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Abstract 

Background and Objectives 

Many countries around the world are currently facing a major challenge of producing food from 

limited water resources. Water scarcity, coupled with the misuse of valuable water resources, does 

not meet the current growing demand for food by the population. Therefore, in the current situation 

and in order to alleviate poverty and hunger, the most important challenge for the agricultural sector 

is the strategy of using water more efficiently. In the long run, increasing water productivity to 

expand irrigated lands and increasing rainfall productivity to produce more food is a key factor in 

combating hunger and reducing poverty (Kiani and Sedaghat Doost, 2016). Water scarcity in Iran is 

also an undeniable climatic reality. The total volume of water resources by rainfall is 403 billion 

cubic meters in the country, of which a significant amount becomes unavailable in the form of 

evaporation. The volume of renewable water resources is about 100 billion cubic meters, which is a 

water consumptionin the agricultural sector of about 80% (Naseri et al., 2017). Moreover, the rapid 

increase in population along with the expansion of urbanization has increased water consumption; 

whaich has led to the consumption of about 69% of the country's total renewable water that is very 

high compared to other countries. Meanwhile, agriculture in Iran is in dire need of water. According 

to the studies, identifying the factors affecting water productivity is of great importance due to the 

existing conditions (water scarcity) and factor analysis can be used in this regard. Therefore, the 

present study was planned and conducted to investigate the factors acting water productivity by 

means of factor analysis. 

Methodology 

The study area is located in the central latitude and longitude of Qazvin province between 48 

degrees and 44 minutes to 50 degrees and 51 minutes in the east of Greenwich meridian and 35 

degrees and 24 minutes to 36 degrees and 48 minutes in the north latitude relative to the equator. 

The total area under cultivation of crops and horticulture in Qazvin province is 334.7 thousand 

hectares on average, of which about 2323.4 thousand hectares (equivalent to 66.5%) are irrigated 

and about 1112.3 thousand hectares are (equivalent to 33.5%) rainfed (Anonymous 2019a, 

Anonymous 2019b). In this study, three methods including documentary and library study, 

searching through electronic sources, and field study have been used to collect the required 

information. The data collection tool was a questionnaire that consists of two parts: personal profile 

and variables affecting water productivity. The sampling method in this study was completely 

random. In this study 317 questionnaires were completed. The percentage of variance and 
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eigenvalues of different factors were used to determine the maximum effect of factors in explaining 

the variance of the data. 

Findings 

Examining the age and education level of farmers showed that farmers are more in the age range of 

40- 61 years and older and their education is mostly Middle School Diploma and lower. The first 

factor among the nine extraction factors, with a specific value of 4.55, explained 14.67% of the 

variance of the whole analyzed set. Then the second factor, with a specific value of 3.84, was able 

to explained 12.39% of the variance of the set. The third factor, with a specific value of 3.22, 

explained 10.39% of the variance of the whole set under analysis. The fourth, fifth, sixth, seventh, 

eighth, and ninth factors, with special values of 2.56, 1.65, 1.60, 1.50, 1.40, and 1.16, explained 

about 8.25, 31. 5, 16.5, 4.84, 4.50, and 3.74 the total variances, respectively. Overall, the nine 

extracted factors were able to explain about 69.25% of the total variance, which indicates the 

appropriate variance explained by the extracted factors. Among the nine factors obtained in this 

study, the components of agricultural-managerial measures and technical-infrastructure measures 

were recognized as the most important ones. The former factor explained 14.67% of the variance of 

the whole set under analysis and the lattar factor was able to explain 12.39% of the variance of the 

set. 

Conclusion 

In this research, nine extracted factors were included in the order of "agricultural-managerial 

measures", "technical-infrastructural measures", "irrigation management", "extension factors", 

"fertilizer recommendations", "field time management", "mechanization", "farmer's education 

level" and "principled control of pests and weeds". The results of this study can be used by 

managers and researchers in planning to improve water productivity in the agricultural sector. 

Keywords: Agriculture, Irrigation, Planning, Variance, Water Scarcity 

 مقدمه 

 عهییان یکشییورها از بسیییاری واضییر وییال در

 بزرگییی چییالش بییا م ییدود، آب منابع از تولید غذا برای

 ی نادرستبرداربهره با همراه آب کمبود هستند. روبرو

 رشیید بییه رو تقاضییای عوابگوی آب، ارزش با منابع از

 شییرای  در بنییابراین؛ غییذا نیسییت بییرای کنونی عمعیت

 فقییر رفع برای کشاورزی ب ش چالش نیترمهم واضر

 موعییود یهییاآباز  کاراتر استفاده گرسنگی، راهبرد و

 برای گسترش آب یوربهره افزایش درازمدت در است.

 تولییید بییرای بییارش یوربهییره افزایش و آبی یهانیزم

 و گرسیینگی بییا مبییارزه کلیییدی بییرای عامل غذا، بیشتر
ب آ (.2016اسییت )کیییانی و اییداقت دوسییت  فقر کاهش

ضییروری تییرین منبییع بییرای تولییید کا هییا و خییدمات 

با این وال، سییهب بییا ی تیینش آبییی و   کشاورزی است.

ها کییه عمییدتات ت ییت افزایش فراوانی و شدت خشکسییالی

آینیید، تأثیر پویایی تاییییرات آب و هییوایی بییه وعییود می

در  بییه خصییوص باعث کاهش ذخیره منییابع آب شیییرین

)نظییری و همکییاران   اسییت  مناطق خش  و نیمییه خشیی 

 و انکاررقابلیغواقعیت  ی  ایران نیز در یآبکم.  (2018
 در بارنییدگی از ناشییی آب کییل منییابع وجم است اقلیمی

ی توعهقابلکه مقدار  است مترمکعب میلیارد 403 کشور

وجییم  .شییودیم دسترسرقابلیغ تب یر اورتبه از آن

 است مترمکعب میلیارد 100 ودود ریپذ  دیتجد آب منابع

 درایید80در ب ش کشاورزی در ودود  مصرف آب  که  

افییزایش   همچنییین  (.2017)نااری و همکییاران    استآن  

گسییترش شهرنشییینی باعییث سییریع عمعیییت همییراه بییا 

اییین امییر منجییر بییه   ؛ کییهشده اسییت  افزایش مصرف آب

 کشییور ریپییذ دییی تجد آب کییل درایید 69 ودود مصرف

ه بییه کشییورهای دیگییر این مقییدار بییا توعیی  شده است که

در والی اسییت کییه کشییاورزی در   نیابسیار زیاد است.  
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 وییا  نیهمبایستی از  به آب نیاز دارد. لذا شدتبهایران 

 یی برای عبور از این ب ران افتییاد. یکیییهاولراهبه فکر 

-اعرای ا یب نظییام بهییره ،شده شنهادیپ یهاروش از

 (.2003وری مصییرف آب اسییت )اوسییانی و خالیییدی 

 )هیییدرولیکی، ستمیرسیز هر سه عملکرد آب، یوربهره

)کیییانی و  ردییی گیم نظییر را در فیزیولوژی( و گیاه-خاک

وری آب، معیییار شییاخب بهییره(.  2016اداقت دوسییت  

گیری و تعیییین مزیییت کشییت بسیییار مهمییی در تصییمیم

واکم بر سییاختار   دهایقی  با  شود، اما گاهیم سوب می

کیفیییت   هایی ماننییدشود. م دودیتهمراه می  کشاورزی

م یهی، ریسیی  تولییید و بییازار، های زیسییتآب، عنبییه

نیازمنیید فرآوری و وتی مسائل اعتماعی و سیاسی کییه  

)عباسییی   شودمیتصمیمات مدیریتی متناسب با شرای   

 (.2017و همکاران 

مهالعییات زیییادی   وری آب در دنیابهره  نهیزم  در

 گرتییز  این ت قیقات، پهوهش  ازعمله  اورت گرفته است

ی وربهییرهکه بییه بررسییی    است  و ریس  (2009)  و ریس

این   . نتایح مهالعاتاندهی پرداختاریآبآب در شرای  کم  

وییداقل مقییدار   در اورتی کهکه    ه استنشان داد  ت قیق

مش صی از رطوبییت فصییلی خییاک فییراهم شییود، بییرای 

ی در افیییزایش اریییی آبکمکشیییت م صیییو ت م تلییی ، 

 عوامییل بررسی و مهالعییه در است. مؤثری آب وربهره

 از کییه مشیی ب گردییید آب آبیییاری یوربهره بر مؤثر

 ن ییوه م صییول، نییو  زمینییه، اییین در مؤثرمهم  عوامل

 گیاه واریته و آبیاری مورداستفادهآب، سیستم   مصرف

 (.2008سر  ک)علی و تالو است

می توانیید بییه طییور مییوثری   نیز  مالچ پاشی خاک

م ییی  رشیید م صییول را ااییکب کنیید و بهییره وری 

)ژنییو و  م صییول را در کشییاورزی دیییم افییزایش دهیید

های کشاورزی شیوه هایاثر هبا مهالع(. 2021همکاران 

گنییدم، ذرت و  توری آب م صییو بییر عملکییرد و بهییره

هییای مشیی ب شیید انت ییاب روش سیب زمینی در چییین

تاثیر زیادی بر بهبود عملکییرد و مناسب مدیریت مزرعه  

ن جییوانی   (.2021)ژنییو و همکییاران    وری آب داردبهره

 ارزیییابی بییا در پهوهشییی (2016مقییدم و همکییاران )

 نتیجییه اییین بییه گنییدم م صول آبیاری ی مدیریتهاگام

مقییدار  تییوانیمبا استفاده از مییدیریت نییوین  که رسیدند

 د یل نیترمهماز  .  داد یفراوان افزایش  م صول را تولید

تییوان بییه کشور می در آبیاری آب یوربهره بودن پایین

آبیییاری، عییدم  یهاسییامانه نامناسییب مییوارد طراوییی

مدیریت ا یب آب در مزرعه، عدم استفاده از بییذرها و 

ارقییام ااییکب شییده، اسییتفاده از تجهیییزات و لییوازم 

نامناسییب آبیییاری، عییدم آمییوزش و اطییک  رسییانی بییه 

ع  در مدیریت تاذیه و مدیریت ضییعی  کشاورزان، ض

 مکانیزاسیییون در عملیییات داشییت، کاشییت و برداشییت

 (.2017)ابراهیمیان و بتوخته    اشاره نمود

در  علوم آب و کشییاورزیدر مهالعات مربوط به 

بییرای تعیییین   بسیاری از ت قیقات از روش ت لیل عاملی

 بییرای روش . ایییناده شییده اسییتاسییتف عوامییل مییوثر

 تعییداد کییه یزمان در متایرها نیمؤثرتر کردنمش ب 

 هییاآن بییین روابیی  و زیییاد یموردبررسیی  متایرهییای

 هییدف نیتییرمهم .شییودیماسییتفاده  باشیید، ناشییناخته

 تعیییین و هییاداده وجییم کاهش عاملی، ت لیل از استفاده

 از عملییه. هاسییتدهیپد ایجییاد در متایرهییای مییؤثر

ت قیییق اند شامل روش بهره بردهاین  ی که ازیهاپهوهش

بررسی و ت لیییل   است که به  (2014و همکاران )  کاظمیه

 در توسعه کشاورزی و مییدیریت منییابع آب  مؤثرعوامل  

ی هییاآبسییه عامییل  در اییین پییهوهش .پرداختییه اسییت

دراد   61ی نیمه عمیق،  هاچاهی عمیق و  هاچاهسه ی،  

تبیییین تاییرات واریانس کییل مییدیریت آب کشییاورزی را  

 . نموده است

( بییا اسییتفاده از روش 2021و همکییاران ) لییورت

 شناسایی عوامل سنجش توسعه پایییدار  ت لیل عاملی به

 پیشییینه  . در اییین ت قیییقبرزیل پرداختنیید  کشاورزی  در

 بنییدی شییدندعامل گروه پنحتوسعه پایدار کشاورزی در  

نگرانی ،  تعامل با پایداری  ،تأثیرگذاران خارعی  که شامل

م ییرک هییای م یهییی و  ،در مییورد نسییل هییای آینییده

 بود.  خصوایات فردی  
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بررسی ساز و کارهای موثر به    (  2022زند و همکاران )

 .در استان البرز پرداختنیید  بر مدیریت ب ران خشکسالی

روش استفاده شده در این پهوهش ت لیییل عییاملی بییود. 

کییه متایییر عوامییل   بییودت قیق واکی از آن    این  هایداده

، متایییر عوامییل اقتصییادی درایید  4/32مدیریتی وییدود  

 5/28دراد، متایییر عوامییل آموزشییی وییدود    31ودود  

 5/30اعتمییاعی وییدود    -دراد ومتایر عوامل فرهنگییی  

مییدیریت ب ییران  درایید از تاییییرات متایییر وابسییته

 خشکسالی را تبیین می نماید.  

از   آمدهدستبهبر اساس نتایح    در پهوهشی دیگر

ت لیل عاملی، مشککت مدیریت آب کشاورزی به ترتیب، 

از  هییی رویبی بییرداربهرهمشییککت منییابع آب، وفییر و 

ی بییه سییر مزرعییه، اعمییال رسییانآب، مشییککت هییاچاه

مزرعه، کمبود دانش فنییی کشییاورزان،   نامناسبمدیریت  

ی نادرست و ناکافی دولت، عدم دسترسییی بییه هاتیوما

ی بییا  و اعتبییارات هانهیهز،  نامناسبی ارتباطی  هاکانال

)طاهرآبییادی و اسییت  شییدهانیبمییدیریت  ی بییرایناکییاف

 ریتییأث در ت لیییل( 2013(. عکلیییان )2016همکییاران 

 بییردارانبهره وضییعیت بییر نییوین آبیییاری هایسییامانه

خدابنده بر اساس ت لیل عاملی  شهرستان در کشاورزی

درایید  261/17)بییا  یاقتصییادچهار عامل  نشان داد که

 دراییید(، 262/16ی )هیم سیییتیزوارییییانس کیییل(، 

دراد( و اعتماعی )بییا   729/14ی کشاورزی )با  هانهاده

رایید کییل واریییانس د  45/60دراد( مجموعییات    201/12

 .کنندیمرا تبیین   رهایمتا

تعیییین و ( بییه منظییور 2018سیییدان و همکییاران )

وری آب برای هر ی  از م صییو ت ارزیابی میزان بهره

از روش ت لییییل عیییاملی اسییتان همییدان عمییده زراعییی 

. نتییایح اییین ت قیییق نمودنییداکتشیافی و تاییدی اسییتفاده  

مییدیریتی، زراعییی،  نشان داد، که هفت عامل شامل فنی و

عنییوان ابعییاد فیزیکی، نهادی، بازار، فردی و اعتماعی بییه

موضو  قابل بیان اسییت.  45وری آب، در قالب مهم بهره

وری آب دراد از واریانس کییل بهییره  97/78این عوامل  

. از نمییودرا در مزار  کشییاورزی اسییتان همییدان تبیییین  

تییرین ممیان این عوامل مولفه فنی، مدیریتی و زراعی مهیی 

 عامل شناخته شد. 

، شییدهانجامهییای  مهالعییات و بررسییی  بر اسییاس

وری آب از اهمیت بییا یی بر بهره  مؤثرشناسایی عوامل  

برخییوردار اسییت و آبییی(  با توعه به شرای  موعود )کم

در اییین راسییتا   توانییدیماستفاده از روش ت لیل عییاملی  

بییا توعییه بییه اییین موضییو  کییه   قرار گیییرد.  توعه  مورد

پهوهشی با چنین عنوانی در استان قزوین انجییام نشییده 

، مهالعه واضر با هییدف واکییاوی عوامییل بنابراین  است.

در اییین  آب بییا روش ت لیییل عییاملی  یوربهییرهموثر بییر  

 .ه استو انجام شد  یزیربرنامه استان

 

 ها مواد و روش

استان قزوین بوده اسییت کییه منهقه مورد مهالعه  

 51درعییه و  50دقیقییه تییا  44درعه و  48بین در گستره 

 24درعییه و  35گرینییویچ و  النهارنصیی دقیقه شرقی از 

دقیقه عییرش شییمالی نسییبت بییه  48درعه و   36دقیقه تا  

خیی  اسییتوا قییرار دارد. مجمییو  اراضییی زیییر کشییت 

م صو ت زراعی و باغی استان قزوین به طور متوس  

 4/223هزار هکتار بوده که از اییین مقییدار وییدود    7/335

 3/112ی و وییدود  ( آبیی درایید  5/66هزار هکتار )معادل  

دراد( به اییورت دیییم بییوده   5/33هزار هکتار )معادل  

 (.a,b2019نام بی) است

 سییه از اطکعات یآورعمع برای ،مهالعه این در

ای، عسییتجو از طریییق روش مهالعه اسنادی و کتاب انییه

به عمل آمییده  استفاده منابع الکترونیکی و مهالعه میدانی

 دو از که بود پرسشنامه اطکعات یآورعمع . ابزاراست

بییر  مییؤثری رهییایمتا و ب ییشفییردی  مش صییات ب ش

. بیییرای طراویییی اسیییت شیییدهلیتشک ی آبوربهیییره

ها در ابتدا با بررسی زمینه ت قیق و مهالعات پرسشنامه

پیشییین در سییهب عهییان، ملییی و اسییتان )قییزوین( و بییا 

های استان از مزار  و باغ  آمدهعملبهبازدیدهای میدانی  

برای طیفییی   ؛ وها پرداخته شدبه تدوین اولیه پرسشنامه

 ارسیییال گردیییید و پیییس از تکمییییل، دهندگانپاسییی از 
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ها، پاسیی   لییی ت ل  و  هییی تجزبییا  .  ها عودت شییدپرسشنامه

تری از تر در اختیییار طییی  وسیییعپرسشیینامه کامییل

 لییی ت ل و هییی تجزدهندگان قییرار گرفییت سیی س بییا پاسیی 

ی قرار موردبررس  هاپرسشنامه، روایی و پایایی  هاپاس 

اسییت   شییدهیطراوی  اگونهبهپرسشنامه    سؤا تگرفت.  

میییزان برخییورداری و اسییتفاده و   بردارانبهرهکه پاس   

را   ی آبوربهییرهبییر    مییؤثری هری  از عوامییل  ریکارگبه

 سییؤا تبییدین منظییور روش ارزیییابی  .دهییدیمنشییان 

اسییت کییه بییر مبنییای   5تییا    1پرسشنامه بر اساس اعداد  

( 4)، زیاد  (3)، متوس   (2)  ، کم(1)طی  لیکرت )خیلی کم  

 ت.استوار اس ((5)  و خیلی زیاد

بییه  هاپرسشیینامه ن وه ارزیابی روایی م تییوایی

از   . بییدین اییورت کییهبییودبررسی کیفی م توا    اورت

تا پس از بررسی، بییازخورد شد  مت صصان درخواست  

 شیید و اعمییالمییورد نظییر تاییییرات .  زم را ارائییه دهنیید

ها مجییدد مییورد بررسییی مت صصییان قییرار پرسشیینامه

 دسییتیابی بییه روایییی. اییین مراوییل تییا زمییان گرفییت

 داشت. ادامه هاپرسشنامه

ها از طریییق آزمییون آلفییای پایییایی پرسشیینامه

 را  %75را کییم،    %45  ییاییی ضییریب پا  ،رونبییاخکرونباخ )ک

 پیشیینهاد زیییاد را %95 ضییریب وقبول قابییل و متوسیی 

مورد ارزیابی قرار گرفت و .  (1951ت )کرونباخ  کرده اس

ها در پرسشیینامه  تییی درنهابه دست آمد.      %76مقدار آن  

 پهوهش قرار گرفتند. در این  دهندگانپاس اختیار تمامی  

 یبنددسییته و گردآوری از پس پهوهش نو  به توعه با
و  ی(فراوانیی  توایییفی )درایید آمییار روش از اطکعییات

 اسییتفاده لیوت لهییی تجز بییرای استنباطی )ت لیل عاملی(

   شد.

 اییورتبهپییهوهش،  اییین در گیییرینمونییه روش

 فرمول از استفاده با نمونه تعداد که  کامکت تصادفی بوده

تعییداد اسییت.  آمدهدستبه نمونه 287 (،1 رابهه) کوکران

 317، ندتکمیییل شیید ای کییه در اییین مهالعییهپرسشیینامه

 .بود پرسشنامه
]1[ 

n =
Nt2pq

Nd2+t2pq
 

: ضییریب tکل عمیعت آماری،    تعداد:  Nکه در آن  

: اوتمییال q: اوتمال وعییود اییفت در عامعییه، pاطمینان،  

 گیری است. : دقت نمونهdعدم وعود افت در عامعه و 

که در اییین   (آب  یوربهرهبر    مؤثر)ی  هامؤلفهو    رهایمتا

ارائییه  1نیید در عییدول گرفتقییرار  یموردبررسیی پییهوهش 

 اند.شده

. وری آبهای موثر بر بهرهو مولفه  متغیرها -1 جدول  

 متایر ردی   متایر ردی  
 مناسب زمان در کود از استفاده 17 م صول مکانیزه برداشت 1

 شب و عصر در آبیاری 18 نهال و نشایی کشت از استفاده 2

 مجرب کارشناسان توس  آبیاری سامانه اعرای 19 (کاشت ن وه و رقم نو ) بذر مناسب میزان از استفاده 3

 تیفیباک آب از استفاده 20 منهقه اقلیم به توعه با مناسب رقم از استفاده 4

 آبیاری و کشاورزی آموزشی یهادوره از استفاده 21 مناسب کارنده دستگاه از استفاده 5

 دانشگاه( اساتید و کارشناسان( مت صب نیروهای از استفاده 22 منظم طوربه تناوب از استفاده 6
 تولید زنجیره در موعود عوامل کلیه به عامع نگرش و دیدگاه 23 ضایعات کمترین با م صول برداشت 7

 کارشناسان از استفاده و کشاورزی عهاد مراکز به مراععه 24 (نوین آ تنیکارآمد )بذر، ماش و نوین یفنّاور از استفاده 8

 (هاهیتوا و خاک  شی)آزما  یااول اورتبه کود از استفاده 25 فشارت ت آبیاری سامانه از استفاده 9
 مناسب کشت زمانمیزان رعایت  26 اراضی نوسازی و یک ارچگی و تسهیب 10

 مناسب برداشت زمانمیزان رعایت  27 (مکانیزه نوین، آبیاری توسعه) بانکی تسهیکت از استفاده 11

 مکانیزاسیون سهب 28 مناسب خاک بافت بودن دارا 12

 یورزخاک کم یا یورزخاک بی اورتبه م صول کاشت 29 لوله و بتنی کانال با آب انتقال 13

 یادگیری و آموزش برای کشاورز ت صیکت سهب 30 دیبازد و کارشناسان طراوی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت 14

 هرز عل   و آفات با مؤثر مبارزه 31 توسعه و ت قیق امر در یگذارهیسرما 15

   آب ذخیره است ر از استفاده 16
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 هییاداده بییودن مناسییب تشیی یب و تعیییینبرای 

 کییه اسییتفاده شیید  KMOاز ضییریب  عاملی برای ت لیل

 از و نوسان اسییت در ی  و افر پیوسته بین آن مقدار

 (.1974)کایزر  شودیمم اسبه  2  رابهه
]2[ 

KMO =
∑∑ rij

2

∑∑ rij
2 + ∑∑aij

2  

 

 بییین هسییاد همبسییتگی ضییریب rij:آن  در کییه

 بییین یعزئیی  همبسییتگی : ضییریبaijو  iو j  یرهییایمتا

، باشیید 5/0کمتر از  KMOمقدار  کهیدراورت .هاستآن

 اگییر و بییود ن واهنیید مناسب عاملی ت لیل برای هاداده

 اوتیییاط بییا تییوانیمباشیید  69/0تییا  5/0بییین  آن مقدار

 مقدار کهیدراورت اما ؛پرداخت عاملی ت لیل به بیشتر

 بییین در موعود یهایهمبستگباشد  7/0از  تربزرگ آن

 بییرای بییود. خواهیید مناسییب عییاملی ت لیل برای هاداده

 لییی ت ل بییرای هییاداده بییودن مناسییب از بیشییتر اطمینییان

 رابهییهاستفاده شد ) نیز بارتلت کرویت آزمون از عاملی

3.) 

 
]3[ x2 = −(n − 1 −

2p + 5

6
) ln|R| 

 

: تعییداد p، هییایآزمودن تعییداد : معرفnآن  در که

 همبسییتگی مییاتریس دترمینییان مهلییق : قییدرR، رهایمتا

 مییاتریس که را فرضیه این بارتلت کرویت آزموناست. 

 بییا یاعامعییه بییه متعلییق شییدهمشاهده یهایهمبسییتگ

 ییی  کییهآن بییرای .دییی آزمایماست  ناهمبسته متایرهای

 متایرها است  زم باشد، معنا دارای و مفید عاملی مدل

  باشند. همبسته

 ههیییی و ریمقیییاد و انسیییی واردراییید در ادامیییه 

ها به منظور تعیین بیشترین تاثیر عامل  م تل   یهاعامل

با اسییتفاده از   انجام شد س سها  در تبیین واریانس داده

هییای در عاملمتاییر  هر  م ل قرارگیری  ماتریس عاملی  

تعیییین شییده اییورت پییذیرفت و در پایییان نییام گییذاری 

 د.ها انجام شعامل

 نتایج و بحث

 ت صییییکتو سیییهب  سییین وضیییعیت 1شیییکل 

شیییود مشیییاهده می دهییید.کشیییاورزان را نشیییان می

 سییال 61تییا  40 سنی بیشتر در بازه ل اظ کشاورزان از

تر از آن سییهب سیییکل و پییایینت صیییکت در و از نظییر 

  .قرار دارند

 

 
 وضعیت سن و سطح تحصیالت کشاورزان.  -1شکل 

 

 کرویییت و KMOهییای ننتییایح آزمو 2در عییدول 

هییا نشییان اییین آزموننتییایح  بارتلییت ارائییه شییده اسییت.

هییا بییرای انجییام ت لیییل عییاملی مناسییب دهند که دادهمی

انجییام  بییین متایرهییا همبسییتگی وعییود دارد. انیید وبوده

ت لیییل عییاملی بییر روی متایرهییا امکییان پییذیر اسییت و 

   متایرهای معرفی شده توانایی عاملی شدن را دارند.

 . بارتلت آزمون و  KMO آزمون نتایج -2 جدول

 بارتلت کرویت آزمون 

آماره آزمون   مقدار
KMO Sig. درعه آزادی 

مقدار کای  

 اسکوئر تقریبی

002/0 465 284/5413 773/0 
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تاییییرات مقییادیر ویییهه را در ارتبییاط بییا  2شییکل 

توان گفییت از دهد. با توعه به شکل میها نشان میعامل

چشم گیری طور  عامل دوم به بعد مقادیر ویهه عاملی به

کاهش یافته، به اورتی که بعد از عامل نهم مقییادیر بییه 

تییوان نتیجییه گرفییت کییه نییه کمتر از ی  رسیده است. می

هییا تییاثیر را در تبیییین واریییانس داده  عامل اول بیشترین

 اند.داشته

 
 .هاعامل  تعداد نییتع  یبرا یاسکرنمودار  -2 شکل

 

 مییورد متایرهییای مجموعییه) شییدهاست راج یهییاعامل

 و دراد واریانس دراد ویهه، مقادیر با همراه ت لیل(،

 3 عییدول در هییاعامل چییرخش از پییس تجمعی واریانس

 اییین در منییدرج اطکعییات بییه توعه است. با شده آورده

 مقدار با است راعی عامل نه بین از ن ست عامل عدول،

 کییل واریییانس از درایید 67/14 کننییدهنییتب 55/4ویهه 

 مقییدار بییا عامل دوم ازآنپسبود.  ت لیل مجموعه مورد

 واریییانس ازدرایید  39/12توانسییته اسییت  84/3ویهه 

 22/3با مقییدار ویییهه  سوم نماید. عامل تبیین را مجموعه

 مورد مجموعه کل واریانس از دراد 39/10 کنندهنییتب

هشییتم ، هفتم، ششم، پنجمچهارم،  یهاعاملاست.  ت لیل

، 60/1، 65/1، 56/2بییا مقییادیر ویییهه  بییه ترتیییب نهییمو 

، 31/5، 25/8بییه ترتیییب در وییدود  16/1 و 40/1، 50/1

 تبیییین را کل واریانس دراد 74/3و  50/4، 84/4، 16/5

 اندتوانسییته شییدهاست راجعامل  نه ،درمجمو . اندنموده

 نماینیید تبیییین را کل واریانس از دراد 25/69ودود  در

 توسیی  شییده تبیین مناسب میزان واریانس از واکی که

 دارد. شدهاست راج یهاعامل

 . مختلف یهاعامل ژهیو ریمقاد و انسیواردرصد  -3 جدول

مل
عا

ها 
 

 مقادیر ویهه با چرخش مقادیر ویهه بدون چرخش  مقادیر ویهه اولیه 

 عمع

دراد 

واریانس  

 تبیین

دراد 

واریانس  

 تجمعی 

 عمع

دراد 

واریانس  

 تبیین

دراد 

واریانس  

 تجمعی 

 عمع

دراد 

واریانس  

 تبیین

دراد 

واریانس  

 تجمعی 

1 15/6 84/19 84/19 15/6 84/19 84/19 55/4 67/14 67/14 

2 64/4 97/14 82/34 64/4 97/14 82/34 84/3 39/12 06/27 

3 61/2 41/8 22/43 61/2 41/8 22/43 22/3 39/10 46/37 

4 69/1 45/5 67/48 70/1 45/5 67/48 56/2 25/8 70/45 

5 50/1 83/4 50/53 50/1 83/4 50/53 65/1 31/5 01/51 

6 38/1 46/4 96/57 38/1 46/4 96/57 60/1 16/5 17/56 

7 35/1 34/4 31/62 35/1 34/4 31/62 50/1 84/4 01/61 

8 15/1 70/3 01/66 15/1 70/3 01/66 40/1 50/4 51/65 

9 01/1 24/3 25/69 01/1 24/3 25/69 16/1 74/3 25/69 
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در  رهییایمتااهمیییت و نقییش هرییی  از  در اییین عییدول دهیید.عاملی دوران یافته را نشان میماتریس  نتایح    4عدول  

 قییرار عییاملی در متایر . هراست رهایمتااز  هاعامل، بیانگر بارگیری گریدعبارتبهمش ب شده است  هاعاملی ریگشکل

 باشد. داشته یداریمعن با  و عامل همبستگی آن با که ردیگیم

 . افتهی  دوران یعامل سیماتر -4 جدول

 متایر
 عامل 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         92/0 م صول مکانیزه برداشت

         -91/0 نهال و نشایی کشت از استفاده

         -80/0 (کاشت ن وه و رقم نو ) بذر مناسب میزان از استفاده

         79/0 منهقه اقلیم به توعه با مناسب رقم از استفاده

         72/0 مناسب کارنده دستگاه از استفاده

         61/0 منظم طوربه تناوب از استفاده

         -56/0 ضایعات کمترین با م صول برداشت

        87/0  (نوین  آ تنیکارآمد )بذر، ماش و نوین یفنّاور از استفاده

        84/0  فشارت ت آبیاری سامانه از استفاده

        78/0  اراضی نوسازی و یک ارچگی و تسهیب

        75/0  (مکانیزه نوین، آبیاری  توسعه )بانکی تسهیکت از استفاده

        -66/0  مناسب خاک بافت بودن دارا

        42/0  لوله و بتنی کانال با آب انتقال

       80/0   دیبازد و کارشناسان طراوی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت

       71/0   توسعه و ت قیق امر در یگذارهیسرما

       61/0   آب ذخیره است ر از استفاده

       55/0   شب و عصر در آبیاری

       55/0   مجرب کارشناسان توس  آبیاری سامانه اعرای

       -48/0   تیفیباک آب از استفاده

      87/0    آبیاری و کشاورزی آموزشی یهادوره از استفاده

      68/0    دانشگاه( اساتید و کارشناسان) مت صب نیروهای از استفاده

      59/0    تولید زنجیره در موعود عوامل کلیه به عامع نگرش و دیدگاه

      57/0    کارشناسان  از استفاده و کشاورزی عهاد مراکز به مراععه

     88/0     مناسب زمان در کود از استفاده

     78/0     (هاهیتوا و خاک شی)آزما  یااول اورتبه کود از استفاده

    80/0      مناسب کشت زمانمیزان رعایت 

    79/0      مناسب برداشت زمانمیزان رعایت 

   73/0       مکانیزاسیون سهب

   41/0       یورزخاک کم یا یورزخاک بی اورتبه م صول کاشت

  85/0        یادگیری و آموزش برای کشاورز ت صیکت سهب

 89/0         هرز هایعلِ  و آفات با مؤثر مبارزه

 .ارائییه شییده اسییت 5 عدول در هاعامل یگذارنام

 "مییدیریتی -زراعییی اقییدامات"عنوان  ت ت ن ست عامل

 سوم ، عامل"یرساختیز -فنی اقدامات" نام با عامل دوم

چهییارم بییا عنییوان  عامییل، "مییدیریت آبیییاری"نییام  ت ت

ی هاهیتوایی "بییا نییام پیینجم ، عامییل "عوامییل ترویجییی"

مییدیریت زمییان در "ت ییت عنییوان  ششییم  ، عامییل  "کودی
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هشییتم ، عامل  "مکانیزاسیون"با نام  هفتم  ، عامل  "همزرع

و عامییل نهییم بییا نییام   "ت صیکت کشاورز"ت ت عنوان  

 از این  بعضی.  "های هرزمبارزه ااولی با آفات و عل "

 (،2020ایشییفق و همکییاران )  هایدر پهوهشز  نی  هااملع

 نیییز (2014سینو و همکییاران ) ( و1397زا و نظری )فرب

بررسییی  وری آبمییوثر بییر بهییره هییایعاملبییه عنییوان 

( 2018در پهوهش سیدان و همکییاران )همچنین    .اندشده

تییرین مهم  "زراعییی"و    "مییدیریتی  و  فنی  "  هایمولفهنیز  

 .اندمعرفی شده آب  وریهارتقا بهرموثر بر  های عامل

  

 . وری آبهای موثر بر بهرهری عامل نام گذا -5 جدول

بار 

 عاملی 
 یوربهرهبر  مؤثری  رهایمتا 

دراد واریانس 

 تبیین )با چرخش( 
 ردی   نام عامل 

 م صول مکانیزه برداشت 92/0

 1 مدیریتی -اقدامات زراعی 67/14

 نهال و نشایی کشت از استفاده -91/0

 (کاشت ن وه و رقم نو  ) مناسب میزان از استفاده -80/0

 منهقه اقلیم به توعه با مناسب رقم از استفاده 79/0

 مناسب کارنده دستگاه از استفاده 72/0

 منظم طوربه تناوب از استفاده 61/0

 ضایعات کمترین با م صول برداشت -56/0

 (نوین  آ تنیکارآمد )بذر، ماش و نوین یفنّاور از استفاده 87/0

 2 یرساختیز –اقدامات فنی   39/12

 فشارت ت آبیاری سامانه از استفاده 84/0

 اراضی نوسازی و یک ارچگی و تسهیب 78/0

 (کردن مکانیزه نوین، آبیاری توسعه) بانکی تسهیکت از استفاده 75/0

 مناسب خاک بافت بودن دارا 66/0

 لوله و بتنی کانال با آب انتقال 42/0

 دیبازد و کارشناسان طراوی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت 80/0

 3 مدیریت آبیاری 39/10

 توسعه و ت قیق امر در یگذارهیسرما 71/0

 آب ذخیره است ر از استفاده 61/0

 شب و عصر در آبیاری 55/0

 مجرب کارشناسان توس  آبیاری سامانه اعرای 55/0

 تیفیباک آب از استفاده -48/0

 آبیاری و کشاورزی آموزشی یهادوره از استفاده 87/0

 (دانشگاه اساتید و کارشناسان) مت صب نیروهای از استفاده 68/0 4 عوامل ترویجی 25/8

 تولید زنجیره در موعود عوامل کلیه به عامع نگرش و دیدگاه 60/0

 کارشناسان ز ا استفاده و کشاورزی عهاد مراکز به مراععه 57/0

 5 ی کودیهاهیتوا 31/5 مناسب زمان در کود از استفاده 88/0
 (هاهیتوا و خاک شی)آزما  یااول اورتبه کود از استفاده 78/0

 6 مدیریت زمان در مزرعه 16/5 مناسب کشت زمانمیزان رعایت  80/0
 مناسب برداشت زمانمیزان رعایت  80/0

 7 مکانیزاسیون 84/4 مکانیزاسیون سهب 73/0
 یورزخاک کم یا یورزخاک بی اورتبه م صول کاشت 41/0

 8 کشاورزت صیکت  50/4 یادگیری و آموزش برای کشاورز ت صیکت سهب 85/0

 74/3 هرز عل   و آفات با مؤثر مبارزه 89/0
مبیییارزه اایییولی بیییا آفیییات و 

 های هرزعل  
9 
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 کلی  گیرینتیجه 

عامییل  نهاز پهوهش  آمدهدستبهنتایح  اساس بر 

گردییید.  ی آب شناسییایی و اسییت راجوربهییره بییر مییؤثر

 شییامل "مییدیریتی -زراعییی اقییدامات"بییا نییام  اول عامل

 از اسییتفاده، م صول مکانیزه برداشتهمچون  مواردی

 بییا بییذر مناسییب میزان از استفاده، نهال و نشایی کشت

 مناسب رقم از استفاده، کاشت ن وهو  رقم نو  به توعه

 کارنییده دسییتگاه از هاسییتفاد، منهقییه اقلیییم بییه توعییه با

 برداشییت و میینظم طوربییه تنییاوب از اسییتفاده، مناسییب

دوم بییا عنییوان  عامییل بییود. ضایعات کمترین با م صول

 متایرهییایی دربرگیرنییده "یرسییاختیز -فنییی اقییدامات"

کارآمیید )بییذر،  و نییوین یفنّییاور از اسییتفادههماننیید 

 از اسییتفاده(، نییوین آبیییاری سییامانهنییوین،  آ تنیماش

 و یک ییارچگی و تسییهیب، فشییارت ت آبیییاری سییامانه
 بییرای بییانکی تسییهیکت از اسییتفاده، اراضییی نوسییازی

 بییودن دارا(، غیرهو کردن مکانیزه نوین، )آبیاری توسعه

 لولییه و بتنییی کانییال بییا آب انتقییالو  مناسییب خاک بافت

 کییه بییود "مییدیریت آبیییاری" نام ت ت سوم است. عامل

 بییر مناسییب آبیییاری مییدیریتهمچون  متایرهایی شامل

 دور) روزانییه یدهاییی بازد و کارشناسان طراوی اساس

، توسییعه و ت قیق امر در یگذارهیسرما(، غیره و آبیاری

، شییب و عصییر در آبیاری، آب ذخیره است ر از استفاده

و  مجییرب کارشناسییان توسیی  آبیییاریسییامانه  اعییرای

عامل چهارم ت ییت عنییوان است.  تیفیباک از آب استفاده

 از اسییتفادهیی ماننیید رهییایمتابود که  "عوامل ترویجی"

 و کارشناسییان بییا همکییاری و مت صییب نیروهییای

 در موعود عوامل کلیه به عامع نگرش و دیدگاه، استادان

 و کشییاورزی عهییاد مراکییز بییه مراععهو  تولید زنجیره
، در اییین عامییل قییرار کارشناسییان توایییه از اسییتفاده

شییامل    "ی کییودیهاهیتوایی "با نام    پنجم  عاملداشتند.  

 کییود از اسییتفادهو  مناسییب زمییان در کییود از اسییتفاده

 یهاهیتوایی  و خییاک شی)آزمییا یااییول اییورتبه

مییدیریت "عنییوان    ( بییود. عامییل ششییم ت ییتکارشناسی

یی ماننیید میییزان رهییایمتااسییت کییه  "زمییان در مزرعییه

 زمییانو میییزان رعایییت  مناسییب کشییت زمییانرعایییت 

عامل قرار دارند. عامل هفییتم بییا  نیدر ا مناسب برداشت

ن و مکانیزاسیییو سییهبشییامل  "مکانیزاسیییون"عنییوان 

 کییم یییا یورزخییاک بییی اییورتبه م صییول کاشییت

ت صیییکت " نییام بییاهشییتم  عامییل ی بییود.ورزخییاک

 آموزش برای کشاورز ت صیکت سهبشامل   "کشاورز

 مبییارزه"عامییل نهییم بییا نییام  تیدرنهابود و  یادگیری و

بییا  مؤثرشامل مبارزه  "هرز هایعل  و آفات با ااولی

مهالعییه اییین نتایح وااییل از  های هرز بود.آفات و عل 

وری آب در ب ییش ریزی بهبییود بهییرهدر برنامه  تواندیم

مییدیران و پهوهشییگران قییرار   اسییتفاده  موردکشاورزی  

 گیرد.
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