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  دهچکی

  
منابع کمیاب در بخش کشاورزي استفاده هاي شدید منابع آبی مواجه است و سهم قابل توجهی از این  ایران با محدودیت

وري آب کشاورزي و تقلیل برداشت از منابع  ارتقاي بهرهیکی از مهمترین راهبردهاي کاهش تاثیر این محدودیت  .شود می
اي و  اي و روش آن کتابخانه توسعه -نوع این تحقیق کاربردي. آبی کشور است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است

هاي بررسی اسنادي، پیمایشی و اکتشافی است که در آن جامعه آماري شامل کارشناسان و متخصصان  ی به شیوهمیدان
وري آب  هاي مربوطه و کشاورزان خبره در حوزه بهره هاي اداري مرتبط، اساتید دانشگاه و پژوهشگران رشته دستگاه

ها براي  مقاله با هدف شناسایی و تعیین مهمترین فراینددر این . اند گیري هدفمند انتخاب شده کشاورزي به شیوه نمونه
اي و سپس به کمک نظرات اخذ  وري آب و نیز اولویت توجه به آنها، ابتدا از طریق مطالعات اسنادي و کتابخانه ارتقاي بهره

ایند شاخص فر 16فرایند اصلی و  چهارفرایند محوري،  دوهاي تخصصی با خبرگان، تعداد  ها و مصاحبه شده از نشست
و به  شد اي لیکرت دریافت گزینه پنجشناسایی شده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، میزان اهمیت آنها در یک طیف 

تعیین شده   بر این اساس میزان اثرگذاري فرایندهاي. گردیدافزارهاي آماري نتایج، سواالت و فرضیات بررسی  کمک نرم
وري آب کشاورزي تاثیر مثبت و قوي  فرایندها در ارتقاي بهرهتمامی وت بوده ولی وري آب کشاورزي متفا در ارتقاي بهره

فرایند اصلی فرایند  چهار، در بین 938/0با ضریب »  فرایند اصالحی محصول کشاورزي «فرایند محوري،  دودر بین . دارند
فراوري محصوالت  «نیز دو فرایند فرایند شاخص  16و در بین  885/0با ضریب مسیر »  اصالح تولید محصول کشاورزي «

بیشترین تاثیر 785/0با ضریب مسیر »  آب کشاورزي) بازچرخانی(مصرف مجدد  «و  786/0با ضریب مسیر »  کشاورزي
  .وري آب کشاورزي کشور دارند را در ارتقاي بهره

  
  .یمحصول، امنیت غذای تولید هاي آب و فرایند: يدیکل واژگان

                                                
  .کرج، وزارت جهاد کشاورزي، معاونت آب و خاك : آدرس نویسنده مسئول -1
  1396تیر : و پذیرش 1395تیر : دریافت -*
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  مقدمه
هاي موجود بیانگر آن است که وضـعیت   بررسی

وري در کشور، نظیر شـفافیت و کـارایی    هاي بهره شاخص
نظام سرمایه، نظـام پـولی و بـانکی، نظـام مالیـاتی، نظـام       

ســلمانی قهیــازي و (نامناســب اســت ... ریــزي و  بودجــه
و مشابه چنـین  ) 1390، سیف و همکاران، 1390زاده،  تقی

ــاخص  ــی ش ــعیتی در بررس ــ وض ــرهه ــش  اي به وري بخ
باشــد  وري آب نیــز مطــرح مــی کشــاورزي هماننــد بهــره

، بطوریکــه بــه اعتقــاد برخــی از ) 100: 1389کامبوزیــا، (
کارشناسان تداوم وضع موجود با کاهش بارندگی به همراه 
افزایش مصرف و مدیریت نامناسب، بحـران آب را دامـن   

ــربخش،  (زده  ــته غنــی  ) 198: 1387ببــران و هن و گذش
سازد  یت منابع آب ایران را با شک و تردید همراه میمدیر

هـاي نگـران    بینـی  پـیش ). 1395، کردوانـی،  2014مدنی، (
ــده    ــی آین ــرایط اقلیم ــده از ش ــی، (کنن ، 151: 1395خلیل

ــروي و همکــاران،   ــه داراي  )1389خس ــوري ک ، در کش
موقعیت جغرافیایی خشک با توزیع نامناسـب بارنـدگی و   

عالیـی،  (متوسط جهـانی اسـت    برابر سهتبخیري بیش از 
معـادل یـک   (متر بارندگی ساالنه  میلی 243و با ) 7: 2016

هـاي جهـان،    درصـد خشـکی   1/1و ) سوم متوسط جهانی
هــاي شــیرین را بــه خــود  درصــد از آب 115/0کمتــر از 

ریـزي کشـور،    سازمان مـدیریت و برنامـه  (اختصاص داده 
 وري آب ، تــدبیر در چگــونگی ارتقــاء بهــره   )9: 1394

تر نموده و آنرا در جایگـاه خاصـی    کشاورزي را با اهمیت
، حقیقـی و  52:  1393زمـانی و همکـاران،   (دهـد   قرار می

 91بر اساس آمار موجود بـیش از  ). 182: 1394همکاران، 
درصد از محصـوالت کشـاورزي در اراضـی آبـی تولیـد      

 و مطـابق ) 10: 1393وزارت جهـاد کشـاورزي،   (شود  می
 بـوده صرف آب کشاورزي رو به افزایش مبرآوردها میزان 

میلیـارد   80بـه   1340میلیارد متر مکعب در سـال   44و از 
و حـدود  ) 32: 1388 حیـدري، ( 1380متر مکعب در سال 

ــارد متــر 7/81 ــی در ســال مکعــب میلی ــیده 89-90آب  رس
شـود   نیز ادعا مـی و در شرایط فعلی  )1392وزارت نیرو، (

  این بخش مورد  درصد از آب کشور در 90که بیش از 

  
همچنـین بـا   . )1394چیـان،   چیـت ( گیـرد  استفاده قرار می

هـاي کلـی    وري آب در سیاست توجه به اینکه ارتقاء بهره
هاي آب، کشاورزي، اصالح الگوي مصرف و محیط  بخش

انداز  زیست مورد توجه و تاکید قرار داشته و در سند چشم
ی شـده  بین نیز هدف تامین امنیت غذایی کشور پیش 1404
وري آب  لذا مطالعه و بررسی راهکارهاي ارتقاء بهره. است

نظیر فرایندهاي مربوطه در راستاي دستیابی به این هـدف  
چـرا کـه اهمیـت    . گـردد  از موضوعات راهبردي تلقی می

اي  توجه به بهبود فرایندها در مطالعات راهبردي به انـدازه 
هاي  نظریه«و » تفکر فرایندي«، »پارادایم فرایندي«است که 
پژوهی نیز مورد توجه قرار داشته  با نگرش آینده» فرایندي

و از این طریق ارتبـاط بـین متغیرهـا بحـث شـده اسـت       
  ). 62: 2005وندرهیدن، (

هـاي مـوثر بـر ارتقـاء      بنابراین شـناخت فراینـد  
ــز   بهــره ــاثیر و نی ــزان ت وري آب کشــاورزي و بررســی می

اولویت پرداختن به آنها اولین و مهمتـرین گـام مطالعـاتی    
با دستیابی به نتـایج چنـین مطالعـاتی اسـت کـه      . باشد می
وري  هاي مناسب علمی و عملی ارتقـاء بهـره   توان بستر می

اهم ساخته و زمینه اصـلی تخصـیص   آب کشاورزي را فر
. هاي جامعه را نیز ممکن نمـود  بهینه منابع و کاهش هزینه

وري آب  رسـد در صـورتی کـه ارتقـاء بهـره      به نظـر مـی  
هـاي آن همـراه باشـد،     کشاورزي با بررسی تمامی فراینـد 

هاي پایداري در تولید کشـاورزي و امکـان    شرایط و زمینه
ع آب کشـاورزي نیـز   حفاظت و صیانت کمی و کیفی مناب

وري داراي چرخـه   از آنجایی که بهـره . ممکن خواهد شد
فرایند مستمري است که بهبود آن با شناخت این فرایندها 

و شـناخت  ) 161: 1389سلمانی قهیـازي،  (باشد  مسیر می
وري آب  فرایندها و بررسـی تـاثیر آنهـا در ارتقـاي بهـره     

اص کشاورزي به طور مشخص و به عنوان یک موضوع خ
الي مباحث مربوطه به شناخت  مطالعه نشده و تنها در البه

تاثیر مناسـب آب در محصـول اشـاره      فرایندها و مکانیسم
لذا موضوع مورد بحـث ایـن   ) 1394مطلبی فرد، (گردیده 

بررسی سوابق موضوع حاکی از آن . مقاله قرار گرفته است
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است که محققان زیادي به اهمیت و ضرورت فراینـدهاي  
علـی و  . انـد  وري آب کشـاورزي اشـاره کـرده    اء بهرهارتق

وري آب  در بررسی عوامل موثر بر بهـره ) 2008(تالوکسر 
در بخش کشاورزي گـزارش کردنـد کـه از عوامـل مهـم      
تاثیرگذار در این زمینه؛ نوع محصول، نحـوه مصـرف آب،   

وظیفه دوسـت و  . باشد تکنولوژي آبیاري و واریته گیاه می
وري محصـوالت بـرنج،    مطالعه بهـره  در) 2008(همکاران 

پنبه دانه و ذرت گزارش کردند کـه، تفـاوت در مـدیریت    
ــرین عوامــل تاثیرگــذار در   ــاه از مهمت ــذر و گی آبیــاري، ب

بومـان و همکـاران   . باشـد  وري ایـن محصـوالت مـی    بهره
گزارش کردند که با اعمال مـدیریت صـحیح آب   ) 2007(
) زچرخـانی آب توجه به فرایند کاهش اضافه مصرف و با(

توان، اوالً مانع کاهش عملکرد شد و ثانیـاً در مصـرف    می
. وري آب را افزایش داد آب نیز صرفه جویی نموده و بهره

تـوان بـا    گزارش کردنـد کـه مـی   ) 2002(شی و همکاران 
تاکید بر فرایند حفاظت (حفظ رطوبت خاك در حد اشباع 

ظ در تمامی مراحل رشد، همگام بـا حفـ  ) و نگهداري آب
  .جویی کرد عملکرد، در مصرف آب نیز صرفه

مشابه مطالعات خارجی، در داخل کشور نیز 
. اند ها نقش فرایندها را مهم ارزیابی کرده نتایج بررسی

هاي فراروي مدیریت  در مطالعه چالش) 1395(خلیلی 
منابع آب کشور به فرایندهاي اجرایی تامین و تخصیص 

در ارزیابی ) 1389(ران آب اشاره داشته، کرمانیان و همکا
هاي  راهکارهاي کاهش مصرف آب صنعت فراورده

هاي مربوط به فرایندها را  جنگلی توجه به نقش شاخص
در کاهش مصرف با اهمیت ذکر کرده، زمانی و همکاران 

وري محصوالت مختلف  نیز در بررسی بهره) 1393(
وري آب کشاورزي  گزارش کردند که جهت ارتقاي بهره

ایند نوع روش با فرایند نوع محصول متناسب بایستی فر
با ارزیابی مراحل ) 1395(نخجوانی و همکاران . باشد

مدیریتی آب محصول گندم به این نتیجه رسیدند که با 
تغییر این مراحل از مدیریت سنتی به مدیریت برتر، مقدار 

صداقتی و . یابد گیري می تولید محصول افزایش چشم
کردند که توجه به مرحله پس گزارش ) 1394(همکاران 

برابر  دواز آبیاري یعنی استفاده از خاکپوش پالستیکی تا 
یوسفیان و همکاران . دهد مصرف آب را کاهش می

نیز نقش اصالح فرایندهاي تبدیل شلتوك به برنج ) 1393(
. اند در کاهش ضایعات این محصول را مهم تلقی کرده

ه براي افزایش توصیه کردند ک) 1394(حقیقی و همکاران 
وري آب به فرایند انتخاب ارقام بذر از نظر زودرس و  بهره

علیزاده و . مقاوم بودن به خشکی توجه بیشتري شود
ها از جمله نهاده آب و کود  تناسب نهاده) 1395(عباسی 

اي براي  را در مرحله کشت محصول ذرت علوفه
  . وري موثر گزارش کردند سازي ارتقاء بهره بهینه

توان  رسی مقاالت و گزارشات موجود میبا بر
دریافت که توجه به فرایندهاي آب و محصول از ابعاد 
مختلف نظیر چگونگی حفاظت و نگهداري آب، 

بندي محصول، فراوري محصول و  بازچرخانی آب، بسته
بطور مستقیم مورد توجه نبوده و برخی از موارد فوق ... 

با . اند شدهآنهم بطور محصولی و در سطح مزرعه مطرح 
توجه به اینکه شناسایی فرایندها تالشی است براي پاسخ 

تواند بهبود  چه چیزي و چگونه می«به این سوال که 
، چنین نگرشی در شناسایی و )2004ونکلی، (» یابد؟

وري آب  تعیین اولویت فرایندهاي موثر در ارتقاي بهره
کشاورزي ضرورت خاصی خواهد داشت؛ از این طریق 

ها از جمله  امکان افزایش تولید، کاهش هزینهاست که 
کاهش مصرف آب و بهتر شدن کیفیت تولید در بخش 

مطالعه فرایندها در توجه به . کشاورزي فراهم خواهد شد
تک تک اجزاء در کنار تاکید بر ارتباط بین آنها همانند 
توجه به فرایند تامین آب در کنار فرایند تخصیص آب 

از آنجایی که ). 149: 1395، خلیلی(باشد  ضروري می
نگري و مطالعات راهبردي  فرایندها یکی از ابزارهاي آینده

و از این ) 26: 1394موالیی و طابیان،(شوند  محسوب می
گیرد  طریق نحوه بکارگیري صحیح اطالعات صورت می

توان ضمن  ، می)35: 1387دهکردي و پاشنگ،  مبینی (
رزي، کاهش هاي تولید محصول کشاو مدیریت هزینه

کرمانیان و همکاران، (مصرف آب را نیز فراهم نموده 
وري آب کشاورزي موثر  و در ارتقاي بهره) 119: 1389
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با چنین رویکردي است که فرایندها یعنی . واقع شد
مراحلی را که منبع آب از نقطه تحویل تا مصرف طی 

و مراحلی را که محصول ) فرایند محوري آب(کند  می
طی ) از مبدا تا مقصد(ولید تا مصرف کشاورزي از ت

مورد توجه قرار گرفته ) فرایند محوري محصول(کند  می
از اینرو ضرورت مطالعه ). 120: 1395مرسلی، (است 

وري آب کشاورزي که شناختی پویا،  فرایندهاي ارتقاء بهره
وري آب کشاورزي  پیوسته و کاملی را از چرخه بهره

تاثیر هر یک از فرایندها  کند، با تعیین میزان فراهم می
  . گردد روشنتر می

  
   تعاریف و مفاهیم

 تعریف فرایند

است به معنی روش ویژه انجام کار  1واژه فرآیند
مرتبط با هم  هاي متعدد که شامل مراحل و فعالیت

فرایند جریان قابل تشخیص از رویدادهاي به هم . باشد می
: 1389میرسپاسی، (پیوسته در راه رسیدن به هدف است 

هاي مرتبط به هم یا متعامل  فرایند مجموعه فعالیت). 37
  . کنداست که دروندادها را به بروندادها تبدیل می

 )ها داده( یک فرآیند ورودي ،از دیدگاه سیستمی
فرایند جریان  .نماید تبدیل می )ها ستانده( را به خروجی

گیرد  عملیات یک سیستم است که بر درونداد صورت می
حسن (شود  و بر ارزش و سودمندي آنها افزوده می

هاي  از اینرو موضوع فرایند در تحلیل). 30: 1390بیگی،
داي، (گذاري عمومی  گیري و سیاست مختلف تصمیم

برایسون ( یت، بویژه مدیریت راهبردي ، انواع مدیر)1387
، مدیریت تکنولوژي و مدیریت )1389، دیوید 1386

نیز مطرح بوده و در ) 66و  34: 1388خلیل، (نوآوري 
وري  هاي بخش کشاورزي و ارتقاء بهره خصوص فعالیت

آب آن نیز بررسی فرایندها از اهمیت خاصی برخوردار 
حاصل «ري که و است، چرا که با توجه به تعریف بهره

: 1384میرسپاسی، (» باشد تقسیم برونداد به درونداد می
وري آب کشاورزي را نیز با بهبود  توان بهره ، می)138

                                                
1Process 

کمیت و کیفیت ورودي یعنی منبع آب مورد نیاز و 
  .خروجی یعنی کمیت و کیفیت محصول تولیدي ارتقاء داد

  
 رویکرد فرایندي

یک روش قدرتمند براي  رویکرد فرایندي
ها جهت ایجاد ارزش  سازماندهی و مدیریت فعالیت

رویکرد، بهبود اثربخشی و کارایی این هدف از  .باشد می
مزایاي مهم از  .براي دستیابی به اهداف تعریف شده است

سازي فرآیندها، جهت ایجاد   یکپارچه رویکرد فرآیندي
تمرکز بر اثربخشی و کارایی  ،دستیابی به نتایج  قابلیت

ها و کوتاه نمودن دوره زمانی انجام  کاهش هزینه، فرآیندها
بر اساس . باشد می سازي استفاده از منابع نهیعملیات و به

این رویکرد، اصالح و بهبود فرایند با رفع موانع توصیه 
  . گردد  می

از این جهت در تفکر راهبردي نیز چهار فرایند؛ 
ت، سیاستگذاري، تدوین و اجرا و ارزیابی مطالعه و شناخ

و در ) 2: 1391دانش آشتیانی، (و کنترل مطرح شده 
هاي بخش کشاورزي نیز که یک سیستم جامعی را  فعالیت

دهند، رویکرد فرایندي از جهات مختلفی حائز  تشکیل می
وري این بخش نقش موثري  اهمیت بوده و در ارتقاي بهره

اولیه آن شناسایی فرایندهاي کند که الزمه  را ایفا می
  .باشد مربوطه می

  
  وري  تعریف بهره

. تاریخی به قدمت حیات انسان دارد 2وري بهره
در  1766در سال» کوئیزنی«اما این واژه اولین بار توسط 

یک مجله کشاورزي مطرح شده و از آن زمان تاکنون 
تعاریف گوناگونی در سطوح مختلف ارائه شده است 

) 1883(» لیتر«به عنوان نمونه ). 33: 1392عالم تبریز، (
رنگریز، (آنرا قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرده 

آنرا رابطه مابین محصول ) 1985(و سینک ) 7: 1392
از اینرو . است معرفی کرده ) ورودي(و نهاده ) خروجی(

                                                
2Productivity    
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به  1وري، آنرا نسبت ستاده است که در تعریف رایج بهره
: 1389، کامبوزیا، 6: 2014سعید، (د کنن عنوان می ٢داده
وري دستیابی کارا و اثربخش به اهداف با  بهره). 96

ها و  ترین زمان با بیشترین کمیت کمترین هزینه در کوتاه
). 38-39: 1392عالم تبریز، (ترین کیفیت است  عالی

را با نگرش وري  بهره، )1393(وري ایران  سازمان ملی بهره
در درجه وري  دین معنی که بهرهفرایندي تعریف کرده ب

اول، یک دیدگاه فکري است که همواره سعی دارد آن 
 .خشدبچیزي را که در حال حاضر موجود است بهبود ب

تواند  وري مبتنی بر این عقیده است که انسان می بهره
کارها و وظایفش را هر روز بهتر و با اخذ نتایج برتر از 

وري  بهره«گاه فرایندي، لذا از ن. روز پیش به انجام رساند
کاموزیا، (» باشد توانایی تولید ارزش در یک سیستم می

1389 :96.( 

  
  وري آب کشاورزي  بهره

وري، چگونگی استفاده  با استفاده از تعریف بهره
در ... کار، زمین، آب و   هاي مختلف نظیر نیروي از نهاده

هاي  بررسی. بخش کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است
که رابطه بین » وري آب بهره«موجود بیانگر آن است که 

کند،  عملکرد محصول و مقدار آب آبیاري را مشخص می
وارد مباحث مربوط به ) 1962(براي اولین بار توسط ویتز 

وري آب در  تعریف بهره. بخش کشاورزي شده است
بررسی شده؛ در ) گیاه، مزرعه و ملی(هاي مختلف  مقیاس

 عایدي عبارت است از میزان آب وري مقیاس گیاه بهره

در ). 2003:مولدن (از هر قطره از آب مصرفی  حاصل
وري آب به عنوان وزن کل محصول  مقیاس مزرعه بهره

مون، (باشد  تولید شده بوسیله یک واحد حجم آب می
وري آب اشاره به  در سطح ملی بهره). 257: 2011

ب نصیب تواند به ازاء هر واحد آ درآمدي دارد که می
وري آب نقش هر واحد آب در  در واقع بهره. کشور شود

است  ٤یا تولید ناخالص داخلی ٣تولید ناخالص ملی

                                                
1Output  
2 Input 
3 GNP=Gross National Product 

وري آب  گیري بهره در اندازه). 40: 1388حیدري، (
هاي مختلف فیزیکی و اقتصادي  کشاورزي از شاخص

شود که اکثر آنها نسبت محصول به آب مورد  استفاده می
مولدن (دهند یی مصرف آب را نشان میاستفاده یعنی کارا

از اینرو با رویکرد فرایندي و با اصالح و بهبود ). 2003:
، امکان )ها ها و خروجی ورودي(مراحل مختلف تولید 

  .گردد وري آب کشاورزي فراهم می ارتقاي بهره
  

  ها  مواد و روش
  روش تحقیق 

اي و میدانی با  این تحقیق با روش کتابخانه
هاي پیمایشی و اکتشافی انجام شده و براي  شیوه
، مصاحبه بررسی اسناد و مداركآوري اطالعات از  جمع

محقق ساخته   پرسشنامهبا خبرگان، تکنیک دلفی و نهایتاً 
نفر از  700جامعه آماري تحقیق شامل. استفاده شده است

سان ارشد دستگاههاي اجرایی مدیران عالی و کارشنا
وزارت جهادکشاورزي، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و (

هاي آبیاري و  ، اساتید دانشکده)ریزي کشور برنامه
کشاورزي و پژوهشگران موسسات تحقیقاتی و تعدادي از 
کشاورزان خبره در سراسر کشور است که با در نظر 

و سطح  d=0.05گرفتن حاشیه خطاي مطلق برآورد 
، حجم نمونه الزم از جامعه هدف با  α%=5داري  معنی

نفر انتخاب و  180استفاده از فرمول کوکران به تعداد 
ها اقدام  آوري اطالعات مندرج در پرسشنامه سپس به جمع

به منظور بررسی میزان روایی و پایایی . شده است
پرسشنامه، به ترتیب از روش تحلیل محتوا با رویکرد 

نفر از  40برحسب نقطه نظرات (ار جامعیت کلی ابز
برحسب نتایج  94/0و ضریب آلفاي کرونباخ ) متخصصین

تایی از خبرگان استفاده شده و با  20یک نمونه اولیه 
توجه به ماهیت علمی و تجربی جامعه خبرگان تحقیق، 

گیري هدفمند در طول تحقیق مد  گیري از روش نمونه بهره
ن سواالت مطرح بوده در مقاله حاضر ای. نظر بوده است

هایی  وري آب کشاورزي چه فرایند که در ارتقاي بهره
                                                                     
4 GDP=Gross Domestic Product 
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وجود دارد؟ آیا تاثیر هر یک از فرایندها در ارتقاي 
وري آب کشاورزي یکسان است؟ درجه اهمیت هر  بهره

وري آب کشاورزي چقدر  یک از فرایندها در ارتقاي بهره
ند یا هیچ ا آیا این فرایندها با هم مرتبط و وابسته ١است؟

ارتباط بین آنها وجود ندارد؟ مطابق سواالت فوق، این 
 - 1:چهار فرضیه در طول تحقیق مورد توجه بوده است

وري آب کشاورزي  میزان اثرگذاري فرایندهاي ارتقاي بهره
وري  اهمیت فرایندهاي ارتقاي بهره -2باشد  یکسان نمی

بین فرایندهاي شناسایی  -3آب کشاورزي متفاوت است 
فرایندهاي  -4ده ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد ش

وري آب کشاورزي موثر  آب کشاورزي در ارتقاي بهره
اي و دریافت پاسخ  اساس مطالعات کتابخانهبر. باشند می

ها و در راستاي پاسخ به سواالت و  خبرگان در مصاحبه
وري  هاي تحقیق، فرایندهاي ارتقاي بهره بررسی فرضیه

فرایند اصلی و  چهارفرایند محوري،  دو آب کشاورزي در
و با   شناسایی شده) 1(فرایند شاخص به شرح جدول  16

قرار دادن این جدول در پرسشنامه میزان اهمیت فرایندها 
 داراي اهمیت(اي لیکرت  به شکل یک طیف پنج گزینه

، دریافت و براي تجزیه و تحلیل اطالعات )پنجتا  یک
 ري توصیفی و استنباطی ازهاي آما بدست آمده با روش

و براي تعیین ارتباط متغیرها  Excel ،2SPSSافزارهاي  نرم
 Smartافزار  با نرم 3سازي معادالت ساختاري از مدل

PLS4  استفاده شده است. 

  
  آمار توصیفی و استنباطی 

در این تحقیق هاي توصیفی قابل استفاده  روش
هاي میانگین، میانه،  شاخصجداول توزیع فراوانی، شامل 

در . باشد و ضریب پراکندگی می انحراف معیار ،)نما(مد 

                                                
ست و فرایندهاي شناسایی به اینکه تحقیق حاضر در سطح ملی ا با توجه . ١

گیرند و نیز مطابق  شده تمامی مراحل قبل، حین و بعد از تولید را در بر می
میت فرایندها متفاوت بوده، لذا به منظور اه، شونده  نظر خبرگان مصاحبه

استفاده شده و فرایندهاي شاخص  )1(بندي آنها از ستون سوم جدول  شاخص
  .اند نیز مشخص شده

2 Statistical Package for the Social Science 

3 Structural Equation Modeling 

4 Partial Least Square  

هاي آمار استنباطی همواره نظر بر این است که  تحلیل
اینکه چه . نتایج حاصل از نمونه به جامعه تعمیم داده شود

روابطی میان متغیرها و سایر اجزاء وجود دارد و اینکه بین 
رامین (جود دارد یا خیر هایی و دو یا چند گروه تفاوت

در این نوع آمار هدف ). 126: 1392مهر و چارستاد، 
تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه به جامعه 

آمار ). 8-9: 1377، 1آذر و مومنی(آماري اصلی است 
سازد تا دقت برآورد  استنباطی محقق را قادر می

رزیابی پارامترهاي جامعه را بر اساس خصوصیات نمونه ا
براي آزمون ). 128: 1392رامین مهر و چارستاد، (کند 

را که توزیع آن به  x متغیر تصادفیآماري یک پارامتر، 
ممکن است . شود گرفته میبستگی دارد در نظر  پارامتر

ادعاي . به علت تغییر شرایط، تغییر کند ،مقدار واقعی
ها،  کمک دادهبا یعنی  تغییر را باید از راه مشاهده، هر نوع

به زبان آماري این کار را آزمون آماري با . کرد ردیید یا أت
   .ندنام می  پارامتر

» بحرانی ۀناحی«در این خصوص دو ناحیه شامل 
قاعده بر این  :در ناحیه بحرانی. وجود دارد» ناحیه قبول«و 

سطحی H1 در برگیرنده سطح اطمینان و  H0است که 
 H0به عبارتی ناحیه بحرانی، ناحیۀ رد فرض . است αبرابر 

که آزمون بر مبناي آن اي  آماره. استH1 و قبول فرض 
آماره  Tبراي مثال .نامند می »آماره آزمون«شود،  انجام می

ها دو خطا  آزموناغلب در . هاست آزمون برابري میانگین
به ناحق رد  H1یا شود  به ناحق رد می H0 یادهد،  رخ می

 H1در صورتی که  شود،به ناحق رد  H0اگر  .شود می
که رخ داده است، ) α(اول  نوع خطاي ،درست باشد

به ناحق  H1اگر . گیرند در نظر می% 5را   معموال مقدار آن
% 95رخ داده که مقدار آن  )β( خطاي نوع دوم شود،رد 

)α-1  (تحقیق میزان خطاي نوع اول یعنی در این . است
در نظر % 5ها  ضیهسطح معناداري براي آزمون همۀ فر

  .گرفته شده است
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  وري آب کشاورزي فرایندهاي شناسایی شده در ارتقاي بهره -1جدول
 فرایندشاخص فرایند اصلی فرایند محوري

 فرآیند اصالحی آب کشاورزي

 اصالح تامین آب کشاورزي

 استحصال و تولید آب کشاورزي

 کشاورزيتامین و عرضه آب 

 تخصیص، انتقال و توزیع آب کشاورزي

 حفاظت و نگهداري آب کشاورزي

اصالح مصرف آب 
 کشاورزي

 تفکیک آب بر اساس کیفیت

 کاهش اضافه مصرف آب کشاورزي

 آب کشاورزي) بازچرخانی(مصرف مجدد 

 آب کشاورزي) تصفیه پساب(بازیافت 

 فرآیندهاي اصالحی محصول کشاورزي

اصالح تولید محصول 
 کشاورزي

 کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزي

 تفکیک و بسته بندي محصوالت کشاورزي

 فراوري محصوالت کشاورزي

 توزیع محصوالت کشاورزي

اصالح مصرف محصول 
 کشاورزي

 تفکیک کیفی محصول کشاورزي

 کاهش اضافه مصرف محصول کشاورزي

 )استفاده از زائدات(کشاورزيمصرف مجدد محصول 

 )مانند کود(محصول کشاورزي) پسماند(بازیافت

  
P مقدار  یا(p-value) :که  يترین مقدار کوچک

این  و شود رد H0 توان در نظر گرفت تا می α براي
برمبناي   p-valueمقدار. گویند می p-valueاحتمال را 
نظر  ه ب α ولی ،آید دست می  هب موجودمشاهدات 

 .پژوهشگر بستگی دارد

یعنی ( α کمترین مقداري از ،p-value بنابراین
است که یافته آماره آزمون ممکن ) میزان یا سطح آزمون

: ، اگرα=05/0با فرض  .گردد H0 است موجب رد فرض
05/0 valuep  ،باشدH0 شود و اگر می رد
05/0 valuep  ،باشدH0 در . شود می قبول

مقدار آماري آزمون محاسبه شده با مقدار  گیري تصمیم
در ناحیه  زمونچنانچه آماره آ. شود بحرانی مقایسه می

در سطح اطمینان مورد H0 فرض قرار گیرد، H0  پذیرش
  صورت فرض  غیر این در شود، پذیرفته می%) 95(نظر 
H0 هاي نمونه دلیل  شود که داده شده و گفته می رد

آذر و (کنند  ارائه نداده و آنرا رد میH0 محکمی بر تائید 
  ).88-103: 1377، 2مومنی

  

 )T(آزمون تی استیودنت 

جامعه با یک مقدار فرضی  مقایسه میانگیني برا، Tآزمون
آماره این آزمون عبارت است . گیرد مورد استفاده قرار می

  :از

n
s

xT 0                        (1) 

  :که در آن

 0  مقدار متوسط آزمون است که در فرضیات مورد

ها  میانگین داده xبیانگر حجم نمونه، n. گیرد آزمون قرارمی
با استفاده از فرمول . باشد ها می انحراف معیار داده sو 

شود تا بتوان با آن ناحیۀ  آزمون ساخته می Tفوق، آماره 
این آماره با . بحرانی را جهت رد فرض صفر مشخص کرد

و درجه  α %=5استیودنت با  که از جدول تی Tقدر مطلق 
چنانچه آماره . شود آید، مقایسه می به دست می n-1 آزادي

جدول بیشتر باشد، فرض صفر رد  T زمون از آمارةآ
ناحیه بحرانی آزمون، در واقع ادعاي ما را . خواهد شد
در این تحقیق ). 25: 1380، 2عرب مازار(کند  مطرح می
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با همین روش جهت احصاء اهمیت فرایندها با میانگین 
  آزمون زیر بررسی؛) 3عدد(طیف لیکرت 

3 =µ  H0:   
3 ≠H1: µ  

(بوده  05/0داري کمتر از  و چنانچه سطح معنی

05/0 valuep(،  فرضH0  رد و در غیر این
  . پذیرفته شده است H0صورت 

  
 )ANOVA( آزمون آنالیز واریانس

آنالیز واریانس روشی است براي بررسی و   
آذر و (ها  مقایسه میزان انحرافات کل در مجموعه داده

این روش بجاي آزمون میانگین  در). 135: 1377، 2مومنی
دو جامعه، به ارزیابی مقایسه میانگین بیش از دو جامعه 

و به این سوال پاسخ ) 30: 2،1380عرب مازار    (پرداخته 
اي که از  هاي نمونه شود که آیا بین میانگین داده می

ایم تفاوتهاي واقعی وجود دارد و  هاي مختلف گرفته جامعه
آن را معلول  توان اغماض بوده و مییا مقدار تفاوت قابل 

این در تحلیل واریانس تک عامله که بنابر. تصادف دانست
در این تحقیق نیز بکار گرفته شده، کل واریانس به دو 

  :واریانس نظیر رابطه زیر تقسیم شده است
واریانس )= فرایندها(واریانس مشاهدات در کل   

س داخل واریان) + واریانس بین فرایندها(بین سطرها 
واریانس توضیح داده نشده یا ناشی از عامل (سطرها 
  )تصادفی

از این آزمون جهت بررسی تفاوت اثرگذاري فرایندها در 
  :وري آب کشاورزي به شکل زیر استفاده شده  ارتقاي بهره

  
وري آب کشاورزي یکسان  در ارتقاي بهره  تاثیر فرایندها

  H0: است

وري آب کشاورزي یکسان  در ارتقاي بهره فرآیندهاتاثیر 
   H1:نیست 

(بوده  05/0داري کمتر از  و چنانچه سطح معنی

05/0 valuep(،  فرضH0  رد و در غیر این
  . پذیرفته شده است H0صورت 

  اي فریدمن آزمون رتبه
و تحلیل واریانس  آزمون فریدمن معادل تجزیه 

است که از آن، براي ) گروهی  درون(هاي تکراري  با اندازه
. شود گروه استفاده می kها در بین  مقایسه میانگین رتبه

فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین 
آزمون فریدمن که براي  .هاست ها در بین گروه رتبه

رود براي تشخیص اختالف در  کار می هابسته بهاي و نمونه
k  احتماال مختلف است که اساس کار بر مبناي تیمار

از این  .باشد میها نسبت به یکدیگر  بندي مشاهده رتبه
آزمون به منظور شناسایی اثرگذارترین متغیرها و مشخص 

چرا که آزمون فریدمن . شود کردن اولویت آنها استفاده می
کند که بخواهیم نظرات یک گروه را  یدا میزمانی کاربرد پ

در چند زمینه مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نظرات 
اساس ، اولویت هر کدام از موارد را برافراد این گروه

: 1392رامین مهرو چارستاد، (بندي مشخص نمائیم  رتبه
  از آنجایی که در آزمون فریدمن، هدف بررسی رتبه). 138

 آزموندار بودن  بنابر این ابتدا معنی. باشد فرایندها می
  :فریدمن را به شکل زیر در نظر گرفته

H0 : بندي کردن فرایندها معنادار نیست رتبه   

  H1:بندي کردن فرایندها معنادار است رتبه
، % 5سطح معناداري  مبناي برH0 و در صورت رد فرض 

و در نتیجه اولویت آنها با نرم  رتبه بندي کردن فرایندها 
  .تعیین شده است SPSSافزار 

  
 آزمون همبستگی

سیله بوابزاري آماري است که  تحلیل همبستگی،
 اي که یک متغیر به متغیر دیگر از نظر توان درجه آن می

معیاري  ،همبستگی .گیري کرد اندازه ،خطی مرتبط است
است که براي تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده 

رابطه و همچنین نوع ضریب همبستگی شدت  .شود می
یا  r؛ دهد را نشان میدو متغیر مستقیم یا معکوس  ۀرابط

و چنانچه  باشد می -1و  1همواره بین ضریب همبستگی
1r  1 و اگر همبستگی کامل مثبتباشدr  باشد

10 اگر. منفی وجود دارد همبستگی کامل r  باشد
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01مثبت و اگر همبستگی ناقص  r همبستگی  باشد
باشد، بین دو متغیر  0rاست و اگر ناقص منفی

ضریب  دار بودن معنیزمون در آ. همبستگی وجود ندارد
فرایند فروض زیر مورد توجه قرار  بین دو )r(همبستگی 
 :گرفته است

H0 : همبستگی بین دو فریند وجود ندارد   

H1 :همبستگی بین دو فرایند وجود دارد   

 ،آماره آزمون در ناحیه بحرانی توزیع جامعه بیفتد چهچنان
 شود صورت پذیرفته می در غیر این، شود رد می H0 فرض

در تحلیل همبستگی ). 182-187: 1377، 2آذر و مومنی(
نداشتن (رامتریک هاي ناپا از ضریب اسپرمن براي آماره

هاي اندك از  و نیز در داده) مشخصاتی مانند نرمال بودن
در ). 250،  - کنیر، (شود  ضریب تائوي کندال استفاده می

ها نرمال نیستند و تعداد  این تحقیق با توجه به اینکه داده
فرایندها اندك است از ضریب تائوي کندال استفاده شده 

  .است
  

   1مدل سازي معادالت ساختاري
سازي معادالت ساختاري یک تکنیک  مدل

نیرومند چند متغیره است که تمرکز اصلی خود را بر 
دهد و خود معلول  قرار می) پنهان(متغیرهاي مکنون 

ها یکی از  این مدل. متغیرهاي مشهود دیگر است
هاي تجزیه و تحلیل ساختارهاي پیچیده  ترین روش اصلی

 Kحلیل همزمان باشند که ویژگی مهم آنها تجزیه و ت می
متغیر وابسته است و از طریق آنها ضمن  Nمتغیر مستقل و 

مشخص کردن روابط بین متغیرهاي موجود در مدل، 
هاي عینی  هاي تحقیق به کمک داده امکان آزمون فرضیه

مدل معادالت ساختاري رویکرد آماري . وجود دارد
هاي مربوط به روابط بین  جامعی براي آزمون فرضیه

یا پنهان  3و متغیرهاي مکنون 2مشاهده شده متغیرهاي
در مدل سازي این معادالت سه نوع مدل زیر روابط . است

  : دهند بین متغیرها را نشان می

                                                
1 Structural Equation Modeling 

2 Observed Variables 

3 Latent Variables 

؛ به بررسی روابط میان گیري مدلهاي اندازه
پردازد و کاربرد اصلی  گر می متغیرهاي مکنون و مشاهده

است آن بررسی روایی همگرا، تشخیصی و پایایی ترکیبی 
خروجی اصلی . آید که از خروجی این مدلها بیرون می

گیري بار عاملی است که میزان همبستگی  مدلهاي اندازه
 . دهد بین متغیر مکنون و قابل مشاهده را نشان می

؛ به بررسی رابطه بین متغیرهاي مدل ساختاري
پردازد و کاربرد اصلی آن  می) برونزا و درونزا(مکنون 

خروجی این مدلها در حالت . ستها ا آزمون فرضیه
این ضریب عددي . باشد تخمین استاندارد ضریب مسیر می

است که میزان تاثیر متغیرهاي مکنون را بر هم نشان 
براي . دهد و مشابه بتاهاي معادله رگرسیون هستند می

تائید یا رد فرضیات تحقیق در مدلهاي ساختاري مقادیر 
T-Value چنانچه این . ندباید مورد بررسی قرار گیر

یا کمتر از  1.96بیشتر از % 5مقادیر در سطح معناداري 
مورد % 95باشند، فرضیه تحقیق در سطح اطمینان  -1.96

 . گیرد تائید قرار می

 - مدل مسیري(مدل عمومی معادالت ساختاري 
هاي اندازه  ترکیبی از مدل ساختاري و مدل ؛)ساختاري

که عالوه بر نشان باشد  می) انعکاسی یا ترکیبی(گیري 
دادن ضرایب مسیر بین متغیرهاي مکنون، بارهاي عاملی 

پذیر و مکنون مدل را نیز نشان بین متغیرهاي مشاهده
، محسنین و اسفیدانی، 1393داوري و رضازاده،(دهد  می

1393.(  
وري  ارتقـاي بهـره  «از آنجایی که در این تحقیق 

یـک   به عنوان یـک متغیـر وابسـته داراي   » آب کشاورزي
ارتباط ساختاري با فرایندهاي متعددي بوده و از پیچیدگی 

فراینـدهاي  (زیادي برخوردار است و چندین متغیر درونزا 
ــوري   ــدهاي مح ــلی و فراین ــزا ) اص ــدهاي (و برون فراین

در آن وجود دارد که باید اثر آنها روي یکـدیگر  ) شاخص
سازي معـادالت سـاختاري    مورد بررسی قرار گیرد، از مدل

ــت   در ط ــده اس ــتفاده ش ــدل اس ــابی م ــی و ارزی در . راح
سازي معادالت ساختاري از نـرم افزارهـاي مختلفـی     مدل

، »لیـزرل «شود که از جمله آنها نـرم افزارهـاي    استفاده می
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سه . است» اسمارت پی ال اس«و » اي کیو اس«، »آموس«
» ها نرمال بودن داده«، »تعداد نمونه«نوع نرم افزار اول براي 

و در شرایطی که حجم نمونـه آمـاري زیـاد     حساس بوده
. کننـد  ها نرمال باشند کاربرد پیدا مـی  و داده) 200بیش از (

جهت ارتبـاط  (گیري انعکاسی ضمن آنکه تنها مدل اندازه
امـا نـرم افـزار    . شود در آنها استفاده می) از سازه به سنجه

این مزیت را دارد کـه هـم بـه تعـداد نمونـه      » پی ال اس«
و هـم بـا   ) نمونه کـافی اسـت   30بیش از( حساس نیست

بـه روش  (هاي غیرنرمال نیز ارتباط خطی متغیرهـا را   داده
در . سـازد  و با دقت مشـخص مـی  ) حداقل مربعات جزئی

ارزیابی مدل بدست آمده با نرم افزار یادشده از معیارهـاي  
روایی «شود که از جمله آنها معیارهاي  مختلفی استفاده می

، »بارهاي عاملی«، »پایایی ترکیبی«، »اگراروایی و«، »همگرا
داوري (باشـند   می» ضریب تعیین«و » zمعناداري ضرایب«

ــازاده،  ــفیدانی،  1393و رض ــنین و اس ، آذر و 1393، محس
هـا   با توجه به اینکه در این مطالعـه داده ). 1391غالمزاده، 

گیري  هستند و هر دو مدل اندازه 200غیر نرمال و کمتز از 
اسـمارت پـی   «باشد، از نرم افزار  مورد توجه میو ترکیبی 

 .استفاده شده است» ال اس

  
  نتایج و بحث

تحلیــل توصــیفی جامعــه نمونــه نشــان داد کــه 
درصد  67سال بوده و حدود  43میانگین سنی پاسخگویان 

نفــر  180از کـل  . سـال سـن دارنـد    41از آنـان بیشـتر از   
فـوق  درصد داراي مدرك تحصیلی  86دهنده حدود  پاسخ

دهنـدگان   درصـد پاسـخ   46لیسانس به باال هستند، حـدود  

درصد استاد دانشـگاه و   16درصد پژوهشگر،  24کشاورز، 
بررسـی  . باشند درصد مدیر مرتبط با آب کشاورزي می 14

دهنـدگان مشـخص کـرد کـه بیشـترین       تجربه کاري پاسخ
آب کشــاورزي   تعــداد آنهــا از ســابقه طــوالنی در حــوزه

سـال   10درصـد بـاالي   75ریکـه معـادل   بطو. برخوردارند
بر این اساس . سابقه خدمت در امور آب کشاورزي دارند

مشاهده شد که در مجمـوع خبرگـان همکـار در پـژوهش     
حاضر از حیث سن، سابقه کاري، شغل و تخصص داراي 
معیارهاي مناسب براي پاسخ بـه پرسشـهاي ایـن تحقیـق     

هـاي   رضـیه پاسخ به سواالت و نیـز بررسـی ف  در . اند بوده
نامه نشـان  پاسـخ  180اطالعات گردآوري شده از تحقیق، 

ــدود   ــه، ح ــش    66داد ک ــوندگان نق ــش ش ــد پرس درص
» متوسـط بـه بـاال   «هـاي   هاي شناسایی شده را گزینه فرایند

هـا   بررسی نما یا بیشـترین تکـرار گزینـه   . اند ارزیابی کرده
هـا را در   نشان داد که پرسش شوندگان نمونه تمامی فرایند

انـد و بررسـی    انتخـاب کـرده  » متوسط به بـاال «هاي  ینهگز
ها مشخص کرد که دامنه میانگین امتیازات در  میانگین داده

در پاسـخ بـه سـوال دوم و    . قرار دارد] 2.41تا  3.83[بازه 
بررسی میزان اثرگذاري فرایندها که به شـکل فرضـیه اول   

ها  داده  p–valueمطرح گردید، از آنالیز واریانس بر مبناي
درصـد، اطالعـات    پـنج با در نظرگرفتن سـطح معنـاداري   

بدست آمده و این نتیجـه حاصـل شـد کـه بـا      ) 2(جدول
دار بـوده و از دیـدگاه    تحلیل واریانس معنـی % 95اطمینان 

وري آب  خبرگان، میزان اثرگذاري فرایندها در ارتقاي بهره
بنابر این فرضیه اول تحقیق تائید . کشاورزي متفاوت است

  .دگردی
 اثرگذاري فرایندها ) آنالیز واریانس(آزمون  -2جدول

مجموع  شرح /    منبع تغییرات  
 مجذورات

میانگین  درجه آزادي
 مجذورات

سطح  آماره اف
 داري معنی

 0 228/499 578/55 2 156/111 ناشی از تفاوت فرایندها

 - - 111/0 177 705/19 ناشی از عامل تصادفی

 - - - 179 861/130 کل تغییرات
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به منظور بررسی فرضیه دوم و احصاء مهمتـرین  
وري آب کشاورزي از  هاي تاثیرگذار در ارتقاي بهره فرایند

حد متوسـط  ( µ=3آزمون تی استیودنت با میانگین فرضی 

استفاده شـد کـه نتـایج حاصـله در     ) مقیاس طیف لیکرت
  : گردد مشاهده می) 3(جدول 

  
  جهت بررسی اهمیت فرایندها) تی استیودنت(نتیجه آزمون  -3جدول

شماره 
 فرایند

 تعداد نمونه آماره تی شرح/          عنوان فرایند      
سطح 

 *داري معنی
 نتیجه آزمون

 تائید 001/0 180 3/39 استحصال و تولید آب کشاورزي 1
 تائید 0 180 8/3 تامین و عرضه آب کشاورزي 2
 تائید 0 180 9/8 انتقال و توزیع آب کشاورزيتخصیص،  3
 تائید 0 180 4/3 حفاظت و نگهداري آب کشاورزي 4
 تائید 001/0 180 3/5- تفکیک آب کشاورزي بر اساس کیفیت 5
 تائید 0 180 5/9 کاهش اضافه مصرف آب کشاورزي  6
 رد 804/0 180 0/25- آب کشاورزي ) بازچرخانی(مصرف مجدد 7
 تائید 0 180 3/78- آب کشاورزي ) تصفیه پساب(بازیافت 8
 تائید 0 180 4/14 کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي 9
 رد 279/0 180 1/08- تفکیک و بسته بندي محصوالت کشاورزي 10
 رد 57/0 180 0/57- فراوري محصوالت کشاورزي  11
 رد 601/0 180 0/52- توزیع محصوالت کشاورزي 12
 تائید 0 180 3/84- محصول کشاورزي بر اساس کیفیت تفکیک 13
 رد 31/0 180 1/02- کاهش اضافه مصرف محصول کشاورزي   14

استفاده از (مصرف مجدد محصول کشاورزي 15
 )زائدات

 تائید 0 180 5/13-

 تائید 0 180 7/02- ) مانندکود(محصول کشاورزي ) پسماند(بازیافت 16
  .دار هستند مالحظه شد که تمامی فرایندها معنی 1404بر اساس اطالعات افق  داري با بررسی سطح معنی*  

  
، 10، 7با توجه به اینکه در فرایندهاي شماره 

 05/0بیشتر از  )p-value(داري  سطح معنی 14و  12، 11
لذا . شود فرایند قبول می پنجدر این  H0است لذا، فرض 

اما بقیه . دار نیستند اهمیت این فرایندها از نظر آماري معنی
دار و از نظر خبرگان حائز  فرایند از لحاظ آماري معنی 11

به منظور مشخص کردن رتبه . اهمیت بیشتري هستند
یدمن نیز بکار گرفته بندي فر ها، آزمون رتبه اهمیت فرایند

  .آمده است) 4(شده که نتایج آن در جدول 
مطابق این اطالعات، ضمن تائید فرضیه دوم و 

هاي شماره  شود که فرایند پاسخ به سوال سوم مالحظه می
 آب عیتوز و انتقال ص،یتخص«یعنی  دوو  شش، سه

و » يکشاورز آب مصرف اضافه کاهش«، »يکشاورز
هاي اول  به ترتیب در رتبه» يکشاورز آب عرضه و نیتام«

تا سوم قرار گرفته و داراي اهمیت بیشتري در ارتقاي 
نظر به اینکه در طول . وري آب کشاورزي هستند بهره

تامین و عرضه «گذاري زیادي در  هاي گذشته سرمایه سال
صورت گرفته که از مصادیق آن احداث » آب کشاورزي

باشد  هکشی میهاي اصلی آبیاري و ز سدها و شبکه
تخصیص، «و از آنجایی که در ) 102: 2003اردکانیان، (

که از مصادیق آن احداث » انتقال و توزیع آب کشاورزي
گذاري  هاي فرعی آبیاري و زهکشی است، سرمایه شبکه

کافی و مناسبی صورت نگرفته و تفاوت این دو نوع شبکه 
: 1395مرسلی، (باشد  آبیاري حدود یک میلیون هکتار می

به منظور  .گردد ، نتیجه بدست آمده منطقی ارزیابی می)85
پاسخ به سوال چهارم و بررسی فرضیه سوم، یعنی 

از » فرایندهاي شاخص«کردن نحوه ارتباط بین  مشخص
گرفته شد که نتایج محاسباتی   آزمون همبستگی بهره

ارائه شده ) 5(به شکل جدول  SPSSتوسط نرم افزار 
شود که عات این جدول مشاهده میبا توجه به اطال. است

 05/0داري کمتر از  اوالً در اکثریت فرایندها سطح معنی
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به جز فرایند اول که با چند فرایند داراي سطح (است 
، لذا از نظر آماري ارتباط )است 05/0داري بیشتر از  معنی
ثانیاً عالمت رابطه . دار بین فرایندها وجود دارد معنی

این بنابر. الستهم مثبت و هم نسبتاً با موجود بین فرایندها
پاسخ سوال چهارم مثبت بوده و فرضیه سوم نیز تائید 

با توجه به مثبت و تقریباً باالبودن این ضرایب . شود می
چرا که . اي را منطقی تفسیر کرد توان چنین نتیجه می

توانند موجبات ارتقاي  تمامی این فرایندها در کنار هم می
اورزي را فراهم نمایند و در صورت نبود وري آب کش بهره

وري با مشکل مواجه  و یا حذف یکی از آنها افزایش بهره
  1 .خواهد شد

به منظور بررسی فرضیه چهارم و پاسخ به این 
ارتقاي «و » فرایندها«اي بین  سوال که؛ چه نوع رابطه

وجود دارد و نقش و تاثیر هر » وري آب کشاورزي بهره
یک از فرایندها چقدر است؟ از معادالت ساختاري استفاده 
شد که ضرایب  بدست آمده پس از تخمین استاندارد در 

  . شود یمشاهده م) 6(جدول 
-tیا همان مقادیر  zضرایب معناداري با بررسی 

values  همه % 95در سطح اطمینان مالحظه شد که
با توجه به اطالعات این جدول . 2دار هستند ضرایب معنی

گردد که  مالحظه می) بیشترند 45/0که همگی از عدد (
وري آب کشاورزي تاثیر  فرایندها در ارتقاي بهرهتمامی 

فرایندهاي «فرایند محوري،  دودر بین . ارندمثبت و قوي د
تاثیر  938/0با ضریب » اصالحی محصول کشاورزي

 با ضریب» فرایندهاي اصالحی آب کشاورزي«و  بیشتر
وري آب  تاثیر نسبی کمتري در ارتقاي بهره 925/0

                                                
الزم به یادآوري است که در کنار هم بودن فرایندها ، ضرورت اولویت و  1

اشاره شد با ) 4(کند، همانطور که در نتیجه جدول  بندي آنها را رد نمی رنبه
در اولویت باالتري » تخصیص، انتقال و توزیع آب کشاورزي«اینکه فرایند 

قرار دارد؛ ولی ایندو الزم و » تامین و عرضه آب کشاورزي« نسبت به فرایند
بایستی هر دو با اولویت تعیین شده مورد توجه قرار  ملزوم هم هستند و می

 . وري آب کشاورزي در سطح ملی حاصل شود بگیرند تا ارتقاء بهره
هاي پایاي و روایی مطابق منابع  داري ضرایب، مناسب بودن شاخص معنی 2

تائید شده ، بطوریکه نتایج )  1393، داوري و رضازاده، 2010یزي،ون(مختلف 
 6/0، پایایی ترکیبی بیشتر از 7/0نشان داد که آلفاي کرونباخ فرایندها باالتر از 

 باشد می 5/0و روایی همگراي نیز بیشتر از 

اصالح «فرایند اصلی فرایند  چهاردر بین . کشاورزي دارند
و سپس  885/0مسیر با ضریب » تولید محصول کشاورزي

با ضریب »  اصالح مصرف محصول کشاورزي«فرایند 
فرایند شاخص نیز فرایندهاي  16و در بین  881/0مسیر 

و  786/0با ضریب مسیر » فراوري محصوالت کشاورزي«
با » آب کشاورزي) بازچرخانی(مصرف مجدد «فرایند 

) تصفیه پساب(بازیافت «و فرایند  785/0ضریب مسیر 
داراي بیشترین تاثیر در  759/0با ضریب » يآب کشاورز
  .باشند وري آب کشاورزي می ارتقاي بهره

  
  گیري  نتیجه

ــران در   ــایی و قــرار گــرفتن ای موقعیــت جغرافی
کـم    محیطی خشک از کره زمین، این کشور را بـا چـالش  
وري  آبی مواجه ساخته و بررسی راهکارهاي ارتقاي بهـره 

خــش کشــاورزي هــاي مختلــف بـویژه ب  آب را در بخـش 
از آنجـایی کـه یکـی از مهمتـرین     . ضروري کـرده اسـت  

وري آب کشـاورزي ایجـاد نگـرش     هاي بهبود بهـره  شیوه
هاي مختلف  سیستمی و اتخاذ رویکرد فرایندي در فعالیت

باشد، لذا در مقاله حاضـر ضـمن شناسـایی     این بخش می
وري آب کشـاورزي، بـه مطالعــه    فراینـدهاي ارتقـاء بهــره  

بنـدي و نیـز تعیـین اثـرات هـر یـک از        ویـت اهمیت، اول
نتایج حاصله از تحلیل آمار توصیفی . فرایندها پرداخته شد
فرایند اصلی و  چهارفرایند محوري،  دونشان داد که تعداد 

ــاد   16 ــت زی ــا مقبولی ــد شــاخص شناســایی شــده ب فراین
 آنهادرصد  66بطوریکه حدود . باشد گویان همراه می پاسخ
متوسـط   شناسایی شده را داراي اهمیت در بازههاي  فرایند

به منظور تکمیل بررسـی و قابلیـت   . به باال ارزیابی کردند
هـاي   خبرگان به کـل جامعـه و آزمـون فرضـیه     تعمیم نظر

تحقیق از آمار استنباطی نیز استفاده شد که نتـایج بدسـت   
آمده نشاندهنده تائید چهـار فرضـیه ذکـر شـده در مقالـه      

ها، مالحظه  ررسی رتبه و درجه اهمیت فرایندبا ب. باشند می
هـا   بنـدي کـردن فراینـد    گردید که از دیدگاه خبرگان، رتبه

هـاي   معنادار است و بر این اساس مالحظه شد که فراینـد 
، »يکشــاورز آب عیــتوز و انتقــال ص،یتخصــ«سـه گانــه  
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 عرضـه  و نیتام«و » يکشاورز آب مصرف اضافه کاهش«
وري  بیشتري در ارتقاي بهرهداراي اهمیت » يکشاورز آب

فراینـدهاي  «در بررسی ارتباط بـین  . آب کشاورزي هستند
بـه  (مالحظه گردید که بین تمامی این فراینـدها  » شاخص

دار  اوالً همبسـتگی معنـی  ) جز فرایند اول با چنـد فراینـد  
لـذا  . وجود دارد و ثانیاً این ارتباط هم مثبت و هم باالست

تـوان   بودن این ضرایب مـی  باال با توجه به مثبت و تقریباً
چرا کـه تمـامی ایـن    . اي را منطقی تفسیر کرد چنین نتیجه

وري  توانند موجبات ارتقـاي بهـره   فرایندها در کنار هم می
آب کشاورزي را فراهم نماینـد و در صـورت نبـود و یـا     

وري با مشـکل و کسـري    حذف یکی از آنها افزایش بهره
ی نحوه ارتباط فرایندها به منظور بررس. مواجه خواهد شد

سـازي معـادالت    وري آب کشـاورزي مـدل   با ارتقاي بهره
ساختاري نشان داد که ارتباط قوي بین تمامی فرایندها بـا  

وري آب کشاورزي وجـود دارد و از بـین دو    ارتقاي بهره
» فرایندهاي اصالحی محصول کشـاورزي «فرایند محوري، 

اصالح «ی فرایند فرایند اصل چهار، از بین 938/0با ضریب 

و از بین  885/0با ضریب مسیر » تولید محصول کشاورزي
فـراوري محصـوالت   «فرایند شـاخص نیـز دو فراینـد     16

ــا ضــریب مســیر» کشــاورزي مصــرف مجــدد «و  786/0ب
بیشـترین   785/0با ضـریب  » آب کشاورزي) بازچرخانی(

ایـن  . وري آب کشـاورزي دارنـد   تاثیر را در ارتقاي بهـره 
زمانی (عات اینکه با نتایج حاصله از سایر مطالنتایج ضمن 

ــاران،  ــرب1393و همکــ ــی و 1384زاده، ، عــ ، حقیقــ
مطابقت دارد، ) 1394، رستگار و همکاران، 1394همکاران،

ــره  ــاي به ــدها در ارتق ــوثر فراین ــش م ــانگر نق وري آب  بی
چرا که با ارزیابی نحـوه و میـزان   . کشاورزي کشور است

شود کـه بیشـترین    مالحظه میتاثیر فرایندهاي بحث شده 
وري آب کشاورزي در سطح ملی بـه   علل پائین بودن بهره

فرایندهاي تولید محصول کشاورزي نظیر مشخص نبـودن  
الگوي کشت هر منطقه، چگونگی مصرف آب همانند عدم 
استفاده از آب به شکل بازچرخانی و نیز باال بـودن میـزان   

ه در ایـن  شود ک ضایعات محصوالت کشاورزي مربوط می
  .مطالعه به آنها تاکید شده است

  اي فریدمن فرایندها بر اساس آزمون رتبه) درجه اهمیت(رتبه  -4جدول
 اولویت  رتبه  عنوان فرایند       شماره فرایند

 6 9/3 استحصال و تولید آب کشاورزي 1
 3 10/9 تامین و عرضه آب کشاورزي 2
 1 11/9 تخصیص، انتقال و توزیع آب کشاورزي 3
 4 10/2 حفاظت و نگهداري آب کشاورزي 4
 13 6/8 تفکیک آب کشاورزي بر اساس کیفیت 5
 2 11/3 کاهش اضافه مصرف آب کشاورزي  6
 8 8/3 آب کشاورزي ) بازچرخانی(مصرف مجدد 7
 14 6/7 آب کشاورزي ) تصفیه پساب(بازیافت 8
 5 10/1 کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي 9
 10 7/9 تفکیک و بسته بندي محصوالت کشاورزي 10
 7 8/3 فراوري محصوالت کشاورزي  11
 9 8/1 توزیع محصوالت کشاورزي 12
 12 6/9 تفکیک محصول کشاورزي بر اساس کیفیت 13
 11 7/9 کاهش اضافه مصرف محصول کشاورزي   14
 15 6/0 )استفاده از زائدات(مصرف مجدد محصول کشاورزي 15
 16 5/6 ) مانندکود(محصول کشاورزي ) پسماند(بازیافت 16
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  ضرایب همبستگی بین فرایندهاي شاخص -5جدول
 هاي شاخص شماره فرایند شرح

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

شماره 
فرایندهاي 

  شاخص

1 
ضریب 

                               1 همبستگی
سطح 

                               0 داري معنی

2 
ضریب 

                             1 0/36 همبستگی
سطح 

                             0 0 داري معنی

3 
ضریب 

                           1 0/36 0/23 همبستگی
سطح 

                           0 0 0 داري معنی

4 
ضریب 

                         1 0/32 0/05 0/18 همبستگی
سطح 

                         0 0 0 0 داري معنی

5 
ضریب 

                       1 0/55 0/27 0/29 0/19 همبستگی
سطح 

                       0 0 0 0 0 داري معنی

6 
ضریب 

                     1 0/52 0/42 0/43 0/27 0/18 همبستگی
سطح 

                     0 0 0 0 0 0 داري معنی

7 
ضریب 

                   1 0/56 0/56 0/44 0/28 0/21 0/11 همبستگی
سطح 

                   0 0 0 0 0 0 0/07 داري معنی

8 
ضریب 

                 1 0/64 0/47 0/55 0/52 0/26 0/23 0/15 همبستگی
سطح 

                 0 0 0 0 0 0 0 0 داري معنی

9 
ضریب 

               1 0/49 0/49 0/05 0/38 0/39 0/39 0/03 0/28 همبستگی
سطح 

               0 0 0 0 0 0 0 0 0 داري معنی

10 
ضریب 

             1 0/39 0/47 0/34 0/36 0/46 0/42 0/21 0/28 0/07 همبستگی
سطح 

             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/24 داري معنی

11 
ضریب 

           1 0/67 0/39 0/47 0/36 0/36 0/44 0/46 0/15 0/17 0/19 همبستگی
سطح 

           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/06 داري معنی

12 
ضریب 

         1 0/54 0/53 0/40 0/4 0/35 0/35 0/32 0/40 0/15 0/24 0/08 همبستگی
سطح 

         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/22 داري معنی

13 
ضریب 

       1 0/52 0/62 0/63 0/36 0/34 0/37 0/29 0/43 0/37 0/07 0/19 0/12 همبستگی
سطح 

       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/3 0 0/16 داري معنی

14 
ضریب 

     1 0/5 0/43 0/53 0/42 0/41 0/33 0/38 0/44 0/36 0/37 0/35 0/24 0/18 همبستگی
سطح 

     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/01 داري معنی

15 
ضریب 

   1 0/54 0/46 0/35 0/56 0/41 0/30 0/44 0/43 0/29 0/40 0/04 0/18 0/06 0/03 همبستگی
سطح 

   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/32 0/06 داري معنی

16 
ضریب 

 1 0/60 0/42 0/47 0/45 0/56 0/45 0/32 0/58 0/47 0/36 0/42 0/41 0/13 0/17 0/08 همبستگی
سطح 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/18 داري معنی
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  وري آب کشاورزي ضرایب مسیر و بارعاملی فرایندهاي ارتقاي بهره - 6جدول 
شماره 
 فرایند

فرایند 
 محوري

 فرایند اصلی
ضریب 

 *مسیر
 بار عاملی  فرایند شاخص

ضریب 
 **مسیر

 تفسیر

1 

فرآیندهاي 
اصالحی آب 
کشاورزي 

)0.925( 

اصالح تامین آب 
کشاورزي 

)872/0( 
807/0 

 511/0 633/0 استحصال و تولید آب کشاورزي
یار 

ز مع
تر ا

بیش
ب 

ضرای
می 

 تما
نکه

ه ای
جه ب

ا تو
ب

 می 0/45
 می

وب
حس

ب م
ناس

ذا، م
ند ل

باش
 

وند
ش

. 

 554/0 687/0 تامین و عرضه آب کشاورزي 2

 631/0 872/0 تخصیص، انتقال و توزیع آب کشاورزي 3

 619/0 767/0 حفاظت و نگهداري آب کشاورزي 4

5 
اصالح مصرف 
آب کشاورزي 

)950/0( 
879/0 

 757/0 861/0 تفکیک آب بر اساس کیفیت

 730/0 831/0 کاهش اضافه مصرف آب کشاورزي 6

 785/0 893/0 آب کشاورزي) بازچرخانی(مصرف مجدد  7

 759/0 864/0 آب کشاورزي) تصفیه پساب(بازیافت  8

9 

فرآیندهاي 
اصالحی 
محصول 
کشاورزي 

)938/0( 

اصالح تولید 
محصول 
کشاورزي 

)944/0( 

885/0 

 661/0 746/0 کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزي

 762/0 86/0 تفکیک و بسته بندي محصوالت کشاورزي 10

 786/0 888/0 فراوري محصوالت کشاورزي 11

 716/0 809/0 کشاورزيتوزیع محصوالت  12

13 
اصالح مصرف 

محصول 
کشاورزي 

)939/0( 

881/0 

 701/0 796/0 تفکیک کیفی محصول کشاورزي

 699/0 794/0 کاهش اضافه مصرف محصول کشاورزي 14

استفاده از (مصرف مجدد محصول کشاورزي 15
 )زائدات

854/0 752/0 

 734/0 833/0 )مانند کود(کشاورزيمحصول ) پسماند(بازیافت 16
  .باشد هاي اول، دوم و پنجم می این عدد حاصل ضرب سه عدد مربوط به ستون. ** هاي اول و دوم است این عدد حاصل ضرب دو عدد مربوط به ستون* 
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