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بهبود  ترویجی  الگوی  ارائه  و  طراحی  به منظور  پژوهش  این 

مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کم آبی در استان آذربایجان 

رشقی انجام شده است. ترویج بهبود مدیریت آبیاری یک عامل 

کلیدی مهم برای دستیابی به بهره وری کل عوامل تولید و کمک 

به تغذیه جمعیت در حال رشد زمین  می باشد. مدیریت صحیح 

اساسی ترین  از مهمرتین و  آبیاری در کشاورزی می تواند یکی 

 راهکار های مقابله با بحران کم آبی محسوب شود. بر این اساس 

از فرآیند آبیاری، مدیریت بهینه آن، ترویج و  شناخت صحیح 

نحوه استفاده مناسب تر آب کشاورزی رضوری به نظر می رسد. 

اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه گرد آوری شده 

است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ترویج استان 

آذربایجان رشقی بود )N=343(. نتایج مطالعه نشان داد رابطه 

از شغل  رضایت  کار،  سابقه  تحصیالت،  میزان  بین  معنی داری 

یافته های  دارد.  وجود  آبیاری  مدیریت  فرهنگ سازی  میزان  با 

پژوهش کمبود میزان آگاهی کارشناسان ترویج و کشاورزان، عدم 

یکپارچگی اراضی کشاورزی، گران تر متام شدن وسایل روش های 

نوین آبیاری و عدم انتخاب نوع کشت مناسب را نشان می دهد 

که مانع از پیشربد توسعه کشاورزی در منطقه است.

واژه  های کلیدی: الگوی ترویجی، بهبود مدیریت آبیاری، میزان 
فرهنگ سازی، استان آذربایجان رشقی.
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This study was conducted to design and present a pro-
motional model for improving irrigation management 
to deal with the water shortage crisis in East Azarbaijan 
province. Promoting improved irrigation management is 
an important key to achieving the goal of productivity of 
all factors of production and helping to feed the growing 
population of the earth. Proper irrigation management in 
agriculture can be one of the most important and basic 
strategies to deal with the water scarcity crisis. Therefore, 
proper knowledge of the irrigation process, its optimal 
management, promotion, and proper use of agricultur-
al water seems necessary. The required information was 
collected by completing a questionnaire. The statistical 
population of the study included all extension experts of 
East Azerbaijan province )N=343(. The results of the study 
showed that there is a significant relationship between ed-
ucation, work experience, and job satisfaction with the 
level of irrigation management culture. Findings show the 
lack of knowledge of extension experts and farmers, lack 
of integration of agricultural lands, more expensive equip-
ment for modern irrigation methods, and lack of choice of 
appropriate cultivation, which hinders the development of 
agricultural development in the region.

Keywords: Extension Model, Improvement of Irrigation 
Management, Cultivation Rate, East Azerbaijan province.
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مقدمه

آب از دیرباز عامل مهم توسعه به خصوص در بخش کشاورزی 
در جهان بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که فعالیت های 
کشاورزی حدود 70 درصد آب مرصفی در سطح جهان را به خود 
تغییرات   .)1387 چیذری،  و  )شاهرودی  است  داده  اختصاص 
اقلیمی و پیرو آن کم آبی و خشکسالی از چالش های عمده ای 
با آن روبه رو شده است )Wilhite و  می باشد که جهان امروز 
همکاران بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمرتین بخش های 
تأثیرات گسرتده  و  تهدیدات  معرض  در  پایدار، همواره  توسعه 
مستقیم و غیرمستقیم تغییرات اقلیمی قرار دارد )دارند، 1394(. 
آلودگی  آب،  کمبود  همچون  بحران هایی  با  کشاورزی  امروزه 
مرصفی،  بخش های  دیگر  به  کشاورزی  آب  انتقال  آبی،  ذخایر 
کارآیی پایین مرصف آب و غیره روبه روست که نگاه دقیق به 
آب  مدیریت  موضوع  به  بیشرت  توجه  نیازمند  موضوعات  این 
امروزه وضعیت   .)2001 ،Yong و  Jin( بخش می باشد  این  در 
بهره برداری های  دیگر  از سوی  و  از یک طرف  بارش های جوی 
بی رویه، طی چند دهه مدیریت ضعیف منابع آب، بحران آب 
اغلب  در  می توان  که  است  رسانده  مرحله ای  به  را  ایران  در 
استان های کشور به خصوص استان آذربایجان رشقی حداقل به 
دو یا چند منطقه بحرانی از نظر وضعیت منابع آبی اشاره منود 
)نظیفی و باقری، 1388(. استان آذربایجان رشقی با 22 شهرستان، 
اختصاص  به خود  را  از مساحت کشور  در حدود 2/76 درصد 
داده و به عنوان بزرگرتین و پرجمعیت ترین  استان ناحیه شامل 
و  خدمات  مرکز   71 استان  این  می شود.  محسوب  ایران  غرب 
ترویج روستایی دارد و 343 نفر به عنوان کارشناس ترویج در این 
استان مشغول به فعالیت می باشند. میانگین بارش در این استان 
297 میلی مرت در سال جز مناطق کم بارش کشور است. از کل 
پتانسیل های تجدیدپذیر در بخش منابع آب استان 61 درصد آن 
را منابع آب سطحی و 39 درصد آن را منابع آب زیرزمینی تشکیل 
می دهد. سهم مرصف آب کشور در بخش کشاورزی 86/6 درصد 
می باشد )زارع و زاللی، 1394(. به دلیل سهم باالی مرصف آب 
در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها مدیریت مرصف و 
اغلب  دارد.  بیشرتی  اهمیت  این بخش  بهره وری آب در  بهبود 
دشت های کشاورزی استان دارای منابع آب زیرزمینی هستند. 
سال های  در طی  زیرزمینی  های  آب  این  از  وسیع  برداشت  با 
گذشته، طبق برآورد سازمان آب منطقه ای آذربایجان رشقی ساالنه 
49 میلیون مرتمکعب از این ذخایر کاهش می یابد؛ به طوری که 
صوفیان،  شبسرت،  مرند،  دشت های  به  مربوط  کاهش  بیشرتین 
تسوج و دامنه های شاملی سهند است. در کل بخش کشاورزی 
استان با وسعت 1/22 میلیون هکتار )6/12 درصد از کل اراضی 
قابل کشت کشور( با برداشت 84 درصدی از منابع آب زیرزمینی 

)حدود 1428 میلیون مرتمکعب( توسط چاه های عمیق و نیمه 
عمیق، قنات ها و چشمه ها بیشرتین سهم مرصف از این منابع را 

دارد )سالنامه آماری استان آذربایجان رشقی، 1395(.
باتوجه به محدودیت منابع آب در استان، اصالح مدیریت منابع 
آب نیاز به فرهنگ سازی دارد، استفاده درست از این منابع تنها 
راه غلبه بر بحران کم آبی است. بر این اساس شناخت صحیح 
استفاده  نحوه  و  ترویج  آن،  بهینه  مدیریت  آبیاری،  فرآیند  از 
مناسب تر آب کشاورزی رضوری است تا کارشناسان ترویج آموزش 
کشاورزی برای مقابله با کم آبی در سطح کشور و استان با اجرای 
برنامه های ترویجی تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و باغی 
و عوامل اجرایی این طرح را تحت پوشش طرح قرار دهند و با 
ارتقا دانش و مهارت در تولیدکنندگان و عوامل اجرایی موجب 
در  تولید  کیفیت  و  ارتقا کمیت  و  آبی  منابع  بهره وری  افزایش 
مزارع و باغات شوند )رحیمیان، 1395(. از مشکالت پیش روی 
کارشناسان ترویج مرصف بهینه آب، عدم بهبود مدیریت آبیاری، 
عدم مدیریت مرصف آب کشاورزی به خصوص در سدها، نداشنت 
تشكل های مناسب بهره برداری در بخش كشاورزی جهت ترویج 
کشاورزان از طرف کارشناسان، عدم آگاهی کشاورزان از بحران 
کم آبی و بی توجهی به آن، عدم دانش کافی کارشناسان ترویج 
جهت ارائه برنامه های مؤثر، پایین بودن راندمان آبیاری در اراضی 
آبی كشاورزی به دلیل عدم آگاهی و نداشنت ترویج مؤثر و به 
موقع، هدر رفنت سیالب ها، نداشنت طرح های مدیریت یكپارچه 
منابع آب در حوزه آبخیز، نداشنت الگوی كشت متناسب با ظرفیت 
پایداری منابع آب در منطقه از طرف کارشناسان ترویج، عدم اطالع 
بهره برداران از روش های نوین و همچنین عدم وجود کارشناسان 
همکاران،  و  )حسین زاد  است  زمینه  این  در  وارد  و  متخصص 
آبیاری و  ترویجی جهت مدیریت  الگوی  ارائه یک  لذا   .)1392
مقابله هر چه بهرت با بحران کم آبی در استان آذربایجان رشقی که 
موجب بهرت شدن مدیریت آبیاری استان و افزایش راندمان آبیاری 
و بهبود زمینه ها و سازکارهای مدیریت آب کشاورزی، توسعه 

کشاورزی می گردد، اهمیت ویژه ای دارد. .
اسالمی و همکاران )1395( طی تحقیقی با عنوان تبیین رویه های 
آینده برای ترویج کشاورزی در راستای بهبود رفتارهای رصفه جویی 
از آب نشان دادند، ترویج کشاورزی نیازمند به کارگیری روش های 
جدید می باشد تا بتواند برای رسیدن به اهداف خود موفق عمل 
مناید. در این راستا، با محور قرار دادن رصفه جویی در مرصف 
منابع آب، تغییر رویه های ترویج در فعالیت های آینده ترسیم 
و پیشنهاد کردند ترویج کشاورزی باید در فعالیت های آینده از 
"انتقال تکنولوژی های" مربوط به رصفه جویی از آب به سمت 
"تسهیل گری" فرآیند رصفه جویی از آب، از "تخصص گرایی خود" 
به سمت "تخصص گرایی کشاورزان" در زمینه مدیریت منابع آب، 
از تعریف یادگیری به عنوان "پذیرش" به سمت تعریف یادگیری 
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به عنوان "یادگیری اجتامعی" و از "برنامه ریزی متمرکز" به سمت 
"برنامه ریزی غیرمتمرکز" حرکت کند.

ویژگی های  از  بعضی  دادند  نشان   )1394( و همکاران  خالدی 
تحصیالت،  سطح  نظیر  کشاورزان  اقتصادی  و  اجتامعی  فردی، 
از  بهره مندی  تجربه،  اجتامعی،  نهادهای  در  عضویت  مهارت، 
خدمات آموزشی و هواشناسی، عملکرد گندم، سطح مکانیزاسیون، 
درآمد و استفاده از اعتبارات بر شایستگی و نوع رفتار کشاورزان 

در برابر کنرتل رشایط بحرانی تغییرات اقلیمی تأثیرگذار است.
متغیرهای  با  آب  منابع  پایدار  مدیریت  بین   )1395( رحیمیان 
اراضی  کل  زیر کشت  کشاورزی، سطح  بخش  از  ساالنه  درآمد 
گندم، آموزش های ارائه شده به کشاورزان در زمینه مدیریت آب 
ارتباط مستقیم و معنی دار  بحران کم آبی  از  و درك کشاورزان 
و با متغیرهای تعداد قطعات کشاورزان و درصد شیب مزرعه 
نتایج  دارد. همچنین طبق  دار وجود  معنی  و  ارتباط معکوس 
تحلیل مسیر، بر اساس مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم پنج 
متغیر 1( آموزش های ارائه شده به کشاورزان، 2( ویژگی های فنی 
مزرعه، 3( درك کشاورزان از بحران کم آبی، 4( نظام مدیریت آب 
از منبع تا مزرعه و 5( ویژگی های فردی، اقتصادی و اجتامعی 
کشاورزان به ترتیب بیشرتین تأثیرات را بر اعامل مدیریت پایدار 
منابع آب توسط گندمکاران آبی در شهرستان کوهدشت داشته 
است. زارع و زاللی )1394( نشان دادند مهمرتین نیاز آموزشی 
کشاورزان عبارتند از: روش های كنرتل و پخش سیالب، روش های 
تغذیه آب های زیرزمینی، آشنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و 
نشان  همچنین  فشار.  تحت  آبیاری  روش های  و  اقلیم شناسی 
دادند رشکت در دوره های آموزشی و ترویجی در افزایش سطح 
حرفه ای  دانش  و  دارد  ویژه ای  تأثیر  کشاورزان  حرفه ای  دانش 
کشاورزان رابطه ی مستقیمی با میزان سن و پیشینه کار کشاورزی 
دارد. خوانپایه و کرمی )1394( نیز نشان دادند یکی از مهمرتین 
زمینه  در  کشاورزان  دانش  پایداری  ابعاد  بر  اثرگذار  سازه های 

مدیریت آب می باشد.
با وجود اتالف زیاد آب كشاورزی، رسمایه گذاری و تالش ها برای 
كاهش مرصف آب ناچیز است؛ زیرا در این راستا، تهیه برنامه های 
ویژه مستلزم تأمین منابع و رسمایه گذاری سنگین است كه دولت 
به تنهایی از عهده آن بر منی آید؛ بنابراین، مدیریت آب كشور 
مختلف  بخش های  در  اجتامعی  مشاركت  توسعه  از  ناگزیر 
زمینه  این  در  زنان  توسعه مشاركت  آن،  دنبال  به  و  این حوزه 
است. توجه به مشاركت زنان به منزله نیمی از منابع انسانی، از 
موضوعات و اهداف اساسی توسعۀ اجتامعی و اقتصادی در هر 
كشور به شامر می رود. به عالوه مشارکت زنان در تحقق اهداف 
توسعه پایدار محسوب می شود؛ ازاین رو، از شاخص های درجه 
آن  در  زنان  نقش  و  میزان مشاركت  توسعه یافتگی یک كشور، 
كشور است. باتوجه به پتانسیل های موجود در زنان و استعداد 

نهانی آنان می توان در جهت انجام بخشی از اهداف و برنامه های 
به معنی  زنان  بهره جست. مشاركت  آنان  از مشاركت  توسعه 
همکاری،  مشاوره،  همفکری،  از  اعم  آنان  جانبه  همه  دخالت 
تصمیم گیری و اجرایی در امور اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی 
جامعه  مدیریت  فرایند  در  می دهد  امکان  آنان  به  كه  است 

مشاركت فعالی داشته باشند )نیکخواه و همکاران، 1398(.
طباطبایی امیری و همکاران )1389( نشان دادند باتوجه به کمبود 
نزوالت آسامنی و عدم توزیع مناسب زمانی و مکانی بارش ها 
و بروز خشکسالی های متعدد در سال های اخیر، مدیریت آب 
در مزرعه یکی از رضوریات است که لزوم استفاده از روش های 
آبیاری بارانی و قطره ای را بیش از پیش آشکار می سازد. با عنایت 
بهبود  در  ویژه ای  نقش  کشاورزی  آموزش  و  ترویج  اینکه  به 
مدیریت آب در مزرعه دارد، نقش و تأثیر آموزش های ترویجی 
در پذیرش، اجرا و بهره برداری موفقیت آمیزتر و کارآمدی هرچه 

بیشرت روش های نوین آبیاری دارد.
 Udayakumara و همکاران )2012( با بررسی ادراک از فرسایش 
خاک و عوامل اجتامعی و اقتصادی مؤثر بر آن در منطقه ای از 
کشور رسیالنکا بیان کردند کشاورزان، عملیات نامناسبی مدیریت 
خاک و گیاه را عوامل مستقیم و فشار جمعیت و فقر را عوامل 
غیرمستقیم فرسایش ارزیابی می کنند. نتایج الگوری رگرسیونی 
نشان دادند نیروی کار زراعی، اندازۀ خانوار، سواد عمومی، امنیت 
مالکیت، هزینه های حفاظت، آموزش های ترویجی، عضویت در 
سازمان های محلی، صالحیت های حرفه ای، رسمایه مالی، فاصله تا 
زمین و درآمد مزرعه از عوامل مهم آگاهی از فرسایش در ناحیه 

مطالعه شده هستند.
 Singhو همکاران )2016( در مطالعه خود اسرتاتژی های مدیریت 
آب در آینده را به رشح ذیل بیان کردند؛ 1( تشویق کشاورزان 
به تولید محصوالت کم آب دوست، 2( مدیریت منابع آب هم 
به عنوان  هم  و  آب-انرژی–غذا  چرخه ی  از  نهادهای  به عنوان 
عنرصی حساس برای کشاورزان، 3( چارچوبی سازگار که در قالب 
خود اجازه دهد اهداف کوتاه مدت مدیریت آب در درون اهداف 
بلند مدت محقق شود، 4( اسرتاتژی های نوآورانه برای مدیریت 
آب که متناسب با چارچوب های سیاسی محدود کننده باشند، 
5( کاهش تولید محصوالت با ریسک باال و 6( افزایش متایالت 
سیاسی برای محافظت از منابع آب آسیب پذیر. تغییر در الگوی 
کشت، کاهش طول کانال های استفاده شده در مزرعه، تغذیه 
آب های زیرزمینی، ترمیم پوشش داخلی کانال های انتقال آب از 

عمده ساز و کارهای بهبود مدیریت آب در مزرعه می باشند.
Chigbu )2013( در مطالعه خود نشان داد بهبود حس تعلق 
مکانی کشاورزان به محیط جغرافیایی محل کشت و کار خود 
نیز رویکردی نگرشی است و به عبارتی، درک اصولی قابلیت های 
آن  حفظ  برای  سازنده  نگرش های  پرورش  و  جغرافیایی  مکان 

اکربی، ع. و محمودی کرمجوان، ج.طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کم آبی در استان ...
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این موضوع، در  تأثیرگذار است؛  آبی  منابع  در حفظ خاک و 
آموزش های ترویجی در زمینه حفاظت خاک و آب مدنظر قرار 
می گیرد. نگرش به یک مکان، بازتاب جنبه های ویژه مثبت یا 
منفی آن مکان و بر مردم تأثیرگذار است؛ چنین نگرشی بازتاب 
جغرافیایی،  رشایط  اقلیم،  هوا،  و  آب  نظیر  مکان  ویژگی های 
مردم  زندگی  بر  آن  آثار  و  معیشتی  نظام  و  اجتامعی  ساختار 
است و در واقع، تعلق مکانی در زمینه حفاظت خاک و منابع 
آب ناظر به شناخت ظرفیت های محل و تعهد در برابر حفظ 

آن است.
Azizi و Zamani )2009( نشان دادند نگرش کشاورزان نسبت 
کارکنان  به  نسبت  نگرش  آبیاری،  مدیریت  در  مشارکت  به 
تعداد خانوار،  ترویج کشاورزی،  مراکز خدمات  و  سازمان آب 
درک و آگاهی از مشکل، وابستگی به سد از نظر آب و سطح 
تحصیالت بر مشارکت آنان در مدیریت آبیاری تأثیر دارد. در 
مقابل، عواملی همچون متاس با منابع اطالعاتی، واحدهای دام، 
روی  بر  کشاورزی  تجربه ی  و  سن  جامعه پذیری،  و  معارشت 
مشارکت کشاورزان بی تأثیر است. احداث كانال های آبیاری و 
زهكشی نوین و تشكیل تشكل های آبربان بدون انجام مطالعات 
 )2007(   Karbasioun.دارد همراه  به  منفی  اثرات  اجتامعی 
توسعه  عوامل  مهمرتین  از  یکی  به عنوان  را  کشاورزی  ترویج 
انسانی شاغلین بخش کشاورزی و غذایی معرفی کرده  منابع 

است.
توسعه  فنی،  دانش  کرد  بیان    )2006( همکاران  و   Regner
فعالیت های مشارکتی و ترویج فرهنگ مرصف بهینه از منابع 
بهینه  توسعه  در  مهم  فاکتورهای  از  کشاورزی  بخش  در  آب 
منابع آب به شامر می روند. Pereira )2005( در پژوهشی کرد 
در  آبی  منابع  بهره برداران  به  کاربردی  آموزش های  ارائه  عدم 
هنگام آبیاری مزارع، مهمرتین مشکل در زمینه  مدیریت پایدار 

آب عنوان کرده است.

روش تحقیق 

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی 
از نوع تحقیقات  نیز  از لحاظ نحوه جمع آوری اطالعات  است 
و  »علی-ارتباطی«  »علی-مقایسه ای«،  »توصیفی–همبستگی«، 
تجربی )غیرآزمایشی( می باشد. تحقیق حارض به شیوه میدانی و 
با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه برای طراحی الگوی ترویجی 
و بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کم آبی در استان 
آذربایجان رشقی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه 
کارشناسان ترویج استان آذربایجان رشقی که 343 نفر می باشند 
را شامل می شود. در تحقیق حارض، از دو نوع روش منونه گیری 
تصادفی ساده و منونه گیری از طریق جدول مورگان استفاده شد. 

بر اساس جدول مورگان تعداد 81 نفر از جامعه آماری به عنوان 
از  نیاز  برای گردآوری داده های مورد  انتخاب شد.  آماری  منونه 
پرسشنامه استفاده شد. متغیرهای وابسته در این تحقیق میزان 
استان  در  ترویجی  مناسب  الگوی  همچنین  و  فرهنگ سازی 
موجبات  كه  است  فرآیندی  فرهنگ سازی   .)1 )جدول  می باشد 
محتواسازی، ساختاریابی، اصالح بخشی و مشاركت دهی اجتامعی 
را از رهگذر تعامل گرایی جوامع فراهم می سازد. فرهنگ سازی از 
طریق واسطه های فرهنگی در سه مرحلة تولید، توزیع و مرصف 
محصوالت فرهنگی مربوط به خالقیت های برشی در عرصه هرن 
و دانش صورت می پذیرد كه موجب تغییر ذهنیت ها، اعتقادها، 
ایدئولوژیها و انتقال اطالعات و شیوه های زندگی در فرایند تطابق 
 ،Bennet 1388؛  )دهشیری،  می شود  پیرامون  محیط  با  افراد 

)1973
منظور از الگوی ترویج یا مدل در اصطالح رایج به معنی ساده 
کردن واقعیت و تعیین میزان ارتباط آنها با یکدیگر است. مدل 
تر  ساده  بیان  منظور  به  حقیقی  پدیده های  کردن  ساده  یعنی 
مقاصد. بنابراین مدل شامل آن قسمت ها یا آن جنبه هایی است 
که برای ترشیح و بیان ساده مقصد یا مقاصد رضوری واساسی 
است حذف  اهمیت  و کم  غیراساسی  آنچه  و  نظر می رسد  به 
به عنوان یک  ترویج کشاورزی  از  از کارشناسان  می شود.  برخی 
مدل یا الگو نام می برند ترویج کشاورزی یک سیستمی است از 
اجزاء به هم پیوسته که هر کدام ارتباط خاص با همدیگر و با کل 
مجموعه دارند. هرگونه تغییری در اجزاء تشکیل دهنده سیستم 
ترویج بر دیگر اجزاء نیز تاثیر می گذارد و آن را تحت تاثیر قرار 

می دهد )جدول 1(.
)نسبی(،  سن  از  عبارتند  پژوهش  این  در  مستقل  متغیرهای 
تحصیالت )رتبه ای(، سابقه کار در اداره )نسبی(، رشته تحصیلی 
میزان  )اسمی(،  تأهل  وضعیت  )اسمی(،  جنسیت  )رتبه ای(، 
رضایت از شغل )رتبه ای(، رضایت از درآمد )رتبه ای(، محل خدمت 
)اسمی( نوع استخدام )رتبه ای(، پست سازمانی )رتبه ای(، آشنایی 
فرضیه های  )رتبه ای(.  اراضی  یکپارچگی  و  )رتبه ای(  آگاهی  و 

پژوهش شامل:
1- رابطه معنی داری بین ویژگی های فردی کارشناسان و گرایش 

به فرهنگ سازی مدیریت آبیاری در بین کشاورزان وجود دارد.
2- رابطه معنی داری بین ویژگی های شغلی کارشناسان و گرایش 
استان  کشاورزان  بین  در  آب  بهینه  مدیریت  فرهنگ سازی  به 
وجود دارد. جهت تجزیه و تحلیل نظرات و دیدگاه های جامعه 
آماری نسبت به مسائل مطرح شده از آمار توصیفی و جهت 
آزمون های  استنباطی شامل  آمار  از  تحقیق  فرضیه های  آزمون 
برای  استفاده شد. همچنین  والیس  کروسکال  و  نی  ویت  من 
میانگین ها(  )مقایسه  دانکن  آزمون  از  متغیر ها  بین  میانگین 

استفاده شد.
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نتایج و بحث

• ویژگی های فردی
براساس نتایج به دست آمده، کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق 
در محدوده سنی 25 تا60 سال قرار دارند و میانگین سنی آنها 45 
سال بود. بیشرتین تعداد منونه 165 نفر )93/4%( در گروه سنی 
30 تا 50 سال قرار گرفتند، جوان ترین فرد 25 سال و مسن ترین 
آن ها 60 سال می باشد که این امر نشان دهنده میانسال و مسن 
بودن کارشناسان منطقه مورد مطالعه می باشد و امروزه به یکی از 
چالش های کشاورزی در منطقه تبدیل شده است )شکل 1- الف(. 
همچنین نتایج نشان دادند اکرث کارشناسان انتخاب شده حدود 

 )%7/7( زنان  را  آنان  از  تعداد کمی  تنها  و  مرد هستند   %92/3
تشکیل می دهند )شکل 1- ب(. از بین کارشناسان مورد مطالعه 
اکرثیت  بنابراین  بودند،  متأهل   )%87/7( بقیه  و  مجرد   %12/2
اکرث  1-پ(.  )شکل  هستند  متأهل  انتخاب شده  کارشناسان 
کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق، از حیث میزان تحصیالت، 
مدرک  دارای  هم   %26/5 و   )%69/6( کارشناسی  مدرک  دارای 

کارشناسی ارشد بودند )شکل 1-ت(.
کارشناسان مورد مطالعه این تحقیق، با ده عنوان رشته تحصیلی 
)کشاورزی( مورد آزمون قرار گرفتند که بیشرتین میزان مربوط به 
رشته تحصیلی زراعت )33/16%( می باشد و کمرتین میزان مربوط 

به رشته تحصیلی بیامری شناسی )1/1%( است )شکل -ث(.
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شکل 1- نتایج به  دست آمده از ویژگی های فردی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و رشته تحصیلی( و 
ویژگی های شغلی )سابقه شغلی، پست سازمانی، رضایت از شغل، رصایت از درآمد، محل خدمت و نوع استخدام(
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• ویژگی های شغلی
سابقه شغلی: یافته های این مطالعه نشان داد که کارشناسانی 
 )%68/5( فراوانی  درصد  با  10سال  از  کمرت  شغلی  سابقه  با 
پرجعمیت ترین دسته و دسته های دوم و سوم به ترتیب دارای 

درصد فراوانی 18/9% و 12/6% بودند )شکل 1-ج(.
محل خدمت: براساس نتایج به دست آمده کارشناسان مورد مطالعه 
بودند که   قرار گرفته  با 18عنوان شهر مورد آزمون  این تحقیق، 
بیشرتین میزان مربوط به شهر میانه )9/9%( می باشد و کمرتین 

میزان مربوط به شهر عجب شیر )1/7%( است )شکل 1-د(.
بیشرتین  مطالعه،  مورد  کارشناسان  میانگین  از  استخدام:  نوع 
نوع استخدامی، رسمی آزمایشی با فراوانی 92/8% و قراردادی با 
فراوانی 2/8% کمرتین نوع استخدامی در بین کارشناسان داشتند 

)شکل 3-1(.
پست سازمانی: کارشناسان جامعه آماری از لحاظ پست سازمانی 
کارشناسی با فراوانی 82/3% بیشرتین و معاون 3% کمرتین فراوانی 

در بین کارشناسان مورد مطالعه بودند )شکل 1-چ(.
مطالعه  مورد  کارشناسان  از  که  طور  هامن  شغل:  از  رضایت 
مشاهده  شد 67/6% از آنان نظر متوسط، 14/1% زیاد، 9/9% کم 
و در آخر 8/5 % خیلی کم بودند و همچنین نشان داده شد که 
بیش از 65% کشاورزان مورد مطالعه از شغل خود بطور متوسط 

راضی بودند )شکل 1-ح(.
 %65 از  بیش  دادکه  نشان  همچنین  نتایج  درآمد:  از  رضایت 
کارشناسان مورد مطالعه از درآمد خود بطور متوسط راضی بودند 

)شکل 1-خ(.

• میزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاری و مقابله با کم آبی
وابسته  متغیر  به عنوان  منطقه  کارشناسان  فرهنگ سازی  میزان 
تحقیق حارض، باتوجه به تعریف عملیاتی، از یک بخش تشكیل 
 )1( جدول  است.  شده  تشکیل  گویه   8 از  بخش  این  می شود. 
چگونگی این فرآیند را نشان می دهد. این جدول مشخص می کند 
کارشناسان استان، متایل مثبتی نسبت به میزان فرهنگ سازی در 
منطقه را دارند. میانگین پاسخ های کارشناسان 4/27 است، این 
مقدار یعنی بیشرت از حد متوسط، در طیف لیکرت است، که بیانگر 
متایل مثبت کارشناسان منطقه به فرهنگ سازی می باشد. همچنین 
در تحقیق حارض، باتوجه به جدول )1( گویه های فرهنگ  سازی، 
کارشناسان مورد  دیدگاه  استان،  در  ترویجی  الگوی  ارائه  جهت 
فرهنگ سازی  میزان  بیشرتین  ترتیب  به  و  گرفت  قرار  سنجش 
پایین  به  باال  از  تغییرات  رضیب  باتوجه به  گویه ها،  به  نسبت 
اولویت بندی شدند. باتوجه به جدول )1( مشخص شد بیشرتین 
باتوجه به  شده  داده  گویه های  به  نسبت  فرهنگ سازی  میزان 
در  فرهنگ سازی  سهم  میزان  بیشرتین   0/095 تغییرات  رضیب 
سایر  از  گرفنت  الگو  و  شناسایی  آن  از  بعد  و  می باشد  مدارس 
کشورها در زمینه مرصف درست آب و فرهنگ سازی کردن آن، با 
رضیب تغییرات 0/119، سومین گویه، تشکیل کارگروه تخصصی 
از اساتید و کشاورزان برجسته جهت آموزش و فرهنگ سازی با 
رضیب تغییرات 0/125 انتخاب شدند و کارشناسان بیشرتین راه 
از مدارس دانستند که نسبت به  فرهنگ سازی، را رشوع کردن 
بقیه مهم می دانند و کمرتین میزان فرهنگ سازی را به گویه تهیه 

و چاپ کتاب های آموزشی نشان دادند.

جدول 1- وضعیت و رتبه بندی میزان نگرش کارشناسان باتوجه به میزان فرهنگ سازی در منطقه 

اولویتمیانگینانحراف معیاررضیب تغییراتگویه ها

0/0950/4514/721آموزش مقابله با کم آبی در مدارس برای دانش آموزان

شناسایی استانداردها و الگوهای موفق مرصف آب از سایر کشورها و 
آموزش از طریق مدارس و دانشگاها به کشاورزان و کارشناسان

0/1190/5124/272

0/1250/5254/173تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید و کشاورزان زبده جهت آموزش و فرهنگ سازی

0/1330/5694/254نشان دادن دور منای بیست سال یا بیشرت از میزان آب کشاورزی استان در قالب فیلم آموزسی 

ایجاد جلساتی در مساجد، مدرسه و پایگاه ها جهت آموزش رسپرستان 
هر خانواده و تاکید بر پیاده سازی آن در خانواده

0/1400/5854/155

0/1520/6524/286واردات و زمینه سازی ادواتی به بازار و حذف و جایگزین با وسایل پرمرصف آبی

هر روز ده دقیقه برنامه هایی جهت مرصف هرچه بهرت آب درر 
رسانه های جمعی مثل تلویزیون، رادیو و غیره صورت گیرد.

0/1550/6714/317

تهیه و چاپ کتاب های آموزشی برای مرصف درست آب 
در میان کشاورزان و کارشناسان ترویج 

0/1600/6544/088

0/5774/27میانگین کل
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• متغیر آشنایی و آگاهی
در تحقیق حارض، میزان آشنایی و آگاهی کارشناسان نسبت به 
نهاده ها و سیستم های  به  استان، نسبت  در  ترویجی  الگوهای 
به روز آبیاری در منطقه از دیدگاه کارشناسان مورد سنجش قرار 
به  نسبت  آشنایی  و  آگاهی  میزان  کمرتین  ترتیب  به  و  گرفت 
گویه ها، از باال به پایین اولویت بندی شدند. باتوجه به جدول )2( 
مشخص شد بیشرتین مقدار جهت آشنایی و آگاه سازی کشاورزان 
توسط کارشناسان نسبت به گویه های داده شده باتوجه  به رضیب 

تغییرات )0/176(" نشان دادن شیوه های نوین آبیاری با روش های 
سنتی و قدیمی و مقایسه آنها به صورت منایشی برای گروهی از 
کشاورزان" می باشد و بعد از آن "راه اندازی طرح آبیاری به صورت 
رضبتی در قسمتی از منطقه و نشان دادن مزایا و راحتی کار 
گویه،  و سومین   )0/217( تغییرات  با رضیب  عملی"  به صورت 
با رضیب تغییرات )0/220( یعنی"انتخاب یک فرد مورد اعتامد 
آبیاری به عنوان رابط انتقال دهنده ارتباط های ترویجی آبیاری در 

روستاها" انتخاب شدند.

جدول 2- رتبه بندی گویه های مربوط به میزان آشنایی وآگاهی کارشناسان نسبت به فرهنگ سازی

اولویتمیانگینانحراف معیاررضیب تغییراتگویه ها

نشان دادن شیوه های نوین آبیاری با روش های سنتی و قدیمی و 
مقایسه آن ها بصورت منایشی برای گروهی از کشاورزان

0/1760/7033/981

راه اندازی طرح آبیاری بصورت رضبتی در قسمتی از منطقه 
و نشان دادن مزایا و راحتی کار بصورت عملی 

0/2170/7973/662

انتخاب یک فرد مورد اعتامد، که همه حرف او را قبول دارن و انتخاب 
به عنوان رابط انتقال دهنده ارتباط های ترویجی آبیاری در روستاها 

0/2200/7843/563

0/2370/8593/624تشکیل دوره های یادگیری آبیاری و آشنایی برای کارشناسان و کشاورزان به صورت مجزا 

0/2510/8793/495ایجاد فیلمهای منایشی روش های آبیاری بصورت سی دی برای کارشناسان و کشاورزان

تعیین و انتخاب یک کشاورز و یا شورا یا ریش سفید و تعلیم 
آن، در هر روستا وترویج مدیریت آب توسط آن فرد

0/2530/8583/386

ایجاد کارگاه در روستاها یا دهستان هر منطقه و آموزش 
مهارت های عملی الزم در زمینه مدیریت آبیاری 

0/2550/8983/517

شناسایی و نشان دادن مهارت یک فرد روستایی در فراگیری و 
کاربرد شیوه های جدید آبیاری برای گروهی از کشاورزان 

0/2570/8913/468

استفاده از برنامه های رادیویی و تلویزیونی در رابطه با ترویج 
روش های آبیاری پیرشفته و مقابله با کم آبی 

0/2620/9173/509

0/2630/8213/1210تشکیل جلسه با رسجوها، شوراهاو ریش سفیدان هر منطقه

آموزش و پرورش رهربان فنی و محلی در موضوعات فنی و 
عمل در رابطه با مدیریت آبیاری و مقابله با کم آبی 

0/2750/9223/3511

ایجاد منایشگاهای ادوات پیرشفته آبیاری برای گروهی از 
کشاورزان در یک منطقه زراعی هر منطقه 

0/2840/9513/3412

ایجاد فرصت های غیر برنامه ریزی شده ای که بتوان با کشاورز 
مالقات کرد مثل مراسامت سنتی، مذهبی و غیره

0/2890/9483/2713

0/2910/9393/2214ایجاد و تشکیل دوره های میرابی برای شبکه های آبیاری)شبیه مأمور آبهای آشامیدنی(

0/3020/9773/2315سخرنانی های پی در پی از طرف سازمانهای زیربط در پایگاها، مساجد و مراسامت عمومی

0/3070/9283/0216استفاده از فضای مجازی برای ترویج و آشنایی از طریق گروهای مجزا برای هر منطقه و روستا

0/3130/9192/9317 استفاده از نرشیات چاپی، کتاب و سایر نوشته جات در رابطه با مرصف بهرت آب کشاورزی 

انتخاب کشاورز منونه درزمینه مدیریت بهرت مرصف آب کشاورزی، و تحت تعلیم 
قرار دادن آن و معرفی به عنوان مروج کشاورزی در زمینه مدیریت آبیاری 

0/3261/0713/2818

*خیلی کم:1، کم:2، متوسط:3، زیاد:4، خیلی زیاد:5

اکربی، ع. و محمودی کرمجوان، ج.طراحی الگوی ترویجی بهبود مدیریت آبیاری برای مقابله با بحران کم آبی در استان ...



سال نهم، شامره 1، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار
102

• متغیر یکپارچگی اراضی
یكپارچه كردن زمین در ادبیات توسعه كشاورزی كشورهای جهان 
بسیار متداول بوده و به معنای یكپارچگی و هامهنگ كردن كلیه 
كود،  بذر،  تهیه  زمین،  آماده سازی  شامل  كشاورزی  فعالیت های 
آنها،  از  استفاده صحیح  و  نگهداری  ماشین آالت كشاورزی،  سم، 
است.  كشاورزی  بازاریابی محصوالت  و  مزرعه  مدیریت صحیح 
به نحوی كه ضمن باالبردن توان تولید، نوع كشت و محصوالت را 
برابر نیازهای جامعه هدایت كند )میردریکوند، 1386(. اهداف و 
آثار یكپارچه سازی در صورت اجرای درست و اصولی عبارتند از: 
كاهش هزینه آماده سازی زمین، از بین بردن زمان تلف شده در اثر 
رفت و آمد بین قطعات، اجرای بدون معطلی طرح های بهسازی و 

شبكه فاضالب به دلیل افزایش درآمد و رسمایه، توجه به حفاظت 
توسعه روستایی  و  چشم انداز طبیعی و حفاظت محیط زیست 
و راه حل اجرای درست این طرح را آغاز یك اقدام جدی قانونی 
این  از  هدف  مطالعه  این  در   .)2002 ،Sonnenberg( می دانند 
متغیر، سنجش میزان عالقه مندی کارشناسان و کشاورزان به یکپارچه 
فرهنگ سازی جهت  و  الگو  آن  دنبال  به  که  است  اراضی  کردن 
مدیریت آبیاری برای بهبود روش آبیاری و مقابله با بحران کم آبی 
کم آبی حاصل می شود. در جدول )3( گویه های استفاده شده در 
شناسایی موارد مربوط به یکپارچگی اراضی جهت فرهنگ سازی 
و ارائه الگوی ترویجی مدیریت آبیاری در منطقه، طبق دیدگاه 

کارشناسان که براساس رضیب تغییرات اولویت بندی شده است.

جدول 3- رتبه بندی گویه های مربوط به یکپارچگی اراضی نسبت به فرهنگ سازی 

اولویتمیانگینانحراف معیاررضیب تغییراتگویه ها

شناسایی و انتخاب کشاورزانی که با یکپارچگی موافق هستند تشویق 
آنان مورد حامیت قرار دادن آنان از طرف دولت و صحبت با اهالی

0/1410/6124/321

0/1560/6384/0762تهیه نقشه یکپارچگی و نشان دادن راه های ارتباطی مزارع به کشاورزان

محیا کردن رشایطی که خود کشاورزان با تعویض 
زمین های خود موجب یکپارچگی اراضی شوند.

0/1590/6414/033

دادن امتیاز و امکانات بیشرت به کشاورزانی که زمین های خود را 
یکپارچه می کنند از قبیل وام های کم بهره لوله کشی رایگان و غیره

0/1610/7094/384

تشویق کشاورزانی که حارض به یکپارچگی اراضی خود 
شوند لوله کشی رایگان از طرف دولت صورت گیرد.

0/1690/6834/0365

0/1720/6673/876انتخاب افراد دارای مالکیت زمین بیشرت و تشکیل جلسه با آنان

Gps زنی و پهنابندی دقیق اراضی هر کشاورز و نشان دادن اراضی 
یکپارچه شده هر کشاورز در روی نقشه برای هر منطقه

0/1870/7453/977

شناسایی نوع خاک هر منطقه و یکپارچه گی 
اراضی کشاورزان ب توجه به نوع خاک

0/1890/7664/048

ملزم به یکپارچه کردن اراضی در پایاب سدها و شبکه ها که در 
صورت عدم یکپارچگی آب کشاورزی داده نخواهد شد.

0/2370/9493/999

*کامالً مخالفم:1، مخالفم:2، نظری ندارم:3، موافقم:4، کامالً موافقم:5

در جدول )3( مشاهده می شود، براساس نظر کارشناسان به ترتیب 
سه اولویت اول "شناسایی و انتخاب کشاورزانی که با یکپارچگی 
موافق هستند، تشویق آنان، مورد حامیت قرار دادن آنان از طرف 
دولت و صحبت با اهالی"، "تهیه نقشه یکپارچگی و نشان دادن 
به کشاورزان"و "محیا کردن رشایطی که  ارتباطی مزارع  راه های 
خود کشاورزان با تعویض زمین های خود موجب یکپارچگی اراضی 
شوند" و ...، موارد یکپارچگی اراضی نسبت به فرهنگ سازی و ارائه 
الگوی ترویجی مدیریت آبیاری می باشد. براساس مطالعه انجام 
شده، مشخص شد بین میزان سن، سابقه شغلی کارشناسان و میزان 
وجود  معنی داری  ارتباط  منطقه،  آبیاری  مدیریت  فرهنگ سازی 
ندارد. درحالی که بین میزان تحصیالت، رضایت از شغل، رضایت 

از درآمد و جنسیت و نوع استخدام و پست سازمانی کارشناسان 
مثبت  ارتباط  منطقه  در  آبیاری  فرهنگ سازی مدیریت  میزان  و 

معنی داری وجود دارد )جدول 4(. 
باتوجه به نتایج حاصل از مطالعه بین میانگین رتبه ای میزان متایل 
نوع رشته تحصیلی، محل  بودن،  متأهل  و  با مجرد  کارشناسان 
خدمت در میزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاری منطقه، اختالف 

معنی داری وجود ندارد )جدول 4(.
نتایج حاصل از آزمون دانکن در رابطه با آشنایی و آگاهی کشاورزان 
از شیوه های نوین آبیاری با استفاده از آموزش های گروهی از طریق 
در  آبیاری  نوین  دادن روش های  نشان  منایش های عملی، جهت 
منطقه الزم و در مقایسه آنها با روش های آبیاری سنتی و همچنین 
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جدول 4- وضعیت فرضیه های تحقیق

وضعیتسطح احتاملنوع بررسیمتغیر وابستهمقیاسمتغیر مستقلردیف

ردبیش از5%همبستگی- رضیب پیرسونمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیارینسبیسن1

ردبیش از5%همبستگی- رضیب پیرسونمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیارینسبیسابقه ی شغلی2

پذیرش5%همبستگی- رضیب اسپیرمنمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریرتبه ایمیزان تحصیالت3

پذیرش1%همبستگی- رضیب اسپیرمنمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریرتبه ایرضایت از شغل4

پذیرش5%همبستگی- رضیب اسپیرمنمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریرتبه ایرضایت از درآمد5

پذیرش5%اختالف- من ویت نیمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمیجنسیت6

ردبیش از5%اختالف- من ویت نیمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمیوضعیت تأهل7

ردبیش از5%اختالف- كروسكال والیسمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمینوع رشته8

ردبیش از5%اختالف- كروسكال والیسمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمینوع محل خدمت9

پذیرش1%اختالف- كروسكال والیسمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمینوع استخدام10

پذیرش5%اختالف- كروسكال والیسمیزان فرهنگ سازی مدیریت آبیاریاسمینوع پست سازمانی11

در رابطه با انتخاب نوع کشت و سیستم آبیاری مناسب با مدیریت 
آبیاری نتایج نشان داد قبل از اجرای شبکه های بارانی و قطره ای 
در استان از روستاهای هر منطقه، دهستان ...و استان منونه برداری 
خاک انجام گرفته و نوع کشت مناسب هر منطقه شناسایی و 
به صورت دفرتچه در اختیار کشاورزان قرار گیرد و همچنین با تهیه 

و در اختیار قرار دادن محصوالت هر منطقه اقدام شود. 
برای مقابله با بحران کم آبی و آب های سطحی و قنات، می توان با 
کمک سازمان جهاد کشاورزی از طریق برآورد دبی آب به صورت 
رایگان در چشمه ها و قنات های طبیعی و لوله کشی یا کانال کشی خط 
اصلی انتقال آب در چشمه ها و قنات ها به محل مرصف اقدام شود. 

در  انبوهی  و  گروهی  آموزش های  طریق  از  داد  نشان  نتایج 
رادیو،  مثل  رسانه های جمعی  و  اداره ها  و  دانشگاه ها  مدارس، 
کارشناسان  و  دانشجویان  دانش آموزان،  برای  غیره  و  تلویزیون 
می توان به هدف مطلوب رسید. برای اجرای درست شبکه های 
آبیاری و پروژه ای قبل از اجرای پروژه های آبیاری از کارشناسان 
برجسته جهت طراحی سیستم های آبیاری و انتخاب ناظر طرح 

قابل اعتامد اقدام کرد. 
نتایج حاصل از آزمون دانکن جهت ارائه یک الگوی ترویجی نشان 
داد دولت با تأمین هزینه آموزش های الزم برای کارشناسان و تشویق 

کشاورزان جهت یکپارچه سازی از قبیل وام های کم بهره، لوله کشی 
رایگان و تهیه نقشه یکپارچگی و با انتخاب نوع کشت مناسب 
هر منطقه در استان از طریق آزمایش های خاکی که با استفاده از 
کارشناسان برجسته و با انتخاب ناظر قابل اعتامد طرح و هامهنگی 
جهاد کشاورزی با متامی ارگان ها به خصوص اداره آبیاری و حرایم گازی، 
برقی و غیره با راه اندازی طرح آبیاری رضبتی در قسمتی از منطقه 
موجب ترویج هر چه بهرت بهبود مدیریت آبیاری در استان می شود. 
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