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  چکیده

جامعه آماري این تحقیق را کشـاورزان  . ورزي استهاي نوین مدیریت آب کشا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوري
بخـش اول شـامل   : نامه تحقیق شامل دو قسمت کلی بودپرسش. نفر انتخاب گردید 205حجم نمونه ). N= 20156( اند شهرستان فالورجان تشکیل داده

هـاي   نش کشاورزان کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري    هاي مربوط به میزان دا هاي فردي، اقتصادي، اجتماعی و ترویجی و دربخش دوم شامل گویهویژگی
روایی محتوایی آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و پایایی آن با محاسـبه ضـریب   . بود) سوال 209(مدیریت آب کشاورزي

میانگین سابقه کار کشـاورزي  . سال و غالباً مرد بودند 42ها میانگین سنی کشاورزان  براساس یافته). α<82/0<92/0(آلفا کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت 
. داراي تحصیالتی درحـد آبتـدائی بودنـد   ) درصد 2/31(اکثریت افراد مورد مطالعه . سال بود 92/8ایشان  سال و میانگین سابقه کار دامداري  51/27ها آن

، دادن کـود شـیمیایی   دادن کود حیوانی همراه با آب آبیاريبراي آبیاري بهتر،  کش، تسطیح اراضی هاي هرز روییده در اطراف کانال با علف مبارزه با علف
هـاي اول تـا پـنجم میـزان دانـش       ترتیب اولویتبه اصالح و مرمت کانال انتقال آب با عملیات مناسب براي جلوگیري از اتالف آبهمراه با آب آبیاري و 

هـاي فـردي، اجتمـاعی، فرهنگـی و      س نتایج تحلیـل همبسـتگی بـین ویژگـی    ابراس. ي بودهاي مدیریت آب کشاورز کشاورزان منطقه نسبت به فناوري
براسـاس  . هاي مورد مطالعه رابطه معنـاداري وجـود دارد   هاي مدیریت آب در گروه ها نسبت به فناورياقتصادي کشاورزان مورد مطالعه با میزان دانش آن

رگرسـیون چندگانـه   . هاي مورد مطالعه تفاوت معناداري وجـود دارد  هاي مدیریت آب در گروه وريها دانش کشاورزان نسبت به فنا آزمون مقایسه میانگین
هاي مدیریت آب کشاورزي، میزان استفاده از منابع اطالعاتی، نگـرش کشـاورزان نسـبت بـه آبیـاري       کارگیري فناورينشان داد که متغیرهاي مستقل به

درصد تغییرات میزان دانش کشـاورزان   66صیالت و میزان تماس ترویجی با کارشناسان در ماه به میزان تحت فشار، میزان مواجهه با کم آبی، میزان تح
درصـد از کـل    91/56برطبق نتایج تحلیل عاملی، هفت عامل استخراج شـده در مجمـوع   . کنند هاي مدیریت آب کشاورزي را تبیین می نسبت به فناوري

 .دنماینواریانس متغیر وابسته را تبیین می
  

  ، دانش، فالورجان مدیریت، فناوري :هاي کلیديواژه
 

   3  2  1 مقدمه
 موضوع .است بشري جامعه نیاز مورد منابع ترینمهم از یکی آب

 از آن، یکـی  از بهینـه  بـرداري بهره و حیاتی منبع این حفظ چگونگی
 منابع محدودیت راستا، این در .است حاضر قرن هايچالش ترینمهم
 و سـو  یـک  کشور از اقلیمی و جغرافیایی موقعیت دلیلهب خاك و آب

 دیگر، سوي از زیربنایی امور در خودکفایی آرمان پذیري تحق ضرورت
 کشور سطح در موجود خاك و آب منابع از بهینه برداريبهره موجبات

                                                             
 دانشجوي دکتري توسعه کشاورزي، دانشگاه یاسوج - 1
 ، پردیس کشاورزي و منـابع طبیعـی،  توسعه کشاورزيمدیریت و دانشیار گروه  - 2

 دانشگاه تهران 
 ، پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی،    گروه ترویج و آموزش کشـاورزي استاد - 3

  دانشگاه تهران
 )                             Email: hfami@ut.ac.ir:نویسنده مسئول -*(

  .سازدمی ناپذیر اجتناب امري را
ن متر است که این میزا میلی 251متوسط نزوالت جوي در کشور 

محدودیت منابع . حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیاست
آبی در کشور و تمرکز مراکز جمعیتی و صنعت در حاشـیه منـابع آبـی    

ویژه در چند سال اخیر، روند اسـتفاده از منـابع آبـی کشـور را     کشور به
ها ایـن منـابع را در معـرض    هاي آن تشدید نموده و پیامدهاي فعالیت

آنچه مسـلم اسـت، کشـورهایی کـه در     . قرار داده است انواع تهدیدها
ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارند و یا از کمبود آب رنج مـی برنـد   

بایست راهبرد خاصی در جهـت اسـتفاده صـحیح و مطلـوب از آن      می
گروه ( داشته باشند و با مدیریت صحیح بر مشکل کمبود آب فائق آیند

  ).1382، هاي آبیاري در مزرعهکار سیستم
هـاي مصـرف آب در بخـش کشـاورزي      تجزیه و تحلیل شـاخص 

نشان دهنده تلفات زیاد آب در ایـن بخـش اسـت کـه قسـمتی از آن      
تـوان بـا مـدیریت     اجتناب ناپذیر بوده ولی قسمت زیادي از آن را مـی 

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
  242- 251. ص ،1394تیر  -، خرداد 9جلد، 2شماره
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  ).1382، حیدریان( صحیح و کارآمد اصالح کرد
و » رد نیـاز اندازه مـو «گردد آب به  عملیاتی که باعث می مجموعه

 نامنـد  در اختیار گیاه قرار گیرد را مدیریت آبیاري مـی » زمان الزم«در 
: عبارت دیگـر مـدیریت آبیـاري عبـارت اسـت از     به. )1383ضرغامی،(

بینی و  تحویل به موقع آب مورد نیاز گیاه، با روشی مطمئن، قابل پیش
با  منظور افزایش تولید گیاه طبق اصول فنی و مهندسی ویکنواخت به

  ).1383ضرغامی،( رعایت مالحظات زیست محیطی
گیري در خصوص نحوه مصرف  توان به تصمیم مدیریت آب را می

ــره    ــزان به ــزایش می ــور اف ــه منظ ــرد   آب ب ــف ک ــابع تعری  وري من
  .)1375اکرمی،(

هاي مهمی که مدیریت آب باید بـه آن دقـت کـافی     یکی از جنبه
باشد که با استفاده  آب میهاي مدیریت  داشته باشد، استفاده از فناوري

هاي تحت فشـار، تسـطیح اراضـی،     نظیر آبیاري( هاي جدید از فناوري
تـري در  کشـاورزان آب کـم  ...) هاي زراعتی خاص و استفاده از سیستم

نماینـد و از ایـن طریـق     واحد سطح براي محصوالت خود مصرف می
هـاي   از فنـاوري . جویی در مصـرف آب خواهـد گردیـد    منجر به صرفه

بیاري و مدیریت آب کشاورزي که ترویج کشاورزي باید نقش داشـته  آ
، )اي بـارانی و قطـره  ( هاي آبیاري تحـت فشـار   توان به روششد، میبا

آبیاري موجی، آبیاري کابلی، کود آبیاري، کم آبیاري، استفاده از پساب 
آبـی، آبشـویی خـاك، مخلـوط      در کشاورزي، کشت ارقام مقاوم به کم

اهی از طریق شخم، تسطیح اراضی براي آبیاري بهتر، کردن بقایاي گی
کشـی ماننـد تعـویض شـیرآالت، سـیمانی کـردن        انجام عملیات لوله

هاي آبرسانی به مزرعه، انتقال آب با لولـه بـه مزرعـه، تأسـیس      کانال
ایستگاه پمپاژ یا استفاده از پمپ، نصب دریچه فلزي در نقاط مختلـف  

گیـري جریـان آب و دریچـه،     نـدازه مزرعه براي توزیع و هدایت آب، ا
دار براي  هاي دریچه احداث استخر ذخیره آب در مزرعه، استفاده از لوله

توزیع آب در مزرعه، آزمایش کردن خاك براي تعیین میـزان آبیـاري   
هاي برقی براي انتقال یا توزیع آب در  محصول، استفاده از موتور پمپ

ب مناسـب، مبـارزه بـا    شـور بـا آ  مزرعه، مخلوط کردن آب شور و لـب 
کـش، مبـارزه بـا     هـا بـا علـف    هاي هرز روییده در اطراف کانـال  علف
گذاري چاه کش، کول هاي داخل مزرعه با علف هاي هرز درکانال علف

اصـالح و مرمـت    و ها در زمان مورد نیاز یا کوره قنات، الیروبی کانال
-ب بـه کانال انتقال آب با عملیات مناسب براي جلوگیري از اتـالف آ 

هاي مدیریت آب کشاورزي اشاره کرد که براي افزایش  عنوان فناوري
وري و مدیریت آب توسط کشاورزان بایـد دانـش و    راندمان آب و بهره

  .آگاهی کشاورزان را در این زمینه ارتقاء داد
اي بـا آب و هـواي خشـک و نیمـه      منطقه مرکزي ایران، منطقـه 
منـابع  . باشـد  ر در سال میمتمیلی120خشک با متوسط بارندگی حدود 

. باشدهاي زیرزمینی و سطحی می تأمین آب استان اصفهان شامل آب
رود است که بـا طـولی   ترین جریان سطحی استان رودخانه زایندهمهم

کیلـومتر و بـا جهـت غربـی شـرقی از زردکـوه بختیـاري         360حدود 

سرچشمه گرفته و در مسیر خود پـس از مشـروب نمـودن روسـتاها و     
ایـن رودخانـه از میـان    . ریزدع اطراف خود به باتالق گاوخونی میمزار

. باشـد شریان حیاتی منطقه مرکزي ایران مـی  جلگه اصفهان گذشته و
هاي وسیع مستعد کشاورزي رود از سراب تا پایاب دشتدر حوزه زاینده

و مراکز جمعیتی متعدد و صنایع بزرگ و کوچک زیادي قرار گرفته که 
-رود مـی ها رودخانه زاینـده کننده آب مورد نیاز آنینمنشاء اصلی تأم

همین دلیل آب در این حـوزه همـواره داراي اهمیـت بـوده و     باشد، به
محدویت آبدهی رودخانه نسبت به مصارف سبب گردیده همواره فکـر  

چنین راهکارهاي مناسب ها به این حوزه و همانتقال آب از سایر حوزه
هینه از منابع آب قابـل دسـترس مطـرح    جوئی و استفاده بجهت صرفه

بـرداري آبـی   اراضی قابل بهـره %  90در استان اصفهان بیش از . باشد
هاي زیرزمینی و دهنده وابستگی شدید کشاورزي به آببوده که نشان

در چند سال اخیر بر اثر خشکسالی . باشدرود میبه خصوص آب زاینده
عیـت و اسـتقرار   و کاهش نزوالت جوي از یـک طـرف و افـزایش جم   

رود از طرف دیگر موجب کاهش میـزان  ه زایندهضصنایع بزرگ در حو
آب قابل استحصال در بخش کشاورزي شده است بنـابراین بـازنگري   

چنین مدیریت تقاضـا و مـدیریت صـحیح    در تخصیص منابع آبی، هم
ایـن  ویژه در بخش کشاورزي در هاي مختلف بهبرداري در بخشبهره

ــه تحــت پوشــش حاضــر شهرســتان   .تضــروري اســ منطقــه منطق
 15شهرسـتان فالورجـان در   . فالورجان، جزء اسـتان اصـفهان اسـت   

. رود قـرار گرفتـه اسـت   کیلومتري جنوب غربی اصفهان در کنار زاینده
باشد، کـه  ترین منبع تأمین آب زراعتی در شهرستان میرود مهمزاینده

-کشاورزي را پاسـخ وسیله انشعابات کوچک و بزرگ خود نیاز مزارع به
-در ضمن منبع مهم دیگر تأمین آب در این منطقه، چـاه . باشدگو می

  .باشدعمیق میهاي عمیق و نیمه
 

  اهداف تحقیق
هدف کلی این طرح بررسی میزان دانـش کشـاورزان نسـبت بـه     

منظور ارتقـاء و بهبـود مـدیریت    هاي مدیریت آب کشاورزي به فناوري
بـراي تحقـق هـدف کلـی فـوق      . است اري کشاورزان مورد مطالعهیآب

هاي فردي و شناخت ویژگی -1: هاي زیر مد نظر است پیگیري هدف
-شناخت دانش کشاورزان نسبت بـه فنـاوري   -2اقتصادي کشاورزان 

  هاي مدیریت آب کشاورزي
  

  ها مواد و روش
جامعـه  . همبسـتگی انجـام شـد    –روش توصیفی این پژوهش به

زي شهرسـتان  فعال در بخـش کشـاور  آماري این تحقیق را کشاورزان 
در این تحقیـق بـراي انتخـاب    ). N=20156( فالورجان تشکیل دادند

. اي با انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد     گیري طبقه نمونه از روش نمونه
دست آمد کـه بـراي   هنفر ب 195حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 
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آوري اي جمعبر. عمل آمدنفر تحقیقات الزم به 205باال بردن دقت از 
روایـی محتـوایی ابـزار بـا     . نامه استفاده شداطالعات میدانی از پرسش

استفاده از نظرات اساتید گروه تـرویج و آمـوزش کشـاورزي دانشـگاه     
تهران و مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان فالورجان مـورد بررسـی،   

 نفـر  30منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق به. اصالح و تأیید قرار گرفت
هـاي تحقیـق را    نامـه از اعضاي جامعه آماري خارج از نمونـه پرسـش  

. نامـه مـورد تأییـد قـرار گرفـت     تکمیل کردند، که آلفا کرونباخ پرسش
 92/0تـا   82/0نامـه بـین   هاي مختلف پرسـش براي بخش αپارامتر 

نامـه  پرسـش . گر پایایی مناسب ابـزار تحقیـق بـود   بدست آمد که بیان
در بخـش  : ژوهشی شامل دو قسمت کلی بـود مذکور براساس اهداف پ

هاي فردي، اقتصـادي، اجتمـاعی و ترویجـی و در بخـش     اول، ویژگی
هـاي مـدیریت آب    دوم میزان دانـش کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري     

پــردازي و محاســبات ایــن داده. آمــده اســت) ســئوال 29( کشـاورزي 
یـن  در ا. انجـام شـد   SPSS for win پژوهش با استفاده از نرم افـزار 

ـ  ها و تکنیکپژوهش روش کـار گرفتـه شـده در ایـن     ههاي آمـاري ب
در بخش توصیفی میانگین، نمـا، میانـه و انحـراف    : پژوهش عبارتند از

معیار، ضریب همبستگی پیرسـون و اسـپیرمن، آزمـون مقایسـه بـین      
  .ها، رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شد گروه

 
  هاي پژوهش یافته

  هاي توصیفی  یافته) الف
-با توجه به هدف اول پژوهش که شناخت خصوصیات و ویژگـی 

هـاي پـژوهش نشـان     هاي فردي و اقتصادي کشـاورزان بـود، یافتـه   
 79/45(  سـال  46دهد که میانگین سنی کشاورزان مـورد مطالعـه    می

میـانگین سـابقه فعالیـت    ). درصـد  1/96( بوده و غالباً مرد بودند) سال
 9و ) سـال  51/27( سـال  28یـب  ترتکشاورزي و دامداري ایشـان بـه  

 د مطالعـه ربخش قابل توجهی از افراد مو. بوده است) سال 92/8(سال
بـا توجـه بـه    . ندبتدائی بودادر سطح  یتحصیالت داراي) درصد 2/31(

هاي تحقیق میانگین اراضی تحت مالکیت زراعی کشاورزان مورد  یافته
ت مالکیـت  هکتار، میانگین اراضی بـاغی و گلخانـه تحـ    29/1مطالعه 

چنـین  هـم . هکتـار بـوده اسـت    56/0هکتـار و   73/0ترتیب ایشان به
قطعـه بـود و    3تـر از  میانگین تعداد قطعات اراضی تحت مالکیت کـم 

شخصـی بـوده    یـت لکابرداري از اراضی منطقـه م  ترین نظام بهره رایج
 2/62( براساس نتـایج حاصـل از تحقیـق، اکثریـت کشـاورزان     . است

اکی جهت انتقـال آب بـه مزرعـه خـود اسـتفاده      از نهرهاي خ) درصد
ها براي انتقال آب از کانال) درصد 7/75( کنند و اکثریت ایشان نیز می

به داخل کرت مزرعه با بـاز کـردن مـرز خـاکی ایـن عمـل را انجـام        
درصـد از   9/9براساس اطالعات جمع آوري شده از تحقیق، . دادند می

درصـد از   3/20بودنـد و  هاي خـود داراي زهکـش   کشاورزان در زمین
. ایشان در مزارع خود داراي استخر یا حوض بـراي ذخیـره آب بودنـد   

درصـد از    9/3درصد از آبیاري سنتی و  1/96چنین اکثریت ایشان هم
اکثریت کشاورزان نیـز از موتـور   . کردند آبیاري تحت فشار استفاده می

اسـاس  بر. برنـد  جهت آبیاري بهـره مـی  ) درصد 0/63( هاي برقی پمپ
بـا مـددکار،    ترویجـی  دست آمده از تحقیق، میـانگین تمـاس  هنتایج ب

نوبـت در   2کارشناس ترویج و کارشناس آبیاري در یک ماه به ترتیب 
و دو ) نوبـت در مـاه   40/2( نوبـت در مـاه   2، )نوبت در ماه 10/2( ماه

از نظر میزان برخـورداري از  . باشد می) نوبت در ماه 85/1( نوبت در ماه
درصـد   2/27درصد از کشـاورزان تلفـن ثابـت،     79/61نات اولیه، امکا

 9/4توان گفت که  درصد رایانه دارند و در کل می 9/10تلفن همراه و 
براسـاس  . کننـد از کل کشاورزان مورد مطالعـه از رایانـه اسـتفاده مـی    

دست آمده میـانگین میـزان عضـویت در شـرکت تعـاونی      هاطالعات ب
ـ تعاونی تولید، شوراي حل اخـتالف، هی  روستایی، شوراي اسالمی، ت ئ

سـال،   33/9سـال،   68/4سال،  79/19ترتیب امناي مسجد و بسیج به
 سال بـوده اسـت، و اکثریـت ایشـان     28/4سال و   92/8سال،  50/4

میزان . ها دارندمشارکت در سطح متوسط در این تشکل) درصد 7/36(
-هم. بوده است مشارکت ایشان در امور اجتماعی نیز در سطح متوسط

هـاي هـرز    مبـارزه بـا علـف   « چنین براساس نتایج حاصل از تحقیـق  
تسـطیح اراضـی بـراي    « ، »کـش   ها با علـف  روییده در اطراف کانال

دادن « ، »دادن کود حیوانی همـراه بـا آب آبیـاري    « ، »آبیاري بهتر 
اصالح و مرمت کانال انتقـال  « و  »کود شیمیایی همراه با آب آبیاري 

عنوان ترتیب بهبه »ا عملیات مناسب براي جلوگیري از اتالف آبآب ب
هاي اول تا پنجم میزان دانش کشاورزان منطقه مـورد مطالعـه    اولویت

« چنـین  هـم . هاي مـدیریت آب کشـاورزي هسـتند    نسبت به فناوري
آبشـویی  « و » استفاده از آبیـاري مـوجی  «   ،»استفاده از آبیاري کابلی

آخر از لحـاظ میـزان     ترتیب سه اولویتبه» )ستانبه ویژه در زم( خاك
هـاي   دانش کشاورزان منطقه مـورد مطالعـه نسـبت بـه ایـن فنـاوري      

  ).1جدول( باشد مدیریت آب کشاورزي می
 
  هاي تحلیلی  یافته

  همبستگی
-براي بررسی رابطه بین میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوري

مطالعـه از آزمـون    هاي مدیریت آب کشـاورزي بـا متغیرهـاي مـورد    
همبستگی استفاده گردید و با توجه به نـوع مقیـاس متغیرهـا، آزمـون     
همبستگی پیرسون یا اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفت که نتایج این 

ها بین میزان  براساس یافته. آورده شده است 2 تحلیل در جدول شماره
هـاي مـدیریت آب کشـاورزي بـا     دانش کشاورزان نسبت بـه فنـاوري  

بـا   ترویجـی  متغیرهاي میزان استفاده از منابع اطالعاتی، میزان تماس
مروجان و کارشناسان کشاورزي در ماه، ادراك نسـبت بـه مشـکالت    

هاي مدیریت آب کشاورزي  کارگیري فناوريهمدیریت آب کشاورزي، ب
و نگرش نسبت به آبیاري تحت فشار در سطح یک درصد رابطه مثبت 

 .داري وجود دارد و معنی
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  بندي میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوریهاي مدیریت آب کشاورزي اولویت -1 جدول شماره

  اولویت cv  انحراف معیار  میانگین  میزان دانش کشاورزان نسبت به فناوریهاي مدیریت آب کشاورزي
  1  274/0  23/1  48/4  کش ها با علف هاي هرز روییده در اطراف کانال مبارزه با علف

  2  285/0  26/1  42/4  اراضی براي آبیاري بهترتسطیح 
  3  309/0  32/1  26/4  دادن کود حیوانی همراه با آب آبیاري
  4  310/0  37/1  41/4  دادن کود شیمیایی همراه با آب آبیاري

  5  335/0  35/1  02/4  اصالح و مرمت کانال انتقال آب با عملیات مناسب براي جلوگیري از اتالف آب
  6  341/0  39/1  07/4  ي گیاهی از طریق شخممخلوط کردن بقایا
  7  343/0  46/1  25/4  ها در زمان مورد نیاز الیروبی کانال

  8  358/0  52/1  24/4  هاي برقی براي انتقال یا توزیع آب در مزرعه استفاده از موتور پمپ
  9  361/0  45/1  01/4  هاي آبرسانی به مزرعه سیمانی کردن کانال

  10  417/0  52/1  64/3  مختلف مزرعه براي توزیع و هدایت آبنصب دریچه فلزي در نقاط 
  11  460/0  52/1  30/3  کشی مانند تعویض شیرآالت  انجام عملیات لوله

  12  461/0  72/1  73/3  انتقال آب با لوله به مزرعه
  13  472/0  75/1  70/3  تأسیس ایستگاه پمپاژ یا استفاده از پمپ

  14  504/0  57/1  11/3  آبی کشت ارقام مقاوم به کم
  15  523/0  76/1  36/3  کول گذاري چاه یا کوره قنات

  16  540/0  48/1  74/2  آبیاري استفاده از روش کم
  17  563/0  64/1  91/2  آزمایش کردن خاك براي تعیین میزان آبیاري محصول

  18  573/0  72/1  00/3  احداث استخر ذخیره آب در مزرعه
  19  600/0  70/1  83/2  وزیع آب در مزرعهدار براي ت هاي دریچه استفاده از لوله

  20  620/0  65/1  66/2  اي استفاده از آبیاري قطره
  21  625/0  45/1  32/2  استفاده از آبیاري بارانی

  22  649/0  72/1  65/2  کودهاي دامی پوسیده بعنوان پوشش براي حفظ رطوبت کلش، پالستیک و و استفاده از کاه 
  23  671/0  51/1  25/2  آب مناسب مخلوط کردن آب شور و لب شور با

  24  676/0  57/1  32/2  ها براي آبیاري مجددها و پساب آب استفاده از زه
  25  686/0  62/1  36/2  گیري جریان آب و دریچه اندازه

  26  709/0  56/1  20/2  )به ویژه در زمستان(آبشویی خاك 
  27  720/0  11/1  54/1  استفاده از آبیاري موجی

  28  745/0  20/1  61/1  ي کابلیاستفاده از آبیار
  

چنین بـین تعـداد قطعـات اراضـی، مشـورت دادن بـه سـایر        هم
اي و میـزان   کشاورزان در امورکشاورزي، سطح پوشش آبیاري قطـره 

. داري وجـود دارد  تحصیالت در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی
چنین بین متغیرهاي سن، مساحت کل اراضی و میزان مواجهه بـا  هم
در . داري وجـود دارد  آبی در سطح یک درصد رابطه منفی و معنیکم 

ضمن با متغیرهاي سابقه فعالیت کشاورزي و متوسط سطح زیرکشت 
 . داري وجود دارد در سطح پنج درصد رابطه منفی و معنی

  
  ها آزمون مقایسه میانگین

هـاي  براي بررسی تفاوت بین دانش کشاورزان نسبت به فناوري
 هـاي مـورد مطالعـه از آزمـون     رزي در بین گروهمدیریت آب کشاو

tنتایج مقایسـه سـطح دانـش کشـاورزان نسـبت بـه       . استفاده گردید
هـاي مـورد    هاي مدیریت آب کشاورزي در ارتبـاط بـا گـروه    فناوري

  )3جدول ( مطالعه به شرح زیر است
  استفاده از اعتبارات دولتی براي بهبود سیستم آبیاري) الف

هاي مدیریت آب کشاورزي در ت به فناوريدانش کشاورزان نسب
کننـد و افـرادي کـه     بین افرادي که از اعتبارات دولتی اسـتفاده مـی  

  .داري نیست کنند، تفاوت آماري معنی استفاده نمی
  داشتن حوض یا استخر) ب

هـاي مـدیریت آب   سطح دانش کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري    
کشاورزي در بین افرادي که در مزرعه خود استخر دارند و افرادي که 

  .داري وجود ندارد استخر ندارند، تفاوت آماري معنی
  نوع پمپ) پ



 1394 تیر -  خرداد، 9، جلد  2، شماره نشریه آبیاري و زهکشی ایران      246

 
 را بطه بین میزان دانش نسبت به فناوري هاي مدیریت آب کشاورزي با متغیرهاي منتخب - 2 جدول

  سطح معناداري ضریب همبستگی محاسبه شده  متغیر تصادفی دوم  متغیر تصادفی اول

ش کشاورزان نسبت به فناوري هاي مدیریت آب کشاورزي
میزان دان

  01/0  172/0*  میزان تحصیالت  
  01/0  -186/0**  سن

  05/0  -153/0*  سابقه فعالیت کشاورزي
  01/0  -180/0**  مساحت کل اراضی
  05/0  165/0* تعداد قطعات اراضی

  01/0  351/0** ع اطالعاتیاستفاده از مناب
  01/0  207/0**  با کارشناسان در ماه ترویجی میزان تماس

  01/0  431/0**  ادراك نسبت به مشکالت مدیریت آب
  01/0  737/0**  هاي آبیاري بکارگیري فناوري

  01/0  365/0**  نگرش نسبت به آبیاري تحت فشار
  05/0  176/0*  مشورت دادن به کشاورزان در امور کشاورزي

  01/0  -242/0**  میزان مواجه با کم آبی
  05/0  150/0*  اي سطح پوشش آبیاري قطره

  داري در سطح یک درصد و سطح پنج درصد به ترتیب معنی *و   **
  

هـاي مـدیریت آب   سطح دانـش کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري     
ــین افــرادي کــه از الکتروپمــپ جهــت برداشــت آب   کشــاورزي در ب

هـاي دیزلـی    کنند و افرادي که از پمـپ  استفاده می کشاورزي از منبع
برند، درسطح پنج درصد تفـاوت   جهت برداشت آب کشاورزي بهره می

که کسـانی کـه از موتـور پمـپ برقـی      طوريهداري وجود دارد، ب معنی
هاي مدیریت  تري نسبت به فناوريکنند داراي دانش بیش استفاده می

  .آب کشاورزي هستند
  شغل فرعی) ت
هاي مدیریت آب کشـاورزي در  ش کشاورزان نسبت به فناوريدان

بین افرادي که شغل فرعی دارند و افرادي که فاقد شغل فرعی هستند 
داري وجود دارد، یعنـی کسـانی کـه     در سطح یک درصد تفاوت معنی

ـ    داراي شغل فرعی هستند میزان دانش آن -هها نسـبت بـه مسـائل ب
تر از افرادي است که شـغل  کمکارگیري فناوري آبیاري در کشاورزي 

  .فرعی ندارند
  انتقال آب ازکانال به مزرعه) ث

هـاي مـدیریت آب   سطح دانـش کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري     
کشاورزي در بین افرادي که براي انتقال آب کشـاورزي از کانـال بـه    

کنند و افرادي که از مرز خاکی بـراي   مزرعه خود از دریچه استفاده می
داري وجـود   برنـد، تفـاوت آمـاري معنـی     زي بهره میانتقال آب کشاور

  .ندارد
  زمان دسترسی به آب کشاورزي) ج

هـاي مـدیریت آب   نـش کشـاورزان نسـبت بـه فنـاوري     اسطح د

کشاورزي در بین افرادي که به آب کشاورزي همیشه دسترسی دارنـد  
اقع خاص و زمان گردش آب به آب کشاورزي وو افرادي که فقط در م

  .داري وجود دارد در سطح یک درصد تفاوت معنیدسترسی دارند 
 

  من ویتنی
این آزمـون بـراي مقایسـه میـزان دانـش کشـاورزان نسـبت بـه         

هاي مدیریت آب کشاورزي از دو گروه مسـتقل اسـتفاده شـد،     فناوري
نفـر   30تـر از  هاي مورد مطالعه کم چون تعداد افراد پاسخگو در زمینه

  قابل مشاهده است) 4(نتایج این آزمون  در جدول. بودند
  استفاده از سیستم زهکشی) الف

هـاي مـدیریت آب    دانش آن گروه از کشاورزان نسبت به فنـاوري 
کشاورزي که داراي مزارع زهکشی هستند و افرادي که در مزارع خود 

  .داري نیست کنند، داراي تفاوت آماري معنی زهکش استفاده نمی
  روش آبیاري) ب

هاي مدیریت آب کشـاورزي در   اوريدانش کشاورزان نسبت به فن
بین افرادي که از سیستم آبیـاري سـنتی بـراي آبیـاري مـزارع خـود       

کنند و افرادي کـه از سیسـتم آبیـاري تحـت فشـار بهـره        استفاده می
داري وجـود دارد، یعنـی    برند، در سطح پـنج درصـد تفـاوت معنـی     می

ان دانـش  کنند میز افرادي که از سیستم آبیاري تحت فشار استفاده می
  .باالتري در این خصوص دارند
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  مختلف  مقایسه سطح دانش کشاورزان نسبت به فناوریهاي مدیریت آب کشاورزي بر اساس گروهبندي - 3جدول 
  داري سطح معنی  t  انحراف معیار  )نمره(میانگین   ها گروه  متغیر گروهبندي  متغیر وابسته

ش کشاورزان نسبت به فناوریهاي مدیریت 
سطح دان

آب 
کشاورزي

  

استفاده از اعتبارات دولتی براي 
  بهبود سیستم آبیاري

  74/23  56/65  عدم استفاده  63/0  11/1  45/25  02/70  استفاده

  72/23  62/25  خیر  46/0  17/4  31/24  86/80  بلی  داشتن حوض یا استخر

  56/21  85/62  دیزلی  نوع پمپ
  36/25  72/68  الکتروپمپ  05/0  -68/1*

  89/21  56/65  دارد  شغل فرعی
  67/27  072/68  ندارد  01/0 -70/0**

  88/24  74/64  مرز خاکی  33/0  60/0  80/21  23/67  دریچه  انتقال آب از نهر به مزرعه

  61/26  14/69  همیشه  زمان دسترسی به آب
  08/19  51/61  مواقع خاص  0/00  23/2**

  ح یک درصد و سطح پنج درصدداري در سط به ترتیب معنی *و   **
 

  مختلف  ن ویتنی مقایسه کشاورزان بر اساس دانش در متغیرهاي گروهبنديمنتایج آزمون  -4جدول

میانگین   سطح  متغیر گروهبندي  متغیر وابسته
 Uآماره   اي رتبه

سطح 
ش نسبت   داري معنی

میزان دان
به فناوري
 

مدیریت آب هاي 
کشاورزي

استفاده از سیستم   
  زهکشی

  24/84  خیر  16/0  0/1038  94/101  بلی

  88/146  تحت فشار  روش آبیاري
  69/100  سنتی  03/0  0/429*

  داري در سطح یک درصد و سطح پنج درصد به ترتیب معنی *و   **
  

  رگرسیون
در این قسمت رگرسیون چندگانه براي بررسی تـأثیر متغیرهـاي   

کشاورزان نسبت به انش مستقل مورد مطالعه بر متغیر وابسته میزان د
  .گیرد هاي مدیریت آب کشاورزي مورد بررسی قرار می فناوري

گیري واقعی تأثیر هر کدام از متغیرهاي مسـتقل بـر    هدف اندازه
هـاي مـدیریت آب   متغیر وابسته دانش کشاورزان در زمینـه فنـاوري  

بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از  کشاورزي و پیش
جهـت  . باشـد  رهاي مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته مـی متغی

هـاي   بررسی عوامل مؤثر بر میزان دانش کشاورزان در زمینه فناوري
مدیریت آب یک سري از عوامل را در مدل رگرسیونی گـام بـه گـام    

در واقـع  . شود قرار داده و مرحله به مرحله مراحل آن توضیح داده می
راي مطالعه تأثیر چنـد متغیـر مسـتقل در    رگرسیون چندگانه، روشی ب

خالصـه نتـایج تحلیـل رگرسـیونی در     . بینی متغیر وابسته است پیش
نتـایج تحلیـل بـدین شـرح     . اسـت  آورده شده) 6(و ) 5( جدول شماره

  :است
شود  دست آمده از تحقیق مشاهده میهبا نگاه به مدل ب: گام اول

هـاي مـدیریت آب    اوريکارگیري فنهکه در اولین گام، متغیر میزان ب

 73/0برابـر  ) R( مقدار ضریب همبستگی چندگانه. وارد معادله گردید
درصـد تغییـرات    53دسـت آمـد یعنـی    هب 53/0و ضریب تبیین برابر 

هـاي مـدیریت آب    متغیر وابسته میـزان دانـش نسـبت بـه فنـاوري     
  .کند کشاورزي را این متغیر تبیین می

میــزان اســتفاده از منــابع در گــام دوم تحلیــل متغیــر : گــام دوم
این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را . اطالعاتی وارد معادله گردید

افزایش داد در واقع این متغیر به  58/0و ضریب تبیین را به  76/0به 
درصد تغییرات متغیر وابسته دانش کشاورزان در زمینـه    3/5تنهایی 
   . کند هاي مدیریت آب کشاورزي را تبیین میفناوري

در گام دوم تحلیل متغیر نگرش نسبت به آبیاري تحت : گام سوم
این متغیر ضریب همبستگی چندگانـه را بـه   . فشار وارد معادله گردید

افزایش داد در واقع این متغیـر بـه    62/0و ضریب تبیین را به  78/0
درصد تغییرات متغیر وابسته دانش کشاورزان در زمینـه    3/3تنهایی 
  .  کند یت آب کشاورزي را تبیین میهاي مدیرفناوري

در گـام دوم تحلیـل متغیـر میـزان کمبـود آب وارد      : گام چهارم
و  802/0این متغیر ضریب همبستگی چندگانـه را بـه   . معادله گردید

افزایش داد در واقع این متغیـر بـه تنهـایی     64/0ضریب تبیین را به 
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در زمینـه   درصد تغییرات متغیر وابسته میزان دانـش کشـاورزان   1/2
  .  کند هاي مدیریت آب کشاورزي را تبیین میفناوري

در گام دوم تحلیل متغیر میزان تحصیالت وارد معادله : گام پنجم
و ضـریب   809/0این متغیر ضریب همبستگی چندگانه را بـه  . گردید

 0/1افزایش داد در واقع ایـن متغیـر بـه تنهـایی      653/0تبیین را به 
بسـته میـزان دانـش کشـاورزان در زمینـه      درصد تغییـرات متغیـر وا  

  .  کند هاي مدیریت آب کشاورزي را تبیین میفناوري
بـا   ترویجـی  در گام دوم تحلیل متغیر میـزان تمـاس  : گام ششم

ایـن متغیـر ضـریب    . جین و کارشناسان در ماه وارد معادله گردیدومر
افـزایش   66/0و ضریب تبیین را به  813/0همبستگی چندگانه را به 

درصد تغییـرات متغیـر وابسـته     0/8د در واقع این متغیر به تنهایی دا
هاي مدیریت آب کشـاورزي  میزان دانش کشاورزان در زمینه فناوري

  .  کند را تبیین می
پس از ورود این شش متغیر عملیـات متوقـف گردیـد، در واقـع     

درصد تغییـرات متغیـر وابسـته دانـش کشـاورزان       66/0شش متغیر 
بـا توجـه بـه    . کننـد  هاي مدیریت آب را تبیین مـی  ينسبت به فناور

معادلـه  ) 92-4(توضیحات ارائه شده در بـاال و نتـایج جـدول شـماره    
 .باشد خطی حاصل از تحلیل رگرسیون به شکل زیر می

 
Y = 4.959 + 0/812X1 + 0.494X2 + 0.192X3 – 

2.385X4 + 0.702X5 + 0.040X6 
  که در آن  

Y = هاي مدیریت آب فناوريدانش کشاورزان نسبت به 

  
  هاي مدیریت آب کشاورزي ضرایب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر دانش کشاورزان نسبت به فناوري - 5جدول 

ضریب همبستگی   مدل متغیرها
R 

ضریب تعیین 
R2 

ضریب تعدیل 
 R2Ad  شده

  هاي مدیریت آب بکارگیري فناوري
  میزان استفاده از منابع اطالعاتی

  اري تحت فشارنگرش نسبت به آبی
  میزان کمبود آب
  میزان تحصیالت

  با کارشناسان در ماه ترویجی میزان تماس

732/0  
767/0  
788/0  
802/0  
808/0  
813/0  

536/0  
589/0  
622/0  
634/0  
653/0  
661/0  

53  
3/5  
3/3  
1/2  
0/1  
0/8  

534/0  
585/0  
616/0  
636/0  
644/0  
651/0  

  
  هاي مدیریت آب کشاورزي انش کشاورزان در زمینه فناوريمقدار تأثیر متغیرهاي تأثیر گذار بر د -6جدول

  داري سطح معنی Beta tضریب استاندارشده   متغیر
  هاي مدیریت آب بکارگیري فناوري

  میزان استفاده از منابع اطالعاتی
  نگرش نسبت به آبیاري تحت فشار

  میزان کمبود آب
  میزان تحصیالت

  با کارشناسان در ماه ترویجی میزان تماس

609/0  
199/0  
172/0  
164/0-  
110/0  
094/0  

65/13  
33/4  
97/3  
80/3 -  
48/2  
24/2  

00/0  
00/0  
00/0  
01/0  
01/0  
02/0  

  
  و ازمون بارتلت KMOمقدار آماره  -  7جدول

 KMO  Bartellet Test  Sig  تحلیل عاملی
  00/0  831/3017  844/0 هاي مدیریت آب دانش کشاورزان نسبت به فناوري

  
ها وجود دارد که در ایـن   راي چرخش عاملهاي متعددي بروش

ــاکس  ــق از روش واریم ــده  )Varimax( تحقی ــتفاده ش ــت و   اس اس
عنوان بارهاي بوده به 50/0تر از ها بزرگمتغیرهایی که بار عاملی آن

  ).8جدول ( دار استخراج گردید معنی)  Factor Loading( عاملی
ا مقدار ویـژه  عامل اول ب) 9( هاي حاصل از جدول اساس یافته رب
  .باشد درصد واریانس کل می 183/17کننده به تنهایی تبیین 983/4

درصد از   914/56طور کلی، هفت عامل مورد نظر در مجموع هب
نمایند که نشان از درصـد بـاالي واریـانس     کل واریانس را تبیین می

وضعیت قرارگیري متغیرها در . باشد ها می تبیین شده توسط این عامل
، بعـد از  5/0تـر از  با فرض واقع شـدن بـا بـار عـاملی بـزرگ     عوامل 

هـا بـه شـرح    گذاري عامل ها به روش واریماکس و نام چرخش عامل
 .باشد می) 9( جدول
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  هاعوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس تجمعی آن - 8جدول 

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل
1  
2  
3  
4  
5  

983/4  
759/3  
338/3  
232/2  
193/2  

183/17  
963/12  
509/11  
697/7  
562/7  

183/17  
146/30  
655/41  
352/49  
914/56  

  
  ها و بار عاملی مربوطه هاي مدیریت آب، گویه تعیین عوامل مربوط به دانش کشاورزان نسبت به فناوري - 9جدول 

  بار عاملی  متغیرها  نام عامل

  ت و انتقال آبیاريهاي نوین حفاظروش

  تأسیس ایستگاه پمپاژ
  احداث استخر

  انتقال آب با لوله
  نصب دریچه فلزي

  هاي دریچه دار استفاده از لوله
  هاسیمانی کردن کانال

  کشی انجام عملیات لوله
  ها کول گذاري چاه

730/0  
711/0  
702/0  
693/0  
614/0  
559/0  
533/0  
509/0  

  هاي نوین آبیاريروش
  آبیاري بارانی استفاده از روش

  استفاده از روش آبیاري کابلی
  اي استفاده از روش آبیاري قطره

  استفاده از روش آبیاري موجی

738/0  
715/0  
684/0  
589/0  

هاي نوین حفاظت و نگهداري از روش
  شبکه

  هاي داخل مزرعههاي هرز درکانال مبارزه با علف
  هاي هرز در کانالمبارزه با علف

  مپ برقیاستفاده از موتور پ
  ها الیروبی کانال

  اصالح و مرمت کانال

804/0  
749/0  
502/0  
644/0  
619/0  

  استفاده از کود حیوانی  آبیاري -کود
  استفاده از کود شیمیایی

867/0  
855/0  

  بهبود عملیات زراعی
  آبشویی خاك

  کشت ارقام مقاوم به کم آبی
  استفاده از پوشش گیاهی براي مالج

761/0  
541/0  
520/0  

  
  حثب 

بنـدي میـزان دانـش کشـاورزان نسـبت بـه        با توجه به اولویـت 
چنین با توجه به مسئله کـم  هاي مدیریت آب کشاورزي و هم فناوري

هـاي ترویجـی    شـود کـه برنامـه    آبی زیاد در منطقه، لذا پیشنهاد می
-آشنایی و باال بردن سطح دانش و آگاهی کشاورزان در زمینـه روش 

جویی در مصـرف آب اسـت مـورد     فههاي آبیاري جدید که باعث صر
 .توجه قرار گیرد

با توجه به نتایج حاصل از رگرسـیون میـزان دانـش کشـاورزان     
هاي مدیریت آب کشـاورزي بـا میـزان اسـتفاده از     نسبت به فناوري

منابع اطالعاتی و میزان تماس ترویجی با کارشناسان در مـاه رابطـه   
رسـی کشـاورزان بـه    مثبت دارند، ضرورت دارد در زمینه بهبـود دست 

  .منابع اطالعاتی و کارشناسان ترویجی تسهیالت الزم فراهم شود
با توجه به تحلیل عاملی متغیرهاي دانش کشـاورزان نسـبت بـه    

هاي حفاظـت از   ها در زمینههاي مدیریت آب، ارتقاء دانش آن فناوري
هـاي آبیــاري،   منـابع آبـی، انتقــال آب از منبـع بــه مزرعـه یــا روش    

هاي انتقـال آب، کـود آبیـاري و     فظ و نگهداري از شبکههاي ح روش
بهبود عملیات زراعی براي افزایش راندمان آبیاري توجه الزم توسـط  

 . اداره ترویج کشاورزي منطقه مبذول گردد
هـاي خـاکی   با توجه به اینکه اکثریت کشاورزان از طریق کانـال 
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فـات آب در  دهند و نظـر بـه اینکـه تل    آب را به مزرعه خود انتقال می
هاي خاکی به علت نفوذ باالي آب و رشد و رویش گیاهـان در   کانال

شـود کـه مـدیریت جهـاد      باشد، لذا پیشنهاد مـی  طول مسیر زیاد می
تـري  هاي پوشش انهار حمایت بیش کشاورزي در زمینه اجراي پروژه

  .   عمل آورداز کشاورزان به
  
  منابع
 .ر مـدیریت آبیـاري  چگـونگی مشـارکت زارعـین د    .1375. ماکرمی،

مجموعه مقاالت هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشـی  
 .ایران
چهـارمین  . چـرا و چگونـه؟  : انتقال مدیریت آبیاري. 1384. حیدریان،ا

هاي آبیـاري و   کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه

کمیتـه ملـی آبیـاري و    ). هـاي کـاربردي   اصول و روش(زهکشی
  .رانهت. زهکشی

، انتقــال مــدیریت، روشـها، موانــع و راهکارهــا،  1382،ا.سحیـدریان، 
کارگاه مشـارکت آب بـران در مـدیریت شـبکه هـاي آبیـاري و       

 .زهکشی ایران
مدیریت بهم پیوسته منابع آب و معیارهاي حـاکم  . 1383.ضرغامی،م

-مجلــه علمــی .کمیتــه علمــی آب و محــیط زیســت. در ایــران
صی اولین کنفرانس مـدیریت  کارگاه تخص .استراتژیک زیرساخت

 . آب ایران
کمیته ملـی آبیـاري و    .1382.هاي آبیاري در مزرعهگروه کار سیستم

  .      82شماره انتشار  .وري آب کشاورزيبهره .زهکشی در ایران
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Abstract 

This main purpose of this research was to investigating of farmers ' knowledge level about agricultural water 
management technologies in Falavarjan country. Statistical population of this study was consisted of 20156 
farmers; out of which 205 people were selected as sample using multi-stage sampling technique. This research 
was a sort of survey studies and a questionnaire was used for collection of data and information. Questionnaire's 
reliability was confirmed through computing cornbanch's Alpha coefficient which was more than 0.70. Face 
validity of questionnaire was confirmed by a panel of expert judgment. Correlation analysis findings revealed 
that there were significant relationships and positive among farmers' knowledge of agricultural water 
management technologies and other variables such as "used of information resources" , "contacts of extension 
agents" , "attitude of impacted of irrigation systems" and "degree of education" , "application of agricultural 
water management technologies" and negative among "age" and "water scarcity". Regression analysis findings 
revealed that there were relationships both farmers' knowledge of agricultural water management technologies 
and "used of information resources", "attitude of impacted of irrigation systems" , "water scarcity", "degree of 
education" and "contacts of extension agents". Also factor analysis results of farmers' knowledge of agricultural 
water management technologies revealed seven factors totally they explained 56.19 percent of total variance . 
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