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عاملهای آموزشی-ترویجی مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی در تولید سیب زمینی همدان
فائزه گلی ،7رضا موحدی 2و حمید باللی

9

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بو علی سینا،
همدان.
 -2دانشیار آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بو علی سینا ،همدان.
 -3دانشیار اقتصاد و توسعه کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بو علی سینا،
همدان.

چکیده
چالش کم آبی در ایران یک نگرانی جدی و اساسی است .از این رو ،مدیریت منبعهای آبی در همهی
بخشهای اقتصادی ،به ویژه کشاورزی که بزرگترین استفادهکننده از این منبعها است ،دارای اهمیت ویژهای
است .هدف این تحقیق نتیجهشناسی عاملهای آموزشی-ترویجی مؤثر بر مدیریت بهینه آب مورد نیاز برای
تولید سیب زمینی در شهرستان همدان میباشد .این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده و دادهها با استفاده
از پرسشنامه گردآوری شدند .جامعه آماری تحقیق  2331کشاورز سیب زمینی کار شهرستان همدان بود که
بر پایه فرمول کوکران و به وسیله روش نمونهگیری تصادفی  333تن به عنوان نمونه انتخاب شدند .روایی
محتوایی پرسشنامه را گروهی از کارشناسان کشاورزی و اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی و تایید کردند و پایایی بخشهای مختلف آن نیز با استفاده از ضریب تتای
ترتیبی تایید شد ( .)θ= 3/03-3/59تحلیل عاملی نشان داد ،متغیرهای مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی را
میتوان در  6عامل :رسانههای انبوهی ،کیفیت مرکز خدمات ،مهارت کارشناسان ،نهاد محلی و شبکه
اجتماعی ،بازدید و کالس آموزشی خالصه کرد .این عاملها در مجموع  03درصد از واریانس متغیرهای مؤثر
بر مدیریت آب کشاورزی را تبیین کردند.
نمایه واژگان :عاملهای آموزشی ترویجی ،مدیریت آب کشاورزی ،سیب زمینی کار.
نویسنده مسئول :رضا موحدی
رایانامهr.movahedi@basu.ac.ir :
دریافت1359/12/13 :

پذیرش1350/36/39 :
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مقدمه
چالش کم آبی با نگاه به شرایط آینده ،یک
نگرانی جهانی و ملی است .از این رو ،تمرکز بر
ارتقای بهرهوری این منبع حیاتی در همهی
بخشهای اقتصادی ،به ویژه کشاورزی که بزرگترین
استفادهکننده از منابع آبی است ،دارای اهمیت
ویژهای است (جهانگیر و همکاران .)1359 ،وضعیت
اقلیمی ایران و میزان سرانه منابع آب تجدیدپذیر
کشور و شرایط قابل پیشبینی آینده گویای آن است
که به زودی مدیریت منبعهای آب کشور به چالشی
مهم تبدیل خواهد شد .با علم به این که در یک
مقیاس ملی ،مهمترین کاربرد آب برای کشاورزی
است ،بنابراین اطمینان کاملی وجود دارد که مدیریت
بهتر آب در کشاورزی ،بیشترین تأثیر را بر قابلیت
دسترسی به منبعهای آب خواهد داشت (فروزانی و
کرمی .)1351 ،فعالیتهای کشاورزی به شیوهای که
در زمان حاضر انجام میشوند ،ممکن است سوءتغذیه
و گرسنگی نسلهای آینده را به دنبال داشته باشد.
بدین سبب الزم است که کشاورزان زمان بیشتری را
به فکر کردن ،برنامهریزی و توسعه مدیریت اختصاص
دهند تا به یک واحد زراعی با تولید کشاورزی پایدار
دست یابند (موسوی و همکاران .)1300 ،درکشور ما
 53/9درصد از منبعهای آبی در کشاورزی مورد بهره
برداری قرار میگیرد (حیدری ساربان .)1353 ،افزون
بر این ،کمبود آب و آلودگی ذخایر آبی ،انتقال آب
کشاورزی به دیگر بخشها و کارایی پایین مصرف آب
درکشاورزی به بحرانی تبدیل شده که توجه جدی
مسئوالن و متولیان را در عرصه ملی میطلبد.
همچنین ،افزایش تقاضا برای آب و افزایش دورههای
خشکسالی و تأثیر انسان بر منبعهای طبیعی ،کمیت
و کیفیت منبعهای آب را با مخاطرههای جدی رو به
رو ساخته است .دراین میان اهمیت مدیریت عقالنی
و بهره برداری منبعهای آب برحسب توسعه پایدار و
به ویژه توسعه پایدارکشاورزی مطرح میشود
(الدیساو همکاران.)2332 ،
مدیریت آب کشاورزی در پاسخ به چالشهایی
مانند استفاده نامناسب از منبعهای آب و اثرهای
زیان آور زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی سنتی
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ظاهر شده است (عمانی و چیذری .)2336 ،مدیریت
آب کشاورزی راهبردهای مهمی در زمینه استفاده
بهینه از منبعهای آب را مد نظر دارد .مهمترین این
راهبردها عبارتند از :استفاده متعادل از کودها و
سمهای شیمیایی ،توجه به مدیریت تغذیه خاك،
اصالح فیزیکی اراضی و تسطیح آن ،استفاده از
روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری بارانی و قطرهای،
ساخت آبراهههای سیمانی که توجه به همه این
راهبردهای مهم نیازمند تغییرپذیریهای پایهای در
دانش ،نگرش و مهارت کشاورزان است (عمانی،
 .)1305مشارکت کشاورزان که بزرگترین
مصرفکننده آب در داخل کشور هستند ،در
پروژههای مربوط به مدیریت منبعهای آب و
آبخیزداری امری ضروری بوده به طوری که هرگونه
برنامهریزی بدون در نظر گرفتن کشاورزان با شکست
رو به رو خواهد شد (موالن نژاد و همکاران.)1359 ،
بنابراین ،چالش اصلی ارتقای مهارتها با تاکید بر
دانش و نگرش مدیریت بهینه آب در سطح فردی
(کشاورز) ،است (فروزانی و کرمی .)1351 ،در حال
حاضر دانش به عنوان یک سرمایه پنداشته میشود
که دارای ارزش اقتصادی بوده و منبعی برای افزایش
بهرهوری است .برخالف این که دانش بر پایه دیدگاه
هر فرد ،زمینه ذهنی و درك وی از کاربرد آن پاالیش
میشود ،خود نیز عاملی مؤثر بر نگرش فرد به شمار
میآید (اسلجرز .)2330 ،در تعیین این مسیر
آموزشی ،آموزشگران باید در آغاز دانش ،نگرش و
مهارت کشاورزان را در کل بسنجند آنگاه بر پایه
دانش ،نگرش و مهارتهای موجود مسیر آموزش را
مشخص کنند تا به سطح مطلوب برسند (نوری و
همکاران .)1352 ،در این جا باید به نقش ترویج و
آموزش کشاورزی به عنوان متولی اصلی ایجاد تغییر
در رفتار افراد از طریق حیطههای سه گانه شناختی،
عاطفی و روانی-حرکتی برای بهبود مدیریت آب
کشاورزی توسط کشاورزان اشاره کرد (شاهرودی و
همکاران .)1300 ،آگاهی و دانش ،نتیجهی حیطه
عاطفی تغییر در نگرش افراد و نتیجه حیطه روانی-
حرکتی توسعه و بهبود سطح مهارتهای افراد است
(حیدری ساربان .)1353 ،چنانچه ترویج کشاورزی از
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نظر هدفها ،ساختار و منبعهای در دسترس ،درست
طراحی و سازماندهی شده باشد ،در دراز مدت توسعه
بخش و جامعه را تضمین خواهد کرد .برنامهریزی
راهبردی در آموزش کشاورزی باید نیازهای آموزشی
را بر پایه مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب تدوین
کند .برنامههای آموزشی اگر هماهنگ بر نیاز
کشاورزان ترویج شود از هدر رفت منابع و هزینه به
نحو چشمگیری جلوگیری شده و منجر به ارتقای
سطح دانش ،بینش ،مهارت و در نهایت مدیریت آنان
میشود (ثانی و همکاران.)1359 ،
نتایج پژوهش زلیخایی سیار ( )1350درباره
طراحی الگوی مدیریت پایدار آب کشاورزی نشان داد
که  15درصد از واریانس مدیریت پایدار آب
کشاورزی توسط عاملهای آموزشی -ترویجی و
باورهای کشاورزان تبیین میشود .از میان عاملهای
آموزشی و ترویجی ،رسانهی جمعی (تلویزیون و
اینترنت) ،بیشترین تأثیر را بر مدیریت پایدار آب
کشاورزی داشته و دارای اولویت باالتری بود.
حیدری و همکاران ( ،)1309در بررسی خود با
عنوان تعیین کارایی مصرف آب برای تولید
محصوالت زراعی ،افزایش آگاهی و مهارت کشاورزان
از طریق برنامههای مختلف آموزشی و ترویجی (با
روشهای جدید و با در نظر گرفتن پیشرفتهای
اخیر در کشاورزی جهان) را از اقدامهای مهمی
میداند که باید در برنامههای ارتقا افزایش کارایی
مصرف آب در نظر گرفته شود.
نوروزی و چیذری ( ،)1306پژوهشی در زمینه
بررسی عاملهای تاثیرگذار بر دانش فنی گندم کاران
شهرستان نهاوند پیرامون مدیریت آب کشاورزی
انجام دادند که نتایج آن نمایانگر وجود رابطه
معنیدار بین برخی متغیرهای شخصی (سن ،پیشینه
فعالیتهای کشاورزی و پیشینه کشت گندم ،سطح
تحصیالت) و متغیرهای اقتصادی (میزان عملکرد،
میزان اراضی کشاورزی ،اراضی زیرکشت گندم آبی،
وضعیت اقتصادی) و همچنین متغیرهای اجتماعی
(میزان تماسهای ترویجی ،میزان استفاده از راههای
ارتباطی و مشارکت اجتماعی) با دانش فنی
گندمکاران پیرامون مدیریت آب کشاورزی است.

چیذری و همکاران ( ،)1306در تحقیق خود با
عنوان تأثیر تعاونی آب بران بر نگرش کشاورزان
نسبت به مدیریت آب کشاورزی ،مشخص کردند که
میزان نگرش بیش از نیمی از پاسخگویان در شبکه
آبیاری دارای تعاونی آب بران نسبت به مدیریت آب
کشاورزی ،در سطوح به نسبت مثبت و مثبت قرار
دارد و با ارتقای نگرش ،وضعیت آبیاری منطقه و
مشارکت در شبکههای آبیاری بهبود پیدا میکند.
کرمی ( ،)1300در بررسی خود درباره سنجش
دانش فنی گندم کاران استان تهران بیان کرده است،
برخی از کشاورزان که دارای دانش فنی زیادی
هستند ،پایداری عملکرد و نظام زراعی آنان در سطح
پایینی است .دلیل آن است که از نظر نشر نوآوریها،
کشاورزان در مرحله دریافت و درك دانش هستند و
هنوز به ترغیب نرسیدهاند که بتوانند دانش فنی خود
را به کارگیرند.
موسوی و همکاران ( )1300در پژوهش خود با
عنوان آب مجازی راهکاری نوین در برای رویارویی
با بحران آب نشان دادند ،تماسهای ترویجی،
مشارکت اجتماعی ،منزلت اجتماعی و استفاده از
راههای ارتباطی ،دانش کشاورزان را در ارتباط با
مدیریت منبعهای آب کشاورزی ارتقا داده است.
عمانی ( ،)1305عاملهای مؤثر بر دانش
بهینهسازی آب کشاورزی در بین گندم کاران
شهرستان اهواز را ارزیابی کرد .بر پایهی یافتههای به
دست آمده از تحلیل عاملی مشخص شد ،شش عامل
ویژگیهای اقتصادی ،استفاده از راههای ارتباطی،
متغیرهای فعالیتهای آموزشی و ترویجی،
فعالیتهای اجتماعی ،دانش و اطالعات ،و
حمایتهای دولت در مجموع  65درصد تغییرات
سطح دانش فنی گندمکاران را تبیین میکنند.
فروزانی و کرمی ( ،)1351در پژوهش خود با
عنوان دانش مدیریت آب ضمن تاکید بر اهمیت
دانش در مدیریت منبعهای آب چهار راهکار بنیادی
را برای ارتقای دانش کشاورزان بیان کردند که شامل
روشهای خالق تولید و دانش ،زیرساختهای
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اطالعی و ارتباطی ،آموزش و سطح نهادی و به
کارگیری میدانند.
حیدری ( ،)1353در نتایج تحقیق خود با عنوان
مسالهها و راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب در
کشتزارهای کشور عنوان کرد ،ریشه اصلی مسالهها و
مشکلها پایین بودن کارایی مصرف آب در
کشتزارهای ایران را میتوان در شش گروه اصلی
شامل :پایین بودن بازده (بازده آبیاری) ،ناکافی بودن
منبعهای مطمئن آبیاری ،پایین بودن کیفیت
منبعهای آب و خاك ،پایین بودن شاخصهای
مکانیزاسیون کشاورزی ،مسالههای مهندسی
سامانههای آبیاری ،دانش کم و آموزش ناکافی
بهرهبرداران ردهبندی کرد .از جنبههای راهبردی،
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مسائل و
راهکارهای افزایش کارایی مصرف آب مزرعه را نباید
تنها در مسایل مدیریت آب جستجو کرد ،بلکه
مسایل زراعی ،مکانیزاسیون مزرعه و دیگر مسالههای
وابسته نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند.
اسمیت ( )2339در بررسی خود بیان داشت،
استفاده از رهیافتهای مشارکتی در توسعه دانش
فنی بهرهبرداران و توجه به نیاز آموزشی کشاورزان
نقش موثری در اشاعه دانش فنی مدیریت پایدار آب
زراعی دارد.
پرپیرا ( ،)2339توسعه دانش فنی ،گسترش
فعالیتهای مشارکتی و اشاعه فرهنگ استفاده از
منبعهای آب در بخش کشاورزی را از عاملهای
پایهای در توسعه مدیریت بهینه منبعهای آب بیان
کرده است.
رای و سینگ ( )2330و پوروشوتام و پاندی
( ،)2330مهمترین نیازهای آموزشی کشاورزان را
شامل فناوریهای حفاظت از منبعهای آب و بهبود
مدیریت آبیاری دانستهاند .نتایج تحقیق چپمن و
همکاران ( )2335نشان داد که مهمترین نیاز
آموزشی کشاورزان ،به آموزشهای الزم در زمینه
کاربرد ابزار آبیاری از جمله :ارزیابی هزینه-سود،
مدیریت اطالعات و دادهها ،برآورد استفاده از آب
زراعی ،و کاربرد استانداردها برای ابزار گوناگون
خواهد بود .رگنر و همکاران ( ،)2336فراهم نبودن
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بستر آموزش برای کشاورزان در زمینه به کارگیری
سامانههای نوین آبیاری را تحقیق کردند و دریافتند
که این سامانهها از مشکالت مهم در زمینه مدیریت
آب در بخش کشاورزی میباشند.
بوئلتز و همکاران ( ،)2330بیان کردند که
توانمندسازی کشاورزان با اقدامهای آموزشی و
ترویجی سادهتر میشود.
گروبرو همکاران ( ،)2335در بررسی خود در
مورد تقاضای آب فصلی کشاورزی به این نتیجه
دست یافتند ،بهبود دانش مدیریتی ،دانش فنی و
دسترسی به اعتبارات برای کشاورز باید در راهبرد
ملی برای بهبود مصرف آب کشاورزی مورد توجه قرار
گیرد.
فروزانی و کرمی ( ،)2313در بررسی خود
عاملهای مؤثر بر دانش بهینهسازی آب کشاورزی در
بین گندم کاران شهرستان اهواز را ارزیابی کرد .بر
پایه نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی مشخص شد
که شش عامل ویژگیهای اقتصادی ،استفاده
ازراههای ارتباطی ،متغیرهای فعالیتهای آموزشی و
ترویجی ،فعالیتهای اجتماعی ،دانش و اطالعات ،و
حمایتهای دولت در جمع  65درصد از تغییرات
سطح دانش فنی گندمکاران را تبیین میکنند.
اصولی و همکاران ( ،)2311در بررسی خود با
عنوان عاملهای مؤثر بر مدیریت پایدار آب کشاورزی
در مناطق خشک به این نتیجه رسیدند ،مهمترین
عاملهای تأثیرگذار بر مدیریت پایدار آب کشاورزی
عاملهای آموزشی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی
میباشند.
عمانی ( ،)2311در تحقیقی با عنوان عاملهای
مؤثر بر مدیریت پایدار منبعهای آب کشاورزی نتیجه
گرفت که عاملهای مربوط به اندازه مزرعه ،دانش
کشاورزان ،عاملهای اجتماعی و میزان مکانیزاسیون
از عاملهای مؤثر بر مدیریت پایدار منبعهای آب
کشاورزی میباشد.
با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته در
زمینهی مدیریت آب کشاورزی و بحرانی شدن
وضعیت منبعهای آب به ویژه در بخش کشاورزی
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شهرستان همدان مسئله مدیریت آب در دستور کار
جدی قرار گرفته است .بر این پایه هدف اصلی این
تحقیق بررسی عاملهای آموزشی ترویجی مؤثر بر
مدیریت آب کشاورزی در بین سیب زمینی کاران
شهرستان همدان است.
روششناسی
این تحقیق به لحاظ دیدمان از نوع کمی و به
لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری
دادهها از نوع میدانی و از نظر امکان و توان کنترل
متغیرها علی-ارتباطی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل همهی کشاورزان سیب زمینی کاری
است که در محدوده شهرستان همدان فعالیت دارند
که شمار آنان  2341تن است .حجم نمونه در این
پژوهش از طریق فرمول کوکران شامل  333تن از
کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان همدان در 19
روستا بود .روش نمونهگیری نیز از نوع تصادفی ساده
میباشد .پرسشنامه ابزار گردآوری دادهها در این
پژوهش بود که پرسشهای پرسشنامه تحقیق شامل
 15مورد مشخصات فردی 13 ،پرسش مدیریتی30 ،
پرسش دانشی و  10پرسش نگرشی در زمینه
مدیریت آب کشاورزی بود .برای تعیین روایی
پرسشنامهها مشورت با گروهی از کارشناسان
کشاورزی و اعضای هیئت علمی ترویج و آموزش
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد و از
نظرهای آنان در اصالح پرسشنامه استفاده شد .برای
تعیین پایایی از تتای ترتیبی استفاده شد که مقدار
آن با استفاده از نرمافزار  Rبرای بخشهای مختلف
پرسشنامه به دست آمد .در این پژوهش در بخش
توصیف دادهها از آمارههایی همچون جدول فراوانی،
میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات ،تحلیل
عاملی اکتشافی و در بخش استنباطی از آزمون من
ویت نی ،کروسکال والیس ،ضریبهای همبستگی،
آزمون ،Fرگرسیون ترتیبی استفاده شده است.
برای سنجش میزان دانش کشاورزان درباره
مدیریت آب کشاورزی 33 ،پرسش در ارتباط با اصول
و روشهای مدیریت آب در محصول سیب زمینی
مطرح شد و از پاسخگویان درخواست شد تا نظر

خویش را درباره درست یا نادرست بودن آن بیان
کنند و یا درصورت ناآگاهی از گزینه نمیدانم
استفاده کنند .برای امتیازدهی به گزینه درست امتیاز
 1و به گزینههای نادرست و نمیدانم امتیاز صفر
تعلق گرفت و بر این پایه کددهی انجام گرفت .به این
ترتیب ،امتیازهای دانش کشاورزان درباره دانش
مدیریت آب بین  3-33میباشد.
برای امتیازدهی میزان نگرش از طیف پنج
قسمتی لیکرت (کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم،
مخالفم ،کامال مخالفم) استفاده شد .در مرحله
امتیازدهی از آنجا که دستهای از پرسشها با سوی
منفی مطرح شدند با استفاده از نرمافزار spss
کدگذاری دوباره برای این دسته از پرسشها انجام
شد.
متغیر وابسته این پژوهش مدیریت آب کشاورزی
است که تابع مجموعهای از عاملها به شرح زیر
میباشد:
مجموعهی متغیرهایی شامل عملکرد ،متغیر
آبدهی ،متغیر روش آبیاری ،متغیر مدت آبیاری،
متغیر ساعت ،متغیر عمق چاه ،متغیر نوع آبراهه،
متغیر طول آبراهه ،متغیر تناوب ،متغیر کود مرغی و
متغیر کود شیمیایی میباشد .متغیر کالن در این
بررسی شاخص مدیریت آب بود .متغیرهای برشمرده
مقدار صفر یا یک اختیار میکند .زیرا این متغیرها به
صورت موهومی استفاده شدند.
یافتهها
سن سیب زمینی کاران مورد بررسی بین  22تا
 03سال متغیر است .بیشترین فراوانی ( 20درصد)
مربوط به گروه سنی  31تا  33ساله است و کمترین
فراوانی ( 3/9درصد) نیز مربوط به گروه سنی زیر 29
سال میباشد .بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای
سواد ابتدایی ( 32/1درصد) و بی سواد ( 26/1درصد)
است .کمترین فراوانی نیز مربوط به افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی ( 1/9درصد) میباشد.
بیشترین فراوانی مربوط به افراد دارای درآمد 313
تا  633میلیون ریال ( 33/6درصد) و زیر 333
میلیون ریال ( 23/5درصد) در سال است .کمترین
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1

عاملهای آموزشی-ترویجی ...

فراوانی نیز مربوط به سیب زمینی کاران دارای درآمد
 513تا  1233میلیون ریال ( 6/0درصد) میباشد.
از  333تن سیب زمینی کار مورد مطالعه 229تن
دارای مالکیت شخصی و 139تن دارای مالکیت
اجارهای میباشند .بیشتر نمونهها ( 96/9درصد)
دارای اراضی کوچک (زیر  9هکتار) بودند .همچنین
کمترین فراوانی نیز مربوط به سیب زمینی کارانی
است که دارای  21تا  29هکتار زمین ( 1/9درصد)
میباشند.
از  333تن سیب زمینی کار مورد مطالعه 150
تن ( 95/0درصد) دارای کمتر از  2قطعه زمین و 19
تن ( 3/9درصد) نیز دارای بیش از  9قطعه زمین
میباشند .بیشترین کشاورزان مورد بررسی ()30/3
دارایعملکرد 31تا  33تن در هکتار میباشند کمترین
عملکرد نیز مربوط به کشاورزان  11تا  23تن در
هکتار ( 1/9درصد) میباشد .از مجموع جامعه مورد
بررسی بیشتر کشاورزان  103نفر ( 93/9درصد) از
چاه مشاع و  133نفر ( 33/3درصد) از چاه
اختصاصی استفاده کردهاند .از نظر میزان آبدهی نیز
 295نفر ( 00/9درصد) ،دارای منبع آبی با میزان
آبدهی متوسط بودهاند و  93نفر ( 16/1درصد) دارای
منبع آبی با میزان آبدهی کم و  10نفر ( 9/3درصد)
دارای منبع آبی با میزان آبدهی زیاد بودهاند .از
کشاورزان مورد بررسی 09/9 ،درصد از روش آبیاری
تحت فشار (بارانی) استفاده کردهاند و حدود 13/9
درصد نیز از روش آبیاری غرقابی استفاده کردهاند.
بیشتر کشاورزان ،یعنی ( 63/6درصد) ،بین هر  6تا
 0روز یکبار مزارع خود را آبیاری میکنند .همچنین،
 299تن از اعضای جامعه مورد بررسی ( 00/2درصد)
 3تا  9ساعت در هر دور مزارع خود را آبیاری
میکنند 112 .تن از کشاورزان ( 33/0درصد) ،دارای
چاه با عمق  01تا  53متر هستند .همچنین 52 ،نفر
از اعضای جامعه مورد بررسی ( 20/0درصد) دارای
چاه با عمق  51تا  113متر هستند .بیشتر
کشاورزان ( 01/0درصد) از پمپ برقی و  223نفر از
اعضای جامعه ( 66/0درصد) از لوله پلی اتیلن
استفاده میکنند .کشتزارهای  25/3درصد از
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کشاورزان دارای طول آبراهه  231تا  333متر برای
انتقال آب بوده .بیشتر کشاورزان 211 ،نفر (63/5
درصد) ،تناوب زراعی را در مزارع خود انجام
نمیدهند .بیشتر جامعه مورد بررسی ( 30/3درصد)،
کمتر و برابر 13تن در هکتار کود مرغی مصرف
میکنند .همچنین توزیع فراوانی نمونهها برحسب
کود شیمیایی نشان میدهد که  130نفر از سیب
زمینی کاران مورد بررسی ( 32/3درصد) از  131تا
 233کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی مصرف
میکنند .بیشتر جامعه مورد بررسی ( 63درصد)،
کمتر و تا  2لیتر در هکتار آفت کش مصرف
میکنند .توزیع فراوانی نمونهها برحسب میزان
مصرف سموم علف کش نشان میدهد که  203نفر از
سیب زمینی کاران مورد بررسی ( 06/1درصد) از 1
تا  2لیتر در هکتار علف کش مصرف میکنند.
بیشتر کشاورزان مورد بررسی  155تن ( 62درصد)،
در طول روز هیچ مطالعهای ندارند .بیشترین فراوانی
( )26/3مربوط به کشاورزان دارای وام  313تا 633
میلیون ریال و کمترین فراوانی ( 9/0درصد) نیز
مربوط به کشاورزان دارای وام بیشتر و برابر 1313
میلیون ریال میباشد.
پرسشهای مربوط به دانش کشاورزان در زمینه
مدیریت آب کشاورزی ،میانگین و ضریب تغییرات
آنها در جدول  ،1نشان داده شده است.
طبق یافتههای جدول  1استفاده از لولههای
دریچهدار در مدیریت آب کشاورزی از اهمیت باالیی
برخوردار است .طبق یافتههای جدول  2نیز پراکنش
سیب زمینی کاران بر پایه دانش مدیریت آب
کشاورزی نشان میدهد که دانش بیشتر کشاورزان
( 92/0درصد) درباره مدیریت آب کشاورزی در سطح
ضعیفی است (جدول .)2
اولویتبندی معیارهای نگرش مدیریت آب
کشاورزی از نظر سیب زمینی کاران شهرستان
همدان در جدول  ،3آمده است .نتایج جدول  3نشان
میدهد که مدیریت آب کشاورزی سهم باالیی در
جلوگیری از هرج و مرج در توزیع آب دارد.
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جدول  -7رتبهبندی معیارهای دانش مدیریت آب کشاورزی از نظر سیب زمینی کاران همدان
معیار

میانگین

انحراف

ضریب

رتبه

رتبهای

معیار

تغییرپذیری

کاربرد لولههای دریچهدار در روشهای آبیاری سطحی سیب زمینی

1/61

3/00

3/936

1

استفاده از رقمهای ساواالن ،لوگا ،ساتینا در شرایط تنش شدید آبی سیب زمینی

1/63

3/06

3/920

2

کاهش مصرف آب زیرزمینی و افزایش ظرفیت آبخوان با استفاده از زهآب هاوپساب هابرای
آبیاری دوباره در مزارع سیب زمینی
استفاده از رقمهای کایزر ،دراگا در شرایط تنش مالیم آبی سیب زمینی

1/36

3/03

3/936

3

1/91

3/06

3/933

3

به هم خوردن تعادل ورودی و خروجی آب در نتیجه حفر غیر مجاز چاه عمیق در مزارع سیب
زمینی
کشت توام گندم و سیب زمینی برای دستیابی به بیشینه سود در مناطق کم آب

1/0

3/00

3/300

9

1/65

3/01

3/305

6

افزایش کارایی و کاهش هدررفت آبدهی با کولگذاری چاه یاکوره قنات در مزارع سیب زمینی

1/61

3/00

3/300

0

آبیاری بخشی ناحیه ریشه ( )PRDبه عنوان یک روش برای اعمال کم آبی در مزارع سیب زمینی

1/03

3/00

3/309

0

آزمایش خاك برای تعیین میزان آب مورد نیاز زراعت سیب زمینی

1/96

3/03

3/303

5

کاربرد لوله هیدروفلوم برای افزایش بازده انتقال ،افزایش توزیع آب ،استفاده بهینه و جلوگیری از
هدررفت آب سیب زمینی به صورت تبخیر و فرونشست عمقی
برداشت از آب با توجه به دبی چاه در مزارع سیب زمینی

1/01

3/03

3/369

13

1/93

3/01

3/363

11

روش کنترل رطوبت خاك (پخش کود دامی ،کمپوست ،تناوب زراعی ،کود سبز ،خاکپوش) در
سیب زمینی
افزایش سرعت آبیاری و جلوگیری از تاخیر کاشت با آبیاری یکدرمیان در مزارع سیب زمینی

1/99

3/02

3/363

12

1/93

3/01

3/361

13

افزایش رطوبت خاك و کاهش تبخیر از خاك با خاك ورزی حفاظتی در مزارع سیب زمینی

1/03

3/03

3/396

13

کاشت رقمهای زودرس سیب زمینی (مانند رقم بورن ،دراگا) و مقاوم به خشکی

2/33

3/51

3/330

19

استفاده از لوله فلزی ،بتونی ،پلی اتیلن برای افزایش بازده انتقال آب در مزارع سیب زمینی

1/53

3/00

3/336

16

مناسبترین روش آبیاری سیب زمینی (آبیاری بارانی)

1/36

3/69

3/339

10

الی روبی قنات برای افزایش مقدار خروجی آب در مزارع سیب زمینی

1/56

3/00

3/333

10

تأثیر آبیاری در ساعتهای خشک روز در حل بحران آب در مزارع سیب زمینی

1/05

3/03

3/335

15

سوراخ شدن آبراهههای خاکی در نتیجه عبور وسایل حمل و نقل در مزارع سیب زمینی

1/62

3/65

3/329

23

متناسب بودن شیب آبراهه انتقال آب برای کاهش فرسایش سریع آبراههها در مزارع سیب زمینی

2/30

3/00

3/323

21

استفاده از انواع گاوآهن چیزل ،دیسک و گاوآهن مرکب برای مدیریت آب در مزارع سیب زمینی

2/16

3/51

3/321

22

تناسب بین شمار چاهها و میزان زمین زیر کشت سیب زمینی

1/31

3/93

3/312

23

تبخیر حجم زیاد آب در نتیجه استفاده از آبراهههای روباز برای انتقال آب از منبع تا مزرعه سیب
زمینی
تأثیر افزایش کود دامی در افزایش عملکرد ،وزن ،تامین ازت ،فسفر و پتاسیم و کارآیی مصرف آب
در سیب زمینی
افزایش کارآیی مصرف آب محصول سیب زمینی با اعمال کم آبیاری تا  23درصد از نیاز آبی

2/30

3/09

3/330

23

1/03

3/03

3/332

29

1/90

3/63

3/331

26

تأثیر استفاده از بذر مناسب سیب زمینی در کاهش مصرف آب و افزایش تولید

1/33

3/90

3/350

20

تعیین حساسترین زمان نیاز آبی سیب زمینی (هنگام تشکیل غده تا رسیدن)

2/33

3/00

3/300

20

تأثیر رطوبت حد بهینه خاك در بیشینه میزان تولید سیب زمینی

1/66

3/6

3/361

25

از بین بردن پیچ و خمهای آبراهههای انتقال آب برای جلوگیری از هدر رفتن آب سیب زمینی

2/31

3/03

3/333

33

شمار بارهای آبیاری برای کاشت یک دوره با توجه به دیررس یا زودرس بودن سیب زمینی

2/9

3/02

3/320

31

منبع :یافتههای تحقیق
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عاملهای آموزشی-ترویجی ...

جدول  -2توصیف فراوانی سیب زمینی کاران همدان بر پایه سطح دانش آنها از مدیریت آب کشاورزی
دسته بندی

سطوح دانش

فراوانی

درصد

3-6/9

خیلی ضعیف

3

3/5

6/6-13/1

ضعیف

103

92/0

13/2-15/0

متوسط

00

26/3

15/5-26/9

خوب

95

10/0

26/6-33

عالی

0

2/2

333

133

جمع

جدول  -9اولویتبندی معیارهای نگرش مدیریت آب کشاورزی از نظر سیب زمینی کاران همدان
رتبه

انحراف

ضریب

معیار

تغییرپذیری

معیار

میانگین

3/900

1

مدیریت آب موجب جلوگیری از هرج و مرج در توزیع آب میشود.

2/11

1/22

2

تمایل دارم به عنوان نماینده کشاورزان امور مربوط به مدیریت آب را پیگیری کنم.

2/26

1/22

3/935

منبعهای آب متعلق به همه نسل هاست و باید استفاده از آن را مدیریت کرد.

1/00

3/53

3/931

3

مدیریت آب در رفع اختالفهای آبیاری بین کشاورزان مؤثر است.

2/32

1/23

3/930

3

حاضر نیستم برای رسیدن به سود بیشتر آب را تلف کنم.

2/19

1/36

3/353

9

مدیریت آب رضایت کشاورزان را برای نگهداری منبعهای آب افزایش میدهد.

2/11

1/33

3/353

6

برای حفظ منبعهای آب عالقمندم در مورد شیوه مدیریت آب آموزش ببینم.

1/03

3/5

3/305

0

مدیریت آب موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی میشود.

1/03

3/00

3/303

0

حفظ منبعهای آب وظیفه دولت است و کسی در این باره مسئولیتی ندارد.

2/63

1/26

3/305

5

برایمان اهمیت ندارد که کشاورز را به استفاده از روشهای جدید آبیاری تشویق
کنیم.
مدیریت آب موجب توزیع عادالنه آب بین کشاورزان نمیشود.

2/06

1/32

3/300

13

2/03

1/31

3/300

11

تمایل دارم در مورد مدیریت بهتر استفاده از آب بیشتر بدانم.

1/00

3/00

3/360

12

مدیریت آب مشکالت کم آبی را تاحد زیادی کاهش نمیدهد.

2/60

1/23

3/363

13

دیگر کشاورزان را به استفاده درست از منبعهای آب تشویق میکنم.

2/19

3/55

3/363

13

تمایل دارم کالسهای ترویجی و توجیهی مدیریت آب شرکت کنم.

2/19

3/52

3/320

19

تمایل دارم مسئوالن دولتی را در همه مراحل مدیریت آب یاری دهم.

1/03

3/6

3/336

16

جمع

35/51

15/12

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول  3نشان میدهد نگرش کشاورزان
درباره مدیریت آب کشاورزی بر مبنای دامنه امتیاز و
دستهبندی نمرهها به چهار سطح برابر تقسیم شده
است .نتایج نشان میدهد ،نگرش بیشتر کشاورزان
( 35/1درصد) درباره مدیریت آب در سطح متوسطی
است.
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رتبهبندی عاملهای آموزشی ترویجی مدیریت
آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در جدول  ،9آمده
است .مهمترین عاملهای آموزشی و ترویجی آنهایی
هستند که ضریب تغییرات کمتری دارند .بر این پایه،
استفاده از روزنامهها ،مجلهها و نشریههای ترویجی
در زمینه مدیریت آب کشاورزی (با ضریب تغییرات
 ،)3/350مطالعه مجله و نشریههای آموزشی (با

شماره  ،45تابستان 7931

ضریب تغییرات  )3/331از مهمترین عاملهای
آموزشی– ترویجی هستند .به منظور شناسایی
عاملهای آموزشی ترویجی مؤثر بر مدیریت آب
کشاورزی از دیدگاه کشاورزان از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است .برای تشخیص مناسب

بودن دادهها برای تحلیل عاملی با استفاده از آماره
های KMOو آزمون بارتلت انجام میگیرد .مقدار
KMOبرابر  3/013و مقدار آماره بارتلت برابر
 3903/636و مقدار معنیداری نیز برابر ()p= 0/000
صفر بود.

جدول  -4پراکنش سیب زمینی کاران همدان بر پایه سطح نگرش مدیریت آب کشاورزی
دسته بندی

سطوح نگرش

فراوانی

درصد

>33/00

ضعیف

0

2/3

33/00-32/32

متوسط

162

35/1

32/32-93/06

خوب

190

30/5

<93/06

عالی

2

3/6

333

133

جمع
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جدول  -5اولویتبندی عاملهای آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه سیب زمینی کاران همدان
گویه

میانگین

انحراف

ضریب

اولویت

معیار

تغییرپذیری

استفاده از روزنامه ،مجله و نشریههای ترویجی در باره مدیریت آب کشاورزی

2/02

1/30

3/350

1

مطالعه مجلههای آموزشی

3/31

1/21

3/331

2

مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج کشاورزی

2/06

1/19

3/316

3

استفاده از روشهای مشارکتی با کشاورزان

2/65

1/13

3/323

3

برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح مزرعه

2/23

3/59

3/326

9

ارجاع کشاورزان به مراکز خدمات مشاورهای کشاورزی برای حل مشکالت مدیریت آب

2/63

1/13

3/331

6

برگزاری بازدید از مزارع موفق و نمایشی برای کشاورز

2/60

1/16

3/332

0

استفاده از تماسهای ترویجی

2/30

1/30

3/333

0

مهارت و تخصص کارشناسان بخش آبیاری

2/66

1/16

3/336

5

استفاده از برنامههای کشاورزی تلویزیون

2/99

1/12

3/335

13

تشویق کشاورزان به شرکت در کالسهای آموزشی

2/03

1/21

3/330

11

پخش فیلمهای آموزشی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

2/06

1/23

3/335

12

استفاده از روشها و رهیافتهای جدید ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

2/35

1/12

3/335

12

استفادهازظرفیت نهادهای محلی مانند شوراها ،دهیاری ،تعاونی در زمینه مدیریت آب
کشاورزی
پیامرسانی با تلفن همراه در زمینه مدیریت آب کشاورزی

2/23

1/32

3/399

13

2/63

1/21

3/363

13

آموزش از طریق رهبران محلی

2/39

1/13

3/369

19

استفاده از برنامههای کشاورزی رادیو

2/9

1/10

3/302

16

استفاده از اینترنت در زمینه استفاده بهینه از آب کشاورزی

2/33

1/19

3/303

10

استفاده از شبکههای اجتماعی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

2/00

1/33

3/300

10

پرشماری و نزدیکی مراکز خدمات و ترویج کشاورزی

2/32

1/10

3/303

15

برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

2/22

1/30

3/306

23

برگزاری بازدید از سیستمهای آبیاری نوین

2/02

1/33

3/352

21

مشارکت درکالسهای آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزی

2/93

1/25

3/935

22
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عاملهای آموزشی-ترویجی ...

جدول  -6خالصه تحلیل عاملی اکتشافی عاملهای آموزشی ترویجی
مقادیر ویژه اولیه
عامل

مقادیر ویژه چرخش یافته

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد انباشته

مقدار ویژه

درصد واریانس

رسانههای انبوهی

0/991

32/033

32/033

3/333

13/560

13/560

کیفیت مرکز خدمات

2/353

13/330

33/230

3/336

13/155

20/160

مهارت و تخصص کارشناسان

2/302

5/313

92/230

2/099

11/506

33/133

نهادهای محلی و شبکههای اجتماعی

1/660

0/230

95/359

2/032

11/521

92/363

بازدید از مزارع

1/319

6/193

69/639

2/953

11/203

63/330

1/133

3/501

03/616

1/603

0/205

03/616

کالسهای آموزشی

درصد انباشته

منبع :یافتههای تحقیق

بنابر یافتههای تحلیل عاملی ،عاملهای آموزشی
ترویجی ،شش عامل تاثیرگذار شناسایی شدند ،چون
مقدار ویژه آنها بزرگتر از  1بود .چنانچه جدول ،6
نشان میدهد این شش عامل حدود  03درصد
تغییرات واریانس کل را تبیین میکنند .ماهیت
عاملهای استخراج شده و در نتیجه نامگذاری آنها
در جدول  ،6دیده میشود است .در عاملهای
آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزی شاخصهایی
که دارای بار عاملی بزرگتر از  3/9بودند شناسایی
شدند .در عامل اول که حدود  13/560درصد از
تغییرات واریانس کل را تبیین میکند ،شاخصهای
استفادهاز روزنامه ،مجله و نشریات ترویجی در زمینه
مدیریت آب کشاورزی ،استفاده از برنامههای
کشاورزی تلویزیون ،استفاده از برنامههای کشاورزی
رادیو و ...دارای بار عاملی بزرگتر از  3/9بودند .این
عامل با عنوان عامل رسانههای جمعی نامگذاری شد.
در عامل دوم که حدود  13/155درصد از تغییرات
واریانس کل را تبیین میکند ،شاخصهای پرشماری
و نزدیکی مراکز خدمات و ترویج کشاورزی ،مشارکت
درکالسهای آموزشیترویجی مدیریت آب کشاورزی،
مشارکت درکالسهای آموزشی ترویجی مدیریت آب
کشاورزی دارای بار عاملی بزرگتر از  3/9بودند .عامل
سوم  ،11/506عامل چهارم  ،11/521عامل
پنجم 11/203و عامل ششم  0/205درصد از
تغییرات واریانس کل متغیرهای آموزشی ترویجی را
تبیین میکنند .هر یک از عاملهای آموزشی
ترویجی دارای شاخصهایی طبق جدول  0هستند.
تحلیل همبستگی
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به منظور بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای
مستقل و وابسته تحقیق با توجه به مقیاس هریک
اقدام به محاسبه ضریبهای همبستگی شد.
همبستگی بین متغیر مستقل دانش ،و متغیر وابسته
مدیریت آب کشاورزی :نتایج ضریب همبستگی بین
این متغیرها بیانگر آن است که رابطه مثبت و
معنیداری در سطح  3/39بین این متغیر و مدیریت
آب وجود دارد .لذا با اطمینان  59درصد میتوان
گفت که بین این متغیر و مدیریت آب کشاورزی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .یعنی هرچه این
متغیر افزایش یابد مدیریت آب بیشتر خواهد شد.
همچنین رابطه مثبت و معنیداری در سطح 3/31
بین متغیر نگرش و مدیریت آب وجود دارد .لذا با
اطمینان  55درصد میتوان گفت که بین این متغیر
و مدیریت آب کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .یعنی هرچه نگرش سیب زمینی کاران
مثبتتر باشد مدیریت آب بهتر خواهد شد.
همبستگی بین متغیر مستقل بازدید از مزارع و
متغیر وابسته مدیریت آب کشاورزی :نتایج ضریب
همبستگی بین این متغیرها بیانگر آن است که رابطه
مثبت و معنیداری در سطح  3/31بین این متغیر و
مدیریت آب وجود دارد .یعنی هرچه تعداد بازدید
بیشتری برای سیب زمینیکاران برگزار شود
مدیریت آب بهتر خواهد شد .همبستگی بین متغیر
مستقل مهارت کارشناسان و متغیر وابسته مدیریت
آب کشاورزی :نتایج ضریب همبستگی بین این متغیر
بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنیداری در سطح
 3/31بین این متغیر و مدیریت آب وجود دارد .یعنی
هرچه مهارت کارشناسانی که کشاورزان به آنها

شماره  ،45تابستان 7931

جدول  -1متغیرهای مربوط به عاملهای آموزشی ترویجی و بارهای عاملی حاصل از ماتریس دوران یافته
نام عامل

متغیرها

بارعاملی

رسانههای جمعی

استفادهاز روزنامه ،مجلهها و نشریههای ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

3/009

استفاده از برنامههای کشاورزی تلویزیون

3/021

کیفیت مرکز خدمات

مهارت و تخصص کارشناسان

نهادهای محلی و شبکههای اجتماعی

بازدید از مزارع

کالسهای آموزشی

استفاده از برنامههای کشاورزی رادیو

3/691

برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح مزرعه

3/636

تشویق کشاورزان به شرکت در کالسهای آموزشی

3/960

پرشماری و نزدیکی مراکز خدمات و ترویج کشاورزی

3/036

مشارکت درکالسهای آموزشی ترویجی مدیریت آب کشاورزی

3/603

پیامرسانی با تلفن همراه در زمینه مدیریت آب کشاورزی

3/639

استفاده از روشها و رهیافتهای نوین ترویجی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

3/951

استفاده از اینترنت در زمینه استفاده بهینه از آب کشاورزی

3/930

استفاده از تماسهای ترویجی

3/936

مهارت و تخصص کارشناسان بخش ترویج کشاورزی

3/062

مهارت و تخصص کارشناسان بخش آبیاری

3/029

پخش فیلمهای آموزشی در زمینه مدیریت آب کشاورزی

3/601

استفاده از نهادهای محلی مانند شوراها ،دهیاریها ،تعاونی هاو...در زمینه استفاده صحیح از آب
کشاورزی
استفاده از روشهای مشارکتی با کشاورزان

3/033
3/000

استفاده از شبکههای اجتماعی در زمینه استفاده بهینه از آب کشاورزی

3/635

برگزاری بازدید از مزارع موفق و نمایشی برای کشاورز

3/000

برگزاری بازدید از سامانههای آبیاری نوین

3/060

مطالعه مجلهها و نشریههای آموزشی

3/030

ارجاع کشاورزان به مراکز خدمات مشاورهای کشاورزی برای حل مشکالت مدیریت آب

3/025

برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی

3/923
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جدول  -8همبستگی بین عاملهای آموزشی -ترویجی با مدیریت آب کشاورزی
متغیر مستقل

مقیاس

آزمون

r

p

دانش
نگرش
بازدید
رسانه انبوهی (مجله و نشریات)
مهارت کارشناسان
کالسهای ترویجی
کیفیت مرکز خدمات
نهادهای محلی

فاصله ای
ترتیبی
فاصله ای
فاصله ای
فاصله ای
فاصله ای
فاصله ای
فاصله ای

پیرسون
کنداال
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون

٭٭3/211

3/313
3/339
3/339
3/323
3/332
3/321
3/310
3/333

٭3/131
**3/109
3/130
**3/150
**3/319
**3/190
3/350

** معنیدار در سطح  1درصد *معنیدار در سطح  9درصد

جدول  -3نتایج آزمون نسبت احتمال
sig

df

Chi-square

Log likelihood

model

3/333

6

00/900

50/321

Intercept only
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مراجعه میکنند بشتر باشد مدیریت آب بهتر
خواهد شد.
نتایج همبستگی بین متغیرهای برگزاری کالس
ترویجی و مدیریت آب بیانگر وجود رابطه مثبت و
معنیداری در سطح  3/31بود .لذا با اطمینان 55
درصد این متغیر بر مدیریت آب کشاورزی تأثیرگذار
بوده و با افزایش کالسها مدیریت نسبت به آب نیز
افزایش مییابد.
همچنین رابطه مثبت و معنیداری در سطح
 3/31بین متغیر مستقل کیفیت مرکز خدمات با
مدیریت آب وجود دارد .لذا با اطمینان  55درصد
کیفیت مرکز خدمات بر بهبود مدیریت آب کشاورزی
بین سیب زمینیکاران همدان تأثیرگذار بوده است
(جدول .)0
تحلیل رگرسیون
با توجه به مقیاس اندازهگیری متغیر وابسته که
ترتیبی است از رگرسیون ترتیبی برای تعیین نقش
متغیرهای آموزشی ترویجی بر آن استفاده شد .نتیجه
آزمون نسبت احتمال در جدول  5دیده میشود.
مقدار به دست آمده برای آماره کای اسکویر
( )x2 =00/900 ،p=3/333نشان میدهد ،مدل لجیت
مدل مناسب بوده و متغیرهای مستقل به خوبی
میتوانند احتمال تغییر سطح متغیر وابسته را تبیین
کنند.
مقدار سه ضریب تعیین کاکس و اسنل
( ،)coexand snellناگل کرك ( )Nagelkerkeو مک
فادن ( )McFaddenکه به آمارههای تعیین پزودو

شهرت دارند به ترتیب  3/29 ،3/23 ،3/13بدست
آمد این ضریب-ها که مقادیرشان بین صفر و یک
نوسان دارد در واقع برآورد ضریب تعیین در
رگرسیون غیرخطی هستند و بیانگر میزان توانایی
متغیرهای مستقل در تبیین احتمال تغییرپذیری
سطح متغیر وابسته هستند .با توجه به آماره یادشده،
میتوان نتیجهگیری کرد که مؤلفههای دانش ،کالس
ترویجی ،بازدید ،رسانهها ،کیفیت مرکز خدمات،
مهارت کارشناس و نگرش میتوانند بخشی از
احتمال تغییرپذیریهای سطح مدیریت آب
کشاورزی را تبیین کنند و برآورد میزان احتمال
نتایج آماره والد تأثیر رگرسیونی هریک از متغیرهای
مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی در جدول  13مشاهده
میشود.
بنابر نتایج بدست آمده از جدول  13مهارت
کارشناسان و برگزاری بازدید اهمیت بیشتری نسبت
به دیگر متغیرها در حیطه مدیریت آب کشاورزی
دارد .لذا شاخص برآورد متغیر مهارت کارشناسان
 2/325محاسبه شده است که بیانگر آن است ،در
شرایط ثابت ماندن تأثیر متغیرهای مدل ،افزایش یک
واحد در این متغیر موجب افزایش  2/325واحدی در
نسبت لگاریتم متغیر مدیریت آب کشاورزی میباشد.
برای مقایسه میانگین بین نگرش کشاورزان در به
کارگیری فناوریهای مدیریت آب کشاورزی و متغیر
سن از آزمون مقایسه واریانس یکسویه استفاده شد و
گروهبندی نیز به وسیله آزمون  LSDانجام شد.

جدول  -71نقش عاملهای آموزشی ترویجی بر مدیریت آب کشاورزی
متغیر

برآورد

S.E

Wald

p

دانش
نگرش
کالسهای ترویجی
بازدید
رسانه انبوهی (مجله و نشریات)
کیفیت مرکز خدمات
مهارت کارشناسان

1/301
3/026
1/339
1/622
1/315
1/329
2/325

3/321
3/316
3/309
3/906
3/652
3/911
3/026

6/523
3/100
0/210
0/520
3/233
0/003
0/090

3/333
3/333
3/330
3/339
3/33
3/339
3/339

منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  -77مقایسه میانگین بین نگرش کشاورزان در بکارگیری فناوریهای مدیریت آب کشاورزی و
گروههای سنی
متغیر وابسته
نگرش

گروه سنی

میانگین

انحراف معیار

 33سال و کمتر

03/0

15/30

 31تا  63سال

63/2

22/13

باالی  61سال

60/3

22/33

ضریب

معناداری

نتیجه

3/11

3/31

وجود تفاوت

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  -72مقایسه میانگین بین نگرش کشاورزان در به کارگیری فناوریهای مدیریت آب کشاورزی برپایه
تحصیالت
متغیر مستقل

سطح تحصیالت

میانگین رتبه

متغیر وابسته

ضریب

معناداری

نتیجه

تحصیالت

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان و دیپلم
تحصیالت دانشگاهی

165/99
106/05
162/91
133/25
11/03

مدیریت آب

٭٭23/30

3/333

وجود تفاوت

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدول  ،11دیده میشود بین
گروههای کشاورزان بر پایه سن تفاوت معنیداری از
نظر نگرش مدیریت آب کشاورزی وجود دارد .به
عبارتی کشاورزان با میزان سن  33سال و کمتر از
آن دارای نگرش بهتری نسبت به دیگر گروههای
سنی کشاورزان بودند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد اختالف معناداری در سطح  3/31بین متغیر
سطح تحصیالت و نگرش مدیریت آب کشاورزی
وجود دارد (جدول .)12
بحث و نتیجهگیری
نتایج در زمینه دانش کشاورزان نشان داد92/0 ،
درصد از کشاورزان دانش ضعیفی در زمینه مدیریت
آب کشاورزی دارند ،در حالی که  26/3درصد از
کشاورزان در سطح متوسط 10/0 ،درصد در سطح
خوب و  2/2درصد نیز از لحاظ دانش فنی در زمینه
مدیریت آب کشاورزی در سطح عالی و  3/5درصد
نیز در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند .نتایج به
دست آمده از این فرضیه با تحقیقات فروزانی و
کرمی ( ،)1351حیدری ( ،)1353بورتون (،)2336
گروبر و همکاران ( ،)2335کریمی و سعدی (،)1309
زارع و زاللی ( )1353و آجونا و همکاران ()2312
همخوانی دارد.

همچنین از نظر سطوح نگرش نتایج نشان داد،
نگرش  35/1درصد از کشاورزان در سطح متوسط و
 30/5درصد از کشاورزان نیز در سطح خوب هستند.
 2/3درصد دارای نگرش ضعیف 3/6 ،درصد نیز
نگرشی در سطح عالی دارند .این یافته با پژوهش
حیدری ساربان ( ،)1353نوری و همکاران (،)1352
موسوی و همکاران ( )1300و شاهرودی و همکاران
( )1300همخوانی دارد.
در مورد عاملهای آموزشی ترویجی به کار رفته
در این پژوهش مهمترین عاملها از دیدگاه کشاورزان
استفاده از روزنامه ،مجله و نشریههای ترویجی در
باره مدیریت آب کشاورزی با ضریب تغییرات
( ،)3/350مطالعه مجلهها و نشریههای آموزشی با
ضریب تغییرات ( ،)3/331مهارت و تخصص
کارشناسان بخش ترویج کشاورزی با ضریب ()3/316
تغییرات میباشند.
نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات
میرابوالقاسمی ( ،)1303احسانی و خالدی (،)1302
حیدری و همکاران ( ،)1309ایوانس و اسکاج
( )2333و اصولی و همکاران ( )2311هماهنگی
دارد.
نتایج ضریب همبستگی نشان داد ،رابطه مثبت و
معنیداری بین دانش و مدیریت آب وجود دارد .لذا
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میتوان گفت این متغیر بر مدیریت آب کشاورزی
تأثیرگذار بوده و با افزایش دانش سیب زمینی کاران
مدیریت آنان نسبت به آب نیز افزایش مییابد .این
نتایج با تحقیقات حیدری ساربان ( ،)1353عزیزی
( ،)1303زهتابیان ( ،)1303ساال و همکاران ()2313
همخوانی دارد.
همچنین رابطه مثبت و معنیداری بین نگرش و
بازدید ،رسانه انبوهی ،مهارت کارشناسان ،کالس
ترویجی ،کیفیت مرکز خدمات با مدیریت آب وجود
دارد .لذا میتوان گفت این متغیرها بر مدیریت آب
کشاورزی تأثیرگذار بوده است .نتایج به دست آمده
در زمینه نگرش با نتایج تحقیقات موسوی و همکاران
( )1300همخوانی دارد .این نتایج در زمینه روش-
های آموزشی ترویجی نیز با پژوهش سهراب جایدری
و همکاران ( ،)1353نوروزی و چیذری (،)1306
شاهرودی و چیذری ( ،)2330نیز همخوانی دارد.
نتایج گویای آن است که مهمترین عاملی که در
بهبود مدیریت آب کشاورزی مؤثر استفاده از
رسانههای ارتباط جمعی است .به این معنی که با
توجه به این که کشاورزان دسترسی بیشتری به
رسانههای ارتباط جمعی مانند تلویزیون ،رادیو و...
استفاده از این رسانهها به عنوان روشی مؤثر برای
آموزش و ترویج کشاورزان در ارتباط با مدیریت بهتر
آب امری بسیار سودمند است به طوری که همزمان
میتوان با شمار زیادی از کشاورزان نیز ارتباط
داشت .این ارتباط هرچند یکسویه است اما در برای
ارائه اطالعات ضروری و کاربردی بسیار مفید است.
این نتایج با نتایج تحقیقات عمانی ( ،)1305موسوی
و همکاران ( ،)1300نوروزی و چیذری (،)1306
رگنر و همکاران ( ،)2336هاورث و همکاران ()2339
و ...همسویی دارد.
بین گروههای کشاورزان بر پایه سن تفاوت
معنیداری از نظر نگرش مدیریت آب کشاورزی
وجود دارد .به عبارتی کشاورزان با میزان سن 33
سال و کمتر از آن دارای نگرش بهتری نسبت به
دیگر گروههای سنی کشاورزان بودند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد ،بین میانگین
نگرش سیب زمینی کاران بر حسب سطح تحصیالت
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اختالف معنیداری وجود دارد .از نتایج این فرضیه
لزوم توجه به ارتقای سطح تحصیالت کشاورزان و
فراهم کردن فرصت برای دستیابی به این مسئله
دارای اهمیت میشود.
نتایج به دست آمده از رگرسیون ترتیبی نشان
داد ،متغیرهای دانش ،نگرش و کالس ترویجی،
بازدید ،رسانه انبوهی ،کیفیت مرکز خدمات و مهارت
کارشناسان متغیرهایی بودهاند که بیشترین سهم را
در میزان تغییرات متغیر وابسته داشتهاند .بنابراین
لزوم توجه به این متغیرها برای بهبود شرایط
مدیریت آب کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.
بنا بر یافتههای تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه
میشود:
در زمینه افزایش دانش کشاورزان ضرورت دارد،
دورههای آموزشی در زمینه ارتقای حیطه-های
شناختی ،عاطفی و روان– حرکتی کشاورزان در
راستای مدیریت آب کشاورزی برگزار شود .برای
اجرایی شدن این مسئله بایستی اعتبارات کافی
توسط دولت برای اجرای روشهایی مانند رهیافت
مدرسه در مزرعه کشاورز ،رهیافتهای مشارکتی و
ایجاد تشکلهای آب بران برای ارتقا دانش و آگاهی
کشاورزان تامین شود .به طور کلی تحصیل دانش
فرایند پایان ناپذیری است که باید همواره مورد توجه
قرار گرفته و پیگیری شود .در این زمینه میتوان
گفت که کسب دانش بدون آموزش صورت نمیگیرد،
همچنین هدف عمده آموزش افزایش توانایی
کشاورزان و افزایش سطح بازدهی و مهارت آنان است
تا با استفاده بهینه از منابع ،کارهای کشاورزی را بهتر
انجام دهند .بنابراین با توجه به اهمیت افزایش دانش
کشاورزان بایستی اقدامهای الزم برای اجرای
برنامههای مختلف آموزشی و فرهنگی برای افزایش
میزان مشارکت اجتماعی افراد در نهادهای روستایی
مانند مسجد ،مدرسه ،کتابخانهها و تعاونیها به عمل
آید.
همچنین بنابر یافتههای بدست آمده از تحلیل
عاملی مبنی بر شناسایی  6عامل تأثیرگذار آموزشی
ترویجی الزم است نسبت موارد زیر بیشتر توجه
شود:
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در زمینه تاثیرفعالیتهای آموزشی ترویجی،
بهرهگیری از همکاری شمار بیشتری از محققان،
مروجان و کارشناسان آگاه در زمینه شیوههای
مدیریت آب کشاورزی و مشارکت بیشتر کشاورزان
در برنامهریزی و تعیین هدفهای برنامههای ترویجی
بر کمیت و کیفیت دورههای آموزشی ترویج سودمند
است .در این رابطه ،سازمانهای کشاورزی با برگزاری
دورههای آموزشی و به کارگیری روشهای ترویجی
مؤثر میتوانند نقش مهمی را در برای ارتقای
آگاهیها و پذیرش شیوههای مدیریت کشاورزی در
بین روستاییان ایفا کنند.
با توجه به نقش مهم رسانههای ارتباط جمعی
مانند رادیو و تلویزیون به عنوان ابزاری برای ترویج
اندیشهها و آگاهیرسانی عمومی میتوان با به
کارگیری آنها در برای مدیریت هرچه بهتر آب
کشاورزی اقدام کرد.

افزایش کیفیت مراکز خدماترسانی به روستاییان
شامل تعاونی تولید ،جهاد کشاورزی ،تشکلهای
روستاییان در برای مدیریت آب کشاورزی مؤثر است.
استفاده از کارشناسان و متخصصان زبده ترویج
کشاورزی و همچنین کارشناسان آبیاری برای ارائه
آموزشهای الزم و مشاورههای فنی به کشاورزان.
برقراری ارتباط سازنده از طریق شبکههای
اجتماعی بین کشاورزان و مروجان برای مشاوره در
زمینه مشکالت موجود آب و انتقال این مشکالت از
طریق مروجان به مسئوالن مرتبط در جهت ارائه
راهکارهای مناسب اجرایی.
برگزاری کالسهای آموزشی و برگزاری بازدید از
سامانههای آبیاری نوین و مزارع موفق برای آشنایی
کشاورزان و تشویق آنان در به کارگیری این روشها
راهکاری دیگر در جهت مدیریت آب کشاورزی است.

منبعها
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Abstract
The problem of water scarcity in Iran is a basic and serious concern. Hence, the management
of water resources has a particular importance in all sectors of the economy, especially
agriculture, which is the largest user of these resources. The main purpose of this study was to
explore extension-training factors affecting the agricultural water management in Hamadan's
potato production. This research has been done through a surveying method and data were
gathered through a questionnaire tool. The study's population included 2341 potato farmers
around Hamedan, which of those 330 samples were selected based on Cochranformulaby a
simple randomized sampling method. The content validity of the questionnaire was confirmed
by a team of agricultural experts and professors in agricultural extension and education
department of Bu-Ali Sina University. The reliability of the research instrument was determined
using Ordinal theta coefficient (θ= 0.80-0.95). The results of thefactor analysis showed that the
factors affecting on agricultural water management can be classified in 6 groups. These were:
the mass media factor, quality of extension services centers, experts' skills, local institutions and
social networks, visit system, and training courses. These factors explained 70 percent of the
total variance changes.
Index Terms: extension-training factors, agricultural water management, potato farmer.
Corresponding Author: R. Movahedi
Email: r.movahedi@basu.ac.ir
Received: 04/03/2017;
Accepted: 27/08/2018

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

20

