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راهكارهاي آموزشي-ترويجي مديريت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالي
در منطقهي مرزي بخش درح شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبي
علي شهيدي ،دانشیار گروه علوم و مهندسی آب-دانشگاه بیرجند
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چکيده
با توجه به باال بودن سهم مصرف آب در بخش کشاورزي ،لزوم استفادهي بهینه از منابع آب در این بخش
اجتنابناپذیر است؛ لذا هدف از این تحقیق ،بررسی راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي
مقابله با خشکسالی در منطقهي مرزي درح شهرستان سربیشه در سال زراعی  1398-1399بوده و جامعهي
آماري تحقیق ،کشاورزان فعال و پیشرو بخش درح شهرستان سربیشه است .در این تحقیق از آمار توصیفی جهت
تجزیهوتحلیل اطالعات استفاده شد .به منظور بررسی تأثیر چهار متغیر اصلی پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینهي
آب از مدلیابی معادالت ساختاري استفاده گردید .با بررسی مقدار بار عاملی اثر متغیرهاي پرسشنامه بر مدیریت
مصرف بهینهي آب نشان داد که در بین این متغیرها ،متغیر ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب با
میانگین  ،3/96بیشترین و اثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب با میانگین ،3/61
کمترین نقش را ایفا میکند .نتایج اولویتبندي متغیرهاي تحقیق نشان میدهد از همکاري شمار بیشتري از
محققان ،مروجان و کارشناسان تخصصی در زمینهي شیوههاي مدیریت آب کشاورزي ،مشارکت بیشتر کشاورزان
در برنامهریزي آب و مدیریت سیالب در راستاي سیراب کردن سفرههاي زیرزمینی و تدارك آب براي مصارف
کشاورزي و ذخیرهي آب سطحی خروجی از مرز مشترك با افغانستان استفاده گردد.
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این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "بررسی راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالی در
منطقهي مرزي (مطالعهي موردي :بخش درح شهرستان سربیشه)" با دانشگاه بیرجند میباشد.
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واژگان کليدي :راهکارهاي آموزشی-ترویجی ،خشکسالی ،مدیریت مصرف بهینهي آب ،مروجان ،مشارکت.
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با توجه به وضعیت اقلیمی ایران و میزان سرانهي منابع آب تجدیدپذیر کشور ،در آیندهاي نهچندان دور شاهد آن
خواهیم بود که مدیریت منابع آب کشور به چالشی مهم تبدیل خواهد شد .با علم به اینکه در یک مقیاس ملی ،بیشترین
کاربرد آب براي کشاورزي است ،بنابراین اطمینان کاملی وجود دارد که مدیریت بهتر آب در کشاورزي ،بیشترین تأثیر را بر
قابلیت دسترسی به منابع آب خواهد داشت(موحدي و همکاران .)45 :1397 ،با در نظر گرفتن چالش کمآبی در شرایط
آیندهي کشور ،تمرکز بر ارتقاء بهرهوري این منبع حیاتی در همهي بخشهاي اقتصادي بهویژه کشاورزي که بزرگترین
استفادهکننده از منابع آبی است ،داراي اهمیت ویژهاي است(جهانگیر و همکاران .)1359 ،هر پیشامد طبیعی غیرمترقبه و
در مواردي ناگهانی که موجب تضعیف و نابودي توانمنديهاي اقتصادي ،اجتماعی و فیزیکی مانند خسارات جانی و مالی،
تخریب تأسیسات زیربنایی ،منابع اقتصادي و زمینههاي زوال اشتغال جامعه را فراهم آورد ،بهعنوان بالي طبیعی قلمداد
میشود(کشاورز و کرمی .)43 :1387 ،در دهههاي اخیر در میان حوادث و بالیاي طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر
قرار دادهاند ،فراوانی خشکسالی بیش از سایر عوارض و بالیاي طبیعی بوده است( .)Wilhite, 2000ماهیت پدیدهي
خشکسالی سبب شده که تاکنون تعریف کامل و جامعی از آن ارائه نشود؛ زیرا ویژگیهاي خشکسالی ممکن است در
رژیمهاي مختلف آب و هوایی دنیا متفاوت باشد .خشکسالی؛ پدیدهاي طبیعی و تکرارشونده است و وقوع آن در هر اقلیمی
محتمل است .خشکسالی داراي جنبههاي مختلفی است .چهار وجه مهم خشکسالی به ترتیب وقوع عبارتاند از؛
خشکسالی اقلیمی ،خشکسالی کشاورزي ،خشکسالی هیدرولوژیکی و خشکسالی اقتصادي و اجتماعی .باوجوداین،
خشکسالی شامل یک دورهي پیوسته و پایدار (از چند ماه تا چند سال) است که در این دوره ،مقدار آب موجود در منابع
آبی منطقه به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد و دچار کمبود میشود(ثقفیان.)1387 ،
از عمده چالشهاي مدیریت خشکسالی در کشور ،نداشتن اطالعات جامع مرتبط با خشکسالی ،عدم تعریف مشخص،
جامع و متناسب با اقلیمهاي مختلف کشور و محصوالت گوناگون از خشکسالی ،عدم تهیهي استانداردها و شاخصهاي
مرتبط با خشکسالی ،عدم وجود یک واحد و مرجع مسئول که طبق قانون موظف به پیگیري مسائل خشکسالی و فقدان
برنامهي جامع خشکسالی کشور باشد و ...است(طحان و خیري.)1388 ،
روشهاي مقابله با خشکسالی در کشورهاي مختلف ،متفاوت است .یکی از این راهکارها را میتوان مدیریت مصرف
بهینهي آب دانست .بهبود راندمان مصرف آب کشاورزي با افزایش دانش ،نگرش و مهارت کشاورزان ،وظیفهي نهاد ترویج و
آموزش است تا اجراي شیوههاي مدیریت آب در مزرعه به درستی انجام گیرد( .)Howarth and Lal, 2002: 16ازجمله
مطالعاتی که در زمینهي بررسی راهکارهاي مؤثر در مدیریت مصرف بهینهي آب صورت گرفته است ،میتوان به تحقیق
عزیزي در سال ( )1380اشاره نمود که در مطالعهي خود تحت عنوان «پایداري آب کشاورزي» ،عوامل مدیریتی مؤثر بر
استفادهي پایدار از منابع آب را شامل سن ،سابقه ،میزان تحصیالت ،تعداد دفعات شرکت در کالسهاي ترویجی میداند و
نتیجه میگیرد افزایش آگاهی و مهارت کشاورزان از طریق برنامههاي مختلف آموزشی-ترویجی صورت میگیرد که یکی از
اقدامات مهمی است که در ارتقاء کارایی مصرف آب باید مدنظر گرفته شود .سعدي ( )1387در تحقیقی تحت عنوان
«ضرورت آموزش کشاورزان در مدیریت مصرف آب براي مقابله با خشکسالی» اذعان کرد که پایه و اساس مقابله با
خشکسالی ،خود کشاورزان هستند که باید با شیوههاي مناسب آبیاري آشنا شوند و راههاي استفاده از حداقل آب را بدانند.
باید با آموزش کشاورزان آنها را از کمآبی سالهاي آینده آگاه نمود و با تغییر سیستمهاي کاشت و الگوي آبیاري ،خسارت
ناشی از خشکسالی را کاهش داد .نتایج پژوهش زلیخایی سیار ( )1397دربارهي طراحی الگوي مدیریت پایدار آب
کشاورزي نشان داد که  15درصد از واریانس مدیریت پایدار آب کشاورزي توسط عاملهاي آموزشی-ترویجی و باورهاي
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1- Desalegn
2- Boelense
3- Yu
4- Azhoni
5- Mango
6- Kpadonou
7- Atchikpa
8- Gichangi & Gatheru
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کشاورزان تبیین میشود .از میان عاملهاي آموزشی و ترویجی ،رسانهي جمعی (تلویزیون و اینترنت) ،بیشترین تأثیر را بر
مدیریت پایدار آب کشاورزي داشته و داراي اولویت باالتري است.
دزالن و همکاران )2006( 1در تحقیقی با عنوان «درك کشاورزان از مدیریت بهینهي آب در شرایط خشکسالی»
مشخص کردند که بیشتر خانوارهاي موردبررسی از راهکارهاي تخصیص آب آگاه نبوده و آموزش و ظرفیتسازي بهعنوان
عنصرهاي کلیدي در مهارت ،دانش و ابزاري براي شناخت برنامهریزي و اجراي برنامههاي توانمندسازي در مدیریت بهینهي
منابع آبی میباشند .بوئلنز و همکاران )2008( 2به این نتیجه رسیدند که توانمندسازي کشاورزان به وسیلهي اقدامهاي
آموزشی و ترویجی از عوامل عمده در مدیریت بهینهي منابع آب کشاورزي است.
یو و همکاران )2015( 3براي حل بحران آب در مناطق روستایی ،از اصالحات نهادي ،تجدیدنظر در مقررات ،ابزارهاي
4
اقتصادي فناوريهاي جدید و ظرفیتسازي در کشاورزان با استفاده از آموزشهاي ترویجی بهره گرفتند .آزونیو همکاران
( )2017راهکارهایی مانند افزایش آگاهی از طریق سمینارها و کارگاههاي آموزشی ،جمعآوري آب باران ،دسترسی به دادهها
و اطالعات ،درگیرشدن افراد ذینفع ،هماهنگی مؤثر بین محققان و نهادهاي دولتی و بهبود درك کشاورزان نسبت به
مدیریت منابع آب را براي مدیریت بهینهي منابع آب در بخش کشاورزي پیشنهاد میکند .مانگو و همکاران )2017( 5در
تحقیق خود به تعیین عاملهاي مؤثر بر دانش کشاورزان در زمینهي اقدامهاي حفاظتی آبوخاك پرداختند .نتایج این
مطالعه نشان داد که سن ،سطح تحصیالت آموزش ،عضویت در گروههاي کشاورزي و پذیرش توصیههاي کشاورزي از عوامل
مؤثر بر افزایش آگاهی کشاورزان است و سیاستهاي دولت در منطقه شاید بر افزایش سطح آموزش کشاورزان ،گسترش
خدمات ترویجی ،مالکیت زمین ،دسترسی به اعتبارات و سرمایهي اجتماعی مانند تشکیل گروه تمرکز یابد .کپادونو و
همکاران )2017( 6محركهاي اصلی کشاورزان براي اتخاذ روشهاي حفاظتی آبوخاك ،مالکیت زمین ،آگاهی و آموزش در
زمینهي شیوههاي حفاظت آبوخاك و دسترسی به منابع مالی معرفی میکند.
آچیکپا و همکاران )2017( 7در مطالعهاي با هدف تعیین ادراك و سازگاري کشاورزان در مواجهه با تغییرات اقلیمی در
بنین و نیجریه دریافتند که تغییر تاریخ کاشت ،تنوع محصول مزرعه ،تغییر زمان برداشت ،استفاده از ارقام مقاوم به خشکی،
استفاده از ارقام زودرس ،تنوع در فعالیتهاي خارج از مزرعه ،اجارهي زمین زراعی ،تغییر مکان مزرعه و تکرار کاشت از
مهمترین راهبردهاي سازگاري مورداستفاده بودند .عواملی شامل جنسیت (مرد بودن) ،تجربهي کار کشاورزي ،فعالیتهاي
خارج از مزرعه ،اعتبارات و ادراك تغییرات اقلیمی اثر مثبت و معنیداري بر بهکارگیري راهبردهاي سازگاري با تغییرات
اقلیمی داشتند؛ درحالیکه سطح تحصیالت و بعد خانوار ،داراي اثر منفی و معنیداري بر سازگاري با تغییرات اقلیمی بودند.
گیچانگی و گاترو )2018( 8در بررسی آگاهی و ادراك کشاورزان از تغییرات اقلیمی و روشهاي سازگاري گوناگون با آن در
مناطق نیمه خشک شرق کنیا گزارش کردند که تخمین میزان غذاي موردنیاز ،پرورش گیاهان مقاوم به خشکی و نیز اصالح
روشهاي استفاده از آب ،مهمترینترین راهبردهاي سازگاري کشاورزان بودند .عواملی از قبیل سن سرپرست خانوار و
اطالعات اقلیمی به طور معنی داري باعث افزایش استفاده از راهبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییرات اقلیمی میشوند؛
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درحالیکه اندازهي مزرعه اثر منفی و معنی داري در اجراي راهبردهاي سازگاري با تغییرات اقلیمی دارد .خانال و همکاران
( )2018در تجزیه وتحلیل مقدماتی راهبردهاي سازگاري با تغییرات اقلیمی در نپال دریافتند که از بین انواع راهبردهاي
سازگاري ،مدیریت خاك و آب همراه با اصالح زمانبندي عملیات کشاورزي و نیز اصالح محصواللت و گونههاي گیاهی،
بیشترین اثر را در تولید غذا داشته است .به عالوه ،عواملی مانند سن و سطح تحصیالت سرپرست خانواده (به عنوان
تصمیمگیرنده در زمینهي راهبردهاي سازگاري) ،بعد خانوار ،فاصله تا بازار ،عضویت کشاورز یا ارتباط وي با انجمنهاي
کشاورزي ،تعداد قطعات زمین زیر کشت ،تجربهي قبلی در زمینهي تغییرات اقلیمی ،دسترسی به اطالعات اقلیمی ،باور به
تغییرات اقلیمی و نگرش به سازگاري بر پذیرش راهبردهاي سازگاري با تغییرات اقلیمی تأثیرگذار بودند.
استان خراسان جنوبی نیز با وجود برخورداري از شرایط آبوهوایی متفاوت ،به نوعی مشکالت مختلف آبمحور را تجربه
میکند .از طرفی در مناطق روستایی به دلیل وابستگی به بستر جغرافیایی و زمینشناختی ،میزان آسیبهاي وارده به لحاظ
اقتصادي ،محیطی و اجتماعی ،بیشتر مشهود است(رومیانی و همکاران .)8 :1393 ،علیرغم اهمیت موضوع ،طی چند سال
اخیر و پس از وقوع خشکسالیهاي مکرر تاکنون مطالعهي جامعی در استان خراسان جنوبی براي پدیدهي خشکسالی و
شناخت راهکارهاي آموزش و ترویجی مقابله با آن بهویژه در مناطق روستایی صورت نپذیرفته است که این مسئله میتواند
از اثربخشی برنامههاي مقابله با خشکسالی در استان کاسته و آنها را با مشکل مواجه سازد.
بخش درح از توابع شهرستان سربیشه یکی از مناطق مستعد کشاورزي استان خراسان جنوبی است که در این منطقه
محصوالت مهمی مانند گندم ،جو و سایر محصوالت آبی کاشت و تولید میشوند؛ اما در دههي گذشته با وجود
خشکسالیهاي پیدرپی و نبود مدیریت دقیق و صحیح منابع آب کشاورزي ،متأسفانه بسیاري از منابع آب زیرزمینی دچار
اُفت شدید شدهاند .درواقع ،خروج آبهاي سطحی و روانابها به سمت افغانستان ،میتوان منبع اصلی آب کشاورزي در این
منطقه را منابع آب زیرزمینی دانست .ازاینرو توجه به منابع آبی ،بهویژه مدیرت منابع آب در منطقهي موردبررسی ،امري
ضروري و حیاتی است که نیازمند توجه بیشازپیش به مدیریت و برنامهریزي بلندمدت براي جلوگیري از خشک شدن منابع
آبی بهویژه منابع آبی زیرزمینی است .در سالهاي اخیر سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی با اجراي سیستمهاي
نوین آبیاري (آبیاري تحت فشار و آبیاري کمفشار) در اکثر چاههاي کشاورزي منطقه و آموزش بهرهبرداران بخش کشاورزي
در زمینهي استفاده صحیح و اصولی از منابع آبوخاك ،گام مهمی را در حفظ منابع برداشته است .هدف کلی این تحقیق،
بررسی راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالی است .اهداف اختصاصی نیز
شامل شناخت راهکارهاي آموزشی-ترویجی بهکاررفته براي مدیریت مصرف بهینهي آب کشاورزي و بررسی نقش مروجین
بخش کشاورزي در مدیریت مصرف بهینهي آب در مواقع خشکسالی است.

بخش درح بهعنوان یکی از بخشهاي شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی داراي سطح  3331کیلومترمربع و
ارتفاع از سطح دریا بین  650الی  1400متر است .این بخش از لحاظ اقلیمی داراي اقلیمی گرم و خشک با متوسط درجهي
حرارت  17/83درجهي سانتیگراد است که مینیمم آن با دماي  -15درجهي سانتیگراد در بهمنماه و ماکزیمم آن با دماي
 40درجهي سانتیگراد در خردادماه است و در کل ،داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي گرم و همراه با طوفانهاي
شدید است .بادهاي غالب  120روزه از شمال شرق به جنوب غرب در تیر و مرداد به اوج میرسد .تبخیر در این بخش به
 3600میلیمتر میرسد .از لحاظ منابع آبی داراي  66حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق که  53حلقه چاه مربوط به دهستان

9- Khanal
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درح و  13حلقه مربوط دهستان النو است .همچنین این بخش داراي حدود  111قنات و  120چشمهي دائمی و فصلی
است.

شکل  :1موقعیت منطقهي موردمطالعه در کشور و استان

 -۳مواد و روشها
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پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-پرسشنامهاي انجام شده است .جامعهي آماري این تحقیق را کشاورزان پیشرو
منطقهي درح شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی تشکیل میدهند ،کل افراد بهعنوان نمونه انتخاب شدند و
دیدگاههاي آنها نسبت به راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالی موردبررسی
قرار گرفته است .پس از بررسی جامع ادبیات موضوع ،پرسشنامهاي مشتمل بر  4بخش (تعریف  4شاخص اصلی) شامل
نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب ،اثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب،
تأثیر روشهاي آموزشی در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب و مشکالت موجود در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي
منابع آب و درمجموع شامل  63گویه در قالب مقیاس لیکرت طراحی و تدوین شد .دقت شاخصها در پرسشنامه یا روایی
توسط کارشناسان مسائل آب و چند تن از اساتید دانشگاه در زمینهي تخصصی کشاورزي مورد تأیید قرار گرفته است و
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرنباخ محاسبه گردید؛ بهطوريکه میزان آلفاي کرنباخ متغیر نقش ترویج  78درصد،
مشارکت  89درصد ،روشهاي آموزشی  95درصد و مشکالت  85درصد و کل پرسشنامه  86درصد است .در بخش توصیف
اطالعات از آمار توصیفی مثل فراوانی ،درصد ،انحراف معیار ،میانگین و در بخش تحلیل دادهها از آمار استنباطی استفاده
گردید ،لذا جهت بررسی تحلیلهاي آمار استنباطی ،ابتدا میانگین گویههاي مربوط به شاخص پژوهش محاسبه گردید تا
دادهها از ماهیت کیفی به ماهیت کمی تغییر کند ،سپس به ارائهي گزارش آزمون نرمال بودن متغیرها پرداخته شده است.
به منظور بررسی فرضیات اصلی پژوهش از آزمون همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSو معادالت ساختاري با استفاده از
نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید.

9۳

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 1400

 -4بحث و نتايج
 -1-4ويژگيهاي فردي و حرفهاي روستائيان موردمطالعه
بر اساس یافتههاي تحقیق ،میانگین سن افراد موردمطالعه بیشتر از  50سال با فراوانی  65درصد است که جوانترین
فرد پاسخگو  25سال و مسنترین آنها  65ساله بودند .از مجموع پاسخگویان موردمطالعه  40درصد بیسواد 40 ،درصد
سیکل 2/5 ،درصد دیپلم 2/5 ،درصد فوقدیپلم و  15درصد داراي لیسانس و باالتر بودند.

 -2-4تجزيهوتحليل توصيفي متغيرهاي تحقيق
مقادیر شاخصهاي توصیفی و نمرهي آزمودنیهاي متغیرهاي پژوهش در جدول ( )1ارائه شده است .در بین این
متغیرها ،نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب با میانگین  ،3/96بیشترین و اثربخشی مشارکت کشاورزان در
زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب با مقدار  3/61کمترین میانگین را دارد.
جدول  :1شاخصهاي توصیفی پرسشنامه و مؤلفههاي تشکیلدهندهي آن
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب

40

3/96

0/47

اثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب

40

3/61

0/38

تأثیر روشهاي آموزشی در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب

40

3/68

0/32

مشکالت موجود در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي منابع آب

40

3/71

0/25

کل

40

3/81

0/27

 -۳-4تجزيهوتحليل استنباطي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش
جهت بررسی فرضیهي نرمال بودن دادهها از آزمون ناپارامتري کولموگروف اسمیرنف استفاده شد و نتایج در جدول ()2
ارائه گردید .همانگونه که مالحظه میکنید مقدار سطح معنیداري آزمون کولموگروف اسمیرنف از سطح خطاي 0/05
درصد بیشتر است ( ،)p<0/05لذا در سطح اطمینان  95درصد ،فرض نرمال بودن براي متغیرهاي پژوهش برقرار است.
جدول  :2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب
اثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي
آب
تأثیر روشهاي آموزشی در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب
مشکالت موجود در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي منابع آب
کل

40
40

0/78
1/17

0/82
0/12

40
40
40

1/16
0/67
0/97

0/13
0/75
0/30
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 -4-4تجزيه و تحليل استنباطي فرضيههاي تحقيق
فرضيهي اول :این فرضیه مدعی است که بین مالقات مروجان با کشاورزان و توزیع نشریات آموزشی-ترویجی در بین
آنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهي منابع آب ،رابطهي معنیداري وجود دارد.
به منظور بررسی رابطهي بین مالقات مروجان با کشاورزان و توزیع نشریات آموزشی-ترویجی در بین آنان و ارتقاء سطح
دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهي منابع آب از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول ( )3ارائه
شده است.
بر اساس نتایج حاصل ،بین مالقات مروجان با کشاورزان و ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهي منابع
آب ،رابطهي معناداري در سطح اطمینان  95درصد برقرار است ( )p=0/04>0/05و شدت این رابطه برابر با  42درصد است،
ولی بین توزیع نشریات آموزشی-ترویجی و ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهي منابع آب با در بین آنان
رابطهي معناداري در سطح اطمینان  95درصد وجود ندارد (.)p<0/05
جدول  :3ضریب همبستگی اسپرمن بین متغیرهاي پژوهش فرضیهي اول
ارتقاء سطح دانش
و مهارت

متغیر

شاخص

ارتقاء سطح دانش و مهارت

ضریب
همبستگی
ضریب

مالقات مروجان با کشاورزان
توزیع نشریات آموزشی-ترویجی
** :سطح 0/01
* :سطح 0/05

همبستگی
ضریب
همبستگی

مالقات مروجان با
کشاورزان

توزیع نشریات آموزشی-
ترویجی

1
0/38

**

0/21

1
1

0/22

فرضیهي  :2این فرضیه مدعی است که بین شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویجی و مشارکت کشاورزان در مدیریت
مصرف بهینهي آب ،رابطهي معنیداري وجود دارد.
فرضيهي دوم :به منظور بررسی رابطهي بین شرکت در کالسهاي آموزشی-ترویجی و مشارکت کشاورزان در مدیریت
مصرف بهینهي آب از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول ( )4ارائه گردید.

متغیر
شرکت در کالسهاي آموزشی-ترویجی
مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف
بهینهي آب

شاخص

شرکت در کالسهاي آموزشی-
ترویجی

مشارکت کشاورزان در
مدیریت مصرف بهینهي آب

ضریب همبستگی
سطح معناداري
ضریب همبستگی
سطح معناداري

1
0/414
0/008

1
-
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جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش فرضیهي اول
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همانگونه که در جدول ( )4مالحظه میشود ،بین شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویجی و مشارکت کشاورزان در
مدیریت مصرف بهینهي آب ،رابطهي مثبت معناداري در سطح اطمینان  95درصد برقرار است ( )p=0/008>0/05و شدت
این رابطه برابر با  0/414است.
فرضيهي سوم :این فرضیه مدعی است که سؤاالت پرسشنامه از منظر کشاورزان داراي اهمیت یکسان نیست .به منظور
بررسی اهمیت آیتمهاي پرسشنامه (راهکارهاي پیشنهادي) از منظر کشاورزان شرکتکننده در نظرسنجی از آزمون فریدمن
استفاده گردید و نتایج در جداول ( )5و ( )6ارائه گردید.
جدول  :5آزمون ناپارامتریک فریدمن
متغیر

آمارهي خی دو

درجهي آزادي

سطح معنیداري

کشاورزان شرکتکننده

692

62

p>0/001

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود ،اهمیت سؤاالت پرسشنامه از منظر کشاورزان شرکتکننده در نظرسنجی
در سطح اطمینان  95درصد متفاوت است ( .)p>0/001اهمیت سؤاالت پرسشنامه با توجه به آزمون فریدمن رتبهبندي
گردید و نتایج در جدول ( )8ارائه گردید (رتبهي  :1بیشترین اهمیت و رتبهي  :63کمترین اهمیت).
از منظر کشاورزان در زمینهي راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالی از
بین آیتم هاي پرسشنامه ،کمبود مروجان و نیروهاي فنی ،تعادل در استفاده از سموم شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی،
اختصاص یک شبکهي مجزا به بخش کشاورزي در صداوسیما و عدم مدیریت صحیح آبهاي سطحی و زیرزمینی خروجی از
مرز از اهمیت زیاد برخوردار است؛ درحالیکه سخنرانی در زمینهي بحران آب از طریق تریبونهاي عمومی و همایشها،
شرکت در کالس آموزشیهاي-شیوهي ترویجی در رابطه با آب و روز مزرعه  /مدرسه در مزرعه از اهمیت کمی برخوردار
است.
جدول  :6رتبهبندي سؤاالت پرسشنامه
S45

45

کمبود مروجان و نیروهاي فنی

1

S22

22

تعادل در استفاده از سموم شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی

2

S15

15

اختصاص یک شبکهي مجزا به بخش کشاورزي در صداوسیما

3

S23

23

اصالح نوع سامانهي آبیاري متناسب با وضعیت اقلیمی

4

S60

60

عدم مدیریت صحیح آبهاي سطحی و زیرزمینی خروجی از مرز

5

S4

4

بهکارگیري روشهاي جدید آبیاري توصیهشده از سوي مسئوالن با بازده باالتر

6

S20

20

تسطیح اراضی براي کاهش هدررفت آب در مزارع

7

S19

19

تعادل در استفاده از کودهاي شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی

8

S7

7

بازدید کشاورزان از پیامدهاي خشک شدن چاهها و منابع آبی در دشتهاي بحرانی و آشنایی
بیشتر با پیامدهاي این پدیده

9

S26

26

مدیریت بهینهي نهرهاي آبیاري (تعویض نهرهاي سنتی با نهرهاي بتنی ،از بین بردن پیچوخم
نهرهاي سنتی و غیره)

10
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S3

3

آموزشهاي کاربردي و مستمر توسط ناظران کشاورزي تا آخرین مرحلهي عملیات کشاورزي

11

S13

13

تأکید بر استفاده از بذرهاي مقاوم به خشکی

12

S49

49

تجربهي کم در آبیاري مزارع

13

S48

48

طوالنی بودن مسیر کانال آبیاري

14

S2

2

برگزاري دورههاي آموزشی و ترویجی به منظور ارتقاي دانش کشاورزان

15

S27

27

گردآوري آب آبیاري در مخازن خاص و استفاده از آن براي آبیاري

16

S16

16

به کارگیري الگوي کشت مناسب

17

S39

39

برنامههاي رادیویی تلویزیونی

18

S24

24

انجام کم آبیاري به منظور ارتقاي بهرهوري

19

S28

28

تغییر در مدیریت آبیاري مانند کاهش دور آبیاري یا تغییر در زمان کشت محصول

20

S14

14

استفاده از شخم حفاظتی به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاك

21

S35

35

پوستر و نشریههاي ترویجی

22

S50

50

رویش گیاهان در طول مسیر کانال

23

S33

33

مالقات مروجان با کشاورزان

24

S6

6

بازدید از کشتزارهاي موفق و نمایشی که فناوريهاي حفاظت از آبوخاك در آنها اجرا شده

25

S25

25

استفاده از پسابهاي کشاورزي و صنعتی تصفیهشده به شیوهي کارشناسی براي آبیاري دوباره

26

S9

9

تبیین پیامدهاي افت آبخوانها و پیکرههاي آبی در قالب شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی
قابلدرك براي کشاورزان و مسئولین

27

S1

1

نقش رسانههاي جمعی در آشکارسازي پیامدهاي استفاده بیرویه از منابع آب

28

S42

42

ناآگاهی کشاورز جهت سرویس و نگهداري ایستگاه پمپاژ

29

S41

41

پراکنده بودن اراضی

30

S30

30

مشارکت دادن کشاورزان در برنامهریزي مصرف بهینهي آب براي مقابله خشکسالی

31

S40

40

ناآگاهی از راندمان پایین روش سنتی

32

S47

47

نامسطح بودن اراضی

33

S43

43

عدم پذیرش سیستم نوین آبیاري

34

S51

51

بیاطالعی از فناوريهاي نوین آبی

35

S31

31

مشارکت شبکهي کشاورزان در مدیریت آبیاري

36

S21

21

شناسایی نیاز آبی گیاهان زراعی

37

S57

57

عدم تغذیهي مصنوعی چاه

38

S36

36

کارگاه و بازدید آموزشی

39

S12

12

استفاده از شیوهي آموزشی مدرسه در مزرعه کشاورز براي آموزش کشاورزان

40

S44

44

شور بودن اراضی

41

S59

59

پرپیچوخم بودن کانالهاي آبرسانی

42

S58

58

شور بودن آب آبیاري

43

S32

32

مشارکت کشاورزان در اصالح شبکهي آبیاري

44
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نماد

شمارهي سؤال

سؤال

رتبه

S17

17

استفاده از تناوب زراعی براي حفظ رطوبت خاك

45

S8

8

ساخت فیلمهاي آموزشی کوتاه و بلند در راستاي مصرف بهینهي آب و اکران عمومی آن

46

S56

56

افت سطح آب چاه

47

S34

34

برگزاري دورههاي آموزشی و ترویجی

48

S55

55

وجود علفهاي هرز مزرعه

49

S62

62

استفاده غیرقانونی از آب براي مصارف غیر کشاورزي

50

S54

54

عدم اختصاص یارانه به آب آبیاري

51

S38

38

نمایشنامه و فیلمهاي ترویجی

52

S10

10

ارجاع کشاورزان به مراکز مشاورهاي کشاورزي براي دریافت راهنماییهاي الزم

53

S46

46

هزینهي آبیاري بارانی (نصب و نگهداري)

54

S5

5

انتشار مجلهها و نشریههاي ترویجی در زمینهي مدیریت آب در کشاورزي

55

S18

18

استفاده از کودهاي دامی براي حفظ رطوبت خاك

56

S61

61

نزدیک بودن چاهها در کنار یکدیگر

57

S52

52

سوراخ شدن لولههاي انتقال آب

58

S53

53

اتالف آب از اتصال لولههاي آب

59

S37

37

روز مزرعه  /مدرسه در مزرعه

60

S29

29

شرکت در کالس آموزشیهاي-شیوهي ترویجی در رابطه با آب

61

S11

11

سخنرانی در زمینهي بحران آب از طریق تریبونهاي عمومی و همایشها

62

S63

63

ظرفیت کم کانالهاي انتقال آب

63

فرضيهي چهارم :این فرضیه مدعی است که نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب ،شرکت در

جدول  :7شاخصهاي نیکویی برازش فرضیهي ()4
متغیر
شاخص
AVE
پایایی مرکب
آلفاي کرانباخ
R Square

مقدار
0/69
0/87
0/78

مقدار
0/87
0/96
0/95

مقدار
0/82
0/93
0/89
0/24

مقدار
0/62
0/82
0/85

حدود قابلقبول
بیشتر از 0/5
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7
-
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کالسهاي آموزشی–ترویجی ،مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف بهینهي آب و مشکالت موجود در زمینهي مدیریت
مصرف بهینهي منابع آب ،در مدیریت مصرف بهینهي آب تأثیر متفاوت دارد .به منظور بررسی تأثیر نقش ترویج در
زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب ،شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویجی ،مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف
بهینهي آب و مشکالت موجود در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي منابع آب ،در مدیریت مصرف بهینهي آب بر مدیریت
مصرف بهینهي آب از نتایج معادالت ساختاري در شکل ( )2و ( )3استفاده شد .نتایج حاصل از برازش مدل در جدول ()7
نشان داد که تمام شاخصهاي نیکویی برازش در حد قابلقبول قرار دارند که نشاندهندهي برازش مناسب مدل روابط بین
متغیرهاي این فرضیه است.

راهکارهاي آموزشي-ترويجي مديريت مصرف بهينهي آب براي مقابله با / ...شهيدي و همکاران
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با بررسی مقدار بار عاملی اثر متغیرهاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه در شکل ( )2میتوان دریافت که نقش
ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب و شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویج بر مدیریت مصرف بهینهي آب در
سطح اطمینان  95درصد تأثیرگذار بوده است ( )p>0/05و با توجه به شکل ( )3شدت تأثیر نقش ترویج در زمینهي
مدیریت مصرف بهینهي آب بر مدیریت مصرف بهینهي آب 37 ،درصد و شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویج بر مدیریت
مصرف بهینهي آب 35 ،درصد بوده است و مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف بهینهي آب و مشکالت موجود در
زمینهي مدیریت مصرف بهینهي منابع آب تأثیر معناداري بر مدیریت مصرف بهینهي آب ( )p<0/05نداشته است .با توجه
به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که متغیرهاي پرسشنامه با فرض ثابت بودن سایر شرایط  24درصد تغییرات مدیریت
مصرف بهینهي آب را پیشبینی مینماید (جدول .)8

شکل  :2مقدار معناداري اثر متغیرهاي هاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه
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شکل  :3بار عاملی اثر متغیرهاي هاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه

نتایج تحقیق نشان داد که در بین  4متغیر اصلی در نظر گرفته شده ،نقش ترویج در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي
آب با میانگین  ،3/96بیشترین و اثربخشی مشارکت کشاورزان در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي آب با میانگین ،3/61
کمترین تأثیر را دارد که با یافتههاي یعقوبی و همکاران ( ،)1388میرزایی و همکاران ( )1390همسو است .همچنین نتایج
نشان داد که مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف بهینهي آب و مشکالت موجود در زمینهي مدیریت مصرف بهینهي
منابع آب ،تأثیر معناداري بر مدیریت مصرف بهینهي آب نداشته است .این نتایج در زمینهي روشهاي آموزشی-ترویجی نیز
با پژوهش نوروزي و همکاران ( ،)1386شاهرودي و چیذري ( )2007همخوانی دارد.
جدول  :8ضرایب متغیرهاي هاي اصلی پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینهي آب
فرضیهي تحقیق

0/356

0/127

2/86

0/006

0/029

0/001

0/14

0/38

0/352

0/124

2/34

0/009

0/144

0/021

0/46

0/27

نتیجهي آزمون
آمارهي  tکمتر از  1/96است .در سطح
اطمینان  95درصد تأثیرگذار است.
آمارهي  tبیشتر از  1/96است .در سطح
اطمینان  95درصد تأثیرگذار نیست.
آمارهي  tبیشتر از  1/96است .در سطح
اطمینان  95درصد تأثیرگذار است.
آمارهي  tبیشتر از  1/96است .در سطح
اطمینان  95درصد تأثیرگذار نیست.
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نقش ترویج ← مدیریت
مصرف بهینهي آب
مشارکت ← مدیریت مصرف
بهینهي آب
روشهاي آموزشی←
مدیریت مصرف بهینهي آب
مشکالت ← مدیریت مصرف
بهینهي آب

ضریب
همبستگی
()r

ضریب
2
تبیین ( )r

مقدار
معناداري ()t

سطح
معنیداري
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این تحقیق با هدف بررسی راهکارهاي آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینهي آب براي مقابله با خشکسالی در
منطقهي درح شهرستان سربیشه صورت گرفت .نتایج ویژگیهاي فردي کشاورزان نشان داد که  65درصد افراد موردمطالعه،
میانگین سنی بیشتر از  50سال داشتند .همچنین بررسی آزمون ناپارامتري کولموگروف اسمیرنف نشان داد که در سطح
اطمینان  95درصد ،فرض نرمال بودن براي متغیرهاي پژوهش برقرار است .نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین
مالقات مروجان با کشاورزان و ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت بهینهي منابع آب رابطهي معناداري در سطح
اطمینان  95درصد برقرار است ،اما بین توزیع نشریات آموزشی-ترویجی و ارتقاء سطح دانش و مهارت نسبت به مدیریت
بهینهي منابع آب رابطهي معناداري در سطح اطمینان  95درصد وجود ندارد (فرضیهي اول) .همچنین بین شرکت در
کالسهاي آموزشی–ترویجی و مشارکت کشاورزان در مدیریت مصرف بهینهي آب ،رابطهي مثبت معناداري در سطح
اطمینان  95درصد برقرار است (فرضیهي دوم) .به منظور بررسی اهمیت سؤاالت پرسشنامه از منظر کشاورزان پیشرو در
منطقه ،از آزمون فریدمن استفاده گردید .مهمترین عاملها از دیدگاه کشاورزان در مورد نقش ترویج در مدیریت مصرف
بهینهي آب ،اختصاص یک شبکهي مجزا به بخش کشاورزي در صداوسیما ،ترویج تعادل در استفاده از سموم و کودهاي
شیمیایی برابر با نیاز واقعی گیاه زراعی ،ترویج اصالح نوع سامانهي آبیاري متناسب با وضعیت اقلیمی ،بازدید کشاورزان از
پیامدهاي خشک شدن چاهها و منابع آبی در دشتهاي بحرانی و آشنایی بیشتر با پیامدهاي این پدیده ،ترویج مدیریت
بهینهي نهرهاي آبیاري (تعویض نهرهاي سنتی با نهرهاي بتنی ،از بین بردن پیچوخم نهرهاي سنتی و غیره) و تسطیح
اراضی براي کاهش هدررفت آب در مزارع است.
به منظور بررسی تأثیر  4متغیر اصلی پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینهي آب از نتایج معادالت ساختاري استفاده شد.
بررسی مقدار بار عاملی اثر متغیرهاي پرسشنامه بر مدیریت مصرف بهینه نشان داد که نقش ترویج در زمینهي مدیریت
مصرف بهینهي آب با شدت  37درصد و شرکت در کالسهاي آموزشی–ترویج بر مدیریت مصرف بهینهي آب با شدت 35
درصد در سطح اطمینان  95درصد تأثیرگذار بوده است.
ازآنجاکه میزان دانش و آگاهی در هر کاري باعث ایجاد رغبت یا عدم رغبت بیشتر به آن کار خواهد شد ،لذا توصیه
میشود با برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی در زمینهي ارتقاي دانش کشاورزان در راستاي مدیریت بهینهي مصرف آب
اقدام گردد .براي اجرایی شدن این مسئله ،بایستی اعتبارات کافی توسط دولت براي اجراي روشهایی مانند مدرسه در
مزرعه ،رهیافتهاي مشارکتی و ایجاد تشکلهاي آب بران براي ارتقا دانش و آگاهی کشاورزان تأمین شود.
با بررسی اولویتبندي گویههاي تحقیق توسط کشاورزان ،پیشنهاد میگردد از همکاري شمار بیشتري از محققان،
مروجان و کارشناسان تخصصی در زمینهي شیوههاي مدیریت آب کشاورزي و مشارکت بیشتر کشاورزان در برنامهریزي آب
استفاده گردد .همچنین سازمانهاي جهاد کشاورزي با برگزاري کارگاههاي آموزشی و بهکارگیري روشهاي ترویجی مؤثر
میتوانند نقش مهمی را در براي ارتقاي آگاهیها و پذیرش شیوههاي مدیریت کشاورزي در بین روستاییان ایفا نمایند .با
توجه به نقش مهم رسانههاي ارتباطجمعی مانند رادیو و تلویزیون بهعنوان ابزاري براي ترویج اندیشهها و آگاهیرسانی
عمومی میتوان با اختصاص یک شبکهي مجزا به بخش کشاورزي در صداوسیما ،براي مدیریت هرچه بهتر آب کشاورزي
اقدام کرد .ازآنجاکه کشاورزان قشر وسیعی از جامعه را تشکیل میدهند و نیز بیشتری ن مقدار آب مصرفی در جهان و ایران
مربوط به بخش کشاورزي است ،مدیریت سیالب در راستاي سیراب کردن سفرههاي زیرزمینی و تدارك آب براي مصارف
کشاورزي و ذخیرهي آب سطحی خروجی از مرز مشترك با افغانستان ضروري به نظر میرسد.

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و سوم ،بهار 1400

101

 -6سپاس
این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شمارهي ابالغیه /18190د 1398/مورخ  1398/08/22و با استفاده از اعتبارات
پژوهشی دانشگاه بیرجند انجام شده است که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود.

 -7منابع
-1
-2

-3

-4
-5

ثقفیان ،بهرام ( .)1387پیشنویس برنامهي راهبردي ارزیابی و پیشبینی خشکسالی منطقهاي کشور ،مرکز تحقیقات کشاورزي و
منابع طبیعی خراسان رضوي.
جهانگیر ،لیال ،عبداهللزاده ،غالمحسین ،محبوبی ،محمدرضا ،قزل ،عبدالوهاب ( .)1395معرفی روش آبیاري صرفهجو محور در
تجربه مدیریت مشارکتی آب (تجاربی از منطقهي تازهآباد آققال استان گلستان) ،یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداري ایران ،یاسوج ،انجمن آبخیزداري ایران.
رومیانی ،احمد ،عینالی ،جمشید ،صالحی میشانی ،حیدر ( .)1393نقش مدیریت در توسعهي جوامع روستایی براي مقابله با
مخاطرات زلزله (مطالعهي موردي :دهستان زاغهي شهرستان خرمآباد) ،مجلهي پژوهش و برنامهریزي روستایی ،دورهي ،3
شمارهي  ،8صص .93-107
زلیخائی سیار ،لیال ،نادري مهدیی ،کریم ،موحدي ،رضا ( .)1397مدل عاملهاي آموزشی و ترویجی مؤثر بر مدیریت پایدار آب
کشاورزي از دیدگاه متخصصان آب استان همدان ،پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي ،دورهي  ،10شمارهي  ،46صص .16-33
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