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چکیده

كمبـود آب شـیرین ،افزایـش جمعیـت ،توسـعه شهرنشـینی و گسـترش صنعـت ،به همـراه مدیریت نامناسـب مصـرف آب در

کشـاورزی و تغییـر الگـوی کشـت بـه منظـور کسـب درآمـد بیشـتر ،تهدیـدی جـدی بـرای منابـع آب کشـور بـه شـمار می-آینـد.
ایـن تحقیـق بـا هـدف تعییـن نیازهای آموزشـی بهرهبـرداران و كشـاورزان در زمینـه ی آب و مدیریت آبیاری انجام شـده اسـت.

منطقـه مـورد بررسـی ناحیه عمرانی یک از سـاحل راسـت شهرسـتان رامشـیر به وسـعت  5422هکتار می باشـد .ایـن تحقیق به

لحـاظ دیدمـان از نـوع كمـی و به لحـاظ هدف از نوع كاربـردی و از جهت امـکان كنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشـی اسـت .همه
ی کشـاورزان محـدوده طـرح ( ،)N=382جامعـه آمـاری تحقیـق را تشـکیل دادنـد .حجـم نمونـه آمـاری بـر پایـه فرمـول کوکران
 110تـن بـرآورد شـد کـه بـرای باال بـردن دقت اندازه گیـری 124 ،تن بـه صورت تصادفـی به عنـوان نمونه آماری گزینش شـدند.
یافتـه هـای تحقیـق نشـان داد که مهم ترین نیاز آموزشـی کشـاورزان عبارتند از :روشهـای كنترل و پخش سـیالب ،روشهای

تغذیـه آبهـای زیـر زمینـی ،آشـنایی بـا كاربرد وسـایل سـاده هـوا و اقلیمشناسـی و روشهـای آبیاری تحـت فشـار .یافته های
این تحقیق همچنین نشـان داد که شـرکت در دوره های آموزشـی و ترویجی در افزایش سـطح دانش حرفه ای کشـاورزان تأثیر
بـه سـزایی دارد و دانـش حرفـه ای کشـاورزان رابطه ی مسـتقیمی با میزان سـن و پیشـینه کار کشـاورزی دارد.
کلید واژهها :نیازسنجی آموزشی ،اولویت بندی نیازهای آموزشی ،مدیریت آبیاری ،دانش حرفه ای
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مقدمه

بــوده اســت (بورتــن و همــکاران2006،؛ اینگــرام.)2008،

كمبود آب شـیرین یكی از مهمترین مسـأله های مرتبط به

ت بــرای تولیــد غــذا
طیــف گســتردهای از دانــش و مهــار 

بـا توجـه بـه آمـار بانـك جهانـی ،ایـران بیشـترین اسـتخراج

در تولیــد كشــاورزی پایــدار ،زیــرا آب عامــل مهمــی اســت كــه

منابع در سـده بیسـت و یكم اسـت (پریرا و همکاران.)2009،
آب شـیرین را بـرای مصـرف در بخـش كشـاورزی داشـته
و ایـن بیانگـر اهمیـت آب در ایـن بخـش میباشـد( بانـک
جهانـی ،) 2010،بـه ترتیبـی كـه  90تـا  94درصـد از منابع آب

كشـور در بخـش كشـاورزی مصـرف میشـود کـه از میانگیـن

مصـرف جهانـی آب در بخـش کشـاورزی كـه حـدود  70درصد
میباشـد ،بسـیار باالتـر اسـت (محمـودی و سـرلک1387 ،؛

سـلیمانی و حسـنعلی.)1387 ،

توســط كشــاورزان مــورد نیــاز اســت ،از جملــه مدیریــت آب
در دســتیابی بــه پایــداری كشــاورزی از نظــر ابعــاد اقتصــادی،
اجتماعــی و زیســت محیطــی نقــش مهمــی را ایفــا میكنــد
(فروزانــی و کرمــی.)2010،

بدیــن ترتیــب ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت كــه

مدیریــت بهینــه آب در گــرو ارتقــای ســطح مهــارت کشــاورزان
در مدیریــت تولیــد و مصــرف آب و همچنیــن اتخــاذ

سیاســتهای اصولــی بــرای ســمت بخشــیدن بــر عملكــرد

از ســوی دیگــر بــا ادامــه ی افزایــش جمعیــت ،توســعه

کشــاورزان در چارچــوب منافــع ملــی در مدیریــت آبیــاری

قابــل اســتفاده در بخــش كشــاورزی در جهــان محدودتــر

بنابـر نتایـج تحقیقات صـورت گرفتـه چهار عامـل آموزش،

شهرنشــینی و گســترش صنعــت تــا ســال  2025میــزان آب
خواهــد شــد( احســانی و خالــدی ،)1382،كــه نتیجــه ی

آن محدودتــر شــدن میــزان تولیــدات در بخــش كشــاورزی
بهویــژه در نواحــی خشــك و كــم آب خواهــد بــود .همچنیــن،

پیــش بینــی شــده اســت تــا ســال  ،2030ایــران در دســته

كشــورهایی قــرار گیــرد كــه میــزان ســرانه منابــع آب
تجدیدپذیــر آن ،كمتــر از  1500متــر مكعــب در ســال خواهــد
بــود .ایــن موضــوع نشــان از بحرانــی شــدن وضعیــت آب در
ایــران دارد ( راجســبرمن .)2006،بحرانــی شــدن وضعیــت

آب در جهــان ،بســیاری از كشــورهای خشــك و نیمــه خشــك

را بــه ســوی واردات مــواد غذایــی ســوق داده اســت( حمــدی

و همــکاران.)2003،

میباشــد ( اکرمــی.)1375،

اعتبـار ،فنـآوری و بهبـود سـاختار نظامهـای بهرهبـرداری بـر

كاهـش چالشهـای مدیریـت آب كشـاورزی بسـیار تأثیرگـذار

هسـتند ( گـودرزی و همـکاران .)1388،انگارههـای مصـرف
آب در بیشـتر كشـورهای جهـان ،نشـان از افزایـش فشـار بـر

منابـع آبـی دارد و نیـاز به رهیافتهـای جدید ،بـرای مدیریت
ایـن شـدت مصـرف ،افزایـش یافته اسـت ( سـالیوان.)2002،

بورتـون و همـکاران ( ،)2006در بررسـی خـود مهـم تریـن
دالیـل پاییـن بـودن بهـرهوری و بـازده آب کشـاورزی را كمبود

میـزان دانـش فنی ،نگـرش و مهارتهای كشـاورزان در زمینه

ی به-كارگیـری شـیوههای بهینـه مدیریـت آب كشـاورزی
عنـوان میکنـد.

بررســی هــا در زمینــه ی وضعیــت منابــع آب ،نشــان از

بــا تبییــن مقدماتــی اهمیــت مدیریــت بهینــه آب در

و تغییــر الگــوی كشــت بــه منظــور كســب درآمــد بیشــتر،

آب ،میتــوان چنیــن عنــوان کــرد كــه دانــش ،فــرد را بــه

آن دارد كــه مدیریــت نــا مناســب مصــرف آب در کشــتزارها
باعــث افــت ســطح ایســتابی در ســالهای اخیــر شــده

اســت ،ایــن مســأله را میتــوان بــه عنــوان تهدیــدی جــدی

در رونــد نابــودی منابــع آب كشــور تلقــی کــرد ( فروغــی و

همــکاران .)1385،بــا علــم بــه ایــن كــه در یــك مقیــاس ملــی،
مهمتریــن كاربــرد آب بــرای كشــاورزی اســت ،بنابرایــن،
بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت كــه ،مدیریــت بهینــه آب در
كشــاورزی بیشــترین تاثیــر را بــر قابلیــت دسترســی بــه منابــع

آب خواهــد داشــت .در همیــن راســتا نقــش كلیــدی دانــش

در كشــاورزی توســط نظریهپــردازان همــواره مــورد تاكیــد

کشــتزارها و نقــش انكارناپذیــر آگاهــی و دانــش مدیریــت
شــكلدهی باورهــای مطلــوب و عمــل در راســتای تغییــر

و بهبــود شــرایط ســوق میدهــد ( هجــورس .)2003،در
شــرایط موجــود ،دانــش بــه عنــوان عامــل افزایــش بهــرهوری

و رشــد اقتصــادی شــناخته شــده اســت ،زیــرا منجــر بــه

تمركــز بــر نقــش اطالعــات و فنــآوری میشــود ( واســکیوز و
همــکاران .)2000،دانــش بــه عنــوان یــك ســرمایه پنداشــته
میشــود كــه دارای ارزش اقتصــادی بــوده و منبعــی بــرای
افزایــش بهــرهوری اســت.

در دهههــای اخیــر ،در ســطح جهــان ،بهویــژه در
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كشــورهای در حــال توســعه ،توجــه بــه ترویــج فناوریهــای

فاصلههــا و شــکافها میتوانــد شــامل تفاوتهایــی

ایــران در منطقــهای بــا بــارش هــای جــوی كــم واقــع شــده

کنونــی و مطلــوب ،شایســتگیها و مهارتهــای موجــود و

نویــن آبیــاری افزایــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن كــه
اســت ،افزایــش بــازده آبیــاری کشــتزارها بــا ترویــج روشهــای
نویــن آبیــاری و ارایــه آموزشهــای الزم در ایــن زمینــه

ضرورتــی اســت كــه بایــد بــدان توجــه جــدی شــود .رمــز

موفقیــت برنامههــای آموزشــی-ترویجی ،مشــاركت همــه
جانبــه ی مخاطبــان در همــه ی مرحلــه هــای برنامــه ریــزی

آموزشــی اســت و بــدون ایــن عامــل ،نهــاد ترویــج در دســت
یابــی بــه هــدف هــا ،موفقیــت چندانــی بــه دســت نخواهــد

آورد.

بیــن آنچــه انتظــار مـیرود و آنچــه کــه رخ مــی دهــد ،عملکــرد
مطلــوب باشــد (تــاو و همــکاران .)2006،نیــاز بــه معنــای

شــکاف ،میتوانــد شــامل دیگرگونــی هــا و تفاوتهــای بیــن
انتظارهــای یــک فــرد و وضــع موجــود ،عملکــرد جــاری و
مطلــوب و مهارتهــا و قابلیتهــای موجــود و مطلــوب باشــد

( میلــر و اسینســکی.)2002،

نیازســنجی فرآینــدی اســت در جهــت شــناخت فراگیــران

و میــل آنــان بــرای یادگیــری ،ایــن فرآینــد بــه منظــور
تشــخیص تفــاوت دانــش فــرد بــا وضعیــت مطلــوب و یافتــن

ن هنگامــی تأمیــن خواهــد
بنابرایــن ،رضایــت کشــاورزا 

راه حــل آموزشــی بــرای برخــی از چالــش هــا بــه كار مـیرود،

پایهریــزی شــده باشــند ( پاالســیوس2003،؛ ویــل.)2002،

اســت و هــدف از نیازســنجی ،ایجــاد شــالودهای بــرای آموزش

شــد كــه برنامههــا بنابــر خواســت و نیــاز مخاطبــان
بــا توجــه بــه ایــن كــه ارزیابــی نیــاز ،نخســتین گام در نظــام

آمــوزش غیررســمی بــه شــمار میآیــد ،لــزوم نیازســنجی

فعالیتهــای كشــاورزی و تعییــن عامــل هــای تاثیرگــذار
بــر نیــاز آموزشــی كشــاورزان امــری پرهیــز ناپذیــر اســت.

فعالیتهــای آموزشــی-ترویجی هنگامــی میتواننــد در
ارتقــای دانــش ،مهــارت و بینــش كشــاورزان ســودمند واقــع
شــوند كــه مشــاركت مخاطبــان را برانگیزنــد (التسشــولد

و ویتکینــز .)2002،بــه عبــارت دیگــر ،تعییــن نیازهــای
یادگیــری كشــاورزان و تهیــه ی برنامههــای آموزشــی بــر
پایــه نیــاز مخاطبــان بــه برنامهریــزان كمــك میكنــد تــا

برنامههایــی مناســب تهیــه کــرده و چنیــن فعالیتهایــی

مــورد حمایــت كشــاورزان قــرار گیــرد ( چرمچیــان لنگــرودی

و چیــذری.)1384،

همچنیــن نیازســنجی نقطــه اتــكای برنامههــای ترویجــی
اســت ( کاپلــن .)2003،از دیدگاهــی دیگــر ،نیازســنجی

عبــارت اســت از فراینــد تعییــن هــدف هــا ،مشــخص كــردن

وضــع موجــود ،ســنجش نیازهــا و تعییــن اولویــت بــرای
عمــل ( برادوشــا .)1972،ایــن تعریــف از نیازســنجی ،بــر

تعییــن فهرســتی از نیازهــا و ســپس اولویتبنــدی نیازهــا
بــر پایــه درجــه اهمیــت آنهــا تأکیــد دارد ( خراســانی و حســن

زاده.)2007،

در زمینــه ی نیازســنجی آموزشهــای مــورد نیــاز

بهرهبــردارن ،بــه ویــژه نیازهــای آموزشــی مرتبــط بــا

موضــوع آب و توســعه و تجهیــز شــبكههای فرعــی آبیــاری
و زهكشــی در اســتان خوزســتان ،بررســی هــای چندانــی در
دســت نبــود لیکــن پژوهــش هایــی در دیگــر اســتانهای

كشــور و نیــز در ســایر کشــورها انجــام شــده کــه از آن جملــه

بـه منظـور افزایـش کارایـی و اثربخشـی ،الزم اسـت همـه

مــی تــوان بــه بررســی هــای كریمــی و چیــذری ( ،)1385در

پیـش از ایـن کـه آموزش واقعـی رخ دهد ،الزم اسـت اطالعات

نیــاز آموزشــی بهرهبــرداران بــه ترتیــب اولویــت ،آشــنایی

ی برنامههـای آموزشـی بـا نیازسـنجی آموزشـی آغـاز شـوند.

تـا حـد امکان بررسـی و تجزیـه و تحلیل شـوند .این بررسـی و
تجزیـه و تحلیـل ،درواقـع بررسـی و سـنجش نیـاز اسـت .نیاز

را میتـوان از روشهـای مختلفـی شناسـایی و سـنجش کـرد.

نیـاز بـه عنـوان شـکاف بیـن وضـع موجـود و وضـع مطلـوب
و بـا تعریـف جدیـد ،بهعنـوان فاصلـه و شـکاف بیـن نتایـج
جـاری و نتایـج مـورد انتظـار توصیـف میشـود (کافمـن و

همـکاران.)2000،
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زمینــه بهرهبــرداری مناســب آب اشــاره کــرد کــه طــی آن

بــا روشهــای كنتــرل رطوبــت خــاك ،آشــنایی بــا روشهــای

پوشــش انهــار ،روش اســتفاده از آب بندهــا ،روشهــای

تســطیح اراضــی كشــاورزی و اهمیــت آن ،روش تعییــن فاصله
دور آبیــاری ،روشهــای تعییــن نیــاز آبــی گیــاه ،آشــنایی بــا
ســامانههای آبیــاری تحــت فشــار ،روشهــای بهینهســازی
آبیــاری ســنتی ،روشهــای الروبــی و بهرهبــرداری بهینــه از

قنــات هــا و آب بندهــا ،روشهــای آبیــاری ثقلــی ،روشهــای

شماره  ،33تابستان 94

تغذیــه آبهــای زیرزمینــی و روشهــای كنتــرل و پخــش

آموزشـی بهـره بـرداران بـه عنـوان نخسـتین گام در طراحـی و

رای و ســینگ ( )2008و پوروشــوتام و پانــدی (،)2008

در موفقیـت ایـن برنامههـا داشـته و باعـث خواهد شـد تركیب

ســیالب معرفــی شــده.

مهــم تریــن نیازهــای آموزشــی كشــاورزان را شــامل

فنآوریهــای حفاظــت از منابــع آب و بهبــود مدیریــت آبیــاری
دانســتهاند .نتایــج تحقیــق چپمــن و همــكاران (،)2009

نشــان از آن دارد کــه مهمتریــن نیــاز آموزشــی كشــاورزان بــه

آمــوزش هــای الزم در زمینــه کاربــرد ابــزار آبیــاری از جملــه؛
ارزیابــی هزینــه -ســود ،مدیریــت اطالعــات و دادههــا ،بــرآورد
اســتفاده از آب زراعــی ،نصــب شــایان پذیــرش ،ســنجش

روشهــا و كاربــرد اســتانداردها بــرای ابــزار گوناگــون خواهــد
بــود .اجــو و همــكاران ( ،)2011در ارزیابــی ســامانههای

آبیــاری دریافتنــد کــه بیشــتر كشــاورزان ،دانــش پایــه در
مــورد نیــاز آبــی گیاهــان ،برنامــه آبیــاری و مهــارت نگهــداری
و بــه كارگیــری ســامانههای آبیــاری را ندارنــد.

اجـرای برنامههـای آموزشـی و ترویجی نقـش تعیین كنندهای

مناسـب خدمـات بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای پرشـمار و
گوناگـون كشـاورزان مشـخص شـود.

بـر ایـن پایـه هـدف اصلـی ایـن تحقیـق تعییـن نیازهـای

آموزشـی بهرهبـرداران و كشـاورزان در زمینـه چالـش هـای
مرتبـط بـا آب و مدیریـت آبیـاری اسـت كـه توسـعه و تجهیـز
اراضـی آنهـا بـه شـبكههای فرعـی آبیاری و زهكشـی در دسـت

اجـرا اسـت.

روش شناسی

ایـن تحقیـق بـه لحـاظ دیدمـان از نـوع كمـی و بـه لحـاظ

هـدف از نـوع كاربـردی و از جهـت امـکان كنتـرل متغیرهـا از
نـوع غیرآزمایشـی اسـت .بـه منظـور شناسـایی زمینـه هـای

بـا توجـه بـه پیشبینیهـای صـورت گرفتـه در زمینـه ی

شایسـتگی  ،مهـارت و دانـش مـورد نیاز بهره برداران رامشـیر

ذیربـط داخلـی و خارجـی در زمینـه بحرانـی شـدن وضعیـت

طـی نشسـت هایـی بـا کشـاورزان ،کارشناسـان مجـری طرح،

وضعیت منابع آب و خاك در آینده و هشـدارهای سـازمانهای
ایـن منابـع بـه ویـژه آب؛ توسـعه و تجهیـز شـبكههای فرعـی

آبیـاری و زهكشـی اسـتان خوزسـتان در دسـتور كار جـدی
مسـوالن مربـوط قـرار گرفتـه اسـت .هـم زمـان بـا اجـرای این

طرحهـای كالن و ملـی ،گروههـای تحقیقـات اجتماعـی نیـز
بـه بررسـی نظامهـای بهرهبـرداری از آب و خـاك ،چالشهـا،

تنگناهـا و بازدارنـده هـای توسـعه ایـن شـبكهها در منطقـه،
ایجـاد تشـكلهای آببـران و سـنجش نیازهـای آموزشـی

مـورد نیـاز توسـعه شـبكههای اجتماعـی همـگام بـا توسـعه و

تجهیـز شـبكههای فنـی اقدام مـی کننـد .این پژوهـش نیز در

راسـتای توسـعه و تجهیز شـبكههای فرعی آبیاری و زهكشـی
در اراضـی واقـع در شهرسـتان رامشـیر از توابـع اسـتان

خوزسـتان و در منطقـهای واقـع در سـاحل راسـت رودخانـه
جراحـی بـه گسـتره حـدود  5422هكتـار از نخسـتین روزهـای
سـال  1391آغـاز شـده اسـت.

خوزسـتان بـرای مدیریـت بهینـه مصـرف آب کشـاورزی،
اعضـای هیـأت علمـی و محققان سـازمان تحقیقـات ،آموزش

و ترویـج کشـاورزی و انجـام مطالعـات کتابخانه ای و مشـاهده

فعالیـت هـای کشـاورزی در منطقه به روش ارزیابی مشـارکتی
روسـتایی ( ، )PRAفهرسـتی از زمینـه هـای شایسـتگی هـا،
مهـارت هـا و دانـش مـورد نیـاز کشـاورزان در زمینـه مدیریـت
بهینـه آب کشـاورزی تهیـه شـد.

ابـزار تحقیـق شـامل پرسشـنام ه ویـژه کشـاورزان و

پرسشـنامه ویـژه مدیـران وکارشناسـان موضوعـی بـود.
پرسشـنامه کشـاورزان دارای سـه بخـش اصلـی؛ ویژگیهـای

فـردی و حرفـهای بهرهبـرداران ،نیازسـنجی آموزشـی و
برنامهریـزی آموزشـی بـود .در بخـش دوم ،وضعیـت کنونـی

سـطح دانـش كشـاورزان در زمینـه موضـوع هـای اصلـی آب و
مدیریـت آبیـاری بـا  26گویه در مقیـاس لیكرت ( بسـیار زیاد،

زیـاد ،متوسـط ،كـم و بسـیار كـم) مـورد سـنجش قـرار گرفت.

در شـرایط کنونـی بهدلیـل ناآگاهـی بهرهبـرداران در

دادههـای میدانـی بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار و بـا توجه به سـواد

شـبكههای فرعی آبیاری و زهكشـی و نیازهای آموزشـی آنان،

فـردی گردآوری شـد .پرسشـنامه دوم برای سـنجش وضعیت

اسـتفاده بهینـه از آب و سـامانههای نویـن آبیـاری ،از جملـه
انتظـار نمـی رود کـه بهـره بـرداران از شـبكههای ایجـاد شـده

اسـتفاده بهینـه و پی دار ببرنـد ،از این رو ،شناسـایی نیازهای

پاییـن كشـاورزان بیشـتر بهصـورت شـفاهی و مصاحبههـای
مطلـوب دانـش مـورد نیـاز طـرح در اختیـار  30نفـر از مدیران

و کارشناسـان آب و آبیـاری اسـتان خوزسـتان قـرار گرفـت
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و اسـتاندارد هـر عنـوان یـا بـه عبارتـی وضعیـت مطلـوب هـر

نشــانه (معــادل بــا آزمــون  tزوجــی در آزمونهــای مشــخصه

دسـت آمـد.

و ضریــب تغییرپذیــری بــرای تعییــن اولویــت نیازهــای

عنـوان آموزشـی بـر پایـه میانگیـن پاسـخ هـای ارایه شـده ،به
جامعـه ی آمـاری تحقیـق شـامل همـه کشـاورزانی بـود که

در محدوده ی طرح و سـاخت شـبکه فرعی آبیاری و زهکشـی
واحد عمرانی  1از سـاحل راسـت رودخانه جراحی شهرسـتان

رامشـیر در سـال  1392دارای زمین کشاورزی بوده اند .حجم
نمونـه آمـاری در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران

ای یــا پارامتــری) بــرای تعییــن فهرســت نیازهــای آموزشــی

شناســایی شــده ،اســتفاده شــد.

بـرای تعییـن نیـاز آموزشـی کشـاورزان ،در آغـاز فاصلـه

میـان وضعیـت کنونی دانش کشـاورزان با وضعیـت مطلوب از

راه آزمون نشـانه مورد سـنجش و مقایسـه قرار گرفت .سـپس
بـه منظـور تعییـن اولویـت نیازهـای آموزشـی ،اولویـت بنـدی

تعییـن شـد .بـرای ایـن منظـور درآغـاز پرسشـنامه میـان 30

نیازهـای تعییـن شـده بـا اسـتفاده از ضریـب تغییرپذیـری

معیـار شـرکت در کالس هـای آموزشـی و ترویجـی معـادل

تغییرپذیـری کمتـری دارنـد دارای اولویـت باالتـری هسـتند

تـن از کشـاورزان خـارج از نمونـه تحقیـق توزیـع و انحـراف

 0/3156محاسـبه شـد ،بدیـن ترتیـب حجـم نمونـه بـا توجـه
بـه حجـم جامعـه آمـاری( 382تـن)؛ tبـرای سـطح اطمینـان

 95درصـد برابـر 1/96؛ انحـراف معیـار جامعـه برابـر 0/3156

و دقـت احتمالـی مطلـوب كـه برابـر  0/05در نظـر گرفتـه شـده
اسـت ،حجـم نمونـه برابر بـا  110تن محاسـبه شـد .بـرای باال
بـردن دقـت انـدازه گیـری ،ایـن تعـداد بـه  124نمونـه افزایش
داده شـد.

انجـام شـد .بنابرایـن نیازهـای آموزشـی ای کـه مقـدار ضریب
(مهرنـگار و حسـینی نیـا.)1388 ،
یافته ها

جامعـه ی مـورد بررسـی از نظـر سـنی جامعـه ای مسـن

بـود بـه ترتیبـی کـه میانگیـن سـن آنـان  46/3سـال بـوده و

بیشـتر آنـان ( 46/7درصـد) در گـروه افـراد میانسـال ( 30تـا

 55سـال) قـرار دارنـد ،کمتریـن گـروه سـنی بـا  24نفر بـه گروه

بـرای تعییـن روایـی ظاهـری و محتوایـی ،پرسشـنامه

سـنی جـوان (کمتر از  30سـال) اختصاص داشـت .بـا توجه به

نظـر بـه چندتـن از اعضـای هیئـت علمـی مرکزهـا و موسسـه

تأهـل در نمونـه مـورد بررسـی نیـز دور از ذهـن نبـود ،بررسـی

مقدماتـی تهیـه شـده پیـش از توزیع میـان پاسـخگویان مورد
هـای تحقیقاتـی و چنـد تـن از مسـئوالن و دسـت انـدركاران
پروژههـای توسـعه و تجهیـز شـبكههای فرعـی آبیـاری
و زهكشـی و كارشناسـان ترویـج داده شـد و اصلاح هـای

مـورد نیـاز در آن انجـام شـد .بـرای بـه دسـت آوردن پایایـی

پرسشـنامه ،تعـداد  30نسـخه از آن در میـان بهرهبـرداران
سـاحل چـپ رودخانـه جراحـی آزمون شـد و با محاسـبه تتای

ترتیبـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  Rمعـادل  0/972اعتبـار یـا
پایایـی آن مـورد تاییـد قـرار گرفـت.

وضعیـت سـنی گـروه مـورد بررسـی ،پیش بینـی میـزان باالی
هـا نشـان از آن داشـت کـه بیـش از  90درصـد از پاسـخگویان
متأهـل هسـتند ( جـدول .)1

از نظـر تحصیلـی ،جامعـه مـورد بررسـی سـطح تحصیلات

پایینـی داشـت ،بـه ترتیبـی کـه  52نفـر از پاسـخگویان بـی-
سـواد و  32نفـر نیـز در سـطح ابتدایـی بودنـد کـه ایـن موضـوع

بایـد بـرای برنامـه ریزی هـای آموزشـی مـورد نظر قـرار گیرد.

( جـدول .)1

یکـی از عامـل هـای تأثیرگـذار در میـزان دانـش حرفـه ای

متغیرهــای تحقیــق شــامل ســن ،میــزان تحصیــات،

پاسـخگویان ،افـزون بـر تجربـه کاری ،شـرکت آنـان در دوره

آبــی ،كیفیــت خــاك اراضــی و شــمار دورههــای آموزشــی

کـه از مجمـوع  112نفـری کـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده اند،

وضعیــت تاهــل ،پیشــینه كار كشــاورزی ،گســتره اراضــی

گذرانــده شــده بــود .نرمافــزار آمــاری  Rبــرای محاســبه

تتــای ترتیبــی و نــرم افــزار  SPSSبــه منظــور تجزیــه و تحلیــل
آمــاری تحقیــق بــه کار گرفتــه شــد .آمارههــای توصیفــی

ماننــد فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن ،انحــراف معیــار ،بیشــینه

و كمینــه بــرای توصیــف جامعــه مــورد بررســی ،آزمــون
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هـای آموزشـی و ترویجی بود ،یافته های تحقیق نشـان دادند
 60نفـر دسـت کـم در یـک دوره آموزشـی و ترویجـی شـرکت

کـرده و  52نفـر نیـز در هیـچ دوره ای تـا زمـان انجـام تحقیـق

شـرکت نکرده بودنـد .میانگیـن دوره های آموزشـی گذرانده3
دوره بود.کـم تریـن میـزان شـرکت  1دوره و بیشـترین شـمار

شـرکت نیـز  8دوره اسـت.
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جدول -1توزیع کشاورزان مورد مطالعه بر پایه ویژگیهای فردی و حرفهای
متغییر

فراوانی

درصد

درصد
معتبر

میانگین

كمینه

بیشینه

انحراف
معیار

سن

24

19/4

20/0

46/3

25

78

15/65

جوان( كمتر از  30سال)
میانسال(  30تا  55سال)
مسن ( بیش از  55سال)
بدون پاسخ

56
40
4

45/2
32/3
4

46/7
33/3
-

سطح تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه و دیپلم

بیسواد
52
32
8
32

دیپلم

41/9
25/8
6/5
25/8

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل

12
112

9/7
90/3

شركت در دورههای ترویجی
بلی
خیر
بدون پاسخ

3
60
52
12

48/4
41/9
9/7

53/6
46/4
-

پیشینه كار كشاورزی
تا  10سال
 11تا  20سال
 21تا  30سال
بیشتر از  30سال
بدون پاسخ

26/3
24
28
20
48
4

19/4
22/6
16/1
38/7
3/2

گستره زمین آبی
كمتـر از  5هكتار(خرده مالک)
 5تا  50هكتار(مالکان متوسـط)
بیشـتر از  50هكتار(بزرگ مالک)

5

58

15/65

20
23/3
16/7
40/0
24/4

20
88
16

1

8

1/95

1/5

180

34/48

16/1
71
12/9

بیشـتر افراد جامعه مورد بررسـی از نظر پیشـینه ی کاری،

هکتار بود .انحراف معیار معادل  37/48نیز بیانگر پراکندگی

پاییـن در دسـته بـا تجربـه هـا قـرار دارنـد ،بـه ترتیبـی کـه 40

برای بررسی بیشتر این موضوع ،کشاورزان در سه دسته خرده

بـاال قـرار دارند ،پـس از این گروه 28 ،نفر از پاسـخگویان از 11

مالکان (بیش از  50هکتار) قرار گرفتند .یافته های تحقیق

درصـد از پاسـخگویان پیشـینه ای کمتـر از  10سـال دارند ،به

مالکان متوسط قرار دارند ،مالکان خرده پا و بزرگ مالکان نیز

بـا توجـه به وضعیت سـنی پاسـخگویان و آغاز به کار در سـنین

درصـد از پاسـخگویان در گـروه بـا پیشـینه شـغلی  30سـال به

تـا  20سـال پیشـینه کار دارنـد ،ایـن بررسـی نشـان داد که 20

همیـن دلیـل انتظـار مـی رود کـه جامعه آمـاری مورد بررسـی
وضعیـت تجربی به نسـبت مناسـبی داشـته باشـند.

جدول  1نشان می دهد که گستره ی زمین در اختیار

کشاورزان مورد بررسی  1/5تا  180هکتار و میانگین 24/4

باالی کشاورزان از نظر گستره زمین زراعی در اختیار است.

مالک (تا  5هکتار) ،مالکان متوسط( 5تا  50هکتار) و بزرگ
نشان از آن داشت که بیشتر کشاورزان ( 71درصد) در دسته

هر کدام با  16/1و  12/9درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.

یافته های تحقیق نشان دادند که در هر  26مورد ،اختالف

و شکاف محسوسی میان وضعیت دانشی کشاورزان و وضعیت
مطلوب وجود دارد .از نظر وضعیت موجود دانش حرفه ای

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...

مدیریت بهینه آب کشاورزی ،بدترین وضعیت با میانگین

بررسی وضعیت مطلوب دانش حرفه ای کشاورزان در

ساده هوا و اقلیم شناسی ،آشنایی با اصول کاربردی اقتصاد

مدیران طرح و کارشناسان موضوعی ،همه موارد از یک سطح

کمتر از ( 2کم) به ترتیب مربوط به آشنایی با کاربرد وسایل
کشاورزی ،روش های کنترل رطوبت خاک ،روش های تغذیه

آب های زیرزمینی ،روش های کنترل و پخش سیالب،
اهمیت و روش های ایجاد تشکل های آب بران ،روش های
آبیاری تحت فشار ،روش های مناسب پوشش انهار ،چگونگی
استفاده ،حفظ و نگهداری از تاسیسات جدید آبیاری ،پوشش
انهار و احداث کانال درجه دو ،سه و چهار است .هم چنین،

کشاورزان در زمینه هایی وضعیت دانشی بهتری داشتند ،که
عبارتند از :اهمیت تسطیح اراضی و روشهای آن ،روشهای

نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در کشتزارها ،اهمیت و

روش های قطعه بندی اراضی ،مدیریت مصرف آب در هنگام

خشكسالی ،كاربرد بهینه و سرویس و نگهداری انواع موتور
پمپ ،اهمیت و روش احداث زهکش و روش های تعیین

فاصله و دور آبیاری ( جدول .)2

زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی ،نشان می دهد که از نظر
حداقلی باالتر از میانگین برای استفاده بهینه از تأسیسات
موجود و فنآوری های مرتبط با مدیریت آب کشاورزی که در

آینده به کشاورزان عرضه خواهد شد ،برخوردار هستند .یافته

های تحقیق نشان داد که استاندارد دوره هایی نظیر آشنایی
با اصول كاربردی اقتصاد آبیاری ،روشهای كنترل رطوبت
خاك و روشهای مناسب پوشش انهار از نظر پاسخگویان
در حد متوسط برآورد شده است و بنابراین از نظر این دسته
از کارشناسان ،نیاز به این دوره ها کمتر از سایر دوره ها می

باشد .این یافته ها همچنین نشان داد که دوره هایی نظیر
روشهای مقابله با خشكسالی ،آشنایی با انواع زه کش های

روباز و لولهای و نگهداری از آن ها ،اهمیت تسطیح اراضی
و روشهای آن و پوشش انهار و احداث آبراه درجه دو ،سه

و چهار از نیازهای بسیار باالی کشاورزان هستند (جدول .)2

جدول -2تعیین نیازهای آموزشی بهرهبرداران در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی با استفاده از آزمون نشانه
نیاز آموزشـی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی
روشهای آبیاری تحت فشـار ( قطرهای ،بارانی و )...
روشهای كنترل و پخش سیالب
روشهـای تغذیه آبهای زیر زمینی
روشهای بهینهسازی آبیاری سنتی
روشهـای تعیین نیاز آبی گیاه
روش هـای تعیین فاصله و دور آبیاری
مدیریت مصرف آب در هنگام خشكسـالی
آشـنایی و نحوه كاربرد ماشـینها و ادوات پیشرفته آبیاری
اهمیت تسـطیح اراضی و روشهای آن
روشهای مقابله با خشكسالی
روشهای مناسب پوشش انهار
اهمیت و روش احداث زهكش
روشهای كنترل رطوبت خاك
كاربرد بهینه و سـرویس و نگهداری انواع موتور پمپ
تعیین زمان آبیاری مناسـب با كمك ابزار جدید آبیاری
روشهـای نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در مزرعه
چگونگی اسـتفاده ،حفظ و نگهداری از تاسیسـات جدید آبیاری
اهمیت و روشهای ایجاد تشـكلهای آببران
آشـنایی با اصول كاربردی اقتصاد آبیاری
آشـنایی با گونههای مناسب با وضعیت آبی منطقه
آشـنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیمشناسی
اهمیت و روشهای تخلیه رسـوب از آبراههای انتقال آب
پوشـش انهار و احداث آبراه درجه دو ،سه و چهار
اهمیـت و روشهای قطعهبندی اراضی
آشـنایی با انواع زه کش های روباز و لولهای و نگهداری از آن ها
روشهـا و چگونگی احداث جاده بین مزارع
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موجود
1.62
1.54
1.52
2.23
2.03
2.45
2.55
2.39
2.94
2.18
1.65
2.49
1.36
2.52
2.41
2.71
1.93
1.60
1.32
2.03
1.30
2.20
1.94
2.65
2.23
2.32

میانگین

مطلوب
3/93
4/03
3/90
3/97
4/10
3/94
4/29
4/03
4/35
4/35
3/45
3/87
3/40
3/61
4/16
4/06
3/74
3/77
3/35
3/87
3/90
3/97
4/61
4/23
4/35
3/94

Z

سطح معنی داری

9/69
9/69
9/69
8/06
8/22
7/81
6/43
8/65
8/06
8/65
8/88
8/07
8/88
8/88
8/65
8/66
8/87
8/87
8/88
8/86
8/96
8/65
9/32
7/84
8/77
8/06

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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برای نیازسنجی آموزشی ،ابتدا هر یک از نیازهای

آموزشی ای که در مرحله پیش به شکل معنی داری به عنوان

نیاز آموزشی تعیین شد ( جدول  ،)2در قالب متغیر جدید
تعریف شد و با استفاده از شاخص ضریب تغییرپذیری که

حاصل تقسیم انحراف معیار به میانگین هر نیاز آموزشی
است ،نسبت به اولویت بندی نیازهای آموزشی اقدام شد

(جدول .)3

و روشهای آبیاری تحت فشار به ترتیب با ضریب تغییرپذیری

 53 ،47و  60از جمله مهم ترین نیازهای آموزشی کشاورزان

هستند.

یافته های این بخش از تحقیق نشان داد که در انتهای

فهرست نیازهای آموزشی ،عناوینی از قبیل مدیریت مصرف
آب در هنگام خشكسالی ،روش های تعیین فاصله و دور

آبیاری ،روشهای نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در

همان گونه که یافته های تحقیق نشان می دهند ،مهم

مزرعه و كاربرد بهینه و سرویس و نگهداری انواع موتور پمپ

تغییرپذیری  ،CV=40روشهای کنترل و پخش سیالب

 163قرار دارند که با توجه به باال بودن ضریب تغییرپذیری،

ترین نیاز آموزشی کشاورزان محدوده مورد مطالعه با ضریب
است .پس از این ،نیازهای آموزشی روشهای تغذیه آبهای

زیر زمینی ،آشنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیمشناسی

به ترتیب با مقدار ضریب تغییرپذیری  148 ،127 ،116و

از اهمیت نسبی کمتری در مقایسه با سایر نیازهای آموزشی

برخوردار هستند.

جدول -2تعیین نیازهای آموزشی بهرهبرداران در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی با استفاده از آزمون نشانه
عنوان نیاز آموزشی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرپذیری

اولویت

روشهای كنترل و پخش سیالب
روشهـای تغذیه آبهای زیر زمینی
آشـنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیمشناسی
روشهای آبیاری تحت فشـار ( قطرهای ،بارانی و )...
روشهای مناسب پوشش انهار
آشـنایی با اصول كاربردی اقتصاد آبیاری
آشـنایی و نحوه كاربرد ماشـینها و ادوات پیشرفته آبیاری
روشهـا و چگونگی احداث جاده بین مزارع
اهمیت و روشهای ایجاد تشـكلهای آببران
روشهای مقابله با خشكسالی
تعیین زمان آبیاری مناسـب با كمك ابزار جدید آبیاری
روشهای كنترل رطوبت خاك
اهمیـت و روشهای قطعهبندی اراضی
آشـنایی با انواع زه کش های روباز و لولهای و نگهداری از آن ها
پوشـش انهار و احداث آبراه درجه دو ،سه و چهار
آشـنایی با گونههای مناسب با وضعیت آبی منطقه
روشهـای تعیین نیاز آبی گیاه
اهمیت و روشهای تخلیه رسـوب از آبراههای انتقال آب
اهمیت و روش احداث زهكش
چگونگی اسـتفاده ،حفظ و نگهداری از تاسیسـات جدید آبیاری
اهمیت تسـطیح اراضی و روشهای آن
روشهای بهینهسازی آبیاری سنتی
مدیریت مصرف آب در هنگام خشكسـالی
روش هـای تعیین فاصله و دور آبیاری
روشهـای نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در مزرعه
كاربرد بهینه و سـرویس و نگهداری انواع موتور پمپ

2.48
2.39
1.93
2.32
1.81
2.03
1.74
2.03
2.13
2.17
1.70
2.03
1.97
2.00
2.03
1.83
2.06
1.71
1.39
1.72
1.52
1.74
1.74
1.48
1.30
1.10

0.98
1.13
1.02
1.38
1.09
1.38
1.20
1.43
1.53
1.60
1.27
1.63
1.58
1.61
1.76
1.68
2.09
1.74
1.41
1.79
1.61
1.87
2.02
1.89
1.93
1.79

40
47
53
60
61
68
69
70
72
74
75
80
80
81
86
92
101
101
102
104
106
108
116
127
148
163

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

بـرای شـناخت رفتـار آموزشـی و دانشـی کشـاورزان بـه

زمینـه مدیریـت بهینـه آب کشـاورزی پرداختـه شـد .بـرای

کشـاورزی ،شـرکت در دوره هـای آموزشـی و ترویجـی و

زمینـه ی مدیریـت بهینـه ی آب کشـاورزی جمـع و شـاخص

بررسـی رابطـه ی سـطح تحصیلات ،سـن ،پیشـینه کار

گسـتره زمیـن آبـی بـا میـزان دانـش حرفـه ای کشـاورزان در

ایـن منظـور ،درآغـاز نمـره هـای دانـش کنونـی هر کشـاورز در

جدیـد دانـش حرفـه ای کشـاورزان در قالـب طیـف لیکـرت به
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دسـت آمـد و نتیجـه بیانگـر ایـن مطلـب بـوده کـه  70/9درصد

اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه کشـاورزان شـرکت کننـده

کشـاورزی در سـطح بسـیار پایین (4تـن 3/2 ،درصـد) و پایین

باالتـری نسـبت بـه کشـاورزانی کـه دوره ای را نگذرانـده انـد،

از پاسـخگویان از نظـر دانـش حرفـه ای مدیریـت بهینـه آب
( 84تـن 67/7،درصـد) هسـتند .همیـن یافتـه هـا نشـان مـی

دهـد کـه تنهـا  6/5درصد از کشـاورزان سـطح دانـش حرفه ای

بسـیار باالیـی دارنـد.

بـه منظـور بررسـی تأثیـر شـرکت در دوره هـای آموزشـی و

ترویجـی در دانـش حرفـه ای کشـاورزان از آزمـون مـن ویتنی

در کالس هـای آموزشـی و ترویجـی سـطح دانـش حرفـه ای

دارنـد (جـدول )4و سـطح دانش حرفـه ای مدیریـت بهینه آب

کشـاورزان شـرکت کننـده در کالس هـای آموزشـی و ترویجـی
بـا میانگیـن رتبـه  65/17باالتر از سـطح دانش کشـاورزانی بود
کـه در کالس هـای مزبـور شـرکت نکـرده بودنـد.

جدول -4تأثیر دوره های آموزشی ترویج در دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب
شرکت

میانگین رتبه

انحراف معیار

مقدار z

اولویت

اولویت

کرده
نکرده

65/17
46/50

23/06
4/69

3/702

U
712

p
0/000

بـه منظـور بررسـی رابطـه میـان شـمار دوره های آموزشـی

هـر دو متغییـر از رونـدی رو بـه رشـد در کشـاورزان برخـوردار

همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد ،نتایـج نشـان دادنـد کـه

بررسی اختالف میان دانش حرفه ای کشاورزان در گروه

و ترویجـی و میـزان دانـش حرفـه ای کشـاورزان ،از ضریـب

بودند.

دانـش حرفه ای کشـاورزان با ضریب همبسـتگی rsc = 0/516

های مختلف تحصیلی نیز که با استفاده از آزمون کروسکال

شـمار دوره هـای آموزشـی و ترویجـی دارد ،بـه ایـن معنـی که

کشاورزان با سطوح تحصیلی مختلف داشت (جدول .)5

و سـطح معنـی داری  Sig = 0/000رابطـه مسـتقیم و قـوی بـا

والیس انجام شد ،نشان از وجود تفاوت معنی داری میان

جدول -5تأثیر تحصیل در دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب کشاورزان
رویه تحصیل

تعداد

میانگین رتبه

کای اسکوار

سطح معنی داری

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه و دیپلم

52
32
8
32

65/08
54/31
35/50
73/25

9/350

0/025

بـه منظـور یافتـن رفتـار دانشـی کشـاورزان محـدوده طرح

توسـعه و تجهیـز شـبکه هـای فرعـی آبیـاری و زهکشـی در

شهرسـتان رامشـیر ،بـه بررسـی نـوع و شـدت رابطـه میـان
دانـش حرفـه ای مزبـور و متغیرهـای سـن ،پیشـینه کار

کشـاورزی و گسـتره ی زمیـن آبـی بـا محاسـبه ی ضریـب

همبسـتگی اسـپیرمن اقـدام شـد .جـدول  6بیانگـر وجـود
رابطـه ای معنـی دار میـان سـن و پیشـینه کار با میـزان دانش
حرفـه ای کشـاورزان و نبـود رابطـه ی معنـی دار میان گسـتره

زمیـن آبـی و دانـش حرفـه ای کشـاوزران اسـت.
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جـدول -6همبسـتگی میـان دانـش حرفـهای مدیریـت
بهینـه آب و سـن ،تجربـه کشـاورزی و گسـتره ی زمیـن
آبـی کشـاورزان
رویه تحصیل

تعداد

میانگین رتبه

متغیر
سن
پیشینه
کارکشاورزی
گستره زمین آبی

r
0/264
0/233
0/147

P
0/004
0/010
0/104
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بحث و نتیجه گیری

کـه شـرکت نکـرده انـد تفـاوت معنـی داری وجـود داشـت و

ایـن تحقیـق نشـان داد که نزدیک به دو سـوم بهـره برداران

در نهایـت دانـش حرفـه ای کشـاورزان رابطـه مسـتقیمی بـا

بسـیار پاییـن و پاییـن قـرار دارنـد ،یافتـه هـای ایـن بخـش از

مـی توانـد تأکیدی بـر رابطه ی تجربـه بر افزایـش دانش حرفه

از نظر دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب کشـاورزی در سـطح

تحقیـق متناسـب بـا یافتـه هـای بورتـون ( )2006اسـت ،وی
بیـان مـی دارد کـه کمبـود دانـش فنی و مهـارت کشـاورزان در

زمینـه بکارگیـری شـیوه هـای بهینـه مدیریت آب کشـاورزی،
از دالیـل مهـم پاییـن بودن کارآیـی و بهره وری مصـرف آب در

بخش کشـاورزی کشـورهای در حال توسـعه اسـت .هم چنین
ایـن یافتـه هـا بـا نتایـج تحقیقـات کریمـی و سـعدی( )1385و
اجـو و همکاران ( )2011شـبیه اسـت.

میـزان سـن و پیشـینه کار کشـاورزی داشـت کـه ایـن موضـوع
ای کشـاورزان باشـد ،موضوعـی که در سـالیان اخیر بـا رویکرد
دوبـاره ترویـج بـه شناسـایی و رشـد و گسـترش دانـش بومـی

کشـاورزان در زمینـه مدیریـت بهینـه آب کشـاورزی ،جایـگاه

ممتـازی در بررسـی هـای مربوط بـه مصرف بهینـه آب به ویژه

در شـرایط خشکسـالی پیـدا کـرده اسـت .بـا در نظـر گرفتـن
یافتـه هـای ایـن تحقیـق ،پیشـنهاد مـی شـود:

 -بــرای انتقــال دانــش حرفــه ای مدیریــت آب ضمــن

بررسـی نیازهـای آموزشـی کشـاورزان نشـان داد کـه

توجــه بــه اصــول آمــوزش بزرگســاالن ،از روش هــای آموزشــی

روشهـای تغذیـه آبهـای زیـر زمینـی ،آشـنایی بـا كاربـرد

میدانــی از کشــتزارهای نمایشــی و کارگاه هــای آموزشــی

کشـاورزان در زمینـه هـای روشهای كنترل و پخش سـیالب،
وسـایل سـاده هـوا و اقلیمشناسـی ،روشهـای آبیـاری تحـت

فشـار ،روشهـای مناسـب پوشـش انهـار ،آشـنایی بـا اصـول
كاربـردی اقتصـاد آبیـاری و آشـنایی و نحـوه كاربرد ماشـینها

و ادوات پیشـرفته آبیـاری بـه ترتیـب اولویـت بـه آمـوزش

بیشـتری نیـاز دارنـد.

بــا تعامــل بــاال ماننــد دیــدار هــای رخ بــه رخ ،بازدیدهــای

اســتفاده شــود.

 -بیسـت و شـش عنـوان مـورد بررسـی بـه صـورت پودمـان

مدیریـت بهینـه آب کشـاورزی بـرای آگاهی بیشـتر کشـاورزان

در دوره هـای آمـوزش مهارت آمـوزی مورد توجه قـرار گیرند.
 -دوره هـای آموزشـی مبتنـی بـر شـرایط خشکسـالی و

یافتـه هـای ایـن تحقیق در زمینـه کمبود دانش کشـاورزان

سـازگاری بـا شـرایط تغییـر اقلیـم ماننـد روشهـای آبیـاری

روش هـای کنتـرل رطوبـت خـاک ،روش هـای آبیـاری تحـت

سـیالب ،روشهـای تغذیـه آبهـای زیـر زمینـی ،روشهـای

در زمینه آشـنایی با کاربرد وسایل سـاده هوا و اقلیم-شناسی،

فشـار ،روش های مناسـب پوشـش انهـار ،چگونگی اسـتفاده،
حفـظ و نگهـداری از تاسیسـات جدیـد آبیـاری ،پوشـش انهار

و احـداث کانـال درجـه دو ،سـه و چهـار بـا نتایـج تحقیـق اجو
و همـکاران ( )2009یکسـان اسـت .ایشـان بیشـتر کشـاورزان

را بـدون دانـش پایـه در مـورد نیاز آبـی محصوالت کشـاورزی،
برنامـه آبیـاری و مهـارت نگهداری و بـه کارگیری سـامانه های

آبیـاری مـی دانند.

هـم چنیـن ،بیـن دانـش حرفـه ای کشـاورزانی کـه در

دوره هـای آموزشـی و ترویجـی شـرکت داشـتند بـا افـرادی

تحـت فشـار ( قطـرهای و بارانـی) ،روشهـای كنتـرل و پخـش

رویارویی با خشكسـالی و آشـنایی با كاربرد وسـایل سـاده هوا

و اقلیمشناسـی اولویـت بیشـتری یابنـد.
سپاسگزاری

ایـن پژوهـش بـا حمایـت هـای مالـی شـرکت جهـاد نصـر

کرمانشـاه و مهندسـین مشـاور آسـارآب در قالـب پـروژه طـرح
و سـاخت شـبکه فرعـی آبیـاری و زهکشـی واحد عمرانـی  1از

سـاحل راسـت رامشـیر انجـام شـده اسـت کـه بدیـن وسـیله از
حمایـت هـا و پشـتیبانی هـای آنـان قدردانـی مـی شـود.
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Abstract
Fresh water scarcity, increasing population, urbanization and the spread of industrial development,
coupled with poor management of agricultural water use and changes in cropping patterns in order to
earn more money, be constitute a serious threat to water resources investigation has shown. This study
aimed to determine the educational needs of farmers and farmer’s issues related to water management
and irrigation design. Study area, construction area of the city on the right bank Ramshir area is 5422
hectares. This research is quantitative in nature and the purpose of applied and control of non-experimental. All farmers in the project area (N = 382), constitute the statistical population of which are based
on a random sample of 124 farmers were selected as sample.The research findings showed that most
of the educational needs include: Methods of control and spreading, Groundwater recharge methods,
Familiarity with the use of climatology Tools and pressurized irrigation methods. The findings of this
research also showed that attend agricultural education and extension has significant effect on the level
of professional knowledge, these findings show that a professional knowledge of farmers has a direct
relationship between age and work agricultural experience.
Index Terms: Educational need assessments, educational needs Prioritization, irrigation management,

professional knowledge
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