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نیاز آموزشی مدیریت بهینه آبیاری در بین کشاورزان رامشیر 

عادل زارع1 ، نعیمه زاللی2
1-  دانشجوی دكتری ترویج و آموزش كشاورزی دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2- دانشجوی دكتری آموزش كشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده
كمبـود آب شـیرین، افزایـش جمعیـت، توسـعه شهرنشـینی و گسـترش صنعـت، به همـراه مدیریت نامناسـب مصـرف آب در 
كشـاورزی و تغییـر الگـوی كشـت بـه منظـور كسـب درآمـد بیشـتر، تهدیـدی جـدی بـرای منابـع آب كشـور بـه شـمار می-آینـد. 
ایـن تحقیـق بـا هـدف تعییـن نیازهای آموزشـی بهره بـرداران 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 5422 هكتار می باشـد. ایـن تحقیق به 
لحـاظ دیدمـان از نـوع كمـی و به لحـاظ هدف از نوع كاربـردی و از جهت امـكان كنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشـی اسـت. همه 
ی كشـاورزان محـدوده طـرح )N=382(، جامعـه آمـاری تحقیـق را تشـكیل دادنـد. حجـم نمونـه آمـاری بـر پایـه فرمـول كوكران 
110 تـن بـرآورد شـد كـه بـرای باال بـردن دقت اندازه گیـری، 124 تن بـه صورت تصادفـی به عنـوان نمونه آماری گزینش شـدند. 
یافتـه هـای تحقیـق نشـان داد كه مهم ترین نیاز  آموزشـی كشـاورزان عبارتند از: روش هـای كنترل و پخش سـیاب، روش های 
تغذیـه آب هـای زیـر زمینـی، آشـنایی بـا كاربرد وسـایل سـاده هـوا و اقلیم شناسـی و روش هـای آبیاری تحـت فشـار.  یافته های 
این تحقیق همچنین نشـان داد كه شـركت در دوره های آموزشـی و ترویجی در افزایش سـطح دانش حرفه ای كشـاورزان تأثیر 

بـه سـزایی دارد و دانـش حرفـه ای كشـاورزان رابطه ی مسـتقیمی با میزان سـن و پیشـینه كار كشـاورزی دارد.
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 مقدمه
كمبود آب شـیرین یكی از مهم ترین مسـأله های مرتبط به 
منابع در سـده بیسـت و یكم اسـت )پریرا و همكاران،2009(. 
بیشـترین اسـتخراج  ایـران  بانـك جهانـی،  آمـار  بـه  بـا توجـه 
داشـته  كشـاورزی  بخـش  در  مصـرف  بـرای  را  شـیرین  آب 
بانـک  می باشـد)  بخـش  ایـن  در  آب  اهمیـت  بیانگـر  ایـن  و 
جهانـی،2010 (، بـه ترتیبـی كـه 90 تـا 94 درصـد از منابع آب 
كشـور در بخـش كشـاورزی مصـرف می شـود كـه از میانگیـن 
مصـرف جهانـی آب در بخـش كشـاورزی كـه حـدود 70 درصد 
می باشـد، بسـیار باالتـر اسـت )محمـودی و سـرلک، 1387؛ 

و حسـنعلی، 1387(.  سـلیمانی 
از ســوی دیگــر بــا ادامــه ی افزایــش جمعیــت، توســعه 
ــزان آب  ــال 2025 می ــا س ــت ت ــترش صنع ــینی و گس شهرنش
قابــل اســتفاده در بخــش كشــاورزی در جهــان محدودتــر 
خواهــد شــد) احســانی و خالــدی،1382(، كــه نتیجــه ی 
ــاورزی  ــش كش ــدات در بخ ــزان تولی ــدن می ــر ش آن محدودت
به ویــژه در نواحــی خشــك و كــم آب خواهــد بــود. همچنیــن، 
ــته  ــران در دس ــال 2030، ای ــا س ــت ت ــده اس ــی ش ــش بین پی
آب  منابــع  ســرانه  میــزان  كــه  گیــرد  قــرار  كشــورهایی 
تجدیدپذیــر آن، كمتــر از 1500 متــر مكعــب در ســال خواهــد 
ــت آب در  ــدن وضعی ــی ش ــان از بحران ــوع نش ــن موض ــود. ای ب
ــت  ــدن وضعی ــی ش ــبرمن،2006(. بحران ــران دارد ) راجس ای
آب در جهــان، بســیاری از كشــورهای خشــك و نیمــه خشــك 
را بــه ســوی واردات مــواد غذایــی ســوق داده اســت) حمــدی 

همــكاران،2003(.  و 
بررســی هــا در زمینــه ی وضعیــت منابــع آب، نشــان از 
ــتزارها  ــرف آب در كش ــب مص ــا مناس ــت ن ــه مدیری آن دارد ك
و تغییــر الگــوی كشــت بــه منظــور كســب درآمــد بیشــتر، 
شــده  اخیــر  ســال های  در  ایســتابی  ســطح  افــت  باعــث 
ــدی  ــدی ج ــوان تهدی ــه عن ــوان ب ــأله را می ت ــن مس ــت، ای اس
در رونــد نابــودی منابــع آب كشــور تلقــی كــرد ) فروغــی و 
همــكاران،1385(. بــا علــم بــه ایــن كــه در یــك مقیــاس ملــی، 
بــرای كشــاورزی اســت، بنابرایــن،  مهم تریــن كاربــرد آب 
ــه آب در  ــت بهین ــه، مدیری ــت ك ــوان گف ــی ت ــان م ــا اطمین ب
كشــاورزی بیشــترین تاثیــر را بــر قابلیــت دسترســی بــه منابــع 
ــش  ــدی دان ــش كلی ــتا نق ــن راس ــت. در همی ــد داش آب خواه
در كشــاورزی توســط نظریه پــردازان همــواره مــورد تاكیــد 

بــوده اســت )بورتــن و همــكاران،2006؛ اینگــرام،2008(. 
بــرای تولیــد غــذا  طیــف گســترده ای از دانــش و مهــارت  
ــت آب  ــه مدیری ــت، از جمل ــاز اس ــورد نی ــاورزان م ــط كش توس
در تولیــد كشــاورزی پایــدار، زیــرا آب عامــل مهمــی اســت كــه 
در دســتیابی بــه پایــداری كشــاورزی از نظــر ابعــاد اقتصــادی، 
ــد  ــا می كن ــی را ایف ــش مهم ــی نق ــت محیط ــی و زیس اجتماع

)فروزانــی و كرمــی،2010(. 
كــه  گرفــت  نتیجــه  چنیــن  می تــوان  ترتیــب،  بدیــن 
مدیریــت بهینــه آب در گــرو ارتقــای ســطح مهــارت كشــاورزان 
اتخــاذ  همچنیــن  و  آب  مصــرف  و  تولیــد  مدیریــت  در 
ــرد  ــر عملك ــیدن ب ــمت بخش ــرای س ــی ب ــت های اصول سیاس
كشــاورزان در چارچــوب منافــع ملــی در مدیریــت آبیــاری 

اكرمــی،1375(.   ( می باشــد 
بنابـر نتایـج تحقیقات صـورت گرفتـه چهار عامـل آموزش، 
اعتبـار، فنـآوری و بهبـود سـاختار نظام هـای بهره بـرداری بـر 
كاهـش چالش هـای مدیریـت آب كشـاورزی بسـیار تأثیرگـذار 
انگاره هـای مصـرف  ) گـودرزی و همـكاران،1388(.  هسـتند 
آب در بیشـتر كشـورهای جهـان، نشـان از افزایـش فشـار بـر 
منابـع آبـی دارد و نیـاز به رهیافت هـای جدید، بـرای مدیریت 
ایـن شـدت مصـرف، افزایـش یافته اسـت ) سـالیوان،2002(. 
تریـن  مهـم  خـود  بررسـی  در   ،)2006( همـكاران  و  بورتـون 
دالیـل پاییـن بـودن بهـره وری و بـازده آب كشـاورزی را كمبود 
میـزان دانـش فنی، نگـرش و مهارت های كشـاورزان در زمینه 
كشـاورزی  آب  مدیریـت  بهینـه  شـیوه های  به-كارگیـری  ی 

عنـوان می كنـد. 
در  آب  بهینــه  مدیریــت  اهمیــت  مقدماتــی  تبییــن  بــا 
كشــتزارها و نقــش انكارناپذیــر آگاهــی و دانــش مدیریــت 
آب، می تــوان چنیــن عنــوان كــرد كــه دانــش، فــرد را بــه 
شــكل دهی باورهــای مطلــوب و عمــل در راســتای تغییــر 
در  هجــورس،2003(.   ( می دهــد  ســوق  شــرایط  بهبــود  و 
شــرایط موجــود، دانــش بــه عنــوان عامــل افزایــش بهــره وری 
و رشــد اقتصــادی شــناخته شــده اســت، زیــرا منجــر بــه 
ــكیوز و  ــود ) واس ــآوری می ش ــات و فن ــش اطاع ــر نق ــز ب تمرك
ــه عنــوان یــك ســرمایه پنداشــته  همــكاران،2000(. دانــش ب
می شــود كــه دارای ارزش اقتصــادی بــوده و منبعــی بــرای 

افزایــش بهــره وری اســت. 
در  به ویــژه  جهــان،  ســطح  در  اخیــر،  دهه هــای  در 
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ــای  ــج فناوری ه ــه تروی ــه ب ــعه، توج ــال توس ــورهای در ح كش
ــه  ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــش یافت ــاری افزای ــن آبی نوی
ــده  ــع ش ــم واق ــوی ك ــای ج ــارش ه ــا ب ــه ای ب ــران در منطق ای
اســت، افزایــش بــازده آبیــاری كشــتزارها بــا ترویــج روش هــای 
زمینــه  ایــن  در  الزم  آموزش هــای  ارایــه  و  آبیــاری  نویــن 
ضرورتــی اســت كــه بایــد بــدان توجــه جــدی شــود. رمــز 
همــه  مشــاركت  آموزشــی-ترویجی،  برنامه هــای  موفقیــت 
ــزی  ــه ری ــه هــای برنام جانبــه ی مخاطبــان در همــه ی مرحل
ــت  ــج در دس ــاد تروی ــل، نه ــن عام ــدون ای ــت و ب ــی اس آموزش
ــد  ــت نخواه ــه دس ــی ب ــت چندان ــا، موفقی ــدف ه ــه ه ــی ب یاب

آورد. 
ــد  ــت كشــاورزان  هنگامــی تأمیــن خواه بنابرایــن، رضای
مخاطبــان  نیــاز  و  خواســت  بنابــر  برنامه هــا  كــه  شــد 
ــل،2002(.  ــیوس،2003؛ وی ــند ) پاالس ــده باش ــزی ش پایه ری
ــام  ــتین گام در نظ ــاز، نخس ــی نی ــه ارزیاب ــن ك ــه ای ــه ب ــا توج ب
آمــوزش غیررســمی بــه شــمار می آیــد، لــزوم نیازســنجی 
تاثیرگــذار  هــای  عامــل  تعییــن  و  فعالیت هــای كشــاورزی 
ــت.  ــر اس ــز ناپذی ــری پرهی ــاورزان ام ــی كش ــاز آموزش ــر نی ب
در  می تواننــد  هنگامــی  آموزشــی-ترویجی  فعالیت هــای 
ارتقــای دانــش، مهــارت و بینــش كشــاورزان ســودمند واقــع 
)التسشــولد  برانگیزنــد  را  كــه مشــاركت مخاطبــان  شــوند 
نیازهــای  تعییــن  دیگــر،  عبــارت  بــه  ویتكینــز،2002(.  و 
بــر  برنامه هــای آموزشــی  یادگیــری كشــاورزان و تهیــه ی 
تــا  برنامه ریــزان كمــك می كنــد  بــه  نیــاز مخاطبــان  پایــه 
فعالیت هایــی  كــرده و چنیــن  تهیــه  برنامه هایــی مناســب 
مــورد حمایــت كشــاورزان قــرار گیــرد ) چرمچیــان لنگــرودی 

چیــذری،1384(. و 
بـه منظـور افزایـش كارایـی و اثربخشـی، الزم اسـت همـه 
ی برنامه هـای آموزشـی بـا نیازسـنجی آموزشـی آغـاز شـوند. 
پیـش از ایـن كـه آموزش واقعـی رخ دهد، الزم اسـت اطاعات 
تـا حـد امكان بررسـی و تجزیـه و تحلیل شـوند. این بررسـی و 
تجزیـه و تحلیـل، درواقـع بررسـی و سـنجش نیـاز اسـت .نیاز 
را می تـوان از روش هـای مختلفـی شناسـایی و سـنجش كـرد. 
بیـن وضـع موجـود و وضـع مطلـوب  بـه عنـوان شـكاف  نیـاز 
نتایـج  بیـن  شـكاف  و  فاصلـه  به عنـوان  جدیـد،  تعریـف  بـا  و 
و  )كافمـن  می شـود  توصیـف  انتظـار  مـورد  نتایـج  و  جـاری 

همـكاران،2000(. 

تفاوت هایــی  شــامل  می توانــد  شــكاف ها  و  فاصله هــا 
بیــن آنچــه انتظــار مــی رود و آنچــه كــه رخ مــی دهــد، عملكــرد 
كنونــی و مطلــوب، شایســتگی ها و مهارت هــای موجــود و 
مطلــوب باشــد )تــاو و همــكاران،2006(. نیــاز بــه معنــای 
ــن  ــای بی ــا و تفاوت ه ــی ه ــامل دیگرگون ــد ش ــكاف، می توان ش
انتظارهــای یــک فــرد و وضــع موجــود، عملكــرد جــاری و 
مطلــوب و مهارت هــا و قابلیت هــای موجــود و مطلــوب باشــد 

) میلــر و اسینســكی،2002(. 
نیازســنجی فرآینــدی اســت در جهــت شــناخت فراگیــران 
بــه منظــور  ایــن فرآینــد  یادگیــری،   بــرای  آنــان  و میــل 
ــن  ــوب و یافت ــت مطل ــا وضعی ــرد ب ــش ف ــاوت دان ــخیص تف تش
راه حــل آموزشــی بــرای برخــی از چالــش هــا بــه كار مــی رود، 
همچنیــن نیازســنجی نقطــه اتــكای برنامه هــای ترویجــی 
اســت و هــدف از نیازســنجی، ایجــاد شــالوده ای بــرای آموزش 
نیازســنجی  دیگــر،  دیدگاهــی  از  كاپلــن،2003(.   ( اســت 
ــردن  ــخص ك ــا، مش ــدف ه ــن ه ــد تعیی ــت از فراین ــارت اس عب
وضــع موجــود، ســنجش نیازهــا و تعییــن اولویــت بــرای 
عمــل ) برادوشــا،1972(. ایــن تعریــف از نیازســنجی، بــر 
تعییــن فهرســتی از نیازهــا و ســپس اولویت بنــدی نیازهــا 
بــر پایــه درجــه اهمیــت آنهــا تأكیــد دارد ) خراســانی و حســن 

زاده،2007(.
نیــاز  مــورد  آموزش هــای  نیازســنجی  ی  زمینــه  در 
بــا  مرتبــط  آموزشــی  نیازهــای  ویــژه  بــه  بهره بــردارن، 
موضــوع آب و توســعه و تجهیــز شــبكه های فرعــی آبیــاری 
ــی در  ــای چندان ــی ه ــتان، بررس ــتان خوزس ــی در اس و زه كش
دســت نبــود لیكــن پژوهــش هایــی در دیگــر اســتان های 
ــه  ــه از آن جمل ــده ك ــام ش ــورها انج ــایر كش ــز در س ــور و نی كش
ــی و چیــذری  )1385(، در  ــه بررســی هــای كریم ــوان ب ــی ت م
زمینــه بهره بــرداری مناســب آب اشــاره كــرد كــه طــی آن 
نیــاز آموزشــی بهره بــرداران بــه ترتیــب اولویــت، آشــنایی 
ــا روش هــای  ــت خــاك، آشــنایی ب ــا روش هــای كنتــرل رطوب ب
بندهــا، روش هــای  از آب   اســتفاده  انهــار، روش  پوشــش 
تســطیح اراضــی كشــاورزی و اهمیــت آن، روش تعییــن فاصله 
ــا  ــی گیــاه، آشــنایی ب دور آبیــاری، روش هــای تعییــن نیــاز آب
ــازی  ــای بهینه س ــار، روش ه ــت فش ــاری تح ــامانه های آبی س
ــه از  ــرداری بهین ــی و بهره ب ــای الروب ــنتی، روش ه ــاری س آبی
قنــات هــا و آب بندهــا، روش هــای آبیــاری ثقلــی، روش هــای 

نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...
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تغذیــه آب هــای زیرزمینــی و روش هــای كنتــرل و پخــش 
ــده.  ــی ش ــیاب معرف س

رای و ســینگ )2008( و پوروشــوتام و پانــدی )2008(، 
شــامل  را  كشــاورزان  آموزشــی  نیازهــای  تریــن  مهــم 
فنآوری هــای حفاظــت از منابــع آب و بهبــود مدیریــت آبیــاری 
و همــكاران )2009(،   تحقیــق چپمــن  نتایــج  دانســته اند. 
نشــان از آن دارد كــه مهم تریــن نیــاز آموزشــی كشــاورزان بــه 
آمــوزش هــای الزم در زمینــه كاربــرد ابــزار آبیــاری از جملــه؛ 
ارزیابــی هزینــه- ســود، مدیریــت اطاعــات و داده هــا، بــرآورد 
اســتفاده از آب زراعــی، نصــب شــایان پذیــرش، ســنجش 
ــزار گوناگــون خواهــد  ــرای اب ــرد اســتانداردها ب روش هــا و كارب
ســامانه های  ارزیابــی  در   ،)2011( همــكاران  و  اجــو  بــود. 
آبیــاری دریافتنــد كــه بیشــتر كشــاورزان، دانــش پایــه در 
مــورد نیــاز آبــی گیاهــان، برنامــه آبیــاری و مهــارت نگهــداری 

و بــه كارگیــری ســامانه های آبیــاری را ندارنــد. 
زمینـه ی  گرفتـه در  بـه پیش بینی هـای صـورت  توجـه  بـا 
وضعیت منابع آب و خاك در آینده و هشـدارهای سـازمان های 
ذیربـط داخلـی و خارجـی در زمینـه بحرانـی شـدن وضعیـت 
ایـن منابـع بـه ویـژه آب؛ توسـعه و تجهیـز شـبكه های فرعـی 
جـدی  كار  دسـتور  در  خوزسـتان  اسـتان  زه كشـی  و  آبیـاری  
مسـوالن مربـوط قـرار گرفتـه اسـت. هـم زمـان بـا اجـرای این 
نیـز  طرح هـای كان و ملـی، گروه هـای تحقیقـات اجتماعـی 
بـه بررسـی نظام هـای بهره بـرداری از آب و خـاك، چالش هـا، 
تنگناهـا و بازدارنـده هـای توسـعه ایـن شـبكه ها در منطقـه، 
آموزشـی  نیاز هـای  سـنجش  و  آب بـران  تشـكل های  ایجـاد 
مـورد نیـاز توسـعه شـبكه های اجتماعـی همـگام بـا توسـعه و 
تجهیـز شـبكه های فنـی اقدام مـی كننـد. این پژوهـش نیز در 
راسـتای توسـعه و تجهیز شـبكه های فرعی آبیاری و زهكشـی 
اسـتان  توابـع  از  رامشـیر  شهرسـتان  در  واقـع  اراضـی  در 
خوزسـتان و در منطقـه ای واقـع در سـاحل راسـت رودخانـه 
جراحـی بـه گسـتره حـدود 5422 هكتـار از نخسـتین روزهـای 

سـال 1391 آغـاز شـده اسـت. 
در  بهره بـرداران  ناآگاهـی  به دلیـل  كنونـی  شـرایط  در 
اسـتفاده بهینـه از آب و سـامانه های نویـن آبیـاری، از جملـه 
شـبكه های فرعی آبیاری و زه كشـی و نیازهای آموزشـی آنان، 
انتظـار نمـی رود كـه بهـره بـرداران از شـبكه های ایجـاد شـده 
اسـتفاده بهینـه و پی دار ببرنـد، از این رو، شناسـایی نیازهای 

آموزشـی بهـره بـرداران بـه عنـوان نخسـتین گام در طراحـی و 
اجـرای برنامه هـای آموزشـی و ترویجی نقـش تعیین كننده ای 
در موفقیـت ایـن برنامه هـا داشـته و باعـث خواهد شـد تركیب 
و  پرشـمار  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  بـرای  خدمـات  مناسـب 

گوناگـون كشـاورزان مشـخص شـود. 
ایـن تحقیـق تعییـن نیازهـای  ایـن پایـه هـدف اصلـی  بـر 
هـای  چالـش  زمینـه  در  كشـاورزان  و  بهره بـرداران  آموزشـی 
مرتبـط بـا آب و مدیریـت آبیـاری اسـت كـه  توسـعه و تجهیـز 
اراضـی آنهـا بـه شـبكه های فرعـی آبیاری و زه كشـی در دسـت 

اجـرا اسـت. 

روش شناسی
ایـن تحقیـق بـه لحـاظ دیدمـان از نـوع كمـی و بـه لحـاظ 
هـدف از نـوع كاربـردی و از جهـت امـكان كنتـرل متغیرهـا از 
نـوع غیرآزمایشـی اسـت. بـه منظـور شناسـایی زمینـه هـای 
شایسـتگی ، مهـارت  و دانـش مـورد نیاز بهره برداران رامشـیر 
كشـاورزی،  آب  مصـرف  بهینـه  مدیریـت  بـرای  خوزسـتان 
طـی نشسـت هایـی بـا كشـاورزان، كارشناسـان مجـری طرح، 
اعضـای هیـأت علمـی و محققان سـازمان تحقیقـات، آموزش 
و ترویـج كشـاورزی و انجـام مطالعـات كتابخانه ای و مشـاهده 
فعالیـت هـای كشـاورزی در منطقه به روش ارزیابی مشـاركتی 
روسـتایی )PRA( ، فهرسـتی از زمینـه هـای شایسـتگی هـا، 
مهـارت هـا و دانـش مـورد نیـاز كشـاورزان در زمینـه مدیریـت 

بهینـه آب كشـاورزی تهیـه شـد. 
و  كشـاورزان  ویـژه  پرسشـنامه   شـامل  تحقیـق  ابـزار 
بـود.  موضوعـی  وكارشناسـان  مدیـران  ویـژه  پرسشـنامه 
پرسشـنامه كشـاورزان دارای سـه بخـش اصلـی؛ ویژگی هـای 
و   آموزشـی  نیازسـنجی  بهره بـرداران،  حرفـه ای  و  فـردی 
بـود. در بخـش دوم، وضعیـت كنونـی  برنامه ریـزی آموزشـی 
سـطح دانـش كشـاورزان در زمینـه موضـوع هـای اصلـی آب و 
مدیریـت آبیـاری بـا 26 گویه در مقیـاس لیكرت ) بسـیار زیاد، 
زیـاد، متوسـط، كـم و بسـیار كـم( مـورد سـنجش قـرار گرفت. 
داده هـای میدانـی بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار و بـا توجه به سـواد 
به صـورت شـفاهی و مصاحبه هـای  بیشـتر  پاییـن كشـاورزان 
فـردی گردآوری شـد. پرسشـنامه دوم برای سـنجش وضعیت 
مطلـوب دانـش مـورد نیـاز طـرح در اختیـار 30 نفـر از مدیران 
گرفـت  قـرار  خوزسـتان  اسـتان  آبیـاری  و  آب  كارشناسـان  و 
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و اسـتاندارد هـر عنـوان یـا بـه عبارتـی وضعیـت مطلـوب هـر 
عنـوان آموزشـی بـر پایـه میانگیـن پاسـخ هـای ارایه شـده، به 

دسـت آمـد. 
 جامعـه ی آمـاری تحقیـق شـامل همـه كشـاورزانی بـود كه 
در محدوده ی طرح و سـاخت شـبكه فرعی آبیاری و زهكشـی 
واحد عمرانی 1 از سـاحل راسـت رودخانه جراحی شهرسـتان 
رامشـیر در سـال 1392 دارای زمین كشاورزی بوده اند. حجم 
نمونـه آمـاری در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران 
تعییـن شـد. بـرای ایـن منظـور درآغـاز پرسشـنامه میـان 30  
انحـراف  و  توزیـع  تحقیـق  نمونـه  از  خـارج  كشـاورزان  از  تـن 
معـادل  ترویجـی  و  آموزشـی  هـای  كاس  در  شـركت  معیـار 
0/3156 محاسـبه شـد، بدیـن ترتیـب حجـم نمونـه بـا توجـه 
بـه حجـم جامعـه آمـاری)382 تـن(؛t بـرای سـطح اطمینـان 
95 درصـد برابـر 1/96؛ انحـراف معیـار جامعـه برابـر 0/3156 
و دقـت احتمالـی مطلـوب كـه برابـر 0/05 در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، حجـم نمونـه برابر بـا 110 تن محاسـبه شـد. بـرای باال 
بـردن دقـت انـدازه گیـری، ایـن تعـداد بـه 124 نمونـه افزایش 

داده شـد. 
پرسشـنامه  محتوایـی،  و  ظاهـری  روایـی  تعییـن  بـرای 
مقدماتـی تهیـه شـده پیـش از توزیع میـان پاسـخگویان مورد 
نظـر بـه چندتـن از اعضـای هیئـت علمـی مركزهـا و موسسـه 
هـای تحقیقاتـی و چنـد تـن از مسـئوالن و دسـت انـدركاران 
آبیـاری  فرعـی  شـبكه های  تجهیـز  و  توسـعه  پروژه هـای 
هـای  اصـاح  و  شـد  داده  ترویـج  كارشناسـان  و  زه كشـی  و 
مـورد نیـاز در آن انجـام شـد. بـرای بـه دسـت آوردن پایایـی 
بهره بـرداران  میـان  در  آن  از  نسـخه   30 تعـداد  پرسشـنامه، 
سـاحل چـپ رودخانـه جراحـی آزمون شـد و با محاسـبه تتای 
ترتیبـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار R معـادل 0/972 اعتبـار یـا 

پایایـی آن مـورد تاییـد قـرار گرفـت. 
 متغیرهــای تحقیــق شــامل ســن، میــزان تحصیــات، 
وضعیــت تاهــل، پیشــینه كار كشــاورزی، گســتره اراضــی 
آبــی، كیفیــت خــاك اراضــی و شــمار دوره هــای آموزشــی 
بــرای محاســبه   R آمــاری  نرم افــزار  بــود.  گذرانــده شــده 
تتــای ترتیبــی و نــرم افــزار SPSS بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل 
آمــاری تحقیــق بــه كار گرفتــه شــد. آماره هــای توصیفــی 
ماننــد فراوانــی، درصــد، میانگیــن، انحــراف معیــار، بیشــینه 
آزمــون  بررســی،  مــورد  جامعــه  توصیــف  بــرای  كمینــه  و 

ــا آزمــون t زوجــی در آزمون هــای مشــخصه  نشــانه )معــادل ب
ــرای تعییــن فهرســت نیازهــای آموزشــی  ــا پارامتــری( ب ای ی
نیازهــای  اولویــت   تعییــن  بــرای  تغییرپذیــری  ضریــب  و 

ــد. ــتفاده ش ــده، اس ــایی ش شناس
فاصلـه  آغـاز  در  كشـاورزان،  آموزشـی  نیـاز  تعییـن  بـرای 
میـان وضعیـت كنونی دانش كشـاورزان  با وضعیـت مطلوب از 
راه آزمون نشـانه مورد سـنجش و مقایسـه قرار گرفت. سـپس 
بـه منظـور تعییـن اولویـت نیازهـای آموزشـی، اولویـت بنـدی 
تغییرپذیـری   ضریـب  از  اسـتفاده  بـا  شـده  تعییـن  نیازهـای 
انجـام شـد. بنابرایـن نیازهـای آموزشـی ای كـه مقـدار ضریب 
تغییرپذیـری  كمتـری دارنـد دارای اولویـت باالتـری هسـتند 

)مهرنـگار و حسـینی نیـا، 1388(.  

یافته ها
نظـر سـنی جامعـه ای مسـن  از  بررسـی  مـورد  جامعـه ی 
بـوده و  آنـان 46/3 سـال  كـه میانگیـن سـن  ترتیبـی  بـه  بـود 
بیشـتر آنـان )46/7 درصـد( در گـروه افـراد میانسـال )30 تـا 
55 سـال( قـرار دارنـد، كمتریـن گـروه سـنی بـا 24 نفر بـه گروه 
سـنی جـوان )كمتر از 30 سـال( اختصاص داشـت. بـا توجه به 
وضعیـت سـنی گـروه مـورد بررسـی، پیش بینـی میـزان باالی 
تأهـل در نمونـه مـورد بررسـی نیـز دور از ذهـن نبـود، بررسـی 
هـا نشـان از آن داشـت كـه بیـش از 90 درصـد از پاسـخگویان 

متأهـل هسـتند ) جـدول 1(.
از نظـر تحصیلـی، جامعـه مـورد بررسـی سـطح تحصیـات 
پایینـی داشـت، بـه ترتیبـی كـه 52 نفـر از پاسـخگویان بـی-
سـواد و 32 نفـر نیـز در سـطح ابتدایـی بودنـد كـه ایـن موضـوع 
بایـد بـرای برنامـه ریزی هـای آموزشـی مـورد نظر قـرار گیرد. 

) جـدول 1(.
یكـی از عامـل هـای تأثیرگـذار در میـزان دانـش حرفـه ای 
پاسـخگویان، افـزون بـر تجربـه كاری، شـركت آنـان در دوره 
هـای آموزشـی و ترویجی بود، یافته های تحقیق نشـان دادند 
كـه از مجمـوع 112 نفـری كـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده اند، 
60 نفـر دسـت كـم در یـک دوره  آموزشـی و ترویجـی شـركت 
كـرده و 52 نفـر نیـز در هیـچ دوره ای تـا زمـان انجـام تحقیـق 
شـركت نكرده بودنـد. میانگیـن دوره های آموزشـی گذرانده3 
دوره بود.كـم تریـن میـزان شـركت 1 دوره و بیشـترین شـمار 

شـركت نیـز 8  دوره اسـت. 

نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...
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متغییر

سن

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

بدون پاسخ

سطح تحصیات

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه و دیپلم

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

شركت در دوره های ترویجی 

بلی
خیر

بدون پاسخ

پیشینه كار كشاورزی

تا 10 سال
11 تا 20 سال
21 تا 30 سال

بیشتر از 30 سال
بدون پاسخ

گستره زمین آبی

كمتـر از 5 هكتار)خرده مالک( 
5 تا 50 هكتار)مالكان متوسـط(

بیشـتر از 50 هكتار)بزرگ مالک( 

درصد 
معتبر

20/0

46/7
33/3

-

53/6
46/4

-

20
23/3
16/7
40/0

-

درصد

19/4

45/2
32/3

4

41/9
25/8
6/5

25/8

9/7
90/3

48/4
41/9
9/7

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

16/1
71

12/9

میانگین

46/3

3

26/3

24/4

کمینه

25

بیسواد

1

5

1/5

بیشینه

78

دیپلم

8

58

180

انحراف 
معیار

15/65

1/95

15/65

34/48

جدول1- توزیع كشاورزان مورد مطالعه بر پایه ویژگی های فردی و حرفه ای  

فراوانی

24

 56
40
4

52
32
8

32

12
112

60
52
12

24
28
20
48
4

20
88
16

بیشـتر افراد جامعه مورد بررسـی از نظر پیشـینه ی كاری، 
بـا توجـه به وضعیت سـنی پاسـخگویان و آغاز به كار در سـنین 
پاییـن در دسـته بـا تجربـه هـا قـرار دارنـد، بـه ترتیبـی كـه 40 
درصـد از پاسـخگویان در گـروه بـا پیشـینه شـغلی 30 سـال به 
بـاال قـرار دارند، پـس از این گروه، 28 نفر از پاسـخگویان از 11 
تـا 20 سـال پیشـینه كار دارنـد، ایـن بررسـی نشـان داد كه 20 
درصـد از پاسـخگویان پیشـینه ای كمتـر از 10 سـال دارند، به 
همیـن دلیـل انتظـار مـی رود كـه جامعه آمـاری مورد بررسـی 

وضعیـت تجربی به نسـبت مناسـبی داشـته باشـند.
اختیار  در  زمین  ی  گستره  كه  دهد  می  نشان   1 جدول 
 24/4 میانگین  و  هكتار   180 تا   1/5 بررسی  مورد  كشاورزان 

هكتار بود. انحراف معیار معادل 37/48 نیز بیانگر پراكندگی 
از نظر گستره زمین زراعی در اختیار است.  باالی كشاورزان 
برای بررسی بیشتر این موضوع، كشاورزان در سه دسته خرده 
بزرگ  و  تا 50 هكتار(  مالكان متوسط)5  )تا 5 هكتار(،  مالک 
تحقیق  های  یافته  گرفتند.  قرار  هكتار(   50 از  )بیش  مالكان 
نشان از آن داشت كه بیشتر كشاورزان )71 درصد( در دسته 
مالكان متوسط قرار دارند، مالكان خرده پا و بزرگ مالكان نیز 

هر كدام با 16/1 و 12/9 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.
 یافته های تحقیق نشان دادند كه در هر 26 مورد، اختاف 
و شكاف محسوسی میان وضعیت دانشی كشاورزان و وضعیت 
ای  حرفه  دانش  موجود  وضعیت  نظر  از  دارد.  وجود  مطلوب 
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میانگین  با  وضعیت  بدترین  كشاورزی،  آب  بهینه  مدیریت 
وسایل  كاربرد  با  آشنایی  به  مربوط  ترتیب  به  )كم(   2 از  كمتر 
اقتصاد  با اصول كاربردی  اقلیم شناسی، آشنایی  و  ساده هوا 
كشاورزی، روش های كنترل رطوبت خاک، روش های تغذیه 
سیاب،  پخش  و  كنترل  های  روش  زیرزمینی،  های  آب 
اهمیت و روش های ایجاد تشكل 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 كانال درجه دو، سه و چهار است. هم چنین، 
كشاورزان در زمینه هایی وضعیت دانشی بهتری داشتند، كه 
عبارتند از: اهمیت تسطیح اراضی و روش های آن، روش های 
و  اهمیت  كشتزارها،  در  آب  مدیریت  و  آبیاری  بهینه  و  نوین 
روش های قطعه بندی اراضی، مدیریت مصرف آب در هنگام 
موتور  انواع  نگهداری  و  سرویس  و  بهینه  كاربرد  خشكسالی، 
تعیین  های  روش  و  زهكش  احداث  روش  و  اهمیت  پمپ، 

فاصله و دور آبیاری ) جدول 2(.

در  كشاورزان  ای  حرفه  دانش  مطلوب  وضعیت  بررسی 
زمینه مدیریت بهینه آب كشاورزی، نشان می دهد كه از نظر 
مدیران طرح و كارشناسان موضوعی، همه موارد از یک سطح 
تأسیسات  از  بهینه  استفاده  برای  میانگین  از  باالتر  حداقلی 
موجود و فنآوری های مرتبط با مدیریت آب كشاورزی كه در 
آینده به كشاورزان عرضه خواهد شد، برخوردار هستند. یافته 
های تحقیق نشان داد كه استاندارد دوره هایی نظیر آشنایی 
رطوبت  كنترل  روش های  آبیاری،  اقتصاد  كاربردی  اصول  با 
پاسخگویان  نظر  از  انهار  پوشش  مناسب  روش های  و  خاك 
در حد متوسط برآورد شده است و بنابراین از نظر این دسته 
از كارشناسان، نیاز به این دوره ها كمتر از سایر دوره ها می 
نظیر  هایی  دوره  كه  داد  نشان  همچنین  ها  یافته  این  باشد. 
روش های مقابله با خشكسالی، آشنایی با انواع زه كش های 
اراضی  تسطیح  اهمیت  ها،  آن  از  نگهداری  و  لوله ای  و  روباز 
آبراه درجه دو، سه  احداث  و  انهار  پوشش  و  آن  و روش های 
و چهار از نیازهای بسیار باالی كشاورزان هستند )جدول 2(. 

نیاز آموزشـی در زمینه مدیریت بهینه آب کشاورزی

روش های آبیاری تحت فشـار ) قطره ای، بارانی و ...( 
روش های كنترل و پخش سیاب 

روش هـای تغذیه آب های زیر زمینی 
روش های بهینه سازی آبیاری سنتی 

روش هـای تعیین نیاز آبی گیاه 
روش هـای تعیین فاصله و دور آبیاری 

مدیریت مصرف آب در هنگام خشكسـالی 
آشـنایی و نحوه كاربرد ماشـین ها و ادوات پیشرفته آبیاری 

اهمیت تسـطیح اراضی و روش های آن 
روش های مقابله با خشكسالی 
روش های مناسب پوشش انهار 
اهمیت و روش احداث زهكش 
روش های كنترل رطوبت خاك 

كاربرد بهینه و سـرویس و نگهداری انواع موتور پمپ 
تعیین زمان آبیاری مناسـب با كمك ابزار جدید آبیاری 

روش هـای نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در مزرعه 
چگونگی اسـتفاده، حفظ و نگهداری از تاسیسـات جدید آبیاری 

اهمیت و روش های ایجاد تشـكل های آب بران 
آشـنایی با اصول كاربردی اقتصاد آبیاری 

آشـنایی با گونه های مناسب با وضعیت آبی منطقه 
آشـنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیم شناسی 

اهمیت و روش های تخلیه رسـوب از آبراه های انتقال آب 
پوشـش انهار و احداث آبراه درجه دو، سه و چهار 

اهمیـت و روش های قطعه بندی اراضی 
آشـنایی با انواع زه كش های روباز و لوله ای و نگهداری از آن ها 

روش هـا و چگونگی احداث جاده بین مزارع 

Z

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

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

سطح معنی داری

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

جدول2- تعیین نیازهای آموزشی بهره برداران در زمینه مدیریت بهینه آب كشاورزی با استفاده از آزمون نشانه  

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

نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...
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عنوان نیاز آموزشی

روش های كنترل و پخش سیاب 
روش هـای تغذیه آب های زیر زمینی 

آشـنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیم شناسی 
روش های آبیاری تحت فشـار ) قطره ای، بارانی و ...( 

روش های مناسب پوشش انهار 
آشـنایی با اصول كاربردی اقتصاد آبیاری 

آشـنایی و نحوه كاربرد ماشـین ها و ادوات پیشرفته آبیاری 
روش هـا و چگونگی احداث جاده بین مزارع 

اهمیت و روش های ایجاد تشـكل های آب بران 
روش های مقابله با خشكسالی 

تعیین زمان آبیاری مناسـب با كمك ابزار جدید آبیاری 
روش های كنترل رطوبت خاك 

اهمیـت و روش های قطعه بندی اراضی 
آشـنایی با انواع زه كش های روباز و لوله ای و نگهداری از آن ها 

پوشـش انهار و احداث آبراه درجه دو، سه و چهار 
آشـنایی با گونه های مناسب با وضعیت آبی منطقه 

روش هـای تعیین نیاز آبی گیاه 
اهمیت و روش های تخلیه رسـوب از آبراه های انتقال آب 

اهمیت و روش احداث زهكش 
چگونگی اسـتفاده، حفظ و نگهداری از تاسیسـات جدید آبیاری 

اهمیت تسـطیح اراضی و روش های آن 
روش های بهینه سازی آبیاری سنتی 

مدیریت مصرف آب در هنگام خشكسـالی 
روش هـای تعیین فاصله و دور آبیاری 

روش هـای نوین و بهینه آبیاری و مدیریت آب در مزرعه 
كاربرد بهینه و سـرویس و نگهداری انواع موتور پمپ 

تغییرپذیری ضریب 

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

انحراف معیار

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

اولویت

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

جدول2- تعیین نیازهای آموزشی بهره برداران در زمینه مدیریت بهینه آب كشاورزی با استفاده از آزمون نشانه  

میانگین

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

نیازهای  از  یک  هر  ابتدا  آموزشی،  نیازسنجی  برای 
آموزشی ای كه در مرحله پیش به شكل معنی داری به عنوان 
جدید  متغیر  قالب  در   ،)2 جدول   ( شد  تعیین  آموزشی  نیاز 
كه  تغییرپذیری  ضریب  شاخص  از  استفاده  با  و  شد  تعریف 
آموزشی  نیاز  هر  میانگین  به  معیار  انحراف  تقسیم  حاصل 
شد  اقدام  آموزشی  نیازهای  بندی  اولویت  به  نسبت  است، 

)جدول 3(.
مهم  دهند،  می  نشان  تحقیق  های  یافته  كه  گونه  همان 
ترین نیاز آموزشی كشاورزان محدوده مورد مطالعه با ضریب 
سیاب  پخش  و  كنترل  روش های   ،CV=40 تغییرپذیری 
است. پس از این، نیازهای آموزشی روش های تغذیه آب های 
زیر زمینی، آشنایی با كاربرد وسایل ساده هوا و اقلیم شناسی 

و روش های آبیاری تحت فشار به ترتیب با ضریب تغییرپذیری 
47، 53 و 60 از جمله مهم ترین نیازهای آموزشی كشاورزان 

هستند. 
انتهای  در  كه  داد  نشان  تحقیق  از  بخش  این  های  یافته 
فهرست نیازهای آموزشی، عناوینی از قبیل مدیریت مصرف 
دور  و  فاصله  تعیین  های  روش  خشكسالی،  هنگام  در  آب 
در  آب  مدیریت  و  آبیاری  بهینه  و  نوین  روش های  آبیاری، 
مزرعه و كاربرد بهینه و سرویس و نگهداری انواع موتور پمپ 
و   148  ،127  ،116 تغییرپذیری  ضریب  مقدار  با  ترتیب  به 
باال بودن ضریب تغییرپذیری،  به  با توجه  163 قرار دارند كه 
از اهمیت نسبی كمتری در مقایسه با سایر نیازهای آموزشی 

برخوردار هستند.

بـه  كشـاورزان  دانشـی  و  آموزشـی  رفتـار  شـناخت  بـرای 
كار  پیشـینه  سـن،  تحصیـات،  سـطح  ی  رابطـه  بررسـی 
و  ترویجـی  و  آموزشـی  هـای  دوره  در  شـركت  كشـاورزی، 
گسـتره زمیـن آبـی بـا میـزان دانـش حرفـه ای كشـاورزان در 

بـرای  شـد.  پرداختـه  كشـاورزی  آب  بهینـه  مدیریـت  زمینـه 
ایـن منظـور، درآغـاز نمـره هـای دانـش كنونـی هر كشـاورز در 
زمینـه ی مدیریـت بهینـه ی آب كشـاورزی جمـع و شـاخص 
جدیـد دانـش حرفـه ای كشـاورزان در قالـب طیـف لیكـرت به 
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دسـت آمـد و نتیجـه بیانگـر ایـن مطلـب بـوده كـه 70/9 درصد 
از پاسـخگویان از نظـر دانـش حرفـه ای مدیریـت بهینـه آب 
كشـاورزی در سـطح بسـیار پایین )4تـن، 3/2 درصـد( و پایین 
)84 تـن،67/7 درصـد( هسـتند. همیـن یافتـه هـا نشـان مـی 
دهـد كـه تنهـا 6/5 درصد از كشـاورزان سـطح دانـش حرفه ای 

بسـیار باالیـی دارنـد. 
بـه منظـور بررسـی تأثیـر شـركت در دوره هـای آموزشـی و 
ترویجـی در دانـش حرفـه ای كشـاورزان  از آزمـون مـن ویتنی 

كـه كشـاورزان شـركت كننـده  اسـتفاده شـد و مشـخص شـد 
در كاس هـای آموزشـی و ترویجـی سـطح دانـش حرفـه ای 
باالتـری نسـبت بـه كشـاورزانی كـه دوره ای را نگذرانـده انـد، 
دارنـد )جـدول4( و سـطح دانش حرفـه ای مدیریـت بهینه آب 
كشـاورزان شـركت كننـده در كاس هـای آموزشـی و ترویجـی 
بـا میانگیـن رتبـه 65/17 باالتر از سـطح دانش كشـاورزانی بود 

كـه در كاس هـای مزبـور شـركت نكـرده بودنـد. 

شرکت

كرده
نكرده

 z مقدار

3/702

انحراف معیار

23/06
4/69

اولویت

U
712

اولویت

p
0/000

جدول4- تأثیر دوره های آموزشی ترویج در دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب  

میانگین رتبه

65/17
46/50

رویه تحصیل

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه و دیپلم

کای اسکوار

9/350

میانگین رتبه

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

سطح معنی داری

0/025

جدول5- تأثیر تحصیل در دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب كشاورزان   

تعداد

52
32
8

32

بـه منظـور بررسـی رابطـه میـان شـمار دوره های آموزشـی 
از ضریـب  و ترویجـی و میـزان دانـش حرفـه ای كشـاورزان، 
همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد، نتایـج نشـان دادنـد كـه 
  rsc = 0/516 دانـش حرفه ای كشـاورزان با ضریب همبسـتگی
و سـطح معنـی داری Sig = 0/000 رابطـه مسـتقیم و قـوی بـا 
شـمار دوره هـای آموزشـی و ترویجـی دارد، بـه ایـن معنـی كه 

هـر دو متغییـر از رونـدی رو بـه رشـد در كشـاورزان برخـوردار 
بودند.

گروه  در  كشاورزان  ای  حرفه  دانش  میان  اختاف  بررسی 
كروسكال  آزمون  از  استفاده  با  كه  نیز  تحصیلی  مختلف  های 
میان  داری  معنی  تفاوت  وجود  از  نشان  شد،  انجام  والیس 

كشاورزان با سطوح تحصیلی مختلف داشت )جدول 5(.  

بـه منظـور یافتـن رفتـار دانشـی كشـاورزان محـدوده طرح 
در  زهكشـی  و  آبیـاری  فرعـی  هـای  شـبكه  تجهیـز  و  توسـعه 
میـان  رابطـه  شـدت  و  نـوع  بررسـی  بـه  رامشـیر،  شهرسـتان 
كار  پیشـینه  سـن،  متغیرهـای  و  مزبـور  ای  حرفـه  دانـش 
ضریـب  ی  محاسـبه  بـا  آبـی  زمیـن  ی  گسـتره  و  كشـاورزی 
وجـود  بیانگـر   6 جـدول  شـد.  اقـدام  اسـپیرمن  همبسـتگی 
رابطـه ای معنـی دار میـان سـن و پیشـینه كار با میـزان دانش 
حرفـه ای كشـاورزان و نبـود رابطـه ی معنـی دار میان گسـتره 

آبـی و دانـش حرفـه ای كشـاوزران اسـت. زمیـن 

رویه تحصیل

متغیر
سن

پیشینه 
كاركشاورزی

گستره زمین آبی

میانگین رتبه

P
0/004
0/010
0/104

همبسـتگی میـان دانـش حرفـه ای مدیریـت  جـدول6- 
بهینـه آب و سـن، تجربـه كشـاورزی و  گسـتره ی زمیـن 

آبـی كشـاورزان   

تعداد

r
0/264
0/233
0/147

نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...
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شماره 33، تابستان 94

بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق نشـان داد كه نزدیک به دو سـوم بهـره برداران 
از نظر دانش حرفه ای مدیریت بهینه آب كشـاورزی در سـطح 
بسـیار پاییـن و پاییـن قـرار دارنـد، یافتـه هـای ایـن بخـش از 
تحقیـق متناسـب بـا یافتـه هـای بورتـون )2006( اسـت، وی 
بیـان مـی دارد كـه كمبـود دانـش فنی و مهـارت كشـاورزان در 
زمینـه بكارگیـری شـیوه هـای بهینـه مدیریت آب كشـاورزی، 
از دالیـل مهـم پاییـن بودن كارآیـی و بهره وری مصـرف آب در 
بخش كشـاورزی كشـورهای در حال توسـعه اسـت. هم چنین 
ایـن یافتـه هـا بـا نتایـج تحقیقـات كریمـی و سـعدی)1385( و 

اجـو و همكاران )2011( شـبیه اسـت.
كـه  داد  نشـان  كشـاورزان  آموزشـی  نیازهـای  بررسـی     
كشـاورزان در زمینـه هـای روش های كنترل و پخش سـیاب، 
كاربـرد  بـا  آشـنایی  زمینـی،  زیـر  تغذیـه آب هـای  روش هـای 
وسـایل سـاده هـوا و اقلیم شناسـی، روش هـای آبیـاری تحـت 
فشـار، روش هـای مناسـب پوشـش انهـار، آشـنایی بـا اصـول 
كاربـردی اقتصـاد آبیـاری و آشـنایی و نحـوه كاربرد ماشـین ها 
آمـوزش  بـه  اولویـت  ترتیـب  بـه  آبیـاری  پیشـرفته  ادوات  و 

بیشـتری نیـاز دارنـد. 
یافتـه هـای ایـن تحقیق در زمینـه كمبود دانش كشـاورزان 
در زمینه آشـنایی با كاربرد وسایل سـاده هوا و اقلیم-شناسی، 
روش هـای كنتـرل رطوبـت خـاک، روش هـای آبیـاری تحـت 
فشـار، روش های مناسـب پوشـش انهـار، چگونگی اسـتفاده، 
حفـظ و نگهـداری از تاسیسـات جدیـد آبیـاری، پوشـش انهار 
و احـداث كانـال درجـه دو، سـه و چهـار بـا نتایـج تحقیـق اجو 
و همـكاران )2009( یكسـان اسـت. ایشـان بیشـتر كشـاورزان 
را بـدون دانـش پایـه در مـورد نیاز آبـی محصوالت كشـاورزی، 
برنامـه آبیـاری و مهـارت نگهداری و بـه كارگیری سـامانه های 

آبیـاری مـی دانند.  
در  كـه  كشـاورزانی  ای  حرفـه  دانـش  بیـن  چنیـن،  هـم 
افـرادی  بـا  ترویجـی شـركت داشـتند  و  آموزشـی  دوره هـای 

و  تفـاوت معنـی داری وجـود داشـت  انـد  نكـرده  كـه شـركت 
بـا  نهایـت دانـش حرفـه ای كشـاورزان رابطـه مسـتقیمی  در 
میـزان سـن و پیشـینه كار كشـاورزی داشـت كـه ایـن موضـوع 
مـی توانـد تأكیدی بـر رابطه ی تجربـه بر افزایـش دانش حرفه 
ای كشـاورزان باشـد، موضوعـی كه در سـالیان اخیر بـا رویكرد 
دوبـاره ترویـج بـه شناسـایی و رشـد و گسـترش دانـش بومـی 
كشـاورزان در زمینـه مدیریـت بهینـه آب كشـاورزی، جایـگاه 
ممتـازی در بررسـی هـای مربوط بـه مصرف بهینـه آب به ویژه 
در شـرایط خشكسـالی پیـدا كـرده اسـت. بـا در نظـر گرفتـن 

یافتـه هـای ایـن تحقیـق، پیشـنهاد مـی شـود:
انتقــال دانــش حرفــه ای مدیریــت آب ضمــن  بــرای   -
توجــه بــه اصــول آمــوزش بزرگســاالن، از روش هــای آموزشــی 
ــای  ــه رخ، بازدیده ــای رخ ب ــدار ه ــد دی ــاال مانن ــل ب ــا تعام ب
از كشــتزارهای نمایشــی و كارگاه هــای آموزشــی  میدانــی 

ــود. ــتفاده ش اس
- بیسـت و شـش عنـوان مـورد بررسـی بـه صـورت پودمـان 
مدیریـت بهینـه آب كشـاورزی بـرای آگاهی بیشـتر كشـاورزان 
در دوره هـای آمـوزش مهارت آمـوزی مورد توجه قـرار گیرند.
و  خشكسـالی  شـرایط  بـر  مبتنـی  آموزشـی  هـای  دوره   -
اقلیـم ماننـد روش هـای آبیـاری  بـا شـرایط تغییـر  سـازگاری 
تحـت فشـار ) قطـره ای و بارانـی(، روش هـای كنتـرل و پخـش 
سـیاب، روش هـای تغذیـه آب هـای زیـر زمینـی، روش هـای 
رویارویی با خشكسـالی و آشـنایی با كاربرد وسـایل سـاده هوا 

یابنـد. اولویـت بیشـتری  اقلیم شناسـی  و 

سپاسگزاری
ایـن پژوهـش بـا حمایـت هـای مالـی شـركت جهـاد نصـر 
كرمانشـاه و مهندسـین مشـاور آسـارآب در قالـب پـروژه طـرح 
و سـاخت شـبكه فرعـی آبیـاری و زهكشـی واحد عمرانـی 1 از 
سـاحل راسـت رامشـیر انجـام شـده اسـت كـه بدیـن وسـیله از 

حمایـت هـا و پشـتیبانی هـای آنـان قدردانـی مـی شـود.

منبع ها
احسانی، م. خالدی، ه. )1382(. بهره وری آب كشاورزی، گروه كار سیستم های آبیاری در مزرعه، تهران: كمیته ملی 

آبیاری و زهكشی ایران. مجموعه مقاالت یازدهمین همایش كمیته ملی آبیاری و زهكشی ایران. 687-670.
آبیاری، مجموعه مقاالت هشتمین سمینار كمیته ملی  اكرمی، م.ت. )1375(. چگونگی مشاركت زارعین در مدیریت 

آبیاری و زهكشی ایران. 16-3.



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 94

چرم چیان لنگرودی، م. چیذری، م. )1384(. تعیین نیازهای آموزشی نوغان داران )بررسی موردی در استان گیان(،  
فصلنامه پژوهش و سازندگی، 67)2(:  35-25.

فروغی، ف. محسن خانی، ا. كریمی، م. )1385(. بررسی وضعیت منابع آب منطقه فسارود داراب طی خشكسالی های 
اخیر،  نشریه پیام آب، 26)4(: 68-65. 

كریمی، س. سعدی، ح.ا. ) 1385(. بررسی نیازهای آموزشی كشاورزان در زمینه بهره برداری مناسب در زمینه آب و 
خاك، همایش خاك، محیط زیست و توسعه پایدار، 2 اردیبهشت، تهران. 42-40.

گودرزی، س. شعبانعلی فمی، ح. موحد محمدی، ح. جال زاده، م. )1388(. بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار 
بر ادراك كشاورزان شهرستان كرج نسبت به مشكات مدیریت آب كشاورزی، نشریه اقتصاد و توسعه كشاورزی )علوم و صنایع 

كشاورزی(، 23)2(: 62-55. 
محمودی، ب. سرلک، م. ) 1387(. برآورد عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آب و جایگاه ایران در منطقه از نظر توسعه 

پایدار. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مركز تحقیقات استراتژیک. معاونت پژوهش های اقتصادی.
سلیمانی، ح. حسنلی، ع.م. )1387(. محاسبه قیمت تمام شده، بهره وری مصرف و ارزش افزوده آب برای محصوالت 

عمده در منطقه خشک داراب. فصلنامه دانش كشاورزی ایران، 5)1(: 60-45.
مهرنگار، س. حسینی نیا، غ.ح. ) 1388(. شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی های مرغداری و عوامل موثر 

برآن: مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی، تعاون.20)209 و 208(: 28-17.

Altschuld, J. & Witkins, B. R. (2002). From needs assessment to action: Transforming needs in to 
solution strategies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Bradshaw, J. (1972). The Concept of Social Need New Society. London: Ama Pub.
Burton, M. Marsh, S. and Patterson, J. (2006). Community attitudes towards water management 

in the Moore Catchment, Western Australia. Agricultural Systems, IN PRESS, [On-line], Available on 
WWW: URL: http://www.sciencedirect.com

Chapman, M. Chapman, L. Dore, D. (2009). National needs and gaps analysis of on-farm irrigation 
tools, Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts.

Forouzani, M. & Karami, E. (2010). Agricultural water poverty index and sustainability. Agrono-
my for Sustainable Development, 31(2): 415-431.

Hamdy A. Ragab, R. & Scarascia-Mugnozza, E. (2003). Coping with water scarcity: water saving 
and increasing water productivity. Irrigation Drainage, 52: 3- 20.

Hjorth, P. (2003). Knowledge development and management for urban poverty alleviation. Habitat 
International, 27: 381-392

Ingram, J. (2008). Are farmers in England equipped to meet the knowledge challenge of sustaina-
ble soil management? An analysis of farmer and advisor views. Journal of Environmental Management, 
86: 214-228.

Kaplan, M. (2003). Intergenerational programming in extension needs assessment as planning tool. 
Journal of extension, 41(4): 23-35.

Kaufman, R. Leigh, D. Watkins, R. Platt, W.A. (2000). Alternate Models of Needs Assessment: 
Selecting the Right One for Your Organization. Human Resource Development Quarterly, 11(1): 87-96

Khorassani, A. Hassanzadeh, B.K. (2007). Need Assessment (Operational Strategies).
Miller, A.J. Osinski, M.D. (2002). Training Needs Assessment, www.ispi.org

نیاز آموزشی مدیریت بهینه ...



95فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 33، تابستان 94

Ojo, O.D. Connaughton, M. Kintomo, A.A. Olajide-Tawio, L.O. Afolayan, S.O. (2011). Assess-
ment of irrigation systems for dry season vegetable production in urban and peri-urban zones of Iba-
danand Lagos, Southwestern Nigeria, African Journal of Agricultural Research, 6(2): 236-243.

Palacios, K. (2003). Developing a comprehensive needs assessment model for implementation 
continuing education. Retrieved from http://www.trizjournal. com/archives/2003/07/e/05.pdf/

Pereira, L. Cordery, S. I. Iacovides, I. (2009). Coping with water scarcity. Addressing the challeng-
es. Lisboan & Sydney: Springer.

Purushottam, K.A. Pandey, S.L. (2008). Training needs of farmers on soil and water conservation 
in hilly watershed of Uttarakhand state, Indian journal of soil conservation, 36(1): 18-23.

Rai, D.P. Singh, K. (2008). Awareness, attitude and training needs of farmers about recommended 
practices in watershed development program, Indian Res. J. Ext.Edu. 8(2&3): 89- 92.

Rijsberman, F.R. (2006). Water scarcity: Fact or fiction? Agricultural Water Management, 80: 5-22.
Slegers, M.F.W. (2008). If only it would rain: Farmers’ perceptions of rainfall and drought in 

semi-arid central Tanzania. Journal of Arid Environments, 72: 2106- 2123.
Sullivan, C. (2002). Calculating a water poverty index. World development, 30 (7): 1195-1211.
Tao, Y.H. Yeh, C.R. Sun, S.H. (2006). Improving Training Needs Assessment Processes via the 

Internet: System Design and Qualitative Study. Internet Research, 16 (4): 427- 449.
Vasquez, M.L. Gomez, C.F. Lopez, A.M. Robledo, J. (2000). Knowledge management systems 

assessment: a conceptual framework and a methodological proposal. The proceedings of IAMOT, Con-
ference on Technology Management, Track 15-Knowledge Management.

Veale, R. J. (2002). Iowa training and education needs assessment. Retrieved from  http://www.
state.ia.us/educate/ecese/is/hiraids/rd5/tenaelemo1.pdf/

World Bank (2010) Social Capital. Available at: http://www.worldbank.org/poverty/scapital/ in-
dex.htm.



Educational needs of optimal management of irrigation among farmers 
Ramshir

A. Zare1, N. zolali2

1- Ph.D Student in Agricultural Education Khozestan Ramin Agricultural and Natural Resources University, Ahvaz, Iran
2- Ph.D Student in Agricultural   Extention,Tarbiat Modares Agricultural and Natural Resources University, Tehran, Iran

 

 

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-experi-
mental. 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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