
87- 98، ص 1390، بهار 1، شماره 1مجله مدیریت آب و آبیاري، دوره 

  

:بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهاي جدید آبیاري توسط کشاورزان

  مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

 محمدرضا محبوبی
*1

، محمد اسماعیلی اول 
2

 و جعفر یعقوبی 
3

(E-mail: mahboobi47@yahoo.co.in)

  )4/3/90:  تاریخ پذیرش- 6/10/89: تاریخ دریافت(

  

  چکیده

 و مـشارکت    رود بـه شـمار مـی      کـشاورزي هـاي    محدودکننده توسـعه فعالیـت     اصلی کمبود آب یکی از عوامل    

 این تحقیق با هدف شناسـایی عوامـل         .وري آب زراعی حیاتی است    به منظور بهبود مدیریت مزرعه و بهره      کشاورزان  

. شده اسـت  آبیاري مزارع توسط کشاورزان غرب شهرستان بشرویه انجام          جدیدبازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهاي      

جامعه آماري تحقیق کلیه کشاورزان ساکن در روستاهاي غـرب شهرسـتان بـشرویه بـه                . تحقیق حاضر توصیفی است   

ابـزار  . اي تصادفی با انتـساب متناسـب انتخـاب شـدند          گیري طبقه  نفر آنان با شیوه نمونه     80 نفر بودند که     100تعداد  

براي تعیین روایی آن از نظرات اعضاي هیأت علمی و کارشناسان ترویج  بوده است که نامهگردآوري اطالعات پرسش

  هـاي مختلـف    در مـورد بخـش     پایـایی ابـزار تحقیـق     ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي       . شد استفاده   کشاورزي و آبیاري  

 .ه اسـت انجام شد SPSSي افزار آمارنرم تحلیل اطالعات با استفاده از  تجزیه و . دست آمد  به 72/0 و   75/0نامه  پرسش

، ) درصـد  95با اطمینـان    (هاي جدید آبیاري    دار بین میزان استقبال کشاورزان از روش      گر رابطه معنی  نتایج حاصل بیان  

 نظـر   ،) درصـد  99با اطمینان   (هاي مذکور    از روش   براي استفاده  کشاورزاننوع اقدام انجام شده براي جلب مشارکت        

، میزان اهمیت اسـتفاده از      ) درصد 95با اطمینان   (ن در اثر کمبود آب      کشاورزان در مورد تهدیدات آینده کشاورزي شا      

بـا  (و تعداد مالقات کشاورزان با مـروج در طـول مـاه    )  درصد 99با اطمینان   (روشهاي جدید آبیاري براي کشاورزي      

  اري برگـز  . بـوده اسـت    هـاي جدیـد آبیـاري مـزارع       عوامل بازدارنده و پیشبرنده کـاربرد روش      و  )  درصد 99اطمینان  

هاي جدید آبیاري از جمله پیشنهادهاي این  براي استقرار روشتسهیل استفاده کشاورزان از وام  هاي آموزشی و    کالس

  . مطالعه بوده است
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مقدمه                                   

تـرین موضـوع مـورد     اصلی،مسئله کمبود منابع آب 

 2050تـا سـال     زیـرا   خواهـد بـود     در آینـده    بحث جهان   

 میلیـارد نفـر خواهـد    4/9جمعیت جهان بـه مـرز     میالدي

مواد غذایی و حفـظ محـیط       رسید و درنتیجه تأمین آب و       

زیست مهمترین دغدغه مدیران و رهبران کشورها خواهد        

ویژه براي کشورهاي خاورمیانه بـسیار  این وضعیت به  . بود

کننده است که با پنج درصد جمعیت جهان تنهـا بـه            نگران

در . )5(هـاي شـیرین دسترسـی دارنـد         یک درصد از آب   

آبیـاري و   هـاي نـوین     شرایط فعلـی، اسـتفاده از فنـاوري       

کارهـاي مهـم و مـؤثر    مدیریت اقتصادي آب از جملـه راه  

مقابله با بحران کمبود آب در بخش کشاورزي اسـت کـه            

 80بازده آبیاري را در آبیاري تحت فشار به شیوه بارانی تا 

بـا  ). 9(دهد   درصد افزایش می   95اي تا   و در آبیاري قطره   

در زمینـه   عوامل بازدارنده و پیشبرنده مختلفـی        ،این حال 

هاي جدید آبیاري توسط کشاورزان وجـود       کاربرد فناوري 

تواند بـه دو   عدم پذیرش هر نوآوري یا عملیاتی می   .دارند

فرد تمایل به پذیرش ندارد و دیگر اینکه قادر         : علت باشد 

   .)14 (به پذیرش نیست

هـاي جدیـد توسـط      دالیل عـدم پـذیرش فنـاوري      

ــرده ــشاورزان خ ــو ک ــواردي چ ــامل م ــا را ش ــیهپ   ن توص

هاي نامناسب و گـران، ناکـامی تـرویج در انتقـال            فناوري

  هــاي جدیــد، ناکارآمــدي در شــناخت پیچیــدگیفنــاوري

هاي زراعـی کوچـک، شـناخت محـدود محققـان از            نظام

کشاورزان و درك محدود مسایل آنان، فقدان درك عوامل         

 گیري کـشاورزان، فقـدان سـازوکار      مؤثر بر فرآیند تصمیم   

ــ  ــویه انتق ــشاورزان از  دوس ــدك ک ــات، درك ان ال اطالع

هاي جدید، نرخ بـاالي شکـست هنگـام پـذیرش           فناوري

 ها و فقدان تسهیالت اعتباري کافی دانـسته اسـت         نوآوري

)21(.

 ،تجـارب آموزشـی   دهنده تأثیر مثبت     نشان اتمطالع

هـاي  فنـاوري مالکیت مزرعه و درآمد سالیانه بر پـذیرش          

 و فیلــسون. )12 (توســط کــشاورزان اســتحفاطــت آب 

دار پذیرش عملیـات حفاظـت         بسیار معنی  ه رابط به سرمن

 مزرعه تحت عملیـات     ه انداز ،سطح آموزش رسمی  با  آب  

کشاورزان اشاره کـرده و     حفاظتی و میزان درآمد ناخالص      

گر این است که زارعـانی کـه        بیان و همکاران     دالن همطالع

راي  بـوده و دا    کشاورزي به عنوان منبع اولیه درآمـد آنهـا        

، تمایــل بیــشتري بــه پــذیرش انــدي بــودهبزرگتــرمــزارع 

 .)16 و   13 (انـد   هـاي حفاظـت منـابع آب داشـته          نوآوري

هاي حفاظت برنامه حمایت سازمانی از  سماگاالو،همچنین

ــروه  ــشارکت زارع در گ ــل در  آب و م ــاري دخی ــاي ک ه

هاي بسیار مهم براي کـاربرد عملیـات          حفاظت را، محرك  

هـاي  وي تأمین به موقع نهـاده     . )23( داند  حفاظت آب می  

هـاي مزرعـه      گـردش  حفاظت آب،  دسترسی به ابزار   فنی،

براي مشاهده عملیات حفاظتی سـایر زارعـان، توجـه بـه            

هـاي    هـاي زارعـان در مـورد اهـداف آتـی برنامـه            دیدگاه

روز نگهداشـتن   هاي کمـک مـالی، بـه        حفاظت آب، برنامه  

هاي نظارت    امهاطالعات زارعان و مشارکت زارعان در برن      

هــاي بعــدي  ســاز اســتمرار پــذیرش  زمینــه رابــر محــیط

 نتــایج مطالعــه .دانــسته اســتهــاي حفاظــت آب  برنامــه

هاي فردي کشاورزان   راگووانشی و گوئل نشان داد ویژگی     

بر استفاده اقتصادي و کارا از آب آبیـاري تأثیرگـذار بـوده      

و هید و نیف تمرکز اختیارات کارکنان دولتی        . )22( است

نگرش منفی کارکنان در قدرت بخشی به جوامع محلی را          

هاي مدیریت منابع آب    مانع مشارکت مردم محلی در طرح     

دانـسته و بــر شــناخت ارزش مــشارکت و تغییــر دیــدگاه  

 اندهاي آموزشی تأکید نمودهکارکنان دولتی از طریق برنامه

کولشرشتا و براون در تحقیـق خـود نتیجـه گرفتنـد        . )17(

اورزان در مـورد اثــرات اقتـصادي و زیــست   نگـرش کــش 

داري بر تصمیم آنان به پـذیرش       محیطی آبیاري تأثیر معنی   

آبیاري داشته است و ادراکات منفی آنان در مـورد اثـرات            

آور آن روي کیفیـت محـیط       اقتصادي آبیاري و اثرات زیان    

  . )19( ویژه شوري خاك مانع پذیرش آنان استزیست به

ر تحقیــق خــود نــشان دادنــد بوالنــد و همکــاران د

پذیرش عملیات مدیریت منابع آب به عملکرد محصول و         

کارایی مصرف آب مرتبط نیست بلکه پذیرش داوطلبانه و         

گـذاري بـر روي منـابع و        تمامی عملیات، نیازمند سـرمایه    

. )11( هاي آموزشی چهره به چهـره اسـت       تمرکز بر روش  

ـ         اتنتایج مطالع  کـارگیري  ه نـشان داد عوامـل بازدارنـده ب

اي عدم دسترسی به لـوازم بـا        مناسب سیستم آبیاري قطره   
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هاي متـولی،   گیري خدمات توسط شرکت   کیفیت، عدم پی  

هزینه باالي اجراي سیستم، فقدان سـرمایه بـراي مالکیـت       

اي، تأخیر در تأیید وام و نقص فنی        حداکثري آبیاري قطره  

ات دیگر تحقیق نتایج  همچنین   .)24( در سیستم بوده است   

ــاوري و     ــودمندي فن ــت زارع، س ــرش مثب ــشان داد نگ ن

همکاري بین دولت محلـی و کـشاورزان باعـث افـزایش            

کهنسال . )20( هاي نوین آبیاري شده استپذیرش فناوري 

و همکاران متغیرهاي تعداد نیروي کار خـانوادگی، تعـداد          

قطعات زمین، تعداد محصوالت و وضـعیت دسترسـی بـه       

 انددانسته بر پذیرش آبیاري بارانی     آب را داراي تأثیر منفی    

ــی.)7( ــاتی و الري ب ــه   حی ــوزش و توجی ــه آم ــوجهی ب ت

ها و کیفیت تجهیزات  کشاورزان در نصب و کاربرد سیستم     

هـاي  دالیل عدم اقبال کشاورزان به طرح     ساخته شده را از     

جاللـی و کرمـی در      . )4( انـد آبیاري تحت فـشار دانـسته     

تـداوم فنـاوري آبیـاري      اي با هدف بررسـی عـدم        مطالعه

بـارانی در بــین کــشاورزان، نتیجــه گرفتنــد موانــع تــداوم  

هاي زارعان شامل باال بودن سن و       فناوري مذکور، ویژگی  

پایین بودن سطح سواد و مهـارت آنهـا، کوچـک و چنـد              

اي و پراکنده بودن مزارع آنهـا، ناسـازگاري فنـاوري           قطعه

تابی آب در   دلیـل بـاال بـودن سـطح ایـس         آبیاري بارانی بـه   

منطقه، بارندگی زیاد، بادخیز بودن منطقه و ضـعف نظـام            

عزیـزي خـالخیلی و زمـانی  در         . )3( اجرایی بوده اسـت   

مطالعه خود نشان دادنـد موانـع مـشارکت کـشاورزان در            

زمینه مدیریت آبیاري، توزیع نـابرابر آب در بـین مـزارع،            

 نارضایتی از مأموران اداره آب و نرخ بـاالي آب مـصرفی           

  مهمتـرین مـشکالت   در تحقیـق منفـرد      . )10 (بوده اسـت  

کمبود نیروي  ،   سیستم آبیاري تحت فشار    ندهداران پذیر باغ

 خـدمات حمـایتی، گرانـی قیمـت         فقـدان  ،کار متخصص 

ــدکی و ــات ی ــاز قطع ــوازم موردنی ــوازم  ول ــتفاده از ل  اس

 .)8( بـوده اسـت   هـاي مجـري     نامرغوب توسـط شـرکت    

همترین موانع و مشکالت    نشان دادند م  چیذري  و  نوروزي  

کــشاورزان در کــاربرد و اجــراي روشــهاي مــدیریت آب 

هـاي آموزشـی در زمینـه    دوره زراعی شامل عدم برگزاري   

هـاي آبیـاري، کوچـک      احداث، حفظ و نگهداري سیـستم     

هـاي آبیـاري،    بودن زمین زراعی و به صرفه نبودن سیستم       

ت و  کمبود مروجان آگاه از مسائل آبیاري، کمبـود اعتبـارا         

هاي آبیاري تحت فشار، عـدم      اندازي سیستم وام جهت راه  

ــشار،    ــت ف ــطحی و تح ــاري س ــهاي آبی ــاهی از روش   آگ

هاي ضعیف دولت در اجراي مدیریت آب زراعی، سیاست

کمبود ادوات آبیاري، هزینه زیاد تبدیل نهرهاي سـنتی بـه           

هـاي آبیـاري   نهرهاي سیمانی و بتونی، هزینه زیاد سیـستم   

هاي آبیاري، وزش باد    اي، بیمه نبودن سیستم   بارانی و قطره  

در سطح مزرعه و نبود بذرهاي اصالح شده براي شـرایط           

بامري و همکاران طی مطالعه خود      . )9( آبی بوده است  کم

عواملی چون وضعیت آب و هوایی نامناسب، نظام خـرده          

مالکی، نبود منبع آب مطمئن، الگوي کشت نامناسب، نبود         

 بـرداري، نگهـداري و    زینـه زیـاد بهـره     انرژي موردنیـاز، ه   

گذاري اولیه و مالحظات فرهنگـی و اجتمـاعی را           سرمایه

محدودکننده توسعه روشهاي آبیاري تحت فشار در استان        

مطالعه خوشـاب و    . )1( اندسیستان و بلوچستان برشمرده   

مالکیـت زمـین و حـق آبـه، مـشکالت           نـشان داد    نمازي  

 آب، فردگرایـی،    هاي نادرسـت استحـصال    شیوه(فرهنگی  

هـاي گروهـی، اختالفـات محلـی       عدم هماهنگی با تشکل   

هاي ارایـه   ، عدم اعتماد به طرح    )هاي قومی ناشی از چالش  

هاي اجرایـی، هزینـه مـالی مـشارکت،       شده توسط دستگاه  

گذاري اولیه،  سرمایه قوانین دست و پاگیر، باال بودن هزینه      

 و عـدم    هـا فقدان نیروهاي متخصص، دیربازده بودن طرح     

ــی از    ــات و طراح ــه مطالع ــردم در مرحل ــت دادن م دخال

هــاي  علــل عــدم اســتقبال کــشاورزان از طــرحمهمتــرین

  آبیاري و زهکشی در استان فارس اسـت        مشارکت مردمی 

دار بین آگاهی زارع از     فهام و همکاران به رابطه معنی     . )6(

هاي مدیریت منابع آب، سـطح مـشارکت در         اهداف طرح 

ی و ترویجی، سطح ارتباط بـا مـروج و          هاي آموزش کالس

هاي مدیریت پایدار منـابع آب و خـاك         مشارکت در طرح  

  .  )15( انداشاره کرده

گـر ایـن    نگاهی اجمالی به مطالعات انجام شده بیان      

اي از عوامـل فـردي، اقتـصادي، فنـی،          است که مجموعـه   

ارتباطی و سازمانی بـر کـاربرد و عـدم کـاربرد روشـهاي              

ــ  ــاري ت ــد آبی ــدجدی ــراي . أثیر گذارن ــون اج ــل چ   عوام

هـاي ترویجـی، نگـرش مثبـت زارع، سـودمندي،           آموزش
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هاي مدیریت منابع آب، سطح     آگاهی زارع از اهداف طرح    

کـارگیري روشـهاي    ساز بـه  تواند زمینه ارتباط با مروج می   

هـاي  عـدم برگـزاري دوره    جدید آبیاري باشد و در مقابل       

  انــدازياهآموزشــی، کمبــود اعتبــارات و وام جهــت ر   

هاي آبیاري تحت فشار، عـدم آگـاهی از روشـهاي         سیستم

آبیاري سطحی و تحـت فـشار، کمبـود مروجـان آگـاه از              

، عـدم   اي و پراکنده بودن مـزارع      چند قطعه  مسایل آبیاري، 

گیري خـدمات  دسترسی زارع به لوازم با کیفیت و عدم پی  

هاي متـولی بـه عنـوان مـانع در زمینـه            فنی توسط شرکت  

بـدیهی اسـت    . کندد روشهاي جدید آبیاري عمل می     کاربر

هـا در  شناسـایی عوامـل مـذکور و میـزان تأثیرگـذاري آن     

کاربرد روشهاي جدید آبیاري از آن جهت اهمیت دارد که          

 و شهرستان   استان خراسان جنوبی  بدانیم در شرایط کنونی     

 به واسطه شرایط خاص اقلیمـی خـود بـا بحـران             بشرویه

 کـاهش شـاخص   آن،منفـی   پیامدکه اند خشکسالی مواجه 

افـت شـدید   ، هااتالف دام، باغی، تولید محصوالت زراعی  

شور ، نشست زمین، هاي آب زیرزمینیسطح ایستایی سفره

 تخریـب   ،زایـی بیابـان ،  شدن و بد کیفیت شدن منابع آبـی       

مهــاجرت ، هــاي منــابع طبیعــیعرصــه محــیط زیــست و

ي شن و گرد و هاپدید آمدن طوفان و یان به شهرهایروستا

 استفاده بهینه از منـابع آب       ،رواز این . )2( بوده است خاك  

 در کـشاورزي    روشهاي نوین آبیـاري مـزارع     و استفاده از    

 ،با ایـن حـال    . شهرستان از اهمیت زیادي برخوردار است     

شواهد موجود حاکی از عدم اقبال کـشاورزان بـه کـاربرد            

ـ           روش ن اسـاس   هاي نوین آبیاري در مزارع بـوده و بـر ای

ــده و   ــق، تعیــین عوامــل بازدارن هــدف اصــلی ایــن تحقی

هاي نوین آبیاري توسط کـشاورزان      پیشبرنده کاربرد روش  

غرب شهرستان بشرویه در اسـتان خراسـان جنـوبی بـوده        

  . است

  

  هامواد و روش

منطقـه جغرافیـایی آن   این تحقیق توصـیفی بـوده و     

ر بخش ارسک و دهستان رقه در غرب شهرستان بشرویه د

 17این دهـستان شـامل      . استان خراسان جنوبی بوده است    

ها به شـیوه تـصادفی روسـتاهاي        روستا بوده که از بین آن     

خانیک، بـاغ دهـک، مجـد، موردسـتان، یگـی، هوگنـد و              

  کـه جمعیـت   باتوجـه بـه ایـن     . انـد جوزردان انتخاب شده  

 نفر بوده اسـت و      100برده  بردار در کل روستاهاي نام    بهره

و بـا   ) طبقـه (بردار در هـر روسـتا       جمعیت بهره باتوجه به   

اي بـا انتـساب متناسـب، بـا         گیري طبقه اعمال شیوه نمونه  

 کـشاورز بـه     80مراجعه به جـدول کرجـسی و مورگـان،          

اند کـه سـهم روسـتاهاي       عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده    

، 25، مجـد هـشت، موردسـتان        22خانیک پنج، باغ دهک     

. )18 ( پنج نفر بوده اسـت      و جوزردان  11یگی نه، هوگند    

هـاي  در این تحقیق، رابطه بین متغیرهاي مربوط به ویژگی        

شامل تجربه کار کشاورزي، سطح تحصیالت،      (کشاورزان  

آگاهی در مورد روشهاي جدید آبیاري، میزان مراجعـه بـه          

مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزي، میزان اعتقـاد بـه           

ل کمبود آب، میزان    تهدید آینده کار کشاورزي خود به دلی      

اهمیت استفاده از روشهاي جدید آبیاري، مساحت اراضی        

میزان اسـتقبال از روشـهاي      زراعی و باغی تحت مالکیت،      

جدید آبیاري، نوع اقدام انجام شده براي جلب مـشارکت          

ت استفاده از روشهاي جدید آبیاري، میزان ارتبـاط بـا           جه

رزي، میزان  ل ارتباط جمعی و مروج کشاو     ها و وسای  رسانه

هـاي ترویجـی و گـرایش بـه روشـهاي           شرکت در کالس  

بـضاعت مـالی    شـامل   (عوامل بازدارنده   با  ) جدید آبیاري 

هاي سنتی،  ناکافی، عدم دانش و آگاهی، فایده بیشتر روش       

هـاي زراعـی،    فقدان اطالعات کافی، پراکنده بـودن زمـین       

هـاي  جانبه، عدم اجراي مناسـب فعالیـت    گیري یک تصمیم

هاي آبیاري، عـدم    ی، عدم اعتقاد به مفید بودن طرح      ترویج

عـدم اعتمـاد بـه کارشناسـان،         پرداخت مستقیم اعتبارات،  

مقررات اداري دست و پاگیر، نداشتن زمین کـافی، قطعـه           

باال بودن نـرخ سـود اعتبـارات، عـدم           قطعه بودن اراضی،  

منـدي از تـسهیالت   سازگاري عملیات کشت و عدم بهـره      

شامل (نده کاربرد روشهاي جدید آبیاري      پیشبرو  ) اعتباري

کـشاورزان قبـل از اجـراي روشـهاي جدیـد            مشورت بـا  

آبیاري، اعمال نظرات کشاورزان در نحوه اجراي روشهاي        

رســانی در زمینــه نتــایج و اثــرات جدیــد آبیــاري، اطــالع

، روشهاي آبیاري، تـسهیل شـرایط اخـذ اعتبـارات بـانکی           

یا و تسهیالت مربـوط     اطالع رسانی در زمینه مقررات، مزا     

کاران روشهاي آبیاري از طریـق  به اعتبارات، انتخاب پیمان  

مشورت با معتمدین محلی، معرفی و تقدیر از افراد موفـق   
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هـاي  همکار در اجراي روشهاي جدیـد آبیـاري، آمـوزش         

هـا  ها و تعاونی  ترویجی مثل برگزاري کالس، ایجاد تشکل     

 اسـتفاده از    هاي محلـی کـشاورزان مثـل تعـاونی،        و گروه 

کشاورزان براي تـأمین نیـروي انـسانی موردنیـاز اجـراي            

ها، بازدید ترویجی از روشهاي جدید آبیـاري موفـق          طرح

در روستاهاي دیگر، تأمین تجهیزات بـه قیمـت پـایین بـا             

هـاي  حمایت دولت و تأمین کارشـناس متخـصص روش        

باتوجه بـه مقیـاس سـنجش متغیرهـا و بـا            ) جدید آبیاري 

 ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و کرامـرز        استفاده از 

v     ابزار گردآوري اطالعات    . مورد بررسی قرار گرفته است 

از نامه محقق ساخته بود و براي تعیـین روایـی آن            پرسش

ــرویج     ــان ت ــی و کارشناس ــأت علم ــضاي هی ــرات اع نظ

دسـت آوردن   بـراي بـه   . شـد  اسـتفاده    کشاورزي و آبیاري  

نامـه در خـارج از منطقـه         پرسـش  30،  پایایی ابزار تحقیق  

جغرافیایی تحقیق تکمیل شـد و درنتیجـه مقـدار ضـریب            

 و 75/0نامه هاي مختلف پرسشآلفاي کرونباخ براي بخش

 تحلیل اطالعات با اسـتفاده از     تجزیه و . دست آمد  به 72/0

   . انجام شده استSPSSافزار آماري نرم

  

  نتایج و بحث

  گویـان  پاسـخ     حداقل و حداکثر تجربه کـار کـشاورزي       

،  سـال  25 سال و میانگین تجربـه آنـان         20 و   11ترتیب  به

 15 ابتـدایی و فقـط    درصـد آنـان    3/41سطح تحـصیالت    

 درصد 3/61. انددرصد آنان تحصیالتی در حد دیپلم داشته

آنان اطالعات انـدکی در مـورد روشـهاي جدیـد آبیـاري             

 بین یک تا پنج بار در طول درصد آنان  5/67مزارع داشته،   

یک ماه به مرکز خدمات و ترویج کشاورزي مراجعه کرده          

 درصد آنان به میزان زیادي معتقد بـه تهدیـد آینـده             95و  

 درصـد   2/86 .کشاورزي خود به دلیل کمبود آب هـستند       

آنان از هر دو نوع شیوه آبیـاري سـنتی کرتـی و جـوي و                

 درصـد از    5/87. کننـد پشته در مزارع خـود اسـتفاده مـی        

 هکتـار زمـین     10 مطالعـه داراي یـک تـا         کشاورزان مورد 

یک تا پـنج هکتـار بـاغ         درصد آنان داراي     8/58زراعی و   

جلـب    درصد آنان اقدامات انجام شده براي     3/51 .اندبوده

 بــراي اســتفاده از روشــهاي جدیــد کــشاورزانمــشارکت 

 را شامل برگزاري کالس ترویجی، تسهیل اسـتفاده         آبیاري

ه حــضوري کارشــناس از وام خریــد تجهیــزات و مراجعــ

   .انددانسته

گویان وقت کمـی را بـه مطالعـه          درصد پاسخ  8/73

رسـد  دهند که به نظـر مـی      کتاب یا روزنامه اختصاص می    

امـا رادیـو و     . دلیل اصلی آن کم سوادي غالب آنان باشـد        

 و 3/66ترتیـب   هایی هستند که به   تلویزیون از جمله رسانه   

ت بیشتري را بـه  گویان در طول روز وق درصد پاسخ  0/60

در این مورد، ایـن     . دهندتماشا و استماع آن اختصاص می     

سوادي ماننـد کتـاب یـا       رسد مانع کم  دو رسانه به نظر می    

روزنامه خیلی تأثیرگذار نباشد، عالوه بر این سطح پوشش     

امواج رادیویی و تلویزیونی و سـهولت تهیـه و دسترسـی            

از دالیل عمـده  هاي مذکور هاي روستایی به رسانه  خانواده

نتایج . هاي نامبرده استگویان از رسانهاستفاده بیشتر پاسخ

گویان  درصد پاسخ  3/56دهنده ارتباط اندك    همچنین نشان 

این در حالی اسـت کـه ارتبـاط         . با مروج کشاورزي است   

ــا مــروج نقــش مهمــی در پــذیرش و کــاربرد    کــشاورز ب

د  درصـ  6/62در عین حـال     . هاي جدید آبیاري دارد   روش

هاي گویان فرصت بیشتري را براي شرکت در کالس       پاسخ

شکی نیست شـرکت زارع در      . اندترویجی اختصاص داده  

کـه  هاي ترویجی روشهاي جدید آبیاري درصـورتی      کالس

همراه با ارایه خدمات و پشتیبانی مالی، فنـی و تجهیزاتـی            

هاي مذکور در سطح کارگیري روشتواند زمینه به باشد می 

  .فراهم سازدمزارع را 

گویـان نـسبت بـه    به منظور سنجش گـرایش پاسـخ   

 گویـه در قالـب طیـف پـنج          13هاي جدید آبیـاري     روش

ها بـه     طراحی گویه . نظر آنان پرسیده شد   اي طرح و    گزینه

اي انجام شد که سادگی و روان بودن جمالت حفـظ             گونه

العمـل سـریع آنـان        اي را براي برانگیختن و عکس       و زمینه 

 تا از این طریق گرایش واقعـی خـود را بیـان             فراهم آورد 

گذاري طیـف و میـانگین حاصـل از         باتوجه به نمره  . کنند

ــه میــانگین رتبــه ــوط ب ، )21/3( گویــه 13اي نظــرات مرب

هـاي  روشتوان گفت گرایش افراد مـورد بررسـی بـه             می

 همچنـین  .باشـد  در جهت رو به موافـق مـی     جدید آبیاري   

تـوان گفـت اکثـر    ات مـی باتوجه به مقادیر ضـریب تغییـر   
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کارگیري کشاورزان در درجه اول بر مبناي اعتقاد مذهبی به

هاي جدید آبیاري در مزارع را در حقیقت بـه مثابـه            روش

حفظ آب به عنوان نعمت خدادادي تلقی مـی کننـد و در             

کارگیري روشـهاي جدیـد آبیـاري را بـه     درجات بعدي به 

ابله بـا خطـر     عنوان ابزاري جهت تأمین امنیت شغلی و مق       

خشکسالی و تدارك افق مناسبی بـراي آینـده کـشاورزي           

مندي فرزندان از منافع روشهاي جدیـد     خود بر مبناي بهره   

  ).   1جدول (اند آبیاري تلقی نموده

  هاي جدید آبیاريگویان به روشبندي گرایش پاسخاولویت - 1جدول 
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  1  12/0  59/0  74/4  .حفظ آب به عنوان نعمت خداوندي الزم است  1

  2  18/0  81/0  46/4  .هاي جدید آبیاري تأثیري در مقابله با خشکسالی و کمبود آب نداردکاربرد روش  2

  3  19/0  72/0  66/3  .شوندمند میهاي جدید آبیاري در آینده بهرهفرزندانمان از منافع روش  3

  4  21/0  77/0  53/3  .شودمان تهدید میهاي سنتی ادامه دهیم آینده کشاورزيمان را با روشاگر آبیاري مزرعه  4

  7  31/0  07/1  45/3  .کار برند حتی اگر محصولشان کاهش یابدهاي جدید آبیاري را در مزرعه بهکشاورزان حاضرند روش  5

  5  22/0  77/0  41/3  .شودمان میآبیاري به روش سنتی باعث کاهش محصول  6

  6  29/0  96/0  30/3  هاي جدید آبیاريهاي سنتی آبیاري استفاده کنیم یا از روشبرایمان اهمیتی ندارد که از روش  7

  9  37/0  23/1  26/3  .هاي جدید آبیاري از منافع آن بیشتر استهزینه کاربرد روش  8

  8  35/0  97/0  70/2  .سئولیتی ندارندحفظ منابع آب وظیفه دولت است و کشاورزان در این مورد م  9

  10  38/0  01/1  59/2  .هاي جدید آبیاري در مزرعه وقت خود را تلف کردن استاجراي روش  10

  11  39/0  01/1  53/2  .هاي سنتی آب هدر رود مهم نیستکسب سود از زمین کشاورزي مهم است این که با استفاده از روش  11

  12  44/0  03/1  31/2  .چند روش جدید مختلف آبیاري را در مزرعه خود اجرا کنمزمان اگر الزم باشد حاضرم هم  12

  13  47/0  90/0  90/1  . هاي جدید آبیاري را در مزرعه خود اجرا کنندکشاورزان حاضرند با سرمایه شخصی خود روش  13

  21/3 : میانگین میانگین نظرات

*     

   موافقکامالً=  5 وموافق =  4 ،تاحدي موافق=  3 ،مخالف=  2 ،کامالً مخالف=  1

عوامل ترین  اي، عمده باتوجه به مقادیر میانگین رتبه    

هاي جدید آبیـاري از     کارگیري روش بازدارنده در زمینه به   

گیري یک جانبـه و     ترتیب شامل تصمیم  گویان به نظر پاسخ 

ها، بضاعت  بدون نظرخواهی از کشاورزان در اجراي طرح      

 و ناکـافی بـودن دانـش و آگـاهی      مالی ناکافی کـشاورزان   

هاي جدید آبیاري بـوده     کشاورزان در مورد مزایاي سیستم    

عوامـل  تـرین   عمـده تـوان گفـت      به این ترتیب می    .است

کـارگیري  در زمینـه بـه    اکثر افراد مـورد بررسـی       بازدارنده  

 عـدم توجـه بـه دخالـت آنـان در            روشهاي جدید آبیاري  

مینــه اجــراي گیــري در زفرآینــدهاي مربــوط بــه تــصمیم

روشهاي جدید آبیاري، بنیه ضعیف مالی آنان براي تـأمین          

هاي اجراي روشهاي جدید آبیاري و ضعف آموزش        هزینه

رسانی به کشاورزان در مورد فواید ناشی از اجراي و اطالع

بـوده  هاي سنتی   روشهاي جدید آبیاري درمقایسه با روش     
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قـت دارد  دیگـر محققـین مطاب  هاي  این یافته با یافته    .است

ــایج .)24 و 9، 6، 1( ــن نت ــاس ای ــازگاري ، براس ــدم س  ع

هـاي جدیـد آبیـاري، مقـررات        محصوالت منطقه با روش   

ــصص   ــناس متخ ــود کارش ــاگیر و کمب ــت و پ   اداري دس

هاي جدید آبیاري در منطقه از جمله موانع با اهمیت روش

  ). 2جدول (کمتر دیگر نزد کشاورزان است 

  

  هاي جدید آبیاريمل بازدارنده کاربرد روشبندي عوااولویت - 2جدول 

اي میانگین رتبهعاملردیف
*

اولویتانحراف معیار

61/464/01جانبه و بدون نظرخواهی از کشاورزان  گیري یکتصمیم1

30/470/02هاي جدید آبیاريکارگیري روشهبضاعت مالی ناکافی کشاورزان براي ب2

20/471/03هاي جدید آبیاريکشاورزان از مزایاي روشعدم دانش و آگاهی کافی 3

20/492/04آبیاري هاي جدیدفایده بیشتر روشهاي سنتی درمقایسه با روش4

19/494/05هاي جدید آبیاريفقدان اطالعات کافی درخصوص فواید روش5

19/476/06هاي زراعیپراکنده بودن زمین6

19/485/07هاهاي ترویجی در معرفی روشتعدم اجراي مناسب فعالی7

18/486/08هاي آبیاري اجرا شده عدم اعتقاد به مفید بودن طرح8

18/488/09عدم پرداخت مستقیم اعتبارات به کشاورزان9

16/483/010عدم اعتماد کشاورزان به کارشناسان جهاد کشاورزي10

11/490/011ريمندي از تسهیالت اعتباعدم بهره11

10/480/012نداشتن زمین کافی12

09/486/013هاي زراعیقطعه قطعه بودن زمین13

08/489/014هاي جدید آبیاريباال بودن نرخ سود اعتبارات مربوط به اجراي روش14

03/477/015هاي جدید آبیاريعدم سازگاري عملیات کشت محصوالت با روش15

00/492/016ت اداري دست و پاگیرمقررا16

94/378/017هاي جدید آبیاري در منطقهکمبود کارشناس متخصص روش17

* 

  خیلی زیاد=  5 و زیاد=  4 ،تاحدي=  3 ،کم=  2 ،خیلی کم=  1

                          

عوامـل  ترین  اي عمده باتوجه به مقادیر میانگین رتبه    

کـارگیري  در زمینه بـه   اد مورد بررسی    اکثر افر کننده  تشویق

ترتیــب شــامل مــشورت بــا روشــهاي جدیــد آبیــاري بــه

کشاورزان قبل از اجراي روشهاي جدیـد آبیـاري، اعمـال           

نظرات کشاورزان در نحوه اجراي روشهاي جدید آبیـاري         

رسانی در زمینه نتـایج و اثـرات روشـهاي جدیـد            و اطالع 

تـرین  عمدهان گفت تو به این ترتیب می   .آبیاري بوده است  

  در زمینـه  اکثـر افـراد مـورد بررسـی         کننـده   عوامل تشویق 

 آنان 'مشارکت' توجه به کارگیري روشهاي جدید آبیاري  به

 روشـهاي جدیـد آبیـاري و        در مراحل قبل و حین اجراي     

در زمینه اثرات و پیامدهاي روشهاي جدیـد         'رسانیاطالع'

گیـري  تصمیماي را براي    آبیاري است که در حقیقت زمینه     

دیگـر  هـاي  ایـن یافتـه بـا یافتـه    . آگاهانه آنان فراهم سازد   

هـاي مـدیریت    که مشارکت کـشاورزان در طـرح      محققین  

 اثـرات و پیامـدهاي روشـهاي      منابع آب و آگاهی آنـان از      

 ،نـد اجدید آبیـاري را عامـل مـؤثري در پـذیرش دانـسته            
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براساس ایـن نتـایج،     . )23 و   17،  15،  9،  6 (مطابقت دارد 

ازدید از روشـهاي جدیـد آبیـاري موفـق اجـرا شـده در               ب

روستاهاي دیگر، تأمین تجهیزات آبیاري به قیمت پایین با         

هاي هاي ترویجی از جمله مشوقحمایت دولت و آموزش

هاي کارگیري روش تر نزد کشاورزان در زمینه به     اهمیتکم

  ). 3جدول (جدید آبیاري است 

  هاي جدید آبیاريشبرنده کاربرد روشبندي عوامل پیاولویت - 3جدول 

ف
دی

ر

عامل

میانگین

ايرتبه
*

انحراف 

معیار

اولویت

78/444/01مشورت با کشاورزان قبل از اجراي روشهاي جدید آبیاري 1

50/461/02اعمال نظرات کشاورزان در نحوه اجراي روشهاي جدید آبیاري2

47/465/03وشهاي آبیاريرسانی در زمینه نتایج و اثرات راطالع3

35/467/04تسهیل شرایط اخذ اعتبارات بانکی4

30/471/05کاران روشهاي آبیاري از طریق مشورت با معتمدین محلیانتخاب پیمان5

26/475/06ها رسانی در زمینه مقررات، مزایا و تسهیالت مربوط به اعتبارات طرحاطالع6

20/480/07فراد موفق همکار در اجراي روشهاي جدید آبیاري معرفی و تقدیر از ا7

16/483/08تأمین کارشناس متخصص روشهاي جدید آبیاري8

03/484/09برانهاي محلی کشاورزان مثل تعاونی آبها و گروهها و تعاونیایجاد تشکل9

03/484/010هااي طرحاستفاده از کشاورزان براي تأمین نیروي انسانی موردنیاز اجر10

00/479/011بازدید ترویجی از روشهاي جدید آبیاري موفق در روستاهاي دیگر11

99/383/012تأمین تجهیزات به قیمت پایین با حمایت دولت12

98/377/013هاي ترویجی مثل برگزاري کالسآموزش13

*

   خیلی زیاد =5زیاد و  = 4تاحدي،  = 3کم،  = 2خیلی کم،  = 1

  

  

هـاي فـردي،    بین ویژگی نتایج حاصل از همبستگی     

اقتصادي، ارتباطی و اجتماعی کشاورزان و دیدگاه آنان در         

هـاي جدیـد آبیـاري      مورد عوامل بازدارنده کـاربرد روش     

میزان استقبال کـشاورزان از    بین  گر آن است که     مزارع بیان 

در مـورد   متغیر کلی دیدگاه آنان     و  روشهاي جدید آبیاري    

 بـا  عوامل بازدارنده کاربرد روشهاي جدید آبیـاري مـزارع       

. داري وجـود دارد    درصد رابطه مثبت و معنـی      95اطمینان  

این بدان معنی است که با افزایش میزان استقبال کشاورزان 

از روشهاي جدید آبیاري، آنان اعتقاد بیـشتري بـه وجـود            

در سـطح  هاي جدید آبیاري    عوامل بازدارنده کاربرد روش   

همچنین بین نوع اقدام انجام شده براي جلب  . دارندمزارع

 بــراي اســتفاده از روشــهاي جدیــد کــشاورزانمــشارکت 

دیدگاه آنان در مورد عوامل بازدارنده کاربرد این        آبیاري و   

 درصد وجـود دارد     95داري با اطمینان     رابطه معنی  روشها،

   ).4جدول (
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  )عوامل بازدارنده(داري  و سطح معنی مقادیر ضریب همبستگی- 4جدول 

  

r مقدارضریب همبستگیمقیاس  متغیر

اسپیرمنترتیبی  میزان استقبال کشاورزان از روشهاي جدید آبیاري 
*

286/0

کرامرز اسمی   براي استفاده از روشهاي جدید آبیاريکشاورزاننوع اقدام انجام شده براي جلب مشارکت  v
**

004/0

**

 ، در سطح یک درصدداريمعنی - 
*

  داري در سطح پنج درصدمعنی - 

   

هـاي فـردي،    بین ویژگی نتایج حاصل از همبستگی     

اقتصادي، ارتباطی و اجتمـاعی کـشاورزان و متغیـر کلـی            

دیدگاه آنان در مورد عوامـل پیـشبرنده کـاربرد روشـهاي            

نظـر  بـین  گـر ایـن اسـت کـه     جدید آبیـاري مـزارع بیـان      

ید آینده کشاورزیشان در اثر کمبود کشاورزان در مورد تهد

ــاربرد  و آب  ــشبرنده ک ــان در مــورد عوامــل پی دیــدگاه آن

 درصد رابطـه    95 با اطمینان    روشهاي جدید آبیاري مزارع   

این بدان معنـی اسـت کـه        . داري وجود دارد  منفی و معنی  

هرچه کشاورزان خطـر کمبـود آب را عامـل مهمتـري در             

اند، تأثیر عوامـل    نستهزمینه تهدید آینده کشاورزي خود دا     

کارگیري روشهاي جدیـد آبیـاري در       کننده را در به   تشویق

در مـورد   نیـز   بین نظـر کـشاورزان      . اندمزارع کمتر دانسته  

میزان اهمیت اسـتفاده از روشـهاي جدیـد آبیـاري بـراي             

دیدگاه آنان در مورد عوامل پیـشبرنده        و   کشاورزي منطقه 

 درصد  99ا اطمینان    ب کاربرد روشهاي جدید آبیاري مزارع    

 این بدان معناست که .داري وجود داردرابطه مثبت و معنی

 آبیاري  جدیداهمیت استفاده از روشهاي     هرچه کشاورزان   

انـد، تـأثیر عوامـل      را بیشتر دانـسته    براي کشاورزي منطقه  

کارگیري روشهاي جدید آبیاري مـزارع      کننده در به  تشویق

 تعداد مالقات کشاورزان    بینهمچنین،   .اندرا بیشتر دانسته  

دیـدگاه آنـان در مـورد عوامـل         با مروج در طـول مـاه و         

 بـا اطمینـان     پیشبرنده کاربرد روشهاي جدید آبیاري مزارع     

 این بـدان    .داري وجود دارد   درصد رابطه مثبت و معنی     99

تعـداد مالقـات بیـشتري در       هرچه کشاورزان   معناست که   

کننـده در   مل تـشویق  ، تأثیر عوا  اندطول ماه با مروج داشته    

  هــاي جدیــد آبیــاري مــزارع را بیــشترکــارگیري روشبــه

  ).5جدول (اند دانسته

  )عوامل پیشبرنده(داري  مقادیر ضریب همبستگی و سطح معنی- 5جدول 

  

r مقدار ضریب همبستگیمقیاسمتغیر

اسپیرمنترتیبیتهدید آینده کشاورزي در اثر کمبود آب
*

220/0-

اسپیرمنترتیبی استفاده از روشهاي جدید آبیاري میزان اهمیت
**

324/0

پیرسونايفاصلهمالقات با مروج کشاورزي در طول ماه
**

387/0

**

 ،داري در سطح یک درصد معنی- 
*

  داري در سطح پنج درصد معنی- 

  گیري و پیشنهاداتنتیجه                   

ــار    ــشبرنده ک ــده و پی ــل بازدارن   بردبررســی عوام

ــشان داد   روش ــق ن ــن تحقی ــاري در ای ــد آبی ــاي جدی   ،ه

کارگیري این روشها توسـط     عوامل بازدارنده به  ترین  عمده

 عـدم توجـه بـه دخالـت آنـان در فرآینـدهاي              کشاورزان،

گیري، بنیه ضعیف مالی آنان براي تـأمین        مربوط به تصمیم  
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رسانی به آنان در مـورد      ها و ضعف آموزش و اطالع     هزینه

 .بـوده اسـت   شی از اجراي روشهاي جدید آبیاري       فواید نا 

کـارگیري  کننـده بـه   عوامـل تـشویق   تـرین   عمـده همچنین  

 توجه به مشارکت آنان در مراحـل       روشهاي جدید آبیاري،  

رسـانی   روشهاي جدید آبیاري و اطالع     قبل و حین اجراي   

 بر  ، درنتیجه .در زمینه اثرات و پیامدهاي روشها بوده است       

  :حقیق پیشنهادات زیر قابل ارایه استهاي تمبناي یافته

که اطالعات اندك غالب کـشاورزان در        باتوجه به این   - 1

 آبیاري مزارع یکی از دالیـل اصـلی         جدیدمورد روشهاي   

شـود   توصیه مـی ،شودعدم کاربرد آن توسط آنان تلقی می   

 آبیاري  جدیداطالعات موردنیاز در مورد معرفی روشهاي       

  . ختیار کشاورزان قرار گیردمزارع و مزایاي آن در ا

 باتوجه به نظر کشاورزان در مورد تأثیر مثبت مجموعه - 2

برگـزاري کـالس    هاي اجرایـی همچـون      اقدامات دستگاه 

ترویجی، تسهیل استفاده از وام خرید تجهیزات و مراجعـه     

حضوري کارشناس در جلب مشارکت آنان براي اسـتفاده         

د نـسبت بـه     شـو از روشهاي جدیـد آبیـاري، توصـیه مـی         

 . استمرار اقدامات مذکور توجه جدي مبذول گردد

 باتوجه به جایگاه مثبت اعتقادات مذهبی در زمینه نوع - 3

شود در تـدوین    توصیه می نگرش کشاورزان به حفظ آب،      

هاي ترویجی مـدیریت منـابع آب و کـاربرد         محتواي دوره 

 آبیاري، از متـون غنـی اسـالمی در زمینـه            جدیدروشهاي  

  .  عمل آیدو مدیریت منابع آب استفاده مطلوب بهحفظ 

  هــاي بالعــوض و برگــزاري بــا اعطــاي وام و کمــک- 4

 جدیـد کـارگیري روشـهاي     هاي آموزشی، زمینـه بـه     دوره

براي فاقد بضاعت مالی کافی آبیاري توسط کشاورزانی که     

  . فراهم شودي روشها هستند،هاي اجراتأمین هزینه
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Abstract
Shortage of water is one the main factors limiting the development of 

agricultural activities and farmer participation is critical to improve on-farm water 
management and crop productivity. This research was done with aim to identify 
impeding and facilitating factors influencing on using new irrigation methods by 
farmers in west Boshroyeh Township in Southern Khorasan. The methodological 
approach was a descriptive-correlational study of survey type. The statistical 
population of the study was consisted 100 farmers in West villages of Boshroyeh 
Township. Using stratified sampling method, 80 farmers were chosen. 
Information was gathered through a questionnaire and its face validity was 
confirmed by faculty members and experts of agricultural extension and 
irrigation. The reliability analysis was conducted with completing 30 
questionnaires and Cronbach’s alpha coefficient for main parts of questionnaire 
was 0.75 and 0.72, respectively. Data were analyzed using SPSS software. The 
results showed that there are significant relationships between amount of farmers´ 
ovation from new methods of irrigation (95%), type of operations for attracting 
farmers participation (99%), farmers opinion about threat of their future 
agriculture affected by water shortage (95%), importance of using new irrigation 
methods for agriculture (99%) and number of farmers´ meeting with extension 
worker every month (99%) and impeding and facilitating factors influencing on 
using new irrigation methods. This study has recommended performance of 
extension education class and facilitates farmers using loan for setting up new 
irrigation methods. 
Keywords: Boshroyeh, Farmers, New irrigation methods, Participation, Southern 
Khorasan 
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