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تحلیل عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعي
مطالعة موردی :شهرستان شیروان و چرداول
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سید هدایتاله نوری ،2علیرضا جمشیدی ،1معصومه جمشیدی ،9زهرا هدایتي مقدم* 4و عفت فتحي
 .1دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه اصفهان
 .2کارشناس ارشد توسعة روستايي ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 .5 ،4 ،3دانشجويان دکتري جغرافیا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه اصفهان
(تاريخ دريافت -00/04/11 :تاريخ تصويب)02/07/22 :
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نگرش کشاورزان شهرستان شیروان و
چرداول دربارة مديريت آب زراعي است .اطالعات مورد نیاز از طريق پژوهش میداني از نوع پیمايشي ،با
انجام مصاحبههاي حضوري و استفاده از پرسشنامه به دست آمده است .جامعة آماري تحقیق شامل تمامي
کشاورزان (بهرهبرداران گندمکار) شهرستان شیروان و چرداول ( 0250نفر) بود که از اين تعداد  102نفر به
روش نمونهگیري طبقهاي تصادفي با استفاده از فرمول کوکران براي نمونة آماري انتخاب شدند .ابزار
تحقیق پرسشنامهاي بود که روايي محتوايي آن با کسب نظر متخصصان مربوط و استادان دانشگاه و اعمال
اصالحات الزم به دست آمده است .آزمون مقدماتي براي بهدستآوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام
گرفت و با بهرهگیري از نرمافزار  SPSSضريب آلفاي کرونباخ برابر  0/2به دست آمد .نتايج اين تحقیق
نشان ميدهد بین پارامترهاي چگونگي عملکرد کشاورزان (در زمینة گندم آبي) ،میزان تماسهاي ترويجي،
میزان استفاده از کانالهاي ارتباطي ،میزان مشارکت اجتماعي و دانش فني بهرهبرداران با متغیر نگرش
کشاورزان دربارة مديريت آب زراعي رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد ،در حالي که بین میانگینهاي
نگرش کشاورزان دربارة مديريت آب زراعي از نظر استفاده از خدمات ترويجي ،عضويت در تعاونيهاي
تولید و تشکلهاي روستايي اختالف معنيداري وجود دارد.

واژههای کلیدی :شهرستان شیروان چرداول ،عوامل اجتماعي ،عوامل فرهنگي ،مديريت آب زارعي ،نگرش
مقدمه
امروزه ،کمبود آب بزرگترين معضل جهان است و
بحرانهاي ناشي از کمبود منابع آب شيرين تهديدي جدي
در توسعة پايدار ،محيط زيست ،سالمت و رفاه انسانهاست،
به نحوي که دولتها را ملزم به تغيير در نحوة برخورد با اين
منابع و اتخاذ روشهاي مديريت مشارکتي براي درگيري
بهرهبرداران در تمام مراحل و سطوح مديريت آبي و محيط -
* نويسندة مسئول:

زيست کرده است (.)Shahroudi and Chaizari, 2007
تشديد محدوديت منابع آبي فرايندي پيچيده است که به
مجموعهاي از مؤلفههاي طبيعي و اجتماعي وابسته است .در
مجموع ،تعامل اين موارد به افزايش بيروية مصرف آب،
کاهش حجم آب با کيفيت مناسب و کاربري نامناسب آب
براي مصارف مختلف منجر شده است (.)Molden, 2007
بخش کشاورزي مهمترين بخش اقتصادي نواحي
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روستايي است که اين بخش براي توسعه و افزايش کمي و
کيفي به توانهاي طبيعي محيط وابسته است .براي تحقق
توسعة پايدار نواحي روستايي بايد هر برنامة توسعه مبتني بر
درك متقابل نيازها و منابع محلي باشد .در اين ميان ،منابع
آب اصليترين توان محيطي براي توسعة بخش کشاورزي و
بهبود وضعيت اقتصادي -اجتماعي کشاورزان است؛ به
عبارت ديگر اگر نقش نيروي انساني در جامعه محور توسعه
شناخته شده است ،نقش آب نيز در منابع طبيعي به مثابة
مرکز توسعه است و نيز بيشترين تأثير را در روند گسترش
جامعة انساني و تثبيت آن در نواحي روستايي دارد
).(Rashidpur et al., 2011
بخش کشاورزي هر کشور به علت ماهيت بيولوژيکي آن
و وابستگي شديد به طبيعت بزرگترين مصرفکنندة منابع
آب محسوب ميشود .در کشور ما نيز بخش اعظم آب
استحصالي (  77/4ميليارد از  99ميليارد متر مکعب) در
بخش کشاورزي مصرف ميشود که متأسفانه حجم وسيعي
از آن ( 33ميليارد متر مکعب) بر اثر شيوههاي نادرست
آبياري هدر ميرود )Information Center for water
.(Engineering Services, 2012
کمبود آب در ايران به علت قرارگرفتن اين کشور در
کمربند مياني و ناحية خشک تا نيمهخشک همواره يکي از
مشکالت بنيادي توسعه و توسعة اقتصادي بوده است.
متوسط بارندگي در ايران حدود  229ميليمتر در سال است
که از متوسط بارندگي در جهان ( 730ميليمتر) بسيار
پايينتر است .ميزان بارندگي در سال زراعي  ،77در استان
ايالم 999/09 ،ميليمتر و در شهرستان شيروان چرداول
 429/43ميليتر بوده است )Bureau of Meteorology
.(of Ilam Province, 2009
کشور ما در شرايط خاص اقليمي خشک و نيمهخشک
واقع شده است و اکنون بالغ بر  30درصد ظرفيت آبي آن
براي مصارف مختلف استفاده ميشود؛ پس بر اساس
شاخصهاي جهاني کشور وارد مرحلة تنش آبي شده است.
در صورتي که روند مصرف به شکل کنوني ادامه يابد و از
سياستهاي مديريتي درستي استفاده نشود ،به طور قطع
بحران جدي پيش رو خواهد بود ) Information Center
(for water Engineering Services, 2012؛ بنابراين
مديريت کاراي منابع آب اهميت شايان توجهي دارد.
مفهوم مديريت پايدار مصرف منابع آب کشاورزي در
پاسخ به موضوعاتي دربارة استفادة نامناسب از منابع آب و

آثار مخرب زيستمحيطي و اقتصادي کشاورزي سنتي مطرح
شده است .استفادة بيش از حد از مواد شيميايي زراعي به
افزايش هزينههاي توليدي و وابستگي به نهادهها و انرژي
بيروني و کاهش بهرهوري و حاصلخيزي خاك ،آلودگي
آبهاي زيرزميني و سطحي و آثار مخرب روي سالمت
انسان منجر شده است ).(Ommani, 2010
در حقيقت ،در مديريت پايدار مصرف منابع آب
کشاورزي راهبردهاي مهمي در زمينة استفاده بهينة از منابع
آب ،حفاظت از منابع آب و انتقال آن به نسلهاي آتي مد
نظر است .مهمترين اين راهبردها عبارتند از:
 .1درنظرگرفتن اصل پايداري در کشاورزي و استفادة
متعادل از کودها و سموم شيميايي
 .2توجه به مديريت تغذية خاك براي افزايش قابليت
نگهداري آب در خاك
 .3اصالح فيزيکي اراضي و مسطحکردن آن
 .4استفاده از روشهاي نوين آبياري
 .9احداث کانالهاي سيماني در مسير انتقال آب به
مزارع و احداث استخرهاي ذخيرة آب )Ommani and
.(Chizari, 2011
يکي از روشهاي آبياري نوين آبياري باراني
است ).(Mojiri and Amirossadat, 2011
ارتقاي بهرهوري آب کشاورزي ،امنيت غذايي و تأمين
پايدار مواد غذايي نيازمند افزايش کارايي مصرف آب ،اصالح
ساختار مديريتي و بهينهسازي بهرهبرداري از آب است که
آن هم نياز به تغييرات اساسي در دانش ،نگرش ،مهارت و
تغييرات رفتاري در کشاورزان و آببران دارد )Kijne,
 .(2001در تعيين مسير آموزش ،آموزشگران بايد ابتدا
دانش ،نگرش و مهارت مردم را در کل بسنجند آنگاه بر
اساس دانش ،نگرش و مهارتهاي موجود جهت و مسير
آموزش را مشخص کنند تا به سطح ايدئال برسند
).(Norman, 1976
نگرش  Attitudeيکي از مهمترين مفاهيم روانشناسي
اجتماعي نوين است که عبارت از حالتي عاطفي ،مثبت يا
منفي در مورد يک موضوع است ).(Ganji, 2001
" Allportنگرش" را نوعي حالت آمادگي ذهني و رواني
ميداند که بر اساس تجربه سازماندهي شده است و تأثير
پويا و جهتدار آن بر واکنش فرد در مقابل تمام اشيا و
موقعيتهاي پيش رو بر جا ميماند ( . Azerbaigani et
.) al., 2003
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بنابراين ،نگرش تمايل به پاسخگويي به يک ايده يا يک
موقعيت به طريق خاصي است .انسان در نگرش دچار شدت
و ضعفهايي ميشود که اين صفت نقش بسيار مهمي در
پيشبيني رفتار ،شناخت شخصيت افراد ،تشخيص
پيشداوريها و داوريهاي علمي دارد ).(Autoclin, 1989
بررسي نگرش افراد در زمينههاي مختلف به مديران و
مجريان کمک ميکند که از شيوههاي تفکر مردم دربارة
موضوعات مشخص آگاهي يابند ).(Hawkins et al., 1991
بعضي از پژوهشگران معتقدند که پايينبودن عملکرد
آبياري سطحي و وجود مشکالتي چون مصرف بيروية
آبهاي زيرزميني سبب شده است که در سالهاي اخير
سازمانهاي اجرايي به طور وسيعي در زمينة گسترش
فناوريهاي آباندوز سرمايهگذاري کنند؛ اما با وجود
حمايتهاي فراوان از اين فناوري شاهد استقبالنکردن
زارعان از آن هستيم؛ همچنين عوامل متعددي مثل
فشارهاي سازماني ،تأمين اعتبارات با يارانة مناسب و
پرداختنکردن زارعان در پرداخت هزينة احداث در پذيرش
و انتشار نوآوري در آبياري مؤثر است .از يک سو ،عوامل
تداومنيافتن اين فناوري عبارتند از:
الف) ويژگي زارعان :شامل باالبودن سن ،پايينبودن
سطح سواد و مهارت آنها ،کوچک بودن ،چند قطعهاي و
پراکندهبودن مزارع
ب) ناسازگاري فناوري :شامل باالبودن سطح ايستايي آب
در منطقه ،بارندگي زياد ،بادخيزبودن منطقه و وجود
زمينهاي رسي با کيفيت باال ،نبود محدوديت آب در منطقه
و کيفيت پايين قطعات زمين و ضعف نظام اجرايي )Jalali
.(et al., 2006
از سويي ديگر ،بررسيها نشان ميدهد که عوامل مؤثر
در توسعة سيستمهاي آبياري تحت فشار در ايران ،عوامل
اقتصادي ،اجتماعي ،عوامل فني و تکنولوژيکي و همچنين
عوامل ترويجي و آموزشي هستند ) . (Khaledi, 1999اين
در حالي است که متغيرهاي ميزان تماسهاي ترويجي،
ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي ،ميزان مشارکت
اجتماعي و دانش فني گندمکاران در زمينة مديريت آب
زراعي بر نگرش گندمکاران دربارة توسعة مديريت آبياري و
استفاده از روشهاي جديد آبياري نيز تأثيرگذار است
).(Norouzi et al., 2006
کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر معتقدند
که چهار متغير هنجار اخالقي در زمينة حفاظت از آب ،درك
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ريسک در مورد کمآبي ،اسطورة طبيعت مقاوم و تقديرگرايي
بخش شايان توجهي از تغييرات در متغير فعاليت حفاظتي را
در زمينة منابع آب زراعي پيشبيني ميکنند
) .(Yazdanpanah et al., 2011اين در حالي است که
مطالعات ديگر نشان داده است که متغيرهاي ديگري مانند
مشخصههاي اجتماعي (مشارکت اجتماعي و منزلت
اجتماعي) ) (Mousavi et al., 2009و خطرات موجود،
اثربخشي زمان و تالش مورد نياز براي پيادهسازي سيستم
حفاظتي بر پذيرش اقدامات حفاظتي در مورد منابع آب
زراعي مؤثرند ).(Sattler et al., 2010
در اين بين ،عواملي چون مشارکت اجتماعي و ميزان
مشارکت کشاورزان در انجمنهاي آببران ) chandran et
 ،(al., 2004سطح آگاهي کشاورزان ،تعداد خانوار ،درآمد و
تجربة پيشين کشاورزان در اختالف و تضاد بر سر مسائل آب
و آبياري ) ،(Qiao et al., 2009بعد خانوار ،وابستگي افراد
به کشاورزي ،سطح تحصيالت ،سطح زير کشت آبي ،درآمد
ساالنه ،تماسهاي ترويجي ،مؤلفههاي سرماية اجتماعي،
وضعيت آبياري منطقه و وضعيت مشارکت کشاورزان در
زمينة مديريت شبکههاي آبياري با موضوع مديريت منابع
آب همبستگي دارد )Azizi Khalkheili et al., 2009,
)Shahroudi et al., 2007 Diwakara, 2005
شهرستان شيروان و چرداول يکي از مناطق مستعد
کشاورزي استان ايالم است که در اين منطقه محصوالت
مهمي مانند برنج ،گندم ،گوجه ،خيار و ساير محصوالت آبي
(قبل از خشکسالي در دهة گذشته) کاشت و توليد ميشد؛
اما در دهة گذشته با خشکساليهاي پيدرپي و نبود مديريت
دقيق و صحيح منابع آب کشاورزي ،متأسفانه بسياري از
منابع آب سطحي و زيرزميني دچار اُفت شديد آب و حتي
خشکي شدهاند و در بسياري از مناطق اين شهرستان،
بهرهبرداران آبيکار از جمله گندمکاران (گندم آبي)،
صيفيکاران ،برنجکاران و غيره با مشکالت بسياري مواجه
شدهاند؛ حتي در بعضي از مناطق روستايي به علت خشک-
شدن رودخانة دائمي ديگر امکان کاشت محصوالت آبي
وجود ندارد .از اين رو توجه به منابع آبي ،بهويژه مديرت
منابع آب ،در منطقة مورد بررسي امري ضروري و حياتي
است که نيازمند توجه بيش از پيش به مديريت و
برنامهريزي بلندمدت براي جلوگيري از خشکشدن منابع
آبي بهويژه منابع آبي زيرزميني است؛ بنابراين هدف کلي اين
تحقيق بررسي عوامل فرهنگي ،اجتماعي مؤثر در نگرش
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کشاورزان شهرستان شيروان و چرداول دربارة مديريت آب
زراعي است .نتايج اين تحقيق در پي شناسايي عوامل مؤثر
بر نگرش کشاورزان منطقة مورد بررسي دربارة آب زراعي
است تا با استفاده از نتايج بهدستآمدة برنامهريزان ملي و
منطقهاي را تشويق به بازنگري در سياستهاي داخلي و
اختصاص منابع و اعتبارات کند تا به تدوين راهکارهاي
جديد مناسب براي بهبود وضعيت بهرهبرداري از منابع و
وضعيت کشاورزي منطقه بپردازند .از سوي ديگر ،تحقيق
ميتواند به آگاهسازي کشاورزان از اهميت اختصاص بهينة
اين عوامل براي مديريت مناسب و پايدار منابع آب و کاهش
آثار نامناسب آن کمک کند و گامي در جهت توسعة منابع
انساني و توسعة کشاورزي و روستايي به شمار آيد.
مواد و روشها
شهرستان شيروان چرداول در استان ايالم يکي از
مستعدترين مناطق توليد محصوالت کشاورزي در منطقه
محسوب ميشود .کشاورزان (بهرهبرداران گندمکار) اين

شهرستان با تعداد  N= 9290نفر براي جامعة آماري انتخاب
شدهاند .از ميان اين تعداد  192نفر نيز به روش نمونهگيري
طبقهاي چندمرحلهاي تصادفي با انتساب متناسب با استفاده
از فرمول کوکران ( d=0.07و  )p=q=0.5براي نمونههاي
آماري مورد پرسش قرار گرفتند (جدول .)1
اين تحقيق از نوع توصيفيـ همبستگي است و اطالعات
آن به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه جمعآوري
شده است .روايي محتوايي پرسشنامه با پانل متخصصان
بررسي و تأييد شد .براي پايايي ابزار جمعآوري اطالعات ،در
آغاز ،ابزار مورد نظر را  30نفر از افراد خارج از روستاهاي
هدف در منطقة مورد بررسي تکميل کردند .براي اطمينان از
پايايي ابزار جمعآوري اطالعات ،از ضريب آلفاي کرونباخ در
نرمافزار  SPSSنيز استفاده شد .ضرايب بهدستآمده براي
پايايي پرسشنامه  0/70محاسبه شد که در مجموع
نشاندهندة قابل اعتماد بودن پرسشنامة پژوهش است.

جدول  .2معرفي نمونة آماری بر حسب بخش ،دهستان و روستاهای هدف
شهرستان

بخش

شیروان ()51

شیروان و چرداول ()102

مرکزي ()00

هلیالن ()51

دهستان

روستا

زنگوان ()21

سرتنگ ( ،)11سفیدخاني ()10

کارزان ()15

قنات آباد ( ،)2کلهجوب ()7

لومار ()15

لرني ( ،)2قاضي خان ()7

آسمان آباد ()25

کل کل ( ،)10محمد قلي ()2

شباب ()40

زنجیرة سفلي ( ،)12زنجیرة علیا ( ،)13شباب ()15

بیجنوند ()25

طاق گاورين ( ،)10بالوه تره ()15

زردالن ()14

پیاز آباد ()14

هلیالن ()37

کهره ( ،)27زيرخاکي ()10

منبع :يافتههاي تحقيق

در اين مطالعه ،پرسشنامة مورد استفاده شامل دو بخش
کلي بود .در بخش اول ،عالوه بر ويژگيهاي شخصي ـ
حرفهاي در مورد شاخصهاي زراعي و ويژگيهاي اجتماعي
در ارتباط با مردم روستايي از افراد مورد بررسي پرسش شده
است .در بخش دوم پرسشنامه ،به سنجش متغيرهايي مانند
نگرش و دانش فني بهرهبرداران مورد بررسي دربارة مديريت
منابع آب زراعي بهترتيب با استفاده از  29و  20گويه ،که در
سطح ليکرت پنج بخشي بودند ،پرداخته شده است .براي
توصيف کيفي متغير ميزان نگرش و دانش فني پاسخگويان

دربارة مديريت منابع آب زراعي از روش فاصله انحراف از
ميانگين 1استفاده شد Sadighi et al.,.در سال  2003از
اين روش استفاده کرده است .در اين روش ،نحوة تبديل
امتيازات کسبشده به چهار سطح به شرح ذيل برآورد شد:
: A<Mean-Sdضعيف =A
: Mean –SD<B<Meanمتوسط = B
1. Interval of Standard Deviation from the Mean
)(ISDM

نوری و همکاران :تحلیل عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نگرش کشاورزان...

: Mean<C<mean+Sdخوب = C
: Mean+Sd<Dعالي = D

شايان ذکر است که در روابط باال ،ميانگين=  Meanو
انحراف از معيار=  Sdاست.
در اين تحقيق ،براي تجزيهوتحليل آماري از آمار
توصيفي (فراواني ،ميانگين ،واريانس و انحراف معيار ،درصد،
ماکزيمم و مينيمم) و همچنين آمار استنباطي شامل ضريب
همبستگي اسپيرمن ،آزمون کروسکال واليس ،من وايت ني و
نيز رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است و همة
محاسبات آماري اين پژوهش با نرمافزار  SPSSتحت ويندوز
انجام گرفته است.
نتایج و بحث
با توجه به جدول  ،2ميانگين سن کشاورزان حدود  3/9سال
و ميانگين سابقة فعاليتهاي کشاورزي آنها  30سال است.
 41درصد افراد مورد بررسي بيسواد بودند 39/27 .درصد
آنها در کالسهاي آموزشي شرکت کردهاند .نظام
بهرهبرداري غالب در منطقة مورد بررسي ملکي است .با
توجه به جدول  ،3ميانگين وسعت اراضي آبي در بين افراد
مورد بررسي  7/4هکتار و ميانگين سطح زير کشت
محصوالت آبي  3/9هکتار است .جدول  4نشان ميدهد که

ميانگين عملکرد گندم آبي بهرهبرداران مورد بررسي  4/9تن
در هکتار است که نسبت به ساير محصوالت عملکرد باال و
همچنين حساسيت بيشتري به کمبود آب از خود نشان
ميدهد؛ همچنين کشاورزان توليدکنندة اين محصول در اين
شهرستان بيشتر از تکنيک آبياري باراني در مزارع خود
استفاده ميکنند .بر طبق نتايج بهدستآمده از جدول  9در
شهرستان شيروان و چرداول 39/2 ،درصد از افراد مورد
بررسي در تعاونيهاي توليد و  93/23درصد از آنها در
تشکلهاي روستايي عضويت دارند؛ همچنين بيشتر
کشاورزان يعني  73/9درصد از خدمات ترويجي استفاده
ميکنند .با توجه به جدول  ،3رودخانه منبع آبي دورهاي
بيشتر کشاورزان ( 47/43درصد) است و روش آبياري حدود
 94درصد از آنها شياري است .بيشتر کشاورزان (77
درصد) ميزان آب موجود براي آبياري را کمتر از حد الزم
براي آبياري اراضي خود عنوان کردهاند .نتايج جدول  7نشان
ميدهد که از ميان عوامل اجتماعي ،متغير ميزان مشارکت
اجتماعي کشاورزان با نهادها و ارگانها باالترين اولويت را
نسبت به ديگر گويهها نظير استفاده از تماسهاي ترويجي،
کانالهاي ارتباطي و منزلت اجتماعي کسب کرده است.

جدول  .1ویژگيهای فردیـ اجتماعي بهرهبرداران
متغير

فراواني

 .1سطح سواد
بیسواد
خواندن و نوشتن
ابتدايي
راهنمايي
ديپلم و باالتر

70
42
30
16
26

 .2کالس آموزشي
شرکت در کالس
شرکتنکردن در کالس

133
50

درصد

41/14
21/35
15/62
2/33
13/56

متغير

فراواني

 .3نظام بهرهبرداري
ملکي
اجارهاي
ملکي و سهمبري
ملکي و اجارهاي
اجارهاي و سهمبري

104
13
20
20
35

درصد

54/20
6/77
10/41
10/41
12/21

60/27
30/73

منبع :يافتههاي تحقيق

1

وسعت اراضي آبي

 5و کمتر از  5هکتار
 6-10هکتار
 11-15هکتار
بیشتر از  15هکتار
منبع :يافتههاي تحقيق

جدول .9ویژگيهای زراعي بهرهبردارن و ویژگيهای ساختاری زمینهای کشاورزی
2
فراواني
سطح زير کشت
درصد
فراواني

60
44
20
50

36/13
22/62
15/12
26/04

543

کمتر از  2هکتار
 2-5هکتار
 2-5هکتار
بیشتر از  2هکتار

106
46
25
15

درصد

55/20
23/05
13/04
7/21

 .1ميانگين =  ،7/4کمترين =  0/9و بيشترين =  39هکتار .2 .ميانگين =  ،3/9کمترين =  0/9و بيشترين =  29هکتار
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جدول .4فراواني میانگین عملکرد محصوالت کشت دیم و آبي
زراعت

متغير

ميانگين عملکرد (تن در هکتار)

انحراف معيار

مينيمم

ماکزيمم

ديم

گندم
جو

1/6
1/3

1/13
0/0

0/5
0/5

4/5
3/5

آبي سنتي

گندم
جو
چغندر

4/0
4/2
30/4

1/27
1/32
14/62

2/5
1/0
20

2
7/5
65

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول  .6استفادة کشاورزان از خدمات ترویجي و عضویت در تعاوني تولید و تشکل روستایي
متغير

استفاده از خدمات ترويجي
عضويت در تعاوني تولید
عضويت در تشکلهاي روستايي

گويه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

خیر
بلي
خیر
بلي
خیر

51
141
67
125
00

26/5
73/5
34/2
65/2
46/74

26/5
100
34/2
100
46/74

بلي

102

53/26

100

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول  . 5توزیع فراواني کشاورزان بر حسب ویژگيهای زراعي
متغير

منبع آب

روش آبياري

گويه

فراواني

درصد

رودخانه
چشمه
چاه مشاع

03
15
52

42/43
7/21
27/1

چاه اختصاصي

32

16/66

کرتي
شیاري
باراني

52
104
30

30/20
54/16
15/64

متغير

ميزان آب

گويه

فراواني

درصد

بیشتر
کافي
کمتر

10
33
140

5
17
72

جمع

102

100

منبع :يافتههاي تحقيق
جدول شماره  .6توزیع فراواني کشاورزان بر حسب ویژگيهای اجتماعي آنها
*

متغير

ميانگين رتبهاي

میزان استفاده از تماسهاي ترويجي
میزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
میزان مشارکت اجتماعي
میزان منزلت اجتماعي

2/75
2/27
4/02
3/02

انحراف معيار

ضريب تغييرات

رتبه

مينيمم

ماکزيمم

1/12
1/00
1/05
1/00

0/407
0/370
0/261
0/273

4
3
1
2

1
1
1
1

4
4
5
5

منبع :يافتههاي تحقيق * :مقياس  :1خيلي کم  :2کم  :3متوسط  :4زياد  :9خيلي زياد

نگرش کشاورزان در زمینة مدیریت آب زراعي

براي بررسي نگرش افراد مورد بررسي دربارة مديريت آب از
 29گويه در سطح طيف ليکرت استفاده شده است؛
همچنين با استفاده از روش فاصلة انحراف از ميانگين نگرش

کشاورزان در زمينة مديريت آب زراعي به چهار سطح
نامناسب ،متوسط ،تقريباً مناسب و کامالً مناسب (کامالً
مساعد) گروهبندي شده است .همانطور که مشاهده
ميشود 43/39 ،درصد از افراد مورد بررسي داراي نگرش

نوری و همکاران :تحلیل عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر نگرش کشاورزان...

متوسط در مورد مديريت آب زراعي هستند؛ همچنين 9/37
درصد داراي نگرشي در سطح نامناسب و  44/27درصد نيز
داراي نگرشي در سطح متوسط به باال در زمينة مديريت
منابع آب زراعي بودهاند (جدول .)7
دانش فني کشاورزان در زمینة مدیریت آب زراعي

562

شهرستان شيروان و چرداول نشان ميدهد که اطالعات فني
پاسخگويان دربارة مديريت آب زراعي در حد تقريباً بااليي
بوده است ،به طوري که دانش فني  97/29درصد از
پاسخگويان خوب و تقريباً خوب بوده و بهترتيب 33/33
درصد  9/37درصد از پاسخگويان اطالعات فني متوسط و
ضعيفي دربارة مديريت آب زراعي داشتهاند (جدول .)7

بررسي سطح دانش فني کشاورزان مورد بررسي در
جدول شماره  .6توزیع فراواني افراد بر حسب میزان نگرش و دانش فني در زمینة مدیریت منابع آب زراعي

سطوح نگرش

فراواني

درصد

درصد تجمعي

دانش فني

فراواني

درصد

درصد تجمعي

نامناسب
متوسط
تقريباً مناسب
کامالً مساعد

12
20
40
36

0/32
46/35
25/52
12/75

0/32
55/73
21/25
100

ضعیف
متوسط
تقريباً خوب
خوب

12
64
20
21

0/32
33/33
46/35
10/04

0/32
42/71
20/06
100

جمع

102

100

-

جمع

102

100

-

Max= 99 Min= 46 Mean =62.41 SD= 19.98
منبع :يافتههاي تحقيق

Max= 92 Min=26 Mean= 39.06 SD= 22.65

همبستگي بین متغیرهای مستقل و نگرش کشاورزان

موارد طبعاً در نگرش آنها نسبت به مديريت آب زراعي
تغيير مثبتي خواهد گذاشت.
نتيجة تحقيق  (2007) Shahroudi et al.و Norouzi
 (2006) et al.با يافتههاي فوق همسويي دارند و آن را
تأييد ميکنند .بررسي رابطة بين ميزان عملکرد گندم آبي
کشاورزان مورد بررسي و نگرش آنها دربارة مديريت منابع
آب زراعي نشان ميدهد که بين اين متغيرها در سطح 99
درصد رابطة مثبت و معنيداري وجود داشته است.
کشاورزاني که عملکرد زراعي بيشتر و به تبع آن درآمد
بيشتري داشتهاند ،نگرش مثبتتري نيز دربارة مديريت آب
زراعي داشتهاند .اين نتيجه با نتايج مطالعة Shahroudi et
 (2007) al.و  (2009) Qiao et al.همسوست.

دربارة مدیریت آب زراعي

براي تعيين عوامل کليدي مؤثر بر نگرش کشاورزان در
زمينة مديريت آب زراعي در منطقه از آزمون ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتايج حاصل از اين تحليل در جدول  9نشان ميدهد که
بين سن کشاورزان با سطح نگرش آنها دربارة مسائل آب
زراعي رابطة معنيدار و منفي ( )-0/702وجود دارد.
بهرهبرداراني که سن باالتري دارند نگرش منفيتري
(نامساعد) نيز دربارة آب زراعي خواهند داشت که با نتيجة
مطالعة  (2006) Jalali et al.,همسو ولي با نتيجة مطالعة
 (2009) Azizi Khalkheili et al.,غير همسوست؛
همچنين نتايج بهدستآمده نشان داد بين متغيرهاي سطح
سواد و دانش فني با نگرش کشاورزان بهترتيب با ضريب
همبستگي  0/317و  0/329در سطح  0/01يک رابطة
معنيدار و مثبت وجود دارد؛ بدين معني که هر اندازه سطح
سواد و دانش فني کشاورزان مورد بررسي بيشتر ميشود،
نگرش مثبتتري به مديريت آب زراعي پيدا ميکنند؛ زيرا
کشاورزان باسواد بهراحتي ميتوانند به منابع مختلف دربارة
مديريت صحيح آب زراعي دسترسي داشته باشند و با
روشهاي جديد مديريت آشنا شوند يا با شرکت در
کالسهايي که نياز واقعي آنهاست در باالرفتن سطح دانش
فني خود دربارة مديريت منابع آب زراعي بکوشند که اين

جدول  .3همبستگي بین متغیرهای مستقل و نگرش
متغير مستقل
)(p
)(r

سن
سطح تحصیالت
میزان عملکرد گندم آبي
سابقة فعالیتهاي کشاورزي
تماسهاي ترويجي
دانش فني
میزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
منزلت اجتماعي
مشارکت اجتماعي
منبع :يافتههاي تحقيق

**-0/202
**0/612
**0/542
**-0/602
**0/723
**0/625
**0/560
-0/022
**0/542

** p≤ 0.01:

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/560
0/000
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نتايج جدول  9نشان ميدهد که بين سابقة فعاليتهاي
کشاورزي و نگرش افراد مورد بررسي دربارة مديريت منابع آب
زراعي رابطة معنيدار منفي وجود دارد .اين نتيجه با نتيجة
مطالعة  (2009) Qiao et al.همسو نيست .در جدول 9
ميتوان مشاهده کرد که بين ميزان مشارکت اجتماعي و نگرش
افراد مورد بررسي دربارة مديريت منابع آب زراعي رابطة
معنيدار مثبتي وجود دارد .اين نتيجه با نتيجة مطالعة
(2009) ،(2004) Chandran et al. ،(2005) Diwakara
 Mousavi et al.و  (2006) Norouzi et al.همسوست؛
همچنين همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود ،بين
ميزان تماسهاي ترويجي و ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
با متغير نگرش افراد مورد بررسي دربارة مديريت منابع آب
زراعي رابطة معنيدار مثبتي وجود دارد .اين نتيجه بيانگر اين
مطلب است که با افزايش ميزان استفادة کشاورزان مورد بررسي
از کانالهاي ارتباطي و تماسهاي ترويجي ،به علت تأثير اين
عوامل در آگاهي و دانش افراد و آشناکردن آنها با روشهاي
جديد و فوايد آنها افراد ميتوانند مشکالت خود را دربارة
مديريت آب زراعي راحتتر برطرف کنند؛ بنابراين اين دو متغير
ميتوانند بر نگرش افراد مورد بررسي دربارة مديريت آب زراعي
تأثيرگذار باشند .نتيجة تحقيق  (2006) Norouzi et al.و
 (2007) Shahroudi et al.با يافتههاي فوق همسويي دارد و
آن را تأييد ميکند.
مقایسة میانگین نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب
زراعي
نتايج آزمون من وايت ني نشان ميدهد که بين ميانگين
نگرش افرادي که از خدمات ترويجي استفاده ميکنند و
افرادي که از اين خدمات استفاده نميکنند ،افرادي که در
عضويت تعاونيهاي توليد هستند و افرادي که در عضويت
آن نيستند و همچنين افرادي که در عضويت تشکلهاي
روستايي هستند و افرادي که در عضويت اين تشکلها
نيستند ،در سطح  0/001اختالف معنيداري وجود دارد.
جدول  .26مقایسة نگرش کشاورزان دربارة مدیریت آب زراعي با
استفاده از آزمون من وایت ني
مقدار  Uمالك Z
متغير مستقل

استفاده از خدمات ترويجي
عضويت در تعاونيهاي تولید
عضويت در تشکلهاي
روستايي
منبع :يافتههاي تحقيق

)(p

3217
5222

-2/250
-2/250

0/000
0/000

5132

-2/250

0/000

نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس نشان ميدهد که
بين ميانگين نگرش کشاورزان دربارة مديريت آب زراعي بر
حسب نوع منبع آب مصرفي و مورد استفاده در سطح 0/01
اختالف معنيداري وجود دارد .نتايج اين جدول همچنين
نشان داد که بين ميانگين نگرش کشاورزان دربارة مديريت
آب زراعي بر حسب نوع روش آبياري در سطح 0/001
اختالف معنيداري وجود دارد.
جدول  .22سنجش میانگین نگرش کشاورزان با استفاده از آزمون
کروسکال والیس
متغیر مستقل

df

مالكx²

)(p

نوع منبع آب

4

14/13

0/0032

نوع روش آبياري

2

119/293

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق

تعیین معادلة تخمین نگرش کشاورزان دربارة مدیریت
آب زراعي
براي بيان ميزان تغييرات و تعيين معادلة تخمين نگرش
کشاورزان دربارة مديريت آب زراعي ،به عنوان متغير وابسته،
با متغيرهاي مستقلي وارد رگرسيون شدند که در تحليل
همبستگي ،همبستگي معنيدار با متغير وابسته داشتند .براي
تجزيهوتحليل رگرسيون چندمتغيره از شيوة گامبهگام بهره
گرفته شد .جدول  12اطالعات مربوط به اين تجزيهوتحليل را
نشان ميدهد .در اين رگرسيون ،بر اساس بتاي استاندارد به-
دستآمده ،متغيرهاي ميزان عملکرد برنج ( ،)x1دانش فني در
زمينة توسعة آبياري باراني ) ،(x2متغير استفاده از کانالهاي
ارتباطي ) (x3و متغير ميزان سن کشاورزان ) (x4متغيرهايي
بودهاند که بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته
داشتهاند و متغيرهاي مذکور در مدل نهايي باقي مانده و بقية
متغيرها از معادله حذف شدند .به طور کلي ،متغيرهاي
منظورشده در تحليل رگرسيون  77/1درصد تغييرات واريانس
متغير وابسته را بيان ميکنند (جدول )10؛ بنابراين در مورد
اهميت و نقش متغيرهاي مستقل در پيشگويي متغير وابسته
بايد از مقادير بتا استفاده کرد .از آنجا که مقادير بتا استاندارد
شده است ،ميتوان از طريق آن در مورد اهميت نسبي
متغيرهاي مستقل قضاوت کرد .براي برآورد معادلة تخمين ،با
توجه به اطالعات بهدستآمده و معنيداربودن مدل نهايي
رگرسيون چندمتغيره در اين تحقيق ( F = 127/711و
 ،)Sig = 0.000با معادله ذيل ميتوان ميزان نگرش افراد
مورد بررسي را دربارة مديريت آب زراعي تخمين زد.
Y= 1/74 + 7/342 x1 + 2/212 x2 + 0/942 x3 – 0/097 x4
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جدول  .21تحلیل رگرسیون چن متغیره به شیوة گامبهگام
متغير مستقل

B

Beta

t

Sig

ضريب ثابت
میزان عملکرد گندم آبي
دانش فني کشاورزان
میزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
سن کشاورزان

1/74
0/002
2/212
0/542
-7/342

0/064
0/011
0/132
-5/452

1/412
1/30
5/741
4/250
-2/702

0/502
0/032
0/000
0/000
0/000

Adjusted R² =0/772

R²=0/721

R=0/223

Sig =0/000

F=127/711

منبع :يافتههاي تحقيق

نتیجهگیری و پیشنهادها
يکي از مشکالت بخش کشاورزي در حال حاضر ،ضعف
شيوههاي مديريت آب کشاورزي است .بهرهبرداري ناصحيح
و استفادة بيش از حد از منابع آب بهويژه منابع آب زير
زميني ،بيش از هرچيزي به پايينبودن دانش فني ،نگرش و
مهارت کشاورزان در مورد شيوههاي صحيح مديريت منابع
آب بستگي دارد .مديريت و توسعة منابع آب ،براي دستيابي
به کشاورزي پايدار در مناطق مواجه با کمبود آب ،امري
ضروري است .از طرفي توجه به تمايالت ،خواستهها و سطح
آگاهي کشاورزان (بهرهبرداران آب کشاورزي) که از جمله
مهمترين و مؤثرترين عوامل مؤثر بر مديريت آب زراعي در
بخش کشاورزي است و بيتوجهي به اين عوامل و نقشي که
اين عوامل در پايداري آب زراعي و منابع آن دارند ،موجبات
ناکامي و شکست برنامههاي سياستگذاران و برنامهريزان
اين بخش و مديريت ناپوياي آب در بخش کشاورزي را
فراهم خواهد کرد .پژوهش حاضر با توجه به اين مهم و براي
بررسي عوامل مؤثر ،بهويژه عوامل فرهنگي و اجتماعي ،بر
نگرش کشاورزان شهرستان شيروان و چرداول دربارة
مديريت آب زراعي صورت پذيرفته است .نتايج پژوهش
نشان داد:
 .1سطح سواد کشاورزان از جمله عواملي است که با
نگرش افراد مورد بررسي دربارة مديريت آب زراعي رابطهاي
مثبت و معنيدار دارد .بيشتر کشاورزان مورد بررسي بيسواد
يا داراي سطح سوادي در حد خواندن و نوشتن بودهاند و از
طرفي حدود  70درصد آنها در کالسهاي آموزشي ترويجي
شرکت کرده بودند؛ پس سرمايهگذاري در امر آموزش
کشاورزان ميتواند در گسترش روشهاي جديد مديريت آب
زراعي موثر باشد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود برنامههاي
مناسب آموزشي ترويجي مناسب براي باالبردن آگاهي و
سطح دانش فني و در نتيجه تغيير در نگرش (تغيير مثبت)

کشاورزان مورد بررسي دربارة مديريت آب زراعي تدوين و
ارائه گردد؛ همچنين توصيه ميشود که براي انتقال اطالعات
و آموزش به آنها از کانالها و روشهاي آموزشي مناسب
مانند رسانههاي شنيداري ـ ديداري و آموزشهاي طريقهاي
و نتيجهاي استفاده شود؛
 .2در اين مطالعه ،بين مشارکت اجتماعي کشاورزان
مورد بررسي با نگرش آنها دربارة مديريت آب زراعي رابطه-
اي مثبت و معنيدار مشاهده شد .به نظر ميرسد که با
افزايش مشارکت افراد مورد بررسي با نهادهاي مختلف
جامعه تعداد کانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي آنها
افزايش مييابد که اين امر با افزايش ميزان اطالعات و
آگاهيها در شکلگيري نگرش مثبت بهرهبردارن همراه
خواهد بود .از طرفي ،اين افراد به دليل باالتربودن انگيزة
مشارکت در مورد رفع مشکالت جامعة خود عالقهمندي
بيشتر و نگرش مثبتتري دارند؛ بنابراين پيشنهاد ميشود
براي افزايش ميزان مشارکت اجتماعي افراد نهادهايي که
قابليت مشارکت مردمي در آنها وجود دارد تکريم ارباب
رجوع را سرلوحة کار خود قرار دهند؛ همچنين سياست-
گذاران و برنامهريزان براي اجراي موفقتر برنامههاي خود در
بخش کشاورزي و بهويژه منابع آب زراعي ،در مراحل مختلف
گردآوري اطالعات ،برنامهريزي و اجرا از حضور و مشارکت
بهرهبرداران بخش کشاورزي استفاده کنند؛
 .3با توجه به تأثير دانش فني بر نگرش کشاورزان مورد
بررسي دربارة مديريت آب زراعي ،پيشنهاد ميشود که
عوامل تأثيرگذار بر دانش فني افراد مورد بررسي از جمله
کالسهاي آموزشيـ ترويجي مورد توجه برنامهريزان و
سياستگذاران اين بخش قرار گيرد و کشاورزان به نحوي به
شرکت در کالسها و فعاليتهاي آموزشي ،ترويجي ترغيب
شوند و سازمانهاي ذيربط زمينة الزم براي ترغيب و حضور
مؤثر آنها در کالسهاي مذکور را فراهم کنند؛

2931  زمستان،4  شماره،44  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 متوسط ميزان استفاده از، با توجه به يافتههاي تحقيق.3
کانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي کشاورزان مورد بررسي
 امتياز پايين کشاورزان مورد.در سطح پاييني قرار دارد
بررسي در مورد اين متغير از يک سو و تأثير مثبت و
معنيدار اين متغير بر نگرش کشاورزان مورد بررسي دربارة
 پيشنهاد ميشود ضمن بهبود ميزان،مديريت آب زراعي
دسترسي کشاورزان به کانالهاي ارتباطي و منابع اطالعاتي
نسبت به برنامهريزي مناسب در راستاي تقويت ارتباط بين
 مروجان و عامالن توسعه و،کشاورزان با ديگر کشاورزان
 دادهها و،ساير منابع و کانالهاي ارتباطي براي افزايش دانش
آگاهي دربارة فناوريهاي نوين مديريت آب زراعي بر اساس
.نيازهاي واقعي کشاورزان اقدامات مقتضي صورت گيرد
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 نظر به تأثير منفي متغير سن بر نگرش کشاورزان.4
 توصيه ميشود آموزش و،مورد بررسي دربارة مديريت آب
افزايش آگاهي جوانان در زمينة پايداري کشاورزي و مديريت
پايدار آب زراعي در اولويت قرار گيرد و همزمان براي ترغيب
افراد مسن از کمکهاي مالي و فني استفاده شود؛
 متغير تماسهاي ترويجي تأثير مثبت و معنيداري در.9
نگرش کشاورزان مورد بررسي دربارة مديريت آب داشت؛
بنابراين پيشنهاد ميشود مديريت جهاد کشاورزي و مراکز
خدمات کشاورزي منطقه در تماسهاي ترويجي خود با
 مزايا و منافع حاصل از کاربرد مديريت،کشاورزان مورد نظر
پايدار آب زراعي را با دقت بيشتري ارائه کنند و پيامدهاي
ناشي از مديريت نامناسب آب زراعي کامالً تشريح شود؛
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