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 چکیده 

ه مینانجیرکاران در ز آموزشیشناسایی نیازهاي  ،هدف این تحقیق توصیفی و پیمایشی
ز نفر ا 4440مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی بود. جامعه آماري تحقیق را 

گیري هنمون انجیرکاران شهرستان استهبان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه
-آوري دادهعنفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جم 350، تعداد مندتصادفی نظام

 قاتیتحقمحققان مرکز  و قیتحق تهیکم يسو از آن ییروااي بود که ها به وسیله پرسشنامه
 نییتع اهنمار مطالعه طرح کی انجام با پرسشنامه ییایپا. گرفت قرار دییتأ مورداستهبان  ریانج
 رانرکایانج آموزشی يازهاین یعنی پرسشنامه، یاصل بخش يبرا کرونباخ يآلفا بیضر که شد
تحلیل  وتجزیه  19winSpss ها با استفاده ازداده ود.ب 77/0 آب نهیبه رهیذخ تیریمد هنیزم در

-ینهدر زم انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب آموزشیشد. نتایج نشان داد نیازهاي 
 ناسبم زمان و وهیش ،یرس -یشن هايخاك از استفاده با خاك بافت اصالح وهیش مانندهایی 
 سطح نتایج نشان داد بین متغیرهاي ،ي بود. همچنیناریآب دور هر حجم نییتع وهیش و هرس
ي، کشاورز خدمات مرکز به مراجعه دفعاتی، اجتماع يهاتیفعال در مشارکت، التیتحص

 ریز سطح، نمونه کشاورزانو  گانیهمسا و دوستان با ارتباطی، جیترو هايکالس در شرکت
 ریجان باغ فاصله، ریانج درختان سن متوسطي، کشاورز مروج با مالقات دفعات، ریانج کشت

ان طول روز و میز در ویراد به کردن گوشي و تعداد ساعات کشاورز جهاد خدمات مرکز تا
نتایج  دار وجود داشت.اطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب رابطه معنی

ینه ت ذخیره بهت انجیرکاران در زمینه مدیریمیزان اطالعا نیانگیم نیب نشان داد نیانگیم سهیمقا
-استمرار تشکیل کالس .داشت وجود داريمعنی اختالف شغل اصلیو  جنسیت حسب بر آب

 با کارانریانج شتریب چه هر تعامل و ارتباط يبرا الزم داتیتمههاي آموزشی و در نظر گرفتن 
ره یت موضوع مدیریت ذخیبا محور یکارشناس هايهیتوص از ي آنانمندبهره و کارشناسان

 بهینه آب از پیشنهادهاي این مطالعه است. 
 

 انخشکسالی، مدیریت ذخیره آب، نیاز آموزشی، انجیر، شهرستان استهبهاي کلیدي: واژه
 

 مقدمه
 کمبود از ناشی طبیعیپدیده  ترینمهم خشکسالی

 و کشاورزي بخش بر را بسیاري هايزیان که است بارش

 .)Rezaie et al., 2012(سازد یم وارد آبی منابع
 بارندگی کاهش با که طبیعی ستا ايهپدید کسالیخش

 از یکی .پیونددمی وقوع به معین زمانی دوره یک در
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 اقلیمی پدیده این مقابل در اقشار پذیرترینبآسی

   .)Askari & Mousavi, 2009( باشندمی کشاورزان
 و کخش مناطق در پایدار تولید و کشاورزي توسعه

 دارد. بستگی آب مصرف کارایی افزایش به خشک نیمه

 کره کل کشت زیر سطح از درصد 80 دیم کشاورزي

 62 تولید شامل که است داده اختصاص خود به را زمین

 داراي دیم زراعت .است مردم اصلی غذاي از درصد

 .است آبی زراعت به نسبت متفاوتی و متمایز خصوصیات
 باعث تواندمی دیم طقمنا کشاورزي در آب مدیریت

 و جهان در غذایی مواد تولید درصدي 75 افزایش

 .)Najafzadeh et al., 2014( شود گرسنگی از جلوگیري
بخش کشاورزي تکیه گاه اساسی در تامین  ،در واقع

نیازهاي غذایی کشور بوده و در این مورد نقش آب به 
ترین عامل محدودکننده در توسعه بخش عنوان مهم

زي اهمیت اقتصادي آن را بسیار تعیین کننده کشاور
مصرف آب در  ).Arabiyazdi et al., 2009( نموده است

 44بخش کشاورزي ایران رو به افزایش است و از 
میلیارد متر  80به  1340میلیارد متر مکعب در سال 

میلیارد متر  5/86و به حدود  1380مکعب در سال 
ایط فعلی رسیده است. در شر 1390مکعب در سال 

درصد از آب کشور در بخش کشاورزي مورد  92معادل 
استفاده قرار می گیرد، در حالی که متوسط جهانی آن 

 .    )Heidari, 2014(درصد است  81درصد و در آسیا  70
دهد پدیده خشکسالی در شواهد موجود نشان می

هاي اخیر مناطق مختلف کشور ایران را تحت تاثیر سال
. از جمله این مناطق شهرستان استهبان قرار داده است

 فاصله در مربع لومتریک 2652وسعت باشد که با می
و در استان فارس  رازیش یشرق جنوب يلومتریک 175
 معتدل سرد يهازمستان يدارا. این شهرستان دارد قرار

 آب منابعاست و  متریلیم 300 حدود یبارندگ زانیم و
این . دهندیم لیتشک رودخانه و قنات چشمه،آن را 

 ترینمهم، هکتار انجیرکاري 22000 سطحشهرستان با 

هاي انجیر باغرود و می شمار به ایران انجیر تولیدقطب 
هاي فرهنگی، معنوي و اقتصادي بخشی از ارزشآن 

درصد اقتصاد و معیشت  90و تامین کننده حدود کشور 
این محصول از جمله  .)Zare & Zare, 2008(مردم است

ها مورد کشت و لین گیاهانی است که به وسیله انساناو
اي هم به عنوان طور گستردهکار قرار گرفته است و به

یک منبع غذایی و هم به عنوان یک منبع دارویی در 
 درخت خاص هايویژگیشود. سراسر جهان استفاده می

 نامساعد عوامل بعضی مقابل در آن مقاومت و انجیر
 کهاست  شده باعث خاك شوريو به خصوص  محیطی

 و آب شرایط از وسیعی طیف به ارزش با درخت این
 و مقوي انجیر میوه. باشد سازگار خاکی و ییهوا

 در تواند می کــه است ییغذا بهترین و بوده نیروبخش
 ضعف دچار طوالنی بیماري دلیله ب که افرادي بهبود
 ,.Salahourzian et al( گردد واقع موثر اندشده بنیه

2009.(  
هاي اغدر چند سال اخیر، به دلیل خشکسالی، ب

 استهبان در آستانه نابودي قرار گرفته است. انجیر

-سال در شهرستاناین  دهدیم نشانبرآوردهاي موجود 
-یخشکسال) 1390-1391 تا 1386-1387( ریاخ يها
. است کرده تجربه را دیشد و متوسط م،یمال يها

 همراه ساله 1 تا 0 داومت با ریاخ يهاسال در یخشکسال
 ریانج باغات يبررو بارش کمبود ریتاث به توجه با که بوده

 اگرچه. است دهیگرد مید ریانج دیتول کاهش باعث مید
 بوده شتریب میمال یخشکسال یفراوان ریاخ يهاسال در
 و دیشد يهایخشکسال با همراه یخشکسال تداوم یول

 هشکا عامل منطقه در 1386-1387 سال متوسط
 Hosseini et( باشدیم ریاخ سال 6 در مید ریانج دیتول

al., 2014.(  
 مهارت میزان بودن پایینبا توجه به این که 

 مدیریت صحیح هايشیوه بکارگیري زمینه در کشاورزان

 آبیاري آب بازده بودن پایین دلیل ترینمهم زراعی، آب

تواند نقش کشاورزان می ، آموزش)Afshar, 2004(است 
همی در افزایش بازدهی و استفاده بهینه از آب آبیاري م

 آموزش که یابدمی تحقق زمانی امر این داشته باشد ولی
 طراحی براي باشد. کشاورزان واقعی نیازهاي با متناسب

 بر این اعتقاد کارآمد و اثربخش آموزشی ریزيبرنامه یک

 پاسخگوي گوناگون هايجنبه از باید آموزش این که است

 شرکت براي الزم انگیزه آنها تا باشد فراگیران زهاينیا

 ).Saboori et al., 2006(باشند  داشته را آموزش فعال در
به نزوالت استهبان با توجه به اتکا باغات انجیر شهرستان 

، به نظر هاي اخیرسال جوي و بروز پدیده خشکسالی
این با منطقی رسد یکی از راهکارهاي مهم مواجهه می

آب به  ذخیرهمدیریت هاي شیوهآموزش  پدیده،
رسد در راستاي این اقدام، به نظر میکشاورزان باشد. 
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. نیاز است، شناسایی نیازهاي آموزشی نخستگام 
اي است میان آنچه فرد و یا گروه شغلی آموزشی فاصله

باید بدانند و انجام دهند. نیاز آموزشی در حقیقت شکاف 
توانایی فرد یا افراد در میان سطح کنونی و سطح مطلوب 

باشد هاي خویش میانجام وظایف و مسئولیت
)Fathivajargah, 2005( . 

 در اساسی اصول از یکی عنوان به آن به توجه و نیاز
 آموزش و ترویج ویژه به آموزشی هاينظام کلیه

 تغییرات بر مبتنی آن اساسی شالوده کهاست  کشاورزي
 از فراگیران مطلوب اررفت تغییر براي شده ریزيبرنامه
 که دالیلی از یکی .است آموزشی هايبرنامه طریق

 آن کندمی توجیه را آموزشی نیازهاي تعیین ضرورت
 هم که شود حاصل اطمینان امکان سرحد تا که است

 براي که سطحی هم و آموزشی هايروش و محتوي
ترین باشد است مناسب انتخاب موضوع تدریس

)Saboori & Minaie, 2009( عالوه بر این، در صورت .
تعیین نیازهاي آموزشی کشاورزان و تهیه و تدوین 

توان انتظار هاي آموزشی بر اساس نیازشان، میبرنامه
هاي مناسبی طراحی کنند و ریزان برنامهداشت برنامه

ی مورد اثربخشزمان، سرمایه و نیروي اجرایی را به طور 
تواي برنامه استفاده قرار دهند و در عین حال مح

اي واقع بینانه و در راستاي آموزشی را به گونه
پاسخگویی به نیازهاي آموزشی آنان تدوین کنند 

)Chizari et al., 1998( . 
نگاهی به مطالعات انجام شده در داخل و خارج 

دهد تاکنون موضوع نیاز آموزشی کشور نشان می
مورد  بهینه آب ذخیرهمدیریت انجیرکاران در زمینه 

توجه قرار نگرفته است. با این حال برخی از این 
تواند در زمینه این تحقیق مفید تلقی شود. مطالعات می

Karimi & Sadi )2006( آموزشی کردند نیازهاي گزارش 

 به ،آب کشاورزي مناسب برداريبهره زمینه در کشاورزان

 رطوبت کنترل هايروش با آشنایی شامل اولویت ترتیب

 از استفاده روش انهار، پوشش هايروش اب آشنایی خاك،

 روش کشاورزي، اراضی تسطیح هايروش بندها،آب

 نیاز تعیین هايروش با آشنایی آبیاري، دور فاصله تعیین

-روش سنتی و آبیاري سازيبهینه هايگیاه، روش آبی
 Tabatabaifar باشد.قنوات می از بهینه برداريبهره هاي

 آموزشی نیازهاي ان شناساییعنو با پژوهشی در )2002(

 گرمسار گزارش کرد بین شهرستان کارانپنبه ترویجی و

 از استفاده و پنبه کشت سطح زیر سواد، سطح متغیرهاي

 نیازهاي میزان متغیر با ترویجی -آموزشی هايبرنامه

 سن، متغیرهاي بین و دارمعنی مثبت و رابطه آموزشی،

مزارع  از دیدباز دفعات آموزشی، هايکالس شرکت در
 و نشریات از استفاده و مروج با تماس دفعات پنبه، نمونه

 رابطه آموزشی نیازهاي میزان متغیر با آموزشی مجالت

 در )Kheiri )2007 دارد. وجود يداریمعن و منفی

گزارش  کاران تونیزبررسی نیازهاي آموزشی  با تحقیقی
 یترویج -آموزشی هايکالس در که باغدارانی دانش کرد

 بوده بیشتر اندنکرده شرکت که افرادي از اندکرده شرکت

 ايقطره در زمینه آبیاري هاییآموزش به است و باغداران

اند. همچنین بین سن، سطح تحصیالت و داشته نیاز
هاي اجتماعی و نیازهاي آموزشی شرکت در فعالیت

داري وجود داشته است. زیتون کاران رابطه معنی
Mousavi et al.  )2008( هايتماس گزارش کردند 

 استفاده و اجتماعی منزلت اجتماعی، مشارکت ترویجی،

 با ارتباط در را کشاورزان دانش ارتباطی، هايکانال از

 & Sabooriاست. داده ارتقاء کشاورزي آب منابع مدیریت

Minaie )2009(  گزارش کردند یکی از نیازهاي آموزشی
 Nabiafjadiباشد. اسب میداران انجام آبیاري منگلخانه

et al. )2015(  هايفناوري دانش زانیمدر بررسی 
، گزارش فالورجان شهرستاندر  کشاورزي آب تیریمد

 کردن مخلوط، خاك ییآبشوکردند کشاورزان در زمینه 
 و هاآب زه از استفادهو  مناسب آب با شور لب و شور آب

ري نیاز به آموزش بیشت مجدد اريیآب براي هاپساب
  دارند. 

Rai & Singh )2008( ترین گزارش کردند مهم
هــاي نیازهاي آموزشــی کــشاورزان شــامل فنــاوري

 Purushottamحفــظ آب و مدیریت آب و آبیاري است. 

& Pandey )2008(  در مطالعه خود گزارش کردند
رین نیاز آموزشی تهاي مدیریت آب و آبیاري مهمشیوه

گزارش کرد اکثر کشاورزان  )Ojo )2011کشاورزان است. 
فاقد دانش پایه در مـورد نیـاز آبـی محصوالت، برنامه 

هاي آبیاري و مهارت نگهداري و بکارگیري سیستم
گزارش کرد بین میزان  )Singh )1999آبیاري هستند. 

ها و منابع گندم، کانال کشت، سابقه گندم عملکرد
مدیریت منابع آب دانش کشاورزان در زمینه اطالعاتی با 
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سن و این رابطه در مورد ولی وجود دارد  داررابطه معنی
 )Zilberman )2000. نیست دارمشارکت اجتماعی معنی

 میزان با افزایش تجربه کار کشاورزي، گزارش کرد

براي  بیشتري توانایی آنان کشاورزان، سن و تحصیالت
 Evans & Skaggsدارند.  زراعی استفاده پایدار از آب

 کشاورزي آب پیرامون مدیریت ايمطالعه در )2004(

 بین ندساحلی، گزارش کرد دشت هايخاك براي

 روستایی، هايتشکل در عضویت تعاونی، در عضویت

 میزان اقتصادي، وضعیت ترویجی، خدمات از استفاده

 مدیریت با آبیاري روش نوع و آبی اراضی میزان عملکرد،

 & Oweis .دارد دوجو داريرابطه معنی زراعی آب

Hachum )2003( وري در تحقیقی با عنوان بهبود بهره
هاي دیم کشاورزي آسیاي غربی و شمال آب در زمین

آفریقا گزارش کردند مدیریت منابع آب زراعی نقش 
وري داشته و براي دستیابی به کلیدي در افزایش بهره

هاي اقتصادي، اجتماعی و مدیریت منابع آب باید سازه
گزارش  )Yercan )2003انی را مورد توجه قرار داد. سازم
ضعف در دانش، نگرش و مهارت کشاورزان از  که کرد

جمله مشکالت مدیریت صحیح منابع آب و افزایش 
  .Levidow et al راندمان مصرف آب کشاورزي است.

در تحقیق خود در زمینه بهبود کارآیی آبیاري  )2014(
شاورزان در مورد میزان گزارش کردند معلومات ناکافی ک

آبیاري در طول یک فصل زراعی یکی از عوامل کمی 
 )Sajeev et al.  )2012هاي آبیاري است.پذیرش فناوري

در بررسی نیازهاي آموزشی کشاورزان در ایالت مانیپور 
ترین این هاي ذخیره آب را از جمله مهمفناوريهند، 
 Mtega و Benard et  al.  (2014)کردند. گزارشنیازها 

and Benard )(2013 که گزارش کردند در مطالعات خود 

هاي ترین نیازهاي اطالعاتی کشاورزان در زمینهمهم
  .et alاست. شرایط جوي، آبیاري و حاصلخیزي خاك 

Khalid )(2013 اي در سودان، چگونگی در مطالعه
استفاده از آب را از جمله نیازهاي آموزشی کشاورزان 

در مطالعه خود  Barman et al.  )(2013کردند.گزارش 
در آسام هند گزارش کردند مدیریت آب زراعی یکی از 

     ترین نیازهاي آموزشی کشاورزان است.    مهم
 نشان جهان و رانیا در شده انجام نیشیپ مطالعات

شناسایی و رفع نیازهاي آموزشی کشاورزان نقش  دادند
وري زایش بهرهافو مدیریت منابع آب زراعی مهمی در 

-یمو ارتباطی  فردي، اجتماعی، اقتصادي عوامل ،داشته
در نتیجه . دهند قرار ریتأث تحتنیاز آموزشی را  توانند

 آموزشی نیازهاي کلی بررسیتحقیق حاضر با هدف 
 ذخیرهدر زمینه مدیریت  انجیرکاران شهرستان استهبان

توصیف شامل اهداف اختصاصی آن  اجرا شد وبهینه آب 
 و اجتماعی، اقتصادي، ارتباطی فرديهاي ژگیوی

انجیرکاران در  آموزشی نیازهايتوصیف ، انجیرکاران
تحلیل رابطه بین ، بهینه آب ذخیرهزمینه مدیریت 

در زمینه  آنان آموزشی نیازهايهاي انجیرکاران با ویژگی
 نیازهايمقایسه میانگین و  بهینه آب ذخیرهمدیریت 

 بهینه آب ذخیرهینه مدیریت انجیرکاران در زم آموزشی
 بر حسب متغیرهاي مختلف بود.

 
 ها مواد و روش

هدف از نوع کاربردي، از نظر نظر این تحقیق از 
درجه نظارت و کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و از نظر 

ها، از نوع میدانی است. ابزار نحوه گردآوري داده
هاي اي مشتمل بر ویژگیها پرسشنامهگردآوري داده

سنجش دانش اقتصادي و ارتباطی و اجتماعی، ردي، ف
هاي زراعی در ترین روشمهمنجیرکاران در زمینه ا

بود. براي این منظور  بهینه آب ذخیرهمدیریت راستاي 
محققان علوم آبیاري و باغبانی  بر مبناي نظر مشورتی

گویه  20، مرکز تحقیقات انجیر شهرستان استهبان
مدیریت اعی مربوط به هاي زرترین روششامل مهم

اي لیکرت از در قالب طیف پنج گزینه بهینه آب ذخیره
طراحی شد. متغیرهاي ) 5) تا خیلی زیاد (1خیلی کم (

اجتماعی، فردي، هاي مستقل تحقیق شامل ویژگی
پاسخگویان و متغیر وابسته نیازهاي  اقتصادي و ارتباطی

 آببهینه  ذخیرهمدیریت آموزشی انجیرکاران در زمینه 
اجتماعی با طرح سواالتی در زمینه میزان  بود. ویژگی

 ئتیه، المنفعهامهاي عمشارکت انجیرکاران در فعالیت
، یتعاون، یاسالم يشورا، یمذهب اماکن و مسجد امنا

و در قالب طیف پنج  الحسنه قرض صندوقبسیج و 
 قسمتی لیکرت، مورد سنجش قرار گرفت. 

فر از انجیرکاران ن 4440جامعه آماري تحقیق شامل 
حجم نمونه با استفاده از . شهرستان استهبان بودند

. با توجه به قرار نفر برآورد گردید 350فرمول کوکران 
اي شهرستان و داشتن باغات انجیر در مناطق کوهپایه
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سکونت تمام انجیرکاران در شهر استهبان و موجود بودن 
ها به هانتخاب نمونگیري)، اسامی آنان (چارچوب نمونه

روایی پرسشنامه از انجام شد. مند نظامشیوه تصادفی 
سوي کمیته تحقیق و کارشناسان ایستگاه تحقیقاتی 

قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با انجام  دییتأانجیر مورد 
نفر در یک جامعه  30یک طرح مطالعه راهنما بر روي 

مشابه با جامعه مورد مطالعه که خارج از نمونه آماري 
تعیین شد که ضریب آلفاي  (شهرستان نی ریز)، ندبود

کرونباخ براي بخش اصلی پرسشنامه، یعنی نیازهاي 
بهینه آب  ذخیرهآموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت 

-ها با کمک نرمتجزیه و تحلیل دادهدست آمد. به 77/0
انجام شد. اطالعات حاصله در دو  19inWSpssي افزار آمار

نباطی بررسی شد که در بخش بخش توصیفی و است
 هاي آماري همچون فراوانی،توصیفی از مشخصه

 
ه شینمیانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، کمینه و بی

و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن و 
 شد.استفاده  ویتنیمنآزمون 

 

 بحث و جینتا
افراد مورد  میانگین سن آمده دستهب نتایج اساس بر
ان آنمیانگین سابقه کار کشاورزي و  سال 47ه مطالع

بود که بیانگر میانسال بودن و تجربه  سال 24بیش از 
میانگین درآمد سالیانه زیاد آنان در کار کشاورزي است. 

میانگین و  میلیون تومان 7/26 ،از فروش انجیرآنان 
بود که بیانگر  هکتار 5/1آنان، سطح زیر کشت انجیر 

سن درختان یانگین م لب آنان است.خرده مالک بودن غا
 میانگین تولید کل انجیرو  سال 40 ، بیش ازانجیر آنان

 مراجعه میانگین .کیلوگرم بود 1793در طول سال  آنان
 ،کشاورزيجهاد در طول سال به مرکز خدمات آنان 
 خدمات مرکز تاآنان  باغ فاصلهمیانگین  وبار  8 حدود
طور به. آنان است کیلومتر 7ي حدود کشاورز جهاد

بار با مهندس ناظر و مروج   ماه یک  میانگین هر
کنند که بیانگر ارتباط میکشاورزي منطقه خود مالقات 

نه چندان مناسب آنان با افراد کارشناس است. همچنین 
ساعت در روز و  2 استفاده آنان از رادیو حدودمیانگین 

    ). 1(جدول  ساعت در روز است 4تلویزیون حدود 

 فردي، اقتصادي و ارتباطی پاسخگویان هايیژگیومیانگین و انحراف معیار  -1جدول 
 کمترین بیشترین انحراف معیار میانگین متغیرهاي فردي و اقتصادي پاسخگویان

 26 85 14/1 15/47 سن (سال)
 3 60 36/11 66/24 سابقه فعالیت انجیرکاري (سال)

 12 55 25/9 7/26 درآمد ساالنه (میلیون تومان)
 5/0 5 89/0 5/1 سطح زیر کشت (هکتار)

 14 70 36/14 61/40 سن درختان (سال)
 45 110 34/17 95/91 تعداد درختان انجیر در هکتار

 600 5000 06/795 1793 میزان تولید کل انجیر در طول سال (کیلوگرم)
 3 11          43/2          67/6 ي (کیلومتر)کشاورز جهاد خدمات مرکز تا ریانج باغ فاصله

 1 2 49/0 1 میزان مالقات پاسخگویان با مهندس ناظر (در طول ماه)
 0 2 54/0 1 میزان مالقات پاسخگویان با مروج کشاورزي (در طول ماه)

 1 20 97/3 62/7 میزان مراجعه به مرکز خدمات کشاورزي (در طول سال)
 0 5 14/1 7/1 )روز طول در(ساعت  ویراد گوش کردن به زانیم
 2 7 09/1 75/3 )روز طول در(ساعت  ونیزیتلو هايبرنامه يتماشا زانیم

 
 

 زن درصد 3/42مرد و پاسخگویان  درصد 7/57
بودند که بیانگر حضور نسبتاً باالي زنان در تولید انجیر 

سواد، شغل درصد)، بی 1/33است. اکثر پاسخگویان (
ي و نوع نظام انجیرکار درصد) 4/77اصلی اکثر آنان (
زراعت بود. منبع  -درصد)، باغداري 54زراعی اکثر آنان (

درصد)، آب  1/81تامین آب باغات انجیر اکثر آنان (
که به دلیل دیم بودن کشت محصول و اتکا آن  بودباران 

به بارندگی است. از نظر میزان مشارکت اجتماعی، اکثر 
زي درصد)، در تعاونی تولید کشاور 1/75پاسخگویان (

 يکشاورز نامروج و گانیهمسا و دوستانعضویت دارند. 



 1396، 2 ، شماره48-2دوره  یرانمجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ا           316

 تیریمد نهیزم در رکارانیانج یارتباط منابع نتریمهم
اي که در مورد دوستان اند به گونهبوده آب نهیبه ذخیره

درصد و در مورد مروجان کشاورزي،  7/69و همسایگان، 
درصد از انجیرکاران در حد زیاد به این منابع  4/51

 اند.ردهرجوع ک
انجیرکاران در  آموزشیبندي نیازهاي رتبه نتایج

) نشان داد میزان 2آب ( جدول  ذخیرهزمینه مدیریت 
هایی چون شیوه اصالح اطالعات انجیرکاران در زمینه
رسی، شیوه و  -هاي شنیبافت خاك با استفاده از خاك

ي، اریآب دور هر حجم نییتع وهیشزمان مناسب هرس و 
هاي نتیجه نیاز آموزشی آنان در زمینهکم بوده، در 
هایی باشد. اطالعات انجیرکاران در زمینهمذکور زیاد می

، نحوه شخم زدن در رهیآبگ و يجو احداث نحوهچون 
 کاشت جهت گودال حفر وهیشفاصله بین درختان و 

، زیاد بوده، در نتیجه نیاز آموزشی آنان در ریانج نهال
  باشد.هاي مذکور کم میزمینه
 مطالعه مورد افراد آموزشی يازهاین یبررس منظور به

 هر نیانگیم به توجه با ،آب رهیذخ تیریمد نهیزم در
 به 5/3-6/2 ،زیاد ازین عنوان به 5/2-1 ازیامت ه،یگو

 نظر در کم ازین عنوان به 5-6/3 و متوسط ازین عنوان
شیوه  نهیزم در مطالعه مورد افراددر نتیجه . شد گرفته

 ،رسی _هاي شنی فت خاك با استفاده از خاكاصالح با
شیوه تعیین حجم هر دور  و شیوه و زمان مناسب هرس

بیشتر و در زمینه نحوه احداث جوي و  ازین آبیاري
آبگیره، نحوه شخم زدن فاصله بین درختان و شیوه حفر 

به آموزش  يکمتر گودال جهت کاشت نهال انجیر نیاز
 دارند. 

 
 انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب آموزشییازهاي بندي نرتبه -2جدول 

سطح 
ضریب  رتبه نیاز

 هاگویه                *میانگین انحراف معیار تغییرات

 رسی _هاي شنی شیوه اصالح بافت خاك با استفاده از خاك 902/2 940/0 323/0 1 متوسط
 شیوه و زمان مناسب هرس 020/3 909/0 300/0 2 متوسط
 شیوه تعیین حجم هر دور آبیاري 074/3 975/0 317/0 3 متوسط
 شیوه پر کردن فاصله بین درختان با گیاه دیگر نظیر زعفران و انگور 077/3 871/0 283/0 4 متوسط
 اصول کوددهی (نوع کود، زمان مصرف، مقدار مصرف و..) 122/3 056/1 338/0 5 متوسط
 شکنی بعد از آبیاريهشیوه سل 317/3 898/0 270/0 6 متوسط
 زمان مناسب آبیاري درختان انجیر 497/3 868/0 248/0 7 متوسط

 دهی و تعویض خاك محل آبگیر درختان انجیرشیوه خاك 640/3 795/0 218/0 8 زیاد
 شیوه مناسب احداث باغ انجیر 645/3 836/0 229/0 9 زیاد
 جیرزمان مناسب کاشت نهال ان 828/3 545/0 142/0 10 زیاد
 میزان نیاز آبی درختان انجیر در مراحل مختلف رشد   837/3 012/1 263/0 11 زیاد
 هاي مناسب آبیاريروش 862/3 549/0 141/0 12 زیاد
 چین بدون خاك)شیوه پوشاندن روي نهال انجیر بعد از سبز شدن (سنگ 928/3 564/0 143/0 13 زیاد
 ن تنه درختانشیوه تنک کرد 960/3 517/0 130/0 14 زیاد
 شیوه سفید کردن تنه درختان به منظور کاهش تبخیر و تعرق 974/3 366/0 092/0 15 زیاد
 انداز درختان انجیرشیوه شخم در زیر سایه 977/3 271/0 068/0 16 زیاد
 هاي هرزشیوه صحیح مبارزه با علف 982/3 338/0 084/0 17 زیاد
 ودال جهت کاشت نهال انجیرشیوه حفر گ 988/3 283/0 070/0 18 زیاد
 نحوه شخم زدن فاصله بین درختان 008/4 288/0 071/0 19 زیاد
 نحوه احداث جوي و آبگیره 628/4 483/0 104/0 20 زیاد

 باشد.    = خیلی زیاد می5= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم، 1دامنه میانگین از *
 

تقل به منظور بررسی همبستگی بین متغیرهاي مس
مدیریت انجیرکاران در زمینه  آموزشیتحقیق با نیازهاي 

بهینه آب با توجه به سطوح سنجش متغیرهاي  ذخیره
مستقل و وابسته از ضرایب همبستگی اسپیرمن استفاده 

) نشان داد بین 3دست آمده (جدول هشد. نتایج ب
 يهاتیفعال در مشارکت، التیتحص سطحمتغیرهاي 

ي، کشاورز خدمات مرکز به مراجعه دفعاتی، اجتماع
 و دوستان با ارتباطی، جیترو هايکالس در شرکت
 کشت ریز سطح، نمونه کشاورزانارتباط با ، گانیهمسا

ي و میزان کشاورز مروج با مالقات دفعاتو  ریانج
بهینه آب  ذخیرهاطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت 

است این بدان معن جود داشت.دار ورابطه مثبت و معنی
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انجیرکاران از اطالعات ، با افزایش متغیرهاي نامبردهکه 
 ذخیرهمدیریت کمتر در زمینه  نیاز آموزشیبیشتر و 
اي برخوردارند. افزایش سطح تحصیالت زمینه بهینه آب

را براي استفاده هر چه بیشتر فرد از منابع جدید و 
اطالعات مرتبط با مدیریت ذخیره آب فراهم می سازد از 

رود افراد با سطح تحصیالت باالتر داراي و انتظار میاین ر
اطالعات بیشتر و نیاز آموزشی کمتري در این زمینه 

، )Tabatabaifar )2002 هاياین یافته با یافتهباشند. 

Kheiri )2007(  وZilberman )2000(  .مطابقت دارد
و  المنفعهامهاي عفعالیتمشارکت اجتماعی مانند 

 يشورا، یمذهب اماکن و مسجد ناام ئتیهعضویت در 
-، زمینهالحسنه قرض صندوق، بسیج و یتعاون، یاسالم

ساز افزایش تعامل و تبادل اطالعات با سایر کشاورزان و 
هاي مختلف و از جمله اخذ اطالعات جدید در زمینه

و در نتیجه کاهش نیازهاي آموزشی  آب ذخیرهمدیریت 
 ،)Zilberman)2000  هاياین یافته با یافتهآنان است. 

Kheiri )2007( ،Mousavi et al.  )2008( و Evans & 

Skaggs )2004(  هايبا یافتهمغایر مطابقت دارد ولی 
Singh )1999( .نیز  یجیترو هايکالس در شرکت است

تواند در افزایش دانش انجیرکاران و کاهش نیازهاي می
 موثر باشد. آب ذخیرهمدیریت آموزشی آنان در زمینه 

 Kheiri و )Tabatabaifar  )2002هايیافتهاین یافته با 

منابع ارتباطی شخصی تماس با  مطابقت دارد. )2007(
نیز زمینه  نمونه کشاورزانو  گانیهمسا ،دوستانچون 

تبادل تجارب، اخذ اطالعات و کاهش نیازهاي آموزشی 
را فراهم  بهینه آب ذخیرهمدیریت انجیرکاران در زمینه 

کاهش نیازهاي آموزشی آنان  بدین ترتیب درسازد و می
 .Mousavi et al هاياین یافته با یافتهموثر است. 

همچنین تماس با مروج کشاورزي  مطابقت دارد. )2008(
در تواند و اخذ اطالعات فنی و تخصصی از وي می

هاي کاهش نیازهاي آموزشی انجیرکاران در زمینه شیوه
 با یافتههمسو ین یافته ا موثر باشد. آب ذخیرهمدیریت 

Mousavi et al. )2008(  یافتهولی مغایر باTabatabaifar 

رود کشاورزان با همچنین، انتظار می است. )2002( 
سطح زیر کشت بیشتر، به دلیل داشتن دغدغه بیشتر 
براي تامین آب مورد نیاز درختان، تمایل بیشتري براي 

مختلف ذخیره  هايافزایش اطالعات و استفاده از شیوه
-با یافتههمسو این یافته آب داشته باشند که 

 Evans & Skaggs  و )Tabatabaifar  )2002هاي

 است.  )2004(

 سن متوسطسن، سابقه انجیرکاري، بین متغیرهاي 
 جهاد خدمات مرکز تا ریانج باغ فاصله، ریانج درختان
طول  در ویراد به کردن گوشي و تعداد ساعات کشاورز

یزان اطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت روز و م
دار وجود داشت. بهینه آب رابطه منفی و معنی ذخیره

سن انجیرکاران، سابقه این بدان معناست که با افزایش 
 باغ فاصله، ریانج درختان سن متوسط انجیرکاري آنان،

ي و تعداد ساعات کشاورز جهاد خدمات مرکز تا ریانج
ول روز، انجیرکاران از ط در ویراد به کردن گوش

اطالعات کمتر و نیاز آموزشی بیشتر در زمینه مدیریت 
داراي سن کمتر  با انیپاسخگو برخوردارند.آب  ذخیره

بوده، در  آب ذخیرهمدیریت اطالعات بیشتري در زمینه 
توان نیاز آموزشی کمتري دارند. این نتیجه را مینتیجه 

ت بیشتر و عالقه تر بودن، احتماالً سطح تحصیالبه جوان
هاي مدیریت ذخیره آب در باغات آنان به کاربرد شیوه

 Tabatabaifarهايیافته مغایرانجیر نسبت داد. این یافته 

بوده است که در مطالعه  )2000( Zilbermanو  )2002( 
اند. خود نیازهاي آموزشی افراد مسن را کمتر دانسته

ي اطالعات داراپاسخگویان با سابقه کمتر انجیرکاري، 
بوده، در نتیجه  آب ذخیرهمدیریت بیشتري در زمینه 

رسد نیاز آموزشی کمتري دارند. اگر چه به نظر می
افزایش سابقه و به تبع آن افزایش تجربه منجر به 
افزایش اطالعات و کاهش نیاز گردد با این حال این 

توان به وجود اطالعات بیشتر در مورد نتیجه را می
-مدیریت ذخیره آب در مقایسه با شیوه هاي جدیدشیوه

 یافته مغایرهاي سنتی و بومی، نسبت داد. این یافته 
Zilberman )2000(  بوده است که در مطالعه خود

نیازهاي آموزشی افراد داراي تجربه بیشتر در کار 
 است.کشاورزي را کمتر دانسته 

باال بودن سن درختان انجیر، نشان دهنده عمر 
-احتماالً سن باالي مالکان است و انتظار می بیشتر باغ و

تر برخوردار رود این مالکان از سطح تحصیالت پایین
هاي سنتی ذخیره آب استفاده کرده بوده، بیشتر از روش

هاي ذخیره آب داشته و اطالعات کمتري در زمینه روش
مدیریت و در نتیجه نیاز آموزشی بیشتري در زمینه 

 مرکز تا ریانج باغ فاصلهافزایش  دارند. بهینه آب ذخیره
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تواند عاملی براي مراجعه نیز می يکشاورز جهاد خدمات
کمتر کشاورزان به آن و در نتیجه تعامل کمتر آنان با 

مدیریت هاي کارشناسان و اخذ اطالعات در زمینه روش
در زمینه آنان نیاز آموزشی بیشتر و در نتیجه  آب ذخیره

ساعات د رابطه منفی بین باشد. وجو آب ذخیرهمدیریت 
اطالعات و میزان  طول روز در ویراد به کردن گوش

توان به را می آب ذخیرهدر زمینه مدیریت  کشاورزان
در آفرینی مناسب رادیو به عنوان یک رسانه عدم نقش

 آب ذخیرهدر زمینه مدیریت  کشاورزان افزایش اطالعات
-ه گونهنسبت داد که منجر شده است این رسانه نتواند ب

اي مناسب پاسخگوي نیازهاي آموزشی کشاورزان باشد. 
 و )Mousavi et al. )2008هاي این یافته مغایر با یافته

Singh )1999(  است که در تحقیقات خود به نقش مثبت
هاي ارتباطی در افزایش اطالعات و کاهش نیازهاي کانال

           اند.آموزشی کشاورزان اشاره کرده

 
 انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب  آموزشینتایج همبستگی بین متغیرهاي مستقل و نیاز  -3جدول 
 داريسطح معنی مقدار ضریب  نوع ضریب همبستگی متغیر مستقل

 001/0 204/0** اسپیرمن سطح تحصیالت
 011/0 -135/0* اسپیرمن سن

 001/0 -172/0** اسپیرمن سابقه انجیرکاري  
 018/0 126/0* اسپیرمن ر کشت انجیرسطح زی

 265/0 06/0 اسپیرمن تعداد درختان انجیر
 019/0 -125/0* اسپیرمن متوسط سن درختان انجیر

 037/0 -112/0* اسپیرمن فاصله باغ انجیر تا مرکز خدمات جهاد کشاورزي
 001/0 337/0** اسپیرمن هاي اجتماعیمشارکت در فعالیت

 024/0 121/0* اسپیرمن کشاورزي دفعات مالقات با مروج
 002/0 168/0** اسپیرمن دفعات مراجعه به مرکز خدمات کشاورزي

 038/0 -111/0* اسپیرمن گوش کردن به رادیو 
 001/0 206/0** اسپیرمن هاي ترویجیشرکت در کالس

 001/0 369/0** اسپیرمن ارتباط با دوستان و همسایگان
 001/0 223/0** پیرمناس ارتباط با کشاورزان نمونه

 درصد 1داري در سطح معنی**درصد            5داري در سطح معنی*
 

با استفاده از  وابسته ریمتغ بودن نرمال فرض یبررس
 نبودن نرمال ، نشان دهندهسیمرنف -آزمون کولموگروف

میزان اطالعات  سهیمقا منظور بهبود در نتیجه  آن عیتوز
 حسب بربهینه آب  ذخیرهیت انجیرکاران در زمینه مدیر

 يناپارامتر آزمون ازشغل اصلی و  متغیرهاي جنسیت
 نیب ،)4( جدول جینتا اساس بر. شد استفاده یتنیومن

میزان اطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت  نیانگیم
 نیبجنسیت و شغل اصلی  با رابطه در بهینه آب ذخیره

 گرید عبارت هب. داشت وجود داریمعن اختالف گروه دو
 گروه دومیزان اطالعات  بر رهایمتغ نیا يرگذاریتاث

با توجه به مقادیر . است بودهن کسانی انیپاسخگو
اي، مردان در مقایسه با زنان داراي میانگین رتبه

بوده، در  آب ذخیرهمدیریت اطالعات بیشتري در زمینه 
-نیاز آموزشی کمتري دارند. دالیل این امر را می نتیجه

هاي آموزشی بیشتر براي مردان در ن به وجود فرصتتوا
مقایسه با زنان و ارتباط بیشتر آنان با مرکز خدمات 

و مواردي از جهاد کشاورزي، مروجان و کشاورزان پیشرو 
اي را براي اخذ اطالعات این قبیل نسبت داد که زمینه

هاي مدیریت ذخیره آب توسط بیشتر در خصوص شیوه
زد. پاسخگویانی که شغل اصلی آنان سامردان فراهم می

داراي اطالعات بیشتري در زمینه انجیرکاري نبوده است 
آموزشی کمتري  بوده در نتیجه نیاز آب ذخیرهمدیریت 

-توان به تاثیر شغل دوم بر جهاندارند. این نتیجه را می
تر شدن افراد و تعامل و تبادل اطالعات بیشتر شهري

ارج از نظام اجتماعی نسبت هاي درون و خآنان با گروه
-شود اطالعات بیشتري در زمینه شیوهداد که باعث می

نیاز مدیریت ذخیره آب کسب کنند و در نتیجه  هاي
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 ذخیره بهینه آب بر حسب متغبرهاي مختلفمقایسه میانگین نیازهاي آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت  -4جدول 

 میزان اطالعات مدیریت ذخیره بهینه آب
 بنديمتغیر گروه سطوح متغیر فراوانی

P Z U ايمیانگین رتبه 

001/0 **65/9 5/5928 
 مرد 202 15/220

 جنسیت
 زن 148 56/114

002/0 **874/3 5/7641 
 بلی 271 19/164

 شغل اصلی انجیرکاري
 خیر 79 28/214

  درصد 1دار در سطح معنی**  

 
 شنهادهایپ و يریگ جهینت

آموزشی  نیازهاي بررسیاین تحقیق با هدف 
 ذخیرهدر زمینه مدیریت  انجیرکاران شهرستان استهبان

نتایج حاصل بیانگر اطالعات کم و اجرا شد.  بهینه آب
 وهیشهایی چون در زمینهانجیرکاران نیاز آموزشی 

 ،یرس -یشن هايخاك از استفاده با خاك بافت اصالح
 دور هر حجم نییتع وهیش و هرس مناسب زمان و وهیش
حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد نتایج . بود ياریآب

 يهاتیفعال در مشارکت، التیتحص سطحمتغیرهاي بین 
ي، کشاورز خدمات مرکز به مراجعه دفعاتی، اجتماع
 و دوستان با باطارتی، جیترو هايکالس در شرکت
 کشت ریز سطح، نمونه کشاورزان، ارتباط با گانیهمسا

ي و میزان کشاورز مروج با مالقات دفعات و ریانج
بهینه آب  ذخیرهاطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت 

سن متغیرهاي افزایش و بین دار رابطه مثبت و معنی
 درختان سن متوسط انجیرکاران، سابقه انجیرکاري آنان،

ي و کشاورز جهاد خدمات مرکز تا ریانج باغ فاصله، ریانج
طول روز و میزان  در ویراد به کردن گوشتعداد ساعات 

بهینه آب  ذخیرهاطالعات انجیرکاران در زمینه مدیریت 
 يرگذاریتاثهمچنین  رد.داجود و داررابطه منفی و معنی

 دومیزان اطالعات  بر جنسیت و شغل اصلیي رهایمتغ
مردان در مقایسه با و  بودهن کسانی انیخگوپاس گروه
داراي پاسخگویان با شغل اصلی غیر انجیرکاري و  زنان

مدیریت در زمینه نیاز آموزشی کمتر و اطالعات بیشتر 
هاي تحقیق یافته به توجه با بودند. آب ذخیره

 پیشنهادهاي زیر قابل ارایه است:

در هاي آموزشی انجیرکاران . در طراحی برنامه1
اي عمل شود که در به گونهزمینه مدیریت ذخیره آب 

 وهیشمحتواي برنامه آموزشی آنان موضوعاتی چون 
 ،یرس -یشن هايخاك از استفاده با خاك بافت اصالح

 دور هر حجم نییتع وهیش و هرس مناسب زمان و وهیش
 گنجانده شود.  ياریآب

 يهاتیفعال در مشارکت. با توجه به تاثیر مثبت 2
ر افزایش سطح اطالعات انجیرکاران در زمینه بی عاجتما

شود بستر سازي الزم آب، توصیه می ذخیرهمدیریت 
افزایش تعامل و تبادل اطالعات کشاورزان در قالب براي 

در این ی فراهم شود. اجتماع يهاتیفعال درمشارکت 
هاي تولیدي انجیرکاران و حمایت و تشکل مورد ایجاد

 ضروري است.     هاي موجودتقویت تشکل
مرکز  به مراجعه دفعات. با توجه به تاثیر مثبت 3

کشاورزي در افزایش سطح اطالعات جهاد خدمات 
شود آب، توصیه می ذخیرهانجیرکاران در زمینه مدیریت 

مدیریت این مراکز در منطقه با تسهیل امکان دسترسی 
انجیرکاران به این مراکز، تمهیدات الزم را براي ارتباط و 

 در خبرهتعامل هر چه بیشتر انجیرکاران با کارشناسان 
و بهره مندي از  آب ذخیره مدیریت موضوع خصوص

 هاي کارشناسی فراهم سازند.توصیه
 هايکالس در شرکت . با توجه به تاثیر مثبت4

ی در افزایش سطح اطالعات انجیرکاران در زمینه جیترو
مرار شود نسبت به استآب، توصیه می ذخیرهمدیریت 

هاي آموزشی با محوریت موضوع نامبرده تشکیل کالس
 اقدام شود. 
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ن منابع ارتباط شخصی چو . با توجه به تاثیر مثبت5
 مروج کشاورزي و نمونه کشاورزان، گانیهمسا ،دوستان

 تمدیری در افزایش سطح اطالعات انجیرکاران در زمینه 
ضمن توجه بیشتر به نقش شود آب، توصیه می ذخیره

آموزش و اقدامات الزم براي بع ارتباطی مذکور، منا
 به سازماندهی کشاورزان نمونه و استفاده از توان آنان

 گیرد.  عنوان مددکار ترویجی انجام
 گوشساعات وجود رابطه منفی بین . با توجه به 6
 نکشاورزااطالعات و میزان  طول روز در ویراد به کردن

 
شود صدا و ی، توصیه مآب ذخیرهدر زمینه مدیریت 

سیماي استان با همکاري سازمان جهاد کشاورزي و 
مرکز تحقیقات انجیر و مشارکت فعاالنه کشاورزان، 

 يمحتوا باهاي رادیویی نسبت به تهیه و پخش برنامه
 در انجیرکاري، اقدام نمایند.  آب ذخیره تیریمد

ن هاي آموزشی بیشتر براي انجیرکارا. ایجاد فرصت7
ارتباط بیشتر آنان با مرکز خدمات زن و بسترسازي 

ر جهاد کشاورزي، مروجان و کشاورزان پیشرو مدنظر قرا
 گیرد.
. با توجه به استمرار پدیده خشکسالی در استان 8

 یرپذیري باغات انجیرتأثفارس و شهرستان استهبان و 
که آموزش امري  شهرستان از آن و با توجه به این

گویی دایم به مستمر و دائمی است و با هدف پاسخ
 ذخیرهنیازهاي آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت 

شود نیازسنجی آموزشی در این بهینه آب، توصیه می
 د.زمینه، به عنوان یک فرایند مستمر در نظر گرفته شو
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