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ABSTRACT 

Currently, Water scarcity is one of the problems of food production, and irrigated agriculture has a significant 

impact on food security. Improving the level of knowledge and skills of human resources is one of the crucial 

factors for improving the optimal use of water in agriculture. The purpose of this study was to investigate the 

relationship between irrigation system status and knowledge and skills of farmers in Qazvin province. 18 

qualitative indices and 88 educational items were identified. The survey tool was Delphi method and Pearson 

correlation test was used for correlation analysis. The results of this study showed that the status of operation 

of surface irrigation systems in terms of "farmers", "experts" and "trainers" were 3/38±1/15, 2/82±1/03 and 

2/05±0/82 (out of 5 points), respectively for farmers, and 3/63±1/06, 2/17±0/94 and 2/19±0/93 for 

horticulturists. Status of operation of pressurized irrigation systems in terms of three proposed views were 

3/74±1/16, 2/55±0/72 and 2/62±0/76 (out of 5 points), respectively for farmers and 4/07±1/06, 2/54±0/64 and 

2/61±0/69 (out of 5 points), respectively for horticulturists. This indicates that the operation situation of the 

irrigation systems is medium to low in terms of experts and trainers. The Significant disagreement between 

farmers, experts and trainers indicates that the farmers have insufficient knowledge of the principles of proper 

operation of irrigation systems. Also, farmers showed that the educational items with their weight of importance 

were 3/39±0/77 and their status of the operation (surface and pressurized) was 3/53±0/86. The Pearson 

correlation coefficients of the two variables "Farmers Knowledge and Skills" and "Irrigation System Operation 

Status" were 0.561 (99% confidence level). This correlation shows the importance and necessity of training in 

various fields of recognition, design and operation of irrigation systems. Also, for farmers’ empowering in 

adoption to water deficit, investment in education is very determinant.  
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های آبياری با ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان )مطالعه موردی: برداری از سامانهواکاوی ارتباط وضعيت بهره

 استان قزوين(

 *1، بيژن نظری1زامحمد نويد فرح

 قزوين، ايران. )ره(، یامام خمين یالمللآب، دانشگاه بين یگروه مهندس. 1

 (8/1/1399تاريخ تصويب:  -28/12/1398تاريخ بازنگری:  -21/10/1398)تاريخ دريافت:  

 چکيده

يی است و در اين بين کشاورزی وابسته به آبياری تأثير زيادی بر مواد غذا ديتولدر حال حاضر کمبود آب يکی از مشکالت 

 یامنيت غذايی دارد. ارتقای سطح دانش و مهارت منابع انسانی از عوامل مهم برای بهبود مصرف بهينه آب در بخش کشاورز

های آبياری با ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان برداری از سامانهاست. اين پژوهش به منظور بررسی ارتباط بين وضعيت بهره

گويه آموزشی شناسايی شدند. ابزار پيمايش روش دلفی بوده و تحليل  88شاخص کيفی و  18 در استان قزوين انجام شد.

های برداری از سامانههای اين پژوهش نشان داد وضعيت بهرهيافتهجام شد. همبستگی به روش آزمون همبستگی پيرسون ان

و  82/2±03/1، 38/3±15/1به ترتيب دارای امتياز  "آموزشگران"و  "نظرانصاحب"، "کشاورزان"آبياری سطحی از نظر 

ران بود. وضعيت برای باغدا 19/2±93/0و  17/2±94/0، 63/3±06/1( برای زارعان و 5)از امتياز کل  82/0±05/2

 55/2±72/0، 74/3±16/1به ترتيب دارای امتياز  شدهانيبفشار از نظر سه ديدگاه های آبياری تحتبرداری از سامانهبهره

برای باغداران است که نشان  61/2±69/0و  54/2±64/0، 07/4±06/1( برای زارعان و 5)از امتياز کل  62/2±76/0و 

نظران و آموزشگران در وضعيت متوسط به پايين ويژه از نظر صاحبهای آبياری بهسامانهبرداری از دهد وضعيت بهرهمی

ری بردانظران و آموزشگران نشان از اطالع ناکافی آنان از اصول بهرهنظر معنادار بين کشاورزان با صاحبقرار دارند. اختالف

شد و  39/3±77/0هارت کشاورزان دارای امتياز های آبياری داشته است. همچنين، ميزان آگاهی و مصحيح از سامانه

بوده است. ميزان همبستگی  53/3±86/0فشار( دارای امتياز های آبياری )سطحی و تحتبرداری از سامانهوضعيت بهره

)در سطح  561/0 "ی آبياریهاسامانهی از برداربهرهوضعيت "و  "ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان")پيرسون( دو متغير 

های شناخت، طراحی و در زمينه کشاورزان( بوده است. اين همبستگی، اهميت و ضرورت باالی آموزش %99نان اطمي

، آبی. همچنين، در راستای توانمندسازی کشاورزان برای سازگاری با کمدهدیمهای آبياری را نشان ی از سامانه  برداربهره

 کننده است.گذاری در بخش آموزش کشاورزان بسيار تعيينسرمايه

 آبياری، همبستگی پيرسون، دلفی. توانمندسازی، سامانههای کليدی: واژه
 

 مقدمه
رشد جمعيت، شهرنشينی، استفاده ناکارآمد از آب در بخش 

کشاورزی دسترسی به آب برای توليد مواد غذايی را محدود 

با مشکل کمبود  يیمواد غذا ديتولساخته است. در حال حاضر، 

نه ميليارد نفر در جهان احتياج  2050تا سال شود می ديآب تهد

به آب و غذا دارند و در اين بين کشاورزی وابسته به آبياری تأثير 

 ;Mcnabb, 2019; Xu et al, 2019)زيادی بر امنيت غذايی دارد 

UN, 2018; Godfray et al. 2010) ايران در بين کشورهايی است .

متکی به اراضی آبی درصد توليد کشاورزی،  75که بيش از 

درصد آب مصرفی در اين  90)نيازمند آبياری( است و بيش از 

 ,Mohammad Jani and Yazdanian)شود بخش مصرف می

2014; UNESCO, 2009).  در نتيجه، بهبود مديريت آب در

ترين عوامل مؤثر بر پايداری آب در کشور است. کشاورزی از مهم

بنا بر نتايج تحقيقات صورت گرفته چهار عامل آموزش، اعتبار، 

 هایبرداری بر کاهش چالشهای بهرهفناوری و بهبود ساختار نظام

 Godarzi et)اورزی بسيار تأثيرگذار هستند مديريت آب در کش

al. 2009; Regner Jochen et al. 2006). 

همچنين مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت و 

 Bakhshandeh etوری وجود دارد. معناداری بين آموزش و بهره

al. (2015) بين  یبا استفاده از ضريب همبستگی پيرسون رابطه

يروی انسانی را مورد مطالعه قرار دادند و وری نآموزش و بهره

 هدهندنشانگزارش نمودند. مطالعات تطبيقی  329/0مقدار آن را 

 دهيدآموزشاين امر بوده که هر کشوری که دارای منابع انسانی 

وری و رشد اقتصادی باالتری برخورد بوده است. بوده است از بهره

انی را نيروی انس شتندانگهبه عنوان مثال سنگاپور سياست فعال 

در پيش گرفته است و ساالنه حدود دو تا سه درصد از توليد ملی 

. از کندخود را برای آموزش و بهسازی صاحبان مشاغل هزينه می

آموزش نه تنها باعث مديريت بهتر آب در بخش کشاورزی  اين رو،

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=598578
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=598592


 1581 ...آبياری های برداری از سامانهزا و نظری: واکاوی ارتباط وضعيت بهرهفرح 

شود، بلکه نقش بسيار مهی در توسعه و وری میو افزايش بهره

 .Ashraf et al)همچنين بهبود درآمد کشاورزی دارد  رشد آن و

2019; ghaderi et al. 2019; Oduro-Ofori et al. 2014) در .

پژوهش ديگری در جنوب استراليا به اهميت موضوع آموزش در 

عنوان ابزاری برای دستيابی به حداکثر سود و  بخش کشاورزی به

 Fielke andسازی در کشاورزان اشاره شده است )ظرفيت

Bardsley, 2014). 

های اصلی نظريه سرمايه انسانی بر اهميت پژوهشی بر پايه

ی مختص به وری در سه نمونهآموزش کشاورزان در افزايش بهره

 158کل جهان )شامل  ايران، خاورميانه و شمال آفريقا )منا( و

ها نشان دادند که در مجموع کشور( انجام شد؛ نتايج اين بررسی

وری کشاورزی کمک افزايش کمی و کيفی آموزش به رشد بهره

کند و هزينه کردن منابع مالی در آموزش با بازدهی همراه می

به عنوان نمونه سرمايه نيروی انسانی  .(Mehrbani, 2018)است 

از اثر مثبت و معنادار آماری بر رشد  1347-89در دوره زمانی 

ده بو برخورداروری کل عوامل توليد بخش کشاورزی در ايران بهره

 .(Shahabadi and Amiri, 2014)است 

Dubey and Srivastava (2007) های افزايش برنامه

های سازی اثربخشی طرحيشينهبآموزش کشاورزان را برای 

 در کشاورزی اراضی از ایعمده بخش. اندکشاورزی پيشنهاد داده

 سطحی هایروش با درصد اراضی آبی( %80)حدود  ايران جهان و

هــای نویــن آبیــاری هـا به نسبت روشایـن روششوند. می آبياری

برداری صحيح امکان طراحی و بهره که با دنبــازده کمتــری دار

 ;Mazarei et al. 2019)افزايش کارايی مصرف آب وجود دارد 

Jalini et al. 2018; Abbasi et al. 2017; Abbasi et al. 2016). 

 ها کليهفشار به مزارع و باغای آبياری تحتهورود سامانه با

 رارق تأثيری کشاورزی )کاشت، داشت و برداشت( تحت هاتيفعال

ها نشان داده است بررسی. استگرفته و نيازمند مديريت جديد 

يکی از عوامل مؤثر در پايين بودن راندمان آبياری در مزارع، که 

آب آبياری به  عدم توانايی کشاورزان در تنظيم زمان و مقدار

 Ramezani humbari and Nazari (2017)صورت کاربردی است. 

بردار در استفاده از ناکافی بودن شناخت بهرهاند که تأکيد کرده

 فرآيندهایعامل اصلی بروز مسائل و مشکالت در  ،سامانه آبياری

است. در نتيجه، الزم است پس از استقرار برداری مديريت و بهره

، یريکارگبهچگونگی  نهيزم درهای الزم ری، آموزشسامانه آبيا

سرويس و نگهداری سامانه به کشاورزان ارائه شود. به عنوان نمونه 

 ارندد کشاورزی در یاکنندهنييتع نقش آبياری در پرتغال مناطق

 رتغيي طريق از آب مديريت جديد الگوی با سازگاری به نياز و

 اقتصادی پايداری و فنی دانش با سازگار هایشيوه و فناوری

بر  تمرکز با آب، مديريت قابل درک است و بهبود کشاورزان

مورد  کشاورزان درآمد افزايش و آب جويی و مصرف بهينهصرفه

 بهبود با نيز قبالً . سوريه(Gonçalves et al. 2020)تأکيد است 

 هدف با آبياری هایسامانه کردن روز به و آبياری هایشبکه

 آب، مصرف کاهش و شبکه سيستم کارايی و ریآبيا افزايش

 آغاز را آبياری هاینوسازی سامانه جهت درکننده دلگرم اقداماتی

 بر اهميت صورت گرفته در اين کشور هایکرده است و در پژوهش

 آبياری فناوری ارتقاء در مزرعه در آبياری آب مديريت مالحظات

 تأکيد شده است ونوسازی  هایشيوه و هاسياست و آينده و فعلی

 و نامناسب هایشيوه زمينه منجر به ادامه اين در سياست نقص

 تکنولوژی سطح از نظر صرف مزرعه، در موجود رفتن آب هدر

همچنين در  .(Farahani et al. 2006)شود آبياری می سامانه

پژوهشی ديگر به اهميت موضوع نصب و مديريت سامانه آبياری 

ايج اين پژوهش نشان داد مديريت ای پرداخته شد و نتقطره

 اهو و آب سامانه، از مناسب آگاهی ای نياز بهسامانه آبياری قطره

Arshad ,)دارد  زراعی محصوالت برای مناسب محيطی شرايط و

2020). 

کشاورزان و تأثير آن بر  اهميت موضوع آموزشبه  توجهبا 

ت صور های آبياری تحقيقات زيادیبرداری از سامانهوضعيت بهره

عوامل آموزشی مؤثر در  et al Niknami. (2014)گرفته است. 

های ی سامانهريکارگبهارتقای دانش باغداران استان سمنان در 

اند. نتايج اين پژوهش نشان دادند دانش فشار پرداختهآبياری تحت

ين ميانگ فشار به صورتهای آبياری تحتاغداران در زمينه سامانهب

بهرهتأثير بهبود Marofpor et al. (2016)  درصد است. 01/34

های آبياری بارانی های ارزيابی سامانهبر ميزان شاخص برداری

قبل از در اين تحقيق،  مورد ارزيابی قرار دادند. آبپاش متحرک

های ارزيابی در شرايط مطلوبی شاخص، مقادير هاسامانهاصالح 

ساده و اوليه  پس از اعمال اصالحات مديريتینداشت، اما  قرار

 گزارش شدند.بسيار مطلوب  های ارزيابیشاخصميزان 

Ahmadaali et al. (2018)  آبياری  هایسامانهبررسی وضعيت

را  برداریهای ارزشيابی و مسائل بهرهبارانی با تأکيد بر شاخص

مشخص شد که ضعف طراحی، عدم در اين پژوهش دادند.  انجام

برداری نادرست عوامل تطابق اجرا و طراحی و مديريت و بهره

 Shahidi and .استها سامانه اصلی پايين بودن عملکرد

Shahmohammadi Heidari (2009)  به بررسی بحران آب و

فشار های آبياری تحتاز سامانه برداریبهرههای موجود در چالش

برداران همراه با اجرای طرح از جمله پرداختند. آموزش بهره

برداری از برای رفع و يا کاهش مشکالت بهره شدهارائههای حلراه

 Ramezaniهای آبياری در اين پژوهش بوده است.سامانه

Humbari and Nazari (2017)  ها در فاز اثر چينش آبپاش

ستم کالسيک آبپاش متحرک برداری بر عملکرد سيطراحی و بهره

http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=35248&_au=esmail++ghaderi
http://idser.aeri.ir/?_action=article&au=109683&_au=Fariborz++Abbasi
http://idser.aeri.ir/?_action=article&au=109683&_au=Fariborz++Abbasi
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=59821
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 برداریبهره آموزش اهميت مطالعه را مطالعه و ارزيابی نمودند. اين

 بارانی را نشان داد. های آبياریسامانه از صحيح

Venkattakumar et al. (2015)  بررسی نيازهای آموزشی

. از نتایج این اندکشاورزان منطقه شمال شرقی هيل را انجام داده

 یو سودآور یوربهره تیتقو یبراآموزش کشاورزان  تأکید بر تحقيق

به تعيين  Rahman et al. (2018) بود. منطقه نیدر ا یدر باغبان

ه مطالع نيا اند.نيازهای آموزشی کشاورزان در بنگالدش پرداخته

 نيبه تدو ازيکشاورزان، ن نيدانش در ببرای افزايش  نشان داد

به  et al. (2018)  Kountios.است منظم یآموزش یهابرنامه

بررسی نيازهای آموزشی و آگاهی از پايداری کشاورزی دقيق را 

اند. در اين پژوهش نيازهای مهم آموزشی کشاورزی انجام داده

 - یعموم یهمکار Yost et al. (2019)دقيق شناسايی شدند. 

در  ینوآور یها، آموزش و فرصتقاتيتحق نهيدر زم یخصوص

 .Azami et alرا مورد ارزيابی و بررسی قرار دادند. قيدق یکشاورز

آبياری  هایامانهبرداران سنيازهای آموزشی بهره واکاوی( 2012)

)مطالعه موردی: شهرستان سنقر(  فشار در استان کرمانشاهتحت

های آموزشی ند. در اين پژوهش تأکيد بر تدارک برنامهرا انجام داد

فشار بر اساس های آبياری تحتکشاورزان در استفاده از سامانه

 Mahboubi  .نياز آنان در جهت توسعه کشاورزی پايدار بوده است

et al. (2013) شناسايی نيازهای آموزشی در تحقيقی به

ان فشار استان گلستهای کالسيک آبياری تحتبرداران سامانهبهره

های سامانههای آموزشی تدوين محتوای دوره اند.پرداخته

برداران با توجه نيازهای آموزشی بهره فشارتحتکالسيک آبياری 

 .از جمله پيشنهادهای اين مطالعه بوده است

نتايج به دست آمده از مطالعات، اهميت موضوع آموزش 

 ان به منظور استفاده بهينهريزی آموزشی آنکشاورزان و لزوم برنامه

دهند. در اين منابع آبی در بخش کشاورزی را نشان می و پايدار از

برداری از پژوهش با هدف بررسی تأثير آموزش بر وضعيت بهره

ز برداری اهای آبياری به واکاوی ارتباط بين وضعيت بهرهسامانه

ستان های آبياری با ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان در اسامانه

 قزوين پرداخته شد.

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در طول و عرض جغرافيايی استان قزوين در 

دقيقه  51درجه و  50دقيقه تا  44درجه و  48حوزه مرکزی بين 

درجه  36دقيقه تا  24درجه و  35گرينويچ و  النهارنصفشرقی از 

ط استوا قرار دارد. مجموع دقيقه عرض شمالی نسبت به خ 48و 

اراضی زير کشت محصوالت زراعی و باغی استان قزوين به طور 

هزار هکتار بوده که از اين مقدار حدود  619/333متوسط 

ی و حدود ( آبدرصد 7/67هزار هکتار )معادل  735/225

درصد( به صورت ديم بوده  3/32هزار هکتار )معادل  884/107

 .(Agricultural Statistics, 2018a,b)است 

 روش تحقيق

دهد. در ابتدا، با ( مدل مفهومی تحقيق را نشان می1شکل )

بررسی زمينه تحقيق و مطالعات پيشين در سطح استان، ملی و 

ی، ها و منابع تحقيقاتالمللی با استفاده از منابع آماری، گزارشبين

 هایای و گردآوری اطالعات و دادهمطالعات اسنادی و کتابخانه

برداری از شاخص کيفی برای ارزيابی وضعيت بهره 18ميدانی 

گويه آموزشی برای ارزيابی ميزان آگاهی  88های آبياری و سامانه

و مهارت کشاورزان دارای سامانه آبياری که از منابع آبی سطحی 

 کنند، شناسايی شدند.يا زيرزمينی استفاده می

شنامه( بود ابزار پيمايش روش دلفی )با استفاده از پرس

(Fathi vajargah, 2005).  زيرا بدون الزام حضور افراد در محل

ها، های افراد و گروهها و قضاوتمعينی، به منظور بررسی نگرش

ها يا ابزارهای ديگری استفاده نمود و برای توان از پرسشنامهمی

های آموزشی های ارزيابی و گويهامتيازدهی به هر يک از شاخص

( و 4(، زياد )3متوسط )(، 2کم )(، 1) کمرت )خيلی از طيف ليک

ها از طريق تصديق (( استفاده شد. روايی پرسشنامه5زياد )خيلی 

ها، کارشناسان جهاد نظران )شامل استادان دانشگاهصاحب

های مشاوره و پيمانکار در سطح کشاورزی، کارشناسان شرکت

فرآيند آموزشی استان( و آموزشگران در حوزه آب )شامل مجريان 

های در مرکز تحقيقات کشاورزی، جهاد کشاورزی و شرکت

يی قرار گرفت و پايا ديتائمشاوره و پيمانکار در سطح استان( مورد 

ها از طريق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شدند و در پرسشنامه

 د. قرار گرفتن دهندگانپاسخها در اختيار تمامی نهايت پرسشنامه

 کامالً تصادفی و صورتبهی برای کشاورزان گيرنمونه روش

بودن آنان بوده نظران و آموزشگران به صورت دسترسصاحب برای

کوکران،  رابطه از استفاده با نمونه کشاورزان حداقل تعداد .است

ای که در اين مطالعه تکميل نفر محاسبه شد. تعداد پرسشنامه 96

 178سشنامه، پرسشنامه بود. از اين تعداد پر 358شدند، 

نظران توسط صاحب پرسشنامه 114پرسشنامه توسط کشاورزان، 

پرسشنامه توسط آموزشگران تکميل شد. جزييات  66و 

 ( ارائه شده است. 1در جدول ) شدهیآورجمعهای پرسشنامه
 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11119-017-9537-2#auth-1
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 مدل مفهومی تحقيق -1شکل 

 
 شدههای تکميلنامهو تعداد پرسش *کرونباخ مقدار آلفای -1جدول 

 پرسشنامه

 متغير

 

ی زارعت و سامانه

 آبياری سطحی

ی باغداری و سامانه

 آبياری سطحی

ی زارعت و سامانه

 فشارآبياری تحت

ی باغداری و سامانه

 فشارتحتآبياری 

 937/0 983/0 982/0 857/0 آلفای کرونباخ پرسشنامه کشاورزان
 25 32 52 68 تعداد پرسشنامه کشاورزان

 933/0 931/0 753/0 951/0 اننظرپرسشنامه صاحب آلفای کرونباخ
 29 31 27 27 نظرانتعداد پرسشنامه صاحب

 845/0 789/0 934/0 آلفای کرونباخ پرسشنامه آموزشگران

 

989/0 
 17 16 18 15 تعداد پرسشنامه آموزشگران

 .(Cronbach, 1951)دهد میپايايی زياد را نشان  95/0قبول و پايايی متوسط و قابل 75/0پايايی کم،  45/0*

 

های آبياری با استفاده برداری از سامانهامتياز وضعيت بهره

دست آمد. برای مقايسه امتياز هر يک از  از شاخص ميانگين به

( از آزمون تی تک 3ها با ميانگين امتياز طيف ليکرت )شاخص

ای نمونه تک نشانه ای )آزمون پارامتری( و آزموننمونه

ری( استفاده شده است. به منظور مقايسه سه ديدگاه )ناپارامت

برداری از نظران و آموزشگران در وضعيت بهرهکشاورزان، صاحب

واليس )ناپارامتری(  -های آبياری از آزمون کروسکالسامانه

آوردن امتياز کشاورزان از نظر ميزان  به دستاستفاده شد. برای 

ها تفاده شد. وزن دادهوزنی اس آگاهی و مهارت از شاخص ميانگين

حاصل شد.  نظرانصاحباز ميزان اهميت نيازهای آموزشی از نظر 

 "ميزان آگاهی کشاورزان"برای تحليل همبستگی بين دو متغير 

در ابتدا نرمال بودن  "ی آبياریهاسامانهی از برداربهرهوضعيت "و 

ارزيابی شد برای اين منظور از آزمون کولموگروف و  هاداده

ها )در سطح بودن دادهف استفاده شد. پس از تاييد نرمال,رناسمي

تحليل همبستگی به روش آزمون همبستگی ، (%95اطمينان 

 پيرسون )پارامتری( انجام شد.

برداری و نياز)گويه(های بهره وضعيتهای ارزيابی شاخص

 آموزشی زارعان و باغداران 

موزشی برداری و نيازهای آهای ارزيابی وضعيت بهرهشاخص

( 2های )آبياری سطحی در جدول زارعان و باغداران دارای سامانه

 اند.( ارائه شده3و )

برداری و نيازهای آموزشی های ارزيابی وضعيت بهرهشاخص

 هایفشار در جدولآبياری تحتزارعان و باغداران دارای سامانه 

 اند.( ارائه شده5( و )4)
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 های آبياری سطحیبرداری از سامانهضعيت بهرههای ارزيابی وشاخص -2جدول 

 کد های ارزيابیشاخص رديف

 SH1 نمايند؟نماييد؟/میآيا از برنامه آبياری کارشناسی شده استفاده می 1
 SH2 نمايند؟نماييد؟/میمديريت می شدهارائهی آيا مدت زمان آبياری را مطابق با برنامه 2
 SH3 نمايند؟نماييد؟/میع آب را به شکل صحيح پوشش میهای انتقال و توزيآيا کانال 3
 SH4 نمايند؟نماييد؟/میهای انتقال و توزيع آب را به موقع و به شکل صحيح نگهداری و اليروبی میآيا کانال 4
 SH5 نمايند؟نماييد؟/میهای اوج مصرف برق، ايستگاه پمپاژ و پمپ چاه را خاموش میآيا در ساعت 5
 SH6 يند؟نمانماييد؟/میی آبياری در طول فصل آبياری به شکل صحيح نگهداری و مراقبت میسامانه آيا از 6
 SH7 نمايند؟نماييد؟/میآيا موتور و پمپ را به موقع و به شکل صحيح سرويس و نگهداری می 7
 SH8 يند؟نمانماييد؟/میفشار به درستی استفاده میهای کمهای آبياری و لولهآيا از سيفون 8

 
 آبياری سطحی نيازهای آموزشی زارعان و باغداران دارای سامانه -3جدول 

 نيازهای آموزشی رديف نيازهای آموزشی رديف

 2و1آشنايی با پارامترهای کيفيت آب آبياری 20 2و1هاهای آبياری سطحی و معايب و مزايای آنروش 1

 2و1کاهش تلفات تبخير آب آبياریمديريت  21 2و1شيوه آبياری خاص برای هر محصول 2

 2و1وری آب آبياریکاربرد آب باران در ارتقای بهره 22 2و1مديريت زمان مراحل مختلف آبياری 3

 2و1تطبيق مديريت مزرعه )باغ( با نوع سامانه آبياری 23 2و1 آالتکارگيری ادوات و ماشينبه 4

 2و1خودکارسازی در آبياری سطحی 24 2و1 اصول کاربرد کودها و مواد تقويتی )تغذيه خاک( 5

 2و1های نامتعارف و اصول کاربرد آنآشنايی با آب 25 2و1هااصول زهکشی و نگهداری از زهکش 6

 2و1های نامتعارفمحيطی آبتبعات زيست 26 2و1دبی بهينه در سامانه آبياری سطحی 7

 2و1ياری بخشی منطقه ريشهآبياری و آب کم 27 2و1هـای تعيين فاصله و دور آبياریروش 8

 2و1گيری آب به کاربرده شدههای اندازهروش 28 2و1های حفظ و کنترل رطوبت خاکروش 9

 2و1فشارهای آبياری کمآشنايی با سامانه 29 2و1های داخل مزرعههای مناسب پوشش کانالروش 10

 2و1های مناسب انتقال آبز روشاستفاده ا 30 2و1های انتقال و توزيع آبتخليه رسـوب از آبراهه 11

 1تسطيح اراضی بر اساس شيب بهينه آبياری 31 2و1هاگيری آب در کانالهای اندازهروش 12

 1هـای تعيين نياز آبی گياهروش 32 2و1ها و استخرهای آبياریکاهش تلفات آب در کانال 13

 1ه احداث جوی و آبگيرآشنايی با نحو 33 2و1آبیسالی و کمهای سازگاری با خشکروش 14

 2ميزان نياز آبی درختان در مراحل مختلف رشد 34 2و1آبیسالی و کممديريت مصرف آب در هنگام خشک 15

 2هاهای نياز آبی، رشد و عملکرد آنها و ويژگینهال 35 2و1های جديدتعيين زمان آبياری با ابزارها و فناوری 16

 2زمان مناسب آبياری درختان 36 2و1طحی و مديريت آبهـای نوين و بهينه آبياری سروش 17

 2شيوه حفر گودال نهال برای حفظ بيشتر آب 37 2و1های مناسب با وضعيت آبی منطقهآشـنايی با گونه 18

   2و1بندی اراضی برای راندمان بهينه آبياریقطعه 19
 باغداران -2زارعان و  -1

 

 فشارهای آبياری تحترداری از سامانهبهای ارزيابی وضعيت بهرهشاخص -4جدول 

 کد های ارزيابیشاخص رديف

 PH1 نمايند؟نماييد؟/میآيا از برنامه آبياری کارشناسی شده استفاده می 1

 PH2 نمايند؟نماييد؟/میشده مديريت میارائه آيا مدت زمان آبياری را مطابق با برنامه 2

 PH3 نمايند؟نماييد؟/میاه پمپاژ و پمپ چاه را خاموش میهای اوج مصرف برق، ايستگآيا در ساعت 3

 PH4 نمايند؟نماييد؟/میی آبياری در طول فصل آبياری به شکل صحيح نگهداری و مراقبت میآيا از سامانه 4

 PH5 نمايند؟نماييد؟/میی آبياری در طول فصل غير آبياری به شکل صحيح نگهداری و مراقبت میآيا از سامانه 5

 PH6 نمايند؟نماييد؟/میتصفيه آب به شکل صحيح نگهداری و مراقبت می آيا از سامانه 6

 PH7 نمايند؟نماييد؟/میآيا موتور و پمپ را به موقع و به شکل صحيح سرويس و نگهداری می 7

 PH8 د؟نماينماييد؟/مینآيا خطوط لوله، اتصاالت و شيرآالت ايستگاه پمپاژ را به موقع و صحيح سرويس و نگهداری می 8

 PH9 نمايند؟نماييد؟/میپمپاژ را به شکل صحيح سرويس و نگهداری می آيا تابلوهای برق و تجهيزات برقی ايستگاه 9

 PH10 د؟نمايننماييد؟/میها میهای سامانه را به موقع و به شکل صحيح ارزيابی و اقدام به رفع مشکل آنآيا عملکرد خروجی 10
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 فشاری تحتاريسامانه آبدارای  و باغداران نيازهای آموزشی زارعان -5جدول 

 نيازهای آموزشی رديف نيازهای آموزشی رديف

 2و1های نامتعارف و اصول کاربرد آنآشنايی با آب 27 2و1هافشار و معايب و مزايای آنهای آبياری تحتروش 1

 2و1های نامتعارفمحيطی استفاده از آبعات زيستتب 28 2و1فشارهای آبياری تحتشناخت اجزای سامانه 2

 2و1گيری آب به کاربرده شدههای اندازهروش 29 2و1فشارهای آبياری تحتبرداری از سامانهنحوه بهره 3

 2و1ها و اتصاالتمشخصات و کاربرد انواع لوله 30 2و1فشارهای آبياری تحتسرويس و نگهداری از سامانه 4

 2و1هابرداری از لولهنگهداری و بهره 31 2و1محصول اص هر نوعنحوه آبياری خ 5

 2و1انواع کنتورهای حجمی و لوازم هوشمند 32 2و1مديريت زمان مراحل مختلف آبياری 6

 2و1های الکتريکیآشنايی با انواع شيرها و کنترل 33 2و1آالتکارگيری ادوات و ماشيننحوه به 7

 2و1آشنايی با انواع پمپ و موتور 34 2و1 تغذيه و کودآبياری()کاربرد کودها و مواد تقويتی  8

 2و1کاربرد بهينه و نگهداری انواع موتور و پمپ 35 2و1های هرزها و علفسموم و مبارزه با آفات و بيماری 9

 2و1خطوط لوله و اتصاالت و شيرآالت ايستگاه پمپاژ 36 2و1هااصول زهکشی و نگهداری از زهکش 10

 2و1پمپاژ انواع تابلوهای برق و تجهيزات برقی ايستگاه 37 2و1 حفاظت از منابع خاک )فرسايش( نحوه 11

 2و1حسگرها و تجهيزات هوشمند در ايستگاه پمپاژ 38 2و1هـای تعيين فاصله و دور آبياریروش 12

 2و1راسيون و تصفيه آببرداری و نگهداری از فيلتبهره 39 2و1آبیسالی و کمهای سازگاری کشت با خشکروش 13

 2و1آگاهی از انواع و مراحل مختلف اخذ تسهيالت 40 2و1آبیسالی و کممديريت مصرف آب در هنگام خشک 14

 2و1آلود و دارای امالحهای گلنحوه استفاده از آب 41 2و1های حفظ و کنترل رطوبت خاکروش 15

 2و1های سامانه آبياریارزيابی عملکرد خروجی 42 2و1های جديدتعيين زمان آبياری با ابزارها و فناوری 16

 2و1انبارداری و حفاظت از سامانه در زمان غير آبياری 43 2و1فشار و مديريت آبهـای نوين و بهينه آبياری تحتروش 17

 2و1های مناسب انتقال آباستفاده از روش 44 2و1های مناسب با وضعيت آبی منطقهآشـنايی با گونه 18

 2و1های انرژیمصرف بهينه انرژی و کاهش هزينه 45 2و1 بندی اراضی برای راندمان بهینه آبیاریطعهق 19

 1سازی اراضی ناهموار جهت اجرای سامانه آبياریآماده 46 2و1آشنايی با پارامترهای کيفيت آب آبياری 20

 1ياههـای تعيين نياز آبی گروش 47 2و1کاهش تلفات آب در استخرهای آبياری 21

 2ميزان نياز آبی درختان در مراحل مختلف رشد 48 2و1مديريت کاهش تلفات تبخير آب آبياری 22

 2هاهای نياز آبی، رشد و عملکرد آنها و ويژگینهال 49 2و1وری آب آبياریکاربرد آب باران در ارتقای بهره 23

 2مناسب آبياری درختان زمان 50 2و1تطبيق مديريت مزرعه )باغ( با نوع سامانه آبياری 24

 2های کمبود مواد غذايی درختانشناخت نشانه 51 2و1های محيطی بر رشد و عملکرد محصوالتاثر تنش 25

   2و1فشارخودکارسازی در آبياری تحت 26
 باغداران -2زارعان و  -1

 

 نتايج و بحث

بيشترين فراوانی سن زارعان و باغداران دارای سامانه آبياری 

سال به دست آمد  41-50سال به باال و  61ه ترتيب در بازه سطحی ب

سال بوده است. بيشترين فراوانی سابقه  52و  60ها ميانگين آنو 

سال به  21کار زراعت و باغبانی با سامانه آبياری سطحی در بازه 

آمده است.  به دستسال  29و  28ها باال بود و ميانگين آن

توسطه ابتدایی و مت مربوط به دوره بيشترين فراوانی ميزان تحصيال

های آبياری برداری از سامانه( وضعيت بهره6بود. جدول )و دیپلم 

های ارزيابی زارعان و بندی شاخصدهد )رتبهسطحی را نشان می

برداری باغداران به صورت جدا از هم ارائه شده است(. وضعيت بهره

نظران و احبهای آبياری سطحی از نظر کشاورزان، صاز سامانه

و  82/2±03/1، 38/3±15/1آموزشگران به ترتيب دارای امتياز 

، 63/3±06/1( برای زارعان و 5)از امتياز کل  82/0±05/2

 برای باغداران بوده است.  19/2±93/0و  94/0±17/2

برداری از سامانه آبياری سطحی از سه بهترين وضعيت بهره

ان به ترتيب مربوط به نظران و آموزشگرديدگاه کشاورزان، صاحب

، «شدهارائهی مديريت زمان آبياری مطابق با برنامه»های گويه

نگهداری و »و « های انتقال و توزيع آبپوشش صحيح کانال»

برای زارعان و « مراقبت از سامانه آبياری در طول فصل آبياری

و « فشارهای کمهای آبياری و لولهاستفاده صحيح از سيفون»

برای باغداران در مقابل « گهداری موتور و پمپسرويس و ن»

نامه استفاده از بر»های برداری مربوط به گويهبدترين وضعيت بهره

مديريت مدت زمان آبياری مطابق با »و « آبياری کارشناسی شده

استفاده از برنامه آبياری »برای زارعان و « شدهارائهبرنامه 

مپاژ و پمپ چاه در خاموش کرد ايستگاه پ»و « کارشناسی شده

  برای باغداران بوده است.« ساعت اوج مصرف برق

نظران و نظر کشاورزان، صاحب( اختالف2شکل )

های آبياری سطحی های ارزيابی سامانهآموزشگران در شاخص
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( بين %99دهد. در حالت کلی )در سطح اطمينان میرا نشان 

های نظر وجود دارد. امتياز اکثر شاخصسه ديدگاه اختالف

ارزيابی از نظر کشاورزان برخالف دو ديدگاه ديگر بيشتر از 

نظران اه صاحب( بوده است. بين ديدگ3مقدار متوسط )امتياز 

های آبياری برداری از سامانهو آموزشگران در وضعيت بهره

وسط برداری تنظر بيشتری نسبت به بهرهتوسط زارعان اختالف

 باغداران وجود دارد.

 

 های آبياری سطحیبرداری از سامانهوضعيت بهره -6جدول 

ی
صد

مت
 

ف
دي
ر

 

 2آموزشگران 1نظرانصاحب کشاورزان
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1 SH2 **18/4 1 02/1 7 SH3 **97/2 1 03/1 4 SH6 *33/2 1 82/0 4 
2 SH6 **10/4 2 88/0 8 SH4 **93/2 2 90/0 8 SH7 *33/2 1 98/0 1 
3 SH7 **85/3 3 23/1 3 SH5 **93/2 2 94/0 6 SH8 *27/2 2 80/0 5 
4 SH8 **83/3 4 32/1 2 SH8 **87/2 3 04/1 3 SH3 **13/2 3 83/0 3 
5 SH4 **66/3 5 14/1 4 SH7 *86/2 4 00/1 5 SH4 **13/2 3 83/0 3 
6 SH5 43/3ns 6 43/1 1 SH6 83/2ns 5 91/0 7 SH5 **93/1 4 73/0 6 
7 SH3 *63/2 7 13/1 5 SH1 *78/2 6 22/1 2 SH2 **86/1 5 95/0 2 
8 SH1 **32/1 8 06/1 6 SH2 *39/2 7 23/1 1 SH1 **43/1 6 65/0 7 

ان
دار

باغ
 

1 SH8 **43/4 1 82/0 7 SH7 *62/2 1 8/0 8 SH7 56/2ns 1 89/0 5 
2 SH2 **37/4 2 79/0 8 SH6 **50/2 2 81/0 7 SH6 *50/2 2 89/0 5 
3 SH6 **17/4 3 96/0 6 SH4 **23/2 3 86/0 6 SH8 *44/2 3 03/1 2 
4 SH7 **12/4 4 11/1 4 SH3 **19/2 4 1/1 1 SH3 **25/2 4 93/0 4 
5 SH5 **85/3 5 20/1 2 SH2 **08/2 5 02/1 2 SH4 **31/2 5 87/0 6 
6 SH4 **76/3 6 09/1 5 SH8 **96/1 6 00/1 3 SH2 **06/2 6 06/1 1 
7 SH3 8/2ns 7 19/1 3 SH1 **88/1 7 95/0 5 SH5 **80/1 7 01/1 3 
8 SH1 **48/1 8 29/1 1 SH5 **88/1 7 99/0 4 SH1 **63/1 8 72/0 7 
  82/0  05/2   03/1  82/2   15/1  38/3 زارعان ميانگين
  93/0  19/2   94/0  17/2   06/1  63/3 باغداران نميانگي

  88/0  12/2   99/0  50/2   11/1  50/3 ميانگين کل
 های مشاوره و پيمانکار در سطح استانها، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان شرکتشامل استادان دانشگاه1

 های مشاوره و پيمانکار در سطح استانکشاورزی و شرکت شامل مجريان فرآيند آموزشی در مرکز تحقيقات کشاورزی، جهاد2

 داری است.درصد و غير معنی 5درصد،  1داری در سطح ی معنیدهندهنشانبه ترتيب  ns**، * و 

 
 های آبياری سطحیهای ارزيابی سامانهنظران و آموزشگران در شاخصمقايسه سه ديدگاه کشاورزان، صاحب -2شکل 
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ی از برداربهرهی امتيازهای اکتسابی ( فراوان3شکل )

 های ارزيابی جدولی آبياری سطحی با توجه به شاخصهاسامانه

 دهد. ( را نشان می2)

   

 
های برداری از سامانهفراوانی امتيازهای اکتسابی وضعيت بهره -3شکل 

 آبياری سطحی

 

( فراوانی امتيازهای اکتسابی ميزان آگاهی و مهارت 4شکل )

های ان دارای سامانه آبياری سطحی با توجه به گويهکشاورز

دهد. از نظر کشاورزان دارای ( را نشان می3) آموزشی جدول

های سامانه آبياری سطحی با نظر گرفتن وزن اهميت گويه

)از امتياز  41/3آموزشی ميزان آگاهی و مهارت آنان دارای امتياز 

 است. 75/0( با انحراف معيار 5کل 

 

 
فراوانی امتيازهای اکتسابی ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان دارای  -4شکل 

 سامانه آبياری سطحی

ميزان آگاهی و "ميزان همبستگی )پيرسون( دو متغير 

وضعيت "و  "مهارت کشاورزان دارای سامانه آبياری سطحی

)در سطح  568/0 "ی آبياری سطحیهاسامانهی از برداربهره

 ( به دست آمد. %99اطمينان 

آبياری  بيشترين فراوانی سن زارعان و باغداران دارای سامانه

و  45ها به ترتيب ميانگين آنسال بود و  41-50در بازه  فشارتحت

سال بوده است. بيشترين فراوانی سابقه کار زراعت و باغبانی  48

سال به پايين بود و ميانگين  5فشار در بازه با سامانه آبياری تحت

آمد. بيشترين فراوانی ميزان تحصيالت  به دستل سا 8و  6ها آن

( وضعيت 7. جدول )ابتدایی و راهنمایی بودمربوط به دوره 

دهد فشار را نشان میهای آبياری تحتبرداری از سامانهبهره

های ارزيابی زارعان و باغداران به صورت جدا بندی شاخص)رتبه

ظر کشاورزان، برداری از ناز هم ارائه شده است(. وضعيت بهره

، 74/3±16/1نظران و آموزشگران به ترتيب دارای امتياز صاحب

( برای زارعان و 5)از امتياز کل  62/2±76/0و  72/0±55/2

برای باغداران بوده  61/2±69/0و  64/0±54/2، 06/1±07/4

 است.

از  فشاربرداری از سامانه آبياری تحتبهترين وضعيت بهره

نظران و آموزشگران به ترتيب مربوط بسه ديدگاه کشاورزان، صاح

ی های سامانهارزيابی و رفع مشکل خروجی»های به گويه

نگهداری و مراقبت از سامانه آبياری در طول فصل »، «آبياری

سرويس و نگهداری از تابلوهای برق و تجهيزات برقی »و « آبياری

 ارزيابی و اقدام به رفع مشکل»برای زارعان و « ايستگاه پمپاژ

سرويس و نگهداری از خطوط »و « ی آبياریهای سامانهخروجی

ل برای باغداران در مقاب« لوله، اتصاالت و شيرآالت ايستگاه پمپاژ

نامه استفاده از بر»های برداری مربوط به گويهبدترين وضعيت بهره

خاموش کرد ايستگاه پمپاژ و پمپ »و « آبياری کارشناسی شده

 برای زارعان و باغداران بوده است.« قمصرف بر اوجچاه در ساعت 

نظران و نظر کشاورزان، صاحب( اختالف5شکل )

فشار های آبياری تحتهای ارزيابی سامانهآموزشگران در شاخص

( بين سه %99دهد. در حالت کلی )در سطح اطمينان میرا نشان 

های ارزيابی از نظر وجود دارد. امتياز اکثر شاخصديدگاه اختالف

کشاورزان برخالف دو ديدگاه ديگر بيشتر از امتياز متوسط  نظر

 ( بوده است. 3)امتياز 
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 فشارهای آبياری تحتبرداری از سامانهوضعيت بهره -7جدول 
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1 PH10 **24/4 1 79/0 9 PH4 79/2ns 1 57/0 8 PH9 94/2ns 1 43/0 7 
2 PH4 **16/4 2 88/0 8 PH6 75/2ns 2 65/0 7 PH4 89/2ns 2 83/0 3 
3 PH7 **10/4 3 12/1 6 PH7 71/2ns 3 76/0 3 PH8 89/2ns 2 47/0 6 
4 PH5 **4 4 12/1 6 PH9 *67/2 4 68/0 6 PH7 78/2ns 3 73/0 5 
5 PH8 **97/3 5 22/1 4 PH8 **59/2 5 64/0 7 PH5 76/2ns 4 75/0 4 
6 PH2 **91/3 6 04/1 7 PH5 **57/2 6 69/0 5 PH6 71/2ns 5 92/0 1 
7 PH6 **93/3 7 14/1 5 PH10 *56/2 7 75/0 4 PH10 *56/2 6 86/0 2 
8 PH9 86/3ns 8 46/1 1 PH1 **48/2 8 89/0 1 PH2 **28/2 7 83/0 3 
9 PH3 32/3ns 9 35/1 3 PH2 **32/2 9 77/0 2 PH3 **19/2 8 83/0 3 
10 PH1 **94/1 10 43/1 2 PH3 **07/2 10 77/0 2 PH1 **17/2 9 92/0 1 

ان
دار

باغ
 

1 PH10 **46/4 1 78/0 10 PH10 74/2ns 1 81/0 1 PH8 88/2ns 1 60/0 7 
2 PH4 **40/4 2 82/0 9 PH7 71/2ns 2 66/0 5 PH9 88/2ns 1 60/0 7 
3 PH7 **40/4 2 91/0 7 PH6 *67/2 3 62/0 6 PH4 82/2ns 2 39/0 9 
4 PH8 **28/4 3 06/1 5 PH9 *67/2 3 55/0 8 PH7 82/2ns 2 53/0 8 
5 PH2 **32/4 4 85/0 8 PH4 **63/2 4 49/0 10 PH5 76/2ns 3 66/0 6 
6 PH5 **20/4 5 04/1 6 PH5 **59/2 5 57/0 7 PH10 76/2ns 3 75/0 5 
7 PH9 **20/4 5 12/1 4 PH8 56/2ns 6 51/0 9 PH6 *53/2 4 87/0 2 
8 PH3 **4 6 15/1 3 PH1 **38/2 7 7/0 4 PH3 *47/2 5 92/0 1 
9 PH6 *92/3 7 38/1 2 PH2 **30/2 8 72/0 3 PH2 **12/2 6 78/0 3 
10 PH1 56/2ns 8 47/1 1 PH3 **11/2 9 8/0 2 PH1 **06/2 7 77/0 4 
  76/0  62/2   72/0  55/2   16/1  74/3 زارعان ميانگين
  69/0  61/2   64/0  54/2   06/1  07/4 باغداران ميانگين

  73/0  61/2   68/0  55/2   11/1  91/3 انگين کلمي
 های مشاوره و پيمانکار در سطح استانها، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان شرکتشامل استادان دانشگاه1

 های مشاوره و پيمانکار در سطح استانشامل مجريان فرآيند آموزشی در مرکز تحقيقات کشاورزی، جهاد کشاورزی و شرکت2

 داری است.درصد و غير معنی 5درصد،  1داری در سطح ی معنیدهندهنشانبه ترتيب  ns*، * و *
 

 
 فشارهای آبياری تحتهای ارزيابی سامانهنظران و آموزشگران در شاخصمقايسه سه ديدگاه کشاورزان، صاحب -5شکل 
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ی از برداربهره( فراوانی امتيازهای اکتسابی 6شکل )

های ارزيابی فشار با توجه به شاخصياری تحتی آبهاسامانه

 دهد.( را نشان می4) جدول

 

 
های برداری از سامانهفراوانی امتيازهای اکتسابی وضعيت بهره -6شکل 

 فشارآبياری تحت

 

( فراوانی امتيازهای اکتسابی ميزان آگاهی و مهارت 7شکل )

 هایگويهفشار با توجه به کشاورزان دارای سامانه آبياری تحت

دهد. از نظر کشاورزان دارای ( را نشان می5) آموزشی جدول

 هایفشار با نظر گرفتن وزن اهميت گويهسامانه آبياری تحت

)از امتياز  36/3آموزشی ميزان آگاهی و مهارت آنان دارای امتياز 

 .است 82/0( با انحراف معيار 5کل 

 

 
اهی و مهارت کشاورزان دارای فراوانی امتيازهای اکتسابی ميزان آگ -7شکل 

 فشارسامانه آبياری تحت

 

ميزان آگاهی و "ميزان همبستگی )پيرسون( دو متغير 

وضعيت "و  "فشارمهارت کشاورزان دارای سامانه آبياری تحت

)در سطح  624/0 "فشاری آبياری تحتهاسامانهی از برداربهره

 ( به دست آمد. %99اطمينان 

برداری از اورزان وضعيت بهرهنظر کش در حالت کلی از

با  53/3فشار( دارای امتياز های آبياری )سطحی و تحتسامانه

ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان از نظر بود.  86/0انحراف معيار 

های آموزشی دارای امتياز آنان با نظر گرفتن وزن اهميت گويه

ز شد که نشان ا 77/0( با انحراف معيار 5)از امتياز کل  39/3

های ضرورت و اهميت آموزش کشاورزان مطابق با پژوهش

Dossah et al. (2003) و Rezanezhad et al. (2016)  به منظور

ميزان همبستگی  ارتقای ميزان آگاهی و مهارت آنان است.

و  "ميزان آگاهی و مهارت کشاورزان")پيرسون( دو متغير 

ت کلی در حال "ی آبياریهاسامانهی از برداربهرهوضعيت "

( به دست %99)در سطح اطمينان  561/0فشار( )سطحی و تحت

آمد. اين همبستگی نشان از اهميت و ضرورت باالی آموزش 

 Azami et al. (2012)  ،Jalini etهایپژوهش مطابق با کشاورزان

al. (2018)  ی آبياری هاسامانهی از برداربهرهبرای بهبود وضعيت

 . دهدیمرا نشان 

 گيرینتيجه

برداری از های اين پژوهش نشان دادند وضعيت بهرهيافته 

نظران و های آبياری سطحی از نظر کشاورزان، صاحبسامانه

و  82/2±03/1، 38/3±15/1آموزشگران به ترتيب دارای امتياز 

، 63/3±06/1( برای زارعان و 5)از امتياز کل  82/0±05/2

ست. وضعيت برای باغداران بوده ا 19/2±93/0و  94/0±17/2

فشار از نظر سه ديدگاه های آبياری تحتبرداری از سامانهبهره

و  55/2±72/0، 74/3±16/1به ترتيب دارای امتياز  شدهانيب

و  54/2±64/0، 07/4±06/1برای زارعان و  76/0±62/2

دهد وضعيت برای باغداران بود که نشان می 69/0±61/2

نظران و يژه از نظر صاحبوهای آبياری بهبرداری از سامانهبهره

ظر نآموزشگران در وضعيت متوسط به پايين قرار دارند. اختالف

نظران و ( بين کشاورزان با صاحب%99معنادار )سطح اطمينان 

 برداری صحيحآموزشگران نشان از اطالع ناکافی آنان از اصول بهره

 نهای آبياری داشته است. از نظر کشاورزان با نظر گرفتاز سامانه

های آموزشی ميزان آگاهی و مهارت آنان دارای امتياز اهميت گويه

شد که نشان از ضرورت و اهميت آموزش کشاورزان  77/0±39/3

 Rezanezhad et و Dossah et al. (2003)های مطابق با پژوهش

al. (2016)  به منظور ارتقای آگاهی و مهارت آنان است. وضعيت

فشار( از نظر ياری )سطحی و تحتهای آببرداری از سامانهبهره

بود. همچنين، ميزان  53/3±86/0کشاورزان دارای امتياز 

ميزان آگاهی و مهارت "همبستگی )پيرسون( دو متغير 

 561/0 "ی آبياریهاسامانهی از برداربهرهوضعيت "و  "کشاورزان

( بوده است. اين همبستگی نشان از %99)در سطح اطمينان 
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بوده و مطابق با  کشاورزانی آموزش اهميت و ضرورت باال

 Azami et al. (2012)  ،Ramezaniهایهای پژوهشيافته

humbari and Nazari (2017) ،Jalini et al. (2018) ، لزوم

ی هاسامانهی از برداربهرهريزی آموزشی برای بهبود وضعيت برنامه

 . دهدیم آبياری را نشان

و مصرف آب نقش  بخش باغبانی از نظر اقتصاد کشاورزی

های اين مطالعه نشان داد که مهمی در استان قزوين دارد. يافته

برداری از آب دارند. اين باغداران استان، نياز جدی به آموزش بهره

ده بخش ووری آب، هم ارزش افزتواند با ارتقای بهرهآموزش می

باغبانی را بهبود بخشد و هم مصرف آب در اين بخش را کاهش 

ز به آموزش باغداران در زمينه آبياری در مطالعات ديگر دهد. نيا

اذعان  et al Niknami. (2014)نيز مورد اشاره قرار گرفته است. 

شار فهای آبياری تحتدانش باغداران در زمينه سامانهاند که داشته

بوده و نياز به آموزش وجود دارد. بنابراين آموزش  ناکافی

ها و ی آبياری در دو فاز اجرای سامانههاسامانهبرداران بهره

ن همچني تواند در دستور کار قرار گيرد.ها میبرداری از سامانهبهره

 گذاریها، سرمايهها و توانمندسازیی آموزشبرای تکميل زنجيره

 ری مهم و انکارناپذير است.در بخش آموزش کشاورزان ام
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