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کشت نواري در-ايدر آبیاري قطرهبهینگی مصرف آبهاي اثرگذار برسازه
یفرنگگوجه

1*اله کرمیهژبر محقق زاده و عزت

)19/7/96؛ پذیرش: 22/12/95(دریافت: 
چکیده

یکی از مهمترین راهکارهایی است ،مزرعهسطحدرفشارتحتآبیاريهايسیستمبکارگیريباکشاورزيآبوريراندمان و بهرهافزایش
راندمان و اگرچه مسئله چالش برانگیز در زمنیه که از سه دهه گذشته در رأس برنامه هاي مدیریت منابع آب کشاورزي قرار گرفته است.

سیستمازبهینهاستفادهبراثرگذارعواملتعیینهدفباتحقیقاینپاسخ مانده است.ع سیستم آبیاري کماکان بیوري بهینه این نوبهره
نفر250،مطالعهموردنمونه. پذیرفتانجامپیمایشیتحقیقروشبهکشاورزيآبوريبهرهبهبودراستايدرنواري–ايقطرهآبیاري

انتخابسیستماتیکگیرينمونهروشبهکهبودهکازرونشهرستانباالده- جرهومرکزيهايبخشکارفرنگیگوجهکشاورزاناز
اهمیتبهنسبتکه نگرشدادنشانهایافته. پذیرفتانجامممسنیشهرستاندرراهنمامطالعهوبودهپرسشنامهسنجش،ابزار. گردیدند

اهمیت آبیاري بهینه،بهنسبترگرسیون، نگرشآزمونطبق نتیجه. داردمثبت و قويدارمعنیرابطهبهینگی آبیاري،آبیاري بهینه با
76زراعی،زمینشیبوشیمیاییسموموکودهامصرفمقداراقلیمی،هاياولویتزراعی،خاك، کیفیت(EC)کشاورزيآبکیفیت
هرزعلفمیزانتولید،هزینهکشاورزي،آبوريبهرهعملکرد،بابهینهآبیاريهمچنین. دهندمیتوضیحرابهینهآبیاريتغییراتدرصد

تحتآبیاريهايسیستمفنیابعادبهبودوتوسعهباتنهاکشاورزيآبوريبهرهافزایش. داري داردرابطه معنیمزرعههايبیماريو
سیستمازاستفادهسازيبهینههايبرنامهلذاداردکنندهتعییننقشهاسیستماینانسانیابعادبهتوجهبلکهنیستپذیرامکانفشار
. گرددمتمرکزبردارانبهرهرفتاريهايکنندهکنترلورفتارنگرش،رويبربایدفشارتحتآبیاريهاي

نواري.-اي، آبیاري قطرهآبیاري بهینهنگرش، رفتار، :هاي کلیديواژه

.، شیراز، ایراندانشکده کشاورزي دانشگاه شیرازاستاد ترویج و آموزش کشاورزي، و کارشناسی ارشد دانش آموختهبه ترتیب، 1
ekarami@shirazu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
محصوالتتولیددرعاملترینکنندهمحدودآب،کمبود

93و علیرغم تخصیصاستکشورغذاییوکشاورزي
به ) مترمکعببیلیون5/82(کشوريهاآبدرصد از
)، تولیدات1394فاریاب (کرمی و کشاورز، کشاورزي
نیستکشورغذایینیازپاسخگويآنازحاصلکشاورزي

درفاریابکشاورزيتولیداتمیزان.)1386الچینی،(
ازنظرصرفکهاستتنمیلیون57بربالغکشورسطح

درجويهايیزشرتفاوتوزراعیمحصوالتترکیب
کشاورزي، آبمصرفيوربهرهکشور،مختلفمناطق
ازايبهشدهتولیدمحصولکیلوگرم7/0معادلتقریباً
راندمانبامقایسهدرکهاستشدهمصرفآبواحد

ملکوپناهی(است پایینبسیارپیشرفتهکشورهاي
)1387محمدي،
اســتفادهاســت وشـدید  کشــاورزيبخــشدرآبکمبـود 

تـأمین  منظـور بـه پایـدار آن مدیریتوآبمنابعازبهینه
آتـی، نیازهـاي تهدیـد بدونکشاورزان و کاربران،نیازهاي

ــاب ــذاجتن ــتیرناپ Mohammadi(اس et al., 2009;

Tahamipour & Kavoosi Kalashemi, لـوئیس  ).2012
سال آینده ایران 11که در کمتر از دهدیم) نشان 1392(

قابل توجه آب روبرو اسـت  در کمبودبا وضعیتی خطرناك 
بـراي بـرون رفـت از ایـن چـالش بایـد       دهدیمو پیشنهاد 

رویکرد مدیریت آب، بهبود یابد. رویکـردي جـامع کـه بـر     
ــی،   ــاد فن ــی ابع ــدیریت آب یعن ــاد م ــام ابع ــاعی،تم اجتم

یــکدر. گــرددزمتمرکــآموزشــیوفرهنگــیاقتصــادي،
يهـا بخـش سایر کـاربران آب، وکشاورزانجامع،رویکرد
Allahyari(هسـتند گیريیمتصماصلی et al., کـه  )2008

ــايیژگــیو ــاري، اجتمــاعی،فرهنگــی،ه شخصــیتی، رفت
ــان، عوامــلکشــاورزيوآموزشــی، تربیتــی، اقتصــادي آن

Knowler(آب کشاورزي است يوربهرهبهبوددرمشترك

& Bradshaw, ــارت دیگــر)2007 ــه عب ــايیســتمسب ه
کـه هسـتند اکولوژیـک -اجتمـاعی هايیستمسکشاورزي

عرصــهایــندرفعــالکشــاورزانرفتــارونگــرشبیــنش،
منـابع درآمـده به وجـود مهم، تغییراتمنشأسرتواندیم

).1382فروزانی،(دهندتشکیلراآب
بخشی از راهکارهاي فشارتحتآبیاري هايیستمستوسعه 

آب يوربهره، افزایش کارایی و ییجوصرفهمدیریتی براي 
در کشور آغاز گردیده 1366کشاورزي است که از سال 

میلیون ویکتاکنون،طرحایناجرايابتداياست. از

سیستمبهکشورکشاورزياراضیازهکتارهزار550
.)1395(اکبري، .استشدهتجهیزفشارتحتآبیاري
افزایشمهم دیگر در مباحث آب کشاورزي،موضوع

(Water Use Productivity (WUP))آب مصرفیيوربهره

,Clemmens & Molden).استآبیاريدر 2007)

آب، نسبت عملکرد و یا سود خالص از زراعت، يوربهره
جنگل، دامپروري و یا یک سیستم ترکیبی کشاورزي به 
میزان آب مصرفی براي رسیدن به سود خالص تعریف 

آب نقش هر واحد آب در تولید يوربهره. در واقع شودیم
ناخالص ملی یا تولید خالص داخلی مطرح است (خوشنواز، 

1390(
فشارتحتآبیارييهاروشدرآبیاريانو راندميوربهره
,Wolters & Bosاست. (سنتیيهاروشازباالتر ؛ 1990

نکته دیگري که ).1387؛ باغانی، 1385قدمی و همکاران، 
آبیاريمدیریتداردو راندمان آبیاري تأثیريوربهرهدر 
مدیریت آبیاري به روش مدیریت .ها ستیستمسایندر

در نگهداري و استفاده کارآمد از سیستم آبیاري برداربهره
هايیستمس. به عبارت دیگر در کندیماشاره فشارتحت

نیاز آبی گیاه در طول بر اساس، مزرعه فشارتحتآبیاري 
دوره رشد متناسب با وضعیت آب، خاك و اقلیم منطقه 

از این برنامه کارایی سیستم را یريگبهره. گرددیمآبیاري 
کثر پتانسیل رسانده و تلفات آب، ناشی از خطاي به حدا

از یريگبهرهبنابراین ؛ دهدیمعملکرد کشاورز را کاهش 
یک فناوري جدید عنوانبهفشارتحتسیستم آبیاري 

سنتی در نظر يهاروشبا دانشی متمایز با بایستیم
دهدیمگرفته شود. در صورتی که مشاهدات نشان 

بدون در نظر فشارتحتآبیاري هايیستمساز يبرداربهره
گرفتن برنامه آبیاري یا نیاز آبی، مرحله رشد گیاه و بافت 

که راندمان گیردیمتجربه کشاورز صورت بر اساسخاك، 
یامدهايپو دهدیمرا کاهش هایستمسآبیاري در این 

منفی جانبی، ناشی از رطوبت زیاد در خاك مانند افزایش 
گوناگون به دنبال دارد هايیماريبهرز و يهاعلف

(کمیته کارشناسی ستاد مدیریت خشکسالی استان فارس، 
مطالعهدر،)1380(همکارانومیرئی). سادات1387

نشانکشاورزيبخشدرآبيوربهرهومصرفچگونگی
آبیارييهاشبکهازبردارانبهرهدرصد87که دادند
نیازتعییندرعلمیواصولیيهاروشازمدرنوسنتی

عرفوتجربهاساسبرغالباًوکنندینماستفادهگیاهآبی
طوربه. کنندیمبرآوردراآبیاريزمانمدتودورمحل،
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درآبکاربردراندمانمورددرشدهانجامکلی مطالعات
بسته به مدیریتکهدهدیمنشانکشورسطحدرمزرعه
تا11ازآنتغییراتدامنهگیاهنوعوآبیاريروشمزرعه،

).1390حسام، (استنوساندردرصد100
تعیینفشارتحتهايیستمسدرآبیاريمدیریتبنابراین
واقعیپتانسیلوها ستیستمسایناصلیبازدهکننده

شودیممشخصهنگامیفشارتحتآبیاريسیستمیک
رشدمختلفيهادورهدرگیاهنیازاساسبرآبیاريکه

صورتمزرعهخاكوآباقلیمی،وضعیتبامتناسبگیاه
عواملیرتأثتحتکشاورزازرفتاريچنینبروز. گیرد

راستايدراثرگذارعواملمختلفی است که تعیین این
هدف اصلی این پژوهش کشاورزيآبيوربهرهبهبود

.باشدیم
بسیاري از .استاثرگذاریکی از این عوامل ،نگرش

نگرشدانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که آنچه
کهاستچندبعديوپیچیدهمفهومیکشودیمنامیده
نظر،موردشیءمورددرمنفیومثبتاحساساتشامل
نسبتویژهروشیبهرفتاريتمایلیکوهایدهایاباورها

,Dimara & Skuras)است شیءآنبه . در (1999
یشترساختار نگرش بیکلطوربهی،اجتماعیروانشناس

نامشخص است یامشخص و یمشامل مفاه
(Allport, درك يگام برایندرك نگرش اولیراز؛ (1935

,Conrey & Smith)رفتار انسان است  بنابراین؛ (2007
دربارههايتئورآزمونوتوسعهنگرشتحقیقاتازهدف

بهدستیابیبراي. استرفتاربهنگرشتبدیلهايمکانیزم
نمایندهعنوانبهرارفتاريیراتتأثغالباًمحققانهدفاین

Krosnick(گیرندیمنظردرنگرشیرفتارهايیانگرش

et al., عملتئوريوشدهیزيربرنامهرفتارتئوري). 2005
. هر دو استینهزمینادرهايتئورینترمهمازمنطقی

رفتارها، يبراتوانیمکه کنندیمیشنهادپهايتئورینا
مرتبط به یماز مفاهیتعداد کمیااز منابع یانواع مختلف

قرار داد يچارچوب تئوریکرا در داخل یکدیگر
(Mazloumi et al., طبق نظریه عمل منطقی، . (2007

کننده رفتار، قصد فرد براي درگیر شدن بینییشپبهترین 
دو متغیر نگرش مرتبط با یلهوسبهصد در رفتار است. ق

Armitage(شودیمبینییشپرفتار و هنجارهاي ذهنی  et

al., که رفتار شودیمدر تئوري عمل منطقی ادعا ).1999
منحصراً تحت کنترل نیت رفتاري است. در نتیجه، این 

. در صورتی که شودیمتئوري به رفتارهاي ادراکی محدود 

که به سهولت و ییهافرصت، منابع و هامهارترفتار به 
رایگان دست یافتنی نیستند نیز نیاز دارد که این مورد در 

کاربردي تئوري عمل منطقی مالحظه هايیتقابلحوزه 
ناقص در این تئوري صورتبهنگردیده است یا احتماالً 

Karahanna)گرددیمبینییشپ et al., 1999).
شده با افزودن متغیر کنترل یزيربرنامهتئوري رفتار 

تا توان بیشتري در کندیمرفتاري درك شده، سعی 
(,Randall & Wolffرفتار از خود نشان دهد بینییشپ

کنترل رفتاري درك شده به اهمیت کنترل واقعی . 1994)
زیرا منابع یا موانع ؛ کندیمبر روي رفتار آشکار اشاره 

احتمال بروز آن را تسهیل کننده یا محدودکننده رفتار، 
,Ajzen)دهندیمتحت تأثیر قرار  از طرفی . (1991

يجابهسنجش عوامل کنترل واقعی دشوار است، بنابراین 
گیردیمسنجش قرارآن کنترل رفتاري درك شده، مورد

که به معناي سختی و یا آسانی درك انجام آن رفتار از 
,Ajzen & Madden)باشدیمدید فرد  تا به امروز .(1986

شده در طیف وسیعی براي درك یزيربرنامهتئوري رفتار 
مختلف آب مانند حفاظت يهاجنبهاز رفتارها از يادامنه

,Clark & Finley)از آب  در آب ییجوصرفه، (2008
(Gilg & Barr, ,Lam)کاهش آب مصرفی ،(2006 1999) ،

,Dolnicar & Hurlimannبازیافت آب  2010;)

Nancarrow(et al., بینییشپو همچنین براي 2008
Lynne)رفتار آبیاري کشاورزان  et al., و تغییر در (1995

,Cary)رفتار مصرف آب  بکار برده شده است. (2008
نظرازشدهیزيربرنامهرفتارتئوريموفقیتاگرچه

Nigbur(استشدهثابترفتاربینییشپ et al., 2010 &

Kaiser, و استنگردیدهمتوقفنظریهتحولاما،)2006
استنمودهتقویتراباوراین،هاحوزهدیگردریقاتتحق
استممکنمختلف،هايینهزمدررفتارهاازبرخیکه

. دهدافزایشرامدلبینییشپقدرتدیگري،متغیرهاي
کاربردافزایشمنظوربهدیگرمختلفساختارهاي،روینااز
Fielding(بینییشپقدرتو et al., 2008 &

Whitmarsh & O'Neill, شدهاضافهنظریهبه) 2010
.است

چارچوب مفهومی مطالعه کرمی و ،در این مطالعه
,Karami & Mansourabadi(منصورآبادي که )2007

شده است، یزيربرنامهتئوري رفتار یافتهتوسعهچارچوب 
توسعه یافت و با اضافه شدن بخش پیامدهاي رفتاري، 
مبناي مطالعه حاضر قرار گرفت. در این چارچوب فرض 
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هاي زراعی مزرعهویژگی

وضعیت زمین-1

وضعیت خاك-2

وضعیت آب-3

اقلیم منطقه-4

روش هاي مدیریت مزرعه

تناوب-1

کود هاي شیمیایی-2

سموم شیمیایی-3

سیستمطراحی- 4
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نگرش نسبت به اهمیت و 
امکان آبیاري بهینه

آبیاري 
بهینه

کنترل

هايیژگیوشده است دانش فنی نسبت به آبیاري بهینه، 
فردي (سن، میزان تحصیالت، سابقه کار کشاورزي، 
نوگرایی و ...)، درك از بحران آب، منابع اطالعاتی و نظرات 

مرجع، نگرش کشاورز را نسبت به اهمیت و يهاهگرو
و باعث بروز رفتاري دهدیمامکان آبیاري بهینه شکل 

که آب به اندازه نیاز مزرعه مصرف گردد. گرددیم
که عواملی مانند وضعیت دهدیمچارچوب مفهومی نشان 

زمین، خاك، آب، اقلیم و الگوي کشت تأثیر بازدارنده یا 
عوامل عنوانبهار دارند. این عوامل تسهیل کننده بر رفت

کنترل کننده رفتار در مطالعه لحاظ گردیده است. 
پیامدهاي رفتار آبیاري کشاورز (عملکرد، هزینه، وضعیت 

آب) در این يوربهرهمزرعه و هايیماريبهرز و يهاعلف
چارچوب، نشان دهنده نقش تأییدکننده پیامدها بر نگرش 

).1اره است (نگرفتار کشاورزو 

آنازحاصلپیامدهايونواري-ياقطرهروشدریفرنگگوجهبهینهآبیاريبراثرگذاريهاسازه-1نگاره
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پژوهشروش
انجام گرفته است. منطقه مـورد  این پژوهش به روش پیمایش

مطالعــه شهرســتان کــازرون اســت و جامعــه آمــاري آن      
بـاالده - کاران روستاهاي بخـش مرکـزي و جـره   یفرنگگوجه

. طبق آمار جهاد کشـاورزي شهرسـتان   باشدیماین شهرستان 
این برداربهرهنفر 1050تعداد 91- 92کازرون در سال زراعی 

کشـت  یفرنگـ گوجـه ار هکت2900شهرستان، سطحی معادل 
یفرنگـ گوجهدرصد 64نفر معادل 680تعداد . از این اندنموده

بـاالده - کاران ایـن شهرسـتان در دو بخـش مرکـزي و جـره     
درصـد  84هکتار از اراضی معادل2445کهکنندیمفعالیت 

را به خـود اختصـاص   شهرستانیفرنگگوجهسطح زیر کشت 
نـواري آبیـاري   - ياقطـره و تمامی این اراضی به روشاندداده
منطقـه  عنـوان بـه بنابراین روستاهاي این دو بخش ؛ گردندمی

مورد مطالعه انتخاب گردید.
سیستماتیک براي انتخاب نمونـه  یريگنمونهدر این مطالعه از 

Scheaffer(آماري استفاده شـده اسـت    et al., تعـداد  ). 1979
کـار  یفرنگـ گوجهنفر N= 680کشاورزان مورد مطالعه از کل 

فرمول شـفر و همکـاران   بر اساسباالده - بخش مرکزي و جره
)Scheaffer et al., و )B=0.5گیـري ( و خطـاي نمونـه  )2012

واریانس نگرش جمعیت مـورد مطالعـه نسـبت بـه اهمیـت و      
تعـداد نمونـه   7/24امکان آبیاري بهینـه در مطالعـه پیشـگام    

با اسـتفاده از تقسـیم کـل    کشاورز تعیین گردید.250بابرابر
3سیسـتماتیک از فاصـله   یريگنمونهجامعه به کل نمونه، در 

ترتیب انتخاب کشاورزان استفاده گردید.عنوانبه
=Bخطاي اندازه گیري
=Nاندازه جمعیت
=nاندازه نمونه

= σواریانس
اطالعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیمه 

گردید يآورجمعهاي بسته و باز پرسشساختارمند حاوي 
بررسی و نظرانصاحبکه روائی صوري آن را متخصصان و 

جهت بررسی پایایی تأیید نمودند. سپس یک مطالعه راهنما
نفر از 30ابزار سنجش انجام گرفت. براي انجام این مطالعه 

گوجه کاران روستاهاي بردنگان و داریون در بخش مرکزي 
شهرستان نورآباد ممسنی که مزارع خود را به روش 

تصادفی انتخاب و طوربه، کنندیمنواري آبیاري –ياقطره
طالعات حاصل از پرسشنامه مقدماتی را تکمیل نمودند. ا

افزارنرمو در يکدگذارمطالعه راهنما، يهاپرسشنامه

SPSS19 يهاشاخصثبت گردید. میزان ضرایب آلفا براي
این مطالعه شامل، دانش فنی نسبت به آبیاري بهینه، نگرش 

، 79/0و درك از بحران آب به ترتیبنسبت به آبیاري بهینه
آمد.به دست75/0، 63/0

) 1متغیرهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: (
نگرش کشاورزان مورد مطالعه :نگرش نسبت به آبیاري بهینه

نواري - ياقطرهآبیاري در روش آبیاري سازيینهبهنسبت به 
گویه در 9(در دو بعد امکان و اهمیت) از طریق طراحی 

:بهینهآبیاريرفتار) 2چارچوب مقیاس لیکرت سنجیده شد. (
بر رفتار آبیاري بهینه، آبیاري متناسب با نیاز واقعی گیاه 

آب، خاك و شرایط اقلیمی منطقه است هايیژگیواساس
بر . دشویمشاخص سند ملی آب سنجیده بر اساسکه 

این سند، مقدار آب مورد نیاز گیاه يهادادهاساس
پریشان، جره، دادین و کازرون که يهادشتدر یفرنگگوجه

به ترتیب کنندیمکشاورزان مورد مطالعه در آن فعالیت 
مترمکعب در هکتار در یک 6770، 7770، 7770، 6770

این شاخص بر اساسبنابراین ؛ دوره کشت تعریف شده است
توصیه شده در سند ملی، آب مصرف اندازهبهکشاورزانی که 

و آن دسته از کشاورزانی انددادهآبیاري بهینه انجام ،اندنموده
که بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده سند ملی، آب مصرف 

محاسبه میزان منظوربه. اندنداده، آبیاري بهینه انجام اندکرده
سؤالصورتبهن مورد مطالعه، پرسشی آب مصرفی کشاورزا

باز در پرسشنامه طراحی شد و از کشاورزان خواسته شد دور 
آبیاري (فاصله زمانی هر عملیات آبیاري برحسب روز) و مدت 
زمان آبیاري (تعداد ساعاتی آبیاري در یک روز) یک هکتار از 

پرورش يهاماهمختلف يهادههمزرعه خود را در 
بر ثبت نمایند. سپس 91- 92ال زراعی در سیفرنگگوجه
مقدار آب مصرفی کشاورزان مورد مطالعه بر 1فرمول اساس

به این ترتیب کهحسب متر مکعب در هکتار محاسبه گردید.
ابتدا مدت زمان آبیاري مزرعه در طول دوره زندگی 

بر حسب ثانیه براي هر کشاورز محاسبه گردید یفرنگگوجه
بر ) ضرب و یهبر ثانآب چاه (لیتر سپس عدد حاصل در دبی 

تقسیم گردید تا مقدار آب مصرفی بر حسب 1000عدد
آید.به دستمترمکعب 

2

در یک هکتارمترمکعبمحاسبه آب مصرفی بر حسب -1فرمول 

×دبی آب چاه (لیتر بر ثانیه) =مصرفیآب 

مدت زمان آبیاري یک هکتار مزرعه گوجه فرنگی در طول رشد (ثانیه)
1000

1000
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نسبت به مقدار آب توصیه 1اختالف عدد حاصل از فرمول 
شده در سند ملی آب، بیانگر میزان بهینگی رفتار آبیاري 
کشاورزان مورد مطالعه است هرچقدر این عدد به سند 

است. از آنجا ترینهبهباشد رفتار آبیاري تریکنزدملی آب 
که انحراف مصرف آب کشاورزان از سند ملی آب اعداد 
بزرگ، پراکنده، غیرقابل مقایسه و برخی منفی است، براي 

میزان 2ایجاد یک سطح مقایسه مناسب، طبق فرمول 
بهینگی آبیاري کشاورزان محاسبه گردید.

100مبنايبرآبمصرفبهینگیمیزانمحاسبه- 2فرمول

فردي شامل سن، سـطح  هايیژگیو:فرديهايیژگیو)3(
تحصیالت، محل سکونت، شغل اصلی، سـابقه کـار، سـابقه    

، نوگرایی (میزان زود پذیري و فشارتحتاستفاده از آبیاري 
نواري نسبت به سـایر  -ياقطرهنوآوري آبیاري یريکارگبه

)، مشـارکت  یفرنگگوجهکشاورزان مورد مطالعه در زراعت 
غیـر کشـاورزي،   هـاي یـت فعالاجتماعی، میـزان درآمـد از   

ازفنـی، درك دانـش ،یفرنگـ گوجـه میزان درآمد از تولید 
آب (فرآیند خلق معنا و مفهـوم بخشـی بـه پدیـده     بحران

بحران آب و پیامدهاي مثبت یا منفـی آن بـر رونـد کـار و     
ه زندگی از طریق انتخاب، سازماندهی و تفسیر اطالعاتی ک

م در مزرعـه و جامعـه محلـی    اومـد هايیتفعالکشاورز از 
شـخص از مرجع (ارزیابیگروهکسب نموده است)، نظرات

و بایـدها تعیـین در،یرگـذار تأثيهـا گروهیاافرادتصورات
اطالعـات از دیگـر   کسـب رفتـار) و منـابع  انجامنبایدهاي

مستقیم یـا طراحـی   سؤاالتمتغیرهایی است که از طریق 
هـــا در طیـــف لیکـــرت ســـنجیده شـــده اســـت. گویـــه

این متغیرهـا شـامل وضـعیت    :مزرعهزراعیهايیژگیو) 4(
زمین زراعی از نظر مساحت، تعداد قطعات، پستی، بلنـدي  
و یکنواختی زمین زراعـی، وضـعیت آب کشـاورزي شـامل     

و هدایت الکتریکـی آب،  )دبی چاه(میزان آب در دسترس 
خاك شـامل رنـگ، فعالیـت موجـودات زنـده،      هايیژگیو

، آبحفظ بقایـاي گیـاهی، فشـردگی، ظرفیـت نگهـداري      
حاصلخیزي، شوري، بافـت (متوسـط انـدازه ذرات خـاك)،     
ساختمان خاك (طرز قرار گرفتن ذرات خـاك نسـبت بـه    
هم) و بافت خاك است که با سؤاالت مستقیم از کشاورزان 

اقلیمـی هـاي یتلواو) 5مورد مطالعه سنجیده شده است. (

ـ گوجهمنطقه براي کشت  ایـن متغیـر شـامل میـزان     :یفرنگ
بارندگی، شدت باد، دما و رطوبت هوا در طول فصل اسـت.  
اطالعات مورد نیاز این بخش از اداره هواشناسی شهرستان 

نفـر از اسـاتید دانشـگاه    10کازرون تهیه گردید. سپس از 
، یشناسحشره(پزشکییاهگهاي باغبانی، شیراز در تخصص

هـاي  ) و آبیاري و پژوهششناسییروسوو بیماري شناسی
درخواسـت شـد منـاطق مـورد مطالعـه را از نظـر       اقلیمی 
یفرنگـ گوجهآب و هوایی مناسب، براي کشت يهاشاخص

نماینـــد. یـــازدهیامتدر یـــک پرسشـــنامه ســـاختارمند 
امتیازهــاي منــاطق آب و هــوایی مــورد مطالعــه از طریــق 

ــلتحل ــرمدر AHPی ــزارن ــیSuper Dicisionاف و بررس
. نـد گردیدبنـدي یـت اولو3تـا  1از مناطق مـورد مطالعـه  

ایـن متغیرهـا شـامل رعایـت     :تولیدمدیریتيهاروش) 6(
-ياقطـره تناوب زراعی، مجري و طـراح سیسـتم آبیـاري    

هـرز  يهـا علـف نواري، مرجع توصیه کود و سم، وضـعیت 
مزرعـه، مقـدار مصـرف کـود و     هـا یماريبمزرعه، وضعیت

سـؤاالت سموم شـیمیایی در مزرعـه اسـت کـه از طریـق      
ها در طیف لیکرت سنجیده شـده  مستقیم یا طراحی گویه

AWP(Agricultural(کشــاورزيآبيوربهــره) 7اســت. (

Water (Productibity: مقـدار بـه آب کشـاورزي يوربهـره
واحـد هـر ازکهشودیمگفتهيامزرعهقطعهدرمحصول

وآیـد یمبه دستمزرعهآندرکاربرديآبیاريآبحجم
Seckler(گـردد یمـ ارائهمترمکعببریلوگرمکمعموالً به

et al., ازايبـه کهکندیمبیانمتغیراینواقعدر).2002
مصـرف آبمحصـول، کشـاورز چقـدر   یلـوگرم کهرتولید
آب کشاورزي با اسـتفاده از  يوربهرهمحاسبه است.نموده

یفرنگگوجهانجام شد در این فرمول مقدار تولید 3فرمول 
کیلوگرم بر مقدار آب مصرفی بـراي  برحسبدر یک هکتار 

مترمکعـب  یـري گانـدازه تولید این مقدار محصول با واحد 
آب کشاورزي برحسب کیلـوگرم  يوربهرهتقسیم گردید تا 

آید.به دستمترمکعببر 

کشاورزيآبيوربهره-3فرمول

و بحثهایافته
زراعیوفرديدیدگاه،هایژگیوابتدابخش،یندر ا

هايیافتهسپس. گرددیمتشریحمطالعهموردکشاورزان
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آنبراثرگذاريهاسازهبهینه،آبیارييزمینهدرپژوهش
.شدخواهدارائهآببهینهمصرفپیامدهايو
کشاورزان مورد مطالعهیو زراعفرديهايیژگیو

همگی مرد بوده و میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه
درصد این 6/94. محل سکونت باشدیمسال 43هاآن

. کمترین سابقه کاري در باشدیمکشاورزان روستا 
مربوط به کشاورزانی سالیککشاورزان مورد مطالعه 

است که اولین تجربه کشاورزي خود را با کشت 
و بیشترین سابقه کار کشاورزي اندنمودهآغاز یفرنگگوجه

سال است. سطح تحصیالت افراد شرکت کننده در 58
و انحراف 7/7سال با میانگین 16تحقیق بین صفر تا 

ا ت6درصد افراد بین 38متغیر است. همچنین 5/3معیار 
سال سواد دارند و تنها 12تا 9درصد بین 2/35سال و 8
درصد کشاورزان مورد مطالعه تحصیالت دانشگاهی 4/2

دارند.
سطحی و يهاچاهمنبع تأمین آب کشاورزان مورد مطالعه 

حلقه چاه است 3حلقه چاه و بیشینه 1عمیق با کمینه 
درصد آن چاه سطحی و بقیه چاه عمیق است. 82که 

از لیتر بر ثانیه11/7هاچاهین خروجی آب این میانگ
لیتر بر ثانیه و کمترین هدایت 3/15یشینهبتا 5/2کمینه 

و بیشترین آن 286/0هاچاهآب این ECالکتریکی یا 
یدس749/0و انحراف معیار 052/2با میانگین 840/3

بر متر است. مؤسسه تحقیقات آب کشاورزي یمنسز
شاورزي را به سه دسته مناسب با )، کیفیت آب ک1387(

EC یدس4و نامناسب بیشتر از 2-4، متوسط 2کمتر از
که اطالعات طورهمانبر متر تقسیم نموده است. یمنسز

، کیفیت آب چاه کشاورزان مورد دهدیمنشان 1جدول 
.باشدیممتوسط در حدمطالعه 

مرجع و میزان مراجعه کشاورزان براي کسب يهاگروه
نشان داده شده است. 1اطالعات آبیاري بهینه در نمودار 

، کشاورزان پیشرو و خویشاوندان که محلهمکشاورزان 
و دهندیمبخشی از شبکه اجتماعی روستا را تشکیل 

، مرجع اصلی رجوع و کسب انددسترسهمیشه در 
میان کشاورزان مورد آبیاري در سازيینهبهاطالعات، 

. کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزي باشندیممطالعه 
درصد از 32مرجع يهاگروه. گیرندیمدر رده چهارم قرار 

کشاورزان مورد مطالعه، کارشناسان و مروجان است که 
درصد اطالعات مورد نیاز آبیاري بهینه خود را از 6/35

.کنندیمآنان دریافت 

بهینهآبیاريانجامبرايمرجع يهاگروهمراجعه و کسب اطالعات کشاورزان مورد مطالعه از یزانم-1نمودار 
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هانهادهمصرف
کودهاي دامی در هنگام تهیه بستر یفرنگگوجهدر زراعت 

1که جدول طورهمان. گرددیمکود زیر استفاده صورتبه
میانگین استفاده از کودهاي دامی در میان نشان داده شده

تن در هکتار با انحراف معیار 59/9کشاورزان مورد مطالعه 
. کشاورزانی که از هیچ نوع کود دامی باشدیمتن51/5

درصد نمونه آماري را تشکیل 8/0اندنکردهاستفاده 
.دهدیم

، مقدار سموم مصرف شده براي مبارزه با 1طبق جدول 
و 59/5لیتر با میانگین 18تا 1مزرعه هايیماريب

لیتر در هکتار است. براي مبارزه با این 75/2انحراف معیار
درصد از کشاورزان مورد مطالعه بیش از 4/76، هایماريب

. مقدار مصرف اندکردهلیتر در هکتار سم استفاده 3
لیتر در هکتار با میانگین 40، بین صفر تا هاکشعلف
است. یرمتغلیتر در هکتار 53/8و انحراف معیار 87/15

درصد کشاورزان مورد مطالعه براي 90مقدار سمی که 
لیتر در 5بیش از اندکردههرز استفاده يهاعلفمبارزه با 

هکتار بوده است.
20از کشاورزان مورد مطالعه براي مبارزه با آفت مینوز

و 14/5سم با میانگین 10تا 1نوع سم مختلف بین 
که در طورهمان. اندنمودهاستفاده 6/1انحراف معیار 

لیتر 5/32تا 2کشاورزان بین شودیممشاهده1جدول 
در لیتر 31/5و انحراف معیار 01/11در هکتار با میانگین 

ده براي مبارزه با آفات استفاکشآفتانواع سموم هکتار
کشآفتلیتر در هکتار 5. کشاورزانی که بیش از اندنموده

درصد نمونه آماري را تشکیل 2/89اندنمودهمصرف 
.دهندیم

مطالعهموردکشاورزانآبیاريبهینگیمیزان
، فراوانی اختالف آب مصرفی کشاورزان مورد 2جدول 

بر . دهدیممطالعه نسبت به توصیه سند ملی آب را نشان 
اطالعات این جدول، کشاورزانی که با اختالفاساس
مترمکعب نسبت به سند ملی، آب 1000تا -1000

درصد کل کشاورزان مورد مطالعه 14، اندنمودهمصرف 
مترمکعب-3700تا -1001و سایر کشاورزان اندبوده

آب بیشتر از سند مترمکعب7500تا 1001کمتر و یا 

طبق اطالعات جدول . همچنیناندنمودهملی آب مصرف 
مترمکعب در هکتار 2/4039کمترین مقدار آب مصرفی 1

مترمکعب در 6/14290و بیشترین مقدار آب مصرفی 
85/2315و انحراف معیار 67/10563هکتار با میانگین 

به عبارت دیگر میانگین آب ؛ باشدیممترمکعب در هکتار 
شده مصرفی کشاورزان مورد مطالعه بیش از مقدار توصیه 
در سند ملی آب در مناطق مختلف مورد مطالعه است.

Agricultural Water(کشـــاورزيآبيوربهـــره

Productivity(
آب کشاورزي بیانگر نسبت میزان محصول تولید يوربهره

شده در واحد سطح (کیلوگرم) به مقدار آب مصرفی 
؛ خشنواز، 1388(حیدري و همکاران، باشدیم(مترمکعب) 

این نسبت، افزایش محصول تولید شده بر اساس). 1390
آب کشاورزي يوربهرهنسبت به آب مصرفی باعث افزایش 

آب کشاورزي يوربهره، کمترین 1جدول طبق. گرددیم
کیلوگرم بر مترمکعب و 5/2کشاورزان مورد مطالعه 

11/8کیلوگرم بر مترمکعب با میانگین 2/17بیشترین آن 
کیلوگرم بر 27/3کیلوگرم بر مترمکعب و انحراف معیار 

نشان 2. همچنین اطالعات جدول باشدیممترمکعب
کشاورزانی که با اختالف کمی نسبت به سند دهدیم

نسبت به سایر کشاورزان اندکردهمصرف ملی، آب
. این اندداشتهآب مصرفی را يوربهرهبیشترین تولید و 

درصد کل کشاورزان مورد مطالعه را 14کشاورزان که 
مترمکعب1000تا -1000با اختالفی از دهندیمتشکیل 

نسبت به مقدار توصیه شده در سند ملی، آب مصرف 
.اندنموده

فنیدانشبهینه،آبیاريامکانومیتاهبهنسبتنگرش
آببحراناثراتووجودازدركوبهینهآبیاري

، میانگین امتیاز کشاورزان مورد 3طبق اطالعات جدول 
نگرش نسبت به در خصوص شاخص20مطالعه از نمره 

و دانش فنی آبیاري 19/11اهمیت و امکان آبیاري بهینه،
قرار دارد، درحالی است که در حد متوسط 13/11بهینه 

که میانگین امتیاز کشاورزان مورد مطالعه از شاخص درك 
است که در حد نسبتاً 33/14از وجود و اثرات بحران آب،

مطلوبی قرار دارد.
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کشاورزان مورد مطالعهیفرنگگوجهزراعت هايیژگیو-1جدول
معیارانحرافمیانگینبیشینهکمینهمتغیر

1306/127/0تعداد چاه (حلقه)
5/23/1511/725/2خروجی آب چاه (لیتر بر ثانیه)

286/0840/3052/2794/0بر متر)یمنسزیدسالکتریکی آب چاه (هدایت 
5/02479/282/2)هکتار(یفرنگگوجهکشتزیرسطح

29/457/1860/1097/3*یفرنگگوجهتولیدمزرعهزراعیخاكوضعیت
2/40396/1429067/1056385/2315)هکتاردرمترمکعب(مصرفیآبمقدار
04559/951/5)هکتاردرتن(شدهمصرفدامیکودمقدار
74129266/59191/214)هکتاردرکیلوگرم(شدهمصرفشیمیاییکودمقدار
11859/575/2)هکتاردرکیلوگرم(هابیماريبامبارزهبرايمصرفیسموممقدار
04087/1553/8)هکتاردرلیتر(شدهمصرفشیمیاییکشعلفمقدار
25/3201/1131/5)هکتاردرلیتر(شدهمصرفشیمیاییکشآفتمقدار
23431/136/5کشآفتبامبارزهبرايیپاشسمدفعاتتعداد
2012535/8078/18)هکتاردرتن(تولیدمقدار
5/22/1711/827/3بر مترمکعب)یلوگرم(ککشاورزيآبيوربهره
)1385شاهرودي،از(اقتباس 20تا0بینخاكهايیژگیوازحاصلامتیازهايازاستفادهبازراعیخاكوضعیتبررسیشاخص* 

آبيوربهـره وتولیـد میـانگین مقایسهوآبملیسندتوصیهبهنسبتمطالعهموردکشاورزانمصرفیآباختالففراوانی-2جدول
کشاورزي

سندازمصرفیآبانحرافمقدارردیف
)مترمکعب(آبملی

فراوانی
کشاورزان

درصد
کشاورزان

تجمعیدرصد
کشاورزان

تولیدمیانگین
)تن(

/ کیلوگرم(يوربهرهمیانگین
)مترمکعب

28/08/03552/7-3000تا-13700
46/14/225/3172/6-2000تا-23000
14/08/2301/5-1000تا-32000
046/14/425/10647/13تا-41000
1000314/128/1629/10685/13تا51
2000364/142/3152/9196/10تا61000
3000296/118/4258/7713/8تا72000
4000246/94/527/7513/7تا83000
5000278/102/6307/7441/6تا94000
6000528/208475/7382/5تا105000
7000364/144/9842/7456/5تا116000
750046/11005/6782/4تا127000

آببحراناثراتووجودازدركوبهینهآبیاريفنیدانشبهینه،آبیاريامکانواهمیتبهنسبتنگرش-3جدول
معیارانحرافمیانگینبیشینهکمینهمتغیر

44/811/1919/1146/2بهینهآبیاريامکانواهمیتبهنسبتنگرش
33/32013/1109/4ینهبهیاريآبیفندانش

09/92033/1490/2آببحراناثراتووجودازدرك
.استگردیدهمحاسبه20ازامتیاز* 
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مستقلمتغیرهايوبهینهآبیاريرابطه
اهمیتبهنسبتآناننگرشباکشاورزانفرديهايیژگیورابطه

بهینهآبیاريامکانو
مثبت و خیلی قوي میان داریمعن، رابطه 4جدول بر اساس

دانش فنی آبیاري و نگرش نسبت به اهمیت و امکان آبیاري 
به عبارت دیگر ؛ )=01/0sig=,75/0rبهینه وجود دارد (

کشاورزانی که دانش فنی باالتري نسبت به آبیاري بهینه 
نسبت به اهمیت و امکان آبیاري يترمثبتدارند، نگرش 

مثبت و خیلی داریمعنبطه بهینه دارند. درك از بحران آب را
قوي با نگرش نسبت به اهمیت و امکان آبیاري بهینه دارد 

)01/0sig=,76/0r=( به عبارت دیگر کشاورزانی که درك ؛
زمینی، تغییرات باالتري از وضعیت نامطلوب منابع آب زیر

از يبرداربهرههاي پی در پی، افزایش اقلیمی، خشکسالی
غیر مجاز يهاچاهیش تعداد زیر زمینی و افزايهاآب

کشاورزي و پیامدهاي نامطلوب آن بر وضعیت کشاورزي 
نسبت به اهمیت و امکان آبیاري يترمثبتدارند نگرش 

مشاهده نمود.4توان در جدول بهینه دارند. سایر روابط را می
تولیدمدیریتيهاروشومزرعهزراعیهايیژگیورابطه

، نگرش نسبت به اهمیت و امکان آبیاري بهینه 5طبق جدول 
مثبت و قوي دارد،داریمعنبا آبیاري بهینه رابطه 

)01/0, sig=61/0r=( اما با مقدار آب مصرفی رابطه ؛
). به -=01/0sig=,63/0rمنفی و قوي دارد (داریمعن

و مزارع اندنمودهعبارتی کشاورزانی که آب کمتري مصرف 
نسبت به يترمثبتنگرش اندکردهآبیاري ترینهبهخود را 

اهمیت و امکان آبیاري بهینه دارند. همچنین آبیاري بهینه 
مثبت و خیلی داریمعنآب کشاورزي رابطه يوربهرهبا 

. بدین مفهوم که )=01/0sig=,81/0rقوي دارد (
، آب کشاورزي باالتري دارنديوربهرهکشاورزانی که 

. از طرفی آبیاري بهینه با انددادهانجام تريینهبهآبیاري 
منفی و خیلی داریمعنهدایت الکتریکی آب چاه رابطه 

، یعنی کشاورزانی که )=01/0sig=,75/0-rقوي دارد (
بیشتر است، آب را بهینه مصرف شانچاهشوري آب 

کشاورزانی که دهدیمنشان 5. اطالعات جدول کنندینم
نسبت يترمثبتوضعیت خاك زراعی بهتري دارند نگرش 

=01/0sigبه اهمیت و امکان آبیاري بهینه دارند (

,46/0r= کنندیمآبیاري ترینهبه) و مزارع خود را
)01/0sig=,70/0r=5توان در جدول ). سایر روابط را می

مشاهده نمود.

ینهبهیاريآبامکانواهمیتو نگرش نسبت به يفردهايیژگیویهمبستگیبضرایسماتر-4جدول
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ینهبهیاريآبامکانواهمیتنسبت بهنگرش1
بهینهآبیاريفنیدانش75/0**1

آببحرانازدرك76/0**72/0**1
اجتماعیمشارکتمیزان53/0**54/0**52/0**1

از منابع اطالعاتاطالعاتکسبمیزان50/0**55/0**49/0**74/0**1
مرجعيهاگروهنظراتازاستفادهمیزان42/0**50/0**42/0**64/0**80/0**1

تحصیالتمیزان26/0**28/0**18/0**16/0**27/0**15/0*1

ينوار-ياقطرهیاريروش آبازاستفاده قدمت44/0**22/0**47/0**44/0**44/0**37/0**16/0**1
)یی(نوگرا

درصد01/0سطحدرداريیمعن** 0درصد /05سطحدرداريیمعن* 
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تولیدمدیریتيهاروشومزرعهزراعیهايیژگیوهمبستگیضرایبماتریس-5جدول
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بهینهآبیاريبهنسبتنگرش1
بهینهآبیاري61/0**1

مصرفیآبمقدار-63/0**-91/0**1
مصرفیآبيوربهره55/0**81/0**-75/0**1

چاهآبالکتریکیهدایت-51/0**-75/0**66/0**-80/0**1
زراعیخاكوضعیت46/0**70/0**-64/0**79/0**-62/0**1

مصرفیشیمیاییکودمقدار-29/0**-55/0**56/0**-58/0**43/0**-51/0**1
مصرفیسموممقدار-39/0**-54/0**51/0**-58/0**52/0**-50/0**50/0**1

کودوسمتوصیهمرجع15/0*16/0**-19/0**22/0**-15/0*24/0**-21/0**-18/0**1
01/0سطحدرداريیمعن** 05/0سطحدرداريیمعن* 

پیامدهابابهینهآبیاريرابطه
ــه   ــرد مزرع ــه، عملک ــن مطالع ــهدر ای ــگوج ــد یفرنگ در واح

تولیــد در واحــد ســطح هــايینــههزســطح (تــن در هکتــار)، 
يهــاعلـف و هـا یمـاري ب(میلیـون ریـال در هکتـار) و میـزان     

بــر اســاسپیامــدهاي آبیــاري بهینــه عنــوانبــههــرز مزرعــه 
ــدول       ــت. ج ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی آب در نظ ــند مل ، 6س

بــر اســاسمــاتریس ضــرایب همبســتگی پیامــدهاي آبیــاري 
این دو شاخص را نشان داده است.

ــه ــايیافت ــژوهش نشــان ه ــپ ــدیم ــه (ده ــاري بهین ــر آبی ب
ــا اســاس آب کشــاورزي رابطــه يوربهــرهســند ملــی آب) ب
=01/0sigمثبــــت و خیلــــی قــــوي دارد (  داریمعنــــ

81/0r=( بــه عبــارت دیگــر کشــاورزانی کــه مــزارع خــود را  ؛
ــر اســاس  ــاري بهینــه    ب ، کننــدیمــســند ملــی آب، آبی

ــره ــر    يوربه ــوي دیگ ــد. از س ــاالتري دارن ــاورزي ب آب کش
ــا عملکــرد مزرعــه رابطــه   مثبتــی داریمعنــآبیــاري بهینــه ب

ــه   ؛ )=01/0sig=,48/0rدارد ( ــه بهینـ ــی کـ ــی مزارعـ یعنـ
ــاري  ــآبی ــوندیم ــاالتر ش ــرد ب ــین  ، عملک ــد. همچن ي دارن

منفـی و  داریمعنـ تولیـد رابطـه   هـاي ینـه هزآبیاري بهینه بـا  
ــوي دارد (  ــی قـ =01/0sig=93,/0rخیلـ ــع - ). در واقـ

ــاري    ــه آبی ــزارع خــود را بهین ــه م ــکشــاورزانی ک ــدیم ، کنن
ــههز ــايین ــزایش   ه ــا اف ــرعکس ب ــد و ب ــري دارن ــد کمت تولی
ــههز ــايین ــزایش   ه ــز اف ــرف آب نی ــد، مص ــتولی ــدیم و یاب

.شودیمانحراف از آبیاري بهینه بیشتر 

ــزان   ــا می ــه ب ــاري بهین ــفآبی ــاعل ــه  يه ــه رابط ــرز مزرع ه
ــ ــوي دارد  داریمعنــ ــی قــ ــی و خیلــ =01/0sig(منفــ

,83/0r= ــاري     - ــه آبی ــاورزانی ک ــه کش ــوم ک ــدین مفه ). ب
هـرز کمتـري   يهـا علـف ، میـزان  دهنـد یمـ انجام تريینهبه

ــا     ــه ب ــاري بهین ــین آبی ــود دارد. همچن ــان وج ــه آن در مزرع
منفـی و خیلـی   داریمعنـ مزرعـه رابطـه   هـاي یمـاري بمیزان 

). پــس کشــاورزانی کــه   =01/0sig=,95/0rقــوي دارد (
کمتـري در  هـاي یمـاري ب، دهنـد یمـ انجـام  تـر ینهبهآبیاري 
وجود دارد.هاآنمزرعه 

بـه نسـبت نگـرش بـر فـردي هايیژگیویرهايمتغتأثیر
بهینهآبیاريامکانواهمیت
متغیرهاي درك از بحران، دانش فنـی  دهدیمنشان 7جدول 

اسـتفاده  آبیاري، میزان تحصیالت، میزان مشارکت اجتماعی و 
وارد معادله رگرسیون شدند و سـایر  مرجعيهاگروهاز نظرات 

رگرسـیون، ایـن   هـاي یافتـه متغیرها حـذف گردیدنـد. طبـق    
درصـد تغییـرات   7/69نسبتاً باال، بینییشپمتغیرها با قدرت 

نگرش نسبت بـه اهمیـت و امکـان آبیـاري بهینـه را توضـیح       
). با توجـه بـه ضـرایب استانداردشـده در     =69/0R2(دهندیم

استاندارد در متغیرهـاي درك  ، افزایش یک انحراف7جدول 
ن تحصـیالت، میـزان   از بحران آب، دانش فنی آبیاري، میزا

بـه  مرجع يهاگروهاستفاده از نظرات مشارکت اجتماعی و 
08/0و 11/0، 07/0، 39/0، 43/0ترتیــب ســبب افــزایش 

انحراف استاندارد در نگـرش نسـبت بـه اهمیـت و امکـان      
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يهـا پـژوهش . این یافته بـا نتیجـه   گرددیمآبیاري بهینه 
,Rezadoost &Allahyari(رضا دوست و اللهیـاري  2014( ،

) 1385) و عصاره و همکـاران ( 1385حیدري و همکاران (
اثرگذاري دانش فنی آبیـاري بهینـه همخـوانی    يدر زمینه

با مطالعات یزدان پنـاه و همکـاران   هایافتهدارد. همچنین 
,Clark & Finley))، کــالرك و فینلــی 2014( و (2008

,Roseth)روزت  مورد نقـش درك از بحـران آب   در(2008
ــت دارد.  ــزان   مطابق ــأثیر می ــون ت ــیون پیرام ــایج رگرس نت

مرجع نیز يهاگروهمشارکت اجتماعی و استفاده از نظرات 
)، نـوروزي و چیـذري   1385قاسمی (هايیافتهدر راستاي 

) و بیـدل و رحمـان  1394پایـه و کرمـی (  )، خوان1385(
)Rahman, د متغیـر سـواد   و امـا در مـور  باشـد یم)2000

پـژوهش  یجنتـا این مطالعه با هايیافته(سطح تحصیالت) 
,Karami& Mansoorabadi(کرمی و منصـورآبادي  2007(
Rahman(و رحمـان و همکـاران   et al., همخـوانی  )1999

) تناقض دارد.1382داشته اما با نتایج تحقیق فروزانی (

یامدهاو پینهبهیاريآبینبیهمبستگیبضرایسماتر-6جدول
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بهینهآبیاري1
مصرفیآبيوربهره81/0**1

عملکرد48/0**83/0**1
تولیدهزینه-93/0**-82/0**-50/0**1

مزرعههرزعلفمیزان-83/0**-80/0**-57/0**82/0**1
مزرعههايیماريبمیزان-95/0**-79/0**-47/0**89/0**82/0**1

01/0سطحدرداريیمعن** 05/0سطحدرداريیمعن* 

ینهبهیاريآبامکانواهمیتبر نگرش نسبت به يفردهايیژگیویرتأثیینتعيبرايامرحلهیوهبه شچندگانهیونرگرس-7جدول

خطاي)ß(ضریبمستقلیرمتغردیف
استاندارد

استانداردشدهضریب
)Beta(داريیمعنسطح)T(

29/003/043/0001/0آببحرانازدرك1
35/004/039/0001/0نهیبهياریآبیفندانش2
11/005/007/004/0التیتحصزانیم3
15/006/011/001/0یاجتماعمشارکتزانیم4
13/006/008/003/0مرجعيهاگروهنظراتازاستفادهزانیم5
76/1027/1001/0ضریب ثابت6

R2= 69/0Sig. F= 001/0F= 58/111
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مدیریتهايیوهشوزراعیهايیژگیویرهايمتغتأثیر
بهینهآبیاريبرتولید

)، EC، متغیرهاي هدایت الکتریکی آب چاه (8طبق جدول 
وضعیت خاك زراعی، اقلیم منطقه، نگرش نسبت به 
اهمیت و امکان آبیاري بهینه، مقدار مصرف کودهاي 
شیمیایی، مقدار سموم شیمیایی و شیب زمین زراعی وارد 
معادله رگرسیون شدند و سایر متغیرها حذف گردیدند. 
متغیرهاي باقیمانده در معادله رگرسیون در توضیح آبیاري 

بینییشپنقش را در ینترمهمبوده و ردایمعنبهینه 
رگرسیون، این متغیرها هايیافتهآبیاري بهینه دارند. طبق 

درصد تغییرات آبیاري بهینه را 76باال، بینییشپبا قدرت 
نشان 8در جدول Fآزمون ).=76/0R2(دهندیمتوضیح 

). P>001/0است (داریمعنکه این رگرسیون دهدیم
، 8به ضرایب استانداردشده در جدول همچنین با توجه

افزایش یک انحراف استاندارد در متغیرهاي وضعیت خاك 
زراعی، اقلیم منطقه، نگرش نسبت به اهمیت و امکان 

19/0و18/0، 21/0به ترتیب سبب افزایش آبیاري بهینه
و افزایش یک گرددیمانحراف استاندارد در آبیاري بهینه 

غیرهاي هدایت الکتریکی آب چاه انحراف استاندارد در مت
)EC مقدار مصرف کودهاي شیمیایی، مقدار سموم ،(

و شیب زمین زراعی به ترتیب سبب کاهش شیمیایی
انحراف استاندارد در آبیاري 06/0و 11/0، 14/0، 41/0

.گرددیمبهینه 

تحلیل رگرسیون، آبیاري بهینه تنها تابع هايیافتهطبق 
نگرش مثبت نسبت به اهمیت و امکان آبیاري بهینه 

مدیریت تولید هايیوهشزراعی و هايیژگیونیست؛ بلکه 
نیز نقش کنترل کننده بر بروز رفتار آبیاري دارند. به بیان 
دیگر، نگرش مثبت نسبت به اهمیت و امکان آبیاري 

که گرددیمآبیاري بهینه و مطلوب بهینه، زمانی منجر به
شوري آب چاه پایین باشد، عملیات زراعی الزم درصد

براي بهبود و حاصلخیزي خاك انجام گرفته باشد، مصرف 
کود و سموم شیمیایی متناسب با توصیه کارشناسان و 
متخصصان کشاورزي مدیریت گردد و اقلیم منطقه و شیب 

يهاپژوهشبا نتایج زمین زراعی مناسب باشد. این یافته
) و محمدي و 1391)، دبیري و همکاران (1391کرمی (

تأثیر هدایت الکتریکی آب ي) در زمینه1390همکاران (
چاه، همخوانی دارد. تأثیر فاکتور وضعیت خاك زراعی نیز 

Burke(در مطالعات بورك و همکاران  et al., 1999( ،
) 1387() و کرمی و همکاران1392کاویان و همکاران (

ذکر گردیده است. دیگر متغیرهاي واردشده در رگرسیون 
همچون مقدار مصرف کود و سموم شیمیایی نیز با نتایج 

-Hong(یج)، هانگ یان و لیان 1389باقري و همکاران (

yun & Lean-ge, نهایتاً اثرگذاري ؛ ومطابقت دارد)2009
و شرفی پژوهینديهاپژوهشفاکتور اقلیمی منطقه در 

) نیز مورد اشاره قرار گرفته 1387) و کاظمی (1392(
است.

ینهبهیاريبر آبمؤثريهاسازهیینتعيبرايامرحلهیوهبه شچندگانهیونرگرس- 8جدول

ضریبمستقلیرمتغردیف
)ß(

خطاي
استاندارد

استانداردشدهضریب
)Beta(داريیمعنسطح)T(

EC(01/0 -001/041/0 -001/0(چاهآبیکیالکترتیهدا1
79/016/021/0001/0یزراعخاكتیوضع2
3/476/018/0001/0منطقهمیاقل3
75/014/019/0001/0نهیبهياریآبامکانواهمیتنسبت به نگرش4
001/0- 001/014/0- 01/0یمصرفییایمیشکودمقدار5
001/0- 28/011/0- 90/0یمصرفییایمیشسموممقدار6
02/0- 54/006/0- 11/1یفرنگگوجهمزرعهبیش7
76/1425/804/0ضریب ثابت8

R2= 76/0Sig. F= 001/0F= 83/100
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پیشنهادهاوگیريیجهنت
استفادهشدهیزيربرنامهرفتارنظریهپژوهش حاضر ازدر

و با ایجاد تغییراتی، چارچوب مفهومی تحقیق (نگاره گردید
چارچوب مفهومی، نتایج بر اساسبنابراین ؛ ) ترسیم گردید1

نتیجه گرفت:توانیمآماري هايیلتحلحاصل از تجزیه و 
درنواري–ياقطرهسیستماستفادهباکشاورزانآبیاري
بهینه نیست. درصد پایینی از کشاورزان یفرنگگوجهزراعت

، آبیاري بهینه انجام یفرنگگوجهمورد مطالعه در زراعت 
. به کنندینمو سایر کشاورزان آب را بهینه مصرف دهندیم

باعث فشارتحتآبیاري هايیستمسعبارتی دیگر هرچند 
و توسعه این گرددیمدر مصرف آب کشاورزي ییجوصرفه

راهکار حفاظت از منابع آب در بخش ینترمهمهایستمس
کشاورزي است؛ اما درصد باالیی از کشاورزان منطقه، از این 

ییجوصرفه، لذا کنندینمبهینه استفاده ياگونهبههایستمس
هايیستمسدر مصرف آب نیز در قالب حداکثر کارایی که از 

، محقق نشده است. همچنین نگرش رودیمفوق انتظار 
کشاورزان مورد مطالعه نسبت به اهمیت و امکان آبیاري 
بهینه در حد مطلوبی نیست، بلکه در حد متوسط شاخصی 

است که در این مطالعه بکار رفته است.
ترینيقوز بحران آب و دانش فنی آبیاري از طرفی درك ا

عوامل تأثیرگذار بر نگرش نسبت به اهمیت آبیاري بهینه 
است و میزان تحصیالت، مشارکت اجتماعی و نظرات 

شودیمفردي محسوب هايیژگیومرجع از دیگر يهاگروه
تري بر نگرش نسبت به اهمیت آبیاري بهینه ضعیفکه تأثیر

بنابراین براي ایجاد تغییر در نگرش کشاورزان نسبت به ؛ دارد
و هابرنامهاهمیت و امکان آبیاري بهینه، بهتر است کانون 

فردي از جمله درك از بحران آب هايیژگیوفعالیت بر روي 
و دانش فنی آبیاري متمرکز گردد. از طرف دیگر طبق 

نها نگرش نسبت به اهمیت و امکان آبیاري بهینه تهایافته
کار یفرنگگوجهسازه مؤثر بر رفتار آبیاري بهینه کشاورزان 

کیفیت آب چاه، کیفیت خاك زراعی، يهاسازهنیست بلکه 
اقلیمی، میزان مصرف کود و سموم شیمیایی و هايیتاولو

کنترل کننده رفتار يهاسازهعنوانبهشیب زمین زراعی نیز 
ثبت نسبت به به عبارت دیگر نگرش م؛ کنندیمکشاورز عمل 

اهمیت و امکان آبیاري بهینه، زمانی منجر به آبیاري بهینه 
، شیب زمین زراعی و وخاكآبکه کیفیت گرددیممزرعه 

مناسب باشد و کشاورز یفرنگگوجهاقلیم منطقه براي کشت 
مقدار سموم و کودهاي شیمیایی را به اندازه نیاز مزرعه 

کنترل کننده يهاسازهصورتینامصرف نماید. در غیر 

رفتار، مانع از تبدیل نگرش مثبت نسبت به اهمیت و امکان 
،پایاندر؛ وگرددیمآبیاري بهینه به رفتار آبیاري بهینه 

آبیاري بهینه پیامدهاي دهدیمتحقیق نشان هايیافته
مزرعه، کاهش هايیماريبملموسی دارد که شامل کاهش 

رعه، افزایش هرز مزيهاعلفتولید، کاهش هايینههز
.شودیمآب کشاورزي و عملکرد مزرعه يوربهره

زیر ارائه هايپیشنهاد،از تحقیقنتایج حاصلبر اساس
:گرددیم
يافزارنرمآبیاري بر ابعاد سازيینهبهيهابرنامهکانون - 
) هایستمساز این بردارانبهره(فشارتحتآبیاري هايیستمس

يهابرنامهمتمرکز گردد و تحقیقات کاربردي براي تعیین 
آبیاري مزرعه انجام پذیرد.سازيینهبهترویجی مناسب با 

سازيینهبهارتقاء سطح نگرش کشاورزان نسبت به اهمیت - 
يهاپژوهشترویجی قرار گیرد و يهابرنامهآبیاري در رأس 

آموزشی مناسب - ترویجی يهاروشکاربردي با هدف تعیین 
نسبت به اهمیت آبیاري براي ارتقاء سطح نگرش کشاورزان

بهینه انجام پذیرد.
ترویجی مناسب، حساسیتيهابرنامهبا استفاده از - 

کشاورزان را نسبت به بحران آب، خشکسالی، کاهش سطح 
غیر مجاز و آثار سوء يهاچاهزیر زمینی، افزایش يهاآب

آموزشی به سمت افزایش يهابرنامهبحران آب افزایش یابد و
فنیدانشمتمرکز گردد. همچنین ارتقاءآببحرانازدرك

توسعهوترویجیيهابرنامهاولویتدرکشاورزانآبیاري
کشاورزي قرار گرفته و تحقیقات کاربردي با هدف تعیین 

افزایش درك از آموزشی مناسب براي- ترویجی يهاروش
بحران آب و دانش فنی آبیاري کشاورزان انجام پذیرد.

بهبود کیفیت يهاروشتحقیقات کاربردي با هدف ابداع - 
زراعی مزرعه انجام پذیرد و آگاهی هايیژگیوآب متناسب با 

ترویجی يهابرنامهکیفیت خاك زراعی مزرعه با اورزان از کش
يهابرنامهو تدوین و توسعه آموزشی افزایش یابد- 

ترویجی بهبود کیفیت خاك زراعی، مدیریت مصرف کود و 
آبیاري قرار سازيینهبهيهابرنامهسموم شیمیایی در کانون 

بهدشتمقیاسازگیاهآبینیازگیرد. همچنین تخمین
ملیسندزمینه تحقیقات اصالحیعنوانبهمزرعهمقیاس

گیرد؛ زیرا مقیاس فعلی سند ملی آب براي تعیین آب قرار 
مزرعه کشاورزان هايیژگیونیاز آبی گیاه متناسب با 

نیست، بلکه مقیاس وسیع دشت است که دامنه 
زراعی و اقلیمی هايیژگیواز تنوع آب، خاك، ياگسترده
.گیردیمرا در بر 
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وفشارتحتآبیاريهايیستمستوسعهيهابرنامهدر-
طوربهترویجیيهاتالشتمامآبیاري،سازيینهبه

.گرددمعطوفکشاورزآبیاريرفتارتغییربهياگسترده
آبیاري و سازيینهبهاین مطالعه نیز هايیافتهمطابق با 

آب کشاورزي به تنهایی با توسعه و بهبود يوربهرهافزایش 

نیست، یرپذامکانفشارتحتآبیاري هايیستمسابعاد فنی 
در ياکنندهبلکه توجه به ابعاد انسانی نقش تعیین 

،داردو آب کشاورزي هایستمساز این یريگبهرهسازيینهبه
قرار گرفته که برداربهرهدر کانون ابعاد انسانی، رفتار براین بنا

تحت تأثیر نگرش و عوامل کنترل کننده مزرعه قرار دارد.
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Abstract
Increasing the efficiency and productivity of agricultural water using pressurized irrigation systems at the farm
level has been one of the main strategies of the past three decades of agricultural water resources management
plans. However, the question of efficiency and optimum use of this irrigation system remains to be no answered.
The aim of this research was to study the level of optimal water-use and its determinants among tomato
producers who have adopted drip-tape irrigation system in Kazeroon County, Iran. A survey research method
was used with a systematic random sample which included 250 tomato producers from Markazi and
Jereh-Baladeh Divisions of Kazeroon County. The findings revealed that attitudes toward the importance of
optimal irrigation has a strong positive correlation with optimum water-use. Regression results indicated that
attitude toward the importance of optimal irrigation, agricultural water quality (EC), soil quality, climate type,
the amount of chemical fertilizers and pesticides used and agricultural land slope can significantly predict the
level of farmers’ optimal drip-tape irrigation use. These variables explain 76 percent variance of the optimal
water use. The results also showed that the optimal water-use has a significant relationship with agricultural
water productivity, cost of production, and the level of farm weeds and diseases. Findings indicated that human
dimension has a decisive role in achieving the optimization of drip-tape irrigation system, therefore, the
agricultural extension plans to optimize the use of pressurized irrigation systems should focus on improving
attitudes, behavior and skills of farmers.

Keywords: Attitude, Behavior, Optimal Water-Use, Drip-Tape Irrigation.
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