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چکیده
یكـي از مهم تریـن عواملـی که نقش اساسـي را در انتشـار نوآوری هـا و ایده های جدید در صنعت کشـاورزي بر عهده 

دارد، آمـوزش کشـاورزان درزمینـه ی مدیریـت صحیح منابع آب در شـرایط خشک سـالی اسـت. لذا در ایـن پژوهش به 

بررسـی نقـش آمـوزش اثربخـش بر مدیریـت منابـع آب از دیدگاه کشـاورزان در شـرایط کم آبی در دشـت بیرجند واقع 

در استان خراسان جنوبی پرداخته شد. روش تحقیــق از نــوع علــی- ارتباطی بود. جامعــه آماری تحقیــق 195 نفر 

از کشـاورزان آبی کار دشـت بیرجند اسـتان خراسـان جنوبی است. حجم نمونه با اســتفاده از جدول مــورگان، حــدود 

125 نفــر تعییــن شــد و به شـیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شـدند. پایایی پرسشــنامه با اسـتفاده از ضریب آلفای 

کرونبـاخ برابـر 0/857 بدسـت آمـد کـه نشـان دهنده پایایـی مناسـب ابـزار پژوهش داشـت. روایـی شــكلی و محتوای 

پرسشـنامه نیز توسـط گروهـی از اعضای هیـات علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی بیرجند و سازمان 

جهاد کشــاورزی تائیــد شــد. این پژوهـش باهدف اولویت بنـدي معیارها )6 عـدد( و زیرمعیارهاي )40 عـدد( اثرگذار 

بــا اســتفاده از فرآینــد تحلیل سلسـله مراتبی )AHP( و تحلیل شـبكه )ANP( انجام شـد. بـه منظــور تجزیه وتحلیل 

داده هاي جمع آوري  شـده از نرم افزارهاي Expert choice وSuper Decisions،  SPSS اسـتفاده شـد. نتایج نشـان داد، 

کشـاورزانی که در دوره های آموزشـي- ترویجي درزمینه ی مدیریت آب کشـاورزي شـرکت داشـته اند، به مراتب تمایل، 

درک، آگاهـی، تعهـد و بـاور باالتـری درزمینه ی مدیریت آب کشـاورزي و اسـتفاده از نوآوری های جدید داشـتند. نتایج 

حاصـل از ایـن تحقیـق را می تـوان بعنوان شـاخصی جهـت اتخاذ تصمیم هـای مدیریتی در راسـتای افزایش مشـارکت 

کشـاورزان در مدیریـت بهینه منابـع منطقه مورد اسـتفاده قرار داد.
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.)AHP( سلسـله مراتبـی
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مقدمه
 اصلی تریـن بخـش مصـرف آب کشـور درزمینـه ی 
کشـاورزی اسـت )متنـی زاده و زمانـی، 1394(. منابـع آبـی 
یكـی از منابـع حیاتـی در زندگـی انسـان و آینـده کشـورها 
سـطح  افزایـش  جهـان،  جمعیـت  روزافـزون  رشـد  اسـت. 
بهداشـت، رفـاه عمومـی و پیشـرفت فـن آوری در زمینه های 
 Veldkamp( مختلـف باعـث افزایـش نیاز به آب  شـده اسـت
et al., 2015(. ارزیابـی میـزان اثرپذیـری منابـع آب نسـبت 

حائـز  می توانـد  سیاسـت گذاری   در  اقلیمـی  تغییـرات  بـه 
اهمیـت باشـد )ابراهیـم و صادقـی، 1394(. در ایـن راسـتا، 
مدیریـت منابـع آب بخشـي از برنامه ریزي توسـعه کشـورها 
تلقـي مي شـود و هر کشـوري بر مبنـاي میزان منابـع آب در 
دسـترس، اسـتراتژي و برنامـه خاصـي را بـراي بهره بـرداري 
بهینـه از آب موجـود اجـرا مي نمایـد )حیـدري شـریف آباد، 
1383(. میـزان دانش و آگاهی کشـاورزان از عوامل تأثیرگذار 
بـر رفتـار کشـاورزان و جنبه هایـي از نـوع برخـورد آن هـا با 

منابـع آبـی مي باشـد )شـاهرودي، 1385(.
بـا توجـه بـه اینكـه کشـاورزان بـه طیـف گسـترده ای 
از دانـش و مهارت هـا بـراي تولیـد غـذا نیـاز دارنـد، امـروزه 
اهمیـت دانـش و توجـه بـه نقـش آن در بحـث پایـداري در 
عاملـي  اسـت. آب، مهم تریـن  کشـاورزي دوچنـدان شـده 
اسـت کـه در دسـتیابي بـه پایـداري کشـاورزي از نظـر ابعاد 
اقتصـادي، اجتماعـي و زیسـت محیطي نقـش اساسـي ایفـا 
مي کنـد)Forouzani and karami‚ 2010(. مدیریـت مصرف 
بهینـه آب در کشـاورزی بـا توجـه به کمبـود آب، عدم توزیع 
متعـادل زمانـی و مكانـی منابـع آبی و بـروز خشک سـالی ها 
توجـه بـه امر اسـتفاده از روش هـای جدید را مهم می سـازد 

)طباطبایـی امیـری و همـكاران، 1398(. 
اسـتان خراسـان جنوبـی کـه بخش زیـادی از مسـاحت 
حوضه هـای آبریـز هامـون و نیـز فالت مرکـزی کشـور را در 
برگرفتـه اسـت، به واسـطه کاهـش قابـل  تأمـل بارش هـای 
جـوی در سـال های گذشـته و نیـز عـدم  اصـالح الگو هـای 

سـنتی مدیریـت منابـع آب دچـار کمبـود آب شـده اسـت. 
در همیـن راسـتا دشـت بیرجنـد به  عنـوان منطقه مسـتعد 
انتخـاب  مـوردی  مطالعـه  یـک  عنـوان  بـه   خشک سـالی، 
گردیـده اسـت و هـدف از ایـن تحقیـق بررسـی راهبردهـای 
سـازگاری و مقابلـه ای جهـت مدیریـت آب کشـاورزی تحت 
شـرایط کمبـود آب و عوامـل مؤثـر بـر انتخـاب روش هـای 
سـازگاری و مقابلـه ای کشـاورزان در منطقـه مـورد مطالعـه 

ست. ا
آمـوزش می توانـد تأثیـر بـه سـزایی را جهت اسـتفاده از 
فناوري هـاي جدیـد جهـت پایـداری و مدیریت بهینـه منابع 
آب سـطحی و زیرزمینـی کـه سـبب پایـداری کشـاورزي در 
ابعـاد زیسـت محیطی، اقتصـادي و اجتماعـي اسـت، داشـته 
 Forouzani &1394؛ همـكاران،  افجـدی و  )نبـی  باشـد 
محققـان  موضـوع  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا   .)karami‚ 2010

پژوهش هایـی را انجـام داده انـد کـه می تـوان بـه پژوهـش 
بویلینیـز1 و همـكاران )2008( کـه آموزش را امـری مؤثر در 
مدیریـت بهینـه منابـع آب کشـاورزي دانسـتند، اشـاره کرد. 
همچنین در پژوهشـی زو2 و همكاران )2008(، نشـان دادند 
کـه آمـوزش بـر پذیـرش فناوري هـاي جدیـد حفاظتـي آب 
در چیـن اثـر مثبتـی داشـته اسـت. دونكـوه3 )2011(، نبـي 
افجـدي و همكاران )1394( و دالیسـكا4 )2011(، در پژوهش 
خـود نشـان دادنـد، آمـوزش، سـن، انـدازه مزرعه، بـاال بردن 
سـطح دانش و آگاهي در استفاده از فناوری های جدید جهت 
مدیریـت منابـع آب تأثیرگـذار بوده اسـت. پژوهـش عابدی و 
امیـری و همـكاران )1398(،  بازگیـر )1396( و طباطبایـی 
نشـان داد کـه ترویـج و آمـوزش کشـاورزی نقش به سـزایی 
در پذیـرش روش های جدید آبیـاری و مدیریت بهینه آب در 
کشـاورزی دارد. یزدان پناه و همـكاران )1398(، عوامل مؤثر 
بـر رفتـار کشـاورزان نسـبت بـه پذیـرش فناوری هـای نوین 
آبیـاری در بین کشـاورزان بهبهان مـورد ارزیابی قـرار دادند. 
نتایـج آن هـا نشـان داد کـه توابـع تشـخیصی بـرای هر سـه 
مـدل نشـر، تنگناهـای اقتصـادی و چندبعدی کارایـی زیادی 
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را بـرای تمایـز و طبقه بنـدی میـان کشـاورزانی کـه فناوری 
آبیـاری نویـن را قبـول داشـته اند یا نداشـته اند، بوده اسـت. 
 ،)1399( هدایتی  نیـا  سـعدی و  )1399( و  ولی نیـا  صفـا و 
در پژوهـش خـود رفتـار کشـاورزان در تخریـب منابـع آب و 
وقـوع بحـران کم آبـی در بخش کشـاورزی بـر روی آب های 

زیرزمینـی را بـا اسـتفاده از تكنیک چند متغیره مدل سـازی 
کردنـد. بـا اسـتفاده از نتایـج تحلیل هـای صـورت گرفته در 
پژوهـش حاضـر زمینـه الزم برای اتخـاذ تدابیـر مدیریتی در 
منطقـه مـورد مطالعـه توسـط متخصصین و سیاسـت گذاران 
فراهـم می شـود. همان طـور کـه نتایـج محققان نشـان داده 
اسـت آمـوزش کشـاورزان یـک عامـل مهـم در پذیـرش کم 
آبـی و اسـتفاده بهینه آب در بخش کشـاورزی اسـت. در این 

مطالعـه متغیرهـای تأثیرگـذار با اسـتفاده از نتایـج مطالعات 
قبلـی انتخـاب و از تحلیـل آمـاری پهنـه بندی شـده اسـت. 
اتخـاذ  جهـت  مسـئولین  بـه  می توانـد  دشـت  پهنه بنـدی 

تصمیم هـای راهبـردی کمـک نماید.
بنابرایـن بـا توجـه بـه اهمیت بحـران آب در اسـتان این 
پژوهـش به بررسـی نقش آموزش اثربخش بـر مدیریت منابع 
آب از دیـدگاه کشـاورزان در شـرایط کم آبـی را بـا اسـتفاده 
از مـدل AHP و ANP پرداخته اسـت و 6 عامـل )هنجارهای 
اخالقی، احسـاس تعهـد، آگاهی، تمایـل، ادراک خطر و نوآور 
بـودن روش هـای آبیـاری( را مـورد ارزیابی قـرار می دهد. در 
نهایـت مـدل مفهومي پژوهش بـا توجه به بررسـي تحقیقات 

گذشـته و اهداف پژوهش، ارائه شـده اسـت )شـكل1(.

شكل 1- مدل مفهومی تحقیق

 روش شناسی پژوهش
ایـن تحقیق بر اسـاس هـدف، از نوع تحقیقـات کاربردي 
می باشـد و ازنظـر امـكان کنتـرل متغیرهـا از نـوع تحقیقات 
شـبه تجربي و علّـي، ارتباطي اسـت. این پژوهش با اسـتفاده 
اصلـی شـاخص  زیرمعیارهـاي  وزن دهـی  رتبه بنــدي و  از 
آموزشـی بر مدیریـت منابع آب از دیدگاه کشـاورزان آبی کار 
در شـرایط کم آبی را مورد بررسـی قرار داده اسـت. جامعــه 
دشـت  آبـی کار  کشـاورزان  از  نفـر   195 تحقیــق  آمـاری 
بیرجنـد اسـتان خراسـان جنوبـی می باشـد. حجـم نمونـه 
با اســتفاده از جدول مــورگان، حــدود 125  نفــر تعییـن 

شــد و به شــیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شـدند. روایی 
شــكلی و محتـوای پرسشــنامه توســط گروهــی از اعضای 
هیــات علمـی دانشـگاه علـوم کشــاورزی و منابـع طبیعـی 
بیرجند و سـازمان جهاد کشــاورزی خراسـان جنوبی تأئیــد 
شــد. حجـم نمونـه مـورد نظر بـه دو گروه مسـاوي تقسـیم 
شـد. گروهـي از کشـاورزانی کـه در برنامه هـاي آموزشـي- 
شـرکت  کشـاورزي  آب  مدیریـت  درزمینـه ی  ترویجـي 
داشـتند و گروهـي کـه در هیچكـدام از این برنامه ها شـرکت 
نداشـتند. ابـزار اصلـی پژوهش پرسشـنامه بود که بر اسـاس 
مـرور مبانـی نظری سـواالت آن طراحـی گردیـد. بخش اول 
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سـؤاالت که به صـورت کلي مربـوط به سـنجش ویژگي هاي 
فـردي )7 مـورد( در بخـش دوم سـؤاالت مربوط بـه نحوه ی 
آمـوزش کشـاورزان در زمینـه ی مدیریـت آب کشـاورزي )9 
مورد( پرداخته اسـت. بخش سـوم سـؤاالت شـامل 6 قسمت 
بـود کـه متغیر هـای هنجارهـای اخالقی )8 گویه(، احسـاس 
تعهـد )5 گویـه(، آگاهی )8 گویـه(، تمایل )5 گویـه(، ادراک 

خطـر )8 گویـه( و نوآور بـودن روش های آبیـاری )6 گویه( را 
شـامل شـد. پایایی پرسشــنامه با اســتفاده از ضریب آلفای 
کرونبـاخ بـرای هر یـک از معیارها محاسـبه گردیـده که بین 
0/920- 0/780 اسـت )جـدول1(. ضریب آلفـای کرونباخ در 
ایـن پژوهـش به طـور میانگیـن برابـر 0/857 بـه دسـت آمد 

کـه نشـانه ی پایایی پرسشـنامه می باشـد.

جدول1-  میزان آلفای کرونباخ بخش های مختلف پرسشنامه

آلفای کرونباختعداد گویه هامتغیرها

80/889هنجارهای اخالقی

50/800احساس تعهد

80/920آگاهی

50/780تمایل

80/851ادراک خطر

60/899نوآور بودن روش های آبیاری

مصـرف  مدیریـت  بـر  آموزشـی  تأثیـر  بررسـی  بـرای 
مرکـزی)A3( و   ،)A1(شـرقی منطقـه  سـه  بـه  دشـت  آب 
غربـی)A2( تقسـیم شـد و بـا ایـن تقسـیم بندی ضعـف هـر 
قسـمت شناخته شـده اسـت و مسـئولین راحت تر و سریع تر 
بــه  منظــور  نماینـد.  بـه مشـكالت رسـیدگی  می تواننـد 
تجزیه وتحلیـل داده هـاي جمـع آوري  شـده از نرم افزارهـاي 
Super Decisions، SPSS و Expert choice اسـتفاده شـد. 

در پایـان بـا اسـتفاده از وزن دهـی معیارهـا و عملگرهـای 
جمـع جبـری در محیـط نرم افـزار GIS نقشـه پهنه بنـدی 
تهیـه می گـردد. نتــایج حاصـل از ایـن پژوهـش می توانـد 
بــراي آگــاهی سیاست گذاران و تصــمیم گیــران ذی ربط 
در مدیریـت بهینـه منابـع آبی در بخش کشـاورزی کــاربرد 

بسـزایی را داشـته باشـد.

AHP و ANP مدل های
اهمیـت ادراک مدیریـت ریسـک نسـبت به خطـر کم آبی 
بـه وزن های معیارهای آن وابسـته اسـت. در ابتـدا پژوهش بر 
An� )روی شـاخص های وزن دهـی تحلیـل سلسـله مراتبـی )

می گیـرد و  صـورت   )alytical Hierarchy Process  )AHP

پـس ازآن با در نظرگیری ارتباط درونی بین معیارها، شـاخص 
 Analytical(( وزن دهـی بـر اسـاس فرآیند تحلیـل شـبكه ای
قرار می گیـرد.  تحلیـل  مـورد   )Network  Process (ANP 

فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی )AHP( در دهـه 70 توسـط 
سـاعتی ابـداع گردیـد )Saaty, 2015(. مـدل AHP بـه  عنـوان 
Sarmien� )یكـی از فنـون تصمیم گیری چنـد معیاره می باشـد 
 ARC.  GIS10 نرم افـزار   .)to & Vargas�Berrones, 2018

می باشـد  Super Decisions نرم افـزار  AHP و  از   برگرفتـه 
 .)Bukenya,  2000; Amino,  2007; Ying et al., 2007(  
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ابتـدا ماتریـس جفتـی معیارهـا و پـس ازآن ماتریـس جفتی 
واحدهـای مكانـی تشـكیل گردیـد. در نهایـت بـرای تهیـه 
ایـن  در  گردیـد.  محاسـبه  مرکـب  وزن  ماتریـس  نقشـه 
پژوهـش به منظـور پهنه بندی دشـت بیرجند جهت بررسـی 
راهبردهـای مدیریت ریسـک بـه  منظور مدیریـت بهینه آب 
کشـاورزی بـا رویكـرد ارزیابی چنـد معیـاره، از 6 متغیر برای 

محـدوده موردمطالعـه بهـره گرفته شـده اسـت.
روش ANP حالـت تكامل یافتـه روش AHP هسـت کـه 
در آن ارتباطـات افقـی معیارهـا عـالوه بر ارتباطـات از باال به 
پاییـن و سلسـله مراتبی هم وجـود دارد. متغیرها با اسـتفاده 

از مدل هـای تحلیل شـبكه )ANP( و تحلیل سلسـله مراتبی 
)AHP( ارزش گـذاری شـدند و سـپس هـر یـک از الیه هـا 
در محیـط GIS تلفیـق گردیدنـد. بـراي روش ANP، ابتـدا 
بیـن  روابـط  زیرمعیارهـا و  معیارهـا،  هـدف،  از  شـبكه ای 
آن هـا تعییـن و رسـم می گـردد و همـه مقایسـه های زوجي 
انجـام می گیـرد. بـرای تهیـه ایـن نقشـه از عملگـر گامـاي 
فـازي کـه برابـر 0/7 در نظـر گرفتـه شـده اسـت، اسـتفاده 
 Rajabi Asadabadi et al., 2020; Milkova &( می گـردد 
 Andreichikova, Olga Andreichikov, 2019(. مقایسـه دو 

سـاختار در شـكل )2( نشـان داده شـده اسـت.

منطقه موردمطالعه
ایـران  کشـور  در  بیرجنـد  دشـت  مطالعاتـي  محـدوده 
در اسـتان خراسـان جنوبـی واقـع شـده اسـت. ایـن منطقـه 
از شـمال بـه شـهر بیرجنـد، از جنـوب بـه ارتفاعـات باقران، 
کـوه رچ و کـوه زرد و از غـرب بـه ارتفاعـات کـوه اشكسـته و 
ارتفاعـات سـیاه کـوه محـدود  بـه  نیـز  از شـرق  کتاکـوه و 

طـول  تـا 12/ 21/ 59   59 /30 /56 مختصـات  مي شـود. 
جغرافیایـي و 51/ 52/ 32 تـا 9/ 47/ 32 عـرض جغرافیایـي 
محـدوده موردنظـر اسـت. حداکثـر ارتفـاع حوضـه از سـطح 
دریـا 2720 متـر و حداقل ارتفاع نیـز 1180 متر در خروجي 
 :1394 روزبهانـی،  مقـدم و  )کاردان  است)شـكل3(  دشـت 

.)1389 اکبـری، 
 

شكل2- تفاوت ساختاری میان چارچوب سلسله مراتبی )1( و شبكه ای )2()جبل عاملی، 1389(



شماره 55
زمستان 1399

85فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شكل 3- نقشه موقعیت دشت بیرجند

یافته ها و بحث 
آمار توصیفی

تجزیـه و تحلیل یافته ها نشـان داد کـه از لحاظ وضعیت 

تأهـل 90/57 درصـد از کل پاسـخ دهندگان متأهـل و 9/43 

درصـد آن هـا مجـرد هسـتند. همچنیـن از لحـاظ میـزان 

تحصیـالت 66/7 درصـد از کل پاسـخ دهندگان زیـر دیپلـم، 

دیپلـم یـا فوق دیپلـم، 30/42 درصـد آن هـا کارشناسـی و 

2/88 درصـد پاسـخ دهندگان مـدرک تحصیلـی کارشناسـی 

ارشـد دارنـد. همچنین نتایج نشـان داده اسـت کـه در متغیر 

وضعیـت مالكیت زمین های کشـاورزی 72/62 درصد ملكی، 

17/67 درصـد اجـاره ای و 9/71 درصـد از پاسـخ دهندگان 

وضعیـت سـهم بـری دارند.

 45/02 پاسـخ دهندگان  کل  سـن  میانگیـن  همچنیـن 

سـال و میانگین سـابقه کاری آن ها 10 سـال بوده و میانگین 

درآمـد سـالیانه کل پاسـخ دهندگان 11/7 میلیـون تومـان و 

میـزان میانگیـن اراضـی 3/8 هكتار می باشـد.

ابتـدا از پاسـخ دهندگان نحـوه ی آموزش آن ها پرسـیده 

شـده اسـت. بـر اسـاس میانگین هـای به دسـت آمده تنهـا 

آمـوزش از طریـق سـخنرانی در هـر سـه منطقـه از اولویـت 

1 برخـوردار می باشـد. در منطقـه A1 بـه ترتیب سـخنرانی، 

خـود  بـه  را   3 تـا   1 اولویت هـای  تلویزیـون  اینترنـت و 

اختصـاص داده انـد. در منطقـه A2 بـه ترتیـب سـخنرانی، 

حـوزه ی  در  تحصیـالت  جهـاد و  نماینـده  توسـط  توجیـه 

کشـاورزی اولویت هـای 1 تـا 3 را به خود اختصـاص داده اند. 

در منطقـه A3 بـه ترتیـب سـخنرانی، توجیه توسـط نماینده 

جهـاد و تلویزیـون اولویت هـای 1 تـا 3 را به خـود اختصاص 

داده اند)جـدول2(.
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جدول2- توزیع آماری تأثیر روش های آموزشی بر مدیریت مصرف آب

اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیرها
A1A2A3A1A2A3A1A2A3A1A2A3

3/983/873/581/091/040/3980/3980/3120/402575کالس های جهاد
توجیه توسط نماینده 

جهاد
3/694/854/551/351/320/3250/3250/3690/325622

4/204/323/851/011/221/200/3500/4010/289244اینترنت
4/213/983/981/211/110/2980/2980/2810/406353تلویزیون

4/113/953/6011/170/4500/4500/3650/352466شبكه های اجتماعی
تحصیالت در حوزه ی 

کشاورزی
3/394/303/321/141/160/3980/3980/3750/341837

4/224/994/501/111/180/3210/3210/4110/403111سخنرانی
3/253/903/111/081/140/2950/2950/4200/285778فیلم آموزشی

3/223/503/101/231/050/3010/3010/3680/358999نشریات

پهنه بندی دشت بر اساس عوامل مؤثر بر 
مدیریت ریسک

آمـوزش می توانـد ادراک خطـر را در میـان کشـاورزان 
باالتـر ببـرد تـا قبـل از وقـوع بحـران آب کشـاورزان آن را 
درک کننـد. در غیـر ایـن صـورت کشـاورزان تنهـا زمانـی 
کمبـود آب را به عنـوان یـک مشـكل درک می کننـد کـه 

آن را به عنـوان یـک خطـر حـس کنند )بعـد بحـران(. آنگاه 
آب  صرفه جویـی  جدیـد  فن آوری هـای  پذیـرش  انگیـزه 
برایشـان وجـود خواهـد داشـت. نتایـج نشـان داده اسـت در 
بیـن پاسـخ دهندگان میـزان ادراک خطـر و بـاور کمبـود آب 
در کشـاورزان آموزش دیـده بـه میـزان زیاد و آمـوزش ندیده 

بـه میـزان متوسـط بـوده اسـت )شـكل 5 و 4(.
 

کشاورزان آموزش دیده                                                 کشاورزان آموزش ندیده
شكل4- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر ادراک خطر
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کشاورزان آموزش دیده                                              کشاورزان آموزش ندیده
شكل5- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر باور

آگاهـی شـاخصی اسـت کـه افـراد می تواننـد بر اسـاس 
آن تصمیـم بگیرنـد. آگاهی از کمبود آب در میان کشـاورزان 

می توانـد در بهبـود مدیریـت آبـی کمـک شـایانی را داشـته 
باشـد. آگاهـی از وضعیـت منابـع آب می توانـد در حفـظ و یا 

رسـیدن بـه یک وضعیـت مطلوب بـه منابع آبـی کمک کند. 
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده میـزان آگاهـی از کمبـود 
آب کشـاورزان آموزش دیـده و آمـوزش ندیـده بـه ترتیـب از 

اولویـت متوسـط و کم برخـوردار می باشد)شـكل6(.

 
کشاورزان آموزش دیده                                           کشاورزان آموزش ندیده

شكل6- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر آگاهی

تمایـل بـه حفاظـت از منابـع آبی یـک عاملی انگیزشـی 
اسـت که رفتار کشـاورزان را تحت شـعاع خود قرار می دهد. 
پذیـرش  جهـت  کشـاورزان  تمایـل  کـه  داد  نشـان  نتایـج 
از  آبیـاری  بـرای کاهـش مصـرف آب  فناوری هـای جدیـد 
دیـدگاه کشـاورزان آموزش دیـده و آمـوزش ندیده بـه ترتیب 

از اولویـت زیـاد و متوسـط برخـوردار بـوده اسـت )شـكل7(. 
همچنیـن میزان درک پاسـخ دهندگان در احسـاس تعهد در 
صرفه جویـی منابـع آبی از دیـدگاه کشـاورزان آموزش دیده و 
آمـوزش ندیـده به ترتیـب از اولویت زیاد و متوسـط برخوردار 

بوده اسـت )شـكل8(.
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کشاورزان آموزش دیده                                          کشاورزان آموزش ندیده
شكل 7- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر حفاظت از آب

    

کشاورزان آموزش دیده                                                کشاورزان آموزش ندیده
شكل8- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر احساس تعهد

کشـاورزان آمـوزش ندیـده نـوآور بودن سیسـتم آبرسـانی را به طور متوسـط بر روی حفاظـت از منابع آبی مؤثـر می دانند 
درحالی کـه کشـاورزان آموز ش دیـده در حد زیاد مؤثر دانسـته اند )شـكل 9(.

    

کشاورزان آموزش دیده                                           کشاورزان آموزش ندیده
شكل9- نقشه پهنه بندی دشت ازنظر نوآور بودن
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بعـد از ایـن کـه نقشـه های عامـل مربوطـه اسـتخراج 
گردیـد مرحله بعد کالسـه بندی الیه های متغیرها متناسـب 
بـا نحـوه اثرگـذاری هـر کـدام از متغیرهـا بـر روی مدیریـت 
منابع آب اسـت، سـپس با بهره گیری از  روش AHP و نتایج 

حاصـل از پرسشـنامه ها در بیـن کشـاورزان آمـوزش دیده و 
آمـوزش ندیده امتیازدهی شـدند. بررسـی جفتـی متغیرهای 
محیطـی در AHP و در کشـاورزان آموزش دیـده و آمـوزش 

ندیـده در جـدول 3 و 4 ارائه شـده اسـت.

جدول3- بررسی جفتی متغیرهای محیطی در AHP در کشاورزان آموزش دیده

X6X5X4X3X2X1متغیرها
1X1

10/54X2

10/250/35X3

10/210/190/5X4

10/90/20/250/19X5

10/40/20/350/480/48X6

جدول4- بررسی جفتی متغیرهای محیطی در AHP در کشاورزان آموزش ندیده

X6X5X4X3X2X1متغیرها
1X1

10/38X2

10/120/32X3

10/450/350/26X4

10/340/250/320/5X5

10/450/390/360/350/19X6

بنابرایـن به منظـور این کـه همـه ایـن معیارهـا را بتـوان 
باهـم تلفیـق نمـود، بایـد وزن آن هـا در یـک محـدوده ی 
عـددي اسـتاندارد قـرارداد. نسـبت اسـتاندارد شـده وزن هر 

معیـار محاسـبه گردیـد کـه ایـن وزن هـا بـر اسـاس روابـط 
ریاضـی از مجمـوع نسـبت های دو بـه دوی متغیرها بدسـت 

آمـد )جـدول 6 و 5(. 

جدول5- ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی در AHP در کشاورزان آموزش دیده

123456ردیف

نوآور بودنادراک خطرباورآگاهیاحساس تعهدحفاظت از آبمعیار

AHP 0/050/120/080/180/090/18وزن

X1X2X3X4X5X6نماد
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جدول6- ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی در AHP در کشاورزان آموزش ندیده

123456ردیف

نوآور بودنادراک خطرباورآگاهیاحساس تعهدحفاظت از آبمعیار

AHP 0/160/050/110/170/090/13وزن

X1X2X3X4X5X6نماد

وزن دهـي در روش ANP بـا اسـتفاده از  الیـه هاي 
اطالعاتـي بدسـت آمـد. پـس از تشـكیل سـاختار و ماتریس 

مقایسـه اي شـامل 6 سـطر و 6 سـتون، از طریق پرسشنامه و 
میـزان  رابطـه و  تعییـن  بـراي  کارشناسـان،  دیدگاه هـاي 
اهمیـت هـر یـک از ایـن معیارها و زیرمعیارها اسـتفاده شـد. 
 Super Decisions سـپس برای انجام محاسـبات از نرم افـزار

اسـتفاده شـد و پس از تشـكیل سـوپر ماتریسـها، وزن ها هر 
معیـار و ارتباطـات درونـي آنهـا نسـبت بـه هـدف مطالعه به 
دسـت آمـد. وزن هـاي نهایي براي هـر یـک از زیرمعیارها در 
نرم فـزار Super Decisions محاسـبه و وارد جداول توصیفي 

نـرم افـزار  Arc GIS شـد )جـدول 6 و 7(.

جدول7- ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی در ANP در کشاورزان آموزش دیده

123456ردیف
نوآور بودنادراک خطرباورآگاهیاحساس تعهدحفاظت از آبمعیار

ANP 0/070/090/080/100/120/14وزن
X1X2X3X4X5X6نماد

جدول8- ضرایب وزنی نرمال حاصل از بررسی جفتی متغیرهای محیطی در ANP در کشاورزان آموزش ندیده

123456ردیف

نوآور بودنادراک خطرباورآگاهیاحساس تعهدحفاظت از آبمعیار

ANP 0/090/110/050/120/150/08وزن

X1X2X3X4X5X6نماد

در ایـن روش مقادیـر ارزشـی معیارهـا بر اسـاس ماهیت 
متغیـر در یـک دامنـه اسـتاندارد )مثـاًل 1 تـا 100( قـرار 
کـه کشـاورزان  داد  نشـان  نتایـج  می گیرند)جـدول8 و 9(. 

آمـوزش دیده بـه میـزان 27/05 درصد و کشـاورزان آموزش 
ندیـده بـه میـزان 4/30 درصـد می تواننـد در مدیریت بهینه 

منلبـع آب تأثیرگذار باشـند.
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جدول9- طبقه بندی درجات به دست آمده برای طبقات سه گانه نقشه پهنه بندی در کشاورزان آموزش دیده

طبقه کیفیدرجه
درصد از کل منطقه موردمطالعه

ANP روشAHP روش
27/0528/59زیاد0-33
53/652/11متوسط33-66
19/3519/3کم60-100

جدول10- طبقه بندی درجات به دست آمده برای طبقات سه گانه نقشه پهنه بندی در کشاورزان آموزش ندیده

طبقه کیفیدرجه
درصد از کل منطقه موردمطالعه

ANP روشAHP روش
4/304/7زیاد0-33
43/843/5متوسط33-66
51/9051/8کم60-100

در ایـن پژوهش از ضـرب وزن های نرمال به دسـت آمده 
از معیارهـا و زیرمعیارهـا )وزن هـای درون و بـرون گروهـی( 
به صـورت سلسـله مراتبـی در AHP و به صـورت شـبكه ای 
در ANP اسـتفاده  شـده اسـت. در پایان با اسـتفاده از عملگر 
جمـع جبـری در نرم افزار ARC GIS نقشـه ها تلفیق ناشـی 
از وزن به دسـت آمده و ضـرب آن در الیـه رسـتري ضـرب 

شـده، ایجـاد می گردند. میزان اثرگـذاری متغیرهای مدیریت 
ریسـک بـر روی مدیریـت منابـع آب از زیـاد )اثـر مثبت( به 
کـم )اثـر منفـی( تقسـیم گردیـده اسـت. نتایـج نشـان داده 
اسـت کـه افـراد آموزش دیده مدیریـت ریسـک را بهتر درک 
کرده انـد. بـراي استانداردسـازي الیه های موردنظـر از روش 

شـاخص گذاری استفاده  شـده است)شـكل10 و 11(.

    

کشاورزان آموزش دیده                                              کشاورزان آموزش ندیده
AHPشكل10- نقشه پهنه بندی تلفیقی الیه های اثرگذار بر مدیریت منابع آب بر اساس مدل
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کشاورزان آموزش دیده                                     کشاورزان آموزش ندیده
ANP شكل 11- نقشه پهنه بندی تلفیقی الیه های اثرگذار بر مدیریت منابع آب بر اساس مدل

بحث و نتیجه گیری 
یكـي از راه حل هـای مشـكل کمبـود آب آمـوزش بهبود 
شـیوه هاي مدیریـت آب  بـه تعـداد کشـاورزانی اسـت کـه 
بخـش،  هنـر  مي شـوند)ببران و  شـریک  آب  مصـرف  در 
1387(. راهكارهـاي مدیریتـي در زمینـه بهبـود آب زراعـي 
کشـاورزان مي تـوان بـه نقش ترویـج و آموزش کشـاورزي به 
عنـوان متولـي اصلـي ایجـاد تغییـر در رفتـار افـراد از طریق 
سـه حیطه شـناختي، عاطفـي و روانـي- حرکتي اشـاره کرد 
راسـتا دشـت  در همیـن  همـكاران، 1388(.  )شـاهرودي و 
بیرجنـد در اسـتان خراسـان جنوبی به عنـوان یـک مطالعـه 
تحقیـق  ایـن  از  هـدف  اسـت و  گردیـده  انتخـاب  مـوردی 
بررسـی میـزان اثربخشـی آمـوزش بـر مدیریت منابـع آب از 
دیـدگاه کشـاورزان آبـی کار در شـرایط کم آبـی در منطقـه 
نتایـج پهنه بنـدی دشـت نشـان داده  بـود.  مـورد مطالعـه 
اسـت آمـوزش )بر 6 عامـل: حفاظـت از آب، احسـاس تعهد، 
آگاهـی، تمایـل، ادراک خطـر و نـوآور بـودن( اثر بسـزایی در 
باالبـردن درک کشـاورزان نسـبت به مدیریـت بهینه مصرف 
منابـع آب کشـاورزی داشـته اسـت. نتایج حاصـل از پژوهش 
بـا نتایـج پژوهش عزیـزي )1380(، عمانی )1389(، افشـار و 
همـكاران )1393(، ایونـس )2004( و دون کـوه و همـكارن 
)2011( همراسـتا مي باشـد. نتایج نشـان داده اسـت آموزش 
کشـاورزان بـر رفتارشـان در مدیریـت بهینـه آب کشـاورزي 
اثـر دارد. همچنین کشـاورزان آموزش دیـده درک باالتری از 

کمبـود آب دارند. نتایج نشـان داده اسـت تمایـل به حفاظت 
از منابع آبی یک عاملی انگیزشـی اسـت که رفتار کشـاورزان 
را تحـت شـعاع خـود قـرار می دهـد. لـذا ارائـه طرح هـای 
تشـویقی )مثل: دادن تسـهیالت بانكي با شـرایط مناسـب به 
کشـاورزان جهـت اسـتفاده از فنـاوري جدید آبیاري( توسـط 
سـازمان های ذی صـالح بـراي کشـاورزان جهـت ترغیـب به 
اسـتفاده از شـیوه های نوین مدیریت آب کشـاورزي می تواند 

تأثیر بسـزایی داشـته باشـد.
نتایـج حاصـل میـزان اثرگـذاری شـرکت در کالس هاي 
مروجـان و  بـا  ارتبـاط  افزایـش  کشـاورزي،  آب  مدیریـت 
متخصصان کشـاورزي منجـر به افزایش دانـش و آگاهي و در 
شـكل گیري نگرش مسـاعدتر تأثیرگذار اسـت. بهره برداراني 
کـه در برنامه ها شـرکت مي کنند درک باالتري از مشـكالت 
موجـود دارنـد و تمایـل بیش تـري بـراي رفـع کم آبـی و بـه 
کارگیـری روش هـای نویـن دارنـد. بـا توجـه اثـر مسـتقیم 
آمـوزش بـر آگاهی کشـاورزان و همـكاری آن هـا در مدیریت 
بهینـه مصـرف آب در بخـش کسـاورزی پیشـنهاد می گردد 
تـا بـه افـزاد آمـوزش ندیـده از طریـق تهیـه بروشـورهای 
حـاوی پیـام در زمینـه ی کمبـود آب، معرفـی روش هـای 
جدیـد آبیـاری در قالبـي جـذاب و قابل فهم بایـد موردتوجه 
مسـئوالن امـر قـرار گیـرد تـا راه را بـرای ورود فناوری هـای 

جدیـد هموارتر سـازد.
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منبع ها
افشـار، ن. و زرافشـاني، ک. )1389(. تحلیـل تمایـل بـه مشـارکت در مدیریت آبیـاري: مطالعه مـوردي تعاوني هاي آببران 
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Abstract

one of the most important factors affecting the diffusion of innovations and new ideas in the agricultural 

industry is training farmers in the field of correct management of water resources in drought conditions. 

Therefore, in this study the role of effective training on water resources management from viewpoint of farmers 

in water deficit condition in birjand plain, south khorasan province was investigated. the research method was 

causal – correlation. the population of the study consisted of farmers in birjand plain south khorasan province. 

the sample size was determined by using morgan table and was selected by random sampling method. the 

reliability of the questionnaire was calculated using cronbach 's alpha coefficient equal to 0.92 which indicates 

the reliability of the questionnaire. form and content validity of questionnaire was confirmed by a panel of 

faculty members of agricultural sciences and natural resources of birjand and agricultural jihad organization .this 

research aimed to prioritize the criteria(sub criteria) and sub – criteria) sub – criteria (using analytic hierarchy 

process) ahp) and network analysis (anp). in order to analyze collected data, super decisions software, spss 

and expert choice software were used. the results showed that farmers who participated in agricultural water 

management in the field of agricultural water management, had significantly greater willingness, understanding, 

knowledge, commitment and belief in the field of agricultural water management and using new innovations. 

the results of this research can be used as an index to make management decisions to increase the participation 

of farmers in optimal management of resources.

  Index Terms: Optimal water management, risk management, education, Analysis Network Process (ANP), 

Analytical Hierarchy Process (AHP).
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