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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ترویج کشاورزی پیرامون میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی شهرستان تفرش
بود .تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی ،از نظر روش شناسی تحقیق
از نوع توصیفی  -استنباطی و از لحاظ پردازش دادهها از نوع علی ارتباطی است .جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه کشاورزان
شهرستان تفرش که تعداد آنها  1601نفر بودند .بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه حدود  366نفر برآورد گردید .ابزار تحقیق
پرسش نامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید .پایایی مقیاس به کار رفته در این تحقیق با مقدار میانگین کلی آلفای کرونباخ
 6/232و روایی پرسش نامه نیز با توجه به نظر کارشناسان فن مورد تأیید قرار گرفت .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که
چهار متغیر میزان اثربخشی تماس با کارشناسان کشاورزی ،میزان اثر بخشی استفاده از نشریات ترویجی ،میزان اثربخشی شرکت
در بازدیدهای ترویجی و میزان اثربخشی شرکت در کالسهای آموزشی  -ترویجی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته
تحقیق یعنی میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی داشتند.
واژگان کلیدی :ترویج کشاورزی؛ مدیریت خشکسالی؛ خشکسالی؛ شهرستان تفرش

 مقدمه
خشکسالی پدیدهای است که در هر منطقه و کشوری،
با آب و هوای خشکککک یا مرطوب ،اتفای می افتد و عبارت
اسکککت از کمبود بارش بیش از حد طبیعی که معمویک یک
فصکل یا بیشکتر طول میکشد و در نتیجه منجر به بحران
کم آبی میگردد که اثرات سکو بر پوشش گیاهی ،حیات
وحش و انسانها دارد (.)2

این پدیده طبیعی به آرامی شروع میشود و به صورت
یک شککبکه پیدیده و پیوسککته کلیه بخشهای اقتصککادی،
اجتماعی ،انسانی و زیست محیطی را در بر میگیرد .حتی
اثرات آن نیز ممکن اسکت در خارج از منطقه آسیب دیده
هم تجربه گردد و گسترش آن در مقیاس جهانی باشد .به
طور کلی میتوان گفت ،خشکککسککالی پیدیدهتر از سککایر
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بالیککای طبیعی اسکککت و بیشکککتر مردم را تحککت تککأثیر
قرارمیدهد (.)2
همدنین پیشبینی شککده تا سککال  2622تعداد افراد
مهاجر از وقوع خشکسالی به صد میلیون نفر خواهد رسید،
این در حالی است که در سال  2616تعداد آوارگان ناشی
از این پدیده  23/2میلیون نفر بوده است (.)12
سکککابقه مطالعات موجود نشکککان می دهد که در اغلب
سکالها پدیده خشکسالی برخی نقاط و یا حتی کل کشور
را در برگرفته اسکت به گونهای که در طول  06سال اخیر،
 22خشککسکالی در ایران رخ داده اسکت که نشان میدهد
این بال ،یک پدیده رایج اقلیمی در کشکککور اسکککت .این در
حالی اسکت که شکدت خشکسالیهای اخیر به حدی بوده
اسککت که بسککیاری از تخریبهای ناشککی از این پدیده ،هم
چنکان بکهگونکه ای جبران نکاپییر باقی مانده و خسکککارات
سنگینی بر پیکره جوامع روستایی وارد نموده است .همین
امر موجب به صدا در آمدن زنگ خطر برای جامعه کشاورز
اسکت که بیشکترین تبعات ناشککی از خشکککسالی را تجربه
میکنند و به یک قشر آسیب پییر تبدیل میگردند (.)13
در واقع جوامع روسکککتککایی در خم مقککدم تهککدیککدات
خشککککسکککالی قرار دارند و هرگونه طراحی برای مدیریت
خشکککسککالی به مانند یکی از محورهای بنیادین مدیریت
روسککتایی میبایسککت با اولویت بخشککی به توانمندسککازی
جوامع روسکککتایی آغاز شکککود و رفیتهای مورد نیاز در
آنها برای مدیریت خشککککسکککالی ،از دوره پیش آگاهی و
آماده سککازی تا مرحله مقابله و احیا به اقتیککای شککرایم
اقتصکادی ،اجتماعی ،فنی ،اکولوییکی ،معیشتی و فرهنگی
آنها توسعه یابد (.)0
بنکابراین کشکککاورزان جهکت رویکارو شکککدن با اثرات
خشککسالی در زندگی خود نیازمند توانمند شدن در ابعاد
مختلف اقتصکککادی ،اجتماعی و فنی می باشکککند و در این
خصکککوه به نظر می رسکککد که فعالیتهای آموزشکککی و
ترویجی میتواند برای بهبود مدیریت خشکککسککالی توسککم
کشاورزان وارد عمل شود (.)0
بوش ) )2660در مقاله خود به بررسی تأثیر خشکسالی
بر روابم خانوادگی روسکککتاییان و عملکرد ترویج در جهت
پاسککخگویی به نیاز آنها در زمان خشکککسککالی پرداخته
اسککت .طبق نتایج بدسککت آمده از این تحقیق مشککخ
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گردید مشکککالت اقتصککادی در زمان وقوع خشکککسککالی
بیشککترین تنش و اسککترس را در کشککاورزان ،دامداران و
خانوادههایشککان به وجود می آورد .بنابراین سککعی نمود با
ارائککه آموزش هککای ترویجی بککه کشکککاورزان ،دامککداران و
خانوادههای روسککتایی جهت مقابله با خشکککسککالی و ارائه
خدمات پشککتیبانی به آنها از جمله تشکککیل تعاونیهای
روسکتایی گامی مهم در جهت کاهش تأثیرات خشکککسالی
به خصوه از بعد اقتصادی را بردارد (.)0
محققان دانشککگاه فلوریدا نیز به منظور کاهش خطرات
ناشککی از خشکککسککالی اقدام به ارائه برنامههای ترویجی و
آموزشکککی برای مقابله با خشککککسکککالی نمودند .از جمله
اقدامات انجام گرفته در این خصککوه کاشت ارقام سازگار
با تغییرات آب و هوایی ،تغییر در تاریخ کاشککت محصویت
در زمان خشککککسکککالی ،حفا ت از انریی و سکککوختهای
زیسککت محیطی ،شککیوههای حفا ت از محیم زیسککت و
خکا ورزی حفکا تی و بهبود روشهکای مکدیریتی که به
موجب آن سکککطا دانش ،نگرش و مهارت کشکککاورزان در
مقابله با خشککسالی بهبود یافت و افراد توانستند در زمان
وقوع خشکسالی به صورت خودجوش اقدام نمایند (.)10
آرایش ( )2661در مطالعهای با عنوان مدیریت صحیا
منککابع آب ،رویکرد نوین ترویج کشکککاورزی در شکککرایم
خشککسکالی به بررسی نقش رویکردهای نوین ترویج برای
مقابله با معیکل جدی پدیده خشکسالی پرداخته و به این
نتیجه رسید که ترویج میتواند به کمک ابزارهای آموزشی
و بهره گیری از چهکار رهیککافکت عمککده خویش در زمینککه
بهره وری ،کککاهش اثرات خشککککسکککالی و یککا تنویر افکککار
گروههای عمده مصککرف کننده و الهام از تجارب آموزشککی
ارزنده نقش انکارناپییری را در حل معیککل خشکسالی در
جامعه ایفا نماید (.)2
بهره برداران در اجرای برنامه های مقابله با خشکسالی،
تشکککیل جلسککاتی با کشککاورزان و اسککتفاده از پیشککنهادات
آنها جهت مقابله با خشککککسکککالی ،تغییر الگوی کشکککت،
بسکترسازی جهت خخیره آب باران ،استفاده از بیور اصال
شده و مقاوم به کم آبی ،حمایت از محصویت کاشته شده
در مناطق خشکک ،کشت هر محصول با توجه به اقلیم آن
منطقه ،توجه ویژه به دانش بومی کشککاورزان منطقه ،تهیه
و توزیع بروشککورهای مناسککب ،آموزش و ترویج روشهای
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نوین مقابله با خشکسالی به جامعه روستایی ،ارتباط مداوم
با کشکاورزان و پیگیری مشککالت ناشی از خشکسالی آنان
توسم مسئولین منطقه و اجرای پرویههای ترویج مدیریت
آب با مشارکت کشاورزان میباشد (.)2
توکلی پور و آجیلی ( )2661در مطککالعککهای بککا عنوان
تمهیدات ترویج کشاورزی در بروز خشکسالی ضمن تبیین
مفهوم خشکسالی به نقش ترویج در این رابطه پرداختند و
بکه این نتیجکه دسکککت یافتند که با اسکککتفاده از اقدامات
ترویجی و با جهت دادن آگاهی به مردم در زمینه مقابله با
آن می توان این پککدیککده را مککدیریککت کرده و از اثرات آن
برجکامعکه کاسکککت .از جمله اقدامات پیشکککنهادی در این
خصککوه شککامل :اسککتفاده از روشهای ارزیابی مشککارکتی
روسکتایی 1و ارزیابی سریع روستایی 2جهت مشارکت هر
چکه بیشکککتر بهره برداران در اجرای برنکامکههای مقابله با
خشککسکالی ،تشککیل جلسککاتی با کشاورزان و استفاده از
پیشکنهادات آنها جهت مقابله با خشکسالی ،تغییر الگوی
کشت ،بسترسازی جهت خخیره آب باران ،استفاده از بیور
اصککال شککده و مقاوم به کم آبی ،حمایت از محصککویت
کاشکته شده در مناطق خشک ،کشت هر محصول با توجه
به اقلیم آن منطقه ،توجه ویژه به دانش بومی کشکککاورزان
منطقه ،تهیه و توزیع بروشورهای مناسب ،آموزش و ترویج
روشهای نوین مقابله با خشکککسککالی به جامعه روسککتایی،
ارتباط مداوم با کشککاورزان و پیگیری مشکککالت ناشککی از
خشککسکالی آنان توسکم مسئولین منطقه و اجرای پرویه
های ترویج مدیریت آب با مشککارکت کشککاورزان میباشککد
(.)10
هدف مطالعه حاضکککر بررسکککی اهمیت و نقش ترویج
کشککاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکککسککالی در
شهرستان تفرش میباشد.

بین  30درجکه و  31دقیقه تا  32درجه و  2دقیقه تا 32
درجکه و  2دقیقکه عر و  01درجکه و  36دقیقه تا 26
درجه و  1دقیقه طول از نصککف النهار گرینویق قرار گرفته
اسکت ( .)1این شهرستان در  226کیلومتری جنوب غربی
تهران در میان سکککاوه ،همدان ،ارا و قم در حصکککاری از
کوههای نسبتاک بلند قرار گرفته است و نسبت به زمینهای
هموار اطرافش ارتفاع چشکمگیری دارد (ارتفاع سطا شهر
در حدود  1116متر اسکت) که موجب ایجاد شرایم آب و
هوایی کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستانهای نسبتاک
معتدل شکده است (شکل  .)1آب و هوای تفرش معتدل و
خشکککک کوهسکککتانی با زمسکککتانهای سکککرد و پر برف و
تابستآنهای مالیم است .میزان بارندگی ساینه آن 220/3
میلی متر و میزان تبخیر سکککالیانه آن  1121/1میلی متر
می باشکککد ،همدنین ایام یخبندان آن  23روز می باشکککد.
میانگین درجه دما در تابسکککتان  11/2سکککانتی گراد و در
زمسککتانها  0/0سککانتیگراد گزارش شککده اسککت .موقعیت
طبیعی تفرش از قدیم آن را به صککورت مأمن و پناهگاهی
شکاخ در میان مناطق اطراف در آورده اسککت .بیشترین
منابع تأمین آب کشکاورزی شهرستان را قنوات ،چشمهها،
رودخکانکه دائمی قره چکای ،رودخکانه فصکککلی آب کمر و
تعدادی چاه نیمه عمیق تشکیل می دهند .میزان آب برای
شکرب اراضکی کشاورزی تابع نزویت جوی است بهطوری
ککه با کاهش میزان نزویت ،آبدهی این منابع به شکککدت
کاهش مییابد .جدول یک که از سکککازمان هواشکککناسکککی
شهرستان تفرش تهیه شده خالصه ای از وضعیت آبهای
زیرزمینی شهرستان تفرش نشان میدهد.
شکککایان خکر اسکککت؛ دو رودخانه قره چای و آبکمر که
مهمترین رودخانه های تفرش می باشکککند و کشکککاورزی
منطقه مدیون این رودخانهها می باشککد ،خشکککسالی و کم
آبی در سکالهای اخیر سکبب افت  26تا  22درصدی دبی
این دو رودخانه گردیده اسککت و نیز از  236رشککته قنات
موجود در کل شهرستان تفرش به میزان  26ککک 26درصد
سکککطا آب دهی آن ها کاهش یافته اسکککت که در نهایت
ککاهش این منکابع آبی ،زنکدگی سکککاکنین این منطقه را
بهشدت تحت تأثیر قرار داده است (.)1
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 مواد و روشها
معرفی محدوده مطالعاتی
شککهرسککتان مصککفای تفرش واقع در اسککتان مرکزی با
مساحتی معادل  1062کیلومتر مربع ،حدود 0/036درصد
از مسکاحت کل اسکتان مرکزی را به خود تخصی داده و
Rural Rapid Appraisal

Rural Rapid Appraisal
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شکل  .9نقشه موقعیت مکانی منطقه
جدول  .9وضعیت آبهای زیر زمینی شهرستان تفرش
چاه عمیق
آب زیر زمینی

تعداد
11

تخلیه
6/30

چاه نیمه عمیق
تعداد
321

روش پژوهش
تحقیق حاضکر به روش پیمایشی انجام شده است و از
نوع توصکیفی -اسکتنباطی میباشد که در بخش یافتههای
توصککیفی مشککخصککههایی نظیر؛ فراوانی ،درصککد ،درصککد
تجمعی ،میککانگین ،انحراف معیککار ،واریککانس و ضکککریککب
تغییرات و در بخش آمار استنباطی نتایج حاصل از تحلیل
همبسککتگی اسککنیرمن جهت ارتباط بین میزان بکارگیری
عملیات مدیریت خشکککسککالی با متغیر میزان اثر بخشککی
فعکالیکت هکای ترویجی صکککورت گرفته در زمینه مدیریت
خشککسالی که عبارتند از :تماس با کارشناسان کشاورزی،
استفاده از نشریات ترویجی ،شرکت در بازدیدهای ترویجی
صکورت گرفته در زمینه مدیریت خشکککسککالی ،شرکت در
کالس هکای آموزشکککی ترویجی ،شکککرککت در کارگاههای
آموزشی کک ترویجی ،مشاهده فیلمهای آموزشی ک ترویجی
و گوش دادن بکه برنکامکه هکای رادیویی مرتبم با مدیریت
خشکسالی ارائه گردید و برای اندازه گیری تأثیر متغیرهای
مربوطه بر میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکککسککالی
متغیرهای میزان اثربخشی تماس با کارشناسان کشاورزی،

تخلیه
0/10

قنات
تعداد
122

چشمه
تخلیه
36/21

تعداد
111

تخلیه
0/22

میزان اثربخشککی اسککتفاده از نشککریات ترویجی مرتبم با
مدیریت خشکسالی ،میزان اثربخشی شرکت در بازدیدهای
ترویجی مرتبم با مدیریت خشککسککالی و میزان اثربخشی
شکرکت در کالسهای آموزشی ترویجی مرتبم با مدیریت
خشکککسککالی که در آزمون همبسککتگی فوی دارای ارتباط
معنکادار با متغیر وابسکککته بودند؛ وارد تحلیل رگرسکککیون
گردید.
جامعه آماری این تحقیق نیز شککامل کلیه کشککاورزان
شکککهری تفرش و کشکککاورزان موجود در دهسکککتآن های
شکهرستان است ( )N=1601که از این میان ،تعداد 366
نفر به روش نمونه گیری تصککادفی با انتسککاب متناسککب به
عنوان نمونه آماری با اسککتفاده از فرمول کوکران انتخاب و
اقدام به جمع آوری اطالعات و تکمیل پرسککشککنامه گردید
( .)n=366در این نوع نمونه گیری متناسکککب با جمعیت
دهسکککتککان هککای بککازرجککان ،رودبککار ،کوه پنککاه ،خرازان و
کشکککاورزان شکککهری تفرش تعکداد نمونکه انتخککابی از هر
دهستان و کشاورزان شهری منطقه مشخ گردید (.)0
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ابزار مورد اسکککتفککاده در این تحقیق برای گردآوری
دادهها و اطالعات پرسشنامه ای بوده است که سوایت آن
در چهکار بخش طراحی گردید .بخش اول شکککامل میزان
شرکت کنندگان در فعالیتهای ترویجی مرتبم با مدیریت
خشکسالی ،بخش دوم توزیع فراوانی هر کدام از گویههای
مربوط بککه میزان بهره منککدی از فعککالیککت هککای ترویجی
مرتبم با مدیریت خشکککسککالی به همراه میانگین هر گویه
آمکده اسکککت ککه شکککامل گویه های دفعات شکککرکت در
کالس هککای آموزشکککی  -ترویجی ،دفعککات شکککرکککت در
کارگاههای آموزشی ،تعداد تماس با کارشناسان کشاورزی،
تعداد عناوین مطالعه شککده از نشککریات ترویجی ،سککاعات
مشاهده فیلم های آموزشی  -ترویجی ،ساعات گوش دادن
بکه برنکامکههکای رادیویی و تعداد شکککرکت در بازدیدهای
ترویجی ،بخش سککوم به منظور سککنجش توزیع فراوانی و
اولویت بندی میزان اثربخشی فعالیت های ترویجی صورت
گرفته در زمینه مدیریت خشکسالی  2گویه با طیف شش
گزینه ای هیق = ،6خیلی کم=  ،1کم =  ،2تاحدودی = ،3
زیککاد =  ،0خیلی زیککاد =  2بککه همراه میککانگین هر گویککه
مطر گردید که شککامل مشککاهده فیلم های آموزشککی -
ترویجی ،گوش دادن بکه برنکامکه هکای رادیویی ،تمکاس با
کارشکناسکان کشاورزی ،شرکت در کالس های آموزشی -
ترویجی ،شکککرککت در بکازدیدهای ترویجی ،شکککرکت در
کارگاههای آموزشی و استفاده از نشریات ترویجی و بخش
آخر نیز به منظور سکککنجش میزان بکارگیری عملیاتهای
مدیریت خشکسالی  16گویه با طیف شش گزینه ای هیق
=  ،6خیلی کم =  ،1کم =  ،2تکا حدودی =  ،3زیاد =  0و
خیلی زیکاد =  2مطر گردیکد .بدین ترتیب حداقل امتیاز
عدد صکفر و حداکرر امتیاز عدد  21در نظر گرفته شد که
شکککامکل گویه های مربوط به بکارگیری عملیات مدیریت
خشککسکالی میباشد که در برگیرنده گویههای استفاده از
بیر اصکال شکده و مقاوم در برابر خشکی که به آب کمی
نیکاز دارد ،ییروبی منظم جوی های اصکککلی و فرعی بین
مزارع ،استفاده توام از یک کانال انتقال دهنده آب ،تنظیم
زمان آبیاری متناسکب آبی هر محصول در مراحل مختلف
رشککد ،لوله گیاری و پوشککش انهار برای جلوگیری از هدر
رفکت آب ،نگهکداری ککاه و کلش و بقایای گیاهی سکککال
زراعی قبکل جهکت حفر رطوبکت خا  ،احداس اسکککتخر

خخیره آب در مزرعه ،توسعه فعالیت های غیر کشاورزی و
حمایت از صنایع دستی روستا ،توسعه کشت گلخانه ای و
تغییر شکیوه کشکت منطقه متناسب با تنش خشکی که از
طریق مصککاحبه تکمیل گردید .برای حصککول اطمینان از
پایایی پرسشنامه از آزمون کرونباخ آلفا بهره گرفته شد که
اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ،تحت شرایم
مشکابه مجدداک اندازه گیری کنیم ،نتایج بدست آمده تا چه
اندازه مشککابه ،دقیق و قابل اعتماد اسککت ( .)0لیا در طی
پکاییش گویکه هکا؛ اثربخشکککی هر یکک از فعالیت های
ترویجی صککورت گرفته در زمینه مدیریت خشکککسککالی و
بکارگیری عملیات مدیریت خشککسالی به ترتیب 6/222و
 6/222به دست آمده است که نشان از مناسب بودن گویه
های پرسشنامه مورد استفاده دارد .برای اطمینان از روایی
یا اعتبار محتوایی پرسکشکنامه به قیاوت و ارزیابی صاحب
نظران امر رجوع شککد .روایی از آن جهت اسککت که اندازه
گیری های نامناسککب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی
را بی ارزش و ناروا سکککازد ،اعتبار در اصکککل به صکککحت و
درسکککتی انکدازه گیری محقق برمیگردد ( .)12در نهایت
پس از گرد آوری پرسککشککنامه های تکمیل شککده ،جهت
تجزیه و تحلیل داده ها و محاسککبات آمارهای توصککیفی و
استنباطی از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید.
 نتایج و بحث
در این بخش ابتدا به بررسی و تشریا اطالعات مربوط
به متغیرهای مسککتقل و وابسککته تحقیق در قالب آمارهای
توصککیفی نظیر :فراوانی ،درصککد ،درصککد تجمعی ،میانگین،
انحراف معیار و ضککریب تغییرات پرداخته شککد که شککامل
توصیف متغیرهای شرکت در فعالیت های ترویجی مرتبم
با مدیریت خشکککسککالی ،میزان بهره مندی و اثربخشککی
فعالیت ترویجی مرتبم با مدیریت خشککککسکککالی و میزان
بکارگیری عملیات مدیریت خشکککسالی میباشد در بخش
دوم جهت تحلیل اسکککتنباطی داده های بدسکککت آمده از
تحلیل همبسکککتگی اسکککنیرمن و تحلیل رگرسکککیون های
چندگانه استفاده شده است.
لککیا طبق نتککایج بککهدسککککت آمککده ،بیش از نیمی از
کشککاورزان  20/1درصککد در فعالیتهای ترویجی مرتبم با
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گرفته در زمینه مدیریت خشکسالی طی پنج سال گیشته،
تماس با کارشناسان کشاورزی و گوش دادن به برنامههای
رادیویی مرتبم با مدیریت خشکسالی خکر شده است.

خشککسالی شرکت نکرده و تنها  02/1درصد از کشاورزان
شرکت کرده اند.
همدنین نتایج حاصککله در جدول ( ،)2نشککان میدهد
بیشترین میزان بهره مندی از فعالیت های ترویجی صورت

جدول  .1توزیع فراوانی کشاورزان براساس میزان بهرهمندی از فعالیتهای ترویجی مرتبط با مدیریت خشکسالی
فعالیت های ترویجی مرتبط با مدیریت خشکسالی
دفعات شرکت در کالسهای آموزشی ک ترویجی
دفعات شرکت در کارگاههای آموزشی
تعداد تماس با کارشناسان کشاورزی
تعداد عناوین مطالعه شده از نشریات ترویجی
ساعات مشاهده فیلمهای آموزشی ک ترویجی
ساعات گوش دادن به برنامههای رادیویی
دفعات شرکت در بازدیدهای ترویجی

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

6/10
6/32
2/20
1/02
1/22
1/26
6/20

2/26
6/20
2/22
2/00
3/31
3/21
2/22

6
6
6
6
6
6
6

0
0
26
12
2
12
3

دادن به برنامههای رادیویی مرتبم با مدیریت خشکککسالی
و تماس با کارشکناسکان کشاورزی با میانگین رتبه ای بای،
بیشککترین اثربخشککی را در بین کشککاورزان داشککته اسککت.
شکککرکت در بازدیدهای ترویجی ،شکککرکت در کارگاه های
آموزشکککی و اسکککتفکاده از نشکککریکات مرتبم بکا مدیریت
خشکسالی در اولویتهای آخر قرار گرفتند.

در جککدول ( ،)3توزیع فراوانی و اولویککت بنککدی میزان
اثربخشکککی فعالیت های ترویجی صکککورت گرفته در زمینه
مدیریت خشککسکالی آمده است .همان طور که یافته های
پژوهش نشککان داد؛ در بین فعالیت های ترویجی صککورت
گرفته در زمینه مدیریت خشککسکالی ،مشکاهده فیلم های
آموزشی ک ترویجی مرتبم با مدیریت خشکسالی ،گوش

جدول  .3توزیع فراوانی و اولویت بندی میزان اثربخشی فعالیت های ترویجی صورت گرفته در زمینه مدیریت خشکسالی
فعالیت های ترویجی
مرتبط با مدیریت
خشکسالی
مشاهده فیلمهای
آموزشی ک ترویجی
گوش دادن به
برنامههای رادیویی
تماس با کارشناسان
کشاورزی
شرکت در کالس
آموزشی ک ترویجی
شرکت در
بازدیدهای ترویجی
شرکت در
کارگاههای آموزشی
استفاده از نشریات
ترویجی

خیلی کم

هیچ

تاحدودی

کم

خیلی زیاد

زیاد

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

میانگین

اولویت

13

0/3

266

00/2

12

2/6

31

13/6

22

1/3

2

1/2

3/01

1

13

0/3

226

23/3

11

3/2

11

0/3

0

1/3

3

1/6

3/06

2

20

2/2

212

26/2

16

3/3

31

1/6

13

3/0

6

6

3/62

3

232

22/3

10

2/3

26

0/2

36

16/6

2

6/2

6

6

2/12

0

11

0/3

226

23/3

11

3/2

13

3/0

0

1/3

3

1/6

2/20

2

201

22/6

0

2/6

16

3/3

21

13/6

2

6/2

6

6

2/22

0

211

26/3

0

2/6

16

3/3

22

13/6

11

3/2

2

2/2

2/10

2

مقیاس = 0 :هیچ =9 ،خیلی کم =1 ،کم =3 ،تاحدودی =4 ،زیاد و  =5خیلی زیاد
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کشکککاورزان (  02 /3درصکککد) در سکککطا کم از عملیات
مدیریت خشکسالی استفاده میکنند.

ن تکایج حاصکککل از میزان بکارگیری عملیات مدیریت
خشککککسکککالی در جکدول (  ) 0نشکککان می دهد که اکرر

جدول .4توزیع فراوانی کشاورزان براساس سطح بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی
سطوح بکارگیری عملیات (نمره)

فراوانی

درصد

درصدتجمعی

خیلی کم ()>36

20

20/2

20/2

کم ()36-02

122

02/3

02

متوسم ()00 -01

00

22/6

21

زیاد ()02 -22

12

0

12

خیلی زیاد (<)22

12

2

166

جمع کل

366

166

میانگین ، 31/15 :انحراف معیار ،98/88 :کمینه 0 :و بیشینه89 :

از سکککویی دیگر محکاسکککبه میانگین رتبه ای میزان
بکارگیری عملیات مدیریت خشکککسککالی در جدول ( )2
نشکان می دهد که راهکار اسکتفاده از بیر اصکال شده و
مقککاوم در برابر خشککککی کککه بککه آب کمی نیککاز دارد،
ییروبی منظم جوی هککای اصکککلی  -فرعی بین مزارع و
تنظیم زمان آبیاری متناسکب با نیاز آبی هر محصول در
مراحکل مختلف رشکککد بیشکککترین کککاربرد را در میککان
کشککاورزان داشککته اسککت .این در حالی اسککت که بیمه
مزارع در برابر خشککککسکککالی ،اسکککتفاده از کالس های
آموزشککی  -ترویجی در زمینه مدیریت خشکککسککالی و
کشکککت زیر پالسکککتیکک جهت حفر رطوبت خا در
اولویت های آخر قرار گرفتند .شککایان خکر اسککت؛ راهکار

یی روبی منظم جوی های اصککلی ککککک فرعی بین مزارع با
یکافتکه هکای بیک محمدی و همکاران (  )1320مطابقت
می کنکد (  )3و تغییر الگوی کشکککت بکا نتایج مطالعات
توکلی پور و آجیلی نیز تحککت عنوان تمهیککدات ترویج
کشککاورزی در بروز خشکککسککالی مطابقت دارد .از سککوی
دیگر خباز زاده (  ) 1321در تحلیل نظام ترویج مدیریت
خشککسالی در کشاورزی استان خوزستان به این نتیجه
دسکککت یکافکت که افزایش میزان حفر رطوبت خا و
آگاهی کشاورزان از این روش ها به عنوان اهداف مطلوب
ترویج در مدیریت خشکسالی می باشد ( .)11
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جدول .5اولویت بندی کشاورزان براساس میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی
هیق

عملیات ها

خیلی کم

تاحدودی

کم

خیلی زیاد

زیاد

میانگین
ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

٪

ʄ

اولویت

٪

 -1استفاده از بیر اصال شده و
مقاوم در برابر خشکی که به آب

12

31/2

26

10/2

22

1/3

23

12/2

26

10/2

20

2/6

0/02

1

کمی نیاز دارد.
 -2ییروبی منظم جوی هککای
اصلی و فرعی بین مزارع
 -3اسکککتفاده توام از یک کانال
انتقال دهنده آب

22

1/3

33

11/6

36

16/6

21

22/6

12

32/2

36

16/6

0/66

2

22

22/2

21

12/6

2

2/3

21

20/3

21

11/2

22

2/2

3/02

3

 -0تنظیم زمان آبیاری متناسب
آبی هر محصکککول در مراحککل

00

10/2

30

11/3

10

2/3

00

21/3

123

01/6

11

0/3

3/62

0

مختلف رشد
 -2لوله گیاری و پوشکککش انهار
برای جلوگیری از هدر رفت آب

121

06/3

22

1/3

21

1/2

03

21/6

32

11/2

20

2/6

2/23

2

 -0نگهداری کاه و کلش و بقایای
گیاهی سکککال زراعی قبل جهت

166

33/3

21

23/2

02

10/6

02

12/2

20

2/2

2

2/2

2/26

0

حفر رطوبت خا
 -2احداس استخر خخیره آب در
مزرعه

132

00/6

30

11/3

10

0/2

06

13/3

01

23/6

11

3/2

2/20

2

 -2توسکککعکه فعکالیت های غیر
کشککاورزی و حمایت از صککنایع

122

20/3

21

12/6

23

2/2

12

0/6

03

21/6

20

2/6

2/02

2

دستی روستا
 -1توسعه کشت گلخانه ای

 -16تغییر شککیوه کشککت منطقه
متناسب با تنش خشکی

121

06/3

22

1/6

32

16/2

22

2/3

2

2/2

36

16/6

2/01

1

122

06/2

02

26/2

22

1/3

06

13/3

33

11/6

12

2/6

2/21

16

مقیاس =0 :هیچ =9 ،خیلی کم =1 ،کم =3 ،تاحدودی =4 ،زیاد و  =5خیلی زیاد
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براساس اطالعات مندرج در جدول ( ،)0همان طور که
نتایج ضکریب همبسکتگی اسککنیرمن نشان می دهند؛ بین
میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی با متغیرهای
میزان اثربخشککی تماس با کارشککناسککان کشککاورزی ،میزان
اثربخشککی اسککتفاده از نشککریات ترویجی ،میزان اثربخشککی
شکککرکت در بازدیدهای ترویجی صکککورت گرفته در زمینه
مدیریت خشککسالی ،در سطا یک درصد رابطه مستقیم و
معنی دار و با متغیرهای میزان اثربخشی شرکت در کالس
های آموزشککی ترویجی مرتبم با مدیریت خشکککسککالی در

سککطا پنج درصککد رابطه مسککتقیم و معنی دار وجود دارد.
هم چنین ارتبککاطی بین میزان بکککارگیری عملیککات هککای
مدیریت خشککسکالی با میزان اثربخشی شرکت در کارگاه
های آموزشککی  -ترویجی ،میزان اثربخشککی مشککاهده فیلم
های آموزشکی  -ترویجی و میزان اثربخشی گوش دادن به
برنامههای رادیویی مرتبم با مدیریت خشکککسالی مشاهده
نشد.

جدول .6همبستگی بین میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی با متغیرهای تصادفی منتخب
ضریب همبستگی ()r

سطح معنی داری ()sig

اثربخشی شرکت در کالس های آموزشی ک ترویجی

6/632

*+6/120

اثربخشی شرکت در کارگاه های آموزشی

6/110

+6/611

اثربخشی تماس با کارشناسان کشاورزی

6/666

**+6/260

اثربخشی استفاده از نشریات ترویجی

6/666

**+6/ 210

اثربخشی مشاهده فیلم های آموزشی ک ترویجی

6/222

+6/632

اثربخشی گوش دادن به برنامههای رادیویی

6/021

+6/623

اثربخشی شرکت در بازدیدهای ترویجی

6/663

**+6/121

متغیرها

**

 :معنی داری در سطح یك درصد :* ،معنی داری در سطح پنج درصد

در ایکن پژوهش جهککت انککدازه گیری ت کأثیر جمعی
متغیرهای مسککتقل که در جدول شککماره  2خکر گردید بر
متغیر میزان بکارگیری عملیات مدیریت خشککککسکککالی از
رگرسکککیون چندگانه (گام به گام) اسکککتفاده شکککد .نتایج
تحلیل رگرسکیونی نشکان داد که از  2متغیر وارد شده در
تحلیکل  0متغیر بکه ترتیکب :میزان اثربخشکککی تمکاس با
کارشناسان کشاورزی ،میزان اثربخشی استفاده از نشریات
ترویجی مرتبم با مدیریت خشکککسککالی ،میزان اثربخشککی
شکککرکککت در بککازدیککدهککای ترویجی مرتبم بککا مککدیریککت
خشکککسککالی و میزان اثربخشککی شککرکت در کالسهای
آموزشی ترویجی مرتبم با مدیریت خشکسالی وارد معادله
شده که مقدار ضریب تعیین یا ضریب تشخی ( )R2برای
هر ککدام از آنها به ترتیب برابر 6/111 ،6/222 ،6/322
و  6/62بود و در مجموع این  0متغیر توانسکککتند 6/231
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

با توجه به توضکککیحات ارائه شکککده و نتایج جدول ()0
معادله خطی حاصل از رگرسیون (رابطه  )1میباشد:
()1

Y6/6226=22/22+X1 +2/112X2+6/320X3+6/262 X4

کککه در آن  :Yمیزان بکککارگیری عملیککات مککدیریککت
خشککسککالی :X1 ،میزان اثربخشککی تماس با کارشککناسککان
کشککاورزی :X2 ،میزان اثربخشککی شککرکت در بازدیدهای
ترویجی مرتبم بککا مککدیریککت خشککککسکککالی :X3 ،میزان
اثربخشی شرکت در بازدیدهای ترویجی مرتبم با مدیریت
خشککسکالی و  :X4میزان اثربخشکی شرکت در کالسهای
آموزشی ک ترویجی مرتبم با مدیریت خشکسالی.
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نقش ترویج کشاورزی در بکارگیری عملیات مدیریت خشکسالی...

جدول .8میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار بر میزان بکارگیری عملیات های مدیریت خشکسالی
ضریب تعیین

ضرایب

ضرایب استاندارد

()R2

()B

()β

 :Cضریب ثابت

-----

+ 22/22

 :X1میزان اثربخشی تماس با کارشناسان کشاورزی

عنوان متغیر

 :X2میزان اثربخشی استفاده از نشریات ترویجی
مرتبم با مدیریت خشکسالی
 : X3میزان اثربخشی شرکت در بازدیدهای ترویجی
مرتبم با مدیریت خشکسالی
 : X4میزان اثربخشی شرکت در کالس های آموزشی
ک ترویجی مرتبم با مدیریت خشکسالی
R2=6/231

 tآماره

Sig

6/322

+ 6/6226

+6/661

6/606

6/666

6/22

+ 2/112

+ 6/226

2/133

6/662

6/001

+ 6/320

+ 6/220

2/166 

6/666

6/231

+ 6/262

+ 6/623

6/100

6/662

R = 6/023

DF : 13

F = 3/061

** :معنی داری در سطح یك درصد * :معنی داری در سطح پنج درصد

 نتیجهگیری و پیشنهادها
خشککسالی به عنوان بالی طبیعی و پدیده ای اجتناب
ناپییر ،از دیر باز در سکطا کشورمان به کرات وقوع یافته
و می یابد .مسائل مدیریت خشکسالی به طور قطع یکی از
مهمترین چالش های عصککر حاضککر اسککت .بر این اسککاس
ترویج کشککاورزی با توجه به بنیانهای فلسککفی که بر پایه
آنها شکککل گرفته ،میتواند ضککمن انعکاس مشکککالت به
مراکز تحقیقاتی ،کشککاورزان را در نحوه برخورد با مسککائل
خشکککسککالی آموزش و راهنمایی نماید که ضککمن پویایی
ترویج باعث رشکککد و تعالی این عرصکککه گردد .لیا در این
تحقیق سککعی شککده ،پیشککنهاداتی در جهت بهبود میزان
بکارگیری عملیات مدیریت خشککککسکککالی با اتکا بر نقش
آموزش و ترویج کشاورزی به کشاورزان منطقه ارائه گردد:
مسئولین و مدیران بخش کشاورزی منطقه با مطالعه و
نیاز سکککنجی دقیق برای بای بردن کارایی این فعالیت ها و
اطالع رسکانی به موقع به کشاورزان از طریق تجهیز مراکز
خدمات ترویجی و مشاوره ای به امکانات ارسال پیام متنی
انبوه به کشاورزان از زمان و مکان برگزاری این فعالیت ها
در زمینککه بهبود مککدیریککت خشککککسکککالی منطقککه گککام
بردارند.کارشکناسان و مدیران بخش کشاورزی با در اختیار
گیاشککتن اعتبارات و تسککهیالت به کشکککاورزان در جهت

بکارگیری راهکارهایی که هزینه بر است ،نظیر لوله گیاری
و پوشش انهار برای جلوگیری از هدر رفت آب ،استفاده از
روشهای آبیاری تحت فشکار و توسکعه کشت گلخانهای و
همدنین ارتقا سکطا آگاهی و شکناخت کشاورزان نسبت
بکه مزایکای بککارگیری سکککاز و ککارهکای بهبود مکدیریت
خشکککسککالی از طری مختلف مانند تشکککیل جلسککاتی با
کشاورزان و صحبت کردن با آنها و یا برگزاری برنامهها و
فعالیت های آموزشککی ککککک ترویجی جهت آگاه سککازی و
توانمند سککازی کشککاورزان اقدامات یزم صککورت پییرد.در
نهایت مدیران و برنامه ریزان بخش کشککاورزی با عنایت به
عوامل تأثیر گیاری که در مطالعه حاضککر مشککخ گردید
میزان اثربخشککی تماس با کارشککناسککان کشککاورزی ،میزان
اثربخشککی اسککتفاده از نشککریات ترویجی مرتبم با مدیریت
خشکسالی ،میزان اثربخشی شرکت در بازدیدهای ترویجی
مرتبم با مدیریت خشکسالی و میزان اثربخشی شرکت در
کالس هککای آموزشکککی  -ترویجی مرتبم بککا مککدیریککت
خشکککسککالی در افزایش میزان بکارگیری عملیات مدیریت
خشککسالی توسم کشاورزان برنامهریزی و اقدامات یزم را
در سکککطا منطقه (با توجه به پیشکککنهادهای فوی الیکر)
انجام دهند.
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Abstract
The aim of current research was to investigate the role of agricultural extension in drought
management operations of Tafresh County. This research was a non- experimental type in
terms of goal and manipulating and controlling variables. From methodological point of
view, it is a descriptive and correlational type research while from data processing point of
view, it is a correlation type. The statistical population of the study consisted of all farmers,
who were about 9061 people in Tafresh County. According to Cochran’s formula, totally
300 farmers were estimated to be appropriate sample size and the questionnaires were
completed through the personal interviews. The Cronbach Alpha was used as the measure
of reliability which was about 0.832 for the main scale of the study. The validity of the
questionnaire was approved by expert judgement of professors and advisors of the Islamic
Azad University of Garmsar Branch and University of Tehran. The result of regression
analysis showed that the record of effectiveness of being in contact with experts in
agriculture, the publications concerning drought management and the participation in the
extension visits related to drought management and attending the educational and extension
classes in relation to drought management were four major variables with the greatest
impact on the rate of applying operation for drought control.
Keywords: Agricultural Extension; Drought Management; Drought; Tafresh County

