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Abstract چکیده

   

سه گام عملیاتی که دستگاه های اجرایی نیاز است برای افزایش راندمان 

آبیاری بردارند شامل ایجاد انگیزه اقتصادی در مرصف بهینه آب، اصالح 

روش های موجود آبیاری در برنامه ریزی کوتاه مدت و تغییر روش های 

سنتی به مدرن در برنامه ریزی طوالنی مدت می باشد. پژوهش حارض به 

منظور بررسی میزان آگاهی كشاورزان از مسائل آب و آبیاری در سال 

و  پیامیشی  تحقیق  نوع  اجرا شد.  گلستان  استان  در   1387-88 زراعی 

اطالعات از طریق مصاحبه و تكمیل پرسشنامه از تعدادی از كشاورزان 

نیاز  مورد  آب  داد  نشان  نتایج  آمد.  دست  به  منتخب  كارشناسان  و 

از  بقیه  و  رودخانه  از   %18 چاه،  از  شوندگان  پرسش  از   %76 حدود 

 %89 از  بیش  می شود.  تأمین  آب بندان  و  آبیاری  شبكه های  چشمه، 

و  دارند  بتنی  پوشش  كانال ها  از   %8 حدود  خاكی،  آبیاری  كانال های 

حدود 3 درصد از لوله برای انتقال آب استفاده می كنند. میزان آگاهی 

كشاورزان از برنامه ریزی آبیاری بسیار اندك است. بطوریکه حدود %95 

حدود  می دهند.  مزرعه  به  آب  مقدار  چه  که  منی دانند  کشاورزان  از 

93% از كشاورزان از روش آبیاری سنتی  با استفاده از كانال های خاكی 

استفاده می كنند.  آبیاری  برای  فشار  آبیاری تحت  از روش  7 درصد  و 

نتایج همچنین نشان داد که علل اصلی هدر روی آب در مزارع، انهار 

 )%20( نامناسب  آبیاری  و   )%29( زمین  بلندی  و  پستی   ،)%26( خاکی 

راندمان  افزایش  برنامه های  تحقق  عدم  اصلی  عوامل  همچنین  است. 

اندازه  آب،  اقتصادی  نا معقول  ارزش  از جمله  متعدد  دالیل  به  آبیاری 

قطعات زراعی و مالكیت خصوصی آب هستند. 

واژه های كلیدی: منابع آبی، آبیاری، آگاهی كشاورزان، استان گلستان.

The three practical steps that are need to be taken by 

government agencies in order to increase irrigation efficiency 

include economic motivation for optimization of water use, 

modification of existing irrigation systems in the short term and 

modernization of traditional methods in the long-term plan. 

The present research aims at identifying farmers' knowledge  

regarding irrigation and water issues over two years )2008-2009( 

in the Golestan province. The study was a field survey and the 

data was collected through interviews with the farmers as well 

as  completion of questionnaires. Results showed that source of 

water supply for approximately 76% of the farmers was from 

wells, approximately 18% from rivers, and the rest of them 

from springs, irrigation networks and small reservoirs. More 

than 89% of the convenience channels were earth channels, 8 % 

lining and 3 % pipes. Knowledge among farmers about irrigation 

scheduling was very limited. Nearly 95% of the farmers do not 

have any information about the water consumption in their field. 

Most farmers )93%( produced in a traditional way, transferred 

water by earth canals and irrigated without land leveling. Only 

7% used pressurized irrigation systems. The results also showed 

that the main causes of water losses in the fields were related 

to earth channels )26%(, topography )29%( and inadequate 

irrigation )20%(. Unreasonable cost of water, the small size of 

farms, and private possession of water resources were key factors 

for improving irrigation efficiency.

Keywords: Water resources, Irrigation, Farmers knowledge, 

Golestan province.
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مقدمه

جمع آوری اطالعات و انجام مطالعات پایه به منظور شناسایی 
تعیین  آگاهی موجود در سطح مزارع كشاورزی جهت  میزان 
برنامه ریزی است. هر نوع تردید  اولیه  از اصول  آینده  راهربد 
می تواند  بهره برداران  بین  در  جدید  فن آوری  بکارگیری  در 
فرصتی باشد برای برقراری ارتباط با متخصصین که اهمیت این 
 ،Leeuwis( است  کشاورز  مشکل  یک  حل  همسنگ  موضوع 
2000(. نتایج یک بررسی Cerf و همکاران )1999( نشان داد 
که کشاورز و کارشناس هر دو می توانند در جهت ارتقاء دانش 
كشاورزی  دانش  کنند.  ایفا  مهمی  نقش  آن  ترویج  و  موجود 
از طریق یك زنجیره به هم پیوسته قابلیت انتقال دارد. نتایج 
پژوهشی حاصل از فعالیت های حرفه ای پژوهشگران تا جایی 
کشاورزان  تا  شوند  ساده سازی  باید  است،  امکان¬پذیر  که 
با  رابطه  استمرار  به  متایل  آنها  کردن  عملیاتی  و  درک  ضمن 
 Millar( محققین برای افزایش میزان آگاهی خود داشته باشند
بین  ارتباط  تأثیر  از  مواردی  به  ادامه  در   .)1999  ،Curtis و 

کشاورزان و محققان اشاره می شود.
استفاده از کودها در چین در بین کشاورزان با سطح تحصیالت 
باالتر کارایی باالتری دارد )Zhou و همکاران، 2010(. قدیمی 
کاران  سیب زمینی  اکرث  که  کردند  گزارش   )1393( همکاران  و 
در شهرستان فریدن نگرش مثبتی به کشاورزی ارگانیک دارند 
ولی میزان بکارگیری روش ها و فناوری های کشاورزی ارگانیک 
توسط سیب زمینی کاران جهت کشت سیب زمینی خیلی اندک 
نتایج بررسی دانش کشاورزان کنیا روی بیامری بالست  است. 
برنج نشان داده است که کشاورزان مسن تر به دلیل اینکه با 
گیاه برنج آشنایی بیشرتی دارند، بیامری های جدید گیاه را هم 
بهرت شناسایی می کنند )Kega و همکاران، Buthelezi .)2015 و 
همکاران )2010( تأثیر دانش بومی کشاورزان و علوم جدید بر 
روی ارزیابی اراضی و حاصلخیزی خاک ها در آفریقای جنوبی 
را بررسی کردند. نتایج بررسی آنها حکایت از آن دارد که هر 
دو نوع علم با استفاده از تهیه نقشهرها و ترشیح در کالس های 

آموزشی، به سادگی بین کشاورزان مسن و جوان علیرغم تنوع 
سنی آنها، انتقال یافته است. 

و کرمانشاه،  فارس  کار  گندم  آگاهی کشاورزان  میزان  ارزیابی 
و  مرّوجان  محققان،  مشارکت  در  موثر  عوامل  همچنین 
کشاورزان در فرآیند تولید و انتقال فن آوری نشان داده است 
که میزان مشارکت کشاورزان و مروجان در فرایند تولید، انتقال 
و همچنین مشارکت محققان در فرایند انتقال ضعیف می باشد 
دانش  سطح   )1391( مقصودی  و  داوودی   .)1386 )علی پور، 
کشاورزان سیب زمینی کار شوشرت را در زمینه کشاورزی پایدار 
گزارش   )1391( همکاران  و  عباسی  کردند.  ارزیابی  متوسط 
کردند که میزان آگاهی کشاورزان در استان های تهران، گلستان، 
تناوب زراعی،  از جمله  خوزستان و مازندران در برخی موارد 
مرصف سموم و کودهای شیمیایی در حد متوسط، ولی از مسایل 
آب و خاک کم و تا افق ایده ال فاصله زیادی دارد. بررسی روی 
کارشناسان ترویج کشاورزی نشان داد که بین زنان و مردان از 
نظر میزان آشنایی با فن آوری اطالعات تفاوت معنی داری وجود 
دارد؛ بطوریکه زنان آشنایی بیشرتی با فن آوری اطالعات دارند. 
ضمن اینکه نتایج مقایسه بین شهرستان ها بیانگر آشنایی بیشرت 
کارشناسان ترویج استان تهران به مقوله فن آوری اطالعات در 

مقایسه با کارشناسان سایر استان ها است )فلکی، 1384(. 
می باشد،  تولید  اساسی  پایه  که  خاک  و  آب  با  مرتبط  مسایل 
با چالش های متعددی روبرو است. بهبود مدیریت در مسائل 
آب و خاك بایستی بر مبنای مشارکت همه ذینفعان خصوصاً 
افزایش  برای  ذینفعان  موثر  مشارکت  گیرد.  کشاورزان صورت 
که  افتاد  خواهد  اتفاق  زمانی  منابع  حفظ  با  همراه  تولید 
براساس  باشند.  برخوردار  کافی  دانش  و  آگاهی  از  کشاورزان 
وضعیت  تا  فاصله ها  کشاورزان،  آگاهی  میزان  از  شناخت 
آینده  برنامه ریزی  مبنای  می تواند  و  می گردد  تعیین  مطلوب 
قرار گیرد. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی میزان 
شناخت کشاورزان استان گلستان از مسایل آب و آبیاری مانند 
تأمین و انتقال آب، نوع روش آبیاری، نحوه برنامه ریزی آبیاری، 

مالکیت آب و تجهیز و نوسازی انجام شده است. 

روش  اجرا

شده  طراحی  پرسشنامه های  تكمیل  قالب  در  طرح  این 
استان  مناطق  از  بخشی  در  پژوهشگر  و  كشاورز  به  مربوط 
رشق  کیلومرتی   40( علی آباد  شهرستان  محوریت  با  گلستان 
شامل  مجاور  حوزه های  اراضی  از  بخشی  و همچنین  گرگان( 

اندازه گیری  ابزار  درآمد.  اجرا  به  گنبد  و  آق قال  شهرستان های 
تکمیل  بهره برداران،  با  حضوری  مصاحبه  پژوهش،  این 
این پژوهش  بود. حجم منونه در  بازدید میدانی  پرسشنامه و 
معادل 10 درصد بهره بردارانی بود که بیشرت از 5 هکتار زمین 
در اختیار داشتند. در نتیجه 123 بهره بردار مورد پرسش قرار 
گرفتند. پایابی پرسشنامه  با استفاده از برنامه SPSS و با روش 
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انجام  اصالحات  با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کرونباخ  آزمون 
آلفای کرونباخ معادل 81  از سوال ها رضیب  شده در بعضی 
درصد برآورد شد که حکایت از تأیید پایابی آنها است. بطور 
شامل  کشاورزان  برای  پرسشنامه  در  موجود  اطالعات  کلی 
فعالیت ها(،  انواع  سواد،  )سن،  کشاورز  از  عمومی  اطالعات 
چگونگی تأمین و انتقال آب، روش آبیاری، نوع مالکیت آب، 
وسایل اندازه گیری آب، چگونگی برنامه ریزی آبیاری و وضعیت 
تجهیز و نوسازی اراضی بود. جزئیات سوال ها در پرسشنامه به 
تفکیک بخش های مختلف در قسمت نتایج در جداول )2( تا 
)7( ارایه شده است. اطالعات موجود در پرسشنامه کارشناسان 
خاک  و  آب  مسایل  با  مرتبط  آموزشی  نیاز  به  مربوط  عمدتاً 

به  ارزیابی  مورد  مقادیر  مخاطبین  پاسخ های  استناد  به  بود. 
صورت مقادیر كیفی تبدیل شدند )جدول 1( و سپس خالصه 
و خاك  از مسائل مختلف آب  آگاهی كشاورزان  میزان  نتایج 

بصورت كّمی و كیفی ارائه شده است. 

جدول 1- رده بندی میزان آگاهی كشاورزان به صورت كیفی )درصد(

رده بندی مقادیر كّمی

زیادقابل قبولمتوسطكمناچیزتوصیف كیفی

20457590100حداكرث آستانه

و  شده  گرفته  نظر  در  پیوسته  فرآیند  یک  به صورت  باید  آن 
و  آبیاری  و  به عبارت دیگر آب  را می طلبد.  مدیریت واحدی 
اداری و حوزه های  تابع ساختار  آنها  بر مدیریت  مبانی حاکم 
قوانین  براساس  باید  طبیعی  جریان  یک  نیست.  آنها  محصور 

طبیعی مدیریت شود. 

• روش آبیاری
در حدود 93% پاسخ دهندگان از روش آبیاری سطحی و حدود 
در  می كنند.  استفاده  فشار  تحت  آبیاری  روش  از  آنها  از   %7
روش سطحی نیز حدود 97% از روش كرتی و غرقابی و بقیه از 
روش های دیگِر سطحی و در روش آبیاری تحت فشار، 59% از 
روش بارانی، 29% از روش قطره ای استفاده می کنند )جدول 3(. 
در روش آبیاری سطحی معیار مشخصی برای تعیین ابعاد كرت 
وجود ندارد و انتخاب ابعاد كرت از نظر كشاورز عمدتاً بستگی 
به نوع محصول دارد. حدود 52% از پاسخ دهندگان معیار اصلی 
ابعاد زمین، 17% به  ابعاد كرت را نوع محصول، %23  انتخاب 
مقدار آب و 6% استفاده از توصیه كارشناسان در روش سطحی 
كه  سوال  این  به  پاسخ  خصوص  در   .)4 )جدول  منودند  اعالم 
چرا از روش تحت فشار برای آبیاری استفاده منی كنید، حدود 
83% از آنها پاسخ دادند كه به دلیل كمبود امكانات و بودجه، 
12% به گزینه مشكل نصب و راه اندازی سیستم و بقیه )حدود 
6 درصد( گزینه های عدم اطالع از نوع روش و عدم اطمینان 
را انتخاب كردند )شکل 1(. می توان گفت كشاورزان به دالیل 
متعدد از جمله اقتصادی نبودن فعالیت های كشاورزی گزینه 
ترجیح  گزینه ها  دیگر  به  نسبت  را  امكانات  و  بودجه  كمبود 

می دهند. 

کیانی، ع. و عباسی، ف.بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری

نتایج و بحث
 

• تأمین و انتقال آب 
نتایج نشان داد كه منبع آبی در حدود 76% از پرسش شوندگان 
از چاه تأمین می شود و حدود 18% از رودخانه و بقیه به چشمه، 
برای  آبیاری و آب بندان اختصاص دارد )جدول 2(.  شبكه های 
انتقال آب به مزرعه در مزارع با منبع آبی چاه، طول كانال كمرت 
از 300 مرت است؛ اما در مواقعی كه از آب رودخانه یا شبكه 
آبیاری استفاده می شود، طول كانال تا 4 كیلومرت می رسد. بیش 
از 89% كانال های مورد استفاده خاكی و حدود 8% از كانال های 
انتقال آب پوشش بتنی دارند و تنها حدود 3 درصد از لوله برای 
انتقال آب استفاده می كنند. نحوه آبگیری مزارع مورد مطالعه 
غالباً از روش ساده بازكردن نهر خاكی است. جدول )2( نشان 
می دهد كه بیش از 86% بهره برداران از روش فوق برای آبگیری 
مزارع خود استفاده می كنند؛ حدود 9% با سیفون و 4 درصد با 
استفاده از دریچه های تقسیم آب آبیاری می كنند. جمع بندی 
مطالب در زمینه ی تأمین، انتقال و مرصف آب حکایت از این 
دارد که برای رفع کم آبی، افزایش تولید و تأمین رفاه اجتامعی 
وزن گزینه ی تأمین آب به مراتب بیشرت از انتقال و مرصف آن 
است. به همین دلیل منابع و امکانات زیادی در کشور در این 
بکار گرفته شده ولی در بخش های دیگر رسمایه گذاری  زمینه 
الزم صورت نپذیرفته است. نكته كلیدی و حائز اهمیت در این 
است كه همه تالش ها نباید تنها و تنها معطوف به ذخیره سازی 
آب های سطحی شود و سپس با در اختیار گذاشنت آن به دست 
مرصف كننده مسئله را حل شده پنداشت. اساساً مدیریت آب 
از تأمین، انتقال، مرصف، زهکشی و پیامد های زیست محیطی 
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جدول 2- توزیع فراوانی تأمین و انتقال آب توسط بهره برداران 

فراوانیگزینه ها 
درصد 

فراوانی

فراوانی 

تجمعی

ب
ن آ

می
تأ

000قنات

10/930/93چشمه

1917/718/6رودخانه

8377/596چاه

21/998شبكه ی آبیاری

21/999/9آب بندان

ب
ل آ

قا
انت

10589/789/7نهر خاكی

97/797/4كانال بتنی

32/599/9لوله

عه
زر

 م
ری

گی
 آب

ش
10686/986/9بازکردن ساده ی نهررو

11995/9سیفون

54/1100دریچه ی تقسیم آب

00شیرفلکه

جدول 3- توزیع فراوانی استفاده از روش های مختلف آبیاری در 

بین بهره برداران

درصد فراوانیفراوانیگزینه ها

92/8آبیاری ثقلی

10797/3كرتی

10/92نواری

10/92جویچه ای

10/91تركیبی

7/2آبیار ی تحت فشار

558/8بارانی-

329/4قطره ای-

00بابلر-

111/7آبفشان-

  
جدول 4- توزیع فراوانی انتخاب ابعاد کرت در روش آبیاری 

سطحی توسط بهره برداران 

درصد فراوانیفراوانیگزینه ها

3322/7ابعاد زمین

7652/4نوع محصول

2718/6مقدار آب

96/2توصیه ی كارشناسی

در بخشی از سوال كه مربوط به درخواست ها و پیشنهادهای 
کشاورزان می شود، عمده كشاورزان كمبود ادوات و امكانات 
انتخاب  كشاورزی  برای  خود  دغدغه  اصلی ترین  عنوان  به  را 

كردند. 
)راندمان  راندمان  این  جزء  مهمرتین  خصوصاً  آبیاری  راندمان 
كاربرد( تابع نوع روش و نحوه ی مدیریت آبیاری است. دالیل 
اصلی کاهش راندمان آبیاری در روش سطحی در استان گلستان 
زمین، عدم  مناسب  و قطعه بندی  تسطیح  به عدم  را می توان 
نامناسب  مزرعه،  به  ورودی  آب  مقدار  با  آبی  نیاز  سازگاری 
بودن میزان جریان ورودی آب کرت ها، رعایت نکردن فواصل 
داد.  نسبت  اقتصادی آب  ارزش  بودن  پایین  و  آبیاری  مناسب 
گلستان حدود  استان  در  بارانی  آبیاری  روش  در  آبیاری  بازده 
50% برآورد شد. در حالیکه اهداف توسعه این روش، استفاده 
این  آمده  بدست  راندمان  ولی  است  در دسرتس  آب  از  بهینه 
آبیاری  راندمان  کاهش  اصلی  دالیل  منی کند.  محقق  را  هدف 
و  فرهنگی  و  اجتامعی  مسایل  دسته  دو  به  بارانی  روش  در 
به  فرهنگی  و  اجتامعی  مسایل  شد.  تقسیم بندی  فنی  مسایل 
ایفای نقش مؤثرتر بخش تجاری بر بخش فنی، ارزش نامناسب 
اقتصادی آب و برتری گزینی طرح ها براساس کمیت اجرای آن و 
مسایل فنی به عدم تطابق طراحی با اجرا، عدم نظارت مستمر 
پس از اجراء، اطالعات ناکافی از بهره وری روش و عدم تطابق 
میزان آب کاربردی با نیاز آبی گیاه نسبت داده می شود )کیانی، 
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شکل 1- دالیل عدم استفاده از آبیاری تحت فشار از نظر 
بهره بردارن

• مالكیت آب
حدود 64% از مخاطبین در زمینه مالكیت آب پاسخ دادند كه 
به خودشان  آنها دارای مالكیت خصوصی و متعلق  آبی  منبع 
است و 34% از آنها نیز استیجاری و بقیه به صورت حقابه ای از 
منبع آبی استفاده می كنند. مشاهده شده است در زمین هایی 
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كه آبدهی چاه ها كم یا منبع آبی به صورت استیجاری است در 
حفظ و افزایش بهره وری آب نیز تالش بیشرتی صورت می گیرد. 
زود  قطع  آبیاری،  تحت  مزارع  انتهای  بسنت  قبیل  از  اقداماتی 
منابع  خصوصِی  مالكیت  رسیدن.  انتها  به  از  قبل  آب  هنگام 
همراه  به  برداشت  حجم  در  نظارت  عدم  زیرزمینی،  آب های 
ارزش ناچیز آب از نظر اقتصادی عوامل مهم در عدم بهره وری 
این  در  فعلی  است. سیاست گذاری  آبی  منابع  این  از  مناسب 
آب  مالک  و  صاحب  را  خود  کشاورز  که  است  چنان  رابطه 
مرصف  بی رویه  و  برداشت  حد  از  بیش  و  می داند  زیرزمینی 
از استان گلستان که حدود 30 سال قبل  می کند. در مناطقی 
چشمه های فراوان وجود داشت و کشاورزان با حفر چاه های 
سطح  می ورزیدند،  مبادرت  شالی  کشت  به  کم عمق  دستی 
آب زیرزمینی در عمق 2 تا 3 مرتی بود، ولی متأسفانه امروز 
از 250  به عمق کمرت  با حفر چاه  چشمه ای دیده منی شود و 
مرت تقریباً دسرتسی به آب مطمنئ امکان پذیر نیست. این روند 
تاریخی نشان می دهد که نیاز به بازنگری در سیاست گذاری و 

تدوین قوانین جدید در این بخش است.

• برنامه ریزی آبیاری
فواصل آبیاری از 3 روز تا 40 روز بسته به مقدار آب در اختیار 
و نوع محصول متغیر است و بطور میانگین فواصل آبیاری 18 
روز با رضیب تغییرات 44 درصد است )جدول 5(. مدت آبیاری 
بطور میانگین 14 ساعت با رضیب تغییرات 87% و حداقل از 1 
ساعت تا 60 ساعت متغیر است. در خصوص میزان آبدهی چاه 
و رودخانه حدود 95% از مخاطبین به این سوال پاسخ ندادند. 
وسیله ای  كردند  اعالم   %92 آب،  اندازه گیری  وسایل  زمینه  در 
از  استفاده  به خاطر  بقیه  ندارند و 8 درصد  اندازه گیری  برای 
رودخانه جعبه های تقسیم آب را به عنوان وسایل اندازه گیری 
آب می دانند. در رابطه با رشوع آبیاری 31 درصد از مخاطبین، 
نوبت آبیاری و حق آبه را زمان رشوع آبیاری عنوان منودند؛ %13 
از کشاورزان معیار خود را برای رشوع آبیاری بطور تجربی و 
با عالئم خاك، 35% بطور تجربی و با عالئم گیاهی، 21% درصد 
نیاز  یا  خاك  رطوبت  مبنای  بر  کارشناسان  توصیه  به  توجه  با 
معیار  که  مزارعی  در  گفت  می توان   .)2 )شکل  دانستند  گیاه 
منابع  كمبود  اساساَ   ،)%31( است  آب  با  مرتبط  آبیاری  رشوع 
محدود  را  آبیاری  مناسب  زمان  در خصوص  تصمیم گیری  آبی 
می كند. كشاورز هر زمان كه آب در اختیار داشته باشد آبیاری 
را رشوع می کند. عالئم گیاهی به دلیل ظهور عینی تر آن شاخص 
مناسب تری نسبت به عالئم خاك بوده و كشاورزان نیز شناخت 
آبیاری حدود  زمینه مقدار آب  دارند. در  آن  به  بهرتی نسبت 
حقابه  به  توجه  با   %29 تجربی،  به صورت  کشاورزان  از   %44

و تنها 16% براساس توصیه کارشناس عمل می کنند )شکل 2(.

در زمینه مدیریت آبیاری و برنامه ریزی آن جهت ارتقاء راندمان 
آبیاری در داخل مزرعه پتانسیل فراوانی برای كار وجود دارد. 
ولی  است،  قبول  قابل  قدم  اولین  عنوان  به  آب  تأمین  اگرچه 
ساده انگاری است كه تصور شود همه راه حل است. مهمرتین 
داخل  در  آب  مدیریت  هامن  پیچیده  چرخه ی  این  قسمت 
مزرعه )هدف نهایی تأمین آب( است. به عبارت دیگر بهبود 
بهره وری آب در رشایط كنونی كه عمده منابع آبی در استان 
در حال مرصف است، كلیدی ترین شاخص برای رفع تنگناهای 
از آنها ) فقر، گرسنگی،  خشكسالی و كم آبی و مسائل متأثر 

ناامنی غذایی( است. 

جدول 5- نحوه ی برنامه ریزی آبیاری بهره برداران

میانگینگزینه ها
رضیب 

تغییرات)%(
حداكرثمیانهحداقل

مدت آبیاری 

)ساعت(
13/9872/110/153/6

18/21032/69/140دبی )لیرت بر ثانیه(

17/94431539دور آبیاری )روز(

     

31

13

35

21

29
26

28

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

حقابه خاك -تجربی گیاه -تجربی توصیه کارشناس

صد
در

شروع آبیاري

مقدار آب

 
شکل 2- معیارهای رشوع و مقدار آب آبیاری از نظر بهره بردارن

• تجهیز و نوسازی
در خصوص علت هدر  كه  نشان می دهد   )3( اطالعات شکل 
روی آب در مزارع، كشاورزان عوامِل انهار خاكی )26%(، پستی 
را   )%20( غیرصحیح  آبیاری  سیستم  و   )%29 ( اراضی  بلندی  و 
بودن  قطعه  قطعه  مثِل  عواملی  و  دانسته  عوامل  اصلی ترین 
آبیاری  پیرشفته  روش های  از  استفاده  عدم  و   )%12( اراضی 
)13%( را در درجات بعدی قرار دارند. اطالعات جدول )6( نشان 
می دهد كه تعداد قطعات زراعی هر كشاورز بطور میانگین 3  
اراضی  كه  دادند  پاسخ  مخاطبین   %77 همچنین  است.  قطعه 
آنها  زمین های  که  دادند  پاسخ   %25 تنها  و  است  پراكنده  آنها 
شیب منظم دارد. روشن است در رشایطی كه بیش از 90% از 
آبیاری می گردند،  استان تحت روش های سنتی  آبی  زمین های 

کیانی، ع. و عباسی، ف.بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری
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در  آب  كاربرد صحیح  برای  زمین  و شیب بندی  تسطیح  عامل 
می شود.  محسوب  اولویت دار  و  زیربنایی  عملیات  از  مزرعه 
و  است  اهمیت  حائز  زمین  شیب بندی  رضورت  بنابراین 
در  ماندگی  آب  واقف هستند.  این موضوع  بر  نیز  كشاورزان 
نقاط پست، عدم آبیاری مناسب در نقاط مرتفع، طوالنی شدن 
مدت زمان آبیاری، مشكالت توزیع و هدایت آب و در نتیجه 
نیاز به كارگران بیشرت و همچنین خطر فرسایش پذیری خاك در 
در  آب  نامناسب  بهره وری  از  حكایت  همه  تندتر،  شیب های 
مزرعه غیریکنواخت از نظر شیب، دارد. بنابراین برنامه تجهیز 
و  آبیاری  كانال های  پوشش  تسطیح،  شامل  اراضی  نوسازی  و 
احداث زهكش كمك قابل توجهی در زمینه مرصف بهینه آب 
و ارتقاء بهره وری آب خواهد كرد. مشكل مهم دیگری كه در 
استان گلستان وجود دارد و همه برنامه های مدیریت بهینه آب 
را تحت شعاع قرار می دهد، پراكنده و قطعه قطعه بودن اراضی 
زراعی است. در چنین رشایطی امكان موفقیت هر نوعی طرح 

و ایده ای برای استفاده مفید از آب به لحاظ اجرایی و اجتامعی 
بسیار اندك است. همچنین اطالعات كشاورزان در زمینه مقدار 
آب مرصفی، مدت و فواصل آبیاری بسیار اندك و اساساً هیچ 
معیار مشخصی ندارند. یكی دیگر از عوامل عمده در هدررفت 

آب داخل مزرعه عدم تجهیز و نوسازی اراضی است. 
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شکل 3- دالیل هدرروی آب از دیدگاه بهره برداران

جدول 6- وضعیت تجهیز و نوسازی اراضی 

درصد فراوانیفراوانیگزینه ها

انجام تجهیز 
و نوسازی 

4537بلی 

7663خیر

وضع تسطیح 
زمین

3025شیب منظم

4639شیب بندی تقریبی

4336با پستی و بلندی

پراكندگی 
قطعات

9477پراكنده

2823متمركز

   *میانگین تعداد قطعات 3/3 و رضیب تغییرات آن 64% است.

كشاورزان مورد مطالعه عمدتاً از روش آبیاری سطحی مبادرت 
از یك  این روش،  آبیاری مناسب در  آبیاری می كنند. الزمه  به 
طرف داشنت شیب یكنواخت برای توزیع مناسب آب و جلوگیری 
از آب گرفتگی مزارع در نقاط پست و از طرف دیگر دارا بودن 
ابعاد مناسب برای استفاده بهینه از آب است. عمده جواب ها 
در این زمینه حكایت بر عدم تسطیح زمین ها و قطعات كوچك 
شیوه های  از  استفاده  بنابراین  دارد.  آبیاری  تحت  زمین های 
سنتی آبیاری )حدود 97%(، عدم اطالع از برنامه ریزی آبیاری در 
مقیاس مزرعه ای، تعدد قطعات زراعی و عدم تجهیز و نوسازی 
اراضی باعث شده اند تا آب، این کاالی با ارزش، کارایی الزم و 

مورد انتظار را نداشته باشد.

• ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان
به  ارزیابی  مورد  مقادیر  مخاطبین  پاسخ های  استناد  به 
صورت مقادیر كیفی تبدیل شدند. خالصه نتایج میزان آگاهی 
و  كّمی  بصورت  آبیاری  و  آب  مختلف  مسائل  از  كشاورزان 
كیفی در جدول )7( ارائه شده است. مالحظه می گردد كه در 
همه موارد میزان آگاهی كشاورز كم و ناچیز است. در زمینه 
به  مربوط   )%  38 )حدود  آگاهی  بیشرتین  آبیاری  روش های 
روش های آبیاری سطحی با دامنه پاسخ ها بین 10 تا 85  درصد 
و در مرحله بعد روش آبیاری بارانی )14%(  و از روش آبیاری 
قطره ای كمرتین میزان آگاهی وجود دارد. از آنجا كه بیشرتین 
مساحت تحت آبیاری در استان گلستان )بیش از 90% ( مربوط 
است به آبیاری سطحی، طبیعی است بیشرتین آگاهی نیز در 
بین استفاده كنندگان نیز از این روش باشد. مشاهده می شود 
كمرت  مراتب  به  نیز   )%37( روش سطحی  تغییرات  كه رضیب 
از رضیب تغییرات روش های آبیاری بارانی )101%( و قطره ای 
)198% ( است. به همین دلیل میزان آگاهی كشاورزان از آثار 
زه آب ها  ایجاد  از  پرهیز  روش های   ،)%40( آبیاری  پر  زیانبار 
از  بیشرت  نسبت،  به   )%43( اراضی  نوسازی  و  تجهیز  و   )%38(
بقیه پارامرتهای مرتبط با مدیریت آبیاری و در حِد آگاهی از 
نوع روش سطحی است. بدلیل اینكه عوامل اشاره شده بطور 
مستقیم تحت تأثیر روش آبیاری سطحی قرار دارند. اطالعات 
ناچیزی از روش های تعیین نیاز آبی گیاه و دور آبیاری )%17(، 
آب بندان  از  استفاده  و    )%14( خاك  رطوبت  كنرتل  روش های 

)14%(  برای برنامه ریزی آبیاری در بین كشاورزان وجود دارد. 
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جدول 7- ارزیابی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل مختلف آب و آبیاری

موضوع مورد ارزیابی

   
تعداد پاسخ ها

میزان آگاهی كشاورزان )درصد( 

 رتبه رضیب تغییراتمیانگین 

ناچیز62 14       123روش استفاده از آب بندان

ناچیز1454   123روش های کنرتل رطوبت خاک 

کم1233837روش های بهینه آبیاری سطحی )ثقلی(

ناچیز12313101روش های آبیاری بارانی

ناچیز1234198روش های آبیاری قطره ای 

دیگر روش های آبیاری تحت فشار )آبفشان، 
بابلر، ...(

ناچیز1231550

روش های بهره برداری بهینه از آب با توجه به 
محدودیت ها 

ناچیز1231481

کم1234032آثار زیان بار پرآبیاری

کم1233832راه های پرهیز از ایجاد زه آب ها 

کم1234337تجهیز و نوسازی اراضی 

ناچیز1231754روش تعیین نیاز آبی گیاه و دور آبیاری

نتیجه گیری

پیامد های  و  زهکشی  مرصف،  انتقال،  تأمین،  از  آب  اساساً 
نظر  در  پیوسته  فرآیند  یک  بصورت  باید  آن  زیست محیطی 
گرفته شده و مدیریت واحدی را می طلبد. به عبارت دیگر آب 
و آبیاری و مبانی حاکم بر مدیریت آنها تابع ساختار اداری و 
حوزه های محصور آنها نیست. نتایج پژوهش حارض در خصوص 
تأمین، انتقال و مرصف آب حکایت از این دارد که آب تأمین 
شده از بهره وری مناسب برخوردار نیست. نتیجه ی این فرایند 
که بصورت راندمان پایین آبیاری در سطح مزارع منود عینی پیدا 
می کند، بیان می دارد در کشور که به لحاظ فیزیکی منابع آبی 
مطمئنی در اختیار ندارد، بخش قابل توجه ای از آب تأمین شده 
به هدر می رود. بطوریکه نتایج نشان داده است که عوامل اصلی 
هدررفت آب در مزارع مربوط به انهار خاکی )26%(، پستی و 
بلندی زمین ) 29%( و سیستم نامناسب آبیاری )20%( بوده و 
مزرعه  به  آب  مقدار  چه  که  منی دانند  زارعین  از   %95 حدود 
می دهند. جمع بندی مطالب در زمینه ی تأمین، انتقال و مرصف 
آب حکایت از این دارد که برای رفع کم آبی، افزایش تولید و 
به مراتب بیشرت  تأمین آب  تأمین رفاه اجتامعی وزن گزینه ی 

از انتقال و مرصف آن است. آب با رصف هزینه های هنگفت 
تأمین شده است ولی شبکه ها کامل نیست و در مزرعه درست 
زمینه  در  اطالعات كشاورزان  كلی  بطور  بهره برداری منی شود. 
مقدار آب مرصفی، مدت و فواصل آبیاری بسیار اندك و اساساً 
هیچ معیار مشخصی ندارد. در نتیجه متولیان امور در حوزه های 
کشاورزی و منابع آب عالوه بر اجرای پروژه  های زیربنایی برای 
تأمین، انتقال و مرصف آب )که هزینه های رسسام آوری از منابع 
نظر  در  ضمن  بایستی  است(  شده  آن  انسانی رصف  و  مالی 
اصلی  استفاده کننده های  )که  بهره بردارن  بومی  دانش  گرفنت 
پروژه ها و پایه های اساسی تولید هستند(، تدابیر و برنامه هایی 
برای افزایش دانش فنی آنها داشته باشند تا از خسارت به تولید 
و  تصمیم گیری ها  در  کشاورزان  صورتی که  در  بکاهند.  پایدار 
رشایطی  به  نسبت  باشند،  سهیم  آموزشی  برنامه های  هدایت 
که تصمیم گیری ها بصورت جداگانه، انفرادی و از باال به پایین 
هر  کارشناس  و  کشاورز  دارد.  بیشرتی  اثربخشی  شود،  گرفته 
دو می توانند برای ارتقاء دانش موجود و ترویج آن نقش ایفا 
کنند. یكی از عوامل عمده در هدررفت آب داخل مزرعه عدم 
تجهیز و نوسازی اراضی است. كشاورزان عمدتاً از روش آبیاری 
سطحی مبادرت به آبیاری می كنند. الزمه آبیاری مناسب در این 

کیانی، ع. و عباسی، ف.بررسی میزان آگاهی کشاورزان از مسایل آب و آبیاری
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روش، از یك طرف داشنت شیب یكنواخت برای توزیع مناسب 
آب و جلوگیری از آب گرفتگی مزارع در نقاط پست و از طرف 
دیگر دارا بودن ابعاد مناسب برای استفاده بهینه از آب است. 
هامنطور که عنوان شد عمده جواب ها در این زمینه حكایت بر 
عدم تسطیح زمین ها و قطعات كوچك زمین های تحت آبیاری 

 97 )حدود  آبیاری  سنتی  شیوه های  از  استفاده  بنابراین  دارد. 
درصد(، عدم اطالع از برنامه ریزی آبیاری در مقیاس مزرعه ای، 
باعث  اراضی  نوسازی  و  تجهیز  عدم  و  زراعی  قطعات  تعدد 
شده اند تا آب، این کاالی با ارزش، کارایی الزم و مورد انتظار را 

نداشته باشد. 
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