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ABSTRACT 

One of the most important ways to deal with the water shortage crisis is to increase water productivity in the 

agricultural sector. In this regard, identifying the factors affecting water productivity is of great importance in 

adapting to this issue. Therefore, the present study was planned and conducted to investigate the factors 

affecting water productivity in innovative farmers compared to non-innovative. The research is applied in terms 

of purpose, how to collect descriptive-correlational information and the amount and degree of control over 

variables. In this study, a total of 317 questionnaires were completed and collected. Farmers are divided into 

two groups based on relative productivity: innovative farmers (77 (24.4%)) and non-innovative (238 (75.6%)). 

The mean total score of factors affecting water productivity in non-innovative was 2.83±1.23 (the total score 

was 5), while this score was 3.42±1.36 (the total score was 5) in innovative farmers. The highest difference in 

scores (positive) in the factors affecting water productivity among innovative and non-innovative farmers are 

related to the items "comprehensive view and attitude to all factors in the production chain", "use of proper 

planter" and " implementation of irrigation systems by experienced experts". For better performance of farmers, 

especially in their weaknesses, technical and infrastructural measures as well as improving their knowledge are 

needed. It is suggested that training classes be held for this purpose and that the knowledge of innovative 

farmers be used in these classes. 
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 وری آب کشاورزی در ميان کشاوزان نوآور و غير نوآور در استان قزوينای عوامل موثر بر بهرهمطالعه مقايسه

 1نياعباس ستوده ،*1بيژن نظری، 1محسن اينانلو طايفه يغمورلو

 ، قزوین، ایران.)ره(ی امام خمینی المللنیبشگاه داندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم و مهندسی آب، . 1

 (23/1/1400تاریخ تصویب:  -3/1/1400تاریخ بازنگری:  -7/9/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

است. در این راستا شناسایی  آب در بخش کشاورزی وریبهره افزایش آبی،بحران کم با مقابله یراهکارها نیترتیاهم از با یکی

وری آب از اهمیت باالیی در سازگاری با این موضوع برخوردار است. به همین منظور مطالعه حاضر با بهرهبر  مؤثرعوامل 

یزی و انجام شده ربرنامهوری آب در کشاورزان نوآور در مقایسه با کشاورزان غیر نوآور بر بهره مؤثرهدف بررسی عوامل 

 و درجه میزان نظر از و همبستگی -توصیفی اطالعات یآورمعج نحوه نظر از کاربردی، هدف، نظر ازاست. انجام پژوهش 

پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شده است. کشاورزان بر اساس  317 است. در این مطالعه در مجموع میدانی متغیرها، کنترل

اند. تقسیم شده(( %6/75نفر ) 238(( و کشاورزان غیر نوآور )%4/24نفر ) 77وری نسبی به دو گروه کشاورزان نوآور )بهره

به دست آمده است  (5 کل امتیاز از) 83/2±23/1وری آب در کشاورزان غیر نوآور میانگین امتیاز کل عوامل موثر بر بهره

بوده است. بیشترین اختالف امتیاز )مثبت(  (5 کل امتیاز از) 42/3±36/1در حالی که این امتیاز در کشاورزان نوآور برابر با 

 به جامع نگرش و دیدگاه»های وری آب در بین کشاورزان نوآور و غیر نوآور به ترتیب مربوط به گویهبهرهدر عوامل موثر بر 

 کارشناسان توسط های آبیاریاجرای سامانه»و « مناسب کارنده دستگاه از استفاده»، «تولید زنجیره در موجود عوامل کلیه

ارتقای و همچنین اقدامات فنی و زیربنایی اط ضعف آنان است. برای عملکرد بهتر کشاورزان به خصوص در نق« مجرب

های آموزشی به همین منظور برگزار گردد و از اندوخته دانش کشاورزان گردد کالسآنان مورد نیاز است. پیشنهاد می دانش

 ها استفاده گردد. نوآور نیز در این کالس

 شاورزی.وری نسبی، کامنیت غذایی، بحران آب، بهره: ی کليدیهاواژه

 

 مقدمه
 ریزیبرنامه را خود غذایی امنیت باید آب فشارتحت کشورهای

 دهند. کاهش را خود آب محدود منابع بر فشار و کرده

 ایعمده نقش آب، کننده مصرف بخش ترینبزرگ کشاورزی،

 Nouri et)دارد  غذایی امنیت هایچالش و آب کمبود رفع در

al. 2020)گذشته در ایران شاهد آن بودیم که روند  یهادهه . در

 و تولیدی یهابخش سایر افزایش باالتر از روند جمعیت افزایش

 و هاتیمحدودکه  باعث شده علت همین و است بوده رفاهی

 به غذا تأمین و آب منابع خصوصهب هابخش سایر در ییتنگناها

 آب، بحران با مقابله یراهکارها نیترتیاهم از با آید. یکی وجود

 Nasseri et)ت اس کشاورزی بخش  در "آب وریبهره" شیافزا

al. 2017) .وری آب بیانگر مقدار محصول تولیدی یا درآمد بهره

حل ازای هر واحد آب مصرفی است. اقتصاددانان برای حاصله به

مشکل تولید غذا از منابع آب محدود و جلوگیری از واردات 

 ،کنند تنها راه موجودرویه محصوالت کشاورزی، پیشنهاد میبی

 وری اقتصادیوری فیزیکی و در نهایت بهبود بهرهافزایش بهره

                                                                                                                                                                                                 

  b.nazari@eng.ikiu.ac.ir* نویسنده مسئول:  

بر افزایش  مؤثرعوامل  شناخت(. Heydari, 2014) آب است

 یبندتیاولونیز  و ریأثت میزان بررسی و کشاورزی آب وریبهره

 نتایج به رسیدن اقدامات در این زمینه است. با نیترمهماز  هاآن

 افزایش عملی و علمی مناسب یبسترها توانیم مطالعاتی چنین

تخصیص  اصلی زمینه و ساخته آماده را کشاورزی آب وریبهره

 نمود ممکن نیز را جامعه یهانهیهز کاهش و منابع بهینه

(Salmani Qahiazi and Taghizadeh Beyrami, 2011.) 

وری آب در دنیا صورت گرفته بهره نهیزم درمطالعات زیادی 

 اند.( ارائه شده1ها در جدول )است که برخی از این پژوهش

، شناسایی شدهانجامهای توجه به مطالعات و ارزیابی با

وری آب از اهمیت باالیی در سازگاری با بر بهره مؤثرعوامل 

توان از تجربیات ی برخوردار است و در این زمینه میآبمک

کشاورزان نوآور استفاده نمود. به همین منظور مطالعه حاضر با 

وری آب در کشاورزان بر بهره مؤثرهدف بررسی و ارزیابی عوامل 

یزی و انجام شده ربرنامهنوآور در مقایسه با کشاورزان غیر نوآور 

 است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169420305461#!
mailto:b.nazari@eng.ikiu.ac.ir
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 وری آبشده در زمينه بهرهاممطالعات انج -1جدول 

 شرح پژوهش پژوهشگر )ان(

Geerts and Raes (2009) 
حداقل مقدار مشخصی از رطوبت فصلی خاک  کهیدرصورتاند. نتایج مطالعات نشان داد که ی پرداختهاریآبآب در شرایط کم  وریبهرهدر این پژوهش به بررسی 

 است. مؤثرآب  وریبهرهی در افزایش رایآبکمفراهم شود، برای کشت محصوالت مختلف، 
Bouman et al. (2007) اند.وری آب عنوان کردهآب را راهکاری مناسب برای افزایش بهره مناسب مدیریت ها اعمالآن 

Morsali et al. (2018) 

ها روی عرضه آب کشاورزی تمرکز زیرساخترا انجام دادند؛ نتایج این پژوهش نشان داد  وری آب کشاورزی ایرانسازی تأثیر عوامل زیرساختی در ارتقاء بهرهدلم  
مجهز کردن اراضی »داد. همچنین مؤلفه نشان میها نگری، سیستمی، و فرایندی را به عنوان مسائل اصلی این زیرساختبود و ضعف رویکرد تقاضا محوری، جامع

، از مؤثرترین «های کم مصرف آب از کل این اراضیسهم اراضی پایاب چاههای مجهز به سامانه» و شاخص« گیری و کاربرد آب آبیاریها به تجهیزات اندازهپایاب چاه
تأثیر داشته « وری آب کشاورزیارتقاء بهره»درصد در  87/6حدود « های آب کشاورزیتزیرساخ»آنها بود و مشخص گردید که )با فرض ثابت بودن سایر متغیرها(، 

 است.
Nazari et al. (2018)  ایران تاکید دارند در آبیاری آب موثرتر به منظور مدیریت آب وریبهره بهبود برای یکپارچه هایبرنامه بر تدوین.  

Vazifedoust et al. (2008) است محصوالت این وریبهرهدر  مؤثر عوامل نیترمهم از گیاه و بذر مدیریت آبیاری، که مشخص گردید ذرت و دانهبرنج، پنبه محصوالت وریهبهر این مطالعه در. 
Zamani et al. (2014) باشند. راستاهموش و نوع محصول وری بایستی فرآیند نوع رکه برای افزایش بهره مشخص گردید مختلف محصوالت وریبهره در مطالعات صورت گرفته بر روی 

Nakhjavani Moghaddam 
et al. (2016) داد. یفراوان افزایش محصول را مقدار تولید توانیمبا استفاده از مدیریت نوین  که رسیدند نتیجه این به گندم محصول آبیاری ی مدیریتهاگام ارزیابی با 

Sharifi et al. (2019) کارگیری ابر جاذب در خاک توصیه شده است. وری آب به استفاده توامان از سطوح آبگیر و بهفزایش بهرهدر مطالعه نیز به منظور ا 

Gholami et al. (2016) 
در سامانه  ی سطحی بوده کههاآب بیشتر از سامانه وریبهرهبارانی،  آبیاری هایبه این نتیجه رسیدند که در سامانه قزوین دشت در آبیاری آبوری بهرهبا مطالعه 

 آمد. به دست مترمکعبکیلوگرم بر  25/1تا  43/0بین  ی سطحیهادر سامانه و مترمکعبکیلوگرم بر  2/2تا  61/0بین  وریبهرهبارانی میزان 

Keshavarz and 

Dehghanisanije, 2012)) 

ی تکمیلی، مدیریت حاصلخیزی خاک، مدیریت ذخیره آب در سطوح کوچک، ، آبیـاریـاریآب اند از: کـمعبارتوری آب کارهای افزایش بهرهراه از عدادیدر مجموع ت
. اصـالح ارقـام یورزخاک و بـدون یورزخاک ، مدیریت زراعی خاک شامل کـمهوشمندفشار و آبیـاری های آبیاری تحتشامل روش استفاده از سامانه آبیاری نوین

ها، بهبود رشد اولیه و پوشـش سـطح خـاک، کاهش ت و بیماریاآف جهیم و کـاهش میـزان افت عملکرد درنتطور غیرمستقیم با تولید ارقـام مقـاوتواند بهنیز می
 وری آب شودی منجر به افزایش بهرههـای محیطـحساسیت به خشکی و سـایر تـنش

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

در منطقه مورد مطالعه در طول و عرض جغرافیایی استان قزوین 

دقیقه  51درجه و  50دقیقه تا  44درجه و  48حوزه مرکزی بین 

درجه  36دقیقه تا  24درجه و  35گرینویچ و  النهارنصفشرقی از 

دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا قرار دارد. مجموع  48و 

اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و باغی استان قزوین به طور 

که از این مقدار حدود  هزار هکتار بوده 764/335متوسط 

ی و حدود ( آبدرصد 5/66هزار هکتار )معادل  439/223

درصد( به صورت دیم بوده  5/33هزار هکتار )معادل  325/112

 Agricultural Statistics, 2019a and Agricultural) است

Statistics, 2019b) با مطالعه در زمینه پژوهش و بررسی .

، ملی و فراملی و گردآوری مطالعات پیشین در سطح استان

وری آب عامل موثر بر بهره 31های میدانی اطالعات و داده

 ( ارائه شده است.2شناسایی شدند. این عوامل در جدول )

 روش تحقيق

ف ها بر اساس طیابزار پیمایش استفاده از پرسشنامه بود. ارزیابی

( و خیلی 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1لیکرت )خیلی کم )

ها به صورت کامال تصادفی انجام شدند. انتخاب نمونه ((5زیاد )

(( 1کوکران )فرمول ) فرمول ی مورد نیاز بر اساسنمونه بود. تعداد

پرسشنامه تهیه  317 نمونه محاسبه شد و در این مطالعه 287

 شده است.
 

 وری آبعوامل موثر بر بهره -2جدول 
 عالمت اختصاری عامل )گویه( ردیف

 EFW1 یادگیری و آموزش رایب کشاورز تحصیالت سطح 1

 EFW2 باکیفیت آب از استفاده 3

 EFW3 آب ذخیره استخر از استفاده 3

 EFW4 شب و عصر در آبیاری 4

 EFW5 منظم طوربه تناوب از استفاده 5

 EFW6 لوله و بتنی کانال با آب انتقال 6

 EFW7 فشارتحت آبیاری سامانه از استفاده 7

 EFW8 منطقه اقلیم به توجه با بمناس رقم از استفاده 8

 EFW9 نهال و نشایی کشت از استفاده 9

 و رقم نوع به توجه با بذر مناسب میزان از استفاده 10

 کاشت نحوه
EFW10 

 EFW11 مناسب کشت رعایت زمان 11

 EFW12 مناسب برداشت رعایت زمان 12

 و کارشناسان طراحی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت 13

 روزانهبازدید 
EFW13 

کم  یا ورزیبی خاک صورتبه محصول کاشت 14

 ورزیخاک
EFW14 

 EFW15 مناسب کارنده دستگاه از استفاده 15

 EFW16 مناسب خاک بافت بودن دارا 16

 و خاک اصولی )آزمایش صورتبه کود از استفاده 17

 ها(توصیه
EFW17 

 EFW18 مناسب زمان در کود از استفاده 18

 EFW19 هرز علف و آفات با مؤثر همبارز 19

 EFW20 محصول مکانیزه برداشت 20

 EFW21 ضایعات کمترین با محصول برداشت 21

 نوین، )آبیاری توسعه برای بانکی تسهیالت از استفاده 22

 و.( کردن مکانیزه
EFW22 

 EFW23 اراضی نوسازی و یکپارچگی و تسطیح 23

 EFW24 مجرب رشناسانکا توسط های آبیاریسامانه اجرای 24

 کارشناسان با همکاری و متخصص نیروهای از استفاده 25

 دانشگاه اساتید و
EFW25 

کارآمد )بذر، ماشین و  و نوین فنّاوری از استفاده 26

 نوین( آبیاری سیستم
EFW26 

 EFW27 توسعه و تحقیق امر در گذاریسرمایه 27

 زنجیره در موجود عوامل کلیه به جامع نگرش و دیدگاه 28

 تولید
EFW28 

 EFW29 مکانیزاسیون سطح 29

 توصیه از استفاده و کشاورزی جهاد مراکز به مراجعه 30

 کارشناسان
EFW30 

 EFW31 آبیاری و کشاورزی آموزشی هایدوره از استفاده 31

 

https://wra.areeo.ac.ir/article_116950_99ee618a6a3b2978c4933da95e3bc6c0.pdf
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 (1رابطه )
𝑛 =

𝑁𝑡2𝑝𝑞

𝑁𝑑2+𝑡2𝑝𝑞
 

: ضریب اطمینان، tیعت آماری، : تعداد کل جمNکه در آن 

p ،احتمال وجود صفت در جامعه :q احتمال عدم وجود صفت در :

 گیری است.: دقت نمونهdجامعه و 

ها از طریق تصدیق متخصصین و روایی پرسشنامه

ها یید قرار گفت و پایایی پرسشنامهتأکارشناسان حوزه آب مورد 

 %76و مقدار آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شدند 

قبول قابل و متوسط را %75را کم،  %45 ییایضریب پا ،رونباخ)ک

به  (Cronbach, 1951))کرده است  پیشنهاد زیاد را %95 ضریب و

توصیفی  برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار. دست آمد

شده  استفاده و استنباطی )آزمون تی( ی(فراوان )میانگین، درصد

 است.

نسبی آب  وریبهرهشاورزان نوآور از شاخص برای تعیین ک

 وریوری در شرایط فعلی نسبت به بهره(( )بهره2آبیاری )فرمول )

 .(Jenab and Nazari, 2019)در شرایط پتانسیل( استفاده شد 

𝑅𝑊𝑃 (2رابطه ) =
𝑊𝑃𝑎

𝑊𝑃𝑝
 

وری بهره : WPaوری نسبی،شاخص بهره :RWPکه در آن

وری در شرایط پتانسیل است و در بهره: WPp در شرایط فعلی و

را اختیار کند و به معنای  یکتواند مقدار بهترین حالت می

 است.وری آب پتانسیل دستیابی به بهره

از اطالعات میدانی  وری در شرایط فعلیبهرهبرای محاسبه 

 وری در شرایط پتانسیلبهرهها استفاده به عمل آمد. و پرسشنامه

ریافت شده از اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی های دنیز از داده

ی بیشینه عملکرد محصوالت و استان قزوین به منظور محاسبه

برای محاسبه (NetWat) اطالعات به دست آمده از سند ملی آب 

حجم آب مصرفی در شرایط ایده آل بهره گرفته شد. با توجه به 

سان اورزان یکوری آب برای مقایسه کشاینکه مقدار پتانسیل بهره

شود، عدم قطعیت برآورد نیازآبی تأثیری در در نظر گرفته می

مقایسه آنان نخواهد داشت. کشاورزانی که در چارک اول این 

(( %4/24نفر ) 77شاخص قرار گرفتند به عنوان کشاورزان نوآور )

(( در نظر %6/75نفر ) 238و مابقی به عنوان کشاورزان غیر نوآور )

 گرفته شدند.

 ايج و بحثنت
وری آب در های موثر در بهرهگویه ( میانگین و رتبه3جدول )

 83/2ها دهد. میانگین کل گویهکشاورزان غیر نوآور را نشان می

 به دست آمد. 23/1 معیار انحراف با( 5 کل امتیاز از)

 

 وری آب در کشاورزان غير نوآورهای موثر در بهرهميانگين و رتبه گويه -3جدول 

ف
دی

ر
 

عالمت 

 اختصاری
 میانگین

رتبه در 

 میانگین
 انحراف معیار

رتبه در 

ف انحراف معیار
دی

ر
 

عالمت 

 اختصاری
 میانگین

رتبه در 

 میانگین
 انحراف معیار

رتبه در 

 انحراف معیار

1 EFW1 25/2 19 361/1 11 17 EFW17 06/3 11 56/0 28 

2 EFW2 52/4 5 13/1 17 18 EFW18 82/4 2 81/0 24 

3 EFW3 82/1 22 62/1 9 19 EFW19 81/2 15 62/0 27 

4 EFW4 06/3 11 38/0 29 20 EFW20 05/4 6 70/1 8 

5 EFW5 51/3 8 88/1 5 21 EFW21 58/3 7 33/1 12 

6 EFW6 05/4 6 43/1 10 22 EFW22 97/2 13 01/2 1 

7 EFW7 80/2 16 99/1 3 23 EFW23 45/3 9 95/1 4 

8 EFW8 54/4 4 90/0 23 24 EFW24 45/1 23 27/1 14 

9 EFW9 96/1 21 71/1 7 25 EFW25 23/1 26 92/0 21 

10 EFW10 55/2 17 82/1 6 26 EFW26 00/3 12 00/2 2 

11 EFW11 73/4 3 93/0 20 27 EFW27 25/1 24 97/0 19 

12 EFW12 87/4 1 69/0 25 28 EFW28 24/1 25 91/0 22 

13 EFW13 12/1 27 68/0 26 29 EFW29 18/3 10 00/1 18 

14 EFW14 03/1 28 37/0 30 30 EFW30 05/2 20 16/1 16 

15 EFW15 83/2 14 28/1 13 31 EFW31 45/1 23 25/1 15 

16 EFW16 47/2 18 43/1 10           23/1 - 83/2 میانگین کل - 

 

مان رعایت ز»ها به ترتیب مربوط به بیشترین امتیاز گویه

رعایت »و « ود در زمان مناسباستفاده از ک»، «برداشت مناسب

در مقابل کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به « زمان کشت مناسب

، «ورزیخاک کم یا ورزیخاک بی صورتبه محصول کاشت»

بازدید  و کارشناسان طراحی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت»

 کارشناسان با همکاری و متخصص نیروهای از استفاده»و « روزانه

ها در مقایسه ( وضعیت گویه1بوده است. شکل )« نشگاهدا اساتید و

دهد. کشاورزان غیر نوآور در ( را نشان می3با حد میانگین )امتیاز 

وری آب در حالت متوسط به پایین موثر بر بهره هایگویهاکثر 

اقدامات ها قرار دارند. برای عملکرد بهتر کشاورزان در این زمینه
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مورد نیاز  بردارانرتقای دانش بهرهاو همچنین فنی و زیربنایی 

 Farahza and Nazari (2020) ،Thindaهای در پژوهش است که

et al. (2020) و Dossah et al. (2003) نیز اشاره شده است. 

 آبوری های موثر در بهرهگویه ( میانگین و رتبه4جدول )

 از) 42/3ها دهد. میانگین کل گویهدر کشاورزان نوآور را نشان می

 به دست آمد. 36/1 معیار انحراف با( 5 کل امتیاز

 
 غير نوآوردر کشاورزان ( 3)امتياز ها در مقايسه با حد ميانگين وضعيت گويه -1شکل 

 

 نوآوروری آب در کشاورزان های موثر در بهرهميانگين و رتبه گويه -4جدول 

ف
دی

ر
 

عالمت 

 اختصاری
 میانگین

رتبه در 

 میانگین
 ارانحراف معی

رتبه در 

ف انحراف معیار
دی

ر
 

 میانگین عالمت اختصاری
رتبه در 

 میانگین
 انحراف معیار

رتبه در 

 انحراف معیار

1 EFW1 19/2 23 45/1 13 17 EFW17 10/3 14 90/0 24 

3 EFW2 23/4 7 33/1 17 18 EFW18 65/4 3 14/1 23 

3 EFW3 37/2 20 90/1 5 19 EFW19 80/2 17 61/0 26 

4 EFW4 00/3 16 45/0 27 20 EFW20 57/4 4 18/1 21 

5 EFW5 62/3 10 64/1 8 21 EFW21 84/3 8 42/1 15 

6 EFW6 49/4 5 17/1 22 22 EFW22 72/2 18 05/2 1 

7 EFW7 33/3 12 98/1 3 23 EFW23 08/3 15 96/1 4 

8 EFW8 95/4 1 45/0 27 24 EFW24 22/2 22 85/1 6 

9 EFW9 41/1 29 21/1 20 25 EFW25 61/1 27 44/1 14 

10 EFW10 99/1 24 49/1 11 26 EFW26 18/3 13 00/2 2 

11 EFW11 47/4 6 27/1 19 27 EFW27 76/1 26 57/1 9 

12 EFW12 82/4 2 73/0 25 28 EFW28 27/2 21 81/1 7 

13 EFW13 46/1 28 28/1 18 29 EFW29 35/3 11 39/1 16 

14 EFW14 41/1 29 21/1 20 30 EFW30 57/2 19 14/1 23 

15 EFW15 68/3 9 28/1 18 31 EFW31 78/1 25 55/1 10 

16 EFW16 08/3 15 48/1 12 36/1  42/3 میانگین کل  

 

 رقم از استفاده»ها به ترتیب مربوط به بیشترین امتیاز گویه

و « رعایت زمان کشت مناسب»، «منطقه اقلیم به توجه با مناسب

در مقابل کمترین امتیاز به ترتیب « استفاده از کود در زمان مناسب»

 کم یا ورزیخاک بی صورتبه محصول کاشت »مربوط به 

 آبیاری مدیریت»، «(استفاده از کشت نشایی و نهال« )»ورزیخاک

 از ادهاستف»و « بازدید روزانه و کارشناسان طراحی اساس بر مناسب

بوده  «دانشگاه اساتید و کارشناسان با همکاری و متخصص نیروهای

( 3ها در مقایسه با حد میانگین )امتیاز ( وضعیت گویه2است. شکل )

وری های موثر بر بهرهدهد. کشاورزان نوآور در اکثر عاملرا نشان می

 گیرند.آب در حالت متوسط به باال قرار می

امتیاز )مثبت و منفی( عوامل  ( رتبه در اختالف5جدول )

 را نشانغیر نوآور و نوآور وری آب در بین کشاورزان موثر بر بهره

( به ترتیب مربوط به مثبتدهد. بیشترین اختالف امتیاز )می

 زنجیره در موجود عوامل کلیه به جامع نگرش و دیدگاه»های گویه

 اجرای» و « مناسب کارنده دستگاه از استفاده» ، «تولید

در مقابل کمترین « مجرب کارشناسان توسط آبیاریهای سامانه

 کود از استفاده»اختالف امتیاز )مثبت( به ترتیب مربوط به 

 تناوب از استفاده»، «ها(توصیه و خاک اصولی )آزمایش صورتبه

بوده است. بیشترین « مکانیزاسیون سطح»و « منظم طوربه

 میزان از استفاده»به اختالف امتیاز )منفی( به ترتیب مربوط 
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 کشت از استفاده»، «کاشت نحوه و رقم نوع به توجه با بذر مناسب

در « اراضی نوسازی و یکپارچگی و تسطیح»و « نهال و نشایی

 آبیاری»مقابل کمترین اختالف امتیاز )منفی( به ترتیب مربوط به 

 و آموزش برای کشاورز تحصیالت سطح« )»شب و عصر در

 با مؤثر مبارزه» و « مناسب برداشت ت زمانرعای»، «(یادگیری

بوده است. نتایج به دست آمده همانند پژوهش « هرز علف و آفات

Farahza et al. (2019) دهد از دانش کشاورزان نوآور در نشان می

 توان استفاده نمود.   وری آب میی افزایش بهرهزمینه

 
 نوآوردر کشاورزان  (3)امتياز ن ها در مقايسه با حد ميانگيوضعيت گويه -2شکل 

 غير نوآورو نوآور وری آب در بين کشاورزان رتبه در اختالف امتياز )مثبت و منفی( عوامل موثر بر بهره -5جدول 

ف
دی

ر
 

عالمت 
 اختصاری

اختالف  کشاورزان غیر نوآور کشاورزان نوآور
 هامیانگین

رتبه در اختالف 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین هامیانگین

1 EFW1 19/2 45/1 25/2 11 ns06/0- 21 

3 EFW2 23/4 33/1 52/4 17 **29/0- 25 

3 EFW3 37/2 90/1 82/1 9 **55/0 5 

4 EFW4 00/3 45/0 06/3 29 ns06/0- 21 

5 EFW5 62/3 64/1 51/3 5 **11/0 17 

6 EFW6 49/4 17/1 05/4 10 **44/0 9 

7 EFW7 33/3 98/1 80/2 3 ns53/0 6 

8 EFW8 95/4 45/0 54/4 23 **41/0 10 

9 EFW9 41/1 21/1 96/1 7 **55/0- 27 

10 EFW10 99/1 49/1 55/2 6 **56/0- 28 

11 EFW11 47/4 27/1 73/4 20 **26/0- 24 

12 EFW12 82/4 73/0 87/4 25 ns05/0- 20 

13 EFW13 46/1 28/1 12/1 26 **34/0 12 

14 EFW14 41/1 21/1 03/1 30 **38/0 11 

15 EFW15 68/3 28/1 83/2 13 ns85/0 2 

16 EFW16 08/3 48/1 47/2 10 ns61/0 4 

17 EFW17 10/3 90/0 06/3 56/0 **04/0 18 

18 EFW18 65/4 14/1 82/4 81/0 **17/0- 22 

19 EFW19 80/2 61/0 81/2 62/0 ns01/0- 19 

20 EFW20 57/4 18/1 05/4 70/1 **52/0 7 

21 EFW21 84/3 42/1 58/3 33/1 ns26/0 14 

22 EFW22 72/2 05/2 97/2 01/2 ns25/0- 23 

23 EFW23 08/3 96/1 45/3 95/1 ns37/0- 26 

24 EFW24 22/2 85/1 45/1 27/1 **77/0 3 

25 EFW25 61/1 44/1 23/1 92/0 **38/0 11 

26 EFW26 18/3 00/2 00/3 00/2 ns18/0 15 

27 EFW27 76/1 57/1 25/1 97/0 **51/0 8 

28 EFW28 27/2 81/1 24/1 91/0 **03/1 1 

29 EFW29 35/3 39/1 18/3 00/1 **17/0 16 

30 EFW30 57/2 14/1 05/2 16/1 **52/0 7 

31 EFW31 78/1 55/1 45/1 25/1 **33/0 13 

   23/1 83/2 36/1 42/3 میانگین کل

 بودن است. دارنامع ريغدرصد و  5درصد،  1ادار بودن در سطح ی معنبه ترتيب نشان دهنده nsو  *، **
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عوامل موثر بر  اختالف امتیاز )مثبت و منفی(( 3شکل )

دهد. غیر نوآور را نشان میو نوآور وری آب در بین کشاورزان بهره

عامل دارای  20وری آب، عامل موثر بر بهره 31شود از مشاهده می

امل دارای اختالف امتیاز منفی ع 11اختالف امتیاز مثبت و 

رای دهد بها نشان میاند. اختالف امتیاز )مثبت و منفی( گویهبوده

و  ریزیوری آب نیاز به اولویت گذاری، برنامهارتقا و افزایش بهره

 وری آب است.های موثر بر بهرهاقدامات اساسی در زمینه

 

 
 و غير نوآور وری آب در بين کشاورزان نوآوربر بهره . اختالف امتياز )مثبت و منفی( عوامل موثر3شکل 

 

 گيری نتيجه
ه ها در کشاورزان نوآور بنتایج نشان دادند بیشترین امتیاز گویه

، «منطقه اقلیم به توجه با مناسب رقم از استفاده»ترتیب مربوط به 

 «استفاده از کود در زمان مناسب»و « رعایت زمان کشت مناسب»

 محصول کاشت» مترین امتیاز به ترتیب مربوط به در مقابل ک

استفاده از کشت « )»ورزیخاک کم یا ورزیخاک بی صورتبه

 طراحی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت»، «(نشایی و نهال

 و متخصص نیروهای از استفاده»و « بازدید روزانه و کارشناسان

امتیاز است. بیشترین « دانشگاه اساتید و کارشناسان با همکاری

ت رعای»ها در کشاورزان غیر نوآور نیز به ترتیب مربوط به گویه

و « استفاده از کود در زمان مناسب»، «زمان برداشت مناسب

در مقابل کمترین امتیاز به ترتیب « رعایت زمان کشت مناسب»

 کم یا ورزیخاک بی صورتبه محصول کاشت»مربوط به 

 طراحی اساس بر مناسب آبیاری مدیریت»، «ورزیخاک

 و متخصص نیروهای از استفاده»و « بازدید روزانه و کارشناسان

بود. این نتایج نشان « دانشگاه اساتید و کارشناسان با همکاری

ی نقاط قوت و ضعف کشاورزان نوآور و غیر نوآور در عوامل دهنده

 وری آب است. موثر بر بهره

 متیازها نشان دادند بیشترین اختالف اهمچنین ارزیابی

وری آب در بین کشاورزان نوآور و غیر )مثبت( عوامل موثر بر بهره

 عوامل کلیه به جامع نگرش و دیدگاه»نوآور به ترتیب مربوط به 

و « مناسب کارنده دستگاه از استفاده»، «تولید زنجیره در موجود

است که « مجرب کارشناسان توسط آبیاری هایاجرای سامانه»

ن نوآور عملکرد بهتری در این عوامل دهد کشاورزانشان می

اند. کمترین اختالف امتیاز )مثبت( به ترتیب مربوط به داشته

، «ها(توصیه و خاک اصولی )آزمایش صورتبه کود از استفاده»

بوده « مکانیزاسیون سطح»و « منظم طوربه تناوب از استفاده»

ه باست. بیشترین اختالف امتیاز )منفی( نیز به ترتیب مربوط 

، «کاشت نحوه و رقم نوع به توجه با بذر مناسب میزان از استفاده»

 و یکپارچگی و تسطیح»و « نهال و نشایی کشت از استفاده»

بوده است. در مقابل کمترین اختالف امتیاز « اراضی نوسازی

 سطح« )»شب و عصر در آبیاری»)منفی( به ترتیب مربوط به 

 رعایت زمان»، «(ییادگیر و آموزش برای کشاورز تحصیالت

بوده است. « هرز علف و آفات با مؤثر مبارزه» و « مناسب برداشت

برای عملکرد بهتر کشاورزان به خصوص در نقاط ضعف آنان 

آنان مورد نیاز  ارتقای دانشو همچنین اقدامات فنی و زیربنایی 

های آموزشی به همین منظور گردد کالساست. پیشنهاد می

دوخته دانش کشاورزان نوآور نیز در این برگزار گردد و از ان

ها استفاده گردد. همچنین الزم است برای درک بهتر این کالس

عوامل تحقیقات جامعی با جزئیات بیشتر به صورت مستمر در 

 سطوح مختلف انجام شود.

 "گونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود نداردهيچ"
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