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  چكيده
هاي زيرزميني   رويه آب پايين بودن عملكرد آبياري سطحي و وجود مشكالتي چون مصرف بي

يعي در زمينه گسترش طور وس هاي اجرايي به هاي اخير سازمان در سال است كه رديدهگسبب 

ين هاي فراوان از ا وجود حمايت اما با. گذاري كنند اندوز اقدام به سرمايه هاي آب فناوري

گيري  بهرهاين مقاله به واكاوي داليل عدم . ان از آن هستيمزارعاستقبال عدم شاهد فناوري 

ژوهش به شكل تحقيق اين پ .پردازد ميروستاي بيلو مريوان  درفناوري آبياري باراني زارعان از 

هاي ميان  و واكنش ها كنش ،اين روشدر . است  تحليل چند ديدگاهي انجام شده و موردي

راي محقق ب، و اين امكان شود واكاوي مي خاص به طور عميق تغييرِ يك پديده موجد عوامل

 نظرمورد اطالعات .ست يابددپديده  دربارة آن به يك مفهوم كلي و جامع كهد آي وجود مي  به

هاي  يافته. گرفته استل تعاوني مورد تحليل قرار عاممدير ديد زارعان، كارشناسان ترويج و  زا

عوامل متعددي چون فشارهاي سازماني، تأمين اعتبارات با يارانه  كه دهد اين پژوهش نشان مي

نوآوري مربوطه پذيرش و انتشار دم پرداخت هزينه احداث از سوي زارعان در و عمناسب، 

هاي زارعان شامل  ويژگي) الف: عوامل عدم تداوم اين فناوري عبارتند ازهمچنين . ر استمؤث

 اي و پراكنده چند قطعه ،كوچك آنها، و نيز هارتو مسطح سواد  و پايين بودن باال بودن سن

ناسازگاري فناوري به سبب باال بودن سطح ايستايي آب در منطقه، ) ب آنها؛مزارع بودن 

هاي رسي با كيفيت باال، عدم محدوديت آب در  زمينوجود بادخيز بودن منطقه،  ،بارندگي زياد

   .ضعف نظام اجرايي) ج زمين؛ ومنطقه و كيفيت پايين قطعات 
                                                 

    دانشگاه تبريز ،عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي مراغه و كارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي  * *
†
  دانشگاه شيراز ،ي دانشكده كشاورزياستاد ترويج و آموزش كشاورز **
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  .مطالعه موردي/مريوان)/روستا(بيلو / آبياري باراني، :ها واژه كليد
  

* * *  
 مقدمه

ي مدرن پمپاژ آب و پايين بودن راندمان آبياري سطحي، دسترسي زارعان به فناور

هاي زيرزميني  رويه از آب برداري بي وجود انرژي ارزان فسيلي در كشور موجب بهره

رو، در  از اين. )۱۳۶۵رحمانيان، (شده و حيات اين منبع را به خطر انداخته است 

هاي وسيعي را در جهت گسترش  گذاري هاي اجرايي سرمايه هاي اخير سازمان سال

هاي سرمايه و زمين  عنوان راهكاري در راستاي استفاده از نهاده به اندوز هاي آب فناوري

ين هاي فراوان از ا اما باوجود حمايت. اند به جاي آب در جهت افزايش توليد انجام داده

 ۱۰۰از هر  شايان ذكر است كه. اند ان از آن چندان استقبال نكردهزارعها،  نوع فناوري

راجرز ( دشو مورد به فراموشي سپرده مي۹۰و  بديا ميمورد گسترش  ۱۰مورد نوآوري، 

 كردندرد  را زارعان توصيه كاربرد كود براي ذرت، مثال در مكزيك .)۱۳۷۳و شوميكر، 

زارعان فيليپيني  .)Goldwin, 1983(چون قيمت آنها از قيمت واقعي ذرت باالتر بود

 نخست به نظر آنها ازير، نپذيرفتندتوصيه كاربرد كود شيميايي قبل از برداشت برنج را 

قبل از برداشت بر عملكرد  آن كاربرد دوم، نبودمنطقه مناسب  برايكود شيميايي 

آن را بارندگي شديد  سومبرد،  يها را باالتر م هزينه گذاشت بلكه تأثيري نمي محصول

نتايج  بود و نيازي به كود نداشت؛غني و حاصلخيز  منطقهخاك  چهارم و شست، مي

  ).Fujisaka, 1993(فته آنها را تأييد كرد گتحقيقات بعدي 

يكي ديگر از  ،شهرستان مريوان در يلوبوآوري آبياري باراني در روستاي ن  تداومدم ع

 دن به عوامل شكستبر يپ. است كه به شكست انجاميده است اي انهنوآور طرح صدها

ات ناسب با مقتضيتنظام تحقيق و ترويج كشاورزي م كه شود يسبب م طرح مذكور

. برگزيند ها ايجاد و نشر فناوريراهبرد بهتري را براي در راستاي توسعه پايدار، و زمان 
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و عوامل مؤثر درعدم تداوم آن،  رايند نشر آبياري باراني در منطقه مورد مطالعهبررسي ف

  .دهد هدف اين تحقيق را تشكيل مي

آن  از پذيرش اوليهادامه استفاده از نوآوري پس  به معناي عدم  نوآوري تداومدم ع

 تداومگيري رفتار پيشين فرد مربوط شود، عدم  اگر پذيرش نوآوري به شكل. است

در زمينه مطالعات اندكي كه . يردشكل نگافتد كه رفتار جديد  نوآوري زماني اتفاق مي

بسياري از  كارگيري حاكي از عدم استمرار به نوآوري انجام شده است تداومعدم 

نوآوري  تداومعدم  دليل برايدست كم دو . )۱۳۷۳جرز و شوميكر، را(است  ها نوآوري

در يك جامعه متحول و در حال تغيير ممكن است عدم  ؛جايگزيني) ۱ :وجود دارد

ايده يعني بهتر باشد،  هاي استفاده از يك نوآوري به دليل جايگزيني نوآوري تداوم

فرد  ؛سرخورگي) ۲ .شود كه روزي نوآوري بوده است اي مي جديد جايگزين ايده

. دممكن است به دليل عدم رضايت از عملكرد نوآوري ادامه استفاده از آنرا متوقف كن

اندك بودن  مناسب نبودن نوآوري براي فرد و ممكن است به دليل نديم عدم رضايت

دم آگاهي فرد نسبت به ها، و يا ع روشساير نسبت به مزبور  مزيت نسبي روش

 ).همان( ري و در نتيجه استفاده غلط از آن باشدچگونگي استفاده از نوآو

هاي شخصي افراد را بر اساس آهنگ تند و كند عدم  برخي از پژوهشگران، ويژگي

كساني كه داراي آهنگ سريع هستند، سطح " عموما ؛اند دهنوآوري تعيين كر تداوم

 .كنند ار ميبرقر و تماس اندكي با ماموران تغيير ي دارندمنزلت اجتماعي پايين وآموزش 

باالتري تداوم آهنگ عدم  ازكه  دارندهايي شبيه ديرپذيران  دهندگان ويژگي تداومعدم 

  ).همان( دارندبرخور

مطالعات فني و اقتصادي را ايجاب  انجام آبياري باراني ضرورت عدم تداوم فناوري

 فن در يك مطالعه با استفاده از )Tecle and Yitayew,1990(يتايو تكله و  .كند مي

اقدام به رتبه بندي تعداد  ‐ )۲(ريزي توافقي الگوي برنامه ‐  )۱(گيري چند معياري تصميم

با توجه  را آبياريهاي  روشركدام از هآنها در اين مطالعه  .ندا هآبياري نمود روش ۱۰
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راندمان آبياري، دبي جريان آب، كيفيت  :دنمورد ارزيابي قرار داد هاي زيربه معيار

گذاري، هزينه اوليه، هزينه عمليات و نگهداري، نياز به  لوژيكي، رسوبشيميايي و بيو

ناوري مورد نياز، فمتخصص الكترونيك، مهارت مديريتي زياد، كاربري فشرده، سطح 

، تغييرات )شني، لومي، رسي(پذيري خاك  سطح مصرف انرژي، تنوع در ظرفيت نفوذ

اندازه مزرعه، شكل هندسي   عمق خاك، مسئله زهكشي، سطح ايستايي آب زير زميني،

ميزان تحقق  ،زمين، توپوگرافي زمين، تنوع محصول، سرعت باد و درجه حرارت

با منابع مختلف آب، نياز به  نظامافزايش راندمان آبياري، قابليت سازگاري  ،اهداف

 آنها دريافتند .هاي نامطلوب خاك و كيفيت ،زهكشي، سازگاري با شرايط آب و هوايي

آبياري در ميان فن  آخرين به عنوان )۴(به عنوان بهترين و ويل مو )۳(سطحيآبياري  كه

ـ ويل  باراني ثابت، باراني متحركشياري، مسطح، نواري،  آبياري سطحي، شياري فنون

  . گيرند مي جايدر مدل  اي سطحي زير زميني و قطره اي مو، سنتر پيوت، قطره

ريزي توافقي با روش تحليل  امهبه كمك مقايسه روش برن )۱۳۷۵خليلي، ( خليلي

گيري  تصميمكه  وي معتقد است. ه استهاي آبياري پرداخت به ارزيابي روش )۵(اي سلسله

 آن كارايي مؤثر بر ميزان در انتخاب يك فناوري خاص بدون توجه به نقش عوامل

 از اين رو،. را برآورده نسازد نياز آبياري منطقه در نتيجهو  نباشدهينه بممكن است 

 بنابراين، او. نادرست استبر مبناي راندمان آبياري در بسياري موارد صرفاً گيري  تصميم

و بر اساس معيارهاي  كرده گزينه آبياري را با استفاده از اين دو روش مقايسه ۱۰

نتايج اين دو روش  مقايسه. است مختلف، از نظر بهينه بودن مورد ارزيابي قرار داده

توافقي از مبناي رياضي و  روش نسبت به اي ليل سلسلهروش تح دهد كه نشان مي

دو روش، آبياري سطحي هر نتايج همچنين بر اساس . معتبرتري برخوردار است نظري

  .گيرد يدر اكثر شرايط در اولويت اول انتخاب قرار م

هزينه به ارزيابي  ‐بر اساس مدل منفعت  )Regev et al., 1990( راجو و همكاران

براي  خواستند دريابند كه آنها مي. ي سنتي و آبياري تحت فشار پرداختنداقتصادي آبيار
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يا آبياري تحت  )ايينپكارايي  داراي اماكاربر  ،ارزان(كدام الگوي آبياري، آبياري سنتي 

اين موضوع  .توجيه اقتصادي وجود دارد ،)بر اما داراي كارايي باال رمايهگران، س(فشار 

بر آن محدوديت آب روبرو هستيم و نوع خاك متفاوت با در آن در نواحي خشك كه 

رو، آنها كوشيدند كه به اين  از اين. كند اهميت پيدا ميگذارد،  تأثير ميآبياري  نظام

داليل و پاسخ مثبت است توجيه اقتصادي دارد، اگر  نظام آيا اين :ها پاسخ دهند پرسش

گذاري جزئي در اين زمينه آيا سرمايه  پاسخ منفي است شرايط آن چگونه است؟ و اگر

بدون تنزل  اي آبياري قطره ها نشان داد كه آزمايش ؟خيرتوجيه اقتصادي دارد يا 

گيري شد  چنين نتيجه در نهايت اين. شود مي دار مصرف آب يكاهش معنعملكردسبب 

ا يارانه ب اعتبارات دريافترط ش بهفناوري آب اندوز تنها زمينه گذاري در  سرمايه كه

داراي  )سبزيجات و محصوالت باغي( و پردرآمد محصوالت جديد كشت و مناسب

نابع آبي، ط كمبود مفناوري آبياري باراني در شراي همچنين. خواهد بودتوجيه اقتصادي 

و امكان كشت آنها، دسترسي به سرمايه، وجود  درآمد پر وجود بازار براي محصوالت

است در ها داراي توجيه اقتصادي  دهيك نهاد سالم و قوي براي بازاريابي و عرضه نها

   .داردن اقتصادي توجيه كشت فناوري با الگوي سنتيصورت اين  غير اين

يوت سبب تغيير پ فناوري آبياري سنتر معتقد است )Lichtenberg, 1989( ليچتنبرگ

بوبات ح و كه ذرت آبي جايگزين سورگوم  طوري هرديده، بگ زراعيدار الگوي  معني

 ضعيف هاي همچنين اين فناوري سبب افزايش كشت زمين .ده استشريز 

عملكرد  داراي هاي كشت خاك انسبب اعتراض شديد مخالف اين موضوع .است گرديده

كودهاي بيشتر ها سبب مصرف  كشت اين زمينشود چرا كه  مي شني ياه خاك و پايين

طالعه نيز نشر نتايج م .گردد هاي زير زميني مي ي آبگآلودو در نتيجه  شيميايي و سموم

  .كند تأييد ميهاي شني  را در زمين فناورياين 

فناوري  كنند كه از مياشاره  )Caswell and Zilberman, 1986( ول و زيلبرمن كاس

و قيمت آب  كيفيت خاك پايين شود كه آبياري باراني بيشتر در مناطقي استفاده مي
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نگين و تسطيح سخاك  راياد هاي فناوري سنتي بيشتر در زمين از كه باالست در حالي

سبب افزايش آبياري باراني فناوري  كه آنها همچنين دريافتند. گردد شده استفاده مي

سبب باال رفتن  اندوز آبهاي  فناوري .گردد مصرف انرژي و كاهش مصرف آب مي

اما ممكن است ارزش و قيمت شده است  )شني( هاي نامرغوب اوليه قيمت خاك

  .لحاظ جنس خاك و عمق آب كاهش دهد از مرغوب راهاي  خاك

در كاليفرنيا  را اين فناوري انتخاب  ۱۹۸۵در سال  همچنينول و زيلبرمن  كاس

اي و  احتمال استفاده از سه الگوي آبياري سطحي، قطرهو مورد مطالعه قرار دادند، 

 كه دريافتند آنها. وسيله باغداران دره مركزي كاليفرنيا را بررسي نمودنده باراني ب

رايط محيطي در افزايش استفاده شقيمت باالي آب، توليد محصوالت خشكباري و 

هاي زير زميني استفاده  آباز كه  زارعاني. استاي مؤثر  هاز آبياري باراني و قطر

گيرند، اين فناوري را  بهره ميهاي سطحي  آباز زارعاني كه از  اند بيشتر نموده

  .)Caswell and Zilberman, 1985(پذيرند  مي

رخ توسعه آبياري مدرن ن ،ويور هويت والندر وبه نقل از ) ۱۳۷۶جعفري، (جعفري 

ريزان و  تر از حد مورد استفاده برنامه ها را بسيار پايين نظاموري اين  و ميزان بهره

  : كند را به شرح زير اعالم مي داند و داليل آن مجريان مي

آزمايشگاهي و تحقيقاتي براي گسترش هاي  هبنايي از قبيل داد فقدان اطالعات زير )۱

 .هاي پربازده فعاليت
  .ويژه كود شيميايي ههاي اوليه ب كمبود نهاده )۲

  .خدماتيامكانات و تجهيزات ي و عدم كفايت ينارسا )۳

  .كننده كشاورزي هاي حمايت ي نهادينارسا )۴

  .آمد عدم مديريت فشرده و كار )۵

فناوري آب اندوز در استان  زمينه گذاري در در بررسي تحليل اقتصادي سرمايهاو 

دهد كه مقدار آبياري در آن بيشتر باشد  محصولي را در اولويت كشت قرار مي ،همدان
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او  .دهد سه محصول گندم، جو و يونجه، يونجه را در اولويت اول قرار مي از بين يعني

كشت يونجه  ،افزايش پيدا كند% ۱۰اگر عملكرد آبياري سطحي سازد كه  خاطرنشان مي

، جو و سيب زميني به روش سطحي داراي توجيه  روش آبياري باراني و گندمبه 

افزايش، براي تمام محصوالت آبياري سطحي برتر از % ۲۰اقتصادي است و در حالت 

برسد، روش % ۱۵به  %۴چنانچه نرخ بهره وام بانكي از همچنين . باراني استآبياري 

  ).همان( اقتصادي نخواهد بود داراي توجيهآبياري باراني براي كليه محصوالت 

هاي مؤثر بر پذيرش فناوري آبياري باراني  زهدر بررسي سا )۱۳۷۶ابراهيمي، ( ابراهيمي

زير كشت  نظام اين تحتهاي زراعي  ي از زمينا درصد عمده كه در استان فارس دريافت

از  راي چهار دستهبترين الگوي آبياري  بتعيين مطلو در همچنيناو . رفته است يونجه

بر اساس معيارهاي دسترسي به  )۶(تجاري و كشاورزان انتقالي پا، تجاري، نيمه دهرخزارعان 

هاي آبياري، آگاهي  نسبت به روش آگاهياعتبارات، تماس با منابع اطالعاتي، سطح سواد، 

پذيري،  مخاطرهبه محدود بودن آب، ميزان اراضي تحت مديريت، تعداد قطعات زمين، 

به اين نكته پي  دوز، نوع گياه، بافت خاك و شيب زمينان هاي آب شنگرش نسبت به رو

اي، كرتي و باراني به ترتيب اولويت اول تا سوم را براي  جويچه ـ روش نواريبرد كه 

آبياري سطحي  ،پا هبا توجه به شرايط زارعان خرد ترتيببدين . دهستنپا دارا  هزارعان خرد

  . رود به شمار ميترين الگوي آبياري براي آنها  مناسب

دي زارعان پذيرنده فناوري آبياري من يتاضك بررسي در استان فارس پيرامون ريدر 

 ها فناوريكار بردن اين ه بزارعان از از % ۶/۶۴در مجموع  كه باراني مشخص گرديد

در % ۵/۸۵مو با  ويل از سامانهاين درحالي است كه درصد نارضايتي . هستند ناراضي

عدم  ي چونعوامل. دهد باالترين ميزان نارضايتي را نشان مي ها سامانهاير سمقايسه با 

آموزش كافي به كشاورزان، عدم  ارائه استاندارد بودن دستگاه، تنظيم نبودن دستگاه، عدم

 دستگاه، گراني اجرت تعمير دستگاه، پيچيده يدكي ودن قطعاتبران ها، گ ضمانت دستگاه

هاي دستگاه سبب نارضايتي  كار و از كار افتادن چرخنيومي در حين يي آلومها هولشدن ل 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۳۸
  

  

هاي قبل يعني همان  كه اغلب كشاورزان به روش سال طوري ه، بگرديده است زارعان

  ).۱۳۷۶هاي كشاورزي استان فارس،  بنگاه توسعه ماشين(اند  آوردهروي  آبياري غرقابي

ري از سوي زارعان مطالعات باال بيانگر اين نكته است كه اجرا و پذيرش اين فناو

در بسياري از موارد شاهد برتري ساير   موشكافانه اين پديده است؛  الزمه بررسي

اندوز هستيم و در مواردي كه به سبب كمبود  هاي آبياري نسبت به آبياري آب روش

ها،  آب، نامرغوبي خاك و دسترسي به اعتبارات بانكي با نرخ مناسب و ساير حمايت

  .دهد كند الگوي كشت را نيز به تبعيت از خود تغيير مي ه پيدا ميآبياري باراني توجي
  

  روش تحقيق
تحقيق موردي و چند راهبرد تحليل آنها از  و آوري اطالعات و تجزيه به منظور جمع

  . است شدهديدگاهي استفاده 

توجه  در آن هاي تحقيق در علوم اجتماعي است كه تحقيق موردي يكي از روش

اي بر  گونهاست كه به  داري معطوف ات و عوامل مهم و يا معنيمحقق بيشتر به نك

شناسايي و درك  ،به عبارت ديگر .شناخت ميزان تغييرات يك مورد خاص مؤثر است

 .هدف اين نوع پژوهش است ،يك واحد جامعي از يك دوره كامل يا قسمتي مهم از

 و سسه اجتماعيواحد مورد مطالعه ممكن است يك فرد، يك فاميل، يك گروه، يك مؤ

  ).۱۳۷۵نادري و سيف نراقي، ( اشديا يك جامعه ب

تحقيق در علوم  راهبردبر اين باور است كه انتخاب  )۱۳۷۶رابرت، ( رابرت

) ۲نوع پرسش مورد تحقيق، ) ۱:گيرد اجتماعي بر اساس سه شرط زير صورت مي

كه بر رويداد از  ميزان تمركزي) ۳كنترلي كه پژوهشگر بر رويدادهاي رفتار واقعي دارد، 

هاي  تحقيق موردي زماني به عنوان يكي از روش از اين رو،. لحاظ زماني وجود دارد

چگونه يا «هايي با ادوات استفهام  يابد كه پرسش  تحقيق در علوم اجتماعي برتري مي
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متعلق  نظرو پديده مورد نداشته باشد،پژوهشگر كنترلي بر رويدادها  ،مطرح باشند »چرا

  .گيردو در بستر زندگي واقعي قرار  باشد معاصربه زمان 

كند كه مطالعه  ولي و لوري ابراز مي به نقل  از كاس )Maxwell, 1986(ول  ماكس

موردي در شرايطي كه پديده مورد مطالعه نادر يا محدود باشد و در موقعيت مكاني 

و مصاحبه  آوري اطالعات به كمك سؤاالت باز ويژه مثالً روستا باشد، و امكان جمع

  . غيرساختارمند و مداوم ممكن باشد، بهترين روش تحقيق است

هاي ميان عوامل به وجود آورنده تغيير يا  اين روش از پژوهش، كنش و واكنشدر 

 )۱۳۷۵نادري و سيف نراقي، . (دشو طور عميق وارسي مي هزمينه ويژه بيك رشد و گسترش 

اي  فزايد و از اين نظر پديدها ميرد بر دانش فردي، سازماني و اجتماعي فاين روش 

نياز مشخصه تحقيق موردي از تمايل يا عالقه به درك . آيد حساب ميه منحصر به فرد ب

براي  تحقيق موردي اين امكان را ،به طور كلي. گيرد اجتماعي نشأت مي پديده ناشناخته و

خاص دست  جامع پيرامون يك پديده يك مفهوم كلي و كه بهآورد  محقق به وجود مي

   :است هاي زير ويژگيترتيب، تحقيق موردي داراي  بدين ).۱۳۷۶رابرت، ( يابد

تربيتي بسيار مفيد است، زيرا محقق به  اين نوع مطالعات در علوم اجتماعي و ‐۱

علت محدوديت واحد مورد مطالعه قادر خواهد شد تا به مطالعه و بررسي دقيق 

كنش و واكنش اجزاء آن در مراحل  و به بپردازدو عميق روال تغييرات پديده 

  .مورد نظر دست يابد

هايي  حال رحش ها و هاي موردي اغلب شامل مثال آوري شده در پژوهش اطالعات جمع ‐ ۲

اما  ،دست آورد هداري ب توان از تركيب آنها نتايج قابل تعميم و معني است كه مي

 حقيقات پيگيرتخصوص  مورد بهدر آن  شود كه فقط هنگامي فراهم مي امكان تعميم

 طور صحيح و منطقي اساس كار باشد هها ب و انتخاب نمونه صورت پذيرد مناسب و

  ).۱۳۷۵نراقي،  نادري و سيف(
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در تحليل چندديدگاهي پديده مورد مطالعه از ديد افراد مختلف درگير با مسئله 

اين بر  تون و همكارانش لينسانتونگ و فرانك به نقل از . گيرد مورد توجه قرار مي

د نمدنظر قرار گير هر دودر ارزيابي عالوه بر فناوري بايستي سازمان و افراد  باورند كه

در تعامل  بايد محقق وجود دارد »ديدگاه متفاوت«در موقعيتي كه چند  و معتقدند كه

  ).Intong and Frank, 1993( كار گيرد هجامعه يك رهيافت چندديدگاهي را ب فناوري و

رفتار پذيرشي  به كمك روش تحليل چندديدگاهي) مانه( انتونگ و فرانك

ورد بررسي قرار مدر فيليپين را هاي مربوط به كشت ذرت  كشاورزان براي قبول فناوري

هاي كشاورزان، رهبران محلي و مروجان در مورد فناوري  نظرات و ديدگاه، و دادند

  .مصاحبه بررسي كردند فن با استفاده ازمربوطه را 

آوري و تحليل اطالعات از ديد زارعان، كارشناسان و عاملين  جمع در اين تحقيق

، اطالعات مورد نياز از طريق مشاهده منطقهمنظور  بدين .اجرايي صورت گرفته است

تعاوني  ييجرامسئوالن او مصاحبه جامع با زارعان و محل زندگي زارعان  سكونت در

  . وري گرديدآ جمع۱۳۷۹در سال منطقه توليد و پرسنل اداره ترويج 
  

  منطقه مورد مطالعه 
درجه طول  ۱/۴۶شهرستان مريوان يكي از هشت شهرستان استان كردستان است كه در

 درمتري سطح دريا و  ۱۳۴۰الي  ۱۲۷۰درجه عرض شمالي، در ارتفاع  ۳۲/۳۵شرقي و

از شمال به شهرستان سقز و اين شهرستان  .كيلومتري سنندج واقع گرديده است ۱۳۱

راق عاز جنوب به استان كرمانشاه، ازشرق به سنندج و از غرب به كشور  ديواندره،

اي در غرب ايران شاهد بارندگي زياد  آور مديترانه راثر بادهاي بارانب .محدود شده است

 ۱۱۶۰كه ميانگين بارندگي آن در چند ساله اخير  طوري هب ،ساالنه در اين منطقه هستيم

  ).۱۳۷۶  زي شهرستان مريوان،مديريت كشاور( است بودهمتر  ميلي
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شود در فاصله  هاي كف آن تأمين مي آب آن از چشمه كه درياچه خودجوش زريوار

 اين درياچه اي به آب هيچ رودخانه. استغرب مريوان واقع گرديده  دو كيلومتري شمال

 اين هاي ساير رودخانه. گيرد ريزد، بلكه رودخانه مريوان نيز از آن سرچشمه مي نمي

غرب منطقه  سو در شمال رودخانه فصلي قزلچه .هستند سو قزلچه و گردالن ،انشهرست

  . شود واقع است و آب آن بدون استفاده وارد خاك عراق مي

 ،كيلومتري شهر مريوان ۸در شمال درياچه زريوار و در فاصله مورد مطالعه روستاي 

 ۵/۱فاصله  روستا در اين .است ، واقعهرشه برده ‐ در بخش خاوه ميرآباد، دهستان بيلو

اين  خانوار در ۱۰۵تعداد . قرار دارد كوه در دامنه شمالي اصلياز جاده  كيلومتري

در سطح روستا  .دهند نفر را تشكيل مي  ۷۰۰جمعيتي بالغ بر  كههستند ساكن  روستا

هاي  قسمت اعظم زمين .مسجد وجود دارديك كالسه ابتدايي و   يك باب مدرسه پنج

 استوه واقع ك هكتار در پايين مسير و دامنه جنوبي ۱۱۰۰مساحت كل  با زراعي روستا

ويژه پرورش  هي دامپروري بها عالوه بر اشتغال به كار زراعت به فعاليت مردم روستا و

   .پردازند گاو و گوسفند به شكل سنتي مي
 

  نتايج و بحث
   روستاي بيلو: روند تغييرات مكانيزاسيون درمنطقه

اين دشت  .ستاي بيلو در پايين جاده در دشت مريوان واقع استهاي زراعي رو زمين

وسعت هكتار  ۱۳۲۰۰كه  شود شامل اراضي شمال، جنوب و شرق درياچه زريوار مي

  .زير استروند مكانيزاسيون در منطقه از دهه پنجاه شمسي به شرح . دارد

ر حلقه د ۳۰حلقه در شمال و  ۴۶(حلقه چاه عميق  ۷۶پنجاه، در اواسط دهه 

سال  ازجنگ تحميلي   پيروزي انقالب اسالمي و شروعبا  ها حفر چاه. حفر شد) جنوب

به ند و منطقه به تدريج بازگشت ساكنانسال اين اما در  ماندند،تمام  نيمه ۶۷سال تا  ۵۹

 ،۷۰در سال . پرداختندسو  كار كشاورزي و استفاده از آب رودخانه قزلچه بهشكل سنتي 

اتحاد از سوي سازمان كشاورزي  يتوان بخشي مجدد تعاوني توليد اندازي و بعد از راه
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رغم  علي اما عمليات تسطيح ،شود تصميم به تسطيح اراضي مربوطه گرفته مي ،استان

عمليات . به پايان رسيد ۷۳اواخر سال بلكه در  ۷۱سال در  نهمسئولين ذيربط  هاي وعده

ا سبب نارضايتي و هپيشرفت كاراما كندي  گرفتتسطيح مورد استقبال زارعان قرار 

پس از تجهيز  ۷۴در سال . در آن دوران گرديدبدبيني زارعان نسبت به مسئولين اجرايي 

اجراي آبياري باراني از سوي مسئولين استان  در شمال درياچه،چاه حلقه  ۳۴و افتتاح 

ت با نظارت مديري ۳بر اساس اعتبارات بانكي تبصره  ۷۵در سال . گرفتمدنظر قرار 

هاي زراعي روستا كه در قسمت شمالي درياچه واقع  هكتار از زمين ۱۵۰آب وخاك در 

اي  با هزينه) كالسيكمورد  ۲مو و ويلمورد  ۱۰(آبياري باراني  سامانه ۱۲است، تعداد 

 استفادهمورد به شكل محدود  ۱۳۷۶كه تنها در سال  اجرا شدميليون ريال  ۶۴۳بالغ بر 

  .كنار گذاشته شد ً  زراعي بعد عمالهاي  و در سال قرار گرفت

تعاوني توليدي مدير عامل  ،از اين مرحله به بعد مورد توجه زارعان اين امر زئياتج

 ۱جدول . قرار گرفته استمديريت كشاورزي شهرستان مريوان ترويج پرسنل و اتحاد 

 اين جدول نشان .استبرداران آن  و تعداد بهرههاي مذكور  سامانهبيانگر وضعيت 

  .دهد كه در مواردي تعداد زارعان زير پوشش يك سامانه كمتر از ده نفر است مي
  

  آبياري باراني هر سامانهزارعان زير پوشش  ‐  ۱جدول 

سطح زير 

 )هكتار(كشت 

تعداد 

 زارعان
  رديف

سطح زير 

 )هكتار(كشت 

تعداد 

 زارعان
  رديف

۱۳/۸ ۶ ۷  ۳۶/۹ ۶ ۱  

۳۴/۱۳ ۱۲ ۸  ۰۲/۱۴ ۱۱ ۲  

۳۴/۱۰ ۶ ۹  ۴۷/۵ ۶ ۳  

۰۳/۱۱ ۹ ۱۰  ۱۸/۱۶ ۸ ۴  

۵۳/۹ ۷ ۱۱  ۸۴/۱۳ ۱۴ ۵  

۸/۱۱ ۵ ۱۲  ۲۱/۸ ۱۰ ۶  
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  ۱۳۷۷تعاوني توليدي اتحاد، : مأخذ       
  

پوشش سامانه را نشان  برداران زيره اطالعات حاصل از وضعيت بهر ۲ جدول

قطعه  ۹۸بردار مالك  نفر بهره ۶۵اين جدول معرف اين نكته است كه تعداد . دهد مي

اعضاي  ايجاد انسجام و هماهنگي بين، كه دناشب مي هاي آبياري   سامانه در حوزه زمين

همچنين در اين جدول نكات زير به  .سازد ميممكن ر غي چه بسا بس مشكل و را كاري

هكتار و  ۶۷/۴بزرگترين قطعه زير پوشش يك سامانه برابر با ) الف: خورد چشم مي

تعداد قطعات زير پوشش هر سامانه به ) ست؛ بهكتار ا ۳۵/۰ترين آن برابر با  كوچك

  .باشد قطعه مي ۳الي  ۱بردار بين  ازاي هر بهره

  

  پوشش سامانهن زيررارداب هاي زراعي و بهره وضعيت زمين ‐۲ول جد
  

 كوچكترين مساحت

زير پوشش يك  قطعه

  )هكتار(سامانه 

مساحت بزرگترين 

زير پوشش يك  قطعه

  )هكتار(سامانه 

مساحتبيشترين

يك  يرپوششز

  )هكتار( )۷(زارع

تعداد 

  بردار بهره

تعداد 

  قطعات

مساحت 

  كل

۳۵/۰  ۶۷/۴  ۳/۶  ۶۵  ۹۸  ۲۴۵/۱۳۱  

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ 
  

  

  وضعيت اقتصادي و اجتماعي زارعان زير پوشش  

سواد هستند يا از سطح  درصد از زارعان مورد مصاحبه بي ۸۹دهد كه  نشان مي ۳جدول 

درصد زارعان مورد مصاحبه از ميانگين اعضاي  ۷۷. باشند ر ميسواد ابتدايي برخودا

نفر برخوردار هستند و اين مسئله با توجه به ميزان زمين زراعي  ۸خانواري برابر با 

مردم اكثراً ساكن . قابل تأمل است) هكتار ۴درصد با ميانگيني كمتر از  ۷/۷۷(خانوار 

ه براي دام   ه دليل عدم وجود چراگاآنها ب. روستا و به كار كشاورزي اشتغال دارند
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پردازند و چند رأس دام را صرفاً جهت تأمين مواد لبني مورد نياز  بيشتر به زراعت مي

  . كنند خانوار نگهداري مي

جات و  كشت رايج منطقه شامل محصوالت يونجه، گندم، نخود، شبدر، جو، صيفي

تي چون يونجه، گندم، ذرت است كه تحت پوشش هر سامانه آبياري باراني، محصوال

  . نخود و شبدر به شكل متفرقه كشت شده است

  

  تماس با نهادهاي دولتي و مروجين

م هر نوآوري از وداتپذيرش و عدم ميزان و نهادهاي دولتي در  انميزان تماس با مروج

كه تماس كمي با نهادهاي اند  اظهار داشته اكثر زارعان .استمؤثر بسيار  انسوي زارع

هاي ضروري چون سم، كود، بذر و  آنها جهت تأمين نهاده .كنند قرار ميبردولتي 

در بسياري از موارد  كه دنا همچنين ابراز نموده .نمايند مراجعه ميآالت به تعاوني  ماشين

تنها  ؛شناسند هاي ترويجي است، نمي كه مسئول اجراي فعاليت را كارمندييا  روج وم

تماس بسيار بااليي با وده است ب ييباالنسبتاً سطح سواد داراي يكي از زارعان كه 

  .است داشتهكاركنان و نهادهاي دولتي 

  

   هاي اقتصادي و اجتماعي زارعان زير پوشش سامانه تعدادي از ويژگي ‐۳جدول 

 ويژگي فراواني درصد

 سواد بي ۶ ۷/۶۶

 ابتدايي ۲ ۲/۲۲ سطح سواد

 ديپلم ۱ ۱/۱۱

 نفر ۵كمتر از  ۱ ۱/۱۱

 نفر ۱۰تا  ۵ ۷ ۸/۷۷ ضاي خانوارتعداد اع

 نفر ۱۰بيشتر از  ۱ ۱/۱۱
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 روستا ۷ ۸/۷۷
 محل سكونت

 شهر ۲ ۲/۲۲

 كشاورزي ۷ ۸/۷۷
 منبع درآمد اصلي

 دو شغلي ۲ ۲/۲۲

 هكتار ۲كمتر از  ۱ ۱/۱۱

 هكتار ۴تا  ۲ ۶ ۶/۶۶ ميزان زمين زراعي

 هكتار ۴بيشتر از  ۲ ۲/۲۲

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ  

  

  اليل پذيرش فناوري آبياري بارانيد

تعاوني از ديد زارعان و مدير عامل  فناوري آبياري باراني داليل پذيرش، ۴در جدول 

  .استتوليدي اتحاد ذكر شده 
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  داليل پذيرش فناوري آبياري باراني ‐۴جدول 

    زارعان  تعاوني توليدي اتحاد مدير عامل

  :فشار اداري  ‐ ۱

  يهدستور و تعيين سهم ‐

  مالي سازمان تأكيد روي حمايت ‐

  به زارعان تحكم  ‐ ۲

  :فشار اداري ‐ ۱

  عدم تأمين آب مورد نياز ‐

تبليغ جهت سهولت كار و كاهش نيروي  ‐

  كار مصرفي

  مصرف كمتر آب  ‐ ۲

  عدم پرداخت هزينه احداث  ‐ ۳
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 ن و مدير عاملااز ديد زارعان، مروجآبياري باراني فناوري  اومتدداليل عدم 

  تعاوني توليدي اتحاد 

از ديد سه دسته از افراد مرتبط  عدم تداوم فناوري آبياري بارانيبيانگر داليل  ۵ل جدو

در مواردي  اما داليل متعددي در اين زمينه ابراز شده است،. استبا فناوري مربوطه 

و ، ها سامانهبين زارعان و مامورين اجرايي، عدم مطلوبيت  گياهنچون عدم وجود هم

  .وجود داردنظر فناوري مربوطه اشتراك  شناخت زارعان ازعدم آموزش و  ارائه عدم
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  مروجان  فناوري از ديد زارعان، تداومداليل عدم  ‐۵جدول

  عامل تعاوني توليدي اتحاد مديرو 

   رعانزا  تعاوني توليد اتحادمدير عامل  مروجين

آبي  هاي درزمينسامانهاجراي  ‐ ۱

  هاي ديم جاي زمينه و مرغوب ب

 در زهكشي وجود مشكل ‐ ۲

  بعضي از فصول سال در اين منطقه

  شيوه غلط اجراي آن  ‐۳

  عدم مشاركت مردم ‐۴

  و عدم وجود حس تعاون ‐۵

  همكاري در چنين مواردي

عدم آمادگي زارع براي  ‐۶

  فناوري برخورداري از اين

 عدم همكاري مردم‐۱

  عدم وجود امنيت ‐۲

محصوالت قيمتي  با كشت يناآشناي ‐ ۳

  معيشتي  كشاورزي بودن و رايج

 ها و جابجايي آن سبكي لوله ‐ ۴

  آنها و شكسته شدن بوسيله باد

 باز شدن پرس و جدا شدن ‐۵

  قطعات از همديگر

  دستگاهسنگيني خاك و گير نمودن چرخ  ‐ ۶

در اي  عدم انجام مطالعات پايه ‐ ۷

  سامانهطراحي  زمينه

عدم تناسب با شرايط ‐۱

  )بادخيز بودن( محيطي

  عدم ارائه آموزش ‐۲

  نبود هماهنگي بين زارعان ‐۳

  كشت محصوالت متفاوت ‐۴

  عدم وجود امنيت ‐۵

  مشكالت جابجايي و سنگيني خاك ‐ ۶

  رعامز با شكل سامانه عدم تناسب ‐ ۷

  ها نا مناسب بودن جنس لوله ‐ ۸
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  گيري نتيجه
و  آبياري باراني در منطقه بيلو فناوري تداومعالوه بر بررسي داليل عدم در اين مقاله 

اين  است كه مبين داليل يي مدنظر بودهارائه الگو ،هاي ساير محققين آن با يافته مقايسه

ر اين فناوري و عوامل مؤثر در عدم تداوم آن در سه بدين منظور  نحوه نش. باشد امر

هاي زارعان، نظام اجرايي و تناسب فناوري با شرايط محيطي زارعان مورد  دسته ويژگي

  .بررسي قرار گرفت

عواملي . اند دهد كه عوامل متعددي در نشر اين فناوري مؤثر بوده ها نشان مي يافته

سزايي  عدم پرداخت هزينه از سوي زارع تأثير بهچون تأمين اعتبارات با يارانه مناسب و 

هاي راجو و همكاران و جعفري مبني بر توجيه  در پذيرش داشته است كه با يافته

  .اقتصادي فناوري انطباق دارد
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اي و  هچند قطع و داشتن مزارع كوچك،پايين، " سواد نسبتاسطح باال بودن سن، 

از جمله  ها اين ويژگي ؛است لعهمورد مطاهاي زارعان  پراكنده از جمله ويژگي

 موضوع اين .نوآوري روبرو هستند تداوما عدم ب" هاي زارعاني است كه معموال ويژگي

همچنين با توجه به . وآوري منطبق استن تداومراجرز در مورد داليل عدم  هاي با يافته

اولويت سوم پا در  آبياري باراني براي زارعان خرده بر اساس آن، هاي ابراهيمي كه يافته

  .دور از واقعيت نيست فناوري اين تداومگيرد، انتظار عدم  قرار مي

هاي زارعان مورد مطالعه  پايين بودن سطح مهارت و دانش زارعان از ديگر ويژگي

نياز سطح مهارت باال  ت كارآمد ويمديربه  موردنظر فناوري ،بنا بر تحقيق ويور. است

از دانش و مهارت  كه اند نموده اعالم در اكثر مواردا آنه .فاقد آن هستند كه زارعاندارد 

  .اند و حتي پيرامون آن آموزش الزم را نديده  يستندبرخوردار ن اين كار الزم براي

عدم وجود يك نظام اجرايي كارا و به تبع آن يك نظام ترويجي كه از توانايي الزم 

 ،برخوردار باشدآنها رايط ريزي و انطباق فناوري با ش برنامهمشاركت زارعان در جهت 

 اي بين زارع و گونه رابطه عدم وجود هيچ .فناوري است تداوم يكي ديگر از داليل عدم

كامالً مشهود هايي از يك نظام ترويجي در جهت آموزش و اجرا  مروج به عنوان حلقه

هاي متعدد هنوز شاهد كشت  دهد كه با وجود نشر فناوري ها نشان مي يافته. است

مورد تأكيد ليچتنبرگ و راجو و  كه(ولي و عدم كشت محصوالت پردرآمد چندمحص

  .در منطقه مورد مطالعه هستيم) همكاران است

وجود بادخيز بودن منطقه،  ،باال بودن سطح ايستايي آب در منطقه، بارندگي زياد

ناسازگاري فناوري با شرايط محيطي سبب منطقه ، و پرآبي هاي رسي با كيفيت باال زمين

كنند كه  بيان مي و زيلبرمن ول كاس، ، ليچتنبرگو همكاران راجو .گرديده استارعان ز

ا بهايي  خاك يا داراي در مناطق داراي محدوديت آب بيشتر اين فناورينشر و ادامه 

هايي  افتد، حال آنكه منطقه موردنظر فاقد چنين ويژگي اتفاق مي) شني(كيفيت پايين 

  ). مراجعه كنيد ۶به جدول (است 
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  هاي تحقيقات پيشين هاي طرح آبياري باراني مربوطه با يافته مطابقت ويژگي ـ۶جدول

پروژه آبياري 

  باراني مربوطه
  شرايط الزم جهت طراحي و اجراي موفق يك پروژه

 :شرايط كلي  

  در طراحي و اجرا هاي زارع محور رهيافتكارگيري  به ‐      *

  سطح آگاهي و مهارت زارعانباال بردن ارائه آموزش جهت  ‐      *

  :شرايط ويژه  

  سازگاري فناوري با شرايط محيطي ‐      *

  محدوديت منابع آبي ‐      *

Μ     ‐ دسترسي به اعتبارات با يارانه مناسب 

 درآمدپركشت محصوالت  ‐      *

 و با كيفيت پايين هاي ديم اجرا در زمين ‐      *

  آزمايشگاهي و تحقيقاتي هاي از قبيل داده داشتن اطالعات زيربنايي ‐      *

 ت فشرده و كارآمديمدير ‐      *

 ها دستگاهباال بودن كيفيت ابزار و قطعات  ‐      *

  جهت تعمير  دسترسي به ابزار و قطعات ‐      *

  مناسب بودن قيمت اجزا و قطعات ‐      *

  كار خبرهرعميوجود ت ‐      *

  

  .استشرط موردنظر را نداشته * 

Μ شرط موردنظر را داشته است.  

  پژوهشهاي  يافته: مأخذ



  فصلنامة روستا و توسعه  ۱۵۰
  

  

از ناسازگاري  منطقه مورد مطالعهفناوري آبياري باراني در در نهايت، عدم تداوم 

كه بيانگر عدم  شود ميمحيطي، اجتماعي و فني فناوري مربوطه با شرايط زارعان ناشي 

گرايش به رو،  از اين. آن استدر نشر و تداوم ترويجي كارا  ي ـوجود يك نظام تحقيق

متفاوت  فنونها و  مشاركتي كه در آن رهيافت و ترويجي ‐هاي تحقيقي سوي نظام

مبين روند اجراي آبياري باراني و  ۱نگاره  .ضروري است ،محور مدنظر باشد زارع

  .عوامل مؤثر در عدم تداوم فناوري آبياري باراني در منطقه مورد مطالعه است
  

  هاپيشنهاد
موفقيت در طراحي و اجراي موارد زير به منظور  پژوهش،اي ه توجه به يافته با

  :شود توصيه مي هاي آبياري باراني آينده پروژه

ين پيرامون ميزان سازگاري فناوري صاي با حضور متخص انجام مطالعات پايه ‐۱

  .مربوطه با شرايط محيطي زارعان

  .پروژة موردنظربا  هاي آموزشي به منظور آشنايي زارعان كالس برگزاري ‐۲

  . كارگيري صحيح فناوري باال بردن سطح آگاهي زارعان در به ‐۳

  .هاي توليدكننده كارخانهها توسط  دستگاهاجزاء و قطعات توليد  ‐۴

توجه به تحقيقات مشاركتي به عنوان رهيافتي متناسب با ايجاد و نشر  ‐۵

  .هاي سازگار با شرايط زارعان فناوري

تر و به شكل كمي به منظور مشخص  سيعتكرار اين پژوهش در سطحي و ‐۶

 .نمودن ميزان نقش هركدام از عوامل مذكور در عدم تداوم اين فناوري
  

  سپاسگزاري
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امل و هيئت عمدير  و حامد قادرزاده دكتراز همكاري و حمايت دوست عزيزم آقاي 

هاي  كه بدون حمايت و همكاري ،شهرستان مريوان در اتحاد يمديره تعاوني توليد

     . كمال تشكر را دارم ،شد ائبه آنها انجام اين پژوهش ميسر نميش بي
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 هاي پژوهش يافته: مأخذ   

  :فناوري ناسازگاري

  منطقه نبادخيز بود ‐

  باال بودن سطح  ‐

  ايستايي آب   

  رسي اجرادرزمينهاي ‐

  قطعات پايين كيفيت ‐

  :نظام اجرايي

  عدم وجود يك نظام  ‐

  كارا ترويجي با رهيافتي  

  ي كاف ارتباط وجود عدم ‐ 

  محققو  مروج ،بين زارع  

  عدم ارائه آموزش ‐

 

  :هاي زارعان ويژگي

  باال بودن سن ‐

  ي اكثر آنهاسواد بي ‐

  پراكندگي و كوچكي ‐

  قطعات زمين    

  بودن پا خرده ‐

  پايين بودن سطح مهارت ‐

  ضعف توان مديريتي ‐

  آنهانبود هماهنگي بين  ‐

 :بياري بارانيپذيرش آ

  فشار سازماني ‐

  تأمين اعتبار با يارانه مناسب ‐

  عدم پرداخت هزينه اجرا ‐

  انجام عمليات تسطيح بدون  ‐

  پرداخت هزينه از سوي زارع ‐

  فراهم شدن امكان اعمال  ‐

 دستورهاي بعدي  ‐

حفر 

هاي  چاه

 عميق

تجهيز و مرمت 

 مشكالتبروز مسائل و

 

 فناوري آبياري بارانيتداومعدم

  بيلو فناوري آبياري باراني در روستاي تداومعدم موثر بر و عوامل اجرا بررسي روند  ـ۱نگاره 
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  ها يادداشت
1. multicriterion decision making 

2. compromise programming 

3. level basin 

4. linear move sprinkler 

5. analytic hierarchy procedure 

زان انتقالي، آن دسته از كشاورزاني است كه در حال گذار از شرايط كشاورزان منظور از كشاور ‐ ۶

 .هستند) توليد مبتني بر بازار(و رسيدن به شرايط كشاورزان نيمه تجاري ) توليد معيشتي(پا  خرده
 .باشد سطح زير كشت مزبور به شكل پراكنده مي ‐ ۷
  

  منابع
نامه كارشناسي  پايان .AHPكاربرد:بياريهاي آ واكاوي گزينش روش ،)۱۳۷۶. (ابراهيمي، ح

  .دانشگاه شيراز :، شيرازارشد دانشكده كشاورزي

ندي زارعان از فناوري آبياري م بررسي رضايت ،)۱۳۷۶(هاي كشاورزي  بنگاه توسعه ماشين

  .گزارش چاپ نشده: شيراز. باراني در استان فارس

  .چاپ نشده. در بايگاني تعاوني آمار و اسناد اداري مكتوب ،)۱۳۷۷(تعاوني توليد اتحاد 

گذاري در فناوري آب اندوز مطالعه موردي در  تحليل اقتصادي سرمايه ،)۱۳۷۶. (جعفري، م

  .دانشكده كشاورزي: نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز  پايان .ن همداناستا

. ياريگيري چند معياري در ارزيابي فناوري آب مقايسه دو روش تصميم ،)۱۳۷۵. (خليلي، د

  . وزارت نيرو: تهران ،كاربردي اقتصاد آب ‐ مجموعه مقاالت پوستري اولين گردهمايي علمي

دفتر : تهران. علي پارساييان و محمد اعرابي: ترجمه. تحقيق موردي ،)۱۳۷۶(ين . ك ،رابرت

  . هاي فرهنگي پژوهش
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