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   هاي استان فارسانجیرستان پایداريبراي  ی و معرفتیفنجغرافیاي  تبیین
 

 2فهیمه ابراهیمیو  1ولیمنصور شاه*
 شیراز، دانشگاه ،استاد بخش ترویج و آموزش دانشکده کشاورزي1

 ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیرازکارشناس2
  3/12/1393؛ تاریخ پذیرش:  29/11/1392تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 ن، توسعهسازمان ترویج و آموزش کشاورزای، موقعیت، بستر و ساختار اجتماعی مخاطبان شرایط جغرافیای گرچه

که در این راستا  دهدیمولی واکاوي این سازمان نشان  طلبدیمزش فنی و معرفتی مخاطبان را از طریق آمو زمانهم
با کمک آموزش همراه با  فنی و معرفتی انجیرکاران توسعه تبیین رايـبیک تحقیق  دلیلبه همین  .کندینم فعالیت

انجام جهان  انجیرستان دیم عنوان تنها منطقههاي شهرستان استهبان استان فارس بهانجیرستان براي پایداري هنر
 - پسبا انجام  گروه شاهد تجربی و یکتجربی با طرح یک گروه کنترل براي این منظور از روش آزمایشی نیمه گرفت.
 به گروه شاهدا رار گرفت، امق ینیآفر یرتصوآموزش فنی همراه با هنر  یرتأثاستفاده گردید که گروه تجربی، تحت  آزمون

 4000 اسامی از فهرستنامه به عمل آمد. با پرسش آزمون - پسآن، از هر دو گروه  و پس ازارائه گردید فنی آموزش  فقط
دو گروه آزمودنی و بین نیز طور تصادفی به و طور تصادفی مشخص گردیدنفر، به 50 دادتع نفر اعضاي تعاونی انجیرکاران

داري فنی و معرفتی معنی است توسعهه نتایج نشان داد که آموزش همراه با هنر تصویرآفرینی، توانست .تقسیم شدندشاهد 
تمایل به استفاده از این «و  ،»ذخیره رطوبت در خاك يهاروش« ،»اهمیت آب«را در انجیرکاران گروه آزمودنی نسبت به 

 ،هنر تصویرآفرینی توانسته است با برقراري ارتباط مناسب و آموزش اثربخش عبارت دیگر،بهنماید. ایجاد  »هاروش
  تسهیل نماید.استان فارس هاي شهرستان استهبان انجیرستانپایداري  براي را انجیرکارانفنی و معرفتی  يتوسعه

 
  ، فارسستانانجیرتصویرآفرینی، پایداري، هنر ی و معرفتی، ترویج و آموزش کشاورزي، فن توسعه :هاي کلیديواژه

  
  1مقدمه و طرح مسأله

 متحـد سازمان ملل» توسعه انسانی« گزارشاولین 
و  ، ضرورتمفهومدر آن  و یدردگر منتش 1990سال در 

(ازکیـا،  گردیـد مطرحانسانی  توسعهچگونگی سنجش 
رونـدي را انسـانی  توسعه، گزارشاین  در. )21 :1381

 جانبـه همه توسعه ارزیابی جامع بهگردد که شامل می
 افزایش درآمد از جمله )Neumayer, 2001: 101( مردم

و آمـــوزش تـــرویج ســـازمان ، ر ایـــراند. پـــردازدیم
 روسـتا هـايیطمحدر  انسانی توسعه وظیفه ،کشاورزي

و آمـوزش تـرویج سازمان واکاوي  ولی بر عهده دارد. را
در آن  هـايیتفعالدهد کـه نشان میکشور کشاورزي 

                                         
  shahvali@shirazu.ac.ir مسئول مکاتبه:*

زیـرا  )9 :ب 1380ولی و منفـرد، شاه( یستن راستااین 
 سعهتو ،ن سازمانوسط ایتگرفته  کارهبهاي رهیافتدر 

 1380 ،ولی و منفـرد(شـاهشـود ، مالحظـه نمیانسانی
ــف:  ــن  نکتــه .)6ال ــل توجــه ای  کــه شــرایطاســت قاب

بســتر و ســاختار اجتمــاعی  ،، موقعیــتیجغرافیــای
 طلبـدیمو آموزش کشاورزي ترویج سازمان مخاطبان 

مخاطبـان فنی و معرفتی  موشکافانه به تحقق توسعهتا 
هـاي تـوان بـه بحرانیم ،دیگـر فطـر. از دنگـرخود ب

نادرسـت و  يهابرنامـهاجـراي  ناشـی از محیطییستز
کشــاورزي و  صـهزیسـت در عردوسـتانه بـا محـیطغیر

وقتی ساختارهاي طبیعـی د که منابع طبیعی اشاره نمو
بـه  ،شـوند تهدید هاعرصهاین و فرایندهاي موجود در 

ش اشـکال پـی هـاآن گردانـدنکه در بهبود و بازطوري
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. در ایـن شـوندیمروبـرو بحـران  باآید، جوامع انسانی 
مسائل و عوامل فشار و سپس کاهش  ییشناساشرایط، 

زیست بتواند بهبـود یابـد در تا سطحی که محیط هاآن
و این کار از طریق مداخله حساب  گیردیماولویت قرار 

 ,Shahvaliبه نقل از  Hillشده انسان باید انجام گیرد (

همین دلیل، باید شـرایط آشـتی انسـان بـا به  ).1994
 ،تا در این راسـتا فراهم آوردرا وي  یموقعیت جغرافیای

نیـز بر شرایط فنی و معرفتی آنان مبتنیانسانی  توسعه
گردد. از نقطه نظر فلسفی، هدف پیوند انسان بـا  یسّرم

یـات آن دمیـدن روح طبیعت غـایتی اسـت کـه از تجلّ
 . لذااستطبیعی ط و منابع محی ،پایداري در زندگی بشر

که به اتخاذ تدابیر و و آموزش کشاورزي ترویج سازمان 
 محیطییســتزهــاي راهکارهــاي مقابلــه بــا بحران

غایت هستی این به  هاانساندسترسی براي ، پردازدیم
طـور کلـی منابع طبیعی و بـه کشاورزي، يهاحوزهدر 

، همم براي تحقق این خواهد داشت.نقشی مهم روستا، 
 جغرافیـاياز منظـر این مقاله به تبیین توسعه انسـانی 

بـر اقتضـاي فـن و عـالوه تـا پـردازدیم فنی و معرفتی
بـراي مورد مطالعه  منطقه »اقتضاي معرفتی«فناوري، 
عبـارت نظر قرار گیرد. بـهنیز مد منابع طبیعیپایداري 

انسـانی را بایـد بـه نحـوي  توسـعه، این سازماندیگر، 
و گرا بوم ،و فناوري که نه تنها از نظر فن دایراهبري نم

که البته از ضروریات  -باشدمحل  يمتناسب با جغرافیا
بلکه به  ،)Shahvali, 1994: 223( -تحقق پایداري است

معرفتـی سـازگار و  عنـوان یـک وظیفـهبوم معرفتی به
صحیح و بنیـان نظـري قابـل  يازهیانگانسجام بخش با 

 .)11-7 :1388خوشـنویس، (توجّـه نمایـد دفاع، نیـز 
مرتبط  مقاالتها و هاست که سخنرانیسالبراي مثال، 

ایـران بـا متوسـط «کـه با منابع آب ایران با این جمله 
ـــریلیم 250 ـــک و  مت ـــدگی از کشـــورهاي خش بارن

حـال  . بـا ایـندشـوآغاز مـی »است جهان خشکیمهن
خـوبی را بـه سـالیخشکبحـران  ،هنوز افکار عمـومی

منـابع آب در  یريناپذزوالو کماکان پندار درك نکرده 
). ایـن 41: 1390(طالب بیـدختی،  جامعه جاري است

تــرویج و سـازمان مخاطبــان اگـر در حـالی اسـت کــه 
 منطقـهفنـی و معرفتـی  جغرافیاي از همزمان ،آموزش

 بآمثـل منـابع توانند از تر می، بهآگاهی یابندخویش 
  د. استفاده کنن

آموزش  هايیوهش: ينی نظرمبامفاهیم، دیدگاه و 
به فراگیري  را کشاورزباشد که باید به نحوي کشاورزي 

مشتاق سازد  سطح آگاهی خویش براي ارتقايتر بیش
آموزش، فرایندي پویا زیرا  ).11: 1367(ماالسیس، 
ابراهیمی منجر گردد ( انسانتواند به تغییر است که می

  ). 185: 1376ستوده، به نقل از 
را  هـاآننـد اثربخشـی واتهنـر می ه باآموزش همرا

هر تولید  اصوالً)؛ زیرا 31: 1385د (حجازي، بخش ارتقا
گیـرد شکل می یارتباط اصل مهمیک  بر اساسهنري، 

هنر یک ارتبـاط نابراین ب ).5: 1385ولی و مشفق، (شاه
ــد و مخاطــب ایجــاد  ــین هنرمن احساســی مشــخص ب

 ر دهــدقــرا یرتــأثتحــت  بــه راحتــی را او تــاکنــد مــی
) و توان درك واقعیـت را در او 140: 1350 (تولستوي،

). براي دستیابی به این 72: 1349 بهبود بخشد (فیشر،
آن، به قالبی نیاز اسـت کـه  به و عینیت بخشیدن مهم

 مخاطبو برقراري ارتباط سریع با  یرگذاريتأثاز لحاظ 
ایجـاد  از طریـققابل اطمینان باشد. هنر، ایـن مهـم را 

 سـازدیم محقـق ي معنوي مناسب در مخاطبهاجنبه
اسـتفاده بهینـه از مثـال، در بـراي ). 1382(دانشوري، 

هاي جنبـه ،هنـرهمراه با  آموزشتوان با می ،آبمنابع 
 توسـعه بخشـیددر مصرف را ، کشاورزان فنیمعنوي و 

کنونی،  در دنیاي ).30 و 29: 1384ولی و مشفق، (شاه
انگیختن احساس، از طریق هاي ارتباطی با براکثر شیوه

و پـردازش عنصـر خیـال از راه تشـبیه و  آفرینیتصویر
تر و جـا کـه نفـوذ سـریع هـرو گیـرد تجسّم انجام می

ی در آن آفرینتر اسـت، ردپـایی از هنـر و تصـویرعمیق
ــی،دیــده می ــه آنزیــرا ). 1386 شــود (میرخلیل چــه ب

را بـراي انسـان  هاآنبخشد و معانی، حیات و عمق می
مآفرین، تصـویرکنـدیمتر تر و جذابرینشی ّ  ی و مجسـ

ـــودن  ـــاآننم ـــیوه ه ـــه ش ـــت ب ـــاگون اس هاي گون
  ).7: 1387(محمدقاسمی، 

 روسـتاییان،تر آمـوزش براي اثربخشی هرچه بیش
 کـار گرفتـههبـ 2و شـکل 1کالم با تلفیق ی،آفرینتصویر

                                         
1. Theological imagination 
2. Figurative imagination 



 29                                                                                               هاي استان فارسی و معرفتی براي پایداري انجیرستانفنتبیین جغرافیاي 

کـه  شـودیمناشـی  جـاآن ازاین تلفیـق  ضرورت شد.
دارنـد کـه  ايیچیدهپان، عملکرد فرآیندهاي ذهنی انس

تنظـیم آهنـگ یـا «سه واحد  عملکرداز طریق ترکیب 
کسب، آمـایش و ذخیـره کـردن اطالعـات «، »بیداري

یـابی ریزي، تنظیم و ارزشبرنامه«و  »دریافتی از خارج
ابراهیمی بـه نقـل گیرد (انجام می، »مغز عالیت ذهنیف

مضـمون  در برخـی مـوارد، .)93 و 92: 1368لوریا، از 
ی نمـود پیـدا آفرینیک امر و حقیقت آن، جز با تصـویر

ــهنمی ــد و ب ــه می کن ــت ک ــل اس ــین دلی ــوان هم ت
مقصود  کردنترین روش آشکار ی را مناسبینرآفتصویر
محسـوس بر مخاطب دانست. ترسیم  یرگذاريتأث براي

دو امـر حسـی و ، غالبـاً مالزمـت تصویر حقایق معنوي
تصــاویر  نظیــرچیــز  هــیچدنبــال دارد و معنــوي را بــه

ــوس، نمی ــن، محس باشــد  یرگــذارتأثتوانــد بــر ذه
ــمی،  ، بــه نقــل از زمخشــري، 11: 1387(محمدقاس

ــال،  ).ق 1417 ــراي مث ــرآن آفرینیتصــویرب وجــود  ،ق
را، با عقل، احساس و وجدان بـه ودیعـت نهـاده  انسان

دهد و تارهاي روان او را بـه ب قرار میاخط ،شده در او
و در  سـازدتعادل برقـرار  هاآنتا میان  آوردیدرمصدا 

براي او را اش با ابعاد فکري آلتصویر انسان ایده ،نهایت
بـه  استناگزیر  و به همین دلیل مخاطب دنمایترسیم 

زد پـردابمـورد مشـاهده بررسی بافـت تصـویر هنـري 
سـه شـیوه  ی باقرآن آفرینیتصویر. )12: 1387(راغب، 

  گیرد: انجام می
 ناي صورت جسـمانی دادن بـه امـور تجسیم: به مع

 ؛)11 :1387(محمدقاسـمی، معنوي و غیرمادي اسـت 
آیـا فرمایـد: سـوره ابـراهیم خداونـد میبراي مثال، در 

پاك کـه ماننـد درختـى  یچگونه سخن وندندیدى خدا
اش در آسـمان اش اسـتوار و شـاخهریشـه وپاك است 

دهـد و اش را هر دم به اذن پروردگارش مىمیوه ،است
زند شـاید کـه آنـان پنـد ها را براى مردم مىخدا مثل

و مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپـاك اسـت  .گیرند
 /(ابـراهیم که از روى زمین کنده شده و قـرارى نـدارد

پـاك و  صورت درخت ، ایمان را بهجاینار د .)26 -24
مقابـل، کفـر را بـه درختـی  ثابت و پرثمـر و در نقطـه

   .کشدیمآمده به تصویر ناپاك که از ریشه در 

  تشخیص: به معناي شخصیت انسانی بخشـیدن بـه
 را بـهیک امر ذهنی یا معنـوي و حتـی چیـزي مـادي 
 1378صورت انسـان مجسـم کـردن اسـت (نـوروزي، 

اوسـت  :فرمایـدیمخداوند در قـرآن  مثالبراي  .)383:
پـس در  .زمـین را بـراى شـما رام گردانیـد کـه یکس

بخوریـد ) خـدا(وید و از روزى فراخناى آن رهسپار شـ
این آیـه زمـین همچـون شـتري رام و در  .)15 مُلک/(

  .شده استمرکبی راهوار تصویر 
  تخییل: به معناي آفریـدن خیـال، تصـویر و نمـاي

(محمدقاسـمی، چیزي در اندیشه و ذهن دیگران است 
اى مـردم از : فرمایدیمخداوند  مثال براي .)22 :1387

و پـاکیزه را بخوریـد و از ل الحـ، آنچه در زمین اسـت
هاى شیطان پیـروى مکنیـد کـه او دشـمن آشـکار گام

در توصــیف پیــروان  ). ایــن آیــه168 بقــره/( شماســت
هاي شیطان را ترسـیم نمـوده کـه شیطان، صحنه گام

ــام می ــاي او گ ــاي پ ــر ج ــاعتی ب ــد و راه او را جم نهن
  .پیمایندمی

ــر نکتــه ــراي دیگ ــه ب ــهي ک  هايیوهشــ یريکارگب
 محیطـیشـرایط توجـه بـه  باشد نظر مدباید  یموزشآ

 هاانسـانکه  یجغرافیایعبارت دیگر، . بهمخاطبان است
و اسـت  یرگـذارتأثبر فهم آنـان  کنندیمدر آن زندگی 

فرهیختــه نظیــر  يهاانســان حتــی دربــاره ایــن نکتــه
ایـازي در  بـاره،ایـندر . نیز صادق استمفسران قرآن، 

بـا نگـاهی : نویسـدیم قرآن و تفسیر عصري کتـاب
بیرونی به تفاسیري که در کشورهاي مختلـف اسـالمی 

ه کـ گـرددیمه این حقیقت به خوبی روشن دنوشته ش
رق دارد و یـا تفسیر یک مصـري بـا تفسـیر تونسـی فـ

تفسیر حجازي بـا تفسـیر یمنـی تفـاوت دارد و حتـی 
لبنانی فـرق دارد... شیعه تفسیر شیعی ایرانی با تفسیر 

به واقعیات و شرایط محیطی و درك نیازها بدون توجه 
د. بـوخواهـد  یدهجهـتو بـدون  خاصیتیب هاتفسیر

  ).157 -154: 1375(ایازي، 
 تبیـــین جغرافیـــاي فنـــی و معرفتـــیبنـــابراین، 

ــان  »تعامــل شــناخت و جغرافیــا« ،انجیرکــاران را از آن
همچنـین  .دهدیممورد بحث قرار و معرفتی  نمنظر ف
ی و مکانی، تغییرات و در ابعاد فضای هاتشابهو  هاتفاوت
انجیرکاران مـورد ی شناختی الگوهاي فضای یريگشکل
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تجزیـه و تحلیــل از منظــر فنـی و معرفتــی را  مطالعـه
نــی کمــک ی). چنــین تبی8 :1392ی، (رضــای کنــدیم

نظیـر  مختلف يهاحوزهدر  هاگیريیمتصمخواهد کرد 
، باشـد (فیـاض ق و کارشناسـانهبسیار دقیـ مصرف آب

اهم را فــرژرف امکــان گفتمــانی  همچنــین. )1389
به سمت زوایـاي پنهـان موضـوع و گفتمان را  آوردیم

یــا کشــف شــناخت و تمایــل ) 9 :1392ی، ی(رضــا
ــاران ــتفاده از آب و  انجیرک ــاروشدر اس ــره يه  ذخی

 چرخــه بــاالخره. ســازدیم هــدایت رطوبــت در خــاك
 دلـهشناخت جغرافیاي فنی و معرفتـی در تولیـد و مبا

 تواندیم) مثل بحران کمبود آب 1393معنائی (فیاض، 
این نوع تبیین بنابراین  د.اینمبه پایداري کمک شایانی 

و  هـاتفاوتمعلـوم گـردد کـه د تـا کـرکمک خواهـد 
  ؟چیستارد زیر انجیرکاران پیرامون مو هايشباهت

 شناخت نسبت به اهمیت آب   
 سازي رطوبتهاي ذخیرهشناخت نسبت به روش   
  هاي روش کارگیريبهبه نسبت تمایل انجیرکاران

   سازي رطوبت در خاك انجیرستانذخیره
  نسبت این نوع شناخت  توانیمه چگونباالخره و

ذخیره رطوبت در  يهاروش بهبه کمبود آب و تمایل 
هدایت  هادر راستاي پایداري انجیرستان خاك را

  نمود؟
  

  تحقیقروش 
شهرستان استهبان هاي ستانانجیردر تحقیق یک 

 زیرا ه استواقع در شرق استان فارس، انجام گرفت
 قلمداد شده کشور سرمایه کهن ه،از گذشت آنهاي باغ

به دلیل که ، استانجیر دیم جهان  يو تنها منطقه
ر.ك: است ( مواجهبحران با ، سالیخشکآبی و کم

 هاآن احیايبراي به همین دلیل  .)1388 عباسی،
عملیات حفظ گردد.  هاآنخاك  در رطوبت دیبایم

کی بر این اصل است خاك، متّدر سازي رطوبت ذخیره
فعالیت  ر منطقهداي از نزوالت، که مقدار قابل مالحظه

حفظ  روش ). دو9 :1376 (گوپتا،ریشه باقی بماند 
  : گرفتقرار  تحقیقنظر این  مد رطوبت در خاك

 از بخشی یا کامل قطع به شکل 1هرس کردن
 هدایت منظوربه میوه، یا و گل برگ، ریشه، خه،شا

 استآن  سالمتی حفظ گیاه و یدهگل و رشد ينحوه
 ).1388 کرج،سبز شهر  يها و فضا(سازمان پارك

 سالیخشکاز  یهرس کردن، در کاستن خسارات ناش
 تعرق سطح کاهش موجب زیرا دارد يمؤثرنقش  نیز

 شده ذخیره رطوبت ازحداکثر  استفادهو با شده  گیاه
 فراهمگیاه  مطلوب زایشی رشد شرایط خاك، در
آن  باعث تعادل رشد شاخساره و ریشه ،گرددیم
 و کیفیت فرآورده ید، میزان تولباالخرهو  شودیم

  . یابدمی افزایشمحصول 
فرایندي اسـت کـه سـطح خـاك را بـا  2پاشیمالچ

 ،ها یـا بقایـاي محصـولمانند برگ، علف، شاخه يمواد
فـراوان با ایجاد خلل و فرج  ،مالچ. پوشانندکاه میمثل 

کمـک کـرده  نیز به بهبود بافت خاك ،بزرگ و کوچک
نـد کنفـوذ  آنتر به داخل هنگام بارندگی آب راحت تا
)Shahvali and Ebrahimi, 2012( . ایـن براي آموزش

سه مشکل کلی  ،انجیرکارانرطوبت به  ذخیره دو روش
انسـانی  بـر سـر راه توسـعهیـق اول این تحق در مرحله

ــه ــان ب ــاهی آن ــاي آگ ــور ارتق ــظ منظ ــتاي حف در راس
مشـخص گردیـد کـه ایـن شهرسـتان هاي انجیرستان
  : عبارتند از
اهمیت آب  از انجیرکارانناکافی  شناختاول، 

  هنگام استفاده از آن. 
هاي روش ازانجیرکاران ناکافی شناخت دوم، 

   . ذخیره رطوبت در خاك
 کارگیريبهبه نداشتن انجیرکاران  تمایلسوم، 

  . هاي ذخیره رطوبت در خاك انجیرستانروش
، انجیرکاران شهرستان تحقیقآماري این  جامعه
تعاونی  آمار طبقبودند که استان فارس استهبان 
. بودانجیرکار  چهار هزار، 1389ن، در سال آباغداران 

 نفر، به طور تصادفی 50تعداد  آناناز فهرست اسامی 
دو در طور تصادفی بهنیز  این تعداد شد و مشخص

 .آموزشی شرکت کردند برنامهدو در  هنفر 25گروه 
تعیین این تعداد از انجیرکاران براي فراهم آوردن 

                                         
1. Pruning 
2. Mulching 
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شرایط پرسش و پاسخ آنان با آموزشگر است که از 
با  با روش آزمایش نیمه تجربی هاآموزش هايیژگیو

(فرشادگهر و  است ونآزمپسطرح یک گروه کنترل با 
گروه اي یک . طرح مزبور دار)75: 1381 شهیدي،

که گروه تجربی، تحت  بودتجربی و یک گروه شاهد 
 آفرینیتصویرهنر با همراه آموزش مطالب فنی  یرتأث

اما گروه شاهد، فقط با مطالب فنی،  قرار گرفت؛ یقرآن
 -پسآموزش دیدند. در پایان آموزش، از هر دو گروه 

  .نامه به عمل آمدا پرسشآزمون ب

براي آموزش انجیرکاران در راستاي رفع سه 
اهمیت  ،، سه قصه پیرامون اهمیت آبیاد شده مشکل
 کارگیريبهتمایل به و  سازي رطوبتهاي ذخیرهروش
. سازي رطوبت به رشته تحریر درآمدهاي ذخیرهروش

پاشی همراه با فنی هرس کردن و مالش  يهاآموزش
خوانی خوانی (کالم) و پردهبه شکل قصهاین سه قصه 

ارائه گردید. ولی براي گروه شاهد فقط آموزش  (شکل)
ارائه  سخنرانی شیوهفنی هرس کردن و مالش پاشی به 

 1 شکلنحوه ارائه این دو شیوه آموزشی در  گردید.
  آمده است.

  
  )75: 1381 (فرشادگهر و شهیدي، آزمونپسطرح یک گروه کنترل با  - 1 شکل

 آزمونپس  مستقل یرمتغ هاگروه تصادفی
R O E+Xi T 
R C  E  T 

Rها: تصادفی بودن گروه ،Oگروه آزمودنی : ،C،گروه کنترل :Eمطالب فنی : آموزش، Xi : خوانیپردهقصه خوانی و ،Tآزمون: پس  
  

بسـته  سـؤاالت بـانامـه ، پرسـشآزمون -پس ابزار
)، 1کـم ()، 0لیکـرت هـیچ (وابسته) بـا طیـف  یرمتغ(

ــط ( ــاد (2متوس ــؤاالت و) 3)، زی ــاز س ــاي  ب (متغیره

 در که بودانجیرکاران هاي فردي ویژگیشامل مستقل) 
مسـتقل و متغیرهـاي . انـدآمدهجدول زیر، به تفکیک 

  .اندشده دادهنشان  1 جدولدر وابسته پژوهش 
  

  مستقل و وابسته پژوهش متغیرهاي - 1جدول 
  تهمتغیرهاي وابس  متغیرهاي مستقل

  سن/ سال

تمایل  
انجیرکاران 
نسبت به 

استفاده از روش 
رطوبت ذخیره 
  گویه 10خاك 

نگرش شناختی 
 نسبت به

هاي ذخیره روش
رطوبت در خاك 

سازي ذخیره
  گویه 10رطوبت 

 يهانگرش
شناختی 
نسبت به 

اهمیت آب 
  گویه 24

  تحصیل يهاسالمیزان 
  سابقه باغداري/ سال
  مساحت باغ/ هکتار

  عملکرد باغ در سال زراعی قبل/ تن
  میزان درآمد به تفکیک باغداري و غیر باغداري/ ریال

  خیر -بیمه بودن باغ/ بلی
  هاي اخیر/ ریالدر سال سالیخشکمیزان خسارت ناشی از 

  اي، هردونوع مالکیت باغ/ ملکی، اجاره
  

  ت:در دو مرحله انجام گرفآوري اطالعات جمع
ــه اول  ــمرحل ــات ا ب ــرور ادبی ــرانم ــی و کم بح آب

هاي سرفصــل ، تهیــهرطوبــتســازي هــاي ذخیرهروش
ها انجام گرفـت. همچنـین بـراي قصهتدوین آموزش و 

، از ارزیـابی آوري اطالعـاتنطقـه و جمـعآشنایی بـا م
تــرویج  کارشــناس چهــارحضــور ســریع روســتایی بــا 

نجش بـراي سـ. اسـتفاده گردیـدو باغبـانی کشاورزي 
نامه، از نظرات متخصصان استفاده روایی صوري پرسش

 ا یـک مطالعـهبـآزمون  -سپپایایی پرسشنامه  .یددگر
یـک از  کـه نتـایج آن بـراي هـر راهنما سـنجیده شـد

  آمده است: ، به تفکیک2جدول در متغیرهاي وابسته 
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 دسته متغیرهاي وابستهپایایی  - 2جدول 
 آلفاي کورنباخ هاهتعداد گوی نگرش و مصادیق مشکالت

 81/0 10 نگرش شناختی انجیرکاران نسبت به اهمیت آب
 70/0 10 در راستاي حفظ رطوبت خاك سازي هاي ذخیرهانجیرکاران نسبت به روشنگرش شناختی 

 73/0 24 حفظ رطوبت خاك هاي روش استفاده ازبه انجیرکاران تمایل 
  )هاي پژوهشمنبع: یافته(
  

شامل اجـراي آمـوزش و انجـام یق تحقدوم  مرحله
  آزمون بود. -پس

ــق ــن تحقی ــی ای ــدف کل ــی ه ــش، بررس ــر  نق هن
 بـرمبتنـیانسـانی  يتوسـعهبـراي قرآن  آفرینیتصویر

منظـور بـه منطقهانجیرکاران فنی و معرفتی جغرافیاي 
 ایـن اسـت. دراسـتهبان  شهرستان نستاانجیر پایداري

  :به قرار زیر است آن اهداف اختصاصی ،راستا
    نسبت به اهمیت آب شناخت ایجاد .1
سـازي هـاي ذخیرهروش شناخت نسـبت بـه ایجاد .2

   رطوبت
سـازي هـاي ذخیرهروش استفاده ازبه ایجاد تمایل  .3

  .یرستانانجدر خاك رطوبت 
 
 
 

  حدوده پژوهشم
گـردد. اول، یمها در دو بخش ارائه یافته: اصلیبحث 

ــاهد  ــی و ش ــروه تجرب ــراي دو گ ــوزش ب ــارکرد آم ک
شــده و ســپس، بــین ایــن دو گــروه مقایســه یفتوصــ

هــاي فــردي بــا یژگیوگــردد. در انتهــا همبســتگی یم
  شود.یمشناخت و تمایل انجیرکاران بررسی 

  

  بخش اول 
شناخت نسبت به اهمیت آب در  وصیفتالف) 
توصیفی  ، آمار3جدول : هاي آزمودنی و شاهدگروه

را نشان  نسبت به اهمیت آبها شناخت آزمودنی
هاي آزمودنی و شاهد ناخت گروهشد. سپس دهمی

محاسبه ، compute نسبت به اهمیت آب، با دستور
  که در انتهاي جدول گزارش شده است. گردید

  نسبت به اهمیت آب )=28n( و شاهد )=20n(آزمودنی  يهاگروهشناخت  -3ل جدو
  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  هاگویه  ردیف

  22/0  95/2  3  2  ها و سایر موجودات است، در میان مردم رواج دارد؟حیات انسان هآیا این که آب مای  1
0  3  25/2  07/1  

  22/0  95/2  3  2  دانند؟تا چه میزان، مردم، آب را موجب سازندگی و آبادانی می  2
0  3  46/2  03/1  

  30/0  90/2  3  2  مندند؟قدر مردم به حفظ آب عالقهچه  3
0  3  28/2  01/1  

  36/0  85/2  3  2  دانند؟پذیر میاندازه، مردم پاکی و طهارت را، تنها با وجود آب امکانتا چه  4
0  3  42/2  99/0  

  81/0  65/2  3  0  دانند؟تر میآیا مردم، آب را از هر گنجی، قیمتی  5
0  3  35/2  12/1  

  30/0  90/2  3  2  دانند؟آیا مردم، تالش براي حفظ آب را، نوعی شکر خداوند می  6
0  3  53/2  96/0  

  22/0  95/2  3  2  تواند موجب آرامش روحی عموم مردم شود؟آیا مصرف صحیح آب می  7
0  3  57/2  87/0  

  65/0  70/2  3  1  جویی کرد؟هاي پرآب نیز، در مصرف آب باید صرفهاندازه مردم معتقدند که در سالتا چه  8
0  3  07/2  97/0  

  75/0  60/2  3  1  شوند؟ارند که اگر آب را صحیح مصرف نکنند، بعد پشیمان میاندازه، مردم اعتقاد دتا چه  9
0  3  10/2  95/0  

  86/0  30/2  3  0  دهند؟جویی در مصرف آب اهمیت میاندازه، مردم به صرفهتا چه  10
0  3  92/1  97/0  

  77/2  75/27  30  21  مقادیر محاسبه شده نگرش شناختی دو گروه نسبت به اهمیت آب
4  30  00/23  21/6  

، ساده با قلم اعداد با قلم پررنگ، گروه آزمودنی و اعداد .است )30-0عددي شناخت نسبت به اهمیت آب ( يبازه هاي تحقیق)(منبع: یافته
  ، گروه شاهد است.ترکوچک خوابیده و
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 ،آزمودنیگروه  شناخت، میانگین جدول باال طبق
نشان که  است 30 تا 0 عددي يدر بازه 75/27
ی اخت باالی، شنپس از آموزش دهد این گروهمی

گروه ناخت شمیانگین  نسبت به اهمیت آب دارند. ولی
 در 23آب، نسبت به اهمیت شاهد پس از آموزش 

  .استش از متوسط، بیکه  استهمین بازه 
  

هاي شناخت نسبت به روشتوصیف  ب)
هاي آزمودنی و سازي رطوبت در گروهذخیره
ها شناخت آزمودنیآمار توصیفی ، 4در جدول : شاهد

سازي رطوبت، به تفکیک هاي ذخیرهنسبت به روش
هاي آزمودنی و شناخت گروه، آناست. در انتهاي آمده 

با سازي رطوبت هاي ذخیرهبت به روششاهد نس
  است.ه محاسبه شد computeدستور 

  
  سازي رطوبتهاي ذخیرهنسبت به روش )=28n( و شاهد )=20n(شناخت گروه آزمودنی  -4جدول 

  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  هاگویه  ردیف

  91/0  25/2  3  0  رطوبت در خاك، اطالع دارید؟ هاي ذخیرهتا چه حد از مزایاي روش  1
0  3  82/1  94/0  

  89/0  50/2  3  0  رطوبت در خاك، اعتقاد دارید؟ هاي ذخیرهچقدر به سودمندي روش  2
0  33  32/2  98/0  

  76/0  55/2  3  0  ها براي حفظ آب و خاك، اطالع دارید؟ي استفاده از مالچتا چه حد درباره  3
0  3  50/1  14/1  

4  
هاي جدید و مفید مصرف آب، با عملکرد باالتر، مثل ممانعت از چقدر از روش

دار کردن مسیرهاي جریان آب آگاهی ها و پوششتابش خورشید بر سطح آب
  دارید؟

0  3  50/2  89/0  

0  3  64/1  06/1  

  68/0  85/2  3  0  آورید؟به حساب می ي ارزشمندیک سرمایهآب را  تا چه حد  5
0  3  82/2  67/0  

  41/0  80/2  3  2  کنید؟به این که اسراف در مصرف آب شرعاً جایز نیست، توجه میتا چه حد   6
0  3  54/2  84/0  

  32/1  95/0  3  0  ان اطالع دارید؟سساتی مثل موسسه دیم در استهبؤآیا از وجود م  7
0  3  75/0  27/1  

  72/0  75/2  3  0  تا چه حد به بهبود مصرف آب در امور باغی و کشاورزي توجه دارید؟  8
0  3  18/2  09/1  

  31/0  90/2  3  2  دهید؟آیا به ارزش اقتصادي آب اهمیت می  9
0  3  32/2  94/0  

برابر آلودگی احساس وظیفه تا چه حد در مورد حفاظت از منابع آب در   10
  کنید؟می

2  3  80/2  41/0  
0  3  36/2  06/1  

  30/3  85/24  30  18  سازي رطوبتهاي ذخیرهمحاسبه مقادیر شناخت دو گروه نسبت به روش
3  30  25/20  82/5  

اعداد با  وآزمودنی  گروه م پررنگ،اعداد با قل )،30-0رطوبت (سازي هاي ذخیرهنسبت به روششناخت عددي  بازه )هاي تحقیقافتهمنبع: ی(
  ، گروه شاهد است.ترکوچکساده، خوابیده و قلم 
  

دهد که میانگین نشان می باالنتایج جدول 
در گروه ذخیره رطوبت  يهاروششناخت نسبت به 

است که  30تا  0در بازه عددي  85/24آزمودنی، 
 هاروشاین باالي آنان نسبت به  نسبتاًگویاي شناخت 

شناخت، این در گروه شاهد، میانگین ولی . است
دهد که بیش از و نشان می مین بازههدر  25/20

  .استمتوسط 
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به هاي آزمودنی و شاهد گروه تمایلتوصیف ج) 
جدول : سازي رطوبتهاي ذخیرهروش کارگیريهب

نسبت  را هدو گرو تمایل انجیرکارانآمار توصیفی  ،5
ازي رطوبت نشان سهاي ذخیرهروش کارگیريبهبه 

سبت به هاي آزمودنی و شاهد نگروه تمایلدهد. می
، computeبا دستور  سازي رطوبتهاي ذخیرهروش

  ده است.آمدر انتهاي جدول  و محاسبه گردید

  
  سازي رطوبتهاي ذخیرهنسبت به روش )=28n(و شاهد ) =20n(گروه آزمودنی  تمایل - 5 جدول

  انحراف معیار  نگینمیا  بیشینه  کمینه  هاگویه  ردیف

تماس دائم و منظم با دیگر باغداران و کارشناسان کشاورزي،   1
  دانید؟براي مصرف بهتر آب را چقدر ضروري می

0  3  80/2  70/0  
0  3  54/2  88/0  

 سالیخشکآیا برگزاري جلسات مشورت درباره مدیریت شرایط   2
  دانید؟را مفید می

3  3  00/3  00/0  
0  3  46/2  88/0  

 را براي اداره سالیخشکرسانی عمومی براي مقابله با آیا اطالع  3
  دانید؟بهتر باغ خود، مفید می

1  3  80/2  52/0  
0  3  25/2  11/1  

صحیح از  هاي آموزشی براي استفادهبرنامه به چه میزان، ارائه  4
  دانید؟می مؤثرمنابع آب را 

3  3  00/3  00/0  
0  3  36/2  99/0  

هاي ذخیره رطوبت در شیوه کارگیريبههاي هزینه آیا مایلید  5
  خاك را بپردازید؟

0  3  60/2  82/0  
1  3  50/2  64/0  

هاي ذخیره رطوبت در خاك را به آیا استفاده از شیوه  6
  کنید؟دوستانتان توصیه می

3  3  00/3  00/0  
0  3  21/2  10/1  

انتان هاي ذخیره رطوبت را به دوستتا چه اندازه مایلید روش  7
  آموزش دهید؟

0  3  65/2  81/0  
0  3  18/2  09/1  

ها و یا توان نفوذ آب در خاك را، با پوشش کانالتا چه حد می  8
  کنترل نمود؟ نصب لوله

0  3  55/2  94/0  
0  3  64/1  28/1  

هاي ذخیره رطوبت در گذاري براي استفاده از روشآیا سرمایه  9
  خاك، ضرورت دارد؟

0  3  45/2  10/1  
1  3  30/2  52/0  

باعث  سازي رطوبت در خاك،هاي ذخیرهآیا استفاده از روش  10
  شود؟تر میمحصول بیشتر و مرغوب

2  3  95/2  22/0  
0  3  50/2  88/0  

سازي رطوبت، باعث افزایش هاي ذخیرهآیا استفاده از روش  11
  شود؟درآمد می

1  3  80/2  52/0  
0  3  43/2  88/0  

تکمیلی هر چند سال یک بار در  آبیاريتا چه حد به   12
  باور دارید؟ ،کاهش بارندگی جبراندیم براي  انجیرستان

2  3  70/2  47/0  
0  3  50/2  79/0  

آنان، در میزان  کاشت نهال و فاصله آیا در یک باغ انجیر، نحوه  13
  است؟ مؤثرمصرف آب 

1  3  90/2  45/0  
0  3  57/2  96/0  

انبارها از ورود ها و آبدور برکهکنید با حصارکشی آیا سعی می  14
  جلوگیري کنید؟ هاآنحیوانات و آلوده شدن آب 

2  3  90/2  31/0  
0  3  14/2  24/1  

15  
هاي زیرزمینی دانید که با کاهش مصرف آبخود می آیا وظیفه

هاي ذخیره رطوبت در و اجراي اقدامات حفاظتی مثل روش
  خاك، از آب نگهداري کنید؟

2  3  95/2  22/0  

0  3  29/2  08/1  
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 ...) نسبت =28n() و شاهد =20nگروه آزمودنی (تمایل  - 5 جدولادامه 
 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه هاگویه ردیف
سازي رطوبت در خاك را هاي ذخیرهتا چه میزان حاضرید روش 16

 اجرا کنید؟
0 3 95/2 75/0 
0 3 21/2 96/0 

هاي ذخیره رطوبت در ید براي اجراي روشتا چه اندازه حاضر 17
خاك مثل مالچ پاشی یا هرس کردن، به جهاد یا سایر مراکز 

 مراجعه کنید؟

0 3 45/2 94/0 
0 3 04/2 14/1 

را یک امر به معروف  "اصالح مصرف آب"آیا شما ترویج  18
 دانید؟می

0 3 80/2 70/0 
0 3 54/2 88/0 

هاي تعاونی آب بران، یل شرکتتا چه حد مایلید براي تشک 19
 برداري بهتر از آب و خاك تالش کنید؟براي بهره

2 3 95/2 22/0 
0 3 43/2 92/0 

توان به حق تا چه حد، در استفاده از آب قنات یا رودخانه، می 20
 خود قانع بود؟

1 3 65/2 59/0 
0 3 21/2 13/1 

 94/0 45/2 3 0 دانید؟ی را الزم میهاي زیرزمینبرداري از آبتا چه میزان بهره 21
0 3 14/2 20/1 

ها را براي کاهش هاي هرز باغات و اطراف جويحذف علف 22
 دانید؟تلفات آب، چقدر ضروري می

1 3 90/2 45/0 
1 3 57/2 69/0 

هاي آب را بازسازي آیا حاضرید براي کاهش تلفات آب، جوي 23
 کنید؟

2 3 85/2 37/0 
1 3 61/2 69/0 

هاي فصلی، براي آبیاري هاي راکد نظیر برکهتوان به آبآیا می 24
 باغات اعتماد نمود؟

1 3 70/2 57/0 
0 3 61/1 26/1 

 هاي ذخیره رطوبت مقادیر محاسبه شده تمایل دو گروه نسبت به روش
53 72 45/66 37/4 
6 72 24/55 71/13 

آزمودنی و اعداد با  اعداد با قلم پررنگ، گروه  )،72- 0رطوبت (سازي هاي ذخیرهروش کارگیريبهبه  تمایل هاي تحقیق. بازه عددينبع: یافتهم
  ، گروه شاهد است.ترکوچکساده، خوابیده و قلم 
  

گــروه  تمایــلمیــانگین  ي، محاســبهطبــق جــدول
، سازي رطوبتهاي ذخیرهروش کارگیريبهآزمودنی به 

 يکـه امتیـاز ستا 72تا  0ي در بازه عدد 45/66عدد 
، تمایل زیادي یادشدهگروه که دهد مطلوب و نشان می

در گـروه شـاهد، میـانگین ولـی  دارنـد. هـاروشاین به
 استبازه همین  در 24/55ها، روشاین به  تمایل کلی

  است.متوسط  حدوددهد گروه شاهد، نشان می و
انجیرکـاران نسـبت  ناختشـ براي مقایسه :بخش دوم

ــت آب ــه اهمی ــاي ذخیرهروش از شــناخت ،ب ســازي ه
هـاي روش کارگیريبه نسبت بهرطوبت، و ایجاد تمایل 

آزمودنی  دو گروهانجیرکاران بین سازي رطوبت، ذخیره
کار گرفته شد کـه نتـایج مستقل، به  t و شاهد، آزمون

  آمده است.  8تا  6ل در جداوآن 

شناخت نسبت که میانگین  دهدیمنشان  6 جدول
ــت آ ــه اهمی ــاران در ب ب ــوانجیرک ــروه آزم دنی و دو گ

عبارت دیگر، همراهی به د.داري دارشاهد، تفاوت معنی
ح اسـت، در سـط آموزش توانسـته با هنر تصویرآفرینی

اد ـدو گـروه ایجـایـن داري بـین اوت معنـیتف 001/0
ي دارمعنـیاخت ـروه آزمودنی، تغییر شنـــاید و گـنم

آب را باالترین  ند و آنانننسبت به اهمیت آب کسب ک
، از هر گنجی هاآننظر  و در دانستهوسیله بقاي حیات 

و مصرف صحیح آن را موجب آرامـش روحـی  ترقیمتی
و تالش براي حفظ آب را نوعی شـکرگزاري از خداونـد 

در ترسـالی که  استشناخت آنان این  همچنیندانند. ب
جویی کرد و اگـر صـحیح صرفهدر مصرف آب باید نیز 

  د.وربه بار خواهد آ یپشیمان د،شومصرف ن
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  )=28n( و شاهد) =20n( آزمودنی گروهبین اهمیت آب  از شناختمیانگین  مقایسه -6ول جد
 T-value . Sig انحراف معیار میانگین هاگروه

      77/2  75/27  آزمودنی
      58/3  001/0  

      21/6  23  شاهد
    )  0-30(شناختی عددي نگرش  يبازه

  
 شناختآن است که میانگین  ویايگنیز  7جدول 

دو انجیرکاران در  سازي رطوبتهاي ذخیرهروش از
داري دارد. به ، تفاوت معنیگروه آزمودنی و شاهد

 شناختگروه آزمودنی، انجیرکاران عبارت دیگر، 
سازي رطوبت کسب هاي ذخیرهباالتري نسبت به روش

  اند. کرده
  

  )=28n(و شاهد  )=20n(آزمودنی  گروهسازي هاي ذخیرهروش از شناختمیانگین  مقایسه -7جدول 
 T-value . Sig انحراف معیار میانگین هاگروه

      30/3  85/24  آزمودنی
      48/3  001/0  

      82/5  25/20  شاهد
  )0-30(عددي نگرش شناختی  يبازه
  

در قبال حفظ آب در دسترس احساس  این افراد
صرف آب در امور کنند، به بهبود متري میوظیفه بیش

دانند که اسراف در تري داشته و میباغی توجه بیش
هاي با برخی روش هاآنجایز نیست.  شرعاًمصرف آن 

جدید مصرف آب با عملکرد باالتر آشنا شده، از مزایاي 
سازي رطوبت خاك مطلع و نسبت به هاي ذخیرهروش

  اطمینان دارند.  هاآنسودمندي 
که میانگین تمایل  دهدیمنشان نیز  8 جدول

سازي هاي ذخیرهروشاز استفاده  بهانجیرکاران 
داري ، تفاوت معنیرطوبت دو گروه آزمودنی و شاهد

. گروه استآزمودنی، در سطح باالتري د و گروه دار
هاي روش کارگیريبه، براي کسب اطالعات و یادشده
تر و ارتباط مستمر با جهاد سازي رطوبت مشتاقذخیره

را الزم  هاي تعاونی باغدارانو شرکتکشاورزي 
رسانی و برگزاري جلسات مشورت اطالع هاآن. دانندیم

هاي برنامه رائهاو  سالیخشکهاي مدیریت راه پیرامون
سازي آموزشی استفاده صحیح از منابع آب و ذخیره

دانند. خود مفید میرطوبت را براي مدیریت بهتر باغ 
ها را به دوستان توصیه ند تا این روشهمچنین مایل

، هاآناز نظر  زیرا کرده و حتی به آنان آموزش دهند
ترویج اصالح رفتار مصرف آب، یک امر به معروف 

هاي زیرزمینی و این افراد کاهش مصرف آباست. 
سازي هاي ذخیرهاجراي اقدامات حفاظتی مثل روش

همچنین  هاآندانند. وظیفه خود می نیز رطوبت را
و  هاآنهاي هرز هاي آب و حذف علفويبازسازي ج

  دانند.ضروري میمصرفی آب  را براي کاستن باغ
       

  )=28n( و شاهد )=20n( آزمودنی گروهسازي رطوبت هاي ذخیرهروش بهایجاد تمایل میانگین  ي: مقایسه8جدول 
 T-value . Sig انحراف معیار میانگین هاگروه

      37/4  45/66  آزمودنی
      49/3  001/0  

      71/13  24/55  شاهد
  )0- 72(عددي نگرش رفتاري  يبازه
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هاي ضریب همبستگی پیرسون، از روش: بخش سوم
اي دو متغیر فاصله يتعیین میزان رابطه برايپرکاربرد 
نشـان نیـز جهت همبسـتگی را  و شدت است.یا نسبی 

 + تغییـر1 تا -1بین . مقدار ضریب همبستگی، ددهمی
مقـدار عـددي  مت مثبت و منفی، جهـت وکند. عالمی
کنـد. فاصله ضریب همبستگی تا صفر، را تعیین می آن

در این تحقیق، چون متغیرهـاي مـورد بررسـی از نـوع 
نسبی هستند، از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده 

  .  که نتایج آن به شرح زیر است شد
ایـن اسـت فرضیه صفر آزموده شـده بخش این  در

 انجیرکـاران از یـک طـرف و فرديکه بین خصوصیات 
آب و تمایـل بـه  یـتاهمآنـان از  شـناختهر کدام از 

ـــه ـــاروش کارگیريب ـــط  يه ـــت توس ـــره رطوب ذخی

ــدارد. ، رابطــه معنــیانجیرکــاران ــایج داري وجــود ن نت
که بـه  اده شده استنشان د 9ل آمده در جدو دستبه

  .شرح زیر است
  ه و سـابق سـن بااهمیت آب  ازانجیرکاران شناخت

ــان ــه، آن ــب ب ــطترتی ــه 001/0و  01/0ح در س اي رابط
سـطح بـا سـطح تحصـیل، در  ولی داریمعنمستقیم و 

  .دارد ،داریمعنمعکوس و  يارابطه 05/0
 ــل ــه  تمای ــهب ــاي ذخیرهروش کارگیريب ــازي ه س

ــط ــطح تحصــیل، در س ــا س ــت ب ــه 05/0ح رطوب  رابط
مســاحت افــرایش و معکــوس دارد، ولــی بــا دار معنــی

بـه  05/0در سـطح  هـاروشتمایل به این ان، انجیرست
 .یابدیممعناداري افرایش طور 

  
  پیرسون رطوبت/ذخیره  يهاروش کارگیريبهمیت آب و فردي با اه هايهمبستگی ویژگی - 9جدول 

میزان همبستگی و   متغیرها
  مساحت  سابقه  سطح تحصیل  سن  شدت رابطه

  شناخت نسبت به اهمیت آب
r 56/0  53/0-  60/0  -  

Sig.  **01/0  *02/0  **001/0  -  
  -  مالحظهقابل  مالحظهقابل  مالحظهقابل شدت رابطه

  سازي رطوبتهاي ذخیرهنسبت به روش تمایل
r -  51/0-  -  49/0  

Sig. -  *02/0  -  *03/0  
  متوسط  -  مالحظهقابل  - شدت رابطه

 **p= 0/01     *p=0/05 
  

قرآنی فرینی آتصویرهنر آموزش همراه با : هایافته
نسبت به گروه آزمودنی  انجیرکاراناست در توانسته 

نسبت به  و داري ایجاد نمایداهمیت آب تفاوت معنی
ي تریشب شناخت ،سازي رطوبتهاي ذخیرهروش

ر زیادتها روشاین د و تمایل آنان نسبت به نکن بسک
تجسیم، توان دریافت که این ترتیب میبه .گردد

 دراست توانسته  آفرینیتصویر هنرتشخیص و تخییل 
و ایجاد آمادگی در انجیرکاران ایجاد ارتباط مناسب با 

آنان نسبت به اهمیت آب و تمایل  تغییر اي، برهاآن
هاي ذخیره رطوبت در گروه روشاستفاده از به  نآنا

اثرگذار باشد و آموزشگر را در اثربخشی آزمودنی 
هنر در از  که تحقیقاتیاز جمله  .کمک نمایدآموزش 
ولی و مشفق شاه تحقیقات، است کردهاستفاده  آموزش

تغییر  برايکاریکاتور  هنر کارگیريبه اب )1384(
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي شیراز نگرش 

هاي آنان یافته بوده است ونسبت به کشاورزي پایدار 
، میزان اثرگذاري هنر دهد که استفاده ازنشان مینیز 

  است.ارتقاء بخشیده  ها راآموزش
بررسی کارکرد در  ولی و ابراهیمیهمچنین، شاه

 يهاروشنسبت به آب و  موکاران دیمهنر شعر بر 
 روستاي هرایجاندیم  هايموستانذخیره رطوبت در 

این نتیجه دست شهرستان سپیدان استان فارس، به
بر تواند میهنر شعر، با آموزش  اند که همراهییافته

 بهشناخت نسبت  و فتار نسبت به آبر واحساس 
 اثرگذار باشددر خاك ذخیره رطوبت  يهاروش

)Shahvali and Ebrahimi, 2013.(  
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صرف  بر يبر این باورند که اتکا محققان، همچنین
نیست بلکـه نیازمنـد رویکـردي  کافی، هافناوريو  فن

زیرا به محیط است  نسبترفتار فکر و تغییر نوین براي 
نسـبت بـه  فـردن دو اسـت کـه مسـئولیت با تغییر ای

 1390مراد، شـاهولی و محیط تغییر خواهد کـرد (شـاه
ها هستند کـه سـرانجام این انسان واقع در ).32 و 31:

ها را بنا بـر چگـونگی خصوصـیات روانـی خـود توصیه
را به کار برند و یا رد  هاآنتفسیر نموده و ممکن است 

  ).  688: 1375ولی، شاهنمایند (
بُعـد روحـانی انسـان، او را از سـایر طرف دیگـر،  از

با این دید که انسان ازد و سمی مخلوقات متمایز و برتر
از مـانع ، او پیشگیاست، تقوي هاآنو اشرف  اهللایفهخل

ــال غیرانســانی و تنش ــر اِعمــال افع ــاي ناشایســت ب ه
دلیـل  و شـودخواسـت خـدا مـی خالفبوم و بر زیست

را در  هاآن تحققو طریقه  یشخوعقلی ت معارف صحّ
نمود هماهنگی با شریعت و متون الهی جستجو خواهد 

 بـر اسـاستوان می رواز این .)23-20: 1389ولی، شاه(
اسـتنباط و را اسالمی حکمت متعـالی و اخالق فلسفه 
بـه منطقه فنی مبناي جغرافیاي  انسانی را بر يتوسعه

یت آب و اهممعناي ارتقاي شناخت فنی انجیرکاران از 
هاي ذخیره رطوبـت در خـاك و ایجـاد روشهمچنین 

ها در انجیرستان تمایل در آنان به استفاده از این روش
همچنین، جغرافیـاي معرفتـی منطقـه . مدنظر قرار داد

رفـع  در راسـتاياسـالمی اسـت را  يهاآموزهکه همانا 

 تبیـیننظیر بحران کمبود آب  زیستیطمحهاي بحران
را  و مکاتب مـادي اسالمتمایز بین  ینترمهمزیرا  نمود.

ت انسـان در تفکـر توان در ایـن دانسـت کـه ماهیـمی
اسالمی متشکل از دو جزء مادي و روحـانی اسـت کـه 

انسـان بـه تـا شـود جزء روحانی یـا معنـوي باعـث می
ــر مصــرف صــحیح آب کارهــاي اخالقــی   رو آورد.نظی

فی اي از معارف فلسـمجموعهعنوان به، هیحکمت متعال
 و ونهاي آن نظیـر فنـدو دستاورهم به عقل و اخالقی 

و ادراك  ، اخـالقاندیشد و هـم از عرفـانمی هايفناور
سخن بـه میـان براي کسب معرفت  هایتواقعمستقیم 

را بـا شـهود و وحـی یـادآور  دواین آورد و همراهی می
  ).36و  35: 1386 همکاران، ولی و (شاه گرددمی
  

  ري گینتیجهبندي و جمع
ـــر اســـاس ـــن تحقیـــق، شـــیوه ب ـــایج ای هاي نت

انسـان را بـه مـدد  معرفتیتواند بعد ، میآفرینیتصویر
گرفتــه، ارتبــاط مناســبی بــا مخاطبــان ایجــاد کنــد و 

فنـی و معرفتـی  زمـانهم توسعهبراي الزم را آمادگی 
 ترفــع معضــال منظــورو بــه انجیرکــاران منطقــه

. بــه فــراهم آوردنظیــر کمبــود آب  آن محیطییســتز
 انسـانی توسـعهبـراي زیـر  هادهاينپیشـهمین دلیـل 

در رفـع بحـران کمبـود شهرستان استهبان  انجیرکاران
ارائــه در اســتان فــارس هــا آّب و پایــداري انجیرســتان

  گردد:می
  

  توسعه معرفتی انجیرکاران  توسعه فنی انجیرکاران
دار آب و پوشش ضرورت ممانعت از تابش خورشید بر سطح -

  سیرهاي جریان آب؛ کردن م
  
ضرورت آبیاري تکمیلی هر چند سال یک بار براي جبران  -

  ها؛انجیرستان در کاهش بارندگی
 
هاي زیرزمینی؛ و لزوم انجام ضرورت کاستن از مصرف آب -

سازي رطوبت، براي حفاظت اقدامات حفاظتی مثل ذخیره
  بیشتر از آب.

منابع آب به نحو احسن  ازاهللا وظیفه دارد تا یفهخلانسان به عنوان  -
  استفاده کند؛

 ادامه زندگی، به آب وابسته است؛  -
 آورد؛ آب براي انسان، رزق و روزي می -
 بخشد؛ یم مصرف بهینه آب خیر و برکت -
شود طریق باران نازل می بها، براي پاکیزگی انسان، ازگران این نعمت -

  لهی است؛حکمت و تدبیر ا که ریزش به اندازه آن، نشانه
هاي شکرگزاري خداوند براي نزول باران و رحمت الهی، از جمله راه -

  آب است؛مصرف بهینه 
  جایز نیست، و  ذخیره آب مصداق کار نیک است. شرعاًاسراف  -

، انسان ی و معرفتیفن همزمان نوع توسعهاین 
 براي هک )1: 1389(شاه ولی،  است يپایدارنبض 

و آموزش ترویج زمان ساآن کارشناسان  ققتح

کار رفته در هبآموزشی  هايیوهشبتوانند باید کشاورزي 
 کاره بروستائیان انسانی  براي توسعه را تحقیقاین 

 از دوران تحصیل درباید گیرند. براي این منظور آنان 
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شنا شوند؛ زیرا آموزشی آ هايیوهشاین نوع با دانشگاه 
، 1404ن ایرا محیطییستزبینی براي آموزش پیش
حلیلی، ماوراءالطبیعه ت -است که باید دانش علمی این

و اخالق دینی در آموزش عالی کشاورزي مدنظر قرار 
 دانش) تا 70: 1390، مرادولی و شاهگیرد (شاه
هاي تولید خواهند که کارشناسان عرصهآن  آموختگان

براي آموزشی را  هايیوهشاین  یرکارگبهی توانایبود، 
 هر جامعه يهاانسانافیاي فنی و معرفتی جغر توسعه

 تولید پیش از ورود به عرصهآن در راستاي پایداري  و
  کسب نمایند.

  

   سپاسگزاري
پژوهشی وقت از همکاري آقایان دکتر تقوي، معاونت 

پور، دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، دکتر سلمان
رئیس دانشکده علوم قرآنی، دکتر جعفري، استاد زبان 

 ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و مهندس پهلوان و
مرکز تحقیقات انجیر شهرستان وقت پورفرد، رئیس 

استهبان، مهندس گلکار و مهندس جعفري، 
، مهندس فرمانده، این مرکزوقت کارشناسان 

کارشناس بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه 
شیراز و آقاي زارع مدیر گروه هنرهاي نمایشی سازمان 

ها سرکار خانم و یج هنرمندان استان فارسبس
دانشفرد، مهندس سمیعی، مهندس رحیمی و همه 

ه انجام این که با بردباري نویسندگان را در راکسانی 
  شود.  گزاري می، سپاس، حمایت نمودندتحقیق
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