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  چکیده 
آب منبع کمیابی است که بر مبنای اصول دانش اقتصاد باید به طور بهینه به فعالیت های مختلف تولیدی و مصرفی اختصاص یابد ولی از     

آنجا که جایگزینی ندارد و استفاده از آن برای ادامه حیات اجتناب ناپزیر است، اعمال قواعد و اصول اقتصادی در بکارگیری آن با چالش 

 ت. جدی مواجه اس

بدون آب ادامه حیات میسر نیست و استفاده از آن، حق ذاتی تمام انسان هاست. آب اصلی ترین نهاده ای است که در تولید محصوالت     

 کشاورزی بکار می رود و بدون آب، امکان تولید نیز میسر نیست و جوامع بشری از تولید محصوالت کشاورزی محروم خواهد ماند.  

          ئوالن ذی ربط با اجرا نمودن طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی، اقدام به اطالع رسانی و آموزش الزم به در این راستا مس 

دانش آموزان نموده و آنها را نسبت به بحران موجود در بخش آب مطلع و با حساس نمودن این بخش از جامعه که به عنوان مدیران آینده 

میباشد  49-49ل ریشه ای بحران آب نموده اند. این پژوهش مربوط به اجرای طرح در سال تحصیلی کشور شناخته می شوند، سعی در ح

دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب  499از این تعداد )متوسطه اول( استان اجرایی شده است.  راهنمایی که در میان کلیه دانش آموزان مقطع

 و مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

 درصد افزایش  داشته است.  8.0 به میزان  زاننشان می دهد که با اجرای طرح، آگاهی دانش آمو دست آمدهنتایج به      

 

 

  . بحران آب، استان خراسان رضوینجات آب کشاورزی، اطالع رسانی، آگاهی رسانی، آموزش، واژگان کلیدی: 

 



 

 

  مقدمه       
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. آب به عنوان یک نهاده برای تولید به شمار میی آیید. هییخ بخشیی از اقتصیاد بیدون آب،             

گشیته  تولید برای امکان پذیر نمی باشد. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حیال و آینیده آگیاه    

فاده از د. پایداری آب و زمین عبارت است از اطمینان از نسل های آتی که امکان تولید کاال و خدمات برای تامین اهداف خود را داشته باشند. استان

 . (5941) جوادی پاشاکی و همکاران،  فراهم باشدآب وقتی پایدار خواهد بود که امکان تولید غذا برای نسل های آتی 

فزون جمعیت، رشد صنعت، گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و ضرورت تامین امنیت غذایی پایدار در کنار کاهش میداوم  افزایش روزا      

 . (5941)شاهنوشی و همکاران،  منابع آب و سوء مدیریت، کم آبی را به بحرانی جدی تبدیل کرده است

متر مکعب درحیال حاضیر کیاهش یافتیه و      9888متر مکعب به کمتر از  0888سال اخیر سرانه آب از بیشتر از  98در استان خراسان رضوی، طی       

متر مکعب در سال برسد. قرار گرفتن قسمت عمده استان خراسان رضوی در کمربند خشک و نیمه  5888به کمتر از  5988پیش بینی میشود در سال 

و کمبود ریزش های جوی همراه با پراکنش زمانی نامناسب، سبب افزایش نگرانی در این باره میگردد. عالوه بر این، رشد جمعیت، گسترش خشک 

 شهرنشینی و توسعه بخش های صنعتی و کشاورزی در استان خراسان رضوی سبب افزایش تقاضای آب شده است.

د جمعیت، بحران آب بیشتر شده و اثرات اقتصادی بحران آب شامل افزایش نرخ تیورم، افیزایش نیرخ    نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ رش      

در نهاییت جهیت    بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده و اثرات اجتماعی آن نیز شامل کاهش میزان دسترسی به آب سالم و بهداشتی می باشد.

اساسی در این خصوص به عمل آید. از این رو آموزش و آگاه سازی مردم به خصوص دانش کاهش مشکالت ناشی از این پدیده میبایست اقدامات 

 (.5941)شاهنوشی و همکاران، موزان یک امر ضروری به نظر میرسد آ

 

 

 مواد و روشها
حییاتی، مهمتیرین عامیل     (. ایین عنصیر  5949آب مهمترین عامل ایجاد جوامع بشری و بقای آن، در طول تاریخ بوده است )درخور و همکیاران،        

لیید میواد غیذایی بسییار     حفظ حیات موجودات است. آب برای آبیاری در بخش کشاورزی، مصارف خیانگی، صینعتی و تجیاری و سیرانجام در تو    

در حال حاضر یک چهارم جمعیت جهان در کشورهایی که کمبود آب دارند، زندگی می کنند و این تعداد ممکن است در دو دهه ضروری است. 

بحیران آب    (.Damania, Roson ،9852آینده دو برابر شود. رشد جمعیت، شهرنشینی، و توسعه اقتصادی کمیابی آب را افزایش خواهنید داد )  

در از جمله چالش های مهم زیست محیطی منطقه خاورمیانه است. بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که اسیتفاده از منیابع آب در اییران بیدون     

رفتن محدودیت آن در آینده مشکالت جدی را ایجاد کند. در ایجاد و تشدید این بحران، وامل متعدد انسانی و طبیعی، مانند الگیوی مصیرف   نظر گ

آب، نحوه بهره برداری از منابع آب، محل مصرف، تکنولوژی مصرف، میزان بارش های جوی موثرند. درحال حاضر به دالیل عمده ای مین جملیه   

 و الگوی مصرف غلط آب در کشاورزی، بحران آب به شکلی جدی تر در کشور مطرح شده است.  مصرف بی رویه

می شود، الزم است تعادل عرضیه و تقاضیای منیابع     از آنجا که کشور ایران با یک سوم متوسط بارش جهانی جزو مناطق خشک جهان محسوب      

  آبی به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه قرار گیرد.

همانطور که ذکر شد آب از مهمترین عوامل تولید در بخش اقتصادی است که تامین آن، از منابع آب سطحی و زیرزمینیی صیورت میی گییرد.           

منابع آب سطحی به شرایط جوی و میزان بارندگی در کشور بستگی دارد. مطالعاتی که در گذشته در زمینه مسائل آب در سطح کالن کشور انجیام  

درصد ارزش افزوده زیربخش های زراعی و باغی را کیاهش میی دهید. در اییران و در      9.9ست نشان می دهد، هزینه های خشکسالی به میزان شده ا

ت بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی باشد. در بعضی از استان ها با مصرف آب شرب بیا توجیه بیه اینکیه جمعیی     

مواجه خیواهیم شید و چنان یه نقیش آب در جمعییت شیهری کشیور        به شدت در حال رشد است در آینده نزدیک حتما با مشکل آبی شهری ایران 

)  مدیریت نشود، قطعًا آب کفاف جمعیت را نخواهد داد. یکی از راه های بیرون رفیت از مشیکالت میدیریت منیابع آب، مصیرف بهینیه آب اسیت        

  (.5941جوادی پاشاکی و همکاران، 



 

 

  وش تحقیقر
)متوسیطه   راهنمیایی  کلیه مدارس مقطعکشاورزی با تکیه بر بخش های ذیل که در ادامه توضیح داده می شود، در  طرح دانش آموزی نجات آب   

بع آب ایجاد زمینه فرهنگی مناسب برای اجرای اقدامات مدیریتی تعادل بخشیی منیا  .  به اجرا درآمد 5900-04اول( خراسان رضوی از سال تحصیلی 

        . از طریق افزایش سطح آگاهی، حساسیت و حی  مسیئولیت  دانیش آمیوزان و خیانواده هیای ایشیان از جملیه دسیتاوردهای ایین طیرح بیوده اسیت             

 بخش های طرح شامل: 

  دانش آمیوزان نیاجی   بخش آموزشی؛ شامل کارگاه آموزشی ویژه معلمان، اقالم آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان،  و به طور ویژه برای

 آب.

  اساس پرسشنامه ها و بازدیدهای صورت گرفته از روند برگزاری طرح. بخش ارزیابی؛ بر 

  .بخش مسابقات؛ ویژه دانش اموزان و معلمان در رشته های مختلف 

 ،بخش ارتباطی؛ از طریق سایت Email... مرکز پیامک و ، 

   

بستر فرهنگی الزم برای ایجاد حساسیت و ح  مسئولیت دانش آمزان و خانواده هایشان در جهیت بحیران بیه    هدف از اجرای طرح فراهم نمودن     

 وجود آمده در بخش آب بوده که همزمان با اطالع رسانی و آگاهی دادن به آنها صورت پذیرفته است. 

 مقطیع  آمیوز  دانش. است پذیرفته انجام...  و آموزشی تربیتی، سی،رواشنا دیدگاه از موجود زوایای بررسی و دقیق مطالعه با مخاطب گروه انتخاب    

 به نسبت را او رو، پیش بحران توضیح باشد، می عینی غیر های واقعیت درک به قادر انتزاعی تفکر از برخورداری به توجه )متوسطه اول( با راهنمایی

 راهکارهیای  دریافیت  آمیاده  روانیی  و روحیی  نظیر  از کیه  طوری به دهد می سوق چاره راه  دنبال به را او و نموده حساس آینده در ناگوار اتفاق این

 عنیوان  بیه  مقطیع  ایین  انتخیاب  دالییل  از دیگیر  یکیی  واقعیه  هیر  دلیل کشف به تمایل و گروه این چراجویی روحیه تکامل. شود می بحران از نجات

 . باشد می کشاورزی طرح دانش آموزی نجات آب مخاطب

 

  نتایج و بحث

  
توزیع فراوانی جنسییت و توزییع    9و  5نتایج آزمون های آماری انجام شده به اختصار در جداول زیر گزارش شده است. شایان ذکر است جداول     

 فراوانی محل سکونت دانش آموزان مورد مطالعه را نشان می دهند.

 

 درصد تعداد نسیتج

 4.64 434 پسر

 8365 805 دختر

 400 549 مجموع

توزیع فراوانی جنسیت دانش آموزان مورد مطالعه .1جدول  

 



 

 

 

 درصد تعداد محل سکونت

 4. 878 شهر

 35 3.7 روستا

 400 549 مجموع

. توزیع فراوانی محل سکونت دانش آموزان مورد مطالعه2جدول  

 

میزان مداخله آموزشی را بر میزان آگاهی دانش آموزان را مورد مطالعه قرار داده است. فرضیه آزمون به این صورت مطرح می شود که  9جدول     

ی همداخله آموزشی تاثیری بر آیتم های مورد بررسی نداشته است. بر اساس تحلیل های آماری، سه مورد علت ایجاد بحران در استان، مفهوم آب د

بیدون  مجاز سفره آب زیرزمینی و مناسب ترین راه برای نجات از بحران آب دارای افزایش تاثیر بر میزان آگاهی دانش آموزان بیوده و سیایر میوارد    

 تغییر باقی مانده اند. 

 

 مولفه مورد بررسی
 آماره آزمون میزان آگاهی )درصد(

t 
p-value نتیجه آزمون 

 آزمون پس پیش آزمون

 بدون تغییر 0..98 1..88 88.. 88.. بزرگترین مصرف کننده آب استان

 بدون تغییر 98966 18811 .88. 86.. منبع اصلی تامین آب استان

 افزایش میزان آگاهی 98989 -..89. 08 80.. علت ایجاد بحران در استان

زمان مورد نیاز برای ایجاد سفره آب 

 زیرزمینی
 بدون تغییر 8..98 88.80 .8.8 8880

 افزایش میزان آگاهی 98998 8..818 .868 .108 مفهوم آب دهی مجاز سفره آب زیرزمینی

پیامدهای منفی پایین آمدن سطح آب 

 زیرزمینی
 بدون تغییر 98866 .98.9 8880 8188

 بدون تغییر 988.8 880.0 988. .868 روشهای حفظ منابع آب استان

بی رویه علت فرونشست زمین در اثر برداشت 

 از آب های زیرزمینی
 بدون تغییر .98.9 989.0 .88. 8.



 

 

 افزایش میزان آگاهی .9898 8 81.. 888. مناسب ترین راه برای نجات از بحران آب

 بدون تغییر .9809 -988.9 .88. .88. فواید سیستم آبیاری نوین

 بدون تغییر 989.0 .8.0. .1 .8.8 راهکارهای سازگاری با کم آبی

 بدون تغییر .9861 -98110 .88. 881. فواید تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب

 بدون تغییر 98088 -98968 .08. 086. بهترین زمان آبیاری مزارع

 بدون تغییر -- -- 80.. 88.. آگاهی کل

. تاثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان3جدول  

میزان مداخله آموزشی را بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر را مورد مطالعه قرار داده است. فرضیه آزمون به این صورت مطرح  9جدول      

می شود که مداخله آموزشی تاثیری بر آیتم های مورد بررسی داشته است. بر اساس تحلیل های آماری، چهار میورد علیت مفهیوم آب دهیی مجیاز      

ره آب زیرزمینی، پیامدهای منفی پایین آمدن سطح آب زیرزمینی، علت فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و بهتیرین  سف

ن را زمان آبیاری مزارع بصورت افزایش میزان آگاهی دختران بیشتر از پسران بوده و سایر موارد عدم تفاوت میان تغیییرات آگیاهی دختیران و پسیرا    

 شان می دهد.ن
 

 مولفه مورد بررسی

میزان آگاهی 

آماره آزمون  )درصد(

 کای دو
p-value نتیجه آزمون 

 پسران دختران

 0.445 1.619 -.9891 -98998 بزرگترین مصرف کننده آب استان
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.142 3.908 -98989 -.9891 منبع اصلی تامین آب استان
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.121 4.231 -.9899 989.8 علت ایجاد بحران در استان
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

زمان مورد نیاز برای ایجاد سفره آب 

 زیرزمینی
9891. 9899. 0.942 0.624 

عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.007 9.846 ..989 98818 مفهوم آب دهی مجاز سفره آب زیرزمینی
افزایش میزان آگاهی دختران 

 بیشتر از پسران



 

 

پیامدهای منفی پایین آمدن سطح آب 

 زیرزمینی
98918 98966- 7.165 0.028 

افزایش میزان آگاهی دختران 

 بیشتر از پسران

 0.152 3.766 -98989 989.8 روشهای حفظ منابع آب استان
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

علت فرونشست زمین در اثر برداشت بی 

 رویه از آب های زیرزمینی
989.. 989.6- 14.453 0.001 

افزایش میزان آگاهی دختران 

 بیشتر از پسران

 0.714 0.674 98918 989.8 مناسب ترین راه برای نجات از بحران آب
تغییرات عدم تفاوت میان 

 آگاهی دختران و پسران

 0.749 0.579 -98986 98989 فواید سیستم آبیاری نوین
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.565 1.143 -989.9 -989.1 راهکارهای سازگاری با کم آبی
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.243 2.827 -..989 98918 فاضالبفواید تصفیه و استفاده مجدد از 
عدم تفاوت میان تغییرات 

 آگاهی دختران و پسران

 0.004 10.823 989.0 -..989 بهترین زمان آبیاری مزارع
افزایش میزان آگاهی پسران 

 بیشتر از دختران

 --- --- -98.98 ..981 آگاهی کل

افزایش آگاهی دانش آموزان 

دختر و کاهش آگاهی دانش 

 پسرآموزان 

تاثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان دختر و پسر. 4جدول  

 

میزان مداخله آموزشی را بر میزان آگاهی دانش آموزان شهری و روستایی را میورد مطالعیه قیرار داده اسیت. فرضییه آزمیون بیه ایین          1جدول       

بررسی داشته است. بر اساس تحلیل های آماری، دو مورد بزرگترین مصیرف  صورت مطرح می شود که مداخله آموزشی تاثیری بر آیتم های مورد 

د کننده آب استان، منبع اصلی تامین آب استان بصورت افزایش آگاهی در دانش آموزان شهری بیشتر از دانش آموزان روستایی بوده و در سیه میور  

مجدد از فاضالب، بهترین زمان آبییاری میزارع بصیورت افیزایش آگیاهی در       زمان مورد نیاز برای ایجاد سفره آب زیرزمینی، فواید تصفیه و استفاده

ی دانش آموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری و سایر موارد عدم تفاوت میان تغییرات آگاهی دانش آموزان شهری  و روسیتایی را نشیان می   

 دهد.
 



 

 

 مولفه مورد بررسی
آماره آزمون  میزان آگاهی )درصد(

 کای دو
p-value نتیجه آزمون 

 روستایی شهری

 98910 8809. -..989 98996 بزرگترین مصرف کننده آب استان

افزایش آگاهی در دانش آموزان 

شهری بیشتر از دانش آموزان 

 روستایی

 98998 88.89. -988.9 98988 منبع اصلی تامین آب استان

افزایش آگاهی در دانش آموزان 

آموزان شهری بیشتر از دانش 

 روستایی

 986.1 ...98 98919 .9891 علت ایجاد بحران در استان

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

زمان مورد نیاز برای ایجاد سفره آب 

 زیرزمینی
98990 989.8 .8086 98988 

افزایش آگاهی در دانش آموزان 

روستایی بیشتر از دانش آموزان 

 شهری

مفهوم آب دهی مجاز سفره آب 

 زیرزمینی
989.8 98888 .8... 98..1 

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

پیامدهای منفی پایین آمدن سطح آب 

 زیرزمینی
98999 9898.- 88800 98.80 

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

 989.0 ...8. .9899 .9891 منابع آب استانروشهای حفظ 

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

علت فرونشست زمین در اثر برداشت 

 بی رویه از آب های زیرزمینی
98998- 989.. 98101 98... 

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی



 

 

برای نجات از بحران مناسب ترین راه 

 آب
989.9 9896. .811. 98188 

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

 ..988 .88.8 ..989 -989.9 فواید سیستم آبیاری نوین

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

 1..98 .88.0 -989.8 -..989 راهکارهای سازگاری با کم آبی

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

 98991 888018 ..989 -.9898 فواید تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب

افزایش آگاهی در دانش آموزان 

روستایی بیشتر از دانش آموزان 

 شهری

 .9899 8988.0 98910 -98910 بهترین زمان آبیاری مزارع

آگاهی در دانش آموزان افزایش 

روستایی بیشتر از دانش آموزان 

 شهری

 -- -- .9890 98890 آگاهی کل

عدم تفاوت میان تغییرات 

آگاهی دانش آموزان شهری  و 

 روستایی

شهری و روستاییتاثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان . 5جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  گیرینتیجه
بیر  تیاثیر آمیوزش    درصد افیزایش داشیته و   8.0که میزان آگاهی کل دانش آموزان به میزان  نشان می دهد 1تا  5نتایج ارائه شده در جدول های       

ین هم نین از بین دانش آموزان روستایی و شهری، آمیوزش تفیاوتی در بی   پسر بیشتر بوده است.  در مقایسه با دانش آموزاندانش آموزان دختر روی 

 دانش آموزان شهری و روستایی نداشته است.

در جمع بندی کلی، این طرح باعث افزایش آگاهی شرکت کنندگان در زمینه بحران آب در استان خراسان رضوی شده است. نتایج ایین تحقییق       

و آگاهی دادن افراد در رابطه با بحران آب و ( در زمینه اثربخشی آموزش 5900( و جبارلوی )5901(، افخمی )5900با مطالعات یزدان داد و مظلوم )

 مصرف بهینه آن همخوانی دارد.    
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