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تحقیق حارض با هدف بررسی پیامدهای اجرای طرح های آبیاری 
تحت فشار و اثر آن بر رضایت و استمرار استفاده از آن در استان 
قزوین، به روش پیامیشی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها 
پرسشنامه، روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی و مصاحبه و 
جامعه مورد مطالعه این پژوهش در برگیرنده متام کشاورزانی بود 
که از سال 1394 تا پایان سال 1397 سیستم آبیاری تحت فشار 
را در مزارع خود پیاده کرده بودند )N=477(. بر اساس جدول 
منونه گیری کرجسی و مورگان حجم منونه 214 نفر تعیین شد و 
برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها عالوه بر آماره های پراکندگی 
و مرکزیت، از رضیب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده 
پیامدهای  زمینه  سه  در  کشاورزان  ادراک  تحقیق  این  در  شد. 
اجتامعی، اقتصادی و محیط زیستی ناشی از اجرای سیستم آبیاری 
تحت فشار بررسی شد. نتایج نشان داد، به طورکلی میانگین ادراکی 
کلی کشاورزان در ارتباط با این سه بعد باالتر از مقدار متوسط 
بود )میانگین هر بعد باالتر از 3(. از دیدگاه پاسخگویان مهمرتین 
پیامدهای اجتامعی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار »کاهش 
مهاجرت روستاییان«؛ »ایجاد حس رقابت سازنده بین کشاورزان 
شغل  استمرار  و  »پایداری  و  سیستم ها«  این  از  استفاده  برای 
کشاورزی در منطقه و امید به آینده کشاورزی« است، مهمرتین 
پیامدهای اقتصادی شامل »مدیریت مرصف بهینه آب«؛  »بهبود 
کمی تولیدات کشاورزی« و »افزایش رسمایه گذاری در مزرعه« و 
مهمرتین پیامدهای محیط زیستی شامل، »امکان توزیع یکنواخت 
نهاده های تولید از طریق مخازن«؛  »افزایش حاصلخیزی خاک و 
پایداری منابع آب و خاک« و »امکان آبیاری در تپه ماهورها و 

شیب ها« بودند.
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The main objective of this study was to perform a survey 
method to assess the implications of implementing pressured 
irrigation projects in Qazvin province, as well as their effect 
on satisfaction and continuing use. The main data collection 
tool was a questionnaire, data collection method, documenta-
ry study, and interview, and the study population of this study 
included all farmers who installed a pressurized irrigation sys-
tem in their fields between 2015 and the end of 2018 )N=477(, 
which was determined based on Krejcie and Morgan sam-
pling table with a sample size of 214 people. In addition to 
dispersion and centrality statistics, coefficient of variation 
and confirmatory factor analysis were utilized to assess and 
explain the data. Farmers' opinions of the social, economic, 
and environmental impacts of the implementation of a pres-
surized irrigation system were investigated in this study. The 
findings revealed that farmers' average perceptions in these 
three aspects were higher than normal )The average of each 
dimension is higher than 3(. The most important social con-
sequences of adopting pressured irrigation systems, according 
to the respondents, are "reducing rural migration", "creating a 
sense of constructive competition among farmers to use these 
systems", and "sustainability and continuity of agricultural 
jobs in the region, as well as hope for the future of agricul-
ture". "Optimal water usage management", "quantitative en-
hancement of agricultural productivity", and "enhanced farm 
investment" are among the most important economic conse-
quences. "The prospect of uniform distribution of production 
inputs through reservoirs" was one of the most significant 
environmental impacts.
Keywords: Water Management, Pressurized Irrigation Sys-
tems, Outcome, Satisfaction, Qazvin Province.

Abstract چکیده

Investigating the Consequences of Imple-
menting Pressurized Irrigation Projects 
and Its Effect on Satisfaction and Continu-
ity of Its Use in Qazvin Province

M. Masoomi1, H. Shabanali Fami2*, H. Varmazyari3, S. 
Kordalivand4

1,2,3,4- M.Sc. of Rural Development, Professor, Assistant Professor and PhD 
student, Department of Agricultural Development and Management, Faculty 
of Agriculture, University of Tehran, Iran.

*)Corresponding Author Email: hfami@ut.ac.ir(

Received: 17-04-2022           Revised: 14-05-2022
Accepted: 15-05-2022          Available Online: 21-12-2022

How to cite this article: Masoomi M.,  Shabanali Fami H., Varmazyari H. and Kordalivand S. 2022. Investigating the Consequences of Implementing Pressurized 

Irrigation Projects and Its Effect on Satisfaction and Continuity of Its Use in Qazvin Province. Journal of Water and Sustainable Development, 9)3(: 87-96. doi: http://

dx.doi.org/10.22067/jwsd.v9i3.2204.1139

:Article Typeنوع مقاله: 

    HomePage: https://jwsd.um.ac.ir

Applied Articleپژوهش کاربردی



سال نهم، شامره 3، 1401 نرشیه آب و توسعه پایدار
88

مقدمه

تبدیل شده است  به چالشی بزرگ در رسارس جهان  کمبود آب 
)Castillo و همکاران، 2021(، بر اساس گزارش توسعه جهانی آب 
سازمان ملل متحد در سال 2018، پیش بینی شده است تقاضای 
جهانی آب تا سال 2050 بین 20 تا 30 درصد افزایش یابد. نزدیک 
به 4/8 تا 5/7 میلیارد نفر با کمبود آب مواجه خواهند شد و این 
امر نیاز به برنامه ریزی رسیع، اجرای اسرتاتژیک و مدیریت موثر و 
اقدامات متقابل در برابر چالش های بی شامر و پیچیده آب را ایجاد 
می کند )Wang، 2020(، مدیریت یکپارچه منابع آب به دلیل کمبود 
آب، رشد جمعیت، تغییرات آب وهوا و بدتر شدن کیفیت منابع 
اهمیت فزاینده ای دارد )Candido و همکاران، 2022(، از طرفی 
تخصیص آب در شش بعد کمیت، کیفیت، زمان بندی، مکان، قیمت 
و هزینه همچنان یک چالش مداوم پیش روی برنامه ریزی منابع آب 
در رسارس جهان است. این چالش با شواهد فزاینده ای از تغییرات 
آب وهوا و عوامل تنش زا تامین آب مرتبط با آن گسرتده تر می شود. 
 Ward( این تنش سیستم های غذا، انرژی و آب را به چالش می کشد

و همکاران، 2022(. 
میلیمرت در سال(  بارندگی کل )250  میانگین  ایران مقایسه  در 
با میانگین بارندگی جهان )860 میلیمرت درسال( نشان می دهد، 
میزان بارندگی در ایران حدود یک سوم میانگین بارندگی جهان 
است )پیرایش و همکاران، 1393(. نظر به محدودیت منابع آب 
منی  تواند  آب  عرضه  بخش  در  بیشرت  رسمایه گذاری های  کشور، 
یک  از  محدودیت  این  و  باشد  آب  تقاضای  افزایش  پاسخگوی 
طرف و تقاضای فزآینده آن در بخش های مختلف از طرف دیگر، 
باعث گسرتش شکاف بین عرضه و تقاضای آب شده است )آبابایی 
و همکاران، 1391(. بنابراین راه حل بحران آب را باید در چگونگی 
توسعه و مدیریت صحیح منابع آبی یا به بیان دیگر مدیریت 
تقاضا جستجو کرد. مدیریت تقاضای آب به مفهوم بهره برداری 
بهرت و کاراتر از آب می باشد که از طریق وضع قوانین، تدوین 
و  برنامه ریزی  و  اقتصادی  ابزارهای  از  بهره گیری  آیین نامه ها، 
مهمرتین  می باشد  امکان پذیر  بهره برداران  مشارکت  و  نظارت 
راندمان  افزایش  کشاورزی  بخش  در  تقاضا  مدیریت  راهکار 
نوسازی  برگشتی،  آب های  از  مجدد  استفاده  طریق  از  آبیاری 
فشار  تحت  آبیاری  سیستم های  توسعه  آب،  انتقال  کانال های 
میان  این  در  و همکاران، 1393(.  )علیزاده  است  آبیاری  کم  و 
استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار یکی از روش های بهینه 
در سال های گذشته،  که  است  در بخش کشاورزی  مرصف آب 
داده  انجام  آن  توسعه  برای  زیادی  رسمایه گذاری های  دولت 
است )امینی و افضلی ابرقویی، 1392(. پیاده سازی و استفاده از 
سیستم های نوین آبیاری پیامدهای اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی 
آبیاری  به کارگیری سیستم های  استقرار و  و محیط زیستی دارد، 

تحت فشار به عنوان یک فناوری نوآورانه تغییراتی را در زندگی 
تحت  تغییرات  این  از  که  منود  خواهند  ایجاد  پذیرنده  جامعه 
عنوان دستاوردهای اجتامعی و فرهنگی نام برده می شود. این 
مثال  برای  می گیرند،  بر  در  را  گسرتده ای  طیف  دستاوردهای 
افزایش دانش و  فقر،  به مدیریت صحیح آب، کاهش  می توان 
آگاهی کشاورزان از نوآوری ها، مشارکت های اجتامعی، کاهش 
بیکاری، ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت اشاره کرد )جاللیان، 
طریق  از  فشار  تحت  آبیاری  شیوه های جدید  درواقع،   .)1391
جلوگیری از اتالف بی رویه آب می تواند تا حدودی مشکل کم آبی 
را در بخش کشاورزی بر طرف کند )بشیری امانی و همکاران، 
1392(. دشت قزوین یکی از دشت های مستعد کشور در تولید 
دشت های  از  بسیاری  هامنند  که  است  کشاورزی  محصوالت 
کشور، بیالن آب زیرزمینی در آن منفی است. کبیری و همکاران 
)1396( افت سطح آب های زیرزمینی در دشت قزوین را بررسی 
کردند، در طی 51 سال )1343-1394( این افت بین 5 تا 100 
مرت در بخش های مختلف آن دشت بود. همچنین میزان تخلیه 
سفره های زیرزمینی نیز از حدود 400 میلیون مرت مکعب در سال 
1348 به حدود 1990 میلیون مرت مکعب در سال 1392 رسیده 
است که یکی از دالیل آن برداشت بی رویه از چاه های غیرمجاز 
تشخیص داده شده است. باریکانی و همکاران )1390( محدودیت 
منابع آب های سطحی منطقه و فصلی بودن این منابع را عامل 
اصلی فشار بر روی سفره های زیرزمینی بیان کردند. بر اساس 
گزارش این تحقیق برداشت اضافه بر ظرفیت از آب های زیرزمینی 
در دشت قزوین موجب افت سالیانه 1/5 مرت سطح سفره های 
زیرزمینی و فرو نشست زمین تا حدود 25 سانتی مرت در سال شده 
است. این رشایط که معلول توسعه بی رویه یا ناپایدار کشاورزی 
و خشکسالی سال های اخیر است، دشت قزوین را از نظر امنیت 
آبی کشاورزی در رشایط بحرانی قرار داده است که رضورت دارد 
راهکارها  این  شود.  اندیشیده  مشکل  این  کنرتل  برای  تدابیری 
کنرتل  کشاورزی،  چاه های  در  کنتورهای هوشمند  نصب  شامل 
حفر چاه های غیرمجاز تا بهبود بهره وری مرصف آب در مزرعه از 
طریق به کارگیری روش ها و فناوری های نوین مانند آبیاری تحت 
فشار می شود. پژوهش ها روند کاهش تقاضا برای شیوه های نوین 
آبیاری به دلیل مشکالت متعدد از قبیل مشکالت فنی، اقتصادی 
و اجتامعی، فردی و غیره را نشان می دهد )قاسمی و همکاران، 
1391(. از این  رو بررسی ادراک کشاورزان در زمینه پیامدهای 
سیستم های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر رضایت و قصد ادامه 
استفاده از این سیستم های آبیاری الزم و رضوری است. در ادامه 
به بررسی تحقیقاتی که بر روی پیامدهای استفاده از سیستم های 

آبیاری تحت فشار مترکز داشته اند، پرداخته شده است. 
در  بیشرت  حوزه  این  در  گرفته  صورت  داخلی  پیشین  مطالعات 
تحت  آبیاری  سیستم های  از  استفاده  اقتصادی  پیامدهای  زمینه 
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فشار می باشد. به عنوان منونه، نتایج پژوهش نظری و همکاران 
در  فشار  تحت  آبیاری  گسرتش  تأثیر  ارزیابی  زمینه  در   )1392(
تغییر ساخت زراعی، الگوی کشت و راندمان تولید در شهرستان 
میاندواب نشان می دهد یکپارچگی اراضی و کاهش تعداد قطعات 
در بین بهره برداران، افزایش دو برابری مساحت کشت چغندرقند، 
افزایش تولید محصوالت زراعی تحت کشت منطقه شامل گندم، 
جو و چغندرقند و به طور خالصه تغییر الگوی کشت و افزایش 
راندمان تولید از پیامدهای سیستم های آبیاری تحت فشار می باشد. 
نجفی کانی و زنگانه )1392( در پژوهش خود از طریق مقایسه بین 
دو شیوه آبیاری تحت فشار و سنتی در روستاهای شهرستان علی 
آباد کتول نتیجه گرفتند، در روش آبیاری تحت فشار هزینه تولید 
کمرت، میزان تولید بیشرت، مرصف کود و سم کمرت و اثربخشی آن 
بیشرت است. میزان مشارکت عمرانی کشاورزان استفاده کننده از 
دو روش، تفاوت معناداری نداشت اما میزان کمک مالی کشاورزان 
نوین در عمران روستایی نسبت به کشاورزان سنتی بیشرت بود. 
همچنین رضایت از شغل کشاورزی، پایداری و استمرار شغل و 
انگیزه ماندگاری رسپرست و اعضای خانواده کشاورزان بهره مند از 
سیستم آبیاری تحت فشار بیشرت بود. گذشته از مطالعات انجام 
شده در داخل کشور، مطالعاتی در سطح بین املللی صورت گرفته 
است که به پیامدهایی از قبیل افزایش بهره وری نیروی کار و زمین 
)Lecina و همکاران، 2010(؛ کاهش هزینه های نهادی تولید، بهبود 
اوضاع محیط زیستی، افزایش بهره وری از منابع موجود و افزایش 
سودآور  2004(؛   ،Zilberman و   Schoengold( آبیاری  راندمان 
 Cetin( بودن سیستم های آبیاری قطره ای و توجیه اقتصادی آن
و همکاران، 2004( و توسعه پایدار کشاورزی به واسطه توسعه 
سیستم های نوین آبیاری اشاره شده است. به ناچار این پیامدها در 
همه نقاط جهان اتفاق منی افتد. برای مثال به کارگیری فناوری آبیاری 
تحت فشار ممکن است در سال های اول باعث رصفه جویی در 
مرصف آب شود اما در ادامه با گسرتش سطح زیر کشت، کشاورزان 
به برداشت آب بیشرت از سفره های زیرزمینی به میزان قبل تشویق 
خواهند شد. همچنین بهبود بهره وری آب )که آب تنها یک عامل 
پیش ران برای شکل گیری آن است(، بر پدیده امنیت غذایی )که 
پدیده ای چند وجهی و پیچیده است(، در کوتاه مدت اتفاق منی افتد 
و یا پیامد آن در کوتاه مدت محسوس نیست. باتوجه به آنچه بیان 
شد، در یک جمع بندی کلی می توان از بررسی پیشینه پژوهش ها 
این طور نتیجه گرفت که متغیرهای متعدد و زیادی در مطالعات 
پیشین به عنوان عوامل پیامدهای سیستم های آبیاری تحت فشار 
بیان شده است و مطالعات انجام شده تا حدودی پراکنده بوده و 
از الگویی خاص پیروی منی کنند. با این حال در یک دسته بندی کلی 
می توان این پیامدها را در سه دسته پیامدهای اقتصادی، اجتامعی 
و محیط زیستی دسته بندی کرد. پی بردن کشاورزان از این پیامدها 
بر رضایت آنها از سیستم های آبیاری تحت فشار تأثیرگذار است 

و رضایت کشاورزان نیز، انگیزه ادامه استفاده از این سیستم های 
آبیاری را تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به آنچه بیان شد، الگوی 

مفهومی پژوهش در شکل )1( به تصویر کشیده شده است.

 های رضایت از سیستم

آبیاری تحت فشار

ادراک پیامدهای 

اجت�عی

ادراک پیامدهای 

اقتصادی

ز قصد ادامه استفاده ا

های آبیاری  سیستم

تحت فشار

ادراک پیامدهای 

یزیست محیط -فنی

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش

این تحقیق از نظر رویکرد نوعی تحقیق کمی می باشد که به 
تحقیقات  نوع  از  هدف  لحاظ  از  شد.  انجام  پیامیشی  شیوه 
تحقیقات  نوع  از  داده ها  گردآوری  شیوه  لحاظ  از  و  کاربردی 
میدانی است. عالوه  بر آن، این پژوهش از نظر کنرتل متغیرها از 
نوع تحقیقات غیرآزمایشی و باتوجه به اینکه در یک مقطع زمانی 
خاص انجام می گیرد از نوع مقطعی می باشد. برای اندازه گیری 
این  به  استفاده شد،  پرسشنامه  از  داده ها  گردآوری  و  متغیرها 
صورت که باتوجه  به اهداف پژوهش و چارچوب مفهومی پس 
از بررسی پیش نگاشته ها، پرسشنامه تدوین شد و باتوجه  به زمینه 
پژوهش )آبیاری تحت فشار( اصالحاتی در آن انجام شد. درواقع 
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع محقق ساخت 
بود که باتوجه  به اهداف پژوهش و چارچوب مفهومی طراحی 
روایی  از  پرسشنامه  روایی  تعیین  جهت  پژوهش  این  در  شد. 
محتوا استفاده شد. برای این منظور متناسب با مبانی نظری و 
مطالعات پیشین در زمینه موضوع و توجه به جزییات هر کدام از 
متغیرهای پژوهش، سواالت پرسشنامه به منظور اطمینان از روایی 
الزم با نظر اساتید راهنام و مشاور بررسی شد. به منظور اطمینان 
از دقت و اعتامدپذیری پرسشنامه تحقیق نیز از آلفای کرونباخ 
و پایایی ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش در بر 
گیرنده متام کشاورزانی بود که از سال 1394 تا پایان سال 1397 
سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع خود را پیاده کرده بودند 
که بر اساس آمار دریافت شده از مدیریت آب و خاک و امور 
فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین )جدول 1(، 
تفکیک  به  آبیاری تحت فشار  تعداد کشاورزان مجری سیستم 
منونه گیری  جدول  اساس  بر  بوداند.   )N=  477( شهرستان  هر 
Krejcie و Morgan )1970( حجم منونه 214 نفر تعیین شد. 
منونه پژوهش به صورت تصادفی و به شیوه منونه گیری طبقه ای 

 .)n=214( متناسب گزینش شد
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جدول 1- جامعه و منونه آماری به تفکیک هر شهرستان 
)استعالم از مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی 

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، 1399(

منونه آماریجامعه آماریشهرستان

13962قزوین

2110آوج

8036بویین زهرا

2712الربز

2913آبیک

18181تاکستان

477214کل استان

همچنین به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده در مطالعه حارض 
از نرم افزارهای  SPSS و Smart PLS  استفاده شد. در ادامه، ابتدا 
یافته های حاصل از تحلیل داده های مربوط به ویژگی های فردی، 
اقتصادی و واحد بهره برداری آورده شده است و سپس باتوجه  به 
اهداف پژوهش یافته های مربوط به تحلیل داده ها آورده شده است.

نتایج و بحث

1- توصیف منونه مورد مطالعه
به طور کلی 75/8 درصد از پاسخگویان مرد بودند و از نظر میانگین 
سنی، 53/6 درصد در دامنه سنی بین 30 تا 45 سال قرار داشتند. از 
نظر منبع تأمین آب کشاورزی بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی 
115 نفر معادل 55/6 درصد، منبع تأمین آب خود را چاه مشرتک ذکر 
کردند. همچنین 53 نفر معادل 25/6 درصد چاه اختصاصی داشتند. 
از نظر نوع سیستم آبیاری تحت فشار، اکرثیت پاسخگویان یعنی 
158 نفر معادل 76/3 درصد نوع سیستم آبیاری تحت فشار اجرا 
شده در مزرعه و باغات خود را از نوع قطره ای بیان کردند. در مقابل 
28 نفر معادل 13/5 درصد سیستم آبیاری بارانی و 21 نفر معادل 
10/1 درصد هر دو نوع سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی 

را اجرا کرده بودند.

- بررسی ادراک کشاورزان از پیامدهای طرح آبیاری تحت فشار
رتبه بندی گویه های مربوط به ادراک کشاورزان از پیامدهای اجتامعی 
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در منطقه نشان می دهد، از دیدگاه 
آن ها پیامدهای اجتامعی طرح به ترتیب سه پیامد »کاهش مهاجرت 
روستاییان«؛ »ایجاد حس رقابت سازنده بین کشاورزان برای استفاده 
از این سیستم ها« و »پایداری و استمرار شغل کشاورزی در منطقه و 
امید به آینده کشاورزی« بیشرتین رای را داشتند، در مقابل سه پیامد 
»ارتقا پایگاه و منزلت اجتامعی کشاورزان«؛ »افزایش رضایت از شغل 
کشاورزی« و »تقویت مشارکت و انسجام گروهی کشاورزان« کمرتین 

رای را داشتند )جدول 2(. عالوه  بر آن در مورد ادراک کشاورزان از 
پیامدهای اقتصادی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نتایج رتبه بندی 
گویه های بیانگر آن بود که از دیدگاه کشاورزان سه پیامد »مدیریت 
»افزایش  و  تولیدات کشاورزی«  »بهبود کمی  بهینه آب«؛   مرصف 
رسمایه گذاری در مزرعه« بیشرتین رای؛ در مقابل سه پیامد »افزایش 
درآمد سالیانه کشاورزان«؛ »کاهش هزینه های مزرعه«؛ و »افزایش 
بهره وری تولید« کمرتین رای را داشتند )جدول 2(. عالوه  بر آن  این 
ادراک کشاورزان در مورد پیامدهای محیط زیستی اجرای طرح نشان 
می دهد مهمرتین پیامدهای محیط زیستی مورد پسند در سیستم آبیاری 
تحت فشار، »امکان توزیع یکنواخت نهاده های تولید )کود و سم( از 
طریق مخازن«؛  و »افزایش حاصلخیزی خاک به دلیل کنرتل آبشویی و 
پایداری منابع آب و خاک« بودند و در مورد پیامدهای محیط زیستی 
»افزایش سفتی خاک«؛ »کاهش گونه های گیاهی خودرو« و »جلوگیری 
از افت فزآینده سفره های آب زیرزمینی« پاسخگویان کمرتین رای را 
داشتند )جدول 2(. مقایسه میانگین کلی ادراک پاسخگویان در ارتباط با 
سه مؤلفه مورد بررسی نشان داد میانگین ادراک پیامدهای اجتامعی در 

مقایسه با دو مؤلفه دیگر باالتر بود )جدول 2(.

-بررسی وضعیت رضایت کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری 
تحت فشار 

بررسی وضعیت رضایت کشاورزان از اجرای سیستم آبیاری تحت 
فشار بیانگر آن بود که گویه های »به طور کلی از پیامدهای اجتامعی 
طرح این رضایت دارم«؛ »پیامدهای احداث این طرح تا حد زیادی به 
آنچه مردم انتظار داشتند، نزدیك است« و »به طور  کلی از حاصلخیزی 
خاک و پایداری منابع آب و خاک به واسطه اجرای سیستم آبیاری 
تحت فشار رضایت دارم« به ترتیب بیشرتین رای؛ در مقابل گویه های 
»به طور کلی از پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح رضایت دارم«؛ 
و  گرفته اند«  صحیحی  تصمیم  طرح،  این  اجرای  در  »مسئوالن 
»به طورکلی اجرای طرح کیفیت زندگی مردم روستا را بهبود بخشیده 

است« به ترتیب کمرتین رای را از دیدگاه پاسخگویان داشتند.

-بررسی وضعیت متایل به استمرار استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشار در بین کشاورزان

رتبه بندی گویه های مربوط به متایل به استمرار استفاده از سیستم 
آبیاری تحت فشار نشان داد، دو گویه »اجرای این سیستم آبیاری را 
به دیگر کشاورزان توصیه می کنم« و »هدف من ادامه استفاده از 
سیستم آبیاری تحت فشار به جای استفاده از دیگر روش های آبیاری 
است« در رتبه های اول و دوم و در مقابل دو گویه »قصد دارم به جای 
عدم ادامه استفاده سیستم آبیاری تحت فشار به استفاده از آن ادامه 
دهم« و »اگر بتوانم در آینده قصد دارم در بخش دیگری از مزرعه 
آبیاری تحت فشار را اجرا کنم« در رتبه های پنجم و ششم یه به بیان 

دیگر در رتبه های آخر قرار گرفتند.
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جدول 2- ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای طرح های آبیاری تحت فشار

رتبهرضیب   تغییراتانحراف معیارمیانگین*گویهزمینه

3/490/680/1941کاهش مهاجرت روستاییان اجتامعی

3/380/740/2182ایجاد حس رقابت سازنده بین کشاورزان برای استفاده از این سیستم ها 

3/310/750/2263پایداری و استمرار شغل کشاورزی در منطقه و امید به آینده کشاورزی

3/780/870/2304بهبود معیشت پایدار مردم

3/490/830/2375افزایش فرصت های شغلی در حوزه پشتیبانی )تعمیرگاه(

3/340/800/2396ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی رشته های کشاورزی

3/320/820/2467تقویت مشارکت و انسجام گروهی کشاورزان

3/570/900/2528افزایش رضایت از شغل کشاورزی

2/110/700/3319ارتقا پایگاه و منزلت اجتامعی کشاورزان

3/310/47میانگین کل 

3/210/570/1771مدیریت مرصف بهینه آباقتصادی

3/140/570/1812بهبود کمی تولیدات کشاورزی

3/180/580/1823افزایش رسمایه گذاری در مزرعه

3/320/620/1864بهبود کیفی تولیدات کشاورزی

3/220/620/1925یکپارچه سازی اراضی زراعی منطقه

3/350/650/1946کاهش هزینه کنرتل آفات، علف های هرز و بیامری ها 

3/240/630/1957سودآوری بیشرت کشاورز در بلند مدت 

3/200/680/2128افزایش درآمد سالیانه کشاورزان 

3/180/680/2139افزایش بهره وری تولید 

3/310/860/25910کاهش هزینه های مزرعه 

3/230/39میانگین کل

3/270/670/2051امکان توزیع یکنواخت نهاده های تولید )کود و سم( از طریق مخازنمحیط زیستی

3/310/730/2202افزایش حاصلخیزی خاک به دلیل کنرتل آبشویی و پایداری منابع آب و خاک

3/250/750/2303کاهش جمعیت کرم خاکی 

3/240/800/2464افزایش مرصف سموم و کودهای شیمیایی 

3/320/820/2475جلوگیری از افت فزآینده سفره های آب زیر زمینی

3/370/860/2556کاهش گونه های گیاهی خودرو

3/120/820/2627افزایش سفتی خاک

3/280/47میانگین کل

2- تحلیل مؤلفه های ادراک پیامدهای اجتامعی، ادراک پیامدهای 
اقتصادی و ادراک پیامدهای محیط زیستی و تأثیر آن بر رضایت و 

متایل به استمرار استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار.

- بررسی مدل اندازه گیری پژوهش
در این بخش مدل اندازه گیری پژوهش بررسی شد. این مدل شامل 
مؤلفه های ادراک پیامدهای اجتامعی، ادراک پیامدهای اقتصادی و 
ادراک پیامدهای محیط زیستی است که بر رضایت از سیستم آبیاری 
تحت فشار اثر می گذارند و رضایت از سیستم آبیاری تحت فشار، 

متایل به استمرار استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار را پیش بینی 
از  اندازه گیری پژوهش  از روایی مدل  می کند. به منظور اطمینان 
معیار  و   )AVE( شده  استخراج  واریانس  میانگین  شاخص های 
فورنل و الرکر، همچنین به منظور بررسی پایایی مدل اندازه گیری از 
شاخص های روایی ترکیبی )CR( و آلفای کرونباخ استفاده شد. در 
ادامه مدل اندازه گیری پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. هامن طور 
که مقادیر بارعاملی گزارش شده گویه ها در جدول )3( نشان می دهد 
مقدار بارعاملی برای هر کدام از گویه های مورد بررسی باالتر از 
مقدار 0/4 بود و در برخی موارد که گویه ای مقادیر بار عاملی کمرت از 
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0/4 داشت از تحلیل حذف شد )EC2(. باتوجه به اینکه مقادیر آماره 
t برای هر یک از گویه ها باالتر از مقدار استاندارد 1/96 می باشد 
می توان بیان کرد گویه های انتخاب شده برای هر یک از سازه های 
پژوهش در سطح پنج درصد خطا معنادار بوده و برای سنجش 
متناظر خود دقت الزم را دارد. در ارتباط با پایایی سازه های پژوهش 

هامن طور که مقادیر گزارش شده برای شاخص پایایی ترکیبی و آلفای 
کرونباخ نشان می دهد همه سازه ها پایایی الزم را دارند، زیرا مقادیر 
گزارش شده برای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ در مورد هر کدام از 
سازه ها باالتر از مقدار استاندارد 0/7 حاصل شد که  پایایی سازه های 

پژوهش را نشان می دهد )جدول 3(.

جدول 3- پایایی سنجی سازه های مدل اندازه گیری پژوهش

بار  نشانگرسازه
عاملی

مقدار  
 t

آلفای 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

ادراک 
پیامدهای 
اجتامعی

)S1( 0/6817/560/840/87ارتقا پایگاه و منزلت اجتامعی کشاورزان

)S2( 0/7118/81تقویت مشارکت و انسجام گروهی کشاورزان

)S3( 0/8028/99بهبود معیشت پایدار مردم

)S4( 0/5812/99کاهش مهاجرت روستائیان

)S5( 0/6010/97پایداری و استمرار شغل کشاورزی در منطقه و امید به آینده کشاورزی

)S6( 0/7117/85افزایش رضایت از شغل کشاورزی

)S7( 0/6212/58ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی رشته های کشاورزی

)S8( 0/588/63ایجاد حس رقابت سازنده بین کشاورزان برای استفاده از این سیستم ها

)S9( )0/568/88افزایش فرصت های شغلی در حوزه پشتیبانی )تعمیرگاه

ادراک 
پیامدهای 
اقتصادی

)EC1( 0/6921/850/830/86یکپارچه سازی اراضی زراعی منطقه

)EC3( 0/517/12مدیریت مرصف بهینه آب

)EC4( 0/578/49بهبود کمی تولیدات کشاورزی

)EC5( 0/6613/47بهبود کیفی تولیدات کشاورزی

)EC6( 0/6011/32سودآوری بیشرت کشاورز در بلند مدت

)EC7( 0/6712/89افزایش رسمایه گذاری در مزرعه

)EC8( 0/6512/90افزایش بهره وری تولید

)EC9( 0/6913/00افزایش درآمد سالیانه کشاورزان

)EC10( 0/6211/04کاهش هزینه کنرتل آفات، علف های هرز و بیامری ها

ادراک 
پیامدهای 

محیط زیستی

)EN1( از طریق مخازن )0/528/160/770/82امکان توزیع یکنواخت نهاده های تولید )کود و سم

)EN3( 0/477/04افزایش مرصف سموم و کودهای شیمیایی

)EN4( 0/6411/10افزایش حاصلخیزی خاک به دلیل کنرتل آبشویی و پایداری منابع آب و خاک

)EN5( 0/6111/47افزایش سفتی خاک

)EN6( 0/6814/12جلوگیری از افت فزآینده سفره های آب زیر زمینی

)EN7( 0/6914/04کاهش گونه های گیاهی خودرو

)EN8( 0/578/37کاهش جمعیت کرم خاکی

رضایت 
از سیستم 

آبیاری تحت 
فشار

)R1( 0/6413/710/860/89به طور کلی از پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح رضایت دارم

)R2( 0/7317/65به طور کلی از پیامدهای اجتامعی طرح این رضایت دارم

به طور کلی از حاصلخیزی خاک و پایداری منابع آب و خاک به واسطه 
)R3( اجرای سیستم آبیاری تحت فشار رضایت دارم

0/7829/38

)R4( 0/7420/47به طور کلی اجرای طرح کیفیت زندگی مردم روستا را بهبود بخشیده است

)R5( 0/7524/68اجرای این طرح انتظارات مردم را تا حد زیادی برآورده كرده است

)R6( 0/7725/21پیامدهای احداث این طرح تا حد زیادی به آنچه مردم انتظار داشتند، نزدیك است

)R7( 0/7319/68مسئوالن در اجرای این طرح، تصمیم صحیحی گرفته اند
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متایل به 
استمرار 
استفاده 

از سیستم 
آبیاری تحت 

فشار

)IN1( 0/7619/250/800/86اجرای این سیستم آبیاری را به دیگر کشاورزان توصیه می کنم

)IN2( 0/7827/65در مورد مزایای این سیستم آبیاری تحت فشار برای دیگران صحبت می کنم

)IN3( 0/477/79اگر به عقب برگردم دوباره این طرح را در مزرعه خود اجرا خواهم کرد

)IN4( 0/7121/44قصد دارم به جای عدم ادامه استفاده سیستم آبیاری تحت فشار به استفاده از آن ادامه دهم

)IN5( 0/7318/46هدف من ادامه استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به جای استفاده از دیگر روش های آبیاری است

)IN6( 0/7418/27اگر بتوانم در آینده قصد دارم در بخش دیگری از مزرعه آبیاری تحت فشار را اجرا کنم

بیشرتین اشرتاک واریانس با گویه های خود را دارند که این نتایج، نتایج 
گزارش شده برای میانگین واریانس مستخرج مبنی بر روایی سازه ها 
را تأیید می کند )جدول 4(. همچنین باتوجه به اینکه مقادیر گزارش 
شده برای هر کدام از سازه های مدل اندازه گیری بر پایه نسبت چند 
خصیصه ای- تک خصیصه ای کمرت از مقدار 0/9می باشد، می توان اظهار 

داشت سازه های مدل اندازه گیری دارای روایی تشخیصی هستند.

- بررسی مدل ساختاری پژوهش
بعد از بررسی روایی و پایایی سازه های مدل اندازه گیری و اطمینان 
از روایی و پایایی سازه ها در این مرحله مدل ساختاری پژوهش یا به 

بیان دیگر روابط بین سازه ها بررسی می شود.  

- روایی سنجی مدل اندازه گیری پژوهش
به منظور بررسی روایی همگرای سازه های مدل اندازه گیری از شاخص 
میانگین واریانس استخراج شده )AVE( و برای بررسی روایی واگرا 
از دو شاخص معیار فورنل–الرکر و شاخص چند خصیصه ای- تک 
خصیصه ای )HTMT( استفاده شد. باتوجه به اینکه مقادیر گزارش 
شده در جدول )4( باالتر از مقدار 0/5 می باشد، می توان بیان داشت 
سازه ها در ترشیح واریانس گویه های خود، سطح پایینی از خطا و 
سازه های پژوهش به طور میانگین قابلیت ترشیح بیش از نیمی از 
واریانس گویه ها را دارند. به بیان ساده تر سازه ها روایی دارند. عالوه 
 بر آن باتوجه به نتایج گزارش شده برای معیار فورنل- الرکر می توان 
بیان داشت هر کدام از سازه های پژوهش در مقایسه با سایر سازه ها 

جدول 4- روایی سنجی مدل اندازه گیری پژوهش

نسبت چندخصیصه ای-تک خصیصه ای )HTMT(رویکرد فورنل–الرکر

AVE1234512345سازه

----------------------------0/580/807ادراک پیامدهای اجتامعی )1(

------------0/666---------0/530/6550/739ادراک پیامدهای اقتصادی )2(

---------0/860/786------0/510/5920/6210/730ادراک پیامدهای محیط زیستی )3(

------0/7610/8160/820---0/550/7130/6540/6110/739رضایت از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار )4(

---0/560/5340/6090/5980/7250/7470/6030/7040/7400/847قصد ادامه استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار )5(

3- بررسی تأثیر پیامدهای ادراکی سیستم های آبیاری تحت فشار بر 
رضایت کشاورزان

باتوجه به یافته های گزارش شده در جدول )5(، مقدار بتا یا رضیب 
مسیر اثر ادراک پیامدهای اجتامعی بر رضایت از اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار 0/277 تخمین زده شد. باتوجه  به اینکه مقدار 
آماره t برای این رضیب مسیر 3/88 به دست آمده و از مقدار 1/96 
بزرگرت است، دالیل کافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد و ادراک 
پیامدهای اجتامعی اثر مستقیم و معناداری بر رضایت کشاورزان از 
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار دارد و مقدار رضیب مسیر اثر ادراک 
پیامدهای اقتصادی بر رضایت کشاورزان از اجرای سیستم آبیاری 
تحت فشار 0/426 تخمین زده شد. همچنین مقدار آماره t برای 
این مسیر 8/07 محاسبه شد که از مقدار 1/96 بزرگرت است؛ بنابراین 
می توان بیان داشت در سطح 99 درصد اطمینان اثر ادراک پیامدهای 
اقتصادی بر رضایت کشاورزان از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 
اثری مستقیم و معنادار است و فرضیه صفر رد شد )جدول 5(. در 
مورد اثر ادراک پیامدهای محیط زیستی بر رضایت از اجرای سیستم 

آبیاری تحت فشار هامن طور که نتایج گزارش شده در جدول )5( 
نشان می دهد، مقدار بتا برای این مسیر 0/228 تخمین زده شد. 
همچنین مقدار آماره  t، 3/13 به دست آمد که نشان می دهد ادراک 
پیامدهای محیط زیستی اثر مستقیم و معنادار بر رضایت کشاورزان 
از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار دارد. در مجموع سه عامل ادراک 
پیامدهای اجتامعی؛ ادراک پیامدهای اقتصادی و ادراک پیامدهای 
محیط زیستی، 67/9 درصد از تغییرات واریانس رضایت از اجرای 
سیستم آبیاری تحت فشار را ترشیح کردند. باتوجه به مقادیر گزارش 
شده برای هریک از سه مسیر گفته شده و مقادیر f2 در جدول 
)5(، می توان بیان کرد به ترتیب ادراک پیامدهای اقتصادی، ادراک 
پیامدهای اجتامعی و ادراک پیامدهای محیط زیستی سهم بیشرتی 
در تبیین واریانس رضایت از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار دارند. 
عالوه  بر آن باتوجه به اینکه مقدار Q2 بیشرت از مقدار صفر است 
)جدول 5( می توان گفت مدل مسیر در ارتباط با سازه درون زای 
رضایت از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تناسب پیش بین دارد یا 
به عبارت دیگر مدل مسیر قابلیت پیش بینی روابط ساختاری را دارد.

معصومی، م. و همکارانبررسی پیامدهای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر رضایت و استمرار ...
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4- بررسی تأثیر رضایت کشاورزان از سیستم های آبیاری تحت فشار 
بر متایل به استمرار استفاده از این سیستم آبیاری

هامن طور که یافته های گزارش شده در جدول )5( نشان می دهد، 
مقدار بتا برای اثر مسیر رضایت از اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 
بر قصد ادامه استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار 0/725 و مقدار 
آماره t مربوط به آن 22/48 تخمین زده شد. باتوجه به اینکه مقدار 
آماره t از مقدار 1/96 بزرگرت است بنابراین می توان بیان داشت در 

سطح 99 درصد اطمینان اثر رضایت از اجرای سیستم آبیاری تحت 
فشار بر قصد ادامه استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار اثری 
مستقیم و معنادار است. الزم به ذکر است رضایت از اجرای سیستم 
آبیاری تحت فشار، 52/6 درصد از تغییرات واریانس متایل به استمرار 
استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار را ترشیح منود. عالوه  بر  آن 
مقدار Q2 بیشرت از صفر تخمین زده شد که نشان می دهد مدل 

مسیر قدرت پیش بینی روابط ساختاری را دارد.

جدول 5- اثرهای مورد بررسی به همراه رضایب معنی داری

R2f2Q2نتیجه.STDESigآماره tبتامسیر

0/082پذیرش0/2773/880/0710/000رضایت از سیستم آبیاری تحت فشارادراک پیامدهای اجتامعی   ←

0/6790/3170/344پذیرش0/4268/070/0530/000رضایت از سیستم آبیاری تحت فشارادراک پیامدهای اقتصادی   ←

0/049پذیرش0/2283/130/0730/002رضایت از سیستم آبیاری تحت فشارادراک پیامدهای محیط زیستی  ←

متایل به استمرار استفاده از سیستم رضایت از سیستم آبیاری تحت فشار  ←
آبیاری تحت فشار

0/269---0/526پذیرش0/72522/480/0320/000

 

شکل 2- مقادیر معناداری مدل مسیر اثر عوامل مختلف بر رضایت و متایل

در ارتباط با شاخص های نیکویی برازش، نتایج تحلیل داده های گردآوری 
 7/38 ،)d- ULS( شده نشان داد، مقدار شاخص مربع فاصله اقلیدسی
محاسبه شد که در سطح 0/05 معنادار هستند و نشان می دهد 
 SRMR برآورد مدل به شکل کارا صورت گرفته است. مقدار شاخص
برابر 0/07 می باشد که این مقدار نشان می دهد خطای اندازه گیری 
در ماتریس همبستگی قابل پذیرش می باشد. شاخص نیکویی برازش 
تننهاوس )GOF(، شاخص دیگری است که به منظور سنجش برازش 
مدل و قابل تعمیم بودن آن در جامعه استفاده می شود. این شاخص 

برازش کلی مدل را نشان می دهد و از رابطه )1( محاسبه شد.
                 )1(

مقادیر این شاخص برای سازه های درون زای رضایت از سیستم های 
آبیاری تحت فشار و متایل به استمرار استفاده از این سیستم آبیاری 

به ترتیب 0/398 و 0/272 محاسبه شد. مقایسه این مقادیر با مقادیر 
0/01، 0/15 و 0/36 پیشنهاد شده به عنوان معیاری برای مقادیر 
ضعیف، متوسط و قوی بیانگر برازش قوی مدل پژوهش و قابلیت 

تعمیم آن به جامعه آماری است. 

نتیجه گیری و پیشنهاد

هدف از این پژوهش بررسی ادراک کشاورزان در زمینه پیامدهای 
اجتامعی، اقتصادی و محیط زیستی ناشی از اجرای سیستم آبیاری 
تحت فشار بود. به طور کلی میانگین منره ادراکی کلی کشاورزان در 
ارتباط با این سه بعد باالتر از مقدار متوسط بود )میانگین هر بعد باالتر 
از 3 از 5(. از دیدگاه پاسخگویان مهمرتین پیامدهای اجتامعی اجرای 
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سیستم های آبیاری تحت فشار »کاهش مهاجرت روستاییان«؛ »ایجاد 
حس رقابت سازنده بین کشاورزان برای استفاده از این سیستم ها« 
و »پایداری و استمرار شغل کشاورزی در منطقه و امید به آینده 
کشاورزی« بودند. این نتیجه بیانگر پیامدهای مثبت اجتامعی حاصل 
از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار است که توانسته شاخص های 
اجتامعی از قبیل ایجاد و حفظ حس رقابت پذیری، ماندگاری جمعیت 
در روستا، استمرار و پایداری شغل کشاورزی و امید به آینده کشاورزی 
را به همراه داشته باشد. همسو با این نتایج در پژوهش های دیگر 
به پیامدهای اجتامعی طرح های آبیاری تحت فشار همچون افزایش 
گرایش به عضویت در تشکل ها و تعاونی های روستایی، بهبود حس 
رقابت در بین مردم جهت استفاده از دستاوردهای این طرح )بشیری 
مهاجرت،  کاهش  روستا،  در  ماندگاری  و همکاران، 1392(،  امانی 
متایل به استفاده از این روش ها، افزایش اشتغال، امنیت شغلی، متایل 
به کشاورزی و پیرشفت محیط های روستایی )قاسمی و همکاران، 
1391( و رضایت از شغل کشاورزی، پایداری و استمرار شغل و انگیزه 
ماندگاری رسپرست و اعضای خانواده کشاورزان بهره مند از سیستم 
پیشنهاد  است.  اشاره شده  زنگانه، 1392(  و  کانی  )نجفی  آبیاری 
می شود به منظور تقویت پیامدهای اجتامعی طرح های آبیاری تحت 
فشار و بهبود ماندگاری آنها، دولت در زمینه تقویت رسمایه اجتامعی 
کشاورزان، تقویت تشکل های محلی و بهبود زنجیره ارزش کشاورزی، 
حامیت الزم را به عمل آورد. در ارتباط با ادراک کشاورزان در مورد 
پیامدهای اقتصادی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار الزم به ذکر 
است، بر اساس تحلیل دیدگاه های پاسخگویان سه پیامد اصلی اقتصادی 
اجرای این سیستم یعنی »مدیریت مرصف بهینه آب«؛  »بهبود کمی 
تولیدات کشاورزی« و »افزایش رسمایه گذاری در مزرعه« برجسته تر 
بودند. همسو با پیامدهای اقتصادی شناسایی شده، در پژوهش  های 
پیشین به پیامدهای اقتصادی از قبیل افزایش عملکرد محصول، کاهش 
نیاز به نیروی انسانی در واحد سطح، کاهش هزینه های تولید )بشیری 
امانی و همکاران، 1392(، افزایش تولید، درآمد، پس انداز، کاهش 
هزینه های تولید، جذب گروه های کم درآمد، افزایش رسمایه گذاری در 
کشاورزی، استفاده بهینه از آب، آشنایی با ارزش روش ها، تنوع بخشی 
به محصوالت )قاسمی و همکاران، 1391( اشاره شده است. ادراک 
کشاورزان در این زمینه  تأثیرات اقتصادی مطلوب طرح های آبیاری 
تحت فشار را نشان می دهد. پیشنهاد می شود دولت از طریق آموزش 
و مشاوره، انگیزه های رسمایه گذاری و بهبود تولید و مرصف منابع 
توسط کشاورزان را تقویت و به سمت فعالیت های هم افزا مانند 
توسعه فعالیت های غیرزراعی و بهبود بنیان های فناوری در واحدهای 
بهره برداری سوق دهد. همچنین در ارتباط با ادراک کشاورزان در 
مورد پیامدهای محیط زیستی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 
نتایج نشان داد، مهم ترین پیامدهای محیط زیستی، »امکان توزیع 
یکنواخت نهاده های تولید )کود و سم( از طریق مخازن«  و »افزایش 
حاصلخیزی خاک از طریق کنرتل آبشویی عنارص مفید و پایداری 

منابع آب و خاک« بودند. بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود دولت 
طرح های بهبود حاصلخیزی، توسعه و بهسازی باغات و بهینه سازی 
مرصف نهاده ها را با طرح های آبیاری تحت فشار تلفیق و از طریق 

ایجاد این پیوند به تقویت و هم افزایی این طرح ها کمک مناید.
در ارتباط با رضایت کشاورزان از سیستم های آبیاری تحت فشار نتایج 
نشان داد در ارتباط با گویه های »به طور کلی از پیامدهای اجتامعی 
طرح این رضایت دارم«؛ »پیامدهای احداث این طرح تا حد زیادی به 
آنچه مردم انتظار داشتند، نزدیك است« و »به طور کلی از حاصلخیزی 
خاک و پایداری منابع آب و خاک به واسطه اجرای سیستم آبیاری تحت 
فشار رضایت دارم«؛ کشاورزان بیشرتین رضایت را داشتند. بااین حال 
باتوجه به طبقه بندی پاسخگویان بر اساس شاخص انحراف معیار از 
میانگین اکرثیت پاسخگویان یعنی 61/4 درصد معادل 127 نفر از نظر 
رضایت از اجرای طرح در طبقه ضعیف قرار گرفتند. باتوجه به این 
نتیجه و نتایج پژوهش های پیشین می توان بیان کرد یکی از عامل های 
کلیدی در زمینه متایل به استمرار استفاده از سیستم های آبیاری 
تحت فشار در آینده جلب و بهبود رضایت کشاورزان مجری طرح 
می باشد چرا که عدم رضایت کشاورزان از طریق عدم ادامه استفاده 
از این نوآوری منجر به شکست آن و عدم متایل سایر کشاورزان به 
استفاده از آن در آینده خواهد شد. از این  رو چنانچه استفاده از این 
سیستم آبیاری در آینده استمرار داشته باشد، الزم است به رضایت 
کشاورزان توجه شود. بنابراین پیشنهاد می شود، برنامه ریزی منظم و 
ارزشیابی های مستمر پروژه های مربوط به گسرتش سیستم های آبیاری 
تحت فشار به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و دالیل عدم رضایت 
آنها شناسایی و این نارضایتی رفع شود. از طرفی با توجه به ادراک 
ضعیف کشاورزان نسبت به بحران آب و اینکه در مطالعات پیشین 
نیز اثر مستقیم و معنادار ادراک بحران آب بر رفتار کشاورزان گزارش 
شده است، رضوری است آگاهی های الزم در این زمینه از طریق 
آموزش های ترویجی به کشاورزان ارائه شود. تصحیح ادراک کشاورزان 
نسبت به واقعیت بحرانی بودن رشایط منطق از نظر آب می تواند 
به بهبود دانش، نگرش و در نهایت تغییر رفتار آنها در مدیریت آب 
کشاورزی منجر شود. بر این اساس پیشنهاد می شود از طریق ارائه 
آموزش و تبیین وضعیت بحران کم آبی و همچنین تشکیل تشکل ها 
یا گروه های محلی نجات آب، ضمن ارتقا آگاهی کشاورزان در مورد 
بحران آب و مدیریت بهینه آن، اصالح الگوی مرصف آب و به کارگیری 
فناوری های حفاظت از آب در بخش کشاورزی به یک فرهنگ تبدیل 
شود. همچنین باتوجه به نرخ تورم و نوسان قیمت لوازم و تجهیزات 
اجرای سامانه آبیاری تحت فشار، تسهیالت پرداختی به کشاورزان 
متناسب با تورم واقعی و متناسب با وضعیت قیمت تجهیزات و لوازم 
محاسبه و با نرخ بهره متناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا رضایت 
آنها بهبود یابد. ادراک مساعد نسبت به پیامدها و رضایت کم از طرح 
نشان دهنده این است که چشمداشت و انتظارات کشاورزان از این 
طرح کامال تامین نشده و نیاز به بازبینی و بازنگری کلی در اجرای آن 

معصومی، م. و همکارانبررسی پیامدهای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و اثر آن بر رضایت و استمرار ...
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از طریق کسب نقطه نظرات کشاورزان می باشد. البته بهبود آگاهی 
کشاورزان نسبت به پیامدهای متنوع آشکار و پنهان طرح به ویژه در 

دراز مدت می تواند رضایت کلی آنها را بهبود بخشد.

سپاسگزاری

این پژوهش از حامیت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران بهره مند 
شده است که به این وسیله نویسندگان مقاله از این نهاد محرتم بابت 

حامیت های مالی و پشتیبانی تشکر و قدردانی به عمل می آورند.

منابع

امینی، ا. م. و افضلی ابرقویی، م. 1392. ارزیابی سازوکارهای مؤثر بر موفقیت 

بهره  برداران در برپایی سیستم های آبیاری تحت فشار در استان اصفهان. 

فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44)3(: 500-489

و  سهرابی، ت.  بانسوله، ب.،  فرهادی  م.،  تربیزی،  آبابایی، ب.، رسائی 

از  با استفاده   CERES-Barley میرزایی، ف. 1391. واسنجی مدل

روش مدل سازی معکوس تحت رشایط کم آبیاری. نرشیه حفاظت 

منابع آب و خاک، 2)2(: 48-37.

باریکانی، ا.، احمدیان، م. و خلیلیان، ص. 1390. بهره برداری بهینه پایدار از 

منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی )مطالعه موردی زیربخش زراعت 

دشت قزوین(. نرشیه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25)2(: 262-253.

بشیری امانی، پ. اعظمی، م. و نادری م. ک. 1392. واکاوی به کارگیری آبیاری 

تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان همدان. پایان نامه کارشناسی 

https://ganj.irandoc.  .ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه بوعلی سینا

ac.ir/#/articles/666d9572933916dbdf118b40d2f7eba1

پیرایش، ا.، ابراهیمی، م. ص. و عابدی کوپائی، ج. 1393 بررسی دیدگاه 

کشاورزان پذیرنده سیستم های آبیاری بارانی در گسرتش و عدم گسرتش 

این سیستم ها )مطالعه موردی: شهرستان بهبهان(. پایان نامه کارشناسی 

https://ganj.irandoc.  .ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه اصفهان

ac.ir/#/articles/b49cf726ba12c5eedbb4212ca5c9b013

وضعیت  بر  نوین  آبیاری  نظام های  اثرات  تحلیل  ح. 1391.  جاللیان، 

بهره برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده. فصلنامه اقتصاد فضا و 

توسعه روستایی، 2: 64-41.

علیزاده، ح. ع.، لیاقت، ع. و سهرابی، ت. 1393. ارزیابی سناریوهای توسعه 

سیستم های آبیاری تحت فشار بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از 

مدل پویایی سیستم. نرشیه حفاظت آب و خاک، 3)4(: 15-1.

تاثیر  ع. 1391.  فسخودی،  امینی  و  ی.  قنربی،  ح.،  برقی،  ر.،  قاسمی، 

روش های  بر  تاکید  با  کشاورزی  در  نو  تکنولوژی های  به کارگیری 

کهک  بخش  روستایی  مناطق  کشاورزی  توسعه  در  آبیاری  نوین 

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم جغرافیایی و  استان قم. 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/arti-  برنامه ریزی. دانشگاه اصفهان.

cles/0d59e5a7fb780bdc149ed7ea61af4bfa

کبیری، ش.، پویا، ح. و یونسی، م. 1396. بررسی میزان و دالیل افت سطح 

آب زیرزمینی آبخوان دشت قزوین با استفاده از سیستم اطالعات 

جغرافیایی )GIS(. دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران. دانشگاه 

شهرکرد-انجمن هیدرولوژی ایران، شهرکرد.

نجفی کانی، ع. ا. و زنگانه، ا. 1392. آبیاری تحت فشار گامی در راستای 

توسعه کشاورزی و روستایی )منونه موردی: روستاهای شهرستان علی آباد 

کتول(. چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، 8 )24(: 132-121.

نظری، ع.، منافی آذر، ر. و عبدالهی، ع. 1392. ارزیابی تأثیر گسرتش 

آبیاری تحت فشار در تغییر ساخت زراعی، الگوی کشت و راندمان 

تولید )مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب(. چشم انداز جغرافیایی در 

مطالعات انسانی، 8)25(: 161-147.

Candido L.A., Coêlho G.A.G., de Moraes M.M.G.A. and 

Florêncio L. 2022. Review of Decision Support Systems 

and Allocation Models for Integrated Water Resources 

Management Focusing on Joint Water Quantity-Quality. 

Journal of Water Resources Planning and Management, 

148)2(: 03121001. 

Castillo G. M. L., Engler A. and Wollni M. 2021. Planned be-

havior and social capital: Understanding farmers’ behavior 

toward pressurized irrigation technologies. Agricultural 

Water Management, 243: 106524. 

 Cetin B., Yazgan S. and Tipi T. 2004. Economics of drip irri-

gation of olives in Turkey. Agricultural Water Management, 

66)2(: 145-151. 

Krejcie R. V. and Morgan D. W. 1970. Determining sample 

size for research activities. Educational and psychological 

measurement, 30)3(: 607-610.

Lecina S., Isidoro D., Playán E. and Aragüés R. 2010. Irriga-

tion modernization in Spain: Effects on water quantity and 

quality-A conceptual approach. International Journal of 

Water Resources Development, 26)2(: 265-282.

 Schoengold K. and Zilberman D. 2004. Water and develop-

ment: the importance of irrigation in developing countries. 

Presentation, Berkeley. [Online] Available at http://are. 

Berkeley. Edu/courses/ARE253/2004/handouts/Bretton_

Woods. Pdf )accessed 19 October 2010(. 

Wang Y.N. 2020. China's per capita water resources are only 

a quarter of the world average. Why are floods so frequent 

and serious? China Economic Weekly 31 August. http://

www.ceweekly.cn/2020/0831/310921.shtml.

Ward F. A., Amer S. A., Salman D. A., Belcher W. R., Khamees 

A. A., Saleh H. S., Saeed A.A.A. and Jazaa H. S. 2022. Eco-

nomic optimization to guide climate water stress adapta-

tion. Journal of Environmental Management, 301: 113884.


