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از حیدریهدر منطقه تربتفشارتحتهاي آبیاري عوامل مؤثر بر توسعه سیستم
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آبعرضهمدیریتوآبیبا کممقابلهبراياساسیراهکارهايازیکی) ايقطرهوبارانیآبیاري(فشارتحتآبیاريهايسیستم

ايمالحظـه قابلجایگاهازسنتیآبیاريهايسیستمبامقایسهدرآبیاريراندمانبودنبااللحاظبههاسیستماین. باشندیم
ـ . اولوباشـند مـی برخـوردار آبکممناطقدربخصوصوکشاورزييهايگذاراستیسدر توسـعه بـر مـؤثر عوامـل يبنـد تی

نقـش توانـد مـی کند،میفراهمراهاسیستمایناجرايضعفوقوتنقاطشناساییامکانکهفشارتحتآبیاريهايسیستم
تعیـین بـراي راهنمـایی طریـق، ایـن ازوداشـته وريبهرهحالدرهايپروژهازبرداريبهرهبهبودوخطاهاکاهشدرمهمی

پایـه بـر هـا، سیسـتم ایـن توسـعه برمؤثر عواملازارزیابیچارچوبیکارائهحاضر با هدفپژوهش. باشدآیندهراهبردهاي
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ریناپذاجتنابج آبیاري مدرن امري کشاورزان براي تروی

تنها نه،هاي مدرن آبیاريزیرا استفاده از روش؛ است
وري باال باعث افزایش سطح زیر کشت و با بهرهتواندیم

تولید محصوالت در واحد سطح گردد، بلکه باعث افزایش 
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درکارشناسی موجود در کشور، راندمان قابل حصول 

85فشار براي آبیاري بارانی حدود هاي آبیاري تحتسامانه
,Aliت (درصد اس90اي حدود درصد و براي آبیاري قطره

فشارتحتآبیارياصولیتوسعهاساس،اینبر). 2011
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هايطرحاجرايعلتهمینبه. باشدمیخطرمعرض
کشاورزيجهادهايبرنامهاولویتدرفشارتحتآبیاري

شهرستانکشاورزاناساسآنبروقرارگرفتهشهرستان
درراهاطرحایندولت،هايکمکازاستفادهبا

مقدارحاضرحالدر. کنندمیاجراخودکشتزارهاي
آبیاريهايسیستمازکهشهرستاناینآبیهايزمین
این.باشدمیهکتارهزار15حدودکنندمیاستفادهنوین

آبیاراضیازدیگرهکتارهزار15حدودکهاستحالیدر
کشاورزيجهادمدیریت(شودمیآبیاريسنتیصورتبه

منابعکمیابیبهتوجهبا). 1395،حیدریهتربتشهرستان
منابعازکاراوبهینهاستفادهترویجوگسترشاهمیتآب،
برمؤثرعواملشناساییراه،ایندر. باشدیمالزمآبی

بهبودبهتواندمیفشارتحتآبیاريهايسیستمتوسعه
هاسیستماینازکارآمدترگیريبهرهدرالزماقدامات

.گرددمنجر
فشار باعث شده هاي آبیاري تحتتوسعه سیستماهمیت

مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور به این موضوع 
) با 1395رحمانی و همکاران (کهاینازجملهبپردازند. 

کشت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و توسعه سطح زیر
فشار نشان دادند که هزینه نیروي انسانی آب، آبیاري تحت

زش، درآمد، شغل دوم کشاورز، سطح سطح سواد، آمو
کشت، رضایت از خدمات اداري، کارشناسی و اعتباري، 
تأثیر مثبت و سابقه فعالیت کشاورزي، تعداد محصول، 
میزان مصرفی آب و هزینه اولیه اجراي سیستم آبیاري، 
تأثیر منفی در پذیرش و توسعه سطح کشت آبیاري نوین 

ارزیابی سناریوهاي ) با1393دارد. علیزاده و همکاران (
فشار بر منابع آب هاي آبیاري تحتتوسعه سیستم

سازي پویایی به این نتیجه زیرزمینی با استفاده از مدل
هاي آبیاري رسیدند که ارائه تسهیالت توسعه سیستم

شرط حفظ سطح کشت و کاهش مصرف آب بارانی تنها به
کند و بر این اساسبه پایداري کشاورزي کشور کمک می

اند که براي دستیابی به کشاورزي پایدار، پیشنهاد کرده
بندي شده و اعطاي اعطاي تسهیالت به کشاورزان اولویت

مینی براي توسعه هاي زیرزبرداران آبتسهیالت به بهره
هاي آبیاري خرد (تیپ و ، توسعه سیستمفشارآبیاري تحت

هاي هاي آبیاري سطحی و سیستماي) و سیستمقطره
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نصرآبادي و بارانی نوین در اولویت قرار گیرد. آبیاري
بر مشارکت مؤثريهاسازه) با بررسی 1393حیاتی (

آبیاري در حوزه رودخانه يهاشبکهدر توسعه بردارانبهره
بوژان شهرستان نیشابور نشان دادند که متغیرهاي بازدید 
از مزارع نمایشی و مالقات با مروجان و کارشناسان 

یر مستقیم و متغیر مراجعه دیگران به باالترین تأث
ا در این رمیرمستقیغبیشترین تأثیر ،و درآمدبرداربهره

) در مطالعه خود، 1392پور (خصوص دارد. نوري و نوري
ومحیطیعواملپیمانکار،مدیریتضعفعواملی چون

ترینمهمترتیببه رامشاوروکارفرماازناشیعوامل
آبیارييشبکهيپروژهرداريببهرهعدم توسعه ودالیل
گچساران از دیدگاه شهرستانخیرآباديمنطقه

کارفرما عنوان کردند. وطرحمشاورشرکتکشاورزان،
) متغیرهاي توصیه شوراي 1391مستخدمی و رزاقی (

اسالمی محل، میزان دسترسی به تجهیزات کشاورزي، 
ترینهاي تلویزیون و مطالعه نشریات ترویجی را مهمبرنامه
اي در هاي تأثیرگذار بر عدم پذیرش آبیاري قطرهمؤلفه

بین باغداران شهرستان گرمسار تعیین کردند. همچنین 
) به این نتیجه رسیدند که براي 1390اعظمی و همکاران (

هاي آبیاري توجه به عواملی ازجمله افزایش توسعه سیستم
ت، کشعملکرد، افزایش راندمان آبیاري، افزایش سطح زیر

بهبود کیفیت محصوالت، نیاز به نیروي کار کمتر، طراحی 
ها و تسهیالت و اعتبارات در و اجراي مناسب سیستم
جلب منظوربههاي آبیاري راستاي اجراي سیستم

هاي آبیاري مندي کشاورزان از اجراي سیستمرضایت
) نشان 1389ضروري است. فعلی و همکاران (فشارتحت

بقه کشاورزي، تعداد قطعات سطح دادند که بین سن، سا
کشت تحت پوششکشت، تعداد قطعات سطح زیرزیر

سیستم، میزان طراحی مناسب و مهندسی سیستم، میزان 
ترویجی بعد از نصب سیستم با میزان –حمایت آموزشی

داري وجود دارد.مندي کشاورزان رابطه معنیرضایت
Ghimire(گیمیر و همکاران et al., اي العهدر مط) 2016

هاي آبیاري پرداختند به این که به تحلیل توسعه سیستم
هاي آبیاري ریزي در سیستمنتیجه رسیدند که برنامه

عنوان یک ابزار کارآمد و مؤثر در مدیریت، توسعه و به
باشد. کاهش مصرف و هزینه در آب میحفاظت از آب و

Evans(اونز و همکاران et al., هاي با بررسی مؤلفه) 2013
هاي آبیاري به این نتیجه رسیدند که مؤثر بر سیستم

پارامترهاي آموزش، اعتبارات و تسهیالت دولت، وام دادن 

سازي اراضی، طراحی مناسب و ارزان ها، یکپارچهبانک
ها با منطقه و تجهیزات کشاورزي، انطباق سیستم

زیست تأثیر مثبتی در حفاظت آب و اجراي بیشتر محیط
Ojo(بیاري دارد. اجو و همکارانهاي آسیستم et al.,

پایه هاي آبیاري، فقدان دانشارزیابی از سیستم) 2011
کشاورزان در مورد نیاز آبی محصوالت، برنامه آبیاري و 

هاي آبیاري را کارگیري سیستممهارت نگهداري و به
ترین مشکالت موجود در توسعه این مهمعنوانبه

امبودیري و همکاران. ناندبرشمردهها سیستم
)Namboodiri et al.,2006 ( در تحقیق خود وضعیت

اقتصادي، میزان آگاهی کشاورزان، مدیریت مطلوب 
سازمان را موردتوجه قرارداد و معتقد است که به دلیل 
تنوع فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف، قبل از اجراي 

اجتماعی انجام -هاي مشارکتی، مطالعات فرهنگیطرح
ود. مطالعات دیگر نیز به نقش عواملی چون اداره مزرعه ش
)Albercht & Ladewing, قیمت آب و محصول، ) 2006

Dinarوجود یارانه براي تجهیزات آبیاري ( & Yaron,

Damisa(به آب و کودموقعبه)، دسترسی 2003 et al.,

,Ganapathy(هاي قانونی و مالی دولتو حمایت) 2008

فشار تأکید هاي آبیاري تحته سیستمدر توسع) 2008
.اندداشته

در تاکنونمطالعات صورت گرفتهدر نظر داشتنبا 
آبیاري يهاستمیسخصوص ابعاد مختلف بررسی 

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و به این پژوهش،فشارتحت
از مناطق یکیدرفشار هاي آبیاري تحتگسترش سیستم

حیدریهتربتمنطقهکم آب استان خراسان رضوي یعنی
، پس از معرفی معیارهاي ارتباطنیادر.پردازدمی

مؤثرهاي مختلف ، به ارائه اولویتقرارگرفتهمورداستفاده
ها از دیدگاه کارشناسان پرداخته در توسعه این سیستم

خواهد شد.
پژوهشروش 

نوع و هدف، ازنظري حاضر روش پژوهش در مطالعه
تحلیلی است. - ماهیت، توصیفیروش وازنظرکاربردي و 

اي است ي محقق ساختهنامهابزار پژوهش شامل پرسش
از متخصصین و اعتبار آن توسط گروهیهاکه روایی آن

) تأیید شد. در این خصوص، =77/0αآلفاي کرونباخ (توسط
بندياولویتهاي موجود کهشاخصتعدادبا توجه به تعدد

تهیهبرايونبودهاشکالازیخالکاربرديازنظرها راآنکل
در کند،میروبرومشکلباکارشناساننظراخذوپرسشنامه
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تعدادنظراتبر اساس ها شاخصاینبینازمنطقیتعدادابتدا
نهاییشاخص31اساسبر آنوانتخابمتخصصاننفر از8

هاي ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه سیستمويبندتیاولوبراي 
در.شدانتخابحیدریه فشار در منطقه تربتحتآبیاري ت

این اساس بر.استشدهارائهها این شاخص1جدول
هاي مورد ارزیابی در این مطالعه در پنج گروه شاخص

، "اجتماعی و محیطی"، "فنی"، "اقتصادي"ي عمده
مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله "فردي"و "ترویجی"

آوردنبه دست ويبندتیاولوبرايوتهیه گريیدپرسشنامه
. بر این اساس و با دیگردهیتهبرتر،شاخص31اوزان

بر اساسنفر از کارشناسان 15کارگیري جدول مورگان به
عنوان اعضاي نمونه ي کاري بهمدرك تحصیلی و تجربه

. دیگردعیتوز،هاآننظراتاخذبرايانتخاب و پرسشنامه 
هاشاخصرويبرکارشناسانوصینمتخصنظراتنکهیازاپس
روشاززوجیمقایسهماتریستشکیلبهنسبتگردید،اخذ

.اقدام گردیدمراتبی،سلسله

فشارتحتهاي آبیاري در ارزیابی توسعه سیستمیموردبررسمعیارهاي -1جدول 
توضیحات تکمیلیمؤلفهمعیار

اقتصادي

فشارهاي آبیاري تحتتعمیر، نگهداري و اجراي سیستمولیه،گذاري اهزینه سرمایهگذاري اولیهسرمایه
محصوالت موجود در الگوي کشت منطقه از نظر آب مورد نیاز و بازدهی اقتصاديالگوي کشت

ي تحمیلی آنهانهیهزهاي آبیاري و فرایند تصویب و اجراي طرح دستگاهفرآیند تصویب طرح
دسترس و نحوه بازپرداخت آنلمیزان اعتبارات قاباعتبارات بانکی

ياریآبتولید از طریق بهبود راندمان راندمانبهبودبهبود عملکرد تولید
پاشی) درنتیجه اجراي سیستمهاي تولید (نیروي کار، کودپاشی، سمکاهش هزینهکاهش هزینه
و امکانات مالی کشاورزيدرآمدمیزانسطح درآمد

اجتماعی و محیطی

اي، اشتراکی) منابع آبی و زمیننوع مالکیت (شخصی، اجارهو زمینمالکیت آب 
اجراويزیربرنامهي،ریگمیتصمروند غیر محلی فرآیندهاي محیطی-اداريضوابط

ها در منطقهدر سیستموجود نظام مؤثر بر کنترل کیفیت و امنیت قطعات بکار رفتهامنیت منطقه
اقلیمیسالی و شرایطخشکاقلیم منطقه

نگرش افراد (کشاورزان منطقه) در رابطه با مدیریت آبنگرش کشاورز
هاي تولیديعضویت کشاورز در تعاونیهاعضویت در تعاونی

فردي

سن کشاورزسن
سابقه کار در کشاورزيسابقه

تحصیالت کشاورزتحصیالت
فشارتحتهاي آبیاريتجربه و آگاهی استفاده از سیستمآگاهی کشاورز
برداري سیستماقامت کشاورز در محل بهرهاقامت کشاورز
هابرداري از سیستمفوت مالک اصلی و عدم توافق وارثان براي ادامه بهرهانحصار وراثت

مسئولیتکمیاوتجربهکمکارگرنیرويازاستفادهتخصص نیروي کار

فنی

فشارهاي آبیاري تحتکیفیت تجهیزات و قطعات سیستمکیفیت قطعات
طراحی مناسب و مهندسی سیستمطراحی و اجرا

جنس خاك و نفوذپذیري آنجنس خاك
اندازه زمین زراعیزمینو اندازهتعداد قطعات 

نوع منبع تأمین آبآبنیتأممنبع 
هاي آبیاريدسترسی به خدمات پس از نصب سیستمخدمات پس از نصب

ترویجی

هاي آموزشیتعداد دفعات شرکت در کالسوزشیهاي آمکالس
اینترنت و نشریه ترویجیهاي آموزشی رادیو، تلویزیون،ی از طریق برنامهرساناطالعیرساناطالع

تعداد بازدید کارشناسان از اراضی و پاسخگویی به مشکالت احتمالیبازدید کارشناسان
د کشاورزيمراکز جهاتعداد مراجعات بهمراجعه به جهاد

هانقش کشاورزان پیشرو در افزایش انگیزه براي استفاده از سیستمرهبران محلی
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هاي ) یکی از روشAHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (
,Saaty(ه توسط ساعتی گیري چند معیاره است کتصمیم

ي روش با استفاده از یک شبکهگردید. اینارائه) 1983
اي چندگانه با ساختارهاي سیستمی و ضوابط و معیاره

بندي یا تعیین اهمیت دار، براي رتبهچند سطحی اولویت
گیري پیچیده هاي مختلف یک فرآیند تصمیمگزینه

، آلترناتیوها AHPاساس روش .گیردقرار میمورداستفاده
ي دودویی گیري است که براي مقایسهو معیارهاي تصمیم

در درواقع.تاسشدهیطراحها بین معیارها و گزینه
اولین مرحله تشکیل ماتریس AHPها به روش تحلیل داده

بوده n*nمقایسه زوجی است. این ماتریس یک ماتریس 
. اندقرارگرفتهتعداد عناصري است که مورد مقایسه nکه 

عناصر هر سطر سپس نسبت به هریک از عناصر باالتر 
د شوها مقایسه میصورت زوجی مقایسه شده و وزن آنبه

هاي گویند. سپس با تلفیق وزنکه به آن وزن نسبی می
شود. مقایسات نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می

9تا (اهمیت یکسان)1بر مبناي اعداد معموالًزوجی 
ي میزان تفاوت دهندهتر) که نشانمهمکامالً(اهمیت 

گردد. الزم به توضیح است که بررسی باشند انجام میمی
ي ضریب سازگاريها از طریق محاسبهاوتسازگاري قض

)Consistency Ratio( در حین انجام مقایسات زوجی
1/0این ضریب قبولقابلپذیرید. حداکثر مقدار انجام می

بایست باشد که در صورت تجاوز از آن قضاوت میمی
بر اساسها ي اولویت گزینهصورت پذیرد. مقایسهمجدداً

ي داراي پذیرد. گزینهورت میصآمدهدستبهامتیازات 
ي داراي کمترین باالترین اولویت و گزینه،بیشترین امتیاز

,Saatyترین اولویت را خواهد داشت (پایین،امتیاز 1983.(
ها و بحثیافته

پیش از پرداختن به نتایج مطالعه، ابتدا وضعیت کلی اجراي 
حیدریه در شهرستان تربتفشارتحتهاي آبیاري سیستم

حیدریه از چهار شود. شهرستان تربتاختصار بیان میطوربه
بخش جلگه رخ، بخش مرکزي، بخش کدکن و بخش بایگ 

طرح 153تعداد 85- 93ي هاسالاست که طی شدهلیتشک
طرح نیز در دست 113و اجراشدههاآندر فشارتحتآبیاري 

58معادل اجراشده). این میزان طرح 2جدول (باشدیماجرا 
از سوي دولت براي شدهدادهرصد از اعتبارات اختصاص د

42فشار در منطقه است و هاي آبیاري تحتاجراي سیستم
و در قرارگرفتهو تصویب موردمطالعهنیز ماندهیباقدرصد 

هاي مختلف شهرستان، باشند. در بین بخشنوبت اجرا می

روستا 42در فشارتحتمورد سیستم 96بخش رخ با اجراي 
طرح دیگر از 55شترین سهم را به خود اختصاص داده و بی

. بخش باشدیمروستا نیز در دست اقدام و اجرایی شدن 24
درصد از کل منابع آبی شهرستان، بیشترین 44رخ با داشتن 

چاه عمیق 291سهم از این منابع را به خود اختصاص داده و 
د چشمه در این منطقه وجو29قنات و 135و نیمه عمیق، 

، هیدریحتربتدارد. (مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 
16و کدکن با اجراشدهطرح 41). بخش مرکزي با 1395

هاي آبیاري ي بعدي اجراي سیستمهارتبهطرح نیز در 
طرحی به تاکنونقرار دارند. در بخش بایگ نیز فشارتحت
).2است (جدول امدهیدرناجرا 

در فشارتحتآبیاري هاي وسعت کل سطح زیر کشت سیستم
هکتار برآورد شده که ترکیبی 15/14069شهرستان حدود 

ردیگیبرمفشار را در هاي مختلف آبیاري تحتاز سیستم
در شهرستان بسته اجراشدههاي آبیاري ). سیستم3جدول (

هاي بارانی، سطحی، به نوع محصول و منطقه شامل سیستم
وار تیپ و در بسیاري اي، مرکزي، سنترپیوت، ویل موو، نقطره

که جدول طورهمان. باشدیمها موارد تلفیقی از این سیستم
درصد از 39هاي آبیاري تلفیقی با دهد، سیستمنشان می3

6/5470، سطح زیر کشتی برابر با اجراشدههاي سیستم
ها را به هکتار از اراضی زیر کشت آبیاري شده با این سیستم

5/38هاي بارانی با سیستمازآنپسو انددادهخود اختصاص 
هاي هکتار) و سیستم3/5425درصد (و با سطح زیر کشت 

هکتار) 25/3173درصد (و سطح 5/22اي با آبیاري قطره
قرار دارند.

هاي بر توسعه کشت سیستممؤثرارزیابی عوامل منظوربه
اساس شناسایی بر آنفشار در شهرستان و آبیاري تحت

این خصوص، پس از بررسی نظرات موانع موجود در 
ي بندتیاولوبه شدههیتهپرسشنامه بر اساسکارشناسان 
پرداخته شد. در این خصوص، پس از موردنظرمعیارهاي 

EXPERTافزار گیري در نرمایجاد درخت تصمیم

CHOICE نامه از پرسششدهيآورجمعو ورود اطالعات
هر ماتریس نرخ ناسازگاري ،هاي زوجیدر قالب مقایسه

نامه محاسبه شد. اگر نرخ براي اطمینان از پایایی پرسش
سازگار عنوانبهباشد ماتریس 1/0ناسازگاري کمتر از 

هاي زوجی دقت الزم را پذیرفته، یعنی خبرگان در مقایسه
، دهدیمنشان 4که اطالعات جدول طورهمان. اندداشته

ر این ی دموردبررسAHPهاي نامهنرخ سازگاري پرسش
باشد.کمتر می1/0مطالعه همگی از 
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حیدریههاي اجراشده و در دست اجرا در شهرستان تربتمشخصات تعداد سیستم-2جدول 
هاي در حال اجراسیستمهاي اجراشدهسیستم

تعداد روستاتعدادتعداد روستاتعدادنام روستا
96425524بخش جلگه رخ
41174721بخش مرکزي
166114بخش کدکن
----بخش بایگ

1536511349جمع
)1395(حیدریهمدیریت جهاد کشاورزي شهرستان تربت: منبع

حیدریهفشار در شهرستان تربتهاي آبیاري تحتکشت سیستمسطح زیروضعیت کل-3جدول 
سهم (درصد)مساحت اجرا (هکتار)نام سیستم اجراشده

3/54255/38بارانی
25/31735/22ايقطره

6/547039تلفیقی
-15/14069جمع

)1395حیدریه (منبع: مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان تربت

فشارهاي آبیاري تحتبر توسعه سیستممؤثرنرخ ناسازگاري معیارهاي ارزیابی عوامل -4جدول 
)CRنرخ ناسازگاري ( معیار

08/0 اقتصادي
05/0 ماعی و محیطیاجت
07/0 فردي
04/0 فنی
04/0 ترویجی

بندي معیارهاي در ادامه، نتایج حاصل از اولویت
) و نیز زیر 5جدول به همراه وزن هر اولویت (شدهیبررس

ارائه) 10تا 6در هر معیار (جداول شدهاستفادهمعیارهاي 
به خود این جداول در اریکه هر معیوزنشود. می

اریآن معریتأثزانیميدهندهنشاناختصاص داده است،
فشار در شهرستان هاي آبیاري تحتتوسعه سیستمدر 

مشاهده 2گونه که در جدول هماناست.حیدریهتربت
، داراي بیشترین 383/0گردد معیار اقتصادي با وزن می

) 171/0)، ترویجی (وزن 267/0اهمیت، معیار فنی (وزن 
محیطی (وزن - میانی و معیارهاي اجتماعیدر سطح

) در اولویت پایین اهمیت در 07/0) و فردي (وزن 109/0
در منطقه فشارتحتآبیاريهايسیستمتوسعه
است.قرارگرفتهخبرگان ازنظرحیدریه تربت

، سطح "اقتصادي"معیار هاي مختلفدر بین شاخص
ند فرآی) و240/0(اعتبارات بانکی)،284/0درآمد (

) سه اولویت اصلی شناسایی شدند 129/0تصویب طرح (
عوامل، بهبود عملکرد تولید (با وزن نیازاپس). 4(جدول 

) قرار دارند. 108/0) و کاهش هزینه (با وزن 126/0
توانایی مالی کشاورزان در مواجهه با گریدعبارتبه
ي از برداربهرهگذاري اولیه و ي ناشی از سرمایههانهیهز

هاي آبیاري و نیز میزان حمایت مالی دولت در مسیست
ها نقش مهمی در تشویق ي از این سیستمبرداربهرهاجرا و 

ها خواهد داشت. نقش کشاورزان به توسعه این سیستم
اجرايهايتـأمین هزینهکشاورزان برايمالیبنیه

جدید آبیاري در مطالعه محبوبی و همکاران هايروش
ترین عوامل بازدارنده در یکی از عمدهنعنوابه) نیز 1392(
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است. همچنین قرارگرفتهها مورد تأیید اجراي این سیستم
Dinar(دینار و یارون & Yaron, یاپذیرشدالیل)2003

نمودندمطالعهراآبیاريجدیدهايتکنولوژيپذیرشعدم
وآبیارييهايفناورپذیرشمیانرايداریمعنرابطهو

برايیارانهوکشاورزيت محصوالتقیممتغیرهاي
کردند.پیداآبیاريتجهیزات

از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان یکی از مشکالت 
هاي ي از سیستمریگبهرهاقتصادي در رابطه با اجرا و 
هاي دریافتی و کوتاه بودن آبیاري، باال بودن نرخ بهره وام

دوره بازپرداخت آن است. ضمن اینکه عدم تخصیص 
اعتبارات طرح باعث پایین آوردن توانایی مالی موقعهب

شود. از سویی ها میکشاورزان در استفاده از این سیستم
ها در منطقه با تنظیم میزان دیگر استفاده از این سیستم

در فصول مختلف زراعی، جلوگیري از سله ازیموردنآب 
بستن خاك، عدم نیاز به ایجاد نهرهاي خاکی درون مزرعه 

استفاده بهینه از کل زمین موجب بهبود راندمان تولید و و 
شود. ها میتشویق کشاورزان به استفاده از این سیستم

باعث کاهش هزینه ها عالوه بر ایناین سیستماجراي 
در برخی موارد کهيطوربهشود میتمام شده محصول 

ها تعداد نیروي کار در هر هکتار ي این سیستمریکارگبه
به یک نفر کاهش داده است.پنجاز زمین را

دهد، نشان می7در بعد زیرمعیارهاي فنی، نتایج جدول 
ترین مهم341/0معیار طراحی و اجرا با وزن نسبی زیر

فشار دارد و تحتآبیاريهايسیستمتوسعهنقش را در
) و منبع 223/0پس از آن کیفیت خاك (با وزن نسبی 

باشد. داراي اهمیت می)157/0تأمین آب (با وزن نسبی 
رود عدم تناسب به اعتقاد کارشناسان، انتظار می

هاي هاي اجرایی با مزارع منطقه و پیچیدگیسیستم
که باعث عدم اجراي سیستم هاآنموجود در طراحی 

شود، تأثیر منفی بر تمایل میشدهیطراحکهينحوبه
که ها دارد. همچنان کشاورزان به استفاده از این سیستم

باشند. آب بر این امر تأثیرگذار مینیتأمنوع خاك و منبع 
Caswell(زیلبرمنودر این خصوص، کسول &

Zilberman, واراضیکیفیتریتأثيمطالعهبا)1985
نشانآبیاريهايتکنولوژيانتخاببرآببهدسترسی

مناطقیدرآبیاريپیشرفتههايفناوريانتخابکهدادند
که آنحالاست،بیشترها،زمینپایینبینستیفیباک

دارايکهمناطقیدربیشترآبیاريسنتیهايروش
باشند،میارزانآبومسطحسنگین،بافتباهاییزمین

,Lichtenberg(لیچتنبرگ. گیرندمیقرارمورداستفاده 

بهبارانیآبیاريگسترشکهگرفتندنتیجهنیز)1998
کیفیتچههرکهيطوربهدارد،بستگیخاكکیفیت

بیشتريتوسعهآبیاريروشاینباشد،کمترخاك
.یابدمی

که فراهم بودن و دسترسی ی جمعیرساناطالعزیر معیار 
ي آموزشی رادیو، تلویزیون و اینترنت و نیز هابرنامهبه 

نشریات ترویجی در خصوص مزایاي استفاده از 
، بیشترین ردیگیبرمرا در فشارتحتهاي آبیاري سیستم

معیارهاي مختلف ) را در بین زیر371/0(ینسبوزن 
). 8به خود اختصاص داده است (جدول "ترویجی"معیار 

مزایايباکشاورزانییناآشناکارشناساناعتقادبهچراکه 
نیافتنتوسعهاصلیعللازیکیسامانهاینازاستفاده
شتهگذيهاسالدرکشاورزيمزارعدرطرحایناجراي

همچنین به اعتقاد کارشناسان، بازدید . استبوده
ها از هاي خصوصی خدمات سیستمکارشناسان شرکت

ها و راندمان مزرعه زارعین که به افزایش کارایی سیستم
ها در انجامد نقش مهمی در توسعه این سیستمها میآن

حیدریه خواهد داشت.منطقه تربت

فشارهاي آبیاري تحتوسعه سیستمتدرمؤثروزن معیارهاي-5جدول 
وزن معیار
383/0 اقتصادي
267/0 فنی
171/0 ترویجی
109/0 اجتماعی و محیطی
07/0 فردي
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فشارهاي آبیاري تحتتوسعه سیستمدر"اقتصادي"نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي -6جدول 
وزن نسبی زیر معیار

284/0 سطح درآمد
240/0 اعتبارات بانکی
129/0 فرآیند تصویب طرح
126/0 بهبود عملکرد تولید
108/0 کاهش هزینه
084/0 الگوي کشت
029/0 گذاري اولیهسرمایه

فشارهاي آبیاري تحتتوسعه سیستمدر"فنی"نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي -7جدول 
وزن نسبی زیر معیار

341/0 طراحی و اجرا
223/0 جنس خاك
157/0 ع تأمین آبمنب
116/0 تعداد قطعات و اندازه زمین
101/0 کیفیت قطعات
062/0 خدمات پس از نصب

فشارهاي آبیاري تحتتوسعه سیستمدر"ترویجی"نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي - 8جدول 
وزن نسبی زیر معیار

371/0 ی جمعیرساناطالع
305/0 بازدید کارشناسان
217/0 رهبران محلی
056/0 هاي آموزشیکالس
051/0 مراجعه به جهاد کشاورزي

)، 9(جـدول  "اجتماعی و محیطـی "در بین زیر معیارهاي 
و اقلـیم  228/0امنیـت منطقـه بـا وزن نسـبی     اریـ معریز

از اهمیت بیشتري در مقایسه 211/0منطقه با وزن نسبی 
بـه اعتقـاد   چراکـه . باشـند یمبا سایر زیرمعیارها برخوردار 

ارشناســان ســرقت یــا تخریــب لــوازم و قطعــات یکــی از ک
هـا بـوده   مشکالت برخی مناطق در استفاده از این سیستم

ها بـا تردیـد   ي این سیستمریکارگبهاست که زارعین را در 
هایی که زارعین منطقه حال در اقلیم. با اینسازدیممواجه 

، اسـتفاده از انـد داشتههاي خشکسالی را تجربه تلخ از سال
هـاي  هاي آب انـدوز و تمایـل بـه توسـعه سیسـتم     سیستم
بیشتر است.فشارتحتآبیاري 

نتایج نشان داد زیر معیار آگـاهی کشـاورز   کهاینتینهادر
بیشـترین نقـش را در بـین عوامـل     231/0بـا وزن نسـبی   

فشـار تحـت هـاي آبیـاري   بر توسعه سیستممؤثر"فردي"
اقامت کشاورز بـه  معیارهاي تحصیالت وآنازپسدارد و 

. بـه  رنـد یگیمـ قرار 209/0و 225/0ترتیب با وزن نسبی 
ي هــايفنــاوراز تــریطــوالناعتقـاد کارشناســان، اســتفاده  

هـاي  تواند سـبب افـزایش تجربیـات و مهـارت    شده مییاد
ها به توسعه کاربرد آنهاآنتمایل جهیدرنتکاربران شده و 

ایــن یافتــه بــا    با توجـه بـه اسـتفاده بهتـر از آن شـود.      
هـاي دیگـر محققـین کـه مشـارکت کــشاورزان در     یافتـه
هـاي مـدیریت منابع آب و آگاهی آنـان از اثــرات و  طـرح

جدید آبیـاري را عامــل مــؤثري در   هايروشپیامـدهاي 
، نمــازي و خوشــاب (مطابقـت دارد انـد پـذیرش دانـسته

Heyd(؛ هیـد و نـف  1385؛ نوروزي و چیـذري،  1385 &

Neef, و گوپاالکرشـینان همچنین مطالعه شرسـتا  .)2004
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), 1993Gopalakrishnan&Shrestha(   نشـان داده اسـت
هـاي آبیـاري   که مدت زمان آگاهی و آشـنایی بـا فنـاوري   

جـه یدرنتفشار سبب افزایش اطالعات در مـورد آن و  تحت
تیدرنهاهاي همراه با پذیرش این فناوري و کاهش ریسک

شود.امکان گزینش آن میافزایش 
پس از تعیین وزن نسبی معیارهاي کلی و زیرمعیارها، وزن 

هاي مختلف مؤثر در ارزیابی نهایی هریک از شاخص
است شدهمحاسبهفشار تحتآبیاريهايسیستمتوسعه

آورده شده است. نرخ 11که نتایج آن در جدول 
به 08/0براي این مقایسه برابر شدهمحاسبهناسازگاري 

ها و اعتبار آمد که حاکی از سازگاري در مقایسهدست
بندياولویتاینازشدهاستخراجباشد. نتایجها میپاسخ
مطلباینبرکارشناساندیتأکبیشترکهداردآنازنشان
هايسیستمازاستفادهدرمؤلفهنیرگذارتریتأثکه است

این عامل، پس از.باشدبانکی میاعتبارات،بارانیآبیاري
)، سطح درآمد 067/0زیرمعیارهاي طراحی و اجرا (با وزن 

) در 063/0) و آگاهی کشاورز (با وزن 065/0(با وزن 
هاي آبیاري در هاي بعدي اهمیت در توسعه سیستمرتبه

حیدریه از دید کارشناسان قرار دارد.شهرستان تربت

هاي آبیاريتوسعه سیستمدر"محیطیاجتماعی و "نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي -9جدول 
فشارتحت

وزن نسبی زیر معیار
228/0 امنیت منطقه
211/0 اقلیم منطقه
176/0 نگرش کشاورزان
168/0 عضویت در تعاونی
115/0 مالکیت آب و زمین
102/0 ضوابط اداري

فشارري تحتهاي آبیاتوسعه سیستمدر"فردي"نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي -10جدول 
وزن نسبی زیر معیار

231/0 آگاهی کشاورز
225/0 تحصیالت
209/0 اقامت کشاورز
122/0 انحصار وراثت
086/0 سابقه
069/0 سن
058/0 تخصص نیروي کار

فشارهاي آبیاري تحتهاي مؤثر بر توسعه سیستمبندي نهایی مؤلفهرتبه- 11جدول 
رتبهوزن نهاییهامؤلفه

068/01بانکیباراتاعت
067/02طراحی و اجرا

065/03درآمدسطح
063/04کشاورزآگاهی

061/05بهبود عملکرد تولید
059/06جنس خاك

054/07فرآیند تصویب طرح
052/08کاهش هزینه

046/09ی جمعیرساناطالع
041/010اقامت کشاورز
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11ادامه جدول 
رتبهوزن نهاییهامؤلفه

039/011تحصیالت
037/012منبع تأمین آب

035/013بازدید کارشناسان
034/014امنیت منطقه

031/015مالکیت آب و زمین
030/016تعداد قطعات و اندازه زمین

028/017اقلیم منطقه
027/018الگوي کشت

025/019ي اولیهگذارهیسرما
023/020رهبران محلی

021/021رش کشاورزاننگ
017/022ضوابط اداري
016/023انحصار وراثت
014/024کیفیت قطعات

012/025عضویت در تعاونی
010/026خدمات پس از نصب

008/027سابقه
007/028سن

005/029ي آموزشیهارده
003/030مراجعه به جهاد کشاورزي

002/031تخصص نیروي کار

و پیشنهادهايریگجهیتن
اتیـ از ادبيریـ گبهـره تا باید کوشش گردپژوهش نیادر 

و فشـار تحتهاي آبیاري توسعه سیستمينهیموجود درزم
بنـدي  اولویـت بـه حـوزه، نیدانش کارشناسان و خبرگان ا

ــتم    ــن سیس ــعه ای ــر توس ــؤثر ب ــل م ــه عوام ــا در منطق ه
هـاي خشکسـالی وبارنـدگی بـه توجـه که باحیدریهتربت

پرداختـه  ، اسـت شـده آبیمنابعشدیدافتدچاردرپیپی
يهـا از شـاخص گیـري بهـره بـا  ایـن منظـور،   يبـرا شود. 

ي گـروه عمـده  پـنج از مطالعـات مربوطـه،   شـده استخراج
هاي اقتصادي، فنی، اجتماعی و محیطی، ترویجـی  شاخص

و AHPروش ي ریکـارگ بـه بـا  سپس و فردي انتخاب شد. 
ــره ــري به ــرگی ــاناز نظ ــهات خبرگ ــوردنظر  گزین ــاي م ه

هاي این مطالعه نشـان داد کـه از   یافتهشدند.بندياولویت
هاي اقتصادي در اولویت اصلی دیدگاه کارشناسان، شاخص

هـاي آبیـاري خـود قـرار     کشاورزان بـراي توسـعه سیسـتم   
گیرد. در بـین زیرمعیارهـاي مختلـف مربـوط بـه ایـن       می

ترین وزن بیشکی دارايمعیار، سطح درآمد و اعتبارات بان
است. پس از ایـن معیـار، معیـار فنـی بـا زیـر معیارهـایی        

و کیفیت خـاك؛ و معیـار ترویجـی    طراحی و اجراهمچون
ی و بازدیـد کارشناسـان قـرار    رسـان اطـالع با زیر معیارهاي 

و بـا توجـه بـه اولویـت     هاي مطالعـه  دارد. با توجه به یافته
هـاي آبیـاري   تمباالي عوامـل اقتصـادي در توسـعه سیسـ    

در منطقه، توجه به تسهیل در اعطاي تسهیالت فشارتحت
ها و نیز ایجاد مدت بازپرداخت وامکردنیطوالنبهره و کم

فشار هاي آبیاري تحتیک نظام بیمه مناسب براي سیستم
گردد.در تمام مراحل اهمیت داشته و پیشنهاد می

هاي سیستمدر بعد فنی، ارتقاء و بهبود قطعات و تجهیزات
هـا بـا اسـتانداردهاي    فشار و مطابقت دادن آنآبیاري تحت

هـاي متخصـص و متعهـد بـه     جهانی و نیز وجـود شـرکت  
بعـد از اجـرا کـه بـه     چـه  وظایف خود چه قبـل از اجـرا و   

خواهـد  هـا سـتم یسایـن  ه اسـتفاده از بـ تشویق کشاورزان 
. از سویی دیگر با در نظر داشـتن  شودیمانجامید پیشنهاد 
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هـاي  داراي زمینه در حال حاضر بخشی از کشاورزان اینک
موضـوع اینکه ایـن  کوچک و پراکنده هستند و با توجه به 

فشـار هاي آبیاري تحتعدم صرفه اقتصادي اجراي سیستم
در جهـت  يزیـ ربرنامـه بایـد  ،در منطقه را بـه دنبـال دارد  

در اولویت قرار گیرد.هاسازي اراضی آنیکپارچهتشویق به 

هـاي  تشویق دولت به اسـتفاده از سیسـتم  ینکه در نهایت ا
کشاورزان از وضع بحـران  دادنیآگاهفشار و آبیاري تحت
و استفاده از ابزارهـاي مـؤثر در تغییـر نگـرش     آبی موجود

هـاي  جـویی در آب ماننـد رسـانه   جامه به امر مهـم صـرفه  
شود.جمعی ضرورت داشته و پیشنهاد می
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Abstract
Pressurized irrigation systems (sprinkler and drip irrigation) are one of the basic strategies to deal with water
scarcity and management of water supply. These systems with high irrigation efficiency compared to traditional
irrigation systems, place considerable position in agricultural policy, especially in water scarce regions.
Prioritizing of factors affecting development of pressurized irrigation systems that can identify strengths and
weaknesses in implementing this system, may play an important role in reducing errors and improving
productivity of ongoing projects and thereby help to determine future strategies. The aim of this study was to
develop an evaluating framework for factors affecting the development of such systems, through the use of
decision making techniques, and weight related parameters in Torbat Heydarieh region. In this regard, using
Analytical Hierarchy Process to determine effective criteria, indicators were based on the questionnaire and
interviews with experts in the field of agricultural water management. Based on results, economic indicators
(weight 0.383) were on the main priorities of farmers for the development of irrigation systems. Among the
various sub-relevant to this criterion, the level of income (weight 0.284) and bank credits (weight 0.240) had the
most weight. Following these criteria, there were technical criteria (weight 0.267) with sub-criteria such as
design, implementation and soil quality; and promotional measures (weight 0.171) with the sub-criteria such as
information and visiting experts.
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