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  هایسیستم یيبرپا در بردارانبهره موفقیت بر مؤثر یسازوکارها ارزیابي

 اصفهان استان در فشار تحت آبیاری
 

*1یيابرقو يافضل هیمرض ،2ينیام رمظفریام
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 چکیده

 

 هایسیستم برپایی در بردارانبهره موفقیت بر مؤثر یارزیابی سازوکارها و شناخت پی در حاضر نوشتار

همراه  اصفهان است. اطالعات مورد نیاز از میدان پژوهش و از طریق مصاحبه استان در فشار تحت آبیاری

 تصادفی روش آبیاری، به هایسیستم ۀدارند برداربهره 113 از ،ساختهگرپژوهش هایبا تکمیل پرسشنامه

انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر کای  Spss افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل. شدگردآوری  ایخوشه

پژوهش در مجموع  یهاافتهی. است شده راستفادهیمس لیحلت و متغیرهچند رگرسیون ،Fاسکور، آزمون 

. است فشار تحت آبیاری هایسیستم برپایی در بردارانبهره توجه قابل چنداننه موفقیت گربیان

 "اقتصادی مدیریتی، برداری،بهره فردی، هایویژگی"که متغیرهای  دهدمی نشان پژوهش یدستاوردها

 تحت آبیاری هایسیستم اجرای در مرتبط یهاناسازم همکاری و غیبتر مشارکت، " و بردارانبهره

 فعالیت ومنزلت " مقابل، در. است داشته مثبت ثیرأت هاسیستم نیا برپایی در بردارانبر موفقیت بهره "فشار

 و "آب منبعالکیت م"، "تحصیالت" متغیرهایبازدارنده دارد.  تأثیر هاموفقیت آن رب "بردارانبهره اجتماعی

 مثبت اثرگذار است.  صورت به بردارانبهره موفقیت بر نیز "برداریبهرهنوع "

 

 موفقیت.، فشار تحت آبیاری هایسیستممؤثر،  یسازوکارها ،اصفهان استان کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 ۀتوسعهنوز  ،رسيده پايان به بيستم قرن که شرايطي در

متعددی مواجه است زيرا  یها چالشبا مسائل و  روستايي
 آميزموفقيت روستايي ۀتوسع ۀزمينگذشته در  راهبردهای

فقر، اشتغال، بهداشت،  چون مسائلينبوده و نتوانسته است 
ن . ايکند تأمينامنيت غذايي و پايداری محيط زيست را 

 ۀتوسعاخير  یها سالشده است که در  باعث موضوع
 پردازان،نظريه و رديگقرار  توجهکانون  درديگر  بار روستايي

 ۀارائ بابرآيند  صدددر حکومتي مجريان و ريزانبرنامه
 مبتالبه مسائلجديد از معضالت و  یها یاستراتژو  هاراهکار

که اخيراً در اغلب  هاييراهبرد از يکي. بکاهندنواحي  اين
حتي در برخي از  و شده توجهآن  بهجهان  کشورهای

 و توسعه داشته،نتايج مثبتي  و استبه اجرا درآمده  هاکشور
 اهميت به نظری تحت فشار است. آبيار هایسيستم گسترش

 مناطق در توسعه عملکرد بهبود منظور به موضوع، اين
مناسب  هایراهکار و راهبردها از گيریبهره لزوم روستايي،

 و شرايط به توجه با فشار تحت آبياری هایسيستم ۀتوسع
 ایفزاينده طور به منطقه، هر محيطي زيست هایويژگي

 (.Gojarati, 2008) شودمي احساس

 آب ۀرويبينوين آبياری تحت فشار از اتالف  هایشيوه

 E-mail: afzali_155@yahoo.com 0936-2122143: تلفن :مسئول ۀنويسند* 
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برطرف  ایاندازه تا کشاورزی در را آبيو مشکل کم جلوگيری
آبياری تحت  هایسيستم از استفاده نوين فناوری. کندمي

 بايد که آيدمي حساب بهکشاورزی  در نوآوری کي فشار
و محلي، مسائل فني  ایمنطقه شرايط با بودن سازگار ضمن

و شرايط اقتصادی، اجتماعي و فردی را هم در اجرای آن 
آب،  نظيربع طبيعي اکه من است لحاظ کرد. واقعيت اين

 ندا کمياب منابع جمله ازهای زيستي انرژی، خاك و گونههوا،
تر از تر و طوالنيپرهزينهبسيار  آنهاو توليد دوباره و احيای 

جای  پيش به ها مدت. حال آنکه انسان از ستآنهاحفاظت از 
های طبيعي، اصل های حاصل از سرمايهاستفاده از درآمد

منابع  ۀتوسعو مين أتاست. مديريت  سرمايه را مصرف کرده
گذاری، ر جهت سرمايهد مؤثرپويا و  يعامل ۀمنزل بهآب 

گيری از منابع هرريزی و ايجاد امکانات الزم برای بهبرنامه
عمده خود را به  ۀتوجپيش شکل گرفته و  ها سالآب، از 

محيطي، سياسي، حقوقي  منابع آب، موضوعات زيست ۀتوسع
 ,Norouzi &Chizariو سازماني معطوف کرده است )

آبياری تحت فشار در  هایسيستم دمتق به توجه با(. 2006
 بهايران و حجم عظيمي از توان اجرايي و اعتباراتي دولت که 

در نواحي مختلف  هااين سيستم يفزون به رو گسترشدليل 
 در بردارانبهره موفقيت ارزيابي شود،مي و شده گرفته کار به

 ينتعي برای راهنمايي تواندمي هاسيستم اين برپايي
خشک  يمياقل طيبا توجه به شرا .باشد آينده راهبردهای

لزوم  نيهمچن ران،يآب در ا یرو شيپ یهاکشور و چالش
 یغذا ۀکنندنيتأم بخش ۀمنزلبه  یکشاورز بخش ۀتوسع

 به توجه و یاريآب مدرن یهاروش از یريگجامعه، بهره
 شياز پ شيب یر کشاورزد يهر واحد آب مصرف یور بهره

انتخاب  ي(. از طرفKarbasi, 2000) شود يم احساس
مزرعه به  کيدر  یاريآب ستميس اي یتکنولوژ نيتر مناسب

دارد. در  يبستگ يو اجتماع یاقتصاد ،يعوامل مختلف فن
عوامل  نيا ،یاريآب یانتخاب تکنولوژ نديکه در فرا يصورت

 رو نيا از. شد نخواهد اتخاذ يمناسب ميتصم ،نشوندلحاظ 
بهبود راندمان  یکه تنها بر مبنا یاريآب ستميانتخاب س

 ستين يمناسب انتخاب موارد یاريبس در ،باشد یاريآب
(Khalili, 1996). یعوامل فرد يبه بررس رو شيپ قيتحق، 

 تيموفق بر مؤثر يتيريو مد ياجتماع ،یاقتصاد ،یبرداربهره
 فشار تحت یاريآب یهاستميس یاجرا در بردارانبهره

 ۀدربار يخارج و يداخل یها يبررس دراغلب. پردازد يم

 يا فني یها جنبه به يشترب ،فشار تحت آبياری یها ستميس
 خصوص در اندکي یها پژوهش و شده توجه آن اقتصادی

 ؛است گرفته صورتآن   يتيريمد و ياجتماع عوامل
در پي پاسخگويي به آن است. از  حاضر ۀمقالموضوعي که 

 نيا ینظر يۀپا که ييهاپژوهشاز  شتريب يآگاه یابر رو نيا
 از را هاقيتحق نيا از یاپاره نهاده شده است، هابر آن يبررس
  .ميگذران يم نظر

 و آموزش اثر ۀباردر Yaron & et al. (1992)  يبررس
آبياری تحت  هایسيستم پذيرش  در بردارانبهره تحصيالت

تحصيالت رسمي کشاورزان  سطح که دهدمي نشانفشار 
 نداشته کوچک کشاورزاننوگرايي  پذيرش بر داریمعني تأثير
 & Hayati & Lari ,(2000), , (2003) Rounsvell  .است

et al   Nijbroek & Jones (2003),  Bendale & 

Chahan, (1998)  نشان خود یها پژوهشنيز جملگي در 
 هایدليل کشاورزان برای اجرای سيستم نيتر مهمکه  ندا هداد

 زيرزميني است. آب منابع از بهينه ۀاستفادآبياری تحت فشار، 

, (1984)Putler & Zilberman , (1985) Casewell & 

Zelberman  (1994) Kelly et al. Narayanamoorthy, 

1997)), Hea, et al. (2007) ها،نوآوری معتقدند که پذيرش 
 Caswell(1986) ,. ستا بردارانبهره تحصيالت سطح از متأثر

& Zilberman ,(1994) Kelly et al.   (2007) Hea et al 
 هانوآوری پذيرش فرايند در مزرعه ۀاندازکه  اندنيز نشان داده

 پذيرش برداری،بهره واحد بزرگي نسبتو به است بوده اثرگذار

 اقتصادی ناتواني در نيز را آن ۀعمد. دليل يابدمي فزوني هانوآوری
 هاسيستم اين برپايي هایهزينه پرداخت برای کوچک کشاورزان

 Tecle & Yitayew (1990). اند دانستهآن  ريسک رفتنينپذو 
 در را فشار تحت آبياری هایاجرای سيستم روش مناسب مه

اجتماعي،  آن معيارهای فيزيکي، درکه  انددانستهفرايندی 
. 0 دگيرنمي قرارمورد قضاوت  آنهابر مبنای  یتکنولوژفرهنگي 
در  که دهدنشان مي زين Hardaker et al. (2004) مطالعات

 همواره افراد ،کشاورزیبه مربوط هایگيریتصميم و اهريزیبرنامه

 بر آنها هایگيریتصميم و هستند روهروبناپذير بينيپيش عوامل با

 منابع از اطالعات کسب و آگاهي ۀدرج شخصي، هایتجربه
 ارتباط و هاتشکل عضويت در ان،يم اين در است. مبتني اطالعاتي

 .ددار آنها گيریتصميم در مهمي نقش کشاورزان ساير با
Jahannam(2001) دارندگان آگاهي که است عتقدم 

در  آنها حضور از متأثرآبياری تحت فشار که  های سيستم
 هایسيستم پذيرش در ،استموزشي ترويجي آ های کالس

چاه و  داشتن نيهمچن ،رددا یبسيار ريتأثآبياری تحت فشار 
. ستاهديگری در پذيرش اين سيستم مؤثر عاملمالکيت آن 

Karbasi (1380) راعامل در پذيرش آبياری باراني  نيتر مهم 
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 یدارمثبت و معني ۀرابط و داندمي کشاورزان اقتصادی عيتوض
. است قائلبين وضعيت اقتصادی کشاورز و پذيرش آبياری باراني 

Norouzi & Chizari(2006) اندك ۀسابقجواني، سواد،  نيز 
 در مؤثرکشاورزی و محدوديت تعداد اعضای خانوار را عوامل 

معتقد است  و داند يمآبياری تحت فشار  هایسيستم رشپذي
سرمايه، درآمد، وضعيت اقتصادی، ميزان زمين کشاورزی، 

ارتباطي و مشارکت  هایکانال از استفاده ترويجي، های تماس
 بردارانبهره نگرشدانش فني و بهبود  فزوني به جملگياجتماعي 

آبياری تحت فشار و  هایسيستم در برپايي و شود يممنجر 
 است.  مؤثر آنها یسو اززراعي  آب ۀبهينمديريت 

 گوناگوني عوامل که دهدمي نشان مختلف یها پژوهش

 ازکه  است مؤثرآبياری تحت فشار  هایسيستم برپايي در
کرد  اشاره يتيريمد عوامل به توان يم  آنها نيتر مهمجمله 

. برشمرد هاسيستم اين برپايي ۀاولياز الزامات  را آن بايد که
 موفقيت ميزان ارزيابي ضمن تا است آن بر حاضر پژوهش

 تأثير ،فشار تحت یاريآب یهاسيستم برپايي در بردارانبهره
 یهايژگيو ،یبرداربهره یها يگژيو ،برداربهره یهايژگيو

 و ياجتماع تيفعال و منزلت یهايژگيو ،یاقتصاد
در  آنهارا در موفقيت  بردارانبهره يتيريمد یها يژگيو

 نيا 1 شکل. بسنجدتحت فشار  یاريآب یهاستميس ييبرپا
 .هدديم نشان يفرض يمدل قالب در را رهايمتغ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 يفرض مدل قالب در پژوهش یرهایمتغ. 2 شکل

 هاروش و مواد
 طريق از پژوهش، نياز مورد ميداني اطالعات گردآوری
 تکتک يۀپابر  کهشد  ممکن ایگرساختهپژوهش ۀپرسشنام
برای  ،ياتيعمل فيبر تعار يمبتن ۀشدتعريف هایشاخص

وابسته،  ريمستقل بر متغ یرهايمتغ ريثأت يابين ارزامکا
 اسمي، متغيرهای صورت به هاپرسش. بود هشد تدوين
 لزوم،  صورت در کهبودند  شده طراحي ایفاصله و ترتيبي

 تبديل ایرتبه متغيرهای به ایفاصله و اسمي متغيرهای

 ،يتبديل نيچن امکان نبود اي و تصور نيا ريغ درو  اندشده
 است هشد استفاده شکل همان به اسمي یمتغيرها از
(Hafeznia, 2008.) و روايي سنجش برای مقدماتي آزمون 

 با گيریاندازه ابزار پايايي. است شده انجام پرسشنامه پايايي

 و عاملي تحليل روش از استفاده با آن روايي و کرونباخ آلفای
 121/0و  920/0ترتيب  بهمحاسبه شد که  K.M.O ۀآمار

ابزار تحقيق  یقابليت اعتماد بسيار باال گرانيبو  شده براورد
 مفاهيم تعريف و اهداف تدوين اسنادی، مطالعات بااست. 

 ساخت و پژوهش نظری ارچوبچ تبيين واسطه، و اصلي
 و پژوهش متغيرهای به دهيوزن در. دشممکن  هاشاخص
 عاملي تحليل روش از نيز هاشاخص ۀدهندتشکيل عوامل

 هایويژگي بر ناظر پژوهش مستقل یمتغيرها .شد استفاده
 و اقتصادی هایويژگي مديريتي، هایويژگي فردی،
 و منزلت تيوضع نيچنهم ،بود برداریبهره های ويژگي

 تيوضع يچگونگ برداران،بهره اجتماعي هایاليتفع
با  هاناو ارگ هاناسازم طرف از همکاری و ترغيب مشارکت،

 بردارانبهره تیموفق
 یهامستیس یيبرپا در

 فشار تحت یاریآب

بهره یهايژگيو
 یبردار

 یهايژگيو
 يتيريمد

 یفرد یهايژگيو
 برداربهره

 و منزلت یهايژگيو
 ياجتماع تيفعال

 یهايژگيو
 یاقتصاد
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 زين پژوهش ۀوابست. متغير داديم پوشش را بردارانبهره

 فشار تحت آبياری هایسيستم ۀدارند بردارانبهره موفقيت

 نظر مدرا  اصفهان استان کل در هاسيستم اينبرپايي  برای
 برداریبهره نفر 1572 را پژوهش آماری ۀجامع .داديقرار م

 کل در را فشار تحت آبياری هایسيستم 1311سال  تاکه 
 آماری ۀنمونتشکيل داده است. حجم  اند،کرده اجرا استان

به ( محاس1ۀ)معادل کوکران فرمول از استفاده با پژوهش
 وانتخاب شدند  ایخوشه ایطبقه روش به نفر 317 ،دهش

 افزارنرم از استفاده با قيتحق دانياز م آمدهدستبه یهاداده
Spss شدو تحليل  تجزيه .(Cochran, 1977) به توجه با 

 برای هاداده از استفاده و آنها سنجش سطح متغيرها، تعداد

 برای مختلفي آماری هایروش استنباطي، يا توصيفي مقاصد

 و دو يک، هایروش جمله ازها،داده تحليل و تجزيه
 ضرايب دو،کای آزمون توافقي، جداول شامل متغيرهچند
 گرفته کار به مسير تحليل و چندگانه رگرسيون بستگيهم
 که (Nowzari, 2008)نوذری  بندیتقسيم اساس بر .شد

 کشاورزی ۀدانشکد استادانبا متخصصان و  رايزني ماحصل
اصفهان بوده است، از نظر موقعيت  صنعتيدانشگاه 

هر  دسترسي دسترسي يا عدم به توجهجغرافيايي و با 
 ۀحوض دو به اصفهان استان رود،زاينده ۀرودخانشهرستان به 

هر  درو  شده تقسيم رودزاينده ۀرودخانو غيرآبريز  آبريز
کوهستاني و کويری به شرح  ای،جلگه ۀمنطقحوضه نيز سه 

 در نظر گرفته شده است. 1 جدول
(1)  
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 اصفهان استان یهاناشهرست جغرافیایي بندیتقسیم. 2 جدول

 رودزاینده ۀرودخان غیرآبریز ۀحوض رودزاینده ۀرودخان آبریز ۀحوض 

 گلپايگان دهاقان، مبارکه، تيران و کرون آباد،نجف فالورجان، شهر،خميني اصفهان، ایجلگه
 نطنز سميرم، خوانسار، شهرفريدون فريدن، چادگان، کوهستاني

 شهرضا کاشان، اردستان، بيدگل، و آران نايين ميمه، و برخوار کويری

 تحقیق هاییافته: مأخذ

 
 .دهدمي نشان کويری و کوهستاني ای،جلگه ۀحوضه و در سه منطقپژوهش را در هر  ۀنمون تعداد و آماری ۀجامع 2 جدول هایداده

 اصفهان استان در منطقه هر در موجود ۀنمونتعداد  .1 جدول

 نمونه تعداد آماری ۀجامع منطقه نام

 61 291 رود زاينده ۀودخانر آبريز ۀجلگ
 11 671 رود هزايند ۀرودخانآبريز  کوهستاني

 10 64 رود زاينده ۀرودخانآبريز  کويری
 13 63 رود هزايند ۀرودخان آبريزغير ایجلگه

 103 455 رودهزايند ۀرودخان آبريزغير کوهستاني
 40 151 رودهزايند ۀرودخان آبريزيرغ کويری

 320 2501 کل  تعداد

 تحقیق های:یافتهمأخذ                                                 

 

 پژوهش هایصشاخ ساخت

ها از روش شاخص ۀدهنديلتشکهای دهي متغيربرای وزن
های متغيراين صورت که به  ،تحليل عاملي استفاده شده است

ملي وارد معادله شده و امورد بررسي از روش تحليل ع

شدند. در هر عامل  تعريفشاخص  ۀدهندتشکيلهای  عامل
 آنهاضرب و بر جمع  وزنشانهای مورد بررسي در متغير

دست  به دهندهتا برای هر عامل عددی نمايششد تقسيم 
های کيفي به ها متغيراينکه در تمام اين سنجه هآيد. با توجه ب
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ها سنجه ۀهمصورت ترتيبي کدبندی شده بودند و وزن 
ها از دست آوردن وزن هر يک از سنجه برای به ،يکسان نبود

مناسب دهي وزن ورمنظ به .روش تحليل عاملي استفاده شد
 1تا  0بين  آن ۀدامن کهب گويه با مقياس ها از ضريگويه
تعلق گويه  ،استفاده شد. هر چه اين ضريب باالتر باشد ،است

تجربي چنانچه اين ضريب  ۀقاعدبه مقياس بيشتر است. طبق 
. پس از دشوآن گويه بايد از مقياس حذف  ،باشد 3/0کمتر از 

جدول  آن از "گويه با مقياس"هايي که ضريب حذف گويه
، دشمحاسبه  7/0ماتريس اجزا در روش تحليل عاملي کمتر از 

ها در امتياز عددی آن گويه که يک ضريب هر يک از گويه
که يک شاخص مربوط شاخص  و ضرب  ،ای بودعدد رتبه

های مورد (. سنجهKalantari,2008حاصل شد ) است،کمي 
نشان داده  3ر جدول بررسي برای ساخت شاخص موفقيت د

 شده است.

 فشار تحت آبیاری هایسیستم اجرای در بردارانبهرهچگونگي ساخت شاخص موفقیت . 3جدول

 وزن سنجه سنجه

 616/0 آبياری ۀهزينکاهش 
 513/0 کارگر ۀهزينکاهش 

 574/0 کنترل عمق آبياری
 590/0 آب مصرفيکاهش 

 514/0 تبديل اراضي ديم به آبي
 109/0 افزايش حاصلخيزی خاك

 515/0 از کاشت آبياری بعد ۀهزينکاهش 
 904/0 ورزیکاهش عمليات خاك

 534/0 کاهش سرمازدگي گياهان و محصوالت
 149/0 هاکاهش آفات و بيماری
 651/0 زودرس شدن محصول

 112/0 داشت ۀهزينکاهش 
 139/0 برداشت ۀهزينکاهش 
 146/0 توزيع سم  ۀهزين کاهش

 175/0 توزيع کود ۀهزينکاهش 
 116/0 تر کود و سم از طريق مخازنتر و يکنواختتوزيع سريعامکان 

 162/0 مبارزه با آفات ۀهزينکاهش 
 143/0 هنگام آبياری تحت فشارکودپاشي به ۀهزينکاهش 
 144/0 تحت فشار هنگام آبياریپاشي بهسم ۀهزينکاهش 

 595/0 افزايش عملکرد محصول در هکتار
 161/0 افزايش سطح زيرکشت

 912/0 افزايش درآمد

K.M.O = 853/5            Bartlett= 223/860            Alpha = 351/5           Sig = 555/5  

 پژوهش هاییافته: مأخذ                              

 طي مشابهي فرايند نيز هاشاخص ديگر ساخت برای
که  شوديمبسنده  اينبه اختصار تيرعا منظور به که شده
 اجتماعي هایفعاليت ومنزلت " شاخص ساخت برای
 ميزان بر دتأکيکه از منظر اين پژوهش با  "برداران بهره

 عمراني و اجتماعي هایفعاليت در بردارانبهره مشارکت
 ساخت برای .شد مطرح سنجه 21 شود،مي تعريف روستا

 هاناو ارگ هاناسازم همکاری و ترغيبمشارکت، " شاخص

 همکاری نيز "فشار تحت آبياری هایدر اجرای سيستم
 کشاورزی، بانک ی،امنطقه آب کشاورزی، جهاد یهاناسازم

 و ترغيب و سو يک از هاطرح مجری و طراح هایشرکت
 و طراح هایجهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، شرکت تشويق
 هایو رسانه انبرداربهره دوستان و آشنايان ها،طرح مجری
 ساخت برای .شد تعريف سنجه 9 با ديگر، سوی از گروهي
 نوع اراضي، کل ميزان هم "اقتصادی هایويژگي" شاخص
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 برای گذاریسرمايه کل آب، منبع مالکيت زمين، برداریبهره
ميزان  بردار،بهره شخصي گذاریسرمايه طرح، اجرای

دريافتي برای اجرای طرح و منبع مالي مورد  تسهيالت
 شاخص ساخت. شد گرفته کار به سنجه 5 واستفاده منظور 

 تشکيل سنجه 10 از که نيز "برداریبهره هایويژگي"
تا مرکز خدمات، تا مرکز  مزرعه ۀفاصلشامل  ،شد مي

شهرستان، تا مرکز تحقيقات کشاورزی، تعداد قطعات، سطح 
 ۀسابقزيرکشت اراضي، روش توليد، منبع آب مورد استفاده، 

 تحت آبياری هایسيستم از استفاده ۀسابقکشاورزی،  فعاليت
آبياری تحت  هایسيستم پوشش تحت ضيارا ميزان و فشار

 ۀمؤلف 3از  "مديريت"فشار بود. برای ساخت شاخص 
 در "شخصيتي هایويژگي"، "اجتماعي و فردی هایويژگي"

 "بردارانبهره مديريتي هایمهارت" و سنجه 69 با  مجموع
 با ادراکي مهارت و فني مهارت انساني، مهارت بعددر سه 

 پايايي و روايي به مربوط ضرايب. شد تعريف سنجه 39
 در نيز هاهر يک از شاخص ۀدهندتشکيل اجزای و متغيرها

 دهيوزن برای. آمد دست به قبولي قابل کامالً و باال حد

 عاملي تحليل روش از شاخص هر ۀدهندتشکيل متغيرهای
 زمانهم اثر خطي، رگرسيون از استفاده با ،شد استفاده

 اجرای در بردارانبهره موفقيت بر پژوهش مستقل متغيرهای
 بردارانبهره. شد بررسيآبياری تحت فشار  هایسيستم

 استفاده با استان کل فشار تحت آبياری هایسيستم ۀدارند
 بررسي برای و شدند بندیطبقه گروه سه در دانکن آزمون از

با توجه  هاناشهرست بين در نظر مورد هایهگرو بين تفاوت
 تحليل آزمون از ،آنهابه استقالل و افزون بر دو گروه بودن 

از آزمون دانکن  ها هگرو بين تفاوت از آگاهي برای و واريانس
وجود يا  ،هاناشهرست موفقيت ۀمقايس. پيش از شداستفاده 

 بررسي  Fبا استفاده از آزمون آنهابين  دارنيمع اختالف نبود
 .شد
 

 بحث و نتایج
 آماری ۀجامعاز دیدگاه  بردارانبهره موفقیت ارزیابي

 موفقيت، شاخص ۀسازند ۀسنج 22حاصل از استخراج  نتايج

 2/20 تنها پژوهش، آماری ۀجامعکه از نظر  دهدمي نشان

 تحت آبياری هایسيستم برپايي در بردارانبهره از درصد

 موفقيتي درصد 41 از بيش مقابل، در. اندبوده موفق فشار

نه موفقيت گربيان مجموع در هاداده اين. اندداشته ناچيز

 تحت آبياری هایسيستم برپايي در بردارانبهره باالی چندان

 (.4)جدول است فشار

  یها ستمیس بردارانبهره موفقیت فراواني. 4 جدول

 فشار تحت آبیاری

 درصد فراواني 

 5/41 136 کم
 1/31 120 متوسط

 2/20 79 زياد

 255 320 کل

 (کم)نما:  پژوهش هاییافته: مأخذ            

 
 نشان 7از آزمون دانکن در جدول  آمدهدستبه نتايج

وجود  ،هاناشهرست موفقيت ۀمقايساز داده شده است. پيش 
 Fبا استفاده از آزمون  آنهابين  دارمعني اختالف نبوديا 

(713/4F=) سطح در تفاوت اين داریمعني و شد بررسي 
 بندیرتبه و مقايسه از حاصل نتايج. رسيد اثبات به 01/0

 داده نشان 7ن وزني در جدول ميانگي لحاظ به هاناشهرست
 .است شده

 ميانگين، نظر از که است اين مؤيد 7جدول  هایداده
سميرم و فريدن در برپايي  شهرستان دو بردارانبهره موفقيت
 دو اين. دقرار دار Aآبياری تحت فشار در گروه  هایسيستم

پژوهش در اقليم کوهستاني  بندیگروه اساس بر شهرستان
و سميرم در  آبريز ۀحوضبا اين تفاوت که فريدن در  ،دانواقع
که دومين جايگاه را از  Bقرار دارد. گروه  غيرآبريز ۀحوض

 اصفهان، دهاقان، هایشهرستان برداراناين نظر دارد، بهره
 خوانسار، مبارکه، اردستان، شهرضا، ميمه، ـ برخوار

يز که ن C. در گروه گيردمي بر در را چادگان و شهر فريدون
 کاشان، فالورجان، بردارانبهره است، سوم ۀرتبدارای 

 جای بيدگل و آران و شهرزرين تيران، نطنز، نايين، آباد، نجف
 ۀمنطقکه تفاوت اقليمي و  دهدمي نشان دستاورد اين. دارند

 هایسيستم برپايي برای بردارانبهره موفقيت در جغرافيايي
 نبوده است. مؤثرآبياری تحت فشار 

 

 

 



 430     ...در نبردارابهره تیموفق بر مؤثر یسازوکارها يابی: ارزیيابرقو يو افضل ينیام 

 فشار تحت آبیاری هایسیستم برپایي در بردارانبهره موفقیت میانگین اساس بر اصفهان استان یهاناشهرست بندیطبقه. 0جدول

 حوزه طبقه وزني ميانگين )نفر( تعداد شهرستان نام

 غيرآبريز کوهستاني، A 62/3 92 سميرم
 آبريز کوهستاني، A 57/3 62 فريدن
 آبريز کوهستاني، B 20/3 20 چادگان
 آبريز ای،جلگه B 12/3 7 مبارکه
 آبريز ای،جلگه B 17/3 24 اصفهان
 غيرآبريز کوهستاني، B 22/3 1 خوانسار
 غيرآبريز کويری، B 11/3 16 شهرضا

 آبريز کويری، B 12/3 1 ميمه - برخوار
 آبريز کوهستاني، B 16/3 9 شهر فريدون

 غيرآبريز ای،جلگه B 17/3 10 دهاقان
 غيرآبريز ای،جلگه B 17/3 4 گلپايگان
 غيرآبريز کويری، B 11/3 6 اردستان

 غيرآبريز کويری، C 10/3 3 بيدگل و آران
 غيرآبريز کويری، C 01/3 1 کاشان

 آبريز ای،جلگه C 6/2 12 آبادنجف
 آبريز ای،جلگه C 57/2 1 تيران
 آبريز کويری، C 4/2 2 نايين
 غيرآبريز کوهستاني، C 3 1 نطنز

 آبريز ای،جلگه C 7/2 6 فالورجان

 آبريز ای،جلگه C 7/2 4 شهرزرين

   22/62 320 کل

 ( کرتیل فیمورد سنجش: ط اسیمق فیپژوهش )ط هاییافته: مأخذ

 
در برپایي  برداران بهرهبر موفقیت  مؤثرعوامل  ارزیابي

 فشار تحت آبیاری هایسیستم

 ۀدارند بردارانبهرهاکثر  که دهدمي نشان 6جدول  هایداده
 سال 67تا  21سني  ۀردتحت فشار در  یاريآب یهاستميس

 وجود بردارانبهره از گروه اين بين در یريپذنوقرار دارند و 
دليل در حالي که در سنين باالتر ممکن است به  ؛داشته
ي فيزيکي، تمايل کاری و ناتوانگريزی بيشتر، محافظهريسک

 نشان همچنين 6جدول  هایدادهابد. يبه نوپذيری کاهش 
 درصد از بهره 1/4 ،تحصيالت ميزاناز نظر  که دهدمي

 7/9خواندن و نوشتن، سواد  یدارادرصد  6 سواد،بي برداران
 5/16درصد ديپلم،  3/1سيکل،  درصد 1/23درصد ابتدايي، 

درصد فوق  7/9درصد ليسانس و  4/21درصد فوق ديپلم، 
 بردارانبهرهدرصد از  6/45 ،به عبارت ديگر .دليسانس هستن

دانشگاهي،  تحصيالتآبياری تحت فشار  هایسيستم ۀدارند
تحصيالت درصد  3/20و  همتوسط تحصيالتدرصد  1/32

 اين دارندگاناست که  آن بيانگر نتيجه. اين اند داشتهکم 

 و رندداقرار  ييباال سطحاز نظر تحصيالت در  هاسيستم
 شيافزا در توانددر اين زمينه مي آنها اتآگاهي و اطالع

 سطح نبود باال ،عبارتي . بهباشد مؤثر بردارانبهره تيموفق
. همچنين باشددر نوپذيری  یمؤثر عامل تواندميسواد 

 از درصد 6/45 که است آن ۀدهند نشان 6های جدول داده
های آبياری تحت فشار دارای سيستم ۀدارند بردارانبهره

-به نتايج. هستند سال 30 از ترکشاورزی باال ۀتجربسابقه و 

 نشان بردارانبهره ۀاستفادمنبع آب مورد  ۀباردر آمدهدست
 منبع ۀمنزل بهختصاصي اچاه  ازبرداران بهره اکثر که دهدمي
که داشتن چاه و  دهد يم نشاناين  و کردندمي استفاده آب

گيری برای پذيرش و ی در تصميممؤثرمالکيت آن عامل 
 يابيارز طرفي ازآبياری تحت فشار است.  هایسيستم برپايي

 آن از يحاکو مالکيت منبع آب  برداریبهره نوع متغير دو
از نوع ملکي  مالکيتبيشترين فراواني مربوط به  که است
برداران در بهره اغلب که است آن مؤيدب . اين مطلاست
به  ،در اختيار خودشان است هاهايي که مالکيت آنزمين
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معموالً  پردازند و های آبياری تحت فشار ميسيستم ييبرپا
آبياری تحت فشار کمتر  هایای سيستمهای اجارهدر زمين

سيستم زمين به اين  ،کردن اجاره از قبل يا دشو يمپياده 
ندگان سيستم ردرصد از دا 3/19 ييسومجهز بوده است. از 

و آب مورد  هستندآبياری تحت فشار مالکيت آب را دارا 
يکي از  تواندمي نيز موضوعملکي است. اين  آنها ۀاستفاد

 ارپذيرش اجرای سيستم آبياری تحت فشداليل مهم در 
 (.6شود)جدول  شمرده

 فشار تحت آبیاری هایسیستم برپایي در برداریبهره و فردی هایویژگي فراواني توزیع. 6جدول

(a)متغير (b)سن (c)نفر( تعداد( (d)درصد 

 )سال(بردارانبهره سن

 0 0 سال 20کمتر از 
21-37 65 2/21 
36-70 109 6/34 
71-67 110 37 

 2/9 29 سال 67تراز باال
 100 317 کل 

 تحصيالت

 1/4 14 سوادبي
 6 11 نوشتن و خواندن

 7/9 30 ابتدايي
 1/23 57 سيکل
 3/1 25 ديپلم

 5/16 72 ديپلم فوق
 4/21 61 ليسانس

 7/9 3 ليسانس فوق
 100 317 کل 

 فعاليت ۀسابق
 )سال(کشاورزی

 2/26 13 سال 10زير 
 4/21 65 سال 20 -11
 1/4 17 سال 21-30
 1/23 57 سال 31-40
 1/23 57 سال 40 از باالتر

 100 317 کل 

 استفاده مورد آب منبع

 3/1 26 کانال
 3/14 47 رودخانه
 1/13 41 قنات

 6 19 چاه مشاع
 7/40 121 چاه اختصاصي

 1/7 11 چاه اختصاصي کانال،
 6 19 ياه اختصاصچ قنات،

 6 19 اختصاصي چاه رودخانه،
 100 317 کل 

 برداریبهره نوع
 6 19 ایاجاره

 3/13 265 ملکي
 5/10 29 مشاع

 100 317 کل 

 آب مالکيت
 3/19 214 ملکي
 4/2 6 ایاجاره

 3/1 27 مشاع
 100 317 کل 

 پژوهش  هاییافته: مأخذ
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 بردارانبر موفقیت بهره مؤثر هایویژگي ارزیابي

 آبیاری تحت فشار  های سیستم

 5حاصل از آزمون همبستگي پيرسون که در جدول  نتايج
 هایويژگي بين که است اين يدؤم ،شده داده نشان
آبياری  هایدر برپايي سيستم آنهاو موفقيت  برداری بهره

 و مثبت ۀرابطدرصد اطمينان  99ر سطح تحت فشار د
 فعاليت ۀسابقوجود داشته است. از طرفي بين  داریمعني

 هایسيستم ييدر برپا آنهاو موفقيت  بردارانبهره کشاورزی
 ۀرابطدرصد اطمينان  99در سطح  زيآبياری تحت فشار ن

 آن انگريبمطلب  اين. است داشته وجود داریمعني و مثبت
 ،بردارانبهره یکشاورز تيفعال ۀسابقافزايش  با که است

 نتايج. يابدمي افزايش هااين سيستم ييدر برپا آنها موفقيت
 اجتماعي هایفعاليت و منزلت اثر ارزيابي از حاصل

درصد  97که در سطح  دهدمي نشان نيز برداران بهره
 موفقيت ميزان و متغير اين بين داریمعني ۀرابطن اطمينا

 وجود فشار تحت آبياری هایسيستم برپايي در بردارانبهره
 سن متغير دو بين منفي دارمعني ارتباط همچنين. دارد
 آبياری هایسيستم ييدر برپا آنهاو موفقيت  بردارانبهره

 بيانگر که داشت ودوج درصد 99 سطح در فشار تحت
با  هاسيستم نيا برپايي در بردارانبهره موفقيت کاهش

 .ستآنهاافزايش سن 

 فشار تحت آبیاری هایسیستم بردارانبر موفقیت بهره مؤثر هایویژگي. 5جدول

 Sig (r) همبستگي ضریب متغیر

 004/0 267/0** برداریبهره هایويژگي
377/0 بردارانبهره کشاورزی عاليتف ۀسابق ** 000/0 

269/0 بردارانبهره اجتماعي هایفعاليت و منزلت * 032/0 
- بردارانبهره سن 302/0 ** 001/0 

 000/0 702/0** بردارانبهره تحصيالت
 000/0 471/0** بردارانبهره مديريتي هایويژگي
339/0 بردارانبهره اقتصادی هایويژگي ** 002/0 

 001/0 425/0** برداریبهره نوع
 006/0 370/0** آب منبع مالکيت
 013/0 19/3* و نهادها هاناسازمو همکاری  ترغيب
014/0 بردارانبهره توليد روش ns 206/0 

 ns027/0 246/0 برداریبهره آب منبع نوع

                                 ns درصد 30 سطح  در داری يمعن *  درصد، 33 سطح در معناداری **    معنادار، ۀرابط بدون 

 
 بينکه  است آن گربيان همچنين 5جدول  هایداده

 و یبرداربهره ،يتيريمد هایويژگي الت،يتحص یرهايمتغ
 هایدر برپايي سيستم آنهابا موفقيت  بردارانبهره اقتصادی

 مثبت ۀرابطدرصد  99سطح اطمينان  آبياری تحت فشار در
مثبت بر ميزان موفقيت  یثيرأتوجود داشته و  داریمعنيو 

. دارد فشار تحت آبياری یهاسيستم سازیپياده در آنها
که مالکيت زمين و منبع  دهديم نشان 5جدول  یهاداده
 هاسيستم اين برپايي یبرا بردارانبهره ترغيب در زينآب 

 با قياس در بردارانبهره از گروه اين بوده، اثرگذار بسيار
آبياری تحت فشار بسيار  هایسيستم برپايي در نيساير
 درصد 99 سطح در ارتباط اين. اندکرده عمل ترموفق
 بين که ددهيم نشان هاداده نيا مقابل، در. است داری معني

با  بردارانبهره استفاده مورد آب منبع نوع و توليد وشر

 ۀرابطآبياری تحت فشار  هایدر اجرای سيستم آنهاموفقيت 
 .ندارد وجود داریمعني

 

 رگرسیون تحلیل
 از يک هر آثار بينيپيش و تغييرات ميزان تبيين منظور به

 موفقيت ميزان ۀوابستبر متغير  قلتمس متغيرهای
آزمون  ،فشار تحت آبياری هایسيستم برپايي در برداران بهره

خطي به  ۀمتغيرچند رگرسيون از استفاده با هاداده تحليلو 
 پژوهش مستقلسپس متغيرهای  ،شد انجام گامبهروش گام

 نشان 1جدول  یهاداده که طور همان. شدندوارد معادله 
درصد از تغييرات متغير  67اين متغيرها در کل  ،دهديم

 تحت آبياری هایسيستم برپايي در بردارانبهره موفقيت
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. در اين دهدمي توضيح داریمعني سطح در را فشار
 متغيرهای آمده،دستاستاندارد به یتابرگرسيون بر اساس 

 یهايژگيو، 640/0 تأثيربا ضريب  يتيريمد یهايژگيو
با  یبرداربهره یهايژگيو، 143/0 تأثيربا ضريب  یفرد

و  هاناسازم یمشارکت و همکار بي، ترغ013/0 تأثيرضريب 

با  یاقتصاد یهايژگيوو  056/0 تأثيربا ضريب  هاناارگ
 ميزان در را سهم بيشترين ترتيب به 044/0 تأثيرضريب 
در  F. با توجه به اينکه مقدار اندداشته وابسته متغير تغييرات

 معتبر رگرسيوني ۀمعادل ايناست،  داردرصد معني 99سطح 
 .است قبول قابل و

 فشار تحت آبیاری هایمسیست اجرای در بردارانبر موفقیت بهره مؤثربرای شناخت عوامل  متغیرهچند رگرسیون. 8 جدول

 B Beta t Sig 

 000/0 -253/6  657/4 ثابت ضريب
 003/0 -421/0 -024/0 -031/0 اجتماعي هایفعاليت و منزلت
 006/0 167/0 044/0 73/3 اقتصادی هایويژگي
 مديريتي هایويژگي
 برداریبهره هایويژگي

 اهناارگو  هاناسازم یمشارکت و همکار ب،يترغ
 فردی هایژگي وي

342/0 
005/0 
096/0 
047/0  

640/0 
013/0 
056/0 
143/0 

925/1 
715/1 
992/0 
671/2 

000/0 
114/0 
324/0 
001/0 

 sig= 555/5  F= 351/31  df=0 605/5=شدهلیتعد R1 

 پژوهش هاییافته: مأخذ

 
که  دهدمي نشان نيهمچن 1جدول  هایداده

 پس و بردارانبهره فردی هایويژگي و مديريتي های يژگيو
 همکاری و مشارکت ب،يترغ برداری،بهره هایويژگي آن از

 اقتصادی مندیتوان آخر ۀمرتبو در  ،هاناو ارگ هاناسازم
در برپايي  آنها موفقيت در را تأثير بيشترين بردارانبهره

 ميان اين در. است داشته فشار تتح آبياری هایسيستم
 بازدارنده نقشي بردارانبهره اجتماعي هایفعاليت و منزلت

 منظور به. دارد فشار تحت یاريآب یهاستميس ييبرپا در
 و آمدهدستبه اطالعات به توجه با ن،يتخم ۀمعادل براورد

 نيدر ا رهيمتغچند ونيرگرس يينها مدل بودن داريمعن
 را بردارانبهره تيموفق زانيم توانيم ريز ۀمعادلپژوهش، با 

 :زد نيتخم فشار تحت یاريآب یهاستميس ييبرپا در
(2) 

Y= 657/4  - 031/0  X1+ 73/3  X2+ 342/0  X3+ 005/0  

X4+ 096/0  X7+ 047/0 X6 

 یاجرا در بردارانبهره تيموفق Yرابطه،  نيا در
 تيمنزلت و فعال 1X فشار، تحت یاريآب یها ستميس

 3X ،یاقتصاد یهايژگيو 2X برداران،بهره يعاجتما
 7X ،یبرداربهره یهايژگيو 4X ،يتيريمد یهايژگيو

 6X و هاناارگو  هاناسازم یمشارکت و همکار ب،يترغ
 .است بردارانبهره یفرد یهايژگيو

 

 هادهاشنیپ و یریگجهینت

 ييبرپا در بردارانبهره اکثر اندك تيتوجه به موفق با
 یبسترها شوديم شنهاديپ فشار، تحت یاريآب یهاستميس

 مشارکت و یهمکار شتريب چه هر جلب یبرا مناسب
 ،یريگميتصم ،یزيربرنامه مختلف مراحل در برداران بهره
 هاستميس نيا از استفاده و اجرا يابيارزش و یبرداربهره اجرا،

 هایويژگي ،دهدمي نشان نتايجطور که  همان. رديصورت گ
آبياری تحت  هایسيستم برپايي در بردارانبهره مديريتي

ويژگي  اينکه  داشته آنهادر موفقيت  را تأثيرفشار بيشترين 
 فني، انساني، بعدمديريتي در سه  هایمهارت از متأثرخود 

 فردی و شخصيتي هایويژگي همچنين و ادراکي
 منظور به شودمي پيشنهاد رو اين از. است برداران بهره

 کسب برای الزم هایزمينه مخاطبان، توانمندسازی
که قصد برپايي  بردارانيبهره مديريتي های مهارت

 و نهادها طرف از دارند، را فشار تحت آبياری های سيستم
 با تواندمي توانمندسازی اين. آيد فراهم ربطیذ یهاناسازم

 برپايي از بعد و قبل آموزشي هایکالس برگزاری
 به آنهاآبياری تحت فشار و ترغيب و تشويق  های سيستم
علمي  هایپژوهش انجام. يابد تحقق هاکالس اين در شرکت

 از گروه اين برای آموزشي هاینيازسنجي ۀزميندر 
 خطاهای و آزمون از را والنئمس تواندمي ،برداران بهره
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 به باور ايجاد و اعتمادسازی به و داردمصون  هزينهپر
 منجر شود.  برداران،بهره در هاآموزش بودن اثربخش
 دارد آناز  حکايت پژوهش، اين تأمل درخور ۀنتيج ديگر

 ۀفاصل از متأثرکه خود  برداریبهره هایويژگي سو يک از که
 از و است توليد روش و کشتزير سطح مزرعه، تا آب منبع
 از متأثرکه  بردارانبهره اقتصادی هایويژگي ديگر سوی

 است اراضي کل ميزان و برداریبهره نوع آب، منبع مالکيت
آبياری  هایسيستم برپايي در بردارانبهره موفقيت در نيز

 جيبا نتا يدستاورد پژوهش نيتحت فشار اثرگذار است. ا
Casewell & Zelberman (1985 ،)Kelly & et al, 

(1994 ،)Hea & et al, 2007)،) Jahannam (2001 ،)
Karbasi, (2001 و )Norouzi & Chizari, (2006 )

 و هاريزیبرنامه در شودمي پيشنهاد رواين از. دارد ييسوهم
 هایسيستم گسترش و توسعه به مربوط هایگذاریسياست
 ایبر الزم هایزمينه که روستاهايي فشار، تحت آبياری
 هم تا ،رنديگقرار  نظر مد ،دارند را هاسيستم اين برپايي

 هم و يابد بيشتری ضمانت هاسيستم اين برپايي در موفقيت
 ديگر برای شود مشوقي بردارانبهره از گروه اين موفقيت

 جينتا. فشار تحت آبياری هایسيستم برپايي در کشاورزان
و موفقيت  بردارانهرهب اقتصادی هایويژگي بين نيهمچن

 يهمبستگ فشار تحت آبياری هایسيستم یدر اجرا آنها
 شوديم شنهاديپ نيبنابرا دهد،يم نشان داریمعني و مثبت

برای  بردارانبهره یاقتصاد بيترغ و قيتشو یبرا ييراهکارها
. شود دهيشياندآبياری تحت فشار  یهاسيستم سازیپياده

و  هاناسازم که است آن مؤيدتاوردهای پژوهش گرچه دس
 رودمي انتظار که چنان آن برداران،در ترغيب بهره هاناارگ
نقش  اثرگذاری ۀواسط بهليکن  ،اند نپرداخته نقش یايفا به

 آبياری هایسيستم برپايي در بردارانبر موفقيت بهره آنها
 اين نقش ايفای چگونگي در شودمي پيشنهاد فشار، تحت
 نظرتجديد  بردارانبهره ترغيب و هابرنامه اجرای در مراکز

آنان  نقش ۀبهين ايفای یبراالزم  هایزمينهو  شود اساسي
 انجامفراهم آيد. شايد  ،هستندکه در عمل متولي امر نيز 

علمي برای تبيين مدلي کارآمد از چگونگي  هایهشپژو
 مجريان نقش ايفای ۀنحوو  هاناسازم اين نقش یاجرا

نقش  یجراادر اين مدل، قبل از هر تجديد نظری،  هابرنامه
 نيا. کند نيتضم را مؤسساتو  هانامورد انتظار از اين سازم

 ,Hardaker, & et al یهاافتهي با پژوهش رددستاو

 از. دارد مطابقتNorouzi & Chizari ( 2006 ) و((2004
 کشاورزی فعاليت ۀسابقنشان داد که بين  يبررس نيا يطرف
 آبياری هایسيستم ييدر برپا آنهاو موفقيت  بردارانبهره

با  دهد يم نشان که دارد وجود تمثب يهمبستگ فشار تحت
در  آنهاموفقيت  برداران،بهره یکشاورز تيفعال ۀسابقافزايش 

 نشان نيهمچن جينتا. يابدمي افزايش هااين سيستم ييبرپا
بين دو متغير سن  منفي يول دارمعني يارتباط دهديم

 آبياری هایسيستم ييدر برپا آنهاوفقيت و م بردارانبهره
برآمده از ارتباط  توانديم که دارد وجود فشار تحت

 ريتأثباشد. همچنين  یريپذ سکير کاهشو  یسالمند
 دارمعني آنهابر موفقيت  بردارانبهره مديريتي هایمندیتوان

 لحاظ به يبررسورد م بردارانبهره که آنجا زا و است
 مندیتوان از بااليي سطح در کل، در مديريتي، های ويژگي

 تيموفق شيافزا منظور به شوديم شنهاديپندارند،  قرار
در  ،فشار تحت یاريآب یهاستميس یاجرا در بردارانبهره

 يعلم يداتينان، تمهآ يتيريمد یها مهارت بهبود ۀنيزم
 شود.  دهيشياند
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