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  چکیده

  
هدف این تحقیق واکاوي عوامل موثر .اجراي طرحهاي آبیاري تحت فشار در استان یزد همواره با مشکالتی روبرو بوده است

پیمایشی و ابزار  -روش تحقیق از نوع توصیفی.یزد بودکاران استان بر عدم بکارگیري روش آبیاري تحت فشار توسط پسته
 130گیري تصادفی از نفري  با استفاده از روش نمونه 7265منظور از جامعه آماري بدین. پمایش پرسشنامه بوده است

آموزشی  عوامل موثر بر عدم بکارگیري آبیاري تحت فشار به عوامل فنی، اقتصادي، اجتماعی،. کار مصاحبه به عمل آمدپسته
ها نتایج تحقیق نشان داد که طراحی و اجراي نامناسب سیستم آبیاري تحت فشار، باال بودن بهره وام.و محیطی تقسیم شدند

هاي برداران براي اجراي سیستم، برگزارنشدن دورهو کوتاه بودن زمان باز پرداخت آنها، تحمیل کردن و مجبور کردن بهره
شار و خیس نشدن خاك تا عمق مورد نظر از مهمترین دالئل تولیدکنندگان پسته در عدم آموزشی در زمینه آبیاري تحت ف

که  دادنتایج تحلیل عاملی متغییرها نشان .باشدبکارگیري طرحهاي آبیاري تحت فشار در هریک از عوامل مورد بررسی می
این عوامل  اجتماعی و محیطی بوده وفنی،عوامل اقتصادي،سپس به ترتیب وبیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل آموزشی 

  . کننددرصد از عوامل موثر بر عدم گرایش به آبیاري تحت فشار را تبیین می 74/ 74مجموعا 
 

  .پیمایشی، تحلیل عاملی، عامل آموزشی –تحقیقات توصیفی  :هاي کلیديواژه

                                                        
 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی یزد - یزد: آدرس نویسنده مسئول -1

  1396ریور هش: پذیرشو  1395اسفند: دریافت *-
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  کاران استان یزدعدم بکارگیري روش آبیاري تحت فشار توسط پسته عوامل موثر بر واکاوي/  586

  مقدمه
کمبود منابع آب در کشور و با درنظر با توجه به 

محدودکننده  گرفتن این نکته که آب مهمترین عامل
باشد، یکی از روشهاي موثر در کشاورزي در ایران می

هاي آبیاري تحت استفاده بهینه از آب، استفاده از سیستم
آب منبع محدودي است که در حیات بشر . فشار است

صرف درست آن نقش کلیدي دارد و حفظ و حراست و م
از وظایف اصلی ما در قبال دیگر افراد جامعه و نیز 

هاي بهینه و درست اهمیت استفاده از روش. آیندگان است
شود که بدانیم آبیاري زمانی بیش از پیش مشخص می

 70هاي آبیاري تحت فشار بیش از بازده آبیاري در سیستم
-درصدکه نشان 30هاي آبیاري سنتی درصد و در سیستم

هاي آبیاري تحت فشار بوده و دهنده کارائی باالتر روش
میلیارد  چهاردرصد افزایش بازده آبیاري حدودا  پنجهر 
مکعب آب در سال صرفه جویی دارد و این یعنی  متر

 کشورهزار هکتار به جمع اراضی آبی  400اضافه شدن 
محصول باغبانی  نیمهمتر ).1384خلیلیان و موسوي،(

ترین محصول بخش کشاورزي استان استان و اقتصادي
کننده پسته بعد یزد دومین تولید استان .باشدیزد، پسته می

 42000 استان پستهسطح زیر کشت . از استان کرمان است
درصد از کل سطح زیر کشت زراعی و  25هکتاروحدود 

درصد از کل سطح باغات استان را تشکیل  55باغی و 
هکتار  27000موعا شهرستان خاتم و مهریز مج. دهدمی

سطح زیر کشت پسته و مقام اول و دوم تولید پسته را در 
سازمان جهاد ( اندشهرستان استان حائز نموده 10بین 

   ).1394کشاورزي استان یزد، 
هاي آبهاي منابع آب و افت شدید سفره کمبود

زمینی در سالهاي اخیر تولید این محصول را با مشکل زیر
-ر مناطقی منجر به تحمیل هزینهروبرو ساخته و حتی د

هاي سنگین جهت انتقال آب از مناطق دوردست جهت 
از . آبیاري باغات و یا خشک شدن باغات گردیده است

دشت داراي شرائط ممنوعه بحرانی  14دشت استان  19
هاي  هاي کویري با آب دشتدشت باقیمانده  پنجهستند و 

بیالن منفی . ندارند برداري که قابلیت بهره هستند شور

. میلیون متر مکعب می باشد 270دشتهاي استان سالیانه 
حلقه آن  1100حلقه چاه است که  3686داراي این استان 

برداري است که  درصد ظرفیت پروانه در حال بهره 50با 
. هاي آب زیرزمینی حکایت دارد از خالی بودن سفره

درصد بیش از  40هاي زیرزمینی استان  برداشت از سفره
ظرفیت تجدیدپذیري است در صورتی که میزان برداشت 

هاي زیرزمینی در کشورهاي داراي بارندگی  از سفره
به این  .درصد ظرفیت تجدیدپذیري است 40مناسب، 
شونده منابع  درصد از حجم آب تجدید 140ترتیب 

شرکت سهامی (است زیرزمینی استان در حال برداشت 
سازي مصرف آب در نهیبه ).3:1393اي یزد، آب منطقه

حوزه کشاورزي تاثیر بسیار مستقیمی در بهبود روند 
 و هاي آب زیرزمینی و بیالن منفی آن دارد برداشت سفره

هاي تحت فشار و  ها به ویژه آبیارياجراي برخی طرح
 .تواند در این زمینه مثمر ثمر باشدکشت میالگوي تغییر 

در حالی که افزایش راندمان آب و آبیاري بسیار  نیبنابر
کاران نیز رغبتی به اجراي طرحهاي ضروري است پسته

هاي آبیاري تحت طرح ياجرا .آبیاري تحت فشار ندارند
آغاز شده و علی رغم  1360فشار در استان از اواخر دهه 

 17000 حدود طرحسال از اجراي این  25 حدودگذشت 
 )درصد کل اراضی 10(رزي استان از اراضی کشاو هکتار

سازمان جهاد ( شوندمی آبیاري به روش تحت فشار
   ).1395کشاورزي استان یزد، 

هدف کلی این تحقیق واکاوي عوامل موثر بر 
باغداران استان یزد از سیستمهاي آبیاري  بکارگیريعدم 

در راستاي هدف فوق ضروري بود تاثیر . تحت فشار است
شرایط اجتماعی، محیطی، آموزشی، اقتصادي و فنی بر 

-پذیرش یا عدم پذیرش آبیاري تحت فشار توسط پسته

هاي بررسی اساس یافته بر .مورد بررسی قرار گیرد کاران
طرحهاي  بکارگیرير عدم پیشینه تحقیق عوامل موثر ب

فنی  عامل :آبیاري تحت فشار توسط کشاورزان عبارتند از
کیفیت پایین قطعات و اتصاالت، طراحی و اجراي  مانند

 يمجرهاي فشار توسط شرکتنامناسب سیتم آبیاري تحت
پاش و گرفتن ، عدم توزیع یکنواخت آب)2002لهنما،(
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آموزشی مانند عامل  )1379حیاتی و الري، (ها چکانقطره
فشار  هاي آبیاري تحتکمبود اطالعات نسبت به سیستم

در  هاي آموزشی و ترویجیدوره وکمبود) 2008نگوین،(
-امیري(فشار آبیاري تحت  هايمورد سیستم

  .)1382اردکانی،
اندازي هاي زیاد راههزینه عامل اقتصادي مانند

باال ) 1380کرمی و همکاران،( آنهاسیستم و نگهداري 
عدم  و پرداخت آنهاباز ها و کوتاهی دورهبودن بهره وام

محمدي دینانی و (تامین و تخصیص به موقع اعتبارات 
  ).1379،بشرآباديمهرابی 

عامل اجتماعی مانند نبود امنیت و سرقت 
-کنندگان از سیستمتجهیزات، سرزنش و نکوهش استفاده

ن کرد کردن و مجبور لیتحم ،)2000کریشنا،( ياریآبهاي 
  .)1381نما،جهان( ستمیس براي اجراي بردارانبهره

عامل محیطی مانند عدم متناسب بودن سیستم 
خیس نشدن خاك تا عمق  ،با شرایط آب و هوایی منطقه

مورد نظر براي دسترسی بهتر توسط گیاه، کوچک بودن و 
همچنین . )2000اکا،(هاي کشاورزي پراکندگی زمین

دهد که عوامل نشان میبررسی مطالعات جدیدتر نیز 
در  و سایر جنبه هاي کاربرد آبیاري تحت فشار الذکرفوق

توان ها مد نظر قرار گرفته که از جمله آنها میاین بررسی
  :به مطالعات ذیل اشاره نمود

تحقیقی به تحلیل  در) 1289( همکارانتقوایی و 
هاي آبیاري تحت عوامل موثر در عدم استفاده از سیستم

هاي این یافته. پرداختند روستاهاي شهرستان ازنافشار در 
 - نشان داد که سه عامل ساختاري، اقتصادي تحقیق

ها را درصد از واریانس متغیر 10/66اجتماعی و طبیعی 
گیري آبیاري ترین مشکل در عدم به کارعمده .نشان دادند

زیاد و پراکندگی  هايتحت فشار در منطقه نیز قطعه
به  )1390( همکاراناعظمی و  .داراضی کشاورزي بو

هاي آبیاري  برداران سیستمواکاوي نیازهاي آموزشی بهره
نتایج نشان داد که  .پرداختندتحت فشار در استان کرمانشاه 

هاي آبیاري تحت فشار، شناخت اجزاي مختلف سیستم
-هاي آبیاري، معرفی سیستمسرویس و حفاظت از سیستم

معایب و مزایاي آنها، به هاي مختلف آبیاري و شناخت 
برداران شناخته  عنوان مهمترین نیازهاي آموزشی بهره 

برداران معتقدند که آموزشگران  در نهایت، بهره. شدند
هاي مختلف آبیاري آبیاري تحت فشار باید اجزاي سیستم

تحت فشار را بشناسند و همچنین قادر به معرفی و نشر 
  .ها باشندنوآوري

در تحقیقی به ) 1392(ان محبوبی و همکار
برنده کاربرد روشهاي بررسی عوامل بازدارنده و پیش

جدید آبیاري توسط کشاورزان در خراسان جنوبی 
داري بین حاصل نشان داد که رابطه معنی جینتا .پرداختند

 بامیزان استقبال از کشاورزان از روشهاي جدید آبیاري، 
کشاورزان براي وع اقدام انجام شده براي جلب مشارکت ن

استفاده از روشهاي مذکور، نظر کشاورزان در مورد 
شان در اثر کمبود آب و میزان تهدیدات آینده کشاورزي

اهمیت استفاده از روشهاي جدید آبیاري براي کشاورزي 
در تحقیقی به ) 1393(نصرآبادي و حیاتی  .وجود دارد

برداران در توسعه بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره
هاي آبیاري تحت فشار در شهرستان نیشابور شبکه

نتایج این تحقیق نشان داد که از بین متغیرهاي . پرداختند
-ي سایر کشاورزان به بهرهمتغیر میزان مراجعه 10تحقیق 

بردار، بازدید از مزارع نمایشی، مالقات با مروجان و 
کارشناسان، دسترسی به اعتبارات و تسهیالت، تحصیالت، 

آب در دسترس، مقدار اراضی زیر کشت، آگاهی از میزان 
مزایا و معایب مشارکت، سابقه اختالف با جهاد کشاورزي 

درصد از تغیرات  60و رضایتمندي شغلی توانستند جمعا 
ي برداران در توسعهمتغیر وابسته میزان مشارکت بهره

  .بینی کنندهاي آبیاري تحت فشار را پیششبکه
اي به در مطالعه) 1394(همکاران حسینی و 

شناسائی عوامل موثر بر سطح مشارکت کشاورزان در 
هاي آبیاري و زهکشی استان بوشهر مدیریت شبکه

بر اساس نتایج این تحقیق سطح مشارکت بهره  .پرداختند
کشی در حد هاي آبیاري و زهبرداران در مدیریت شبکه

 جپنمتوسط بود و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی 
برداران داشته و عامل نقش موثري در مشارکت بهره
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هاي آبیاري درصد تغیرات مدیریت شبکه 9/57اند توانسته
این عوامل شامل شبکه آبی و . و زهکشی را تبیین کنند

مالی، سابقه تولیدي و خدمات ارائه شده توسط دولت، 
شرائط زمین، دسترسی به آب و آبیاري و ویژگی شغلی 

  .باشدمی بردارانبهره
تحقیقی را در کشورهاي ) 2013( دلندریفر

جنوب صحراي آفریقا تحت عنوان مالحضات فنی موثر 
اي آبیاري قطره. اي انجام دادندبر پذیرش آبیاري قطره

تواند باعث افزایش عملکرد و راندمان قابل اعتماد می
عین حال در بسیاري از کشورهاي  در .مصرف آب شود

درصد از اراضی کشاورزي  یکصحراي آفریقا کمتر از 
در بسیاري از این . اي استتحت پوشش آبیاري قطره

کشورها تالشهاي انتقال تکنولوژي با وجود تالشهاي 
اي با مصاحبه در این مطالعه. مختلف شکست خورده است

گرفت مشخص اي انجام پذیرنده آبیاري قطره 61که با 
اي از مشکالت فنی با گردید که همه آنها با طیف گسترده

همچنین مشخص گردید . اندهاي خود روبرو بودهسیستم
که بسیاري از مشکالت خاص آینده آبیاري تحت فشار را 

از جمله این موارد مشکالت . دهدمورد پیش بینی قرار می
در نهایت . ذخیره آب و حیات وحش خراب بود

اي ارائه گردیده که داتی جهت ترویج آبیاري قطرهپیشنها
اي براي ازجمله آنها طراحی مجدد سیستمهاي آبیاري قطره

-جلوگیري از بوجود آمدن مشکالت شایع، استفاده از فن

آوریهاي مکمل براي حمایت از عملکرد سیستم و 
گذاري در آموزش با تمرکز بر تعمیر و همچنین سرمایه

  .نگهداري سیستم بود
از مطالعه خود در ) 2014(راگوانشی و گوئل 

آگراسان هند تحت عنوان دانش مدیریت آبیاري 
کشاورزان، تعیین کننده درآمد مزرعه نتیجه گرفتند که 
ویژگیهاي فردي کشاورزان بر استفاده اقتصادي و کارا از 

با توجه به توضیحات  .گذار بوده استآب آبیاري تاثیر
هوائی استان یزداز جمله قبلی و شرایط خاص آب و 

بارندگی پائین  نیانگیوم) mm) 3500تبخیر و تعرق باال
)mm110 ( و محدودیت منابع آب کشاورزي در استان و

برداري از رقابت صنعت با کشاورزي در تملک و بهره
منابع آب و در راستاي واکاوي عوامل موثر بر عدم 

کاران بکارگیري طرحهاي آبیاري تحت فشار توسط پسته 
و رفع موانع جهت گسترش آبیاري تحت فشار در اراضی 

  .کاري تحقیق حاضر انجام گردیدپسته
  

  روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف، ازنوع کاربردي و 

همبستگی بوده و جامعه  - از لحاظروش از نوع توصیفی
آماري کلیه پسته کاران شهرستانهاي مهریز و خاتم استان 

که از روشهاي سنتی جهت  1392-1393در سال زراعی 
، از (N=7265)کنند، بود آبیاري باغات خود استفاده می

گیري تصادفی با توجه نفر به روش نمونه 130 تعداداین 
. به رابطه کوکران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

  .رابطه کوکران بشرح فرمول زیر می باشد
푛 =

( )
							                                       )1(  

N حجم جامعه آماري n حجم نمونه t  مقدار متغیر نرمال
 .1.96درصد برابر  95که در سطح اطمینان  واحد استاندارد

d مقدار اشتباه مجاز. sارمعی انحراف  
t=1.96푑 =

√
                                              (2) 

ها و اطالعات مورد نظر، گردآوري دادهبراي 
 نیا .اي بر اساس سوابق تحقیق تهیه شدپرسشنامه

 ،ياقتصاد گویه تحت عوامل فنی، 36پرسشنامه شامل 
و محیطی موثر بر عدم بکارگیري به  یاجتماع ،یآموزش

اجراي طرحهاي آبیاري تحت فشار در قالب طیف لیکرت 
از محققین مرکز  براي تعیین روایی پرسشنامه. باشدمی

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد و کارشناسان 
ترویج و آموزش کشاورزي و آبیاري سازمان جهاد 

همچنین براي تعیین ضریب . کشاورزي استفاده گردید
با استفاده از آزمون . اعتبار آزمون مقدماتی انجام گرفت

روش . بدست آمد 854/0آلفاي کرونباخ، اعتبار پرسشنامه 
هدف بیشتر . ماري مورد استفاده تحلیل عاملی بودآ

ها مطالعات تحلیل عاملی خالصه کردن ماتریس همبستگی
-اي است که بتوان آنها را بر حسب چند عامل زیربه گونه
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 يآمارها از نرم افزار براي پردازش داده. بنائی تبیین کرد
)V.18SPSS( استفاده شد. 

  
  نتایج و بحث

  کاراناي پستهحرفهخصوصیات فردي و 
سال و  42کاران مورد بررسی میانگین سن پسته

. سال قرار داشتند 50الی  31درصد آنها در گروه سنی  61
درصد داراي سواد  17درصد پسته کاران باسواد و  88

ها منبع آب آنها چاه درصد از نمونه 92. دانشگاهی بودند
 همچنین. باشددرصد قنات و چشمه می هشتعمیق و 

-کاران بر این باورند که در صورت مناسبدرصد پسته 78

هاي آبیاري تحت بودن شرائط تمایل دارند که از سیستم
هکتار و  5/4کاران میانگین باغ پسته. فشار استفاده کنند

ها درصد از نمونه 67. هکتاربود 8/0و حداقل  39حداکثر 
. درصد مالک بودند 92تولید پسته شغل اصلی آنها و 

 .تن در هکتار بود 6/1انگین تولید آنها می

هاي مربوط به عوامل بندي گویهاولویتجهت 
-پستهتوسط آبیاري تحت فشار موثر بر عدم بکارگیري

هاي پاسخگویان مورد بررسی و کاران استان یزد دیدگاه
ها در بین سایر ترین متغییربراي مشخص کردن با اهمیت

متغییرهایی . استفاده شدمتغیرها از آماره ضریب تغییرات 
که داراي ضریب تغییرات کمتري بوده، اهمیت بیشتري 

کنندگان ها، از دیدگاه تولیدداشته و برهمین اساس متغییر
هاي عوامل فنی متغیر بین متغییر از .اندبندي شدهاولویت

طراحی و اجراي نامناسب سیستم آبیاري تحت فشار 
نواخت آب پاش عدم توزیع یک، هاي مجريتوسط شرکت
 کیفیت پایین قطعات و اتصاالتو  چکان هاو گرفتن قطره

-به ترتیب از اهمیت و ارزش بیشتري نسبت به سایر گویه

  ).1جدول (شد ها بر خوردار 
هاي عوامل اقتصادي متغیر باال از بین متغییر

ها و کوتاهی باز پرداخت آنها، کافی نبودن بودن بهره وام
هاي آبیاري تحت اجراي سیستم هاي دولت برايحمایت

هاي آبیاري فشار وعدم برآورد بازده اقتصادي سیستم
تحت فشار به ترتیب از اهمیت و ارزش بیشتري نسبت به 

  ).2 جدول( شدسایر گویه ها بر خوردار 

  آبیاري تحت فشاراولویت بندي عوامل فنی موثر در عدم بکارگیري پسته کاران به  - 1 جدول
 رتبه cv  انحراف معیار      میانگین        متغییرها

  1  194/0  732/0  77/3  مناسب سیستم آبیاري تحت فشارطراحی و اجراي نا
  2  206/0  782/0  80/3  هاپاش و گرفتن قطره چکانعدم توزیع یکنواخت آب

  3  211/0 882/0  19/4  کیفیت پایین قطعات و اتصاالت
  4  225/0  806/0  58/3  پرونده و ارایه تسهیالتمسایل تشکیل 

  5  285/0  024/1  59/3  هاهاي عرضه قطعات در سطح شهرستاننبود فروشگاه
  7  339/0 225/1  61/3  هاها و لولهاز دست رفتن محصوالت در اثر جابجایی دستگاه

  8  412/0 225/1  63/3  نصب قطعات با کیفیت پایین
  هاي تحقیقافتهی :مأخذ

  
  کاران به آبیاري تحت فشاربندي عوامل اقتصادي موثر در عدم بکارگیري پستهاولویت - 2 جدول

 رتبه cv  انحراف معیار  میانگین  متغییرها
  1  275/0  03/1  74/3  ها و کوتاهی باز پرداخت آنهاباال بودن بهره وام

  2  347/0  18/1  40/3  هاي آبیاري تحت فشارهاي دولت براي اجراي سیستمکافی نبودن حمایت
  3  388/0  38/1  55/3  هاي آبیاري تحت فشارعدم برآورد بازده اقتصادي سیستم

  4  410/0  35/1  29/3  تامین ناکافی و تخصیص دیر هنگام اعتبارات
  5  443/0  56/1  52/3  هاکافی نبودن توانایی پسته کاران در باز پرداخت وام

  6  459/0 66/1  61/3  گذاريکافی نبودن توان سرمایه
  7  509/0 60/1  14/3  هاي تحت فشاربیمه نبودن آبیاري

  8  522/0 66/1  18/3  اندازي سیستم و نگهداري آنهاهاي زیاد راههزینه
  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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  کاران استان یزدعدم بکارگیري روش آبیاري تحت فشار توسط پسته عوامل موثر بر واکاوي/  590

  کاران به آبیاري تحت فشاربندي عوامل اجتماعی موثر در عدم بکارگیري پستهاولویت - 3 جدول
 رتبه cv  معیارانحراف   میانگین  متغییرها

  1  283/0  021/1  60/3  براي اجراي سیستم بردارانکردن بهرهکردن و مجبورتحمیل
  2  287/0  019/1  54/3  هاي آبیاري تحت فشار توسط جامعه روستاییگان از سیستمکنندسرزنش و نکوهش استفاده

  3  336/0 177/1  50/3  هاي جمعیعدم تمایل به شرکت در فعالیت
  4  339/0 225/1  61/3  هاي کشاورزانطرح با خواسته منطبق نبودن

  5  375/0  268/1  38/3  عدم وجود رهبران محلی براي پذیرش سیستم
  6  379/0  226/1  23/3  نبود امنیت و سرقت تجهیزات

  7  403/0 458/1  61/3  برداران بر سیستمعدم نظارت مستقیم بهره
  هاي تحقیقافتهی :مأخذ
  

کردن و از بین متغییرهاي اجتماعی تحمیل
سرزنش و ، براي اجراي سیستم بردارانکردن بهرهمجبور

هاي آبیاري تحت فشار گان از سیستمنکوهش استفاده کنند
-عدم تمایل به شرکت در فعالیتو توسط جامعه روستایی

نسبت  به ترتیب از اهمیت و ارزش بیشتري هاي جمعی
-از بین متغییر ).3جدول (شد ها برخوردار به سایر گویه

هاي آموزشی در نشدن دورههاي عوامل آموزشی برگزار
هایی عدم وجود بازدید از زمین، زمینه آبیاري تحت فشار

کمبود  و شوندهاي تحت فشار آبیاري میکه با سیستم

به  هاي آبیاري تحت فشاراطالعات نسبت به سیستم
ها ترتیب از اهمیت و ارزش بیشتري نسبت به سایر گویه

هاي عوامل از بین متغییر ).4جدول (شد برخوردار 
محیطی خیس نشدن خاك تا عمق مورد نظر براي 

کمبود منابع آب، عدم متناسب ، دسترسی بهتر توسط گیاه
به ترتیب از  بودن سیستم با شرایط آب و هوایی منطقه

ها بر خوردار بیشتري نسبت به سایر گویهاهمیت و ارزش 
  ).5جدول (شد 

  کاران به آبیاري تحت فشاراولویت بندي عوامل آموزشی موثر در عدم بکارگیري پسته - 4 جدول
 رتبه cv  انحراف معیار  میانگین  متغییرها

  1  279/0 945/0  38/3  فشارهاي آموزشی در زمینه آبیاري تحت نشدن دورهگزاربر
  2  287/0  028/1  58/3  شوندهاي تحت فشار آبیاري میهایی که با سیستمعدم وجود بازدید از زمین

  3  297/0  053/1  55/3  هاي آبیاري تحت فشارکمبود اطالعات نسبت به سیستم
  4  303/0  101/1  63/3  هاي آموزشی و ترویجی در مورد سیستم آبیاري تحت فشارنبود دوره

  5  324/0  133/1  49/3  هاي آبیاري تحت فشار براي آموزش کشاورزاننبود کارشناسان مجرب در مورد سیستم
  هاي تحقیقافتهی :مأخذ
  

  بندي عوامل محیطی موثر در عدم بکارگیري باغداران به آبیاري تحت فشاراولویت - 5 جدول
 رتبه cv  انحراف معیار  میانگین  متغییرها

  1  270/0  907/0  35/3  خاك تا عمق مورد نظر براي دسترسی بهتر توسط گیاهخیس نشدن 
  2  300/0  085/1  61/3  کمبود منابع آب

  3  317/0  023/1  03/3  عدم متناسب بودن سیستم با شرایط آب و هوایی منطقه
  4  324/0  101/1  40/3  مناسب زمینتوپوگرافی نا

  6  358/0 152/1  22/3  هاي کشاورزيبودن زمینکوچک
  7  410/0  35/1  29/3  مناسب بودن جنس وبافت خاكنا

  هاي تحقیقافتهی :مأخذ
  

  تحلیل عاملی
هاي در این تحقیق نیز به علت اینکه متغییر

باشند آنها را به صورت گیري نمیمستقل قابل اندازه

 پنجتحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در 
بندي شدند وبسته به نوع سواالت طرح شده، خوشه دسته

در خوشه عوامل فنی، اقتصادي، اجتماعی، آموزشی و فنی 
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 =sig 000/0و  579/0برابر  KMO مقدار .قرار گرفتند
باشد که بیانگر این واقعیت است که انسجام درونی می

-معنی% 5ها مناسب بوده و آماره بارتلت نیز در سطح داده

ها براي باشد که بیانگر وضعیت بسیار مناسب دادهمی دار
-یافته 6اساس جدول بر .باشدورود به تحلیل عاملی می

ها نشان داد که هاي حاصل از تحلیل عاملی متغییر
بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل اول و سپس عامل 

با توجه به  هانام این عامل 6 براساس جدول. دوم بود
بررسی به ترتیب شامل عوامل آموزشی،  هاي موردگویه

اقتصادي، فنی، اجتماعی و محیطی بوده که مجموع این 
کننده این موضوع درصد استو بیان 740/74عوامل برابر 

درصد از عوامل موثر بر  740/74باشد که این عوامل می
عدم گرایش به آبیاري تحت فشار از دیدگاه باغداران را 

  .کندتبیین می
 در بکارگیري آبیاري تحت فشارکاران استان یزد پستهعوامل موثر در عدم گرایش عوامل تبیین کننده  - 6 جدول

  هادرصد از کل عامل  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  هانام عامل  فیرد
 999/25 999/25  680/4  عامل اول  1
 570/41  571/15 803/2  عامل دوم  2
 525/54 955/12 332/2  عامل سوم  3
  535/65  010/11  982/1  عامل چهارم  4
  740/74  205/9  425/1  عامل پنجم  5

  هاي تحقیقافتهی :مأخذ
  

هایمربوط به هر عامل را که بار همچنین گویه
بودند دار شده که در آن عامل، معنی 5/0عاملی بیشتر از 
در واقع بار عاملی بیانگر همبستگی بین . مشخص گردید

  .باشدیک متغییر اصلی و عامل مربوط به آن می
  

  گیريبحث و نتیجه
درصد اکثریت  61نتایج این تحقیق نشان داد که 

. سال قرار دارند 50-31سواد و در رده سنی با کشاورزان
اجراي هکتار بود که براي  5/4کاران میانگین باغ پسته

بودن  مالک .اي نسبتا مناسب استطرحهاي آبیاري قطره
کاران از دیگر نقاط قوت جهت استفاده بهتر از منابع پسته

از دیدگاه کشاورزان مهمترین عوامل فنی . باشدآب می
طراحی و  -1: موثر در پذیرش آبیاري تحت فشار شامل

-اجراي نامناسب سیستم آبیاري تحت فشار توسط شرکت

پاش و گرفتن عدم توزیع یکنواخت آب -2 يمجرهاي 
اکثر  کیفیت پایین قطعات و اتصاالت-3 هاچکانقطره

هاي مجري کشاورزان اعتقاد دارند که بعضی از شرکت
هاي آبیاري تحت فشار طرح در طراحی و اجراي سیستم

کنند که این موضوع نیاز به نظارت کاري میکوتاهی و کم
هایی است که در عرفی شرکتمستقیم دولت و در کل م

-این رابطه تجربه و حسن نیت دارند و دولت با نظارت

هاي مکرر و مفید خود بر کار آنها از کوتاهی درکار 
ممانعت به عمل آورد و در کل با معرفی و تولید و وارد 

هایی که در این رابطه بهترین و کردن وسایل و شرکت
معرفی کنند تا مانع ترین وسایل را در اختیار دارند آمدکار

نتایج  این. از خرابی وسایل و از بین رفتن محصول شوند
. باشدمی) حیاتی و الري(هاي تحقیق مشابه با یافته

همچنین از دیدگاه کشاورزان مهمترین عوامل اقتصادي 
باال بودن -1: تحت فشار عبارتند ازموثر در پذیرش آبیاري

کافی نبودن  -2ا ها و کوتاهی باز پرداخت آنهبهره وام
هاي آبیاري تحت هاي دولت براي اجراي سیستمحمایت
هاي آبیاري عدم برآورد بازده اقتصادي سیستم -3فشار 

  .تحت فشار
رابطه با عوامل اقتصادي نتایج بدست آمده در 

 )محمدي دینانی و مهرابی بشرآبادي(هاي با یافته
دولت در هاي گویان کمکدیدگاه پاسخ از .خوانی داردهم

تواند این صنعت را به هاي کشاورزي میرابطه با فعالیت
هاي دولت باید کمک. یک قطب اقتصادي مهم مبدل سازد

اي باشد که کشاورزان دچار مشکل نشوند و به گونه
مدت با سود کم هاي بلندبتوانند در این راه موفق شوند وام

-مکک. تواند در پیشرفت کشاورزي موفقیت آمیز باشدمی

هاي هاي دولت براي بهبود وضعیت آبیاريها و سیاست
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تواند بسیار کشاورزي براي پذیرش کشاورزان می
هاي تولید از طریق دادن کاهش هزینه. تاثیرگذار باشد

هاي تحت ها به کشاورزان و تسهیل شرایط آبیاريیارانه
-ئل و مشکالت مهم در این زمینه میفشار که یکی از مسا

هاي آن را روشن اند نقش دولت و سیاستتوباشد، می
دولت به عنوان مجري طرح و ایجاد شرایط مناسب . سازد

 جینتا .اي در این زمینه داردالعادهبراي انجام کار نقش فوق
نشان داد هاي مربوط به عامل اجتماعی بندي گویهاولویت

مهمترین عوامل فنی موثر در  از دیدگاه کشاورزان که
کردن و تحمیل -1: تحت فشار شاملپذیرش آبیاري 

سرزنش  -2براي اجراي سیستم  بردارانکردن بهرهمجبور
هاي آبیاري تحت کنندگان از سیستمو نکوهش استفاده

عدم تمایل به شرکت در  -3فشار توسط جامعه روستایی 
اکثر کشاورزان بر این موضوع . باشدهاي جمعی میفعالیت

هاي تحت نپذیرفتن آبیاري اعتقاد دارند که مهمترین علت
کردن آنها به استفاده از این کردن و تحمیلفشار مجبور

  . باشدسیستم می
توان گفت که هر طرحی که با استفاده در کل می

از اجبار باشد نتیجه عکس در پی خواهد داشت و باید در 
این راستا دولت با نرمی و با ایجاد یک شرایط مطلوب 

تواند دولت می. کشاورزان وارد کند این سیستم را در بین
-از طریق آموزش و تبلیغات با مزایاي استفاده از آبیاري

هاي تحت فشار کشاورزان را متقاعد کند که سیستم 
باشد، آبیاري تحت فشار باعث استفاده بهینه از آب می

بطوري که با مقدار آب کم بیشترین استفاده و کمترین 
کلی آنها را باید تشویق  اتالف را خواهیم داشت و بطور

هاي عوامل اجتماعی افتهی .به انجام این کار کرد نه اجبار
موثر در عدم بکارگیري آبیاري تحت فشار مشابه نتایج 

  .می باشد) جهان نما(و ) کریشنا(تحقیق 
کشاورزان باید متقاعد شوند که استفاده از این 

ه مند باشد و همتواند براي آنها سودسیستم چقدر می
 .جامعه روستایی در این امر مهم همکاري داشته باشند

آبیاري مهمترین عوامل آموزشی موثر در عدم بکارگیري 
هاي آموزشی نشدن دوره گزاربر -1: تحت فشار نیز شامل

عدم وجود بازدید از  -2در زمینه آبیاري تحت فشار 
شوند هاي تحت فشار آبیاري میهایی که با سیستمزمین

هاي آبیاري تحت اطالعات نسبت به سیستمکمبود  -3
اي است که براي یک باغدار آموزش مسئله. باشدفشار می

چرا که هر روز مطالعات  اهمیت خاصی برخوردار است از
ها و شود و تکنولوژيهاي کشاورزي بیشتر میدر زمینه

شوند که آگاه کردن و آموزش اطالعات بیشتر و بهتر می
رزي خود هاي کشاوکردن روش یک کشاورز براي بهتر

باشدتا با امکانات بروز دنیا یک امر مهم و با ارزش می
ند که در این زمینه بتوانند صنعت خود را به پیش ببر

استفاده از کارشناسان و مشاوران با تجربه و داراي مهارت 
بدست آمده در رابطه با عوامل  جینتا .باشدمفید می

  .خوانی داردهم )اردکانیامیري (آموزشی با یافته هاي 
هاي مربوط به عامل بندي گویهنتایج اولویت

-به بهرهکاران استان یزد پسته شیگرامحیطی موثر برعدم 

از دیدگاه  نشان داد که تحت فشار ياریاز آب يبردار
کشاورزان مهمترین عامل فنی موثر در پذیرش آبیاري 

خیس نشدن خاك تا عمق  -1: تحت فشار عبارتند از
متناسب  - 2مورد نظر براي دسترسی بهتر توسط گیاه 
کمبود  -3 نبودن سیستم با شرایط آب و هوایی منطقه

  .منابع آب
کاران اعتقاد دارند که بعضی از بعضی از پسته

-اي طراحی شده که گیاه نمیگونههاي آبیاري بهسیستم

شود تواند بخوبی از آبی که توسط سیستم تزریق می
در کل این سیستم آبیاري با شرایط آب و استفاده کند و 

کمبود منابع . هوایی خشک و گرم استان سازگاري ندارد
-تواند تلقی شود، زیرا در سیستمآب یک امتیاز مثبت می

هاي آبیاري تحت فشار از مقدار آب کم بیشترین استفاده 
-این موضوع را در استان یزد می. توان به عمل آوردرا می

هاي غرقابی انجام ، زیرا در اثر آبیاريتوان مشاهده کرد
شده و استفاده بیش از حد از آب باعث شده که مقدار 

زمینی بسیار کاهش یافته و در تمام هاي زیرهاي آبسفره
 افتهی .هاي آبخیز استان بیالن برداشت آب منفی باشدحوزه
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هاي عوامل محیطی موثر در عدم بکارگیري آبیاري تحت 
  .باشدمی )تقوائی و همکاران(تحقیق  فشار مشابه نتایج

  
  پیشنهادات

کاران را تشویق و ترغیب هرگاه بخواهیم پسته
هاي تحت فشار کنیم باید به پذیرش استفاده از آبیاري

 .شرایط را از هر لحاظ براي پذیرش این فعالیت محیا نمود
از مهمترین پیشنهادات اجرائی حاصل از نتایج این  یبرخ

  :تحقیق عبارتند از
نظارت بیشتر مدیریت آب و خاك سازمان جهاد 

طراحی،  کشاورزي استان بر شرکتهاي مجري در زمینه
هاي آبیاري اجرا و کیفیت قطعات استفاده شده در سیستم

وري مهمترین موانع اجرائی این پیشنهاد بهره. تحت فشار
ئین بخش دولتی و نداشتن انگیزه کافی جهت نظارت پا

جهت اجرائی . باشددقیق بر فعالیتهاي شرکتهاي مجري می
 .نمودن این پیشنهاد رفع موانع موجود ضروري است

استفاده از سیاستهاي تشویقی جهت افزایش 
برداران به اجراي طرحهاي آبیاري تحت فشار و تمایل بهره

جراي این طرحها توسط ممانعت از اجباري نمودن ا
جهت اجراي این پیشنهاد . سازمان جهاد کشاورزي استان

ضروري است اجراي صحیح برنامه توسعه آبیاري تحت 
فشار در راس اهداف سازمان جهاد کشاورزي قرار گرفته 

و پشتیبانی جهت  و از تمام امکانات مادي و نیروي انسانی
 .شودبرداران در این راستا استفاده تشویق بهره

هاي آموزشی با کیفیت در زمانها برگزاري دوره
برداران در و مکانهاي مناسب جهت افزایش آگاهی بهره

هاي آبیاري تحت فشار هاي استفاده از سیستمزمینه مزیت
مهمترین مانع اجرائی این . و مسائل فنی و اجرائی آنها

پیشنهاد کمبود نیروي متخصص کیفی با تجربه عملی در 
جهت . باشدیاري تحت فشار در استان یزد میزمینه آب

اجراي این پیشنهاد ضروري است سازمان جهاد کشاورزي 
این نیروها و  استان با جذب نیروي متخصص و آموزش

استفاده از تجربیات استانهاي موفق در این زمینه اقدام 
 .نماید

هاي تحقیقاتی در زمینه آبیاري اجراي پروژه
هاي فنی و محیطی استان یزد در تحت فشار با لحاظ جنبه

هاي ها و ترویج یافتهراستاي افزایش کارائی این سیستم
برداران توسط سازمان جهاد این تحقیقات در میان بهره

مهمترین مانع اجرائی این پیشنهاد نبود . کشاورزي استان
نیروي انسانی متخصص در زمینه آبیاري تحت فشار در 

ابع طبیعی و مرکز ملی مراکز تحقیقات کشاورزي و من
جهت اجراي این . باشدشوري واقع در استان یزد می

پیشنهاد ضروري است سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش 
اي را جهت جذب متخصصین کشاورزي سهمیه ویژه

اجراي طرحهاي  .آبیاري به این استان اختصاص دهد
الگوئی آبیاري تحت فشار در مناطق مستعد جهت مشاهده 

ید کشاورزان و آگاهی آنها از فوائد اقتصادي اجراي و بازد
  .پروژه
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