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 چکیده
 دارای اهمیت   فشتار تحت   های آبیاریبرای توسعه روش استان کرمانشاهکاران شهرستان کنگاور در پذیرش آبیاری بارانی توسط گندم مؤثرعوامل  شناسایی

کتاران آبیتاری   نفر بودند که از بین گنتدم  0011باشد که به تعداد آبی در روستاهای شهرستان کنگاور می کارگندماس . جامعه آماری این تحقیق کلیه کشاورزان 
حجم نمونه آماری تعیین شد با استفاده از روش تصادفی  عنوانبهنفر با استفاده از فرمول کوکران  071نفر و از بین گندم کاران آبیاری سطحی،  041بارانی، تعداد 

نامه بوده اس  که برای تعیین روایی آن ساده این تعداد افراد از بین روستاهای شهرستان کنگاور استان کرمانشاه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسش
بته   77/1ترویج کشاورزی و آبیاری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیتق مقتدار   تن از اعضای هیات علمی، کارشناسان  01از نقطه نظرات 

 جویی در مقدار آب مصرفی،دس  آمد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحصیالت، سابقه کشاورزی، کاهش علف هرز، کاهش هزینه برق مصرفی، صرفه
درصتد و   59روش آبیاری بارانی همبستگی در ستط    یرشپذکاران با متغیر وابسته پژوهش، د سالیانه و مساح  زیر کش  گندممقدار آب در دسترس، مقدار درآم

درصد همبستگی وجود دارد. همچنین نتتایج نشتان    55بین متغیر مستقل عملکرد در واحد سط  با متغیر وابسته پژوهش، روش آبیاری بارانی همبستگی در سط  
 .تگی بین متغیرهای مستقل سن، تعداد افراد خانوار، کاهش آفات با متغیر وابسته در این پژوهش وجود نداردداد که همبس

 

.فشارتح آبیاری  یهاروش، گندم، توسعه ، آب مصرفیییجوصرفه های کلیدی:واژه

.

 1مقدمه

پا را های جدید توسط کشاورزان خردهدالیل عدم پذیرش فناوری
نامناسب و گران، ناکامی  هاییفناوروصیه شامل مواردی چون ت
های جدید، ناکارآمدی در شناخ  پیچیدگی ترویج در انتقال فناوری

های زراعی کوچک، شناخ  محدود محققان از کشاورزی و نظام
-بر فرایند تصمیم مؤثرآنان، فقدان درک عوامل  مسائلدرک محدود 

العات، درک گیری کشاورزان، فقدان سازوکار دوسویه انتقال اط
های جدید، نرخ باالی شکس  هنگام اندک کشاورزان از فناوری

و فقدان تسهیالت اعتباری کافی دانسته  هاینوآورپذیرش 
تایج مطالعات نشان داد عوامل بازدارنده . ن(Reynolds, 1989)اس 
ای عدم دسترسی به های آبیاری قطرهتمسمناسب سی یریکارگبه
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های متولی هزینه خدمات توسط شرک  یرییگپ، عدم یفی باکلوازم 
باالی اجرای سیستم، فقدان سرمایه برای مالکی  حداکثری آبیاری 

وام و نقص فنی در سیستم بوده  یدتائدر  یرتأخای، قطره
همچنین نتایج دیگر تحقیقات نشان داد نگرش  .اس )شازیدهارا(

مثب  زارع، سودمندی فناوری و همکاری بین دول  محلی و 
های نوین آبیاری شده اورزان باعث افزایش پذیرش فناوریکش
 .((Palis et al., 2004اس 

سیستم توسعه چالش ترینمهم اس  معتقد (0377) مرتضوی
 ساخ  کافی و اعتبارات تخصیص عدم ،فشارتح  آبیاری های

 این بر ایشان اس . یرمجازغ سازندگان سوی از پایین یفی باک یلوسا

 کندی و سرخوردگی کشاورزان باعث نامرغوب یلوسا که اس  باور

شرستا و گوپاالکریسنان شود. می بارانی آبیاری توسعه پیشرف 
 جوییصرفه درآمد، افزایش محصول، افزایش که دادند نشان( 0557)

 آبیاری فناوری پذیرش در مؤثر از عوامل کار نیروی و آب مصرف در

 کیفی  و شیب رد،عملک مصرفی، آب مقدار نظیر عواملی هستند.

 مؤثر نوین آبیاری هایسیستم یریکارگبه در نیز اندازه زمین و خاک

 محدودی  از ناشی هایو نیز بیان داشتند که افزایش هزینه اندبوده

های سیستم یریکارگبه ینهدرزم مهمی عامل را کشاورزی آب



 

 5331 زمستان و پاییز ،2 مارهش ،3جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه   2

 

 Shresta and)دانندمی زارعان توسط فشارتح  آبیاری

Gopalakristhnan, 1998). 

 قطعات تعداد کار خانوادگی، نیروی تعداد کشاورز، سن متغیرهای

 پذیرش آبیاری در آب به دسترسی وضعی  و محصوالت تعداد زمین،

 مساح  متغیرهای گردید مشخص همچنین. دارند منفی تأثیر بارانی

 زمین، شیب اصلی، شغل عنوانبه کشاورز شغل سط  سواد، مزرعه،

 و مثب  تأثیر تسهیالت اعتبارات و به دسترسی و خاک ناهمگونی
، کهنسال و همکاران)دارند بارانی آبیاری پذیرش در داریمعنی
 و آب تأمین منبع نوع آب، هایافزایش هزینه چون عواملی. (0377
 آمریکا آبیاری در هایروش توسعه در را خاک کیفی  بودن پایین

 و سیستم اندازیراه هزینه ی،کار خانوادگ نیروی دانند. تعدادمی مؤثر
 شیب کشاورز، شغل سواد، سط  و منفی یرتأث اراضی قطعات تعداد

 دریاف  و آب منابع محدودی  های آموزشی،کالس در شرک  زمین،

 مثب  یرتأث بارانی آبیاری هایسیستم پذیرش بر اعتبارات و تسهیالت

 (.0375، اعظمی و همکاران)داشتند
 آبیاری، تکنولوژی پذیرش مهم موانع( 0554) همکاران و هوجز

 وبیان کردند فناوری  این از کشاورزان ضعیف شناخ  و درکرا 
 وضعی  مالی، وضعی  محصول، هایویژگی نظیر عواملی

 تجربه، کشاورزان )تحصیالت، هایویژگی (،وخاکآب منابع)انرژی،

 یرشپذ در مزرعه هایهزینه و مالکی  ساختار مدیریتی(، هایتوانایی

 (.Hodges et al., 1994)دانندمی مؤثر مذکور نوآوری
 بوشهر استان باغداران ای که روی( در مطالعه0377منفرد )

 زمین بودن نسب  باال آب، کمبود بانکی، تسهیالت دریاف  ،انجام داد

 عنوانبه تبلیغات و آموزش خاک، و زمین کیفی  بودن پایین آب، به

شدند.  شناخته فشارتح  آبیاری هایسیستم پذیرش بر مؤثر عوامل
 که، اس  معتقد خود، تحقیق هاییافته به توجه با ایشان همچنین

 بهینه استفاده شامل فشارتح  هایسیستم پذیرش مثب  پیامدهای

 کاهش و مدیری  سهول  باغات، زیرکش  سط  افزایش آب، از

ها چکانقطره گرفتگی ها،منفی آن پیامدهای و بوده کارگری نیروی
 یناناطم عدم باعث که اس  نامرغوبی لوازم کارگیریبه و

 شود.می بردارانبهره
 نهادهای به دسترسی که رسید نتیجه این به (0377) آرایش

 اتصاالت، و قطعات به بارانی، دسترسی آبیاری به اعتقاد درآمد، تولید،

 و آموزش خبره، افراد به دسترسی ها،سیستم از استفاده در مهارت
 کار سابقه و زراعی واحد اندازه رهبران محلی، توصیه و مروج توصیه

 عواملی مقابل در و داشته، نقش فشارتح  هایسیستم پذیرش در

 و برداربهره بین اعتمادیبی امنی ، هزینه، فقدان بودن باال مانند

 مروجین، ناکافی توصیه روستا، معتمدین رغبتیبی مجری، شرک 

 آبیاری پذیرش عدم در سیستم از استفاده افی درک مهارت نداشتن

 .اندبوده مؤثر ایالم استان کشاورزان سوی از بارانی

 مؤثر بر اجتماعی اقتصادی، عوامل بررسی در( 2112الهاناما )

 فردی، عوامل که داد نشان ،فشارتح  آبیاری هایسیستم پذیرش

 رتباط باا و مالی توانایی آگاهی، آموزش، تجربه، سن، اجتماعی

 آبیاری هایسیستم پذیرش در را تأثیر بیشترین ترویج کارکنان

 .(Lahannama, 2002)اندداشته فشارتح 

 اقتصادی بعد در که معتقدند (0371)و محمدباقر راد  پزشکی

 فنی بعد در و به اعتبارات دسترسی و نهاده به دسترسی متغیرهای

 دسترسی و بارانی بیاریآ هایسیستم از استفاده در مهارت متغیرهای

داشتند.  بیشتری نقش های آبیاریسیستم پذیرش در خبره، افراد به
 که داد نشان مطالعه این در هاداده تحلیل از حاصل نتایج همچنین،

 با اقتصادی مسائل و کشاورزی سابقه کار اراضی، وسع  متغیرهای

 .ارندد داریمعنی رابطه بارانی آبیاری هاینوآوری سیستم پذیرش
حاصل از این مطالعه نشان داد که نصب و  یجنتا( 0377رفیعی )
دارای  یموردبررسهای های آبیاری بارانی در اکثر واحداجرای سیستم

توجیه اقتصادی اس . چنین نتایج حاصل از عوامل مؤثر بر پذیرش 
آبیاری بارانی نشان داد که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات 

منفی ولی اندازه مزرعه، سواد، شغل کشاورز، شیب زمین،  زمین اثر
ناهمگون بودن خاک، محدودی  متوسط آب و محدودی  فصلی آب 
و گرفتن وام تأثیر مثبتی بر پذیرش آبیاری بارانی دارند. همچنین 

برداری از زمین، رسی و شنی بودن های سن کشاورز، نوع بهرهمتغیر
داری بر ی به کارگر تأثیر معنیخاک، محدودی  باالی آب و دسترس

 پذیرش آبیاری بارانی ندارند.

 به دستیابی راستای در پژوهش ( این0379نوروزی و چیذری )

 اس . شدهانجامبارانی  آبیاری پذیرش در مؤثر عوامل شناخ  هدف

 بارانی آبیاری روش از کنندهاستفاده که کشاورزان داد نشان هایافته

 اعضای تعداد نیز کمتر و کشاورزی سابقه رایدا باسوادتر، ،ترجوان

 هستند. سطحی آبیاری از کنندگاناستفاده به نسب  کمتر خانوار

 درآمد بیشتر، یهسرما میزان دارای یامالحظهقابل طوربه همچنین

 زمین و کشاورزی زمین میزان بهتر، اقتصادی بیشتر، وضعی  ساالنه

 ارتباطی یهاکانال از تفادهبیشتر، اس ترویجی یهاتماس بیشتر، آبی

 از کنندهاستفاده کشاورزان به نسب  بیشتر اجتماعی مشارک  و بیشتر

 نگرش و فنی دانش همچنین هاآن باشند.می سطحی آبیاری روش

 .دارند زراعی مدیری  آب به نسب  بهتری
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 بر پذیرش مؤثر عوامل بررسی در (0557و همکاران ) یارون

 قیم  آب، قیم  متغیرهای میان دارینیمع رابطه آبیاری فناوری

 پذیرش و تجهیزات آبیاری، خرید برای یارانه و کشاورزی محصوالت

 این دیگر . نتیجه(Yaron et al., 1998)اندیافته آبیاری هایفناوری

بر  مؤثر عامل ینترمهم مزرعه اندازه اگرچه که دهدمی نشان پژوهش
 نیز محیطی عوامل لیکن ،ودریم بشمار آبیاری هایفناوری پذیرش

 زیادی برخوردارند. اهمی  از آبیاری هایفناوری پذیرش و درک در
 ای و زراعی کشاورزانهای فردی حرفهضمن اینکه ویژگی

-باال در پذیرش روش ذکرشدهایرانی رکن اساسی را در کنار عوامل 

و خاص هر  مؤثر، شناسایی عوامل نمایدبیاری ایفا میآهای نوین 
این تحقیق به ها ضروری اس . توسعه این سیستم یبرا قهمنط

بیاری بارانی بین کشاورزان آدر پذیرش روش  مؤثربررسی عوامل 
 شهرستان کنگاور استان کرمانشاه پرداخته اس . کارگندم
 

 هامواد و روش
نامه انجام این تحقیق از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسش

وش آبیاری بارانی و سطحی به کش  کاران که به رگرف . گندم
دهند. پردازند جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل میگندم می
 329 ،های آماری این تحقیق با استفاده از فرمول کوکرانتعداد نمونه

از روش  موردمطالعههای نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه
نفر( و  329مونه )گیری تصادفی استفاده شد. با توجه به حجم ننمونه

 نسب  کشاورزان در هر بخش و تعداد محدود کشاورزان پذیرنده

-نامه جمعپرسش 301 ی درنهاآبیاری بارانی نسب  به نپذیرندگان، 

نفر مربوط  041قرار گرف . از این تعداد  وتحلیلیهتجزآوری و مورد 
نفر مربوط به کشاورزان  071کار پذیرنده و به کشاورزان گندم

 .رنده روش آبیاری بارانی بودندنپذی
های بخش ویژگی 4نامه در ابزار گردآوری اطالعات، پرسش

های موجود در فردی، زراعی، اقتصادی و همچنین موانع و محدودی 
خصوص پذیرش روش آبیاری بارانی توسط محقق ساخته و تدوین 

تن از اعضای هیات علمی،  01شد. برای تعیین روایی آن از نظرات 
شناسان ترویج کشاورزی و آبیاری استفاده شد. برای به دس  کار

نامه در خارج از منطقه پرسش 21آوردن پایایی ابزار تحقیق، 
به  77/1جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و مقدار ضریب آلفای کرونیاخ 

های در ویژگی مؤثراصلی تحقیق بررسی عوامل  سؤالدس  آمد. 
بوده  موردمطالعهکار منطقه گندمای و زراعی کشاورزان حرفه ،فردی

های ب مطمئن برای فعالی آ ینتأمتواند عالوه بر اس  که می
ها نآمد مطمئن برای آها منجر به افزایش عملکرد و درنآکشاورزی 
 SPSSآماری  افزارنرماطالعات با استفاده از  وتحلیلیهتجزگردد. 
انی میانگین ها درصد فراواس  و از محاسبه فراوانی شدهانجام

زمون کای اسکوئر و آها و از مار توصیفی یافتهآانحراف معیار برای 
های وابسته و ضریب همبستگی کرامر برای بیان رابطه بین متغیر

 مستقل استفاده گردید.
 شدهانتخابمتغیر وابسته در این تحقیق، پذیرش روش آبیاری 

-ویژگی ندهیردربرگکار و متغیرهای مستقل توسط کشاورزان گندم

 های:
 قهبسا خانواده، افراد تعداد تحصیالت، سط  سن،( الف

 ترویجی هایکالس در شرک  میزان اراضی، مساح  کشاورزی،

 در آب مقدار)بارانی آبیاری پذیرش برندهپیش عوامل( ب
 کاهش آبیاری، دفعات تعداد افزایش ،یآبکم مشکل رفع دسترس،
 به دسترسی مصرفی، برق هزینه برداش ، و داش  کاش ، هزینه
 نبود ها،زمین سازییکپارچه آن، راح  تعمیر ،یازموردن وسایل

 به نداشتن نیاز بودن، گیروق  کم راحتی، زمین، تسطی  مشکالت
 کش ، زیر سط  افزایش مصرفی، آب در ییجوصرفه باال، مهارت
 افزایش و آبیاری ساع  و دهی کود بهتر یرتأث هرز، علف کاهش
 (اریآبی نوب 

 مالی بضاع )بارانی آبیاری پذیرش در رندهابازد عوامل( ج
 ها،زمین بودن قطعهقطعه سیستم، تغییر هزینه ینتأم در ناکافی
 برگش  زمان اعتبارات، دریاف  مشکالت کافی، زمین نداشتن
 .اس  بوده تحقیق این کارگندم کشاورزان( سرمایه

 

 نتایج و بحث
 مار توصیفیآبخش 
بندی ای، زراعی و رتبههای فردی، حرفهویژگیبررسی  -الف

 بیاری بارانیآپذیرندگان روش 
که کشاورزان در رده  نشان داد 0در جدول  پژوهشهای یافته

ها سال قرار داشتند و میانگین سابقه کشاورزی آن 47سنی میانسال 
های پژوهش، میانگین سط  زیر سال بود. همچنین طبق یافته 3/20

قطعه  2هکتار و متوسط تعداد قطعات اراضی  23 کش  کشاورزان

 موردمطالعهفراوانی افراد  ٔ ینهدرزمبود. بر اساس نتایج حاصله 

تحصیالت مشخص شد که بیشترین میزان فراوانی در  ٔ ینهدرزم
نفر قرار  01سواد با نفر و کمترین میزان در بی 91گروه دبیرستان با 

 .دارند
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 ای و زراعیهای فردی، حرفهویژگی ازنظررزان توزیع فراوانی کشاو -1جدول 

 میانگین و مد درصد فراوانی بندیگروه هاویژگی

 سن

 31تا  20بین 
 41تا  30بین 
  91تا  40بین 
 01تا  90بین 
 71تا  00بین 

 70باالتر از 

7 

24 

49 

47 

00 

0 

9 

0/07 

0/32 

0/33 

4/00 

7/1 

 سال 47

 سط  تحصیالت

 سوادبی

 نوشتن و خواندن

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان

 باالتر و دیپلم

01 

22 

00 

00 

91 

30 

0/7 

7/09 

5/7 

4/00 

7/39 

2/23 

 مد: دبیرستان

 سابقه کشاورزی

 سال 01کمتر از 
 سال 21-00
 سال 31-20
 سال 41-30
 سال 91-40

 سال 90بیشتر از 

41 

01 

02 

00 

01 
7 

0/27 

5/42 

01 

7/7 

2/7 
3 

 سال 23/20

 تعداد قطعات

0 
2 
3 
4 

97 
45 
20 
02 

0/40 
7/34 
5/04 
2/5 

77/0 

 مساح  زیر کش 

 هکتار 01 از کمتر

 هکتار 21 تا 00 بین

 هکتار 31 تا 20بین

 هکتار 41تا  30 بین

 هکتار 40 از باالتر

00 
37 
47 
20 
07 

7/7 
27 
34 
4/07 
7/02 

 هکتار 23

 وبلندییپست

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد

7 
33 
31 
00 
7 

7/9 
4/23 
3/20 
3/43 
7/9 

 زیادی هستند وبلندییپستها دارای زمین

 آبیمیزان کم

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد
 اصالً

09 
31 
24 
40 
02 
07 

0/01 
3/20 

07 
0/25 
9/7 
7/02 

 آبی زیادی مواجهه هستندکشاورزان با کم
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 ای و زراعیی، حرفههای فردویژگی ازنظرتوزیع فراوانی کشاورزان  -1جدول ادامه 

 میانگین و مد درصد فراوانی بندیگروه هاویژگی

 سیستم زهکشی مناسب

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد

24 
43 
30 
23 
04 

07 
0/25 

29 
5/07 
0/01 

 سیستم زهکشی نامناسب دارند

 منبع آب آبیاری
 چاه

 کانال آبیاری
 رودخانه از طریق پمپ

027 
2 
01 

51 
4/0 
0/7 

 ع آب آبیاری چاه اس منب

 متوسط دبی

 لیتر 3کمتر از 
 لیتر 0-0/3
 لیتر 5-0/0
 لیتر 02-0/5
 لیتر 09-0/02

 لیتر 0/09بیشتر از 

02 
40 
24 
30 
09 
07 

9/7 
0/25 

07 
22 
0/01 
7/02 

 لیتر 2/5

 فاصله از مزرعه

 متر 311کمتر از 
 متر 911-0/311
 متر 711-0/911
 متر 511-0/711
 متر 0111-0/511
 کیلومتر 0تر از بیش

23 
24 
07 
29 
39 
09 

3/00 
07 
7/02 
7/07 
7/24 
0/01 

 متر 791

 نوع کانال آبیاری

 نهر خاکی
 اتیلنیپللوله 

 کانال سیمانی
 2و  0

07 
95 
03 

2/47 
7/40 
2/5 

 شودبیشتر از نهر خاکی استفاده می

 روش آبیاری
 آبیاری بارانی
 آبیاری سنتی

02 
77 

44 
3/99 

 شوداستفاده می بیشتر از روش سنتی

 استفاده از اعتبارات
 بله
 خیر

35 
010 

7/27 
0/70 

 شوداز اعتبارات استفاده نمی

 استخر آب
 بله
 خیر

43 
57 

9/31 
7/07 

 شوداز استخر آب استفاده نمی

 
های یژگیودر رابطه با توصیفی  هاییافتهدر بخشی دیگر از 

درصد  09که  مشخص گردید آبیاری بارانی ای و زراعیفردی، حرفه
ها از چاه درصد آن 59بود.  وبلندییپستاراضی کشاورزان دارای 
اینچ برای آبیاری مزارع خود استفاده  34/3عمیق با متوسط دبی 

متر از  0111تا  511ها در فاصله درصد از چاه 7/24کنند و می
ها از روش آبیاری سنتی برای درصد از آن 3/99مزرعه قرار دارند. 

های لدرصد از طریق کانا 47ردند. حدود بزارع بهره میآبیاری م
 7/27دهند. در حدود خاکی انتقال آب به مزارع خود را انجام می

درصد از کشاورزان از اعتبارات بانکی برای بهبود سیستم آبیاری و 

ها فاقد درصد آن 42مدیری  منابع آب کشاورزی بهره بردند. بیش از 
 0/37اراضی خود بودند و در حدود سیستم زهکشی مناسب برای 

درصد از کشاورزان معتقد بودند که به میزان زیاد و بسیار زیاد با 
اند. اکثری  برای برداش  آب از پمپ برقی آبی مواجه بودهمسئله کم

رغم طوالنی بودن گردش آب از اند و بیشتر آنان علیاستفاده کرده
رسد این امر بیشتر ظر میکنند که به ناستخر ذخیره آب استفاده نمی

 .باشدهای احداث استخر میبه دلیل باال بودن هزینه
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 در پذیرش آبیاری بارانی مؤثرعوامل  یبندرتبه -2جدول 

 اولوی  درصد انحراف معیار میانگین عامل ردیف
 0 4/00 915/1 09/0 در آب مصرفی ییجوصرفه 0
 2 02 12/0 94/2 یآبکمرفع مشکل  2
 3 72 10/0 09/0 آب در دسترس مقدار 3
 4 42 77/1 77111 کاهش هزینه برق مصرفی 4
 9 77 437/1 میلیون 7/0 کاهش هزینه کاش ، داش  و برداش  9
 0 43 70/1 5 کاهش ساع  آبیاری 0
 7 723/1 4/90 00/2 نبود مشکالت آبیاری سطحی)تسطی  زمین، شیب و شوری خاک( 7
 7 97 34/0 00/3 یافزایش تعداد دفعات آبیار 7
 5 4/90 90/1 97/0 راحتی آبیاری 5
 01 5/97 450/1 97/0 بودن یرگوق کم  01
 00 92/4 007/1 94/4 نداشتن به مهارت باال 00
 02 99 970/1 97/0 کاهش علف هرز 02
 03 97 907/1 00/0 یکود دهبهتر  یرتأث 03
 04 92 090/1 93/0 کاهش آفات 04

 

عوامل  ترینعمده (2)جدول  اییر میانگین رتبهمقادبا توجه به 
به کار بردن روش آبیاری  ینهدرزم یموردبررسپذیرش اکثر افراد 

جویی در آب مصرفی و رفع مشکل بارانی به ترتیب شامل صرفه
. تخاب روش آبیاری بارانی بوده اس در ان مؤثرعوامل  ازجمله یآبکم
ل در انتخاب روش آبیاری ترین عامتوان گف  مهممی ترتیبینابه

های اخیر با توجه به کمبود آب جویی این روش در سالبارانی صرفه
های دیگر محققان این عامل در باشد. در یافتهدر این منطقه می

اولوی  نبوده و بیشتر عوامل اقتصادی و اجتماعی در اولوی  انتخاب 
و  ادپزشکی ر ؛2110 ،باشد)بانک جهانیروش آبیاری بارانی می

 .(0371 ،نماو جهان 0371 محمدباقر،

، زراعی و یاحرفههای فردی، بررسی ویژگی -ب

 بیاری سطحیآبندی نپذیرندگان روش رتبه
نشان داد که کشاورزان در رده سنی  3در جدول  های پژوهشیافته

 20ها سال قرار داشتند و میانگین سابقه کشاورزی آن 40میانسال 
های پژوهش، میانگین سط  زیر کش  یافتهسال بود. همچنین طبق 

قطعه  2 حدود هکتار و متوسط تعداد قطعات اراضی 77/04کشاورزان 

 موردمطالعهفراوانی افراد  ٔ ینهدرزمد. بر اساس نتایج حاصله بو

تحصیالت مشخص شد که بیشترین میزان فراوانی در  ٔ ینهدرزم
 دارند.نفر قرار  43گروه خواندن و نوشتن با 

 
 ای و زراعی نپذیرندگان آبیاری بارانیهای فردی، حرفهویژگی ازنظرتوزیع فراوانی کشاورزان  -3 جدول

 میانگین و مد درصد فراوانی بندیگروه هاویژگی

 سن

 31تا  20بین 
 41تا  30بین 
  91تا  40بین 
 01تا  90بین 
 71تا  00بین 

 70باالتر از 

4 

03 
44 
05 
24 
20 

3/2 
20 
0/29 
5/01 
7/03 

02 

 سال 40

 سط  تحصیالت

 سوادبی

 نوشتن و خواندن

 ابتدایی

 راهنمایی

 دبیرستان

 باالتر و دیپلم

41 

43 
5 
35 
21 
24 

5/22 
0/24 
0/9 
3/22 
9/00 
7/03 

 مد: خواندن و نوشتن

 
 
 



 7   کرمانشاه استان کنگاور شهرستان گندمکاران بین بارانی آبیاری پذیرش بر ثرؤم عوامل

 

 ای و زراعی نپذیرندگان آبیاری بارانیهای فردی، حرفهویژگی ازنظرتوزیع فراوانی کشاورزان  -3جدول ادامه 

 میانگین و مد درصد فراوانی بندیگروه هاویژگی

 سابقه کشاورزی

 سال 01کمتر از 
 سال 21-00
 سال 31-20
 سال 41-30

 سال 40بیشتر از 

41 

97 
35 
5 
25 

7/22 
5/3 
9/22 
2/9 

09 

 سال20

 تعداد قطعات

0 
2 
3 
4 

03 
95 
30 
07 

0/43 
7/33 
5/03 
2/7 

53/0 

 مساح  زیر کش 

 هکتار 01 از کمتر

 هکتار 21 تا 00 بین

 هکتار 31 تا 20بین

 هکتار 41تا  30 بین

 هکتار 40 از باالتر

77 
90 
20 
7 
2 

7/90 
31 
4/02 
7/4 
2/0 

 هکتار 77/04

 وبلندییپست

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد

01 
33 
35 
79 
03 

7/4 
4/21 
3/22 
3/47 
7/9 

 زیادی هستند وبلندییپستها دارای زمین

 آبیمیزان کم

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد
 اصالً

09 
33 
39 
93 
09 
05 

0/7 
3/05 

07 
0/39 
9/7 
7/00 

 آبی زیادی مواجهه هستندکشاورزان با کم

 سیستم زهکشی مناسب

 بسیار کم
 کم

 متوسط
 زیاد

 بسیار زیاد

25 
92 
49 
27 
02 

07 
0/25 

29 
5/07 
0/01 

 سیستم زهکشی نامناسب دارند

 منبع آب آبیاری
 چاه

 کانال آبیاری
 رودخانه از طریق پمپ

090 
00 
3 

2/51 
4/0 
7/0 

 منبع آب آبیاری چاه اس 

 متوسط دبی

 لیتر 3کمتر از 
 لیتر 0-0/3
 لیتر 5-0/0
 لیتر 02-0/5
 لیتر 09-0/02

 لیتر 0/09بیشتر از 

04 
77 
42 
03 
01 
3 

0/7 
5/91 
3/24 
9/7 
7/0 

 

 لیتر 4/9
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 ای و زراعی نپذیرندگان آبیاری بارانیهای فردی، حرفهویژگی ازنظرتوزیع فراوانی کشاورزان  -3جدول ادامه 

 میانگین و مد درصد فراوانی بندیگروه هاویژگی

 فاصله از مزرعه

 متر 311کمتر از 
 متر 911-0/311
 متر 711-0/911
 متر 511-0/711
 ترم 0111-0/511

 کیلومتر 0بیشتر از 

29 
27 
21 
30 
44 
07 

3/00 
07 
7/02 
7/07 
7/24 
0/01 

 متر 511

 نوع کانال آبیاری

 نهر خاکی
 اتیلنیپللوله 

 کانال سیمانی
 2و  0

75 
71 
07 

2/92 
7/35 
2/7 

 شودبیشتر از نهر خاکی استفاده می

 استفاده از اعتبارات
 بله
 خیر

35 
010 

7/27 
0/70 

 شودده نمیاز اعتبارات استفا

 استخر آب
 بله
 خیر

47 
021 

9/23 
7/79 

 شوداز استخر آب استفاده نمی

 
های فردی، ویژگیدر رابطه با  توصیفی آماردر بخشی دیگر از 

 09که  مشخص گردید ای و زراعی نپذیرندگان آبیاری بارانیحرفه
ها از درصد آن 59بود.  وبلندییپستدرصد اراضی کشاورزان دارای 

اینچ برای آبیاری مزارع خود استفاده  34/3میق با متوسط دبی چاه ع
متر از  0111ها در فاصله بیشتر از درصد از چاه 7/24کردند و می

های خاکی انتقال درصد از طریق کانال 92مزرعه قرار دارند. حدود 
درصد از  7/27دهند. در حدود آب به مزارع خود را انجام می

رای بهبود سیستم آبیاری و مدیری  منابع آب کشاورزان از اعتبارات ب

ها فاقد سیستم زهکشی درصد آن 01کشاورزی بهره بردند. بیش از 
درصد از کشاورزان  0/37مناسب برای اراضی خود بودند و در حدود 

آبی مواجه معتقد بودند که به میزان زیاد و بسیار زیاد با مسئله کم
پمپ برقی استفاده کرده و  اند. اکثری  برای برداش  آب ازبوده

رغم طوالنی بودن گردش آب از استخر ذخیره آب بیشتر آنان علی
رسد این امر بیشتر به دلیل باال بودن کنند که به نظر میاستفاده نمی

 .باشدهای احداث استخر میهزینه

 در عدم پذیرش آبیاری بارانی مؤثربندی عوامل نتایج رتبه -4جدول 

 درصد انحراف معیار اینگین رتبهمیا عامل ردیف
رت
 به

 0 07 77/1 29/2 تمسهزینه تغییر سی 0
 2 09 93/0 07/0 نداشتن زمین زراعی کافی 2
 3 94 02/2 75/0 بودن اراضی قطعهقطعه 3
 4 47 795/1 39/3 زمان برگش  سرمایه 4
 9 47 002/1 59/2 کم بودن مقدار وام دریافتی 9
 0 47 00/1 02/2 مشکالت دریاف  وام 0

ترین ، عمده4مندرج در جدول  ایبا توجه به مقادیر میانگین رتبه
گویان پاسخ ازنظردر عدم پذیرفتن روش آبیاری بارانی  مؤثرعوامل 

به ترتیب شامل هزینه زیاد تغیر سیستم و نداشتن بضاع  مالی 
های کشاورزی و بودن زمین قطعهقطعهکشاورزان، مقدار کم زمین و 

ید همچنین مشخص گردان طوالنی برگش  سرمایه بوده اس . زم
 ینهدرزم یموردبررسترین عوامل عدم پذیرش اکثر افراد عمده

 ینتأمهای آبیاری بارانی بنیه ضعیف مالی برای روش یریکارگبه
 قطعهقطعههای آبیاری و مقدار زمین کم و های اجرای روشهزینه

طوالنی سرمایه با توجه به  های زراعی و برگش  زمانبودن زمین
بنیه ضعیف کشاورزان از عوامل مهم در عدم پذیرش روش آبیاری 

-ها با یافتهبارانی در مقایسه با روش آبیاری سطحی اس . این یافته

و  پزشکی راد ؛2110 ،بانک جهانی ؛0372، های )ابوالقاسمی
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 Shresta and و 0371 ،نمانجها ؛0371 محمدباقر،

Gopalakristhnan, 1998ی ها( مطابق  دارد. بر اساس یافته
گیر دریاف  وام، مقدار قررات دس  و پابخش دیگر از این تحقیق م

سازی اراضی هچکم وام دریافتی و عدم استقبال کشاورزان از یکپار
کمتر نزد کشاورزان در خصوص پذیرش  ی بااهمموانع  ازجمله

 آبیاری بارانی هستند.

 و ضریب همبستگی کرامر (2X) نتایج آزمون کای اسکوئر

(V) 
شود رابطه بین متغیرهای های همبستگی سعی میدر آزمون

مختلف با استفاده از ضرایب همبستگی، کشف یا تعیین شود، زیرا 
که یک متغیر تا چه اندازه با  هدتواند نشان دضریب همبستگی می

وهش . در این پژ(0377دالور، )متغیر یا متغیرهای دیگر رابطه دارد
برای متغیرهای مستقل و وابسته، از  مورداستفادهبرحسب نوع مقیاس 
 منظوربه( Vو ضریب همبستگی کرامر ) (2X) آزمون کای اسکوئر

بیان رابطه و شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 
 اس . شدهاستفاده

نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحصیالت و سابقه 
کاران با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش روش آبیاری مکشاورزی گند

درصد و بین متغیر مستقل عملکرد در  59بارانی همبستگی در سط  
 واحد سط  با متغیر وابسته پژوهش، روش آبیاری بارانی همبستگی

درصد وجود دارد. به عبارتی با توجه به مقدار مثب   55در سط  
الت و سابقه کشاورزی ضریب همبستگی کای اسکوئر هر چه تحصی

کاران بیشتر باشد میزان استفاده از روش آبیاری بارانی نسب  به گندم
زان عملکرد در واحد آبیاری سطحی باالتر بوده اس . همچنین می

ن و بیاری بارانی آبی مطمئآن اس  که در روش سط  حاکی از آ
د گیرد که منجر افزایش عملکرپایدار در اختیار کشاورزان قرار می

های گردد. این دسته از کشاورزان طبق یافتهها در واحد سط  مینآ
در طول فصل زراعی خود به دور  یآبکمهای ماری توصیفی از تنشآ

 اند.بوده
نتایج ضرایب کای اسکوئر مشخص نمود که بین متغیرهای 

جویی در مقدار کاهش علف هرز، کاهش هزینه برق مصرفی، صرفه
در دسترس، مقدار درآمد سالیانه و مساح  مقدار آب  آب مصرفی،

زیر کش  با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش روش آبیاری بارانی در 
ی متغیرهای درصد همبستگی وجود دارد. نوع رابطه 59سط  

جویی در مقدار آب مصرفی با متغیرهای کاهش علف هرز و صرفه
متغیر  باشد. ضمن اینکه رابطهدار میوابسته پژوهش مثب  و معنی

ی پژوهش روش هزینه کاش ، داش  و برداش  با متغیر وابسته
دار و با روش آبیاری بارانی مثب  و آبیاری سطحی منفی و معنی

 دار اس .معنی
آزمون کای اسکوئر برای متغیرهای مستتقل   ضرایب 9در جدول 

کته همبستتگی    دهتد یمسن، تعداد افراد خانوار، کاهش آفات نشان 
های مستقل و متغیتر وابستته در ایتن پتژوهش وجتود      بین این متغیر

ر ئآزمون کای استکو ندارد. نتایج تکمیلی آزمون همبستگی با ضرایب 
 اس . شدهیانبدر 

 وابسته ریمستقل با متغ یرهایمتغ یآزمون همبستگ جینتا -5جدول 

 متغیر وابسته متغیرهای مستقل ردیف
ضریب کای 
 اسکوئر

 داریسط  معنی

 ns00/1- 03/4 بارانی آبیاری سن 0

 11/1 -12/1* آبیاری بارانی سط  تحصیالت 2

 ns040/21 00/1 آبیاری بارانی تعداد افراد خانوار 3

 14/1 -940/0* آبیاری بارانی سابقه کشاورزی 4

 11/1 -950/07** " سالیانه درآمد 9

 1/1 -707/5** " عملکرد در واحد سط  0

 12/1 -097/09** " سط  زیر کش  7

 11/1 -097/03* " هزینه کاش ، داش  و برداش  7

 11/1 -402/4* " هزینه برق مصرفی 5

 11/1 034/7** " جویی در آب مصرفیصرفه 01

 11/1 290/02** " مقدار آب در دسترس 00

 11/1 234/00** " عملکرد بهتر کود دهی 02

 11/1 009/5** " کاهش علف هرز 03

 ns23/01 17/1 " کاهش آفات 04

ns درصد 55در سط   داریمعندرصد؛ **  59در سط   داریمعننیس ؛ *  داریمعن 
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 ریگینتیجه
نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحصیالت و سابقه 

کاران با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش روش آبیاری کشاورزی گندم
متغیر درصد وجود دارد همچنین بین  59بارانی همبستگی در سط  

مستقل عملکرد در واحد سط  با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش 
درصد وجود دارد.  55روش آبیاری بارانی همبستگی در سط  
مشخص گردید افراد با  همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحقیق،

 برای مختلف لوسای از های مختلف آبی و کشاورزانی کهمالکی 
-های مختلف استفادهند و نیز گروهکردبرداری از آب استفاده میبهره

 ازنظرمند از اعتبارات دولتی، کننده از اعتبارات دولتی و غیر بهره
با مشکالت استحصال تفاوت  مواجههبهها نسب  نآمیزان ادراک 

عوامل  یرگذاریتأثها نیز بر این یافته .داری وجود داش معنی
ب کشاورزی بر های نوین مدیری  آدسترسی به اعتبارات و فناوری

نماید که الزم اس  تا توجه به این می یدتأکبهبود این فرایند 
گذاران و مدیران آب ریزان، سیاس ها در دستور کار برنامهویژگی

 کای اسکوئر مشخص نمود که یبضرانتایج  کشاورزی قرار گیرد.
-بین متغیرهای کاهش علف هرز، کاهش هزینه برق مصرفی، صرفه

مقدار آب در دسترس، مقدار درآمد  آب مصرفی،جویی در مقدار 
سالیانه و مساح  زیر کش  با متغیر وابسته پژوهش، روش آبیاری 

از سوی دیگر درصد همبستگی وجود دارد.  59بارانی در سط  
های عوامل زراعی، مشخصات زمین مشخص گردید بین ویژگی

 کشاورزی، سابقه کشاورزی، سط  زیر کش ، تعداد قطعات زمین،
زمین(، کوتاه کردن مسیر  وبلندییپستشرایط زمین )توپوگرافی 

بیاری بارانی همبستگی منفی و آهای اصلی آب با پذیرش کانال
 داری وجود دارد.معنی
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Effective Factors in the Adoption of Sprinkler Irrigation among Wheat Farmers in Kangavar 

City of Ilam Province – Iran 

 
T. Taher abadi0, M.K. Motamed2* and   M.R. Khaledian3 

 

Abstract 
Water shortage in Iran is one of the main factors limiting in the development of agricultural activities.Development 

of new irrigation technologies is one of the most important solutions for the development of agriculture and increase 

production. To reduce water restrictions in agriculture, the expansion of pressurized irrigation systems is in the 

government's priority development programs. The main objective of this study was to investigate the effective factors in 

the adoption of Sprinkler irrigation by farmers in Kangavar city of Ilam province. The questionnaire was the main toll 

for collecting data. By Kokran formula 310 samples were selected with random sampling. The validity of the 

questionnaire was approved by 10 subject specialists and reliability assessed with Cronbach's alpha 0.78 Obtained. The 

population of this research was 310 wheat farmers including two groups (Sprinkler irrigation group 140 wheat farmers 

and traditional irrigation group 170). Statistical indicators such as frequency, Percent frequency, mean, standard 

deviation and X squrae and Kramer coeeficient (V) was performed using spss software. The results showed that there is 

a correlation (95%) among the independent variables of education, agricultural experience, reduce weeds, reducing the 

cost of electricity consumption, saving water consumption, the amount of available water, the amount of annual income 

land holding with the dependent variable, adoption sprinkling irrigation methods And there is a correlation (99%) 

between independent variable of yield with dependent variable of sprinkler irrigation methods. There are not 

correlations (99%) among independent variables of age, family size, reduced pest with the dependent variable.  
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