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 خلاصه

ی منابع آب، در های آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بهینهگسترش سیستم

های اخیر تأکید زیادی بر این امر مهم علیرغم اینکه در سال باشد.ای کشور میهای توسعهاولویت برنامه

هدف از این تحقیق،  اند.نکردهای از کشاورزان نسبت به کاربرد آن اقدامی بخش عمدهشود لیکن هنوز می

آوری اطلاعات، های آبیاری تحت فشار بود. ابزار جمعسیستم و اجرای کاربردموانع  بندیشناسایی و اولویت

کارشناسان  دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان و، از روایی آنجهت تعیین پرسشنامه بود که 

استفاده شد. برای تعیین پایایی آن از ضریب  ان زنجانمرتبط با موضوع در سازمان جهاد کشاورزی است

آماری تحقیق شامل آن دسته از  یجامعهبه دست آمد.  98/0آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

اند و یا پس از تشکیل پرونده از  اجرای بود که یا آبیاری تحت فشار را اجرا کرده کشاورزان شهرستان زنجان

ای گیری تصادفی طبقهنفری با استفاده از روش نمونه 90(. از میان آنان نمونهN=393) اندآن منصرف شده

عدم پرداخت کامل خسارت به "، "هامشکلات دریافت وام از بانک"که  نتایج نشان داد. انتخاب شد

عدم پرداخت به موقع خسارت بیمه به محصولات کشاورزی بیمه "و  "محصولات کشاورزی توسط بیمه

اجرای آبیاری تحت  و کشاورزان برای پذیرش پیش رویعنوان سه اولویت اول از موانع و مشکلات ه ب "شده

های نوین سیستمدر نتیجه از نظر کشاورزان مهمترین دلیل عدم پذیرش و اجرای  .هستندفشار مطرح 

  گردد.آبیاری به مشکلات مالی آنان بر می

 

 ، کشاورزانشاورزی، آبیاری تحت فشارک یآب، توسعه منابع مدیریت: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه .1

 

غربی و رشته کوه زاگرس با  -گیری شرقیدو رشته کوه البرز با جهتوجود  کوهستانی است که یایران سرزمین

-زا از شمال و غرب به کشور میهمانند دیواری مانع رسیدن ابرهای باران ،جنوب شرقی در آن -گیری شمال غربی جهت

متوسط بارندگی سالانه به طوریکه . ]3[ دهدخشک تشکیل میکشور را مناطق خشک و نیمه وسیعی ازبخش  لذاشوند، 

خشکسالی و به این ترتیب، . ]9[ متر استمیلی 9۶0متر است که بسیار کمتر از متوسط جهانی یعنی میلی 2۵0ایران، 

ای از ایران از این پدیده در امان به طوریکه هیچ نقطه ی ایران است.های اصلی آب و هوایبحران منابع آبی از جمله مشخصه

در این میان .]4[ شوداثرات این پدیده مخرب مواجه می ازمختلفی  با درجاتحسب موقعیت طبیعی خود  نیست و بر

 لذا تولید محصول و کسب درآمد و ایجاد اشتغال بیش از هر چیز به نهاده آب نیاز دارد و یجامعه روستایی برای توسعه

عامل اصل و حیاتی توسعه  ،آبدر واقع  .]1[ جامعه روستایی بیشتر در معرض پیامدهای نامطلوب کمبود منابع آب است



 

2 

 

رصد از منابع آبی در د 84نزدیک به  نیز اختصاص دارد. در ایران بخش این بیشترین مصرف آب جهان بهو  کشاورزی است

 های آبی جهان به روش سنتی )سطحی/ غرقابی(درصد از زمین 90در حدود  .]2[ گیردبرداری قرار میکشاورزی مورد بهره

  .]8[ درصد است ۵0تا  30ها در این روش آب شوند این درحالی است که میزان راندمانآبیاری می

 تأمین آب و مواد ، طبیعی است که موضوعمیلیارد نفر خواهد رسید. در نتیجه 4/8، جمعیت جهان به مرز 20۵0تا سال 

افزایش تولید از طریق افزایش . ]۵[ باشدریزان کشورها غذایی و حفظ محیط زیست از مهمترین دغدغه مدیران و برنامه

های جدی به ویژه از نظر منابع آبی روبروست. در این شرایط تنها راه پاسخ به تقاضای سطح زیر کشت با محدودیت

 .]2[ شده برای کشاورزی و تولید بیشتر در ازای مصرف کمتر است وری بهینه از منابع آب استحصالروزافزون غذا بهره

وری آب در بخش کشاورزی های آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای افزایش راندمان آبیاری و بهبود بهرهاجرای سیستم

های ستمدر این سی .]10[ صورت گرفته است ی آندر جهت توسعههای قابل توجهی های اخیر تلاشاست که در سال

های آبیاری در ایران این شیوه 13۵0 یههبه طور رسمی از د. ]8[ رسددرصد می 80تا  00آبیاری راندمان مصرف آب به 

های هایی از سوی جهاد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان برای استفاده از این سیستمتلاش 1300اوایل  رونق گرفت. از

در . ]0[ باشدهای آبیاری تحت فشار میرصد از اراضی آبی کشور مجهز به سیستمحال تنها سه د آبیاری آغاز شد. با این

 توان به دلایلی همچونمیتوسط کشاورزان به ویژه کشاورزان خرده پا،  های آبیاری تحت فشارسیستمعدم پذیرش مورد 

 و ، فقدان سازاین فناوریر انتقال ناکارآمدی ترویج د، گرانی و به صرفه نبودن این فناوری، فقدان تسهیلات اعتباری کافی

-و به کارگیری روش اما به طورکلی، گزینش. ]۵[ اشاره کرد درک اندک کشاورزان از فناوری جدیدو کار دوسویه اطلاعات 

 ،رگگزینش که های آبیاری موضوع مهمی است که تنها با در نظر گرفتن مسائل فنی و تکنیکی قابل توجیه نیست. چرا

. ]۶[ او تأثیر دارد انتخاب و گیریست که بسیاری از عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی بر تصمیمانسان متفکری ا

کشاورزان  توسطهای آبیاری تحت فشار سیستم اجرای موانعبا توجه به اهمیت موضوع، به منظور شناسایی و درک 

ان زنجان انجام نشده است. در این تحقیق برای یافتن ی مشابهی در شهرستای میدانی انجام شد. از آنجا که مطالعهمطالعه

 پاسخ مسئله، از دیدگاه کشاورزان شهرستان زنجان بهره گرفته شده است.
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تحت فشار را  یاریآب ایبود که  یکشاورزان قیتحق یباشد. جامعه آمار یم یشیمایپ -یفیاز نوع توص ق،یتحق نیا

 90نمونه هاآن انی(. از مN=393ند )اهآن نشد یبه اجرا رمختلف حاض لیبه دلا ،از تشکیل پروندهپس  ای و انداجرا کرده

شهرستان زنجان  یانتخاب شد. شش مرکز خدمات جهاد کشاورز ایطبقه یتصادف یرگیبا استفاده از روش نمونه نفری

 یبرا تفادهابزار مورد اس طبقات در نظر گرفته شدند.اندآباد و حصار به عنوان  ،یحومه، ارمغانخانه، بوغداکند ،پیکیشامل ن

 ج،یگروه ترو یعلم ئتیه یاعضا دگاهیآن از د ییروا نتعیی منظور به که بود ساخته محقق پرسشنامه ها،داده آوریجمع

  استان زنجان یدانشگاه زنجان و کارشناسان مرتبط با موضوع در سازمان جهاد کشاورز ییارتباطات و توسعه روستا

 به دست آمد. 98/0 بیضر نیکرونباخ استفاده شد که مقدار ا یآلفا بیاز ضر مهپرسشنا ییایپا نییتع یاستفاده شد. برا

 بهره گرفته شد. یفیتوص یآمار یهاو روش SPSS20 افزار نرم از هاداده لیو تحل هیتجز یبرا

 
 

 نتایج و بحث           .3

 

. سال بوده است 19/12انحراف معیار با  19/۵۵سنی کشاورزان مورد مطالعه براساس نتایج به دست آمده، میانگین 

نزدیک به نیمی از آنان  .درصد( 0/۶9سال سن داشتند ) ۵0کشاورزان مورد مطالعه میانسال و مسن بوده و بالای  اکثر
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درصد( و مابقی  9/۶9محل سکونت بیشتر کشاورزان روستا بوده ) سال سابقه کشاورزی داشتند. 40درصد( بالای  ۵/42)

میانگین اراضی آبی درصد( سیکل به پایین بوده است.  3/01سطح سواد بیشتر کشاورزان )درصد( شهرنشین بودند.  3/31)

از نظر  .بودتحت مالکیت خصوصی درصد اراضی  8۵باشد. هکتار می 14/19با انحراف معیار  28/1۵کشاورزان مورد مطالعه 

شوند مابقی به صورت فقط باغی( کشت می -درصد( به صورت ترکیبی )زراعی ۵/۵2راضی )نوع کشت، بیش از نیمی از ا

درصد( دارای آبیاری تحت  ۵0نفر ) 40از کل افراد مورد مطالعه باشد. درصد( می 9/23درصد( یا فقط باغی ) 9/23زراعی )

نطقه مورد مطالعه مجهز به آبیاری تحت فشار هکتار از اراضی م 42/1۶با انحراف معیار  1۵/12فشار بودند. به طور میانگین 

 ۶۵هکتار بوده است. از نظر نوع آبیاری تحت فشار،  82و  2بود. مقدار بیشینه و کمینه اجرای آبیاری تحت فشار به ترتیب 

 ای بودند. درصد از آنان دارای سیستم آبیاری قطره 3۵درصد افراد دارای آبیاری بارانی و 

که بر اساس سوال به پاسخگویان ارائه گردید ۶3تعداد  اجرای آبیاری تحت فشار موانعبندی برای بررسی و اولویت

 بندی شده است.اولویت 1سطحی لیکرت طراحی شده بود و پس از جمع آوری طبق جدول  ۵طیف 
 

 (n=08از دیدگاه کشاورزان ) اجرای آبیاری تحت فشار بندی موانع و مشکلاتاولویت-1جدول

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین اتموانع و مشکل

 دریافت وام از بانکها از قبیل تهیه تضمین از سوی کشاورزان برای سیستم های آبیاری مشکلات

 تحت فشار
۶2/4 ۶۵/0 00/0 1 

 2 09/0 0۵/0 ۶1/4 توسط بیمه خسارت به محصولات کشاورزی  پرداخت کامل عدم

 3 08/0 09/0 ۵8/4 به محصولات کشاورزی بیمه شده پرداخت به موقع خسارت بیمه عدم

 4 10/0 82/0 ۵9/4 بودن قیمت محصولات کشاورزی پائین

 ۵ 00/0 ۶3/0 ۵۶/4 هزینه های کشاورزی بدلیل هدفمند کردن یارانه ها افزایش

 ۶ 08/0 0۶/0 ۵4/4 بیمه طرحهای آبیاری تحت فشار در مقابل خطرات عدم

 ت وامها بدلیل پائین بودن درآمد کشاورزی )عدم وجود قیمت تضمینیتوانایی بازپرداخ نداشتن

 برای محصولات(
۵0/4 03/0 09/0 0 

 ثبات سیاست های دولت در مورد روش و میزان پرداخت تسهیلات به سیستم های آبیاری عدم

 تحت فشار
49/4 ۶0/0 09/0 9 

آفات  ها و عوامل بیماری زا و درآمد بدلیل گرانی نهاده ها و افزایش دستمزدها و اجاره کاهش

 کشاورزی از قبیل سن گندم در منطقه
4۶/4 ۶8/0 09/0 8 

 10 09/0 04/0 4۵/4 توانایی تامین وثیقه و ضمانتنامه بانکی از سوی کشاورزان عدم

 11 11/0 8۵/0 44/4 بودن اراضی کوچک

 12 08/0 92/0 44/4 پرداخت تسهیلات به لوله گذاری مسیر انتقال و احداث استخر عدم

 13 10/0 81/0 43/4 پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض به سیستم نواری عدم

 14 09/0 04/0 41/4 ثبات قیمت لوله و تجهیزات آبیاری تحت فشار در بازار در طول اجرای طرح عدم

 1۵ 11/0 00/1 40/4 برق دار کردن طرحهای آبیاری تحت فشار مشکل

ت آب منطقه ای در صورت مراجعه کشاورز جهت گرفتن مجوز پروانه آب توسط شرک کاهش

 ثانویه برای طرحهای آبیاری تحت فشار پمپاژ
39/4 90/0 08/0 1۶ 

 10 08/0 09/0 3۶/4 بودن بورکراسی اداری در تشکیل پرونده های طرحهای آبیاری تحت فشار زیاد

 19 11/0 80/0 34/4 همکاری شرکای زمینهای مشاعی عدم

 18 12/0 11/1 33/4 قطعات زمین پراکندگی

 بر بودن طی مراحل تشکیل پرونده و گرفتن تسهیلات برای اجرا آبیاری تحت فشار در زمان

 بانک
30/4 98/0 10/0 20 

 پرداخت تسهیلات به کشاورزانی که آمادگی اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار را داشته عدم

 ولی بدهی های معوقه به بانکها دارند
30/4 99/0 10/0 21 

 بالای شرکت های طراح برای دفترچه های طرح و عدم توانایی کشاورز برای پرداخت مابه برآورد

 التفاوت آن برآوردها به بانکها
28/4 93/0 08/0 22 

 23 08/0 91/0 29/4 بودن فرآیند اجرای طرح آبیاری تحت فشار طولانی
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 24 12/0 02/1 2۵/4 ه شخصی طرح های آبیاری تحت فشارامکانات مالی کشاورز برای تامین سهم آورد کمبود

 2۵ 11/0 8۵/0 2۵/4 بودن هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشارنسبت به تسهیلات پرداختی بالا

 2۶ 12/0 03/1 24/4 بودن مسیر برق به منابع آبی و بال بودن هزینه خط انتقال دور

 بودن کمک بلاعوض پرداختی دولتی در مقابل هزینه های اجرای طرحهای آبیاری تحتن کافی

 فشار
24/4 9۵/0 10/0 20 

 زمینهای زراعی نسق دار با اداره منابع طبیعی علیرغم چندین سال کاشت این اراضی مشکل

 توسط کشاورز
24/4 08/1 12/0 29 

 28 12/0 02/1 1۶/4 ی تحت فشارآشنایی کافی کشاورزان با مزایای طرح های آبیار عدم

 30 12/0 11/1 1۶/4 هزینه های کاشت و داشت و برداشت افزایش

 31 12/0 0۵/1 13/4 اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات سیستم های آبیاری تحت فشار کمبود

 32 11/0 8۵/0 13/4 آموزشهای توجیهی ارائه شده از سوی ترویج برای سیستم ها آبیاری تحت فشار عدم

 انجام تعهد جهاد کشاورزی در مورد پرداخت تسهیلات به سیستم آبیاری تحت فشارانجام عدم

 شده توسط خود کشاورز
11/4 04/1 12/0 33 

 34 13/0 19/1 10/4 بودن منابع آبی اشتراکی

 3۵ 12/0 0۵/1 08/4 شدن محل منبع آب در یک طرف جاده ، راه آهن واتوبان و زمینها در طرف دیگر آن واقع

 3۶ 11/0 8۶/0 09/4 تعهد شرکتهای مجری در انجام وظایف محوله طبق قرارداد عدم

 30 08/0 94/0 09/4 توجه سازمان آب به الگوی کشت در طرح های آبیاری تحت فشار عدم

 39 11/0 80/0 04/4 طراحی مناسب طرحهای آبیاری تحت فشار توسط شرکت ها عدم

 برای بررسی طرحهای آبیاری تحت فشار و در نوبت ماندن دریافتکارشناس در بانک  کمبود

 کنندگان تسهیلات طرحهای آبیاری تحت فشار
03/4 98/0 10/0 38 

 40 12/0 10/1 03/4 کشاورزان ازامکان موفق نبودن سیستم آبیاری تحت فشاراجرا شده نگرانی

 41 11/0 00/1 01/4 مدیریتی موجود در سازمان ها و نهادهای دولتی مشکلات

 42 08/0 09/0 01/4 ارائه الگوی کشت متناسب با منطقه و بازار توسط طراحان آبیاری تحت فشار عدم

 43 13/0 1۵/1 00/4 مهارت کافی کشاورزان در استفاده ار سیستم های آبیاری تحت فشار نداشتن

 44 12/0 0۶/1 00/4 ی تحت فشارترویج برای سیستم های آبیار پایین بودن سطح آموزشهای ارائه شده از سوی

 نظارت موثر بر کیفیت تجهیزات آبیاری تحت فشار و حدود مسئولیت وظایف شرکت ها و عدم

 فروشندگان این تجهیزات
80/3 03/1 12/0 4۵ 

 4۶ 13/0 13/1 8۶/3 آموزش و توجیه کشاورزان در نصب و کاربرد سیستم های آبیاری تحت فشار عدم

 40 12/0 09/1 8۵/3 ن در شناساندن مزایای سیستم های آبیاری تحت فشارناکافی مروجی توصیه

 49 12/0 11/1 84/3 از لوازم نامرغوب توسط شرکتهای مجری دراجرای سیستم های آبیاری تحت فشار استفاده

 مالکیت اراضی بدلیل فوت کشاورز صاحب نسق و عدم جا افتادن انحصار وراثت در بین نداشتن

 روستائیان
83/3 10/1 12/0 48 

 ۵0 12/0 0۶/1 82/3 بودن هزینه تعمیرات و لوازم یدکی سیستم های آبیاری تحت فشار بالا

 ۵1 08/0 91/0 98/3 رعایت الگوی کشت ارائه شده در طرحهای آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان عدم

 ۵2 13/0 11/1 99/3 به حفاظت تاسیسات نصب شده در آبیاری تحت فشار نیاز

 ۵3 14/0 20/1 90/3 بودن کیفیت لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار در بازار پائین

 ۵4 11/0 88/0 9۶/3 آبیاری تحت فشار سیستم ها  آمیز بودن سرمایه گذاری اولیه مخاطر

 ۵۵ 12/0 03/1 9۶/3 سیستم ها آبیاری تحت فشار  توجهی به مشکلات فنی و اقلیمی منطقه بی

 ۵۶ 12/0 0۵/1 93/3 ترویج در ترویج روشهای آبیاری تحت فشار عملکرد اداره ضعف

 ۵0 12/0 0۶/1 93/3 آشنایی مراکز جهاد کشاورزی از نحوه اعطاء تسهیلات برای توجیه کشاورزان عدم

 ۵9 12/0 10/1 91/3 نیروی کار متخصص و کارگر ماهر سیستم های آبیاری تحت فشار در منطقه محدودیت

 ۵8 1۵/0 20/1 08/3 ری و طراح و ناظر به نسبت طرحهاشرکتهای مج کمبود

 ۶0 13/0 1۵/1 0۶/3 تعمیرکار ماهر در دسترس سیستم های آبیاری تحت فشار نبود

باد خیز بودن منطقه   از قبیل سنگین بودن بافت خاک ، پایین بودن کیفیت آب ، محدودیتهایی

 ... و
۶۶/3 14/1 13/0 ۶1 

 ۶2 1۵/0 32/1 ۶۵/3 مورد نیاز سیستم های آبیاری تحت فشار در بازاربعضی از قطعات اصلی  نبود

 ۶3 1۵/0 3۶/1 ۵3/3 های حمل و نقلبودن هزینه بالا

 



 

5 

 

 

 گیرینتیجه .4

 

، "هامشکلات دریافت وام از بانک"اساس نتایج این تحقیق، از نظر کشاورزان مورد مطالعه به ترتیب سه عامل  بر

عدم پرداخت به موقع خسارت بیمه به محصولات "و  "ه محصولات کشاورزی توسط بیمهعدم پرداخت کامل خسارت ب"

-های آبیاری تحت فشار میترین عوامل بازدارنده برای اقدام آنان برای اجرای سیستمبه عنوان مهم "کشاورزی بیمه شده

مهمترین دلیل عدم استقبال از  در اصل از نظر کشاورزان نتایج، به خوبی قابل درک است که باشند. با توجه به این

های آبیاری تحت فشار، مشکلات مالی است. به عبارتی از آنجا که اغلب کشاورزان شغلی غیر از کشاورزی ندارند. لذا سیستم

علاوه بر پایین بودن میزان درآمدشان، به خاطر ماهیت شغل کشاورزی و امکان وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی 

ای چون خشکسالی، سیل، طوفان، گرمازدگی و سرمازدگی و... از نوسانات درآمدی و ریسک حوادث غیر مترقبهبر اثر وقوع 

های بیمه محصولات کشاورزی به تعهدات خود به درستی، به موقع و کامل مالی بالایی برخوردارند و اگر قرار باشد شرکت

شان در مشقت هستند، جایی برای فکر ی خود و خانوادهعمل نکنند. دیگر برای کشاورزانی که حتی برای گذران زندگ

براین بهترین راه در این شرایط ماند. بناهای آبیاری تحت فشار نمیمثل سیستم های جدید و گرانکردن به اجرای فناوری

ه محصولات در درجه اول اعطای تسهیلاتی با شرایط ویژه و آسان به کشاورزان و در درجه دوم تقویت و توسعه صنعت بیم

باشد تا به این طریق ضمن افزایش انگیزه کشاورزان به تولید، رغبت آنان به به تعهدات خود می هاکشاورزی و پایبندی آن

 های نوین مانند سیستم های آبیاری تحت فشار نیز بیشتر شود.پذیرش و اجرای سایر طرح
 

 قدردانی.          5

 شود.قدردانی می ،در این کنفرانس را فراهم نمودند شرکتی زمینهخود  با حمایت مالیاز بنیاد ملی نخبگان که 

 .          منابع6

. فصلنامه اقتصاد فضا و در شهرستان خدابنده کشاورزی بردارانبهره تیبر وضع نینو یاریآب هایاثرات نظام لیتحل. 1381 ح. ان،یجلال .1

 .41-۶4 :2، ییتوسعه روستا

)مطالعه  یآب زراع تیریمد رامونیمؤثر بر دانش کشاورزان گندم کار پ یو اقتصاد یعوامل اجتماع یرسبر. 1380 ساربان، و. یدریح .2

 .8۶-111 :1۶ ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاش. مجله پژوهشهر( نی: شهرستان مشگیمورد

 یاریو توسعه سطح کشت آب رشیپذعوامل مؤثر بر  یبررس. 138۵ ع. ،یم. و سور ،یا.، شوکت فدائ ،یس.، محمود ،یزدانیص.،  ،یرحمان .3

 .13-2۶ :23 ،یرشد و توسعه اقتصاد های. فصلنامه پژوهش(لی: استان اردبی)مطالعه مورد تیتحت فشار با استفاده از مدل لاج

طالعه )م یسازگار یآب و هوا و استراتژ راتییکشاورزان در خصوص تغ دگاهید یبررس. 1381 ر.، پاپ زن، ع. و افشارزاده، ن. ،یقمبرعل .4

 .182-213 :(3)3 ،ییروستا یها: شهرستان کرمانشاه(. مجله پژوهشیمورد

توسط کشاورزان مورد:  ریایآب دیجد یکاربرد وشها شبرندهیعوامل بازدارنده و پ یبررس. 1380ج. ،یعقوبیاول، م. و  یلیم.، اسماع ،یمحبوب .۵

 .90-89: (1)1 ،یاریآب و آب تیریمجله مد .یدر خراسان جنوب هیغرب شهرستان بشرو

 مجله. باغداران شهرستان گرمسار نیدر ب ایقطره یاریآب رشیبر عدم پذ رگذاریتأث هایمؤلفه ییشناسا. 1381م. ،یر. و رزاق ،یمستخدم .۶

 .48-۵9: (4)۵ ،یو آموزش کشاورز جیترو هایپژوهش

کشت و راندمان  یالگو ،یساخت زراع رییت فشار در تغتح یاریگسترش آب ریتأث یابیارز. 1382 ع. ،یآذر، ر. و عبداله یع. و مناف ،ینظر .0

 .140-1۶1، 2۵ ،یدر مطالعات انسان ییاجغرافی انداز. مجله چشم(اندوآبی: شهرستان می)مطالعه مورد دیتول

 هایستمیس یریدانش باغداران استان سمنان در به کارگ یمؤثر در ارتقا یعوامل آموزش. 1382 م. ،یم.، عصار، م. و صبور ،نامیکین .9

 .31-4۶ :24 ،یو آموزش کشاورز جیترو یهامجله پژوهش .شارفتحت  یاریآب
9. Surendran, U., Jayakumar, M., & Marimuthu, S. 2016. Low cost drip irrigation: Impact on sugarcane yield, 

water and energy saving in semiarid tropical agro ecosystem in India. Science of the Total Environment, 573: 
1430-1440. 

10. Wang, X. Y. 2010. Irrigation water use efficiency of farmers and its determinants: Evidence from a survey in 

northwestern china. Agricultural Sciences in China, 9(9): 1326-1337. 
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ABSTRACT 
Expanding pressurized irrigation systems is one of the solutions for optimum management of water 

resources. Although in recent years extremely emphasis on this issue, a major part of farmers still has not 

tended using innovative irrigation systems. The purpose of this study was to identify and Prioritization 

barriers to applying pressurized irrigation systems. Data were collected through a questionnaire. The validity 

of the questionnaire was approved by a panel of academic experts and related experts. Pre-test and 

calculating Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability (0.89). Farmers in Zanjan city 

formed the population of the study and 80 samples were selected using classified sampling. The results 

showed that "the difficulty of obtaining loans from banks"," incomplete payment of damaged crops by 

insurance" and " untimely payment insurance premium" are the three priorities of the obstacles to applying 

pressurized irrigation systems. So most farmers stated main reason for lack of using pressurized irrigation 

systems is financial problems. Firstly the best way in this situation could be granting facilities with special 

and easy requirements to farmers, and secondly could be reinforcing and developing the insurance industry 

for agricultural products and being commitment to obligations. These ways not only increases the farmers' 

incentives to producing but also lead to accepting innovative irrigation systems. 
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