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  مقدمه
افزایش تولیدات کشاورزي از طریق توسعه 
اراضی کشاورزي به دلیل کمبود آب با محدودیت هاي 
جدي مواجه است و لذا تنها راه پاسخ به تقاضاي روز 
افزون غذا، افزایش بهره وري استفاده از منابع آب 

 استکشاورزي و تولید بیشتر در ازاي مصرف کمتر آب 
روي مدیریت هاي پیشبا توجه به چالش ).1382پورزند، (

آب در ایران الزم است با استفاده از روش مناسب آبیاري 
و بهبود مدیریت آب زراعی در جهت افزایش تولید 
محصوالت کشاورزي و همچنین بهبود محیط زیست، 

امینی و ( گیري مؤثر از آب کشاورزي صورت گیرد بهره
  ).1385خیاطی، 

از جمله مهمترین راهکارهاي ارائه شده در  
مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش راندمان آبیاري در 
بخش کشاورزي، تغییر شیوه هاي سنتی آبیاري و استفاده 

استفاده از روش  .سیستم هاي نوین آبیاري می باشد از
زراعی محصوالت  ر در بهیثأاري عالوه بر تید آبیهاي جد

شتر و بهتر از آب یامکان استفاده ب کشاورزي مخصوصاً
  .ري خواهد کردیز جلوگیش خاك نیموجود، از فرسا

ت مصرف یریفراهم نمودن امکانات بهبود و مد
اري موجود یستم هاي آبیا اصالح سیر ییآب در قالب تغ

همراه با جلب مشارکت کشاورزان در امر بهره برداري 
ري در مطلوب از منابع آب و خاك، می تواند نقش مؤث

ت کاربرد روش یبا توجه به عموم .داشته باشد امراین 
ن بودن راندمان ییاري سنتی در کشورمان و پایهاي آب

ن با توجه به کمبود ین روش ها و همچنیکاربرد آب در ا
هاي  ستمیر سیهاي اخ در سال منابع آب و مشکل کم آبی،

اري تحت فشار در کشورمان مورد توجه قرار گرفته و یآب
الت و یولی با نگاهی به حجم تسه ،دا کردهیعه پتوس

چنانچه انتظار  هاي اختصاص داده شدهي گذار ه یسرما
ها خصوصاً در بعضی از مناطق  ستمیسرفت توسعه  می

  . شرفت مواجه نشده استیکشور با پ
  هیکه در بعضی از موارد بعد از سرماي بطور

گذاري انجام شده نه تنها باعث توسعه کشاورزي نشده 

به بار آورده  کشاورزز براي نیمی یک بار مالی عظیبلکه 
ک یستی ین روش ها باین علت در توسعه ایبه هم. است

قاتی وجود داشته باشد تا حاصل یتحق نگاه علمی و
ی در مصرف آب و باال یها، صرفه جوي ه گذاریسرما

ج و یان، تروین میدر ا. ورزي باشددات کشایرفتن تول
فنی بهره  ش دانشیجی در راستاي افزایاقدامات ترو

کی از موارد مهم و قابل توجه یت یریبرداران و بهبود مد
 اري تحت فشار می باشندیآب و بکارگیري در توسعه

   ).1386ربیعی زاده، (
شبکه هاي آبیاري،  یفیزیک ن توسعهیهمچن

بهره برداران محلی و مشارکت بدون توجه به نقش جامعه 
آنان در سطوح مختلف تصمیم گیري پیامدي جز بروز 

درصد  30مشکل توأمان کاهش راندمان آبیاري به کمتر از 
و تخریب و فرسودگی ساختار فیزیکی شبکه ها ندارد که 

ج می تواند نقشی مؤثر و اساسی را در ین راستا ترویدر ا
توسعه و گسترش ن در یو همچن اتالف آبري از یجلوگ

ل ین دالیکی از عمده تری .دیفا نماین این روش هاي نویا
در گذشته، کشاورزي ق استراتژي هاي توسعه یعدم توف

ج و سازه هاي نهادي و انسانی یت ترویص اهمیعدم تشخ
تاتل و (ی بوده است یدر توسعه هماهنگ جوامع روستا

  ).2006لیندنر، 
ره وري آب به منظور افزایش میزان بهبنابراین 

در بخش کشاورزي و جلوگیري از تلفات ناشی از انتقال 
درصد می باشد،  90تا  70آب در این بخش که میزان آن 

بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي رویکردي نوین در 
اري یاستفاده از آب ).2003گسیم، (این مسئله است  حل

 یین آب و مواد غذایکی از راه هاي مؤثر تأمیقطره اي 
ش یاه است که عالوه بر کاهش مصرف آب و افزایبراي گ

کنواختی و یاري، موجب می شود که آب با یراندمان آب
ن روش سبب ین، ایهمچن. شتري استفاده شودیدقت ب

ش عملکرد یکاهش تلفات عمقی آب، کنترل شوري و افزا
هانسون و (اهان زراعی می شود یفی گیکمی و ک

   ).2004می،
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انجام دادند تأثیر ) 2000(در تحقیقی که کسول و زیلبرمن 
کیفیت اراضی و دسترسی به آب را بر انتخاب تکنولوژي 
هاي آبیاري مطالعه نمودند و نشان دادند که انتخاب فن 
آوري هاي پیشرفته آبیاري در مناطقی با کیفیت نسبی 
پایین زمین ها بیشتر است، حال آنکه روش هاي سنتی 

یشتر در مناطقی که داراي زمین هایی با بافت آبیاري ب
سنگین و مسطح و آب ارزان می باشد مورد استفاده قرار 

  . می گیرد
دالیل ) 2000(طی تحقیقی دینار و یارون 

پذیرش یا عدم پذیرش تکنولوژي هاي جدید آبیاري را 
بررسی نمودند و رابطه معنی داري را میان پذیرش فن 

رهاي قیمت آب، قیمت آوري هاي آبیاري و متغی
محصوالت کشاورزي و یارانه براي تجهیزات آبیاري پیدا 

این محققان معتقدند که دولت می تواند با استفاده . کردند
از این عوامل سرعت توسعه روش هاي آبیاري را تحت 

مشخص ) 2001(در تحقیق جین و یانگ . تأثیر قرار دهد
ه آبیاري تحت شد استفاده از تکنیک هاي کارآمد و پیشرفت

فشار عامل مؤثري در کاهش ضایعات و تلفات آب می 
بیان می کنند ) 2002(در تحقیقی اسمیت و مونوز  .باشد

که خدمات مشاوره اي آبیاري می تواند نقش مهمی در 
پذیرش تکنولوژي ها و تکنیک هاي افزایش بهره وري 

  .آب داشته باشد
نتایج به دست آمده از تحقیق دابرکو و مک  

نشان داد که بین سن کشاورزان با پذیرش ) 2003(براید 
سیستم هاي آبیاري تحت فشار رابطه معنی دار و منفی و 
بین دسترسی به منابع اطالعاتی با پذیرش سیستم هاي 
. آبیاري تحت فشار رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

نشان داد که ) 2004(نتایج تحقیق جی اوکوسکی و دامب 
ت از جمله متغیرهایی است که با پذیرش سطح تحصیال

سیستم هاي آبیاري تحت فشار رابطه معنی دار و مثبتی 
  . دارد

نشان داده ) 2005(در تحقیق مورنو و ساندینگ 
شد که رابطه معنی داري بین افزایش قیمت آب و 
بکارگیري سیستم هاي آبیاري تحت فشار وجود دارد و 

حاصل از پذیرش یکی از مهمترین پیامدهاي اقتصادي 
تکنولوژیهاي آبیاري جدید، افزایش میزان تولید کشاورزي 

نتایج تحقیق . و در نتیجه ایجاد امنیت غذایی است
از جمله عوامل مؤثر  نشان می دهد که )2006(مانگیسونی 

 یمیزان دسترس تحت فشار يآبیار يبر پذیرش سیستم ها
 - یشآموز يبه اطالعات، شرکت در کالس ها و برنامه ها

ی و ارتباط بیشتر با مروجین و کارشناسان م یترویج
همچنین نتایج این مطالعه در مورد پیامدهاي .باشد

اقتصادي سیستم هاي آبیاري تحت فشار بیانگر آن است 
که، با پذیرش این سیستم ها، بازگشت سرمایه خالص و 

  . سودآوري امکان پذیر می شود
مثبت و  رابطه) 2006(در تحقیق وبنه و ساندرز 

معنی داري بین شرکت در تعامالت اجتماعی و میزان 
تماس هاي ترویجی با پذیرش و توسعه تکنولوژي و 

نشان ) 1379(نتایج تحقیق کرباسی . نوآوري وجود داشت
داد که در بکارگیري سیستم هاي آبیاري تحت فشار 

ترویجی مؤثر  -عوامل اقتصادي، اجتماعی، فنی و آموزشی
وکارهاي  بررسی ساز"تحت عنوان  حقیقیتدر . می باشند

اري تحت یستم هاي آبیري سیرش و بکارگیمؤثر در پذ
رسولی آذر و فعلی ، "جان غربییفشار در استان آذربا

دند که سازه هاي اقتصادي، یجه رسین نتیبه ا) 1388(
اجتماعی  -ی و فرهنگییاجرا -جی، فنییترو -آموزشی

اري تحت یستم هاي آبینه توسعه سیسازه هاي مؤثر در زم
  . ن کشاورزان هستندیفشار در ب

رش و یبررسی عوامل مؤثر در پذ" تحقیقدر 
عصار  ،"اري تحت فشار در کشوریستم هاي آبیتوسعه س

دند که دسترسی به یجه رسین نتیه اب) 1389(ک نامی یو ن
جی یالت بانکی، حضور بهره برداران ترویاعتبارات و تسه

اري یستم هاي آبیان سیان مجریو کشاورزان نمونه در م
ل یتحت فشار، بهره مندي از برنامه هاي آموزشی از قب

دهاي آموزشی، یهاي آموزشی، بازد کالس ها و کارگاه
و و یل رادیل ارتباط جمعی از قبیمواد نوشتاري و وسا

ن یون و خدمات مشاوره کشاورزي به عنوان مهمتریزیتلو
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ی یشار شناسااري تحت فیستم هاي آبیعوامل توسعه س
  .شده اند

مطالعات پیشین انجام شده در ایران و جهان 
عوامل مؤثر بر توسعه و بکارگیري سیستم  نشان دادند که

هاي آبیاري قطره اي شامل ویژگی هاي فردي، عوامل 
اجتماعی، فنی و تکنولوژیکی، منابع  -اقتصادي، فرهنگی

ترویجی، ویژگی هاي  -انسانی، برنامه هاي آموزشی
وري، سیاست ها و خدمات حمایتی دولت، کمبود آب نوآ

و افزایش قیمت آن، کیفیت خاك و اراضی و کمبود 
معرفی  عواملترکیبی از این  بنابراین، .می باشند اعتبارات
 میزان توسعه و بکارگیري این فن آوري راد نتوان شده می

  .تحت تأثیر قرار دهند
 نیازمندي هاي ترویجی حاضر تحقیقلذا در 

آبیاري قطره اي و سیستم هاي  بکارگیري درتأثیرگذار 
سیستم  بکارگیري از این نیازمندي ها بر تأثیر هر یک

بر همین اساس هدف . بررسی می شود آبیاري قطره اي
ترویجی  نیازمندي هايمطالعه اصلی این تحقیق عبارت از 

 سیستم هاي آبیاري قطره اي در استان تهران بکارگیريدر 
نیازمندي  و اهداف اختصاصی آن شامل تعیینمی باشد 

 - اجتماعی، منابع انسانی، اقتصادي -فردي، فرهنگی هاي
مورد نیاز  نوآوري و جییترو -آموزشی ايبرنامه  ،زراعی

براي بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي در استان 
فردي،  نیازمندي هايبررسی همبستگی بین تهران؛ 

 ،زراعی -نسانی، اقتصاديمنابع ا ،اجتماعی -فرهنگی
ستم یس بکارگیريجی، نوآوري با یترو -آموزشی ايبرنامه 
تعیین میزان بهره  ،اري قطره اي در استان تهرانیهاي آب

ترویجی مورد نیاز  -مندي باغداران از خدمات آموزشی
براي بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي در استان 

متغیر وابسته بررسی میزان تبیین تغییرات تهران و 
توسط متغیرهاي ) سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري(

 .می باشد مستقل تحقیق

  
  روش تحقیق 

، از نوع کاربردي پژوهش حاضر از لحاظ هدف
و بر حسب  از جنبه نحوه کنترل متغیرها، غیرآزمایشی

 .ارتباطی می باشد - نحوه گردآوري داده ها از نوع علی
روش جمع آوري اطالعات بر اساس مطالعه   

ابزار . انجام شده استکتابخانه اي و میدانی  -اسنادي
ن یجامعه آماري ااندازه گیري این تحقیق پرسشنامه و 

که از  نفر از باغداران استان تهران بودند 547ق شامل یتحق
اري قطره اي در اراضی خود استفاده می یستم هاي آبیس

 ونه به وسیله فرمول کوکران و روشنمتعیین حجم  .کردند
نمونه گیري به صورت تصادفی ساده نسبی بوده است که 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  192در نهایت 
  ).1(جدول 

  تعیین حجم نمونه - 1جدول 
  حجم نمونه جامعه آماري نام شهرستان ردیف

  1 3 اسالمشهر 1
  4 10 پاکدشت 2
  98 279 دماوند 3
  2 6 میرباط کر 4
  2 5 ير 5
  4 13 راناتیشم 6
  6 18 اریشهر 7
  5 15 روزکوهیف 8
  5 14 نیورام 9
  4 13 مالرد 10
  1 2 قدس 11
  1 2 تهران 12
  1  2  بهارستان  13
  58 165  پیشوا  14

  192 547 - جمع کل
 بکارگیري در تحقیق حاضر متغیر وابسته میزان

شاخص  که از طریق ي می باشدقطره ا ياریستم هاي آبیس
 آبیاري قطره اي اقدامات مورد نیاز سیستمهایی از جمله 

 9(آبیاري  ، در حین فصل)گویه 9(فصل آبیاري در قبل از 
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و همچنین میزان ) گویه 9(آبیاري  و در بعد از فصل) گویه
تمایل به ادامه استفاده از سیستم هاي آبیاري قطره اي و 

متغیرهاي . نیز میزان رضایت مندي از آن سنجیده شد
سن، سطح  لهمستقل نیز شامل ویژگی هاي فردي از جم

تحصیالت، سابقه استفاده از سیستم آبیاري قطره اي و 
نیازمندي هاي نوآوري، ترویجی شامل  نیازمندي هاي

اجتماعی، منابع  –ترویجی، فرهنگی  -برنامه اي آموزشی
بهره مندي از و همچنین زراعی  -انسانی، اقتصادي
براي سنجش . می باشند ترویجی -خدمات آموزشی

ن در خصوص وضعیت هر یک از این دیدگاه باغدارا
در بکارگیري سیستم آبیاري قطره اي از آنها  نیازمندي ها

درخواست شد تا وضعیت هر یک را بر اساس طیف پنج 
) 5(تا خیلی زیاد ) 1(گزینه اي لیکرت از خیلی کم 

  . مشخص نمایند
پرسشنامه، از نقطه نظرات  رواییبه منظور تعیین 

 چهاردانشگاه و همچنین ساتید انفر از  سه اتو پیشنهاد
نفر از صاحب نظران سازمان جهاد کشاورزي استان تهران 

 براي. شداستفاده در زمینه سیستم آبیاري قطره اي 
شده، به وسیله یک  طراحی  پرسشنامه پایاییسنجیدن 

باغداران نسخه از آن توسط  30تعداد مطالعه راهنما 
هاي تکمیل ه که پرسشنام شد تکمیلشهرستان گرمسار 

با استفاده از و  SPSS/Win افزار شده با استفاده از نرم
 یجهنت گرفت و نباخ مورد سنجش قراروکري آلفا آماره

در  .به دست آمد 87/0نباخ وکر يحاصله از ضریب آلفا

این تحقیق از تکنیک ضریب همبستگی، کروسکال والیس 
  .و رگرسیون چند گانه استفاده شده است

  
  بحث

نتایج بدست آمده میانگین سنی بر اساس 
مرد و %) 3/95(اکثر آنان  سال و 36باغداران مورد مطالعه 

حدود نیمی از باغداران  .درصد زن بودند 7/4بقیه یعنی 
درصد  1/2و ) ابتدایی و راهنمایی(کم سواد % 2/48یعنی 

درصد  نیز داراي  7/49بی سواد بودند و بقیه یعنی 
یپلم، فوق دیپلم، لیسانس و د(تحصیالت دیپلم و باالتر 

متوسط سابقه استفاده . بودند) فوق لیسانس و باالتر
سال بوده  5/4باغداران از سیستم آبیاري قطره اي برابر 

سال  ششتا  پنجاست و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 
  . بوده است

از  باغدارانتوزیع فراوانی میزان رضایت مندي 
آورده شده است که ) 2(در جدول  سیستم آبیاري قطره اي

درصد از باغداران با بیشترین فراوانی  4/39بر اساس آن 
میزان رضایت مندي از سیستم آبیاري قطره اي را در حد 

عنوان  "زیاد" درصد در حد 6/26و  "متوسط"
ر حد درصد از باغداران د 5/36همچنین .نمودند

نسبت به ادامه  "زیاد " درصد در حد 2/30و  "متوسط"
).3(استفاده از این سیستم آبیاري تمایل داشتند جدول

  
  

  توزیع فراوانی میزان رضایت مندي باغداران از سیستم آبیاري قطره اي - 2جدول 
 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی میزان رضایت مندي از سیستم آبیاري قطره اي 

 3/4 3/4 2/4 8 خیلی کم 
 8/13 6/9 4/9 18 کم 

 2/53 4/39 5/38 74 متوسط
 8/79 6/26 26 50 زیاد 

 100 2/20 8/19 38 خیلی زیاد 
 - - 1/2 4 بدون پاسخ 

 - 100 100 192 جمع 
  5 ₌خیلی زیاد          4 ₌زیاد             3 ₌متوسط       2 ₌کم      1 ₌خیلی کم : مقیاس
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  توزیع فراوانی میزان تمایل به ادامه استفاده و بکارگیري سیستم آبیاري قطره اي توسط باغداران - 3جدول 

 درصد تجمعی معتبردرصد  درصد فراوانی تمایل به ادامه استفاده از سیستم آبیاري قطره اي 
 2/3 2/3 1/3 6 خیلی کم

 4/16 2/13 13 25 کم
 9/52 5/36 9/35 69 متوسط

 1/83 2/30 7/29 57 زیاد
 100 9/16 7/16 32 خیلی زیاد

 - - 6/1 3 بدون پاسخ
 - 100 100 192 جمع

  5 ₌خیلی زیاد          4 ₌زیاد             3 ₌متوسط       2 ₌کم      1 ₌خیلی کم : مقیاس
باغداران مورد  از %4/34بررسی ها نشان داد 

مطالعه وضعیت اقدامات قبل از شروع فصل آبیاري را در 
این در حالی است که آماده . بیان کردند "متوسط"سطح 

سازي ایستگاه کنترل مرکزي اعم از کنترل اتصاالت، 
و  هاهاي ارتباطی، سیلکون، انواع صافیفشارسنج ها، لوله 

تانک تزریق کود و همچنین کنترل و بازدید کلیه بخش 
هاي سیستم آبیاري اعم از کلیه فیلترها، لوله هاي اصلی و 

آبده و کلیه اتصاالت به منظور تشخیص فرعی، رابط و 
معایب در مرحله راه اندازي اولیه نسبت به سایر اقدامات 

 .در حد مطلوبی صورت گرفته است

از باغداران میزان رعایت % 8/43همچنین 
عنوان  "زیاد"اقدامات در حین فصل آبیاري را در سطح 

در این راستا استفاده از تانک کود جهت توزیع و . کردند
زریق کود شیمیایی به داخل سیستم آبیاري قطره اي و نیز ت

بکارگیري سموم شیمیایی همراه با آب آبیاري در سیستم 
نسبت به سایر اقدامات در حد مطلوب و  آبیاري قطره اي

  . قابل قبولی نبوده  است

از باغداران میزان رعایت اقدامات پس از فصل % 7/41
در این مرحله شل . ندبیان کرد "زیاد"آبیاري را در سطح 

مرکزي، تمیز کردن  در قسمت کنترلکردن مهره و ماسوره 
فیلترهاي توري و خارج نمودن شن ها از مخزن، باز کردن 
فشارسنج هاي موجود در ایستگاه پمپاژ و نگهداري آن ها 
در انبار و سرویس کامل پمپ یا الکتروپمپ نسبت به 

  .است در حد مطلوبی صورت نگرفته سایر اقدامات
براي سنجش دیدگاه باغداران در خصوص 

اجتماعی در بکارگیري  -وضعیت نیازمندي هاي فرهنگی
گویه استفاده شد و  ششسیستم آبیاري قطره اي از 

مشخص گردید که این نیازمندي ها تأثیر زیاد و قابل 
سیستم هاي آبیاري قطره اي توجه اي در بکارگیري 

%) 9/46(ورد مطالعه بطوریکه اکثریت باغداران م.دارند
اجتماعی را در سطح  -تأثیر نیازمندي هاي فرهنگی

با توجه به یافته هاي تحقیق . بیان کردند "خیلی زیاد"
اجتماعی تأثیر گذار در  -مهمترین نیازمندي هاي فرهنگی

بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي به شکل زیر می 
  ).4(باشد جدول 

  اجتماعی -اولویت بندي دیدگاه باغداران در خصوص وضعیت نیازمندي هاي فرهنگی -4جدول
  در بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین  گویه ها

  1  231/0  98/0  24/4  بکارگیري سیستم آبیاري قطره ايایجاد عالقه مندي و نگرش مثبت در باغداران نسبت به 
  2  238/0  96/0  04/4  تقویت باورها و اعتقادات باغداران نسبت به سیستم آبیاري قطره اي

 ایجاد شبکه ارتباطی بین بهره برداران از سیستم هاي آبیاري 
  قطره اي در قالب تشکل هاي روستایی

97/3  98/0  247/0  3  

  5 ₌خیلی زیاد          4 ₌زیاد             3 ₌متوسط       2 ₌کم      1 ₌خیلی کم : مقیاس
تأثیر %) 9/59(اکثریت باغداران مورد مطالعه 

ترویجی را در  - نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی
 "زیاد"بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي در سطح 

به منظور سنجش دیدگاه باغداران در . عنوان داشتند

 - خصوص وضعیت نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی
براین با توجه به بنا. گویه استفاده شد 10ترویجی از 

 - نظرات باغداران؛ مسئله یابی و نیاز سنجی آموزشی
ترویجی در زمینه سیستم آبیاري قطره اي با مشارکت 
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باغداران، امکان دسترسی به اطالعات و دانش فنی و 
کاربردي و مناسب منطقه در زمینه سیستم هاي آبیاري 

هره و ب قطره اي، برقراري ارتباط مستمر بین تحقیق، ترویج
وجود اطالعات در زمینه سیستم آبیاري قطره اي، برداران 

و دانش فنی و کاربردي و مناسب منطقه در زمینه سیستم 
هاي آبیاري قطره اي، تعیین مکان مناسب براي آموزش 
بهره برداران و انتقال یافته هاي نوین در زمینه سیستم 

نامه آبیاري قطره اي به آن ها از مهمترین نیازمندي هاي بر
ترویجی تأثیر گذار در بکارگیري سیستم  -اي آموزشی

  . هاي آبیاري قطره اي می باشند
تأثیر %) 49(اکثریت باغداران مورد مطالعه 

نیازمندي هاي منابع انسانی در بکارگیري سیستم هاي 
. بیان کردند "خیلی زیاد"آبیاري قطره اي را در سطح 

یت براي سنجش دیدگاه باغداران در خصوص وضع
بنابراین . گویه استفاده شد 6نیازمندي هاي منابع انسانی از 

، آبیاري قطره ايافزایش مهارت بهره برداران در خصوص 
در دسترس بودن مهندسین ترویج کشاورزي متخصص و 

مشاوره اي سیستم  -تأسیس خدمات ترویجیماهر، 
ارتقاء توانایی هاي کارشناسان و عوامل آبیاري قطره اي، 
انتصاب مدیران و  سیستم آبیاري قطره ايترویج در زمینه 

 معتقد به طرح هاي سیستم آبیاري قطره اي به ترتیب از
مهمترین نیازمندي هاي منابع انسانی تأثیر گذار در 

  . بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي می باشند
تأثیر %) 3/44(لعه اکثریت باغداران مورد مطا

زراعی در بکارگیري سیستم  -نیازمندي هاي اقتصادي
به . بیان کردند "سطح زیاد"هاي آبیاري قطره اي را در 

منظور سنجش دیدگاه باغداران در خصوص وضعیت 
گویه استفاده شد  هفتزراعی از  -نیازمندي هاي اقتصادي

  .می باشد) 5(که مهمترین آن ها به شکل جدول 

  زراعی در بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي - اولویت بندي دیدگاه باغداران در خصوص وضعیت نیازمندي هاي اقتصادي - 5جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین  گویه ها

 تأمین وام با بهره کم جهت احداث سیستم آبیاري 
  1  234/0  96/0  10/4  قطره اي

  2  237/0  94/0  96/3  روشن شدن بازده اقتصادي بلند مدت این سیستم ها براي باغداران
  3  245/0  94/0  84/3  سرمایه گذاري اولیه توسط باغداران

  5 ₌خیلی زیاد          4 ₌زیاد             3 ₌متوسط       2 ₌کم      1 ₌خیلی کم : مقیاس
تأثیر %) 4/48(اکثریت باغداران مورد مطالعه 

نیازمندي هاي نوآوري در بکارگیري سیستم هاي آبیاري 
براي . بیان کردند "خیلی زیاد"قطره اي را در سطح 

گویه  هشتسنجش دیدگاه باغداران در این خصوص از 

مهمترین نیازمندي هاي نوآوري تأثیر  بنابراین. استفاده شد
گذار در بکارگیري این سیستم آبیاري به شرح ذیل می 

  ).6(باشند جدول 

  بیاري قطره اياولویت بندي دیدگاه باغداران در خصوص وضعیت نیازمندي هاي نوآوري در بکارگیري سیستم هاي آ - 6جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین  گویه ها

  1  215/0  93/0  33/4  مشاهده اثر سیستم هاي آبیاري قطره اي در افزایش درآمد
  2  218/0  90/0  12/4  مشاهده اثر سیستم آبیاري قطره اي در افزایش محصول
  3  243/0  02/1  19/4  مشاهده اثر سیستم آبیاري قطره اي در کیفیت محصول

( مشاهده اثر سیستم آبیاري قطره اي در کاهش هزینه ها در میان مدت 
  )قابلیت رؤیت

16/4  07/1  257/0  4  

سیستم آبیاري قطره اي در واحدهاي ) آزمایش کردن(قابلیت آزمون 
  کوچک

07/4  06/1  260/0  5  

  5 ₌خیلی زیاد          4 ₌زیاد             3 ₌متوسط       2 ₌کم      1 ₌خیلی کم : مقیاس
براي سنجش دیدگاه باغداران در خصوص 

ترویجی در بکارگیري سیستم  -وضعیت خدمات آموزشی
گویه استفاده شد که اکثریت  17آبیاري قطره اي از 

تأثیر این خدمات را در %) 9/46(باغداران مورد مطالعه 
تماس با مروجان و  بنابراین. دبیان کردن "زیاد"سطح 

شرکت در کالس هاي کشاورزي دولتی، کارشناسان 
برگزاري جلسات و گردهمایی ها ، جییترو -آموزشی

، )گروهی( بحث، ویژه کاربران سیستم آبیاري قطره اي
برگزاري دوره هاي مهارتی و کاربردي در خصوص 

ر ، بازدید مستمسیستم آبیاري قطره اي ویژه بهره برداران
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کارشناسان سیستم آبیاري قطره اي از مزارع و باغات و 
 - مهمترین خدمات آموزشی از آموزشیکارگاه شرکت در 

ترویجی تأثیر گذار در بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره 
  . اي می باشند

همچنین براي سنجش دیدگاه باغداران در 
ترویجی  -خصوص میزان بهره مندي از خدمات آموزشی

بنابراین مشخص شد که اکثریت . گویه استفاده شد 17از 
میزان بهره مندي از %) 4/47(باغداران مورد مطالعه 

  . بیان کردند "کم"ترویجی را در حد  -خدمات آموزشی
قسمت ارائه به عبارت دیگر بخش ترویج در 

ترویجی ضعیف عمل نموده  -خدمات آموزشی
نتایج حاصل از نظرات باغداران حاکی از آن است .است
ایجاد ارتباط با سایر باغداران پیشرو در خصوص که 

سیستم آبیاري قطره اي، بازدید مستمر کارشناسان سیستم 
جلسات و برگزاري از مزارع و باغات،  آبیاري قطره اي

ژه کاربران سیستم آبیاري قطره اي و گردهمایی ها وی
در حد  کشاورزي دولتیتماس با مروجان و کارشناسان 

تهیه و قابل قبولی بوده است ولی در سایر موارد به ویژه 
پخش برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی در خصوص 

آموزش شرکت هاي طراح و ، سیستم آبیاري قطره اي
 غداران، برگزاريمجري سیستم هاي آبیاري قطره اي به با

کتابچه  تولید و توزیع، جییترو -کالس هاي آموزشی
سیستم آبیاري قطره اي در بین در زمینه استفاده از راهنما 

آموزشی  )سی دي(، استفاده از لوح هاي فشرده باغداران

لم هاي یف نمایش، سیستم آبیاري قطره ايدر زمینه 
ره اي، سیستم هاي آبیاري قط جی مرتبط بایترو -آموزشی

برگزاري دوره هاي مهارتی و کاربردي در خصوص 
ات ینشر توزیع ،سیستم آبیاري قطره اي ویژه بهره برداران

سیستم هاي آبیاري قطره اي، تماس  جی مرتبط بایترو
بازدید ، کارشناسان شرکت هاي خدمات مشاوره اي

 بحثموفق، استفاده از باغات نمونه و  مزارع واز  باغداران
آموزشی در حد کارگاه شرکت باغداران در  و) گروهی(

  .مطلوب و قابل قبولی نبوده است
مستقل جهت بررسی همبستگی بین متغیرهاي 

از  سیستم هاي آبیاري قطره ايتحقیق با بکارگیري 
همانطور که نتایج . ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد

ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطه بین 
منابع انسانی، اجتماعی،  - فرهنگی نیازمندي هاي متغیرهاي
نوآوري ، ترویجی -زراعی، برنامه اي آموزشی -اقتصادي

ترویجی با متغیر  - و بهره مندي از خدمات آموزشی
یک در سطح  بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي

  . درصد خطا مثبت و معنی دار شده است
ز آبیاري سابقه استفاده اهمچنین رابطه بین متغیر 

 بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره ايبا متغیر  قطره اي
صد خطا مثبت و معنی دار شده درپنج در سطح 

بکارگیري سیستم هاي ضمن اینکه بین سن با متغیر .است
رابطه معنی داري مشاهده نگردید  آبیاري قطره اي

 ).7(جدول
  سیستم هاي آبیاري قطره ايمستقل تحقیق با بکارگیري نتایج تحلیل همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه بین متغیرهاي  - 7 جدول

  شماره
  مقدار  متغیر وابسته  مستقلمتغیر   فرضیه

r  مقدارp  رابطه  
  ندارد  069/0  135/0 سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري  سن  1
  دارد  010/0  189/0* سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري سابقه استفاده از آبیاري قطره اي  2
 دارد  000/0  471/0** سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري  اجتماعی   - نیازمندي هاي فرهنگی  3
 دارد 000/0 360/0** سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري هاي منابع انسانی نیازمندي  4
 دارد 006/0 205/0** سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري زراعی -نیازمندي هاي اقتصادي  5
 دارد 000/0 437/0** سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري ترویجی - نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی  6
 دارد 008/0 199/0** سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري نوآوري نیازمندي هاي  7
 دارد 000/0 450/0**  سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیري  ترویجی - بهره مندي از خدمات آموزشی  8

*     =05/0<p               **     =01/0<p  
در بررسی اختالف معنی داري بین سطوح 
مختلف تحصیالت باغداران بر اساس بکارگیري سیستم 
هاي آبیاري قطره اي از آزمون کروسکال والیس استفاده 

گردید، ضریب محاسبه شده در تبیین اختالف بین سطوح 
 sig=000/0با مقدار chi-square=99/32 تحصیالت

که بین سطوح گزارش گردیده که مبین این نکته است 
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مختلف تحصیالت باغداران در زمینه بکارگیري سیستم 
 01/0هاي آبیاري قطره اي اختالف معنی داري در سطح 

با توجه به میانگین بدست آمده می توان . خطا وجود دارد
اظهار نمود که باغدارانی که داراي سطح تحصیالت باالتر 

ه اند، بود) فوق لیسانس و باالتر، لیسانس و فوق دیپلم(
میزان بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي آنان بیشتر 

  ).8(بوده است جدول

  نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس - 8جدول 
 chi-square df sig رتبه میانگین تعداد سطوح متغیر مستقل

  
  
  

 سطوح تحصیالت

    67/46 3 بی سواد
    52/97 20 ابتدایی

    17/67 30 راهنمایی
 000/0 7 99/32** 93/84 37 زیر دیپلم

    81/82 40 دیپلم
    43/105 30 فوق دیپلم
    71/111 14 لیسانس

    08/167 6 فوق لیسانس و باالتر
به منظور برآورد تأثیر هر یک از متغیرهاي 
مستقل تحقیق بر بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره اي 

نتایج رگرسیون ساده . از رگرسیون ساده استفاده گردید
سابقه استفاده از آبیاري قطره اي، نشان داد که متغیرهاي 

منابع  نیازمندي هاياجتماعی،   - فرهنگی نیازمندي هاي
 نیازمندي هايزراعی،  -اقتصادي نیازمندي هايانسانی، 

نیازمندي هاي نوآوري و  ترویجی، - برنامه اي آموزشی
ترویجی در سطح کمتر  - بهره مندي از خدمات آموزشی

سیستم هاي آبیاري قطره اي  بکارگیريبر متغیر  01/0از 
سن در سطح کمتر از نقش معنی دار دارند، ولی متغیر 

  ).9(داراي نقش معنی دار نمی باشد جدول  05/0

  سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیرينتایج رگرسیون ساده در خصوص نقش متغیر هاي مستقل بر میزان  - 9جدول 
  سطح معنی داري 2Ŕ  Fضریب تعیین تعدیل شده   R2ضریب تعیین   Rضریب همبستگی   متغیر مستقل

 073/0 24/3  012/0  018/0  133/0  سن
 000/0 45/14  069/0  074/0  272/0  سابقه استفاده از سیستم آبیاري قطره اي

 000/0 54/124  408/0  412/0  642/0  اجتماعی -فرهنگی نیازمندي هاي
 000/0 09/84  316/0  320/0  565/0  منابع انسانی  نیازمندي هاي
 000/0 64/37  170/0  175/0  418/0  زراعی  -اقتصادي نیازمندي هاي
 000/0 46/127  417/0  420/0  648/0  ترویجی- برنامه اي آموزشی نیازمندي هاي
 000/0 05/50  216/0  220/0  470/0  نوآوري نیازمندي هاي

 000/0 08/70  280/0  284/0  533/0  ترویجی - بهره مندي از خدمات آموزشی
براي بررسی نقش جمعی متغیرهاي تحقیق بر 

چهار  اي سیستم هاي آبیاري قطره بکارگیريمتغیر وابسته 
متغیر وارد معادله رگرسیون گردیدند که به ترتیب ذکر می 

اولین متغیري که وارد معادله گردید در گام اول،  :دردنگ
6x  ترویجی  -برنامه اي آموزشینیازمندي هاي یعنی

که متغیر مزبور  نتایج محاسبات انجام شده نشان داد.بود
سیستم هاي آبیاري قطره  بکارگیريدر  را نقشبیشترین 

برابر  رگرسیوندر این مرحله ضریب  .داشته است اي
68/0=R  2=46/0و ضریب تعیین برابر R  و نیز ضریب

2=45/0تعیین تعدیل شده برابر  R و از  محاسبه گردید
حاصل از تجزیه واریانس برابر با  Fطرف دیگر مقدار 

24/133 =F  0000/0و سطح معنی داري آن برابر با  =p 

لذا با  .معنی دار می باشد 001/0که در سطح کمتر از 
 متغیرکه نمود مشاهده ضریب تعیین می توان اظهار 

حدود  )6x(ترویجی –نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی 
سیستم هاي  بکارگیريمتغیر وابسته  درصد از تغییرات 45

پس از دوم در گام  .تبیین می نماید را آبیاري قطره اي
 اجتماعی -فرهنگی نیازمندي هاي یعنی 3xمتغیر ، 6xمتغیر 
 هبرگرسیون که در این مرحله ضریب  گردیدمعادله  وارد
75/0=R 2= 56/0 هو ضریب تعیین ب R و نیز ضریب

2=55/0 هتعیین تعدیل شده ب R و از طرف  افزایش یافت
= 09/100حاصل از تجزیه واریانس برابر با  F دیگر مقدار

F  0000/0و سطح معنی داري آن برابر با  =p  که در سطح
براساس یافته هاي  .معنی دار می باشد 001/0کمتر از 
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 - نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی موجود متغیرهاي
) 3x(اجتماعی -و نیازمندي هاي فرهنگی )6x( ترویجی
 بکارگیري متغیر وابستهتغییرات درصد از  55حدود 

 در گام سوم. ن نمودندیسیستم هاي آبیاري قطره اي را تبی
بهره مندي از  یعنی 8xمتغیر ،  3xو 6x هايپس از متغیر

که در این  گردیدمعادله  ترویجی وارد -خدمات آموزشی
 هو ضریب تعیین ب  R=77/0 هبرگرسیون مرحله ضریب 

60/0 =2 R 2=59/0 هب و نیز ضریب تعیین تعدیل شده R 
حاصل از تجزیه  Fو از طرف دیگر مقدار  افزایش یافت

و سطح معنی داري آن برابر  F= 17/76واریانس برابر با 
معنی دار می  001/0که در سطح کمتر از  p=  0000/0با 

؛ نیازمندي هاي براساس یافته هاي موجود متغیرهاي .باشد
، نیازمندي هاي )6x( ترویجی -برنامه اي آموزشی

و بهره مندي از خدمات  )3x( اجتماعی -فرهنگی
تغییرات درصد از  59حدود ) 8x(ترویجی  -آموزشی

ي را سیستم هاي آبیاري قطره ا بکارگیري متغیر وابسته
 و 3xو  6x هايپس از متغیر در گام چهارم. تبیین نمودند

8x  ، 4متغیرx معادله  نیازمندي هاي منابع انسانی وارد یعنی
و  R=78/0 هبرگرسیون که در این مرحله ضریب  گردید

2= 61/0 هضریب تعیین ب R  و نیز ضریب تعیین تعدیل
2=60/0 هشده ب R و از طرف دیگر مقدار  افزایش یافتF 

و سطح معنی  F= 44/59حاصل از تجزیه واریانس برابر با 
که در سطح کمتر از  p=  0000/0داري آن برابر با  

براساس یافته هاي موجود  .معنی دار می باشد 001/0
 ترویجی - ؛ نیازمندي هاي برنامه اي آموزشیمتغیرهاي

)6x(اجتماعی -، نیازمندي هاي فرهنگی )3x( بهره مندي ،
منابع  و نیازمندي هاي )8x(ترویجی  -از خدمات آموزشی

 متغیر وابستهتغییرات درصد از  60حدود  )4x(انسانی 
  .سیستم هاي آبیاري قطره اي را تبیین نمودند بکارگیري

  میزان بکارگیري سیستم هاي آبیاري قطره ايخالصه مراحل مختلف ورود متغیرهاي مستقل بر  - 10جدول 
  ضریب همبستگی  متغیرهاي مستقل مراحل

 R چند گانه 
  ضریب تعیین

 R2 
  ضریب

 2Ŕتعدیل شده  
F Sig 

 000/0 24/133 457/0 461/0 679/0 ترویجی-نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی 1
 000/0 09/100 558/0 564/0 751/0 اجتماعی -نیازمندي هاي فرهنگی 2
 000/0 17/76 590/0 597/0 773/0 ترویجی -بهره مندي از خدمات آموزشی 3
 000/0 43/59 598/0 608/0 780/0 نیازمندي هاي منابع انسانی  4

  
  چند گانهرگرسیون ضرایب متغیرهاي وارد شده به معادله  - 11 جدول

مستقلمتغیر گام  B  β  t  sig  
  )6x( ترویجی –نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی   چهارم 

  )3x(اجتماعی –نیازمندي هاي فرهنگی 
  )8x(ترویجی  –بهره مندي از خدمات آموزشی 

  )4x(نیازمندي هاي منابع انسانی 
  ضریب ثابت 

043/0  
039/0  
014/0  
021/0  
211/0-  

351/0  
258/0  
206/0  
145/0  
-  

23/5  
40/3  
46/3  
07/2  
833/0-  

000/0  
001/0  
001/0  
040/0  
406/0  

  
  .بشرح زیر می باشد βو  Bبنابراین معادله خط رگرسیون بر اساس 

  211/0- 4x 02/0+  8x 01/0 +3x 04/0+   6x 04/0 =Y:  (B)بر حسب معادله خط رگرسیون  
  β (                :4x 14/0 +8x 20/0+  3x 26/0+  6x 35/0 =Y(بر حسب معاله استاندارد شده 

  
  نتیجه گیري و پیشنهادات

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین 
 نیازمندي هاياجتماعی،   - فرهنگی نیازمندي هاي متغیرهاي

نیازمندي زراعی،  -اقتصادي نیازمندي هايمنابع انسانی، 
  نیازمندي هاي نوآوري، ، ترویجی -برنامه اي آموزشی هاي

  
سابقه استفاده ترویجی و  -بهره مندي از خدمات آموزشی

سیستم هاي آبیاري  بکارگیريبا متغیر  از آبیاري قطره اي
ولی بین سن . مثبت و معنی دار وجود دارد رابطه قطره اي

رابطه  سیستم هاي آبیاري قطره اي بکارگیريبا متغیر 
  .مشاهده نگردید معنی داري
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ج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین نتای
ستم یس بکارگیري در افراد با سطوح تحصیالت مختلف

یک  اختالف معنی داري در سطحاري قطره اي یهاي آب
درصد خطا وجود دارد که با نتایج تحقیقات اندرسون و 

کهنسال و ، )2002(، شارما و همکاران )2004(فدر 
جهان نما و ) 1385(طباطبایی امیري  ،)1388(همکاران 

  .همخوانی دارد) 1380(
متغیر سابقه استفاده از سیستم هاي آبیاري قطره 

میزان  متغیر وابسته درصد از تغییرات 07/0اي حدود 
تبیین نموده  سیستم هاي آبیاري قطره اي را بکارگیري

نتایج به دست . است که این مقدار بسیار ناچیز می باشد
نیز تائید شده ) 1385( امیري تحقیق طباطباییآمده در 

  . است
نتایج رگرسیون حاکی از آن است که متغیر 

درصد از  41اجتماعی حدود  -نیازمندي هاي فرهنگی
سیستم هاي آبیاري  بکارگیريمیزان متغیر وابسته  تغییرات

تبیین نموده است که این مقدار در حد زیاد و  قطره اي را
 زکریا و )2005(مورنو و ساندینگ . قابل توجه می باشد

  . این مطلب را مورد تائید قرار داده اند )2003(
 5/31متغیر نیازمندي هاي منابع انسانی حدود 

سیستم  بکارگیريمیزان  متغیر وابسته درصد از تغییرات
تبیین نموده است که این مقدار در  هاي آبیاري قطره اي را

رشمانلو  تحقیقنتایج  حد زیاد و قابل توجه می باشد که با
  .همخوانی دارد) 1385(حمیدآبادي 

 17زراعی حدود  -متغیر نیازمندي هاي اقتصادي
سیستم  بکارگیريمیزان  متغیر وابسته درصد از تغییرات

باعث شده است که این مقدار  هاي آبیاري قطره اي را
این مطلب با نتایج تحقیقات مورنو . قابل مالحظه می باشد

، شرستا و )2006(، مانگیسونی )2005(و ساندینگ 
پزشکی راد  ،)1385( یو کرم یجالل، )1998( چاکروورتی

  .همخوانی دارد) 1380(و آرایش 
نتایج رگرسیون ساده نشان داد که متغیر 

 5/41ترویجی حدود  - نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی
سیستم  بکارگیريمیزان متغیر وابسته  درصد از تغییرات

ه است که این مقدار در تبیین نمود قطره اي را هاي آبیاري
 ،)2006( مانگیسونی. قابل مالحظه می باشد حد زیاد و

و  )2008(، پالس و همکاران )2002(شارما و همکارانش 
این مطلب را ) 1390(حسینی خشت مسجدي و همکاران 

  . مورد تائید قرار داده اند
درصد از  21متغیر نیازمندي هاي نوآوري حدود 

سیستم هاي آبیاري  بکارگیريمیزان متغیر وابسته  تغییرات
تبیین نموده است که این مقدار قابل مالحظه  قطره اي را

نیز این مطلب ) 1385(در تحقیق وجدانی همت . می باشد
 . مورد تائید واقع شده است

ده نشان داد که متغیر میزان نتایج رگرسیون سا
درصد  28حدود  ترویجی -مندي از خدمات آموزشیبهره

سیستم هاي  بکارگیريمیزان  متغیر وابسته از تغییرات
تبیین نموده است که این مقدار قابل  آبیاري قطره اي را

ک نامی یعصار و نکه با نتایج تحقیقات  مالحظه می باشد
و زمانی و ) 2000(، سوان سون )1982(، رولینگ )1389(

  .همخوانی دارد )1377(کرمی دهکردي 
رسیون چند گانه به روش گام به گام نتایج رگ

 - نشان داد که متغیرهاي نیازمندي هاي برنامه اي آموزشی
اجتماعی، بهره مندي از  -ترویجی، نیازمندي هاي فرهنگی

ترویجی و نیازمندي هاي منابع انسانی  -خدمات آموزشی
 اري قطره ايیستم هاي آبیس بکارگیرينقش مثبتی بر 

درصد از  60ضمن اینکه متغیرهاي مذکور . داشته اند
قطره  اريیستم هاي آبیس بکارگیريتغییرات متغیر وابسته 

رسولی آذر و را تبیین نموده اند که با نتایج تحقیقات  اي
 .همخوانی دارد) 1378( يخالد و )1388(فعلی 

فراهم نمودن امکانات  از این رو در راستاي
گیري مؤثر از آب  بهرهو  ت مصرف آبیریبهبود و مد

از طریق افزایش بکارگیري سیستم هاي آبیاري  کشاورزي
قطره اي توسط باغداران موارد زیر به عنوان راهکار 

  :عملیاتی پیشنهاد می گردد
با توجه به اینکه برخی از اقدامات آبیاري در  

قبل، حین و پس از فصل آبیاري در حد مطلوبی صورت 
اد می گردد که در این زمینه پیشنهنگرفته است لذا 
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 - برنامه هاي آموزشی تمهیدات و اقدامات الزم از طریق
کارگاه هاي آموزشی و یا دوره و  ترویجی صورت گیرد
در موارد افزایش مهارت باغداران هاي عملی به منظور 

ایجاد عالقه مندي و نگرش مثبت و  .مذکور برگزار گردد
نسبت به بکارگیري تقویت باورها و اعتقادات باغداران 

وجود اطالعات و دانش فنی و  سیستم آبیاري قطره اي
کاربردي و مناسب منطقه و امکان دسترسی به این 

تأمین وام  اطالعات در زمینه سیستم هاي آبیاري قطره اي
با بهره کم براي باغداران جهت احداث سیستم آبیاري 

روشن شدن بازده اقتصادي بلند مدت این  قطره اي
م ها براي باغداران از طریق مقایسه با سایر سیستم سیست

هاي آبیاري استخدام و در دسترس بودن مهندسین ترویج 
کشاورزي متخصص و ماهر در زمینه سیستم هاي آبیاري 

مشاوره اي سیستم  -تأسیس خدمات ترویجی قطره اي
در منطقه ارتقاء توانایی هاي کارشناسان و  آبیاري قطره اي
از طریق  سیستم آبیاري قطره اير زمینه عوامل ترویج د

همایش ها، کنفرانس و سمینارهاي علمی و انتصاب 
دلسوز و معتقد به طرح هاي سیستم آبیاري قطره مدیران 

بودن اثر  رنامه ریزي به منظور قابل مشاهدهدر منطقه باي 
قابلیت ( سیستم هاي آبیاري قطره اي براي بهره برداران

محصول، افزایش درآمد،  در خصوص افزایش) رؤیت
بهبود کیفیت محصول  و کاهش هزینه ها در میان مدت 

آزمایش (برنامه ریزي در جهت انجام قابلیت آزمون 
سیستم آبیاري قطره اي در واحدهاي کوچک براي ) کردن

   .بهره برداران
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