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  چکیده

  
این امر سبب شده است تا . رود هاي کشاورزي به شمار می کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدود کننده توسعه فعالیت

وري از آب زراعی، نیازمند مشارکت هر چه بیشتر کشاورزان در این زمینه باشد، از این رو هدف از  مدیریت مزرعه و بهره
جامعه آماري مورد نظر . باشد نوین آبیاري می سامانه هاياي مؤثر بر توسعه ه کننده انجام این تحقیق، تحلیل موانع و تسهیل

ها با استفاده از  داده. که با استفاده از سرشماري، مورد تحلیل قرار گرفتند بودنفر از کارشناسان جهاد کشاورزي  70شامل 
افزارهاي هاي جمع آوري شده، از نرم دهل دابه منظور تجزیه و تحلیپرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق جمع آوري گردید و 

SPSS  وLisrel براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نرم افزار . استفاده شدR  ضریب آلفاي ترتیبی محاسبه و
ها در شرایط مشابه  درصد به دست آمد که نشان از قابلیت اعتماد داده 91هاي مختلف پرسشنامه  مقدار آن براي بخش

از تحلیل نوین آبیاري،  سامانه هايهاي تأثیر گذار بر توسعه  کننده در این تحقیق، به منظور شناسایی موانع و تسهیل .دارد
نتایج تجزیه و تحلیل در قسمت موانع توسعه، منجر به شناسایی پنج مانع تاثیرگذار بر توسعه . عاملی استفاده شد

هاي  این موانع عبارت بودند از آگاهی کشاورزان، مشکالت فنی، هزینه .هاي نوین آبیاري از سوي کشاورزان گردید سیستم
 سامانه هايدرصد از موانع توسعه  72ها به طور کلی  این عامل. هاي دولتی و رضایت کشاورزان پیشرو اجرایی، سیاستگذاري

دانش فنی کشاورزان، وضوح  هاي شناسایی شده هم عبارت بودند از کننده تسهیل. نوین آبیاري را تحت کنترل خود داشتند
درصد از واریانس مجموع  40ها نیز در کل، توانایی تبیین حدود  این عامل. ها مزایاي نسبی و نظارت و همکاري سازمان

همچنین به منظور تعیین روابط مستقیم و غیر . نوین آبیاري را بر عهده داشتند سامانه هايعوامل تاثیر گذار بر توسعه 
نتایج این بخش . سازي معادالت ساختاري استفاده گردید هاي شناخته شده، از مدل کننده ع و تسهیلمستقیم بین موان

بر ) β= 54/0( و رضایت کشاورزان پیشرو) β= 67/0(هاي اجرایی ، هزینه)β= 87/0(مشخص نمود که آگاهی کشاورزان 
همچنین دیگر نتایج تحقیق نشان داد که روابط غیر مستقیم و ضعیفی . نوین آبیاري تأثیر مستقیم دارد سامانه هايتوسعه 

. هاي نوین آبیاري برقرار است هاي اجرایی، رضایت کشاورزان و آگاهی کشاورزان در راستاي توسعه سیستم بین هزینه
نوین  سامانه هايداري بر توسعه  اسایی شده، تاثیر معنیهاي شن مطابق دیگر نتایج به دست آمده، هیچ کدام از تسهیل کننده

  .آبیاري توسط کشاورزان نداشتند
  

   .ها کننده ، تسهیلتوسعه آبیاري موانع ،سازي معادالت ساختاري  مدل ،آگاهی کشاورزان:هاي کلیديواژه
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  مقدمه
در منطقه خشک و نیمه  که ایران کشوري است،

 5/35خشک جهان واقع شده است، بطوري که حدود 
درصد آنرا  29درصد مساحت آن را منطقه فرا خشک، 

درصد را نیز منطقه نیمه خشک فرا  20منطقه خشک و 
درصد آنرا مناطق مرطوب و نیمه  5/15گرفته و تنها 

دهند، مقایسه وضعیت اقلیمی کشور با  مرطوب تشکیل می
که میزان بارندگی ساالنه کشور  کننده آن است بیانجهان، 

) میلیمتر 850( یجهاننسبت به میانگین ) میلیمتر 250(
معادل یک سوم است؛ در حالی که میزان تبخیر ساالنه 

 یجهانحدود سه برابر متوسط ) میلیمتر 2100(کشور 
باشد، مجموع شرایط اقلیمی کشور می) میلیمتر 700(

زمانی و مکانی بارندگی متناسب  موجب شده تا پراکنش
هاي کشاورزي نباشد، به عنوان نمونه از نظر  با نیاز فعالیت

درصد بارندگی کشور در زمان مورد نیاز و  25زمانی تنها 
درصد بارندگی کشور  75یا فصل آبیاري اتفاق می افتد؛ و 

هاي  که نیاز آبی براي فعالیت گیرد در زمانی صورت می
دك است، همین مسئله در خصوص کشاورزي بسیار ان

باشد،  وضعیت توزیع مکانی بارندگی نیز قابل مشاهده می
 75درصد از میزان بارندگی در  30مطابق آمار موجود 

 25درصد بارندگی نیز در  70و  درصد وسعت کشور
  ).1386 نام، بی(دهد  درصد مساحت کشور رخ می

در حوزه کشاورزي ایران، به دالیلی همچون 
انتقال آب از منبع به محل مصرف، تلفات زیاد آب تلفات 

در مزارع کشاورزي، نامناسب بودن شکل و اندازه مزارع 
از  آگاهی کشاورزاندر رابطه با میزان آب و نحوه آبیاري، 

هاي مناسب  بهینه سازي مصرف آب، عدم استفاده از شیوه
آبیاري، وکارآیی پایین آبیاري، باعث شده تا تلفات آبیاري 

از این  .یار زیادتر از میانگین آن در سطح جهان باشدبس
هاي اخیر به منظور بهبود راندمان آبیاري،  رو، در سال

اقداماتی در کشور صورت پذیرفته که از مهمترین آنها 
هاي نوین آبیاري  طرح معرفی و گسترش استفاده از سیستم

بوسیله کشاورزان بوده است، در شرایط فعلی، استفاده از 
  هاي نوین آبیاري و مدیریت اقتصادي آب، از  وريفنا

  
جمله راه کارهاي مهم و مؤثر مقابله با بحران کمبود آب 

شود، با گسترش  در بخش کشاورزي محسوب می
هاي نوین آبیاري در سطح مزارع کشور، از طریق  سیستم
درصد  80هاي آبیاري تحت فشار به شیوه بارانی تا  روش

درصد، راندمان بهره وري از  95ا اي ت و در آبیاري قطره
با این ). 1385نوروزي و چیذري، (یابد  آب افزایش می

حال عوامل بازدارنده و پیشبرنده مختلفی در زمینه کاربرد 
هاي جدید آبیاري توسط  و اجرایی کردن فناوري

   .کشاورزان وجود دارد
دالیل متعددي به منظور توجیه؛ عدم توسعه 

توان بیان  ري توسط کشاورزان میهاي نوین آبیا فناوري
نمود؛ نامناسب و گران بودن، ناکامی ترویج در انتقال و 

هاي نوین،  هاي جدید، پیچیدگی فناوري معرفی فناوري
شناخت محدود محققان از کشاورزان، نرخ باالي شکست 

. ها و فقدان تسهیالت اعتباري کافی نوآوري
خود با عنوان در تحقیق ) 1390(پناهنده  )2001رینولدز،(

ي آبیاري تحت فشار ها ستمیسبررسی موانع توسعه 
مطالعه موردي شهرستان بردسکن در استان خراسان (

مشخص نمود که؛ عواملی از قبیل کاهش هزینه ) رضوي
آبیاري، یکپارچگی و عدم پراکندگی اراضی، توصیه 

توانند،  سفیدان، کشاورزان هم محل و همسایگان می ریش
 .گذار باشندهاي نوین آبیاري، تأثیر سیستمرش در پذی
 يها مؤلفه لیتحل، در تحقیقی که با عنوان )1388(فعلی 

 کشاورزانی درباراني اریآبي ها ستمیس رشیپذ بازدارنده
ی انجام داد، موانع موجود را در پنج غرب جانیآذربااستان 

ی بانیپشتی، اجتماعی، جیترو - ی آموزشی، مالدسته عوامل 
عوامل  نیابندي و مشخص نمود، که  تقسیمي ادارو 

عدم  انسیواردرصد از مجموع  80درمجموع حدود 
 کشاورزان نیبی را در باراني اریآبي ها ستمیس رشیپذ

  .می نمودند نییتبی غرب جانیآذربااستان 
در بررسی عوامل مؤثر در ، )2005( 2اوالدل

هاي نوین آبیاري در بین کشاورزان نیجریه  پذیرش روش
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هاي ترویجی به منظور ایجاد  این نتیجه رسید که مالقات به
هاي  انگیزه و آگاهی در کشاورزان از طریق ارائه آموزش

هاي فنی موجود براي  مناسب به منظور رفع پیچیدگی
و به کارگیري این  کشاورزان، از مؤثرترین عوامل تداوم

بخشی جهرمی و زمانی . شودها محسوب میسیستم
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند، که  ، نیز در)2008(

کنند، با باال هنگام آموزش به کشاورزان سعی می مروجین
بردن انگیزه کشاورزان از طریق تطابق مطالب آموزشی با 
نیازهاي کشاورزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها، موجبات 

هاي نوین آبیاري را فراهم  پذیرش و استفاده سیستم
  .سازند

عه انجام شده توسط حیاتی و الري اساس مطالبر
هاي نوین آبیاري، ، پذیرندگان و کاربران فناوري)1379(

گروه ویژه و به نسبت همگنی از کشاورزان بودند، که 
داراي واحدهاي زراعی وسیع و تجربه کاري طوالنی بوده 
و سطح تحصیالت باالیی نسبت به عموم کشاورزان داشته 

پیشرو منطقه خود محسوب اورزان و همچنین در زمره کش
   .شدندمی

ها حاکی است؛ تحقیقات انجام شده، در بررسی
هاي نوین آبیاري، اکثراً از دیدگاه  زمینه گسترش سیستم

گذار هاي تأثیر ی موانع و تسهیل کنندهکشاورزان به بررس
در این زمینه پرداخته است، آنچه مشخص است؛ بررسی 

تجزیه و تحلیل نقاط همه جانبه روند اقدامات گذشته و 
قوت و ضعف موجود در زمینه موانع آبیاري تحت فشار، 

هاي کار شده و سطوح گوناگون  عالوه بر گسترگی زمینه
بررسی از دیدگاه کارشناسان  موجود در این زمینه، نیاز به

تر شدن وضعیت  وزارت جهاد کشاورزي به منظور روشن
باً مغفول واقع حال جوامع روستایی دارد، که این مساله غال

شده و صرفاً از دیدگاه کشاورزان مورد بررسی قرار 
گیرد؛ در صورتی که شناسایی میزان آگاهی و درك  می

کارشناسان حوزه آب و خاك از دالیل رفتاري کشاورزان 
تواند به درك متقابل بین کشاورزان و  منطقه، می

ها و شناسایی عوامل  کارشناسان در زمینه توسعه نوآوري
هیل کننده در این زمینه بیانجامد، لذا در این تحقیق تس

سعی شده است تا با توجه به ادبیات ذکر شده در 
خصوص این موضوع و اخذ تجربیات کارشناسان وزارت 

و با توجه مدل به دست آمده در زمینه  جهاد کشاورزي
هاي نوین آبیاري  عه سیستمهاي توس موانع و تسهیل کننده

و شناسایی این مساله مهم پرداخته  ، به بررسی)1 شکل(
  .شود

  
  ها مواد و روش

تحقیق حاضر از لحاظ نوع، کاربردي است که با 
جامعه آماري . استفاده از روش پیمایشی انجام شده است

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان این تحقیق را 
اند که به روش تمام  تشکیل داده N=70(3(تهران و البرز 

دلیل انتخاب این افراد به . شماري مورد سئوال واقع شدند
این جهت بود که تحقیقات مشابه انجام شده در این زمینه، 
بیشتر بر روي کشاورزان تمرکز داشته است؛ در حالی که 
آگاهی کارشناسان ستادي از دالیل توسعه و عدم توسعه 

ي بوسیله کشاورزان، به عنوان هاي نوین آبیار سیستم
ریزان و سیاستگذاران در این زمینه  گیرندگان، برنامه تصمیم

  .ضروري است
هاي تهران و البرز در منطقه  واقع شدن استان

خشک و نیمه خشک، داشتن اراضی وسیع کشاورزي با 
تنوع باالي کشت و نیاز به گسترش هر چه بیشتر 

ها، ضرورت توجه  انهاي نوین آبیاري در این است سیستم
هاي نوین آبیاري را در این مناطق چندین برابر  به سیستم

همچنین با توجه به مرکزیت این دو استان، مدل . سازد می
هاي  تواند الگویی براي گسترش سیستم شناسائی شده می

   .نوین آبیاري در سایر نقاط کشور باشد
اي  گیري در این تحقیق، پرسشنامهابزار اندازه

کل از سه بخش بود که با استفاده از مرور منابع متش
هاي  کننده سیستم موجود در زمینه موانع و عوامل تسهیل

نوین آبیاري و مصاحبه با کارشناسان وزارت جهاد 
کشاورزي که در زمینه آبیاري تخصص داشتند، در قالب 

طراحی ) خیلی کم -خیلی زیاد (طیف لیکرت پنج قسمتی 
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  .اي کارشناسان مذکور اختصاص داشت حرفههاي فردي و  ه به شناسایی ویژگیبخش اول پرسشنام. شد
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )یافته هاي تحقیق: منبع(مدل چارچوب نظري تحقیق  - 1شکل 
  

هاي  بخش دوم مربوط به شناسایی تسهیل کننده
آبیاري توسط کشاورزان از نوین هاي  توسعه سیستم

از منافع  آگاهی بهره برداران: شامل(دیدگاه کارشناسان 
هاي ترویجی، همکاي واحدهاي اجراي سیستمها، فعالیت

بود و بخش سوم ....) ذیربط، مزیت نسبی، نظارت و
هاي نوین آبیاري  مربوط به شناسایی موانع توسعه سیستم

پایین بودن میزان تسهیالت، : شامل(توسط کشاورزان 
هنجارهاي ذهنی، هزینه ها،  پیچیدگی کار با این سیستم

از دیدگاه ....) اجراي سیستم، خرد بودن اراضی و
  .کارشناسان بود

به منظور حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه 
طراحی شده، ازضریب آلفاي ترتیبی بهره گرفته شد که 

شناسائی موانع و  به منظورهاي منتخب طی پاالیش گویه
هاي نوین آبیاري توسط  کننده سیستم عوامل تسهیل

به دست  Rبا استفاده از نرم افزار  91/0کشاورزان، ضریب 
آمد که نشان از مناسبت پرسشنامه مورد استفاده به منظور 

  .ها داشت جمع آوري داده
ها با استفاده از روش  در مرحله بعد، تحلیل داده

به عنوان یک روش ) Rنوع ( تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیلی چند متغیره و هم وابسته با استفاده از نرم افزار 

SPSS پس از حذف و پاالیش  و صورت گرفت

گویه  39هاي استخراجی، از  متغیرهاي وارد نشده در عامل
گویه  20هاي نوین آبیاري،  مرتبط با موانع توسعه سیستم

همچنین از  .م گردیدکه نهایتاً در پنج دسته تقسی باقی ماند
گویه مرتبط با عوامل تسهیل کننده سیستم هاي نوین  39

گویه از طریق تحلیل عاملی بر اساس معنی  12آبیاري نیز 
و آزمون بارتلت باقی  KMOداري شاخص هاي برازش 

  .در سه دسته تقسیم بندي گردید وماند 
در مرحله بعد، با استفاده از آزمون همبستگی 

بین عوامل شناخته شده به عنوان موانع و  پیرسون، رابطه
هاي نوین آبیاري بر توسعه این  هاي سیستم تسهیل کننده

ها توسط کشاورزان، مورد ارزیابی قرار گرفت و  سیستم
 Lizrel 8.5نهایتا با استفاده از تحلیل مسیر که با نرم افزار 

انجام پذیرفت، اثرات مستقیم و غیر مستقیم عواملی که 
داري با توسعه سیستم هاي نوین آبیاري  معنیرابطه 

  .داشتند، شناسایی شدند
  

  نتایج
  هاي فردي و حرفه اي کارشناسان جهاد کشاورزي ویژگی

هاي به دست آمده از اعضاي جامعه آماري  یافته
هاي تهران و البرز،  در سازمان جهاد کشاورزي استان

درصد افراد مورد پژوهش،  70مشخص نمود که حدود 

عوامل سیاست گذاري و 
  برنامه ریزي

شناسایی عوامل و موانع  
ي نوین ها ستمیستوسعه 

  آبیاري
  اقلیم وعوامل 

  توپوگرافی
 

  عوامل
  فردي

 

  عوامل فرهنگی 
  و اجتماعی

  عوامل پشتیبانی
  و فنی 

 

  عوامل
  اقتصادي و مالی
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از نظر سطح تحصیالت، اکثریت  .کارشناسی داشتند پست
درصد  76حدود  .کارشناس ارشد بودند) درصد 47(آنها 

از پاسخگویان، مرد بوده و به لحاظ سابقه خدمت، حدود 
از نظر  .سال سابقه خدمت داشتند 15نیمی از افراد بیش از 

محل خدمت نیز حدود یک سوم آنها در سطح سازمان 
غول به کار بودند و به لحاظ سنی نیز جهاد کشاورزي مش

  .سال سن داشتند 40درصد از افراد زیر  53حدود 
  

-تحلیل سازو کارهاي مؤثر بر توسعه و عدم توسعه سیستم

  هاي نوین آبیاري
اي مربوط ه به منظور تشخیص مناسب بودن داده

هاي  هاي مؤثر بر توسعه سیستم کننده به موانع و تسهیل
نوین آبیاري توسط کشاورزان، از آزمون بارتلت و 

هاي ارائه شده  مطابق یافته .استفاده گردید KMOشاخص 
و  99/0، معنی داري آزمون بارتلت در سطح 1در جدول 

از همبستگی و مناسبت  KMOمقدار مناسب شاخص 
 .نماید یت میمتغیرهاي مورد نظر براي تحلیل عاملی حکا

گویه  39مطابق نتایج به دست آمده در تحلیل عاملی، از 
هاي  کننده هاي موانع و تسهیل شناسایی شده در زمینه

گویه و  20هاي آبیاري تحت فشار، در مورد موانع  سیستم
مطابق . گویه باقی ماند 12ها نیز  کننده در مورد تسهیل

ناسایی شده گویه ش 20، 2هاي ارائه شده در جدول  یافته
هاي آبیاري تحت فشار  در مورد موانع توسعه سیستم

هاي  آگاهی کشاورزان، مشکالت فنی، هزینه(درپنج دسته 
) و رضایت کشاورزان پیشرو گذاري اجرائی، سیاست

  .تقسیم بندي شدند
هاي  هاي توسعه سیستم کننده در حوزه تسهیل

دانش (گویه باقی مانده، در سه دسته  12نوین آبیاري نیز 
فنی کشاورزان، وضوح مزایاي نسبی و نظارت و همکاري 

هاي استخراج شده  عامل. تقسیم بندي شدند) ها سازمان
همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس 

) 2(ها، در جدول هاي  تجمعی براي موانع و تسهیل کننده
  .نمایش داده شده است) 3(و 

  و آزمون بارتلت به همراه سطح معنی داري موانع توسعه آبیاري تحت فشار KMOمقدار  - 1جدول 
 داري آزمون بارتلت سطح معنی آزمون بارتلت KMO   سازو کارها

 000/0 843/2117 773/0  موانع
 000/0 081/1521 753/0  ها تسهیل کننده

  
  عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی - 2جدول 
 فراوانی تجمعی درصدواریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ها

 864/17 864/17 717/5 آگاهی کشاورزان
 041/33 177/15 857/4 مشکالت فنی اجراي آبیاري تحت فشار

 727/47 686/14 75/4 رضایت کشاورزان پیشرو 

 270/11 543/13 334/4 هزینه هاي اجرایی
 403/72 133/11 563/3 هاي دولتی گذاري سیاست

 
  عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی - 3جدول 
 فراوانی تجمعی درصدواریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ها

 234/14 234/14 56/4 وضوح مزایاي نسبی
 639/25 405/11 65/3 نظارت و همکاري سازمانها

 734/36 095/11 55/3 دانش فنی کارشناسان
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  متغیرهاي تاثیر گذار به عنوان موانع توسعه آبیاري تحت فشار توسط کشاورزان - 4 جدول
 عاملی بار متغیرها                                   عامل ها

 769/0 سطح دانش بهره برداران 
 572/0 آگاهی بهره برداران از منافع اجراي سیستم آبیاري تحت فشار   آگاهی کشاورزان

 556/0 آگاهی بهره برداران از شرایط و میزان تسهیالت پرداختی  
 513/0 پیش زمینه هاي ذهنی بهره برداران 
 734/0 پیچیدگی کار با سیستم هاي نوین آبیاري 

 611/0 کمیت و کیفیت فعالیت شرکتهاي مجري و پیمانکار مشکالت فنی اجراي آبیاري تحت فشار
 596/0 کمیت و کیفیت فعالیت شرکت هاي مشاور و طراح 
 584/0 هزینه هاي اجرایی سیستم هاي نوین آبیاري 

 809/0 رضایت کشاورزان پیشرو و نحوه معرفی این کشاورزان به سایرین 
 689/0 شناخت بهره برداران از سیستم هاي نوین آبیاري  رضایت کشاورزان پیشرو

، دوستان و همکاران بر ...)کدخدا، اعضاي شوراي محلی روستا و (نقش رهبران محلی روستایی   
 رفتار بهره برداران

568/0 

 543/0 پایین بودن سن بهره برداران 
  718/0 اجراییتناسب برنامه هاي تکلیفی دولت با ظرفیت  
مدیریت و نحوه اجراي برنامه هاي دولت در توسعه سیستم هاي نوین آبیاریدر سطح جهاد  هاي دولتی سیاست گذاري

  کشاورزي استان
663/0  

  581/0  سیاستهاي کالن دولت در توسعه سیستم هاي نوین آبیاري 
  522/0  آبیاريکمیت و کیفیت دستورالعملهاي موجود در ارتباط با سیستمهاي نوین  
  808/0 )استیجاري و مشاع(وضعیت مالکیت آب و زمین  

  799/0 خرد بودن اراضی هاي اجرایی هزینه
  783/0  تخصیص بودجه و اعتبارات ساالنه 

  
عامل ) 2(هاي حاصل از جدول  بر اساس یافته

با مقدار ویژه ) آگاهی کشاورزان(اول شناسایی شده 
درصد واریانس  18به تنهایی تبیین کننده حدود  717/5

کل موانع توسعه آبیاري تحت فشار از دیدگاه کارشناسان 
مشکالت فنی و نبود (عامل دوم . نمایدرا تبیین می

با مقدار ویژه ) اطالعات در این زمینه از سوي کشاورزان
یانس مربوط به موانع را تبیین درصد وار 15حدود  857/4
  .کندمی

با مقدار ) رضایت کشاورزان پیشرو(عامل سوم 
درصد واریانس کل را تبیین  15حدود  750/4ویژه 

هاي اجرایی  هزینه(در نهایت عامل چهارم و پنج . نماید می
به ترتیب با مقادیر ویژه ) هاي دولتی گذاري و سیاست

درصد واریانس کل را تبیین  25حدود ) 3.563و  4.334(
وع پنج عامل شناخته شده به عنوان در مجم. نمایند می

موانع تاثیر گذار در توسعه آبیاري نوین از سوي 
س درصد از کل واریان 72کشاورزان، توانائی تبیین حدود 

 72توان بیان داشت که باشد؛ به عبارتی میرا دارا می

درصد موانع موجود بر سر راه کشاورزان در توسعه 
کارشناسان، تحت تاثیر هاي آبیاري نوین از دیدگاه  سیستم

وضعیت . پنج عامل شناسایی شده در تحقیق است
گیري متغیرها در عوامل با فرض واقع شدن متغیرهاي  قرار

بعد از چرخش عامل ها به  50/0با بار عاملی بزرگتر از 
) 4(روش واریمکس و نامگذاري عامل ها به شرح جدول 

  .ارائه شده است
عامل  ،3 لجدوهاي حاصل از  بر اساس یافته

کننده در  اول شناسایی شده به عنوان مهمترین عامل تسهیل
از اجراي  وضوح مزایاي نسبی، توسعه آبیاري تحت فشار

به  56/4مقدار ویژه این عامل  .این شیوه آبیاري بوده است
درصد  14دست آمده که به تنهایی تبیین کننده حدود 

 .باشد میهاي آبیاري تحت فشار  کننده واریانس کل تسهیل
نظارت و همکاري عامل دوم شناسایی شده، مربوط به 

اجراي آبیاري تحت فشار براي نسبت به  ها سازمان
توانایی تبیین  ،65/3ویژه باشد که با مقدار میکشاورزان 
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ها را بر  یل کنندهدرصد از واریانس کل تسه 11حدود 
  .عهده دارد

با ) دانش فنی کارشناسان(در نهایت عامل سوم 
درصد از  10توانایی تبیین حدود  3.55دار ویژه مق

به طور . کننده را بر عهده دارد واریانس کل عوامل تسهیل
توانایی تبیین  3 جدولگانه معرفی شده در  عوامل سه کلی

به عبارتی  .درصد واریانس کل را دارا می باشند 37حدود 
درصد  37می توان بیان نمود که این سه عامل حدود 

ربوط به تسهیل توسعه آبیاري نوین توسط تغییرات م
گیري متغیرها در  وضعیت قرار .کشاورزان را بر عهده دارند

ا فرض واقع شدن متغیرهاي با بار بکننده  تسهیل عوامل
ها به روش  بعد از چرخش عامل 5/0عاملی بزرگتر از 

هاي مربوطه به شرح در  واریمکس و نامگذاري عامل
  .ارائه شده است) 5(جدول 

هاي  هاي سیستم تحلیل همبستگی موانع و تسهیل کننده
  نوین آبیاري

به منظور مشخص نمودن رابطه بین متغیرهاي 
شناسایی شده از طریق تحلیل عاملی موانع و تسهیل 

هاي نوین آبیاري بوسیله  هاي توسعه سیستم کننده
. کشاورزان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

از بین هشت ) 6(ارائه شده در جدول هاي  مطابق یافته
متغیر مستقل وارد شده در معادله، سه متغیر آگاهی 

هاي نوین آبیاري، هزینه هاي اجرائی  کشاورزان از سیستم
ها و رضایت کشاورزان پیشرو نسبت به سیستم  این سیستم

داري را در  هاي نوین آبیاري، توانست رابطه مثبت و معنی
هاي نوین آبیاري  وسعه سیستمسطح یک درصد نسبت به ت

  .برقرار نماید

  هاي توسعه آبیاري تحت فشار متغیرهاي تاثیر گذار به عنوان تسهیل کننده - 5جدول 
 بار عاملی متغیرها عامل ها

  799/0 شناخت کارشناسان از سیستم هاي نوین ابیاري  
  745/0 کارشناسان مرتبط با توسعه سیستم هاي نوین آبیاريرضایت شغلی  دانش فنی کارشناسان

  708/0 آگاهی کارشناسان از منابع آبی و راهکارهاي مقابله با کم آبی در کشاورزي  
  569/0 آموزش ضمن خدمت کارشناسان 
 752/0 مزیت هاي نسبی پس از اجراي سستم هاي نوین آبیاري 
 701/0  پیامدهاي مثبت اجراي سیستم 

 688/0 کیفیت لوازم و تجهیزات و دسترسی به خدمات پس از فروش وضوح مزایاي نسبی توسعه آبیاري تحت فشار
  665/0 ...هاي بالعوض و  اعطاي وا م 
 584/0  در دسترس بودن لوازم و تجهیزات 
   
 695/0 ...)وزارت نیرو، بانک کشاورزي و (همکاري سایر سازمان هاي متولی  

 656/0 همکاري سایر معاونت هاي اجرایی وزارت جهاد کشاورزي هاي متولی همکاري سازماننظارت و 
نظارت و پیگیري سایر دستگاه هاي خارج از مجموعه وزارت جهاد کشاورزي بر عملکرد و  

 پیشرفت اجراي سیستم در کشور
598/0 

  
  همبستگی متغیرهاي مستقل با توسعه سیستم هاي نوین کشاورزي توسط کشاورزان - 6جدول 

  *سطح معنی داري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها
  *001/0  43/0  آگاهی کشاورزان

  31/0  10/0  مشکالت فنی اجراي آبیاري تحت فشار
  29/0  12/0  دانش فنی کارشناسان

  60/0  05/0  سیاست گذاري هاي دولتی
  *001/0  38/0  هاي اجراییهزینه 

  *001/0  24/0  رضایت کشاورزان پیشرو 
  76/0  9/0  وضوح مزایاي نسبی توسعه آبیاري تحت فشار

  63/0  13/0  نظارت و همکاري سازمان هاي متولی
* P≤0/01 
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  هاي نوین آبیاري تحلیل مسیر موانع توسعه سیستم
مسیر، ابتدا موانع و به منظور انجام تحلیل 

، آگاهی کشاورزان(هاي شناخته شده  تسهیل کننده
هاي  مشکالت فنی، دانش فنی، سیاست گذاري، هزینه

اجرائی، رضایت کشاورزان پیشرو، وضوح مزایاي نسبی 
هاي  و نظارت و همکاري سازمان توسعه آبیاري نوین

از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، به منظور پیش ) متولی
هاي نوین آبیاري  میزان تأثیر بر متغیر توسعه سیستمبینی 

مطابق  .توسط کشاورزان وارد معادله رگرسیون شدند
از هشت عامل وارد  )7(هاي ارائه شده در جدول  یافته
هاي ، هزینهآگاهی کشاورزانسه مانع  در معادله، شده

هاي نوین و رضایت کشاورزان پیشرو از سیستماجرایی 
داري با توسعه  رابطه مستقیم و معنیتوانست  ،آبیاري
مدل تحلیل مسیر (د باشهاي نوین آبیاري داشته  سیستم

  .)ارائه شده است 2همراه با معادله رگرسیونی در شکل 

  آبیاريضرایب رگرسیون مدل در پیش بینی تأثیرات موانع و تسهیل کننده هاي توسعه سیستم هاي نوین  - 7 جدول
  سطح معنی داري  نسبت بحرانی  خطاي معیار  ضرایب رگرسیون  متغیرها

  *0001/0  24/2  27/0  87/0  آگاهی کشاورزان
  41/0  91/2  23/0  35/0  مشکالت فنی

  11/0  63/1  42/0  37/0  دانش فنی
  52/0  37/2  19/0  42/0  سیاست گذاري

  *0001/0  45/1  21/0  67/0  هزینه هاي اجرایی
  *0001/0  18/1  19/0  54/0  پیشرو رضایت کشاورزان

  21/0  09/2  23/0  29/0  وضوح مزایاي نسبی
  16/0  87/2  25/0  34/0  ها نظارت و همکاري سازمان

  001/0P≤*  
  
 

  
87/0 

                                                                                  35/0        

                 37/0 

                                    42/0                            

 
                                                                                                 67/0 

                                                                                       54/0     

                            29/0           
                   34/0    

  
  
  

  مدل تحلیلی معادله رگرسیون - 2شکل 
  

گویاي این مطلب است ) 8(و جدول ) 2(شکل 
در موانع پنج گانه ) تغییر(که به ازاي یک واحد افزایش 

 54/0، 67/0، 87/0معرفی شده در تحقیق، به ترتیب 
توسط هاي نوین آبیاري  توسعه سیستم دردرصد 

توان گفت که  بنابر این می .شودایجاد میتغییر کشاورزان 
اجرایی و آگاهی کشاورزان، هزینه هاي (این سه عامل 

هاي نوین با توسعه سیستم) کشاورزان پیشرو رضایت
در مرحله  .اند ابطه مثبت و مستقیمی برقرار کردهآبیاري ر

 دانش فنی

 آگاهی کشاورزان

  سیاست گذاري

 هزینه هاي اجرایی

 هاي نوین آبیاري توسعه سیستم

 رضایت کشاورزان پیشرو

 وضوح مزایاي نسبی
 نظارت و همکاري سازمانها

 مشکالت فنی
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به عنوان متغیر  آگاهی کشاورزان، عامل 3دوم مطابق شکل 
 ،هاي اجرایی و رضایت کشاورزان پیشرو وابسته و هزینه

  .اند هدمستقل وارد معادله رگرسیون شبه عنوان متغیرهاي 

                                                                            28/0 

                                                                                                                                                 47/0                                                                  
    06/0   

  
  هاي نوین آبیاريتوسعه سیستمهی کشاورزان نسبت به مدل تحلیلی معادله رگرسیون در پیش بینی آگا -  3شکل

 
  هاي نوین آبیاري توسط کشاورزان توسعه سیستمضرایب رگرسیون مدل در پیش بینی موانع  8جدول 

  داريسطح معنی  نسبت بحرانی  خطاي معیار  ضرایب رگرسیون  متغیرها
  003/0  94/2  08/0  28/0         پیشرورضایت کشاورزان 

  001/0  57/1  05/0  06/0هزینه هاي اجرایی            
  

مقدار ) 8(جدول ارائه شده در طبق نتایج 
متغیرهاي رضایت کشاورزان و براي ضرایب رگرسیون 

و مقدار ) 06/0و  28/0(به ترتیب هاي اجرایی، هزینه
، باالتر از در نظر گرفته شدهنسبت بحرانی براي مسیر 

نمود که رضایت  توان بیان بنابر این می. باشدمی 96/1
هاي نوین آبیاري در آگاهی کشاورزان کشاورزان از سیستم

گذار است و هاي نوین آبیاري تأثیرسعه سیستمنسبت به تو
با افزایش یک انحراف استاندارد در وضعیت رضایت 

نسبت به توسعه  آگاهی کشاورزانکشاورزان پیشرو، 
افزایش صد در 28/0هاي نوین آبیاري به میزان  سیستم

هاي نوین آبیاري  ی سیستمیهاي اجرا هزینه .خواهد یافت
به سمت توسعه  آگاهی کشاورزانداري بر  نیز تأثیر معنی

توان  به عبارتی می ؛هاي نوین آبیاري داشته است سیستم
هاي نوین  هاي اجراي سیستم هزینهدر بیان نمود که هر چه 

منظور توسعه ، آگاهی آنها به ایجاد شودآبیاري تسهیل 
  .یابد اینگونه سیستم ها نیز افزایش می

در مرحله سوم رضایت کشاورزان پیشرو به 
هاي اجرایی به عنوان متغیر  عنوان متغیر مستقل و هزینه

) 9(با توجه به نتایج جدول  .وابسته وارد معادله شدند
، خطاي 11/0هاي اجرایی با مقدار ضریب رگرسیون  هزینه

تأثیر معنی داري بر  09/2بحرانی  و نسبت 06/0معیار 
یعنی با افزایش یک  ؛رضایت کشاورزان داشته است

رضایت  هاي اجرایی، هانحراف استاندارد در هزین
بهبود  11/0هاي نوین آبیاري به میزان  کشاورزان از سیستم

هاي اجرایی به عنوان  ، هزینهدر مرحله سوم .خواهد یافت
ن متغیر وابسته وارد متغیر مستقل و دانش فنی به عنوا

نیز معرف مدل تحلیلی معادله ) 4(شکل  .معادله شدند
رگرسیون در پیش بینی نقش هزینه هاي اجرایی بر 

  .رضایت کشاورزان است
    

                                                              11/0  
  

  مدل تحلیلی معادله رگرسیون در پیش بینی توسعه کشاورزان به سمت سیستم هاي نوین آبیاري - 4شکل 
  

  ضریب رگرسیون مدل در پیش بینی موانع اجتماعی توسعه کارآفرینی - 9جدول 

  
  

  Sig  نسبت بحرانی  خطاي معیار  رگرسیون ضریب  مدل                         
  037/0  09/2  06/0  11/0  هزینه هاي اجرایی         رضایت کشاورزان

 رضایت کشاورزان پیشرو 

 هزینه هاي اجرایی

 آگاهی کشاورزان

 رضایت کشاورزان  هزینه هاي اجرایی
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  اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته توسعه سیستم هاي نوین آبیاري - 10جدول 
  کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  متغیرها

  87/0  -  87/0  آگاهی کشاورزان
  73/0  06/0  67/0  هزینه هاي اجرایی
  82/0    28/0  54/0  رضایت کشاورزان

    
  

  28/0  
  

      87/0  67/0     06/0  
  

    
  54/0  

  
  مدل نهایی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم هاي نوین آبیاري - 5شکل 

  
  جمع بندي نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلف

از آنجایی که تحلیل مسیر عالوه بر تأثیرات 
مستقیم و همزمان بر متغیرهاي مستقل، تأثیر غیرمستقیم 

دهد، در ادامه به توضیح متغیرهاي تأثیر  نیز نشان میآنها را 
گذار بر متغیر وابسته توسعه سیستم هاي نوین آبیاري 

اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل ) 10(جدول . پردازیم می
هاي  متغیرهاي مستقل را بر متغیر وابسته توسعه سیستم

نوین آبیاري بوسیله کشاورزان به طور خالصه نشان 
ا توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر دهد و ب می

مدل نهایی عوامل مؤثر ) 10(در مراحل مختلف و جدول 
بر توسعه سیستم هاي نوین آبیاري را می توان به صورت 

  .نشان داد 5شکل 
ورت مستقیم بر متغیر توسعه متغیرهایی که به ص

: عبارت بودند از اند هاي نوین آبیاري تأثیر گذاشته سیستم
هاي اجرایی و رضایت کشاورزان  آگاهی کشاورزان، هزینه

هاي د به صورت مستقیم بر توسعه سیستمان پیشرو توانسته
-از سیستم آگاهی کشاورزان .گذار باشندنوین آبیاري تأثیر

هاي نوین آبیاري، متغیري است که بعد از متغیر توسعه 
غیر وارد معادله شده و به عنوان متهاي نوین آبیاري سیستم

ر آگاهی میزان تأثی .وابسته در نظر گرفته شده است

 87/0بر با هاي نوین آبیاري براکشاورزان بر توسعه سیستم
دهد به ازاي یک واحد انحراف  بوده است که نشان می

هاي نوین آبیاري ندارد در سطح آگاهی، توسعه سیستماستا
یافت، همچنین  واحد افزایش خواهد 87/0نیز به میزان 

هاي هاي اجرایی بر میزان توسعه سیستمان تأثیر هزینهمیز
دهد، به  بوده است، که نشان می 67/0بر با نوین آبیاري برا
هاي د انحراف استاندارد در سطح هزینهازاي یک واح

 واحد 67/0اجرایی، میزان توسعه کشاورزان به میزان 
افزایش خواهد یافت، میزان تأثیر رضایت کشاورزان 

 54/0بر با براهاي نوین آبیاري توسعه سیستمبر پیشرو 
دهد، به ازاي یک واحد تغییر در بوده است، که نشان می

 54/0میزان رضایت کشاورزان، میزان توسعه به میزان 
  .واحد تغییر خواهد یافت

مستقیم بر متغیر متغیرهایی که به صورت غیر
: از عبارتند اندهاي نوین آبیاري تاثیر گذاشته تمتوسعه سیس

به صورت غیر مستقیم و به واسطه که هاي اجرایی  هزینه
بر روي  28/0آگاهی کشاورزان با ضریب مسیر متغیر 
یعنی با حل  .تاثیر گذاشته است هاي نوین آبیاري سیستم

هاي نوین  هاي اجرایی سیستم مسائل مرتبط با هزینه
آبیاري، سطح آگاهی کشاورزان و تبعات منفی که از 

 هزینه هاي اجرایی آگاهی کشاورزان

 رضایت کشاورزان     توسعه سیستم هاي نوین آبیاري



  465/  1396/  3شماره /  31جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

در ذهن آنها وجود دارد، برطرف ها  تمیساجراي این س
شود و بوسیله رفع مسائل مرتبط با آگاهی، مشکالت  می

. یابد هاي نوین آبیاري نیز بهبود می تمناشی از توسعه سیس
همچنین سطح رضایت کشاورزان و معلومات و اطالعات 

به صورت غیر مستقیم از طریق دو متغیر آگاهی نیز آنها 
هاي اجرایی و از دو مسیر زیر بر کشاورزان و هزینه 

  :تأثیر گذاشته است هاي نوین آبیاري توسعه سیستم

  هاي اجرایی هزینههاي نوین آبیاري              آگاهی کشاورزان                   توسعه سیستم )مسیر الف 
  رضایت کشاورزان             آگاهی کشاورزان            هزینه هاي اجرایی     هاي نوین آبیاري       یستمتوسعه س) مسیر ب  

  شاخص هاي برازش مدل عوامل مؤثر بر توسعه سیستم هاي نوین آبیاري توسط کشاورزان - 11جدول 
  دامنه قابل قبول               معادل فارسی  عالمت اختصاري  شاخص

)Joreskag and Sorbom, 1989(  
مقدار شاخص در 
  مدل تدوین شده  

  تطبیقی
  

CFI 
TLI 

  شاخص برازش تطبیقی
  لویس-شاخص توکر

1 -90/0  
1 -90/0  

97/0  
91/0  

  PNFI  مقتصد
RMSEA 

  شاخص برازش مقتصد هنجار شده
  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

1 -50  
05/0 -0  

53/0  
042/0  

  CMIN/DF  مطلق
GFI  

AGFI  

  کاي اسکوئر بهنجار شده
  نیکویی برازششاخص 

  صالح شدهشاخص نیکویی برازش ا

3 -2  
1 -90/0  
1 -90/0  

44/2  
99/0  
91/0  

  Chi-Square کاي اسکوئر  
  سطح معنا داري

  وابسته به حجم نمونه
  وابسته به حجم نمونه

44/2  
12/0  

  
) 11(جدول شماره ارائه شده در طبق نتایج 

هاي برازش براي ارزیابی مدل تدوین شده  مقایسه شاخص
که در  دهد میبا نقاط برش براي هر یک از آنها نشان 

مدل را مورد تأیید و  ،هاي گردآوري شده مجموع داده
براي بررسی برازش این مدل از . دهند رار میحمایت ق

اولین شاخصی که در  .هاي متعددي استفاده شد شاخص
هاي  قیقات، براي بررسی برازش تمام روشتح غالب

شود، آزمون مجذور کاي  معادالت ساختاري ارائه می
این آماره میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده  .است اسکوئر

گیرد و عدم معناداري آن،  و برآورد شده را اندازه می
در این مدل مقدار  .دهد ها نشان می برازش مدل را با داده

 12/0که در سطح  44/2برابر است با اسکوئر  کايمجذور 
باشد و نشان دهنده قابل قبول بودن مدل  غیر معنادار می

  .باشد می
  

  گیريبحث و نتیجه
کننده آب  ترین مصرف بخش کشاورزي، عمده

در حالی است که توزیع آب  این .رود در ایران به شمار می
از لحاظ زمانی و مکانی، اغلب منطبق بر نیازهاي این 

رغم محدودیت آب در کشور،  علی .باشد بخش نمی
متأسفانه استفاده از آن در بخش کشاورزي داراي مصرف 

آبیاري در ایران اغلب با شیوه سنتی و به  .اي نیست بهینه
هاي به  پذیرد که طبق گزارش صورت سطحی انجام می

درصد آب  60بیش از  ،عمل آمده از این نحوه آبیاري
از این رو هدف از  .رود به هدر میدر این شیوه زراعی 
هاي  کننده ین پژوهش، شناسایی موانع و تسهیلانجام ا

کارشناسان جهاد هاي نوین آبیاري از دیدگاه  توسعه سیستم
  .باشد میهاي تهران و البرز  کشاورزي استان

هاي ارائه شده در بحث تحلیل  مطابق یافته   
عاملی، در قسمت شناسایی موانع موجود در این زمینه، از 

هاي  ساز و کار شناسایی شده بر اساس یافته 39بین 
گذار  ساز و کار به عنوان مهمترین عوامل تأثیر 20تحقیق، 

هاي نوین آبیاري در بین به عنوان مانع توسعه سیستم
آگاهی ) عامل(اندند که در پنج دسته کشاورزان باقی م

کشاورزان نسبت به این نوع سیستم، مشکالت فنی اجراي 
هاي ، سیاست گذاريرضایت کشاورزان پیشروآبیاري، 

نتایج به . بندي گردیدهاي اجرائی تقسیمو هزینه دولتی
تحقیقات در این حوزه نیز نشان دست آمده در سایر 
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 حیاتی و(کشاورزان  دهد که فقدان آگاهی از جانب می
و عدم اطالع رسانی به موقع از جانب ) 1379الري، 

، هزینه هاي باالي )1386سلطانیان، (کارشناسان امر 
شاه (اجراي این طرح و کوچک و خرد بودن اراضی 

ناسایی شده در ، از جمله مهمترین موانع ش)1381پسند، 
-هاي نوین آبیاري در سطح مزرعه میزمینه توسعه سیستم

  .باشد
ل کننده هاي مؤثر بر توسعه در خصوص تسهی

سؤال در نظر گرفته  39هاي نوین آبیاري، از بین سیستم
هاي گویه با توجه به شاخص 12منظور،  شده براي این

) KMOآزمون بارتلت و شاخص (تحلیل عاملی اکتشافی 
، دانش فنی کارشناسانباقی ماندند، که در سه دسته 

ري نوین و نظارت و توسعه آبیاوضوح مزایاي نسبی 
  .هاي متولی تقسیم شدهمکاري سازمان

وضوح  )2010و گوئل،  ینشاوراج( بنا به اعتقاد   
توانست به عنوان  هاي نسبی براي کشاورزان، می مزیت

هاي عوامل تأثیر گذار بر توسعه سیستمیکی از مهمترین 
  .نوین آبیاري در بین کشاورزان باشد

هاي به دست آمده در تحقیق،  مطابق دیگر یافته
اخته شده به عنوان موانع و از بین متغیرهاي شن

غیر میزان هاي نوین آبیاري، سه مت هاي سیستمنندهک تسهیل
ت هاي اجرایی و میزان رضایآگاهی کشاورزان، هزینه

هاي نوین آبیاري  کشاورزان پیشرو از اجراي سیستم
هاي نوین  سیستمداري را با توسعه  یتوانستند رابطه معن

هاي  همچنین این متغیرها مطابق یافته .آبیاري برقرار نمایند
ر، تأثیر مستقیمی بر تحلیل مسیقسمت به دست آمده در

بر . است توسط آنها داشته هاي نوین آبیاريتوسعه سیستم
گیري هر چه بیشتر از یافته ها و این اساس به منظور بهره

توان پیشنهادهاي زیر را  یدر سطح اجرا، منتایج ارائه شده 
  :ارائه نمود

ــزاري دوره ــاي   برگ ــاه ه ــانی وکارگ ــاي پودم ه
آموزشی ارتقاء دانش کارشناسان و مـزارع الگـویی سـبب    

مور توسط انجام این ا .گردند افزایش آگاهی بهربرداران می
تواند عدم آگاهی راکه یکی از  وزارت جهاد کشاورزي، می

از پیش روي ، است یاريهاي نوین آبتوسعه سیستم موانع
هاي نوین آبیاري در اسـتان هـاي تهـران و    توسعه سیستم

 .البرز بردارد

در اختیار قرار دادن تسهیالت کم بهره و طوالنی 
هاي نوین آبیاري، با توجه هزینه باالي اجراي سیستممدت 

هـاي نـوین    هر چه بیشـتر سیسـتم  اقدامی مؤثر در اجراي 
 .آید ار میآبیاري توسط کشاورزان به شم

هــاي تــوجیهی بــراي آگــاهی  برگــزاري کــالس
هـاي  سـعه سیسـتم  کشاورزان پیشرو نقش به سزایی در تو

نوین آبیاري دارد، لذا آگاهی آنها نسبت به مزایاي استفاده 
بب افـزایش دانـش سـایر    هاي نوین آبیاري، سـ  از سیستم

 .گردد کشاورزان می

هـاي نـوین   وضوح مزایاي نسبی اجراي سیستم
کـه بـا    از نتایج بدست آمده در این تحقیق اسـت  ،آبیاري

هاي  توجه به این موضوع دولت بایستی با اجراي سیاست
 .تشویقی، توسعه سیستم هاي نوین آبیاري را تسریع نماید
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