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 چکیده

های توسعه پایدار به ویژه در منااق  شکاو و میماه     چالش نمهمتریآن یکی از  اقتصادی اجتماعیو  محیطیزیست منابع آب و پیامدهای د کمبو
با این وجود بخش اعظمی از آب مصرفی در بخش . امد وری آبیاری معرفی شدهو افزایش بهره کم آبیفناوریهای مختلفی برای مقابله با . باشد شکو می

، ای هدف تحقی  حاضر بررسی مقش عوامل موثر بر تمایل ککاورزان به اساتفاده از ککات خلخاماه   . رود به هدر میهای سنتی آبیاری  ککاورزی با روش
 173های مورد میاز با استفاده از ابزار پرسکنامه از  منظور داده بدین. باشد می 1395در سال  ای و بارامی در دهستان جوادآباد شهرستان ورامین آبیاری قطره
میزان تمایل ککاورزان به هر کدام از روشهای موین آبیاری با . آوری شد ای جمع خیری تصادفی قبقه روستای منطقه به روش ممومه 7ی در شاموار روستای

ی تحقی  ها یافته. استفاده از آزمون ویلکاکسون امدازخیری شد و عوامل موثر بر آمها با استفاده از رخرسیون چند متغیره به روش خام به خام تحلیل خردید
ای باا   به ککات خلخاماه   خرایش آمهادرصد از واریامس  55حدود  همچنین. میستدار  معنی از مظر آمار آبیاری بارامی منطقه بهککاورزان تمایل مکان داد 
ی و امتظاار ساود   هاای زراعا   کیفیت آب آبیاری و کیفیت شاا  زماین  ، مقدار کمبود آب ککاورزی، دولت تسهیالتحمایت مالی و  متغیرهایاستفاده از 

میازان   متغیرهاای ای باه   قطاره  آبیااری  درصد از واریامس تمایل زارعین به بکارخیری 63همچنین . اقتصادی از کاربرد فناوری آبیاری قابل تبیین است
 . باشد ینی میسطح زیر ککت و میزان کمبود آب آبیاری قابل پیش ب، عضویت در تعاومی، ای میزان شناشت از هزینه آبیاری قطره، تحصیالت
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در جهان امروز عواملی همچون افزایش چکامییر جمعیات کاره    
برداری بای رویاه از مناابع محایس زیسات بارای تاامین        زمین و بهره

تاثیر شاص شود را در رابطاه باا مناابع آب برجاای     ، میازهای اقتصادی
مربوط به بحران و مادیریت آب از  مسائل ، به قوری که. خذارده است

دیدخاه سازمان ملل متحد پس از مککل جمعیات باه عناوان دوماین     
.(1396، )عساکری بزایاه   مساله اصالی جهاان شاناشته شاده اسات     

شا  و تنوع زیساتی  ، ککاورزی تا به امروز بزرخترین کاربر ذشایر آب
های  درصد از برداشت جهامی آب به فعالیت 70. آید جهان به شمار می
خردد که اخر فقس ککورهای در حال توسعه را در  ککاورزی مربوط می

-Garces). خاردد  درصاد مزدیاو مای    85مظر بییریم این ساهم باه   
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Restrepo et al., 2007a, 2007b) .  هاا مکاان    بسایاری از بررسای
رسد  دهد که اهمیت آب فراتر از بخش ککاورزی بوده و به مظر می می

آب حتی در مقایسه با موضوع تولیاد بخاش   های مربوط به که چالش
. (1392، کاماه و زمیاماه   )مجفی ککاورزی دارای اهمیت بیکتری است

افزایش تولیدات ککاورزی از قری  توسعه اراضی ککاورزی به دلیال  
های جدی مواجه است و لذا تنها راه پاسخ باه  کمبود آب با محدودیت

اده از منااابع آب وری اسااتف افاازایش بهااره، تقاضااای روزافاازون  ااذا
)مستخدمی و  ککاورزی و تولید بیکتر در ازای مصرف آب کمتر است

 یاصال  هاای  مؤلفاه از  یکای  یااری آب، در حاال حاضار  . (1391، رزاقی
درصاد   20به میزان  یاریبدون آب ی الت جهام یدتول. است یککاورز

 یشباعث افازا  یتو رشد جمع ییآب و هوا ییراتتغو ، یابدکاهش می
مسااحت  ، ساال خذشاته   50در . شواهاد شاد   یندهمقش آن در آ یکترب
 و (Jägermeyr et al., 2015) اسات   دو برابر شده یباشده تقر یاریآب

 یااری آب، شاده   برداشت یزراع های یندرصد از کل زم18امروزه حدود 
باه شاود اشتصااص    را  ی االت جهاام   یاد درصاد از تول  40و  شود یم
المللای  امجام شده توسس موسسه بینمطالعه . (FAO, 2019) دهد می

درصاد از افازایش تقاضاا     50مدیریت آب مکان داده است که حادود  
 وری آب پاساخ داد  توان با افزایش بهرهرا می 2025برای آب در سال 
 موثر به ککااورزان  یاریآب های یآور فن. (1391، )مستخدمی و رزاقی

، هاا مهااده  ه ماوثر از شود را با استفاد یکتتا مع کنند یکمو م شرده پا
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، یمحصوالت ککاورز یفیتمحصول و ک یشو با افزا، مامند آب و کود
 تاثیرخاذار فرایند آبیاری یکی از عوامال  . (IFC, 2020) بهبود بخکند
به ، وری تولیدات ککاورزی در ککورهای در حال توسعه در بهبود بهره
عنوان یکی و مدیریت کارای آن به ، بهبود، و توسعه، است ویژه ایران
در ساالیان  . آیاد های مهام توساعه ککااورزی باه شامار مای       از زمینه
هاایی کارده تاا    ابازار و روش ، امسان اقدام باه اباداع فناون   ، درپی پی

با وجاود ایان   . (1395، لی و همکارانالمدیریت آبیاری را آسان کند )ب
هاای   خیار علام در عرصاه   که در دوران کنومی شاهد پیکارفت چکام  

باه  ، ها در بخش ککاورزیمتاسفامه رومد این پیکرفت، مختلف هستیم
، آبیااری . (1391، )پناهی رسدویژه در بخش آبیاری ضعیف به مظر می

کاربرد مصنوعی آب در اراضی ککاورزی به منظاور افازایش تولیادات    
کمبود آب به عنوان یو عامال محادود کنناده    ، آبیاری. خیاهی است

امکاان ککات   ، کناد  ف مای یاا بار قار   ، برای رشاد خیااه را کااهش   
مماید که در آن آب و هوا بارای ایان منظاور     محصوالتی را فراهم می

و به افزایش عملکرد محصول در مناققی کاه آب  ، بسیار شکو است
قابل دسترس شا  یو عامل محدود کننده در تماام مقااط و فصاول    

کاه  ککااورزی آبای   . (Asante, 2013)امجاماد  می، رشد خیاهی است
 یاو محصاول اسات   تولیاد  آب بارای   کنتارل شاده  ده شامل اساتفا 

(Lahmers and Eden, 2018).  پتامسایل را بارای حال     بیکاترین
از آمجا که آبیااری ککااورزی   . مککل کمبود آب در سطح جهامی دارد

بهباود  ، شاود  درصد از مصارف آب شایرین را شاامل مای     65بیش از 
ای حاوزه آب  ترین خام برای پرداشتن باه میازها   وری آبیاری مهم بهره
فناوری آبیااری باه ساه دساته     . (Longo and Spears,2003) است

و فناوری مبتنی بار اجتمااع   ، فناوری مبتنی بر شاموار، ، فناوری سنتی
باه  ، های جدیاد  فناوری. (Cremades et al., 2015) شودتقسیم می

واماد  ت های بهتر آبیااری و مادیریت اقتصاادی آب مای    کارخیری روش
های کمتر و بدون احتیاج به  آب کافی و مناسب را با هزینهدستیابی به 

تصامیم  . (1385، ها ممکن سازد )موروزی و چیذریتسطیح کلی زمین
های موین آبیاری مستلزم عزم و اراده برای بازتنظیم  به کاربرد فناوری

در . (1396، عناصر دییر مظام زراعی است )بهبهامی مطل  و همکاران
ماوآوری در  ، موین آبیاری هایسامامهاستفاده از ، هابسیاری از پژوهش

باا شارایس    نساازخار باود  ککاورزی معرفی شده است که باید ضامن  
از سوی ککاورزان و مدیران مزرعاه  ، ای و محلی و مسائل فنی منطقه

هاای  جهت جاییزینی روش. (1392، )آقا پور و همکاران پذیرفته شود
میاز است که عوامل ماوثر بار   ، ینهای آبیاری موآبیاری سنتی با روش

ماوین آبیااری شناساایی شاده و بارای تر یاب        هاای فناوری پذیرش
ها به بهباود و تقویات ایان عوامال     ککاورزان به استفاده از این روش

پژوهش حاضر در راساتای  . (1396، )موحدی و همکاران پرداشته شود
ر بار  مدیریت تقاضای آب و با هدف بررسی عوامل ماوث  چاره امدیکی

های موین آبیاری توسس ککاورزان بخش جواد آبااد   بکارخیری فناوری
های خزینش و بکارخیری روش، در حقیقت. باشد شهرستان ورامین می

آبیاری موضوعی بسیار مهم است که تنها باا در مظار خارفتن مساائل     
خر امسان متفکاری اسات    خزینش، در اینجا. باشد فنی قابل توجیه ممی
اجتماااعی و محیطاای باار ، اقتصااادی، عواماال فااردیکااه بساایاری از 

مروری بار  . (1380، )منفرد خذاردخیری و امتخاب وی تاثیر می تصمیم
ها تحت تااثیر  دهد که رفتار پذیرش موآوری ادبیات پژوهکی مکان می

اخر چه شل  و معرفی مساتمر  . عوامل و متغیرهای خوماخومی قرار دارد
برای تمایز مظام ککاورزی مادرن  یو فناوری جدید به عنوان معیاری 

های جدید  لیکن بسیاری از فناوری، خیردو سنتی مورد استفاده قرار می
)بااقری و ملاو    شومدککاورزی در عمل با موفقیت امدکی مواجه می

در  پاذیرش فنااوری  متون مربوط به  یتجرب یبررس. (1384، محمدی
در ایان   یمختلفا  عوامال که  دهد یدر حال توسعه مکان م یککورها
 یار زکلای  در ساه خاروه    آمهاا را  تاوان  یرخذار هستند که مای تاث زمینه
 یعنای کننادخان   یدتول یاتعوامل مرتبس با شصوص (1) کرد بندی دسته

 (3فنااوری و )  یو عملکرد مساب  ها یژخیعوامل مرتبس با و؛ ککاورزان
باااقری و ملااو . (Melesse, 2018) هااا و عواماال مهااادی  برمامااه
های  کاهش هزینه، بود آب و ضرورت صرفه جویی( کم1384محمدی)
افازایش عملکارد محصاول و    ، تبدیل ارضی دیم باه فاریااب  ، آبیاری

هاای   افزایش حاصلخیزی شا  را از جمله دالیل پذیرمادخان فنااوری  
های پاژوهش ماوروزی و چیاذری    یافته. امد موین آبیاری خزارش مموده

، از آبیاااری بااارامی کننااده( مکااان داد کااه ککاااورزان اسااتفاده1385)
تر و دارای سابقه ککاورزی کمتری هستند و باه قاور   باسواد، رت جوان

میازان  ، وضعیت اقتصادی بهتار ، ای دارای سرمایه بیکتر قابل مالحظه
هاای ترویجای و مکاارکت اجتمااعی     تمااس ، زمین ککاورزی بیکاتر 

عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش آبیااری تحات   . بیکتری هستند
میازان  ، های پسته کرمان به متغیرهاای ساطح زیرککات    در باغ فکار
)فرباود   تعداد قطعات اراضی و بافت شا  مسبت داده شده است، سواد

( مکخص 1388) در پژوهش کهنسال و همکاران. (1386، و همکاران
پراکنادخی  ، تعاداد میاروی کاار شااموادخی    ، خردید که متغیرهای سان 

ترسی به آب در پذیرش آبیاری تنوع محصوالت و وضعیت دس، اراضی
، ساطح ساواد  ، بارامی تاثیر منفی دارمد و متغیرهاای مسااحت مزرعاه   

مااهمیومی شاا  و   ، شایب زماین  ، ککاورزی به عنوان شاغل اصالی  
دسترسی به اعتبارات و تسهیالت به عنوان عوامال باا تااثیر خاذاری     

( مکاان  1387) مطالعه رفیعی دارامی و بخکاوده . مثبت شناسایی شدمد
و تعداد قطعات اراضی تاثیر منفی و ، داد که تعداد میروی کار شاموادخی

، ماهمیون بودن شاا  ، شیب زمین، شغل ککاورز، سواد، امدازه مزرعه
محدودیت آب و محدودیت فصلی آب و دریافات وام تااثیر مثبات بار     

( مکاان  1387) متایج مطالعه مجمی و همکاران. پذیرش آبیاری داشتند
مالکیات  ، یرش آبیاری تحت فکاار و متغیرهاای فاردی   داد که بین پذ

، عالقمنادی ، باامکی  تاعتباارا ، کیفیت آب، مالکیت منابع آب، اراضی
. داری وجاود دارد  افزایش تولید و افزایش سطح زیر ککت رابطه معنی

عضویت در ، میزان اقالعات ککاورزان، عواملی مظیر سطح تحصیالت
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عملکارد   نبااال بارد  ، ورزیمساحت اراضی ککا، های روستاییتککل
ل کمباود آب باه   صرفه جویی در مصرف آب و حال مکاک  ، محصول

هاای آبیااری پیکارفته در    خاذار بار پاذیرش مظاام    عنوان عوامل تاثیر
، )قلای شاامی فراهاامی و همکااران     شهرستان کرج خزارش شاده اماد  

( مکان داد که کوچاو  1392) متایج مطالعه آقاپور و همکاران. (1392
محوه دریافت وام و مداشتن مالکیت اراضی از مهمتارین  ، قطعاتبودن 

مالکیت زمین و سطح زیر ککت ، و داشتن تحصیالت؛ عوامل بازدارمده
بیکتر از عوامل تقویت کننده تمایل به پاذیرش آبیااری تحات فکاار     

( در زمینه عوامال  1395) مطالعه باللی و همکاران. شومدمحسوب می
زارهای شهرساتان  بیاری تحت فکار در خندمموثر بر پذیرش فناوری آ

درآمد ماشاالص  ، همدان مکخص ممود که متغیرهای سطح تحصیالت
ماوع مالکیات   ، دسترسی به تسهیالت مالی و اعتباری، ساالمه ککاورز

های آموزشی مرتبس تاثیر معنای داری در ایان    زمین و شرکت در دوره
خذاری عوامل ین تاثیرمتایج پژوهش افراشته و همکاران مب. زمینه دارد

و عوامال  ، کیفیت آب، دسترسی به آب، محیطی مظیر سطح زیرککت
و ، تناوع اشاتغال  ،  یر محیطی شاامل تعاداد میاروی کاار شااموادخی     

های آموزشی و ترویجی مادیریت آب ککااورزی بار     مکارکت در دوره
پذیرش و کاربرد آبیاری بارامی در شهرساتان فاامنین اساتان همادان     

در خزارش ظریفیان و همکاران . (Afrakhteh et al., 2015) باشدمی
ساازخاری فنااوری باا    ، میازان درآماد  ، ( به مساحت مخلساتان 1396)

و تسهیالت با اثر مثبت و متغیرهای سان  ، دریافت وام، وضعیت زمین
واکااوی رفتاار   . و تعداد قطعات اراضی با اثر منفی اشااره شاده اسات   

اری تحاات فکااار در شهرسااتان ککاااورزان در پااذیرش فناااوری آبیاا
تعداد میروی کاار  ، های فردیدشتستان مبین تاثیرخذاری مثبت ویژخی

خاذاری در  میازان سارمایه  ، دریافت اعتباارات و تساهیالت  ، شاموادخی
پراکندخی ، فاصله تا مراکز شدمات جهاد ککاورزی، مزرعه و تامین آب

، تحات فکاار  تعداد ککاورزان همجاوار کااربر آبیااری    ، اراضی زراعی
های آموزشی و ترویجی مارتبس  های ترویجی و شرکت در دورهتماس

در زمینه  (1398) خزارش یزدان پناه و همکاران. باشددر این زمینه می
های موین آبیاری در شهرستان بهبهان  عوامل موثر بر پذیرش فناورین

مکخص ممود که متغیر سن در مدل مکر و چند بعدی و متغیر فاصاله  
از ، های ککاورزی تا مرکز شدمات در مدل تنیناهاای اقتصاادی   زمین

. توامایی بیکتری برای قبقه بندی ککاورزان پذیرماده و مذذیرماده دارد  
، متایج بررسی سوشتاملو حاکی از تاثیرخذاری هفت عامل ساطح ساواد  

، شارایس محیطای  ، زیرسااشت ، دامش مرتبس با فنااوری ، درآمد مزرعه
فناوری و بهبود مادیریت مزرعاه بار پاذیرش      اقمینان از بهینه بودن

 ,Sookhtanlou) باشاد  آبیااری تحات فکاار در اساتان اردبیال مای      

چاااتزی مایکاال و ؛ آسااامته؛ آدئااوتی؛ ماااتوییمتااایج مطالعااه . (2018
تااثیر  حااکی از  ، چوچارد و همکااران ؛ کرمداس و همکاران؛ همکاران

اراضای   منفی شارایس آب و هاوایی و تااثیر مثبات و منفای وضاعیت      
اقتصادی ، های فردی تاثیر مثبت ویژخی؛ ککاورزی بر پذیرش فناوری

 سیاساتیذاری های حمایتی و  تاثیر مثبت برمامه؛ بردارانو میرشی بهره
تااثیر مثبات   ؛ خذاری آب و موع فناوری مورد استفادهتاثیر قیمت، دولت

تاثیر مثبت ؛ برداران از فناوری مورد استفادهه میزان آخاهی و دامش بهر
در زمیناه   هاای ترویجای  میزان دسترسی به میروی کار و تعداد تماس

 ;Muthui, 2006) باشاد هاای ماوین آبیااری مای    پاذیرش فنااوری  

Adeoti, 2009; Asante, 2013; Chatzimichael et al., 2015; 

Cremades et al., 2015; Chuchird et al., 2017)   متایج مطالعاه
، یمکارکت اجتماع، یالتتحص، که دامشمود ورما و شارما مکخص م

ی دارای رابطه مثبات  جمع یها و رسامه یاقتصاد یزهامی، درآمد ساالمه
ای توسااس ککاااورزان در  و معناای داری بااا پااذیرش آبیاااری قطااره 

هاای   یافتاه . (Verma and Sharma, 2017) باشاد  هندوساتان مای  
شادت و  ، امتخابعوامل مؤثر بر پژوهش پوکرل و همکاران در زمینه 

 یککااورز بارا   یوامتخاب یاری مکان داد که آب یهایفناور یصتخص
ماوع محصاول   ، شامل سان  یبه عوامل مختلف یدجد یهایاتخاذ فناور
-و تحصیالت بهاره  در هکتار یاریعملکرد آب، منابع اقالعاتی، زراعی

 یاای کاه مزا  یحال در. (Pokhrel et al., 2018) برداران بستیی دارد
چندین عامل برای وقوع ، است و مبین مکخص یاریکارآمد آب یورافن

، زیرسااشت ، و مهاارت  یآخااه کاه   هستند یمثبت ضرور یراتتاثاین 
 شاود  هاا را شاامل مای   محیس تنظیمی و مظارتی و دسترسی به مهاده

(IFC, 2020) .   در زمیناه پاذیرش   فان و ماو کاان   متاایج مطالعاه 
 یااری آب یعلم یزیربرمامه یهافکار و روشتحت  یاریآب یهایستمس

مکان داد که میزان پذیرش با افزایش  متحده یاالتتوسس ککاورزان ا
 یار به   یمنابع اقالعات، یرزمینیز یها استفاده از آب، سطح زیرککت

اساتفاده  ، همذنین. یابد یم یشافزا درجه حرارت باالترو  ییاناز همسا
و  یریتزمان ماد ، ها ینههز یشو موامع مربوط به افزا از آبهای سطحی

 ,Fan and McCann)ی تااثیر منفای در ایان زمیناه دارد    افا  زماام  

2020) . 
 

هاموادوروش

از روش مورد میاز در ایان تحقیا    های  به منظور جمع آوری داده
هاا باا    روایای پرسکانامه  . کمی و ابزار پرسکنامه استفاده شاده اسات  

از . مظر صورت خرفته شده است از اساتید و محققین صاحب مظرسنجی
آمجا که تصمیمات معیکتی و به ویاژه در حاوزه ککااورزی در ساطح     

شاموارهای روستایی باه عناوان واحاد آمااری     ، خیرد شاموار صورت می
مفری بخش  26296با توجه به جمعیت . شود تحقی  در مظر خرفته می

شااموار باه عناوان جامعاه مموماه       173تعاداد   1395در سال جوادآباد 
سااذس بااا اسااتفاده از روش . (1395، )سااالنامه آماااری امتخاااب شااد

روساتای مموماه بار اسااس      7ای تعاداد   قبقاه -خیری تصاادفی  ممومه
 های موقعیت جغرافیاایی و وضاعیت مناابع آب قابال دساترس      ویژخی

ا روستاها امتخاب و تعداد ممومه هر کدام با در مظر خرفتن جمعیت آمها 
  (. 1)جدول  تعیین خردید
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جمعیتوتعدادنمونهروستاهایمنتخب-1جدول

تعدادنمونهخانوار نامروستا

 100 3578 جواد آباد

 10 161 حصار قاضی

 10 177 قغان

 10 192 رستم آباد

 18 215 قلعه شواجه

 10 79 هفت جوبه

 10 55 مجف آباد

 173 4457 جمع

 
های مورد میااز در شصاوص عوامال ماوثر در امییازه       سذس داده

های آبیاری با اساتفاده از پرسکانامه و    روستاییان به استفاده از فناوری
بار  . تحلیل شد spssافزار  مصاحبه حضوری جمع آوری و با کمو مرم

ابتاادا میازهااا و امتظااارات  (1 )شااکل اساااس ماادل مفهااومی تحقیاا 
اجتمااعی و  ، شاموارهای روستاییان در قالب میازهاای اولیاه اقتصاادی   

همچناین  . مستقل سانجیده شاده اسات    متغیرهایمحیطی به عنوان 
تجربیات و عوامل پیش برمده ، عوامل پیش برمده داشلی شامل شناشت

عوامل  های دولتی به عنوانها و مکوق ها و برمامهبیرومی مثل سیاست
در مهایت میزان تمایل و امییزه شاموارهاا  . خر بررسی شده است مداشله

باا  های موین آبیااری باه عناوان متغیار وابساته       به استفاده از فناوری
تمایال باه سارمایه    ، استفاده از سه خویه میزان تمایل کلی به فناوری

بی خذاری در فناوری و تمایل به دریافت وام برای توسعه فناوری ارزیا
 هاای اساتفاده از روش  متغیرهای مستقل و متغیر وابستهروابس بین و 

 . و تحلیل قرارخرفته شده است تجزیهآماری مورد 

 


 چارچوبمفهومیتحقیق-Error! No text of specified style in document.1شکل



رقی تهاران قارار خرفتاه    کیلومتری جنوب ش 45دشت ورامین در 
هزار هکتار است کاه بایش از    138کل وسعت این دشت حدود . است
تاارین عمااده. هاازار هکتااار از آن جاازی اراضاای ککاااورزی اساات  60

. جات سبزی و صیفی، پنبه، جو، محصوالت این منطقه عبارتند از خندم
هاای سانتی آبیااری    اکثر ککاورزان برای آبیاری اراضی شاود از روش 

 هاای سامامهکنند و ککاورزامی که از  رقابی و مکتی استفاده میمظیر 
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بسایار اماد  اسات )زهتابیاان و     ، کنناد پیکرفته آبیاری اساتفاده مای  
جوادآباد بزرخترین بخش شهر تهاران اسات     بخش. (1383، همکاران

بهناام   شده است و از دو دهستان  واقع  ورامین  شهرستان  که در جنوب 
قب  آماار ساال   . جنوبی تککیل شده است  وسس هنام و ب جنوبی   عرب 

باا    وساس   و بهناام   آبادی 92عرب جنوبی با   بهنام های  دهستان 1395
البته بسیاری از روستاهای این . باشندورامین می  آبادی جزو بخش 32

باشد و افراد در شاهرها و روساتاهای بازر      بخش شالی از سکنه می
به علات   ، در ظاهر شالی از سکنه یتاهاکنند ولی این روسزمدخی می

سار   بناابر . باشاند دارای حیاات مای   فعالیت ککااورزی  برشورداری از
جمعیت بخش جوادآباد شهرستان وراماین در  ، مرکز آمار ایران شماری
شاغل اکثار آمهاا ککااورزی و      و مفر بوده  29819برابر با  1395سال 

  . است دامذروری
 


 محدودهموردمطالعه-2شکل



نتایج
شاده   خاردآوری در این تحقی  اقالعاتی که از قری  پرسکانامه  

دساته  مختلفی با توجه به مادل مفهاومی تحقیا      خروههایاست در 
ساطح  ، شاامواده این اقالعات شامل ساطح مخاارج   . شده است بندی

دیادخاه آمهاا   ، میزان دسترسی به آب کافی ککااورزی ، اجتماعی بودن
باشد  و  یره می سطح تحصیالت شامواده، های دولتی مسبت به حمایت

 . های آماری مورد پردازش قرار خرفته است برای امجام آزمونکه 

 
توصیفینتایج

تند و ساال قارار داشا    51تاا   45افراد مورد مطالعه در بازه سانی  
اماد باه    های سنتی که مسل به مسل آموزش دیاده  بیکتر افراد با روش

از  درصاد  65بایش از  . های ککاورزی شود مکغول بودمدامجام فعالیت
ککااورزی و  اماد.   داشاته زیر دیذلم  تحصیالت روستاییان مصاحبه شده

دهد و مناابع در آمادی    دامداری شغل اصلی بیکتر افراد را تککیل می
مسااحت  . باشاد  محصوالت ککاورزی )بخش زراعی( مای  آمها فروش

بارای  . باشاد  هکتار مای  3/3اراضی اکثریت افراد مورد مطالعه کمتر از 
 کاه میازان حقاباه   اماد   داشتهحقابه ، از افراد مورد مطالعه درصد 3/65

های آبای مازارع آمهاا را تاامین     میاز شیلی کمدر حد کم و  موجودشان
منطقه به خفته ککاورزان متوساس رو باه    کیفیت آب در این. مماید می

هاا اصاطال     بیکتر پرسش شومده، در مورد کیفیت شا  شوب است و
داشتند و اصطال   شا  ملو ری را در پاسخ به سوال تحقی  ابراز می

درصد جامعه مورد مطالعاه   55. کردمد شا  منطقه قالست را بیان می
درصاد آمهاا    69شناشت کمی مسبت به آبیاری تحت فکاار داشاتند و   
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درصاد از   60. های موین آبیااری بودماد   فاقد تجربه استفاده از فناوری
های موین آبیااری   امییزه بیکتری برای استفاده از فناوری نپاسخ خویا
 . داشتند

 
تحلیلینتایج

متایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه امییزه ککااورزان   2جدول 

 تو ککا آبیااری باارامی   ، یا اساتفاده از فنااوری آبیااری قطاره     برای
هاای جادول باا     بر اسااس داده . دهد مکان می 3ای را با میامه  خلخامه

توان خفت کاه ککااورزان منطقاه باا آبیااری       % می95سطح اقمینان 
ای و ککت خلخامه عالقمند هستند ولی میزان عالقمنادی آمهاا    قطره

 . بوده است 3به آبیاری بارامی کمتر از میامه 

 
آبیاریانواعروشمقایسهمیزانتمایلکشاورزانبهخالصهآزمونفرضیهو-2جدول

گیریتصمیمداریمعنیآزمونفرضیهصفر

 رد فرضیه صفر 000/0 ای ویلکاسون تو ممومه ای تمایل به آبیاری قطره
 ابقای فرضیه صفر 367/0 ای ممومهویلکاسون تو  تمایل به آبیاری بارامی
 رد فرضیه صفر 002/0 ای ویلکاسون تو ممومه تمایل به ککت خلخامه

 
ایخالصهرگرسیونچندمتغیرهعواملپیشبینیکنندهتمایلبهکشتگلخانه-3جدول

برآوردخطایاستانداردمجذورضریبتعیینتعدیلشدهمجذورضریبتعیینضریبتعیینمدل

 خام

1 680/0a 463/0 460/0 90/0 
2 703/0 b 494/0 488/0 88/0 

3 721/0c 520/0 512/0 86/0 

4 731/0d 534/0 523/0 85/0 

5 738/0e 545/0 531/0 84/0 

 
ایداریعواملموثربرتمایلکشاورزانبهکشتگلخانههاوسطحمعنیمقادیرآماره،ضرایب-4جدول

داریسطحمعنی Tآمارهضرایباستانداردشدهاستانداردنشدهضرایبمدل
B Std. ErrorBeta

 1خام
 000/0 67/3  22/0 80/0 مقدار ثابت

 000/0 14/12 68/0 05/0 67/0 های موین بیاریآهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت

 2خام 

 52/0 -63/0  39/0 -24/0 مقدار ثابت

 000/0 -74/6 51/0 07/0 50/0 ، های موین بیاریآهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت

 002/0 21/3 24/0 11/0 36/0 بیاریآ های موین سود اقتصادی استفاده از فناوریامتظار 

 3خام 

 006/0 78/2  60/0 -69/1 مقدار ثابت

 000/0 34/7 55/0 07/0 55/0 های موین بیاریآهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت

 000/0 63/3 27/0 11/0 40/0 بیاریآ های موین سود اقتصادی استفاده از فناوریامتظار 

 003/0 05/3 17/0 11/0 35/0 کیفیت آب مسبت به روستاهای دییر

 4خام 

 001/0 -48/3  94/0 -28/3 مقدار ثابت

 000/0 11/6 48/0 08/0 48/0 های موین بیاریآهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت

 003/0 96/2 22/0 11/0 33/0 بیاریآ های موین سود اقتصادی استفاده از فناوریامتظار 

 002/0 14/3 17/0 11/0 35/0 کیفیت آب ککاورزی مسبت به روستاهای دییر

 029/0 20/2 15/0 19/0 43/0 رهای دیی مسبت به روستا اراضی ککاورزی کیفیت شا 

 5خام

 001/0 -52/3  93/0 -29/3 مقدار ثابت

 000/0 82/5 46/0 08/0 46/0 های موین بیاریآهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت

 002/0 08/3 23/0 11/0 34/0 بیاریآ های موین سود اقتصادی استفاده از فناوریامتظار 

 000/0 70/3 27/0 14/0 55/0 کیفیت آب اراضی ککاورزی مسبت به روستاهای دییر

 041/0 05/2 14/0 19/0 40/0 رهای دیی مسبت به روستا اراضی ککاورزی کیفیت شا 

 047/0 -2 -15/0 11/0 -22/0 میزان کفایت حقابه
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ایتمایلبهآبیاریقطرهبینیکنندهخالصهرگرسیونچندمتغیرهعواملپیش-5جدول

برآوردخطایاستانداردمجذورضریبتعیینتعدیلشدهمجذورضریبتعیینضریبتعیینمدل

 خام

1 68/0a 46/0 45/0 88/0 
2 76/0b 58/0 58/0 77/0 

3 78/0c 61/0 60/0 74/0 

4 79/0d 62/0 61/0 74/0 

5 79/0e 63/0 62/0 73/0 

 
ایبهآبیاریقطره داریعواملموثربرتمایلکشاورزانهاوسطحمعنیمقادیرآماره،ضرایب-6جدول

داریسطحمعنی Tآمارهضرایباستانداردشدهضرایباستانداردنشدهمدل
B Std. ErrorBeta

 1خام
 000/0 60/4  21/0 98/0 مقدار ثابت

 000/0 13/12 68/0 03/0 47/0 میزان تحصیالت

 2 خام

 37/0 89/0  21/0 19/0 مقدار ثابت

 000/0 22/7 43/0 04/0 30/0 میزان تحصیالت

 000/0 08/7 42/0 05/0 40/0 های آبیاری میزان شناشت از هزینه

 3خام 

 001/0 45/3  34/0 18/1 مقدار ثابت

 000/0 25/5 33/0 04/0 23/0 میزان تحصیالت

 000/0 96/6 40/0 05/0 38/0 های آبیاری میزان شناشت از هزینه

 000/0 -65/3 -20/0 08/0 -29/0 کفایت حقابه

 4خام 

 036/0 11/2  38/0 81/0 مقدار ثابت

 000/0 38/5 34/0 04/0 23/0 میزان تحصیالت

 000/0 08/7 41/0 05/0 38/0 های آبیاری میزان شناشت از هزینه

 000/0 -93/3 -22/0 08/0 -31/0 کفایت حقابه

 039/0 08/2 10/0 11/0 24/0 عضویت در تعاومی روستایی

 5خام

 06/0 84/1  38/0 08/0 مقدار ثابت

 000/0 55/5 34/0 04/0 24/0 میزان تحصیالت

 000/0 92/6 39/0 05/0 37/0 های آبیاری میزان شناشت از هزینه

 000/0 -08/4 -22/0 08/0 -32/0 کفایت حقابه

 013/0 52/2 12/0 11/0 29/0 روستاییعضویت در تعاومی 

 027/0 23/2 10/0 003/0 008/0 سطح زیرککت

 

ایثربرتمایلکشاورزانبهکشتگلخانهمؤعوامل
بینای تغییارات متغیار وابساته )تمایال باه ککات         به منظور پیش

متغیاره باه   ای( از قری  متغیرهای مستقل از رخرسایون چناد    خلخامه
شیوه خام به خام استفاده خردید. این آزمون در پنج خاام امجاام شاد و    

درصد به عنوان مبنای تحلیال در   55خام پنجم با ضریب تعیین حدود 
متاایج تحلیال ایان     4(. همچناین در جادول   3مظر خرفته شد )جدول 
کنندخی عوامل مستقل ارائه شده است. با توجاه   آزمون و قدرت تبیین

توان متیجه خرفت که تمایل ککاورزان باه   عات این جداول میبه اقال
هاای دولات از مظار تساهیالتی و      حمایت ای تحت تاثیر ککت خلخامه
سااود اقتصااادی اسااتفاده از ، امتظااار هااای مااوین بیاااریآمااالی باارای 

و شاا  اراضای ککااورزی و     بآکیفیات  ، بیااری آهای موین  فناوری

 باشد.  ککاورزی می میزان کفایت حقابه و عدم کمبود آب

 
ایآبیاریقطرهعواملموثربرتمایلکشاورزانبه

شود تمایل ککاورزان  مکاهده می 6و  5همان خومه که در جدول  
درصد تحت تاثیر میازان تحصایالت،    63ای به میزان  به آبیاری قطره

ای، کفایت حقابه و عضاویت   های آبیاری قطره میزان شناشت از هزینه
خام  5باشد. این آزمون میز در  وستایی و سطح زیرککت میدر تعاومی ر

باه عناوان    5کنندخی در خام  امجام شده است و بیکترین قدرت تبیین
 مبنای تحلیل در مظر خرفته شده است.
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 گیرینتیجه

بررسای مقاش عوامال ماوثر بار تمایال        باا هادف   تحقی  حاضر
ای و باارامی در   هآبیاری قطر، ای ککاورزان به استفاده از ککت خلخامه
. امجام شاده اسات   1395در سال  دهستان جوادآباد شهرستان ورامین

ای و ککت  تمایل ککاورزان منطقه به آبیاری قطرهمتایج مکان داد که 
ای باالتر از میامیین بوده ولی میازان تمایال آمهاا باه آبیااری       خلخامه

 تحت تااثیر ای  تمایل ککاورزان به ککت خلخامه. بارامی معنی دار مبود
، هاای ماوین   بیااری آهای دولت از مظر تسهیالتی و مالی برای  حمایت
و  بآکیفیت ، بیاریآهای موین  اقتصادی استفاده از فناوری دامتظار سو

شا  اراضی ککاورزی و میزان کفایت حقابه و کمباود آب ککااورزی   
متایج این مطالعاه هام راساتا باا مطالعاه بااقری و ملاو        . بوده است
، باشد کاه کمباود آب و ضارورت صارفه جاویی      ( می1384) محمدی

افازایش  ، تبادیل ارضای دیام باه فاریااب     ، های آبیاری کاهش هزینه
عملکرد محصاول و افازایش حاصالخیزی شاا  را از جملاه دالیال       

همچناین متاایج مطالعاات    . اماد  های ماوین دامساته   پذیرمدخان فناوری
هاای ایان تحقیا      یافتاه ( موید 1393) شامی فراهامی و همکاران قلی
باشد که خزارش ممودمد صرفه جویی در مصارف آب ککااورزی و    می

هاای   داری با سطح پذیرش فناوری حل مککل کمبود آب رابطه معنی
، مااهمیون باودن شاا    ، عواملی همچون شیب زمین. موین آب دارد

محدودیت بافت شا  به عنوان عوامل ماوثر بار پاذیرش آبیااری در     
کهنساال و  ، (1386) پیکین از جمله فربود و همکارانبرشی مطالعات 

میز خزارش شاده   (1387) رفیعی دارامی و بخکوده ( و1387) همکاران
( 2015) با خزارش افراشتاه و همکااران  ، های این پژوهش یافته. است

خاذاری عوامال محیطای مظیار ساطح      میز همخوامی دارد که بر تااثیر 
اماد و همچناین    اکیاد مماوده  دسترسی به آب و کیفیت آب ت، زیرککت
( اسات کاه بار زیرسااشت و     2018) های مطالعه ساوشتاملو موید یافته

یکی دییار از  . شرایس محیطی به عنوان عامل موثر اشاره مموده است
میازان  ، میازان تحصایالت   متغیرهاای  های این پاژوهش تااثیر   یافته

ت ککا سطح زیر، عضویت در تعاومی، ای شناشت از هزینه آبیاری قطره
بیااری  آتمایال زارعاین باه بکاارخیری     بار   و میزان کمبود آب آبیاری

های مطالعاات افراشتاه و    است که این متایج در راستای یافته ای قطره
 مجماای و همکاااران، (1392) آقاااپور و همکاااران، (2015) همکاااران

 آدئوتی( و 1386فربود و همکاران)، (1385منفرد و همکاران )، (1389)
بر داشتن تحصیالت و سطح زیر ککات باه عناوان     است که (2009)

همچنین متایج تحقی  مویاد  . امد عوامل تقویت کننده پذیرش یاد کرده
( اسات کاه مکاخص ممودماد     2017) های مطالعه ورما و شاارما  یافته
 یاقتصااد  یزهامی، درآمد ساالمه، یمکارکت اجتماع، یالتتحص، دامش
معنی داری با پذیرش آبیاری ی دارای رابطه مثبت و جمع یها و رسامه
در راساتای خازارش   . باشد ای توسس ککاورزان در هندوستان می قطره

ککااورز   یوامتخاب ( است که مکان دادمد 2018) پوکرل و همکاران

ماوع  ، شاامل سان   یبه عوامال مختلفا   یدجد های یاتخاذ فناور یبرا
و  در هکتااار یاااریعملکاارد آب، منااابع اقالعاااتی، محصااول زراعاای

 فن و ماو کاان  با متایج مطالعه . برداران بستیی داردیالت بهرهتحص
برماماه   یهاا فکاار و روش تحت  یاریآب یهایستمس در زمینه پذیرش

مطابقات دارد کاه    متحده یاالتتوسس ککاورزان ا یاریآب یعلم یزیر
اساتفاده از  ، خزارش ممودمد میزان پذیرش با افزایش ساطح زیرککات  

درجاه  و  ییاناز همساا  یار باه    یاقالعاات مناابع  ، یرزمینیز یها آب
و  هاای ساطحی   استفاده از آب، همذنین. یابد یم یشافزا حرارت باالتر

ی تااثیر  و افا  زماام   یریتزمان ماد ، ها ینههز یشموامع مربوط به افزا
هاای   در مطالعات شارجی میز بر مقش حمایت. منفی در این زمینه دارد

هاای آبیااری    در پذیرش فناوریبیرومی به عنوان یو عامل تاثیرخذار 
(  2015) کرمداس و همکاراندر این ارتباط مطالعات . تاکید شده است

هاا و   که بار ابزارهاای حمایات دولات مظیار یاراماه       (2006) ماتوییو 
. باشاد  اماد قابال ذکار مای     های شدمات ترویجی اشااره کارده   سیاست

میز موید  (2015) چاتزی مایکل و همکارانهای مطالعه  همچنین یافته
تاثیر شرایس ویژه آب و هوایی و شارایس شاا  مازارع اسات کاه باا       

چوچاارد و  همین قاور مطالعاه   . های این پژوهش همخوامی دارد یافته
هاای   هاای آبیااری و خاروه   بر عضاویت در امجمان   (2017) همکاران

 . امد ککاورزی به عنوان عوامل موثر اشاره کرده

 
پیشانهادهایزیاربارای،هااومااانینیاریبراساسیافته

هاینوینافزایشتمایلوپذیرشکشاورزاندرزمینهفناوری

:شودآبیاریارائهمی
اعطااای اعتبااارات کاام بهااره و تسااهیل شاارایس دریافاات وام و   

 درآماد  باردن  بااال  ماالی و  قادرت  تقویات  بازپرداشت آسان آن برای

یاراماه و  هاای تکاویقی مظیار اعطاای      سیاست از استفاده و ککاورزان
 . خردد ای پیکنهاد می برمده برای توسعه ککت خلخامه قوامین پیش

ای  مظر به اینکه میزان دامش و شناشت ککاورزان از آبیاری قطاره 
لاذا بازدیاد از   . داری در پذیرش این فنااوری داشاته اسات    تاثیر معنی

های موین آبیاری و آشنایی باا فرایناد مصاب و     واحدهای موف  سامامه
مزارع به منظور مکااهده مساتقیم مزیات اقتصاادی ماشای از      تجهیز 

تعیاین   درهمچنین . توامد رهیکا باشد ها میز می بکارخیری این سامامه
، آبیااری هاای ماوین   ساامامه  تارویج  بارای  ککاورزان هدف های خروه

 . خیرمد قرار در اولویت باالتر سواد سطح با ککاورزان
ضعیت محادودیت مناابع   در مظر خرفتن شرایس محیطی از جمله و

تواماد   جملاه عاواملی اسات کاه مای     از آب و سطح زیر ککت اراضی 
  . دهد احتمال پذیرش فناوری موین آبیاری را افزایش 

 

 منابع

عوامل ماوثر بار پاذیرش    . 1392.  ، و رفیعی.، س، یزدامی، .م، آقاپور
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، امدیمکو و دزفاول ، های شوش آبیاری تحت فکار در شهرستان
ص . 4شاماره ، 44دوره، اقتصاد و توسعه ککاورزی ایرانتحقیقات 

612-603 . 

رفتار پذیرش آبیاری بارامی . 1384. الف، و ملو محمدی.، الف، باقری
، 36جلاد  ، مجله علوم ککاورزی ایران، در میان ککاورزان اردبیل

 . 1479-1488ص . 6شماره 

دی و هاای اقتصاا   عامل. 1395. ر، وحدت ادب.،  ، سعدی، . ، باللی
اجتماااعی مااوثر باار پااذیرش فناااوری آبیاااری تحاات فکااار در   

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش ، زارهای شهرستان همدان خندم
 . 85-96ص . 37شماره، ککاورزی

، محباوبی ، . .غ، عبادا  زاده ، .ش. م، شریف زاده، .م، بهبهامی مطل 
واکاوی رفتار ککااورزان در پاذیرش فنااوری آبیااری     . 1396. ر.م

علااوم تاارویج و آمااوزش ، تحاات فکااار در شهرسااتان دشتسااتان
 . 89-103ص . 1شماره، 13جلد، ککاورزی ایران

تحلیل عوامل موثر بر مدیریت بهیناه آب در مظاام   . 1391. ف، پناهی
، 5دوره، های ترویج و آموزش ککااورزی  پژوهش، ککاورزی ایران

 . 101-117ص . 1شماره

بررسی عوامل موثر بر توسعه و . 1387. م، و بخکوده، .ه، رفیعی دارامی
مجلاه  ، مطالعاه ماوردی اساتان اصافهان    ، پذیرش آبیاری باارامی 

ص . 1شماره، 39سال، تحقیقات اقتصاد در توسعه ککاورزی ایران
30-21 . 

. م، و جعفاری ، . .س، علاوی پنااه  ، .ع، رفیعی اماام ، .ر. غ، زهتابیان
استفاده از آبیاری بررسی آب زیرزمینی دشت ورامین جهت . 1383

-102ص . 48شاماره ، های جغرافیاایی  پژوهش، اراضی ککاورزی
91 . 

 . 1395. سالنامه آماری استان تهران

عوامل موثر بر پذیرش . 1396. پ، و بیات، . ، شجسته، .ش، ظریفیان
مجلاه  ، ای توسس مخل کااران شهرساتان دشتساتان    آبیاری قطره

. 4شاماره ، 48-2دوره ، نتحقیقات اقتصاد و توسعه ککاورزی ایرا
 . 647-655ص 

تبیین مدیریت مکارکتی مظام بهره برداری . 1396. ف، عسکری بزایه
رساله دکتاری جغرافیاا و   . مورد شهرستان رشت، منابع آب زراعی

   . دامکیاه شوارزمی، دامککده جغرافیا، برمامه ریزی روستایی

و ، .س، میرزایای ، . ، علیذاور ، .م، عبداللهی عازت آباادی  ، .ف، فربود
بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش . 1384. ر.غ، ابارقی
مطالعه موردی پسته کاران استان ، های آبیاری تحت فکار سیستم
آموزش و تارویج  ، سازمان تحقیقات، خزارش مهایی پروژه. کرمان

 . ایران، تهران، ککاورزی

. م، آباادی  و امیادی مجاف  . ، م.س، حساینی .، ن، قلی شامی فراهامی
هاای مرباوط باه     بررسی عوامل موثر در پاذیرش ماوآوری  . 1392
، های آبیاری پیکرفته توساس ککااورزان شهرساتان کارج     سیستم

. 2شاماره ، 6ساال ، های ترویج و آموزش ککاورزی مجله پژوهش
 . 37-48ص 

بررسی عوامل محیطای  . 1388. و رفیعی ه.، م، قربامی.، ر. م، کهنسال
مطالعاه ماوردی   ، بر پاذیرش آبیااری باارامی   و  یر محیطی موثر 

، 17ساال ، اقتصااد ککااورزی و توساعه   ، استان حراساان رضاوی  
 . 97-112ص . 65شماره

های تاثیرخذار بار   شناسایی مولفه. 1391.  .م، و رزاقی، .ر، مستخدمی
، ای در بین با داران شهرستان خرمساار  عدم پذیرش آبیاری قطره

. 4شاماره ، 5ساال ، ککاورزی های ترویج و آموزش مجله پژوهش
 . 49-58ص 

هاای آبیااری تحات     عوامل موثر بر توسعه سیساتم . 1380. ن، منفرد
مخساتین هماایش آبخیازداری و     . های استان بوشهر فکار در باغ

، بهماان ماااه. هااای آبخیااز ماادیریت استحصااال آب در حوضااه 
 . پژوهککده حفاظت شا  و آبخیزداری

بررسای عوامال   . 1385. ف، اب اکبار و ماو ، .ز، احمدی پور، .ن، منفرد
های آبیاری تحت فکار در با اات اساتان    موثر بر پذیرش سیستم

آموزش و تارویج  ، سازمان تحقیقات، خزارش مهایی پروژه. بوشهر
 . ایران، تهران، ککاورزی

بررسی عوامل ماوثر  . 1396. ر، و وحدت ادب، .ن، ایزدی، .ر، موحدی
باین ککااورزان شهرساتان     بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فکار

ص . 2شاماره ، 31جلد ، مکریه پژوهش آب در ککاورزی، اسد آباد
300-287 . 

آبیااری تحات فکاار خاامی در     . 1392. الف، و زمیامه، .الف. ع، مجفی
مطالعه ماوردی روساتاهای   ، راستای توسعه ککاورزی و روستایی

 هاای  مطالعات برمامه ریزی ساکومتیاه ، شهرستان علی آباد کتول
 . 1-17ص . 24شماره، 8دوره، امسامی

، شساروی ، .الف، سعیدی، .م، بر امی فراهامی، .ج، مقدسی.، م، مجمی
بررسی عوامال ماوثر در   . 1387. ر.م، وتوکلی.، م، شازمچین، .الف

های آبیاری تحت فکار از ساوی ککااورزان    پذیرش یا رد سیستم
آماوزش و  ، سازمان تحقیقات، خزارش مهایی پروژه. استان مرکزی
 . ایران، تهران، ترویج ککاورزی

عوامل ماوثر بار پاذیرش آبیااری     . 1385. م، و چیذری، .الف، موروزی
، 14ساال ، اقتصاد ککاورزی و توساعه ، بارامی در شهرستان مهاومد
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Abstract 

Water shortage and its socio-economic and environmental consequences are among the most important 
challenges of sustainable development especially in arid and semiarid areas. Various technologies have been 
introduced to cope with water shortages and increase irrigation efficiency. However, much of the water 
consumed in the agricultural sector is wasted on the traditional irrigation methods. This study aims to investigate 
the affecting factors of farmers' desire to use greenhouse farming, drip irrigation and sprinkler irrigation in 
Javadabad District of Varamin County in the year 2016. For this purpose, the required data were collected using 
the questionnaire of 173 rural households in 7 villages of the region by stratified random sampling. Farmers' 
interest in each of the new irrigation methods was measured using the Wilcoxon test, and the factors affecting 
them were analyzed using Stepwise linear regression. The findings indicated that, the farmers ' tendency to 
sprinkler irrigation in this region is statistically insignificant. Furthermore, about 55% of the variance of their 
attitude to adaptation of greenhouse farming can be explained by governmental financial support and facilities, 
the amount of agricultural water shortage, the quality of irrigation water and soil of agricultural lands and 
expecting economic benefits from irrigation technology. Also, 63 % of the variation of the farmers ' willingness 
to use drip irrigation is predictable by the variables of the education, the degree of recognition of the cost of drip 
irrigation, membership in the cooperative, the area under cultivation and the rate of irrigation water shortages.  
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