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 چکيذُ

هَضزي زض اضاضي آثروَض   نَضت ثِككبض ؾبهبًِ آثيبضي تحتّب زض ارطاي زض پػٍّف حبضط ثِ اضظيبثي ٍ تزعيِ ٍ تحليل هؿبئل ارتوبػي ٍ ًوف آى
تلليوي ٍ تزويؼي زض ًظط گطكتوِ   نَضت ثِثطاي آى  هَضزًظطٌّتبض ًِ ؾيؿتن  400ثِ هؿبحت  يؿطث يزبىآشضثبؾس ذطاؾبًِ قْطؾتبى ثًَبى زض اؾتبى 

زض هؿوبئل ارتووبػي ًكوبى زاز ًوِ اًخطيوت ؾوبًٌيي ضٍؾوتبّبي         هوثحط قَز. ًتبيذ اضتجبط ثيي هتـيطّبي هرتلق ٍ پبضاهتطّوبي  قسُ اؾت، پطزاذتِ هي
ٍرَز زاضز ٍ  زاضي يهؼٌثبقٌس. ّوچٌيي ثيي ًَع ًكت ٍ ضٍـ آثيبضي هَرَز زض هٌغوِ ضاثغِ ككبض هيّبي تحتضاضي ثِ اؾتلبزُ اظ ؾيؿتن هَضزهغبلؼِ

 30ثبضاًي ًالؾيي هتحطى ٍ  نَضت ثِزضنس پبؾرگَيبى  24ثبقس ًِ يقَز ًِ ثيكتطيي ًكت هطثَط ثِ چـٌسض ٍ گٌسم هثب تَرِ ثِ ًتبيذ هكبّسُ هي
 زاضي يهؼٌاذتالف زاضاي ثيي تحهيالت ٍ هيعاى آگبّي اظ ؾيؿتن آثيبضي  ًكبى زاز ًِ اضتجبطًٌٌس. ًتبيذ ؾغحي آثيبضي هي نَضت ثِزضنس پبؾرگَيبى 

آيس ًِ ّيچ اضتجوبط  ًتبيذ اضتجبط ثيي هيعاى تحهيالت ثب زضآهس پبؾرگَيبى ثط هياظ ػالٍُ ثط ايي،  ،ثٌسي تحهيالت اؾتايي اذتالف ًبقي اظ گطٍُ .ثَز
 يطيتوثح ثبال ثَزى تحهيالت ٍ يب زضآهس پبؾرگَيبى  ًن ثَزى يب يگطز ػجبضت ثٍِرَز ًساضز.  قسُ گلتِزاضي ثيي هيعاى تحهيالت ٍ يب زضآهس ثب هَاضز هؼٌي

 ًساضز. ثط ضٍي تؼهجبت كطٌّگي

 
 ارتوبػي هغبلؼِ ،ؾس ذطاؾبًِثًَبى،  ككبض،آثيبضي تحتليذي: ک ّايٍاشُ

 

   2 1  هقذهِ

ثوطزاضي ثوب اػووب     هسيطيت هٌبؾت آة زض هعاضع ٍ ٍاحسّبي ثْطُ
تطيي اهساهي اؾت ًِ ًوف هْووي  ّبي هٌبؾت، هْنؾيبؾت ٍ ثطًبهِ

ّوبي احتووبلي   زض اؾتلبزُ ثْيٌِ اظ هٌبثغ آثي ًكَض ٍ هوبثلِ ثب ثحوطاى 
(. زض ؾٌس 1395آثي زض هٌبعن هرتلق ضا زاضز )ضحوبًي ٍ ّوٌبضاى، ًن

الرهوَل آة  تَؾؼِ ًكَض تَرِ رسي ثِ هؿئلِ آة، ػلوي اًساظ چكن
ًِ ػطضِ، ًگْوساضي ٍ ههوطف آة،   ًحَيِزض ًكبٍضظي قسُ اؾت، ث

قًَس ٍ اٍلَيوت اؾوتلبزُ اظ هٌوبثغ    ّبيي ًِ اظ ًكَض ذبضد هيهْبض آة
ظطيليوبى ٍ ّوٌوبضاى،   ثبقوس ) ّبي هكتطى اظ رولِ هَاضز آى هوي آة

ِ اّساف تَؾؼِ ًكوبٍضظي پبيوساض   ّبي اذيط زؾتيبثي ث(. زض ز1399ِّ

                                                           
 ، ًطد، ايطاىزاًكگبُ تْطاىّبي آثي اضقس ؾبظًُبضقٌبؾي-1
، ّبي آثي زاًكگبُ ػلَم ًكوبٍضظي ٍ هٌوبثغ عجيؼوي ؾوبضي    اضقس ؾبظًُبضقٌبؾي-2

 ؾبضي، ايطاى

 ( Email: j.vejahat@ut.ac.ir                            ًَيؿٌسُ هؿئَ  : -)* 

DOR: 20.1001.1.20087942.1401.16.1.3.0 

ِ آثوي  ٍ ًون  يؾوبل  ذكوي زض ايطاى ثِ ػلت ثحطاى  زض ثروف   يوػُ ٍ ثو
قوَز ثوب   ًٌٌسگبى ػوسُ آة هحؿَة هيًكبٍضظي ًِ يٌي اظ ههطف
(. عجون  1396)هطيوبًزي ٍ ّوٌوبضاى،    هكٌل رسي هَارِ قسُ اؾت

گعاضـ كبئَ، ضاًسهبى آثيبضي ًكبٍضظي زض ايطاى ًِ عجن اػالم ٍظاضت 
زضنوس اؾوت، اظ ًكوَضّبي هكوبثِ ذوَز اظ ًظوط        40رْبز ًكبٍضظي 

اهليووي، ارتووبػي ٍ اهتهووبزي اظ هجيول ٌّوس، چوويي، ههوط، ؾووَضيِ،      
پبًؿتبى، ػطثؿتبى، تطًيِ ٍ حتي ليجي ّن ًوتط اؾت ًِ ايي قوطايظ  

 .(Bazgir, 2015آثي ضا ثطاي ًكَض ضهن ظزُ اؾت )ثحطاى ًن
قوَز  ّبيي گلتِ هوي ثِ ضٍـّبي ًَيي آثيبضي ؾيؿتن يعَضًل ثِ

ثيف اظ ككوبض اتوؿولط زض ؾوغ      يككبض تحتًِ آة ضا تَؾظ لَلِ ٍ 
اي زٍ ًوًَوِ اظ  ثبضاًي ٍ هغوطُ  ككبض تحتًٌس. آثيبضي هعضػِ تَظيغ هي

ـ    ّبي ًَيي هيكٌبٍضي ّوبي آثيوبضي   ثبقٌس ًوِ ًؿوجت ثوِ ؾوبيط ضٍ
(. اظ 1399)ٍربّوت ٍ نوطاف،    گيطًسهَضز اؾتوجب  هطاض هي ككبض تحت

ـ    رولِ ثطًبهِ ّوبي  ّبي هْون زض ثروف آة ًكوبٍضظي، انوالش ضٍ
ّبي آثيبضي ّبي آثيبضي ؾٌتي ٍ ربيگعيٌي ضٍـآثيبضي ثب حصف ضٍـ
ثالػَو اظ  نَضت ثِّبي ػوليبتي زضنس ّعيٌِ 85ًَيي ثب اذتهبل 
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ثبقس. زض ايي ظهيٌِ زض عي زِّ گصقتِ اهساهبت ظيبزي عطف زٍلت هي
 يليوَى ه 1.5 ثوط  ثوبلؾ ًِ زض حوب  حبضوط   ًحَيِثنَضت گطكتِ اؾت، 

 اؾوت  ككوبض  تحوت اظ اضاضي آثي ًكَض تحت پَقوف آثيوبضي    ٌّتبض

 .(1394)ٍظاضت رْبز ًكبٍضظي، 

زض  هوثحط ( زض ثطضؾي ػَاهل ارتوبػي ٍ اهتهبزي 1382ًوب )رْبى
ككبض زض اؾوتبى تْوطاى زضيبكوت ًوِ     ّبي آثيبضي تحتپصيطـ ؾيؿتن

ارتووبػي هبًٌوس ؾوي، ؾوبثوِ ًوبض، تحهويالت،       ّبي كطزي ٍ ٍيػگي
ّوبي  آگبّي، اهٌبًبت هبلي، اضتجبعبت ثيكتط ثرهَل ًبقوي اظ عوطش  

ثطزاضاى ًيع اؾت. ػَاهل ًبضضبيتي ثْطُ هثحطتطٍيزي زض ايي اهط ثؿيبض 
ًبقي اظ كطآيٌس اًزبم ًبضّوبي ازاضي، قويَُ عطاحوي، ًيليوت اروطا ٍ      

 اؾت.ثَزُ  هَضزاؾتلبزُاكعاضي ٍؾبيل ؾرت
ثطزاضاى ًؿجت ( ثِ ٍاًبٍي ًگطـ ثْط1391ُاػظوي ٍ ّوٌبضاى )

ككبض زض اؾتبى ًطهبًكبُ پطزاذتٌوس. حزون   ّبي آثيبضي تحتثِ ؾيؿتن
ّوب زض  ثوطزاضاى ايوي ؾيؿوتن   ًلط اظ ًكبٍضظاى ٍ ثْطُ 274ًوًَِ قبهل 

ككوبض اؾوتلبزُ   اؾتبى ثَز ًِ حساهل ؾِ ؾب  اظ ؾيؿتن آثيبضي تحوت 
ًگطـ  ثطزاضاى ثْطُزضنس اظ  80تبيذ ًكبى زاز ًِ حسٍز ًطزُ ثَزًس. ً

اًوس ٍ هتـيطّوبي   ككبض زاقتِّبي آثيبضي تحتهخجتي ثِ ارطاي ؾيؿتن
ُ  ثطزاضاى، ؾبثوِ ثْوطُ ؾغ  تحهيالت ثْطُ اًوساظي  ثوطزاضي، ّعيٌوِ ضا

ّبي ترههي، تـييط زض زضآهس ٍ ؾغ  اضاضي ثط ايوي  ؾيؿتن، آهَظـ
 اًس.زاقتِ يتَرْ هبثل يطتثحهوساض 

-( ثِ ثطضؾي احطات ارتوبػي اهتهبزي ث1393ِثطهي ٍ ّوٌبضاى )

ًبضگيطي زٍ ًَع ًظوبم آثيوبضي ؾوٌتي ٍ ًوَيي زض ربهؼوِ ًكوبٍضظاى       
هغبلؼِ هَضزي زض ثرف ًْي اؾتبى هون پطزاذتٌوس. ًتوبيذ     نَضت ثِ

اهتهبزي  يطاتتثححبنل اظ پػٍّف ًكبى زاز ًِ اضتجبط هؼٌبزاضي ثيي 
زض  t ّبي ؾٌتي ٍ ًَيي آثيبضي ٍروَز زاضز. هيوعاى  ٍ ارتوبػي ثب ضٍـ

 يطتووثحٍ زض ظهيٌووِ  -2.310اهتهووبزي  يطتووثحضٍـ ؾووٌتي زض ظهيٌووِ 
، هيوعاى  t ثبقس. ثب تَرِ ثِ هٌلوي ثوَزى هيوعاى   هي -2.543ارتوبػي 
اهتهبزي ٍ ارتوبػي آثيوبضي ًوَيي ثيكوتط اظ آثيوبضي      يطاتتثحهيبًگيي 
 ت.ؾٌتي اؾ

ِ ثوط ػوسم    هثحط( ثب زض ًظط گلتي ػَاهل 1396ؾبلن )  يطيًوبضگ  ثو
ثب ثطضؾوي ػَاهول    تَأم ًبضاى اؾتبى يعزككبض تَؾظ پؿتِآثيبضي تحت

كٌي، اهتهبزي، ارتوبػي، آهَظقي ٍ هحيغي پطزاذتٌس. ًتبيذ ًكبى زاز 
ّب ٍ ككبض، ثبال ثَزى ثْطُ ٍامًِ عطاحي ًبهٌبؾت ؾيؿتن آثيبضي تحت

ثطزاضاى ّب، تحويل ٍ هزجَض ًطزى ثْطُزى ظهبى ثبظپطزاذت آىًَتبُ ثَ
ٍ ّوچٌويي   هَضزًظطثطاي ارطاي ؾيؿتن، ذيؽ ًكسى ذبى تب ػون 

اظ ػوووسُ زاليوول  يثووطزاض ثْووطُّووبي آهَظقووي ػووسم ثطگووعاضي زٍضُ
 ّب ثَزُ اؾت.ايي ؾيؿتن يثبضگصاض ػسم

اهتهووبزي ٍ  يّووب اهوول( ثووِ اضظيووبثي 1395ثاللووي ٍ ّوٌووبضاى )
 يظاضّوب  گٌسمزض  ككبض تحتثط پصيطـ تٌٌَلَغي آثيبضي  هثحطارتوبػي 

 اكوعاض  ًوطم ثوب اؾوتلبزُ اظ    ّوب  زازُتحليول  پطزاذتٌوس.   قْطؾتبى ّوساى
SPSSّبي  ، تحليل ّوجؿتگي هتٌبؾت ثب ًَع هتـيطّب، ثط پبيِ ضطيت

ثوط   هوثحط ّوجؿتگي ًٌوسا ، اؾوريطهي ٍ پيطؾوَى ٍ ثطضؾوي ػَاهول      
اظ هوس  ضگطؾويَى الريوت     يوطي گ ثْوطُ ٌبٍضي آثيبضي ًيع ثب پصيطـ ك

ؾوغ  تحهويالت، زضآهوس     يطّبيهتـنَضت پصيطكت. ثط اؾبؼ ًتبيذ 
ًبذبلم ؾبالًِ ًكبٍضظ، زؾتطؾي ثِ تؿْيالت هبلي ٍ اػتجوبضي، ًوَع   

آهَظقوي آثيوبضي ثوط پوصيطـ      يّب ًالؼهبلٌيت ظهيي ٍ قطًت زض 
. زض ثبقووٌس يهوو زاضي يؼٌووه يطتووثحزاضاي  ككووبض تحووتكٌووبٍضي آثيووبضي 

تَضيحي ؾي ًكبٍضظ، تزطثِ ًوبضي   يطّبيهتـضگطؾيَى ثطآٍضز قسُ، 
ثوط پوصيطـ كٌوبٍضي آثيوبضي      زاضي يهؼٌو  يطتوثح آة  ييتثهٍ ًَع هٌجغ 

 .ًساضًس ككبض تحت
زض هغبلؼِ ذَز ثِ ايي ًتيزِ ضؾيس ًِ ػَاهلي ًظيط زضآهس،  گَيبىً
هٌوسي اظ ذوسهبت تطٍيزوي ثوط     ، ؾغ  تحهيالت ٍ ثْطُهعضػِاًساظُ 

ككوبض  تٌٌَلوَغي آثيوبضي تحوت    يطيًوبضگ  ثِضضبيتوٌسي ًكبٍضظاى اظ 
 (Nguyen, 2008) يطگصاضًستثح

( زض پووػٍّف ذووَز ثووِ ثطضؾووي ٍ  1399ظطيليووبى ٍ ّوٌووبضاى )
 هٌظَض ثِّبي ًَيي آثيبضي ؾيؿتن يطيًبضگ ثِثط  هثحطقٌبؾبيي ػَاهل 

آثوبز پطزاذتٌوس.   ْطؾتبى ثؿتبىتَؾؼِ ًكبٍضظي پبيساض زض ضٍؾتبّبي ق
ًكبٍضظ زاضاي ظهويي زض اضاضوي    19688قبهل  هَضزًظط يآهبضربهؼِ 

ِ ضٍؾوتب زض هحوسٍزُ    43آثي زض هبلت  ثوَز. حزون ًوًَوِ     هَضزهغبلؼو
ًلط هحبؾجِ گطزيوس ًوِ ثوِ     227ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ ًًَطاى  هَضزًظط

هِ هوَضز  اي اًتربة ٍ ثوب اؾوتلبزُ اظ پطؾكوٌب   گيطي هطحلِضٍـ ًوًَِ
زضنوس پبؾورگَيبى ثوب     76اضظيبثي هطاض گطكتٌس. ًتوبيذ ًكوبى زاز ًوِ    

زضنوس   86اًوس.  هكٌل ًوجَز آة زض حس ظيبز ٍ ذيلي ظيبز هَارِ ثوَزُ 
ًكبٍضظاى ػويسُ زاقتٌس ًِ ايي كٌبٍضي زض حس ظيوبز ٍ ذيلوي ظيوبز زض    

زاضز. ّوچٌويي   يطتثحاكعايف هحهَ  ٍ ًبّف ههطف آة ًكبٍضظي 
ككوبض ضا  ّوبي آثيوبضي تحوت   نس ًكبٍضظاى ارطاي ؾيؿتنزض 58حسٍز 

 اًس.پصيطكتِ ٍ ارطا ًوَزُ
اهتهبزي ٍ ارتوبػي  ( ثِ ثطضؾي احطات1399تبريي ٍ ّوٌبضاى )

ِ ي ًكبٍضظي ٍ ًَاحي ضٍؾتبيي ككبض زض تَؾؼِآثيبضي تحت  نوَضت  ثو
  ِ ي هغبلؼِ هَضزي زض ثرف ثْبضاى قْطؾتبى گطگبى پطزاذتٌوس. ربهؼو

زاضاي ؾيؿوتن هوسضى ٍ ؾوٌتي     ًكوبٍضظاى ًلط اظ  2316ل آهبضي قبه
ًوًَوِ اًتروبة قوسًس.     ػٌَاى ثًِلط  330ثَز ًِ  هَضزهغبلؼِهحسٍزُ 

ثيبًگط  SPSS اكعاض ًطمظ ّب ثب اؾتلبزُ اًتبيذ حبنل اظ تحليل پطؾكٌبهِ
اهتهبزي تب ؾغ  اعويٌبى  يّب هثللِآى ثَز ًِ آثيبضي هسضى زض اًخط 

ّبي ارتووبػي  زضنس احطگصاض ثَزُ ٍ ّوچٌيي ثبػج ثْجَز قبذم 99
 ٍ ... قسُ اؾت. ي ًكبٍضظاىاظ هجيل ًبّف هْبرطت، اكعايف اًگيعُ

ثووط پووصيطـ تزويووغ  هووثحطػَاهوول ( 1400) ػليزووبًي ٍ ثْووطٍظ
ضا ثطضؾي ًوَزًس. زض قْطؾتبى تبًؿتبى  ككبض تحتّبي آثيبضي  نؾيؿت
ًلط اظ ثبؿساضاى قْطؾوتبى تبًؿوتبى    1500هؼِ آهبضي ايي پػٍّف رب

ًلوط   360اًس، حسٍز  ثَزُ ًِ اظ ايي ؾبهبًِ زض ثبؿبت ذَز اؾتلبزُ ًطزُ
 قوسُ  يگوطزآٍض ّوبي الظم   ًبهِ ٍ ههوبحجِ زازُ  ثبؿساضاى اظ ضاُ پطؾف

ّوبي   ثطاي گَيِ اؾت. پبيبيي هتـيطّب ثب هحبؾجِ ضطيت آللبي ًطًٍجبخ



 82     ...فشار هاي آبياري تحتتحليل اجتماعي اجراي ساماوه

ثوِ زؾوت آهوس. زض ايوي      87/0ًبهوِ   هتَؾظ زض پطؾوف  َضع ثًِگطـ 
گوَيي   ٍ پبؾد قسُ يييتؼزؾتيبثي ثِ اّساف اظ پيف  هٌظَض ثِپػٍّف، 

 اكعاض اظ ًطمثِ ؾثاالت پػٍّف اظ آهبض تَنيلي ٍ اؾتٌجبعي ثب اؾتلبزُ 

SPSS ُّبي پػٍّف ًكبى زازًس ثب هكبّسُ ًوبّف   يبكتِ س.ق اؾتلبز
ّوبي   رَز يبضاًِ زٍلتي ثطاي ايزوبز عوطش  ّبي ظيطظهيٌي ٍ ٍ ؾغ  آة
 ثب يبثس. تزويؼي، اؾتلبزُ اظ ايي ضٍـ ًيع اكعايف هي ككبض تحتآثيبضي 

اظ ضٍـ تحليل ػبهلي، ػبهل  قسُ اؾترطادتَرِ ثِ هوساض ٍيػُ ػَاهل 
توطيي ؾوْن ضا زض تجيويي     ثيف 3/778ثب هوساض ٍيػُ  "هكٌالت عطش"

، ػبهل 1/653ثب هوساض ٍيػُ  "يآهَظق"هتـيطّب زاضز. پؽ اظ آى ػبهل 
زض تجييي هتـيطّوب ؾوْن    1/153 "ثب هوساض ٍيػُ"هسيطيتي  -اهتهبزي"

 .زاضًس
پػٍّف حبضوط زض ضاؾوتبي ًيول ثوِ اّويوت ؾوبظ ًٍوبض هؿوبئل         

تزويؼي زض  نَضت ثِككبض ّبي آثيبضي تحتارتوبػي زض پصيطـ عطش
هلؼِ ًِ آثروَض  هبلت اضاضي ًكبٍضظي ضٍؾتبي ًَچي اعويف ٍ تبظُ
 يؿطثو  يزوبى آشضثبؾس اًحطاكي ذطاؾبًِ زض قْطؾتبى ثًَبى زض اؾتبى 

گيطز. كطآيٌس ثطضؾي ثب تَرِ ثِ گؿتطزگي اضاضي ثبقٌس، نَضت هيهي
ِ ًِ  ثطزاضاى ثْطٌُّتبض ٍ ّوچٌيي تؼساز ظيبز  400زض هبلت   نوَضت  ثو

زُ اظ هبلٌي ّؿتٌس، هجتٌي ثط پطؾكٌبهِ ٍ تحليل ًتوبيذ ثوب اؾوتلب   ذطزُ
 ذَاّس ثَز. SPSSاكعاض ًطم

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 هَردهغالؼِي هٌغقِ
هٌغوووِ عووطش، اضاضووي ًكووبٍضظي پبيووبة ؾووس ذطاؾووبًِ ٍاهووغ زض 

ثبقس. هحل ؾس ذطاؾوبًِ زض  ضٍؾتبّبي تبظُ هلؼِ ٍ ًَچي اعويف هي
 20قوووب  ؿطثووي ايووطاى، زض اؾووتبى آشضثبيزووبى ؿطثووي ٍ زض كبنوولِ  

 -ًيلَهتطي ربزُ ثطّوبى  2ثًَبى ٍ  ًيلَهتطي قوب  ؿطثي قْطؾتبى
ًيلَهتطي قوب  قطهي ضٍؾتبي ذطاؾبًِ ٍاهغ قسُ اؾت  2.5ثًَبى ٍ 

آظاز هطاض گطكتِ اؾت.  يّب آةهتطي اظ ؾغ  زضيبي  1420ٍ زض اضتلبع 
 هكرم قسُ اؾت. هغبلؼِ هَضزهَهؼيت هٌغوِ  1زض قٌل 

 

 
 الق                                                                                       ة                                        

 اراضي آتخَر سذ خراساًِ  الف( هَقؼيت شْرستاى تَکاى در استاى ب( هَقؼيت -1شکل 

 
 هٌظوَض  ثِاضاضي پبيبة ؾس ذطاؾبًِ  ككبض تحتعطش قجٌِ آثيبضي 

اعوويف عطاحوي    ٍ ًَچوي آة اضاضي ضٍؾوتبّبي توبظُ هلؼوِ     ييتثه
ًوِ   ثبقس يهٌّتبض  400گطزيسُ اؾت هؿبحت تحت پَقف ًل عطش 

 129.6ٌّتبض آى هتؼلن ثِ ضٍؾوتبي توبظُ هلؼوِ ٍ     277.6اظ ايي هوساض 
آة  ييتوثه جغ ثبقس هٌٌّتبض آى هتؼلن ثِ ضٍؾتبي ًَچي اعويف هي

اي ثوِ ًوبم ؾوطزاضآثبز    ًِ ثط ضٍي ضٍزذبًِ ثبقس يهعطش، ؾس ذطاؾبًِ 
تلليوي  هَضزهغبلؼِاحساث گطزيسُ اؾت الگَي ًكت هَرَز زض هٌغوِ 

زضنس اضاضي هطثَط ثِ ظضاػوي   88اظ ظضاػت ٍ ثبؿجبًي اؾت ًِ حسٍز 
ثبقس. زض اضاضي ظضاػي عطش، الگوَي ظضاػوي   ثبؽ هي نَضت ثٍِ هبثوي 

َ   قسُ ضائِا ِ   يثوِ ًحو  زضنوس  25زضنوس گٌوسم،    60ًؿوجت   اؾوت ًو
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رْوت   هوَضزًظط ٍ ؾيؿوتن آثيوبضي    زضنس يًَزِ ثَزُ 15چـٌسضهٌس ٍ 
عطاحي اظ ًَع ؾيؿتن آثيبضي ثبضاًي ًالؾيي حبثوت آثروبـ هتحوطى    
تؼييي قسُ اؾت. هؿوتي اظ اضاضي ضٍؾتبي تبظُ هلؼِ ًؿجت ثِ هحول  
آثگيطي اظ ؾس ذطاؾبًِ زض تطاظّبي ثبالتط ٍلي ثويوِ اضاضوي ضٍؾوتبي    

توطي  كَم ٍ ًل اضاضي ضٍؾتبي ًَچي ٍ اعويف زض تطاظّبي پوبييي 
زثي ٍ ّس پوربغ اضاضي ضٍؾتبي كَم تَؾظ ايؿوتگبُ   ييتثههطاض زاضًس. 

ثبقوس  پوربغ ؾس ذطاؾبًِ ًِ ؾبذتوبى آى زض حوب  حبضوط هَروَز هوي    
نَضت ذَاّس پصيطكت. ايؿوتگبُ پوروبغ، آة ضا اظ هحول ؾوس زض توطاظ      

هتوط ٍ   1455حوساًخط   ثِ قجٌِ آثيبضي زض حوسٍز توطاظ   يوبًهؿتو 1433
طاكي هٌغوِ تحت پَقف عطش تَپَگ ًوبيس.هتط پوربغ هي 1363حساهل 

ثِ نَضتي اؾت ًِ تـييطات قيت زض هؿيط ظيبز ثَزُ ٍ گبّي هخجوت ٍ  
ثبقس. ّوچٌيي ثِ زليل عَلي ثوَزى )اظ ًظوط ضاؾوتبي    گبّي هٌلي هي

ًيلَهتط ذظ انلي( هيعاى اكوت   8هٌغوِ )زض حسٍز  هطاضگيطي اضاضي(
ًوس اضتلوبػي    ثبقس ثٌبثطايي ثب ٍرَز اذتالف ظيبززض قجٌِ ًيع ظيبز هي

ّبي ظيبز اهٌبى اًتووب   حساًخط ٍ حساهل هٌغوِ، ثِ زليل كطاظ ٍ ًكيت
ثبقس. ثب تَرِ ثِ ايٌٌِ اظ هحل اهتهبزي ًوي ػوالًحولي  نَضت ثِآة 

-ؾس، ضٍزذبًِ ؾطزاضآثبز اظ ٍؾظ اضاضي تحت پَقف عطش ػجوَض هوي  

ًوبيس لصا هٌغوِ ضا ثِ زٍ هؿوت توؿين ًطزُ اؾت ٍ ذظ انلي قجٌِ 
ثوِ اضاضوي    يضؾوبً  آةقبهل زٍ ذظ هزعا اؾت ًِ اظ عطين ّط يي، 

گيوطز. اضاضوي ؾوبحل چوپ     ؾبحل ضاؾت ٍ چپ ضٍزذبًِ نَضت هوي 
ليتط زض حبًيوِ ٍ اضاضوي    293ٌّتبض ثب حساًخط زثي  270ضٍزذبًِ حسٍز 

ليتوط ثوط    154ٌّتبض ثب حساًخط زثوي   130ؾبحل ضاؾت ضٍزذبًِ حسٍز 
هؼيت ضٍزذبًِ ؾطزاضآثبز ٍ اضاضي ؾوبحل  هَ 2ثبقٌس. زض قٌل حبًيِ هي

 ضاؾت ٍ چپ ضٍزذبًِ اضائِ قسُ اؾت.
 

 
 هحذٍدُ اراضي در سَاحل چپ ٍ راست رٍدخاًِ سردارآتاد -2شکل 

 
 ّا ٍ اعالػاتدادُ

هلؼِ ٍ ًَچي اعويف ثط اؾبؼ آذطيي توؿويوبت  ضٍؾتبّبي تبظُ
ًكوَض زض زّؿوتبى آذتوبچي اظ ثروف هطًوعي       1395ؾيبؾي ؾوب   

 ثووط اؾووبؼثبقووس. هووي يؿطثوو يزووبىآشضثبقْطؾووتبى ثًَووبى، اؾووتبى 
ِ  توبظُ  ضٍؾوتبّبي  ،1395 ؾوب   زض هؿوٌي  ٍ ًلَؼ ؾطقوبضي  ٍ هلؼو
 .اؾت ثَزُ ذبًَاض 29 ٍ 89 زاضاي يتثِ تطت اعويفٍ ًَچي

-ي ضٍؾتبّب ّوگي هؼتوس ثِ زيي اؾوالم ٍ هوصّت ؾوٌي   هطزم اي
ثبقس. هكٌالت هَهي زض ضٍؾتب ٍرَز ًساضز. اّبلي ضٍؾوتب ثوِ   قيؼِ هي

ًٌٌس ضٍؾتبّبي تبظُ هلؼِ ٍ ًَچوي اعوويف   ظثبى ًطزي نحجت هي
الجتِ ًوِ اظ ًظوط هؼووبضي ثلٌوِ اظ ًظوط       يَؾتِپ ّن ثِزاضاي يي ثبكت 

ِ ارتوبػي اؾت، ايي ضٍؾتب ثٌب ثوِ گل  ي اّوبلي زاضاي هحلوِ ثٌوسي    تو

ثبقس. ثٌب ثِ اظْبضات اّبلي ضٍؾتب ّوِ اّبلي ثِ ًوَػي ثوب   ذبني ًوي
كضبيي  ثٌسي ينتوؿّن ذَيكبًٍس ثَزُ ٍ ّؿتٌس ٍ ثِ ّويي زليل ّيچ 

ذبني زض ايي ضٍؾتبّب ٍرَز ًساضز اظ عطكي زيگوط چوَى ّووِ اّوبلي     
زليلوي ثوطاي ايزوبز    ثبقٌس ثٌبثطايي ّويچ تلوبٍت ٍ   ضٍؾتب هؿلوبى هي

 هحالت هرتلق زض ايي ضٍؾتب ٍرَز ًساضز.
ّبي ارتوبػي هجتٌي ثوط زٍ  ثب تَظيغ پطؾكٌبهِ ثيي اّبلي، اضظيبثي

 1ترههي نَضت پصيطكت. زض رسٍ   ؾثاالتًلي ٍ  ؾثاالتثرف 
 هكرم قسُ اؾت. هَضزاؾتلبزُاظ پطؾكٌبهِ  يا ًوًَِ
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 هَردًظراي از پرسشٌاهِ ًوًَِ -1 جذٍل

 شرح ردیف شرح ردیف

 17 تؼساز اكطاز ذبًَازُ: 1
 ككبض تحت آثيبضي عطش زض هبلي هكبضًت ثِ ًؿجت ًكبٍضظ توبيل

 تزويؼي

 □: انالً ز      □ ًن: د      □ ظيبز: ة      □ ظيبز : ذيليالق

 :يگطحوبثِ ًظبم ٍ حوبثِ هيعاى 18 ذبًَازُ: اكطاز اقتـب  ٍضؼيت 2

 19 هؿبحت ٍ تؼساز هغؼبت اضاضي ظضاػي آثي: 3
-اي اؾتلبزُ هيّبي ثبضاًي يب هغطُآيب زض حب  حبضط آظ آثيبضي

 ًٌيس:

 20 هؿبحت ٍ تؼساز هغؼبت اضاضي ظضاػي زين: 4
ككبض ٍ يب تبًٌَى آهَظقي زض ضاثغِ آيب اعالػبتي اظ آثيبضي تحت

 ايس:ككبض زيسُثب آثيبضي تحت

 21 هؿبحت ٍ تؼساز هغؼبت اضاضي ثبؿي: 5
ي روؼ زؾتِ نَضت ثِاي آيب هبزض ّؿتيس اظ آثيبضي ثبضاًي يب هغطُ
 اؾتلبزُ ًٌيس:

 زّيس:ّبي اًلطازي ضا تطٍيذ هيٍ يب ًٌتِ ؾيؿتن

 22 :يهيعاى تَليس زض ٌّتبض هحهَالت ًكبٍضظ 6
 ًكتي يٌزب ٍ ؾبظي يٌربضچِ اهط زض تـييط ًكبٍضظ ثِ توبيل
ز: توبيل       □د: ًن      □ة: هتَؾظ      □ ظيبز الق:

 □ًساضًس

 23 ؾطاًِ: زضآهس هٌجغ ٍ ثطآٍضز هيبًگيي زضآهس ذبًَازُ ٍ 7
 ككبضآثيبضي تحت يّبضٍـ اظ اؾتلبزُ ثِ ًؿجت ًكبٍضظ توبيل

 توبيل: ز      □ًن: د      □هتَؾظ: ة      □: ظيبز الق
 □ًساضًس

 24 هتَؾظ: عَض ثِزضآهس ّط ًكبٍضظ اظ ّط ٌّتبض  8
ػوَهي ٍ ذهَني زض  هثؾؿبتّب ٍ ًوف ٍ حوبيت ؾبظهبى

 هٌغوِ يثرف ًكبٍضظ
 □ : انالًز      □ًن : د      □هتَؾظ : ة      □: ظيبز الق

9 
ثبقس يب آيب ظهيي ظضاػي تحت هبلٌيت ذَز ًكبٍضظ هي

 اؾتيزبضُ اؾت:
25 

 يًكبٍضظ هحهَالت ثبظاض ٍضؼيت

: ز      □ هتَؾظ: د      □ ذَة: ة      □ ذَة : ذيليالق
 □ضؼيق 

10 
ًحَُ اًزبم ػوليبت ًكبٍضظي )تَؾظ ًيطٍي ًبضگطي يب 

 تَؾظ ذَز ًكبٍضظ(
26 

-هي نطكِ ثِ هوطٍى يهتساٍ  هٌغوِ اظ لحبػ اهتهبز يّبًكت

 ثبقس:

 □طيذ: ة      □: ثلِ الق

11 
ثْبي ًكبٍضظي، اربضُ ظهيي ّبي ؿيطهؿتوين ًظيط آةّعيٌِ

... ٍ 
27 

 ٍضؼيت آهَظـ ٍ كطٌّگ ذبًَازُ

: ز       □  هتَؾغِ: د     □اثتسايي : ة     □ ؾَازثي :الق
 □ػبلي

 28 ّبي هؿتوين ٍ ػوليبت ًكبٍضظيٍضؼيت زؾتوعز ٍ ّعيٌِ 12
ًكبٍضظ قـل  يب ثبقسهي زائن نَضت ثِ ظهيي زض حضَض بيآ

 زيگطي ّن زاضز:

 29 ًكت هتساٍ  ظضاػي: 13
زض ذهَل ًَز، ؾوَم ٍ اؾتلبزُ نحي  اظ لَاظم  تبًٌَىآيب 

 ايس: ًكبٍضظي آهَظقي زيسُ

 30 توَين ظضاػي هحهَالت ٍ توَين آثيبضي: 14
ّبي ًكبٍضظي اظ هجيل ًَز، ؾن، ثصض ٍ ... ضا اظ ًزب تْيِ  ًْبزُ

 ًٌيس: هي

 زؾتطؾي زاضيس: يًكبٍضظ آيب ثِ ًكطيبت تطٍيزي 31 ضٍـ آثيبضي هَرَز: 15

 32 قسى ٍ كطؾبيف اضاضي:يطي ٍ ؿطهبةگ يلؾٍضؼيت  16
تَاًيس  ّبي ضازيَيي ٍ تلَيعيًَي تطٍيذ ًكبٍضظي هي آيب اظ ثطًبهِ

 اؾتلبزُ ًٌيس:

 ظيطظهيٌي ؿيطهزبظ )ربُ ثسٍى پطٍاًِ زاض( آة هٌبثغ ٍرَز 33 ظيطظهيٌي هزبظ )ربُ پطٍاًِ زاض(: آة هٌبثغ ٍرَز 17
 

اضظيبثي تحليل ارتوبػي هجتٌي ثط تْيِ پطؾكوٌبهِ ٍ اضائوِ آى ثوِ    
ّوب حوبًي اظ آى اؾوت ًوِ زض     ثبقس. ثطضؾيهي هَضزًظطربهؼِ آهبضي 

ًلط اظ اّبلي هوطاض زاضز   52هزوَع اضاضي تحت پَقف عطش زض اذتيبض 

ّؿوتٌس ٍ   هوصًَض  ثطزاضاى ٍ شيٌلؼبى پوطٍغُ زضنس ثْطُ 100ًِ قبهل 
قسُ ثَزُ ٍ ثٌبثطايي ثب تَرِ ثِ تؼوساز   ثطزُ ًبمّوگي ؾبًي ضٍؾتبّبي 

ِ   ثْطُ گيوطي گكوتِ ٍ تووبهي ربهؼوِ آهوبضي      ثطزاضاى، اهوسام ثوِ ًوًَو
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ّوبي نوَضت   هطاض گطكتٌس. زض ازاهِ ًتبيذ حبنل اظ تحليل يهَضزثطضؾ
ُ اضائِ قوس  SPSSزض هحيظ  گطكتِ ثِ زٍ نَضت تَنيلي ٍ اؾتٌجبعي

 اؾت.
 

 ًتایج ٍ تحث

-ّب زض چٌس زؾتِ نَضت هوي تحليل پبضاهتطّبي هجتٌي ثط اضظيبثي

ثط ًتوبيذ   هثحطّبي اثتسايي ثط اؾبؼ ٍضؼيت پبضاهتطّبي گيطز. تحليل
قوًَس ًوِ قوبهل رٌؿويت، تحهويالت، ٍضوؼيت       ّب اضائِ هوي تحليل

-ّبي ظضاػي آثي، هؿبحت اضاضي ظهويي اقتـب ، هؿبحت اضاضي ظهيي

، ككوبض  تحوت ّبي ثبؿي، هيوعاى اعوالع ٍ آگوبّي اظ ؾيؿوتن آثيوبضي      
ككبض زض قوطايظ كؼلوي، ًوَع    ّبي آثيبضي تحتتنؿٍضؼيت ارطاي ؾي

ًكت هتساٍ  هٌغوِ، ٍضوؼيت ضضوبيتوٌسي ثوِ هكوبضًت زض اروطاي      
-ٍ هيعاى توبيل ثِ هكبضًت هبلي زض عطش هي ككبض تحتعطش آثيبضي 

ثويف   2ثب تَرِ ثِ رسٍ   گطزًس.هياضائِ  11تب  2ثبقس ًِ زض رساٍ  
ثطزاضاى زاضاي ًيوي اظ ثْطُاًس. ّوچٌيي زضنس شيٌلؼبى هطز ثَزُ 95اظ 

-ّبي الظم ثطاي ذَاًسى ًَقوتي ثوي  ؾَاز ثَزُ ٍ ًين زيگط اظ آهَظـ

 80قوـل ثويف اظ   هكرم قوسُ اؾوت.    3اًس ًِ زض رسٍ  ثَزُثْطُ
اضاضي ثوبؿي ٍ ظضاػوي   زضنس شيٌلؼبى اظ عطش كوظ ًكبٍضظي ثَزُ ًِ 

اضائِ قوسُ   6تب  4ثبقٌس. ًتبيذ ايي هَاضز زض رسٍا  هكـَ  كؼبليت هي
-ثطزاضي انَلي اظ ضٍـثطزاضاى ؾبثوِ ثْطُزضنس ًخيطي اظ ثْطُاؾت. 

ّوب ٍ  ككبض ضا عي ًٌطزُ ٍ ثِ نَضت تزطثوي اظ ًوبضًطز آى  ّبي تحت
هكرم قوسُ   7  ّب آگبّي زاضًس ًِ زض رسٍثطزاضي اظ آىقيَُ ثْطُ

ّبي تحت ككبض، ثطزاضاى اظ ارطاي ؾيؿتنهيعاى ذَاؾتبضي ثْطُاؾت. 
ّوبي  الگَي ًكت هٌغووِ ٍ تحليول ضضوبيتوٌسي اظ اروطاي ؾيؿوتن     

 اضائِ قسُ اؾت.  11تب  8زض رساٍ  ككبض تحت
 

 جٌسيت ًتایج ارزیاتي تحليل -2جذٍل 
 زى هرد شرح
 5 52 كطاٍاًي

 4.4 95.6 زضنس كطاٍاًي

 

 تحصيالت ًتایج ارزیاتي تحليل -3جذٍل 

 ليساًس دیپلنفَق دیپلن یپلند یرز سَاد يت شرح

 3 2 4 17 26 كطاٍاًي
 3.8 3.8 7.7 32.7 50 زضنس كطاٍاًي

 

 شغل ًتایج ارزیاتي تحليل -4جذٍل 

 کشاٍرز ٍ آزاد فقظ کشاٍرز کارهٌذ صٌؼتگر شرح

 6 42 2 2 كطاٍاًي
 11.5 80.8 3.8 3.8 زضنس كطاٍاًي

 

 هساحت اراضي زراػي آتي )ّکتار( ًتایج ارزیاتي تحليل -5جذٍل 

 21تا  16 15تا  11 11تا  6 5تا  1 صفر شرح
 1 3 11 33 4 كطاٍاًي

 1.9 5.8 21.2 63.5 7.7 زضنس كطاٍاًي

 
 ّاي تاغي )ّکتار(هساحت زهيي ًتایج ارزیاتي تحليل -6جذٍل 

 فاقذ تاؽ 31تا  6 5تا  1 شرح

 34 1 17 كطاٍاًي
 65.4 1.9 32.7 زضنس كطاٍاًي

 

آگاّي ٍ اعالع از سيستن آتياري  ًتایج ارزیاتي تحليل -7جذٍل 

 اي ٍ تاراًي کالسيک(فشار )قغرُتحت

 تجرتي صَرت تِ خير تلِ شرح

 22 18 12 كطاٍاًي
 42.3 34.6 23.1 زضنس كطاٍاًي

 

فشار در شرایظ سيستن آتياري تحت ًتایج ارزیاتي تحليل -8جذٍل 

 هَجَد

 خير تلِ شرح

 26 26 كطاٍاًي
 50 50 زضنس كطاٍاًي

 

 ًَع کشت هتذاٍل هٌغقِ ًتایج ارزیاتي تحليل -9جذٍل 

 سایر هحصَالت یًَجِ ٍ ًخَد گٌذم ٍ چغٌذر شرح
 2 9 41 كطاٍاًي

 3.8 17.3 78.8 زضنس كطاٍاًي

 

هٌذي از اجراي سيستن رضایت ًتایج ارزیاتي تحليل -11جذٍل 

 فشارآتياري تحت

 زیاد هتَسظ شرح

 51 1 كطاٍاًي
 98.1 1.9 زضنس كطاٍاًي

 

 توایل تِ هشارکت هالي در عرح ًتایج ارزیاتي تحليل -11جذٍل 

 کن اصالً شرح

 3 49 كطاٍاًي
 5.8 94.2 زضنس كطاٍاًي

 
اّساف ّط ًَع هغبلؼِ ارتوبػي ثطضؾوي ضٍاثوظ    ييتط هْنيٌي اظ 

ِ ثيي هتـيطّبؾت يب ثِ ػجبضتي ايٌٌِ آيب ًتبيذ تَنويلي    آهوسُ  زؾوت  ثو
ّوبي  ضاثغِ هٌغوي ثب ّوسيگط زاضًس. زض ازاهِ ًتبيذ حبنول اظ تحليول  

اؾوت زض ايوي    شًوط  يبىقباضائِ قسُ اؾت.  SPSSزض هحيظ  يبظهَضزً
-ٍ پبؾد زاض قسٍُظى قسُ زازُّبي ّب پبؾدهؿوت رْت اًزبم تحليل
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 ضا گطكتِ اؾت. تَنيليّبي ّبي ٍظًي ربي پبؾد
 

تررسي راتغِ تيي شغل افراد ٍ هيساى رضاایت اساتفادُ از   
 فشارسيستن آتياري تحت

تحليل ضاثغوِ ثويي قوـل اكوطاز ٍ هيوعاى ضضوبيت        12زض رسٍ  
 ككبض هكرم قسُ اؾت. اؾتلبزُ اظ ؾيؿتن آثيبضي تحت

 
 ًَع کشت ٍ رٍش آتياري هَجَد در هٌغقِراتغِ تيي 
ًتبيذ تحليل ضاثغِ ثيي الگَي ًكت ٍ ضٍـ آثيبضي  13زض رسٍ  

 هَرَز زض هٌغوِ اضائِ قسُ اؾت. 

 
ّاي آتياري راتغِ تيي هيساى تحصيالت ٍ آگاّي از سيستن

 فشارتحت

ثٌوسي هتلوبٍت   ّبي هطثَط ثِ ايي ثرف ثوِ زليول گوطٍُ   اضظيبثي
ّوبي  اكطاز اؾت. ثٌبثطايي هيعاى اعالػبت اظ ؾيؿوتن هيعاى تحهيالت 
ًتوبيذ   14زض روسٍ   ّبي تحهيلي ثطاثوط ًيؿوت.   آثيبضي زض ثيي گطٍُ
ٍ اعالػوبت هطثوَط ثوِ كطاٍاًوي ٍ آهوبض       Onewayحبنل اظ آظهوَى  

 هتـيطّبي هؿتول هكرم قسُ اؾت. 

 

 فشارافراد ٍ هيساى رضایت استفادُ از سيستن آتياري تحتتحليل راتغِ تيي شغل  -12جذٍل 

 شرح
 فشارهٌذي استفادُ از سيستن آتياري تحترضایت

 هجوَع
 زیاد هتَسظ

 قـل

 8 8 0 نٌؼتگط
 8 8 0 ًبضهٌس

 167 164 3 كوظ ًكبٍضظ
 24 24 0 ًكبٍضظ ٍ آظاز

 207 204 3 هزوَع

Chi – Square Test 

َAsymp. Sig (2-Sided) Df Value  

0.866 3 0.729 Pearson Chi - Square 

0.729 3 1.299 Likelihood Ratio 

0.924 1 0.009 Linear by Linear Association 

- - 207 Num. of Valid Cases 

 
 راتغِ تيي ًَع کشت ٍ رٍش آتياري هَجَد در هٌغقًِتایج تحليل  -13جذٍل 

 شرح
 ًَع کشت

 هجوَع
 سایر هحصَالت یًَجِ ٍ ًخَد چغٌذر گٌذم ٍ

 ًَع آثيبضي

 26 0 2 24 ثبضاًي هتحطى
 2 2 0 0 ايهغطُ

 51 3 18 30 ؾغحي
 40 0 5 35 زين

 119 5 25 89 هزوَع

 Chi – Square Test 

َAsymp. Sig (2-Sided) df Value  

0.000 6 60.912 Pearson Chi – Square 

0.000 6 30.843 Likelihood Ratio 

0.519 1 417 Linear by Linear Association 
- - 119 Num. of Valid Cases 
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 ٍ اعالػات هرتَط تِ فراٍاًي ٍ آهار هتغيرّاي هستقل Onewayًتایج حاصل از آزهَى  -14جذٍل 

 N Mean Std.Deviation Std Error شرح
95 % Confidence Interval for Mean 

Min Max 
Lower Bound Upper Bound 

 3.00 1.00 2.6532 2.3631 0.07252 0.56636 2.5082 61 ؾَاز يث
 3.00 1.00 2.6230 2.0829 0.13272 0.77391 2.3529 34 يرلنز يطظ

 3.00 1.00 3.2524 2.3476 0.20000 0.63246 2.8000 10 زيرلن
 3.00 1.00 4.0912 0.9088 0.50000 1.0000 2.5000 4 زيرلنكَم

 3.00 1.00 3.5602 0.8398 0.48990 1.09545 2.2000 5 ليؿبًؽ
 3.00 1.00 2.6001 2.3473 0.06379 0.68110 2.4737 114 هزوَع

 
 ًتایج ًْایي آًاليس ٍاریاًس تا تَجِ تِ سغح هؼٌاداري )ًَع آتياري هتغير هستقل( -15جذٍل 

Sig F Mean Square df Sum of Squares  

0.367 1.087 0.503 4 2.010 Between Group 
- - 0.462 109 50.411 Within Groups 

 هزوَع 52.421 113 - - -

 

 )ًَع آتياري هتغير هستقل( LSDًتایج ارزیاتي تحليل هضاػف  -16جذٍل 

 .Mean Difference (I-J) Std Error Sig (Jتحصيالت ) (Iتحصيالت )
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 ؾَاز يث

 0.4437 -0.1332 0.288 0.14555 0.15526 ظيط زيرلن
 0.1680 -0.7516 0.211 0.23201 -0.29180 زيرلن
 0.7039 -0.6875 0.981 0.35100 0.00820 يرلنز كَم

 0.9352 -0.3188 0.332 0.31635 0.30820 ليؿبًؽ

 يرلنز يطظ

 0.1332 -0.4437 0.288 0.14555 -0.15526 ؾَاز يث
 0.0378 -0.9319 0.070 0.24464 -0.44706 زيرلن
 0.5654 -0.8595 0.683 0.35948 -0.14706 زيرلنكَم

 0.7985 -0.4926 0.640 0.32573 -0.15294 ليؿبًؽ

 زيرلن

 0.7516 8-0.16 0.211 0.23201 0.29180 ؾَاز يث
 0.9319 -0.0378 0.070 0.24464 0.44706 يرلنز يطظ

 1.0974 -0.4974 0.457 0.40233 0.30000 زيرلنكَم
 1.3383 -0.1383 0.110 0.37248 0.60000 ليؿبًؽ

 زيرلنكَم

 0.6875 -0.7039 0.981 0.35100 -0.00820 ؾَاز يث
 0.8595 -0.5654 0.683 0.35948 0.14706 يرلنز يطظ

 0.4974 -1.0974 0.457 0.40233 -0.3000 زيرلن
 1.2042 -0.6042 0.512 0.45620 0.30000 ليؿبًؽ

 ليؿبًؽ

 0.3188 -0.9352 0.332 0.31635 -0.30820 ؾَاز يث
 0.4926 -0.7985 0.640 0.32573 -0.15294 يرلنز يطظ

 0.1383 -1.3383 0.110 0.37248 -0.60000 زيرلن
 0.6042 -1.2042 0.512 0.45620 -0.30000 زيرلنكَم

 
راتغِ تيي تحصيالت ٍ درآهذ اساتفادُ از سيساتن آتيااري    

 فشارتحت
ًتوبيذ  ثِ تطتيت ثيوبًگط ًتوبيذ اضظيوبثي     18ٍ  17، 16، 15رساٍ  

ًْبيي آًبليع ٍاضيبًؽ ثب تَرِ ثِ ؾغ  هؼٌوبزاضي )ًوَع آثيوبضي هتـيوط     

)ًوَع آثيوبضي هتـيوط     LSDًتبيذ اضظيوبثي تحليول هضوبػق    ، هؿتول(
اضتجبط ثيي تحهيالت ثب هيعاى زضآهس ارطاي ؾيؿتن آثيوبضي  ، هؿتول(
زاضي اضتجبط ثيي تحهيالت ثب زضآهوس اروطاي   هيعاى هؼٌيٍ ككبض تحت

 اضائِ قسُ اؾت.  ككبضؾيؿتن آثيبضي تحت
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 فشار )درآهذ هتغير هستقل تر حسة تَهاى(ذ اجراي سيستن آتياري تحتارتثاط تيي تحصيالت تا هيساى درآه -17جذٍل 

 Mean Std.Deviation Std Error )ًفر( N شرح
95 % Confidence Interval for Mean 

Min Max 
Lower Bound Upper Bound 

 5.00 2.00 4.2649 3.3504 0.22201 1.13205 3.8077 26 ؾَاز يث
 5.00 2.00 4.4327 3.6850 0.18375 1.07142 4.0588 34 يرلنز يطظ

 5.00 2.00 4.4732 3.0268 0.32856 1.13818 3.7500 12 زيرلن
 5.00 2.00 4.9469 4.0531 0.18898 0.53452 4.5000 8 زيرلنكَم

 5.00 2.00 2.6036 2.0631 0.12599 0.48795 2.3333 15 ليؿبًؽ
 5.00 2.00 3.9529 3.4787 0.11941 1.16385 3.7158 95 هزوَع

 
 فشارداري ارتثاط تيي تحصيالت تا درآهذ اجراي سيستن آتياري تحتهيساى هؼٌي -18جذٍل 

Sig F Mean Square df Sum of Squares  

0.000 9.508 9.456 4 37.822 Between Group 

- - 0.994 90 89.504 Within Groups 

 هزوَع 127.326 94 - - -

 
آة ًوبكي ٍ   ييتوثه تَؾوؼِ هٌوبثغ آة ًوِ ثوب ّوسف       يّوب عطش

-يقًَس، ػلكٌَى رسيس تَليس ٍ ًَؾبظي ربهؼِ عطاحي هي يطيًبضگ ثِ
، ارتوبػي رسيسي ضا ربًكويي ضٍاثوظ ؾوٌتي ٍ    يالوبػسُ ضٍاثظ اهتهبز

هتووبثلي ثوط   ًوبيٌس ًِ ايوي تـييوط ٍ تحوَ  ثوبلغجغ احوطات      پيكيي هي
زض ّويي ضاؾتب پػٍّف حبضط هجٌي ثط انوَ    ّوسيگط ذَاٌّس زاقت.

ّب ثب ضطيت آللوبي ًطًٍجوبخ   آهبضي ٍ تحليلي هبحهل ًتبيذ پطؾكٌبهِ
-نَضت گطكتِ ثب اؾتلبزُ اظ ًطم ٍتحليل يِتزعنَضت پصيطكت.  0.852

 هٌزط ثِ اضائِ ًتبيذ ظيط گطزيس. SPSSاكعاض 
ل اكطاز ٍ ضضبيت اؾوتلبزُ اظ ؾيؿوتن   رْت ثطضؾي اضتجبط ثيي قـ

اضائووِ قووسُ اؾووت. ًتووبيذ حبنوول  12ككووبض زض رووسٍ  آثيووبضي تحووت
ًوِ   عوَض  ّووبى ثبقوس.  هوي  يوط هتـٍرَز اؾتوال  ثيي زٍ  زٌّسُ ًكبى

هكرم اؾت، پبؾد اًخطيت هوطزاى ٍ ظًوبى ثوِ اؾوتلبزُ اظ ؾيؿوتن      
 ثبقس.ككبض هيآثيبضي تحت

آثيبضي هَرَز زض هٌغووِ   اضتجبط ثيي ًَع ًكت ٍ ضٍـ 13رسٍ  
زّس. ًتبيذ حبًي اظ آى اؾت ًِ ثيي ًوَع ًكوت ٍ ضٍـ   ضا ًكبى هي

ٍرَز زاضز ٍ ثب تَرِ ثِ ًتبيذ  زاضي يهؼٌآثيبضي هَرَز زض هٌغوِ ضاثغِ 
ثبقوس  قَز ًِ ثيكتطيي ًكت هطثَط ثِ چـٌسض ٍ گٌسم هيهكبّسُ هي

ِ زضنس پبؾورگَيبى   24ًِ  نوس  زض 30ثوبضاًي هتحوطى ٍ    نوَضت  ثو
 ًٌٌس.ؾغحي آثيبضي هي نَضت ثِپبؾرگَيبى 

اضتجبط ثيي هيعاى تحهيالت ٍ هيعاى آگبّي  16ٍ  15، 14رساٍ  
آيوس ًوِ   زّس. اظ ًتبيذ ثط هوي ضا ًكبى هي ككبض تحتاظ ؾيؿتن آثيبضي 

 زاضي يهؼٌو ثيي تحهيالت ٍ هيعاى آگبّي اظ ؾيؿتن آثيبضي اذوتالف  
ٌسي تحهيالت اؾوت ثٌوبثطايي   ثٍرَز زاضز ايي اذتالف ًبقي اظ گطٍُ
ّوبي تحهويالتي هرتلوق ثطاثوط     هيبًگيي هيعاى اعالع زض ثيي گوطٍُ 

هزووَع هطثؼوبت   گطٍّوي ) ًيؿت. تلبٍت ًون هطثؼوبت ذغوبي ثويي     

ثوب   -between groups)اذتالف هيبًگيي ّوط گوطٍُ اظ هيوبًگيي ًول    
هزوَع هطثؼبت اذتالف هوبزيط ّط گطٍُ ) يگطٍّ زضٍىهطثؼبت ذغبي 

زٌّسُ ًوف ػبهول هتـيوط ٍاثؿوتِ زض تـييوط     ( ًكبىwيي گطٍُ اظ هيبًگ
زّس اظ آًبليع ٍاضيبًؽ ًكبى هي آهسُ زؾت ثِهيبًگيي گطٍُ اؾت. ًتبيذ 

گووطٍُ هتـيووط تحهوويالت اذووتالف  5 يووطهتـّووبي ًووِ ثوويي هيووبًگيي
 ٍرَز زاضز. زاضي يهؼٌ

اضتجبط ثيي هيعاى تحهيالت ٍ زضآهس پبؾرگَيبى  18ٍ  17رساٍ  
زٌّوس. اظ  ًكوبى هوي   ككوبض  تحوت اظ ؾيؿتن آثيوبضي   هَضزاؾتلبزُزض  ضا

ثويي هيوعاى    زاضي يهؼٌو آيوس ًوِ ّويچ اضتجوبط     رساٍ  هصًَض ثط هوي 
ًون   يگطز ػجبضت ثٍِرَز ًساضز.  قسُ گلتِتحهيالت ٍ يب زضآهس ثب هَاضز 

ثوط ضٍي   يطيتوثح ثبال ثَزى تحهيالت ٍ يب زضآهس پبؾرگَيبى  ثَزى يب
 تؼهجبت كطٌّگي ٍ ًساضز.

 

 گيريًتيجِ

ِ  يٌّگبه ؾوري اظ هكوبضًت هوطزم ضٍؾوتب زض تَؾوؼِ ربهؼوِ        ًو
 ييتطيي هَضَػي ًوِ ثيكوتط ذَزًووب   آيس، ػوسُثِ هيبى هي ييضٍؾتب
ّوبي  ثبقوس. تئوَضي  ضٍؾتبييبى هي يًٌس، چگًَگي هكبضًت اظ ؾَهي

هكبضًت آظازاًِ ٍ اضائِ ذَزيوبضي اظ   ي، ثطايياذيط تَؾؼِ ربهؼِ ضٍؾتب
اي هبئول ّؿوتٌس.   ػوطاًي، اّويت ٍيػُ يّبضٍؾتبييبى زض پطٍغُ يؾَ

 ُ  يّوب  NGOزٍلتوي ٍ   يّوب ثب چٌيي ضٍيٌطزي ٍظيلِ انلي زؾوتگب
ضٍؾوتب ٍ ؾورؽ ايزوبز     يتوَيوت ٍضوؼيت اهتهوبز    زضٍاهغذهَني 
ػوطاًوي زض   يّوب هحلي زض اضائِ ذَزيبضي ثِ پوطٍغُ  هسم يفپاًگيعـ 

اّووبلي ضٍؾووتبّبي  اتلووبم ثووِهطيووت  يجووبًتوطثبقووس. ؾووغ  ضٍؾووتب هووي
هوطزم   يػويسُ زاضًس ًِ زض نَضت توَيوت توَاى اهتهوبز    هَضزهغبلؼِ
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-تَاى قبّس ترههي ثركي اظ زضآهس ضٍؾتبييبى ثِ پوطٍغُ ضٍؾتب، هي

ػوطاًي ضٍؾتب ثَز. زض ايي ضٍيٌطز ًوبيٌوسگبى زٍلوت ٍ ضوبثغيي     يّب
هطزم تهوين ثگيطًس، ثلٌِ ثبيس ثِ  يهحلي ًجبيس ثطا – ييتَؾؼِ ضٍؾتب

 يطگصاضتثحگيطي ّب ًوي ًوبيٌس ٍ آهَظـ زٌّس تب زض كطآيٌس تهوينآى
توطيي  اظ اؾبؾوي  يٌوي گيوطي ثوِ ضٍؾوتبييبى    تهووين  ثبقٌس. ؾورطزى 

ِ  ّوب  قطط يفپ هوطزم زض   يٍ هكوبضًت اهتهوبز   يذوَز آٍض  يزض اضائو
اؾت. الجتِ ثبيس زض ًظط زاقوت ًوِ    ييػوطاًي تَؾؼِ ضٍؾتب يّبپطٍغُ

ظهبى ظيبزي عوَ  ذَاّوس    ؿبلجبًايي اهط ًبض ؾبزُ ٍ آؾبًي ًيؿت. ظيطا 
ًكيس تب ضٍؾتبييبى پيطاهَى هؿئلِ ذبني تهوين هٌبؾوجي ثگيطًوس. اظ   

زقوت   ّبي ثبضظ زض ايي ظهيٌِ ارطاي عطش تَؾوؼِ آثيوبضي  رولِ ًوًَِ
ايغي هكبثِ ثب پػٍّف حبضط تَاى ًبم ثطز ًِ زاضاي قطؾيؿتبى ضا هي

زٍض ثِ  چٌساى ًِآضا اتربش قًَس زض گصقتِ  اتلبم ثِتهويوبت ثبيس  زاضز.
ٍ هَهي ٍ ٍروَز اذوتالف ثويي ػاليون ٍ      يضّجط كٌط ييزليل ًجَز 

اهوب اهوطٍظُ ثوِ    ؛ گيطي ثؿيبض هكٌل ثوَز ؾالين هطزم، كطآيٌس تهوين
ِ ، ايي اهط يياؾالهي ضٍؾتب يزليل قَضاّب قوَز.  زوبم هوي  اً يذوَث  ثو

گيطي هطزم اظ عطين اًتربثبت ًوبيٌسگبى ذَز زض كطآيٌس تهوين زضٍاهغ
ي ثوطزاض گوبم زيگوط ثْوطُ    ...ًٌٌستَؾؼِ آيٌسُ ضٍؾتب هكبضًت هي يثطا

ثطزاضي، هكبّسُ ثْجوَز زض كطآيٌوس تَؾوؼِ ربهؼوِ     هٌظَض اظ ثْطُ اؾت.
توبػي ٍ ار – ياؾت. ثٌبثطايي ايزبز ثْجَز زض ؾبذتبض اهتهبز ييضٍؾتب
 يتَاًس هكَهي ثوطا ، هيچٌسؾبلِ يثطًبهِ ّبز ييضٍؾتب عي  يًبلجس

 ّبي ػوطاًي ضٍؾتب ثبقس.اكعايف هيعاى هكبضًت هطزم زض عطش
اظ زيسگبُ ارتوبػي ًيوع اروطاي عوطش هوصًَض اظ رَاًوت هرتلوق       

زض ذهَل ّوٌبضي ٍ هكبضًت هطزم هٌغووِ   يػٍُ ثِاؾت.  تثهل هبثل
. ًتوبيذ  ثبقوس  يهو هكورم   يذَث ثِزض ارطاي عطش هصًَض ايي هؿئلِ 

حبنل اظ پطؾكٌبهِ ٍ ههبحجِ ثب هطزم ٍ اّوبلي هغلوغ حوبًي اظ ايوي     
توطيي هوبًغ   هطزم هؿبئل هبلي ضا هْون  اتلبم ثِاؾت ًِ اًخطيت هطيت 

ت هَرَز زض تلوبٍت  ضؿن هكٌالارطايي زاًؿتِ ٍ ثِ ّويي هٌظَض ػلي
ّوچٌويي   اًوس. ّب، ضاضي ثِ ارطاي يٌربضچِ ؾيؿوتن قوسُ  هيعاى حوبثِ

ِ   هٌظَض ثِهوبهبت زٍلتي هؿتوط زض هطًع اؾتبى ٍ هٌغوِ  -ايزوبز ظهيٌو

كطٌّگي هؿطاًِ پيگيط ارطاي عوطش ثوِ ايوي     –ّبي تَؾؼِ ارتوبػي 
 .ثبقٌس يهنَضت 

بظُ هلؼوِ ٍ  هكوبضًت ضٍؾوتبييبى تو    هؿئلِتطيي ًوبط هَت اظ هْن
 اظ: اًس ػجبضتًَچي اعويف 

ؾبذت ٍ ثبكت ارتوبػي ٍ كطٌّگي هتزوبًؽ ٍ ّوگوَى زض ًول    
 ضٍؾتب

ّبي هحؿَؼ ضٍؾتب ٍ ًيبظّبي هكوتطى  ّب ٍ ًبؾتيٍرَز ضؼق
 ٍ تؼبهل گطزيسُ اؾت ييضٍؾتبييبى ًِ ثبػج ًَػي ّوگطا

 تَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ ًطز:اظ ًوبط ضؼق ضٍؾتب ًيع هي
 اظ ٍضؼيت هكبضًت زض ضٍؾتب قسُ يقتؼط يالگَ ػسم ٍرَز

 ِ ؾوبظي،  ّوبيي اػون اظ تهووين   ػسم هكبضًت ضٍؾتبييبى زض ظهيٌو
ٍ  يّبي اهتهوبز هكبضًت زض ظهيٌِ نطكبًٍ  ...گيطي، هسيطيت ٍتهوين

 ييارطا

 گصاضيضٍؾتب ٍ ػسم هكبضًت زض ؾطهبيِ يًوجَز ؾطهبيِ اهتهبز

توَاى  ّب هوي حبنل اظ يبكتِّب ٍ ًتبيذ هغبثن ثب ثطضؾي زضهزوَع
تَؾؼِ هطاًع تؼوبًٍي  ٍ ّوچٌيي  ّن آةّبي زضيبكت ًِ تكٌيل گطٍُ

ِ   ىثطزاضاثْطُ ثِ هسيطيت -ٍ شيٌلؼبى احطات هٌبؾجي ثط ػولٌوطز ؾوبهبً

ثطزاضي ذَاّس زاقوت. ثوِ تزطثوِ حبثوت     زض كبظ ثْطُ هَضزاؾتلبزُّبي 
ًَ تزوؼي ارطا هوي  نَضت ثِّبيي ًِ قسُ اؾت زض عطش س، هؿوئلِ  قو
پوصيطي شٌّيوت   ٍ تغوبثن  يٍِحست ضٍثطزاضي اتربش انلي زض اهط ثْطُ

ثطزاضاى هجتٌي ثط ضًٍس اًزبم ًبض زض قوطايظ رسيوس اؾوت. تَؾوؼِ     ثْطُ
ّبي آثيبضي هسضى زض ايي قطايظ اهٌبى هوجَليت ثيكتط ٍ تطٍيذ ؾبهبًِ

-ّب هيؿط هوي ظهيٌِ هؿبػس آى يتتطت ييثسثِ ؾبيط ًَاحي ضا زاقتِ ٍ 

تَاًوس ضاّگكوبي اروطاي    ًوِ هوي   ّبيي يكٌْبزپگطزز. زض ّويي ضاؾتب 
ّوبي  اؾوتلبزُ اظ ظطكيوت   -1ّبي ثب ٍضؼيت هكبثِ ثبقس قوبهل  عطش

ًيبظؾٌزي ٍاهؼي هٌغوِ ثوب اًزوبم    -2ثطزاضاى آهَظقي ٍ تَريْي ثْطُ
-هغبلؼبت گؿتطزُ هغبثن ثب اؾٌبز ثبالزؾتي ٍ اؾتلبزُ اظ ًظطات ثْوطُ 

بز تَاظى هٌبؾت زض قطايظ هجل ٍ ثؼس اظ ارطاي عطش زض ايز -3ثطزاضاى 
پصيطي اظ ًتوبيذ عوطش ضا زاقوتِ ٍ    شيٌلؼبى اعويٌبى ًِ يًحَ ثِهٌغوِ 

 اهٌبى تساٍم هَكن پطٍغُ هيؿط قَز.
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Abstract 
The present study, to evaluate and analyze social issues and their role in the implementation of pressurized 

irrigation systems on a case-by-case basis in the water intake lands of Khorasane dam in Buchan city in West 
Azerbaijan province with an area of 400 hectares. The consolidated and aggregated form is considered, paid. The 
results of the relationship between different variables and effective parameters in social issues showed that the 
majority of residents of the studied villages are satisfied with the use of pressurized systems. Also, there is a 
significant relationship between the type of cultivation and irrigation method in the region and according to the 
results, it can be seen that the most cultivation is related to beets and wheat. The results showed that there is a 
significant difference in the relationship between education and knowledge of the irrigation system. There is a 
significant difference. This difference is due to the grouping of education. In addition, the results of the 
relationship between education and respondents' income show that there is no significant relationship between 
educations or there is no income with the said items. In other words, the low or high education or income of the 
respondents has no effect on cultural prejudices. 
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