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Abstract 
Given the source of water influx to Sistan in Afghanistan, water scarcity is one of the main 

factors limiting the development of agricultural activities in the region. Recent droughts have 

led to the drying of vital rivers and the destruction of productive bases in the region. In this 

regard, the project for the irrigation of 46,000 hectares of agricultural land in Sistan was 

approved and implemented in order to transfer floods from Afghanistan to natural pits known 

Chahnimeh and the possibly use them for the development of agriculture and the sustainability 

of the region. Therefore, in this study, the satisfaction of villagers with the project of piped 

water supply from wells to agricultural lands is analyzed, and the level of satisfaction of 

villagers with the technical-executive aspects and the social indicators of that national project 

is examined. The results of village leveling based on the WasPas model show that 35% of 

villages have low satisfaction, 45% moderate and 20% of villages have high satisfaction with 

the implementation of the plan. The satisfaction of the villages increases from east to west and 

south. In other words, the residents of the villages located near the international dry wetland 

of Hamoon are more satisfied with the implementation of the pipeline water supply project. 

Based on other research findings, the components of theft and structural quality with the values 

of 0.319 and 0.251, respectively, have the most impact and the components of intelligence and 

compliance with technical requirements and design of lines and location of ponds with the 

values of 0.155 and 0.157, respectively, have the least net effect on villagers' satisfaction with 

the implementation of the 46,000-hectare irrigation project on agricultural lands. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Water shortage is a restrictive factor for developing agricultural activities in Sistan Region because the water 

source is located in Afghanistan. Recent droughts have led to the drying of the rivers and Lake Hamoon and, 

consequently, reduced agricultural activities in the region. In this regard, a series of irrigation projects were 

designed and implemented to transfer floods from Afghanistan to natural water reservoirs known as Chah Nimeh. 

This project was approved by the Supreme leader of Iran in 2013 for the proper exploitation of the floods in 46 
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thousand hectares of agricultural lands and sustainability of the region. A crucial part of such projects is to 

evaluate success and assess people's satisfaction. Therefore, this study aims to evaluate the villagers' satisfaction 

with the project of supplying water from the Chah Nimeh reservoirs to agricultural lands with pipes. In other 

words, we analyzed the level of villagers' satisfaction with the technical and social indicators of the water transfer 

project for 46-thousand-hectare agricultural lands in the Sistan Plain. The statistical population of the research 

is the residents of 40 villages in Hamoon County. Out of 19133 households, 346 were selected using Cochran's 

formula for the research sample. The Entropy Shannon, WasPas and GIS software programs as well as a t-test 

in SPSS were used to analyze the data. The result of the WasPas model showed that 35%, 45% and 20% of the 

villages have low, medium and  high satisfaction with the project, respectively. In a spatial term, the satisfaction 

is more in the south and west than in the east of the region. The zones with higher satisfaction are next to the 

international Hamoon wetland, which is now dried. Thus,  water is transferred to and distributed among  766 

villages in Sistan Region using modern irrigation systems with maximum efficiency. Irrigation system planners 

tend to assess the projects in all stages and optimize the input used in them. Therefore, it is necessary to evaluate 

the systems' performance and the users' satisfaction level so that, through the obtained feedback, the planners 

can increase efficiency. As a result, identifying the factors affecting farmers' satisfaction with projects is of 

paramount importance for the design, implementation and regulation of government policies related to irrigation. 

By incorporating the lesson learned, policymakers can improve the systems.  

2. Research Methodology 
The study used the WASPAS method as one of the multi-criteria decision-making methods to measure the level 

of satisfaction at the village level. This method combines ranking and classification. The accuracy of the 

evaluation method is a key point for selection. After determining the level of satisfaction of the villagers in the 

project based on the WASPAS model, the study provides a classification of different categories and a distribution 

map according to the level of satisfaction. Also, a one-sample t-test and a multiple linear regression test are used 

to explain the effective factors and to determine the contribution of each factor to the satisfaction of the villages. 

The SPSS software is used for this purpose.  

3. Results and discussion 
The results of the ranking showed that 14 villages (35%), 18 villages (45%) and 8 villages (20%) have low, 

medium and high levels of satisfaction with the projects, respectively. Moreover, among 40 sample villages, 

Zolfaghari and Gazmoom ranked first and second, whereas Gharib and Ghaleh Kang ranked 39th and 40th.  

4. Conclusion 
The purpose of the study was to analyze the level of satisfaction of the villagers about water transfer projects to 

the Sistan Plain. To this end, the data were collected through household and village questionnaires and 

observation. The study sought to evaluate all the demands and expectations of the rural residents through a 

comprehensive framework. The results of Shannon's entropy showed that the indicator of line design and pond 

placement with a weight of 0.175 has the greatest effect, and the indicator of service and backup support with a 

weight of 0.014 has the least effect on the satisfaction of villagers. The result of the WasPas model showed that 

35% of villages have low, 45% medium and 20% high levels of satisfaction with the project. Furthermore, the 

villages of Zolfaghari and Gazmoom have the highest level of satisfaction with the weights of 0.20349 and 

0.20144. 
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 چکیده
ی  به  عنایت  با   سیستان  منطقه  در   ییک  آب  کمبود   افغانستان،   کشور   در   سیستان  به  آب  ورودی  هایجریان   منشأ   قرارگی 
 اخی   هایخشکسال  بطوریکه. رود یم بشمار   منطقه این در  کشاورزی  هایفعالیت توسعه محدودکننده اصیل عوامل از 

  طرح   راستا   این  در .  است  شده  منطقه  در   کشاورزی  نابودی  تبع  به  و   هامون  تاالب  هاو رودخانه   شدنخشک   به  منجر 
  هایگودال  به  افغانستان  کشور   از   جاری  هایسیالب  انتقال  منظور   به  سیستان  کشاورزی  اراضز   از   هکتار   هزار   46  آبیاری
   برای  مذکور   هایسیالب  از   مناسب  برداریبهره  امکان  و   ها نیمهچاه   مخازن  به  معروف  طبییع

 
  پایداری   و   کشاورزی  توسعه

ی معظم  مقام ویژه  عنایت با  1393 سال در  منطقه   دیگر  سویی  از . گرفت  قرار  اجرا  و  تصویب  مورد ( العال مدظله) رهیر
د،   قرار   ریزان-برنامه  موردنظر   باید   ی آبیار   هایطرح  یاجرا  در  که  مهم   مسئله  ها طرح  اینگونه  اجرای  از   که  است  این  گی 

  ضمن   تا   است  شده  تالش  پژوهش  این  در   بنابراین.  دارند   رضایت  اندازه  چه  تا   مردم  آن  در   شدهگرفته   کار   به  هایرسمایه   و 
ان  کشاورزی،   اراضز   به  ها نیمه   چاه  مخازن  از   لوله  با   رسایز آب  طرح  از   روستاییان  مندیرضایت   تحلیل ز   رضایت  می 

  کشاورزی  اراضز   به  آب  انتقال  هکتاری  هزار   46  میل  پروژه  اجتمایع  و   اجرایی -فنز   هایشاخص   با   ارتباط  در   روستاییان
د   قرار   کنکاش  مورد   سیستان،   دشت ز   پژوهش،   آماری  جامعة.  گی   از   استفاده  با   که  هامون  شهرستان  روستای  40  ساکنی 
ز  از  کوکران  فرمول  افزارهاینرم از  ، ها داده وتحلیلتجزیه  برای. آمد  بعمل پرسشگری نفر  346 تعداد  خانوار،  19133 بی 

Entropy Shannon ،  WasPas ،  GIS   ز   و  شده استفاده   آماری  هایتحلیل  برای  SPSS  افزار نرم  در   T  آزمون  از   نی 

 کم،   مندیرضایت   دارای  روستاها   درصد   35  دهد یم   نشان  WasPas  مدل  اساس  بر   روستاها   بندیسطح  نتایج.  است
  مندی-رضایت  حرکت  وضعیت.  دارند   زیاد   مندیرضایت  طرح  اجرای  از   روستاها   درصد   20  و   متوسط  درصد   45

ق  سمت  از   که  است  صورتبدین   فضایی   جنبه  از   مطالعه  مورد   محدوده  سطح  در   روستاییان   جنوب  و   غرب  سمت  به   رس 
ز   دیگر، عباریر به.  یابد یم  افزایش  روستاها   مندیرضایت  ز   خشک  تاالب  نزدییک  در   استقراریافته  روستاهای  ساکنی   الملیلبی 
ی مندیرضایت  لوله با  آبرسایز  انتقال طرح اجرای از  هامون  برخوردارند.  بیشیر

 : ها کلیدواژه
 هکتاری،  هزار  ۴6 طرح رضایت، 

 . هامون شهرستان روستا،  کشاورزی، 

 مقدمه 1
ی ا غذ  اد مو   تن   نميليو   ۱9۰  ود د حدر    د  باي  انر  ي، ا ۱۴۰۴  ق فدر ا   از د نا   شم چ  سند در    هشد  ين و تد  برنامه   سسا ا   بر    ی ا بر .  كند   توليد   یی

ی   صالی   ستحآب ا   ر  با بر دو    د  باي  فد ه  ينا   به  نسيدر 
ی آ  پتانسيل  بر ا بر   5/ ۱  يا و    كنویز ز ز   گرچه. ا د شو   توليد آب    ر كشو   یر   ی ا بر   یورز شا  ك  می 

ی آ  منابع لی دارد و د جو و  توليد  يشا فز ا  ز م در کل  . (۱395)کیایز و صداقت دوست،  كن د نم ي   ت كفاي  د  تولي  يشا ز  فا  ن يا  ی ا ر  ب یر دات  یان تول ی 
ز و م  محصوالت زرایع  بیترکاز    ون تن است که رصف نظر ی لی م  ۱۰بر  کشور بالغ    سطحاب در  یفار   یکشاورز   در مناطق   یان نزوالت جو ی 

 یتقر  ، یرصف آب کشاورز   یور بهره مختلف کشور، 
 
است که    شده واحد آب مرصف    ید شده به ازا یلوگرم محصول تولی ک  ۰/ 7  معادل  با

ز پائ ار یبسافته یتوسعه   یسه با راندمان کشورها یدر مقا   (. ۱396)محقق زاده و کریم،  استی 

ا یل ا ی ن دال یاز مهمیر   ز ط، پائی ن رس   مزارع ع و مرصف در ی    در مراحل انتقال، توز  یآب در بخش کشاورز  اد یو اتالف ز  یار یآب  یی  بودن کارا ی 
ز ران چیاست. در بازده مرصف آب در ا  ز پائ  که از حد استاندارد جهایز   شود یمدرصد برآورد   ۴۰کمیر از   ی ی  )نوری پور و نوری،    است   تر   ی 

برون    یم بود، برا یروبرو خواه   آیر کم دشوار    تی وضعران با  ی یر مناطق ا نده در اکی ک دهه آیکه در کمیر از    دهد یم نشان    ها بررس (.  ۱39۱

 
ی : نویسنده مسئول*  وس قنیر  سی 
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دها و  ۱۴۰۰)توسیط و همکاران،  ابد یت آب بهبود  یر یکرد مدید رو یبا   یچالش جد  نی ا رفت از   در استفاده از    ها ی فناور (. لذا اصالح راهیر
وری به نظر   ز بودن راندمان استفاده از آب، رصز ترین  . بدین ترتیب مهم رسد یممنابع آب برای برطرف کردن مشکالت ناس  از کمبود و پایی 

تغیی     شدهارائه راهکارهای   بخش کشاورزی،  در  آبیاری  راندمان  افزایش  و  مرصف  بهینه  مدیریت  از    هاییوه شدر  استفاده  و  سننر 
  یر   فتالاز ا   ی ر بیا آ  نوین   های یوهش(.  Garb and friedlander:2014به نقل از    ۱398)روزانه و همکاران    باشد یم نوین    هایم یستس
  صد در   95 تا  یا قطره   یر بیا و در آ صد در   8۰ تا   یز را با  هشیو  به ر فشا  تحتدر روش   یر بیا آ زدهبا  لمثا   ر طو  به کنند یم   یجلوگی  آب  یهرو 
ز (.  ۱39۰)محبویر و همکاران،   یابد یم   یشا فز ا    ت تحقیقا و آب و    کخا   تتحقیقا   تمؤسسا   توسطآب    ف مرص   نندما را   تمطالعا   همچنی 

  ر هکتا در    مکعب  میر   6۰۰۰  تا   3۰۰۰  متوسط  طور به   ،یر بیا آ  نوین   یها روش  یا جر ا   با   ،ستا   داده  ننشا   یورز کشا   مهندسو    فنز 
  ه شد  ف مرص   کمیر آب،    مکعب  میر   رد میلیا   2/ ۱  ود حد  ر فشا   تحت  ی ر بیا آ   ر هکتا   ار هز   35۰  یا جر ا   با   ،نمونه  انعنو   به   . شود یم   رصفهجویی 

  مایز ز   عموضو   ین ا   همیت ا (.  ۱398)روزانه و همکاران،  باشد یم آب    مکعب   میر   ن میلیو   2۱۰  هخی  ذ  با   سد ده    اثحدا   معنز   به  که   ستا 
ز   که  شود یم   بیشیر   لسا آب در    مکعب  میر   رد میلیا   ۴  ود حددر    ،یر آ  ارعمز   تمایمدر    نندما را   یشا فز ا   صد در   5  هر ازاء    به  ،شود یم زده    تخمی 

 (. ۱39۰  ،جلیلوند ) خواهد شد  ضافها  ر کشو   یر آ ضز ارا  جمع  به ر هکتا   ار هز  ۴۰۰  یعنز  ین و ا  شود یم  رصفهجویی 

ز با عنایت   نی  تابستاندر منطقه سیستان   کم و گرمای شدید 
ی

بارندگ افزایش    هایسالخشک   و   به   ، در اجرای    گذارییه رسما یی در یی
ل و انحراف آب در باالدست )کشور افغانستان( و محدودیت آب ورودی به دشت سیستان، به آب باید    یها طرح  یک    عنوانبه کنیر

ا ؛  نگاه شود   باارزشکاالی بسیار     ی جد   مسئله  یک   صورتبه سیستان    یشیر روستاها یت آب در بی ه شدت محدودک  یط یبنابراین در رس 
ورت    کیآن   یور بهره   یمرصف آب و ارتقا   یی ارا کش  ی مطرح است، توجه به افزا  خواهد بود )اصغری لفمجایز و همکاران،    ر یناپذاجتناب رصز

۱39۱ .) 

 از فشارتحت  نیمه و فشارتحت  هاییستم س از استفاده  با  آب  راندمان که افزایش  شود یم اهمیت این موضوع بیشیر زمایز احساس  
  ی بیشیر   یتوجیه اقتصاد   یگذار انتقال آب با سیستم لوله رسید و   درصد خواهد 9۰ یبه باال  درصد موجود 2۰ از ها مه یچاه ن   مخازن

ی و همکاران،   روباز دارد   یها نسبت به سیستم انتقال آب با کانال   یها روش ، استفاده بهینه از منابع آب و استفاده از  رو ن ی ازا (.  ۱393)پی 
ز راستا پروژه انتقال و توزی    ع آب از مخازن   نوین آبیاری در اراضز کشاورزی روستاهای سیستان از اهمیت زیادی برخوردار است. در همی 

یگبهره هزار هکتار از اراضز کشاورزی روستاهای سیستان با  ۴6در   ها یمه نچاه   ای نوین آبیاری اجرا گردیده است. هاز سامانه  ی 

 ی چیپ ی به دلیل ادیبزرگ با مشکالت ز   یها پروژه یر کا   نکهیا ه با توجه ب
ی

حجم   ، ها طرایح، نامناسب بودن ها تخصص تنوع    ، یکیتکنولوژ  دگ
ز و همچن  تها یفعال   می عظ    ی  افراد درگ  اد یتعداد ز   ی 

ی
  ده یچی بزرگ و پ  یها پروژه طرح را در    انیمجر   اغلبه  ک  تند هس  مسائیل از    در طرح، همیک

 یآبیار  نوین هاییستم سی نظی   ا توسعه  یها طرح   یاجرا  در که بنابراین مسئله مهم ،  باز خواهند داشتبه اهداف پروژه    دنیاز رس 
د، قرار یزان ر برنامه  موردنظر  باید  هر طرح که این است گی 

ّ
ارزشیایر  یا توسعه  اصوال  گردد مشخص یق طر  این از تا  است نیازمند 

ورت   بنابراین؛  شود  واقع  اندازه توانسته مفید چه طرح تا  یاجرا  در شدهگرفته کار   به  های یه رسما  نوع    ن یعملکرد ا   ایر یدارد، به ارز رصز
ز م  و بررس   ها یستم س ش   ی آن برا   جیشده و بتوان از نتا   دا یطرح هو   پرداخته شود تا نکات مثبت و منفز   بردارانبهره  تیرضا   ان ی  ز چن  گسیر   ی 
  ی برا   ی ار یآب   ستم یکشاورزان از س  ی مند یتبر رضا   عوامل مؤثر   یی شناسا   جهیدرنت.  بهره برد   یار یراندمان آب  شی منظور افزا به   هایی یستم س

در جهت تحلیل وضع موجود طرح، تصمیمات    تواند یم است و    مهم  ار یبس  یار یدولت در ارتباط با آب  یها است یس   می و تنظ  اجرا   ، طرایح
ی از تکرار نواقص در سایر  منظور به آینده    واقع گردد.   مؤثر  ها مکان ارتقای سطح کیفز و جلوگی 

،  با این دیدگاه پژوهش   : باشد یم  زیر   یها پرسش   به  پاسخ جهت در  حارصز

ان رضایت روستاییان از  ▪ ز ژه انتقال آب به اراضز کشاورزی شهرستان هامون  اجرایی و اجتمایع پرو  -ی مختلف فنز ها مؤلفه می 
 چگونه است؟ 

به لحاظ سطح رضایت از اجرای طرح انتقال آب به اراضز کشاورزی شهرستان هامون    موردمطالعهپراکنش فضایی روستاهای   ▪
 چگونه است؟ 

 مبایی نظری 2
 ما برآوردن یا  »را    «مندییت رضا »در فرهنگ لغت  

 
ده در    مندی یت رضا و    اند کرده معنا    «خشنودی و ارضا شدن  یه به صورت گسیر

 نتادبیات توسعه به عنوان یک متغی  روشن و به طور کیل به عنوان  
 
خدمات تولیدی و رفاه اجتمایع و مال قلمداد    یجه  گردد یم تاثی 

  طی مح برابر است که در  انسایز  یها کنش از   یکی  ت،یرضا  (. 77:  ۱39۱)عبداللیه و همکاران، 
ی

د یم او صورت  و اجتمایع ید فر  زندگ  گی 
به  ؛  کند یم را به ذهن متبادر    خاص و روشنز   آن، معایز   تدایع  هموارهاست که    از آن مقوالیر   یتمندی دارد. مفهوم رضا   و حالت نسنر 

  مندی یت رضا   است. مورد نظر    ده یو لذت بردن از پد  ذاباز رنج و ع  ی دور   ، خوس    ،ادی ش  ادآور یواژه    نی افراد ا   ت یدر نظر اکیر   گر یعبارت د 
ز از م   که به عنوان تابیع ز انگ  هاییه نظر از    ستهبرخاس  ، مفهویمشود یم   فی فرد تعر   و روایز   مجس   یازها ین  ایو ارض  یی کامروا   انی  و    شی 

   ها ینه زماست که همه    شناخنر   رواندر    ازها ین
ی

د یمرا در بر    و ابعاد زندگ این راستا محبویر و همکاران   در   (. 27:  ۱397تنها،  )ایمایز    گی 
نده کاربرد  ۱39۰) . نتایج تحقیق حایک از آن اند پرداختهجدید آبیاری توسط کشاورزان    یها روش (، به بررس عوامل بازدارنده و پیشیر
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یکارگبه   کنندهقی تشو عوامل    نی تر عمده است که   دها روش   ی  آنان  مشارکت  به  توجه  آبیاری،  جدید  اجرای  ی  ز  حی  و  قبل  مراحل  ر 
 درزم   رسایز اطالع جدید آبیاری و    ی ها روش

 
 تحلیل و  (، به بررس ۱395ابراهیم و همکاران ) بوده است.   ها روشاثرات و پیامدهای    ینه

ان ز ز تأم یها پروژه  یاز اجرا  شاورزان ک مندییت رضا  می  ز م  ه ک داد  نشان . نتایج حاصلاند پرداخته اصفهان   استان در حنا  سد  آب  ی   انی 
  مندییت رضا 

 
ز  شدهحاصل  سد احداث به نسبت بردارانبهره  ازنظر  بعد اقتصادی در خویر  نسبتا  عدم اجتمایع بعد در است. همچنی 

یت  رضایت  بر   مؤثر (، عوامل ۱396. محمدی و علیپور ) باشد یم  آن توزی    ع نحوه و  آب  منابع بر حاکم دولنر  مدیریت از  بردارانبهره  اکیر
ز و تهران    ی ها استاننوین آبیاری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی    یها مانه سا توسعه   . نتایج تحقیق نشان  قرارداد   موردبررسالیر

و بر توسعه  هایینه هز که آگایه کشاورزان،    دهد یم  مستقیم دارد.  ی  تأثنوین آبیاری   یها سامانه اجرایی و رضایت کشاورزان پیش 

.  اند پرداخته ی آبیاری نوین در شهرستان بهبهان  ها ستم یسبر رضایتمندی کشاورزان از    مؤثر (، به ارزیایر عوامل  ۱398روزانه و همکاران ) 

ز  شده ارزش دریافت توسط  عمده طوربه  کشاورزان رضایت داد، نشان یساختار  مدل معادالت نتایج  . کیفیت خدماتگردد یم  تعیی 
، ز تع متغی   دیگر  دریافنر قربایز پور و همکاران   ندارد.  یرضایتمند بر متغی   ی اثر  گونه چیه  انتظارات حالیکه،  در است  یرضایتمند  کننده یی 

ارتباط۱398) ز  (،  پرداخت   رضایتمندی با  تناویر  آبیاری مختلف یها طرح  از استفاده بی  و  بران شهرستان رشت  بررس    بها آب آب 
ین  در متناوب آبیاری  اجرایی  یها برنامه  داد نشان تحقیق هاییافته .  اند کرده  آیر  و بهیر وع ازنظر بدترین سال   آغاز دوره، زمان رس 
ین سال کارانشال است. رضایتمندی باال منطبق  تقریب  با  ها آزمودیز  نظرات  بر آب قطع  ی ها دوره  طول  و  یبند نوبت   در آیر  در بهیر
ز  به  رو  متوسط سطح در آیر  یها سال  بدترین در و باال سطح  شد.  ارزیایر  پایی 

ز کشاورزان نیجریه به این نتیجه رسید که  یها روش در پذیرش  مؤثر (، در بررس عوامل  2۰۰5) 1اوالدل ی  ها مالقات نوین آبیاری در بی 
ارائه    منظور به ترویجر   از طریق  ه و آگایه در کشاورزان  ز انگی   یچ یپرفع    منظور به ی مناسب  ها آموزش ایجاد 

ی
برای    یها دگ فنز موجود 

 مؤثر بررس عوامل (، به2۰۰8و همکاران ) 2دامیسا  . شود یممحسوب  ها یستم سی این  ی  کارگبهعوامل تداوم و  نی مؤثرتر کشاورزان، از 
س داد نشان بررس نتایج پرداختند.  نیجریه کشور در فشارتحت  یآبیار   هاییستم س از بردارانبهره  یرضایتمند  بر  ،ها نهاده به   دسیر

س  و  عملکرد  اندازه مزرعه،  و همکاران   3بوده است. ماتامانا  ها یستم س یاجرا  از بردارن بهره  یرضایتمند  عوامل ، موردنظر  آب  به دسیر
از  2۰۱3) به بررس رضایت کشاورزان  از عوامل رضایت    هاییستم س(،  نتایج تحقیق گویای آن است که ییک  آبیاری پرداخته است. 

از سیستم آبیاری را   ز تأم کشاورزان  س و    ی  ز    اعتماد قابل آب آبیاری در دسیر ز تأمو همچنی  این سیستم بیان نمودند. ها ی ازمندین   ی   ی 
)  4لوپاس همکاران  بررس2۰۱7و  به  از    تیرضا   (،  داد  اند پرداختهدر کشور کنیا    یار یآب   هاییستم سکشاورزان  نشان  تحقیق  نتایج   .

ی نسبت به دیگر کشاورزان دریافت    هاییستم ستوزی    ع آب از طریق    که هنگایم  کشاوزرایز    های یستم ساز اجرای    اند کرده آبیاری، آب کمیر
 آبیاری نارضاینر زیادی دارند. 

با موضوع نشان    هرحالبه  بر متون مرتبط  نتایج مروری  و  به پیشینه مطرح  توجه  در    مندییت رضا پژوهشگران در مقوله    دهد یم با 
بررس    یی ها پژوهش آبیاری    یها طرح  ترویجر  دیدگاه  با  لذا  اند نموده را   درزم. 

 
از    مندی یت رضا   ینه تاکنون    یها طرح روستاییان  آبیاری 

 (. ۱است )شکل  نشدهانجام جغرافیایی  تخصیص در حوزه  صورتبه پژوهش   

 
 . مندی یت رضا طرح در    ی ها مولفه مدل مفهویم ارتباط ابعاد و    - 1  شکل 

 
1Oladele 
2 Damisa 
3 Mattamana et al 
4 Lopus 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143622817300644?via%3Dihub#!
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 روش تحقیق 3
شهرستان    5ناحیه عمرایز در    ۱6صورت گرفته به    هاییزی ر برنامههکتار از اراضز سیستان که مطابق با    هزار   ۴61انتقال آب در    طرح

مند، نیمروز و هامون(     ۱6۰تا    2۰۰۰با قطر    لومیر ی ک  5۰۰۰به طول    ها ی گذار لوله شده است.    بندییم تقسسیستان )زابل، زهک، هی 
ز مسلح و نصب ش ۱۴2۰۰ یاجرا و  لنی ات و پیل GRP ،یاز جنس فوالد  میر یلی م استفاده  و آنها  از ین  و اتصاالت مورد  آالتی  حوضچه بیر

هزار هکتار از اراضز دشت سیستان به اجرا و   ۴6و کارگری در مساحت  فنز  ی و ی  نفر ن   26۰۰  یی  کارگ  ا مشاور ب  مانکار،یپ  6۱از خدمات  
  هکتاری،  2۰حوضچه    GRP ،5۱7کیلومیر   ۱39پیل اتیلن،  یگذار لوله کیلومیر   85۰رسید. در شهرستان هامون در مجموع    یبردار بهره 

 (. 2جدول است ) حوضچه قطع و وصل، رسوب و هوا اجرا شده   7۴۱هکتاری و   5حوضچه   2283

ز م (  %38)  2،۱  هاییمه نچاه  میر مکعب آب( از محل    87۰۰)برای هر هکتار    میر مکعب   ون ی لی م  ۴۰۰  یافته در طرح  ص یآب تخص   انی 
ز تأم(  %62)   ۴و   ایستگاه پمپاژ مستقل    5ایستگاه پمپاژ ثانویه و    9،  2پمپاژهای اصیل   هاییستگاه ا   2  (. در این طرح تعداد 2)شکل    گردد یم   ی 

ناحیه   5 آب در سطح  ها یستگاه ا که از طریق چاه نیمه چهارم آب به صورت ثقیل به کانال پانی  آب هدایت و مستقیم به وسیله به این  
 (. 3)شکل  گردد یم ( پمپاژ  2و ناحیه عمرایز زهک  عمرایز )هامون یک، دو، سه، چهار 

اجرایی پروژه در شهرستان هامون.   - مشخصات فنی    - 2جدول    

ناحیه  
 عمرایز 

  یگذار لوله 
PE 

 )  )کیلومیر

 GRPلوله گذاری 
 )  )کیلومیر

 ی هاحوضچه تعداد 
 هکتاری   20

تعداد  
  5 یها حوضچه 

 هکتاری و آبشویی 

  یهاحوضچه تعداد 
قطع و وصل، رسوب  

 و هوا 

 227 534 131 32 227 1هامون  

 168 553 150 32 233 2هامون  

 90 556 69 9 166 3هامون  

 256 640 167 66 224 4هامون  

  741 2283 517 139 850 جمع کل 
. 1400: مجری طرح انتقال آب.  مأخذ   

 

مرب  عیک   63۱۰محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان هامون با حدود    به شهرستان نیمروز،   شمال وسعت که از سمت  لومیر
ق از سمت ق  جنوب سمت از ، زهکو   به شهرستان زابل  رس  شهرستان زاهدان محدود   به غرب سمت جنوب از و  کشور افغانستان به رس 

  های یستگاها ( به همراه با  ۴و هامون    3، هامون  2، هامون  ۱ناحیه عمرایز )هامون    ۴رستان در  (. اجرای طرح در این شه۴)شکل    گردد یم
 عملیایر گردیده است.  ۱۱769پمپاژ مستقل در سطج حدود 

  
ی تأم منبع    ی ما ی س   - 2شکل     به اراضی انتقال آب  طرح    آب   ی 

. ستان ی دشت س   
دشت    ی ار ی انتقال آب طرح آب   شبکه اصیل   یکربندی پ   ی شما   - 3شکل  

. ستان ی س   

 

 
هزار هکترر،  46. مک رس انتخرب اسیتآبیررس   قربل   آبشم  سهرسیر هزار هکترر از طریق شیککه ط   46هزار اراضی  شایرورزس سیینیتره    ر    150به دلیل محدودیت آب از   1

مترمکعب آب در هر هکترر( محرسیکه هردید    8700میلیوه مترمکعب آب در سیر  به طر  و برآورد مسدار آب مصیر   نمرک شایت هیرهره    400حرصیل  سنییم اصتصیر  

 است.
 . برش د م دارع د  پمپرژ ثرنویه سهرنتگر یاو انتسر  آه به  هرمهی نپمپرژ اصل ، پمپرژ آب از چر   سهرنتگر یا 2
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در کشور، استان و منطقه سیستان.   موردمطالعه پراکنش روستاها و موقعیت محدوده    - 4  شکل   

 

برا باشد یم خانوار    ۱9۱33نفر و تعداد    66675روستای شهرستان هامون با مجموع جمعیت    ۱59جامعه آماری تحقیق شامل    ی. 
ز این روستاها با نظر کارشناسان  2۰مطلوب روستاهای باالی جمعیت   نتایج  دستیایر به اجتمایع و فنز   خانوار شناسایی و سپس از بی 
  ۱۰۱5۰ با جمعیت کل  روستا(   ۱۰)در هر ناحیه عمرایز  قرارگرفتهی  بردار بهره بیاری در آن اجرا و مورد شبکه آ روستا که ۴۰پروژه تعداد 
 قرار گرفتند. حجم نمونه خانوارهای ساکن در روستاها بر اساس فرمول  موردبررسروستاهای نمونه    عنوان به خانوار،    3۴77نفر و تعداد  

 با   3۴6کوکران 
 
ز شد که نهایتا  (. ۱جدول  )توزی    ع گردید  ها پرسشنامه توجه تعداد جمعیت خانوارها در روستاهای نمونه    خانوار تعیی 

انتخاب چارچوب و   و  ارائه نشده است یار یمختلف آب هاییستم سعملکرد   ایر یارز  یمورد توافق برا   کرد یرو  چیهنوز ه  با توجه به اینکه
   ایر یو هدف ارز   یار یآب  ستمیس  ت یبه ماه  یاد یز   تا حد   ایر یروش ارز 

ی
بنابراین در این پژوهش  ؛  ( 87:  2۰۱8و همکاران،    1)الشیخ   دارد   بستیک

ان رضایت و یا نارضاینر روستاییان اثر گذار   ز  و ؛ بنابراین متناسب با  باشد یم با عنایت به اینکه ابعاد فنز و اجتمایع پروژه در می 
ی

  های یژگ
 و اجرایی پروژه، نخبگان محیل، کارشناسان دفیر نظام فنز و اجتمایع پروژه از طریق مصاحبه با تسهیلگران

ی و  بردار بهره ، کارشناسان فنز
ده جهاد کشاورزی طیف    (. 2و   3جداول شدند ) اجرایی و اجتمایع( انتخاب   –بعد فنز   2شاخص در   65)  ها شاخص ی از ا گسیر

ان رضایت سنجش برای ز ز  روستاها  سطح در می  ییم تصم ی  ها روش  از ییک  عنوانبه   ((WASPAS2  ترکینر  با روش نی   چندمعیاره  گی 
هایی  از دست آمد. ییک  به  ی بندطبقه  سپس  و  ی بندرتبه 

ییم تصم روش   انتخاب  در تواندیم که  پارامیر قرار   موردتوجه  چندمعیاره  گی 
د ان گی  ز  شامل مراحل زیر است:  WASPAS. مدل باشد یم  ها مدل  این دقت می 

ز نظر پاسخگویان(: ماتریس تصمیم در این روش به صورت معیار  یممرحله اول: تشکیل ماتریس تصم گزینه است؛ یعنز یک    –)میانگی 
ز در واقع امتیاز هر گزینه نسبت به هر   دهند یم تشکیل  ها ینه گز آن را معیارهای مسئله و سطرها را   یها ستون ماتریس که   و هر سلول نی 
 معیار است. 

 
 . دهد یم را نمایش زیر نمای تشکیل ماتریس اولیه  رابطه

. نرمال کردن برای  شود یم زیر ماتریس تصمیم را نرمال    یها فرموله با استفاده از   مرحلهنرمال کردن ماتریس تصمیم: در این  مرحله دوم: 

به معیار    ها شاخص . در این روش نرمال سازی تمایم  قابل اجرا استمعیارهای مثبت از فرمول اول و برای معیارهای منفز از فرمول دوم  
 .شوندیم مثبت تبدیل 

 

(۱ ) 

 

 
1 Elshaikh 
2 Weighted Aggregated Sum Product Assessment 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037837741830129X#!
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(2 )  

:   ها ینهگز مرحله سوم: محاسبه اهمیت نسنی   ویی
ز اوزان    با روش آنتر ماتریس تصمیم نرمال    معیارها با رابطه زیر با در دست داشیر

 .باشدیم ها  dj تقسیم بر مجموع dj موزون را تشکیل دهید: در واقع وزن معیار برابر با هر

wj=dj/∑dj (3 ) 

در واقع این رابطه همان ماتریس وزن دار    زیر از طریق فرمول   WSM بر اساس روش   ها ینه گز محاسبه اهمیت نسنی  مرحله چهارم:  
ب شده استهست ک  .ه ماتریس نرمال در وزن معیارها رصز

 

(۴ ) 

ز   رابطه  این:  WPM  بر اساس روش  ها ینهگز محاسبه اهمیت نسنی  مرحله پنجم:     وزن   توان  به  باید   نرمال  ماتریس  که  کند یم   بیان  نی 
 .برسد معیارها 

 

(5 ) 

ک: مرحله ششم: م   .شودیم محاسبه  ها ینه گز اهمیت   5و  4در این گام با به نسبت مساوی و از طریق فرمول   حاسبه معیار مشتر

 

گذاری روش؛  را رتبه بندی نمود   ها ینه گز   توانیم Qi بر اساس مقدار از   ام  i در این است که اهیت نسنر گزینه WASPAS اما دقت و تاثی 
 .در فرمول زیر محاسبه شود طریق محاسبه الندا 

ی، در   ز اهمیت   تر یافته ، یک معادله تعمیم WASPASروش به منظور افزایش دقت و اثربخش  رتبه بندی فرآیند تصمیم گی  برای تعیی 
 :ام، مانند زیر ایجاد شده است  i نسنر کل گزینه

 

 .شودیم تفاده زیراس  یها فرمول برای محاسبه الندای بهینه بر مبنای انحراف معیارها از 

 

  ، ین گزینه جایگزین این است که باالترین مقدارشوند یمرتبه بندی   Q بر اساس مقادیر  مورد استفاده  هایینه گز در حال حارصز  ، یعنز بهیر
Q را داشته باشد. وقنر مقدار λ   باشد، روش  ۰برابر با WASPAS  به WPM   و هنگایم که   شود یم تبدیل λ   روش  به   است،    ۱برابر با 

WSM  شودیم تبدیل. 

تع  از  ز پس  م یی  ز   طرح    مندی یت رضا   انی  اجرای  از  روستاها WASPASمدل    اساس  بر روستاییان  مقاد   موردبررس  ی ،  ر  یبرحسب 
به  محاسبه  دیگرد   هیته  مندییت رضا سطح    کتفکی   به  روستاها   نشکپرا   نقشه  و   کیکتف  مختلفز   یها گروه شده  از طرف  در    گر،ی د. 

برای بررس وضعیت رضایت مندی روستاییان در هریک از عوامل    یا نمونه تک    Tآزمون    ی آمار   یها روش از    ق، یتحق   یر آما   های یل تحل 
 شده است. استفاده  SPSSافزار نرماز   مؤثر 

 

 

https://sanaye20.ir/wp-content/uploads/03-sanaye20.jpg
https://sanaye20.ir/wp-content/uploads/05-sanaye20.jpg
https://sanaye20.ir/wp-content/uploads/06-sanaye20.jpg
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 نمونه  حجم  و  خانوار  تعداد  روستاها،  به  مربوط  اطالعات   - 1 جدول 

 روستا ردیف
تعداد 

 خانوار 

تعداد 

 نمونه 
 روستا ردیف

تعداد 

 خانوار 

تعداد 

 نمونه 
 روستا ردیف

تعداد 

 خانوار 

تعداد 

 نمونه 

 4 38 مالرضر 29 7 71 دادس  15 6 57 ه کدشره   1

آبرد حمز  2 اس  یروز  16 4 45   8 80 ذوالفسررس  30 39 394 

 9 90 لطف اله  31 6 65 بل د  17 2 5 هل محمد  3

 15 150 جمر  آبرد  32 14 138 س چول   18 7 67 بر    4

 13 128 ابراهیم آبرد  33 10 105  یمورآبرد  19 11 107 سکوهه  5

 34 14 141 عکرسیه  20 25 248 لو ک  6
محمداعمم  

 حنی ر 
21 2 

 4 41 محمدصفر  35 3 27  یلر  21 8 79 ورمر   7

ش سد 22 17 174 لو کصفرشر   8  3 29 اشکرآبرد  36 9 92 

 2 25 پ جک  37 4 36 غریب  23 2 25 حنن آبرد  9

 11 108 دک دهمرد   38 3 34 شیخررسو   24 2 20 دوراه صره  10

سرالرس موس  11  39 8 85 هزموک  25 10 105 
(  میر  ش رک

 محمدآبرد 
97 10 

 11 110 قلعه ش گ 40 6 63  س   26 6 65 آزادس  12

     10 97 ش رک میر  27 12 122 دهکو   13

14 
موس  

 صمرس 
     6 56 آصوندغالم   28 2 22

 346 3477 جمع کل
 
 

 در برریس رضایت از اجرای طرح انتقال آب.   موردتوجه اجرایی  - بعد فنی   ی ها شاخص و    ها مؤلفه   - 2جدول  

ها مؤلفه  بعد هاشاخص    

یی 
جرا

و ا
ی 

 فن
طراحی خطوط و  

هاحوضچه جانمایی   

اصیل     هرسلولهاز طراح  منییر عکور   برداراهب ر رضیریت  (GRP) از طراح     برداراهب ر رضیریت  -

 -پمپرژ آب  هرساینییتگر رضییریت از محل  - رع   پل  ا یلن( از داصل زمین  هرسلولهمنیییر صع عکور  

رضیریت   -هکتررس  5  هرسحوضیچهرضیریت از جرنمری    -هکتررس 20  هرسحوضیچهرضیریت از جرنمری  

سیر صع  هرسحوضیچه از جرنمری  - رضیریت از جرنمری   ریت از طراح  و رضی  -هوا شییر  هرسچهحوضی 

 انتخرب محل شیرآالت داصل مزارع.

و   هوشمند سازی

 الزامات فنی پروژه 

هوشییم د  آب، برق،  لفن و ای ترنت مورد نیرز براس     أمین رسییینییرت زیرب ری  مورد نیرز پروژ      أمین

رضریت از ولترژ     أمین  -پروژ ، شککه زهکا  م رسب مورد نیرز اراض  براس ش تر  شورس صرک( سرزس

 5و  20  هرسحوضیچه  هوشیم د سیرزس-پمپرژ  هرساینیتگر  هوشیم د سیرزس -پمپرژ  هرساینیتگر برق  

رضیریت از نحو  شررشرد و عملکرد دب    میم   -هکتررس براس ش تر  و دریر ت میزاه سی م آب هر هرو 

شییککه  هوشییم د سییرزسرضییریت از طراح  و    -اییرر آب از ابتدا  ر انت رس صطو    و   وزیع و انتسر  

سریهب ر  بر صر  شرایع براس آب مصرف سهرسرمرنه از   اجرا. لوله آب بر  وزیع و انتسر  

هاسازه کیفیت    
س سیر  هرحوضیچههکتررس،   5هکتررس،   20   هرسحوضیچهرضیریت از شیفیت مصیرلب بکرر ر ته در انواع  

رضییریت از  -هکتررس 5  هرسحوضییچهرضییریت از شیفیت ا صییرالت و نحو  شررشرد   -(هوا  ریشییصع،  

رضیریت از شیفیت    -هکتررس 5  هرسحوضیچهرضیریت از میزاه حجم آب صروج     -هرحوضیچه  ب دسآب
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-رضیریت از شیفیت اجراس شرر پیمرنکرر در صطو  اصیل  و  رع   -لنیا  پل  هرسلولهت  جوش ا صیرال

پریدارس آب در شککه.  زمرهمدتضریت از ر  

 خدمات و پشتیبانی 

از   تیرضیر - اراضی  بیدر  نیط مرنکرریاز نحو  شرر پ  تیرضیر  -شید بی خر   اراضی  بی نیطرضیریت از 

  برداراه ب ر   شه در اراضی  ی هرشین  سآوراز جمع تیرضیر -مرنکرریپ  لهیوسیبه شید بیان رر  خر   روب یال

از  تیرضیر -هرو   هرسحوضیچهصطو  لوله و   سحفرر  ریمنی  اراضی  بیاز  نیط تیرضیر -دپوس شید 

  رادات یشرده ا  مر فع  - و     صدمرت شررش رسرضریت از   -شید نییزمره  عطر  در مدت  س ع د اجرا

.برداراهماکالت ب ر   بررس  -سهکترر 5  هرسحوضچه  راداتیشرده ا  مر فع - و  رع   صطو  اصل  
 

 . 1400پژوهش:    های یافته :  مآخذ 

 

 در برریس رضایت از اجرای طرح انتقال آب.   موردتوجه بعد اجتمایع    ی ها شاخص و    ها مؤلفه   - 3جدول  

ها مؤلفه بعد ها شاخص    

عی
ما

جت
 ا

 سهم آب 
 )کارافه، مدیری، عرفی( 

 

رضیریت از   -رضیریت از میزاه سی م آب قطعرت آبخور در طر   -رضیریت از میزاه حق آبه روسیتر

اسی رد  شررا ه،    بر اسیر رضیریت از  سنییم سی م آب  -جدید  سنییم حق آبه بین شایرورزاه  نرمهنمرک

عرف.  بر اسر رضریت از  سنیم س م آب   -مدیرس(  

 تقسیم و توزیع آب 
ی( برداربهره )در دوره   

آبیررس    زمرهمدترضریت از   -رضریت از نحو   سنیم و  وزیع آب در مزرعه  وسع آبیرر و سرهرو 

رضییریت از مدت دور   -آبیررس براس هرو  هم آب زمرهمدترضییریت از   -براس صطو  یر روسییتر

 آبیررس از ابتدا  ر انت رس صع.

 تجمیع اراضی 

از قرار هر تن در هرو  هم    تیرضیر  زاهیم -هم آب  هرسهرو   ساز انتخرب سیرهرو  هروهر تیرضیر

  -  اراضیی ع جمی مورد در  برداراهب ر   اطالع -عیمحدود   جممحل انتخرب  از   تیرضییر  زاهیم -آب

واقع در   قطعرت اراضی  تیفیش -در هرو  هم آب  اراضی   پراش ده  زاهیم -عی جم  سریاز مزا   آهره

محل سیکونت بر قطعه    کینزد  -گریکدیبر   سقطعرت شایرورز  ی به جربجر لی مر  -عیمحدود   جم

محدود   جمیع یر از انتخرب قطعه آبخور در   تییرضیییر -محیدود   جمیع یر هرو  هم آبدر   آبخور

.ع جمی ماکالت بر  سشارورز  هرسزمین بوده  اسورثه  ری أث  -هرو  هم آب  

آموزش و  

ازی توانمندس  

و ش تور    رآالتینحو  برز و بنیتن شی آموزش -نینو  سررید طر  آب یه شایرورزاه ننیکت به  وای وج

آب از  لی حو  چگونگ  آموزش  -آموزش ننیکت شی رصت  ج یزات، شییرآالت و ا صیرالت  - صوان

  هرس دور رضییریت از برهزارس    -سیی م آب  عیو  وز می سنیی  چگونگ  آموزش  -رریو سییر آب   رریآب 

محدود     از رسیرنحق آبه، اطالع  زاهیم رسیب از م  رسیرن  اطالع-برداراهب ر  رزیموردن  هرسآموزش

آموزش  غییر الگوس شاییت بر رویکرد   -سهکترر 20و   سهکترر 5  هرسحوضییچه ی و جرنمر  عی جم

.شد اصال آموزش براس شات بذرهرس    -صر ه اقتصردس مت رسب بر طر   

.لنیا  پل  هرسلولهمیزاه آسیب یر صنررت به   -میزاه سرقت شیرآالت و ا صرالت در هرو  هم آب سرقت  
 

 . 1400پژوهش:    های یافته :  مآخذ 

 

 ها و بحثیافته 4
 و ررس  ی

ی
نفر پاسخگوی روستایی مورد مصاحبه در این پژوهش،    346از مجموع    دهد یم فردی پاسخگویان پرسشنامه نشان    هاییژگ

ز سنز    ناندرصد را ز   8/ 7و    دان ر مدرصد را    91/ 3   3/ 6درصد باسواد و    96/ 4وضعیت سواد،    ازنظر .  اند داده سال تشکیل    47با میانگی 
ز    6/ 3ظ وضعیت مالکیت  . به لحا اند بوده   سواد یر   ها آن درصد   هکتار اراضز کشاورزی( عمده مالک    26/ 2درصد پاسخگویان )با میانگی 

ناحیه عمرایز    کهآن است    دهنده  نشانگانه شهرستان هامون    4. بررس اطالعات اجتمایع در نوایح  باشند یم   مالکخرده درصد    93/ 7و  
ین    بردار بهره نفر    2895با    1ن  و ناحیه عمرایز هامو   بردار بهره باالترین    5796با    3هامون   . اند داده را به خود اختصاص    بردار بهره کمیر
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ین سطح اراضز کشاورزی   هکتار در ناحیه    3206هکتار و باالترین سهم آب با    12729با    2در ناحیه عمرایز هامون    کشتقابلبیشیر
 (. 4است )جدول  شدهعی    توز  4عمرایز هامون  

 عمرایی شهرستان هامون. اطالعات اجتمایع نوایح    - 4جدول  

کشت قابل مساحت اراضز  ی هم آب هاگروه تعداد    برداران بهره تعداد    ناحیه نام    نام شهرستان  

 ناخالص  خالص 

1هامون   3895 133 8051 2900  هامون  

2  هامون 5110 150 12729 2863  

3هامون   5796 133 6600 2800  

4هامون   4391 167 9466 3206  

 جمع 19192 583 36846 11769
 

. 1400ی،  بردار بهره : دفتر نظام  مآخذ   

 

 WasPasاز اجرای طرح با استفاده از روش  یمند ت یرضا تحلیل فضایی  4.1
 مقا حاصل از    ج ینتا 

 
ویی  مدل از استفاده با    رضایتمندی از طرح در رابطه با    موردبررس  ی ها مولفه  زویحر   یسه

 دهدیم  نشان  شانون  آنیر
ین رتبه و    ۰/ ۱75با وزن    ها حوضچه طرایح خطوط و جانمایی    مؤلفه که؛   ین    ۰/ ۰۱۴خدمات و پشتیبایز با وزن    مؤلفهدارای بیشیر کمیر

 (. 3)شکل  باشند یم رتبه را دارا 

 
ویی  از  استفاده  با  ی رضایتمندی از اجرای طرح ها مؤلفه مقایسه   نهایی  وزن   - 3شکل  

 شانون  آنتر

 

روستا    ۱8  درصد( در وضعیت رضایتمندی کم،  35روستا )   ۱۴  که   دهد یم روستاهای نمونه به لحاظ رضایتمندی از طرح نشان    ی بندرتبه 
ز    ۴5) ز    2۰روستا )  8درصد( رضایتمندی متوسط و ساکنی  ز ارتباط از بی    ۴۰درصد( از رضایتمندی زیاد از اجرای طرح دارند. در همی 

ی  ها رتبه ی اول دوم و روستاهای غریب و قلعه کنگ در  ها رتبه ی و گزموم  ذوالفقار دی، روستاهای  روستای نمونه به لحاظ رتبه رضایتمن
سطح  5)جدول    اند قرارگرفته   ۴۰و    39 ین  ز کمیر همچنی  هامون    مندییت رضا (.  عمرایز  نوایح  هامون    ۱در  سطح    ۴و  باالترین  و 
 (. 6)جدول  باشد یم  2در ناحیه عمرایز هامون  مندییت رضا 

 . WasPasبا استفاده از روش    مندی یت رضا ی نهایی روستاها به لحاظ  بند رتبه   - 5جدول  
 ر که  λ Qi روستر  ر که  λ Qi روستر  ر که  λ Qi روستر 

س ذوالفسرر  80456/0  20349/0 84022/0 س چول   1   15839/0 83925/0 پ جک  15   13591/0  29 

80441/0 هزموک   20144/0 81830/0 سدش  2   15628/0 آبرد حنن 16   84332/0  13668/0  30 

78754/0 موس  سرالرس   19719/0 83788/0  یلر  3   15271/0 86186/0 مالرضر 17   13154/0  31 

83183/0 د  شو   19619/0 86525/0 اشکرآبرد  4   15264/0 81181/0 سکوهه  18   13044/0  32 

81677/0 حنی ر   18515/0 85714/0 شیخر رسو   5   14561/0 الل لطف 19   87725/0  12528/0  33 
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84235/0 دادس   18126/0 85984/0  س   6   14989/0 82732/0 هل محمد  20   12438/0  34 

84279/0  یمورآبرد   17767/0 83378/0 دوراه صره  7   14687/0 86503/0 بل د  21   12265/0  35 

س اروز ی   84620/0  17726/0 آبرد جمر  8   82373/0  14439/0 77961/0 لو ک  22   11468/0  36 

83402/0 موس  صمر   16951/0 آبرد حمز  9   84443/0  14391/0  23 
لو ک  

 صفرشر  
87758/0  11378/0  37 

84423/0 ش رک میر   16869/0 84943/0 محمد صفر  10   14331/0 85219/0 ه دشره   24   10938/0  38 

85023/0 عکرسیه   16622/0  11 
آصوند 

 غالم 
78466/0  14152/0 89016/0 غریب  25   09538/0  39 

83816/0 ورمر    16498/0 83886/0 بر    12   13770/0 75267/0 قلعه ه گ 26   08981/0  40 

آبرد میابراه   82362/0  16400/0 83606/0 دک دهمرد   13   13761/0  27     
84616/0 آزادس   16332/0 83209/0 محمدآبرد  14   13132/0  28     

 
 . 1400پژوهش:    های یافته ماخذ:  

 

 

 به تفکیک نوایح عمرایی شهرستان هامون.   مندی یت رضا سطح    - 6جدول  

 سطح رضایتمندی
 نام شهرستان  نام ناحیه

 کم توسط زیاد 
0%  40%  60% 1هرموه    

 هامون
50%  40%  10% 2 هرموه   

20%  60%  20% 3هرموه    

10%  40%  50% 4هرموه    

 
 . 1400پژوهش:    های یافته :  مآخذ  

 

  مندی یت رضا که روستاهای    دهد یم از طرح انتقال آب به اراضز کشاورزی نشان    مندییت رضا پراکنش فضایی روستاهای از نظر سطح  
ق محدوده مورد مطالعه قرار دارند ز ب(. در واقع با نزدییک به تاالب ۴)شکل  متوسط و زیاد عمدتأ در قسمت شمال و رس   هامون  الملیلی 

ان   ز  . این روستاها  یابد یم روستاییان از اجرای طرح افزایش    مندییت رضا می 
 
س به آب یط    عمدتا  با تنش  آیر کم ی  ها دوره به لحاظ دسیر

ی رضایت نسنر از اجرای طرح انتقال آب به اراضز  ی بتنز باعث شده تا حدود ها کانالو منابع آیر و    ها یمه ن . دوری از چاه  اند بوده روبرو  
ز ارتباط  کت ها گزارش از   یبندجمع بر اساسکشاورزی فراهم آید. در همی  ز مشاور مستقر در اجرای طرح  یها رس    دهنده  نشان مهندسی 

ان وجود معارض در اجرای پروژه مربوط به روستاهای باالدست )نزدیک به منابع آب ز ین می 
ین  ها یمه نچاه و    آن است که بیشیر ( و کمیر

ان معارض در روستاهای   ز ز پا می  این روستاها از اجرای پروژه بوده است )جدول    مندی یت رضا که حایک از همکاری و    شدهگزارش   دستیی 
7 .) 

  و  غرب قسمت در ضعیف  مندی یت رضا  وضعیت با  از طرفز دیگر روستاهای
 
آیر  ی به منابع  تر ک ینزد در مجاورت و فاصله    عمدتا

این   استقرار ز  ها سکونتگاه دارند.    نی 
 
به آب یط   جزء عموما س مطلوب  دارای دسیر به لحاظ آیر کم ی  ها دوره روستاهای   محسوب و 

بتنز    یها کانالدور به علت نزدییک به    یها گذشته . این گروه از روستاها از  اند گرفته و انهار اصیل قرار    ها کانالموقعیت مکایز در نزدییک  
 و عبور انشعابات  آبرسایز 

 
مجاز از   رودخانه   ی ها کانالطاهری از اطراف اراضز کشاورزیشان، از فرصت بسیار مناسب برای برداشت غی 

ز انشعابات رودخانه طاهری برخوردار   و سکوهه در این گروه از روستاها قرار دارد    آباد حمزه . روستاهای دک دهمرده، اند بوده بتنز و نی 
ز سایر روستاهای حاشیه  (. از طرفز دیگ5)شکل   و انشعابات اصیل رودخانه طاهری که در شعاع ابتدایی محدوده   ی ها کانالر در بی 

بتنز
، ذوالفقاری و گزموم با  اند معروف طرح قرار گرفته و در اصالح محیل به روستاهای جلوآب )باالدست(   ، وجود روستاهای شهرک می 

، ذوالفقاری  کند یم مطلوب نسبت به سایر روستاهای باالدست جلب توجه    مندییت رضا سطح   . اراضز کشاورزی روستاهای شهرک می 
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ز نسبت به انهار، امکان آبیاری این اراضز در یط   و بر این اساس با    امکانپذیر نبوده است   آیر کم   یها سالو گزموم بعلت باالبودن زمی 
ز از میان برداشته شده و براین مبنا سطح  محدودیت ناس  از توپوگ اجرا این پروژه  زمی 

ز
روستاییان از اجرا پروژه نسبت   مندی یت رضا راف

 . باشد یم  تر مطلوببتنز یا روستاهای باالدست   یها کانال به سایر روستاهای حاشیه  

 

 فضایی روستاها به لحاظ سطح رضایتمندی از اجرای طرح.   پراکنش   - 4شکل  

 

ی   - 7جدول    گانه هامون.   4هنگام اجرای طرح در نوایح عمرایی    مجموع آمار معارضی 

ها معارضتعداد  موقعیت  
 579 روسترهرس برالدست 

دست نییپرروسترهرس   165 

 744 مجموع
 

 . 1400پژوهش:    های یافته :  مآخذ 

 

 

 بتنی آب.   ی ها کانال موقعیت روستاها نسبت به انشعابات رودخانه طاهری و    - 5شکل  
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 روستاییان از اجرای طرح یمندت یرضا  بر مؤثر عوامل وضعیت برریس  4.2
ان اثرگذاری عوامل    به دست  برای ز ی مدنظر، از آزمون  ها مؤلفه روستاییان از اجرای طرح در هریک از    مندییت رضا بر    مؤثر آوردن می 

T  ز انگیمی کیفیت سازه و آموزش و توانمندسازی به ترتیب با ها مؤلفه آن است که  دهندهنشاناستفاده شد. نتایج   یا نمونه تک ی  ها ی 
ان اثرگذاری در    1/ 99و    2/ 72 ز ین می 

ین و کمیر در    آمدهدست به (. با عنایت به نتایج  5ارد )جدول  از اجرای طرح را د  مندی یت رضا بیشیر
 و اجرایی طرح  

ز  هوشمند ساز   مؤلفهبعد فنز ان    2/ 26ی و رعایت الزامات فنز با میانگی  ز ین می 
  درواقع .  باشد یم برخوردار    مندییت رضا کمیر

ان سهم آب  هکتاری برا   5و    20  یها حوضچه ی  هوشمند ساز ی پمپاژ، عدم  ها ستگاه یا عدم رضایت از ولتاژ برق   ز ل و دریافت می  ی کنیر
ز عدم رضایت از نحوه کارکرد و عملکرد دیر تنظیم فشار آب از ابتدا تا انتهای خطوط باعث شده روستاییان از طرایح و   هر گروه و نی 

 آب احساس نارضاینر کنند.  مرصف و توزی    ع و انتقال ی شبکه هوشمند ساز 

ز    مثابهبه ی  ی آموزش و توانمندساز ها مؤلفه در بعد اجتمایع   ان    ۱/ 99عامل اول با میانگی  ز ین می 
برخوردار است.    مندییت رضا از کمیر

آالت و اتصاالت  ات، شی  ز  روستاییان شناخت تجهی 
ز
ز مناسب از م   رسایز اطالع  عدم آشنایی کاف   ع یمحدوده تجم  از  رسایز حق آبه، اطالع  انی 

جانما  عدم  هکتار   2۰و    یهکتار   5  ی ها حوضچه   یی و  طرح،  با  متناسب  اقتصادی  رصفه  رویکرد  با  الگوی کشت  تغیی   آموزش  ی، 
 و الزم برای کشت بذرهای    یها آموزش 

ز
بیگانه باشند.    یار ید طرح آب ینسبت به فوا باعث گردیده بسیاری از روستاییان    شدهاصالح کاف

ز   ز   مؤلفههمچنی  ز   مثابهبه   2/ ۱9سهم آب با میانگی  ین می 
ز از کمیر ان حق   . باشد یمبرخوردار   مندییت رضا ان عامل دوم نی  ز نارضاینر از می 

کارافه، مدیری یا عرف باعث شده بسیاری از    بر اساسآبه روستا، سهم آب قطعات آبخور در طرح و نارضاینر از تقسیم سهم آب  
هزار هکتار از   2۴۰جرایی طرح از دستور عمل ا  بر اساساز ابهام باشند. این در حال است که  یا حاله روستاییان نسبت به سهم آب در  

  368۴6از مجموع    موردمطالعه، در محدوده  رو ن یازا است؛    قرارگرفتههزار هکتار مشمول اجرای طرح    ۴6اراضز دشت سیستان تنها  
ل آب سالیانه  است. بدین ترتیب از نگاه کشاورزان با اجرای طرح انتقا   اجرا قابل هزار هکتار    ۱۱769تنها در    کشتقابل هزار هکتار اراضز  

روستاها   ز  ساکنی  میان  در  نارضاینر  بروز  موجب  عوامل  این  و  برد  خواهند  زیر کشت  به  به گذشته  نسبت  ی  اراضز کمیر سطح 
ز روستاهای باالدست( از نحوه تقسیم و توزی    ع آب و کلیات اجرای   الخصوصعیل )  است.  شدهطرح ساکنی 

 . موردمطالعه روستاهای  در    روستاییان   مندی یت رضا عوامل مؤثر بر    ت ی اهم   ب ی ضی   - 8جدول  

ها مؤلفه  ابعاد   

3استاندارد آزمون=   

T مقدار   
درجه 

 آزادی 

مقدار 

 معناداری 
 میانگین 

درصد  95فاصله اطمینان   

ن یی پا  بال  

ی
رای

اج
و 

ی 
 فن

921/62 طراحی خطوط  345 000/0  64/2  559/2  725/2  

یهوشمند ساز  188/69  345 000/0  26/2  196/2  324/2  

025/89 کیفیت سازه   345 000/0  72/2  666/2  786/2  

293/88 خدمات و پشتیبانی  345 000/0  39/2  338/2  444/2  

عی
ما

جت
 ا

982/51 سهم آب   345 000/0  19/2  107/2  273/2  

879/63 تقسیم و توزیع آب   345 000/0  50/2  424/2  578/2  

124/68 تجمیع   345 000/0  49/2  427/2  572/2  

531/50 آموزش و توانمندسازی  345 000/0  99/1  913/1  068/2  

972/33 سرقت   345 000/0  40/2  262/2  540/2  
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یب   - 6شکل     به اراضی کشاورزی. رسایی آب از اجرای طرح   مندی یت رضا  بر   ی ها مؤلفه  ی گذار ت  تأث  ضی

 . 1400پژوهش:    های یافته :  مآخذ 

 

یبندی و نتیجهجمع 5  گت 
ان    ،هدف تحقیق حارصز  ز روستاییان در اجرای طرح انتقال آب به اراضز دشت سیستان که در جهت تحقق این    مندییترضا می 

قرار گرفت.    لیوتحله ی تجز ی مشاهدات میدایز در ابعاد مختلف مورد  ها برگه های خانوار و روستا و  هدف، اطالعات حاصل از پرسشنامه 
 پوشش   یی روستا  نانک سا  و انتظارات ها خواسته  سطح تمایم مناسب چهارچویر  با انتخاب  و جامع یردیکرو  با  شد سیع حارصز  قیتحق  در

ویی شانون نشان داد   ایر یارز  و مورد
د. نتایج حاصل از مدل آنیر دارای    ۰/ ۱75با وزن    ها حوضچه طرایح خطوط و جانمایی    مؤلفهقرار گی 

ین   ین    ۰/ ۰۱۴خدمات و پشتیبایز با وزن    مؤلفه و    ی  تأثبیشیر . نتایج حاصل از تحلیل  باشند یم از طرح را دارا    ی مندیت رضا در    ی  تأثکمیر

با    WasPasمدل   رابطه  روستاهای  مند تی رضا در  در  از طرح  روستاییان  است که    د یمؤ   موردمطالعهی  در وضعیت    35آن  درصد 
زیاد از اجرای طرح دارند. در این میان روستاهای   مندی یت رضا درصد روستاها از  2۰درصد رضایتمندی متوسط و  ۴5رضایتمندی کم،  

 . باشند یم ی برخوردار مند ت یرضا از باالترین سطح  ۰/ 2۰۱۴۴و   ۰/ 2۰3۴9ی ها وزن با  گزمومی و  ذوالفقار 

نتا  از آزمون   جیبر اساس  ز مدر مقایسه    یا نمونه تک    Tحاصل  با    «کیفیت سازه»های  ، مؤلفه دهد یم نشان    مندییت رضا   هاییانگی 
ز می اثرگذاری در    2/ 72  انگی  ان  ز ین می 

پناه و    مندییت رضا بیشیر از پژوهش با مطالعات یزدان  این بخش  نتایج  از اجرای طرح را دارد. 
( )۱388همکاران  همکاران  و  فنز  علیپور۱39۱(،  و  محمدی  و  اجرای  ۱396)  (  افزایش کیفیت  با  اینکه  بر  مبنز  سطح    ها سازه (، 

ز بیشیر   مندییت رضا  ز انگیم با    «مندسازیآموزش و توان  »مؤلفهخواهد بود مطابقت دارد. این در حال است که    کشاورزان نی  از    ۱/ 99  ی 
ین سطح  (، بر این امر تاکید دارند که عدم آموزش و توجیه کشاورزان در  ۱379ایر و الری ) برخوردار است. نتایج حی مندییت رضا کمیر

ز  .  شمارند یم در نارضاینر کشاورزان    مؤثر آبیاری را از عوامل    یها طرح کاربرد   ز    مؤلفههمچنی  عامل دوم   مثابهبه   2/ 19سهم آب با میانگی 
ان   ز ین می 

ز از کمیر ز   هاییه توصبراساس   . باشد یم برخوردار    مندییت رضا نی  عادالنه    عی    هدف توز (، هنگایم که  2021و همکاران )  1جیمیز
ز تأم ی برا  یار یکه آب موجود در منطقه آب. در زمایز  است  دهیچی پ ار یمشکل بس   ک یآب   ت یر یاز آب باشد، مد  نه یاستفاده به   ا یمنابع     ی 

  ر یتا آب با توجه به اندازه مزرعه ز  دهد یم اجازه  هوشمندی استفاده نمود که    هاییستم سباید از  نباشد،   کافز   یار یهمه مزارع آب  آیر   از ین
ز ب  کشاورزانو رفتار    یکیفنولوژ   هاییتوضع ،  ی ار یآب   هاییت اولو کشت،   ایط  ؛  شود   عی    آنها توز   ی  در ایران   آیر کم بنابراین با توجه به رس 

پژوهش و    هاییافته توجه بسیاری نمود. به هرحال، بر اساس  آن    هوشمند سازیبه مدیریت آب و    آبیاری  یها طرح بایسنر در اجرای  
ا  ر بتواند تا حدی  یه اعمال اق دامات ز ک  رسد یم مورد مطالعه، به نظر    ی ت روس تاها یم بر طرح انتقال آب و وضعک ط حا ی متناسب با رس 

 د: یآبیاری را افزایش نما  یها طرح روستاییان در   مندییت رضا بتواند  

است   ▪ وری  ز دست، رصز پایی  از طرح در روستاهای  پژوهش مبنز رضایت نسنر  نتایج  به  توجه  ابتدا در    یها طرحبا  آبیاری 
س آنها به منابع آب محدودتر بوده اجرا و   ز این گروه از روستاها،    یبردار بهره روستاهایی که دسیر گردد. در نتیجه همرایه ساکنی 
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ز پا آبیاری در روستاهای دارای سطح   یها طرح نان با اهداف  منجر به تقویت حس مشارکت و همرایه آ از    مندی یت رضا   تر یی 
 طرح خواهد شد. 

از   ▪ رضایت  ان  ز می  بودن  ز  پایی  بر  عنایت  برگزاری    مؤلفه با  با  است  وری  رصز توانمندسازی  و  و    یها کالسآموزش  آموزس  
ان آگایه کشاورزان را از   آبیاری در کشورهای خاریحر و   یها طرح توانمندسازی با محوریت آثار اجرای   ز سایر نقاط ایران، می 

مزایای طرح و آثار مثبت آن افزایش داد. آموزش و توجیه کشاورزان نسبت به اهداف، آثار طرح و آشنایی با شبکه و نحوه  
گهداری از  حفاظت و ن یها برنامه بعدی    هاییرشپذاستمرار  سازیینه زم، باعث ها برنامه کارکرد آن و مشارکت روستاییان در 

 شبکه را فراهم خواهد آورد. 

وری است نسبت به   ▪ ان سهم    رسایز اطالع با توجه به اظهارات روستاییان نسبت به نارضاینر از تخصیص سهم آب؛ رصز ز از می 
ز    بردارانبهره آب و نحوه تقسیم و توزی    ع سهم آب   چه از طریق در اختیار قرار گرفیر به  هم آب شفافیت    یها گروه   یها دفیر

 ید. آ  عمل

  یی خطوط و جانما   طرایح»و    «الزامات فنز   تیو رعا   یهوشمند ساز »  یها مؤلفه کم    ی  تأثبا عنایت بر نتایج پژوهش مبنز بر   ▪
وری  کشاورز   به اراضز   یار یآب  یهزار هکتار   ۴6طرح    یاز اجرا   انییروستا   مندی یت رضا بر    «ها حوضچه  ی دشت سیستان؛ رصز

ز    5  یها حوضچه از طرح نسبت به اصالح جانمایی    شدهتعریف   یها سازه ، ساختار و  ها برنامه است مطابق با   هکتاری و نی 
 هکتاری اقدام شود.  5و  2۰  یها حوضچه  هوشمند سازی
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