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  چکيده

هاي انتقال آب سـازمان جهـاد    پروژه اثربخشي اجراي بر مؤثرهدف مطالعه حاضر تعيين عوامل 
بـا   ،در اين راستا، بـا ارائـه يـک مـدل مفهـومي جـامع       بود؛ وکشاورزي استان خراسان رضوي 
هـر پـروژه فـارغ از     درعوامـل   برای ارزيابی اينچارچوبي  ،استفاده از مدل معادالت ساختاري

الزم از کارشناسـان حـوزه آب و خـاک    اطالعات گردآوری . دفراهم شنوع و منطقه اجراي آن 
 هـاي  از کشـاورزان منتفـع از پـروژه    ،هاي اسـتان و همچنـين   شهرستان ادارات جهاد کشاورزي

هـاي آب و خـاک    اعتبارات طـرح  اثربخشي داد کهنتايج مطالعه نشان . تصورت گرفشده اجرا
هـاي   پـروژه  جرايا حاصل ،که معطوف به نتايج عملياتي و کيفيت اجراي پروژه باشدش از آنبي
هاي آب و خاک  شد که طرحپيشنهاد  ،در همين راستا .قال آب در زمان و مکان مناسب استانت

 .در مرحله مطالعاتي با دقت بسيار مورد بررسي قرار گيرند

                                                 
ــه ∗ ــتاديار  بـ ــئول و اسـ ــندة مسـ ــب، نويسـ ــروه ترتيـ ــهد    گـ ــی مشـ ــگاه فردوسـ ــاورزی دانشـ ــاد کشـ اقتصـ

)l.abolhasani@um.ac.ir(اقتصـاد  ارشـد  اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشـهد؛ کارشـناس    گروه ؛ استاد
و کارشناس سازمان جهاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد؛ ی ادکتر کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد؛

  .کشاورزی خراسان رضوی
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  مقدمه

کشـاورزي   توليدکننـدگان محصـوالت   تـرين  و مهم ترين از بزرگ يرضو خراسان استان
 نيـز شت و اقتصاد اسـتان و  يمع تأميندر  يگاه مهم بخش کشاورزيجا توجه بهبا . است

اسـتان در گـرو توسـعه     يبه منابع اب، توسعه کشاورز يکشاورز يها يتفعال يوابستگ
به منابع آب استان خراسان  ها و مشكالت مربوطبا اين همه، تنگنا. منابع آب بوده است

هـاي آب   ظرفيـت هـاي منـابع آب و كـاهش شـديد ذخـاير و       رضوی، مانند محدوديت
هـاي   مـديريت آب بهينه از منابع محدود آب، عدم مهار و  هعدم استفاد  زميني استان،زير

ای  را در هالـه اسـتان   يانداز توسعه کشاورز هاي نامناسب آبياري، چشم سطحي و روش
ه در به تدوين اهـداف توسـع   ملزم ربط ذیمسئوالن  رو، رار داده است و از اينق از ابهام

 بـا . انـد  شـده رفع ايـن مشـكالت    برایهاي اجرايي  بخش كشاورزي و حمايت از طرح
 توسـعه،  سـند  اهـداف  بـه  نيـل  و كشاورزي بخش فراروی مشكالت و تنگناها به توجه

 بـه  اقـدام  بودجـه  تخصـيص  طريـق  از خراسان رضـوی  استان كشاورزي جهاد سازمان 
 دهکـر  كشـاورزي  بخـش  مختلـف  هـاي  زيربخش در اي توسعه نوع طرح چندين اجراي

از  يار بزرگـ يسـهم بسـ   يمربوط به انتقال آب کشـاورز  يها پروژه ،انياست که از آن م
   ).۲(اند  ي آب و خاک را به خود اختصاص دادهها ي طرحاعتبارات عمران
 اجرايـي  هـاي  طـرح  در مصـوب  اعتبارات ،هرساله نيز گذشته هاي سال يط هرچند،

 هـای انتقـال آب   اجـرای پـروژه   بر اثربخشي مؤثرعوامل  گاه هيچ تاكنون اما ،شده هزينه
ـ از م يقـ ياطـالع دق  ،نيبنابرا. است هنشد يبررس هـر طـرح در رفـع     ياجـرا  تـأثير زان ي

 بـرای  يانجـام مطالعـات   ،رو يـن از ا. سـت يمشکالت حوزه آب و خاک استان در دست ن
ين تـر  ي از مهـم کـ ي در قالبانتقال آب  يها ي اجرای طرحبر اثربخش مؤثرن عوامل ييتع

هـدف مطالعـه    ،ن راسـتا يدر همـ . نمايد  می يضرور کامالً ي آب و خاک استانها پروژه
انتقـال آب سـازمان جهـاد     يهـا  پـروژه  ياجـرا  يبـر اثربخشـ   مؤثرن عوامل ييحاضر تع
  .ده استبو ياستان خراسان رضو يکشاورز
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 يهـا  در حوزه ب و خاک مطالعات مختلفآ يها طرح ياثربخش يابيدر ارتباط با ارز
منتظـر و   :اشـاره کـرد   مطالعـات  توان بـدين  يم ،انيکه از آن ماست مختلف انجام شده 

و  ينـه ارزيـابي عملکـرد توزيـع آب در شـبکه آبيـاري دز، فرضـ       يدر زم) ۱۱(پاشازاده 
هـاي زيرزمينـي منطقـه     ن بـر تغذيـه آب  د خاکي الور فـي س تأثيرنه يدر زم) ۷(همکاران 

زيابي اقتصادي طرح اخـتالط آب  در ارتباط با ار) ۱۸( يپور و باقر يمانيدست، سل پايين
در ارتباط ) ۱۲(، پژم و صدر تأمين آب باکيفيت در اراضي شور برایها با آب کانال  چاه

نـه ارزيـابي   يدر زم) ۹(ان صوفي چـاي، کـارآموز و همکـار    ةمنظوربا ارزيابي طرح چند
ـ نـه ارز يدر زم) ۲۰(و همکاران  يزدانيهاي توسعه،  ي طرحمحيط زيستاقتصادي و   يابي

بي در ارتباط بـا ارزيـا  ) ۱۵(دان و همکاران يعملكرد مديريت حوضه آبخيز سپيدرود، س
) ۱۶( يديـ زيمـرده و با  وسه يس ،تيفشار و در نها هاي کم فني و اقتصادي آبياري با لوله

  .منطقه مهابادهاي آبياري باراني کالسيک ثابت  يابي سامانهنه ارزير زمد
ای از يـک چـارچوب و روش    مطالعـه دهد که هر  ينشان م يادشدهمطالعات  يبررس
ير م بـه سـا  يچ عنـوان قابـل تعمـ   يکه به ه کردهپروژه استفاده  يابيارز برای فرد منحصربه

ـ نـد ارز يفرا سخن، گريبه د مطالعات نبوده است؛ منحصـر بـه نـوع پـروژه و      تمامـاً  يابي
در مطالعـات   ياثربخشـ  يابيارز به ن مطالعاتيا رو، و از اين استمنطقه  يطيط محيشرا
ک يمطالعه حاضر در نظر دارد با ارائه  ،ن مشکليرفع ا رایب. ندکن چندان کمک نمی يآت

هـر   يشـ بـر اثربخ  مـؤثر را فراهم سازد که بتوان عوامـل   يچارچوب ،جامع يمدل مفهوم
) هـا  ي طرحاجرا ياصول و مراحل کل يبر مبنا(آن  يپروژه را فارغ از نوع و منطقه اجرا

طرح  يبر مراحل مختلف اجرا يها مبتن پروژه يابيمراحل ارز، ن راستايدر ا. دکر يابيارز
جـه طـرح صـورت    يمتقابل انهـا بـر نت   تأثيرن مراحل و ياز ا کدامهر  يو ارتباطات درون

ي ن مراحل مختلف اجـرا يکه امکان تدو يمدل معادالت ساختار ،نهين زميدر ا. رديگ می
سازد، بـدون شـک    ين مراحل را فراهم مياز ا کداماثرات متقابل هر  يريگ طرح و اندازه

  .قابل استفاده است يها روشن يتر از مهم

هـاي   وان در حـوزه ادر زمينه کـاربرد مـدل معـادالت سـاختاري، مطالعـات بسـيار فـر       
نـوعي بـرای ارزيـابي     در دست است که از آن ميان، برخـی از مطالعـات نيـز بـه    گوناگون 
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تـوان بـدين    در ايـن ارتبـاط، مـي   . انـد  ها و عوامل مؤثر بر موفقيت آنها استفاده شـده  طرح
تحليـل اثـرات اجـراي طـرح هـادي      در زمينـه  ) ۱۳(صفا و رضـايي  : مطالعات اشاره کرد

محيطي سد  زيست - اجتماعي - اثرات اقتصاديمينه در ز) ۵(نژاد و سليميان  ، بريمروستايي
 اسـاس  بـر  سـازمان  عملکـرد  تبيـين در ارتبـاط بـا   ) ۳(، اکبري بورنگ و همکـاران  طالقان
 شناسـايي  بـا  ارتبـاط  در )۱( همکـاران  و ابـدارزاده  ،فکري سرمايه و کارآفريني به گرايش
 ارزيـابي  زمينـه  در )۱۷( همکـاران  و شـن  ،راهبـردي  ريـزي  برنامه موفقيت بر مؤثر عوامل
 ارزيـابي  زمينـه  در )۱۴( همکـاران  و سانتيبانز شهري، ريلي ونقل حمل از مشتري رضايت

 اسـماعيل  و آبـادي  جنـت  محيطـي،  زيست هاي شاخص  از استفاده با محافظتي راهبردهاي
 بـا  ارتباط در )۶( همکاران و سوسا دو ،ييهوا خطوط عملکرد نيتخم با ارتباط در )۸(

 )۲۲( همکـاران  و دانيـ و ،تينها در و باال سرعت يلير خطوط يا منطقه تاثرا نيتخم
  .استيس يابيارز استاندارد ستميس جاديا با ارتباط در

 اقـدام  ينوع  هب يساختار معادالت مدل از استفاده با يهمگ که مطالعات نيا يبررس
 از يخـوب  بـه  ،انـد  کرده مختلف يها حوزه در آن بر مؤثر عوامل اي و ياثربخش يابيارز به

 نظـر  در حاضر مطالعه ،روند نيا ةادام در .دارد يم بر پرده نهيزم نيا در مدل نيا ييتوانا
 يهـا  طـرح  و هـا  برنامه ياثربخش بر مؤثر عوامل يبررس يبرا يچارچوب هيته ضمن دارد

 اسـتان  در آب انتقال يها طرح ياثربخش عدم اي و ياثربخش يها ؤلفهم نيتر مهم مختلف،
  .دکن ييشناسا را يرضو خراسان

   تحقيق  روش و ينظر يمبان

  ياثربخش يابيارز

 حصـول  و پـروژه  اجـراي  تـا  ريـزي  برنامـه  مرحله از پروژه، يک اجراي در کلي، طور به
 اسـت  برنامـه  منطـق  بررسي اول مرحله ).۱ شکل( دارد وجود مختلف مرحله سه نتايج،
بـران   هاي همه سـهم  تاولوي به توجه اب برنامه انجام پذيري توجيه بررسي دربرگيرندة که

تـرين   بديهي است کـه ايـن مرحلـه اساسـي    . هاست شامل دولت، شهروندان و يا شرکت
توانـد بـر تمـامي     رود و هرگونه نقصان در اين مرحله مـي  شمار می ريزي به سطح برنامه
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پـذيري منطـق برنامـه، گـام دوم      در صورت توجيـه . مراحل بعدي و نتايج اثرگذار باشد
هـاي فيزيکـي و مطالعـاتي مـرتبط بـا انجـام و        جراي پـروژه اسـت کـه تمـام فعاليـت     ا

در نهايت هم پس از اجـراي پـروژه، گـام سـوم     . شود برداري از پروژه را شامل مي بهره
م حاصل از يج مستقيشامل نتا ياتيعمل جينتا. است )۲(او پيامده )۱(حصول نتايج عملياتي

اسـت   يريگ ، قابل اندازهيکيزيف يارهايها و مع است که بر حسب شاخصپروژه  ياجرا
ـ تواند بهبود راندمان آب يتحت فشار م ياريک طرح آبي ياتيعمل جينتا برای نمونه،(  ياري

 ياثـرات منفـ   ،نيهمچنـ  و(بـران برنامـه    امدها شامل منافع مربـوط بـه سـهم   يو پ) باشد
جـاد اشـتغال،   يل ايـ مربـوط بـه اهـداف پـروژه از قب     يامدهايو پ) بران ناخواسته بر سهم

صورت مناسب  مراحل قبل به يچنانچه تمام .است ت و رفاهيش سطح بهداشت، امنيافزا
منطـق   يشده در مرحلـه بررسـ   به اهداف مشخصپروژه  رود يانتظار م ،انجام شده باشد
   ).۲۱(ابد يبرنامه دست 

  

  ک طرحي ياجرا يمراحل کل -۱شکل 

انـواع و اقسـام    يبـرا  ياثربخش يابيند ارزيفراتوان  يممعادالت ساختاري  يسازبا الگو
 يريـ گ هانـداز  يرها برايها و متغ از شاخص يبرخ يبا استفاده از معرفمختلف را  يها طرح

ـ  يادشـده بـه  از مراحـل   کـدام هر  يت اجرايفيک ـ م ،انجـام داد و عـالوه بـر ان    يراحت زان ي
  .دست اورد به را طرح يکل ير مراحل و اثربخشيبر سا هحلمرهر  يگذارتأثير
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  يمدل معادالت ساختار

 از نيرومنـد  و کلـي  بسـيار  چنـدمتغيري  تحليـل  شيوة يک يمعادالت ساختار يساز مدل

کـه   ستا) GLM( کلي خطي مدل بسط ،تر دقيق بيان به و چندمتغيري رگرسيون خانواده

. ت، سازمان و اقتصـاد شـده اسـت   يريوارد حوزه مد ياز حوزه رفتار ،رياخ يهادر سال

ه يره، تجزيون چندمتغيمثل رگرس يگرياست که فنون د يآمار يساز روش، فن مدلن يا

از معـادالت   يا رد و مجموعـه يـ گيمـ ر را دربريل مسـ يـ ه و تحليتجز و ،يل عامليو تحل

بـر   ايـن روش  يتمرکـز اصـل  . دهـد يطور همزمان مـورد آزمـون قـرار مـ     هون را بيرگرس

ف يـ آشـکار تعر  يرهـا ير و متغيپـذ  هانـداز  يهـا  پنهان است که توسط شـاخص  يرهايمتغ

کـه  را  ييرهـا يان متغيـ م يمعلـول و توان روابـط علـت   ين روش ميبا استفاده از ا. شوند يم

و  يزان همبسـتگ يـ و م کـرد ستند، با توجه به خطاها استنتاج يم قابل مشاهده نيطور مستق هب

 ،ليـ ن دليبـه همـ  . ل قـرار داد يـ ه و تحليـ تجزمورد را  يگريبر د کدامهر  يشدت اثرگذار

علّـي   يساز ا مدليپنهان  يرهايل متغيه و تحليبا عنوان تجز يمعادالت ساختار يساز مدل

 متغيرهـاي  ميـان  روابـط  سـازي  کمي رگرسيون، مانند ،روش اين در. ز شناخته شده استين

 هـاي  همبسـتگي  که رگرسيوني پارامترهاي برخالف البته ؛گيرد مي صورت و وابسته مستقل

). ۱۰( کننـد  مـي  بيـان  را علّي هاي همبستگي يساختار پارامترهاي دهند، مي را نشان تجربي

ـ م دهندة نشان موجود در مدل، يرهاياز متغ کدامهر  يبرا ،يمدل معادالت ساختار ا يـ زان ي

تـوان مراحـل    يم ،يطور کل هب ).۴(شود  ين ميير تبيآن متغ توسطکه  است يانسيدرصد وار

  :)۱۹( ر خالصه کرديز شرح بهرا  يمعادالت ساختار يساز انجام مدل

رها، ين متغييتع يمعادالت ساختار يها مدل ياز مراحل مهم در طراح يکي: ن مدليتدو

ـ   ين متغير و مشخص کردن روابط بين مدل مسيتدو  يهـا  نظريـه بـر   يرهاسـت کـه مبتن

 ،نيهــا و اطالعــات در دســترس و همچنــ مــرتبط بــا موضــوع مــورد مطالعــه، پــژوهش

 ين شده است که مـدل واقعـ  يتدو يخوب بهک مدل يي هنگام. ن استاقمحق يها شهياند

  .شده سازگار باشد فرض يجامعه با مدل نظر
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ص يکه مسئله تشخ داردت يار اهميبس ،يمعادالت ساختار يساز در مدل: ص مدليتشخ

ـ آ«شود که  يال مطرح مؤن سيا ،صيدر مسئله تشخ. قبل از برآورد پارامترها حل شود ا ي

ـ اروس کويشده در مـاتر وارد يا نمونه يها دهبر اساس دا  يو مـدل نظـر   يا انس نمونـه ي

از  يفـرد  تـوان مجموعـه منحصـربه    يمـ  ،انس جامعـه ياروکو سيماتر توسطشده  فيتعر

  . »افت؟ي را ها برآورد پارامتر

به حـداقل   يژه برايک تابع برازش ويکار بردن  شامل بهمدل ند برآورد يافر: برآورد مدل

 يمختلفـ  يهـا  روش. اسـت  يو نظـر  يا انس نمونـه ياروس کوين ماتريب رساندن تفاوت

وجود دارد که هـدف از   يک مدل معادالت ساختاريجامعه در  يبرآورد پارامترها يبرا

رهـا بـر   يانس متغيـ انس کوواريوار يها سيان برآورد ماتريم يآنها حداقل کردن پراکندگ

به  انتخاب روش برآورد. ستها هانس داديانس کوواريس واريو ماتری اساس مدل آزمون

ـ ا. دارد يبسـتگ  ،که قرار است بـرآورد شـود   ينمونه و مدل هـا شـامل حـداقل     ن روشي

 افتـه ي مي، حداقل مربعات تعمـ )OLS( ، حداقل مربعات معمول)ULS( يوزنريمربعات غ

)GLS(يينما ، و حداکثر درست )ML (است.   

زان بـرازش  يـ د ميـ شـده، با  نيتـدو  ک مـدل ي يپس از برآورد پارامترها برا: آزمون مدل

از  ياريبسـ تعـداد   ،يسـاختار  تمعـادال  يساز در مدل. ن شودييتع يها با مدل نظر داده

نـده در حـال گسـترش    يفزا ای گونه هبرازش مدل وجود دارد که هنوز هم ب يها شاخص

و بـا   يانس مدل نظـر ياروس کويسه ماتريمقا يها بر مبنا ن شاخصياز ا ياريبس. هستند

در  يا و نمونـه  يانس نظرياروس کوياگر دو ماتر. ارنداستو يا انس نمونهياروس کويرمات

اگر  .برازش دارند يها با مدل نظر توان گفت که داده يم ،ه بودنديشتر عناصر به هم شبيب

   . دارندنبرازش  يبا مدل نظرها  توان گفت که داده ين دو کامالً متفاوت بودند، آنگاه ميا

متعدد ارائه شده اسـت   يها سنجش برازش کل مدل، شاخص يبرا: شبراز يها شاخص

ـ  ن شاخصيا ۱جدول . اند شده يبند مختلف طبقه يها وهيکه به ش طـور خالصـه    هها را ب

  .دهد ينشان م
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  برازش مدل يها شاخص - ۱جدول 
  اختصار  نام شاخص  ها شاخص يبند گروه

  برازش مطلق يهاشاخص
  اسکوئر يکا

  
 GFI  زشبرا ييکويشاخص ن

  AGFI  شده برازش اصالح ييکويشاخص ن

  يقيبرازش تطب يهاشاخص

 NNFI(TLI)  نشدهشاخص برازش هنجار
  NFI  شدهشاخص برازش هنجار
  CFI  يقيشاخص برازش تطب
  IFI  يشيشاخص برازش افزا

  برازش مقصد يهاشاخص

  PNFI  شدهشاخص برازش مقصد هنجار
  RMSEA  برآورد ين مربعات خطايانگيشه مير

  يشده به درجه آزاداسکوئر بهنجار يکا
  

 ۱۳۹۱زدانبخش، ي: ماخذ

  )۱۹: (مأخذ

  انتقال آب يها پروژه ياثربخش بر مؤثرعوامل  يمفهوم مدل

شود  ن میيتدو يمدل معادالت ساختار گفته، پيش ينظر يبا توجه به مبان ،ن بخشيدر ا
ـ . آزمون قرار خواهد گرفتعدد  ،حاصل از پرسشنامه يها و با استفاده از داده ک مـدل  ي
 بر. ل شده استيتشک يريگ و مدل اندازه ياز دو بخش مدل ساختار يمعادالت ساختار

از منطـق   يتـوان تـابع   يرا مـ  طـرح ک ي ي، اثربخشياثربخش يابيارز ينظر ياساس مبان
ن يب يارتباط مفهوم. پروژه دانست يج حاصل از اجرايپروژه و نتا يت اجرايفيبرنامه، ک

  . مشخص شده است ۲شکل رها در ين متغيا
 ياتيج عملينتا. و منطق برنامه است ياتيج عملياز نتا يتابع ياثربخش ،۲ مطابق شکل

. استثر از منطق پروژه أت اجرا متيفيپروژه خواهد بود و ک يت اجرايفياز ک يخود تابع
 تـأثير  ياثربخش م بريرمستقيم و غيصورت مستق ير پنهان منطق برنامه بهمتغ ،مطابق شکل

 تـأثير م از منطـق برنامـه   يصـورت مسـتق   يـز بـه  ت اجرا نيفيو ک ياتيج عملينتا. گذارد يم
ـ يبـد  ،م اسـت يرمستقيصورت غ ي بهت اجرا بر اثربخشيفيک تأثير. رنديپذ يم کـه   ين معن
 يپروژه بر اثربخش ياتيعمل يمناسب شده و خروج ياتيعمل يت اجرا باعث خروجيفيک

    .شود يده ميز نامين يمدل ساختار ،ن الگويا. گذار استتأثير
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  يبخشبر اثر مؤثرعوامل ) يساختار( يمدل مفهوم -۲شکل 

 يتوسط تعـداد  ۲پنهان شکل  يرهاياز متغ کدامالزم است هر  ،ل الگويتکم ياما برا
پنهان و  یهامتغيرن يارتباط ب ةکنند نييمدل تب. باشد يريگ ی آشکار قابل اندازهرهاياز متغ

ـ . نامنـد  يمـ  يريـ گ ا مـدل انـدازه  ر آشکار مربوط يرهايغمت ن يـي تع يبـرا  دين ترتيـب، ب
، عملکـرد ، درآمـد ، کشـت  ريسطح ز يرهايمتغ ة حاضر،در مطالع ياثربخش يها شاخص

مطابق با نظر کارشناسـان جهـاد    از منابع آب دارياستفاده پاو  دارياشتغال پادار، يپا ديتول
ر پنهـان  يمتغ يريگ مدل اندازه .است ظر قرار گرفتهمد ن ياستان خراسان رضو يکشاورز
  .است ۳مطابق شکل  ياثربخش

  

  گيري متغير پنهان اثربخشي مدل اندازه -۳شکل 
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 ،»انجـام پـروژه   تيضرورت و اهم زانيم« يرهايبرنامه با استفاده از متغ يمنطق اجرا
ـ پـروژه بـر تول   يبالقوه اجـرا  اثرات«، »کشت ريپروژه بر سطح ز يبالقوه اجرا اثرات«  دي
. ده شده اسـت يسنج »از منابع آب داريپروژه بر استفاده پا يبالقوه اجرا اثرات«و  »داريپا

   :ر خواهد بوديمنطق برنامه به شکل ز يريگ ، مدل اندازهنيبنابرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  گيري منطق برنامه مدل اندازه -۴شکل 
  

سـتفاده  ا« :انـد از  عبارتپروژه  يت اجرايفيسنجش ک يده براش يريگ اندازه يرهايمتغ
ـ  اسـتاندارد  تيـ رعا«، »مانکاريمجرب توسط پ يعوامل فن يريکارگ و به  يها و ظـوابط فن

و  زاتيـ تجه يـي و دانـش اجرا  تـوان «، »يياجرا اتيانجام عمل تيفيک«، »مانکاريتوسط پ
، »مانکـار ينتـرل پـروژه توسـط پ   و ک يزير برنامه تيريو مد توان«، »مانکاريآالت پ نيماش
، نيبنـابرا . »پروژه يت اجرايفيک يکل يابيارز«و  »صالح يتجربه و ذبا مانکاريپ انتخاب«

ـ  ،دليـل کمبـود فضـا    بـه ( خواهد بود ۵شکل  صورت ت اجرا بهيفيک يريگ مدل اندازه ام ن
  .)ده استاختصار آم بهمتغيرها 

منطق 

 برنامه

بالقوه بر  اثرات

از  يداراستفاده پا

 منابع آب

بالقوه  اثرات

 يدارپا يدبر تول

ضرورت و 

 روژهپ يتاهم

بالقوه بر  اثرات

 کشت يرسطح ز
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  ت اجرايفيک يريگ مدل اندازه -۵شکل 

 يارتقـا «، »کشاورز بـه آب  يدسترس« يرهايبا استفاده از متغ ياتيج عملينتا همچنين،
ج ينتـا  يريـ گ شـده و مـدل انـدازه    يريگ اندازه»  مناسب بودن پروژه«و » ياريراندمان آب

  :است زيرمطابق شکل  ياتيعمل

  

  ياتيج عملينتا يريگ مدل اندازه -۶شکل 

 تيفيک
 اجرا

ت کيفي

ی کل

 پروژه

 تيريمد

برنامه 

 زیير

 تکيفي

 اتيعمل

 یعوامل فن

 مجرب

  مانکاريپ

 صالح یذ

و  توان

 دانش

 استانداردها

 وابطضو 

 

 اتیيج عملينتا

 اریيارتقای راندمان آب کشاورز به آب یدسترس ه  مناسب بودن پروژ
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مدل معادالت  ،پنهان يرهايمتغ يتمام يبرا يريگ اندازه يها ، با داشتن مدلتيدر نها
   .خواهد بود ۷شکل  صورت انتقال آب به يها پروژه يبر اثربخش مؤثرعوامل  يساختار

  

  هاي انتقال آب پروژه مدل معادالت ساختاري عوامل مؤثر بر اثربخشي -۷شکل 

ـ ن ۲که در جدول ( ۷مدل شکل  يرهايمتغ يتمامکه است  ریشايان يادآو ـ ي  يز معرف
ـ نظـارت و ارز  يهـا  ت و دستورالعمليفعال يان اسناد باالدستياز م )اند شده سـازمان   يابي
 ،ينظـر کارشناسـان جهـاد کشـاورز     يبـر مبنـا   ،انتخاب شده و سـپس  يکشاورز جهاد
  .اند مناسب وارد الگو شده يرهايمتغ
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  هاي انتقال آب رهاي مدل معادالت ساختاري عوامل مؤثر بر اثربخشي پروژهنام متغي - ۲جدول 

  نام ريمتغ
 

  نام ريمتغ

دار از يـ پروژه بـر اسـتفاده پا   ياثرات بالقوه اجرا

 منابع آب
Q24  کشاورز به آب يدسترس SQ9 

 SQ12 ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثر اجرا  Q25 ياريراندمان آب يارتقا

 SQ13 پروژه بر درآمد ياجرا اثر  Q26 مناسب بودن پروژه

و مجــرب  يعوامـل فنـ   يريکـارگ  اسـتفاده و بـه  

 مانکاريتوسط پ
Q28  پروژه بر عملکرد ياجرا اثر SQ14 

 SQ15 داريد پايپروژه بر تول ياجرا اثر  Q29 مانکاريتوسط پ يوابط فنها و ضت استاندارديرعا

 SQ16 داريه بر اشتغال پاپروژ ياجرا اثر  Q30 ييات اجرايت انجام عمليفيک

آالت  نيو ماشـ  يزاتيتجه ييتوان و دانش و اجرا

 مانکاريپ
Q31  

ـ پـروژه بـر اسـتفاده پا    ياجرا اثر دار از ي

 منابع آب
SQ17 

 Q16 ت انجام پروژهيزان ضرورت و اهميم  Q32 مانکاريتوسط پ يزير ت برنامهيريمد

  Q33 صالح يتجربه و ذمانکار بايانتخاب پ
پروژه بـر سـطح    يلقوه اجرااثرات با

 ر کشتيز
Q19 

  Q34 پروژه يکل يابيارز
د يـ پروژه بـر تول  ياثرات بالقوه اجرا

 داريپا
Q22 

  های پژوهش يافته: مأخذ

  ها  داده يآور جمع

ادارات جهـاد  ر شامل دو بخش کارشناسان حوزه آب و خاک مطالعه حاض يجامعه آمار
منتفــع از کشــاورزان  ،نيو همچنــ ياســتان خراســان رضــو يهــا شهرســتان يکشــاورز
بـا اسـتفاده از    يمـورد بررسـ   يهـا  ة انتقال آب بوده و انتخاب پـروژه شداجرا يها پروژه

دو  ،سـپس . مختلـف انجـام شـده اسـت     يهـا  در شهرسـتان  يا طبقـه  يريگ روش نمونه
 يالگـو  يرهـا يتمـام متغ  .شد يبرداران طراح کارشناسان و بهره يپرسشنامه متفاوت برا

در قالـب  برداران  هاز کارشناسان و بهر ،مناسب يود اطالعات کما توجه به نبب ،يساختار
االت پرسشنامه در جلسـات  ؤرها، سيمتغ يينان از رواياطم شد و برایاخذ کرت يف ليط
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سـازمان جهـاد    يکارشناسان معاونـت آب و خـاک و معاونـت اقتصـاد     ه کمکمتعدد ب
رهـا  يمتغ ييايپا ،نيهمچن. قرار گرفت ينيو بازب يمورد بررس يخراسان رضو يکشاورز

  .دشد ييتأ) ۷۳/۰برابر با (کرونباخ  يآماره آلفا گيری از ا بهرهب

  و بحث جينتا

 يهـا  پـروژه  يبـر اثربخشـ   مـؤثر عوامل  يبررس برای) ۷شکل ( يمدل معادالت ساختار
 يهـا  شـاخص   ۳ن زده شـده اسـت جـدول    يتخمـ  AMOSافـزار   انتقال آب توسط نرم

 بـرای  AGFIو  GFI يهـا  ة حاضـر، از شـاخص  در مطالع. دهد ينشان م برازش مدل را
ـ    همـان . شود يد برازش مدل استفاده مييأت ـ تـر ب  شيگونـه کـه پ مـدل   يان شـد، هنگـام  ي

بـاالتر از   يادشده يها د است که مقادير شاخصييأقابل ت ياز لحاظ آمار هشد زده نيتخم
و  ۹۸۸/۰برابـر بـا   ترتيـب   بـه  کل مـدل  يها برا ن شاخصيا ،۳مطابق جدول . باشد ۹/۰

ـ أقابـل ت  يکلـ  يدار يمعن ،نيبنابرا ؛بوده است ۹۸۵/۰ ب قابـل  ير ضـرا يد بـوده و تفسـ  يي
  .استنان ياطم

 و انتقال آب يگذار لوله يها زان برازش مدل پروژهيم يها آماره - ۳جدول 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ٠٣٩/٠  ٩٨٨/٠  ٩٨٥/٠  ٧٨١/٠  

Saturated model ۰ ١ 
  

Independence model ٣٣/٠  ١٣٤/٠  ٠٤٣/٠  ١٢١/٠  

Zero model ٣٧٨/٠  ٠ ۰ ۰ 

  های پژوهش يافته: مأخذ

ـ از ا. اسـت مـدل   يشده برا ب محاسبهيضرا ةدهند نشان ۴جدول   بـرای ب ين ضـرا ي
بـر   مؤثرن عوامل ييتع يشود که مبنا يم استفاده ميرمستقيم و غيمحاسبه اثرات کل، مستق

تـوان بـا    يم و اثر کل را مـ يمستقريغ م ويمستق اتم مربوط به اثريمفاه. هستند يبخشاثر
 ير بـر اثربخشـ  ير منطق برنامه از سه مسـ يداست که متغيپ ۷از شکل . ک مثال نشان دادي

  :ند ازا ر عبارتين سه مسيا. گذار استتأثير
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  ياثربخش                منطق برنامه :  ۱ر يمس

   ياثربخش              ياتيج عملينتا                مه منطق برنا:  ۲ر يمس

   ياثربخش          ياتيج عملينتا        ت اجرا يفيک        منطق برنامه :  ۳ر يمس

  يمدل معادالت ساختار يونيب رگرسيضرا - ۴جدول 
 ريمتغ  رينام متغ

 
  بيضر پنهان ريمتغ

ت اجرايفيک  ٥٦/٠ منطق برنامه --->   

ياتيج عملينتا  ت اجرايفيک --->   ٤١٧/٠  

ياتيج عملينتا  ٤٦٩/٠ منطق برنامه --->   

ياثربخش  ياتيج عملينتا --->   ٦٧٢/٠  

ياثربخش  ٣٢/٠ منطق برنامه --->   

٦٩٧/٠ منطق برنامه ---> Q19 ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثرات بالقوه اجرا  

امهمنطق برن ---> Q16  ت انجام پروژهيزان ضرورت و اهميم  ٥٧٥/٠  

ياتيج عملينتا ---> SQ9 کشاورز به آب يدسترس  ١ 

ياتيج عملينتا ---> Q25 م آبيره و تنظيذخ  ٠٧٦/١  

ياتيج عملينتا ---> Q26  مناسب بودن پروژه  ٨٩٣/٠  

ياثربخش ---> SQ12 ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثر اجرا  ١ 

ياثربخش ---> SQ16  پروژه بر درآمد ياثراجرا  ٠٧٦/١  

ياثربخش ---> SQ17  پروژه بر عملکرد يجرااثرا  ٩٩١/٠  

٧٦٩/٠ منطق برنامه ---> Q22 داريد پايپروژه بر تول ياثرات بالقوه اجرا  

 ١ منطق برنامه ---> Q24  دار از منابع آبيپروژه بر استفاده پا ياثرات بالقوه اجرا

ت اجرايفيک ---> Q30  م آبيره و تنظيذخ  ١ 

ت اجرايفيک ---> Q29 مانکاريتوسط پ يوابط فنت استاندارد ها و ظيرعا  ٠٧٢/١  

ت اجرايفيک ---> Q28  مانکاريو مجرب توسط پ يعوامل فن يرياستفاده و به کارگ  ١٩١/١  

ياثربخش ---> SQ15 داريد پايپروژه بر تول ياثراجرا  ٩٨٩/٠  

ياثربخش ---> SQ14  پروژه بر عملکرد ياثراجرا  ٩٦٤/٠  

ياثربخش ---> SQ13  مدپروژه بر درآ ياثراجرا  ٩٦٦/٠  

ت اجرايفيک ---> Q31 مانکارين آالت پيو ماش يزاتيتجه ييتوان و دانش و اجرا  ٠٥٢/١  

ت اجرايفيک ---> Q32  مانکاريو کنترل پروژه توسط پ يزيت برنامه ريريتوان و مد  ٢١١/١  

ت اجرايفيک ---> Q33  صالح يمانکار با تجربه و ذيانتخاب پ  ١٣٤/١  

ت اجرايفيک ---> Q34  پروژه يکل يابيارز  ٠٢٥/١  

  های پژوهش يافته: مأخذ
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ـ با  ،۷شکل  که در است يم منطق برنامه بر اثربخشياثر مستق دهندة نشان ۱ر يمس ک ي
ر منطق برنامـه  يکه متغ ياثر. مشخص شده است ير منطق برنامه به اثربخشيکان از متغيپ
م يمسـتق ريز اثـرات غ ين ۳و  ۲ يرهايمس. تم اسياثر مستق ،دارد ير بر اثربخشين مسيا از

ـ اثـر کـل ن  . دهنـد  يرا نشـان مـ   يمنطق برنامه بر اثربخشـ  م و يز مجمـوع اثـرات مسـتق   ي
ن يتـر  ن مهـم يـي تع ة حاضر، بـرای در مطالع. خواهد بود يادشدهر يم در سه مسيمستقريغ

ـ ا. از اثر کل استفاده خواهد شـد  يبر اثربخش مؤثرعوامل  ر دو تـوان د  ين اثـرات را مـ  ي
ـ فيپنهان منطـق برنامـه، ک   يرهاياثرات متغ ،در سطح اول کرد؛ يسطح بررس ت اجـرا و  ي

رهـا بـر   ين متغياثـرات همـ   ،شود و در سطح دوم يده ميسنج يبر اثربخش ياتيج عملينتا
 ۵تـوان در جـدول    ين اطالعات را مـ يا. رديگ يمورد سنجش قرار م ياثربخش يها مؤلفه

ـ فيمنطـق برنامـه، ک   يرهاياثر کل متغ ،جدولاين مطابق . مشاهده کرد ج يت اجـرا و نتـا  ي
 ، بـدين اسـت  ۶۷۲/۰و  ۲۸۱/۰، ۷۹۲/۰ب برابـر بـا   يترت ها به پروژه يبر اثربخش ياتيعمل
به  ترتيب به انتقال آب يها پروژه ياثربخش اين متغيرهاش در يک واحد افزايکه با  يمعن

  .ابدي يش ميواحد افزا ۶۷۲/۰و  ۲۸۱/۰، ۷۹۲/۰اندازه 

  يس اثرات کل مدل معادالت ساختاريماتر - ۵جدول 

رينام متغ ريمتغ ت اجرايفيک منطق برنامه  ياتيج عملينتا   

ت اجرايفيک   ٥٦/٠  ٠ ٠ 

ياتيج عملينتا   ٧٠٢/٠  ٤١٧/٠  ٠ 

ياثربخش   ٧٩٢/٠  ٢٨١/٠  ٦٧٢/٠  

SQ12 ٧٠١/٠ ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثر اجرا  ٢٧٣/٠  ٥٤٨/٠  

SQ13 ٧٦٥/٠  درآمد پروژه بر ياجرا اثر  ٢٧١/٠  ٦٩٤/٠  

SQ14 ٧٦٣/٠  پروژه بر عملکرد ياجرا اثر  ٢٧/٠  ٦٤٨/٠  

SQ15 ٧٨٣/٠  داريد پايپروژه بر تول ياجرا اثر  ٢٧٨/٠  ٦٦٥/٠  

SQ16 ٨٥٢/٠  داريپروژه بر اشتغال پا ياجرا اثر  ٣٠٢/٠  ٧٢٣/٠  

SQ17 ٧٨٥/٠  دار از منابع آبيپروژه بر استفاده پا ياجرا اثر  ٢٧٨/٠  ٦٦٦/٠  

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 زيـ ب نير ضـرا يتفسـ بايـد  رهـا،  يمتغبا توجه به کيفی بودن که  است شايان يادآوری
ج ير نتـا يـ ک واحـد در متغ يش يافزا رای نمونه،ب. رديها صورت گ اس دادهيمتناسب با مق

ار يت بسـ يت خـوب بـه وضـع   ياز وضـع  ياتيج عمليبهبود نتا يتواند به معن يم ياتيعمل
از . شوند ير ميصورت مشابه تفس ز بهير نيين تغياثرات کل متناسب با ا. شودر يخوب تعب

رهـا بـر   ياز متغ کـدام هر  تأثيرن درجه ييشتر در تعيب بيت ضراياست که اهمرو، پيد اين
 منطـق برنامـه  ر يـ شـخص اسـت کـه متغ   م ،۵جـدول  در . ها خواهد بود پروژه ياثربخش

ج ينتـا  يرهـا يز متغيـ د داشت و به دنبال آن نخواه يش اثربخشيرا در افزا تأثيرن يشتريب
 .ت اجرا قرار دارنديفيو ک ياتيعمل

ـ ن يبخشـ اثر يها ؤلفهپنهان بر م يرهاياثر متغ . قابـل مشـاهده اسـت    ۵جـدول  ز در ي
 ياثربخشـ  يهـا  مؤلفـه  يبر تماممنطق برنامه ر ياثر متغ ،داستيگونه که در جدول پ همان

 منطـق برنامـه  ک واحـد در  يـ ش يبا افزا ای نمونه،رب. گر استير پنهان دياز دو متغ شيب
دار يدار و استفاده پايدار، اشتغال پايد پاير کشت، درآمد، عملکرد، توليسطح ز يرهايمتغ

واحـد   ۷۸۵/۰و  ۸۵۲/۰، ۷۸۳/۰، ۷۶۳/۰، ۷۶۵/۰، ۷۰۱/۰زان يـ ب به ميترت از منابع آب به
ـ ن يخشـ اثرب يهـا  مؤلفـه رها بر ير متغياثر سا. افتيد نش خواهيافزا ز در جـدول قابـل   ي

ن يشـتر يب کدام مرحلـه افت که يتوان در ين جدول ميبه کمک اطالعات ا. مشاهده است
و  يستندن يريگ م قابل اندازهيپنهان به شکل مستق يرهاياما متغ .دارد يبر اثربخش را تأثير
 از کـدام هـر   م اثـر يممکن است بخواه رای نمونه،ب. ندرو شمار می بهناملموس  يميمفاه
ـ . ميـ وردست آ را به يبر اثربخش اجرا تيفيک ريمتغ يها مؤلفه س ياز مـاتر  دين منظـور، ب
ـ ا. کنـيم  ياسـتفاده مـ   يعامل يها وزن  يرهـا يهـر کـدام از متغ   يينهـا  تـأثير س ين مـاتر ي

ـ . )۶جـدول  ( دهـد  يپنهان نشان مـ  يرهايشده را بر متغ مشاهده  يرهـا يمتغ رای نمونـه، ب
Q28 ،Q29 Q23 ،Q31 ،Q32 ،Q33  وQ34 يت اجــرايــفير پنهــان کيــمتغ يهــا مؤلفــه 
ـ ترت رهـا بـه  ين متغياز ا کدامش در هر يک واحد افزاياثر . ندا برنامه ، ۰۰۵/۰ب برابـر بـا   ي
ک يـ است کـه   ين بدان معنيا. است ۰۰۳/۰۰ و ۰۰۴/۰، ۰۰۵/۰، ۰۰۲/۰، ۰۰۳/۰ ،۰۰۴/۰

مانکـار  يپو مجـرب توسـط    يعوامـل فنـ   يريکـارگ  ر استفاده و بهيش در متغيواحد افزا
)Q28 (ـ به م يش اثربخشيباعث افزا ر يـ ش در متغيک واحـد افـزا  يـ واحـد،   ۰۰۵/۰زان ي

بـه   يش اثربخشـ يباعـث افـزا  ) Q29(مانکار يتوسط پ يوابط فنضها و استاندارد تيرعا
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 يها و ضـوابط فنـ  ت اسـتاندارد يـ ر رعايـ ش در متغيک واحد افـزا يواحد،  ۰۰۴/۰زان يم
ـ بـه م  ياثربخشـ  شيباعث افـزا ) Q30(مانکار يتوسط پ ک واحـد  يـ واحـد،   ۰۰۳/۰زان ي

باعـث  ) Q31(مانکار يآالت پ نيو ماش زاتيتجه ييو دانش و اجرا ر توانيش در متغيافزا
 تيريمــدر يــش در متغيک واحــد افــزايــواحــد،  ۰۰۲/۰زان يــبــه م يش اثربخشــيافــزا
ک يـ واحد،  ۰۰۵/۰زان يبه م يش اثربخشيباعث افزا) Q32(مانکار يتوسط پ يزير برنامه

ش يباعـث افـزا  ) Q33( صـالح  يتجربـه و ذ با مانکـار يپ ر انتخابيش در متغيواحد افزا
 يکلـ  يابيـ ر ارزيـ ش در متغيک واحد افزاي ،تيو در نها واحد ۰۰۴/۰زان يبه م ياثربخش
  . واحد خواهد شد ۰۰۳/۰زان يبه م يش اثربخشيباعث افزا) Q34( پروژه

 يساختارمدل معادالت  يعامل يها س وزنيماتر - ۶جدول 

  رينام متغ ريمتغ
منطق 
  برنامه

ت يفيک
 اجرا

ج ينتا
 ياتيعمل

 ياثربخش

Q16 ت انجام پروژهيزان ضرورت و اهميم 
 

٠٠٩/٠ ٠٤٨/٠ ٠ 

Q19 ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثرات بالقوه اجرا  
 

٠١٥/٠ ٠٨١/٠ ٠٠١/٠ 

Q22 داريد پايپروژه بر تول ياثرات بالقوه اجرا  
 

٠١٦/٠ ٠٨٥/٠ ٠٠١/٠ 

Q24 دار از منابع آبيپروژه بر استفاده پا يثرات بالقوه اجراا  
 

٠١٢/٠ ٠٦١/٠ ٠ 

Q28 
و مجرب توسط  يعوامل فن يرياستفاده و به کارگ

  مانکاريپ
٠٠٣/٠ 

 
٠٠٥/٠ ٠٥٨/٠ 

Q29 ٠٠٢/٠  مانکاريتوسط پ يت استاندارد ها و ظوابط فنيرعا 
 

٠٠٤/٠ ٠٤٤/٠ 

Q30 ٠٠١/٠  ييات اجرايت انجام عمليفيک 
 

٠٠٣/٠ ٠٣/٠ 

Q31 
ن آالت يو ماش يزاتيتجه ييتوان و دانش و اجرا

  مانکاريپ
٠٠١/٠ 

 
٠٠٢/٠ ٠٢١/٠ 

Q32 
و کنترل پروژه توسط  يزيت برنامه ريريتوان و مد

  مانکاريپ
٠٠٣/٠ 

 
٠٠٥/٠ ٠٥٨/٠ 

Q33 ٠٠٢/٠  صالح يمانکار با تجربه و ذيانتخاب پ 
 

٠٠٤/٠ ٠٥/٠ 

Q34 ٠٠١/٠  پروژه يکل يابيارز 
 

٠٠٣/٠ ٠٣/٠ 

Q26 ٠١٤/٠ ٠٨٣/٠  مناسب بودن پروژه 
 

٠١/٠ 

Q25 ٠٢١/٠ ١٢٨/٠  م آبيره و تنظيذخ 
 

٠١٥/٠ 

SQ9 ٠١٣/٠ ٠٧٨/٠  کشاورز به آب يدسترس 
 

٠٠٩/٠ 

SQ12 ٠١٤/٠ ٠٠٢/٠ ٠٢٢/٠  ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثر اجرا 
 

SQ13 ٠١٩/٠ ٠٠٢/٠ ٠٣/٠  پروژه بر درآمد ياثراجرا 
 

SQ14 ٠١٣/٠ ٠٠٢/٠ ٠٢١/٠  عملکرد پروژه بر ياثراجرا 
 

SQ16 ٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٣٢/٠  داريپروژه بر اشتغال پا ياثراجرا 
 

SQ15 ٠٢٦/٠ ٠٠٣/٠ ٠٤٢/٠  داريد پايپروژه بر تول ياثراجرا 
 

SQ17 ٠١٢/٠ ٠٠١/٠ ٠١٩/٠  دار از منابع آبيپروژه بر استفاده پا ياثراجرا 
 

  های پژوهش يافته: مأخذ
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نشـان   را ينها بـر اثربخشـ  آ تأثيرزان يپنهان بر حسب م يرهايمتغ يبند رتبه ۷جدول 
 يبخشـ بـر اثر  تـأثير ن يشـتر يب ير پنهان منطق برنامه دارايمتغ ن جدول،يمطابق ا. دهد يم

ـ ترت ، بهانتقال آب بوده و پس از آن يها پروژه ت يـ فيو ک ياتيـ ج عملينتـا  يرهـا يمتغ ،بي
  .رنديگ يجرا قرار ما

  و انتقال آب يگذار لوله يها پنهان مدل پروژه يرهايمتغ يبند رتبه - ۷جدول 

  رتبه  اثر کل ر پنهانيمتغ
٧٩٢/٠ منطق برنامه  ١ 

ياتيج عملينتا  ٦٧٢/٠  ٢ 
ت اجرايفيک  ٢٨١/٠  ٣ 

  های پژوهش يافته: مأخذ

ـ  آن تـأثير آشـکار بـر حسـب درجـه      يرهـا يمتغ يبند رتبه ۸جدول   ير اثربخشـ هـا ب
ـ متغ ،ن جـدول يـ مطابق ا. دهد ينشان م را و انتقال آب يگذار لوله يها پروژه اثـرات  «ر ي

توان و دانـش  «ر يو متغ تأثيرن يشتريب يدارا) Q22( »داريپا ديپروژه بر تول يبالقوه اجرا
 يبخشـ بـر اثر  تـأثير ن يکمتـر  يدارا) Q31( »مانکاريآالت پ نيو ماش يزاتيتجه ييو اجرا
  .استو انتقال آب  يگذار لوله يها پروژه

  و انتقال آب يگذار لوله يها مدل پروژه يبر اثربخش مؤثرآشکار  يرهايمتغ يبند رتبه - ۸ جدول
  رتبه  يوزن عامل  رينام متغ ريمتغ

Q22 ٠١٦/٠ داريد پايپروژه بر تول ياثرات بالقوه اجرا  ١ 

Q19 ٠١٥/٠  ر کشتيپروژه بر سطح ز ياثرات بالقوه اجرا  ٢ 

Q25 ٠١٥/٠  م آبيره و تنظيذخ  ٣ 

Q24 ٠١٢/٠  دار از منابع آبيپروژه بر استفاده پا ياثرات بالقوه اجرا  ٤ 

Q26 ٠١/٠  مناسب بودن پروژه  ٥ 

Q16 ٠٠٩/٠  ت انجام پروژهيزان ضرورت و اهميم  ٦ 

SQ9 ٠٠٩/٠  کشاورز به آب يدسترس  ٧ 

Q28 ٠٠٥/٠  کارمانيو مجرب توسط پ يعوامل فن يرياستفاده و به کارگ  ٨ 

Q32 ٠٠٥/٠  مانکاريو کنترل پروژه توسط پ يزيت برنامه ريريتوان و مد  ٩ 

Q29 ٠٠٤/٠  مانکاريتوسط پ يت استاندارد ها و ظوابط فنيرعا  ١٠ 

Q33 ٠٠٤/٠  صالح يمانکار با تجربه و ذيانتخاب پ  ١١ 

Q30 ٠٠٣/٠  ييات اجرايت انجام عمليفيک  ١٢ 

Q34 ٠٠٣/٠  پروژه يکل يابيارز  ١٣ 

Q31 ٠٠٢/٠  مانکارين آالت پيو ماش يزاتيتجه ييتوان و دانش و اجرا  ١٤ 

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 ياثربخش بر مؤثرن عوامل ييتع برایشده  زده نيمخت يمعادالت ساختار يها مدل يبررس
د برنامـه و بهبـو   ياجـرا  منطـق دهـد کـه توجـه بـه      يآب و خـاک نشـان مـ    يهـا  طرح

ر کشـت  يـ دار و سـطح ز يـ د پايـ طرح بر تول ياجرااثرات بالقوه  ژهيو هبآن  يها شاخص
جـه  يتوان نت يم ،نيبنابرا .داشته استانتقال آب  يها پروژه يبخشدر اثررا  نقش نيتر مهم

شـده   مطرح يمبانالزم است به  ،آب و خاک يها پروژه يش اثربخشيافزاکه برای گرفت 
  .رديصورت گ يشتريپروژه در هر منطقه توجه ب يدر ارتباط با منطق اجرا

ـ   يهـا  اعتبـارات طـرح   يش اثربخشيافزا ،تر ساده بيانبه  کـه  ش از آنيآب و خـاک ب
 انتقـال  يها پروژه ياجرا ، در گروپروژه باشد يت اجرايفيو ک ياتيج عمليمعطوف به نتا

 يش اثربخشـ يافزا که برایشود  يه ميتوص رو، از اين. در زمان و مکان مناسب استآب 
ها بـا   طرح يسنج ل امکانياز قب يمباحث ،انتقال آب يها پروژهافته به ي صياعتبارات تخص

هـا از   پـروژه  يالزم است قبـل از اجـرا   ،ن منظوريبد. رديشتر مورد توجه قرار گيب دقت
آن  يو اقتصـاد  يمطالعات مربوط به اثـرات اجتمـاع   ويژه بهآن  ييت مطالعات اجرايفيک

آب و خـاک در مرحلـه    يها شود طرحيشنهاد ميپ ،ن راستايدر هم. شود نان حاصلياطم
  .رنديقرار گ يار مورد بررسيبا دقت بس يمطالعات

 ياجرا يهامتغيرر يبا سا پروژه در مقايسه يت اجرايفيگر آن است که کينکته مهم د
ق ت توجه بـه منطـ  يله خود اهمن مسئيکه ا ،داشته است يبر اثربخش يکمتر تأثيرپروژه 
  .سازد يچندان مپروژه را دو ياجرا

ـ ا دارای يبر اثربخش مؤثرن عوامل ييدر تع يمعادالت ساختار يها استفاده از مدل ن ي
ر يسا ،نيو همچن يبر اثربخشمؤثر ار متعدد يتوان ارتباطات عوامل بس يت است که ميمز
 ياثربخش يابيزو منطق برنامه را در ار ياتيج عمليت اجرا، نتايفيپنهان شامل ک يرهايمتغ
ـ ا ،يمناسـب و کـاف   يها ، در صورت وجود دادهبين ترتيدب. نظر قرار داد مد  ن امکـان ي

بـر   مؤثرن عوامل ييدر تع يمعادالت ساختار يها وجود خواهد داشت که از قدرت مدل
ـ نکته مهم آن است که رعا. ودشاستفاده  مؤثر ای گونه به ياثربخش  يت ارتباطـات منطقـ  ي

اما بهتـر اسـت   . شود يم آمده دست بهج ينان از نتايف مدل باعث اطممختل يها ن بخشيب
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 يکلـ  يريـ گ جهينتبه يک شود تا بتوان  يريات روابط جلوگييش از حد بر جزيه بياز تک
  .رسيدگر يکديپروژه بر  ياجرا يات مختلف فازهاتأثيرمناسب در ارتباط با نحوه 

ـ بـر متغ  ؤثرمـ توان عوامل  يم ،يبر اثربخش مؤثردر کنار عوامل  گـر  ير پنهـان مهـم د  ي
ج يبـر نتـا   مـؤثر ل اثرات کل عوامـل  يتحل. دکر يز بررسيپروژه را ن ياتيج عملينتا ،يعني

که تحت ش از آنيز بين ياتيج عملينتا ،يدهد که همانند مبحث اثربخش ينشان م ياتيعمل
ـ  يا. ندپذير تأثير میبرنامه  ياز منطق اجرا، پروژه باشند يت اجرايفيک تأثير  ين بـدان معن

ت يـ فيچـه توجـه بـه مبحـث ک    ، اگرنظر باشـد  مد ياتيج عملياست که چنانچه بهبود نتا
پروژه در زمان و مکان مناسـب   ياما اجرا ت است،يآن حائز اهم عواملپروژه و  ياجرا
  .خواهد داشت ياتيج عمليبر حصول نتا يشتريب تأثير

  ها  يادداشت

1. Operational outputs 
2. Outcomes 
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