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ABSTRACT

The significant reduction of water reserves in the country in recent years is the necessity of more
attention to the methods of optimal water consumption and modification of irrigation practices.
The aim of this study was to investigate the economic and social impacts of pressurized irrigation
in agricultural development and rural areas of Baharan district of Gorgan City. This is an applied
research in terms of descriptive-analytic and field method, which was conducted by survey
method. The statistical population consisted of a number of modern and traditional farmers in
Baharan district of Gorgan City who were selected using the Cochran formula of 330 people as
sample, from which 200 of the traditional farmers and 130 of modern farmers were randomly
studied. The main instrument of this research is a questionnaire whose reliability was obtained
through a 30-way questionnaire and Cronbach's alpha coefficient (73.0). The collected data were
analyzed using descriptive and inferential statistics in SPSS soft ware. To compare and measure
variables, independent T-Test, Friedman and Mann-tests were used, and the results of the research
indicate that modern irrigation in most economic components up to 99% confidence level is
effective and also improves social indicators such as reduced migration, increased motivation
Farmers and.
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Extended Abstract
1- Introduction

T

he average annual precipitation on the
surface area of Earth is estimated to
be about 860 ml.
In Iran, this figure is approximately
240 ml. Therefore, it is considered
that rainfall in Iran is even less than
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one-third of the average in the world. The amount of
rainfall varies significantly from place to place and
its seasonal distribution is not steady in our country.
Therefore, due to Iran's water scarcity and
population growth, it is necessary to reduce
agricultural water consumption and increase
agricultural productivity by about 50 percent in the
future to meet the needs of the population. So the
research is in the extension and development of
modern irrigation and sustainable agriculture. The
significant reduction of water reserves in the study
area in recent years also necessitates more and more
attention to the methods of optimal water use and the
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modification of irrigation methods. Therefore, this
research is an attempt to study the economic and
social impacts of pressurized irrigation on rural
development in Baharan District in Gorgan County.
2-Introducing the Study Area
Baharan District of Gorgan has two rural districts
which are Sorkh Poshteh (Qoroq) and Estarabad-e
Shomali with 35 villages and one city. This county
is 198 meters above sea level and is located between
36 degrees and 42 minutes and 39 seconds to 36
degrees and 59 minutes and 13 seconds north
latitude of the equator and 54 degrees and 27
minutes and 3 seconds to 54 degrees and 43 minutes
and 19 seconds Eastern length of the Greenwich
meridian. This county is bounded in the north by the
city of Aqqala, from the south by the district of
Estarabad-e Jonubi, from the west by the central part
in Gorgan County, and from the east by Kamalan
district of Ali Abad County.
3-Research Methodology
This research has been done in applied form and in
the case of methodology, it is descriptive-analytical
field research which was conducted by survey
method. The statistical population consists of 2316
modern and traditional farmers who were selected
from Baharan District in Gorgan County that 330
persons were selected as sample by Cochran
Formula, 200 were from traditional farmers and 130
were modern farmers who were selected and studied
randomly. The main instrument of the research is a
questionnaire whose validity is based on the
opinions of university professors and specialists, and
administrators of trustee systems. Furthermore,
reliability has been calculated by the completion of
30 questionnaires and calculation of Cronbach's
alpha coefficient which was equal to 73%. Collected
data were analyzed by using descriptive and
inferential statistics in SPSS software. Independent
T-test, Friedman and Mann-Whitney and regression
tests were used to measure the variables.
4-Conclusion
The results of the study show that modern irrigation
has affected up to 99% confidence in most economic
components and has also improved social indicators
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such as reducing migration, increasing incentives for
farmers and so on. It is noteworthy that in terms of
economic and social components of traditional and
modern farmers, there is a significant difference up
to 99% confidence level. Therefore, on the one hand,
full support of trustees systems and on the other
hand, the encouragement of farmers to promote
modern irrigation in order to develop rural and
agricultural areas are inevitable. The results of
logistic regression analysis show that pressurized
irrigation reduces water consumption, while it
increases production twice as much per unit area. So
that based on the escalation factor and calculated
coefficient of determination, high production
depends on the irrigation method up to 80%.
Keywords: Pressurized irrigation, Traditional
irrigation, Rural development, Baharan District.
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چکیده
میانگین بارش ساالنۀ کرۀ زمین حدود  806میلیمتر تخمین زده میشود .این میزان در ایران تقریبا رقمی معادل206
میلیمتر است و مالحظه میشود بارندگی در ایران حتی کمتر از یکسوم متوسط دنیاست؛ ازاینرو با توجه به کمآبی
کشور ایران از یکسو و افزایش جمعیت از سوی دیگر ،الزم است که ضمن کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی،
راندمان تولیدات کشاورزی درآینده حدود  56درصد افزایش یابد تا نیازهای مردم را تأمین کند؛ بنابراین ضرورت
توجه هرچه بیشتر به روشهای مصرف بهینۀ آب و اصالح شیوههای آبیاری امری اجتنابناپذیر است .این پژوهش
سعی دارد با بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبیاری تحتفشار در توسعۀ نواحی روستایی بخش بهاران شهرستان
گرگان ،راهکارهای اساسی را بهمنظور گسترش آبیاری تحتفشار ارائه کند .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و ازنظر
روش توصیفی -تحلیلی و میدانی است .جامعۀ آماری شامل  2990نفر از کشاورزان مدرن و سنتی بخش بهاران
شهرستان گرگان هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  996نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از این تعداد
 266نفر از کشاورزان سنتی و  996نفر از کشاورزان مدرن بهصورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار اصلی
پژوهش ،پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از نظرات استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران دستگاههای
متولی بهدست آمدهاست .همچنین پایایی آن پس از تکمیل  96پرسشنامه و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برابر با 39
درصد بهدست آمدهاست .دادههای جمعآوریشده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای مقایسه و سنجش متغیرها ،از آزمونهای  Tمستقل ،فریدمن ،مانوایتنی و رگرسیون
خطی چندگانه استفاده شد .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که آبیاری مدرن در اکثر مؤلفههای اقتصادی تا
سطح اطمینان  11درصد اثرگذار بوده و همچنین باعث بهبود شاخصهای اجتماعی از قبیل کاهش مهاجرت ،افزایش
انگیزۀ کشاورزان و ...شدهاست .در زمینههای مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی نیز کشاورزان سنتی و مدرن تفاوت
معنادار و  11درصدی را نشان میدهند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان میدهد که آبیاری
تحتفشار ضمن اینکه مصرف آب را کاهش میدهد ،باعث افزایش دو برابری تولید در واحد سطح میشود .به نحوی
که براساس ضریب تعدیل و ضریب تعیین محاسبهشده ،تولید باال و کاهش مصرف آب تا  86درصد وابسته به نحوه و
نوع آبیاری است .بر این اساس حمایت همهجانبۀ دستگاههای متولی از یکسو و تشویق و ترغیب کشاورزان از سوی
دیگر ،در راستای ترویج آبیاری تحتفشار امری ضروری و اجتنابناپذیر است.

مقدمه
تداوم خشکسالیها در سالهای اخیر در بیشتر
مناطق ایران و تشدید پدیدۀ تغییر اقلیم ،هشداری
برای سیاستمداران ،متولیان امور آب و زراعت،
محققان و آحاد مردم دلسوز کشور است .پرداختن به
این امر مهم و درمان این واقعۀ هولناک باید قبل از
وقوع آن صورت پذیرد و مشکالت کمبود آب را که
ناشی از خشکسالی و تقاضای روزافزون آب است،
میبایست در کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت کرد تا از
زیانهای همهجانبۀ آن کاسته شود.

سازمان ملل متحد در برنامۀ جمعیت و محیط زیست
خود ،ایران را در ردیف  700کشوری قرار دادهبود که
با مشکل کمآبی مواجهاند .امروزه با توجه به آمار و
ارقام موجود و مطالعات انجامشده در ایران ،به جرأت
میتوانگفت که آب ،کمیابترین عامل تولید محصول
کشاورزی محسوب میشود؛ ازاینرو برنامهریزی و
مدیریت اصولی منابع آب در کشور بهمنظور کاهش
مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی امری ضروری و
اجتنابناپذیر است (آزادی و همکاران22 :7231 ،؛
خلیلیان و همکاران.)773 :7212 ،
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از طرفیدیگر ،فرایند توسعۀ کشور و دگرگونی اقتصاد
ملی موجب شدهاست تا بخش کشاورزی بهصورت
تکیهگاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور در این
برهه از زمان عمل کند .کشاورزی از مهمترین
فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بیش از هر چیز
به شرایط جوی وابسته است و با توجه به تقاضای رو
به رشد جمعیت ،مسئلۀ تأمین غذا و نیاز به افزایش
تولید ،بیشازپیش ضرورت پیدا کردهاست .آب نیاز
اولیه و اساسی برای حفظ بقاء ،توسعۀ صنایع و رونق
اقتصادی است؛ بهعبارتدیگر ،کلید توسعه در گرو
گسترش منابع آب و استفاده بهینه از آن هستند
(شمسایی و همکاران .)22 :7230 ،با توجه به میانگین
بارش ساالنۀ کرۀ زمین که حدود  120میلیمتر
تخمین زده میشود ،این میزان در ایران تقریبا رقمی
معادل 220میلیمتر است؛ بنابراین مالحظه میشود
بارندگی در ایران حتی کمتر از یکسوم متوسط
دنیاست (علیزاده .)2 :7212 ،در کشور ما میزان بارش
از مکانی به مکان دیگر تفاوتهای چشمگیری دارد.
عالوهبرآن ،توزیع فصلی در کشور ما یکنواخت نیست.
همچنین مقدار بارش روزانه یا شدت بارندگی ازنظر
مسائل مربوط به فرسایش خاک و کشاورزی اهمیت
دارد (علیزاده)5 :7212 ،؛ ازاینرو با توجه به میزان رشد
جمعیت ،الزم است که راندمان تولیدات کشاورزی
برای  50سال آینده حدود  50درصد افزایش یابد تا
نیازهای مردم را تأمین کند و تحقق این امر در گروه
توسعه و ترویج آبیاری مدرن و کشاورزی پایدار است
(صداقت .)77 :7212 ،این پژوهش سعی دارد ،ضمن
ترویج آبیاری مدرن در راستای تقویت فعالیتهای
زراعی ،کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصوالت
کشاورزی ،به سؤاالت اساسی زیر پاسخ دهد.
 آیا آبیاری تحتفشار با بهبود و ارتقاء کیفیشاخصهای اقتصادی و اجتماعی روستاییان در بخش
بهاران شهرستان گرگان رابطۀ معنیداری دارد؟
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 آیا مؤلفههای بررسیشدۀ تحقیق حاضر در دو شیوۀآبیاری مدرن و سنتی با یکدیگر تفاوت معنیداری
دارند؟
چارچوب نظری پژوهش

با توجه به اینکه حدود  10درصد ایران دارای اقلیم
خشک و نیمهخشک است و استان گلستان نیز با
مسئلۀ کمآبی مواجه است ،امروزه استفادۀ بهینه و
اصولی از منابع آبی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛
ازاینرو بهمنظور برونرفت از بحران کنونی منابع آبی
اقدامات اساسی زیر را انجام داد (قربانی:)222 :7231 ،
اصالح ساختار مدیریت منابع آب کشورتغییر اساسی در توزیع منابع آب کشاورزیبرنامهریزی کالن برای تولید محصول براساس مقدارآب قابلبرنامهریزی
ارزشگذاری آب متناسب با شرایط اقلیمی مناطقنحوۀ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزیبا بررسی نیازمندیهای ترویجی سامانههای آبیاری
تحتفشار با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که
متغیرهای نیازمندیهای برنامههای آموزشی -ترویجی،
نیازمندیهای فرهنگی -اجتماعی ،نیازمندیهای
اقتصادی -زراعی ،نیازمندیهای منابع انسانی و
بهرهمندی از خدمات آموزشی -ترویجی نقش مثبتی در
بهکارگیری سیستمهای آبیاری مدرن دارند .ضمن
اینکه متغیرهای مذکور تا حدود 20درصد از تغییرات
متغیر وابسته بهکارگیری سیستمهای آبیاری مدرن را
تبیین میکنند (نجفیکانی)725 :7232 ،
سیدان و همکاران ( )7215در انتخاب مناسبترین
سیستم آبیاری با استفاده از برنامهریزی توافقی بیان
داشتهاند،یکی ازچالشهای عمده برای جمعیت درحال
رشد کشور ،مسئلۀ آب و مدیریت استفاده از آن است.
اهمیت بخش کشاورزی در اینمورد بهدلیل مصرف
باالیی از منابع آبی کشور باید مورد توجه جدی قرار
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گیرد .در این خصوص یکی از راههای افزایش بازدهی
مصرفآب درمزارع استفاده از روشهای آبیاری مناسب
با راندمان باالست (سیدان و فیروزآبادی.)712 :7215 ،
مبینزاده و همکاران ( )7213با بررسی تأثیرات
اقتصادی طرحهای آبیاری تحتفشار در استان یزد ،به
این نتیجه رسیدند که این سیستمها نهتنها در مصرف
آب صرفهجویی میکنند؛ بلکه باعث افزایش بازدهی
آن نیز میشوند .این تحقیق به توجیه اقتصادی این
سیستمها در استان یزد اشاره میکند و با استفاده از
شاخص نسبت سود به هزینه و ارزش خالص ،استفاده
و اجرای سیستمهای تحتفشار را اقتصادی میداند
(مبینزاده و همکاران.)12 :7213 ،
نتایج تحقیق تقوایی و همکاران نشان داد که تقطیع
و پراکندگی اراضی کشاورزان ،مهمترین مانع در توسعۀ
سیستمهای آبیاری تحتفشار بودهاست و سه عامل
ساختاری ،اقتصادی -اجتماعی و طبیعی اثرگذاراترین
متغیرها محسوب میشوند (تقوایی.)22 :7213 ،
جاللیان ( )7237با بررسی اثرات اجرای طرح
آبیاری تحتفشار بر وضعیت کشاورزان منطقۀ خدابنده،
به این نتیجه رسید که اجرای این طرح اثرات اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی بر وضعیت منطقه داشته
است؛ بهطوریکه تحلیل عاملی شاخصها و متغیرهای
وابسته نشان میدهد که چهار عامل اقتصادی (با
71/2درصد واریانس کل) ،زیستمحیطی (با 72/2
درصد) ،نهادههای کشاورزی (با  72/1درصد) و
اجتماعی (با  72/2درصد) مجموعا  20/2درصد کل
واریانس متغیرها را تبیین میکنند )Yaron,1992:362
جاللیان.)27 :7237 ،
علیزاده و همکاران ( )7232با ارزیابی سناریوهای
توسعۀ سیستمهای آبیاری تحتفشار بر منابع آب
زیرزمینی با استفاده از مدلسازی پویایی سیستم به
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این نتیجه رسیدند که توسعه بدون برنامۀ سیستمهای
آبیاری تحتفشار نهتنها باعث صرفهجویی در مصرف
آب نمیشود ،بلکه منجر به تخریب آبخوانهای
زیرزمینی کشور میشوند .نتایج همچنین نشان داد که
در صورت استفاده از منابع آب سطحی ،توسعۀ
سیستمهای آبیاری بارانی اگرچه ممکن است با افزایش
سطحزیرکشت همراه نباشد،اما باعث افزایش درآمدهای
ملـی و کاهش افت آبهـای زیرزمینـی خواهد شد
(علیزاده و همکاران.)11 :7232 ،
هویت 7و همکاران ( )7330در تحقیق خود به این
نتیجه رسیدهاند که برای انتخاب روش مناسب آبیاری
بهدلیل تأثیراتمتقابل عوامل فنی،اقتصادی و اجتماعی
یک روش تلفیقی الزم خواهدبود و با توجه به شرایط
متغیر زمانیومکانی انتخاب روش آبیاری بهینه چندان
ساده نیست )(Howitt et al, 1990: 17
آلبرچت و لیدوینگ )2002( 2در مطالعهای باعنوان
پذیرش تکنولوژی آبیاری ،مهمترین عامل در پذیرش
فناوریهای آبیاری را اندازۀ مزرعه گزارش کردهاند
)(Albercht & Ladewing, 2006: 9

کاستالنو 2و همکاران ( )2001در تحقیقات خود
ارزش بالقوۀ آب را بههمراه ارزشهای اجتماعی
بهعنوان ارزشهای زیستمحیطی آب مطرح میکنند.
ارزش اجتماعی آب را با بستن مالیات به آب کشاورزی
بدون تحتفشار قراردادن اقتصاد ناحیهای محاسبه
میکنند .ارزش زیستمحیطی را با یک مدل اقتصادی
در سیستم اطالعات جغرافیایی با بررسی ارزشهای
اقتصادی در حوضههای مختلف محاسبه میکنند
).(Castellano et al, 2008: 331
سینک و همکاران )2003( 2در مطالعۀ خود به
تسلط مالکیتهای کوچک حتی کمتر از دو هکتار در
کشورهای درحالتوسعه اشاره کردهاند؛ بهطورنمونه با
1-Howitt, R. E. Wallender
2-Albercht and Ladewing
3-Castellano
4-Singh, et al

فصلنامه جغرافیا و توسعه 202 

پاییز  ،9911سال هجدهم ،شماره 06

بررسی در کشور هند مشخص شده که  21/1درصد
مالکین زیر دو هکتار زمین دارند .در این نمونه
زمینهای آبیاریشده ،نیمهآبیاریشده و آبیاریشده
بهترتیب  2/22 ،5/22و  5/21درصد هستند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که دراین قطعات زراعی استفاده
از آبیاری بارانی مقرونبهصرفه نبوده و روش آبیاری
قطرهای مؤثرترین روش است (برقی201 :7232 ،؛
.)Singh et al, 2009: 289
وانگخو -یوان 7در پژوهشی باعنوان «بهرهوری آب
کشاورزی ،و ویژگیهای آن ،تجربهای از شمالغرب
چین» با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
 DEA2به دستهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری آب
کشاورزان مناطق شمالغربی چین پرداختهاست .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که سن ،سطح سواد،
میزان درآمد و اندازۀ زمین زراعی کشاورزان ،ازجمله
عواملی است که بر درجۀ بهرهوری آب کشاورزی تأثیر
مثبتی گذاشته است .همچنین نتایج نشان داد که
روشهای نوین آبیاری و نیز کیفیت کانالهای آب
ازجمله عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری آب کشاورزی
است ).(Wang Xou-Yuan, 2010: 1326
در بین فعالیتهای اقتصادی مختلف نیز ،بخش
کشاورزی بهعلت ماهیت بیولوژیکی و وابستگی شدید
آن به طبیعت ،بزرگترین مصرفکنندۀ منابع آبی
اغلب کشورهاست ) .(Alcon et al, 2011: 991بر این
اساس ،استفاده از تکنولوژیهای نوین در کشاورزی به
شرح زیر میتواند نتایج بهتری را عاید کشاورزان کند:
استفاده از بذرهای اصالحشده استفاده از کودهای دامی و شیمیایی ،آفتکشها و... استفاده از ماشینآالت کشاورزی ازقبیل تراکتور،تیلر ،کمباین ،سمپاش و...
 ترویج روشهای نوین آبیاری مثل آبیاری بارانی،قطرهای و.(Stegium, 1983: 641) ...
1-Wang Xou-Yuan
2-Data Envelopment Analysis

امروزه فناوری جدید متکیبر سه محور اساسی زیر به
فعالیت خود ادامه میدهد:
الف -بهبود در کیفیت راهبردی و هدایت آبیاری
درجهت تأمین نیاز آبی گیاه بدون تلفات آب مازاد
ب -انتخاب و استفادۀ بهینه از تأسیسات و امکانات
آبیاری درجهت کنترل و هدایت آب به سرزمین
ج -انتخاب تکنیک مناسب اقتصادی درجهت استفادۀ
مطلوب از تناوبو آیشهای زراعی موردنیاز با احتساب
نارساییهای حاصل از زمین و آب قابل دسترس و
موجود )ریول ،2 :7215 ،2علیزاده.)32 :7217 ،
درمجموع مطالعات مختلف نشان میدهد که آبیاری
تحتفشار نهتنها میزان مصرف آب را کاهش میدهد،
بلکه میزان تولید را در واحد سطح به مقدار قابلقبولی
افزایش میدهد .درضمن این روش باعث پایداری
خاک شده و از فرسایشخاک جلوگیری میکند .عالوه
بر آن ،آبیاری تحتفشار در جذب بهتر و بیشتر مواد
غذایی خاک نیز مؤثر هستند (عسکری بزایه و همکاران،
772 :7231؛ جمالی و همکاران.)222 :7231 ،
براساس مطالعات نظری و یافتههای تحقیق ،میتوان
مدل مفهومی زیر را مبتنیبر متغیرهای مختلف
(شکل )7درجهت ارزیابی اثرات آبیـاری تحـتفشـار
در بخش بهاران شهرستان گرگان ارائه کرد:
الف -اثرات اقتصادی

وضعیت مدیریت و ساماندهی استفاده از منابع آب،
نحـوۀ اجرای سیستم و نگهداری آن ،تأثیرات استفاده از
این سیستم در کاهش هزینههای تولید ،افزایش میزان
تولید ،سود خالص و همچنین بهبود کیفیت محصوالت
زراعی کشاورزان مجری طرح آبیاری تحتفشـار بخش
بهاران مـورد تحلیـل قـرار گرفتهاست.
ب -اثرات اجتماعی

در این قسمت افزایش مشارکت ،کاهش مهاجرت و
افزایش تثبیت جمعیت روستایی ،رضایت شغلی در
3-Rieul, L
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منطقه بررسی شده و اثرات آنها بر وضعیت زراعی
منطقه مورد مطالعه قرار گرفت.
ج -محدودیتها و مسائل ساختاری

عدمتملک زمین (اجارهکاری) ،عدممالکیت منابع
آبی ،عدمتوان مالی درجهت سرمایهگذاری در استفاده
از سیستمهای نوین آبیاری ،کمبود وام کمبهره و

تسهیالت ،فقدان امنیت و سرقت قطعات و قطعهقطعه
بودن و فقدان سیاست یکپارچهسازی اراضی و کمبود
آگاهی کافی در استفاده از این سیستمها بهعنوان
چالشها و محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مهم
بر وضعیت کشاورزان منطقه مطرح هستند (ناظمی و
همکاران255 :7231 ،؛ برزین و همکاران.)221 :7231 ،

شکل  :9مدل مفهومی تحقیق

تهیه و ترسیم :نگارندگان7231 ،
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معرفی محدودۀ مورد مطالعه
بخش بهاران شهرستان گرگان از دو دهستان قرق و
استرآباد شمالی تشکیل شدهاست و شامل  22روستا و
یک شهر میباشد و براساس سرشماری سال ،7235
جمعیت روستایی آن برابر با  22773نفر است .این
بخش با وسعتی معادل  277کیلومترمربع در شرق و
شمالشرقی شهرستان گرگان واقع شدهاست .بخش
بهاران با ارتفاع  731متر از سطح دریای آزاد بین 22

درجه و  22دقیقه و  23ثانیه تا  22درجه و  53دقیقه
و  72ثانیه عرض شمالی و  52درجه و  21دقیقه و 2
ثانیه تا  52درجه و  22دقیقه و  73ثانیه طول شرقی
از نصفالنهار گرینویچ 7قرار دارد .بخش مذکور از
شمال به شهرستان آققال ،از جنوب به دهستان
استرآباد جنوبی ،از غرب به بخش مرکزی گرگان و از
شرق نیز به بخش کماالن شهرستان علیآبادکتول
محدود میشود (مرکز آمار ایران.)7235 ،

شکل  :2نمایش موقعیت محدودۀ مطالعاتی

تهیه و ترسیم  :نگارندگان7235 ،

روششناسی تحقیق
در هر تحقیقی پژوهشگر نیاز دارد با مراجعه به
مدارک و اسناد پیرامون موضوع و مسئلهای که برای
تحقیق انتخاب کردهاست ،آگاهی خود را گسترش
داده تا بتواند در پرتو اطالعات بهدستآمده ،مسئلۀ
تحقیق و متغیرهای خود را تعریف مجدد کرده و
دامنههای آنها را مشخص سازد (خاکی.)21 :7211 ،

در این راستا تحقیق حاضر عالوهبر جمعآوری اسناد،
مدارک و کتب و گزارشها از کتابخانههای مختلف،
7
بهصورت میدانی انجام شد.
این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی-
تحلیلی و میدانی است .جامعۀ آماری شامل  2272نفر
از کشاورزان مدرن و سنتی بخش بهاران شهرستان
1- Greenwich
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گرگان بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 220نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از این تعداد
 200نفر از کشاورزان سنتی و  720نفر از کشاورزان
مدرن بهصورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار
گرفتند .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامه است که روایی
آن با استفاده از نظرات استادان و متخصصان دانشگاه
و مدیران دستگاههای متولی بهدستآمده است.
همچنین پایایی آن پس از تکمیل  20پرسشنامه و
محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برابر با  12درصد
بهدست آمدهاست .دادههای جمعآوریشده با استفاده
از آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرمافزار SPSS
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای مقایسه و
سنجش متغیرها ،از آزمونهای  Tمستقل ،فریدمن،
مانوایتنی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافتهها
ویژگیهای حرفهای :منابع تأمین آب ،برق و مالکیت
اراضی

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که حدود
 20درصد کشاورزان مورد مطالعه از شیوۀ آبیاری
سنتی و  20درصد از روشهای آبیاری مدرن استفاده
کردهاند.

ازنظر میانگین سنی ،از بین  220نفر جامعۀ نمونه
در هر دو گروه ،بیشترین فراوانی مربوط به دامنۀ
سنی  22-21سال است و کمترین فراوانی با یک و
نیم درصد گروه سنی  71-22را شامل میشود.
متوسط بعد خانوار در جامعۀ نمونه  2/22خانوار است.
دامنۀ وسعت اراضی در گروه کشاورزان با شیوۀ
آبیاری مدرن بین  2تا  77هکتار (به میزان 21
درصد) و برای کشاورزان سنتی برابر با  2تا  5هکتار
( 20درصد) هستند .ازنظر تحصیالت نیز در گروه
کشاورزان سنتی بیشتر افراد در طبقۀ تحصیالت
راهنمایی ( 25درصد) و در گروه کشاورزان آبیاری
مدرن بیشتر افراد در گروه تحصیلی لیسانس (22/32
درصد) قرار داشتهاند.
در رابطه با منابع تأمین آب و برق نیز نتایج
بهدستآمده نشانمیدهد که 21درصد از پاسخگویان
از چاه عمیق و نیمهعمیق 70 ،درصد از رودخانه2 ،
درصد از قنات و  23درصد از منابع آبی بهصورت
مشاع (آببندان) استفاده میکردند .عالوهبراین21 ،
درصد از پاسخگویان از برق منطقهای 22 ،درصد از
ژنراتور و  72درصد از دیزل استفاده کردهاند .در
ضمن سطح زیرکشت ناحیۀ موردمطاله بهشرح جدول
 7است.

جدول  :9بررسی میزان سطح زیرکشت در ناحیۀ مورد مطالعه

ردیف

سطح زیرکشت

فراوانی /درصد

7

کمتر از  70هکتار

 30درصد

2

بین  77-20هکتار

 5درصد

2

بیشتر از  20هکتار

 5درصد

2

میانگین کل اراضی زیرکشت

 2/22هکتار

مأخذ :مطالعات میدانی7231 ،
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شدهاست .نتایج نگرش کشاورزان آبیاری سنتی
پیرامون تأثیرات اقتصادی این سیستم در بهرهوری
زراعی در جدول شمارۀ ( )2بیانگر این مطلب است که
از دیدگاه آنان کاربرد این روشها در تمام گویههای
ذکرشده ،تأثیر مثبت و معنادار داشته و مولفهها تا
سطح اطمینان  33درصد تفاوت معناداری را نشان می
دهند .میانگین رتبهای بهدستآمده نشان میدهد،
صرفهجویی در مصرف آب با میانگین  2/12و تأثیر در
افزایش اشتغال با میانگین  2/21بهترتیب بیشترین و
کمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب سیستمهای نوین
در بین کشاورزان این روش است.

یافتههای تحلیلی و آماری براساس یافتههای
بهدستآمده در بین کشاورزان مجری روشهای نوین
7
آبیاری ،بیشتر کشاورزان از سیستم آبیاری گان
(آبفشان قرقرهای) استفاده کردند و در بین آنان برخی
نیز از سیستم آبیاری لینیر( 2آبفشان خطی) استفاده
میکنند.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اجرای روشهای
آبیاری نوین
برای بررسی نگرش کشاورزان شیوۀ سنتی و مدرن
دربارۀ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اجرای روشهای
آبیاری نوین از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده

جدول  :2نگرش کشاورزان سنتی پیرامون اثرات اقتصادی آبیاری تحتفشار با استفاده از آزمون فریدمن ()n=266

گویهها

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

میانگین
رتبهای

استفادۀ بهینه از آب موجود

177

19

3

1

0

4/86

تأثیر در افزایش میزان تولید

129

63

8

0

0

4/60

تأثیر در کاهش هزینههای
تولید

720

23

77

0

0

4/54

تأثیر در افزایش سود خالص

702

11

70

0

0

4/46

تأثیر در بهبود کیفیت
محصول

15

702

77

2

0

4/35

تنوعبخشی به محصوالت

23

705

22

72

2

3/93

تأثیر در افزایش اشتغال

20

21

10

25

1

3/28

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

بررسی دیدگاه کشاورزان سنتی درمورد اهمیت
تأثیرات اجتماعی استفاده از روشهای نوین آبیاری
ازطریق آزمون فریدمن در جدول ( )2نشان میدهد
که همۀ گویهها در بعد اجتماعی نیز دارای تفاوت
معنیداری هستند؛ بدین معنی که اجرای روشهای
نوین آبیاری در بعد اجتماعی تأثیر مثبتی بر روی
گویههای تمایل به جایگزینی با میانگین ،2/57

کای
اسکوئر

521/032

درجه
آزادی

2

سطح
معناداری

**0/000

سطح معناداری تا )**( %33

کاهش مهاجرت و ماندگاری در روستا با میانگین
 2/33و میزان آگاهی با میانگین  2/51داشتهاست .در
واقع با اجرای درست این روش افراد زیادی بهویژه
جوانان تمایل بیشتری به استفاده از آن پیدا میکنند
که این امر از مهاجرت آنان به شهر و مشکالت ناشی
از آن میکاهد و میزان آگاهی آنان را نیز به استفادۀ
بهتر از این شیوه باال میبرد.
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جدول  :9نگرش کشاورزان سنتی درمورد اثرات اجتماعی آبیاری مدرن با استفاده از آزمون فریدمن ()n=266

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

میانگین
رتبهای

772

15

5

2

0

2/57

کاهش مهاجرت و ماندگاری

52

702

22

5

2

2/33

آگاهی نسبت به آبیاری مدرن

72

71

11

52

21

2/51

گویهها
جایگزینی آبیاری سنتی به
مدرن

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

کای
اسکوئر

252/222

سطح
معناداری

درجه
آزادی

**0/000

2

سطح معناداری تا)**( %33

میانگین رتبهای بهدستآمده نشان میدهد که همۀ
شاخصها از اهمیت یکسانی برخوردار نبودهاند؛
ازاینرو استفادۀ بهینه از آب موجود با میانگین 2/32
و نگرش پاسخگویان به تأثیر در افزایش اشتغال با
میانگین  2/22بهترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را
در اثرات اقتصادی استفاده از روشهای نوین آبیاری
دارند.

با توجه به نتایج جدول شمارۀ ( ،)2هفت مؤلفه
بهعنوان تأثیرات اقتصادی استفاده از روش آبیاری
تحتفشار عنوان شدهاست که نگرش کشاورزان شیوۀ
مدرن را نشان میدهد ،بین همۀ مؤلفهها تا سطح
33درصد تفاوت معنادار وجود دارد که این امر نشانگر
تأثیرات اقتصادی و بهرهوری سیستمهای آبیاری
تحتفشار بر فعالیتهای کشاورزی است.

جدول  :0نگرش کشاورزان مدرن پیرامون اثرات اقتصادی آبیاری تحتفشار با استفاده از آزمون فریدمن () n=996

میانگین

کای

درجه

سطح

رتبهای

اسکوئر

آزادی

معناداری

گویهها

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

استفادۀ بهینه از آب موجود

722

1

0

0

0

2/32

تأثیر در افزایش میزان تولید

52

12

0

0

0

2/22

22

12

72

0

0

2/22

52

22

22

0

0

2/72

تأثیر در افزایش سود خالص

27

12

2

0

72

2

تنوعبخشی به محصوالت

72

12

22

70

3

2/51

تأثیر در افزایش اشتغال

0

72

25

22

23

2/22

تأثیر در بهبود کیفیت
محصول
تأثیر در کاهش هزینههای
تولید

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

یافتههای جدول ( )5سطح معناداری  33درصد برای
تأثیرات اجتماعی آبیاری تحتفشار در جامعۀ نمونۀ
مجری این روش را نشان میدهد .بررسی دیدگاه
مجریان روش آبیاری مدرن با استفاده از آزمون
فریدمن نشان میدهد که ازنظر آنان ،رضایت از

250/212

2

**0/000

سطح معناداری تا )**( %33

روشهای نوین آبیاری با میانگین  2/27و نگرش آنان
به میزان تأثیر این روش در پیشرفت و توسعۀ روستا
با میانگین  2/27بهترتیب بیشترین و کمترین اهمیت
را در تأثیرات اجتماعی استفاده از روشهای نوین
آبیاری دارند .با توجه به ارزیابی مثبت مؤلفههای
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اجتماعی یافتههای جدول مذکور نشان میدهد،
جامعۀ نمونه مورد مطالعه میزان تأثیر روش آبیاری
مدرن را در پیشرفت و توسعۀ روستا کماهمیت

ارزیابی کردهاند که علل این امر را میتوان در
عدممشارکت کشاورزان و مدیران روستایی در این
زمینه دانست.

جدول  : 5نگرش کشاورزان مدرن درمورد اثرات اجتماعی آبیاری تحتفشار با استفاده از آزمون فریدمن () n=996

گویه ها

خیلیزیاد

زیاد

رضایت از روشهای نوین آبیاری
ایجاد انگیزۀ کشاورزی
ایجاد امنیت شغلی
تأثیر در پیشرفت و توسعۀ روستا
مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

22
22
2
0

51
50
13
53

میانگین
کم خیلیکم
متوسط
رتبهای
2/27
0
0
3
2/02
0
0
21
2/10
0
0
25
2/27
0
27
20
سطح معناداری تا )**( %33

مقایسۀ هزینۀ آبیاری در دو شیوۀ آبیاری سنتی
و مدرن
بهمنظور مقایسۀ هزینۀ آبیاری دو محصول گندم و
سویا در روشهای سنتی و مدرن ،از آزمون T
مستقل استفاده شدهاست که مقادیر بهدستآمده از

کای
اسکوئر
712/212

درجه
آزادی
2

سطح
معناداری
**0/000

جدول ( )2نشان میدهد ،تفاوت معناداری بین
متوسط هزینۀ آبیاری در دو روش مذکور وجود دارد؛
درنتیجه هزینۀ آبیاری در شیوۀ سنتی بهمراتب بیشتر
از سیستم تحتفشار است.

جدول  :0مقایسۀ هزینۀ آبیاری گندم و سویا در روشهای سنتی و مدرن با استفاده از آزمون  Tمستقل ()n=996

محصول
کشاورزی

گروهها

روش آبیاری سنتی
گندم
روش آبیاری مدرن
روش آبیاری سنتی
سویا
روش آبیاری مدرن
مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

فراوانی
200
720
200
720

درجهآزادی

آمارۀ آزمون

()DF

)(T

میانگین (ریال)

2273000
2/201
221
7150000
2/352
230/552
5120500
3/121
221
2132201
70/531
221/313
سطح معناداری تا )**( %33

مقایسۀ متوسط تولید دو محصول گندم و سویا
در دو شیوۀ آبیاری سنتی و مدرن
نتایج بهدستآمده از آزمون  Tمستقل درمورد
متوسط مقدار تولید دو محصول گندم و سویا جداول
( 1و  )1نشان میدهد ،میزان تولید در روش آبیاری
مدرن به مقدار قابلتوجهی افزایش یافتهاست که این

سطح
معناداری

نتیجه
رد
تأیید

**0/000



**0/000



امر تفاوت معنادار 33درصدی را نشان میدهد؛
ازاینرو میتوان بیان کرد ،کشاورزانی که سیستمهای
آبیاری تحتفشار را در مزارع خود اجرا کردهاند،
موجب افزایش بهرهوری در کشاورزی شدهاند.
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جدول  :3مقایسۀ مقدار تولید در هکتار گندم دو گروه سنتی و مدرن -آزمون  Tمستقل ()n=996

گروهها

فراوانی

200
روش آبیاری سنتی
720
روش آبیاری مدرن
مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

میانگین
تولید

درجه آزادی

آمارۀآزمون

()DF

)(T

2/33
2/22

نتیجه

سطح
معناداری

تأیید

**0/003



-22/121
221
-22/321
201/012
سطح معناداری تا )**( %33

رد

جدول  :8مقایسۀ مقدار تولید در هکتار سویا دو گروه سنتی و مدرن -آزمون  Tمستقل ()n=996

گروهها

فراوانی

میانگین
تولید

درجه آزادی
()DF

آمارۀ
آزمون)(T

روش آبیاری سنتی

200

2/12

221

-71/711

روش آبیاری مدرن

720

2/23

252/122

-72/113

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

نتیجه

سطح
معناداری

تأیید

**0/000



رد

سطح معناداری تا )**( %33

بهبود وضعیت اقتصادی
با توجه به یافتههای جدول ( )3و بررسی تأثیر
استفاده از آبیاری مدرن در بهبود سطح اقتصادی
جامعۀ مورد مطالعه در دو محصول زراعی گندم و
سویا با استفاده از آزمون  Tمستقل مشخص شد،
میزان درآمد خالص کشاورزان مجری روشهای
آبیاری تحتفشار نسبتبه کشاورزان شیوۀ سنتی
افزایش قابلتوجهی دارد؛ درنتیجه میان بهرهبرداران

شیوههای مدرن و سنتی آبیاری ازنظر میزان درآمد
تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون
مانوایتنی تفاوت معنادار و  33درصدی دو شیوه
آبیاری مدرن و سنتی را تبیین میکند .به طوری که
میزان رضایت کشاورزان با آبیاری مدرن از فعالیت
کشاورزی و راندمان تولید از وضعیت مطلوبتری
برخوردار است (جدول.)70

جدول  :1مقایسۀ میزان سطح درآمد در روشهای سنتی و مدرن با استفاده از آزمون  Tمستقل ()n=996

محصول
کشاورزی
گندم
سویا

درجهآزادی

آمارۀ آزمون

()DF

)(T

-73/232

21130500
22227521

گروهها

فراوانی

روش آبیاری سنتی

200

221

روش آبیاری مدرن

720

202/113

-71/711

روش آبیاری سنتی

200

221

-27/120

2120500

روش آبیاری مدرن

720

220/372

-27/213

2132201

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

میانگین (ریال)

سطح معناداری تا )**( %33

نتیجه

سطح
معناداری

تأیید

**0/002



**0/000



رد
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جدول  :96مقایسۀ میزان رضایت از افزایش درآمد بین کشاورزان آبیاری سنتی و مدرن -آزمون مانوایتنی ()n=996

متغیر

مقادیر

کشاورزان با شیوه آبیاری سنتی

723/25

کشاورزان با شیوه آبیاری مدرن

270/22

Mann-Whitney

Wilcoxon W

Z

سطح معناداری

22571000

222571000

-70/212

**0/000

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

سطح معناداری تا )**( %33

سیستمهای آبیاری مدرن با میانگین  2/30بهترتیب
به عنوان بیشترین و کمترین عامل تأثیرگذار در
عدماستفاده از این روش در مزارع محسوب می شوند؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،نگرش کشاورزان
سنتی نیز به مزایا و تأثیرات اقتصادی و بهرهوری این
روشها مثبت بوده و مهمترین دالیل عدماستفاده
ازاین سیستمها مربوط به مشکالت مالی و عدمتوان
سرمایهگذاری در اجرای این سیستمهاست؛ ازاینرو
در صورت حمایت اقتصادی و قرارگرفتن تسهیالت
کافی ،تمایل زیادی به جایگزینی شیوۀ سنتی آبیاری
به روشهای مدرن دارند.

محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی استفاده از
سیستمهای آبیاری تحتفشار توسط کشاورزان
سنتی و مدرن
بهمنظور بررسی دالیل اقتصادی و اجتماعی
عدماستفاده و محدودیتهای استفادۀ کشاورزان شیوۀ
سنتی و مدرن از روشهای آبیاری نوین از آزمون
ناپارامتریک فریدمن استفاده شدهاست .با توجه به
نتایج جدول شمارۀ ( )77ازنظر شاخص اقتصادی،
نگرش کشاورزان مجری روشهای آبیاری سنتی
نشان میدهد ،عدمتوان مالی برای سرمایهگذاری با
میانگین رتبهای  2/51و هزینۀ زیاد نصب و نگهداری

جدول  :99نگرش کشاورزان سنتی در مورد دالیل اقتصادی عدماستفاده از آبیاری مدرن -آزمون فریدمن ()n=266

گویهها

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

میانگین
خیلیکم
رتبهای

عدمتوان برای سرمایهگذاری

722

20

2

1

2

2/51

کمبود اعتبار (وام) وتسهیالت

722

51

2

0

70

2/25

هزینۀ زیاد نصب و نگهداری

22

702

22

70

0

2/30

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

با توجه به نتایج جدول ( ،)72دالیل اجتماعی
عدماستفادۀ کشاوزان سنتی از شیوۀ آبیاری مدرن با
استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن بیان شدهاست.
که نتایج حاصل تا سطح 33درصد معناداری را نشان
میدهد .ازنظر شاخص اجتماعی ،کشاورزان مجری
روشهای آبیاری سنتی ،عدممالکیت آب با میانگین
رتبهای  2/21و عدمآگاهی کافی از نصب و نگهداری

کای
اسکوئر

722/223

درجه
آزادی

2

سطح
معناداری

**0/000

سطح معناداری تا )**( %33

سیستمهای آبیاری مدرن با میانگین  2را به ترتیب
به عنوان باالترین و پایینترین عامل تأثیرگذار در
عدماستفاده از این روش در مزارع خود میدانند و این
مطلب نشاندهندۀ آناستکه دلیل عمدۀ عدماستقبال
آنان از روش نوین آبیاری ،نداشتن منبع آب برای
استفاده از این سیستم است .در جدول زیر این
رتبهبندی براساس آزمون فریدمن ارائه شدهاست.
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جدول  :92دیدگاه کشاورزان سنتی درمورد دالیل اجتماعی عدماستفاده از آبیاری مدرن-آزمون فریدمن ()n=266

گویه ها

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

میانگین
رتبهای

عدممالکیت آب

725

21

3

72

5

2/21

عدمبرگزاری دورههای آموزشی

70

25

702

22

3

2/01

عدمآگاهی کافی از سیستم
مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

72

20

707

21

73

2

کای
اسکوئر
712/702

درجه
آزادی
2

سطح
معناداری
**0/000

سطح معناداری تا )**( %33

آبیاری تحتفشار قرار میگیرند .بهطوریکه شاخص
اندازۀ زمین و خردهمالکی با میانگین( ،)2/22سرقت
قطعات و اتصاالت با میانگین( ،)2/27عدم توانایی مالی
کشاورزان با میانگین( )2/27و عدمتملک زمین با
میانگین( )2/20باالترین مقادیر را به خود اختصاص
دادهاند.

بررسی مشکالت اقتصادی استفاده از سیستم
آبیاری مدرن
براساس یافتههای جدول ( )72مبنیبر نگرش
کشاورزان روش آبیاری مدرن ،پیرامون مشکالت
اقتصادی استفاده از این سیستمها ،مقادیر بدست آمده
نشان میدهد تمامی شاخصها تحتتاثیر استفاده از

جدول  :99دیدگاه کشاورزان مدرن نسبتبه مشکالت اقتصادی استفاده از آبیاری تحتفشار -آزمون فریدمن ()n=996

گویهها

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین
رتبهای

اندازۀ مزرعه و خردهمالکی

12

20

2

2

2

2/22

عدمتملک زمین (اجارهکاری)

25

25

2

3

5

2/20

نبود امنیت و سرقت قطعات و اتصاالت
عدمتوانایی کشاورزان (مالی ،آموزشی و)...
عدمحمایت بخش دولتی در تخصیص وام
هزینۀ باالی نصب و نگهداری سیستمها
عدماستفاده به هنگام وزش باد
نیاز به برق ،گازوئیل و...
نیاز به احداث استخر
نبود مروجان کارآزموده
پایینبودن بازدۀ اقتصادی سیستمها
مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

22
20
20
20
22
72
1
1
2

10
25
55
27
23
10
25
27
22

نتایج بهدستآمده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه
نیز برای تبیین میزان اثرگذاری آبیاری تحتفشار در
زمینههای متعدد نشان میدهد که مؤلفههای بررسی
شده تا حدقابلقبول و معناداری وابستهبه نوع آبیاری
هستند؛ بهنحویکه رضایت کشاورزان از آبیاری سنتی
بسیار پایین است ،اما در مقابل میزان رضایت آنان از
آبیاری مدرن بسیار باالست؛ بهعبارتدیگر ،آبیاری

2
2
2
2
5
71
2
2
21
2
5
21
2
7
52
2
2
25
5
22
23
2
22
22
75 22
22
سطح معناداری تا )**( %33

2/27
2/27
2/32
2/10
2/12
2/25
2/22
2/01
2/12

کای اسکوئر

522/512

درجه
آزادی

70

سطح
معناداری

**0/000

تحتفشار نهتنها باعث کاهش مصرف آب و افزایش
میزان تولید در واحد سطح میشود و رابطۀ 33
درصدی را تبیین میکند ،بلکه تا حدی نیز باعث
جذب بهتر سموم دفع آفات و کود شیمیایی در خاک و
گیاه میشود (جداول  75، 72و  .)72شایان ذکر است
که نتایح بهدستآمده یا ضریب تعیین در این معادلۀ
رگرسیونی حاکی از آن است که آبیاری تحتفشار تا
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حدود هشتاد درصد در افزایش تولید ،کاهش مصرف
آب و افزایش ضریب جذب کود و سم مؤثر واقع شد و

حدود  20درصد وابستهبه متغیرهایی است که در این
تحقیق مورد شناسایی قرار نگرفت.

جدول  :90محاسبۀ میزان تأثیرگذاری آبیاری تحتفشار بر متغیرهای متعدد با استفاده از رگرسیون حطی چندگانه
ضریب R

Model

ضریب R Square

a

0/113

7

Adjusted R Square

0/132

Std. Error of the Estimate

2/27572

./127

a. Predictors: (Constant), a1, a2 .a3

جدول  :95تحلیل واریانس ANOVA /در رگرسیون خطی چندگانه

درجه آزادی

Model

Sum of Squares

Regression

231/220

2

Residual

11/570

72

Total

212/350

73

((Df

میانگین مربعات
)(Mean Square

31/172
2/301

آمارۀF

سطح معناداری

b

20/721

0/000

a. Dependent Variable: x1
b. Predictors: (Constant), a3, a1, a2

جدول  :90نتایج رگرسیون خطی چندگانه
Model

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

) (Constantمقادیر ثابت

0/022

7/722

افزایش میزان تولید محصول در واحد سطح/هکتار

0/152

7/101

کاهش مصرف آب در واحد سطح

7/532

0/130

افزایش جذب کود و تأثیرگذاری سموم دفع آفات

0/032

0/517

مأخذ :یافتههای تحقیق7231 ،

نتیجه
امروزه وجه غالب کشاورزی ایران خردهمالکی یا
نظام تولید خانوادگی است .پیشفرض اولیه برای
سامانیافتن طرحهای آبیاری تحتفشار در اراضی
خردهمالکی،یکپارچگی اراضی کشاورزی درقالب تعاونی
تولید است (اقبالی .)22 :7210 ،امروزه کمرنگ بودن
فناوری در عرصههای مختلف فعالیتهای زراعی در
کنار مشکالت ناشی از کوچکبودن و قطعهقطعه بودن
اراضی ،از معضالت مهم و بنیادی در کشور ایران
محسوب میشود که موجب کاهش سطح زیرکشت،
پایینبودن درآمد و درنتیجه نارضایتی از کشاورزی و

Standardized
Coefficients
Beta

0/225
0/535
0/022

آمارۀ T

سطح معناداری

1/022

0/002

7/011

0/022

7/232

0/027

-0/720

0/215

a. Dependent Variable:

افزایشمهاجرت روستاییان به شهرها میشود .از طرف
دیگر کاهش ذخائر آبی در برخی از روستاهای مورد
مطالعه ،تنوع کشت محصوالتی که عمدتا به آبیاری
نیاز دارند و عدمتمایل بعضی از کشاورزان به استفاده
از شیوههای سنتی آبیاری کمبازده میتواند مشوق
اصلی گسترش شیوۀ آبیاری مدرن باشد؛
نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر نشان میدهد
که آبیاری مدرن در اکثر مؤلفههای اقتصادی تا سطح
اطمینان  33درصد اثرگذار بوده و همچنین باعث
بهبود شاخصهای اجتماعی از قبیل کاهش مهاجرت،
افزایش انگیزۀ کشاورزان و ...گردید .عالوه بر آن در
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زمینههای اقتصادی و اجتماعی نیز کشاورزان با آبیاری
سنتی و مدرن تفاوت معنادار و  33درصدی را نشان
میدهند .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی
چندگانه نیز نشان میدهد که آبیاری تحتفشار مصرف
آب را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد و از طرف
دیگر باعث افزایش دو برابری تولید در واحد سطح
میگردد .به طوری که براساس ضریب تعدیل و ضریب
تعیین محاسبهشده ،تولید باال و کاهش مصرف آب تا
 10درصد وابسته به نحوه و نوع آبیاری است .ازاینرو
براساس یافتههای حاصل از تحقیق حاضر میتوان در
راستای تقویت تولید و افزایش درآمد روستاییان و
کاهش مصرفآب درکشور پیشنهادهای زیر را برشمرد:
تشویق و ترغیب کشاورزان برای اجرای سیستمهایآبیاری تحتفشار در منطقۀ مورد مطالعه در راستای
بهبود شاخصهای کمی ازجمله افزایش سطحزیرکشت،
افزایش عملکرد در واحد سطح ،افزایش میزان درآمد
بهرهبرداران ،کاهش مصرف آب و بهبود کیفیت
محصوالت کشاورزی.
پرداخت وام و تسهیالت بلندمدت با بهرۀ کم از سویدولت.
افزایش سطح آگاهی کشاورزان در زمینۀ فواید استفادهاز سیستمهای آبیاری تحتفشار با برگزاری کالسهای
آموزشی و ترویجی.
فراهمآوردن امکان نصب و اجرای این سیستم دراراضی با وسعت کمتر از  2هکتار.
بیمۀ محصوالت کشاورزی.شناسایی بازار هدف برای تولیدات کشاورزی با کمکدولت.
خریدتضمینی محصوالتکشاورزی ازسوی دستگاههایمتولی.
تشکیل تعاونیهای زراعی بهمنظور رفع محدودیتهایموجود در راستای یکپارچهسازی اراضی.
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تشویق کشاورزان به اجرای این سیستمها و ترغیبآنان به کشت محصوالت با نیاز آبی کمتر در نواحی
روستایی.
تثبیت جمعیت و افزایش انگیزه مانایی روستاییان باافزایش بهرهوری و به تبع آن افزایش درآمد آنان از
طریق اجرای سیستمهای آبیاری تحتفشار.
منابع
 آزادی ،یوسف؛ مسعود یزدانپناه؛ معصومه فروزانی؛حسین محمودی ( .)7231شناسایی سازههای مؤثر بر
رفتارهای سازگاری کشاورزان گندمکار تحتشرایط
تغییرات آبوهوایی ،موردی :شهرستان کرمانشاه،
فصلنامۀ جغرافیا و توسعه .شمارۀ  .52صفحات .23-52
https://journals.usb.ac.ir/article_4882.html

 اقبالی ،مسعود ( .)7210بهرهبرداری و نگهداری ازشبکههای آبیاری در اراضی خردهمالکی ،فصلنامۀ
مهندس مشاور .شمارۀ  .22صفحات .22-21
https://www.magiran.com/volume/152159

 بدیع برزین؛ حسین ،محمود هاشمیتبار؛ مهدیحسینی ( .)7231اثر روشهای قیمتگذاری و
سهمیهبندی آب آبیاری بر الگوی کشت و تقاضای آب
در دشت سیستان ،فصلنامۀ پژوهش آب در کشاورزی.
شمارۀ  .22صفحات .222-211
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id
=500266

 برقی ،حمید؛ یوسف قنبری؛ رقیه قاسمی (.)7232اثرات اجتماعی -اقتصادی بهکارگیری دو نظام آبیاری
(سنتی و نوین) در جامعۀ کشاورزان ،مطالعۀ موردی:
بخش کهک شهرستان قم ،جغرافیا (فصلنامۀ علمی-
پژوهشی و بینالمللی جغرافیای ایران) .شمارۀ .20
صفحات.201-221
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id
=227132
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 تقوایی ،مسعود؛ محمدرضا بسحاق؛ اسماعیل ساالروند( .)7213تحلیلی بر عوامل مؤثر بر عدماستفاده از
سیستمهای آبیاری تحتفشار در روستاهای ایران،
موردی :مناطق روستایی شهرستان ازنا ،مطالعات
جغرافیایی مناطق خشک .صفحات .77-22
 جمالی ،جابر؛ حسین انصاری ( .)7231اثر کیفیتآب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه

 شمسایی ،ابوالفضل؛ علی فرقانی ( .)7230بهرهبرداریتلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق
خشک ،مجلۀ تحقیقات آب ایران .دورۀ  .1شمارۀ .2
صفحات .22-22
http://iwrr.sinaweb.net/article_16162.html

 صداقت ،محمود ( .)7212زمین و منابع آب ،انتشاراتدانشگاه پیام نور.
https://www.gisoom.com/book/1273597

کینوا ،فصلنامۀ پژوهش آب در کشاورزی .شمارۀ .22
صفحات .223-257
https://wra.areeo.ac.ir/article_120464.html

 عسکریبزایه ،فاطمه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتحاهلل طالقانی (،)7231

 -جاللیان ،حمید ( .)7237تحلیل اثرات نظامهای آبیاری

چرایی تحققپذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری

نوین بر وضعیت بهرهبرداران کشاورزی در شهرستان

در ایران پژوهشی بر مبنای تحلیل محتوی ،فصلنامۀ

خدابنده ،فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی.

جغرافیا و توسعه .شمارۀ  .15صفحات .777-722

شمارۀ  .2صفحات .27-22
http://ensani.ir/fa/article/362576

 خاکی ،غالمرضا ( .)7211روش تحقیق با رویکردی بهپایاننامهنویسی ،نشر بازتاب .تهران.
-

خلیلیان،صادق؛سیدحبیباهلل موسوی ( .)7212ارزیابی
آثار ریسکی کاربرد سیستمهای آبیاری تحتفشار،
مطالعۀ موردی :شهرستان شهرکرد ،اقتصاد کشاورزی
ویژهنامۀ بهرهوری و کارایی .صفحات .772-723
https://www.magiran.com/volume/144147

 ریول ،لئوپولد ( .)7215راهنمای عملی آبیاری ،ترجمه:غالمرضا زهتابیان ،انتشارات دانشگاه تهران.
 سیدان ،سیدمحسن؛ علی قدمی فیروزآبادی (.)7215انتخاب مناسبترین سیستم آبیاری با استفاده از
برنامهریزی توافقی .مطالعۀ موردی :استان همدان،
فصلنامۀ علمی پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی .جلد
 .73شمارۀ  .2صفحات .715–712
http://www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.asp
x?src=941&Dynamic=0

 علیزاده ،امین ( .)7217بهرهبرداری پایداری از منابعآب در کشاورزی ،مجموعه مقاالت اولین کنگرۀ
برنامهریزی و سیاستگذاری امور زیربنایی (آبوخاک)
در بخش کشاورزی .تهران.
https://www.google.com/search?q=18

 علیزاده ،امین ( .)7212اصول هیدرولوژی کاربردی،چاپ هفدهم با تجدیدنظر .انتشارات دانشگاه فردوسی
مشهد.
https://www.gisoom.com/book/1366811

 علیزاده ،حمزهعلی؛ عبدالحمید لیاقت؛ تیمور سهرابی( .)7232ارزیابی سناریوهای توسعۀ سیستمهای
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