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چكيده
مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسه اي بين روش هاي سنتي و نوين آبياري و اثرات آن بر توسعه کشاورزي مناطق روستايي
است .نوع تحقيق کاربردي توسعه اي و روش آن توصيفي همبستگي مي باشد .جامعه آماري تحقيق ،کشاورزان استفاده کننده از
دو شبكه نوين و سنتي آبياري در بخش کهک استان قم مي باشد که براساس فرمول کوکران ،از 7194خانوار کشاورز،
783خانوار اجراکننده روش هاي نوين و  771خانوار کشاورز اجراکننده روش هاي سنتي به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
روايي پرسشنامه پس از چند مرحله اصالح و بازنگري توسط اساتيد جغرافياي دانشگاه اصفهان و کارشناسان جهادکشاورزي
مورد بررسي قرار گرفت .پايايي ابزار پژوهش نيز از طريق انجام آزمون مقدماتي و تكميل  91پرسشنامه مورد تاييد واقع گرديد و
ضريب آلفاي کرونباخ نيز براي بخش هاي مختلف 23محاسبه شد .نتايج تحقيق نشان از ارتباط معنادار بين روش هاي سنتي و
نوين آبياري ،به ويژه در زمينه اثرات اقتصادي و اجتماعي دارد .به طوريكه ميزان  tدر روش سنتي در زمينه تأثير اقتصادي
( )-8/971و اجتماعي( ) -8/349مي باشد  .اين ميزان در روش نوين در زمينه تأثيرات اقتصادي و اجتماعي به ترتيب ()-8/884
و ( )-8/433بوده است؛ با توجه به منفي بودن ميزان ، tمالحظه مي گردد ميزان ميانگين اثرات اقتصادي و اجتماعي آبياري نوين
بيش از آبياري سنتي است .همچنين نتايج تحقيق بيانگر عالقمندي روستاييان به استفاده از روش هاي نوين آبياري است.
واژه هاي کليدي :تکنولوژي هاي نو آبياري ،توسعه كشاورزي ،بخش كهک( استان قم)
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مقدمه
تداوم خشکسالي هاي پي در پي سال هاي آبي  8819تا  8861در بيشتر مناطق ايران و تشديد پديده تغيير اقليم ،زنگ
خطري براي سياست مداران،متوليان آب ،دانشمندان ،دلسوزان و آحاد مردم كشور است .پرداختن به اين امر مهم و عالج
اين واقعه هولناک بايد قبل از وقوع آن صورت پذيرد و مشکالت كمبود آب را كه ناشي از خشکسالي و تقاضاي فزاينده
است بايد در كوتاه مدت و درازمدت مديريت نمود تا از خطرات همه جانبه آن كاسته شود .منطقه كهک واقع دراستان قم
نيز ازنظراقليمي دريک منطقه بياباني ونيمه بياباني واقع شده وباخطركم آبي وخشکسالي روبرواست ورواج تکنولوژي
مدرن آبياري به دنبال مديريت وبرنامه ريزي منابع آب مي تواندتاحدودي اين مشکل رامرتفع سازد .بيشتر از دو دهه است
كه جهان پي برده است؛ در مديريت منابع آب بايد بيشتر به مديريت عرضه توجه كرد .بدين منظور دانشمندان مديريت
تلفيقي آب را مطرح نموده اند ،مديريت تلفيقي دو سياست كلي و يک هدف اصلي دارد سياستهاي مديريت تلفيقي
عبارتند از-8 :با آب بايد به عنوان يک كاالي اقتصادي،اجتماعي و زيست محيطي برخورد شود.
-1سياستها و گزينه هايي كه مديريت آب را هدايت مي كند بايد در چارچوبي يکپارچه تحليل شود.هدف اصلي مديريت
تلفيقي اين است كه به واسطه مديريت تلفيقي آب ،توسعه پايدار ،كارآمد و عادالنه منابع آب حاصل شود .بنابراين مباني
مديريت تلفيقي بر پايه تركيب پذيري مديريت تامين با مديريت تقاضا استوار بوده كه جنبه هاي زيست محيطي،
اجتماعي و اقتصادي را در نظر مي گيرد( .)Ye Vjevich, 1995:17كاستالنو و همکاران ارزش بالقوه آب را به همراه
ارزشهاي اجتماعي بعنوان ارزش هاي زيست محيطي آب مطرح مي كنند .ارزش اجتماعي آب را با بستن ماليات به آب
كشاورزي بدون تحت فشار قرار دادن اقتصاد ناحيه اي محاسبه مي كنند .ارزش زيست محيطي را با يک مدل اقتصادي
در سيستم اطالعات جغرافيايي با بررسي ارزشهاي اقتصادي در حوضههاي مختلف محاسبه ميكنند
( .)Castellano&Anguita & Elorrieta &Pellitero & Rey ,2008:345هويت و همکاران در تحقيق خود
به اين نتيجه رسيده اند كه :براي انتخاب روش مناسب آبياري به دليل تاثيرات متقابل عوامل فني ،اقتصادي و اجتماعي
يک روش تلفيقي الزم خواهد بود و با توجه به شرايط متغير زماني و مکاني انتخاب روش آبياري بهينه چندان ساده
نيست(.)Howitt& Wallender & Weaver, 1990:465يکي از مشکالت شبکه هاي آبياري تحت فشار مصرف
زياد انرژي است براي تصديق ارتباط سودمند بين مصرف انرژي و آبياري كشاورزان به دو روش گروهبندي شدند،درابتدا
گروهي از لوله هاي همجنس و مشابه با رعايت فاصله از مركز و ارتفاع و گروهي ديگر با رعايت بهترين استراتژي
ماهيانه نواحي با توجه به ذخيره فصلي آبياري ،ازروشهاي نوين استفاده كردند .نتيجه آنکه تشکيالت شبکه ها در نواحي
انرژي را 1تا  1درصد ذخيره كردند( Carrillo Cobo& Rodrigues Diaz & Montesanos & Lopez
.)Loque & Camacho Poyato,2011:160هنجارهاي حاكم بر نظام هاي مديريت سنتي آبياري در مناطق
خشک و نيمه خشک كه حاصل تجربه طوالني مدت نسل هاي گذشته است،نه تنها در جهت رفع نيازهاي كم آبي شکل
گرفته اند كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و مشاركت همه سهامداران (خرده مالکين) در مديريت كشتزارها پديد
آمده اند .تحوالت نيم قرن اخير در جنبه هاي گوناگون و در ابعاد گسترده همچون حفر چاههاي عميق و نيمه عميق و
بهره گيري از فناوري پمپاژ آب و به دنبال آن افت سطح ايستابي و كاهش دبي و خشک شدن بسياري از قنوات و
چشمه ها و حتي تحوالت سياسي و اجتماعي بويژه كاهش قدرت خوانين ،كدخدايان و مالكين بزرگ منجر به تغيير
شرايط طبيعي و اجتماعي و فرهنگي شده است .از اين رو تحول نظام هاي سنتي آبياري و اصالح آنها متناسب با شرايط
بشدت در حال تغيير محيط جغرافيايي ضرورت پيدا مي كند(طاووسي )811 :8811 ،وجه غالب كشاورزي ايران خرده
مالکي و يا نظام توليد خانواري است .پيش فرض اوليه براي سامان يافتن طرح هاي تحت فشار در اراضي خرده مالکي
يکپارچگي نظام توليد و متشکل كردن كشاورزان در تعاوني توليد به منظورهماهنگي در تمام مراحل كاشت ،داشت و
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برداشت و يکجا كشتي محصول بوده است (اقبالي .)11::8811،نوروزي و چيذري در بررسي سازه هاي فرهنگي و
اجتماعي مؤثر در نگرش گندم كاران شهرستان نهاوند ،پيرامون توسعه آبياري باراني ،نشان دادند كه بين ميزان عملکرد
گندمکاران ،ميزان تماس هاي ترويجي ،ميزان استفاده از كانالهاي ارتباطي ،ميزان مشاركت اجتماعي و دانش فني
گندمکاران در زمينه مديريت آب زراعي با نگرش كشاورزان پيرامون توسعه سيستم هاي آبياري باراني رابطه معني داري
وجود دارد (نوروزي و چيذري .)91:8811،اهداف در اين پژوهش،بررسي نگرش كشاورزان نوين و سنتي پيرامون استفاده
از روشهاي نوين آبياري  ،مقايسه تأثيرات اقتصادي و اجتماعي بکارگيري دو نوع سيستم آبياري سنتي و نوين در جامعه
كشاورزان مورد بررسي قرار مي گيرد .در اين پژوهش براي دستيابي به اهداف فوق اين فرضيه مورد تحليل قرارگرفته
است .بين تأثيرات اجتماعي و اقتصادي و استفاده از روش هاي نوين وسنتي ارتباط معناداري وجود دارد.

مباني بر ادبيات موضوع
پيرامون اثرات اجتماعي و اقتصادي سيستم هاي نوين آبياري تحقيقات زيادي صورت گرفته است كه به برخي منابع
نزديک به موضوع پژوهش اشاره مي شود :يک فناوري جديد كشاورزي ممکن است داراي بازده باال ،هزينه پايين و ساير
صفات مطلوب باشد ،ليکن تغيير در فرايند توليد مستلزم پذيرش فناوري جديد است .اما ممکن است در اثر اطالعات
ناقص و يا احتمال ارتکاب به خطا،با پذيرش خطرهمراه باشد( .)Lin,1991:718الهاناما در تحليل رضايتمندي
كشاورزان نسبت به سيستم هاي آبياري تحت فشار به اين نتيجه رسيد كه نارضايتي بهره برداران از اجراي سيستم هاي
آبياري تحت فشار بيشتر به وجود محدوديت ها و مسائلي نظير عدم تناسب نوع سيستم با شرايط آب و هوايي منطقه،
نبود اعتبارات و تسهيالت كافي ،عدم كفايت شركت هاي طراح و كيفيت پايين تجهيزات ،مرتبط است( Lahannama,
 .) 2002:250اندازه مزرعه عامل ديگري است كه نقش آن در مطالعات مربوط به پذيرش نوآوري ها مورد بررسي قرار
گرفته است.اين موضوع چنين توجيه مي شود كه كشاورزان كوچک توانايي تحمل هزينه هاي ثابت مربوط به پذيرش
فناوري هاي جديد را ندارند.چرا كه با محدوديت اعتبار و عدم تمايل به پذيرش خطر مواجهند(.)Yaron,1992:891
استيگام در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري در هر موضوع به ميزان
سوددهي پروژه بستگي دارد.كارفرمايان اقتصادي براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي جديد به سودهاي بدست آمده از
سرمايه گذاري ها و اعتبارات قبلي وابسته هستند( .)stegium,1983:640شرستا و گوپاالريشانبيان مي كنند كه
افزاي ش قيمت آب كشاورزي عامل مهمي در زمينه بکارگيري سيستم هاي آبياري تحت فشار توسط كشاورزان مي باشد
زيرا كشاورزان براي كاهش مصرف آب در توليد محصوالت كشاورزي و سودآوري بيشتر سعي در تغيير نحوه آبياري خود
دارند و با آموزشهاي ارايه شده در روستا و همچنين بهره گيري از اعتبارات الزم نظير اخذ وام سعي در تغيير شيوه آبياري
سنتي به مدرن مي نمايند( .)Shresta and Gopalakisthnan,1998:410ناين نيز در مطالعه خود به اين نتيجه
رسيد كه عواملي نظير درآمد ،اندازه مزرعه ،سطح تحصيالت و بهرمندي از خدمات ترويجي بررضايتمندي كشاورزان از
بکارگيري تکنولوژي آبياري تحت فشار تأثير گذارند( .)Nguyen, 2008:527حياتي و الري در مقاله خود با عنوان
مشکالت و موانع بکارگيري فناوري آبياري باراني از سوي كشاورزان ،افزايش سود ،اقتصادي بودن و افزايش سطح زير
كشت را مهمترين سازه هاي مؤثر بر رضايتمندي و راهبردهاي اتخاذ شده در روند اجراي سياست توسعه اين فناوري مثل
آموزش و توجيه كشاورزان در نصب و كاربرد اينگونه سيستمها را عوامل مؤثر در نارضايتي كاربران اين فناوري بر
ميشمارند (حياتي و الري .)181:8896 ،كرمي و همکاران در تحقيقي در چهار استان فارس ،بوشهر ،كهگيلويه و
بويراحمد و چهار محال بختياري نتيجه گرفتند بين دو گروه پذيرندگان سيستم هاي آبياري تحت فشار و كشاورزاني كه
از اين سيستم ها استفاده نکرده اند از نظر ويژگيهاي جمعيتي ،آگاهي و ايستارها ،مالکيت ،تکنولوژي و درآمد تفاوت قابل
مالحظه اي وجود دارد (كرمي و همکاران .)11:8811 ،خالدي عوامل مؤثر در توسعه آبياري قطره اي را در ايران به پنج
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گروه :عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و مديريتي ،فني و تکنولوژيکي و عوامل ترويج ،آموزش و تحقيقات تقسيمبندي
كرد و آنها را مورد بررسي توصيفي قرار داد(خالدي .)819:8891،نتايج تحقيق تقوايي و همکاران نشان داد كه تقطيع و
پراكندگي اراضي كشاورزان ،مهمترين مانع در توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار بوده است .سه عامل ساختاري،
اقتصادي -اجتماعي و طبيعي با  99/81درصد از واريانس متغيرها را تبيين مي كند(تقوايي.)89:8816 ،
محققين معتقدند استفاده از روشهاي نوين به افزايش راندمان آبياري (باراني تا  1/11و قطره اي تا  )1/61كمک مي
كند،در سيستم آبياري باراني تا  1/11و در سيستم قطره اي تا  1/1آب تلف ميشود (ريول .)881:8891 ،در حاليکه در
آبياري مزارع باروش سطحي حتي با انجام هزينه هاي گزاف تسطيح اراضي ،راندمان آبياري از  1/11تجاوز نميکند و در
وضعيت سنتي كه اكثر اراضي كشور ما به همين ترتيب آبياري ميشود اين ميزان حتي كمتر از  1/81ميباشد اين بدان
معني است كه اگر از روشهاي آبياري باراني و قطره اي استفاده نکنيم  1/91آب مزارع از بين ميرود و با احتساب آب تلف
شده در كانالهاي انتقال ميزان تلفات از  1/91نيز تجاوز ميکند لذا با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار ميتوان از تلفات
آبياري جلوگيري كرد تا به رشد اقتصادي و به دنبال آن توسعه پايدار در همه زمينه ها دست يافت (سازمان آب منطقه اي
استان قم ،معاونت طرح و بر نامه .)89:8861 ،براي رواج بهره وري بهينه از منابع آب در وهله اول بايد به ترويج
روشهاي درست آبياري و استفاده از منابع آب پرداخت براي ترويج مسلما به نيروي انساني ماهر نياز است تا اين روشها را
در نواحي روستايي ترويج كند،ايج اد دوره هاي آموزشي ،تشويق افرادي كه از روشهاي صحيح بهره وري از منابع آب سود
مي برند و كار عملي مروجها در مزرعه همگام با كشاورزان از جمله مواردي است كه سبب رواج بهره وريهاي درست از
منابع آب مي گردد (مطيعي .)818:8818 ،با گسترش نسنجيده صنايع در اقتصاد شهرهاي ايران و انتقال منابع انساني از
بخش كشاورزي به بخش صنعتي شهري و عدم جايگزيني و بکارگيري تکنولوژي مناسب بجاي نيروي انساني در
كشاورزي و تقليل نسبت حجم سرمايه گذاري دولتي به بخش كشاورزي نسبت به بخش صنعت و اعمال سياست تأمين
غذاي ارزان به نفع بخش صنعتي شهري و سهولت واردات محصوالت كشاورزي بخاطر افزايش درآمد نفت توسط دولت
و پاره اي مسائل ديگر موجب شد كه بخش كشاورزي در طي برنامه ي عمراني گذشته به ركود كشانده شود و سهم اين
بخش در توليد ناخالص ملي پيوسته كاهش يابد.از اين رو مهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها و انتقال مشکالت
فيزيکي روستاها به شهرها در دهه هاي گذشته در بسياري از اين كشورها و من جمله ايران تشديد شده است و اكنون
انبوهي از مشکالت و تنگناها كه غالبا ناشي از اجراي توسعه كشاورزي به روش غربي است در كشورما وجود دارد (زماني
پور .)81:11،در واقع توسعه ي يکپارچه و هماهنگ در روستا با توسعه كشاورزي شروع مي شود ولي به تدريج با آزاد
كردن نيروهاي كار مورد نياز ساير بخش ها؛ هدف هاي ديگري را دنبال مي كند .كه اهم آن ها عبارت است از  - :بهبود
سطح زندگي از جمله بهبود درآمد ،اشتغال ،آموزش ،بهداشت و تغذيه و مسکن -.كاهش نابرابري در زمينه ي توزيع
درآمدهاي روست ايي و كاهش عدم تعادل درآمدها و امکانات اقتصادي بين مناطق شهري و روستايي -.توانايي بخشي
روستايي در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در طول زمان( .تودارو )819:8891 ،در واقع مازاد توليد كشاورزي سبب بهبود
نسبي رفاه اقتصادي و اجتماعي روستاييان مي شود ،خانه هاي بهتري ميسازند ،از كاالهاي مصرفي بادوام استفاده مي
كنند ،تقاضاي بيش تري براي خدمات اجتماعي مانند آموزش و پرورش ،بهداشت بهتر ،كانال هاي آبرساني و تسهيالت
حمل و نقل و ارتباطات مي كنند " .كورنتس" اين پديده يعني بهبود رفاه نسبي را كمک رفاهي مي خواند .زيرا ،معتقد
است كه در نتيجه ي افزايش مازاد كشاورزي و افزايش درآمد سطح زندگي توده ي مردم در مناطق روستايي ارتقاء مي
يابد (قره باغيان .)881:8898 ،بحران محدوديت منابع آب در مناطق مختلف كشور به ويژه در استان قم طي سالهاي
اخير تشديد شده است و الزم است براي افزايش راندمان آب مصرفي تمهيداتي به كار بسته شود.چنانچه از سامانه هاي
آبياري نوين ،لوله گذاري پوشش انهار سنتي و غيره استفاده شود هم بازده آب باال ميرود و هم در بلند مدت به صرفه
جويي آب بدون هيچگونه آثار زيست محيطي مخرب و يا آثار اجتماعي ناشي از جابجايي حقابه در سدهاي احداثي و يا
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حتي آسيب رساندن به حقابه هاي تاالب هاي مهم كشور منجر ميشود ..در كشورهايي كه آب سطحي كم يا ناكافي است
توسعه منابع آب زيرزميني تنها راه تامين آب آبياري مي باشد استفاده از آب هاي زيرزميني اكثرا در مناطق خشک و نيمه
خشک كشور اتفاق مي افتد و روش هاي مختلفي به صورت سنتي وتکنيکي براي استعمال ازآب به كارگرفته مي شود
(مهدوي.)89:8891،

روش پژوهش
تحقيق حاضر از نوع كاربردي -توسعه اي بوده و روش بررسي آنها توصيفي -تحليلي و همبستگي است .جامعه آماري
شامل كليه  816خانوارهايي بودندكه از سيستم آبياري تحت فشار استفاده كردند و  881خانوار كشاورز سنتي كه با روش
كوكران انتخاب شدند .براي ميزان اعتبار و پايايي تعداد 81پرسشنامه تکميل شد كه ضريب آلفاي كرونباخ  1/16بدست
آمد سپس با توجه به نسبت سهم هر طبقه و بر اساس توزيع جغرافيايي مناسب در هر دو دهستان اقدام به جمع آوري
اطالعات به صورت تکميل پرسشنامه گرديد  .براي پردازش داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده شد .در پژوهش حاضر،
از آنجا كه تأثيرات اجتماعي و اقتصادي ما ازميانگين متغيرها بدست آمده است و اين متغيرها كمي هستند ،لذا با توجه به
اينکه روش هاي نوين و سنتي وابسته هستند از روش  tمستقل براي اين مقايسه استفاده مي شود.

محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در استان قم واقع شده است.استان قم داراي يک شهرستان و  1بخش مي باشد.منطقه كهک با
 11 -18´- 18طول جغرافيايي و̎  81 -18´ -19عرض جغرافيايي قرار دارد .شهر
 8111متر ارتفاع از سطح دريا بين ̎
كهک در  11كيلومتري شهر قم درجنوب مسير جاده قم-كاشان استقرار يافته است (بنياد مسکن انقالب اسالمي ،طرح
هادي شهر كهک ) 8896 ،منابع آب مورد نياز كهک از طريق آب هاي سطحي و زيرزميني تامين مي شود .حوضه آبريز
كهک از سه زير حوضه كرمجگان (رودخانه دره باغ) ،صرم و فردو و حوضه آبريز كبار و از دو زير حوزه باالدست سد
امامزاده اسماعيل (رودخانه وشنوه) و پايين دست سد امامزاده اسماعيل (رودخانه كبار) تشکيل شده است .رودخانه اي كه
از آب آن براي كشاورزي منطقه استفاده مي شود ،رود كبار و ذخيره آب سد كبار است كه در حال حاضر مخزن اين سد
مملو از رسوباتي است كه از حوض ه آبريز آن توسط هرز آب ها به آن رسيده است.تعداد زيادي از قنوات،چشمه ها و
چاههاي دستي به صورتي متروكه درآمده و غيرقابل بهره برداري شده است .در محدوده منطقه مورد مطالعه اكثر
سکونتگاهها از فعاليت زراعت و دامداري،باغداري و پرورش طيور بهره مند هستند؛ زراعت در منطقه حرف اول را مي زند
فعاالن اقتصادي در بخش زراعت نزديک به  11درصد مي باشند .به دليل كوهستاني بودن منطقه ،شيب در دامنهها،
خاک مناسب براي زراعت محدود بوده است.هم چنين آب و هواي ماليم و بعضا سرد در منطقه در گسترش فعاليت
باغداري مو ثر بوده است وشايان ذكر است فعاليت باغداري در منطقه مورد مطالعه از اهميت اقتصادي نسبي برخوردار
است و بيشترين سطح زير كشت باغ ها به ترتيب اختصاص به گردو ،انار ،گيالس ،بادام ،قيسي ،سيب ،هلو ،انگور ،زردآلو
و ...به دليل كمبود بارندگي و خشکسالي در  1-1سال اخير كشت محصوالت ديمي در منطقه وجود ندارد و محصوالت
باغي و زراعي به صورت آبي آبياري مي شود .آبياري در منطقه به سه روش مي باشد-8 :آبياري كرتي -1آبياري كوژ و
پشته  -8آبياري فشرده (قطره اي) .منطقه كهک از نظر توپوگرافي در منطقه كوهستاني قرار گرفته است .در نتيجه در
زمينهاي اين منطقه قابليت فعاليتهاي زراعي محدودتر مي باشد و همچنين مشکل اساسي دوم منطقه مسأله آب ميباشد،
زيرا آب كشاورزي به ذخاير زيرزميني بستگي دارد.
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شكل .7موقعيت استان قم در نقشه ايران

شكل  .8موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه

شكل  .9راه هاي ارتباطي دراستان قم و منطقه مورد مطالعه
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جدول  .7وضعيت موجود کشاورزي منطقه کهک
سطح زير کشت

تعداد
کشاورزان
آبيارنوين
(خانوار)

881

1869

ميزان زمين

ميزان زمين

ميزان

در اختيار
باغي
(هكتار)

(هكتار)

(هكتار)

1111

811

111

تعداد چشمه

قنات

زمينهاي

کشاورزان

زراعت

تعداد رشته

تعداد حلقه چاه

نوين

آبي

ديمي

آيش

(هكتار)

(هكتار)

(هكتار)

1111

1

111

کهک
کهک

فردو

کهک

فردو

نيمه

عميق

عميق

11

11

118

66

فردو

811

111

يافته ها و بحث
ويژگي هاي شخصي و حرفه اي
نتايج حاصل از يافته ها حاكي از آن است كه ميانگين سني جامعه نمونه ( 18/16سنتي) و( 11/11نوين) است .متوسط
سرانه اراضي كشاورزيبا روش نوين  1/1هکتاراست كه همه زمينهاي آنها آبي مي باشد .متوسط بعد خانوار  1/9و متوسط
درآمد ماهيانه كشاورزان  111هزار تومان در ماه براي كشاورزان نوين و  891هزار تومان براي كشاورزان سنتي است.از
نظر تحصيالت بيشترين افراد در طبقه ديپلم به باال در جامعه كشاورزان نوين با ميانگين سطح سواد  16/1و كشاورزان
سنتي در سطح ابتدايي با ميانگين سطح سواد  18/19بوده اند.

متغيرهاي مؤثر در پژوهش
در پژوهش حاضر با استفاده از طيف  1گزينه اي ليکرت به تحليل نظر سنجي و تبيين متغيرهاي مؤثر در روش هاي
نوين آبياري پرداخته شده است (خيلي زياد= ،1خيلي كم= )8كه وضعيت اين متغيرها در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  . 8آمار توصيفي( طرز تهيه شاخصها)
يافته ها (گويه ها)
شاخص

جامعه کشاورزان
سنتي

جامعه کشاورزان سنتي

يافته ها (گويه ها)

ميانگين

تأثيرات اقتصادي

دستيابي به وام
تنوع بخشي به محصول

8/91
1/19

معيار
8/81
1/91
1/91
1/11
1/99
1/89
1/99
/18
/11

روش نوين

جامعه کشاورزان اجرا کننده
روش نوين

تأثيرات اقتصادي

آشنايي با ارزش روشها
افزايش توليد
افزايش درآمد
كاهش هزينه توليد
بهبود كيفيت محصول
استفاده بهينه از آب
جذب گروههاي كم درآمد

8/68
1/11
1/18
1/11
1/18
1/61
1/69

انحراف

شاخص

جامعه کشاورزان اجرا کننده

افزايش توليد
افزايش درآمد
كاهش هزينه هاي توليد
افزايش پس انداز
جذب گروههاي كم درآمد
بهبود كيفيت محصول
افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي
استفاده بهينه از آب موجود
تنوع بخشي به محصوالت
دستيابي به وام
افزايش راندمان آبياري
كاهش مصرف آب
دسترسي به كارشناسان

ميانگين

انحراف معيار

1/11
1/88
1/91
1/19
1/86
1/91
1/88
1/69
1/11
8/69
1/69
1/66
1/98

1/91
1/98
1/18
1/16
1/68
1/11
1/18
1/81
1/18
1/91
1/81
1/11
1/99

نيمه
عميق
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يافته ها (گويه ها)
شاخص

جامعه کشاورزان
سنتي

جامعه کشاورزان سنتي

يافته ها (گويه ها)

ميانگين

تأثيرات اجتماعي

ميانگين

انحراف معيار

نقش مروجان در آموزش روشها
تأثير بر كيفيت كار كشاورزي

1/19
1/91

8/11
1/11

كاهش مهاجرت
امنيت شغلي
افزايش آگاهي از شغل
خالقيت در توليد محصول
دسترسي به ابزار
افزايش اشتغال
ماندگاري در روستا
پيشرفت روستا
رضايت از روشها
تمايل به كشاورزي

1/89
1/11
1/18
1/11
1/68
1/81
1/91
1/19
1/61
1/91

1/18
1/98
1/91
1/11
1/81
1/19
1/11
1/81
1/11
1/16

معيار

8/16
1/98
1/91
1/11
1/91
1/96

روش نوين

جامعه کشاورزان اجرا کننده
روش نوين

تأثيرات اجتماعي

ميزان آگاهي
تمايل به جايگزيني
ماندگاري در روستا
افزايش اشتغال
كاهش مهاجرت
تمايل به استفاده از اين روشها

8/69
1/18
1/11
1/18
1/11
1/11

انحراف

شاخص

جامعه کشاورزان اجرا کننده

تحليل يافته هاي تحقيق
براي بررسي نگرش كشاورزان سنتي و نوين پيرامون آثار اقتصادي و اجتماعي اجراي روش هاي نوين آبياري از آزمون T

تک نمونه اي (آزمون مقايسه ميانگين يک جامعه با يک عدد) استفاده شده است.
جدول  .9نگرش کشاورزان سنتي پيرامون اثرات اقتصادي روشهاي نوين آبياري
شاخص

مؤلفه ها

اقتصادي

آشنايي با ارزشهاي روشها
افزايش توليد
افزايش درآمد
كاهش هزينه هاي توليد
بهبود كيفيت محصول
استفاده بهينه از آب موجود
جذب گروههاي كم درآمد
دستيابي به وام
تنوع بخشي به محصوالت

Test Value = 3
T

Sig

1/16
18/99
11/18
16/88
11/18
18/18
-1/11
6/11
89/11

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/991
1/111
1/111

اختالف ميانگين
1/68
8/11
8/18
8/11
8/18
8/61
-1/11
1/911
8/19

حد پايين
1/96
8/88
8/81
8/11
8/16
8/18
-1/81
1/16
8/88

حد باال
8/81
8/19
8/19
8/91
8/11
8/69
1/16
1/68
8/11

نتايج نگرش كشاورزان سنتي پيرامون اثرات اقتصادي روشهاي نوين آبياري درجدول  8گوياي اين مطلب است كه از
ديدگاه آنان اين روشها در كليه گويه هاي فوق اثر مثبتي دارند .بدين معني كه بجز گويه "جذب گروههاي كم درآمد"
ساير گويه هاي اجتماعي تفاوت معني داري را با حد متوسط نشان مي دهند.
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جدول  .4نگرش کشاورزان سنتي پيرامون اثرات اجتماعي روشهاي نوين آبياري
شاخص

اجتماعي

مؤلفه ها
ميزان آگاهي
تمايل به جايگزيني
ماندگاري در روستا
افزايش اشتغال
كاهش مهاجرت
تمايل به استفاده از اين روشها

T

Sig

11/11
11/81
11/86
11/19
81/11
18/86

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

Test Value = 3
اختالف ميانگين
8/11
8/89
8/89
8/81
8/81
8/91

حد پايين
8/819
8/11
8/19
8/11
8/88
8/91

حد باال
8/91
8/19
8/19
8/18
1/11
8/11

نتايج حاصل از جدول  1نشان مي دهد كه از نگاه كشاورزان سنتي كليه گويه ها تفاوت معني داري با حد متوسط دارند.
بدين معني كه اجراي روشهاي نوين آبياري از نگاه كشاورزان سنتي در بعد اجتماعي تأثير مثبتي بر روي گويه هاي
"ميزان آگاهي" " ،تمايل به جايگزيني" " ،ماندگاري در روستا" " ،افزايش اشتغال" " ،كاهش مهاجرت" " ،تمايل به
استفاده از اين روشها" داشته است.
جدول  .3نگرش کشاورزان نوين پيرامون اثرات اقتصادي استفاده از روشهاي نوين آبياري
شاخص

شاخص

اقتصادي

افزايش توليد
افزايش درآمد
كاهش هزينه هاي توليد
افزايش پس انداز
جذب كشاورزان كم درآمد
بهبود كيفيت محصول
افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي
استفاده بهينه از آب موجود
تنوع بخشي به محصوالت
دستيابي به وام
افزايش راندمان آبياري
كاهش مصرف آب
دسترسي به كارشناسان
نقش مروجان در آموزش روشها
تأثير بر كيفيت كار كشاورزي

T

Sig

19/99
18/81
81/89
88/91
-9/81
81/11
89/11
98/11
88/68
88/68
811/81
119/11
16/88
81/11
81/11

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

Test Value = 3
اختالف ميانگين
8/11
8/88
8/91
8/19
-1/91
8/91
8/88
8/69
8/11
1/69
8/69
8/66
8/98
8/19
8/91

حد پايين
8/89
8/11
8/98
1/61
-1/99
8/11
8/89
8/61
8/16
1/18
8/61
8/69
8/16
1/16
8/11

حد باال
8/16
8/11
8/18
8/18
-1/11
8/96
8/19
1/18
8/81
8/81
1/11
1/11
8/11
8/11
8/91

نتايج حاصل از جدول شماره  1ميزان اثرگذاري استفاده از روشهاي نوين آبياري را از نظر كشاورزان استفاده كننده از اين
فناوري نشان مي دهد .همان گونه كه از نتايج استنباط مي گردد روشهاي نوين آبياري در بيشتر متغيرهاي اقتصادي
داراي تأتير مثبت و معني داري بوده است.بطوريکه ميتوان اين اثرات را در زمينه ي افزايش توليد و درآمد ،كاهش
هزينه ،افزايش سرمايه گذاري،افزايش بهره وري و افزايش كيفيت فعاليت هاي كشاورزان بسيار قابل اهميت دانست .اما
در اين ميان بيشترين تأثير گذاري را ميتوان در متغير كاهش مصرف آب،افزايش راندمان آبياري و متغير استفاده بهينه از
آب موجود بيان نمود.همچنين كمترين اثر گذاري در متغير جذب كشاورزان كم درآمد مي باشد.
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جدول . 1نگرش کشاورزان نوين پيرامون اثرات اجتماعي روشهاي نوين آبياري
شاخص

اجتماعي

شاخص
كاهش مهاجرت
امنيت شغلي
افزايش آگاهي از شغل
خالقيت در توليد محصول
دسترسي به ابزار
افزايش اشتغال
ماندگاري در روستا
پيشرفت روستا
رضايت از روشها
تمايل به كشاورزي

T

Sig

89/18
11/11
11/16
89/86
99/99
81/61
81/16
91/91
69/89
88/11

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

Test Value = 3
اختالف ميانگين
8/89
8/11
8/18
8/11
8/68
8/81
8/91
8/19
8/61
8/91

حد باال
8/88
8/89
8/11
8/18
8/66
8/81
8/91
8/61
8/61
8/91

حد پايين
8/11
8/88
8/16
8/81
8/11
8/11
8/11
8/96
8/61
8/19

نتايج حاصل از جدول شماره  9ميزان اثرگذاري استفاده از روشهاي نوين آبياري را از نظر كشاورزان استفاده كننده از اين
فناوري نشان مي دهد .همان گونه كه از نتايج استنباط مي گردد روشهاي نوين آبياري در بيشتر متغيرهاي اجتماعي
داراي تأتير مثبت و معني داري بوده است.بطوريکه ميتوان اين اثرات را در زمينه ي رضايت از اجراي روشها ،دسترسي به
ابزار اجرا،تأثير در پيشرفت روستا ،تمايل به كشاورزي و افزايش آگاهي از شغل كشاورزي بسيار قابل اهميت دانست .اما
در اين ميان بيشترين تأثير گذاري را ميتوان درمتغير رضايت از اجراي روشها،دسترسي به ابزار كار و متغير تأثير در
پيشرفت روستا بيان نمود .همچنين كمترين اثر گذاري در متغير افزايش اشتغال مي باشد.
جدول  .1مقايسه تأثيرات اقتصادي و اجتماعي بكارگيري دو نوع سيستم آبياري سنتي و نوين
اختالف ميانگين

تفاوت خطاي Sig. (2-
انحراف از معيار )tailed

-/81818

/1888

/111

189

-1/881

انحراف از

معيار

معيار
/11116

/11191

1/81

881

-/81818

/1186

/119

898/618

-1/111

/11999

/81861

1/88

816

سنتي
نوين

-/81111

/9161

/181

189

-1/118

/19896

/99618

1/81

881

سنتي

-/81111

/19818

/181

899/811

-1/111

/18911

/18118

1/18

816

نوين

اقتصادي اجتماعي

df

t

خطاي

انحراف

ميانگين تعداد

شيوه آبياري

ميانگين

تحليل فرضيه تحقيق
از آنجا كه تأثيرات اجتماعي و اقتصادي از ميانگين متغيرها بدست آمده است و اين متغيرها كمي هستند ،لذا با توجه به
اينکه روش هاي نوين و سنتي وابسته هستند از روش  tمستقل براي اين مقايسه استفاده مي شود.متغير مستقل تأثيرات
اقتصادي-اجتماعي درسطح اسمي طرح شده ،از طرف ديگر متغير وابسته روش هاي نوين و سنتي آبياري درسطح فاصله
اي سنجيده شده است .بنابراين ازتکنيک آماري tدو نمونه مستقل) (independent sample T-Testبراي آزمودن
اين رابطه استفاده شده است .فرضيه هاي آماري به ترتيب زير نوشته مي شود:
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فرضيه صفرH: P = 0فرضيه يکH: P > 0

در فرضيه صفر ،فرض ما اين است كه هيچ گونه رايطه اي بين تأثيرات اقتصادي-اجتماعيوروش هاي نوين و سنتي
آبياري وجود ندارد و فرضيه مقابل بيانگر وجود ارتباط بين اين دو متغير مي باشد.
جدول شماره  9مقايسه بين تأثيرات اقتصادي و اجتماعي استفاده از روش هاي سنتي و نوين را نشان مي دهد .براساس
جدول باال ميزان فراواني كشاورزان سنتي 881نفر و ميانگين اقتصادي آن( )1/81و اجتماعي آن ( )1/81است .ميزان
فراواني كشاورزان اجرا كننده روش هاي نوين 816نفر و ميانگين تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن به ترتيب ( 1/88و
 )1/18است .مقدار معني داري  Sigدر روش سنتي در زمينه تأثيرات اقتصادي و اجتماعي به ترتيب( ) 1/111و
( )1/181و در روش نوين اين ميزان به ترتيب ( )1/119و ( )1/181مي باشدكه با توجه به اين كه كمتر از مقدار /11مي
باشد ،ارتباط معنادار بين تأثيرات اقتصادي و اجتماعي با روش هاي سنتي و نوين را تائيد مي شود .ميزان  tدر روش
سنتي در زمينه تأثير اقتصادي ( )-1/881ودر زمينه تأثير اجتماعي( ) -1/118است .اين ميزان در روش نوين در زمينه
تأثيرات اقتصادي و اجتماعي به ترتيب ( )-1/111و ( )-1/111مي باشد .لذا ،ارتباط معناداري بين تأثيرات اقتصادي و
اجتماعي با روش هاي سنتي و نوين وجود دارد .با توجه به منفي بودن ميزان  ،tميزان ميانگين تأثيرات اقتصادي و
اجتماعي آبياري نوين بيشتر از آبياري سنتي است.

نتيجه گيري
كمبود نيروي محركه در بخش كشاوزي از مشکالت قديمي و هميشگي اين بخش بوده و جزو عواملي محسوب مي شد
كه نيازمندي كشور را به واردات فراورده هاي كشاورزي افزايش داده است .حضور كمرنگ تکنولوژي و دانش روز
مسئلهاي است كه از آن به عنوان چالش اصلي فراروي كشاورزي در ايران عالوه بر ايجاد بستري جهت حضور جدي تر
دانش روز ،به اقتصادي شدن سرمايه گذاري در اين بخش ،به ارتقاء بهره وري در آن كمک شاياني خواهد كرد .بحران
مکانيزاسيون و يکپارچه نبودن اراضي يک معضل اجتماعي-اقتصادي در كشور است كه موجب مي شود مساحت هاي
كشت  ،قادر به تأمين درآمدهاي الزم نشوند .در اين صورت كشاورزان توان تأمين مايحتاج زندگي خود را نداشته و زمينه
براي مهاجرت آنها فراهم مي شود .كمبود آب در برخي روستاهاي منطقه مورد مطالعه و عدم توجه برخي كشاورزان به
استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشارو كاهش زمينهاي زير كشت از  9911هکتار درسال  8818به ميزان 1111
هکتار در سال (8861اين در حالي است كه تعدادكشاورزان از  8918خانوار كشاورز در سال  8818به  1111خانوار در
سال  8861افزايش يافته است) ،محققين را بر آن داشت تا به تحليل ابعاد اجتماعي مؤثر براجراي روشهاي نوين آبياري
پرداخته شود .لذا هدف از اجراي اين تحقيق شناسايي اثرات استفاده از روش هاي نوين آبياري در زمينه هاي اجتماعي
براي خانوارهاي كشاورزان بوده است .يافته هاي تحقيق نشان داد كه سطح درآمد آنها به طور متوسط ( 111نوين) و
( 891سنتي) هزار تومان در ماه است .از نظر سطح سواد بيشترين افراد در طبقه ديپلم بوده اند .مهمترين گويه هاي
اجتماعي دراين تحقيق طبق جدول شماره ( )1رضايت از اجراي روشها ،دسترسي به ابزار اجرا ،تأثير در پيشرفت
روستا،تمايل به كشاورزي و افزايش آگاهي از شغل كشاورزي و گويه هاي اقتصادي ،كاهش مصرف آب،افزايش راندمان
آبياري،استفاده بهينه از آب موجود،افزايش توليد و درآمد،كاهش هزينه،افزايش سرمايه گذاري،افزايش بهره وري و
افزايش كيفيت نيروي كار كشاورزي بوده است .اما در اين ميان بيشترين تأثير گذاري را ميتوان در متغير رضايت از
اجراي روشها،دسترسي به ابزار كار و متغير تأثير در پيشرفت روستاو كمترين اثر گذاري در متغير افزايش اشتغال مي باشد.
در زمينه تأثيرات اقتصادي نيز كاهش مصرف آب با باالترين ميزان  tو جذب كشاورزان كم درآمد با كمترين ميزان tدر
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اجراي روش هاي نوين اثرگذاري داشته اند  .همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عوامل مؤثر در رضايت كشاورزان از اين
روشها ،صرفه جويي درمصرف آب به علت تلفات كم آب آبياري و امکان آبياري كم و ميکرو ،عدم نياز به تسطيح در
زمين هاي داراي پستي و بلندي،كاهش هزينه كارگر آبياري نسبت به روش هاي سطحي ،اندازه گيري و كنترل آسان
منابع آب درآبياري،كنترل دما و رطوبت گياه ،امکان كاربرد انواع كودها،آفت كشها و اصالح كننده هاي خاک به شکل
سريع ،اقتصادي،آسان و موثرهمراه با آب آبياري ،افزايش محصول ،كاهش زيان وارده به گياه در اثر شوري آب ،جلوگيري
از رويش علف هاي هرز ،صرفه جويي در انرژي ،باال بودن بازده آبياري و كيفيت نيروي كار ،باال رفتن راندمان توليد و
افزايش درآمد مي باشند .همچنين در زمينه دسترسي به ابزار ،عواملي مانند اعتبارات دولتي به كشاورزان ( 1/11وام
بالعوض) ،افزايش شركت هاي مجري و طراح روش هاي نوين در مناطق (وجود  1شركت در دهستان كهک) و افزايش
فروشگاه هاي عرضه كننده ابزارها و خدمات مربوط به اين روشها درروستاها ي منطقه دخالت داشته اند.
 با توجه به تأثيرات اقتصادي و اجتماعي بيشتر آبياري نوين بايد به تشويق كشاورزان به استفاده از اين روشها پرداختهو با فرهنگ سازي در زمينه پيامدهاي كم آبي آنها را متوجه آثار مثبت اين روشها نمود .البته توسعه ي اين روشها مي
بايست بر اساس راندمان آبياري در سطح موجود كشت باشد .حتي در صورت افزايش راندمان ،بعضي از سطوح كشت
محصوالت كم بازده كاهش يابد نه اينکه آب صرفه جويي شده به دليل افزايش راندمان آبياري ،منجر به افزايش سطح
زير كشت بيشتر گردد تا امکان ذخيره آب بيشتري در منابع محدود آب به دليل تنش هاي خشکي و خشکسالي فراهم
شود.
 توسعه مشاركت مردم و افزايش تشکا هاي آب بران. بدليل مشکالت ناشي از زندگي در شهرها مانند:بيکاري كشاورزان بدليل عدم دسترسي به آموزش رسمي،باال بودنهزينه هاي زندگي و حاشيه نشيني ،بهترين گزينه جهت ارايه پيشنهاد،افزايش خدمات به روستاها و توجه به بهسازي و
توسعه همه جانبه روستايي مي باشد.از آنجا كه نتايج اين تحقيق نشان مي دهند روستائيان به ماندگاري در روستا تمايل
دارند و از اجراي روشهاي نوين نيز رضايت كامل دارند بنابراين پيشنهاد مي شود به گسترش مکانيزاسيون در روستاها از
طريق آشنا كردن آنها با ابزارهاي به روز و ايجاد فضاهايي براي آموزش كشاورزان توجه ويژه داشت.اين اقدام به
گسترش كارخانجات و كارگاههاي سازنده ابزار و تجهيزات كمک مي كند كه به افزايش اشتغال مي انجامد.
آموزش و بازآموزي كارشناسان دست اندر كار اشاعه اين روشها در مناطقانجام مطالعات منطقه اي و پژوهشهاي سازگار به منظور انطباق تکنولوژي مورد نظر با شرايط اقليمي – اجتماعيمنطقه
برگزاري دوره هاي آموزشي -ترويجي براي كشاورزان و در ضمن آن بازديد از واحدهاي مورد بهره برداري به منظورمشاهده مزيت هاي اقتصادي اين سيستم ها
 به دليل آنکه اكثر كشاورزان بيسواد و يا كم سواد هستند ،لذا ايجاد انگيزه الزم براي جذب نسل جوان و تحصيلکرده بهبخش هاي مشاوره اي براي توسعه و پذيرش فناوريهاي مناسب ضروري است.
با توجه به رابطه معنادار و مثبت بين روشهاي نوين آبياري و كاهش هزينه هاي توليد و افزايش درآمد با ميزان T= 61/81بايد زمينه براي پذيرش روشهاي نوين آبياري در مناطق روستايي فراهم شود .لذا الگوبرداري از كسانيکه از
اين سيستم به گونه اي بهينه استفاده مي كنند ،يکي از راهکارهاي مفيد به نظر مي رسد .افزون بر اين آموزش كشاورزان
از طريق گسترش فعاليت هاي ترويجي توصيه مي شود.
اين روشها در بهبود كيفيت محصول با ميزان  T= 81/11و در تأتير گذاري بر كيفيت كار كشاورزي با ميزان T=81/11نيز اثر معني داري داشته است.لذا وجود تسهيالت ويژه براي در اختيار داشتن نهاده ها(كود ،سم)... ،زمينه اي
براي ترغيب كشاورزان ديگر مي شود.با توجه به رضايتمندي كشاورزان به سرمايه گذاري در كشاورزي نوين بايد توجه
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داشت كه با تمام ويژگي هاي آبياري تحت فشار يکي از مهمترين معايب آن كاهش سفره هاي زيرزميني درروستاهاي
پايين دست مي باشد جهت جلوگيري از اين امر اوالً سطح را با توجه به ميزان آب گسترش دهيم و دوماً از ساخت
استخرهاي ذخيره آب بيش از حد نياز جلوگيري شود.
از ميان گويه هاي اقتصادي تأثير كاهش مصرف آب باميزان  T= 119/11بيانگرتوجه اكثر كشاورزان به كم آبي درمتطقه مي باشد.اما علت عدم استفاده از اين روشها توسط برخي ديگر با توجه به فاكتور كمک بال عوض /11درصدي
دولت ،عدم آگاهي نسبت به مسائل اداري و دست و پاگير بودن آن مي باشد .لذا ،ايجاد تسهيالت ويژه براي در اختيار
داشتن ابزار و نهاده ها پيشنهاد مي شود.
 با توجه به كمبود آب در منطقه و عدم توزيع عادالنه آن،بايد نهاده ي آب به عنوان كااليي اقتصادي در نظر گرفتهشود؛بتابراين قيمت گذاري و دريافت آب بها در سطح معادل با ارزش اقتصادي ضروري است.البته اجراي نتيجه بخش
اين سياست مستلزم وجود سيستم نظارتي دقيق است.
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