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چکیده
روند کاهشی میزان منابع آب در کشور ،مسئوالن مربوطه را بر آن داشته تا به توسعه سیستمهای آبیاری نوین در اراض کشاورزی بویژه در نواح
روسیتای اددا کنند این ادداما؛ تاییرا؛ متتفی بر زندی سیاکنان این نواح داشیته اسه هدز از این تت،یب ،بررس ترییرا؛ سیستمهای آبیاری
تته فشار بر نواح روستای دهستان متمد آباد اسه تت،یب حاضر بر اساس هدز کاربردی و بر اساس روش انجا توصیی -تتفیف م باشد جامعه
آماری تت،یب ،دهسیتان متمدآباد وادع در شیسرستان بنآرآباد اسه که شام  51روستا و  5551خانوار اسه از این میان 4 ،روستا ( 133خانوار) که در
آنسا آبیاری تته فشار به اجرا درآمده اسه به بنوان نمونه روستای انتخاب و  13درصد از خانوارهای آن ( 513خانوار) به بنوان نمونه انتخاب شد جسه
یردآوری اطالبا؛ از دو روش کتابخانهای و پیمایشی (پرسشنامه) استیاده شد برای تجزیه و تتفی اطالبا؛ از نر افزار  SPSSو آزمونهای ت تک
نمونهای ،ضیری همآسیت پیرسیون و تتفی ریرسییون اسیتیاده شید براساس نتایح تت،یب ،این سیستمها موج افزایش  13تا  03درصدی تولید
متصیوال؛ کشاورزی شدهاند همچنین ایرا؛ سیستم آبیاری بر معیشه ساکنین روستاها باالتر از متوسط اسه (با سطح معن داری  )3/333که در میان
این ایرا؛ متغیر ترییر صیرفهجوی در مصیرز آب با میان ین  ،4/15مسمترین ایرپذیری از سیستم آبیاری را دارد به بالوه میان دیدیاه مرد نسآه به
بسآود ترییرا؛ آبیاری نوین و بسآود وضعیه ادتصادی رابطه مثآه و معن داری وجود دارد همچنین متغیرهای افزایش درآمد ( ،)37200بازیشه مساجرین
( )37231و افزایش راندمان تولید ( )37500از میان سایر متغیرها دارای ددر؛ پیشبین معن دارتری برای تغییر وضعیه روستائیان م باشند متغیر افزایش
درآمد با ضری بتای  37200بیشترین ترییر را بر متغیر وضعیه روستائیان داشته اسه
واژههای کلیدی :دهستان متمد آباد ،سامانههای آبیاری نوین ،بنآر آباد ،کشاورزان ،نواح روستای
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آب یک از منابع تجدیدپذیر اما متدود جسان به شمار م رود ،که
زندی جوامع بشری را با چالش روبه رو ساخته اسه منط،ه خاورمیانه
از جمفه مناط ،اسه که به شد؛ با مشک آب شیرین مواجه بوده و
بسیییاری از کارشییناسییان پیشبین م کنند که در آینده درییریهای
فراوان بر سیر تصیاح منابع آب شیرین در منط،ه خاورمیانه صور؛
خواهید یرفیه ( )5رونید کنون و پیشبین هیای آینده حاک از نیاز
روزافزون به تولید غذای بیشیتر برای جمعیه در حا یسییترش اسه
که این امر منجر به استیاده از منابع آب و زمینهای مستعد برای شور
شییدن تولید متصییوال؛ زراب خواهد شیید ( )1کمآود آب در اکثر
کشورهای جسان بابث شده اسه که زاربین به جای روشهای سنت
 5و  -2بهترتی اسیتادیار و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستای  ،دانشکده
جغرافیا و برنامهریزی متیط  ،دانش اه سیستان و بفوچستان ،زاهدان ،ایران

از روشهای تته فشار استیاده کنند تا بر مصرز آب کنتر بیشتری
داشته باشند در کشورهای هم که از منابع آب باال برخوردارند بوام
دی ری مانند کمآود کاریر یا بزرگ بودن وسیعه اراض بابث شده تا
روشهای تته فشیار یسیترش یابد بیشیترین اراض تته فشار در
دنییا در اییاال؛ متتیده متمرکز اسیییه کیه بال بر 51میفیون هکتار
م باشید این م،دار بیش از نیم از اراض آب آن کشور ( 1و  )12را
شیام م شیود یسیترش روشهای تته فشار در بعض از کشورها
مانند فنالند ،اسیفوان  ،فرانسیه ،آلمان ،اسیترالیا و به ددری اسه که
ت،ریآا تما اراض ی آب این کشییورها با روشهای تته فشییار آبیاری
م شیود ایران از نرر وسیعه اراض آبیاری تته فشار در ردی 51
دنیا درار دارد ( )54کمآود آب در ایران به بفه درار یرفتن در کمربند
مییان و ناحیه خشیییک ،همواره یک از مشیییکال؛ بنیادی توسیییعه
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کشاورزی بوده اسه براساس شاخص مؤسسه بینالمفف مدیریه آب
و سازمان مف  ،کشور ایران با بتران شدید آب روبروسه ( )55کاهش
منابع آب در کشیییور و افزایش تفیا؛ آب در روشهای مختف آبیاری
سطت  ،لزو توجه به آبیاری تته فشار ،به خصوص آبیاری دطرهای
را افزایش داده اسییه ( )51یک از راهکارهای بسیییار مناسیی برای
مدیریه صییتیح منابع آب در کشییور اسییتیاده از این سییامانه آبیاری
دطرهای در باغها م باشیید ،به نتویکه این سییامانه آبیاری با صییرز
کمترین م،یدار آب و بیشترین نریار؛ موجی صیییرفیهجوی داب
مالحرهای در مصیرز آن م شیوند در ط چند سیا اخیر یسترش
کم این سامانه در ایران روند رو به رشد داشته اسه ،حا آنکه توجه
نکردن به بخش آبیاری و پایش سیامانههای آبیاری دطرهای در کشور
برای شیناسای مسائ و مشکال؛ موجود بابث بروز برخ اشکاال؛
میانند کاهش میزان راندمانهای آبیاری ،کارکرد نادرسیییه سیییامانه،
بمفکرد بسییار ضعی و حت کناریذاری آن از سوی برخ کشاورزان
شده اسه ارزیاب و بررس مسائ و مشکال؛ سامانه آبیاری دطرهای
در ط سیا های اخیر توسط پژوهش ران بسیاری یزارش شده اسه
( 21 ،24و  )20در استان کرمان از سا  51تاکنون  50هزار هکتار از
اراضی کشاورزی تته آبیاری نوین درار یرفته اسه که از این میزان
 52هزار و  013هکتیار ابیاری دطرهای بوده اسیییه با اجرای آبیاری
نوین در هر هکتار  4هزار و  133متر مکع در آب صیرفهجوی شده
اسیه به دلی شیرایط یر و خشک که در شسرستان بنآرآباد حاکم
اسه ،مدیریه منابع آب و مدیریه سیستمهای آبیاری مکانیزه بوده و
همچنین به دلی وجود خشییکسییال در این منط،ه تعدادی از دنوا؛ و
چشیمهها خشک شده و سطح آبهای زیرزمین و آب چاهها به شد؛
کیاهش پیدا کرده و کیییه آب در تعدادی از مناطب نامطفوب شیییده
اسیه و در شیرایط فعف آبیاری غرداب صرفه ادتصادی ندارد چرا که
راندمان آبیاری دطره ای  13تا 11درصد و راندمان سیستم های تته
فشیار53درصید اسیه دهستان متمدآباد در بخش مرکزی شسرستان
بنآرآباد درار یرفته و دارای  51روسییتا م باشیید ( )25ادتصییاد اصییف
روسیتاییان این دهستان از طریب فعالیههای باغداری ترمین م شود
آبیاری این باغها برای صیرفهجوی در مصرز آب و بمفکرد بستر آن
به صور؛ سیستمهای تته فشار م باشد و آبیاری به صور؛ استیاده
از سیستمهای دطرهای م باشد در آبیاری دطرهای تفیا؛ آب از طریب
تآخیر از خاک به بفه کاهش سییطح خیش شییدی خاک به حداد
م رسیید ،همچنین تفیا؛ پخش آب در هوا و یا خیش شییدن شییا و
برگ نیز در این روش وجود ندارد اسییتیاده از این روش بابث کاهش
رویش بف هرز و درنتیجه کاهش مصیییرز آب غیرمیید که توسیییط
بف های هرز به مصییرز م رسیید ،خواهد شیید که در نسایه موج
ایریذاری بر جنآههای مختف زندی روستای در این منط،ه شده که
در نسایه موج بروز تغییرات در زندی نواح روسییتای این منط،ه
شده اسه هدز از این تت،یب بررس ایرا؛ سیستمهای آبیاری نوین

بر روسییتاییان دهسییتان متمدآباد م باشیید لذا این تت،یب به دنآا
پاسخ به این سوا اسه که سیستمهای آبیاری نوین ،چه ایرات را بر
نواح روستای دهستان متمدآباد داشته اسه؟
پیشینه تحقیق

فناوری سییستمهای آبیاری تته فشار در جسان رو به پیشرفه و
تکام اسیه به طوری که روزانه شاهد ورود انواع دطعا؛ جدید (مانند
دطرهچکیانها و فیفترها) در این خصیییوص هسیییتیم یک از اهداز
افزایش سیطح دانش نیروهای کارشناس شاغ در این زمینه طراح ،
نصی و راهاندازی ،نرار؛ بر اجرا و بسرهبرداری از سیستمهای آبیاری
تته فشار اسه
متآوب و همکاران ( )23در پژوهش تته بنوان بررس بوام
بازدارنده و پیشیآرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسیط کشاورزان
(مطالعه موردی :شیسرسیتان بشیرویه در خراسان جنوب به این نتیجه
دسییه یافتند که رابطه معن داری بین میزان اسییت،آا کشییاورزان از
روشهای جدید آبیاری ،نوع اددا انجا شیییده برای جف مشیییارکه
کشیییاورزان ،میزان اهمیه اسیییتیاده از روشهای جدید آبیاری برای
کشیییاورزان ،و بوامی بازدارنده و پیشیییآرنده کاربرد روشهای جدید
آبیاری مزارع بوده اسیه شیآان و کامم ( )53در پژوهش با بنوان
بوام مؤیر در مشیارکه مردم در استیاده از روشهای نوین آبیاری
جسه کاهش مصرز آب در راستای توسعه پایدار متیط زیسه به این
نتیجه رسیییدهاند که بوام بازدارنده روشهای جدید آبیاری شییام :
هزینههای باال ،ضیییع آموزش و بد اطالعرسیییان کاف اسیییه
همچنین توجه به مشارکه در مراح دآ و حین اجرای روشها و نیز
اطالعرسیییان کاف از بوام تشیییویب کننده روشهای نوین آبیاری
م باشد نرری و مناف آذر ( )21در پژوهش با بنوان بررس تطآی،
بوام و موانع پذیرش شیییوههای نوین آبیاری در بین کشییاورزان به
این نتیجه رسیییدند که متغیرهای اجتماب -فرب (سیین ،تتصیییال؛،
شییغ اصییف ) و متغیرهای ادتصییادی (م،یاس مزارع ،مالکیه ماشییین
آال؛ ،ابتآارا؛ دولت ) ،ایرا؛ معناداری در پذیرش سیییستمهای تته
فشییار دارند و به کارییری این روش تسییسی بمفیا؛ آبیاری ،کاهش
هزینهها و صیرفهجوی در مصرز آب را بابث شده اسه و با افزایش
رضیییایه شیییغف آن ،ان یزه ماندیاری را ارت،ا داده اسیییه لیاده و
همکاران ( )55بسرهوری آب آبیاری متصیوال؛ مختف استان بوشسر
را به تیکیک سیامانههای آبیاری مورد بررسی درار دادند نتایح نشان
داد که اسییتیاده از سیییسییتمهای آبیاری دطرهای در اغف موارد بابث
افزایش بسرهوری ادتصیادی شیده اسه مریییان و همکاران ( )55در
م،یالیه بوامی مؤیر بر پیذیرش آبییاری دطرهای توسیییط نخ کاران
شییسرسییتان دشییتسییتان به این نتیجه دسییه یافتهاند که :مسییاحه
نخفستان ،میزان درآمد ،سازیاری فناوری با وضعیه زمین ،دریافه وا
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و تسییسیال؛ ایر مثآه و متغیرهای سیین و تعداد دطعا؛ نخفسییتان ایر
منی و معن داری بر پذیرش آبیاری دطرهای داشتند پیری و همکاران
( )1در م،اله تاییر برهمکنش شیییوری ،خشیییک و چین برداشیییه بر
بمفکرد کم و کیی و کارای سیییوریو بفوفهای در آبیاری دطرهای
زیرسیطت در منط،ه سییسیتان مورد بررس درار یرفه نتایح نشان
داد :بیا افزایش شیییوری و کاهش بمب آب آبیاری بمفکرد و کارای
بفوفه تر و خشییک کاهش یافه اما از این نرر بین تیمار آبیاری کام
و تیمار  01درصد نیاز آب ییاه تیاو؛ معن دار مشاهده نشد هم چنین
بین تیمیارهای آب با شیییوری دو و پنح دسییی زیمنش بر متر تیاو؛
معن داری از نرر تولید بفوفه مشییاهده نشیید نتایح مربو به ایر چین
برداشیه نشان داد م،دار بمفکرد بفوفه تر و خشک در چین دو بستر
از چین او و سو بود
ماراسیین و مشییتا ( )20با همکاری کمیسیییون مف حیامه آب
اسییترالیا ایر تغییر سییامانههای آبیاری را در جسه حیامه بیشییتر مورد
بررسیی درار دادند در پرو ه مذکور ابتدا راندمان سییامانههای آبیاری
مختف اندازهییری و مورد م،ایسه درار یرفه نتایح نشان داد راندمان
کاربرد سییامانههای آبیاری باران کالسیییک بین 13تا  03درصیید و
راندمان آبیاری سامانههای سطت بین  13تا  01درصد متغیر بود در
بسییییاری از موارد راندمان کاربرد سیییامانههای آبیاری باران بیشیییتر
یزارش شییده اسییه یزارش مشییابه وود و همکاران ( )2330راندمان
کیاربرد سیییامیانههای آبیاری غرداب اسیییترالیا را حدود  02درصییید
انیدازهییری و یزارش کردهانید االهیا و ابو هیامور ( )21راهکارهای
افزایش بسرهوری افزایش آب را در دره اردن مورد بررسیی درار دادند
بررس ها نشان داد که راندمان ک آبیاری در دره اردن شام انت،ا و
کاربرد حدود  11درصیید م باشیید راندمان آبیاری سییامانههای آبیاری
سینترپیو؛ بین  05تا  04درصید (وابسته به فشار سامانه) و یکنواخت
توزیع آب بین  0171تا  04درصد اندازهییری شده اسه دآ از اجرای
پرو ه بسینهسیازی مصرز آب در دره اردن راندمان کاربرد سامانههای
آبیاری دطرهای  11درصیید اندازهییری شییده اسییه مسمترین دلی
رانیدمیان پیایین آبییاری دطرهای طراح نامناسییی و یرفت دطره
چکانها ذکر شیده اسیه به طوریکه  41درصید سامانههای آبیاری
دچیار یرفت دطره چکیان شیییدهاند ریاس و همکاران ( ،)2354در
مطالعه پذیرش فناوری آبیاری نوین در کشییور غنا اشییاره کردهاند که
متغیرهای دسییترسیی نداشییتن به منآع مال  ،ریسییک دیمت باالی
متصییوال؛ و نآود حمایههای سییازمان از جمفه بام های مؤیر بر
بد پذیرش فناورری آبیاری تته فشار در این کشور م باشد ل هو
و همکاران ( )20در م،اله شناسای تغییرا؛ در جریان بازیشه آبیاری
بیا تکنولو ی بیه تیدریح تسیییسیی آب صیییرفهجوی با اسیییتیاده از
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 HYDRUSبرای میدیریه منابع آب منط،های به این نتایح دسیییه
ییافتند که :که برای سیییا های  ،5553ضیییری جریان آبیاری برای
آبیاری سی  3713بود این نشان م دهد که  ٪13آب مورد استیاده در
آبییاری بیه بنوان تخفییه در پیایینترین سیییطح آب درار م ییرد با
افزایش کمآود آب ،میزان آبییاری کیاهش ییافیه ،در حال که آبیاری
دطرهای با اسیتیاده از مال پالسیتیک شد؛ یافه ضری جریان آب
آبییاری در سیییا هیای  2353و پش از آبیاری سییییالب از  3744در
سیییا های  2333تا  3714و در آبیاری دطرهای  3742تا  3721کاهش
یافه با سی،و شیدید ،آبیاری برای ت،ویه شوری خاک در منط،ه به
اندازه کاف نآود برنامه آبیاری اخیر نیازمند کاهش بیشیییتر در میزان
آبیاری اسه
به طور کف نتایح تت،ی،ا؛ ذکر شییده به کاهش هدر رفه آب با
اسیییتییاده از روشهای نوین آبیاری اشیییاره دارد و ذخیره آنرا (بد
هدررفه) ،حدود  13تا  03درصد نشان م دهند در بسیاری از مناطب
کشییور در مورد سیییسییتمهای آبیاری تته فشییار مطالعا؛ متعددی
صیور؛ یرفته اسه اما ،در منط،ه مورد مطالعه ،هی پژوهش در این
زمینه در صور؛ ن رفته اسه در شک  ، 5مد میسوم تت،یب آمده
اسه مطابب شک  ،5سیستمهای آبیاری نوین موج ایرا؛ مختفی
بر زندی روسییتاییان م شییود که در صییور؛ تت،ب آنسا بابث بسآود
کف وضعیه زندی روستاییان خواهد شد

مواد و روشها
در پژوهش حاضیر روش تت،یب براسیاس هدز کاربردی اسه و
براسییاس روش انجا  ،توصیییی -تتفیف م باشیید جسه یردآوری
اطالبا؛ آن در بخش نرری از منابع اسیینادی و در بخش بمف از
روش پیمایشی مآتن بر توزیع پرسیشینامه و مشیاهده مست،یم بسره
یرفته شیده اسیه جامعه آماری تت،یب دهسیتان متمدآباد اسه که
دارای  51روسیتا 5551 ،خانوار و  1110نیر اسه با توجه به اینکه در
 4روستا ،از شیوههای آبیاریهای نوین مورد استیاده درار یرفته اسه،
لذا این  4روسییتا به بنوان نمونه مورد بررسیی درار یرفه که شییام
 133خانوار و  511نیر اسیییه بعد نمونهییری براسیییاس تعداد خانوار
اسه با توجه به امکانا؛ تت،یب 13 ،درصد خانوارها یعن  513خانوار
به بنوان نمونه انتخاب شید سی ش پرسیشنامهها به صور؛ تصادف
سیاده در میان سیرپرستان خانوار آن روستا به تعداد مشخص شده که
براسییاس جمعیه هر روسییتا تخصیییص داده شییده و در جدو  5به
جزئیا؛ آن اشاره شده اسه ،توزیع یردید جدو  5در زیر آمده اسه
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق :اثرات مختلف آبیاری نوین (یافتههای تحقیق)1931 ،
Figure 1- Conceptual Model of Research: Different Effects of New Irrigation

جدول  -1روستاهای نمونه تحقیق
Table 1- Sample villages of research

نمونه

جمعیت

تعداد خانوار

روستا

Sample

Number of
Population
186

Number of
households
57

Village

31

231

104

29

250

77

39

188

62

150

955

300

51

محمود آباد
MahmudAbad

هادی آباد
HadiAbad

قنات کالنتر
GhanatKalantar

امیرآباد
AmirAbad

 4روستا
4 village

در تت،یب حاضر برای تجزیه و تتفی دادهها از نر افزار
و با توجه به م،یاس سنجش متغیرها از ضری همآست پیرسون و
تتفی ریرسییون و آزمون  Tتک نمونهای ،مورد استیاده درار یرفته
اسییه در این تت،یب ،ابزار یرداوری اطالبا؛ ،پرسییشیینامه مت،ب
SPSS

سیاخته اسیه برای تعیین روای پرسیشینامه از نررا؛ کارشییناسان
اسیییتییاده و روای آن تیایید شییید همچنین جسه بررسییی پایای
پرسیشینامه از آزمون آلیای کرونآا اسیتیاده شد که نتیجه آن 3704
بدسه آمد

تحلیلی بر اثرات سامانههاي آبیاري نوین بر نواحی روستایی ...
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جدول  -2مؤلفهها و متغیرهای تحقیق
Table 2- Components and research variables

شاخصها

گویه و معرف
میزان رضایه از درآمد

ابعاد
اقتصادی

Income satisfaction rate

وضعیه ادتصادی

وسعه زمین های زیر کشه (هکتار)

Economic

Econoomic
situation

)Cultivated lands (hectares

وسعه زمین های تته آبیاری دطره ای (هکتار)
)Land under drip irrigation (hectares

میزان رضایه از باالبردن وضعیه ادتصادی خانوار
Satisfaction with raising the economic status of the household

میزان افزایش متصو نسآه به دوره های دآ
Product increase compared to previous periods
افزایش راندمان تولید Increase production efficiency

میزان ترییر در تولید متصو به لتاظ کیی و کم
The extent of impact on product production in terms of quality and quantity
میزان رضایه از آبیاری نوین Satisfaction rate with modern irrigation

وضعیه اجتماب
Social situation

افزایش رفاه خانواده Increase family well-being

اجتماعی
Social

بسآود کیییه زندی Improve the quality of life
کاهش ان یزه مساجر؛ از روستا Decreased motivation to migrate from the village

وضعیه متیط

افزایش کیییه متصوال؛ Increase the quality of products

Environmental
situation

کاهش مشکال؛ آبیاری Reduce irrigation problems
صرفه جوی در مصرز آب Saving Water

محیطی
Environmental

احیای اراض و باغا؛ موا؛ و بایر Revitalization of dead lands and gardens

محدوده مورد مطالعه

شیسرسیتان بنآرآباد از جمفه شیسرستانهای جنوب استان کرمان
اسه که با  135متر ارتیاع از سطح دریا ،از شما به شسرستان جیرفه
و بم ،از جنوب به کسنوج و رودبار جنوب ،از شییر به بم و ری ان و از
غییرب بییه جیییییرفییه میینییتییس ی م ی شییییود ( )5دهسییییتییان
متمدآباد در بخش مرکزی شسرستان بنآرآباد در استان کرمان اسه
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سا  ،5151جمعیه آن 1312
نیر ( 5033خانوار) بودهاسییه ( )25وجود خاک حاصییفخیز و افزایش
تولیدا؛ کشییاورزی که در شیییسر مصیییرز فراوان دارند در رشییید و
شکوفای دهستان مؤیر م باشند در سا های اخیر به دلی مشکال؛
در تامین آب کشاورزی ،سیستمهای آبیاری نوین در اراض کشاورزی
این دهسیتان توسیعه و یسیترش یافته داشته اسه شک  ،2مودعیه
متدوده مورد مطالعه (دهستان متمدآباد) را ایران ،استان و شسرستان
نمایش داده که در زیر آمده اسه
مبانی نظری تحقیق

برای رواج بسرهوری بسینه از منابع آب در وهفه او باید به ترویح
روشهای درسیییه آبیاری و اسیییتیاده از منابع آب پرداخه مت،،ان
معت،دند استیاده از روشهای نوین به افزایش راندمان آبیاری (باران تا

 01درصید و دطرهای تا  51درصید) کمک م کند ،در سییستم آبیاری
باران تا  23درصیید و در سییسیییتم آبیاری دطرهای  1درصیید آب تف
م شود ( )0در حال که در آبیاری مزارع با روش سطت حت با انجا
هزینههای یزاز تسیطیح اراضی  ،راندمان آبیاری از  13درصد تجاوز
نم کند و در روش سنت که اکثر به همین روش آبیاری م شود ،این
میزان حت کمتر از  11درصید اسییه این بدان معن اسییه که ایر از
روشهای آبیاری باران و دطرهای استیاده نکنیم 11 ،درصد آب مزارع
از بین م رود و با احتسییاب آب تف شییده در کانا های انت،ا میزان
تفیا؛ از  01درصید نیز تجاوز م کند لذا با اسیتیاده از سیستم آبیاری
تته فشار م توان از تفیا؛ آبیاری جفوییری کرد تا به رشد ادتصادی
و به دنآا آن توسیعه پایدار در همه زمینهها (بویژه در روستاها) دسه
یافه ()0
توسیعه یک ارچه و هماهن در روسیتا با توسیعه کشاورزی شروع
م شود اما به تدریح با آزاد کردن نیروهای کار مورد نیاز سایر بخشها،
اهیداز دی ری را دنآیا م کنید کیه مسمترین آن بآارتند از :بسآود
سیطح زندی از جمفه بسآود درآمد ،اشتغا  ،آموزش ،بسداشه و تغذیه
و مسکن ،کاهش نابرابری در زمینه توزیع درآمدهای روستای  ،کاهش
بد تعاد درآمدها و امکانا؛ ادتصادی بین مناطب شسری و روستای ،
توانمندسازی روستای در تثآیه و تسریع روند پیشرفه در طو زمان
()1
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شکل  -2نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه ()93
Figure 2- Location map of the study area

یعن مازاد تولید کشییاورزی سییآ بسآود نسییآ رفاه ادتصییادی و
اجتماب روسیییتاییان م شیییود ،مناز بستری سیییاخته و از کاالهای
مصییرف باداوا اسییتیاده م کنند ت،اضییای بیشییتری برای خدما؛
اجتماب مانند آموزش و پرورش ،بسداشه بستر ،کانا های آبرسان و
تسیییسیال؛ حمی و ن،ی و ارتآاطا؛ م کنند "کورنتش" این پدیده
یعن بسآود رفاه نسیآ را کمک رفاه م خواند زیرا معت،د اسه که
در نتیجه افزایش مازاد کشیاورزی و افزایش درآمد سطح زندی توده
مرد در منیاطب روسیییتای ارت،ا م یابد ( )50لذا م توان ییه که
تمیا این ایرا؛ مثآیه در نتیجیه تتو در بخش کشیییاورزی نواح
روستای بویژه در زمینه اصالح شیوه آبیاری در اراض کشاوزی اسه
بتران متدودیه منابع آب در کشور و بویژه در استان کرمان و در پ
کاهش بارشها در سا های اخیر تشدید شده و الز اسه راهکارها و
تمسیدان در زمینه مدیریه مصیرز آب اندیشیده شود در صورت که
از سامانههای آبیاری نوین استیاده شود ،هم بابث افزایش بازده آب
مصرف شده و هم موج صرفهجوی آب در بفندمد؛ بدون آیار زیان
بار زیسییه متیط مخرب و یا آیار اجتماب ناش ی از جابجای ح،ابه
در سیدهای احدای و یا حت آسیی رساندن به ح،ابههای تاالبهای
مسم کشور منجر م شود ( )2با توجه به اینکه طرحهای آبیاری نوین
انجا شیده در دهستان متمدآباد ،در سطح خرد یعن نواح روستای
انجا شیده ،لذا جسه ارزیاب ایرا؛ آن ،مست،یماً به بسرهبرداران طرح
که روسیتاییان بودند ،مراجعه شد چرا که به طور ددیب از ایرا؛ مثآه

و منی این طرحها آیاه بوده و اطالبا؛ دسییه او و به روزی در
اختیار مت،ب درار م دهند همچنین با مراجعه به ادارا؛ کشییاورزی
منط،ه ،مشییخص شیید که اطالبا؛ ددیب و به روز از تعداد طرحهای
انجا شده و در دسه انجا نداشته و مت،ب یاهاً با آمار و اردا متضاد
مواجه م شیید براین اسییاس تصییمیم یرفته شیید که مسییت،یم به
بسرهبرداران روسیتای که این طرح را در اراضی کشیاورزی شان اجرا
نمودهاند ،مراجعه شییود همچنین مسمترین هدز تت،یب ،سیینجش و
ارزیاب ایرا؛ طرح بر سییاکنان نواح روسییتای منط،ه بود که جز با
مراجعه مست،یم به روستاییان ،امکانپذیر نآود براین اساس با استیاده
از ابزار پرسییشیینامه به روسییتاهای که این طرح اجرا شییده بود (چسار
روسیتا) ،مراجعه شد و نسآه به سنجش ایرا؛ این طرح اددا شد که
نتیجه آن در بخش زیر ارائه شده اسه

نتایج و بحث
یافتههای تت،یب در دو بخش توصییی و استنآاط ارائه شده که
در زیر آمده اسه
ویژگیهای پاسخگویان

براسیاس یافتهها میان ین سین پاسخیویان  44سا و  01درصد
مرد و  54درصید زن 02 ،درصید متره ( 50درصد مجرد) بودهاند از

تحلیلی بر اثرات سامانههاي آبیاري نوین بر نواحی روستایی ...

نرر وضییعیه تتصیییال؛  51/1درصیید ب سییواد 52/0 ،درصیید دارای
تتصییال؛ ابتدای  51/0 ،درصید سییک  21/0 ،درصد دی فم و 54/0
درصید فو دی فم و  54درصد دارای لیسانش و باالتر بودند به لتاظ
وضییعیه اشییتغا  53/0درصیید به زرابه 21/1 ،درصیید به باغداری،
 41/1درصد زرابه و باغداری 3/0 ،درصد دامداری 1 ،درصد زرابه و
دامداری 1/1 ،درصد اداری و خدمات و  0/0درصد دارای سایر مشاغ
بودند  54/0درصییید افراد دارای آبیاری دطرهای و  1/1درصییید بدون
ابیاری دطرهای هسیتند در جدو  4میان ین سن پاسخ ویان (زن و
مرد)  44سا اسه  01درصد از سرپرستان خانوار مرد و  54درصد از
آنها زن م باشند و از این تعداد  02درصد متره هستند و  50درصد
مجرد م باشند
در جیدو  4بیشیییترین اشیییتغیا در بخش زرابه و باغداری با
میان ین  4171درصید م باشد که دلی آب وجود شرایط آب و هوای
جامعه مورد مطالعه برای این امر م باشید و افراد به صور؛ ورایت از

زمین برخوردارنید کمترین اشیییتغا نیز در بخش اداری و خدمات با
میان ین  171درصد م باشد
جدول  -9ویژگیهای توصیفی پاسخگویان
Table 3- descriptive characteristics of respondents

درصد

جنسیت

Percent
86

Gender

مرد
Man

14

زن
Female

82

متاهل
Married

18

مجرد
Single

جدول  -4درصد اشتغال سرپرستان خانوار
Table 4- Percentage of occupational households

درصد
Percent
10.7

667

مشخصات
Characteristics
زرابه Cultivation

23.3

باغداری Horticulture

45.3

زرابه و باغداری Cultivation and Horticulture

0.7

دامداری Livestock

6

زرابه و دامداری Agriculture and Livestock

5.3

اداری و خدمات Office and Services

8.7

سایر مشاغ Other occupations

اشتغال
Occupations

شکل  -9نمودار درصد اشتغال سرپرستان خانوار
Figure 3- Percentage of occupational occupations of household caregivers
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همچنین بیا توجه به جدو ذی  54/0درصییید از مالکین دارای
سییسیتمهای آبیاری نوین و دطرهای هستند و  1/1درصد از مالکین
فادد آبیاری دطرهای م باشییند و با توجه به دیدیاه روسییتائیان بفه

این امر باال بودن و یران بودن دیمه وسییای و لواز سیییسییتمهای
آبیاری دطرهای م باشد

جدول  -5درصد مالکیت آبیاری قطرهای
Table 5- Ownership percentage of drip irrigation
یافتههای توصیفی Descriptive findings
94.7
5.3

دارای ابیاری دطرهای

وضعیت مالکیت آبیاری قطره ای

Has drip irrigation

Ownership status of drip irrigation

فادد آبیاری دطرهای
No drip irrigation

جدول  -6آزمون تی تکنمونهای آثار سیستم آبیاری قطرهای
Table 6- Single sample t-test of drip irrigation system effects
Test Value = 3

ارزیابی

فاصفه اطمینان 3/51

شاخص

Assurance 0.95

اختالز
میان ین

سطح معن داری

میان ین

م،دار ت

حدباال

حدپایین

Upper
limit
0.86

Low
limit
0.61

0.734

خوبWell

0.90

0.62

0.762

0.000

خوبWell

0.95

0.62

0.783

0.000

3.78

خوبWell

0.81

0.49

0.650

0.000

3.65

8.112

خوبWell

0.68

0.30

0.490

0.000

3.49

5.118

خوبWell

1.08

0.79

0.930

0.000

3.93

12.677

خوبWell

1.64

1.33

1.483

0.000

4.48

18.994

خوبWell

1.71

1.47

1.587

0.000

4.59

26.180

خوبWell

0.78

0.52

0.648

0.000

3.65

9.751

خوبWell

0.91

0.64

0.776

0.000

3.78

11.480

خوبWell

0.79

0.43

0.608

0.000

3.61

6.571

خوبWell

1.50

1.21

1.357

0.000

4.36

18.706

خوبWell

0.993

0.814

0.903

0.000

3.90

19.913

Index
evaluation
خوبWell

Mean
difference

Significance
level

Average

Amount
of T

0.000

3.73

11.705

3.76

10.655
9.228

سیستم آبیاری قطرهای
Drip irrigation

افزایش درآمد Increase revenue

میزان تولید متصو کم و کیی
Quantitative and qualitative
product production

افزایش رفاه خانوار
Increase household welfare

بسآود کیییه زندی
Improve the quality of life

کاهش ان یزه مساجر؛
Decreased immigration
motivation

افزایش کیییه متصوال؛
Increase the quality of products

کاهش مشکال؛ آبیاری
Reduce irrigation problems

صرفهجوی در مصرز آب
Saving Water

بسآود وضعیه ادتصادی مرد
Improving the economic
situation of people

افزایش راندمان تولید
Increase production efficiency

بازیشه ساکنین مساجر؛ کرده
Return of migrated residents

احیای اراض و باغا؛ موا؛ و بایر
Revitalization of barren lands
and gardens

وضعیه ادتصادی (شاخص کف )
Economic situation (general
(index

تحلیلی بر اثرات سامانههاي آبیاري نوین بر نواحی روستایی ...

یافتههای استنباطی
اثرات سیییمییتی ریییاری نویا یر ایعیاد مختگی نیدگی
روستائیان

در آزمون  Tتک نمونهای روش کار به این صور؛ اسه که بدد
 1به بنوان حد متوسط در نرر یرفته شده اسه و دادهها در هر یک
از شیاخصها با این بدد سینجیده شدهاند در آزمون  tتک نمونهای
فرض  H0حاک از برابری با بدد سیییه یا بیشیییتر از (حد متوسیییط)
م باشیید و فرض  H1حاک از بد برابری با حد متوسییط اسییه در
این صور؛ باید از م،ادیر حد باال و حد پایین استیاده کرد که:
هریاه حد باال و پایین مثآه باشد ،میان ین از م،دار مشاهده شده
بزریتر اسه
هریاه حد باال و پایین منی باشد ،میان ین از م،دار مشاهده شده
کوچکتر اسه
بنابراین با اسیتیاده از این آزمون کفیه شیاخصها در سیه سیطح
خوب ،متوسیط و ضیعی ت،سییم بندی م یردند شاخصهای ترییر
سیییسییتم آبیاری بر ادتصییاد زندی روسییتاییان مورد سیینجش درار
یرفتهاند که نتایح بدسه آمده در جدو  5نشان داده شده اسه
نتایح جدو  1نشیان داده اسه که ترییر سیستم آبیاری از سطح
متوسیییط باالتر اسیییه و (با سیییطح معن داری ( )3/333که کمتر از
 )3/31در بین این ایرا؛ آبیاری متغیر تآییر صییرفهجوی در مص یرز
آب بیا میان ین  4/15و سیییطح معن داری  3/333که کمتر از 3/31
م باشد مسمترین ایرپذیری از سیستم آبیاری را دارد
فرض ( )H0حاک از برابری با بدد  1یا بیشییتر تریید م شییود و
فرضیه یک ( )H1حاک از بد برابری با بدد  1رد م شود ،و فرضیه
مورد نرر تریید اسیه برای بررس وضعیه سیستمهای آبیاری از T
تک نمونهای اسییتیاده شییده اسییه (جدو  )0با توجه به اینکه برای
پاسیییخ وی از طی لیکر؛ اسیییتیاده یردیده ،بر این اسیییاس ،حد
متوسیییط آن بدد  1متسیییوب م شیییود به منرور بررسییی تآییر
سییسیتمهای آبیاری نوین بر زندی روسییتائیان از  51یویه استیاده
شییده اسییه و م توان ییه همه یویهها در وزنده حد متوسییط و
بیاالتر بیه دسیییه آوردهاند با توجه به یویههای مورد مطالعه ،یویه
مربوطیه بییه افزایش رفیاه خیانوار بیا مییان ین ( ،)1700میزان تولییید
متصییوال؛ کم و کیی ( ،)1701افزایش رفاه خانوار ( ،)1700بسآود
کیییییه زنییدی ( ،)1711کییاهش ان یزه مسییاجر؛ ( ،)1745افزایش
کیییییه متصیییوال؛ ( ،)1751کییاهش مشیییکال؛ آبیییاری (،)4740
صیرفهجوی در مصیرز آب ( ،)4745افزایش وضعیه ادتصادی مرد
( ،)1711افزایش راندمان تولید ( ،)1700بازیشیییه سیییاکنین مساجر؛
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کرده ( ،)1715احیای اراض و باغا؛ بایر و موا؛ ( )4741باالتر از حد
متوسیط درار دارند و در مجموع وضعیه ادتصادی به بنوان شاخص
کف با میان ین ( )1753باالتر از حد متوسط درار دارد
تأثیر سیییمییتی رییاری طرهای یر وضییعیا ا تدییادی
روستائیان

برای بررس میزان ایریذاری سیستم آبیاری دطرهای بر وضعیه
ادتصادی روستائیان از ضری همآست پیرسون و تتفی ریرسیون
چندیانه خط بسره یرفته شیید همان طور که در جدو  ،0مالحره
م یردد ،مابین سییستم آبیاری با همه ابعاد وضعیه ادتصادی زندی
روسیتائیان بررسی شیده این شیاخص ،در سطح اطمینان  55درصد
رابطۀ همآسیت مسیت،یم معنادار وجود دارد و این بدین معن اسه
که م توان از تتفی ریرسیییون برای پیشبین میزان ایر یذاری هر
یک از ابعاد بررس شده در سیستم آبیاری استیاده کرد
به منرور تعیین رابطه بین متغیرهای تت،یب و توسییعه وضییعیه
ادتصادی زندی روستائیان برای تمام متغیرها از ضری همآست
پیرسیون اسیتیاده شید نتایح به دسه آمده نشان داد که بین تمام
متغیرهیای تت،یب بیا سییییسیییتمهیای آبییاری نوین رابطه مثآه و
معن داری مشاهده شد یعن سیستمهای آبیاری نوین بر بسآود کفیه
متغیرها تاییریذار بوده اسه
در ادامه به تتفی یافتههای تت،یب در آزمون ریرسیون پرداخته
م شییود شیییوه کار در ریرسیییون به این صییور؛ اسییه که ابتدا
معن داری کی مید ریرسییییون مورد آزمون درار ییرد که این کار
توسیط جدو تتفی واریانش ( )ANOVAصییور؛ م ییرد س ش
باید معن داری تک تک ضیرای متغیرهای مست ،بررس یردد که
این کار نیز با اسییتیاده از جدو ضییرای انجا م پذیرد همان یونه
که در جدو تتفی واریانش مد ریرسییون مشیخص اسه میزان
خطای آلیای ( )Sigتتفی واریانش مد ریرسییییون کمتر از میزان
خطای داب دآو ( )3/31و برابر با  3/33م باشید و این نشان از آن
دارد که بین وضعیه ادتصادی زندی روستائیان و سیستم آبیاری در
سیطح اطمینان باالی  55درصد رابطه معنادار وجود دارد همان طور
که در جدو  0نیز مشیاهده م یردد ،میزان همآست بین وضعیه
ادتصادی زندی روستائیان و سیستم آبیاری ،برابر با  3/151اسه که
یک همآست مست،یم و نسآتاً شدید به شمار م آید اما با این همه،
این بعیید بییه تنسییای  ،مجموبیاً توان تآیین  11درصییید از تغییرا؛
(واریانش) شاخص سیستم آبیاری را دارا هستند و حدود  11درصد از
تغییرا؛ این شاخص توسط بوام دی ر تآیین م یردد
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جدول  -7بررسی میزان همبستگی ابعاد اقتصادی با سیستم آبیاری قطرهای
Table 7- Investigating the correlation between economic dimensions and drop irrigation system

کاهش انگیزه

بهبود کیفیت

افزایش رفاه

میزان تولید
افزایش درآمد

مهاجرت

زندگی

خانوار

محصول

Decreased
immigration
motivation

Improve the
quality of
life

Increase
household
welfare

Product
production
rate

Increase
revenue

*0.168

**0.370

**0.374

**0.411

**0.459

0.044

0.000

0.000

0.000

0.000

143

143

143

احیای اراضی
بایر و موات

افزایش راندمان

بازیشه
مساجرین

ضریب همبستگی
Pearson correlation
coefficient

ضری همآست
Correlation coefficient

سطح معن داری
Significance level
تعداد Count

143

143

بسآود وضعیه
ادتصادی

افزایش کیییه
متصوال؛

Improving the
economic
situation

Increase the
quality of
products
**0.388

Revitalization of
barren and dead
lands

Return of
immigrants

تولید Increase
production
efficiency

*0.177

**0.345

**0.414

**0.325

0.035

0.000

0.000

0.000

0.000

143

143

143

143

143

پیرسون

پیرسون

سیستم آبیاری

ضری همآست

Pearson correlation
coefficient

Irrigation
system

ضری همآست
Correlation coefficient

سطح معن داری
Significance level
تعداد Count

جدول  -1میزان تبیین تغییرات متغیر وابسته خرید مجدد به وسیله ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (کیفیت سیستم)
Table 8- the extent of explaining the changes of the dependent variable by re-purchasing by the dimensions of the quality of
)the electronic service (system quality

ضریب تعیین تصحیح
اشتباه معیار Wrong

Adjusted R Square

شده Corrected

0.439

0.305

determinatin
coefficient
0.355

criterion

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

Determination
coefficient

Multiple correlation
coefficient

0.596

1

جدول  -3تحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین ابعاد وضعیت اقتصادی و سیستم آبیاری
Table 9- Analysis of variance of regression model between dimensions of economic situation and irrigation system

درجه آزادی

سطح معنا داری

آمارهF

میانگین مربعات

Significance

F statistics

average of squares

Degrees of
freedom

sum of squares

.000

199.7

389.1

10

889.13

0.193

131

273.25

141

15/512

همانطور که در جدو  5مشییاهده م شییود م،دار احتما ()sig
کمتر از  3731درصید اسه این نشان م دهد که بین افزایش درآمد
و سیستم آبیاری رابطه معناداری وجود دارد
همانطور که در جدو ضیرای شیاخصهای مد ریرسیون نیز
مالحره م شیود میزان ترییر افزایش درآمد بررسی شده در تآیین

مجموع مربعات

مؤلفه ها Factors

ایر ریرسیون
Regression effect

1

بادیمانده
Extant

ک
Total

میزان ترییریذاری سیییسییتم آبیاری نسییآتاً دوی بوده و همان ونه که
ضیری اسیتاندار شدب بتا نشان م دهد ،بین افزایش درآمد و سیستم
آبیاری رابطه مست،یم وجود دارد بعد افزایش درآمد با ضری 3/200
ایریذاری و ددر؛ تآیین زیادی در پیش بین میزان سیییسییتم ابیاری
دارد

667

تحلیلی بر اثرات سامانههاي آبیاري نوین بر نواحی روستایی ...

جدول  -13آمارههای ضرایب مدل رگرسیونی متغیرهای مستقل پژوهش
Table 10- Statistics of the coefficients of the regression model of independent variables of research
t
مؤلفهها
ضریب غیر استاندارد
ضریب استاندارد
سطح معنیداری
Standard
coefficient
Beta

Significance

Factors

Non-standard
coefficient
B

خطای
استاندارد
Standard
error
0.260

2.590

متغیرها Variables

0.069

0.194

افزایش درآمد

0.045

0.000

9.981

0.006

2.789

0.277

0.477

0.714

0.073

0.063

0.471

0.723

0.076

0.055

0.040

0.265

1.119

0.118

0.058

0.065

0.013

-2.521

-0.227

0.042

-0.105

0.060

1.900

0.162

0.051

0.097

0.192

-1.311

-0.142

0.072

-0.094

0.061

1.889

0.178

0.062

0.116

0.019

2.373

0.205

0.041

0.097

0.840

-0.202

-0.016

0.047

-0.010

1

Increase revenue

میزان تولید متصو
Product production rate

افزایش رفاه خانوار
Increase household welfare

بسآود کیییه زندی
Improve the quality of life

کاهش ان یزه مساجر؛
Decreased immigration
motivation

افزایش کیییه متصوال؛
Increase the quality of
products

بسآود وضعیه ادتصادی
Improving economic
situation

افزایش راندمان تولید
Increase production
efficiency

بازیشه مساجرین
Return of immigrants

احیای اراض بایر و موا؛
Revitalization of barren and
dead lands

همچنین نتایح جدو  53نشان داده اسه که از بین ابعاد ادتصاد
زنیدی روسیییتائیان متغیرهای کاهش ان یزه مساجر؛ و بازیشیییه
مساجرین به روسیتا با سییسیتم آبیاری دطرهای همآست دارند ول
م،ییدار بتییا متغیر کییاهش ان یزه مسییاجر؛ منی بوده و این ارتآییا
معکوس بوده اسیه و سایر متغیر ابعاد ادتصادی زندی روستائیان با
سییستم آبیاری همآست ندارند همچنین ،آزمون تتفی ریرسیون
چندیانه نیز انجا شد که ادامه آمده اسه
نتایح آزمون تتفی ریرسیون چندیانه به شیوه همزمان حاک از
آن اسییه که متغیرهای افزایش درآمد ،بازیشییه مساجرین و افزایش
راندمان تولید از میان سایر متغیرها دارای ددر؛ پیشبین معنادارتری
برای متغیر وضیعیه ادتصیادی روستائیان م باشند متغیر افزایش در
امد با ضری بتای  37200بیشترین ترییر را بر متغیر وضعیه ادتصادی

روسیتائیان دارد و بعد از آن بازیشه مساجرین با ضری بتای 37231
بیشیترین ترییریذاری را بر وضعیه ادتصادی روستاییان دارا م باشد
در حیال کیه احییای اراضییی موا؛ و بایر کمترین ترییریذاری را بر
افزایش وضیعیه ادتصادی روستائیان م یذارد زیرا زمینهای موا؛
و بایر در روسیتا بسیار کم م باشد و از طرز دی ر احیای این اراض
موا؛ نیازمند سرمایهیذاری در روستا م باشد

نتیجهگیری و پیشنهادات
افزایش بازده استیاده از آب با توسعه سامانههای آبیاری تته
فشیییار ن،ش مسم در حین منابع آب ،افزایش کیییه متصیییوال؛
تولیدی و کاهش هزینهها دارد
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شکل  -4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه
Figure 4- Multiple regression analysis results

بررس ها و تت،ی،ا؛ متعدد در جسان نشان م دهد که استیاده از
سیستمهای آبیاری تته فشار ،م تواند بالوه بر کاهش مصرز آب،
افزایش تولید متصو داب توجس به همراه داشته باشد در مجموع
نتایح به دسیه آمده از این پژوهش نشان م دهد سامانههای آبیاری
مورد بررس در دهستان متمد آباد به طور میان ین در وضعیه خوب
از نرر کارای و یکنواخت پخش درار دارند
به کارییری سیستم های آبیاری نوین برای کشاورزان ف،یر و کم
سواد ممکن اسه م،رون به صرفه نآاشد این سیستمها دادرند از 13
تا  03درصید افزایش در تولید متصوال؛ کشاورزی را فراهم نمایند
بنابراین با توجه با اسیتیاده از این سیییسییتمها ضمن کاهش فشار بر
منابع آب ،زمینه ارت،ا جسش بسرهوری آب کشاورزی را فراهم کرده
اسه
نتایح ت ت،یب نشیان داده اسه که تآییر سیستم آبیاری بر زندی
روسیتاییان منط،ه از سیطح متوسیط باالتر اسیه و با توجه به سطح
معن داری ( )3/333که کمتر از  3/31این مطف یابه م شییود این
سیییسییتمها موج افزایش  13تا  03درصییدی تولید متصییوال؛
کشاورزی شدهاند

در بین این ایرا؛ آبیاری متغیر تآییر صیرفهجوی در مصرز آب
با میان ین  4/15و سیییطح معن داری  ،3/333مسمترین ایرپذیری از
سیییسییتم آبیاری را دارد همچنین مشییخص شیید که بین متغیرهای
تت،یب (بیا توجیه بیه سیییطح معن داری  51صییید ) رابطه مثآه و
معن دارای وجود دارد
متغیرهای افزایش درآمد ( ،)37200بازیشه مساجرین ( )37231و
افزایش راندمان تولید ( )37500از میان سییایر متغیرها دارای ددر؛
پیشبین معن دارتری برای تغییر وضعیه روستائیان م باشند متغیر
افزایش درآمد با ضییری بتای  37200بیشییترین ترییر را بر متغیر
وضعیه روستائیان داشته اسه
در نسایه براساس نتایح مشخص شد که در منط،ه مورد مطالعه،
اسییتیاده از آبیاری سیینت سییآ افزایش هزینه های آبیاری ،کاهش
راندمان تولید و کاهش کم و کیی افزایش تولیدا؛ شده اسه
جیای زین کردن آبییاری نوین و تته فشیییار (دطره ای) ایرا؛
مثآت بر وضییعیه ادتصییادی و اجتماب روسییتائیان داشییته و سییآ
افزایش درآمیدها یردیده اسیییه همچنین این روش سیییآ احیای
اراض بایر و بازیشه مساجرین به روستا بوده اسه
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یب پیشنساد م شود جسه فراییر شدن،با توجه به یافتههای تت
اسیتیاده از آبیاری های نوین در سطح روستاها موارد زیر مد نرر درار
:ییرد
 آموزش کشیاورزان جسه استیاده صتیح از روشهای آبیاری
نوین
 تخصییص ابتآار به مالکان جسه تجسیز زمینهای کشاورزی
به تجسیزا؛ آبیاریهای نوین
 آیاه و توجیه کشییاورزان نسییآه به اهمیه کمآود آب به
خصوص در سا های اخیر با وجود خشکسال های پ در پ
 ابطییای وا و کمییکهییای بالبوض و بریزاری دورههییای
 زمینه به کارییری روشهای جدید آبیاری توسییط، آموزشیی
کشاورزان که فادد بضابه مال کاف برای ترمین هزینههای
اجرای روشها هستند
 بیا هدز تشیییویب کشیییاورزان برای کاربرد روشهای جدید
 اجرای برنامههای آموزشیی در این،آبیاری در مزارع و باغا؛
زمینه پیشنساد م یردد

همچنین نتایح نشیان م دهد که اسیتیاده از سیستمهای آبیاری
 باال، سآ افزایش درآمد خانوار،نوین بالوه بر کاهش هدر رفه آب
 کاهش،  افزایش سطح رفاه و کیییه زندی،رفتن کیییه متصوال؛
مسیاجر؛هیا و احیای زمینهای بایر م یردد در نتیجه اسیییتیاده از
سیییسییتمهای آبیاری نوین بر وضییعیه زندی ادتصییادی روسییتائیان
ایرا؛ مثآت داشته اسه
ا؛ جدید نشان،ی،الآته این نکته را نیز باید ییه که بعض از تت
م دهد یسیترش سیامانه نوین آبیاری به صرفهجوی در مصرز آب
کشییییاورزی منجر نم شیییود و معموال بسره برداران برای جآران
سیرمایهیذاری در این نوع سامانههای یراندیمه به یسترش سطح
کشیه (بموما در نواح خشیک و شیکننده) دسه م زنند و این به
معنای ناپایداری وضعیه ادتصادی روستاها در آینده اسه
) و (پری5154 ، یب (فراهان،یب بیا تت،همچنین نتیایح این تت
ه داشیته و به نتایح یکسان دسه یافتند و هر،) مطاب5154 ،پیشیآر
دو نتیجه یرفتند که اجرای روشهای آبیاری نوین با مالحرا؛ الز
و میدیرییه مناسییی م تواند بابث افزایش راندمان آبیاری و تولید
متصوال؛ بیشتر شود
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Introduction: Reducing water resources in the country and increasing water loss in different methods of
irrigation have increased oriented the attention to pressurized irrigation, especially drip irrigation. One of the most
suitable solutions for proper water resources management in the country is applying drip irrigation system in
gardens. The village of Mohammad Abad is located in the central part of Anbarabad Township and has 15 villages.
The main economic activity is horticultural practices there. Water losses due to soil evaporation are minimized in
pressurized irrigation due to the decrease in the level of soil wetting, as well as the loss of water distribution in the
air or soaking the foliage by this method. The use of this method reduces the growth of weeds and, consequently,
unwanted water consumption by weeds, which ultimately affects the various aspects of rural life in the area. The
purpose of this study was to investigate the effects of new irrigation systems on villagers in Mohammad Abad
village. Therefore, this research sought to answer the question of what are the consequences of new irrigation
systems in the rural areas of Mohammad Abad.
Materials and Methods: The research method was based on the applied objective and descriptive-analytic
based on the method used. To collect the information in the theoretical part of the documentary resources, in the
practical section, a survey method based on the distribution of the questionnaire and direct observation was used.
The statistical population of the research was Mohammad Abad village with 15 villages, 1113 households and
5358 people. The four villages including 300 households and 955 people which employed modern irrigation
systems were sampled. Next sampling was based on the number of households. According to the research facilities,
50% of households was selected as 150 households. Then, the questionnaires were distributed randomly among
the households' supervisors of the village to the number specified, which was allocated according to the population
of each village. In the present study, SPSS software was used to analyze the data and Pearson correlation
coefficient and regression analysis and one-sample T-test were used to measure the variables. The information
gathering tool was a researcher-made questionnaire.
Results and Discussion: Based on the results, the highest employment in the agriculture and horticulture sector
was at 45.3%, which is due to the climate of the surveyed community, and the land inheritance laws. The lowest
employment rate was in the administrative and service sector with an average of 5.3%. Moreover, according to the
table below, 94.7% of owners have new and drip irrigation systems. Additionally, 13 items were considered to
investigate the effect of new irrigation systems on villagers' life. All items were achieved a weighted average and
higher score. According to the items studied, the target issue was related to increasing the household welfare (3.78),
quantitative and qualitative products (3.76), increasing household welfare (3.78), improving quality of life (3.65),
reducing the motivation of immigration (3.49) , increase in product quality (3.93), reduction of irrigation problems
(4.48), water saving (4.49), increase in the economic situation of people (3.65), increase in production efficiency
(3.78), return of immigrants (3.61), reclamation of abandoned lands (4.46) which all were above-average. Overall,
the economic status as a general indicator with average of 3.90 was also above-average. In addition, there was a
positive and significant correlation between all variables with new irrigation systems. Thus, new irrigation systems
have had a positive impact on the improvement of all variables. The income increase, return of migrants and
increase in efficiency of production seem to be more useful variables for predicting the rural population's economic
status.
Conclusion: Based on the results, applying traditional irrigation increased irrigation costs and reduced the
production efficiency and the quantity and quality of production in our studied region. Modern irrigation has had
a positive effect on the economic and social condition of the villagers leading to increased revenues. Consequently,
this has resulted in the restoration of the abandoned lands and the return of migrants. The results also show that
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the use of new irrigation systems, in addition to reducing water losses, will increase household income, product
quality and the level of welfare and quality of life, reduce migration, and restore the deserted lands.
Keywords: New irrigation systems, Farmers, Rural areas, Mohammad Abad county

