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نوع مقاله: پژوهشی

هاي نوآوري پذیرش کشت نخود پاییزه در شهرستان روانسر، کرمانشاه بررسی ویژگی
(کاربست نظریه راجرز)

3و لیدا شرفی*2، کیومرث زرافشانی1ویسیسعید چراغ

)11/05/99؛ پذیرش: 26/12/98: (دریافت
چکیده

که کشت این استحالیاین در شناخته شده است. ،به دلیل تولید نخود دیمواقع شده، استان کرمانشاه که در شهرستان روانسر 
دهد. لذا طرح جایگزینی نخود پاییزه با زراعت نخود بهاره در دستور کار محصول، عملکرد محدودي را در شهرستان روانسر نشان می

صد از کل تولید نخود دیم در رد20پس از گذشت یک دهه، آهنگ پذیرش نخود پاییزه، تنها کشاورزي قرار گرفته است. گذاراناستیس
کاربست نظریه راجرز در پذیرش کشت نخود پاییزه در میان کشاورزان شهرستان بنابراین هدف از این مطالعه تلفیقی، ،منطقه استاین 

کشاورز با استفاده از 10تعداد نیزدر بخش کیفی.کشاورز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند170تعداد کمیروانسر بود. در بخش 
هاي نظریه نوآوري راجرز) و ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته (بر اساس ویژگیگیري هدفمند برگزیده شدند. دادهروش نمونه

و کیفی به ترتیب از آمار توصیفی و تحلیل محتوا کمیها در بخش تجزیه و تحلیل دادهمنظوربهآوري گردید.نیز مصاحبه عمیق جمع
پذیري، سازگاري، مزیت نسبی و پذیري، آزموناستفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب هر پنج ویژگی نوآورانه نخود پاییزه (مشاهده

پذیري در مراحل پذیري و آزمونهاي مشاهدهها در فاز کیفی نشان داد ویژگیاین، یافته. عالوه براندداشتهریتأثآنپیچیدگی) در پذیرش 
طوربهاند. تري داشتهمهمنقش هاي سازگاري، مزیت نسبی و پیچیدگی در تداوم پذیرش نخود پاییزه ویژگیواولیه تصمیم به پذیرش

شد.دییتأي بر پذیرش، در شرایط نخود پاییزه گانه نوآورهاي پنجکلی، نظریه راجرز در خصوص تأثیر ویژگی

.، نوآوريپذیرش، نظریه راجرزفرایند،کلماتتحلیل ابري: هاي کلیديواژه

.، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایرانزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعیارشد ترویج و آموزش کشاوریآموخته کارشناسدانش١
.کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایراندانشیار گروه ترویج و آموزش ٢
.دانش آموخته دکتري توسعه کشاورزي، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران٣
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مقدمه
سومین عنوانبهنخود ،در بین حبوباترود.ه شمار میدر دنیا بترین منابع گیاهی غنی از پروتئین یکی از مهمعنوانبهحبوبات 

Gaureمحصول در جهان و اولین محصول در میان کشورهاي جنوب آسیا مطرح است ( et al., منبع خوبی از ،). نخود2010
ترین این گیاه، مقاوم).1395فتحی و همکاران، (ست و کیفیت پروتئین آن بهتر از حبوبات دیگر است هاکربوهیدراتپروتئین و 

بر اساس در شرایط خشک داراي بازده اقتصادي بیشتري نسبت به غالت دیم است. باشد وگیاه به خشکی در بین حبوبات می
هکتار بعد از هند و 463000کشت حدودایران با سطح زیر، 2016و کشاورزي در سال خواربارگزارش سازمان جهانی 

,FAO(جهانی نخود قرار داردتن، در رتبه هفتم تولید193000حدود با تولیدوزیر کشتدر رتبه سوم سطحپاکستان

شده است و این استان استان کرمانشاه تولیدایران دریک سوم نخود،دهد هموارهها نشان میدر این میان آمار).2016
استان ها باعث شده تا . این ویژگیداشته استعراق و پاکستان مختلف از جمله باالترین میزان صادرات نخود را به کشورهاي 

همچنین . تأسیس شوداین استانمرکز شوراي ملی نخود ایران در قطب تولید نخود ایران شناخته شده و عنوانبهکرمانشاه 
هکتار و 141520استان کرمانشاه، با سطحی معادل دهد،نشان می94- 95گزارش وزارت جهاد کشاورزي، در سال زراعی 

کیلوگرم در هکتار، از نظر سطح زیر کشت و تولید محصول نخود دیم رتبه 523رد تن، با میانگین عملک73902تولیدي معادل 
در حوزه استان کرمانشاه نیز، شهرستان روانسر با .)1396(احمدي و همکاران، را به خود اختصاص داده استکشوراول 

در سال استان است. این شهرستانهاي کشاورزي در قطبنیترمهمیکی از عنوانبههکتار اراضی زراعی، 63200داشتن 
طور متوسط که بهدادهاختصاص هکتار از سطوح زراعی خود را به کشت نخود دیم15000متوسط طوربه94-95زراعی 

(سازمان جهاد کشاورزي استان شده استروش مکانیزه و در فصل پاییز انجام زراعت بهاره و مابقی بهصورتبهدرصد آن، 80
سنتی بدون استفاده از به روشبومی،ارقاماستفاده از و بابهارنخود در کشتعمل آمده، ه طی تحقیقات ب.)1395کرمانشاه، 

).1392زاده اهري و همکاران، (صادقعملکرد در واحد سطح ذکر نمودکاهشدالیلنیترمهمتوان از جمله آالت را میماشین
هاي باالي اقتصادي و کاهش ، منجر به تحمیل هزینهنیروي انسانیاجراي عملیات زراعی غیر مکانیزه و متکی به،طرفیاز

). مجموع این عوامل در نهایت موجب کاهش سطح، کاهش تولید و 1395شود (کانونی، میکاراننخوددرآمد و نارضایتی 
یکی از راهکارهاي مهم جهت افزایش عملکرد نخود، تغییر تاریخ . شده استشهرستان روانسر کار محدود شدن کشاورزان نخود

,Sadeghipour & Aghaeiکاشت نخود از بهار به پاییز است ( باشد. زراعت بهاره میکاشتبرابردوپاییزهنخود). عملکرد2012
کردن این زراعت، ماشینیزمستان در کنارپاییز و مندي از نزوالت جويبهرهنخود در پاییز، باعث طوالنی شدن دوره رشد و

(موسوي و همکاران، آیددر مقابله با تنش خشکی، کاهش هزینه و افزایش تولید و درآمد نخودکاران به شمار میيمؤثرراهکار 
گرفتههاي صورتمزایا و منافع متعدد و متنوع زراعت نخود پاییزه و تالشرغمبهمسئله این است که در حال حاضر،. )1384

پس از گذشت حداقل یک دهه از معرفی زراعت نخود پاییزه، سطح زیر کشت نخود پاییزه ساالنهچرا ، وزارت جهاد کشاورزي
استان (سازمان جهاد کشاورزي ؟درصد سطوح زیر کشت نخود دیم در شهرستان روانسر است20طور میانگین کمتر از به

تعداد کثیري از قرار نگرفته ون مورد استقبال و پذیرش کشاورزانخود پاییزه چندازراعت نچرا به عبارتی، ).1395کرمانشاه، 
د پاییزه از پذیرش و توسعه زراعت نخواز این رو،دهند؟روانسر زراعت سنتی نخود بهاره را ترجیح میشهرستان نخودکاران 

ناپذیر ضروري و اجتناب، یطیمحستیزهاي متعدد اقتصادي، اجتماعی، زراعی و از جنبه،روانسرشهرستان سوي کشاورزان 
به هاي هرزمبارزه با علفامکان،از نزوالت جوي فصل پاییز و زمستانمنديدلیل بهرهه زراعت نخود پاییزه بچراکهباشد؛ می

آالت امکان استفاده از ادوات و ماشین،بازدهکمفقیر واراضی، کشت دربحران کم آبی، مقابله با خشکسالی وشیوه مکانیزه
ها انجام مطالعات متعددي در زمینه پذیرش و بکارگیري نوآوري). 1398کپور، (پزشحائز اهمیت است غیرهمختلف در زراعت و 

فرایند پذیرش تشریح کننده اند که شدهاي مطرح هاي نظام یافتهها در قالب مدل، تئوري و الگوکه نتایج آنه استگرفت
1997در سال مدل سنتی فرایند پذیرش راجرز که ) 1:ازعبارتندها برخی از این مدل). 1385کرمی و همکاران، د (نباشمی

,Rogers(داندمرحله آگاهی، عالقه، ارزشیابی، آزمون و پذیرش میپنجفرایند پذیرش را شامل وي مطرح شد و  ؛)2003
که اساس این مدل بر سودآوري اقتصادي بنا ) Economic constraints model(ساختار مزرعهاقتصادي یا مدل تنگناي ) 2

سازدآن پذیرش نوآوري را فراهم میتبعبههاي اقتصادي موجبات افزایش سودآوري و بنابراین وجود مشوق؛ گردیده است
و اشاعههاي که این مدل، ترکیبی از مدل) Multipheny model() مدل چند بعدي 3؛)1398(یزدان پناه و همکاران، 
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,Nowakهاي قبلی طراحی شدند (هاي مدلباشند که براي جبران نواقص و نارساییتنگناهاي اقتصادي می ؛ یزدان پناه و 1983
(قربانی کالهی و همکاران، اقتصادي و اجتماعی است ترکیبی از الگوها و متغیرهاي،وهااساس این الگ).1398همکاران، 

,Adjenن (یزآریزي شده توسط) تئوري رفتار برنامه4)؛1388 نیت و رفتار از سه ،بر اساس این تئوريارائه گردید.) 1991
که دوپذیرش فناوري ) تئوري5؛شودمیمتأثرکنترل رفتاري ادراك شده، ومتغیر نگرش نسبت به رفتار؛ هنجارهاي ذهنی؛

,Venkatesh & Davis(و دیویس نکاتشوتوسط  هاي این مدل، پذیرش افراد براي استفاده از فناوريارائه شد. )2000
در راستاي انتقادات وارد شده به مدل راجرزکه ) مدل برتر فرایند تصمیم نوآوري 6؛دهداطالعاتی را مورد سنجش قرار می
، )Knowledge() مرحله دانش1گرفت:در نظررا براي این فرایند چهار مرحله راجرز. نمودسنتی فرایند پذیرش راجرز ارائه 

,Confirmation ()Rogers() مرحله همنواییDecision( ،4() مرحله تصمیمPersuasion( ،3() مرحله ترغیب2 در ).2003
پذیري و گانه نوآوري که شامل مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، آزمونهاي پنجمدل برتر فرایند تصمیم نوآوري راجرز، ویژگی

داراي مزیت نسبی ،کنندههایی که توسط دریافتراجرز معتقد است نوآوريپذیري هستند، داراي اهمیت بسزایی است. مشاهده
ها از سایر نوآوريترعیسرتر و پذیر بوده و پیچیدگی کمتري داشته باشند، آسانو قابلیت آزمون و مشاهدهو سازگاري بیشتر

,Rogers(شوند پذیرفته می هاي نوآوري توسط راجرز، پژوهشگران بسیاري به بررسی این پس از ارائه تئوري ویژگی). 2003
هاي محدودي که در خصوص نخود پاییزه انجام شده، در ابتدا به پژوهشدر ادامه، تئوري در قالب مطالعات گوناگون پرداختند. 

را هاي پذیرش نوآوري مسائل مربوط به کشاورزي ویژگیمطالعاتی که با استفاده از مدل راجرز،به گردد، سپس اشاره می
تراکم کاشت بر ریتأث) 1390و همکاران (حیدري میرزاییزه، یدر خصوص زراعت نخود پای.ند، اشاره خواهد شداهبررسی کرد

، نخود عملکرد هدر کشت پاییزنشان داداین مطالعه نتایجند. دمورد بررسی قرار داراشرایط بهار و پاییز در نخود،عملکرد
,Tutwilerدر همین رابطه، توتویلر (.داشته استباالتري را  گیري هاي کشت نخود پاییزه را بهره) در پژوهش خود مزیت1995

در تر نیروي کار عنوان نمود. جهت برداشت زودتر و هزینه پایینآالتنیماشاز بارش پاییز، عملکرد باالتر، بکارگیري از 
Rimalریمال و همکاران (پژوهشی دیگر،  et al., هند مورد ارزیابی قرار دادند. در را) پذیرش رقم اصالح شده نخود 2015

نیترمهمبا این حال ، یافتهافزایش نخود جدیدارقامنرخ پذیرش سال، 10در طی هاي این محققان نشان داد با اینکه یافته
آنان از وجود ارقام جدید، عدم دسترسی به ارقام اندكاطالع ،نپذیرندهکشاورزانسوياز ارقامپذیرش این هاي محدودیت

عدم دسترسی به ارقام و بذور اصالح شده، عدم دسترسی به اعتبارات، هزینه باالي بذوردسترسی بهمقاوم به آفات، عدم 
,Kanouniکانونی (. بودندرس زود ) نیز در مطالعه خود بیان نمود که نخود پاییزه نسبت به نخود بهاره داراي مزایایی 2016

وري آب، توان به استقرار بهتر گیاه، مقاومت باالتر نسبت آفات (پرندگان و حشرات)، افزایش بهرهاست. از جمله این مزایا می
غذایی و در نهایت تولید کشاورزي پایدار اشاره نمود. همچنین پاتیل و همکاران سالمت خاك، سود اقتصادي بهتر، امنیت

)Patil et al., ) در هند ارقام اصالح شده نخود را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این محققان نشان داد که کشت این ارقام 2016
Verkaartورکارت و همکاران (ر تحقیقی دیگر، ددرصد شده بود. 9/15تا 5/12در فصل پاییز موجب افزایش محصول از  et

al., را بر سطح رفاه کشاورزان اتیوپی مورد واکاوي قرار دادند. نتایج آنان (رقم جدید) ) اثر پذیرش نخود اصالح شده 2017
به داده بود. معناداري درآمد خانوارهاي کشاورز را افزایش و فقر آنان را کاهش طوربهرقم جدیدحاکی از آن بود که پذیرش 

هایی خصوص پژوهشدر درك نسبت به دریافت سود اقتصادي (مزیت نسبی) در پذیرش نوآوري اثرگذار بوده است. عبارتی، 
آسیابکا و اونز ، صورت گرفتهراجرز هاي نوآوري مدل در راستاي پذیرش مسائل مربوط به کشاورزي با استفاده از ویژگیکه

)Asiabca & Owens, نیجریه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنان بیانگر آن است که ) رفتار پذیرش کشاورزان 2002
اي در رفتار پذیرش کشاورزان هاي فناوري مورد نظر، نقش تعیین کنندهویژگیي فردي، منابع اطالعاتی کشاورزان وهاویژگی

Karkiاي که توسط کارکی و همکاران (در مطالعهداشتند.  et al., ) در مورد پذیرش کشاورزي ارگانیک در نپال انجام 2011
رگذاریتأثعوامل از جمله سود اقتصادي و آگاهی از فواید محصوالت ارگانیک (ویژگی مزیت نسبی) کهنشان داد گردید، نتایج 

Jamalجمال و همکاران (عالوه بر این، . شناخته شدندارگانیک محصوالت کشت در پذیرش  et al., در ) در مطالعه خود 2014
عواملی مانند افزایش عملکرد به این نتیجه دست یافتند کهعوامل مؤثر در پذیرش کشت برنج معطر در مالزي خصوص 
در .بوده استمؤثرشباهت کشت با برنج طبیعی (ویژگی سازگاري) در پذیرش کشت برنج معطر مزیت نسبی) و(ویژگی 
گل استان گلستانحفاظت خاك در حوزه آبخیز زرینپذیرش تکنولوژيثر بر ) عوامل مؤ1383حبوبی و همکاران (م،تحقیقی
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و ، قابلیت مشاهدهیريپذآزمونکه بین مزیت نسبی، سازگاري، ندبه این نتیجه رسیدرا مورد واکاوي قرار دادند. این محققان
در داري وجود دارد.و میزان وام دریافتی با میزان پذیرش رابطه معنیخاکورزي، میزان اراضی تحت مالکیتیاتعملپیچیدگی 

بر پذیرش کلزا در شهرستان کرمانشاه دریافت مؤثرخود در خصوص پذیرش عوامل ) در پژوهش1389(قاسمیهمین رابطه، 
بر میزان پذیرش این يداریمعنمثبت و ریتأثبودن، سادگی و سازگاري کشت کلزا رؤیتکه باال بودن مزیت نسبی، قابل 

) در مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر 1395بهبهانی و همکاران (در پژوهشی دیگر در خصوص پذیرش، کشت دارد. 
هاي ادراك شده، در شهرستان دشتستان پرداختند. نتایج بیانگر آن است که از میان ویژگیفشارتحتفناوري آبیاري پذیرش

بینی پذیرش این را بر پیشیرتأثو سازگاري بیشترین پذیريپذیري، پیچیدگی، آزمونبه ترتیب ویژگی مزیت نسبی، مشاهده
ش کشت گلرنگ در در پذیرمؤثرعوامل در خصوص ) 1396(پورنوريآسیمه و نتایج مطالعه در همین راستا،نوآوري داشتند. 

متوسط، به لحاظحدازباالتروضعیتدرگلرنگنسبیمزیتکشاورزان ازدركبیانگر آن است که ،زرقان استان فارس
نیزرؤیتقابلیتنظرازوباالبهمتوسط،پذیريبه لحاظ آزمونپایین،تقریباًپیچیدگیبه لحاظباال،وضعیتدرسازگاري

در پذیرش نوآوري گانهپنجهاي ویژگیکه آن است بیانگر پیشینبندي مطالب جمع.باشدمیباالییبهمتوسطرؤیتداراي
نخود هاي ، درك کشاورزان از ویژگییبه عبارتاست. رگذاریتأث)در مطالعه حاضرمانند نخود پاییزه(کشاورزي هاينوآوري

هاي نوآوري در پژوهش حاضر کاربست ویژگیباشد. لذا براي زراعت این کشت کننده پذیرش آنان ییتواند پیشگوپاییزه می
) 1هدف سهنظریه راجرز در شرایط پذیرش کشت نخود پاییزه در شهرستان روانسر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 

هرستان شپذیري زراعت نخود پاییزه در بین نخودکاران مشاهدهو پذیري نآزمو، پیچیدگی، سازگاري، بررسی مزیت نسبی
) اعتباربخشی 3نوآوري بر پذیرش زراعت نخود پاییزه در شهرستان روانسر؛ گانهپنجهاي نقش هر یک از ویژگی) 2روانسر؛ 

گرفت.هرستان روانسر، مورد واکاوي قرار شنخودکاران هاي پذیرش زراعت نخود پاییزه ویژگی
پژوهشروش 

باشد. در ادامه به تفکیک هر یک کیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردي می- هاي کمیاین تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش
هاي مورد نیاز از نوع در فاز کمی، از نظر چگونگی دستیابی به حقایق و دادهطرح تحقیق ها توضیح داده خواهد شد.از بخش
پذیرش گانه نوآوري هاي پنجویژگیاست. در این مرحله محقق با ارائه آمار توصیفی و با استفاده از مدل توصیفی-پیمایشی

دهستان بدرآباد، 6شهرستان روانسر داراي .پرداختبه تبیین پذیرش زراعت نخود پاییزه در شهرستان روانسر راجرز 
نخود پاییزه دیم و زراعت آبادحسنقلعه و منصورآقایی است. تنها در دو دهستان بدرآباد و ، زالوآپ، قوريآباددولت، آبادحسن

از میان آنجامعه آماريرایج است؛ به عبارتی بیشترین پراکنش نخودکاران پاییزه در این دو دهستان قرار دارند. از این رو 
آباد حداقل براي دومین بار، اقدام به و حسنبدرآبادهايدر دهستان1395-1396که در سال زراعی ی دسته از نخودکاران

نخودکار در 300. بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان روانسر، تعداد ، انتخاب شدنداندزراعت نخود پاییزه نموده
گیري تصادفی ونهبا استفاده از روش نم؛انددر این دو دهستان اقدام به کشت نخود پاییزه نموده1395-1396سال زراعی 

Bartlettگیري بارتلت و همکاران (گیري از جدول نمونهبا بهرهساده و  et al., نمونه آماري عنوانبهنفر 170)، تعداد 2001
راجرز طراحی پرسشنامه، نظریهمنظوربهی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. ها در بخش کمگردآوري دادهانتخاب شدند. 

الگوي اولیه پرسشنامه تدوین و در دو بخش اصلی تنظیم گردید. بخش اول پرسشنامه قرار گرفت ومدنظر،)1971شومیکر (و 
هاي اي نخودکاران پاییزه اختصاص یافت. در بخش دوم پرسشنامه، ویژگیهاي فردي و حرفهسؤال، به ویژگی19با طرح 

سؤال، 11سؤال، سازگاري 12سؤال، پیچیدگی 15یب جهت مزیت نسبی نوآوري مورد بررسی قرار گرفت. به ترتگانهپنج
سنجش روایی صوري و محتوایی ابزار منظوربهسؤال طراحی شد. 5پذیري سؤال و در نهایت جهت آزمون9پذیري مشاهده

استان کرمانشاه و سازمان جهاد کشاورزي بخش زراعت ها در اختیار کارشناسان تحقیق در فاز کمی، تعدادي از پرسشنامه
ن مرکز تحقیقات سرارود کرمانشاه، اساتید گروه ترویج و آموزش اشهرستان روانسر، رئیس شوراي ملی نخود ایران، محقق

نسخه از 30و نخودکاران پاییزه قرار گرفت. جهت سنجش پایایی پرسشنامه، تعداد کرمانشاهکشاورزي دانشگاه رازي
سپس اییزه دهستان سراب نیلوفر واقع در شهرستان کرمانشاه قرار گرفت و تکمیل شد. پرسشنامه در اختیار نخودکاران پ

نتایج حاصل از محاسبه آلفاي صورت گرفت. SPSS16افزارنرمدر ها دادهآلفاي کرونباخ، کدگذاري ضریب محاسبه منظوربه
؛ درك از 84/0است (درك از مزیت نسبی: براي ادامه روند تحقیق مناسب پرسشنامه طراحی شده، نشان داد کهکرونباخ 
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تجزیه و منظوربه.)77/0: یريپذآزمون؛ درك از 86/0: یريپذمشاهده؛ درك از 75/0درك از پیچیدگی: ؛ 82/0سازگاري: 
معیار، ، انحرافهایی نظیر میانگینآماره(متغیرهاآمار توصیفی، SPSS16افزارنرماز گیريبهرهبا ،فازاین ها در تحلیل داده

تفسیريروش ، از روش کیفی (کمیبخش هاي به یافتهیاعتباربخشاطمینان و منظوربهشد.محاسبه)درصدفراوانی،
Interpretive methodدستیابی به اطالعات عمیق و درست از وقایع با توجه به اینکه هدف مطالعات کیفی، . ) استفاده شد

سالیان متمادي به کشت نخود پاییزه نفر از نخودکاران پاییزه بودند که 10جامعه مورد مطالعه در این فاز، است، لذا 
این هاي برتر کشوري و استانی در این زمینه، مطرح بودند. نمونهعنوانبه(بیشترین دفعات کشت نخود پاییزه) و اندپرداخته

عالوه بر این، . شدندانتخابگیري موارد شناخته شده یا معروفاز نوع نمونهگیري هدفمنداز روش نمونهبا استفادهافراد
گیرد. بدین معنا که محقق تا صورت می)Data Saturation(گیري از اشباع دادهتعیین حجم نمونه در مطالعات کیفی با بهره

و اصطالحاً به اطالعات نگرددهاي بیشتر کسب دي از نمونهپردازد که اطالعات جدیزمانی به مصاحبه و انتخاب نمونه می
ها در گردآوري دادهنفر از نخودکاران، به اشباع رسیدند. 10در این تحقیق، محققان با مصاحبه با ، بنابراینتکراري دست یابد

راجرز و شومیکر، با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت. ابتدا فرایند مصاحبه و گروه متمرکز بر اساس مبانی نظریه این بخش
نفر از 10گرفت، از تعداد هاي زراعت نخود پاییزه را در بر میسؤال باز که ویژگی10که صورتنیبدطراحی گردید. 

ها تا زمان مصاحبهنخودکاران شناخته شده در شهرستان روانسر که زراعت نخود پاییزه را بارها تجربه کرده بودند، پرسیده شد. 
ضمن به طول انجامید؛ساعت 17حدودرسیدن به اشباع داده ادامه یافت و هاي جدید ودستیابی به دادهاطمینان از عدم 

ساعت برگزار شد.4نفر از نخودکاران مذکور و به مدت 7کسب اطالعات بیشتر، دو گروه متمرکز با حضور منظوربهاینکه 
) درگیري طوالنی مدت و مشاهده مداوم محقق1نظیر، هاي مختلفی روشازنیز بخش اینجهت افزایش اعتبار در

)Continuous view( .2(نظران) بازبینی توسط صاحبPeer review( .3(کنندگان) بازبینی توسط مشارکتMember check( .
از ز کیفی، از فابهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده ) Trangulation(سازي ) استفاده از تکنیک مثلث4

با استفاده شد. ترسیم تکنیک ابري کلمات نیز ) Word cloud Analysis(و تکنیک تحلیل ابري کلمات تکنیک تحلیل محتوا 
گردد. در این روش به هاي متنی به روش بصري ارائه میها و یافتهاین تکنیک، دادهدر. انجام گرفتwordاستفاده از برنامه 

تري نسبت به کلمات دیگر قرار و در موقعیت مرکزيتربزرگشکل ه باشند بتکرار بیشتري در متن میترتیب کلماتی که داراي 
گیرند.می

ها و بحثیافته
هاي فردي نخودکاران پاییزهبررسی ویژگی

داراي شغل اصلی ، سالیانمنخودکاران پاییزه شهرستان روانسر، عموماً مردانی کهنتایج آمار توصیفی نشان داد،کلیطوربه
کلی طوربهنخودکاران پاییزه، د.باشنفر می4تعداد افراد خانوار آنان هستند. کار کشاورزي سال سابقه21حدودکشاورزي با

افرادي هستند که براي اولین بار در سطح هاآنشخصی انجام دهند. تمایل دارند زراعت نخود پاییزه را در اراضی مرغوب و
این کشاورزاناند.بار تکرار نموده5حدودمتوسططوربهسال گذشته 10ت نخود پاییزه را آغاز کرده و طی هکتار زراع7/2

.)1(جدول دهندکیلوگرم انجام می1180هکتاري با میانگین عملکرد 5/4متوسط در سطوح طوربهزراعت نخود پاییزه را 
هاي نوآوري زراعت نخود پاییزههدف اول: بررسی ویژگی

بررسی مزیت نسبی زراعت نخود پاییزه
نتایج نشان داد، کلیه تعاریف و مصادیق بیان شده در مورد مزیت نسبی زراعت نخود پاییزه، با فراوانی و درصد مناسب مورد 

هاي پاییز مندي از بارشبهرهدرصد)،1/97(هایی مانند عملکرد باالنخودکاران پاییزه قرار گرفته است. در این بین، مزیتدییتأ
هاي اول تا سوم مزیت درصد)، به ترتیب در رتبه3/95هرز توسط فاروئر (درصد) و امکان مبارزه با علف9/95و زمستان (

درصد) از نظر 6/47تر (و فروش آساندرصد)9/52نسبی نخودکاران پاییزه قرار گرفت. مواردي همچون، کیفیت محصول (
کلی میانگین امتیاز مزیت طوربههاي زراعت نخود پاییزه قرار گرفت. هاي انتهایی مزیترتبهنخودکاران پاییزه به ترتیب در 
).2ارزیابی شد (جدول 79/0نسبی از نظر نخودکاران پاییزه 
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)=170nاي نخودکاران پاییزه (هاي فردي و حرفهویژگی-1جدول 
درصدفراوانیانحراف معیارمیانگینمتغیر

--42/4217/1سن (سال)-
--4/2122/1سابقه کشاورزي (سال)-
--72/288/1(هکتار)سطح مزرعه در اولین کشت نخود پاییزه-
--46/448/2(هکتار)سطح زیر کشت نخود پاییزه -
--118026/3زراعت نخود پاییزه (کیلوگرم در هکتار)عملکرد-
--64869/1زراعت نخود بهاره (کیلوگرم در هکتار)عملکرد-
سال گذشته10تعداد دفعات کشت نخود پاییزه در -

 *4-2--888/51
 *7-5--531/31
 *10-8--291/17

نوع اراضی تحت پوشش زراعت نخود پاییزه-
10260--1* مرغوب و درجه 
631/37--2* متوسط و درجه 
59/2--3* ضعیف و درجه 

)=170n(مزیت نسبی زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکاران پاییزه-2جدول 
رتبهدرصدفراوانیگویه

1651/971ملکرد باالتر نسبت به نخود بهارهع
1639/952پاییز و زمستان                                                يهابارشمندي از امکان بهره

1623/953امکان مبارزه مکانیکی با علف هرز توسط فاروئر                            
1589/924هنگام                                                                   دزوبرداشت 

153905استفاده از ارقام متنوع                                                                      
1469/856درآمد بیشتر                                                                                

1453/857زمین و کاشت يسازآمادهفرصت کافی براي 
1419/828مقاوم به تنش خشکی در بهار                                                         

1404/829امکان برداشت مکانیزه با کمباین                                                           
1398/8110برداشت سریع و آسان                                                

1206/7011امکان تغذیه شیمیایی                                                                        
1058/6112در نیروي کار                                                                               ییجوصرفه

992/5813يبندبستهکاهش هزینه برداشت و 
909/5214باال بودن کیفیت محصول                                                                              

816/4715نخود پاییزهسهولت در فروش محصول 
)0()، مخالفم 1ها: موافقم (طیف گویه

نتایج این مطالعه در خصوص نقش ویژگی مزیت نسبی خصوصاً جنبه اقتصادي آن، در پذیرش زراعت نخود رسد به نظر می
کارکی و مطالعه مثال، عنوانبهباشد و با نتایج مطالعات مختلفی در این خصوص در یک راستا است. پاییزه، بسیار چشمگیر می

Karkiهمکاران ( et al., کشور نپال نیز بیانگر آن است که سود اقتصادي قابل مشاهده، عامل مهمی در پذیرش ) در 2011
)، ریمال و همکاران 1390میرزایی حیدري و همکاران (باشد. مطالعات دیگر نیز نظیر پژوهش کشاورزي ارگانیک کشاورزان می

)Rimal et al., Verkaart)، ورکارت و همکاران (2015 et al., ,Tutwiler()، توتویلر2017 ,Kanouni)، کانونی (1995 2016 ،(
Patilپاتیل و همکاران ( et al., داشتند.دیتأک) همگی بر مزایاي کشت نخود پاییزه که در باال بدان اشاره شد، 2016
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زراعت نخود پاییزهسازگاريبررسی 
هاي مختلف داراي سازگاري است. میزان زراعت نخود پاییزه از جنبهکه، اکثریت نخودکاران عقیده دارندهاطبق یافته

) و مناسب بودن نوع اراضی درصد3/95)، تناسب آب و هوایی و اقلیم منطقه (درصد5/96دسترسی به کارشناسان ماهر (
بازار فروش هاي اول تا سوم سازگاري قرار گرفتند. همچنین به عقیده نخودکاران، )، به ترتیب در ردهدرصد5/93نخودکاران (

داراي کمترین سازگاري )درصد5/43کنندگان (زراعت نخود پاییزه با سبد غذایی مصرفدرصد) و 4/59(ل در منطقهمحصو
.)3(جدول بدست آمد80/0باشد. در نهایت، میانگین امتیاز سازگاري زراعت نخود پاییزه از نظر نخودکاران پاییزه می

)=170n(سازگاري زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکاران پاییزه-3جدول 
رتبهدرصدفراوانیگویه

1645/961سازگاري با توان کارشناسی موجود در منطقه
1623/952سازگاري با آب و هواي منطقه                                               

1595/933سازگاري با اراضی کشاورزي منطقه
1568/914با دانش و اطالعات کشاورزسازگاري

1524/895سازگاري با عقاید و نظرات کشاورز و خانواده او               
1518/886سازگاري با مهارت و تجربه کشاورز                                        

1404/827سازگاري با توان مالی کشاورز                                      
119708آالت موجود منطقه        سازگاري با ادوات و ماشین

1107/649بندي کشاورزسازگاري با وقت و زمان
1014/5910سازگاري با مراکز و بازار فروش محصول در منطقه

745/4311کنندگانمصرفسازگاري با سبد غذایی 
)0)، مخالفم (1ها: موافقم (طیف گویه

مثال، نتایج مطالعه بقایی و عنوانبهتوان با نتایج مطالعات مختلفی هم راستا دانست. را میقسمتهاي حاصل از این یافته
درصد کشاورزان منطقه از این 82مرکب، حدود بذرکارسازگاري و کارآمد بودن دستگاه لیبه دل) نشان داد، 1386آسودار (

)، بین میزان دسترسی به تجهیزات کشاورزي و 1391دستگاه استقبال نمودند. همچنین بر اساس مطالعه مستخدمی و رزاقی (
Jamalداري وجود دارد. جمال و همکاران (اي رابطه مثبت و معنیآبیاري قطرهپذیرش سیستم  et al., ) نیز در مطالعه 2014

خود به این نتیجه دست یافتند که شباهت کشت برنج معطر با برنج طبیعی (ویژگی سازگاري) در پذیرش کشت برنج معطر 
دارند که سازگاري نوآوري با منطقه و دانش قبلی دیتأکین نکته بوده است. به عبارتی تمامی نتایج این تحقیقات بر امؤثر

کشاورزان، در پذیرش نوآوري اثرگذار است.
زراعت نخود پاییزهپذیريمشاهدهبررسی 

تیرؤدهد، عمده نخودکاران پاییزه موافق هستند، ابعاد و زوایاي مختلف زراعت نخود پاییزه قابل شان مییج نکه نتاطورهمان
درصد)، بزرگی و 8/98پذیراست. در این بین، مشاهده خصوصیات ظاهري از جمله ردیف و فواصل منظم کاشت (و مشاهده

درصد)، بیش از دیگر موارد جلب توجه نموده و در 5/96درصد) و رشد و نمو مناسب محصول در پاییز (2/98ارتفاع بوته (
پاییزه قرار گرفته است. از طرفی، مشاهده و اطالع از درآمد مناسب دیگر پذیري زراعت نخود هاي اول تا سوم مشاهدهرتبه

درصد)، به ترتیب از 2/88(در مزرعهآالتنیماشدرصد) و حرکت راحت و بدون زیان ادوات و 2/88نخودکاران پاییزه (
خود پاییزه داراي ویژگی توان گفت زراعت نکلی میطوربهپذیري نسبت به دیگر موارد برخوردار است. کمترین مشاهده

.)4(جدول باشدامتیاز می93/0پذیري با میانگین مشاهده
,Tutwilerتوتویلر (مثال، عنوانبهدانست. راستاهمهاي مطالعات دیگري توان با یافتهاین دستاورد را می ) در پژوهش 1995

همچنین کارش هاي قابل لمس کشت نخود پاییزه معرفی کردند. جهت برداشت را از جمله ویژگیآالتنیماشخود بکارگیري 
Karshو همکاران ( et al., کشاورز انجام شد، به این نتیجه دست یافتند که عدم 848) نیز در پژوهشی که در بین 2013

ها است.پذیري، از موانع پذیرش نوآوريمشاهده
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)=170n(نخودکاران پاییزهپذیري زراعت نخود پاییزه از دیدگاه مشاهده-4جدول 
رتبهدرصدوانیفراگویه

1688/981و فواصل مناسب بوته                            منظم کاشتيهافیردمشاهده 
1672/982مشاهده بزرگی بوته و ارتفاع بلند نخود پاییزه                 

1645/963پاییز و زمستانمندي از بارش بهرهواسطهبهمشاهده رشد مناسب بوته 
1623/954مشاهده تعداد فراوان گل، غالف و دانه                

1617/945مشاهده کنترل سریع علف هرز توسط عملیات فاروئر
1589/926غلبه بر علف هرز                  مشاهده رشد سریع بوته در بهار و

1524/897برداشت محصول با کمباینمشاهده سهولت، سادگی و سرعت 
1502/885/8در مزرعه                     آالتنیماشمشاهده حرکت راحت و بدون زیان 

1502/885/8از درآمد نخود پاییزهمشاهده نخودکاران راضی
)0)، مخالفم (1ها: موافقم (طیف گویه

زراعت نخود پاییزهپذیريآزمونبررسی 
بیشتر نخودکاران پاییزه بر این باور هستند که اجراي مراحل مختلف زراعت نخود پاییزه در سطوح کوچک نتایج، بر اساس 

3/85(مبارزه با علف هرز توسط فاروئر)،درصد4/89پذیر است. بر این اساس انجام مراحلی از جمله، کشت مکانیزه (امکان
در پذیري قرار گرفت. هاي اول تا سوم آزمون)، در ردهدرصد3/85مقایسه عملکرد زراعت نخود پاییزه با نخود بهاره () ودرصد
انجام برداشت محصول توسط درصد) و 1/77امکان مقایسه و آزمون ارقام مختلف نخود پاییزه در سطوح کم (کهحالی 

کلی میانگین طوربهدیگر موارد از قابلیت آزمون کمتري برخوردار است. به )، نسبت درصد70کمباین در سطوح کوچک (
.)5(جدول ارزیابی گردید81/0پذیري زراعت نخود پاییزه، امتیاز آزمون

)=170n(پذیري زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکاران پاییزهآزمون-5جدول 
رتبهدرصدوانیفراگویه

1524/891کشت مکانیزه نخود پاییزه در سطوح کوچکيریپذامکان
1453/852مبارزه با علف هرز توسط فاروئر در سطوح کوچکيریپذامکان
1425/833مقایسه عملکرد نخود پاییزه با بهاره در سطوح کوچک                               يریپذامکان
1311/774مقایسه ارقام مختلف نخود پاییزه در سطوح کوچک                              يریپذامکان
119705برداشت محصول با کمباین در سطوح کوچک           يریپذامکان

)0)، مخالفم (1ها: موافقم (طیف گویه

پذیري در پذیرش نوآوري ) در خصوص نقش ویژگی آزمون1383همکاران (توان با نتایج تحقیق محبوبی و این دستاورد را می
هماهنگ و همسو دانست.

پیچیدگی زراعت نخود پاییزهبررسی 
درصد)،2/81هاي هرز (را مربوط به ازدیاد علفها، نخودکاران پاییزه بیشترین پیچیدگی زراعت نخود پاییزهبر اساس یافته

هاي دانند. این موارد به ترتیب رتبهدرصد) می8/61نیاز به دانش و آگاهی باالتر (درصد) و8/71سفت و کوبیده شدن اراضی (
اول تا سوم پیچیدگی زراعت نخود پاییزه را به خود اختصاص دادند. از طرفی نخودکاران عقیده دارند، چالش تهیه ادوات و 

داراي کمترین دشواري و پیچیدگی در این درصد)2/38سازي زمین براي کاشت (درصد) و چالش آماده5/36آالت (ماشین
).6محاسبه شد (جدول 45/0کلی میانگین امتیاز پیچیدگی زراعت نخود پاییزه از نظر نخودکاران پاییزه طوربهزراعت است. 
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)=170nپیچیدگی زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکاران پاییزه (-6جدول 
رتبهدرصدفراوانیگویه

1382/811هاي هرز زیاد در مقایسه با نخود بهاره                                  وجود علف
1228/712سفت و کوبیده شدن زمین
1058/613نیاز به دانش و آگاهی باالتر

986/574ویژه                                    يهامهارتنیاز به 
971/575برداشت محصولدشواري تهیه کمباین و

965/566مشکالت تهیه بذر مناسب
921/547هرز                           يهاعلفچالش مبارزه با 

85508بیشتريگذارهیسرمانیاز به 
789/459چالش پیدا کردن مشتري و فروش محصول

767/4410هايماریبچالش مبارزه با آفات و 
652/3811مزرعه براي کاشتيسازآمادهچالش 

625/3612آالتنیماشچالش تهیه 
)0()، مخالفم 1ها: موافقم (طیف گویه

؛ محبـوبی و همکـاران،   1395؛ بهبهـانی و همکـاران،   1396پـور،  مطالعات متعددي (آسیمه و نوري، نتایج ي این یافتهدر راستا
هاي نوآوري راجرز را با پذیرش یک نوآوري کشاورزي بررسی کرده بودند، نشان داد میزان پیچیدگی و ) که رابطه ویژگی1383

شود نخودکـاران پـاییزه جهـت    در این راستا توصیه میمشکالت اجرایی یک نوآوري با پذیرش آن نوآوري، رابطه معکوس دارد. 
اند.در زمان اجراي زراعت نخود پاییزه مد نظر قرار دادهاراضی خود، تناوب زراعی را خصوصاً بهمفرطفشارجلوگیري از 

هاي زراعت نخود پاییزهبندي ویژگیاولویتهدف دوم: 
بـه عبـارتی،   زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکـاران پـاییزه انجـام شـد.    گانهپنجهايبندي ویژگیاولویتاین قسمت با هدف 

نخودکـاران  ،7نتایج جـدول  بنا برهاي نوآوري نخود پاییزه، نقش بیشتري در پذیرش زراعت آن داشته است. از ویژگیکیکدام
)، مزیـت نسـبی   80/0)، سـازگاري ( 81/0پـذیري ( )، آزمـون 93/0پـذیري ( مشاهدهویژگی ،به ترتیب اولویتپاییزه عقیده دارند

بیشترین نقش و پیچیـدگی  يریپذمشاهدهبه تعبیري، ) در پذیرش زراعت پاییزه نقش داشته است. 45/0پیچیدگی () و79/0(
هـاي ویژگـی دارايزراعـت نخـود پـاییزه در سـطح بـاالیی     ایـن بـدان معناسـت کـه     کمترین نقش را در پذیرش داشته است. 

برخوردار است.این زراعت از پیچیدگی کمیباشد و پذیري، سازگاري و مزیت نسبی میپذیري، آزمونمشاهده

هاي زراعت نخود پاییزهبندي ویژگیاولویت-7دول ج

میانگین ویژگی
هاگویه

بیشترین 
امتیاز

کمترین 
امتیاز

انحراف 
معیار

تعداد
گویه

دامنه 
رتبهامتیاز

01-93/0156/009/091پذیريمشاهده
02-81/01025/051پذیريآزمون

03-80/0136/015/0111سازگاري
04-79/0127/014/0151نسبیمزیت

05-45/01025/0121پیچیدگی

پذیرش زراعت نخود پاییزه از دیدگاه نخودکاران پاییزههاي ویژگیواکاوي هدف سوم: 
گیري از بر پذیرش زراعت نخود پاییزه با بهرهمؤثرهاي کمی و درك عمیق از عوامل اعتبار بخشی به یافتهاین بخش با هدف

آمده 8در جدولها از مصاحبهنتایج حاصل تکنیک مصاحبه باز با تعدادي از نخودکاران پاییزه شهرستان روانسر انجام گرفت.
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دانند. در این می، نخودکاران پاییزه، زراعت نخود پاییزه را داراي مزیت نسبی 8هاي حاصل از جدول بر اساس یافتهاست.
زراعت نخود پاییزه از بارش پاییز و زمستان "، "عملکرد و درآمد نخود پاییزه بهتر از نخود بهاره است"هایی مانند گویهخصوص 

بیشترین "توان با کمباین سریع، راحت و ارزان برداشت کردمحصول نخود پاییزه را می"، "کنداستفاده کرده و رشد می
نسبی زراعت نخود يترین مزایا). به عبارتی این موارد با تکرار بیشتر، از مهم10د اختصاص دادند (فراوانی: فراوانی را به خو

ترین مزیت )، کم اهمیت2نیز با کمترین فراوانی ("تر استنخود پاییزه نسبت به سرماي بهاره مقاوم"گویه .هستندپاییزه 
در زراعت نخود پاییزه "نظیر، موارديتعدادي از کشاورزان در خصوص پیچیدگی زراعت نخود پاییزه، نسبی نخود پاییزه بود.

، ")10(فراوانی: شودآالت، اراضی کوبیده و سفت میدلیل تردد ماشینه ب"، ")10(فراوانی: استراحت زمین کم است
ترین موانع و مشکالت (پیچیدگی) زراعت نخود پاییزه عنوان را مهم")9(فراوانی: کندهاي هرز زیادي در مزرعه رشد میعلف"

، "تهیه کمباین دشوار است"، "شودبرداشت با کمباین موجب ریزش و شکستگی بذر می"کردند. همچنین مشکالتی از قبیل 
ن کشت از سوي ترین پیچیدگی ایکم اهمیتعنوانبه3همگی با فراوانی "خود پاییزه دشوارتر از بهاره استفروش محصول ن"

روانسر شهرستان آب و هواي "بر اساس عقیده و نظر کشاورزان مورد مطالعه، عواملی نظیر . )8(جدول کشاورزان مطرح گردید
شود تهیه مییراحتبههاي مورد نیاز این زراعت در روانسر نهاده"، ")10براي زراعت نخود پاییزه مناسب است (فراوانی: 

ادوات "، ")9باشد (فراوانی: اراضی کشاورزي روانسر هموار و حاصلخیز است و مناسب زراعت نخود پاییزه می"، ")10(فراوانی: 
ترین عوامل سازگاري در از جمله مهم، ")9موجود و فراوان است (فراوانی: آالت مورد نیاز این زراعت در روانسرو ماشین

دسترسی به کارشناسان ماهر و با "همچنین مواردي همانند دید. مطرح گراز سوي کشاورزان پذیرش زراعت نخود پاییزه 
در . )8(جدول گردیدمطرح سازگاري ترین مورد کم اهمیتعنوانبه، ، نسبت به سایر موارد4با فراوانی "تجربه راحت است

از ظاهر مزارع"، "بودمشاهده مزارع نخود پاییزه دیگران، اولین مشوق من "نظیر هاییگویهپذیري، خصوص ویژگی مشاهده
، "هاي کاشت منظم و تراکم مناسبی استزراعت نخود پاییزه داراي ردیف"، "فهمیدم، این زراعت داراي عملکرد خوبی است

، از جمله مواردي بودند که بیشتر 10همگی با فراوانی "کندارتفاع و رشد بوته و تعداد غالف در نخود پاییزه جلب توجه می"
مزارع نخود پاییزه همواره مورد توجه و تعریف مردم قرار "و اشاره کشاورزان قرار گرفتند. در حالی که گویه دیتأکمورد 

توان بیان داشت زراعت نخود پاییزه داراي می، بنابرایناز سوي کشاورزان عنوان شدمواردکمتر از سایر 7با فراوانی "گیردمی
هاي حاصل از تحلیل مصاحبه کشاورزان بر اساس یافته.)8(جدول نمایدیید میأرا تپذیري بوده و نظریه راجرزویژگی مشاهده

باشد. اکثریت پذیر میمورد مطالعه، امکان آزمون و مقایسه زراعت نخود پاییزه با نخود بهاره، در سطوح کوچک زراعی امکان
حتی "، ")10زراعت نخود پاییزه انجام داد (فراوانی: توان در نیم هکتار زمین هم می"با مطرح کردن عباراتی مانند کشاورزان 

شهرستانمزارع کوچک نخود پاییزه در"، ")10توان مقایسه کرد (فراوانی: یک ردیف نخود پاییزه را با یک ردیف بهاره می
بارها چند "مربوط به ترین گویه یید نمودند. قابل ذکر است که کم اهمیتأاین موضوع را ت")9روانسر فراوان است (فراوانی: 

زراعت نخود ،بنابراین از نظر کشاورزان،بوده است3با فراوانی "رقم متفاوت نخود پاییزه را در یک هکتار زمین کشت کردم
.)8(جدول باشدپاییزه قبل از پذیرش نهایی قابلیت آزمون و امتحان را دارا می

هاي بازبر گرفته از مصاحبهگانهپنجهاي مصادیق نظریه راجرز در خصوص ویژگی- 8جدول 
هاي نوآوريویژگیفراوانیمصادیق نظریه راجرز

10عملکرد و درآمد نخود پاییزه بهتر از نخود بهاره است.

مزیت نسبی

10کند.زراعت نخود پاییزه از بارش پاییز و زمستان استفاده کرده و رشد می
10کمباین سریع، راحت و ارزان برداشت کرد.توان با محصول نخود پاییزه را می

9هزینه و مشکالت برداشت نخود پاییزه بسیار کمتر از بهاره است.
8شود.فاروئر راحت و ارزان انجام میلهیوسبهمبارزه با علف هرز 

8شود.مکانیزه و سریع انجام میصورتبهاکثر مراحل زراعی نخود پاییزه، 
8پاییزه وابسته به بارش بهار نیست و من نگران کم بارانی بهار نیستم.زراعت نخود 

8تر است.مقاومهايماریبنخود پاییزه به آفات و 
8است.فراوانفرصت زمانی براي کاشت در پاییز 
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8ادامه جدول 
هاي نوآوريویژگیفراوانیمصادیق نظریه راجرز

7زیادي ندارد.يگذارهیسرمازراعت نخود پاییزه نیاز به 

مزیت نسبی

7کمتري نیاز دارد.یلیکارگر خنیروي زراعت نخود پاییزه
7است.بخشیرضایتعملکرديدارازینفقیریدر اراض

7برداشت با کمباین محصول آماده فروش است.محضبه
6را افزایش داد.ن انجام زراعت نخود پاییزه سواد کشاورزي م

6آالت در من افزایش یافت.این زراعت مهارت استفاده از ماشیندر 
5شود.خرمنکوبی حذف میدر این زراعت، عملیات جابجایی محصول و

5شود.نخود پاییزه زودتر از بهاره برداشت و آماده فروش می
4ام.به خاطر نخود پاییزه مورد توجه و تمجید مردم قرار گرفته

3نمونه استانی و کشوري شدم.من در زراعت نخود پاییزه، 
3شود.در برداشت مکانیزه، حفظ بقایاي ریشه در خاك موجب حاصلخیزي می

3در صورت از بین رفتن مزرعه امکان و فرصت کشت مجدد وجود دارد.
2تر است.نخود پاییزه نسبت به سرماي بهاره مقاوم

10استراحت زمین کم است.در زراعت نخود پاییزه

پیچیدگی

10شود.آالت، اراضی کوبیده و سفت میتردد ماشینلیبه دل
9کند.هاي هرز زیادي در مزرعه رشد میعلف
8سازي زمین براي محصول بعدي دشوار است.آماده

7بازار پسندي نخود پاییزه کمتر از بهاره است.
4بیشتري دارد.نیاز به پیگیري و صرف وقت

4برداشت دستی در نخود پاییزه بسیار دشوار و پر هزینه است.
3شود.برداشت با کمباین موجب ریزش و شکستگی بذر می

3تهیه کمباین دشوار است.
3فروش محصول نخود پاییزه دشوارتر از بهاره است.

10روانسر براي زراعت نخود پاییزه مناسب است.شهرستانآب و هواي

سازگاري

10باشد.روانسر هموار و حاصلخیز است و مناسب زراعت نخود پاییزه میشهرستان اراضی کشاورزي 
9موجود و فراوان است.وانسرشهرستان آالت مورد نیاز این زراعت در رادوات و ماشین

9تجربه راحت است.دسترسی به کارشناسان ماهر و با 
8روانسر براي این زراعت کافی است.شهرستان مهارت و تجربه کشاورزان 

8هاي زیادي است با زراعت نخود آشنایی دارند.روانسر سالشهرستان کشاورزان 
8با توجه به نوسانات بارندگی بهار این زراعت مقاوم و سازگار است.

7مقاوم و سازگار است.هايماریبدر شرایط شیوع آفات و 
6این زراعت با زراعت رایج نخود بهاره خیلی شباهت دارد.

5کشاورز به درآمد این محصول نیازمند است.
4شود.تهیه مییراحتبهروانسر شهرستان هاي مورد نیاز این زراعت در نهاده

10مشاهده مزارع نخود پاییزه دیگران، اولین مشوق من بود.

پذیريمشاهده

10فهمیدم، این زراعت داراي عملکرد خوبی است.از ظاهر مزارع
10هاي کاشت منظم و تراکم مناسبی است.زراعت نخود پاییزه داراي ردیف

10کند.ارتفاع و رشد بوته و تعداد غالف در نخود پاییزه جلب توجه می
9واضح است.سادگی و سرعت برداشت محصول با کمباین خیلی 

8شود.دیده مییراحتبههاي زراعت نخود پاییزه نسبت به بهاره برتري
7گیرد.مزارع نخود پاییزه همواره مورد توجه و تعریف مردم قرار می
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8ادامه جدول 
هاي نوآوريویژگیفراوانیمصادیق نظریه راجرز

10انجام داد.توان در نیم هکتار زمین هم زراعت نخود پاییزهمی

يریپذآزمون

10توان مقایسه کرد.حتی یک ردیف نخود پاییزه را با یک ردیف بهاره می
9روانسر فراوان است.شهرستان مزارع کوچک نخود پاییزه در 

8.براي اولین بار در سطح کوچکی اقدام به زراعت نخود پاییزه نمودم
8تواند کار کند.هم میبذرکار در سطح نیم هکتار یا کمتر 

7.شودمراحل مختلف عملیات زراعی نخود پاییزه در سطوح کم انجام می
7باشد.کمباین قادر به برداشت زمین نیم هکتاري هم می

3بارها چند رقم متفاوت نخود پاییزه را در یک هکتار زمین کشت کردم.

رود. هاي متنی بکار مینمایش تصویري از فراوانی دادهمنظوربهکیفی است که فنیک ،است که تحلیل ابري کلماتذکرانیشا
عنوانبهشود. در واقع، تحلیل ابري دیده میتربزرگهر چه فراوانی کلمات در متن تحلیل شده بیشتر باشد، کلمه در تصویر 

، فراوانی 1نگارهاست. بر اساس رائه شدها8تر نتایج جدول جهت ارائه شفافتفسیر بصري متن است که ابزاري ساده جهت 
هایی که داراي فراوانی بیشتر که گویهصورتنیبد، استابر کلمات آمدهصورتبهنوآوري گانهپنجهاي کلمات کلیدي ویژگی

مثال، عملکرد بیشتر، عنوانبه. اندشدهظاهر تربزرگهستند (اهمیت باالتري دارند) در وسط صفحه و در قالب فونت و سایز 
ترین مزایاي مهم کشت نخود پاییزه است که در شکل از جمله مهم،ترمندي از بارش پاییز و برداشت راحتدرآمد بهتر، بهره

هاي ترین پیچیدگی(الف) نمایش داده شده است. همچنین خستگی بیشتر، کوبیدگی اراضی و ازدیاد علف هرز از جمله مهم
مواردي نظیر اقلیم است که این مشکالت با بیشترین فراوانی از سوي کشاورزان مطرح شدند (شکل ب).زراعت نخود پاییزه

هاي ترین عبارات سازگاري هستند (شکل ج). سیماي جذاب، ردیفمناسب، اراضی مستعد، بارندگی کافی نیز از جمله مهم
در خصوص پذیري نخود پاییزه هستند (شکل د).منظم، غالف آشکار، برداشت سریع از جمله موارد با اهمیت مشاهده

این در سطوح کم از جمله عبارات مهم یپاشسمپذیري نیز مفاهیمی مانند وجود مزارع کوچک، کشت در مساحت کم، آزمون
.(شکل ذ)هستندویژگی

پذیري زراعت نخود پاییزهپذیري، ذ) آزمونتحلیل ابري الف) مزیت نسبی، ب) پیچیدگی، ج) سازگاري، د) مشاهده-1نگاره 
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
,Rogersهاي نوآوري راجرز (این مطالعه با هدف کاربست نظریه ویژگی ) در شرایط پذیرش زراعت نخود پاییزه در 1995

گانه نوآوري بر هاي پنجکلی نتایج نشان داد، نظریه راجرز در خصوص نقش و تأثیر ویژگیطوربهشهرستان روانسر انجام شد. 
هاي کلی نتایج نشان داد، زراعت نخود پاییزه داراي ویژگیطوربهپذیرش، در شرایط زراعت نخود پاییزه قابل دفاع است. 

نظریه راجرز برخوردار است وکمترياز پیچیدگی ن زراعت آد و باشپذیري میپذیري و آزموننسبی، سازگاري، مشاهدهمزیت
در ادامه، هر گانه نوآوري بر پذیرش، در شرایط زراعت نخود پاییزه قابل دفاع است. هاي پنجدر خصوص نقش و تأثیر ویژگی

گیرد.هاي نوآوري به تفکیک مورد بحث قرار خواهد مییک از ویژگی
الف) ویژگی مزیت نسبی
روانسر عقیده شهرستان نتایج مطالعه حاضر نشان داد، کشاورزان نخودکار پاییزه زراعت نخود پاییزه،در خصوص مزیت نسبی

مندي از نزوالت پاییز و زمستان، امکان استفاده از دارند، مواردي همچون عملکرد و درآمد مناسب زراعت نخود پاییزه، بهره
ها و نامالیمات ناشی از بکارگیري نیروي انسانی، کاهش هزینهآالت در مراحل کاشت، داشت و برداشت، ادوات و ماشین

نخود بهاره مزایاي زراعت نخود پاییزه در مقایسه با زراعت سنتینیترمهمها، از هاي خشکی و آفات و بیماريتنشمقاومت به
یافته ی داشته است. در تأیید این ها در انتخاب و پذیرش زراعت نخود پاییزه توسط آنان نقش مهماین مزیتباشد، بنابراین،می
باشد. از طرفی عامل خشکسالی و تنش میبرابر نخود بهاره دوحدود متوسط عملکرد نخود پاییزهطوربهتوان بیان داشت می

بنابراین،استهمواره مطرح بودههاي دیمِ متکی به نزوالت جوي،چالش در تولید زراعتنیترمهمعنوانبهخشکی فصل بهار، 
یک مزیت نسبی عنوانبههاي فصل بهار،مندي از نزوالت پاییز و زمستان و اتکاي کمتر زراعت نخود پاییزه به بارشبهره

هاي هرز و برداشت محصول انجام عملیات حذف علفهمچنیناساسی از دیدگاه نخودکاران پاییزه پوشیده نمانده است.
دغدغه کشاورزان نخودکار مطرح بوده است. این نیترمهمعنوانبهانی، همواره مراحل پرهزینه و متکی به نیروي انسعنوانبه

و در حال حاضر از نظر ه کمباین و فاروئر در زراعت نخود پاییزه رفع گردیدآالت و ادواتی نظیرموضوع با بکارگیري ماشین
نتایج فاز کیفی نیز ،در این راستایک مزیت و نقطه قوت زراعت نخود پاییزه بسیار مورد توجه است. عنوانبهنخودکاران پاییزه، 

هاي آموزشی در شود که کالستوصیه میکشاورزيدر این راستا به مدیریت ترویج هاي فاز کمی است. کننده یافتهدییتأ
افزایش یابد. کشاورزان از مزایاي نخود پاییزه و مقایسه آن با نخود بهارهنخود پاییزه برگزار نمایند تا آگاهی آشنایی با خصوص 

برندمیهاي مثبت این کشت پی به ویژگیو ملموسعینیطوربهکشاورزان ،با بازدید از مزارع نمونه نخود پاییزه،عالوه بر این
اییزه تقویت شود.انگیزه آنان براي کشت نخود پ،و با مشاهده کشاورزان پیشرو در این زمینه

ب) ویژگی سازگاري
که هرستان روانسر بر این باورند در بررسی سازگاري زراعت نخود پاییزه، نتایج این مطالعه نشان داد، نخودکاران پاییزه ش

مواردي ،باشد. بر این اساسداراي سازگاري میان و منطقه روانسر از جهات متعددي زراعت نخود پاییزه با شرایط نخودکار
روانسر با زراعت نخود پاییزه، وجود اراضی مناسب و شهرستان نظیر دسترسی به کارشناسان آشنا و خبره، تناسب آب و هوایی 

آالت موجود در منطقه و کیفیت ادوات و ماشینتیکممستعد، برخورداري نخودکاران از دانش، مهارت و تجربه الزم و کافی، 
د مطرح شده، در پذیرش و موارنخودکاران پاییزه معتقدند بنابراین،آیندن سازگاري به شمار میدالیل اینیترمهمروانسر از 
شهرستان روانسر داراي اقلیم معتدل گردد،موارد فوق اشاره میتأییدنقش داشته است. درزراعت نخود پاییزهبکارگیري

شرایط الزم را متر در سال است. این میزان بارندگی،میلی500این شهرستان حدود در باشد و میانگین بلند مدت بارندگی می
دهد، شهرستان روانسر به دلیل برخورداري از نشان میکند. شواهدبراي رشد و افزایش عملکرد نخود پاییزه فراهم می

مکانیزاسیون کشاورزي ربخشی بنابراین شرایط الزم جهت اثاست،داراي اراضی مناسب و حاصلخیزي ،هاي زراعی همواردشت
هاي مختلف در رونق کشاورزي و تنوع زراعتز سوي دیگر،اباشد.رسیدن به عملکرد مناسب در زراعت نخود پاییزه فراهم میو

رزي در این شهرستان آالت کشاواین شهرستان طی سالیان گذشته باعث گردیده توسعه کمی و کیفی ادوات و ماشین
بدست آمده در خصوص سازگاري زراعت نخود پاییزه، مطالب عنوان شده توسط کمیل نتایجتدر تصدیق واشد. چشمگیر ب

آب بر مواردي از قبیل تناسب دیتأکبا تعدادي از نخودکاران پاییزه در فاز کیفی مطالعه نیز قابل توجه است. نخودکاران پاییزه 
سی به کارشناسان ماهر دستر، بودن اراضی این شهرستانهموار و حاصلخیز،روانسر براي زراعت نخود پاییزهشهرستان ي و هوا
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هاي با زراعت نخود، یافتهکشاورزان مهارت و آشنایی،آالت مورد نیاز این زراعتادوات و ماشیندسترسی راحت به ،و با تجربه
سازگار نمودن شرایط آالت کشاورزي درادوات و ماشینو کیفیتتیکممیزان با توجه به اینکه .نمودنددییتأرا کمیبخش 

به مدیریت تسهیالت و اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد ، بنابراینموجود و پذیرش زراعت نخود پاییزه نقش مهمی دارد
آالت زراعت نخود پاییزه اختصاص دهند. ماشینگردد، تسهیالت مناسبی را جهت متقاضیان ادوات وکشاورزي پیشنهاد می

بهره و توان از طرح واگذاري تسهیالت کمدگی و دشواري تهیه کمباین برداشت محصول، نیز میهمچنین در زمینه رفع پیچی
اختصاص یارانه به کمباین داران متقاضی هد برداشت نخود، استفاده کرد.

پذیر بودنج) ویژگی مشاهده
است، نخودکاران پاییزه شهرستان از آن پذیر بودن آثار و نتایج زراعت نخود پاییزه، نتایج این مطالعه حاکی در زمینه مشاهده

هاي منظم کاشت، ، ردیفآناناز نظر دانند.پذیر میو مشاهدهتیرؤروانسر، آثار مختلف زراعت نخود پاییزه را ملموس، قابل 
روش وهاي هرز فواصل مناسب بوته، ارتفاع و بزرگی بوته، فراوانی تعداد گل و غالف، چگونگی کارکرد فاروئر در کنترل علف

با مشاهده آثار و نتایج ، بنابرایناز جمله مواردي است که براي آنان قابل مشاهده و ملموس استبرداشت مکانیزه با کمباین،
مطالب عنوان شده مثبت این زراعت در مقایسه با زراعت نخود بهاره، تصمیم به پذیرش و انجام زراعت نخود پاییزه گرفتند.

توصیه می شود که پذیر بودن این زراعت است. پاییزه در فاز کیفی نیز تأییدي بر مشاهدهتوسط تعدادي از نخودکاران
مراحل مختلف عالوه بر آن، بازدیدهایی را درهاي آموزشی توسط مدیریت ترویج کشاورزي در خصوص برگزار شود.کارگاه

الگویی بینند تا درك کشاورزان با مشاهده مزارع کاشت، داشت و برداشت از مزارع نمونه نخود پاییزه براي کشاورزان تدارك ب
در حذف با مشاهده عملکرد دستگاه فاروئر،مثالعنوانبهتفاوت نخود پاییزه و بهاره را مشاهده نمایند. وضوحبهافزایش یابد و 

این مراحل مشکل و براي اجرايکشاورزان یت برداشت مکانیزه محصول با دستگاه کمباین، نگرانی آسان و سریع علف هرز و رؤ
گردد.پرهزینه در زراعت نخود رفع می

پذیر بودند) ویژگی آزمون
روانسر، زراعت نخود پاییزه را قابل آزمون و شهرستان هاي بدست آمده در این مطالعه، کشاورزان نخودکار پاییزه بر اساس یافته

بنا برباشد. سطح شهرستان روانسر مؤید این موضوع میدانند. مشاهده قطعات کوچک مزارع نخود پاییزه در میپذیرامتحان
عقیده نخودکاران پاییزه، مراحل مهم و مختلف عملیات زراعی نخود پاییزه، نظیر کاشت با دستگاه بذرکار، مبارزه با علف هرز 

سطوح کوچک زراعی و برداشت محصول با دستگاه کمباین در پاشسمها با دستگاه توسط فاروئر، مبارزه با آفات و بیماري
کشاورزان نخودکاردهد که درصد قابل توجهی از شواهد میدانی نشان میاین موضوع، تأییدباشد. درقابل آزمون و اجرا می

اند. از طرفی، تهیه دیگر ملزومات مورد نیاز پاییزه، براي اولین بار در سطح یک هکتار و کمتر اقدام به کشت نخود پاییزه نموده
در این راستا باشد. پذیر میراحتی امکانطبیعی در مقیاس کم بهطوربهدر این زراعت نظیر بذر، کود و سموم شیمیایی نیز 

نخود پاییزه هم زراعت توان در نیم هکتار زمینمی،نمونهعنوانبهعنوان شد. فاز کیفی متعددي توسط نخودکاران درمطالب 
شهرستان مزارع کوچک نخود پاییزه در ،توان مقایسه کردحتی یک ردیف نخود پاییزه را با یک ردیف نخود بهاره می،انجام داد

در این راستا اند. و مواردي از این قبیل از آن جملهتواند کار کندبذرکار در سطح یک هکتار یا کمتر هم میروانسر زیاد است،
هاي آالت و ادوات کشاورزي دولتی موجود در مدیریتمدیریت زراعت و اداره مکانیزاسیون، ماشینشودتوصیه می

هاي تابعه استان از جمله؛ بذرکار، فاروئر و کمباین را جهت تسهیل مراحل زراعی و برآورده شدن انتظارات مورد نظر شهرستان
زیرا موفقیت و رضایت کشاورزان در اولین ،ر کشاورزان قرار دهدرا در اختیانخودکاران در مرحله آزمون زراعت نخود پاییزه 

کننده دارد.در پذیرش کامل و مداوم این زراعت نقش تعیین،اقدام به انجام زراعت نخود پاییزه
الف) ویژگی پیچیدگی

هاي هرز، سفت و علفدر خصوص پیچیدگی زراعت نخود پاییزه، کشاورزان نخودکار اعتقاد داشتند مواردي نظیر، رویش زیاد 
سازي زمین در زراعت بعدي، دشواري تهیه کمباین و ریزش و آالت، دشواري آمادهشدن اراضی در اثر تردد ماشینکوبیده

و ریز بودن دانه و بازارپسندي پایین، از طوالنی شدن دوره رشدخستگی اراضی در اثرشکستگی محصول در زمان برداشت،
شدن اراضی از هاي هرز و کوبیدهآیند. در این بین چالش ازدیاد علفشمار میراعت نخود پاییزه بههاي زپیچیدگینیترمهم

باال بودن سطح سواد، تجربه و توان اذعان داشت که یافته می. در تکمیل این داشتنظر نخودکاران پاییزه اهمیت بیشتري 
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عالوه بر این، نخود پاییزه را درك نموده و برطرف نمایند.هاي زراعت پیچیدگییخوببهمهارت نخودکاران باعث گردید، 
هاي هرز در مزرعه، کوبیده شدن و سفت شدن ها بیان داشتند که رشد علفمصاحبهتعدادي از کشاورزان نخودکار پاییزه در 

ین محصول محسوب هاي ا، مشکل در بازارپسندي نخود پاییزه از جمله مشکالت و پیچیدگیآالتنیماشاراضی به دلیل تردد 
،يکشاورزقاتیتحقمراکزشودیمشنهادیپثیر منفی آن در بازارپسندي نخود،با توجه ریز بودن دانه نخود پاییزه و تأشود. می

.دهندشیافزامنصوررقمرینظدیسفودرشتدانهارقامیمعرفوییشناساجهتراخودهايالشت
پذیري، سازگاري، مزیت نسبی و پیچیدگی را داراي نقش پذیري، آزموننخودکاران پاییزه، به ترتیب ویژگی مشاهدهکلیطوربه

توان گفت، کشاورزان نخودکار پاییزه در ابتدا به دانند. در تحلیل این دستاورد، میتري در پذیرش زراعت نخود پاییزه میمهم
. )مشاهده ظاهر مزارع دیگراناند (عینی خود در خصوص آثار و نتایج زراعت نخود پاییزه اهمیت بیشتري دادههايمشاهد

نخودکاران پس از اطمینان عینی از نتایج مثبت این زراعت، عموماً تصمیم به آزمون و امتحان آن در سطح کوچک با کمترین 
شرایط، امکانات، نقاط انتا نخودکارشدامتحان، فرصت مناسبی ایجاد . در مرحله آزمون واندگرفتهریسک و چالش اقتصادي 

سازگاري این زراعت را با شرایط موجود، مورد ،یبه بیاند.ناین زراعت را با شرایط خود و منطقه ارزیابی نمایقوت و ضعف 
در مقایسه با خود را از زراعت نخود پاییزه انتظاراتپس از انجام یک بار زراعت نخود پاییزه،،. در ادامهدادندسنجش قرار 

طبیعی در اجراي زراعت نخود پاییزه همانند هر زراعت دیگري، طوربه. پر واضح است که ندنمودزراعت نخود بهاره ارزیابی 
هايویژگیتوان گفت،میمجموع . در شدهایی نیز توسط نخودکاران پاییزه ادراك و احساس پیچیدگی و دشواري

تري دارد. نقش مهم،این زراعتپذیري زراعت نخود پاییزه در مراحل اولیه و ابتدایی تصمیم به پذیرشآزمونوپذیري همشاهد
هاي سازگاري، مزیت نسبی و پیچیدگی در تداوم و پذیرش کامل و نهایی زراعت نخود پاییزه نقش ویژگیکهدر حالی

تري داشته است.اساسی
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Abstract
Ravansar county in Kermanshah province is known for its rain-fed chickpea production. This variety has shown
limited yield across Ravansar county. Therefore, agricultural policymakers have focused on winter variety of
chickpea as an alternative to spring variety. However, during the past decade, the rate of adoption of winter
chickpea has been limited to only 20% of all total rain-fed chickpea production in the region. Therefore, the
purpose of this mixed method design was application of Roger’s Theory in adoption of winter chickpea among
farmers in Ravansar county. In the quantitative part, 170 farmers were selected using simple random sampling
whereas in the qualitative part a case study of 10 target farmers were interviewed using purposeful sampling
method. Data was collected through a researcher-made questionnaire based on Roger’s Theory of Innovation
Characteristics and in-depth interview. Descriptive statistics and content analysis were used to analyze
quantitative and qualitative data, respectively. Results revealed that all five innovation characteristics
(observability, trialability, compatibility, relative advantage, and complexity) were effective in winter chickpea
adoption. Furthermore, qualitative results showed that observability and trialability were more influential during
the early stage of decision-making and compatibility, relative advantage, and complexity were more influential
during the sustainable adoption of winter chickpea. Overall, there is evidence to support Roger’s Theory of
Innovation Characteristics.
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