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مقدمه
Kang(آب استیاصلکنندهمصرفگریدطرفازوییغذاتیامنمسئولطرفکیاز،يکشاورزبخش et al., تحلیل .)2017

بودهناپذیراجتنابآنازقسمتیکهاستبخشایندرآبزیادتلفاتدهندهنشانکشاورزيبخشدرآبمصرفهايشاخص
شرایط موجود، دررسد که به نظر می).1394همکاران،وافجديی(نبکرداصالحتوانمیراآنازتوجهیقابلبخشولی

Kang(است يآب کشاورزنهیبهتیریمد، آب و غذایجهانتیامننیتأمترین راه اساسی et al., یکی از رویکردها در . )2017
Haacker(شوندمیآبوريبهرهافزایشبهمنجرکهاستهاییفناوريکارگیريبهمدیریت آب کشاورزي، et al., ؛ 2019

Hoseini, ادارهپایین(راندمان) بازدهباسطحیآبیاريمختلفهاياکثریت مناطق، تحت روشکهبا توجه به این).2019
Singh(شوندمی et al., یکی از است. در این زمینه، ضروريآبیاري سطحیبهبودهایی در راستاي استفاده از فناوري،)2018

روشی جدید است که براي توزیع آب به صورت فشارکمسامانه آبیاريباشد.فشار میها، کاربرد سامانه آبیاري کمفناوري
داردریچههايلولهوفشارکمزیرزمینیهايلولهشاملسامانهینگیرد. امورد استفاده قرار می،راهبردي بر اساس ذخیره آب

)Gated Pipes(استیدروفلومهیا)Osama et al., جایگزینیکواستشدهطراحیسطحیآبیاريبهبودبرايکه) 2015
Pereira(باشدمیبازهايکانالازاستفادهبرايارزشمند et al., باشدمیدرصد85تا70روشاینراندمان آبیاري در ).2003

)Garcia- Saldana et al., درآبتلفاتتاکندمیکمکسطحیآبیاريدرداردریچهفشارکمهايلولهازاستفاده). 2019
EL-Shafie(یابدکاهشاست،بیشترسنتیفاروهايازاستفادهبامعموالًکهمزارعداخل et al., یلبه دلسامانهاین). 2018
وکفایتکهآیدبدستتواندمیزمانیسامانهاینازانتظارموردمزایايواستشدهشناختهرسمیتبهمحیطییستزمنافع

Pereira(باشدباالکافیاندازهبهمزرعهشرایطدراستفادهبرايسامانهاطمینانقابلیت et al., هاياز لولهستفادها).2003
ایندرآبتبخیرونشتاست،نیازکمتريزمینبهسیستمنصببراياینکهجملهازداردپیدرپرشماريدار مزایاي دریچه
Osama(استدیگرهايسیستمازکمترآناندازيراههزینهوشودمیانجامبهترآبتوزیعکند،میپیداکاهششیوه et al.,

اراضی کـه امکان و همچنین اراضی شور،آبیـاري سـطحی سـنتیسیستمدارايمزارع و باغاتاین روش آبیاري براي ). 2015
).1389ی،فضل و کوهي(موسوباشدتواند قابل استفاده می،فشار وجود نداردهاي آبیاري تحتاجراي روش

از آنجـا کـه در بـسیاري از مناطق کـشور موضـوع آب بـا کیفیـت پـایین (با امالح باال و شور) براي آبیـاري محـصوالت 
باشـد (قدمی و اي مناسب توانـد بـه عنـوان گزینهدار مـیدریچهفشار کمهاي است، استفاده از لولهشدهکـشاورزي مطرح 

. دباشدرصد می6/86ن شرقی، سهم مصرف بخش کشاورزي از کل آب استحصال شده استان آذربایجادر ).1389همکاران، 
8/43ها (هاي آبیاري سطحی نسبت به سایر استاندرصدي در سیستم40استان از نظر راندمان کاربرد آب با متوسط این 

،یتر است (سبزچراندمان کل حتی از این میزان نیز پایین،تري قرار دارد که با توجه به تلفات انتقالدرصد) در رتبه پایین
هايسالدر،شرقی (مجاور دریاچه ارومیه)به دلیل کاهش کیفیت آب در بسیاري از مناطق آذربایجاناز طرف دیگر ). 1396

با جلب شده است. فشار سامانه آبیاري کمژهیوبهنوین آبیاري هايروشوهاسیستمبهاستانسطحدرریزانبرنامهتوجهاخیر
صورت نگرفته است و یخوببهیاريآبیننويهايفناور، توسعهآبهايياستفاده از فناوردولت جهتمالیهايمشوقوجود

یهـاي توسعه به طور کامل محقق نشده اسـت (بهبهاندر برنامـهآبیارينوینهايسامانهاجرايشده جهت ینیبیشسـطوح پ
آبیاريسامانهویژهبهآبیارينوینهايسامانهيمطلوب استفاده از فناوریزانمیب،ترتینبه هم.)1396مطلق و همکاران، 

زمینهکتارهزار412ازحاضرحالدربه نحوي که .داردیاديفاصله زمطلوبدر منطقه مورد مطالعه، با وضع فشارکم
فشارکمو) هکتار54989(فشارتحتآبیاريهايسامانهبهاراضیدرصد6/13حدوددراستان،سطحدرآبیکشاورزي

).1397شرقی،آذربایجانکشاورزيجهاد(سازمان اندشدهمجهز) هکتار1055(
220درحاضرحالدرامااستشدهاجرامطالعه،موردمنطقهکشاورزياراضیازهکتارهزار56درآبیارينوینهايسامانه

(سازمان داردوجود) فشارتحتوفشار(کمآبیارينوینهايسامانهاجرايقابلیتمنطقه،ایندرآبیاراضیازهکتارهزار
مزارعشاندرجدیدآبیاريهايسامانهاجرايقصدبرمبنیاقداماتیکشاورزانکه) 1397شرقی،آذربایجانکشاورزيجهاد
توسط فشارکمیاريآبيو استفاده از فناوریرشپذیمتصميروبرتواند یوجود دارد که میعواملبنابراین،اندندادهانجام

Garcia-Saldanaوجود دارد (یفشار در سطح جهانکمياریکاربرد سامانه آبنهیدر زمیشواهد کمکشاورزان تأثیر بگذارد. et
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al., و مقایسه آن با روش آبیاري سطحی فشار، ارزیابی اقتصادي هاي مختلف به بررسی راندمان آبیاري کموهشژدر پ). 2019
باعث یسطحیاريدر آبفشارکمآبیاريکه کاربرد اددنشانهاپژوهشنتایجاست. بررسیفشار پرداخته شده سنتی و تحت

؛ 1395؛ خطیبی و همکاران، 1394سیدحسینی و همکاران، ؛ 1393اران، کپیري و هم(شـودافزایش کارایی مصرف آب مـی
Neissi؛1397اسدزاده شرفه و رئوف، ؛ 1395احمدي،  et al., Garcia-Saldana؛2019 et al., مطالعات بیشتر، بنابراین).2019
شناختیروانواجتماعینگاهباموضوعاینبررسیبهکمتروبودهفنیرویکردفشار دارايفناوري آبیاري کمدر زمینه

ومحیطـیزیسـتمسـائلحـلبـرايخوبیبالقوهتوانرفتاري،علومرسدمینظربهکهحـالیدر،پرداخته شده است
کاربرددرکشاورزانرفتـارکننـدهبینیپیشمتغیرهايازدرستدركبرايپژوهشایندر.دارنـدآنهـايحـلراهتوسـعه
هاي نظریهها و با بررسی و مطالعه مدل.استشدهریزي شده استفادهیافته رفتار برنامهتجزیهنظریهازفشار،کمآبیاريسامانه

هاي مختلف رفتاري نظریهمتعددي از هايشده، سازهيریزیافته رفتار برنامهتجزیهنظریهمشخص گردید که درمختلف رفتاري، 
به شکل بهتري در مقایسه با مدل نظریهاین .ترکیب شده استبا هم ينظریه اشاعه نوآورو شده يریزنظریه رفتار برنامهیژهوبه

یا مـدل وکلی، به هر اندازه طوربهکند. رفتار افراد را تبیین میریزي شده،رفتار برنامهنظریهپذیرش فناوري، مدل انتشار نوآوري و 
ریزي شده یافته رفتار برنامهرو، نظریه تجزیهاز این.دهدنیز در اختیار قرار میتري تر باشد، اطالعات دقیقمورد نظر پیچیدهنظریه

,Chau & Hu؛ 1389(عبدالوند و باروند، داردرفتاري هايمـدلسایر نسبت بـه را کنندگی بهتري قدرت توصیف 2001; Hung et

al., 2011; Hsieh, ,Taylor & Toddتاد (تیلور و ). 2014 يهابا تجزیه سازههاآنبیان کردند. 1995نظریه را در سال ینا،)1995
رفتار ياز پیشایندهايتررا بسط دادند. این کار به افزایش قدرت تبیین قصد رفتار و درك دقیق، آنشدهيریزنظریه رفتار برنامه

باورهايازايمجموعهبهراکنترل رفتاري)(نگرش، تأثیر اجتماعی ورفتاريتأثیرگذار بر قصداصلیعاملسهاین نظریه.منجر شد
به شرح زیر در این پژوهشنظریهاین اساسی يهامؤلفه.کندمیتجزیهفناوريپذیرشمدلونوآوريانتشارنظریهاساسبرمهم

است:
,Verma & Sinha(اشاره داردفناورينسبت به پذیرش فرد به احساس مثبت یا منفی:نگرش- 1 شگران متعددي از ه). پژو2018

,Tao & Fanتائو و فان (قبیل  ,Gangwal & Bansalسال (گانگوال و بن)،2017 Moonsمونز و دیپلسماکر ()، 2016 & De

Pelsmacker, Besbes Sahliهلی و لگوهرل (اسبسبس)، 2015 & Legohérel, تیلور و تاد )، Leejoeiwara,2013وارا (لیجوي)، 2014
)Taylor & Todd, - در پژوهش)،1393سرلک و همکاران ()، 1396بهبهانی مطلق و همکاران ()، 1395صندوقی و راحلی ()، 1995

اند؛هاي خود به بررسی نقش نگرش و رابطه آن با تمایل رفتاري نسبت به کاربرد فناوري پرداخته
رفتارعدم انجام یکیا انجامدرباره) مرجعهايگروه(دیگرانانتظاراتازفردادراكذهنی،هنجاریااجتماعینفوذهنجار ذهنی: - 2

Moons(استخاص & De Pelsmacker, ,Verma & Sinhaورما و سینها (هاي). در پژوهش2015 و همکارانولدی)، ز2018
)Zeweld et al., Teo)، تئو و همکاران (2018 et al., ,Folorunso & Ogunseyeفلورونسو و اوگانسی ()،2011 تیلور و تاد )، 2008
)Taylor & Todd, پناه و )، یزدان1395حاجی هاشمی و همکاران ()،1397)، یادآور و همکاران (1397)، سبحانی و همکاران (1995

و تمایل رفتاري پرداخته شده است؛)، به مطالعه رابطه بین هنجار ذهنی1393نوري و علویون ()، 1394نژاد (هاشمی
Alkhasawneh(دارداشارهرفتاردرشدندرگیریاخاصرفتارانجامتواناییبهنسبتفردادراكبهکنترل رفتاري: - 3 & Irshaidat,

Zeweld(و همکارانولدیز. )2017 et al., ,Tao & Fanتائو و فان ()،2018 Ranaرانا و همکاران ()،2017 et al., هیونگ و وو )،2015
)Hung & Wu, )، سبزیان مالیی 1395)، صندوقی و راحلی (1395آباد و همکاران ()، رحیمی فیض1397همکاران ()، یادآور و 2015

اند؛هاي خود، رابطه بین کنترل رفتاري و تمایل رفتاري را سنجیدهدر پژوهش،)1394همکاران (و 
Venkatesh(راحت استآسان و م خاص از نظر فرد چقدر که استفاده از یک سیستدارداشارهموضوعبه این سهولت کاربرد:- 4 &

Davis, تأثیرگذاريبه استفاده از فناوریمبر تصمتواندمینگرشطریقازغیرمستقیمیاومستقیمطوربهکاربرد،سهولت.)2000
در این پژوهش، رابطه بین سهولت کاربرد فناوري و تمایل به استفاده از آن مورد بررسی قرار ).1396و همکاران، ي(موحدباشد 

,Verma & Sinhaورما و سینها (هايدر پژوهشگرفته است. )،1396فتحی و صیف ()،Shen & Chiou,2010)، شن و چیو (2018
تمایل رفتاري نسبت به کاربرد بین سهولت کاربرد فناوري ورابطه به بررسی )،1391همکاران (ملکی نجفدر و ) و 1393رد (منف

؛فناوري پرداخته شده است
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Besbes(استهماهنگفناوريکاربراننیازهايوگذشتهتجاربموجود،هايارزشبانوآوريحدچهتاکهاستاینسازگاري: - 5

Sahli & Legoherel, Zeweldولد (یزهايدر پژوهش).2014 et al., ,Tao & Fanتائو و فان ()،2018 )، الخاسانه و ایرشادات 2017
)Alkhasawneh & Irshaidat, Moonsمونز و دیپلسماکر ()، 2017 & De Pelsmacker, ,Taylor & Toddتیلور و تاد ()، 2015

کارگیري فناوري نسبت به ب)، به بررسی رابطه بین سازگاري با نگرش 1393سرلک و همکاران () و 1393)، رندي و همکاران (1995
پرداخته شده است؛

Moons(دارداشارههانوآوريدیگربامقایسهدرنوآوريیکبودنترمناسبوبرتريبه: مزایاي فناوري- 6 & De Pelsmacker,

,Verma & Sinhaورما و سینها (هاي در پژوهش).2015 ,Leejoeiwara(وارالیجوي)، 2018 Chenهمکاران (چن و )، 2013 et al.,

Ranaرانا و همکاران ()، 2017 et al., Besbes Sahliهلی و لگوهرل (اسبسبس)، 2015 & Legohérel, فلورونسو و اوگانسی )،2014
)Folorunso & Ogunseye, ,Taylor & Toddتیلور و تاد ()،2008 حاجی هاشمی و همکاران )، 1397)، یادآور و همکاران (1995
کارگیري فناوري پرداخته شده است؛بررسی رابطه بین سازگاري و مزیت نسبی با نگرش نسبت به ببه )، 1395(
هاي نوین آبیاري هاي ترویجی در ترویج و توسعه کاربرد فناوريبا توجه به نقش مهم رسانه و برنامه:هاي ترویجیها و برنامهرسانه- 7

هاي توجه به اینکه رسانهبا.فته استبر هنجار ذهنی مورد بررسی قرار گرمؤثریک عامل عنوانبهدر کشاورزي، در این پژوهش 
، ضرورت دارد پرنفوذهاي جمعی رسانهازاستفادهدارد، براي تأثیر بر هنجارهاي ذهنی افراد فناوريجمعی، تأثیر فراوانی بر پذیرش 

,AlKhasawneh & Irshaidat(ایرشاداتوالخساونهاعتقادبه).1393(سرلک و همکاران، ذهنی شامل نفوذ بین هنجارهاي،)2015
رسانه از تأثیر،در مرحله اولیه پذیرش هر فناوريها، با وجود اهمیت تأثیر همکاران و انواع رسانه. هاستگزارش رسانهتأثیرفردي و 

Moonsهمکاران برخوردار است (تأثیراهمیت بیشتري نسبت به  & De Pelsmacker, مونز و دیپلسماکر هايشدر پژوه. )2015
)Moons & De Pelsmacker, Alkhasawneh)، الخاسانه و ایرشادات (2015 & Irshaidat, به )،1393سرلک و همکاران () و2017

تأکید شده است؛انه بر هنجار ذهنی نقش رس
هـاي فنـی و سـازمانی الزم براي پـشتیبانی از کـاربرد فنـاوري فـراهم میزانی که فرد معتقد است زیرسـاختها:کنندهتسهیل- 8

Venkateshاسـت ( et al., Zeweldزولد ().2003 et al., ,Tao & Fan)، تائو و فان (2018 در )،1397یادآور و همکاران ()، 2017
اند؛پرداختهها و تمایل به کاربرد فناوريکنندهوجود رابطه بین تسهیلفرضیههاي خود به بررسیپژوهش

Bolliger(دهدانجامترموفقفناوري را تواندمیاندازهچهتاینکهابرفردیکباورمیزانازاستعبارتخودکارآمدي: - 9 et al.,

,Gangwal & Bansalگانگوال و بانسال (هاي پژوهش). 2010 ,Hung & Wu(هیونگ و وو)،2016 Ranaرانا و همکاران (،)2015 et

al., ,Taylor & Todd)، تیلور و تاد (2015 نقش بررسی به دنبال)، 1393سرلک و همکاران ()، 1397)، یادآور و همکاران (1995
بوده است.خودکارآمدي و رابطه آن با تمایل رفتاري

مختلف در پذیرش هايمؤلفهریزي شده نشان دهنده تأثیر یافته رفتار برنامهتجزیهنظریههاي انجام شده بر اساس مطالعه پژوهش
,Leejoeiwara(وارالیجوي.هاي نوین بوده استفناوري فناوريسازگاري بر نگرش استفاده از سهولت کاربرد و کهدادنشان،)2013

متأثر از سهولت دسترسی به منابع، سهولت شدهدركرفتاريکنترلکهبودآنازحاکیتحقیقایننتایجهمچنین،. بودندتأثیرگذار
,Hsieh(سیاچ.ه استدسترسی به فناوري و خودکارآمدي بود هايلدر تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که عام،)2014

Moons(پلسماکرديومونز. داشتنددارمعنیتأثیر، بر پذیرش فناوري اعتمادونگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاري  & De

Pelsmacker, فناوريازاستفادهقصدبرداريمعنیاثرداراينسبی،مزیتوسازگاريپیچیدگی،نگرش،کهگرفتندنتیجه،)2015
Gangwal(بنسالووالگانگبوده است. & Bansal, هنجارهايوخودکارآمديشده،دركمزایايکهدریافتنددر پژوهشی ،)2016
Chen(همکارانوچن.بودندفناوريرفتار پذیرشهايکنندهبینیپیشتریناصلیاجتماعی، et al., مشخص یدر پژوهش،)2017

وشدهدركمزایايبینهمچنین،. داشتوجوددارمعنیومثبترابطهرفتاري،تمایلباشدهدركمزایايونگرشبینکردند که 
Alkhasawneh(تاایرشادونتایج پژوهش الخاسانه.داشتوجوددارمعنیرابطهنگرشباسهولت & Irshaidat, کهدادنشان،)2017
هنجارهاي ذهنی تأثیربر قصد پذیرش بودند. این در حالی بود که تأثیرگذارمتغیرهاي تریناصلیشدهدركرفتاريکنترلونگرش

Zeweld(همکارانویولدز.نبوددارمعنیتمایل رفتاريبر  et al., سودمندي، آموزشخودکارآمدي،کهرسیدندنتیجهاینبه،)2018
،)1393(همکارانوسرلکداشت. نوآورانهکشاورزان نسبت به استفاده از اقدامات گیريتصمیمدرداريمعنینقشکاربردسهولتو
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یادآور.بودندنگرشبرتأثیرگذارمتغیرهاي زامزایاونوآوريسازگاريشده،دركمخاطره، سهولتدر پژوهش خود نتیجه گرفتند که 
رفتاري،کنترلذهنی،هنجارهايکه متغیرهاي سودمندي، نگرش، یدندرسیجهنتیندر پژوهش خود به ا،)1397(همکارانو

. بودندرفتاري کشاورزانتمایلبرداريمعنیومثبتاثردارايمنابعبهدسترسیسهولتوکنندهتسهیلشرایط
موفق بوده است، لذا دارايبینی رفتار در پیشریزي شدهیافته رفتار برنامهکه مدل تجزیهدنشان دااشاره شدههاي نتایج پژوهش

فناوري کاربردیایرشموانع پذیادر مورد عوامل یاطالعات کمبا توجه به اینکه باشد.رفتاري میقصدبرايکافیتوضیحیقدرت
یالتیکه دولت تسهینهزمیشپینکشور وجود دارد، مخصوصاً با ایگرو چه در مناطق دمطالعهمورد، چه در منطقه فشارآبیاري کم

عدم استفادهیلاز نحوه تفکر و دالبیشترياطالعات بایدرسدیبه نظر م،استکردهفراهم هايفناورینمشوق استفاده از اعنوانبه
هدفگروهکشاورزاناینکهبهتوجهبا،بنابراین. آورددستبهیاريآبیننويهايدر مورد فناوریاجتماعسازانتصمیموکشاورزان

وريبهرهبهبودهايفناوريبامواجههدرآنانرفتاربررسیضرورتباشند،میآبوريبهرهافزایشهايسیاستاجرايبراياصلی
سويازدرستومناسبرفتاربروزچونشود،میچنداندوآن،برتأثیرگذارشناختیرواناجتماعیعواملشناختویژهبهآب

رفتاربرگذارتأثیراصلی شناسایی عوامل اصلی هدفیجه، این پژوهش باباشد. در نتمؤثراز منابع آب حفاظتدر تواندمیآنان
چارچوب .استانجام شدهریزي شده یافته رفتار برنامهتجزیهنظریهبر پایه فشارکمآبیاريامانهسازاستفادهدرکشاورزان
نشان داده شده است.1نگارهدر هاي مورد نظر بر اساس فرضیهپژوهش تئوریکی

Taylor(اقتباس از پژوهشتئوریکیچارچوب -1نگاره & Todd, 1995(
روش پژوهش

هاي ها، جزو پژوهشکاربردي و از لحاظ شیوه گردآوري دادهتحقیقیکهدف،نظرازوبودهکمی،پژوهشاینپارادایم 
شبستر، یز،تبرهاي ستانشهرکشاورزانشاملآماريجامعه. استپیمایشی صورت گرفتهبه روشباشد کهتوصیفی می

بودند که با سامانه یشرقیجاننفر در استان آذربا112010به تعداد جلفا، ملکان، مرند و سرابین،آذرشهر، اسکو، خداآفر

نگرش

ذهنیهنجار

رفتاريکنترل

سازگاري

فشارکمآبیاريکاربرد

آبیاريکاربردبهتمایل
فشارکم

مزایا

هارسانه

هاکنندهتسهیل

خودکارآمدي

کاربردسهولت



فشار...مؤثر بر رفتار کشاورزان در بکارگیري سامانه آبیاري کمتحلیل عوامل 

130

براي شهرها بوده است. یندر افشارکمآبیاريهايطرحاجرايمذکور،شهرهايانتخابدلیل. داشتندآشناییفشارکمیاريآب
مرحله درصورت که است. به اینشدهاستفادهايمرحلهچندتصادفی گیرينمونهدستیابی به کشاورزان مورد مطالعه، از روش

هادادهآوريجمعبرايواحد مرحله اول عنوانبهآذرشهروشبستراسکو،تبریز،هايشهرستانشاملشهرستان4تعداداول
در.شدندانتخابواحد مرحله دومعنوانبهها داراي نه بخش بودند، پنج بخشبا توجه به اینکه این شهرستان،گردیدانتخاب
روستاهاي ازروستا 17سپس،گردیدند،انتخاببراي واحد مرحله سومدهستان8،دهستان17بین ازنیز،مذکورهايبخش

صورتبهدر نهایت،د. اطالعات از کشاورزان انتخاب شدنیافتدريبراواحد مرحله چهارمعنوانبهمنتخبهايدهستان
بر.گردیداستفادهکوکرانفرمولازنمونهحجمبرآوردمنظوربه.کشاورزان گردیدمیان آوري اطالعات از تصادفی اقدام به جمع

با در نظر گرفتن احتمال وجود نقص در . یدبرآورد گردنفر 383کشاورزان مورد مطالعه، نمونهاساس فرمول کوکران حجم
پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. 393پرسشنامه آماده گردید و در نهایت 400هاي تکمیل شده، در مجموع پرسشنامه
است.هارائه شد1منطقه مورد مطالعه در جدول يدر روستاهایقتحقينمونه آمار

بردار کشاورزاساس تعداد بهرهبرمطالعهموردمنطقهيروستاهادرقیحجم نمونه تحق-1جدول

حجم نمونهروستادهستانبخشکشاورزبرداربهرهتعداد هاشهرستان

14203شبستر
21زینابسیسمرکزي

19بیگجه خاتون

چله خانهصوفیان
28تازه کند
39قم تپه

مرکزي16770تبریز

22سهالنآجی چاي
33خواجه دیزج

میدان چاي
26بیرق

30فتح آباد
14زرنق

ایلخچی9740اسکو
31قشالقشورکات جنوبی

9کردلر

16قپچاقجزیره
18گمیچی

حومه10516آذرشهر
35خراجوداغیقبله

21نادیلو

8قاضی جهانجهانقاضی 
13آخی جهان

بخش اول مربوط به باشد؛میشامل چهار بخش کهبودساختهمحققپرسشنامهها،دادهآوريجمعاصلیابزاریق،تحقیندر ا
مربوط به هايگویهشامل سومبخشوبرداريبهرهنظامهايمشخصهمورد مطالعه، بخش دوم مربوط به کشاورزانفرديهايویژگی
هاي اصلی سازهشکل گرفته است.ریزي شدهیافته رفتار برنامهتجزیهنظریهبر پایه باشد که میفشارکمياریبر کاربرد آبمؤثرعوامل

ها (در این پژوهش: رسانهشامل سازگاري فناوري، مزایاي فناوري، سهولت کاربرد، نگرش، هنجار ذهنی، عوامل محیطینظریهدر این 
و از شده ینتدولیکرت پنج سطحیدر قالب طیف.باشندها و خودکارآمدي میکنندههاي ترویجی)، کنترل رفتاري، تسهیلبرنامهو 

,Moons & De Pelsmakerتدوین آن استفاده شده بود (مختلفی براي مطالعات  Gangwal؛2015 & Bansal, & Chen؛2016

Tung, ,Taylor & Todd؛2014 Verma؛1995 & Sinha, ، 2در جدول).1395، ؛ صندوقی و راحلی1393، ؛ سرلک و همکاران2018
بر اساس نظر اساتید ،روایی صوري و محتوایی پرسشنامهارائه شده است. هاآنکننده ها و منابع حمایتمورد مطالعه، گویههايمؤلفه

قرار گرفت. تعیین پایایی تأییدمورد نفر) 2و متخصصان آب (نفر)6توسعه روستایی و توسعه کشاورزي (ترویج و آموزش کشاورزي،



1399/ 2/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

131

همچنین در این بدست آمد. 91/0تا 730/0مورد مطالعه از هايمؤلفهابزار پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ انجام گرفت که براي 
در هاآنکه نتایج استفاده شدعاملی تأییديبراي تعیین روایی سازه از دو روش روایی همگرا و تشخیصی در قالب تحلیل پژوهش، 

ادامه اشاره شده است.
ها و بحثیافته
کشاورزان مورد مطالعهتوصیفی هاي هاي مربوط به ویژگییافته

سواد، درصد بی14درصد از کشاورزان مورد مطالعه، مرد بودند. 99سال بود. 51میانگین سنی پاسخگویان، بر اساس نتایج پژوهش، 
درصد داراي 3/14درصد داراي دیپلم و 16، و متوسطهسطح سواد راهنماییداراي درصد 6/35درصد داراي سواد ابتدایی، 1/20

هاي درصد از کشاورزان مورد مطالعه مالک زمین6/76درصد، کشاورزي بوده است. 2/85مدارك باالتر از دیپلم بودند. شغل اصلی 
اند. منبع دریافت اطالعات مربوط به آب و درصد از کشاورزان از تسهیالت بالعوض دولتی استفاده کرده7/10شان بودند.کشاورزي

بوده است.يجهاد کشاورزدرصد از کشاورزان، مراجعه به 1/63هاي آبیاري سامانه
بردارينظام بهرهتوصیفی هايهاي مربوط به ویژگییافته
درصد از کشاورزان داراي زمین 9/51هکتار بوده است. 5/3کشتیرزهاي مساحت زمینهاي پژوهش نشان داد که میانگینیافته

درصد 9/86درصد از کشاورزان، چاه نیمه عمیق بوده است. نوع مالکیت منابع آبی 8/47آب هکتار بودند. منبع 2زراعی آبی کمتر از 
درصد 1/75موتور برقی بوده است. دارايدرصد 7/58ر هوشمند و ها، مجهز به کنتودرصد از چاه8/53، از کشاورزان، مشارکتی بوده

درصد از کشاورزان از میزان شوري باالیی 2/79منابع آب مورد استفاده . کردنداز کشاورزان از نهر خاکی براي انتقال آب استفاده می
شدند.میآبیاري، درصد از باغات به روش سنتی غرقابی2/90درصد از مزارع و 8/87برخوردار بود. 

گیري مربوط به متغیرهاي پژوهشمدل اندازه
از طریق تحلیل شدهگردآوريهايدادهمدل،برازشوترکیبیپایاییسازه،رواییآزمونوتحقیقگیرياندازهمدلتدوینمنظوربه

در مدل .استشدهآورده2جدولدرآنازآمدهدستبههايعاملی تأییدي (مرتبه اول) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که یافته
نگرش، سازگاري، کنترل هايمؤلفهها در این گویهبود که حذف گردیدند.5/0گیري، مقدار بار عاملی پنج گویه کمتر از اندازه

میانگین واریانس استخراج شده مقادیرمتغیرها،اینحذفازپسهاي ترویجی و تمایل رفتاري بودند. ها و برنامهرفتاري، رسانه
)AVE (و) پایایی ترکیبیCR (آمدند. بردستبه7/0و5/0ازتربزرگترتیببه،مطالعهموردمکنونمتغیرهايبرايشدهمحاسبه

تشخیصی،رواییخصوصدرپس از انجام اصالحات اشاره شده به دست آمد. تحقیقابزارترکیبیپایاییوهمگرارواییاساس،این
) و حداکثر مجذور ASVدو شاخص میانگین مجذور واریانس مشترك (مقادیرازمکنونمتغیرهربرايAVEمقداراینکهبهتوجهبا

تأییدموردنیزتحقیقابزارتشخیصیرواییبنابراینبود،تربزرگگیرياندازهمدلدرمکنونمتغیرهاي)MSVواریانس مشترك (
درمختلف هايشاخصاساسبرتحقیق گیرياندازهمدلبرازشنشان داد کهبرازش مدل هايشاخصبررسی. همچنین،گرفتقرار

).2(جدول بودبرقرارمطالعهموردمتغیرهايبینمنطقیروابطوبودهقبولیقابلسطح

تحقیقگیرياندازهمدلپایاییورواییبرآوردازآمدهدستبهنتایج-2جدول
رواییهايشاخص
پایاییو

بار 
عاملی منابع مورد استفاده )مدلدرها (نمادگویه مکنونمتغیر

(نماد در مدل)

874/0=CR

635/0=AVE

122/0=ASV

310/0=MSV

739/0
Moons & De
Pelsmaker (2015),
Gangwal & Bansal
(2016), Chen & Tung
(2014), Sikolia
(2016), Taylor &
Todd (1995)

)، 1393همکاران (سرلک و 
علیرضایی و همکاران 

)، صندوقی و راحلی 1392(
)1395(

وخوبایدهفشار،کمآبیاريسیستمازاستفادهمننظربه
).at1(استمناسبی

نگرش
)Attitude(

826/0 برايفشارکمآبیاريسیستمازاستفادهکنممیفکرمن
).at2(استمنطقیوعاقالنهآب،مصرفدرجوییصرفه

869/0 تمامیبرايفشارکمآبیاريسیستمازاستفادهمن،نظربه
).at3(باشدارزشمندومفیدتواندمیکشاورزان

745/0
آبمنابعکمبودوخشکسالیبهتوجهباکنممیفکرمن

ویژهبهآبیاريجدیدهايفناوريوهاروشازاستفادهکشاورزي،
).at4(استضروريفشارکمآبیاريسیستم
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2ادامه جدول 
رواییهايشاخص
پایاییو

بار 
عاملی منابع مورد استفاده )مدلدرها (نمادگویه (نماد مکنونمتغیر

در مدل)

898/0=CR

560/0=AVE

192/0=ASV

547/0=MSV

652/0
Ajzen(2013),
Moons & De
Pelsmaker (2015),
Gangwal & Bansal
(2016), Chen & Tung
(2014), Taylor &
Todd(1995)

)،1393همکاران (سرلک و 
علیرضایی و همکاران

)1392(

وآبکمترتلفات(بیشتريمزایايفشار،کمآبیاريسیستم
).ad1(داردسنتیآبیاريروشبهنسبت) خاكکمترفرسایش

يفناوريایمزا
)Advantages(

802/0 بهنسبتآبیاريسرعتافزایشباعثفشارکمآبیاريسیستم
).ad2(شودمیبازهايکانال

786/0 نزاعومناقشاتکاهشباعثفشار،کمآبیاريسیستمازاستفاده
).ad3(شودمیکشاورزانبینآبسربر

804/0 درآبمناسبتوزیعباعثفشار،کمآبیاريسیستمازاستفاده
).ad4(شودمیهاباغوزراعیهايزمین

795/0 وتولیدعملکردبهبودباعثفشارکمآبیاريسیستمازاستفاده
).ad5(شدخواهدمندرآمدافزایشنتیجهدر

791/0 درهرزهايعلفرشدفشار،کمآبیاريسیستمازاستفادهبا
).ad6(یابدمیکاهشمزرعه

573/0 پیچیدگیوهزینه(بیشتريمزایايفشار،کمآبیاريسیستم
).ad7(داردفشارتحتآبیاريروشبهنسبت) کمتر

904/0=CR

658/0=AVE

153/0=ASV

354/0=MSV

860/0

Ajzen(2013),
Moons & De
Pelsmaker (2015),
Chen & Tung (2014),
Taylor & Todd(1995)

)1393همکاران (سرلک و 

ازاعم(دیگرانکمکبدونوتنهاییبهکنممیفکرمن
آبیاريسیستمازتوانممی) غیرهومشاورانکارشناسان،

).eu1(کنماستفادهخودمزرعهدرفشارکم

کاربردسهولت
)Ease of use(

913/0 اتصاالتوتجهیزاتباتوانممیراحتیبهکنممیفکرمن
).eu2(کنمکارفشارکمآبیاريسیستم

892/0 تجهیزاتواتصاالتتوانممیآسانیبهمننیاز،صورتدر
).eu3(کنمتعمیررافشارکمآبیاريسیستم

696/0
فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهوسازيپیادهکنممیفکرمن
برايآنیادگیريوبودهايپیچیدهوفنیبسیارکارمزرعه،در

).eu4(نیستآسانمن

660/0 کارمزرعهدرهیدروفلومهايلولهجابجاییکنممیفکرمن
).eu5(استبريزمانودشوار

844/0=CR

522/0=AVE

265/0=ASV

547/0=MSV

651/0

Moons & De
Pelsmaker (2015),
Chen & Tung (2014),
Taylor & Todd(1995)

)1393سرلک و همکاران (

باهاییزمینبرايفشارکمآبیاريسیستماینکه،بهتوجهبا
خوبیسازگاريمنمزرعهشرایطبااست،مناسبکمشیب
).co1(دارد

يسازگار
)Compatibility(

766/0
آبیاريروشبامقایسهدرفشارکمآبیاريسیستمازاستفاده

تناسبمنمالیتوانووضعیتباوبودهترهزینهکمفشارتحت
).co2(داردبیشتري

659/0 قبلیتجاربواطالعاتبافشارکمآبیاريسیستمازاستفاده
).co3(دارددر زمینه آبیاري مطابقتمن

742/0
ازاستفادهمنطقه،درآبنسبیشوريدلیلبهکنممیفکرمن

همراهکمتريمشکالتبامنمزرعهدرفشارکمآبیاريسیستم
).co4(است

784/0
آبیاريسیستمازاستفادهمنطقه،بودنبادخیزبهتوجهبا

رودمیشماربهمناسبیشیوهمنطقهاینمزارعدرفشارکم
)co5.(
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2ادامه جدول 
رواییهايشاخص
پایاییو

بار 
عاملی منابع مورد استفاده )مدلدرها (نمادگویه مکنونمتغیر

(نماد در مدل)

785/0=CR

554/0=AVE

062/0=ASV

120/0=MSV

667/0
Ajzen(2013), Moons
& De Pelsmaker
(2015), Gangwal &
Bansal (2016), Chen
& Tung (2014),
Taylor & Todd (1995)

)،1393همکاران (سرلک و 
علیرضایی و همکاران 

)1392،(
)،1395صندوقی و راحلی (

)1393عالمی و همکاران (

ازنزدیکمدوستانوآشنایانهمسایگان،استفادهصورتدر
ترغیباز این سیستم استفادهبه نیزمنفشار،کمآبیاريسیستم

).sn1(شوممی

یذهنهنجار
)Subjective

norm(
654/0

درفشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبرايکهکنممیاحساس
خانواده،همچونمرجعهايگروهوافرادسويازخود،مزرعه

فشار تحتمحلیهايتشکلوکردهتحصیلافرادمحلی،رهبران
).sn2(هستم

888/0
يجهاد کشاورزکارشناسانسويازانتظاراینکنم،میاحساس

خودمزرعهدرفشارکمآبیاريسیستمازدارد که من وجود
).sn3(کنماستفاده

839/0=CR

643/0=AVE

124/0=ASV

232/0=MSV

874/0

Moons & De
Pelsmaker (2015)

)1393همکاران (سرلک و 

ابزارتلویزیونورادیوویژهبهانبوهیهايرسانهکنممیفکرمن
آبیاريسیستمازاستفادهبهکشاورزانمتقاعدسازيجهتمهمی

).me1(هستندفشار کم

يهابرنامهورسانه
یجیترو

)Media(
913/0

هايسیستمکشاورزان از بازدیدنظر من، ایجاد مزارع نمایشی و به
تشویقدراساسینقشتواندمیمناطقسایردرفشارکمآبیاري

داشته باشند فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبهکشاورزان
)me2.(

577/0
ترغیبمنظوربهترویجی- آموزشیهايدورهبرگزاريمننظربه

ضروري است فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبهکشاورزان
)me3.(

827/0=CR

552/0=AVE

121/0=ASV

234/0=MSV

719/0
Ajzen(2013),
Moons & De
Pelsmaker (2015),
Gangwal & Bansal
(2016), Chen & Tung
(2014), Taylor &
Todd(1995)

)،1395صندوقی و راحلی (
)،1393همکاران (سرلک و 

)1393عالمی و همکاران (

آبیاريسیستمازاستفادهبهتصمیمکهکنممیاحساسمن
).bc1کنترل و اختیار من قرار دارد (ازخارجاممزرعهدرفشارکم

يرفتارکنترل
)Behavioral

control(

922/0 فشاراز سیستم آبیاري کماستفادهعدم/ استفادهکهمعتقدممن
).bc2طور کامل فقط به خود من بستگی دارد (به

716/0 مناستفادهمانعتواندنمیمختلفمشکالتومسائلمعتقدممن
).bc3(شوداممزرعهدرفشارکمآبیاريسیستماز

904/0=CR

704/0=AVE

124/0=ASV

232/0=MSV

790/0
Moons & De
Pelsmaker (2015),
Chen & Tung (2014),
Taylor & Todd(1995)
Sikolia(2016),

)،1397(ینعمت
)1393همکاران (سرلک و 

آبیاريسیستمازاستفادهدربه دانش، توانایی و مهارت خود من
).se1دارم (اطمینانفشارکم

يخودکارآمد
)Self-efficacy(

941/0
فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهاگرحتیکنممیفکرمن

خودمزرعهدرراآنتوانممیتنهاییبهباشد،دشواروپیچیده
).se2(کنماستفاده

903/0
ازاستفادهدرمشکلبامواجههصورتدردارماطمینانمن

موفقیتباراآنتوانممیخود،مزرعهدرفشارکمآبیاريسیستم
).se3(کنمبرطرف

700/0 فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبرايراکشاورزانسایرتوانممی
).se4(کنمراهنمایی
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2ادامه جدول 
رواییهايشاخص
پایاییو

بار 
عاملی منابع مورد استفاده )مدلدرها (نمادگویه (نماد مکنونمتغیر

در مدل)

892/0=CR

546/0=AVE

236/0=ASV

184/0=MSV

674/0

Chen & Tung (2014),
Taylor & Todd(1995),
Ajzen(2013),
Sikolia(2016) و 
Moons & De
Pelsmaker (2015)

)،1393همکاران (سرلک و 
)1392علیرضایی و همکاران (

ازکافیاندازهبهفشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبرايدولت
).fa1کند (میحمایتکشاورزانسایرومن

هاکنندهلیتسه
)Facilitators(

777/0
مواقعدروفشارکمآبیاريسیستماندازيراهازبعدوقبل

دسترسیکارشناسانآموزشیوايمشاورهخدماتبهضروري
).fa2(دارمکافی

741/0
براينیازموردتجهیزاتووسایلتوانممیراحتیبهمن
وخریداريراخودمزرعهدرفشارکمآبیاريسیستماندازيراه

).fa3(کنمتهیه

830/0
برايبانکیتسهیالتواعتباراتازتوانممینیازصورتدر

کنماستفادهفشارکمآبیاريسیستمبهخودمزرعهتجهیز
)fa4.(

809/0
باآشناییآموزشی تخصصی/ فنی براي هايدورهوهاکارگاه

از استفادهواندازيراهنحوه یادگیريوفشارکمآبیاريسیستم
).fa5براي من در دسترس است (هموارهآن،

568/0
اندازيراهونصببرايالزمخدماتبهکافیدسترسیمن

خاك،وآبآزمایشازاعمفشارکمآبیاريسیستم
).fa6(دارمغیرهوطراحیبرداري،نقشه

742/0
باتجربهپیمانکارومشاورهايشرکتازتوانممینیازصورتدر

بگیرمکمکفشارکمآبیاريسیستماندازيراهونصببراي
)fa7.(

885/0=CR

719/0=AVE

175/0=ASV

630/0=MSV

861/0 Ajzen(2013),
Gangwal & Bansal
(2016), Chen & Tung
(2014), Taylor &
Todd(1995)
Sikolia(2016),

)،1393همکاران (سرلک و 
)،1395صندوقی و راحلی (

درخودمزرعهدررافشارکمآبیاريسیستمازاستفادهقصدمن
).in1(دارمآینده

ياریآبکاربردبهلیتما
فشارکم

)Intention(

834/0 فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهبرايریزيبرنامهحالدرمن
).in2(هستمآیندهدرخودمزرعهدر

848/0 سایربهرافشارکمآبیاريسیستمازاستفادهجديطور بهمن
).in3(کنممیتوصیهروستاییانوکشاورزان

869/0=CR

691/0=AVE

222/0=ASV

630/0=MSV

870/0
براي راسایر مواردآب و خاك و شیآزماازاعم هیاولاقدامات

امدادهانجامفشار در مزرعه خود اندازي سامانه آبیاري کمراه
)be1.(

Behavior(910/0(رفتار آزمایشی بخشی از اراضی خود را مجهز صورتبهدر حال حاضر 
).be2(امفشار کردهبه سیستم آبیاري کم

698/0 استفاده فشارکمآبیاريمن در تمامی اراضی خود از سامانه
).be3(کنم می

IFI ،068/0=RMR ،903/0=CFI ،852/0=GFI ،074/0=RAMSEA=904/0گیري:  هاي برازش مدل اندازهشاخص

فشار)آبیاري کمسامانه مدل ساختاري پژوهش (تحلیل اثرات متغیرهاي پژوهش بر رفتار کاربرد 
نتایجگردید.هااقدام به آزمون فرضیهشده،ریزيبرنامهرفتاریافتهتجزیهبر پایه تئوريساختاريمدلدر قالب بخشایندر
بر همچنین،. بودقبولیقابلسطحدرمدلدهد برازشنشان میاست کهشدهارائه2نگارهو3جدولدرآنازآمدهدستبه

واریانسازدرصد50حدوددرذهنیو هنجارهاي کاربردسهولت،رفتاريکنترلمتغیر نگرش، چهاراساس نتایج تحقیق، 
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درصد از 63حدود درمتغیرهاسایر همراهبهنیزتمایلمتغیر مشابه،طوربه. اندکردهتبیینرافشارکمآبیاريکاربردبهتمایل
نموده است.تبیینرافشارکمآبیاريکاربردمیزانواریانس 

شدهریزيبرنامهرفتار افتهیهیتجزتئوريساختاريمدلبرآوردازآمدهدستبهنتایجخالصه-3جدول

مقادیررابطه
غیراستاندارد

خطاي
استاندارد

ضرایب
شدهاستاندارد

نسبت
بحرانی

سطح
آزموننتیجهداريمعنی

آبیاريکاربردبهنسبتنگرش←مزایا
فرضیهتأیید000/0**421/0086/0424/0903/4فشارکم

آبیاريکاربردبهنسبتنگرش←سازگاري
فرضیهتأیید023/0*189/0083/0189/0278/2فشارکم

فرضیهتأیید000/0**400/0062/0310/0444/6فشارکمآبیاريکاربردبهتمایل←نگرش
فرضیهتأیید000/0**196/0040/0295/0880/4ذهنیهنجار←ترویجیهايبرنامهورسانه
آبیاريکاربردبهتمایل←ذهنیهنجار

فرضیهتأیید012/0*159/0064/0113/0499/2فشارکم

فرضیهتأیید000/0**299/0058/0315/0116/5کنترل رفتاري←هاکنندهتسهیل
فرضیهتأیید000/0**188/0045/0242/0209/4کنترل رفتاري←خودکارآمدي

آبیاريکاربردبهتمایل←رفتاريکنترل
فرضیهتأیید000/0**237/0046/0242/0153/5فشارکم

یاريبه کاربرد آبیلتما←کاربردسهولت
فرضیهتأیید000/0**354/0038/0447/0366/9فشارکم

فرضیهتأیید000/0**969/0062/0792/0537/15کاربرد←فشارکمآبیاريکاربردبهتمایل
05/0سطحدرداريمعنی*، 01/0سطحدرداريمعنی**

شدهاستانداردضرایباساسبرشدهریزيبرنامهرفتاریافتهتجزیهتئوريساختاريمدل- 2نگاره
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متغیرهابینتمامی روابط بیانگر آن بود که 3در جدول هانتایج در خصوص آزمون فرضیهافزون بر نتایج اشاره شده در باال، 
زمینهدرکشاورزانرفتاربررسیبرايمطالعهاین.هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفتو در نتیجه تمامی فرضیهشدهدارمعنی

پذیرشدركریزي شده برايیافته رفتار برنامهتجزیهنظریهاز کهاستگرفتهصورتفشارکمنوینآبیاريسیستمپذیرش
درصد از 63توانستندمورد مطالعهدر مجموع متغیرهاي .بودشدهبهره گرفتهکشاورزانتوسطفشارکمآبیاريفناوري

نسبت به هاآن) بیشترین تأثیر را بر تمایل =45/0rکنند و سهولت کاربرد (را تبیینفشارکمآبیاريسامانهکاربردتغییرات 
بیناز.نمودندتبیینراآندرتغییرازدرصد33نگرش،بهمربوطيهامؤلفهمجموعدرروش مذکور دارد.از استفاده

امراین. )=42/0r(بود تريقويکنندهبینیپیشفشار،کمآبیاريفناوريمزایايمتغیرنگرش،کنندهبینیپیشمتغیرهاي
بهمنجرفناورياینکنند،استفادهخودباغاتومزارعدرفشارکمآبیاريسیستمازاگر آنان ازکشاورزانبهکهدهدمینشان

. بودخواهدآبمصرفسازيبهینهوهاآنفعالیتدراثربخشیافزایش
بینییشپها،کنندهتسهیلمتغیر. نمودندتبیینراآندرتغییرازدرصد21کشاورزان،رفتاريواپایشبهمربوطهايمؤلفه
هاي صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که تئوريبررسی. )=32/0r(واپایش رفتاري کشاورزان بوده است ترقويکننده
حفاظت از آب یژهوبه،آن براي درك طیف وسیعی از رفتارها در رابطه با آبیافتهتوسعهالگويوشدهریزيبرنامهرفتار

Clark؛ 1395؛ رحیمی فیضی آباد و همکاران، 1397؛ تاجري مقدم، 1398؛ دادمهر، 1394(محمدي و همکاران،  & Finley,

Trumboو 2007 & Okeefe, با مرتبطهايپژوهشدرشدهریزيبرنامهرفتاریافتهتجزیهتئوريازامااسترفتهکاربه) 2005
فشارکمآبیاريفناوريازاستفادهبهنسبتکشاورزاننگرشکهدادنشانمطالعهایننتایجاست.نشده این پژوهش استفاده 

Zeweld(ولد و همکارانیزهايپژوهشنتایجاین یافته با . استآبیاريسیستماینهايمزیتتأثیرتحت  et al., 2018(،
,Folorunso & Ogunseye(اوگانسیوفلورونسو ,Hung & Wu(وووهیونگ) 1397(همکارانویادآور،)2008 ورانا، )2012
Rana(همکاران et al., Taoتائو و فان ()، 2015 & Fan,2017(دیپلسماکرومونز) وMoons & De Pelsmacker, 2015 ،(
.داردمشابهت

Gangwal(بنسالوگانگوالاعتقادبهاست. مزایاي آن،هاي مؤثر در پذیرش نوآوريبر اساس تئوري راجرز یکی از ویژگی &

Bensal, یادگیري و صورت گرفته برايهايتالشازبیشترآنمزایايکهگیردمیقراراستفادهموردوقتیفناوريیک)، 2016
هاآنقطع احتمال پذیرش طوربه،ایده نو داشته باشندمزایايچنانچه کشاورزان درك مناسبی از استفاده از آن فناوري باشد. 

فعالیتاثربخشیافزایشبهکشاورزاناعتقادفشار،کمآبیاريسودمنديیامزایاازدركدر این پژوهش، بیشتر خواهد بود. 
بینمناقشاتکاهشآبیاري،سرعتافزایشقبیلازفشارکمآبیاريفناوريمزایاي. باشدمیفناورياینازاستفادهاثردرآنان

باعثخاكکمترفرسایشوآبکمترتلفاتعملکرد،بهبودهرز،هايعلفرشدکاهشزمین،درآبمناسبتوزیعکشاورزان،
ایندر.گرددفشارکمآبیاريسیستمکاربردبهآنانمثبتنگرشبهمنجرکشاورزانطرفازشدهدركمزایايکهاستشده

به دست آمده است. داريمعنیومثبترابطهفشارکمآبیاريسیستمکاربردبهکشاورزاننگرشوسازگاريبین،پژوهش
Besbes Sahliو لگوهرل (ساهلیبسعامل سازگاري تأکید شده است. به اعتقاد بستأثیردر تئوري انتشار نوآوري به  &

Legohérel, بهنسبتکشاورزاننگرشاینکهبهتوجهبا. گیردمیقراراستفادهموردنگرشپیشینهعنوانبهسازگاري)، 2014
ها،کشاورزانی که این فناوري را مطابق با ارزشسازگاري این فناوري است،تأثیرتحت فشار،کمآبیاريسیستمکاربرد

تشخیصخودفعلینیازهايوآبیاريآبکیفیتکشاورزي،زمینتوپوگرافیوضعیتمالی،توانفعلی،نیازهايتجربیات،
یافتهتجزیهتئوريازاستفادهباکهمختلفیهايپژوهشدر. دارندفشارکمآبیاريسیستمکاربردبهنسبتمثبتینگرشدهند،
فناوري اشاره شده استکاربردسازگاري بر نگرش نسبت بهتأثیرمختلف صورت گرفته است به هايزمینهدرشدهریزيبرنامهرفتار

& 1393Moons(سرلک و همکاران، De Pelsmacker, 2015 ;Bensal et al., 2014;Alkhasawneh & Irshaidat, 2017 ;Tao &

Fan, 2017;Rana et al., 2015 ;Gangwal, 2016;(.
هاي ترویجی و هنجار ذهنی کشاورزان نسبت به بکارگیري فناوري آبیاري ها و برنامه، بین نقش رسانهپژوهشبر اساس نتایج 

ود هاي انتخاب شده توسط افراد دیگر در حلقه اجتماعی خگزینهمردم تحت تأثیرفشار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه کم
,Gangwall & Bensalهاي اجتماعی نقش مهمی در تبلیغات فناوري دارند (بنابراین رسانه،گیرندقرار می وسایل . )2016
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تحریکباتوانندرادیو و تلویزیون از جمله عوامل مهمی هستند که در تغییر رفتار کشاورزان مؤثرند و مییژهوبهارتباط جمعی 
وآبادفیض(رحیمی گردندآبمنابعازحفاظتبهنسبتکشاورزاندیدگاهتغییرباعثهمدلی،فضايایجادومردمروانی

Moons(دیپلسماکرومونز). 1395همکاران، & De Pelsmacker, ذهنیهنجاربررسانهنقشبهخودپژوهشدر) 2015
هارسانهکهاطالعاتیوکنندفراهمقبولقابلهنجارهايبرايرامناسبیشرایطتوانندمیهارسانهمعتقدندواندداشتهتأکید
کشاورزيدرآبیاريمناسبهايفناورينقشبهايرسانههايپیامبایدبنابراین. داردمردمبرايزیادياهمیت،کنندمیپخش
. نمایندتأکیدآببهینهکاربردبراي

قالبدرهارسانهازاستفادهاست،مذهبیواجتماعیوظیفهیکآبمنابعازبهینهاستفادهوآبحفظاینکهبهتوجهبا
که مانع هدر رفتن هاییروشکاربردبهکشاورزانترغیبوآبمنابعازمناسباستفادهزمینهدرمذهبیوفرهنگیهايبرنامه

ده این بود که نتیجه پژوهش نشان دهنهبی در بین کشاورزان بیدار گردد.شود، ضرورت دارد تا تعهدات مذیمنابع آب م
اجتماعی تحت تأثیر هستند، مؤثر يهاگروههاي ترویجی در متقاعدسازي کشاورزان نسبت به اینکه از طرف و برنامههارسانه

اگر انتظارات داشتند. فشارکمآبیاريکاربردبهتمایلهنجارهاي ذهنی تأثیر معناداري بر ، دست آمدهطبق نتایج بهوده است. ب
، فرد به احتمال زیاد چنین کاري را رفتار درگیر شود و آن را بپذیرددیگران در اجتماع به این صورت باشد که فرد باید در یک

,Gangwall & Bensal(دهدیمانجام  ). هنجار ذهنی، فشار اجتماعی درك شده جهت انجام یا عدم انجام رفتار کاربرد 2016
رفتار وي توسط دیگران است. تأییدیا عدمتأییدو به عبارت دیگر به معنی باشدیمتوسط کشاورزان فشارکمسیستم آبیاري 

روي بر از سوي دیگران مورد سرزنش قرار گیرد هاآناگر رفتار مطلوب کشاورزان توسط دیگران تشویق شود یا رفتار نامطلوب 
، . تشویق کشاورزان توسط همکاران، کشاورزان باتجربهگذاردیمنیت و رفتارهاي کشاورزان در زمینه استفاده از منابع آب تأثیر 

تفاده مناسب از را به سمت رفتار اسهاآنتواند محلی میيهارسانهمات کشاورزي و کز خداکارشناسان جهاد کشاورزي و مر
تواند در رفتار آنان در می،هاي مرتبط داشته باشند. هر چه کشاورزان ارتباط بیشتري با همدیگر و سازمانمنابع آب سوق دهد

& Hung(هیونگ و وو هايپژوهشنتایجاین زمینه تأثیر گذارد.  Wu, Rana(همکارانورانا ،)2012 et al., )، سرلک و 2015
,Taylor & Todd(تادوتیلور)، 1393همکاران ( ,Leejoeiwara(وارالیجوي،)1397(همکارانویادآور)، 1995 2013( ،

& Folorunso(اوگانسیوفلورونسوو)1397(همکارانو، سبحانی)1394(همکارانومالییسبزیان Ogunseye, 2008( ،
نقش ییدتأبیانگر پژوهشایننتیجهدار بین هنجار ذهنی و تمایل رفتاري بوده است.مثبت و معنینشان دهنده رابطه

هاي بررسی مذکور، یافتهیجهاست. نتبودهفشارکمآبیاريروشکاربردبهنسبتکشاورزانرفتاريکنترلها درکنندهتسهیل
Taylorتیلور و تاد ( & Todd, Kazemi(انهمکاروکاظمی،)1995 et al., Teo(تئو و همکاران)،2013 et al., 2011 ،(

,Leejoeiwara(وارالیجوي ,Hung & Wu()، هیونگ و وو 1397)، یادآور و همکاران (2013 Tao، تائو و فان ()2012 &

Fan,2017) دکن) را تأیید می1393) و سرلک و همکاران.
همکاريکارشناسان،ايمشاورهخدماتزمینهدردولتحمایتشاملفشارکمآبیاريدر اجراي سیستم هاکنندهتسهیل
وتخصصیآموزشیهايدورهوهاکارگاهبرگزارينیاز،موردوسایلوتجهیزاتتداركباتجربه،پیمانکارومشاورهايشرکت

کهکشاورزانی. باشدمیفشارکمآبیاريسیستماندازيراهمقدماتبهمربوطخدماتوبانکیتسهیالتواعتباراتارائهفنی،
رافشارکمآبیاريسیستمکاربردبهتمایلبهنسبتبیشتريرفتاريواپایشداشتند،باورراهاکنندهتسهیلبهشاندسترسی

مجري هاي، دولت یا نهادفشارکمآبیاريفناوريکاربرد وبا توجه به تأثیرگذار بودن این عامل بر پذیرش . نددادنشانخوداز
نتایج این پژوهش بیانگر د.نن تالش کنکشاورزادر میان هاکنندهبراي تأمین و اشاعه بیشتر تسهیلکننده خدمات بایدعرضه
& Taylorتاد (هاي تیلور و هاي بررسیدرك شده است. نتایج مذکور، یافتهيرفتارواپایشي با آمدداري ارتباط خودکارمعنی

Todd, Gangwallباشد (افراد میيرفتارواپایشخودکارآمدي یک پیشینه مهم براي .کند) را تأیید می1995 & Bensal,

نظریه شناختی اجتماعی بندورا بر اساسبندورا مشتق شده است.آلبرتاجتماعیشناختنظریهازخودکارآمدي). 2016
دارند تمایل بیشتري به استفاده از آن فشارکمآبیاريسیستمازاستفادهدرباالییخودکارآمديکهافراديگفت،توانمی

باشد. مؤثربر پذیرش آن تواندمیخودکارآمدي،بنابراین. بینندمیتوانازمینهایندرراخودزیرا،خواهند داشت
خودتواناییبهوداشتنداطمینانفشارکمآبیاريسیستمازاستفادهدرخودمهارتودانشبهکهکشاورزانیپژوهش،ایندر
،دانستندمیزمینهایندرکشاورزانسایرراهنماییبهتوانمندراخودوداشتنداعتقادآنبهمربوطمشکالتحلزمینهدر
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هایشان براي سازماندهی و قضاوت افراد بر تواناییصورتبهي آمدخودکارداشتند. با توجه به اینکه ترييقوباورهاي کنترلی 
ازاستفادهزمینهدرکشاورزاندر نتیجه، باید براي افزایش خودکارآمدي باالست،انجام برخی اعمال براي دستیابی به عملکرد 

Kazemi(کارانهموکاظمیهايپژوهشدر. پرداختآنان در ابعاد نگرشی و فنی سازيبه توانمندفشارکمآبیاريسیستم et

al., Gangwal(بنسالوانگوالگ،)2013 & Bensal, ,Leejoeiwara(وارالیجوي)،2016 )، 1397یادآور و همکاران ()،2013
,Hung & Wu(هیونگ و وو  Taoتائو و فان (، )2012 & Fan,2017( ،) و تیلور و تاد (1393سرلک و همکاران (Taylor &

Todd, میزانبینتحقیق،ازشدهکسبنتایجبهتوجهباخودکارآمدي بر واپایش رفتاري افراد تأیید شده است.تأثیر،)1995
سهولتعامل. داشتوجودداريمعنیومثبترابطه،آنکاربردبهکشاورزانتمایلوفشارکمآبیاريسیستمکاربردسهولت
مدلوشدهریزيبرنامهرفتارتئوريدیویس،فناوريپذیرشمدلنوآوري،اشاعهنظریهدهندهتشکیلاجزايازکاربرد
عامل سهولت کهاستادهبرخی مطالعات نشان داست.مؤثرکه در پذیرش یا عدم پذیرش فناوري باشدمیآنیافتهتجزیه

Shenباشد (در تمایل رفتاري میمهمعاملعنوان استفاده از فناوري به & Chiou, 2010; Verma & Sinha, سهولت). 2018
افزایشبراي. باشدتأثیرگذاربر تصمیم به استفاده از فناوري تواندمینگرشطریقازغیرمستقیمیاومستقیمطوربهاستفاده،
آبیاريهايسیستمکاربردسهولتازهاآندركوکشاورزاننگرشرويبایدکشاورزان،بیندرنوینآبیاريفناوريپذیرش

راآنتعمیروفشارکمآبیاريسیستماتصاالتوتجهیزاتباکارکهکشاورزانی). 1396همکاران،و(موحدي نمودتمرکزنوین
آبیاريسیستمکاربردبهبیشتريتمایلدانستند،میآسانوسهلخودبرايراآنیادگیريحتیودانستندنمیپیچیده

)، 1389(صالحی و همکاران، زیستیطمحمربوط به هايفناوريپذیرشجمله،ازهاپژوهشبرخیدر. اندداشتهفشارکم
بین درمدیریت تلفیقی آفات) و پذیرش فناوري 1396موحدي و همکاران، بین کشاورزان (فشارتحتآبیاري پذیرش فناوري

بر تمایل رفتاري به استفاده از طورینهمعامل سهولت کاربرد فناوري بر نگرش و تأثیر) به 1392قربانی پیرعلیدهی، (باغداران 
فناوري تأکید شده است.

و پیشنهادهاگیرينتیجه
ازکارآمدتروترگستردهچههرگیريبهرهمستلزمآب،بخشدر1404اندازچشمسنددرتوسعهکالناهدافتحقق

کشاورزي،آبمصرفساختارسازيبهینهآب،راهبرديهايفناورياجمالیسندنهایینسخهدر.استآبهايفناوري
بامنطبقآبیارينوینهايروشازاستفادهوحمایتیوتشویقیهايسیاستاعمالومصرفبهینهالگويسازيعملیاتی
شرقیآذربایجاناستانمناطقبیشترمحیطیشرایطتطبیقبهتوجهبا. باشندمیاسامیاقداماتازمنطقههراقلیمیشرایط

ورزان در کاربرد سیستم آبیاري بر رفتار کشامؤثرهايمؤلفهدر این پژوهش سعی گردید فشار،کمآبیاريسیستماجرايبا
فناوري،مزایايکاربرد،سهولترفتاري،کنترلنگرش،هايعاملنقش مؤثردر این پژوهش .مورد بررسی قرار گیردفشارکم

ید شده است.یتأفشارکمآبیاريکاربردبهنسبتکشاورزانرفتاربرهاکنندهتسهیلوآمديخودکارسازگاري،
گردد:هاي پژوهش، پیشنهادهاي زیر ارائه میبر اساس یافته

مثبت بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد این فناوري است.تأثیرعامل قدرتمندي در فشار،کمآبیاريفناوريمزایاي-
مؤثرترياقداماتباید،آنسودمنديومزایاازکشاورزانیابیاطالعجهتنوینآبیاريهايسیستمتوسعهمتولیهايسازمان

ازبازدیدانجاموکشاورزاناطالعاتافزایشراستايدریهایآموزشبتوانند،ربطيذهاي. الزم است که سازمانکنندشروعرا
درسرعتآبیاري،کارراحتیویژهبهفناوريملموسمزایايمشاهدهمنظوربهفشار،کمآبیاريسیستمدارايموفقواحدهاي

ایجادجهتاجتماعیهايشبکهاستانی،هايرسانهقابلیتازاستفادهاستراتژي. دهندانجامزمینوآبکمتررفتهدروکار
وفشارکمآبیاريسیستممعرفیجهتدرترویجیکاربرديهايبرنامهتولیدطورهمینوکشاورزانوکارشناسانبینتعامل
.باشدمؤثرتواندمیکشاورزاننگرشبهبودجهتدرآنمزایاي

کاربردبهاقدامونهاییپذیرشفازبهورودبرايفشار، کشاورزانها در کاربرد آبیاري کمکنندهبا توجه به تأثیر تسهیل-
چنانچه. باشندبرخوردارهاکنندهتسهیلوامکاناتمنابع،بهدسترسیقبولقابلسطحازبایدالزاماًفشار،کمآبیاريسیستم
واجراییاداري،الزاماتنظرازآسانشرایطاولوهلهدربایدییمنمااثرگذاريرفتاريتمایلبرعاملاینطریقازبخواهیم
کشاورزان تشویق به ،محیطیهاي تا از طریق محركسازیمفراهمرافشارکمآبیاريسیستمبکارگیريبرايالزمعملیات
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هايیرساختزآنکهمگرشدنخواهدمیسرفناوريهیچازاستفادهامکانودسترسید. نشوفشارکمآبیاريسیستمکاربرد
مراحليسازآسانوالزماساسیامکاناتوتکنولوژيزیربنایی،منابعارائهبابایددولتیهاي. دستگاهشودفراهمآنبنیادي
نسبتراکشاورزانتمایلوسازندفراهمراآبیاريجدیدسیستمکاربردتقویتزمینهفشارکمآبیاريسیستماجرايوتقاضا
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Abstract
Proper irrigation management, particularly consumption management, is a key factor to ensure water security
and consequently food security. One of the main mechanisms in optimization of water consumption
management is the use of related technologies to achieve high productivity. In recent years, low-pressure
irrigation system has been considered as one of the new methods to improve efficiency of surface irrigation.
Therefore, present study aimed to analyze the factors affecting farmers' behavior in using low-pressure irrigation
system in East Azerbaijan province. The statistical sample population consists of 393 farmers, out of 112010
farmers of East Azerbaijan province. This seems to be a sufficient sample of farmers due to the use of Cochran's
formula and multi-stage sampling method. The 20th and 21th versions of SPSS and AMOS were used to analyze
the data. In order to better understand the main factors influencing the behavior of low-pressure irrigation
systems, the research model was based on the Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB). The results of
using structural equation modeling showed that DTPB had a suitable effectiveness and efficiency to predict
farmers' behavior in using low-pressure irrigation system. In addition, variables including compatibility,
advantages, facilitators, self-efficacy, the media, attitudes, subjective norms, and behavioral control were
explained 63 percent of the variance changes for the dependent variable.

Keywords: Water consumption Management, Surface irrigation, Low-pressure irrigation system,
Decomposed theory of planned behavior.
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