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مقدمه
بـه طـور   هاي مختلف در کشورمیزان مصرف آب در بخش

میلیارد مترمکعب برآورد شده اسـت کـه   94معمول حدود 
میلیارد متـر مکعـب آن بـه بخـش کشـاورزي      1/86حدود 

بنــابراین توســعه ،)1388، اختصــاص دارد (رســتم آبــادي
اي به مـدیریت پایـدار   العادهبخش کشاورزي وابستگی فوق

، مـدیریت پایـدار   گذاراناستیسمنابع آبی دارد. محققان و 
ع آب را به عنوان بهترین گزینه بـراي کـاهش مسـائل    مناب

Caiدهنـد ( امروز و آینده منابع آب، مورد حمایت قرار می

et al., هـاي  ). آبیاري تحـت فشـار نیـز یکـی گزینـه     2003
مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي اسـت. البتـه،   
این گزینه فقط یک شیوه و فناوري است که کاربرد اصولی 

توانـد در راسـتاي کشـاورزي پایـدار قـرار      آن میو مناسب
گیرد.
هاي نوین آبیاري راهکاري است که در گیري از فناوريبهره

خدمت کشاورزان براي مدیریت ریسک تولید (عملکـرد) از  
، واقـع بـه طریق ذخیره و تخصیص بهینه منـابع قـرار دارد.   

هاي نوین آبیـاري بخشـی از رویکـرد کلـی     پذیرش فناوري
شود. کشاورزان براي مدیریت واحد تولید خود محسوب می

ها با دیگـر اقـدامات و عناصـر مـدیریت     کاربرد این فناوري
ورزي، کاشـت و داشـت و   برداري نظیر عملیـات خـاك  بهره

هـا،  کشبرداشت محصول، انتخاب ارقام، کاربرد کود و آفت
بنابراین، تصمیم کار زراعی و نظایر آن مرتبط است،نیروي

هـاي نـوین آبیـاري مسـتلزم عـزم و اراده      به کاربرد فناوري
براي باز تنظیم عناصر دیگر نظـام زراعـی اسـت. بـا وجـود      

هاي نوین آبیـاري در نظـام   هاي اولیه، تلفیق فناوريهزینه
زراعی در بلندمدت موجب کاهش هزینه یا ریسک تولیـد و  

خـود  يشود. ایـن امـر بـه نوبـه    افزایش درآمد کشاورز می
گـذاري در  تواند موجب ترغیب کشاورزان براي سـرمایه یم

مزرعه از جمله به منظور ارتقـاي تسـهیالت آبیـاري شـود     
)Ndiiri et al., 2013  .(

هـاي  توسـعه سیسـتم  يرغم توفیقـاتی کـه در زمینـه   علی
آمده اما نتایج حاصـل  به دستآبیاري تحت فشار در کشور 

دهـد کـه سـطوح    ه توسعه نشان مـی هاي پنج سالاز برنامه
هـاي  بینی شده جهت آبیـاري تحـت فشـار در برنامـه    پیش

توسعه به طور کامل محقق نشده اسـت؛ چـرا کـه آبیـاري     
سطحی همچنان روش عمده و غالب در آبیاري محصـوالت  
ــران از جملــه شهرســتان   کشــاورزي در بیشــتر منــاطق ای

رود. مشـاهدات  دشتستان در استان بوشـهر بـه شـمار مـی    

جهـاد  تحقیق و مصاحبه با کارشناسان امـر در  میدانی تیم 
شهرستان دشتستان، نشان داد با وجود پرداخـت  يکشاورز

در تسهیالت بالعوض، باز هم این فنـاوري بـه طـور کامـل    
مزارع شهرستان پیاده نشده است.

نوین يهايفناوربا توجه به اهمیت موضوع ترویج اثربخش 
کشـور صـورت   مطالعات مختلفی در داخـل تاکنونآبیاري 

گرفته است. از این جمله، طبق مطالعات صورت گرفتـه در  
هاي مشارکتی، اسـتفاده از  کارگیري روشبهاستان سمنان 

، ویییهـاي ویـد  ها در مزارع نمایشی و پخش فـیلم فناوري
کارگیري فنـاوري از  به، آموزش از طریق مددکاران ترویجی

طریـق  طریق مشورت با مـددکاران ترویجـی و آمـوزش از    
بیشترین نقش را در پذیرش ايهاي خدمات مشاورهشرکت
(صـبوري و نـوري امـام    نـد اههـاي حفاظـت داشـت   فناوري

در پــژوهش توحیــدیان فــر و رضــایی مقــدم .)1394زاده،
بینـی  ) که به دنبال الگـوي مناسـبی جهـت پـیش    1392(

هاي مدرن آبیاري در منطقه سـیاخ دارنجـان   پذیرش کانال
این نتیجه حاصـل شـد کشـاورزانی    ودند،در استان فارس ب

که منابع محـدودي در اختیـار دارنـد بـه منظـور پـذیرش       
دهنـد.  هاي جدیـد انعطـاف کمتـري را نشـان مـی     فناوري

ینتـأم گونه افراد منـابع موجـود را بیشـتر بـه منظـور      این
گیرند و در نتیجه براي مدت تولید به کار مینیازهاي کوتاه

.باشـد هـاي نـوین فـراهم نمـی    يآنان امکان پذیرش فناور
عوامـل  یرتـأث ) بیانگر 1391نتایج تحقیق منفرد و توکلی (

فردي، اقتصادي، محیطـی، نگرشـی و اطالعـاتی باغـداران     
شامل سن، سـطح سـواد، دسترسـی بـه منـابع اطالعـاتی،       

و یــاريآبهــاي روشيمیــزان اراضــی، آگــاهی در زمینــه
ــوین، ریســکآبیــاري ــواع نگــپــذیري، آینــدههــاي ن ري، ان
هـاي  هاي مـورد اسـتفاده، نگـرش نسـبت بـه روش     فناوري

اندوز، میـزان دسترسـی بـه اعتبـارات، درآمـد، آگـاهی       آب
هـاي  نسبت به محدود بودن منابع آبی بر پـذیرش سیسـتم  

اســتان بوشــهر نخــل کــارانآبیــاري تحــت فشــار توســط 
باشد. نتـایج پـژوهش انجـام شـده توسـط قلـی خـانی        می

) نشـان داد کـه موانـع جـوي و     1391(فراهانی و حسینی
محیطی، موانع پشـتیبانی، موانـع فنـی و خـدماتی، موانـع      

ترویجــی، پــنج عامــل اصــلی -اجتمــاعی، موانــع آموزشــی
هـاي آبیـاري پیشـرفته    بازدارنده پذیرش و کاربرد سیسـتم 

) در پـژوهش خـود بـا    1391باشد. نـاظمی و میرابـی (  می
اجتمـاعی، تصـویر   کاربرد مدل پذیرش فنـاوري، تعـامالت   

، نـوگرایی  یشـناخت یـت جمعهاي ذهنی از فناوري، ویژگی
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بـر  مـؤثر عوامـل  عنـوان بـه فردي، فرهنـگ و سـازگاري را   
اعظمــی و همکــاران انــد.پــذیرش فنــاوري معرفــی نمــوده

انـد کـه یکـی از    در پی پژوهش خود مطرح نموده)1390(
هـاي آبیـاري   ترین مسائل و موانـع توسـعه سیسـتم   اساسی

کـارگیري موقـت   فشار که منجر به عـدم ادامـه و بـه   تحت
ــرداران مــاهر و نیــروي انســانی  هشــده، نبــود بهــرهــاآن ب

باشـد. نتـایج پـژوهش محبـوبی و همکـاران      کارآزموده می
برنـده یشپبررسی عوامل بازدارنده و ي) در زمینه1390(

هاي جدید آبیاري توسط کشاورزان شهرسـتان  کاربرد روش
ــان   ــرویه نش ــده بش ــه عم ــل  داد ک ــرین عوام ــده ت بازدارن

ها توسط کشـاورزان، عـدم توجـه بـه     کارگیري این روشبه
گیـري، بنیـه   دخالت آنان در فرآیندهاي مربوط به تصـمیم 

هـا و ضـعف آمـوزش و    هزینهینتأمضعیف مالی آنان براي 
هــاي جدیــد آبیــاري رد فوایــد روشرســانی در مــواطــالع

رکت آنان در مراحل قبل و باشد و نیز عدم توجه به مشامی
رسـانی در  هـاي جدیـد آبیـاري و اطـالع    راي روشحین اج
هــا بــوده اســت. نتــایج اثــرات و پیامــدهاي روشيزمینــه

) نشـان داد کـه بــین   1389پـژوهش بیگـدلی و صــدیقی (  
ــذیرش روش ــدار توســط مــددکاران  پ هــاي کشــاورزي پای

ن ترویجی استان قزوین و سن، تعداد قطعات، سابقه و میـزا 
دار و بـین میـزان سـواد و    عملکرد گندم آبی رابطـه معنـی  
بـر طبـق   دار مثبـت دارد. سطح کل اراضـی رابطـه معنـی   

)، متغیرهـاي ارتبـاطی   1389هاي تـاجر و همکـاران (  یافته
ینتـر مهم(حضور مروجان) و مشارکت اجتماعی کشاورزان 

متمایزکننــده پذیرنــدگان و نپذیرنــدگان فنــاوري تســطیح 
ترویجـی،  -هاي اقتصادي، آموزشـی سازهاست.لیزري بوده 

اجتماعی در پژوهش انجام شـده  -اجرایی و فرهنگی-فنی
پـذیرش و توسـعه   بـر ، )1388رسولی و همکـاران ( توسط

اسـتان  تحت فشار در بـین کشـاورزان  يهاي آبیارسیستم
عنوان شده است. در پـژوهش انجـام   مؤثرآذربایجان غربی 

)، سـابقه  1388محمـدي ( شده توسط دادرس مقدم و گل
ــاورزي  ــت کش ــتهفعالی ــارانپس ــته،  ک ــت پس ــابقه کش ، س

هـاي  دیوارکشی، میزان مالکیت، سهم آب آبیـاري، فعالیـت  
بــر مــؤثرترویجــی و پرداخــت یارانــه از عوامــل -آموزشــی

هاي جدید معرفی شده است. نتایج مطالعه پذیرش نوآوري
ز، ) نشان داد کـه سـن کشـاور   1388کهنسال و همکاران (

تعداد نیروي کار خانوادگی، تعـداد قطعـات زمـین، تعـداد     
محصوالت و وضعیت دسترسی بـه آب در پـذیرش آبیـاري    

گونـه افـراد منـابع موجـود را     منفـی دارد. ایـن  یرتأثبارانی 

مـدت تولیـد بـه کـار     نیازهاي کوتاهینتأمبیشتر به منظور 
هـاي گیرند و در نتیجه براي آنان امکان پذیرش فناوريمی

باشد. پژوهش انجام شده توسـط بـاقري و   نوین فراهم نمی
)، نشان داد که سطح سـواد، سـابقه،   1384ملک محمدي (

، هـا آنمیزان اراضـی، تعـداد قطعـات اراضـی و پراکنـدگی      
هاي آبیاري بر رفتار پذیرش آبیـاري  آگاهی نسبت به روش

هـاي پـژوهش   در یافتـه ) 1382زیبـایی ( دارد. یرتأثبارانی 
دم آمـوزش کـافی کشـاورزان توسـط کارشناسـان      خود، عـ 

هـاي  ثمر شدن طـرح در بیمؤثررا از جمله عوامل ربطيذ
که کشاورزان از طریق اخـذ  فشارتحتهاي آبیاري سیستم

کـرده بودنـد، معرفـی کـرده     هـا آناندازي وام، اقدام به راه
,Bekele & Darkeو دارك (بیکـل نتیجـه مطالعـه  است.

ت که پذیرش اقدامات حفاظت از آب و مبین آن اس)2003
ــا دسترســی بــه اط هــاي حمــایتی العــات، برنامــهخــاك ب

گذاري اولیه، شیب و مساحت زمـین رابطـه مثبـت    سرمایه
ــارپدارد. ,Karppien(ینک ــه   )2005 ــی ب ــی تحقیق ، ط
هـاي طبیعـی یـا کاشـتن) جنگـل      هاي احیاي (روشروش

الگـوي رفتـار   توسط مالکان جنگل در فنالند با اسـتفاده از  
هـاي احیـاي   ریزي شده پرداخته است. انتخاب روشبرنامه

جنگل با توجه به نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتـار  
عـالوه بـه بینـی قـرار گرفتـه اسـت.     ادراك شده مورد پیش

عوامل دیگري هماننـد اثـرات تجـارب گذشـته در احیـاي      
جنگل، استفاده از نیروي کار خانوادگی در پرورش جنگـل 

ـ و تعامالت قبلی در احیاي جنگل  اوالدل نبودنـد. ریتـأث یب
)Oladele, ادامـه در عـدم مـؤثر عوامـل بررسـی با)2005

بیندرآبیارينوینهايروشمانندکشاورزيهايفناوري
بازدیـدهاي کـه نتیجـه رسـید  ایـن بـه نیجریـه کشاورزان

ازدر کشـاورزان آگـاهی وانگیـزه ایجادمنظوربهترویجی
نیمـؤثرتر ازنیازهـا، بـا متناسـب هـاي آمـوزش ارائهطریق
شـوند. مـی محسـوب هـا تکنولوژيکارگیريبهتداومعوامل

Adrianآدریان و همکاران ( et al., در پژوهش خود )2005
نگــرش اعتمــادي، درك ســود ویــژه، ســطح تحصــیالت و  
مساحت مزرعه را به مدل پذیرش فنـاوري اضـافه نمـوده و    

راي بررسی تمایل کشـاورزان ناحیـه جنـوب    چارچوبی را ب
انـد هاي کشاورزي دقیق ارائه نمـوده غرب آمریکا به فناوري

)White, et al., تحقیقات خود بـه ایـن نتیجـه    در.)2005
رسیدند که متغیرهاي مساحت مزرعه، سطح سـواد، شـغل   

شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خـاك  عنوانبهکشاورز 
ــهیالت    ــارات و تس ــه اعتب ــی ب ــأثو دسترس ــت و یرت مثب
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ترکمانی و شـجر  داري در پذیرش آبیاري بارانی دارد.معنی
)Torkamani & Shajar, ــل 2007 ) در بررســـی عوامـ

هـاي نـوین آبیـاري در اسـتان     بر پذیرش فناوريرگذاریتأث
انـد. نتـایج ایـن    شـته دادیتأکفارس بر عامل ریسک تولید 

کــاربرد  يتحقیــق مبــین کــاهش ریســک در نتیجــه    
هاي نوین آبیاري است. همچنین، مـدیریت ریسـک   فناوري

داري بـر تصـمیم بـه    مثبت و معنـی ریتأثتوسط کشاورزان 
نیـز  تـر شیپکند. هاي نوین آبیاري ایفا میپذیرش فناوري

Koundouri(مطالعـه کانـدوري و همکـاران     et al., 2006 (
در یونان با موضوع پذیرش فناوري در شرایط عدم قطعیت 

کمبود احتمالی آب) تا حـدودي بـه   يدر تولید (در نتیجه
همین برداشت رسیده است. این تحقیق گویاي ایـن بـوده   

هاي نوین را بـراي رویـارویی بـا    است که کشاورزان فناوري
گیرند. در این بـین، سـرمایه انسـانی    ریسک تولید بکار می

تواند نقش مهمی را در پذیرش تجهیزات مدرن شاورز میک
تر آبیاري ایفا نماید.و کارآ

بررســی پــذیرش فنــاوري بهبودیافتــه آبیــاري و اقــدامات  
مدیریتی مرتبط در دو ناحیه در آلبرتاي کانادا، مبین تداوم 
حمایت دولت در قالب یک بسته حمایتی یکپارچه از جمله 

سـازي و تـداوم   بـراي پیـاده  شامل امور آموزشی و ترویجی
وري و هاي نوین آبیاري اسـت تـا هـم بهـره    کاربرد فناوري

پایداري کشاورزي ارتقا یابد و هم بتوان از آب ذخیره شـده  
هــا تخصــیص داد در بخــش کشــاورزي را بــه ســایر بخــش

(مدیریت یکپارچه فرابخشی آب). در این تحقیق، تضـمین  
ایش کمیـت و  امنیت عرضـه آب در دوره خشکسـالی، افـز   

ــوان     ــه عن ــه ب ــاهش هزین ــی، ک ــوالت زراع ــت محص کیفی
هاي مالی و شـرایط فیزیکـی   و محدودیتهاي اصلیمشوق

مزرعه بـه عنـوان عامـل بازدارنـده اصـلی در جریـان پـذیرش        
Bjornlundاند (هاي آبیاري معرفی شدهفناوري et al., 2009.(

ختلفـی  توان نتیجه گرفت که متغیرهاي مها میاز این پژوهش
هـا و شـرایط   مرتبط با فناوري، پذیرندگان فناوري و رفتـار آن 

در بیشـتر  ثیرگذارنـد. أهـا ت کاربرد فناوري در پذیرش فنـاوري 
مطالعات صورت گرفته از منظر الگوي خطـی نشـر و پـذیرش    
نوآوري به مقوله پذیرش فنـاوري آبیـاري در کشـور پرداختـه     

حقیـق، بـه   شده و کمتـر متغیرهـاي ذهنـی مطـرح در ایـن ت     
بنـابراین، در ایـن   ؛ صورت یکپارچه مد نظر قـرار گرفتـه اسـت   

تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهاي رفتاري عینـی و ذهنـی در   
ریـزي شـده   چارچوب یکپارچه برآمده از نظریـه رفتـار برنامـه   

)Ajzen, ــذیرش   1991 ــده پ ــین کنن ــاي تبی ــر الگوه ) و دیگ
).1فناوري، الگوي نظري تدوین شد (نگاره 

پژوهشروش
این تحقیق به لحاظ پـارادایم، جـزو تحقیقـات کمـی؛ از نظـر      

هـــا؛ میـــدانی هـــدف، کـــاربردي؛ از جنبـــه گـــردآوري داده
غیرآزمایشی؛ و از جنبه زمـان، مقطعـی اسـت. همچنـین، بـه      
لحاظ راهبرد تحقیق به صورت پیمایشی صورت گرفتـه اسـت.   

جامعـه  انجـام شـد.  پیمـایش این پژوهش با استفاده از راهبرد
آماري پژوهش حاضر، کشاورزان شهرستان دشتستان بـود کـه   

). حجم نمونه بـا  =20000Nگزارش شد (نفر20000حدوداً 
):=243nاستفاده فرمول کوکران به شرح زیر تعیین گردید (

9.242

12)05.0(

)2.0)(8.0(2)96.1(
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که به ترتیب عبارت است از نسـبت افـرادي کـه    qو pنسبت 
آزمـون  انـد، از طریـق پـیش   فناوري را پذیرفته و یـا نپذیرفتـه  

برآورد شد.
بنــدي، شهرســتان بــه شــیوه طبقــههــانمونــهبــراي گــزینش 

ــه تقســیمات کشــوري ســابق (ســابقاً   ــا توجــه ب دشتســتان ب
شهرستان دشتستان شـامل سـه بخـش مرکـزي، شـبانکاره و      

ه است)، وضعیت پسـتی و بلنـدي زمـین (شـمال     بوشکان بود
اي و جنوب مسطح)، نوع محصول بـه  پایهکوهستانی، مرکز کوه

سه پهنه شمال، مرکز و جنوب تقسیم شـده و از هـر پهنـه دو    
هـاي ارم،  بخش بـه صـورت تصـادفی انتخـاب گردیـد. بخـش      

آب پخـش هاي سعدآباد و بندي شمال و بخشبوشکان از پهنه
بنـدي مرکـز   نـوب و بخـش مرکـزي از پهنـه    بنـدي ج از پهنه

محقــق هــا پرسشـنامه آوري دادهانتخـاب گردیـد. ابــزار جمـع   
اي بود که با توجه به چارچوب نظري و اهـداف تحقیـق   ساخته

تدوین و روایی آن توسط گروهی از اسـاتید تـرویج و آمـوزش    
هـا از  مربـوط بـه سـازه   يهامؤلفهکشاورزي تأیید گردید. همه 

شـین گرفتـه شـد و بـا توجـه بـه زمینـه تحقیـق         مطالعات پی
(آبیــاري تحــت فشــار) اصــالحات الزم در آن صــورت گرفــت. 

اعتماد قابلیت).1بخش بود (جدول 9پرسشنامه نهایی داراي 
مرحلهدرکرونباخآلفايمحاسبهاز طریق(پایایی) پرسشنامه

ازاسـتفاده بـا اطالعـات تحلیـل .آمـد دسـت آزمون بهپیش
انجـام اسـتنباطی وتوصـیفی در دو بخـش SPSS18افزار نرم

پذیرفت.
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الگوي نظري رفتار پذیرش فناوري آبیاري تحت فشار-1نگاره 

هاي مختلف پرسشنامهتوصیف بخش-1جدول 
تعداد هاي پرسشنامهبخش

پرسش
ضریب آلفاي کرونباخ 

هامقیاسبراي 
جنسیت، سن، محل سکونت، افراد خانواده، سابقه کشاورزي، افراد خانواده مشغول به فردي:ویژگی

کشاورزي، تحصیالت
8-

فشار، : شغل اصلی، شغل فرعی، تعداد وام کشاورزي، گرفتن وام آبیاري تحتاقتصاديویژگی
تولید کشاورزيگذاري در آب و زیرساخت گذاري در مزرعه، سرمایهسرمایه

9-

برداري، مالکیت، نوع محصول، محصوالت فرعی و اصلی، فاصله تا نظام بهرهبرداري:واحد بهرهویژگی
مرکز خدمات، مساحت زمین، قطعات زمین، نوع فروش محصوالت، منبع آب، میزان آب، کیفیت آب، 

فاصله تا منبع آب، بافت خاك

15-

هاي ترویجی، هاي روستایی، حضور در اجتماع، شرکت در کالسعضویت در تشکلویژگی اجتماعی:
، مالقات مروج، شرکت در دوره آبیاري ونیزیتلورفت و آمد به شهر، ساعات مطالعه، استفاده از رادیو و 

فشار، تعداد همسایگان پذیرنده فناوريتحت

13-

رایج، سابقه آبیاري تحت فشار، مدت استفاده از : شیوه انتقال آب، سیستم آبیاري فناوري آبیاري
آبیاري تحت فشار، اقدام جهاد، محصوالت کشت شده با آبیاري تحت فشار و سنتی و درصد تحت 

آبیاري تحت فشار

11-

ریزي جهت بهبود آینده کار براي پذیرفتن آبیاري تحت فشار و برنامهخطر کردن: نگرانهریسک آینده
کشاورزي

8878/0

آشنایی با نحوه استفاده، نگهداري و تعمیر، میزان فشار بهینه، کاربرد شیر باي پس، دبی بهینه دانش:
پمپ و زمان تمیز کردن

997/0

هاي رباورهاي پیامد، باورهاي ذهنی، کنترل باورها، نگرش، هنجاریزي شده: الگوي رفتار برنامه
فشارپذیرش آبیاري تحتذهنی، کنترل رفتار ادراك شده، تمایل به پذیرش، 

31943/0

پذیري، سازگاري، مزیت نسبی و پذیري، آزمونمشاهدهتحت فشار:ياریآببرداشت از فناوري 
پیچیدگی آبیاري تحت فشار

992/0
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ها و بحثیافته
هاي پـژوهش، میـانگین سـنی کشـاورزان     با توجه به یافته

توان گفت که در گـروه سـنی   باشد که میسال می89/47
ــانوار     ــاي خ ــداد اعض ــانگین تع ــد. می ــرار دارن ــال ق میانس

5/72باشد. سابقه کار کشـاورزي  نفر می29/5پاسخگویان 
سال و سابقه کار کشاورزي 30درصد پاسخگویان، کمتر از 

باشـد. میـانگین   سال مـی 30درصد)، بیش از 5/27بقیه (
بـار  78/1ي در بین پاسـخگویان  تعداد دریافت وام کشاورز

ــی ــخگویان ( م ــر پاس ــد. اکث ــالً وام  8/47باش ــد) اص درص
درصـد کشـاورزان   5/25اند و تنها کشاورزي دریافت نکرده

انـد. میـزان   فشار وام دریافت نمودهآبیاري تحتيدر زمینه
گــذاري ســالیانه پاســخگویان در مزرعــه بــه طــور  ســرمایه
بـه طـور متوسـط    هاآنباشد و میلیون می39/13متوسط 

انـد.  گـذاري نمـوده  میلیون جهت تأمین آب سـرمایه 42/8
کیلـومتر،  88/4میانگین فاصله مزرعـه تـا مرکـز خـدمات     

، میانگین تعـداد کـارگر   48/2میانگین تعداد قطعات زمین 
79/0نفر و میانگین فاصله زمین تا منبـع آب  41/5زراعی 

اراضی زراعی باشد. همچنین میانگین مساحتکیلومتر می
باشـد کـه از   هکتار مـی 88/1هکتار و اراضی باغی 49/10

هکتار بـه صـورت دیـم و    54/2این میزان به طور متوسط، 
هکتار به صورت آبی است. میانگین تعداد همسایگان 78/9

باشـد. نزدیـک بـه    نفـر مـی  41/2کاربر آبیاري تحت فشار 
هـاي  السدرصد) نیز اصالً در ک3/47نیمی از پاسخگویان (
اند. میانگین تعداد مالقـات بـا مـروج    ترویجی شرکت نکرده

هـاي آموزشـی   بار و میانگین میزان شـرکت در دوره 51/0
باشد.بار می48/0آبیاري تحت فشار 

دهـد طبـق   نشـان مـی  2هـاي جـدول   که یافتهطورهمان
میــانگین ترکیبــی (ســطري)، از بــین ابعــاد چندگانــه بــه  

اوري آبیـاري تحـت فشـار، مزیـت     برداشت کشاورزان از فن
-پذیري نتـایج کـاربرد، پیچیـدگی، آزمـون    نسبی، مشاهده

پذیري و سازگاري آبیاري تحت فشار به ترتیب رتبه یک تا 
اند.پنج را کسب نموده
ریـزي  رفتـار برنامـه  يالگويهامؤلفه، 3طبق نتایج جدول

شده بر اساس میانگین سطري به ترتیب: باورهـاي ذهنـی   
)، هنجارهـاي  83/3)، تمایـل ( 88/3باورهاي پیامد ()، 1/4(

)، کنترل رفتـاري درك شـده   52/3)، نگرش (81/3(ذهنی
اند.بندي شده) رتبه15/3)، هنجار ذهنی (42/3(

هاي فناوري آبیاري تحت فشارارزیابی پاسخگویان از ویژگی-2جدول 

عد
میانگین (سطري) بعدانحراف معیارمیانگینهاگویهب

هده
شا

م
ري

پذی

72/303/175/3تحت فشار در افزایش تولیدمشخص بودن نتیجه کاربرد
78/398/0نتیجه کاربرد سیستم آبیاري تحت فشار در مصرف آب

بی
 نس

یت
78/301/1815/3آبیاري تحت فشاريریکارگبهافزایش عملکرد از طریق مز

85/304/1آبیاري تحت فشاريریکارگبهآب با درجوییصرفه

گی
چید

70/305/173/3تحت فشار بدون نیاز به مهارتياریآبيریکارگبهپی
76/302/1سهولت آبیاري با استفاده از آبیاري تحت فشار

ون
آزم

ري
پذی

آزمایشی آبیاري تحت فشار در بخشی از مزرعه و پوشش کل يریکارگبه
32/399/032/3آبیاري تحت فشار در صورت نتیجه بخش بودنلهیوسبهمزرعه 

ري
زگا

59/305/120/3تناسب آبیاري تحت فشار با شرایط (آب، خاك و ...)سا
82/218/1جور بودن آبیاري تحت فشار با مهارت و بنیه مالی
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ریزي شدهالگوي رفتار برنامهتوصیف-3جدول 

عد
میانگین اریمعانحرافمیانگینهاگویهب

(سطري) بعد

نی
 ذه

اي
وره

92/383/01/4مهم بودن نظر دوستان و سایر کشاورزان نزدیکمبا
05/487/0مهم بودن نظر کارشناسان و متخصصان جهاد کشاورزي

20/480/0اعتقاد کارشناسان به مزایاي آبیاري تحت فشار
22/477/0باور دوستان بر لزوم پایداري منابع آب توسط کشاورزان

یل
تما

15/487/083/3مندي به کسب اطالعات جهت آبیاري تحت فشارعالقه
92/399/0هاي آموزشی آبیاري تحت فشارتمایل به شرکت در برنامه

86/397/0خودتمایل به اجراي آبیاري تحت فشار در بخشی از مزرعه
07/490/0آبیاري تحت فشار در صورت مفید بودن آنيریکارگبهتمایل به 

15/325/1مندي به اجراي آبیاري تحت فشار با سرمایه شخصیعالقه
72/394/0آمادگی براي کمک به دیگران جهت اجراي آبیاري تحت فشار

58/398/0تحت فشارپیشنهاد استفاده از آبیاري انتظار براي

تار
 رف

رل
کنت

ي
شده

ك 
در

92/388/042/3توانایی استفاده از آبیاري تحت فشار به عنوان یک فرد مفید
86/397/0توانایی استفاده، نگهداري و تعمیر سیستم آبیاري تحت فشار

70/214/1دسترسی به تسهیالت جهاد کشاورزي براي آبیاري تحت فشار
87/384/0امدر زمینه آبیاري تحت فشار با توجه به تجربیات قبلیموفقیت 

40/305/1استفاده از آبیاري تحت فشار در بیش از نیمی از زمینم
52/323/1در شهرستانکمیابی قطعات آبیاري تحت فشار

69/210/1آبیاري تحت فشار با توجه به درآمدمعدم کاربرد

امد
ي پی

رها
77/379/088/3یشرفت اجتماعی و اقتصاديپکاربرد آبیاري تحت فشار فرصت باو

79/376/0تار اجتماعی کشاورزان کاربرد آبیاري تحت فشار تأثیر بر رف
97/378/0جوییآبیاري تحت فشار روشی براي افزایش بازدهی و صرفه

98/377/0کشاورزان کاربر آبیاري تحت فشار از سود و مزایاي آنيمندبهره

نی
 ذه

اي
اره

نج
84/386/081/3آبیاري تحت فشاريریکارگبهاند به اعتقاد کسانی که برایم مهمه

72/389/0آبیاري تحت فشاريریکارگبهانتظار رفتن از من جهت 
83/382/0آبیاري تحت فشاريریکارگبهاعتبار بین مردم و کشاورزان با 

72/391/0پیشرفت کاربران آبیاري تحت فشار و اجبار من به پذیرفتن آن

رها
 باو

رل
کنت

45/217/115/3یاجتماع-فشار به دلیل مسائل فرهنگیآبیاري تحتيریکارگبهعدم 
37/214/1عدم کاربرد آبیاري تحت فشار به دلیل مسائل مالی و خانوادگی

40/312/1آبیاري تحت فشار با صبر يریکارگبهانجام مراحل اداري 
84/390/0توانایی یادگیري استفاده، نگهداري و تعمیر سیستم آبیاري تحت

54/304/1توانایی در استفاده از آبیاري تحت فشار با وجود همه مشکالت
ش

نگر

80/301/152/3کننده بودن استفاده از آبیاري تحت فشارخسته
92/395/0عدم نیاز به استفاده از آبیاري تحت فشار

64/31ها در برابر منافع آبیاري تحت فشارباال بودن هزینه
486/0هاي سنتیسودمندي آبیاري تحت فشار در برابر سیستم

همبستگی بـین رفتـار پـذیرش آبیـاري تحـت فشـار بـا        
متغیرهاي مورد مطالعه

و سـابقه  دهد بین سننشان می4که نتایج جدول طورهمان
درصـد  01/0کار کشاورزي با تمایـل بـه پـذیرش در سـطح     

داري وجـــود دارد. بـــین میـــزان رابطـــه منفـــی و معنـــی
آب، نیتـأم گذاري در گذاري در مزرعه، میزان سرمایهسرمایه

تحـت فشـار، میـزان    و کاربر آبیاريجوارهمتعداد کشاورزان 
درصـد  01/0مالقات مروجین با تمایل به پـذیرش در سـطح   

داري وجـود دارد. نیـز فاصـله مزرعـه تـا      رابطه مثبت و معنی
هاي آموزشـی آبیـاري تحـت    مرکز خدمات و شرکت در دوره

رابطـه مثبـت و   05/0فشار با تمایـل بـه پـذیرش در سـطح     
ورزي با رفتار داري دارد. همچنین سن و سابقه کار کشامعنی
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01/0هاي نوین آبیاري بـه ترتیـب در سـطح    پذیرش فناوري
داري دارد. تعـداد  درصد رابطه منفـی و معنـی  05/0درصد و 

وام کشاورزي دریافتی، میزان وام آبیاري تحت فشـار، میـزان   
آب، نیتـأم گذاري در گذاري در مزرعه، میزان سرمایهسرمایه

د کـارگر، تعـداد قطعـات    فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، تعـدا 
جـوار کـاربر   زمین، میزان باغ و زمین، تعـداد کشـاورزان هـم   

آبیاري تحت فشـار، میـزان مالقـات بـا مـروجین کشـاورزي،       
هاي آموزشـی آبیـاري تحـت فشـار بـا رفتـار       شرکت در دوره
رابطـه  01/0هاي نـوین کشـاورزي در سـطح    پذیرش فناوري
داري دارد.مثبت و معنی
,.ثـر گـزارش شـده (   طبق انـدازه ا  2003et alHinkle  همـه (

ها چندان قوي نبـوده و در حـد ضـعیف هسـتند.     همبستگی
ها باید این واقعیت را در نظر گرفت کـه  البته، در تفسیر یافته

اي از عوامل اسـت کـه انـدازه اثـر در     معناداري تابع مجموعه
ابزارو پایاییریتأثنمونه، پایایی حجمکنار بزرگی اثر، بزرگی

هاياختالفاست و بهتر است هاآنفقط یکی از این سنجش
کوچک و اندازه اثر ضعیف در مواردي که همانند این تحقیق، 

معنـادار و قابـل مالحظـه در نظـر     حجم نمونه انـدك اسـت،  
,Richardsonگرفته شود ( 1996;Thompson, 2001.(

نتایج تحلیل مسیر
یم متغیرهـاي مسـتقل   مستقیم و غیرمستقریتأثبراي بررسی 

فشـار از  مورد مطالعه بر متغیر وابسته پـذیرش آبیـاري تحـت   
تایج تحلیل مسیر در روش تحلیل مسیر استفاده شده است. ن

.تآورده شده اس5جدول 

مطالعهفشار با متغیرهاي مورد همبستگی بین تمایل و میزان پذیرش آبیاري تحت-4جدول 
میزان پذیرشمیزان تمایل

مقدار متغیرهاي مستقل تحقیق
ضریب

سطح اندازه اثر
داريمعنی

مقدار 
ضریب

سطح اندازه اثر
داريمعنی

002/0ضعیف-172/0**005/0ضعیف-206/0**سن
012/0ضعیف-157/0*001/0ضعیف-214/0**سابقه کار کشاورزي
021/0ضعیف136/0*244/0بسیار ضعیف- 077/0مشغول در کشاورزيتعداد افراد خانواده 

000/0ضعیف298/0**121/0ضعیف1/0تعداد وام کشاورزي دریافت شده
000/0متوسط550/0**109/0ضعیف106/0میزان وام آبیاري تحت فشار

000/0ضعیف423/0**009/0ضعیف176/0**گذاري در مزرعهمیزان سرمایه
000/0ضعیف447/0**000/0ضعیف221/0**گذاري در تأمین آبمیزان سرمایه

000/0ضعیف256/0**028/0ضعیف132/0*فاصله مزرعه تا مرکز خدمات
000/0ضعیف242/0**233/0بسیار ضعیف079/0تعداد کارگر

000/0ضعیف272/0**758/0بسیار ضعیف001/0تعداد قطعات زمین
000/0ضعیف294/0**385/0بسیار ضعیف020/0میزان باغ و زمین

کاربر آبیاري جوارهمتعداد کشاورزان 
فشارتحت

000/0متوسط618/0**000/0ضعیف246/0**

007/0ضعیف183/0**006/0ضعیف204/0**میزان مالقات با مروجین کشاورزي
000/0ضعیف283/0**015/0ضعیف141/0*فشارتحتهاي آموزشی آبیاري شرکت در دوره

درصد1داري ** سطح معنیدرصد5داري * سطح معنی
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فشارمجموع تأثیرات متغیرهاي مستقل بر پذیرش آبیاري تحت-5جدول 
مجموع اثراتاثرات مستقیماثرات غیر مستقیممتغیر مستقل

X1(0060/0177/01830/0(نیزمقطعات 
X2(0094/0142/01514/0آب (گذاري در سرمایه
X3(0321/0......0321/0سن (

X4(0302/0......0302/0(یجیتروشرکت در کالس 
X5(0367/0......0367/0نگر (پذیري آیندهریسک
X6(0317/0......0317/0(يفناورویژگی 
X7(0411/0......0411/0باور (کنترل 

X8(1727/0......1727/0(يهنجارباور 
X9(0807/0......0807/0(امدیپباور 

X10(0943/0......0943/0شده (کنترل رفتار ادراك
X11(3284/0......3284/0(یذهنهنجار 

X12(1647/0......1647/0نگرش (
X13(......361/0361/0دانش (

X14(......518/0518/0(لیتما
2262/2کل

فشار مربوط به متغیـر  ترین تأثیر بر پذیرش آبیاري تحتبیش
) است. متغیـر مسـتقل قطعـات    359/0مستقل دانش است (

در جایگاه دوم قرار دارد. بعد 185/0زمین با میزان تأثیر کل 
159/0گذاري در امر آب تـأثیر کـل آن  از آن، متغیر سرمایه

بوده است. سـپس متغیـر کنتـرل رفتـار ادراك شـده بـا اثـر        
ــر 141/0غیرمســتقیم  ــس از آن، متغی ــرار دارد. پ ــی ق ویژگ

در جایگاه چهارم، 126/0فشار با اثر کل فناوري آبیاري تحت
نگـر، تمایـل بـه پـذیرش،     پذیري آینـده کنترل باورها، ریسک

جـار  فشـار، هن هـاي ترویجـی آبیـاري تحـت    شرکت در کالس
، 019/0، 610/0بـا مقـادیر بتـا:   بیـ به ترتذهنی، باور ذهنی، 

هـاي بعـد را بـه خـود     رتبه006/0، 012/0، 017/0، 019/0
اند. در نهایت سه متغیر بـاور پیامـد، نگـرش و    اختصاص داده

قـرار  043/0و015/0، 007/0سن به ترتیب بـا مقـادیر بتـا    
).2اند (نگاره گرفته

تحلیل مسیر، پس انجـام از رگرسـیون و   در طی انجام فرآیند 
اقدام به گردآوري مقادیر ضریب تعیـین  ،تعیین ضرایب مسیر
اسـت. طبـق نتـایج ایـن جـدول      شـده 6هر مسیر در جدول 

باشد، می105/0ضریب تعیین براي متغیر تمایل به پذیرش، 
درصـد از تغییـرات پـذیرش آبیـاري     5/10به عبـارت دیگـر   

باشـد. ایـن یافتـه    بـه پـذیرش مـی   فشار ناشی از تمایلتحت

بیانگر آن است تمایل به تنهایی منجر پـذیرش نخواهـد شـد    
باشــد. عوامــل کلیــدي دیگــري در امــر پــذیرش دخیــل مــی

همچنـین ضـریب تعیـین بــراي متغیرهـاي مسـتقل دانــش،      
ــذیري فشــار، ریســکهــاي فنــاوري آبیــاري تحــتویژگــی پ
ابقه کــار شــده، تمایــل، ســفتــار ادراكنگــر، کنتــرل رآینــده

گـذاري در مزرعـه، آمـوزش و سـطح زیـر      کشاورزي، سرمایه
درصد از تغییـرات  8/46باشد و در نتیجه، می468/0کشت، 

شود. فشار توسط این متغیرها تبیین میپذیرش آبیاري تحت
ضریب تعیین براي متغیرهاي نگرش به رفتار، هنجار ذهنـی،  

2/52اینبنـابر باشـد، مـی 522/0ل رفتـار ادراك شـده   کنتر
درصد از تغییرات تمایل به پذیرش ناشی از ایـن سـه متغیـر    

درصد از تغییرات نگرش بـه رفتـار،   8/28باشد. همچنین، می
درصـد از تغییـرات هنجـار ذهنـی     7/27توسط بـاور پیامـد،   

ــاور ذهنــی،  درصــد از تغییــرات کنتــرل رفتــار 19توســط ب
غییـرات  درصـد از ت 8/22شده توسط متغیر کنتـرل بـاور،   ادراك

متغیر کنترل باورهـا توسـط متغیرهـاي تعـداد قطعـات زمـین،       
درصد از تغییرات متغیر باور 7نگر و آموزش، پذیري آیندهریسک

درصـد  9/40ذهنی توسط متغیرهاي آموزش و سن و همچنـین  
از تغییرات متغیر باور پیامد توسـط متغیرهـاي ویژگـی فنـاوري     

شود.نگر ناشی میآیندهيریپذسکیرفشار و آبیاري تحت
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نمودار نهایی تحلیل مسیر- 2نگاره

ضرایب تعیین رگرسیون حاصل از تحلیل مسیر-6جدول 
R2Fمتغیر وابسته

33/20**468/0درصد پذیرش آبیاري تحت فشار
95/86**522/0تمایل

61/48**288/0نگرش به رفتار
35/92**277/0هنجار ذهنی

40/56**190/0کنترل رفتار ادراك شده
105/21**228/0کنترل باورها 
074/9**07/0باور هنجاري

96/82**409/0باور پیامد

باورهاي 
هنجاري کنترل باورها

دانش نگرش به رفتار

تمایل به رفتار

باور پیامد

پذیرش آبیاري 
تحت فشار

هنجار ذهنی

قطعات زمین

ویژگی 
رفتاري

ریسک آینده 
نگرانه

شرکت در 
هاي برنامه

ترویجی

361/0)89/5(

634/0)49/11(

کنترل رفتار 
ادراك شده

گذاريسرمایه
در آبیاري

سن

49/0)28/8(

182/0)22/3(

436/0  )71/5(

142/0  )21/3(

229/0  )21/3(186/0-  )98/2-(

175/0-  )81/3(

393/0  )1/6(

313/0  )87/4(

279/0  )22/4(

146/0  )32/2(

177/0  )20/3(

526/0)61/9(
518/0  )27/9(

318/0)72/7(



1396/ 1/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

99

شنهادهایپوي ریگنتیجه
هـاي نـوین   بررسی رفتار پذیرش فناوريهدفباحاضرتحقیق

اسـاس بـر آبیاري در شهرستان دشتستان طراحی شده است
و سابقه کار کشاورزي با تمایل بـه پـذیرش   تحقیق، سننتایج

داري فشـار رابطـه منفـی معنـی    و درصد پذیرش آبیاري تحت
دارد. معمــوالً بــا افــزایش ســن کشــاورزان، قــدرت ریســک و 

استه شده و در نتیجـه، تمایـل و اقـدام    کهاآنتغییرپذیري در 
شـود. همچنـین بـا    کاسـته مـی  هاآنبه پذیرش فناوري هاآن

افزایش سابقه، کشاورز به وضـع موجـود عـادت کـرده و یـا بـا       
نقـص دانسـته و بـه تغییـر     افزایش سابقه، تجربـه خـود را بـی   
دهد. این نتـایج بـا تحقیـق    وضعیت موجود کشاورزي تن نمی

) 1384(؛ بیگـدلی و بـاقري،  )1384(مـدي محباقري و ملک
)1388(ولی با تحقیـق کهنسـال و همکـاران،   همخوانی ندارد 
همخوانی دارد.  

ري تعداد افراد خانواده مشغول بـه کشـاورزي بـا پـذیرش آبیـا     
توان نتیجه گرفـت  بنابراین میفشار رابطه معناداري دارد،تحت

که با افزایش مشارکت اعضاي خانواده در کار کشاورزي، نـوعی  
افزایی جمعی بـراي بهبـود کشـاورزي از    حس پشتیبانی و هم
ین نتـایج بـا   اگیرد. هاي جدید صورت میطریق کاربرد فناوري

,Karppienهاي تحقیق کـارپین ( یافته ) همخـوانی و بـا   2005
.) همخوانی ندارد1388(و همکاران،تحقیق کهنسال 

داري بـین میـزان   هاي تحقیق، رابطه مثبـت معنـی  طبق یافته
فشــار دریــافتی بــا وام کشــاورزي و میــزان وام آبیــاري تحــت

فشار وجـود دارد. ایـن یافتـه از دو جنبـه     پذیرش آبیاري تحت
کننـد  قابل تفسیر است؛ نخست افـرادي کـه وام دریافـت مـی    

هزینه استقرار فناوري نوین در مزرعه خود را پیـدا  ینتأمتوان 
هـا آن، مشـوقی بـراي   کنند و ممکن است خود گرفتن واممی

جهـت روي آوردن بــه ایــن فنــاوري باشــد. دوم اینکــه، بعضــاً  
افــرادي کــه پیگیــر گــرفتن وام و تســهیالت هســتند، شــبکه 

رو، بیشتري دارنـد و از ایـن  يجهان شهراجتماعی و خصیصه 
بنابراین، افـزایش  باشند،هاي جدید میذیرنده فناورير و پنوآو

ین نتایج بـا  ادهد. مساعده مالی، احتمال پذیرش را افزایش می
ــه ــوکلی  یافت ــرد و ت ــق منف ــاي تحقی ــوبی و )1391(ه ؛ محب

ــاران  ــاران  )1390(همک ــولی و همک ــت و 1388(؛ رس ) و وای
White)همکاران  et al همخوانی دارد.(2005

گذاري در مزرعـه  داري بین میزان سرمایهثبت و معنیرابطه م
گــذاري در تــأمین آب بــا تمایــل و پــذیرش و میــزان ســرمایه

توانـد  آمـده اسـت. ایـن یافتـه مـی     به دستفشار آبیاري تحت
گـذاري  نشانگر این موضوع باشد که کشاورزان هنگـام سـرمایه  

گـذاري بـه سـمت    به دنبال افـزایش سـود و هـدایت سـرمایه    
هـاي مناسـب   سودهی بیشتر از جمله از طریق کاربرد فنـاوري 

هـاي  اي بـه نـوعی در پـذیرش فنـاوري    هستند. چنین رابطـه 
قرار گرفته اسـت بـاقري و جـوادي    أییدتزراعی دیگر نیز مورد 

).1387(؛ صالحی و همکاران)1394(
و جـوار هـم ري بـین تعـداد کشـاورزان    دارابطه مثبت و معنی

فشـار  فشار با تمایل و پذیرش آبیـاري تحـت  کاربر آبیاري تحت
آمده اسـت. معمـوالً کشـاورزان بـا مشـاهده کـاربرد       به دست

فشار و همچنین بـا مشـاهده سـهولت و افـزایش     آبیاري تحت
بازدهی و سایر مزایـاي آن بـه صـورت عینـی بـه پـذیرش آن       

میزان مالقـات بـا مروجـان کشـاورزي و     شوند. بین ترغیب می
فشار رابطـه  هاي ترویجی با پذیرش آبیاري تحتکسب آموزش
آمده است، زیرا ارتباط بـا تـرویج   به دستداري مثبت و معنی

ساز کسب اطالعـات در مـورد فنـاوري (مزایـا و     تواند زمینهمی
فشار، نحوه اخذ تسهیالت، نحـوه اسـتفاده   معایب آبیاري تحت

بـه  هـا آننگهداري و سایر اطالعـات فنـی) و ترغیـب    تعمیر و
پذیرش و اجراي فناوري باشد. این یافته با نتیجه تحقیق تاجر 

؛ )1388(؛ دادرس مقـدم و گـل محمـدي    )1389(و همکاران 
,Oladele() و اوالدیل1382(زیبایی باشد.همسو می)2005

در قبـال مخـاطرات   پذیريریسکهاي این تحقیق طبق یافته
رگـذار یتأثنوین آبیاري بر پـذیرش  هايفناوريناشی از کاربرد 

توانـد در  هـا مـی  متقابـل، کـاربرد ایـن فنـاوري    طوربهاست و 
Torkamani(واقــع شــود مــؤثرمــدیریت ریســک تولیــد  &

Shajar, 2007; Koundouri et al., ترین تأثیر بـر  ). بیش2006
شـار مربـوط بـه متغیـر مسـتقل دانـش       فپذیرش آبیاري تحت

گـذاري در  است. پس از آن، متغیرهاي قطعات زمین، سـرمایه 
توسـعه آبیـاري، کنتـرل رفتـار ادراك شـده، ویژگـی فنــاوري       

نگـر،  پـذیري آینـده  فشار)، کنترل باورها، ریسـک (آبیاري تحت
هـاي ترویجـی آبیـاري    تمایل به پـذیرش، شـرکت در کـالس   

بـاور ذهنـی و در نهایـت متغیرهـاي     فشار، هنجار ذهنی، تحت
. طبق نتایج، متغیر تمایـل  رگذارندیتأثباور پیامد، نگرش و سن 

لیدي دیگري بـه  به تنهایی منجر پذیرش نخواهد شد عوامل ک
ــر  ــتقیم و غی ــورت مس ــل  ص ــذیرش دخی ــر پ ــتقیم در ام مس

باشند.می
هـاي پـژوهش، مباحـث و موضـوعات     در پایان با توجه به یافته

منظور ارتقاي پذیرش آبیـاري تحـت فشـار در منطقـه     زیر به 
گردد:پیشنهاد می

عوامـل  يرگذاریتأثهاي تحقیق در خصوص با توجه به یافته- 
آبیـاري و  هـاي گذاري در پذیرش فنـاوري اقتصادي و سرمایه
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مشاهدات و تجریه تیم تحقیق در جریان مطالعه از شـرایط  
د در پرداخـت  شـو پرداخت تسهیالت اعتباري، پیشنهاد می

کننده (نظیر لزوم ها، از مصوبات محدودتسهیالت و حمایت
دانگ، معرفی ضامن و شرایط بازپرداخـت و  سند ششارائه
) پرهیز شود و تسهیالت بـه صـورت عادالنـه و    کردمهیجر

آسان به تناسب اندازه زمین پرداخت شود و ضـمن توجیـه   
کشــاورزان در خصــوص شــرایط و ملزومــات دریافــت ایــن

اعتبارات پرداختـی  کردنهیهزتسهیالت، نظارت الزم براي 
براي توسعه آبیاري تحـت فشـار صـورت گیـرد. همچنـین      

مهندسـی و  توان با همکاري قراردادي با سـازمان نظـام   می
ــه صــالح خــدمات مشــاورههــاي ذيشــرکت کشــاورزي ب

فشـار در  پرداخت تسهیالت براي اجراي طرح آبیاري تحـت 
ام نمود و از پرداخت مستقیم به کشـاورز  زمین کشاورز اقد

که ممکن است در مواردي دیگر هزینه شود، پرهیز نمود.
هاي همبستگی در رابطـه بـا کشـاورزان    با توجه به یافته-

هاي ترویجی مناسـب  مسن و با سابقه بهتر است از فعالیت
هایی از همانند مالقات رو در رو در سر مزرعه، پخش برنامه

استان، بازدیدهاي میدانی از مزارع نمایشـی  صدا و سیماي
نـوین و برگـزاري   هـاي آبیـاري  یا مزارع اجرا کننده شـیوه 

ــگاه ــاي نمایش ــاتیتأسه ــاورزي  س ــاد کش ــاري در جه آبی
شهرستان براي بازدید کشاورزان اقدام نمود.

هـاي  سـازه يرگذاریتأثتحقیق مبنی بر با توجه به یافته-
ــناختروان ــ یش ــی همانن ــودمندي و  و ذهن ــه س ــاور ب د ب

هـاي  گیـري از روش فشـار، بهـره  پذیري آبیاري تحتامکان
ترویجی مناسـب نظیـر مشـاوره حضـوري کارشناسـان بـا       

، هـا آنتجربه و مورد قبول کشاورزان براي توجیه و ترغیب 
یـد  ددایر کردن مزرعه نمایشـی در سـطح شهرسـتان و باز   

تحـت فشـار   کشاورزان از مزارع موفق کاربر فناوري آبیاري
ذهنـی سـازنده کشـاورزان بـه     یدهـ جهتتواند موجب می

پذیر استفاده از این فناوري شود. همچنین، به منظور امکان

نمودن استفاده از این فنـاوري در نـزد کشـاورزان، تقویـت     
هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی توانمند بـراي  شرکت

راي ارائه یکپارچه خدمات تخصصی مورد نیاز کشـاورزان بـ  
هـاي  نیز دایـر کـردن فروشـگاه   توسعه آبیاري تحت فشار و

توانـد  کننده تجهیزات آبیاري در سطح شهرستان میعرضه
هـاي  واقع شود. این مهـم نیازمنـد همکـاري سـازمان    مؤثر

مختلف، از جمله مراکز خدمات جهاد کشـاورزي، سـازمان   
هــاي تحقیقــاتی و آب نظــام مهندســی، مراکــز و ایســتگاه

ي در قالــب یــک برنامــه راهبــردي بــراي توســعه  امنطقــه
کشاورزي منطقه است.

ــه  - ــه ب ــا توج ــأثب ــکریت ــذیريریس ــاربرد پ ــی از ک ناش
شود می، پیشنهادهاآننوین آبیاري بر پذیرش هايفناوري

هـا توسـط کشـاورزان را    صندوق بیمه پذیرش این فنـاوري 
تحت پوشش بیمه مناسب (تحت عنوان بیمه فناوري) قرار 

دهد.
شود در مطالعات آتـی  در تداوم این تحقیق، پیشنهاد می-

اقدامات الزم براي تغییر الگوي کشت زراعی جهـت کشـت   
یمـی  محصوالت با نیاز آبی کمتر و متناسـب بـا شـرایط اقل   

منطقه به طور جدي مد نظر قرار گیرد. همچنین پیشـنهاد  
هاي آینده به موضوعات زیر توجه شود: شود در پژوهشمی

(الف) بررسی و تبیین نقش و کارکرد مطلوب بخش دولتی 
هاي توسعه آبیاري تحـت فشـار در   در اجراي صحیح برنامه

شناسی نهادي قـوانین و  با آسیبتوأمشهرستان دشتستان 
هـاي  هاي حاکم بر اجراي برنامهررات، ساختار و سیاستمق

فشــار در شهرســتان هــاي آبیــاري تحــتتوســعه سیســتم
دشتستان و (ب) نیازسنجی به منظـور شناسـایی نیازهـاي    
آموزشی و خدمات حمایتی مورد نیاز کشاورزان شهرسـتان  
دشتستان و طراحـی یـک رهیافـت آموزشـی و ترویجـی و      

ناسب با این گروه کشاورزان.هاي متشیوهيریکارگبه
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Abstract
Nowadays, water scarcity has become a concern in Iran, and agriculture in particular appears to be at the core of
the water shortage problem. The use of modern irrigation technologies has been proposed as one of several
possible solutions. This survey research aimed to analysis adoption behavior of pressurized irrigation technology
by farmers. Statistical population of this research consisted of all the farmers of Dashtestan County (N=20000),
Bousher Province. Using Cochran formula, size of the sample was determined (n=243). The respondents were
selected by stratified sampling technique. Content validity of the questionnaire as research tool was confirmed
by a panel of experts. Calculated Coronbach alpha coefficients (0.87 - 0.97) revealed that the reliability of the
questionnaire was suitable. Correlation coefficients revealed positive significant relationship between age,
farming experience, numbers of family members which engaged in farming, agricultural loans, loans used for
developing pressurized irrigation, farm investment, investment in water supply, distance to the nearest center of
Agricultural Services, number of labor, number of farmland plots, number of neighboring farmers which used
pressurized irrigation, contacts with extension agents and participation in extension courses as independent
variables with the adoption of pressurized irrigation, as dependent variable. The results of path analysis showed
that "knowledge" has most impact on adoption of pressurized irrigation system with total path coefficient 0.359.
Overally, findings of this research indicated that adoption behavior of pressurized irrigation technology was
influenced by a set of variables, including: farming variables, economic variables, technical variables, personal
and psychological variables, and support service variables.

Keywords: Pressurized Irrigation, Technology Adoption Behavior, Casual Analysis, Dashtestan. County.
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