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نوع مقاله: پژوهشی

توسط کشاورزاننینوياریآبيفناوررشیپذمؤثر بر عوامل
)بهبهانشهرستانمطالعه(مورد 

4و داوود روزانه3صالحی مقدم، نفیسه 2، طاهره زبیدي*1پناهمسعود یزدان

)11/03/98؛ پذیرش: 23/07/97(دریافت: 
دهیچک

از.داردقرارآبکمبودمشکلیاصلکانوندرکشاورزيمشخص،طوربهواستشدهبدلرانیادرعمدهینگرانکیبهآبکمبودامروزه،
منظـور اسـتفاده   بـه اريیآبنینويهايفناورريیکارگهب،افتدیماتفاقمزارعبهآنانتقالریمسدرآبتلفاتازیمیکه بخش عظییآنجا

درنینـو ياریـ آبيفنـاور رشیپـذ عوامـل مـؤثر بـر    بررسـی حاضر با هدف اصلی حقیقتباشد.یمضروريامريکشورآبمنابعازنهیبه
نجـام  اپیمایشـی -یفیروش توصبا استفاده ازهادادهبوده و گردآوري يکاربردتحقیقات نوع ازق،یتحقنیا.گرفتانجامبهبهانشهرستان

کـل تعـداد . دادندشهرستان بهبهان تشکیل نینوياریآبيهايفناوررندهیو نپذرندهیپذاورزانکشراتحقیقاینآماريجامعهشده است.
هـاي  ی که زمینرندگانینپذانیاز موسرشماري انتخاب گردیدندصورتبهکشاورز بوده که 174نوین آبیاري شامل يهايفناوررندگانیپذ
ازهـا دادهگـردآوري بـراي . شـدند انتخـاب نمونـه عنـوان بـه تصـادفی  صورتبهنفر 100تعداد مسایگی کشاورزان پذیرنده بودهها در هآن

آزمون انجام شد که مقـدار آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه     پیش،تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیقمنظوربهاستاندارد استفاده گردید. پرسشنامه
قیتحقجینتااستفاده شد.SPSS20افزار تجزیه و تحلیل اطالعات از نرممنظوربه.بودمناسبحددرپرسشنامهاصلیهايشده براي مقیاس

و رنـدگان یپذانیـ مزیاتمـ جـاد یاقـدرت  يدارايو چندبعـد ياقتصـاد يهر سه مـدل نشـر، تنگناهـا   يبرایصینشان داد که توابع تشخ
تا مرکز خـدمات  يکشاورزيهانیزمفاصله ریو متغيدر مدل نشر و چندبعدسنریمتغنیهمچنبودند. نینوياریآبيفناوررندگانینپذ

کـه استآنانگریها بافتهینیهمچن.باشندیمرندهینپذورندهیپذگروهدوزکنندهیمتمارهايیمتغنیترمهم،ياقتصاديدر مدل تنگناها
شـود یمـ شـنهاد یپلـذا دارد. نینـو ياریـ آبيفنـاور رنـده یو نپذرنـده یبنـدي کشـاورزان پذ  طبقـه برايباالتريییتوانا،چندبعديالگوي

اسـاس آن  حاسـبه نمـوده و بـر    مرا اريیـ مـدرن آب يهـا يفنـاور رشیاحتمال پذ،الگونیدست آمده از ابا توجه به تابع بهگذارانیاستس
آورند.به عملهاي الزم را اقدام

.بهبهانشهرستان ،يکشاورزجیترون،ینوياریآب،ينوآوررشیپذآب، تیریمد:هاي کلیديواژه

، ایران.، مالثانیعلوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاهگروه ترویج و آموزش کشاورزيدانشیار1
، ایران.زنجان، زنجانکشاورزي، دانشگاهدانشکدهروستایی،توسعهوارتباطاتترویج،گروهکشاورزي،آموزشوترویجدکتريدانشجوي2
، ایران.زنجان، زنجانکشاورزي، دانشگاهدانشکدهروستایی،توسعهوارتباطاتترویج،گروهکشاورزي،آموزشوترویجدکتريدانشجوي3
.علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران، دانشگاهگروه ترویج و آموزش کشاورزيي کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي،آموختهدانش4
yazdanm@ramin.ac.ir، پست الکترونیک:نویسنده مسئول*
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قدمهم
باشندیمجهانمناطقنیترکم آبجزء نیزمکرهخشکمهینوخشکبا قرار گرفتن در مناطق انهیخاورموقایآفرشمال

Roudi-Fahimi(اندمنطقه واقع شدهنیکشور کم آب جهان در ا15کشور از 12کهيطوربه et al., عنوانبهرانی. ا)2002
يهایخشکسال،یمیاقلراتییغت،حالنیابااست. بودهمواجهآنباهمراه مشکالتویآبکماهمواره بکشورهانیااز یکی

و میوخرانیاجملهازکشورهانیادرراکمبود آب بحرانآب، يتقاضاندهیفزاشیو افزاتیجمعرشد،یاپیو پدیشد
Green(استکردهکنندهنگران et al., 2000; Balali et al., 2009; Kahil et al., يهابخشریسااز شیبيکشاورز). 2015

باشدیميمحدود کننده توسعه و رشد کشاورزشدتبهنهاده نیکمبود ارایز؛ندیبیمصدمهآبکمبودازياقتصاد
)Koundouri et al., به مهاجرتشیافزا،ياقتصاديوربهرهکاهش،ییغذاتیامنعدمهمچونییهابیآستینهادرو)2006

Khan(داشتخواهدیپدرکشاورزان نیبدررايکاریبوفقرشیافزا،شهرها et al., 2009(.
يبراآبمنابعازاستفادهدرهايفناوروراهبردهااصالحایران،کشاورزيدرآبافزونروزاهمیتومسألهاینبهتوجهبا

,Panahi(رسدیمنظربهيضرورآب،ازاستفادهراندمانبودننییپاوکمبودازیناشمشکالتکردنبرطرف بر اساس).2013
مزرعهرانیمدیاسیسهدفنیترمهمياریآبآبازاستفادهحداقلباغذادیتولشیافزاکهاستدههکیازشیبفائوگزارش 

,.(اندمواجهنیزموآبتیمحدودباکهاستییکشورهادرمخصوصاً 2011et alMichailidis.(تنهانهآبازکارآمداستفاده
بر حفظ منابع آب و دیکتأباهیسرمابازگشتباعثتواندمینیچنهمدهد بلکه شیمحصوالت را افزايوربهرهتواندیم

Khan(شودستیزطیمح et al., ياهستمیسونینويفناوررشیپذ،يزکشاوردرآبازنهیبهاستفادهيهاراهازیکی). 2009
Chuchird؛ 1397و همکاران، يمحمد(استفشارتحتياریآب et al., 2017.(

هرازوشودیماستفادهآبمترمکعباردیلیم85تن)، ونیلیم65(کشوردرکشاورزيداتیتولکلازايدر،آمارطبق
درلوگرمیکسه،یجهاناستانداردکهیحالدر. دیآیمدستبهمحصولگرم700،يکشاورزبخشدریمصرفآبمترمکعب

به لحاظ باال بودن فشارتحتياریآبيهاستمیس، روینازا). 1395علیقلی و همکاران، (باشدیمیمصرفآبمترمکعبهرازاي
با سهی) در مقاياقطرهياریدرصد در آب90و حدود یبارانياریدرصد در مورد آب80تا 60(حدود شانياریبازده آب

درخصوصبهويکشاورزيهايگذاراستیسدريامالحظهقابلگاهیجا) درصد40تا30حدود(یسنتياریآبيهاستمیس
ياگستردهاعتباراتوکالنهايگذاريسرمایهدولتاخیريهاسالدرورنیااز).1394،ینیجمویتوکل(دارندآبکممناطق

نمودهآبمنابعازنهیبهاستفادهجهتدرفشارتحتياریآبيهاسیستمجملهازمحورآبيهافناوريگسترشيراستادررا
؛1390همکاران،ویاعظم(باشندداشتهجهت حل بحران آبیتوجهقابلپیامدهايوآثارتوانندمیهافناورياینکهاست،

Bagheri & Ghorbani, دست بهکشوردرنینواريیآبهايستمیستوسعهينهیزمدرکهیقاتیتوفرغمیعل،حالنیابا).2011
مطلق و ی(بهبهاناستنشدهمحققکاملطوربهتوسعههايبرنامهدرنینواريیآبجهتشدهینیبشیپسطوحاما،آمده

توسطنینوآبیاريهايسیستمتوسعهورشیپذند،دهیمنشانتوسعهسالهپنجهايبرنامهازحاصلجینتا). 1396همکاران، 
درغالبوعمدهروشهمچنانیسطحاريیآبو) 1390و همکاران، ی(اعظماستشدهمواجهيمسائل متعددباکشاورزان

) اشاره دارند 1387در این راستا رفیعی دارانی و بخشوده (.رودیمشماربهرانیامناطقترشیبدرکشاورزيمحصوالتاريیآب
که منجر به روستروبهبا مشکالت فنی، اقتصادي و اجتماعی متعددي فشارتحتآبیاري هايیستمسکه گسترش و توسعه 

بیاري نوین توسط آهاي این مشکالت عدم پذیرش سیستمینترمهمها شده است و یکی از ش روند تقاضا براي این سیستمهکا
دلیل وجود عوامل متعدد فرهنگی، فردي، اجتماعی و اقتصادي پیرامون کشاورزان، عوامل زیادي در پذیرش ه بکشاورزان است. 

يبراهم، دیجديفناوررشیپذبرمؤثرعواملدركراستا، نیادرگذار هستند. ریتأثها سیستمو یا عدم پذیرش و تغییر در 
نشر دهندگانو دکنندگانیتوليبراهمو هستندياقتصادرشد کنندهیینتععوامل و مطالعه یدنبال بررسبهکه یاقتصاددانان

Uaiene(استيضرورییاهيآورفننیچن et al., آبمنابعبازدهويوربهرهشیافزاجهتژه،یوطوربهرو نیااز.)2009
وفرانیدیتوح(باشدیمریناپذاجتنابوضروريامريمدرناريیآبهايروشرشیپذبررگذاریتأثعواملیبررس،کشور
که هايزیربرنامهیاصلنهیمدرن، زمياریآبيهاستمیعوامل مؤثر در استفاده از سیی)، چرا که با شناسا1392مقدم،یرضائ

مذکور يهاستمیاستفاده از سيو منسجم، روند صعودقیدقيزیربا برنامهتوانیفراهم آمده و مباشد،یمهیهمان شناخت اول
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نیهدف الذا. بودمدرنياریآبيهاستمیسبهیاراضترشیبچههرزیتجهوتوسعهشاهدودادشیافزاکشوررا در سطح 
کشوريکشاورزيهااز قطبیکیعنوانبهدر استان خوزستان نینوياریآبيفناوررشیپذبرثرعوامل مؤیبررس،مطالعه

.باشدیم
Innovation diffution(نوآورينشرمدلنوعسهقالبدرتوانیمرانوآوريرشیپذختلفمهايمدل،دندهیمنشانقاتیتحق

model(،ياقتصاديهاتنگنامدل)Economic constraints model(يبعدچندترکیبی یا مدلو)Combination model(
Samiee(نمودیبررس & Rezaei Moghaddam, یبررسبهوگرفتهقرارواکاويمورد مدلسهنیاپژوهشنیادر.)2015

رشیپذرفتارنهیبهيالگوبهیابیدستمنظوربهاريیآبمدرنهايروشرشیپذمورددرهاآنیکنندگینیبشیپقدرت
.استشدهپرداخته

کند،یمتیهدادیجدهايدهیارشیپذسمتبهراکشاورزانکهیآموزشندهايیفرآحیتشرمنظوربهنشررشیپذيالگو
,Banjara؛1395و همکاران، یلقی(عله استگرفتقراراستفادهموردکشورهاازاريیبسدرمتماديهايسالویافتهتوسعه

2016, ,Dykstra(دباشیمرشیپذویآگاهنیبرابطهرويبرتمرکزنشريدر الگو).17 آگاهکهاستنیاالگونیافرض.)2015
مدل نیاگریدانیببه. گرددیمآنرشیپذتینهادرووريفنامورددرنگرشريیگشکلبهمنجرها،وريفناازمردمنمودن

کنند،یمدایمثبت پنگرشوندینمایمکسباطالعموردشدرکهزيیچآنبهوهستندییتوانادارايکه مردم کندیمطرح م
و يدیمج(رندیپذیمراآنسپسوکنندیمکسبیآگاههافناوريتیمطلوبمورددرابتداهاآنواقعدر. کردخواهندعمل

Samiee؛1394،یژنیب & Rezaei Moghaddam, ویکرم؛)1395(و همکاران یقلیعلمختلف از جمله مطالعات).2015
Läpple(نزبرگیروالپل؛)1387؛الف1385(همکاران & Rensburg, ,Simtowe(متاویسو)2011 دردهند،یمنشان) 2011

منابعبهیدسترسزانیم،يدر مورد نوآوریآگاهودانشالت،یتحصزانیمخانوار، ياعضاتعدادسن، يرهایمتغ،مدل نشر
يهانگرش،يکشاورزو کارشناساننیمروجبهمراجعهدفعاتتعداد،نترنتیو اونیزیتلوو،یمانند مجالت، رادیاطالعات

يهانهادهترکمکاربردبهنسبتهانگرشاطالعات،يآورجمعبهنسبتنگرش،ییسودگرا،یسکیرنگرش،محیطییستز
رشیدر مطالعه پذآبرهیذخيهاروشبهنسبتهانگرشایوکیاستفاده از محصوالت ارگانرشیدر مطالعه پذییایمیش
از ياریبسینکهابا توجه به نیچنهم.هستندیبررسقابلهاينوآوررشیپذینیبشیپبرمؤثريهاسازهعنوانبهیبارانياریآب
یکافيریپذتیمسئولاقدفراتوسعهحالدريهاکشورکشاورزان،نینويهايفناوررشیمربوط به پذيهانگاشتهنهیشیپ
.شدهافزودنشرمدلبهمؤثرریمتغکیعنوانبهدر قبال حفاظت آبيریپذتیمسئول،)1369،یو فنائی(کرمنندیبیم

خالفبرهانوآوريرشیپذبرايکشاورزانمقاومتد،نمودنانیبوبردهیپنشرمدليهاتیمحدودبهمحققان1970دههدر
زینگریدمواردویفرهنگاقتصادي،،یاجتماعیخارجيهاسازهبادهد،یمربطکشاورزاناتیخصوصبهراآنکهنشرهینظر

Samiee(دیگرداقتصاديتنگناهاييالگوشدنمطرحبهمنجرمواردنیا.استمرتبط & Rezaei Moghaddam, در).2015
هامشوقوجودمدل،نیامنطقاساسبر. دارددیتأکسودآوريبرشود،یمدهینامزینمزرعهساختارکهاقتصاديتنگناهايمدل
اساس است که نیابرمدلنیاهیفرض).1394،یژنیبويدیمج(گرددیمينوآوررشیپذآنتبعبهوسودآوريشیافزاسبب

که کندیماشارهمدلنیاواقعاست. دريفرد در استفاده از آن نوآورییآن تابع توانارشیپذ،ينوآورکیبا ههمواجيدر ابتدا
رندیبپذرا دیجديفناورکیایفن و کی،ينوآورکیتوانندینم،ندارنداریاختدرراالزمياقتصادمنابععلت که نیمردم به ا

)Napier et al., صورتبهنیزمایهیسرمابهیدسترسماننداقتصادييهاتیمحدودکهاستنیابردیتأکالگونیادر).2000
انتظارموردسودایومنافعيحداکثر سازازکشاورزانهايمیتصمنیبنابرا؛ باشدیممؤثررشیپذمیتصمرويبریقابل توجه

Samiee؛1392مقدم،یرضائوفرانیدیتوح(گرددیممشتق & Rezaei Moghaddam, و يددمطالعهراستا نیادر).2015
Dadiهمکاران ( et al., يهايفناوررشیپذازقبلکشاورزانقفتوعواملنیترمهم،ياقتصاديهازهیانگ،دادنشان) 2004

Bjornlundو همکاران (ورلندیبجملهازاتقیتحقگریددر.استنینو et al., وفشارتحتياریآببهبودمطالعه در) 2009
یعواملجملهازهانهیهزکاهشومحصوالتتیکموتیفیکشیافزامشخص نمودند، کانادايآلبرتادرتیریمديهاوهیش

جملهازمراتعیکیزیفطیشراویمالطیشراهمچونیعوامل. گذارندیمریتأثفشارتحتياریآبتکنولوژيرشیپذبرکههستند
,Shahzadi(يشهزادنیهمچن. شوندیمفشارتحتياریآبرشیپذازمانعکههستندیعوامل عواملخود،پژوهشدر)2013
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نشانتحقیقایننتایج. دادقراربررسیموردراگرمسارمنطقهکشاورزانتوسطفشارتحتياریآبيهاستمیسرشیپذبرمؤثر
وسنوداردوجودمثبترابطهنیزمتیو مالکیدرآمد، وام بانکن،یو اندازه زماريیآبنینويهاستمیسرشیپذبین،داد

Namara(و همکاراننامارادر مطالعه دیگري،.داردنینوياریآبيهاروشتوسعهورشیپذدریمنفریتأثخانوار،اندازه et al.,

اريیآبتکنولوژيازاستفادهدراسیمقبودنکوچکبهمربوطيهاتیمحدودوشدهرفتهیپذهاينمونهپژوهش خود در)2014
سکیر،یمالابعمنبهیدسترسعدميهاریمتغکهبودآنازیحاکقیتحقجینتا. اندرا مورد بررسی قرار دادهغناکشوردر
.باشدیمفشارتحتياریآبيفناوررشیپذعدمبرمؤثرعواملجملهازیسازمانيهاتیحماعدمومحصوالتيباالیمتیق

مهیبعدميرهایمتغوياریآبنینويهاستمیسرشیپذعدمنیب،در پژوهش خود نشان دادند)1390(یرزقویمستخدم
رابطهياریآبيهاستمیسياجراجهتادیزآمدهايورفتوریتأخواريیآبهاينهیهزبودنباالن،ینوياریآبهايستمیس

هاي نوین تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوهبررسیبهپژوهشیدر) 1393(آذریمنافوينظرنیهمچن.داردوجودمثبت
متغیرهاي اجتماعی ـ فردي (شامل سن، تحصیالت، برعالوهتحقیقنتایجاساسبرکهپرداختندآبیاري در بین کشاورزان 

آالت، لکیت ماشینمامتغیرهاي اقتصادي (شـامل مقیـاس مـزارع، ،شغل اصلی، محل سکونت، تبلیغ و ترویج و عالیق شخصی)
اثر معناداري در پذیرش زیبع آب) ناعتبارات دولتی، تأمین برق ارزان، حمایـت و همکـاري دولتـی در اجـرا و محدودیت منا

.شتنددافشارتحتهاي سیستم
درنشرمدلاجزايبهنسبتياقتصادتنگناهايمدلاجزايورهایمتغترشیبریتأثدهندهنشانمختلفمطالعاتیکلطوربه

همالگونیادروجودنیابا). 1395همکاران،ویقلی(علاستمختلفهايتکنولوژينشیگزورشیپذرفتارحیتشروحیتوض
اقتصادي،تنگناهايونشريالگوهايهایینارساونواقصجبرانبرايرو،نیاز ا.استشدهانگاشتهدهینادرهایمتغیبرخ

ياقتصاديتنگناهامدلونشرمدلرهايیمتغواجزامجموعهالگونیا. دردشدنمطرح)يبعد(چند شدهاصالحيالگوها
انتظارن،یبنابراوشودیمگرفتهنظردرییتواناونشیب،یآگاهتابعرشیپذرفتاروگردندیممعادلهوارد) مزرعه(ساختار

يچارچوب نظر،1نگاره ).1394،یژنیبويدیمج(باشدرشیپذرفتارینیبشیپوحیتوضبهقادرترجامعیشکلبهکهرودیم
.دهدیممطالعه را نشان 

پژوهشينظرچارچوب-1نگاره

سن 
یبه کم آبنگرش نسبت 

يکشاورزتجربه
یطیمحستیزنگرش

اطالعاتيبه جمع آورنگرش
يریپذسکیر

يریپذتیمسئول

یزراعنیزم
تا مرکز خدماتفاصله

تا منبع آب فاصله
محصوالتتعداد
بزرگ يهادام

تا شهرفاصله
ینقطعات زمتعداد

تبه اعتبارایدسترس
کوچکيهادام

مدل تنگناهاي اقتصادي

مدل چندبعدي

مدل نشر
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پژوهشروش
هـدف جامعـه  نجـام شـده اسـت.    اپیمایشی- یفیروش توصبا استفاده ازهادادهبوده و گردآوري يکاربردتحقیقات نوع ازق،یتحقنیا

ودیـ توللحـاظ بـه خوزستاناستانمهميهاشهرازیکیعنوانبهبهبهانشهرستان. اندبودهمطالعه شامل کشاورزان شهرستان بهبهان 
هکتـار از  23516بـه مسـاحت   برداربهره4203) تعداد 1393(يکشاورزیعموميسرشماربراساساست. يکشاورزداتیتوللیپتانس
یکلـ طـور بـه اختصـاص دارد.  میـ به کشـت د برداربهره1774تیهکتار با فعال11280و یشهرستان بهبهان به کشت آبیزراعیاراض

).1395اقتصاد،يایدن(داردقراريکشاورزيهکتارهزار550يایاحطرحپوششریزبهبهانيکشاورزيهانیزمازهکتار14500
انـد؛ رفتـه ینپذراهاروشنیهنوز اکهیگروهو رفتهیپذرانینوياریبآيهايفناورکه یکشاورزاندو گروه ازجامعه آماري مورد مطالعه 

يسرشـمار وهیشـ بـه راکردنـد یمـ اسـتفاده نینوياریبآيهاستمیسازکهشهرستانکشاورزانکلروش نیادر.استشدهلیتشک
کـه مزرعـه   یکشـاورزان تصـادفی از میـان   صـورت بهنفر100تعداد رندگانینپذانیمازو) نفر174(شدند انتخابرندگانیپذعنوانبه
آوريجمـع بـراي .ندشـد انتخـاب دبودنـ رفتـه ینپذراينـوآور همچنـان یولبودندرندهیپذکشاورزانیکینزدایویگیهمسادرهاآن

وجیتـرو گـروه یعلمـ تأیـ هياعضـا اریـ اختدرپرسشـنامه زینییروانییتعبراي.شداستفادهپرسشنامهابزارازپژوهشنیاهايداده
ازقیـ تحقابـزار ییایـ پایبررسـ منظـور بـه نیچنـ هـم گرفت. قرارخوزستانیعیو منابع طبيعلوم کشاورزدانشگاهيکشاورزآموزش

(نگـرش نسـبت بـه کـم آبـی، نگـرش       بودنـد شدهدهیسنجکرتیلفیطصورتبهکهییرهایمتغمورد از 5برايکرونباخيآلفابیضر
ییایـ پا،دهـد ینشـان مـ  جینتـا اسـتفاده شـد.   پـذیري) پذیري و مسئولیتاطالعات، ریسکيآورجمع، نگرش نسبت به محیطییستز

هاي مورد استفاده و ضریب آلفا کرونبـاخ بـه دسـت    هایی از گویهنمونه1جدول ).58/0–83/0(بودندیدر حد مناسبرهایمتغیهمگ
هـا دادهلیـ تحلوهیـ تجزانجاممنظوربهاند. مورد سنجش قرار گرفتهکمیصورتبهسایر متغیرها دهد. آمده براي هر متغیر را نشان می

يبنـد طبقـه نیـی تعيبـرا آزمـون نیـ ابهره گرفته شـد.  یصیتشخلیاز تحلقیتحقيهاهیفرضیبررسمنظوربهوSPSS20افزارنرماز 
رایصـ یتشخلیـ تحل. رنـد یگیمـ قـرار خـاص گـروه کیدرموردهریکمریمتغچندایکیازیامتبر اساسرود که یبه کار ميموارد

را کـه  رنـدگان ینپذ/رنـدگان یپذيهـا گروهتوانندیممستقليرهایمتغچگونهمسأله استفاده کرد که نیمشخص کردن ايتوان برایم
،کننـد یمـ هـا را از هـم جـدا   طـور مناسـب گـروه   که بـه ییرهایکرده و متغکیوجه از هم تفکنیبه بهتر،هستندیاسمریمقاديدارا

.مشخص کند

ها و ضریب آلفاي کرونباخهایی از گویهنمونه-1جدول 
کرونباخآلفابیضرهاهیگورهایمتغ

یآبکمبهنسبتنگرش
)هیگو4(

کمتر شده است.یلینسبت به گذشته خهاچاهو هارودخانهآب
من مطمئنم که نسبت به گذشته بارش باران کمتر شده است.

.کندرممکنیغرايکشاورزاستممکنکهشدهروبرويجدبحرانبارانیایآبمنابع
72/0

محیطییستزنگرش
)هیگو8(

.باشدستیزطیمحباسازگارجهتدريکشاورزکهاستمهمنیا
80/0.دارندستنیزحقانسانمانندواناتیحواهانیگ

نسبت بهنگرش
اطالعاتيآورجمع

)هیگو6(

.کنممشورتدوستانموکشاورزانگریدبايکشاورزمختلفيهايفناورنشیگزدرکهاستمهم
هست.دیاز مسائل جدیبه آگاهازینيکشاورزيهاتیفعالانجام يبرا
شوم.روزبهدیادامه بدهم باشهیرا هميکشاورزبتوانم حرفه نکهیايبرا

83/0

پذیريیسکر
)هیگو7(

به استفاده از آن يشتریباشد، به احتمال بشتریدر منطقه بيفناورکیسابقه استفاده از هرچقدر
.آوردمیميرو

کنم.اطیدقت و احتدیجديهايفناوررشیپذاست که در مهم
.دهمیمقراراستفادهموردوقتاسرعدرراشوندیمیمعرفکهيدیجديهايفناور

73/0

پذیريیتمسئول
)هیگو3(

را حل کند.آنادیزبودجهصرفبادیباواستآبازحفاظتیاصلمسئولدولت
58/0.دهمانجامآبازحفاظتيبرادیآیمبردستمازکهيکارهرحاضرم

بحثوهاافتهی
سـال و  25انیسـن پاسـخگو  نیترکم. استبودهسال13/50اًحدودنتایج حاصل از آمار توصیفی، میانگین سنی پاسخگویان بر اساس
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27. انـد نفـر) از آنـان زن بـوده   3(درصـد 1/1تنهاوبودهمرد) نفر271(درصد9/98ان،یسال بوده است. غالب پاسخگو78نیترشیب
التیتحصـ نفـر) 106درصـد ( 7/38،ییراهنمـا التیتحصـ )نفر48(درصد5/17،ییابتداالتیتحصازانیاز پاسخگو)نفر74(درصد

کشـاورزان یزراعـ يهـا نیزمـ نیانگیـ م. انـد در مقاطع مختلف برخوردار بودهیدانشگاهالتیاز تحصنفر)46درصد (8/16متوسطه و 
هکتـار بـوده اسـت.    160آن نیتـر شیهکتـار و بـ  کیـ نیزمزانیمنیتربوده است. کم5/16اًهکتار با انحراف معیار حدود15اًحدود

نیانگیـ م. اسـت بـوده قطعـه  8آن نیتـر شیقطعـه و بـ  کیتعداد نیرتکمکه قطعه2/2اورز شهر کيبرانیتعداد قطعات زمنیانگیم
منبـع بـا مزارعفاصلهنیانگیم. استبودهسال60نیترشیو ب4ترین تجربه کشاورزي سال بوده است. کم27اًحدوديکشاورزتجربه

از تـر کـم فاصـله بـا آبمنبعجواردریمزارعبهمربوطهلفاصنیترمتر بوده است که کم1008اریمتر با انحراف مع5/729آب نیمتأ
فاصـله  نیتـر کـم ، 20اریـ معانحـراف بالومتریک20شهربامزارعفاصلهنیانگیم. استبودهمتر8000فاصلهنیترشیو بلومتریککی
انحـراف بـا محصـول 5/2حدودمزارعدرکشتموردمحصوالتتعدادنیانگیم. استبودهلومتریک90فاصلهنیترشیو بلومتریککی

هـا  یافتـه نوع محصول توسط کشاورزان بوده است. چهارکشت ،آننیترشینوع و بکیکشت ،یتنوع محصولنیترکم. استبوده68/0
درصـد  2/71هسـتند و  يکشـاورز ریغاز نوعيگریشغل ديداراينفر) عالوه بر کشاورز79(انیدرصد از پاسخگو8/28نشان داد که 

یجـ ینفـر) از کشـاورزان بـه خـدمات ترو    229درصـد ( 6/83نیبوده اسـت. همچنـ  ينفر) از آنان تنها منبع درآمدشان کشاورز195(
اند.نداشتهینفر) دسترس45درصد (4/16اند و داشتهیدسترس

نینوياریآبرشیپذینیبشیپيهامدلیابیارز
ياریآبرندهیو نپذرندهیکشاورزان پذزیو تماینیبشیپییتوانانظرازيچندبعدوياقتصاديهاتنگنانشر،يهامدلبخشنیادر
يالنداشدنداریمعنمدل،یابیارزامکانيبراشروطنیاولازیکی.ه استقرار گرفتیابیارزموردیصیاستفاده از آزمون تشخبانینو
لکزیويالندامقدار،آورده شده است2که در جدول یصیتشخلیتحلآزمونازحاصلجینتا. بر اساس باشدیملکزیو
)75/0Wilks’ Lambda = (طور را بهنینوياریآبرندگانیو نپذرندگانیدو گروه پذتواندیتابع حاصل از مدل نشر مداد،نشان

بوده است.)= 7df(يدرجه آزادو 78/75يکامربع يشده دارالیمعادله تشکنیهمچنکند. زیمتمايداریمعن
نشرمدلیابیارز
،محیطییستزنگرشها،دادهيآورجمعبه نگرشسن،متغیرهاي مدل نشر، ينهیمرور مطالعات در زميپژوهش بر مبنانیادر

جینتابهتوجهبامدل شدند. واردعوامل مدل نشر عنوانبهيریپذتیو مسئوليریپذسکیر،يکشاورزتجربه،یآبکمبهنسبتنگرش
جدولدرنشرمدليرهایمتغبهتوجهبانینوياریآبرندگانینپذورندگانیپذگروهدونیانگیمسه یمقا،یصیتشخلیتحلازحاصل

يآورجمعبهنگرشویآبکمبهنسبتنگرش،محیطییستزنگرش،يکشاورزتجربهسن،نظرازگروهدونیب،دهدیمنشان3
از میانگین سنی سال)91/52(نینوياریآبيفناوررندگانیپذیسننیانگیمکه به طوري. داردوجوديداریمعنيآمارتفاوتهاداده
داشتند،آبنبحراتیوضعبهنسبتيباالترنگرشویگاهآرندگانیپذنیهمچن. استودهیشتر ببسال) 21/45(رندگانینپذگروه

باتماسواطالعاتيآورجمعآب،ازحفاظتبه نگرش بهتري،آبیاري نوینهاييفناورنپذیرندگان بهنسبتپذیرندگانعالوهبه
.داشتندياریآبنینويهايفناورمورددرخوداطالعاتکردنروزبهجهتکشاورزانریسا

زانیم. باشدیمیصیتشختابعبارهایمتغیهمبستگیبررسرهایمتغریتأثیابیارزدرگریدروشلکز،یويالنداشدنداریمعنبرعالوه
درریمتغآننقشباشدتریکنزد1بههایهمبستگزانیمهرچهواقعدرهستند. یعامللیدر تحلیعامليمعادل بارهای،همبستگ

یصیتابع تشخ) باr=67/0(یهمبستگنیترشیبيسن داراریمتغدهد،ینشان م3جدولکه گونههماناست. ترمهمیصیتشختابع
بهنسبتنگرش،عالوه. بهاستبودهرندگانینپذورندگانیپذگروهدوکنندهزیمتماعاملنیترمهمکشاورزانسنیعبارتبهاست. 

يدارازین)r=32/0(یطیمحستیزنگرشو) r=- 35/0(پذیريیتمسئول،)r=42/0(يکشاورزتجربه)، r=48/0(یآبکم
یصیبا تابع تشخرایهمبستگنیتر) کمr=13/0(يریپذسکیرریمتغ،گریطرف داز. اندبودهیصیبا تابع تشخیمناسبیهمبستگ

یکانونیآماره همبستگ،مدلنیدر انیهمچن. دارددو گروه نیبزیتماجادیتوان را در انیترکمیاست و به عبارتداشته
496/0Canonical R=ژهیومقدار. استبودهیصیتشخنمرهوهاگروهنیبمناسبیهمبستگدهندهنشانکهآمدبدست
32/0Eigenvalue =تایکلطور بهیصیتشختابعکهبیانگر این مطلب استوبودهمتوسطحددرآمارهنیامقداردهد،یمنشانزین
رشیپذينهیزمدر) الف1385(همکارانویکرممطالعه. استدارارارندهینپذورندهیپذيهاگروهيبندگروهتوانمتوسطحد
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دریمتوسطییتواناصدم30ژهیومقداروصدم48کالیکانونیهمبستگبیضربانشرمدلنشان داده است که زینیبارانياریآب
,Samiee & Rezaei Moghaddam(مقدمییرضاویعیسممطالعهنیهمچن. دارندها گروهکیتفک مدلنیاقدرتداد،نشان)2015

.استبودهمتوسط

مدل نشرلکزیويالندا-2جدول
داريیمعنيآزاددرجهيکامربع لکزیويالنداتابع

75/078/7570001/0نشرمدل

نشرمدلیابیارزجینتا-3جدول

تیاهمانگریباستانداردشدهبیضراواقع در. دهدیمنشانمدلدرراشدهاستانداردیکانونبیضرا3جدولدومستوننیهمچن
بیضراایبتامعادل ضریب یو به عبارتاستبوده يبندگروهریموردنظر در متغيهاگروهنیبزیتمادررهایمتغازکیهرینسب

و نگرش - 52/0با پذیريیتمسئول،85/0بیبا ضرسنهايریمتغ،مورد مدل نشردراست. یخطونیرگرسدراستاندارد یونیرگرس
بیبا ضريریپذسکیرریمتغنیهمچنواندداشتهگروهدونیبزیتمادرراریتأثنیشتریببیترتبه45/0بیبا ضریآبکمنسبت به 

.استاشتهداثر را در مدل نیترکم- 17/0
ياریآبرندهینپذورندهیپذگروهدودرصد2/75تابع مدل نشر قادر است با درجه صحت ،دهدیمنشاننشرمدلیینهایابیارزجینتا
رندهیدرصد از کشاورزان نپذ75ورندهیاز کشاورزان پذدرصد3/75مدل نشر، ،دهدیمنشانجینتانیهمچن. دینمايبندگروهرانینو
دو گروه را نیاتواندیمدل نشر که م)D(یصیتشخشدهاستانداردتابع. )4(جدول استدادهقرارخوديهادر گروهحیصحطوربهرا 

است:ریکند به شرح ززیاز هم متما
D= 85/0 X1 + 45/0 X2 0- /32 X3 + 42/0 X4 0+ /18 X5 0- /17 X6 52/0- X7

نشرمدلازحاصليبندگروهجینتا-4جدول
گروهدرتیعضوینیبشیپگروهنمونه

رندهینپذرندهیپذ
13143رندهیپذ174
2575رندهینپذ100
3/757/24(درصد)رندهیپذ100
00/2500/75(درصد)رندهینپذ100

2/75= يبندگروهصحتدرصد

tآزمون يداریمعنرندگانینپذنیانگیمرندگانیپذنیانگیماستانداردیکانونبیضرایهمبستگرهایمتغ

X1(67/085/091/5229/450001/0سن (
X2(48/045/055/1641/150001/0(یآبکمبهنسبتنگرش

X3(42/032/0 -83/2357/230001/0(يتجربه کشاورز
X4(32/042/002/3376/31003/0(محیطییستزنگرش 
X5(22/018/033/2470/23034/0(اطالعاتيآورجمعبه نگرش

X6(13/017/0 -02/3154/30204/0(پذیريیسکر
X7(35/0 -52/0 -81/1471/15001/0(پذیريیتمسئول

Canonical R .496
Eigenvalue .32
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بر اساس گزارش شده است. 5باشد، در جدول یمزکنندهیمعادله متمايداریمعنانگریبکهلکزیندا والمقدار هامدلیابیارزجهت
يتنگناهامدلحاصل از تابعداد نشان) = 74/0Wilks, Lambda(لکزیويالندا، مقدار یصیتشخلیحاصل از آزمون تحلجینتا

برجدولنیچنانچه از ا. )5(جدول کندزیمتمايداریمعنطور بهرانینوياریآبرندگانینپذورندگانیپذگروهدوتواندیمياقتصاد
نیابوده است. 0001/0ي داریمعنو )= 9df(يدرجه آزاد، 30/78يکامربع يداراگروهدوزیتمايشده برالیتشکمعادلهد،یآیم

نشان يمعنادارنیاp-valueبا توجه به مقدار یعبارتبهدارد. داللتیصیخوب تابع تشخیو قدرت جداکنندگيداریمعنبرنتایج 
متفاوت است.تابعهريرهایمتغریساحضوردرنینوياریآبيفناوررندگانیپذنورندگانیپذگروهدونیانگیمکهدهدیم

ياقتصاديهاتنگنامدل یابیارز
شامل ياقتصاديهاتنگنايالگويرهایمتغمطالعهنیادرياقتصاديتنگناهابعدازگرفتهصورتمطالعاتيبندجمعيمبنابر
قطعاتتعداد،تا شهرفاصله،بزرگيهادامتعداد ،محصوالتتعداد،تا منبع آبفاصله،تا مرکز خدماتفاصله،یزراعنیزمزانیم

.وارد معادله شدندکوچکيهادامو تعداد به اعتباراتیدسترسن،یزم
وتنوعآب،منابعوخدماتمرکزتاهانیزمفاصلهکشاورزان،یزراعيهانیزمزانیممتغیرهاي دهد،ینشان م6جدول همچنان که

کهچنان. بودنديداریمعنيآمارتفاوتيدارارندگانینپذورندگانیپذگروهدوانیمدربزرگيهادامتعدادومحصوالتتعداد
آبمنبعتافاصلهنیانگیم. استبودههکتار4/8رندگانینپذانیمدروهکتار19حدودرندگانیپذانیمدريکشاورزنیزمنیانگیم

فاصله،نینوياریآبيهاروشرندگانیپذواقعدر. استبودهرندگانینپذانیمدرمتر1052ورندگانیپذانیمدرمتر543حدود
اریبسرندگانیپذنایمدربزرگيهادامتعدادنیهمچن. اندشدهرا متحمل يترکمسکیرالًاحتماواندداشتهآبمنبعبايترکم

61/2رندگانینپذوعدد 39/2رندگانیپذانیمدریا تنوع محصوالتمحصوالتمیانگین تعدادبوده است و رندگانیاز نپذترشیب
رندگانینپذبهنسبتيبهترياقتصادتیوضعرندهیپذکشاورزانگردد کهاستدالل میهایبررسنیابر اساسواقعدر. استبودهعدد 

.اندداشته

ياقتصاديهاتنگنالکزیويالندا-5جدول
داريیمعنيآزاددرجهيکامربع لکزیويالنداتابع

74/030/7890001/0ياقتصاديهاتنگنا

مدلمورددر. دهدیمنشانمدلدرراشدهاستانداردمستقليرهایمتغازکیهرسهمشده نداردااستیکانونبیضراستون6جدول
در نیچنهمدر مدل دارد. راریثتأنیترشیب60/0بیضرباخدماتمرکزبا يکشاورزيهانیزمفاصلهریمتغ،ياقتصاديهاتنگنا

شدهمشخصمدلنیادرنشان داده شده است. یصیمستقل با تابع تشخریهر متغانیمیهمبستگزانیم،یهمبستگزانیستون م
)، r=- 43/0(آبمنابعتافاصله)، r=52/0(يکشاورزخدماتمراکزتافاصله)،r=56/0(یزراعنیزمزانیميرهایمتغکهاست
تا شهر و کشاورزفاصلهيرهایاما متغاند،داشتهمدلدریمهمنقش)r=25/0(بزرگيهادامتعدادو) r=- 27/0(محصوالتتعداد

. اندنداشتهمدلنیایصیتشختابعدریچنداننقش،کوچکيهابه اعتبارات و تعداد دامیدسترسن،یبازار، تعداد قطعات زم
وهاگروهنیبیمناسبیهمبستگدهندهنشانکهآمدبدست= 50/0Canonical Rیکانونیهمبستگآماره،مدلنیادرنیچنهم

طور کلیبهواستبودهنییپاحددرآمارهنیامقدار،دهدیمنشانزین= 34/0Eigenvalueژهیومقدار. استبودهیصیتشخنمره
در مدل تنگناهاي دو معیارنیاسهیمقااز. ستادارارارندهینپذورندهیپذيهاگروهيبندگروهتوانیمتوسطحدتایصیتشختابع

و رندهیدو گروه پذنیبزیدر تمايترشیبتیمطلوبیجزئصورتبهياقتصاديهاتنگنامدلکهافتیدرتوانیمنشرمدلبااقتصادي 
) نشان 1395و همکاران (یقلیعلقی) و تحقالف1385(همکارانویکرممطالعاتمطالعه،نیابرخالف. داردنینوياریآبرندهینپذ
.داردينسبت به مدل نشر قدرت کمترياقتصاديهاتنگنامدلیصیتشختابعد،ندهمی



1398/ 1/ شماره 15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

135

ياقتصاديهاتنگناتابعيهایژگیو-6جدول

5/74صحتدرجهبااستقادرياقتصاديهاتنگنامدلتابعهددیمنشانياقتصاديهاتنگنامدلیینهایابیارزجینتانیچنهم
5/72،ياقتصاديهامدل تنگنا،دهدیمنشانجینتانیهمچنکند. يبندگروهرانینوياریآبرندهینپذورندهیپذگروهدودرصد

. تابع )7(جدول خود قرار داده استيهادر گروهحیصحطوربهرا رندهیدرصد از کشاورزان نپذ78و رندهیدرصد از کشاورزان پذ
است:ریبه شرح زياقتصاديهاتنگنامدل یصیاستاندارد شده تشخ

D= 54/0 X8 + 60/0 X9 0- /43 X10 - 41/0 X11 + 23/0 X12 – 36/0 X13 + 08/0 X14 + 002/0 X15 - 09/0 X16

ياقتصاديهاتنگنامدلازحاصليبندگروهجینتا-7جدول
گروهدرتیعضوینیبشیپگروهنمونه

رندهینپذرندهیپذ
12648رندهیپذ174
2278رندهینپذ100
4/726/27(درصد)رندهیپذ100
00/2200/78(درصد)رندهینپذ100

5/74= يبندگروهصحتدرصد
يچندبعدمدل یابیارز

) =58/0Wilks, Lambda(لکـز یويالنـدا آورده شـده اسـت، مقـدار    8که در جـدول  یصیتشخلیحاصل از آزمون تحلجینتابر اساس
کنـد.  زیمتمـا يداریمعنـ طـور بـه رانینـو ياریـ آبرنـدگان ینپذورندگانیپذگروهدوتواندیميچندبعدداد تابع حاصل از مدل نشان
) = 16df(يدرجـه آزاد و 29/143يکـا مربـع  يداراگـروه دوزیتمـا يشده بـرا لیمعادله تشکدهدیمنشان8جدولکهگونههمان
دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان را از یکدیگر جدا کند.ي قادر استداریمعنصورتبهتابع ترکیبی عالوهبهاست. 

شرکت یصیتشخزیدر آنالياقتصاديهاتنگنادو مدل نشر و يرهایمتغاز یبیترک،يچندبعدمدل یابیارزمنظوربهمرحله نیادر
نشان9جدولدريچندبعدمدليرهایمتغبهتوجهبانینوياریآبرندگانینپذورندگانیپذگروهدوسهیمقانیانگیم. داده شدند

نگرش،يکشاورزتجربهآب،منبعتافاصلهخدمات،مرکزتافاصله،یزراعنیزمزانیمسن،متغیرهاينظرازگروهدونیب،دهدیم
،محصوالتتعدادويریپذتیمسئولبزرگ،يهادامتعداداطالعات،يآورجمعبهنگرش،یآبکمبهنسبتنگرش،محیطییستز

.داردوجوديداریمعنيآمارتفاوت
يچندبعدمدللکزیويالندا- 8جدول

داريیمعنيآزاددرجهيکامربع لکزیويالنداتابع
581/029/143160001/0یبیترک

tيداریمعنرندگانینپذنیانگیمرندگانیپذنیانگیماستانداردیکانونبیضرایهمبستگمتغیرها

X8(56/054/005/194/80001/0(یزراعنیزم
X9(52/060/012/879/40001/0(خدماتمرکزتافاصله

X10(43/0 -43/0 -77/54372/10520001/0(آبمنبعتافاصله
X11(27/0 -41/0 -39/261/201/0(محصوالتتعداد
X12(25/023/094/1557/101/0(بزرگيهادام

X13(05/0 -36/0 -61/1984/2063/0(شهرتافاصله
X14(04/008/023/217/265/0(نیزمقطعاتتعداد
X15(03/0002/024/1204/1277/0(اعتباراتبهیدسترس
X16(000/009/0 -546/2540/299/0(کوچکيهادام

Canonical R .50
Eigenvalue .34
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نیهمچن. استیصیتشختابعبا) r=45/0(یهمبستگنیترشیبيداراسنریمتغدهدینشان م9که جدول گونههمان
) r=32/0(یآبکمبهنسبتنگرش و) r=35/0(خدماتمرکزتافاصله)، r=38/0(زانیبه میزراعيهانیزمزانیمیرهايمتغ
قطعات تعداد،تا شهرکشاورزفاصله،يریپذسکیريرهایمتغنیهمچن. اندبودهیصیبا تابع تشخییباالیهمبستگيدارا
آماره،مدلنیادر. اندنداشتهیصیتشختابعدريثرنقش مؤچیهاًبیکوچک تقريهادامبه اعتبارات و یدسترسها،نیزم

یصیتشخنمرهوهاگروهنیبیخوباریبسیهمبستگدهندهنشانکهآمدبه دست= 64/0Canonical Rیکانونیهمبستگ
تایکلطوربهیصیتشختابعوبودهمطلوبحددرآمارهنیامقدارکهدهدیمنشانزین= 72/0Eigenvalueژهیومقدار. استبوده
که افتیتوان دریمنیشیپمدلدومدل با نیاسهیمقابر اساس. استاداررارندهینپذورندهیپذيهاگروهيبندگروهتوانییباالحد

زانیمچههرواقعدر. استيشتریبتیمطلوبيدارابه دو مدل نشر و تنگناهاي اقتصادينسبتيچندبعداییبیمدل ترک
بر اساسنیهمچناست. شتریبنینوياریآبرندگانینپذورندگانیپذبینییشپدرمدلتیمطلوبباشدشتریبکالیکانونیهمبستگ

.باشدیمدو گروه زیو تماکیدر تفکگریاز دو مدل دترمطلوبيمدل چندبعدزینژهیمقدار وي آمارهسهیمقا
تعدادریو متغریثتأنیترشیب69/0بیسن با ضرزانیمریمتغدهدیمنشانیبیترکمورد مدل درشده استانداردبیضرانیهمچن

،)1387؛و بالف1385(همکارانویکرممطالعاتراستانیادراثر را در مدل دارد. نیترکم- 004/0بیضرباکوچکيهادام
Samiee(مقدمیئرضاویعیسم & Rezaei Moghaddam, ي) نشان داده است مدل چندبعد1395و همکاران (یقلیو عل)2015

دارد.رندهیو نپذرندهیپذيهاگروهکیدر تفکيتربیشقدرت ياقتصاديهانسبت به هر دو مدل نشر و تنگنا
و رندهیدرصد دو گروه پذ1/86قادر است با درجه صحت يبعدتابع مدل چنددهد،ینشان ميچندبعدمدلیینهایابیارزجینتا
89و رندهیدرصد از کشاورزان پذ5/84،يچندبعدکه مدل دهدیمنشانجینتانیچنهمکند. يبندرا گروهنینوياریآبرندهینپذ

مدلیصی. تابع استاندارد شده تشخ)10جدول (خود قرار داده استيهادر گروهحیصحطوربهرا رندهیدرصد از کشاورزان نپذ
است:ریکند به شرح ززیدو گروه را از هم متمانیاتواندیمکهيچندبعد

D= 69/0 X1 + 25/0 X2 0- /22 X3 + 41/0 X4 + 0/11 X5 0- /22 X6 0- /37 X7ا + 27/0 X8 + 48/0 X9 0- /38 X10 -

30/0 X11 + 20/0 X12 – 17/0 X13 + 001/0 X14 + 07/0 X15 - 004/0 X16

يچندبعدتابع يهایژگیو-9جدول 
استانداردیکانونبیضرایهمبستگمتغیرها

X1(45/069/0سن (
X8(38/027/0(یزراعنیزم
X9(35/048/0(خدماتمرکزتافاصله
X2(32/025/0(یآبکمبهنسبتنگرش

- X10(29/0 -38/0(آبمنبعتافاصله
- X3(28/022/0(يتجربه کشاورز

- X11(18/0 -30/0(محصوالتتعداد
- X7(24/0 -37/0(پذیريیتمسئول

X4(21/041/0(محیطییستزنگرش 
X12(17/020/0(بزرگيهادام

X5(15/011/0اطالعات (يآورجمعبه نگرش
- X6(09/022/0(پذیريیسکر

- X13(034/0 -17/0تا شهر (فاصله
X14(032/0001/0(قطعاتتعداد

X15(02/007/0(اعتباراتبهیدسترس
- X16(000/0004/0(کوچکيهادام
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يبعدچندحاصل از مدل يبندگروهجینتا-10جدول 
گروهدرتیعضوینیبشیپگروهنمونه

رندهینپذرندهیپذ
14727رندهیپذ174
1189رندهینپذ100
5/845/15(درصد)رندهیپذ100
00/1100/89(درصد)رندهینپذ100

1/86= يبندگروهصحتدرصد
ل مدسه هردهد ، نشان میيچندبعدوياقتصاديهاتنگنا،هاي نشرلمدمربوط بـه یصیتشختوابع استاندارد شده بريمرور

و ژهیوکانونیکال و مقادیرهمبستگیایب ضره سمقایحال،ینابا. شندبامیهندرینپذاز هندریپذز کشاورزان تمایدر بـه قاکور مذ
مدل چندبعدي نسبت بـه دو مدل دیگر از ،دهدیمنشانهايبندگروهصحتدرصدقیطرازها لمدیی انای تویابین ارزنهمچ
.برخوردار استتريبیشمطلوبیتو توان

شنهادهایپويریگجهینت
باحاضرقیتحق. استفشارتحتياریآبيهاستمیسونینويفناوررشیپذ،يکشاورزدرآبازنهیبهاستفادهيهاراهازیکی

ازکهنتایج تحقیق نشان دادانجام گرفت. شهرستان بهبهاندرياریآبنینويهايفناوررشیپذعوامل مؤثر بر یبررسهدف
ریمتغنیان،یبنابراوباشدیمرندهینپذازرندهیپذمتمایزکنندهریمتغنیترمهم،سن کشاورزانریمتغنشر،مدلرهايیمتغنیب
اصالنی و همکاران،مطالعه برخالف مطالعهاین .شودیممحسوبکشاورزانرشیپذرفتاربرثرمؤعواملنیترمهمازیکی
نشان داد که رابطه مستقیمی بین سن و پذیرش فناوري آبیاري وجود دارد. در واقع در منطقه مورد مطالعه کشاورزانی ) 1392(

ثبات به علتعمدتاًهاي نوین آبیاري داشتند. این امر ، رفتار پذیرش بیشتري در مقابل فناورياندداشتهکه سن بیشتري 
؛ بر در آنان شده استتر بوده است که منجر به پذیرش یک فناوري هزینهمالی بهتر در میان افراد مسنوضعیت اقتصادي و 

ياژهیوتوجهدارندهیاولهیسرمابهازینوبودهبرینههزکهنینوياریآبمانندییهاينوآورانتشاريبرا،شودیمشنهادیپنیبنابرا
ریمتغازپس،دادنشاننشرمدلجینتاهمچنین دارند. يترمناسبياقتصادتیوضعکهشود يافرادنیو همچنترهامسنبه

بر مؤثرعوامل بعديهايردهدریطیمحستیو نگرش زیآبکمبهنسبتنگرشپذیري، مسئولیتهايریمتغ،کشاورزانسن
در این راستا، .اشتدگروهدونیبزیتماجادیادرراتواننیترکميریپذسکیرریمتغو دارندقرارپذیرش آبیاري نوین

يشهزاد)، ب1387؛و بالف1385و همکاران (یکرم)،1393(آذریمنافوينظر)، 1395(همکارانویقلیعلقاتیحقت
)Shahzadi, ,Läpple & Rensburg(نزبرگیو رالپل)، 2013 بهنسبتکشاورزاننگرشداریمعنریتأثییدکنندهتأنیز ) 2011

و یآموزشهايبرنامهکه شودپیشنهاد میاز این رو، بوده است. نینوياریآبفنونرشیپذبرستیزطیو حفاظت از محیآبکم
اي تمرکز ویژهآبنهیبهتیریمدهايوهیشویطیمحستیزلئمساتیاهمينهیزمدربردارانبهرهنگرشرییتغبریجیترو

داشته باشند.
وخدماتمرکزتايکشاورزنیزمفاصلهيهاریمتغ،ياقتصاديهاتنگنامدلهايریمتغنیبازکهدیگردمشخصنیهمچن

رندگانینپذورندگانیپذنیبمتمایزکنندهریمتغنیترمهمياریآبنینويهايفناوررشیپذرفتاردریزراعيهانیزمزانیم
مرکز هر چه فاصلهکه دارندیدتأکاکثر منابع پیشین خدماتمرکزتايکشاورزنیزمفاصلهمتغیر در مورد رابطه . باشدیم

هاي این تحقیق فتهیابا این حال، باشد. بیشتر میهاي آنانتوصیهاحتمال پذیرشباشد،کمترخدمات تا زمین کشاورزي افراد
و همچنین سابقه و پایین مروجان و کارشناسان توانایی و دانش علت مهارت، بهتواند میاین امر ؛باشدعکس میدر این مورد 
.باشدکشاورزان در هنگام ارتباط با آناننامطلوب تجربه منفی و

شیافزاراتوسط کشاورزان ياریآبيفناوررشیپذاحتمالاراضی کشاورزيزانیمباالتر بودن همچنین نتایج نشان داد که 
ياجرادریو اجتماعيتر باشد، مشکالت و موانع اقتصادبزرگيکشاورزیچه قدر سطح اراضهرگریدانیببه.دهدیم
شنهادیپرابطهنیادر. ابدییمشیتوسط کشاورزان افزانینوياریآبفنونرشیتر بوده و نرخ پذکمنینوياریآبهايستمیس
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و هانیزممعاوضهمشاع، يهاتعاونیهايشرکتتقویتیاولیتشکجملهازیاراضيسازکپارچهیيهااستیسقیطرازشودیم
نیهمچن. نمودفراهمشهرستانسطحدررایاراضشدنکپارچهیينهیزمکشاورزان،نیبیزراعیاراضیتوافقفروشوخرید

خدماتکزمرتافاصلهيهاریمتغ،یزراعيهانیزمزانیمریمتغازبعدکهاستآنازیحاکياقتصاديتنگناهامدلجینتا
رشیپذرفتاردررهایمتغنیاودندارقراربعديردهدربزرگيهاتعداد محصوالت و تعداد دامآب،منابعتافاصله،يکشاورز

قابلطوربهآبیاري،نینويفناورازکنندهاستفادهکشاورزانتوان استدالل نمود کهبنابراین می؛ دارندییبسزاریتأثکشاورزان
سطحیآبیاريروشازکنندهاستفادهکشاورزانبهنسبتبهتراقتصاديوضعیتو تربیشسرمایهمیزاندارايايمالحظه

میزان زمین بیشتري ازتر تمکن مالی بیشتر و متمولدارايکشاورزاناشاره نمود،توانیممیزان زمین، در مورد . باشندمی
قابلیت پذیرش ه است که افراد با دارایی بیشتر،از مطالعات پذیرش نوآوري اثبات شدموضوع در بسیاريهستند و اینبرخوردار 

هاي آبیاري وابسته به مقیاس زمین اندازي سیستمنصب و راهشود که استدالل میهمچنین از طرف دیگر نوآوري باالتري دارند. 
و ينظرقاتیتحقباجینتانیانباشد. یرپذامکانهاي کوچک صرفه اقتصادي ندارد و حتی ممکن است است و مسلماً در زمین

Namara(و همکاران نامارا)، 1393(آذریمناف et al., ,Shahzadi(يشهزاد،)2014 Bjornlund(همکارانوورلندیب)،2013 et

al., Dadi(همکارانويدد)، 2009 et al., باشد پذیرش فناوري میزان اراضی بیشتر که هر چه قدر دهندیمشان که ن) 2004
.داردآبیاري بیشتر خواهد بود، مطابقت

ن،یچنـ هـم .اسـت سنریمتغ،یرندهنپذازرندهیپذمتمایزکنندهریمتغنیرتمهمکهدادنشانزینبعديچندمدلازحاصلجینتا
نینـو يهـا يفنـاور رشیپـذ دریمهمـ ملعوایآبکمنگرش نسبت به ویزراعيهانیزمزانیم، تا مرکز خدماتکشاورزفاصله

بنـدي کشـاورزان   باالتري بـراي طبقـه  ییچندبعدي توانامدلکه بودآن انگریها بافتهینیهمچنبودند.ورزانکشاتوسطياریبآ
نابراین کـاربرد ایـن الگـو    بدارد. ییتنهابهياقتصاديتنگناهاو نشرنسبت به دو مدل نینوياریآبيفناوريرندهیو نپذرندهیپذ

تـرویج یـک   منظـور بـه گردد کـه  این اساس پیشنهاد میبر. باشدمدرن آبیاري بسیار مهم و کارساز میيهايفناورگسترشدر 
غییـر نگـرش و   منجـر بـه ت  تواننـد میهاي آموزشی و ترویجی که عالوه بر تمرکز بر برنامهبر، هاي هزینهفناوري از جمله فناوري

اي صورت گیرد.هاي هدف نیز توجه ویژهمانند وضعیت اقتصادي و اجتماعی گروهرفتار کشاورزان شوند، بر مسائلی 
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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 results of various studies state that a large part of water waste is in the route
of water transmission to the fields. Thus, it is essential to optimize the consumption of water by using modern
irrigation technologies. The main purpose of this study was to investigate factors affecting the Adoption of
modern irrigation technology in Behbahan township. This research was applied research and a descriptive-
survey method was used for collecting data. Statistical population of the study consisted of adopters and non-
adopters farmers of modern irrigation technology in Behbahan township. The total number of adopters of new
irrigation technologies included 174 farmers who were selected by census and among of non-adopters farmers
whose their lands were in the neighborhood of adopters by random sampling method were selected. The
standard questionnaire was used to collect data. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel
of faculty members. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach’s alpha
coefficients for the main scales of the questionnaire were at the appropriate level. Collected data were analyzed
using the SPSS20 software. The results showed that the discriminant function derived from three models of
diffusion, economic constraints and combination model could categorize adopters and non- adopters of modern
irrigation technology distance to agricultural services center variable in economic constraints model and
farmers’ age variable in combination and diffusion models are the most important distinctive variables between
adopters and non-adopters groups. Also, the finding indicated that combination model has a higher ability in
classification of adopters and non- adopters of modern irrigation technology.

Keywords: Water Management, Acceptance of Innovation, Modern Irrigation, Agricultural Extension,
Behbahan township.
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