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  چکیده

  
برداران آب در کشور دارد، استفاده از شکسالی و اینکه بخش کشاورزي بیشترین مصرف را در بین بهرهبا توجه به شرایط خ

اما مهمترین . گردددهند بسیار توصیه میهاي آبیاري تحت فشار که به میزان قابل توجهی مصرف آب را کاهش می فناوري
هدف از انجام این پژوهش بررسی  بنا بر این، .ران استبرداهاي کشاورزي، پذیرش آن در بین بهره بحث در توسعه فناوري

این پژوهش در روستاهاي قوچ تپه، آهوتپه، چنار سفلی و . بودهاي موثر بر پذیرش آبیاري تحت فشار توسط کشاورزان سازه
نطقه بود که کشاورز م 90چنار علیا، از روستاهاي تابعه شهرستان اسدآباد استان همدان انجام شد و جمعیت مورد مطالعه 

ها داده پردازش. آوري شد پرسشنامه جمعاین مطالعه با استفاده از ابزار هاي داده. کردند از آبیاري تحت فشار استفاده می
هاي پژوهش، نشان داد که متغیرهاي سودمندي ادراکی، سهولت یافته. صورت گرفت AMOSو  SPSSاز طریق نرم افزار 

هاي آبیاري تحت فشار داري بر تصمیم به استفاده از سیستمبه استفاده، تأثیر مثبت و معنی و نگرش نسبت ،استفاده ادراکی
هاي آبیاري تحت فشار از سیستمشود پیشنهاد میهاي پژوهش بر اساس یافته ،در پایان. اندو در نتیجه پذیرش آن داشته

. نایی و معرفی بیشتر کشاورزان ترویج شوندهاي اجتماعی براي آشهاي ترویجی و سایر رسانهطریق مجالت و نشریه
سهولت پذیرش  برايها و شرایط  هاي نوین آبیاري تحت فشار الزم است برخی زیرساختدر توسعه فناوري ،همچنین

  .کشاورزان فراهم شوند
  

  .وري آب، کشاورزي پایدارپذیرش تکنولوژي، بهره :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
جمعیت  .ستآب منشا حیات و رونق زندگی ا

ها در گذشته شاید براي بدست آوردن این اندك انسان
ماده حیاتی مشکل چندانی نداشته و آب به اندازه کافی در 

ین ماده حیاتی به وفور ااختیار آنان بوده است ولی امروزه 
رحیمی و ( گیردو به آسانی در اختیار بشر قرار نمی

رشد این امر از یک طرف به دلیل  ).2، 1387رضایی،
هاي  رف دیگر به دلیل رشد سریع فعالیتجمعیت و از ط

پناهی، ( باشداي میهاي توسعهاقتصادي، تجاري و فعالیت
 اس مطالعات انجام شده توسط موسسهبراس). 103، 1391

کشور جهان  65 تعداد 2050جهانی مدیریت آب در سال 
یلیارد نفر با مشکل کمبود آب م هفتبا جمعیتی بالغ بر 

معضل جهان در  ینکمبود آب مهمتر .خواهند بود مواجه
از کمبود منابع آب به  یناش يهابحران. است يقرن جار
،  یستز یط، مح یداردر توسعه پا يجد هدیدعنوان ت

و  يشاهرود( باشدیها مطرح ممت و رفاه انسانسال
بحران آب در ایران از اهمیت دو  ).81، 1387، یذريچ

تا که اقتصاد غیر نفتی ایران  ست چراچندانی برخوردار ا
وابسته به کشاورزي است و این کشور در یک حد زیادي 

منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است که موجب 
میلی متر در سال  250شده متوسط بارندگی این کشور 

باشد و این درحالی است که متوسط بارندگی در 
  . میلی متر در سال است 860جهان

ی نیز پراکندگی بسیار گهمین میزان بارند
درصد  24ن در آدرصد از  50ناسبی دارد، به طوري کهنام

درصد مساحت  76گر در درصد دی 50مساحت کشور و 
. )172، 1386موسوي و همکارن، ( دهدکشور روي می

ها بارشو پراکندگی نامناسب  پایین بودن میزان بارندگی
وسعه آب مهمترین تنگناي تدر ایران باعث شده است که 

تقوایی و همکاران، ( کشاورزي در آن محسوب شود
شود که این تنگنا زمانی بیشتر نمایان میاما  .)12، 1389

وري مصرف آب در اراضی آبی بدانیم درحال حاضر بهره
کیلوگرم محصول تولید شده در  7/0کشور تقریبا معادل 
  م در کشور در صورتی که این رق. شرایط خوب است

  
مکعب آب د یک کیلوگرم به ازاي یک مترهندوستان حدو

هاي ورهمچنین رقم مذکور در مقایسه با ارقام کش. است
ترین دالیل تر است که از مهمپیشرفته جهان بسیار پایین

آن پایین بودن کارایی آبیاري و اتالف زیاد آب در بخش 
به طوري که تلفات آب در مراحل انتقال،  .کشاورزي است

ارع ایران شرایط مطلوبی نداشته و توزیع و مصرف در مز
 رصد استد 40 در مجموع بازده مصرف آب در حدود

این در حالی است که ). 19، 1388،سرخوش سلطانی(
 45اي در حال توسعه در حدود ورهوري آب در کشبهره

درصد  60درصد و در کشورهاي توسعه یافته در حدود 
پیداست با این حال  ).224، 1388فانی و همکاران، ( است
محدودیت منابع آب از یک سو و تلفات حجم عظیمی که 

هاي نادرست آبیاري از سوي از آب در اثر استفاده از شیوه
 در مزرعه را به دیگر ضرورت بهبود مدیرت آب و آبیاري

  . اي اساسی و مهم مطرح کرده استعنوان مسئله
بر بهبود  ؤثرم راهکارهايدر این میان از جمله 

افزایش راندمان آبیاري گسترش ع آب و مدیریت مناب
ه راندمان آبیاري بچرا که هاي نوین آبیاري است روش

در حالی که در  کنددرصد تجاوز نمی 35روش سنتی از 
درصد و در  70روش آبیاري بارانی راندمان آبیاري حدود 

درصد  95اي راندمان آبیاري در حدود روش آبیاري قطره
ثر بودن این ؤم). 87، 1387 عبدالملکی و چیذري،( است

زمانی بیشتر می شود که توجه کنیم به ازاي هر  راهکار
میلیارد  چهارندمان آبیاري حدود درصد افزایش در را پنج
اخوان، ( شودرفه جویی میمکعب آب در سال صمتر

هاي آبیاري تحت گسترش روش در نتیجه با). 32، 1385
جویی کرد در مصرف آب کشاورزي صرفهفشار می توان 

و یا اینکه با همان مقدار آب سطح بیشتري را به زیر 
 هاي آبیاري تحت فشارگسترش روش. کشت آبی برد

زي عالوه بر اینکه موجب افزایش تولید محصوالت کشاور
تواند از آسیب وارد کردن به محیط زیست د، مینشومی

است جهت رسیدن به این مهم نیاز  .نیز جلوگیري نماید
ي تحت فشار هاي آبیارزان را به پذیرش روشکه کشاور
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اما . ها در مزارع خود ترغیب کردو استفاده از این روش
خاصی دارد که بر آهنگ پذیرش هاي هر نوآوري ویژگی

در این پژوهش با توجه به اهمیت  .گذاردمی ثیرآن تأ
هاي نوین آبیاري و بر اساس یک مدل پذیرش سیستم

 شهرستانها در ین سیستمنوآوري به بررسی وضعیت ا
   پرداخته شده است اسدآباد

  
  مبانی نظري

یک نوآوري ممکن است در ظرف یک سال 
ند چپذیرفته شود ولی پذیرش نوآوري دیگر ممکن است 

همه افراد یک نظام اجتماعی، یک . دهه به طول انجامد
پذیرند بلکه وري را در زمان مشابه و مشخص نمینوآ

برخی دیرتر اقدام به پذیرش  برخی از آنها زودتر و
بر اساس مدل . )1379راجرز و شومیگر، ( کنندمینوآوري 

ري ها، هر فرد براي پذیرش یا رد یک نوآونشر نوآوري

د که به ترتیب گذارخاص، چهار مرحله را پشت سر می
مرحله دانش، مرحله ترغیب، مرحله تصمیم و : عبارتند از

د از وجود نوآوري دانش فردر مرحله . همنوایی مرحله
گونگی کارکرد آن اطالعاتی شود و در مورد چآگاه می

در مرحله ترغیب فرد نسبت به نوآوري . کندکسب می
تصمیم  در مرحله. کندگرایش مساعد یا نامساعدي پیدا می

ب، شود که او را به انتخاهایی مشغول میفرد به فعالیت
رحله و در م. کندپذیرش یا رد نوآوري رهنمون می

هایی اي تصمیم نوآوري اتخاذ شده، مشوقهمنوایی فرد بر
هاي متضادي را دریافت نماید، اما اگر پیامرا جستجو می

شعبانعلی ( غییر دهدا تکند ممکن است تصمیم خود ر
هاي ، یکی از مدل1در شکل شماره ). 262، 1388فمی، 

 .پذیرش نوآوري آمده است

  
  )1389، یمیانکر( مدل پذیرش نوآوري -1شکل  

  
ه و اجباري این مدل به بررسی استفاده داوطلبان

تند که دانان بر این عقیده هساقتصاد .پردازدفناوري می
ي و ثروت وري، رفاه اقتصادعامل کلیدي در رشد و بهره

. ي استژمدت، نوآوري و پیشرفت تکنولوجامعه در بلند
شرط الزم و کافی براي رسیدن به این مهم، نفوذ 

یعنی افراد جامعه باید بپذیرند . نولوژي در جامعه استتک
که تکنولوژي جدید به قبلی برتري دارد و یا اینکه اختراع 
 و نوآوري را در زندگی خود مورد استفاده قرار دهند

  ). 1392حیدریه و همکاران، (
از طریق مقایسه  پذیرش تکنولوژي جدید عمدتاً

 عموماً. شودمی کارگیري آن عملیهاي بهزینهمنافع و 

سابقه شود افراد وقتی تکنولوژي جدیدي معرفی می
آن و در  تولید از آن را ندارند و از طرفی هزینهاستفاده 

لیه بسیار باال است لذا در او نتیجه قیمت آن در مرحله
اما به . پذیرنداولیه معرفی، افراد کمی آن را می مرحله

آن از طریق  مرور زمان و با آشکار شدن منافع کاربرد
و غیره، پذیرش تکنولوژي فزونی تبلیغات، انتقال اطالعات 

بنابراین نفوذ و انتشار تکنولوژي جدید در یک . یابدمی
افتد بلکه این عمل یک جامعه در یک زمان اتفاق نمی

. شودیجی است که به مرور زمان حاصل مییند تدرآفر
مان وري را در زهمه افراد یک نظام اجتماعی، یک نوآ

و ها زودتر پذیرند بلکه برخی از آنمشابه و مشخص نمی
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در ). 1383فمی، ( کنندبرخی دیرتر اقدام به آن عمل می
به ادي راجعهاي گذشته مطالعات زیایران و در سال

طور کلی ش تکنولوژي آبیاري تحت فشار و بهپذیر
در اینجا به بررسی چند . مدیریت آب صورت گرفته است

پرداخته طالعات و نتایج حاصل شده از آنها م مورد از این
در تحقیقی که توسط فرج اله حسینی و ده  .شده است

فاده از بر است، با عنوان بررسی عوامل مؤثر )1391( یوري
 نهاي آبیاري تحت فشار در استااعتبارات بانکی در طرح

علی ارتباطی  روش توصیفی، همبستگی وکه بهاصفهان 
جود شرایط الزم براي بکارگیري صورت گرفته است، و

مهمترین عوامل آبیاري تحت فشار و میزان آب موجود از 
  . اندفاده از اعتبارات بانکی بیان شدهدخیل در است

تحت  اي، در مقاله)1391( اعظمی و همکارانش
هاي رضامندي کشاورزان در اجراي سیستمعنوان تحلیل 

کیفی  می وتحت فشار که در استان کرمانشاه به صورت ک
سطح تحصیالت، اند که صورت گرفته است اشاره کرده

اندازي سیستم، شرکت در راه برداري، هزینهبهره ابقهس
و تغییر در درآمد هاي تخصصی آبیاري تحت فشار کالس

ثر بر نگرش کشاورزان در پذیرش ازجمله عوامل مؤ
تقوایی و  .است هاي تحت فشار شناخته شدهستمسی

خود با عنوان تحلیلی بر  نیز در تحقیق) 1389( همکارانش
هاي تحت فشار در عوامل مؤثر بر عدم استفاده از سیستم

تحلیلی، مطالعه  ـ که به روش توصیفیروستاهاي ایران 
 ،موردي در مناطق روستایی شهرستان ازنا، اشاره داشته اند

هاي آبیاري ترین مشکل در عدم بکارگیري سیستمعمده
-و پراکندگی اراضی کشاورزي بهره عتحت فشار، تقطی

نیز در تحقیق ) 1388(کهنسال و همکارانش  .برداران است
ثر مؤخود با عنوان، بررسی عوامل محیطی و غیر محیطی 

به بر پذیرش آبیاري بارانی که در استان خراسان رضوي 
نتیجه رسیدند که، سن  اند به اینروش الجیت انجام داده

پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت ثیر منفی بر کشاورزان تأ
ثیر منفی بر تعداد نیروي کار خانوادگی تأ. اردفشار د

مساحت . پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار دارد
ري تحت فشار ثیر مثبت بر پذیرش تکنولوژي آبیاه تأمزرع

ري ثیر منفی بر پذیرش تکنولوژي آبیاتعداد قطعات تأ. دارد
منفی بر پذیرش  ثیرتعداد محصول تأ. تحت فشار دارد

ثیر مثبت بر پذیرش شیب زمین تأ. بیاري تحت فشار داردآ
ثیر دریافت تسهیالت تأ. تحت فشار داردتکنولوژي آبیاري 

   .مثبت بر پذیزش تکنولوژي آبیاري تحت فشار دارد
، در تحقیقی با )1388( صبوحی و احمدپور

 عنوان قیمت گذاري آب در بخش کشاورزي که در منطقه
اند ریزي ریاضی انجام دادهو به روش برنامهدشتستان 

کمی براي  ياند که کشاورزان بهاگیري کردهاینگونه نتیجه
تی براي پردازند و در چنین وضعیمی مصرف آب

 بخشوده .رویه آب وجود داردکشاورزان انگیزه مصرف بی
ثر بر اي تحت عنوان بررسی عوامل مؤ، در مقاله)1387(

استفاده که در شهرستان اصفهان و با  پذیرش آبیاري بارانی
گیري کرده است اینگونه نتیجهاز مدل الجیت انجام داده

عداد قطعات زمین تاست که تعداد نیروي کار خانوادگی و 
همچنین . ثیر منفی بر پذیرش آبیاري تحت فشار دارندتأ

کشاورز، سطح  عواملی مثل اندازه زمین، شیب زمین، شغل
ت بر پذیرش آبیاري تحت ثیر مثبأسواد و گرفتن وام ت

، بیان )1392(فراهانی و همکاران خانیقلی .فشار دارد
کردند که مساحت زمین، باال بردن عملکرد محصول و 
مقرون به صرفه بودن و کسب اطالعات از عوامل مؤثر بر 

درصد از  7/77پذیرش آبیاري نوین بوده و مجموعاً 
نما در چنین جهانهم .کنندپذیرش نوآوري را تبیین می

هاي فردي و اجتماعی کند که ویژگیمقاله خود بیان می
مانند سن، سابقه کار، تحصیالت، آگاهی، امکانات مالی، 
ارتباطات بیشتر بخصوص با ترویج در پذیرش سیستم 
آبیاري تحت فشار مؤثر است و عدم تناسب سیستم با 

تی شرایط منطقه، مشکالت طراحی و وام از عوامل نارضای
  ).1380نما، جهان(کاربران سیستم بوده است 

پژوهش حمیدپور و سعیدنیا در بررسی نگرش 
پذیرش تکنولوژي نشان داد که متغیرهاي سودمندي، 
سهولت استفاده و لذت بر نگرش افراد نسبت به خرید 
اینترنتی و پذیرش تکنولوژي اثر دارد و متغیر جنسیت 
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ندي و نگرش دارد کننده در رابطه بین سودمنقش تعدیل
  ).1394حمیدپور و سعیدنیا، (

نتایج پژوهش حمدي و غفوري در بررسی و 
تعیین عوامل محیطی جهت پذیرش تکنولوژي جدید 
نشان داد که سازگاري بر پذیرش تکنولوژي مؤثر نبوده 
است اما ادراك از سهولت کاربرد از طریق تأثیر بر ادراك 

ه طور غیرمستقیم از از سودمندي و اعتماد به تکنولوژي ب
طریق تأثیر بر سهولت کاربرد توانستند بر پذیرش 

  ). 1393حمدي و غفوري، (تکنولوژي تأثیرگذار باشند 
توکلی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند 

 جدید از تکنولوژي استفاده و پذیرش بر مؤثر که عوامل

 ظاهري، شکل جمله از مواردي به پرونده الکترونیک

 به اصالحات و اطالعات و هاداده کیفیت یش،صفحه نما

 بر تأثیر موجب که گردد می بر سیستم در کار رفته

کاربران و در نتیجه  تمایل رفتاري و نگرش ادراکات،
 ).1393توکلی و همکاران، (شود می پذیرش تکنولوژي

نتایج پژوهش عطائی و ایزدي نشان داد که هنجار ذهنی و 
هاي مدرن تأثیري کانال نگرش نسبت به استفاده از

هاي دار بر قصد استفاده از کانالمستقیم، مثبت و معنی
همچنین متغیرهاي سرمایه اجتماعی، . مدرن داشتند

سازگاري، دسترسی به اطالعات، تمایل به مشارکت در 
طرح، احساس تعلق به شبکه آبیاري، سابقه کشاورزي و 

داري بر یقابل مشاهده بودن نتایج تأثیر مستقیم و معن
عطائی (هاي مدرن بودند نگرش نسبت به استفاده از کانال

  ).1393و ایزدي، 
ثر بر رج از ایران نیز راجع به عوامل مؤدر خا

پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار و مدیریت منابع آب 
صورت گرفته است که به نتایج تعدادي از آنها تحقیقاتی 

و همکاران نتایج پژوهش النگ .اشاره خواهیم داشت
هایی در عرضه و تقاضاي ، نشان داد که محدودیت)2016(

بر پذیرش توانند ها میاین محدودیت. فناوري وجود دارد
، در )2014(و همکارانش رگاس. فناوري تأثیرگذار باشند

هاي پذیرفته شده و با عنوان نمونه که یپژوهش
ه به کوچک بودن مقیاس در استفاد هاي مربوطمحدودیت

به عوامل مؤثر بر عدم اند تکنولوژي آبیاري انجام دادهاز 
 که ،انداشاره کردهپذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار 

قیمتی زیاد عدم دسترسی به منابع مالی، ریسک : عبارتند از
به این مقاله . هاي سازمانیمحصوالت و نبود حمایت

دو نوع . در کشور غنا انجام شده استصورت پیمایش 
. آوري داده در این مقاله به کار رفته است روش جمع

روش اول آمارگیري هدایت شده بوده است و که در پنج 
اند ی که تکنولوژي آبیاري را پذیرفتهناحیه و در بین کسان

صورت گرفته است و روش دوم پیروي از جزئیات نمونه 
رفتاري بوده است که در سه منطقه مورد استفاده قرار 

  .گرفته است
، در مقاله خود بیان )2014(و همکاران  مشتاق

هاي نوین آبیاري موجب کنند که استفاده از تکنولوژيمی
و تصمیم گردد جویی در مصرف آب و انرژي میصرفه

 .بکارگیري آنها به عوامل اقتصادي و محیطی بستگی دارد
ر د ثرمؤ اي باعنوان فاکتورهاي، در مقاله)2013(شاهزاده 

کشاورزان که در  فشار بوسیلهپذیرش آبیاري تحت 
ت انجام داده است این شهرستان گرمسار و به روش الجی

گیري کرده است که، تحصیالت، مالکیت، گونه نتیجه
-تسهیالت بانکی و درآمد ساالنه تأثیر معنی اندازه زمین،

نتایج . دارند داري بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار
تر ر تسهیالت بانکی خاصدهد که تاثیاین تحقیق نشان می
از این رو واجب است جهت افزایش . از سایر عوامل است

پذیرش تکنولوژي آبیاري نرخ سود تسهیالت بانکی 
  .کاهش یابد

، در مقاله خود به )2013(فریدلندر و همکاران 
و آسیب اي ها، مشکل آب ذخیرهسختی کار با سیستم

رش منفی مؤثر بر پذیحیات وحش به عنوان عوامل 
ي در تحقیق دیگر .اندهاي نوین آبیاري اشاره کردهسیستم

ان تحت عنوو در آلبرتاي کانادا  یکه به روش پیمایش
هاي مدیریت توسط فشار و شیوهبهبود آبیاري تحت 

، انجام شده است چنین )2009(هنینگ و همکارانش 
فیت و کمیت کیدست آمده است که افزایش نتایجی به

که جمله عواملی هستند ها اززینهمحصوالت و کاهش ه
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. گذارندثیر میري تحت فشار تأبر پذیرش تکنولوژي آبیا
عواملی همچون شرایط مالی و شرایط فیزیکی مراتع 

انع از پذیرش آبیاري تحت ازجمله عواملی هستند که م
، در مقاله خود )2009(مکینون و همکاران  .شوندفشار می

هاي نوین آبیاري ولوژيکه تصمیم پذیرش تکنبیان کردند 
هاي به منافع درك شده از ذخیره آب و کاهش هزینه

  .آبیاري بستگی دارد
، اثر )2006(در مطالعه ریزگو و گومز 

هاي بخش اریوهاي سیاستی مختلف شامل سیاستسن
بخش  گذاري آب برهاي قیمتکشاورزي و سیاست

یزي رهاي برنامهگیري از مدلکشاورزي در اسپانیا با بهره
-نتایج نشان داد که قیمت. ررسی شدریاضی تحلیل و ب

گذاري آب در سطح پوشش کامل هزینه نسبت به شرایط 
 50باشد حدود عادي در منطقه که قیمت آب صفر می

   .دهدرصد مصرف و تقاضاي آب را کاهش مید
هاي نوین آبیاري طوري طراحی همچنین سیستم

میزان محصول اند که همزمان با کاهش مصرف آب، شده
پالیان و ( دهندرا هم به مقدار قابل توجهی افزایش می

  ).2011و قربانی و همکاران، 2006ماتیوس، 
مدل تحقیق در  ،با توجه به مرور سوابق پژوهش

شکل (این مقاله برگرفته از مدل پذیرش نوآوري کریمیان 
  .باشدمی) 1

  
  مواد و روش ها

 بر ثرؤم يهاسازههدف از این تحقیق بررسی 
 اسدآباد شهرستان در فشار تحت ياریآب يتکنولوژ رشیپذ

أثیر این نظرات کشاورزان در ارتباط با تدر اینجا . است
-پرسشنامه ري تحت فشار به وسیلهآبیاپذیرش عوامل بر 

اي که سواالت آن در طیف لیکرت طراحی شده بود، 
آوري جمع براین با توجه به نحوهبنا. جمع آوري شدند

پیمایشی تحقیق حاضر از نظر ماهیت توصیفی ـ العات، اط
کنترل متغیرها این تحقیق از  از نظر میزان و درجه .است
گیري در این روش نمونه. مطالعات آزمایشی است نوع

جمعیت . پژوهش به صورت کامالً تصادفی بوده است
نفر کشاورزان روستاهاي چنار سفلی،  90مورد مطالعه 

ه و قوچ تپه از توابع بخش مرکزي چنار علیا، آهو تپ
شهرستان اسدآباد استان همدان بودند که آبیاري تحت 

اند و بر اساس جدول خود اجرا کردهفشار را در اراضی 
نفر در نظر گرفته  74تحقیق  مورگان تعداد نمونه در این

جمعیت روستاهاي مورد مطالعه جامعه آماري و . شد
  .آورده شده است 1نمونه هاي تحقیق در جدول شماره 

  جمعیت روستاهاي مورد مطالعه جامعه آماري و نمونه هاي تحقیق -1جدول
جمعیت بر حسب   جمعیت کل روستا  نام روستا  دهستان

  خانوار
جمعت کشاورزان داراي 
  سیستم آبیاري تحت فشار

  تعداد نمونه

  41  50  1002  3890  چنارسفلی  دربند رود
  21  25  531  2398  چنار علیا  چهاردولی

  8  10  82  411  قوچ تپه
  4  5  63  293  آهو تپه

  74  90        جمع
  1390سازمان آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن سال : منبع

  
دست آمده ها، اطالعات بهآوري دادهپس از جمع

افزارهاي آماري ها، با استفاده از نرماز تکمیل پرسشنامه
SPSS  و  18نسخهAMOS  و ، مورد تجزیه 20نسخه

سودمندي ادراکی، سهولت متغیرهاي  .تحلیل قرار گرفت

اده به فو تصمیم به است استفاده ادراکی، نگرش به استفاده
هایی با طیف پنج قسمتی لیکرت سنجیده وسیله گویه

جهت بررسی روایی این تحقیق از نظرات اساتید . اندشده
. گروه ترویج دانشکده کشاورزي همدان استفاده شده است
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 30با  راهنماپایایی این تحقیق به وسیله آزمون سنجش 
 شهرستان همدانکشاورزان ( ،خارج از جامعه آماري نفر

 ،)که آبیاري تحت فشار را در اراضی خود اجرا کرده بودند
صورت گرفته است که مقدار آلفاي  3و آلفاي کرونباخ
 . را نشان می دهد 909/0 کرونباخ آن عدد

  
  هاي پژوهشیافته

  اي جمعیت شناختی کشاورزانویژگی ه
په، قوچ تپه، آهوتستاي این تحقیق در چهار رو

هاي تابعه شهرستان اسدآباد آباد که از روستاچنار و جنت 
سن افرادي که در مورد مطالعه  .هستند، انجام شده است

متوسط . ر بوده استسال متغی 75تا  19اند بین هقرار گرفت
ن و انحراف معیار آسال  39/37 مطالعه،سن افراد مورد 

. درصد افراد بی سواد بوده اند 8/6 .بوده است 596/14
 9/18درصد از افراد داري سطح تحصیالت ابتدایی،  3/20

 2/39درصد افراد داراي سطح تحصیالت راهنمایی، 
درصد داراي  1/8درصد داراي تحصیالت متوسطه، 

د از افراد داري سطح درص 7/2تحصیالت لیسانس و 
درصد افراد مورد  4/82.اندلیسانس بودهفوقتحصیالت 

اصلی خود اعالم مطالعه کشاورزي را به عنوان شغل 
درصد افراد روستا بوده  8/83محل سکونت  .اندکرده
تا یک آبیاري تحت فشار بین استفاده افراد از  هسابق. است

 پنج درصد افراد سابقه 2/16سال متغییر بوده است، اما 20
 9/14و  اندداشتههاي تحت فشار را سیستم سال استفاده از

سال استفاده از آبیاري تحت  سهدرصد از افراد نیز سابقه 
انداز ستفاده از پسدرصد از افراد با ا 23 .اندداشتهفشار را 

ت آبیاري هاي نصب و استفاده از تجهیزاخودشان هزینه
درصد از افراد با قرض  5/2اند، تحت فشار را تامین کرده

با استفاده از وام بانکی و درصد افراد  5/63 ل از اقوام،پو
گیري از با استفاده از وام بانکی و بهره د نیزدرصد افرا 7/2

استفاده از آبیاري تحت هاي پس انداز خودشان هزینه
 درصد کشاورزان از الگوي 5/86. اندمین کردهفشار را تأ

ت کردند که این محصوالکشت چند محصولی استفاده می
                                                        
3 .Cronbach- alpha 

جات ، علوفه و صیفیترکیبی از گندم و جو، سیب زمینی
  .است

  
  رتبه بندي سازه هاي موثر بر پذیرش آبیاري تحت فشار

هاي دیدگاه پاسخ گویان در مورد سازه بررسی
ها با بندي گویهبر پذیرش آبیاري تحت فشار و رتبهثر مؤ

دهد که ات نشان میاستفاده از شاخص ضریب تغییر
 3580/0هاي آموزشی با ضریب تغییرات هشرکت در دور

هاي هاي آبیاري تحت فشار در نشریهو معرفی سیستم
از دیدگاه کشاورزان ، 3651/0ترویجی با ضریب تغییرات 

و  6050/0نداشتن آب کافی با ضریب تغییرات بیشترین و 
ثیر کمترین تأ، 6058/0مصرف کم آب با ضریب تغییرات 

در  هاسایر یافته. اندار داشتهبر پذیرش آبیاري تحت فش را
 .است ارائه گردیده) 2(جدول 

هاي توان گفت که شرکت در دورهبنابراین می
ر داشته آموزشی نقش مهمی در پذیرش آبیاري تحت فشا

هاي آبیاري تحت فشار در همچنین معرفی سیستم. است
-اهی کشاورزان و شفافبا افزایش آگهاي ترویجی نشریه

نولوژي براي آنها در جهت افزایش سازي مزایاي تک
اما نداشتنن آب . پذیرش در بین کشاورزان مؤثر است

 کند و برعنوان یک عامل محدودکننده عمل میکافی ب
  .ناوري تأثیر منفی داردپذیرش ف

  
هاي مؤثر بر تصمیم به استفاده از  واکاوي مدل علی سازه

  آبیاري تحت فشار
و  تحلیل مسیر به بررسی اثرات مستقیم

غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته 
سازوکار علی روابط متغیرهاي ) 2(شکل . پردازد می

مختلف با تصمیم استفاده از آبیاري تحت فشار را نشان 
شود مقادیر متناسب  همانطور که مشاهده می. دهدمی

هاي برازش، نشانگر سازگاري مناسب داده ـ مدل  شاخص
  .باشد می
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 رتبه بندي سازه هاي موثر بر پذیرش آبیاري تحت فشار با استفاده از شاخص ضریب تغییرات -2جدول
  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  گویه ها

  1  3580/0  375/1  84/3  ، ترویجیهاي آموزشیشرکت در دوره
  2  3651/0  254/1  41/3  هاي ترویجیهاي آبیاري تحت فشار در نشریهمعرفی سیستم

  3  3772/0  324/1  51/3  هاي توجیهی توسط نهادها و سازمان هاي مربوطهرائه ي آموزشا
  4  3794/0  290/1  40/3  هاي آموزشی از مناطقی که آبیاري تحت فشار در آنجا اجرا شده استبازدید

  5  3919/0  321/1  37/3  مجريهاي و شرکت تجهیزات آبیاري تبلیغات فروشندگان
  6  4128/0  284/1  11/3  مجري آبیاري تحت فشار  هايبرخورد مناسب شرکت

  7  4282/0  099/1  55/2  کاهش هزینه کودپاشی 
  8  4417/0  175/1  66/2  فرایند پذیرشاختیاري بودن 

  9  4481/0  349/1  01/3  به استفاده از آبیاري تحت فشارتوصیه کارشناسان و متخصصان 
  10  4518/0  437/1  18/3  شارهاي عرضه قطعات آبیاري تحت ففروشگاهدسترسی آسان 

  11  4526/0  091/1  41/2  نیاز محدود به نیروي کار در مقایسه با آبیاري سنتی
  12  4552/0  997/0  19/2  امکان توزیع سریع و یکنواخت کود و سم 

  13  4589/0  487/1  24/3  مین به موقع منابع مالی تأ
  14  4634/0  548/1  34/3  مندي از تسهیالت بانکیامکان بهره

  15  4675/0  04/3  515/1  پایین بودن نرخ بهره وام هاي بانکی مربوط به آبیاري تحت فشار
  16  4700/0  476/1  14/3  بلند مدت بودن مهلت باز پرداخت وام

  17  4745/0  006/1  12/2  هاي کارگري کاهش هزینه
  18  4782/0  344/1  81/2  ديهاي ناشی از دزجلوگیري از خسارت وجود امنیت و

  19  4827/0  284/1  66/2  ربازده تفاده از الگوي کشت پاس
  20  4868/0  261/1  59/2  پاشی کاهش هزینه سم

  21  4897/0  244/1  54/2  مدت هاي آبیاري در بلندکاهش هزینه
  22  4923/0  344/1  73/2  هاي ناشی از وجینو هزینههاي هرز کاهش علف

  23  5144/0  106/1  15/2  محصوالت کشاورزيافزایش تولید 
  24  5396/0  047/1  94/1  محصوالت کشاورزيافزایش کیفیت 

  25  6050/0  434/1  37/2  و کمبود آبنداشتن آب کافی 
  26  6058/0  133/1  87/1  جویی در آب آبیاريمصرف کم آب و صرفه

  هاي تحقیقیافته: منبع
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  تفاده از فناوري آبیاري تحت فشارتصمیم به اسنتایج مدل علی  - 2 شکل

 
حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت ) 3(جدول 

که ) ß= 399/0 (باشد سودمندي ادراکی میتحصیالت بر 
دهد که با این یافته نشان می. دار استمعنی 01/0در سطح 

افزایش تحصیالت، فرد سودمندي ادراکی بیشتري پیدا 

١٧/٠  

25/0  

4/0  

23/0  

11/0  

٣٩/٠  

37/0  78/0  

 عوامل بیرونی

 تحصیالت

 سابقه اشتغال در کشاورزي
 

 سودمندي ادراکی

 

 سهولت استفاده ادراکی

 نگرش به استفاده
 

 تصمیم به استفاده
 

Chi sq=14.90 (df= 10, p= 0.136) 
RMSEA= 0.06 
CFI= 0.966 
NFI= 0.918 

01/0دار در سطح معنی: **  
05/0دار در سطح معنی: *  
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باط تحصیالت در اي بر نقش و ارتچنین نتیجه. کنندمی
. نمایدافزایش درك مفید بودن آبیاري تحت فشار تأکید می

متغیر سابقه اشتغال در کشاورزي نیز داراي تأثیر مستقیم و 
= 238/0( باشد مثبت تحصیالت بر سودمندي ادراکی می

ß ( به عبارتی، متغیر . دار استمعنی 05/0که در سطح
بینی کننده  پیش سابقه اشتغال در کشاورزيزاي  برون
زاي سودمندي ادراکی  داري براي متغیر درون معنی

کشاورزي فرد درکارسابقه به بیانی دیگر، هرچه . باشد می
سیستم آبیاري  بیشتر باشد به ادراك بیشتري از سودمندي

همچنین متغیر سهولت استفاده  .خواهد رسیدتحت فشار 

 ادراکی نیز داراي تأثیر مستقیم و مثبت  بر سودمندي
زاي  به عبارتی، متغیر برون). ß= 388/0( باشد ادراکی می

بینی کننده خوبی براي متغیر  پیش سهولت استفاده ادراکی
یعنی فرد پس از . باشد زاي سودمندي ادراکی می درون

تواند درك سهولت استفاده از آبیاري تحت فشار بهتر می
نتایج با  هااین یافته. سودمندي آن را در کار خود درك کند

 ،1380نما، ، جهان1391اعظمی و همکاران، (تحقیقات 
و فریدلندر و همکاران،  2013شاهزاده، ، 1383بخشوده، 

  .همخوانی دارد) 2013

  ادراکی تجزیه اثرات متغیرها بر سودمندي - 3جدول 
 اثر علی کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

399/0 تحصیالت  015/0  414/0  
ر کشاورزيسابقه اشتغال د  238/0  004/0-  234/0  

388/0 سهولت استفاده ادراکی  0 388/0  
 هاي تحقیقیافته: منبع

 
نگرش کشاورزان تفکیک اثرات علی متغیرها بر 
آن است حاکی از نسبت به استفاده از آبیاري تحت فشار 

تأثیري مستقیم و مثبت داراي که متغیر سودمندي ادراکی 
باشد از آبیاري تحت فشار میبر نگرش نسبت به استفاده 

 )106/0 =ß ( یعنی هر . دار استمعنی 05/0که در سطح
هاي چه کشاورزان درك بیشتري از سودمندي سیستم

آبیاري تحت فشار داشته باشند نگرش آنها نسبت به 
همچنین متغیر سهولت . شودتر میاستفاده از آن مثبت

بر نگرش ثبت نیز داراي تأثیر مستقیم و م استفاده ادراکی

باشد کشاورزان نسبت به استفاده از آبیاري تحت فشار می
 )335/0 =ß ( به عبارتی، . دار استمعنی 01/0که در سطح

بینی کننده  پیش سهولت استفاده ادراکیزاي  متغیر برون
نگرش کشاورزان نسبت به زاي  خوبی براي متغیر درون

گرش فرد به یعنی ن. باشد می استفاده از آبیاري تحت فشار
استفاده از آبیاري تحت فشار تحت تأثیر درك او از 

این  .گیردسهولت استفاده از آبیاري تحت فشار قرار می
ریزگو و (بیان شده و با تحقیقات ) 4(ها در جدول یافته

.گرددمیتأیید) 1391و اعظمی و همکاران،  2006گومز، 
  ده از آبیاري تحت فشارنگرش به استفاتجزیه اثرات متغیرها بر  - 4جدول 

 اثر علی کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر
106/0 سودمندي ادراکی  0 106/0  

335/0 سهولت استفاده ادراکی  041/0  376/0  
  یافته هاي تحقیق: منبع

  
توان دریافت می) 5(و جدول  2با مشاهده شکل 

تأثیري مستقیم و مثبت داراي متغیر سودمندي ادراکی که 
( باشد تصمیم به استفاده از آبیاري تحت فشار میبر 
149/0 =ß ( یعنی هر چه . دار استمعنی 05/0که در سطح

هاي آبیاري کشاورزان درك بیشتري از سودمندي سیستم
تحت فشار داشته باشند احتمال تصمیم به استفاده از آن 

متغیر نگرش به استفاده . شوددر بین کشاورزان بیشتر می
تصمیم به تأثیري مستقیم و مثبت بر نگرش  داراينیز 

که در ) ß= 252/0( باشد از آبیاري تحت فشار میاستفاده 
نگرش یعنی هر چه کشاورزان . دار استمعنی 05/0سطح 
هاي آبیاري تحت فشار سیستم تري به استفاده ازمثبت

این استفاده از ها به احتمال تصمیم آنداشته باشند 
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همچنین متغیر سهولت استفاده  .شودتر میها بیشسیستم
بر تصمیم به نیز داراي تأثیر مستقیم و مثبت  ادراکی

که در ) ß= 629/0( باشد استفاده از آبیاري تحت فشار می
زاي  به عبارتی، متغیر برون. دار استمعنی 01/0سطح 

بینی کننده خوبی براي متغیر  پیش سهولت استفاده ادراکی
. باشد می فاده از آبیاري تحت فشارتصمیم به استزاي  درون

یعنی هر چه درك فرد از سهولت استفاده از آبیاري تحت 
فشار مثبت تر باشد احتمال تصمیم به استفاده او بیشتر 

مکینون و همکاران، (ها توسط مطالعات این یافته .شودمی
، فریدلندر و همکاران، 2009هنینگ و همکاران،  ،2009
مورد )  1383و فمی،  2014ن، ، مشتاق و همکارا2013

 .گیردتأیید قرار می

  تصمیم به استفاده از آبیاري تحت فشارتجزیه اثرات متغیرها بر  -5جدول
 اثر علی کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیر

149/0 سودمندي ادراکی  027/0  176/0  
252/0 نگرش به استفاده  0 252/0  

629/0 سهولت استفاده ادراکی  153/0  782/0  
 هاي تحقیقیافته: منبع

  
  گیري نتیجهبحث و 

هاي اخیر و با توجه به رشد جمعیت در سال
هاي غذا، استفاده از روشآب و نیاز وافر جوامع بشري به 

مناسب آبیاري جهت جلوگیري از هدر رفت آب 
وري آن الزم و ضروري به نظر کشاورزي و افزایش بهره

دنیا و اینکه بیشتر آب  در واقع کمبود آب در .رسدمی
شود، و با فی جوامع در بخش کشاورزي مصرف میمصر

ها، افزایش توجه به گسترش تکنولوژي در همه زمینه
جهت جایگزینی  .کندوري آب بسیار مهم جلوه میبهره

، نیاز نوینهاي آبیاري با روش سنتیآبیاري هاي روش
اري آبی نوینثر بر پذیرش تکنولوژي است که عوامل مؤ

کشاورزان به استفاده از این  شناسایی شده و براي ترغیب
با . به بهبود و تقویت این عوامل پرداخته شودها روش

م شده، محققین نتایجی دسته قبلی انجا تتوجه به تحقیقا
و ، )1389( تقوایی و همکارانش: اند ازجملهیافته

پذیرش آبیاري تحت ترین مشکل گی زمین را عمدهپراکند
در مطالعه دیگري، کهنسال و  .اندبیان کرده فشار

به تعداد نیروي کار خانوادگی،  ،)1388( همکارانش
و تعداد قطعات زمین به عنوان  مساحت زمین کشاورزي

. اندذیرش آبیاري تحت فشار اشاره کردهثر بر پؤعوامل م
ق خود از تعداد نیروي کار ، نیز در تحقی)1387( بخشوده
زمین به عنوان عوامل منفی  طعاتگی و تعداد قخانواد

کند و همچنین از عواملی مثل تأثیرگذار بر پذیرش یاد می

گرفتن وام به عنوان عوامل سطح سواد، شیب زمین و 
. دبربر پذیرش آبیاري تحت فشار نام میثیرگذار مثبت تأ

نیز، رگاس و در مطالعات تاریخی انجام شده 
مالی و ریسک  ، عدم دسترسی به منابع)2014(همکارانش

انی از هاي سازمقیمتی زیاد محصوالت و نبود حمایت
پذیرش آبیاري تحت فشار  ثر بربازار را از جمله عوامل مؤ

، هم )2009( انشو همکارهنینگ همچنین . کنندعنوان می
 عواملی همچون کیفیت محصوالت کشاورزي، شرایط
مالی و شرایط فیزیکی مزارع را مؤثر بر پذیرش آبیاري 

   .دانندحت فشار میت
نیز سعی شده است که عوامل  پژوهشدر این 

پذیرش آبیاري تحت فشار بررسی گردد،  تصمیم ثر برمؤ
ازجمله  ها نشان دادبندي گویهاولویتکه نتایج حاصل از 

ر بوده ثفشار مؤ یرهایی که در پذیرش آبیاري تحتمتغ
قیق قرار بندي در این تحاست و در اولویت اول رتبه

لذا . ترویجی بوده استهاي شته است شرکت در کالسدا
گردد جهت افزایش آگاهی کشاورزان در پیشنهاد می

هاي ي تحت فشار و اهمیت آنها، سازمانارتباط با آبیار
هاي ترویجی و آموزشی براي مربوطه به برگزاري کالس

  .کشاورزان بپردازند
متغییر دیگري که در پذیرش آبیاري تحت فشار 

بندي دوم اولویت مهم جلوه کرده است و در رتبهبسیار 
هاي آبیاري تحت ستممتغییرها قرار گرفته است معرفی سی
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لذا جهت افزایش . هاي ترویجی استفشار در نشریه
آگاهی کشاورزان نسبت به آبیاري تحت فشار پیشنهاد 

هاي هاي مربوطه به معرفی سیستمگردد که سازمانمی
هاي ترویجی و الت و نشریهبیاري تحت فشار در مجآ

هاي اجتماعی بپردازند و آنها را در اختیار سایر رسانه
یت مالی از جمله عواملی عامل حما .کشاورزان قرار دهند
داري بر پذیرش آبیاري تحت فشار است که تأثیر معنی

اما در بسیاري مواقع قرار گرفتن . توسط کشاورزان دارد
ري جهت دریافت بروکراسی اداکشاورزان در روند 

کشاورزان  ،هاالی و یا باال بودن نرخ بهره وامهاي محمایت
ریع سلذا ت. کندپذیرش آبیاري تحت فشار دلسرد می را از

ها و وام ا و پایین آوردن نرخ بهرههتیدریافت حما
تواند هاي مربوطه میداخت کردن وامهمچنین به موقع پر

 .ار سوق دهدکشاورزان را به پذیرش آبیاري تحت فش
ات و تجهیزات عدم وجود امنیت در مزرعه و سرقت ادو

تواند تهدیدي در جهت پذیرش آبیاري تحت فشار می
و رقین آبیاري تحت فشار باشد، لذا مبارزه جدي با سا

تواند کشاورزان را نسبت به ایجاد امنیت در منطقه می
از جمله مسائلی  .تحت فشار ترغیب کندپذیرش آبیاري 

تواند پذیرش آبیاري تحت فشار را تسریع ببخشد، که می
شود که از این رو پیشنهاد می. مزرعه استوجود برق در 

رساندن برق هاي مربوطه تالش خود را در جهت سازمان
  .بکار گیرندمزارع  به تمام

تفکیک علی اثرات متغیرها اما نتایج حاصل از 
و میزان دهد که از بین عوامل بیرونی، تحصیالت نشان می

سابقه اشتغال کشاورزي از طریق تأثیر بر سودمندي 
توانند بر تصمیم استفاده از آبیاري تحت فشار ادراکی می
عطائی و ایزدي که این یافته با تحقیقات  مؤثر باشند

هاي در مورد عوامل مؤثر بر قصد کاربرد کانال) 1393(
سودمندي ادراکی نیز بطور  .مدرن آبیاري همخوانی دارد

-مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق نگرش به استفاده می

که این مطلب در  تواند بر تصمیم استفاده تأثیرگذار باشد
نیز در رابطه با ) 1394(پژوهش حمیدپور و سعیدنیا 

همچنین . عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژي بیان شده است

سهولت استفاده به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق 
. تواند بر تصمیم مؤثر باشددمندي ادراکی مینگرش و سو

دهد که براي باال بردن احتمال ها نشان میحال آنکه یافته
تصمیم استفاده و در نتیجه پذیرش آبیاري تحت فشار باید 
روي نگرش کشاورزان به استفاده و درك آنها از سهولت 

که این مطلب در  ها تمرکز کردو سودمندي سیستم
و توکلی و ) 1393(و غفوري هاي حمديپژوهش

به این منظور . نیز بیان شده است) 1393(همکاران 
هاي طراح سیستم از متخصصین گردد شرکتپیشنهاد می

ها را اصولی و مناسب منطقه نصب استفاده نموده و سیستم
اندازي و هاي کلیدي در نصب و راهو راهنمایی نمایند

این شکل سهولت ها ارائه نمایند تا به نگهداري سیستم
برداران را به کاربرد را افزایش داده و مشکالت بهره

  . حداقل برسانند
هاي پژوهش، سودمندي ادراکی، با توجه به یافته

نگرش به استفاده و سهولت استفاده ادراکی از عوامل علی 
تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش فناوري آبیاري تحت فشار 

اورز مزایا و سودمندي باشند به این معنا که هر چه کشمی
فناوري را بیشتر درك کند و نسبت به مزایاي بکارگیري 

هاي آن توجیه شود و نگرش بهتري به کاربرد فناوري
نوین داشته باشد، احتمال تصمیم پذیرش فناوري در او 

همچنین هر چه استفاده از فناوري براي . بیشتر خواهد بود
از کاربرد  کشاورزان تسهیل گردد و آنها درك بهتري

فناوري پیدا کنند، احتمال تصمیم پذیرش فناوري آنها 
هاي توجیهی شود دورهبنابراین توصیه می. شودبیشتر می

-جهت باال بردن سودمندي ادراکی و بهبود نگرش و دوره

هاي آموزشی کارگاهی جهت باال بردن سهولت استفاده 
طالب ها و مبعالوه نشریه. ادراکی کشاورزان برگزار گردد

ترویجی جهت ترغیب کشاورزان و بهبود نگرش آنها تهیه 
هاي آموزشی جهت سهولت همچنین کالس .و توزیع شود
ها برگزار شود و خدمات فنی مناسبی ارائه کار با سیستم

هاي مختلف سودمندي گردد ضمن اینکه ترویج با شیوه
وري را ها در کاهش مصرف آب و افزایش بهرهسیستم

  .ان توجیه نمایدبراي کشاورز
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