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Abstract

The utilization of new irrigation technologies is a solution
that serves farmers to manage production risk (yield) through
the optimal storage and allocation of resources. This study
was conducted to predict the factors affecting the adoption
of new irrigation technologies among farmers in the Sistan
region using the logit model. Sampling in this study was a
random cluster method in which 100 farmers were selected
from the villages in which the pressurized irrigation project
was implemented. The required data were collected using a
questionnaire from farmers in the crop year 2019-2020 and
were analyzed by SPSS24 software using the logit model.
The results of logit regression showed that age, education,
ownership, the area under cultivation, and income explain
between 71 to 94.6% of the changes in the adoption and
non- adoption of pressurized irrigation and social and
economic factors have been able to change between 69% to
92% of changes in technology acceptance. only economic
factors such as low-interest rates on bank facilities, sufficient
amount of bank facilities, farmer investment capacity,
etc. had a significant effect (P ≤ 0.05) on the adoption of
pressurized irrigation technology by farmers. Therefore,
appropriate mechanisms should be provided to eliminate
these restrictions according to the conditions of farmers and
use scientific and practical training to encourage farmers to
accept this technology, on the other hand, due to the hot and
dry climate of the region should be suitable crops and gardens
with this method, pressurized and environmentally friendly
irrigation methods that are more economically efficient and
effective, should be introduced to farmers.
Keywords: New Irrigation Methods, Social Factors,
Economic Factors, Logit Model, Sistan Region.
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چکیده
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بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری راهکاری است که در خدمت
کشاورزان برای مدیریت ریسک تولید (عملکـرد) از طریق ذخیره
 این پژوهش باهدف پیشبینی.و تخصیص بهینه منـابع قـرار دارد
عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان
.منطقه سیستان با استفاده از مدل الجیت صورت پذیرفته است
منونهگیری در این مطالعه به روش خوشهای تصادفی بوده که
 کشاورز از بین روستاهایی که در آنها طرح آبیاری تحت100 تعداد
 دادههای موردنیاز با استفاده. انتخاب شدند،فشار اجرا گردیده
 گردآوری و۱۳98-99 از پرسشنامه از کشاورزان در سال زراعی
 و بکارگیری مدل الجیت مورد تجزیهSPSS24 توسط نرم افزار
 نتایج حاصل از رگرسیون الجیت نشان داد.و تحلیل قرار گرفتند
94/6  تا71  سطح زیرکشت و درآمد بین، مالکیت، تحصیالت،سن
درصد از تغییرات متغیر پذیرش و عدمپذیرش آبیاری تحتفشار را
 تا69 تبیین میکنند و عوامل اجتامعی و اقتصادی توانستهاند بین
 درصد از تغییرات پذیرش فناوری را تبیین منایند؛ که از ای ن بین92
،تنها عوامل اقتصادی از قبیل پایین بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
 توان رسمایهگذاری کشاورز و،کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی
) بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشارP ≥0/05(  تأثیر معنیداری...
 لذا میبایست سازوکارهای مناسب جهت.توسط کشاورزان داشتند
رفع ای ن محدودیتها با توجه به رشایط کشاورزان مهیا گردد و با
استفاده از آموزشهای علمی و عملی کشاورزان را جهت پذیرش
 از طرفی با توجه به اقلیم گرم و خشک،این تکنولوژی ترغیب منود
منطقه میبایست گیاهان زراعی و باغی مناسب با این روش آبیاری
تحت فشار و سازگار با محیط که از لحاظ اقتصادی نیز دارای
.کارایی و عملکرد باالتری هستند به کشاورزان معرفی گردد
 عوامل، عوامل اجتامعی، روشهای نوین آبیاری:واژههای كلیدی
. منطقه سیستان، مدل الجیت،اقتصادی
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و چیذری .)۱۳۸۷ ،مؤثر بودن این راهکار زمانی بیشرت میشود که
توجه کنیم در ایران به ازای هر پنج درصد افزایش در راندمان آبیاری
حدود چهار میلیارد مرتمکعب آب در سال رصفهجویی میشود
(اخوان .)۱۳۸۵ ،درنتیجه با گسرتش روشهای آبیاری تحتفشار
میتوان در مرصف آب کشاورزی رصفهجویی کرد .جهت رسیدن
به این مهم نیاز است که کشاورزان را به پذیرش روشهای آبیاری
تحتفشار و استفاده از این روشها در مزارع خود ترغیب کرد.
بهرهگیری از فناوریهای نوین آبیاری راهکاری است که در خدمت
کشاورزان برای مدیریت ریسک تولید (عملکـرد) از طریق ذخیره
و تخصیص بهینه منـابع قـرار دارد .ب هواقع ،پذیرش فناوریهای
نوین آبیـاری بخشـی از رویکـرد کلـی کشاورزان برای مدیریت
واحد تولیدی خود محسوب میشود .کاربرد این فناوریها با دیگـر
اقـدامات و عناصـر مـدیریت بهرهبرداری ،نظیر عملیـات خاکورزی،
کاشـت ،داشـت و برداشت محصول ،انتخاب ارقام ،کاربرد کود و
آفتکشهـا ،نیروی کار زراعی و نظایر آن مرتبط است ،بنابراین،
تصمیم به کاربرد فناوریهـای نـوین آبیـاری مسـتلزم عـزم و اراده
برای باز تنظیم عنارص دیگر نظـام زراعـی اسـت .باوجود هزینههای
اولیه ،تلفیق فناوریهای نوین آبیـاری در نظـام زراعی در بلندمدت
موجب کاهش هزینه یا ریسک تولیـد و افزایش درآمد کشاورز
میشود .ایـن امـر بهنوبۀ خـود میتواند موجب ترغیب کشاورزان
برای سـرمایهگـذاری در مزرعه ازجمله بهمنظور ارتقـای تسـهیالت
آبیـاری شـود ( Ndiiriو همکاران.)2013 ،
اقتصاددانان بر این عقیده هستند که عامل کلیدی در رشد و
بهرهوری ،رفاه اقتصادی و ثروت جامعه در بلندمدت ،نوآوری و
پیرشفت تکنولوژی است .رشط الزم و کافی برای رسیدن به این مهم،
نفوذ تکنولوژی در جامعه است؛ یعنی افراد جامعه باید بپذیرند که
تکنولوژی جدید به قبلی برتری دارد و یا اینکه اخرتاع و نوآوری را در
زندگی خود مورد استفاده قرار دهند (حیدریه و همکاران،)۱۳۹۲ ،
پذیرش تکنولوژی جدید ،عمدتاً از طریق مقایسه منافع و هزینههای
بهکارگیری آن عملی میشود .عموماً وقتی تکنولوژی جدیدی معرفی
میشود ،افراد سابقۀ استفاده از آن را ندارند و از طرفی هزینۀ تولید
و درنتیجه قیمت آن در مرحله اولیه بسیار باال است ،لذا در مرحلۀ
اولیه معرفی ،افراد کمی آن را میپذیرند؛ اما بهمرورزمان و با آشکار
شدن منافع کاربرد آن از طریق تبلیغات ،انتقال اطالعات و غیره،
پذیرش تکنولوژی فزونی مییابد؛ بنابراین نفوذ و انتشار تکنولوژی
جدید در یک جامعه در یکزمان اتفاق منیافتد؛ بلکه این عمل یک
فرآیند تدریجی است که بهمرورزمان حاصل میشود .همه افراد یک
نظام اجتامعی ،یک نوآوری را در زمان مشابه و مشخص منیپذیرند،
بلکه برخی از آنها زودتر و برخی دیرتر اقدام به آن عمل میکنند
(شعبانعلی فمی.)۱۳۸۳،
در همین راستا به برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه
اشاره میگردد .اعظمی و همکاران ( ،)1390در بررسی رضایتمندی

مقدمه
یک نوآوری ،ممکن است در ظرف یک سال پذیرفته شود ،ولی پذیرش
نوآوری دیگر ممکن است چند دهه به طول انجامد .همۀ افراد یک
نظام اجتامعی ،یک نوآوری را در یکزمان منیپذیرند؛ بلکه برخی از
آنان زودتر و برخی دیرتر اقدام به پذیرش نوآوری میکنند .آموزش
مناسب میتواند این ناهامهنگیها را بهدرستی برطرف مناید و
حرکتی هامهنگ برای پذیرش فناوریها فراهم سازد .هر چه کاربران،
کاربرد فناوری را سودمندتر و سادهتر بیابند ،نگرش بهرتی نسبت به
آن خواهند داشت .درجۀ سودمند دانسنت و نگرش مربوطه ،منجر
به افزایش گرایش رفتاری شده و از این راه کاربر به استفاده از
فناوری روی میآورد( .حیدریه و همکاران .)۱۳۹۲ ،پنج عامل مزیت
نسبی ،سازگاری ،آسانی استفاده ،آزمونپذیری و قابلرؤیت بودن
در پذیرش فناوری مؤثر است (دانش و همکاران .)۱۳۹۱ ،بر پایه
مدل نرش نوآوریها ،هر فرد برای پذیرش یا رد یک نوآوری خاص،
چهار مرحله شامل دانش ،ترغیب ،تصمیم و همنوایی را باید بگذراند
(شعبانعلی فمی .)۱۳۸۳ ،بیتردید ،فناوری نوین هنگامی پذیرفته
میشود که سودمندی آن بیش از هزینههای آن باشد (Tornatzkyو
 .)1990 ،Fleischerبرخی جامعهشناسان نیز روند پذیرش فناوری را
یک فرآیند یادگیری میدانند و آن را به پنج مرحله تقسیم میکنند؛
و بر این پایه :در مرحلۀ اول ،کشاورزان از روش تولید جدید (فناوری
جدید) بیاطالع هستند؛ در مرحله دوم ،از وجود فناوری جدید از
طریق منبعهای مختلف ازجمله سایر کشاورزان ،رسانههای گروهی،
مروجان کشاورزی ،فروشندگان نهادههای کشاورزی و کارشناسان
کشاورزی آگاه میشوند؛ در مرحله سوم ،کشاورزان از راه منبعهای
تزارهای منایشی ،صحبت با سایر کشاورزان
آموزشی از قبیل کش 
که از فناوری جدید استفاده کردهاند و سایر روشها به ارزیابی آن
میپردازند؛ در چهارمین مرحله ،کشاورزان ممکن است بخشی از
مزارع خود را به روش تولید جدید (فناوری جدید) اختصاص دهند؛ و
در مرحله بعد درصورتیکه ،روش تولید جدید بهرت باشد کشاورزان آن
را بهطور کامل میپذیرند و به کار میگیرند (عرفانیفر و همکاران،
 .)۱۳۹۳بهرهوری آب در کشورهای درحالتوسعه در حدود 45
درصد و در کشورهای توسعهیافته در حدود  60درصد است (فانی
و همکاران .)۱۳۸۸ ،بااینحال پیداست که محدودیت منابع آب از
یکسو و تلفات حجم عظیمی از آب در اثر استفاده از شیوههای
نادرست آبیاری از سوی دیگر ،رضورت بهبود مدیریت آب و آبیاری
در مزرعه را بهعنوان مسئلهای اساسی و مهم مطرح کرده است و
در این میان از جمله راهکارهای مؤثر بر بهبود مدیریت منابع آب و
افزایش راندمان آبیاری ،گسرتش روشهای نوین آبیاری است؛ چراکه
راندمان آبیاری به روش سنتی از  ۳۵درصد تجاوز منیکند ،درحالیکه
در روش آبیاری بارانی راندمان آبیاری حدود  ۷۰درصد و در روش
آبیاری قطرهای راندمان آبیاری در حدود  ۹۰درصد است (عبدامللکی
نرشیه آب و توسعه پایدار
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کشاورزان در اجرای سامانههای تحتفشار که در استان کرمانشاه
صورت گرفته است ،اشارهکردهاند که سطح تحصیالت ،پیشینۀ
بهرهبرداری ،هزینۀ راهاندازی سیستم ،رشکت در کالسهای تخصصی
آبیاری تحتفشار و درآمد ،ازجمله عاملهای مؤثر بر نگرش
کشاورزان در پذیرش سامانههای تحتفشار میباشند .در تحقیقی
که توسط جاللیان ( ،)۱۳۹۱با عنوان تحلیل اثرات نظامهای آبیاری
نوین بر وضعیت بهرهبرداران کشاورزی در شهرستان خدابنده انجام
شد ،چنین نتیجهگیری گردید که با اجرای طرح آبیاری تحتفشار؛
سطحزیرکشت،میانگینعملکرددرهکتار،میزاندرآمدبهرهبرداران،
بهرهوری مرصف آب و کیفیت محصوالت تولیدی افزایشیافته است.
بهبود این شاخصها موجب افزایش رضایت کشاورزان ،افزایش
درآمد و اشتغا لزایی و تثبیت جمعیت و کاهش انگیزه مهاجرت
شده است Gholamrezi .و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستمهای جدید آبیاری در شهرستان
فریدن استان اصفهان ،نشان داد که پنج عامل اقتصادی ،اجتامعی،
پشتیبان ،فردی و زیستمحیطی در پذیرش سیستمهای جدید آبیاری
مؤثر هستند )2013( Shahzadi .با بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش
سیستمهای آبیاری تحتفشار توسط کشاورزان گرمسار با استفاده از
مدل الجیت ،نشان داده است که آموزش ،مالکیت زمین ،وام بانکی،
اندازه زمین و درآمد سالیانه ،اثرات مثبت و قابلتوجهی در پذیرش
سیستمهای آبیاری تحتفشار دارد درحالیکه ،سن و اندازه خانوار
اثرات منفی بر اتخاذ سیستم آبیاری تحتفشار دارد .یزدانپناه و
همکاران ( )1398به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری
نوین توسط کشاورزان شهرستان بهبهان پرداختند و بیان کردند متغیر
سن در مدل نرشو چندبعدی و متغیر فاصله زمینهای کشاورزی
تا مرکز خدمات در مدل تنگناهای اقتصادی ،مهمترین متغیرهای
متامیزکنندۀ دو گروه پذیرنده و نپذیرنده میباشند .همچنین یافتهها
بیانگر آن است که الگوی چندبعدی ،توانایی باالتری برای طبقهبندی
کشاورزان پذیرنده و نپذیرندۀ فناوری آبیاری نوین دارد.
طیبنیا و درینی ( )1399به تحلیلی بر اثرات سامانههای آبیاری نوین
بر نواحی روستایی پرداختند .براساس نتایج تحقیق ،این سیستمها
موجب افزایش  30تا  70درصدی تولید محصوالت کشاورزی شدهاند.
همچنین اثرات سیستم آبیاری بر معیشت ساکنین روستاها باالتر
از متوسط است که در میان این اثرات؛ متغیر تأثیر رصفهجویی در
مرصف آب ،مهمترین اثرپذیری از سیستم آبیاری را دارد .به عالوه؛
میان دیدگاه مردم نسبت به بهبود تأثیرات آبیاری نوین و بهبود
وضعیت اقتصادی؛ رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین
متغیرهای افزایش درآمد ،بازگشت مهاجرین و افزایش راندمان تولید
از میان سایر متغیرها ،دارای قدرت پیشبینی معنیدارتری برای تغییر
وضعیت روستائیان میباشند .متغیر افزایش درآمد با رضیب بتای
 0/277بیشرتین تأثیر را بر متغیر وضعیت روستائیان داشته است.
کورکینژاد ( )1400به بررسی کارایی فنی آب و تعیین عوامل مؤثر
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

بر پذیرش تکنولوژی نوین آبیاری با تأکید بر نقش رسمایه اجتامعی
در تولیدکنندگان پسته شهرستان سیرجان پرداختند .نتایج نشان داد
متغیرهای رشکت در برنامههای رصفهجویی آب ،تحصیالت ،رسمایۀ
اجتامعی ،قیمت آب و نوع آبیاری ،تأثیر مثبت بر کارایی فنی آب
دارند .بهعالوه متغیرهای دسرتسی به اعتبارات بانکی ،میزان درآمد،
رسمایه اجتامعی و قیمت آب ،بیشرتین تأثیر مثبت بر پذیرش آبیاری
نوین توسط کشاورزان را داشتند.
تحقیقات )2008( Adeoti؛  Calatravaو همکاران )2005( ،و
 )2005( Mendolaنشان میدهد که تصمیم به پذیرش یک نوآوری
در کشاورزی ،بستگی به عواملی ازجمله یدارایـیهـای خانوار
کشاورز ،یویژگیهای اقتصادی و اجتامعی آنـان ،ویژگیهای نوآوری
ارائهشده ،درك نیازها و ظرفیت تحمل خطر توسط کشـاورزان دارد.
مطالعـه  )2008( Adeotiنشـان مـیدهـد دارایـیهـای فیزیکـی/
طبیعی ماننـد زمـین ،دارایـی انسـانی (یعنـی کمیـت و کیفیت
کارگران) ،دارایی اجتامعی (رشکت در تعاونی و برنامههای تـرویج
کشـاورزی) و داراییهای رسـمی (دسرتسی به اعتبارات رسمی و
غیررسمی) پذیرش فناوری را تحت تأثیر قرار میدهد.
 Knowlerو  )2007( Bradshawبا بررسی تحقیقات انجامشده در
زمینۀپذیرشکشاورزیحفاظتی،بیانکردندکهتحصیالت،سن،اندازه
مزرعه ،درآمد خارج از مزرعه ،تجربه و سطح زیر کشت از مهمترین
عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی حفاظتی میباشند Regassa .و
همکاران ( )2014در پژوهشی که با عنوان منونههای پذیرفتهشده
و محدودیتهای مربوط به کوچک بودن مقیاس در استفاده از
تکنولوژی آبیاری بهصورت پیامیش در کشور غنا انجامشده است .دو
نوع روش جمعآوری داده در این مقاله بهکاررفته است .روش اول
آمارگیری هدایتشده بوده است که در پنج ناحیه و در بین کسانی
که تکنولوژی آبیاری را پذیرفتهاند ،صورت گرفته و روش دوم پیروی
از جزئیات منونه رفتاری بوده است که در سه منطقه مورداستفاده
قرارگرفته است .نتایج آنها نشان دادعوامل مؤثر بر عدم پذیرش
تکنولوژیآبیاریتحتفشارعبارتانداز:عدمدسرتسیبهمنابعمالی،
ریسک قیمتی زیاد محصوالت و نبود حامیتهای سازمانی .نتایج
پژوهش  Longو همکاران ( )2016نشان داد که محدودیتهایی
در عرضه و تقاضای فناوری وجود دارد .این محدودیتها میتوانند
بر پذیرش فناوری تأثیرگذار باشند Mushtaq .و همکاران ( )2015در
مقالۀ خود بیان میکنند که استفاده از تکنولوژیهای نوین آبیاری
موجب رصفهجویی در مرصف آب و انرژی میگردد و تصمیم به
بکارگیری آنها ،به عوامل اقتصادی و محیطی بستگی دارد.
مطالعـه  Jinو همکاران ( )2016نشـان داد کـه میزان زمین ،درآمد،
درك اثرات تغییرات اقلیمی ازجمله خسـارت به محصوالت ،بر پذیرش
تکنولوژیهای کشـت ارقـام مقاوم به خشکی مؤثر بوده است.
همچنـین جنسـیت و درك اثرات بر روی پذیرش سیستمهـای آبیـاری
جدیـد تأثیرگذار بوده اســت .بهعالوه میزان اراضی کشاورزان ،تجربه
25

ساالرپور ،م .و همکاران

کشاورزی و احتامل خسارت به محصول در آینده ،بر پذیرش بیمه
مؤثر بوده اسـت .مطالعـه  Chuchirdو همکاران ( )2017نشان داد
اندازه زمین ،درآمد مزرعه و عضویت در انجمنهای کـاربری آب،
رابطـه مثبتـی بـا پذیرش چرخ آبگرد بهعنوان یـک فنـاوری اسـتخراج
آب از چـاهها داشـته و درعینحال ،سـن ،آموزش مهارت و عضویت
در انجمن آببران با استفاده از پمپ رابطه منفـی داشـتند.
دشت سیستان در منتهیالیه مرز رشقی ایران مابین طول رشقی
 61:10تا  61:50و عرض شاملی  ۱۸ :۳۰تا  31 :۲۱واقعشده است و
در گوشه شاملی استان پهناور سیستان و بلوچستان قرارگرفته است.
ارتفاع منطقه از سطح دریا  ۶۷۸مرت بوده و از نقطهنظر جغرافیای
طبیعی جزو دلتای رودخانه هیرمند میباشد .دشت سیستان منطقه
رسوبی و سطحی میباشد که از رسوبات شاخههای متفاوت
رودخانه هیرمند و رسشاخههای شاملی هامون تشکیل گردیده است.
از مهمترین خصوصیات آن میتوان شیب کم دشت را نام برد که
حدود  ٪۲۵در هزار میباشد تنها منبع تأمین آب دشت سیستان
رودخانه هیرمند میباشد که از ارتفاعات بابا یغام در افغانستان
رسچشمه میگیرد .هیچگونه منابع آب زیرزمینی در دشت سیستان
وجود ندارد .استفاده از لوله و جریان آب توسط پمپاژ با فشار بیش

از یک امتسفر و یا معادل  ۱۰مرت ارتفاع آب بهعنوان روش رو بسته
و تحتفشار میباشد .چنانچه فشار موردنیاز جریان کمرت از  ۱۰مرت
باشد آنگاه روش انتقال و توزیع بنام روش کمفشار نامیده میشود
(پیری و همکاران.)1393 ،
طرح آبیاری  46هزار هکتاری دشت سیستان در سال  1393به
عنوان یکی از مهمرتین طرحهای آبرسانی در کشور بصورت اجرایی
آغاز گردید ،اعتبار این طرح در مرحله نخست اجرا ،از محل منابع
صندوق ملی به مبلغ  ٥٠٠میلیون دالر و پس از پیرشفت مراحل
اجرایی در مرحله دوم به مبلغ  ٣٥٠میلیون دالر بود .فاز اول این
طرح در سال  1399به بهره برداری رسید و در این مرحله کشاورزان
برخی از مناطق که این طرح در آنها پیادهسازی شده بود شده بود
به اجرای عملیات آبیاری با استفاده از سامانههای آبیاری نوین اقدام
منودند .با توجه به اینکه فناوری آبیاری تحت فشار در منطقه سیستان
درحال اجرا میباشد و کشاورزان در پذیرش این فناوری دچار تردید
میباشند و میتوان گفت عوامل متعددی در پذیرش این فناوری
نوظهور در منطقه مورد مطالعه نقش دارد ،ازاینرو پژوهش حارض
باهدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین
کشاورزان منطقه سیستان با استفاده از مدل الجیت انجام شده است.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘامﻋﯽ

ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻮان ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺸﺎورز ،ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻨﻮع،
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮐﻮدﭘﺎﺷﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر،
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ در
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﴫف آب و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ ،اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﴍﮐﺖ در دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر در رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮان ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از
وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر در ﻧﴩﯾﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ،دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﯾﺪﮐﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺠﺮی ،دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﯾﺪﮐﯽ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻃﺮاح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر

ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری
شکل  -1چارچوب مفهومی عوامل اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری

روش تحقیق

حالت را به خود اختصاص دهد .هدف ازاینگونه رگرسیونها به
دست آوردن احتامل اتفاق افتادن یکی از حاالت متغیر وابسته
بهرشط مشخص بودن مقادیر متغیرهای مستقل میباشد .به
همین دلیل این مدلها را مدلهای احتامل 2مینامند ( Gujaratiو
 .)2009 ،Porterدر مدلهای دوتایی میتوان وقوع متغیر وابسته
را با ( )۱و عدم وقوع آن را با ( )0نشان داد و برای تخمین آنها

در مدلهای رگرسیون مرسوم ،متغیر وابسته بهصورت کمی میباشد
و متغیرهای مستقل ،میتوانند ترکیبی از متغیرهای کیفی و یا کمی
باشند؛ اما در برخی مواقع متغیر وابسته بهصورت کیفی 1است و
ممکن است فقط دو حالت مختلف داشته باشد و یا بیش از دو
نرشیه آب و توسعه پایدار
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از مدلهای احتامل غیرخطی الجیت و یا پروبیت که دارای توابع
توزیع تجمعی  Sشکل هستند ،استفاده کرد.
آزمون اُمنیبوس ،3آزمونی است که ارزیابی کل مدل رگرسیونی
الجستیک را نشان میدهد .بدین معنی که مدل رگرسیونی تا
چه اندازه قدرت تبیین و کارایی دارد .در این آزمون ،آمارۀ خیدو
(مجذور کا) 4در سطح خطای کمرت از  0/05معنیدار است و
ضمن اینکه نشان از برازش مدل دارد ،معنیداری این آزمون
بیانگر آن است که متغیرهای مستقل ،توانایی الزم را در پیشبینی
متغیر وابسته دارند (قربانعل یزاده.)1399 ،
در مدل الجیت از تابع لجیستیک (تابع توزیع تجمعی) با ۷
درجه آزادی و در مدل پروبیت از تابع توزیع تجمعی نرمال
(تابع توزیع تجمعی با بینهایت درجه آزادی) استفاده میشود
( .)2008 ،Baltagiتابع تجمعی الجیت به فرم زیر میباشد:
		
()1
که در آن  Zبهصورت زیر تعریف میشود:
					
()2
Z=Xβ+U
در تابع فوق وقتی متغیرهای مستقل ( )xدر محدوده ∞ -تا ∞+
تغییر میکنند P ،در دامنه  ۰تا  ۱تغییر خواهد کرد و همچنین رابطۀ
بین آنها نیز غیرخطی است و وجود این دو خاصیت در تابع فوق،
مشکل تخمین توسط تابع احتامل خطی را مرتفع میمناید .اما با توجه
به اینکه در تابع فوق P ،نهتنها نسبت به Xها بلکه نسبت به رضایب
تابع ( )β, sنیز غیرخطی است ( sانحراف استاندارد متغیر است که در
جداول خروجی با مناد  seمنایش داده شده است) ،منیتوان آن را با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد .برای اینکه بتوان
آن را با استفاده از ای ن روش برآورد کرد ،به ترتیب زیر عمل میشود.
لگاریتم طبیعی نسبت احتامل که با  Lنشان میدهند را مدل
الجیت مینامند که نهتنها برحسب متغیرهای مستقل خطی است
بلکه برحسب پارامرتها نیز خطی میباشد .در مدل الجیت وقتی
 Pدر دامنه  ۰تا  ۱تغییر میکند L ،در محدوده ∞ -تا ∞ +تغییر
میکند و هرچند که  Lبرحسب متغیرهای مستقل خطی است ولی
 Pغیرخطی است ( Scott longو .)2001 ،Freese
درصورتیکه متغیر وابسته بتواند بیش از دو حالت را به خود
اختصاص دهد ،میتوان از مدل الجیت چندگزینهای استفاده کرد.
تخمین الجیت چندگزینهای 5را میتوان بهعنوان تخمین همزمان مدل
الجیت برای متام مقایسههای ممکن بین مقادیر متغیر وابسته در
نظر گرفت .در حالت کلی اگر متغیر وابسته دارای  jپیامد باشد ،فقط
الزم است که  j-1مدل الجیت تخمین زده شود و سایر رضایب مدل
با استفاده از رضایب تخمین زدهشده به دست میآیند .درصورتیکه
متغیر وابسته دارای jپیامد باشد ،فرم کلی مدل الجیت چندگزینهای را
میتوان بهصورت زیر نوشت ( Scott longو :)2001 ،Freese

در این مطالعه بهمنظور انتخاب منونه مناسب از روش منونهگیری
خوشهای تصادفی استفاده شد .کشاورزان منطقه سیستان جامعه
آماری مطالعه را تشکیل دادند .با توجه به اینکه سیستم آبیاری
تحتفشار در سیستان درحال اجرامیباشد و تاکنون تعداد محدودی
از کشاورزان نسبت به اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع خود
اقدام منودهاند ،لذا کلیه روستاها از سیستم آبیاری نوین برخوردار
نبوده ،به همین دلیل ابتدا تعدادی از این آبادیها (خوشهها)
که در آنها این سیستم در حال اجرا میباشد ،بهصورت تصادفی
انتخاب شدند .در مرحله بعد لیستی از کلیه بهرهبرداران کشاورزی
آبادیهای انتخابشده ،تهیه گردید و تعدادی از کشاورزان هر
آبادی بهصورت تصادفی از  100نفر از کشاورزان ( 50کشاورزی که
اقدام به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در مزارع منودند و  50نفر
از کشاورزان که این طرح در مزارع آنها اجرا نگردیده بود) انتخاب و
اطالعات موردنیاز از آنها با انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در
سال زراعی  ۱۳98-99جمعآوری گردید .ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش از نوع محقق ساخته بوده که با توجه به شاخصها و
مطالعات مرتبط در این حوزه جمعآوری گردیدند .روایی پرسشنامه
توسط اساتید رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل ،مورد تایید قرار
گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ برابر  0/857بدست آمد
که در دامنه قابل قبولی میباشد .متغیرهای مستقل پژوهش شامل
عوامل اجتامعی و اقتصادی اجرای طرحها است و متغیر وابسته
به صورت صفر و یک که بیانگر اجرا و عدم اجرای طرح آبیاری
تحت فشار در مزارع میباشد .در این مطالعه بهمنظور بررسی
عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم آبیاری نوین (تحتفشار) نسبت به
روشهای مرسوم و تعیین جهت تأثیر این عوامل از مدل الجیت
توسط نرمافزار  SPSS24استفاده گردید.
نتایج
• نتایج توصیف جامعه مورد مطالعه
در بخش توصیفی جهت اختصار مقادیر کمرتین و بیشرتین فراوانی
ارائه گردیده است .نتایج این بخش نشان داد که بیشرتین فراوانی در
خصوص تحصیالت کشاورزان مربوط به مقطع سیکل (راهنامیی) با
 25درصد فراوانی و پساز آن دیپلم با  20درصد فراوانی میباشد،
کمرتین فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی باالتر از لیسانس و باالتر از
دیپلم به ترتیب با فراوانی 6و 9درصد میباشد .مالکیت محل فعالیت
نیز گویای آن بود که  80درصد مالکیتها شخصی و  20درصد آنها
اجارهای میباشد .اکرث کشاورزان بین  35-50سال سن داشتند (45
درصد) و تنها  16درصد آنها دارای سن کمرت از  35سال میباشند.
در خصوص مساحت زمین تحت مالکیت کشاورزان ،نتایج نشان داد
که  75درصد آنها بین  1-4هکتار زمین داشتند .از لحاظ تجربه در
فعالیتهای کشاورزی 49 ،درصد آنها کمرت از  10سال تجربه و تنها 4

()3
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

27

ساالرپور ،م .و همکاران

درصد آنها بیش از  30سال در این زمینه تجربه داشتند .نتایج حاصل
از درآمد نیز حاکی از آن بود که  45درصد افراد بیش از  2/5میلیون
تومان 40 ،درصد آنها بین  1-2میلیون و تنها  3درصد آنها کمرت از
 100هزار تومان درآمد داشتند؛ میانگین درآمد براساس میانگین سطح
کشت که در قسمت فوق نیز به آن اشاره شده بدست آمده و بر
حسب میزان کشت هر کشاورز متفاوت میباشد.

میانگین  4/16 ،4/18و  4/13بیشرتین رتبه را دارا بودند و کاهش
هزینههای کارگری ،کاهش مرصف آب و هزینههای مرصفی آب
و کاهش کل هزینههای آبیاری در بلندمدت به ترتیب با میانگین
 2/37 ،1/73و  2/8کمرتین رتبه را در بین عاملهای اقتصادی
دارا بودند .نتیجۀ بهدستآمده از رتبهبندی عاملهای اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار با استفاده از میانگین،
نشان میدهد كه به ترتیب مؤلفههای اجتامعی از قبیل توصیه
کارشناسان و متخصصان فنی به اجرای آبیاری تحتفشار ،ارائه
آموزشهای توجیهی در ارتباط با آبیاری تحتفشار و بازدیدهای
آموزشی از مناطقی که پیشتر آبیاری تحتفشار در آنجا اجراشده
است ،با میانگین  4/32 ،4/56و  4/01باالترین رتبه را دارا بودند
و کمرتین رتبهها به ترتیب مربوط به تبلیغات فروشندگان و
رشکتهای طراح سامانههای آبیاری تحتفشار ،دسرتسی آسان به
فروشگاههای عرضه قطعههای یدکی آبیاری تحتفشار و برخورد
مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار با میانگین 1/56 ،1/46
و  1/65در بین مؤلفههای اجتامعی بودند.

• رتبهبندی عاملهای اقتصادی و اجتامعی
در این مطالعه ،تأثیر عاملهای اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش
فناوری آبیاری تحتفشار که با گویهها و متغیرهای پژوهش و
دیگر بررسیها استخراجشده است ،ازنظر كشـاورزان بررسی شد.
رتبهبندی ایـن گویههـا با استفاده از پاسخهای كشاورزان به آنها
و با میانگینگیری ،صورت گرفته است(جدول  .)1در این بررسی
عاملهای اقتصادی مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار شامل
مؤلفههای کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری
کشاورز و کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با آن به ترتیب با

جدول  -1رتبهبندی عوامل اقتصادی و اجتامعی مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری بر پایه میانگین
مؤلفه

عوامل اقتصادی
میانگین

کافیبودن مقدار تسهیالت بانکی
توان رسمایهگذاری کشاورز
کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با آن
کاهش هزینههای تسطیح زمین
تأمین بهموقع تسهیالت بلندمدت بودن
مدت بازپرداخت وامها
امکان بهرهمندی از تسهیالت بانکی
کاهش هزینههای سمپاشی
قابلیت کشت متنوع
پایینبودن نرخ بهره تسهیالت بانکی
کاهش هزینههای کودپاشی
پایینبودن هزینههای اجرایی آبیاری
تحتفشار
توسعه و افزایش سطح زیر کشت
افزایش میزان تولید در واحد سطح
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی
کاهش کل هزینههای آبیاری در
بلندمدت
کاهش مرصف آب و هزینههای مرصفی آب
کاهش هزینههای کارگری

نرشیه آب و توسعه پایدار

انحراف
معیار

عوامل اجتامعی

رتبه

مؤلفه

1
2
3
4
5

توصیه کارشناسان و متخصصان فنی به اجرای
آبیاری تحتفشار
ارائه آموزشهای توجیهی در ارتباط با آبیاری
تحتفشار
بازدیدهای آموزشی از مناطقی که پیشتر آبیاری
تحتفشار در آنجا اجرا شده
رشکت در دورههای آموزشی مربوط به مدیریت آب
معرفی سامانههای آبیاری تحتفشار در رادیو و تلویزیون
استفاده از تجربههای مثبت دیگران در ارتباط با
آبیاری تحتفشار
اطمینان از وجود امنیت در منطقه
معرفی سامانههای آبیاری تحتفشار در
نرشیههای ترویجی
دسرتسی آسان به خدمات پس از فروش قطعههای
یدکی مربوط به آبیاری تحتفشار
برخورد مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار
برخورد مناسب رشکتهای مجری آبیاری تحتفشار
دسرتسی آسان به فروشگاههای عرضه قطعههای
یدکی آبیاری تحتفشار
تبلیغات فروشندگان و رشکتهای طراح سامانههای
آبیاری تحتفشار

4/18
4/16
4/13
4/01
3/99

0/76
1/24
0/66
1/04
0/98

3/91
3/84
3/80
3/79
3/67
3/32

0/96
1/20
1/12
1/29
1/16
1/17

6
7
8
9
10
11

3/26
3/26
3/04

1/34
1/42
1/53

12
13
14

2/80

1/65

15

2/37
1/73

1/69
1/06

16
17

28

میانگین

4/56

انحراف
معیار

0/94

4/32

1/28

2

4/01

0/96

3

9/95
3/94
3/67

1/01
1/01
1/68

4
5
6

3/24
2/43

1/12
1/64

7
8

2/34

1/67

9

1/65
1/65
1/56

1/22
1/22
0/94

10
11
12

1/46

0/82
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رتبه

1

• بررسی تأثیر مشخصات فردی بر پذیرش فناوری آبیاری
تحتفشار
 ارزیابی کلی مدل :نتایج آزمون اومنیبوس نشان میدهد کهمتغیرهای مدل (سن ،تحصیالت ،مالکیت ،سطح زیر کشت و
درآمد) تا چه اندازه قدرت تبیین و کارایی داشته ،لذا با توجه به
سطح معنیداری مدل ،برازش مدل قابلقبول بوده و در سطح
خطای کمرت از  0/05معنیدار میباشد (جدول .)2
جدول  -3بررسی برازش مدل-تأثیر مشخصات فردی
 بررسی برازش مدل :نتایج جدول ( )3نشان میدهد که مقادیردو آماره برابر  0/710و  0/946بهدستآمده است ،بدین معنی
Nagelkerke R
Cox & Snell R
-2Log
Square
Square
likelihood
که پنج متغیر مستقل (سن ،تحصیالت ،مالکیت ،سطح زیر کشت
و درآمد) توانستهاند بین  71تا  94/6درصد از تغییرات متغیر
0/946
0/710
14/917
وابسته (پذیرش و عدم پذیرش آبیاری تحتفشار) را تبیین کنند.
جدول  -4رضایب رگرسیونی تأثیر مشخصات فردی کشاورزان بر
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون (جدول  )4نیز نشان
پذیرش آبیاری تحتفشار
میدهد که سن بهطور منفی و معنیداری پذیرش آبیاری تحتفشار
Exp(B( Sig. df Wald S.E.
B
را پیشبینی میکند ،بدین معنی که افزایش سن موجب کاهش
0/700 0/012 1 6/382 0/141 -0/356
سن
پذیرش فنآوری آبیاری تحتفشار شده و برعکس آن نیز صادق
است که کاهش سن موجب افزایش پذیرش آبیاری تحتفشار میزان تحصیالت 14/425 0/050 1 3/843 1/362 2/669
میگردد .در خصوص میزان تحصیالت نیز مشاهده شد که تأثیر
نوع مالکیت 0/223 0/437 1 0/605 1/931 -1/502
محل فعالیت
مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار دارد ،نوع مالکیت
محل فعالیت تأثیر منفی بر پذیرش آبیاری تحتفشار داشته ولی سطح زیر کشت 6/121 0/067 1 3/345 0/991 1/812
این تأثیر معنیدار منیباشد .با توجه به اینکه جهت تأثیرات مقدار
مقدار درآمد 1/000 0/291 1 1/115 0/000 0/000
سن ،منفی و تحصیالت ،مثبت بوده ،لذا میتوان گفت با افزایش ماهیانه وامگیرنده
تحصیالت و پایینبودن سن کشاورزان میزان پذیرش فناوری آبیاری
17/818 0/551 1 0/355 4/834 2/880
Constant
تحتفشار افزایش مییابد (جدول .)4
جدول  -2ارزیابی مدل توسط آزمون اوم نیبوس-تأثیر
مشخصات فردی
کای اسکویر دامنه سطح معنیداری
0/000
5
123/713
Step
0/000
5
123/713
Block
0/000
5
123/713
Model

جدول  -5ارزیابی مدل توسط آزمون اوم نیبوس-تأثیر عوامل
اجتامعی و اقتصادی
کای اسکویر دامنه سطح معنیداری
0/000
2
117/430
Step
0/000
2
117/430
Block
0/000
2
117/430
Model

• بررسی تأثیر عوامل اجتامعی و اقتصادی بر پذیرش فناوری
آبیاری تحتفشار
 ارزیابی کلی مدل :بررسی برازش مدل با استفاده از آزمون اومنیبوس نشان داد متغییرهای مورد استفاده در مدل به طور معنی
دار کارایی کافی جهت تبیین مدل را دارند (( )sig≥0/05جدول .)5
 بررسی برازش مدل :نتایج جدول ( )6نشان میدهد کهمقادیر دو آماره ،برابر  0/691و  0/921بهدستآمده است،
بدین معنی که متغیرهای اجتامعی و اقتصادی توانستهاند بین
 69تا  92درصد از تغییرات متغیر پذیرش و عدم پذیرش آبیاری
تحتفشار را تبیین منایند.
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون (جدول  )7نیز نشان
میدهد که از بین دو عامل اجتامعی و اقتصادی؛ عوامل اقتصادی
تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار دارد ،لذا
میتوان گفت با افزایش مؤلفههای اقتصادی از قبیل پایین بودن
نرخ بهره تسهیالت بانکی ،کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی،
توان رسمایهگذاری کشاورز و  ...بین کشاورزان ،میزان پذیرش
فناوری آبیاری تحتفشار افزایش مییابد.
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در بین کشاورزان منطقۀ سیستان

جدول  -6بررسی برازش مدل-تأثیر عوامل اجتامعی و اقتصادی
Nagelkerke R
Cox & Snell R
-2Log
Square
Square
likelihood
0/921
0/691
21/200
جدول  -7رضایب رگرسیونی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتامعی بر
کشاورزان بر پذیرش آبیاری تحتفشار
Exp(B( Sig. df Wald S.E.
B
اقتصادی 1/434 0/003 1 8/532 0/123 0/360
اجتامعی 1/132 0/329 1 0/953 0/127 0/124
0/000 0/000 1 17/570 4/988 -20/907 Constant
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نتیجهگیری و بحث

حاکی از آن بود که از بین دو عامل اجتامعی و اقتصادی؛ عوامل
اقتصادی تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش آبیاری تحتفشار
در بین کشاورزان منطقه سیستان دارد ،از این رو تأثیرگذارترین
مؤلفههای اقتصادی از قبیل پایینبودن نرخ بهرۀ تسهیالت بانکی،
کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری کشاورز و
 ...بین کشاورزان ،بر میزان پذیرش فناوری نوین آبیاری تأثیرگذار
میباشد که نتایج پژوهش حارض با نتایج  Gholamreziو همکاران
( )2014و  )2013( Shahzadiهمخوانی دارد.
ازآنجاییکه عوامل اقتصادی بهعنوان مهمترین گزینه در اجرای
سیستمهای نوین آبیاری در بین کشاورزان شناخته شد و با توجه به
اینکه اینگونه تکنولوژیها توسط افرادی که از سطح سواد بیشرت
و سن پایینتری برخوردار بودند بیشرت موردتوجه قرارگرفته ،لذا
میتوان گفت با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی در منطقه و
اینکه در حال حارض در منطقه سیستان ،سیستم آبیاری تحتفشار
در حال اجرا میباشد ،لذا مسئولین و مجریان مربوطه میبایست
به عوامل اقتصادی (مقدار تسهیالت بانکی ،توان رسمایهگذاری
کشاورز) و اجتامعی مؤثر (به خصوص تحصیالت و سن بهرهبرداران)
بر پذیرش کشاورزان توجه ویژه داشته باشند و ازآنجاییکه سطوح
درآمدی افراد در این منطقه پایین بوده و نیازمند حامیتهای
مالی بیشرت هستند ،میبایست سازو کارهای مناسب جهت رفع
اینگونه محدودیتها با توجه به رشایط کشاورزان مهیا منایند
و با استفاده از آموزشهای علمی و عملی و بهصورت منونهای،
کشاورزان را جهت پذیرش این تکنولوژی ترغیب منایند .از طرفی
با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه ،میبایست گیاهان زراعی
و باغی مناسب با این تکنولوژی و سازگار با محیط را که از لحاظ
اقتصادی نیز دارای کارایی و عملکرد باالتری هستند ،به کشاورزان
معرفی منایند .از آنجایی که در زمان اجرای طرح آبیاری تحت فشار
در منطقه سیستان ،تعداد کمی از کشاورزان نسبت به پذیرش و
اجرای طرح اقدام منوده بودند ،لذا محققین دسرتسی به تعداد منونه
بیشرتی در این ارتباط نداشتند که خود از مهمرتین محدودیتهای
پژوهش حارض میباشد؛ لذا میبایست پس از اجرای کامل طرح،
سایر محققین بر روی تبعات اقتصادی و اجتامعی اجرای آن بر
کشاورزان و تأثیرات زیست محیطی آن در منطقه و حتی تغییر
الگوی کشت ،مطالعات مؤثری انجام دهند.

فرآیند آبیاری یکی از عاملهای تأثیرگذار در بهبود بهرهوری تولیدات
كشاورزی در كشورهای درحالتوسعه ،بهویژه در ایران است و
توسعه ،بهبود و مدیریت كارای آن بهعنوان یكی از زمینههای مهم
توسعه كشاورزی به شامر میآید.
نتایج پژوهش نشان داد برخی از عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش
فناوری نوین آبیاری تحتفشار که در حال اجرا در منطقه سیستان
میباشد ،عبارتاند از کافی بودن مقدار تسهیالت بانکی ،توان
رسمایهگذاری کشاورز و کاهش علف هرز و هزینههای مبارزه با
آن .به طور مشابه در پژوهشهای  )2013( Shahzadiو Regassa
و همکاران ( )2014نیز بیان کردند که منابع مالی و تسهیالت بانكی
از عوامل مهم تأثیرگذار در استفاده از فناوری آبیاری تحتفشار و
رضایتمندی ناشی از بهکارگیری آن میباشد .بررسی عوام ل اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار حاکی از آن بود که
مؤلفههای اجتامعی از قبیل توصیۀ کارشناسان و متخصصان فنی
به اجرای آبیاری تحتفشار ،ارائه آموزشهای توجیهی در ارتباط
با آبیاری تحتفشار و بازدیدهای آموزشی از مناطقی که پیشتر
آبیاری تحتفشار در آنجا اجراشده ،مهمترین عوامل اجتامعی
مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحتفشار میباشند ،به طور مشابه
باللی و همکاران ( )1395نیز بیان کردند که شـركت در دورههای
آموزشـی توجیهی و آشنایی با سودمندیها و محدودیتهای
بهرهگیری از فناوری آبیاری تحتفشار در پذیـرش آن مؤثر میباشد.
نتایج حاصل از جدول رضایب رگرسیون نشان داد که سن بهطور
منفی و معنیداری پذیرش آبیاری تحتفشار را مورد تأثیر قرار
میدهد ،بدین معنی که افزایش سن موجب کاهش پذیرش فناوری
آبیاری تحتفشار شده و برعکس آن نیز صادق است که کاهش سن
موجب افزایش پذیرش آبیاری تحتفشار میگردد (مشابه با نتایج
پژوهش اصالنی ( .)1392در خصوص میزان تحصیالت نیز مشاهده
شد که تحصیالت تأثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش فناوری آبیاری
تحتفشار دارد ،در این راستا  Kalantariو همکاران ( )2010نیز
در تحقیقی که به همین منظور برای شهرستان اردل از توابع استان
چهارمحال و بختیاری انجام داده بودند ،به نتایج مشابهی دست
یافتند .همچنین  Abdulaiو همکاران ( )2011بامطالعهای که در
جنوب غنا انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که کشاورزان با سطح
تحصیالت باالتر ،در مورد وجود و نحوۀ عملکرد فناوریهای مختلف
آبیاری آگاهی بیشرتی دارند .این نتایج توسط  Rossiو همکارانش
( )2016که تحقیقی را در مورد باغداران پرتقال در برزیل انجام
دادند ،نیز ارائه شده است .سایر پژوهشها نیز در مورد تأثیر مثبت
سطح تحصیالت رسپرست خانوار روی پذیرش فناوری آبیاری بحث
کردهاند ( Singhو همکاران2015 ،؛ 2013 ،Shahzadi؛  Vaeziو
 2012 ،Daranو Barseو همکاران .)2010 ،نتایج رگرسیون الجیت
نرشیه آب و توسعه پایدار

پینوشت
1-Qualitative dependent variable
2-Probability models
3-Omnibus Test
4-chi-square
5-Multinomial logit model
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