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عامل های اقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در  

گندم زار های شهرستان همدان

حمید باللی1، حشمت ا... سعدی 2 ، رضا وحدت ادب 3
1- استادیار گروه اقتصاد وكشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2- دانشیار ترویج و آموزش كشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان 
3- دانش آموخته كارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده
در راستای راهبرد توسعه پایدار، آموزش استفاده ی بهینه از منبع های آب بخشی از هدف های اصلی برنامه های دولت 
می باشد. در این میان بخش كشاورزی دارای بیش ترین سهم از مصرف منابع آب در كشور است و افزایش بازده آب با آموزش 
به  این پژوهش  باالیی است.  آبیاری تحت فشار دارای اهمیت بسیار  فناوری  به كارگیری  به ویژه آموزش  شیوه های مختلف 
صورت توصیفی از نوع تحلیل؛ از نظر هدف كاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها میدانی و  هدف اصلی آن بررسی عامل 
های اقتصادی– اجتماعی موثر برپذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان همدان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 
15747 كشاورز گندم كار دارای كشت آبی است كه به صورت تصادفی دو مرحله ای 316 تن از آن به عنوان نمونه با استفاده از 
فرمول كوكران مشخص شد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد كه روایی آن بر پایه نظر سنجی 
اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش كشاورزی اصالح و تایید شد. برای سنجش پایایی آن از ضریب تتای ترتیبی استفاده 
گردید كه برای عامل  های اقتصادی θ =0/85 و برای عامل  های اجتماعی θ =0/82  به دست  آمد. تحلیل داده ها با استفاده 
از نرم افزار SPSS ، تحلیل همبستگی متناسب با نوع متغیرها، بر پایه ضریب های همبستگی كندال، اسپیرمن و پیرسون و 
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری نیز با بهره گیری از مدل رگرسیون الجیت صورت پذیرفت. بر اساس نتیجه ی 
متغیر های سطح تحصیالت، درآمد ناخالص ساالنه كشاورز، دسترسی به تسهیالت مالی و اعتباری، نوع مالكیت زمین و شركت 
در كالس های آموزشی آبیاری بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار دارای تاثیر معنی داری می باشند. در رگرسیون برآورد 
شده، متغیر های توضیحی سن كشاورز، تجربه كاری و نوع منبع تامین آب تاثیر معنی داری بر برآورد احتمال پذیرش فناوری 

آبیاری تحت فشار ندارند.
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مقدمه
فرآینـــد آبیـــاری یكـــی از عامـــل هـــای تاثیرگـــذار در 
ــورهای در  ــاورزی در كشـ ــای كشـ ــره وری تولیدهـ ــود بهـ بهبـ
ـــود  ـــعه، بهب ـــت، و توس ـــران اس ـــژه در ای ـــه وی ـــعه، ب ـــال توس ح
ـــم  ـــای مه ـــه ه ـــی از زمین ـــوان یك ـــه عن ـــت كارای آن ب و مدیری
ـــی،  ـــوی، فرقان ـــد) موس ـــی آی ـــمار م ـــه ش ـــاورزی ب ـــعه كش توس
ــداع  ــه ابـ ــدام بـ ــان اقـ ــی انسـ ــی در پـ ــالیان پـ 1390(. در سـ
فنـــون، ابـــزار و روش هایـــی كـــرده  تـــا مدیریـــت آبیـــاری را 

آســـان كنـــد. 
ــت  ــش رف ــاهد پی ــی ش ــه در دوران كنون ــن ك ــود ای ــا وج ب
چشــم گیــر علــم در عرصــه هــای مختلــف هســتیم، متاســفانه 
ــژه در  ــه وی ــاورزی، ب ــش كش ــا در بخ ــرفت ه ــن پیش ــد ای رون
ــد)پناهی، 1391(.  ــی رس ــر م ــه نظ ــف ب ــاری ضعی ــش آبی بخ
افزایــش شــتابان جمعیــت، جهــان را پیــش روی ســه بحــران 
اساســی یعنــی كمبــود آب و مــواد غذایــی، انــرژی هــای 
ــر و آلودگــی فزاینــده محیــط زیســت قــرار داده  تجدیــد ناپذی
كمبــود  از  ناشــی  هــای  بحــران  )ارغوانــی، 1386(.  اســت 
ــدار،  ــعه پای ــدی در توس ــدی ج ــوان تهدی ــه عن ــای ب ــع ه منب
محیــط زیســت، ســالمت و رفــاه انســان هــا مطــرح مــی باشــد 
)شــاهرودی و چیــذری ،1387(. متخصصــان پیــش بینــی 
ــاس  ــود آب در مقی ــم ب ــده ك ــای آین ــه ه ــه در ده ــد ك ــی كنن م
جهانــی تشــدید خواهــد شــد و بیــش از پیــش ضــرورت وجــود 
 Sayer and Riordan,) ایــن مــاده حیاتــی آشــكار مــی شــود

 .(2000 ; Balali and Viaggi  2011
بســیاری از بررســی هــا نشــان مــی دهنــد كــه اهمیــت 
ــه نظــر مــی رســد كــه  ــوده و ب ــر از بخــش كشــاورزی ب آب فرات
ــوع  ــا موض ــه ب ــی در مقایس ــه آب حت ــوط ب ــای مرب ــش ه چال
تولیــد بخــش كشــاورزی دارای اهمیت بیشــتری اســت)نجفی 
كانــی و زنگانــه، 1392(. اســتفاده ی بهینــه از منبــع هــای آبی 
بخشــی از هــدف هــای اصلــی برنامــه هــای دولــت در راســتای 
راهبــرد توســعه پایــدار مــی باشــد. در ایــن میــان بخــش 
ــای  ــع ه ــرف منب ــهم از مص ــن س ــش تری ــاورزی دارای بی كش
ــا شــیوه هــای مختلــف،  آب مــی باشــد و افزایــش بــازده آب ب
بــه ویــژه توســعه بــه كارگیــری فنــاوری آبیــاری تحــت فشــار، 

ــت.  ــی اس ــیار باالی ــت بس دارای اهمی
در كشــاورزی بــرای آبیــاری كشــتزارها و بــاغ هــا روش 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب ــه اگ ــود دارد، ك ــی وج ــای گوناگون ه

محیــط و بــر پایــه اصــول بهینــه اســتفاده شــوند، مــی تواننــد 
ــازده آبیــاری منجــر شــود )نجفــی و همــكاران،  ــه افزایــش ب ب

 .)1386
ــاورزان  ــه كش ــت ب ــدف الزم اس ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
روش هــای آبیــاری تحــت فشــار و اســتفاده از ایــن روش هــا 
در كشــتزارها آمــوزش داده شــوند. امــا، هــر نــوآوری ویژگــی 
هایــی دارد كــه بــر آهنــگ پذیــرش آن تاثیــر مــی گــذارد. 
ــه  ــال پذیرفت ــک س ــرف ی ــت در ظ ــن اس ــوآوری ممك ــک ن ی
شــود، ولــی پذیــرش نــوآوری دیگــر ممكــن اســت چنــد دهــه 
بــه طــول انجامــد.  همــه ی افــراد یــک نظــام اجتماعــی، 
ــی از  ــه برخ ــد بلك ــی پذیرن ــان نم ــک زم ــوآوری را در ی ــک ن ی
ــه پذیــرش نــوآوری مــی  ــان زودتــر و برخــی دیرتــر اقــدام ب آن
كننــد. آمــوزش مناســب مــی توانــد ایــن ناهماهنگــی هــا را بــه 
ــرای پذیــرش  ــد و حركتــی هماهنــگ ب درســتی برطــرف نمای

ــازد.  ــم س ــا فراه ــاوری ه فن
ـــاده  ـــودمندتر و س ـــاوری را س ـــرد فن ـــران، كارب ـــه كارب ـــر چ ه
ـــت.  ـــد داش ـــه آن خواهن ـــبت ب ـــری نس ـــرش بهت ـــد، نگ ـــر بیابن ت
درجـــه ی ســـودمند دانســـتن و نگـــرش مربوطـــه، منجـــر 
بـــه افزایـــش گرایـــش رفتـــاری شـــده و از ایـــن راه كاربـــر بـــه 
ـــكاران،  ـــه و هم ـــی آورد. )حیدری ـــاوری روی م ـــتفاده از فن اس
1392(. راجـــرز و شـــومیكر پنـــج عامـــل مزیـــت نســـبی، 
ـــل رویـــت  ســـازگاری، آســـانی اســـتفاده، آزمـــون پذیـــری و  قاب
ـــكاران،  ـــش و هم ـــد. )دان ـــی دانن ـــر م ـــرش موث ـــودن را در پذی ب

.)1391
ـــرش  ـــرای پذی ـــرد ب ـــر ف ـــا، ه ـــوآوری ه ـــر ن ـــدل نش ـــه م برپای
ـــش،  ـــامل دان ـــه ش ـــار مرحل ـــاص، چه ـــوآوری خ ـــک ن ـــا رد ی ی
ـــعبانعلی  ـــد )ش ـــد بگذران ـــی را بای ـــم نوای ـــم و ه ـــب، تصمی ترغی
نویـــن هنگامـــی  فنـــاوری  بـــی تردیـــد،  فمـــی، 1383(. 
ــه  ــش از هزینـ ــودمندی آن بیـ ــه سـ ــود كـ ــی شـ ــه مـ پذیرفتـ
ـــای آن باشـــد)تروناتزكی و فلچـــر، 1990(. برخـــی جامعـــه  ه
شناســـان نیـــز رونـــد پذیـــرش فنـــاوری را یـــک فرآینـــد 
ـــی  ـــیم م ـــه تقس ـــج مرحل ـــه پن ـــد و آن را ب ـــی دانن ـــری م یادگی

كننـــد.
بـــر ایـــن پایـــه: در مرحلـــه ی اول، كشـــاورزان از روش 
تولیـــد جدیـــد )فنـــاوری جدیـــد( بـــی اطـــالع هســـتند؛ در 
ـــد از طریـــق منبـــع هـــای  ـــه دوم، از وجـــود فنـــاوری جدی مرحل
ـــی،  ـــای گروه ـــانه ه ـــاورزان، رس ـــایر كش ـــه س ـــف از جمل مختل
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ـــاورزی،  ـــای كش ـــاده ه ـــندگان نه ـــاورزی، فروش ـــان كش مروج
ـــوم،  ـــه س ـــوند؛ در مرحل ـــی ش ـــاورزی آگاه م ـــان كش و كارشناس
كشـــاورزان از راه منبـــع هـــای آموزشـــی از قبیـــل كشـــت 
ــه از  ــاورزان كـ ــایر كشـ ــا سـ ــت بـ ــی، صحبـ ــای نمایشـ زارهـ
فنـــاوری جدیـــد اســـتفاده كـــرده انـــد و ســـایر روش هـــا بـــه 
ـــاورزان  ـــه، كش ـــن مرحل ـــد؛ در چهارمی ـــی پردازن ـــی آن م ارزیاب
ــد  ــه روش تولیـ ــود را بـ ــزارع خـ ــی از مـ ــت بخشـ ــن اسـ ممكـ
ــاوری جدیـــد( اختصـــاص دهنـــد؛ و در مرحلـــه  جدیـــد )فنـ
بعـــد، در صورتـــی كـــه روش تولیـــد جدیـــد بهتـــر باشـــد 
ـــی  ـــه كار م ـــد و ب ـــی پذیرن ـــل م ـــور كام ـــه ط ـــاورزان آن را ب كش

ــكاران، 1393(.   ــر و همـ ــی فـ گیرند)عرفانـ
در ایـــران بررســـی هـــای زیـــادی راجـــع بـــه پذیـــرش 
فنـــاوری آبیـــاری تحـــت فشـــار و عامـــل هـــای موثـــر بـــر آن 
صـــورت گرفتـــه اســـت. در تحقیقـــی كـــه توســـط جاللیـــان 
ــای  ــام هـ ــا نظـ ــذاری هـ ــل اثرگـ ــوان تحلیـ ــا عنـ )1391(، بـ
ــاورزی در  ــرداران كشـ ــره بـ ــت بهـ ــر وضعیـ ــن بـ ــاری نویـ آبیـ
ــه گیـــری  ــام شـــد، چنیـــن نتیجـ ــده انجـ ــتان خدابنـ شهرسـ
گردیـــد كـــه بـــا اجـــرای طـــرح آبیـــاری تحـــت فشـــار؛ ســـطح 
ــد  ــزان درآمـ ــار، میـ ــرد در هكتـ ــن عملكـ ــت، میانگیـ زیركشـ
ـــوالت  ـــت محص ـــرف آب و كیفی ـــره وری مص ـــرداران، به ـــره ب به

تولیـــدی افزایـــش یافتـــه اســـت. 
رضایــت  افزایــش  موجــب  هــا  شــاخص  ایــن  بهبــود 
تثبیــت  و  زایــی  اشــتغال  و  درآمــد  افزایــش  كشــاورزان، 
ــاهزاده  ــت. ش ــده اس ــرت ش ــزه مهاج ــش انگی ــت و كاه جمعی
)2013(، در مطالعــه ی دیگــری بــا عنــوان عامــل هــای موثــر 
ــاورزان،  ــیله ی كش ــه وس ــار ب ــت فش ــاری تح ــرش آبی ــر پذی ب
ــالت،  ــای تحصی ــه متغیره ــود ك ــری نم ــه گی ــه نتیج ــن گون ای
ــاالنه  ــد س ــی و درآم ــهیالت بانك ــن، تس ــدازه زمی ــت، ان مالكی
كشــاورز تاثیــر معنــی داری بــر پذیــرش فنــاوری آبیــاری 
تحــت فشــار دارنــد. ایــن تحقیــق نشــان مــی دهــد كــه تاثیــر 
تســهیالت بانكــی موثرتــر از دیگــر عامــل هــا اســت. در تحقیق 
دیگــری كــه توســط فــرج الــه حســینی و ده یــوری)1391(، بــا 
ــارات  ــتفاده از اعتب ــر اس ــر ب ــای موث ــل ه ــی عام ــوان بررس عن
بانكــی در طــرح هــای آبیــاری تحــت فشــار در اســتان اصفهــان 

ــد.  ــام ش انج
ـــری  ـــه كارگی ـــرای ب ـــرایط الزم ب ـــود ش ـــه وج ـــن مطالع در ای

آبیـــاری تحـــت فشـــار و میـــزان آب موجـــود از مهـــم تریـــن 
بانكـــی و  عامـــل هـــای موثـــر در اســـتفاده از اعتبـــارات 
بكارگیـــری فنـــاوری آبیـــاری تحـــت فشـــار بیـــان شـــده 
انـــد. اعظمـــی و همـــكاران )1391(، در بررســـی رضامنـــدی 
ــه در  ــار كـ ــای تحـــت فشـ ــامانه هـ ــرای سـ ــاورزان در اجـ كشـ
اســـتان كرمانشـــاه صـــورت گرفتـــه اســـت اشـــاره كـــرده انـــد 
كـــه ســـطح تحصیـــالت، پیشـــینه ی بهـــره بـــرداری، هزینـــه 
ی راه انـــدازی سیســـتم، شـــركت در كالس هـــای تخصصـــی 
آبیـــاری تحـــت فشـــار و درآمـــد از جملـــه عامـــل هـــای 
موثـــر بـــر نگـــرش كشـــاورزان در پذیـــرش ســـامانه هـــای 
ــكاران)1389(،  ــی و همـ ــند. تقوایـ ــی باشـ ــار مـ ــت فشـ تحـ
ـــور)1388(  ـــی و احمدپ ـــكاران )1388(، صبوح ـــال و هم كهنس
و بخشـــوده)1387( نیـــز در پژوهـــش هـــای جداگانـــه بـــه 
ـــار  ـــت فش ـــاری تح ـــرش آبی ـــر پذی ـــر ب ـــای موث ـــل ه ـــی عام بررس

ــد.  ــه انـ ــت آب پرداختـ و مدیریـ
ــز  ــا نیـ ــی هـ ــن بررسـ ــده از ایـ ــت آمـ ــه دسـ ــه ی بـ نتیجـ
ـــر  ـــت ب ـــهیالت ارزان قیم ـــت تس ـــودن پرداخ ـــر ب ـــر موث ـــد ب تاكی
ـــد.  ـــار دارن ـــت فش ـــاری تح ـــاوری آبی ـــتفاده از فن ـــرش و اس پذی
ـــكاران)2014(،  ـــز، رگاس و هم ـــی نی ـــای خارج ـــی ه در بررس
در مطالعـــه پذیـــرش فنـــاوری آبیـــاری نویـــن در كشـــور غنـــا  
ـــه  ـــتن ب ـــی نداش ـــای دسترس ـــر ه ـــه متغی ـــد ك ـــرده ان ـــاره ك اش
منبـــع هـــای مالـــی، ریســـک قیمتـــی بـــاالی محصـــوالت و 
ـــر  ـــای موث ـــل ه ـــه عام ـــازمانی از جمل ـــای س ـــت ه ـــود حمای نب
بـــر عـــدم پذیـــرش فنـــاوری آبیـــاری تحـــت فشـــار در ایـــن 
ـــكاران)2010(،  ـــو و هم ـــن، دون ـــم چنی ـــند. ه ـــی باش ـــور م كش
گومـــز)2006(،  و  ریزگـــو  و   )2009( همـــكاران  و  هنینـــگ 
ــا  تاثیـــر سیاســـت هـــای  نیـــز بررســـی هایـــی در ارتبـــاط بـ
اقتصـــادی در مدیریـــت آب و پذیـــرش فنـــاوری آبیـــاری 

تحـــت فشـــار انجـــام داده انـــد. 
بـــا توجـــه بـــه آن چـــه مطـــرح شـــد، مـــدل مفهومـــی بـــه 
كار رفتـــه در ایـــن بررســـی شـــامل عامـــل هـــای اقتصـــادی و 
اجتماعـــی موثـــر بـــر پذیـــرش آبیـــاری تحـــت فشـــار بـــوده و 
ـــی  ـــدف اصل ـــت. ه ـــده اس ـــان داده ش ـــگاره ی1 نش ـــب ن در قال
ـــه بنـــدی عامـــل هـــای اقتصـــادی-  ـــن تحقیـــق بررســـی و رتب ای
ـــار  ـــت فش ـــاری تح ـــاوری آبی ـــرش فن ـــر پذی ـــر ب ـــی موث اجتماع

ـــد.  ـــی باش ـــدان م ـــتان هم در شهرس
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جمله  رآمد ازدینه ی راه اندازی سیستم، شرکت در کالس های تخصصی آبیاری تحت فشار و بهره برداری، هز یپیشینهتحصیالت، 
 (، کهنسال و همکاران9831)و همکارانتقوایی  د.نمی باشهای تحت فشار سامانهموثر بر نگرش کشاورزان در پذیرش  هایعامل

موثر بر پذیرش آبیاری  هایاملجداگانه به بررسی ع هایپژوهش( نیز در 9831بخشوده)( و 9833(، صبوحی و احمدپور)9833)
نیز تاکید بر موثر بودن پرداخت تسهیالت ارزان قیمت  هابررسیاز این  دست آمدهبهنتایج تحت فشار و مدیریت آب پرداخته اند. 

مطالعه پذیرش (، در 4192)رگاس و همکارانخارجی نیز،  هایبررسیدر د. نآبیاری تحت فشار دار فناوریبر پذیرش و استفاده از 
 باالیمالی، ریسک قیمتی  منبع هایبه  نداشتن دسترسیاشاره کرده اند که متغیر های  در کشور غنا فناوری آبیاری نوین 

. در این کشور می باشند آبیاری تحت فشارفناوری  پذیرشعدم موثر بر از جمله عامل های  محصوالت و نبود حمایت های سازمانی
 تاثیردر ارتباط با   هاییبررسینیز (، 4112)( و ریزگو و گومز4111هنینگ و همکاران ) (،4191دونو و همکاران) ،چنین هم

مدل با توجه به آن چه مطرح شد، آبیاری تحت فشار انجام داده اند.  فناوریسیاست های اقتصادی در مدیریت آب و پذیرش 
 نگاره یاقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار بوده و در قالب  عامل هایشامل  بررسیکار رفته در این همفهومی ب

 فناوریاجتماعی موثر بر پذیرش  -اقتصادی هایاملهدف اصلی این تحقیق بررسی و رتبه بندی ع نشان داده شده است.( 9)
 آبیاری تحت فشار در شهرستان همدان می باشد. 

 
 

 
نگاره1-  مدل نظری عامل های اقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار آبیاری تحت فشار فناوریاجتماعی موثر بر پذیرش  مدل نظری عامل های اقتصادی و – 9نگاره 

گسـتره زمیـن هـای زراعی آبی شهرسـتان همـدان 29597 
هكتـار اسـت كـه از آن 14846 هكتـار مجهـز بـه سـامانه هـای 
آب  كل  از   1392 سـال  در  باشـد.  مـی  فشـار  تحـت  آبیـاری 
مصرفـی سـالیانه در شهرسـتان همـدان، 94/3 درصـد آن در 
بخـش كشـاورزی مصـرف مـی شـود )وزارت نیـرو، 1392(، كه 
درصـد قابـل توجهـی از ایـن حجـم آب مصرفـی بدلیـل پاییـن 
بـودن بـازده شـبكه هـای انتقـال و همچنیـن مصـرف آب در 
سـطح كشـتزارها از چرخـه ی تولیـد خـارج شـده و هـرز مـی 
رود. بـازده آبیـاری به روش های سـنتی در كشـور از 35 درصد 
بارانـی  كـه در روش  اسـت  ایـن در حالـی  كنـد،  نمـی  تجـاوز 
عمـل كـرد آبیـاری حـدود 70 درصـد و بـازده آبیـاری بـه روش 
قطـره ای در حـدود 95 درصـد اسـت )عبدالملكـی و چیذری، 
1387(. منطقـی اسـت كـه افزایـش بازدهـی اسـتفاده از آب 
بـا توسـعه سـامانه هـای آبیـاری تحـت فشـار نقـش مهمـی در 
حفـظ منابـع آب، افزایـش تولیـد و امنیت غذایی ایفـا می كند 

)تقوایـی و همـكاران، 1389(.

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر هـدف كاربردی اسـت و از نظـر ماهیت 
كمـی اسـت كـه افزون بـر اسـتفاده از اطالعـات كتابخانـه ای از 
پرسشـنامه نیـز بـرای گـرد آوری داده ها در آن اسـتفاده شـده 
اسـت. بـرای انجام ایـن تحقیق در آغـاز، منبع هـا و تحقیقات 
قبلـی كـه هـم سـو بـا موضـوع ایـن پژوهـش هسـتند بررسـی 

. ند شد
سـپس عامـل هـای اجتماعـی و اقتصـادی موثر بـر پذیرش 
فنـاوری آبیـاری تحـت فشـار بر پایـه نظریـه ها و بررسـی های 
پیشـین شناسـایی شـدند و مدل نظـری تحقیق طراحی شـد. 
تحلیـل   ،  SPSS افـزار  نـرم  از  اسـتفاده  بـا  هـا  داده  تحلیـل 
همبسـتگی متناسـب بـا نـوع متغیرهـا، بـر پایـه ضریـب هـای 
همبسـتگی و بررسـی عامـل هـای موثـر بـر پذیـرش فنـاوری 
آبیـاری نیـز بـا بهـره گیـری از مـدل رگرسـیون الجیـت صورت 

پذیرفـت.  

عامل های اقتصادی و اجتماعی ...
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شماره 37، تابستان 1395

پرسشنامه تحقیق بر پایه مدل نظری تهیه شد و داده های 
مورد نیاز از طریق كشاورزان گردآوری شد. روایی پرسشنامه 
آموزش  و  ترویج  گروه  علمی  هیات  اعضای  نظرسنجی  برپایه 
كشاورزی دانشگاه بوعلی سینا بررسی و تایید شد. هم چنین، 
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب تتای ترتیبی استفاده 
شد كه برای سنجش عامل های اقتصادی)18 پرسش( برابر با 
θ =0/85 و برای سنجش عامل های اجتماعی)12 پرسش( برابر  
θ =0/82  به دست آمد. جامعه آماری 15747 كشاورز گندم كار 
شهرستان همدان بود و شمار نمونه ازطریق روش كوكران 316  
نفر تعیین شد. در مرحله ی نمونه گیری در آغاز با استفاده از 
روش نمونه گیری تصادفی، شمار 16 روستا از بین روستاهای 
ها  نمونه  بعدی  مرحله  در  و  شدند  انتخاب  همدان  شهرستان 
از روستاهای تعیین شده به صورت تصادفی  پایه جدول 1  بر 
از بین كشاورزان گندم كار سال زراعی 93-1392 تعیین شدند.  

یافته ها
ایـن  میانگیـن سـن كشـاورزان در نمونـه تعییـن شـده در 

تحقیـق 38/9 سـال بـود و رده سـنی21 تـا 30 سـال بـا 25/3 
درصـد بیشـترین فراوانـی را در بیـن گـروه هـای سـنی مختلف 
داشـت. سـطح تحصیـالت بیـن بـی سـواد تـا كارشـناس بـود. 
سـطح تحصیـالت 98 تـن)31 درصـد( راهنمایـی بـود. سـطح 
تجربه و سـابقه ی كشـاورزانی كه در این تحقیق مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه انـد بیـن 1 سـال تـا 70 سـال و میانگیـن پیشـینه 
ی كشـاورزی در ایـن تحقیـق 20/2 سـال بـود. سـطح درآمـد 
سـاالنه كشـاورزان بیـن 40 میلیـون تـا 2 میلیـارد ریـال متغیر 
بـود. میانگیـن درآمـد سـاالنه 408/2 میلیـون ریـال بـود. از 
نظـر دسـت رسـی بـه مركـز خدمـات، 236 تـن )74/4 درصـد( 
دسـت رسـی داشـته انـد و 51 تـن )16/9 درصد( دسـت رسـی 
نداشـتند. در بیـن نمونـه هـای مورد بررسـی 74 تـن در كالس 
هـای آموزشـی مربـوط بـه آبیـاری تحـت فشـار شـركت كـرده 
انـد. ایـن شـمار 23/41 درصد از حجم كل نمونه ها را تشـكیل 
داد. از كشـاورزانی كـه از آبیـاری تحـت فشـار اسـتفاده كـرده 
انـد، 45 تـن )28/5 درصـد( در كالس هـای آموزشـی شـركت 
كـرده انـد. شـمار نیـروی كار خانوادگـی كـه روی یـک هكتـار 
زمیـن فعالیـت می كننـد بین 1 تا 5 تن اسـت. میانگین شـمار 
نیـروی كار خانوادگـی شـاغل بر یـک هكتار زمین 2 تن اسـت. 
دویسـت و بیسـت و هفـت تـن، )8/71 درصـد( از كشـاورزان 
بـه بـرق در كشـت زارهـا دسـت رسـی داشـتند و نزدیـک بـه 
24 درصـد از نمونـه هـا از گازوییـل در گنـدم زار خـود اسـتفاده 
مـی كردنـد. كمینـه ی تولیـد گنـدم در بیـن كشـاورزانی كـه از 
ایـن روش اسـتفاده كـرده انـد 3 تـن در هكتـار بـود و بیشـینه 
ی گنـدم تولیـدی در بیـن كشـاورزان11 تـن در هكتـار بـود. 
ایـن كشـاورزان 6/54 تـن در  بیـن  میانگیـن تولیـد گنـدم در 
هكتـار بـود. شـمار بارهـای آبیـاری زمیـن توسـط كشـاورزان 
نمونـه بیـن 3 تـا 11 بـار و بیـش تریـن فراوانـی 6 بـار در فصـل 
زراعـی بـود كـه 22/5 درصـد از حجـم فراوانـی نمونـه هـا را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت. در بیـن زمین هایی كـه از آبیاری 
تحت فشـار اسـتفاده می كنند، میانگین شـمار آبیـاری اندكی 
بیـش از  6 بـار اسـت و در بیـن زمین هایـی كـه از روش آبیاری 
سـنتی اسـتفاده می-كردنـد، میانگین شـمار آبیاری شـش بار 
بـود. نیمـی از كشـاورزانی كـه در این تحقیق شـركت كـرده اند 
از آبیـاری تحـت فشـار و نیـم دیگـر از روش آبیـاری غرقابـی 
اسـتفاده كـرده انـد. كشـاورزان هزینـه هـای ناشـی از اجـرای 
آبیـاری تحـت فشـار در زمیـن هـای خـود را از سـه راه دریافت 

جدول1-  توزیع فراوانی جامعه آماری گندم كار  و نمونه ها 
در روستاهای شهرستان همدان

نام روستا

دشته
خیرآباد

بركت آباد
شیرین آباد

قوزلیجه
هیزج

عبدالرحیم
كوزره
نهران

بهرام آباد
امزاجرد

ده پیاز
علی آباد

گنبد
سرخ آباد

یكانه
جمع

فراوانی

23
28
16
20
18
13
17
16
18
18
27
13
20
28
22
19

316

درصد فراوانی 

7/3
8/9
5/1
6/3
5/7
4/1
5/4
5/1
5/7
5/7
8/5
4/1
6/3
8/9

7
6

100

ماخذ: یافته های تحقیق



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 90

وام، اسـتفاده از پـس انـداز شـخصی و یـا بـه صـورت تلفیقـی 
از هـردو روش تامیـن كـرده انـد. میانگیـن هزینـه ای كـه برای 
اجـرای آبیـاری تحت فشـار در یک هكتار زمین صـورت گرفته 
اسـت 48164700 ریـال اسـت و میانگیـن هزینـه هـای تعمیر 
سـامانه هـای آبیـاری تحـت فشـار1800000 ریـال در هكتـار 

بود. 
در ایـن مطالعـه، تاثیـر عامـل هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
موثـر بـر پذیـرش فناوری آبیـاری تحت فشـار با گویـه هایی كه 
بـر پایـه مدل مفهومی و دیگر بررسـی ها سـتخراج شـده اسـت 
از نظـر كشـاورزان بررسـی شـد. رتبـه بنـدی ایـن گویـه هـا بـا 

اسـتفاده پاسـخ هـای كشـاورزان بـه ایـن گویه هـا و با اسـتفاده 
از ضریـب تغییـرات مـورد رتبـه بنـدی قـرار گرفتـه اسـت. در 
ایـن بررسـی عامـل هـای اقتصـادی موثـر بـر پذیـرش فنـاوری 
 .)2 بررسـی شـدند)جدول  گویـه  بـا 18  فشـار  تحـت  آبیـاری 
بـا توجـه بـه رتبـه بنـدی صـورت گرفتـه بـا اسـتفاده از ضریـب 
تغییـرات در بخـش عامـل هـای اقتصادی، كاهـش مصرف آب 
بـا ضریـب تغییـرات0/176 در رتبـه ی اول قـرار گرفتـه اسـت. 
دومیـن عامل اقتصـادی تاثیرگذار بـر پذیرش فنـاوری آبیاری 
تحـت فشـار، كاهـش هزینـه هـای تسـطیح زمیـن اسـت كـه 

دارای ضریـب تغییراتـی معـادل0/260 مـی باشـد. 

)CV( جدول2-  رتبه بندی عامل های اقتصادی و اجتماعی بر پایه ضریب تغییرات

عامل

عامل های اقتصادی:  
مصرف آب و صرفه جویی در هزینه های آبیاری

هزینه های تسطیح زمین
دارا بودن توان سرمایه گذاری توسط كشاورز برای اجرای سامانه تحت فشار

هزینه های مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار
كافی بودن میزان وام مربوط به آبیاری تحت فشار

 قابلیت كشت متنوع
هزینه های مربوط به وجین علف هرز 

نرخ بهره وام های بانكی مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار
تامین به هنگام تسهیالت مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار

مهلت باز پرداخت وام های مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار
امكان بهره مندی از تسهیالت مربوط به اجرای آبیاری تحت فشار

تولید و درآمد حاصل از برداشت
هزینه های آبیاری در بلند مدت

هزینه های كارگری
هزینه های سم پاشی
هزینه های كودپاشی

امكان زیر كشت آبی بردن زمین های بیشتر و افزایش درآمد
 كیفیت تولید 

عامل های اجتماعی:
اطمینان از وجود امنیت در منطقه

ارائه آموزش های توجیهی در ارتباط با آبیاری تحت فشار
تبلیغات فروشندگان و شركت های طراح سامانه  های آبیاری تحت فشار

برخورد مناسب شركت های مجری آبیاری تحت فشار
دسترسی آسان به فروشگاه های عرضه قطعه های یدكی آبیاری تحت فشار

توصیه كارشناسان و متخصصان فنی به اجرای آبیاری تحت فشار
دسترسی آسان به خدمات پس از فروش قطعه های یدكی مربوط به آبیاری تحت فشار

شركت در دوره هایآموزشی مربوط به مدیریت آب
استفاده از تجربه های مثبت دیگران در ارتباط با آبیاری تحت فشار

معرفی سامانه های آبیاری تحت فشار در رادیو و تلوزیون
معرفی سامانه های آبیاری تحت فشار در نشریه های ترویجی

بازدید های آموزشی از مناطقی كه پیشتر آبیاری تحت فشار در آنجا اجرا شده است

میانگین

4/67
4/20
4/10
3/99
4/23
4/17
4/22
4/24
4/22
4/19
4/16
4/08
4/05
3/91
3/65
3/53

3/370
4/58

4/35
3/80
3/62
3/64
3/74
3/91
3/63
3/67
4/02
3/56
3/48
3/42

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

انحراف معیار

0/824
1/093
1/084
1/128
1/255
1/258
1/282
1/307
1/319
1/323
1/386
1/386
1/404
1/413
1/624
1/626
1/633
4/071

0/993
1/221
1/260
1/296
1/357
1/443
1/372
1/519
1/670
1/544
1/561
1/620

ضریب تغییرات

0/176
0/260
0/264
0/282
0/296
0/301
0/303
0/308
0/312
0/315
0/333
0/339
0/346
0/361
0/444
0/460
0/484
0/888

0/214
0/321
0/348
0/356
0/362
0/369
0/377
0/413
0/415
0/425
0/448
0/473
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سـومین عامـل اقتصـادی تاثیرگـذار بـر پذیـرش تكنولوژی 
آبیـاری تحـت فشـار، متغیـر دارا بـودن تـوان سـرمایه گـذاری 
توسـط كشـاورزان بـرای اجـرای سیسـتم تحـت فشـار اسـت 
كـه ضریـب تغییـرات آن 0/264 اسـت. ضمـن این كـه افزایش 
آخـر  رتبـه ی  در  تغییـرات 0/888  بـا ضریـب  تولیـد  كیفیـت 
عامـل هـای اقتصـادی موثـر بـر پذیـرش آبیـاری تحـت فشـار 

قـرار گرفتـه اسـت. 
نتیجــه ی بــه دســت آمــده از رتبــه بنــدی عامــل هــای 
اجتماعــی موثــر بــر پذیــرش فنــاوری آبیــاری تحــت فشــار بــا 
اســتفاده از ضریــب تغییــرات نشــان مــی دهــد كــه اطمینــان از 
وجــود امنیــت در منطقــه بــا ضریــب تغییــرات 0/214 در رتبــه 
ی نخســت عامــل هــای اجتماعــی موثــر بــر پذیــرش آبیــاری 
ــا  ــی ب ــای توجیه ــوزش ه ــه ی آم ــر ارای ــار و متغی ــت فش تح
هــای  عامــل  دوم  ی  رتبــه  در   0/321 تغییــرات  ضریــب 
ــت  ــاری تح ــاوری آبی ــرش فن ــر پذی ــذار ب ــر گ ــی تاثی اجتماع
فشــار در منطقــه مــورد بررســی قــرار دارنــد. متغیــر تبلیغــات 
فروشــندگان نیــز بــا ضریــب تغییــرات 0/348 در رتبــه ی 

ســوم ایــن اولویــت بنــدی اســت. ضمــن ایــن كــه بازیــد هــای 
ــار  ــت فش ــاری تح ــتر آبی ــه پیش ــی ك ــكان های ــی از م آموزش
ــای  ــل ه ــر عام ــه ی آخ ــت در رتب ــه اس ــورت گرفت ــا ص در آنج
اجتماعــی موثــر بــر پذیــرش آبیــاری تحــت فشــار قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
ـــا  ـــر ه ـــن متغی ـــتگی بی ـــه همبس ـــی رابط ـــور بررس ـــه منظ ب
ــای ســـن كشـــاورزان، ســـطح تحصیـــالت  ــامل متغیرهـ شـ
ــاری تحـــت  ــاوری آبیـ ــا پذیـــرش فنـ ــان بـ ــه كاری آنـ و تجربـ
ـــر  ـــتگی كرام ـــب همبس ـــر از ضری ـــوع متغی ـــا ن ـــب ب ـــار متناس فش
ـــر  ـــد. ب ـــتفاده ش ـــپیرمن اس ـــه ای اس ـــتگی رتب ـــب همبس و ضری
پایـــه نتایـــج بـــه دســـت آمـــده از بررســـی هـــا، بیـــن متغیـــر 
ــرش  ــا  پذیـ ــان بـ ــالت آنـ ــزان تحصیـ ــاورزان و میـ ــن كشـ سـ
آبیـــاری تحـــت فشـــار رابطـــه معنـــی داری وجـــود نداشـــت، 
امـــا، متغیـــر تجربـــه كاری در ســـطح 5 درصـــد دارای رابطـــه 
ــار  ــت فشـ ــاری تحـ ــاوری آبیـ ــرش فنـ ــا پذیـ ــی داری بـ معنـ

 .) r =0/26 و P =0/04(داشـــت

جدول3-  خالصه تحلیل همبستگی متغیر های تحقیق و  پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار

متغیر 

درآمد ناخالص ساالنه كشاورز
سطح زیر كشت

نیروی كار خانوادگی
دسترسی به تسهیالت مالی و اعتباری

نوع منبع تامین آب
مالكیت زمین

دسترسی به مراكز خدمات ترویجی
شركت در كالس های آموزشی آبیاری

ضریب همبستگی 

اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

كرامر
كرامر
كرامر 
كرامر

 r

0/723
0/658
0/125
0/795
0/351
0/789
0/821
0/765

P

0/000
0/049
0/522
0/023
0/448
0/000
0/000
0/004
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هـای  متغیـر  بیـن  همبسـتگی  رابطـه  بررسـی  ایـن  در 
اقتصـادی و پذیـرش فناوری آبیاری تحت فشـار نیز متناسـب 
بـا نـوع متغیـر هـا بـا بهـره گیـری از  ضریـب هـای همبسـتگی 
صـورت  اسـپیرمن  ای  رتبـه  همبسـتگی  ضریـب  و  كنـدال 
ایـن تحقیـق  كـه در  اقتصـادی  پذیرفتـه اسـت. متغیـر هـای 
بررسـی شـدند، شـامل متغیـر هـای درآمـد ناخالـص سـاالنه 
كشـاورز، سـطح زیـر كشـت، نیـروی كار خانوادگی، دسترسـی 
به تسـهیالت مالـی و اعتباری، نوع منبع تامیـن آب و مالكیت 

زمیـن بودنـد. 
كـه در  گونـه  اقتصـادی همـان  بـا متغیـر هـای  ارتبـاط  در 
جـدول 3 نشـان داده شـده اسـت، بیـن متغیـر هـای درآمـد 
ناخالـص سـاالنه كشـاورز، مالكیـت زمین، سـطح زیر كشـت و 
دسترسـی بـه تسـهیالت مالـی و اعتبـاری بـا پذیـرش فناوری 
آبیـاری رابطـه معنـی داری مشـاهده شـد. متغیر هـای در آمد 
سـاالنه كشـاورز و مالكیـت زمیـن در سـطح احتمالـی 1 درصد 
تسـهیالت  بـه  و دسترسـی  زیـر كشـت  هـای سـطح  متغیـر  و 
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مالـی و اعتبـاری در سـطح احتمالـی 5 درصـد معنـی دار مـی 
باشـند.  ولـی بیـن دیگر متغیر ها شـامل نیـروی كار خانوادگی 
دارای  آبیـاری  فنـاوری  پذیـرش  بـا  آب  تامیـن  منبـع  نـوع  و 
بیـن  همبسـتگی  بررسـی  باشـند.  نمـی  داری  معنـی  رابطـه 
متغیـر هـای ترویجـی و پذیـرش فنـاوری آبیـاری تحـت فشـار 
نشـان مـی دهـد كـه بیـن متغیـر دسترسـی بـه مراكـز خدمـات 
ترویجـی و پذیـرش آبیـاری تحـت فشـار، ضریـب همبسـتگی 
معـادل r =0/821 محاسـبه شـده اسـت كـه در سـطح احتمالی 
بررسـی  چنیـن  هـم  باشـد.  مـی  دار  معنـی  درصـد   P  =0/01
رابطـه همبسـتگی بین متغیر شـركت در كالس های آموزشـی 

آبیـاری بـا پذیـرش آبیاری تحت فشـار نیز گویای وجـود رابطه 
معنـی دار در سـطح احتمالـی 5 درصـد دارد. 

همزمـان  نقـش  بررسـی  منظـور  بـه  مطالعـه  ایـن  در 
متغیرهـای مسـتقل بـر پذیـرش فنـاوری آبیاری تحت فشـار و 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا و بیـان میـزان اثـر هر یـك در پذیرش 
آن از مـدل الجیـت اسـتفاده گردیـد. خالصـه نتایـج حاصل از 
تخمیـن عوامـل موثـر بر پذیرش فنـاوری آبیاری تحت فشـار و 
احتمـال اثـرات نهایی هـر یک از متغیـر ها بر پذیـرش فناوری 

در جـدول 4 ارایـه شـده اسـت. 

جدول4-  ضرایب تخمین مدل رگرسیون الجیت در مورد عامل های موثر بر پذیرش

متغیر 

سن
سطح تحصیالت

تجربه كاری
درآمد ناخالص ساالنه كشاورز

دسترسی به تسهیالت مالی و اعتباری
نوع منبع تامین آب

مالكیت زمین
شركت در كالس های آموزشی آبیاری

ضریب 

-0/309
**0/289
-0/401

**0/546
*0/732
0/536

**0/236
**0/025

اثر نهایی

0/059
0/025**

0/125
0/129**

0/0956**
0/0235
0/325**

0/0124**

خطای معیار

0/231
0/156
0/508
0/425
0/289
0/825
0/496

0/0158

خطای معیار

0/045
0/0384
0/0189
0/0058
0/106

0/0187
0/118

0/0089

ماخذ: نتایج تحقیق  *  و **   به ترتیب معنی داری در سطح یک درصد، پنج درصد 

بـر این پایه، متغیر های سـطح تحصیـالت، درآمد ناخالص 
سـاالنه كشـاورز، دسترسـی بـه تسـهیالت مالـی و اعتبـاری، 
نـوع مالكیـت زمیـن و شـركت در كالس های آموزشـی آبیاری 
بـر احتمـال پذیرش فنـاوری آبیاری تحت فشـار نقـش دارند. 
ضریـب متغیر درآمد ناخالص سـاالنه كشـاورز در مدل الجیت 
پذیـرش فنـاوری 0/546 برآورد گردیده و در سـطح 5 درصد از 

نظـر آمـاری معنی دار می باشـد. 
نیـز در  اعتبـاری  و  مالـی  بـه تسـهیالت  متغیـر دسترسـی 
سـطح معنـی داری یـک درصـد بـر پذیـرش فنـاوری آبیـاری 
تحـت فشـار تاثیـر مـی گـذارد. بـه عبـارت دیگـر بـا افزایـش 
سـوی  از  قیمـت  ارزان  اعتبـاری  و  مالـی  تسـهیالت  اعطـای 
ایـن  بكارگیـری  و  پذیـرش  احتمـال  كشـاورزان،  بـه  دولـت 
فنـاوری بطـور معنـی داری معـادل 0/73 افزایـش مـی یابـد. 
سـن  توضیحـی  هـای  متغیـر  شـده،  بـرآورد  رگرسـیون  در 
تاثیـر معنـی  تامیـن آب  نـوع منبـع  و  كاری  كشـاورز، تجربـه 
فشـار  تحـت  آبیـاری  فنـاوری  پذیـرش  احتمـال  بـر   داری 

ندارنـد. همچنیـن اثـر نهایـی متغیـر هـای سـطح تحصیـالت، 
تسـهیالت  بـه  دسترسـی  كشـاورز،  سـاالنه  ناخالـص  درآمـد 
مالـی و اعتبـاری، نـوع مالكیـت زمین و شـركت در كالس های 
آموزشـی آبیـاری بـر پذیـرش فنـاوری آبیـاری تحـت فشـار در 

باشـد.  آمـاری معنـی دار مـی  سـطوح مختلـف 

بحث و نتیجه گیری
پذیــرش فنــاوری آبیــاری تحــت فشــار تحــت تاثیــر عامــل 
ــایی و  ــه شناس ــت ك ــی اس ــادی و اجتماع ــف اقتص ــای مختل ه
ــب  ــای مناس ــت ه ــاذ سیاس ــد در اتخ ــی توان ــا م ــی آنه بررس
بــرای توســعه پذیــرش و كاربــرد آنهــا در بیــن كشــاورزان 
ــر  ــادی موث ــای اقتص ــل ه ــد. عام ــاء كن ــزایی را ایف ــش بس نق
بــر پذیــرش فنــاوری آبیاریــاز راه تاثیــر بــر تابــع تولیــد و ســود 
آوری واحــد هــای كشــاورزی بــر فرآینــد تصمیــم گیــری و 
ــر  ــد. بناب ــی گذارن ــر م ــاوری اث ــن فن ــرش ای ــر پذی ــت ب در نهای
ــدازه  ــالت و ان ــت، تحصی ــای مالكی ــاهزاده متغیره ــی ش بررس

عامل های اقتصادی و اجتماعی ...



93فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 37، تابستان 1395

ــت  ــاری تح ــرش آبی ــر پذی ــی داری ب ــر معن ــن دارای تاثی زمی
ــر  ــن ب ــت زمی ــوع مالكی ــت ن ــی اس ــد. طبیع ــی باش ــار م فش
امنیــت و ثبــات ســرمایه گــذری در تصمیــم گیــری هــای 
بلندمــدت تاثیــر گذاشــته و احتمــال پذیــرش فنــاوری آبیــاری 
ــدن ســایر شــرایط افزایــش مــی دهــد.  ــا فــرض ثابــت مان را ب
ــر  ــن متغی ــتگی بی ــی همبس ــده از بررس ــت آم ــه دس ــه ب نتیج
هــای مالكیــت زمیــن و پذیــرش فنــاوری آبیــاری تحــت 
فشــار در ایــن تحقیــق نیــز بیانگــر رابطــه معنــی دار بیــن ایــن 
متغیــر هــای مــی باشــد. هــم چنیــن بررســی هــای مختلفــی 
بــر  را  ارزان قیمــت  بانكــی و تســهیالت  بهــره  نــرخ  تاثیــر 
ــی  ــد. در بررس ــی دانن ــر م ــار موث ــت فش ــاری تح ــرش آبی پذی
ــه  ــی ب ــینی  و رگاس دسترس ــه حس ــرج ال ــاهزاده ، ف ــای  ش ه
منابــع مالــی و تســهیالت بانكــی از عوامــل مهــم در اســتفاده 
ــه  ــی از ب ــدی ناش ــار و رضایتمن ــت فش ــاری تح ــاوری آبی از فن

ــد. ــی باش ــری آن م كارگی
نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق نیـز نشـان مـی دهـد 
بـه تسـهیالت مناسـب مالـی در پذیـرش ایـن  كـه دسترسـی 
فنـاوری دارای تاثیـر معنـی داری می باشـد.  در تحلیل رابطه 
بیـن متغیـر هـای اقتصـادی و پذیـرش فنـاوری آبیـاری تحـت 
فشـار نیـز نتایـج نشـان دادنـد كـه متغیر هـای درآمـد ناخالص 
سـاالنه كشـاورز و سـطح زیـر كشـت دارای رابطـه معنـی داری 
بـا پذیـرش شـیوه هـای آبیـاری تحـت فشـار مـی باشـند. هـم 
چنیـن بنابـر نتیجـه ی بـه دسـت آمـده از رتبـه بنـدی عامـل 
هـای اقتصـادی موثـر بـر پذیـرش عامـل هـای آبیـاری تحـت 
فشـار در ایـن بررسـی متغیـر كاهـش مصـرف آب و هزینه های 
مرتبـط بـا آن در رتبـه ی اول، كاهـش هزینـه هـای تسـطیح 
زمیـن در رتبـه ی دوم و دارا بـودن تـوان سـرمایه گـذاری در 
رتبـه ی سـوم عامـل هـای اقتصـادی موثـر بـر پذیـرش آبیاری 

تحـت فشـار قـرار دارند.
در سـال هـای اخیـر كشـاورزان در منطقـه مـورد بررسـی 
بـه دلیـل روبـه رو شـدن بـا كاهـش شـدید سـفره هـای آب زیر 
زمینـی و كـم آب شـدن و خشـک شـدن بسـیاری از چـاه هـا و 

اطـالع رسـانی هـای مختلـف صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه بـا 
شـدت اهمیـت موضـوع كم آبـی و پیامدهـای منفـی بلندمدت 
آن پـی بـرده و از ایـن رو، متغیـر كاهـش مصـرف آب و هزینـه 
هـای مرتبـط بـا آن از مهـم تریـن متغیـر هـای اقتصـادی در 
باشـد.  مـی  آنـان  دیـدگاه  از  فشـار  تحـت  آبیـاری  پذیـرش 
بـه  بـرای  تـوان سـرمایه گـذاری  بـودن  همچنیـن متغیـر دارا 
كارگیـری از شـیوه هـای آبیـاری تحت فشـار نیـز از متغیر های 
موثـر در فرآنیـد پذیـرش ایـن نـوع از فنـاوری آبیـاری اسـت. 
سیاسـت هـای حمایتـی دولت ماننـد اعطای تسـهیالت ارزان 
قیمـت و یـا پرداخت هـای بدون عـوض به كشـاورزان حتی در 
سـطح پوشـش همـه ی هزینـه هـای احـداث فنـاوری آبیـاری 
بـه كارگیـری شـیوه هـای آبیـاری  تحـت فشـار در پذیـرش و 

تحـت فشـار بسـیار موثـر باشـد.
همچنیـن نتایـج بـه دسـت آمـده از رتبـه بندی عامـل های 
اجتماعـی موثـر بـر پذیـرش آبیـاری تحت فشـار مشـخص می 
امنیـت در رتبـه ی اول،  از وجـود  كنـد كـه متغیـر اطمینـان 
ارائـه ی آمـوزش هـای توجیهـی در رتبـه ی دوم و تبلیغـات 
فروشـندگان در رتبـه ی سـوم عامـل هـای اجتماعـی موثـر بـر 
كـه  اسـت  دارند.منطقـی  قـرار  آبیـاری تحـت فشـار  پذیـرش 
هماننـد هـر فرآینـد تصمیم گیری برای سـرمایه گـذاری وجود 
امنیـت از همـه ابعـاد شـامل امنیـت اقتصـادی، اجتماعـی در 
بـر سـرمایه گـذاری  منطقـه از مهـم تریـن عامـل هـای موثـر 

ماننـد پذیـرش فنـاوری آبیـاری تحـت فشـار اسـت. 
بـه طـوری كـه اشـاره شـد شـركت در دوره هـای آموزشـی 
توجیهـی و آشـنایی بـا سـودمندی هـا و محدودیت هـای بهره 
گیـری از فنـاوری آبیـاری تحت فشـار  در پذیـرش آن موثر می 
باشـد.  لـذا بـر پایـه نتایج بـه دسـت آمـده از تحقیق پیشـنهاد 
و  آموزشـی  هـای  دوره  در  شـركت  بـا  كشـاورزان  شـود  مـی 
ترویجی،بـا آمـوزش هـای فنـی و اقتصـادی مرتبط با آشـنایی 
بـا سـودمندی هـای كاربـرد فنـاوری آبیـاری تحـت فشـار بـه 
ویـژه آشـنایی بـا ارزش واقعـی و اقتصـادی آب آگاهـی هـای 

مـورد نیـاز در ایـن زمینـه را بـه دسـت آورنـد.  
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Abstract
The main objective of this study is analyzing of economical and social factors affecting on accept-

ance of pressurized irrigation technology in Hamedan city.  In this study, the most important tools for 
gathering information including questionnaire and interview technique were used to gather research 
essential data.Sample size of  this research includes of 316 person of wheat farmers, who have selected 
by random method, using of Cochran  from the whole society(N=15474). Also, to evaluate the reliability 
of the questionnaire, firstly, a primal questionnaire was prepared and asked to 30 farmers and Ranking 
Theta was calculated about 0.85 and 0.82 respectively for Economical and social factors questionnaires  
. Results showed that economic variables of reduction of water consumption costs, land leveling costs 
reduction, financial ability of farmers, adequacy of loan amount have important and meaningful effects 
on irrigation technology acceptance. The analysis of data and research results has done by SPSS, the 
correlation analysis has also made by  Kendall, Pearson and Spearman coefficient. Also, on the basis of 
research results, among considered social factors, the variables of investment security, providing train-
ing briefing and irrigation technology sellers advertising are important factors affecting on pressurized 
irrigation technology in Hamedan city.   

Index Terms: Prioritizing ,Economical Factors, Social factors, Acceptance, Pressurized Irrigation , 
Hamedan.
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