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 چکیده

 

مشکالت بخش کشاورزی در شمال استان  از کشاورزان جامعةتحت فشار از سوی  یاریآب رفتنینپذ

رزان منطقه این نوع فقط پنج درصد کشاو دهدمی نشان آمار که ایگونه به. شودخوزستان محسوب می

و الگوی لوجیت علل  میدانی ةمطالعبا استفاده از  ،در تحقیق حاضر .کنندمی استفادهرا  یاریآب یها روش

است.  شدهبررسی تحت فشار در سه شهرستان شوش، اندیمشک و دزفول  یاریآب یها روش رفتنینپذ

اند تحت فشار و سنتی تقسیم شده یاریآب یها روشکنندگان از کشاورزان منطقه به دو گروه استفاده ةجامع

نفر به صورت سرشماری و اطالعات گروه دوم به صورت روش  11که اطالعات گروه اول شامل 

نتایج مطالعه نشان  دست آمده است. هب 1399-90ال زراعی کشاورز در س 173تصادفی از  یریگ نمونه

عوامل بازدارنده  نیتر مهممالکیت اراضی از  نداشتندریافت وام و  ةنحوبودن قطعات، کوچکدهد که  می

سطح  و لکیت زمینشوند. داشتن تحصیالت، ماتحت فشار محسوب می یاریآب یها روشدر استفاده از 

که سن و تعداد  در حالی ،شوندتمایل به پذیرش محسوب می ةکنندتقویتعوامل زیرکشت بیشتر از 

 دارند. یاریآبنوین  یها روشمنفی بر نگرش کشاورزان به استفاده از  ریتأثقطعات 
 

 یاریآبنوین  یها روش ،جیتاستان خوزستان، الگوی لو :کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه
رشد هاي اخير و کاهش شديد منابع آب ناشي از خشکسالي

 به هاي مختلف کمبود آب را جمعيت و افزايش تقاضا در بخش
 کرده ليتبددر بخش کشاورزي  ژهيو بهجدي،  يبحران
بروز اين  . (Kohansal and Rafiei Daraie, 2008)است

منابع  ةهوشمندانبحران در کشور، اعمال مديريت صحيح و 
ناپذير  اي و ملي را ضرورتي اجتناب هاي منطقه آب در مقياس

هاي کالني در يگذاررفع اين مشکل، سرمايه يبرااست.  کرده
هاي مختلف هاي سطحي( در برنامهآب )مهار آب ةعرضبخش 

اما با  ؛ (Jafari et al., 2005)نظر قرار گرفته است توسعه مد
نگرش به  ،منابع آب در کشور ةعرضتوجه به محدوديت 

رفت از برونمصرف بهينه و مديريت تقاضاي آب تنها راه حل 
اقدامات   نيتر مهمشود. از جمله اين بحران محسوب مي

تخصيص اعتبارات گسترده گرفته در بخش کشاورزي، صورت
افزايش راندمان  يبراتحت فشار  ياريآبهاي سيستم ةتوسعبه 

ه از استفادزيادي بر  يها پژوهشآب کشاورزي است. در 
بهبود  سياست و مناسب در کشاورزي ايران ياريآب يها روش

 (Panahi andشده است ديتأکمديريت تقاضاي آب 

malekmohammadi, 2009; Jahannama, 2001; 

Jafari et al., 2005; Vejdani, 2006.)  

 ةتوسعبرنامه اول  در ياريآبدر راستاي تغيير سيستم  
تحت فشار در  ياريآبهکتار  40466اقتصادي کشور، حدود 
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هکتار  944441دوم به  ةبرنامرا شد و اين رقم در جکشور ا
هزار  340سوم بيش از  ةبرنامپايان تا  ،رسيد. در مجموع

 با اما ؛تحت فشار در کشور اجرا شده است ياريآبهکتار 
 ياريآبنوين  يها روشکه براي جايگزيني  هاييتالش وجود
درصد اراضي کشور  سهطبق آمار کمتر از  ،است شده انجام

 (Kohansalر مجهز هستندتحت فشا ياريآبهاي به سيستم

(and Rafiei Daraie, 2008.  
هاي نوين ، استفاده از سيستمها پژوهشدر بسياري از 

نوآوري در کشاورزي معرفي شده است که بايد ضمن ، ياريآب
 ازئل فني، اي و محلي و مسابودن با شرايط منطقهسازگار

اين  پس ؛شود رفتهيپذکشاورزان و مديران مزرعه  يسو
هاي اقتصادي، اجتماعي و زراعي  مؤلفهبر شناسايي  محققان

دارند  ديتأکتحت فشار  ياريآب يها روشبر پذيرش  مؤثر
(Jahannama, 2001; Kohansal and Rafiei, 2008). 

 (1993) Brown نشان  اي در ساسکاچوان در مطالعه
بايد پتانسيل  ياريآبهاي  ريزي  پروژه دهد که در برنامه مي

 د در نظر گرفته شود. ينگرش پذيرندگان تکنولوژي جد
Albercht and Ladewing (1991) ر تحقيقي در د

متغير مؤثر بر  نيتر مهمکه  دادندنشان  تگزاس آمريکا
 . استمزرعه  ةانداز ياريآبهاي نوين  پذيرش شيوه

Jahannama  (2001)  در تحقيقي در استان تهران
هاي فردي و اجتماعي مانند سن، کند که ويژگيميبيان 
ارتباطات  و کار، تحصيالت، آگاهي، امکانات مالي ةسابق

 است. مؤثرتحت فشار  ياريآبهاي بيشتر در پذيرش سيستم
Kulshreshtha Schuck et al. (2005) اي  در مقاله

 ياريآبهاي  بر پذيرش سيستمعوامل کليدي مؤثر  در آمريکا
مزرعه و آب در  ةانداززمين،  ةاجارزمان   مدت نوين را

در  Noruzi and Chizari (2006) کند.  دسترس بيان مي
اي در شهرستان نهاوند نشان دادند که کشاورزان  مطالعه
تر،  جوانباراني معموالً ياريآبکننده از روش  استفاده

کشاورزي کمتر و نيز تعداد اعضاي  ةسابقباسوادتر، داراي 
سطحي  ياريآبکنندگان از  خانوار کمتر نسبت به استفاده

 هستند. 
در استان همدان نيز  Vejdani  (2006)ةمطالعنتايج 

سب تنا نبودمتغيرهاي دريافت اعتبارت،  که دهدمينشان 
، ميزان استفاده از تحت فشار ياريآبمحصول با سيستم 

و  باراني ياريآباستفاده از سيستم  يسختمنابع ارتباطي، 
بر افزايش استفاده  نبود خدمات پس از فروش لوازم و قطعات

 مؤثرند.  ياريآبنوين  يها روشاز 

Kohansal and Rafiei (2008)  در تحقيقي به بررسي
 نيروش نو محيطي مؤثر بر پذيرش عوامل محيطي و غير

 . نتايجنددر استان خراسان رضوي پرداختباراني  ياريآب
دهد که متغيرهايي چون سن کشاورز، تعداد نيروي نشان مي

ن، تعداد محصوالت و کار خانوادگي، تعداد قطعات زمي
منفي  ريتأثباراني  ياريآبپذيرش  بروضعيت دسترسي به آب 

متغيرهاي مساحت مزرعه، سطح سواد،  ،دارند. در مقابل
 يبرا يکشاورز شغل بودن يفرع اي ياصل)شغل کشاورز 

، شيب زمين، ناهمگوني خاک و دسترسي به اعتبارات و (فرد
باراني  ياريآبداري در پذيرش  مثبت و معني ريتأثت، تسهيال
 دارند. 

Panahi and Malekmohammadi (2009) در 
 که ندرسيد نتيجه اين بهدر نظام کشاورزي ايران  ايمطالعه

درآمد، ميزان همکاري مولدان با نهادهاي فعال در مديريت 
مندي افراد در مديريت منابع آب منابع آب کشاورزي، توان

بر استفاده از  مؤثرعوامل مزرعه مولدان،  ةاندازکشاورزي و 
 . هستندتحت فشار  ياريآب يها روش

دهد که نوع و ميزان فوق نشان مي يها پژوهشبررسي 
از  ياريآبنوين  ياه روشگذاري متغيرها در پذيرش ريتأث

. از استسوي کشاورزان در مناطق مختلف کشور متفاوت 
هاي شمال خوزستان آمده از شهرستاندست هبآمار  ،سويي

هاي اخير، خشکسالي وجود بادهد که نشان مي
اين  در ياريآبنوين  يها روشکشاورزان از  نکردن استقبال

 انديمشک شهرستان اطالعات. استاستان کامالً مشهود 
بردار شهرستان که از حدود هزار بهره دهدمي نشان

درصد  2يعني در حدود )بردار بهره 29انديمشک فقط
سنتي  يها روشرا جايگزين  ياريآبنوين  يها روش (جامعه
 260برداران فقط توجه اينکه اين بهره انيشا ةنکت. اندکرده

از  ياريآبهزار هکتار زمين قابل  24از مجموع هکتار زمين 
در اختيار دارند. در شهرستان شوش  رانوين  هايطريق روش
هاي  اجراي سيستم يبراهکتار از اراضي  9601در مجموع 

بخش کمي که البته فقط در  اندشده دييتأتحت فشار  ياريآب
 شدهبرداري  بهره واز اين مقدار سيستم به طور کامل اجرا 

از  برداران بهرهدرصد  3/0است. در اين شهرستان نيز فقط 
کنند. در شهرستان استفاده مي ياريآبهاي نوين روش

تحت فشار  ياريآبهاي  اجراي سيستم يبرانه متأسفا ،دزفول
رساني و تبليغ و اقدامات ترويجي چنداني صورت  اطالع

هکتار اراضي  16862اي که با وجود  نپذيرفته است، به گونه
 ريزهکتار  999فقط  هکتار اراضي آبي 69988قابل کشت و 
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ن آمار نيز تحت فشار قرار دارد. اي ياريآبپوشش سيستم 
 9/0) اين واقعيت است که نسبت خيلي ناچيزي انگريب

تحت فشار  ياريآب يها روش ازدزفولي  برداران بهرهدرصد( از 
 (Agriculture Jihad Organization of کننديم استفاده

(Khozestan, 2009. 
شده، تحقيق حاضر به بررسي بيانبا توجه به موارد  

 ياريآب يها روشعوامل مؤثر بر استقبال بيشتر کشاورزان از 
 پردازد.تحت فشار در سه شهرستان مذکور مي

 

 هامواد و روش
دو متغير وابسته شامل حاضر  ةمطالعبا توجه به اينکه در 

است، از الگوهاي دوتايي  رفتنينپذپذيرش يا  حالت ممکن
هاي متفاوتي قابل بيان هستند که در قالب توزيع احتماالتي

استفاده شده است. در اين حالت يک متغير تصادفي وجود 
با . اگر مقدار اين متغير را دارددو ارزش صفر و يک دارد که 

iy  رفتهيپذتحت فشار  ياريآبنشان دهيم، زماني که روش 
ارزش اين متغير برابر يک و در حالت عکس آن  شوديم

 . (Judge, 1988) متغير ارزشي برابر با صفر خواهد داشت
بر متعددي  مذکور نشان داد که عوامل يها پژوهش

 مؤثرتحت فشار  ياريآب يها روش رفتنينپذپذيرش يا 

نشان  iXبا برداري مانند  را اگر بتوان اين عوامل .هستند
نيز وجود خواهد داشت  در اين حالت برداري مانند  ،داد

گذار بر ماهيت ريتأثعوامل  گر پارامترهاي مربوط بهکه بيان
عنوانخواهند بود. با توجه به مطالب  موردنظرمتغير  ةدوگان

بر احتمال انتخاب  مؤثرتوان براي بيان عوامل شده مي
 روابط زير را در نظر گرفت:تحت فشار  ياريآبتکنولوژي 

(9) )()( ii XFYprob  1 

(2) )()( ii XFYprob   10 
توان از توابع براي تبديل اين شاخص به احتمال مي

توزيع احتمالي مانند توزيع الجستيک استفاده کرد. استفاده 
 از اين توزيع احتماالتي الگوي لوجيت را به صورت زير ارائه

 :(Green, 1993)دهد مي
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تابع توزيع  (.)لگاريتم طبيعي و  ةپاي eدر اين رابطه 
دهد. دربرآورد توابع رگرسيوني  را نشان ميتجمعي لجستيک 

شود. با  نمايي استفاده ميداکثر راستلوجيت از تابع ح
زير وجود  ةرابطالگوي لوجيت نظرگيري تابع لجستيکي و در

 خواهد داشت:
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 نسبت  F(.)يانگرمشتق تابع در فرمول باال ب f(.)که 

. براي برآورد الگوي رگرسيوني تابع است  xمتغير به
نمايي به صورت زير توان از تابع درستالجستيک مي

 :(Judge, 1988) کرداستفاده 
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 ةرابط، از حداکثرسازي آوردن پارامتر دست هب يبرا 

 ةرابطفوق بر حسب اين پارامتر و مساوي صفر قرار دادن 
 (Kennedy, 1996): کنيم استفاده مي شده حاصل
(6) 
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)( ابعتوان مقادير تومي XF  را از  و مشتق آن
تابع توزيع  ةرابطتا  کرد فوق جايگزين ةمعادلروابط فوق در 

 :شودصورت زير بيان  هب لوجستيک 9( C.D.Fتجمعي ) 
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 رامترهااين معادله نسبت به پابودن خطي با توجه به غير

براي حل آن و يافتن مقادير   2روش تکراري نيوتن رافسون
برخالف ساير توابع رگرسيوني به  .شودضرايب پيشنهاد مي
هاي لوجيت تفسير ضرايب متغيرهاي لحاظ ماهيت الگوي

 ريتأثمعيار مناسبي براي بيان  مجازي در اين الگوها معموالً
در  پس ست؛ينهاي مستقل رپذيري متغير وابسته از متغي

توجه  3نهايي به تفسير پارامتري به نام اثر اين الگوها معموالً
شود. در الگوهاي دوتايي معرفي شده اثرنهايي تغيير در مي

بر اثر تغيير يک واحدي در متغير مستقل را  1iYاحتمال 
صورت زير محاسبه   ر بهکند. در الگوي لوجيت اين اثبيان مي

 (Judge, 1988):  شود مي
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1. Cumulative Distribution Function 

2. Newton Raphson. 

3. Marginal Effect 

(4) 

(4) 

(8) 
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تابع چگالي احتمال براي توزيع  t)( ،در روابط فوق
 ي مستقلتغيرهانيز بيانگر اثر نهايي م  MEنرمال و 

يعني  iPتوان . در تابع الجستيک ميستشده در الگووارد
نوين  يها روشمشخص )پذيرش  يا حادثهاحتمال وقوع 

 ( را به صورت زير تعريف کرد: ياريآب
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 نظر موردفوق براي بيان احتمال وقوع صفت  ةرابطر اگ
 افتنينوقوع آلترناتيو يعني ةحادثقرار بگيرد، احتمال وقوع 

زير در نظر  ةرابط ةوسيلتوان به نظر را نيز مي صفت مورد
 گرفت:

(90) 
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e
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1

1 )( 

 بر احتمال وقوع يک حادثه مؤثربراي هريک از عوامل 
مقدار تغيير در نسبت احتمال  ةکنندبيانتوان نسبتي که مي

به احتمال وقوع حادثه آلترناتيو آن يا  نظر مورد ةحادثوقوع 
وقوع يک احتمال به ازاي يک واحد تغيير در متغير  احتمال

ا در نظر گرفت. اين نسبت را به اصطالح نسبت توضيحي ر
نامند و به صورت زير نيز مي  9احتمال حادثه بر آلترناتيو

  (Ibid): دشومحاسبه مي
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 نظر قرار مد معيار ديگري که در الگوهاي دوگانه معموالً
شده در پذيري متغيرهاي مستقل واردکششد ريگمي
 پذيري متغير توضيحي . در الگوهاي دوگانه کششستالگو

kکردتوان با استفاده از روابط زير محاسبه ام را مي:  
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ه تغيير يک کند ککشش مربوط به هر متغير بيان مي
 درصد در متغير مستقل چند درصد باعث تغيير در احتمال

9Yi=  همچنين از نسبت احتماالتي پذيرش حالت  ؛شودمي
 يسو ازبر احتمال پذيرش  iگروه  افراد يسو از نظر مورد
 نتايج استفاده شده است.  تحليلودر تجزيه jگروه  افراد

)(

)(
)(

1
1





jj

ii

yp

yP
EXP  

در  نظر موردآماري  ةجامع ،که اشاره شد گونه همان
تحقيق حاضر روستاهاي سه شهرستان شوش، انديمشک و 

. با توجه به اينکه درصد بسيار کمي از هستنددزفول 
تحت  ياريآب يها روشاز  يمورد بررس ةمنطقکشاورزان در 

آوري اطالعات از اين گروه جمع يبرا ،کنندفشار استفاده مي
 يبرااما  ؛از روش سرشماري استفاده شده است از جامعه

تصادفي  يريگ نمونهآوري اطالعات گروه دوم از روش جمع
 نفر 34ول در گروه ا ،استفاده شده است. در نهايت

نفر  973اند و در مجموع سه شهرستان، از شدهسرشماري 
 شده است. يريگ نمونهکشاورزان گروه دوم 

 

 1نتایج و بحث
از آمار  ايخالصه ،رگرسيوني الگوهاي نتايج ارائةاز  پيش

 .تاس شده گزارش 9بررسي در جدول  مورد نمونةتوصيفي 
 است شدهتوجه  آن بهاز جمله مواردي که در تحقيق حاضر 

در گروه اول مورد  يارينوين آب يها روش رفتنينپذداليل 
گونه که  . هماناستبررسي در سه شهرستان مذکور 

بودن سه عامل کوچک ،دهدنشان مي دو ولاطالعات جد
دريافت وام و نبود مالکيت اراضي در هر سه  ةقطعات، نحو

 يارياستفاده از آب ةامل محدود کنندوع نيتر مهم شهرستان
نبود بودن تجهيزات، شوند. گرانيتحت فشار قلمداد م

و تناسب با نوع محصول، شکل هندسي و توپوگرافي مزرعه 
 ياريپذيرش آب يبراانعي وم زيبودن کيفيت لوازم نپايين

 تحت فشار از سوي کشاورزان مورد بررسي است.
 

                                                                                       
1. Odds Ratio 

(92) 

(93) 
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 بررسی مورد نمونة توصیفی صفات از خیبر توزیع. 2 جدول
 
 
 
 

 اندیمشک دزفول شوش شهرستان
 پذیرنده پذیرندهنا پذیرنده پذیرندهنا پذیرنده پذیرندهنا 

 بر حسب سن یبررس مورد نمونة توزیع
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی سنی یهاگروه

 20 3 7/7 1 1/12 1 7/9 4 1/0 1 9/4 3 سال 30 تا 20
 0/40 6 1/23 11 0/10 4 7/21 10 3/27 3 0/21 13 سال 40 تا 31
 3/33 1 9/30 20 21/0 2 4/30 14 1/41 1 9/21 16 سال 10 تا 41
 6/6 4 1/19 12 1/12 1 4/17 9 2/19 2 6/22 14 سال 60 تا 11
 0 0 3/12 9 0 0 2/11 7 0 0 4/10 12 سال 70 تا 61

 0 0 7/7 1 0 0 1/6 3 0 0 1/6 4 باال به 71
 بر حسب تحصیالت یبررس مورد نمونة توزیع

 0 0 2/6 4 0 0 7/9 4 0 0 9/4 3 سواد بی
 7/6 1 0/20 13 0 0 1/6 3 2/19 2 0/33 21 و راهنمایی یابتدای

 7/46 7 7/67 44 1/62 1 1/76 31 1/41 1 9/21 16 دیپلم
 0/40 6 2/6 4 0/21 2 1/6 3 3/27 3 4/27 17 یکارشناس

 7/6 1 0 0 1/12 1 2/2 1 1/0 1 1/9 1 وباالتر لیسانس ارشد
 بر داشتن شغل غیرکشاورزی یبررس مورد نمونة توزیع

 6/96 13 7/97 17 9/91 0 4/60 43 71 6 3/79 36 دارد
 4/13 2 3/12 9 2/19 2 6/30 10 21 2 7/21 10 ندارد

 کشاورزی تجربة هایبر حسب سال یبررس مورد ةنمون توزیع
 0/20 3 9/30 20 0/10 4 6/10 0 2/19 2 3/11 7 سال 10 از کمتر
 3/73 11 9/10 33 0/10 4 0/10 23 6/36 7 0/10 31 سال 30-10
 7/6 1 1/19 12 0 0 4/30 14 2/19 2 7/39 24 سال 30 از بیش

 بر حسب وسعت اراضی یبررس مورد نمونة توزیع
 0 0 9/13 0 0 0 2/11 7 1/0 1 2/3 2 هکتار 1 از کمتر

 7/6 1 7/27 19 1/12 1 1/30 19 1/0 1 1/43 27 هکتار 10 تا 6
 0/40 6 0/40 26 0/71 6 1/30 19 6/36 7 3/32 20 هکتار 20تا 11
 3/13 9 1/19 12 1/12 1 1/6 3 2/19 2 0/21 13 هکتار 20 از بیش

 بر حسب مالکیت اراضی در شهرستان یبررس مورد نمونة توزیع
 3/03 14 1/21 14 1/62 1 4/17 9 0/00 10 0/41 26 ملکی
 7/6 1 1/41 27 1/37 3 9/47 22 1/0 1 0/20 19 هیئتی

 0 0 0/36 24 0 0 9/34 16 0 0 0/20 19 ای اجاره

 بر حسب منبع آبی مورد استفاده یبررس مورد نمونة توزیع
 0/40 6 7/79 17 71 6 76 31 3/27 3 1/19 36 رودخانه

 3/13 9 2/0 6 21 2 22 10 6/36 7 6/30 10 عمیق نیمه چاه
 7/6 1 1/3 2 0 0 2 1 1/0 1 3/11 7 عمیق چاه

 تحقيق هاييافته: مأخذ
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 یارینوین آب یها فاده نکردن از روشعلل است دربارة یمورد بررس ة. توزیع نمون1جدول 

 
 

 درصد فراواني رفتنينپذداليل  شهرستان

 دزفول

 2/3 2 پایین بودن کیفیت لوازم

 20 19 ن قطعاتبودکوچک

 1/9 1 تناسب با نوع محصول نبود

 1/9 1 شکل هندسی و توپوگرافی مزرعه

 6/22 14 دریافت وام ةنحو

 3/11 7 تجهیزات یگران

 7/17 11 مالکیت اراضی نبود

 0/100 62 مجموع

 اندیمشک

 2/2 1 بودن کیفیت لوازمپایین

 1/26 12 بودن قطعاتکوچک

 0/13 6 تناسب با نوع محصول نبود

 0/10 1 شکل هندسی و توپوگرافی مزرعه

 6/10 0 دریافت وام ةنحو

 7/9 4 تجهیزات یگران

 6/10 0 مالکیت اراضی نبود

 0/100 46 مجموع

 شوش

 6/4 3 بودن کیفیت لوازمینپای

 6/24 16 بودن قطعاتکوچک

 3/12 9 تناسب با نوع محصول نبود

 9/10 7 شکل هندسی و توپوگرافی مزرعه

 1/23 11 دریافت وام ةنحو

 2/0 6 تجهیزات ینگرا

 4/11 10 مالکیت اراضی نبود

 0/100 61 مجموع

 هاي تحقيقمأخذ: يافته                      

 
نتايج حاصل از برآورد الگوي لوجيت در  3جدول 

دهد. معيارهاي ماداال و مک شهرستان دزفول را نشان مي
 ،در اين الگو. کننديم دييتأبودن برازش الگو را مناسبفادن 

با عالمت منفي حاصل شده  98/0ضريب براي متغير سن 
 دار يمعندر سطح يک درصد نيز   tةآماراست که با توجه به 

 يها روشدهد که ميزان پذيرش نشان مي مسئله . ايناست
در بين کشاورزان دزفولي با افزايش سن کاهش  ياريآبنوين 

دهد که ر نيز نشان ميبراي اين متغي کشش حاصل يابد.مي
درصدي در  1کاهش  باعثافزايش يک درصدي در اين متغير 

شدن دارمعني .شوديماحتمال پذيرش ويژگي مورد بررسي 

کشاورزي در سطح يک  براي متغير شغل غير ضريب حاصل
 دهد که واکنش کشاورزاني که شغل غيردرصد نشان مي

فقط به فعاليت کشاورزي  که يکسان بادارند  هم کشاورزي
تحت  ياريآب يها روشنسبت به استفاده از  مشغول هستند
آن است که  ةدهندنشان. ضريب مثبت استفشار متفاوت 

احتمال  هاي ديگر مانند خدماتاشتغال کشاورزان در فعاليت
دهد. را افزايش مي ياريآبتحت فشار  يها روشاستفاده از 

حاصل شده  01/2 براي اين متغير نسبت احتماالتي پذيرش
دهد که احتمال پذيرش از سوي است. اين نتيجه نشان مي

برابر  01/2 نيز دارندکشاورزاني که شغل غيرکشاورزي 
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  پردازند.فقط به فعاليت کشاورزي مي که کشاورزاني است
. است 96/2براي متغير تحصيالت  شدهضريب برآورد

ضريب مثبت اين متغير بيانگر افزايش احتمال استفاده از 
در بين کشاورزان دزفولي همراه با  ياريآبنوين  يها روش

شده براي اين حاصل t ةآمار. استافزايش سطح تحصيالت 
درصد  90در سطح  داري ضريب حاصلمتغير بيانگر معني

براي ضريب متغير مساحت  شده. عالمت مثبت حاصلاست
 دار يمعنزمين که از لحاظ آماري نيز در سطح يک درصد 

 ترهاي بزرگداراي زمين دهد که کشاورزاناست نشان مي
تحت فشار  ياريآب يها روشتمايل بيشتري به استفاده از 

شده براي اين متغير احتماالتي پذيرش برآورد نسبتدارند. 

 ازتحت فشار  ياريآبدهد که احتمال پذيرش نيز نشان مي
برابر  44/9هاي بزرگ به طور متوسط مالکين زمين يسو

 مثبت بودن ضريب حاصل. استهاي کوچکتر مالکين زمين
که تملک زمين  دهدبراي متغير مالکيت نشان مي شده

را در بين کشاورزان  ياريآبنوين  يها روشاحتمال پذيرش 
احتماالتي پذيرش  نسبتدهد. دزفولي افزايش مي

شده براي اين متغير نيز بيانگر اين واقعيت است که برآورد
احتمال پذيرش از سوي کشاورزاني که مالک زمين خود 

هاي بر روي زمين برابر کشاورزاني است که 14/2هستند 
 .کنندفعاليت مياي اجاره

 
 در شهرستان دزفول یینما راست حداکثراز روش  یریگ . نتایج برآورد مدل لوجیت با بهره9جدول

 
 

 احتماالتي نسبت کشش در ميانگين t ةآمار ضريب برآوردشده شرح متغير

AGE 93/0 -31/0 -61/2* -19/0 سن 

OB 00/2 ----- 13/2* /74 کشاورزی شغل غیر 

ECU 67/9 11/3 01/1** 16/2 تحصیالت 

HEK 44/1 61/1 01/2* 37/0 کشت سطح زیر 

OWN 04/2 93/0 42/2* 09/1 مالکیت 

NUM 4/0 -31/3 -01/1** -01/0 عاتتعداد قط 

Constant 000/0 67/4 3/1 7/4 ثابت ضریب 

62/0 MC Fadden R2 13/9- Log of Likelihood Function 

40/0 Maddalas R2 23/29- Likelihood Ratio Test 

91/0Percentage of Right Prediction= 

 .استي در سطوح يک، پنج و ده درصد دار يمعنترتيب بيانگر به :***، ** و *هاي تحقيق مأخذ: يافته

 

 ياريآبمشکالت اجراي طرح هاي پراکندگي اراضي از 
تعداد قطعات به عنوان  پس ؛شودتحت فشار محسوب مي

ر قرا دنظرمدر الگو  استمتغيري که بيانگر اين ويژگي 
عالمت ضريب  ،رفتکه انتظار مي گونه همانگرفته است. 

که در سطح ده درصد نيز  استبراي اين متغير منفي  19/0
است که ن. اين امر بدين معاست دار يمعناز لحاظ آماري 

تواند موجب کاهش احتمال پذيرش افزايش تعداد قطعات مي
. دشواز سوي کشاورزان دزفولي  ياريآبد جدي يها روش

با عالمت منفي براي اين متغير نيز نشان  39/3کشش 
 توانددهد که افزايش يک درصدي در تعداد قطعات مي مي

درصدي در احتمال پذيرش افراد را موجب  39/3کاهش 
 متغير به ،شهرستان ايندر الگوي مورد بررسي براي شود. 

  يمعن نبوداست که به دليل  شدهتوجه نيز  ياريآبنوع منبع 

. علت اصلي اين شداز مدل حذف  شدهحاصل ضريبآماري 
پراکندگي يکسان  توانمي توصيفي هاييافته اساس بر را امر

تصور بر  ابتدا در نيهمچن کرد؛ عنواندو گروه مورد مقايسه 
تواند بر واکنش کشاورزي نيز مي ةتجرببود که ميزان ناين 

اين متغير نيز در مدل  به پس ؛واقع شود مؤثرکشاورزان 
در  خطيبود که به دليل ايجاد مشکل هم شدهتوجه اوليه 

 مدل نهايي لحاظ نشده است. 
تايج الگوي لوجيت در بيانگر ن 4و  4 يهاجدول

 هاولجدبررسي اين  .است شوششهرستان انديمشک و 
در دو شهرستان يت جلومشابهت نسبي نتايج الگوي  انگريب

 امذکور با نتايج حاصل از کشاورزان دزفولي است. بدين معن
تعداد قطعات بر  که در اين الگوها نيز اثر متغيرهاي سن و

 ؛تحت فشار منفي برآورد شده است ياريآب يها روشرش پذي
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کشت،  بودن اثر متغيرهاي سطح زيرمثبتهمچنين نتايج 
اما بر خالف الگوي  ؛کندمي دييتأمالکيت را  و تحصيالت

شهرستان دزفول متغير شغل مضاعف در دو شهرستان ديگر 
با توجه به  نيز امر اين اصلي علتنشده است.  دار يمعن
تفاوت اين ويژگي در دو گروه مورد  نبود توصيفي هاي هيافت

ردي براي دو شهرستان برآوهمچنين در مدل  است؛مقايسه 
به عبارت  ؛شده است دار يمعن ياريآباثر متغير نوع منبع 

ن از چاه نسبت به کنندگادر اين دو شهرستان استفاده ،ديگر
 نيتأمکشاورزاني که آب خود را از منابع آب سطحي 

هاي تحت ياريآبکنند تمايل بيشتري براي استفاده از  مي
ماري آ يدار يمعن فشار دارند. اين متغير در شهرستان دزفول

بودن قدرت مناسبمعيارهاي ماداال و مک فادن بر  .ندارد
 .دارند ديتأکتوضيح دهندگي الگوها 

 
 در شهرستان اندیمشک یینماراست حداکثراز روش  یریگ . نتایج برآورد مدل لوجیت با بهره4جدول 

 
 

 احتماالتي نسبت کشش پذيري t ةآمار ضريب برآوردشده شرح متغير

AGE 94/0 -09/9 -30/2* -17/0 سن 
ECU 0/12 21/1 41/2* 16/2 تحصیالت 
HEK 11/1 76/1 06/2* 11/0 سطح زیرکشت 
OWN 09/1 01/0 00/2* 70/1 مالکیت 
NUM 23/0 -11/2 -91/1** -43/1 تعداد قطعات 
WR  00/2 ---- 09/1* 74/0 یاریآبمنبع 

Constant 07/0 12/2 91/0 11/0 ضریب ثابت 
71/0 2 MC Fadden R  63/0- Log of Likelihood Function 

11/0 2 Maddalas R  03/17- Likelihood Ratio Test 

72/0Percentage of Right Prediction= 

 .استري در سطوح يک، پنج و ده درصد ادبه ترتيب بيانگر معني :***، ** و *  تحقيق هايمأخذ: يافته

 

 در شهرستان شوش یینماراست حداکثراز روش  یریگ . نتایج برآورد مدل لوجیت با بهره6جدول 
 
 

 احتماالتي نسبت کشش پذيري t ةآمار ضريب برآوردشده شرح متغير

AGE 71/0 -32/13 -42/2* -29/0 سن 

ECU 17/6 13/4 09/1* 92/1 تحصیالت 

HEK 11/1 49/2 00/1* 14/0 کشت سطح زیر 

OWN 60/1 47/2 04/2* 74/1 مالکیت 

NUM 21/0 -67/2 -00/1** -36/1 تعداد قطعات 

WR  11/1 ------- 11/2* 11/0 یاریآبمنبع 

Constant 32/0 -14/1 -3/0 14/14 ضریب ثابت 
9/0 2 MC Fadden R  16/6- Log of Likelihood Function 

42/0 2 Maddalas R  11/40- Likelihood Ratio Test 

71/0Percentage of Right Prediction= 

  .استري در سطوح يک، پنج و ده درصد ادبه ترتيب بيانگر معني :***، ** و *هاي تحقيق مأخذ: يافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه

به  هاآن تمايلکشاورزان نتايج نشان داد که با افزايش سن  
 بايابد. اين فرضيه جديد کاهش مي يها روشاستفاده از 

 ابدين معن ؛شودمي دييتأهاي توصيفي )جدول يک( نيز داده
پذيرنده بيشتر  گروه در سنکم هايگروه در افراد فراوانيکه 

 کننديم دييتأپيشين  يها پژوهش را. اين نتيجه است

(Albercht and Ladewing, 1999; Jahannama, 

2001; Rafiei and Bakhshoudeh, 2008; Kohansal 

and Rafiei Daraie, 2008; Vejdani, 2006) .)    
 هايتکنولوژي پذيرشتر در افراد جوان اينکه به توجه با
 دهند،مي نشان هاگروه ساير به نسبت بيشتري تمايل جديد

اين بود که گروه  نتايج جملة از. است قبول مورداين نتيجه 
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تفاده از ي به استرکرده تمايل بيشکشاورزان تحصيل
دارند. اين نتيجه نيز با استفاده از  ياريآبجديد  يها روش
هاي توصيفي که باالبودن ميزان سطح تحصيالت در داده

 .شد دييتأدهد گروه دوم نسبت به گروه اول را نشان مي
 . کنديم ديتأکاين نتيجه  بر Jahannama  (2010)ةمطالع

از جمله عواملي است که اثر  داشتن شغل غير کشاورزي
 دار يمعنآن بر روي متغير وابسته فقط در شهرستان دزفول 

توان به توانايي مالي بيشتر اين شده است. اين امر را مي
گروه و ارتباطات بيشتر اجتماعي اين افراد نسبت داد. اين 

 دييتأمر در بخش اطالعات توصيفي اين شهرستان نيز ا
 يداراتمايل کشاورزان  دهد که. نتايج نشان ميشود مي

 ياريآبنوين  يها روشتر به استفاده از هاي بزرگزمين
که  دهدمي نشانبررسي اطالعات توصيفي نيز  .استبيشتر 

در اراضي  ياريآبنوين  يها روش پذيرندةفراواني افراد 
 Vejdan مانند ييها پژوهشدر  .استبيشتر  تربزرگ

و  Kohansal and Rafiee Daraie (2008)  و  (2006)
بودن اراضي کشاورزي از ديگر کوچک يها پژوهشبسياري از 

تحت فشار در  ياريآبهاي پروژه نشدنموفق داليل نيتر مهم
همچنين نتايج بيانگر آن  ؛استشده  انيبنقاط مختلف ايران 

نسبت به گروهي که به صورت مالک زمين  بود که کشاورزان
تمايل  تنداي يا مشاع به فعاليت کشاورزي مشغول هساجاره

 . دارندتحت فشار  ياريآبهاي بيشتري براي اجراي پروژه
 مالحظه نيز شهرستان سه هر توصيفي هايداده در

خود نيستند بيشتر در  هايکشاورزاني که مالک زمين شود مي
 Noruzi مانند ييها پژوهش. در دارند قرار پذيرندهناگروه 

and Chizar (2006) و  Schuck et al. (2005) ملک ت
مدرن  ياريآب يها روشعاملي مهم و مثبت در پذيرش زمين 

 Rafiei Daraie يها پژوهشهمچنين  ؛قلمداد شده است

and Bakhshoudeh (2008)  وPanahi and 

Malekmohammadi (2009) دهد پراکندگي نيز نشان مي
کشاورزي ايران  مشکالت بخش شدن تعداد قطعات ازو زياد

تحت فشار در نقاط  ياريآبهاي است که بر عملکرد پروژه
مشاهدهاساس نتايج  منفي داشته است. بر ريتأثمختلف ايران 

هاي زيرزميني کنندگان از چاه و آبو استفاده انلکشده، ما
 ياريآبنوين  يها روشتمايل بيشتري به استفاده از  معموالً

افزايش  يبرازير  يهانکتههاي مطالعه، دارند. با توجه به يافته
تحت فشار  ياريآبهاي تمايل کشاورزان به استفاده از روش

 :شودشنهاد ميپي
ها در درصد بااليي از فعاليت توصيفي، هاييافتهبا توجه 

اتخاذ  رو نيا از ؛شوداي و هيئتي انجام ميهاي اجارهزمين
هايي در جهت واگذاري مالکيت زمين به کشاورزان سياست

در تحت فشار  ياريآب ةتوسع يبراتواند اقدامي مثبت مي
سازي فراهمهمچنين  ؛ودر شمار به يمورد بررس ةمنطق

 امکان افزايش تحصيالت و آگاهي کشاورزان يبراشرايط 
 . شوديم ياريآبجديد  يها روشموجب گسترش استفاده از 

ه هاي جديد مانند مدرسه در مزرعتوجه به پديده
(FFS)9 (داخل در آموزشي هاييعني برگزاري کالس 

 ةارائضمن آنکه  است؛ارهاي پيشنهادي کراه( از مزارع
يکپارچگي اراضي به طور قطع گسترش  يبرايي ها سياست

 دنبال خواهد داشت.  هتحت فشار را ب ياريآباستفاده از 
واگذاري  يبرا شدهخاذهاي اتبا توجه به سياست

تحت فشار از سوي  ياريآب ةهزين نيتأمتسهيالت براي 
رسد تا حد زيادي مشکل مالي ربط به نظر ميمراجع ذي

 بر که است حالي در اين .ها حل شده استاين پروژه نيتأم
 موانعوام و تسهيالت از  دريافت نحوة توصيفي نتايج اساس

 مورد منطقةدر  ياريآبنوين  هايروش از استفاده پذيرش
 نةيزمکردن رسد فراهمبه نظر مي نيبنابرا است؛ يبررس

تواند موجب افزايش اين امر مي کردنساده يبرامناسب 
. در شود ياريآبنوع  تمايل کشاورزان براي استفاده از اين

امکان فعاليت کشاورزان در مشاغل   يبراسازي نهيزمنهايت، 
در  ژهيو به ،هاافزايش توانايي مالي آن يبراکشاورزي  غير

 يها روش ةتوسعساز نهيزمتواند کشاورزي، مي فصول غير
  .شود در منطقه ياريآبنوين 

                                                                                       
1. Field Farmer School  
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