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 چكیده

 
 گرم مناطق در خصوصهبی کشاورز توسعه روند محدودکنندهی اصل عوامل ازی کی آب

 در منابع گونهنیا تیریمد ضرورت، آب منابع تیمحدود به توجه با. باشدیم خشک، و 
ی احظهمال قابلیی جوصرفه که یاریآبی هاروش ازی کی. است ریناپذاجتناب آن نهیبه مصرف

 کارانبه نخل1371 سال ازاست که ی اقطرهی اریآب روش ،آوردیم عملآب به مصرف در
-خلن درصد( از 7) نفر 372فقط  تاکنون یولروستاهای شهرستان دشتستان معرفی شده است. 

 نیا شریپذ بر اررگذیتاث عواملیی شناسا بنابراین، اند.کار بردهکاران منطقه آن را پذیرفته و به
 به دنیبخش سرعت جهت مناسبتدابیر  اتخاد در را منطقه مسئوالنتواند میی اریآب ستمیس

ه با همبستگی بود که از پرسشنام -از نوع توصیفی قیتحق. این دینما کمکآن  رشیپذ روند
مول نفر با استفاده از فر 120سواالت بسته پاسخ برای گردآوری اطالعات استفاده شد و 

 5000) بندی متناسب از جامعه آماریگیری طبقهجم نمونه به روش نمونهعنوان حکوکران به
رآمد، نشان داد: مساحت نخلستان، میزان د تیالجرگرسیونی  مدلنفر( انتخاب شدند. تحلیل 

 تعداد سن وسازگاری فناوری با وضعیت زمین، دریافت وام و تسهیالت اثر مثبت و متغیرهای 
 ای داشتند.داری بر پذیرش آبیاری قطرهنیقطعات نخلستان اثر منفی و مع

 

 الجیت، نخل. مدل دشتستان، رش،یپذ ،یاقطرهی اریآبکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

علت قرار گرفتن در کمربند کمبود آب در ايران به

میانی و ناحیه خشک تا نیمه خشک، همواره يکی از 

مشکالت بنیادی توسعه کشاورزی بوده است. بر اساس 

المللی مديريت آب و سازمان ملل، وسسه بینشاخص م

رغم کشور ايران با بحران شديد آب روبروست. علی

محدوديت آب متاسفانه، استفاده از آن در بخش 

کشاورزی که بیشترين مصرف آب را دارد بهینه نیست. 

گیرد های سنتی صورت میآبیاری در ايران اغلب با روش

باشد و حداکثر ین میها، راندمان آب پايکه در اين روش

 ,Rafei Darai & Bakhshodeh)رسد درصد می 40به 

افزايش تولیدات کشاورزی از طريق توسعه اراضی . (1997

های جدی کشاورزی به دلیل کمبود آب با محدوديت

 روبروست. لذا، تنها راه پاسخ به تقاضای روز افزون غذا،

ی و وری استفاده از منابع و آب کشاورزافزايش بهره

 در اينتولید بیشتر در ازای مصرف آب کمتر است. 

 پیش از بیش آبیاری پیشرفته هایروش از استفاده زمینه،

 . (Poorzand, 2003)گیرد  قرار توجه مورد بايد
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برای مقابله با مساله محدوديت آب در بخش 

-های آبیاری تحتکشاورزی، گسترش و توسعه سیستم

های دولت قرار گرفته امهدر اولويت برن 68فشار از سال 

درصد از اراضی آبی کشور به  5است که تاکنون تنها 

اند و فشار مجهز شدههای مختلف آبیاری تحتروش

ها با مشکالت فردی، گسترش و توسعه اين سیستم

اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست که منجر به 

 ها شده استکاهش روند تقاضا برای اين سیستم
(Karami et al., 2000).   

شهرستان دشتستان جزو مناطق خشک وکم باران 

ترين محصول شود. خرما مهماستان بوشهر محسوب می

باشد. از شهرستان و کشت غالب در اين شهرستان می

ها بیشتر به روش سنتی است و آنجا که آبیاری نخلستان

باشد، با اتالف آب در اين روش زياد و راندمان پايین می

کمبود آب در منطقه، از طرف مسئوالن بخش  توجه به

سیستم آبیاری  1371آب و کشاورزی شهرستان از سال 

کاران معرفی شده است، اما متاسفانه با ای به نخلقطره

کاران وجود مزايای اين آبیاری، پذيرش آن در بین نخل

نفر از  372که فقط طوریبه ؛در سطح پايینی بوده است

-را در نخلستان اين روش آبیاریدرصد(  7کاران )نخل

 The Office of Statistic and)ند های خود اجرا کرد

Information Technology, 2008)الزم است  ،رو. از اين

منطقه  ای درقطره عوامل تاثیرگذار بر پذيرش آبیاری

کارگیری راهکارهای همورد بررسی قرار گیرد تا با ب

قه افزايش يابد و آوری در منطمناسب سرعت پذيرش فن

هايی که از شرايط اين سیستم آبیاری در اکثر نخلستان

کار گرفته شود. هالزم برای اجرای سیستم برخوردارند ب

لذا، اين تحقیق در صدد پاسخ به اين سوال بود که چه 

کاران ای توسط نخلعواملی در پذيرش آبیاری قطره

 شهرستان دشتستان تاثیر دارند؟

نشان  Torkamani & Jafari (1998)نتايج تحقیق 

-هب قیمت، ارزان اعتبارات به دسترسی آب، داد که کمبود

 پذيرش فناوری و در ،تبلیغات و های نوينشیوه کارگیری

 مالکیت بودن گذاری، اشتراکیسرمايه هزينه بودن باال

 موانع فیزيکی قطعات، پراکندگی و زمین، کوچکی و چاه

-بوده مؤثر هاسیستم اين توسعه عدم در طبیعی اراضی و

 (Torkamani & Jafari, 1998). اند

Hayati & Larri (2000) موانع توسعه یطی تحقیق ،

های آبیاری تحت فشار را توجه نکردن و پذيرش سیستم

های جديد را به آموزش و توجیه کشاورزانی که سیستم

های خصوصی و نصب اند و وارد شدن شرکتنصب کرده

با هدف سودهای باال وعدم نظارت بر کننده تجهیزات 

. (Hayati & Larri, 2000) اندعملکرد آنان ذکر کرده

های ويژگینشان داد  Jahannema (2001)مطالعات 

فردی واجتماعی مانند سن، سابقه کار، تحصیالت، 

آگاهی، امکانات مالی و ارتباط با ترويج در پذيرش 

د بوده انفشار موثر  های آبیاری تحتسیستم

(Jahannema, 2001). 

Ahmad Khayat (2006)  :در تحقیقی با عنوان

بررسی عوامل اقتصادی و مديريتی موثر بر تمايل به 

های آبیاری بارانی گذاری کشاورزان در سیستمسرمايه

نشان داد که مساحت مزرعه، درآمد زارع، تعداد قطعات، 

نوع منبع آب، نوع محصول، سن زارع، سطح تحصیالت، 

رويج و تعداد اعضای خانوار، اثر های ت کت در کالسشر

گذاری در داری روی تمايل کشاورزان به سرمايهمعنی

 ,Ahmad Khayat) سیستم های آبیاری بارانی دارند

مطالعه پذيرش تکنولوژی آبیاری در دو نوع  .(2006

 & Greenمحصول باغی انگور و مرکبات توسط 

Sunding  و قیمت آب تاثیر نشان داد که کیفیت زمین

داری بر پذيرش تکنولوژی آبیاری دارند و تاثیر آن معنی

مشخص شد که  ،در مرکبات بیشتر است. همچنین

وضعیت پذيرش تکنولوژی بسته به نوع محصول وکیفیت 

کند و بايد در مطالعات به شرايط فیزيکی زمین فرق می

 .(Green & Sunding, 1997)  و محلی نیز توجه شود

در زمینه پذيرش فناوری  .Shah et al  مطالعه

های آبیاری در صورت محدوديت دسترسی به آب در 

های نشان داد که تخلیه پیش از حد آب 1998سال 

های آبیاری زمینی باعث گسترش استفاده از روشزير

ای و بارانی شده و عالوه پیشرفته از جمله آبیاری قطره

زمینی در سرعت های زيرنوع مالکیت منابع آب ،بر آن

 گسترش اين تکنولوژی موثر بوده است.

در  .Feder et al، نتیجه تحقیق  2002در سال 

های کشاورزی در کشورهای در مورد پذيرش فناوری

پا توانايی نشان داد که کشاورزان خرده حال توسعه، 

های های ثابت مربوط به پذيرش فناوریتحمل هزينه
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که با محدوديت اعتبار و چرا  جديد آبیاری را ندارند،

، عدم تمايل به پذيرش ريسک مواجه هستند. همچنین

 عناصر زمین و پذيرش نوآوری ای میانها رابطهآن

بلکه در مواردی بیان داشتند که انداره مرزعه بر  .نیافتند

 .نوگرايی کشاورزان تاثیر منفی داشته است

یقات ای و نتايج تحقبا توجه به مطالعات کتابخانه     

داخلی و خارجی، در اين تحقیق تاثیر متغیرهای: سن، 

میزان تحصیالت و سابقه کشاورزی، میزان زمین و تعداد 

قطعات، میزان درآمد، میزان وام دريافتی و حمايت 

دولت از طرح، مزيت نسبی طرح نسبت به روش آبیاری 

سنتی، میزان سازگاری طرح با وضعیت آب منطقه و 

جی مربوط به های ترويدر کالسزمین، دفعات شرکت 

های سیستم آبیاری ويژگی طرح و میزان آگاهی از

عنوان عوامل موثر بر پذيرش و توسعه های بقطره

 . ای مورد بررسی قرار گرفتهای آبیاری قطرهسیستم

بررسی عوامل موثر بر پذيرش  ،هدف اين پژوهش

باشد. ای در شهرستان دشتستان میآبیاری قطره

اين پژوهش دارای اهداف فرعی به شرح زير  ،همچنین

 :بود

اجتماعی و اقتصادی   -های فردی. شناسايی ويژگی1

 ایکاران پذيرنده و نپذيرنده روش آبیاری قطرهنخل

های فردی، اجتماعی و . مقايسه توصیفی ويژگی2

کاران پذيرنده و نپذيرنده روش آبیاری اقتصادی نخل

 ایقطره

ای موثر در پذيرش سیستم هی ويزگیيشناسا -3

 ای توسط نخلکاران شهرستان دشستانآبیاری قطره

 

 هامواد و روش

ضعیت استفاده از اين پژوهش ازجنبه شناسايی و

فشار در منطقه و عوامل موثر بر پذيرش آن آبیاری تحت

-همبستگی است. از اين نظر که يافته -از  نوع توصیفی

خذ تصمیماتی از تواند منجر به اهای اين پژوهش می

طرف مسئوالن در جهت توسعه روند پذيرش آبیاری 

-کاران شود، از نوع تحقیق تصمیمای در بین نخلقطره

 گراست.

-نفر نخل 5000جامعه آماری اين تحقیق حدود 

پس از روستا بودند که  36کاران شهرستان دشتستان در 

نفر از نخل کاران و محاسبه  30انجام پیش آزمون بین 

حجم نمونه با انس متغیر سطح زير کشت نخلستان، واري

نفر محاسبه شد و برای   98استفاده از فرمول کوکران 

نفر  120افزايش اطمینان، در شرايط میدانی حجم نمونه 

کاران نمونه از روش در نظر گرفته شد. برای انتخاب نخل

ای با انتساب متناسب استفاده شد. گیری دو مرحلهنمونه

روستای شهرستان دشتستان،   36از  ،اولدر مرحله 

شمال، جنوی، يی )چهار روستا در چهار جهت جغرافیا

شرق و غرب( شهرستان که بیشترين سطح زير کشت 

انتخاب شدند. در  ؛خرما را به خود اختصاص داده بودند

کار نمونه از چهار روستای انتخاب نخل 120مرحله دوم 

وستاها جهت کار اين رمعیت نخلشده به تناسب ج

روش تصادفی انتخاب ه تکمیل پرسشنامه تحقیق  ب

چهار کاران و حجم نمونه در شدند. توزيع فراوانی نخل

 ه شده است. ( اراي1روستای منتخب در جدول )

 

کاران و حجم نمونه در چهار توزيع فراوانی نخل -1 جدول

 روستای منتخب

 حجم نمونه درصد  تعداد نخل کار نام روستا رديف

 34       29 400 دالکی 1

 40 33 535 مزارعی 2

 23 19 241 چهار برج 3

 23 19 240 طلحه 4

  1416 100 120 

 

با توجه  که ای بودپرسشنامه گیری تحقیقاندازهابزار 

ه تحقیق، در سه بخش ای و پیشینبه مطالعات کتابخانه

های ، ويژگیسوال 14های فردی، گیژويسوال ) 38با 

ای، های سیستم آبیاری قطرهسوال و ويژگی 4دی، اقتصا

ای لیکرت، تهیه و از سوال( در قالب طیف پنج گزينه 20

ی مورد تآيید کمیته تحقیق و يی محتوااينظر رو

کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان قرارگرفت. ضريب 

طی ی ابزار تحقیق يآلفای کرونباخ برای تعیین پايا

دهنده قابلیت رديد که نشانبرآورد گ 82/0آزمون، پیش

گیری اعتماد باالی سواالت پرسشنامه برای اندازه

 متغیرهای تحقیق بود. 

 پذيرش عدم يا پذيرش وابسته تحقیق وضعیت متغیر

 کاران مورد مطالعه در منطقهای توسط نخلقطره آبیاری
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 مقادير که بود اسمی دو وجهی گیریدر مقیاس اندازه

-يک برای پذيرش آبیاری قطره و صفر برای عدم پذيرش

متغیرهای مستقل تحقیق و  در نظر گرفته شد. ای

 ه شده است.ي( ارا2) گیری آنها در جدولمقیاس اندازه

 
 گیریمتغیرهای مستقل تحقیق و مقیاس اندازه -2جدول 

 گیریمقیاس اندازه نام متغیر گیریمقیاس اندازه نام متغیر

 سن

 سابقه کار کشاورزی

 اعضای خانواده تعداد 

 مساحت زمین

 درآمد

 تعداد قطعات زمین

 تحصیالت

 آبیاری تحت فشار آگاهی ازسیستم 

 دريافت وام و تسهیالت

 فاصله ای

 نسبی

 نسبی

 نسبی

 نسبی

 نسبی

 ایرتبه

 ایرتبه

 اسمی

 میزان حمايت دولت

 میزان مزيت نسبی

 میزان دردسترس بودن فناوری

 میزان سهولت کاربرد فناوری

 سازگاری با آب منطقهمیزان 

 میزان سازگاری وضعیت زمین

 نوع منبع آب

 شرکت در کالس های ترويجی

 ایرتبه

 ایرتبه

 ایرتبه

 ایرتبه

 ایرتبه

 رتبه ای

 اسمی

 نسبی
 

 

برای شناسايی عوامل موثر بر پذيرش فناوری، با 

توجه به مقیاس اسمی دو وجهی و گسسته بودن متغیر 

ای( و يرش آبیاری قطرهوابسته )پذيرش يا عدم پذ

ل ای، از مداستفاده از متغیرهای مستقل مجازی و رتبه

 رگرسیونی الجیت استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

میانگین متغیرهای مستقل مورد مطالعه در دو گروه 

ای و نپذيرنده نخل کاران پذيرنده فناوری آبیاری قطره

ه شده است. همانطور که در جدول ي( ارا3) در جدول

شود میانگین سن، سابقه کار، تعداد نیروی مشاهده می

کار ، قطعات و زمان الزم برای آبیاری در گروه نپذيرنده 

بیشتر است و مطالعات پیشینه تحقیق در مورد موانع 

ها نیز حاکی از تاثیر سن باال پذيرش فناوری

Jahannema, 2001) ،(Ahmad Khayat, 2006 ، درآمد 

 ،)  Feder etal, 2002)  ،Jahannema, 2001 کم

((Ahmad Khayat, 2006 ، زياد کار نیروی (Ahmad 

Khayat, 2006) آنها کندگیاپر و قطعات تعداد و 

(Torkamani & Jafari, 1998) دير پذيری يا عدم  در

 پذيرش بود.

 
 ایرهکاران پذيرنده و نپذيرنده آبیاری قطمقايسه میانگین متغیرهای مستقل بین نخل  -3جدول 

 میانگین متغیر

 پذيرنده

 میانگین

 نپذيرنده

 میانگین متغیر

 پذيرنده

 میانگین

 نپذيرنده

 سن)سال(

 سابقه  کشاورزی)سال(

 درآمد )میلیون ريال(

 مساحت )هکتار(

48/39 

75/16 

120 

29/5 

24/50 

75/24 

54 

01/5 

 نیروی کار)تعداد(

 تعداد قطعات

 زمان آبیاری)ساعت(

45/3 

7/1 

45/30 

65/4 

89/1 

86/33 

 

داری کلی مدل برای سنجش معنی ،در مدل الجیت

که  (LR)  1و خوبی برازش از آماره نسبت راستنمايی

دارای توزيع کای دو و درجه آزادی مساوی با تعداد 

شود. مقدار اين متغیرهای مستقل است استفاده می

                                                                                  
1- Likelihood Ratio 

بود و از  647/107آماره با درجه آزادی دوازده برابر با 

-P)اين مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال جا که آن

value) کل الگوی برآوردی از لحاظ  ،لذا ؛ه شده بوديارا

مک فادن،   R²دار شد. آماره طور کلی معنیهآماری ب

داد که متغیرهای مستقل موجود در معادله نشان 

رگرسیونی، چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را 
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مقدار نزديک به يک باشد هرچه اين  .دهندتوضیح می

میزان تطابق مدل با واقعیت و به عبارتی نیکويی برازش 

تر شود، بیشتر است، هرچه اين مقدار به صفر نزديک

است. مقدار ضريب مک فادن  نیکويی برازش کمتر

 1برآورد شد که با توجه به نزديکی آن به عدد  726/0

کويی میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر بوده و از نی

 برازش بااليی برخوردار است.

 
 نتايج مدل رگرسیونی الجیت  -3 جدول

 کشش کل اثر نهايی

 وزن داده شده

 کشش

 در میانگین

 نام متغیر مقدار ضريب tآماره 

 عرض از مبدا -6555/9 -5334/1 -8754/8 -5454/1 

 مساحت زمین 61762/0 0172/2 6796/2 53373/0 05826/0

 سن -11796/0 -8041/1 -9516/4 -86/0 -011128/0

 تعداد قطعات نخلستان -6152/2 -9790/2 -2889/4 -69170/0 -24671/0

 کاردرآمد نخل 63021/0 6782/3 1318/4 61785/0 0594/0

 

 سازگاری با خاک 3061/1 2713/2/ 2713/3  12321/0

 وام و تسهیالت 6691/1 7317/2 7779/4  15746/0

LOG-LIKELIHOOD(0)  =   -74.131 

 

LOG-LIKELIHOOD FUNCTION = -20.308 
LIKELIHOOD RATIO TEST=107.647 

With    12 D.F.   P-VALUE= 0.00000 

MCFADDEN R-SQUARE =          0.72605 
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS =  0.925 

 

 5/92بینی صحیح الگوی برآورد شده نیز درصد پیش

. از آنجا که مقدار قابل قبول درصد درصد برآورد گرديد

بینی صحیح برای الگوهای لوجیت و پروبیت برابر با پیش

-بینی صحیح بهمقدار درصد پیش ؛باشدمی درصد 70

 دهد.دست آمده در اين الگو رقم مطلوبی را نشان می

( بین دو متغیر 93/0شديد ) خطیبا توجه به هم     

مشکل در برآورد مدل، ، برای رفع اين سن و سابقه کار

-فقط متغیر سن که در مطالعات پیشین از عوامل تاثیر

دار و متغیرهايی که اثر معنی گذار بود وارد مدل شد

پس از حذف  ،در مدل وارد نشدند. در نهايت ،نداشتند

متغیر: مساحت نخلستان،  6دار، متغیرهای غیرمعنی

 کار، میزانسن، تعداد قطعات نخلستان، درآمد نخل

سازگاری فناوری با خاک منطقه از نظر نخلکاران و 

میزان دريافت وام و تسهیالت متغیرهايی بودند که وارد 

 (  آمده است.3) مدل شدند. نتايج اين مدل در جدول

اين جدول نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی 

ای را الجیت در مورد عوامل موثر بر پذيرش آبیاری قطره

 دهد.نشان می

دست آمده، مساحت نخلستان، هاساس نتايج ببر 

تعداد قطعات نخلستان، درآمد، سازگاری فناوری با 

 1خاک، فراهم بودن وام و تسهیالت در سطح احتمال 

درصد از لحاظ  5سن در سطح احتمال درصد و متغیر 

دار شدند. متغیرهای سن و تعداد قطعات آماری معنی

بدين وابسته بودند. نخلستان دارای اثر منفی بر متغیر 

ها احتمال پذيرش آبیاری با افزايش مقدار آن معنی که

يابد و بالعکس. منفی بودن اثر متغیر ای کاهش میقطره

باشد که با افزايش سن سن ممکن است به اين دلیل 

-انگیزه کشاورز برای پذيرش تکنولوژی جديد کاهش می

تواند مربوط به يکی از داليل ديگر نیز می يابد. احتماالً

باشد که باعث عدم گريز بودن افراد مسن ويژگی ريسک
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ای پذيرش تکنولوژی جديد مانند سیستم آبیاری قطره

دلیل اينکه اجرای جداگانه آبیاری هب شود. احتماالًمی

ای برای هر قطعه باعث افزايش هزينه نصب قطره

اد با افزايش تعد ،بنابراين ؛شودسیستم برای هر قطعه می

ای افزايش قطعات نخلستان هزينه اجرای آبیاری قطره

ای احتمال پذيرش آبیاری قطره ،در نتیجه .يابدمی

 يابد.کاهش می

کار، متغیرهای: مساحت نخلستان ، درآمد نخل 

سازگاری با وضعیت زمین و دريافت وام و تسهیالت 

دارای اثر مثبت بر متغیر وابسته بودند. يعنی با افزايش 

-ای افزايش میها احتمال پذيرش آبیاری قطرهر آنمقدا

يابد. در الگوهای الجیت بیشترين ضرايبی که 

دهند، اثرات نهايی و اقتصاددانان مورد تفسیر قرار می

کشش ها هستند. مفهوم  اثرنهايی  اين است که به ازای 

يک واحد تغییر در متغیر مستقل با فرض ثابت بودن 

سط متغیر وابسته چند درصد طور متوساير عوامل، به

کند. در مبحث کشش، از بین دو نوع کشش تغییر می

)کشش در میانگین و کشش کل وزن داده شده(، کشش 

کل وزن داده شده قابل اعتمادتر است و در مطالعات 

 گیرد. اقتصادی بیشتر مورد استفاده و تفسیر قرار می

ی دست آمده براه( اثر نهايی ب3با توجه به جدول )

. بدين دست آمدهدرصد ب 826/5مساحت نخلستان 

يک واحد افزايش اندازه مساحت نخلستان )با  معنی که

 826/5فرض ثابت بودن ساير عوامل( منجر به افزايش 

 ،شود. همچنینای میدرصد در پذيرش آبیاری قطره

کشش کل وزن داده شده برای مساحت نخلستان 

-هب عنی است که. اين بدان مدست آمدهدرصد ب 533/0

طور متوسط يک درصد افزايش در مساحت نخلستان با 

فرض ثابت بودن ساير عوامل، احتمال پذيرش آبیاری 

درصد افزايش  53کاران حدود ای را در بین نخلقطره

 ,Ahmad khayat)های دهد. اين نتیجه با يافتهمی

2006; Kohansal et al , 2009)  داردهمخوانی  . 

  -01/0رآوردشده برای متغیر سن  ضريب نهايی ب

دست آمده برای متغیر سن هدست آمد. ضريب نهايی بهب

توان بدين گونه تفسیر کرد که يک واحد افزايش را می

ای را قطره کار، احتمال پذيرش آبیاریدر سن نخل

دهد. کشش کل وزن داده درصد کاهش می 1حدود 

ين معنی بددست آمد. هب 861/0کار شده برای سن نخل

کار احتمال پذيرش يک درصد افزايش در سن نخل که

دهد. اين کاهش می درصد 86ای را حدود آبیاری قطره

 Noroozi):يافته تحقیق نیز در راستای نتیجه تحقیقات

& Chizari, 2006; Jallali & Karami, 2006; Ahmad 

khayat, 2006; Kohansal et al , 2009)  .بود 

تان متغیر ديگری بود که ارتباط تعداد قطعات نخلس

ای بررسی شد. با توجه به ری قطرهآن با پذيرش آبیا

 درصد تاثیر 99اين متغیر در سطح  اطمینان نتايج، 

ای دارد. اثر داری بر پذيرش آبیاری قطرهمعکوس و معنی

  -246/0دست آمده برای تعداد قطعات زمین، هنهايی ب

يک واحد به تعداد  بود. بدين معنی که با اضافه شدن

قطعات نخلستان، با فرض ثابت بودن ساير عوامل، 

درصد کاهش  24ای حدود احتمال پذيرش آبیاری قطره

 -0/ 69يابد. کشش کل وزن داده قطعات نخلستان می

دست آمد. بدين مفهوم که يک درصد افزايش هدرصد ب

در تعداد قطعات نخلستان، احتمال پذيرش آبیاری 

افته تحقیق دهد. اين يدرصدکاهش می 69ای را قطره

 .داردزير همخوانی  نیز با نتیجه تحقیقات

(Torkamani & Jafari, 1998; Ahmad khayat, 

2006; Bagheri & Malekmohammadi, 2005; 

Kohansal etal, 2009 ; Karbasi, 2001; Howitt etal, 

2002)  
. دست آمدهب 059/0کار، اثر نهايی برای درآمد نخل

، با افزايش يک واحد به ثر نهايی اين متغیربا توجه به ا

 6ای حدود کار احتمال پذيرش آبیاری قطرهدرآمد نخل

يابد. مقدار کشش کل وزن داده شده درصد افزايش می

دهد که با افزايش يک درصد در درآمد درآمد نشان می

درصد  61ای کار، احتمال پذيرش آبیاری قطرهنخل

های محققان زير بد. اين نتیجه با يافتهياافزايش می

 ;Sedigh & Farzand-e-Vahy, 2004    .داردهمخوانی 

Novak, 2002; Ayers & Westcot, 2005)   ( Howitt 

etal, 2002; 

سازگاری فناوری با وضعیت زمین از نظر  میزان

کاران متغیر ديگری بود که تاثیر آن بر پذيرش نخل

دار بود. دلیل اصلی و معنیای مستقیم آبیاری قطره

ای تاثیر اينکه سازگاری با خاک بر پذيرش آبیاری قطره

تواند باشد که داری داشته است اين میمثبت و معنی

های منطقه دشتستان ناهموار و ناهمگون عمده خاک

باشد. ها با مشکل روبرو میبوده و انتقال آب به نخلستان

ی ناهمگون و هاکارانی که زمیننخل ،از اين رو

ناهموارتری دارند برای افزايش کارايی و بازده آبیاری، 



 653 ...ایی قطرهعوامل موثر بر پذيرش آبیارو همکاران:  ظريفیان 

نسبت به ديگر کشاورزان با احتمال بیشتر اقدام به 

-هکنند. ضريب نهايی بای میاستفاده از آبیاری قطره

ای با  دست آمده برای متغیر سازگاری آبیاری قطره

دهد که با ثابت بودن ساير وضعیت زمین نشان می

-ای توسط نخل، احتمال پذيرش آبیاری قطرهعوامل

 3/12های ناهمگون و ناهموارتری دارند کارانی که زمین

کارانی است که زمین های هموار و درصد بیشتر از نخل

 Sivanapan يکدستی دارند. اين نتیجه با نتايج تحقیق

 ( در يک راستا بود.2003)

دار شد  دريافت آخرين متغیری که در مدل معنی

ام و تسهیالت بانکی بود که تاثیر آن بر پذيرش آبیاری و

با  ،عبارت ديگردار بود، بهای مستقیم و معنیقطره

کاران، افزايش امکان دريافت وام و تسهیالت توسط نخل

يابد. ای نیز افزايش میاحتمال پذيرش آبیاری قطره

دست آمده برای اين متغیر نشان داد که هضريب نهايی ب

کارانی که از ای توسط نخلذيرش آبیاری قطرهاحتمال پ

امکان استفاده از وام و تسهیالت بانکی برخوردار بودند، 

کارانی بود که از امکان درصد  بیشتر از نخل 7/15

دريافت وام و تسهیالت بانکی به عللی برخوردار نبودند. 

 Torkamani & Jafariاين نتیجه با يافته تحقیقات:  

(1998 ،)Jallali & Karami (2006 ،)Kohansal etal 

(2002 ،)Novak (2002) ، ; Howitt etal (2002 ، )

Ayers & Westcot (2005 و )Regev (2008 ) همخوانی

 .  دارد

نتیجه تحقیق نشان داد که متغیرهای  ،طور کلیهب

درصد  92وارد شده در مدل رگرسیونی الجیت، حدود 

پذيرش و عدم )ق تغییرات واريانس متغیر وابسته تحقی

توانند برآورد ای( را میپذيرش سیستم آبیاری قطره

نمايند که درصد قابل توجهی است و بیانگر اين امر است 

ای بر که متغیرهای وارد شده در مدل تاثیر قابل توجه

اند. با توجه به اثر کشش کل متغیر وابسته تحقیق داشته

: سن، تعداد ترتیب متغیرهایهتوان نتیجه گرفت که بمی

قطعات، میزان درآمد، مساحت نخلستان، امکان دريافت 

وام و تسهیالت بانکی و میزان سازگاری فناوری با خاک 

بر تغییرات ، بیشترين تاثیر را کارمنطقه از نظر نخل

-ربط میاشته و مسئولین ذیمتغیر وابسته تحقیق د

زير که  یاهتوانند با توجه به نتايج تحقیق و پیشنهاد

ريزی الزم برنامه ،باشدهای تحقیق می بتنی بر يافتهم

جهت تسريع روند پذيرش فناوری در منطقه با توجه به 

های اخیر و لزوم افزايش وضعیت خشکسالی در سال

، رويه آبوری آب کشاورزی و کاهش مصرف بیبهره

 اتخاذ نمايند. 

 پيشنهادها

دار یاز آنجا که تعداد قطعات نخلستان تاثیر معن -1

شود توصیه می ؛ای داردو منفی بر پذيرش آبیاری قطره

-کارشناسان طرح در ابتدا نسبت به معرفی طرح به نخل

کاران با تعداد قطعات کمتر اقدام کنند و همزمان نسبت 

سازی اراضی بین ساير به ترويج و توسعه طرح يکپارچه

کاران که تعداد قطعات بیشتری دارند از طريق نخل

های آموزشی و ترويجی و بازديدها و مزارع کالس

 نمايشی اقدام کنند.

های دار دريافت وامبا توجه به اثر مثبت و معنی -2

شود مشکالت گرفتن وام اصالح کشاورزی پیشنهاد می

الزم است که کشاورزان قبل از گرفتن  ،شود. همچنین

های های کشاورزی از طريق شرکت در کالسوام

در رابطه با نحوه گرفتن وام و قوانین  آموزشی و ترويجی

و مقررات بانکی، آشنايی الزم پیدا کنند. با توجه به 

شود ها پیشنهاد میسخت بودن شرايط بازپرداخت وام

که بازنگری کلی درپرداخت اقساط  و نرخ بهره توسط 

 ربط صورت گیرد. مسئولین ذی

 منفی سن افراد مورد مطالعه بر با توجه به تاثیر -3

شود در مرحله اول، توصیه می ،ایپذيرش آبیاری قطره

کاران میانسال و جوان معرفی شود تا میزان طرح به نخل

پذيرش افزايش يافته و آثار آن برای ساير کشاورزان با 

های با برگزاری کالس، سن بیشتر ديده شود و سپس

ترويجی، بازديدها و مزارع نمايشی و گروههای  -توجیهی

 را به پذيرش طرح تشويق و ترغیب نمود. بحث آنان 

 بین در ایآبیاری قطره توسعه که آنجا از -4

 اجرايی قابلیت و توجیه اقتصادی بزرگ هاینخلستان

 و مثبت تأثیر به توجه با و دارد فنی لحاظ به بیشتری

 است الزم ای،قطره آبیاری پذيرش در متغیر اين دارمعنی

کاران بزرگ را با خلکارشناسان طرح، جلب موافقت ن

های تشويقی و حمايتی مناسب در اولويت اتخاذ سیاست

از طريق  ،های خود قرار دهند و در مرحله بعدفعالیت

ها توسط های آموزشی و بازديد از اين نخلستانکالس

مالک نسبت به جلب رضايت آنان به کاران خردهنخل
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ای سازی نخلستان و آبیاری قطرهپذيرش طرح يکپارچه

 اقدام نمايند. 

 حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که نتايج -5

 در تغییرات تبیین توانايی که است عواملی درآمد از

 .اردد کاران رامیان نخل در ایپذيرش آبیاری قطره میزان

که برای گسترش پذيرش  گرددمی پیشنهاد ،رواين از

 صادیای، ضمن ترغیب افراد با  توان اقتآبیاری قطره

در  در پذيرش طرح ها راآن ،افراد پیشرو عنوانبه مناسب

های حمايتی دولت سیاست ،اولويت قرار دهند. همچنین

ا ن بکارامناسب با شرايط آسان را برای ارتقاء توان نخل

ای طرهقتوان مالی پايین اتخاذ نمايد که با اجرای آبیاری 

 را در گذاری دولتو مزايای حاصل از آن، اين سرمايه

ر وری آب و جلوگیری از هدکوتاه مدت با افزايش بهره

 رفتن و افزايش عملکرد محصول جبران کند.   

 وضعیت زمین متغیر تأثیر مثبت به توجه با -6

 

های نکاران دارای زمینخل ،ابتداالزم است تا  کشاورزی،

 هدف عنوان گروهای، بهناهموار برای اجرای آبیاری قطره

ی نگیزشعنوان يک عامل اتواند به. اين کار میقرار گیرند

ر دکاران برای مشارکت و برانگیزاننده برای ساير نخل

ای محسوب اجرا و پذيرش طرح اجرای آبیاری قطره

 شود.   

با توجه به پايین بودن سطح سواد و تحصیالت  -7

کاران مورد مطالعه و تاثیر منفی آن بر پذيرش اکثر نخل

از طريق برگزاری تا  گردد، پیشنهاد میایآبیاری قطره

-کارگیری کانالهب های آموزشی ترويج و کالس و کارگاه

، مالقاتی متناسب با سطح سواد کشاورزان )های ارتباط

 آبیاری از آنان آگاهی سطحمزرعه نمايشی و بازديد(، 

يابد تا با شناخت بهتری از  افزايش آن مزايای و ایقطره

گیری نمايند. ذيرش آن تصمیمفناوری در مورد پ

ند پذيرش فناوری جهت تسريع در رو ،همچنین

عنوان گروه ه، نخلکاران  با سواد تر را بکارشناسان ترويج

 های ترويجی در نظر بگیرند. هدف در برنامه
REFERENCES 
1. Ahmmad Khayat, S. (2006). Economic and Administrative factors affecting farmers' willingness to 

investing in sprinkler irrigation. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. (In Farsi) 

2. Ayers, R. S. & Westcot, D.W.  (2005). Waterquality for Agriculture, FAO, Irrigation and Drainage, 29-

45. 

3. Bagheri, A. & Mallekmohammadi, I. (2005). Adoption of sprinkler irrigation by farmers of Ardebil 

Province of Iran. (In Farsi)  

4. Feder, G., Just, R. E. & Zilberman, D. (2002). Adoption of agricultural innovations in developing 

countries: A Survey, Economic Development and Cultural Change, 33, 255-298. 

5. Green G.P. & Sunding, D.L. (1997). Land Allocation, Soil Quality, and the Demand for Irrigation 

Technology. Journal of Agricultural and Resource Economics, 22, (2) 367-375. 

6. Hayati, D. & Larri, M.B. (2000). Difficulties of Using Sprinkler Irrigation Technologies by Farmers. 

Agricultural Economics and Development Journal, 32, 187-214. (In Farsi) 

7. Howitt, R.E., Wallender, W.W. & Wearer, T. (2002). Economic analysis of irrigation technology 

selection: The effect on declining performance and management, by R. K. sampth and R.A. Young, 15: 

437-464. 

8. Jahhannema, F. (2001). Economical and Social Effective Factors on Adoption of Pressurized Irrigation. 

Agricultural Economics and Development Journal, 36, 137-260. (In Farsi) 

9. Jalali, M. &  Karami, A. (2006). Discontinuity of sprinkler irrigation technology (Case Study: Farmers of 

Bilo Vilage of Marivan Township). Rural and Development Journal, 9/3, 131-169. (In Farsi) 

10. Karami, A., Nasrabadi, A. & Rezaei Moghadam, K. (2000). Consequences of sprinkler irrigation 

diffusion on inequality and rural poverty. Agricultural Economics and Development Journal, 31, 183-

186. (In Farsi) 

11. Karbasi, A. (2001). Economics Analysis of Pressurized Irrigation Projects of Khorasan Province. 

Agricultural Economics and Development Journal, 36, 91-112. (In Farsi) 

12. Kohansal, M., Ghorbani, M. & Rafei Darani, H. (2009). Effective Environmental and Non-environmental 

Factors on Adoption of Sprinkler Irrigation. Agricultural Economics and Development Journal, 65, 97-

112. (In Farsi) 

13. Noroozi, O. & Chizari, M. (2006). Effective Cultural and Social Factors Regarding Attitude of Wheat 

Farmers of Nahavand Township toward Sprinkler Irrigation Development. Iranian Agricultural Extension 

and Education Journal, 2/2. (In Farsi) 

14. Nowak, P. J. (2002). The adoption of agricultural conservation technologies: Economic and Diffusion 

Explanations. Rural Soc, 52, 208-220. 



 655 ...ایی قطرهعوامل موثر بر پذيرش آبیارو همکاران:  ظريفیان 

15. Office of statistic and information technology. (2008).  Agricultural statistics Center, Tehran: Ministry of 

Agriculture Jihad. (In Farsi) 

16. Poorzand, A. (2003). Improved water management. the first step to achieving food security. Proceedings 

of the Eleventh Conference of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. 24-25 Dec. 

Tehran, Iran. (In Farsi) 

17. Rafei Darani, H. & Bakhshodeh, M. (2008). Effective Factors on Development and adoption of Sprinkler 

Irrigation (Case study; Isfahan Province). Iranian Agricultural Economics Research Journal, 39/1, 21-30. 

(In Farsi) 

18. Regev, A., Jaber, A., Spector, R. & Yaron, D. (2008). Economic Evaluation of the Transition from a 

Traditional to a Modernizal water management, 18: 347-363. 

19. Sadigh, H. & Farzand Vahy, J. (2004). Attitude of Farmers toward Pressurized Irrigation Systems in 

Kermanshah Province. Iranian Agricultural Science Journal, 35(3), 679-689. (In Farsi) 

20. Shah, F.A., Zilberman, D. & Chakravorty, V. (1998). Technology Adoption in the presence of an 

Exhaustible, Resource: The case of Ground water-Extraction. American Journal of Agricultural 

Economics, 77, 291- 299. 

21. Sivanapan, P.K. (2003). Economic of drip irrigation for various crops in India. Forth International micro 

irrigation congress, October 23- 26, Abury, Wodonga, Australia. 

22. Torkamani, J. & Jafari, A. (1998). Effective factors on development of pressurized irrigation systems of 

Iran. Agricultural Economics and Development Journal, 17, 7-29. (In Farsi) 

 


