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چکیده
هدف این تحقیق تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی توسط زارعین شهرستان ارومیه با استفاده از الگوی
پنج مرحلهای فرآیند تصمیم نوآوری راجرز بود .دادههای میدانی با انجام پیمایش و ابزاار پرسنزنامه و تکنیز
مصاحبه با  831زارع جمعآوری و دادههای ثانویه از سزازمان جهادشنزاورزی و سزازمان آن من قزهای اسزتان
آذربایجان غربی اخذ شد .نتایج ننان داد شه اوالً اشثریت زارعین در مراحزل اولیزه ادانزش و ترغیزرآ فرآینزد
تصمیم نوآوری قرار داشته و  %81آنها تصمیم اولیه به پذیرش این سیستم را گرفتهاند .فقط حدود  1/3درصد شل
زارعین من قه این سیستم را در ماارع خود اجرا نمودهاند .دوماً س ح دانش فنی زارعین در زمینه سیستم آبیاری
بارانی متوسط بوده شه راب ه معناداری بزا ويیگگزیهزای شصصزیح حرفزهای و اجتمزاعی و بهزرهمنزدی آنهزا از
شارشناسان سازمان جهادشناورزی دارد .سوماً طبق نتایج رگرسیون لجستی  %64احتمال گرایش مساعد زارعین
درباره پذیرش سیستم آبیاری بارانی با  3متغیر دارا بودن چاهح داشتن دانش فنی و عزدم بهزرهمنزدی از تجزارن
سایر شناورزان قابل تبیین است .موانع اصلی پذیرش آبیزاری بزارانی عبزارو بودنزد ازی هاینزه بزاالی نصزر و
نگهداریح نداشتن مجوز چاه و برقح دانش فنی ناشافیح مساحت شم و پراشندگی ماارعح منکالو بانکی و شمبود
اعتباراو و صالحیت ناشافی پیمانکاران و شرشتهای مناورهای.
واژههای شلیدیی سیستم آبیاری بارانی ،فرآیند تصمیم پذیرش نوآوری ،زارعین ،شهرستان ارومیه

مقدمه و بررسی منابع

بررسیها در غرب حوضه دریاچه ارومیه ،بیانگر افزایش  2/8برابری اراضی زراعی آبی بعدد از االداحاا ارضدی
است (

 .)Mohammadzadeh,گسترش این اراضی با متنوع شدن و متدرامم شددن فعاتیدتهدای ماداورزی

همراه بوده مه منجر به استفاده بیرویه از آبهای سطحی و زیرزمینی شدهاست .این امدر منجدر بده مداهش شددید
 .1استادیار داناگاه آزاد اسامی واحد مامو" ،نویسنده مسئول"gabriel.mohammadzadeh@gmail.com ،
 . 2دانایار گروه مهندسی آب داناگاه ارومیه
 . 3استادیار گروه اقتصاد مااورزی داناگاه علوم مااورزی و منابع طبیعی گرگان
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دبی آب رودخانه های منتهی به دریاچده ارومیده و در نتیجده مداهش حجدم آب دریاچده ارومیده و سدط آبهدای
) سدط آب دریاچده

زیرزمینی گردیده است .طبق بررسیهای ماترک وزارا مااورزی آمریکدا و ناسدا (

ارومیه بین سدالهدای  1338و  2112بدیش از  6متدر مداهش پیددا مدرده اسدت .نتدایی بررسدی فتحیدان و همکداران
(

 )Fathian et al,.نیز ناان داد مه سط آب دریاچه ارومیه با  %12ماهش از حدود ( 5211وضعیت نرمال)

به حدود  3111میلومتر مربع در سال  2111رسیده است .بعاوه باقری و قربدانی (

)Bagheri & Ghorbani,

در تحقیق خود ناان دادند مه ساالنه  211میل یدون متدر مکعدض اضدافه برداشدت آب زیرزمیندی از حوضده دریاچده
ارومیه الورا میگیرد.
علی رغم بحران آب در حوضه ،مقدار زیادی از آب مصدرفی در بشدش ماداورزی بده دتیدا انجدام آبیداری بدا
روشهای سنتی یدا سدطحی مانندد مرتدی و جدوی و پادتهای هددر مدیرود .محققدان ،رانددمان آب مصدرفی را در
روشهای مرتی و جوی و پاتهای به ترتیض حددود  35و  55درالدد بدرآورد مدردهاندد ( ;

Abbasi et al,.

 .)Kohansal et al,.این در حاتی است مه مارایی آب مصرفی با اجرای سیستمهدای آبیداری تحدت فادار
یعنی بدارانی و قطدرهای بده ترتیدض بده حددود  01و  31درالدد مدیرسدد (

 .)Mirjat et al,.بدر ایدن اسدا ،

سازمانهای جهاد مااورزی و آب منطقهای استان آذربایجان غربی مهمتدرین راهکدار غلبده بدر بحدران مدذمور را
افزایش راندمان آب مصرفی با االاح سیستمهای آبیاری و تبدیا سیستمهای آبیاری سنتی به مدرن (تحت فادار)
میدانند.
بطور ملی روشهای آبیاری بارانی بده شدش گدروه عمدده تقسدیم مدیشدوند مده عبارتندد از :ماسدیب ابدت،
ماسیب نیمه متحرک ،غلطان ،قرقره ای ،دوار مرمزی و خطی (

 .)Bafkar et al,.تاشهای قابا تدوجهی

از سوی وزارا جهادمااورزی و بانب مااورزی برای پذیرش انواع آبیداری بدارانی در بدین ماداورزان حوضده
آبریز دریاچه ارومیه الورا گرفته است .از آن جمله می توان به تأمین وسایا و تجهیزاا الزم ،عرضده تسدهیاا
و خدماا ترویجی و آموزشی اشاره مرد .علیرغم تاشهای الورا گرفته پذیرش این سیستمها بدهعندوان یدب
نوآوری از سوی مااورزان موفقیت چندانی نداشته و در مواردی با مقاومت آنها روبهرو شدهاست.
پژوهاگران بر این عقیدهاند مه تصمیم فرد در خصوص پذیرش یب نوآوری یدب عمدا اتفداقی نیسدت بلکده
فرآیندی است مه در برههای از زمان به وقوع میپیوندد و دربرگیرنده مجموعهای از منشهدا و انتشدابهدا اسدت
مه طی آن فرد یب ایده جدید را مورد ارز شدیابی قدرار داده و دربداره رد یدا پدذیرش ندوآوری تصدمیم مدیگیدرد
(

; Rogers,

 .)Ruttan,راجرز (

 )Ragers,در این زمینه یب مدل تصمیم نوآوری پنی مرحلهای

ارائه داده مه شاما چهار مرحله دانش ،ترغیض ،تصمیم و همنوایی و نیز مراحدا اوتیده قبدا از پدذیرش (مقددماا)
بوده و پیامدهایی را میتواند بدنبال داشته باشد .
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شکل  - 8الگوی پنج مرحلهای فرایند تصمیم نوآوری راجرز امدل نظری تحقیقآ
)Figure - The five stages Roger’s model for Innovation Decision Process (IDP

بر اسا

این اتگو احسا

نیاز به نوآوری مقدمه پذیرش ندوآوری اسدت .محققدان بده ایدن نتیجده رسدیدند مده

ممبود آب منجر به پذیرش آبیاری تحدت فادار (بدارانی یدا قطدرهای) توسد
Zilberman,؛ .
؛

 Skaggs,؛

Kohansal et al,.؛

ماداورزان مدیشدود ( & Caswell

Kulecho & Weatherhead,؛

Bagheri & Ghorbani,؛

Jalali & Karami,

 .)Pezeshki Rad et al,.عاوه بدر ایدن،

هنجارهای نظام اجتماعی ممکن است بهعنوان ماوق یا بازدارنده در خصوص فرآیند تصدمیم ندوآوری بده اع دای
نظام تأ یر بگذارند .موتچو و ویدرهد )

 (Kulecho & Weatherhead,نیز دریافتند مه زمیندههدای فرهنگدی

نامناسض از عواما بازدارنده پذیرش سیستم های آبیداری تحدت فادار هسدتند .برخدی بده ویژگدیهدای خانوارهدای
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مااورزان نیز در این زمینه اشاره مردهاند .مطاتعاا ناان مدیدهدد مده ماداورزان پذیرندده دارای تعدداد اع دای
Kohansal et al,.؛

خانوار ممتری هستند (,

Bagheri & Ghorbani,؛) .همچنین مندابع برقدرارمنندده

ارتبدداط بددهعنددوان محددرک فددرد در فرآینددد تصددمیم نددوآوری عمددا مددیمننددد .تعدددادی از محققددان بهددرهمندددی از
آموزشهای ترویجی (تلویزیون ،رادیو ،تما
دانستند(

بدا مدروجین ماداورزی) را در پدذیرش آبیداری تحدت فادار مد ر

 Karami & Rezai Moghaddam,؛

Jalali & Karami,؛ ؛,

Karami et al,؛

 Kohansal et al,؛

Pezeshki Rad et al,.؛;; and

Kulecho & Weatherhead,؛

; Bhushan et al.,

; Hosseini et al.

.); Albrecht & Ladewig, no date; Bagheri & Ghorbani,

مطابق مرحله اول اتگوی راجرز داشتن دانش فنی در زمینه سیستم آبیاری بارانی یکی از پیشنیازهای پذیرش و نیدز
جلوگیری از عدم ادامه آن میباشد مه عمدتاً مابین مااورزان جوانتر ،باسوادتر و با سدابقه حرفدهای بداال ر داده
است مه از سط دانش باالتری برخوردارند.
بعد از مسض آگاهی ،در مرحله ترغیض ،فرد میزان متناسض بودن نوآوری را با موقعیت خود میسنجد .بندابراین
گرایش (مثبت یا منفی) به سوی نوآوری پیدا میمند در این مرحله نظر فرد نسبت به ویژگیهدای ندوآوری شداما
مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،قابلیت رویدت و آزمدون پدذیری حدائز اهمیدت اسدت .مطدابق نتدایی بسدیاری از
تحقیقدداا ،سددودآوری اقتصددادی مهمتددرین مزیددت نسددبی پددذیرش آبیدداری بددارانی اسددت ( Karami & Rezai
 Moghaddam,؛

Kulecho & Weatherhead,؛

Karami et al,.؛
, Bhushan et al.,

Jalali & Karami,؛

Pezeshki Rad et al,؛ Albrecht & Ladewig, no

,

Kohansal et al,؛ ;

;

 )date; Bagheri & Ghorbani,این سودآوری ناشی از الرفه جدویی در مصدرآ آب و افدزایش رانددمان

آن ،الرفهجویی در زمان و هزینه آبیاری ،امکان افزایش سط زیر مات و تبددیا اراضدی دیدم بده آبدی ،افدزایش
میفیت و ممیت محصول ،منتدرل عمدق آبیداری و افدزایش حاالدلشیزی خداک و  ...مدیباشدد .سدازگاری میدزان
برداشت از هماهنگی نوآوری با ارزشهای نظام اجتماعی موجود ،تجربههای پیاین و نیازهای گیرنده میباشد .بدر
محققان ویژگیهای ساختاری مزرعه از قبیا اندازه مزرعه ،تعداد قطعاا ،میفیت زمین و توپدوگرافی را

این اسا

از عواما مو ر در پذیرش آبیاری تحت فاار دانستهاند و اضافه نمودهاند مه مه پدذیرش آبیداری بدارانی در مدزارع
بزرگتر ،با تعداد قطعاا ممتر ،با میفیت زمین پایین و غیر مسط الورا گرفته است ( Caswell & Zilberman,
&

؛

Karami et al,.؛

Jalali & Karami,؛ ,

 Kohansal et al,.؛ & ; Albrecht

 .)Ladewig, no date; Bagheri & Ghorbani,برخی مطاتعاا شکا هندسی نامنظم و مات محصوالا

;

متنوع را جزء عواما مو ر در عدم پذیرش این فنآوری ذمر مردهاند (
al,.؛

 .) Bagheri & Ghorbani,اسدتفاده از مندابع آب زیرزمیندی (چداه عمیدق) در بسدیاری از منداطق

پددذیرش آبیدداری تحددت فاددار را تسددهیا نمددودهاسددت (
;

Jalali & Karami,؛ Kohansal et

Gopalakrishnan,؛
) .شیت و گوپال مریانان )

Skaggs,؛ ;

Caswell & Zilberman,؛ & Shrestha

Kulecho & Weatherhead,؛ Pezeshki Rad et al,.

 (Sheathe & Gopalakrishnan,مطابقت سیکا زندگی گیداه و مناسدض

بودن درجه حرارا را در پذیرش آبیاری تحت فاار مد ر دانسدتند .مطدابق ویژگدی پیچیددگی ندوآوری یکدی از
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آزمدونپدذیری،

عواما مهم در مندی پذیرش سیستم آبیاری بارانی پیچیدگی فنی آبیاری بارانی میباشد .بر اسا

محققان ایجاد مزارع نمایای را عاما مهمی در تسریع پذیرش این فنآوری قلمداد میمنندد ( Jalali & Karami,
؛

Hosseini et al,.؛

.)Pezeshki Rad et al,.

Bagheri & Ghorbani,؛

محققان دال یا عدم رضایت مااورزان از سیستم آبیداری بدارانی را در ایدران پدایین بدودن میفیدت قطعداا سیسدتم
آبیاری بارانی و ممبود آنها در بازار ،گرفتگی آبپاشها بهدتیا شوری آب ،نامناسض بودن ندوع سیسدتم آبیداری
بارانی بویژه عدم تناسض با خاکهای رسی و شرای منطقه به علت بادخیز بودن و نیز ماکا بودن حما ونقا ایدن
سیستم و عدم امنیت (سرقت) عنوان نمودهاند مه منجر به عدم ادامه استفاده از این سیستم شدهاسدت ( & Karami
Jalali &Karami,؛

Bagheri & Ghorbani,؛ Pezeshki Rad et

Rezai Moghaddam,؛
 .)al,.فرد پذیرنده برای جلوگیری از عدم ادامه و ناهماهنگی در مرحله همنوایی خواهان پیدامهدای حمایدت

مننده است .مطاتعاا حمایتهای سازمانی و اجتماعی و پاتیبانی فندی را در قطدع مداربرد سیسدتم آبیداری بدارانی
م ر دانسدتهاندد(

 Karami & Rezai Moghaddam,؛

 Kulecho & Weatherhead,؛

در تکمیا نظریه راجرز ،تی (

Karami et al,.؛

Bagheri & Ghorbani,؛

Jalali & Karami,؛

.)Pezeshki Rad et al,.

 )Li,مرحله شام را در فرآیند تصمیم نوآوری تحت عنوان "عدم آگاهی"

پیانهاد داد تا مدل شاما مسانی هم مه درباره نوآوری آگداهی ندارندد ،شدود .فرایندد پدذیرش ندوآوری در طدول
دوره زمان (روز ،ماه و یا سال) اتفاق میافتدد .پدا از دهده  1381جهدت درک واقعدی محدی پیچیدده اقتصدادی-
اجتماعی از رهیافتهای ماارمتی همچون "توسعه ماارمتی فنآوری" استفاده شدهاست .اسا

ایدن رهیافدت بدر

دخاتت افراد ذینفع در فرآیند تحقیق و توسعه نوآوری بوده و اهدافی همچون توانمندسازی مادارمت مننددگان،
افزایش اعتماد به نفا ،ارتقای ظرفیت نوآوری ،خاقیت و توان آزمایشگری آنهدا و افدزایش قابلیدت سدازگاری
فنآوری با شرای محا را دنبال میمند.
مطاتعاا فوق فرآیند پذیرش نوآوری را به الدورا یدب عمدا مقطعدی و بددون در نظدر گدرفتن مدا فرآیندد
پذیرش بررسی نمودهاند .تذا این تحقیق با بکارگیری اتگوی پنی مرحلهای راجدرز بده عندوان چدارچوب نظدری بده
دنبال تحلیا فرآیند پذیرش سیستمهای آبیاری بارانی در بدین زارعدین آبدیمدار شهرسدتان ارومیده مدیباشدد .ابتددا
موقعیت زارعین را در این فرایند تعیین نموده سپا عواما م ر بر مراحا مشتلف فرآیند پذیرش را ماشص مدی-
سازد.
مواد و روش ها

این مطاتعه از نوع توالیفی پیمایای و همبستگی بوده مه در مقطع زمانی سال  1332انجام گرفتده اسدت .دادههدای
تحقیق شاما دونوع داده دست اول یا میدانی و دست دوم یا اسنادی بودندد .دادههدای اوتیده بصدورا میددانی و از
طریق ابزار پرسانامه و با استفاده از تکنیب مصاحبه رو در رو از زارعین اخذ گردیدد .روایدی ظداهری و محتدوایی
پرسانامه با استفاده از نظراا تشصصی اسداتید تدرویی و آمدوزش ماداورزی مدورد تاییدد قدرارگرفدت .دادههدای
اسنادی با استفاده از آمار سال  1332سازمانهدای جهادماداورزی و آب منطقدهای اسدتان آذربایجدان غربدی اخدذ
گردید .این داده ها شاما اتف) اطاعاا مربدوط بده پذیرنددگان سیسدتم آبیداری بدارانی ب) اطاعداا مربدوط بده

85

سال دوم ،شماره  ،4تابستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

وضعیت محصوالا مااورزی شهرستان ارومیه ،و ج) اطاعاا مربوط به وضعیت چداههدای حفدرشدده در منطقده
مورد مطاتعه بود.
جامعه آماری این تحقیق را ملیه مااورزان شهرستان ارومیه تاکیا میداد مه به زراعت یدب یدا چندد ندوع از
محصوالا زراعی به روش آبی ماغول بودند .تعداد تقریبی زارعین  6111نفر بود .برای تعیین تعداد نمونه با توجه
به فرمول نیاریکی(

 )Nyariki,تعداد  138نمونه به شرح زیر تعیین شد.

( )1
در معادته فوق  nتعداد نمونه Z ،احتمال آماری P،سط بدرآورد شدده متغیدر وابسدته (درالدد افدراد راغدض) در
جامعه ( )%65و  dدقت برآورد ( )1/18است .مطابق مفروضاا فوق تعداد نمونه  138برآورد گردید .تعداد نمونده
فوق با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده از دشت و ارتفاعاا تکمیا شد.
متغیرهای وابسته وضعیت ترغیض (گرایش مساعد یا نامساعد) به پذیرش سیستم آبیاری بارانی و سط دانشفنی
درباره آبیاری بارانی بود .مه به الورا سواالا بلی/خیدر (آگاه/ناآگداه) سدنجیده شدد .متغیرهدای مسدتقا شداما
ویژگی های فردی (سن ،سدط تحصدیاا ماداورزان و فرزنددان آنهدا ،تأهدا و تعدداد فرزنددان ،جدنا ،زبدان)،
حرفه ای (نوع شغا ،سابقه زراعی ،بداغی و دامپدروری ،فاالدله روسدتای فعاتیدت تدا مرمدز خددماا ماداورزی) و
اقتصادی -اجتماعی (سط درآمد ،تعداد فرزندان ،فاالله تا شهر و میدزان ارتبداط بدا شدهر ،ع دویت در شدوراهای
اسامی ،تعاونیها و نوع بیمه) و نوع منبع اطاعداتی زارعدین و ویژگدیهدای مزرعده (داشتن/نداشدتن چداه ،انددازه
مزرعه ،تعداد قطعاا ،نوع محصول ،نوع منبع آب) بود.
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو به دو شکا آمار توالیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیا قرار گرفتند .با
استفاده از شاخصهای مرمزی و پرامندگی میانگین ،نما ،میانه ،انحراآ معیدار ،واریدانا و دامنده بدرای توالدیف
ویژگیهای فردی ،حرفهای ،اقتصادی-اجتماعی و ماشصاا مزرعه و منابع اطاعاتی پاسشگویان محاسبه گردید.
آمار استنباطی (انواع همبستگی ،رگرسیون تجستیب ،مقایسه میانگینهدا شداما آزمدون  Tو  Fمسدتقا در الدورا
نرمال بودن و من ویتنی در الورا غیر نرمال بدودن ،در بشدش تحلیدا عوامدا مدو ر در فرآیندد تصدمیم ندوآوری
استفاده شده است .بعاوه ب رای تعیین میزان ا رگذاری میدزان تدأ یر هدر متغیدر بدر متغیدر وابسدته از آمداره )EXP(B
اسدتفاده شدد مده همدان نسدبت بشتهاسدت (

 .)Habibpour Gatabi & Safari Shali,بدرای تحلیدا فرآیندد

پذیرش سیستم آبیاری بارانی با توجه به اینکه حدود نیمی از زارعین در مرحله ترغیض (گرایش مساعد یا نامساعد)
قرار داشتند و تعداد زارعین در بقیه مراحا مم بود تذا از رگرسیون تجستیب استفاده شد.
نتایج و بحث

امثریدت پاسدشگویان مدرد ،متأهدا ،مسدن و بدار تکفلددی نسدبت ًا بداال ودارای سدواد نسدبت ًا پدایین بودندد .حدددود %31
پاسشگویان سامن روستا بوده تنوع قومی ترک (امثریت) ،مرد و مسیحی (اقلیت) و مرد در جامعه مدورد بررسدی
وجود داشت .شغا االلی نزدیب به نیمی از زارعین مااورزی بوده و به هیچ شغا جانبی مادغول نبودندد .حددود
یب سوم پاسشگویانی مه شغا االلی آنها مااورزی بود به شغاهای جانبی در درون بشش ماداورزی (خریدد و
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فروش محصوالا مااورزی ،مارگری ،مار با ماشدینآالا ماداورزی) یدا خدارج از بشدش ماداورزی (بندایی،
مغازهداری و رانندگی) ماغول بودند .عاوه بر این ،برخی از زارعدین مرزنادین بدا داشدتن اسدض و قداطر اقددام بده
قاچاق ماال از تض مرز می مردند .امثریت (نزدیب به  )%81زارعین در منار زراعت به فعاتیتهای باغبانی و بدیش
از نیمی از آنها به دامپروری ماغول بودند .بررسی نوع دامها ناان داد مه در دشت گداو و در ارتفاعداا گوسدفند
دام غاتض بود .تعداد ممی از مااورزی در نظام النفی مااورزان ع ویت داشدته و حددود نیمدی از آنهدا از بیمده
خدماا درمانی روستائیان استفاده مینمودند (جدولهای  1و .)2
جدول -8منصصاو فردیح اجتماعی و حرفهای زارعین اتعداد =  831؛ متغیرهای فاصلهای و نسبیآ
)

=Table - Statistics of individual, socioeconomic and vocational traits (continuous variables; N
انحراآ معیار
Standard
deviation

میانگین

حدامثر

حداقا

متغیر

ویژگی

Mean

Maximum

Minimum

Variable

Trait

سن (سال)
Age
تعداد فرزند
فردی

Number of educational years of farmers
ساتهای تحصیا فرزندان زارعین

Individual

Number of children
ساتهای تحصیا زارعین

’Number of educational years of farmers
children
تعداد دفعاا رفتو آمد به شهر در ماه (دفعه)

)Distance village to city (Km
فاالله روستا تا دریاچه (میلومتر)

اجتماعی-اقتصادی

Yearly income
فاالله روستا تا شهر (میلومتر)

Socioeconomic

Number of rural-urban commuting
درآمد ساالنه (میلیون تومان)

)Distance village to Urmia Lake (Km
فاالله روستا تا مرمز خدماا (میلومتر)

Farming experience years as agronomy
تجربه دامپروری (سال)

حرفهای

Farming experience years as orchard
تجربه زراعی (سال)

Occupational

Distance village to agricultural service center
)(Km
تجربه باغبانی (سال)

Farming experience years as husbandry

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

بررسی ویژگیهای حرفهای زارعین ناان میدهد مه مااورزی هنوز به عنوان یب حرفده محسدوب نمدیشدود
بلکه بعنوان یب نوع شیوه معیادت قلمدداد مدی شدود .تدذا تعدداد ممدی از ماداورزان در نظدام الدنفی ماداورزان
ع ویت داشته و بصورا متاکا خواستهها ،ماکاا و فعاتیتهای توتیدی خود را پیگیری مینمایند.
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 ؛ متغیرهای اسمی و ترتیبیآ831 =  منصصاو فردیح اجتماعی و حرفهای زارعین اتعداد-2جدول
Table - Statistics of individual, socioeconomic and vocational traits (nominal and ordinal
variables; N=
)
ویژگی

متغیر

طبقاا

فراوانی

درالد

Trait

Variable

Categories
مرد

Frequency

Percentage

جنسیت

Man
زن

Gender

فردی

Individual

Woman
مجرد
تأها

Single
متاها

Marital status

Married
آذری
Azeri
مردی

زبان
language

Kurdish
آشوری
Assyrian
روستا
Village
شهر

محا سکونت
Living place

City
روستا و شهر
Village and City
شرمت تعاونی روستایی

ع ویت در نهادهای مدنی
اجتماعی

Social

member of civil organization

Rural Cooperative Company
نظام النفی مااورزی
Agricultural Guild System
شورای اسامی
Islamic Consultation
الندوق تامین اجتماعی روستاییان و عاایر
Social Security fund of villagers and
nomads
خدماا درمانی روستایی

بیمه
Insurance

Rural health services
تامین اجتماعی
Social security
)... نیروهای مسل و،سایر (خدماا درمانی
Etc.
فاقد بیمه
No insurance
مااورزی بدون شغا جانبی

شغا

حرفه ای

Occupational

Job

Farming only
مااورزی با شغا جانبی
Farming with part time job
غیر مااورزی
Non agriculture
باغبانی

سایر زمینههای فعاتیت
Other activity

Farming as orchard
دامپروری
Farming as husbandry
زنبورداری
Apiculture
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خروج حدود نیمی از فرزندان مااورزان از بشش مااورزی و روی آوردن به بششهای خدماتی و الدنعتی و
نیز روی آوردن حدود یب سوم خود مااورزان به شغاهای جانبی در درون بشش مااورزی یا خدارج از بشدش
مااورزی ناان از عدم توانایی این بشش در جذب و حفظ نیروی انسانی فعال دارد .تحقیقاا قبلدی نیدز در همدین
منطقه ناان داده مه تغییر ماربری از زراعت به باغبدانی جدزء ارزش هدای حدامم بدر جامعده روسدتایی بدوده و تدذا
امثریت زارعین بشای از اراضی زراعی خود را بده بداغی تبددیا مدردهاندد (

.)Mohammadzadeh et al,.

هرچند پرورش دام در حدود نیمی از واحددهای زراعدی نادان دهندده ماداورزی تلفیقدی 10بدود مده بده پایدداری
واحدهای زراعی میتوانست ممب نماید.
جدول -3میاان بهرهمندی از منابع اطالعاتی اتعداد=831؛ مینیمم=1؛ ماشایمم=6آ
) =; min= ; max

=Table - Utilization rate of information sources (N

اوتویت

انحراآ معیار

میانگین

نوع منبع اطاعاتی

Priority

Standard deviation

Mean

Information sources

تجربه خود
Self-experience

تجربه سایر مااورزان

Other farmer’s experiences

بشش خصوالی
Private sector

برنامه های تلویزیونی
TV

مروجان جهادمااورزی

Agricultural organization’s extension agents

ماهواره

(satellite)Bereket/Toprak TV

برنامههای رادیویی
Radio

مارشناسان ناظر
Advisors

اینترنت
Internet

ناریاا ترویجی
Extension publications
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

پرامنش منابع اطاعاتی ناان داد مه منبع اطاعاتی االلی پاسشگویان در زمینه مااورزی تجربه خود و سایر
مااورزان می باشد .در مرحله بعد به دتیا گسترش آفاا و بیماریها و نیازهای تغذیهای باغاا و مزارع از بشش
خصوالی مثا سمفروشیها ،توزیع منندگان نهادهها ،ملینیب گیاهپزشکی و آزمایاگاه خاک ،آب و گیاه
استفاده مینمودند .مروجان مرامز ترویی و خدماا جهادمااورزی و ما های ترویجی عمده منابع اطاعاتی
زارعین سنتی بودند .مارشناسان ناظر بدتیا نداشتن تجربیاا عملی در زمینه فعاتیتهای زراعی و عدم ارتباط
نزدیب با روستا ممتر مورد استقبال زارعین بودند .رسانه عمومی تلویزیون به دتیا فراگیر بودن منبع اطاعاتی
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امثر زارعین بود وتی در بسیاری موارد زارعین اظهار داشتند مه میفیت برنامههای تلویزیون پایین بوده و قادر به
رقابت با شبکههای ماهواره ای نیست .گسترش شبکه های ماهوارهای و رسانههای عمومی از یب طرآ و میفیت
پایین برنامههای رادیویی و ناریاا ترویجی از طرآ دیگر باعث شده بود زارعین تمایا ممتری برای استفاده از
برنامههای رادیویی و ناریاا ترویجی داشته باشند .همچنین حدود  %61زارعین شبکههای ماهوارهای
 Bereket/Toprak TVبا زبان ترمی استانبوتی را به عنوان منبع اطاعاتی استفاده مینمودند.
مطابق آمار سازمان جهادمااورزی آذربایجان غربی (

) ما اراضی زراعدی شهرسدتان ارومیده حددود 31

هزار هکتار بوده مده از ایدن مقددار حددود  51هدزار هکتدار ( 13501هکتدار) بده الدورا دیدم و حددود  11هدزار
( )11311هکتار به الورا آبی مات میشد .محصوالا دیدم بده ترتیدض سدط زیدر مادت (از بیادتر بده ممتدر)
عبارا بودند از :گندم ،نشود ،جو و هندوانه .محصوالا آبی نیدز بده ترتیدض سدط زیدر مادت عبدارا بودندد از:
گندم ،یونجه ،گوجهفرنگی ،ذراعلوفهای ،آفتابگردان ،چغندرقند ،جو و الیفیجداا .سدط زیدر شدت یونجده و
علوفه ،گندم و چغندرقند مجموعاً  31هزار هکتار بود .محصوالا گندم دیم و آبی و علوفه عمدتاً در ارتفاعداا و
محصوالا جاتیزی و النعتی در دشت مات میشد.
زارعین برای تامین آب مورد نیاز محصوالا در فصا بهار از چهار رودخانه دائمی سطحی نازتوچدای ،روضده-
چای ،شهرچای و باراندوزچای و چامه استفاده نموده و در فصا تابستان برای تدامین آب مدورد نیداز محصدوالا
علوفهای (یونجه و ذرا علوفهای) ،محصوالا جاتیزی ،سیض زمینی و چغندرقند از چاههدای عمیدق و نیمده عمیدق
مه تعداد آنها در منطقه به بیش از  18111حلقه میرسید استفاده مینمودند (

.)WARWA,

بررسی سیر زمانی فرآیند پذیر ش آبیاری بارانی در منطقه مدورد مطاتعده نادان داد مده پدذیرش آبیداری بدارانی
توس زارعین منطقه از سال  1305شروع شده و در این مدا ممتر از  1/3درالد زارعین ( 86پذیرندده) ایدن ندوع
سیستم آبیاری را پذیرفته و در مزارع خود اجرا نمودهاند (سازمان جهادمااورزی آذربایجدان غربدی .)1332 ،بقیده
زارعین ( )%33/0از روش های آبیاری سنتی و سدطحی یعندی غرقدابی یدا مرتدی و جدوی و پادتهای بدرای آبیداری
محصوالا زراعی خود استفاده مینمایند .بعاوه روند پذیرش در سالهای اوتیه پذیرش بداال بدوده امدا بعدد روندد
نزوتی را طیمرده و در سالهای اخیر به دتیا حمایتهای تسهیاتی و پاتیباتی فنی دوتت مجددداً روندد الدعودی
را طی نموده است (نمودار .)1

نمودار -8وضعیت پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه اتعداد= 14آ ا

WAAO,آ

Diagram - Adoption status of sprinkler irrigation system among agronomic farmers of Urmia City
(N= , WAAO,
)
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در بررسی نوع سیستم های پذیرفته شده ماشص شد مه  %3226زارعین از سیستمهای آبیاری بارانی ماسدیب
ابت %3122 ،ماسیب متحرک %2620 ،قرقره ای استفاده نمودهاندد .تنهدا  2م سسده دوتتدی دانادکده ماداورزی
داناگاه ارومیه و مرمز تحقیقاا مااورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی از سیستم غلطدان و دوار مرمدزی
استفاده نمودهاند .منبع تأمین مننده آب سیستم آبیاری بارانی  %88زارعین چاه عمیق و نیمده عمیدق و مدابقی ()%12
رودخانه بود .منبدع اندر ی پمپدا آب درون شدبکه سیسدتم آبیداری بدارانی امثریدت زارعدین ( )%02بدرق و  %28از
سوخت دیزتی در این زمینه استفاده میمردند .همه پذیرندگان از وام دوتتی در ایدن زمینده اسدتفاده نمدوده بودندد.
محصوالا تحت مات سیستم آبیاری بارانی عبارا بودندد از :یونجده و علوفده ( ،)%61گنددم ( ،)%51چغندرقندد
( ،)%13ذرا علوفه ای( )%2/1و آفتابگردان ( .)%1/2سیستم آبیاری بارانی در مجموع در  1331هکتدار اجدرا شدده
است .حداقا مساحت اجرای سیستم آبیاری بارانی دو هکتدار و حددامثر آن  83هکتدار بدا میدانگین  16/18هکتدار
بوده است .ماتکیت سیستم آبیاری در00( %83/5نفر) موارد خصوالدی 5( %5/8 ،مدورد) دوتتدی و  1( %1/0مدورد)
ماارمتی بوده است .در  %82اراضی اجرا شده نوع بافت خاک از نوع تومی %12 ،از نوع رسدی و  %6از ندوع شدنی
بوده است.
یافتههای میفی تحقیق ناان داد مه زارعین از اجرای این سیستم تا حد زیاد راضی بودند و بیان می مردند اوالً
این موضوع باعث مداهش هزینده هدای مدارگری ،ذخیدره  21اتدی  31درالددی آب و افدزایش ممیدت و میفیدت
محصول و الرفهجویی در زمان برای آنها شده است .وتی بع اً نسبت عدم تناسض این سیستم بدا شدرای مزرعده و
منطقه مثا بادخیز بودن منطقه و رسی بودن خاک اظهار نارضایتی میمردند.
بررسی فرآیند پذیرش آبیاری بارانی در بین پاسشگویان تحقیق ناان میدهد مده نزدیدب بده نیمدی از زارعدین در
مراحا ترغیض (گرایش مساعد یا نامساعد) این نوآوری (سیستم آبیاری بارانی) و بیش از یب سوم آنها در مرحلده
دانش قرار دارند .تعداد  22نفر از پاسشگویان به مرحله تصمیم (پذیرش یا عدم پذیرش) رسیدهاندد .فقد  2نفدر از
افراد نمونه تحقیق سیستم آبیاری بارانی را در مزرعه خود اجرا نموده یا به مرحله همنوایی رسدیدهاندد مده ایدن امدر
بدتیا تعداد ناچیز پذیرندگان در جامعه آماری میباشد (جدول .)1
جدول -6موقعیت زارعین در فرایند پذیرش سیستم آبیاری بارانی
Table - Farmers' situation in SIS decision stages
درالد

فراوانی

مراحا فرآیند تصمیم سیستم آبیاری بارانی

Percentage

Frequency

)The decision making stages about Sprinkler irrigation system (SIS
اطاعی ندارم و برای اوتین بار آن را میشنوم
Knowledge

I heard only its name but I haven’t understand its purposes and
features.
خصوالیاا ملی آن را میدانم وتیراجع به استفادهاش فکر نکردهام

P
ersua
sion

31

غیض

I like SIS but I have not decided whether or not I will or will not use it.

تر

I know general features of SIS, but have not decided whether or not I
like or dislike it.
راجع به استفاده از آن عاقمندم وتی در موردش تصمیم نگرفتهام

دانش

No knowledge and I had never heard of SIS before hearing in this
questionnaire.
فق اسمش را شنیدهام و راجع به خصوالیاا آن چیزی نمیدانم

سال دوم ،شماره  ،4تابستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

ادامه جدول 1
راجع به استفاده از آن عاقمند نیستم
I dislike to use SIS.
تصمیم دارم آن را در مزرعه خود استفاده منم
Decisio
n
Implemen
tation

نگرفتهام
I am using SIS but I have not decided whether or not to use in future.

تصمیم

در حال حاضر از آن استفاده می منم وتی در خصوص استفاده یا عدم استفاده در آینده تصمیم

I like SIS but I haven’t decide to use it

اجرا

I have decided to use SIS in farm.
علیرغم عاقه تصمیم ندارم آنرا در مزرعهام استفاده منم

آن را استفاده می منم و در آینده نیز از آن استفاده خواهم مرد
Confirmation

ازآن استفاده میمنم یا میمردم وتی تصمیمدارم آن را ادامه ندهم
I am using SIS now but I decided to not continue it.

همنوایی

I have used SIS long enough to evaluate whether or not will be it as
part of my future in farm.

جمع
sum

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

بررسی سط دانش فنی زارعین درباره مزایا و معایدض آبیداری بدارانی نادان داد مده تعدداد بیادتری از زارعدین در
زمینههای هزینههای باالی نصض و نگهداری سیستم ،الرفهجویی در مصرآ آب و مداهش هزیندههدای مدارگری
آگاه بودند .درباره تبشیر زیاد و خنب نمودن محی و عدم یکندواختی در توزیدع آب در منداطق آب خیدز تعدداد
زارعین آگاه نسبتاً باال بود .تعداد آگاهان درباره مندمردن رشد گیاه و ماهش مرغوبیت محصول در موقع رسیدن
دانه متوس بود .در بقیه موارد بدتیا عدم گسترش سیستم آبیاری بارانی در منطقه تعداد ممتری از زارعین آگاهی
داشتند( .جدول .)5
جدول -5دانش فنی پاسصگویان نسبت به ماایا و معایر آبیاری بارانی اتعداد=831آ
)

=Table -Respondents’ technical knowledge about advantages and disadvantages of SIS (N
آگاهی
Item

N
الرفهجویی در مصرآ آب

Reduce labor cost
خنب نمودن محی گرم در روزهای گرم
Cooling air during warm days
اندازهگیری و منترل آسان آب آبیاری
Measurement and control of irrigation water
عدم نیاز به تسطی در زمینهای دارای پستی و بلندی
Well adopted to a range of topographies

32

SIS advantages
مزایای آبیاری بارانی

More efficient use of irrigation water
ماهش هزینه مارگر آبیاری نسبت به روشهای سطحی

ردیف

Priority

%

Row

اوتویت

Awareness
تعداد
درالد

گویه
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ادامه جدول 5
امکان ماربرد انواع مودها ،آفتماها همراه با آب آبیاری
Possibility of Application of pesticides with irrigation water
عدم ایجاد تداخا یا مانع در عملیاا زراعی مکانیزه
Not to interfere or hinder in the operation of mechanized farming
منترل دما و رطوبت گیاه
Rein of temperature and crop humidity
محافظت از گیاه در مقابا یشبندان ناشی از سرمای زودر
Protect plants against frost caused by early cold
هزینه اوتیه نسبتاً زیاد
High initial installation cost
تبشیر زیاد در حین پاشش

Lack of uniformity of water distribution in windy areas
مم شدن درجه حرارا هوای محی در موقع تبشیر و مندشدن رشد گیاه
Lowing the ambient air temperature at the times of evaporation
and slowing the plant growth
مم شدن مرغوبیت محصول در موقع رسیدن دانه

SIS disadvantages
معایض آبیاری بارانی

High evaporation during spraying
عدم یکنواختی توزیع آب در مناطق بادخیز

Decreasing product quality at the time of the grain
ماکا شدن عما تقاح گیاهان در موقع آبیاری
Hardness of fertilization when plants are irrigated
میانگین

-

Mean

Source: Research findings
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بررسی همبستگی متغیرهای مستقا و وابسته ناان داد مه سط تحصیاا ،میزان رفت و آمدد بده شدهر و طبقده
اقتصادی-اجتماعی مااورز رابطه مستقیم معنیداری با دانش فنی زارعین درباره سیستم آبیاری بارانی دارد .بعاوه
سن و سابقه زراعی رابطه معکو

معنیداری با سط دانش فنی آنهدا دارد (جددول  .)6ایدن یافتدههدا بدا یافتدههدای

بسیاری از مطاتعاا مه معتقدند پذیرش آبیاری تشت فاار عمدتاً مابین زارعین جدوانتر و باسدوادتر ر داده اسدت
مطابقددت دارد ( Albrecht & Ladewig, no date؛
Karami et al,.؛
Hosseini et al,.؛

Jalali & Karami,؛
Bagheri & Ghorbani,؛

Kulecho & Weatherhead,؛

Skaggs,؛

; Bhushan et al,.؛

Kohansal et al,.؛
.)Pezeshki Rad et al,.

رابطه مثبت معنیدار بین مساحت مزرعه و دانش فنی زارعین احتماالً بددین دتیدا اسدت مده زارعدین در مدزارع
بزرگتر حرفهای عما نموده و برای مسض اطاعاا فنی به مندابع مشتلدف مراجعده مدینمایندد .ایدن یافتده بدا نتدایی
بسیاری از تحقیقاا مه ویژگیهای ساختاری مزرعه مثا اندازه مزرعه را از عواما م ر در پذیرش آبیداری تحدت
فادار دانسدتهاندد مطابقدت دارد( Albrecht & Ladewig, no date؛
Shrestha & Gopalakrishnan,؛
Kohansal et al,.؛

Skaggs,؛

&

Karami et al,.؛

Caswell & Zilberman,؛
Jalali & Karami,؛

.)Bagheri & Ghorbani,

نتایی همبستگی ناان داد مه میزان مراجعه به مرمز خدماا مااورزی رابطه مستقیم معندیداری بدا داندش فندی
زارعین درباره سیستم آبیاری بدارانی دارد .بعداوه مقایسده داندش فندی زارعدین بهدرهمندد و غیدر بهدرهمندد از مندابع
اطاعاتی ناان داد مه زارعینی مه از بشدش خصوالدی و مدروجین مرمدز خددماا ماداورزی و همینطدور رادیدو
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(تقریباً معنیدار) بهرهمند میگردند نسبت به آنهایی مه از این منابع بهرهمند نمیشوند داندش فندی بداالتری دربداره
سیستم آبیاری بارانی دارند (جدول  .)0این یافتهها با نتایی تحقیقاتی مه بهدرهمنددی از آموزشدهای ترویجدی را در
زمینه در پذیرش آبیاری تحت فاار م ر دانستهاند مطابقدت دارد (
Karami et al,.؛

؛

Hosseini et al,.؛

Jalali & Karami,؛

Skaggs,؛ Kulecho & Weatherhead,
Kohansal et al,.؛

Bhushan et al,.؛

 .)Pezeshki Rad et al,.بهرهمندی از تلویزیدون

Bagheri & Ghorbani,؛

و مارشناسان ناظر تفاوا معنیداری در این زمینه نداشته است .این امر شاید بدین دتیا است مه امثریدت زارعدین
بسیاری از مارشناسان ناظر را فاقد اطاعاا فنی و دانش تجربی دانسته و تذا بدرای گدرفتن اطاعداا فندی بده آنهدا
مراجعه نمیمنند .بعاوه آموزشهای هدفمند و مکرر از طریق تلویزیون الورا نمیگیرد.
جدول  -4همبستگی ويیاگیهای شصصیح حرفهای و اقتصادی-اجتماعی با دانش فنی زارعین درباره سیستم
آبیاریبارانی
Table - The correlation between individual, socio economical and occupational traits and
farmers technical knowledge about SIS
دانش فنی

متغیرهای مستقا

Technical knowledge
Sig.

Independent variables

R

تعداد قطعاا

-

Number of fragments
سط مکانیزاسیون
Mechanization level
میزان زمین زراعی

*

The amount of Agricultural land
تعداد دام
Number of livestock
میزان سابقه زراعی

*

Farming experience years
سن

-

Age
تحصیاا

**

Educational years
تعداد فرزند
Number of children
طبقه اقتصادی -اجتماعی
*

Socio economic statues
میزان رفت و آمد به شهر

*

Rural urban commuting number
میزان مراجعه به مرمزخدماا
The rate of visit to agricultural service center
سط سواد فرزندانخانواده
Educational years of farmers’ children

Source: Research findings

مأخذ:یافته های تحقیق
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جدول  -7مقایسه میانگین رتبهای دانش زارعین بهرهمند و غیر بهرهمند از منابع اطالعاتی در زمینه آبیاری بارانی
Table - Compering the ordinal mean scores of knowing about SIS between used and non-used
farmers of types information sources
Sig

Z

**

-

-

**

-

-

میانگین رتبه ای

بهرهمندی

نوع منبع

ردیف

Ordinal mean

Using

Type of source

Row

خیر No

دوستان و همسایگان

بلی Yes

Friends and neighbors

خیر No

مروجین مرمزخدماا

بلی Yes

Agricultural extension agents

خیر No

تلویزیون

بلی Yes

TV

خیر No

رادیو

بلی Yes

Radio

خیر No

بشش خصوالی

بلی Yes

Private sector

خیر No

مارشناسان ناظر

بلی Yes

Advisors

Source: Research findings

مأخد :یافته های تحقیق

با توجه به نتایی آزمون اوم نی بو  1در مرحله سوم برازش مددل قابدا قبدول و در سدط خطدای مدوچکتر از
 1/11معنیدار است .تذا مدل قدرا تبیین و مارایی دارد و قدرا پدیشبیندی بدا توجده بده متغیرهدای ورودی قابدا
قبول است و توانسته با اطمینان  %31/3تغییراا متغیر وابسته را تبیین مند .بعاوه با توجه به نتایی حاالدا از آزمدون
هوسمر و تماو 2در مرحله سوم برازش پیشبینی تغییراا متغیر وابسته در سط خطای مدوچکتر از  1/11معندیدار
است )

 . (Housmer & Lemesho,بدین معنی مده مددل تحقیدق مناسدض بدوده و از بدرازش الزم برخدوردار

است .یعنی متغیرهای مستقا قادر به پیشبینی نسبت باالیی از تغییراا متغیر وابسته ترغیض (نوع گرایش) میباشند.
دو آماره تگاریتم درست نمایی 3و ضریض پزودو 1شاما (ضریض تعیین ماما و نا و ضریض تعیین نیجا مرک

)5

ناان داد مه سه متغیر داشتن چاه ،سط دانش فندی در مدورد سیسدتم آبیداری بدارانی و بهدرهمنددی از تجربده سدایر
مااورزان به عنوان منبع اطاعاتی تا  %16تغییراا گرایش زارعین را پیشبینی منند (جدول .)8
بر اسا

نتایی جدول فوق مدل رگرسیون تجستیب را در مرحله چهارم به الورا زیر ناان می دهیم:
(بهرهمندی از دوستان) (- 2/388دانش فنی) (+ 1/362داشتن چاه) = -3/183+ 2/1

1

. Omnibus test
. Lemeshow
3
. Log-liklihood
4
. Cox and Snell Pseudo R-Square
5
. Negelerke Peseudo R-Square
2
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دو وجهی برای مرحله ترغیر

جدول  -1برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوجستی

Table - Estimate the parameters of logistic regression in persuasion stage
)Exp(B

Sig.

S.E.

Wald

متغیرهای وارد شده درمرحله سوم مدل

β

Variable
داشتن چاه
Having the Well
دانش فنی
Technical knowledge score
استفاده از تجربه سایر مااورزان

Using the experiences of other farmers
Constant
Omnibus test: Chi-square,
; sig:
Hosmer and Lemeshow Test: Chi Square,
=; sig.
log likelihood:
= (a); Cox & Snell R
= ; Nagelkerke R
Overal percentage of right prediction:

Source: Research findings

مأخد :یافته های تحقیق

طبق نتایی جدول و بر اسا

مقادیر ) Exp (Bداشتن چا ه بیاترین تدا یر را بدر رغبدت افدراد بده پدذیرش سیسدتم

آبیاری بارانی میگذارد .براسا

یافتههای تحقیق احتمال گرایش مساعد زارعینی مه در مزرعه خدود دارای چداه

(اعم از دستی ،عمیق یا نیمه عمیق) میباشند  11/133برابر بیاتر از زارعیندی اسدت مده در مزرعده خدود فاقدد چداه
هستند .این نتیجه با یافتههای بسیاری از محققانی مه به این استفاده از منابع آب زیرزمینی (چداه عمیدق) در بسدیاری
از مناطق پذیرش آبیاری تحت فاار را تسهیا نموده است مطابقت دارد (
; Caswell & Zilberman,
).

; Shrestha & Gopalakrishnan,

Pezeshki Rad et al,.؛ Kulecho
; Skaggs,

& Weatherhead,

دومین متغیری مه تا یر مثبت بر احتمال گرایش مسداعد مدیگدذارد داندش فندی بداالی زارعدین دربداره سیسدتم
آبیاری بارانی است .طبق نتایی تحقیق احتمال رغبت زارعین با سط دانش فنی باالتر  1/136برابر بیاتر از زارعدین
با دانش فنی پایینتر است .محققان نیز به این نتیجه رسیدهاند مه داشتن دانش فنی در زمینده سیسدتم آبیداری بدارانی
یکی از پیش نیازهای پذیرش و نیز جلوگیری از تداوم ماربرد آن مدیباشدد ( Karami & Rezai Moghaddam,
؛

Karami et al,.؛

؛ ; Skaggs,
;

Jalali & Karami,؛

Kohansal et al,.؛ Pezeshki Rad et al,.

; Albrecht & Ladewig, no date; Bagheri & Ghorbani,

Bhushan et al.,

).

تنها متغیری مه تا یر منفی بر پذیرش سیستمهای آبیاری بارانی میگذارد بهرهمندی از تجربده سدایر ماداورزان
به عنوان منبع اطاعاتی است .بر اسا

مقادیر ) Exp (Bعدم بهرهمندی از تجربه سدایر ماداورزان بده عندوان منبدع

اطاعدداتی هنجارهددای روسددتایی احتمددال رغبددت بدده سیسددتم بددارانی  1/132افددزایش مددییابددد زارعیندی مدده ارتبدداط
یکپارچهای با جامعه روستایی دارند و از هنجارهای حامم بر روستا پیروی میمنند دارای احتمدال پدذیرش پدایینی
خواهند بود زیرا استفاده از سیستم آبیاری بارانی جزء ارزشهای حامم بر جامعه روسدتایی نیسدت .تدذا هنجارهدای
نظام اجتماعی به عنوان بازدارنده در فرایند تصمیم نوآوری اعظام جامعه روستایی عما میمند .موتچو و ویدرهدد
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)

 ( Kulecho & Weatherhead,نیز دریافتند مه فقدان زیرساختها و زمینههای فرهنگی نامناسدض از عوامدا

بازدارنده پذیرش سیستمهای آبیاری تحت فاار هستند.
از دیدگاه مااورزان علا یا موانع زیر در پذیرش آبیاری بارانی مو ر هستند:
وفور آب :مااورزانی مه مزارع آنها در منار نهرهای االلی یا ابتدای مانالهای مناعض بوده یا داری مجدوز
بهرهبرداری از چاه خود میباشند به علت وفور آب احسا

ممبود آب ننموده تذا تمایا به اجرای سیستم آبیداری

بارانی ندارند.
نداشتن مجوز چاه  :امثر مااورزانی مه از چاه نیمه عمیق یا دستی استفاده میمنند دارای مجوز چاه نبدوده و
مااورزانی مه مجوز دارند میبایست با توجه به دبی آب خروجی دارای مقدار ماشصی زمدین ماداورزی باشدد.
به همین دتیا مااورزان برای داشتن دبی بیاتر مجبور به بت زمینهای مااورزان همسایه به نام خود میشدوند تدا
آب بیاتری بدست آورند.
نداشتن مجوز برق :فق مااورزانی مه مجدوز چداه دارندد مدیتوانندد چداههدای خدود را بدرقدار منندد .تدذا
مااورزانی مه دارای مجوز چاه نیستند برای گرفتن مجوز برق برای چداه یدا تدامین سدوخت موتدور پمدب چداه بدا
ماکا مواجه هستند.
نداشتن سند زمین :امثرا زمینهای مااورزی فاقد سند هستند .اتبته داشتن نسق زراعی یا گواهی محدا بدرای
این امر مافی میباشد.
موچب بودن مزارع و پرامندگی قطعاا :طبق آمار سازمان جهادمااورزی ( )1332متوس اراضدی گنددم
آبی حدود  1هکتار ،یونجه حدود  2/5هکتار و مابقی محصوالا ممتر از یب هکتار است.
ماکاا بانکی و ممبود اعتباراا :مااورزان بابدت دادن وام بدا بهدره ( %1بدا  %85تسدهیاا و  %15آورده
ششصی مااورز) باید سند زمین یا ضامن مارمند داشته و در نوبت باشند مه با توجه به اینکه امثر مااورزان فاقدد
سند یا ضامن میباشند در اخذ وام با ماکا مواجه هستند .آن دسته از مااورزانی هم مه مادکا ضدمانت را حدا
مردهاند با توجه به محدود بودن اعتباراا منتظر اجرای آن هستند.
ماکاا مربوط به شرمت های مااوره فنی و پیمانکاران :مااورزان برای اجرای آبیاری بدارانی الزم اسدت
با  3شرمت مورد تایید سازمان قرارداد بسته و تجهیزاا موردنیاز را از شرمتهای تأیید شده با قیمت بداال بشرندد.
تذا مااورزان دارای محدودیت در انتشاب و خرید تجهیزاا مربوطه هسدتند .هزینده اجرایدی (طراحدی و نصدض و
توتهگذاری) سیستم آبیاری بارانی توس پیمانکاران فنی باال بوده و این شرمتها فرآیند اجرا را طدوالنی تدر مدی-
منند .بعاوه در برخی موارد این شرمتها دارای دانش فنی مافی نبوده و مااوره الزم را خصوالاً درمراحدا بعدد
از اجرای این سیستم انجام نمیدهند.
با توجه به بحران آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اجرای سیستم آبیاری بارانی در بشدش زراعدت طدی دو
دهه اخیر در مزارع یونجه و علوفه ،گندم و چغندرقند مه حدود سه چهارم اراضی را به خود اختصاص دادهاند تدذا
قابلیت گسترش این سیستم در بین زارعین وجود دارد .اما علیرغم گذشت نزدیب بده دو دهده از ندوآوری سیسدتم
آبیاری بارانی در منطقه مورد مطاتعه در حال حاضر درالد ناچیزی (ممتر از  )%1زارعین ایدن سیسدتم را پذیرفتده و
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در مزرعه خود اجرا نمودهاندد .امثریدت زارعدین در مراحدا اوتیده داندش (حددود  )%36یدا ترغیدض ( )%16فرآیندد
پذیرش سیستم آبیاری بارانی قرار دارند .فق  %11زارعین تصمیم به پذیرش اوتیه این سیستم گرفتدهاندد .در اغلدض
موارد زارعین اطاعاا عمومی و ملی از این سیستم داشته و دانش آنها درباره موضوعاا فنی پایین مدیباشدد .در
این بین زارعین با سط تحصیاا باالتر ،جوانتر ،جهانشهریتر ،مرفهتر و با مزارع بزرگتر مده ارتبداط بیادتری بدا
مروجین و مارشناسان سازمان جهادمااورزی و مرامز خصوالی وابسته به آن دارند به سط باالتری از دانش فنی
درباره سیستم آبیاری بارانی رسیدهاندد .ایدن زارعدین مده ممتدر از مندابع اطاعداتی محلدی (دوسدتان و آشدنایان) و
هنجارهای ذهنی آنها بهره میجویند گرایش بیاتری به پذیرش این سیستم ناان دادهاند .بر این اسا

و بدا در نظدر

گرفتن موانع پذیرش این سیستم از دید زارعین برای ترغیض هر چه بیاتر آنها به پذیرش این سیستم پیانهاداا زیر
ارائه میگردد:
 )1آموزشهای ترویجی به زارعین مسن ،با سابقهتر ،مم سوادتر و خردهماتب مده ارتبداط ممتدری بدا مندابع
اطاعاتی و شهر دارند دادهشود .ضمناً اطاع رسانی همگانی و هدفمندد و بدهموقدع و بصدورا مسدتمر و مکدرر بده
جامعه روستایی از طریق رادیو و تلویزیون و اینترنت انجام شود .یادآوری میشود مده بهدرهمنددی  %21زارعدین از
اینترنت نوید بشدش گسدترش ایدن منبدع اطاعداتی در میدان زارعدین بدود مده برخدی اطاعداا فندی ماداورزی و
هواشناسی را از آن طریق جستجو میمردند.
 ) 2با توجه به اینکه داشتن چاه عمیق و نیمه عمیق زمینه را برای پذیرش سیستم آبیاری بارانی فراهم میمند و
بسیاری از زارعین بصورا غیرمجاز به برداشت آب از منابع آب زیرزمینی اقدام میمنند ادامه فعاتیت این زارعدین
میتواند منوط به تجهیز مزرعه به سیستم آبیاری تحت فاار بصورا انفرادی یا اشترامی باشد .همزمان با توجده بده
اینکه برخی زارعین استفاده بیرویه از منابع آبی سطحی و زیرزمینی میمنند تجهیز چاههای مذمور به منتدور آب
و ارزش گذاری آب میتواند از استفاده بیرویه از منابع آبی جلوگیری نماید .اتبته الزم اسدت مجدوز بدرق هدم بدا
ارائه تسیاا به آنها داده میشود.
 )3زارعین نیازمند مه توان ماتی الزم برای نصض سیستم آبیاری بارانی را ندارند شناسایی شوند تدا تسدهیاا
دوتتی در اختیار این دسته از زارعین قرار داده شود و از قب ه مردن اعتباراا توس مااورزان توانمند جلدوگیری
بعما آید .اتبته بشای از ماکا ممبود اعتباراا از طریق تاویق بانکهای خصوالی مه رقیدض جددی باندب هدای
دوتتی در جذب سرمایههای مردم در قبال سود سپرده گذاری باال می باشند ،قابا حا خواهد بود.
 )1با توجه به اینکه داشتن مزارع بزرگتر زمینه را برای پذیرش این سیستم فراهم میمنند الزمست مه ادغدام
زمینهای پرامنده زارعین از طریق ماارمت آنها و رفع موانع در این زمینه انجام شود .اتبته در گسترش این سیستم
تناسض آن با شرای مزرعه و منطقه (مثا بادخیز بودن منطقه و رسی نبودن خاک) تحاظ شود.
همزمان با فعاتیتهای ترویجی و تسهیاتی اقداماا الزم برای تداوم در مداربرد سیسدتم آبیداری بدارانی انجدام
شود .برای این امر الزم است پیمانکاران واجد شرای مه دارای دانش مافی در زمینه طراحی و اجرای این سیسدتم
هستند شناسایی و به جامعه روستایی معرفی شوند .همزمان نظدارا و منتدرل مدافی از طدرآ مرامدز دوتتدی بدرای
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فعاتیت شرمتهای فنی و مااورهای الورا گرفته تا این شرمتها ضمن ارائه ضمانت نسدبت بده اجدرای درسدت
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