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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، اول، شماره مبیستجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

   :مطالعه مورد( هاي مدرن آبیاري بینی پذیرش کانال الگوي مناسب پیش
  )در استان فارس منطقه سیاخ دارنجان

  

  2مقدم کورش رضائی* و 1فر سمیه توحیدیان
  دانشگاه شیراز، و آموزش کشاورزي،  ترویجگروهارشد   کارشناسیآموخته دانش1

   ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیرازگروهدانشیار 2
  18/2/91:  ؛ تاریخ پذیرش8/9/90: تاریخ دریافت

  1چکیده
 بنابراین .افتد که بخش عظیمی از تلفات آب در مسیر انتقال آن به مزارع اتفاق می با توجه به این

. باشد منظور استفاده بهینه از منابع آب کشور امري ضروري می ري بههاي مدرن آبیا کارگیري کانال هب
 کشاورزان هاي مدرن آبیاري در بین  کانالکننده پذیرش بینی هدف این پژوهش ارزیابی الگوهاي پیش

روش . ورد بررسی قرار گرفتندبعدي مي اقتصادي و چندهاین منظور الگوهاي نشر، تنگناه اب .باشد می
ه از روش با استفاد.  همبستگی بوده و از تکنیک تحلیل تشخیصی استفاده شده است توصیفی وپژوهش

از )  نفر پذیرنده156 نفر نپذیرنده و 51( نفر 207 پژوهشبندي شده، نمونه  گیري تصادفی طبقه نمونه
 از پژوهشهاي الزم براي این  داده .کشاورزان منطقه سیاخ دارنجان استان فارس انتخاب گردیدند

نظر و  سنجی از اساتید صاحب روایی صوري آن، براساس نظر.آوري گردید نامه جمع  پرسشطریق
 نفري 28گیري با یک نمونه  تعیین میزان اعتماد ابزار اندازههمچنین براي . کارشناسان صورت گرفت

 محاسبه شده پایایی نباخوآلفاي کریب اضرعمل آمد و  خارج از نمونه اصلی مصاحبه حضوري به
  آن است که متغیر درك کنترل رفتاري درگرنانتایج بررسی الگوها بی .یید کردأهاي پژوهش را ت سازه

هاي سازمان آب در الگوهاي  ادي و متغیر نگرش نسبت به فعالیتي اقتصهابعدي و تنگناالگوهاي چند
مچنین ه. باشند ه دو گروه پذیرنده و نپذیرنده میکنندترین متغیرهاي متمایز بعدي و نشر مهمچند
بندي کشاورزان پذیرنده و  بعدي توانایی باالتري براي طبقهها بیانگر آن است که الگوي چند یافته

بنابراین . دهد هاي مدرن آبیاري دارد و با دقت و مطلوبیت باالتري این کار را انجام می نپذیرنده کانال
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باشد و این امکان را براي   میهاي مدرن آبیاري بسیار مهم و کارساز کاربرد این الگو در نشر کانال
وري را  هاي آبیاري حداکثر بهره منظور افزایش پذیرش کانال نماید که به متولیان بخش آب فراهم می

درن آبیاري را هاي م دست آمده از این الگو احتمال پذیرش کانال هعمل آورده و با توجه به تابع ب به
 هايشنهادها پی بر مبناي یافتهدر پایان . عمل آورند به الزم را هاي محاسبه نموده و براساس آن اقدام

  .ه شده استیکاربردي ارا
  

   استان فارس،منطقه سیاخ دارنجان بعدي،، الگوي چندپذیرشهاي مدرن آبیاري،   کانال: کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
خشک،  خصوص مناطق خشک و نیمه هاي مهم امروز در جهان و به بحران آب از جمله چالش

بسیاري از کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب در ایران بدون در . ن ایران استچو هم
با  ایران). 2008درویشی و آرخی، ( نظر گرفتن محدودیت آن، در آینده مشکالت جدي را ایجاد نماید

 ودهسوم بارندگی جهان ب ، میزان بارندگی آن حدود یک درصد جمعیت جهان1دارا بودن بیش از 
 صورت نامتوازن توزیع شده است این میزان آب هم در کشور به که) متر در سال  میلی250میانگین (
 درصد از کل آب استحصال شده را 93از سوي دیگر بخش کشاورزي حدود ). 2003فر،  شایان(

که حالی است  اما این در. باشد ترین بخش اقتصادي کشور مطرح می عنوان اساسی کند و به مصرف می
افزایش تولیدات کشاورزي از طریق توسعه اراضی کشاورزي با محدودیت جدي تامین آب مواجه 

  دلیل محدودیت منابع آب،   میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزي به37که از حدود  طوري هاست ب
   طبق آمار در ازاي کل تولیدات کشاورزي. شود صورت فاریاب کشت می  میلیون هکتار به8/7فقط 

 از هر مترمکعب حال اینعبارت دیگر در  به. شود مکعب آب استفاده می میلیارد متر85، ) میلیون تن65(
جهانی، که استاندارد  در حالی. آید دست می  گرم محصول به700آب مصرفی در بخش کشاورزي ایران، 

شاورزي از طرف دیگر تلفات آب در بخش ک. باشد مکعب آب مصرفی می کیلوگرم در ازاي هر متر3
  ).2008محمدي،  پناهی و ملک( باشد  درصد حجم آب مصرفی در آبیاري می40حدود 

اي   کشورهاي جهان وجود دارد؛ بر همین اساس انتظار است که در آیندهتر بیش در لهأمساین 
حال مدیریت منابع آب از  این در بنابراین. له تامین آب باشدأترین مشکل جهان، مس نزدیک عمده

) 1995بیدختی و هوشیاري،  طالب( ي محوري و پراهمیت تبدیل شده استا لهأرعی به مسموضوعی ف



 مقدم ضائیفر و کورش ر سمیه توحیدیان

 31

ل ی براي کاهش مسانهعنوان بهترین گزی گذاران، مدیریت پایدار منابع آب را به و محققان و سیاست
آبیاري مدیریت  ).2003کاي و همکاران، ( دهند امروز و آینده منابع آب، مورد حمایت قرار می

با . باشد وري این منابع می منظور افزایش میزان بهره  در خصوص نحوه مصرف منابع آب بهگیري تصمیم
سیسات انتقال و أثر در مدیریت آبیاري، تؤترین عوامل م شود که اوالً مهم این تعریف ساده مشخص می

نندگان ک مهارت مصرفوري آب در هر نوع از مصرف و سطح  توزیع آب، تجهیزات آبیاري، میزان بهره
اکرمی، ( گیرند میر  آب در کانون مدیریت آبیاري قراکنندگان باشد و ثانیاً کشاورزان یا مصرف آب می
دهنده تلفات زیاد آب در  هاي مصرف آب در بخش کشاورزي نشان تجزیه و تحلیل شاخص ).1996

 مناطق روستایی از درکشی  هاي آبیاري و زه بنابراین اجراي طرح. باشد  به مزارع مینمرحله انتقال آ
اما اطالعات مربوط به توسعه زمانی مساحت تحت . رود شمار می مصادیق بارز توسعه منابع آب به

 در طول بیانگر آن است که) 1369-1387(هاي توسعه  هاي فرعی آبیاري در طول برنامه شبکه پوشش
ین در بهترین وضعیت، طور میانگ کشی به هاي فرعی آبیاري و زه شبکه هاي گذشته، احداث برنامه

بدیهی است که اگر این کار با ). 2009موحدان و همکاران، (  هکتار در سال بوده است20358
یابد بلکه منجر به سرعت بخشیدن  مشارکت کشاورزان صورت گیرد نه تنها بار مالی دولت کاهش می

لت در بخش آب را گري دو توان به مرور تصدي گردد و همچنین می هاي مدرن می به احداث کانال
خدري، ( برداري از منابع آب را به خود مردم واگذار نمود اد و مدیریت حفظ، نگهداري و بهرهکاهش د

گذار بر ثیرأوري و بازده منابع آب کشور بررسی عوامل ت  به همین دلیل در راستاي افزایش بهره).2006
 براي این منظور، .باشد ناپذیر می کشی مدرن امري ضروري و اجتناب هاي آبیاري و زه پذیرش کانال
 .کننده پذیرش داراي اهمیت زیادي است بینی یافته این عوامل در قالب الگوي پیش شناخت نظام
بعدي مورد واکاوي قرار ر، تنگناهاي اقتصادي و الگوي چندي نشها الگوپژوهشاین بنابراین در 

منظور  هاي مدرن آبیاري به ذیرش کانالها در مورد پ کنندگی آن بینی گرفته و به بررسی قدرت پیش
  .یابی به الگوي بهینه رفتار پذیرش پرداخته شده است دست

در زمینه : هاي نوین آبیاري آوري  عوامل اثرگذار بر پذیرش فنالگوهاي پذیرش نوآوري و
 دیدگاهی که بر 1970هاي مختلف، تا پیش از دهه  آوري ها و فن کارگیري نوآوري هپذیرش و ب

ها توسط راجرز در دهه  طور عمده برگرفته از الگوي نشر نوآوري حاکم بود به ش نوآوريپذیر
 هاي و دیگر افراد جامعه که به تصمیمتر بر نقش تعامالت میان فرد  این دیدگاه بیش . بود1960

دهنده ماهیت پیچیده  و همچنین نشان کید داردأگردد، ت می فردي و جمعی پذیرش نوآوري منجر
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در الگوي نشر . )2000 و فولمر، وسماگال (باشد گیري و مفاهیم رفتارهاي پذیرش می تصمیمفرآیند 
فرض این الگو این است که آگاه نمودن مردم از . باشد می تمرکز بر روي رابطه بین آگاهی و پذیرش

 گردد  پذیرش آن مینهایتدر آوري و  گیري نگرش در مورد فن ها، منجر به شکل آوري فن
آوري است و وظیفه آن  اي براي انتقال فن اساس این دیدگاه، ترویج وسیلهبر). 1997ی، ابراهیم(

هاي جدید را  ایده رو هاي مدرن و اطالعات جدید در روستا است که کشاورزان پیش تزریق تکنیک
رو به سایر کشاورزان منتقل خواهد شد و  ها از کشاورزان پیش پذیرند و با گذشت زمان این ایده می

علت وجود خصوصیات   بههعمدطور  بهها توسط کشاورزان   پذیرش یا تاخیر در پذیرش نوآوريودنب
ی به قبول میلماندگی و ناتوانی،  علت عقب ها هستند که به منفی در خود کشاورزان است و آن

  .)1995منفرد، ( نمایند هاي جدید در خود احساس نمی ایده
توانی این دیدگاه پی بردند و بیان نمودند که مقاومت هاي ترویج به نا  تئوریسین1970در دهه 

ها بر خالف نظریه نشر که آن را به خصوصیات کشاورزان ربط  کشاورزان براي پذیرش نوآوري
هاي خارجی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و موارد دیگر نیز مرتبط است و نتیجه فرآیند  دهد با سازه می

). 2006کرمی و همکاران، ( یابد ها جهت می سوي آن مات به خدنشر، ایجاد نخبگانی است که عمده
ت گرفته از أهاي اقتصادي نش نظریه. ي تنگناهاي اقتصادي گردیداین موارد منجر به مطرح شدن الگو

خانوارها سطوح منافع مختلفی را از  ها، بر طبق این نظریه .باشند سازي مطلوبیت میهاي حداکثر نظریه
در الگوي تنگناي اقتصادي . دهد ثیر قرار میأت یند که انتخاب نوآوري را تحتنما ها، کسب می نوآوري

کنندگان در کشور یا منطقه، شیوه پذیرش  فرض اصلی این است که توزیع منابع در بین استفاده
هاي  کید بر این است که محدودیتأدر این الگو ت). 1999، نگاتا و پاریخ( سازد ن میها را تعیی نوآوري

. باشد ر میثمؤداري بر روي تصمیم پذیرش  نحو معنی  مانند دسترسی به سرمایه یا زمین بهاقتصادي
جونز، ( گردد سازي منافع و یا سود مورد انتظار مشتق می کشاورزان از حداکثرهاي بنابراین تصمیم

 این هاي جدید، اما در با وجود اهمیت متغیرهاي الگوي تنگناهاي اقتصادي در پذیرش نوآوري ).2005
هاي الگوهاي نشر و  براي جبران نواقص و نارسایی. الگو هم برخی متغیرها نادیده انگاشته شده است

ر این الگوها ترکیبی از الگوهاي اقتصادي ت بیش. الگوهاي اصالح شده مطرح شدندتنگناهاي اقتصادي، 
ري شامل ف گزیدادر واقع الگوهاي اصالح شده قادر به در بر گرفتن اهدا. باشند و اجتماعی می

کننده  انتظارات و توجه به عوامل محدودها و فاصل بین واقعیت حداکثرسازي سود، کاهش حد
 هاي پژوهش انجام شده توسط  یافته).2010کالهی و همکاران،  قربانی( باشند اجتماعی و نهادي می
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 و محیطی با هم در مجموع متغیرهاي نشر، ساختار مزرعه، نهادي آن بود که گرنابی) 1997(ابراهیمی 
تري نسبت به هر یک  کنندگی بیش بینی دهندگی و پیش گرایانه، قدرت توضیح چارچوب یک الگوي کل

؛ 2011تاجر و همکاران، ( باشد کننده این نتیجه میییدأ ت، دیگرهاي پژوهشنتایج . ز این الگوها داردا
هاي مربوط به آبیاري،  آوري کننده پذیرش فن عوامل تعییندر زمینه  .)2011عمانی و چیذري، 

عوامل  )2005( پوستیموس .تر صورت گرفته است بعدي یا جامع صورت تک  متعددي بههاي پژوهش
هاي حفاظت از آب و خاك را مساحت مزرعه، جنسیت سرپرست  کننده مشارکت در فعالیت تعیین

نشان داد که  )2006( رافنتایج مطالعه آمسالو و گ. داند خانوار، موقعیت اجتماعی و بازارگرایی می
نتیجه مطالعه بکل و . ثیر مثبتی بر روي پذیرش داردأسن، اندازه مزرعه، درك سود و شیب زمین ت

 آن است که پذیرش اقدامات حفاظت از آب و خاك با دسترسی به اطالعات، گرنابی )2003( دریک
لند  بر طبق مطالعه بجورن .دارد بتیگذاري اولیه، شیب و مساحت زمین رابطه مث هاي حمایتی سرمایه برنامه

منظور افزایش  هاي مدیریتی مناسب به  استفاده از فعالیتهاي برتريآگاهی از  )2008( و همکاران
. دهد ثیر قرار میأت دار تحت طور معنی  را به از منابعهاي حفاظت استفاده از روش ، منابع آبوري بهره

با درك که  نحوي سازد به  مناسب را با محدودیت مواجه میهمچنین آگاهی از موانع موجود، بروز رفتار
هاي مدیریتی  انجام فعالیت  موقعیت مالی نامناسب و شرایط فیزیکی مزرعه،ماننداي  کننده عوامل محدود

  .یابد کاهش می  آبمنابع
 سن، سطح سواد، میزان مانندشناختی، اجتماعی و اقتصادي  عوامل جمعیت) 2007( بایارد و جولی

. دانند گریزي را در تعیین رفتارهاي مدیریت منابع آب کشاورزان مهم می رآمد مزرعه و ریسکد
 تري مثبتنگرش دارند که کشاورزانی که داراي  بیان می) 2008( همچنین گارسیا ویال و همکاران

یق از طرتري را  الگوهاي کشت مناسبآبی  هاي کم  سالطیباشند در  می حفاظت از منابع آب نسبت به
آبی  تري دارند و یا کاشت ترکیبی از محصوالت که سازگار با کم کاشت محصوالتی که نیاز آبی کم

هاي   گروهیل شدن براي نظرهايارزش قا) 2006( طبق مطالعه گیلج و بار .برند کار می هستند، به
دي که  افرابینکه تعهد در  طوري هب. سازد ثر میأ منابع را متت ازظانگرش نسبت به حف ،مرجع

نتیجه . باشد تر می جویی در منابع آب متعهد هستند، بیش همسایگان و یا دوستانشان نسبت به صرفه
وسیله  هکش ب  استفاده از زههاي برتريبیانگر آن است که آگاهی از ) 2008( مطالعه ریتزما و همکاران

له شوري و أ حل مسدلیل بهن دهد و کشاورزا ثیر قرار میأت ها را تحت کارگیري این سیستم کشاورزان، به
ها و در نهایت افزایش درآمد خود با  شدگی زمین خود، افزایش بازده محصول، کاهش هزینه اشباع
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نشان داد ) 2009( خالخیلی و زمانی مطالعه عزیزي .استفاده از این شیوه در مزارع خود موافق هستند
تري در  اري دارند، مشارکت بیشتري نسبت به مدیریت مشارکتی آبی کشاورزانی که نگرش مثبت

دارند که رهبران محلی از عوامل  بیان می) 2002( دیک و همکاران منزن. نمایند مدیریت منابع آب می
هاي مذهبی عضویت  وههمچنین کشاورزانی که در گر .ثر بر مشارکت در مدیریت آبیاري هستندؤم

 از خود نشانیریت منابع آب در مزرعه هاي مد منظور مشارکت در فعالیت بهتري  تمایل بیشدارند، 
 از دست آمده بهر و درآمد نشان داد که سن، بعد خانوا )2009( نتایج مطالعه کیو و همکاران .دهند می

 .باشد هاي مدیریت منابع آب می  بر میزان مشارکت کشاورزان در فعالیترثمؤهاي  لفهؤکشاورزي م
منظور پذیرش  زانی که منابع محدودي در اختیار دارند بهنتایج مطالعات دیگر بیانگر آن است که کشاور

منظور  تر به این گونه افراد منابع موجود را بیش. دهند تري را نشان می هاي جدید انعطاف کم آوري فن
هاي نوین  آوري گیرند و در نتیجه براي آنان امکان پذیرش فن کار می مدت تولید به تامین نیازهاي کوتاه

بر متغیرهاي  دهد عالوه گونه که بررسی منابع نشان می همان). 2005وایت و همکاران، ( باشد فراهم نمی
ي اقتصادي متغیرهاي دیگري از جمله انسجام اجتماعی و میزان هامطرح در الگوي نشر و تنگنا
 توسط هاي مدیریت منابع آب ت نیز بر روي رفتار پذیرش فعالیتدسترسی به تسهیالت و اعتبارا

کشی  هاي آبیاري و زه ین نکته توجه کرد که پذیرش کانال به ادبای . شناخته شده استرثمؤکشاورزان 
در .  اقتصادي قابل تبیین باشدتنهال فنی، تکنیکی یا عوامل ی مسادر نظر گرفتناقعیتی نیست که تنها با و

 جمعی، سیشنا اینجا تصمیم پذیرش حرکتی جمعی است که بسیاري از عوامل فردي، اقتصادي، پویایی
ها بر   درك تعاملی یا تقابلی این پدیدهوقوف به این عوامل و. جغرافیایی و حمایتی در آن نقش دارند

سط کشاورزان نقش محوري کشی تو هاي آبیاري و زه ها بر پذیرش کانال گذاري آنه اثریکدیگر و نحو
 نشر و الگوهايبر بررسی   عالوهر این پژوهش به همین دلیل دریزي براي پذیرش آن دارد در برنامه

پژوهش این هدف اصلی در واقع .  نیز مورد بررسی قرار گرفتبعديالگوي چندتنگناهاي اقتصادي، 
هاي مدرن آبیاري  بعدي در زمینه پذیرش کانالهاي نشر، تنگناهاي اقتصادي و چندمطالعه تطبیقی الگو

بر متغیرهاي مطرح در  بعدي عالوهچندالگوي در . باشد یابی به الگوي بهینه پذیرش می منظور دست به
 نیز  اجتماعی و دسترسی به اعتبارات و وام اخذ شدهانسجامي اقتصادي دو متغیر هاالگوي نشر و تنگنا

. کنندگی آن در مقایسه با الگوهاي پیشین پرداخته شد بینی وارد الگو گردیدند و به بررسی قدرت پیش
  . استه گردیدهای ار1 شکلالگوي نظري پژوهش در 

  



 مقدم ضائیفر و کورش ر سمیه توحیدیان

 35

  
  

  . الگوي نظري پژوهش-1شکل 
 

گیري از رهیافت پیمایش انجام  و با بهره  این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده:روش تحقیق
. آوري گردید نامه در بین کشاورزان منطقه سیاخ دارنجان جمع اطالعات الزم از طریق پرسش. گرفت

خشک   گردیده و از نظر اقلیمی جزو مناطق نیمهغربی دشت شیراز واقع دشت سیاخ دارنجان در جنوب
برداري از  براي بهره. باشد آغاج تنها منبع آب سطحی منطقه می می قرهیرودخانه دا. شود محسوب می

. نماید  هکتار از اراضی زراعی را فراهم می1860آب رودخانه، بند انحرافی کدنج احداث و آب حدود 
 از سال 3 و 2هاي درجه  کار ساخت کانال. باشد لومتر بتنی می کی75/8کانال اصلی این بند به طول 

دلیل مقاومت برخی از کشاورزان نسبت به احداث   آغاز گردیده است و تا زمان انجام پژوهش به1385
از روش . پژوهش تعیین گردید عنوان محدوده منطقه به چنان ادامه داشت به همین دلیل این طرح هم

بنابراین پذیرندگان و نپذیرندگان . ها استفاده شد اي براي انتخاب نمونه گیري تصادفی طبقه نمونه
نفري پذیرندگان  500با توجه به جمعیت حدود  .عنوان طبقات در نظر گرفته شدند  آبیاري بههاي کانال

 نفر 156  با مراجعه به جدول رجسی و مورگان از بین پذیرندگان، نفري نپذیرندگان منطقه60و حدود 
طور   نفر نپذیرنده به1 نفر پذیرنده طرح 3ازاي هر  رت کامالً تصادفی انتخاب شد و سپس بهصو به

ین ترتیب نمونه مورد مطالعه در برگیرنده ه اب .تصادفی انتخاب گردیده و مورد مصاحبه قرار گرفتند
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 در این وعمجمدر و  باشد  نفر کشاورز نپذیرنده می51هاي آبیاري و  کشاورز پذیرنده کانال نفر 156
نامه با دریافت نظر  روایی صوري پرسش. عمل آمد  نفر کشاورز مصاحبه حضوري به207پژوهش با 

 نفري خارج از نمونه 28منظور تعیین پایایی، یک نمونه  اساتید و کارشناسان سنجیده شد و در ادامه به
 نامه تغییرات الزم در پرسشسپس . ها تکمیل گردید نامه بین آن مجرد انتخاب و پرسش اصلی در منطقه را

). 1جدول ( باشد می 62/0- 86/0هاي سنجش در این مطالعه بین  ضرایب آلفا براي مقیاس. شد انجام
بینی   ارزیابی پیشمنظور به.  تجزیه و تحلیل شدند16 نسخه SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم داده

استفاده  1کشی از تحلیل تشخیصی ي آبیاري و زهها پذیرش توسط دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کانال
ها و انهار انتقال آب  دار کردن دیواره کانال هاي مدرن آبیاري پوشش  منظور از کانالپژوهشاین در  .شد

تعاریف کارکردي متغیرهاي . باشد با استفاده از بتن می... بع آب مانند سد، رودخانه، چشمه واز منا
الزم به ذکر است که متغیرهاي سن، سطح  .ورده شده است آ2مطرح در پژوهش در جدول 

خدمات،  ترین مرکز تحصیالت، تعداد افراد خانوار، سابقه کشاورزي، اندازه زمین، فاصله تا نزدیک
تعداد قطعات زمین، میزان درآمد زراعی، میزان عملکرد در واحد سطح و میزان دسترسی به تسهیالت 

 .اي و یا نسبی پرسیده شدند هاي فاصله قیاسال و در مؤبانکی هر یک با یک س
  

  . مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش-1جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ متغیر

  هاي مدرن آبیاري دسترسی به اطالعات در زمینه کانال
  هاي مدرن آبیاري نگرش نسبت به مشارکت در ساخت و نگهداري از کانال

  ي سازمان آبها نگرش نسبت به فعالیت
  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب

  ها برتريآگاهی از 
  درك کنترل رفتاري

 انسجام اجتماعی

  نظرات گروه مرجع
  مشارکت اعضاي خانوار

  گرایی ثبات

66/0  
76/0  
68/0  
84/0  
86/0  
66/0  
85/0  
85/0  
67/0  
62/0  

  
                                                
1- Discriminant Analysis 
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  . تعریف کارکردي متغیرهاي عمده مطرح در پژوهش-2جدول 
  بیشینه  کمینه  گیري ندازهتعریف و ا  متغیر

 هاي برتريآگاهی از 
  هاي احداث کانال

  مدرن آبیاري

ي استفاده از ها برتريدر مورد به بررسی میزان دانش کشاورزان برتري آگاهی از 
جلوگیري از اتالف ( سوال 10یر با طرح غاین مت. آبیاري مدرن پرداخته است هاي کانال

و با ...) کش و یب اراضی، کاهش مشکالت زهآب، افزایش بازده آبیاري، کاهش تخر
  . قسمتی، از کامال ًموافقم تا کامال ًمخالفم سنجیده شد5استفاده از طیف لیکرت 

0  40  

نگرش نسبت به 
مشارکت در ساخت و 

هاي  نگهداري از کانال
  مدرن آبیاري

 فرد راجع به مشارکت را در بر ها و اعتقادات نگرش مشارکتی، طیفی از دیدگاه
سوال در زمینه دیدگاه کشاورزان نسبت به مشارکت مالی، 12این متغیر با  .گیرد می

ارکت داوطلبانه، ها، مش ارکت در ساخت و نگهداري از کانالتوانایی اهالی براي مش
و در قالب طیف  ...لی براي ساخت و حفاظت از کانال وهاي مح اندازي تشکل راه

  .سنجیده شد ًمخالف  قسمتی از کامالً موافق تا کامال5لیکرت 

0  48  

  نگرش نسبت 
  به مدیریت 

  منابع آب

ها و اعتقادات فرد راجع به  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب دربرگیرنده دیدگاه
 مانند گویه 8با استفاده از ). 1999ن، آگراوال و گیبس (باشد حفاظت از منابع آب می

یم ساعات آبیاري براي جلوگیري خردمندانه بودن کاشت محصوالتی با نیاز آبی کم، تنظ
و . ..و شدگی خاك کش براي جلوگیري از شوري آب و اشباع از تبخیر آب، استفاده از زه

  . قسمتی از موافقم تا مخالفم نگرش کشاورزان سنجیده شد3در قالب طیف 

0  24  

  درك 
  کنترل رفتاري

 و بیرونی است منظور از درك کنترل رفتاري، میزان درك کشاورزان از منابع درونی
منظور سنجش این  به .دهند ثیر قرار میأت فتارهاي وي را تحتکه شکل گرفتن ر

 گویه در زمینه در اختیار داشتن منابع مالی، مناسب بودن اندازه زمین، 4متغیر از 
 قسمتی از 5ها در قالب طیف لیکرت  این گویه .قوانین و فشار شرکا استفاده شد

  .مخالف سنجیده شدند  موافق تا کامالًکامالً

0  16  

نگرش نسبت به 
  هاي  فعالیت

  سازمان آب

هاي  هاي سازمان آب در زمینه کانال  اعتقادات فرد نسبت به فعالیتیاد شدهمتغیر 
 گویه در 10سنجش این متغیر با طرح . شود کشی در منطقه را شامل می اري و زهآبی

 بها، ، میزان پرداخت آبرسانی، سهم مشارکت زمینه رضایت کشاورزان از اطالع
 قسمتی از موافقم تا 4و در قالب طیف ... مناسب بودن دسترسی به تسهیالت و

  .کامالً مخالفم انجام پذیرفت

0  30  

  دسترسی به اطالعات
هاي  زان به منابع اطالعاتی شامل کالسمنظور سنجش دسترسی کشاور این متغیر به

. کار برده شد به... تمدین روستا وآموزشی و ترویجی، کارشناسان سازمان آب، مع
  . قسمتی از هیچ تا زیاد سنجیده شدند4ها در قالب طیف  این گویه

0  24  

  انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضاي جامعه دارد که حاصل پذیرش و 
ی از درونی کردن نظام ارزشی و هنجاري یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تراکمی ناش

ین متغیر با استفاده از ا). 1380ازکیا و غفاري، ( باشد ود تعامل در میان افراد جامعه میوج
و در قالب سه شاخص گرایش ) 1380(  مطرح شده توسط ازکیا و غفاري گویه16

روستائیان نسبت به یکدیگر، میزان تعامل اجتماعی و میزان نزاع در بین روستائیان 
  .سنجیده شده است

0  64  
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  . تعریف کارکردي متغیرهاي عمده مطرح در پژوهش- 2جدول ادامه 
  بیشینه  کمینه  گیري تعریف و اندازه  متغیر

  گرایی ثبات
مورد   سوال در3که با طرح .باشد بیانگر تمایل کشاورزان به حفظ وضع موجود می

هاي پیشین و در قالب  تمایل کشاورزان به حفظ وضع موجود و اعتماد به روش
  . مخالف سنجیده شد موافق تا کامالً قسمتی از کامال5ًت طیف لیکر

0  12  

  مشارکت 
  اعضاي خانوار

منظور میزان همکاري و مشارکت اعضاي خانوار کشاورز در مراحل مختلف 
 سوال و با استفاده 4باشد که با طرح  کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت می

  .جیده شد قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد سن5از طیف 
0  12  

  ارزش قائل شدن 
   هايبراي نظر

  هاي مرجع گروه

منظور پذیرش  هاي اجتماعی به منظور از این متغیر درك فرد از انتظارات گروه
باشد و از طریق پاسخ کشاورزان به این سواالت که  کشی می هاي آبیاري و زه کانال

 دوستان و مانندتماعی هاي اج تا چه میزان احتمال دارد که نظرات هر یک از گروه
 هاي بر روي تصمیم... آشنایان، کارشناسان مرکز خدمات، کارشناسان سازمان آب و

ها با طیفی از ارزش زیاد قائل هستم تا  این گویه. ثیرگذار باشد، سنجیده شدأآنان ت
  .هیچ ارزشی براي نظرات آنان قائل نیستم، سنجیده شدند

0  24  

  
  نتایج و بحث

کنندگی رفتار پذیرش  بینی یابی به هدف پژوهش به ارزیابی توان پیش منظور دست در این قسمت به
 .بعدي پرداخته شده استادي و چندهاي مدرن آبیاري توسط الگوهاي نشر، تنگناهاي اقتص کانال

. منظور انجام تحلیل تشخیصی از شیوه گام به گام بهره برده شد  بهپژوهشاین در : نشر ارزیابی الگوي
در گام . گردد اساس توان تشخیص وارد تابع میام، در هر گام یک متغیر مستقل بر گام به گدر روش

ترین متغیر که در ترکیب با متغیر اول به  دوم مناسب در گام. شود اول بهترین متغیر وارد تحلیل می
دي نیز گردد و متغیرهاي بع بهترین وجه توان تشخیص تابع را افزایش دهد انتخاب و وارد تحلیل می

در تحلیل تشخیصی انتخاب متغیرها براي ورود به تحلیل براساس . شوند به همین شیوه انتخاب می
گروهی به کل   درونهاياین آماره بیانگر مجموع مجذور. گیرد انجام می 1حداقل مقدار المبداي ویلکز

هر . باشد ل می نیز آماره دیگري براي تفسیر توان تشخیص متغیرهاي مستقFمقدار .  استهامجذور
در این تحلیل بر مبناي  .تري باشد توان تشخیص باالتري خواهد داشت  بیشFمتغیري که داراي مقدار 

 هاي سازمان آب، نگرش نسبت به مدیریت منابع آب، نگرش نسبت به فعالیت  متغیر5الگوي نشر 
ترتیب یکی پس  بهسابقه کشاورزي و سطح تحصیالت  هاي مدرن،  احداث کانالهاي برتريآگاهی از 

 متغیرهایی که در مراحل مختلف وارد گرنابی 3جدول  .اند از دیگري وارد معادله تحلیل تشخیصی شده
  .باشد داري متغیرها می  و همچنین سطح معنیFاند، مقدار المبداي ویلکز، مقدار  معادله شده

                                                
1- Wilks’Lambda 
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 داري بر مبناي الگوي نشر  بیان سطح معنیترین مقدار المبداي ویلکز براي اساس کم متغیرهاي وارد شده بر-3ول جد
  ).1999آگراوال و گیبسن، (

  Fآزمون  المبداي ویلکز

  المبداي  گام
  ویلکز

  مقدار آماري
F 

  درجه
  1آزادي 

  درجه
  2آزادي 

  سطح
  داري معنی

  0001/0  205  1  91/110  64/0  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  0001/0  204  2  02/83  55/0  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب

  0001/0  203  3  15/59  53/0  هاي مدرن  احداث کانالهاي برتريآگاهی از 
  0001/0  202  4  10/47  51/0  سابقه کشاورزي
  0001/0  201  5  72/41  49/0  سطح تحصیالت

  
ی از  نسبت1قدرت تحمل.  نموده استفهرست متغیرهاي تحلیل را در هر مرحله 4جدول 

که مقدار آن . ین نشده استی مستقل است که توسط سایر متغیرهاي مستقل تبپذیري در یک متغیرتغییر
رهایی که تاکنون وارد  ضریب همبستگی چندگانه بین آن متغیر و متغیR است که در آن 2R-1 برابر با

ه به یمقادیر خیلی کوچک بیانگر آن است که یک متغیر چیز زیادي براي ارا. باشد می اند، تحلیل نشده
هاي سازمان آب که داراي   نسبت به فعالیتدهنده آن است که متغیر نگرش نتایج نشان. داردتحلیل ن

باشد در گام اول براي ورود انتخاب شده است  ترین مقدار المبداي ویلکز می و کم Fترین مقدار  بیش
ادله د معدلیل داشتن باالترین مقدار المبدا آخرین متغیري است که وار و متغیر سطح تحصیالت به
  .تحلیل تشخیصی شده است

وسیله مقدار  هداري وجود دارد ب این فرضیه که آیا بین میانگین نمره ممیزي دو گروه تفاوت معنی
 و )sig=0001/0( داري آن با توجه به سطح معنی. مورد آزمون قرار گرفته است) 49/0(المبداي ویلکز 

طور  تواند دو گروه از کشاورزان را به ي نشر می از الگودست آمده بهتابع  ،17/144اسکویر  مقدار کاي
دهنده   نشان5در جدول ) 71/0 (کانونیمقدار ضریب همبستگی ). 5جدول ( داري متمایز نماید معنی

چه میزان این همبستگی هر. ممیزي همبستگی قوي وجود داردآن است که بین متغیر گروه و نمره 
آماره دیگر . باشد بینی پذیرندگان و نپذیرندگان می  پیشتر الگو در باالتر باشد نشانه مطلوبیت بیش

شاخص مقدار ویژه معرف نسبت مجموع مربعات تفاوت . باشد می 2مربوط به این تابع، مقدار ویژه

                                                
1- Tolerance 
2- Eigenvalue 
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چه تفاوت هر. ها است گروه ها به مجموع مربعات تفاوت نمرات ممیزي درون ممیزي بین گروه نمرات
 در این الگو، .باشد تر می تر باشد توان تمایز بیش ها بیش ل گروهبین دو گروه به نسبت تغییرات داخ

  .است 103/0مقدار آن برابر با 
  

  . متغیرهاي وارد شده در هر مرحله با استفاده از تحلیل تشخیصی بر مبناي الگوي نشر-4جدول 
  المبداي ویلکز   براي وارد شدنFمیزان   قدرت تحمل  گام

    91/110  1  زمان آبهاي سا نگرش نسبت به فعالیت  1
97/0  89/59  71/0  

2  
  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت

  64/0  13/36  97/0  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب
96/0  07/63  69/0  
89/0  17/22  59/0  3  

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب

  55/0  74/6  91/0  هاي مدرن  احداث کانالهاي برتريآگاهی از 
95/0  72/61  67/0  
85/0  07/26  58/0  
90/0  72/7  537/0  

4  

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب

  هاي مدرن  احداث کانالهاي برتريآگاهی از 
  534/0  30/6  93/0  سابقه کشاورزي

93/0  76/66  65/0  
84/0  79/19  53/0  
88/0  28/10  51/0  
40/0  45/17  53/0  

5  

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
   نسبت به مدیریت منابع آبنگرش

  هاي مدرن  احداث کانالهاي برتريآگاهی از 
  سابقه کشاورزي
  51/0  93/10  40/0  سطح تحصیالت

  
  . از الگوي نشردست آمده به مقادیر ویژه و المبداي ویلکز تابع تشخیص -5جدول 

  مقدار ویژه
  همبستگی کانونی  درصد تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه

103/0  100  100  71/0  
  المبداي ویلکز

  داري سطح معنی  درجه آزادي  مربع کاي  المبداي ویلکز
49/0  17/144  5  0001/0  
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، )1X(هاي سازمان آب  ت به فعالیت بر مبناي الگوي نشر، متغیرهاي نگرش نسبپژوهشاین در 
، سابقه )3X( هاي مدرن  احداث کانالهاي برتري، آگاهی از )2X(ش نسبت به مدیریت منابع آب نگر

 آبیاري هاي هاي رفتار پذیرش کانال کننده عنوان تعیین به )5X( سطح تحصیالت و) 4X(کشاورزي 
 گروه وکننده دنی متمایزاساس مقادیر ضرایب استاندارد شده، معادله رگرسیوبر. مدرن وارد الگو شدند

  :باشد صورت زیر می هاي مدرن آبیاري در مورد متغیرهاي نشر به پذیرنده و نپذیرنده کانال
  

)1                                              (543211 320450500620720 X/X/X/X/X/D   
  

اساس این ضرایب، هر متغیري که مقدار وزن تشخیصی استاندارد شده باالیی داشته باشد سهم بر
 از دست آمده بهگونه که در تابع  همان. در تعیین توان تشخیص به خود اختصاص خواهد دادتري  بیش

. باشد می ترین اهمیت هاي سازمان آب داراي بیش الگوي نشر آمده است متغیر نگرش نسبت به فعالیت
 نبودترین سازه در تعیین پذیرش یا  هاي سازمان آب مهم بر طبق این الگو، نگرش نسبت به فعالیت

متغیرهاي نگرش نسبت به مدیریت منابع . باشد هاي مدرن آبیاري توسط کشاورزان می پذیرش کانال
عات الاط.  درجه بعدي اهمیت قرار دارندهاي مدرن آبیاري در آگاهی از مزایاي احداث کانالو  آب
 و نپذیرنده را  درصد از کشاورزان پذیرنده00/87 آن است که این الگو، بیانگر 6ه شده در جدول یارا
  .نماید بندي می اي صحیح طبقه گونه به
  

  . از مدل نشردست آمده بندي به  نتایج گروه-6جدول 
  تعداد نمونه  گروه واقعی  بینی عضویت در گروه پیش

   پذیرشنبود  پذیرش

  8  51   پذیرشنبود
7/15  

43  
3/84  

  137  156  پذیرش
8/87  

19  
2/12  

  . درصد00/87: بندي درصد صحت گروه
  

با توجه به این الگو، فرضیه مطالعه این بود که متغیرهاي اندازه : تنگناهاي اقتصادي الگويارزیابی 
ترین مرکز خدمات، تعداد قطعات زمین، درآمد، درك کنترل رفتاري در  مزرعه، فاصله مزرعه تا نزدیک

طح مناسبی باشند،  مدرن آبیاري، مشارکت اعضاي خانوار و عملکرد اگر در سهاي کانالمورد پذیرش 
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براي این منظور از میزان برآوردي رابطه . نمایند هاي آبیاري فراهم می توان فرد را براي پذیرش کانال
 بیانگر متغیرهاي وارد شده به معادله در مراحل مختلف، 7جدول  .خطی آنالیز ممیزي استفاده شد

  .اشدب می داري متغیرها  و سطح معنیF مقدار ،مقدار المبداي ویلکز
  

داري بر مبناي الگوي  ترین مقدار المبداي ویلکز براي بیان سطح معنی اساس کمیرهاي وارد شده بر متغ-7جدول 
  .تنگناهاي اقتصادي

  Fآزمون  المبداي ویلکز

المبداي   گام
  ویلکز

 مقدار آماري
F 

درجه آزادي 
1  

درجه آزادي 
2  

 سطح
  داري معنی

  0001/0  203  1  40/212  48/0  درك کنترل رفتاري
  0001/0  202  2  54/157  39/0  عملکرد

  0001/0  201  3  77/126  34/0  مشارکت اعضاي خانوار
  0001/0  200  4  64/101  33/0  اندازه مزرعه

  
دهنده آن است که  نتایج نشان.  متغیرهاي تحلیل را در هر مرحله فهرست نموده است8جدول 

باشد طبیعی  ترین مقدار المبداي ویلکز می مو ک Fترین مقدار  متغیر درك کنترل رفتاري داراي بیش
علت دارا بودن باالترین  است که در اولین گام این متغیر وارد معادله خواهد شد و متغیر اندازه مزرعه به

 .مقدار المبدا آخرین متغیري است که وارد معادله تحلیل تشخیصی شده است
 

  .از تحلیل تشخیصی بر مبناي الگوي تنگناهاي اقتصادي متغیرهاي وارد شده در هر مرحله با استفاده -8جدول 
  المبداي ویلکز   براي وارد شدنFمیزان   قدرت تحمل  گام

    40/212  1  درك کنترل رفتاري  1
  درك کنترل رفتاري  2  56/0  89/87  96/0

  48/0  68/50  96/0  عملکرد
86/0  85/113  54/0  
95/0  46/52  43/0  3  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  39/0  09/26  86/0  مشارکت اعضاي خانوار
83/0  08/123  53/0  
71/0  89/63  43/0  
82/0  65/16  35/0  4  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  مشارکت اعضاي خانوار
  34/0  72/9  63/0  اندازه مزرعه
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عنوان اولین شرط در ارزیابی الگو   به0001/0داري  با سطح معنی 33/0= مقدار المبداي ویلکز
بر مبناي . داري بین میانگین نمره ممیزي دو گروه وجود دارد گویاي این است که اختالف معنی

مقدار این ضریب بیانگر آن است . باشد  می81/0 برابر با کانونی ضریب همبستگی 9هاي جدول  یافته
شخیص در  تابع تمقدار ویژهشاخص . ها و نمره ممیزي همبستگی باالیی وجود دارد که بین متغیر گروه

  .باشد  می203/0این الگو، 
 

  . از الگوي تنگناهاي اقتصاديدست آمده  و المبداي ویلکز تابع تشخیص به مقادیر ویژه-9جدول 
  مقدار ویژه

  همبستگی کانونی  درصد تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه
203/0  100  100  81/0  

  المبداي ویلکز
  داري معنیسطح   درجه آزادي  مربع کاي  المبداي ویلکز

33/0  007/223  4  0001/0  
  

، عملکرد )1X(ي اقتصادي، متغیرهاي درك کنترل رفتاري هاتنگنا در این مطالعه بر مبناي الگوي
)2X(خانوار ، مشارکت اعضاي )3X (اندازه زمین  و)4X( اساس مقادیر ضرایب بر. وارد الگو شدند

هاي مدرن آبیاري در  ه پذیرنده و نپذیرنده کانالو گروکننده ددله رگرسیونی متمایزاستاندارد شده، معا
  :باشد صورت زیر می تنگناهاي اقتصادي بهمورد متغیرهاي الگوي 

 

)2                                                          (43212 330370710820 X/X/X/X/D   
  

هاي مدرن  یرش کانالدهد که متغیر درك کنترل رفتاري در مورد پذ ضرایب تابع ممیزي نشان می
اساس بر. اند  داشتهیاد شدهم و اهمیت را در تشکیل تابع ترین سه و اندازه مزرعه کمترین  بیش آبیاري

بندي شده و در  طور صحیح طبقه ه کشاورزان ب7/92 کارگیري این الگو،  با به10هاي جدول  یافته
بت به الگوي نشر بیانگر آن است که الگوي مقایسه این الگو نس. اند بینی شده قرار گرفته هاي پیش گروه

هاي مدرن آبیاري برخوردار  تنگناهاي اقتصادي در کل از توانایی بهتري در تشخیص پذیرندگان کانال
  .باشد می
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  . از الگوي تنگناهاي اقتصاديدست آمده بندي به  نتایج گروه- 10جدول 
  تعداد نمونه  گروه واقعی  بینی عضویت در گروه پیش

   پذیرشنبود  پذیرش

  3  51   پذیرشنبود
9/5  

48  
1/94  

  147  156  پذیرش
2/94  

9  
8/5  

  . درصد7/92: بندي درصد صحت گروه
  

بر متغیرهاي الگوهاي نشر و تنگناهاي اقتصادي،  بعدي عالوهدر الگوي چند: بعديالگوي چندارزیابی 
مل اجتماعی و میزان نزاع گرایش روستائیان نسبت به یکدیگر، میزان تعا( متغیرهاي انسجام اجتماعی

. ته نیز وارد الگو شدندو میزان دسترسی کشاورزان به اعتبارات طی دو سال گذش) در بین روستائیان
همچنین مقدار المبداي . اند  متغیرهایی است که در مراحل مختلف وارد معادله شدهگرنابی 11جدول 

 متغیر درك کنترل رفتاري، 6ندبعدي در مدل چ. ها آورده شده استداري متغیر ویلکز و سطح معنی
 و نگرش نسبت به مدیریت هاي سازمان آب، انسجام اجتماعی، هزینه عملکرد، نگرش نسبت به فعالیت

 .اند ترتیب وارد معادله تحلیل تشخیصی شده  بهمنابع آب
  

ري بر مبناي الگوي دا ترین مقدار المبداي ویلکز براي بیان سطح معنی اساس کم متغیرهاي وارد شده بر-11جدول 
  .چندبعدي

  Fآزمون  المبداي ویلکز

  ايالمبد  گام
  ویلکز

  مقدار آماري
F 

درجه 
  1آزادي 

ه درج
  2آزادي 

 سطح
  داري معنی

  0001/0  202  1  70/210  48/0  درك کنترل رفتاري
  0001/0  201  2  54/156  39/0  عملکرد

  0001/0  200  3  64/144  31/0  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  0001/0  199  4  47/116  299/0  انسجام اجتماعی

  0001/0  198  5  00/97  290/0  هزینه
  0001/0  197  6  79/83  28/0  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب

  
گونه که  همان. اند  شدهدهنده متغیرهایی است که در مراحل مختلف وارد معادله  نشان12جدول 
بر این اساس . اند دار المبدا وارد تحلیل شدهترین مق اساس کمر گام ب6 در باالگردد متغیرهاي  مالحظه می
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متغیر درك کنترل رفتاري اولین و متغیر نگرش نسبت به مدیریت منابع آب آخرین متغیر وارد شده به 
داري آن  با توجه به سطح معنی.  است28/0برابر  در این الگو مقدار المبداي ویلکز. باشند میتحلیل 

)0001/0=sig(هاي فاوت بین نمرات ممیزي در بین دو گروه کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کانال، ت
 قادر است دو گروه پذیرنده و نپذیرنده را دست آمده بهیعنی تابع . دار استآبیاري از نظر آماري معنی

مبستگی این ه. باشد  می84/0نیز برابر با همبستگی کانونی . داري از یکدیگر تفکیک نماید طور معنی به
هاي آبیاري  قوي نشانه توانایی مطلوب تابع ممیزي در تمایز دو گروه کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کانال

  ).13جدول ( باشد  می255/0رابر با همچنین مقدار شاخص مقدار ویژه در این الگو ب. باشد می
  

  .بعدير مبناي الگوي چندتحلیل تشخیصی ب متغیرهاي وارد شده در هر مرحله با استفاده از - 12جدول 
  المبداي ویلکز  وارد شدن براي Fمیزان   قدرت تحمل  گام

    70/210  1  درك کنترل رفتاري  1
  درك کنترل رفتاري  2  55/0  41/86  96/0

  48/0  62/50  96/0  عملکرد
93/0  59/63  41/0  
92/0  85/47  39/0  3  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  37/0  37/37  91/0  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
91/0  30/77  41/0  
77/0  11/41  36/0  
69/0  29/14  32/0  4  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  31/0  77/10  59/0  انسجام اجتماعی

91/0  22/79  40/0  
77/0  19/41  35/0  
68/0  25/16  31/0  
59/0  40/11  30/0  

5  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  انسجام اجتماعی

  29/0  42/6  95/0  هزینه
82/0  67/75  39/0  
77/0  46/25  31/0  
68/0  64/14  30/0  
59/0  53/10  297/0  
95/0  09/7  292/0  

6  

  درك کنترل رفتاري
  عملکرد

  هاي سازمان آب نگرش نسبت به فعالیت
  انسجام اجتماعی

  هزینه
  290/0  85/5  88/0  نگرش نسبت به مدیریت منابع آب



 1392) 1(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش

 46

  .بعديدست آمده از الگوي چند مبداي ویلکز تابع تشخیص به مقادیر ویژه و ال- 13جدول 
  مقدار ویژه

  همبستگی کانونی  درصد تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه
255/0  100  100  84/0  

  المبداي ویلکز
  داري سطح معنی  درجه آزادي  مربع کاي  المبداي ویلکز

28/0  24/252  6  0001/0  
  

  : اساس مقادیر ضرایب استاندارد شده به تابع زیر انجامید از واکاوي ممیزي بردست آمده بهنتایج 
  

)3                                (6543213 210220340370430700 X/X/X/X/X/X/D   
  

   هاي سازمان آب، بت به فعالیتنگرش نس: 3X عملکرد،: 2X درك کنترل رفتاري،: 1X، که در آن
4X :،5 انسجام اجتماعیX :6 هزینه وX:  با توجه به تابع  .باشد نگرش نسبت به مدیریت منابع آب می

کننده  ترین سازه تمایز مهم هاي مدرن آبیاري  متغیر درك کنترل رفتاري در مورد پذیرش کانالیاد شده
انگر آن است که درك فرد از فراهم بودن امکانات و  بیو باشد دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان می

هاي مدرن  ثیر را بر پذیرش کانالأترین ت روي رفتار پذیرش، بیش شرایط و یا قابلیت کنترل خویش بر
هاي آبیاري داشته  تري براي احداث شبکه چه کشاورزان امکان بیشدر واقع هر .آبیاري داشته است

  .یابد اري نیز افزایش میهاي مدرن آبی باشند، پذیرش کانال
از نظر اهمیت در مراتب بعدي قرار  هاي سازمان آب متغیرهاي عملکرد و نگرش نسبت به فعالیت

هاي سازمان  چه نگرش افراد نسبت به فعالیتتوان تفسیر نمود که هر این یافته را این گونه می .دارند
ل آبیاري یسازمان آب اولین متولی مسا. بدیا هاي آبیاري نیز افزایش می تر باشد پذیرش کانال آب مثبت

باشد بنابراین با افزایش نگرش مثبت نسبت به  کشاورزي و در ارتباط مستقیم با کشاورزان می
آخرین گام واکاوي توان مدل . یابد هاي آبیاري نیز افزایش می هاي سازمان آب، پذیرش کانال فعالیت

بر مبناي . باشد بندي صحیح دو گروه می این الگو در تقسیمکننده، تعیین میزان دقت و توانایی  بینی پیش
کننده این است که  ها بیان این یافته. باشد  می7/96بندي برابر با   گروهدرستیدرصد  14 هاي جدول یافته

 هاي بندي و در گروه صورت صحیح طبقه  درصد کشاورزان مورد مطالعه را به7/96بعدي چند الگوي
 9/94کننده،  بینی توان نتیجه گرفت که الگوي پیش هاي جدول می اساس یافته بر.واقعی قرار داده است
 .هاي خود قرار داده است طور صحیح در گروه ذیرندگان را به درصد از نپ98درصد پذیرندگان و 
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  .بعديدست آمده از الگوي چند بندي به نتایج گروه - 14 جدول
  هبینی عضویت در گرو پیش

  تعداد نمونه  گروه واقعی
   پذیرشنبود  پذیرش

  51   پذیرشنبود
1  
0/2  

50  
0/98  

  156  پذیرش
148  

9/94  
8  
1/5  

  . درصد7/96: بندي درصد صحت گروه
  

دي از توانایی باالتري براي بع آن است که الگوي چندبیانگرها  گردد یافته  مالحظه میگونه که همان
باشد و با دقت و مطلوبیت   برخوردار میهاي آبیاري بندي کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کانال طبقه

 .دهد باالتري این کار را انجام می

  
 گیري نتیجه

ویژه توسعه پایدار روستایی اشاعه و نشر  یابی به توسعه روستایی و به هاي دست یکی از روش
توان  انجام مطالعات دقیق میبا  .دنباش  که در راستاي حفاظت از منابع میاستهاي نوینی  آوري فن

ی  شناسای، را دارندها  نوآورياین گونهثري در افزایش احتمال پذیرش ؤهاي مهمی که نقش م شاخص
هاي نوین و اشاعه  آوري هاي مناسب را براي انتقال فن ریزي ها و برنامه گذاري اساس آن سیاستنمود و بر

هاي مدرن آبیاري و  ش کانالبینی پذیر منظور پیش ه الگویی مناسب بهیاراهدف این مطالعه . ها انجام داد آن
منظور  در این راستا و به.  بودآوري فنکارهاي مناسب براي افزایش سرعت پذیرش این  ه راهیارا

کنندگی  بینی بعدي از نظر توان پیشهاي نشر، تنگناهاي اقتصادي و چند، الگوباالیابی به اهداف  دست
ثر از سن، سواد، آگاهی أت که رفتار پذیرش افراد متتاکید الگوي نشر بر این اس. مورد ارزیابی قرار گرفتند

تنگناهاي  الگوي. باشد گرایی فردي می ها، بعد خانوار، تجربه و ثبات ها و ارزش ، نگرشها برترياز 
اقتصادي بر این پایه استوار است که رفتار پذیرش افراد با توجه به دسترسی به منابع اقتصادي و امکانات 

بعدي نیز مورد ، الگوي چندنام برده الگوهاي هاي قصین پژوهش در راستاي رفع ندر ا. گردد محدود می
بر متغیرهاي الگوي نشر و تنگناهاي اقتصادي دو متغیر دسترسی به  در این الگو عالوه. بررسی قرار گرفت

وانایی بعدي از ت الگوي چندها بیانگر آن است که یافته. اعتبارات و انسجام اجتماعی وارد الگو گردیدند
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باشد و با دقت و  هاي آبیاري برخوردار می بندي کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کانال باالتري براي طبقه
یرش ذرت گرفته در زمینه پهاي صو که نتایج پژوهش  در حالی.دهد مطلوبیت باالتري این کار را انجام می

ها  و اقتصادي آنهاي فردي  ژگیهاي کشاورزان و وی  نقش نگرشهاي کشاورزي بیانگر اهمیت آوري فن
 پذیرش الگوهاياصالح  این است که هاي این مطالعه بیانگر باشد، یافته در بروز رفتار پذیرش می

پردازند و  هاي تولیدي می  محیط اجتماعی که کشاورزان در آن به فعالیت الگوهاکه در آن طوري به
 در نظر گرفته شود قدرت ،گردد  میهیها ارا به آن که از طرف نهادهاي حمایتی ییها حمایت
هاي شخصی و   هر کشاورز با ویژگیدیدگاهاساس این  بر.دهد  را افزایش میالگوهادهندگی این  توضیح

شود که در یک محیط اجتماعی و طبیعی به فعالیت  عنوان فردي در نظر گرفته می د بهاقتصادي خو
بنابراین کاربرد این الگو در نشر  .سازد ثر میأرا متهاي جامعه نیز رفتار پذیرش وي  مشغول بوده و ویژگی

باشد و این امکان را براي متولیان بخش آب فراهم  هاي مدرن آبیاري بسیار مهم و کارساز می کانال
عمل آورده و با توجه به تابع  وري را به هاي آبیاري حداکثر بهره منظور افزایش پذیرش کانال نماید که به می

اساس آن محاسبه نموده و برهاي مدرن آبیاري را  این الگو احتمال پذیرش کانالدست آمده از  هب
 ،)2011(تاجر و همکاران  دست آمده با نتایج مطالعه هیافته ب .عمل آورند ها و اقدامات الزم را به سیاست

  .ددار مطابقت) 2006( کرمی و همکارانو ) 2010(کالهی و همکاران   قربانی،)2011(انی و چیذري عم
گردد و  رفتار نمیبروز جر به  منافراددهنده آن است که همواره قصد  نتایج مطالعات گوناگون نشان

هاي مورد نیاز براي   تواناییها و هاي انجام رفتار و همچنین مهارت  محدودیت فرد راجع بهاعتقادات
ثیرگذار بر أهاي تاکتورترین ف درك کنترل رفتاري یکی از مهم. سازد ثر میأرفتار وي را مت آن،انجام 
طور کامل بر رفتار خود کنترل ندارد و انجام  که فرد به عبارت دیگر زمانی بهباشد   افراد می پذیرشرفتار

دست  هاساس نتایج ببر .گردد ثر میأنیز مترفتار کامالً تحت کنترل ارادي او نیست رفتار پذیرش وي 
ي، متغیر درك کنترل رفتاري در مورد پذیرش بعد اقتصادي و الگوي چنديهاآمده از الگوي تنگنا

نتایج مطالعات . باشد کننده دو گروه پذیرنده و نپذیرنده میتمایزمترین سازه  هاي مدرن آبیاري مهم کانال
بنابراین فراهم  .باشد یید این یافته میأ در ت)2005(وایت و همکاران  و )2008( لند و همکاران بجورن

 )خصوص نپذیرندگان هاي بانکی به کشاورزان به ه تسهیالت، امکانات و وامیراا( نمودن ابزارهاي حمایتی
 براي هاي تشویقی  تقویت قدرت مالی زارعین و باال بردن درآمد کشاورزان و استفاده از سیاستبراي

هاي آبیاري خواهد   کمک به توسعه شبکهبرايگامی  باشند افرادي که حاضر به مشارکت در طرح نمی
مطالعات صورت گرفته توسط . باشد کننده دو گروه میهاي مهم تمایز سازهر عملکرد از دیگر متغی. بود
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ایش  اهمیت نقش ترویج در افزگرنابیاین یافته . باشد  مییید این یافتهأدر ت) 2008(ریتزما و همکاران 
ها و  السبرگزاري کو باشد  هاي مدرن آبیاري می ث کانال احداهاي آگاهی کشارزان در مورد برتري

هاي مدرن آبیاري   پذیرش کانالهاي برتري کشاورزان از افزایش آگاهیمنظور  هاي آموزشی به دوره
  .باشد ارایی مصرف آب مناسب و شایسته میویژه از بعد افزایش عملکرد و افزایش ک به

ب هاي سازمان آ همچنین نتایج بیانگر آن بود که در الگوي نشر، متغیر نگرش نسبت به فعالیت
بنابراین . بعدي نیز این متغیر داراي اهمیت استدر الگوي چند. باشد دارا می ترین اهمیت را بیش

به همین جهت . هاي آبیاري دارد ثیر باالیی را بر روي پذیرش کانالأهاي سازمان آب در منطقه ت فعالیت
ایشان، در یر نمودن ها، جلب نظر و اعتماد آنان، درگ گیري استفاده از مشارکت کشاورزان در تصمیم

ها به خود آنان، اهمیت دادن به نیازها و نظرات آنان و  ها و فعالیت اختیار قرار دادن برخی از مسئولیت
 افزایش پذیرش منظور تواند بستر مناسب را به ها می گیري مایندگان کشاورزان در تصمیممشارکت ن

هاي ارتباطی به کارشناسان و نظارت بر  ه مهارتها در زمین ه آموزشیارا. هاي آبیاري فراهم نماید کانال
کار آنان زمینه بهبود روابط بین کارشناسان و کشاورزان و ایجاد حس اعتماد بین آنان را در پی خواهد 

هاي اجرایی سازمان  طرح منظور نظارت بر روي ورزان بههمچنین تعیین نماینده از سوي کشا. داشت
موقع، افزایش تعداد تماس  هي سازمان آب، افزایش بازدیدهاي بآب، انجام به هنگام تعهدات از سو

هاي  ود نگرش کشاورزان نسبت به فعالیتاعتمادي و بهب منجر به کاهش بیکارشناسان با کشاورزان 
برداري از   نگهداري و بهرهجا که هدف دولت این است که مسئولیت از آن. گردد می سازمان آب

هاي  ود نگرش کشاورزان نسبت به فعالیتبهب. کشاورزان واگذار نمایدها را در نهایت به خود  کانال
ن عنوان یک رسالت مورد توجه مسئوال  بهدتقابل بین کشاورزان و دولت بایسازمان آب و ایجاد تعهد م

داشتن . ها نیز فراهم شود قرار گیرد تا زمینه مشارکت کشاورزان براي مراحل بعدي واگذاري مسئولیت
بت به مدیریت منابع آب در کشاورزي از عواملی است که منجر به ایجاد گرایش نگرش مثبت نس

 آن است که نگرش گرنابی نتایج این پژوهش .شود مثبت نسبت به مشارکت در مدیریت منابع آب می
ي  توانمندساز.باشد ثر بر تمایز دو گروه پذیرنده و نپذیرنده میؤنسبت به مدیریت منابع آب از عوامل م

مدیریت بهینه آب الزم هاي  آموزشی تغییر نگرش در زمینه شیوههاي  ان از طریق توسعه برنامهکشاورز
گارسیا  این یافته با یافته مطالعه. مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار گیردباشد که باید  و ضروري می

مدیریت ي کنند که نگرش نسبت به مدیریت منابع آب، رفتارها  که بیان می)2008( ویال و همکاران
 .خوانی دارد دهد، هم ثیر قرار میأت رف این منابع، تحتجویی در مص منابع آب را از طریق صرفه
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Abstract1 

The results of various studies state that a large part of water waste is in the route 
of water transmission to the fields. Thus, it is essential to optimize the consumption 
of water by using modern irrigation channels. The purpose of this study is to evaluate 
predictive models of farmers’ adoption of modern irrigation channels. Therefore 
diffusion, economic constraints and multidimensional models were examined. The 
research method was correlative- descriptive and data analysed using discriminant 
analysis. The study was conducted in Siakh Darenjan region in Fars province. 
Stratified random sampling was used to collect data from 207 farmers consists of 156 
adopters and 51 non-adopters of modern irrigation channel. Data for the study were 
acquired by the use of questionnaire. A panel of experts confirmed the “Face 
Validity” of the questionnaire items. A draft questionnaire was pilot-tested using a 
sample of 28 farmers in a village outside the study area and cronbach’s alpha 
coefficient for variables was calculated that confirmed the reliability of variables. 
The results revealed that perceived behavioral control variable in multidimensional 
and economic constraints models and attitude toward water organization activities in 
multidimensional and diffusion models are the most important distinctive variables 
between adopters and non-adopters groups. Also the finding indicated that 
multidimensional model has a higher ability in classification of adopters and non-
adopters of modern irrigation channel. The survey provides multidimensional model 
for prediction adoption of water irrigation channel. The function obtained from this 
model, calculates the possibility of adoption of modern channel among farmers. 
Finally based on the results some practical recommendations have been provided. 
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