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چكیده

آب یکی از عوامل اصلی محدودکننده روند توسعه کشاورزی بهخصوص در مناطق گرم
و خشک ،میباشد .با توجه به محدودیت منابع آب ،ضرورت مدیریت اینگونه منابع در
مصرف بهینه آن اجتنابناپذیر است .یکی از روشهای آبیاری که صرفهجویی قابل مالحظهای
در مصرف آب بهعمل میآورد ،روش آبیاری قطرهای است که از سال 1371به نخلکاران

روستاهای شهرستان دشتستان معرفی شده است .ولی تاکنون فقط  372نفر ( 7درصد) از نخل-

کاران منطقه آن را پذیرفته و بهکار بردهاند .بنابراین ،شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش این
سیستم آبیاری میتواند مسئوالن منطقه را در اتخاد تدابیر مناسب جهت سرعت بخشیدن به
روند پذیرش آن کمک نماید .این تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی بود که از پرسشنامه با
سواالت بسته پاسخ برای گردآوری اطالعات استفاده شد و  120نفر با استفاده از فرمول
کوکران بهعنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری طبقهبندی متناسب از جامعه آماری (5000
نفر) انتخاب شدند .تحلیل مدل رگرسیونی الجیت نشان داد :مساحت نخلستان ،میزان درآمد،
سازگاری فناوری با وضعیت زمین ،دریافت وام و تسهیالت اثر مثبت و متغیرهای سن و تعداد
قطعات نخلستان اثر منفی و معنیداری بر پذیرش آبیاری قطرهای داشتند.
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای ،پذیرش ،دشتستان ،مدل الجیت ،نخل.
مقدمه
کمبود آب در ايران بهعلت قرار گرفتن در کمربند
میانی و ناحیه خشک تا نیمه خشک ،همواره يکی از
مشکالت بنیادی توسعه کشاورزی بوده است .بر اساس
شاخص موسسه بینالمللی مديريت آب و سازمان ملل،
کشور ايران با بحران شديد آب روبروست .علیرغم
محدوديت آب متاسفانه ،استفاده از آن در بخش
کشاورزی که بیشترين مصرف آب را دارد بهینه نیست.
آبیاری در ايران اغلب با روشهای سنتی صورت میگیرد
* نويسنده مسئول :شاپور ظريفیان

که در اين روشها ،راندمان آب پايین میباشد و حداکثر
به  40درصد میرسد (Rafei Darai & Bakhshodeh,
) .1997افزايش تولیدات کشاورزی از طريق توسعه اراضی
کشاورزی به دلیل کمبود آب با محدوديتهای جدی
روبروست .لذا ،تنها راه پاسخ به تقاضای روز افزون غذا،
افزايش بهرهوری استفاده از منابع و آب کشاورزی و
تولید بیشتر در ازای مصرف آب کمتر است .در اين
زمینه ،استفاده از روشهای پیشرفته آبیاری بیش از پیش
بايد مورد توجه قرار گیرد ). (Poorzand, 2003
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برای مقابله با مساله محدوديت آب در بخش
کشاورزی ،گسترش و توسعه سیستمهای آبیاری تحت-
فشار از سال  68در اولويت برنامههای دولت قرار گرفته
است که تاکنون تنها  5درصد از اراضی آبی کشور به
روشهای مختلف آبیاری تحتفشار مجهز شدهاند و
گسترش و توسعه اين سیستمها با مشکالت فردی،
اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست که منجر به
کاهش روند تقاضا برای اين سیستمها شده است
).(Karami et al., 2000

شهرستان دشتستان جزو مناطق خشک وکم باران
استان بوشهر محسوب میشود .خرما مهمترين محصول
شهرستان و کشت غالب در اين شهرستان میباشد .از
آنجا که آبیاری نخلستانها بیشتر به روش سنتی است و
اتالف آب در اين روش زياد و راندمان پايین میباشد ،با
توجه به کمبود آب در منطقه ،از طرف مسئوالن بخش
آب و کشاورزی شهرستان از سال  1371سیستم آبیاری
قطرهای به نخلکاران معرفی شده است ،اما متاسفانه با
وجود مزايای اين آبیاری ،پذيرش آن در بین نخلکاران
در سطح پايینی بوده است؛ بهطوریکه فقط  372نفر از
نخلکاران ( 7درصد) اين روش آبیاری را در نخلستان-
های خود اجرا کردند (The Office of Statistic and
) .Information Technology, 2008از اينرو ،الزم است
عوامل تاثیرگذار بر پذيرش آبیاری قطرهای در منطقه
مورد بررسی قرار گیرد تا با بهکارگیری راهکارهای
مناسب سرعت پذيرش فنآوری در منطقه افزايش يابد و
اين سیستم آبیاری در اکثر نخلستانهايی که از شرايط
الزم برای اجرای سیستم برخوردارند بهکار گرفته شود.
لذا ،اين تحقیق در صدد پاسخ به اين سوال بود که چه
عواملی در پذيرش آبیاری قطرهای توسط نخلکاران
شهرستان دشتستان تاثیر دارند؟
نتايج تحقیق  (1998) Torkamani & Jafariنشان
داد که کمبود آب ،دسترسی به اعتبارات ارزان قیمت ،به-
کارگیری شیوههای نوين و تبلیغات ،در پذيرش فناوری و
باال بودن هزينه سرمايهگذاری ،اشتراکی بودن مالکیت
چاه و زمین ،کوچکی و پراکندگی قطعات ،موانع فیزيکی
و طبیعی اراضی در عدم توسعه اين سیستمها مؤثر بوده-
اند ).(Torkamani & Jafari, 1998

 (2000) Hayati & Larriطی تحقیقی ،موانع توسعه
و پذيرش سیستمهای آبیاری تحت فشار را توجه نکردن
به آموزش و توجیه کشاورزانی که سیستمهای جديد را
نصب کردهاند و وارد شدن شرکتهای خصوصی و نصب
کننده تجهیزات با هدف سودهای باال وعدم نظارت بر
عملکرد آنان ذکر کردهاند ).(Hayati & Larri, 2000
مطالعات  (2001) Jahannemaنشان داد ويژگیهای
فردی واجتماعی مانند سن ،سابقه کار ،تحصیالت،
آگاهی ،امکانات مالی و ارتباط با ترويج در پذيرش
سیستمهای آبیاری تحت فشار موثر بوده اند
).(Jahannema, 2001
 (2006) Ahmad Khayatدر تحقیقی با عنوان:
بررسی عوامل اقتصادی و مديريتی موثر بر تمايل به
سرمايهگذاری کشاورزان در سیستمهای آبیاری بارانی
نشان داد که مساحت مزرعه ،درآمد زارع ،تعداد قطعات،
نوع منبع آب ،نوع محصول ،سن زارع ،سطح تحصیالت،
شرکت در کالس های ترويج و تعداد اعضای خانوار ،اثر
معنیداری روی تمايل کشاورزان به سرمايهگذاری در
سیستم های آبیاری بارانی دارند (Ahmad Khayat,
) .2006مطالعه پذيرش تکنولوژی آبیاری در دو نوع
محصول باغی انگور و مرکبات توسط & Green
 Sundingنشان داد که کیفیت زمین و قیمت آب تاثیر
معنیداری بر پذيرش تکنولوژی آبیاری دارند و تاثیر آن
در مرکبات بیشتر است .همچنین ،مشخص شد که
وضعیت پذيرش تکنولوژی بسته به نوع محصول وکیفیت
زمین فرق میکند و بايد در مطالعات به شرايط فیزيکی
و محلی نیز توجه شود ). (Green & Sunding, 1997
مطالعه  Shah et al.در زمینه پذيرش فناوری
های آبیاری در صورت محدوديت دسترسی به آب در
سال  1998نشان داد که تخلیه پیش از حد آبهای
زيرزمینی باعث گسترش استفاده از روشهای آبیاری
پیشرفته از جمله آبیاری قطرهای و بارانی شده و عالوه
بر آن ،نوع مالکیت منابع آبهای زيرزمینی در سرعت
گسترش اين تکنولوژی موثر بوده است.
در سال  ، 2002نتیجه تحقیق  Feder et al.در
مورد پذيرش فناوریهای کشاورزی در کشورهای در
حال توسعه ،نشان داد که کشاورزان خرده پا توانايی
تحمل هزينههای ثابت مربوط به پذيرش فناوریهای
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جديد آبیاری را ندارند ،چرا که با محدوديت اعتبار و

انجام پیش آزمون بین  30نفر از نخل کاران و محاسبه

عدم تمايل به پذيرش ريسک مواجه هستند .همچنین،

واريانس متغیر سطح زير کشت نخلستان ،حجم نمونه با

آنها رابطهای میان عناصر زمین و پذيرش نوآوری

استفاده از فرمول کوکران  98نفر محاسبه شد و برای

نیافتند .بلکه در مواردی بیان داشتند که انداره مرزعه بر

افزايش اطمینان ،در شرايط میدانی حجم نمونه  120نفر

نوگرايی کشاورزان تاثیر منفی داشته است.

در نظر گرفته شد .برای انتخاب نخلکاران نمونه از روش

با توجه به مطالعات کتابخانهای و نتايج تحقیقات

نمونهگیری دو مرحلهای با انتساب متناسب استفاده شد.

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

در مرحله اول ،از  36روستای شهرستان دشتستان،

میزان تحصیالت و سابقه کشاورزی ،میزان زمین و تعداد

چهار روستا در چهار جهت جغرافیايی (شمال ،جنوی،

قطعات ،میزان درآمد ،میزان وام دريافتی و حمايت

شرق و غرب) شهرستان که بیشترين سطح زير کشت

دولت از طرح ،مزيت نسبی طرح نسبت به روش آبیاری

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

سنتی ،میزان سازگاری طرح با وضعیت آب منطقه و

مرحله دوم  120نخلکار نمونه از چهار روستای انتخاب

زمین ،دفعات شرکت در کالسهای ترويجی مربوط به

شده به تناسب جمعیت نخلکار اين روستاها جهت

طرح و میزان آگاهی از ويژگیهای سیستم آبیاری

تکمیل پرسشنامه تحقیق به روش تصادفی انتخاب

قطرهای بهعنوان عوامل موثر بر پذيرش و توسعه

شدند .توزيع فراوانی نخلکاران و حجم نمونه در چهار

سیستمهای آبیاری قطرهای مورد بررسی قرار گرفت.

روستای منتخب در جدول ( )1ارايه شده است.

هدف اين پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر پذيرش
آبیاری قطرهای در شهرستان دشتستان میباشد.
همچنین ،اين پژوهش دارای اهداف فرعی به شرح زير
بود:
 .1شناسايی ويژگیهای فردی -اجتماعی و اقتصادی
نخلکاران پذيرنده و نپذيرنده روش آبیاری قطرهای
 .2مقايسه توصیفی ويژگیهای فردی ،اجتماعی و
اقتصادی نخلکاران پذيرنده و نپذيرنده روش آبیاری
قطرهای
 -3شناسايی ويزگیهای موثر در پذيرش سیستم
آبیاری قطرهای توسط نخلکاران شهرستان دشستان

جدول  -1توزيع فراوانی نخلکاران و حجم نمونه در چهار
روستای منتخب
رديف

نام روستا

تعداد نخل کار

درصد

حجم نمونه

1
2
3
4

دالکی
مزارعی
چهار برج
طلحه

400
535
241
240
1416

29
33
19
19
100

34
40
23
23
120

ابزار اندازهگیری تحقیق پرسشنامهای بود که با توجه
به مطالعات کتابخانهای و پیشینه تحقیق ،در سه بخش
با  38سوال (ويژگیهای فردی 14 ،سوال ،ويژگیهای

مواد و روشها

اقتصادی 4 ،سوال و ويژگیهای سیستم آبیاری قطرهای،

اين پژوهش ازجنبه شناسايی وضعیت استفاده از

 20سوال) در قالب طیف پنج گزينهای لیکرت ،تهیه و از

آبیاری تحتفشار در منطقه و عوامل موثر بر پذيرش آن

نظر روايی محتوايی مورد تآيید کمیته تحقیق و

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

کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان قرارگرفت .ضريب

های اين پژوهش میتواند منجر به اخذ تصمیماتی از

آلفای کرونباخ برای تعیین پايايی ابزار تحقیق طی

طرف مسئوالن در جهت توسعه روند پذيرش آبیاری

پیشآزمون 0/82 ،برآورد گرديد که نشاندهنده قابلیت

قطرهای در بین نخلکاران شود ،از نوع تحقیق تصمیم-

اعتماد باالی سواالت پرسشنامه برای اندازهگیری

گراست.

متغیرهای تحقیق بود.

جامعه آماری اين تحقیق حدود  5000نفر نخل-

متغیر وابسته تحقیق وضعیت پذيرش يا عدم پذيرش

کاران شهرستان دشتستان در  36روستا بودند که پس از

آبیاری قطرهای توسط نخلکاران مورد مطالعه در منطقه
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در مقیاس اندازهگیری اسمی دو وجهی بود که مقادير

ای در نظر گرفته شد .متغیرهای مستقل تحقیق و

صفر برای عدم پذيرش و يک برای پذيرش آبیاری قطره-

مقیاس اندازهگیری آنها در جدول ( )2ارايه شده است.

جدول  -2متغیرهای مستقل تحقیق و مقیاس اندازهگیری
نام متغیر

مقیاس اندازهگیری

نام متغیر

مقیاس اندازهگیری

فاصله ای
نسبی
نسبی
نسبی
نسبی
نسبی
رتبهای
رتبهای
اسمی

میزان حمايت دولت
میزان مزيت نسبی
میزان دردسترس بودن فناوری
میزان سهولت کاربرد فناوری
میزان سازگاری با آب منطقه
میزان سازگاری وضعیت زمین
نوع منبع آب
شرکت در کالس های ترويجی

رتبهای
رتبهای
رتبهای
رتبهای
رتبهای
رتبه ای
اسمی
نسبی

سن
سابقه کار کشاورزی
تعداد اعضای خانواده
مساحت زمین
درآمد
تعداد قطعات زمین
تحصیالت
آگاهی ازسیستم آبیاری تحت فشار
دريافت وام و تسهیالت

برای شناسايی عوامل موثر بر پذيرش فناوری ،با
توجه به مقیاس اسمی دو وجهی و گسسته بودن متغیر
وابسته (پذيرش يا عدم پذيرش آبیاری قطرهای) و
استفاده از متغیرهای مستقل مجازی و رتبهای ،از مدل
رگرسیونی الجیت استفاده شد.
نتایج و بحث
میانگین متغیرهای مستقل مورد مطالعه در دو گروه
نخل کاران پذيرنده فناوری آبیاری قطرهای و نپذيرنده
در جدول ( )3ارايه شده است .همانطور که در جدول

مشاهده میشود میانگین سن ،سابقه کار ،تعداد نیروی
کار  ،قطعات و زمان الزم برای آبیاری در گروه نپذيرنده
بیشتر است و مطالعات پیشینه تحقیق در مورد موانع
پذيرش فناوریها نیز حاکی از تاثیر سن باال
) ، (Ahmad Khayat, 2006، Jahannema, 2001درآمد
کم )، ( Jahannema, 2001 ، Feder etal, 2002
( ، (Ahmad Khayat, 2006نیروی کار زياد (Ahmad
) Khayat, 2006و تعداد قطعات و پراکندگی آنها
) (Torkamani & Jafari, 1998در دير پذيری يا عدم
پذيرش بود.

جدول  -3مقايسه میانگین متغیرهای مستقل بین نخلکاران پذيرنده و نپذيرنده آبیاری قطرهای
متغیر

میانگین
پذيرنده

میانگین
نپذيرنده

متغیر

میانگین
پذيرنده

میانگین
نپذيرنده

سن(سال)
سابقه کشاورزی(سال)
درآمد (میلیون ريال)
مساحت (هکتار)

39/48
16/75
120
5/29

50/24
24/75
54
5/01

نیروی کار(تعداد)
تعداد قطعات
زمان آبیاری(ساعت)

3/45
1/7
30/45

4/65
1/89
33/86

در مدل الجیت ،برای سنجش معنیداری کلی مدل
و خوبی برازش از آماره نسبت راستنمايی )LR ( 1که
دارای توزيع کای دو و درجه آزادی مساوی با تعداد
متغیرهای مستقل است استفاده میشود .مقدار اين

1- Likelihood Ratio

آماره با درجه آزادی دوازده برابر با  107/647بود و از
آنجا که اين مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال (P-
 )valueارايه شده بود؛ لذا ،کل الگوی برآوردی از لحاظ
آماری بهطور کلی معنیدار شد .آماره  R²مک فادن،
نشان داد که متغیرهای مستقل موجود در معادله
رگرسیونی ،چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را
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توضیح میدهند .هرچه اين مقدار نزديک به يک باشد
میزان تطابق مدل با واقعیت و به عبارتی نیکويی برازش
بیشتر است ،هرچه اين مقدار به صفر نزديکتر شود،
نیکويی برازش کمتر است .مقدار ضريب مک فادن
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 0/726برآورد شد که با توجه به نزديکی آن به عدد 1
میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر بوده و از نیکويی
برازش بااليی برخوردار است.

جدول  -3نتايج مدل رگرسیونی الجیت
نام متغیر

مقدار ضريب

آماره t

کشش
در میانگین

کشش کل
وزن داده شده

عرض از مبدا

-9/6555

-1/5334

-8/8754

-1/5454

مساحت زمین

0/61762

2/0172

2/6796

0/53373

0/05826

سن

-0/11796

-1/8041

-4/9516

-0/86

-0/011128

تعداد قطعات نخلستان

-2/6152

-2/9790

-4/2889

-0/69170

-0/24671

درآمد نخلکار

0/63021

3/6782

4/1318

0/61785

0/0594

سازگاری با خاک

1/3061

2/2713/

3/2713

0/12321

وام و تسهیالت

1/6691

2/7317

4/7779

0/15746

اثر نهايی

LOG-LIKELIHOOD(0) = -74.131
308.LOG-LIKELIHOOD FUNCTION = -20
LIKELIHOOD RATIO TEST=107.647
With 12 D.F. P-VALUE= 0.00000
= MCFADDEN R-SQUARE
0.72605
PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 0.925

درصد پیشبینی صحیح الگوی برآورد شده نیز 92/5
درصد برآورد گرديد .از آنجا که مقدار قابل قبول درصد
پیشبینی صحیح برای الگوهای لوجیت و پروبیت برابر با
 70درصد میباشد؛ مقدار درصد پیشبینی صحیح به-
دست آمده در اين الگو رقم مطلوبی را نشان میدهد.
با توجه به همخطی شديد ( )0/93بین دو متغیر
سن و سابقه کار ،برای رفع اين مشکل در برآورد مدل،
فقط متغیر سن که در مطالعات پیشین از عوامل تاثیر-
گذار بود وارد مدل شد و متغیرهايی که اثر معنیدار
نداشتند ،در مدل وارد نشدند .در نهايت ،پس از حذف
متغیرهای غیرمعنیدار 6 ،متغیر :مساحت نخلستان،
سن ،تعداد قطعات نخلستان ،درآمد نخلکار ،میزان
سازگاری فناوری با خاک منطقه از نظر نخلکاران و
میزان دريافت وام و تسهیالت متغیرهايی بودند که وارد
مدل شدند .نتايج اين مدل در جدول ( )3آمده است.

اين جدول نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی
الجیت در مورد عوامل موثر بر پذيرش آبیاری قطرهای را
نشان میدهد.
بر اساس نتايج بهدست آمده ،مساحت نخلستان،
تعداد قطعات نخلستان ،درآمد ،سازگاری فناوری با
خاک ،فراهم بودن وام و تسهیالت در سطح احتمال 1
درصد و متغیر سن در سطح احتمال  5درصد از لحاظ
آماری معنیدار شدند .متغیرهای سن و تعداد قطعات
نخلستان دارای اثر منفی بر متغیر وابسته بودند .بدين
معنی که با افزايش مقدار آنها احتمال پذيرش آبیاری
قطرهای کاهش میيابد و بالعکس .منفی بودن اثر متغیر
سن ممکن است به اين دلیل باشد که با افزايش سن
انگیزه کشاورز برای پذيرش تکنولوژی جديد کاهش می-
يابد .احتماالً يکی از داليل ديگر نیز میتواند مربوط به
ويژگی ريسکگريز بودن افراد مسن باشد که باعث عدم
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پذيرش تکنولوژی جديد مانند سیستم آبیاری قطرهای
میشود .احتماالً بهدلیل اينکه اجرای جداگانه آبیاری
قطرهای برای هر قطعه باعث افزايش هزينه نصب
سیستم برای هر قطعه میشود؛ بنابراين ،با افزايش تعداد
قطعات نخلستان هزينه اجرای آبیاری قطرهای افزايش
میيابد .در نتیجه ،احتمال پذيرش آبیاری قطرهای
کاهش میيابد.
متغیرهای :مساحت نخلستان  ،درآمد نخلکار،
سازگاری با وضعیت زمین و دريافت وام و تسهیالت
دارای اثر مثبت بر متغیر وابسته بودند .يعنی با افزايش
مقدار آنها احتمال پذيرش آبیاری قطرهای افزايش می-
يابد .در الگوهای الجیت بیشترين ضرايبی که
اقتصاددانان مورد تفسیر قرار میدهند ،اثرات نهايی و
کشش ها هستند .مفهوم اثرنهايی اين است که به ازای
يک واحد تغییر در متغیر مستقل با فرض ثابت بودن
ساير عوامل ،بهطور متوسط متغیر وابسته چند درصد
تغییر میکند .در مبحث کشش ،از بین دو نوع کشش
(کشش در میانگین و کشش کل وزن داده شده) ،کشش
کل وزن داده شده قابل اعتمادتر است و در مطالعات
اقتصادی بیشتر مورد استفاده و تفسیر قرار میگیرد.
با توجه به جدول ( )3اثر نهايی بهدست آمده برای
مساحت نخلستان  5/826درصد بهدست آمد .بدين
معنی که يک واحد افزايش اندازه مساحت نخلستان (با
فرض ثابت بودن ساير عوامل) منجر به افزايش 5/826
درصد در پذيرش آبیاری قطرهای میشود .همچنین،
کشش کل وزن داده شده برای مساحت نخلستان
 0/533درصد بهدست آمد .اين بدان معنی است که به-
طور متوسط يک درصد افزايش در مساحت نخلستان با
فرض ثابت بودن ساير عوامل ،احتمال پذيرش آبیاری
قطرهای را در بین نخلکاران حدود  53درصد افزايش
میدهد .اين نتیجه با يافتههای (Ahmad khayat,
) 2006; Kohansal et al , 2009همخوانی دارد.
ضريب نهايی برآوردشده برای متغیر سن -0/01
بهدست آمد .ضريب نهايی بهدست آمده برای متغیر سن
را میتوان بدين گونه تفسیر کرد که يک واحد افزايش
در سن نخلکار ،احتمال پذيرش آبیاری قطرهای را
حدود  1درصد کاهش میدهد .کشش کل وزن داده
شده برای سن نخلکار  0/861بهدست آمد .بدين معنی

که يک درصد افزايش در سن نخلکار احتمال پذيرش
آبیاری قطرهای را حدود  86درصد کاهش میدهد .اين
يافته تحقیق نیز در راستای نتیجه تحقیقات(Noroozi :
& Chizari, 2006; Jallali & Karami, 2006; Ahmad
) khayat, 2006; Kohansal et al , 2009بود.

تعداد قطعات نخلستان متغیر ديگری بود که ارتباط
آن با پذيرش آبیاری قطرهای بررسی شد .با توجه به
نتايج ،اين متغیر در سطح اطمینان  99درصد تاثیر
معکوس و معنیداری بر پذيرش آبیاری قطرهای دارد .اثر
نهايی بهدست آمده برای تعداد قطعات زمین-0/246 ،
بود .بدين معنی که با اضافه شدن يک واحد به تعداد
قطعات نخلستان ،با فرض ثابت بودن ساير عوامل،
احتمال پذيرش آبیاری قطرهای حدود  24درصد کاهش
میيابد .کشش کل وزن داده قطعات نخلستان -0/ 69
درصد بهدست آمد .بدين مفهوم که يک درصد افزايش
در تعداد قطعات نخلستان ،احتمال پذيرش آبیاری
قطرهای را  69درصدکاهش میدهد .اين يافته تحقیق
نیز با نتیجه تحقیقات زير همخوانی دارد.
(Torkamani & Jafari, 1998; Ahmad khayat,
;2006; Bagheri & Malekmohammadi, 2005
; Karbasi, 2001; Howitt etal, Kohansal etal, 2009
)2002

اثر نهايی برای درآمد نخلکار 0/059 ،بهدست آمد.
با توجه به اثر نهايی اين متغیر ،با افزايش يک واحد به
درآمد نخلکار احتمال پذيرش آبیاری قطرهای حدود 6
درصد افزايش میيابد .مقدار کشش کل وزن داده شده
درآمد نشان میدهد که با افزايش يک درصد در درآمد
نخلکار ،احتمال پذيرش آبیاری قطرهای  61درصد
افزايش میيابد .اين نتیجه با يافتههای محققان زير
همخوانی داردSedigh & Farzand-e-Vahy, 2004; .
)( Howitt Novak, 2002; Ayers & Westcot, 2005
;etal, 2002

میزان سازگاری فناوری با وضعیت زمین از نظر
نخلکاران متغیر ديگری بود که تاثیر آن بر پذيرش
آبیاری قطرهای مستقیم و معنیدار بود .دلیل اصلی
اينکه سازگاری با خاک بر پذيرش آبیاری قطرهای تاثیر
مثبت و معنیداری داشته است اين میتواند باشد که
عمده خاکهای منطقه دشتستان ناهموار و ناهمگون
بوده و انتقال آب به نخلستانها با مشکل روبرو میباشد.
از اين رو ،نخلکارانی که زمینهای ناهمگون و
ناهموارتری دارند برای افزايش کارايی و بازده آبیاری،
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نسبت به ديگر کشاورزان با احتمال بیشتر اقدام به
استفاده از آبیاری قطرهای میکنند .ضريب نهايی به-
دست آمده برای متغیر سازگاری آبیاری قطرهای با
وضعیت زمین نشان میدهد که با ثابت بودن ساير
عوامل ،احتمال پذيرش آبیاری قطرهای توسط نخل-
کارانی که زمینهای ناهمگون و ناهموارتری دارند 12/3
درصد بیشتر از نخلکارانی است که زمین های هموار و
يکدستی دارند .اين نتیجه با نتايج تحقیق Sivanapan
( )2003در يک راستا بود.
آخرين متغیری که در مدل معنیدار شد دريافت
وام و تسهیالت بانکی بود که تاثیر آن بر پذيرش آبیاری
قطرهای مستقیم و معنیدار بود ،بهعبارت ديگر ،با
افزايش امکان دريافت وام و تسهیالت توسط نخلکاران،
احتمال پذيرش آبیاری قطرهای نیز افزايش میيابد.
ضريب نهايی بهدست آمده برای اين متغیر نشان داد که
احتمال پذيرش آبیاری قطرهای توسط نخلکارانی که از
امکان استفاده از وام و تسهیالت بانکی برخوردار بودند،
 15/7درصد بیشتر از نخلکارانی بود که از امکان
دريافت وام و تسهیالت بانکی به عللی برخوردار نبودند.
اين نتیجه با يافته تحقیقاتTorkamani & Jafari :
(Kohansal etal ،)2006( Jallali & Karami ،)1998
(، )2002( ; Howitt etal، )2002( Novak ،)2002
 )2005( Ayers & Westcotو  )2008( Regevهمخوانی
دارد.
بهطور کلی ،نتیجه تحقیق نشان داد که متغیرهای
وارد شده در مدل رگرسیونی الجیت ،حدود  92درصد
تغییرات واريانس متغیر وابسته تحقیق (پذيرش و عدم
پذيرش سیستم آبیاری قطرهای) را میتوانند برآورد
نمايند که درصد قابل توجهی است و بیانگر اين امر است
که متغیرهای وارد شده در مدل تاثیر قابل توجهای بر
متغیر وابسته تحقیق داشتهاند .با توجه به اثر کشش کل
میتوان نتیجه گرفت که بهترتیب متغیرهای :سن ،تعداد
قطعات ،میزان درآمد ،مساحت نخلستان ،امکان دريافت
وام و تسهیالت بانکی و میزان سازگاری فناوری با خاک
منطقه از نظر نخلکار ،بیشترين تاثیر را بر تغییرات
متغیر وابسته تحقیق داشته و مسئولین ذیربط می-
توانند با توجه به نتايج تحقیق و پیشنهادهای زير که
مبتنی بر يافته های تحقیق میباشد ،برنامهريزی الزم
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جهت تسريع روند پذيرش فناوری در منطقه با توجه به
وضعیت خشکسالی در سالهای اخیر و لزوم افزايش
بهرهوری آب کشاورزی و کاهش مصرف بیرويه آب،
اتخاذ نمايند.
پيشنهادها

 -1از آنجا که تعداد قطعات نخلستان تاثیر معنیدار
و منفی بر پذيرش آبیاری قطرهای دارد؛ توصیه میشود
کارشناسان طرح در ابتدا نسبت به معرفی طرح به نخل-
کاران با تعداد قطعات کمتر اقدام کنند و همزمان نسبت
به ترويج و توسعه طرح يکپارچهسازی اراضی بین ساير
نخلکاران که تعداد قطعات بیشتری دارند از طريق
کالسهای آموزشی و ترويجی و بازديدها و مزارع
نمايشی اقدام کنند.
 -2با توجه به اثر مثبت و معنیدار دريافت وامهای
کشاورزی پیشنهاد میشود مشکالت گرفتن وام اصالح
شود .همچنین ،الزم است که کشاورزان قبل از گرفتن
وامهای کشاورزی از طريق شرکت در کالسهای
آموزشی و ترويجی در رابطه با نحوه گرفتن وام و قوانین
و مقررات بانکی ،آشنايی الزم پیدا کنند .با توجه به
سخت بودن شرايط بازپرداخت وامها پیشنهاد میشود
که بازنگری کلی درپرداخت اقساط و نرخ بهره توسط
مسئولین ذی ربط صورت گیرد.
 -3با توجه به تاثیر منفی سن افراد مورد مطالعه بر
پذيرش آبیاری قطرهای ،توصیه میشود در مرحله اول،
طرح به نخلکاران میانسال و جوان معرفی شود تا میزان
پذيرش افزايش يافته و آثار آن برای ساير کشاورزان با
سن بیشتر ديده شود و سپس ،با برگزاری کالسهای
توجیهی -ترويجی ،بازديدها و مزارع نمايشی و گروههای
بحث آنان را به پذيرش طرح تشويق و ترغیب نمود.
 -4از آنجا که توسعه آبیاری قطرهای در بین
نخلستانهای بزرگ توجیه اقتصادی و قابلیت اجرايی
بیشتری به لحاظ فنی دارد و با توجه به تأثیر مثبت و
معنیدار اين متغیر در پذيرش آبیاری قطرهای ،الزم است
کارشناسان طرح ،جلب موافقت نخلکاران بزرگ را با
اتخاذ سیاستهای تشويقی و حمايتی مناسب در اولويت
فعالیتهای خود قرار دهند و در مرحله بعد ،از طريق
کالسهای آموزشی و بازديد از اين نخلستانها توسط
نخلکاران خردهمالک نسبت به جلب رضايت آنان به
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 نخلکاران دارای زمینهای، الزم است تا ابتدا،کشاورزی
 بهعنوان گروه هدف،ناهموار برای اجرای آبیاری قطرهای
 اين کار میتواند بهعنوان يک عامل انگیزشی.قرار گیرند
و برانگیزاننده برای ساير نخلکاران برای مشارکت در
اجرا و پذيرش طرح اجرای آبیاری قطرهای محسوب
.شود
 با توجه به پايین بودن سطح سواد و تحصیالت-7
اکثر نخلکاران مورد مطالعه و تاثیر منفی آن بر پذيرش
 پیشنهاد میگردد تا از طريق برگزاری،آبیاری قطرهای
-کالس و کارگاههای آموزشی ترويج و بهکارگیری کانال
،های ارتباطی متناسب با سطح سواد کشاورزان (مالقات
 سطح آگاهی آنان از آبیاری،)مزرعه نمايشی و بازديد
قطرهای و مزايای آن افزايش يابد تا با شناخت بهتری از
.فناوری در مورد پذيرش آن تصمیمگیری نمايند
 جهت تسريع در روند پذيرش فناوری،همچنین
 نخلکاران با سواد تر را بهعنوان گروه،کارشناسان ترويج
.هدف در برنامه های ترويجی در نظر بگیرند
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