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 چکيده

های نووين آبيواری، بيشوتر از     ت آب و استفاده از روشنقش ترويج كشاورزی و مروجان در با، بردن قابليت باغداران بويوه نحوه مديري

ای توسوط باغوداران   آبيواری قطوره   های ترويج بر پذيرشنقش فعاليت بررسی هدف با حاضر تحقي  راستا، همين در. شود پيش احساس می

بور   هوا نفور از آن  013بوده كوه   ي حقت یآمار ةبه عنوان جامع نفر از باغداران 01055. است گرفته انجام مازندران شهراستانشهرستان قائن

 ةاطالعات با استفاده از پرسشونام  آوریجمع. به عنوان حجن نمونه انتخاب شدندگيری تصادفی ساده و با شيوه نمونه اساس فرمول كوكران

ميوزان ارايوه    ،آمووزش وضعيت ارايه  های آموزشی و ترويجی، نگرش باغداران نسبت به فعاليت)ترويج بود كه از دو بخش  ایمحق  ساخته

پرسشونامه بوا    يیمحتوا روايی. شده بود يلتشکای آبياری قطره ميزان پذيرشو ( های ارتباطیميزان استفاده از كانال، هاوریها و فنانوآوری

و ( AVE > 000/1 >703/1)اسوتخراج شوده    يانسوار يانگينمقدار م يهبر پا ينهمچن. قرار گرفت ييدمورد تأ متخصصاناز نظرات  استفاده

افوزار   از نورم  هوا داده يول و تحل يوه تجز بورای . بوود  یمناسب يايیهمگرا و پا يیروا ی، پرسشنامه دارا(CR > 503/1 >530/1) يبیترك يايیپا

SPSS16 و Smart PLS2 آبيواری   داری بور ميوزان پوذيرش   معنی تأثيرترويج  كه داد نشان تحقي  از آمده دست به نتايج. شد گرفته بهره

 يو  دق ريزیبرنامه با گرددمی توصيه تحقي ، از آمده دست به نتايج به توجه با. است داشته 101/1ای توسط باغداران با ضري  مسير هقطر

 .استفاده نمودگيری مثثر از آب كشاورزی و بهرهای ترويج كشاورزی برای پذيرش آبياری قطره پتانسيلاز توان  می
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 مقدمه

كننوده آب در ايوران بوه    ترين مصرفبخش كشاورزی عمده

اين در حالی است كه توزيع آب از لحواظ زموانی و   . رودشمار می

رغون  علوی . باشدمکانی، اغل  منطب  بر نيازهای اين بخش نمی

محوودوديت آب در كشووور، متاسووفانه اسووتفاده از آن در بخووش   

آبياری در ايوران اغلو    . ای نيستف بهينهكشاورزی دارای مصر

پوذيرد كوه طبو     با شيوه سنتی و به صورت سطحی انجوام موی  

درصد  11های به عمل آمده از اين نحوه آبياری، بيش از گزارش

محمودی و عليپوور،   )رود آب زراعی در اين شويوه بوه هودر موی    

بود نزو،ت آسمانی، عدم پايين بودن راندمان آبياری، كم(. 0351

هوای  هوا و بوروز خشکسوالی   توزيع مناس  زمانی و مکانی بارش

هوای آبيواری   های اخير ضورورت اسوتفاده از روش  بسيار در سال

(. 0353شهرسوتانی،  . )سازدتحت فشار را بيش از پيش آشکار می

 فشوار  تتحو  آبياری كه صورتی در معتقدند از كارشناسان برخی

 را روش از ايون  خوود  اسوتفاده  آنها و شود نهادينه كشاورزان بين

 آب، مصورف  در توجه قابل جويیصرفه بر عالوه دهند، گسترش

 زيور  را كشواورزی  هایزمين از بيشتری سطح  توانمی آينده در

بوا توجوه بوه اينکوه گسوترش      . (0335 زاده،حواجی (بورد   كشت

عودم پوذيرش   ماننود   بوا مشوکالتی   جديود آبيواری   هایسيستن

، ضرورت دارد باشدهای جديد آبياری توسط كشاورزان میفناوری

رسانی كافی توسط بخوش تورويج كشواورزی و    آموزش و اطال 

نظوام تورويج   (. 0350كوا می،   و شويبانی ) مروجان صورت گيرد

های پيشرفته نتشار فناوریترين ابزارهای اكشاورزی يکی از مهن

كشاورزی است كه نقش مهموی را در فراينود توسوعه بوه ويووه      

 0ريوورا و سوليمان   كنود، بوه طووری كوه    توسعه روستايی ايفا می

 كنندآن را موتور انتقال دانش، نوآوری و توسعه بيان می (0115)

ست كه از فنوون  فرايند آموزشی و ارتباطی دو سويه ا  و از طرفی

                                                                                           
1- Rivera & Suleiman 

يادگيری بزرگسا،ن با هدف بهبود دانش، تغيير نگورش و رفتوار   

-كند كه اين امر منجر به پذيرش فنواوری كشاورزان استفاده می

ها هن بورای كشواورزان و هون بورای     های جديد و بهبود مهارت

كاركنان ترويج و در نهايوت، بهبوود پايودار درآمود كشواورزان و      

 (. 0115و همکاران،  0اسپرنزا ) شودوری توليد میبهره

فلسفه استقرار نظام آموزشی و ترويجی مبتنی بور سوه ركون    

-آموزش مداوم، انگيزش خوديواری و گسوترش مشواركت بهوره    

احمودی،  )برداران در راستای توسعه پايدار منوابع انسوانی اسوت    

موی اسوت كوه در آن دسوتاوردهای     ترويج كشاورزی عل(. 0357

های دنيای انسوانی و اجتمواعی   علوم تجربی كشاورزی با واقعيت

مکت  تورويج از  (. 0351يادآور و عبدی چيچکلو، ) خوردپيوند می

هوای نووين، از طريو     طري  انتقال دانوش، ابوداعات و مهوارت   

افوراد بوه تفکور و    مشاورت و تبادل اطالعات و از طري  ترغي  

دهنوده  جستجوگری، فرد را به عنووان يکوی از عناصور تشوکيل    

های انسانی های نوين و تعهد مسئوليتجامعه برای كس  آگاهی

 .(0331مرشدی ومختاری، ) دهددر جامعه خويش پرورش می

هوای  اجورای سيسوتن   بورای  ساله هر كه تسهيالتی رغنعلی

 حود  در كشاورزان استقبال يابد،می اختصاصفشار  آبياری تحت

 جهت دو در بايد روستاها ساختاری تحول رو اين از. نيست انتظار

 آگاهی و دانش ابتدا كه ایگونه به بگيرد، صورت هن موازات به و

 علموی  تووان بوا،بردن   رونود  بوا  هموراه  و يافتوه  راه روسوتاها  به

 را پيشورفت  راه و برداشوته  ميوان  از را زيربنايی موانع ،روستاييان

يکی از اهداف اساسوی  (. 0333اكبری و همکاران، ) سازند هموار

های نو  ترويج كشاورزی تالش برای افزايش نرد پذيرش فناوری

شوعبانعلی فموی،   )و سودمند توسط روستاييان و كشاورزان اسوت  

0331.) 

گيری برای اسوتفاده كامول از   است از تصمينپذيرش عبارت 

                                                                                           
2- Sperenza 
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های هدف بايود  در واقع گروه. ايده جديد به بهترين شکل ممکن

ی جديد يا نوآوری جديد را بشناسند و در مورد پوذيرش  اين ايده

 بسويار بودليل وجوود عوامول     .يا عدم پذيرش آن تصمين بگيرند

عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پيرامون كشاورزان، 

گوذار  تأثيرزيادی در پذيرش يا عدم پذيرش و تغييور در سيسوتن   

ها به بنابراين شناسايی اين عوامل و جهت دادن سياست. هستند

فنواوری  سمت آنها از جملوه راهکارهوای اصولی بورای پوذيرش      

 كوا می، و شويبانی )بياری تحت فشار توسوط كشواورزان اسوت    آ

هوا  نفشار كه در آی گوناگونی از آبياری تحتهابه روش (.0350

آب مستقيماً در محدوده كووچکی در نزديکوی هرگيواه و توسوط     

هايی كه در امتداد يوک خوط توزيوع آب    ها يا پاشندهچکانقطره

شوود   ای گفتوه موی  گردد آبياری قطوره اند، پخش میمستقر شده

ای عالوه بر افزايش كموی  ری قطرهآبيا(. 0351قربانی نصرآباد، )

در ايون روش  . بخشدمحصول، كيفيت محصول را هن بهبود می

هوای سوطحی و بوارانی، آب بوا سوطح بورگ،       بر خالف آبيواری 

محصول و يا ميووه در تمواس نيسوت و طبعواً آسويبی هون وارد       

زا كه غالبواً در سواير   خسارت ناشی از عوامل بيماری. نخواهد شد

شوود در  در سراسر مزرعه يا بواغ منتشور موی   ها به سرعت روش

انصواری سوامانی و   )ای كامالً قابول كنتورل اسوت    آبياری قطره

هکتوار از باغوات كشوور     170011تواكنون  (. 0351برومندنس ، 

در اسوتان  . ای قورار گرفتوه اسوت   تحوت سيسوتن آبيواری قطوره    

 3101شوهر  قوائن هکتوار و نيوز در شهرسوتان     05001مازندران 

ای قورار  تحت سيستن آبيای قطره ،باغات هکتار00111 هکتار از

ای انجوام  وتعداد باغدارانی كه تاكنون آبيواری قطوره   گرفته است

اسوتان   سوازمان جهواد كشواورزی   )باشود  نفر موی  0011 ،اندداده

ن شناسوايی عوامول موثثر بور پوذيرش سيسوت       (.0357، مازندران

توانود در رفوع   ای توسط باغداران ماننود تورويج موی   آبياری قطره

موانع و تنگناهای موجود مثثر بووده و راهنموای مناسوبی بورای     

هوا را در راهبردهوای   نريزان بخوش كشواورزی باشود و آ   برنامه

و  توجوه بوه مشواركت   ورسوانی  اطال  ،آموزش .عملی ياری كند

در مراحول قبول و حوين     شوهر راهنمايی باغداران شهرستان قائن

ضرورت انجام چنين تحقيقوی   ای، ی آبياری قطرههااجرای روش

 .را دوچندان كرده بود

هکتار باغ مركبات و  00111شهر با دارا بودن شهرستان قائن

درصود   00هزار تن انوا  محصو،ت باغی كه  311توليد سا،نه 

آن توليد استان را به خود اختصاص داده است و همچنين عرضه 

بووه بووازار داخلووی و خووارجی نقووش مهمووی در توليوود، اشووتغال و 

سوازمان جهواد كشواورزی اسوتان     )كند درآمدزايی منطقه ايفا می

شوهر درخصووص توليود    نظر به اهميوت قوائن  (. 0357مازندران، 

محصو،ت مركبات به عنوان اولين و مهمترين محصوول بواغی   

مووديريت تورويج و امووور همواهنگی سووازمان جهوواد   ) شهرسوتان 

های اخيور اسوتفاده از   ، در سال(0351كشاورزی استان مازندران، 

ای بدليل محدوديت استفاده از منابع آبی، گسوترش  آبياری قطره

اعتبارات فراوانی نيز در جهت اجرای سيسوتن  . زيادی يافته است

. (0353جانباز، )ص يافته است شهر اختصاای به قائنآبياری قطره

ای را های آبيواری قطوره  اگر باغداران بخواهند استفاده از سيستن

های آموزشی مناس  بورای آنهوا   ادامه دهند، ضرورت دارد برنامه

 . (0351اعظمی و همکاران، )تدارک ديده شود 

انجوام   يادیز يقاتتحق رزی و پذيرشترويج كشاو  ينةزم در

. ه شده اسوت يارا یتوسط پووهشگران مختلف هاآن يجگرفته و نتا

دريافتنود بوين    (0357)بهبهانی مطل  و همکاران  كه، یطور به

ميزان مالقوات بوا مروجوان و ميوزان     سن، سابقه كار كشاورزی، 

فشوار  آبيواری تحوت  ی بوا پوذيرش   های ترويجشركت در كالس

 (0351)موحدی و همکاران . وجود دارد داری ی مثبت معنیرابطه

در توسووعه  مهمتوورين بحوو  در پووهشووی نشووان دادنوود كووه   

و  بورداران اسوت  های كشاورزی، پذيرش آن در بين بهره فناوری

هوای   سيستن های آبياری تحت فشار از طري  مجالت و نشوريه 

های اجتماعی برای آشنايی و معرفی بيشتر  و ساير رسانه ترويجی

شهری و همکاران  كهنه زار نتايج مطالعه . كشاورزان ترويج شوند

نشان داد كه سطح تحصيالت، ميزان درآمد كشاورزی و  (0351)
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 تأثيرهای آبياری تحت فشار تعداد قطعات آبی بر پذيرش سيستن

نشوان   (0353)پوركريمی و همکواران  نتايج تحقي   .دمثبت دارن

 اجتمواعی،  وو  فرهنگوی  هوای نيازمنودی  بين متغيرهوای داد كه 

 زراعوی،  اقتصوادی و   هوای نيازمندی انسانی، های منابعنيازمندی

 هوای نيازمنودی  ترويجوی،  آموزشوی و   ایبرناموه  هوای نيازمندی

استفاده  سابقه و ترويجی آموزشی و  اتخدم از مندینوآوری، بهره

 ایآبياری قطره هایسيستن بکارگيری متغير با ایقطره آبياری از

خوانی  قلوی های تحقيو   يافته. دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه

عوواملی نظيور سوطح    نشان داد كه  (0350)فراهانی و همکاران 

شاورزان،كس  اطالعات مربوط به تحصيالت، ميزان اطالعات ك

 نوآوری از مراكز ترويجی و دريافت اطالعات از طريو  مروجوان  

های مربووط بوه   داری با متغير وابسته پذيرش نوآوریرابطه معنی

محبووبی و همکواران    .های آبيواری پيشورفته وجوود دارد   سيستن

رين عوامول بازدارنوده   تو به اين نتيجه رسيدند كه عموده  (0351)

های جديد آبياری توسط كشاورزان، عودم توجوه   بکارگيری روش

گيری، بنيه ضعي  در فرآيندهای مربوط به تصمين هابه دخالت آن

رسانی به آنوان در موورد   ها و اطال مالی آنان برای تأمين هزينه

داود  .های جديد آبياری بوده استناشی از اجرای روش هایايدهف

هووا در ميووزان پووذيرش فنوواوری  (0105) 0اشووو، و آروموگووام 

و همکواران   0ابووبکر . داننود  كشورهای جهان سوم را پوايين موی  

دريافتند كوه تمواس ترويجوی و آمووزش كشواورزان، از       (0105)

بوه   (0113) 3او،دلوه . پذيرش برنجکاری هستند مثثرهای عامل

 انگيزه ايجاد منظور به ترويجی هایمالقات كه نتيجه رسيد اين

 بوا  متناسو   هوای آمووزش  ارايه طري  از كشاورزان در آگاهی و

 محسووب  هوا فناوری بکارگيری تداوم مثثرترين عوامل از نيازها،

 اندداده انجام (0111)همکاران  و 1تاتل كه مطالعاتی در .شوندمی

 توسوعه  هوای برناموه  در كوه  مروجينی كه است گرديده مشخ 

                                                                                           
1- Daud Ishola & Arumugam 

2- Abubakr 

3- Oladele 

4- Tuttle 

 هاارتباطی، روش هایمهارت به نسبت كنندمی فعاليت روستايی

 و وبنه تحقي  در .باشندمی ،زم هایآگاهی فاقد ،تدريس فنون و

 در شوركت  بوين  داریو معنوی  مثبوت  رابطوه  ،(0111) 0سواندرز 

 و پوذيرش  بوا  ترويجوی  هوای ميزان تمواس  و اجتماعی تعامالت

 تحقيوو  نتوايج . داشووت وجووود و نووآوری  تکنولووژی  توسوعه 

 بور  موثثر  عوامل جمله از كه دهدمی نشان (0111) 1مانگيسونی

 بوه  دسترسوی  ميوزان  فشوار  تحوت  آبيواری  هایسيستن پذيرش

 و ترويجیو  آموزشی های برنامه و هاكالس در شركت اطالعات،

 و 7پواليس . دباشو موی  كارشناسوان  و موروجين  بوا  بيشوتر  ارتباط

 زار ، مثبوت  نگورش  دادنود  نشوان  تحقيقی در (0111)همکاران 

 باع  كشاورزان و محلی دولت بين و همکاری فناوری سودمندی

 .ه استشد آبياری نوين هایفناوری پذيرش افزايش

هوای تورويج بور    نقش فعاليت بررسی هدف با حاضر تحقي 

 شهراستانای توسط باغداران شهرستان قائنآبياری قطره پذيرش

اهداف اختصاصی نيز بررسی رابطوه  . است گرفته انجام مازندران

های آموزشی و ترويجوی و پوذيرش    بين نگرش نسبت به فعاليت

ت ارايوه آمووزش و   ای، بررسوی رابطوه بوين وضوعي    آبياری قطره

ها ای، بررسی رابطه بين ميزان ارايه نوآوریپذيرش آبياری قطره

ای و بررسی رابطه بين ميزان ها و پذيرش آبياری قطرهو فناوری

 بر. ای بودندهای ارتباطی و پذيرش آبياری قطرهاستفاده از كانال

و در نظوور   يشوين پ هووای اشواره شوده در بخووش   مطال يوهپا

 قالو  پووهوش در  یچارچووب مفهومو يو ،هودف تحق گرفتون

 اسووت، اسووت؛ همانگونووه كوه مشوخ       شده ينترس 0شکل 

هوای آموزشوی و    نگورش نسوبت بوه فعاليوت     بعدچهار با ترويج 

-هوا و فون  ترويجی، وضعيت ارايه آموزش، ميزان ارايوه نووآوری  

پوذيرش   ميزاندر های ارتباطی ها و ميزان استفاده از كانالآوری

 . دارد تأثيرای آبياری قطره

                                                                                           
5- Wubeneh & Sanders 

6- Mangisoni 

7- Palis  
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 ي تحق یمفهوم یالگو .1شکل

 

 هاو روش مواد

بوده و به لحواظ نحووه    یحاضر از نظر هدف كاربرد تحقي 

 در كوه  ایرابطوه  -یو از نوو  علّو   يفیاطالعات، توصو  یگردآور

شکل ) استان مازندران صورت گرفته است شهر ازشهرستان قائن

ز حي  امکان كنترل متغيرها، چون امکان چنين امری پيش ا(. 0

از انجام تحقي  وجود نداشت لذا اين تحقي  از اين نظور از نوو    

از نظور نحووه   و ( 0333سرمد و همکاران، )رويدادی تحقيقات پس

 .كنترل متغيرها، غير تجربی بود

 

 
 مطالعه منطقه مورد يايیجغراف يتموقع .2شکل

 

 نفور از باغوداران   01055شوامل  آماری ايون تحقيو    جامعه

پوووهش   ينحجن نمونه در ا يينتع برای. شهر بودشهرستان قائن

آن بوا در نظور گورفتن     يهاز فرمول كوكران استفاده شد كه بر پا

51/0=t، 11/0=S  07/1و=d،  شود   يوين نفور تع  013حجن نمونه

(013=n .)مراكوز مختلو    اعضواء در  نواهمگن   يعبا توجه به توز

از  هوا بوه نمونوه   يابیبه منظور دسوت  شهر،خدمات شهرستان قائن

های ارتباطیميزان استفاده از كانال  

ه آموزشوضعيت اراي  

 

های آموزشی و ترويجینگرش نسبت به فعاليت  

ایپذيرش آبياری قطره  ترويج 
هاوریاها و فنميزان ارايه نوآوری  
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. شود  استفادهانتساب متناس   اب ی سادهتصادف گيریروش نمونه

از در  يوک در هور   یحجون جامعوه آموار    یكه بر مبنا ینحو به

تعداد نمونوه متناسو     شهر، مراكز مختل  خدمات شهرستان قائن

 (. 0جدول)است  يافتهاختصاص  هااز طبقه يکبه هر 

 

 یجامعه آمار ينحجم نمونه انتخاب شده در ب .1جدول

 شمار نمونه اختصاص يافته شمارجامعه نام مركز خدمات

 001 01030 با،تجن
 10 0111 علی آباد
 11 3311 كوهساران
 00 0701 نوكندكا

 013 01055 كل جامعه

 0357، استان مازندران جهاد كشاورزیسازمان  :منبع
 

پرسشنامه محق  ساخته  ي تحق يندر ا هاداده یگردآور ابزار

 یدر دو بخوش اصول   ی،پرسشنامه عالوه بر مشخصات فورد  .بود

نگرش باغداران نسبت بوه   ةمثلفچهارقال   در سوال 17باترويج 

 وضعيت ارايه آموزش، (سوال00) های آموزشی و ترويجی فعاليت

ميوزان   ،(سوال 01)ها ها و فناوری، ميزان ارايه نوآوری(سوال01)

ميوزان   ينو همچنو ( سووال  05) هوای ارتبواطی  استفاده از كانال

با سوال چنود هکتوار از    )ای توسط باغداران آبياری قطره پذيرش

از  يکشده بود كه هر  ينتنظ ،(ای دارد؟باغات شما آبياری قطره

 یبورا  0) يکورت ل ایينوه گز پونج  ي ط نگرش با يک های سوال

هوای   سوال و( مخالفن يلیخ ينهگز یبرا 0موافقن و  يلیخ ينهگز

 هوا و هوا و فنواوری  وضعيت ارايه آموزش، ميزان ارايوه  نووآوری  

 ایينوه گزشش  ي ط های ارتباطی با يکميزان استفاده از كانال

موورد  ( هويچ  ينوه گز یبورا  1و  زياد يلیخ ينهگز یبرا 0) يکرتل

پرسشونامه بوا اسوتفاده از     يیمحتووا  روايی. ار گرفتندسنجش قر

 یبه منظور بررسو . شد ييدنظرات متخصصان در حوزه پووهش تأ

ابوزار   يايیو پا يصیتشخ يیهمگرا و روا يیسازه شامل روا يیروا

از  پوس . پرداخته شود  ي برازش مدل تحق یبه بررس گيریاندازه

 استنباطیو  يفیتوصاز روش آمار  ها،داده بندیو دسته آوریجمع

اسوتخراج مودل    بورای  ينو همچنو  SPSS16 افزارنرم يطدر مح

بوه  . گرديد استفاده Smart PLS2افزار  رماز ن یمعاد،ت ساختار

 یدر مودل سواختار   يبی ماننود تورويج  ترك يرهایوجود متغ يلدل

 PLSماننود   یبر حداقل مربعات جزئ یمبتن افزارهاینرم ي ،تحق

 ،0یلو )دارنود   هوا مودل  ينگونهنجام محاسبات اا در يیبا، يیتوانا

 يدنقصود سونج   پووهشوگران  كه یهنگام ينعالوه بر ا (.0101

و 0هنسولر )مناسو  اسوت    ياربسو  یروش PLSرا دارند،  یروابط علّ

و برای طراحی مدل  ذكر شده يلبه د، ينبنابرا. (0115همکاران، 

 يول تحل یبورا  Smart PLS2 افزاراز نرم ي تحق يندر ا اختاری،س

 . يداستفاده گرد هاداده

 

 نتایج

سوال   11 پاسوخگويان  یسن متوسطنشان داد،  ي تحق يجنتا

سوال   70و  03 يو  بوه ترت  هاآن ترينو مسن ترينجوانبود كه 

ابقه سو  متوسوط  يو ، حاصل از تحق هایيافتهاساس  بر. اند داشته

بوه   هاآن بيشترين و كمترينسال بود كه  77/00اران كاری باغد

از  درصود  31 .اندداشته سابقه كاری باغداری سال 11و  0 ي ترت

-داشوته  يیو راهنما يیسواد در حد ابتدا ياو  سوادبی پاسخگويان

ديوپلن و   يلیسوطح تحصو   هوا درصد از آن 71 يگر،د يانبه ب. اند

متوسوط  نشان داد كه،  هاتهياف ينهمچن .اندداشته يپلناز د يشترب

كمتورين و  و هکتار  03/0های تحت پوشش آبياری قطره ای  باغ

هوزار   0ای بوه ترتيو    بيشترين باغ تحت پوشش آبيواری قطوره  

 ينوة ه شده در زميارا يجاساس نتابر .هکتار بودند 11/0مترمربع و 

و ای توسوط باغوداران   آبيواری قطوره   پوذيرش  ين ميوزان ب ةرابط

-آبياری قطوره  پذيرش يزانم ينب ،0در جدول ي  متغيرهای تحق

 باغوداری، و سوابقه   يرهای تحصويالت با متغای توسط باغداران 

 پوذيرش  اموا بوين ميوزان    .نشد يدهد دارییرابطة معن يچگونهه

يرهوای سون، نگورش    بوا متغ ای توسوط باغوداران   آبياری قطوره 

 های آموزشی و ترويجی، وضعيت ارايوه  باغداران نسبت به فعاليت

                                                                                           
1- Lee 

2- Henseler 
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ها و ميوزان اسوتفاده از   ها و فناوریآموزش، ميزان ارايه  نوآوری

 .شدمشاهده  دارییرابطة معن های ارتباطیكانال

 

 

 متغيرهای تحقيقو ای آبياری قطره پذيرش ين ميزانب یهمبستگ .2جدول

 (sig) دارییمعن سطح (r) یهمبستگ ضريب متغير

 سن
*031/1 130/1 

 313/1 111/1 تحصيالت

 011/1  -130/1 باغداری ابقهس

 های آموزشی و ترويجینگرش نسبت به فعاليت
**031/1 111/1 

 11/1 075/1** وضعيت ارايه آموزش
 111/1 001/1** هاميزان ارايه  نوآوری ها و فناوری

 111/1 071/1** های ارتباطیميزان استفاده از كانال

 های پووهش يافته: منبع
 

-و مشواهده  مکنون يرهایمتغ بين یخط رابطة بررسی برای

ابوزار سونجش    يوايی همگورا و پا  يوی روا یبررس منظورو به  پذير

(. 3جودول ) آمود بوه دسوت    هايهاز گو يکهر  یبار عامل ي ،تحق

موجود در مدل  یانعکاس هایسازه يايیسنجش پا یبرا ينهمچن

. يود اسوتفاده گرد  هوا معرف يايیبودن و پا یروش تک بعد دواز 

 يوار مع دوبودن،  یو تک بعد یدرون یسازگار يايیزمون پاآ یبرا

حود  . تمرك  موورد اسوتفاده قورار گرفو     پايايیكرونباد و  یآلفا

آن كه بلووک موورد نظور همگون و      یبرا دكرونبا یمطلوب آلفا

 یو بورا ( 0517 ،0ینونوال ) 7/1 یشوود بوا،   يوابی ارز یتک بعد

-و بورن  ینونال) استقابل قبول  7/1 یا،و ب 3/1مرك   يايیپا

در  آموده بوه دسوت    يربا توجه به مقواد  ينبنابرا(. 0551 ،0استين

 يو  تحق يون ا یمودل سواختار   کاسیانع هایسازه يه، كل3جدول 

 كوه  ايون  ضومن . اسوت  یمطلووب  یدرونو  یسازگار يايیپا یدارا

 در مناس  همگرای ايیرو از نشان AVE از آمده دستبه مقادير

 معيوار  هموان  ايو  AVE مقدار حداقل كه، طوری به. هاستمثلفه

باشود   0/1 بايود  همگورا  روايی در شده استخراج واريانس متوسط

 .(0107 ،3یل)

آبيواری   ترويج بور ميوزان پوذيرش    تأثير نهايیمدل  3 شکل

                                                                                           
1- Nunnally 

2- Nunnally & Bernstein 

3- Lee 

به دسوت   يجاس نتابر اس. دهدینشان مای توسط باغداران قطره

ميزان اسوتفاده از   ،هاآوریها و فنميزان ارايه نوآوری ابعادآمده، 

هوای آموزشوی و    نگرش نسوبت بوه فعاليوت    ،های ارتباطیكانال

 دررا  اهميت يشترينب به ترتي  وضعيت ارايه آموزش و ترويجی

دار از تانوک كوود بوا    ميزان استفاده بواغ  يهگو .داشته استترويج 

دار از آموووزش و نحوووه دكووار و ميووزان رضووايت بوواغتزريوو  خو

 هوا، هوا و فنواوری  ميزان ارايه نووآوری  بعد نگهداری از سيستن از

كتابچه و مجالت راهنما و  گذاری توليد و توزيعتأثيرميزان  گويه

 از جزوات آموزشی در زمينه استفاده از سيستن آبيواری قطوره ای  

بودن تورويج   مثثر ی، گويههای ارتباطميزان استفاده از كانال بعد

نگورش   بعود  هوای بواغی از   كشاورزی در كنترل آفات و بيمواری 

ميوزان آمووزش    گويه های آموزشی و ترويجی و نسبت به فعاليت

های مختل  سيسوتن آبيواری    به باغدار برای كنترل فشار قسمت

وضوعيت ارايوه    بعود  هوا از داری از شبکه لولوه ای جهت نگهقطره

  .اندترويج داشته ابعاد در را هميتا بيشترين آموزش،

 توأثير تورويج  ، 1بوه دسوت آموده در جودول      يجنتا ساسا بر

ای توسوط باغوداران بوا    آبياری قطره ميزان پذيرشبر  دارییمعن

درصد  7/35، 3و برطب  شکل  داشته است 101/1ضري  مسير 

توسط تورويج   ای توسط باغدارانآبياری قطره پذيرش از واريانس

هوای  ميزان استفاده از كانوال  ،هاها و فناوریارايه نوآوریميزان )



 8931، تابستان 2، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      221

 و هوای آموزشوی و ترويجوی    نگرش نسبت بوه فعاليوت   ،ارتباطی

 .شودتبيين می( وضعيت ارايه آموزش

 

 يقتحق گيریازهبه دست آمده برازش مدل اند يجنتا .3جدول

 بارعاملی نماد آشکار متغير پنهان متغير یاصل سازه

 ترويج

نسبت نگرش 
های به فعاليت

آموزشی و 
 ترويجی

معتقدم ترويج كشاورزی باع  فراهن شدن زمينه مناس  كس  درآمد بيشتردر زمينه 
 .شودمركبات می

A1 331/1 

معتقدم ترويج كشاورزی موج  افزايش متوسط درآمد باغداران مركبات نسبت به قبل از 
 .شودآموزشهای ترويجی می

A2 311/1 

 A3 517/1 .دارد تأثيريج كشاورزی بر بهبود وضعيت اقتصادی خانواده باغداران مركبات معتقدم ترو

 A4 100/1 .شودمعتقدم ترويج كشاورزی موج  موفقيت در فروش و بازاريابی محصو،ت باغی می

معتقدم ترويج كشاورزی موج  كاهش استفاده از كودها و سموم شيميايی مناس  باغی 
 .شودمی

A5 750/1 

 A6 370/1 .باشدمی مثثرمعتقدم ترويج كشاورزی در كنترل علفهای هرز 

 A7 501/1 .باشدمی مثثرمعتقدم ترويج كشاورزی در كنترل آفات و بيماريهای باغی 

زيادی در مقابله با خشکسالی و كمبود آب  تأثيرهای جديد آبياری معتقدم كاربرد روش
 .دارد

A8 300/1 

مان تهديد های سنتی ادامه دهين آينده كشاورزیمان را با روشر آبياری مزرعهمعتقدم اگ
 .شودمی

A9 377/1 

 A10 7011/1 .گرددمعتقدم ترويج كشاورزی باع  ماندگاری در روستا و كاهش مهاجرت می

 A11 300/1 .گرددكشاورزی می كار سختی كاهش  ای باع معتقدم آبياری قطره

 مثثرآبياری در پذيرش آن  نوين هایروش اوليه بکارگيرندگان تجربيات از فادهاست معتقدم
 .است

A12 303/1 

960/1 =Cronbach Alpha      510/1 =CR       153/1 =AVE 

وضعيت ارايه 
 آموزش

دار برای آماده سازی ايستگاه پمپاژ اعن از كنترل عملکرد موتور، پمپ، ميزان آموزش به باغ
 لوله ها و اتصا،ت فشارسنج،

B1 701/1 

دار برای آماده سازی ايستگاه كنترل مركزی اعن از كنترل اتصا،ت، ميزان آموزش به باغ
 و تانک تزري  كود فشارسنج ها، لوله های ارتباطی، سيلکون، انوا  صافی ها

B2 111/1 

اعن از كنترل كليه  دار برای آماده كردن شبکه خطوط لوله و متعلقاتميزان آموزش به باغ
 شيرها،اتصا،ت فشارشکن و فشار سنج ها

B3 711/1 

دار برای تعويض بخش های فرسوده و صدمه ديده تأسيسات، ميزان آموزش به باغ
 انشعابات، اتصا،ت و متعلقات شبکه خطوط لوله

B4 307/1 

ركزی و دار برای شستشوی بخش های مختل  ايستگاه كنترل مميزان آموزش به باغ
 شبکه خطوط لوله به منظور راه اندازی اوليه سيستن آبياری قطره ای

B5 357/1 

دار برای كنترل و بازديد كليه بخش های سيستن آبياری اعن از كليه ميزان آموزش به باغ
فيلترها، لوله های اصلی و فرعی، رابط و آبده و كليه اتصا،ت به منظور تشخي  معاي  

 دازی اوليهدر مرحله راه ان

B6 511/1 

 B7 373/1 دار برای باز كردن شيرها با توجه به مقدار آبياری مورد نيازميزان آموزش به باغ

 B8 331/1 دار با  تکنسين های شركت مجری سيستن آبياری قطره ای  ميزان ارتباط دائن باغ

و تزري  كود شيميايی به دار برای استفاده از تانک كود جهت توزيع ميزان آموزش به باغ
 داخل سيستن آبياری قطره ای

B9 317/1 

دار برای بازديد و كنترل فيلترهای موجود در سيستن آبياری قطره ای ميزان آموزش به باغ
 جهت نگه داری تأسيسات ايستگاه كنترل مركزی

B10 351/1 

آبياری قطره ای  دار برای كنترل فشار قسمت های مختل  سيستنميزان آموزش به باغ
 جهت نگه داری از شبکه لوله ها

B11 501/1 
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 B12 511/1 دار برای بررسی كاركرد درست شيرهای تخليه هواميزان آموزش به باغ

دار برای باز نمودن شير انتهای لوله های اصلی  هر دو ماه يک بار به ميزان آموزش به باغ
 منظور جلوگيری از رسوب در لوله

B13 331/1 

 B14 300/1 دار برای باز نمودن انتهای لوله های فرعی آبدهی هر يک ماه يک بارميزان آموزش به باغ

دار برای بازديد و كنترل لوله های آبده موجود در كنار درختان به ميزان آموزش به باغ
 منظور جلوگيری از جابجايی لوله ها و جدايی اتصا،ت

B15 730/1 

دار برای بکارگيری كودهای شيميايی همراه با آب آبياری در سيستن ه باغميزان آموزش ب
 آبياری قطره ای

B16 300/1 

دار برای بکارگيری سموم شيميايی همراه با آب آبياری در سيستن ميزان آموزش به باغ
 آبياری قطره ای

B17 330/1 

و اتوماتيک خطوط لوله اصلی، دار برای باز نمودن كليه شيرهای ساده ميزان آموزش به باغ
نيمه اصلی، ايستگاه پمپاژ و كنترل مركزی به منظور نگه داری تأسيسات در خارج از فصل 

 آبياری
B18 313/1 

 B19 770/1 دار برای شل كردن مهره و ماسوره در قسمت كنترل مركزیميزان آموزش به باغ

 B20 371/1 پمپ و لوله مکشدار برای تخليه آب موجود در ميزان آموزش به باغ

دار برای سرويس كامل پمپ يا الکتروپمپ به منظور نگه داری ميزان آموزش به باغ
 تأسيسات سيستن در خارج از فصل آبياری

B21 513/1 

دار برای شستشوی كليه قسمت های شبکه به منظور نگه داری ميزان آموزش به باغ
 ریتأسيسات سيستن در خارج از فصل آبيا

B22 311/1 

دار برای تميز كردن فيلترهای توری و خارج نمودن شن ها از مخزن ميزان آموزش به باغ
 به منظور نگه داری تأسيسات سيستن در خارج از فصل آبياری

B23 500/1 

دار برای باز كردن فشارسنج های موجود در ايستگاه پمپاژ و نگه داری ميزان آموزش به باغ
 بار به منظور نگه داری تأسيسات سيستن در خارج از فصل آبياریآن ها در ان

B24 317/1 

ها به صورت كالف داری آنهای فرعی و نگهآوری لولهدار برای جمعميزان آموزش به باغ
 داری تأسيسات سيستن در خارج از فصل آبياریدر انبار يا كنار آخرين درخت به منظور نگه

B25 300/1 

ها و شيرهای اتوماتيک با گونی در دار برای بستن اطراف شير فلکهزش به باغميزان آمو
 فصل سرما

B26 333/1 

531/1 =Cronbach Alpha      530/1 =CR       703/1 =AVE 

ميزان ارايه  
ها و نوآوری
 هافناوری

 C1 0/738 دار از سهولت در شخن و شيارميزان رضايتمندی باغ

 C2 103/1 دار برای هر درختان آبدهی باغتعيين دقي  ميز

 C3 713/1 ...(تراكتور باغی و )دار در استفاده از ماشين آ،ت جديد ميزان سهولت باغ

 C4 107/1 دار از فيلترهای ديسکی ميزان استفاده باغ

 C5 073/1 (خودشوينده) pcدار از قطره چکانهای ميزان استفاده باغ

 C6 310/1 دار از شيرهای خودكار در سيستنباغ ميزان استفاده

 C7 0/810 دار از تانک كود با تزري  خودكارميزان استفاده باغ

 C8 301/1 دار از آموزش و نحوه نگهداری از سيستنميزان رضايت باغ

 C9 0/749 ميزان كنترل شستشوی بخش های مختل  ايستگاه كنترل مركزی و شبکه خطوط لوله 

ميزان كنترل و بازديد كليه بخش های سيستن آبياری اعن از كليه فيلترها، لوله های اصلی 
 دار به منظور تشخي  معاي  و فرعی، رابط و آبده و كليه اتصا،ت باغ

C10 100/1 

 

353/1 =Cronbach Alpha      503/1 =CR       000/1 =AVE 

ميزان استفاده 
از كانالهای 

 ارتباطی

گذاری تماس با كارشناسان شركت های خدمات مشاوره ای و بخشهای تأثيرميزان 
 خصوصی 

D1 301/1 

های آبياری گذاری مطالعه و استفاده از نشريات ترويجی مرتبط با سيستنتأثيرميزان 
 ای قطره

D2 310/1 

 D3 773/1 ای های آبياری قطرهگذاری استفاده از روزنامه مرتبط با سيستنتأثيرميزان 

 D4 173/1 ایهای آبياری قطرهگذاری استفاده از اينترنت مرتبط با سيستنتأثيرميزان 



 8931، تابستان 2، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      222

های آبياری ترويجی مرتبط با سيستن -های آموزشیگذاری مشاهده فيلنتأثيرميزان 
 ای قطره

D5 710/1 

آبياری در زمينه سيستن آموزشی  (سی دی)های فشرده استفاده از لوحگذاری تأثيرميزان 
 ایقطره

D6 300/1 

كتابچه  و مجالت راهنما و جزوات آموزشی در زمينه  گذاری توليد و توزيعتأثيرميزان 
 ایاستفاده از سيستن آبياری قطره

D7 355/1 

 D8 310/1  ایهای تلويزيونی در خصوص سيستن آبياری قطرهتهيه و پخش برنامه گذاریتأثيرميزان 

 D9 730/1  ایتهيه و پخش برنامه های راديويی در خصوص سيستن آبياری قطره گذاریتأثيرميزان 

 D10 133/1 ای های آبياری قطرههای طراح و مجری سيستنگذاری آموزش شركتتأثيرميزان 

 D11 171/1 خدمات  مركز در مروج با باغدار گذاری مالقاتتأثيرميزان 

 D12 301/1 روستا  در اغدارب با مروج گذاری مالقاتتأثيرميزان 

 D13 330/1 ها محلیها و هن همسايه با گذاری تماستأثيرميزان 

 /D14 305 ديگر  گذاری تماس با كشاورزانتأثيرميزان 

 D15 730/1 گذاری تماس با كشاورزان پيشرو تأثيرميزان 

 D16 311/1 گذاری تماس با رهبران محلی و شورای روستا تأثيرميزان 

 D17 737/1  شركتهای تعاونی كشاورزیگذاری تماس با تأثيرميزان 

 D18 711/1  مراكز و ايستگاههای تحقيقاتی و آزمايشگاهیگذاری تماس با تأثيرميزان 

 D19 101/1  مديريت جهاد كشاورزی شهرستانگذاری تماس با تأثيرميزان 

510/1 =Cronbach Alpha      513/1 =CR       101/1 =AVE 

 

 
 ای توسط باغداران آبياری قطره ترويج بر ميزان پذيرش تأثير هايینمدل  .3شکل
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 يقتحق هایمؤلفه دارییو سطح معن یت مقادير .4جدول

 یت مقدار يرمس ضريب يرهامتغ روابط

 171/1 137/1 های آموزشی و ترويجینگرش نسبت به فعاليتبعد  -ترويج

 110/03 110/1 يه آموزشوضعيت ارا - ترويج

 000/05 330/1 هاها و فناوریميزان ارايه نوآوری - ترويج

 003/00 331/1 های ارتباطیميزان استفاده از كانال - ترويج

 010/0 101/1 ایآبياری قطره ميزان پذيرش – ترويج

 های پووهش يافته: منبع

 

مودل   يفيوت ك یآزموون بررسو   يجنتوا  5طور كه جدول همان

 مجمو  SSOمقدار  يج،نتا ساسبر ادهد، یرا نشان م گيریاندازه

 مجموو   SSE پنهوان،  بلووک  هور  بورای  هامشاهده مجذورهای

 و پنهوان  متغيور  بلووک  هور  بورای  بينوی پويش  خطاهای مجذور

SSE/SSO يوا  اشوتراک  اعتبوار  شواخ   نيز CV-com نشوان  را 

 نپنهوا  متغيرهوای  اشوتراک  اعتبوار  وارسوی  شاخ  اگر. دهد می

 بوه  مقوادير  لذا دارد، مناس  كيفيت گيریاندازه مدل باشد، مثبت

 . اندداده قرار تأييد مورد را مدل كيفيت آمده دست

 

 تحقيق یپنهان مدل ساختار يرهایاعتبار اشتراك متغ .5جدول

 مؤلفه
 هر برای هامشاهده مجذورهای مجموع

 پنهان بلوك

 هر برای بينیپيش خطاهای مجذور مجموع

 پنهان متغير بلوك

 اعتبار شاخص

 اشتراك

های آموزشی نگرش نسبت به فعاليت
 و ترويجی

0571 130/0011 071/1 

 003/1 103/1577 1113 وضعيت ارايه آموزش

 007/1 301/0310 0131 هاها و فناوریميزان ارايه نوآوری

 311/1 057/0551 1700 های ارتباطیكانال

 111/1 013 013 ایآبياری قطره ميزان پذيرش

 های پووهش يافته: منبع

 

 گيریيجهو نت بحث

 سوت يز فرهنو   بوه  توجوه  ت،يو جمع رشود  به دليول  امروزه

 و یبهداشوت  وضوع  بهبوود  بورای  تالش و يیغذا تيامن ،یطيمح

 افکنودن  هيسوا  و یاتيو ح منوابع  تيمحودود  و سو کياز  یدرمان

 نيشوتر يب آب كشواورزی  مسئله ،یانسان روابط بر یاسيس مسائل

 خصوص نيا در. است داده اختصاص خود به در كشور را مصرف

 بوازده  شيافزا و یآب منابع برای توسعه هاگذاریهيسرما نيشتريب

 هایروش و اریيآب ديجد هایفناوری. است صورت گرفته اریيآب

 آب بوه  یابيدسوت  توانود یمو  آب ت اقتصادیيريو مد اریيآب بهتر

جهوت  . سوازد  ممکن كمتر هاینهيصرف هز با مناس  را و یكاف

ای، نيواز  های آبياری سنتی با روش آبياری قطرهجايگزينی روش

ای ماننود تورويج   بر پذيرش آبيواری قطوره   مثثراست كه عوامل 

شناسايی شده و برای ترغيو  باغوداران بوه اسوتفاده از آبيواری      

 يو  راسوتا تحق  يندر هم .ای، به تقويت ترويج پرداخته شود قطره

 های تورويج بور پوذيرش   نقش فعاليت بررسی هدف با يزحاضر ن

 شوهر اسوتان  ای توسوط باغوداران شهرسوتان قوائن    آبياری قطره

 توانود یم ي تحق ينا یدر واقع اجرا. است گرفته انجام مازندران

تورويج   هوای فعاليوت پرسش باشد كه تا چه حود   ينبه ا یپاسخ

ای توسوط باغوداران   آبيواری قطوره   پوذيرش  يوزان در م توانود یم

 باشد؟  گذارتأثير

يور  بوا متغ ای توسط باغداران آبياری قطره پذيرش يزانم ينب
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نتوايج مطالعوه   . نشد يدهد دارییرابطة معن يچگونهه تحصيالت،

( 0350)خانی فراهانی و همکاران قلی و( 0351)زار  و همکاران 

 ينب. ستنيداشته و همسو ن یبه دست آمده همخوان هایيافتهبا 

 باغوداری، با سابقه ای توسط باغداران ياری قطرهآب پذيرش يزانم

بهبهانی مطل  و همکاران  .نشد يدهد دارییرابطة معن يچگونهه

 ةرابطو  ابقه كوار كشواورزی  معتقدند كه س شاني در تحق( 0357)

 .داشته استفشار پذيرش آبياری تحت با  دارییمثبت و معن

 ير سون با متغای توسط باغداران پذيرش آبياری قطره بين ميزان

بهبهوانی مطلو  و   نتوايج مطالعوه   . شدمشاهده  دارییرابطة معن

   .ی داردبه دست آمده همخوان هایيافتهبا ( 0357)همکاران 

 يور با متغای توسط باغداران آبياری قطره پذيرش بين ميزان 

رابطوة  های آموزشی و ترويجی،  نگرش باغداران نسبت به فعاليت

همکوواران  و 0پوواليس يو  تحق يجتووان. شوودمشوواهده  دارییمعنو 

 قورار داده  ييود را موورد تأ  قي به دست آمده از تح يافته ،(0111)

 رشيه آموزش با پوذ يارا تيبين وضعها نشان داد كه يافته. است

نتيجه به دست آموده  . ارتباط معناداری وجود دارد ایقطره یاريآب

 ،(0350)خوانی فراهوانی و همکواران    قلوی هوای  با نتايج پووهش

 1سواندرز  و وبنوه  ،(0113) 3او،دلوه ، (0105)و همکواران   0ابوبکر

پوذيرش   بين ميزان. همسو است (0111) 0مانگيسونیو  (0111)

هوا و  ميزان ارايه نوآوری يربا متغای توسط باغداران آبياری قطره

هرچوه اسوتفاده از   . شود مشواهده   دارییرابطة معنو ها، آوریفن

ل شود و آنها درک بهتری از كواربرد  فناوری برای باغداران تسهي

ای توسووط فنواوری پيودا كننوود، احتموال پوذيرش آبيوواری قطوره     

هوای  شوود دوره بنوابراين توصويه موی   . شوود باغداران بيشتر موی 

توجيهی جهت با، بردن سودمندی فنواوری و بهبوود نگورش و    

های آموزشی كارگواهی جهوت بوا،بردن سوهولت اسوتفاده      دوره

                                                                                           
1- Palis  

2- Abubakr 

3- Oladele 

4- Wubeneh & Sanders   
5- Mangisoni 

ها و مطال  ترويجوی جهوت   بعالوه نشريه. گرددباغداران برگزار 

. ترغي  كشواورزان و بهبوود نگورش آنهوا تهيوه و توزيوع شوود       

هوای مختلو ، سوودمندی     همچنين ضرورت دارد ترويج با شيوه

وری را ای در كواهش مصورف آب و افوزايش بهوره    آبياری قطره

پوركريمی و همکاران  يقاتتحق يجنتا. برای باغداران توجيه نمايد

بوه دسوت    يافته ،(0350)خانی فراهانی و همکاران قلی، (0353)

 پوذيرش  بين ميزان. است قرار داده ييدرا مورد تأ قي آمده از تح

هوای  ميزان اسوتفاده از كانوال   باای توسط باغداران آبياری قطره

موحدی و  يقاتتحق يجنتا .شدمشاهده  دارییرابطة معن ارتباطی

، (0350)و همکوواران  فراهووانیخووانی ، قلووی(0351)همکوواران 

بوه دسوت    هوای يافتهبا   (0111) 7مانگيسونی و (0113) 1او،دله

دربررسوی مطلووب بوودن     .سوت اداشته و همسو  یآمده همخوان

 های ارتباطی مخت  باغداران، عوالوه بور توليود و توزيوع    كانال

هوای انبووهی    روش)كتابچه و مجالت راهنما و جزوات آموزشی 

، تموواس بووا افووراد روسووتا (ن اطالعووات اوليووهبوورای بدسووت آورد

اهميوت  ( های انفرادی برای بدست آوردن جزييات بيشوتر  روش)

هوای ارتبواطی بوه    بنابراين ضرورت دارد مروجان از كانوال . دارد

 .  صورت تركيبی استفاده نمايد

ميوزان  بور   دارییمعنو  تأثيرترويج ، مدل ساختاری ساسا بر

 7/35و  داشوته اسوت  اغوداران  ای توسوط ب آبياری قطوره  پذيرش

توسوط   ای توسط باغدارانآبياری قطره پذيرش درصد از واريانس

ميوزان اسوتفاده از    ،هوا هوا و فنواوری  ميزان ارايه  نوآوری)ترويج 

هوای آموزشوی و    نگرش نسوبت بوه فعاليوت    ،های ارتباطیكانال

 يقوات تحق يجنتا .شودتبيين می( وضعيت ارايه آموزش و ترويجی

بووه دسووت آمووده  هووایيافتووهبووا   (0351)همکوواران  موحوودی و

،زم اسووت از مروجووان و   .سووتاداشووته و همسووو   یهمخوووان

های آبياری استفاده شود آموزشگرانی در آموزش و انتقال فناوری

ای بووده و  هوای آبيواری قطوره   كه آشنا و متخص  به سيسوتن 

                                                                                           
6- Oladele 

7- Mangisoni 
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همچنين در معرفی معاي  و مزايوای ايون فنواوری و پيامودهای     

 .ش آن توانمند باشندپذير

حاضوور،  يوو بووه دسووت آمووده از تحق  يجتوجووه بووه نتووا  بووا

  :گرددیه ميارا يرز شرحبه  يشنهادهايیپ

 و هانوآوری ارايه بيشترين نقش را به مدل ساختاری، توجه با

بنوابراين  . ای داردقطوره  جديود درپوذيرش آبيواری    هوای فناوری

ای ماننود اسوتفاده   های آبياری قطرهگردد ارايه فناوریمی توصيه

از تانک كود بوا تزريو  خودكوار، آمووزش و نحووه نگهوداری از       

ای و استفاده از شيرهای خودكار به باغداران سيستن آبياری قطره

 .انجام گيرد

 درپوذيرش  هوای ارتبواطی  كانوال  به مدل ساختاری، توجه با

-موی  رو توصيهاز اين. نقش دارد باغداران توسط ایقطره آبياری

های ارتباطی انبوهی ماننود  مروجان ضمن استفاده از كانالگردد 

كتابچه و مجوالت راهنموا و جوزوات آموزشوی در      توليد و توزيع

هووای انفوورادی ماننوود  ، از روشایزمينووه سيسووتن آبيوواری قطووره

ديوده  مالقات حضوری با باغداران و استفاده از باغداران آمووزش 

 .ايندبرای آموزش به ساير باغداران استفاده نم

-نگرش باغداران نسبت به فعاليت به مدل ساختاری، توجه با

 توسووط ایقطووره آبيوواری درپووذيرش ترويجووی -هووای آموزشووی

هوای  گوردد آمووزش  موی  بنوابراين توصويه  . نقوش دارد  باغداران

ريووزی شووده و  ای برنامووهترويجووی در زمينووه آبيوواری قطووره  

 باغووداران بووه درک و نگوورش بهتووری از سيسووتماتيک باشوود تووا

استفاده از  در زمينه سودمندی وكاربرد آبياری قطره ای برسند و 

 .ای توانمند گردندآبياری قطره

برطب  مدل ساختاری و با توجه به نقوش ارايوه آمووزش در    

گوردد كوه بوه باغودار بورای      ای توصيه موی پذيرش آبياری قطره

ای جهوت  های مختل  سيستن آبياری قطوره كنترل فشار قسمت

ها و تميز كردن فيلترهای تووری و خوارج   ز شبکه لولهداری انگه

داری تأسيسات سيسوتن در  ها از مخزن به منظور نگه نمودن شن

همچنوين باغوداران در   . خارج از فصل آبياری آموزش داده شوود 

های بررسی كاركرد درست شيرهای تخليه هووا، كنتورل و   زمينه

-فيلترها، لولوه های سيستن آبياری اعن از كليه بازديد كليه بخش

های اصلی و فرعی، رابوط و آبوده و كليوه اتصوا،ت بوه منظوور       

تشخي  معاي  در مرحله راه اندازی اوليه و سرويس كامل پمپ 

داری تأسيسوات سيسوتن در خوارج از    يا الکتروپمپ به منظور نگه

 .فصل آبياری نيازمند آموزش هستند

 

 منابع

بررسوی نقوش تورويج در حفوظ، احيوا، و      . 0357. ا. احمدی، س

توسعه مراتع، هفتمين كنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ايران، 

 .انجمن مرتعداری ايران

. 0351. و گرجی،  . ، دهقانی سانيج، ح.، زرافشانی، ک.اعظمی، ا

هوای آبيواری   برداران سيسوتن   واكاوی نيازهای آموزشی بهره

شهرسوتان  : طالعوه مووردی  م)فشار در استان كرمانشاه تحت

(: 0) 00، (علوووم و صوونايع كشوواورزی)، آب و خوواک (سوونقر

0007-0005. 

تواثير  . 0333 .س ،ميرلطيفوی  و .ح ،دهقوانی سوانيج  ، .م ،اكبری

مطالعوه  )برنامه ريزی آبياری بر بهره وری آب در كشواورزی  

مجلوه آبيواری و زهکشوی    ، (موردی در شبکه آبشار اصفهان

 .15و  75 (:0)3، ايران

 توأثير بررسوی  . 0351. و برومند نسو ، س . انصاری سامانی، ف

چکوان در سيسوتن    گرفتگی چنود نوو  قطوره    در كودآبياری

علموی   یمجلوه )علوم و مهندسوی آبيواری   ، ایآبياری قطره

 .0و5(: 0)33، (كشاورزی

و محبوبی، . ح. ، عبداله زاده، غ.، شري  زاده، م.بهبهانی مطل ، م

واكوواوی رفتووار كشوواورزان در پووذيرش فنوواوری . 0357. ر. م

، علووم تورويج و   آبياری تحت فشار در شهرسوتان دشتسوتان  

 .35-013(:0)03آموزش كشاورزی، 
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های نيازمندی. 0353. و جورابلو، م. ، نيک نامی، م.پوركريمی، ب

ای در اسووتان تهووران، هووای آبيوواری قطوورهترويجووی سووامانه

 .300و303 :0پووهش آب در كشاورزی، 

تحليل رضامندی باغداران استفاده كننوده از   .0353. ر. جانباز،  

شوهر،  اعتبارات بانکی آبياری تحت فشار در شهرسوتان قوائن  

 .نامه كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساریپايان

 هوای روش و فنوووری  سازیمدرن ضرورت. 0335. م زاده، حاجی

 حوداقل  با آب پرت با،ی سنتی، كشاورزی كشاورزی؛ كشت

 :در قابووووووووول دسترسوووووووووی. محصوووووووووول

www.siasatrooz.ir/vdcd590o.yt09f6a22y.html،  آخرين

 .0/01/0335: دستيابی

. 0351 .،  جوووان بخووت و. ، ممووو،ئی ،.،  زار  كهنووه شووهری

ی هوا گيری سيسوتن بررسی عوامل مثثر بور پوذيرش و بکوار   

آبيوواری تحووت فشووار از سوووی كشوواورزان مطالعووه موووردی 

اولين كنگره علمی پووهشی توسعه و ترويج شهركهنه شهر، 

 .علوم كشاورزی، منابع طبيعی و محيط زيست ايران

وضعيت آبيواری  . 0357. استان مازندران اد كشاورزیجه سازمان

 .قطره ای استان مازندران، وزارت جهاد كشاورزی

های تحقيو  در  روش .0333. و حجازی، ا. ، بازرگان،  .سرمد، ز

 .انتشارات آگاه. چ هشتن. علوم رفتاری

تورويج و آمووزش كشواورزی،     اصوول . 0331. شعبانعلی فمی، ح

 .انتشارات دانشگاه پيام نور: چاپ دوم

 بهينوه آب  مصورف  مديريت و سازماندهی. 0353. شهرستانی، ح

 و كشواورزی  مهندسوی  نظوام  كشاورزی، فصلنامه بخش در

 .37و10(: 10)00طبيعی،  منابع

 مشواركت  در موثثر  عوامول . 0350 .ا. و كوا می، ر . شيبانی، ب

كواهش   جهوت  آبيواری  نوين هایروش از استفاده در مردمی

 زيسوت، اولوين   محويط  پايودار  توسعه راستای در آب مصرف

 كشواورزی، انجمون   و آب منوابع  هوای چوالش  ملی همايش

 واحود  اسوالمی  آزاد دانشوگاه  ايوران و   زهکشوی  و آبيواری 

 .خوراسگان، اصفهان

، (تيوپ )ای نواری معرفی آبياری قطره. 0351. قربانی نصرآباد، ق

مديريت هماهنگی ترويج كشاورزی، سازمان جهاد كشاورزی 

 .استان گلستان

. و اميدی نج  آبوادی، م . م. ، حسينی، س.خانی فراهانی، نقلی

های مربوط به بررسی عوامل مثثر در پذيرش نوآوری. 0350

-پووهش .رفته توسط كشاورزان كرجهای آبياری پيش سيستن

  .37-13(: 0)1، های ترويج و آموزش كشاورزی

 بررسوی  .0351 .، جيعقووبی  و. ، ماسماعيلی اول ،.ر. ، ممحبوبی

 آبيواری  جديود  هایروش كاربرد پيشبرنده و بازدارنده عوامل

 خراسوان  در بشرويه شهرستان غرب مورد: كشاورزان توسط

 .73و53 (:0)0 آبياری، و آب مديريت مجله نوبی،ج

بر توسعه سوامانه   مثثرعوامل . 0351. و عليپور، ح. ا. محمدی،  

های نوين آبيواری از ديودگاه كارشناسوان جهواد كشواورزی      

های تهران و البرز، نشريه پوووهش آب در كشواورزی،   استان

30(3 :)113-100 . 

مديريت ترويج و امور هماهنگی سازمان جهاد كشاورزی اسوتان  

های ترويج كشاورزی در شهرسوتان  فعاليت. 0351. مازندران

 .وزارت جهاد كشاورزی. شهرقائن

آشونايی بوا اصوول تورويج و     . 0331. و مختاری، ا. مرشدی، ش

اورزی، مووديريت توورويج و مشوواركت مردمووی آموووزش كشوو

 . سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر

 عوامول  بررسی. 0351. و وحدت ادب، ر. ، ايزدی، ن.موحدی، ر

 كشواورزان  بوين  فشوار  تحت آبياری فناوری پذيرش بر مثثر

(: 0)30كشواورزی،   در آب پووهش شهرستان اسدآباد، نشريه

 .037و 311

نقش تورويج در توسوعه   . 0351. و عبدی چيچکلو، س. يادآور، ح

چهارمين كنگره علمی پووهشی توسوعه و تورويج   . كشاورزی
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    Abstract 

The role of agricultural extension educational and the associated personnel involved extension 

and extension agents in increasing felt more than ever before in increasing gardeners’ capabilities, 

especially in water management and use of new irrigation methods. In this regard, this study is 

aimed at investigating the role of extension educational activities on adoption of drip irrigation by 

gardeners in the Qaemshahr County, Mazandaran Province. 20299 gardeners were selected as the 

statistical population of the study, and 248 of them were selected by using the random sampling 

method as the study sample based on Cochran's formula. Data collection was done using a 

researcher made questionnaire composed of two parts of extension (Gardener's attitudes towards 

extension training activities, the status of providing education, the amount of innovations and 

technologies, the amount of communication channels used) and the rate of adoption of drip 

irrigation. The content validity of the questionnaire was confirmed by expert opinions. Also, the 

questionnaire had convergent validity and appropriate reliability based on the average variance 

extracted (0.515 >AVE< 0.718) and composite reliability (0.913 >CR < 0.985). SPSS16 and Smart 

PLS2 software were used to analyze the data. The results obtained from this research study showed 

that extension education has a significant impact on the rate of adoption of drip irrigation by 

gardeners (with path coefficient= 0.616). According to the results obtained from this research 

study, it is recommended that the potential of agricultural extension for adopting drip irrigation 

and the effective use of agricultural water be used by carefully planning. 

Keywords: Agricultural Extension, Adoption, Drip Irrigation. 
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