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 چکیده
 مصرف رب مؤثر های یفناور از استفاده ،کشاورزی آب منابع کاهش درنتیجه و بارندگی کاهش به باتوجه
 هایفناوری رشپذی در ترویجی متغیرهای نقش بررسی هدف با پژوهش این. است ضروری آب درست

 ارتباطی -علی روش با که است کاربردی نوع از حاضر تحقیق. گرفت انجام سمنان استان در آب حفاظت
 هایفناوری پذیرش میزان تحقیق وابستة متغیر و ترویجی هایروش تحقیق مستقل متغیر. گرفت صورت
 انکشاورز از نفر 14000 حدود تحقیق آماری ةجامع. است سمنان استان کشاورزان توسط آب از حفاظت

 مورد ةنمون تعداد ،کوکران فرمول براساس .دارند اسکن مربوطه هایشهرستان در که بودند سمنان استان
 قابل پرسشنامه 212 و یافت افزایش نفر 220 به تعداد این بیشتر دقت برای که شد تعیین نفر 215 نظر

 این که شد استفاده گامبه گام رگرسیون از رویجیت متغیرهای نقش تعیین منظور به. بود بررسی و تحلیل
 را آب حفاظت هایفناوری پذیرش وابستة متغیر واریانس درصد 2/54 تبیین توان درمجموع متغیرها
 حفاظت هایفناوری پذیرش واریانس درصد 4/16 تبیین توان با مشارکتی های روش کارگیری هب .داشتند

 متغیر درصد، 3/25 تبیین توان با وییئوید های فیلم پخش و نمایشی مزارع در ها فناوری از استفاده آب،
 طریق از فناوری کارگیری هب متغیر دو درنهایت و درصد 7/7 با ترویجی مددکاران طریق از آموزش
 ترتیببه درصد 8/4 با مشاوره خدمات های شرکت طریق از آموزش و ترویجی مددکاران با مشورت
 .داشتند آب حفاظت هایفناوری پذیرش در را نقش بیشترین

 
 .آب حفاظت های فناوری ترویجی، عوامل پذیرش، سمنان، استان: کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 مواجه باالیی ریسک با غذایی امنیت و آب منابع امنیت امروزه
 غذای تأمین ،آبی اراضی در تولید پتانسیل به توجه با. اند شده
 بود خواهد متکی بیآ کشت به شدتبه جهان مردم ةآیند

(Ehsani & Khaledi, 2003 .)در که مهمی های بحران از یکی 
 بین زاتنش موضوعی به و کند می تهدید را بشر ،نزدیک ةآیند
 (& Shahroodiاست آب کمبود ،دوش می تبدیل ها ملت

Chizari, 2006) .کمبودها این دالیل ترینمهم از یکی البته 
 (.Qiao et al., 2009) است آب منابع مدیریت نحوة
 وریبهره گرو در آن ةذخیر و آب اتالف کاهش ،بنابراین 

 بینیپیش (.Ehsani & Khaledi, 2003) است آب از استفاده
 میلیارد سه که است این بیانگر ،2035 سال تا جهانی بانک

 کرد خواهند زندگی آبی استرس فرسایطاقت شرایط در نفر
(World Bank, 2009.) 

 خاک، و آب از رویه بی برداری بهره و مناسب مدیریت دنبو
 خروج و خاک شدید فرسایش مانند مشکالتی بروز موجب
 های سیالب شدنجاری تولید، ةگردون از حاصلخیز اراضی

 از برخی محو موجب درنهایت و ها بیابان ةتوسع و ویرانگر
 خاک و فراوان آب. است شده تاریخ طول در بزرگ های تمدن
 مناطق پایدار توسعة در بسزایی نقش و اهمیت خیزحاصل
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 آنچه و یستن کارساز تنهاییبه منابع این وجود اما دارد،
 برداریبهره راستای در صحیح مدیریت اعمال ،دارد اهمیت
. است خدادادی ارزشمند منابع این از علمی و بهینه
 های زیان موجب منابع این از غیراصولی و رویهبی برداری بهره

 حل راه رسد می نظربه و شود می ناپذیر برگشت و ناپذیرجبران
 و کرد جوو جست آن مدیریت ةنحو در باید را آبیکم مشکالت

 در انسانی هایحلراه به توجه با تواند می مدیریتی راهکارهای
 .شود مطرح نوین های فناوری معرفی قالب

 دیج بحران با پیش هاسال از جهان کشورهای از بسیاری
 توسعة و جمعیت افزایش با و اند شده مواجه آب منابع کمبود

 مجموعه این به هم دیگری کشورهای ،اجتماعی و اقتصادی
 آینده در تردیدبی آب نظام مشکالت گفت توان می. پیوندند می

 موضوع. دکن می پیدا بیشتری اهمیت آب و شود می زیادتر
 مختلف عوامل از که است ای پدیده آب منابع مدیریت

 در. پذیرد می تأثیر فنی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،
 ةزمین در بهینه مدیریت مستلزم آب منابع مدیریت نیز ایران

 موقعیت لحاظبه ایران. است آب منابع مصرف و احیا حفاظت،
 محسوب جهان خشکنیمه و خشک مناطق از یکی جغرافیایی

 و خشک کمربند روی ایران شود می گفته کهای گونهبه ،شود می
 زمرة در ما کشور کویرهای و است شده واقع جهان بیابانی
 یازن بنابراین، ؛(Najafi, 2006) است جهان مناطق ترین خشک

 روند بتوان ها آن براساس که آب حفظ هایفناوریکشور به 
 .است ضروری بسیار د،کر مدیریت کشاورزی در را آب مصرف

 ییهافناوری آب حفظ های فناوری ه،شدارائه تعاریف براساس
 انسانی کشاورزی، هایبخش در را آب مصرف هرگونه که هستند

 یا اندازه از بیش مصرف از و کنند می بهینه هابخش سایر یا
. (Vickers, 2002) کنند می جلوگیری طریق هر از آب هدررفت
 با آب مصرف کاهش هرگونه به آب حفظ فناوری در ،همچنین

 اشاره نیز اثربخشی افزایش منظوربه ،مدیریتی مالاع بهبود
 .(Geerts & Raes, 2009; Vickers, 2002) شود می

USEP 2002) )شرح به را آب حفظ هایفناوری اهداف 
 :است کرده بیان زیر

 آینده در آب به دسترسی از اطمینان معنی به: پایداری -
 .ها اکوسیستم تغییر و زیستطیمح تخریب بدون

 انتقال و آب پمپاژ در آن مصرف کاهش و رژیان حفظ -
 این برای برق صدرد 15 تا نواحی برخی در) آن

 (.شود می استفاده فرایند

 تغییر این: آن حفظ رایب آب مصرف های عادت تغییر -
 ممکن که شود می آب انسانی مصارف شامل ها عادت

 های زیرساخت سایر و سدها ایجاد کاهش به است
 .ندک کمک آب انتقال

 و انتخاب طریق از سطح واحد در آب مصرف کاهش -
 .کشاورزی در کشت نوع گزینش

Mengstie 2009)) از  نکردن استفاده دلیل ترین مهم 
 در وری بهره پایین میزان از ناشی را آب حفاظت های فناوری

 .داند می ها فناوری این باالی قیمیت و کشاورزی بخش
 تلقی کشور آب کم هایاستان از یکی سمنان استان

 در مهمی نقش تواند می آب حفاظت های فناوری که شود می
 کشاورزی ةحوز در استان این .ندک ایفا آن ةجانب همه توسعة
 فقط اما ،است دامی و باغی -زراعی فراوان هایمزیت دارای
 آن آبی منابع سایر و رددا جریان آن در دائمی ةرودخان یک

 ،بنابراین ؛است جوی نزوالت یا سارهاچشمه به منحصر
 تواند می آنچه و آب حفاظت هایفناوری صحیح شناخت
 ،شود استان در هافناوری این از استفاده و دریافت موجب

 .دارد استان کشاورزی کیفی و کمی بهبود در مهمی نقش
 سطحی در جوی نزوالت میزان نظر از سمنان استان

 و کشور در ترممیلی 250) کشور بارندگی متوسط از تر پایین
 این برخالف اما دارد، قرار( سمنان استان در مترمیلی 140

 نشده استفاده مناسب ینحوبه موجود آب از ،بارش کاهش
 (Iranian National است درصد 40 حدود آب راندمان و است

(Committee on Irrigation and Drainage, 2005بنابراین، ؛ 
 که است ترویجی عوامل بررسی پژوهش این در اساسی ةمسئل

 پذیرش موجب کشاورزان توسط سمنان استان در تواند می
 .شود آب حفاظت هایفناوری

 تربیت ،بحران این حل در اساسی راهکارهای از یکی 
 بتواند که است هایی فناوری از استفاده و مناسب انسانی منابع

 تحقیق این. ندک استفاده شکل بهترین به موجود آب میزان از
 از هریک نقش و ترویجی -آموزشی عوامل ییشناسا دنبال هب

 .ستها فناوری این پذیرش در هاآن
 یداز د یرشپذ های یهنظر یخیتار سیر الگوها و زمینة در
 :استمطرح شده  زیر موارد (Demeke, 2003)دمک 

 بخش که در است فناوری یک خلق یا بهبود ،پذیرش
 از منظور. است ماعیاجت و یاقتصاد ةتوسع آن هدف کشاورزی

 یفناور یکاز  نکردن یا کردن استفاده یزن یفناور نشر
 ةباز یک یا مشخص زمان در ،ویژه یتوسط کشاورز شده عمومی

 مربوط نظریة ترینمهم ،یرشپذ های یهنظر یر. در ساست یزمان
 یرشعامل پذ ینتر مهم آن که در استنشر  یالگو راجرز به

 سن، مانند کشاورزان هایگییژو نوآوری، هاییژگیشامل و
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 هایآموزش از مندیبهره یزانمزرعه، بعد خانوار، م ةانداز
 از یکی آموزش .است یدر کشاورز تخصص و تجربه و ترویجی

کشاورزان  سازیظرفیت و سازیآگاه بر ناظر پذیرش ارکان
 مطرح هایزانندهبرانگ یا یزشانگ یالگو ،نشر الگوی از بعد. است
 پس. دارد اعتقاد پذیرش هایمشوق و بیرونی ملعوا به که شد

 های یاستس ،هایمتکه ق شدمطرح  یاقتصاد یالگوها ،آن از

را  یعیطب منابع و کشاورزان شخصی هایویژگی گذاری،یمتق
پرداخته  یاجتماع ی. سپس به الگوداند یم مؤثر یرشدر پذ

 هادیدگاه و ها نگرشادراکات،  مانند یییرهاکه بر متغ شود یم
 ترکیبی روش به پایان در و دارند اشاره فناوری پذیرش در

 شخصی هاییژگی)و اجتماعی و اقتصادی متغیرهای شامل
 به دستیابی مزرعه، هایویژگی کشاورزان، و دارانزمین

 و فناوری هایویژگی ترویجی، هایآموزش طریق از اطالعات
 .است شده اشاره( اجتماعی شرایط ساختار

Tabaeiyan et al., (2010) یخیتار یرس فراینددر  نیز 
 طریق از نوآوری ارائة) راجرز نشر نظریةبه  یرشپذ های یهنظر
نظام  یاعضا ینب در و مشخص زمان یک در معین، کانال یک

 نوآوری، هایویژگی بر مبتنی که اند کرده اشاره( یاجتماع
 مانند عواملی و فرهنگی و یزیکیف یطمح ی،فرد یاتخصوص

 یبه رفتارها توجهی بیآن  نقص البته و است تحقیق و یجترو
 یرشدر پذ یاقتصاد یاست. سپس مدل تنگناها یرندهفرد پذ

 اقتصادی منابع کمبود یا نبوداز آن  درمطرح شده است که 
اصالح و یبیمدل ترک ،درنهایت. است شده صحبت پذیرش در

 است. اقتصادی و اجتماعی موارد ترکیب شامل شده
 به رشیپذ بر مؤثر عوامل با مرتبط مطالعات از یبرخ 
 :است ریز شرح

 نیز کامبوج در ها فناوری پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی
 موارد بر جدید فناوری یک هایمزیت مانند عواملی داد نشان
 آسان کاربری جامعه، در پذیرندگان از مناسب تصویر قبلی،

 و نتایج یشنما قابلیت پذیری،مشاهده قابلیت ها،فناوری
 پذیرش در مهمی نقش پذیرش بودنداوطلبانه و ها هتجرب

 مطالبی چنین(. (Richardson, 2009 است داشته ها فناوری
 Doran وSwanson   (2006)مانند دیگر مشابه تحقیقات در

 .است شده تأیید نیز (2006)
 Namara et al., (2007) پذیرش دربارة خود مطالعة در نیز 

 های آموزش ،یارانه ةارائ آسیا، در خاک و بآ هایرهیافت
 ةزنجیر تأمین در خصوصی بخش مشارکت تشویق ترویجی،

 تقویت و هزینهکم های فناوری بر تمرکز و نهاده و مالی
 .دانستند ثرؤم پذیرش در را دولتی تحقیقات

(Emden et al., 2008) کارگیری هب مانند عواملی یزن 
 زودبازده، محصوالت کشت شخم، بدون یا عمقکم شخم

 ةعرض تولید، در مشارکت ترویجی، هایفعالیت در شرکت
 و مروجان توسط رسیده تأیید به اطالعات ها،فناوری

 را یادگیری و دانش محوریت با هایفناوری و نمونه کشاورزان
 .اند دانسته مؤثر استرالیا در حفاظتی شخم پذیرش در

 رضایت تولید، ةهزین زانمی اینترنت، کاربرد و ارگانیک کشت
 هایفناوری پذیرش در نیز آن مشکالت کاهش و بازار از

 .(Khledi et al., 2010) اند بوده مؤثر کشاورزی
(Zhou et al., 2008) مؤثر عوامل» عنوان با ای درمطالعه 

 تجربة نقش به «چین در آب حفاظتی هایفناوری پذیرش بر
 در عضویت موزش،آ قبلی، هایفناوری پذیرش از مثبت

 .داشتند اشاره پذیرش در باالتر درآمد و ترویجی هایفعالیت
(Mangisoni 2006) های سیستم پذیرش بر مؤثر عوامل 

 در شرکت اطالعات، به دسترسی میزان را فشار تحت آبیاری
 با بیشتر ارتباط و ترویجی -آموزشی های برنامه و ها کالس
 Nortonتحقیقات در نتایج ینا .داند می کارشناسان و نامروج

et al., (1997)، (2000) Walker و arsh & Pannel  (2001) 
 .است شده مطرح نحوی به نیز

Anderson & Feder 2002)) ترویج ای توسعه هاینقش 
 کشاورزان، به اطالعات انتقال شامل را کشاورزی توسعة در

 آموزش ،ها ینگرآینده و اهداف تعیین در کشاورزان سازیتوانا
 از گیریبهره ،کشاورزی ةتوسع در بهتر تصمیمات اتخاذ در

 نوین های نهاده به دسترسی ،یافتهبهبود هایوریافن و ها نهاده
 .دانند می خطر پذیرش و درک به کمک و

 بر مؤثر عوامل در Fadare et al., (2010) مطالعات در
 های شیوه و ترویج عامالن نقش بر ،ذرت کشت پذیرش
 .است شده تأکید کاران ذرت آموزش
 یجبر نقش ترو یزن (Oladele & Tekena 2010) یقتحق در

 تأکید یکارگان یکشاورز بازاریابی توسعةآن در  هایروش و
 شده است.

 تحلیل ینةزم در (Afrakhteh et al., 2015) یقتحق در
 و مروجان نقش بر ،آب هاییفناور یرشبر پذ مؤثرعوامل 

 .است هشد تأکید یجیترو یشارکتم هایروش
 ةانداز مانند عواملی  ,.Alufah et al (2012) تحقیق در

 ةنحو زمینةخاک، آموزش در  یشمزرعه، درک مشکل فرسا
 مالکیت و نیاز به اعتبارات مورد یدسترس یش،کنترل فرسا

 دارد. یرتأثخاک  یشفرسا هایفناوری پذیرش در اراضی

 سن، مانند عواملی (Dinpanah & Abdi 2015) تحقیق در
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 تعداد درختان، سن تولید، میزان باغ، مساحت میزان تجربه،
 موقعیت فایده، –هزینه بررسی ،مروجان با ارتباط درختان،
 .دارد نقش ای قطره آبیاری پذیرش در اقتصادی و اجتماعی

 های یفناور یرشپذ در (Forson 1999) یدگاهد از
 یجی،ترو یها آموزشسن،  مانند یخاک عواملو  آبحفاظت 

 شرایط با فناوری تطبیق ،یکشاورز به انجام کار یلتما یزانم

 یزانمحدود، م یریخطرپذ کشاورز، اقتصادی و اجتماعی
 اند یرفتهپذ راخاک  حفاظت آب و یهایکه فناور ییهاینزم
 نقش دارند. یتعداد کارگران زراع و

 هایویژگی مانند زیادی عوامل ،شده مطالعه سوابق براساس
 اقتصادی، اجتماعی، موقعیت فناوری، هایویژگی فردی،

 در ،یسازآگاه و ترویجی منابع با ارتباط تولیدی، واحد مساحت
 زمینة در محدود منابع برخالف. دارند نقش هافناوری پذیرش

 جایگاه به تحقیقات اکثر در ،ترویجی –آموزشی هایروش
براین. است شده یدتأک آن ةادام و پذیرش امر در آموزش

 ای رسانه کالسی، انواع به را ترویجی هایروش توان می ،اساس
 هایرسانه و ییالگو –نمایشی مشارکتی، ،(تلویزیون و ویراد)

 .دکر بندیطبقه ترویجی های هنشری و مکتوب
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 تحقیق نظری چارچوب. 1 شکل

 

 تحقیق روش

 ارتباطی -علی نیز روش رنظ از و کاربردی حاضر تحقیق نوع
 پذیرش بر مؤثر ترویجی عوامل زیرا ؛است( رگرسیونی)

 استان کشاورزان دیدگاه از را آب از حفاظت هایفناوری
 منظور به که تحقیق این ةوابست متغیر. کند می بررسی سمنان
 میزان شود، می بررسی آن در مستقل متغیرهای نقش تعیین

 مستقل متغیرهای و بود آب از حفاظت هایفناوری پذیرش

 درمورد وییئوید هایفیلم پخش) ترویجی هایروش شامل
 مزارع از بازدید نمونه، کشاورزان آب، حفاظت هایفناوری
 مروجان) اطالعاتی منابع و ارتباطی هایکانال ،(نمونه

 ةجامع. بود( آشنایان و همکاران باتجربه، کشاورزان کشاورزی،
 ندبود سمنان استان کشاورز 14000 حدود تحقیق این آماری

 توزیع استان این هایشهرستان در 1 جدول شرحبه که
 .اند شده

 
 تحقیق آماری جامعة توزیع .1 جدول

 نمونه تعداد کشاورز تعداد شهرستان ردیف
 25 1600 گرمسار 1
 22 1380 آرادان 2
 33 2125 سمنان 3
 18 1150 شهر مهدی 4
 49 3100 دامغان 5
 73 4600 ودشاهر 6

 220 13955 جمع 

 حفاظت هایفناوری پذیرش
 آب

 هارسانه طریق از سازیآگاه
 -ترویجی هایکالس

 آموزشی

 مشارکتی آموزشی هایروش
 –الگویی هایروش

 ایمشاوره

 ترویجی مکتوبات و هانشریه نمایشی هایروش
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 ایهمطالع از پس ،تحقیق نمونة حجم تعیین منظور به
مشخص و پیشوا شهرستان کشاورزان از نفر 30 بر مقدماتی

 ،(پذیرش) تحقیق ةوابست متغیر براساس جامعه واریانس شدن
 :شد استفاده زیر صورتبه کوکران فرمول از

(1)                 ( )

( )

N ts
n

Nd ts




2

2 2
 

/ /  / / /n      14000 3 842 0 278 68 6 1 002 214 73 
N = نفر 14000 یآمار ةجامع حجم 

t = 96/1 

 = S
 پذیرش متغیر واریانس  2278/0

 = d
2
 اعتماد حدود 0049/0 

 شد تعیین نفر 215 نظر مورد ةنمون تعداد ،فرمول براساس که
 که یافت افزایش نفر 220 به تعداد این بیشتر دقت برای و

 انتخاب برای. بود بررسی و تحلیل قابل پرسشنامه 212
 متناسب ای طبقه گیری نمونه روش از تحقیق های نمونه

 .شد استفاده (مختلف های شهرستان براساس)
 بخش هفت از که بود ای پرسشنامه اطالعات آوری جمع ابزار
 16 شامل و بود هشد تشکیل تحقیق اهداف براساس مختلف

 مربوط گویه 10 و آموزشی -ترویجی هایفعالیت با مرتبط ةگوی
 با که است بوده آب حفاظت هایفناوری پذیرشسنجش به

به. شدند بررسی( زیادخیلی تا کمخیلی ،5 -1) لیکرت طیف
 اختیار در تحقیق ابزار ظاهری، و ییمحتوا ییروا بررسی منظور

 نظر مورد اصالحات و گرفت قرار مربوطه خبرگان و متخصصان
 از نیز ییپایا تعیین برای .گرفت صورت ابزار روی هاآن

 که شد استفاده مقدماتی آزمون در شدهتکمیل هایپرسشنامه
 :است 2 جدول شرحبه پرسشنامه یاجزا ییپایا ضریب

 پرسشنامة وابستة متغیر برای کرونباخ آلفای ضریب
 متغیر برای مقدار این. آمد دست به ددرص 5/91 مذکور
 اطالعات. شد محاسبه درصد 1/89 ترویجی های روش
 با) استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در شده آوری جمع

 .شد تحلیل و تجزیه( SPSS 19 آماری افزارنرم از استفاده
 

 بحث و نتایج
 حفاظت هایفناوری از کشاورزان آگاهی متغیر فراوانی توزیع

 هافناوری این از پاسخگویان از( 9/42) نفر 91 داد اننش آب
 .دارند کمی آگاهی

 

 پرسشنامه یاجزا کرونباخ آلفای ضریب .2 جدول

 متغیرها کرونباخ آلفای ضریب

 ترویجی های روش 891/0

 آب حفاظت هایفناوری پذیرش 915/0
 

 آب حفاظت هایفناوری از کشاورزان آگاهی فراوانی توزیع. 3 جدول
 تجمعی درصد درصد فراوانی آب حفاظت هایفناوری از کشاورزان آگاهی

 - - - کم بسیار
 9/42 9/42 91 کم

 2/71 3/28 60 متوسط حد در
 4/85 2/14 30 زیاد

 100 6/14 31 زیاد بسیار
 - 100 212 جمع

 

 فرد ترین جوان بود، سال 47/ 6 پاسخگویان سنی میانگین
 با ،کار سابقة بیشترین. داشت سال 72 فرد ترین مسن و سال 20

 درصد 4/51 که دارد قرار سال 30-21 گروه در نفر 109
 سال 8/26 کاری سوابق میانگین. شوند می شامل را پاسخگویان

 .است پاسخگویان نزد زیاد سوابق و باال تجربة بیانگر که است
  گروه در 1392 سال در کشاورزان درآمد بیشترین 

 قرار( کل از درصد 4/43 نفر، 92) ریال میلیون 80 -1/60

 1) ریال میلیون 20 تا گروه به نیز درآمد میزان کمترین. دارد
( درصد 7/4) نفر 10 آنکه ضمن. دارد تعلق( درصد 5/0 ،نفر
( درصد 8/28) نفر 61 از بیش. اندنداده پاسخی پرسش این به
 از نفر 106. ندندار مناسبی تحصیالت سطح پاسخگو جامعة از

 درصد 48 حدود که دارند باالتر و دیپلم مدرک پاسخگویان
 نیز تحصیالت سطح مد شاخص. شوند می شامل را جامعه
 .است ییابتدا تحصیلی مقطع
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 مطالعه مورد کشاورزان یفرد یهایژگیو یفراوان عیتوز. 4 ولجد

 فردی هایویژگی طبقات (نفر) فراوانی درصد تجمعی درصد

9/0 

7/5 
25 

9/67 
5/90 

100 

9/0 

8/4 
3/19 
9/42 
6/22 
5/9 

2 
10 
41 
91 
48 
20 

 سال 20 تا
 21 ـ 30
 31 ـ 40

 41 ـ 50

 51 ـ 60

 سال 60 از باالتر

 تعداد -کشاورزان سن
 نفر212 اسخگویانپ

 20=کمینه
 72=بیشینه

 8/21=معیار انحراف
 6/47=میانگین

1/7 
9/34 
3/86 
3/95 

100 

1/7 
8/27 
4/51 

9 
7/4 

15 

59 
109 
19 
10 

 سال 10 تا
20-11 
30-21 
40-31 

 باال به سال 41

 تعداد -کشاورزی ةسابق
 نفر 212 پاسخگویان

 60= بیشترین 1=کمترین
 8/26= معیار انحراف

 8/22 =میانگین

5/0 
3/11 
2/29 
6/72 
3/95 

100 

5/0 
8/10 
9/17 
4/43 
7/22 
7/4 

1 
23 
38 
92 
48 
10 

 ریال میلیون 20 تا
 1/20 ـ 40
 1/40 ـ 60
 1/60 ـ 80

 باال به میلیون 80 از
 پاسخ بی

 تعداد -کشاورزان درآمد میزان
 نفر212 پاسخگویان

 ریال میلیون 17 =کمترین
 ریال میلیون 500= بیشترین

 8/20097= معیار انحراف
 3/73 =میانگین

1/7 
8/28 
9/38 
1/50 
2/71 
4/92 
1/98 

100 

1/7 
7/21 
1/7 
1/14 
2/21 
2/21 
7/5 
9/1 

15 
46 

 سواد بی
 ابتدایی
 سیکل

 دبیرستان
 دیپلم

 دیپلم فوق
 باالتر و لیسانس
 پاسخ بدون

 تعداد -تحصیالت سطح
 نفر212 پاسخگویان

 ابتدایی: مد

15 
30 
45 
45 
12 
4 

 
 درمورد وییئوید هایفیلم پخش کشاورزان، دیدگاه از

 کشاورزان توسط فناوری کارگیری هب آب، حفاظت هایفناوری
 شخصی مزرعة در فناوری انجام نمونه، مزارع از بازدید نمونه،

 پذیرش زمینة در نمایشی مزارع در هافناوری از استفاده و
 در را یتاولو بیشترین ترتیب به آب حفاظت هایفناوری

 هایفناوری پذیرش برای ترویجی –آموزشی های روش
 از اطالعات کسب نیز اولویت آخرین. دارند آب حفاظت

 .است ترویجی مددکاران
 پذیرش با تحقیق رهایمتغی بین همبستگی آزمون در
 متغیرهای بین دهد می نشان ها یافته آب، حفاظت های فناوری
 نشریات ارائة کارشناسان، از ای مشاوره خدمات دریافت

 طریق از آموزش محلی، رهبران طریق از آموزش ترویجی،

 شخصی مزرعة در فناوری انجام و مشاوره خدمات های شرکت
 آب محافظ های فناوری پذیرش متغیر با درصد، 95 سطح در

 در شرکت متغیرهای برای. دارد وجود مستقیم دار معنی رابطة
 درمورد ویدئویی های فیلم پخش ترویجی، -آموزشی های کالس

 کشاورزان توسط فناوری کارگیری به آب، حفاظت های فناوری
 طریق از آموزش نمایشی، مزارع در ها فناوری از استفاده نمونه،

 سطح در مشارکتی های روش کارگیری به و ترویجی مددکاران
 معرفی متغیرهای بین. دارد وجود دار معنی رابطة درصد 99

 مزارع از  بازدید تلویزیونی، و رادیویی های برنامه در ها فناوری
 طریق از آموزش و خصوصی بخش طریق از آموزش نمونه،
 ای رابطه تحقیق، وابستة متغیر با اینترنت و الکترونیکی منابع

 .نشد مشاهده
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 آب از حفاظت هایفناوری پذیرش بر مؤثر ترویجی -آموزشی عوامل بندی اولویت. 5 جدول

 رتبه تغییرات ضریب معیار انحراف میانگین آب زا حفاظت هایفناوری پذیرش بر مؤثر ترویجی -آموزشی عوامل
 1 22/0 95/0 3/4 مشارکتی های روش کارگیری هب

 2 25/0 1 4 آب حفاظت هایفناوری درمورد وییئوید هایفیلم پخش
 3 282/0 1/1 9/3 نمونه کشاورزان توسط فناوری کارگیری هب

 4 324/0 2/1 7/3 نمونه مزارع از بازدید
 5 342/0 3/1 8/3 شخصی مزرعة در اوریفن کارگیری هب

 6 359/0 4/1 9/3 نمایشی مزارع در هافناوری از استفاده
 7 371/0 3/1 5/3 محل اسالمی شورای طریق از اطالعات انتقال

 8 372/0 45/1 9/3 مشاوره خدمات های شرکت
 9 375/0 2/1 2/3 آموزشی هایکالس برگزاری

 10 382/0 3/1 4/3 محلی رهبران
 11 394/0 34/1 4/3 تلویزیونی و رادیویی های برنامه در هافناوری معرفی

 12 4/0 4/1 5/3 کارشناسان از ای مشاوره خدمات دریافت
 13 419/0 3/1 1/3 نظر مورد های فناوری زمینة در ترویجی نشریات ارائة

 14 441/0 5/1 4/3 خصوصی بخش
 15 471/0 6/1 4/3 ترویجی -آموزشی هایکالس در شرکت
 16 536/0 5/1 8/2 ترویجی مددکاران از اطالعات کسب

 
 آب حفاظت هایفناوری پذیرش میزان با مستقل متغیرهای بین همبستگی رابطة بررسی. 6 جدول

 r P اول متغیر

 001/0 233/0** ترویجی -آموزشی هایکالس در شرکت

 آب حفاظت هایفناوری درمورد وییئوید یهافیلم پخش
**419/0 000/0 

 560/0 047/0 تلویزیونی و رادیویی های برنامه در هافناوری معرفی

 055/0 132/0 نمونه مزارع از بازدید

 010/0 207/0* کارشناسان از ای مشاوره خدمات دریافت

 001/0 231/0** نمونه کشاورزان توسط فناوری کارگیری هب

 001/0 201/0* نظر مورد های فناوری زمینة در ترویجی نشریات ئةارا

 000/0 421/0** نمایشی مزارع در هافناوری از استفاده

 890/0 -010/0 خصوصی بخش طریق از آموزش

 ترویجی مددکاران طریق از آموزش
**330/0 000/0 

 034/0 190/0* محلی رهبران طریق از آموزش

 036/0 186/0* مشاوره خدمات یها شرکت طریق از آموزش

 492/0 087/0 اینترنت و الکترونیکی منابع طریق از آموزش

 033/0 191/0* شخصی مزرعة در فناوری انجام

 000/0 428/0** مشارکتی های روش کارگیری هب

  01/0 سطح در داری معنی**   05/0 سطح در داری معنی*             
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 متغیرهای از هریک نقش تعیین منظوربه ،مرحله این در
 متغیرهای آب، حفاظت هایفناوری پذیرش میزان در ترویجی
 معادلة وارد گام به گام شیوة به دارشده معنی مستقل

. است زیر های جدول شرحبه هنتیج که شدند رگرسیونی
 ییغیرهامت شده،محاسبه تعیین ضریب و باال جدول براساس

 درصد 2/54 تبیین توان شدند، تحلیل وارد تحقیق این در که

(542/0=R2 )هایوریافن پذیرش میزان به مربوط تغییرات 

 عوامل وابستة متغیر واریانس درصد 8/47 و دارند را آب
 .اند نشده تبیین تحقیق این ةشدتعریف متغیرهای توسط

 

 آب هایفناوری پذیرش میزان در مستقل رهایمتغی نقش. 7 جدول

 B S.E Beta t P متغیر عنوان

 000/0 631/7 - 421/1 132/13 مبدأ از عرض
 000/0 459/6 391/0 097/0 379/0 مشارکتی های روش کارگیری هب

 001/0 102/6 336/0 100/0 329/0 نمایشی مزارع در هافناوری از استفاده
 003/0 421/5 331/0 104/0 317/0 ییوئدیو یهالمیف پخش

 010/0 259/4 288/0 110/0 275/0 نمونه کشاورزان توسط یفناور یریکارگهب
 018/0 306/4 189/0 125/0 167/0 ترویجی مددکاران طریق از آموزش
 038/0 842/3 172/0 134/0 143/0 مشاوره خدمات های شرکت طریق از آموزش

 ** 78/32 F = 473/0 R
2
 Adj= 542/0 R

2
 = 736/0 R = 

 (زیاد خیلی تا کم خیلی از سطحی پنج لیکرت صورت به سنجش طیف)

 
 که است متغیری اولین مشارکتی های روش کارگیری هب

 4/16 تبیین توان ییتنهابه و شد وارد گامبهگام رگرسیون در
 عهده بر را آب حفاظت هایفناوری پذیرش واریانس درصد

 مزارع در هافناوری از استفاده تغیرهایم ،دوم گام در. دارد
 شد رگرسیون فرایند وارد وییئوید هایفیلم پخش و نمایشی

 واریانس درصد 3/25 تبیین توان هم با نیز متغیر دو این که
 کارگیری هب متغیر دو نیز سوم گام در. ندشتدا را وابسته متغیر

 و( درصد 7/7) آموزش ةنمون کشاورزان توسط فناوری
 از فناوری کارگیری هب متغیر دو نیز چهارم گام در یتدرنها

 طریق از آموزش و ترویجی مددکاران با مشورت طریق
. ندشد فرایند وارد( درصد 8/4) مشاوره خدمات های شرکت

 واریانس درصد 2/54 تبیین توان درمجموع متغیرها این

. داشتند را آب حفاظت هایفناوری پذیرش وابستة متغیر
 :است زیر شرح به رگرسیونی خط معادلة
(2)            Y  X X xn   1 2 

   X / X / X ( / ) X ( / )

X ( / ) X ( / ) Y

  

  

6 5 4 3

2 1

172 0 189 0 288 0 331 0

336 0 391 0
 

X سمنان استان در آب حفاظت هایفناوری ذیرشپ = Y 
 = β معادله یبش

 = X1 گرانهتسهیل –شارکتیم های روش کارگیری هب

 X2=  نمایشی مزارع در هافناوری از استفاده
 X3 = ویدیویی هایفیلم پخش

 X4 = نمونه کشاورزان توسط فناوری کارگیری هب

 X5 = ترویجی مددکاران طریق از آموزش
 X6 = مشاوره خدمات های شرکت طریق از آموزش

  

 -شیآموز هایروش سمنان استان در داد نشان نتایج
 ییسزاب نقش عملیاتی و مشارکتی هایروش ویژه هب ترویجی

 توسط آب حفاظت هایفناوری پذیرش به رسیدن در
 انتخاب ،نمایشی مزارع از بازدید. کند می ایفا کشاورزان
 از کارگاهی و مشارکتی ةشیو به هاکالس و نمونه کشاورزان

 تحقیقات در که است تحقیق این در شدهتأیید موارد
Asiabaka (2006)،(2001) Ommani & Chizari ،  (2007) 

Karbasioun et al.وMuyanga & Jayne    (2006) ییدتأ 
 .است شده

 اعتماد تواند می کشاورزان مزارع سطح در هافناوری اجرای
 و دهد افزایش را آب حفاظت نوین هایفناوری به کشاورزان

 نتایج. باشد داشته هافناوری این پذیرش در مهمی نقش
 & Norton et al. (1997)،(2000) Walker ، Marsh تحقیقات

Pannel (2001) کنند می حمایت موضوع این از نیز. 
 ،وییئوید های فیلم کارگیری هب داد نشان تحقیق نتایج 

 کارگیری هب ویژه هب و کشاورز خود توسط فناوری کارگیری هب
 یطشرا به نزدیک آموزشی نیروهای و ترویجی مددکاران

 جدید هایفناوری پذیرش در ،ترویجی مددکاران مانند کشاورز
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 استان کشاورزان البته. دارند مهمی نقش آب حفاظت مانند
 به آن از پس و مشارکتی هایروش به را اولویت بیشترین

 با یافته این که اندداده اختصاص ییالگو و نمایش های روش
 Wielinga،(2003) Tripathi ، (2006) (2000) تحقیقات نتایج

Asiabaka، (2008) Anderson، Malek Mohammadi  
 .دارد تطبیق  .Karbasioun et al (2007)و (2004)

 توسط کشاورزی بخش به هاوریافن انتقال و عرضه 
 های فناوری پذیرش در را نقش کمترین ،ایمشاوره های شرکت

 نتایج با یافته این. اند دهکر ایفا سمنان استان در آب حفاظت
 Anderson ، (2005) Gebrekidan et al.,، (2006)(2006)تحقیق

Doran  (2001) و Ommani & Chizari  دارد تطبیق. 
 

 گیری نتیجه

 به که ای ترویجی و آموزشی یهاروش تحقیق نتایج براساس
 نمایشی -عملیاتی صورت به یا پذیرد می انجام مشارکتی شیوة

 پذیرش در ثرتریؤم نقش ،گیرد می صورت مزرعه در
 .نندک می ایفا آب حفاظت های فناوری

 

 پیشنهادها

 تحقیق این استنباطی و توصیفی های یافته براساس
 :شود می ارائه زیر یاهپیشنهاد
کشاورزان  شدمشخص  ،یفیآمار توص جینتا مطابق -

 یهایفناور ژهیوهب ،هایاز فناور یاطالع چندان
و  جیترو دهد یم نشان مهم نیو ا ندنداشت یتیریمد

 یسازرا در آگاه خود ةفیوظ یآموزش ینهادها
 شنهادیپ ن،یبنابرا ؛اند نکرده فایا یخوبکشاورزان به

در  ها آن از یسازآگاه و ها یفناور نیا یمعرف شود یم
 .ردیقرار گ یجیترو یها برنامه تیاولو

کشاورزان  مورد نظر یا یآموزش یهاروشاز  یبرخ -
 زانیربرنامه ژه،یو لیدالهب ،که در حال حاضر است

 یهامانند روش ؛کنند یمتوجه  آن بهکمتر  جیترو
 نیادوطرفه که  یهااز مزارع و روش دیبازد ،یمشارکت

بخش  یانسانمنابع  یسازبر توانمندیمبتنها روش
توان  شیافزاو  شتریب یریپذتیمسئولو  یکشاورز

 ریتأثو  است یا منطقهمشکالت  ها در غلبه بر آن
 یکشاورز نینو یهایفناور رشیپذ شیبر افزا یمهم

زا تیخالقکه  ییهاروش ازاستفاده  ن،یبنابرا ؛دارد
 یبرگزار ایمشارکت  بریمبتن یهاروش مانند ؛باشند

 .شود یم شنهادیپراستا  نیادر  یمشورت یها نشست

حفاظت  یهایفناور درمورد ییوئدیو یهالمیف پخش -
کشاورزان  و کند یم فایا رشیدر پذ یآب نقش مهم

را با  آن یکارآمد ،ینوآور یاجرا دارند قبل از لیتما
 یها روش یریکارگهب ن،یبنابرا ؛نندیچشم خود بب

 یاجرا قةیطر شینما ای لمیف پخش مانند شینما
 .شود یم شنهادیپ ینوآور

نشان  یدر مزرعه شخص یبه انجام فناور اعتقاد -
است  دهیچیپ اریبس رشیپذ ندیفرا یکه اجرا دهد یم
 یابعاد مختلف از کارآمد و ایزوا از دیکشاورزان با و
 شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا ؛مطمئن شوند ینوآور کی

 را هاشیاندرکاران با حوصله مقدمات انجام آزمادست
 روستا فراهم کنند. در هر

 کند یم مشخص به حفاظت آب انیپاسخگو نگرش -
را درک  آن تیریمد آب و تیکه کشاورزان اهم

 لیتماآب  تیریمد یکشاورزان برا ن،یبنابرا ؛کنند یم
درصورت وجود  رایز ،نکته مهم است نیا دارند و

انجام  ترعیسر مطلوب بهتر و راتییتغ ،هاآندر  لیتما
به گسترش  شود یم شنهادیپ ،جهیدرنت .دریگ یم

 ةنحو نةیزم مهارت کشاورزان در سطح دانش و
 ن پرداخته شود.محافظت از آ ایآب  تیریمد

به مددکاران  یادیاعتماد ز اعتقاد و کشاورزان -
 نیا وند راد یکشاورز ةمشاور یهاشرکت و یجیترو
حفاظت  یها یفناور رشیپذ در یبخش سهم مهم دو

 نیاز وجود ا دیبا ن،یبنابرا ؛آب در استان سمنان دارند
استفاده  هایفناور رشیپذ ةدر توسع یبوم یروهاین

افراد ارائه  نیالزم را به ا یجیترو یهاد و آموزشکر
 .ابندی قیمحوله توف فیداد تا در انجام وظا

 عرضة در کشاورزان دادندخالت و مشارکت جلب -
مهم  یفرهنگ -یاجتماع یرهایاز متغ یکی زین یفناور

 ؛شود یمحفاظت آب محسوب  یهایفناور رشیدر پذ
م در تما شود یم هیاندرکاران توصبه دست ن،یبنابرا

 از مشارکت و یانتقال فناور و دیتول ،یمراحل طراح
 .نندک استفاده کشاورزان یفکرهم

 منابع کسب خبر نیترمهم از یکیباتجربه  کشاورزان -
 ن،یبنابرا ؛اند شدهمطرح  گریکشاورزان د یبرا

 نیاطالعات به ا ةارائ نةیدر زممناسب  یزیر برنامه
 یمعرف وارائه  یبراها با آن یهماهنگ کشاورزان و

در  ها برنامه نیا تیموفق موجب است ممکن ها ینوآور
 .شود رشیپذ
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