
 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 
 292-221/ صفحات 9011سال /   0 شماره  03جلد  

 

 پایدار  کشاورزی توسعهدر  آبیاری نوین های سیستم بکارگیری بر موثر عوامل

 )مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی(

 

 3، اسماعیل پیش بهار2، جواد رستمی*1شاپور ظریفیان

 

 71/76/99تاریخ پذیرش:    62/9/99تاریخ دریافت:  

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستائی،-1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز کارشناس ارشد، گروه ترویج و توسعه روستائی،-6

 ، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزدانشیار-3

  Email: zarifian@tabrizu.ac.ir*مسئول مکاتبه: 

 

 

 چکیده

در پایدار توسعه کشاورزی  درسیستم های نوین آبیاری  شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری : هدف تحقیق،اهداف 

 روستاهای شهرستان بستان آباد بود.

روستای شهرستان بستان آباد  33کشاورز صاحب زمین زراعی آبی در 79299آماری تحقیق جامعه : ها مواد و روش

و با روش نمونه گیری مرحله ای انتخاب شدند. داده  نفر محاسبه 661حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،  بودند و

ای آزمون فرض های تحقیق باتوجه بود. بر 17/0های تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شد که ضریب پایائی آن در حد 

 به اسمی دو وجهی بودن مقیاس متغیر وابسته از مدل رگرسیون الجیت استفاده شد. 

درصد  92درصد پاسخگویان با مشکل کمبود آب در حد زیاد و خیلی زیاد مواجه بودند.  12نتایج تحقیق نشان داد : هایافته

یاد و خیلی زیاد در افزایش محصول و کاهش مصرف آب کشاورزی تاثیر کشاورزان معتقد بودند که این فناوری در حد ز

 درصد کشاورزان مورد مطالعه آبیاری تحت فشار را پذیرفته و بکار گرفته بودند.  79دارد.  حدود 

تحلیل رگرسیون الجیت نشان داد متغیرهای: نوع منبع آب، قابل مشاهده بودن اثرات فناوری، نگرش کشاورز : نتیجه گیری

نسبت به مشکل کمبود آب، میزان وام بانکی، نوع مالکیت منبع آب، نوع شغل، وضعیت خدمات پس از فروش، سطح مالکیت 

درصد  37این متغیرها حدود  .ژگی های فناوری اراضی، شرکت در کالس های ترویجی و میزان اگاهی کشاورز از وی

   تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.
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Abstract 

Background and Obgective: The research goal was identification the factors affecting the use of 

modern irrigation systems for sustainable agricultural development in rural areas of Bostan Abad city.  

Materials and Methods: The statistical population of the study was 19688 farmers on 43 villages of 

Bostan Abad city. The sample size was determined, 227 farmers by using Cochran formula and were 

selected by Sampling stage method. Data collected by a questionnaire with reliability coefficient 0.75. 

According to the nominal scale of dependent variable, Logit regression model was used to test the 

research hypotheses. 

Results: The results showed that 76% of respondents had high water scarcity problem. Eighty-six 

percent of the farmers believed that the technology would increase crop yields and reduce agricultural 

water use. About 58 percent of farmers accepted pressure irrigation. 

Conciusion: Logit regression analysis showed variables: source of water, visibility of technology 

effects, the farmer's attitude, the amount of the loan, water ownership, employment, services, land 

water, extension class and  farmer  awareness of the technology have significant impact on the 

adoption of technology. These variables explained about 35% of the variance changes in the 

dependent variable. 

 

Keywords: Adoption, Agricultural Extension, Irrigation System, Logit Regression, Sustainable 

Agriculture. 

 

 مقدمه  

دستیابی به اهداف توسعه های اخیر در دهه      

خشکسالی و  بحرانکشاورزی پایدار در ایران به علت 

آبی به ویژه در بخش کشاورزی که یکی از  کم

با مشکل شود کنندگان عمده آب محسوب میمصرف

ایران بیش از بخش کشاورزی  .است،جدی مواجه شده 

کند که این میزان درصد آب کشور را مصرف می 90

درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی آب  66 ،مصرف

در بخش کشاورزی است و طبق گزارش سازمان 

خواربار جهانی)فائو( راندمان آبیاری کشاورزی در 
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درصد  30ایران که طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی 

از نظر اقلیمی، اجتماعی است، از کشورهای مشابه خود 

و اقتصادی از قبیل هند، چین، مصر، سوریه، پاکستان، 

عربستان، ترکیه و حتی لیبی هم کمتر است که این شرایط 

 بازگیر) آبی را برای کشور رقم زده استبحران کم

6077). 

برای رسیییدن به اهداف کشییاورزی پایدار  بنابراین 

بهینییه  بکییارگیری راهبردهییای مختلت جهییت مییدیریییت

وی آن مصییرف آب کشیییاورزی و افزایش سیییطح بهره 

رسید و دولت هم در سالهای اخیر از  ضیروری بنظر می 

چنین راهبردهیائی بیه شیییکلهای مختلت از نظر مالی و   

چنانچه به جای  نماید.تسیییهیالتی و فنیاوری حمایت می 

وری آب)کیلوگرم راندمان آبیاری به معیار صییحیح بهره

زای مصرف یك متر مکعب آب( محصول تولید شده به ا

توان از آب موجود بییه نحو موثرتری توجییه شیییود، می

برداری نمود. کشییورهایی که سییرانه آب آنان بیش بهره

از ایران است، در چند دهه اخیر تالش بسیاری در تامین، 

اند. تنوع ذخیره، انتقال و مصییرف بهینه آب به خرد داده

زمییانی نزوالت اقلیم و پراکنش غیریکنواخییت مکییانی و 

آسییمانی خود به مشییکالت تامین آب و آبیاری در ایران 

بییایسیییت چنیدین برابر  افزایید، لیذا کوشیییش مییا می  می

کشیییورهایی باشییید که مشیییکالت کمتری در این زمینه  

هییای انتقییال آب و دارنیید. تیغیییییر و اصیییال  روش    

تواند ما را در استفاده آبیاری)سیطحی و تحت فشار( می 

دود آب یاری کند. یکی از راهیییییکارها بهینه از منابع مح

در جهت مقابله با این مسیییایل، اشییییییاعه فنیییاوری های 

نوین آبیاری در میان کشییاورزان می باشیید. زیرا عالوه 

های با بر اراضییی مسییطح، آبیاری تحت فشییار در زمین

تواند بکار رود. با توجه به وضیییع توپوگرافی متغیر می

توان ی تحت فشییار نمیهای آبیارموجود، دیگر به روش

های به چشم تزئین و تجمل نگریست، بلکه در کنار روش

بایسییت با در نظر گرفتن نوع خاو و کارآمد سیطحی می 

را انتخاب  نوینهای مناسیییب آبیاری گیاه یکی از روش

فناوری نوین اسییتفاده از سیییستم  (.6003)ولیزاده،  کرد

هیای آبییاری تحت فشیییار، نوآوری در کشیییاورزی به    

حسیاب می آید که باید ضییمن سییازگار بودن با شرایط  

منطقه ای، محلی و مسایل فنی، مورد پذیرش کشاورزان 

 و مدیران مزرعه قرار گیرد.  

آبیاری به روش هایی نوین به طور کلی سیستم های     

گفته می شود که آب را توسط لوله و تحت فشاری بیش 

 د. آبیاریاز فشار اتمسفر در سطح مزرعه توزیع می کنن

های دو نمونه از فناوریتحت فشیییار بارانی و  قطره ای 

بیاشیییند که بکار گیری انها در کشیییورمان در   نوین می

های مالی و کارشییناسی وزارت مناطق مختلت با حمایت

ابیاری بارانی  باشیید.جهاد کشیاورزی رو به توسییعه می 

که اسیییتفاده از آن از اوایل قرن بیسیییتم در جهان و از  

در کشورمان توسعه یافته روشی است  70دهه اواسیط  

کیه طی آن آب بیه صیییورت قطرات باران بر روی خاو   

بیارییده و آبییاری تا رفع کمبود ذخیره آبی خاو منطقه    

ریشیییه هیا ادامیه می ییابید. در آبیاری بارانی بر خالف     

روش های دیگر، آب در یك سیییسییتم لوله های بسییته و 

 )خادم ان داردتحت فشییار)بیش از فشییار اتمسییفر( جری 

برای افزایش راندمان آبیاری و کارآیی مصییرف  .(6073

آب، توسییعه و اصییال  شییبکه های مدرن انتقال و توزیع 

آب، انجام آبیاری در مواقع نیاز و به اندازه،  به کارگیری 

روش هیای جیدیید آبییاری و ترویج و آموزش فنیاوری      

های آبیاری تحت فشییار به کشییاورزان را پیشیینهاد می  

با وجود حمایت های دولت و ارائه  .(6003 ) فرشییی ندک

تسیهیالت به کشیاورزان در اجرای سیستم های آبیاری   

، کشاورزان استقبال چندانی از این 10تحت فشار از دهه 

فناوری نکرده اند و اجرای طر  در سطح کشور از روند 

 1کنییدی برخوردار بوده اسیییت. طی دو دهییه از حییدود 

هزار هکتار  970بینی شده تنها حدود میلیون هکتار پیش 

از اراضیی کشیور تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار   

گرفته اند. در روسییتاهای اسییتان آذربایجان شییرقی نیز 

رونید پیذیرش این فنیاوری بیا برنیامه پیش بینی شیییده      

میلیارد ریال  9000، 90مطیابقت ندارد. دولت در سیییال  

یاری های آببودجه جهت توسیعه سیطح پوشش سیستم  
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تحت فشیار در کشیور تخصییم نموده که سهم استان    

. بودهزار هکتیاردر نظر گرفته شیییده   70در این سیییال 

بمنظور تشیویق بیشیتر کشاورزان به پذیرش طر ، طی   

مصوبه جدید، سهم دولت از تامین اعتبار اجرای طر  از 

درصییید  77درصییید افزایش یافته و  97درصییید به   70

ز بصیییورت وام کم بهره مانده سیییهم کشیییاورز نیباقی

 می شودهای عامل به کشیاورزان پرداخت  توسیط بانك 

   .(6077 )حسینی

گرچه تحقیقات برتری روش های آبیاری تحت فشار 

باشد را بر آبیاری رایج کشیاورزان که اکررا سیطحی می  

رسیید که عوامل بسیییاری  دهد، ولی بنظر مینشییان می

امر دخیییل عالوه بر عوامییل فنی و اقتصییییادی در این 

بررسی علمی و دقیق رفتار کشاورزان به  که باشیند. می

ها الزامی به نظر منظور پذیرش و اسیییتفاده از این روش

رسیید. این امر بیانگر این مسییاله اسییت که عالوه بر   می

کننده هیای تعیین ، سیییازههیای فنی و اقتصیییادی ویژگی

ا هییاین تکنولوژیدیگری در پییذیرش و بکییارگیری عملی 

دخیالیت دارند که الزم اسیییت با   شیییاورزان توسیییط ک

 گیریهای پژوهشیی شناسائی و در فرآیند تصمیم روش

لییذا . پییذیرش ایییده نو مورد توجییه مروجین قرار گیرد

این اسیت که چه عواملی بیشترین  تحقیق مسیاله اصیلی   

تاثیر را در کشیییاورزان برای پذیرش یا رد اسیییتفاده از 

بدیهی اسیییت با د. نگذارآبیاری تحت فشیییار می فناوری

تری با توان با دید بازتر و علمیشیییناخت این عوامل می

مسییاله برخورد کرد و زمینه نشییر و ترویج این فناوری 

را بصیورت مناسب انجام داد تا با افزایش آهن  پذیرش  

شییده و زمینه افزایش بهره توسییط کشییاورزان مواجه  

 گردد.وری و کاهش مصرف آب کشاورزی فراهم 

توسیییط سیییازمیان جهییاد   ئییه شیییده طبق آمییار ارا

از ابتدای شییروع ، کشییاورزی اسییتان آذربایجان شییرقی

، در 92زمان انجام تحقیق در سیییال  تا 10در دهه طر  

هکتار  6170 حدود  ،روسیتاهای شیهرستان بستان آباد  

تحت پوشش  (،کشیاورزان از نفر 390)اراضیی زراعی  از

) سییازمان جهاد  آبیاری تحت فشییار قرار گرفته اسییت 

. لذا سوال ( 6079کشیاورزی اسیتان آذربایجان شرقی،   

اصییلی تحقیق این اسییت که چه عواملی موجب گردیده با 

هییای مربییت این فنییاوری، کشییییاورزان  وجود ویژگی

کنند و روسییتاهای بسییتان آباد از پذیرش آن خودداری 

چرا توسیییعییه اجرای طر  در منطقییه از سیییرعییت کمی  

درو گیرنده از راجرز بیا توجیه بیه     برخوردار اسیییت 

نوآوری، چنییدین ویژگی را برای نوآوری در نظر گرفتییه  

عبارتند از: مزیت نسیییبی،  و کیه درپیذیرش آن موثرنید   

ودن ب قابلیت رؤیت سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری و

فناوری ( 6003) ز دیدگاه ملك محمدی. ا( 6003 )راجرز

به  های نو از جمله سییییسیییتم های آبیاری تحت فشیییار

د، نآن که دارای خصییوصیییات عمومی زیر باشیی شییر  

 :احتمال پذیرش آنها توسط کشاورزان افزایش می یابد

میورد نیییاز واقعی مردم در حرفییه و زنییدگی   -7     

و راه حل مناسییبی برای مشییکالت مردم  روزمره باشیید

 .باشد

تناقضی با اعتقادات و فرهن  مردم منطقه  -6     

 .نداشته باشد 

مطابق با موقعیت، خصوصیات و امکانات مردم  -3     

 و منطقه باشد.

منافع مردم منطقه را تضمین کند، یعنی در جهت  -3     

 منافع آنی و آتی مردم باشد.

قابلیت رقابت با روش های مشابه و موجود را  -7     

 داشته باشد و نتایج بهتری ارائه کند.

یده به خوبی مشهود پیشرفت های حاصل از آن ا -2     

 و قابل مقایسه باشد.

 مورد پذیرش مرود و رهبران محلی باشد. -1     

کاربرد عملی داشیییته باشییید و کمتر به مهارت   -72     

 های آموزشی و مطالعاتی فراگیر متکی باشد.

در زمینه عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری های 

کشاورزی از سوی کشاورزان، مطالعات متعددی 

برخی از آنها اشاره می به نتایج رفته است که صورت گ

، را بطه معنی (7996دینار و یارون ) در  مطالعه شود.

داری میان پذیرش فناوری های آبیاری و متغیرهای 
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قیمت آب، قیمت محصوالت کشاورزی و یارانه  :مستقل

شریستا و  مشاهده شد.برای خرید تجهیزات آبیاری 

پذیرش  :مطالعه ای تحت عنواندر ( 7993گوپاالریشما )

ه ب ،و انتشار فناوری آبیاری قطره ای: تحلیل اقتصادی

این نتیجه رسیدند که افزایش درآمد و صرفه جویی در 

مصرف آب و نیروی کار مهم ترین عوامل مؤثر بر 

پذیرش سریع روش آبیاری قطره ای است و مدت زمان 

 عیاتآگاهی و آشنایی با یك فناوری، سبب افزایش اطال

در مورد آن فنییاوری شده و در نتیجه کیاهش ریسك 

های همراه با پذیرش فناوری و سرانجام افزایش امکان 

نما در تحقیق جهان گزینش آن را در پی خواهد داشت.

اقتصیادی مؤثر  -(، تحییت عنوان: عوامل اجتمیاعی6007)

در پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار نتیجه گرفتند 

های فردی و اجتماعی مانند سن، سابقه کار،  که ویژگی

 تحصیالت، آگاهی، امکانات مالی و ارتبا  بیشتر با

در پذیرش سیستم های آبیاری تحت  ،ترویج کارشناسان

طی ، (6006کرمی و رضائی مقدم ). هستندفشار مؤثر 

کاربرد آبیاری مورد مسائل و مشکالت  79 تحقیقی

ی، اقتصادی و فن ت:سه طبقه مشکالرا در  بارانی

ند. یافته های تحقیق کارکی و اطالعاتی دسته بندی نمود

( تحت عنوان: پذیرش فناوری کشاورزی و 6003بائر )

امنیت غذایی خانواده: تحلیل عوامل تعیین کننده پذیرش 

فناوری و اثر پروژه های اجرا شده، مطالعه موردی 

دهقانان خرده پا در نپال، نشان داد که دسترسی به 

تبارات، سطح تحصیالت، درآمد غیر زراعی، خدمات اع

ترویجی، پروژه های اجرا شده در این زمینه، اندازه 

مزرعه و تجربه کشاورز به طور معنی داری بر تصمیم 

به پذیرش تأثیر می گذارند. متغیرهایی همچون آموزش، 

بعد خانوار و عضویت در گروه، در این تحقیق رابطه 

کا سا بسته پذیرش نشان ندادند. معنی داری با متغیر وا

 :تحت عنوانطی تحقیقی در جنوب غربی نیجریه ( 6007)

برنج در بین کشاورزان  اصال  شده پذیرش واریته های 

اندازه مزرعه، تعداد تماس های  :یمتغیرها ،خرده پا 

برنج را  اصال  شدهترویجی و میزان بازده واریته های 

و کشت از عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورز به پذیرش 

 خلیفه سلطانی .کردمعرفی برنج  اصال  شدهواریته های 

( طی تحقیقی در مورد عوامل موثر بر 6009)و همکاران 

پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار توسط 

کشاورزان شهرستان اصفهان متغیرهای: کاهش هزینه 

ی، توصیه شواری آبیاری و کارگری، یکپارچگی اراض

اسالمی و همسایگان را بعنوان عوامل موثر بر پذیرش 

( طی تحقیقی تحت عنوان: 6009آدئوتی ) معرفی نمودند.

عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری و تاثیر آن بر فقر 

خانواده ها در کشور غنا، نتیجه گرفت که میزان دسترسی 

طول سال به نیروی کار و دفعات بازدیدهای ترویجی در 

و نوع منطقه کشاورزی در پذیرش فناوری نقش مهمی 

(، طی تحقیقی 6077کنند. محبوبی و همکاران )ایفا می

ترین عوامل  عمدهدرشهرستان بشرویه خراسان جنوبی، 

توسیط  های نوین آبیاریروشبازدارنده به کارگیری 

آنیان در فرآینید تصمیم مشارکت عیدم را  کشاورزان

یت مالی و ضعت آموزش و اطالع رسانی گیری، بنیه ضع

ذکر کردند. در میورد فواید روشهای جدید آبیاری 

همچنین عمیده تیرین عوامیل تیشویق کننیده بیه 

توجه به مشارکت  را کیارگیری روشهای جدید آبیاری

آنان در مراحیل قبل و حین اجرای روشهای جدید آبیاری 

اعالم های روشها و اطالع رسیانی در زمینه اثرات و پیامد

کردند. متغیرهای: کوچك بودن قطعات، مشکالت دریافت 

وام، نداشتن مالکیت اراضی را بعنوان عوامل بازدارنده و 

متغیرهای: تحصیالت، مالکیت زمین و میزان زمین زراعی 

طی تحقیق در روستاهای شوش، اندیمشك و دزفول  

بعنوان عوامل پیش برنده پذیرش آبیاری تحت فشار 

( معرفی شدند. 6073وسط آقاپور و همکاران )ت

(  طی مطالعه ای تحلیلی 6073غالمرضائی و همکاران )

اقتصادی، اجتماعی، حمایتی، ل: نتیجه گرفتند که عوام

آبیاری درصد پذیرش نوآوری  77 ،شخصی و محیطی

 .نندک تبیین میتحت فشار توسط کشاورزان ایران را 

( در بخش کشاورزی کشور نپال 6077) و باتا مگاتا

نشان داد که متغیرهای: سطح سواد، میزان مالکیت 
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زمینزراعی، میزان دسترسی به اعتبارات و موقعیت 

جغرافیایی زمین تاثیر زیادی در پذیرش فناوری نوین 

( طی تحقیقی با 6072رحمانی و همکاران )آبیاری دارند. 

 تان اردبیل، نتیجهاستفاده از مدل رگرسیون الجیت در اس

گرفتند که متغیرهای: آموزش، حجم آب مصرفی، رضایت 

از خدمات بانکی و اداری بترتیب عوامل موثر بر پذیرش 

 7/33بودند که اثر نهائی آنها بر متغیر وابسته حدود 

در برزیل در رابطه با عوامل موثر  یتحقیقدرصد بود. 

ت مرکبادر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط باغداران 

تعداد  نشان داد که( 6072توسط روسی و همکاران )

های فنی ارقام مرکبات، منابع درآمد کشاورزی و آموزش

 همچنین تحقیقی نقش موثری در پذیرش فناوری داشتند.

( تحت عنوان: عوامل 6071توسط موحدی و همکاران )

موثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان 

شان داد که متغیرهای: سودمندی شهرستان اسدآباد ن

ادراکی، سهولت استفاده ادراکی و نگرش مربت نسبت به 

استفاده از آبیاری تحت فشار رابطه مربت و معنی داری 

با متغیر وابسته پذیرش داشتند. چاچیرد و همکاران 

طی تحقیقی در رابطه با پذیرش فناوری آبیاری ( 6071)

ز ایالت های تایلند اکشاورزی و بازگشت سرمایه در یکی 

که سطح زیر کشت، میزان درآمد مزرعه،  نتیجه گرفته شد

برداران اب با پذیرش رابطه مربت عضویت در انجمن بهره

ده فای –و سن رابطه منفی داشت. تجزیه و تحلیل هزینه 

نیز نشان داد که ابیاری تحت فشار از بازگشت سرمایه 

 یز نشان دادباالیی برخوردار است. تحلیل رگرسیونی ن

متغیرهای: سطح زیر کشت، موقعیت زمین و میزان 

مشارکت گروهی از عوامل موثر بر پذیرش فناوری 

 باشند.می

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر     

بر پذیرش نوآوری ها و حقایق موجود به نظر می رسیید 

کیه برخی از عوامل شیییامل ویژگی های فردی، زراعی،  

اقتصادی و ارتباطی بهره برداران،  ویژگی های نوآوری 

و نیز مسایل و مشکالت سیستم های آبیاری تحت فشار 

فناوری ها، به عنوان یك نوآوری،  در میزان پیذیرش این 

مؤثر باشند که متغیرهای مستقل مربو  به هر عامل در 

هدف اصییلی  ارائه شییده اسییت. ها  بخش مواد و روش

ی سیستم ها شیناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تحقیق 

در برای توسیییعیه پیایدار کشیییاورزی ر    نوین آبییاری  

ستا . در این راروسیتاهای شیهرسیتان بسیتان آباد  بود    

 :نداهداف فرعی زیر  مورد توجه قرار گرفت

اجتماعی  –شناسائی ویژگی های اقتصادی   -

سیستم های آبیاری تحت کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده 

 فشار

شناسائی وضعیت پذیرش سیستم های آبیاری تحت  -

 فشارتوسط کشاورزان در منطقه مورد مطالعه

شناسائی عوامل موثر در پذیرش سیستم های آبیاری  -

 تحت فشارتوسط کشاورزان در منطقه مورد مطالعه 
 

 مواد و روش ها

تحقیق از لحیا  هییدف، کیاربردی اسیییتر از نظر    این    

میییزان نیظییارت و درجییه کینترل، از نوع تحقیق غیر     

آزمایشیی است که به روش میدانی انجام شده، از لحا   

 –هییا جزت تحقیقییات توصییییفی  دادهروش گیردآوری  

اسییت. توصیییفی از آن جهت که به توصیییت همبسییتگی 

های مورد بررسییی بدون کم وکاسییت  شییرایط یا پدیده

پرداخته می شییود و همچنین همبسییتگی از آن جهت که  

ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل در آن رابطه میان متغیر

کشیاورز صاحب   79299جامعه آماری تحقیق  گردد.می

روسییتای شییهرسییتان بسییتان آباد )  33زمین زراعی در

اسیییتان آذربایجان شیییرقی( بودند که طر  های آبیاری 

تحت فشیار به آنها معرفی شده بود. با توجه به جمعیت  

جویی در وقت و هزینه باالی کشاورزان به منظور صرفه

پیژوهش، مقرر گردییید اطالعییات مورد نیییاز از طریق  

ی شود و برای تعیین حجم آورگیری مناسیب جمع نمونه

   .(7)رابطهنمونه از فرمول کوکران استفاده شد
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 7رابطه 

𝒏 =
79299 × (7/92)6(0/63)6

79299 ×  (0/03)6 + ² (𝟒𝟐/𝟎)  ∗  ² (𝟔𝟗/𝟏)
= 661      𝒏 =

𝑵𝒕𝟒𝒔𝟒

𝑵𝒅𝟒 + 𝒕𝟒𝒔𝟒
 

    

حییجییم  = N، = حییجییم نییمییونییه nدر اییین رابییطییه،    

،  63/0= )واریانس متغیر وابسته( s²نفر(،  79299)جامعه

t =92 /7، d  = دقت احتمالی مطلوب  میزان 

با توجه به اطالعات داده شده در باال، حجم نمونه      

نفر محاسبه شد که 661محاسبه شده به وسیله فرمول، 

ای از میان دو مرحلهگیری با استفاده از روش نمونه

دهستانها، سه دهستان که در روستاهای آنها طر  

سیستم های آبیاری معرفی شده بود، انتخاب شدند و 

 ،سپس از هر دهستان با روش طبقه ای متناسب

کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده طر  به طور تصادفی 

د توزیع گردی کشاورزانپرسشنامه تحقیق بین و انتخاب 

های پرسشنامه در تحلیل 603اطالعاتکه در نهایت، 

 27 شامل پرسشنامه آماری مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگیهای: فردی، زراعی، اقتصادی،  سوال در شش بخش

ارتباطی کشاورزان و ویژگیهای فناوری و مسایل و 

در قالب سواالت بسته پاسخ  مشکالت کاربرد فناوری

هت جبود. سواالت باز پاسخ ای لیکرت و طیت پنج گزینه

تعیین اعتبار محتوایی، پرسشنامه مقدماتی در اختیار چند 

کارشناسان جهاد کشاورزی  ودانشگاه تن از اساتید 

اصالحات ، پس از دریافت نظراتو شد قرار داده استان 

پایایی و  گردید.و پرسشنامه نهائی تهیه الزم انجام 

های فناوری از طریق پیش سواالت ویژگیانسجام درونی 

( ɑ= 17/0 )آلفای کرونباخ  ضریبمحاسبه  باآزمون 

متغیر وابسته در این تحقیق وضعیت، پذیرش شد. تائید 

از جانب کشاورزان بود که  سیستم آبیاری تحت فشار

گیری اسمی دو وجهی به صورت در مقیاس اندازه

قرار گرفت. پذیرش یا عدم پذیرش طر  مورد بررسی 

ا گیری آنها بمتغیرهای مستقل این تحقیق و مقیاس اندازه

اهداف تحقیق و ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق توجه به 

با توجه به در این تحقیق  ارائه شده است.دو در جدول 

، از تحقیق مقیاس اندازه گیری متغیر وابستهاهداف و 

وامل برای شناسایی ع 6رابطه تحلیل رگرسیونی الجیت 

 .ستفاده شدافناوری آبیاری تحت فشار موثر در پذیرش 

 i+ui= α+βXi Z        (6رابطه)

وضعیت پذیرش  : )متغیر وابسته( iZ ،ر این رابطهد

: ) متغیرهای   iX، نت فشار توسط کشاورزاآبیاری تح

خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فردی  مستقل تحقیق(

ضریب زاویه متغیر  β : ،عرض از مبدا :α، ام iکشاورز 

 .دناشب میخطاهای الگو : iu (،ضریب رگرسیونی (ها

متغیرهای مستقل تحقیق با توجه به ادبیات موضوع 

سن، سواد، و بررسی پیشینه تحقیق عبارت بودند از: 

سابقه کار کشاورزی، تعداد فرزند، جنسیت فرزندان، 

سطح سواد فرزندان، شغل اصلی، میزان عالقه به 

کشاورزی، میزان موافقت با اجرای طح آبیاری تحت 

فشار، نگرش نسبت به فناوری جدید، میزان زمین ابی، 

نوع منبع ابیاری و نوع مالکیت وضعیت مالکیت زمین، 

اعتبار دریافتی، میزان درآمد سالیانه، منبع آب، میزان 

میزان استفاده از کانال های ارتباطی برای کسب 

های محلی و میزان مورد اطالعات، عضویت در تشکل

  .های محلیمشورت قرار گرفتن کشاورز در تصمی گیر

 

 نتایج و بحث

آمار توصیفی ) میانگین، بیشترین، ، 7 در جدول   

فردی پاسخگویان ارائه شده کمترین( برخی ویژگی های 

اطالعات توصیفی بدست آمده نشان داد که میانگین  است.

سال بود  که باال بودن  70 حدودسن افراد مورد مطالعه 

میانگین سنی میتواند یکی از موانع عدم پذیرش فناوری 

باشد. بیشترین فراوانی در در منطقه مورد مطالعه باشد

 60تا  70 کشاورزی سابقه سال بود. 70تا  30رده سنی 

درصد پاسخگویان حاکی از تجربه کافی  70سال حدود 
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آنان برای اظهارنظر در مورد فناوری بود که از طرف 

دیگر ممکن است تغییر رفتار این گروه از کشاورزان در 

  جهت بکارگیری فناوری جدید با مقاومت مواجه شود.

 62درصد آنان کشاورزی و سطح سواد  29شغل اصلی 

درصد باالتر از دیپلم بود. پایین بودن سطح سواد 

کشاورزان میتواند در کاهش سرعت پذیرش فناوری 

درصد پاسخگویان  12آبیاری تحت فشارنقش ایفا کند. 

اعالم کردند که با مشکل کمبود آب در حد زیاد و خیلی 

درصد کشاورزان مورد مطالعه،  99زیاد مواجه هستند و 

راه حل اساسی حل مشکل کمبود آبیاری تحت فشار را 

آب در منطقه می دانستند. این مسئله می تواند انگیزه کافی 

 جهت پذیرش فناوری در کشاورزان ایجاد کند.

درصد کشاورزان بین سه تا شش هکتار زمین  31

درصد از کشاورزان شخصی بود  17داشتند و مالکیت 

 و بقیه بصورت اجاره یا اشتراکی روی زمین های زراعی

کار میکردند. با توجه به سهولت تصمیم گیری برای 

مالکین اصلی در مورد تغییر روش آبیاری، این ویژگی 

 92میتواند باعث تسریع در روند پذیرش فناوری شود. 

درصد کشاورزان معتقد بودند که این فناوری در حد زیاد 

و خیلی زیاد در افزایش محصول و کاهش مصرف آب 

بنابراین مزایای اقتصادی فناوری کشاورزی تاثیر دارد 

نیز می تواند در تشویق سایر کشاورزان به تصمیم گیری 

 پذیرش موثر واقع شود.

آشنایان، دوستان و کارشناسان بترتیب منبع اصلی 

 23آگاهی پاسخگویان از فناوری در منطقه بودند و 

درصد کشاورزان فقط در یك کالس ترویجی مربو  به 

ی آبیاری تحت فشار شرکت کرده آشنائی با ویژگی ها

بودند. این یافته حاکی از عدم سرمایه گذاری در 

فعالیتهای ترویجی برای شناساندن بهتر فناوری به 

کشاورزان می باشد که آنان ناچار اطالعات الزم را از 

سایر منابع که ممکن است اطالعات کامل و کافی نداشته 

 صمیم گیریباشند، کسب کنند که در نهایت منجر به ت

 نامناسب توسط کشاورزان شود.

درصد  3/79اطالعات جمع آوری شده نشان داد که      

کشاورزان آبیاری تحت فشار را پذیرفته و بکار گرفته 

درصد(  1/37) بودند و بقیه کشاورزان مورد مطالعه

 96فناوری جدید را  نپذیرفته بودند. همچنین، حدود 

در حد زیاد و خیلی زیاد درصد کشاورزان مورد مطالعه  

موافق بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار برای 

درصد  79حل مشکل کم آبی بودند که از این تعداد، حدود 

 نسبت به پذیرش و بکار گیری فناوری اقدام نموده بودند.

 

 برخی ویژگی های فردی پاسخگویانآمار توصیفی ) میانگین، بیشترین ، کمترین(  -1جدول
 کمترین بیشترین میاتگین  متغیر

 67 97 1/70 سن

 30بیش از   60-70 7/72 سابقه کشاورزی)سال(

 3 7 6/7 کالس ترویجی)تعداد(

 79-77 2-3 7/2  میزان زمین زراعی)هکتار(

 اجاره شخصی -  نوع مالکیت زمین

 لیسانس و باالتر ابتدائی -  تحصیالت

 غیر کشاورزی کشاورزی -  اصلی شغل

 
     

 6در جدول با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون الجیت

متغیر  73متغیر مورد مطالعه،  67، مشخم شد که از 

 و Wald های: وارد مدل شدند. آزمون

Pseudolikelihood   در سطح یك درصد معنی دار

شدند که نشان دهنده معنی داری کل مدل به شکل 

جعلی ، نشان میدهد که  2Rهمزمان بود. ضریب 
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درصد تغییرات متغیر  37متغیرهای وارد مدل شده حدود 

وابسته تحقیق را پیش بینی می نمایند و درصد باقی مانده 

 مدلمربو  به متغیرهائی است که بعلت ناهمسانی وارد 

تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته تحقیق نشده اند یا 

اند و یا برخی از متغیرها در چارچوب نظری نداشته

در  .مورد شناسائی و بررسی قرار نگرفته اندتحقیق 

الگوی الجیت ضرائب براورد شده فقط عالئم تاثیر 

متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر 

ولی تفسیر مقداری ندارند یعنی با وابسته نشان می دهند 

توجه به ضرائب نمی توان میزان تاثیر متغیرها را 

مشخم و اولویت بندی نمود. برای این کار باید از 

برای تفسیر اثر ( 3) جدولول کشش و اثرات نهائی اجد

 متغیرهای مستقل استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر نهائی که بیشتر در تفسیر میزان تاثیر متغیرها 

و تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرها بکار می برد 

در نشان میدهد که به ازای افزایش یك واحد می باشد، 

متغیر مستقل، بطور متوسط چند مقیاس اندازه گیری 

 درصد احتمال پذیرش متغیر وابسته افزایش یا کاهش می

قیاس مبا توجه به تفسیر میزان تاثیر بر اساس لذا یابد. 

متغیرها همانند تحلیل ضریب رگرسیون،  اندازه گیری

با هم بر اساس میزان اثر نهائی نمی توان متغیرها را 

که همانند ضریب اما در تحلیل کشش  .مقایسه کرد

استاندارد شده  رگرسیون خطی است تفسیر میزان تاثیر 

صورت  آنهااندازه گیری مستقل از واحد  متغیرها 

به ازای افزایش یك درصدی  شودگیرد و مشخم میمی

وع وقدر مقدار متغیر مستقل نسبت به میانگین، احتمال 

چند درصد افزایش یا کاهش می یابد. لذا با متغیر وابسته 

میتوان متغیرها را بر حسب توجه به میزان اثر کشش، 

نهائی  اثرات نمود. میزان تاثیر در متغیر وابسته رتبه بندی

و کشش در میانگین متغیرهای تاثیر گذار وارد شده در 

 ارائه شده است.  3مدل رگرسیونی الجیت در جدول 

نوع منبع آب بیشترین تاثیر را در پذیرش فناوری 

آبیاری تحت فشار در بین افراد مورد مطالعه داشت. 

 ت با حذف متغیرهای بی معنی و رفع مشکل واریانس ناهمسانیبرآورد مدل الجی -2جدول 

 سطح معناداری Zآماره  انحراف معیار ضریب برآوردی متغیرها

 073/0 -7/7 0777/0 -0721/0 سابقه کشاورزی

 072/0 -36/6 360/0 -0721/7 شغل اصلی

 093/0 13/7 633/0 303/0 نگرش به کم آبی

 079/0 3/7 629/0 339/0 حل کمبود آب

 037/0 6 079/0 779/0 میزان زمین آبی

 07/0 -79/6 793/7 -073/3 نوع منبع آب

 006/0 -09/3 601/0 -239/0 مالکیت منبع آب

 076/0 77/7 0006/0 0003/0 میزان درآمد

 063/0 62/6 711/0 399/0 کالس ترویجی

 063/0 67/6 032/0 097/0 میزان آگاهی

 093/0 13/7 639/0 376/0 مشاهده پذیری

 093/0 29/7 010/0 771/0 خدمات فروش

 07/0 23/7 773/0 792/0 میزان اعتبار

 03/0 71/6 996/6 621/2 مقدار ثابت

Pseudolikelihood           :93/99 :Wald31/36 PseudoR² :37/0          :Prob 0072/0 
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بطوریکه با توجه به  ضریب کشش نهائی در ازای تغییر 

ع منبع اب از رودخانه به چاه، احتمال پذیرش حدود نو

درصد افزایش مییابد. این امر بیان کننده تاثیر عمیق  737

نوع منبع آب در پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار 

 توسط کشاورزان می باشد. 

میزان مشاهده پذیری اثرات فناوری، متغیر موثر 

درصد  23دوم بود که احتمال پذیرش فناوری را حدود 

افزایش میدهد. نگرش کشاورز نسبت به مشکل کم آبی، 

متغیر موثر سوم بود که با تغییر نگرش کشاورزان نسبت 

به حاد بودن مشکل کم آبی در منطقه، احتمال پذیرش 

درصد افزایش می  26سیستم آبیاری تحت فشار حدود 

( 6077) ،و همکارانمحبوبی یابد. این نتیجه با یافته 

داشت. بنابراین کارشناسان ترویج باید با مطابقت 

استفاده از روش های آموزشی نسبت به ارتقا سطح 

آگاهی کشاورزان در زمینه بحران آب در منطقه و 

ضرورت صرفه جوئی و استفاده بهینه با بکارگیری 

فناوری های جدید آبیاری نگرش آنان را تغییر دهند تا 

بیاری تحت زمینه افزایش آهن  پذیرش سیستم های آ

 فشار در منطقه فراهم گردد.

میزان اعتبار، متغیرچهارم بود که با افزایش آن به  

درصد  20اندازه یك واحد، احتمال پذیرش فناوری حدود 

افزایش میابد. هرچند در دستورالعمل توسعه بکارگیری 

درصد هزینه توسط  97فناوری در سال های اخیر تا 

طریق تسهیالت بانکی درصد باقیمانده از  77دولت و 

توسط کشاورز  تامین میشود، مشکالت دریافت وام از 

بانك و یا عدم اطالع کشاورزان از تسهیالت بانکی طر  

میتواند مانع از تمایل به پذیرش شود که در این رابطه 

تسهیل شرایط دریافت وام و اطالع رسانی مناسب از 

ن مشکل حمایت های دولت از طر  میتواند تاحد زیادی ای

ار دینرا برطرف نماید. این نتیجه با یافته های مطالعات: 

( و 6006) ،(، کرمی و رضائی مقدم7996و یارون، )

مطابقت داشت. تاثیر معنی دار نوع ( 6003) ،و بائرکارکی 

مالکیت منبع آب در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار  

 حاکی از این بود که تصمیم گیری برای پذیرش در حالتی

که منبع آب در مالکیت یك نفر باشد بسیار ساده تر از 

حالت اشتراکی است. یکی دیگر از نتایج تحقیق نشان داد 

که در صورت تغییر شغل اصلی از کشاورزی به غیر 

درصد  70کشاورزی، احتمال پذیرش میتواند حدود 

 ،کارکی و بائرافزایش یابد. این نتیجه با یافته مطالعه 

 داشت.مطابقت ( 6003)

درصدی وضعیت خدمات پس از فروش در  33تاثیر  

افزایش احتمال پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار 

از طرف کشاورزان نتیجه دیگر تحقیق بود که با یافته 

مطابقت ( 6006)، کرمی و رضائی مقدمهای مطالعه 

داشت. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش 

درصد  69ان، احتمال پذیرش میزان زمین آبی کشاورز

 ،آقاپور و همکارانافزایش میابد که با یافته های مطالعات: 

 ،( و چاچیرد و همکاران6077) ،و باتا مگاتا(، 6073)

 مطابقت داشت. ( 6071)

یکی دیگر از متغیرهای موثر در پذیرش فناوری 

آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان روستاهای 

ان شرکت در کالس های شهرستان بستان آباد ، میز

ترویجی مربو  به فناوری بود که با افزایش تعداد کالس 

درصد افزایش  63ها و آگاهی کشاورز، احتمال پذیرش 

کارکی و بائر، میافت. این نتیجه با یافته های مطالعات: 

روسی و و  (6077) ،محبوبی و همکاران(، 6003)

 مطابقت داشت.  (  6072) ،همکاران

ضریب کشش متغیر سابقه کار کشاورزی نیز نشان 

میدهد به ازای افزایش یك درصد به سابقه کار، احتمال 

درصد کاهش مییابد که این رفتار با توجه به  71پذیرش 

منحنی سرعت پذیرش ایده های نو طبیعی است که افراد 

مسن تمایل کمتری به تغییر رفتار و پذیرش فناوری های 

با یافته مطالعه  نتیجهاین میدهند.  جدید از خود نشان

برخالف یافته مطابقت داشت و ( 6003کارکی و بائر، )

ضریب کشش متغیر میزان  بود. (6007) ،جهان نما مطالعه

درآمد نشان داد که در قبال افزایش یك درصدی میزان 

درصد افزایش  77درآمد احتمال پذیرش فناوری حدود 

یش میزان آگاهی از سیستم مییابد.نتایج نشان داد که افزا
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آبیاری تحت فشار از طریق منابع اطالع رسانی مختلت، 

درصد احتمال پذیرش را افزایش میدهد. یافته  9حدود 

 ،کرمی و رضائی مقدم، (6007) ،جهان نماهای مطالعات: 

روسی و و ( 6077) ،محبوبی و همکاران ،(6006)

نتایج نشان همچنین در این راستا بود. ( 6072) ،همکاران

داد که افزایش میزان آگاهی از سیستم آبیاری تحت فشار 

درصد  9از طریق منابع اطالع رسانی مختلت، حدود 

مطالعات: :یافته های .احتمال پذیرش را افزایش میدهد

نیز   ( 6006) ،کرمی و رضائی مقدمو ( 6007) ،جهان نما

 . در این راستا بود

 

 متغیرها درمدل الجیت برآورد شدهو کشش در میانگین اثرات نهایی  -3جدول

                                                                                           هاکشش

 کشش ها

 متغیرها اثرات نهایی

 سابقه کشاورزی -0039/0 -7102/0
 شغل اصلی -6397/0 -7031/0

 یکم آبنگرش به  0932/0 2771/0

 حل کمبود آب 0979/0 7221/0

 میزان زمین آبی 0619/0 6969/0

 نوع منبع آب -1777/0 -3779/7

 نوع مالکیت منبع آب -7392/0 -7732/0

 میزان درآمد 0007/0 7763/0

 کالس ترویجی 0937/0 6339/0

 میزان آگاهی 0790/0 0969/0

 مشاهده پذیری میزان 0922/0 2697/0

 خدمات پس از فروش 0612/0 3377/0

 میزان اعتبار 0337/0 7993/0

 

  پیشنهادها

موثر بر پذیرش متغیرهای با توجه به شناسائی        

در تحلیل رگرسیون  سیستم های آبیاری تحت فشار

پیشنهادهای زیر جهت سرعت بخشیدن به روند الجیت 

های نوین آبیاری ارائه پذیرش و بکارگیری سیستم

 گردند:می

در  منبع اب نوع تاثیر معنی دار با توجه به   -

ترویج  کارشناسانافزایش میزان پذیرش فناوری، 

و تشویق این با کشاورزان صاحب چاه برقراری ارتبا  

فناوری برای پذیرش درصد(  12)گروه از کشاورزان 

در اولویت قرار دهند تا سایر را  ابیاری تحت فشار

کشاورزان با مشاهده نتیجه کار آنان راغب به پذیرش 

 شوند. فناوری

 ،فناوریبا توجه به تاثیر نوع شغل در پذیرش  -

پیشنهاد میشود جهت سرعت بخشیدن به روند پذیرش، 

توسعه سیستم های ابیاری تحت کارشناسان مجری طر  

ر کشاورزی کشاورزانی که شغل اصلی شان غیفشار، 

است را در اولویت توجه و تشویق برای پذیرش طر  

 قرار دهند.

اثار مشاهده پذیری با توجه به تاثیر معنی دار  -

یکی از بکار گیری فناوری ابیاری تحت فشار بعنوان 

شنهاد میشود کشاورزان  پ ،ویژگی های مهم ایده های نو

عالقمند از طریق کالسهای ترویجی و بازدید از مزارع 

بکار گیری فناوری آشنا  و اثار نمایشی از نزدیك با مزایا

شوند تا تصمیم مناسب در پایان فرآیند پذیرش اتخاذ 

 گردد.

مشکل کمبود آب و نگرش به با توجه به تاثیر  -

ویژگی های فناوری در افزایش احتمال پذیرش، 

کارشناسان ترویج باید از طریق برگزاری کالس های 
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نسبت به ن آگاهی و نگرش آنان و افزایش میزاترویجی 

 احتمال پذیرش را در بین آنان افزایش دهند.این مشکل، 

درصدی میزان اعتبارات در  20با توجه به تاثیر  -

افزایش احتمال پذیرش فناوری ، هرچند که در حال 

درصد هزینه بکارگیری سیستم های  97حاضر حدود 

 77آبیاری تحت فشار توسط دولت پرداخت می شود و 

درصد باقی مانده نیز از طریق تسهیالت بانکی، ولی بنظر 

میرسد که کشاورزان مایلند به علت مشکالت اداری و 

قانونی دریافت تسهیالت، این مقدار جزئی هم توسط 

دولت پرداخت شود. لذا با توجه به تاثیر بسزای این 

فناوری در کاهش مصرف آب کشاورزی از یك طرف و 

میزان قابل توجه از طرف دیگر افزایش بهره وری آب ب

در این شرایط خشکسالی های اخیر، تقبل این هزینه 

توسط دولت، سود بیشتری برای دولت داشته و در مقابل 

 کشاورزان هم بهانه ای برای عدم پذیرش نخواهند داشت.

درصدی خدمات پس از  33با توجه به نقش  -

فروش در افزایش احتمال پذیرش فناوری، پیشنهاد 

ود، بخش اجرائی مربوطه نظارت و کنترل دقیقی بر میش

عملکرد شرکت های  ارائه کننده تجهیزات و خدمات داشته 

قیمت و کیفیت باشند تا قطعات و تجهیزات مناسب با 

مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد و خدمات پس از 

فروش بموفع و با کیفیت ارائه گردد تا زمینه افزایش 

 سط سایرین فراهم گردد.احتمال پذیرس تو

درصد کشاورزان  92با توجه به اینکه حدود  -

 تا حد زیادی معتقد بودند که آبیاری تحت فشار میتواند

مشکل کم آبی و پایین بودن بهره وری آبیاری را حل 

کند، نشان دهنده نگرش مربت آنان به فناوری است که 

کارشناسان ترویج میتوانند با طراحی برنامه های 

جی مناسب با در نظر گرفتن میانگین سنی تروی

کشاورزان و سطح سواد آنان و نشان دادن مزیت های 

فناوری در قالب مزارع نمایشی و بازدیدها، آنان را به 

 پذیرش سیستم های ابیاری تحت فشار هدایت نمایند.  

تاثیر کالس های آموزشی ترویج در ارتقا  -

مهارت و آگاهی کشاورزان از فناوری های جدید از جمله 

فشار، بخصوص در    سیستم های آبیاری تحت 

کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست و 

نتیجه تحقیق هم بیان کننده این امر بود. لذا مسئوالن ذی 

ی س های ترویجربط بایستی نسبت به افزایش تعداد کال

با کیفیت باال توسط کارشناسان زبده و بومی و بکار 

گیری سایر روش های آموزشی ترویجی برنامه ریزی 

 الزم را مبذول نمایند.

 

 سپاسگزاری

با حمایت مالی دانشگاه تبریز انجام یافته این تحقیق      

است و بدینوسیله از مساعدت های ریاست و معاونین 

  شود.ردانی و سپاسگزاری میمحترم دانشگاه قد
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