
 

 

 

 

 

 

 
 ۱۳۸۶ يزيپا، ۳، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 ضايعات گندم در دهنده کاهشي ها فناوريعوامل مؤثر بر پذيرش 

 :۱۳۸۴تا  ۱۳۸۰ي ها سال آبي و خشکساليهاي کمدوره
  خراسان رضوياستانکار مطالعه موردي کشاورزان گندم

 ١*سعيد فعلي، ابراهيم مرداني بلداجي، رادغالمرضا پزشکي
: تاريخ دريافت ۲۲/۵/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۲۱/۱۱/۱۳۸۵

 چكيده

 ۱۳۸۰-۸۴ي  ها  سالآبي و خشکسالي    هاي کم دوره  در ي است كه  بررسي عوامل  هدف اين مقاله  
پيمايـشي  ،  روش تحقيق . اند  مؤثر بوده  ضايعات گندم    دهنده  کاهشهاي    بر ميزان پذيرش فناوري   

را  خراسـان رضـوي      استان کشاورز   ۲۲۱۱۹ ،جامعه آماري .  همبستگي است  -توصيفي و از نوع  
 تعـداد  ،   از ايـن ميـان     ؛ گيـرد   دربرمـي  ،انـد   پرداخته به کشت گندم     ۱۳۸۳-۸۴ل زراعي   که در سا  

اي هدفمنـد  اي چندمرحلـه   خوشـه گيـري  نمونـه  نفر با استفاده از آماره کـوکران بـه روش        ۳۵۷
روايـي  .  شـد  آوري پرسـشنامه جمـع    ۲۹۱ ،  نمونه آماري انتخاب شـدند و در نهايـت         صورت به

 و اصـالحات     شـد   با کسب نظرات گروهي از متخصصان بررسي       ظاهري و محتوايي پرسشنامه   
 ۸۷/۰ضريب اعتبار پرسشنامه نيز با استفاده از آزمون کرونبـاخ آلفـا برابـر               . الزم صورت گرفت  

 درصـد کـشاورزان در      ۹۳ در   هـا   فنـاوري  که ميزان پـذيرش      دهد  ميها نشان   يافته. دست آمد به
 مشخص شد کـه بيـشترين     ،ها  فناوريا بررسي نوع    ب. بوده است  »پايين« و   »بسيار پايين «ح  وسط

                                                 
 ، و  کارشناس ارشد ترويج و آمـوزش کـشاورزي        ،دانشيار دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس     :  به ترتيب  *

 کارشناس ارشد ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
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ـ   / مطالعـه مـوردي   / خشكـسالي / كـم آبـي   /ضـايعات گنـدم    :ها   واژه کليد  / كـار   دمكـشاورزان گن

 .كشاورزان)/استان(خراسان رضوي 

* * * 
 مقدمه

 درصـد   ۱۱ زيرا حـدود     ، حياتي را بر عهده دارد     يبخش کشاورزي در اقتصاد ايران نقش     

 درصـد جامعـه را      ۸۰ غـذاي بـيش از       تـأمين  و   ، درصد اشتغال  ۲۳،  توليد ناخالص ملي  

 شـناختي  بـوم و   مـي کشاورزي به عوامل اقلي، از طرفي). FITA, 2006 (دهد ميپوشش 

 تـأثير  در توليدات اين بخـش    ،  عنوان محدودترين عامل توليد   آب به . بسيار وابسته است  

آبـي و    کـم  ازکشاورزي معموًال اولين بخش اقتصادي است که        ،  رو از اين .  دارد سزاييبه

 شـود   يمـ  ذخيره رطـوبتي خـاک بـه سـرعت تخليـه             پذيرد، چرا كه     مي تأثيرخشکسالي  

)Wilhite, 2000a .( 

منـاطق   مي در تمـا   تقريبـاً اين پديده   .  و مستمر از اقليم است     عاديخشکسالي حالتي   

 و داراي  رود  بـه شـمار مـي      بالياي طبيعـي نامحـسوس       ازخشکسالي  . دهد  ميزمين رخ   

ولي عمومًا به کاهش بارندگي در يک دوره ممتد زماني اطـالق            است،  تعاريف متعددي   

جـوانمرد  ). Wilhite, 2000b; NDMC,1995؛ ۱۳۸۰؛ شـاكري،  ۱۳۷۷ آرنـون،  (شود يم

دوره طـول  ، کند که خشکسالي از نظر ميزان شـدت  بيان مي  )۱(به نقل از بريانت   ) ۱۳۷۹(

 و خسارات اجتماعي و اقتصادي در مقايـسه بـا           ،تلفات جاني ،  ايگسترش منطقه ،  زماني

 ).۱جدول (  و بالياي طبيعي داراي رتبه اول استصدماتساير 
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 آنهاها و خسارات بندي بالياي طبيعي بر مبناي ويژگي طبقه-۱جدول 

ها و خساراتبندي ويژگيرتبه * 

درجه  واقعه رتبه
 شدت
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وسعت 
ايمنطقه  

تلفات 
 جاني

خسارات 
 اقتصادي

اثرات 
 اجتماعي

اثرات 
بلند 
 مدت

ناگهاني 
 بودن

وقوع 
خطرات 
 مرتبط

 ۳ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ خشکسالي ۱

 ۱ ۵ ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ گردباد ۲

 ۳ ۴ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ سيل ۳

 ۳ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۱ زلزله ۴

 ۱ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۱ آتشفشان ۵

 ترين  اهميت ترين يا کمکوچک= ۵ .ترينترين يا با اهميتبزرگ= ۱: *      )۱۳۷۹(جوانمرد : مأخذ

 

 گونـاگون هـاي    بايد در سطوح و بخـش      ،براي کاهش اثرات و خسارات خشکسالي     

مـديريت خطـر يـا اقـدامات        . هاسـت مديريت خطر يکي از اين بخش     . ريزي کرد برنامه

 ،واقعشوند و درمي طبيعي انجام اليايب از وقوع  که قبلاستيي ها فعاليت شامل حفاظتي

 ;Wilhite, 2000a؛ ۱۳۸۰عليزاده، (روند  به شمار ميمقابله با صدمات و خسارات وارده 

Pereria et al.,2002; Knuston et al., 1998; Wilhite et al. 2001;(.  

هاي خـشکي و    ي زراعي سازگار با تنش    ها  روشکارگيري   عالوه بر به   ،در کشاورزي 

کاربرنـده و  ي بهانسانريزي براي نيروي برنامه، ي پربازده در استفاده از منابع آب     ها  روش

و هنجارهـاي فرهنگـي     هـا   ارزش،  شناسايي نيازهاي علمـي   . است ميکننده نيز الزا   مقابله

 وقوع خشکـسالي يـاري خواهـد        هنگام در مديريت پايدار منابع آب در         را کشاورزان ما 

يي ها فناوري و ها روشخشکسالي  اعتقاد دارد که بخشي از مقابله با) ۱۳۷۷(آرنون  . کرد

ي حفظ رطوبت در    ها  فناورياستفاده از   ،  گياهانمؤثر بر    ميهمچون شناسايي عوامل اقلي   

ي زراعـي   هـا   روشو  ،  هاي آبيـاري  نظامفاظت و کاهش اتالف منابع آب درون        ح،  خاک
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 ميـزان . ي اسـت  ي آب و هـوا    داراي شرايط گونـاگون   ايران کشور پهناوري است که      

 کـه بـدين   شده استمتر ذکر   ميلي۲۷۵ تا ۲۲۴ حدود  در كشور نه  بارندگي متوسط ساال  

و کمتر از يـک     ) متر  ميلي ۸۰۰(ها  هاي خشکي حدود يک سوم متوسط بارندگي     ،ترتيب

قسمت ، به همين دليل .شود يمبرآورد ) متر  ميلي۱۱۳۳(متوسط کره زمين  سوم بارندگي

وقـوع  ). ۱۳۸۱شـاكري،   (ردگي ميدر قلمرو آب و هواي خشک جهان قرار  اعظم ايران

هـاي  در بـارش   نوسانات منفي شديدوجود به با توجه ،هاي ضعيف تا شديدخشکسالي

هـا  وقوع ايـن خشکـسالي    . شود  يمناپذير محسوب    امري اجتناب  ،مناطق مختلف کشور  

، ي کـشور هـا  استاندر بين . کندتحميل مي  کشاورزيباري را بر بخش اثرات بسيار زيان

در منطقه خشک و کـويري قـرار گرفتـه    ـ عنوان قطب توليد گندم  بهـ خراسان رضوي  

متـر    ميلـي  ۱۰۰متر در نواحي شمالي تا        ميلي ۵۰۰ از   در اين استان  ميزان بارندگي   . است

از نظـر ميـزان خـسارت در        ،  خراسـان رضـوي   . در نقاط خشک جنـوبي متغيـر اسـت        

 و کرمان رتبه سوم را      ي فارس ها  استان پس از    ۱۳۷۷-۷۹ي  ها  سالهاي خشکسالي    دوره

   زراعـي   خراسـان رضـوي طـي سـال        اسـتان کـشاورزان   . به خود اختصاص داده است    

ــم ۸۴-۱۳۸۳ ــال خــشک و ک ــين س ــدگي   هفتم ــديد بارن ــاهش ش ــا ك ــشت آب را ب پ

شـده  متر بـرآورد      ميلي ۱/۱۳۶ استانکه مقدار بارندگي در سطح       طوريبه،  اند  سرگذاشته

  ۴/۳۹ و   ۳۳ بـه ترتيـب      ميـزان بارنـدگي     که نـسبت بـه سـال گذشـته و متوسـط            است

 مقاله حاضر با هدف شناخت و بررسي عوامـل مـؤثر بـر              ،رو از اين . درصد کاهش دارد  

آبي و خشکـسالي    هاي کم ي مربوط به کاهش ضايعات گندم در دوره       ها  فناوريپذيرش  

  بــه رشــته نگــارش اســتانکــار ايــن  کــشاورزان گنــدماز ســوي ۱۳۸۰-۸۴ي هــا ســال

 . در آمده است

 



          غالمرضا پزشكي راد، ابراهيم مرداني بلداجي، سعيد فعلي  ۱۱۸

 ها روشمواد و 

، بـا اقتبـاس از      در اين تحقيـق   . اند  بودهي تحقيق توصيفي پيمايشي و همبستگي       ها  روش

اي خوشـه   تـصادفي گيـري  نمونـه  از روش (Sheikh et al., 2003)شـيخ و همكـاران   

نسبت به    با توجه به ميزان کاهش بارندگي      .استفاده شده است  ) ۵( هدفدار )۴(ايمرحلهچند

 و سـرخس    ،) درصد ۴/۳۵( نيشابور   ،) درصد ۸/۳۶( سه شهرستان مشهد     در سال گذشته 

، انـد هپرداختـ  به کشت گنـدم      ۱۳۸۳-۸۴ که در سال زراعي      كاراني  ، گندم ) درصد ۵/۳۹(

، با استفاده از فرمول کـوکران     ). =۲۲۱۱۹N (دهند  ميجامعه آماري اين تحقيق را تشکيل       

، هـا و اطالعـات     براي گردآوري داده   ابزار مورد استفاده  .  نفر تعيين شد   ۳۵۷حجم نمونه   

 Knuston et( همکـاران  و ناسـتون   از مطالعـه ،آن طراحـي  بـراي  کـه  اسـت  پرسـشنامه 

al.,1998 ( چندين نـسخه از    ،  جهت تعيين روايي محتوايي و ظاهري     .  است استفاده شده

تـرويج و آمـوزش کـشاورزي و چنـد تـن از             ،  پرسشنامه در اختيار اساتيد علوم زراعت     

اصـالحات  ،  آنها قرار داده شد و بر حسب پيشنهادهاي         استان ترويج   سازمانان  کارشناس

 خارج از جامعه  نيز پرسشنامه۳۰تعداد ، جهت تعيين ضريب اعتبار   . الزم صورت گرفت  

ها با اسـتفاده از  داده، اي  و تحليل رايانههاآوري پرسشنامهپس از جمع  . شدآماري توزيع   

 تـا   ۸۶/۰هاي مختلف پرسشنامه بين     اعتبار قسمت ،   آلفا  و روش کرونباخ   SPSS افزار  نرم

 . دست آمد به۱/۸۸

و  ) روسـتا  ۵(هاي تبادکان   کشاورزان بخش ،  آوري اطالعات جامعه آماري    براي جمع 

 و زبرخـان   )  روسـتا  ۶(جلگـه   هـاي تحـت   بخش،   مشهد شهرستان از)  روستا ۵(رضويه  

شهرسـتان سـرخس کـه      از  ) روستا ۶( و بخش مرکزي     ، شهرستان نيشابور   از ) روستا ۶(

هـاي زمـاني و      و با توجه به محدوديت     ؛انتخاب شدند ،  بيشترين خسارات را ديده بودند    

 ؛)=۲۹۱n( پرسشنامه مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت             ۲۹۱ ، در نهايت  ،مالي تحقيق 

شايان توجه است که براي رفـع ابهـام         .  آمده است  ۲ در جدول    ،که به تفکيک شهرستان   

 .انجام شد) مصاحبه(به صورت حضوري ها تکميل پرسشنامه ،ها پرسش دراحتمالي
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 هاي استخراج شده در حجم نمونه وضعيت پرسشنامه-۲جدول 
 ها پرسشنامه

 

 شهرستان
 تکميل نشده غير قابل تحليل تحليل شده

 ۲۶ ۱۹ ۱۴۹ نيشابور

 - ۱۱ ۹۱ مشهد

 ۱۰ ۱ ۵۱ سرخش

 ۳۶ ۳۰ ۲۹۱ جمع

 تحقيقهاي يافته: مأخذ 

 

 هايافته

 اي کشاورزانهاي فردي و حرفهويژگي
 سـال   ۴۱-۶۰در گروه سني    آنها   درصد   ۹/۴۱و  است  سال   ۸/۴۷ميانگين سن کشاورزان    

 سـال   ۱۸ سال با انحراف معيـار       ۲۹ کشت گندم    ة آنها در زمينه    ميانگين سابق  ؛قرار دارند 

م در اختيار دارنـد و از        هکتار زمين براي کشت گند     ۲۱طور ميانگين   کشاورزان به . است

. انـد درس خوانـده    در حـد ابتـدايي     ) درصـد  ۳/۳۷(بيـشتر آنهـا     ،  نظر سطح تحصيالت  

 کيلومتر با انحراف    ۷۰/۱۷ترين مرکز خدمات    ميانگين فاصله مزرعه کشاورزان تا نزديک     

 ريـال  ۶۸۸۵۲۰دهنده  کشاورزان پاسخةانيميانگين درآمد ماه.  کيلومتر است ۲۰/۱۷معيار  

 وجـود   بـه  بـا توجـه       ميانـة درآمـد     گـزارش  ؛ البته  ريال است  ۵۰۰۰۰۰ه درآمد نيز     ميان و

 ). ۳جدول  (اهميت دارد،  آن بر ميانگينتأثيرتعدادي کشاورز پردرآمد و 
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 )=۲۹۱n(اي کشاورزان هاي فردي و حرفه توصيف ويژگي-۳جدول 

 بيشينه کمينه انحراف معيار ميانگين متغير

 ۷۱ ۱۸ ۲/۱۵ ۸/۴۷ )سال(سن 

 ۱۴ ۰ ۹/۱۶ ۴/۴ )سال(تحصيالت 

 ۴۱ ۴ ۷/۱۷ ۹۶/۲۸ )سال(سابقه کشت گندم 

 ۵۵ ۲ ۹۸/۳۲ ۲۱/۲۱ )هکتار(سطح زير کشت گندم 

 ۵۵ ۳ ۲/۱۷ ۷/۱۷ )کيلومتر(فاصله تا مرکز خدمات 

 ۴۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۵۸۱۹۶۰ ۶۸۸۵۲۰ )ريال(درآمد ماهيانه 

 ي تحقيقها يافته: مأخذ

 

هاي  ضايعات گندم در دوره    دهنده  کاهشي  ها  فناوري مورد    در  كشاورزان دانش فني 
 آبي و خشکساليکم

ي هـا   فنـاوري  سـؤال بـسته در ارتبـاط بـا           ۱۵ ، سنجش ميزان دانش فني کشاورزان     براي

 دانـش   و اسـتخراج شـده      آبي و خشكسالي    هاي كم   دوره ضايعات گندم در     دهنده  کاهش

آبـي   تـنش خـشکي و کـم       دهنـده   هشکا و فنون    ها  روشفني کشاورزان در زمينه اعمال      

هـاي کـشاورزان را پيرامـون چگـونگي         ميزان توانـايي  ،  اه  الؤاين س .  است شدهارزيابي  

 خشکـسالي از    نـامطلوب  تـأثير آب و کـاهش     هاي خشک و کـم    کشت و زرع در محيط    

 را  ها  اسخها و نوع پ     پرسش ۴جدول  . سنجند ميي کاربرد عمليات زراعي     ها  روشطريق  

 .دهد مينشان 



  ۱۲۱  … دهنده ضايعات گندم هاي كاهش عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري
 

 ضايعات و دهنده کاهشي ها فناوريدرباره هاي سنجش دانش كشاورزان  پرسش -۴جدول 
 )=۲۹۱n (آنهاي ها پاسخنوع 

 ها پاسخنوع 
 )درصد: واحد(

ف
ردي

 

بدون  ها پرسش
 يا/ وپاسخ

 نادرست
نسبتًا 
 درست

کامًال 
 درست

۱ 
د وجـود کـاه و کلـش در سـطح           يفوا،  در شرايط خشکسالي  

 ۵۰/۴ ۱۰/۱۵ ۴۰/۸۰ محصول چيست؟مزرعه پس از برداشت 

۲ 
چراي کـاه و کلـش متعلـق بـه فـصل          ،  در شرايط خشکسالي  

 ۱۸/۷ ۴۲/۲۱ ۴۰/۷۱ ي بر مزرعه دارد؟تأثيرزراعي گذشته چه 

۳ 
آبي از چـه نـوع گـاوآهني بـراي          در شرايط خشکسالي و کم    
 ۳ ۲۰/۱۲ ۸۰/۸۴ شخم زدن بايد استفاده کرد؟

 ۱۰/۱۳۱۰/۷۸ ۸۰/۸ با رطوبت خاک دارد؟شخم خاک و علف هرز چه ارتباطي  ۴
 ۵۸/۲۵ ۳۰/۲۴ ۱۲/۵۰  داد؟گندم بايد به چگونهکود را ،آبيکم وخشکسالي شرايطدر  ۵

۶ 
آبـي   تراکم بوته و بذر کاشته شده در شرايط خشکسالي و کم          

 ۱۵/۴۱ ۴۰/۴۸ ۰۵/۱۰ ي بر توليد گندم دارد؟تأثيرچه 

۷ 
شـت چـه ارتبـاطي      آتش زدن بقاياي مزرعه گندم پس از بردا       

 ۸۹/۱۶ ۴۰/۲۲ ۷۱/۶۰ با رطوبت خاک دارد؟

۸ 
آبـي بـراي کـشت گنـدم بايـد           در شرايط کم   ياز چه بذرهاي  
 ۵۰/۲۳ ۵۰/۱۵ ۶۱ استفاده نمود؟

 ۶۰/۷۰ ۶۰/۲۵ ۸۰/۳  کارآيي مصرف آب را افزايش داد؟توان ميچگونه  ۹

۱۰ 
هـا و نهرهـاي     ي و تلفـات آب جـوي      روبراي کـاهش هـدر    

 ۸۹ ۱۱ ۰ ي چه بايد کرد؟معمولي و سنت

۱۱ 
هاي خـشک و    بيشترين کاربرد را در زمين     کدام روش آبياري  

 ۱۰/۱۷ ۳۰/۶۱ ۶۰/۲۱ آب دارد؟ کم

 ۴۵/۵۰ ۴۲/۳۶ ۱۳/۱۳  مثبتي دارد؟تأثيرآب چه هاي کمتسطيح زمين در زمين ۱۲

۱۳ 
آبياري تکميلي در کشت گندم ديم چه نقشي در رشـد گيـاه             

 ۶۰/۱۱ ۴۰/۴۱ ۴۷ کند؟بازي مي

 ۸۰/۳۹ ۷۰/۲۲ ۵۰/۳۷ آبي چيست؟مزيت کشت ارقام زودرس در شرايط کم ۱۴
 ۱۵/۱۲ ۲۰/۱۵ ۶۵/۷۲ مورد استفاده قرار گيرند؟ آبياريدر  ندتوان مي چگونه شور هاي آب ۱۵
 هاي تحقيقيافته: مأخذ



          غالمرضا پزشكي راد، ابراهيم مرداني بلداجي، سعيد فعلي  ۱۲۲

 سه پاسخ بـراي هـر        اختصاص  سؤال دانش فني از کشاورزان و      ۱۵ طرحبا توجه به    

يـا   / و بـدون پاسـخ    و بـه     ،۲ امتيـاز    درستکامًال  ،  ۱ امتياز   درسته گزينه نسبتًا     ب ،سؤال

 ۰-۳۰ دانـش فنـي کـشاورزان بـين          هاي امتياز ،يعني ؛گيرد  مي امتياز صفر تعلق     نادرست

)  درصد۳/۸۲(دانش فني اکثريت کشاورزان     ،  دهد  مي نشان   ۵طور که جدول     همان. است

ات گندم در سطح متوسط و متوسـط بـه پـايين             ضايع دهنده  کاهشي  ها  فناوريدر مورد   

 از دانش فني خـوب و خيلـي خـوب         در اين زمينه     درصد کشاورزان    ۷/۱۷ و فقط    است

 .برخوردارند
 

  ضايعاتدهنده کاهشي ها فناوري زمينه دانش فني کشاورزان در -۵جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني سطوح دانش دسته بندي

 ۱۰/۳ ۱۱/۳ ۹ خيلي ضعيف ۶-۰

 ۴۰/۳۹ ۳۳/۳۶ ۱۰۵ ضعيف ۱۲-۱/۶

 ۴۰/۸۲ ۹۰/۴۲ ۱۲۴ متوسط ۱۸-۱/۱۲

 ۹۰/۹۶ ۵۳/۱۴ ۴۲ خوب ۲۴-۱/۱۸

 ۱۰۰ ۱۱/۳ ۹ خيلي خوب ۳۰-۱/۲۴

  ۱۰۰ ۲۸۹  جمع

 ۶۸/۴= انحراف معيار   ۱۱/۱۴= انگين مي  هاي تحقيقيافته: مأخذ  
 

 گندم  ضايعات دهنده کاهشي ها فناورينگرش کشاورزان نسبت به خشکسالي و 
 نگرش کـشاورزان نـسبت      ، بر اساس آن   ت که س اظهارنظر نگرشي ا   ۱۰اين بخش شامل    

ه ديسـنج ة ضـايعات گنـدم در خشکـسالي         دهنـد  و فنون کاهش   ها  روش،  به خشکسالي 

گيـري شـده اسـت و       ازهانـد    اي ليکرت  گزينه ۵با طيف   نگرش   ،در اين تحقيق  . شود  يم

جمـع   سـپس بـا حاصـل   . هـا بيـان کردنـد   دهندگان ميزان موافقت خود را با گويـه    پاسخ

  يـان نـسبت بـه خشکـسالي و        گو  پاسـخ امتيـاز نگـرش     ،  هـا ي داده شده به گويه    ها  پاسخ

 



  ۱۲۳  … دهنده ضايعات گندم هاي كاهش عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري
 

 آبي و خشکساليهاي کمدهنده ضايعات گندم در دوره هاي کاهش پذيرش فناوري
  از  ، ضـايعات گنـدم    دهنـده   کـاهش ي  هـا   فنـاوري  براي سنجش پـذيرش      ،در اين تحقيق  

ن ا و نظرخواهي از متخصـص     )۱۹،  ۱۷،  ۸،  ۱( گويه که از طريق مطالعه منابع مختلف         ۱۵

 و از کـشاورزان  شـده اسـتفاده  ، دسـت آمـده      در امور کـشاورزي بـه      نظر  بهو افراد صاح  

سـال   را در چهار     آنهاکارگيري و استفاده از هر يک از         تا ميزان به   ه است درخواست شد 

 اسـت کـه پـذيرش فنـاوري بـا طيـف ليکـرت پـنج                 يـادآوري الزم بـه    . اخير بيان کنند  

 و ،۴=اغلــب، ۳=گهگــاهي، ۲=نــدرتبــه، ۱=هرگــز(گيــري شــده اســت ازهانــد قــسمتي

) ۱۵*۵=۷۵(و حـداکثر    ) ۱۵*۱=۱۵( حـداقل نمـره پـذيرش        ،بدين ترتيـب  ). ۵=هميشه

.  بيان شده اسـت    ۷وري در جدول    کارگيري هر فنا  ميانگين و رتبه پذيرش و به     . باشد  مي

  مـورد   ضـايعات در   دهنـده   کـاهش ي  هـا   فنـاوري  کـه پـذيرش      دهـد    مي  نشان ۸جدول  

 از اين آنها درصد  ۵ و تنها    بوده است  درصد کشاورزان در سطح بسيار پايين و پايين          ۹۳

 . کنندطور متوسط استفاده مي بهها فناوري

 
 



          غالمرضا پزشكي راد، ابراهيم مرداني بلداجي، سعيد فعلي  ۱۲۴

 ضايعات دهندة ي کاهشها فناوري نگرش کشاورزان نسبت به خشکسالي و -۶جدول 

)۲۹۱n=( 

 رتبه انحراف معيارميانگين هاگويه

هاي آبياري داخـل مزرعـه در       دهنده آب و شبکه   هاي انتقال کانال
 ۱ ۴۳/۰ ۱۶/۴ .*سزايي دارندجويي آب نقش بهصرفه

آبـي  در شرايط کـم   ،  با وجود هزينه باال   ،  ي آبياري باراني  ها  روش
 ۲ ۶۹/۰ ۹۰/۳ .*دارندکارآيي باالتري 

بذور مقاوم به خشکي در شرايط خشکـسالي بـازدهي محـصول            
 ۳ ۷۰/۰ ۶۳/۳ .*بيشتري دارند

 ۴ ۸۳/۰ ۵۲/۳ .*دهند ميکلش و بقاياي گياهي رطوبت خاک را افزايش ، کاه
 زمان کاشت گندم ديم در ميزان برداشـت         ،در شرايط خشکسالي  

 ۵ ۸۲/۰ ۴۲/۳ *.مؤثر است

، ي فنـي  هـا   روش(ضـايعات خشکـسالي      دهنده  کاهشي  ها  روش
 چنـداني در    تـأثير گنـدم   مورد  در  ) تشکيالتي و زراعي  ،  مديريتي

 .**کنترل خسارت ندارند
۸۷/۲ ۹۳/۰ ۶ 

هـا  نسبت به ساير گـاوآهن      ميهاي قل گاوآهن ،در شرايط خشک  
 ۷ ۰۷/۱ ۶۸/۲ .*دارندکارآيي باالتري 

، فنـي ي هـا  روش( و فنون مقابلـه بـا خشکـسالي     ها  روشهمگي  
 بـرف و    در مقايسه با عدم بـارش     ) تشکيالتي و زراعي  ،  مديريتي
 .**ندتأثيرباران بي

۵۹/۲ ۹۸/۰ ۸ 

خشکسالي يک بالي الهي است که هيچ راهي براي مقابله بـا آن             
 ۹ ۳۰/۱ ۳۴/۲ .**وجود ندارد

 فقـط دولـت بايـد اقـدام کنـد و از             ،براي مقابلـه بـا خشکـسالي      
 ۱۰ ۰۲/۱ ۶۲/۱ .**کشاورزان کاري ساخته نيست

 کامًال موافقم= ۵ و ،موافقم= ۴، نظري ندارم= ۳، مخالفم= ۲، کامًال مخالفم= ۱:  *
  کامًال موافقم= ۱ و ،موافقم= ۲، نظري ندارم= ۳، مخالفم= ۴، کامًال مخالفم= ۵:  **

 هاي تحقيقيافته: مأخذ 



  ۱۲۵  … دهنده ضايعات گندم هاي كاهش عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري
 

  ضايعات گندم دهنده کاهشي ها فناوري ميزان پذيرش -۷جدول 
 )=۲۸۴n(آبي و خشکسالي هاي کمرهدر دو

*ميانگين گويه
انحراف 
 رتبه معيار

، مبارزه با علف هرز در هنگام دوبرگي شدن  (هاي هرز مزارع گندم     کنترل علف 
 )گرانستار به ازاي يک ليتر در هکتار+استفاده از سموم تاپيک

۴۹/۳ ۰۴/۱ ۱ 

سـوم   و دو   فـسفره  کود تمام افزودن( خاک براساس رطوبت  در مزرعه  کود تقسيط
 )صورت سرکمصرف کود ازته به عدم و به خاک از کشت در پاييز و قبل کود ازته

۶۱/۲ ۲۰/۱ ۲ 

 ۳ ۰۳/۱ ۱۶/۲ ) اوايل مهر تا اوايل أبانزمتغير ا( بارندگي وضعيت کاشت براساس تنظيم زمان

کاهش تـراکم بـذر در وضـعيت        (تنظيم تراکم بذر براساس وضعيت بارندگي       
 و سـبالن بـه ترتيـب    ،سـرداري ، ۲عنوان مثال تراکم بذر براي ارقام آذر      هب،  آبکم

 ) کيلوگرم بذر در هکتار۱۲۰ و ،۱۳۵، ۱۳۰
۰۱/۲ ۱۱/۱ ۴ 

کاهش فواصـل زمـاني آبيـاري در        (جاي آب آبياري    استفاده از آب شور به    
 ۵ ۲۸/۱ ۸۱/۱ )که آب آبياري شور است ميهنگا

 ۶ ۱۰/۲ ۷۹/۱  سيمانيهاي بتوني واستفاده از نهرها و جوي

قــم گنــدم ســبالن و   ر(اســتفاده از ارقــام زودرس در کــشت گنــدم    
Fenkang 15/Sefid ، هاي رقم که از ارقام پيشرفته گندم و يکي از دو رگه

 ) استسرداري 
۷/۱ ۰۴/۱ ۷ 

 ۸ ۲۰/۱ ۶۳/۱ )شايان، رقم پيشتاز(استفاده از بذور اصالح شده مقاوم به خشکي 

 ۹ ۹۱/۰ ۵۹/۱ اي گياهي براي حفظ رطوبت خاکاستفاده از بقاي

در پاييز سـال   مي استفاده از گاوآهن قل(در مزرعه   ميهاي قل استفاده از گاوآهن  
 آيـش  غازي در بهار سال   متر و استفاده از پنجه     سانتي ۳۰آيش جهت شخم به عمق      

 ) هرزهايعلفصورت وجود در،مترسانتي۱۰به عمق حداکثر دوبار
۴۶/۱ ۴۶/۰ ۱۰ 

 ۱۱ ۹۱/۰ ۴۲/۱ )متر سانتي۵-۷عمق کاشت (گندم  کشت بذر کار غالت براياز عميق استفاده
 ۱۲ ۷۷/۰ ۳۷/۱ چراي گوسفندان در مزرعه پس از برداشت

 ۱۳ ۳۸/۰ ۰۹۳/۱ استفاده از آبياري تکميلي در مزارع ديم
عمـق و    شـخم کـم   (ورزي در کشت گندم     ي حداقل خاک  ها  روشاستفاده از   
 ۱۴ ۰۳/۱ ۰۹۲/۱ )هاي سطحي خاکدن اليهتنها برهم ز

 ۱۵ ۴۶/۱ ۰۷۷/۱  آبياري باراني در مزرعههاي شبكهاستفاده از 

 هميشه=۵و ، اغلب=۴، گهگاهي=۳، ندرتبه=۲، هرگز=۱:  *
 هاي تحقيقيافته: مأخذ



          غالمرضا پزشكي راد، ابراهيم مرداني بلداجي، سعيد فعلي  ۱۲۶

  ضايعات گندمدهنده کاهشي ها فناوريبندي پذيرش  طبقه-۸جدول 

 درصد تجمعي رصدد فراواني سطوح پذيرش دسته بندي

 ۶/۶۰ ۶/۶۰ ۱۷۲ خيلي پايين ۲۷-۱۵

 ۹۳ ۴/۳۲ ۹۲ پايين ۳۹-۱/۲۷

 ۶/۹۸ ۶/۵ ۱۶ متوسط ۵۱-۱/۳۹

 ۱۰۰ ۴/۱ ۴ باال ۶۳-۱/۵۱

 ۱۰۰ ۰ ۰ خيلي باال ۷۵-۱/۶۳

  ۱۰۰ ۲۸۴  جمع 

 ۶۷/۷= انحراف معيار     ۶۷/۲۷= انگين مي   هاي تحقيقيافته: مأخذ 

 

 اي مستقلهمبستگي پذيرش با متغيره
 و ،سـابقه کـشت گنـدم   ،  سـن  شـامل  متغيرهاي مـستقل     ميان که   دهد  مي نشان   ۹جدول  

ي مربـوط بـه کـاهش       ها  فناوريپذيرش  ( متغير تحقيق    وفاصله مزرعه تا مرکز خدمات      

 ۱ در سـطح     دار  معني منفي و    اي  رابطه )آبي و خشکسالي  هاي کم ضايعات گندم در دوره   

سـابقه کـشت    ،   بـا افـزايش سـن      ها  فناوريرش اين   که پذي  طوري به ، وجود دارد  درصد

در ايـن   ،   ديگـر  سـوي از  . يابـد ترين مرکز خدمات کاهش مـي      و فاصله تا نزديک    ،گندم

دانـش  ،  سطح زير کشت گندم   ،  درآمد ماهيانه ،   متغيرهاي ميزان تحصيالت   رابطة،  تحقيق

بـه  قيـق    ضايعات با متغيـر وابـسته تح       دهنده  کاهشي  ها  فناوري و نگرش نسبت به      ،فني

پـذيرش ايـن   ، به عبـارت ديگـر  . دست آمد به۰۰۱/۰ در سطح  دار  معني مثبت و    صورت

 و بهبـود نگـرش      ، دانش فني  ،سطح زير کشت  ،  درآمد ماهيانه ،   با افزايش سواد   ها  فناوري

 . يابد افزايش ميها فناوريکشاورزان نسبت به اين 

 

 



  ۱۲۷  … دهنده ضايعات گندم هاي كاهش عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري
 

 

 

 )=۲۹۱n( همبستگي پذيرش با متغيرهاي مستقل -۹جدول 

 داري ضريب همبستگي و سطح معني
 متغيرها

rs p 

 ۰۰۲/۰ -۱۸۵/۰** سن

 ۰۰۰/۰ -۲۰۸/۰*** سابقه کشت گندم

 ۰۰۰/۰ ۳۵۹/۰*** ميزان تحصيالت

 ۰۰۰/۰ ۳۸۰/۰*** ميزان درآمد ماهيانه

 ۰۰۰/۰ -۲۵۹/۰*** فاصله مزرعه تا مرکز خدمات

 ۰۰۰/۰ ۳۶۷/۰*** سطح زير کشت گندم

 ۰۰۰/۰ ۶۴۳/۰***  ضايعاتدهنده کاهشهاي  فناوري زمينةدانش فني در 

 ۰۰۰/۰ ۵۵۶/۰***  ضايعاتدهنده کاهشهاي  نگرش نسبت به فناوري

  P< ۰۱/۰  :**      P< ۰۰۱/۰ :*** 
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 

  تدوين معادله تخمين پذيرش کشاورزانبه منظورمتغيره رگرسيون چند
يک معادلـه    کنندهبيني متغيرهاي پيش  ،نمتغيره روشي است که از طريق آ      رگرسيون چند 

در بينـي   گيـري شـده پـيش     ازهانـد     ارزش و بر اساس آن،   آورند  وجود مي به رگرسيون را 

 افزار نرم روش رگرسيون گام به گام با استفاده از          ،در اين تحقيق  . شود  يمفرمول خالصه   

SPSS  متغيرهـاي   همـة پس از ورود    .  شده است  به كار برده  دست آوردن معادله     براي به 

 اين متغيـر .  در معادله باقي ماند»دانش فني«تنها متغير   ،  دارمستقل داراي همبستگي معني   

 ).۱۰جدول  (ت متغير پذيرش را داراست درصد از تغييرا۳/۲۳توانايي تبيين 
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 )پذيرش( تحقيق ة وابست متغير-ة گام به گام ضرايب رگرسيون چندمتغير-۱۰جدول 

 .B Beta t Sig متغير مستقل

 ۰۰۰/۰ ۴۲۳/۱۰ - ۱۱۴/۱۱ ضريب ثابت

 ۱X( ۰۵۲/۱ ۴۸۳/۰ ۳۷۳/۱۴ ۰۰۰/۰(دانش فني 

R=  ۴۸۳/۰               R۲= ۲۳۳/۰  

           هاي تحقيقيافته: مأخذ 

  ۱X ۱Y= a + b 

Y= ۱۱/۱۱ + ۰۵۲/۱  (X۱)  

 گيري و پيشنهادهانتيجه، بحث

استفاده بهينه از   ،   در اين وضعيت    و شود  يمکشوري خشک محسوب     مياز نظر اقلي   يرانا

 . آبـي و خشکـسالي در کـشور از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت                آب و مديريت کـم    

آبـي در کـشاورزي     ي مناسب براي مقابله با معـضل کـم        ها  فناوري  استفاده از  ،رو  از اين 

 درصد دانش فني کشاورزان پيرامون کشت و کار         ۴/۸۲،  در اين پژوهش  . استضروري  

اگر چه ادعاي واقع    . گيرد  ميتر قرار   آبي و خشک در طبقه متوسط و پايين        کم در شرايط 

همواره مطرح  آبي و خشکسالي     در منطقه خشک و ضرورت مقابله با کم        شدن كشور ما  

هاي کنترل علف( فناوري اول ۴غير از ه ب، ها فناوريبا بررسي ميزان پذيرش  ،  بوده است 

تنظـيم زمـان کاشـت      ،  ه براساس رطوبـت خـاک     تقسيط کود در مزرع   ،  هرز مزارع گندم  

 پـذيرش  ،) و تنظيم تراکم بـذر براسـاس وضـعيت بارنـدگي    ،براساس وضعيت بارندگي  

 کـاربرد   ، عـدم   ايـن وضـعيت     در .شـود   يمـ  ارزيابي    در سطح خيلي پايين    ها  روشساير  

 زيـرا دنيـاي     رود،  به شمار مي   و فنون کاهش اثرات خشکسالي در حکم فاجعه          ها  روش

آب به اثبات فنون و اصول را در مناطق کم، ها روشفوايد و مزاياي اين  حقيقاتعلم و ت

 . رسانده است
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ـ ،   ضـايعات  دهنـده   کاهشي  ها  فناوريدر تحليل عوامل مؤثر بر پذيرش        ين نتـايج   دب

 :يما هدست يافت

معـادل   ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل سن و متغير وابسته تحقيـق            

۱۸۵/۰- r = ۰۰۲/۰ (باشـد  مـي دار  معنـي درصـد ۱ که در سـطح  استp= .( بـا  ،بنـابراين 

 هـا   فنـاوري  که بين سن کـشاورزان و پـذيرش          كرد قضاوت   توان  مي  درصد ۹۹اطمينان  

ازه سـن کـشاورزان بيـشتر       انـد    بدين معني که هـر     ؛ وجود دارد  دار  معني منفي و    اي  رابطه

  تحقيقــات از ميــان. شــود يمــ کمتــر از ســوي آنهــا هــا فنــاوريپــذيرش   ميــزان،شــود

ومبو انـد  و گوکوسـکي و ) Hussein et al., 1994(حـسين و همکـاران   ، صورت گرفتـه 

)Gockowski and Ndoumbe, 2004 ( ين عوامـل مـؤثر در   تـر  مهمسن کشاورزان را از

 . اند بيان کردهها فناوريپذيرش 

وابـسته  ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل سابقه کشت گندم و متغيـر          

). =۰۰۰/۰p (باشـد  مـي دار  معنـي  درصد۱است که در سطح  =r -۲۰۸/۰معادل ، تحقيق

 که بين سابقه کشت گندم کشاورزان       كرد قضاوت   توان  مي درصد   ۹۹، با اطمينان    بنابراين

ازه سابقه  اند   بدين معني که هر    ؛ وجود دارد  دار  معني منفي و    اي   رابطه ها  فناوريو پذيرش   

 دابرکو و مک برايـد   . شود  يم  کمتر ها  فناوريپذيرش  ،  شود  ن بيشتر   کشت گندم کشاورزا  

)Daberkow and MoBride, 2003( را بين دار معني منفي و اي در تحقيقات خود رابطه 

 مثبـت و     اي  در تحقيـق خـود رابطـه      ) ۱۳۷۹(  مي ولي کري  ،دست آوردند اين دو متغير به   

 .است  را بين اين دو متغير پيدا کردهدار معني

ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل سطح تحـصيالت و متغيـر وابـسته               

). =۰۰۰/۰p (باشـد  مـي دار  معنـي درصـد  ۱است که در سـطح  =r ۳۵۹/۰ معادل، تحقيق

 که بين سطح تحصيالت کـشاورزان       كرد قضاوت   توان  مي  درصد ۹۹ با اطمينان    ،بنابراين

ازه انـد    بـدين معنـي کـه هـر    ؛ وجود داردردا معني مثبت و  اي   رابطه ها  فناوريو پذيرش   

حـسين و  . شـود   يم  نيز بيشتر  ها  فناوريپذيرش  ،  شود  سطح تحصيالت کشاورزان بيشتر     
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تقل درآمـد ماهيانـه و متغيـر وابـسته          ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغيـر مـس        

). =۰۰۰/۰p (باشـد  مـي دار معنـي  درصـد  ۱است کـه در سـطح   =r ۳۸۰/۰معادل  تحقيق

 که بـين درآمـد ماهيانـه و پـذيرش           كرد قضاوت   توان  مي درصد ۹۹ با اطمينان    ،بنابراين

هيانـه  ازه درآمد ما  اند   بدين معني که هر    ؛ وجود دارد  دار  معني مثبت و    اي   رابطه ها  فناوري

 ايـن عامـل بـر       تـأثير . شـود   يمـ  نيز بيشتر    ها  فناوريپذيرش اين   ،  شود  کشاورزان بيشتر   

و ترکمـاني و جعفـري      ) ۱۳۷۸(اي در تحقيقات خالدي     پذيرش فناوري در قالب فرضيه    

 . شدتأييد آن درستينيز مورد بررسي قرار گرفت و ) ۱۳۷۷(

زرعه تـا مرکـز خـدمات و        ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل فاصله م        

 باشـد  مـي دار  معنـي درصـد  ۱است که در سطح  =r -۲۵۹/۰معادل  متغير وابسته تحقيق

)۰۰۰/۰p= .(که بين فاصله مزرعه تا      كرد قضاوت   توان  مي درصد ۹۹ با اطمينان    ،بنابراين 

 بدين معني کـه  ؛ وجود دارد  دار  معني  و ي منف اي   رابطه ها  فناوريمرکز خدمات و پذيرش     

 بيـشتر   هـا   فناوريپذيرش  ،  شود  ازه فاصله مزرعه کشاورزان تا مرکز خدمات کمتر         ندا  هر

 .شود يم

ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل سطح زير کـشت و متغيـر وابـسته                

). =۰۰۰/۰p (باشـد  مـي دار  معنـي درصـد  ۱است کـه در سـطح   =r ۳۶۷/۰ معادل تحقيق

 که بين سـطح زيـر کـشت گنـدم و            كردقضاوت   توان  مي درصد ۹۹ با اطمينان    ،بنابراين

ازه سـطح   اند    بدين معني که هر    ؛ وجود دارد  دار  معني مثبت و    اي   رابطه ها  فناوريپذيرش  

خالـدي  . شـود   يمـ   نيـز بيـشتر    ها  فناوريپذيرش  ،  شود  کشت گندم کشاورزان بيشتر     زير

در ) Hossein et al., 1994( و حسين و همکاران ،)۱۳۷۷(ترکماني و جعفري ، )۱۳۷۸(

 .دست آوردند بهياد شده بين متغيرهاي دار معني مثبت و اي مطالعه خود رابطه

 ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مستقل دانش فني و متغير وابـسته تحقيـق              

 بـا  ،بنـابراين ). =۰۰۰/۰p (باشد ميدار  معنيدرصد ۱است که در سطح =r ۶۴۳/۰معادل 
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 ضريب اسپيرمن محاسبه شده براي متغير مـستقل نگـرش و متغيـر وابـسته تحقيـق                

  ،بنـابراين ). =۰۰۰/۰p (باشـد  مـي دار  معنـي درصد ۱است که در سطح =r ۵۵۶/۰معادل 

 كــرد کــه بــين نگــرش کــشاورزان نــسبت  قــضاوت تــوان مــي درصــد ۹۹بــا اطمينــان 

 بـدين معنـي کـه       ؛ وجـود دارد   دار  معنـي ثبت و    م اي   و پذيرش آن رابطه    ها  فناوريين  بد

شـيخ و همکـاران     . شود  يم نيز بيشتر    آنهاپذيرش  ،  ازه نگرش کشاورزان بهبود يابد    اند  هر

)Sheikh et al., 2003 (اين فرضـيه را مـورد آزمـون قـرار دادنـد و       نيز در مطالعه خود

 . کردندتأييد آن را درستي

 تـوان   مـي  ، کشاورزان از سوي  ضايعات   هدهند  کاهشي  ها  فناوريدر راستاي پذيرش    

 :اين موارد را پيشنهاد داد

ي هـا  فنـاوري   كـم آبـي و نيـز    خشکـسالي و زمينـة  دانش فني کشاورزان در  يارتقا  -۱

 روشـن اسـت کـه ارتقـاي       ،  دارد اهميت   بسيارها   ضايعات در اين دوره    دهنده  کاهش

و امکانـات   ) اآنهـ بهبـود نگـرش     (دانش فني کشاورزان در کنار حضور ساير عوامل         

 بـه يـک     ي مناسب و بجـا از فنـاور       گيري  بهره با   كشاورزان که   شود  يمتوليد موجب   

 . سطح مطلوب و معقول در روند توليد دست يابند
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سوادي اکثريت قريب به اتفاق کشاورزان مورد مطالعه و         ي يا کم  سواد  بيبا توجه به      -۲

 بـراي ورود  آنهـا  و تـشويق  ان در كشاورزايجاد انگيزه، ها فناوري آن بر پذيرش     تأثير

 . استهاي سوادآموزي ضروري به کالس

، هاي آبياري تحت فـشار      مالي کشاورزان براي برقراري شبكه     با توجه به ضعف بنيه      -۳

کشاورزان امکان   مي به تما  بهره  کمي  ها  وام که بانک کشاورزي با ارائه       شود  يمپيشنهاد  

 . افزايش دهندها شبكه اين ي را در برقرارآنها گذاري سرمايه
ي هـا   روشهـا و    با توجه به روحيات تقديرگرايي و عدم گرايش کشاورزان به ايـده             -۴

،  بـا دميـدن حـس خوداتکـايي        گـردد   مـي نوين در امر مقابله با خشکـسالي توصـيه          

هاي نامطلوب آنان اصـالح      و گرايش  ها  نگرش،  خودباوري و نوپذيري در کشاورزان    

 .گردد
 
 هايادداشت

1. Bryant 
2. multi-stage cluster sampling 
3. purposive 
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