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عاملهای مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار
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چکیده
سیستمهای آبیاری زیرفشار از بهترین فناوریهای موجود برای مقابله با مشکل کمبوود آ در بشوش کشواورزی
هستند ،اما شوربشتانه استفاده کشاورزان ایرانی از آنها بسیار کمتر از حد انتظار است .هدف اصولی ایون پوژوهش ،بررسوی
عاملهای مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار است .روش پژوهش از نوع علمی -مقایسوهای
بود .محدوده مکانی پژوهش ،تمام استانهای کشور بود و جامعه آماری آن کشاورزان نمونه ایرانوی بودنود .حجوم نمونوه بوا
استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و تعداد آنها  228نفر بود .برای نمونهگیری ،از شیوه نمونهگیری طبقوهای اسوتفاده
شد .افراد در هر طبقه به روش تصادفی انتشا شدند .ویژگیهای ششصی ،نگرش ،هنجارهای ذهنی ،حمایتهوای دوتتوی،
خودکارآمدی ،کمبود آ و ویژگیهای فناوری از متغیرهای مستقل پژوهش بودنود .بورای واکواوی دادههوا ،از روش آمواری
واکاوی مسیر در نرم افزار  SPSS20استفاده شد .نتیجههای به دستآمده نشان دادند متغیر مستقل نگورش ،در مجمووع ،بوا
ضریب بتای ) 0/943 (βبیشترین تأثیر را بور گورایش کشواورزان در بوهکوار بوردن سیسوتمهوای آبیواری زیرفشوار دارد و
متغیرهای خودکارآمدی ،کمبود آ و ویژگیهای فناوری در رتبههای بعدی قرار دارند .افوزون بور ایون ،مشوش

شود کوه

ویژگیهای ششصی ،با ضریب بتای ) -0/008 (βتأثیری بر گرایش کشاورزان بوه ایون سیسوتمهوا ندارنود .بور اسوان ایون
نتیجهگیری ،پیشنهاد می شود .فعاتیتهای آموزشی -ترویجی در کشور بورای بهبوود نگورش و خودکارآمودی کشواورزان و
افزایش دانش و مهارت آنان برای استفاده ازسیستمهای آبیاری زیرفشار تقویت و توسعه یابد.
واژه های کلیدی :خودکارآمدی ،رفتار ،نگرش ،ویژگیهای فناوری.
مقدمه
کمبود منبع مطمئن آ از یک سو و مصرف حدود  %32آن (با بازده آبیاری  29تا  )%40در بشوش کشواورزی از
سوی دیگر ،از مهمترین چاتشهای کنونی مصرف آ در ایران است ( .)82 ،2تغییور یوا اصوال اتگووی کشوت ،اسوتفاده از
رقمهای مقاوم به کمبود آ  ،توسعه کشتهای گلشانهای ،الیروبی و بتونی/توتهگذاری کانالهای انتقوال آ و بوهکوارگیری
سیستمهای هوشمند آبیاری از جمله راهکارهای ارائه شده برای افزایش بهرهوری و راندمان آبیاری در بشش کشواورزی بوه
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شمار میآیند ،اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند سیستمهای آبیاری زیرفشار ،در مقایسه با دیگر راهکارها ،با اهمیوتترنود
(.)22 ،23 ،22 ،22،24 ،28 ،89
سیستمهای آبیاری زیرفشار شامل روشهایی هستند که آ را با توتهگذاری و فشاری بیشتر از فشوار اتمسوفر در
سطح مزرعه توزیع میکنند و به دو گروه اصلی بارانی و موضوعی ( قطورهای) تقسویم مویشووند ( .)22هودف اصولی از بوه
کارگیری این سیستمها ،ذخیرهکردن آ از راه افوزایش رانودمان آبیواری درمزرعوه وکواهش تلفوات اسوت ( .)22اگور ایون
سیستمها خو طراحی و اجرا شوند و ماده مورد استفاده در آنها کیفیت الزم را داشته باشد ،بهرهبورداران مویتواننود بوه
شرط داشتن دانش کافی در بهرهبرداری و نگهداری از آنها ،راندمان آبیاری را به بیش از  %90افزایش دهند ( .)22اهمیوت
این موضوع زمانی مشش

میشود که در هر  %9افزایش در راندمان آبیاری در ایران بیش از  4میلیارد متور مکعوب آ در

سال صرفهجویی میشود (.)80
بر اسان مطاتعههای طرل امکانسنجی توسعه سیستمهای آبیاری زیرفشار ایران ،مساحت زمینهوای کشواورزی
مستعد برای اجرای این سیستمها  2/9میلیون هکتار برآورد شده است (  ،)29اما بر خواف انتظوار و بوه اسوتناد گوزارش
 ،)22( 8 ICIDاز  2/9میلیون هکتار زمینهای مستعد شناسایی شده تا سال  8234تنها  8/4میلیوون هکتوار ( )82%/8بوه
این سیستمها مجهزند و  %22/3باقیمانده زمینهای آبی همچنان به روشهای سنتی آبیواری سوطحی ،آبیواری مویشووند.
یادآوری میشود که برپایه همین گزارش ،از مجموع  229/22میلیون هکتار زمینهوای آبوی جهوان  98/3میلیوون هکتوار
( )%22به سیستمهای یاد شده مجهزند و ایاالت متحد آمریکا از نظر مساحت ( 82/322میلیون هکتار) و کشور اسولوونی از
نظر درصد ( )828%زمینهای مجهز شده به نسبت سطح زمینهای آبی ،مقام اول را دارند.
تا کنون بررسیهای زیادی درباره عاملهای مؤثر بر رفتار کشاورزان ایرانی در بوهکوارگیری سیسوتمهوای آبیواری
زیرفشار اجرا شده است .آرایش و پزشکی راد ( ،)8دسترسی به نهادههای توتیدی ،مقدار درآمد ،زیاد بودن هزینهها ،نگورش
کشاورزان ،هنجارهای ذهنی و مهارت در استفاده از سیستمها را معرفی کردهاند .جهاننما ( ،)3معتقد است سن ،سابقه کار،
درجه تحصیلی ،آگاهی ،امکانات ماتی ،ارتباط بیشتر با عاملهای ترویج در پوذیرش سیسوتمهوا مؤثرنود .شواهزادی )29( 2و
باقری و ملک محمدی ( ،)2عاملهایی مانند مقدار سواد ،سطح ماتکیت ،تعوداد قطعوههوای زموین وپراکنودگی آنهوا را بور
پذیرش سیستمها مؤثر میدانند .نوروزی و چیذری ( )22در بررسیهایشوان نتیجوه گرفتوهانود کوه بوین مقودار محصوول،
تمانهای ترویجی ،استفاده از کانالهای ارتباطی ،مشارکت اجتماعی و دانش فنی گنودمکاران بوا نگورش آنهوا در زمینوه
توسعه سیستمها رابطهای مثبت و معنیدار وجود دارد .کرمادن و همکاران )28( 2و امیری اردکانی و زمانی ( )9موردهایی
مانند خدمات بانکی ،کیفیت قطعهها ،و نحوه ارائه خدمات پس از فروش را از مانعهای پذیرش سیستمهای آبیاری زیرفشوار
اعام کردهاند .عبداتملکی و چیذری ( )82دریافتند که بین متغیر نگرش با متغیرهای ماتکیت زمین ،افوزایش قیموت آ و
نوع برنامههای آموزشی رابطه مثبت و معنیدار و جود دارد .کهنسال و همکاران ( )24معتقدند که مسواحت مزرعوه ،سوطح
سواد و دسترسی به اعتبارات و تسهیات تأثیر مثبت ومعنیداری در پذیرش سیستمهوا دارنود .محبووبی و همکواران ()29
برگزار نشدن دورههای آموزشی ،کمبود اعتبارات ،آگاهی نداشتن و شناخت ناکافی از سیستمها ،کمبود مروج آگاه از مسایل
آبیاری ،چند قطعهای و پراکنده بودن مزرعهها ،دسترسی نداشتن زارع به ابزارهای باکیفیت و ارائه نکردن خودمات مناسوب
پس از فروش را مهمترین عاملهای بازدارنده در بهکارگیری این سیستمها در ایران میداننود .شواطریان و همکواران ()84
3. Cremades et al.
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دریافتند که هرچه حمایتهای جهاد کشاورزی بیشتر شود به همان مقدار تمایول کشواورزان بورای اسوتفاده از سیسوتمهوا
بیشتر خواهد شد .غامرضایی و همکاران )22( 8و فال رستگار و فال رستگار ( )20عاملهایی مانند کمبوود آ  ،کواهش
هزینهها ،افزایش سطح زیر کشت ،تبدیل زمینهای دیم به آبی ،افوزایش محصوول در هکتوار و کنتورل عموب آبیواری را از
مهمترین دتیلهای پذیرش این سیستمها به وسیله کشاورزان دانسته اند .آقاپور و همکاران ( )2دریافتند که کوچک بوودن
قطعههای زمین کشاورزی ،نحوه دریافت وام و نداشوتن ماتکیوت زموین از مهومتورین عامولهوای بازدارنوده در اسوتفاده از
سیستمها محسو میشوند .عزتی و همکاران (  )89دریافتند کوه مناسوب نبوودن شویوه بازپرداخوت وام ،نبوود برناموهای
مناسب به منظور نوبتبندی و توزیع آ در بین کشاورزان ،باال بودن هزینههای تعویض و تعمیر قطعههای سیستم بور بوه
کارگیری سیستمها مؤثرند .عطایی و ایزدی ( )82نیز دریافتنود کوه هنجارهوای ذهنوی ،نگورش ،سوازگاری ،دسترسوی بوه
اطاعات ،تمایل به مشارکت در طرل ،سابقه کشاورزی و قابل مشاهده بوودن دسوتاوردها توأثیر مسوتقیم و معنویداری بور
استفاده از سیستمها دارند.
بررسی پژوهشها در زمینه عاملهای مؤثر بر استفاده کشاورزان ایرانوی از سیسوتمهوای آبیواری زیرفشوار نشوان
میدهد که بیشتر این پژوهشها به دتیل استفاده از روشهای پژوهش تکمتغیری ،یک یا چنود عامول محودود را مطاتعوه
کردهاند و محدوده پژوهش آنها نیز یک شهرستان و یا بیشینه یوک اسوتان اسوت و بوه هموین دتیول دسوتاوردهای ایون
پژوهشها نه تنها نمیتواند آگاهیهایی جامع در موضوع مورد نظر در اختیار مدیران ،کارشناسان یا مروجان کشاورزی قرار
دهد ،بلکه امکان تعمیم دستاوردها به سایر منطقهها را نیز محدود میکند .پژوهش حاضر ،به دتیول اسوتفاده از روشهوای
آماری چند متغیره (واکاوی مسیر) که اثرهای مستقیم و غیرمستقیم تعداد زیادی از عاملهوا را بوه طوور همزموان بررسوی
میکند و نیز به دتیل گستردگی محدوده مکانی پژوهش (تمام استانهای کشور) ،تفاوتهای اساسی با پژوهشهای مشوابه
دارد .افزون بر این ،پژوهش حاضر از آن رو متفاوت و منحصر به فرد است که جامعه آماری آن را کشاورزان نمونه و پیشورو
ایران تشکیل میدهد.
مواد و روشها
این پژوهش برحسب هدف کاربردی ،از جنبه منطب پژوهش قیاسوی و از نظور نحووه گوردآوری دادههوا علموی-
مقایسهای است .پس از مطاتعههای اکتشافی در چارچو واکاوی نظریهها و پیشینه تجربی پژوهش ،ابتدا عاملهای مؤثر بر
گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمها شناسایی شدند .پس از شکلگیری پرسشهوای پوژوهش ،متغیرهوای شناسوایی
شده تعریف شدند و برای تشکیل مدل نظری و مفهومی پژوهش در قاتب سه نوع متغیر سازماندهی شودند ،متغیور وابسوته
نهایی (گرایش) ،متغیر وابسته میانی (نگرش) ،و متغیرهای مستقل (ویژگیهای ششصی ،هنجارهوای ذهنوی ،حمایوتهوای
دوتتی ،خودکارآمدی،کمبود آ و ویژگیهای فناوری) (جدول  .)8مهمترین هدفهوای پوژوهش عبارتنود از تعیوین نقوش
متغیرهای مستقل بر نگرش (متغیر وابسته میانی) کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار ،بررسی تأثیر نگرش
بر گرایش (متغیر وابسته نهایی) آنان به استفاده از این سیستمها و سرانجام بررسی مجموع تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای مستقل بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای مورد نظر است .به همین منظور پرسشنامههایی با هودف
بررسی تأثیرهای یاد شده تهیه و در میان افراد جامعه آماری توزیع شد.
1. Gholamrezai et al.
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مدل نظری و مفهومی (مدل رگرسیونی) این پژوهش شامل مجموعهای از متغیرهای درونی (متغیرهای مستقل و
وابسته میانی) و متغیر بیرونی (وابسته نهایی) است که در قاتب شکل ( )8نمایش داده شده است .رابطه میان این متغیرها و
تأثیر آنها بر همدیگر در چهار مرحله جداگانه سنجیده میشود.
مرحله اول :بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میانی
هدف اصلی از این مرحله ،بررسی مقدار تأثیر متغیرهای مستقل (ویژگیهای ششصی ،ویژگیهای فناوری ،کمبود
آ  ،خودکارآمدی ،حمایتهای دوتتی) و هنجارهای ذهنی بر نگرش کشاورزان به استفاده از سیستمهوای آبیواری زیرفشوار
(متغیر وابسته میانی پژوهش) و تعیین سطح معنیداری رابطه میان آنوان اسوت .بورای ایون کوار ،از روش واکواوی آمواری
رگرسیون چند متغیره استفاده میشود.
جدول  -8متغیرهای این پژوهش.
نام متغیر

نماد

نوع متغیر

X8

گرایش رفتاری

X2

نگرش

X2

هنجارهای ذهنی

مستقل

X4

حمایتهای دوتتی

مستقل

X9

خودکارآمدی

مستقل

X2

کمبود آ

مستقل

X9

ویژگی های فناوری

مستقل

X2

ویژگیهای ششصی

مستقل

وابسته
وابسته میانی

تعریف عملیاتی
میل و انگیزه کشاورزان که آنان را وامیدارد تا از سیستم ها استفاده کنند.
برداشتهای شناختی و احساسی کشاورزان نمونه ایران از عیبها و سودمندیهای
به کارگیری سیستمها.
تأثیر سایر افراد یا گروهها (عضو خانواده ،مروجوان کشواورزی ،سوایر کشواورزان و
عرضهکنندگان فناوری) بر نگرش و گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمها.
تسهیات و خدماتی که دوتت برای آسانشدن رونود بوه کوارگیری سیسوتمهوا در
اختیار کشاورزان قرار میدهد .مانند آموزشهای ترویجی ،تسیهات بانکی و قوانون
وآییننامهها.
میزان اعتماد به نفس کشاورزان برای کاربرد سیستم ها و کسب دستاوردهای مفید
از این کار
فشارهای ناشی از کاهش آ و تغییر شرایط اقلیمی بر نگرش و گرایش کشاورزان
به استفاده از سیستمها.
سودمندی نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،آزمونپذیری و میزان قابول رییوت بوودن
دستاوردهای سیستمها برای کشاورزان.
سن ،جنس و سطح تحصیل کشاورزان.

مرحله دوم :بررسی تأثیر نگرش کشاورزان به سیستمهای آبیاری زیرفشار بر گرایش آنان به استتااده از ایت
سیستمها
در هر موجود زنده دو ویژگی اساسى "ادراک" و "حرکت ارادى" وجود دارد .این دو ویژگی در انسان ،در مقایسوه بوا دیگور
موجودهای زنده ،گستردهتر ،پیچیدهتر و عمیبتر است .در حوزه ادراک ،علم و شناخت دخیل اسوت کوه بوه نگورش تعبیور
مىشود و در حوزه اراده ،میل ،رغبت و انگیزش نقش دارند که به گرایش تعریف موى شوود .ایون دو عامول اساسوى ،یعنوى
نگرش و گرایش ،موجب پیدایش کنش یا رفتار مىشوند ( .)2اهمیت عامل نگرش در جهتدهی گورایش آدموی بوه سومت
رفتارهای مشتلف در بسیاری از مدلها و تئوریهای رفتاری بهاثبات رسیده است ،از جمله در تئوری کنش منطقی آیزن و
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فیشبین ، 8تئوری رفتار پیش بینی شده آیزن ،مدل پذیرش فناوری دیویس ،2و مدل جامع رفتاری گانز .2بوا ایون وصوف،
هدف اصلی از این مرحله تعیین میزان تأثیر متغیر نگرش کشاورزان مورد مطاتعه به سیستمهای آبیاری زیرفشار بر گورایش
رفتاری آنان به استفاده از این سیستمهاست که برای این کار از روش واکاوی آماری رگرسیون خطی ساده استفاده میشود.
مرحله سوم :بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته نهایی
هدف اصلی از این مرحله ،بررسی مقدار تأثیر متغیرهای مستقل (ویژگیهای ششصی ،ویژگیهای فناوری ،کمبود
آ  ،خودکارآمدی ،حمایتهای دوتتی) و هنجارهای ذهنی بر گرایش رفتاری کشاورزان به استفاده از سیسوتمهوای آبیواری
زیرفشار به عنوان متغیر وابسته نهایی پژوهش و تعیین سطح معنیداری رابطه میان آنان است .برای ایون کوار نیوز از روش
واکاوی آماری رگرسیون چند متغیره استفاده میشود.
مرحله چهارم :بررسی تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم (مجموع تأثیرها) متغیرهای مستقل و وابستته میتانی
پژوهش بر متغیر وابسته نهایی
بر اسان مدل مفهومی پژوهش (شکل  ،)8متغیرهای مستقل بهصورت مستقیم و نیز به صوورت غیرمسوتقیم (از
راه تأثیرگذاری بر نگرش کشاورزان) بر گرایش کشاورزان به سیستمهای آبیاری زیرفشار تأثیر می گذارند ،از ایون رو هودف
اصلی از این مرحله بررسی مجموع تأثیرها (مستقیم و غیرمستقیم) تمامی متغیرهای مسوتقل و وابسوته میوانی بور متغیور
وابسته نهایی ،یعنی گرایش کشاورزان ،است که برای این کار از روش آماری واکاوی مسیر استفاده میشود.

هنجارهای ذهنیX3

کمبود آ X6

خودکارآمدیX5

حمایتهای دوتتیX4

P24

ویژگیهای فناوریX7

P25

P26

P27

P23

ویژگیهای ششصیX8

P28

نگرشX2

P13

P14

P15

P16

P12

P17
P18

گرایشX1

شکل -8مدل نظری و مفهومی عاملهای مؤثر بر گرایش کشاورزان نمونه ایرانی به استفاده از سیستم های آبیاری زیرفشار.
واکاوی مسیر تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط بوا تودوین مودلهوای علموی و روش پیشورفته
آماری است که به کمک آن میتوانیم افزون بر تأثیرهای مستقیم ،تأثیرهای غیرمسوتقیم متغیرهوای مسوتقل را بور متغیور
وابسته شناسایی کنیم .در واکاوی مسیر با دو گونه اصلی از متغیرها مواجه هستیم که عبارتاند از متغیرهای درونی ،بیرونی
و باقیمانده ( .)9متغیرهای درونی در این پژوهش شامل متغیر وابسته نهوایی (گورایش) ،متغیور وابسوته میوانی (نگورش) و
3. Glanz

2. Daivis
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متغیرهای بیرونی نیوز شوامل متغیرهوای مسوتقل (هنجارهوای ذهنوی ،حمایوتهوای دوتتوی ،خودکارآمودی ،کمبوود آ ،
ویژگیهای فناوری و ویژگیهای ششصی) هستند که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته نهایی و میانی سنجیده میشوود .ایون
متغیرها ،خود نیز زیر تأثیر متغیرهایی هستند که خارج از مدل قرار دارند ،اما در این پوژوهش اثور آنهوا بور ایون متغیرهوا
سنجیده نمیشود.
جامعه آماری پژوهش کشاورزان نمونه ایران 2232 ،نفر ،در زیربشش محصولهوای زراعوی در فاصوله سوالهوای
8223تا  8232هستند .مهمترین دتیلهای انتشا این گروه از کشاورزان بوه عنووان جامعوه آمواری پوژوهش را مویتووان
ریسکپذیری بیشتر آنان در مواجه و پذیرش فناوریهای نوین ،سطح سواد و انگیزه باالتر ،برقراری ارتبواطهوای بیشوتر بوا
مأموران ترویج کشاورزی و ایفای نقش به عنوان رهبران افکار ،در مقایسه با دیگر کشاورزان ،دانست .این گروه کشاورزان هر
ساته براسان استانداردهای تهیه شده در معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات ،آمووزش و تورویج کشواورزی در قاتوب
فرایند شناسایی ،انتشا و معرفی توتیدکنندگان و بهرهبرداران نمونه ایران شناسایی میشوند.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ، 8یکی از پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری،
استفاده شده است.
𝑞𝑝 𝑧2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑧2
)1+𝑁( 2 −1
𝑑

]معادته [8

= 𝑛.

که در آن :n ،حجم نمونه :N ،جامعه آماری t ،یا  :zدرصد خطای معیارضریب اطمینان قابل قبول :P ،نسبتی از
جمعیت با صفت معین1-p ،یا  :qنسبتی از جمعیت بدون صفت معین و  :dدرجه اطمینان یا دقت احتماتی مطلو
است(.)83
برای محاسبه مقدار  nدر این مقاته  zمعادل با ] 8/32عموما" در معادته  8به دتیل آنکه در سطح معنیداری
 0/09تصمیم گیری می شود مقدار  Zمعادل  8/32در نظر گرفته میشود ( p ،[)83و  qمعادل با  - ]0/9زمانی که جامعه
دو جمله ای است برای آنکه حجم نمونه به بیشترین مقدار برسد باید  pو  qمعادل  0/9در نظر گرفته شود (  [.)83و d

نیز معادل با  0/9در نظر گرفته شده است که نتیجه محاسبه ها  228نفر را نشان داد.
شیوه نمونهگیری طبقهای است .هر استان به عنوان یک طبقه برگزیده شد و نمونههای مورد مطاتعه متناسب با
جمعیت هر یک از طبقهها به روش تصادفی انتشا شدند (جدول  .)2برای جمعآوری اطاعات از پرسشنامه استفاده شده
است .روایی پرسشنامه را اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی و تأیید کردهاند و برای تعیین پایایی آن نیز  20پرسشنامه توسط
کشاورزان نمونه استان ترستان تکمیل شد که میزان آتفای کرونباخ 2آن  0/23بوده است .برای واکاوی اطاعات از نرم افزار
 SPSS20استفاده شده است.
نتایج
ویژگیهای جامعه آماری این پژوهش از نظر سن ،جنس ،وضعیت تحصیل ،مقدار ماتکیت و استفاده سیستمهوای
آبیاری زیرفشار در جدول  2آمده است .در مرحله اول از بررسی رابطههوای میوان متغیرهوای پوژوهش ،رابطوه هور یوک از
2. Cronbach’s alpha
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متغیرهای مستقل (ویژگیهای ششصی ،هنجارهای ذهنی ،حمایتهوای دوتتوی ،کمبوود آ  ،خودکارآمودی و ویژگویهوای
فناوری) با متغیر وابسته میانی (نوع نگرش کشاورزان به سیستمهای آبیاری زیرفشار) بررسی و واکواوی شود .نتیجوههوای
بهدست آمده از این بررسیها در جدول  4نشان داده شده است .ستون ( Bضریبهای استاندارد نشده) در ایون جودول بوه
عنوان ضریب و به منظور پیش بینی مقدار  yدر معادته رگرسیون بهکارمیرود که عبارت است از:
]معادته [2
( +کمبود آ ) ( +0/222حمایتهای دوتتی) ( +0/209هنجارهای ذهنی) ( +0/893ویژگیهای ششصی) Y -0/009

( =2/942ویژگیهای فناوری) ( +0/892خودکارآمدی) 0/298
جدول  -2فراوانی محل سکونت افراد مورد مطاتعه (نمونه آماری).
استان(طبقه)

استان(طبقه)

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

83

9/9

آذربایجان شرقی

89

4/9

فارن

2/8

آذربایجان غربی

89

9/8

قزوین

9

اردبیل

2

8/2

قم

2

0/2

اصفهان

83

9/9

کردستان

3

2/9

اتبرز

9

2/8

کرمان

88

2/2

ایام

3

2/9

کرمانشاه

82

2/3

بوشهر

2

2/4

کهگیلویه و بویراحمد

9

2/8

تهران

82

2/2

گلستان

9

8/9

چهارمحال وبشتیاری

2

8/2

گیان

3

2/9

خراسان جنوبی

3

2/9

ترستان

80

2

خراسان رضوی

89

9/8

مازندران

2

2/4

خراسان شماتی

80

2

مرکزی

82

2/3

خوزستان

84

4/2

هرمزگان

88

2/2

زنجان

3

2/9

همدان

3

2/9

سمنان

3

2/9

یزد

3

2/9

سیستان و بلوچستان

88

2/2

جنو کرمان

88

2/2

به دتیل متفاوت بودن عددها در ستون  Bواحدهای اندازهگیری متغیرهوا ،بوا اسوتفاده از آنهوا نمویتووان گفوت
متغیرمستقلی که ضریب بیشتری ( بدون توجه به عامت آن) دارد تأثیر بیشتری نیز بر متغیر وابسوته دارد .بنوابراین ،بورای
تعیین اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادته رگرسیون ،از مقدار بتا ( )βاستفاده میشود که استاندارد شده
نیز هستند .بر این اسان و با توجه به آنچه در جدول  4درجشده است میتوان گفت کوه متغیور خودکارآمودی بوا ضوریب
 0/238بیشترین تأثیر را بر نگرش کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار دارد.
خودکارآمدی مفهوم روانشناختی اجتماعی است که برای اوتین بار در سال  8339آتبرت باندورا 8آن را ارائوه داد.
این مفهوم به معنای ایمان افراد به تواناییهای خوود بورای موفقیوت در مووقعیتی مشوش

اسوت و از چهوار منبوع اصولی
1. Albert Bandura
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سرچشمه میگیرد ،تجربههای موفقیتآمیز ،اتگوبرداری اجتماعی ،ترغیب اجتمواعی و واکونشهوای روانشوناختی .بور ایون
اسان ،افرادی که خودکارآمدی بیشتری دارند به فعاتیتهایی که در آنها شرکت میکنند عاقه بیشوتری دارنود ،در برابور
عاقهمندیها و فعاتیتهای خود احسان تعهد و وظیفهشناسی میکنند ،باور دارند که میتوانند بر چاتشها و مشکلهوای
پیشرو غلبه کنند و افزون بر این ،شکستهای احتماتی آنان را دتسرد نمیکند ( .)20 ،22تأثیر زیادتر متغیر خودکارآمدی،
نسبت به دیگر متغیرهای مورد بررسی بر نگرش کشاورزان ایرانی به سیستمهای آبیاری زیرفشار در این پژوهش ،نیز یکبار
دیگر اهمیت این مفهوم را در شکلگیری رفتارهای انسانی در مواجه با موقعیتهوای جدیود نشوان مویدهود .بوا توجوه بوه
نتیجههای به دست آمده ،ضرورت تقویت حس خودکارآمدی کشاورزان ایرانی برای بهبود نگرش آنان به سیستمهای آبیاری
زیرفشار ضروری به نظر میرسد .در این راستا ،بهرهگیری از متشصصان علوم تورویج و آمووزش کشواورزی بورای طراحوی و
اجرای برنامههای آموزشی -ترویجی مناسب پیشنهاد میگردد.
جدول  -2آمار توصیفی ویژگیهای جامعه آماری پژوهش.
جنس
سن ( سال)
میزان

مرد

زن

 283نفر

 82نفر

کمتر از 20

28-40

48-90

98-20

باالتر از 20

 3نفر

 22نفر

 34نفر

 802نفر

 92نفر

ابتدایی

راهنمایی

بی سواد

خواندن و نوشتن

دیپلم

کارشناسی

دانشآموختگی

ارشد و باالتر
 2نفر

میزان ماتکیت
(هکتار)
استفاده
ازسیستمهای

کارشناسی

کمتر از 80
 32نفر

 20نفر

 29نفر

 44نفر

 93نفر

 882نفر

88-20

28-20

28-40

48-90

باالتر از 90

 29نفر

 24نفر

 20نفر

 24نفر

 92نفر

بله

خیر
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802

 82نفر

آبیاری زیرفشار

در جدول  ،4آماره  tبرای آزمون فرض تساوی هر یک از ضریبهای ستون  Bبا عدد صفر اوتیه ارائه شده اسوت و
 Sig.نیز سطح معنیداری را نشان می دهد .بر اسان نتیجههای ارائه شده در این جدول ،رابطه میوان متغیرهوای مسوتقل
هنجارهای ذهنی ،حمایتهای دوتتی ،کمبود آ  ،خودکارآمدی و ویژگیهای فناوری با متغیر وابسته نگرش در سطح کمتر
از  %9معنی دار است و به همین دتیل میتوان گفت که با اطمینان  %39روابط میان آنها معنیدار است ،اما این رابطوه در
مورد متغیر مستقل ویژگیهای ششصی در سطح  %9معنیدار نیست.
در مرحله دوم از بررسی رابطههای میان متغیرهای پژوهش ،و برای کسب آگاهی از توأثیر نگورش کشواورزان بوه
سیستمهای آبیاری زیرفشار بر گرایش آنان به استفاده از این سیستمها ،رابطه میان این دو متغیر بررسی و واکاوی شد کوه
نتیجه آن در جدول  9نشان داده شده است .بر اسان این نتیجهها می توان معادته رگرسیون را به این شرل نوشت:
(نگرش) Y=2/222 +0/929

]معادته [2
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در بشش روش پژوهش و در توصیف نگرش و گرایش ،یعنی دو عامل اصلی تعیینکننده رفتار آدموی ،گفتوه شود
که تأثیر زیاد نگرش بر گرایش رفتار انسان در بسیاری از تئوریها و مدلهای رفتاری مشهور جهان به تأیید رسویده اسوت.
در این پژوهش نیز با توجه به میزان ضریب بتوا ( )0/943و همچنوین سوطح معنویداری ( )P=0/000نشوان داده شوده در
جدول  9می توان گفت که نوع نگرش کشاورزان به سیستمهای آبیاری زیرفشار بر جهتدهی گرایش آنوان بوه اسوتفاده از
این سیستمها تأثیری مثبت و معنیدار دارد و رابطه میان آنها نیز در سطح  %33معنیدار است .این موضوع تزوم توجه به
عاملهای مؤثر بر نگرش مثبت کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار را مشش

میسازد که تعدادی از آنها

در این پژوهش و در قاتب متغیرهای پژوهش بررسی شدهاند.
جدول  -4پیش بینی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر نگرش.
ضریبها
مدل

ضریبهای استاندارد شده

ضریبهای استاندارد نشده
B

S.E.
(خطای معیار)

عرض از مبدأ

2/942

8/082

β

آماره t
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(سطح معنی
داری)

2/239

0/000

هنجارهای ذهنی

0/893

0/042

0/829

4/424

0/008

حمایتهای دوتتی

0/209

0/094

0/829

2/289

0/000

کمبود آ

0/222

0/092

0/822

2/222

0/000

خودکارآمدی

0/298

0/099

0/238

2/822

0/000

ویژگیهای فناوری

0/892

0/043

0/892

2/802

0/002

متغیر وابسته :نگرش

در مرحله سوم از بررسی رابطه میان متغیرهای پژوهش ،رابطه متغیرهای مستقل ویژگیهای ششصی ،هنجارهای
ذهنی ،حمایتهای دوتتی ،کمبود آ  ،خودکارآمدی و ویژگیهای فناوری با متغیر وابسته نهایی پژوهش (گرایش) بررسی و
واکاوی شد .بر اسان مقدار ضریبهای استاندارد نشده منودرج در جودول  ، 2موی تووان معادتوه رگرسویون رابطوه میوان
متغیرهای مستقل و وابسته را به صورت زیر نوشت:
]معادته [4
( +کمبود آ ) ( +0/242حمایتهای دوتتی) ( +0/033هنجارهای ذهنی) ( +0/080ویژگیهای ششصی) Y +0/004

( =2/292ویژگیهای فناوری) ( +0/292خودکارآمدی) 0/420
با توجه به مقدار ضریبهای استاندارد شده بتا ( )βمندرج در جدول  ، 2میتوان گفت در این مرحلوه نیوز ماننود
مرحله دوم ،متغیر خودکارآمدی با ضریب0/420بیشترین تأثیر را بر جهتدادن گرایش کشاورزان به استفاده از سیستمهای
آبیاری زیرفشار دارد .افزون بر این ،سطح معنیداری ( )Sig.رابطه میوان متغیرهوای مسوتقل و وابسوته در جودول  2نشوان
میدهد رابطه میان متغیرهای مستقل حمایتهای دوتتی ،خودکارآمدی ،کمبود آ و ویژگیهای فناوری با متغیور وابسوته
گرایش در سطح  %39معنیدار است ،اما رابطه متغیرهای مستقل ویژگیهای ششصی ،هنجارهوای ذهنوی و حمایوتهوای
دوتتی با متغیر وابسته یاد شده در سطح  %39معنیدار نیست.
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جدول  -9پیشبینی تأثیر متغیر نگرش بر متغیر گرایش.
ضریبها
مدل

ضریبهای استاندارد نشده
B

S.E.
(خطای معیار)

عرض از مبدأ

2/222

0/249

نگرش

0/929

0/043

ضریبهای استاندارد شده
آماره t

β

0/943

Sig.
(سطح معنی داری)

9/482

0/000

88/222

0/000

تأثیر زیاد متغیر مستقل خودکارآمدی بر متغیرهای وابسته نگرش و گرایش ،دو عامل اصولی شوکلدهنوده رفتوار
کشاورزان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار و رابطه معنادار میان این متغیرها ،ضرورت توجه جدی تصومیمگیوران
بشش کشاورزی را به خودکارآمدی نزد کشاورزان نشان میدهد .تقویت احسان خودکارآمدی کشاورزان ،با افوزایش مقودار
دانش و مهارت آنان از راه طراحی و اجرای مستمر برنامههای آموزشی -ترویجی کارآمد  ،امکانپذیر است.
جدول -2پیشبینی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر گرایش.
ضریبها
مدل

ضریبهای استاندارد نشده

ضریبهای استاندارد
شده

B

S.E.
(خطای معیار)

آمارهt

β

عرض از مبدأ

2/292

8/802

خودکارآمدی

0/420

0/022

0/222

کمبود آ

0/242

0/098

0/229

4/934

ویژگیهای فناوری

0/292

0/094

0/240

4/229

Sig.
(سطح معنیداری)

2/232

0/089

2/242

0/000
0/000
0/000

متغیر وابسته :گرایش

در مرحله چهارم از بررسی رابطههای میان متغیرهای پژوهش ،مجموع تأثیرها (مستقیم و غیرمستقیم) متغیرهای مستقل و
وابسته میانی پژوهش بر متغیر وابسته نهایی (گرایش) با استفاده از روش آماری واکواوی مسویر بررسوی و واکواوی شود .در
واکاوی مسیر از ضریب تعیین ( )R2به دسوت آموده از راه رگرسویون ،مقودار مناسوب بوودن مودل بوه دسوت مویآیود و از
ضریبهای بتا نیز به عنوان ضریبهای مسیر استفاده میشود (جدول  .)9محاسبهها در این مرحله نشوان مویدهود کوه در
مجموع متغیر نگرش کشاورزان به سیستمهای آبیاری زیرفشار با ضریب  0/934بیشترین تأثیر را بر گرایش آنان به استفاده
از این سیستمها دارد .پس از متغیر نگرش ،متغیرهای خودکارآمدی و کمبود آ نیز با ضریبهوای توأثیر  0/438و 0/229
در رتبههای دوم و سوم قرار دارند (جدول  .)9بر اسان این نتیجه ،تأثیر زیاد متغیرهای نگرش و خودکارآمدی کشاورزان بر
گرایش آنان به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار آشکار میشود .بهبود مستمر ایون دو متغیور نوزد کشواورزان ایرانوی
متضمن افزایش دانش و مهارت آنان در ارتباط با سیستمهای مورد نظر است که این کار از راه طراحی برنامههای آموزشی-
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ترویجی کارآمد در معاونت آمورش و ترویج سازمان تحقیقات ،آمووزش و تورویج کشواورزی و حمایوتهوای هموه جانبوه و
گسترده معاونت آ و خاک وزارت جهاد کشاورزی ،متوتی اصلی توسعه این سیستمها در کشور ،امکانپذیر خواهد بود.
برای محاسبه میزان تبیین تغییرهای واریانس متغیر وابسته گرایش کشاورزان با متغیرهوای مسوتقل پوژوهش ،از ضوریب
تعیین ( )R2استفاده شد .نتیجه بررسیها نشان میدهد مقدار ضریب تعیین متغیرهای مستقل در ایون پوژوهش ،برابور بوا
 ، 0/242بدین معناست که متغیرهای مستقل شناسایی شده میتوانند در مجموع  %24از تغییرهای متغیر وابسته (نگرش
افراد مورد مطاتعه به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار) را پیشبینی کنند .بر این اسان میتووان نتیجوه گرفوت کوه
مدل ارائه شده به خوبی عاملهای مؤثر بر گرایش کشاورزان ایرانی را به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار شناسوایی و
رابطه میان آنها را بررسی کرده است
جدول  -9بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل( X2تا  )X8بر متغیر وابسته گرایش (.)X1
متغیر مستقل

مقدار اثر بر اسان ضریبهای بتا ((β

مسیر و نوع اثر
مستقیم

 -X2نگرش

X1

X2

 -X5خودکارآمدی

X1

X5

X1

-X6کمبود آ

X1

X6

X1

-X7ویژگیهای فناوری

X1

X7

X1

غیر مستقیم

مستقیم

غیر مستقیم

مجموع

-

0/934

-

0/943

X2

X5

0/222

)0/238(*)0/943( = 0/893

0/438

X2

X6

0/229

)0/822(*)0/943( = 0/820

0/229

X7

0/240

)0/892(*)0/943( =0/029

0/229

X2

بحث
هدف این پژوهش ،واکاوی مسیر عاملهای مؤثر بر گرایش کشاورزان نمونوه ایوران بوه اسوتفاده از سیسوتمهوای
آبیاری زیرفشار است .ویژگیهای ششصی ،نگرش ،هنجارهای ذهنی ،حمایتهای دوتتی ،خودکارآمدی ،کمبود منوابع آ و
ویژگیهای فناوری از عاملهایی هستند که پس از بررسیهای اکتشافی در چارچو واکواوی نظریوههوا و پیشوینه تجربوی
پژوهش شناسایی و با توجه به آنها و نیز پرسشهای پژوهش ،مدل نظری و مفهومی پژوهش طراحی شد.
دستاوردهای واکاوی اطاعات نشان میدهد در میان متغیرهای شناسایی شده ،متغیر نگرش بیشترین تأثیر را بور
گرایش کشاورزان ایرانی به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار دارد .نگرش که در این پژوهش با برداشتهای شوناختی
و احساسی افراد مورد مطاتعه از نق ها و سودمندیهای به کارگیری سیستمهای آبیاری زیرفشار تعریف شده است ،نقشی
بسیار اساسی و بنیادین در شکلگیری گرایش رفتاری انسان در موضوعهای گوناگون دارد و تئوریهوای رفتواری متعودد و
مشهوری مانند کنش منطقی آیزن و فیش بین ،رفتار برنامهریزی شده آیزن  ،مدل پذیرش فناوری دیویس ،و مودل جوامع
رفتاری گانز .جایگاه و اهمیت آن را اثبات کردهاند .افزون بر این ،آرایش و پزشوکی راد ( ،)8عبوداتملکی و چیوذری ( )82و
عطایی و ایزدی ( )89نیز تأثیر باالی آن را بر پذیرش سیستمهای آبیاری زیرفشوار بوه وسویله کشواورزان تأییود کوردهانود.
پیشنهاد میشود تقویت مستمر نگرش کشاورزان ایرانی درباره اهمیوت و جایگواه بواالی سیسوتمهوای آبیواری زیرفشوار در
مدیریت بهینه مصرف آ از طریب طراحی و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در دستور کار معاونوت آمووزش و تورویج
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی قرار گیرد و وزارت جهاد کشاورزی از این برنامه حمایت کند.
جایگاه دوم تأثیرگذاری بر گرایش کشاورزان ایرانی به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار ،در میان متغیرهای
مستقل مورد بررسی ،به متغیر خودکارآمدی تعلب دارد .روحی و همکاران ( )82معتقدنود کوه خودکارآمودی سوازه اصولی
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تئوریهای اجتماعی و شناختی باندورا 8و تئوری اعتقاد بهداشتی کورت توین 2است و به برداشت افراد از تواناییهای خوود
برای انجام دادن کار و فعاتیت اشاره دارد .بر این اسان ،افراد تمایل دارند به فعاتیتهوایی بپردازنود کوه در اجرایوی شودن
آنها احسان اطمینان میکنند .فرد اگر در اجرا شدن هر فعاتیت احسان ناتوانی کند ،به طور معموول از پورداختن بوه آن
دوری میکند .رجبی و همکاران ( ،)82افراد را از نظر مقدار خود کارآمدی به دو گروه تقسیم مویکننود .گروهوی بوا حوس
خود -کارآیی باال و گروهی با حس خود -کارآیی پایین .این پژوهشوگران معتقدنود افوراد بوا حوس خوود-کوارآیی بواال بوه
مسئلههای چاتشبرانگیز بهگونهای مینگرند که باید بر آنها غلبه کرد ،به فعاتیتهایی که در آنها مشوارکت دارنود عاقوه
عمیبتری نشان میدهند ،نسبت به عاقهها و فعاتیتهایشان تعهد بیشتری حس میکنند و بر حوس نومیودی بوه سورعت
چیره میشوند ،اما افراد با حس خود-کارآیی پایین از کارهای چاتش برانگیز پرهیز میکنند ،بر این باورند که شرایط دشوار
و ماندن در آن خارج از حد توانایی آنها است ،روی ناکامیهای ششصی و نتایج منفی تمرکوز مویکننود ،و اعتمواد خوود را
نسبت به تواناییهای ششصیشان به سرعت از دست میدهند .افشار و زرافشوانی ( )4توأثیر خودکارآمودی را بور گورایش و
رفتار به کارگیری سیستمهوای آبیواری زیرفشوار بوه وسویله کشواورزان ایرانوی بررسوی و تأییود کوردهانود .تقویوت حوس
خودکارآمدی در کشاورزان ایرانی برای استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار از جمله کارهایی اسوت کوه مویتوانود از راه
طراحی و اجرای برنامههای آموزشی -ترویجی در معاونت آموزش و ترویج سوازمان تحقیقوات ،آمووزش و تورویج کشواورزی
عملیاتی شود .بدین منظور پیشنهاد میشود این کار به طور جدی در دستور کوار ایون معاونوت قورار گیورد و وزارت جهواد
کشاورزی نیز از آن حمایت کند.
کمبود آ در دسترن و تغییر اقلیم در سالهای اخیر موجب شده تا متغیر مستقل کمبوود آ  ،سوومین عامول
تأثیرگذار در گرایش کشاورزان نمونه ایرانی به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار در این پوژوهش شوناخته شوود .ایون
موضوع در پژوهشهای غامرضایی و همکاران ( ،)22عبداتملکی و چیذری ( )82و فال رستگار و فال رسوتگار ( ،)20نیوز
تأیید شده است .خطرهای ناشی از کمبود منبعهای آ و چاتشهای ناشی از آن در بشش کشاورزی باید به طور مستمر از
رسانههای گروهی مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامه ،فضای مجازی و غیره به آگاهی مردم و به ویوژه کشواورزان برسود و توزوم
حفاظت از منبعهای آ موجود به خواست عمومی تبدیل شود .پیشنهاد میشود پیگیری و عملی کردن این موضوع مهوم،
یکی از مأموریتهای معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تلقی ،تعریف و بوهسورعت ابوا
شود.
متغیر مستقل ویژگیهای فناوری در این پژوهش ،در رتبه چهارم تأثیرگوذاری بور گورایش کشواورزان ایرانوی بوه
استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار قرار دارد .ویژگیهای فناوری به موردهایی مانند مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیودگی،
آزمونپذیری و قابلیت رییت ارتباط دارد و به تفصیل در تئوری فرایند تصمیم نوآوری راجرز 2بررسی شده است .بور اسوان
این تئوری فرایند تصمیم نوآوری دارای پنج مرحله آگاهی ،عاقمندی ،ارزشیابی ،آزمایش و تصمیم گیوری در موورد رد یوا
قبول آن است و آهنگ پذیرش هر نوآوری یا فناوری به ویژگی های آن بستگی دارد ( .)22محبوبی ( ،)29عزتی و همکاران
( )89و قمبرعلی و زرافشانی (  )22تأثیر این متغیر را بر پذیرش سیستمهای آبیاری زیرفشار بین کشاورزان ایرانی بررسی و
تأیید کردهاند .در این راستا ،دقت کارشناسان در انتشا سیستمهای سازگار بوا شورایط اقلیموی ،اقتصوادی و اجتمواعی ،و
معرفی آنها بهکشاورزان ضروری است ،اما مهمتر از آن افزایش دانش و مهوارت خوود کشواورزان در شناسوایی و انتشوا
3. Rogeres

2. Kurt Lewin
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سیستمهای آبیاری زیرفشار مناسب و متناسب با شرایط واقعیشان است .پیشنهاد میشود برنامههای آموزشوی -ترویجوی،
شرایط الزم برای بهبود وضعیت دانش و مهارت مدیران ،کارشناسان ،مروجان و کشاورزان در زمینه شناسایی ،انتشا و بوه
کارگیری سیستمهای مناسب با هر منطقه طراحی و اجرایی شود .این کار میتواند به عنوان فعاتیتی مشترک در دستور کار
معاونت آ و خاک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقوات ،آمووزش و تورویج کشواورزی قورار
گیرد.
در این پژوهش مشش

شد که متغیرهای حمایتهای دوتتی و هنجارهای ذهنی تأثیر بسیار انودکی بور گورایش

کشاورزان نمونه ایران به استفاده از سیستمهای آبیاری زیرفشار دارند و این موضوع در پژوهش هوای آرایوش و پزشوکیراد
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کشاورزی دهستانها برای تسهیل در ایفای وظیفه مروجان کشاورزی ،به عنوان یکی از گروههای تأثیرگوذار بور هنجارهوای
ذهنی کشاورزان و سرانجام تقویت و حمایت از شرکتهای مهندسی مشاوره اجراکننوده سیسوتمهوای آبیواری زیرفشوار در
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شد که متغیر ویژگیهای ششصی شامل سن ،جنس و سطح تحصیل در رتبه آخر تأثیرگذاری
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Factors Affecting the Tendency of Iranian Farmers to Use
Pressurized Irrigation Systems
A. Momvandi1, M. Omidi Najafabadi2, J.F. Hosseini and F. Lashgarara
Using pressurized irrigation systems are one of the best ways to solve the problem
of water scarcity in the agricultural sector, but their use by Iranian farmers is much less
than expected. The main purpose of this study is the investigation of factors affecting the
farmers' tendency to use these systems in Iran. This research is causal-comparative. The
geographical area is all provinces of Iran. Statistical population is model farmers. The
sample size has been calculated by Cochran’s test and the number of people are 331. The
sampling method is stratification and people in each group have been randomly selected.
The independent variables of research are distinguished farmers, government supports,
attitude, self-efficacy, water scarcity, technological features and personal characteristics.
The path analysis statistical method and SPSS20 have been used to analyze the data. The
results show that attitude variable has the highest impact on farmers' tendency (β= 0/549)
and self-sufficiency and water scarcity are in the next order. In addition, it has been found
that personal characteristics do not have effect on the tendency of farmers to use these
systems (β= -0/001). Based on these results strengthening and developing the educational
and extensional activities in the country to improve the attitude and self-efficacy of farmers
as well as increase their knowledge and skills in using pressurized irrigation systems are
suggested.
Key words: Attitude, Behavior, Self-efficacy, Technological features.
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