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چکیده

با توجه به کمآبی فزاینده در دنیا ،الزم است روشهای کشاورزی به منظور افزایش بهرهوری اصالح شود .با این
حال به نظر میرسد در مناطقی که با معضل کمآبی دستوپنجه نرم میکنند ،مشکالتی وجود دارد که مانع از پذیرش
فناوریهای نوین توسط کشاورزان میشود .برای بررسی این مشکل ،فناوری آبیاری قطرهای در شهرستان سلماس از
منطقهی دریاچهی ارومیه مورد واکاوی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ناآگاهی ،ذهنیت دولتی ،خوانش عدم صرفهی اقتصادی ،سیاستگذاری و پیادهسازی
نامناسب دولت ،بیاعتمادی به دولت ،خوانش ناکارآیی فناوری ،تجربهی ناموفق همکاران ،عدم رغبت به پیشقدمی و
عدم احساس مسئولیت اجتماعی در قبال مصرف صیانتی دالیل عام عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای بین کشاورزان
سلماس است .همچنین برای مناطق شرق سلماس ،ناهماهنگی ارگانهای دولتی یکی از دالیل تأثیرگذار تلقی میشود.
مردم جنوب سلماس دارای احساس ناامنی ناشی از اختالط قومیاند و مردم غرب سلماس به دلیل احساس نیاز کمتر،
تمایل به حفظ زیبایی و دستنخوردگی طبیعی زمین دارند و عالقهای به استفاده از آبیاری قطرهای ندارند.
واژگان كليدي :نوآوری ،پذیرش فناوری ،انتشار فناوری ،آبیاری قطرهای ،دریاچه ارومیه
 -1کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 -*2استادیار ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران /.نویسنده مسوول مکاتبات:
 -3استادیار ،پژوهشکده علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

مجمﻊ جهانﻲ اقتصاد در ﮔﺰارش مﺨاﻃرههاﻱ جهانﻲ ساﻝ  ،2015بحران آب را به عنوان مسالهی اصلﻲ
اقتصاد جهانﻲ مﻄرﺡ نموده است .اﻃﻼع و آﮔاهﻲ ﺫﻱنﻔعان کلیدﻱ و مسﺌوالن کشور در سﻄوﺡ مﺨتلف
ملﻲ ،منﻄقهاﻱ و محلﻲ از وضعیت منابﻊ آب کشور و چالﺶها و مساﺋل آنها و راههای حل مساﺋل در
این زمینه تﺄﺛیر بهسﺰایﻲ در پذیرش سیاستها و برنامهریﺰﻱهاﻱ باکیﻔیت خواهد داشت.
منﻄقهی دریاچهی ارومیه با کمآبی فﺰاینده روبروست .بررسی تصاویر ماهوارهای در ﮔﺰارش ریسک ساﻝ
 2017مجمﻊ جهانی اقتصاد نشان میدهد در ساﻝ  2015این دریاچه  88درصد از مساحت خود را از
دست داده است .کارشناسان معتقدند در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدﻝ منﻄقه تبدیل به
هوای ﮔرمسیری خواهد شد .همﭽنین بادهای نمکی و ریﺰﮔردها مشکلی جدی برای کشاورزی مناﻃﻖ
همجوار ایجاد خواهد کرد ) .(Hoseinpour et al., 2010ﻃبﻖ ﮔﺰارش فاﺋو ،نﺰدیک به  90درصد از آب
منﻄقه در کشاورزی صرﻑ میشود ) .(Yearbook, 2014ﮔرچه ﮔﺰارش اخیر فاﺋو )(Chris Perry, 2017
که شواهدی از ایران را نیﺰ در بردارد ،بر این موضوع داللت میکند که استﻔاده از فناوریهای نوین،
لﺰوم ًا منجر به کاهﺶ مصرﻑ آب نمیشود ،اما برای افﺰایﺶ بهرهوری آب در مصارﻑ کشاورزی تﻐییر
الگوی کشت ضروری است .یکی از راهکارهای افﺰایﺶ بهرهوری کشاورزی ،استﻔاده از آبیاری تحت
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فشار است ) .(Chris Perry, 2017ﻃی ساﻝهای ﮔذشته دولت بستههای تشویقی متﻔاوتی برای استﻔادهی

زیاد میان وضعیت مﻄلوب استﻔاده از آبیاری قﻄرهای و وضﻊ موجود را نشان میدهد .سیاستهای دولت از
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ساﻝ  1375در این منﻄقه اجرا شده و ﻃی  20ساﻝ تنها  27کشاورز جدید به استﻔادهکنندﮔان از این سیستم

کشاورزان از آبیاری تحت فشار داشته است .به صورت خﻼصه ﻃبﻖ سیاستهای موجود ،دولت متعهد
میشود تا  85درصد هﺰینههای بﺨﺶ اجرای سیستم آبیاری قﻄرهای را بﭙردازد .هﺰینهی بﺨﺶ ﻃراحی
سیستم با کشاورز است .کشاورز حتی میتواند به جای پوﻝ ،به اندازهی سهم  15درصد خود روی زمین
کار کند و با تﺄیید کارشناس دادﮔستری مبلﻐی برای اجرای سیستم نﭙردازد .با این حاﻝ ،میﺰان مﻄلوب استﻔاده
از فناوری آبیاری قﻄرهای در منﻄقه با وضﻊ فعلی فاصلهای به نسبت زیادی دارد.
به عنوان نمونه ،با وجود مشوﻕهای دولتی ،شهرستان سلماس کمترین نرﺥ استﻔاده از فناوری آبیاری
قﻄرهای را در منﻄقه دارد .در این شهرستان بالﻎ بر  21000کشاورز وجود دارد اما تنها  47نﻔر از کشاورزان
از سیستم آبیاری قﻄرهای استﻔاده میکنند .ﻃبﻖ همین آمار ،از نظر وسعت زمینهای کشاورزی ،این تعداد
کشاورز  3.7درصد از زمینهای قابل کشت غیردیمی منﻄقه را در اختیار دارند .این آمار به وضوﺡ فاصله

پیوستهاند و  75هکتار توسط روشهای آبیاری قﻄرهای زیرکشت رفته است.
سﺆاﻝ اصلی پژوهﺶ این است که از دید کشاورزان منﻄقه دریاچه ارومیه ،چه عواملی مانﻊ پذیرش

فناوری آبیاری قﻄرهای میشود و کدام یک از عوامل مورد اشاره دارای تقدم و تﺄخر ع ّلی نسبت به دیگر

عوامل است؟ همﭽنین چه فرآیند یا فرآیندهایی میتواند از نظر ع ّلی رابﻄهی میان عوامل را تبیین کند و
توضیحی برای ارتباﻁ عوامل یافت شده باشد .پاسخ به این پرسﺶ میتواند راهنمایی برای سیاستﮔذاری
جهت تﻐییر الگوی آبیاری در منﻄقهی دریاچهی ارومیه و همﭽنین سایر مناﻃﻖ کشور پدید آورد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

انتشار 1فرآیندی است که به واسﻄهی آن نوآوری از ﻃریﻖ کاناﻝهای مشﺨص در ﻃوﻝ زمان میان اعﻀای
یک سیستم اجتماعی انتشار مییابد ) .(Rogers Everett, 1995مﻄالعاتی که در حوزهی انتشار انجام شده،

خودِ فرآیند نوآوری را در نظر نمیﮔیرد ،بلکه از نقﻄهای شروع میکنند که نوآوری در حاﻝ استﻔاده شدن
است .مﻄالعات انتشار از آن رو میتواند به پاسخدهی سﺆاالت پژوهﺶ کند که متﻐیرهای عمدهی تﺄﺛیرﮔذار
بر انتشار فناوری در یک سیستم اجتماعی را برای سیستمهای اجتماعی مﺨتلف برمیشمرد.
مﻄالعات رفتارهای پذیرش و انتشار ابتدا توسط جامعهشناسان حوزهی روستا انجام شد .راجرز )،(1995
یکدیگر مقایسه کرد .وی و دیگر محققان جامعهشناسی روستایی دریافتند در بسیاری شهرستانها ،انتشار
تابعی اس 2شکل در ﻃوﻝ زمان دارد ) .(Rogers Everett, 1995بسیاری از محققان جامعهشناسی روستایی
روی اهمیت فاصلهی مکانی در رفتار پذیرش و انتشار تﺄکید کردند .آنها دریافتند نواحی دورتر از نقاﻁ
کانونی نرﺥ انتشار کمتری در ﻃوﻝ زمان دارد .به همین خاﻃر ،به انتشار به عنوان پدیدهای جﻐرافیایی
نگریسته شد ).(Sunding & Zilberman, 2001
محمند ) ،(1982در مقالهی خود عوامل اقتصاد فردی و کاناﻝهای مناسﺐ اﻃﻼعات را عواملی مﺆﺛر بر رفتار
کشاورزان سنتی در محیط حارهای قلمداد کرده است .وی همﭽنین نتیجه ﮔرفته است نوآوریای که تﻔاوت
زیادی با سیستمهای مستقر کشاورزی و روش زندﮔی موجود نداشته باشد ،در صورت اراﺋه شدن ،مورد
قبوﻝ واقﻊ میشود ).(Mohamend, 1982
مدﻝ آستانهای 3در آغاز توسط دیوید ) (1969برای توضیﺢ پذیرش تجهیﺰات ماشینیِ برداشت محصوﻝ
در ایاالت متحده قرن نوزدهم بیان شد ) .(David, 1969در این مدﻝ ،یک عامل تمایﺰدهنده برای پذیرش

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

مﻄالعاتی را در مورد انتشار ﺫرت پیوندی در ایالت آیوا انجام داد و نرﺥ انتشار شهرستانهای مﺨتلف را با
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یا عدم پذیرش معرفی میشود و بر مبنای آن ،حداقل مورد نیاز از آن عامل برای پذیرش فناوری بیان
میشود .این حداقل یا آستانه در ﻃوﻝ زمان تﻐییر میکند .دیوید این عامل تمایﺰدهنده را اندازهی زمین
در نظرﮔرفت .ﻃبﻖ این مدﻝ ،زمینهایی که از اندازهی حداقلی بﺰرﮔتر باشد ،فناوری جدید را پذیرش
میکند .وی این اندازهی حداقل را وابسته به هﺰینهی ﺛابت نصﺐ تجهیﺰات جدید و اختﻼﻑ سود فناوری
قدیمی و جدید در زمان ﮔرفت.
دیگران نیﺰ از این مدﻝ استﻔاده کردند و منابﻊ تمایﺰ را عوامل دیگری همﭽون کیﻔیت زمین و نیروی
انسانی ﮔرفتهاند .برای مﺜاﻝ ،کاسوﻝ و زیلبرمن ) ،(1986برای فناوریهای نوین آبیاری ،کیﻔیت زمین را
مبنای تمایﺰ ﮔذاشتهاند و نتیجه ﮔرفتهاند تجهیﺰات نوین آبیاری در زمینهایی که ﻇرفیت نگهداری آب در
آنها از آستانهای کمتر است استﻔاده میشود .آنها همﭽنین نشان دادهاند عامل تمایﺰ برای تولیدکنندﮔانی
که از آب زیرزمینی استﻔاده میکنند ،عمﻖ چاه است ).(Caswell & Zilberman, 1986
رویکردهای مﺨتلف دیگری نیﺰ برای شبیهسازی فرآیند انتشار توسط محققان مورد استﻔاده قرار ﮔرفته
است .موسوی حقیقی و تاجیک از رویکرد پویایی سیستم برای شبیهسازی انتشار محصوالت نوین
استﻔاده کردهاند .در مدﻝ آنها ،رضایت مشتریان اولیه از عوامل مﺆﺛر بر نرﺥ انتشار نوآوری قلمداد شده
است )موسوی حقیقی و تاجیک ،(1393 ,همﭽنین الهی و همکاران از رویکرد نظریهسازی بنیادی برای
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بررسی انتشار فناوریهای انرژی تجدیدپذیر بهره بردهاند)الهی و دیگران .(1394 ،.در نتایﺞ این پژوهﺶ
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چهار دسته عوامل اصلی برای انتشار فناوریهای انرژی تجدیدپذیر معرفی میشود :فشار علم ،کشﺶ
تقاضا ،جذابیت سرمایهﮔذاری و شرایط چارچوبی و زیرساختی .در شرایط چارجوبی و زیرساختی
ﮔروههای سیاسی عﻼقهمند یکی از عوامل مهم تلقی شده است.
قسمت قابل اعتنایی از ادبیات علوم اجتماعی در مورد نوآوری روی نقﺶ فاصله و مﻼحظات جﻐرافیایی
در پذیرش فناوری تﺄکید کرده است .از جمله راجرز ،بیان کرده تولیدکنندههایی که از مراکﺰ محلی دورتر
هستند ،تمایل دارند فناوری را دیرتر پذیرش کنند .این رویه با یافتههای مدﻝ آستانهای نیﺰ تﻄابﻖ دارد
) .(Sunding & Zilberman, 2001همﭽنین مدﻝهایی نیﺰ بر نقﺶ مﻼحظات مﺨاﻃره در انتشار فناوری
تﺄکید دارد؛ عملکنندﮔان به فناوری جدید در مورد نتایﺞ این فناوری و عملکرد و مشﺨصات آن نامﻄمﺌناند
و این روی تصمیم پذیرش آنها تﺄﺛیر میﮔذارد .این مدﻝها مﺨصوص ًا برای مکانهایی که میتوان فناوری
را روی بﺨشی از زمین پیاده کرد کاربرد فراوانی دارد .جاست و زیلبرمن ) (1988و فدر و اومارا ) (1981با
مدﻝسازی ریاضی ،تﺨصیص بهینهی منابﻊ به فناوری جدید را با استﻔاده از سود انتظاری فناوری جدید و

قدیمی و احتماﻝ این سود توسعه دادهاند ) .(Feder & O›Mara, 1981; Just & Zilberman, 1988نتایﺞ
حاصل از مﻄالعات نشان میدهد وقتی پذیرش اتﻔاﻕ میافتد ،سهم تﺨصیص کامل زمین به فناوری جدید
با افﺰایﺶ اندازهی زمین کاهﺶ مییابد ).(Feder et al., 1985
خﻸیی که در تمامی مﻄالعات یادشده وجود دارد ،آن است که هیﭻ یک از آنها عوامل مﺆﺛر بر انتشار
فناوری را از دیدﮔاه کشاورزان که بازیگران اصلی اجتماعی در این مورد محسوب میشوند در نظر
نگرفتهاند .اغلﺐ مﻄالعات در این زمینه ،مﻄالعات ک ّمی با درنظرﮔیری تعدادی فرضیه و آزمون آنها

صورت ﮔرفته است.

یکی از جریانهایی که از زاویهی پذیرش فناوری تﻼش دارد تصمیم استﻔاده از فناوریهای جدید را مورد
بررسی قرار دهد ،پژوهﺶهایی است که از منظر سرمایهﮔذاری به پذیرش نگاه میکرد و ارزش خالص فعلی
را در پذیرش فناوری مﺆﺛر میداند .این نگاه ،رویکردِ غالﺐ تا اواسط دههی  80میﻼدی برای سرمایهﮔذاری
در فناوریهای جدید کشاورزی بود .در ادامهی این رویکرد ،روش استﻔاده از ارزش اختیار ﮔﺰینه 4و ﮔﺰینهی
حقیقی 5نیﺰ برای تحلیل نحوهی تصمیمﮔیری دخیل شد ) .(Carey & Zilberman, 2002; Isik, 2001روش
کری و زیلبرس ) (2002و آیسیک ) (2001بر پایهی روش ارزش اختیار معامله بود که ابتدا توسط
دیکسیت و پیندیک ) (Dixit & Pindyck, 1994و مکدونالد و سیگل )(McDonald & Siegel, 1986
سوخته ناشی میشود ،ارزش اختیار معاملهی صبر کردن را به منظور کاهﺶ نااﻃمینانی زیاد میکند و برای
همین سرمایهﮔذاری را به تﺄخیر میاندازد.
نسل بعدی مﻄالعات ،پژوهﺶهایی است که برای بررسی پذیرش ،روی متﻐیرهای رفتاری تمرکﺰ میکند.
هرچند روش ارزش اختیار معامله شهود مهمی در مورد زمانبندی پذیرش فناوری اراﺋه میدهد که در روش
ارزش خالص فعلی این شهود وجود نداشت ،اما برخی عوامل دیگر نیﺰ وجود دارد که به همان اندازه مهم
است و میتواند روی تصمیم پذیرش فناوری توسط کشاورزان تﺄﺛیر بگذارد و در روشهای پیشین به آنها
پرداخته نشده است .این عوامل بیشتر عوامل رفتاری ،همﭽون قراﺋت کشاورزان از مﺨاﻃرهی خشکسالی،
فرصتهای بهوجودآمده برای کشاورز به واسﻄهی امکان تﻐییر کاربری زمین ،عدم وجود ﮔﺰینههای فناوری
موجه از نظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشاورزی است ).(Ranjan & Athalye, 2009
باقری و قربانی) ،(2011مﻄالعهای در مورد پذیرش فناوری آبیاری قﻄرهای در منﻄقهی اردبیل انجام دادند.
آنها  160کشاورز را بررسی کردند که  20نﻔر از آنها این فناوری را پذیرش کرده بودند 80 ،نﻔر این فناوری
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بیان شد .روش ارزش اختیار معامله در این مورد بحﺚ میکند که برﮔشتناپذیریای که از هﺰینهی
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را رها کرده بودند و  60نﻔر از آنها فناوری را پذیرش نکرده بودند .آنها دریافتند تﻔاوت محسوسی میان سه
ﮔروه در میﺰان دسترسی به تحقیقات کشاورزی و به مراکﺰ اشاعهدهندهی فناوری نبود ،اما پذیرش کنندﮔان
فناوری دارای تجربهی کمتر ،تحصیﻼت بیشتر ،اندازهی زمین بﺰرﮔتر شامل آبی و دیم ،آﮔاهی بیشتر از
سیستم آبیاری قﻄرهای ،و همﭽنین فاصلهی کمتر بین خود بودند .ﻃبﻖ نتیجهی پژوهﺶ آنان ،پذیرشکنندﮔان
اﻃﻼعات بیشتری در مورد روشهای آبیاری ،خصوص ًا آبیاری قﻄرهای نسبت به دو ﮔروه دیگر داشتند .چنین
اﻃﻼعاتی موجﺐ میشد بتوانند مساﺋل بهوجودآمده پﺲ از نصﺐ تجهیﺰات آبیاری قﻄرهای در زمین را حل
کنند ) .(Bagheri & Ghorbani, 2011از سوی دیگر ،ضعف اﻃﻼعاتی روی تصمیم رهاکنندﮔان به رد کردن
فناوری تﺄﺛیرﮔذار بود .کﻼنتری و همکاران ) (2010نیﺰ در تحقیقی که به همین منظور برای شهرستان اردﻝ از
توابﻊ استان چهارمحاﻝ و بﺨتیاری انجام داده بودند ،به نتایﺞ مشابهی دست یافتند ).(Kalantari et al., 2010
عبداللهی و همکارانﺶ ) (2011با مﻄالعهای که درجنوب غنا انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که کشاورزان
با سﻄﺢ تحصیﻼت باالتر ،در مورد وجود و نحوهی عملکرد فناوریهای مﺨتلف آبیاری آﮔاهی بیشتری دارند
) .(Abdulai et al., 2011این نتایﺞ توسط روسی و همکارانﺶ که تحقیقی را در مورد باغداران پرتقاﻝ در
برزیل انجام دادند تﺄیید میشود ).(Rossi et al., 2016
سایر پژوهﺶها نیﺰ در مورد تﺄﺛیر مﺜبت سﻄﺢ تحصیﻼت سرپرست خانوار روی پذیرش فناوری آبیاری
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بیشت ِر استﻔاده از ابﺰار مدیریت تﺄسیسات احداﺛی در آبیاری و همﭽنین توانایی مدیریتی الزم برای استﻔادهی
درست از سیستم عاملی مهم توسط ویلسون ) (Wilson, 2001و نامارا و همکاران )(Namara et al., 2007
تلقی شده است .تجربهی کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مﺆﺛر در پذیرش فناوری آبیاری توسط کومار
) (Kumar, 2012و کیروتیکا ) (Kiruthika, 2014قلمداد شده است .همانگونه که برای ادبیات انتشار
فناوری اشاره شد ،هیﭻ یک از این مﻄالعات ،از نقﻄهنظر کشاورزان که بازیگران اصلی اجتماعی هستند،
به بررسی این پدیده نﭙرداختهاند.
اما جدای از یافتن عوامل ،مﻄالعاتی نیﺰ در مورد مدﻝسازی نحوهی پذیرش فناوری صورت ﮔرفته است.
مدﻝ پذیرش فناوری 6یک نظریهی سیستمهای اﻃﻼعاتی است که چگونگی روند پذیرش و استﻔاده از
فناوری توسط کاربر را مدﻝ میکند .ﻃبﻖ این مدﻝ ،وقتی فناوری جدیدی به کاربر اراﺋه شود ،برخی
عوامل روی تصمیم وی در مورد زمان و چگونگی استﻔاده از آن تﺄﺛیر میﮔذارد .دو مورد از سنتیترین
عوامل که در ادبیات بسیار به آن رجوع میشود ،عبارت است از سومندی برداشتشده و آسانی استﻔادهی

برداشتشده ) .(Davis, 1989سودمندی برداشتشده ،درجهای است که شﺨص باور دارد استﻔاده از
یک سیستم مشﺨص منجر به پیشرفت وی در عملکرد کاریاش میشود .آسانیِ استﻔادهی برداشتشده
درجهای است که شﺨص باور دارد استﻔاده از یک سیستم مشﺨص آسان و ساده است.
ﻃبﻖ این مدﻝ ،متﻐیرهای بیرونی روی خوانﺶ فرد در مورد سودمندی و همﭽنین آسانی استﻔاده از فناوری

7

تﺄﺛیر میﮔذارد .این دو عامل به صورت توﺃمان بر ﮔرایﺶ فرد به استﻔاده از فناوری تﺄﺛیرﮔذار است .ﮔرایﺶ
فرد به استﻔاده از فناوری و همﭽنین خوانﺶ وی از سودمندی فناوری منجر به تصمیم عملی وی به استﻔاده
از سیستم میشود که این عاملِ آخر ،خود منجر به استﻔادهی واقعی از سیستم خواهد شد .ﻃبﻖ این مدﻝ ،یکی
از عوامل مﺆﺛر بر خوانﺶ فرد از سودمندی فناوری ،برداشت وی در مورد آسانی استﻔاده از فناوری است.
این مدﻝ توسط محققان دیگر مورد مﻄالعه و ﮔسترش قرار ﮔرفت ) .(Venkatesh & Davis, 2000در
این مدﻝ هنجارهای ﺫهنی ،تصورات ﺫهنی از فناوری ،مربوﻁ بودن شﻐل ،کیﻔیت خروجی و توان نمایﺶ
خروجی روی سودمندی برداشتشده مﺆﺛر است .همﭽنین هنجارهای ﺫهنی از ﻃریﻖ داوﻃلﺐ بودن و انﻄباﻕ
با تﺄﺛیرات اجتماعی روی تصمیم به استﻔاده تﺄﺛیرﮔذار است ).(Venkatesh & Davis, 2000
از جمله مهمترین مدﻝهای توسعهیافته ،مدﻝ پذیرش فناوری (Venkatesh, 2000; Venkatesh & Bala, 2008) 3
و نظریه متحد پذیرش و استﻔاده از فناوری ) (Venkatesh et al., 2003است .نظریهی متحد متﻐیرهای
متﻐیرهای موجود در مدﻝ پذیرش فناوری بهرهبرداری شده است ،اما به واسﻄهی عمﻖبﺨشی به مﻄالعه
به آن بسنده نمیشود و پیمایﺶ صرف ًا متکی بر این مدﻝ نیست ،بلکه پرسﺶها و حدسیاتی نیﺰ به صورت
اکتشافی بیان میشود.

 -3روش پژوهش

هدﻑ پژوهﺶ حاضر ،کشف موانﻊ پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در مناﻃﻖ دچار مشکل کمآبی است.
برای پاسخ به سﺆاﻝ چرایی ،باید به دنباﻝ عوامل مﺆﺛر بر عدم پذیرش فناوری از دید کشاورزان بود .از
این رهگذر ،سﺆاﻝ اصلی پژوهﺶ حاضر را میتوان »چه چیﺰ« و »چرا« دانست .اﻃﻼعات کمی در مورد

موانﻊ پذیرش فناوریهای نوین آبیاری از دید کشاورزان ،چه در منﻄقهی دریاچه ارومیه و چه در مناﻃﻖ

دیگ ِر کشور وجود دارد ،مﺨصوص ًا با این پیﺶزمینه که دولت تسهیﻼتی به عنوان مشوﻕ استﻔاده از این
فناوری فراهم میکند .در این باب اﻃﻼعات پﺨتهی محدودی از نحوهی تﻔکر بازیگران اجتماعی منﻄقهی

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

برونﺰای دیگری را نیﺰ وارد بر فرآیند تﺄﺛیر بر تصمیم عملی به استﻔاده میﮔذارد .در این پژوهﺶ از
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تحتبررسی در مورد فناوریهای نوین آبیاری موجود است.
راهبرد پژوهﺶ حاضر مﻄالعه موردی است .پژوهﺶ حاضر انگیﺰههای کشاورزان را از عدم استﻔادهشان
میکاود .در این راه ،بهترین منبﻊ ،استﻔاده از روایتهای خود کشاورزان به عنوان بازیگران اصلی و
تصمیمساز اجتماعی از دالیل عدم استﻔادهشان است .استﻔاده از روایتهای بازیگران اجتماعی میتواند
انگیﺰههای ﺫهنی آنان در قباﻝ عدم استﻔاده را نمایﺶ دهد .با توجه به توضیحات باال ،انتﺨاب راهبرد
مﻄالعه موردی بر اساس هدﻑ این پژوهﺶ که اکتشافی است و نوع سواالت آن که از جنﺲ چه چیﺰ و
چرا هستند تﻄابﻖ دارد ).(Yin, 2013
در این پژوهﺶ ،برای بررسی چرایی عدم پذیرش فناوریهای آبیاری ،بر فناوری آبیاری قﻄرهای تمرکﺰ
شده است .شهرستان سلماس از استان آﺫربایجان غربی به عنوان مﻄالعهی موردی انتﺨاب ﮔردیده است.
این انتﺨاب از نوع مﻄالعهی تکموردی حدی 8محسوب میشود .پﺲ از پژوهﺶ اولیه ،مشﺨص شد نرﺥ
نﻔوﺫ آبیاری قﻄرهای در این شهرستان بسیار کمتر از شهرستانهای همجوار مانند نقده ،ارومیه و خوی است؛

در عین حاﻝ ،سﻄﺢ آبهای زیرزمینی در این شهرستان و آب در دسترس برای کشاورزان تقریب ًا کمتر از
شهرستانهای یادشده است .یعنی این شهرستان بیﺶ از همجواران خود به آبیاری قﻄرهای نیازمند است
اما کمتر از همه استﻔاده کرده است .بررسی این مورد حدی ،میتواند شهودی در مورد موانﻊ عدم پذیرش
فناوری فراهم آورد.
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پژوهﺶ کشاورز است .تعداد کشاورزان شهرستان بالﻎ بر  21000نﻔر بود برای رعایت تنوع رفتاری مورد
نیاز در میان مصاحبه شوندﮔان ،میباید دادههای افرادی که در حاﻝ استﻔاده از این فناوری هستند و افرادی
که زمانی از این فناوری استﻔاده میکردهانداخذ شود .با این مﻼحظات از روش ﮔلوله برفی برای یافتن
مصاحبه شوندﮔان جدید استﻔاده شد .به این صورت که با ورود به روستای هدﻑﮔذاریشده با کشاورزان
حاضر در مﺰرعه مصاحبه به عمل آمد و تعدادی از دیگر کشاورزان با کمک کشاورزان اولیه معرفی میشدند.
این عمل سﭙﺲ در روستاهای دیگر تکرار شد مصاحبهها به این ﻃریﻖ ادامه یافت تا زمانی که مصاحبههای
جدید نمایانگر مﻀمون جدیدی نبودند و اشباع پدید آمده و مصاحبههای جدید متوقف ﮔردید.
روش منتﺨﺐ برای پاسخ به سﺆاﻝ پژوهﺶ با روش انتﺨابشده در ادبیات بررسیشده تﻔاوت جدی
دارد .روش اغلﺐ ادبیات مرورشده ،روشی کمی است که با فرﺽ عواملی اﺛرﮔذار و آزمون آماری ،با
راهبرد استنتاجی 9به سﺆاﻝ تحقیﻖ پاسخ میدادند .از آنجا که در زمینهی انتﺨابشده برای پژوهﺶ هنوز
پژوهﺶهای استقراریافتهای انجام نشده ،فرﺽ تعدادی متﻐیر و آزمون آنها مﻔید به نظر نمیرسد ،بلکه
بهتر است با رویکردی کیﻔی ،حدسهای مربوﻁ کشف شود تا بعدا ً روی آنها آزمون آماری صورت ﮔیرد.

جهت جمﻊآوری اﻃﻼعات پرسشنامهای ترتیﺐ داده شد که دالیل کشاورزان از عدم پذیرش فناوریهای
جدید را جستجو مینمود .در دستور مصاحبه چهار دسته سﺆاﻝ ﮔنجانده شده است .دستهی اوﻝ سﺆاالت
مقدماتی است که از همهی مصاحبهشوندهها پرسیده میشود .دستهی دوم سﺆاﻝهایی است که در ادامه از
افرادی پرسیده میشد که از این سیستم استﻔاده نکردهاند .دستهی سوم از کشاورزانی پرسیده می شد که از
فناوری آبیاری قﻄرهای به صورت فعاﻝ استﻔاده میکنند و دستهی چهارم نیﺰ سﺆاالتی است که در ادامهی
سﺆاالت قسمت الف از کشاورزانی پرسیده میشود که زمانی از آبیاری قﻄرهای استﻔاده نمودند و پﺲ از
مدتی آن را رها کردند و به آبیاری سنتی بازﮔشتند.
این پژوهﺶ بهصورت مقﻄعی انجام شده است .تعداد  59مصاحبه با کشاورزان دارای زمین باغی انجام
ﮔرفته است .مصاحبهها در دو مرحله صورت پذیرفته است .در مرحلهی نﺨست از فرمانداری ،شهرداری
و جهاد کشاورزی بازدید و اﻃﻼعات الزم ﮔرفته شد .همﭽنین با تعداد  17نﻔر از کشاورزان که از فناوری
آبیاری قﻄرهای استﻔاده نکرده بودند مصاحبه به عمل آمد .در مرحلهی دوم با  42کشاورز در روستاهای
مﺨتلف مصاحبه شده است.
تحلیل اولیه دادهها و تشﺨیص مﻀامین در حین کار میدانی صورت ﮔرفته است .به منظور حصوﻝ
اﻃمینان از روایی پژوهﺶ ،از سهسویهسازی 10استﻔاده ﮔردیده است .عﻼوه بر اینکه مﻀامین و یافتههای
با ﮔﺰارشها و آمار و مستندات موجود در ستاد احیای دریاچه ارومیه و ادارههای فرمانداری ،شهرداری و
جهاد کشاورزی استﻔاده شده است تا بتوان به بینﺶهای جدید و مﻀامین مناسﺐ دست یافت.
ﻃبﻖ آمار ستاد احیای دریاچهی ارومیه 75 ،درصد کشاورزان در منﻄقه دارای اراضی کمتر از  5هکتارهستند.
شکل ) (1نشان میدهد که اراضی این منﻄقه نسبت به متوسط کشور خردتر است .در ساﻝهای اخیر به
منظور افﺰایﺶ بهرهوری آب کشاورزی ،مشوﻕهای دولتی برای مدرنسازی آبیاری به کشاورزان منﻄقهی
دریاچهی ارومیه پیشنهاد شده است .به صورت خﻼصه ،دولت متعهد میشود تا  85درصد هﺰینههای
بﺨﺶ اجرای سیستم آبیاری قﻄرهای را بﭙردازد .هﺰینهی بﺨﺶ ﻃراحی سیستم با کشاورز است .کشاورز
حتی میتواند به جای پوﻝ ،به اندازهی سهم  15درصد خود روی زمین کار کند و با تﺄیید کارشناس
دادﮔستری مبلﻐی برای اجرای سیستم نﭙردازد.
با وجود مشوﻕهای دولتی ،ﻃبﻖ اﻇهارات شﻔاهی مسﺌوالن ستاد احیای دریاچهی ارومیه ،شهرستان
سلماس کمترین نرﺥ استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای را در منﻄقه دارد .تعداد کشاورزان پذیرشکننده
و مساحت زمینهای پذیرششده در ساﻝهای اخیر به ترتیﺐ در شکلهای ) (2و ) (3آمده است.

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

حاصل از هر مصاحبه در مصاحبههای بعدی مورد واپرسی و بررسی مجدد قرار ﮔرفته ،از تﻄابﻖ یافتهها
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60
50
مالکیت اراضی (درصد)

40
30

20
10
0
اراضی زیر  1هکتار

اراضی  5تا  20هکتار

ارضی  1تا  5هکتار

وضعیت مالکیت اراضی در حوضه دریاچه ارومیه

اراضی  20تا  50هکتار اراضی بیش از  50هکتار

وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی در سطح کشور (متوسط)

شکل( :)1وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی در سطح کشور و در حوضه دریاچه ارومیه (منبع
سایت ستاد احیای دریاچهی ارومیه)

6

18

5

15

تعداد (مورد)

7

21
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مساحت (هکتار)

8

24

تقسیمبندی شد .همﭽنین دالیل مورد اشارهی مصاحبهشوندﮔان با مصاحبهشوندﮔان بعدی نیﺰ به بررسی
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ﮔذاشته شد و از این ﻃریﻖ سهسویهسازی صورت ﮔرفت .عﻼوه بر روشهای ﺫکر شده در بﺨﺶ جمﻊآوری
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شکل( :)2تعداد کشاورزان اخذکننده فناوری
آبیاری قطرهای در سالهای  ۷۵تا ۹۵

95

90

85

80

75

0

سال

شکل( :)3مساحت زمینهای کشاورزی فناوری
آبیاری قطرهای در سالهای  ۷۵تا ۹۵

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها

مصاحبههای خﻼصهشده ،پﺲ از مﻄالعهی چندباره ،کدﮔذاری و برچسﺐﮔذاری و به چند دسته کلی

اﻃﻼعات برای حصوﻝ اﻃمینان از روایی و پایایی پژوهﺶ ،پﺲ از اتمام سﺆاالت مصاحبه ،به صورت
خﻼصه مﻔاد مﻄرﺡشده توسط مصاحبهشونده برای وی بازﮔو شده است تا اﻃمینان حاصل شود مﻔاد
نگاشتهشده ،همان مﻔادی است که مدنظر مصاحبهشونده بوده است .حتی پﺲ از اتمام پژوهﺶ و نگارش نیﺰ
اهم یافتههای تحقیﻖ با برخی مسﺌوالن منﻄقهای )همﭽون معاونت فنی-زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی که
اشراﻑ زیادی بر منﻄقه دارد( به اشتراﻙ ﮔذاشته شد و منﻄقیبودن یافتههای پژوهﺶ به بررسیشان رسید.
پﺲ از خﻼصهبرداری و بازخوانی مصاحبهها ،برای هر مصاحبه برچسﺐهایی تهیه شد .در این برچسﺐها
هم مشﺨصات عمومی و هم دالیل کلی اشارهشده در مصاحبه خﻼصه شده است .با ادغام برچسﺐها برای
پاسخ سﺆاالت ،کدهایی تشکیل شده و پاسخها در کدها جای ﮔرفته است .با تجمیﻊ کدها و خوشهبندی
مﻔهومی آن ،مﻀامین کلی شکل ﮔرفته و این مﻀامین کلی به عنوان پاسخ سﺆاالت تحلیل معرفی شده است.
برای تحلیل مﻀامین از روش معرفیشده توسط ین ) (2013استﻔاده شده است ) .(Yin, 2013روش تﻄبیﻖ
روند 11یافتههای تجربی بهدستآمده را با نظریههای موجود مقایسه میکند و احتماالً متﻐیرهای مستقلِ

توضیﺢدهنده را در مدﻝ نظری تعدیل میکند .این رواﻝ برای مدﻝسازی در این بﺨﺶ مورد استﻔاده قرار ﮔرفت.
اکﺜر افراد مصاحبهشده دارای زمینهایی با ابعاد  2تا  4هکتار بودند .همﭽنین بیشتر آنها روی زمینهای
خود کار میکردند و تعداد  7نﻔر روی  1تا  3هکتار از زمینهای دیگران کار میکردند 3 .نﻔر روی زمینهای
دیگر انگشتشمار و برای استﻔادهی شﺨصی کاشته شده بود .بیشتر افراد از تحصیﻼت دبیرستان برخوردار
بودند و جمعیت افراد با تحصیﻼت راهنمایی پﺲ از آن قرار دارد .نوع آبیاری اغلﺐ افراد مصاحبهشده
آبیاری سنتی است .تعداد افراد شریک در چاههایی که کشاورز مصاحبهشونده از آن استﻔاده مینماید اغلﺐ
بین  20تا  30نﻔر بود .آبیاری زمینهای مجاور همگی مصاحبهشوندﮔان به صورت سنتی بود.

پﺲ از کدﮔذاری و تجمیﻊ کدها 12 ،تم از کدهای مربوﻃه شکل ﮔرفت و تقریب ًا همهی پاسخها را

میتوان در این  12تم ﮔنجاند .این مﻀامین عبارتند از :ناآﮔاهی ،خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی ،ﺫهنیت
دولتی ،بیاعتمادی به دولت ،عدم احساس مسﺌولیت اجتماعی در قباﻝ مصرﻑ صیانتی ،سیاستﮔذاری و
پیادهسازی نامناسﺐ دولت ،خوانﺶ ناکارایی فناوری ،تجربهی ناموفﻖ همکاران ،عدم رغبت به پیﺶقدمی،
ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی در مورد اراﺋهی تسهیﻼت ،احساس ناامنی قومیتی ،تمایل به دستنﺨوردﮔی
ﻃبیعی .همﭽنین با وارسی کدها ،سه دسته کلی با توجه به محدودهی جﻐرافیایی برای کشاورزان استﺨراج
شد .این دستههای کلی عبارتند از (1 :کشاورزان شرﻕ سلماس (2 ،کشاورزان جنوب سلماس و (3
کشاورزان غرب سلماس .برخی از مﻀامین بین سه دسته مشترﻙ است .جدوﻝ ) (1کدها و میﺰان فراوانی

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

دیگران با ابعاد بیﺶ از  3هکتار کشاورزی مینمودند .محصوﻝ غالﺐ همهی باغداران سیﺐ بود و درختان
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ی هریک در مصاحبههای انجامشده
جدول ( :)۱کدها و فراوان 
شماره
کد

عنوان کد

1

عدم توان پرداخت
هﺰینههای تﺄسیﺲ

45

2

نبود سرمایه اولیه

39

17

3

توقﻊ از دولت
برای راهاندازی

31

18

سراﻍ نداشتن نمونهی
موفﻖ

4

لﺰوم اقدام اولیه
توسط دولت

33

19

بیاﻃﻼعی از
تسهیﻼت دولت

17

18

20

بیاﻃﻼعی از وجود
سیستم در منﻄقه

15

35

35

21

بیاﻃﻼعی از نحوهی
درخواست

11

36

توقﻊ از دولت برای
پیگیری

9

22

بیاﻃﻼعی از سازوکار
اجرایی

10

37

بیتوجهی به
مسﺌولیت اجتماعی

32

8

23

ناآﮔاهی از کارآیی
سیستم

9

38

خوانﺶ بیمهری
نسبت به کشاورز

5

9

24

چاههای غیرمجاز

7

39

وجود ساکنین
ناهمقوم

5

8

25

بیاعتنایی به تبعات
خشکی دریاچه

7

40

احساس ناامنی

4

10

26

خوانﺶ خودخواهی
دولت

8

41

موانﻊ ادارهی منابﻊ
ﻃبیعی

6

13

27

بیمیلی به نﻔر اوﻝ
بودن

3

42

احساس غریبگی در
منﻄقه

2

29

28

توقﻊ از دولت برای
آموزش

27

43

مشکل سندی

4

14

خوانﺶ عدم
تﺨصص دولت

17

29

ایجاد آسیﺐ به
درختان بﺰرﮔساﻝ

18

44

باالبودن مﺨاﻃرهی
نﻔر اوﻝ

9

15

کاهﺶ محصوﻝ

18

30

5
6
7
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9
10
11
12
13

عادت درختان
بﺰرﮔساﻝ به سیستم
سنتی
ندیدن سیستم
مشابه
عدم پرداخت
هﺰینهی کافی
توسط دولت

احساس زیان از
مصرﻑ دیگران
خشکشدن
درختان
استﻔادهکنندﮔان

کممحصولی
استﻔادهکنندﮔان
عدم توجیه
اقتصادی

عدم تکافوی آب
قﻄرهای برای
درخت
نااﻃمینانی از
فروش محصوﻝ و
بازﮔشت سرمایه

شماره
فراوانی
کد

عنوان کد

شماره
فراوانی
کد

عنوان کد

فراوانی

16

احتماﻝ سرقت

27

31

توقﻊ از دولت برای
سرمایهﮔذاری

29

بهصرفهنبودن قاعدهی
بازی برای کشاورز

30

32

توقﻊ از دولت برای
محاسبات اقتصادی

2

10

33

نامربوﻁ بودن
تسهیﻼت

6

34

عدم وفای به عهد
دولت

19

احساس تبعیﺾ

29
11

احساس مسﺌولیت در
قباﻝ مصرﻑ تمامی
حﻖآبه

19

آنها را نشان میدهد .بر پایهی این کدها و با استﻔاده از روش خوشهبندی دوازده مﻀمون شکل ﮔرفت
که که در جدوﻝ ) (2قابل مشاهده است.
کرات در مصاحبهها شنیدهمیشد ،عامل ناآﮔاهی بود .کشاورزان اﺫعان میداشتند
از مهمترین عواملی که به ّ

که تابهحاﻝ چنین سیستمی را ندیدهاند و کسی را هم نمیشناسند که از آن استﻔاده کرده باشد ،به همین
سبﺐ ،با وجود کمآبی فﺰایندهای که با آن دستبهﮔریباناند ،به فکر تﻐییر سیستم آبیاری خود نیﻔتادهاند و
جدول ( )۲مضامین ،کدها و فراوانی کدهای استخراجشده از مصاحبههای قسمت ب

1

ناآﮔاهی

ندیدن سیستم مشابه ) ،(35بیاﻃﻼعی از وجود سیستم در منﻄقه ) ،(15سراﻍ نداشتن
نمونهی موفﻖ ) ،(10بیاﻃﻼعی از تسهیﻼت دولت ) ،(17بیاﻃﻼعی از نحوهی
درخواست ) ،(11بیاﻃﻼعی از سازوکار اجرایی ) ،(10ناآﮔاهی از کارآیی سیستم )(9

2

خوانﺶ عدم صرفه اقتصادی

عدم توان پرداخت هﺰینههای تﺄسیﺲ ) ،(45عدم توجیه اقتصادی )،(10
نااﻃمینانی از فروش محصوﻝ و بازﮔشت سرمایه ) ،(29نبود سرمایه اولیه )(39

3

ﺫهنیت دولتی

توقﻊ از دولت برای راهاندازی ) ،(31توقﻊ از دولت برای آموزش ) ،(27توقﻊ
از دولت برای پیگیری ) ،(11توقﻊ از دولت برای سرمایهﮔذاری ) ،(29توقﻊ از
دولت برای محاسبات اقتصادی ) ،(2لﺰوم اقدام اولیه توسط دولت )(33

4

بیاعتمادی به دولت

5

عدم احساس مسﺌولیت
اجتماعی در قباﻝ مصرﻑ
صیانتی

احساس تبعیﺾ ) ،(29خوانﺶ خودخواهی دولت ) ،(8خوانﺶ بیمهری نسبت
به کشاورز ) ،(5خوانﺶ عدم تﺨصص دولت )(17

6

سیاستﮔذاری و پیادهسازی
نامناسﺐ دولت

7

خوانﺶ ناکارآیی فناوری

عدم تکافوی آب قﻄرهای برای درخت ) ،(13عادت درختان بﺰرﮔساﻝ به سیستم
سنتی ) ،(18ایجاد آسیﺐ به درختان بﺰرﮔساﻝ )،(18کاهﺶ محصوﻝ )(18

8

تجربهی ناموفﻖ همکاران

خشکشدن درختان استﻔادهکنندﮔان ) ،(9کممحصولی استﻔادهکنندﮔان )(8

9

عدم رغبت به پیﺶقدمی

احتماﻝ سرقت ) ،(27باالبودن مﺨاﻃرهی نﻔر اوﻝ ) ،(9بیمیلی به نﻔر اوﻝ بودن )(3

10

ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی
در خصوﺹ اراﺋه تسهیﻼت

مشکل سندی ) ،(4چاههای غیرمجاز ) ،(7موانﻊ ادارهی منابﻊ ﻃبیعی )(6

11

احساس ناامنی قومیتی

وجود ساکنین ناهمقوم ) ،(5احساس ناامنی ) ،(4احساس غریبگی در منﻄقه )(2

بیتوجهی به مسﺌولیت اجتماعی ) ،(32احساس زیان از مصرﻑ دیگران )،(8
بیاعتنایی به تبعات خشکی دریاچه ) ،(7احساس مسﺌولیت در قباﻝ مصرﻑ
تمامی حﻖآبه )(19

عدم وفای به عهد دولت ) ،(19عدم پرداخت هﺰینهی کافی توسط دولت )،(9
بهصرفهنبودن قاعدهی بازی برای کشاورز ) ،(30عدم تناسﺐ سیاستهای
تشویقی دولت با مقتﻀیات کشاورزان )(6

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

شماره
مﻀمون

نام مﻀمون

کدهای مرتبط با مﻀمون و فراوانی کدها
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دغدغهی اصلی برای رفﻊ مشکل کمآبی را کمک دولت برای فراهمآوری آب بیشتر میدانستند .عامل مهم
دیگری که در مصاحبهها برای اغلﺐ قسمتهای سلماس وجود داشت ،خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی

است .این عامل خصوص ًا برای شهرستان سلماس اهمیت بسیار زیادی دارد .کشاورزان معتقد بودند استﻔاده
از فناوری آبیاری قﻄرهای برای آنها صرفهی اقتصادی ندارد .در سلماس سﻄﺢ آبهای زیرمینی بسیار
پایین است .اغلﺐ قسمتها سﻄﺢ آب بیﺶ از  90متر عمﻖ دارد و ﮔاه تا  140متر نیﺰ میرسد .این چاههای
عمیﻖ لولههای با قﻄر باال و پمﭗ قوی میﻃلبد که هﺰینههای آبیاری قﻄرهای در این منﻄقه را زیاد میکند.
دولت تسهیﻼتی را برای افرادی که میخواهند از سیستم آبیاری قﻄرهای استﻔاده کنند در نظر ﮔرفته
است .دولت دو ﻃرﺡ به کشاورز پیشنهاد میدهد :ﻃرﺡ تجمیعی و ﻃرﺡ خردهمالکی .در ﻃرﺡ تجمیعی
 85درصد برخی هﺰینهها را تا سقف  11میلیون تومان به صورت بﻼعوﺽ پرداخت مینماید .در ﻃرﺡ
خردهمالکی سقف تسهیﻼت بﻼعوﺽ  7میلیون تومان است .همﭽنین وامهایی نیﺰ با بهرهی  18درصد و
تنﻔﺲ دوساله از سوی بانک کشاورزی برای این کار در نظر ﮔرفتهشده است.
در این منﻄقه ابعاد زمینها نیﺰ کوچک است و اﮔر کشاورز بﺨواهد به صورت خردهمالکی اقدام به آبیاری
قﻄرهای نماید ،احداﺙ استﺨر و برﻕکشی و هﺰینهی کشیدن لوله از نظر اقتصادی بهصرفه نیست .چاههای
روستاها بین تعداد زیادی از بهرهبرداران کشاورزی به صورت اشتراکی است و این عامل سرنوشت زمینهای
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آنها را به یکدیگر مربوﻁ میکند .برای استﻔاده از تسهیﻼت تجمیعی ،همهی کشاورزان سهامدار در چاه باید
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رضایت به انجام این کار دهند .راضی نمودن  30نﻔر همﺰمان برای احداﺙ سیستم آبیاری قﻄرهای ﻃبیعت ًا
دشوارتر از راضی کردن  5نﻔر است .برای همین کشاورز ناچار است از ﻃرﺡ خردهمالکی استﻔاده نماید.
عدم صرفهی اقتصادی توسط غالﺐ کشاورزان دلیل اصلی عدم استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای ﺫکر شد.
کشاورزانی که از ﻃرﺡ دولت مﻄلﻊ بودند نیﺰ ابراز میداشتند با وجود کمکهای دولت ،برای آنها صرفهی

اقتصادی ندارد که هﺰینههای تﺄسیﺲ این سیستم را بﭙردازند .آنها معتقد بودند کمکهای دولتی کمتر از
مقداری است که برای کشاوزر سود به همراه داشته باشد .سومین عامل مورد اشاره ،عامل ﺫهنیت دولتی
است .اغلﺐ کشاورزان دارای این ﺫهنیت هستند که تمامی اعماﻝ مربوﻁ به راهاندازی ،آموزش ،پیگیری،
اراﺋهی زیرساخت ،سرمایهﮔذاری و حتی محاسبات اقتصادی فردی باید توسط دولت انجام شود .آنها
دولت را متولی توسعه و پیشرفت میدانند و بر این باورند که تمامی امور مربوﻁ به آن نیﺰ باید توسط
دولت صورت ﮔیرد .این باور در پﺲزمینهی ﺫهن اغلﺐ افراد بود که برای تحقﻖ و استﻔاده از سیستمهای
جدید آبیاری وﻇیﻔهای روی دوش خود احساس نمیکردند و معتقد بودند این وﻇیﻔهی دولت است که
به این موارد ورود کند .حتی در صورت ورود دولت نیﺰ حاضر نبودند مﺨاﻃرهای را خود تحمل کنند

و تحمل مﺨاﻃرات را وﻇیﻔهی دولت میدانستند .برداشت شﺨصی نگارنده از مصاحبهها آن است که
کشاورزان به این درﻙ رسیدهاند دولت باز هم به چانهزنی ادامهخواهدداد و پیشنهادهای بهتری فراروی
کشاورزان خواهد ﮔذاشت .برای همین صبر میکنند تا پیشنهادهای بهتری برسد و اساس ًا احساس میکردند
که دولت باید همهی هﺰینهها را با تمامی مشکﻼتﺶ خود تقبل کند تا کشاورزان حاضر به پذیرش فناوری
در زمینهای خود شوند .یکی از عوامل دیگر اشارهشده ،بیاعتمادی عمیﻖ کشاورزان نسبت به دولت و
تصمیمات دولتی است .این عامل موجﺐ میشود نسبت به خواست و ارادهی دولت در قباﻝ استﻔاده از
سیاستهای تشویقی راهاندازی سیستم آبیاری قﻄرهای با سوء ﻇن بنگرند و آن را به سود خود ندانند.
یکی از ریشههای این بیاعتمادی ،احساس تبعیﻀی است که از تصمیمهای دولتی در قباﻝ خود دارند.
یکی از عوامل پراهمیت که نگارنده ﻃی پژوهﺶ حاضر به آن رسیده این است که کشاورزان حساسیتی
برای صرفهجویی و مصرﻑ صیانتی آب ندارند؛ تا زمانی که آب باشد ،تا حد امکان از آن استﻔاده میکنند
و دغدغهی چندانی بابت خشکشدن دریاچه ندارند .معتقدند اﮔر خود از آب استﻔاده نکنند ،دیگران
از این آب استﻔاده میکنند و این برای آنها ضرر است .کشاورزانی که به سمت آبیاری قﻄرهای رفتند،
به دلیل آن بود که میﺰان آبی که داشتند ،کمتر از آب مورد نیاز برای آبیاری همهی زمینهایشان است و
از آبیاری قﻄرهای استﻔاده کردند تا بتوانند همهی زمین خود را مورد آبیاری قرار دهند .در این صورت،
کمتر به صورت صریﺢ بیان میشد .حساسیتی که کشاورزان برای استﻔادهی تام از حﻖآبهی خود دارند به

هیﭻ عنوان در حساسیت آنها در قباﻝ استﻔادهی صیانتی و مسﺌولیت اجتماعی تکرار نمیشود .اساس ًا برای
کشاورزان مسﺌولیت اجتماعی موضوعیت خاصی ندارد .آنها احساس نمیکنند که نسبت به محیط زیست
مسﺌولیتهایی دارند .همین امر موجﺐ تراژدی کاالهای عمومی 12میشود.
عاملی که در تمامی مصاحبهها به آن اشاره شده است ،سیاستﮔذاری و پیادهسازی نامناسﺐ دولت
بود .در مصاحبههای مﺨتلف ،به شﺌون متﻔاوتی از پشتیباننبودن دولت ،عدم وفای به عهد دولت و عدم
صداقت دولت در سیاستهایﺶ اشاره میشد .همﭽنین کشاورزان به تسهیﻼت ﻃرﺡشده توسط دولت،
سهلالوصوﻝ بودن آن و بهصرفهبودن قاعدهی بازی برای کشاورز اﻃمینان نداشتند .برای نمونه ،اشاره
به عدم خرید تﻀمینی سیﺐ ،ممنوع نمودن صادات سیﺐ در فصل برداشت  ،ﮔرانکردن قیمت و پایین
آوردن کیﻔیت سموم و کودهای یارانهای میشد.
عامل مهم دیگر ،خوانﺶ ناکارآیی فناوری است .یکی از عوامل اصلی عدم رغبت کشاورزان به سیستم
آبیاری قﻄرهای ،این باور آنهاست که اعتقاد دارند با آبیاری قﻄرهای ،به درختان آنها آسیﺐ وارد میشود.

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

ِ
احتماالً
مصرﻑ ِ
آب ک ّلی کاهشی ندارد و صرف ًا بهرهوری استﻔاده از آب افﺰایﺶ پیدا میکند .این عامل
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به زعم آنان ،درختان با سن  20ساﻝ و بیشتر به سیستم غرﻕآبی عادت کردهاند و ریشههای این درختان
ﮔسترش افقی پیدا کرده است .با آبیاری قﻄرهای ،فقط به قسمت کوچکی از ریشهی درخت ،آن هم به
مقدار کم ،آبرسانی میشود و این موجﺐ میشود که درخت دچار افت محصوﻝ و قرار ﮔرفتن در معرﺽ
خشکی شود .این عامل ارتباﻁ تنگاتنگی با مشاهدهی تجربهی ناموفﻖ همکاران دارد که باور آنها را تقویت
کرده است .تجربهی ناموفﻖ همکاران یکی دیگر از عوامل تﺄﺛیرﮔذار اشارهشده در محتوای مصاحبههاست.
میتوان این عامل را یکی از دالیل بهوجودآورندهی باورِ ناکارآیی فناوری در میان کشاورزان دانست؛ اما
باید توجه داشت که این تنها عامل مﺆﺛر نیست .همﭽنین تجربهی ناموفﻖ همکاران ،تنها به دلیل ناکارآیی
فناوری نبوده است .ﻃی صحبتی که با کشاورزان استﻔادهکرده و رهاکرده صورت ﮔرفت ،اشتباهات فنی
در نصﺐ سیستم موجﺐ عدم آبرسانی صحیﺢ به زمین میشد و درختان محصوﻝ کمتری میدادند یا در
معرﺽ خشکی قرار میﮔرفتند .لولههای آبیاری که قیمت بهنسبت باالیی دارد نیﺰ توسط کودکان از زمین
کنده میشد و با آن به بازی میپرداختند .همﭽنین این لولهها توسط دیگران به سرقت برده میشد .در
نهایت ،کشاورز از صرافت استﻔاده از این سیستم میافتاد و به سیستم آبیاری سنتی بازمیﮔشت و یا این
که به دلیل اشتباهات فنی در نصﺐ ،محصوﻝ کمتری از حالت غرقابی به دست میآورد .این امر موجﺐ
میشد همکاران از استﻔادهی آنان درس عبرت بگیرند و این تجربهها را شواهدی برای جوابندادن آبیاری
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قﻄرهای ،دستکم در زمان فعلی بدانند .درخت سیﺐ نﺰدیک به  10ساﻝ ﻃوﻝ میکشد تا بارآوری خود را

156

آغاز کند و هرﮔونه اختﻼلی در این مدت میتواند منجر به از دست رفتن محصوﻝ شود .برای همین کشاورز
محافظهکاری بیشتری پیدا میکند .این که تعدادی از کشاورزان از این سیستم استﻔاده و سﭙﺲ آن را رها
کردند ،تﺄﺛیر مستقیمی روی تصمیم دیگر کشاورزان برای استﻔاده از این سیستم ﮔذاشت و آنها را به این
نتیجه رسانید که فع ً
ﻼ نمیتوان از این سیستم در منﻄقه استﻔاده نمود.

یکی دیگر از عوامل تﺄﺛیرﮔذار در عدم استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای ،بیمیلی به پیﺶقدمشدن و نﻔر
ا ّوﻝ بودن است .اغلﺐ کشاورزان عﻼقهمندند که چند نﻔر قبل از آنها این سیستم را پیاده کردهباشد و از
این رهگذر با مﺰایا و معایﺐ آن از نﺰدیک آشنا شوند ،مﺨاﻃرهی خود را کاهﺶ دهند و سﭙﺲ در صورت
موفقیت ،آنها نیﺰ از این سیستم استﻔاده نمایند .برخی کشاورزان حاضرند قسمتی از زمین خود را در
اختیار دولت قرار دهند تا دولت آن را با هﺰینهی خود مجهﺰ به سیستم آبیاری قﻄرهای نماید و در صورت
موفقیت ،آنها نیﺰ از این سیستم برای باقی زمینها الگو بگیرند؛ ا ّما محافظهکاری و بیمیلی به پرداخت

هﺰینهی مﺨاﻃره موجﺐ میشود کشاورزان نﺨواهند خود برای شروع پیﺶقدم شوند .کشاورزان معتقدند
چون هنوز فرهنﮓ استﻔاده از این سیستم جا نیﻔتاده ،هﺰینهها برای نﻔر اوﻝ باالست.

همﭽنین معتقد بودند مسیر اداری ،اجرایی و مالی برای احداﺙ آبیاری قﻄرهای هنوز برای افراد محل
شناختهشده نیست و احتماالً نﻔر اوﻝ این مسیر را با صرﻑ هﺰینهی باالتر خواهد شناخت و به دیگران

منتقل خواهد نمود .برای همین ترجیﺢ میدهند دنبالهرو باشند تا هﺰینهی کمتری متقبل شوند.
عامل ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی در مورد اراﺋه تسهیﻼت بیشتر در منﻄقهی شرﻕ سلماس وجود دارد.
منﻄقهی لکستان در ﮔذشته دارای سﻄﺢ آب باال و پر از مراتﻊ بود .ﮔلهداران روستاهای قرهقشﻼﻕ ،صدقیان،
حبشی ،قﺰلجه و بقیهی روستاها از این مراتﻊ برای چرای ﮔوسﻔندان خود استﻔاده مینمودند .این مراتﻊ پﺲ
از اصﻼحات ارضی در ساﻝ  1342به ادارهی منابﻊ ﻃبیعی تعلﻖ ﮔرفت .پﺲ از ساﻝها ،سﻄﺢ آب در این
مناﻃﻖ پایین رفت ،رشد چمن در منﻄقه کاهﺶ یافت و زمین برای زراعت مناسﺐ شد .عدهای از کشاورزان
به صورت غیرمجاز این زمینها را شﺨم زدند و در آن به زراعت و کشاورزی مشﻐوﻝ شدند .این اقدام با
اغماﺽ مسﺌوالن منﻄقه ِ
ای وقت روبرو ﮔردید و به دالیل سیاسی و رانتی ،مقابلهای با کشاورزان در زمینهای
منابﻊ ﻃبیعی صورت نگرفت .از آنجا که این زمینها متعلﻖ به خودشان نبود ،کشاورزان نمیتوانستند مجوز
حﻔر چاه در منﻄقه بگیرند و به حﻔر چاه غیرمجاز در این زمینها اقدام نمودند.
حاﻝ از آنجا که زمینهای این کشاورزان بنا بر سند متعلﻖ به ادارهی منابﻊ ﻃبیعی است ،این اداره اجازهی
هیﭽگونه دخالتی به جهاد کشاورزی برای تسهیﻼت تﺄسیﺲ آبیاری تحت فشار به آنها نمیدهد .از سویی
به همین دلیل مردم در این ناحیه نمیتوانند از تسهیﻼت استﻔاده کنند و از ﻃرﻑ دیگر به خاﻃر آن که به
صورت غیرمجاز در این زمینها هستند ،انگیﺰهی انجام سرمایهﮔذاری روی آن را ندارند ،چرا که ممکن
است این زمین زمانی از آنها ﮔرفته شود و هﺰینههای احداﺙ بیﺛمر بماند .عامل احساس ناامنی قومیتی
برای اشاره به آن دسته از مشکﻼت توسعه داده شد که اختﻼفات قومی را در بر میﮔیرد .پژوهﺶ حاضر

صرف ًا در بﺨﺶ مرکﺰی شهرستان سلماس انجام شد و بﺨﺶ کوهسار که مرز ایران و ترکیه است را در بر
نمیﮔیرد ،اما قسمت جنوب این بﺨﺶ بیشتر کردنشین است و جادههایی به سمت مرز دارد .بسیاری از
کشاورزان ترﻙ در این قسمت سکونت ندارند ،تنها زمینهایشان اینجاست و خانههایشان در شهر است .در
صد ساﻝ ﮔذشته جنﮓهای خونینی میان کردها و ترﻙها در منﻄقهی آﺫربایجان غربی پدید آمد که احساس
ناامنی را در دﻝ اهالی نسبت به افراد ناهمقوم به وجود آورد .به این دلیل که ترﻙها از کردها -خصوص ًا

کردهای مرزنشین -احساس ناامنی دارند ،هرﮔونه سرمایهﮔذاری در زمینهای این قسمت را با مﺨاﻃره همراه
میدانند .به همین جهت ،با وجود مشکﻼت فراوان کمآبی و همﭽنین حاصلخیﺰی فراوان خاﻙ منﻄقه که
از سیﻼبهای تاریﺨی حاصلشده عﻼقهی چندانی به اجرای این سیستم در زمینهای این مناﻃﻖ ندارند.

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

هنوز این اقتدار را هم ندارد که زمینهای خود را از کشاورزان پﺲ بگیرد یا چاههای غیرمجاز را پر کند.
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عامل دیگر تمایل به دستنﺨوردﮔی زمین است که از دالیل فرعیِ اشارهشده توسط برخی از کشاورزان
منﻄقه ی غرب سلماس است .پﺲ از آن که در قسمت غرب سلماس سد زوال احداﺙ شد و آب
رودخانهی زوال از این ﻃریﻖ به قسمتهای غربی و شمالی سلماس رسید ،وضﻊ آبرسانی این منﻄقه
نسبت به دیگر مناﻃﻖ سلماس اندکی بهتر شد و کشاورزان این منﻄقه دچار مشکﻼت کمتری از کمآبی
نسبت به سایر مناﻃﻖ شدند .به همین دلیل ضرورت و عﻼقهی چندانی به اجرای سیستم آبیاری قﻄرهای
احساس نمیکردند.برخی از کشاورزان شﻐل دیگری داشتند و کشاورزی را تﻔریحی انجام میدادند .به
همین خاﻃر ترجیﺢ میدادند حالت سنتی زمین حﻔﻆ شود .با بازخوانی ادبیات میتوان دریافت نکات
سیاستﮔذاری نامناسﺐ دولت ،ناآﮔاهی و عدم صرفهی اقتصادی در ادبیات مورد اشاره قرار ﮔرفتهاند
);Carey & Zilberman, 2002; Bagheri & Ghorbani, 2011; Abdulai et al., 2011; Namara et al., 2007

(Jafari Shalamzari et al., 2016؛ مشکﻼت حقوقی ،عدم رغبت به پیﺶقدمی ،تجربهی ناموفﻖ همکاران
و ناکارایی فناوری در ادبیات بررسیشده مورد اشاره قرار نگرفته است .همﭽنین مشکﻼت امنیت نیﺰ
در نظر ﮔرفته شده است ) (Ogada et al., 2014که در پژوهﺶ حاضر از آن به عنوان احساس ناامنی
قومیتی یاد شده است .باید در نظر داشت عوامل مورد اشاره در ادبیات ،همگی عوامل نهادی نیستند و
ممکن است از زوایای دیگری به عامل نگاه کرده باشند .به عنوان مﺜاﻝ ،عامل عدم صرفهی اقتصادی در
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ادبیات به صورت عاملی اقتصادی نگریستهشده که با محاسبهی ارزش خالص فعلی و معیارهای عینی
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صورت میپذیرد .در آنجا ممکن است کشاورز به این اعتقاد نداشته باشد که استﻔاده از این فناوری
صرفهی اقتصادی ندارد .اما در این پژوهﺶ ،عامل عدم صرفهی اقتصادی به عنوان عاملی نهادی تلقی
شده است؛ منظور آن است که مستقل از صرفه یا عدم صرفهی اقتصادی واقعی ،این باور میان کشاورزان
وجود دارد که استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای از نظر اقتصادی بهصرفه نیست و نﻔﺲ این باور نقشی
مهم در عدم انتشار فناوری بازی میکند .حاﻝ باید سعی نمود با استﻔاده از ادبیاتی فرآیندی ،نقﺶ عوامل
را در مدﻝ توجیه کرد.
ادبیات پذیرش فناوری میتواند شهود مناسبی برای ترکیﺐ یافتههای پژوهﺶ فراهم آورد .در مورد
مدﻝ نظریه متحد ،انتقاداتی توسط محققان مﺨتلف مﻄرﺡ شده است .برای نمونه ،بگوزی ) (2007اشاره
میکند این نظریه دارای  41متﻐیر مستقل است که ﮔرایﺶ را پیﺶبینی میکند و همﭽنین دستکم 8
متﻐیر مستقل برای پیﺶبینی رفتار دارد ) .(Bagozzi, 2007این تعداد بسیار زیاد متﻐیرها برای فهم مدﻝ
ایجاد ابهام میکند .همﭽنین وانراجی و شﭙرز ) ،(2008بیان میکنند که از نظر تعداد متﻐیر ،این مدﻝ
در مقایسه با  TAM2بهصرفه 13رفتار نکرده و باالبودن ضریﺐ  R2مدﻝ به دلیل تعداد زیاد متﻐیرهاست

) .(Van Raaij & Schepers, 2008به همین دالیل ،به جای استﻔاده از نظریهی متحد ،از مدﻝ پذیرش
فناوری  TAM2بهره ﮔرفته شده است .میتوان خوانﺶ ناکارایی فناوری ،خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی
و تمایل به دستنﺨوردﮔی ﻃبیعی را ﺫیل عنوان سودمندی برداشتشده دید .سودمندی برداشتشده به
فایدهی استﻔاده بازمیﮔردد.
همﭽنین میتوان عامل عدم رغبت به پیﺶقدمی را همارز عامل خوانﺶ کشاورز از آسانی استﻔاده دانست.
منظور از آسانی استﻔاده میتواند به تبعات اجتماعی استﻔاده نیﺰ ﮔسترش یابد .این عامل ،سﺨتیهای استﻔاده
از فناوری را لحاﻅ میکند و عامل عدم رغبت به پیﺶقدمی نیﺰ همین موضوع را دخیل دانسته است.
عواملی همﭽون سیاستﮔذاری نامناسﺐ دولت آنگونه که الهی و همکاران )الهی و دیگران،(1394 ,
اشاره کردهاند ،ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی و احساس ناامنی اجتماعی را میتوان متﻐیرهای بیرونی برای
مدﻝ پذیرش فناوری قلمداد کرد؛ چرا که کشاورزان فعلی در بهوجودآمدن آنها نقشی نداشتند .احساس
ناامنی قومیتی ،ریشههای تاریﺨی دارد که به آن اشاره شده است .عوامل ﺫهنیت دولتی ،عدم احساس
مسﺌولیت اجتماعی ،ناآﮔاهی و تجربهی ناموفﻖ همکاران و بیاعتمادی به دولت عواملی بینابینی محسوب
میشود که عوامل بیرونی را به عوامل سودمندی برداشتشده و آسانی استﻔادهی برداشتشده ارتباﻁ
میدهد .برای مﺜاﻝ ،ناآﮔاهی از یک سو میتواند ناشی از عملکرد ضعیف دولت باشد و از سوی دیگر
نیﺰ از یک سو میتواند ناشی از عدم پشتیبانی مناسﺐ و بهموقﻊ دولت باشد و از دیگر سو ،با باالبردن
سﺨتی پیﺶبینیشده توسط کشاورز ،منجر به تﺄﺛیر بر عامل آسانی استﻔادهی برداشتشده شود .به نقﺶ
تجربه کاربران ابتدایی نیﺰ در پژوهﺶهای پیشین اشاره شده است )موسوی حقیقی و تاجیک.(1393 ,
ﻃبﻖ مدﻝ پذیرش فناوری ،این عوامل منجر به عدم ﮔرایﺶ به استﻔاده از فناوری میشود و این خود در
مورد تصمیم عملی افراد به استﻔاده از فناوری نقﺶ عمدهای ایﻔا میکند .در منﻄقهی تحتبررسی ،فناوری
به میﺰان مناسﺐ پذیرش نشده است و ﻃبﻖ این مدﻝ میتوان آن را ناشی از عدم تصمیم عملی به استﻔاده
از فناوری قلمداد نمود که منبعﺚ از عوامل نبود سومندی برداشتشده و عدم ﮔرایﺶ به استﻔاده دانست.
این عوامل در شکل ) (4خﻼصهشده است.
برای جمﻊبندی این قسمت باید عنوان کرد یافتههای این پژوهﺶ ،روابط جدیدی به مدﻝ پذیرش فناوری
اضافه نمیکند ،اما زیرعاملهایی را بیان میکند که میتواند درون مدﻝ پذیرش فناوری با زمینهی فعلی در
منﻄقهی مورد بررسی جای ﮔیرد .همﭽنین برای پیوند متﻐیرهای مدﻝ پذیرش فناوری ،پیشنهادهایی بینابینی
)ناآﮔاهی و تجربهی ناموفﻖ همکاران( شده است که در ادبیات مورد بررسی به آنها اشاره نشده بود.

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

میتواند با باال بردن مﺨاﻃره ،روی خوانﺶ کشاورزان از سودمندی مﺆﺛر افتد .تجربهی ناموفﻖ همکاران
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سیاستگذاریوپیادهسازینامناسبدولت
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عدمرغبتبه
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شکل( :)4ترکیب یافتههای پژوهش با مدل پذیرش فناوری ۲
اﮔرچه ادبیات پذیرش فناوری شهود مناسبی برای تعیین عوامل مﺆﺛر بر عدم پذیرش فناوری فراهم
میکند ،اما به سبﺐ عمﻖبﺨشی به پژوهﺶ سواالتی باز و حدسیاتی به صورت اکتشافی در حین پژوهﺶ
مﻄرﺡ شدند .بر پﺲ از بررسی عوامل و با توجه به نکات بیانشده در مصاحبهها ،میتوان چهار فرارفت
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را در اسباب عدم انتشار فناوری آبیاری قﻄرهای تشﺨیص داد .این چهار فرارفت عبارت است از فرارفت
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زیستمحیﻄی ،فرارفت اقتصادی ،فرارفت فناوری و فرارفت پشتیبانی.
فرارفت زیستمحیﻄی به دالیل عدم دغدغهی زیستمحیﻄی کشاورزان اشاره دارد .همانﮔونه که بیان
شد ،در قسمت غرب شهرستان سلماس به دلیل بیشتر بودن میﺰان آب ،کشاورزان دغدغهی چندانی
در قباﻝ استﻔادهی بهینه از منابﻊ آبی موجود خود احساس نمیکردند و فایدههایی همانند زیبایی زمین،
آنها را به استﻔاده از سیستم سنتی ترغیﺐ مینمود .این عدم دوراندیشی و بیتوجهی زیستمحیﻄی و
همﭽنین عدم احساس مسﺌولیت اجتماعی در قباﻝ مصرﻑ صیانتی را میتوان ناشی از ناآﮔاهی کشاورزان
در قباﻝ دغدغههای زیستمحیﻄی از سویی و ﺫهنیت دولتی آنها از سوی دیگر دانست .عدم ترویﺞ
آﮔاهی توسط دولت در مورد دوراندیشی و عدم فرهنﮓسازی صحیﺢ توسط دولت در قباﻝ دغدغههای
زیستمحیﻄی میتواند به این ناآﮔاهی دامن بﺰند و یکی از عوامل استمرار آن باشد.
فرارفت اقتصادی دالیل خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی را وامیکاود .کشاورزان احساس میکنند که
استﻔاده از آبیاری قﻄرهای ،برای آنها صرفهی اقتصادی ندارد .این خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی

میتواند ناشی از ناآﮔاهی کشاورزان در مورد منافﻊ اقتصادی استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای دانست.
اﮔر آﮔاهی مناسﺐ در مورد هﺰینههای خرید آب ،هﺰینهی فرصت و هﺰینههای انسانی ناشی از آبیاری
سنتی توسط دولت میان کشاورزان ترویﺞ شود ،احتماالً خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی فناوری آبیاری
قﻄرهای از کشاورزان رخت برمیبندد .برای همین میتوان خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی را ناشی از عدم
حمایت دولت از مسیر استمرار ناآﮔاهی در میان کشاورزان در این مورد دانست.
فرارفت فناوری ،ریشههای خوانﺶ ناکارایی فناوری را در میان کشاورزان وامییابد .این امکان وجود دارد
که کشاورزان به دلیل ناآﮔاهی از کارکرد فناوری آبیاری قﻄرهای ،ﮔمان میکنند که فناوری آبیاری قﻄرهای
کارایی الزم در زمین آنها را ندارد و از بُعد تولید ،به آنها ضرر میرساند .همﭽنین احتماالً تجربهی ناموفﻖ

همکاران در زمینهی استﻔاده از فناوری آبیاری قﻄرهای ،این باور آنها را تقویت کرده است .استمرار ناآﮔاهی
در قباﻝ کارکردهای فناوری آبیاری قﻄرهای را میتوان ناشی از عدم ترویﺞ و اﻃﻼعرسانی دولت دانست.
همﭽنین عدم پشتیبانی مناسﺐ و بهموقﻊ دولت از نظر کمکهای کارشناسی و مشاورهای میتواند از عدم
توفیﻖ کشاورزان همکار باشد .از این رو ،ناکارایی فناوری برداشتشده را میتوان ناشی از ناآﮔاهی و
تجربهی ناموفﻖ همکاران دانست که عدم حمایت دولت ،نقشی عمده در هر دوی این عوامل بازی میکند.
فرارفت پشتیبانی ،اسباب عدم رغبت کشاورزان را به پیﺶقدمی در زمینهی استﻔاده از فناوری آبیاری
ناموفﻖ همکاران باشد .وقتی کشاورزان سﺨتیهای پیﺶقدمی همکاران خود در شروع به استﻔاده از
آبیاری قﻄرهای و متعاقﺐ آن ،عدم توفیﻖ آنها در استﻔاده از این سیستم را مشاهده نمودند ،به این نتیجه
رسیدند که تا زمانیکه استﻔاده از این سیستم در میان دیگر کشاورزان جا نیﻔتاده ،هﺰینههای شروع به
استﻔاده خیلی زیاد است و بهصرفه نیست که از این سیستم استﻔاده کنند .تجربهی ناموفﻖ همکاران خود
میتواند ناشی از عدم پشتیبانی مناسﺐ و بهموقﻊ اﻃﻼعاتی ،مالی و کارشناسی دولت باشد .این عدم
حمایت در ﮔﻔتههای کشاورزان رهاکنندهی این سیستم نیﺰ مشاهده میشد.

احساس ناامنی قومیتی ریشههای تاریﺨی دارد و چه از نظر ع ّلی و چه از نظر زمانی منبعﺚ از عوامل

دیگر به نظر نمیرسد .این اﻃﻼعات در شکل ) (5خﻼصه شدند.
این تحلیل نشان میدهد سیاستﮔذاری نامناسﺐ دولت یکی از دالیل اصلی عدم توسعهی استﻔاده از
فناوری آبیاری قﻄرهای است .نقﺶ این عامل در ادبیات پذیرش فناوریهای کشاورزی بیسابقه نیست.
به عنوان نمونه پژوهﺶ جعﻔری و همکاران ) (2016حمایتهای دولتی را عاملی مهم جهت توسعهی
پذیرش سیستم استﻔاده از آب باران جهت کشاورزی در منﻄقهی شماﻝ استان ﮔلستان دانستهاند

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

قﻄرهای بررسی میکند .عدم رغبت کشاورزان به پیﺶقدمی میتواند عبرتﮔرفتن آنها از تجربهی
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شکل( :)5فرارفتهای ترکیبی استخراجی از یافتههای تحقیق
) .(Jafari Shalamzari et al., 2016با توجه به این یافته که سیاستﮔذاری نامناسﺐ دولت یکی
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از عوامل مﺆﺛر بر عدم پذیرش است و همﭽنین با عنایت به این که دولت با مشکل محدودیت منابﻊ

صورتهای دیگر قابل توجیه نیست و منﻄقی نمینماید .به عنوان نمونه ،در بررسی فرارفت پشتیبانی،
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نمیتوان جهت تقدم و تﺄخر را برعکﺲ در نظر ﮔرفت؛ یعنی نمیتوان ﮔﻔت چون کشاورزان رغبت به

روبروست ،میتوان این توصیهی سیاستﮔذاری را داشت که ابتدا فرﺽ کارایی فناوری آبیاری قﻄرهای
با توجه ویژﮔیهای زمین و نوع محصوﻝ و فرﺽ توجیه اقتصادی با عنایت به سﻄﺢ آب زیرزمینی و نوع
محصوﻝ صحتسنجی شود ،اقﻼم هﺰینه ِ
ای احداﺙ برای هر منﻄقه محاسبه شود و با توجه به آن ،میﺰان
حمایت مالی در قالﺐ وام و مساعده برای هر منﻄقه جهت اقتصادیشد ِن ﻃرﺡ برآورد شود .این عامل
میتواند سرمنشﺄ توسعهی استﻔاده از این سیستم آبیاری در منﻄقه ﮔردد.

در بررسی علل مﺆﺛر روی هر یک از عوامل استﺨراجی از مصاحبهها ،قﻄع ًا متﻐیرهای نهان 15نیﺰ وجود
ِ
هدﻑ مد ِﻝ شکل ) ،(5یافتنِ
دارد که در این مدﻝ بدانها اشاره نشده است ،اما باید در نظر داشت اساس ًا

متﻐیرهای مﺆﺛر بر عواملِ استﺨراجشده از تحلیل مصاحبهها نیست؛ این مدﻝ صرف ًا تﻼشی در جهت

یافتن تقدم و تﺄخرهای ع ّلی میان عواملِ یافتشده از تحلیل است ،به ﮔونهای که این تقدم و تﺄخر ،به

پیﺶقدمی نداشتند ،کشاورزان همکار در استﻔاده با شکست مواجه شدند و این عاملی شد که دولت
حمایت نکند .همﭽنین در این پژوهﺶ ناآﮔاهی یکی از عوامل کلیدی تلقی شده که بر برخی عوامل دیگر
از نظر ع ّلی تقدم دارد .یعنی برای تحلیل فرارفت زیستمحیﻄی نمیتوان متصور شد چون کشاورزان

به زیبایی زمین اهمیت میدادند ،آﮔاهیهای زیستمحیﻄیشان کم شد و همین مسﺄله عاملی شد که
ِ
ترکیﺐ
دولت از فرهنﮓ سازی در این زمینه حمایت نکند.برای همین ،این پژوهﺶ ادعا میکند بر اساس
ِ
عکﺲ آن برقرار نیست .برای
انجامشده روی یافتهها ،روابط ع ّلی به شیوهی شکل ) (5برقرار است و

یافتن عوامل مﺆﺛر بر شکست همکاران و ناآﮔاهی کشاورزان ،باید پژوهﺶ جداﮔانهای صورت ﮔیرد تا
عوامل مﺆﺛر بر آن شناسایی شود.
ِ
مناﻃﻖ دچار مشکل کمآبی یافته است که در ادبیات
یافتههای این پژوهﺶ ،عواملی را در پﺲزمینهی
مﻄالعهشده به آنها اشاره نشده است .به ﻃور مشﺨص ،عوامل ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی جهت اراﺋهی
تسهیﻼت ،تمایل به دستنﺨوردﮔی ﻃبیعی ،خوانﺶ ناکارآیی فناوری ،تجربهی ناموفﻖ همکاران و عدم
رغبت به پیﺶقدمی در ادبیات موضوع استﻔاده از فناوریهای کشاورزی مورد بررسی سابقه نداشته است.
نقﺶ عوامل حمایت دولت ) ،(Jafari Shalamzari et al., 2016ناآﮔاهی )،(Bagheri & Ghorbani, 2011
مشکﻼت اجتماعی ) (Ogada et al., 2014و عدم صرفهی اقتصادی ) (Carey & Zilberman, 2002در

 -7جمعبندی

تاکنون پژوهﺶ اکتشافی در مورد عوامل مﺆﺛر بر عدم پذیرش فناوریهای نوین آبیاری در منﻄقهی
دریاچهی ارومیه با محوریت عوامل نهادی انجام نشده است .این پژوهﺶ عوامل استﺨراجشده را با مدﻝ
پذیرش فناوری تحلیل میکند و در فرآیند آن روابﻄی ع ّلی را میان عوامل برقرار میسازد که پیﺶ از این

وجود نداشته است .همﭽنین مدﻝ پذیرش فناوری ،به عنوان چارچوب مﻔهومی اولیه مورد استﻔاده قرار
ﮔرفته است اما با تحلیل شواهد حاصل از سواالت اکتشافی حین پژوهﺶ ،عواملی جدید کشف شدند
که می تواند مدﻝ یادشده را ﮔسترش دهد.
به صورت مشﺨص ،عوامل تجربهی ناموفﻖ همکاران ،خوانﺶ ناکارآیی فناوری ،عدم رغبت به پیﺶقدمی،
ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی در مورد اراﺋهی تسهیﻼت و تمایل به دستنﺨوردﮔی ﻃبیعی عواملی بودند
که در ادبیات توسعهی استﻔاده از فناوریهای کشاورزی جدید بود .همﭽنین در مدﻝ پذیرش فناوری،
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ادبیات مﻄالعهشده مورد اشاره قرار ﮔرفته است.

163

زیرعاملهای سیاستﮔذاری نامناسﺐ دولت  ،احساس ناامنی قومیتی و ناهماهنگی ارﮔانهای دولتی
در مورد اراﺋهی تسهیﻼت برای عامل متﻐیرهای بیرونی ،زیرعاملهای خوانﺶ عدم صرفهی اقتصادی و
ِ
سودمندی برداشتشده و زیرعامل عدم رغبت به پیﺶقدمی برای
خوانﺶ ناکارآیی فناوری برای عامل
عامل آسانی استﻔادهی برداشتشده یافت شد که پیﺶ از این سابقه نداشته است .مﻄابﻖ مدﻝ پذیرش
فناوری ،در این پژوهﺶ ،عامل ناآﮔاهی عاملی بینابینی میان متﻐیرهای بیرونی و سودمندی برداشتشده
و عامل تجربهی ناموفﻖ همکاران عاملی بینابینی میان متﻐیرهای بیرونی و آسانی استﻔاده معرفی شد .جدا
از یافت زیرعاملها ،معرفی عوامل بینابینی نیﺰ از مشارکتهای نظری محسوب میشود.
هر یک از این متﻐیرها دارای ریشههای تاریﺨی است و خلﻖ این دسته از عوامل ﻃی یک فرآیند پدید
آمده است .برای مﺜاﻝ ،مشکل سندی در منﻄقهی غرب سلماس مربوﻁ به اصﻼحات ارضی پیﺶ از
انقﻼب و مماشاتی است که از همان زمان برای تصرﻑ غیرقانونی منابﻊ ﻃبیعی پدید آمده است .یکی
دیگر از عوامل مهم ،پدیدهی خوانﺶ ناکارایی فناوری بود که دلیل عمدهی آن کشاورزانی است که به
دلیل عدم پیادهسازی صحیﺢ آبیاری قﻄرهای با شکست مواجه شدند و موجﺐ شد دیگر کشاورزان حﺲ
کنند که مشکل از فناوری است ،نه پیادهسازی .در مقالهی موسوی حقیقی و تاجیک )موسوی حقیقی و
تاجیک ،(1393 ,رضایت مشتریان اولیه از عوامل مﺆﺛر بر نرﺥ انتشار نوآوری قلمداد شدهبود که نتایﺞ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال ششم ،شماره سوم ،پاییز 1396

این مدﻝ با آن همﺨوانی دارد و آن را تﺄیید میکند.
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یکی دیگر از عوامل مهم مورد بررسی ،خوانﺶ عدم توجیه اقتصادی احداﺙ آبیاری قﻄرهای حتی با
وجود تسهیﻼت دولتی است .کشاورزان احساس میکردند که تسهیﻼت دولتی با اقتﻀاﺋات خاﺹ آنان
همﺨوانی ندارد و در این وضعیت نمیتوانند از لحاﻅ اقتصادی توجیهی برای این کار ببینند .واقعیت هم
آن است که این تسهیﻼت به صورت یکسان برای تمام نقاﻁ درنظر ﮔرفته شد و شرایط خاﺹ هر منﻄقه
)از جمله سﻄﺢ آب زیرزمینی ،اندازهی زمینها و تعداد شرکای در چاه( در نظر ﮔرفته نشد .این سیاست
موجﺐ شد تسهیﻼت مورد اشاره با نیازهای کشاورزان سلماس همﺨوانی نداشته باشد .کشاورزان از
اقشاری هستند که ریسکپذیری کمی در جامعه دارند و باید بررسیهای اقتصادی به منظور کاهﺶ
ریسک آنها به اﻃﻼع آنان نیﺰ برسد تا انگیﺰهی اولیه برای پذیرش فناوری در آنان بیشتر شود .این عوامل
در پژوهﺶ الهی و همکاران ) (1394نیﺰ مورد بررسی قرار ﮔرفته بود و در یافتههای حاضر ،تﺄﺛیر این
متﻐیرها روی نرﺥ انتشار در فناوری آبیاری نیﺰ مورد اشاره قرار ﮔرفت.
به عنوان توصیهی سیاستی ،به نظر میرسد برای رفﻊ ناآﮔاهی باید در بﺨﺶ ترویﺞ بیشتر کار کرد .برای

فرهنﮓسازی و اضافهنمودن آﮔاهی میتوان ﮔﺰارشهای تصویری با هدﻑ معرفی این سیستم آبیاری
به همراه توضیﺢ ریﺰ هﺰینههای آن تهیه نمود .این ﮔﺰارشها را میتوان در اخبار استانی نمایﺶ داد یا
از ﻃریﻖ شبکههای مجازی در اختیار کشاورزان قرار داد .اغلﺐ کشاورزانی که با آنها مصاحبه شد،
دسترسی به ﮔوشیهای هوشمند داشتند و میتوان با تشکیل ﮔروههایی در شبکه های مجازی ،ویدﺋوها
را برای آنها فرستاد .برای رفﻊ تجربهی بد همکاران کشاورز که زمانی از این سیستم استﻔاده نموده و
سﭙﺲ آن را رها کرده بودند نیﺰ میتوان به ﻃریﻖ مشابه عمل نمود .به نظر میرسد ﮔﺰارش تصویری از
دالیل متقن و علمی شکست پروژههای کشاورزان رهاکرده و اشاره به راهحلهایی که میتوانست جلوی
این شکست را بگیرد ،میتواند روی خوانﺶ مردم تﺄﺛیر مﺜبتی بگذارد.
توصیهی سیاستی دیگر ،ﻃراحی بستهی تسهیلگری مناسﺐ است که مﻼحظات اقتصادی و فناوری خاﺹ
منﻄقه در آن دیده شده باشد .به نظر میرسد بیاعتمادی مردم به تصمیمهای دولتی و ﻃرﺡهای دولتی
آنقدر عمیﻖ و سابقهدار باشد که در کوتاهمدت نتوان آن را از بین برد ،اما یکی از روشهای کم کردن
آن ،اعتماد به تصمیمهای از پایین به باال است .در این روش از تصمیمﮔیری ،شوراهای محلی متشکل از
کشاورزان و معتمدان محل تصمیمهایی را در راستای رفﻊ مشکل میﮔیرند و این تصمیمها با مسﺌوالن
به اشتراﻙ ﮔذاشته میشود .در این حالت ،تصمیم نهایی با مشارکت مستقیم خود بازیگران اصلی یعنی
میتوان برای مسﺌوالن سیاستﮔذار نیﺰ حاﺋﺰ اهمیت دانست.
یکی از محدودیتهای این پژوهﺶ ،برقراری ارتباﻁ است .زبان مادری تمامی مصاحبهشوندﮔان ترکی
بود و با توجه به آنکه محقﻖ فارسیزبان بود و به زبان ترکی مسلط نبود ،مصاحبهها به زبان فارسی
انجام میشد .این امر موجﺐ میشد مصاحبهشوندﮔان احساس راحتی کامل نداشته باشند و برخی از
آنان یا نتوانند و یا نﺨواهند تمام دالیل واقعی خود را بیان دارند .دایرهی تعمیم نتایﺞ را میتوان محدود
به مناﻃقی دانست که توسعهیافتگی و سﻄﺢ آﮔاهی از فناوری پایینی دارند و همﭽنین با مشکل کمآبی
روبرو هستند .باید در نظر داشت این پژوهﺶ در فﻀایی انجام شد که کشاورزی معیشتی شﻐل غالﺐ
ساکنین بود .برای تعمیم نتایﺞ مﻄالعه ،باید این مﻼحظه را نیﺰ در نظر ﮔرفت.
یکی دیگر از محدودیتهای پژوهﺶ ،مشکل جﻐرافیایی بود که به تعداد پایین مصاحبه منجر شد.
فاصلهی روستاها زیاد بود و تیم مصاحبه تنها شامل یک نﻔر )پژوهشگر اصلی( بود .به همین جهت،
تعداد مصاحبهها محدود است .این تعداد به نظر محقﻖ برای ایجاد حدس کافی میرسد ،ولی ممکن است
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کشاورزان و معتمدان آنها صورت میﮔیرد و پایبندی آنها به تصمیم بیشتر میشود .این یافتهها را
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.کماکان برای پژوهﺶ تعداد محدودی باشد
برای مﻄالعات آتی میتوان نظر مسﺌوالن و سیاستﮔذاران منﻄقهای را نیﺰ در نظر ﮔرفت تا از زاویهی نگاه
 برخی. در ادامه میتوان با روشهای آماری به تبیین و تست نظریات پرداخت.آنان موضوع واکاوی شود
.تحقیقات آینده میتوانند هدﻑ خود را فهم دقیﻖ ریشههای این عوامل و استقرار مدﻝ مﻔهومی قرار دهند
References

 مراجع-8

Abdulai, A., Owusu, V. & Bakang, J.-E. A. 2011. Adoption of Safer Irrigation Technologies and Cropping Patterns:
Evidence from Southern Ghana. Ecological Economics, Volume (70), pp. 1415-1423.
Bagheri, A. & Ghorbani, A. 2011. Adoption and non-adoption of sprinkler irrigation technology in Ardabil Province of
Iran. African Journal of Agricultural Research, Volume (6), pp. 1085-1089.
Bagozzi, R. P. 2007. The legacy of the technology acceptance model and a proposal for a paradigm shift. Journal of the
Association for Information Systems, Volume (8).
Barse, K., Gohad, V. & Lunge, M. 2010. Adoption of Drip Irrigation System by Orange Growers in Amravati Taluka.
Agriculture Update, Volume (5), pp. 346-348.
Carey, J. M. & Zilberman, D. 2002. A Model of Investment under Uncertainty: Modern Irrigation Technology and
Emerging Markets in Water. American Journal of Agricultural Economics, Volume (84), pp. 171-183.
Caswell, M. F. & Zilberman, D. 1986. The Effects of Well Depth and Land Quality on the Choice of Irrigation Technology. American Journal of Agricultural Economics, Volume (68), pp. 798-811.
Chris perry, P. S., FAWZI KARAJEH 2017. Does Improved Irrigation Technology Save Water? A Review of the EviDavid, P. A. 1969. A Contribution to the Theory of Diffusion, Research Center in Economic Growth, Stanford
University.
Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. Mis
Quarterly, pp. 319-340.
Dixit, A. K. & Pindyck, R. S. 1994. Investment under uncertainty, Princeton University Press.
Feder, G., Just, R. E. & Zilberman, D. 1985. Adoption of agricultural innovations in developing countries: A survey.
Economic Development and Cultural Change, Volume (33), pp. 255-298.
Feder, G. & O’mara, G. T. 1981. Farm size and the diffusion of green revolution technology. Economic Development
and Cultural Change, Volume (30), pp. 59-76.
Hoseinpour, M., Fakheri fard, A. & Naghili, R. 2010. Death of Urmia Lake, a Silent Disaster Investigating Causes,
Results and Solutions of Urmia Lake Drying. 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology,
Islamic Azad University, Islamic Azad University-Mashad Branch, Iran.
Hultman, J. 2004, Technology adoption and embeddedness. Propositions on a four facet framework. 20th Annual IMP
Conference.
ISIK, M. 2001, Technology Adoption Decisions Under Uncertainty: Impacts of Alternative Return Assumptions on

1396  پاییز، شماره سوم، سال ششم/  پژوهشی مدیریت نوآوری-فصلنامه علمی

dence. Food and Agriculture Organization of the United Nations CAIRZO.

166

Timing of Adoption. AAEA Annual Meeting, Chicago IL, pp. 5-8.
Jafari shalamzari, M., Sadoddin, A., Sheikh, V. & Abedi sarvestani, A. 2016. Analysis of Adaptation Determinants of
Domestic Rainwater Harvesting Systems (DRWHs) in Golestan Province, Iran. Environmental Resources Research,
Volume (4), pp. 27-43.
Just, R. E. & Zilberman, D. 1988. The effects of agricultural development policies on income distribution and technological change in agriculture. Journal of Development Economics, Volume (28), pp. 193-216.
Kalantari, K., Rahimian, M., Mohammadi, Y., Asadi, A. & Ardali, A. A. 2010. Investigation of Effective Factors on
Admission and Refusing of Sprinkler Irrigation System of Ardal Township, Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment, Volume (8), pp. 1218-1224.
Kiruthika, N. 2014. Determinants of Adoption of drip Irrigation in Sugarcane Cultivation in Tamil Nadu. Analysis,
Volume (143).
Kumar, D. S. 2012. Adoption of drip irrigation system in India: Some Experience and Evidence. Bangladesh Development Studies, Volume (35), pp. 61-78.
Lapar, M. L. A. & Ehui, S. K. 2004. Factors Affecting Adoption of Dual-Purpose Forages in the Philippine Uplands.
Agricultural Systems, Volume (81), pp. 95-114.
Mcdonald, R. & Siegel, D. 1986. The value of waiting to invest. The Quarterly Journal of Economics, Volume (101),
pp. 707-727.
Mohamend, Y. A. 1982. Diffusion of agricultural innovations among traditional farmers of Western Sudan—The case
of East Kordofan and El Fasher districts. GeoJournal, Volume (6), pp. 31-40.

بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

Namara, R. E., Nagar, R. & Upadhyay, B. 2007. Economics, Adoption Determinants, And Impacts Of Micro-Irrigation

167

Technologies: Empirical Results from India. Irrigation Science, Volume (25), pp. 283-297.
Ogada, M. J., Mwabu, G. & Muchai, D. 2014. Farm Technology Adoption in Kenya: a Simultaneous Estimation of
Inorganic Fertilizer and Improved Maize Variety Adoption Decisions. Agricultural and Food Economics, Volume (2),
pp. 1-18.
Ranjan, R. & athalye, S. 2009. Drought resilience in agriculture: The role of Technological Options, Land Use Dynamics, and Risk Perception. Natural Resource Modeling, Volume (22), pp. 437-462.
Rogers everett, M. 1995. Diffusion of innovations. New York, 12.
Rossi, F. R., Souza filho, H. M. D. & CARRER, M. J. Irrigation adoption by orange producers of the state of São Paulo-Brazil: determinants and barriers. 2016 Annual Meeting, February 6-9, 2016, San Antonio, Texas, 2016. Southern
Agricultural Economics Association.
Shahzadi, E. 2013. Investigating Factors Influencing Adoption of Pressurized Irrigation Systems by Farmers Case
Study: Garmsar County, Iran. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science, Volume (13), pp.
32-37.
Singh, P., Patel, S., Trivedi, M. & PATEL, G. 2015. Assessing the Relative Impacts of the Factors Affecting MIS Adoption Process. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Volume (22), pp. 213-218.
Sunding, D. & Zilberman, D. 2001. The Agricultural Innovation Process: Research and Technology Adoption in a
Changing Agricultural Sector. Handbook of Agricultural Economics, Volume (1), pp. 207-261.

Vaezi, L., Daran, H.H. 2012. Evaluation of the Effective Parameters on Pressurized Irrigation System by Iranian Farmers. Middle-East Journal of Scientific Research, Volume (11), pp. 39-45.
Van raaij, E. M. & Schepers, J. J. 2008. The Acceptance and Use of a Virtual Learning Environment in China. Computers & Education, Volume (50), pp. 838-852.
Venkatesh, V. 2000. Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, Intrinsic Motivation, and Emotion
into the Technology Acceptance Model. Information Systems Research, Volume (11), pp. 342-365.
Venkatesh, V. & Bala, H. 2008. Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. Decision
Sciences, Volume (39), pp. 273-315.
Venkatesh, V. & Davis, F. D. 2000. A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal
Field Studies. Management Science, Volume (46), pp. 186-204.
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. & Davis, F. D. 2003. User Acceptance of Information Technology: Toward
a Unified View. MIS quarterly, pp. 425-478.
Wilson, P. N. 2001. First-order economizing: Irrigation Technology Adoption and the Farm. Agrekon, Volume (40),
pp. 231-248.
Wubeneh, N. G. & SANDERS, J. 2006. Farm-level Adoption of Sorghum Technologies in Tigray, Ethiopia. Agricultural Systems, Volume (91), pp. 122-134.
Yearbook, F. S. 2014. Europe and Central Asia Food and Agriculture. Budapest: FAO.
Yin, R. K. 2013. Case study research: Design and Methods, Sage Publications.

 نشریه. رویکرد نظریهسازی بنیادی: مسیر اشاعه فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر.۱۳۹۴ . ا. ع، و انواری رستمی. م، مجیدپور،. ج، غریبی،. ش،الهی
.۵۶-۳۳  صص،علمی پژوهشی مدیریت نوآوری
 نشریه علمی پژوهشی مدیریت. شبیه سازی فرآیند اشاعه محصوالت نوین با رویكرد پویایی های سیستم.۱۳۹۳ . م، و تاجیک. م،موسوی حقیقی
ulrp.sharif.ir/fa : قابل دسترس در،] [برخط، وضعیت مالکیت اراضی در حوزه دریاچه ارومیه،1395 ،وب سایت احیای دریاچه ارومیه
1.

Diffusion

8.

Extreme Single-Case Embedded Design

2.

S

9.

Deductive Research Strategy

3.

Treshhold Model

10. Triangulation

4.

Option Value

11. Pattern Matching

5.

Real Option

12. Tragedy of commons

6.

Techology Acceptance Model (TAM)

13. Parsimony

7.

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 14. Process
(UTAUT)

15. Latent Variables

1396  پاییز، شماره سوم، سال ششم/  پژوهشی مدیریت نوآوری-فصلنامه علمی

.۹۹-۷۷  صص،نوآوری

168

