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 چکیده 

لتذا  . شتود  ید محصوالتی با کمیت و کیییت باال میباعث استیاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تول ها تاکستانمدیریت صحیح آب در 

های انگور توست  انگورکتاران شهرستتان خرمتدره      هدف این پژوهش بررسی تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان

ایتن پتژوهش بتا    . شتود  تتری تولیتد   جویی در مصرف آن محصوالت بهتر و با کیییتت  باشد، تا از طریق استیاده بهینه از آب ضمن صرفه می

های ساختارمند با انگورکاران با کمتک ابتزار پرسشتنامه     ها از طریق مصاحبه داده. تحلیلی انجام شده است-استیاده از یک پیمایش توصییی

گیتری   از یتک روش نمونته    نیری انگورکاران شهرستان خرمتدره بتا استتیاده    0312نیر از جامعه  223ای متشکل از  نمونه. گردآوری گردید

بکارگیری آبیاری مناسب در بین سه ( و رفتار( نگرش)دانش، قصد ونیت )نتایج مقایسه فرایند تصمیم پذیرش . ای انتخاب گردیدند چندمرحله

 0و گتروه  ( 053 -57افراد تحتت پوشتش طترح طتوبی    ) 2 با گروه( غیر تحت پوشش)  که این اختالف هم بین افراد گروه   دادگروه نشان

ای  به طور کلی میانگین رتبته . وجود دارد 0با گروه  2وجود دارد و هم بین افراد گروه ( 055 -33رح توسعه باغ ها سالهای تحت پوشش ط)

. باالتر است  نیز نسبت به گروه  2بیشتر شده است و میانگین گروه  2و   نسبت به دو گروه  0دانش، قصد و نیت و رفتار انگورکاران گروه 

هتای انگتور موجتب     باشد، پس طرح اصالح و بهبود باغ باالتر می 0و نیت و رفتار پذیرش آبیاری مناسب در بین گروه  در نتیجه دانش، قصد

 .باال بردن تصمیم پذیرش آبیاری مناسب توس  انگورکاران شهرستان خرمدره شده است
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 مقدمه

براسان آمار سازمان خوار و بار جهانی مقدار تولید انگور دنیا 

میلیون تن بوده است که ایتران در   1/77مجموعاز  7 23در سال 

میلیون تن در رتبته ستیزدهم جهتان قترار       /5آن سال با تولید 

هزار هکتتار    1 این در حالی است که با سطح زیرکشت . داشت

 2 8 0 به دهم قرار داشته و از لحتاظ عملکترد بتا تولیتد     در رت

،  فتا و )چهتارم قترار دارد    ی بیستت و  کیلوگرم در هکتار در رتبه

ی عملکرد در هکتار ایتران در دنیتا در    پایین بودن رتبه.  (5 23

تواند حاکی از نیاز بته   مقایسه با سطح زیرکشت ایران در دنیا می

لتذا بتا   . ح اصول کشت بکار رفته توست  کشتاورزان باشتد   اصال

تتوان بته    افزایش کیییت و تعیین روش پرورش بهینه انگور متی 

در ایتن زمینته،   . افزایش صتادرات ایتن محصتول کمتک نمتود     

وری بکتتارگیری  تتترین راه حتتل بهبتتود کتتارایی و بهتتره مناستتب

 فنآورانته و  الگوهتای  ارا ته  و هتای نتوین از طریتق تترویج     شیوه

موستوی و  )یابتد   کشاورزان تحقتق متی   علمی نوین به های یافته

دهنتده   های توسعه این مستلزم بکارگیری نوآوری(. 033 ، آجیلی

 .ها در جهت اصالح و بهبود آنها است باغ

هتای   هایی که توس  دولتت در جهتت نتوآوری    یکی از طرح

اخیتر تصتویب و اجترا    ی  هتای کشتور در یتک دهته     بهبود بتاغ 

نام دارد که بر گرفته از « ها باغ  طرح توسعه»است، اصطالحاز  شده

طرح طتوبی از اوایتل   . است  هایی همچون طرح طوبی بوده طرح

هتا،   شروع گردید و به دنبتال حمایتت از احتداو بتاغ     053 دهه 

ایتن طترح   . ها بود گذاری در باغ ها و سرمایه نگهداری یکساله باغ

هتای کشتور    به استان« ها طرح توسعه باغ»به نام  055 از سال 

هتای جدیتد،    هتای احتداو بتاغ    ابالغ شد که شتامل زیتر مولیته   

ها، تولید نهال در نهالستان، اصالح و بهبود  نگهداری یکساله باغ

(.  03 ، معاونتت تولیتدات گیتاهی   )ها است  ها، جایگزینی باغ باغ

                                                                                           
1 FAO 

های طرح  ها یکی از مهمترین مولیه صالح و بهبود باغزیر طرح ا

های انگتور کشتور و از جملته     باشد که در باغ ها می ی باغ توسعه

. استت  های انگور استان زنجان در همین دوره به اجرا در آمده باغ

-این طرح در نظر دارد که از طریق عقد قرارداد و حمایت متالی 

هایی همچتون اصتالح    د نوآوریها را از ابعا ای، وضعیت باغ نهاده

هتا، شتخم و    سیستم هرن، تغذیه باغ، مبارزه با آفات و بیمتاری 

کاری دور درختان، اصالح سیستتم آبیتاری، تنظتیم فواصتل     بیل

( حتذف و جتایگزین  )های هرز و واکتاری   درختان، مبارزه با علف

هکتار سطح زیرکشتت    213 استان زنجان با حدود . تغییر دهد

هکتتار ستطح    838انگورخیز کشور بوده و دارای  یکی از مناطق

و ( هکتتار دیتم   72هکتار آبی و  820)زیر کشت انگور غیر بارور 

( هکتار دیم 2 0هکتار آبی و  8131 )هکتار سطح بارور  8532 

 1205همچنین شهرستان خرمدره بتا ستطح زیرکشتت    . باشد می

، آمارنامته کشتاورزی  )هکتار رتبه دوم تولیتد استتان را داراستت    

در این شهرستان نیتز از طریتق طترح اصتالح و بهبتود      (. 053 

یکتی از  . استت   ها بوده ها، دولت به دنبال معرفی این نوآوری باغ

ابعاد مهم این نوآوری، بکارگیری آبیاری مناسب در باغات انگتور  

ش لتذا پتذیر  . است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است

در . باشتد  این نوآوری مستلزم توجه به فرایند تصمیم پذیرش می

های مختلیی همچون، دانش، قصد و نیتت   تصمیم پذیرش مولیه

در این راستا، این مقاله بدنبال بررسی دانتش،  . و رفتار وجود دارد

قصد و نیت و رفتتار انگورکتاران نستبت بته بکتارگیری آبیتاری       

 .ستان خرمدره بوده استهای انگور شهر مناسب در تاکستان

در ( 037 )و همکتاران   استدی ؛ (035 )و همکاران  سالمتی

ای بر کارایی  پژوهش خود نشان دادند که استیاده از آبیاری قطره

داری  مثبتتت و معنتتی تتتمریرمصتترف آب و عملکتترد محصتتول  

در پژووهشی نشتان  ( 037 )ه و همکاران زاد اسماعیلی. گذارد می

دادند که دور آبیاری بر عوامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقتام  
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پژوهشتی  ( 037 )و همکتاران   دالورپتور . باشتد  انگور اررگذار می

که فاکتور فاصله نوار آبیاری بر همه اجزای عملکترد  نشان دادند 

داری  مثبتت و معنتی   تتمریر رایی مصترف آب  گندم، عملکرد و کا

تناوب آبیاری بر تعتداد خوشته، تعتداد دانته درخوشته،       .گذارد می

داری  معنتی  تتمریر ارتیاع ستاقه، عملکترد و کتارآیی مصترف آب     

نشان داد که، ( 032 )و همکاران  ظریییاننتایج پژوهش . داشت

آمد، ستازگاری فنتاوری بتا وضتعیت     مساحت نخلستان، میزان در

زمین، دریافت وام و تسهیالت ارر مثبت و متغیرهای سن و تعداد 

داری بتر پتذیرش آبیتاری     قطعات نخلستتان ارتر منیتی و معنتی    

در پژوهش خود در ( 038 )و همکاران  رضانژاد. ای داشتند قطره

غداران نشان دادند که نیازهتای  زمینه تحلیل نیازهای آموزشی با

باشتد و در سته    درصد باغداران متوست  و بتاال متی    32آموزشی 

هتتا و  زمینتته آشتتنایی بتتا روش صتتحیح هتترن درختتتان، روش 

هتای   های جدید آبیاری باغتات و انتواع تستهیالت و وام    تکنیک

متترتب  و نحتتوه اختتذ آنهتتا بتته ترتیتتب دارای اهمیتتت بیشتتتری 

در پتژوهش  (  03 ) پیرعلیتدهی و همکتارانش   قربانی . باشند می

هتای ترویجتی،    خود به این نتیجه رستیدند کته شترکت در دوره   

هتای دولتتی و    داشتن سابقه، میزان تولید، برخورداری از حمایتت 

. باشتد  گتذار متی  تمریرمنزلت اجتماعی بر مدیریت صحیح باغتات  

نشان داد کته ارتر کتم    ( 033 )بانه و نورجو  نتایج پژوهش دولتی

وری مصترف آب سته رقتم     آبیاری بر کمیت، کیییت میوه و بهره

 28با کتاهش  . گذارد می تمریر( قزل ازوم، ریش بابا و رشه)انگور 

درصتد افتزایش    03وری مصترف آب   درصد در مصرف آب بهره

. یافته  بدون اینکته عملکترد کتاهش معنتی داری داشتته باشتد      

در پژوهشی نشان دادند که هورمون ( 033 )حیدری و همکاران 

بترداری، تنتک حبته و خوشته بتر خصوصتیات        جیبرلیک، حلقته 

پتژوهش  . گذارد مثبتی می تمریرخوری  بازارپسندی میوه برای تازه

نشان داد کته متغیرهتای مستتقل    ( 055 ) راد و همکاران عنایتی

زان تمتان بتا مراکتز    گری دولتی، میت  مساحت زیرکشت، مداخله

ترویجی و تعداد اعضای ختانواده بتر دانتش فنتی کشتاورزان در      

قاصتدی و همکتاران   . باشتد  گذار متی تمریرزمینه کشاورزی پایدار 

ای نشان دادند که تغییتر روش آبیتاری باعتث     در مطالعه( 031 )

افزایش کارایی مصرف آب شده است اما روی عملکرد محصتول  

در پژوهشتی بته بررستی دانتش     ( 050 ) تبرا تی . ی نتدارد تمریر

وار  کاران و عوامل مثرر بر آن در شهرستان ستبزه  کشاورزی زیره

پرداخته بود، بته ایتن نتیجته رستید کته ستطح دانتش اکثریتت         

ای کته   تر قرار داشت به گونه کاران در سطح متوس  یا پایین زیره

هتتای صتتحیح  اصتتول روشدرصتتد از کشتتاورزان از  5 /5فقتت  

کاشت، داشت و برداشت بته میتزان زیتاد و خیلتی زیتاد آگتاهی       

مثبتتی بتر    تتمریر و منابع اطالعتاتی   های ترویجی توصیه. داشتند

در پژوهشتی  ( 052 )ربیعی و همکتاران  . کاران داشت دانش زیره

نشان دادند که آبیاری کم در آخر فصل بر ترکیبات میتوه انگتور   

 . گذارد داری می ثبت و معنیم تمریررقم مرلوت 

در پژوهشتی نشتان دادنتد کته     ( 3 23)و همکاران   سین 

ها در  عوامل مثرر بر مدیریت باغبانی کشاورزان در اجرای نوآوری

باغات ختود، کشتاورزان همستایه، وضتعیت اقتصتادی کشتاورز       

در تحقیقی نشتان دادنتد کته    ( 2 23)اران و همک 2االم .باشد می

عواملی چون عدم دسترسی به اعتبارات، عدم آگاهی و دسترسی 

هتای جدیتد در بتین     به نهاده ها موانع اصتلی در پتذیرش روش  

در پژوهشی نشان ( 3 23)و همکاران  0بهات. باشد کشاورزان می

ای و اصتول آبیتاری دقیتق در     دادند که استیاده از آبیاری قطتره 

تر شتدن تاکستتان و بهبتود کیییتت      ها منجر به همگن اکستانت

و همکاران  1مکالیمنت. شود های انگور در فرآوری آن می خوشه

در پژوهشی نشان دادند که بهبود یکنواختت ستایبان در   ( 3 23)

بندی آنهتا بته واحتدهای کتوچکتر از طریتق       ها و بلوک تاکستان

. گذارد می تمریرها  نمدیریت آبیاری بر راندمان مصرف آب تاکستا

                                                                                           
1- Singh 

2- Alam 

3-  Bahat 
4- McClymont 
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نشان داد که افتزایش  ( 3 23)و همکاران   نتایج پژوهش بارییلز

هتا منجتر بته کتاهش محتتوای       تعداد دفعات آبیاری در تاکستان

 .شود کسیدان های انگور می فیتوشیمیایی و خوا  آنتی

در پژوهشی که به بررستی تصتمیم   ( 0 23)  2سینگا و دیوی

های بکار رفته در حیاظتت از   ذیرش کشاورزان نسبت به نوآوریپ

منابع در تولید برنج در منطقه متانیپور پرداختته بودنتد، بته ایتن      

نتیجه رسیدند که دانش بتیش از نیمتی از کشتاورزان در ستطح     

چتون درآمتد کشتاورزان، داشتتن     متوس  قرار دارد و عواملی هم

، منتابع اطالعتاتی   های ترویجتی  شغل خارز از کشاورزی، تمان

هتای حیاظتت از منتابع در     گذار بر فناوریتمریرانبوهی از عوامل 

در پژوهشتی  ( 2 23) 0اوچین ، اویر و امیدوبیب. برنج می باشند

که در غترب کنیتا انجتام داده بتود، بته ایتن نتیجته رستید کته          

ت، متغیرهایی چون دسترسی به خدمات ترویج، ستطح تحصتیال  

گری دولتی، عضویت در تعاونی و شتغل ختارز از مزرعته     مداخله

 . مثبتی در پذیرش کشاورزان دارند تمریر

 

 ها مواد و روش

بته منظتتور دستتیابی بتته اهتداف پتتژوهش، از یتک مطالعتته     

تحلیلتی بتا کمتک روش    -های توصییی کاربردی از نوع پژوهش

برد روش ها عمتدتاز بتا کتار    پیمایشی مقطعی استیاده شد که داده

ی  از ابتزار پرسشتنامه   ساختارمند با انگورکاران با استیاده  مصاحبه

منظور از آبیاری . تهیه شده توس  پژوهشگران گردآوری گردیدند

ها یعنی استیاده اصولی و بهینه آب با هتدف   مناسب در تاکستان

محصوالتی با کمیت و کیییت جویی در مصرف آب و تولید  صرفه

ایتتن پتتژوهش آبیتتاری مناستتب در قالتتب   در . باشتتد متتیبتتاال 

های نوع روش آبیاری، روش انتقتال آب در بتاغ و تعتداد     شاخص

الزم بته توضتیح   . دفعات آبیاری مورد بررسی قرار گرفتته استت  

                                                                                           
1- Barreales 
2- Singha and Devi 

3- Ochieng Owuor and Omedo Bebe 

های متورد بررستی در ایتن پتژوهش در قالتب       است که شاخص

های متمرکز  ها و برگزاری گروه آبیاری مناسب  از طریق مصاحبه

ن جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره و استان زنجان، با کارشناسا

اساتید باغبانی دانشتکده کشتاورزی دانشتگاه زنجتان و بررستی      

های صتورت گرفتته در زمینته انگتور تعیتین       مطالعات و پژوهش

هتای نتوع روش    سنجش دانش آبیاری از طریق شاخص. اند شده

قترار   آبیاری، روش انتقال آب و تعداد دفعات آبیاری مورد ارزیابی

متناستب  )گیرد؛ سنجش قصد و نیت اصتول صتحیح آبیتاری     می

ای، تمایل  های تمایل به انجام آبیاری قطره نیز با شاخص( توصیه

به انجام آبیاری تشتکی، تمایل به انتقتال آب آبیتاری بته بتاغ از     

هتای   های انتقال آب و تمایل به انجام آبیاری در زمان طریق لوله

اواخر آذر، بعد از انجام هرن ( یا ی  آب آبیاری زمستانه)آب چله 

ها، در زمان غتوره   هیته بعد از ریزش طبیعی گل 2بوته های مو، 

هیته قبتل   2-0ها و  بستن، در زمان ترش و شیرین شدن خوشه

ها مورد سنجش قرار گرفتته استت؛ و ستنجش     از برداشت خوشه

های  نیز با شاخص( متناسب توصیه)اجرای اصول صحیح آبیاری 

هتای   های آبیاری در باغ، روش انتقال آب بته بتاغ و زمتان    وشر

گیری اسمی چند وجهی و دو وجهتی   های اندازه آبیاری با مقیان

 . مورد سنجش قرار گرفتند

اجتماعی ماننتد عضتویت در تعتاونی،    -های اقتصادی ویژگی

انگورکار نمونه بتودن، متددکار ترویجتی بتودن، تعتداد اعضتای       

دار، شغل خارز از باغ، ستطح زیتر کشتت    خانواده، تحصیالت باغ

انگتتور، ستتطح زیتتر کشتتت اراضتتی زراعتتی آبتتی و دیتتم نیتتز بتتا 

. ای، ترتیبتی و استمی بدستت آمدنتد     های مختلف فاصله مقیان

از  یپتتانل قیتتپرسشتتنامه از طر یی و ظتتاهریمحتتتواروایتتی 

دانشگاهی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و پتس   نیمتخصص

قترار   تمییتد متورد  ستواالت پرسشتنامه   از اصالح محتوا و ظاهر 

هتای مهتم پرسشتنامه از طریتق      همچنین پایتایی ستازه  . گرفت

کشاورز و تحلیل آزمون کرونباخ آلیتا   03ی اولیه با حدود  مطالعه
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 . گردید تمیید

گیتری کرجیستی و مورگتان از بتین      براسان فرمتول نمونته  

ر نیتری بتا در نظت    231ای  ی انگورکتار، نمونته   نیر جامعه 0312

درصتتد خطتتای   8/8و بتتا ( 28/3)گتترفتن حتتداکثر واریتتانس   

درصتد   38با توجه به اینکته بتیش از   )گیری، تعیین گردید  نمونه

سرپرستان خانوار مرد بودند، تنها انگورکاران مرد سرپرست خانوار 

تعداد انگورکار هر روستا بر حسب بستن قترار داد  (. بررسی شدند

بنتدی  گور در سه گروه تقستیم های ان با طرح اصالح و بهبود باغ

عضتو در  ( 2، (عتدم عقتد قترارداد   )غیر عضو در طترح  (  : شدند

عضتو در  ( 0، و (عقد قرارداد در طرح طوبی) 053 -57های  سال

حجتم  (. هتا  عقد قرارداد در طرح اصالح باغ) 055 - 3های  سال

هتای اول، دوم و ستوم بته     نمونه به طور غیر منتسب برای گروه

ولی به دلیل عتدم  . نیر در نظر گرفته شد 53و  33 ، 23 ترتیب 

ها و محدودیت مالی، انسانی و زمتانی،   ی نمونه دسترسی به همه

آوری  پرسشتتنامه جمتتع 223هتتا، تنهتا   در مراحتل گتتردآوری داده 

. درصد افزایش یافتت  3/8بنابراین خطای نمونه گیری به . گردید

باشد  ل قبول می، این نمونه نیز قاب براسان نظر اسحاق و مایکل

هتا بتا    های پرسشنامه داده(.  03 دهکردی،  و کرمی راد پزشکی)

هتتای توصتتییی و استتتنباطی بتتا کمتتک     از تحلیتتل استتتیاده 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  SPSSافزار نرم

 

 نتایج و بحث

 های فردی ویژگی

درصتد   23د و حتدود  ستال بتو   85میانگین سنی انگورکاران 

سال سن داشتند که حاکی از بتاال بتودن ستن     21آنان بیشتر از 

 1/28از لحاظ تحصیالت، سطح سواد بتیش از  . انگورکاران است

  1)تتر   درصد کل انگورکاران در حد خواندن و نوشتتن و پتایین  

؛ و میتانگین تعتداد افتراد ختانواده در بتین کتل       (درصد بی سواد

میتانگین ستابقه باغتداری در بتین کتل      . نیتر بتود   1انگورکاران 
                                                                                           
1- Issac and Michael 

اکثتر انگورکتاران اظهتار    . سال محاستبه شتد    0انگورکاران نیز 

داشتند که در کنار شغل باغداری به فعالیت دیگری نیتز مشتغول   

درصد از کل انگورکاران دارای شغلی غیتر   18هستند، طوری که 

ر درصد از افتراد بته عنتوان انگورکتا      2حدود . از باغداری بودند

درصد به عنوان مددکار ترویجی انتخاب شده بودند و  8 نمونه و 

 .درصد از آنها در تعاونی عضویت داشتند 8/80

ای، میتانگین ستطح زیرکشتت     هتای مزرعته   از لحاظ ویژگی

هکتار محاسبه شد، ولی ایتن    /55انگور در بین کل انگورکاران 

در سطح در بین انگورکاران مختلف متیاوت بود بته طتوری کته    

و عضتو در طترح   (  گتروه  )بین انگورکاران غیر عضو در طترح  

هکتار و در بین افراد عضو در طترح   8/3 –  /8( 2گروه )طوبی 

هکتار تعیین   /2 – 2/2( 0گروه )های انگور  اصالح و بهبود باغ

میانگین سطح زیرکشت اراضی زراعی آبتی در بتین کتل    . گردید

 0کثریت انگورکاران کمتر از باشد و ا هکتار می 32/2انگورکاران  

از لحاظ سطح زیرکشتت اراضتی   . هکتار زمین زراعی آبی داشتند

زراعی دیم نتایج نشان داد که میانگین این اراضی در بتین کتل   

درصد از انگورکاران کمتر از  8/72. هکتار است 7/2 انگورکاران 

میتانگین عملکترد تولیتد در    . هکتار اراضی زراعی دیم داشتتند  0

تتن در هکتتار محاستبه     71/3ر در بین کل انگورکاران نیز هکتا

درصد  80گردید، ولی نتایج نشان داد که عملکرد تولید در هکتار 

درصتتتد از  82تتتتن در هکتتتتار و  2 -7،  انگورکتتتاران گتتتروه 

به ترتیب،  0درصد از انگورکاران گروه   1، و  2انگورکاران گروه 

 .ر استتن در هکتا 2 / 2 – 7 /2و  7/  – 2 / 

ها، به صتورت   منبع آب کشاورزی اکثر انگورکاران همه گروه

برداری از آن به صورت مشتترک   ی بهره چاه و مشاع بود و شیوه

با این وجود، آزمون کای اسکو ر تیاوت . با دیگر کشاورزان است

برداری در بین  ی بهره داری را از لحاظ نوع منبع آب و شیوه معنی

طتوری کته در بتین     بته . دهتد  نشان متی  سه گروه از انگورکاران

برداری به صورت  ی بهره منبع آب چاه و شیوه 0انگورکاران گروه 

 .بیشتر بود  و  2خانوادگی نسبت به گروه /انیرادی
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نوع سیستم کشت اکثر انگورکتاران سته گتروه بته صتورت       

ای گزارش شد، آزمتون کتای استکو ر نیتز تیتاوت       جوی و پشته

نوع سیستم کشت در بین سه گروه نشتان   داری را از لحاظ معنی

طتوری  (. 78/202= ، کای استکو ر  33/3= داریسطح معنی)داد 

که نوع سیستم کشت به صتورت روستیمی در بتین انگورکتاران     

بنابراین می تتوان گیتت افتراد    . بود 2و   بیشتر از گروه  0گروه 

گیری انیرادی بیشتری را از لحاظ مدیریت  قابلیت تصمیم 0گروه 

هتای آبیتاری نتوین و     ب در دست دارند و امکان انتخاب شتیوه آ

منابع آب اکثر کشاورزان . انعطاف در دفعات آبیاری را بیشتر دارند

مشاع بوده و بهره بردارای از ان نیز به صتورت مشتترک انجتام    

این خود  موجب کاهش انعطاف در تغییر شیوه آبیتاری  . گردد می

 . ودش ای می از حالت غرقابی به قطره

 

 برداری و نوع سیستم کشت مقایسه سه گروه از لحاظ نوع منبع آب، شیوه بهره .1جدول

 
 (=66n)3گروه (=79n)2گروه (= 113n)1گروه

کل 

 انگورکاران
کای 

 اسکوئر

معنی 

 داری
 درصد درصد درصد درصد

       نوع منبع آب

0/52 31 52 78 چاه  
  

0 /8 2 1  5  چشمه    

1/3 3 3   چاه و چشمه  38/121  33/3  

5/0 3 1 2 سد    

   33  33  33  33  جمع

      مشاع یا میروز بودن مالکیت منبع 

3/32 37 38 35 مشاع    

0/  0 8 2 میروز  35/225  33/3  

   33  33  33  33  جمع

برداری از آب درصورت مشاع، شیوه بهره  

خانوادگی / انیرادی
 بر حسب سهم

1  1  2 1/ 3  
  

ترک با دیگر مش
 کشاورزان

31 5  5  8/52  25/000  33/3  

0/  0 8 2 میروز می باشد    

   33  33  33  33  جمع

      نوع سیستم کشت

0/37 31 37 33 جوی و پشته ای    

7/2 2 0   روسیمی  78/202  33/3  

   33  33  33  33  جمع

 

 تصمیم پذیرش آبیاری از لحاظ کارائی

م پذیرش انگورکتاران در رابطته بتا    به منظور سنجش تصمی

ی آبیتاری،   ، شتیوه (مطابق با توصیه کارشناستان )آبیاری مناسب 

روش انتقال آب در باغ و تعداد دفعتات آبیتاری در بتاغ  از افتراد     

هتای زیتر آورده شتده     که نتایج به تیضیل در بخش. پرسش شد

 .است

دانش، قصد و نیت و رفتار روش آبیاری و روش انتقال آب 

 باغ در

بتیش از  )ای  ، اکثر انگورکاران آبیاری قطره2 براسان جدول

هتای   ترین روش آبیتاری و استتیاده از لولته    را مناسب( درصد 37

های خود بهتترین شتیوه    را در باغ( درصد 35بیش از )انتقال آب 

ای و  اکثر انگورکاران تمایل به اجرای آبیتاری قطتره  . دانستند می
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های خود را داشتند، ولی بیش از باغ انتقال آب به صورت لوله در

درصد از انگورکاران با وجتود داشتتن دانتش در ایتن زمینته       3 

 1هتای ختود نداشتته و     ای در بتاغ  تمایلی به اجرای آبیاری قطره

هتای   های انتقتال آب در بتاغ   درصد نیز تمایلی به استیاده از لوله

رکتار دارای  رغم باال بودن درصد افراد انگو علی. خود نشان ندادند

های انتقال آب در  ای و لوله دانش و تمایل به اجرای آبیاری قطره

ای و  درصد از انگورکاران آبیاری قطره 7های خود، تنها حدود  باغ

هتای ختود اجترا     درصد نیز آبیتاری تشتتکی را در بتاغ    22حدود 

درصد  22های انتقال آب نیز تنها حدود   در رابطه با لوله. اند کرده

های انتقال آب کرده، و بتیش   های خود را مجهز به لوله باغافراد 

های  های سیمانی برای انتقال آب در باغ درصد نیز از کانال 03از 

ای  از دالیتل انجتام نتدادن آبیتاری قطتره     . اند خود استیاده کرده

ی بتاغ و گتران بتودن     توس  انگورکاران به کوچک بودن انتدازه 

بته منظتور ستنجش    . شده است های خود اشاره اجرای آن در باغ

ای و تشتکی امتیتاز   ترین روش آبیاری، برای آبیاری قطره مناسب

و برای روش غرقابی امتیاز صیر در نظر گرفته شد و به منظور   

هتای   برای لوله  ترین روش انتقال آب نیز امتیاز  سنجش مناسب

های سیمانی و نهرهای خاکی  انتقال آب و امتیاز صیر برای کانال

درصد ایتن افتراد در جتدول زیتر آورده شتده      . در نظر گرفته شد

 .است

 

 (n=262)توزیع فراونی نسبی دانش، قصد و نیت و اجرای انگورکاران نسبت به اصول آبیاری . 2جدول

 رفتار مجموع قصد ونیت و رفتار دانش متغییر

 روش آبیاری

  8/7   /2  /3 غرقابی

 3/2 8/52 0/37 ای قطره
  8/2  /3 5/3 تشتکی
 33  33  33  جمع

 روش انتقال آب

 5/03 8  /8 کانال های سیمانی

 7/22 5/30 8/35 (توصیه کارشنان)های انتقال آب  لوله
 8/12  /2 3 نهرهای خاکی

 33  33  33  جمع

 

 دانش، قصد و نیت و رفتار تنظیم تعداد دفعات آبیاری

رد، تعتداد دفعتات   ، انگورکاران در اکثتر متوا  0براسان جدول

 2-0بته جتز متورد    ( درصد 50در حدود )های خود  آبیاری در باغ

همچنین نتایج نشان . ها اطالع دارند هیته قبل از برداشت خوشه

داد که اکثریت افراد دارای دانش تعداد دفعات آبیاری نستبت بته   

رغتم   علتی . انتد  های خود تمایتل نشتان داده   اجرای آن نیز در باغ

هتای آبیتاری بتاال بتوده      قصد و نیت در اکثر زمان اینکه دانش و

باشتد کته کمتترین     است، ولی در بعضی از موارد اجرا پایین متی 

توس  انگورکاران در انجام آبیتاری  ( درصد 85تا  05)درصد اجرا 

-0اواختر آذر و  ( آبیاری زمستانه یا ی  آب)های آب چله  در زمان

 . ها بوده است هیته قبل از برداشت خوشه 2

دانش، قصد و نیت و رفتار کلی درباره آبییاری مناسید در   

 (طبق توصیه)باغ 

بتته منظتتور محاستتبه دانتتش، قصتتد و نیتتت و رفتتتار کلتتی   

انگورکاران در رابطه با آبیاری مناسب، امتیازهای حاصتل از نتوع   

روش آبیاری، روش انتقال آب در باغ و تعداد دفعتات آبیتاری بتا    

امتیازات آبیاری مناستب بترای    هم جمع گردید؛ بنابراین مجموع

بیشتر افتراد دانتش کلتی    . امتیازبندی گردید 5تا  3هر یک بین 

بته طتوری   . را داشتتند ( 5از  00/7میانگین )نسبت به آبیاری باغ 

و تنهتا  . امتیاز را بدستت آوردنتد   7درصد بیش از   2که بیش از 

نتتایج حاصتل از دانتش    . امتیاز را داشتند 2درصد کمتر از  0/22

 78و   درصتد از انگورکتاران گتروه      0دهد که حدود  نشان می
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امتیازی ما بین  0درصد از افراد گروه  37و  2درصد از افراد گروه 

همچنین بیشتر افراد تمایتل بته   . را بدست آوردند 00/7 – 03/5

 27طوری که بیش از . را داشتند( 5از  32/2میانگین )آبیاری باغ 

 8درصتد کمتتر از    3/  و تنها . اند اشتهامتیاز د 2درصد بیشتر از 

درصتد   1دهد که حدود  همچنین نتایج نشان می. امتیاز را داشتند

درصد از  13و  2درصد از افراد گروه  20و   از انگورکاران گروه 

در زمینه اجترا  . را بدست آوردند 2امتیازی بیشتر از  0افراد گروه 

گورکاران آبیاری مناسب نیز نتایج نشان داد که بیش از نیمی از ان

ولتی بتا ایتن    . انتد  را در باغ های خود اجرا کرده( 8/  میانگین )

وجود امتیاز در مرحله دانش در زمینه آبیاری بیشتر از مرحله اجرا 

نتایج حاکی از باال بودن دانتش، قصتد و نیتت و رفتتار     . باشد می

و پس از آن گروه  0آبیاری مناسب در تصمیم پذیرش بین گروه 

 .باشد می  و  2

 

 ( n=262)درصد دانش، قصد و نیت و رفتار صحیح انگورکاران در مورد اصول آبیاری . 3جدول 

دانش  اصول آبیاری

 (*درصد)

مجموع قصد ونیت 

 (درصد)و اجرا

در)رفتار

 (صد

روش آبیاری و روش 
 (متناسب توصیه)انتقال 

 8/25 8/52 35/  ای و تشتکی روش آبیاری قطره

 7/22 5/30 8/35 ل کارآروش انتقا

های  نوع آبیاری در زمان
 توصیه شده

 05/  2/57 2/53 اواخر آذر( آبیاری زمستانه یا ی  آب)آب چله 

 2/32 5/38 8/32 های مو بعد از انجام هرن بوته

 2/72 2/73 8/50 ها هیته بعد از ریزش طبیعی گل2

 8/35 8/35 8/35 در زمان غوره بستن

 30/  2/31 2/31 ها و شیرین شدن خوشهدر زمان ترش 

 85/  2/71 2/71 ها هیته قبل از برداشت خوشه 0-2

 خیر/در مقیان بله( 33 از )درصد اجرا **خیر   /در مقیان بله( 33 از )درصد شناخت *
 

 ( n=262)دانش و رفتار کلی انگورکاران نسبت به آبیاری اصولی. 4جدول 

 میانگین کل (=66n)3گروه (=79n)2وهگر (= 113n)1گروه 2- 6امتیاز 
انحراف 

 معیار

 شناخت آبیاری مناسب

08/2> 17 8   0/22 00/7 37/3 
02/7-02/2 22 23   2/ 2   
03/5-00/7 0  78 37 8/2    

 قصد ونیت آبیاری مناسب

52/8> 27   3 3/   32/2  0/  
38/2-50/8 05    0 5/23   
35/5-32/2 08 57 37 0/27   

 رای آبیاری مناسباج

25/0> 27 3 3 8/     /8 12/  
 3/8-23/0 2  82 22 2/13   
82/2-  /8 3 22 23  / 5   

≥80/2 1 20 13 2/2    
 

مقایسییه آبیییاری مناسیید و صییحی  در بییین سییه گییروه   

 انگورکار

، نتیجه مقایسه دانش، قصد و نیتت و رفتتار   8براسان جدول

که ایتن اختتالف هتم      ان دادآبیاری مناسب در بین سه گروه نش

وجود دارد و هم بین افراد گتروه   0و  2با گروه   بین افراد گروه 



 222     های شهرستان خرمدره تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان 

ای دانش، قصد  به طور کلی میانگین رتبه. وجود دارد 0با گروه  2

بیشتر  2و   نسبت به دو گروه  0و نیت و رفتار انگورکاران گروه 

. ر استت باالت   نیز نسبت به گروه  2شده است و میانگین گروه 

در نتیجه دانش، قصد و نیت و رفتار پذیرش آبیتاری مناستب در   

باشد پتس ایتن طترح موجتب بتاال بتردن        باالتر می 0بین گروه 

 .پذیرش شده است

 

 ( n=262)ی صحیح آبیاری  ی سه گروه انگورکار بر حسب شیوه مقایسه. 5جدول 

 گروه 
 میانه

(1) 

 میانگین

(1) 

انحراف 

 معیار

 میانگین

 ای رتبه

کروسکال 

 والیس

معنی 

 داری

 (2)ها  ای بین گروه اختالف میانگین رتبه

 3 2 گروه

شناخت آبیاری 
 (دانش)مناسب در باغ 

  7 7 /2 33/  33/57 33/30 33/3   **83/28- **28/5373- 
2 5 73/7 82/3 25/ 82   2 - **23/21- 
0 5 32/7 27/3 55/ 72    

تمایل به استیاده از 
قصد )یاری مناسب  آب

 (و نیت

  2  2/2   /  01/73 22/ 33 33/3   **31/72- **22/ 32- 
2 5 1 /7 71/3 25/ 82   2 - **23/23- 
0 5 75/7 15/3 87/ 58      

آبیاری مناسب باغ 
برحسب رفتار استیاده 

 (رفتار)

  1  3/1  1/  20/52 72/35 33/3   **12/28- **8 / 35- 
2 8 10/8  3/  23/ 17   2 - **38/10- 
0 2 22/2 38/  71/ 33      

      3/ 3معنی داری در سطح **   38/3معنی داری در سطح *اعداد ردیف منهای ستون                             ( 2)      3- 5امتیاز (  )
           

 گیری نتیجه

در این پژوهش به ستنجش میتزان دانتش، قصتد و نیتت و      

جرای انگورکاران در رابطه بتا نتوآوری بکتارگیری آبیتاری     ا/رفتار

. های شهرستان خرمدره پرداخته شتده استت   مناسب در تاکستان

دهد کته   نتایج حاصل از تصمیم پذیرش آبیاری مناسب نشان می

تترین روش آبیتاری و    ای را مناسب اکثر انگورکاران آبیاری قطره

های ختود بهتترین شتیوه     های انتقال آب را در باغ استیاده از لوله

ای و انتقال  اکثریت آنها تمایل به اجرای آبیاری قطره. دانستند می

رغم بتاال   های خود را داشتند، ولی علی آب به صورت لوله در باغ

بودن درصد افراد انگورکار دارای دانش و تمایل به اجرای آبیاری 

ار کمی های خود، تعداد بسی های انتقال آب در باغ قطره ای و لوله

ای و آبیاری تشتتکی را در بتاغ هتای     از انگورکاران آبیاری قطره

هتای انتقتال آب نیتز تعتداد      در رابطه بتا لولته  . اند خود اجرا کرده

های انتقتال آب   انگورکاران کمتری باغهای خود را مجهز به لوله

هتا   ای در تاکستان کرده بودند، از دالیل عدم اجرای آبیاری قطره

ی باغ و گران بودن اجرای آن در  چک بودن اندازهتوان به کو می

توان بیان  در نتیجه می. ها توس  کشاورزان اشاره داشت تاکستان

ای و  آبیتاری قطتره  )نمود که تصمیم پذیرش برای روش آبیاری 

عمتدتا در حتد   ( های انتقتال آب  لوله)و شیوه انتقال آب ( تشتکی

ی از افتراد  دانش و قصد و نیت باقی مانتده استت و درصتد کمت    

 . اند تصمیم پذیرش خود را به مرحله اجرا رسانده

آبیتاری  )در رابطه با تعداد دفعات آبیاری همچتون آب چلته    

هتای متو،    اواخر آذر، بعد از انجام هرن بوتته ( زمستانه یا ی  آب

ها، در زمان غوره بستن، در زمان  هیته بعد از ریزش طبیعی گل2

انگورکاران دانش داشتند بته   ها  اکثر ترش و شیرین شدن خوشه

ها کته نستبتا کمتتر     هیته قبل از برداشت خوشه 2-0جز مرحله  

در مرحله اجترا نیتز اکثتر دفعتات آبیتاری توست        . مطلع هستند

هتای آب   انگورکاران اجرا شده است به جز موارد آبیاری در زمان

هیتته قبتل از    2-0اواختر آذر و  ( آبیاری زمستانه یا ی  آب)چله 

بتا  . شتود  ها که توس  کشاورزان کمتر انجتام متی   ت خوشهبرداش
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تتوان بیتان کترد کته در خیلتی از       توجه به نتایج بدست آمده می

موارد به مرحله اجرا نرسیدن تصمیم پتذیرش بته دلیتل کمبتود     

دانش یا قصد و نیت نبوده است، بلکه بته دلیتل ایتن استت کته      

که . ن نیستهای الزم برای تحقق آن در دستر ابزارها و فناوری

؛ ستین  و  ( 032 )هتای ظریییتان و همکتاران     با نتتایج یافتته  

به عنوان مثتال عمتده   .  باشد در یک راستا می( 3 23)همکاران 

کشاورزان، چه عضو طرح باشند و چه نباشند، معتقد هستتند کته   

ها الزم است، ولی کشاورزانی که به منابع آبتی   آب چله برای باغ

جرای این فعالیت دسترسی الزم ندارند، و تاسیسات آن در زمان ا

ها فراهم نیست در نتیجه این عامتل  اجرای این نوآوری برای آن

یک نوع پیچیدگی برای این افراد ایجاد کرده که نیاز به مدیریت 

 .باالتری عالوه بر دانش دارد

همچنین نتیجه مقایسه دانش، قصد و نیتت و رفتتار آبیتاری    

رکتاران از لحتاظ شترکت و عقتد     مناسب در بین سه گتروه انگو 

دهتد کته بته طتور کلتی       ها نشان متی  قرارداد با طرح توسعه باغ

 0ای دانش، قصد و نیت و رفتار انگورکتاران گتروه    میانگین رتبه

بیشتتر استت و    2و   در حد بتاال بتوده و  نستبت بته دو گتروه      

  نیز نسبت به گروه  2میانگین دانش، قصد و نیت و رفتار گروه 

توان گیتت، بستتن    در نتیجه می. باالتر است( و در طرحغیر عض)

قتترارداد و دریافتتت حمایتتت بتته واستتطه آن از دولتتت بتتویژه در  

های اخیر عامل مهمی در افزایش تصمیم پتذیرش نتوآوری    سال

کته بتا نتتایج یافتته هتای رضتانژاد و       . آبیاری مناسب بوده است

در یتک  (  2 23) ن ، اویتر و امیتدوبیب  اوچی؛ (038 )همکاران 

 . باشد راستا می

 

 منابع 

و کارانتدش،  . زاده، ا ، بتاقی .، مهربتانی، م .پور، ف ، حسن.، راسدی

دور و دو روش آبیاری بر شاخص های رشد  تمریر. 037 . ف

، مجلته پتژوهش آب در کشتاورزی،    وری آب رزماریو بهره

02(1 :)873-827 . 

. 037 . و شمشیری، م. ، میردهقان، ح.، لطیی، ا.زاده، م اسماعیلی

آرار دور آبیاری بر برخی صیات فیزیولتوژیکی و بیوشتیمیایی   

مجله کشاورزی )به زراعی کشاورزی . چهار رقم انگور ایرانی

 . -8 (:  )23، (پردیس ابوریحان

دفتر آمار و فتن آوری  . ارت جهاد کشاورزیوز. آمارنامه کشاورزی

، www.amar.org.ir: قابل دسترسی در. . 053 اطالعات، 

 .038 /0/7: آخرین دستیابی

آمتتار اجتمتتاعی و  . 03 . و کرمتتی دهکتتردی، ا. ، غراد پزشتتکی

آمتوزش  هتای تترویج، توستعه و     هتا در پتژوهش   تحلیل داده

 -281کشاورزی، انتشارات دانشگاه تربیت متدرن، تهتران،   

282. 

کاران شهرستتان   بررسی دانش کشاورزی زیره. 050 . ، متبرا ی 

هتای   ی پژوهش مجله. وار و برخی از عوامل مثرر بر آن سبزه

  .02  - 1 (: 2)2زراعی ایران، 

. و محمتتدی، ع. ، کرمتتی، م.، ابوطتتاللبی جهرمتتی، ع.حیتتدری، م

برداری، تنک حبته و خوشته    ارر اسید جیبرلیک، حلقه. 033 

بر خصوصیات میوه انگور رقم یاقوتی، مجله به زراعی نهتال  

 .070-077(:0) 27، (نهال و بذر)و بذر 

 تتتمریربررستتی . 037 . ، و حستتام، م.نیتتا، م ، ذاکتتری.، عپتتوردالور

بتر عملکترد    (tape) ای فواصل مختلف نوارهای آبیاری قطره

مجله آبیاری و زهکشتی ایتران،   . گندم و کارایی مصرف آب

 2(2 :) 870- 820 . 

ارر کم آبیاری بر کمیت، کیییتت  . 033 .و نورجو، ا. بانه، ح دولتی

مجله به زراعتی  . آب سه رقم انگور وری مصرف میوه و بهره

 .108-183(: 1)27، (نهال و بذر) نهال و بذر

. و احمتتدی، ع. ، عبتتادی، ع.، اتریکتتو، پ.، طالیتتی، ع.ربیعتتی، و
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آبیاری در آخر فصل بر ترکیبتات میتوه انگتور     ارر کم. 052 

 . 32-325(: 1)01علوم کشاورزی ایران، . رقم مرلوت

تحلیتتل نیازهتتای  . 038 . ح ،رزمتتی و. ع ،شتتمس ،.ا، رضتتانژاد

آموزشی باغتداران شهرستتان مراغته در خصتو  متدیریت      

 2-1. کنگره ملی آبیاری و زهکشتی ایتران  ، پایدار منابع آبی

 .  -3شهریور دانشگاه صنعتی اصیهان، 

متدیریت  . 035 . و بهیبهتانی، ل . ، دهقانی سانیج، ح.، نسالمتی

آبیاری قطره ای زیرستطحی نختیالت در منتاطق خشتک و     

علتتوم و فنتتون )نشتتریه علتتوم آب و ختتاک . نیمتته خشتتک

 . 00 -15 (:  )20، (کشاورزی و منابع طبیعی

عوامتل متثرر بتر    . 032 . و بیات، پ. خجسته، ح ،.، شظریییان

ای توستت  نختتل کتتاران شهرستتتان  پتتذیرش آبیتتاری قطتتره

فصتلنامه تحقیقتات اقتصتاد و توستعه کشتاورزی      . دشتستان

 . 288-215(: 1)15ایران، 

. 055 . و بیژنتی، م . مقتدم، ک  ، رضتایی .، آجیلی، ع.، مراد عنایتی

ی  بتتر دانتتش کشتتاورزان ذرت کتتار در زمینتته عوامتتل متتثرر

کشاورزی پایدار در منطقته شتمال غترب خوزستتان، علتوم      

  .83-25(: 2)8ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 

. و ملکتی، م . ، کریمی، ر.ابیانه، ح ، زارع.، نجاتیان، م.قاصدی، ن

های  آب بوته ارر تغییر روش آبیاری بر کارایی مصرف. 031 

. 031 بهمن  5تا  8کنگره علوم باغبانی، . انگور بیدانه سیید

 .اهواز

.  03 . و جلیلیتتان، ف. ، زرافشتتانی، ک.پیرعلیتتدهی، ف قربتتانی

بررسی عوامل مثرر بر میزان دانش، نگرش، مهارت و ستطح  

برنامته  تمایالت باغداران شرکت کننده شهرستان داالهو در 

 .  1-85(: 0)3مدیریت تلییقی آفات، علوم محیطی، 

دستورالعمل فنی، توسعه، اصالح، .  03 . تولیدات گیاهی معاونت

 . حذف و جایگزینی، وزارت جهاد کشاورزی

نقش ترویج و آموزش کشاورزی . 033 . و آجیلی، ع. ، مموسوی

در کتتاهش میتتزان ضتتایعات محصتتوالت کشتتاورزی، اولتتین 

همتایش ملتی راهبردهتتای دستتیابی بتته کشتاورزی پایتتدار،     
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    Abstract 

Proper water management in orchards will make optimal use of water, soil, fertilizer resources 

and production of large amounts of high quality products. Therefore, the purpose of this study was 

to analyze adoption of the decision to apply proper irrigation in grape orchards by grape growers in 

the Khorramdarreh Township in order to produce better high quality products through efficient use 

of water while saving it. This study was done using a descriptive-analytical survey. Data were 

collected through structured interviews with grape growers by  using questionnaire tools. A sample 

containing 260 people of 3942 grape growers in the Khor’ramdar’reh Township were selected by 

the multi-level sampling method who were interviewed. The results of the comparison of 

knowledge, intent, and implementation of applying proper irrigation method the three groups 

showed that this difference exists between both group 1 (non-members in the plan) and  groups 2 

(the cover of Toba plan 2001-2008) and 3 (grape growers under the cover of garden development 

plans 2008-2011) and between groups 2 and 3. Generally, the average score of knowledge, intent, 

and implementation of grape growers in group 3 were higher than that of groups 1 and 2, and the 

average score of knowledge for group 2 was higher than that of group 1. As a result of knowledge, 

intent, implementation in adoption of a proper irrigation method is higher among group 3. 

Therefore, reforming and Improving Grape Orchard Plan has increased the adoption of a proper 

irrigation method by grape growers in the Khor’ramdar’reh Township. 

 

Keywords:Innovation Adoption, Reforming and Improving Grape Orchard Plan, Proper 

Irrigation, Grape Growers, Khoramdar Township. 
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