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چکيده
اجرای زمایش خاك در باغ های ااهور به منظور تغذیه ی صحیح و پایدار باغ ها یکی از اقدامان مزعی است کره در یر دهره ی
اخیر به لنوا ی او وری به ااهورکارا کاور معرفی شدهاست .پذیرش و اجرای معکن است به واسطه دریافت اطاللان از منابع
مختلف باشد ،از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطاللاتی تأثیرگذار بر پذیرش او وری زمایش خاك در بین ااهورکارا است.
با استناده از ی روششناسی ميتنی بر پیعایش ،اعواهای تصرادفی متارکل از  681انرر از  4136ااهورکرار شزرسرتا خرمردره برا
بکارگیری ی روش اعواهگیری ند مرحلهای ااتخاب گردیداد و دادهها با استناده از روش مصاحيه ساختارمند با کعر پرسارنامه
جعع وری شداد .روایی محتوایی و ظاهری پرسانامه با کع متخصصین داااهاهی و جزاد کااورزی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی
ایز از طریق ااجام مطالعه اولیه و بکارگیری زمو کرواياخ لنا ( 1/71تا  )1/13تأیید شد .اتایج ااا داد که ،کعتر
سازه های مز
از ایعی از ااهورکارا زمایش خاك را در باغ های خود اجرا کرده ااد .تحلیل رگرسیو ااا داد متغیرهایی هعچو تعاس با باغدارا
اعواه ،دریافت پوستر ،شنید براامههای رادیویی و تحصیالن باغدار تأثیر مثيت و معنیداری بر تصعی پذیرش او وری زمایش خاك
دارد .بنابراین ه رسااههای میا فردی و ه رسااههای اايوهی تأثیر مثيتی بر پذیرش این او وری داراد.
واژههای كليدی :زمایش خاك ،ااهورکارا  ،تصعی پذیرش ،خرمدره ،منابع اطاللاتی.

 -1دااش موخته کارشناسی ارشد ترویج و موزش کااورزی ،گروه ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،داااکده کااورزی ،داااهاه زاجا
 -6دااایارگروه ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،داااکده کااورزی ،داااهاه زاجا
 -4استادیار گروه ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،داااکده کااورزی ،داااهاه زاجا
(* -اویسنده مسئول)shiringolbaz90@gmail.com :
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مقدمه
بر اساس مار سازما خوار و بار جزاای مقدار تولید ااهور دایا در سال  6116مجعولاً  871887161تن بودهاسرت کره
ایرا در سال با تولید  6131111تن در رتيه از جزا قرار دارد .این در حالی است که با سطح زیرر کارت 661148
هکتار در رتيه هات قرار داشته و از لحاظ لعلکرد در هکتار با تولید  11613کیلوگرم در هکتار در رتيه ی  43ام قررار دارد
(فائو .)6116 ،1در حقیقت جایهاه ایرا در سطح جزاای هعین رده می باشد .پایین بود رتيه ی لعلکرد در هکتار ایررا در
دایا در مقایسه با سطح زیر کات ایرا در دایا می توااد حاکی از ایاز به اصالح اصول کات بهکار رفته توسر کاراورزا
باشد .در این زمینه ،مطالعان حاکی از است که بزره وری و کارایی فنی پایین ااهورکارا و به طيرع لعلکررد پرایین در
هکتار می توااد ااشی از لوامل گوااگوای باشد ،از جعله :اامناسب بود سیست کات (خزاده و جروی و پارتهای برود ) و
استناده اکرد بزینه از کودها به دلیل لدم ااجام زمایش خاك در براغ هرا (زارع ،)1413 ،لردم تنظری فواصرل درخترا ،
اامناسب بود هرس (که بالث بروز فت زاجره مو میشود) و استناده اکرد از کود حیواای و بهخصوص الکود (رسولی،
 .)1411مطالعان ااجام شده توس اشرفی و هعکارا ( )1413و استعالجی و خوشمنظر فاروجی ( ،)1411ااا مری دهرد
که اصالح و بزيود باغها ایاز به ااجام اقداماتی دارد که مسائل فوق را رفع اعایند .این اقدامان اصالحی مستلزم اسرتناده از
او وریهای مناسب است که بهاوبه خود کااورزا باید از ها اطالع داشته باشند .بهگواهای که کاهش بزرهوری و برروز
مسائل فوق ارتياط ازدیکی با گاهی و اقدامان ااکافی کااورزا دارد .بزيود تغذیره خراك بررای ایرن محصرول مسرتلزم
اطاللان دقیق در این زمینه دارد که از طریق زمایش خاك میتوا بهدقت ایاز کودی خاك پی برد .اجرای زمایش خاك
در حقیقت بهلنوا ی خوشه او وری بهحساب می ید .پذیرش این ارو وری مسرتلزم توجره بره فراینرد تصرعی پرذیرش
می باشد .تصعی پذیرش او وری به لنوا یکی از سازه ها یا مناهی مز در پژوهش های توسرعه ی ارو وری و برهویرژه در
مطالعان اار او وریها مورد توجه قرار گرفتهاست.
شزرستا خرمدره با سطح زیر کات  3641هکتار ااهور رتيه دوم تولید استا را دارا است ( ماراامه کااورزی.)1411 ،
لذا اصالح و بزيود باغهای ااهور در این شزرستا از لحاظ تولید و معیات خااوارهای کااورزا دارای اهعیرت مریباشرد.
بنابراین بررسی یکی از ابعاد این او وری ،یعنی ااجام زمایش خاك قيل از بکارگیری شیوههای تغذیرهای ،و ترأثیر لوامرل
مؤثر بر ازجعله مسائل مزعی است که می توااد راهنعای سیاستگذارا در توجره بیارتر بره ارتقرای پرذیرش ارو وری
کااورزا در فرایند تولید باشد .اتایج این پژوهش که به سنجش تصعی پذیرش او وری زمایش خاك در باغ هرای ااهرور
بین ااهورکارا و لوامل تأثیرگذار بر این رفتار پذیرش (او وری) در شزرستا خرمدره میپردازد ،میتوااد به افزایش میزا
تولید این محصول ،بزيود کارایی و بزره وری در بین ااهورکارا کع اعاید.
مرور و تحلیل پژوهشهای موجود ااا میدهد که مطالعه مستقیعی در خصوص پذیرش و بکارگیری او وری زمایش
خاك صورن اهرفته است ،ولی مطالعان متعددی در رابطه با تأثیر لوامل مؤثر بر تصعی پذیرش او وری ااجام شده است
که از اتایج ها میتوا برای شناخت ار وبی منزومی در این زمینه استناده اعود .از دید راجرز )6114( 6فرایند تصرعی
او وری در ی دورهی زماای اتناق میافتد و فر یندی است که در طی ی فرد (یا واحد تصرعی گیرری دیهرر) داارش
اولیهاش را اسيت به ی او وری تغییر میدهد ،اهرشی اسيت به او وری پیدا میکند و در تصعی گیرری خرود مصرع
(رفتار/اجرا) می گردد .در این پژوهش با توجه به فر یند تصعی گیری راجرز ،سه مرحله داارش ،قصرد و ایرت ،اجررا /رفترار
)1- Food and Agriculture Organization (FAO
2- Rogers
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پذیرش او وری زمایش خاك در باغهای ااهور مورد توجه قرارگرفته است .این فرایند خود میتواارد تحرت ترأثیر لوامرل
گوااگو در سطح خااوار ،مزرله و منطقه جغرافیایی قرار گیرد.
ساميودو )6117( 1در پژوهش خود کااورزا را بهصورن طیف ترتیيی پذیرادگا (پذیرادگا کامل ،پذیرادگا جزئی)
و لدم پذیرادگا سیست کات مخلوط براج و میهو مورد بررسی قرار داده است .در پژوهای که کافلره )6111( 6در برین
 141خااوار در کاور اپال ااجام داد ،جامعه مورد اظر را بهصورن طیف ترتیيی پذیرادگا (پذیراردگا کامرل ،پذیراردگا
جزئی از لحاظ میزا پذیرش) و لدم پذیرادگا کااورزی ارگاای در اظر گرفت .اتایج ااا داد که تعدادی از ویژگیهای
اجتعالی و اقتصادی ،متغیرهای زرالی – کااورزی و ادراك کااورزا را برهلنروا لوامرل مزر تأثیرگرذار برر پرذیرش
کااورزا در کاورهای در حال توسعه میباشد که در این میا متغیرهای تعاسهای ترویجی ،موزش ،اادازه مزرلره ،در
دسترس بود التيار ،مساحت اراضی ،لعلکرد و سود وری از لوامل تعیینکنندهای است کره ترأثیران مثيتری برر پرذیرش
کااورزا میگذارد.
یافته های رااسوم 4و هعکارا ( ،)6114ااا داد که تعاس با کارکنرا تررویج و حعایرتهرای دولتری ترأثیر مثيرت و
معنیداری بر پذیرش ارقام بزيودیافته ذرن دارد .اتایج بررسی کلوسن )6113( 3ااا داد که برهمنظرور پرذیرش ارو وری،
کااورزا برای کسب اطاللان ،بیاتر به خااواده و دوستا  ،ااریان کااورزی ،خدمان ترویج و رادیو التعراد دارارد ،امرا
اینترات و اداره منابع طيیعی از التعاد کعتری برخوردار هسرتند .لنررد و فرابنرو ،)6118( 3در پژوهاری اارا دادارد کره
مؤسسان ترویجی ،رادیو و تلویزیو منابعی هستند که کااورزا از ازا جزت کسب اطاللان در مرورد ارو وری اسرتناده
میکرداد و این منابع ازاظر اثربخای ،به ترتیب رتيههای ی تا سه را به خود اختصاص داده بوداد .شیعلس ،جااکراراکیج
و وااق ارکول )6111( 8در پژوهای که در شرق منطقه اتیوپی در بین  611خااوار با استناده از مدل توبیت ااجام داداد به
این اتیجه رسیداد که تحصیالن ،خدمان ترویج ،وضعیت مالکیت زمین ،دسترسی به التياران و در مد خارج از مزرله تأثیر
مثيتی بر پذیرش و استناده از او وری در منطقه موردمطالعه دارد درحرالیکره اهزرداری احارام ترأثیر مننری برر پرذیرش
میگذارد .او ینگ ،اویر و امیدوبیب )6116( 7در پژوهای که به بررسی  161خااوار در غرب کنیا بهمنظور شناسایی لوامل
مؤثر بر پذیرش مدیریت صحیح تولید مرغ بومی بود از طریق تجزیه و تحلیل دادهها با استناده از مردل الجیرت ندگااره
ااا داد که متغیرهایی و دسترسی به خدمان ترویج ،سطح تحصیالن ،لضویت در گروههای کااورزا و در مد خارج
از مزرله تأثیر مثيت در پذیرش داراد .اتایج پژوهش رحعرا  1و هعکرارا ( ،)6114اارا دادارد کره رسرااههرای راپی،
کااورزا اعواه و تلویزیو جزء منابع اطاللاتی مز در بین کااورزا می باشند و کارکنا ترویج ،رادیرو و سرازما هرای
غیردولتی جزء منابع اطاللاتی ک اهعیت در بین کااورزا در پذیرش او وری میباشد.
حجازی و ویسی )6117( 1اقش منابع اطاللاتی و کااالهای ارتياطی را در پذیرش فنراوریهرای پررورش مراهی در
استا کردستا موردمطالعه قرارداداد و به این اتیجه رسریداد کره از برین منرابع اطاللراتی ،مرروج شریالن شزرسرتا ،
1- Sambodo
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متخصصین شیالن استا و سایر پرورش دهندگا و از بین کااالهای ارتياطی ،تلنرن ،اارریان و دورههرای ترویجری در
پذیرش فنآوری پرورش ماهی مؤثر بودهااد .اوروزی و یذری ( )1413در پژوهای ااا داداد که کااورزا استناده کننده
از سیست های بیاری باراای جوا تر ،باسوادتر ،دارای سابقه کااورزی کعتر و ایز تعداد خااوار کعتر اسريت بره کاراورزا
استناده کننده از بیاری سطحی میباشند .این کااورزا هعچنین بهطور قابل مالحظرهای دارای میرزا سررمایه بیارتر،
در مد ساالاه بیاتر ،وضعیت اقتصادی بزتر ،میزا زمین کااورزی و زمین بی بیاتر ،تعاسهای ترویجی بیاتر ،اسرتناده
از کااالهای ارتياطی و ماارکت اجتعالی بیاتری اسيت به کااورزا استنادهکننده از روش بیراری سرطحی مریباشرند.
رستعی و هعکارااش ( )1418ااا داده است که سطح تحصیالن ،مساحت اراضی زیرکات ،تنوع تولیرد ،درجره ریسر
گریزی و اوع مالکیت ،پنج لامل تأثیرگذار بر پذیرش بیعه از سوی گندمکارا شزرستا هرسین کرمااااه بودهااد .بر ایرن
اساس ،کااورزا جوا  ،باسوادتر ،مالکا اراضی (اه اجاره دارا ) و دارای سابقه پذیرش بیعه ،بیاتر به پذیرش بیعه گرایش
داراد .میررحیعی و یزداایا ( )1418بهمنظور بررسی لوامل مؤثر در میزا پذیرش او وری زمو خاك توس غلرهکرارا ،
جامعه مورد اظر را به سه گروه ااقص (امتیاز  ،)1ایعه کامل (امتیاز  ،)6و کامل (امتیاز  )4طيقهبندی کرداد و اارا دادارد
که میزا دسترسی به ازادهها رابطه مثيت و معنیداری با رفتار پذیرش زمو خاك دارد.
موسوی و زرالت کیش ( ،)1411در پژوهای ااا داداد که مساحت کل اراضی زیرر کارت و اروع مالکیرت ،سرطح
تحصیالن ،استناده از فعالیت های ترویجی و تعاس با مروجا و منابع اطاللاتی با تقاضای پذیرش بیعره رابطره مثيرت و
معنیداری وجود دارد .ولی بین سن و پذیرش رابطه مننی وجود دارد .اتایج پژوهش حیدری و افتخراری ( )1411اارا داد
که بین هعه متغیرهای سابقه کار کااورزی ،میزا تحصیالن ،التعاد به توصیههای مروجین ،تعراس برا مرکرز خردمان،
شرکت در فعالیتهای موزشی و ترویجی ،منزلت اجتعالی ،در مد ،استناده از وام ،شغل اصلی ،دسترسی به ازادهها ،سرطح
زیر کات ،لضویت کااورزا در تعاوایهای تولید روستایی با پذیرش او وری رابطه مثيت و معنیداری وجود دارد.
هعااطور که در باال بحث شد ،او وری زمایش خاك در باغهای ااهور بهلنوا بخای از ی خوشهی او وری اصالح
و بزيود باغها قابل بحث است .فرایند تصعی این او وری در سه مرحلهی مز ارزیابی میگرداد :الف) فر ینرد گراهسرازی
(دااش) ،ب) فر یند قصد و ایت (تعایل به ااجام او وری) ،و ) اجرای ی تصعی و بازخورد (اجرا) .با توجه به این فر یند،
تصعی پذیرش این او وری بهلنوا متغیر وابسته یا اصلی این پژوهش مورد توجه قرار میگیرد که با سنجش میتوا
به این اتیجه رسید که وضعیت ااهورکارا در مورد هری از این سه مؤلنه مز تصعی پذیرش این او وری هواه است.
هعچنین لوامل مربوط به خااوار و سطح مزرله کااورز و استناده از منابع اطاللاتی بهلنوا متغیرهرای مسرتقل در اظرر
گرفته شدهااد که تأثیر ازا بر تصعی پذیرش او وری مورد بررسی قرار خواهند گرفرت .بنرابراین ایرن پرژوهش برهدايرال
بررسی تأثیر برخی ویژگیهای فردی و استناده از منابع اطاللاتی بر تصعی پذیرش ااهورکارا در مرورد اجررای زمرایش
خاك در باغهای ااهور است.
مواد و روشها
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش در شزرستا خرمدره ،از ی مطالعه کاربردی از اوع پرژوهش هرای توصرینی-
تحلیلی با کع روش پیعایای مقطعی استنادهشد که داده ها لعدتاً با کاربرد روش مصاحيه سراختارمند برا کاراورزا برا
استناده از ابزار پرسانامه گرد وری گردیداد .به منظور سنجش منابع اطاللاتی از طیف ند قسعتی امتیازبندی ( =1هرگرز
 =1به ادرن  =6گاهی اوقان  =4اغلب) استناده شد .برای سنجش دااش ،قصرد و ایرت و اجررا /رفترار زمرایش خراك از
طیفهای دو قسعتی ( =1خیر  =1بله ) استناده شد .و در خر متغیر وابسته تصعی پذیرش از جعع متغیرهای دااش ،قصرد
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و ایت و اجرا بهصورن مقیاس غیر اسعی از  1تا  4محاسيه گردید .ویژگیهرای اقتصرادی -اجتعرالی ماانرد لضرویت در
تعاوای ،ااهورکار اعواه بود  ،مددکار ترویجی بود  ،تعداد الضای خااواده ،تحصیالن باغدار ،سابقه کااورزی ،سرطح زیرر
کات ااهور ایز با مقیاسهای مختلف فاصلهای ،ترتیيی و اسعی بهدست مداد.
روایی محتوایی و ظاهری پرسانامه از طریق پاالی از متخصصین دااارهاهی و اجرایری مرورد بررسری قررار گرفرت،
هعچنین پایایی سازه های مز پرسانامه از طریق مطالعه ی اولیه با حدود  41کااورز و تحلیل زمو کرواياخ لنرا بررای
داده های ترتیيی ند قسعتی تأیید گردید که مقادیر برای منابع اطاللاتی اايوهی  1/71و منابع اطاللاتی غیرر رسرعی
درو روستا  1/13بهدست مد .براساس فرمول اعواهگیرری کرجیسری و مورگرا از برین  4136انرر جامعرهی ااهورکرار،
اعواه ای  613انری با در اظر گرفتن حداکثر واریااس ( )1/63و با  3/3درصد خطای اعواهگیری ،تعیین گردید (پزشکی راد
و کرمی دهکردی .)1411 ،ولی به دلیل لدم دسترسی به هعه ی اعواه ها و محدودیت مالی ،ااسراای و زمراای ،در مراحرل
گرد وری داده ها ،تنزا  681پرسانامه جعع وری گردید .بنابراین خطای اعواه گیری به  3/1درصد افزایش یافت .بر اسراس
اظر اسحاق و مایکل ،1این اعواه ایز قابل قيول میباشد.
نتایج و بحث
ویژگيهای فردی و مزرعهای انگوركاران

از لحاظ تحصیالن ،سطح سواد بیش از  83/3درصد کل ااهورکارا در حد خوااد و اوشرتن و پرایین ترر ( 31درصرد
بی سواد) از گزارش شد .میااهین سن ااهورکارا  31سال بود و حدود  61درصد اا بیاتر از  83سال سن داشتند کره
حاکی از باال بود سن ااهورکارا است .میااهین تعداد افراد خااواده در بین کل ااهورکرارا  3انرر برود .میرااهین سرابقه
باغداری در بین کل ااهورکارا ایز  41محاسيه شد .حدود  61درصد از افراد به لنوا ااهورکار اعواه و  13درصد به لنروا
مددکار ترویجی ااتخاب شده بوداد .میااهین سطح زیر کات ااهور در برین کرل ااهورکرارا  1/11هکترار محاسريه شرد،
میااهین سطح زیر کات اراضی زرالی بی در بین کل ااهورکارا  6/18هکتار میباشد و اکثریت ااهور کرارا کعترر از 4
هکتار زمین زرالی بی داشتند.
تصميم پذیرش آزمایش خاک
آگاهي ،قصد و نيت و رفتار آزمایش خاک

اکثر ااهورکارا ( 18درصد) در زمینه اهعیت زمایش خاك در باغ های خود گاهی داشتند .اکثریت افراد دارای داارش
زمایش خاك اسيت به اجرای زمایش خاك در باغهای خود تعایل ااا داداد ( 18درصد) .درصد افراد دارای قصد و ایرت
ااجام زمایش خاك اسيت به درصد افراد دارای دااش درباره زمایش خاك در باغها پایینتر بود .للیرغ باال بود درصد
دااش و تعایل ااهورکارا به ااجام زمایش خاك در باغهای خود تنزا  31درصد از ااهورکارا زمایش خاك را در باغهای
خود ااجام دادهبوداد .به بیا دیهر هنوز  81درصد از ازا زمایش خاك را در باغهای خود اجرا اکررده اارد .اترایج حاصرل
امتیازهای تصعی پذیرش ( 1تا  )4ااا داد که تنزا  4/1درصد ااهورکارا فاقد دااش در مورد زمایش خاك بوده و قصرد
و ایت ااجام را اداشتند ،درحالیکه  41/8درصد ااهورکارا لالوه بر داشتن دااش زمایش خاك ارا در براغهرای خرود
اجرا اعوده بوداد و قصد و ایت ادامه کار را داشتند .اتایج جدول حاکی از است که اکثر ااهورکارا ( 38/1درصد) دارای
1- Issac and Michael
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دااش ،قصد و ایت اجرای زمایش خاك هستند ولی هنوز را در باغهای خود اجرا اکردهاارد .ااهورکرارا دالیرل ااجرام
اداد زمایش خاك را به کو بود اادازهی باغ خود و گرا بود ااجام زمایش خاك در باغهای خود مربوط دااستند.
دااش ،ضرورن ااجام زمایش خاك و اجرای توس ااهورکارا هر کدام بین  1ترا  1امتیازبنردی گردیرد و در مجعروع
تصعی پذیرش بین  1تا  4امتیازبندی گردید (جدول  ،1جدول .)6
جدول  .1توزیع فراواای اسيی دااش ،قصد و ایت و رفتار زمایش خاك ()n =681
درصد افراد دارای دانش

درصد افراد دارای قصد و نيت

درصد افراد اجرا كننده

آزمایش خاک

خیر

4/3

14/3

81

بله

18/3

18/3

31

جدول  .2توزیع فراواای اسيی تصعی پذیرش زمایش خاك ()n =681
تصميم پذیرش

آزمایش خاک

لدم دااش ،قصد و ایت و اجرا (صنر)

4/1

دارای دااش و لدم قصد و ایت و اجرا (ی )

11/3

دارای دااش و قصد و ایت و لدم اجرا (دو)

38/1

دارای دااش ،قصد و ایت و اجرا (سه)

41/8

منابع اطالعاتي
منابع اطالعاتي غيررسمي درون روستا

از  8گویه به منظور سنجش منابع اطاللاتی غیررسعی (داشتن تيادل اطاللان) ااهورکرارا اسرتناده شرد کره از دیرد
ااهورکارا مزعترین این منابع به ترتیب اهعیت ،باغدارا هعسایه ،باغدارا با تجربه روسرتا ،الضرای خرااواده ،براغدارا
اعواه و پیارو ،تعاوایها و تاکلها و شوراهای روستا گزارش شداد.
جدول  .3توزیع فراوای منابع اطاللاتی غیررسعی ااهور کارا درو روستا ()n=681
گاهي

انحراف

متغيرها

هرگز

بهندرت

باغدارا هعسایه و دوستا

8/1

61/3

41/1

باغدارا با تجربه روستا

1/1

41/6

41/3

41/3

الضای خااواده

8/3

41/1

43/1

11/8

6

باغدارا اعواه و پیارو معرفی شده از سوی جزاد
کااورزی

68/6

61/1

46/7

61/3

6

1/37

تعاوایها و تاکلهای دیهر

18/1

33/8

46/4

8/6

1

1/61

1/16

شورای روستا

81/1

63

3/8

1/3

1

1/41

1/83

 =1هرگز  =1به ادرن  =6گاهی اوقان  =4اغلب

اوقات

اغلب

ميانه

ميانگين

63/1

6

1/14

1/11

6

1/14

1/18

1/81

1/18
1/11

معيار

منابع اطالعاتی تأثيرگذار بر تصميم پذیرش نوآوری آزمایش815 ...
منابع اطالعاتي انبوهي

میزا استناده از هری از منایع اطاللاتی اايوهی در مورد باغداری ااهور از دید ااهورکارا مورد بررسری قرارگرفرت.
اتیجه ااا داد که بیاترین منابع اطاللاتی اايوهی که توس ااهورکارا استناده می شواد ليارنااد از :مااهده براامههای
تلویزیوای و شنید براامه های رادیویی و پس از داشتن تعاس های تلننری مععرولی یرا موبایرل برا کارشناسرا جزراد
کااورزی یا شرکت های خصوصی ،هعچنین دریافت ااریان ،کتاب ،کتابچه ،جزوان ،بروشرور و پوسرتر مررتي از سروی
جزاد کااورزی .مواردی هعچو مطالعه ی روزاامه ها یا مجالن مرتي ارائه شرده از سروی جزراد کاراورزی ،اسرتناده از
اینترات و ایعیل برای باغداری ،مااهده براامه های ماهواره ای در مورد باغداری یرا کاراورزی از اهعیرت کعترری (17-1
درصد) برخوردار بوداد.
جدول  .4توزیع فراوای میزا استناده از منابع اطاللان اايوهی در مورد تولید ااهور و تعداد دفعان استناده از ازا
منابع اطالعاتي انبوهي

استفاده/دریافت

تعداد دفعات

بله

خير

ميانگين*

انحراف معيار

مااهده براامههای تلویزیوای در مورد باغداری ااهور

13

13

3/37

4/73

شنید براامههای رادیویی در مورد باغداری ااهور

81

31

3/17

3/44

داشتن تعاس تلننی مععولی یا موبایل با کارشناسا جزاد کااورزی یا شرکتهای خصوصی

38/1

34/1

6/33

6/73

دریافت ااریان ،کتاب ،کتابچه ،جزوان ،بروشور مرتي از سوی جزاد کااورزی

31/1

31/1

6/47

6/37

دریافت ااریان ،کتاب ،کتابچه ،جزوان ،بروشور و پوستر مرتي از سوی جزاد کااورزی

38/6

34/1

1/17

6/41

دریافت یا ارسال  SMSمرتي با کارشناسا جزاد کااورزی یا شرکتهای خصوصی

68/6

74/1

1/13

1/31

دریافت سی دی یا دی وی دی برای فیل های موزشی مرتي از جزاد کااورزی

68/3

74/3

1/37

1/11

مطالعه ی روزاامهها یا مجالن مرتي ارائه شده از سوی جزاد کااورزی

17/4

16/7

1/36

1/18

استناده از اینترات و ایعیل برای باغداری

1/6

11/1

1/43

1/64

مااهده براامههای ماهواره ای در مورد باغداری ااهور

11

11

1/41

1/11

* تعداد دفعان استناده از رسااه در  6سال اخیر

همبستگي متغيرهای مستقل با متغير وابسته

متغیرهای الضای خااواده ،باغدارا هعسایه و دوستا  ،باغدارا اعواه و پیارو معرفی شده از سوی جزاد کاراورزی،
باغدارا با تجربه روستا ،مطالعهی روزاامهها یا مجالن مرتي ارائه شده از سوی جزاد کااورزی ،دریافت ااریان ،کتراب،
کتابچه  ،جزوان ،بروشور مرتي از سوی جزاد کااورزی ،دریافت پوستر ،دریافت سی دی یا دی وی دی بررای فریل هرای
موزشی مرتي از جزاد کااورزی ،داشتن تعاس تلننی مععولی یا موبایل با کارشناسا جزراد کاراورزی یرا شررکتهرای
خصوصی ،دریافت یا ارسال پیامر مرتي با کارشناسا جزاد کااورزی یا شررکتهرای خصوصری ،اسرتناده از اینترارت و
ایعیل برای باغداری ،مااهده براامههای تلویزیوای در مورد باغداری ااهور ،شنید براامههای رادیویی در مرورد باغرداری
ااهور ،تعداد افراد خااواده ،تحصیالن باغدارا  ،داشتن شغل خارج از باغدارای ،مددکار ترویجی بود و ااهورکار اعواه بود
با متغیر وابسته تصعی پذیرش او وری زمایش خاك هعيستهی مثيت و معنریداری وجرود دارد .ولری برین سرن ،سرابقه
باغداری ،سطح زیر کات اراضی زرالی بی و تصعی پذیرش او وری زمایش خاك هعيستهی مننی و معنریداری وجرود
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دارد .بین متغیرهای شورای روستا ،تعاوایها و تاکلهای دیهر و مااهده براامههای ماهوارهای در مورد باغداری ااهور ،با
متغیر وابسته تصعی پذیرش هعيستهی وجود ادارد .اتایج به تنضیل در جدول  3ورده شده است.
جدول  .5مقدار هعيستهی و سطح معنیداری متغیرهای مستقل و وابسته
متغير وابسته
متغيرهای مستقل

تصميم پذیرش نوآوری آزمایش خاک
مقدار همبستگي

سطح معنيداری

باغدارا اعواه و پیارو معرفیشده از سوی جزاد کااورزی

1/36

1/11

تحصیالن باغدارا

1/36

1/11

دریافت پوستر

1/41

1/11

شنید براامههای رادیویی در مورد باغداری ااهور

1/43

1/11

سن باغدار

-1/43

1/11

دریافت ااریان ،کتاب ،کتابچه ،جزوان ،بروشور مرتي از سوی جزاد کااورزی

1/46

1/11

سابقه باغداری

-1/46

1/11

سطح زیر کات اراضی زارلی بی

-1/61

1/16

دریافت سی دی یا دی وی دی برای فیل های موزشی مرتي از جزاد کااورزی

1/61

1/11

داشتن تعاس تلننی مععولی یا موبایل با کارشناسا جزاد کااورزی یا شرکتهای خصوصی

1/61

1/11

مطالعهی روزاامهها یا مجالن مرتي ارائه شده از سوی جزاد کااورزی

1/67

1/11

1/67

1/11

داشتن شغل خارج از باغدارای

1/67

1/11

مددکاری ترویجی بود

1/63

1/11

استناده از اینترات و ایعیل برای باغداری

1/64

1/11

ااهورکار اعواه بود

1/64

1/11

باغدارا هعسایه و دوستا

1/61

1/11

تعداد افراد خااواده

1/61

1/11

باغدارا با تجربه روستا

1/11

1/11

الضای خااواده

1/17

1/11

مااهده براامههای تلویزیوای در مورد باغداری ااهور

1/13

1/16

شورای روستا

1/11

1/18

مااهده براامههای ماهواره ای در مورد باغداری ااهور

1/11

1/1

تعاوایها و تاکلهای دیهر

1/11

1/11

داشتن شغل خارج از باغدارای

1/67

1/11

مددکاری ترویجی بود

1/63

1/11

استناده از اینترات و ایعیل برای باغداری

1/64

1/11

ااهورکار اعواه بود

1/64

1/11

دریافت یا ارسال پیام

مرتي با کارشناسا جزاد کااورزی یا شرکتهای خصوصی

منابع اطالعاتی تأثيرگذار بر تصميم پذیرش نوآوری آزمایش811 ...
متغيرهای مستقل تأثيرگذار بر تصميم پذیرش نوآوری آزمایش خاک

در تحلیل رگرسیو ماخص گردید که متغیرهای تعاس با باغدارا اعواه ،دریافت پوستر ،شنید براامههای رادیویی
و تحصیالن باغدار بهطور معنیدار و مستقیعی  67درصد از مقدار کل تغییران تصعی پذیرش ااهورکارا را تيیین میکنند
(جدول  ،8جدول .)7
جدول  .6اتایج زمو  Fدر تحلیل رگرسیو متغیرهای مؤثر بر تصعی پذیرش او وری زمایش خاك
مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

سطح معنيداری

رگرسیو

31/718

3

11/178

63/131

1/11

باقیمااده

117/331

638

1/361

کل

131/13

681

Adjusted R Square= 1/67

2

R = 1/61

R=1/36

جدول  .7ضرایب رگرسیوای متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر تصعی پذیرش بر حسب گام زارم
ضریب استاندارد تبيين نشده

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معنيداری

1/11

B

Std.Error

Beta

مقدار ثابت

1/31

1/11

-

18/71

تعاس با باغدارا اعواه و پیارو

1/64

1/11

1/13

6/13

1/14

دریافت پوستر

1/67

1/11

1/11

6/13

1/11

تحصیالن باغدارا

1/11

1/14

1/61

4/18

1/11

شنید براامههای رادیویی

1/13

1/13

1/13

6/34

1/11

نتيجهگيری
اجرای زمایش خاك در باغهای ااهور بهمنظور تغذیهی صحیح و پایدار باغها یکی از اقدامان مزعی است که در یر
دههی اخیر بهلنوا ی او وری به ااهورکارا کاور معرفی شده است .پذیرش و اجرای معکن است بهواسطه دریافت
اطاللان از منابع مختلف باشد ،از این رو هدف این پژوهش سنجش میزا پذیرش او وری زمایش خاك و بررسی منرابع
اطاللاتی تأثیرگذار بر پذیرش این او وری در بین ااهورکارا در شزرستا خرمدره پرداخته شده است.
اقصی که اکثر پژوهشها در بررسی تصعی پژوهش با مواجه هستند ،توجه صرف ازا به مرحله اجررا یرا رفترار در
تصعی پذیرش است که بویژه بهصورن دوتایی (پذیرش/لدم پذیرش) به اهاه شده است؛ به بیراای در فر ینرد تصرعی
او وری ،صرفاً به اجرای او وری بهصورن دو وجزی توجه شده است ،ولی اسيت به اینکه ه اتناقاتی قيرل و بعرد از اجررا
افتاده ،اپرداختهااد .در این پژوهش تصعی او وری در سه مرحله  )1دااش)6 ،قصد و ایت و  )4اجرا/رفتار ،او وری زمرایش
ارزیابی گردیداد .به ليارن دیهر در این پژوهش ایرز هعچرو مطالعران سراميودو ( ،)6117کافلره ( ،)6111میررحیعری و
یزداایا ( )1418تصعی پذیرش بهصورن ی متغیر غیراسعی و بهصورن امتیاز بندی در اظر گرفتره شرده اسرت .اترایج
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بررسی تصعی پذیرش او وری زمایش خاك ااا میدهد که کعتر از ایعی از ااهورکارا زمایش خراك را در براغهرای
خود اجرا کرده ااد .با این وجود ،هنوز  81درصد از کااورزا زمایش خاك را در باغهای خود اجرا اکردهااد .بهطرورکلی در
زمینه ااجام زمایش خاك بیاتر افراد مراحل تصعی دااش و قصد و ایت را طی اعودهااد ولی در مرحله اجرا هنروز بیارتر
افراد این مرحله را طی اکرده ااد .از دالیل لدم تعایل و اجرای زمایش خاك در باغها توس ااهورکارا به کو برود
اادازه ی باغ خود و گرا بود ااجام زمایش خاك در باغ های خود اشراره شرده اسرت .بنرابراین از طریرق ارائره خردمان
یارااهای و رایها زمایش خاك در باغها میتوا ااهیزهی ااجام این او وری را در باغها باال برد تا ااهورکارا بره مرحلره
رفتار در این زمینه برسند .افرادی ه که از ضرورن ااجام زمایش خاك در باغهای خود گاهی اداراد میتروا از طریرق
اطالع رساای به صورنهای مختلف به مرحله دااش تصعی پذیرش برسند.
اتایج حاصل از تحلیل رگرسیو ایز ااا می دهد که ااهورکاراای که استناده بیاتری از منرابع اطاللراتی غیررسرعی
درو روستا (تعاس با باغدارا اعواه) و منابع اطاللاتی اايوهی (شنید براامه هرای رادیرویی ،دریافرت پوسرتر) دارارد ،از
وضعیت تصعی او وری زمایش خاك باالتری برخورداراد که با توجه به اینکه بریش از  13درصرد افرراد از ایرن ارو وری
اطالع داراد ،این ارتياط بیاتر به باالتر بود قصد و ایت اجرا در ینده و اجرا در حال حاضر مربوط میشود .این اترایج برا
یافته های رحعا و هعکارا ()6114؛ لنرد و فابنرو ( )6118در ی راستا است .در واقع لالوه بر مداخلهگری هرای میرا
فردی ،دیهر منابع اطاللان میا فردی و منابع اايوهی لوامل مزعی در این زمینه برهشرعار مری روارد کره الزم اسرت در
براامهها مورد توجه قرار گیراد.
هعچنین اتایج ااا میدهد که باغداراای که تحصیالن باالتری داراد میزا پذیرش او وری در بین ازا بیاتر اسرت
که با یافتههای موسوی و زرالت کیش ( )1411در ی راستا است .این یافته میتوااد ااا دهندهی دسترسی بزتر دااش-
موختها بهمنابع اطاللاتی مکتوب مرتي با ااهورکاری باشد یا اینگواه تنسیر شود که ها بهواسطهی سواد خود تعامل
بیاتری با کارشناسا مرتي داراد .لذا پیانزاد می شود که با به کارگیری امکااان سواد موزی تابعی با تأکید برر داارش و
مزارنهای کاربردی ااهورکاری در مناطق روستایی کع اعود .بنابراین بهطورکلی میتوا گنت مداخلرهگرری تررویج و
سیاستهای اصالح و بزيود باغان اه تنزا از طریق فراه اعود خدمان یارااهای یا رایها زمرایش خراك بره براغدارا
خرده پا ،بلکه با فراه اعود اطاللان از طریق رسااههای میا فردی و اايوهی غیررسعی و رسعی هعچو رسااه هاس
اپی ،رایو و تلویزیو  ،هعچنین باغدارا پیارو ورهيرا فنی محلی به تسزیل پذیرش این او وری کع اعایند .در تزیه
محتوای مطالب و رهیافتهای مداخله گری الزم است به سطوح تحصیالن مخاطيا توجه شرود ترا هعره کاراورزا در
تعامی سطوح بتوااند از خدمان و براامهها استناده اعایند.
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Abstract
Testing soil is recognized to be an important practice for sustainable use of nutrients, which has been
introduced to Iranian grape farmers as an innovation for over a decade. Its adoption and utilization may be
influenced by receiving information from different sources. This study is performed to introduce these
information sources that may influence the adoption of soil testing innovation by grape farmers. Using a survey,
a sample of 260 out of 3942 grape farmers of the Khorramdarreh Township was selected using a stratified
sampling technique and data was collected by structured interviews using a questionnaire. The content and face
validity of the questionnaire was discussed and reviewed by a panel of experts consisting of university staff and
agricultural professionals. Its reliability was also assessed through a pilot study and its main constructs were
approved to be reliable using the Cronbach’s alpha test (measures between 0.71 and 0.84). Less than half of the
grape farmers conducted soil testing in their vineyards. A regression analysis showed that variables such as
contact of the farmers with model grape producers, Poster Received, publications and listening to radio
programs and farmers’ education have a significant positive impact on soil testing innovation adoption.
Therefore, both interpersonal and mass media can have a positive effect on farmers to adopt this innovation.
Keywords: Soil testing, Grape farmers, Adoption Decision, Khoramdareh, Information sources.
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