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چکیده
معموالً ورود هر نوآوری در یک نظام اجتماعی با موانع و محدودیتهای مختلفی روبرو شده و نمیتوان انتظار داشت که
الزاماً با پذیرش و استفاده سریع همراه گردد .لذا شناخت سازههای مؤثر بر پذیرش هر نوآوری ،تأثیر به سزایی در تسریع روند آن
نوآوری و نوآوریهای مشابه دارد .بر این اساس ،هدف از مطالعه حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت گلرنگ (بهعنوان یک
نوآوری) در دهستان بند امیر منطقه زرقان استان فارس بود .مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهبندیشده انجام گرفت .اطالعات موردنیاز به لحاظ نسبت بین دو جمعیت ،از  64نفر پذیرنده کشت گلرنگ و  36نفر
نپذیرنده ،جمعآوری شد .ابزار جمعآوری داده پرسشنامه بود که روایی صوری آن بر اساس نظرات متخصصان تائید شد .ضریب
آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه باالتر از  0/71به دست آمد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSV22مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد؛ مهمترین تفاوت بین پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ سن ،تجربه کشاورزی
و میزان وام دریافتی میباشد .همچنین ،دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این بود که تابع تحلیل تشخیصی میتواند با دقت و
مطلوبیتی باال ،کشاورزان پذیرنده کشت گلرنگ را از نپذیرندگان طبقهبندی نماید .از مجموع متغیرهای که وارد مدل تشخیصی
شدند متغیر میزان آگاهی ،متغیرهای میزان وام دریافتی ،عوامل ارتباطی ،میزان کل اراضی سطح زیر کشت و سطح تحصیالت،
مهمترین متغیر متمایزکننده دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ بودند .بعالوه ،نتایج بررسی ویژگیهای محصول گلرنگ
نشان داد بر اساس دیدگاه کشاورزان ،این محصول بهطورکلی از وضعیت مطلوبی برخوردار است بهنحویکه درک پاسخگویان
از مزیت نسبی آن ،در وضعیت باالتر از حد متوسط ،ازلحاظ سازگاری در وضعیت باال ،ازلحاظ پیچیدگی تقریباً پایین ،ازنظر
آزمونپذیری دارای قابلیت آزمون متوسط به باال و ازنظر قابلیت رؤیت نیز دارای قابلیت رؤیت متوسط به باالیی میباشد.
واژههای کلیدی :پذیرش نوآوری ،گیاه گلرنگ ،دهستان بند امیر ،تحلیل تشخیصی.
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مقدمه
آب یک منبع اساسی و استراتژیک است که تحت تأثیر
فعالیتهای انسانی و تغییرات آبوهوا ،فشار بر منابع آب
جهانی در حال افزایش میباشدChen et al., 2017;(.
)Murray et al., 2012
کمبود آب یک مشکل جدی جهانی است که اغلب
اولین عامل محدودکننده برای تولید گیاهان زراعی در
شرایط خشک و نیمهخشک محسوب میگردد(Reddy et
al., 2004; Xiong et al., 2002; Hussain et al.,
 )2004که این امر میتواند تهدید جدی برای معیشت
جوامع کشاورزی باشد ( )Alam, 2015و با توجه به
اینکه كشور ايران دریکی از خشکترين مناطق جهان
قرارگرفته و کمبود آب از مهمترين موانع درروند توسعه
كشاورزي آن به شمار ميرود (رضایی و همکاران.)1389 ،
یکی از بهترین راهکارها جهت افزایش سطح زیر کشت
مناطق خشک و نیمهخشک ایران استفاده از گیاهان مقاوم
به خشکی است.
گیاه گلرنگ یک گیاه دانه روغنی است که یکساله
بوده و با توجه به ریشههای عمودی میتواند تنشهای
محیطی همچون شوری و کمآبی را تحمل کند
(Lovelli et al., 2007; Bassil & Kaffka,
 .)2002این گیاه زراعی سازگاری خوبی با مناطق خشک
و نیمهخشک دارد و در سطح وسیعی از جهان کشت
میشود Nasr et al., 1978; Mihaela et al.,
 .))2013; Derakhshan et al., 2014قدمتی 4000
ساله داشته و بومی قسمتهایی از آسیا ،آفریقا و خاورمیانه
است (عرب احمدی و همکاران1393 ،؛ تدین.)1390 ،
ایران نیز ازلحاظ ذخاير ژنتيكي اين گياه يكي از
غنيترين مناطق جهان به شمار ميرود و ارقام گلرنگ
موجود در کشور از تنوع و پتانسیل خوبی برخوردار است
(توکلی و همکاران1390 ،؛ حقیقتی ملکی و همکاران،
.)1393
گلرنگ بعد از سویا ،بادامزمینی ،کلزا ،آفتابگردان،
کنجد ،بزرک و کرچک هشتمین گیاه دانه روغنی مهم
در دنیا به شمار میرود ()Sangman et al., 2005
و در نقاط مختلف دنیا برای تولید روغن ،چاشنی ،ادویه
غذاها ،تغذیه پرندگان (تدین1390 ،؛ میرزاخانی1391 ،؛
بایبوردی و نورقلی پور1394 ،؛(Pourghasemian
 ،)et al., 2013مصارف دارویی ،رنگرزی منسوجات
(Derakhshan et al., 2014; De Figueiredo
 ( et al., 2012سوختهای زیستیMihaela et al.,
 )2013; Derakhshan et al., 2014غیره کشت
میشود .امروزه هدف اصلي كشت گلرنگ ،استخراج روغن
از دانه آن میباشد و روغن آن با مصارف مختلف از کیفیت
باالیی برخوردار است (توکلی و همکاران1390 ،؛ باقری و
همکاران.)1385 ،
مقدار تولید دانه گلرنگ در جهان طی سالهای اخیر
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یکمیلیون تن برآورد شده است و درصد روغن دانه گلرنگ
در شرایط مساعد تا  45درصد نیز میرسد (عزیزآبادی و
همکاران.)1393 ،
بومی بودن این گیاه و سازگاری آن با شرایط اقلیمی
ایران ازجمله امتیازات گیاه گلرنگ بهمنظور کشت در
کشور محسوب شده و میتواند در تأمین دانههای روغنی
موردنیاز ،نقش مؤثری داشته باشد (مصطفائی و همکاران،
 )1393و با توجه به اینکه استفاده مؤثر از آب در
کشاورزی یکی از مهمترین اولویتها در جهان بهخصوص
در مناطق خشک و نیمهخشک به شمار میرود (زارع حقی
و همکاران ،)1394 ،گلرنگ بهعنوان يك گياه مقاوم به
تنش شوري و خشكي و با داشتن تيپهاي بهاره و پاييزه،
از آينده نويدبخشي برخوردار است (پاسبان اسالم.)1390 ،
تاکنون تحقیقات کمی در زمینه نشر گیاهان غیر اصلی
ازجمله گلرنگ در تأمین نیاز غذایی بشر و مخصوصاً در
دیمزارهای ایران انجامگرفته است و یافتههای تحقیقاتی
اندکی در مورد این گیاهان وجود دارد (شهبازی دورباش
و همکاران.)1390 ،
بخش زرقان از قطبهای کشاورزی استان فارس است
که اخیرا ً کشت گلرنگ در آن افزایشیافته و عده زیادی آن
را پذیرفتهاند ولی درعینحال ،هنوز هم کشاورزان زیادی
وجود دارند که این نوآوری را همچنان نپذیرفتهاند .در این
مطالعه تالش بر این است که عوامل تأثیرگذار بر پذیرش
کشت گلرنگ از طرف کشاورزان بررسی شود تا با شناخت
صحیح این عوامل ،توسعه کشت گلرنگ در مسیر صحیحی
قرار گیرد.
در زمینه پذیرش نوآوریهای کشاورزی مطالعات
گستردهای انجامشده است که در این قسمت بهطور خالصه
به نتایج برخی از آنها اشاره میگردد .به عقیدهی (راجرز و
شوميکر )1376 ،نوآوري ميتواند ايده ،شيوه و يا شیء تازه
و بکري باشد يا اینکه تازه جلوه کند.
برخالف اسم ظاهري نوآوري؛ نيازي نيست که نوآوري
يک ايده بسيار تازه باشد ،بلکه کافي است که ايده ،شيوه
يا شیء باشد که از ديدگاه افرادي که آن را ميپذيرند
تازه و نو جلوه کند ،همچنین پنج ويژگي :مزيت نسبي،
سازگاري ،پيچيدگي ،آزمونپذيري و قابلیت رؤیت ،فرد را
جهت پذيرش نوآوري تشويق مینماید.
مطالعهی بقایی و آسودار ( )1386رابطه نوآوری در
کشاورزی منطقه زرقان استان فارس با استفاده از توسعه
ماشینهای کشاورزی بود.
در این تحقیق استفاده از بذرکار مرکب بهعنوان یک
نوآوری در منطقه و عوامل مؤثر در پذیرش این دستگاه
موردبررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که در
شهرستان زرقان میزان استقبال از این دستگاه عالی و
ازنظر سازگاری و کارآمد بودن نزدیک به  82درصد
کشاورزان منطقه از بذرکار مرکب استفاده کردهاند.
کرمی و همکاران ( )1385در پژوهشی که بهمنظور
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شناسایی ویژگیهای پذیرندگان و نپذیرندگان کشت توأم
برنج و ماهی در استان فارس انجام دادهاند به این نتیجه
دست یافتند که تفاوت پذيرندگان و نپذيرندگان كشت
توأم ،دسترسي به اطالعات آبزيپروري در بين آنان است
كه در پذيرندگان بهمراتب بيشتر از نپذيرندگان است و
ازنظر زمان آگاهی از نوآوری تفاوتی بین دو گروه وجود
ندارد.
همچنین پذیرندگان دارای سطح باالتری از دانش
تغذیه ،مدیریت و صید ماهی هستند .بهعالوه دو گروه
معتقدند که کشت توأم برنج و ماهی دارای مزایا ،پیچیدگی
اندک و سازگاری باالیی است.
بر اساس نتایج پژوهشی از باقری و جوادی ()1394
که باهدف بررسی عوامل مؤثر در پذیرش بذر ریز غده
سیبزمینی در استان اردبیل انجامشده بود ،نتایج پژوهش
نشان داد که عملکرد بیشتر در واحد سطح مهمترین دلیل
پذیرش بذر ریز غده بوده و در مقابل باال بودن قیمت بذر،
نداشتن اطالعات کافی در مورد کشت و کار ریز غده به
ترتیب از مهمترین دالیل عدم پذیرش آن بوده است.
بر اساس این نتایج ،از میان ویژگیهاي واحدهاي
کشاورزي ،تعداد قطعات اراضی ملکی دارای تأثیر منفی
ولی اندازه زمین ملکی و سطح زیر کشت سیبزمینی
ملکی دارای تأثیر مثبت و معنیداري بر پذیرش بودند.
از میان ویژگیهاي فردي ،تحصیالت و تعداد افراد باسواد
خانواده ،داراي تأثیر مثبت ولی سن و تجربه کشاورزی
دارای تأثیر منفی معنیداري بر پذیرش بودند.
همچنین یافتههای مظهری و پارسا پور ()1390
باهدف بررسی عوامل مؤثر در پذیرش کشت کلزا در استان
خراسان رضوی حاکی از آن است که متغیرهای سطح زیر
کشت آبی ،میزان استفاده از توصیههای مروجان ،ارتباط
با کشاورزان کلزا کار ،تأثیر کشت کلزا بر عملکرد غالت و
سطح درآمد کشاورزان دارای رابطه مثبت و معناداری با
کشت کلزا میباشند.
بخشوده ( )1387نیز در تحقیق خود که باهدف بررسی
عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در استان
اصفهان از طریق مدل الجیت انجام داده بود عنوان کرد
که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات زمین تأثیر
منفی و اندازه مزرعه ،سواد ،شغل کشاورز ،شیب زمین،
ناهمگون بودن خاک ،محدودیت متوسط آب و محدودیت
فصلی آب و گرفتن وام بر پذیرش آبیاری بارانی تأثیر مثبت
داشتند.
همچنین متغیرهای سن کشاورز ،نوع بهرهبرداری از
زمین ،رسی و شنی بودن خاک ،محدودیت باالی آب و
دسترسی به کارگر تأثیر معنیداری بر پذیرش آبیاری
بارانی نداشتند.
نتایج مطالعه ( .Toorminaee et al )2017باهدف
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت دوگانه در شمال ایران
نشان داد که پذیرندگان کشت دوگانه نگرش مثبتتری

نسبت به انجام کشت دوم داشته ،سطح مشارکت اجتماعی
و همکاری آنها با دیگر کشاورزان باالتر بوده ،استفاده
بیشتری از ابزار ارتباطی دارند و درآمد حاصل از برنج در
آنها بیشتر است.
همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب نگرش کشاورزان
نسبت به محصوالت دوگانه ،حضور در کالسهای آموزشی
و تجربه کشاورزی بیشترین نقش را در پذیرش داشته است.
نتایج پژوهش ( khonje et al )2015در زمینه
عوامل مؤثر بر پذیرش واریتههای اصالحشده ذرت در زامبیا
نشان داد که عواملی مانند آموزش ،عضویت در گروهها و
تشکالت اجتماعی ،دسترسی به نشریات ترویجی ،آگاهی از
بازار ،تعداد اعضای خانوار و مالکیت دام رابطه معنیداری
با پذیرش ارقام اصالحشده ذرت دارد.
( Jamal et al. (2014در پژوهش خود باهدف
بررسی عوامل مؤثر در پذیرش کشت برنج معطر در مالزی
به این نتیجه دست یافتند که عواملی مانند ویژگیهای
نوآوری (عملکرد باال ،شیوههای کشت مشابه با برنج
طبیعی ،مقاومت در برابر آفات و غیره) ،منابع سرمایهای
مانند (دسترسی به اعتبارات ،نیروی کار و زمین) ،خدمات
ترویجی ،تأثیرات اجتماعی ،عوامل نهادی در پذیرش کشت
برنج معطر تأثیر داشته است.
به عقیده ( )Walter 2013از بین عوامل اجتماعی
و اقتصادی مؤثر بر پذیرش کشت سیر ارگانیک متغیرهای
مشارکت اجتماعی ،تأثیر کالسهای آموزشی -ترویجی و
حمایت مالی دولت بیشترین نقش را در پذیرش کشت سیر
ارگانیک داشته است.
( )Saka et al. 2005در بررسی پذیرش واریتههای
اصالحشده برنج در میان کشاورزان خرده پای جنوب غرب
نیجریه به این نتیجه دست یافتند که مالکیت اراضی ،تعداد
تماسهای ترویجی و سطح زیر کشت تأثیر معنیداری در
پذیرش ارقام اصالحشده داشته است در حالیکه بین دو
گروه پذیرنده و نپذیرنده ازنظر جنسیت ،نوع نظام زراعی و
عضویت در انجمنها تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتایج تحقیق ( Joshi & Pandy )2005در زمینه
عوامل مؤثر بر پذیرش ارقام جدید برنج در نپال حاکی از
آن است که سطح تحصیالت ،میزان تجربه و ارتباط با
ترویج تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش ارقام جدید دارد
درحالیکه اندازه مزرعه ،دفع آفات و وقوع خشکسالی تأثیر
معناداری بر پذیرش ندارد.
( .Iqbal et al )1999در پژوهش خود باهدف بررسی
عوامل مؤثر در پذیرش ذرت هیبرید در پنجاب پاکستان
به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای تحصیالت ،اندازه
مزرعه و تجربه کشت ذرت دارای تأثیر مثبت و معنیداری
بر پذیرش ارقام ذرت هیبرید نداشتند ،درصورتیکه سن
کشاورزان تأثیر معنیداری در میزان پذیرش داشتهاند.
همچنین نگاره  ،1نشاندهنده چارچوب مفهومی پژوهش
است.
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نگاره  .1چارچوب مفهومی پژوهش

اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در پذیرش نوآوریها :مورد کشت گلرنگ است و دستیابی به هدف کلی مذکور
مستلزم دستیابی به اهداف اختصاصی زیر است:
ـ مقایسه پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ ازنظر متغیرهای موردمطالعه.
ـ بررسی تأثیر عوامل مربوط به کشاورزان (از قبیل عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل ارتباطی ،رضایت شغلی و آگاهی)
در پذیرش کشت گلرنگ.
ـ بررسی ویژگیهای محصول گلرنگ (از قبیل مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،قابلیت رؤیت و آزمونپذیری) بهعنوان
نوآوری از دیدگاه گلرنگ کاران.
روش پژوهش
روش تحقیق مورداستفاده در این مطالعه از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهبندیشده استفادهشده است .دو گروه کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ دوطبقه موردنظر بودهاند .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه کشاورزان دهستان بند امیر واقع در استان فارس بودند که شش روستا از آن ( )N =615که شامل افراد
پذیرنده و نپذیرنده بود انتخاب گردید.
در روستاهای منتخب نیز بهتناسب جمعیت ،کشاورزان نمونه با توجه به نسبت پذیرنده و نپذیرنده بهطور تصادفی انتخاب
شدند .حجم نمونه بر اساس جدول بارتلت  100نفر ( t=1/96و  )α=0/05تعیین شد که  64نفر از آن شامل پذیرندگان کشت
گلرنگ و  36نفر نپذیرنده کشت گلرنگ است.
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه بوده است .پرسشنامه از سه بخش تشکیلشده که در بخش اول به سنجش عوامل مربوط
به کشاورزان شامل :عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل ارتباطی ،رضایت شغلی و آگاهی با استفاده از مقیاس چند درجهای
(طیف لیکرت) اختصاصیافته است و بخش دوم نیز به عوامل مربوط به محصول بهعنوان یک نوآوری شامل :مزیت نسبی،
سازگاری ،پیچیدگی ،آزمونپذیری ،قابلیت رؤیت با استفاده از مقیاس چند درجهای (طیف لیکرت) تخصیص یافت و بخش سوم
پرسشنامه مربوط به ویژگی جمعیت شناختی و حرفهای کشاورزان (از قبیل سن ،تحصیالت ،تجربه کشاورزی و غیره) بود .به
منظور تأیید روایی صوری ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از متخصصان در زمینه کشت گلرنگ قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان
اصالحات الزم اعمال گردید و سپس با انجام یک مطالعه راهنما ،با تکمیل  30پرسشنامه از افراد خارج از نمونه آماری از ضریب
آلفا برای به دست آوردن میزان پایایی شاخصهای تحقیق استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه
باالتر از  0/71به دست آمد.
نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه در جدول 1آورده شده است .دادههای گردآوریشده
با استفاده از نرمافزار  SPSSV22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از برخی روشهای آمار توصیفی
(نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (نظیر مقایسه میانگین ،تحلیل تشخیصی ،ضریب همبستگی و غیره)
استفاده شد.
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جدول .1نتایج حاصل از آزمون ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ ()α

عوامل اقتصادی

6

0/71

عوامل اجتماعی

16

0/83

عوامل ارتباطی

10

0/88

رضایت شغلی

6

0/77

آگاهی

6

0/97

مزیت نسبی

16

0/78

سازگاری

4

0/72

پیچیدگی

8

0/90

آزمونپذیری

5

0/94

قابلیت رؤیت

7

0/74

یافتهها

مقایسه ویژگیهای کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ

با توجه به جدول  ،2نتایج حاصل از مقایسه میانگینها بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ گویای این است که
نپذیرندگان کشت گلرنگ نسبت به پذیرندگان دارای سن باالتر (به ترتیب  50/13و  )45/48و تجربه کشاورزی (به ترتیب 29/36
و  )26/04بیشتری هستند .درحالیکه پذیرندگان کشت گلرنگ ازلحاظ میزان آگاهی (به ترتیب  4/8و  )2/9در مورد گلرنگ و
وام دریافتی (به ترتیب  228671875/0و  )32036685/32در سطح باالتری قرار دارند.
جدول  .2مقایسه میانگین بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ

ویژگیها

نپذیرندگان

پذیرندگان

T

Sig
0450/

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سن

4845/

4810/

1350/

9512/

841-/

تحصیالت

237/

323/

625/

433/

262/

790/

تعداد افراد خانوار

074/

41/

723/

31/

21/

230/

تجربه کشاورزی

0426/

0912/

3629/

4616/

051-/

010/

درآمد ماهیانه از منبع کشاورزی

5604166

706410561/

6347222

95531281/

50-/

470/

درآمد ماهیانه از منبع غیر کشاورزی

371078431/

282331035/

331583333/

113129354/

860-/

340/

وام دریافتی

0228671875/

7581380569/

7812777777/

3232036685/

962/

0000/

میزان کل اراضی سطح زیر کشت

6812/

7314/

607/

897/

891/

090/

فاصله تا مرکز خدمات

0723/

976/

5823/

906/

340-/

980/

عوامل اقتصادی

423/

790/

093/

770/

022/

720/
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عوامل اجتماعی

923/

570/

783/

630/

151/

180/

عوامل ارتباطی

543/

830/

822/

980/

883/

170/

رضایت شغلی

933/

950/

723/

780/

131/

060/

آگاهی

84/

910/

92/

211/

18/

030/

همچنین با توجه به جدول  ،3مهمترین منبع کسب اطالعات گلرنگ کاران در زمینه پذیرش کشت گلرنگ با بیشترین فراوانی
سایر کشاورزان و پسازآن کالس ترویجی است.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منابع کسب اطالعات جهت پذیرش کشت گلرنگ

نام منبع اطالعات

سایر کشاورزان

کالس ترویجی

اینترنت

رادیو و تلویزیون

مهندسین ناظر

رادیو و تلویزیون و سایر کشاورزان

کالس ترویجی و سایر کشاورزان

مهندسین ناظر ،کالس ترویجی و سایر کشاورزان

مهندسین ناظر و سایر کشاورزان

فراوانی

37

15

1

2

1

1

3

2

2

نتایج حاصل از پیشبینی پذیرش کشت گلرنگ در بین پذیرندگان و نپذیرندگان با استفاده از تحلیل تشخیصی
در این پژوهش بهمنظور طبقهبندی کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ از تحلیل تشخیصی استفاده گردیده است.
متغیرهای تابع تشخیصی عبارتاند از :سن ( ،)X1سطح سواد ( ،)X2تعداد افراد خانوار ( ،)X3تجربه کشاورزی ( ،)X4درآمد
کشاورزی ( ،)X5درآمد غیر کشاورزی ( ،)X6میزان کل اراضی سطح زیر کشت ( ،)X7میزان وام دریافتی ( ،)X8فاصله تا
مرکز خدمات ( ،)X9عوامل اقتصادی ( ،)X10عوامل اجتماعی( ، )X11عوامل ارتباطی( ، )X12رضایت شغلی( )X13و آگاهی
( )X14که برای ارزیابی پیشبینی پذیرش کشت گلرنگ وارد تحلیل تشخیصی شدهاند.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون و تحلیل تابع تشخیصی در بین پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ در بین کشاورزان
دهستان بند امیر در جدول  4و مقدار  Wilk lambdaو سطح معناداری آن میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بین دو گروه
پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ به لحاظ آماری معنادار است ()wilk lambda=0.361 , sig=0.000
تابع استانداردشده تشخیصی که میتواند این دو گروه را از هم متمایز نماید به شرح زیر است:
D=-0.310 X1 + 0.544 X2 +0.333 X3 + 0.072 X4 – 0.524 X5 – 0.596 X6 + 0.300 X7 + 0.246
X8 – 0.132 X9 + 0.394 X10 – 0.366 X11 + 0.038 X12 – 0.351 X13 + 1.047 X14
بهمنظور تعیین میزان همخوانی بین نمرات تشخیصی بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده اقدام به محاسبه رابطه همبستگی
کانونیکال گردید .همچنین ضریب همبستگی کانونیکال برابر با  ./79است .مقدار این ضریب نشان میدهد که بین متغیر گروه و
نمره تشخیصی همبستگی قوی وجود دارد .همچنین مقدار شاخص Eigenvalueکه معرف نسبت مجموع مربعات تفاوت نمرات
تشخیصی بین گروهها به مجموع مربعات تفاوت نمرات تشخیصی درون گروهها است برابر 1/76به دست آمد.
نتایج حاصل از این جدول ،همبستگی متغیرهای مدل تلفیقی با تابع ممیزی را نشان میدهد .با توجه به این یافتهها،
متغیر آگاهی ( )X14دارای بیشترین همبستگی با تابع ممیزی است ( .)r =0-/64درواقع متغیر میزان آگاهی مهمترین متغیر
متمایزکننده دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کشت گلرنگ است .پسازآن متغیرهای میزان وام دریافتی ( ،)X8عوامل ارتباطی
( ،)X12میزان کل اراضی سطح زیر کشت ( ،)X7سطح سواد ( )X2به ترتیب با همبستگیهای  0-/28 ، 0-/37 ، 0-/38و
 0-/26در ردههای بعد قرار میگیرند.
از سویی دیگر ویژگیهای مختلف دو گروه پذیرنده و نپذیرنده ،با یکدیگر مقایسه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود
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دو گروه ازنظر سن ( )X1دارای تفاوت معنیداری میباشند ( )P = 0/02و پذیرندگان کشت گلرنگ ( ) = 45/60در مقایسه با
نپذیرندگان ( ) = 50/61جوانتر بوده و تجربه کشاورزی ( )X4آنها ( ) = 25/95کمتر از نپذیرندگان ( ) = 30/09است که
این تفاوت ازنظر آماری معنیدار میباشد ( )P = 0/002همچنین این دو گروه ازنظر میزان وام دریافتی( )X8با یکدیگر تفاوت
معناداری دارند ( )P = 0/001و پذیرندگان ( ) = 213985507/2نسبت به نپذیرندگان ( ) = 10645161/29به اعتبارات و وام
بیشتری دسترسی دارند .یافتههای مربوط به بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل واردشده در مدل تشخیصی نیز
نشان میدهد که بین متغیر سن باتجربه کشاورزی ( )r =0/72و متغیر عوامل اجتماعی با متغیرهای عوامل ارتباطی ()r =0/67
همبستگی زیادی وجود دارد .همچنین بین متغیر سن با سطح سواد ( ،)r =0-/42متغیر سطح سواد باتجربه کشاورزی (=0-/42
 ،)rمتغیر تعداد افراد خانوار با درآمد کشاورزی ( )r=0/42و متغیرهای عوامل اقتصادی با متغیرهای عوامل اجتماعی (،)r=0/43
عوامل ارتباطی ( ،)r=0/43رضایت شغلی ( )r=0/44و متغیر عوامل اجتماعی با رضایت شغلی ( )r=0/47و متغیر عامل ارتباطی با
متغیرهای رضایت شغلی ( )r=0/57و آگاهی ( )r=0/55همبستگی متوسطی وجود دارد.
جدول  .4نتایج حاصل از متغیرهای مدل تشخیصی در بین پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ

 = X1سن (سال)  = X2سطح سواد (سال)  = X3تعداد افراد خانوار  = X4تجربه کشاورزی (سال)
 = X5درآمد کشاورزی (ریال)  = X6درآمد غیر کشاورزی (ریال)  = X7میزان کل اراضی سطح زیر کشت (هکتار)
 = X8میزان وام دریافتی (ریال)  = X9فاصله تا مرکز خدمات (کیلومتر)  = X10عوامل اقتصادی (دامنه شاخص )0-36
 = X11عوامل اجتماعی (دامنه شاخص  = X12 )0-90عوامل ارتباطی (دامنه شاخص )0-60
 = X13رضایت شغلی (دامنه شاخص  = X14 )0-42آگاهی (دامنه شاخص )0-36
با توجه به جدول  ،5درصد صحت گروهبندی حاصل از تحلیل تشخیصی نشان میدهد که تابع تحلیل تشخیصی توانسته است
 95درصد از کشاورزان را بهصورت صحیح طبقهبندی نماید و در گروههای واقعی قرار دهد.
جدول  .5نتایج گروهبندی حاصل از مدل تشخیصی در بین پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ
نمونه (تعداد ،درصد)

گروه

پیشبینی عضویت در گروه
پذیرنده

نپذیرنده

64

پذیرنده

64

0

36

نپذیرنده

5

31

100

پذیرنده

100

0

100

نپذیرنده

13/6

86/1

درصد صحت گروهبندی = 95
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ویژگیهای مربوط به محصول گلرنگ
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،6ازنظر گلرنگ
کاران دهستان بند امیر این محصول بهطورکلی از وضعیت
مطلوبی برخوردار است بهطوریکه مزیت نسبی آن () =3/89
در وضعیت باالتر از حد متوسط قرار دارد و ازلحاظ سازگاری
( ) =4/30در وضعیت باالیی قرار دارد ،ازلحاظ پیچیدگی
( ) =1/83تقریباً پایین و ازنظر آزمونپذیری ( ) =3/53دارای
قابلیت آزمون باال و ازنظر قابلیت رؤیت ( ) =3/77نیز دارای
قابلیت رؤیت متوسط به باالیی است.
جدول  .6نتایج حاصل از اولویتبندی ویژگیهای گلرنگ
ردیف

متغیر

تعداد گویه

میانگین

انحراف معیار

1

مزیت نسبی

16

3/89

0/35

2

سازگاری

4

4/30

0/48

3

پیچیدگی

8

1/83

0/52

4

آزمونپذیری

5

3/53

0/74

5

قابلیت روئیت

7

3/77

0/44

ال مخالفم تا  =5کام ً
*دامنه میانگینها بین  =1کام ً
ال موافقم است

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان پذیرنده کشت گلرنگ
جوانتر بوده و دارای تجربه کشاورزی پایینتری هستند
که با یافتههای بهدستآمده از باقری و جوادی (،)1394
همخوانی دارد و با مطالعات Joshi & Pandy (2005)،
 )Toorminaee et al. (2017مغایرت دارد .همچنین
نتایج نشان داد که کشاورزان پذیرنده کشت گلرنگ نسبت به
نپذیرندگان آگاهی بیشتری نسبت به کشت گلرنگ داشتند که
با نتایج بهدستآمده از مطالعات کرمی و همکاران (،)1385
جهاننما ( ،)1380باقری و ملک محمدی ( ،)1384ابراهیمی
و کرمی ( )1378همخوانی دارد .ازنظر میزان وام دریافتی نیز
پذیرندگان نسبت به نپذیرندگان به وام بیشتری دسترسی
داشتند که با یافتههای بخشوده ( ،)1387کرمی و همکاران
( )1385همخوانی دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که
مهمترین منبع کسب اطالعات پذیرندگان با بیشترین فراوانی
سایر کشاورزان است که با یافتههای باقری و جوادی ()1394
همخوانی دارد.
نتایج تحلیل تشخیصی نیز گویای این بود که میزان کل
اراضی سطح زیر کشت با میزان پذیرش رابطه معنیدار دارد
و در پذیرندگان بیشتر از نپذیرندگان است که با یافتههای
کشاورز و همکاران ( )1389وSaka et al. (2005) Iqbal
 ;)et al. (1999همخوانی دارد و با یافتههای & Joshi
 )Pandy (2005مغایرت دارد.
درنهایت نتایج مربوط به ویژگیهای محصول گلرنگ نیز
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نشان داد که ازنظر گلرنگکاران این محصول دارای سازگاری
باالیی است که با یافتههای کرمی و همکاران ( ،)1385بقایی
و آسودار ( )1386همخوانی دارد .همچنین این محصول دارای
پیچیدگی اندک و مزیت نسبی باالیی است که با نتایج مطالعه
کرمی و همکاران ( )Jamal et al. (2014 ،)1385مطابقت
دارد .از سویی دیگر ،این محصول دارای قابلیت رؤیت متوسط
به باال و آزمونپذیری باالیی است.
پیشنهادها
 با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش مهمترین تفاوتبین پذیرندگان و نپذیرندگان کشت گلرنگ میزان آگاهی آنها
در زمینه کشت گلرنگ است که در پذیرندگان بهمراتب باالتر از
نپذیرندگان کشت گلرنگ است و پذیرندگان توانستهاند دانش
بیشتری در زمینه کشت گلرنگ به دست آورند .لذا توصیه
میشود که کالسهای توجیهی در سطح گسترده برگزار گردد
تا کشاورزان مختلف با ویژگیهای متفاوت بتوانند دسترسی
مطلوبی به اطالعات در زمینه کشت گلرنگ به دست آورند.
 با توجه به اینکه شرکت در کالسهای ترویجی بر میزانپذیرش کشت گلرنگ مؤثر است ،لذا توصیه میشود کالسها
و دورههای ترویجی مرتبط با محصول گلرنگ مانند (مزایای
کشت گلرنگ ،تهیه بذر ،مراحل کاشت ،بازاریابی و بازار رسانی
آن و غیره) برای کشاورزان برگزار گردد.
 با توجه به تعامالت بین فردی در فرآیند نشر ،پذیرش وتوسعه نوآوریها و با توجه به اینکه سایر کشاورزان ،مهمترین
منبع اطالعاتی کشاورزان جهت پذیرش کشت گلرنگ است
لذا پیشنهاد میگردد ،در طراحی فعالیتهای ترویجی توجه
گستردهای به رهیافتهای مبتنی بر آموزشهای بین فردی و
کشاورز به کشاورز مانند (رهیافت ترویج کشاورزی مشارکتی،
رهیافت آموزش و دیدار و غیره) مبذول شود.
 حمایت دولت از گلرنگکاران از طریق اختصاص بذریارانهای و سیاستهای حمایتی دیگر نظیر پرداخت وام و اعالم
قیمت خرید تضمینی میتواند به توسعه کشت گلرنگ کمک
کند.
 با توجه به تأثیر مثبت و معنیدار دریافت وامهایکشاورزی بر پذیرش کشت گلرنگ پیشنهاد میشود که شرایط
دریافت وامهای کشاورزی را به لحاظ مشکالت گرفتن وامها و
همچنین وثیقه باالی آنها اصالح نمایند.
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