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چکیده
یکی از رویکردهاي وزارت جهاد کشاورزي جهت مقابله با چالشهاي بخش ،توسعه کشاورزي حفاظتی با هدف
دستیابی به تولید پایدار و مدیریت پایدار منابع آب و خاک است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل بازدارندههاي
توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران به روش پیمایشی انجام شده است .جامعة آماري پژوهش اعضا کمیتههاي فنی و
فناوري ،اعضا پایگاه هاي تحقیقات کاربردي و آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی و کارشناسان اجرایی سازمانهاي
جهاد کشاورزي  5ا ستان پیشرو در زمینه کشاورزي حفاظتی بودند که از بین آنها به صورت هدفمند  76۴نفر انتخاب
ش دند .پرسشنامه ابزار اصلی پژوهش بود که با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با صاحب نظران کشاورزي حفاظتی
طراحی و روایی محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت .براي بررسی پایایی آن 33پرسشنامه تکمیل و مقدار آلفاي کرونباخ
آن  3/5بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه بود .براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،مهمترین
بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی عبارت از ،هماهنگی اندک بین سازمانها ،دانش اندک دستاندرکاران ذیربط،
نامناسب بودن سیاستهاي یارانهاي ،وجود خاکهاي کمتر حاصلخیز و بازده کم اقتصادي محصول در سالهاي اولیه شروع
کشاورزي حفاظتی است.
واژههای کلیدی :ایران ،توسعه کشاورزي حفاظتی ،کشاورزي پایدار ،کشاورزي حفاظتی ،منابع آب و خاک
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Abstract
In Iran, conservation agriculture (CA) has become a national strategy for the agricultural
sector to decrease soil erosion, combat the emerging water crisis, and to reduce the high cost
associated with conventional agricultural production. The objective of this article was to identify the
barriers which prevent the development of CA in Iran. The statistical population of the study was
members of CA technical and technology committee, CA-based applied research and delivery hubs
and CA executive experts from 9 leading provinces in the field of conservation agriculture that a
sample of 264 experts was selected through purposive sampling method. The survey instrument was
a questionnaire that designed based on the result of literature review and interviews with CA experts.
The validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. Additionally, Cronbach alpha
reliability coefficients of the pilot study assessment were used to refine the questions for the final
questionnaire (α= 0.90). According to results of EFA, the most Important barriers to CA development
were low coordination between organizations, low knowledge of related factors, inappropriate
subsidies policy, low fertility of soils and slight economic efficiency of products in the first years of
the conservation agriculture.

Keywords: Conservation Agriculture, Conservation Agricultural Development, Iran, Soil and Water
Resources, Sustainable Agriculture

پتانسیل باالیی براي مقابله با نگرانیها و مسائل جدي

مقدمه

مربوط به تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست

 به عنوان راهبردي براي1کشاورزي حفاظتی

 فائو کشاورزي حفاظتی را.)7336 دارد (ابرول و سانگر

 ظهور23 رسیدن به اهداف تولید پایدار کشاورزي از دهه

گزینهاي براي تولید محصوالت کشاورزي همراه با حفظ

،پیدا کرده و در عین باال بردن بهرهوري نظام تولید
1.Conservation

Agriculture (CA)
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تحلیل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران
کارآمدي منابع براساس مدیریت یکپارچه منابع آب ،خاک

زراعی جهان تحت پوشش کشاورزي حفاظتی بودند که

و زیستی معرفی کرده است (گیلر و همکاران .)7335

در این بین آمریکاي جنوبی با  63درصد بیشترین

کشاورزي حفاظتی در برگیرنده سه اصل حداقل خاک-

مساحت را به خود اختصاص داده است .این در حالی

ورزي ،پوشش دایمی خاک با بقایایی گیاهی و تناوب

است که فقط  3درصد از اراضی زراعی آسیا که ایران

زراعی (راکسکی و سکستون 7332؛ هابس و همکاران

نیز در آن قرار دارد ،تحت پوشش کشاورزي حفاظتی

 7332و فردریش و همکاران  )7317با هدف کاهش اثرات

بودهاند .این واقعیت که روند توسعه کشاورزي حفاظتی

منفی فعالیتهاي کشاوزي متداول مانند فرسایش خاک،

در کشورهاي کم درآمد آسیا و آفریقا کند بوده است یک

ساختمان1

فرصت از دست رفته را نشان میدهد .در صورتی که با

فیزیکی خاک و استفاده از انرژي است (بکر و همکاران

بروز تغییرات اقلیمی و خشکسالیهاي مکرر ،توسعه

 .)7337به عبارتی حاصلخیزي پایدار خاک ،حفظ رطوبت

کشاورزي حفاظتی براي کشاورزي دیم این مناطق

کاهش ماده آلی خاک ،هدر رفت آب ،تخریب

خاک ،کاهش رواناب ،افزایش دسترسی گیاه به آب و در
نتیجه مقاومت به خشکسالی ،بهبود تغذیه آبخوانها،
کاهش اثرات افزایش تغییرات اقلیمی ،صرفه جویی در
نیروي کار و انرژي ،کاهش هزینه تولید و حفظ محیط
زیست از مزایاي مهم کشاورزي حفاظتی میباشند
(بارون و همکاران 7333؛ روکسترم و همکاران  7332و
فائو  .)7332این نظام کشاورزي با تغییر در رفتار
کشاورزان با رعایت تناوب زراعی ،مدیریت حاصلخیزي
خاک با حفظ بقایاي گیاهی و انجام حداقل خاکورزي
منجر به اقتصادي شدن و پایداري تولید میگردد.
به لحاظ تاریخی کشاورزي حفاظتی در پاسخ به
بحران فرسایش خاک در ایاالت متحده آمریکا ،برزیل،
آرژانتین و استرالیا ظهور پیدا کرد و در حال حاضر
اجراي آن به بیش از میلیونها هکتار رسیده است
(ریبیروو همکاران  .)7332میزان گسترش جهانی
کشاورزي حفاظتی در سال  7311در حدود  17۴میلیون
هکتار برآورد شده که  22درصد آن مربوط به پنج
کشور ایاالت متحده آمریکا ( 76/9میلیون هکتار) ،برزیل
( 79/9میلیون هکتار) ،آرژانتین ( 79/9میلیون هکتار)،
استرالیا ( 12میلیون هکتار) و کانادا ( 13/9میلیون هکتار)
بوده است (فردریش و همکاران  7317و برودر و
گومزمکفرسون  .)731۴همچنین براساس آخرین گزارش
فائو در سال  7313در حدود  11درصد از زمینهاي

اولویت باالیی دارد

(ایکاردا7

.)7317

اجراي روشهاي کشاورزي حفاظتی در ایران از
سال  1323با تأمین چند دستگاه خاکورز مرکب و یک
دستگاه کارنده کشت مستقیم در استانهاي خوزستان و
کرمانشاه آغاز شده است .اولین گام اجرایی جهت توسعه
اصولی و علمی کشاورزي حفاظتی در سال 1326در
شش استان اصفهان ،فارس ،خوزستان ،همدان ،قزوین و
گلستان برداشته شد و توسعه آن در رأس برنامههاي
معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزي قرار
گرفت (ساعیآهن و همکاران  .)1322براساس آمارهاي
موجود تا سال 1353تنها  599هزار هکتار از اراضی
زراعی کشور تحت پوشش کشاورزي حفاظتی قرار
گرفتهاند .با توجه به چالشهاي پیشروي بخش
کشاورزي یکی از رویکردهاي اساسی و مهم وزارت
جهاد کشاورزي توسعه کشاورزي حفاظتی با هدف
رسیدن به تولید پایدار و حفظ منابع آبی و خاک میباشد
(زلقی  .)1353در حال حاضر در اکثر اراضی جهت انجام
عملیات خاکورزي کشاورزان از روشهاي سنتی شخم
با گاو آهن برگرداندار و دیسک و حذف بقایاي گیاهی
استفاده میکنند .کشاورزان به طور تجربی در برخی از
مناطق به اهمیت استفاده از ادوات کم خاکورزي مانند
دیسک و گاوآهن قلمی و حفظ درصدي از بقایا در سطح
خاک براي اجراي عملیات تهیه زمین در اراضی دیم و
1International

Center for Agricultural Research in the Dry
)Areas (ICARDA
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بعضی از اراضی آبی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک

با وجود منافع آشکار کشاوري حفاظتی هنوز هم اعتقاد

پی بردهاند .اما به دلیل کمبود دانش فنی و امکانات مورد

قوي در بین کشاورزان ،عامالن ترویج و حتی برخی از

نیاز در مورد چگونگی اجراي روشهاي کشاورزي

محققان وجود دارد که براي تولید محصول بیشتر شخم

حفاظتی این عملیات را به صورت غیر اصولی انجام می-

الزم است .از دیگر موانع توسعه کشاورزي حفاظتی عدم

دهند که در دراز مدت منجر به کاهش حاصلخیزي خاک

انجام تحقیقات نظاممند در مناطق مختلف این کشور براي

و عملکرد محصول میشود.

سرعت بخشیدن به پذیرش کشاورزي حفاظتی است .نکال

با وجود نتایج مثبت کشاورزي حفاظتی میزان

و همکاران ( )7311با انجام فراتحلیل با تمرکز بر

توسعه آن در اراضی کشور در مقایسه با کشورهاي

محدودیتهاي اجراي موفقیت آمیز پروژههاي توسعه

توسعه یافته بسیار کم است ،به طوري که از سال 1326

کشاورزي حفاظتی در جنوب آفریقا به این نتیجه رسیدند

که طرح توسعه کشاورزي حفاظتی در کشور به اجرا در

که مسائلی مانند عدم وجود زیرساختهاي مناسب،

آمده است تا سال  1353در حدود  9درصد از اراضی

رویکردهاي انگیزانده ،هنجارهاي موجود در زمینه

زراعی تحت پوشش کشاورزي حفاظتی قرار گرفتهاند.

مدیریت دام ،نهادهاي ناقص و بازارهاي اعتباري و

این در حالی است که جهت مقابله با چالشهاي بخش

اجارهداري زمین به عنوان موانع گسترش پذیرش

کشاورزي در شرایط حال و آینده ،توسعه کشاورزي

کشاورزي حفاظتی در جنوب آفریقا هستند .فائو ()7313

حفاظتی از اهمیت زیادي برخوردار میباشد .بنابراین

با استفاده از اطالعات گردآوري شده توسط مرکز
،1

دفتر منطقهاي فائو در

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه آن و برنامهریزي

بینالمللی تحقیقات ذرت و گندم

براي رفع این عوامل اهمیت زیادي دارد .با توجه به اهمیت

آسیاي مرکزي ،7موسسهها و برنامههاي ملی به بررسی

این موضوع مطالعاتی در این زمینه در برخی از کشورها

چالشهاي توسعه کشاورزي حفاظتی در آسیاي مرکزي

انجام شده است.

پرداخت و به این نتیجه رسید که سیاستهاي دولت و

فریدریش و همکاران ( )7335طی مطالعهاي به این

حمایتهاي نهادي ،تغییر طرز فکر کشاورزان نسبت به

نتیجه رسیدند که محدودیتهاي فکري و دانشی،

خاکورزي ،مهارتهاي مورد نیاز براي کار با تجهیزات

اجتماعی ،مالی ،فنی ،زیربنایی و سیاستی و نهادي براي

کشاورزي حفاظتی ،قابلیت استفاده و در دسترس بودن

توسعه کشاورزي حفاظتی وجود دارد .توسعه روشهاي

ادوات مناسب ،دانش و تجربه تهیه و مدیریت باقیمانده

کشاورزي حفاظتی در سطح وسیع ،نیازمند سیاستهاي

گیاهی و مدیریت علفهاي هرز از چالشهاي عمده

توانمند و حمایت نهادي پویا و مکمل براي تولیدکنندگان

گسترش کشاورزي حفاظتی در این منطقه میباشند.

و ارائه دهندگان خدمات زنجیره تأمین براي به کارگیري

کاسم و همکاران ( )7317طی پژوهشی به این نتیجه

شیوهاي مکمل جهت رسیدن به یک هدف مشترک که

رسیدند که تحقیقات در زمینه کشاورزي حفاظتی

همان تبدیل سیستمهاي رایج تولید مبتنی بر خاکورزي

پیشرفت زیادي کرده است ،اما پذیرش آن در سطح

به سیستمهاي مبتنی بر کشاورزي حفاظتی به عنوان

مزرعه به دلیل فقدان اطالعات مناسب ،انتشار ضعیف

پایهاي براي افزایش تولید پایدار ،میباشد .لینگ و

دانش کشاورزي حفاظتی ،عدم وجود نمونه ،نیاز به کار

همکاران ( )7311در بررسی موانع توسعه کشاورزي

سخت و طوالنی مدت ،کاهش موقت بازده اقتصادي،

حفاظتی در چین به این نتیجه رسیدند که نگرش سنتی

تردید و دودلی کشاورزان ،سیاستهاي مبهم ،عدم

کشاورزان مانع از پذیرش کشاورزي حفاظتی میشود.
1.

International Maize and Wheat Improvement Center
)(CIMMYT

)FAO Sub-Regional Office for Central Asia (FAO-SEC

2.
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حمایت نهادي و بالیاي طبیعی هنوز یک نگرانی جدي -

منطقهاي ،به همراه فقدان دانش فنی ،حمایتهاي نهادي،

میباشد .آنها به این نتیجه رسیدند که حمایت نهادي،

ماشین آالت کشاوري حفاظتی و علفکشهاي مناسب

سیاستگذاريهاي نوآورانه ،همکاريهاي سازمانی ،منابع

براي تسهیل مدیریت علفهاي هرز (فائو 7332؛ فردریش

فکري انگیزاننده و نظارت دولت براي ایجاد یک نظام

و کاسم  7335و فردریش و همکاران  ،)7317دسترسی

کارآمد توسعه کشاورزي حفاظتی حیاتی هستند .تیرفلدر

محدود به بازارهاي محصول ،نهادهاي کشاورزي

و همکاران ( )7319طی مطالعهاي به این نتیجه رسیدند که

عمومی ضعیف و اجراي بینتیجه سیاستهاي

پذیرش کشاورزي حفاظتی در میان اعضاي جامعه

کشاورزي (شیفرو و همکاران  7335و درچسل و

روستایی و کشاورزي به دلیل ترس کشاورزان از

همکاران  )7339از جمله محدودیتهاي توسعه

شکست در تولید محصول ،عدم وجود نهادههاي مناسب

کشاورزي حفاظتی در مقیاس وسیع هستند .در کل

و قابل دسترس ،عدم وجود بازار مناسب براي

مجموعهاي از عوامل شناختی ،نگرشی ،نهادي ،سیاستی

محصوالت و اطالعات و دانش در مورد روشهاي

و اقتصادي مانع توسعه کشاورزي حفاظتی میباشند که

کشاورزي جایگزین کم است .این موضوع نیازمند منابع

میزان اهمیت آنها با توجه به شرایط هر منطقه متفاوت

و نهادههاي مناسب و خدمات ترویج کارآمدتر میباشد.

است .توسعه کشاورزي حفاظتی نیازمند شناخت

لوس و همکاران ( )7319در بررسی موانع توسعه

بازدارندههاي آن و برنامهریزي در جهت رفع آنها است.

کشاورزي حفاظتی ترکیه به این نتیجه رسیدند که هزینه

لذا با توجه به این که تاکنون مطالعهاي در این خصوص

و اثربخشی بذرکارهاي بدون شخم ،ارزش باالي

در ایران انجام نشده ،هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل

باقیماندههاي محصول براي خوراک دام و مهمتر از همه

بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران از

فقدان دانش و آگاهی در مورد اجراي عملیات بدون خاک-

دیدگاه کارشناسان خبرهاي است که سابقه فعالیت در این

ورزي و تجربه اندک در خصوص کنترل باقیمانده

زمینه دارند .جهت دستیابی به این هدف ،اهداف

محصول تحت شرایط سیستمهاي آبیاري از مهمترین

اختصاصی زیر مطرح شدند:

موانعی هستند که هر گونه تالش گسترده براي اجراي
کشاورزي حفاظتی در ترکیه را تا به امروز دلسرد کرده
است.

 شناسایی بازدارندههاي توسعه کشاوريحفاظتی از دیدگاه کارشناسان؛
 -گروهبندي بازدارندههاي توسعه کشاورزي

اسپراتی و همکاران ( )7319محدودیتهاي
اجتماعی و اقتصادي مانند دسترسی محدود به سرمایه
مالی و فرصتهاي اعتباري ،ناتوانی در پذیرش خطرات،
ترجیح دادن منافع کوتاه مدت ،مالکیت زمین ،فقدان
ماشین آالت و ابزارهاي مکانیزه مناسب ،رابطه جایگزینی
باقیمانده محصوالت در نظامهاي مختلط دامی -زراعی و
فقدان دانش کشاورزي حفاظتی مانند ظرفیت ضعیف
ترویج کشاورزي حفاظتی و سازگاري اصول کشاورزي
حفاظتی با شرایط مختلف اکولوژیکی ،اجتماعی و
اقتصادي را از عوامل اصلی محدود کننده توسعه
کشاورزي حفاظتی در مناطق مختلف آمریکاي التین
عنوان کردهاند .در مجموع قالبهاي ذهنی و سنتهاي

حفاظتی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی؛
 تأیید بازدارندهها و تعیین میزان تأثیرگذاري هریک از آنها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي.
مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ
نحوه گردآوري دادهها میدانی میباشد که با هدف تحلیل
بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی در سال 135۴
انجام شده است .جامعه آماري تحقیق را اعضا کمیتههاي
فنی و فناوري کشاورزي حفاظتی ،اعضا پایگاههاي
تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج کشاورزي
حفاظتی ( )HUBو کارشناسان اجرایی سازمانهاي جهاد
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لطیفی  ،راحلی و .....

کشاورزي  5استان کشور که در زمان انجام پژوهش

مربوط به توسعه کشاورزي حفاظتی و مصاحبه با 37

پایگاههاي تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج

تن از صاحب نظران کشاورزي حفاظتی در سطح کشور

کشاورزي حفاظتی در آنها تشکیل شده و فعالیت داشتند،

طراحی و روایی محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت .به

تشکیل دادهاند .نمونهگیري از جامعه آماري به صورت

منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق  33پرسشنامه در

هدفمند انجام شد .به این صورت که ابتدا لیستی از

خارج از استانهاي منتخب تکمیل و مقدار آلفاي کرونباخ

کارشناسان در استانهاي پیشرو و داراي پایگاههاي

آن محاسبه شد که مقدار 3/53بدست آمد که نشان دهنده

تحقیقاتی کشاورزي حفاظتی با کمک مدیران دفتر

پایایی قابل قبول پرسشنامه میباشد .به منظور دستیابی

کشاورزي حفاظتی وزارت جهاد کشاورزي تهیه شد .در

به عوامل کلیدي بازدارنده توسعه کشاورزي حفاظتی از

مرحله بعد با مراجعه حضوري به کارشناسان شناسایی

تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي به کمک نرم افزارهاي

شده در هر استان لیست نهایی از کارشناسان کشاورزي

SPSS22و  LISREL8.8استفاده شد .تحلیل عاملی اکتشافی

حفاظتی تهیه گردید تا جایی که در هر استان کارشناسان

روشی است که به منظور تلخیص مجموعهاي از گویهها

مزبور نامهاي تکراري را ارائه کردند .به این ترتیب حجم

در مجموعه کوچکتري از عاملها استفاده میشود و

نمونه در نهایت به  76۴تن رسید که  66تن از آنها عضو

تحلیل عاملی تأییدي بر مبناي ساختار عاملی از پیش

کمیتههاي فنی و فناوري کشاورزي حفاظتی 9۴ ،تن

تعیین شده براي آزمون صحت ساختار عاملی مجموعه-

عضو پایگاههاي تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج

اي از متغیرها مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین پس

کشاورزي حفاظتی و  1۴۴تن کارشناسان اجرایی

از تلخیص گویهها در قالب عاملهاي بازدارنده به روش

سازمان جهاد کشاورزي بودند (جدول  .)1ابزار اصلی

تحلیل عاملی اکتشافی براي آزمون و تعیین میزان

تحقیق پرسشنامه بود که با استفاده از مرور منابع

تأثیرگذاري هر عامل از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد.

جدول  -1پراکنش نمونه آماری در استانهای منتخب
استان

فراوانی

درصد فراوانی

فارس

۴3

16/3

خوزستان

۴3

19/7

گلستان

32

1۴

خراسان رضوي

33

17/9

همدان

72

11

کرمانشاه

7۴

5/1

آذربایجان شرقی

77

2/3

اردبیل

12

6/2

تهران

12

6/2

جمع

76۴

133

نتایج و بحث

آموخته مقطع کارشناسی ارشد ( ۴2درصد) و

ویژگیهای فردی و حرفهای کارشناسان

کارشناسی ( ۴۴/3درصد) بودند .رشته تحصیلی اکثریت

با توجه به نتایج بدست آمده میانگین سن

کارشناسان ( 9۴/9درصد) زراعت و اصالح نباتات بود.

کارشناسان  ۴3سال با انحراف معیار 2سال بود .به لحاظ

به لحاظ جایگاه سازمانی  19/9درصد معاون و مدیر،

سطح تحصیالت ،اکثریت افراد مورد مطالعه دانش

 35درصد کارشناس مسئول و  ۴9/9درصد کارشناس

579

تحلیل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران
اجرایی بودند .میانگین سابقه فعالیت کارشناسان در
زمینه کشاورزي حفاظتی در حدود  ۴سال بود و اکثریت
آنها بین  1تا  9سال سابقه کار داشتند (جدول .)7
جدول  -2توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب ویژگیهای فردی و حرفهای
متغیر
سن

 75 – 35سال
 ۴3 – 93سال
 91سال به باال
میانگین۴3/33 :

سابقه کار در زمینه کشاورزي حفاظتی

رشته تحصیلی

جایگاه سازمانی

53
132
36

3۴/1
97/3
13/6

انحراف معیار2/11 :

کمینه75 :

بیشینه63 :

 1 -9سال

1۴7

9۴/7

 6 -13سال
 11سال به باال

51
75

32/2
11/1

میانگین3/52 :
تحصیالت

فراوانی

درصد

انحراف معیار6/32 :

کمینه1 :

بیشینه73 :

فوق دیپلم
کارشناسی

2
112

3
۴۴/3

کارشناسی ارشد
دکتري

17۴
19

۴2
9/2

زراعت
مکانیزاسیون
ترویج و مدیریت کشاورزي

1۴۴
32
12

9۴/9
1۴/۴
6/۴

خاکشناسی
گیاهپزشکی
سایر

11
73
31

۴/7
2/2
11/2

معاون و مدیر
کارشناس مسئول

۴1
133

19/9
35

کارشناس اجرایی

173

۴9/9

رتبهبندی بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی

متوسط به باال میباشد .در بین بازدارندههاي شناسایی

براساس مرور منابع کشاورزي حفاظتی و

شده کمبود و ناسازگاري ماشین آالت و ادوات

مصاحبه با  37تن از صاحب نظران کشاورزي حفاظتی

کشاورزي حفاظتی با شرایط مزارع (میانگین  ۴/13و

 7۴بازدارنده براي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران

انحراف معیار  ،)3/599کمبود قوانین مشخص و الزامآور

شناسایی شد .همچنین میزان اهمیت هر یک از بازدارنده-

براي حمایت از کشاورزي حفاظتی (میانگین  ۴/3۴و

ها از دیدگاه کارشناسان کشاورزي حفاظتی در استان-

انحراف معیار  )3/5۴۴و نبود برنامهاي راهبردي و بلند

هاي پیشرو در مقیاس پنج درجهاي لیکرت مورد بررسی

مدت براي توسعه کشاورزي حفاظتی (میانگین  3/52و

قرار گرفت .جدول  3نتایج رتبهبندي بازدارندههاي

انحراف معیار  )3/5۴9به ترتیب رتبه اول تا سوم را به

توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران را براساس ضریب

خود اختصاص دادند و نسبت به سایر بازدارندهها داراي

تغییرات نشان میدهد .با توجه به نتایج بدست آمده

اهمیت بیشتري هستند.

میزان اهمیت تمامی بازدارندهاي شناسایی شده در حد

لطیفی  ،راحلی و .....
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جدول  -3رتبهبندی بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی برحسب ضریب تغییرات
انحراف

1

CV

رتبه

کمبود و ناسازگاري ماشین آالت و ادوات کشاورزي حفاظتی با شرایط مزارع

۴/13

3/599

3/737

1

کمبود قوانین مشخص و الزام آور براي حمایت از کشاورزي حفاظتی

۴/3۴

3/5۴۴

3/733

7

نبود برنامهاي راهبردي و بلند مدت براي توسعه کشاورزي حفاظتی در کشور

3/52

3/5۴9

3/732

3

نامناسب بودن رویههاي نظارتی براي کنترل بر اجراي سیاستها و برنامههاي کشاورزي حفاظتی

3/23

3/22۴

3/732

۴

تخصیص بودجه و اعتبارات اندک براي توسعه کشاورزي حفاظتی

۴/32

3/527

3/732

9

هماهنگی اندک بین سازمان ها و نهادهاي ذیربط در فرایند سیاستگذاري و اجراي کشاورزي حفاظتی

3/26

3/571

3/732

6

هماهنگی کم بین سیاستهاي کشاورزي حفاظتی با سایر سیاستهاي بخش

3/27

3/537

3/7۴3

2

دانش و تجربه اندک کشاورزان در خصوص مدیریت مزرعه کشاورزي حفاظتی

3/25

3/59۴

3/791

2

نگرش متداول کشاورزان ،مروجان و برخی از محققان به شخم و حذف بقایاي گیاهی از سطح زمین

3/96

1/532

3/799

5

کاهش موقت بازده اقتصادي محصول در سالهاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی

3/6۴

3/535

3/792

13

ساختمان ضعیف و درصد پایین ماده آلی در خاکهاي زراعی ایران

3/99

3/571

3/795

11

بهرهگیري اندک از الگوهاي مشارکتی ،مزرعه گرا و بهره بردار محور در تحقیقات کشاورزي حفاظتی

3/63

3/5۴5

3/761

17

ارتباطات شبکهاي اندک بین کنشگران توسعه کشاورزي حفاظتی

3/22

3/55۴

3/763

13

کمبود پژوهشهاي کاربردي در حوزههاي مختلف کشاورزي حفاظتی در ایران

3/65

3/521

3/763

1۴

عدم توجه به آموزش مفاهیم کشاورزي حفاظتی در دانشکدهها و هنرستانهاي کشاورزي

3/2۴

3/553

3/76۴

19

توانایی اندک کشاورزان در پذیرش خطرات احتمالی ناشی از کاهش محصول

3/25

1/377

3/765

16

عملکرد ضعیف نظام ترویج در انتشار دانش و اطالعات کشاورزي حفاظتی به بهره برداران

3/62

1/333

3/727

12

توانایی اندک کشاورزان در م دیریت مزرعه به دلیل ماهیت پیچیده کشاورزي حفاظتی

3/37

3/511

3/723

12

آگاهی اندک و درک نادرست برنامه ریزان ،محققین ،کارشناسان و کشاورزان از کشاورزي حفاظتی

3/96

1/332

3/727

15

بهرهگیري اندک از ظرفیت نهادهاي غیر دولتی در برنامههاي توسعه کشاورزي حفاظتی

3/99

1/31

3/72۴

73

نامناسب بودن سیاستهاي یارانهاي حمایت از کشاورزي حفاظتی

3/62

1/39

3/729

71

دانش کشاورزي حفاظتی اندک در بین برخی از محققین ،برنامهریزان ،مدیران و کارشناسان

3/۴2

1/335

3/725

77

عدم وجود پوشش بیمهاي مناسب براي کشاورزي حفاظتی

3/93

1/32

3/336

73

برخورداري محدود کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی بانکی براي خرید ادوات

3/۴3

1/36

3/317

7۴

میانگین

بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی

معیار

گروهبندی بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی

اکتشافی استفاده شد .تعیین شایستگی دادهها با استفاده

در ایران

از آزمون بارتلت و ضریب  KMOانجام شد .چنانچه

در این قسمت به منظور کشف ساختار عاملی

مقدار این ضریب بیشتر از  3/9باشد میتوان با اطمینان

مجموعه متغیرهاي آشکار و قابل مشاهده و تلخیص آنها

از این روش استفاده کرد .در مطالعه حاضر مقدار این

در مجموعه کوچکتري از عاملها از تحلیل عاملی

ضریب برابر با  3/222بدست آمد که رقم مناسبی است
Coefficient Variation

1.

571

تحلیل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران
و آماره بارتلت نیز در سطح 3/31درصد معنیدار بود.

بزرگتر از  3/9را نشان میدهد .براساس نتایج بدست

در این بررسی پنج عامل بازدارنده استخراج شد که نتیجه

آمده عامل اول (مقدار ویژه=  )۴/33بیشترین سهم و

در جدول  ۴به همراه مقدار ویژه و درصد واریانس

عامل پنجم (مقدار ویژه=  )1/6۴کمترین سهم را در تبیین

مربوط به هر عامل ذکر شده است.

کل متغیرها داشته و در مجموع پنج عامل مذکور
توانستهاند  96/52درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین

جدول  9وضعیت بارگذاري عاملها پس از

نمایند.

چرخش بر مبناي قرار گرفتن متغیرهایی با بار عاملی

جدول  -۴عوامل بازدارنده استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

فراوانی تجمعی درصد واریانس

عامل
عامل اول

۴/33

12/53

12/53

عامل دوم

3/۴6

1۴/۴۴

37/32

عامل سوم

7/36

5/29

۴7/73

عامل چهارم

1/25

2/22

93/17

عامل پنجم

1/6۴

6/29

96/52

عامل اول -بازدارنده نهادي و برنامهریزي:

بدست آمده عامل نهادي و برنامهریزي اهمیت زیادي در

براساس نتایج بدست آمده هشت گویه در این گروه قرار

جریان توسعه کشاورزي حفاظتی دارد .فریدریش و

گرفتند که با توجه ماهیت آنها این عامل تحت عنوان عامل

همکاران ( ،)7335نکال و همکاران ( ،)7311فائو (،)7313

بازدارنده نهادي و برنامهریزي نامگذاري شد که 12/53

کاسم و همکاران ( )7317نیز در پژوهشهاي خود به

درصد از واریانس را تبیین میکند .نبود برنامهاي

اهمیت این عامل به عنوان یکی از بازدارندههاي مهم

راهبردي و بلند مدت براي توسعه کشاورزي حفاظتی در

پذیرش و توسعه کشاورزي حفاظتی اشاره کردهاند.

کشور ،هماهنگی کم بین سیاستهاي کشاورزي حفاظتی

عامل دوم -بازدارنده دانشی و نگرشی :براساس

با سایر سیاستهاي بخش ،تخصیص بودجه و اعتبارات

نتایج بدست آمده عامل دانشی و نگرشی با مقدار ویژه

اندک براي توسعه کشاورزي حفاظتی ،کمبود قوانین

 3/۴6و تببین  1۴/۴۴درصد از واریانس دومین عامل

مشخص و الزامآور براي حمایت از کشاورزي حفاظتی،

بازدارنده توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران میباشد.

هماهنگی اندک بین سازمانها و نهادهاي ذیربط در فرایند

آگاهی اندک و درک نادرست برنامهریزان ،محققین،

سیاستگذاري و اجراي کشاورزي حفاظتی ،نامناسب

کارشناسان و کشاورزان از کشاورزي حفاظتی ،نگرش

بودن رویههاي نظارتی براي کنترل بر اجراي سیاستها

متداول کشاورزان و کارشناسان به شخم و حذف بقایاي

و برنامههاي کشاورزي حفاظتی ،بهرهگیري اندک از

گیاهی از سطح زمین ،دانش کشاورزي حفاظتی کم در

ظرفیت نهادهاي غیردولتی در برنامههاي توسعه

بین برخی از محققین ،برنامهریزان ،مدیران و

کشاورزي حفاظتی و ارتباطات شبکهاي اندک بین

کارشناسان ،عدم توجه به آموزش کشاورزي حفاظتی

کنشگران توسعه کشاورزي حفاظتی متغیرهاي تشکیل

در دانشکدهها و هنرستانهاي کشاورزي ،عملکرد

دهنده این عامل میباشند .بنابراین با توجه به نتیجه

ضعیف نظام ترویج در انتشار دانش و اطالعات

لطیفی  ،راحلی و .....
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کشاورزي حفاظتی به بهرهبرداران و بهرهگیري اندک از

همکاران ( ،)7311نکال و همکاران ( ،)7311فائو (،)7313

الگوهاي مشارکتی ،مزرعهگرا و بهرهبردار محور در

تیرفلدر و همکاران ( )7319و اسپراتی و همکاران ()7319

تحقیقات کشاورزي حفاظتی متغیرهاي تشکیل دهنده این

نیز به اهمیت بازدارندگی این عامل در فرایند پذیرش و

عامل هستند .فریدریش و همکاران ( ،)7335لینگ و

توسعه کشاورزي حفاظتی اشاره کردهاند.

جدول  -۵متغیرهای مربوط به هر عامل بازدارنده و میزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتریس چرخش یافته
عامل بازدارنده

نهادي و برنامهریزي

دانشی و نگرشی

حمایتی

مدیریتی و فنی

اقتصادي

گویهها

نماد

بار عاملی

IP1

نبود برنامه اي راهبردي و بلند مدت براي توسعه کشاورزي حفاظتی در کشور

3/217

IP2

هماهنگی کم بین سیاستهاي کشاورزي حفاظتی با سایر سیاستهاي بخش

3/2۴9

IP3

تخصیص بودجه و اعتبارات اندک براي توسعه کشاورزي حفاظتی

3/932

IP4

کمبود قوانین مشخص و الزام آور براي حمایت از کشاورزي حفاظتی

3/216

IP5

هماهنگی اندک بین سازمان ها و نهادهاي ذیربط در فرایند سیاستگذاري و اجراي کشاورزي

3/292

IP6

نامناسب بودن رویههاي نظارتی براي کنترل اجراي مؤثر سیاستها و برنامهها
حفاظتی

3/629

IP7

بهرهگیري اندک از ظرفیت نهادهاي غیردولتی در برنامههاي توسعه کشاورزي حفاظتی

3/676

IP8

ارتباطات شبکهاي اندک بین کنشگران توسعه کشاورزي حفاظتی

3/6۴3

KA1

آگاهی اندک و درک نادرستت برنامه ریزان ،محققین ،کارشناسان و کشاورزان از کشاورزي

3/697

KA2

حفاظتیمتداول کشاورزان و کارشناسان به شخم و حذف بقایاي گیاهی از سطح زمین
نگرش

3/672

KA3

دانش کشاورزي حفاظتی اندک برخی از محققین ،برنامهریزان ،مدیران و کارشناسان

3/276

KA4

عدم توجه به آموزش کشاورزي حفاظتی در دانشکدهها و هنرستانهاي کشاورزي

3/239

KA5

عملکرد ضعیف نظام ترویج در انتشار دانش و اطالعات کشاورزي حفاظتی به بهرهبرداران

3/215

KA6

بهره گیري اندک از الگوهاي مزرعه گرا و بهره بردار محور در تحقیقات کشاورزي حفاظتی

3/936

S1

نامناسب بودن سیاست هاي یارانهاي حمایت از کشاورزي حفاظتی

3/237

S2

نبود پوشش بیمهاي مناسب براي کشاورزي حفاظتی

3/235

S3

برخورداري محدود کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی بانکی براي خرید ادوات

3/633

MT1

ساختمان ضعیف و درصد پایین ماده آلی در اکثر خاک هاي زراعی ایران

3/292

MT2

توانایی اندک کشاورزان در مدیریت مزرعه به دلیل ماهیت پیچیده کشاورزي حفاظتی

3/921

MT3

دانش و تجربه اندک کشاورزان در خصوص مدیریت مزرعه کشاورزي حفاظتی

3/693

E1

کاهش موقت بازده اقتصادي محصول در سالهاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی

3/27۴

E2

توانایی اندک کشاورزان در پذیرش خطرات احتمالی ناشی از کاهش محصول

3/237

عامل سوم -بازدارنده حمایتی :نامناسب بودن

تشکیل دهنده این عامل به عنوان سومین بازدارنده

سیاستهاي یارانهاي حمایت از کشاورزي حفاظتی ،نبود

توسعه کشاورزي حفاظتی هستند .این عامل با مقدار

پوشش بیمهاي مناسب براي کشاورزي حفاظتی و

ویژه  7/36در حدود  5/29درصد از واریانس را تببین

برخورداري محدود کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی

میکند .کاسم و همکاران ( )7317و فائو ( )7313نیز در

بانکی براي خرید ادوات کشاورزي حفاظتی متغیرهاي

پژوهشهاي خود به عامل بازدارنده حمایتی به عنوان
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یکی از دالیل عدم گسترش کشاورزي حفاظتی اشاره

گیري و  )7مدل ساختاري است (کالنتري  .)7313براي

کردهاند.

ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدي چندین شاخص

عامل چهارم -بازدارنده مدیریتی و فنی :با توجه

برازندگی وجود دارد که در این پژوهش از شاخصهاي

به نتایج بدست آمده ساختمان ضعیف و درصد پایین

ذکر شده در جدول  6استفاده شده است .شاخص نسبت

ماده آلی در اکثر خاکهاي زراعی ایران ،توانایی اندک

مجذور کاي اسکویر به درجه آزادي به حجم نمونه بسیار

کشاورزان در مدیریت مزرعه به دلیل ماهیت پیچیده

وابسته است و در نمونههاي بزرگ کمیت کاي بیش از

کشاورزي حفاظتی و دانش و تجربه اندک کشاورزان در

آنچه بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد ،افزایش

خصوص مدیریت مزرعه متغیرهاي تشکیل دهنده

مییابد .بنابراین بهتر است که مقدار کاي اسکویر داراي

چهارمین گروه از بازدارندههاي توسعه کشاورزي

سطح معنیداري بیشتر از  3/39باشد یا مقدار آن تقسیم

حفاظتی هستند که با مقدار ویژه  ،1/25در حدود 2/22

بر درجه آزادي بین  7و  3باشد .با توجه به نتایج بدست

درصد از واریانس را تببین میکنند .فائو ( ،)7313لوس و

آمده کاي اسکویر در سطح  3/31درصد معنیدار و

همکاران ( )7319و اسپراتی و همکاران ( )7319نیز در

نسبت کاي اسکویر به درجه آزادي برابر  1/27میباشد.

مطالعه خود بر اهمیت بازدارندههاي مدیریتی و فنی تأکید

نتایج شاخصهاي بررسی باقیمانده کوواریانس و
واریانس

کردهاند.

در

بافت

دادهها

(RMR=3/392

و

عامل پنجم -بازدارنده اقتصادي :این عامل با در بر

 )SRMR=3/363نشان میدهد که کوواریانس و واریانس

داشتن دو گویه کاهش موقت بازده اقتصادي محصول

خطا به خوبی کنترل شده است .شاخصهاي  GFIو

در سالهاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی و توانایی

 AGFIنشان دهنده مقدار نسبی واریانسها و

اندک کشاورزان در پذیرش خطرات احتمالی ناشی از

کوواریانسهاي که توسط مدل تبیین میشود و مقدار

کاهش محصول  6/29درصد از تغییرات واریانس کل را

آنها بین صفر و یک متغیر است .هر چه مقدار آنها به یک

تبیین میکند و در اولویت پنجم قرار دارد .شیفرو و

نزدیکتر باشد نیکویی برازش مدل با دادها مشاهده شده

همکاران ( )7335و درچسل و همکاران ( ،)7339تیرفلدر

بیشتر است .مقادیر دو شاخص ( GFI=3/25و

و همکاران ( )7319و اسپراتی و همکاران ( )7319نیز در

 )AGFI=3/26براي مدل تحقیق تأیید کننده نتایج آزمون

پژوهشهاي خود به این نتیجه رسیدند که یکی از دالیل

کاي اسکویر است .نتایج شاخصهاي بررسی الگوهاي

پذیرش اندک کشاورزي حفاظتی در میان کشاورزان به

جایگزین ( IFI=3/56 ،NNFI=3/56 ،NFI=3/53و

دلیل خطر درک شده از شکست در تولید محصول است.

 )CFI=3/56نیز نشان میدهد که مقادیر این شاخصها
براي مدل باالتر از  3/5محاسبه شده که مقدار قابل قبولی
است .مقدار شاخص  RMSEAبراي مدلهاي با برازش

برازش مدل
پس از تلخیص متغیرها به منظور تأیید عاملهاي

مطلوب  3/39و کمتر میباشد که مقدار این شاخص براي

استخراج شده و تعیین میزان تأثیرگذاري هر یک از آنها

مدل بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی برابر

افزار LISREL

 3/396بدست آمده که نشان دهنده برازش نسبتا مناسب

از تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم

استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدي مورد ویژهاي از
معادالت ساختاري است که داراي دو بخش  )1مدل اندازه

مدل است.
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شکل  1و  7به ترتیب مدل نهایی عوامل بازدارنده

مقادیر آماره  tو خطاي استاندارد و ضرایب تبیین مربوط

توسعه کشاورزي حفاظتی را براساس ضرایب استاندارد

به بخش اندازه گیري ( Yمدل) مدل بازدارندههاي توسعه

شده و ضرایب معنیداري و جدول  2بارهاي عاملی،

کشاورزي حفاظتی را نشان میدهد.

جدول  -6نتایج میزان انطباق مدل اندازه گیری با شاخصهای برازندگی
حد مطلوب

مقدار گزارش شده

شاخص

-

323/31

≤ 3/39

3/333

≤3

1/275

شاخص برازندگی ()GFI

3/53≤ GFI

3/25

شاخص برازندگی تعدیل یافته ()AGFI

3/53≤ AGFI

3/26

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

3/53≤ CFI

3/56

شاخص برازش نرم شده ()NFI

3/53≤ NFI

3/53

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

3/53≤ IFI

3/56

3/53≤ NNFI

3/56

SRMR ≤ 3/39

3/363

RMR ≤3/39

3/392

RMSEA ≤ 3/32

3/396

مقدار کاي اسکویر
سطح معنی داري کاي اسکویر
نسبت کاي اسکویر به درجه آزادي

شاخص برازش نرم نشده ()NNFI
مجذور مقادیر باقیمانده استاندارد شده
)SRMRمقادیر باقیمانده ()RMR
(مجذور
ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب
()RMSEA
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شکل  -2مدل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی براساس ضرایب معنیداری

مدل اندازهگیری

بازدارنده حمایتی مربوط به نامناسب بودن سیاستهاي

براساس تخمینهاي مربوط به این بخش،

یارانهاي حمایت از کشاورزي حفاظتی ،در بین عوامل

بیشترین بار عاملی در بین عوامل بازدارنده نهادي و

بازدارنده مدیریتی و فنی مربوط به توانایی اندک

برنامهریزي مربوط به متغیر هماهنگی کم بین سیاست-

کشاورزان در مدیریت مزرعه به دلیل ماهیت پیچیده

هاي کشاورزي حفاظتی با سایر سیاستهاي بخش ،در

کشاورزي حفاظتی و در بین عوامل بازدارنده اقتصادي

بین عوامل بازدارنده دانشی و نگرشی مربوط به متغیر

مربوط به توانایی اندک کشاورزان در پذیرش خطرات

دانش کشاورزي حفاظتی اندک در بین برخی از محققین،

احتمالی ناشی از کاهش محصول بود؛ به عبارتی این

برنامهریزان ،مدیران و کارشناسان ،در بین عوامل

متغیرها بیشترین نقش را در تبیین تغییرات متغیرهاي

515

تحلیل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران
پنهان مربوطه داشتند .مقادیر آماره  tو پایایی ترکیبی

خوبی توانستند سنجش و اندازهگیري متغیرهاي پنهان را

ارائه شده در جدول  2بیانگر آن است که بخش اندازه-

انجام دهند.

گیري مدل عملکرد مناسبی داشته و متغیرهاي آشکار به
جدول  -۷بارهای عاملی نشانگرها و شاخصهای بازدارنده توسعه کشاورزی حفاطتی در قالب مدل اندازهگیری
عامل بازدارنده

نماد

بار عاملی

خطاي

استاندارد شده

استاندارد

t

R2

IP1

3/23

-

-

3/93

IP2

3/22

3/322

11/25

3/63

IP3

3/92

3/357

2/62

3/37

IP4

3/21

3/325

13/53

3/93

IP5

3/29

3/322

11/99

3/96

IP6

3/6۴

3/323

5/22

3/۴1

IP7

3/93

3/359

2/15

3/75

IP8

3/95

3/35۴

5/32

3/39

KA1

3/62

-

-

3/۴9

KA2

3/91

3/353

2/3۴

3/76

KA3

3/26

3/11

13/3۴

3/92

KA4

3/29

3/11

13/79

3/96

KA5

3/23

3/11

13/3۴

3/93

KA6

3/63

3/133

2/2۴

3/35

S1

3/22

-

-

3/63

S2
Supportive

3/23

3/17

2/56

3/۴5

S3

3/93

3/355

6/93

3/79

مدیریتی و فنی

MT1

3/67

-

-

3/35

نهادي و برنامه ریزي
Institutional and Planning

دانشی و نگرشی
Knowledge and Attitudes

حمایتی

MT2

3/29

3/16

2/32

3/96

MT3

3/92

3/13

2/35

3/3۴

اقتصادي

E1

3/92

-

-

3/3۴

Economic

E2

3/2۴

Managerial and Technical

مدل ساختاری

3/73

9/73

3/99

پایایی ترکیبی

3/26

3/23

3/62

3/65

3/63

از نظر آماري معنیدار است .ضرایب اثر نیز نشان می-

براساس ضرایب اثر و مقدار معنیداري آنها که با

دهند به ترتیب عاملهاي بازدارنده مدیریتی و فنی

استفاده از مقدار  tانجام میشود ،میتوان به رتبهبندي و

( ،)3/27دانشی و نگرشی ( ،)3/25نهادي و برنامهریزي

تعیین سهم هر یک از عوامل بازدارنده در مدل تحقیق

( ،)3/63اقتصادي( )3/67و حمایتی ( )3/63بیشترین نقش

پرداخت .جدول  2نشانگر پارامترهاي تخمینزده شده

را در تبیین بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی در

براي بخش ساختاري مدل است .براساس نتایج بدست

ایران دارند.

آمده ارتباط بین متغیرهاي پنهان درونی و بیرونی مدل
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جدول  -۸رتبهبندی اثر شاخصهای مرتبه اول در تشکیل سازهی مرتبه دوم براساس بارعاملی
ضریب اثر

خطاي استاندارد

t

R2

نهادي و برنامهریزي

3/63

3/39۴

2/35

3/۴3

دانشی و نگرشی

3/25

3/395

2/56

3/67

حمایتی

3/63

3/362

2/12

3/36

مدیریتی و فنی

3/27

3/392

2/33

3/62

اقتصادي

3/67

3/323

9/73

3/32

عامل بازدارنده

نتیجه گیری کلی

واریانس متغیرها را تبیین کردند .با توجه به یافتههاي

کشاورزي حفاظتی رویکردي براي مدیریت

تحلیل عاملی تأییدي میتوان ادعا نمود که پنج عامل

زیست بومهاي کشاورزي جهت پایداري تولید ،افزایش

اشاره شده تا حدود زیادي ابعاد مستقل بازدارندههاي

سود و امنیت غذایی در عین توجه به حفاظت از منابع پایه

توسعه کشاورزي حفاظتی را اندازهگیري کردند؛ نتایج

و محیط زیست است و به عنوان یک ابزار قدرتمند براي

شاخصهاي برازش مدل نیز نشان دهنده برازش مطلوب

دستیابی به کشاورزي پایدار شناخته شده است .توسعه

و مناسب مدل بود .براساس نتایج بدست آمده به ترتیب

کشاورزي حفاظتی در بسیاري از کشورها به دلیل وجود

بازدارندههاي مدیریتی و فنی ،دانشی و نگرشی ،نهادي و

مسائلی مانند محدودیت زمینهاي قابل کشت و مشکل

برنامهریزي ،اقتصادي و حمایتی بیشترین نقش را در

تخریب و فرسایش خاک ،کمبود و بهرهوري پایین آب در

تبیین بازدارندههاي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران

کشاورزي ،تغییرات اقلیمی ،نیاز به حفظ منابع براي

دارند.

استفاده در درازمدت ،افزایش هزینههاي تولید و عملکرد

با توجه به نتایج بدست آمده عوامل مدیریتی و فنی و

پایین به علت کاهش تدریجی کیفیت خاکهاي زراعی و

دانشی و نگرشی اهمیت زیادي در تصمیم کشاورزان

غیره به یک ضرورت تبدیل شده است .در حال حاضر با

براي پذیرش کشاورزي حفاظتی دارند .از این رو پیشنهاد

توجه به مسائل پیشروي بخش کشاورزي یکی از

میشود سازمانهاي جهاد کشاورزي با برگزاري دوره-

رویکردهاي اساسی و مهم وزارت جهاد کشاورزي

هاي آموزشی تخصصی و کاربردي اطالعات مورد نیاز

توسعه کشاورزي حفاظتی با هدف رسیدن به تولید پایدار

کشاورزان را در خصوص هر یک اصول کشاورزي

و حفظ منابع آب و خاک میباشد .اما در این میان عواملی

حفاظتی در زمان مناسب به اطالع و آگاهی آنها برساند.

وجود دارند که بازدارنده پذیرش و توسعه کشاورزي

در این زمینه ایجاد مزارع نمایشی و الگویی در مناطق

حفاظتی هستند که آشنایی با آنها براي سیاستگذران و

مختلف کشور نقش مهمی در انتقال دانش کاربردي

برنامهریزان در فرایند طراحی و اجراي برنامههاي

متناسب با شرایط منطقهاي خواهد داشت .همچنین از این

مربوط به توسعه کشاورزي حفاظتی مفید خواهد بود.

طریق کشاورزان به درک صحیحی از مزایاي سیستم

شناسایی و تأیید این بازدارندهها هدف اصلی پژوهش

کشاورزي حفاظتی خواهند رسید که در نگرش آنها نسبت

حاضر بود .براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 7۴

به کارگیري اصول کشاورزي حفاظتی تأثیرگذار خواهد

بازدارنده شناسایی شده در قالب پنج گروه نهادي و

بود .همچنین با توجه به جدید بودن و ماهیت فناوري

برنامهریزي ،دانشی و نگرشی ،حمایتی ،مدیریتی و فنی

کشاورزي حفاظتی ،توسعه آن نیازمند تغییر در ساختار

و اقتصادي دسته بندي و در مجموع  96/52درصد از کل

فکري حاکم و متداول مربوط به عملیات آمادهسازي
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تحلیل بازدارندههای توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران

این رو پیشنهاد میشود دولت به حمایت از کشاورزان به

 کارشناسان، محققان، مدیران،زمین در بین برنامهریزان

منظور ایجاد انگیزه جهت پذیرش کشاورزي حفاظتی و

 بنابراین قبل از هر اقدامی برنامهریزي.و کشاورزان است

-کاهش ریسک احتمالی ناشی از کاهش محصول در سال

راهبردي و ایجاد یک ساختار نهادي مشخص براي

هاي اولیه شروع عملیات کشاورزي حفاظتی از طریق

توسعه کشاورزي حفاظتی از ضرورتهاي توسعه آن

.پرداخت یارانه و تخصیص وامهاي بلند مدت بپردازد

 افزایش سود و درآمد یکی از مهمترین عوامل.است
 از.تسریع دهنده پذیرش نوآوريهاي کشاورزي است
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