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 دهیچک

 

( در PTD) یفناور یمشارکت توسعة پروژةعوامل مؤثر بر کاهش نهاده در  لیتحل قیتحق نیاز ا هدف

 یهابخش از یکی ،یفناور یمشارکت توسعة یقاتیتحق پروژة. استاستان لرستان  هنام منطقة زیآبخ حوزة

 و آب یوربهره مقولةدو  که است( CPچالش آب و غذا ) یجهان برنامةاز  یو بخش یشتیمع انعطاف طرح

. شد انجام یشیمایپ روش به حاضر قیتحق. دهد یم وندیپرا به هم  خشکمهین مناطق در شتیمع بهبود

 روش به نفر 126 میان این از و استپروژه  نیا اندرکاراندستنفر از  182شامل  قیتحق نیا آماری جامعة

 و آوریجمع پرسشنامه 111 نهایت در و شدند انتخاب آماری نمونة یبراتصادفی ساده  گیرینمونه

 62 تینها در و شدند انتخاب یسرشمار با نفر 28 ،پروژه کارگزاران بخش در. شد تحلیلوتجزیه

 کشاورزی دانشکدة استاداناز  جمعی راپرسشنامه  یمحتوای و ظاهر ییرواشد.  یآورجمع پرسشنامه

 نشان هاافتهیبه دست آمد.  01/0 – 80/0آن بین  ییایپا و کردنددانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی 

 ،ییزااشتغال نه،یهز میمنابع آب، تسه تیریپنج عامل مد شامل کارانرانددست بخش در هاریمتغ که دادند

کل  انسیدرصد وار 13/66در مجموع  که استهرز  یهاعلف با ترمؤثر مبارزةو  کیتوجه به جوانب ارگان

 -یمنابع انسان تیریچهار عامل مد در بخش کارگزاران نشان داد که جینتا نیهمچن است؛ کرده انیبرا 

 .است کرده انیبکل را  انسیدرصد وار 02/80در مجموع  یریپذانعطاف و یاعتبار ،ییاجرا ،یدیتول

      

 .هنام(، کاهش نهاده، PTD) یفناور یمشارکت توسعة پروژة شت،یمع انعطاف :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
و با اتکا  نينو یهایبا استفاده از فناور ریاخ قرندو  در بشر

 به جهان یغذا نیتأم نةیزمدر  متیبه منابع ارزان ق
 نيا ،متأسفانه. است افتهي دست یشگرف یهاشرفتیپ

 یطیمح   ستيز گزاف یها بیآسموارد با  یدر برخ هادستاورد
 رییخاک، تغ شيمانند: فرسا يیهاامدیهمراه بوده است و پ

را به  یستيآب، خاک، هوا و کاهش تنوع ز یآلودگ م،یاقل
 ژهيو به ،ریاخ یهادهه در علت نیهم به. است داشته دنبال

 مورد در یديجد یهانگرش ،گذشته یهادر سال
 گرفته شکل یعیطب منابع از داريپا و مناسب یبردار بهره

 یاز نظام کشاورز یریگبهره هانگرش نيا از یکي است،
  (Omani, 2000). است نهاده کم داريپا
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1. Low External Input Agricultural    2. Participatory Technology Development 

3. Livelihood Resilience     4. ICARDA 

5. Challenge Program Water and Food (CPWF) 

 داريپا یکشاورز از یبخش نهاده کم داريپا یکشاورز نظام
 ،دیتول یرونیب یهانهاده از استفاده است و هدف آن کاهش

از  یریجلوگ و هاکشآفت و يیایمیکودش سم، لیقب از
 هاروش نيا .است ینیرزميز و یسطح یهاآب یآلودگ

 از و دهدیرا کاهش م يیدر مواد غذا ها کش آفت یايبقا
 یآورسود و کندیم یریجلوگ خاک و آب منابع شيفرسا
 . (Low, 1993)دهدیم شيافزا مدت دراز در را هایفناور

 در 1یرونیب نهادةکم یهاروش از استفاده یراستا در
 یافتیره یفناور یمشارکت توسعة افتیره دار،يپا یکشاورز

 رییتغ در یسع یمحلمنابع  یاست که با تمرکز بر رو
 (,Okali and Sumbergدارد مرسوم یکشاورز یها نظام

(1997  . 
 ةتوسع افتیدر ره یرونیب نهادةکمروش از  استفاده

 : کودمانند یهاياز طريق مديريت نهاده مشارکتی فناوری
 ،یخاک، بارش فصل نوع ،کود حیوانی ،بذر مصرفی شیمیايی،

نقش مهمی  ونیزاسیمکان و اعتبارات ،به نیروی کار یدسترس
 بر عالوه ؛است داشته بیماری بدوندر تولید محصول سالم و 

 محیطیزيستاز نظر مسائل  نهاده و پايدارکم نظام نيا
از نظر  و داردنهای متداول تولیدی را مشکالت خاص نظام

های مختلف جانبه در زمینههمهايجاد تغییراتی  با اقتصادی
مین منافع أشناختی نقش مهمی در تزراعی، دامی و بوم

  (Bahadori and Chizari, 2009). است  داشتهکشاورزان 
 -کشاورز ةواژاز  2یورافن یمشارکت ةتوسع افتیره
. (Chambers et al., 1989)  به وجود آمده است نخست

شکل گرفت و کارگزاران  1950 دهةدر  بارنینخستواژه  نيا
 ن،يیپا به باال یهاالگو شکست از پس ،یاتوسعه یهاپروژه

  .Botchway)  (2001 ,گرفتند کار به را افتیره نيا

 منابعافزايش  یبرا یمشارکتی فناوری راه ةتوسع افتیره
 (,Conroy and Sutherland استدرآمد کمکشاورزان فقیر 

 یفناور یمشارکت ةتوسع افتیره ،قتیحق در . 2004)
 طيشرا بهبود و یمحل کشاورزان به رساندنیاري یبرا یکوشش

 عةتوس افتیره قيطرنهاده از  کاهش. ستهاآن یزندگ
 کندیم تالش که یديجد افتیره یعني یفناور یمشارکت

 یهاازین و منابع مورد دررا  یکشاورز قیتحق يیکارا
      (Vel et al., 1989).  دبخش بهبود پاخردهکشاورزان 

 شيگرا تيدر تقو یسع یفناور یمشارکت توسعة افتیره
 ،دارد. در واقع یمحل یسازگار  شيافزا قياز طر یبه فناور

 که دندار پرسش نيبه ا یشتریتوجه ب نهاده کم یهاروش
بر  بحث. ميبپرداز پاخرده کشاورزان یسازمانده به چگونه

 شيمسائل افزا یبر رو شتریب یفناور یمشارکت توسعة یرو
 و محققان گران لیتسه ها،یجيترو نیب میتعامالت مستق

 (Ibid).  است
 بود 3یشتیاز عناصر طرح انعطاف مع یکي PTD پروژة

 زیآبخ حوزةدر  4کاردايا یالمللنیب سازمان یهمکار با که
به مدت سه  لرستان استان سلسلةشهرستان  هنام منطقة

پرسک و  اهپوش،یبردبل، س یسال در چهار روستا
 برنامةدر قالب  یشتیمع انعطاف پروژةشد.  اجرا تختهچهار
 یهابخش 1 نمودار .است شده اجرا 5غذا و آب چالش یجهان

 نشانهنام را  زیآبخ حوزةجامع  تيريمد طرحمختلف 
 . دهد یم

توسعه و  ،یفناور یمشارکت ةتوسع پروژة یکل هدف
 کشاورزانبهبود معیشت  یبراهای کشاورزی یوراانطباق فن

 توسعة پروژة یاجرا ولط در پسس ؛بود هنام منطقة ریفق
 لرستان، استان سلسلةدر شهرستان  یفناور یمشارکت

 ر،یموس پرورش قارچ، پرورش: لیقب از مختلف یفناور زدهیس
 یماریب تيريمد ،یادوملکه عسل یکندو زعفران، پرورش

 عيگندم، ما یهانیزم همزمان یسمپاش گردو، درخت تيبال
 و خلر ةعلوفکود اوره و فسفر، ازتوباکتر،  ا،ینخود و لوب حیتلق

 و زهيیپا نخود جو، و گندم ةافتيبهبود  یهاگونه ماشک،
 (Research and  شدند شيآزما ینیزم بیس کشت

(Study of Rural Issues, 2009. 

 
 
 
 
 

 آن یهابخش کیبه تفک هنام زیآبخ حوزةجامع  تیریطرح مد کیتفک. 2 نمودار

 
 

 هنام زیآبخ حوزةجامع  تیریمد

 

 یمشارکت توسعة
 یفناور

و  شتیمع لیتحل
 یتیجنس یهاتفاوت

 یهایابیارز
 یطیمحستیز

 ینهاد یهالیتحل
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 هر یاجرا با ،یفناور یمشارکت توسعة پروژةدر  ،واقع در
 نقش ترفیکشاورزان ضع ديبا ،یشيآزما صورت به یفناور
 داشته آن یهاامدیپ و جينتا یابیارزش در را یتریمحور
 بستنکاربر اثر به هاآن یشتیمع ةیبن ديبا رايز ؛باشند
 در کشاورزان یبندطبقه اریمع. شود مقاوم هایفناور
 ،ی)قو کشاورزان خود یبندطبقه اساس بر همگن یها گروه

 و دام تعداد ن،یزم تیمالک نوع حسب بر و( فیضع متوسط،
 بود.  نیزم اندازة

 راه مرفه کشاورزان که دارد وجود نگرش نيا ،PTD در
 ازینکمک  به ترفیضع کشاورزان و کنندیم دایپ را خود
که در  یکشاورزان ،PTD پروژة ی. در طول اجرادارند
 اي نیکارشناس از زم همراهمشارکت دارند  یفناور شيآزما

 يیراهنما با و کنندیم 1ديبازد گريکدي یفناور شيمحل آزما
مسائل و  رامونیو پ پردازندیم هم کار نقد به کارشناس
 یهایوابستگ از ج،يتدربه. کنندیم گووگفت موجودابهامات 

و خود  دوشیمبه کارشناس کاسته  یفناور شيآزما نديافر

 گريکدي یبرا یریادگي منبعبه  هاآن تجربةو  کشاورزان
 .(Moosavi, 2009) شودیم ليتبد

 نقش تیاهم بر ،یفناور یمشارکت توسعة افتیره
 دیتأک هاآن نقش رییتغ و یکشاورز ینوآور در کشاورزان

است  یماتیاتخاذ تصم PTD افتیاز اهداف ره یکي .کندیم
 یگووگفت قيطر از و دارند را کشاورزان از تيحما جنبةکه 

 شوندیگرفته م گران لیتسهباز با کشاورزان و 
.(Veldhuizen et al., 1997)  توسعة افتیره درحال آنکه 

را در مزارع خود کنترل  عيوقا کشاورزان (TD) یبوم یفناور
 یهااستفاده از روش اي مزرعه یهاازین ةدربارو  کنندیم

 یانتقال تکنولوژ افتیاما در ره رند؛یگیم میتصم ديجد
(TOT ،)گرفته کارشناسان کمک با هامیتصم نياز ا یاریبس 
 و آفات با مبارزه ،یاریآب یها: برنامهلیاز قب یموارد .شودیم
 افتیره سةيمقابه  ،ريز جدول رد (Ibid). رهیو غ هایماریب

 یفناور توسعةو  یانتقال فناور ،یفناور یمشارکت توسعة
 .است شده اشارهVeldhuizen et al (1997) . ديداز  یبوم

 
 یفناور یمشارکت توسعةو  یفناور توسعة ،یانتقال فناور یهاافتیره سةیمقا. 2 جدول

 ضوابط (TD) بومی فناوری توسعة TOT (PTD) فناوری مشارکتی توسعة

 اهداف اتخطر کاهش امن، زندگی تولید افزایش کشاورزان مدیریتیخود
 هانوآوری منبع کشاورزان تحقیقاتی هایسازمان هستند تحقیقاتی هایسازمان مکمل کشاورزان

 دانش ماهیت جانبههمه مشارکتی آن بودنجانبههمه و مشارکت بین کشش ایجاد

 تجربی رهیافت نامشخص عمدتاً علم تولیدکنندگان کنند می تکمیل را کشاورزان های روش دانش تولیدکنندگان

 ارتباطیهایکانال کشاورزبه کشاورز ترویج خدمات غیره و هاترویجی،NGOS کشاورزان، :چندگانه سیستم

 ارتباطهایفرایند (یکنواخت)افقی رسمی،غیر پایین -باال رسمی، رسمی کمی

 کننده ارزیابی ،(رساننده) بیانگر کننده،تولید
 کننده استفادهبیرونی،

 دهندهتطبیق کننده، دریافت

 (سازگارکننده)
 بیانگردانش، تولیدکنندة

 کننده استفاده ،(رساننده)
 کشاورزان نقش

 هاینظارتاز پیروی معلم، معلم تحقیق، همکارفرد، منبع مدیریتی،: چندگانه
 شده کنترل

 کارکنان نقش کدامهیچ

 
 طيشرا در یمهم نقش ،یفناور یمشارکت توسعة افتیره

مستعد خطر  یکشاورز یهانظام و متنوع ده،یچیپ
 هایفناور ،افتیره نيدر ا .نوع سوم( داشته است ی)کشاورز

 ؛شوندیم تيحما یرسم جيترو و قیتحق نظام قيطر از
 کشاورزان خود افتیره نيا در شيآزما خام مواد نيبنابرا

  . (Okali and Sumberg, 1997)هستند
 طيدر شرا هایعملکرد فناور ،یمشارکت یهاافتیره در

 شودیم شيآزما یتيريو مد یطیمح ستيز ،یواقع

(Veldhuize et al., 1997) نيا یاجرا در گام نیولا 
 آن در کشاورزان یجامعه و مشکالت اصل يیشناسا افتیره

  (Horne, 1999).  استمناطق 
 متیق: مانند یطيشرا ،یفناور یمشارکت توسعة افتیره در

 متیق نسبت به شتریب نهادة دیتول ،یکشاورز یهانهاده ثابت
 کشاورزان جیبس در مالک، خرده کشاورزان یرو بر تمرکز د،یتول

 (Kuntashula et است بوده مؤثر یمشارکت یهاتیفعال در

(al., 2005  . 

1. Cross-visits 
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 یبرا تنهانه یفناور یمشارکت توسعة افتیره ،واقع در
کشاورزان  یتوانمندساز یبرا بلکه ،یمشارکت پژوهش
 (Vande Fliet andسازدیم فراهم دیمف یچهارچوب

Braun, 2002 ). 
 ادغام یبرا یفرصت ،یفناور یمشارکت توسعة افتیره
 یهاتیفعال از تيحما و هاینوآور ن،ينو ،یبوم دانش

 یاتوسعه یهاتیفعال نياهدف  ،واقع در .استکشاورزان 
 که است یريپذانعطاف افتیمتمرکز از ره ریغ یبانیپشت

 یهاتیفعال یابيارز نظارت، اجرا، ،یزيربرنامه بهبود
  (He et al., 2009). طلبدیم را یمشارکت

 یفناور یمشارکت توسعة افتیره یریکارگبه لیتسه یبرا
 در یمحل نوآوران با ديبا دانشمندان و هایجيترو یکشاورز در
 . (Reed, 2007)کنند یهمکار هاینوآور انتشار و یسازنهیبه
کشاورز  اتیرباز تج ،یفناور یمشارکت توسعة افتیره در

نقش  شتریو کارشناسان و محققان ب شودیم تيحما
 )  (Reij and Waters- Bayer, 2001گر دارند لیتسه

در  یشتیمع یهانظام یابيارز یبراکه  یقیتحق در
 یفناور ،انجام شد یوپیشمال ات خشک مهینمناطق خشک و 

تعداد  شتیاز مع تيدر حما ینقش مهم پرورش زنبور عسل
 داشته تجار و دهندگانپرورش و هاگروه ها،از خانواده یاديز

 یمؤثر نقش بازار یهاتيمحدود و یدیکل یهایفناور. است
 هایفناور یریکارگموانع به .اندداشته عسل زنبور پرورش در

 عسل تیفیک ده،یچیپ یهایماریب و آفات انتشار: از عبارتند
زنبور،  دهندگانپرورش یفن دانش تيمحدود ،شدهدیتول

 یابيآموزش و ارز تيمحدود اهان،یبه گ یدسترس تيمحدود
 (Yirga andعسل زنبور یابيبازار و پرورش در یفن

(Teferi, 2010 . 
 .Jager et al (2004) اختالف خود مطالعة در 
 یهاروش در شدهاستفاده یهاکیتکن نیب یدار یمعن
 در .کردند مشاهده متعارف یهاو روش PTDدر  نهاده کم

در  کشاورزان یگذارهيسرما و یابيارز ،نهاده کم یهاروش
ساختار  یبر رو ریتأث: لیاز قب يیهاجنبه اساس بر هایفناور

 ،نقد پول در يیجوصرفه بذر، تیفیک هرز، یهاخاک، علف
 یاز عملکرد اقتصاد یو کشاورزان جدا ستهایماریب و آفات
  .کنندیم یابيارز را هایفناور

بر  شودیم هیتوص کشاورزان به که يیهاروش ، PTDدر
 یدسترس باران، بارش زانیم مزرعه، اندازةاساس نوع خاک، 

 درجةو  هاکاال متیق اعتبارات، ن،یزم کار، یروین به
 Mutsaers). ,(1997  است ونیزاسیمکان

 نةیزم در Okali and Sumberg (1997) قیتحق
 یمشارکت یهاافتیره نشان داد کشاورزان یمشارکت پژوهش

)زنان( و با  ريپذبیآس ساکنان بلکه ،يیروستا یفقرا تنهانه
 .کندیم ریدرگ را یکشاورز دیتول یبرا نيیپا بالقوةتوان 

 یابر نیچ یغرب جنوب و وناني در که یامطالعه جينتا
 از حفاظت یهادر برنامه یالوار ریغ یمحصوالت جنگل دیتول
داد  نشان انجام شد PTD با استفاده از 1داربیش یهانیزم

 مناسب بودند ریفق یهاخانواده شتیمع بهبود در هایفناور

.(He et al., 2009) 
Connell (1999) افتیاستفاده از ره خود مطالعة رد 

 یطیمح ستيزگوناگون  طيدر شرا یفناور یمشارکت توسعة
 یهانیزم م،يو د یآب محصول در مناطق دیاز جمله: تول

 را کشاورزان یقوم یهاتیاقل یهانیزم در دیتول و کوچک
 . داندیمؤثر م

 (2007) Black stock et al. از  یمسئله را ناش نيا
 کشاورزان که داندیم یمختلف طيشرا با هایفناور یسازگار

 کوچک یهانیزم در هایفناور یانطباق تيريمد سمت به را
 Ortiz  ferrara et al.  (2007)  نیهمچن ؛کندیم تيهدا
 شيافزا دررا  کشاورزان مزرعةدر درون  هایفناور شيآزما

 مؤثر دانستند.  یمشارکت یانتخاب فناور
 خاک و آب یحفاظت یهایفناور از استفاده پروژة جينتا

 یعوامل اصل داد نشان یوپیات غرب شمال ارتفاعات در
 خود مزارع در هایفناور رشيپذ از کشاورزان کنندةدیناام

 یهایفناور بودننامناسب کار، یروین کمبود: از عبارتند
 و یکشاورز یهانظام خاص طيشرا کشاورزان، ازین مورد
 ؛ (Bowket, 2007)یااجاره یهانیزم یامننا شيافزا

 کشاورزان یریگمیتصم در را یمتعدد عوامل یو نیهمچن
 .داندیم مؤثر ديجد یهایفناور رد اي اصالح رش،يپذ یبرا

 عوامل ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یکيزیف ،یشخصعوامل  نيا
 . (Ibid) هستند)فناورانه(  یفن یسازگار ،یسازمان

et al.Franzel (2001) استفاده از  خود مطالعة در
 یوربهره شيرا در افزا یفناور یمشارکت توسعة افتیره

 تيريمد کشاورزان، یتيريمدخود شيافزا د،یو تول یآب منابع
طرح با  نظر ريز یهانیزم گسترش مزرعه، طيشرا بهتر
 درکشاورزان  ،در واقع .دانستند مؤثر کمنسبت  به نةيهز

 را هاآن اديز سود ها،یفناور انتخاب یبرا میتصم اخذ زمان
 .(Hoekstra, 1983) رندیگیم نظر در

                                                                                       
1. SLCP 
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Peters  (2001) و دام ةنیزم درخود  قاتیدر تحق زین 
 یمشارکت توسعة یهااستفاده از روش کرد انیب توسعه
 ینشيگز توسعةو  دیاز تول تيدر حما ینقش مهم یفناور
 .است داشته هایفناور
 سازنهیزمدو مسئله  عمدتاً شده،مطرحتوجه به مسائل  با
که در  بوده است یفناور یمشارکت توسعة افتیره يیشکوفا

 اول،. است رفته کار بهPTD به اختصار  قیتحق نيا
در مناطق  یتيريو مد یکشاورز ستمیخاص س یها یژگيو

 یهانظام بودنمتنوعو  دهیچی: پمانند خشک مهینخشک و 
 شتیو مع یابعاد گوناگون زندگ یدگیتنهمدر و یمیاقل

و  تیکشاورزان از لحاظ مالک بودنریفق اغلبو  یجوامع محل
 نيا انگریب یشواهد هایژگيو نيا .استبه منابع  یدسترس
 به نسبت نگرانهجامع یکرديرو اتخاذبا  فقط که هستند

از  یواقع یدرکبه  توانیم رامونیپ طیمح و معاش ات،یح
 .افتي دست یمحل جامعة یهاازیساختار، روابط، مسائل و ن

 آن و کندیم تيدوم هدا ةمسئلرا به  ما نکته نیهم
 قیتحق یستگاهيا عموماً و متداول یهاهيرو بودنناکارآمد
 تناسب صیتشخ و هاتیواقع انیبدر  یو فناور یکشاورز

 نيبنابرا ؛(Moosavi, 2009) ستها تیواقع نيا با هایفناور
جامع و  یرويکرد اتخاذای و فقیر، مناطق حاشیه در

کردن جوامع محلی و دانش تر، که بتواند بستر درگیرمشارکتی
وری و درآمد جوامع در بهبود بهره را فراهم کند، ها آنبومی 

مستلزم  یمنظور نیچن تحقق. شود یمکشاورز مؤثر واقع 
 یهانقش و هاروش ها،در ساختار، نگرش نيادیبن یراتییتغ

 (Research and Study of است یفناور دربارة یپژوهش

(Rural Issues, 2009 . 
 کاهش PTD افتیره یریکارگهب در یاصل موضوع

 از  PTD نيبنابرا ست؛غذا و آب نةیزمموجود در  یهاچالش
 به ازین کاهش و یخشکسال به مقاوم محصوالت دیتول قيطر

  .داشته است ینقش مهم شتیدر بهبود مع نهاده
مدت سه سال  به( PTD) یفناور یمشارکت توسعة پروژة

 لرستان استان سلسلةشهرستان  هنام منطقة زیآبخ حوزةدر 
 ریتأث دربارة یقیدر گذشته تحق کهنيا به توجه با و شد اجرا

به نهاده در استان  ازین کاهشدر  یورافن یمشارکت ةتوسع پروژة
 يیشناسا یپ در قیتحق نيا پس ،لرستان صورت نگرفته است

 یاجرا ريزاست که  یعوامل مؤثر در کاهش نهاده در مناطق
 حاضر پژوهش ،تينها دربودند.  یفناور یمشارکت توسعة پروژة

 :َیهایبررس از حاصل کيتئور یهانهیزم یآورفراهم با
Asadi et al. (2008) ؛Chambers et al. (1989) 

 .Sultana et al ؛Conroy and Sutherland (2004)؛
 Conroy et al. (2002)؛ Thijssen (2002)؛ (2007)

 Kamali (2006) ؛Ali pour (2005) ؛ kashani (2006)؛
 Sharifzadeh et al؛ Gurung and Justice (2009)؛

(2005). 
بر کاهش  گذارریتأث یهامؤلفه یبررس یبرا را الزم طيشرا

 منطقة زیآبخ حوزةدر  یفناور یمشارکت توسعة پروژةنهاده در 
 در .است کرده جاديلرستان ا استان سلسلةشهرستان  هنام

 :از عبارتند قیتحق نيا یاختصاص اهداف ،راستا نيا
 توسعة پروژة رد نهاده کاهش بر مؤثر عوامل یبندرتبه. 1

 ؛کارگزاران و کارانر انددست دگاهيد از یفناور یمشارکت

 دگاهيد از نهاده کاهش مؤثر عوامل لیتحل و یبررس. 2
 ؛یفناور یمشارکت توسعة پروژةو کارگزاران  اندرکاراندست

 کاهش در عوامل نيا از کيره ریتأث زانیم یبررس. 3
 .و کارگزاران اندرکاراندست دگاهيد از نهاده

 

 هاروش و مواد

. است ارزشیابی پژوهش نوع از هدف، لحاظ از حاضر تحقیق
 و هاروش ها،فن شامل تعريف به بنا ارزشیابی پژوهش
 اجتماعی، هاینوآوری آثار ارزيابی یبرا که است هايیعملالدستور

 هایپژوهش ،اغلب .شودمی گرفته کار به رهیغ و آموزشی
 که شودمی طراحی طوری و متمرکز ایويژه برنامة روی ارزشیابی

 .کندمی ايجاد را انتظار مورد آثار برنامه آيا دهد نشان
 آثار که دارد را توانايی اين ارزشیابی هایپژوهش

 .بگذارد جامعه بر هاپژوهش انواع ساير با مقايسه در بیشتری
 مشخص کلی طور به که است اين آثار ارزشیابی از منظور

 بر مطلوب اثرهای هانهاد و هاخانوار افراد، بر برنامه آيا شود

 گریمداخله به توانیم را اثرها اين آيا و است گذاشته جا

 هایپیامد تواندمی همچنین آثار ارزشیابی داد؟ نسبت برنامه

 انواع .دکن مطالعه و بررسی نیز را هابرنامه ةناخواست
 آثار ارزشیابی در توانمی را کیفی و کمی پژوهشی های روش

 اين پژوهشگر و نیست ترينکامل روشی هیچ اما ؛برد کار به

 را روشی بهترين شرايط، به توجه با ،هاروش بین از بايد حوزه
کند  انتخاب است ضعف ترينکم و بازده حداکثر دارای که

(Karami and Rezaie Moghadam, 2005).  
 یریکارگبه آيا که است اين حاضر پژوهش در توجه مورد جنبة

 اين و اردد در کاهش نهاده تأثیر یفناور یمشارکت توسعة پروژة

 .است بوده هماهنگ کشاورزان محسوس هاینیاز با حد چه تا تأثیر
  :شودمی داده شرح پژوهش روش جزئیات ،زير در
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و با استفاده از پرسشنامه  یشيمایبه روش پ قیتحق نيا
 بخش در یبررس مورد ةجامعانجام گرفته است. حجم 

 پروژة یاز کشاورزان مجر نفر 187 شامل اندرکاران دست
 یریگروش نمونه قيکه از طر بود یفناور یمشارکت توسعة
 (Kerigcie یریگنمونه جدول اساس بر و ساده یتصادف

(and Morgan, 1970 نيا از. شد نییتع نفر 121 با برابر 
شد و با توجه به  یآورجمع پرسشنامه 114 تينها در ،تعداد

 موردپرسشنامه و  یدرصد 91بازگشت  بيبرآورد ضر
 (Harris andدرصد( 70 ی)باال یآمار لحاظ از بودن قبول

(Ogbonna, 2001  گرفت صورت هاداده پردازش.  
 شامل کارگزاران بخش در حاضر تحقیق آماری جامعة

 یکشاورز قاتیتحق مرکز کارشناسان محققان، از نفر 78
 آباد،یعل خدمات مرکز کارشناسان آباد،خرم شهرستان

 آبادخرم و سلسله یهاشهرستان یکشاورز جهاد کارشناسان
 اول نوبت در. شدند انتخاب یسرشمار قيطر از که بودند
 در. دادند پاسخ( درصد 57) نفر 45 ها،پرسشنامه ارسال

 17 تينها در هاپرسشنامه مجدد ارسال و بعدی مراجعة
 نگشتنباز. با توجه به شد آوریجمع( درصد 81) پرسشنامه

 نتايج پذيریتعمیم یبراو  هاتعدادی از پرسشنامه
 هایپرسشنامه نظر مورد آماری جامعةبه کل  آمده دست به

پاسخ داده بودند و افرادی که در  اول مرحلةافرادی که در 
 هایاز لحاظ متغیر بودند پرسشنامه پاسخگوی دوم مرحلة
بین  داریمعنی اختالف کهاين به توجه با. شد بررسیاصلی 

تحقیق  نتايجپاسخ پاسخگويان اولیه و ثانويه به دست نیامد، 
 (,Miller and Smith  استقابل تعمیم به کل جامعه 

1983.) 

 ؛شد یریگبهره پرسشنامه دو از هاداده یگردآور در
 محاسبةهر پرسشنامه به طور جداگانه اقدام به  یبرا نيبنابرا
 آمد:  دست هب ريز صورت به حاصل جينتا و شد يیايپا بيضر

 دو یحاو پروژه اندرکاراندست بخش در قیتحق ابزار
 یاحرفه و یفرد یهایژگيو بخش در است. بوده بخش
 بخش در اشتغال سابقة: سن، ةيگو 9 اندرکاراندست

 ،یزراع یاراض کشت ريز سطح الت،یتحص زانیم ،یکشاورز
 و بزرگ دام تعداد تیمالک ،یباغ یاراض کشت ريز سطح

 از تيرضا ها،یفناور شيآزما در یهمکار دفعات کوچک،

و بسته و در  باز یهاپرسش صورت هو ب پروژه یاجرا نحوة
 . شد نيتدو هيگو 19بخش عوامل مؤثر در کاهش نهاده 

در  .بود بخش دودر بخش کارگزاران پروژه  قیتحق ابزار
: سن، ةيگو 7 کارگزاران یاحرفه و یفرد یهایژگيبخش و

پست  ،یلیتحص رشتة الت،یتحص زانیم ،یکار سابقة
 یهایفناور تعداد پروژه، یاجرا نحوةاز  تيرضا ،یسازمان

و بسته و در بخش  باز یهاپرسش صورت هب و شدهشيآزما
  .شد نيتدو هيگو 19عوامل مؤثر در کاهش نهاده 

 اریاخت در پرسشنامه نمونه 30 تعداد پرسشنامه يیايپا یبرا
 داده قرار سلسله شهرستان در پروژه پوشش ريز اندرکاراندست

 دردست آمد.  هدرصد ب 89/0کرونباخ  یآلفا بيو ضر شد
 ارینمونه پرسشنامه در اخت 30 زیبخش کارگزاران پروژه ن

 شد داده قرار سلسله شهرستان در پروژه پوشش ريزکارگزاران 
 .آمد دست هب( α =94/0) شده محاسبه کرونباخ یآلفا و

پرسشنامه در هر دو بخش کارگزاران و  یهاپرسش
 ن،یشیمطالعات پ ق،یاساس اهداف تحق اندرکاران بردست
پروژه و  کارگزارانبا  مشورتموجود در منطقه،  یهایبررس

 و1یصور یيروا تعیین یبرا .دش یطراح کارشناسان مربوط
چندين نسخه از پرسشنامه در  مذکور پرسشنامةمحتوای 

و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت  ترويج استاداناختیار 
-ئتیه یاعضا و یدکتر و ارشد انيدانشجومدرس، تهران، 

که  ،آبادخرم شهرستان یجهاد کشاورز قاتیمرکز تحق یعلم
  .شد ديیتأ هاآن ديقرار گرفت و از د ،طرح بودند یمجر

و اصالح تغییرات الزم،  مختلف ینظرهااز دريافت  پس
-هيتجزبه دست آمد.  اعتبار تعیین یبرا یينها پرسشنامة

 درصد، ،یفراوان عي)توز یفیتوص سطح دو در هاداده لیتحلو
به  و( یعامل لی)تحل یاستنباط و( راتییتغ بيضر و نیانگیم

 به یعامل لیتحل. شد انجام SPSS V.18افزار کمک نرم
 پردازدیم هاریمتغ از یاديز تعداد یدرون یهمبستگ یبررس

 یبنددسته یمحدود یهاعامل قالب در را هاآن تينها در و
 کرتیل یانهيگز 5 فیدر قالب ط هاپرسش .کندیم انیب و

 کم، 1 ازیامت کم اریبس یهانهيگزمذکور  فیط .شدند مطرح
 ازیامت اديز اریبس و 4 ازیامت اديز، 3 ازیامت متوسط، 2 ازیامت
 کاهش در مؤثر عوامل بندیرتبه سنجش برای. دارد را 5

 ضريب که ایگويه هر و شد استفاده تغییرات ضريب از نهاده

 .گرفت بیشتری رتبة شتدا کمتری تغییرات

                                                                                       
1. Face Validity 
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 (n=67)نهاده کاهش در مؤثر عوامل به مربوط یهاریمتغ ریتأث زانیم بارةدر پروژه کارگزاران دگاهید. 1 جدول

 ریمتغ *نیانگیم اریمع انحراف راتیتغ بیضر رتبه

 سودآور یهایفناور انتخاب در کشاورزان یگذارهیسرما 82/2 10/0 120/0 1

 کمنسبت  به یاضاف نةیهز با PTDپروژه  شیآزما ریز یهانیزم فیط گسترش 26/3 60/0 180/0 2

 کشاورزان یهاینوآور از تیحما 11/3 62/0 181/0 3

 یمحل جامعةبه  دیجد یهادهیا ورود 08/3 62/0 186/0 1

 پروژهدر قالب  یجیو ترو یآموزش یهاکالس یبرگزار 01/2 61/0 202/0 6

 یقبل یهاروش نیگزیجا دیجد یکار یهاروش و محصوالت یریکارگبه 02/3 66/0 216/0 6

 هاکار تیریمد در نو یهاروش یریکارگبه 08/2 21/0 238/0 2

 یکار مشغلةبر اساس زمان و  هایفناور تیریمد یبرا یفصل یهامیتقو از استفاده 13/3 83/0 211/0 8

 دیتتتول بهبتتود یبتترا یمشتتارکت( ینتتداد)اصتتالح  ینتتدادبتته یهتتاروش از استتتفاده 30/3 83/0 211/0 0

 (حساس و یاهیحاش یهانیزم)در  

با استتفاده از امکانتات ختود منطقته م تل       یمیپردرآمد قد یشتیمنابع مع یایبه اح کمک 61/3 80/0 216/0 10

 ریموس کشت

 کمتر یآب ازین با هاعلوفه دیتول 36/3 00/0 268/0 11

 ساده و نهیهزکم یستیز ییایمیش ریغ یهانهاده از استفاده 06/3 02/0 300/0 12

 محصوالت داشت و کاشت مراحل در کودکان و زنان مشارکت شیافزا 68/3 88/0 302/0 13

 کشاورزان به خرد اعتبارات ارائة 08/3 01/0 306/0 11

 مبارزه یبرامناسب  زمان ةیتوص قیهرز از طر یهاعلف با ترمؤثر مبارزة 00/2 08/0 322/0 16

 کیولوژیب مبارزة یهاپروژه بر استفاده از روش ریتأث 11/3 02/1 328/0 16

رانتدمان   شیافتزا  یبترا کشاورزان  نیدر ب دیجد یاهیمقاوم گ یهاگونه عیتوز و یمعرف 02/2 00/1 332/0 12

 آب و محصوالت

 دسترس در منابع با یریپذانطباق 16/3 02/1 338/0 18

 یستو  از برداشت و داشت کاشت، مناسب زمان دربارةمناسب  یجیترو یهاهیتوص ارائة 00/3 00/1 362/0 10

 کارشناسان

 اديز اریبس .5 اديز .4 متوسط. 3 کم. 2 ارکمیبس. 1: کرتیل یانهيگز 5 فیط: *
 

 نتایج 
 ای کارگزارانهای فردی و حرفهتوصیف ویژگی

سال و متوسط  42میانگین سنی کارگزاران پروژه در حدود 
سال بود. میزان تحصیالت بیشتر  33/19ها  سابقة کاری آن

درصد( کارشناسی ارشد بود. رشتة  9/12کارگزاران پروژه )
ها در  ها کشاورزی بود و بقیة آن درصد آن 70تحصیلی 

درصد  8/43های منابع طبیعی تحصیل کرده بودند. رشته
کارگزاران از نظر پست سازمانی با عنوان کارشناس مسئول، 

درصد( با  3/34درصد با عنوان محقق بخش و بقیه ) 9/21
 علمی مشغول به کار هستند. عنوان عضو هیئت
درصد( از  4/59ن بود که بیش از نیمی )نتايج بیانگر آ

کارگزاران در آزمايش حداقل سه فناوری مختلف مشارکت 

 4/49اند؛ همچنین در حدود نیمی از کارگزاران پروژه )داشته
 درصد( به میزان زياد از نحوة اجرای پروژه رضايت داشتند.

 

های دیدگاه کارگزاران پروژه دربارة میزان تأثیر متغیر

 عوامل مؤثر در کاهش نهاده  مربوط به

 دربارة پروژه کارگزاران دگاهيد يیشناسا یبرا بخش، نيا در
 کاهش در مؤثر عوامل به مربوط یرهایمتغ ریتأث زانیم

 تا کم، کم، اری)بس کرتیل فیط قالب در ریمتغ 19 نهاده،
 انيپاسخگو به 2 جدول شرح به( اديز اریبس اد،يز ،یحد
 زانیم تا شد خواسته کارگزاران از بیترت نيبد و شد ارائه
. کنند مشخص مذکور اسیمق در را مقوالت از کيهر تیاهم
 بيمؤثر بر کاهش نهاده از ضر یهاهيگو یبندرتبه یبرا
 یگذارهيسرما یهاریمتغ ج،ياستفاده شد. طبق نتا راتییتغ
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 فیط گسترش سودآور، یهایفناور انتخاب در کشاورزان
به  یاضاف نةيبا هز PTDپروژه  شيتحت آزما یهانیزم

 هایيدهو ورود ا کشاورزان یهایاز نوآور تينسبت کم، حما
چهار رتبة اول عوامل مؤثر  یببه ترت یبه جامعة محل يدجد

مبارزه  یهاروش از استفاده بر پروژه ریتأثبر کاهش نهاده و 
 در ديجد یاهیگ مقاوم یهاگونه عيتوز و یمعرف ک،يولوژیب
 ،محصوالت و آب راندمان شيافزا یبرا کشاورزان نیب

 یجيترو یهاهیتوص ارائةو  دسترس در منابع با یريپذانطباق
مناسب کارشناسان دربارة زمان مناسب کاشت، داشت و 

 خود به کارگزاران ديدگاه از را آخر رتبة چهاربرداشت 
 .دادند اختصاص

 

 کارگزاران دگاهید از نهاده کاهش بر مؤثر عوامل یعامل لیتحل

عوامل مؤثر بر  یعامل لیحاصل از تحل یهاافتهي اساس بر 
مقدار بارتلت آن  و است KMO 714/0کاهش نهاده، مقدار 

 انگریب و است داریمعن درصد 1 سطح در که 009/307
 یبرا شدهوارد یهاریمتغ یداخل یهمبستگ بودنمناسب

مقدار  اریاز مع هاعامل یبنددسته یبرا. است یعامل لیتحل
 ژةيوکه مقدار  ندبود نظر مد يیهاو عامل شداستفاده  ژهيو

  (.3بوده است )جدول  تربزرگ 5/0 از هاآن

 داری . آزمون بارتلت و سطح معنی9جدول 
 سطح

 یداریمعن

 مقدار

 بارتلت
  KMOمقدار

 مورد مجموعة

 لیتحل

عوامل مؤثر در  764/0 009/307 000/0

 کاهش نهاده

 

از روش چرخش واريماکس  هاعامل تفسیر بردنباال یبرا
. دشاستفاده  ژهيمقدار و اریاز مع هاتعداد عامل نییتع یبرا و
 ژةيومقدار  که ،عامل چهار تعداد مجموع در اساس، نيا بر

 به توجه با و شدندبود، استخراج  کياز  تربزرگ هاآن
 تيريعوامل به صورت عامل مد نيا عوامل از کيهر عتیطب

-نام یريپذانعطاف و یاعتبار ،يیاجرا ،یدیتول -یمنابع انسان

 028/80اين عوامل  ،مجموع در(. 4)جدول  شدند یگذار
 .اندکرده انیبرا  هادرصد از واريانس کل متغیر

ها در هر عامل، به بار ریاختصاص متغ یچگونگ ةنیزمدر 
 که بیترت نيبد ؛دشتوجه  فيدر هر رد ریمتغ یعامل
 5/0تر از آن در هر عامل بزرگ یعامل بار مقدار که یریمتغ

عامل  19 نیاز ب نيبنابرا ؛کرد دایاختصاص پ بود به آن عامل
گويه که  4تعداد  یمورد مطالعه، بار عامل نهادةبر کاهش  مؤثر

بر کاهش نهاده حذف  مؤثرعوامل  نیبوداز ب 5/0کمتر از 
 - یانسان منابع تيريمددر چهار عامل ) هيگو 15ند و شد
 یبراگرفتند.  ی( جایريپذانعطاف ،یاعتبار ،يیاجرا ،یدیتول
های موجود در هر عامل و ها به ماهیت متغیرگذاری عاملنام

د که شتوجه  مؤلفهترين متغیرهای موجود در هر نیز مهم
که در حدود  ،است. عامل اول آمده 5نتايج آن در جدول 

درصد از واريانس مربوط به تحلیل عاملی را برآورد  50/39
شده است و با توجه به  لیتشک ریمتغ هشت از ،کرده است

 -یمنابع انسان تيريهای موجود عامل مدماهیت متغیر

 ٬متغیر است سهکه شامل  ،نام گرفت. عامل دوم یدیتول
املی را به خود اختصاص درصد از واريانس تحلیل ع 72/11

داده است. اين عامل با توجه به طبیعت متغیرهايش با نام 
درصد از  93/11 انیبد. عامل سوم با شگذاری نام يیاجرا

متغیر تشکیل شده است. با  دوواريانس تحلیل عاملی از 
اين  ،اندبندی شدهتوجه به متغیرهايی که در اين عامل طبقه

شده است. عامل چهارم با برعهده دهینام یاعتبار ،عامل
از وارايانس تحلیل عاملی از دو متغیر  درصد 81/11گرفتن 

 شده است. دهینام یريپذانعطافعامل  نيتشکیل شده که ا
 

 و ژهیو مقدار با همراه شدهاستخراج یها عامل. 4 جدول

 ها عامل چرخش از پس انسیوار

 انسیوار درصد
 یتجمع

 انسیوار درصد
 ژهیو مقدار

 هاعامل ژهیو مقدار

 اول 5/926 39/506 39/506

 دوم 2/508 16/721 56/228

 سوم 1/790 11/936 68/164

 چهارم 1/780 11/865 80/028

 
 اندرکاراندست یاحرفه و یفرد یهایژگیو فیتوص

 از شیب. استسال  5/43پروژه  اندرکاراندست یسن نیانگیم

درصد( اظهار داشتند که  1/51) اندرکاراندست از یمین

سال  20از  شیب یدر بخش کشاورز ها آن اشتغال سابقة

 اندرکاراندست یزراع یاراض کشت ريز سطح نیانگیم. است

 یباغ یکشت اراض ريسطح ز نیانگیهکتار و م 21/5پروژه، 

رأس دام  2درصد( مالک کمتر از  1/41. )استهکتار  78/2

رأس دام  9از  شیبدرصد(  1/2بزرگ )گاو و گوساله( و )

 تعداد دام کوچک )گوسفند و نیانگیم نیهمچن دارند؛بزرگ 

 زانیم. استرأس دام  11پروژه  اندرکارانبز( دست

 درصد 8/37قرار است:  نياز ا اندرکاراندست التیتحص



 712      ...یفناور یمشارکت توسعه پروژه در نهاده کاهش بر موثر عوامل لیتحل: همکاران و یبهادر 

 از باالتر سواد سطح رصدد 1/3و  پلميد درصد8/19 سواد،یب

شش  در حداقل( درصد 1/93) اندرکاراندست شتریب. پلميد

درصد به  58و  اندداشته مشارکت مختلف یفناور شيآزما

 داشتند. تيپروژه رضا یاجرا نحوةاز  اديز یلیخ زانیم

 
 کارگزاران دگاهید از نهاده کاهش در مؤثر عوامل یعامل بار. 6 جدول

ام پروژه در کار یروین و نهاده کاهش در مؤثر عوامل یعامل بار
ن

مل 
عا

 استفاده مورد یقبل یهاروش نیجانش دیجد یکار یهاروش یریکارگبه 011/0 

 منابع تیریمد
 -یانسان
 یدیتول

 ساده و نهیهزکم یستیز یهانهاده از استفاده 882/0
 پروژه قالب در یجیترو و یآموزش یهاکالس یبرگزار 866/0
 محصوالت داشت و کاشت مراحل در کودکان و زنان مشارکت شیافزا 836/0
 ریموس کشت م ل منطقه خود امکانات از استفاده با یمیقد پردرآمد یشتیمع منابع یایاح به کمک 810/0
 یقبل یهاروش نیگزیجا دیجد یکار یهاروش و محصوالت یریکارگبه 266/0
 راندمان آب و محصوالت شیافزا یبراکشاورزان  نیدر ب دیجد یاهیمقاوم گ یهاگونه عیتوز و یمعرف 610/0
 انییروستا یکار مشغلةبر اساس زمان و  هایفناور تیریمد یبرا یفصل یهامیتقو از استفاده 606/0
 یمحل جامعةبه  دیجد یهادهیا ورود 802/0

 کیولوژیب مبارزة یهاپروژه بر استفاده از روش ریتأث 200/0 ییاجرا
 مبارزه یبرامناسب  زمان ةیتوص قیهرز از طر یهاعلف با ترمؤثر مبارزة 682/0
 آورسود یهایفناور انتخاب در کشاورزان یگذارهیسرما 802/0

 یاعتبار
 کشاورزان به خرد اعتبارات ارائة 621/0
 کمنسبت  به نةیهزپروژه با  نظر ریز یهانیزم و مزارع گسترش 924/0

 یریپذانعطاف
 دسترس در منابع با یریپذانطباق 620/0

 

 یها ریمتغ ریتأث زانیم بارةدر پروژه اندرکاراندست دگاهید

 نهاده کاهش در مؤثر عوامل به مربوط
 پروژه اندرکاراندست دگاهيد يیشناسا یبرا ،بخش نيا در
 کاهش در مؤثر عوامل به مربوط یهاریمتغ ریتأث زانیم بارةدر

کم، کم، تا  اری)بس کرتیل فیدر قالب ط ریمتغ 19تعداد  نهاده
 ئهاراِ انيبه پاسخگو 1( به شرح جدول اديز اریبس اد،يز ،یحد
 زانیم تا شد خواسته اندرکاراندست از بیترت نيبد و شد
. کنندمذکور مشخص  اسیاز مقوالت را در مق کيهر تیاهم
 بيضر از نهاده کاهش در مؤثر عوامل یهاهيگو یبندرتبه یبرا
 محصوالت تیفیک شيافزا ج،ينتا طبق. شد استفاده راتییتغ
 هایفناور تيريمد یراب یفصل یهاميتقو از استفاده ،شدهدیتول

 با پروژه نيا شتریب یسازگار ،یکار مشغلةبر اساس زمان و 
 يیایمیش ریغ یهاکود از استفادهو  منطقه در موجود امکانات

 کاهش بر مؤثر عوامل اول رتبةچهار  ترتیببه ساده، و نهيهزکم
 یاجرا نةيهز تقبل کشاورزان و یهمکار را داشتند؛ نهاده

  یآبمقابله با بحران کم یبرا ديجد یهاگونه یمعرف ،هایفناور
 نیبدر  یاهیمقاوم و ارقام مقاوم گ یرهابذ عيتوز ،یو خشکسال
 آخر رتبةچهار  کشاورزان به بهرهکم یهاوام یاعطا کشاورزان،

 .دادند اختصاص خود به اندرکاراندست ديدگاه از را
 دگاهید از نهاده کاهش بر مؤثر عوامل یعامل لیتحل

 اندرکاران دست

 بر مؤثر عوامل یعامل لیتحل از حاصل یهاافتهي اساس بر
  KMOمقدار  اندرکاراندست دگاهيد از نهاده کاهش

 1 سطح در که بود 757/379و مقدار بارتلت آن  702/0
 یداخل یهمبستگ بودنمناسب انگریب و است داریمعن درصد

 یبرا. است یعامل لیتحل یبرا واردشده یهاریمتغ
و  شدهاستفاده  ژهيمقدار و اریاز مع هاعامل یبند دسته
 5/0 از هاآن ژةيومقدار  کهاست  بوده نظر مد يیهاعامل
 (.7)جدول  است بوده تربزرگ
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 (n=114) مربوط به عوامل مؤثر در کاهش نهاده  یهاریمتغ ریتأث زانیم دربارة پروژه اندرکاراندست دگاهید. 7 جدول
 ریمتغ * نیانگیم اریمع انحراف راتیتغ بیضر رتبه

 دشدهیتول محصوالت تیفیک شیافزا 66/2 661/0 216/0 1
 یکار مشغلةبر اساس زمان و  هایفناور تیریمد یبرا یفصل یهامیتقو از استفاده 80/2 681/0 236/0 2
 منطقه در موجود امکانات با پروژه نیا شتریب یسازگار 61/2 208/0 268/0 3
 ساده و نهیهزکم ییایمیش ریغ یهاکود از استفاده 66/2 236/0 226/0 1
 دارند اجیاحت یکمتر آب به که ییهاعلوفه دیتول 28/2 223/0 228/0 6
 یدیتول یهانهیهز کاهش 08/2 811/0 282/0 6
 کم نسبتبه  نةیهزتحت نظر پروژه با  یهانیزم و مزارع گسترش 10/3 016/0 286/0 2

 پروژه در هاکار بهتر یبندزمان 22/2 200/0 200/0 8
 کشاورزان ابتکارات از تیحما 01/3 803/0 203/0 0
 مبارزه یبرامناسب  زمان ةیتوص قیهرز از طر یهاعلف با ترمؤثر مبارزه 06/2 802/0 301/0 10
 محصوالت داشت و کاشت مراحل در کودکان و زنان مشارکت شیافزا 62/2 286/0 306/0 11
 دیجد یشغل یهافرصت جادیا 03/2 002/0 300/0 12
   یقبل یهاروش یجا به دیجد یکار یهاروش یریکارگبه 82/2 001/0 310/0 13
 گندم سن مورد در کشاورزان همزمان مبارزه روش قیطر از سموم مصرف زانیم کاهش 23/2 883/0 323/0 11
 طرح قالب در یجیترو و یآموزش یهاکالس یبرگزار 60/2 803/0 331/0 16
   هایفناور یاجرا نةیهز تقبلکشاورزان و  یمال مشارکت 13/3 16/1 338/0 16
 یو خشکسال یمقابله با بحران کم آب یبرا دیجد یهاگونه یمعرف 11/3 10/1 360/0 12
 کشاورزان نیدر ب یاهیمقاوم و ارقام مقاوم گ یبذرها عیتوز 86/2 02/1 362/0 18
 کشاورزان به بهره کم یهاوام یاعطا 08/3 23/1 131/0 10

 اديز اریبس .5 اديز .4 متوسط. 3 کم. 2 ارکمیبس. 1: کرتیل یانهيگز 5 فیط*

 داری . آزمون بارتلت و سطح معنی6جدول
 سطح

 یداریمعن

 مقدار

 بارتلت
 مقدار

KMO 
 لیتحل مورد مجموعة

 کاهش در مؤثر عوامل 202/0 262/320 000/0

 نهاده

 

از روش چرخش واريماکس  هاعامل تفسیر بردنباال یبرا
 ژهيمقدار و اریاز مع هاعامل تعداد نییتع یبرااستفاده شد و 

 که ،عامل پنجاساس، در مجموع تعداد  ني. بر اشداستفاده 
 با و شدندبود، استخراج  کياز  تربزرگ هاآن ژةيومقدار 

 تيريبه صورت عامل مد عوامل، از کيهر عتیطب به توجه
توجه به جوانب  ،يیزااشتغال نه،يهز میمنابع آب، تسه

 شدند یگذارنام هرز یهاعلف با مؤثرتر مبارزةو  کیارگان
درصد از واريانس  431/15مجموع اين عوامل  در(. 8)جدول 

 .اندکرده انیبکل متغیرها را 
 
 
 

 

شده همراه با مقدار ویژه و واریانس  های استخراج  . عامل6جدول 

 ها پس از چرخش عامل

 انسیوار درصد
 یتجمع

 انسیوار درصد
 ژهیو مقدار

 هاعامل ژهیو مقدار

 اول 021/3 106/20 106/20

 دوم 118/2 120/11 612/31

 سوم 211/1 608/11 226/16

 چهارم 161/1 228/0 003/66

 پنجم 111/1 128/0 131/66
 

ها در هر عامل، به ریاختصاص متغ یچگونگ نةیزمدر 
 که بیترت نيد، بدشتوجه  فيدر هر رد ریمتغ یبارعامل

 5/0تر از آن در هر عامل بزرگ یعامل بار مقدار که یریمتغ
 ةيگو 19 نیاز ب نيبنابرا کرد؛ دایبود به آن عامل اختصاص پ

گويه  4تعداد  ی، بار عاملیبررسمورد  نهادةبر کاهش  مؤثر
بر کاهش نهاده حذف  مؤثرعوامل  نیاز ب ،بود 5/0کمتر از 

 میتسه آب، منابع تيريمدعامل ) پنجدر  هيگو 15ند و شد
 مؤثرتر مبارزةو  کیتوجه به جوانب ارگان ،یزائاشتغال نه،يهز
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ها با گذاری عاملنام یبراگرفتند.  ی( جاهرز یهاعلف با
های موجود در هر عامل و نیز توجه به ماهیت متغیر

د که نتايج شترين متغیرهای موجود در هر مؤلفه توجه  مهم
 49/20که در حدود  ،آمده است. عامل اول 9آن در جدول 

درصد از واريانس مربوط به تحلیل عاملی را برآورد کرده 
شده و با توجه به ماهیت  لیتشک ریمتغ پنج از ،است

منابع آب نام گرفت.  تيريهای موجود به نام عامل مد متغیر
درصد از  12/14 است،متغیر  دو شاملکه  ،عامل دوم

واريانس تحلیل عاملی را به خود اختصاص داده است. اين 
 نهيهز میتسهعامل با توجه به طبیعت متغیرهايش 

درصد از واريانس  10/11 انیبگذاری گرديد. عامل سوم با  نام
متغیر تشکیل شده است. با توجه به  چهارتحلیل عاملی از 

اين عامل با  ،اندهبندی شدهايی که در اين عامل طبقهمتغیر
گرفتن بیان شده است. عامل چهارم با برعهده يیزااشتغال نام
از وارايانس تحلیل عاملی از سه متغیر تشکیل  درصد 77/9

بیان  کیارگان جوانب به توجه نامعامل با  نيشده است که ا
از  درصد 42/9گرفتن شده است. عامل پنجم با برعهده

متغیر تشکیل شده است که  کيوارايانس تحلیل عاملی از 
بیان شده  هرز یهاعلف با مؤثرتر مبارزة نامعامل با  نيا

 است. 

 (کاراناندر)دست نهاده کاهش در مؤثر عوامل یعامل بار. 9 جدول

 عامل نام طرح در کار یروین و نهاده کاهش در مؤثر عوامل یبارعامل

 دارند اجیاحت یکمتر آب به که ییهاعلوفه دیتول 282/0

 آب منابع تیریمد

 پروژه در هاکار بهتر یبندزمان 221/0

 کشاورزان ابتکارات از تیحما 212/0

 یو خشکسال یآبمقابله با بحران کم یبرا دیجد یهاگونه یمعرف 206/0

 کم باًیتقر نةیهزپروژه با  نظر ریز یهانیزم و مزارع گسترش 610/0

  یقبل یهاروش یجا به دیجد یکار یهاروش یریکارگبه 812/0
 نهیهز میتسه

  هایفناور یاجرا نةیهز تقبلکشاورزان و  یمال مشارکت 262/0

 محصوالت داشت و کاشت مراحل در کودکان و زنان مشارکت شیافزا 233/0

 ییزااشتغال
 کشاورزان نیدر ب یاهیمقاوم و ارقام مقاوم گ یرهابذ عیتوز 203/0

 دیجد یشغل یهافرصت جادیا 663/0

 یدیتول یهانهیهز کاهش 612/0

 ساده و نهیهزکم ییایمیش ریغ یهاکود از استفاده 820/0

 گندم سن مورد در کشاورزان همزمان مبارزةروش  قیمصرف سموم از طر زانیم کاهش 668/0 کیارگانجوانب به توجه

 شدهدیتول محصوالت تیفیک شیافزا 630/0

 هرز یهاعلف با ترمؤثر مبارزه مبارزه یبرامناسب  زمان ةیتوص قیهرز از طر یهاعلف با ترمؤثر مبارزه 231/0

 

 یریگجهینت و بحث
 به متداول یهانظام رییتغ دورة در مهم مسائل از یکي

 ازیمورد ن يیعناصر غذا نیتأم ،نهاده کمو  داريپا یها نظام
مواد  نیتأم ،نهاده کمو  داريپا یهانظام در. است محصوالت

 یمنابع آل قيطر از عمدهطور  بهمحصوالت  ازیمورد ن يیغذا
صورت  یدام یهابا کشت بقوالت و کاربرد کود ژهيو بهازت 

 متداول یهانظام رییتغ ةدوردر  کهنيا به توجه با و ردیگیم
و  يیکمبود عناصر غذا لیاز قب یمسائل نهاده کم یهانظام به

عوامل  نيترمشکالت مربوط به علف هرز و آفات از عمده

 یهایفناور توسعة. استمؤثر بر کاهش عملکرد محصوالت 
در  ژهيوبه یوربهره شيدر افزا یبه طور نسب نهاده کم یستيز

باشد  نيیپا دیتول زانیم اي باال یلیخ هانهاده متیکه ق یزمان
 یراهبرد ،باشد افتهیموجود هنوز توسعه ن یهارساختيز اي

 . استبه نهاده  ازیمناسب در کاهش ن
در  یدیکل یهااریمع ازو مناسب  ديجد یهایفناور اخذ

از مناطق  يیفقرزدا جهیو در نت یرشد کشاورز شيافزا
 یابداع مستمر فناور قياز طر ديامر با نيو ا است يیروستا

اصالح شده و مناسب و انتقال آن به کشاورزان صورت 
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عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در  يیشناسا نيبنابرا ؛رديپذ
 از یکي که ،(PTD) یفناور یمشارکت توسعة پروژة
در توسعه و  ینقش مؤثر ،است مدار فقر یاتوسعه یها پروژه

 .دارد رانيا یکشاورز یبهبود نظام فناور
 انتخاب در کشاورزان یگذارهيسرما ق،یتحق جينتا طبق

 شيتحت آزما یهانیزم ةدامنسودآور، گسترش  یهایفناور
از  تيکم، حما نسبت به یاضاف نةيهزبا  PTDپروژه 

 جامعةبه  يدجد هایيدهو ورود ا کشاورزان یهاینوآور
 ساير بین را رتبه باالترين کارگزاران ديدگاه از محلی
به خود اختصاص دادند  نهاده کاهش بر گذارتأثیر های متغیر
  Hoeksra Franzel et. al, (1983) يناز ا یشکه پ

 یهاپژوهش در Reij and  Waters, (2001) و (2001)
 دیبه نهاده تأک ازیعوامل در کاهش ن نيا ریتأثخود به 

 محصوالت تیفیک شيافزا یهاریمتغ نیهمچن ؛داشتند
 تيريمد یبرا یفصل یهاميتقو از استفاده ،شدهدیتول

 نيا شتریب یسازگار ،یکار مشغلةبر اساس زمان و  هایفناور
 ریغ یهاکود از استفادهو  منطقه در موجود امکانات با پروژه

 به اندرکاراندست دگاهيد از ساده و نهيهزکم يیایمیش
 هاریمتغ نيا که داد اختصاص خود به را رتبه نيباالتر بیترت
 Mutsaers (1997) و Horne (1999) قاتیتحق جينتا با
 بردنباال یبرا ،راستا نيا درو مطابقت داشت.  يیمسوه
 افتیره یریکارگبه قيطر از شدهدیتول محصوالت تیفیک

 با سموم و هانهادهاست  بهتر ،یفناور یمشارکت توسعة
 و کشاورزان اریاخت در مناسب زمان در و مناسب متیق

 .ردیگ قرار بردارانبهره
دست  دگاهيمنابع آب از د تيريعامل مد ریتأث ةنیزم در

از  یدیتول -یمنابع انسان تيريعامل مد ریتأثاندرکاران و 
با  قیتحق نيا جةینتکارگزاران در کاهش نهاده،  دگاهيد

 .et al.  Franzel (2001)، Black stock et alقاتیتحق
. داشت مطابقت Veldhuizen et al.  (1997)و (2007)

 مناسب یبندزمان و نينو یهامنظور استفاده از روش نيبد
و  یدولت یهاسازمان نقش شيافزا ،یمشارکت یهاتیفعال

 ارائةو  یفناور یمشارکت توسعة پروژة یدر اجرا یدولت ریغ
 هاپروژه اندرکاراندست و کارگزاران به الزم یهاآموزش

 یاديز حد تا را یمشارکت یهاپروژه تيريمد نحوة تواند یم
 دگاهياز د نهيهز میعامل تسه نیهمچن ؛بخشد بهبود
به نهاده  ازیدر کاهش ن یمهم ریتأثپروژه  اندرکاران دست

 Reij and قیتحق جيبا نتا جهینت نيکه ا داشته است

Waters-) Bayer ,(1999) Connell  et al. ,(2001 

Veldhuize (1997)  و Peters (2001) ؛داشت يیهمسو 
 و یدولت ریغ یهاتشکل و دولت شودیم شنهادیپ نيبنابرا

اجتماع محور  یهاسازمان مانند یمحل یها سازمان
(CBOsمساعدت ب )ت،يدر جهت جلب حما یشتری 

در  نينو یهاروش یریکارگبه و یامنابع پشتوانه صیتخص
 . کنند فايا یفناور یمشارکت توسعة پروژة
کارگزاران در  دگاهياز د یعامل اعتبار ریتأثتوجه به  با

 ،یفناور یمشارکت توسعة پروژةبه نهاده در  ازیکاهش ن
 Okali and Sumberg قاتیتحق با قیتحق نيا جةینت

(1997)  ,(2004) Jager et al., Bewket  Mutsaers 

,(2007) ,(1997)  (1983) Hoekstra؛داشت يیهمسو 
 خرد، اعتبارات یهابهبود نظام که شودیم هیتوص نيبنابرا

 در زن و مرد کشاورزان یگذارهيسرما از تيحما یبرا
 بخش در داريپا و لیپتانس یدارا یزادرآمد یهایفناور

 به منابع صیتخص یارتقا با نیهمچن ؛شود انجام یکشاورز
 یمشارکت توسعةاز  تيحما یبرا هااستان یقاتیتحق مراکز
 ،محققان و کارشناسان عیترف یهااریمع ليتعد و یفناور

 .شود فراهم یمشارکت قیتحق یبرا زهیانگ
به نهاده  ازیاز عوامل مؤثر در کاهش ن یکي یياجرا عامل

 .استکارگزاران  دگاهياز د یفناور یمشارکت توسعة پروژةدر 
. کرد ديیتأمطلب را  نيا .He et al (2009) قیتحق جةینت
 یفناور یمشارکت توسعة افتیره یيگسترش نقش اجرا یبرا
 نیب یمیتبهتر است  هاروستا در یاهيپا منابع یابيارز در

 در که شود لیتشک مختلف یهارشته کارشناسان از یارشته
 طیمح مسائل مختلف جوانب یاتوسعه یهابرنامه یاجرا

 جاديگسترش و ا نیهمچن ؛رندیگ نظر در را روستا
 و یقاتیتحق مراکز پژوهشگران نیب یهمکار یها فرصت

 یقاتیتحق یهاپژوهش یاجرا در بردارانبهره و کشاورزان
 یهاپروژه کردننهينهاد در شگرف یریتأث یمشارکت
 بستر در( یفناور یمشارکت توسعة) مدارفقر یمشارکت
 .دارد رانيا یکشاورز

 دگاهيد از نهاده به ازین کاهش در گذارریتأثعوامل  گريد
 عامل ،یفناور یمشارکت توسعة پروژة اندرکاراندست

 و زنان مشارکت شيافزا قيطر از که است یيزااشتغال
 داشت کاشت، مراحل در( برخوردارکم) ريپذبیآس یها گروه

 منطقه نيا در ديجد یشغل یهافرصت جاديا به برداشت و
 جةینتبا  قیتحق نيا جةینت ،راستا نيدر ا .است کرده کمک

  .داشت مطابقت Okali and Sumberg  (1997)قیتحق
 ازیاز عوامل مؤثر در کاهش ن یکي یريپذانعطاف عامل
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 دگاهياز د یفناور یمشارکت توسعة پروژةبه نهاده در 
 نيا .He et al (2009) قیتحق جةینتکه  استکارگزاران 
 یهادگاهيد کردنلحاظ رو نيا از. کرد ديیتأمطلب را 

 و ریفق یهاگروه ندگانينما ژهيوبه ،هاپروژه اندرکاران دست
 یگام یمشارکت یقاتیتحق یهاپروژه یدر اجرا ،برخوردارکم

 با هاپروژه نيا شتریب چههر انطباق و یسازگار در مهم
 .است بردارانبهره یواقع یها ازین

از عوامل مؤثر  یکي زین یکیارگان جوانب به توجه عامل
 از یفناور یمشارکت توسعة پروژةبه نهاده در  ازیدر کاهش ن

 افتیره یریکارگبه در نيبنابرا است؛ اندرکاراندست دگاهيد
 یزيربرنامه از است بهتر رانيا در یفناور یمشارکت توسعة

 و سموم مصرف)کاهش  اهداف به یبخشتنوع یبرا یآرمان
 استفاده (رهیغ و يیغذا سالمت و تیامن ،يیایمیش یهاکود
 . شود

 درکه  رودیم انتظار یقاتیتحق مراکز و یدولت بخش از

 یهایمثال فناور ی)برا ديجد یهایفناور توسعة یراستا
 توان از یریگبهره با(، ارتباطات و اطالعات یفناور و یستيز

 عرضةو  (نانو یفناور)مانند  هایفناور نيا يیهمگرا بالقوه
 .کنند عمل تراثربخش پاخرده کشاورزان به خدمات
سادهدر  که آموزش یو نقش تیبا توجه به اهم ،انيپا در
 یهاکالس یبرگزار دارد، یمشارکت یهاپروژه یاجرا کردن
 یهانشست و جلسات یبرگزار ،یجيترو -یآموزش
 شيآزما ريزمکرر از مزارع  یهاديبازد و شده یبند زمان
هر چه  شيافزا یبرا یجيترو یهابروشور عيتوز و هایفناور

در  مشارکت زةیانگ شيو افزا اندرکارانمشارکت دست شتریب
الزم است که مراکز و  ،راستا نيا در. استمؤثر  ها آن

 و هابرنامه نيتدو در ،یکشاورز بخش یقاتیتحق یهاسازمان
 یبازآموز و آموزش ،PTD مانند یمشارکت یهاپروژه تيهدا

 .دهند قرار مدنظر شتریب را رانيمد و کارشناسان
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