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  چکیده

  
. بودمطالعه، بررسی رابطه دانش فنی کشاورزان در حوزه تغذیه با مصرف کود هدف این 

تحقیق را  جمعیت مورد مطالعه. نجام گرفتتوصیفی همبستگی ا این تحقیق به روش

تشکیل دادند که بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزي  کشاورزان شهرستان بجستان

نفر  140با استفاده از فرمول کوکران  اندازه نمونه .نفر بود 5500ستان تعداد آنها شهرستان بج

 زار اصلی تحقیق پرسشنامهبا .گرفتانجام  تصادفی سادهگیري به روش نمونه. تعیین گردید

ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزي متخصصین آن به کمک صوري روایی که بود 

هاي حاصل از تحلیل عاملی در نتایج نشان داد که مولفه. ردیدبررسی و موارد الزم اصالح گ

داري با مصرف کودهاي شیمیایی و رابطه مثبت و بخش دانش فنی عمدتاً رابطه منفی و معنی

-همچنین، میزان تحصیالت رابطه منفی و معنی. اندداري با مصرف کودهاي دامی داشتهمعنی

تحلیل . داري با مصرف کود دامی داشته استمعنیداري با مصرف کود اوره و رابطه مثبت و 

آشنایی با مدیریت : عامل شامل 5نشانگر دانش فنی حاکی از  21عاملی صورت گرفته براي 

مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب کودها، آشنایی با کودهاي شیمیایی و آلی، 

هاي بیولوژیک بود که این شناخت مراحل مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با کود

  .درصد از واریانس دانش فنی را تبیین نمایند 476/62عوامل مجموعاً توانستند 

  

 .دانش فنی، تغذیه، مصرف کود، شهرستان بجستان :کلیديهاي واژه

 

  مقدمه

کشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

-صورت میپا کشاورزان خرده تی و توسطشیمع عمدتاً

-این نوع کشت اغلب تولید مناسبی براي بهره. دگیر

ولید پایین در تبازده  مندي کشاورزان ندارد، همچنین

گروه ر دو براي ه، تواندمیمحصوالت کشاورزي 

چالش ایجاد کند اران و پژوهشگران کشاورزي زگسیاست

)Lawal & Ayoola, 2008( . در میان مشکالت متعدد

حاصلخیزي خاك کاهش ، مالکخردهکشاورزان فراروي 

کاهش  ،در نتیجهها است که بزرگترین تهدیدیکی از 

 .Tisdale et al. دهدخاك رخ میآشکار مواد غذایی 

کافی مطلوب و که اهمیت مصرف  ندداشت بیان (1990)

یک دوره زمانی طوالنی براي در گیاه  مغذي برايمواد 

براي کشاورزان بسیار اطمینان از تولید محصول کارآمد 

  . استحایز اهمیت 

است که بدون بیان شده ) FAO )1972در گزارش 

براي دستیابی به تولید گیري از کود، کشاورزان بهره

توسعه سطح زیرکشت بوده و گاهی این مجبور به بیشتر 

اند، نیازمند ا به دلیل اینکه قبالً کشت نشدههزمین

از طرف دیگر، . عملیات زراعی زیاد و پرهزینه هستند
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افزایش تقاضا براي مواد غذایی به ایش جمعیت جهان افز

زمین براي با توجه به محدود بودن  که منجر شده است

کشت، نیاز رو به افزایش براي مواد غذایی تنها با افزایش 

هاي یکی از روش. میسر خواهد بودتولید در واحد سطح 

وري از طریق ، افزایش بهرهراي افزایش تولیدب بتداییا

ء اجزی از ا، کود یکهامروز. باشدیم از کودها استفاده

، که در صورت استفاده رع مدرن استامز در ضروري

ی نیز ایجاد خواهد شد مشکالتنامناسب از آن 

)Karkacıer & Goktolga, 2011.( شاورزان عموماً ک

-کود را به عنوان یک عامل مؤثر در بهبود فعالیت

 فزایشاباعث آن را  شناسند وهاي کشاورزي می

 و حاصلخیزي خاك باعث بهبود، عملکرد محصول

  ).Udoh & Umoh, 2011(دانند می درآمد افزایش

همانند بسیاري از کشورها در کشور ایران نیز باور 

عموم بر آن است که مصرف کودها باعث افزایش 

تواند عملکرد در واحد سطح حاصلخیزي خاك شده و می

در کشور  1375مصرف کود در سال . را افزایش دهد

 482/416/3به  1386تن بوده که در سال  669/225/2

 53تن افزایش یافته که این رقم طی مدت مذکور رشد 

 ,Statistical Center of Iran(درصدي را داشته است 

کود میلیون تن  3نیز این میزان به  92در سال . )1386

 ,Etelaa Newspapaer( رسیده استشیمیایی 

بطور کلی، در زمینه مصرف کود عوامل مختلفی  ).2013

 : توانند تأثیرگذار باشند که برخی از آنها عبارتند ازمی

داشتن دانش فنی؛ هنگامی که کشاورزان داراي   *

اند، فعالیت کشاورزي دانش فنی در زمینه کودها بوده

ها بزرگتر و دوره تولید سطح باالتري داشته، زمین

 Lu(است اند، مصرف کود کاهش یافتهتري داشتهطوالنی

et al., 2000: Ji & Cai, 2007(.  بیشتر از ارایه راهنمایی

هاي بیشتري ، فرصتجانب کارکنان ترویج کشاورزي

که  کندرا مهیا میبراي کشاورزان دانش فنی اخذ براي 

. خواهد بودآلودگی مصرف علمی کودها و کاهش به نفع 

با  اصول علمی کوددهی کشاورزان به اهمیت آگاهی

استفاده از فناوري مایل به خصوص تدر  ها آننگرش 

 ,Zhang & Jiang(شود  علمی کوددهی سنجیده می

هاي ارتباط با تحقیقات نیز در پذیرش فناوري ).2009

 Ajewole, 2010: Udoh( جدید در حوزه کود مؤثر است

& Umoh, 2011: Oladipo et al., 2009(.  داشتن دانش

در مصرف کودهاي شیمیایی موثر نیز از عوامل موثر فنی 

  ).Zhou,  et al. 2010(بوده است 

یک عامل مهم است که بر روي سن سن؛ * 

مؤثر  مصرف کودها در خصوصگیري تصمیم

، تمایل بیشتري براي ترجوانکشاورزان . باشد می

و استفاده از کودهاي محیط زیست کاهش آلودگی 

تعداد زیادي از  .Fakoya et al., (2007)دارند آلی

اند که کشاورزان جوان دریافتهمحققان برجسته 

درنظر گرفتن  با شتري به کشاورزي پایدارگرایش بی

 & Adesina( مصرف بهینه کودها و سموم دارند

Zinnah, 1993: Souza et al., 1999: Huang & 
Rozelle, 1995(. 

ز هاي غیررسمی؛ امیزان تحصیالت و آموزش* 

توسعه نگرش به ، آموزش در کنندگانولیدتدیدگاه 

کشاورزان داراي سطح  .کشاورزي پایدار نقش دارد

حفاظت از  ي بهترحس قوي تحصیالت،باالتر 

تري از عملکرد بهتر و عاقالنه وداشته  زیستمحیط

هاي ترویجی براي آموزش و فعالیت .مصرف کود دارند

ها عالوه بر فراگیري نکات  شود تا آنکشاورزان باعث می

علمی، نسبت به پیامدهاي درازمدت مصرف کودها و 

 :Ajewole, 2010(سموم بر نظام کشاورزي آگاه شوند 

Zhang & Jiang, 2009.(  مادامی که کشاورزان نسبت

ته باشند، انتظار برخورد مناسب به موضوعی آگاهی نداش

-هایشان بیپذیري در قبال فعالیتها و مسوولیت از آن

انتقال ). Baidu-Forson, 1999(معنی خواهد بود 

هاي ترویج ها و نظاماطالعات توسط آژانس

تولید کشاورزي در هدایت فنی مرتبط با کشاورزي 

تواند نگرش کشاورزان را نسبت به اهمیت دارد و می

 ,Jiang(هاي پایه تحت تأثیر قرار دهد مصرف نهاده

1998: Oladipo  et al., 2009: Freeman and 
Omiti, 2003 .( 

در خصوص نقش تجربه ؛ تجربه کشاورزي* 

توان با تولیدي کشاورزان در میزان مصرف کود نمی

صحبت کرد، اما یک احتمال وجود دارد که طعیت اق

-میتر احساس تجربهباتر و مسنبرخی از کشاورزان 

اثرات منفی بر کیفیت کنند که افزایش کودها باعث 

ها تمایل به  آن ،بنابراین .شودمیمحیط زیست 



 751  ...... تحلیل نقش عوامل فردي و شناختی موثر بر سطح مصرف کود: شاه پسند   

کوددهی مطابق با اصول استفاده از کود سبز یا 

حضور در  ).Zhang & Jiang, 2009( علمی را دارند

باعث کسب تجارب  ،ترطوالنیدوره تولید کشاورزي 

ارتباط مستقیم و منفی با  که ،خواهد شد ترغنی

 :Ajewole, 2010(مصرف کودها داشته است 

Freeman & Omiti, 2003: Oladipo et al., 

داشتن تجربه در کاهش مصرف کودهاي . )2009

 ).Zhou et al., 2010(شیمیایی اثر داشته است 

 Okoedo-Okojie & Aphunuنتایج بررسی 

ن دانش با وجود سطح پایینشان داد که  )2011(

آنان نگرش نامطلوب  و در حوزه تغذیه گیاهی کشاورزان

کودهاي شیمیایی و بکارگیري ، پذیرش نسبت به کودها

عدم  پذیرش تحت تأثیربا این حال،  .بود ییباالدر سطح 

موارد دیگر ، هزینه، کمبود سرمایه و ی به کوددسترس

دسترسی به تسهیالت اعتباري، از طرف دیگر، . قرار دارد

- ورياعملی فن نمایشآموزش و  ،ترویجافزایش تماس با 

در کاربرد  وضعیت بهبود و تغییرهاي تغذیه گیاهی براي 

 & Okoedo-Okojie(کودها مورد نیاز است 

Aphunu, 2011(.  

طور کلی استفاده کشاورزان از کودها به چهار به

هاي عمومی عامل اقتصادي، شخصی، زراعی و سیاست

عواملی که بر تصمیم خانواده در . دولت وابسته است

  عمده قرار  گروه سه موثر هستند در استفاده از کود

قیمت بازار و سودآوري در سطح : گیرند که عبارتند ازمی

متغیرهاي و  ي سطح خانوارمتغیرها متغیرهاي اقتصادي،

  ).Knepper, 2002( فیزیکی و جغرافیایی

پذیرش کودهاي آلی توسط عواملی که در 

کشاورزان موثرند شامل فقر مواد غذایی خاك، 

قیمت باال و عدم دسترسی به کودهاي شیمیایی، 

کاهش عملکرد محصوالت زراعی و مشاهده نتایج 

باشند مثبت کاربرد کودهاي آلی در مزارع دیگر می

)Ouédraogo, et al 2001.(  

Chianu et al.  )2004 (ادند در پژوهشی نشان د

که تحصیالت، تجربه و استفاده از بقوالت تاثیر منفی و 

تناوب زراعی، کود سبز و دور آبیاري تاثیر مثبت و 

داري بر روي مصرف بیش از حد مجاز تجویزي در  معنی

هاي آموزشی تاثیر منفی بر  زراعت دارد همچنین کالس

 Freeman & Omiti. مصرف کود شیمیایی دارد

زمینه عوامل اقتصادي و  در پژوهشی در) 2005(

اجتماعی موثر بر میزان مصرف کودشیمیایی در مزارع 

کنیا به این نتیجه رسید که تحصیالت و تجربه کشاورز 

. داري بر مصرف کودشیمیایی دارد تاثیر مثبت و معنی

هاي آموزشی ترویجی همانند اندازه  همچنین، دروه

 Abdoulaye et. .مزارعه تاثیر بر مصرف کود ازته دارد

al )2005 ( در پژوهش خود نشان دادند که رابطه

داري بین کاربرد دانش فنی با میزان مصرف بهینه  معنی

محققان  به این نتیجه دست یافتند که استفاده . وجود دارد

هاي  از منابع دانش فنی، سطح تحصیالت و تعداد دوره

. داري بر مصرف بهینه دارد آموزشی تاثیر معنی

.Waithaka et al )2007 ( در مطالعات خود در بررسی

عوامل مختلف موثر میزان مصرف کودشیمیایی و دامی 

توسط خانوارهاي کشاورز در منطقه ویجا به این نتیجه 

رسیدند که مصرف کودهاي شیمیایی و دامی بر یکدیگر 

تاثیر متقابل داشته و تحصیالت سرپرست خانوار نیز 

مصرف کودشیمیایی داري بر میزان  تاثیر مثبت و معنی

در پژوهشی در زمینه ) Michael et al.  )2007.دارد

عوامل موثر بر مصرف کود به این نتیجه دست یافتند که 

ترین عوامل تاثیرگذار در این زمینه دسترسی به مهم

بازار، دانش و درك کافی از مصرف بهینه، تغییر 

 .Yu et al. باشد هاي دولتی و دانش فنی می سیاست

در پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر مصرف ) 2009(

کودشیمایی در کشور چین به این نتیجه دست یافتند 

که با افزایش فاصله از مزارع میزان مصرف کود شیمیایی 

یابد و همچنین، دانش فنی و آموزشی  کاهش می

داري بر مصرف کودشیمیایی  دریافتی تاثیر منفی و معنی

   .دارد

اد شده در نتیجه مصرف با توجه به مشکالت ایج

کودهاي شیمیایی، لزوم تغییر در شیوه تولید از طریق 

هاي غیرشیمیایی در جهت حرکت به بکارگیري فناوري

اما براي تغییر . سمت توسعه پایدار بیشتر مشهود است

در شیوه مصرف کودها باید بتوان عواملی که در مصرف 

حاضر  کودها موثر هستند، را شناسایی نمود، که مقاله

با . کنددر جهت معرفی برخی از این عوامل تالش می

توجه به موارد فوق در این تحقیق عوامل مؤثر در مصرف 

داشتن دانش فنی : شوندکودها به شرح زیر معرفی می

؛ سطح سواد )هاي عمر سال(در زمینه کاربرد کودها، سن 
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هاي تجربه در کشاورزي و سال) هاي تحصیل سال(

در راستاي این مهم هدف کلی این  تاثیرگذار است

تحلیل نقش عوامل فردي و شناختی موثر بر پژوهش 

 سطح مصرف کود در بین کشاورزان شهرستان بجستان

بود جهت نیل به آن اهداف اختصاصی زیر دنبال 

  .شود می

اي کشاورزان  هاي شخصی و حرفه بررسی ویژگی -1

  مطالعه شده؛ 

ن مورد بررسی وضعیت دانش فنی کشاورزا -2

  مطالعه در زمینه مصرف کود؛

بررسی میزان مصرف کودهاي مختلف توسط  -3

  ؛کشاورزان مورد مطالعه

بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل مطالعه  -  4

  شده با میزان مصرف کودهاي مختلف 

تحلیل دانش فنی کشاورزان مورد مطالعه در  -5

  زمینه مصرف کودهاي مختلف

  

  هامواد و روش

تحقیق به روش توصیفی همبستگی در خالل این 

 1391-92براي سال زراعی  1هاي پیمایشی مقطعیسال

جامعه آماري مطالعه کشاورزان . شده است انجام

. اند شهرستان بجستان از توابع خراسان رضوي بوده

در این شهرستان  1391براساس آمار موجود، درسال 

بود  نفر 140حجم نمونه . کشاورز وجود داشت 5500

که تعداد آن با یک مطالعه راهنما و با استفاده از فرمول 

  .تعیین گردید) 1با استفاده از رابطه (کوکران 

  

1                              (
22

2

).(

).(

stNd

stN
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در سطح t حجم نمونه، مقدار  nدر این رابطه، 

 اندازه جامعه Nاست،  96/1درصد برابر  95اطمینان 

انحراف معیار متغیري  S. باشدمی 5500است که برابر 

است که در مطالعه راهنما، بیشترین پراکندگی را دارد و 

چون (گردد محاسبه می) 3(و ) 2(هاي از طریق رابطه
2  در جامعه مشخص نیست، از واریانس متغیر مذکور

                                                                                  
1. Cross-sectional 

انحراف معیار به دست  ).شود استفاده می S2در نمونه 

 بوده 48/122آمده براي متغیر دانش فنی کشاورزان 

دقت احتمالی برآورد است و با استفاده از رابطه  d. است

حجم نمونه در مطالعه  nشود که در آن  محاسبه می) 4(

  .  راهنما است
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ابزار  .انجام گرفتگیري به روش تصادفی نمونه 

آن به کمک  صوريتحقیق پرسشنامه بود که روایی 

گروهی از متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزي و 

. کارشناسان کشاورزي منطقه مورد مطالعه به دست آمد

براي تعیین پایایی ابزار تحقیق یک مطالعه راهنما با 

اي خارج از کشاورز در منطقه  30تکمیل پرسشنامه از 

با استفاده از آزمون . جامعه آماري تحقیق انجام گردید

هاي شخصی و  براي ویژگی کرونباخ آلفا، مقدار آلفا

  .بدست آمد 87/0و براي دانش فنی  87/0 اجتماعی

پرسشنامه  140در انجام بخش میدانی تحقیق، 

پرسشنامه داراي اطالعات قابل  133تکمیل شد که 

ل آنها با استفاده از استخراج بودند و استخراج و تحلی

متغیرهاي مستقل تحقیق . انجام شد  SPSS.15افزار  نرم

هاي  سال(، سطح سواد )هاي عمر سال(شامل؛ سن 

هاي تجربه در کشاورزي، داشتن دانش ، سال)تحصیل

برخی از متغیرها توسط یک . باشندفنی در مورد کود می

برخی . گویه و برخی توسط چندگویه سنجیده شده است

اي بودند که براي اي و برخی نیز رتبهمتغیرها فاصله از
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اي لیکرت با نمراتی  اي مقیاس پنج گزینههاي رتبهگویه

متغیر اصلی مستقل . استفاده شده است 5تا  1در دامنه 

گویه و بر اساس  21تحقیق دانش فنی بود که توسط 

بررسی سوابق نظري و مصاحبه با متخصصان  حوزه آب 

جهاد کشاورزي توسط طیف لیکرت و خاك وزارت 

  . سنجیده شد

متغیر وابسته تحقیق، میزان مصرف کود توسط 

کودها در سه دسته؛ شیمیایی، آلی و . باشد کشاورزان می

زیستی جاي گرفته و براي هر دسته نیز انواع مختلف 

شناسایی و توسط پرسشنامه میزان مصرف آن سنجیده 

، کودهاي آلی گروه 9کودهاي شیمیایی در . شده است

بندي  گروه دسته 7گروه، و کودهاي زیستی در  5در 

شدند و براي هر کدام از کودهاي فوق میزان مصرف در 

ها از به منظور تبیین داده. هکتار بررسی شده است

هاي توصیفی، میانگین، فراوانی، انحراف معیار و آماره

هاي استباطی از تحلیل عاملی، ضرایب همبستگی و آماره

  . گرسیون چندگانه استفاده شده استر

  

  نتایج و بحث

اي کشاورزان  هاي شخصی و حرفه بررسی ویژگی - 

  مطالعه شده

هاي شخصی نشان توزیع پاسخگویان از نظر ویژگی

بوده است که گویاي  39/42داد که میانگین سنی آنان 

نسبتاً جوان بودن و آمادگی آنان براي کسب آموزش و 

براي مصرف بهینه کودها و کاربرد  ایجاد تغییرات الزم

  .باشد عملیات زراعی پایدار در بلند مدت می

سال تجربه  7/22پاسخگویان به طور متوسط 

درصد پاسخگویان کشت زراعی  1/51. کشاورزي داشتند

 4/83سطح سواد . اندنیز کشت باغی داشته 9/48و 

درصد دیپلم و  6/16درصد از پاسخگویان کمتر از دیپلم، 

 . تر بوده استباال

نتایج تحقیق نشان داد که : هاي فنیویژگی

هاي متفاوتی دارند کشاورزان براي مصرف کودها، مالك

 نفر 33نفر بر اساس عرف محل،  22که در این میان 

 

نفر  18بر اساس عالیم کمبود مواد غذایی در گیاه، 

نفر متناسب با  21متناسب با توصیه کودي کارشناس، 

همچنین، . کنند خاك، کودها را مصرف مینتایج آزمون 

ها را براي مصرف کود استفاده نفر تلفیقی از روش 38

نفر از  121کوددهی،  در ارتباط با شیوه. کنندمی

نفر با استفاده از  5دست پاش، پاسخگویان به روش 

عمل   ژنفر به شیوه پخش سطحی با سانتریفو 4کودکار، 

  . کنندمی

  

هاي ویان براساس ویژگیتوزیع پاسخگ -1جدول 

  =n) 133(شخصی

  میانگین  درصد  فراوانی  هامقوله  متغیر

  سن

 40کمتر از 

  سال

63  4/47  

39/42  
 41بیشتر از 

  سال

70  6/52  

  تجربه کشاورزي

 20کمتر از 

  سال

68  1/51  

7/22  
 21بیشتر از 

  سال

65  9/48  

  سواد
  4/83  111  کمتر از دیپلم

 ----  
  6/16  22  دیپلم و باالتر

 
بررسی وضعیت دانش فنی کشاورزان مورد مطالعه در  - 

  زمینه مصرف کود

هاي مربوط به دانش  بندي گویه به منظور اولویت

فنی کشاورزان در زمینه مصرف کود از آماره ضریب 

) 2(نتایج این بخش در جدول . تغییرات استفاده شد

توان گفت  می) 2(براساس نتایج جدول . آورده شده است

مصرف کودها «دانش فنی بیشتر کشاورزان در زمینه  که

مدیریت حاصلخیزي «و » بر اساس نیاز واقعی گیاه

هاي  این در حالی است که در زمینه. باشد می »خاك

گیري از وسایل و بهره«و » برداري خاكنحوه نمونه«

از دانش فنی مطلوبی برخوردار » آالت کوددهیماشین

  . نیستند

 



 1394، 4، شماره 46-2مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران دوره             754

  =n) 133(نشانگرهاي سنجش دانش فنی در مورد کود  -2جدول 

  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین   نشانگرها

  1  0,191  0,822  4,300  مصرف کودها بر اساس نیاز واقعی گیاه

  2  0,220  0,949  4,300  مدیریت حاصلخیزي خاك آشنایی با

  3  0,242  0,937  4,015  رویه کودهامصرف بیآلودگی آب و خاك با 

  4  0,250  0,959  3,834 رویه کودها بر گیاهاناثرات منفی مصرف بی

  5  0,259  1,043  4,022  رویه کودهاکاهش حاصلخیزي خاك با مصرف بی

  6  0,267  0,858  3,21  شناخت مزایاي کودهاي شیمیایی

  7  0,286  1,037  3,624  رویه کودهامصرف بیاسیدي، قلیایی شدن خاك با 

  8  0,346  1,095  3,157  شناخت مزایاي کودهاي آلی

  9  0,372  1,208  3,240  جایگزینی کودهاي آلی با کودهاي شیمیایی

  10  0,384  1,302  3,390  آشنایی با خصوصیات کودهاي آلی

  11  0,395  1,279  3,233  مصرف توام کودهاي آلی و شیمیایی

  12  0,409  1,108  2,706  معایب کودهاي شیمیاییشناخت 

  13  0,415  1,432  3,443  مدیریت صحیح بقایاي گیاهی

  14  0,434  1,487  3,421  مدیریت صحیح تناوب زراعی

  15  0,437  1,015  2,323  شناخت معایب کودهاي آلی

  16  0,534  0,846  1,616  شناخت معایب کودهاي بیولوژیک

  17  0,570  1,034  1,182  بیولوژیکشناخت مزایاي کودهاي 

  18  0,593  1,062  1,789  ..)شوري، خشکی(مصرف کود در شرایط دشوار

  19  0,597  1,136  1,902  شناخت فرمول کودي براي محصوالت مختلف

  20  0,597  1,006  1,684  آالت کوددهی  گیري از وسایل و ماشینبهره

  21  0,598  1,165  1,947  برداري خاكاطالع از نحوه نمونه

  

بررسی میزان مصرف کودهاي مختلف توسط  - 

  کشاورزان مورد مطالعه؛

دهد که کودهاي اوره، نیترات نشان می) 3(جدول 

آمونیوم، سولفات آمونیوم، فسفاته و پتاسه بیشترین 

سایر کودها نیز  در بین. اندرا داشته  میزان مصرف

کنندگان  کودهاي مایع فراوانی بیشتري از لحاظ مصرف

 کودهاي حد از زیاد مصرف. به خود اختصاص داده است

 کشاورزي، محصوالت کردن آلوده بر عالوه دار، نیتروژن

 باعث و ساختمان خاك دارد بر روي مخربی اثرات

. گردد می زیرزمینی آب منابع و جاري هاي آب آلودگی

از  که شیمیایی هاي واکنش از حاصل نیتروژن ضایعات

  شود، می   زیست   محیط   وارد  کشاورزي  بخش طریق

به  باعث و است جهانی بهداشت براي بزرگ تهدیدي

شود  می کشاورزي هاي سیاست در چالش آمدن وجود

) Hartmann et al. 2007(نتایج این بخش با مطالعات 

کودها از طریق دولتی به بیشترین میزان . همسو است

گردد و حتی کودهایی که باید قبل از کشاورزان ارایه می

کاشت مصرف شوند، نیز بیشترین فراوانی زمان 

باشد، که این امر  شان طی مراحل رشد می مصرف

 بیشترین . دهدمدیریت ناصحیح کود را نشان می

توان گفت از شیوه مصرف نیز پخش سطحی است که می

ثر کشاورزان فاقد امکانات مکانیزه در ارتباط آنجا که اک

گیري از وسایل مکانیزه با کود هستند، قادر به بهره

  .نیستند
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  9  8  26  1  97  110  24  66/183  124  اوره

  3  5  21  ---   60  62  24  4/132  89  نیترات آمونیوم

  2  5  18  ---  60  58  23  5/139  84  آمونیومسولفات 

  2  12  14  1 73  68  29  57/149  105  فسفاته

  1  10  15  ---   63  64  20  76/126  95  پتاسه

  1  5    ---   8  3  12  75/127  17  ماکرو کامل

  27  ---   6  ---   9  26  3  94/2  38  مایع

  5  ---   3  ---   2  9  ---   78/5  10  ریزمغذي

  2  ---   3  ---   3  4  1  39/8  6 کودهاي خارجی

 
گردد، در مشاهده می) 4(همانگونه که در جدول 

حوزه کودهاي آلی بیشتر کشاورزان از کود دامی استفاده 

نفر از کود  3همچنین، یک نفر کمپوست و . کنندمی

بیشترین میزان مصرف بر . کند آلی گرانول استفاده می

و طی مراحل رشد و  اساس توصیه شخصی صورت گرفته

 .گیردکود صورت میبه شیوه پخش سطحی و چال

 را آلی میزان کربن دامی، کود صورت به آلی ماده کاربرد

 غیر و تأثیرهاي مستقیم و دهد می افزایش در خاك

مطالعات . دارد هاي خاك فرایند و ها ویژگی روي مستقیم

)Prakash et al., 2007( از  .کند از این یافته حمایت می

 پایداري عالیم از خاك یکی آلی دیگر، کربن سوي

-می از عوامل مدیریتی سريیک تحت تولید، سیستم

 طریق بهبود از را خاك مواد آلی کیفیت باشد و

فعالیت  و غذایی مواد نگهداري خاك، ساختمان

 ,.Ghosh et al( هاي یافته. دهد می افزایش بیولوژیکی

بنابراین، . باشد میدر راستاي این نتیجه  )2002

کشاورزان با آگاهی از موارد فوق نسبت به مصرف کود 

کنند که این عمل در جهت پایداري و دامی اقدام می

کودهاي آلی عالوه بر  .باشدحفاظت از محیط زیست می

اثرات مثبت زیستی و اصالح خصوصیات فیزیکی و 

شیمیایی خاك به علت این که به آهستگی آزاد شده و 

گیرند، آلودگی کمتري را در  تیار گیاه قرار میدر اخ

اظهار  )Lauer )1975. کنند محیط زیست ایجاد می

هاي زراعی با مصرف  توان در زمین داشته است که می

درصد  29درصد نیتروژن،  42کودهاي دامی حدود 

درصد پتاسیم را تأمین کرد، که این کار  57فسفر و

محصول شده  موجب به دست آمدن حداکثر عملکرد در

و کارآیی مصرف کودهاي شیمیایی را نیز افزایش 

  . دهد می

شود که از مشاهده می) 4(و ) 3(بر اساس جداول 

نفر  124نفر کود آلی،  107پاسخگو، تعداد  133بین 

نفر کود پتاسه را  95نفر کود فسفاته و  105کود ازته، 

این امر بیانگر مصرف تلفیقی کودهاي . کنندمصرف می

باشد، یعنی بیش از یایی و آلی در این مطالعه میشیم

درصد کشاورزان اهتمام به مصرف کودهاي آلی و  80

اند که  ها نشان داده بررسی. شیمیایی بصورت توأم دارند

مانند کود دامی در تلفیق با کود ) ارگانیک(منابع زیستی 

تواند به حاصلخیزي خاك و افزایش تولید  شیمیایی می

ود، زیرا این سیستم اغلب نیازهاي محصول منجر ش

غذایی گیاه را تأمین کرده و کارآیی جذب مواد غذایی 

 Allievi et(توسط محصول را افزایش خواهد داد 

al.1993 ؛Bauer &  Black., 1994 ؛Parmar & 

Sharma., 1995 ؛Eghbal et al., 1995( . در حال

حاضر براي توسعه کشاورزي پایدار با سطح عملکرد باال 
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با اجراي نظام کشاورزي پایدار با نهاده کافی و تلفیق 

مصرف کودهاي شیمیایی و آلی به عنوان راهکاري براي 

کشاورزي جایگزین جهت تولید محصول و حفظ 

باشند  ها در سطح قابل قبول موثر می عملکرد

)Sharma, 2003 .(  
خصوص کودهاي زیستی نیز هیچ یک از  در

پاسخگویان مصرفی نداشته و لذا جدول مربوطه بخاطر 

 الزم به ذکر. اختصار مقاله در این قسمت نیامده است

 

است که کشاورزان نسبت به این کودها آگاهی و شناخت 

اند که نام این کودها را نیز نداشته و حتی عنوان داشته

زیرا  .باشدته قابل انتظار میاند، که البتابحال نشنیده

شمسی با  70کودهاي زیستی عمدتاً از اواخر دهه 

تأسیس بخش تحقیقات بیولوژي خاك در مؤسسه 

هاي شوراي عالی توسعه تحقیقات خاك و آب و حمایت

کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در 

  .کشور رونق گرفت

  

  توزیع پاسخگویان بر اساس مصرف کودهاي آلی -4جدول 
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  4  81  4  1 89  91  39  15 94  3184  107  دامی

  ----   ---   ----   ---   1  ---   1  ---  1  1000  1  کمپوست شهري

  1  1  ---   ---   3  1  2  1  2  5/65  3  آلی گرانول

  ---   -----   ---   ---   ---   ----   ----   ---   ---   ---   ----   اسیدهاي هیومیک
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بررسی روابط بین متغیرهاي مستقل مطالعه شده با  - 

  میزان مصرف کودهاي مختلف 

دهد که تحصیالت رابطـه  نشان می )5( نتایج جدول

 داري با مصرف کـود اوره و بـا مصـرف   منفی و معنی

البتــه . داري داردکــود دامــی رابطــه مثبــت و معنــی

ــوم و    ــرات آمونی ــرف نیت ــزان مص ــا می ــیالت ب تحص

کودهاي فسفاته نیز نسـبت منفـی دارد، امـا رابطـه     

نتایج سـایر تحقیقـات   .  دهدداري را نشان نمیمعنی

نشــان دادنــد کــه تحصــیالت بــر مصــرف کودهــاي 

ر شیمیایی تأثیر منفی و کودهاي آلی و زیستی تـأثی 

 ,Zhang & Jiang(؛ )Ajewole, 2010( مثبـت دارد 

  .)Jiang, 1998(؛ )Baidu-Forson, 1999( ؛)2009

مبین عدم رابطه سن و تجربه با مصرف ) 5(جدول 

 .Zhou  et al (هاي باشد، این نتیجه یافتهکودها می

 . کندید نمییرا تأ) 2010

در حوزه دانش فنی نتایج تحلیل همبسـتگی نشـان   

داد که آشنایی با مدیریت مصرف کودها، آشنایی بـا  

مصرف نامناسب کودها، آشنایی با کودهاي شیمیایی 

و آلی و شـناخت مراحـل مـدیریتی قبـل از مصـرف      

کودها با میزان مصرف کود اوره و نیتـرات آمونیـوم،   

منفـی و   سولفات آمونیوم و کودهاي فسـفاته رابطـه  

بیـانگر  ) 5(همچنین نتـایج جـدول   . داري دارد معنی

مصـرف   جیبـا نتـا   ییآشـنا هـاي   آن است که مولفـه 

، آشنایی با مصرف کودهاي شیمیایی نامناسب کودها

و  آلی و شناخت مراحـل مـدیریتی قبـل از مصـرف     

داري بـا میـزان مصـرف     کودها رابطه مثبت و معنـی 

نـی در ایـن   کودهاي دامی دارند که بهبـود دانـش ف  

ابعاد در مصرف کود دامی در مزارع توسط کشاورزان 

همچنین نتـایج بیـانگر آن بـود کـه     . یابد افزایش می

بهبود دانش فنی در زمینه مـدیریت مصـرف کودهـا    
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.  داري بر مصـرف کودهـاي دامـی ندارنـد     تاثیر معنی

 ,Mahdavi Damghani, et al(این یافتـه بـا نتـایج    

 & Zhang(؛ )Holland, 2004؛ Uri, 2001(؛ )2008

Jiujie, 2004( ؛)Nunez & Mccann, 2004( ؛

)Mundi & Ezenwa, 2006 (همخوانی دارد .  

 به منظور سنجش تأثیر متغیرهاي مستقل بر 

 

رگرسیون انجام شد که عوامـل دانـش فنـی    وابسته، 

یعنی، آشنایی با مدیریت مصرف کودها، آشـنایی بـا   

آشـنایی بـا کودهـاي    نتایج مصرف نامناسب کودهـا،  

شیمیایی و آلی، شـناخت مراحـل مـدیریتی قبـل از     

ــا کودهــاي بیولوژیــک،   مصــرف کودهــا و آشــنایی ب

  .داري در مصرف کود نداشتندهیچکدام تأثیر معنی

 
  همبستگی بین متغیرهاي تحقیق -5جدول 

  کود دامی  فسفاته لفات آمونیومسو  نیترات آمونیوم  کود اوره  هاآماره  متغیرها

 تحصیالت

  178/0*  -070/0  024/0  -041/0  -147/0* ضریب

  033/0  239/0 413/0  352/0  050/0 داريمعنی

  107  105  84  89  124  تعداد

  سن

  089/0  011/0  012/0  041/0  119/0 ضریب

  319/0  900/0  894/0  645/0  182/0 داريمعنی

  129  128  128  129  127  تعداد

  سابقه

  026/0  053/0  088/0  062/0  -074/0 ضریب

  773/0 550/0 319/0  487/0  404/0 داريمعنی

  129  129  129  130  128  تعداد

  آشنایی با مدیریت مصرف کودها

  116/0  -166/0*  -233/0*  - 279/0**  -185/0* ضریب

  095/0  030/0  004/0  001/0  018/0  داريمعنی

  129  130  129  129  128  تعداد

آشنایی با نتایج مصرف نامناسب 

  کودها

  158/0*  -190/0*  - 293/0**  -235/0*  -172/0* ضریب

  037/0  016/0  000/0  004/0  026/0 داريمعنی

  128  129  128  128  127  تعداد

  184/0*  - 292/0**  - 277/0**  -245/0*  - 206/0* ضریب  آشنایی با کودهاي شیمیایی و آلی

  018/0  000/0  001/0  002/0  010/0 داريمعنی

  130  131  130  130  129  تعداد

شناخت مراحل مدیریتی قبل از 

  مصرف کودها

  281/0**  -208/0*  -102/0  -189/0*  -006/0 ضریب

  001/0  009/0  124/0  015/0  473/0 داريمعنی

  130  131  130  130  129  تعداد
  درصد 1داري در سطح معنی -**درصد؛   5داري در سطح معنی -*

 
تحلیل دانش فنی کشاورزان مورد مطالعه در زمینه  - 

  مصرف کودهاي مختلف

هاي مرتبط با دانش فنی کشاورزان براي تعیین عامل

گیري شد  مقدار  متغیر در تحلیل عاملی بهره 21از 

KMO  و مقدار آزمون بارتلت برابر  710/0برابر

 که نشان دهنده مناسب بودن متغیرها  بود 003/1018

در مرحله بعد تعداد . عاملی است براي انجام تحلیل

ها ها تعیین و میزان واریانسی که هر یک از آنعامل

براي این . توانستند تبیین نمایند، مشخص گردید

نشانگرها پنج عامل شناسایی شدند که این پنج عامل 

متغیرها را تبیین  درصد از واریانس 476/62اند  توانسته

 .آورده شده است) 6(نتایج این بخش در جدول . نمایند
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  خالصه تحلیل عاملی متغیرهاي دانش فنی کشاورزان -6جدول 

  بار عاملی  متغیرها  عامل

  مدیریت مصرف کودهاآشنایی با 

  آشنایی با خصوصیات کودهاي آلی مختلف

  رعایت صحیح تناوب زراعی

  مدیریت صحیح بقایاي گیاهی

  جایگزینی کودهاي آلی با کودهاي شیمیایی

  مصرف متعادل کودهاي آلی و شیمیایی

827/0  

793/0  

746/0  

736/0 

708/0  

  آشنایی با نتایج مدیریت نامناسب

  مصرف کودها

  رویه کودهامصرف بیآلودگی آب و خاك با 

  مصرف کودها بر اساس نیاز واقعی گیاه

 رویه کودها بر گیاهاناثرات منفی مصرف بی

  رویه کودهامصرف بیاسیدي، قلیایی شدن خاك با 

  رویه کودهاکاهش حاصلخیزي خاك با مصرف بی

 مدیریت حاصلخیزي خاك آشنایی با

808/0  

759/0  

696/0 

681/0 

628/0 

504/0 

  آشنایی با کودهاي شیمیایی و آلی

  شناخت معایب کودهاي آلی

  شناخت مزایاي کودهاي آلی

  شناخت مزایاي کودهاي شیمیایی

  شناخت معایب کودهاي شیمیایی

821/0  

812/0  

608/0 

543/0  

  شناخت مراحل مدیریتی

  قبل از مصرف کودها

  آالت کوددهی  گیري از وسایل و ماشینبهره

  ..)شوري، خشکی(شرایط دشوار مصرف کود در

  برداري خاكاطالع از نحوه نمونه

  شناخت فرمول کودي براي محصوالت مختلف

788/0  

773/0 

692/0 

562/0 

  آشنایی با کودهاي بیولوژیک
  شناخت مزایاي کودهاي بیولوژیک

  شناخت معایب کودهاي بیولوژیک

730/0 

652/0 

  
دهد کـه در حـوزه دانـش فنـی     نشان می) 6(جدول 

عامل که به ترتیب با مطالعـات   5توان کشاورزان می

هـاي سـنجش   زیر همخوانی دارد را به عنوان مولفـه 

: ایـن عوامـل عبارتنـد از   . دانش فنـی معرفـی نمـود   

 ,Udoh & Umoh(مصرف کودها آشنایی با مدیریت 

، آشنایی بـا نتـایج مصـرف نامناسـب کودهـا      )2011

)Okoedo-Okojie and Aphunu, 2011(  آشـنایی ،

 ,Udoh & Umoh(بـا کودهـاي شـیمیایی و آلـی     

، شـناخت مراحـل مـدیریتی قبـل از مصـرف      )2011

و ) Okoedo-Okojie and Aphunu, 2011(کودهـا  

 .آشنایی با کودهاي بیولوژیک

  گیري و پیشنهادهاجهنتی

است که از  يمهم کشاورز هاي از نهاده یکیکود 

به این معنی که در . برخوردار استتأثیري دوگانه 

بهبود محصول و  شیافزااین نهاده  حیصحصورت کاربرد 

مصرف آورد و  یمرا به همراه خاك  يزیحاصلخقدرت 

و غیر علمی آن، ضمن اتالف سرمایه و از حد  شیب

 منابع یآلودگتحمیل هزینه گزاف به خانوار کشاورز، 

مخاطرات مرتبط خاك و  ساختمان بیآب، تخر ارزشمند

ت کشاورزي و در نتیجه جامعه را در محصوال با سالمت

این در حالی است که بسیاري از  .اشتد خواهدپی 

از پیامدهاي  کشاورزان به دلیل درك ناکافی و نادرست

احتمالی، مصرف انواع کودهاي شیمیایی را به عنوان 

عاملی اساسی در افزایش تولیدات کشاورزي خویش به 
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-آورند و بر کاربرد هر چه بیشتر آن اصرار می حساب می

است که کشاورزان نسبت به انواع  يضرور ،لذا .ورزند

ی به کافشناخت  کودها و مصرف به موقع و درست آن

آورند و با در نظر داشتن مفروضات توسعه پایدار دست 

اي متعادل، بیشتر از کودهایی استفاده نمایند که در رویه

در . کند تضمین الزامات سالمت انسان و محیط زیست را 

ریزي اثربخش و اعمال مدیریت این راستا، براي برنامه

شایسته در حوزه مورد بحث، ضروري است که در گام 

وثر بر تعیین نوع کود و میزان مصرف آن نخست عوامل م

در راستاي این مهم، . توسط کشاورزان شناسایی شود

پژوهش حاضر به منظور تحلیل نقش عوامل فردي و 

شناختی کشاورزان شهرستان بجستان در میزان مصرف 

  . ها انجام شد کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی توسط آن

گیري در که براي تصمیمنتایج تحقیق نشان داد 

هاي  خصوص نوع و میزان مصرف کود، کشاورزان مالك

مختلفی از جمله تجربه شخصی، عرف محلی، عالیم 

کمبود مواد غذایی در گیاه، توصیه کودي کارشناسان، 

هاي مختلف را به نتایج آزمون خاك و یا تلفیقی از روش

در این میان با توجه به مباحث مطروحه . گیرندکار می

یات نظري در ارتباط با مخاطرات ناشی از در قسمت ادب

هاي علمی کاربرد نادرست کودها از یک سو و پیشرفت

در زمینه توسعه کشاورزي دقیق از سوي دیگر، ضروري 

رسد که حداکثر تالش براي تغییر نگرش و به نظر می

رفتار کشاورزان در جهت جایگزین نمودن مواردي چون 

در . صورت گیرد هاي نوین علمیعرف محلی با شیوه

کوددهی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود  ارتباط با شیوه

-دستدرصد پاسخگویان، روش سنتی  90که بیش از 

تواند ضمن صرف گیرند که این امر میپاشی را به کار می

زمان زیاد، هزینه انسانی قابل توجهی را نیز در ابعاد 

در . مختلف اقتصادي و سالمت به همراه داشته باشد

هایی با راندمان درصد افراد به روش 10مقابل، کمتر از 

باالتر از جمله کودکاري و یا پخش سطحی مکانیزه به 

بندي اولویت. کنندعمل می  ژوسیله دستگاه سانتریفو

دانش فنی کشاورزان در زمینه مصرف کود براساس آماره 

ضریب تغییرات نشان داد که افراد مورد بررسی، در 

، »صرف کودها بر اساس نیاز واقعی گیاهم«هاي زمینه

آلودگی آب و « و »آشنایی با مدیریت حاصلخیزي خاك«

به ترتیب بیشترین؛ و در » رویه کودهامصرف بیخاك با 

، »شناخت فرمول کودي براي محصوالت مختلف«زمینه

نحوه «و » آالت کوددهیگیري از وسایل و ماشین بهره«

کمترین دانش فنی به ترتیب از » برداري خاكنمونه

هاي مربوطه، این چنین با دقت در گویه. برخوردار بودند

رسد که کشاورزان مورد مطالعه در حوزه به نظر می

دانش چیستی
١

و نظري، قویتر از مباحث مرتبط با دانش 

چگونگی
٢

ها در اند و شکاف دانشی آنو عملیاتی بوده

مورد دانش چگونگی، از عمق و اهمیت بیشتري 

افزون بر این نتایج تحقیق در زمینه . ار بوده استبرخورد

دار  کودهاي نیتروژننوع کودهاي مصرفی نشان داد که 

کنندگان  اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم مصرف

درصد  92اي که بیش از به گونه. بسیار زیادي داشتند

کودهایی که . بردندکشاورزان، کودهاي اوره را به کار می

آلوده کردن محصوالت کشاورزي، اثرات مخربی  عالوه بر

و به   بر روي ساختمان خاك دارند و سالمت منابع آب

زیست را در مقیاس محلی گرفته تا طورکلی، محیط

در مقابل . نمایندجهانی، با خطرات بسیار جدي روبرو می

که در سالمت و کیفیت محصول از کودهاي ریزمغذي 

. مصرف بسیار پایینی داشتند اي برخوردارند،جایگاه ویژه

درصد افراد مورد مطالعه کودهاي  8چنان که کمتر از 

اي به کار ریزمغذي را در جریان فرایندهاي تولید مزرعه

توان بیان نمود که کشاورزان قبل در واقع می. گرفتندمی

از هر چیز کود را با هدف دستیابی به افزایش هر چه 

. برندخویش به کار میبیشتر در کمیت و میزان محصول 

هاي با وجود تهدید سالمت جامعه، نبود شاخص

هاي نظارتی براي کنترل استاندارد دقیق و ضعف در رویه

کیفیت و محتواي محصوالت کشاورزي، راه سودجویی 

هر . سازداقتصادي برخی افراد را در این زمینه هموار می

به  چند ممکن است که اقدامات این چنین، غیرعامدانه و

. دلیل عدم برخورداري از آگاهی مناسب بروز نماید

همچنان که در بسیاري از موارد، خانوار خود ِکشاورز 

. باشداولین مصرف کننده محصوالت تولیدي وي می

همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت زمانی 

کشاورزان در بکارگیري انواع کود از وضعیت مناسبی 

اي که براي مثال، کودهایی که هبه گون. برخوردار نیست

                                                                                  
1- Know What 
2- Know How 
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باید قبل از کاشت محصوالت استفاده شوند، بیشترین 

این . میزان مصرف را در طی مراحل رشد محصول دارند

مسأله نیز ضمن اتالف سرمایه، مخاطرات یاد شده در 

  . نمایدحوزه سالمت و محیط زیست را تشدید می

حدود ها نشان داد که در حوزه کودهاي آلی، یافته 

درصد از کشاورزان به روش سنتی از کود دامی به  80

کود در طی مراحل مختلف شیوه پخش سطحی و یا چال

در مقابل، تنها یک نفر از افراد . کنندرشد استفاده می

مورد مطالعه کپوست شهري و تنها سه نفر از آنان کود 

همچنین، نتایج نشان . گرفتندآلی گرانول را به کار می

هیچ یک از کشاورزان مورد مطالعه از کودهاي داد که 

استفاده ) اسیدهاي هیومیک و اسیدهاي آمینه(زیستی 

در این . ها را نیز نشنیده بودندکردند و حتی اسم آننمی

رغم اهمیت نقش رسد که علیخصوص به نظر می

کودهاي زیستی در محافل علمی کشاورزي، معرفی و 

در جامعه محلی به شکل انتشار این کودهاي نسبتاً نوین 

در حالی که . بایسته و شایسته صورت نپذیرفته است

تواند به  تلفیق منابع زیستی با کود شیمیایی می

. حاصلخیزي خاك و افزایش تولید محصول منجر شود

درصد از  80نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیش از 

کشاورزان مصرف کودهاي آلی و شیمیایی را به صورت 

  . نمودنددنبال می توأمان

نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که در ارتباط 

هاي فردي، تنها رابطه میان سطح تحصیالت و با ویژگی

میزان استفاده از کود اوره توسط کشاورزان، منفی و 

توان استنباط بر این اساس می. دار به دست آمدمعنی

ضرات نمود که کشاورزان باسوادتر، احتماالً در خصوص م

کاربرد کود اوره از اطالعات بیشتري نیز برخوردارند و در 

. گیرندنتیجه، این کود را در مزارع خود کمتر به کار می

در عین حال بین دو متغیر سن و سابقه فعالیت، با 

داري میزان استفاده از انواع کود ارتباط آماري معنی

در حوزه دانش فنی، آشنایی با مدیریت . دیده نشد

ف کودها، آشنایی با مصرف نامناسب کودها، آشنایی مصر

با کودهاي شیمیایی و آلی و شناخت مراحل مدیریتی 

قبل از مصرف کودها، با میزان مصرف کودهاي اوره، 

نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و کودهاي فسفاته 

بدین معنی که با . داري نشان داد رابطه منفی و معنی

هاي مختلف، مقدار  ن در حوزهبهبود دانش فنی کشاورزا

مصرف کودهاي شیمیایی یاد شده توسط آنان کاهش 

همچنین، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که . یابد می

، مصرف نامناسب کودها جیبا نتا ییآشناهاي  مولفه

آشنایی با مصرف کودهاي شیمیایی و آلی و شناخت 

مراحل مدیریتی قبل از مصرف کودها، با میزان مصرف 

چنان که . داري دارند هاي دامی رابطه مثبت و معنیکود

با بهبود دانش فنی کشاورزان در این ابعاد، مصرف کود 

بر اساس . یابد دامی توسط ایشان در مزارع افزایش می

نتایج تحلیل عاملی نیز دانش فنی کشاورزان در ارتباط با 

آشنایی با : مصرف انواع کود، در پنج عامل مختلف شامل

مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب مدیریت 

کودها، آشنایی با کودهاي شیمیایی و آلی، شناخت 

مراحل مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با 

بندي شد که در مجموع، این  کودهاي بیولوژیک طبقه

درصد از تغییرات  62پنج عامل توانستند بیش از 

با توجه به نتایج . واریانس کل متغیرها را تبیین نمایند

  :گرددحاصل از تحقیق، پیشنهادهاي زیر ارایه می

ـ به منظور تغییر در نگرش و رفتار کشاورزان در 

گیري در هاي علمی براي تصمیمجهت کاربرد شیوه

خصوص نوع، زمان مناسب و میزان نیاز به کود مصرفی، 

هاي آموزشی گردد که به موازات برپایی دورهپیشنهاد می

براي افزایش سطح اطالعات کشاورزان از  مناسب

کشاورزي دقیق، ساز و کارهاي مناسب جهت توسعه 

- گذاري و تجهیز آزمایشگاهامکانات زیربنایی نظیر پایه

در این . هاي آزمون خاك، گیاه و آب تدارك دیده شود

هاي مختلف ملی و به ویژه محلی، میان نقش رسانه

اي، اي و نتیجهیقههاي طرمزارع نمایشی اعم از نمایش

هاي تخصصی ها و نشستهمچنین برگزاري همایش

  . حایز اهمیت بسیار است

ـ در راستاي کمک به افزایش راندمان نهاده کود و 

گردد که از طریق هاي انسانی، پیشنهاد میکاهش هزینه

هاي نوین و مکانیزه کوددهی با ها، شیوهآموزش مهارت

اولویت دادن به دانش چگونگی و عملیاتی در میان 

تخصیص تسهیالت . کشاورزان منطقه ترویج گردد

نیز ) توسعه مکانیزاسیون(اعتباري ویژه در این خصوص 

  . از اهمیت باالیی برخوردار است

با توجه به شکاف دانش فنی کشاورزان در زمینه ـ 

ستی و آلی از یک سو و اهمیت کاربرد کودهاي زی
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وري تولید از ها در افزایش بهرهاستفاده صحیح این نهاده

هاي ها و بسته گردد که دوره سوي دیگر، پیشنهاد می

آموزشی مناسبی در این حوزه تدارك دیده شود تا سطح 

آگاهی، دانش فنی و مهارت کشاورزان در زمینه مزبور 

  .بهبود یابد

رویه کودهاي شیمیایی اربرد بیـ براي جلوگیري از ک

هاي گردد، که شاخصبه ویژه کودهاي ازته، پیشنهاد می

دقیقی به منظور تعیین استانداردهاي کیفی قابل قبول 

هاي نظارتی، براي هر محصول تعریف گردد و رویه

تشویقی و تنبیهی مناسبی براي کنترل کیفیت و 

ل سالمت محصوالت کشاورزي از طریق نهادهاي مسئو

  . ریزي گرددپایه

ـ با توجه به همبستگی مثبت میان متغیر سطح 

  تحصیالت با کاهش کاربرد کودهاي ازته، پیشنهاد 

برداران جامعه گردد، توسعه سطح سواد در میان بهرهمی

روستایی با جدیت هر چه بیشتر دنبال گردد و به ویژه 

 هاي متوسطه کشاورزي و علمی کاربردي برايآموزش

  . ان و روستازادگان امري با اهمیت تلقی شودروستائی

  دار میان ـ در نهایت، با توجه به ارتباط معنی

هاي مختلف دانش فنی با کاهش مصرف کودهاي مولفه

شیمیایی از یک طرف و افزایش کاربرد کودهاي دامی از 

گردد که نظام ترویج کشاورزي  سوي دیگر، توصیه می

-سب با هر یک از زمینهاي متناهاي آموزشی ویژهبرنامه

هاي موضوعی دانش فنی از جمله آشنایی با مدیریت 

مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب کودها، 

آشنایی با کودهاي شیمیایی و آلی، شناخت مراحل 

مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با کودهاي 

بیولوژیک را براي کمک به ارتقاي دانش فنی کشاورزان 

هاي آموزشی و  هاي آموزشی، دورهالب پودماندر ق

هاي آموزشی تدوین و تدارك نماید و به شیوه  کارگاه

هاي هدف مختلف متناسب و مقتضی، زمینه حضور گروه

ها فراهم آورد و کشاورزان را براي رادر این برنامه

مشارکت هر چه بیشتر در تولید محصول سالم تشویق و 

 . ترغیب نماید
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