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هاي کشاورزي پایدار از دیدگاه گندمکارانبررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش
روستاهاي دهستان آجی چاي شهرستان تبریز)(مورد مطالعه:

*2و حسن صدیقی1ناصر سیدیعقوبی
ترویج و آموزش کشاورزي، گروه ، دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیار 2، 1

دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
)19/12/92تاریخ تصویب: -17/12/89(تاریخ دریافت: 

چکیده

هاي هاي مختلف تأثیرگذار بر پذیرش روشهدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه
گندمکاران روستاهاي دهستان آجی چاي شهرستان تبریز است. کشاورزي پایدار از دیدگاه 

این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماري این تحقیق 
حجم و =N)120(نفر از گندمکاران دهستان آجی چاي شهرستان تبریز تشکیل دادند 120را 

تصادفی ايگیري خوشهها از روش نمونهآوري دادهبدست آمد. براي جمع)=103n(نمونه 
ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است که روایی ظاهري و محتوایی آن توسط 
پانلی از متخصصان رشته ترویج و آموزش کشاورزي مورد بررسی، اصالح و تایید قرار 

73/0د و ضریب آلفاي کرونباخ گرفت. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام ش
و spss/Winهاي گردآوري شده از نرم افزار بدست آمد. براي تجزیه و تحلیل داده

هاي تحقیق نشان داد از ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بهره گرفته شد. یافتهT،Fهايآزمون
اران و موانع هاي مختلفی که در این تحقیق مورد بررسی واقع گردید، دانش گندمکبین مولفه

-هاي زراعی همبستگی معنیاي تعداد قطعات زمینهاي فردي و حرفهپذیرش و از بین ویژگی

طوري که از بین سه متغیر مذکور، دانش هاي کشاورزي پایدار داشتند. بهدار با پذیرش روش
هاي (پذیرش روشدرصد از متغیر وابسته تحقیق 34گندمکاران و موانع پذیرش در کل 

را تبیین نمودند.زي پایدار) کشاور

کشاورزي پایدار، پذیرش، شهرستان تبریزهاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي پایانی قرن بیستم با این بشر در دهه

هاي واقعیت مواجه گردید که بسیاري از نگرانی
محیطی فراروي وي، همچون رشد جمعیت، زیست

هاي حیات اسراف در استفاده از منابع، نابودي زیستگاه

هاي گیاهی و جانوري و انواعوحش، انقراض گونه
اي یکدیگر داشته و به گونهها، ارتباطی درونی با آلودگی

سابقه تمام زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطرات بی
جدي مواجه کرده است. تخریب الیۀ ازن، گرم شدن 

هاي اسیدي و اي، بارانزمین، افزایش گازهاي گلخانه
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محیطی هایی از اثرات جهانی زیستزایی مثالیابانب
که در ١رستند که باعث گردیدند بحث توسعه پایداه

حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است 
,hasanzadeh & izadiمطرح گردد ( ). در 2010

براي نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش 1980سال
) آمد IUCNسازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (

)shirvani & barati, ). این سازمان در گزارش 2008
حفظ منابع طبیعی این واژه را براي خود با نام استراتژي

توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي 
آید. به واقع طبیعت مضر نیست، بلکه به یاري آن هم می

توسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست 
,Ikerdاست ( 2001.(

)Ikerd, 2001(شکل نماتیک توسعه پایدار- 1شکل 

-کشاورزي مرکز مباحث توسعه پایدار را تشکیل می
توسعه ). golmohamadi & mirdamadi, 2009(دهد 

هاي کشاورزي، جنگلداري و شیالت) با پایدار (دربخش
حفاظت زمین، آب و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوري 
همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از 

از نظر اقتصادي بالنده و کند،فناوري مناسب استفاده می
پایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است. هر چند 
عواملی نیز وجود دارند که انجام چنین روندي را با 

توان، ترین آنها را میسازند که عمدهمشکل روبرو می
هاي اقتصادي، عدم آگاهی و عدم موفقیت سیاست

شناخت مشکالت مدیریت منابع، عدم یادگیري و 
,Oerlemans & Assouline(کت جمعی بیان نمود مشار

کشاورزي پایدار نوعی نظام کشاورزي است که بر ). 2004
ثبات عملکرد در طوالنی مدت با حداقل تاثیر بر محیط 

koochaki(شودزیست  تاکید می et al., 1994.(
بیان مسأله

1. Sustainable Development

هاي دودیترغم وجود محبخش کشاورزي علی
طی قرن اخیر با کمکدربسیار فراوان پیش رو، 

هاي نوین در زمینه تأمین غذاي جمعیت روز آوريفن
یل آمده است. اما هاي شگرفی ناافزون جهان به پیشرفت

ها و وردها در بسیاري از موارد سبب بروز نگرانیاین دستا
مشکالت زیست محیطی در گستره جهانی نیز شده 

-یکی از قدیمیزیرا کشاورزي .(Khochaki,1995)است
هاي انسان در طبیعت ترین دستکاريترین و مشهود

شود و همیشه بیم آن وجود دارد که برخی محسوب می
هاي رایج در آن نه تنها موجب تخریب محیط فعالیت

بلکه توان انسان در تامین غذا و پوشاك ،زیست شوند
براي بقا و همچنین تولید مواد خام مورد نیاز صنایع را با 

مواجه سازند. متاسفانه در اکثر کشورها رشد و خطر
توسعه کشاورزي بیشتر در جهت پیشرفت و دستیابی 
کوتاه مدت به تولیدات بوده و کمتر به نقش و تاثیر 

ها توجه هاي کشاورزي در تولیدات و اکوسیستمنظام
. فراوانی منابع نفت و گاز Absher, 2000)(داشته است

نابع در جهان از یک سو طبیعی و ارزان بودن این م
هاي نوین و تخصصی بکارگیري گسترده برخی فناوري

شدن تولیدات کشاورزي را در پی داشته و از سویی دیگر 
استفاده وسیع از منابع و مواد شیمیایی در کشاورزي را 

;Kouchaki and Khiabani 1993(فراهم نموده است 

Dieetro, 2001(.
فنون و استفاده از کاربرد و پیدایش برخی از این

ها و کودهاي مواد شیمیایی بویژه انواع آفت کش
ی، آگاهی و حساسیت مردم یشیمیایی در زنجیره غذا

نسبت به عواقب مخرب استفاده بیش از حد از مواد بر 
Sadighi and(روي محیط زیست را افزایش داده است

Bigdeli, 2010(،هاي اخیر به دلیل به طوري که در دهه
هاي کشاورزي انی از مشکالت زیست محیطی نظامنگر

Along and(مدرن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است

Martin, 1995; Rodrigues et al., 2003( و یک اجماع
جهانی در حمایت از محیط زیست طبیعی به وجود آمده 
است تا نوعی از کشاورزي را توسعه دهد که بتواند ضمن 

کمترین آسیب را به محیط زیست وارد وري افزایش بهره
.)Souza Filho, 1999; Bagheri et al ., 2008(سازد

حفظ و پایداري منابع تولید کننده محصوالت کشاورزي 
رود و سالمت شمار میه از اصول مهم کشاورزي پایدار ب
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و تداوم تولیدات در گرو توسعه کشاورزي پایدار 
.)Sadighi and Rousta., 2003(است
ل زیست محیطی یپایدار و مساکشاورزيحث ب

مطرح در آن، از استفاده انسان از  منابع طبیعی نشإت 
بردار مولفه مهم تأثیرگزار بر گیرد و رفتار انسان بهرهمی

-پایداري است. پایداري حاصل تجارب، اهداف، تصمیم
هاست. تصمیم گیري و سازماندهی مشترك انسان

شاورزي پایدار متأثر از کشاورزان به پذیرش عملیات ک
تمامی عوامل عوامل مختلفی است که توجه کامل به 

در طراحی باشد وموثر بسیار مهم و حایز اهمیت می
زیست محیطی متخصصان -هاي جدید کشاورزيبرنامه

باید تمامی عوامل تأثیر گذار را در نظر گیرند. کشاورزي 
یاز به بر و ن-بر است تا نهاده-پایدار یک نظام دانش

پذیرش آن ،بنابراین.دانش مدیریت و مهارت دارد
مستلزم ایجاد نگرش مطلوب نسبت به پایداري در 

بررسی عوامل تأثیر گذار در این زمینه وکشاورزي است
ریزي عاقالنه و عملی فراهم شناخت صحیحی براي برنامه

خصوصکند. حال با توجه به مطالب باال که در می
راي اصول کشاورزي پایدار بیان اهمیت و ضرورت اج

-چالشمهم،گردید، الزم است جهت دستیابی به این 
هاي فراروي، کامل و دقیق شناسایی و با بررسی و 
مطالعه دقیق آنها، عوامل و موانع مؤثر در این زمینه 

شناخته گردند.
مروري بر مطالعات پیشین

طی تحقیقی رابطه بین سطح دانش کشاورزان و 
هاي کشاورزي پایدار مورد مطالعه ش روشمیزان پذیر

قرار گرفت که نتایج آن حاکی از عدم وجود رابطه اي 
gamon(دار بین آنها بود معنی et al, 1994( نتایج .

تحقیقی نیز نشان داد که کشاورزانی که داراي تحصیالت 
بیشتري می باشند داراي میزان تمایل بیشتري جهت 

& Bewsell(هاي کشاورزي پایدار هستند پذیرش روش

Kaine, 2004( مطالعه دیگر رابطه بین نگرش کشاورزان .
هاي نسبت به کشاوري پایدار و میزان پذیرش روش

کشاورزي پایدار را بررسی نمود که نتایج آن رابطه 
& Alonge(داري را بین این دو متغیر نشان داد معنی

Martin, 1995(هاي دریافت اطالعات و . رابطه بین کانال
هاي کشاوري پایدار طی تحقیقی میزان پذیرش روش

مورد بررسی قرار گرفت که نشان داده شد که رابطه 

. )(King & Rollins, 1995معنی داري وجود دارد 
اي بین موانع و مطالعاتی در خصوص بررسی وجود رابطه

هاي کشاورزي پایدار انجام گرفت که میزان پذیرش روش
دار بین این دو متغیر را به اثبات امأ وجود رابطه معنیتم

رساند. زمان, قیودات مالی و فقدان اطالعات قابل 
دسترس از اعم موانع مطرح شده در این مطالعات بیان 

Lindenbach & Gary, no Date .(Drost(گردید  et al

موانع مالی و اقتصادي؛ موانع حفاظت منابع؛ )1996(
هاي حکومت مرکزي را به مهارت و برنامهفقدان دانش و 

هاي ترتیب از جمله عوامل و موانع پذیرش روش
کشاورزي پایدار بیان نمودند  

ثر بر پذیرش ؤهدف کلی پژوهش، تحلیل عوامل م
هاي کشاورزي پایدار بین گندمکاران دهستان آجی روش

زیر اهداف اختصاصیباشد که چاي شهرستان تبریز می
نماید.را دنبال می

هاي فردي، شغلی و تحصیلی شناسایی ویژگی-
گندمکاران دهستان آجی چاي شهرستان تبریز.

سنجش دانش گندمکاران در خصوص کشاورزي -
.پایدار
اي حرفه- هاي فرديبررسی رابطه بین ویژگی-

.آنانکشاورزي پایدار گندمکاران و رفتار پذیرش 

هامواد و روش
همبستگی و از - ماهیت، توصیفیاین تحقیق از نظر 

این باشد. جامعه آمارينظر هدف، تحقیقات کاربردي می
پژوهش را کلیه گندمکاران دهستان آجی چاي 

کند) تازهشهرستان تبریز (روستاهاي کردلر، بایرام و 
فاده از ). حجم نمونه با است=120N(دهندتشکیل می

ه به گیري تصادفی سادجدول مورگان و روش نمونه
نمونه آماري مورد 80که نهایتأ نفر تعیین شد90عداد ت

بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود 
که از هفت بخش تشکیل شد. به ترتیب به بررسی 

هاي گندمکاران در سنجش پایداري مزرعه دیدگاه
گویه)، 8گویه)، سنجش دانش فنی کشاورزي پایدار (7(

-گویه)، سنجش روش9رزي پایدار (سنجش نگرش کشاو
هاي دریافت اطالعات گویه)، کانال7هاي مورد استفاده (

گویه) اختصاص داشت. روایی 8گویه)، موانع پذیرش (7(
محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و 
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-کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان
ید و یکشاورزي تاشرقی و اساتید رشته ترویج و آموزش

) 73/0(براي تعیین اعتبار پرسشنامه ضریب آلفاکرونباخ
شده با استفاده از آوريهاي جمعمحاسبه شد. داده

هاي آماري پردازش و تحلیل گردید. روشSPSSافزار نرم
مورد استفاده در این تحقیق شامل: آمار توصیفی 

میانگین، فراوانی، انحراف معیار و آمار استنباطی
باشند.همبستگی و آزمون رگرسیون می

نتایج 
ها میانگین سن افراد مورد مطالعه نتایج پردازش داده

دهد. از نظر نشان می12سال با انحراف معیار 71/46را 
درصد) از 1/29نفر(23توزیع تحصیالت، بیشترین فراوانی

.آن پاسخگویانی با تحصیالت راهنمایی می باشد

اي گندمکارانهاي فردي و حرفهویژگی-1جدول 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن(سال)
35-251620
45-36225/2771/4612
55-46185/22

552430باالتراز
80جمع

سواد
203/25بیسواد
228/27ابتدایی

231/29راهنمایی
147/17متوسطه و باالتر

79جمع

تعداد اعضاي خانواده
5-3505/62
8-6238/28

878/8باالتراز
80جمع

میزان اراضی(هکتار)
2-5/02430

5-3453/5662/372/1
5118/13باالتراز

80جمع

قطعه زمینتعداد
3-1465/57
5-4305/3733/331/1

545باالتراز
80جمع

سابقه کشاورزي(سال)
20185/22کمتراز

40-20453/5651/2987/12
40173/21باالتراز

80جمع

5670بلیفعالیت دامداري
2430خیر

80جمع

645/82بلیحیوانیمصرف کود
165/17خیر

80جمع
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یانگین افراد هر خانواده گندمکار در این تحقیق م
و حداکثر 3که حداقل آن 8نفر است. دامنه آن 27/5
ه (بباشد. میانگین زمین در اختیار کشاورزاننفر می11

-هکتار می62/3اند)اجاره نمودههایی که غیر از زمین
هاي حاصل مشخص باشد که پس از دسته بندي داده

ها مربوط به کشاورزانی گردیدکه باالترین فراوانی دسته
هکتار 3- 5هاي زراعی آبی باشدکه داراي میزان زمینمی
درصد) هیچ زمینی را در سال 8/43نفر (35باشند. می

اراي مقادیر مختلف زمین اند و بقیه دزراعی اجاره ننموده
هاي زراعی بیشتر کشاورزان با اي بودند. زمیناجاره

باشد. قطعه پراکنده می1- 3) در5/57نفر (46فراوانی
- 40درصد) بین3/56نفر (45اکثر پاسخگویان با فراوانی

سال سابقه کشاورزي را دارا بودند. میانگین سابقه 20
،د. همچنینباشسال می51/29فعالیت بین کشاورزان 

درصد) در کنار کار زراعت 70(نفر56اکثر پاسخگویان 
5/82به دامداري مشغول بودند. اکثر گندمکاران (

نمایند. دردرصد) کود دامی در مزارع خود استفاده می
مورد میزان مصرف کود حیوانی کشاورزان نیز گفتنی

تن در هکتار در مزارع 5ست اکثر کشاورزان کمتر از ا
نفر با 14نمایند. تنها کود حیوانی استفاده میخود از

گزینه عدم استفاده را انتخاب نموده 5/17درصد فراوانی 
بودند.

ها همبستگی متغیر
هاي دانش گندمکاران نسبت به اصول متغیر

هاي دریافت اطالعات، موانع کشاورزي پایدار، کانال
ه هاي فردي و حرفه اي گندمکاران بپذیرش و ویژگی

هاي کشاورزي نوان متغیر مستقل و پذیرش روشع
عنوان متغیر وابسته در این تحقیق انتخاب ه پایدار ب

خاطر اینکه تعدادي از متغیرهاي مستقل ه که بشدند
عات و موانع هاي دریافت اطال(دانش, نگرش, کانال

بودند از طریق آزمون ايهاي رتبهپذیرش) از نوع داده
ه شدند و سایر متغیرها همبستگی اسپیرمن سنجید

اینکه از نوع به علت اي) هاي فردي و حرفه(ویژگی
از آزمون همبستگی پیرسون ،اي بودندمتغیرهاي فاصله

گی میزان همبست3و2استفاده گردید. جداول شماره 
ها را نشان داري آنمتغیرها با همدیگر و سطح معنی

دهد.می
بین دانش که دهد نتایج تحلیل همبستگی نشان می

r- 55/0کشاورزان ( )، موانع پذیرش کشاورزي پایدار=
)29/0 -r هاي زراعی ) و تعداد قطعات زمین=

26/0r(گندمکاران هاي کشاورزي ) با پذیرش روش=
باشد، ارتباط تحقیق میعنوان متغیر وابسته هپایدار که ب

داري وجود دارد .آماري معنی

)=Bivariate)۸۰nها در آزمون همبستگیبستگی و سطح معنی داري بین متغیرضرایب هم-2جدول 
داريمیزان همبستگی متغیرها با یکدیگر/ سطح معنی

متغیرها54321

هاي کشاورزي پایدارپذیرش روش1

155/0**
00/0

کشاورزان. دانش 

101/0
91/0

07/0
53/0

نگرش کشاورزان

116/0
13/0

07/0
53/0

17/0
12/0

هاي اطالعاتیکانال

138/0**
00/0

08/0
46/0

07/0 -
95/0

29/0 -**
00/0

. موانع پذیرش کشاورزي پایدار

**:p≤0/01005/0*:p≤
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)=Bivariate)۸۰nآزمون همبستگیداري بین متغیر ها در ضرایب همبستگی و سطح معنی-3دول ج
متغیر8765432

هاي کشاورزي پایدارپذیرش روش1

102/0 -
81/0

سن

121/0-*

05/0
37/0**

00/0
04/0 -
68/0

تعداد اعضا

109/0
40/0

04/0 -
68/0

04/0
66/0

03/0
77/0

مساحت کل اراضی

103/0 -
78/0

24/0-*

03/0
04/0 -
68/0

09/0 -
42/0

12/0
26/0

اراضی اجارهمساحت 

110/0 -
33/0

65/0**

00/0
03/0
76/0

10/0
34/0

23/0-**

03/0
26/0*

02/0
تعداد قطعات

112/0 -
27/0

14/0 -
19/0

04/0
67/0

39/**

00/0
59/0-**

00/0
84/0**

00/0
03/0 -
78/0

سابقه کشاورزي

01/0**:p≤05/0*:p≤

بعد از انجام آزمون 4توجه به جدول شماره با 
هاي همبستگی بین متغیر وابسته تحقیق (پذیرش روش

متغیر هاي مستقل تحقیق که کشاورزي پایدار) و
هاي دریافت متشکل از (دانش و نگرش گندمکاران، کانال

هاي پایدار و ویژگیاطالعات، موانع پیشروي کشاورزي
سه کهشخص گردیداي گندمکاران)، مشخصی و حرفه

ات گندمکاران متغیر مستقل دانش، موانع و تعداد قطع
داري با متغیر وابسته تحقیق داراي همبستگی معنی

هستند که پس از انجام آزمون رگرسیون گام به گام, 
پس از انجام دو گام میزان تبیین دو متغیر مستقل 

R)2=۳۴/۰(دانش و موانع محاسبه گردید.

آزمون رگرسیون براي توصیف شدت همبستگی بین متغیرها-4جدول 
داريسطح معنیtبتاخطاي معیارBمتغیر

13/600/0-61/2633/4مقدار ثابت
00/0- 07/5- 10/052/0- 61/0دانش
49/019/024/059/201/0موانع

Sig= 00/0F= 96/19R2ad=0/32R2=0/34R= 58/0
y=26/61-0/61x1+0/49x2

دهد که دو متغیر نتایج تحلیل رگرسیون نشان می
متغیر 34/0دانش گندمکاران و موانع کشاورزي پایدار 

هاي کشاورزي پایدار) را وابسته تحقیق (پذیرش روش
دیگري عالوه بر بقی را متغیرهاي انماید و متبیین می

کنند.این دو تعیین می
گیريبحث و نتیجه

این مطالعه به بررسی عوامل و موانع موثر در پذیرش 
تا با پرداختکشاورزي پایدار از دیدگاه گندمکاران 

مشخص گردیدن این عوامل در جهت تقویت و یا حذف 
هايم رساند. یافتهآنها بتوان اقدامات مناسبی را به انجا

بیش از نیمی از کشاورزان مورد کهتحقیق نشان دادین ا
عنوان نمونه از جامعه بزرگتر ه مطالعه تحقیق حاضر که ب

باشد داراي سن باالي گندمکاران دهستان آجی چاي می
گونه نتیجه گرفت که توان اینباشند. میسال می55

فزایش قشر میانسال به باال در کشاورزي منطقه رو به ا
توان عدم رغبت جوانان روستایی ت را نیز میباشد. علمی
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به ادامه فعالیت پدران خود و اشتغال در بخش کشاورزي 
مر بوط دانست.

بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که اکثر 
سواد و یا فقط داراي تحصیالت ابتدایی و بی،کشاورزان

زیرا بیش از یک چهارم ؛باشندهم بسیار ضعیف میآن
ونه مورد بررسی هیچ گونه سواد اولیه را درصد) نم3/25(

درصد) 5/27نداشته و در همان حدود یعنی یک چهارم(
نیز داراي تحصیالت خیلی پایین ابتدایی بودند. 

مشخص 1براساس نتایج حاصل از جدول شماره 
الی 1هاي زراعی اکثر گندمکاران درگردد که زمینمی
با تعداد باشد و کشاورزانی نیزمیقطعه پراکنده 3

قطعه نیز مشغول به فعالیت کشاورزي 4قطعات باالي 
باشند. با توجه به این پراکندگی قطعات و نداشتن می

هاي الزم و یکپارچگی اراضی که یکی از بسترهمبستگی 
باشد ام کشاورزي پایدار در کشاورزي میجهت ایجاد نظ

به اجرا در آوردن این نظام کشاورزي با مشکالت فراوانی 
روبرو خواهد بود.

هاي تحقیق حاکی است نزدیک به دو سوم یافته
درصد) در کنار کار زراعی خود در زمینه 70گندمکاران (

توان نقطه قوتی در دامداري نیز فعال بودند. این را می
رویه از کودهاي شیمیایی و جهت کاهش استفاده بی

گامی موثر در جهت پیاده سازي نظام کشاورزي بر پایه 
ایت اصول کشاورزي پایدار دانست که البته این مطلب رع

درصد کشاورزان از کودهاي دامی 80را استفاده بیش از 
نماید.ثابت می

در این تحقیق مشخص 2بر اساس جدول شماره 
هاي گردد که بین دانش گندمکاران و پذیرش روشمی

داري وجود دارد که و معنیکشاورزي پایدار رابطه مثبت 
gamonهاي ا یافتهمخالف ب et al)1994(با بوده و

Bewsellهايیافته & Kaine)2004( باشد. میهمسو
توان اینگونه تفسیر نمود که گندمکارانی که دارايمی

باشند درك نمره باالتري از دانش کشاورزي را دارا می
بهتر و بیشتري از کشاورزي پایدار پیدا نموده و در 

تر و هاي کشاورزي پایدار با دیدي روشنپذیرش روش
آنها در رو، از این.نمایندل برخورد مییآگاهانه تر با مسا

باشند.                                                                                                         مرحله پذیرش با کمترین مشکل ممکن روبرو می

نتایج نشان داد بین نگرش کشاورزان نسبت به اصول 
هاي کشاورزي کشاورزي پایدار و میزان پذیرش روش

یافته نقطه د که اینداري وجود نداربطه معنیپایدار را
باشد. می)Alonge & Martin)1995هاي مقابل یافته

توان به غیر تفاوت بین این نتایج دو تحقیق را می
اجتماعی و مسائل بومی ،همسان بودن شرایط فرهنگی

هاي دو منطقه مربوط دانست که باعث ایجاد دیدگاه
مختلف گردیده است.

دار معنیاي حاکی از عدم وجود رابطه2ج جدول نتای
هاي دریافت اطالعات و میزان پذیرش بین بین کانال

باشد کاران میهاي کشاورزي پایدار از سوي گندمروش
& Kingهاي که مخالف با یافته Rollins)1995(می-

هاي این دو مطالعه را باشد. اختالف موجود در یافته
ل آموزشی ایران جستجو نمود. یبایستی بیشتر در مسا

هاي آموزشی, آموزش از سفانه برگزاري کالسأزیرا مت
هاي طریق رسانه هاي ارتباط جمعی و دیگر کانال

دریافت اطالعات در سیستم آموزش کشاورزي ایران از 
باشد. کارآمدي مناسبی برخوردار نمی

داري بین اي منفی و معنیدهد رابطهنتایج نشان می
وجود دارهاي کشاورزي پایموانع و میزان پذیرش روش

هاي تحقیقات دیگر از جمله دارد که با تمامی یافته
Lindenbach & Gary)no Date (وDrost)1996(هم-

روي کشاورزي پایدار یکی از باشد. موانع پیشراستا می
هاي باشد که در پذیرش روشمتغیرها و عللی می

کشاورزي پایدار توسط گندمکاران تاثیر گذار بوده و 
هاي زراعی انش و تعداد قطعات زمینبهمراه متغیر د

نمایند متغیر وابسته را تبیین می34/0گندمکاران 
)34/0(R=.

گردد که مشخص می3اساس جدول شماره بر
درصد بین تعداد 05/0همبستگی معناداري در سطح 

هاي به هاي زراعی گندمکاران و روشقطعات زمین
کارگیري کشاورزي پایدار وجود دارد. 

ها پیشنهاد
هاي فردي و گی) بر اساس نتایج حاصل از ویژ1
توان انتظار داشت که بدون ، نمیاي گندمکارانحرفه

سرمایه گذاري دولت در خصوص سواد آموزي به 
،اینبه نتایج مطلوب دست یافت. بنابربتوان،کشاورزان

گردد جهت حصول به نتایج مورد دلخواه پیشنهاد می
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هاي سواد آموزي بایستی از اولویتهايبرگزاري آموزش
در خصوص اجراي نظام کشاورزي پایدار بستر سازي

دانست.
دهد که بیشتر کشاورزان درگروه ) نتایج نشان می2

سال قرار دارند که نشان دهنده عدم 55سنی باالي 
ال در بخش کشاورزي رضایت جوانان از سودآوري و اشتغ

هاي مشاوره توسط کالستوان با برگزاري باشد که میمی
مروجین و کارشناسان کارآفرینی خبره از این 

هاي شغلی جوانان جلوگیري نمود.مهاجرت
) اکثریت مخاطبان را افراد میانسال تشکیل 3

گردد تا مین اساس، پیشنهاد میدهند. بر همی
هاي آموزشی ترویجی با هدف رسیدن به پایداري برنامه

روه سنی میانسالی تهیه و اجرا در کشاورزي متناسب با گ
گردد.
) از آنجایی که سطح سواد اکثریت گندمکاران در 4

در .منطقه مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد
امکان استفاده مناسب از منابع مکتوب در ،نتیجه

گردد در میخصوص کشاورزي پایدار را ندارند. پیشنهاد
هاي ر از روشهاي آموزشی بیشتتهیه و اجراي برنامه

شنیداري و دیداري استفاده شود.
) تعداد افراد تحت تکفل گندمکاران در منطقه 5

گردد توصیه می،بنابراین.مورد بررسی تقریبا باال بوده
وري تولید محصوالتی بپردازند که بهرهمخاطبان به 

باالیی دارند.
عدم باعث گندمکاراناراضی ) عدم یکپارچگی 6

صحیح اصول کشاورزي پایدار می شود. با بکارگیري 
هاي تولیدي با یکپارچگی بیشتر ترویج به تشکیل تعاونی

ثري ؤراضی در راستاي اجراي کشاورزي پایدار اقدام م
انجام گیرد.

) از آنجایی که همبستگی معناداري بین تعداد 7
-و نگرش آنان در خصوص مشکالت پیشاعضاي خانواده

توان گفت که وجود است میروي کشاورزي پایدار م
ثیر پذیري گندمکاران از اطرافیان و بخصوص اعضاي أت

دیگر خانواده کامأل ملموس بود. این قابلیت وجود دارد تا 
با آموزش بیشتر اعضاي دیگر خانواده بویژه زنان 

ثیر پذیري را در راستاي ترویج بهتر أروستایی این ت
نمود.اصول کشاورزي پایدار تقویت و ساماندهی 

هم ) بر اساس وجود رابطه همبستگی کامل و آن8
ه هاي ببین دانش گندمکاران و روش01/0در سطح 

کارگیري اصول کشاورزي پایدار، بهتر است مسئولین و 
س آنها مروجینی که در تماس نزدیکتر با أدر ر

تر هاي مناسب و دقیقریزيامهکشاورزان می باشند با برن
ت کشاورزي پایدار روستائیان از در جهت افزایش اطالعا

طرق مختلف همانند رادیو و تلویزیون، برگزاري 
هاي آموزشی و ترویجی، ایجاد مزارع نمایشی و کالس

غیره اقدام نمایند.
وجود رابطه منفی و 2شماره ) نتایج جدول9
داري بین موانع پذیرش کشاوري پایدار و پذیرش معنی

بایستی ،بنابرایندارد. هاي کشاورزي پایدار وجودشرو
تر مشکالت و موانع موجود در با بررسی بیشتر و دقیق

هاي کشاورزي پایدار در راستاي حذف مسیر اجراي طرح
ریزي و یا به حداقل رساندن آنها اقدامات مناسب و برنامه

اي انجام گیرد.شده
سپاسگزاري

از نظرات سازنده داوران محترم مقاله جهت بهبود 
شود.مقاله صمیمانه سپاسگزاري میکیفیت 
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