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چکید	ه
در	اين	پژوهش،	محقق	به	شناس�ايی	و	بررس�ی	ويژگی	های	موثر	گوناگون	اقتصادی،	اجتماعی،آموزش�ی	و	...	کشاورزان	نُخبه	استان	
اصفهان	در	راس�تای	پذيرش	روش	های	کش�اورزی	پايدار	می	پردازد.	کش�اورزان	نُخبه	به	دلیل	نقش	مهمی	که	در	رهبری	فنی	جامعه	
کش�اورزان	در	هر	منطقه	دارا	می	باش�ند	نقش	عمده	ای	را	در	رواج	و	اش�اعه	روش	های	کشاورزی	پايدار	می	توانند	دارا	باشند.جامعه	
آماری	تحقیق	ش�امل	کش�اورزان	نخبه	انتخاب	شده	در	س�ال	هاي	85-1384	در	استان	اصفهان	می	باش�ند	که	به	روش	سرشماری	
اطالع�ات	م�ورد	نیاز	از	آنها	گ�ردآوری	گرديد.	ابزار	اصل�ي	جمع	آوری	اطالعات	اين	تحقیق	پرس�ش	نامه	مي	باش�د.	عالوه	بر	آن	از																							
روش	های	گردآوری	داده	ها	در	روش	تحقیق	کیفی	هم	چون	مشاهده،	مصاحبه،	مشارکت،	نقشه	ها،	اسناد	نیز	استفاده	گرديد.	نتايج	
پژوه�ش	نش�ان	دهنده	ضرورت	ايجاد	تغییرات	فوری	و	بزرگ	در	رهیافت	ها،	سیاس�ت	ها	و	راهکاره�ا	در	بخش	های	مختلف	اقتصاد	
و	جامعه		ايران،	بويژه	در	وزارت	جهاد	کش�اورزی	و	زير	مجموعه	مهم	آن	يعنی	نظام	دانش	و	اطالعات	کش�اورزی	برای	دس�تیابی	به	
توسعه	پايدار	کشاورزی	می	باشد	و	همین	طور	عالقه	و	آگاهی	باالی	کشاورزان	نخبه	را	در	مباحث	توسعه	پايدار	در	بخش	کشاورزی	

را	نشان	می	دهد.

کلمات	کلید	ي:	اصفهان،	دانش،	اطالعات،توسعه،	پايداري،کشاورزان	نُخبه
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Studying necessary factors in accessing to sustainable  agriculture development  from viewpoints of elite farmers 
in esfahan province  
By:F.  Golmohammadi, A Faculty Member,  in : Islamic Azad University_ Birjand  Branch – Birjand . Iran.
In this article, researcher try to recognize and study various effective economical, social, educational and etc. 
acquaintances in elite farmers in Isfahan province in regarding to acceptance methods of  sustainable  agriculture. 
Because of important role of elite farmers in technical  leadership of farmers society in each region , they can play a 
major role in extension and  diffusion methods of  sustainable  agriculture to other farmers. Population of the research, 
include selected elite farmers –by Ministry of Jihad Agriculture(MOJA)- during 2005 & 2006 in Isfahan province, that 
by census method necessary  information collected from them. Main instrument for data collection in this research was 
been questionnaire , plus methods of data collection in qualitative research method such as  observation , interview,   
participation , maps ,documents and etc. Findings of the research show  necessity for making emergency and great 
changes in approaches, policies and alternatives in different sectors of Iranian economic and society-specially in 
Ministry of Jihad Agriculture(MOJA) and its important sub-system , namely Agricultural Knowledge and Information  
System (AKIS) for accessing to sustainable development of agriculture ,and also show high interest and awareness of 
elite farmers about sustainable development issues in agricultural  sector.

Keywords: Development, Elite Farmers , Knowledge, Information, Isfahan , Sustainability 

مقد	مه	
درتمامی فعالیت های بش��ری،اين کشاورزی است که محیط جهانی را 

با بزرگ ترين وس��عت دگرگون می کند)1(.
نی��از برای در نظ��ر گرفتن معیارهای های زيس��ت محیطی و افزايش 
آگاه��ی عمومی در ض��رورت گنجاندن مباحث محیطی در سیاس��ت های 
جامعه اروپا در کشاورزی، نخستین بار در )قانون اروپای يگانه( در 1986، 
ب��ه عنوان اولین مرحله رس��می و بین المللی، در محاس��به ها وارد ش��د. 
اج��رای اين  قانون نیازمند گنجاندن و اجرای س��ازه های حفاظتی محیط 

زيس��ت در س��اير سیاس��ت های دولت های اروپايی بود)2(.
کش��اورزي  مرکز مباحث  در مورد توس��عه  پايدار است . علم  جايگزيني  
براي  وابس��تگي  نوع  بش��ر به  گیاه��ان  و حیوانات  براي  غ��ذا و معاش  پیدا 
نكرده  اس��ت و اکنون ، با رش��د ادامه  يافته  درجمعیت  دنیا، بايديا استفاده  
بیش��تري  از منابع  زمی��ن  بكنیم  يا ازآنه��ا به صورتی  مؤثرتر در راس��تاي  
تغذيه  خودمان اس��تفاده  کنیم . بعالوه درکشاورزي  و معیشت  امروزه ، منابع  
کشاورزي  داراي  تاثیر و نیروي مستقیمي  در توانايي  آينده  دنیا در برآوردن  
نیازهاي  غذايش  مي باش��ند. بنابراين  نیاز اساسي بشر به غذا بايد به صورت 

فلس��فه اي معنوي تدوين و تبلیغ ش��ود )3(.
توسعه يك سیستم کشاورزي  داراي  س��ه  بعدمشخص اما بهم  پیوسته  
مي باش��د:1( فیزيكي  � تكنیكي؛2( اقتصادي  � مالي ؛ و 3( نهادي  انس��اني . 

بع��د فیزيكي � تكنیكي  مس��ايل  کاربرد زمین ،تكنولوژي کش��اورزي ، 
پژوهش  و ترويج ، نهاده هاي  کش��اورزي  دسترس��ي  به  بازار، حداکثر کردن  
بازده  وتولید و نظاير اينها را مورد توجه  قرار مي دهد. توس��عه  کشاورزي  از 
بعد اقتصادي  � مالي ، با قیمت ها، سازه هاي  تولید، شرايط  تجارت ، سیاست  
قیمت گذاري ، سوبس��یدها، مش��وق ها، اعتب��ارات ، بازده  س��رمايه گذاري ، 

مكانیزم  بازار و مانند اينها،درارتباط اس��ت . بعد نهادي  � انس��اني  به  مسائل  
دان��ش  و مهارت ، س��ازمان  و مديري��ت ، تربیت  نیرو، ت��وان  اجرايي ، روابط 
اجتماعي ، سیاس��ت ،پیوندها ، انگیزه ،مش��ارکت ، دولت ه��اي  محلي ، ارتباط  
بخش هاي  دولتي  � خصوصي ، فرهنگ  و ارزش  تجربه هاي تاريخي  و نظاير 
اينه��ا توجه  دارد )اين مطال��ب در کرمی .1373. صص: 55-53 . کرمی و 
فنايی.1373. صص:240-230وزارت جهاد کشاورزی. 1384.ب. ص: .65 

. نیز تأيید ش��ده  اس��ت(. 
در راس��تای پژوهش، چهارهدف کلی در تعريف جهان شمول  مفهوم  
کش��اورزی پاي��دار عبارتند از :1( تولید غذا و الی��اف کافی؛2( برنامه های 
حفاظت محیطی؛ 3( از لحاظ اقتصادی ماندنی و مناس��ب رشد و ترقی؛ و  

4(  عدال��ت   اجتماع��ی.
.))2008  JUNE 19-15 .Golmohammadi,F .  & )4(

سیاس��ت های مورد قبول و آزمون ش��ده جهانی که برای کش��اورزی 
پايدار مورد اس��تفاده قرار می گیرند :

کاره��ای خیلی زي��ادی وجود دارند که دولت ها ب��ا منابع موجود ودر 
دس��ترس، می توانند برای دستیابی به کش��اورزی پايدار انجام بدهند. در 
 ذيل بیس��ت و پنج سیاس��ت آزمون ش��ده که به کارکردی بودن شناخته 

می ش��وند، فهرس��ت وار تنها نام برده می ش��وند: 
1- اعالم يك سیاس��ت ملی برای کش��اورزی پايدار

2- ايجاد يك اس��تراتژی  ملی برای IPM )مديريت يكپارچه آفات(
3- اولويت بندی و هدايت تحقیقات به س��وی کش��اورزی پايدار

4- دادن ارزش مناس��ب به س��رمايه های مادی و معنوی کش��اورزان
5- ايجاد و گس��ترش مبادالت  بین کش��اورزان

6-  ارائه  خدمات بدون واس��طه و مس��تقیم به کش��اورزان
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7- اعطای يارانه های بالعوض و مستقیم برای تكنولوژی های پايدار
8- من��وط کردن پرداخت ه��ای حمايتی به اعم��ال روش ها وکارهای 

حفاظت کننده از منابع توسط کشاورزان
9- گذاشتن مجازات های مناسب براي آلوده کنندگان محیط زيست 

10- تدارك اطالعات بهتربرای مصرف کنندگان و عموم مردم در زمینه 
مزيّت و برتری های کشاورزی پايدار

11- تش��ويق پذيرش حساب رس��ی منابع طبیعی)بوسیله سازمان های 
ذيربط در کشاورزی و محیط زيست(

12- ايجاد استانداردها و قوانین کنترلی مناسب برای آفت کش ها
13- ايجاد و سازماندهی گروه های محلی

14-تقويت، ترويج و پیشرفت مشارکت روستايی
15- حمايت برای تعلیم کش��اورزان و مدارس مزرعه کشاورز )آموزش 

تجربی کشاورزی در مزرعه(
16- تخصیص و ارائه مشوق ها برای اشتغال در مزرعه

17- تعیین و اختصاص مس��ئولیت های محلی برای حفاظت از چش��م 
اندازهای محیطی در کشاورزی

18- اجازه دادن به گروه ها برای دسترسی داشتن به اعتبارات
19- تشويق پذيرش روش ها و فرايندهای مشارکتی بصورت رسمی

20- حمايت از سیس��تم های اطالعات��ی جهت اتصال تحقیق، ترويج و 
کشاورزان

21- تفك��ر مج��دد در فرهن��گ پ��روژه )تق��دم فراين��د يادگی��ری به                     
نقشه های از پیش آماده شده در پروژه های توسعه کشاورزی(

22- تقويت توانمنديهای س��ازمان های غیردولتی )NGOs( با افزايش 
تعداد و وسعت آنها در بخش کشاورزی

 )NGOs( 23- تقويت و ترويج مش��ارکت بیشتر سازمانهای غیردولتی
و دولت 

24- دادن ش��كل تازه ای به موسسات آموزش��ی و تعلیمی در راستای 
دستیابی به اهداف توسعه پايدار

25- توس��عه توانايی و توانمندی در برنام��ه ريزی برای حل اختالف و 
میانجی گری )بويژه در میان نمايندگان پايداری( )5(

مواد		و	روش	ها	
به منظور بررس��ي اثرات کنترل شیمیايي، مكانیكي و تلفیقي علف هاي 
ه��رز ذرت، آزمايش��ي مزرع��ه اي د ر س��الهاي 1383 و 1384 د ر قال��ب 
طرح بلوك هاي کامل تصاد في با س��ه تكرار د ر مزرعه تحقیقاتي د انش��كد ه 
کش��اورزي و منابع طبیع��ي د اراب واقع د ر 270 کیلومتري جنوب ش��رقي 
ش��یراز و 7 کیلومتري غرب شهرس��تان د اراب )35 د رجه و 53 د قیقه طول 
و 28 د رج��ه و 45 د قیقه عرض جغرافیايي( اجرا ش��د . عملیات تهیه زمین 
ش��امل ش��خم، د و د يس��ك عمود  بر هم، ايجاد  جوي و پشته، ايجاد  نهر ها و 
کرت بند ي بود . فس��فر بر اساس آزمايش اولیه خاك به میزان 50 کیلوگرم 
د ر هكتار به صورت س��وپر فس��فات تريپل قبل از کشت مورد  استفاد ه قرار 
گرفت. همچنین کود  اوره به میزان 300 کیلوگرم د ر هكتار د ر س��ه مرحله 
)يك سوم د ر زمان کشت، يك سوم د ر مرحله 4 برگي و يك سوم د ر مرحله 
8 برگي( به کرت هاي آزمايش��ي اضافه شد . کرت هاي آزمايشي شامل شش 
رد يف کاش��ت به طول 20 متر بود ند . تراکم بوته هاي ذرت 74000 بوته د ر 

هكتار بود  که فاصله رد يف ها از يكد يگر 75 س��انتیمتر و فاصله بوته ها روي 
رد يف 18 س��انتیمتر و عمق کاشت بذر 5 سانتیمتر د ر نظر گرفته شد  و هر 
کرت توس��ط يك رد يف نكاشت از کرت مجاور جد ا شد . رقم مورد  استفاد ه 

سینگل کراس 704 از نوع د ند ان اسبي بود .
 تیماره��اي اعمال ش��د ه د ر اين آزمايش عبارت بود ند  از: س��م پاش��ي 
يكنواخت با 1 کیلوگرم ماد ه موثر آترازين مخلوط با 5 / 2 کیلوگرم ماد ه موثر 
آالکلر قبل از س��بز شد ن ذرت، سمپاش��ي نواري روي رد يف با 1 کیلوگرم 
ماد ه موثر آترازين مخلوط با 5 / 2 کیلوگرم ماد ه موثر آالکلر قبل از سبز شد ن 
ذرت، سمپاشي نواري روي رد يف با 5 / 0کیلوگرم ماد ه موثر آترازين مخلوط 
با 25 / 1کیلوگرم ماد ه موثر آالکلر قبل از س��بز شد ن ذرت، سمپاشي نواري 
روي رد يف با 5 / 0 کیلوگرم ماد ه موثر آترازين مخلوط با 25 / 1کیلوگرم ماد ه 
موثر آالکلر قبل از س��بز شد ن ذرت همراه با سمپاشي نواري روي رد يف با 
5 / 0 کیلوگرم ماد ه موث��ر آترازين مخلوط با 25 / 1کیلوگرم ماد ه موثر آالکلر 
د ر مرحله 10 تا 20 س��انتیمتري ذرت، سمپاش��ي نواري روي رد يف با 5 / 0 
کیلوگرم ماد ه موث��ر آترازين مخلوط با 25 / 1کیلوگرم ماد ه موثر آالکلر قبل 
از س��بز ش��د ن ذرت همراه با د و بار کولتیوات��ور د وار د ر مراحل قبل از 10 
سانتیمتري ذرت و 10 تا 20 سانتیمتري ذرت، سمپاشي نواري روي رد يف 
با 5 / 0 کیلوگرم ماد ه موثر آترازين مخلوط با 25 / 1کیلوگرم ماد ه موثر آالکلر 
قبل از س��بز ش��د ن ذرت همراه با د و بار کولتیواتور پنجه غازي د ر مراحل 
قبل از 10 سانتیمتري ذرت و 10 تا 20 سانتیمتري ذرت، د و بار کولتیواتور 
د وار د ر مراحل قبل از 10 س��انتیمتري ذرت و 10 تا 20 سانتیمتري ذرت، 
د و بار کولتیواتور پنجه غازي د ر مراحل قبل از 10 س��انتیمتري ذرت و 10 
تا 20 س��انتیمتري ذرت و تیمار يك بار کولتیوات��ور د وار د ر مرحله قبل از 
10 س��انتیمتري ذرت و يك بار کولتیواتور پنجه غازي د ر مرحله 10 تا 20 
س��انتیمتري ذرت. همچنین د و تیمارشاهد  يكي د اراي علف هاي هرز که تا 
آخر فصل رش��د  علف هاي هرز د س��ت نخورد ه باقي ماند ند  و شاهد  د يگر که 
د ر طول فصل رشد  علف هاي هرز آن بوسیله وجین د ستي از بین رفتند  د ر 
نظر گرفته ش��د . آترازين با نام تجارتي گزاپريم که د ر ايران به صورت پود ر 
ترش��وند ه با 80% ماد ه موثر آترازين فرموله مي ش��ود  هم��راه با آالکلر با نام 
تجارتي السو که 46% ماد ه موثر آالکلر د ارد  و د ر ايران به صورت امولسیون 
فرموله مي ش��ود  د ر مخزن سم پاش با هم مخلوط و بكار برد ه شد . عملیات 
سمپاشي با استفاد ه از سم پاش 20 لیتري د ستي د ر فشار 291 کیلوپاسكال و 
بر اساس کالیبراسیون د ر مزرعه براي هر د و نوع سم پاشي يكنواخت و نواري 
انجام شد . د ر سم پاش��ي يكنواخت کرت هاي آزمايشي از نازل تخت باد  بزني 

8003 و د ر سم پاشي نواري از نازل تخت باد  بزني 6003 استفاد ه شد . 
تاريخ کاشت ذرت د ر سال اول 3 تیرماه 1383 و د ر سال د وم 7 تیرماه 
1384 و تاري��خ برد اش��ت ذرت 20 آبان 1383 و 22 آب��ان ماه 1384 بود . 
د ر طول فصل رش��د  د ر 6 و 17 هفته پس از کاش��ت ذرت از علف هاي هرز 
مزرعه نمونه گیري شد  که د ر سال 1383 نمونه برد اري از علف هاي هرز د ر 
تاريخ هاي13 مرد اد  و 28 مهر و د ر سال 1384 د ر تاريخ هاي 17 مرد اد  و 3 
آبان انجام شد . د ر هر بار نمونه برد اري به صورت تصاد في4 عد د  چهار چوب 
25 / 0 مترمربع��ي د ر هر کرت اند اخته و تعد اد  هر گونه علف هرز جمع آوري 
و وزن خش��ك علف هاي هرز به تفكیك اند ازه گیري شد . د ر برد اشت نهايي 
ذرت 10 بوته از وس��ط هر کرت از س��طح خاك بريد ه و عملكرد  د انه ذرت 

اند ازه گیري گرد يد . 

بررسي	عوامل	مورد	...
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مفاهیم	کلی،	همگانی	و	جامع	مورد	استفاده	در	کشاورزی	پايدار
1- تنوع گونه های گیاهی به منظور باال بردن پايداری و ثبات بیولوژيكی و 
اقتصادی مزرعه با تكنیك هايی همانند تناوب زراعت گونه های جديد وتازه 

برای ترمیم مزرعه و کشت تؤام.
2- انتخ��اب و تن��ّوع گونه های زراعی  و دامی  که ب��ا خاك مزرعه و اقلیم 
آب و هوايی مناس��ب و س��ازگارند و در مقابل آفات و بیماری ها مقاومت و 

ايستادگی می کنند.
3- اولويت دادن برای منابع تولید ش��ده در مزرعه به مواد خريداری ش��ده 
مصنوع��ی، و برای مناب��ع بیرون از مزرع��ه محلی، هنگامی ک��ه مورد نیاز                 

می باشند.
4- تثبیت چرخه های مغذی برای حداقل کردن از دس��ت دادن مواد غذايی 
در بیرون از مزرعه انجام گیرد، که همانند کمپوس��ت کردن کود حیوانی و 
دامی و بوسیله اس��تفاده از خانواده بقوالت در تناوب برای  تثبیت نیتروژن 

می باشند.
5- دام ها و چهارپايان در تراکم پايین در مراتع، اس��كان و چرا داده ش��وند، 
که باترجیح برای ذخاير مواد غذايی پس مانده های زراعی خشبی به عنوان 
علوفه غذا، در مقايس��ه با علوفه و غذای کنس��تانتره برای نشخوارکنندگان 
همراه باشد و با گله چهارپايان اندازه گیری و مقیاس شده با توانايی مزرعه 
برای تولید مواد غذايی و علوفه باش��د و استفاده از کود دام ها در مزرعه، به 

صورتی مؤثرتر می باشد.
6- افزاي��ش توانايی خ��اك برای تداوم آزاد کردن بع��دی مواد مغذی مورد 
اس��تفاده، به اندازه ای که بوس��یله گیاه مورد نیاز می شود- که در تقابل با 

جذب مستقیم گیاه در زمان کاربرد آن است.
7- حفظ پوش��ش محافظ بر روی خاك در سراسر سال، که از طريق شخم 
بقاي��ای برگ های زراعی در س��طح، واز طريق گیاهان پوشش��ی و از طريق              

مالچ های زنده به دست آورده می شوند.
8- تناوب هايی که ش��امل گیاهان زراعی با ريش��ه های عمیق برای گرفتن 
موادغذايی ذخیره ش��ده در اليه های پايین تر باش��ند و آن کنترل علف های 

هرز بوسیله تغییر دادن بین گیاهان زراعی فصل های سرد وگرم است.
9- اس��تفاده از کودها و حاصلخیزکننده های غیرارگانیك قابل حل، اگر در 
کل، تنه��ا در يك س��طح آن گیاه زراعی م��ی تواند به گون��ه ای موثرازآنها 
اس��تفاده کند و تنها در وسعتی که کمبودهای غذايی نمی توانند در مرحله 

نخست بوسیله کودهای دامی و بقوالت برآورده شوند، و 
10- باال بردن ش��رايط برای کنترل يا نابودی کامل علف های هرز، حشرات 
آفت، و بیماری ها، با آفت کش ها و علف کش های ساخته شده مورد استفاده، 
اگر در کل، تنها بعنوان آخرين عمل ممكن و راه نجات باشد و تنها هنگامی 

که يك تهديد و خطر آشكار برای گیاه زراعی موجود می باشد )7(.

مواد	و	روش	های	پژوهش
جامعه تحقیق شامل کشاورزان نخبه )8( انتخاب شده توسط سازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان در س��الهاي 85-1384 می باشند که به روش 
سرش��ماری اطالعات مورد نی��از از آنها گردآوری گردي��د)در مجموع 122 
نفر، که 102 نفر پرسش��نامه ها را پاسخ دادند- تعداد دقیق کشاورزان نخبه 
از اداره ترويج و انتقال يافته های س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گرفته شدند. اين اداره هر سال ضمن معرفی کشاورزان نخبه استان اصفهان 

و چاپ اس��امی و مش��خصات فردی و تولیدی کشاورزی آنها در کتابچه ای 
در مراس��می با حضور مس��ئوالن اس��تان از آنها تقدير به عمل می آورد که 
اين کار از س��ال 1383 شروع شده است.(. ابزار اصلي جمع آوری اطالعات 
اين تحقیق پرس��ش نامه محقق س��اخته مي باش��د. پس از به دست آوردن 
روائی پرسش��نامه توسط اساتید و کارشناسان در دانشگاه ها و سازمان جهاد 
کش��اورزی در تهران و بیرجند، اعتبار س��نجی پرس��ش نامه ها در اس��تان 
خراس��ان جنوبی)با نظر اس��اتید راهنما و مش��اور( با درصد بسیار بااليی به 
دس��ت آورده ش��د. پاراديم اصلی پژوهش، روش تحقیق کمی )9( می باشد 
که از س��ه نوع روش تحقیق پیمايشی، همبستگي و اکتشافي استفاده شده 
اس��ت. نوع تحقیق شبه آزمايشی، کاربردی و تحلیلی می باشد. در کنار آن 
از روش ه��ای جمع آوری داده ها در  پارادايم پژوهش کیفی )10( همچون 
مصاحبه، مش��اهده، اسناد و مدارك نیز اس��تفاده گرديده است. براي انجام 
اي��ن پژوهش در تحلی��ل داده ها از روش های آماری پارامتری و ناپارامتری 
مناس��ب )هم چون میانگین انحراف معیار، ضريب تغییرات،آزمون T جفتی، 

کروسكال والیس، تحلیل عاملی و...( استفاده شد.

مشاهدات	و	نتايج	
نتاي��ج اين تحقی��ق به دو بخش تقس��یم م��ی گردند: ال��ف( توصیف                       
داده ه��ا؛ ب( آزم��ون فرضیه ها و تحلی��ل داده ها. در اين راس��تا تعدادی از 

مهمترين يافته ها و نتايج تحقیق در  موا رد صفحات بعد آورده می شوند. 
1- میانگین س��ن کشاورزان نخبه در استان اصفهان، 47 سال می باشد 
و میانگین س��ابقه کارکش��اورزان نخبه در استان اصفهان، 23 سال می باشد  
که نشان دهنده اين است که جامعه کشاورزان نخبه از میانگین سنی بااليی 

برخوردار می باشند.
 2- میانگین سطح آموزش/ سال های تحصیالت کشاورزان نخبه نزديك 
به ديپلم می باش��د که نشان دهنده تأثیر س��طح آموزش بر موفقیت کاری  

کشاورزان نخبه می باشد.
3- شغل کشاورزی بیشترين توزيع فراوانی در مشاغل اصلی کشاورزان 
نخب��ه را دارا می باش��د و همین طور 50 %	کش��اورزان نخبه، بدون ش��غل 
جانبی می باش��ند و تنها فعالیت آنها را،کشاورزی تشكیل می دهد. بیش از 
% کشاورزان  نود درصد کشاورزان نخبه پاس��خگو ساکن روستاها بودند. 50 
خود صرف                                                                                                               نخب��ه حداکث��ر تا 6 س��اعت در روز زمان  را در ش��غل جانب��ی 
می کنند. اين امر نشان دهنده عدم گسترش مشاغل ديگر تولیدی و خدماتی 

در روس��تاها می باش��د. امری که در توس��عه يكپارچه و پايدار روستاها می 
بايس��ت نس��بت به گس��ترش و تقويت آن توجه جدی گرديده ش��ود )اين  
موضوع در مطالعات چمبرز 1381. ش��وماخر1372. لهس��ايی زاده. 1373، 

1379. نیز تأيید شده است(.
4- محصول گندم،90 %	محصول زراعي اصلی کشاورزان نخبه را تشكیل 
% محصوالت زراعي فرعی  می دهد و گندم، جو، برنج و س��یب زمین��ی، 90 
)رتبه دوم( کش��اورزان نخبه را تش��كیل می دهند و گن��دم، کلزا، گلرنگ و 
يونجه و عدس90 % محصوالت زراعي فرعی )رتبه س��وم( کشاورزان نخبه را 
تش��كیل می دهند.اينها نشان دهنده تأثیر خريد تضمینی محصوالتی نظیر 
گندم، جو، برنج و ... توسط دولت بر گسترش کاشت آن در استان می باشد. 
در اين راس��تا، می بايس��ت ضمن تجديدنظر جدی در سیاست های خريد 
تضمینی محصوالت توسط دولت، از گسترش و تقويت يك يا چند محصول 
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به بهای فدا ش��دن محصوالت ديگر، جلوگیری به عمل آيد )اين موضوع در 
کالنتری 1381. و وزارت جهادکشاورزي 1384 ب. نیز تأيید شده است(.

5- 51 %	کش��اورزان نخبه در آمد س��االنه اش��ان از  از محصول زراعي 
اصلی،کمتر از 5 میلیون تومان در س��ال می باش��د. اين امر نش��ان دهنده 
کافی نبودن درآمد کار کش��اورزی– به تنهايی- برای امرار معاش کشاورزان 
می باش��د. بنابراين بايد با گس��ترش صنايع کوچك، صنايع تبديلی و بخش 
خدم��ات در مناطق روستايی،نس��بت به افزايش درآمد و رف��اه خانوارهای 
کش��اورزان اق��دام گردد )اين موضوع در ش��وماخر 1372. و لهس��ايی زاده 

1379. نیز تأيید شده است(.
6- 52 %	ن��وع بذر، نش��اء، نه��ال و ... مصرفي کش��اورزان نخبه در  
محصوالت زراعي اصلی اش��ان، از نوع هیبريد و اصالح شده می باشد که 
اغلب توسط مراکز خدمات کشاورزی و ايستگاه های تحقیقات کشاورزی 
اس��تان تأمین می گردند. با توجه به اينكه بذرهای هیبريد و اصالح شده 
در اغلب مواقع تولیدات بس��یار بیشتری نس��بت به ارقام محلی و بومی 
دارا می باشند و از داليل اصلی عدم رغبت کشاورزان به بذرهای هیبريد 
و اصالح ش��ده، ترجیح طعم و عطر ارقام بومی و محلی می باشد )که در 
نهايت موجب کاهش میزان تولید در کشور می شوند( می بايست نسبت به 

ارائه راهكارهای عملی و تحقیقاتی در اين راستا اقدام گردد )اين موضوع 
در اولین همايش ملی راهكارهای توس��عه پايدار کشاورزی. دانشگاه آزاد 

اسالمی ورامین –پیشوا. اسفند 1381. نیز تأيید شده است(.
7-82 %	ن��وع مالكیت زمین کش��اورزان نخبه  در محصوالت زراعي 
اصلی اش��ان، به صورت تملك زمین زراعی توسط آنها می باشد و 56 %	
کشاورزان نخبه، مساحت )هكتار( محصول اصلی اشان کمتر از 8 هكتار 
می باشد و 48 %	کشاورزان نخبه دارای میزان تولید)تُن / هكتار( محصول 
اصلی کمتر از 6 تن در هكتار می باشند. اين امر نشان دهنده غلبه نظام 
بهره برداری دهقانی و خرده مالكی در اس��تان می باشد. بديهی است که 
در اين نوع بهره برداری امكان کاربرد کامل ماش��ین آالت، مكانیزاسیون 
و بسیاری از روش های کشاورزی علمی مورد نیاز برای کشاورزی پايدار، 
موجود نمی باشد )اين موضوع در کرمی . 1373. و لهسايی زاده 1383و 
1379. نیز تأيید ش��ده است(. بر اساس جدول شماره)1(، میزان تسلط 
کشاورزان نخبه بر روش های استفاده مؤثر از کود دام ها در مزرعه و انتخاب                                                                                                     
واريته ها و گونه های زراعی و دامی مناس��ب و س��ازگار با خاك مزرعه 
 و اقلی��م آب و هواي��ی ومق��اوم درمقابل آفات و بیماری ه��ا در حداکثر 

می باشد.

متغیر
ضريب	
تغییرات

رتبه

0/2531استفاده مؤثر از کودهای دامی در مزرعه

0/2692انتخاب واريته هاوگونه های زراعی ودامی مناسب و سازگار با خاك مزرعه و اقلیم آب و هوايی ومقاوم درمقابل آفات و بیماريها

)IPM 0/2943مبارزه بیولوژيكي و مكانیكي با آفات و بیماريها )مديريت جامع بیماريها و آفات

0/2974حفظ پوشش محافظ بر روی خاك درسراسر سال بوسیله شخم و گیاهان پوششی

0/2985اصول به زراعي  )تناوب ،آيش،تنوع زراعي مطلوب،کشت تؤام، کاشت گونه های جديد وتازه برای ترمیم مزرعه و...(

0/3616استفاده از کودهاي معدني طبیعي موجود در محل،ُکمپوست،کود سبز به جاي کود شیمیائي

0/3647اولويت مصرف منابع تولیدی در مزرعه به مواد منابع بیرون از مزرعه محلی و خريداری شده

0/3968تثبیت چرخه های مغذی برای حداقل کردن از دست دادن مواد غذايی در بیرون از مزرعه)همانند کمپوست کود دامی واستفاده از خانواده بقوالت در تناوب برای تثبیت نیتروژن(

0/4389استفاده از  ريز مغذی ها به صورت مكمل پس از مصرف متعادل کودهاي شیمیائي

0/64110روشهاي جلوگیري از فرسايش خاك)عدم شخم و کاشت در اراضي شیب دار،علوفه کاري در مراتع و تپه هاو...(

0/72711ترجیح غذای کنستانتره برای دام ها به جای چرای آنها در مراتع کم توان

0/74612رعايت تراکم پايین اسكان و چرای دامها و چهارپايان در مراتع ضعیف

جدول	شماره	1:	اولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	میزان	تسلط	بر	روش	های	الزم	در	دستیابی	به	کشاورزی	پايدار)بر	اساس	ضريب	تغییرات)11(.

بررسي	عوامل	مورد	...
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رتبهضريب	تغییراتمتغیر

0/2511آگاهي و رويكرد عملی کشاورزان و تولیدکنندگان روستايي به اهداف توسعه پايدار کشاورزي)برگزاری کالسها و آموزش هاي ترويجي در کشاورزي پايدار(

0/2942غلبه استفاده از رهیافتهاي سنتي مروج-محور به جاي روش هاي جديد و مشارکتي کشاورز- محور در ترويج کشاورزي ايران

0/3073آگاهي و رويكرد مصرف کنندگان شهري به اهداف توسعه پايدار کشاورزي

0/3444کارايي اقدامات ترويج در بهبود درآمد ومعیشت خانوارهاي روستايي)کارآفريني درروستاها(

0/3485اثر متقابل سايربخش هاي اقتصاد کشور)صنعت،خدمات..(در دستیابی به توسعه پايدار کشاورزي در ايران

0/496ايجاد زمینه هاي فرهنگي و يادگیري توسعه پايدار کشاورزي در رسانه هاي همگانی )تلويزيون،راديو،مطبوعات و...( ايران

0/6537توجه به تعامل و پیوستگي میان پديده هاي  اقتصادي، اجتماعي،طبیعی و...در برنامه هاي ترويج و توسعه کشاورزي و روستايي

رتبهضريب	تغییراتمتغیر

0/2751ايجاد ،توسعه و حمايت از گروههاي محلي و ناحیه اي کشاورزان در گسترش و رواج روش هاي کشاورزي پايدار

0/2762انواع تشويق ها)مادي ،غیر مادي،محسوس، نامحسوس،سوبسیدو..(به کشاورزاني که کشاورزي پايدار را رعايت می کنند

0/2863تدارك مزارع نمايشي،روش هاي آموزشي طريقه اي و نتیجه اي و بازديدهاي گروهي کشاورزان در کشاورزي پايدار

0/2954برگزاري کنفرانس ها، همايش ها و گردهمايي هاي گوناگون در زمینه توسعه پايدار کشاورزي

0/2985تربیت، پشتیباني وحمايت ازکشاورزان پیشرو)رهبران فني( در زمینه رواج معیارهاي کشاورزي پايدار به سايرکشاورزان

0/3516برگزاري کالس هاي منظم و مستمر با اساتید مجرب براي کشاورزان و کارشناسان در روش هاي کشاورزي پايدار

رتبهضريب	تغییراتمتغیر

0/15491ايجاد ،توسعه و حمايت از گروه هاي محلي و ناحیه اي کشاورزان در گسترش و رواج روش هاي کشاورزي پايدار

0/15542برگزاري کنفرانس ها، همايش ها و گردهمايي هاي گوناگون در زمینه توسعه پايدار کشاورزي

0/16533انواع تشويق ها)مادي ،غیر مادي،محسوس، نامحسوس،سوبسیدو..(به کشاورزاني که کشاورزي پايدار را رعايت می کنند

0/165374تربیت، پشتیباني وحمايت ازکشاورزان پیشرو)رهبران فني( در زمینه رواج معیارهاي کشاورزي پايدار به سايرکشاورزان

0/1735تدارك مزارع نمايشي،روش هاي آموزشي طريقه اي و نتیجه اي و بازديدهاي گروهي کشاورزان در کشاورزي پايدار

0/1946برگزاري کالس هاي منظم و مستمر با اساتید مجرب براي کشاورزان و کارشناسان در روش هاي کشاورزي پايدار

جدول	شماره	2:	اولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	میزان	کارآيی	اقدامات	انجام	گرفته	در	دستیابی	به	توسعه	پايدار	کشاورزی	در	استان	اصفهان)بر	اساس	ضريب	تغییرات(

جدول	شماره	3:	اولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	کارايي	کنوني	استفاده	از	روش	هاي	آموزشي	در	دستیابي	به	اهداف	توسعه	پايدارکشاورزي	در	کشور)بر	اساس	ضريب	تغییرات(

جدول	شماره	4:	ولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	وضعیت	ايده	آل	آينده	در	استفاده	از	روش	هاي	آموزشي	در	دستیابي	به	اهداف	توسعه	پايدارکشاورزي	در	کشور)بر	اساس	ضريب	تغییرات(
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رتبهضريب	تغییراتمتغیر

0/22731توسعه و تقويت واحدهاي تعاوني تولید و تعاوني مالي در روستاها

0/24532سرمايه گذاري در امور زيربنائي)جاده،آب،برق و...( روستاها

0/25153وضعیت کنوني رعايت معیارهاي کشاورزي پايدار در افزايش درآمد تولیدکنندگان کشاورزي

0/26864وضعیت کنوني استفاده از باورها و اعتقادات اسالمي_ ايراني در حفاظت از محیط زيست

0/27875استفاده و توجه به دانش بومي و محلي کشاورزان در دستیابي به کشاورزي پايدار

0/28956ايجاد اشتغال جانبي و صنايع کوچك در مناطق روستايي)افزايش درآمد و اشتغال روستائیان(

0/32507ايجاد مكانیسم هايي در شناسنامه دار کردن محصوالت کشاورزي اُرگانیك در هنگام عرضه به بازارهاي مصرف

0/3198توسعه و تقويت خدمات اجتماعي )بهداشت،آموزش،تأمین اجتماعي و ...( در روستاها

ايجاد شرايط براي تسهیل انتقال سرمايه و سودبخشي تولید در بخش کشاورزي)ايجاد زيرساختارهاي کشاورزي همانند تأسیسات آبیاري،سردخانه،صنايع 
تبديلي،حمل و نقل ، قوانین بانكها،گمرك،مالیات و...(

0/37799

رتبهضريب	تغییراتمتغیر

0/211عدم کاهش آسیب هاي ناشي از باليای طبیعي )سیل ،زلزله...(و سابقه تخريب منابع طبیعي

0/282استفاده غیر پايدار از منابع آب زير زمیني و سطحی بدون توجه به عوامل زيست محیطي

0/3563فرسايش خاك

0/3844استفاده بي رويه از کودها و سموم شیمیايي

0/3865يارانه ها)سوبسیدها(ي غیر هدفمند

0/4146تخريب جنگل ها و مراتع

0/4177سیاست های نادرست کشاورزی دولت

0/4258افزايش بي رويه جمعیت

0/539مصرف بي رويه سوخت هاي فسیلي)نفت..(

جدول	شماره	5:		اولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	معیارهاوشرايط	الزم	درترغیب	وتشويق	کشاورزان	درپذيرش	روشهاي	کشاورزي	پايدار	)	بر	اساس	ضريب	تغییرات(

جدول	شماره	6:	اولويت	بندی	نظرات	کشاورزان	نخبه	در	وضعیت	کنوني	کشور	از	نظر	شاخص	هاي	عمده	پايداري	محیط	زيست)بويژه	در	بخش	کشاورزی()بر	اساس	ضريب	تغییرات(

بر اساس جدول شماره)2(، آگاهي و رويكرد عملی کشاورزان و تولیدکنندگان 
روستايي به اهداف توسعه پايدار کشاورزي در حداکثر میزان کارآيی کنونی 

اقدامات دستیابی به توسعه پايدار کشاورزی در ايران قرار دارد.
بر اساس جدول شماره)3(، ايجاد ،توسعه و حمايت از گروههاي محلي و 

ناحیه اي کشاورزان در گسترش و رواج روشهاي کشاورزي پايدار و انواع تشويق 
ها )مادي، غیر مادي، محس��وس، نامحسوس، سوبسید و ...( به کشاورزاني که 
کش��اورزي پايدار دارند در حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه در 
کارايي کنوني اس��تفاده از روش هاي آموزش��ي در دستیابي بر اساس جدول 
شماره)4(- ايجاد، توسعه و حمايت از گروههاي محلي و ناحیه اي کشاورزان 
در گسترش و رواج روشهاي کشاورزي پايدار در حداکثر اولويت بندی نظرات 
کش��اورزان نخبه در وضعیت ايده آل آينده استفاده از روش هاي آموزشي در 

دستیابي به اهداف توسعه پايدارکشاورزي کشور می باشند.
بر اس��اس جدول شماره)5(- توسعه و تقويت واحدهاي تعاوني تولید و 
تعاوني مالي در روس��تاها در حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه 
در معیارها و شرايط الزم درترغیب و تشويق کشاورزان در پذيرش روشهاي 

کشاورزي پايدار می باشند.  
بر اس��اس جدول شماره )6(، عدم کاهش آس��یب هاي ناشي از باليای 
طبیعي )س��یل، زلزله...( و سابقه تخريب منابع طبیعي و استفاده غیر پايدار 
از مناب��ع آب زير زمیني و س��طحی بدون توجه به عوامل زيس��ت محیطي 
در حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه در وضعیت کنوني کشور 
از نظ��ر ش��اخص هاي عمده عدم پاي��داري محیط زيس��ت)بويژه در بخش 

کشاورزی( می باشند.

بررسي	عوامل	مورد	...
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درصد	واريانسمتغیرعامل

33/673گسترش حیطه فعالیت های ترويج عامل 1

9/353توجه به مباحث جديد در اقتصاد و تكنولوِژ ی جهان در فعالیت های سیستم ترويج  عامل 2

8/261اعمال و اجراي سیاست هاي تمرکز زدائی در سطوح مختلف نظام اطالعات کشاورزي در سطوح مختلف ملی و  بین الملليعامل 3

7/344داشتن ديد جامع نگر در  توسعه پايدار کشاورزي ايرانعامل4

5/140برنامه ريزي دقیق و بلند مدت در حفظ محیط زيست ايرانعامل 5

4/853تعامل سیستم ترويج کشاورزي ايران با اهداف توسعه پايدارعامل 6

3/984الزام عملي مسئوالن در ضرورت اجراي راهكارهاي الزم در دستیابي به اهدافعامل 7

درصد	واريانسمتغیرعامل

29/580اصول به زراعيعامل 1

17/717مديريت جامع بیماري ها و آفات IPMعامل 2

11/172مديريت پايدار دام و مرتععامل 3

9/147اولويت مصرف منابع تولیدی در مزرعه و ريز مغذی ها عامل4

متغیرعامل

عامل 1
اصول به زراعي  )تناوب ،آيش،تنوع زراعي مطلوب،کشت تؤام، کاشت گونه های جديد وتازه برای ترمیم مزرعه و...(، انتخاب واريته هاوگونه های زراعی ودامی مناسب و سازگار 

با خاك مزرعه و اقلیم آب و هوايی ومقاوم درمقابل آفات و بیماری ها، حفظ پوشش محافظ بر روی خاك درسراسر سال بوسیله شخم و گیاهان پوششی، روش هاي جلوگیري از 
فرسايش خاك)عدم شخم و کاشت در اراضي شیب دار، علوفه کاري در مراتع و تپه هاو...(

عامل 2
مبارزه بیولوژيكي و مكانیكي با آفات و بیماريها )مديريت جامع بیماريها و آفات IPM(، استفاده از کودهاي معدني طبیعي موجود در محل،ُکمپوست،کود سبز به جاي کود 

شیمیائي، تثبیت چرخه های مغذی برای حداقل کردن از دست دادن مواد غذايی در بیرون از مزرعه)همانند کمپوست کود دامی واستفاده از خانواده بقوالت در تناوب برای تثبیت 
نیتروژن(، استفاده مؤثر از کود دامها در مزرعه، حفظ پوشش محافظ بر روی خاك درسراسر سال بوسیله شخم و گیاهان پوششی

رعايت تراکم پايین اسكان و چرای دام ها و چهارپايان در مراتع ضعیف، ترجیح غذای کنستانتره برای دام ها به جای چرای آنها در مراتع کم توانعامل 3

استفاده از  ريز مغذی ها به صورت مكمل پس از مصرف متعادل کودهاي شیمیائي، اولويت مصرف منابع تولیدی در مزرعه به مواد منابع بیرون از مزرعه محلی و خريداری شدهعامل4

جدول	شماره	7:	نامگذاری	عامل	های	استخراج	شده	و	درصد	واريانس	عوامل	در		مولفه	های	الزم	در	دستیابی	به	توسعه	پايدار	کشاورزی	در	سیستم	کشاورزی	ايران	در	ديدگاه	کشاورزان	نخبه	
استان	اصفهان

جدول	شماره	9:	نامگذاری	عامل	های	استخراج	شده	و	درصد	واريانس	عوامل	_ در	نظرات	کشاورزان	نخبه		در		میزان	تسلط	بر	روش	های	الزم	در	دستیابی	به	کشاورزی	پايدار

جدول	شماره		8:	متغیر	های	بار	شده	بر	عامل	ها	در		چرخش	نهايی	عامل	ها	_در	نظرات	کشاورزان	نخبه	در		میزان	تسلط	بر	روش	های	الزم	در	دستیابی	به	کشاورزی	پايدار

بر اس��اس جدول ش��ماره)7(-  گس��ترش حیطه فعالیت های ترويج و 
توجه به مباحث جديد در اقتصاد و تكنولوژی جهان در فعالیتهای سیس��تم 
ترويج  و اعمال و اجراي سیاس��ت هاي تمرکززدائی در سطوح مختلف نظام 
اطالعات کش��اورزي و داش��تن ديد جامع نگر در  توس��عه پايدار کشاورزي 
ايران از مهمترين مولفه های الزم در دس��تیابی به توس��عه پايدار کشاورزی 
 در سیس��تم کش��اورزی ايران در ديدگاه کش��اورزان نخبه اس��تان اصفهان 

می باشند.
بر اساس جدول های شماره 8 و شماره 9-  اصول به زراعي و مديريت 
 جام��ع بیماريه��ا و آف��ات IPM و مديريت پايدار دام و مرت��ع از مهمترين 

 عام��ل های اس��تخراج ش��ده در نظرات کش��اورزان نخبه میزان تس��لط بر 
روش های الزم در دس��تیابی به کشاورزی پايدارمی باشند که هريك از اين 
عوامل از زير عامل های متعددی تش��كیل گرديده اند که در جدول شماره 

8 به صورت کامل آمده اند.
با توجه به اينكه با اس��تفاده از تحلیل عاملی،تعداد زيادی از متغیرهای 
تحقیق در راستای دستیابی به کشاورزی پايدار  در نظرات کشاورزان نخبه 
به 11 عامل در نظرات کش��اورزان نخبه استان اصفهان تقلیل يافتند، با اين 
حس��اب تصوری دقیق تر از مولفه های الزم در دس��تیابی به توسعه پايدار 

کشاورزی در سیستم کشاورزی ايران به دست می آيد.
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بحث	و	پیشنهادات	
1- اگر مش��ارکت کش��اورزان در تمامی مراحل طرح ريزی،اجرا و ارزشیابی 
برنامه های سیس��تم ترويج بايد در س��رلوحه امور قرار بگیرد سیستم ترويج 
 در راس��تای دس��تیابي به توس��عه پايدار کش��اورزي در ايران، می بايس��ت 
مولفه های ذيل را،به ترتیب اهمیت يافت ش��ده در اين پژوهش- ير اساس 
نظرات کش��اورزان نخبه در میزان کارآيی کنون��ی اقدامات انجام گرفته در 
دس��تیابی به توسعه پايدار کشاورزی در در شرايط کشور ايران- در سرلوحه 
ام��ور خود قرار بدهد. اين مولفه ها، عبارتن��د از : - افزايش کارايي اقدامات 

ترويج در بهبود درآمد ومعیشت خانوارهاي روستايي
- افزايش آگاهي و رويكرد کش��اورزان و تولیدکنندگان روس��تايي به اهداف 

توسعه پايدار کشاورزي
- افزايش کارايي اقدامات ترويج در کارآفريني درروستاها

- افزايش آگاهي و رويكرد مصرف کنندگان ش��هري به اهداف توسعه پايدار 
کشاورزي

- افزايش برگزاری کالس ها و آموزش هاي ترويجي در کشاورزي پايدار
- افزايش کارايي اقدامات ترويج در جلوگیري از مهاجرت

- افزايش اس��تفاده از روش هاي جديد و مشارکتي کشاورز- محور به جاي 
رهیافت هاي سنتي مروج-محور در سیستم ترويج  

- افزايش اثربخش��ی ساير بخش هاي اقتصاد کشور )صنعت، خدمات ...( در 
دستیابی به توسعه پايدار کشاورزي در ايران.

- ايج��اد زمینه ه��اي فرهنگ��ي و يادگیري توس��عه پايدار کش��اورزي در                    
رسانه هاي همگانی )تلويزيون، راديو، مطبوعات و ...( ايران

- افزايش توجه به تعامل و پیوستگي میان پديده هاي اقتصادي، اجتماعي، 
طبیعی، سیاسی و ... در برنامه هاي ترويج و توسعه کشاورزي و روستايي.

2- از نظ��ر کش��اورزان نخبه، میزان تس��لط آنه��ا بر )روش ه��ای انتخاب                    
واريت��ه ها و گونه های زراعی و دامی مناس��ب و س��ازگار ب��ا خاك مزرعه و 
اقلی��م آب و هوايی ومقاوم درمقابل آفات و بیماری ها( و )اس��تفاده مؤثر از 
کود دام ها در مزرعه( در حداکثر می باشد و میزان تسلط کشاورزان نخبه بر 
روش های )رعايت تراکم پايین اس��كان و چرای دام ها و چهارپايان در مراتع 
ضعیف( و )ترجیح غذای کنستانتره برای دام ها به جای چرای آنها در مراتع 

کم توان( در حداقل می باشد.
اي��ن امر نش��ان دهنده غلبه تجرب��ه و مهارت های عمل��ی و دانش بومی در 
بودن                   زمینه کش��اورزی پايدار در بین کش��اورزان نخبه می باش��د و ناکافی 
آموزش های جديد و موثر در  زمینه کش��اورزی پايدار – که در دانش بومی 
کش��اورزان کمتر وجود دارد يا اصاَل موجود نمی باشد - را به کشاورزان نیز 

به اثبات می رساند.
3- از نظ��ر کش��اورزان نخبه،)ع��دم کاه��ش آس��یب هاي ناش��ي از باليای 
 طبیعي- س��یل، زلزله- و س��ابقه تخريب منابع طبیعي( و )مصرف بي رويه 
س��وخت هاي فسیلي -نفت..( و )سیاست های نادرست کشاوری دولت( در 
حداکثر اولويت بندی در وضعیت کنوني کش��ور از نظر شاخص هاي عمده 
عدم پايداري محیط زيس��ت)بويژه در بخش کشاورزی( می باشند. از جمله 
داليل فوق می توان به حادثه خیز بودن کش��ور ايران از نظر باليای طبیعی 
-يكی از 5 کش��ور حادثه خیز جه��ان -، يارانه های بی رويه و غیر هدفمند 
دول��ت بويژه در زمینه س��وخت های فس��یلی و ارزاق عمومی)بويژه گندم، 
برنج، روغن نباتی و ...( و سیاست های نادرست و لحظه ای دولت در بخش 

کشاورزی )بويژه مباحث صادرات و واردات- که در اختیار چندين وزارتخانه 
و اُرگان متف��اوت و مج��زا می باش��ند- و تأکید بیش از ح��د بر خودکفايی 
در تم��ام مواد غذايی بويژه گندم و گوش��ت قرم��ز و ... که در نهايت موجب 
فش��ار شديد بر منابع آب، خاك، مراتع و جنگل های محدود و ضعیف ايران                                                                                               
می ش��وند- تولید محصوالتی نظیر گندم و گوش��ت قرمز در کشور با اقلیم 
خش��ك و نیمه خشك ايران با توجه به قیمت های جهانی اين محصوالت و 
کمبود آب در کش��ور، توجیه اقتصادی در بس��یاری از موارد ندارد( به جای 
گس��ترش کش��ت محصوالت با مزيت نس��بی باال و قیم��ت و ارزش افزوده 
محصول باال، که با ش��رايط اقلیمی کشور ايران هم مناسب می باشند و هم 
موجب تخريب و فش��ار شديد بر منابع آب،خاك،مراتع و جنگل های محدود 
و ضعی��ف ايران نمی ش��وند. )اي��ن موضوع در کالنتری. اس��فند 1381. در 
اولین همايش ملی راهكارهای توسعه پايدار کشاورزی.دانشگاه آزاد اسالمی 

ورامین –پیشوا. اسفند1381. نیز تأيید شده است(.
4- )برگ��زاري کنفرانس ها، همايش ها و گردهمايي هاي گوناگون در زمینه 
توس��عه پايدار کشاورزي( و )انواع تشويق ها - مادي، غیر مادي، محسوس، 
نامحس��وس، سوبس��یدو ... - به کشاورزاني که کش��اورزي پايدار دارند( در 
حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه در کارايي کنوني استفاده از 
روش هاي آموزش��ي در دستیابي به اهداف توسعه پايدارکشاورزي در کشور 
می باشند. اين امر نشان دهنده مقبولیت اين روش هاي آموزشي در جامعه 
کشاورزان ايران می باشد که بايد در سیاست ها و برنامه های سیستم ترويج 
ايران مورد توجه جدی قرار بگیرند. )اين امر در گل  محمدي ، ف . 22  آذرماه 

1386. و گل  محمدي ، ف . 12و 11 دی ماه 1386. نیز تأيید شده است(.
5- )ايج��اد، توس��عه و حمايت از گ��روه هاي محلي و ناحیه اي کش��اورزان 
در گس��ترش و رواج روشهاي کش��اورزي پايدار( و )تدارك مزارع نمايشي، 
روش هاي آموزش��ي طريقه اي و نتیجه اي و بازديدهاي گروهي کشاورزان 
در کش��اورزي پايدار( در حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه در 
وضعیت ايده آل آينده استفاده از روش هاي آموزشي در دستیابي به اهداف 
توس��عه پايدارکشاورزي در کشور می باش��ند. روش هاي آموزشي فوق بايد 
در سیاست ها و برنامه های سیستم آتی ترويج ايران مورد توجه جدی قرار 

بگیرند.
6- )مرکز ترويج و خدمات روستائي( و )شرکت تعاوني روستائي( در حداکثر 
اولويت بندی نظرات کش��اورزان نخبه در راهكارهاي جلب مش��ارکت تولید 
کنندگان در کش��اورزي پايدار می باشند. سیس��تم ترويج ايران با توجه به 
مقبولیت مراکز فوق در جلب مش��ارکت کشاورزان، بايد در تقويت و توسعه 
آنها بكوشد )مورد مشابه در شرکت های تعاوني روستائي و مراکز ترويج در 
کره جنوبی- گل محّمدی.1377 - الف و ب - و لهس��ايی زاده  1379. نیز 

تأيید شده است(.
7- )ايجاد ش��رايط براي تس��هیل انتقال س��رمايه و سودبخش��ي تولید در 
بخش کشاورزي( و )س��رمايه گذاري در امور زيربنائي - جاده،آب،برق و...-  
روس��تاها( و )توس��عه و تقويت واحده��اي تعاوني تولی��د و تعاوني مالي در 
روس��تاها( و )توس��عه و تقويت خدمات اجتماعي - بهداشت،آموزش،تأمین 
اجتماع��ي و ...- در روس��تاها( در حداکثر اولويت بندی نظرات کش��اورزان 
نخبه در معیارها و ش��رايط الزم درترغیب وتش��ويق کش��اورزان درپذيرش 
روش��هاي کشاورزي پايدار می باش��ند. هر چند ساير معیارها و شرايط الزم 
نیز با اولويت بااليی از س��وی کش��اورزان نخبه انتخاب گرديدند. موارد فوق 

بررسي	عوامل	مورد	...
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نش��ان دهنده کمبود و فقدان بس��یاری از موارد اساس��ی و زير بنايی برای 
توسعه بخش کشاورزی ايران، پس از سال ها می باشد )موارد فوق در وزارت 
جهاد کش��اورزی.1384 الف.وزارت جهاد کشاورزی.1384 ب. لهسايی زاده. 
   2007 JUNE 6-3 ... Golmohammadi,F. et al  & .1373,1379

نیز تأيید شده اند(.  
8- )وضعیت ايده آل در آينده استفاده از باورها و اعتقادات اسالمي و ايراني 
در حفاظ��ت از محیط زيس��ت( و )ايجاد مكانیس��م هاي��ی در وضعیت ايده 
آل  آينده در افزايش درآمد تولیدکنندگان کشاورزي بوسیله رعايت رعايت 
معیارهاي کش��اورزي پايدار( هر دو با میانگین بااليی در نظرات کش��اورزان 
نخبه در تشويق کشاورزان درپذيرش روشهاي کشاورزي پايدار نقش زيادی 
دارا می باش��ند. اين موضوع نش��ان دهنده اهمیت زياد استفاده از معیارهای 
فرهنگ ايرانی- اس��المی در پذيرش روش هاي حفاظت از محیط زيس��ت و 
دستیابی به کشاورزي پايدارمی باشد که در مقوله فرهنگ سازی در روستاها 
در حفظ محیط زيس��ت و رواج کش��اورزي پايدار توسط سیستم ترويج يران 
باي��د مورد توجه ج��دی قرار بگیرن��د. همین طور ايجاد مكانیس��م هايی در 
افزايش درآمد تولیدکنندگان کش��اورزي بوسیله رعايت معیارهاي کشاورزي 
پايدار، از راهكارهای اساس��ی کش��ورهای موفق و پیش��رو در زمینه توسعه 
پايدار کش��اورزی و حفظ محیط زيست می باش��ند که سیستم ترويج ايران                                   
می بايست نسبت به ايجاد راهكارهايی مناسب برای آن ،اقدامی عاجل انجام 
دهد )نتايج فوق در لهس��ايی زاده 1383 و وزارت جهاد  کشاورزي.18-17  

اسفند 1384. نیز تأيید شده اند(. 
9- نس��بت به آموزش و به روز کردن دانش و معلومات مّروجان و مسئوالن 
ترويج در سطوح مختلف، بويژه در ارتباط با مفاهیم و روش های کشاورزی 

پايدار، اقدامات جدي و عملي صورت گیرد.
10- تروي��ج مي بايد يك نظام موثروپیوندهاي قّوي باموسس��ات تحقیقات 
دولتي، واحدهاي عرضه کننده محصوالت، نهاده هاي کش��اورزي و بازارهاي 

مختلف محصوالت کشاورزي برقرار کند.
11- حفاظ��ت از مناب��ع طبیعي تجديد ش��ونده و تاکید و ال��زام بر مباحث 
پايداری کش��اورزی، کش��اورزی ارگانیك و حفاظت محیطی، از حیطه هاي 
جديد و مورد تاکید ترويج بايد مد نظر قرار گرفته ش��وند. )موارد 9و10و11  
در گل محمدي،ف. 17 و 18 اس��فند 1384. و گل  محمدي ، ف . 12 اسفند  
 .Golmohammadi,F & .1385 1381  . و گل محمدي،ف.8-6 دی ماه
 JUNE 6-3 .Golmohammadi,et al  & .2008  JUNE 19-15

  .2007
  Golmohammadi,et al..  OCTOBER  12-14 ,2005. & نی��ز 

تأيید شده اند(.
12- در خاتمه بايد ياد آور شد که توسعه کشاورزی به طور اخص و توسعه 
روستايی بطور اعم، مستلزم تغییر حالت و جايگاه روستايیان از تولید کننده 
ِص��رف مواد غذايی به عناص��ری فعال و موثر در سیس��تم عرضه و تقاضا و 
ايجاد زمینه های الزم برای حضور در عرصه رقابت می باش��د.اين رقابت از 
جامعه روس��تايی شروع شده و به جامعه جهانی وصل می شود.بدين منظور 
بايد نگرش يك بعدی به بخش کش��اورزی ،روس��تا و روس��تايی به نگرش 
جامعیت مبدل ش��ود و ل��ذا پرداختن به چالش ها و چ��اره ها،بدون اينكه 
نش��أت گرفته از نگرش فرابخش��ی،برنامه ريزی جامع روس��تايی و تعريف و 
تعیین جايگاه روستا، منابع پايه و واحدهای تولیدی روستايی در ساماندهی 

 کالن فضايی باشد، باز منجر به ارايه همان بسترهای نا کارآمد برنامه ريزی و 
تصمی��م گیری خواهد ش��د که تا کنون بارها ش��اهد آن ب��وده ايم و تجربه 
ش��ده اس��ت. در اين راستا، نظام کش��اورزی ايران در راس��تای دستیابي به 
توس��عه پاي��دار، م��ی بايس��ت معیارهاوش��رايط الزم در توس��عه ُکل گرا و 
 سیستماتیك کشاورزي در ايران را تا حد الزم و مقدور و در حیطه وظايف و 

مسئولیت هايش فراهم آورد و در اين راستا،گامهايی موثر و کارآ بردارد.

پاورقی	ها
1- Sands and  Podmore.2000.P:29.as quoted in: CAST, 1994)  
2- Piorr.2003. P:17
3- Lynam.1994.P:3.as quoted by:Sen.1981
4- Kirchmann & Thovaldson.2000.P:146
5- Pretty.1995.  PP:267-279
6- Pretty.1995.  PP:267-279
7- LOCKERTETZ.1988.P:36

8-کش��اورزان نُخبه: کش��اورزانی می باشند که هر سال توس��ط سازمان های جهاد 
کش��اورزی هر اس��تان انتخاب گرديده می شوند و از مالك های اساسی در گزينش 
آنه��ا، دس��تیابی به اس��تانداردها و معیارهای ب��اال در میزان تولی��د، حفظ محیط 
زيس��ت، بهره برداری بهینه از امكانات،کارآفرينی و اشتغالزايی و حرکت در راستای 
خودکفايی کش��ور در محصوالت اساسی و... می باش��ند.اين کشاورزان هر سال در 
مراس��می که در مراکز اس��تان ها برگزار می گردد مورد تشويق های مادی و معنوی 
قرار می گیرند و معموالً به عنوان الگوی روش های تولید توس��ط س��اير کشاورزان 

مورد توجه قرار گرفته می شوند)سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.1386(.
9- Quantitative 
10- Qualitative

11- ضري��ب تغییرات )Coefficient of Variation( : اگر مقدار انحراف معیار 
يك متغیر را بر میانگین آن تقس��یم کنیم ضريب تغییرات که يك ش��اخص نسبی 
اس��ت به دس��ت می آيد.اين ش��اخص امكان مقايس��ه متغیرهای مختلف را فراهم              
می کند. هر چقدر مقدار ضريب تغییرات بیش��تر باش��د از پراکندگی بیشتر مقادير 
يك متغیر حكايت می کند و هر قدر مقدار  بدس��ت آمده کوچك تر باش��د متمرکز 
بودن مقادير متغیر را حول میانگین نش��ان می دهد. در برخی مواقع ممكن اس��ت 
میانگین دو جامعه با همديگر برابر باش��ند اما دارای انحراف معیار متفاوتی باش��ند.
در اين صورت برای مقايسه دو جامعه، از ضريب تغییرات استفاده می شود. جامعه 
با ضريب تغییرات باالتر دارای پراکندگی بیشتر و جامعه با ضريب تغییرات پائین تر 

دارای پراکندگی کمتر می باشد )کالنتری.1382(.
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