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هاي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایرانپیشرانو تحلیلشناسایی

1سعديحشمت اله، حسین راحلی، حسین یادآور و *سمیه لطیفی

)07/12/95: ؛ پذیرش08/08/95(دریافت:
چکیده
ید پایدار شناخته شده استفاده پایدار از منابع آب و خاك و دستیابی به تولدر راستاييچندبعدرویکردي عنوانبهحفاظتی کشاورزي 

هاي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشراناست.
صاحبه نیمه ساختار یافته با م32هاي حاصل ازو دادهمنابع وه اصلی به روش تحلیل محتوايگرهشتپیشران در قالب 47،بخش کیفی

مرتبه دوماز روش تحلیل عاملی تأییديي شناسایی شدههاتأیید پیشرانمنظوربهسپسنظران کشاورزي حفاظتی شناسایی شدند.حبصا
هاي تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی و هاي فنی، اعضا پایگاهاعضا کمیته،این بخشآماريجامعهاستفاده شد.

،هدفمندیتصادفیرغگیري روش نمونهاستفاده از فرمول کوکران نامحدود و که با بودندهاي جهاد کشاورزيانکارشناسان اجرایی سازم
پرسشنامهروایی .آوري شدگرد،مبناي نتایج مرحله کیفی طراحی شده بودبرکه اي با استفاده از پرسشنامها هادهد.انتخاب شدندتن264

انس استخراج شدهمیانگین واریشاخصمقادیر).92/0تا 87/0(به وسیله ضریب آلفا کرونباخ تأیید شدتوسط پانل متخصصان و پایایی آن 
)AVE(و مقادیر ضریب پایایی ترکیبی5/0بیشتر از ،هاي مدلبراي هر یک از سازه)CR(، دست آمد که نشان دهنده ب7/0بیشتر از

، در سطح ملی و محلی، نهاديسازي فرهنگعوامل تایج بدست آمده،نبر اساساست.مدلگیرياندازهعملکرد مناسب بخش
یشپمؤثرترینبه ترتیبو تحقیق و توسعهی، حمایتیو ترویجی، آموزشو زیرساختی، مداخالت بازارریزيبرنامهگذاري وسیاست
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مقدمه
هاي با افزایش روز افزون جمعیت جهان و کاهش زمین

کشاورزي، امنیت غذایی تبدیل به یک معما شده است 
)Hobbs et al., سازمان هاي گزارشبر اساس). 2008

جمعیت جهان تا سال خواروبار و کشاورزي ملل متحد،
تغذیه این یارد نفر خواهد رسید. میل1/9به بیش از 2050

تولید درصدي 70رو به رشد نیازمند افزایش جمعیت 
,FAO(رزي استمحصوالت کشاو این در حالی ).2009

است که دستاوردهاي جهانی تولید غذا در برخی از مناطق 
تولید هاي نظامبا تخریب منابع آب و خاك همراه بوده و 
تحت ت تولید،کشاورزي با خطر کاهش تدریجی ظرفی

ناپایدار هستندهاي و روشیتجمعافزایش شرایط فشار 
)FAO, هاي جهانی افزایش نگرانیدر پاسخ به).2011

پیامدهاي زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي درباره
، ط زیست و جامعهبر محیمتداولهاينظامناشی از 

(صالحی و اند شدهپیشنهاد هاي پایدار کشاورزينظام
نیازمند تغییر از ). پایداري کشاورزي 1387ان، همکار
کارآمدي است که ضمن هاي روشبه تداولمهاي روش

تأمین تقاضاي رو به افزایش مواد غذایی، امنیت 
هاي آینده و حفظ کیفیت و کمیت منابع طبیعی از فرصت

lingجمله خاك را در نظر داشته باشد ( et al., 2011 .(
که اند شدهارائهدر این زمینه یتاکنون راهبردهاي متفاوت

Conservation(توان به کشاورزي حفاظتیاز آن جمله می

Agriculture (CA)(.اشاره کرد
کشاورزي حفاظتی پارادایمی جدید براي دستیابی به تولید 
پایدار کشاورزي و گامی بزرگ در گذار به سمت کشاورزي 

,Farooq & Siddiqueپایدار است ( سامانه این ).2015
هاي کشاورزي با تولید رویکردي براي مدیریت اکوسیستم

هدف بهبود و پایداري تولید، افزایش سود و امنیت غذایی 
,Abrol & Sangarمنابع پایه است (از در عین حفاظت 

ورزي، پوشش دائمی خاك با بقایایی حداقل خاك).2006
هاي هرزگیاهی، تناوب زراعی و مدیریت یکپارچه علف

Reicosky(ول کلیدي کشاورزي حفاظتی هستند اص &

Saxton, 2007; Hobbs et al., 2008; Friedrich et al.,

حاصلخیزي پایدار خاك، که در بلند مدت منجر به)2012
افزایش دسترسی گیاه حفظ رطوبت خاك، کاهش رواناب، 

به آب و در نتیجه مقاومت به خشکسالی، بهبود تغذیه 
ثرات افزایش تغییرات اقلیمی،ها، کاهش اآبخوان
در نیروي کار و انرژي، کاهش هزینه تولید وییجوصرفه

Barron(شوندمیحفظ محیط زیست  et al., 2003;

Rockstrom et al., در حال حاضر، کشاورزي ).2008
هاي جهانی در سیاستیک نقش مرکزي حفاظتی

,Reicoskyکند (میکشاورزي بازي  توجه ) و 2003
به خود جلب کرده و در سراسر جهان گذاران را تسیاس

در توسعه آن در جهتکشورها توسط برخیهم اقداماتی 
محدودي براي کمک اما تجربه سیاستیاست،حال انجام 

هاي مختلف جهت انتقال از بومبه کشاورزان در زیست
Rai(کشاورزي حفاظتی وجود داردهاي متداول بهنظام et

al., 2011; Milder et al., ) و در سطح جهانی 2011
مساحت کل اراضی تحت پوشش کشاورزي حفاظتی در 

هاي متداول استفاده ه از شیوهمقایسه با مناطقی ک
Kassamکنند، نسبتاً کم است (می et al., 2014.(

هاي اجرایی توسعه کشاورزي حفاظتی اولین گامدر ایران 
وزستان، در شش استان اصفهان، فارس، خ1386در سال 

با توجه به نتایج وهمدان، قزوین و گلستان برداشته شد
، توسعه کشاورزي حفاظتی در رأس طرحآمیز موفقیت

آهنیساع(گرفتهاي معاونت تولیدات گیاهی قرار برنامه
بند الف ماده بر اساسدر حال حاضر،).1388و همکاران، 

برنامه ششم توسعه کشور، یکی از اقدامات اساسی 41
هاي اقتصاد جهت حصول به اهداف بند هفتم سیاست

مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی، نیل به خودکفایی 
وري آب و خاك بهرهءدر محصوالت اساسی و ارتقا

کشاورزي، توسعه کشاورزي حفاظتی است (مجلس شوراي 
عنوانبهتوسعه کشاورزي حفاظتی اما ). 1395اسالمی، 
تصادفی اتفاق نخواهد و صورتبهها اي از فناوريمجموعه

افزایش سطح پذیرش آن نیازمند توجه به عوامل اجتماعی، 
وند و همکاران،نورينور الهاقتصادي و زیست محیطی (

نهادي است -هاي فنیو ترکیبی از نوآوري)1390
)Raina et al., بل از هر اقدامی. در این راستا ق)2005

آن توسعهبرندهشیپمل شناسایی و تحلیل همه جانبه عوا
ریزان این حوزه و برنامهگذاراناستیستواند راهگشاي می

باشد.
یک پارادایم عنوانبهپذیرش و توسعه کشاورزي حفاظتی 

هاي بسیار در سطوح فردي و نهادي تغییر نیازمند تالش
Giller(است et al., از در سطح فردي، یکی. )2009

زي حفاظتی تغییر طرز مهم توسعه کشاورنیازهايیشپ
است ورزي نسبت به خاكنفعان فکر کشاورزان و سایر ذي

)Farooq & Siddique, و گوارتسزهاببه اعتقاد ).2015



1396/ 1/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

107

)Hobbs & Govaerts, مانع بزرگ توسعه کشاورزي ) 2010
حفاظتی، متقاعد کردن کشاورزان نسبت به این موضوع 

ورزي اكورزي و یا بدون خاست که حتی با کاهش خاك
و یشردیفردر این رابطه، توان کشت موفقی داشت.نیز می
,Friedrich & Kassam(کاسم معتقدند در هم ) 2009

فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی باید بر دو مانع فکري 
با تجربه کشاورزي ین مانع اصول متضاد غلبه کرد: اول

ها کشاورزان برورزي متداول است که نسلمبتنی بر خاك
هاي هاي فرهنگی و سنتو ارزشبناي آن کار کردهم

روستایی را ایجاد کرده است؛ دوم فقدان دانش تجربی در 
مورد کشاورزي حفاظتی و سازوکارهاي کسب این دانش 

فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی دربنابراین، ،تجربی است
نه تنها تغییر ذهنیت و ساختار فکري کشاورزان نسبت به 

ورزي بلکه تغییر ذهنیت و ساختار فکري عملیات خاك
گذاران، محققان، کارشناسان و مروجان نیز براي سیاست

است ایجاد تغییر در نگرش کشاورزان امري ضروري 
)Derpsch, هاي نهادي و حمایتدر این راستا،. )2001

و هاي دولتی پایدار از طریق ارائه خدمات سیاست
بازي نقش کلیدي ، جوامع کشاورزيهبي الزمهامشوق

Farooq(کنندمی & Siddique, . فریدریش و )2015
Friedrichهمکاران ( et al., ) و کاسم و همکاران 2009

)Kassam et al., ) معتقدند، توسعه کشاورزي 2012
هاي نهادي پویانیازمند حمایتدر سطح وسیع، تیحفاظ

، خدمات زنجیره تأمیندهندگانارائهاز تولیدکنندگان و 
هاي نوآورانه و توانمند و نظارت دولتی گذاريسیاست

& Kassam(شدرییدر همین رابطه کاسم و فر.است

Friedrich, ) با بررسی شواهد تجربی بسیاري از 2011
ه رسیدند توسعه کشاورزي حفاظتی کشورها به این نتیج

خواهان یک بخش نهادي و سیاست پایدار است که بتواند 
ها و خدمات مورد نیاز براي کشاورزان را جهت مشوق

در طول هاآناورزي حفاظتی و بهبود کشاصول پذیرش 
زمان فراهم آورد.

Gillerهمکاران (گیلر و  et al., و همکاران ) و هابز2011
)Hobbs et al., جه اي به این نتی) طی مطالعه2014

هاي مرتبط اي سیاسترسیدند که در سطح ملی و منطقه
با توسعه پایدار و محیط زیست، دسترسی به تجهیزات، 

ها و اعتبارات، توسعه و دسترسی به بازار، تعامل میان نهاده
دسترسی کشاورزان نفعان بخش دولتی و خصوصی،ذي

گذاري به اطالعات، سرمایهبه منابع، دسترسیپاخرده

مدت در تحقیقات و آموزش کشاورزي حفاظتی و بلند
ها و هاي درگیر از جمله سیاستهماهنگی بین سازمان

توسعه کشاورزي حفاظتی ترتیبات نهادي تأثیرگذار بر
ها و سایر مؤسسات غیردولتی در این زمینه دولتهستند.

با عمومی باید از موقعیت و اختیارات خاص خود
گیري از انواع اقدامات مؤثر مدیریتی، قانونی، اقتصادي بهره

,Hengxin & Xueminو غیره استفاده کنند ( 2006.(
,Mazvimavi & Twomlowمازویماوي و توملو ( 2009 (

ثر بر ؤاقتصادي و نهادي م،در بررسی عوامل اجتماعی
پذیرش کشاورزي حفاظتی در زیمبابوه به این نتیجه 

دسترسی به خدمات ترویجی، حمایت رسیدند که
واملهاي غیر دولتی، افزایش اندازه زمین و عسازمان

زراعی تأثیر زیادي در شدت پذیرش کشاورزي -اکولوژیکی
,Lahmarلحمار (حفاظتی دارند. ) در بررسی توسعه 2010

نگرش که به این نتیجه رسید کشاورزي حفاظتی در اروپا 
، هاآنهاي زان و سازماندر خصوص بحران، رهبري کشاور

دسترسی به ادوات کشاورزي حفاظتی، وجود نظام نوآوري 
پویا، دسترسی به دانش و آگاهی در مورد کشاورزي 

،هاي آموزشی، پژوهشی، ارتباطاتیحفاظتی، وجود سیاست
اندازه مزرعه، ساختار هاي مرتبط باحمایتی، سیاست
د کالن و هاي اقتصاگري زمین، سیاستکشاورزي و تصدي

بخش کشاورزي، وجود یارانه و اعتبارات براي تسهیل 
مهم توسعه يهابرندهشیپکشاورزي حفاظتی از جمله 

Ng’endoنگندو و همکاران (هستند.کشاورزي حفاظتی 

et al., ) هم در بررسی محیط سیاستی کشاورزي 2013
حفاظتی در شرق کنیا به این نتیجه رسیدند که پذیرش 

گذاري و تی تحت تأثیر عوامل سیاستکشاورزي حفاظ
غیر مستقیم نظیر توانمند سازهاي نهادي است و مشوق

تدارك خدمات ترویجی مناسب، امنیت مالکیت زمین و 
ترین انگیزه کشاورزان براي پذیرش توسعه بازار مهم

Dougillدوگیل و همکاران (کشاورزي حفاظتی هستند.

et al., شاورزي حفاظتی در کجریان شناسیدر هم ) 2016
آن در سطح توسعه ماالوي به این نتیجه رسیدند که

یک چارچوب نهادي مشخص براي ایجاد محلی نیازمند
کشاورزان و با فه بین کارکنان ترویج وارتباطات دو طر

است.ايدولت ملی و مقامات منطقه
Rainaو همکاران (به اعتقاد رینا et al., ) یادگیري 2005

نفعان و کشاورزان، مشارکت مناسب ذيهايدر گروه
هاي مختلف و ، همکاري با سازمانهاآناحترام به منافع 
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نیترمهمو فرهنگ ارزیابی از هاآنهاي توسعه ظرفیت
عواملی هستند که باید به تحقیق و توسعه کشاورزي 

. در متداول براي انتقال به کشاورزي حفاظتی کمک کنند
Carmonaکاران (کارمونا و هماین رابطه،  et al., 2015 (
اي در جنوب اسپانیا به این نتیجه رسیدند که طی مطالعه

هاي کشاورزي حفاظتی توسعه مدیریت جامع سیستم
کشاورزان، با همکاريمشارکتی هاينیازمند پژوهش

نفعان محققان، تولیدکنندگان تجهیزات و ادوات و سایر ذي
با تغییرات محلی و است تا کشت ساالنه کشاورزان مطابق 

مشارکتی و هايشرایط بیرونی باشد. پژوهشسازگار با 
توانند کشاورزي حفاظتی را در هاي بیرونی میآموزش

، منابع الزم هستندکه فاقدهاي از کشاورزان میان گروه
هاي د. درگیر کردن کشاورزان در پژوهشگسترش دهن

یرش تواند سرعت پذهاي میدانی میمشارکتی و آزمایش
فناوري جدیدکشاورزي حفاظتی را در مناطقی که این 

Farooqافزایش دهد (،است & Siddique, 2015; Singh

et al., 2015.(
بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور بیانگر آن است 

ورزي حفاظتی که بیشتر مطالعات به بررسی پذیرش خاك
گانه کشاورزي حفاظتییکی از اصول سهعنوانبه

) 1393نوري و همکاران (اند. در این رابطه، پرداخته
متغیرهاي سن، دانش فنی درباره عملیات حفاظت خاك، 

و فریعرفانسطح سواد و تعداد اعضاي خانوار کشاورزان؛ 
روشازاستفادهدرانکشاورز) تجربه1393همکاران (

اطالعاتسطحوزمینمالکیتمیزانحفاظتی،ورزيخاك

دي و حفاظتی و عابورزيخاكهايسیستمازکشاورز
زمین، تجربه کشت گندم، ) تعداد قطعات 1393همکاران (

سطح زیر کشت، شرکت در کالس ترویجی، عملکرد و 
ورزي حفاظتی مؤثر کمبود آب را در پذیرش خاك

اند.دانسته
توسعه و پذیرشموضوعبابررسی مطالعات انجام شده

بیانگر این ارج کشور،کشاورزي حفاظتی در داخل و خ
است که ابعاد گوناگون توسعه کشاورزي حفاظتی تاکنون 
مورد توجه محققین قرار نگرفته است. بدون شک 

ریزي مناسب توسعه کشاورزي حفاظتی نیازمند برنامه
باشد،توسعه آن میبرندهیشپدرك روشنی از عوامل 

در کشاورزي حفاظتیو جایگاهبا توجه به اهمیت ،بنابراین
در با توجه به مطالعات محدودي کهو برنامه ششم توسعه

، انجام شدهآنهاي توسعه شناسایی پیشرانيزمینه
هاي پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل پیشران

توسعه کشاورزي حفاظتی جهت کمک به مدیریت اصولی 
و علمی توسعه آن در ایران انجام شده است.

پژوهشروش 
از ،پاردایماز نظر کاربردي و ،هدفنظرازپژوهش حاضر 

با هدف آمیخته اکتشافی است کههايپژوهشنوع 
هاي توسعه کشاورزي حفاظتی شناسایی و تحلیل پیشران

نگاره . ه استانجام شدبخش کیفی و کمیدر ایران در دو 
دهد.را نشان میپژوهشمراحل اجراي1

مبناي روش آمیخته اکتشافیهش برمراحل اجرایی پژو-1نگاره 

بررسی منابع

مصاحبه نیمه ساختاریافته

CAي توسعه هااستخراج پیشبرنده

هاي کیفیمحتواي دادهتحلیل 

هاي کمیجمع آوري داده

جمع بندي و تفسیر نتایج

هاي کمیتحلیل داده
تدوین ابزار بخش کمی

بخش کیفی
کمیبخش 
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حوزه نظرانصاحب،وهشجامعه آماري بخش کیفی پژ
بیش با معیارهاي تخصص و سابقه فعالیت کشاورزي حفاظتی 

روش استفاده از با کهسال در این زمینه بودند5از 
گلوله برفی دنبال کردن روشگیري هدفمند قضاوتی ونمونه

،کشور تا رسیدن به اشباع نظريدر سطحهاآننفر از 32با 
یافته انجام شد. روش گردآوري مصاحبه عمیق نیمه ساختار

ها عمیق نیمه ها مرور منابع موجود و مصاحبهداده
و تحلیلبررسیبا ساختاریافته بود. بدین صورت که ابتدا 

شناخت،توسعه کشاورزي حفاظتیيجود در زمینهومنابع م
طراحی شد.هاي مصاحبهالؤسحاصل و ياولیه در زمینه

روش تحلیل بر اساسها در بخش کیفی، تجزیه و تحلیل داده
گرفت. انجامAtlas. tiافزارنرمو به کمک محتواي کیفی 

، مفاهیم یا بازبدین صورت که ابتدا طی مرحله کدگذاري
هاي حاصل از بررسی منابع و از طریق مرور دادهکدهاي اولیه

استخراج شدند و ه جز کردن این اطالعاتها و جز بمصاحبه
هاي با ماهیت ها و جملهعبارت،در مرحله کدگذاري محوري

هاي محوري مشابه با یکدیگر ادغام و در قالب طبقه
از چهار براي بررسی قابلیت اعتماد پژوهشبندي شدند.دسته

یرياعتبار پذ،)Dependability(پذیريمعیار اطمینان
)Credibility(پذیري، انتقال)Transformability( ییدتأو

افزایش منظوربهشد.استفاده )Confirmability(یريپذ
ها، موضوع توسعه در مرحله گردآوري داده، یرياعتبار پذ

هاي متنوع و شفاف از کشاورزي حفاظتی با طرح سؤال
زوایایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله تحلیل 

Investigator(بندي تحلیلی یا پژوهشگرزاویهوشاز رها داده

Triangulation( در این پژوهش سه کهيطوربهشد، استفاده
دگذاري و تحلیل داده شرکت داشتند. نفر در فرایند ک

افزایش اعتبار محتوایی، نتایج نهایی حاصل منظوربههمچنین 
ن ها در اختیار پنج تن از مصاحبه شوندگااز کدگذاري داده

در اصالح برخی موارد استفاده هاآناتقرار گرفت و از نظر
در گردآوري یافتهروش مصاحبه نیمه ساختاراستفاده از شد. 
پذیري، گزینش هدفمند و در خصوص معیار اطمینانهاداده

هاي مصاحبه ها براي مصاحبه و در میان گذاشتن سؤالنمونه
زمینه تا حدوديهاکنندگان قبل از شروع مصاحبهبا شرکت

فراهم را هاپذیري دادهپذیري و اطمینانقابلیت انتقالافزایش
گروه تحقیق در ،یريپذییدتأافزایش معیار منظوربه. آورد

ها و چگونگی تفسیر و تحلیل آوري دادهنحوه جمعيزمینه
دند. همچنین در طول انجام ها به توافق رسیداده

ها ده در طول مصاحبهئیات مطرح شتمام جزها مصاحبه
.ها مورد استفاده قرار گرفتو در مرحله تحلیل دادهیادداشت 

انجام شد. مبناي نتایج مرحله کیفی برپژوهشبخش کمی 
هاي فنی کمیتهي، اعضااین بخشجامعه آماري پژوهش در 

هاي تحقیقاتی کاربردي و کشاورزي حفاظتی، اعضا پایگاه
) و کارشناسان HUB(آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی

ینکهاهاي جهاد کشاورزي بودند. با توجه به اجرایی سازمان
معیار بر اساساطالعات دقیقی در خصوص تعداد کارشناسان 

کشاورزي حفاظتی در دسترس يآگاهی و تجربه در زمینه
براي تعیین ،نبود، از فرمول کوکران براي جامعه نامحدود

ترین . در این فرمول مهم)1(رابطه استفاد شدحجم نمونه 
بر پارامتري که باید برآورد شود، واریانس نمونه اولیه است که 

مقدار آن ،پرسشنامهآزمونیشپهاي مرحله دادهاساس
حجم درصد95با اطمینان شد. در نهایت برآورد415/0
نفر تعیین شد.264نمونه
:)1(رابطه

ر این فرمول نمادها به شرح زیر است:د
n:حجم نمونه قابل قبول
Z:) 96/1ضریب اطمینان=Z(
S :پرسشنامه تکمیل شده در مرحله پیش آزمون30واریانس
d :(دقت احتمالی مطلوب) نصف فاصله حدود اعتماد

پس از تعیین حجم نمونه، براي انتخاب کارشناسان از روش 
اي استفاده شد. گیري غیر احتمالی هدفمند چند مرحلهنمونه

دفتر کارشناسان نظر بر اساسصورت که ابتدا بدین 
هاي که در کشاورزي حفاظتی وزارت جهاد کشاورزي، استان

و هاي تحقیقاتی کاربرديپایگاهدارايزمان انجام پژوهش
انتخاب شدند. آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی بودند،

هاي هاي جهاد کشاورزي استانسپس با مراجعه به سازمان
کارشناسان با تجربه و متخصص ی از لیست، منتخب
هاي تحقیقاتی کاربردي و آموزش و هاي فنی، پایگاهکمیته

هاي ترویج کشاورزي حفاظتی و کارشناسان اجرایی سازمان
و با مراجعه به تهیه کامالً هدفمند صورتبهجهاد کشاورزي

نمونه آماري بر این اساس،ها تکمیل شد.پرسشنامههاآن
عضو 54فنی کشاورزي حفاظتی، کمیته عضو 66پژوهش را 

پایگاه تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج کشاورزي 
کارشناسان اجرایی سازمان جهاد کشاورزي 144حفاظتی و 

.)1(جدول هاي منتخب تشکیل دادنداستان
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هاي منتخبپراکنش نمونه آماري در استان-1جدول 
درصد فراوانی فراوانی استان

3/16 43 فارس
2/15 40 خوزستان

14 37 گلستان
5/12 33 خراسان رضوي

11 28 همدان
1/9 24 کرمانشاه
3/8 22 آذربایجان شرقی
8/6 18 اردبیل
8/6 18 تهران

100 264 جمع

گویه بود که بر47با ايپرسشنامهها ابزار گردآوري داده
اي هدر مقیاس پنج درجو پژوهشمبناي نتایج بخش کیفی 

براي سنجش روایی پرسشنامه از . ه بودلیکرت طراحی شد
تبریز هايدانشگاهدر متخصصان ترویج و توسعه روستایی نظر 

حوزه کشاورزي حفاظتی اجرایی و کارشناسان و بوعلی سینا 
پرسشنامه 30،بررسی پایایی ابزار تحقیق. براي استفاده شد

زي) تکمیل و هاي منتخب (لرستان و مرکدر خارج از استان
هايبخشضریب پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي 

نشان که بدست آمد92/0تا 87/0پرسشنامه بین اصلی 
جهت ).2پرسشنامه است (جدول قابل قبولپایایی دهنده 

هاي اصلی شناسایی بررسی میزان همسویی هر یک از پیشران
تحلیل عاملی ، ازها) با نشانگرهاي تشکیل دهندههشده (ساز

و SPSS22افزارهاي به کمک نرم تأییدي مرتبه دوم 
LISREL8.8 شد.استفاده

و بحثهایافته
بخش کمی تایج توزیع فراوانی پاسخگویاننبر اساس

7سال با انحراف معیار 43رشناسان میانگین سن کا،پژوهش
کارشناساندرصد47سال بود. به لحاظ سطح تحصیالت،

درصد 3/44، قطع کارشناسی ارشدآموخته مدانش
درصد فوق دیپلم بودند. 3درصد دکتري و 7/5کارشناسی، 

زراعت و درصد) 5/54رشته تحصیلی اکثریت کارشناسان (
هاي مکانیزاسیون و ماشیندرصد4/14اصالح نباتات، 

درصد ترویج و 4/6، پزشکییاهگدرصد 7/8کشاورزي، 
درصد7/11و درصد خاکشناسی2/4آموزش کشاورزي، 

در درصد5/15جایگاه سازمانیبه لحاظد. ها بوسایر رشته
ومسئولکارشناسدر سمتدرصد39معاون و مدیر،سمت

. مشغول به کار بودندکارشناس اجرایی در سمت درصد 5/45
کشاورزي يمیانگین سابقه فعالیت کارشناسان در زمینه

5تا 1بین اهآنسال بود و اکثریت 4حفاظتی در حدود 
سابقه کار در این زمینه داشتند.سال

هاي توسعه کشاورزي حفاظتیانرشناسایی پیش
هاي دادهکیفیتحلیل محتوايبر اساس،اولدر مرحله 

ها، از طریق بررسی منابع موجود و مصاحبهگردآوري شده
و ها استخراجمصاحبهها و یادداشتکلیدي از متن مفاهیم

. نددششناساییبرندهیشپعامل 47ي باز طی انجام کدگذار
استخراج شده در مفاهیممضامین و ،طی کدگذاري محوري

کدگذاري باز با یکدیگر مقایسه و با ادغام مواردي که مرحله
شامل هااز پیشرانهشت گروه اصلی،ماهیت مشابه داشتند

ریزي، نظارتی و ارزیابی، گذاري و برنامهامل نهادي، سیاستعو
در سطح سازيزیرساختی، فرهنگمداخالت بازار و یتی، حما

شناساییتوسعه وترویجی و تحقیقو، آموزشیملی و محلی
).2شدند (جدول 

ومطالعاتنتایج حاصل از تحلیل محتواي کیفی بر اساس
کشاورزي حفاظتی و يموجود در زمینهگوناگونمنابع

حاضر چارچوب مفهومی پژوهش ،هاي انجام شدهمصاحبه
نتایج بدست آمده، بر اساس.شدطراحی 2نگارهصورتبه

ریزي، نظارتی و ارزیابی،گذاري و برنامهعوامل نهادي، سیاست
سازي در سطح ملی و محلی، حمایتی، مداخالت بازار فرهنگ

و زیرساختی، آموزشی و ترویجی و تحقیق و توسعه از جمله 
ی در ایران مهم توسعه کشاورزي حفاظتيهابرندهشیپ

هستند.
هاي توسعه کشاورزي حفاظتیانربندي پیشرتبه

هاي توسعه کشاورزي حفاظتیپیشرانبنديرتبه،3جدول 
ضریب بر اساسدهد.برحسب ضریب تغییرات را نشان می

هاي آموزشی و ترویجی تغییرات کلی به ترتیب پیشران
سازي در سطح ملی و )، فرهنگ216/0(ضریب تغییرات 
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)، نهادي (ضریب تغییرات 221/0(ضریب تغییرات محلی
)، تحقیق 239/0)، نظارتی و ارزیابی (ضریب تغییرات 233/0

- گذاري و برنامه)، سیاست248/0و توسعه (ضریب تغییرات 

)، حمایتی (ضریب تغییرات 253/0ریزي (ضریب تغییرات 
) و مداخالت بازار و زیرساختی (ضریب تغییرات 265/0
یت زیادي در فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی ) از اهم267/0

نتایج بدست آمده در بر اساسبرخوردار هستند. همچنین 
ها و نهادي گویه همکاري با سازمانبرندهیشپبین عامل 
مرتبط با کشاورزي حفاظتی (ضریب المللیینبنهادهاي 
ریزي گذاري و برنامه)، در بین عامل سیاست220/0تغییرات 

راهبردي و عملیاتی براي توسعه کشاورزي برنامهگویه تدوین 
)، در بین عامل 225/0حفاظتی در کشور (ضریب تغییرات 

نظارتی و ارزیابی گویه نظارت بر نحوه تولید و تأمین ادوات و 
)، در 219/0کشاورزي حفاظتی (ضریب تغییرات آالتینماش

بین عامل حمایتی گویه تسهیل برخورداري کشاورزان از 
ها الت و منابع مالی بانکی براي خرید ادوات و نهادهتسهی

)، در بین عامل مداخالت بازار و 248/0(ضریب تغییرات 
هاي ارتباطی و اطالعاتی زیرساختی گویه تقویت زیرساخت

جهت انتقال دانش کشاورزي حفاظتی (ضریب تغییرات 
سازي گویه آشناسازي مدیران، )، در بین عامل فرهنگ250/0

ان و مروجان با مفاهیم، اصول و مزایایی کشاورزي کارشناس
)، در بین عامل آموزشی و 201/0حفاظتی (ضریب تغییرات 
هاي آموزشی تخصصی کشاورزي ترویجی گویه برگزاري دوره

حفاظتی براي کارشناسان و مروجان (ضریب تغییرات 
) و در بین عامل تحقیق و توسعه گویه مشارکت 199/0

هاي مختلف در امر تحقیقات تخصصفعاالنه محققان با 
) به لحاظ اهمیت 244/0کشاورزي حفاظتی (ضریب تغییرات 

هاي نخست قرار گرفتند.در رتبه

هاي کیفیهاي حاصل از تحلیل دادههاي اصلی و زیر طبقهطبقه-2جدول 
αمحوريکدگذاريکدگذاري بازنماد
ID1و غیردولتی مرتبط با کشاورزي حفاظتیهاي دولتی هاي سازمانهماهنگی بین برنامه

913/0نهادي
ID2مرتبط با کشاورزي حفاظتی (سیمیت و غیره)یالمللنیبها و نهادهاي همکاري با سازمان
ID3ها و مساجد در توسعه کشاورزي حفاظتیشوراها، دهیاريگیري از ظرفیتبهره
ID4هاهاي کشاورزي حفاظتی در شهرستانمانند انجمنهاي کشاورزان ایجاد و توسعه گروه
ID5 و غیره با کشاورزانادواتسازماندهی و تقویت ارتباطات بین محققان، مروجان، سازندگان
ID6بازنگري و اصالح قوانین بخش کشاورزي و منابع طبیعی با رویکرد حمایت از کشاورزي حفاظتی

PPD1عملیاتی براي توسعه کشاورزي حفاظتی در کشوراي راهبردي وتدوین برنامه

وگذاريسیاست
ریزيبرنامه

911/0

PPD2هاي کشاورزي حفاظتیها و تدوین برنامهگیري از تجارب کشورهاي پیشرو در اتخاذ سیاستبهره
PPD3هارنامهها و تدوین بنفعان کشاورزي حفاظتی در اتخاذ سیاستگیري از نظرات کلیه ذيبهره
PPD4هاي توسعه کشاورزي حفاظتیها و طرحتخصیص ردیف بودجه اعتباري مشخص براي اجراي برنامه
PPD5هاي در جهت تأمین منابع انسانی و تربیت کارشناس کشاورزي حفاظتیاتخاذ سیاست
PPD6کشاورزي حفاظتیهاي فیزیکی و اطالعاتی و ... توسعه هاي جهت تقویت زیرساختاتخاذ سیاست
PPD7اي و ... براي توسعه کشاورزي حفاظتیهاي حمایتی تشویقی مالی، یارانهاتخاذ سیاست

MAD1هاي کشاورزي حفاظتی در سطح کشورها و برنامهکنترل و نظارت بر حسن اجراي طرح

901/0ارزیابیونظارتی
MAD2ه کشاورزي حفاظتی در سطح کشورهاي اجرایی توسعها و طرحارزشیابی برنامه
MAD3هاکنترل و نظارت کارشناسان بر اجراي صحیح اصول کشاورزي حفاظتی در استان
MAD4 کشاورزي حفاظتی در کشورآالتنیماشنظارت بر نحوه تولید و تأمین ادوات و
MAD5 هاي اولیه اجراي اصولدر سالژهیوبهپایش مداوم مزارع جهت شناسایی عملیات سازگار با هر مزرعه
MAD6هاي فنی و مهندسی کشاورزي در امر نظارتمانند شرکتخصوصیبخشنهادهاياستفاده از ظرفیت

SD1هاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی جهت کاهش ریسکحمایت دولت از کشاورزان در سال

905/0حمایتی
SD2کشاورزي حفاظتی داخلیآالتنیماشزندگان ادوات و حمایت مالی و مالیاتی دولت از سا
SD3هاتسهیل برخورداري کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی بانکی براي خرید ادوات و نهاده
SD4اي مناسب براي کشاورزي حفاظتیگسترش پوشش بیمه
SD5طباق و تغییر تجهیزاتانيهاي فنی در زمینهتسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و مشاوره
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2ادامه جدول 
αمحوريکدگذاريکدگذاري بازنماد

MID1کشاورزي حفاظتی متناسب با شرایط هر یک مناطق کشورآالتنیماشو تولید يسازیبوم

مداخالت بازار و 
زیرساختی

901/0

MID2 محصوالت زراعی و مناطقدر پاسخ به طیف وسیعی ازآالتنیماشتوسعه و ارتقاء کیفیت
MID3هاي ارتباطی و اطالعاتی جهت انتقال دانش کشاورزي حفاظتیتقویت زیرساخت
MID4هاي کشاورزي حفاظتیاتخاذ ترتیباتی براي بازاریابی محصوالت و فروش نهاده
MID5ایجاد و تقویت بازار عرضه ادوات و نهادهاي کشاورزي حفاظتی
MID6هاي زراعیهاي اولیه دولت با مشارکت کشاورزان در اصالح زمینگذاريسرمایه

CCCD1گذاراندرك مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی کشاورزي حفاظتی توسط سیاست

سازي در فرهنگ
سطح ملی و محلی

891/0
CCCD2ی کشاورزي حفاظتیآشناسازي مدیران، کارشناسان و مروجان با مفاهیم، اصول و مزایای
CCCD3آشناسازي کشاورزان با مفاهیم، اصول و مزایایی کوتاه مدت و بلندمدت کشاورزي حفاظتی
CCCD4سازي کشاورزي حفاظتی در سطح محلیتوجه به نقش کشاورزان پیشرو جهت فرهنگ
CCCD5کشاورزيهاي ها و دانشکدهگنجاندن واحدهاي درسی کشاورزي حفاظتی در هنرستان
EED1هاي آموزشی تخصصی کشاورزي حفاظتی براي کارشناسان و مروجان محلیبرگزاري دوره

922/0ترویجیوآموزشی

EED2ها و مراکز آموزشی براي آموزش کشاورزي حفاظتیجلب همکاري دانشگاه
EED3رزي حفاظتیشناسایی نیازهاي اطالعاتی کشاورزان در خصوص هر یک از اصول کشاو
EED4 مدیریت مزرعهيتخصصی مورد نیاز کشاورزان حفاظتی در زمینهيهامشاورهارائه دانش و
EED5هاي ترویجی در راستاي تبیین ضرورت کشاورزي حفاظتی در بین کشاورزاندهی برنامهجهت
EED6شاورزي حفاظتیکيگیري از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمینهبهره
RDD1کشاورزي حفاظتی با توجه به شرایط هر منطقه از کشوريمند در زمینهانجام تحقیقات نظام

877/0تحقیق و توسعه
RDD2تدوین راهبردهاي براي عملیاتی کردن نتایج تحقیقات کشاورزي حفاظتی در مزارع
RDD3یالمللنیبکشور با محققان افزایش تعامل نظام تحقیقات کشاورزي حفاظتی
RDD4هاي مختلف کشاورزي در امر تحقیقات کشاورزي حفاظتیمشارکت فعاالنه محققان با تخصص
RDD5اي با همکاري کشاورزان جهت سازگاري اصول با شرایط منطقهاجراي تحقیقات درون مزرعه
RDD6هاي تحقیقاتیعان جهت شناسایی اولویتنفهاي بازخوردي بین محققان با سایر ذيتقویت حلقه

)توسعه کشاورزي حفاظتیبرندهشیپعوامل حاصل از بخش کیفی پژوهش (چارچوب مفهومی - 2نگاره 

حمایتی

مداخالت بازار و زیرساختینظارتی و ارزیابی

ریزيهگذاري و برنامسیاستنهادي

آموزشی و ترویجی  

تحقیق و توسعهفرهنگ سازي در سطح ملی و محلی

عوامل پیشبرنده 
CAتوسعه 
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برحسب ضریب تغییراتتوسعه کشاورزي حفاظتیهاي پیشرانبنديرتبه-3جدول 
انحراف میانگینتیحفاظيکشاورزتوسعه يهاشرانیپ

معیار
ضریب 
تغییرات

دي
نها

01/4882/0220/0مرتبط با کشاورزي حفاظتی (سیمیت و غیره)یالمللنیبها و نهادهاي همکاري با سازمان
04/4929/0229/0و غیره با کشاورزانادواتسازماندهی و تقویت ارتباطات بین محققان، مروجان، سازندگان 

99/3926/0232/0ح قوانین بخش کشاورزي و منابع طبیعی با رویکرد حمایت از کشاورزي حفاظتیبازنگري و اصال
96/3930/0234/0هاهاي کشاورزي حفاظتی در شهرستانهاي کشاورزان مانند انجمنایجاد و توسعه گروه

93/3951/0241/0ها و مساجد در توسعه کشاورزي حفاظتیشوراها، دهیاريگیري از ظرفیتبهره
09/4995/0243/0هاي دولتی و غیردولتی مرتبط با کشاورزي حفاظتیهاي نهادها و سازمانهماهنگی بین برنامه

4935/0233/0کل

ست
سیا

ي و 
ذار

گ
امه

برن
ر

زي
ی

98/3899/0225/0اي راهبردي و عملیاتی براي توسعه کشاورزي حفاظتی در کشورتدوین برنامه
03/4962/0238/0هاي کشاورزي حفاظتیگیري از تجارب کشورهاي پیشرو در اتخاذ سیاست و تدوین برنامهبهره
85/3944/0244/0هاها و تدوین برنامهنفعان کشاورزي حفاظتی در اتخاذ سیاستگیري از نظرات کلیه ذيبهره

94/3967/0245/0س کشاورزي حفاظتیدر جهت تأمین منابع انسانی و تربیت کارشنايهااستیساتخاذ 
84/3955/0248/0هاي فیزیکی و اطالعاتی و ... توسعه کشاورزي حفاظتیزیرساختتقویتهاي جهت اتخاذ سیاست

93/3104/1280/0هاي کشاورزي حفاظتیتخصیص ردیف بودجه اعتباري مشخص براي اجراي برنامه
84/313/1296/0اي و ... براي توسعه کشاورزي حفاظتیلی، یارانههاي حمایتی تشویقی مااتخاذ سیاست

91/3994/0253/0کل

بی
زیا

و ار
ی 

ارت
نظ

09/4899/0219/0کشاورزي حفاظتی در کشورآالتنیماشنظارت بر نحوه تولید و تأمین ادوات و 
02/4891/0221/0ا و تناوب زراعی)، حفظ بقایيورزخاكکم (یحفاظتکنترل و نظارت بر اجراي اصول کشاورزي 

12/4955/0231/0هاي اولیه اجراي اصولدر سالژهیوبهپایش مداوم مزارع جهت شناسایی عملیات سازگار با هر مزرعه 
89/3958/0246/0هاي کشاورزي حفاظتی در سطح کشورها و برنامهکنترل و نظارت بر حسن اجراي طرح

81/3947/0248/0هاي اجرایی توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح کشورو برنامههاارزشیابی سیاست
57/3979/0274/0هاي فنی و مهندسی کشاورزي در امر نظارتمانند شرکتخصوصیبخشنهادهاياستفاده از ظرفیت

91/3938/0239/0کل

تی
مای

ح

06/4007/1248/0هانکی براي خرید ادوات و نهادهتسهیل برخورداري کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی با
67/3962/0262/0انطباق و تغییر تجهیزاتيهاي فنی در زمینهتسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و مشاوره

10/409/1265/0هاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی جهت کاهش ریسکحمایت دولت از کشاورزان در سال
94/306/1269/0کشاورزي حفاظتی داخلیآالتنیماشمالیاتی دولت از سازندگان ادوات و حمایت مالی و

83/309/1285/0اي مناسب براي کشاورزي حفاظتیگسترش پوشش بیمه
92/304/1265/0کل

و زی
زار 

ت با
خال

مدا
تی

ساخ
ر

84/3961/0250/0ظتیهاي ارتباطی و اطالعاتی جهت انتقال دانش کشاورزي حفاتقویت زیرساخت
01/4009/1251/0و مناطقدر پاسخ به طیف وسیعی از محصوالت زراعیآالتنیماشتوسعه و ارتقاء کیفیت 

03/405/1261/0کشاورزي حفاظتی متناسب با شرایط هر یک مناطق کشورآالتنیماشبومی سازي و تولید 
72/3995/0267/0کشاورزي حفاظتیایجاد و تقویت بازار عرضه ادوات و نهادهاي 

60/302/1284/0ي کشاورزي حفاظتیهااتخاذ ترتیباتی براي بازاریابی محصوالت و فروش نهاده
76/310/1294/0هاي زراعیهاي اولیه دولت با مشارکت کشاورزان در اصالح زمینگذاريسرمایه

82/3022/1267/0کل

گ
رهن

ف
يساز

14/4834/0201/0ران، کارشناسان و مروجان با مفاهیم، اصول و مزایایی کشاورزي حفاظتیآشناسازي مدی
12/4865/0209/0در سطح محلیسازي کشاورزي حفاظتیتوجه به نقش کشاورزان پیشرو جهت فرهنگ

17/4906/0217/0آشناسازي کشاورزان با مفاهیم، اصول و مزایایی کوتاه مدت و بلند مدت کشاورزي حفاظتی
03/4934/0231/0گذاراناستیسدرك مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی کشاورزي حفاظتی توسط 

98/3992/0248/0هاي کشاورزيها و دانشکدهگنجاندن واحدهاي درسی کشاورزي حفاظتی در هنرستان
08/4906/0221/0کل
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3ادامه جدول 
انحراف میانگینحفاظتیيکشاورزتوسعه يهاشرانیپ

معیار
ضریب 
تغییرات

جی
روی

 و ت
شی

موز
آ

17/4833/0199/0هاي آموزشی تخصصی کشاورزي حفاظتی براي کارشناسان و مروجان محلیبرگزاري دوره
05/4850/0209/0هاي ترویجی در راستاي تبیین ضرورت کشاورزي حفاظتی در بین کشاورزاندهی برنامهجهت
11/4864/0210/0یی نیازهاي اطالعاتی کشاورزان در خصوص هر یک از اصول کشاورزي حفاظتیشناسا

08/4882/0216/0مدیریت مزرعهيهاي تخصصی مورد نیاز کشاورزان حفاظتی در زمینهارائه دانش و مشاوره
98/3889/0223/0ظتیکشاورزي حفايگیري از تجربه و نوآوري بالقوه جامعه کشاورزان در زمینهبهره

01/4957/0238/0ها و مراکز آموزشی براي آموزش کشاورزي حفاظتیجلب همکاري دانشگاه
06/4879/0216/0کل

سعه
 تو

ق و
حقی

ت

68/3898/0244/0هاي مختلف کشاورزي در امر تحقیقات کشاورزي حفاظتیمشارکت فعاالنه محققان با تخصص
82/3939/0245/0ي عملیاتی کردن نتایج تحقیقات کشاورزي حفاظتی در مزارعتدوین راهبردهاي برا

91/3965/0246/0هاي تحقیقاتینفعان جهت شناسایی اولویتهاي بازخوردي بین محققان با سایر ذيتقویت حلقه
82/3959/0251/0رکشاورزي حفاظتی با توجه به شرایط هر منطقه از کشويمند در زمینهانجام تحقیقات نظام

80/3957/0252/0یالمللنیبافزایش تعامل نظام تحقیقات کشاورزي حفاظتی کشور با محققان 
83/3968/0253/0اي با همکاري کشاورزان جهت سازگاري اصول با شرایط منطقهاجراي تحقیقات درون مزرعه

81/3947/0248/0کل

بررسیوخش اول پژوهشحاصل از بتأیید مدل منظوربه
هاي توسعه گیري مربوط به پیشرانبرازش الگوي اندازه

مرتبه دوماز تحلیل عاملی تأییدي،زي حفاظتیکشاور
از ،ارزیابی مدل تحلیل عاملیجهت.استفاده شد

استفاده شده 4هاي برازندگی ذکر شده در جدول شاخص
ي سطح باید دارامربع کايمقدار آلیدهادر حالت است.
باشد تا بتوان گفت مدل از 05/0داري بیش از معنی

اما از آنجا که مقدار آماره ست،ابرازش کامل برخوردار 
س است، معموالً از به حجم نمونه بسیار حسامربع کاي

به درجه آزادي براي ارزیابی مربع کايشاخص نسبت 
3شود که حد مطلوب آن کمتر از برازش مدل استفاده می

برابر با مربع کاينتایج بدست آمده مقدار ر اساسباست. 
است که در سطح خطاي 1026با درجه آزادي 30/2020

نسبت اما مقدار دار شده است،) معنی>01/0pیک درصد (
شان باشد که نمی96/1درجه آزادي برابر با هاسکویر بکاي

هاي نتایج شاخصمدل است. قابل قبول دهنده برازش 
ها نده کوواریانس و واریانس در بافت دادهبررسی باقیما

)05/0RMR= 05/0وSRMR=دهد که ) نشان می
به خوبی کنترل شده است. کوواریانس و واریانس خطا

ها و نشان دهنده مقدار نسبی واریانسGFIشاخص 
. مقدار ندشوکه توسط مدل تبیین میاستهايکوواریانس

کننده ییدتأ) =85/0GFIاین شاخص (بدست آمده براي 
هاي بررسی الگوهاي است. نتایج شاخصمربع کاينتایج 

و =97/0NFI= ،99/0NNFI= ،99/0IFIجایگزین (
99/0CFI=ها دهد که مقادیر این شاخص) نیز نشان می

محاسبه شده که مقدار قابل قبولی 9/0براي مدل باالتر از 
هاي با برازش براي مدلRMSEAاست. مقدار شاخص 

باشد که مقدار این شاخص براي و کمتر می05/0مطلوب 
توسعه کشاورزي حفاظتی برابر يهابرندهیشپمدل 

مناسب مدل برازش نسبتاًبدست آمده که حاکی از 061/0
مدل از معیارهاي برازش کلی در مجموع، ). 4است (جدول

هاي دادهکهقابل قبولی برخوردار است. بدین معنی
هاي شناسایی کننده پیشراندآوري شده تأییمیدانی جمع

.شده در مرحله کیفی پژوهش هستند
گیريمدل اندازه

از بارهاي عاملی، با استفاده گیري روایی مدل اندازهارزیابی
) و پایایی AVE(میانگین واریانس استخراج شده و tآماره 

) CRگیري، با استفاده از ضریب پایایی ترکیبی (مدل اندازه
مقدار ضرایب بارهاي عاملی برابر و یا انجام شد. چنانچه

,Hulland(4/0بیشتر از  بیشتر از t)، مقدار آماره 1999
& Fornell(5/0بیش از AVEباشد، مقدار 96/1

Larcker, 7/0) و مقدار پایایی ترکیبی بیش از 1981
,Nunnallyباشند ( ) روایی و پایایی بخش1978

نتایج بر اساساست. گیري مدل مناسب و قابل قبولاندازه
بدست آمده، همه نشانگرها داراي بار عاملی استاندارد شده 

همه در مورد tهستند و مقدار آماره 4/0بیشتر از 
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است که حاکی از وجود رابطه 96/1نشانگرها بیشتر از 
بنابراین، همه ها است،دار بین نشانگرها و عاملمعنی

ري سازه مربوط به گینشانگرها از دقت الزم براي اندازه
میانگین خود برخوردار بودند. همچنین مقدار شاخص

طالعه مورد مواریانس استخراج شده براي هر هشت سازه
بنابراین، هر نشانگر فقط )،5است (جدول 5/0بیشتر از 

گیري کرده و نشانگرها به سازه مربوط به خود را اندازه
اند. ي شدهبندهاي کلیدي طبقهدرستی در قالب پیشران

گیري از شاخص پایایی جهت بررسی پایایی مدل اندازه
ترکیب استفاده شد. مقادیر ضریب پایایی ترکیبی براي هر 

بنابراین بدست آمد،7/0هاي مدل بیشتر از یک از سازه
ن کارشناسان در زمان برداشت یکسانی از نشانگرها در بی

پاسخگویی به پرسشنامه وجود داشته است. در مجموع،
را پنهاناند متغیرهايتوانستهبه خوبینشانگرها

گیري کنند.اندازه
بارهاي عاملی در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر 

هاي یک از نشانگرها را در تبیین واریانس نمرات عامل
هاي اینتخمینبر اساسدهد.اصلی نشان میبرندهیشپ

بین نشانگرهاي عامل نهاديدرعاملیباربخش بیشترین
مرتبط المللیینبها و نهادهاي به گویه همکاري با سازمان

بین )، در85/0با کشاورزي حفاظتی (بار عاملی 
گویه ریزي بهگذاري و برنامهنشانگرهاي عامل سیاست

تربیتوانسانیابعمنتأمینجهتدرهايسیاستاتخاذ
بین )، در83/0حفاظتی (بار عاملی کشاورزيکارشناس

نشانگرهاي عامل نظارت و ارزیابی به گویه کنترل و نظارت 

هاي کشاورزي حفاظتی در ها و برنامهبر حسن اجراي طرح
بین نشانگرهاي عامل )، در87/0سطح کشور (بار عاملی 

ولت از هاي حمایت دحمایتی به گویهبرندهیشپ
هاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی کشاورزان در سال

) و حمایت مالی و 88/0جهت کاهش ریسک (بار عاملی 
کشاورزي آالتینماشمالیاتی دولت از سازندگان ادوات و 

بین نشانگرهاي )، در88/0بار عاملی (حفاظتی داخلی 
عامل مداخالت بازار و زیرساختی به گویه توسعه و ارتقاء 

در پاسخ به طیف وسیعی از محصوالت آالتینماشیت کیف
بین نشانگرهاي عامل )، در85/0زراعی (بار عاملی 

کشاورزي حفاظتی به گویه يسازي در زمینهفرهنگ
آشناسازي کشاورزان با مفاهیم، اصول و مزایایی کوتاه 

)، 85/0مدت و بلند مدت کشاورزي حفاظتی (بار عاملی 
ترویجی و آموزشی به گویه ارائه بین نشانگرهاي عاملدر

هاي تخصصی مورد نیاز کشاورزان حفاظتی دانش و مشاوره
بین ) و در88/0مدیریت مزرعه (بار عاملی يدر زمینه

نشانگرهاي عامل تحقیق و توسعه به گویه افزایش تعامل 
نظام تحقیقات کشاورزي حفاظتی کشور با محققان 

اص یافته است. به ) اختص83/0المللی (بار عاملی بین
تغییراتتبیینرا درنقشبیشتریننشانگرهااینعبارتی،

اند داشتهمربوطه)برندهیشپهاي پنهان (عاملمتغیرهاي
نهایی تحلیل عاملی مدلترتیببه3و2نگاره). 5(جدول 

کشاورزيتوسعهيهابرندهیشپتأییدي مرتبه دوم 
ضرایب ودهاستاندارد شضرایببر اساسراحفاظتی

دهد.مینشانداريمعنی

هاي برازندگیبا شاخصیريگاندازهنتایج میزان انطباق مدل -4جدول 
مقدار گزارش شدهمنبعحد مطلوبهاي برازش مدلشاخص

χ2(--30/2020(مقدار کاي اسکویر
df(--1026(درجه آزادي 

,χ2/df(3≤Schumacker & Lomax(نسبت کاي اسکویر به درجه آزادي  2004;
Kline, 2005

96/1

≥RMSEA(08/0ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب (
RMSEA

1390061/0؛ هومن، 1392کالنتري، 
RMR(05/0RMRمجذور مقادیر باقیمانده ( 139205/0کالنتري، ≥

SRMR(05/0SRMRمجذور مقادیر باقیمانده استاندارد شده ( 139205/0کالنتري، ≥
139085/0و همکاران، فریقل؛ 1395کریمی، GFI(≤ GFI80/0شاخص برازندگی (

139099/0؛ هومن، 1392کالنتري، CFI(≤ CFI90/0شاخص برازش تطبیقی (
139097/0؛ هومن، 1392کالنتري، NFI(≤ NFI90/0شاخص برازش نرم شده (
139099/0؛ هومن، 1392ري، کالنتNNFI(≤ NNFI90/0شاخص برازش نرم نشده (
139099/0؛ هومن، 1392کالنتري، IFI(≤ IFI90/0شاخص برازندگی فزاینده (
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گیريدر قالب مدل اندازهیحفاظتتوسعه کشاورزي برندهیشپهاي عاملونشانگرهابارهاي عاملی -5جدول 
tR2CRAVEاره آمخطاي استاندارداستانداردبار عاملینمادبرندهیشپهاي عامل

)IDنهادي (

ID180/0--64/0

913/0638/0
ID285/0060/086/1572/0
ID374/0067/027/1355/0
ID482/0064/009/1567/0
ID582/0064/099/1467/0
ID676/0065/075/1359/0

ریزي گذاري و برنامهسیاست
)PPD(

PPD170/0--49/0

912/0

PPD275/0099/058/1156/0
PPD374/0097/041/1154/0
PPD479/011/021/1263/0598/0
PPD583/0099/073/1268/0
PPD682/0098/057/1267/0
PPD778/012/010/1261/0

)MADنظارتی و ارزیابی (

MAD187/0--75/0

904/0
MAD284/0054/094/1771/0
MAD379/0053/088/1562/0
MAD479/0053/003/1663/0614/0
MAD578/0058/050/1560/0
MAD661/0065/005/1138/0

)SDحمایتی (

SD188/0--77/0
909/0671/0 SD288/0050/061/1977/0

SD385/0049/025/1872/0
SD479/0056/018/1662/0
SD568/0054/066/1246/0

)MIDزیرساختی (

MID180/0--64/0

903/0609/0
MID285/0065/071/1572/0
MID380/0063/047/1464/0
MID475/0069/025/1356/0
MID576/0067/044/1357/0
MID672/0075/074/1252/0

در سطح ملی و يسازفرهنگ
)CCCDمحلی (

CCCD178/0--61/0

893/0628/0
CCCD283/0064/084/1469/0
CCCD385/0069/018/1572/0
CCCD476/0068/032/1358/0
CCCD574/0079/069/1254/0

)EEDجی (آموزشی و تروی

EED172/0--52/0

923/0669/0
EED279/01/064/1262/0
EED384/0090/042/1370/0
EED488/0092/009/1477/0
EED584/0088/045/1370/0
EED683/0092/027/1369/0

)RDDو توسعه (تحقیق

RDD177/0--59/0

879/0547/0
RDD275/0076/055/1257/0
RDD383/0077/003/1469/0
RDD467/0074/001/1145/0
RDD572/0079/097/1152/0
RDD669/0079/039/1148/0
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ملی و محلیسازيفرهنگ
)CCCD(

76/0

72/0

هاي توسعه کشاورزي مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم پیشران-3نگاره 
ملی استاندارد شدهحفاظتی بر اساس بارهاي عا

نظارتی و ارزیابی
)MAD(

38/0
87/0
84/0
79/0
79/0
78/0
61/0

)IDنهادي (

ریزيگذاري و برنامهسیاست
)PPD(

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

PPD1

PPD2

PPD3

PPD4

PPD5

PPD6

PPD7

36/0
28/0
45/0
33/0
33/0
41/0
51/0
44/0
46/0
37/0
32/0
33/0
39/0

)SDحمایتی (

مداخالت بازار و زیرساختی
)MID(

MAD1

MAD2

MAD3

MAD4

MAD5

MAD6

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

MID1

MID2

MID3

MID4

MID5

MID6

25/0
29/0

37/0
40/0
62/0
23/0
23/0
28/0
38/0
54/0
36/0
28/0
36/0
44/0
43/0
48/0

آموزشی و ترویجی 
)EED(

تحقیق و توسعه 
)RDD (

CCCD1

CCCD2

CCCD3

CCCD4

CCCD5

EED1

EED2

EED3

EED4

EED5

EED6

RDD1

RDD2

RDD3

RDD4

RDD5

RDD6

39/0
31/0

28/0
42/0
46/0
48/0
38/0
30/0
23/0

30
31/0

41/0
43/0

31/0
55/0
48/0
52/0

هاي توسعه پیشران
کشاورزي حفاظتی

91/0

90/0

90/0

84/0

90/0

92/0

88/0

82/0

80/0

85/0
74/0
82/0
82/0
76/0

70/0
75/0
74/0
79/0
83/0
82/0
78/0

88/0
88/0
85/0
79/0
68/0

80/0
85/0
80/0

75/0
72/0

78/0
83/0
85/0
76/0
76/0

72/0
79/0
84/0
88/0
84/0
83/0

77/0
75/0
83/0

67/0
69/0

Chi-Square= 30/2020 , df=1026 , P-Value= 0000/0 ,  RMSEA= 061/0
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ملی و محلیسازيفرهنگ
)CCCD(

)IDنهادي (

ریزيگذاري و برنامهسیاست
)PPD(

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

PPD1

PPD2

PPD3

PPD4

PPD5

PPD6

PPD7

08/10
40/9
49/10
84/9
89/9
36/10
66/10
41/10
48/10
08/10
68/9
82/9
15/10

نظارتی و ارزیابی
)MAD(

)SDحمایتی (

مداخالت بازار و زیرساختی
)MID(

MAD1

MAD2

MAD3

MAD4

MAD5

MAD6

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

MID1

MID2

MID3

MID4

MID5

MID6

99/8
43/9
15/10

10/10
24/10
98/10
64/8
53/8
30/9
05/10
79/10
93/9
17/9
91/9
36/10
30/10
50/10

آموزشی و ترویجی 
)EED(

تحقیق و توسعه 
)RDD (

CCCD1

CCCD2

CCCD3

CCCD4

CCCD5

EED1

EED2

EED3

EED4

EED5

EED6

RDD1

RDD2

RDD3

RDD4

RDD5

RDD6

04/10
39/9

11/9
19/10
41/10
68/10
25/10

74/9
99/8
72/9
86/9
69/9

88/9
78/8
47/10
14/10
36/10

هاي توسعه پیشران
کشاورزي حفاظتی

93/13

77/11

27/15

06/14

75/13

60/13

01/12

89/11

86/15
27/13
09/15
99/14
75/13

58/11
41/11
21/12
73/12
57/12
10/12

94/17
88/15
03/16
50/15
05/11

61/19
25/18
18/16
66/12

71/15
47/14
25/13
44/13
74/12

48/14
18/15
32/13
69/12

46/12
42/13
09/14
45/13
27/13

55/12
03/14
01/11
97/11
39/11

Chi-Square= 30/2020 , df=1026 , P-Value= 0000/0 ,  RMSEA= 061/0
هاي توسعه کشاورزي حفاظتی مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم پیشران-4ه نگار

داريبر اساس ضرایب معنی
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بخش برايتخمین زده شدهپارامترهاي6جدول 
را هاي توسعه کشاورزي حفاظتیپیشرانمدلساختاري

بین ارتباط،tمقادیر آماره بر اساس. دهدنشان می
و بیرونی مدل از نظر آماري متغیرهاي پنهان درونی

اثر یب ضرادر این قسمت با توجه به مقادیر دار است. معنی
در هاپیشرانبندي و تعیین سهم هر یک از وان به رتبهتمی

نتایج بدست بر اساسمجزا پرداخت. طوربهمدل تحقیق 
سازي کشاورزي حفاظتی فرهنگبرندهیشپعامل ،آمده

ترین مهم92/0ملی و محلی با ضریب اثر در سطح
از آنجا که . استتوسعه کشاورزي حفاظتی پیشران

ز کشورها تبدیل به بخشی از ورزي در بسیاري اخاك
هاي لید محصول شده است و یکی از چالشفرهنگ تو

حفاظتی غلبه بر تعصب و طرز تفکر کشاورزيتوسعه
Friedrich(استورزي نسبت به شخم و خاكکشاورزان 

& Kassam, 2009; Hobbs & Govaerts, 2010; FAO,

فرهنگ بایدآنفرایند توسعه بنابراین در)،2013
نفعان ایجاد و ورزي حفاظتی در بین تمامی ذيکشا

& Kassam(سایر محققیندر مطالعاتگسترش یابد. 

Friedrich, 2011; Kassam et al., اهمیت ) نیز به 2012
عنوانبهکشاورزي حفاظتی سازي در فرایند توسعهفرهنگ
است. اشاره شدهپیش نیازهاي مهم و ضروري یکی از
ین گروه از مدو91/0ضریب اثري با نهادبرندهیشپعامل 

که توجه استحفاظتی يکشاورزتوسعه مهمهاي پیشران
راهاایجاد سایر پیشراني برايساززمینهویژه به این گروه 

مطالعات انجام شده در کشورهاي .فراهم خواهد کردنیز 
آفریقایی و آسیایی حاکی از آن است که ترتیبات نهادي تأثیر 

Rai(رندت پذیرش کشاورزي حفاظتی دازیادي در سرع et

al., ترتیبات و توسعه کشاورزي حفاظتی نیازمند)2011
Raina(استدر مقایسه با کشاورزي متداولينهادي جدید

et al., در وجود یک ساختار نهادي کارآمد اهمیت .)2005
Friedrichد توسعه کشاورزي حفاظتی در مطالعات (فراین et

al., 2009; Lahmar, 2010; Giller et al., 2011; Kassam
& Friedrich, 2011; Kassam et al., 2012; Hobbs et al.,

نیز مورد تأکید قرار گرفته است.)2014
، نظارتی و ریزيگذاري و برنامهسیاستبرندهیشپعوامل 

ضریب اثربا هر سه و زیرساختیارزیابی و مداخالت بازار
هاي توسعه کشاورزي پیشرانمهم گروه ینسوم90/0

عه کشاورزي حفاظتی نیازمند حفاظتی هستند. توس
است که بتواند يریزي اصولی و پایدارگذاري و برنامهسیاست
ها و خدمات مورد نیاز براي کشاورزان را جهت پذیرش مشوق

هاي . سیاستکشاورزي حفاظتی در طول زمان فراهم آورد
قابل طوربهوند پذیرش آن را توانند رمناسب در این زمینه می

هاي موجود را از بین ببرند. این توجهی کوتاه و محدودیت
هاي اطالعاتی و توانند در قالب سیاستها میسیاست

هاي آموزشی، تدوین قوانین و مقررات مناسب و چارچوب
هاي تشویقی و اعتباري نظارتی، تحقیق و توسعه و برنامه

,Friedrich & Kassam(باشند 2009; Hobbs et al., 2014.(
ریزي اصولی در فرایند توسعه گذاري و برنامهاهمیت سیاست

Friedrich(مطالعاتکشاورزي حفاظتی در  et al., 2009;

Lahmar, 2010; Giller et al., 2011; Kassam &
Friedrich, 2011; Kassam et al., 2012; Hobbs et al.,

. در کنار استگرفته) نیز مورد تأکید قرار 2014
حفاظتیکشاورزي، توسعه ریزيگذاري و برنامهسیاست
هاي ؤلفهمبر ارزیابینظارت وياقداماتی در زمینهنیازمند 

اطمینان از اجراي ها جهتو سیاستهاهادنفنی و همچنین
هاآنکارایی باالي اهداف و وظایفاطمینان از با کیفیت و 

Raina(باشدمی et al., 2005; Hengxin & Xuemin,

Kassam(نتایج مطالعه).2006 et al., تأیید کنندهنیز ) 2012
در فرایند توسعه کشاورزي نظارتی و ارزیابیپیشراناهمیت 
مانند کشاورزي حفاظتی نیز همچنین .باشدمیحفاظتی

هاي خارجی براي ادهبه برخی از نههاي کشاورزي نظامسایر 
بهبنابراین توجهعملکرد نیاز دارد،بااليرسیدن به سطح

ها و بازار و خدمات زیرساختی مناسب براي عرضه نهاده
نیازهاي توسعه کشاورزي پیشدیگر از فرایندهاي بازاریابی 

,Friedrich & Kassamحفاظتی است ( تسهیل تهیه ). 2009
ها با هاي اعتباري، ارتقاء فناوريها با طرحو تأمین نهاده

هاي مالیاتی و ي توسعه فنی و تدوین سیاستهابرنامه
ي هااي حمایتی براي توسعه تجاري تدارك نهادهتعرفه

هاي مناسب کشاورزي حفاظتی از جمله پیشران
د در فرآیند بایزیرساختی و مداخالت بازار هستند که 

قرار گذارانمسئولین و سیاستمورد توجهتوسعه آن
Friedrich(دنگیر et al., Kassam(سایر محققین).2009

& Friedrich, 2011; Kassam et al., 2012; Hobbs et

al., این خود به اهمیت توجه به مطالعاتنیز در ) 2014
وسعه کشاورزي حفاظتی تدر فرایندهاگروه از پیشران

اند.اشاره داشته
در 88/0با ضریب اثر آموزشی و ترویجیبرندهیشپعامل 

عه کشاورزي حفاظتی در جایگاه هاي توسبین پیشران
. از آنجا کهاستچهارم به لحاظ اهمیت قرار گرفته

زیادي به تا حدبخشی اقدامات کشاورزي حفاظتیاثر



هاي توسعه کشاورزي حفاظتی در ایرانپیشرانو تحلیلشناسایی

120

هاي زراعی در تمامی فعالیتموقعبهمدیریت مناسب و 
هاي ارتقاء دانش فنی و مهارتابراینبنمزرعه بستگی دارد،

زشی و ترویجی بسیار هاي آموکشاورزان از طریق برنامه
,Siliciحیاتی است ( بین دردانش ایجاد هسته). 2010

شواهد و کشاورزان، مروجان و محققین براي انتشار 
پذیري و کاربرد اهمیت، امکاندر خصوصاطالعاتی

ضروري توسعه نیازهايیشپکشاورزي حفاظتی از 
Friedrich(است کشاورزي حفاظتی  et al., ) که در 2009

Hobbs(عهمطال et al., به اهمیت این گروه از ) نیز 2014
ها اشاره شده است.پیشران
ینپنجم84/0حمایتی با ضریب اثر برندهیشپعامل 

. استي توسعه کشاورزي حفاظتیهاگروه از پیشران
کشاورزان که استها از آنجا این گروه از پیشراناهمیت 

ظتی نیازمند متداول به حفاگذار از کشاورزيدر فرایند 
و ممکن است در جدید خواهند بودو منابع تجهیزات 

هاي اولیه شروع کشاورزي حفاظتی با مشکالتی سال
هاي کافی و مناسب از حمایت،بنابراین،مواجه شوند

ها و خطراتی کشاورزان جهت به اشتراك گذاشتن هزینه
که ممکن است به همراه این تغییر وجود داشته باشد یکی 

جهت تضمین و ادامه توسعه کشاورزي نیازهاي از پیش
Friedrich(کشاورزان استفعالیت et al., 2009;

Friedrich & Kassam, هاي اناهمیت پیشر). 2009
اولیههايسالدرکشاورزانازدولتحمایتی نظیر حمایت

ریسک، تسهیلکاهشجهتحفاظتیکشاورزياجراي
برايبانکیمالیمنابعوتسهیالتازکشاورزانبرخورداري

وخدماتبهکشاورزانها و دسترسینهادهوادواتخرید
در تجهیزاتتغییروانطباقيزمینهدرفنیهايمشاوره

,Friedrich & Kassam(مطالعات 2009; Hobbs et al.,

نتایج بر اساس.است) نیز مورد تأکید قرار گرفته2014
تحقیق و توسعه هاي مربوط به پیشرانبدست آمده 

در مقایسه با سایر 82/0ضریب اثرکشاورزي حفاظتی با 
اند،یت آخر به لحاظ اهمیت قرار گرفتهها در اولوپیشران

Hobbs(در مطالعات بسیاري از محققیناما  et al., 2014;

Carmona et al., هدفمند انجام تحقیقات به اهمیت ) 2015
یک پیش نیازوانعنبهکشاورزي حفاظتی و مسأله محور 

اشاره شده است.توسعه کشاورزي حفاظتیضروري براي
گیري و پیشنهادهانتیجه

دستیابی به امنیت غذایی براي جمعیت در حال رشد در 
هاي کشاورزي تحت سناریوي عین توجه به پایداري نظام

فعلی محدودیت منابع آب، فرسایش و کاهش حاصلخیزي 
ها و قیمت ایش هزینه نهادهها، تغییرات اقلیمی، افزخاك

روي بسیاري از ترین چالش پیشمواد غذایی، عمده
ضرورت پرداختن به شرایطی،چنیندرکشورها است. 

هاي نظامتوسعهمسائل مرتبط با پایداري کشاورزي و 
ها، کشاورزي پایدار دو چندان شده است. یکی از این نظام
هاي کشاورزي حفاظتی است که در پاسخ به نگرانی

پایداري کشاورزي و امنیت غذایی در سطح جهان تکامل 
برندهیشپعوامل ینترمهمیافته است. در پژوهش حاضر، 

بر توسعه کشاورزي حفاظتی شناسایی و تحلیل شدند. 
سازي فرهنگبرندهیشپنتایج بدست آمده، عوامل اساس

گذاري و در سطح ملی و محلی، نهادي، سیاست
اختی و مداخالت بازار، آموزشی و ریزي، زیرسبرنامه

ترویجی، حمایتی و تحقیق و توسعه به ترتیب مؤثرترین 
توسعه کشاورزي حفاظتی هستند.يهابرندهیشپ

سازي کشاورزي حفاظتی، توصیه در راستاي فرهنگ
هاي در خصوص ضرورت، شود تهیه و تدوین برنامهمی

یط اهمیت و مزایایی کشاورزي حفاظتی با توجه به شرا
بحرانی وضعیت منابع آب و خاك کشاورزي در بین جامعه 

هاي جمعی در دستور کار کشاورزي کشور از طریق رسانه
ریزان این حوزه قرار و برنامهسازانیمتصمگذاران، سیاست

ایجاد یک محیط نهادي و سازي، گیرد. عالوه بر فرهنگ
نفعان گذاري توانمند از طریق شناسایی کلیه ذيسیاست

خیل در فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی از جمله پیش د
ست که باید مورد توجه ویژه نیازهاي ضروري ا

تجربه از آنجا کهریزان قرار گیرد. گذاران و برنامهسیاست
مند توسعه کشاورزي حفاظتی در ایران کم است، نظام

نمودن روند موجود از طریق ایجاد یک محیط نهادي و 
ریزي در چارچوب این نهاد د و برنامهگذاري توانمنسیاست

هاي ارزیابی نقاط قوت و ضعف طرح و برنامهبر اساسو 
ها و تهدیدهاي موجود انجام شده در گذشته و فرصت

تواند نقش مؤثري در توسعه کشاورزي حفاظتی داشته می
هاي ها و طرحباشد. همچنین نظارت بر حسن اجراي برنامه

هاي است که باید مورد ورتکشاورزي حفاظتی نیز از ضر
همچنین با توجه به ماهیت توجه مسئولین قرار گیرد. 

هاي که براي شود سیاستکشاورزي حفاظتی توصیه می
شوند به جاي حمایت از پذیرش و توسعه آن تدوین می

پذیر داشته باشند.تجویزي باشند حالت انعطافینکها
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یبار عاملبر اساسي مرتبه دوم در تشکیل سازههاي مرتبه اولبندي اثر شاخصرتبه–6جدول 
tR2CRAVEآماره خطاي استانداردضریب اثرهاپیشران

91/0052/093/1383/0نهادي

956/0745/0

90/0048/077/1180/0ریزيگذاري و برنامهسیاست
90/0049/027/1581/0نظارتی و ارزیابی

84/0057/006/1470/0حمایتی
90/0055/075/1382/0مداخالت بازار و زیرساختی

92/0049/060/1384/0سازي در سطح ملی و محلیفرهنگ
88/0044/001/1278/0ترویجیو آموزشی

82/0051/089/1167/0تحقیق و توسعه

اثر بخشی و کشاورزي حفاظتی یک فناوري ساده نیست
تا حد زیادي به مدیریت آن در مزرعه اجراي اصول

؛ هاي زراعی بستگی داردتمام فعالیتموقعبهمناسب و 
هاي تخصصی به ارتقاء دانش فنی و ارائه مشاوره،بنابراین

هاي آموزشی و ترویجی نقش کشاورزان از طریق برنامه
ها نیز افرادي که ر این زمینه دارد. در این برنامهمهمی د

آموزش کشاورزي حفاظتی هستند بایددرگیر ترویج و 
درك درستی از اصول زیربنایی کشاورزي حفاظتی داشته 

هاي متناسب با وضعیت محلی کشاورزان را باشند و روش
شود که طراحی توصیه می،بنابراین،تدوین و فرموله کنند

هاي آموزشی و ترویجی متناسب با نیازها و و اجراي برنامه
مدیریت مزرعه حفاظتی يمینهمشکالت هر منطقه در ز

هاي شود آموزشگران در برنامهباشد. همچنین توصیه می
هاي مشارکتی بهره گیرند و تعامل آموزشی خود از روش

نزدیکی با کشاورزان داشته باشند تا ضمن آشنایی با 
،مدیرت مزرعهيدر زمینههاآنمشکالت و مسائل 

ارائه دهند. وصدر این خصهاي کاربردي و عملیاتیتوصیه
هاي کشاورزي حفاظتی نیازمند همچنین مدیریت سیستم

افزایش دانش و اطالعات کارشناسان و مروجان براي 
رسیدگی و پاسخگویی به مشکالت سیستم و همکاري نزدیک 

توصیه در این راستاباشد.نفعان میبا کشاورزان و سایر ذي
ن گروه نیز تخصصی براي ایو هاي آموزشی شود که برنامهمی

هاي آموزشی و در برنامهبه عبارتیدر نظر گرفته شود. 
هاي تقویت شده انتقال و به ترویجی تمرکز بر مکانیزم

گذاري دانش و اطالعات مورد نیاز بین تمامی اشتراك
نفعان باشد تا از این طریق یادگیري نهادي در بین ذي

نفعان تسهیل شود.هاي مختلف ذيگروه
براي یادگیري و ظتی یک سیستم پیچیدهکشاورزي حفا

هاي اولیه اجراي سالطول انطباق با شرایط محلی است و در 

نیز با مشکالتی کشاورزان پیشگامآن ممکن است حتی 
اي را ابزارهاي حمایتی ویژهبایددولتین، بنابرامواجه شوند،

هاي متداول به براي کشاورزان در طول دوره گذار از روش
حفاظتی در نظر گیرد تا حفظ و ادامه فعالیت هايروش

تسهیل برخورداري هاي بعد تضمین شود.کشاورزان در سال
کشاورزان از تسهیالت و منابع مالی بانکی براي خرید ادوات و 

هاي به خدمات و مشاورههاآنها و تسهیل دسترسی نهاده
انطباق و تغییر ادوات موجود، حمایت از يفنی در زمینه

هاي اولیه اجراي کشاورزي حفاظتی جهت اورزان در سالکش
کاهش ریسک، حمایت مالی و مالیاتی از سازندگان داخلی 

اي براي و گسترش پوشش بیمهآالتنیماشادوات و 
هستند که یتیحمايابزارهاکشاورزي حفاظتی از جمله 

تواند در ریزان میو برنامهرانیگمیتصمران، اگذسیاست
بهره گیرند. هاآنه کشاورزي حفاظتی از فرایند توسع

داشته ها حالت غلتانشود این حمایتهمچنین توصیه می
صول کشاورزي حفاظتی به اانباشد و تا جایی که کشاورز

دنبرسو به توانمندي الزم در این زمینه اعتماد پیدا کنند 
هاي یکپارچه تحقیق و توسعه سیستماستمرار داشته باشند. 

بی به مزایایی کامل ترکیبی از اصول کشاورزي براي دستیا
افزایی مراکز تحقیقاتی و تحقیق حفاظتی از طریق افزایش هم

در فرایند توسعه سازي عملکرد سیستمدر مزرعه جهت بهینه
توصیه در این راستا. نقش مهمی دارندکشاورزي حفاظتی

هاي بازخوردي مناسب در هر دو شود ارتباطات و حلقهمی
گان ادوات و ین محققان، کارشناسان، مروجان، سازندجهت ب

بتوانند هاآن، به طوري که همه کشاورزان توسعه یابد
نیازهاي کشاورزان و نتایج اطالعات کافی در خصوص 

هاي شود اولویتهمچنین توصیه می.کسب کنندتحقیقات 
هاي کشاورزان پژوهشی مراکز تحقیقاتی متناسب با نیاز

رع کشاورزان انجام گیرد.تعیین و در مزا
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سپاسگزاري
وسیله از همکاري دفتر کشاورزي حفاظتی وزارت جهاد بدین

هاي فنی کشاورزي حفاظتی و کشاورزي، اعضا محترم کمیته
هاي فارس، جهاد کشاورزي استانکارشناسان محترم سازمان

گلستان، خوزستان، خراسان رضوي، تهران، همدان، کرمانشاه، 
هاي خود زمینه قی و اردبیل که با مساعدتآذربایجان شر

انجام این پژوهش را فراهم نمودند، سپاسگزاریم.
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Abstract
Conservation agriculture (CA) is a multi-dimensional approach to sustainable use of soil and water resources and
achieving sustainable production to cope with the challenges of the agricultural sector. The purpose of this study
was identification and analysis of driving factors of CA development in Iran. In the qualitative part of research,
47 driving factors in eight main categories have identified by exploring relevant journal articles, government
documents, CA projects reports and 32 semi-structured interviews with farmers, researchers, and other key
stakeholders. Then, confirmatory factor analysis used to confirm the identified driving factors.  A sample of 264
experts working in Agricultural Organizations from 9 leading provinces in the field of CA was selected through
a purposive sampling method. The survey instrument was a questionnaire that designed based on result of the
qualitative part of research. The results showed that the values of average variance extracted for each factor of
the model was more than 0.5 and the values of composite reliability of them was more than 0.7. Therefore, the
function of measurement part of model was proper. Also, the goodness-of-fit indices indicate that the model is
consistent with the data. According to results, creating the culture of CA at national and local scale, creating
institutional framework, policy making and planning, monitoring and assessment, market interventions and
infrastructure, extension and education, supportive and research and development factors are the most effective
driving factors to CA development.
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