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 چكيده
 

كشاورزي حفاظتي در راستاي مديريت بهينه آب كشاورزي است. به هدف از اين تحقيق، تحليل سازوكارهاي مؤثر بر 

منظور شناسايي سازوكارهاي تاثير گذار بر كشاورزي حفاظتي از روش تحقيق آميخته )كيفي+كمي( استفاده شد. در 

 ،يمسازوكار تاثيرگذار بر كشاورزي حفاظتي شناسايي شد و در بخش ك 54بخش كيفي با استفاده از روش تحليل محتوا 

بندي شدند. جامعه آماري مد نظر شامل تقسيم سازوكارهاي شناسايي شده در بخش كيفي با استفاده از تحليل عاملي

گيري تصادفي ساده به نفر به روش نمونه 200نفر از گندم كاران آبي استان كرمانشاه هستند كه از اين ميان  0222

ها جمع آوري و تجزيه و تحليل شد و روايي ظاهر داده ،از پرسشنامه با استفادهسپس، عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 

به دست آمد. نتايج تجزيه و سازوكارها،  98/2بررسي و روايي آن  و محتواي آن توسط محققين و كارشناسان مرتبط

شامل عوامل ها به ترتيب عامل اثرگذار در امر كشاورزي حفاظتي و مديريت منابع آب شد. عامل 9منجر به شناسايي 

ها، فرهنگ سازي ملي و محلي، سياست گذاري و برنامه ريزي، حمايتي، آموزشي و ترويجي، فراهم شدن زير ساخت

درصد از واريانس مجموع  95اين عوامل توانايي تبيين حدود  عوامل نهادي، تحقيق و توسعه، و نظارت و ارزشيابي بودند.

 ريت بهينه آب كشاورزي را دارا بودند.سازوكارهاي كشاورزي حفاظتي در راستاي مدي

 

 هاعوامل حمايتي، زير ساخت، آميخته، سياست گذاري و برنامه ريزي استان کرمانشاه، تحقيق های کليدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 آدرس نويسنده مسئول: تهران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي -1

 1931و پذيرش: مرداد  1931دريافت: اسفند  -*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:halipour2001@yahoo.com
mailto:nedalizadeh@yahoo.com


 رمانشاهاستان کتحلیل سازو کارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی /  283

 

 مقدمه
وز افزون جمعيت جهان و کاهش با افزايش ر

هاي کشاورزي، امنيت غذايي، تبديل به يك معما شده زمين

هاي (. بر اساس گزارش8002هابز و همكاران، است )

سازمان خواروبار کشاورزي ملل متحد، جمعيت جهان تا 

تغذيه  ميليارد نفر خواهد رسيد. 1/3به بيش از  8000سال 

درصدي توليد  10اين جمعيت رو به رشد، نيازمند افزايش 

(. اين در حالي 8003فائو، ت کشاورزي است )محصوال

است که دستاوردهاي جهاني توليد غذا در برخي از مناطق، 

هاي توليد نابع آب و خاك همراه بوده و نظامبا تخريب م

کشاورزي با خطر کاهش تدريجي ظرفيت توليد، تحت 

مواجه هاي ناپايدار شرايط فشار افزايش جمعيت و روش

 گوييپاسخ در اين شرايط، به منظور (.8011فائو، هستند )

پيامدهاي زيست  پيرامونهاي جهاني به افزايش نگراني

 داول برهاي متاجتماعي و اقتصادي ناشي از نظام محيطي،

هاي پايدار کشاورزي پيشنهاد محيط زيست و جامعه، نظام

در  (. پايداري کشاورزي1921اند )صالحي و همكاران، شده

هاي متداول به د تغيير از روش، نيازمنچنين شرايطي

ه هاي کارآمدي است که ضمن تامين تقاضاي رو بروش

 هاي آينده و حفظ کيفيتافزايش مواد غذايي، امنيت فرصت

جمله خاك را در نظر داشته باشد  و کميت منابع طبيعي از

متفاوتي در اين  (. تاکنون راهبردهاي8012)برودر و گومز، 

 .جمله آنهاست از 8کشاورزي حفاظتياند که زمينه ارائه شده

کشاورزي حفاظتي، به عنوان راهبردي براي در اين راستا، 

 ميالدي 10رسيدن به اهداف توليد پايدار کشاورزي از دهه 

 وري نظام توليد،ا کرد که در عين باال بردن بهرهظهور پيد

ي ها و مسائل جدنگراني يل بااليي براي مقابله باپتانس

 (.8001تخريب منابع طبيعي دارد )ابرول و سانگر، مربوط به 

ي براي توليد اکشاورزي حفاظتي را گزينه (،8002) فائو

محصوالت کشاورزي همراه با حفظ کارآمدي منابع بر 

اساس مديريت يكپارچه منابع آب، خاك و عوامل زيستي 

حقايقي مقدم (. 8003کرده است )گيلر و همكاران،  تعريف

 اي از (، کشاورزي حفاظتي را به مجموعه1938)و انصاري 
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اقدامات، شامل نگهداري مقدار مناسبي از بقاياي گياهي در 

سطح خاك، رعايت تناوب زراعي مناسب و کاهش هر چه 

ه کند که سبب صرفبيشتر عمليات خاکورزي تعريف مي

جويي در مقدار انرژي مصرفي و تقويت منابع آب و خاك 

 شود.مي

(، هدف از خاکورزي 8018همكاران )فردريش و 

هاي کشاورزي حفاظتي را کاهش اثرات منفي فعاليت

ريب و تخ متداول مانند فرسايش خاك، هدر رفت آب

ظ ارتي حفنمايد. به عبساختمان فيزيكي خاك معرفي مي

ها، افزايش دسترسي گياه به رطوبت خاك، کاهش رواناب

تغذيه  آب و در نتيجه مقاومت به خشكسالي، بهبود

ها، کاهش اثرات افزايش تغييرات اقليمي، صرفه آبخوان

و کاهش هزينه توليد از  جويي در نيروي کار و انرژي

باشد )روکسترم و يمزاياي مهم کشاورزي حفاظتي م

هاي اجراي توسعه در ايران، اولين گام (.8002همكاران، 

 کرمانشاه، استان نهدر  1921کشاورزي حفاظتي در سال 

، گلستان، خراسان رضوي، همدان، آذربايجان انخوزست

ا توجه ب از اين تاريخ، برداشته شد و و تهران شرقي، اردبيل

ي عه کشاورزي حفاظتطرح، توساين آميز به نتايج موفقيت

ر دمعاونت توليدات گياهي قرار گرفت.  هايدر راس برنامه

برنامه ششم  21ماده  (الف)حال حاضر، بر اساس بند 

به توسعه کشور، يكي از اقدامات اساسي جهت حصول 

هاي اقتصاد مقاومتي در جهت اهداف بند هفتم سياست

در محصوالت  تامين امنيت غذايي، نيل به خود کفايي

وري آب و خاك کشاورزي، توسعه اساسي و ارتقاء بهره

 (.1922)ساعي آهن و همكاران، کشاورزي حفاظتي است 

 سايي و تحليل همه جانبهشنا ،هر اقدامي ازدر اين راستا قبل 

تواند راهگشاي ميآن  تاثير گذار بر سازو کارهاي

ريزان اين حوزه باشد. در اين راستا اران و برنامهگذسياست

پذيرش و توسعه کشاورزي حفاظتي به عنوان يك عامل 

 يهاي بسياري در سطوح فردي و نهادتغيير، نيازمند تالش

 (.8003گيلر و همكاران، دارد )
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نيازهاي مهم به منظور توسعه در سطح فردي، يكي از پيش

ر ديدگاه و نگرش کشاورزان و کشاورزي حفاظتي، تغيي

برداران نسبت به کشاورزي حفاظتي شناخته شده است بهره

مانع  ،(8010)(. هابز و گوارتس 8010فاروق و سايديك، )

بزرگ توسعه کشاورزي حفاظتي را متقاعد کردن کشاورزان 

(، 8018) همكارانداند. فريدريچ و بت به اين موضوع مينس

هاي روستايي را مانع بزرگي در هاي فرهنگي و سنتارزش

. آنها نمايندميحفاظتي معرفي  کشاورزيزمينه اجراي 

كي هاي کشاورزان يداشتند که تغيير ديدگاه و تجربه اعتقاد

ترين مراحلي است که به منظور اجراي کشاورزي از مشكل

در  ،(8002حفاظتي بايد انجام پذيرد. محبوبي و همكاران )

کشاورزي مطالعه خود که پيرامون عوامل مؤثر در پذيرش 

حفاظتي در بين کشاورزان استان گلستان انجام شد به اين 

زشي از سوي مسئولين و يجه رسيد که ارائه خدمات آمونت

هاي آموزشي شرکت کرده توسط کشاورزان، تعداد دوره

هاي در فرآيند نشر و پذيرش تكنولوژي نقش مهمي

(، در مطالعه خود در 8001حفاظت خاك دارند. بوکت )

کشور اتيوپي نشان داد که عوامل اقتصادي )مالكيت زمين، 

درآمد(، عوامل اجتماعي )سن و ميزان  و ميزان بعد خانوار

تحصيالت(، عوامل نهادي )توجه به مشارکت کشاورزان در 

ها و مربوطه، هماهنگي بين سازمان هايگيريتصميم

ها در  NGOها و و توجه به نقش انجمن نهادهاي ذيربط

ترغيب کشاورزان به کشاورزي حفاظتي(، از جمله عوامل 

پذيرش اقدامات حفاظتي خاك و مهمي هستند که بر ميزان 

 (.1939نوري و همكاران، مديريت منابع آب تاثير گذارند )

بيان نمودند اجراي  ،(8001قرباني و همكاران ) 

ي از ترويج-هاي حمايتي خاك با نگرشي اقتصاديسياست

و مداخله دولت  اعطاي يارانه طريق تامين نيازهاي مالي،

تواند نقش مؤثري در اجراي عمليات حفاظت خاك مي

(، در مطالعه پذيرش 8012رگاس و همكاران )داشته باشد. 

مديريت منابع آب و کشاورزي حفاظتي در کشور غنا اشاره 

کردند که متغيرهاي دسترسي نداشتن به منابع مالي، ريسك 

هاي سازماني، از يمتي باالي محصوالت و نبود حمايتق

ش کشاورزي حفاظتي در اي مؤثر بر عدم پذيرهجمله عامل

(، هنينگ و 8010كاران )مباشند. دونو و هاين کشور مي

، نيز در (8001و ريزگو و گومز ) (8003همكاران )

ي اقتصادي دولت را در هاتحقيقات خود تاثير سياست

. دگذار دانستنهاي خاکورزي حفاظتي تاثيرپذيرش شيوه

در مطالعه خود نشان دادند  (،8003تاتليديل و همكاران )

که باال بودن تماس با عاملين ترويجي، تحصيالت، مالكيت 

اراضي و دسترسي بيشتر به اطالعات، به درك بيشتر اهميت 

 شود.مي يات کشاورزي پايدار منجرعمل

، مسائلي از قبيل عدم (8011نكال و همكاران )

، انگيزشيهاي مناسب، رويكردهاي وجود زيرساخت

داري زمين را اجارهنهادهاي ناقص و بازارهاي اعتباري و 

ع گسترش پذيرش کشاورزي حفاظتي در به عنوان موان

هاي سياست ،(8019جنوب آفريقا معرفي نمودند. فائو )

هاي نهادي، تغيير طرز فكر کشاورزان دولت و حمايت

هاي مورد نياز براي کار با نسبت به خاکورزي، مهارت

ورزي حفاظتي، قابليت استفاده و در دسترس تجهيزات کشا

بودن ادوات مناسب را در پذيرش کشاورزي حفاظتي توسط 

(، طي 8010لدر و همكاران )کشاورزان معرفي نمودند. تير ف

اي به اين نتيجه رسيدند که پذيرش کشاورزي مطالعه

حفاظتي در ميان اعضاي جامعه روستايي و کشاورزي به 

شكست در توليد محصول، عدم  دليل ترس کشاورزان از

، عدم وجود بازار مناسب و قابل دسترس هاينهادهوجود 

-مناسب براي محصوالت و اطالعات دانش در مورد روش

اين موضوع نيازمند  هاي کشاورزي جايگزين، کم است.

ناسب و خدمات ترويج کارآمد تر منابع و نهاده هاي م

 باشد.مي

هاي محدوديت(، 8010پراتي و همكاران )اس

اجتماعي و اقتصادي مانند دسترسي محدود به سرمايه مالي 

هاي اعتباري، ناتواني در پذيرش خطرات، ترجيح و فرصت

دادن منافع کوتاه مدت، مالكيت زمين، فقدان ماشين و 

و فقدان دانش کشاورزي حفاظتي  ابزارهاي مكانيزه مناسب

 حفاظتي را از عوامل اصلي محدود کننده توسعه کشاورزي

ع کنند. در مجموطق مختلف آمريكاي التين معرفي ميدر منا

اي، به همراه فقدان دانش هاي منطقههاي ذهني و سنتقالب
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کشاورزي حفاظتي،  هايهاي نهادي، ماشينفني، حمايت

 هاينهادهدسترسي محدود به بازارهاي محصوالت، 

هاي نتيجه سياستف و اجراي بيکشاورزي عمومي و ضعي

هاي توسعه کشاورزي کشاورزي، از جمله محدوديت

حفاظتي در مقياس وسيع معرفي شدند )شيفر و همكاران، 

توان بيان رو مياين(. از 8000و همكاران،  ، درچسل8003

اي از عوامل شناختي، نگرشي، نهادي، مجموعهنمود که 

تواند به عنوان موانع توسعه ميو اقتصادي  سياستي

 معرفي شوند.کشاورزي حفاظتي 

ها و استان کرمانشاه با توجه به وجود پتانسيل

هاي اخير، به عنوان يكي هاي باالي خود طي سالظرفيت

هاي پيشرو در زمينه کشاورزي حفاظتي، همچنين استاناز 

ي در زمينه کشاورز الملليبين هايپايلوتبه عنوان يكي از 

 کاهش، هاي اخيرسال طي حفاظتي شناخته شده است.

 ،استان، تغييرات اقليمياين گي ساليانه در سطح دبارن

قه را در منطفراواني  فرسايش خاك و مسائل زيست محيطي

ا رسبب شده که لزوم تغيير شيوه کشت و کار در منطقه 

سازد. در اين راستا اقدامات مهم و آشكار ميبيش از پيش، 

استان صورت پذيرفته است و حدود سطح با اهميتي نيز در 

آبي و ديم اين  کشت هزار هكتار اراضي 301درصد از  90

از  ،استان تحت پوشش کشاورزي حفاظتي قرار گرفته است

جمله  ازبر اين امر،  گذارتاثيراين رو شناسايي سازو کارهاي 

تواند ضمن تسهيل اجراي اين طرح، مياهدافي است که 

پذيرش کشاورزي حفاظتي و فرهنگ سازي زمينه مناسب 

)لطيفي و همكاران،  امر را در منطقه فراهم آورد در اين

1930.) 

 

 هامواد و روش

اين تحقيق به لحاظ کوشش در جهت شناسايي 

سازوکارهاي مؤثر بر کشاورزي حفاظتي در راستاي 

هاي کاربردي نوع پژوهش ، ازمديريت بهينه آب کشاورزي

ق حاضر را حدود تحقي شود. جامعه آماريمحسوب مي

ر د ت آبي(، استان کرمانشاهکاران )کشگندم نفر از 8000

. (N= 2000) دهندمي تشكيل 1930-31سال زراعي 

اين دليل انجام پذيرفته انتخاب اين قشر از کشاورزان به 

کشت گندم آبي حدود يك چهارم اراضي زير است که 

و انجام  دهدميکشت در اين منطقه را به خود اختصاص 

تواند نقش مي ،وسيع ورزي حفاظتي در اين سطحکشا

عيين ت به منظور بسزايي در مديريت آب منطقه داشته باشد.

حجم نمونه از جامعه آماري ذکر شده، از جدول مورگان 

 (n=322) نفر 988حجم نمونه  ،بر اين اساس .استفاده شد

در اين تحقيق براي شد. ابزار مورد استفاده زدهتخمين 

به شناسايي ها و اطالعات مربوط گردآوري داده

اي مديريت آب سازوکارهاي کشاورزي حفاظتي در راست

گذار تاثيرسازو کار  20اي در بردارنده در منطقه، پرسشنامه

بود. سازوکارهاي منتخب در ابزار تحقيق با بر اين امر 

 نظره بنا ب. ندروش تحليل محتوا شناسايي شداستفاده از 

 هر فني"تحليل محتوا  ،(1923ودادهير ) و طباطباييقاضي 

ها هاي خاص پيامکه به کمك آن، ويژگي شودرا شامل مي

. "راردادقو عيني مورد شناسايي  يافته نظام طور بتوان بهرا 

نتخاب ابراي دستيابي به اين منظور، اولين گام تحقيق شامل 

منابع ن يافت منظور به واژه کليدهاي مرتبط با عنوان تحقيق

بود که در اين تحقيق دو واژه کليد کشاورزي  مناسب

حفاظتي و مديريت منابع آب مدنظر قرار گرفتند. بر اين 

ها در که تمامي آناثر با مضامين نامبرده شده  20اساس، 

پژوهشي معتبر داخلي و يا آي اس آي  -مجالت علمي 

 انتخاب شدند. چاپ شده بودند، 

، کمترين حجم (8001) بوندز و هالبنابر ديدگاه 

منبع است.  18تا  10بين  ،نمونه براي انجام تحليل محتوا

محدوده زماني اثرهاي چاپي منتخب در اين تحقيق همگي 

، انگليسي آثار زبان علمي بوده، 8000-8011هاي بين سال

شان نيز در زمينه ي موضوعيو فارسي بوده و محدوده

در مديريت منابع آب و کشاورزي حفاظتي بوده است. 

 دهشناسايي شبندي سازوکارهاي منظور دستهمرحله بعد، به

گذار بر کشاورزي سازو کار تاثير 10) از طريق تحليل محتوا

 ازحفاظتي بر اساس اطالعات مندرج در منابع تحقيق( 

به منظور پااليش  .روش کمي تحليل عاملي استفاده شد

 KMOشاخص از دو  در اين روش، هاي استخراجيعامل
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پس از حذف و اين رو،  از آزمون بارتلت استفاده شد. و

هاي استخراجي در عامل پااليش متغيرهاي وارد نشده

سازوکار باقي ماندند که در هشت  20 (،0/0)مقادير کمتر از 

سازوکارهاي حمايتي، آموزشي و ترويجي،  :دسته )عامل(

لي و محلي، سازي مها، فرهنگفراهم شدن زير ساخت

ريزي، عوامل نهادي، تحقيق و گذاري و برنامهسياست

و نظارت و ارزشيابي تقسيم شدند و در نهايت با  توسعه

 کم، کم، متوسط، زياد و قسمتي )خيليطيف ليكرت پنج

يابي منظور دستقرار گرفتند. به گيريزياد( مورد اندازه خيلي

اي ضريب آلف شده ازبه اطمينان از اعتبار پرسشنامه طراحي

اي منتخب هترتيبي بهره گرفته شد که فرآيند پااليش گويه

گذار بر کشاورزي منظور شناسايي سازوکارهاي تاثيربه

درصد  23/0حفاظتي در راستاي مديريت منابع آب، ضريب 

به دست آمد که نشان از مناسبت  Rافزار با استفاده از نرم

پرسشنامه مورداستفاده داشت. براي اطمينان بيشتر از روايي 

هاي منتخب، پرسشنامه به داوري و ظاهر و محتواي گويه

ن علمي و کارشناسائتارزيابي گروهي متشكل از اعضاي هي

رسيد و نكات  هاي مختلف منابع آب و خاكدر گرايش

موردنياز در آن گنجانده و نكات ابهام برانگيز اصالح و يا 

 ناي در رفته بكار آماري هايتكنيك و هاروشحذف شدند. 

 حرافان و ميانگين درصد، فراواني،: از عبارتند تحقيق نيز

 .معيار

 

 نتايج
 ای کشاورزانو حرفههای فردی ويژگي

ميانگين سني کشاورزان گندم کار استان کرمانشاه 

سال بوده است. تمامي  چهارسال با انحراف معيار  01

مرد بوده و به لحاظ سطح مورد آزمون، کشاورزان 

ي تحصيالت درصد( دارا 02تحصيالت، اکثريت آنها )

 مبيش از دو سوتر از آن( بودند. متوسطه )ديپلم و پايين

بيان نمودند که کشاورزي، به عنوان (، درصد 10کشاورزان )

شغل اول آنهاست. وضعيت مالكيت اراضي در بين اکثريت 

درصد(، به صورت ملكي بوده است. همچنين  11آنها )

ار هكت هشتميانگين اراضي تحت پوشش کشاورزان نيز 

 گزارش شد.

 

تحليل سازوکارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتي در 

 ديريت بهينه آب کشاورزیراستای م

هاي مربوط به منظور تشخيص مناسب بودن داده

گذار بر کشاورزي حفاظتي، از آزمون به سازوکارهاي تاثير

داري آزمون استفاده شد. معني KMOبارتلت و شاخص 

از  KMOو مقدار مناسب شاخص  33/0بارتلت در سطح 

املي عد نظر براي تحليل همبستگي و مناسبت متغيرهاي مور

هاي بندي عاملبه منظور دسته(. 1 جدولنمايد )حكايت مي

متناسب با سازوکارهاي استخراج شده از طريق مرور منابع، 

اج هاي استخرستفاده شد. عاملاز تحليل عاملي اکتشافي ا

سازوکار راهبردي را در برگرفته  20شده که به طور کلي 

درصد واريانس اند، همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و 

ارايه شده است. الزم به ذکر  8تجمعي به شرح در جدول 

و  هاي زيربناييمؤلفهاست با عنايت به شناخت مفهومي از 

هاي ديگر، هشت دن مقدار ويژه عاملبا توجه به پايين بو

 عامل مد نظر قرار گرفته است.

، عامل اول 8هاي حاصل از جدول بر اساس يافته

به  813/10عوامل حمايتي با مقدار ويژه يعني فراهم بودن 

باشد. بعد از درصد واريانس کل مي 2/12کننده تنهايي تبيين

، 189/2آن، عامل دوم )آموزش و ترويج( با مقدار ويژه 

نمايد که اين دو عامل واريانس کل را تبيين مي درصد 2/12

نمايند. واريانس کل را تبيين مي درصد 8/99در مجموع 

ها( و عامل چهارم )فراهم شدن زير ساختعامل سوم 

و  012/1)فرهنگ سازي ملي و محلي( با مقادير ويژه 

درصد واريانس کل را تبيين  10و  19به ترتيب  129/1

گذاري و برنامه ريزي با مقدار ويژه نمايند. سياستمي

، عامل پنجم شناخته شده به عنوان عوامل مؤثر بر 922/1

ت منابع آب شناخته شدند. کشاورزي حفاظتي و مديري

عوامل نهادي، تحقيق و توسعه و نظارت و ارزشيابي به 

عوامل ششم  091/2و  111/2، 219/0ترتيب با مقادير ويژه 

تا هشتم مؤثر بر کشاورزي حفاظتي بودند که به ترتيب 
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درصد واريانس کل را تحت تاثير خود  پنجو  پنج، هفت

ن ده توانايي تبييداشتند. در مجموع هشت عامل شناخته ش

باشند. وضعيت درصد از کل واريانس را دارا مي 22حدود 

قرارگيري متغيرها در عوامل با فرض واقع شدن متغيرهاي 

بعد از چرخش عامل ها به روش  0/0با بار عاملي بزرگتر از 

ارايه  9واريمكس و نامگذاري عامل ها به شرح در جدول 

 شده است.

کار تاثيرگذار در عوامل حمايتي، اولين سازو

اجراي کشاورزي حفاظتي در راستاي مديريت بهينه آب 

ان و همكار کاسم کشاورزي در استان کرمانشاه شناخته شد.

(، در تحقيق خود پيرامون شناسايي عوامل تاثيرگذار 8018)

بر کشاورزي حفاظتي، بيان نمودند که حمايت نهادي، 

ماني، منابع هاي سازهاي نوآورانه، همكاريگذاريسياست

فكري انگيزاننده و نظارت دولت براي ايجاد يك نظام 

کارآمد توسعه کشاورزي حفاظتي، امري جهاني است. 

(، در پژوهش خود به اين نتيجه 8001قرباني و همكاران )

هاي حمايتي خاك با نگرش رسيدند که اجراي سياست

ترويجي، از طريق تامين نيازهاي مالي، يارانه سبز -اقتصادي

تواند نقش مؤثري در اجراي عمليات و مداخله دولت، مي

بنا به اعتقاد لطيفي و همكاران  حفاظت از خاك داشته باشد.

(، فراهم کردن امكانات حمايتي از اين دست، به 1930)

خصوص در مورد کشاورزان خرده پا که اکثريت جامعه 

ي تواند تاثير بسياردهند، ميکشاورزي ايران را تشكيل مي

گرايش کشاورزان به سمت کشاورزي حفاظتي داشته  در

نيز نقش عوامل  (8012باشد. از طرفي برودر و گومز )

حمايتي را در ايجاد انگيزه کشاورزان نسبت به اجراي 

کشاورزي حفاظتي و تغيير الگوهاي کشت در منطقه مهم 

(، در بررسي توسعه کشاورزي 8010دانستند. لحمار )

ن نتيجه رسيد که دسترسي به ادوات حفاظتي در اروپا به اي

کشاورزي حفاظتي، وجود نظام نوآوري پويا در منطقه، 

دسترسي به دانش و آگاهي در مورد کشاورزي حفاظتي و 

 و هاي آموزشي، پژوهشي، ارتباطاتي، اعتباريارائه حمايت

زايي ستواند نقش بههاي مرتبط با اندازه مزرعه، ميسياست

ورزي حفاظتي در منطقه داشته در گسترش و پذيرش کشا

 باشد.

 و آزمون بارتلت به همراه سطح معني داري سازوكارهاي مؤثر بر كشاورزي حفاظتي KMOمقدار  -1جدول 

 در راستاي مديريت بهينه آب كشاورزي 
KMO سطح معني داري آزمون بارتلت آزمون بارتلت 

917/0 121/7199 00/0 

 
 عوامل مؤثر بر كشاورزي حفاظتي به ترتيب اولويت و پارامترهاي آماري آنها-2 جدول

 فراواني تجمعي درصد واريانس درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه هاعامل

 969/11 969/11 217/10 حمايتي
 117/99 126/11 929/1 آموزشي و ترويجي

 112/18 689/12 861/9 هافراهم شدن زير ساخت
 968/86 829/10 619/6 سازيرهنگف
 296/66 191/7 911/6 ريزيگذاري و برنامهسياست

 117/99 289/9 199/8 نهادي
 611/91 122/8 996/1 تحقيق و توسعه

 920/19 107/8 896/1 نظارت و ارزشيابي
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 ماتريس دوران يافتهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب به دست آمده از  -3 جدول
 بار عاملي متغيرها هاعامل

 
 

 حمايتي

 هاي اوليه اجراي کشاورزي حفاظتي جهت کاهش ريسكدر سال کارانگندمحمايت دولت از  -
 حمايت مالي و مالياتي دولت از سازندگان ادوات و ماشين آالت کشاورزي حفاظتي داخلي -
 هاي بانكي براي خريد ادوات و نهادهمنابع مالاز تسهيالت و  کارانگندمتسهيل برخورداري  -
 گسترش پوشش بيمه اي مناسب براي کشاورزي حفاظتي -
 اي فني در زمينه انطباق و تغيير تجهيزاتبه خدمات مشاوره کارانگندمدسترسي تسهيل  -

111/0 
102/0 
971/0 
916/0 
912/0 

 
 
 
 

 آموزش و ترويج

 کشاورزي حفاظتي و مديريت آب مصرفي براي کارشناسان و مروجان محليهاي آموزشي تخصصي برگزاري دوره -
 ها و مراکز آموزشي براي آموزش کشاورزي حفاظتيجلب همكاري دانشگاه -
 در خصوص هر يك از اصول کشاورزي حفاظتي کارانگندمشناسايي نيازهاي اطالعاتي  -
 ي مديريت آب مزرعهحفاظتي در زمينه د نياز کشاورزيهاي تخصصي مورارائه دانش و مشاوره -
 کارانگندمهاي ترويجي در راستاي تبيين ضرورت کشاورزي حفاظتي و مديريت آب در منطقه، بين دهي برنامهجهت -
 ي کشاورزي حفاظتي و مديريت آب مزرعهبالقوه جامعه کشاورزان در زمينه گيري از تجربه و نوآوريبهره -

928/0 
 
698/0 
668/0 
692/0 
881/0 
827/0 

 
فراهم شدن 

 هاساختزير

 سازي و توليد ماشين آالت کشاورزي حفاظتي متناسب با شرايط آبي مناطق کشوربومي -
 کارانگندمهاي ارتباطي و اطالعاتي جهت انتقال دانش کشاورزي حفاظتي به تقويت زير ساخت -
 حفاظتي مرتبط با منابع آب ايجاد و تقويت بازار عرضه ادوات و نهاده هاي کشاورزي -
 در اصالح و مديريت مصرف آب در اراضي زراعي و باغي کارانگندمهاي اوليه دولت با مشارکت گذاريسرمايه -

929/0 
616/0 
861/0 
889/0 

 
سازي فرهنگ

 ملي و محلي

 گذارانمحيطي کشاورزي حفاظتي توسط سياستدرك مزاياي اقتصادي، اجتماعي و زيست  -
 آشناسازي مديران، کارشناسان و مروجان با مفاهيم، اصول و مزاياي کشاورزي حفاظتي -
 با مفاهيم، اصول و مزاياي کوتاه مدت و بلند مدت کشاورزي حفاظتي کارانگندمآشناسازي  -
 و کارشناسان با مزاياي کشاورزي حفاظتي در مديريت بهينه آب مصرفي کارانگندمسازي آشنا -
 کشاورزان پيشرو جهت فرهنگ سازي کشاورزي حفاظتي در سطح محلي توجه به نقش -
 هاي کشاورزيها و دانشكدهگنجاندن واحدهاي درسي کشاورزي حفاظتي در هنرستان -

616/0 
610/0 
661/0 
879/0 
812/0 
819/0 

 
 

گذاري سياست
 ريزيبرنامهو 

 مديريت منابع آباي عملياتي براي توسعه کشاورزي حفاظتي و تدوين برنامه -
 هاي کشاورزي حفاظتيها و تدوين برنامهاز تجارب کشورهاي پيشرو در اتخاذ سياست گيريبهره -
 ها و تدوين برنامه هاي مرتبط با مديريت منابع آبگيري از نظرات کليه ذينفعان کشاورزي حفاظتي در اتخاذ سياستبهره -
 هاي توسعه کشاورزي حفاظتيها و طرحاعتباري مشخص براي اجراي برنامه تخصيص رديف بودجه -
 هايي در جهت تامين منابع انساني و تربيت کارشناس کشاورزي حفاظتياتخاذ سياست -
 توسعه کشاورزي حفاظتيغيرههاي فيزيكي، اطالعاتي، وهايي جهت تقويت زيرساختاتخاذ سياست -
 تشويقي، مالي و يارانه اي براي توسعه کشاورزي حفاظتيهاي حمايتي اتخاذ سياست -

981/0 
921/0 
691/0 

 
619/0 
871/0 
887/0 
888/0 

 
 
 

 نهادي

 هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با کشاورزي حفاظتيهاي سازمانهماهنگي بين برنامه -
 ها و نهادهاي بين المللي مرتبط با کشاورزي حفاظتيهمكاري با سازمان -
 و مساجد در توسعه کشاورزي حفاظتي هاگيري از ظرفيت شوراها، دهياريبهره -
 هاهاي کشاورزي حفاظتي در شهرستانهاي کشاورزان مانند انجمنايجاد و توسعه گروه -
 با کشاورزان غيرهسازماندهي و تقويت ارتباطات بين محققان، مروجان، سازندگان ادوات و  -
 شاورزي و منابع طبيعي با رويكرد حمايت از کشاورزي حفاظتي و مديريت منابع آببازنگري و اصالح قوانين بخش ک -

916/0 
919/0 
677/0 
668/0 
692/0 
888/0 

 
 
 

 تحقيق و توسعه

 هر منطقه از کشورشاورزي حفاظتي با توجه به شرايط ي کمند در زمينهانجام تحقيقات نظام -
 تحقيقات کشاورزي حفاظتي در مديريت آب مزرعهتدوين راهبردهايي براي عملياتي کردن نتايج  -
 افزايش تعامل نظام تحقيقات کشاورزي حفاظتي کشور با محققان بين المللي -
 مشارکت فعاالنه محققان علوم خاك، آب و ترويج در امر تحقيقات کشاورزي حفاظتي -
 منطقهاجراي تحقيقات درون مزرعه اي با همكاري کشاورزان جهت سازگاري با شرايط  -
 هاي تحقيقاتيهاي بازخوردي بين محققان با ساير ذينفعان جهت شناسايي اولويتتقويت حلقه -

696/0 
619/0 
696/0 
892/0 
861/0 
817/0 

 
نظارت و 
 ارزشيابي

 هاي کشاورزي حفاظتي در راستاي مديريت هر چه بهتر از منابع آبها و برنامهکنترل و نظارت بر حسن اجراي طرح -
 هاکنترل و نظارت کارشناسان بر اجراي صحيح اصول کشاورزي حفاظتي در استان -
 نظارت بر نحوه توليد و تامين ادوات و ماشين آالت کشاورزي حفاظتي در کشور -
 کشاورزي حفاظتي هاي اوليه اجرايا هر مزرعه بويژه در سالزارع جهت شناسايي عمليات سازگار بپايش مداوم م -
 هاي فني و مهندسي کشاورزي در امر نظارت بر حسن اجراي کشاورزي حفاظتيظرفيت نهادهاي بخش خصوصي مانند شرکتاستفاده از  -

919/0 
 
902/0 
672/0 
698/0 
681/0 

 

گذار بر کشاورزي حفاظتي، نقش تاثيرسازوکاردومين 

آموزش و ترويج کشاورزي بود. آموزش و ترويج، وظيفه 

مهمي در راستاي حفظ و اشاعه اطالعات حاصل از 

تحقيقات و کمك به سازگار کردن آن اطالعات در مناطق 

مختلف روستايي دارد. عالوه بر آن، انعكاس نياز کشاورزان 

هاي مناسب هيطه تحقيقات کشور و برگزاري دوربه ح

باشد. به عبارتي، موزشي، بر عهده ترويج کشاورزي ميآ
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-ايد بتواند از طريق برگزاري دورهنظام ترويج کشاورزي ب

برداري در هاي مختلف بهرههاي آموزشي مورد نياز، به نظام

هاي مختلف کشاورزي هاي مختلف پذيرش روشزمينه

نوين  هايو اشاعه شيوه ه يكپارچه روستاييحفاظتي توسع

لطيفي و همكاران، اشت و برداشت، کمك کند )دکاشت، 

1931.) 

 گذار درها، عامل سوم تاثيرتوجه به زيرساخت

-سازي و توليد ماشينزمينه کشاورزي حفاظتي بود. بومي

کشاورزي حفاظتي متناسب با شرايط آبي مناطق  هاي

هاي ارتباطي و اطالعاتي جهت کشور، تقويت زير ساخت

 دانش کشاورزي حفاظتي به کشاورزان، ايجاد وانتقال 

ي حفاظتي هاي کشاورزتقويت بازار عرضه ادوات و نهاده

هاي اوليه از جانب گذاريسرمايهو فراهم بودن فرصت 

صرف آب در اراضي مدولت در راستاي اصالح و مديريت 

-تواند تسهيلميزراعي و باغي، از جمله عواملي است که 

آب  مديريت منابعتي و حفاظت بهتر کننده کشاورزي حفاظ

 (.1930در کشاورزي باشد )لطيفي و همكاران، 

عامل چهارم تاثيرگذار در کشاورزي حفاظتي، 

بود. عنصري که  بردارانبهرهدر منطقه و بين  سازيفرهنگ

کشاورزان و کشاورزي باورعامل اصلي تضاد بين به عنوان 

فقدان دانش مطرح است.  در مناطق توسعه يافته جهان

تجربي در مورد کشاورزي حفاظتي و سازوکارهاي کسب 

 اين دانش، تغيير ذهنيت و ساختار فكري کشاورزان نسبت

هاي اطالع رساني و ورزي، گسترش نظامبه عمليات خاك

ي، از جمله ارتباط جمعي قوي در مناطق روستاي

مقاومت تواند در تغيير فرهنگ و راهكارهايي است که مي

کاسم و همكاران، گذار باشد )مردم و جامعه تاثيرعمومي 

(، توجه به 1931بنا به اعتقاد نقوي و همكاران ) (.8018

مقوله فرهنگ در جوامع روستايي از دو جنبه حائز اهميت 

باشد: نخست جايگاهي که فرهنگ در هويت بخشي و مي

کند و ديگري نقشي که موجوديت جامعه روستائي ايفا مي

را نمايد؛ چرفت جوامع به طور کلي ايفا ميفرهنگ در پيش

پذير و که عوامل ايجاد تحول در يك جامعه، ميزان انعطاف

باز بودن محيط فرهنگي آن جامعه است. عالوه بر آن، تجربه 

حداقل در بخش –توسعه در کشورهاي جهان سوم 

دهد که نقش فرهنگ بومي در روستاها نشان مي -روستايي

شده براي آن، نقش کليدي در موفقيت و راهبردهاي اتخاذ 

هاي توسعه اجرا شده در آن منطقه يا عدم موفقيت برنامه

 (.1921دارد )دشتي و همكاران، 

(، در 1931در اين رابطه صبور و همكاران )

هاي حفاظت خاك بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فعاليت

کاران شهرستان گرمسار، استفاده از کود سبز، در بين گندم

در تناوب با گندم، استفاده حبوبات شت گياهان خانواده کا

ورزي خاكمناسب از کود و سموم شيميايي، استفاده از 

هاي ترکيبي کودکار و بذر پاش در فرهنگ مرکب و دستگاه

کاران منطقه را گامي مؤثر در اجراي رايج کشاورزي گندم

ر عامل پنجم تاثيرگذار ب کشاورزي حفاظتي معرفي نمودند.

 ريزي بود. درگذاري و برنامهشاورزي حفاظتي، سياستک

ابز و همكاران ( و ه8011اين راستا گيلر و همكاران )

جه رسيدند که در سطح اي به اين نتي(، طي مطالعه8012)

 هاي مرتبط با توسعه پايدار و محيطاي، سياستملي و منطقه

ها و اعتبارات، توسعه زيست، دسترسي به تجهيزات، نهاده

و  دولتيو دسترسي به بازار، تعامل ميان ذينفعان بخش 

سي به دسترپا به منابع، خردهخصوصي، دسترسي کشاورزان 

مدت در تحقيقات و آموزش گذاري بلندسرمايهاطالعات، 

هاي درگير، از و هماهنگي بين سازمان زي حفاظتيکشاور

تاثيرگذار بر توسعه ها و ترتيبات نهادي جمله سياست

ها و ساير کشاورزي حفاظتي هستند. در اين زمينه دولت

قعيت و اختيارات مؤسسات غير دولتي عمومي بايد از مو

گيري از انواع اقدامات مؤثر مديريتي، خاص خود با بهره

 هنگسين وستفاده کنند )ا هامانند آنو  قانوني، اقتصادي

بر کشاورزي حفاظتي،  تاثيرگذارعامل ششم  (.8001زمين، 

هاي الزم هاي نهادي از طريق ارائه خدمات و مشوقحمايت

و  ريچفريددر اين رابطه به جوامع کشاورزي، است. 

(، معتقدند که 8018و کاسم و همكاران ) (8018همكاران )

توسعه کشاورزي حفاظتي در سطح وسيع، نيازمند 

دهندگان هاي نهادي پويا از توليدکنندگان و ارائهحمايت

هاي نوآورانه و گذاريخدمات زنجيره تامين، سياست



 237/  7231/ 2/ شماره  23نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

 

. در همين رابطه کاسم و داردتوانمند از جانب دولت 

(، با بررسي شواهد تجربي بسياري از 8011فريدريچ )

کشورها، به اين نتيجه رسيدند که توسعه کشاورزي 

حفاظتي، خواهان يك بخش نهادي و سياست پايدار است 

ها و خدمات مورد نياز براي کشاورزان را که بتواند مشوق

جهت پذيرش اصول کشاورزي حفاظتي و بهبود آنها در 

(، نيز 8001ترشيزي و اسالمي ) طول زمان فراهم آورد.

اي هتقويت مشارکت کشاورزان و مروجان، تقويت تشكل

روستايي و پررنگ شدن نقش شوراها در توسعه کشاورزي 

 استان خراسان مؤثر دانست.حفاظتي را در بين گندمكاران 

ينه ديگر در زم تاثيرگذارهاي تحقيق و توسعه، از جمله عامل

بع ديريت بهينه مناپذيرش کشاورزي حفاظتي در راستاي م

مند در زمينه باشد. انجام تحقيقات نظامآب و منطقه مي

کشاورزي حفاظتي با توجه به شرايط هر منطقه، تدوين 

کردن نتايج تحقيقات کشاورزي راهبردهايي براي عملياتي 

ت نظام حفاظتي در مديريت آب مزرعه، افزايش تعامال

اورزي، اجراي برداران کشتحقيقات کشاورزي با بهره

و تقويت  همكاري کشاورزاناي با تحقيقات درون مزرعه

هاي بازخوردي بين محققان و کشاورزان، از جمله حلقه

 هاي حفاظتيتواند در گسترش روشکه مي هستندعواملي 

 باشد. تاثيرگذاردر منطقه 

 تاثيرگذارنظارت و ارزشيابي، عامل هشتم و آخر 

کنترل و نظارت بر  کشاورزي حفاظتي بود. از طريقبر 

هاي کشاورزي حفاظتي در ها و برنامهحسن اجراي طرح

راستاي مديريت آب در مزرعه، تقويت کنترل و نظارت 

کارشناسان بر اجراي صحيح خاکورزي حفاظتي، نظارت بر 

نحوه توليد و تامين ادوات کشاورزي و پايش مداوم مزارع 

جهت انجام عمليات خاك ورزي حفاظتي، از جمله 

ورزي راهكارهايي است که در اجراي هر چه صحيح تر خاک

 است. تاثيرگذارحفاظتي 

 

 و نتيجه گيریبحث 

بر اساس نتايج اين پژوهش، بيشترين 

هاي مؤثر بر کشاورزي حفاظتي، عامل سازوکارهاي

ها و فراهم شدن زير ساخت حمايتي، آموزشي و ترويجي

در پيشرفت اهداف  %19و  %12، %13بودند که به ترتيب 

 استان کرمانشاه نقشکاران کشاورزي حفاظتي در بين گندم

 در بين سازيهايي از قبيل فرهنگداشتند. همچنين عامل

ي، ريزگذاري و برنامه، سياستان استان کرمانشاهکارگندم

فراهم کردن عوامل نهادي، تحقيق و توسعه و نظارت و 

درصد از تغييرات  92ارزشيابي، در مجموع حدود 

ود اثير خکشاورزي حفاظتي را در استان کرمانشاه تحت ت

هاي به دست آمده از داشتند. بر اين اساس مطابق يافته

و در راستاي پيشرفت کشاورزي حفاظتي در استان  تحقيق

 توان ارائه نمود:کرمانشاه، پيشنهادهاي زير را مي

تواند از طريق حمايت از کشاورزان، در زمينه دولت مي

ايجاد انگيزه جهت پذيرش کشاورزي حفاظتي و کاهش 

هاي اوليه احتمالي ناشي از کاهش محصول در سال ريسك

 شروع عمليات کشاورزي حفاظتي، تاثيرگذار باشد.

هاي بلند مدت از پرداخت يارانه و تخصيص وام

تواند در پيشرفت اجراي کشاورزي حفاظتي سوي دولت مي

 در منطقه تاثيرگذار باشد.

 زمينه ترويجي در-هاي آموزشيبرگزاري دوره

چگونگي اجراي کشاورزي حفاظتي و آشنايي کشاورزان 

اثير تواند تميکشاورزي حفاظتي، با مزاياي اجراي کار گندم

به سمت کشاورزي حفاظتي داشته  آنهامثبتي در گرايش 

 باشد.
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Abstract 

 
The purpose of this research was to analyze the mechanisms affecting 

conservation agriculture in order to optimize the management of agricultural 

water in irrigated wheat fields of Kermanshah province. A qualitative and 

quantitative research method was applied in order to identify the mechanisms 

affecting conservation agriculture. In the qualitative section, 45 influencing 

mechanisms were identified by using content analysis method. In the quantitative 

part, factor analysis was used and the identified mechanisms in the qualitative 

section were categorized. Target population of this research consisted of 2000 

wheat farmers in Kermanshah province, among whom 322 people were selected 

by simple random sampling method. The data were collected and analyzed by 

using a questionnaire, whose face and constant validity was evaluated by the 

faculty members and experts; and its validity was obtained as 0.89. The results of 

the analysis of the mechanisms led to the identification of eight effective factors 

in conservation agriculture and water resources management. The factors were 

supportive factors, educational and extension factors, provision of infrastructure, 

national and local culture, policy and planning, institutional factors, research and 

development, and monitoring and evaluation, respectively. These factors were 

able to explain about 84% of the variance of the total mechanisms of conservation 

agriculture for optimal agricultural water management. 
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