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  چکيده

  

هاي شيميايي و مصرف نامناسب منابع آبي، موجب ناپايداري کشاورزي در  رويه نهاده کاربرد بي

رو براي تحقق توليد پايدار  از اين. گرديده استمنطقه مرودشت استان فارس به عنوان قطب توليد گندم 

د يهاي شيميايي و آب به منظور تول اين محصول، طراحي الگوي ارتباطي متناسب براي مصرف بهينه نهاده

گيري از روش پيمايش  ن منظور، يک پژوهش ميداني با بهرهيبد. دار گندم در اين منطقه الزامي استيپا

آباد از توابع دهستان  گيري هدفمند سه روستاي خيرآباد، عزآباد و تاج ونهمقطعي انجام شد که با روش نم

جمعيت نمونه با فرمول كوكران تعيين شد و . محمدآباد شهرستان مرودشت، براي پژوهش انتخاب گرديد

استفاده گرديد " سه گوشه سازي"ها از  گردآوري دادهبراي . كار براي مطالعه مشخص شد گندم٩٠تعداد 

ي زوايا؛ به منظور بررسي سيماي كلي منطقه، مصاحبه عميق براي شناسايي مشاهدهل انجام که شام

هاي شيميايي براي دستيابي به  بوم و تعيين حد بهينه مصرف نهادهمختلف مسايل مرتبط با پايداري زيست

 د گندم وي توليداريت پاي وضعي بررسين روش برايش بود که از ايمايشاخص هاي پايداري، و پ

.  ارتباطات متناسب اقدام شودين الگوهايج آن به تدويل نتايعوامل موثر بر آن، استفاده شد تا با تحل

نظران تأييد گرديد و به  نفر از صاحب٤توسط ) پرسشنامه( اطالعات يروايي صوري ابزار جمع آور

همچنين . فاده شدک مطالعه راهنما در خارج از منطقه مورد مطالعه استيمنظور سنجش پايايي آن، از 

براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون كروسكال واليس، تحليل خوشه اي و تحليل همبستگي استفاده 

شود که  کار منطقه موجب ميهاي بارز سه گروه گندمهاي اين پژوهش نشان داد که تفاوت يافته. شد

رساني يکسان امکان پذير  ي و اطالعهاي شيميايي و آب با يک الگوي ارتباط ه به مصرف بهينه نهادهيتوص

 منطقه يلذا با طراحي سه الگوي ارتباطي و اطالع رساني، شرايط تحقق توليد پايدار گندم، برا. نباشد

  .  اند مرودشت ترسيم گرديد که اين الگوها در مقاله تشريح شده

  

  ايدار گندم، فارسرساني، کود و سموم شيمايي، آب، توليد پ  ارتباطات و اطالع:کليدي هاي واژه

  

  مقدمه
ها  المللي کنوني که علوم، فنون و فناوري در شرايط بين

با سرعت غيرقابل وصف در تمام ابعاد، سير تکامل خود را 
ترين اطالعات در جوامع در  ، دسترسي به تازهگذرانند مي

اهميت نشر اطالعات  ).۲۳(حال رشد، اهميت حياتي دارد 

گردد که اياالت متحده  مايان ميدر کشاورزي با اين مثال ن
 ميليون دالر براي نشر اطالعات ۴/۱آمريکا ساالنه بالغ بر 

فني و تحقق اهداف ترويجي در زمينه محيط زيست و 
کند  گذاري مي مديريت منابع طبيعي در کشاورزي سرمايه

 ، نكته كه كاركرد ترويج كشاورزي به اين با توجه.)۱۳(
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ق تغيير رفتار مخاطبان بر تسريع فرايند توسعه از طري
ترين ابزار ترويج  گري ارتباطي است لذا، مهم مبناي مداخله

ها، ايجاد انگيزه و ارائه اطالعات به  براي انتقال مهارت
مخاطبان، تدوين يک فرايند ارتباطي متناسب مخاطبان 

براي تدوين اين فرايند، ضرورت وجود اطالعات درباره  .است
و براي درک نيازهاي آنان و روابط کشاورزان، جستج

رو الزم  از اين). ۲۵(باشد  گري، ضروري مي هاي مداخله برنامه
است كه در طراحي نظام ارتباطي ترويج، برقراري ارتباط 
بين مخاطبان و ترويج از يک طرف و بين مخاطبان از طرف 

  ). ۱۳(ديگر، محور توجه قرار گيرد 
است كه به هايي  بطور كلي، ارتباط شامل كليه شيوه

 رو هر گونه از اين. گذارند كمك آن افراد بر يكديگر تاثير مي
كنند، داراي ظرفيت  حركت يا رويدادي كه افراد آن را درك 

   ).۱۰(است ارتباطي 
شناسي  رساني و ارتباطات از نظر واژه هرچند اطالع

شوند، ليكن كاركردهاي  مترادف و معادل در نظر گرفته مي
 يرساني فرايندي است كه ط طالع ا ر واقع،د. متفاوتي دارند

وظيفه از منبع مطلع يک آن اطالعات مورد نياز براي انجام 
طرفه منتقل مطلع به صورت يك به گيرندة غيرمطلع يا كم

اي  كه در يک نظام ارتباطي، رابطهدر حالي). ١٢(شود  مي
لذا، نظام . گردد دوطرفه بين فرستنده و مخاطب برقرار مي

وجود اين . رساني است تر از اطالع ي، نظامي جامعارتباط
تفاوت باعث شده است تا در بخش کشاورزي تحقيقات 

اي پيرامون تدوين فرايند ارتباط با کشاورزان انجام  گسترده
  . گيرد

رساني  هاي ترويجي بر نظام اطالعدر ايران، عمدة تالش
تناسب و  جاي تمركز بر تأکيد دارد و متوليان ترويج به
، شده با شرايط مخاطبان  همخواني محتواي اطالعات عرضه

 اين در .افزاري و فني معطوف مي شوند هاي سخت  جنبهبر
وري پايين   به داليلي نظير ميزان بهرهحالي است كه

رساني و تاخير در دسترسي به اطالعات، مواجهه با  اطالع
هاي اطالعات، نامناسب بودن  سيستميها پيچيدگي
رساني براي كاربران و متناسب نبودن   اطالعهاي فناوري

هاي بسيار باال براي  اطالعات با نيازهاي بومي منطقه، هزينه
هاي اطالعات، و تعدد اندازي سيستم ساخت، نصب و راه

رساني در تهيه و پردازش اطالعات، توجه  مراكز اطالع

ند ارتباطات و اطالعات در ترويج كشاورزي يهمزمان به فرا
اي كه  به گونه).  ٢١(باشد رساني ضروري مي ر اطالععالوه ب
 ارتباطي هاي شيوهتوانند با استفاده از بريزان  برنامه
 با مردم  و،نمودههاي توسعه را تعيين و تدوين  برنامه
 تا نيازها، طرز فكرها و ميزان دانش آنها را نمايندت رمشو

 اين ضرورت از آنجا). ٢٤(  بسنجنديشنسبت به مسائل خو
ريزي ارتباطات، بايد تسهيالت  شود که در برنامهناشي مي

محلي، فرهنگ و ساختار سياسي آنان و بيش از هر چيز، 
عالوه بر آن، ). ١٤(نيازهاي مردم محل در نظر گرفته شوند 

اي بوقوع  ها غالباً بين منبع و آن گيرنده انتقال ايده
 ).٢٠(پيوندد که شبيه، همانند و يا همگن باشند  مي

هاي  هاي فردي، و نوع منابع و كانالهمچنين، تفاوت
ها بايد در نظر گرفته شوند اطالعاتي نيز در دريافت پيام

مطالعات انجام شده نشان مي دهند که، شکل ارائه ). ١٨(
هاي فردي و نگرش کشاورزان نسبت به اطالعات، ويژگي

ت، دهندة آن و همچنين عقايد افراد بر نوع اطالعا منبع ارائه
گيري  که چگونه از آنها براي تصميمپذيرش آن و اين

 نتايج برخي از اين .)١٣(استفاده کنند، تاثيرگذار است 
  : مطالعات در زير ارائه شده است

 که افرادي كه مطالعه پيرامون سن افراد نشان مي دهد
باشند نسبت به افراد مسن آگاهي بيشتري  تر ميجوان

از ديدگاه فني دارند و يا محيطي  زيستپيرامون مسايل 
 از آگاهي آنانرود،    هرچه سطح تحصيالت آنان باالتر مي

 اقتصادي راجع به منابع طبيعي و ‐موضوعات اجتماعي 
 در همين راستا نصر. )١ (يابد ز افزايش مييمحيط زيست ن

هاي خود پيرامون نظام هاي استحصال آب  در پژوهش)١٩(
 اين نتيجه رسيده است توسط كشاورزان در كشور مصر به

 و مرتبه اجتماعي مديران مزارع باالتر كه هر چه تحصيالت
باشد، مديريت استفاده از منابع آب و خاك نيز بهتر خواهد 
بود، به طوري كه كشاورزاني كه سطح تحصيلي باالتري 
  دارند، به شكل كاراتري از منابع آب خويش استفاده

ر همين رابطه گزارش ولي در يک مطالعه ديگر د. کنند مي
شده است که هر چه درآمد باالتر باشد، سطح اجتماعي 

  .)٨ (ابدييارتقا مرود و مصرف آب نيز  باالتر مي
کشاورزاني دهد   انجام شده نشان ميمطالعاتهمچنين 

که با منابع عمومي اطالعات تعامل باالتري دارند بطور 
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ي يشتر بيلهاي دريافتي تما بكارگيري پيامداري براي  معني
گزارش شده  يک مطالعه ديگر در. دهندياز خود نشان م

است که مجالت زراعي، بيشترين منبع اطالعاتي مورد 
بوده و منابع ديگري نظير خدمات  كشاورزاناستفاده 

ترويجي براي حفاظت از خاک و مطالعه روزنامه ها در 
 توكر و ناپير. )۱۳ (مراتب دوم و سوم اهميت قرار داشته اند

اند که در  هاي خود به اين نتيجه رسيده در بررسي) ۲۵(
زمينه حفاظت از زيست بوم، همسايگان، دوستان، خانواده و 

هاي چهره ديگر کشاورزان از منابع مهم اطالعاتي و مالقات
ها و مجالت به عنوان  به چهره، مطالعه مقاالت روزنامه

. شوند هاي ارتباطي مهم كشاورزان محسوب ميکانال
محققان يونسکو نيز در يک بررسي دريافتند که نيازهاي 

توان فقط از طريق  ارتباطي کشورهاي جهان سوم را نمي
زيرا . هاي گروهي تامين کرد راديو و تلويزيون يا رسانه

رساني و ابالغ پيام  هاي ارتباط جمعي صرفاً به اطالع رسانه
ت كه ترکيب وسايل اين در حالي اس). ۱۴(پردازند  مي
ي، موثرترين وسيله براي ارتباطات بينا فردرتباط جمعي با ا

هاي جديد به مردم براي ترغيب آنها به پذيرش  رساندن ايده
  ). ۲۰(باشد  مي

از آن جا که اصلي ترين دليل ناپايداري كشاورزي 
بوم، مصرف بيش از حد ستيمنطقه مورد مطالعه از بعد ز

ها و علفهاي  اريهاي شيميايي براي كنترل آفات، بيم نهاده
و از طرف ) ۲،۶،۱۱،۱۵(باشد  هرز، و همچنين فرا آبياري مي

 حفاظت از ديگر، نظر به اهميت روزافزون نقش ارتباطات در
محيط زيست از طريق مصرف کمتر نهاده هاي شيميايي و 
همچنين مصرف صحيح آب، تبيين الگوي ارتباطي و 

آب در توليد رساني براي مصرف نهاده هاي شيميايي و  اطالع
هدف اصلي پژوهش حاضر براي  به عنوان پايدار گندم

منطقه مرودشت به عنوان قطب توليد گندم در استان فارس 
نظير؛  ويژه يدر همين راستا اهداف. در نظر گرفته شد) ٦(

 نهاده هاي مصرف بهينههاي ارتباطي براي تبيين روش
رد شيمايي و آب براي توليد پايدار گندم در منطقه مو

 مشارکت روستاييان با واکاوي مطالعه و چگونگي جلب
 يبرادانش آنان براي تحقق توسعه پايدار زيست بوم منطقه 

 . دين پژوهش مشخص گرديا

  ها مواد و روش
 "١ مقطعيپيمايش"روش تحقيق در اين پژوهش 

هاي توصيفي  از انواع پژوهشپيمايش مقطعي،. باشد مي
پايداري ها درباره  ري داده گردآو که از آن براي)۲۲( است

در يك منابع کمتر تجديد شونده آب، خاک و محيط زيست 
 كشاورزان گيري از جامعه مقطع از زمان از طريق نمونه

 بازنمايي بتوان براياز اين طريق استفاده گرديد تا  كارگندم
   ).۱۷( استفاده نمودکاران گندمتر  خصوصيات جمعيت وسيع

 ييايمي شيها مصرف پايدار نهادهبه منظور بررسي نحوه 
 سه روستاي گيري هدفمند  منابع آبي با روش نمونهو

 دهستان محمدآبادآباد از توابع  خيرآباد، عزآباد و تاج
 حاکميت .، براي پژوهش انتخاب گرديدشهرستان مرودشت

محوري مبتني بر كشاورزي، بروز بحران  اقتصاد تک
متوسط بارندگي و محيطي و كاهش قابل توجه ميزان  زيست

ترين داليل انتخاب دهستان  آب قابل استحصال از عمده
مذكور براي مطالعه از سه دهستان شهرستان مرودشت در 

ا استفاده از فرمول بدر مجموع . استان فارس بوده است
به عنوان  گندم کار بطور تصادفي ۹۰تعداد)۳( ٢کوکران
  .تعيين شدند ت نمونه نهايييجمع

 اطالعات جامع و همه جانبه نگر ازبراي گردآوري 
در اين راستا از .  استفاده شد3"سه گوشه سازي " تکنيک

 به منظور بررسي سيماي كلي منطقه و مشاهدهتکنيک 
ي مختلف مسايل مرتبط زوايامصاحبه عميق براي شناسايي 

هاي  بوم و تعيين حد بهينه مصرف نهادهستيبا پايداري ز
هاي پايداري استفاده  اخصشيميايي براي دستيابي به ش

مرور راهنما،  مطالعه پيشک يسپس با انجام . شد
 ،اهداف و الگوي نظري تحقيق و با توجه به ها نگاشته پيشينه

 به منظور  سؤاالت باز و بستهپژوهش شاملپرسشنامه 
 که شامل اطالعات پيرامون تدوين گرديدها  گردآوري داده

بوم  قتصادي، زيست ا‐ اجتماعي، فني‐هاي فرهنگيويژگي
-ها و علفمديريت زراعي، مديريت مبارزه با آفات، بيماري(

                                                                               
1. Cross Sectional 

 كشاورز منطقه مورد مطالعه با استفاده از 2000اندازه نمونه براي . 2
براي . هاي پيوسته استفاده شد جدول تخمين حجم نمونه كوكران براي داده

  .شودمراجعه  Bartlett, et al.( 2001)دسترسي به اطالعات بيشتر به 
3. Triangulation 
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هاي هرز، مديريت بقاياي گياهي، مديريت آب، و مديريت 
فردي، (و شيوه هاي ارتباطي و منابع اطالتي ) آموزشي

روايي . باشد مي) جمعي، سازماني، الكترونيك، و بومي
و شد رسي ن موضوعي برا پرسشنامه توسط متخصص١صوري

 مطالعه راهنماآن نيز با يك پايايي . گرفتمورد تأييد قرار 
 ٢كرونباخخارج از منطقه مورد مطالعه سنجيده شد و ضريب 

 ۸۷/۰ زاني مورد مطالعه به ميداريهاي پا شاخصبراي آلفا 
ها، اطالعات آنها  پس از تکميل پرسشنامه. بدست آمد

 SPSS version:11.5 کدگذاري شد و با نرم افزار آماري
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

د و مشاهده بافت روستايي منطقه مورد مطالعه، يدر بازد
الگوي . ترکيبي از ابنيه قديمي و جديد مشاهده گرديد

 فضايي ‐ها متمرکز و توزيع مکاني  گاهاستقرار سکونت
همچنين با توجه به ظرفيت کشاورزي . ها مجتمع بود خانه

تاييان از وضعيت اقتصادي نسبتاً مناسبي منطقه، روس
برخوردار بودند و وضعيت رفاهي و اشتغال مطلوبي داشتند، 

آالت  و کشاورزان منطقه مورد مطالعه از ادوات و ماشين
کشاورزي نظير تراکتور، کمباين، انواع دنباله بندها به ميزان 

همچنين، از نظر رفاه اجتماعي، اکثر . گيرند  مي زيادي بهره
ساکنان منطقه از امکاناتي نظير خودروي سواري، تلفن 

هاي  همراه، برق، تلفن ثابت، آب آشاميدني سالم و فناوري
عالوه بر . نوين همانند رايانه و گيرنده ماهواره برخوردارند

ها، امکانات فرهنگي، اجتماعي و مذهبي منطقه نيز در آن
درسه نوع خود قابل توجه است و داراي مسجد، حسينيه، م

در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، شرکت تعاوني 
توليد کشاورزي، شوراي اسالمي، باشگاه ورزشي و غيره 

گذاري دولت در احداث کانال  عالوه بر آن سرمايه. باشد مي
هاي کشاورزي منطقه رساني نيز موجب رونق فعاليتآب

  . گرديده است
وجود ارتباطات و شناسانه منطقه، نشانگر  بررسي جامعه

مناسبات فاميلي قوي بوده که در آن دايره تعامالت درون 
روستايي و برون روستايي حول محور تعلقات فاميلي 

کنند، تا حد  عالوه بر آن مردم منطقه تالش مي. باشد مي

                                                                               
1. Face validity 
2. Cronbachs alpha 

هاي هاي مختلف از جمله فعاليتامکان براي انجام فعاليت
  . گيرند ه کشاورزي نيز از نيروي کار خانوادگي بهر

رساني، راديو و تلويزيون،  نظر ارتباطات و اطالع از نقطه
گردد و  ترين منبع اطالعاتي ساکنان منطقه محسوب ميمهم

کنند تا با بهره گيري از خدمات  اکثر کشاورزان تالش مي
هاي انبوهي، اطالعات اجتماعي،  ارائه شده توسط اين رسانه

. د را کسب نماينداقتصادي، سياسي و فني مورد نياز خو
کنند به منظور ارتقاء  عالوه بر آن گندم کاران تالش مي

هاي  هاي فني خود، با مرکز خدمات و شرکتسطح فعاليت
تعاوني روستايي تعامل برقرار نموده و از آخرين وضعيت آب 

ها نظير کود و سموم شيميايي و  و هوا، نحوه توزيع نهاده
ت حايز اهميت آن که همچنين، از نکا. غيره آگاه گردند
اي نيز در ميان مردم منطقه  هاي ماهواره رايانه و گيرنده
توان از اين دو  به طوري که مي. اي را دارند جايگاه ويژه

رساني  د ارتباطات و اطالعي جديهافناوري به عنوان دروازه
اما رويکرد به اين نوع مظاهر نوين . در منطقه ياد نمود

ي ذکر شده، منجر شده است تا ها شهري از جمله فناوري
گويي،  ارتباطات بومي و مناسبات ديرينه قومي نظير قصه

باً به فراموشي سپرده يروبي تقر مراسم کلبروني و جوي
  . شوند

بررسي سيماي منطقه از نقطه نظر جغرافيايي، اقليمي و 
هاي نسبي  دهد که بدليل وجود مزيت کشاورزي نشان مي

 از خاک مرغوب کشاورزي و منطقه از جمله برخورداري
و )  کيلومتر فاصله۱۸(نزديکي به شهرستان مرودشت 

دسترسي مناسب به مرکز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي، 
منطقه از ظرفيت بالقوه مناسب كشاورزي براي بهبود و 

رغم با اين حال، علي. باشد يتوسعه پايدار، برخوردار م
 منطقه در معرض بومبرخورداري از اين نقاط قوت، زيست

رويه منابع آبي به  تهديد جدي  است زيرا استحصال بي
هاي حفر  همراه مديريت ناکارآمد فني و افزايش عمق چاه

شده در منطقه كه شوري آب را بدنبال داشته است، وضعيت 
) آماده باش(منابع آب زيرزميني منطقه را به حالت زرد 

هاي  يه از نهادهرو از سوي ديگر، استفاده بي. درآورده است
خيزي خاک، کاهش شيميايي باعث از بين رفتن حاصل

توليدات و آلودگي منابع آبي و نهايتاً ايجاد ناپايداري در 
نيز در ) ۶(دهقانپور . توليدات کشاورزي منطقه گرديده است
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  مطالعه ديگري در استان فارس به نتايج مشابه دست يافته
م شده در اين پژوهش هاي مرحله پيمايش انجا يافته. است

  ).۳ و۲جداول (باشد  نيز تائيد كننده اين امر مي
نتايج حاصل از اين مرحله از تحقيق، نياز به حفظ منابع 

هاي کمتر تجديد شونده نظير آب و خاک و ترويج فعاليت
  . پايدار کشاورزي را يادآور مي شود

هاي   تعيين شاخصيق براين تحقيدر مرحله دوم ا
طي يك . ق استفاده شديه از فن مصاحبه عمپايداري منطق

مصاحبه عميق با كارشناسان فني حفظ نباتات و 
مكانيزاسيون مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي حومه 

بوم منطقه عوامل تاثيرگذار بر پايداري زيست مرودشت، 
توصيه مراكز تحقيقاتي و همچنين از . مشخص گرديد

 كودها و سموم برچسب راهنماي الصاق شده بر ظروف

ن نهاده ها يشيميايي به منظور تعيين حد بهينه مصرف ا
  . استفاده شد

ها نشانگر آن است كه از نظر كارشناسان  نتايج مصاحبه
اي مواجه  بوم منطقه با مشكالت عديدهز، پايداري زيستين

رويه كود و سموم  ترين آنها مصرف بي است که عمده
زي، مديريت ناصحيح ور شيميايي، عمليات نامطلوب خاك

بقاياي گياهي، مديريت نامناسب زراعي و نبود دانش كافي 
  .   باشديپيرامون مسائل پايداري منطقه م

ج حاصل از مشاهده منطقه و انجام يبر اساس نتا
دار يي براي سنجش توليد پايق، شاخص هايمصاحبه عم

). ١جدول (گندم آبي منطقه مورد مطالعه تعريف شد 
زات شاخص هاي مذكور در راستاي توليد مجموع امتيا
ن شاخص ها در يات اييجز.  امتياز است١١٠پايدار گندم 

  .  نشان داده شده است١جدول 
  

  ∗ حد بهينه و نحوة امتيازدهي هر يك از شاخص هاي تاثيرگذار بر توليد پايدار گندم در منطقة مورد مطالعه- 1جدول 

هاي تاثيرگذار بر توليد شاخص
  دمپايدار گن

دنباله شاخص هاي تاثيرگذار بر   حد بهينه و نحوه امتيازدهي
  توليد پايدار گندم

  حد بهينه و نحوة امتيازدهي

هاي آموزشي   شركت در برنامه‐ ١
  ها  مصرف بهينه نهاده

  ١= شركت
  ٠=عدم شركت

كش   ميزان مصرف سم علف‐١٩
  گرانستار

   امتياز١=  گرم ٢٠‐٢٥
   امتياز٠= مصرف بيش از حد

كش   ميزان مصرف سم علف‐٢٠  ٠= ، عدم آيش١=گذاري آيش   گذاري زمين زراعي آيش ‐ ٢
  توفوردي

   امتياز١=  ليتر ٥/١‐ ٢
   امتياز٠= مصرف بيش ازحد 

 مصرف بذور با توجه به نوع ماشين ‐ ٣
بر حسب  (١٣٨٣بذركار براي سال 

kg(  

  )٠امتياز< ١٥٠، ١ امتياز ≥١٥٠(كمبينات 
، )٠امتياز< ٥٠، ١ امتياز ≥٥٠(بذركار
  )٠امتياز< ٣٠٠، ١ امتياز ≥٣٠٠(كودپاش

كش   ميزان مصرف سم علف‐٢١
  پوماسوپر

   امتياز١=  ليتر١ ‐٥/١
   امتياز٠= مصرف بيش از آن 

 ميزان مصرف بذور با توجه به نوع ‐ ٤
بر ( ١٣٨٤ماشين بذركار براي سال 

  )kgحسب 

  )٠امتياز< ١٥٠، ١ امتياز ≥١٥٠(كمبينات 
، )٠امتياز< ٥٠، ١از  امتي≥٥٠(بذركار
  )٠امتياز< ٣٠٠، ١ امتياز ≥٣٠٠(كودپاش

   امتياز١= سي   سي٣٠٠   ميزان مصرف سم دسيس‐٢٢
   امتياز٠= مصرف بيش از آن 

   امتياز١=  ليتر١‐٢/١   ميزان مصرف سم فنيتروتيون ‐٢٣  ١=، دولتي٠=آزاد  ) دولتي يا آزاد( شيوة تهيه بذر ‐ ٥
   امتياز٠= مصرف بيش از آن 

  ٢= انجام آزمون خاك    اقدام به آزمون خاك ‐ ٦
  ٠= انجام ندادن آزمون خاك

   امتياز١= يكبار  تعداد دفعات استفاده از سم تاپيك ‐٢٤
   امتياز٠= دفعات نادرست

= ، هر سه سال٣= ، هر دو سال٤= هر سال   توالي آزمون خاك ‐ ٧
  ١= ، هر چهار سال٢

 تعداد دفعات استفاده از سم ‐٢٥
  گرانستار

   امتياز١= يكبار
   امتياز٠= دفعات نادرست

 دفعات استفاده از گاوآهن نيمه ‐ ٨
  )  سانتيمتر٣٠ تا ٢٠(عميق 

  ١=  بار ٢ تا ١
  ٠= موارد ديگر

 تعداد دفعات استفاده از سم ‐٢٦
  توفوردي

   امتياز١= يكبار
   امتياز٠= دفعات نادرست

  ١=  بار ٤ تا ٢   دفعات استفاده از ديسك ‐ ٩
  ٠= رموارد ديگ

 تعداد دفعات استفاده از سم ‐٢٧
  پوماسوپر

   امتياز١= يكبار
   امتياز٠= دفعات نادرست

  ١=  بار ٢ تا ١   دفعات استفاده از لولر ‐١٠
  ٠= موارد ديگر

 تعداد دفعات استفاده از سم ‐٢٨
  دسيس 

   امتياز١= يك تا دو بار
   امتياز٠= بيش از دو بار

  ١=  بار ٣ تا ١  ها   دفعات استفاده از سمپاش‐١١
  ٠= موارد ديگر

 تعداد دفعات استفاده از سم ‐٢٩
  فنيتروتيون

   امتياز١= يك تا دو بار
   امتياز٠= بيش از دو بار



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ۱۹۴

 ١ادامه جدول 
هاي تاثيرگذار بر توليد شاخص

  پايدار گندم
دنباله شاخص هاي تاثيرگذار بر   حد بهينه و نحوه امتيازدهي

  توليد پايدار گندم
  وة امتيازدهيحد بهينه و نح

  ١=  بار ١   دفعات استفاده از كولتيواتور ‐١٢
  ٠= موارد ديگر

   امتياز٣= به محض مشاهده   زمان مناسب مبارزه با سن گندم‐٣٠
   امتياز١=اعالم مركز خدمات

   امتياز٢= هر دو
  ١=  بار ١   دفعات استفاده از كودكار ‐١٣

  ٠= موارد ديگر
ل  اطالع از وضعيت آب و هوايي قب‐٣١

  از روز سمپاشي
  ٠=، خير١=بلي

 دفعات استفاده از ساير ‐١٤
  آالت  ماشين

  ١=  بار ١
  ٠= موارد ديگر

 هماهنگي با همسايگان در هنگام ‐٣٢
  سمپاشي، 

  ٠=، خير١=بلي

ها و   روش مبارزه با آفات، بيماري‐١٥
  هاي هرز  علف

، ٢=، بيولوژيكي٢=، مكانيكي١= شيميايي
  ٣= تلفيقي

هاي الزم در   و احتياطها  مراقبت‐٣٣
  هنگام سمپاشي 

،بيشتر ٢=، به ندرت١= هيچ وقت
  ٤=،هميشه٣=اوقات

كش   ميزان مصرف سم علف‐١٦
  تاپيك

  ١=  ليتر ٧/٠ ‐ ١
  ٠=  ليتر١بيشتر از 

،زير ٣=،چراي دام٠=سوزاندن   مديريت بقاياي گياهي ‐٣٤
  ،١=آوري ،جمع٣=خاك بردن

  ١=نگهداري روي زمين
كودهاي  مديريت مصرف ‐١٧

  ∗∗ )kgبر حسب (شيميايي 
، ١٠٠، نيترات٢٥٠ ‐ ٥٠٠اوره(

، فسفات آمونيوم ٢٥٠‐ ٤٠٠سوپرفسفات
، كود ١٠٠، سولفات پتاسيم ٢٥٠‐٤٠٠

   امتياز١هر يك )  ليتر٤‐ ٥مايع
   امتياز٠= مصرف بيش از حد 

استفاده از كود ( مديريت زراعي ‐٣٥
سبز، كود آلي، تناوب زراعي، كشت 

چي، مبارزه عليه مخلوط، حشرات شكار
  )علفهاي هرز اطراف مزرعه

  ٠= ، خير١=بلي

 دفعات استفاده از كودهاي ‐١٨
  ∗∗شيميايي

، فسفات ١=، سوپرفسفات١= بار، نيترات٢‐ ٤=اوره(
هر )  ١=، كود مايع١= ، سولفات پتاسيم١= آمونيوم

   امتياز٠=  دفعات نادرست‐  امتياز١يك 

    

 مرودشت، کارشناسان مراکز تحقيقات و برچسب راهنماي الصاق شده بر روي  حومه خدمات جهاد كشاورزيج و تروي نظرات كارشناسان مركز :منبع ∗
  . هاي شيميايي ظروف نهاده

براي کشت ) اوره، سوپر فسفات، سولفات پتاسيم و کود مايع(که عمدتا چهار نوع کود رايج  به دليل اين١٧الزم به ذكر است كه براي متغيرهاي رديف   ∗∗
که حداکثر تعداد دفعات کودپاشي در طول دوره رشد  نيز به دليل اين١٨ و  براي متغيرهاي رديف ٤گندم مصرف مي شود، هر يك از امتيازات در ضريب 

  . اند  ضرب شده٦ مرتبه مي باشد، هر يك از امتيازات در ٦گندم 
  

 ين الگوهايبر اساس هدف کلي پژوهش که همانا تدو
دار گندم در منطقه مورد مطالعه يد پايولارتباطات متناسب ت

براي . ديکاران اقدام گرد گندميبند باشد، نسبت به گروهيم
واکاوي . استفاده شد ١اي اين منظور از شيوه واكاوي خوشه

ها،  آنيگردد که ط  اطالق ميييهاوهياي به ش خوشه
ها و يا عوامل خاص، بر اساس ميزان  بندي خصيصه گروه

ها از ز آنيسو و تفاوت و تماکيص از يکي خصاتقارن و نزدي
 ين واکاوي ايبه عبارت ديگر، ط. رديپذيگر، انجام مي ديسو
هايي که  گيرد که اغلب داده بندي به نحوي انجام مي گروه

شباهت بيشتري دارند در يک گروه متمرکز گرديده و از 
بدين . )۲۶ (گردند ها متمايز ميگر گروهيها در د ساير داده

                                                                               
1 . Cluster analysis 

ترتيب شرايط و موقعيت منطقه شناسايي شد، تا زمينه براي 
 يي مرحله نهايتعيين و تبيين گروه هاي مورد مطالعه برا

سپس عوامل کليدي بالقوه موثر بر . پژوهش، فراهم گردد
. ف شدندي آمده است تعر۱د پايدار گندم که در جدول يتول

  : دباشير مي متغير بوده که به شرح ز۱۵اين عوامل شامل 
هاي تجربه هاي تحصيل، سالسن، سال(ويژگي فردي 

كار كشاورزي، سطح زير كشت گندم آبي، ميزان زمين 
  ؛ )ملكي 

آالت  گيري از ماشين بهره( اقتصادي ‐ويژگي فني
كشاورزي، تعداد دفعات سمپاشي، ميزان مصرف كودهاي 

  و ) شيميايي و تعداد دفعات كودپاشي
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گيري از منابع  بهره(ي رسان ويژگي ارتباطات و اطالع
كارشناس ترويج، ريش (رساني فردي  ارتباطي و اطالع

سفيدان، همسايگان و خويشاوندان، مهندسان ناظر 
كشاورزي، كارشناسان شرکت هاي تعاوني روستايي، ساير 

و ) اينترنت(رايانه، شبکه جهاني (، الكترونيك )كشاورزان
ني، خوا قصه(و بومي ) سرويس پيام كوتاه(موبايل 

خواني، شعرخواني، فكاهيات، تئاتر محلي،  تعزيه
بازي، جشن محلي، طنز، رقص و آواز محلي،  شب خيمه

  ). موسيقي محلي
-Kهاي تحقيق، از روش با توجه به روش و نوع داده

mean  براي تبيين ميزان پايداري فعاليت. استفاده گرديد -
ها مشخص مي  هاي گندم کاران، بايد حد مطلوب گروه

اي انجام  يد، از آنجا که نتايج حاصل از واکاوي خوشهگرد
هاي  شده با سه گروه، نزديک به واقعيت و همسو با يافته

 ي بررسيحاصل از مرحله اول تحقيق بود، اين واکاوي برا
 قرار يبنددار گندم مبناي گروهيد پايعوامل موثر بر تول

  ).۲۶، ۹، ۵، ۴(گرفت
 نشان ۱ شكل در ين پژوهش مقطعي ايمراحل الگو
  . داده شده است

  
  نتايج 

  مشکالت پيش روي توليد پايدار گندم
دهد که اولين مشكل فراروي  نتايج پيمايش نشان مي

باشد  گندم کاران منطقه مورد مطالعه با آب مرتبط مي
مشکالت مرتبط با كود و سموم شيميايي در ). ۲جدول (

 نشان )۲(ساير مشکالت در جدول . مراتب بعدي قرار دارند
  . داده شده است

  
  * مشكالت عمده كشاورزي منطقه‐۲جدول 
  اولويت  درصد  فراواني  مشكالت

  ۱  ۱/۹۱  ۸۲  )شوري، كمبود و غيره(آب 
  ۲  ۷/۶۶  ۶۰  )كمبود، قيمت باال و غيره(كود 
  ۳  ۹/۵۸  ۵۳  )كمبود، مصرف زياد و غيره(سم 

شوري، كمبود، قطعات (زمين 
  )كوچك و پراكنده و غيره

۲۷  ۳۰  ۴  

  ۵  ۹/۱۸  ۱۷  )نوع، چگونگي تامين و غيره(بذر 
  ۶  ۲/۲  ۲  نيروي كار

پاسخگويان براي تعيين تعداد و نوع مشکالت پيش روي توليد . *
  .اند پايدار گندم محدوديتي نداشته

  
 نوع منابع آبي مورد استفاده كشاورزان منطقه ۳جدول 

دهد و گوياي آن  مورد مطالعه را براي كشت گندم نشان مي
هاي عميق، نيمه  گندم کاران از چاه%  ۷۰ست که بيش از ا

عميق و دستي براي تامين آب مورد نياز مزارع گندم خود 
  . گيرند بهره مي

  
 نوع منبع تامين آب آبياري گندم در منطقه مورد ‐ ۳جدول

  مطالعه
  چاه

  
  عميق

نيمه 
  عميق

  دستي
كانال 

  )سد(
  قنات

جمع 
  كل

  ٩٠  ١  ٢٥  ٢١  ٢٢  ٢١  فراواني
  ١٠٠  ١/١  ٨/٢٧  ٣/٢٣  ٤/٢٤  ٤/٢٣  درصد

  
   
  
  
  
  
  

  
  

   پژوهشي مراحل الگو-1 شكل

 يماي سيبررس
  منطقه

  )ق مشاهدهياز طر(
)1( 

هاي شناسايي شاخص
  بومپايداري زيست

  )قيمق مصاحبه عياز طر(
)2( 

هايتعيين شاخص
پايداري و عوامل موثر 
  بر توليد پايدار گندم

)3( 

بررسي وضعيت توليد پايدار 
گندم در منطقه مورد مطالعه 

  )شيمايق پياز طر(
)4( 

  

تعيين الگوهاي 
 ارتباطي مناسب

گروه
 گندم يبند
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 كمبود منابع آبي مورد نياز براي کشت گندم، عالوه بر
هاي رويه و حفر چاه  خود ناشي از استفاده بيشوري آب كه

گر يبرداري است، نيز از د عميق بيش از ظرفيت بهره
كميت ). ۴جدول (طقه مي باشد مشکالت توليد گندم در من

و كيفيت منابع آبي بر انتخاب نوع کشت نقش 
در حال حاضر، مشکالت آب در منطقه . اي دارد كننده تعيين

بر کيفيت خاك آن نيز موثر بوده و باعث ناممكن شدن 
اين . كشت محصوالتي نظير ذرت در اين منطقه شده است

ه از توان در حالي است كه منطقه مورد مطالعه در گذشت
مناسبي براي كشت انواع محصوالت استراتژيك گندم و 

  . ذرت برخوردار بوده است
  

ترين مشكالت مرتبط با آب مورد استفاده   عمده‐۴جدول 
  )n=82(كشاورزي 

  اولويت  درصد  فراواني  مشكالت
  ۱  ۹/۴۳  ۳۶  کمبود آب 
  ۲  ۳/۲۹  ۲۴  شوري آب

  ۳  ۰/۱۱  ۹  کمبود و شوري آب
  ۴  ۵/۸  ۷  تلخي آب

  ۵  ۳/۷  ۶  ساير

  ‐  ۱۰۰  ۸۲  مجموع

  
  واکاوي متغيرهاي تاثيرگذار بر توليد پايدار گندم 

بمنظور واکاوي متغيرهاي تاثيرگذار بر توليد پايدار 
گندم سه گروه گندم کاران مورد مطالعه، از آزمون تحليل 

 گونه که يافته همان.  استفاده شد1واريانس غير پارامتريک
دهد، ويژگي هاي فردي در سه گروه  نشان مي٥هاي جدول 
اين يافته ها نشان مي دهد که .  دارندي داريتفاوت معن

 سن، تجربه کشاورزي و سطح زير کشت يژگيمتوسط سه و
اين به اين معنا است که .  پايين تر است٢گندم در گروه 

 کمتري ي داراي سن و تجربه کشاورز٢گندم کاران گروه 
. ري نيز برخوردار مي باشندبوده و از اراضي زيرکشت کمت

 داراي ميانگين رتبه ٢هاي تحصيل، گروه  از نظر ساليول
  . گر مي باشدياي باالتري نسبت به دو گروه د

                                                                               
1.  Kruskal Wallis Test 

ن يافته هاي مندرج در جدول مذکور نشان مي يهمچن
 اقتصادي نيز در سه گروه يکسان ‐دهد، ويژگي هاي فني

ن ي از ماشيريباشند و از نظر دفعات سمپاشي و بهره گنمي
 نسبت به گروه ٢، متوسط رتبه ها در گروه يآالت کشاورز

اين يافته نشانگر مصرف بيشتر . شتر استي ب٣ و ١ يها
 يافته ها يول.  است٢سموم شيميايي در گندم کاران گروه 

 از نظر شاخص هايي نظير ميزان ١نشان مي دهند که گروه 
گر از يمصرف آب و کودهاي شيميايي نسبت به دو گروه د

  . ميانگين رتبه اي باالتري برخوردار مي باشد
 گندم کاران يديافته نشانگر آن است که رفتار تولين يا

 يتوان از راهکارهايباشد و نميمورد مطالعه متفاوت م
دار گندم بهره يد پاي تولي فنينه هاي بهبود زمي برايکساني
  .   نموديريگ

کاران مندرج دممرور ويژگي هاي ارتباطي و اطالعاتي گن
 نشان مي دهد که سطح بهره گيري گروه هاي ٥در جدول 

ز يکسان يسه گانه گندم کار از منابع ارتباطي و اطالعاتي ن
 ميانگين رتبه اي ٣به نحوي که، گندم کاران گروه . ستين

به بيان . گر داراستيپايين تري در مقايسه با دو گروه د
 کمتري از منابع ديگر، گندم کاران اين گروه به ميزان
افته ين يت اياهم. ارتباطي و اطالعاتي بهره گيري نموده اند

 ي توان از الگوهايدهد نميبدان جهت است که نشان م
د ي بهبود رفتار تولي برايکساني ي و اطالع رسانيارتباط

  .    دار گندم استفاده نموديپا

-اي شاخص ميانگين امتياز رتبه همچنين نتايج مقايسه
 براي منطقه ١که در جدول شماره (ليد پايدار گندم هاي تو

 ميزان که دهد ي، نشان م)مورد مطالعه تعريف گرديد
 سطح داري در  داراي تفاوت معنيها پايداري توليد در گروه

يافته هاي پژوهش نشان مي ). ۶جدول (  است٠٥/٠كمتر از 
ن متوسط رتبه اي و گروه يشتريدهد که گروه اول داراي ب

  . راي کمترين امتياز رتبه اي مي باشدسوم دا
بررسي منابع ارتباطي و اطالع رساني مورد استفاده گندم 

  کاران مورد مطالعه 

 توزيع فراواني منابع ارتباطي و اطالعاتي مورد ۷جدول 
طبق اين . کار را نشان مي دهداستفاده هر سه گروه گندم

کاران جدول، پرکاربردترين منبع فردي مورد استفاده گندم
عالوه بر آن يافته . هر سه گروه، کارشناسان ترويج بوده اند
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ها نشان مي دهند که فروشندگان کود و سموم دومين منبع 
اين در . ارتباطي و اطالعاتي کشاورزان گروه اول مي باشند

حالي است که کشاورزان ساير گروه ها به ميزان کمتري از 
ه يادآوري است که الزم ب. اين منبع بهره گيري مي نمايند

، گندم کاران گروه اول ۵مطابق يافته هاي مندرج در جدول 
در مقايسه با دو گروه ديگر، بيشترين ميزان مصرف سموم 

، ۷شيميايي را داشته اند که مقايسه آن با يافته هاي جدول 
نشان دهنده اين حقيقت است که منابع اطالعاتي و ارتباطي 

زيرا . ايداري توليد گندم دارندنقش بسزايي در تعيين رفتار پ
، گندم کاران اين گروه ارتباط ۷ و ۵طبق يافته هاي جداول 

بيشتري با فروشندگان کود و سموم شيميايي داشته و 
همچنين به ميزان بيشتري از کودهاي شيميايي استفاده 

هچنين يافته هاي اين جدول نشانگر آن است که، . نموده اند
  ات ساير کشاورزان براي هر سه اهميت توصيه ها و اطالع

  

  . گروه گندم کاران يکسان مي باشد
 در ۷مروري بر مقادير فراواني ارائه شده در جدول 

زمينه منابع ارتباطي بومي نشان دهنده آن است که ميزان 
بهره گيري گندم کاران از منابع ارتباطي و اطالعاتي بومي 

 در بخش اين يافته با مباحث مطرح شده. ضعيف مي باشد
نيز مطابقت ) بررسي جامعه شناسي منطقه(مواد و روش ها 

توان ، مي۷با توجه به فراواني هاي مندرج در جدول . دارد
چنين اظهار نمود که در هر سه گروه گندم کار، منابع 

ها و موسيقي اطالعات بومي نظير رقص و آوازها، جشن
اده براي محلي مي توانند از مهمترين منابع بومي مورد استف

نکته قابل توجه آن . برقراري ارتباط و انتقال اطالعات باشند
 به ميزان بيشتري از اين منابع ۱است که گندم کاران گروه 

 از ۳اين در حالي است که گندم کاران گروه . گيرندبهره مي
  . آنها کمتر بهره مي گيرند

  ندم کاران مورد مطالعه متغيرهاي تاثيرگذار بر توليد پايدار گندم توسط گ‐۵جدول 

  ١گروه   متغيرها  ويژگي
۴۰ =n 

  ٢گروه 
۱۹ =n  

  ٣گروه 
۳۱ =n  χ2 

سطح 
  داري معني

  ۰۰۰۱/۰  ٨٦/٦٩  ٠٨/٧٤  ۰۸/۱۳ ٣٥/٣٨  سن
  ٠٠٠١/٠  ٧١/٧١  ٢٨/٧٤  ٤/١٢  ٥١/٣٨  سال/ تجربه كشاورزي

  ٠٣٥/٠  ٧١/٦  ٩٠/٥٤  ٧٦/٣٩  ٠٦/٤٠  هكتار/ سطح زير کشت گندم
  ٠٠٠١/٠  ١٠/٤٨  ٥٥/١٩  ٧٤/٦٥  ٢٤/٥٤  هاي تحصيلسال

  ٠٢٢/٠  ٦٣/٧  ٥٨/٥٤  ٠٣/٤٥  ٨٠/٣٧  تعداد قطعات زمين
دي
فر

  

  ٠٣٩/٠  ٥٠/٦  ٥٨/٥٤  ٤/٤١  ٧٩/٣٧  هكتار/ ميزان زمين ملکي
  ٠٢٠/٠  ۷۳/۱۱ ١٩/۳۵ ۵۶/۴۱ ٠۶/۴۸  ليتر بر ثانيه/ ميزان آب مصرفي 

استفاده از اطالعات هواشناسي بارش در فصل 
  زراعي

۸۴/۴۲  ١٨/٤٤ ۴۰/۴۸ ٠٠٤/٠  ٥٢/١٢  

  ٠٠٠١/٠  ٩٨/٢٢  ٥٨/٣٦  ٥٣/٦٩  ۶۶/۳۶  آالت کشاورزي گيري از ماشين بهره
  ٠٦٤/٠  ٥١/٥  ٥٣/٤٦  ٧١/٥٤  ٢٤/٣٩  دفعات سمپاشي

  ٠٠١/٠  ٤٤/١٤  ٣٧/٣٢  ٧٩/٤٣  ٠٥/٥٥  كيلوگرم در هكتار/ مصرف کود شيميايي 

ي 
فن

‐ 
دي
صا
اقت

  

  ٠٠٩/٠  ٣٩/٩  ٢٧/٣٦  ١٦/٤٠  ٨٥/٥٣  دفعات کودپاشي

  ٠٠٢/٠  ٧٥/١٢  ٨٢/٣١  ٩٧/٤٨  ٠٠/٥٣  منابع ارتباطات فردي
تبا  ٠٤٥/٠  ٨٠/٥  ٥٧/٣٦  ٦٥/٤٩  ۵۳/۴۶  منابع ارتباطات الکترونيک

ار
 و 
طي تي
العا
اط

  ٠٤٣/٠  ٣٠/٦  ٢٧/٣٨  ٠٣/٤١  ٩٤/٥١  منابع ارتباطات بومي 
  

  اران منطقه مورد مطالعهدار گندم آبي در سه گروه گندم كيامتياز توليد پااي   مقايسه ميزان ميانگين رتبه‐۶جدول 
   ١گروه  ٢گروه  ٣گروه  χ2 داري سطح معني
  ميانگين ميزان امتياز توليد پايدار گندم  ۴۸/۵۶  ۳۶/۵۱  ۵۲/۴۷  ١٠/١٢  ٠٢٣/٠
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  رساني مورد استفاده گندم کاران منطقه مورد مطالعه  توزيع فراواني منابع ارتباطي و اطالع–۷جدول 
  ٣گروه   ٢گروه  ١گروه 

  يمنبع ارتباطي و اطالع رسان
  درصد از کل  فراواني  درصد از کل  فراواني  درصد از کل  فراواني

  ٦/٨٠  ٢٥  ۹/۷۸  ١٥ ۰/۸۵  ٣٤  کارشناس ترويج

  ٧/٣٨  ١٢  ٤/٦٨  ١٣  ٥/٦٧  ٢٧  ريش سفيدان
  ٢/٤٥  ١٤  ٢/٦٣  ١٢  ٠/٦٠  ٢٤  همسايگان و خويشاوندان

  ٥/٦  ٢  ٨/١٥  ٣  ٠/٥  ٢  مزارع نمايشي
  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  ٥/٢  ١  نهمزارع نمو

  ٣/٣٢  ١٠  ٣/٢٦  ٥  ٥/٢٢  ٩  مهندسين ناظر

  ٢/٣  ١  ٨/١٥  ٣  ٠/٢٠  ٨  کارشناس مرکز تعاون

  ٤/٤٨  ١٥  ٤/٦٨  ١٣  ٠/٧٠  ٢٨  ساير کشاورزان

دي
فر

 

  ٦/٢٢  ٧  ٦/٥٢  ١٠  ٥/٨٢  ٣٣  فروشندگان کود و سموم

  ٥/٦  ٢  ٨/١٥  ٣  ٥/٧  ٣  قصه خواني

  ١/١٦  ٥  ٥/١٠  ٢  ٥/٢٧  ١١  تعزيه خواني

  ٢/٣  ١  ٠/٠  ٠  ٥/١٧  ٧  شعرخواني

  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  ٥/٢  ١  فکاهيات

  ٥/٦  ۲  ٣/٥  ١  ٠/١٠  ٤  تئاتر محلي

  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  خيمه شب بازي

  ٧/٩  ٣  ٣/٢٦  ٥  ٥/٣٧  ١٥   محلييهاجشن

  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  ٠/٠  ٠  طنز

  ٩/١٢  ۴  ٨/٣٦  ٧  ٠/٥٠  ٢٠   محلييرقص و آوازها

مي
بو

 

  ١/١٦  ٥  ٥/١٠  ٢  ٠/٣٥  ١٤  موسيقي محلي

  ٢/٣  ١  ٣/٢٦  ٥  ٠/٢٥  ١٠  رايانه

  ٢/٣  ١  ١/٢١  ٤  ٠/١٥  ٦  اينترنت
ک
وني
کتر
ال

  ٣/٣٢  ١٠  ٤/٤٧  ٩  ٥/٥٢  ٢١  تلفن همراه 

    
 نشان مي دهد که از ميان ۷ن يافته هاي جدول يهمچن

منابع الکترونيک، پرکاربردترين منبع ارتباطي و اطالعاتي 
 اين منبع براي گندم کاران از. ن، تلفن همراه مي باشدينو

کسب اطالعات درباره قيمت و بازار فروش و رفع مسايل و 
ن جدول ي ايافته هاي. مشکالت فني توليد استفاده مي کنند

سه با دو گروه ي در مقا۳ دهد که گندم کاران گروه ينشان م
  . رندي گينترنت بهره ميانه و اي از رايزان کمتريگر به ميد

از پژوهش، نشانگر آن ن بخش ي ايافته هايدر مجموع 
 يدار گندم برايد پاي متناسب تولي الگويزياست که طرح ر

 ي سه گانه گندم کاران مورد مطالعه، در صورتيگروه ها
ان آنها در ي بارز موجود در مير است که تفاوت هايامکان پذ

د مورد ي باي و اطالع رساني از منابع اطالعاتيرينحوه بهره گ

گردد تا با لحاظ نمودن منابع رد و تالش يتوجه قرار گ
  .  دار گندم هموار گردديد پاي متناسب، راه بر توليارتباط

شاخص به منظور تعيين نوع و ميزان همبستگي بين 
و ميزان استفاده از سه نوع ) ۱جدول (توليد پايدار گندم 

منابع ارتباطي و اطالعاتي فردي، بومي و الکترونيک در بين 
ه، از آزمون همبستگي اسپيرمن گندم كاران مورد مطالع

نتايج حاكي است كه رابطة مثبت ). ۸جدول (استفاده شد 
به عبارت ديگر، با .  وجود دارد۰۱/۰داري در سطح  معني

هاي   کاران از هر يك از رسانهافزايش ميزان استفاده گندم
ارتباطي و اطالعاتي فردي، الكترونيك و بومي، ميزان 

  . يابد  منطقه افزايش ميپايداري كشت گندم آبي در
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 همبستگي شاخص توليد پايدار گندم با نوع منابع –۸جدول 
رساني مورد استفاده گندم کاران منطقه مورد  ارتباطي و اطالع

  مطالعه

 و اطالع ي در محاسبه ميزان بهره گيري گندم کاران از منابع ارتباط*
 بهره گيري از هر يک از آنها يک امتياز در نظر گرفته ي، به ازايرسان

ازها بدست آمده ين امتيازات هر گروه از مجموع ايشده است و جمع امت
  .   است

  
  بحث 

 به عنوان يک اصل مهم در توسعه، بايد بيشتر به ايجاد،
پرورش و يا ارتقاي آن دسته از عواملي از توسعه توجه 

تر و  تر، فناناپذيرتر، همگاني تر، دايمي داشت که گسترده
در بين اين عوامل کيفي ارتقاء بخشي، عنصر . مولدترند

دانايي و آگاهي، مردمي ترين و در عين حال بطور ذاتي 
ه اهميت و جايگا. شود ترين عوامل محسوب مي پايان ناپذير

اطالعات و دانش در فرايند توسعه، بويژه در فرايند توسعه 
 ۱۹۹۸‐۹۹پايدار تا به آن اندازه است که در نهايت از سال 

در گزارشهاي توسعه جهاني همواره به آن توجه شده است 
توان گفت مجموعه اقدامات  بر اين اساس مي). ۲۳(

رساني روستايي که در نهايت به ارتقاي   اطالع‐ارتباطي
انجامد، را  هاي شناختي ساکنان نواحي روستايي ميظرفيت

راهبردي اساسي دانست که آنان را در برقراري يک تعامل 
سازنده و پايدار با محيط پيرامون و شرايط همواره متغير 

لذا . اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ياري مي نمايد
 كه گزينش موثرترين نوع فعاليت ها وبا توجه به اين

رساني به اهداف، مخاطبان هدف،  هاي ارتباطي و اطالع رسانه
و وسايل ارتباطي موجود در منطقه جغرافيايي و فرهنگ 

رساني   اطالع‐، نظام ارتباطي)۱۶(محلي وابسته است 
ان براي نيل به ييهاي هر گروه از روستا متناسب با ويژگي

 ۹ل د پايدار گندم در منطقه مورد مطالعه در قالب جدويتول
  . آورده شده است
 انجام )١٣ (برگ و زيمرمان اي كه ليختن در مطالعه

ز دريافتند كه كاربران مختلف كشاورزي براي ياند ن داده

اين . منابع اطالعاتي مختلف اهميت يكساني قايل نيستند
وضعيت در بين سه گروه گندم کاران مورد بررسي با توجه 

مبناي يافته هاي بر . به متغيرهاي مدنظر نيز صادق است
، گندم کاران گروه اول، داراي )۹ و ۵جداول (پژوهش 
سال بودن، برخورداري از تجربه هايي نظير ميانويژگي

کشاورزي بيشتر، برخورداري از کمترين ميزان اراضي ملکي 
که اين گندم کاران، بيشترين با توجه به اين. باشند مي

 اختصاص دادهميزان مصرف آب و کود شيميايي را به خود 

رسد بهترين راهکار براي نيل به پايداري در اين اند، بنظر مي
با توجه به .  باشدبهبود جنبه هاي فني توليد گندمگروه، 
که اين گروه از گندم کاران، از اراضي کمتري اين

برخوردارند، مي بايست ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن حفظ 
وليد، بستر توليد سطح درآمد آنان از طريق افزايش کيفيت ت

 که يافتههمچنين با توجه به اين. پايدار گندم فراهم گردد

دهند، اين گروه از گندم کاران  هاي پژوهش حاضر نشان مي
رساني فردي   اطالع–به ميزان بيشتري از منابع ارتباطي 

ج و فروشندگان کود و سموم يژه کارشناسان ترويبو(
، جشن و ي محلير رقص و آوازهاينظ(و بومي ) ييايميش

از اين رو در طراحي الگوي . رنديگيبهره م) ي محليقيموس
گيري از  ارتباطي متناسب اين گروه از گندم کاران، بهره

. گردد توصيه مي" شبکه اجتماعي"و " استحکام"نظريه هاي 
تاکيد بر استفاده از نظريه استحکام بدان جهت است که بر 

بسزايي در ايجاد مبناي اين نظريه، منابع فردي نقش 
به عبارت ديگر، در اين . شناخت و تغيير در افراد دارند

نظريه اعتقاد بر اين است که افراد هرگز تحت تأثير مستقيم 
بلکه نظرات و عقايد اطرافيان . وسايل ارتباط جمعي نيستند

مانند دوستان و کساني که با آنها در ارتباط مي باشند، نظير 
عالوه بر آن ). ۷(ر بيشتري مي گذارد ها تاثيهمکاران، بر آن

بر مبناي نظريه شبکه اجتماعي؛ عالوه بر ارائه اطالعات به 
افراد و از جمله به روستاييان از طريق وسايل ارتباط جمعي، 

نيز بر ) که اين افراد جزيي از آن مي باشند(بافت اجتماعي 
اطالعات و از آن طريق بر تصميم هاي آنان تأثير تعيين 

به عبارت ديگر، مردمي که آگاه شده اند، با . ه اي داردکنند
توجه به الگوي تعامل و عاليق اجتماعي خود در نشر 

اين نظريه بر ). همان(اطالعات به ديگران تأثير مي گذارند 
 –بافت اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و پايگاه اجتماعي 

  داري سطح معني  ضريب همبستگي  منابع ارتباطي و اطالع رساني

  ۰۰۱/۰  ٣٦١/٠  فردي
  ۰۰۲/۰  ٣١٥/٠  بومي

  ۰۰۵/۰  ٢٨٨/٠  الكترونيك



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ۲۰۰

فرادي که اقتصادي افراد تأکيد دارد و اعتقاد بر آن دارد که ا
به لحاظ اجتماعي در موقعيت يکساني قرار دارند، طي 
برقراري ارتباطات فردي به تبادل اطالعات و دانش مورد نياز 

که گندم کاران از اين رو، با توجه به اين. خود مي پردازند
اين گروه از بسياري جهات داراي ويژگي هاي مشابه و 

انه هايي که همسان مي باشند، بنظر مي رسد بکارگيري رس
با خصوصيات فرهنگي و اجتماعي آن ها سازگارتر بوده و 
ضمناً بومي باشند، مي توانند در راستاي توليد پايدار گندم 

  .  موثرتر باشند
هايي نظير جوان گندم كاران گروه دوم، داراي ويژگي

بودن با تجربه كشاورزي كمتر، داشتن تحصيالت باالتر، 
 هکتار بوده و در عين ۱۰بيش از برخورداري از اراضي ملکي 

گيري از ماشين آالت  حال داراي بيشترين ميزان بهره
اند  کشاورزي و متوسط مصرف کودهاي شيميايي بوده

ل يهر چند وجود مزيت هايي نظير تحص). ۹ و ۵جداول (
تواند به رفتارهاي مديريتي  تر بودن مي تر و جوانکرده

يزتر منجر گردد، اما تر و از نظر طبيعي مسالمت آم مطلوب
واکاوي يافته ها حاکي از آن است که گندم كاران اين گروه 
د يدر مقايسه با گروه اول گرايش کمتري به پايداري تول

از اين رو به نظر مي رسد تدوين ). ۶جدول (گندم دارند 
تغيير نگرش اين گروه الگوهاي ارتباطي و اطالعاتي که به 

 منجر ، خاک، کود و سمومنسبت به استفاده از منابع آب
گردد، بهترين و مناسب ترين الگو براي نيل به توليد پايدار 

با توجه به اين که اين گروه . گندم توسط اين گروه مي باشد
از گندم كاران از نظر چهارمين جزء فراموش شده توسعه 
پايدار يعني فرهنگ و نگرش نسبت به محيط زيست ضعيف 

و اطالع رساني متناسب مي مي باشند، الگوي ارتباطي 
بايست با هدف ايجاد تغيير در نگرش آنان موجبات پايدار 

از آنجا که اين گندم كاران به ميزان . محوري را فراهم نمايد
ژه يبو(رساني الکترونيک  بيشتري از منابع ارتباطي و اطالع

رند، در طراحي يگيبهره م) ۷ و ۵جداول ) (نترنتيانه، ايرا
 برجسته" براي اين گروه مي بايست از نظريه الگوي ارتباطي

سازي، نقش وسايل  نظريه برجسته. بهره گيري شود" سازي
 ارتباطي را در انتقال و نشر اطالعات، همراه با نوعي برجسته

بخشي براي مخاطبان مي داند و تاثير آنها را  سازي يا اولويت
 بويژه در حوزه رفتار محدود مي کند و بطور عمده بر نقش

آنها در ايجاد شناخت، آگاهي و تغيير نگرش در آنان تأکيد 
ها مي توانند با  بنابراين، طبق اين نظريه، رسانه. مي کند

برجسته ساختن برخي موضوعات بر اطالعات مخاطبان تاثير 
ز توجه مي شود که يدر اين نظريه به اين موضوع ن. بگذارند

تعيين کنند وسايل ارتباط جمعي مي توانند براي مخاطبان 
، ولي بطور يقين نمي توانند براي »درباره چه بيانديشند«که 

در اين نظريه، . »چگونه بيانديشند«آنها تعيين کنند که 
مخاطب فعال است، اما مسئوليت جهت دهي به افکار 

اين نظريه بر انطباق ). ۷(عمومي را رسانه ها بر عهده دارند 
تباطاتي و اطالع رساني پيام ها با نيازهاي واقعي آموزشي، ار

  . مخاطبان تأکيد دارد
گندم كاران گروه سوم، داراي ويژگي هايي نظير سن و 

الت كمتر، برخورداري يتجربه كشاورزي بيشتر، سطح تحص
از اراضي ملکي بيشتر، کمترين ميزان مصرف آب و کودهاي 

 آالت کشاورزي گيري متوسط از ماشين شيميايي و بهره
هاي  با توجه به اين که بر مبناي يافته. مي باشند) ۵جدول (

پژوهش اين گروه از گندم كاران از نظر شاخص پايداري، در 
به نظر مي رسد . قرار دارند) ۶جدول (وضعيتي ناپايدار 

الگوي ارتباطي و اطالعاتي متناسب براي توليد پايدار گندم 
. باشد"  اعمال تغييرات اساسي اجتماعي"توسط اين گروه 

ل گرايش نادرست يهاي اين گروه از کشاورزان به دلفعاليت 
آنان نسبت به محيط زيست و منابع آب و خاک، موجب 
. افزايش مخاطرات تهديد کننده منابع آب و خاک مي شود

از اين رو، مي بايست تالش شود تا در يك اقدام اصالح 
طلبانه و اساسي و با جلب مشارکت افراد اين گروه از گندم 

 به ايجاد تغييرات اساسي در روند فعاليت هاي كاران نسبت
اد همراه با تجربه طوالني فعاليت در يسن ز. آنان اقدام شود

کشاورزي موجب مي شود که ايجاد تغييرات در شيوه رفتار 
و طرز عمل اين گروه از گندم كاران، به سختي امکان پذير 

 عاز اين رو مي بايست در تدوين الگوي ارتباطي و اطال. باشد
رساني متناسب اين گروه، دقت و حساسيت بيشتري مبذول 

ن الگو براي اين گندم كاران آن است که يمتناسب تر. گردد
تالش شود تا راهبردهاي توسعه مدار حاصل از اين الگوها 
دقيقاً از همان جايي شروع شود که گندم كاران در آن بسر 

ييرات در به عبارت ديگر، به نظر مي رسد ايجاد تغ. مي برند
صورتي با موفقيت توأم خواهد بود که رسانه ها و الگوهاي 
  ارتباطي و اطالعاتي مورد استفاده متناسب با شرايط محلي و 
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   متناسب ارتباطي و اطالع رساني براي سه گروه گندم كاران منطقه مورد مطالعهي طراحي الگوها‐۹جدول 

   ويژگي ها   گروه
راهبرد نيل 
 به پايداري

قابل نظريه 
  ۱استفاده

 اطالع ‐ هاي ارتباطي شيوه
رساني براي تحقق پايدار 

  محوري

اصول و معيارهاي الگوي 
ريزي در راستاي  برنامه

  دستيابي به پايداري
  ۲هاي مورد توصيه رسانه

كام
تح
اس

  

تأكيد بر نقش نهادهاي محلي 
  در انتقال اطالعات

  

هاي فني   تمرکز بر جنبه‐ 
  کشاورزي

گيري تلفيقي از   بهره‐ 
  بوميهاي فردي و  رسانه

ول
ا

  

 داراي كمترين ميزان ‐ 
  اراضي ملكي

 بيشترين ميزان آب ‐ 
  مصرفي

 بيشترين ميزان مصرف ‐ 
  كود شيميايي

 بهره گيري از  بيشترين‐ 
منابع ارتباطات و اطالع 

  رساني فردي
 بيشترين بهره گيري از ‐ 

منابع ارتباطات و اطالع 
  رساني بومي

زي
اور
كش

ي 
 فن
اي
ه ه
جنب

ود 
بهب

عي  
تما
 اج
كه
شب

  

تاكيد بر بافت و سلسله مراتب 
_ اجتماعي، پايگاه اجتماعي 
اقتصادي و عضويت در 

  هاي اجتماعي شبكه

اشتن  لزوم ملحوظ د‐ 
خصوصيات فرهنگي، اجتماعي

  جامعه
  گرايي   بومي‐ 

  فردي
  كارشناسان ترويج

رهبران افكار محلي و ساير 
 كشاورزان

فروشندگان كود و سموم 
 شيميايي
  بومي

 قصه گويي
  جشن هاي محلي
  آواز و موسيقي محلي

وم
د

  

ترين و كم   جوان‐ 
  ترين تجربه

  ترين  باسواد‐ 
 بيشترين ميزان بهره ‐ 

گيري از ماشين آالت 
  كشاورزي

  بيشترين ميزان سمپاشي‐ 
 بيشترين استفاده از منابع‐ 

ب،   اطالعاتي الكترونيك
ع آ
مناب

به 
ت 
سب
ن ن
رزا
شاو
ش ك

گر
ر ن
غيي
ت

ك،
خا

وم
سم

 و 
ود
 ک

  

زي
سا

ته 
جس
بر

  

توجه به نقش رسانه ها در ايجاد
  شناخت و آگاهي در افراد

انطباق پيام ها با نيازهاي 
ترويجي و _ واقعي آموزشي 

  اطالع رساني گندم كاران
بهره گيري تلفيقي از رسانه 
  هاي فردي و الکترونيکي

  فردي
  کارشناسان ترويج

رهبران افکار محلي و 
  کشاورزان
  كالكتروني

 )SMS(خدمات پيام كوتاه 
 شبکه جهاني اينترنت
  نامه الکترونيک

كام
تح
اس

  

تأكيد بر نقش نهادهاي محلي 
  در انتقال اطالعات

  

هاي فني   تأكيد بر جنبه‐ 
  کشاورزي

گيري تلفيقي از   بهره‐ 
  هاي فردي و بومي رسانه

عي
تما
 اج
كه
شب

  

تاكيد بر بافت و سلسله مراتب 
 ‐ اجتماعي، پايگاه اجتماعي 
اقتصادي و عضويت در 

  هاي اجتماعي شبكه

 لزوم ملحوظ داشتن ‐ 
خصوصيات فرهنگي، اجتماعي

  جامعه
  گرايي  بومي‐ 

وم
س

  

 مسن ترين و باتجربه ‐ 
  ترين

   كم سوادترين‐ 
 داراي بيشترين ميزان ‐ 

  اراضي ملكي
 كمترين ميزان آب ‐ 

  مصرفي
 كمترين ميزان بهره ‐ 

گيري از ماشين آالت 
  كشاورزي

  كمترين ميزان سمپاشي‐ 
 كمترين ميزان مصرف ‐ 

  مياييكود شي
 كمترين بهره گيري از ‐ 

  منابع فردي ارتباطات
 كمترين بهره گيري از ‐ 

 منابع الكترونيك ارتباطات
 كمترين بهره گيري از ‐ 

  منابع بومي ارتباطات

عي
تما
 اج
سي
سا
ت ا
يرا
تغي

ل 
عما
ا

  

ش
 نق
وي
الگ

  

فق، افراد نخبه تأثير الگوهاي مو
و رهبران افكار در انتشار و 

  انتقال اطالعات

بومي گرايي با استفاده از 
  نهادهاي محلي

با توجه به اينكه رسانه هاي
ارتباطي الكترونيك و بومي،

به گونه اي متمايز و 
برجسته مورد استفاده اين 

گروه از كشاورزان قرار 
نگرفته اند، بر مبناي شرايط
و ويژگي هاي أنان، بهره 
گيري از تلفيقي از رسانه 
هاي فردي و جمعي به 

 :ر توصيه مي گرددشرح زي
  فردي

  كارشناسان ترويج
  جمعي

     تلويزيون‐ 

هاي مورد مطالعه  در مرحله سوم پژوهش   انتخاب نوع رسانه قابل استفاده، بر مبناي فراواني بكارگيري رسانه توسط كشاورزان هر يك از گروه
  .  مي باشد) ۷جدول (
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  تواي اطالعات مورد نياز و نوع رسانه مناسب ارتباطي هر يک از سه گروه گندم كاران منطقه مورد مطالعه مح‐ ۱۰جدول 
   براي توليد پايدار گندم در منطقه

  گروه کشاورزان
  محتواي اطالعات  ۱نوع رسانه

۱  ۲  ۳  
      *  آيش گذاري اراضي زراعي براي مدت حداقل يک فصل زراعي  کارشناسان ترويج 

ــران ــي و رهب  افکــار محل
  ساير کشاورزان 

رعايت تناوب زراعي گندم و كلزا براي مقابله با گسترش بيماري قارچي پاخوره در اراضي 
  زير کشت گندم

*      

  نامه الکترونيک 
 سانتيمتر به منظور به زير ۳۰استفاده از گاوآهن هاي نيمه عميق با حداکثر عمق شخم 

   بردن آفات و علف هاي هرزخاک بردن بقاياي گياهي و نحوه از بين
  *    

  نامه الکترونيک
 ۴ الي ۲استفاده از ديسک براي خرد کردن کلوخه ها پس از انجام عمليات شخم به تعداد 

  مرتبه 
  *    

    *     مرتبه۲ تا ۱استفاده از لولر براي مسطح کردن زمين زراعي به تعداد   نامه الکترونيک

  نامه الکترونيک
 و ۲۵۰: ، خطي کار۱۵۰: دستگاه کمبينات( با نوع ماشين بذرکار مصرف ميزان بذر متناسب

  ) کيلوگرم در هکتار۳۰۰: کودپاش
  *    

  خدمات پيام کوتاه 
توصيه به کشت با تأخير گندم در منطقه و يا استفاده از ارقام ديررس براي جلوگيري از 

  مقارن شدن مرحله خوشه دهي با زمان هجوم آفت سن 
  *    

    *    تهيه بذر ضدعفوني و بوجاري شده از مراکز معتبر  اه خدمات پيام کوت
      *  توصيه به استفاده از بذور مقاوم به خشکي، کم آبي و شوري خاک  قصه گويي

ــرويج و   ــان تـ کارشناسـ
  برنامه هاي تلويزيوني

توصيه به انجام آزمون ساالنه خاک، قبل از تهيه بستر کشت بمنظور تعيين حد بهينه 
  يايي متناسب با نياز زمين زراعيمصرف کودهاي شيم

*    *  

فروشندگان کود و سموم    
  شيميايي

توصيه به استفاده از دستگاه کودپاش بمنظور توزيع کود در ناحيه قابل دسترس ريشه هاي 
  )يک بار(گندم 

*      

قصه گويي و کارشاسـان     
  ترويجي

  *    *  هرزتوصيه به استفاده از کودهاي حيواني پوسيده و عاري از بذور علف هاي 

کارشناسان ترويج و قصه    
  گويي

  *    *  ترغيب به مشارکت در طرح هاي تجهيز و نوسازي اراضي و زهکشي زيرزميني

      *  ترغيب به تخصيص بهينه آب و کاهش تلفات آب   آواز و موسيقي محلي
      *  ب و خاک توصيه به کنترل کيفيت آب با کمک آزمايش آب توسط      آزمايشگاه هاي آ  کارشناسان ترويج 

  خدمات پيام کوتاه 
 برگي شدن ۴ تا ۳توصيه به مبارزه مکانيکي عليه علف هاي هرز مزرعه با کولتيواتور هنگام 

  )هنگام پنجه زني ريشه(گياه گندم 
  *    

  نامه الکترونيک 
توصيه به رعايت مقدار، زمان و نحوه صحيح مصرف سموم علف کش و آفت کش با كمك 

  عه برچسب ظروف سمومکارشناسان و مطال
  *    

    *    توصيه به خودداري از مصرف سموم شيميايي تاريخ گذشته   نامه الکترونيک 
    *    هنگام بروز آفت و بيماري در بخشي از مزرعه ) ايلکه(اقدام به سمپاشي مقطعي   نامه الکترونيک 

  خدمات پيام کوتاه 
ه سمپاش هاي بوم دار تراکتور، اطمينان از کاليبراسيون دقيق و صحيح سمپاش ها بويژ

  )علف کش يا آفت کش(متناسب با هدف سمپاشي 
  *    

  نامه الکترونيک
توصيه به پوشيدن لباس کار به همراه دستکش، عينک و ماسک مخصوص و تعويض آنها 

  پس از سمپاشي
  *    

  نامه الکترونيک
اي صاف، آرام و كسب اطالع از وضعيت آب و هوا قبل از روز سمپاشي و اجراي آن در هو

  )براي جلوگيري از نابودي حشرات مفيد(خنک؛ هنگام صبح زود يا غروب آفتاب 
  *    

    *    توصيه به لزوم هماهنگي با مزراع همسايه هنگام سمپاشي  خدمات پيام کوتاه 
    *    دفن ظروف مخصوص سموم پس از سمپاشي  نامه الکترونيک

    *    ه درون آب هاي جاري، حوضچه يا استخرجلوگيري از ورود سموم ب  خدمات پيام کوتاه 
    *    شستشو و خشک کردن دستگاه ها و مخازن سمپاشي با آب تميز پس از اتمام سمپاشي  نامه الکترونيک



 ۲۰۳  . . . بررسي و تدوين الگوهاي ارتباطات متناسب توليد پايدار گندم : شاه ولي و همكاران  

ها و مقتضيات منطقه اي آنان و همسو با خواست
هاي  از اين رو با توجه به شرايط و ويژگي. نيازهاي آنان باشد

هاي يري تلفيقي از دو نوع رسانهاين گندم كاران، بکارگ
فردي و جمعي براي ايجاد تغييرات اجتماعي و نيل به 

نکته قابل توجه آن است که . پايداري مناسب تر مي باشد
بمنظور طراحي الگوي ارتباطي متناسب براي اين گروه، مي 

الگوي "و " شبکه اجتماعي"، "استحکام"بايد از نظريه هاي 
مفهوم الگوي نقش چنين استنباط از . استفاده شود" نقش

مي شود که چنانچه يک شخص با افرادي که الگوي موفقي 
از فعاليت هاي کارآفريني در زندگي اجتماعي، اقتصادي 
خود داشته اند و مي توانند تاثير بسزايي در ايجاد انگيزه و 
تصميم وي براي کارآفرين شدن داشته باشند، همنشيني، 

اين نيروي انگيزشي مي تواند .  کندرفاقت و حشر و نشر پيدا
نيل به تفکر کارآفريني در او را بواسطه اين آشنايي و حسن 

بنابراين . همنشيني با چنين اشخاص موفقي، فراهم نمايد
وجود يک الگوي نقش يا الگوهاي نقش متعدد در شعاع 
فعاليت، سکونت و تعامل افراد با محيط پيرامون، عامل بسيار 

و ترغيب آنان به تغيير طرز تفکر و رفتار مهمي در تشويق 
بر مبناي اين نظريه مي توان با بهره گيري از ). ۷(مي باشد 

الگوهاي موفق و افراد خبره نسبت به برقراري ارتباط و 
  . انتقال اطالعات براي اين گندم كاران اقدام نمود

بر اساس نتايج فوق، الگوهاي ارتباطات متناسب با توليد 
 طراحي و تنظيم ۹م براي سه گروه، در جدول پايدار گند

هاي هر يک از گروه در اين جدول با توجه به ويژگي. گرديد
ها، راهبرد نيل به پايداري، نظريه قابل استفاده، شيوه هاي 
ارتباطي، اصول و معيارهاي الگوي برنامه ريزي در راستاي 
اي دستيابي به پايداري و باالخره رسانه هايي که مي توان بر

کاران هر گروه بکار گرفت، ارائه شده ايجاد ارتباطات با گندم
  .است

، محتواي اطالعاتي متناسب ۹بر اساس نتايج جدول 
ازهاي هر يک از سه گروه گندم كاران در ذيل بطور ين

سازد براي  خاطر نشان مي. مختصر پيشنهاد شده است
 با دستيابي به توليد پايدار گندم، محتواي اطالعاتي مزبور

هاي ارتباطي، اصول و معيارهاي  ها، شيوه توجه به نظريه
هاي مورد تاکيد هر الگو تنظيم  ريزي و رسانه الگوي برنامه
  .شده است

  شنهاديری و پيجه گينت
کاران با توجه به يافته هاي پژوهش، از آنجا که گندم

هاي فردي، فني، اقتصادي و اجتماعي متفاوتي  داراي ويژگي
 يکساني را الگوي ارتباطيور يقين نمي توان مي باشند، بط

بدون .  برگزيدنهاي آنابراي جلب مشارکت و بهبود فعاليت
کاران موجب مي هاي بارز در ميان گندم شک وجود تفاوت

 قابل توصيه، براي گروهي از آنان الگويشود که کارايي يک 
همچنين وجود . گروه ها نامناسب باشدديگرمناسب و براي 

 مي شود که نتوان  باعثکاراناي اساسي بين گندمه تفاوت
نظر مي ه از اين رو ب. آنها را در يک گروه واحد، متمرکز نمود

رسد، ارائه الگوي ارتباطي و اطالع رساني متناسب هر یک 
های سه گانه در اين پژوهش، کارآتر و در عين حال از گروه

ر و ناپير هاي مطالعه توکاين وضعيت با يافته. عملي تر باشد
ترين منابع اطالعاتي کشاورزان، و  دهد عمدهکه نشان مي

فروشندگان سموم و کودهاي شيميايي در مورد نحوة 
در . مصرف سموم شيميايي متفاوت است، مطابقت دارد

مطالعه توکر و ناپير مهمترين منابع اطالعاتي کشاورزان 
اي فرد کشاورز و  مشاهدات مستقيم مزرعه: عبارتند از

ها، و  کش مصرف آفتراهنماي هاي حاوي  برچسبالعه مط
در مورد فروشندگان سموم و کودهاي شيميايي، خدمات 

خبرنامه ها، روزنامه ها، مشاوران خصوصي و نهايتاً ترويجي، 
در حالي كه آنان در مطالعه اي ديگر، . انجمن هاي زارعان

همسايگان، دوستان، خانواده و ديگر کشاورزان را از منابع 
مهم اطالعاتي براي حفظ محيط زيست معرفي مي نمايند  

)۲۵ .(  
ها نشان داد سن، سطح تحصيالت و همچنين، يافته

تجربه کشاورزان در استفاده از منابع ارتباطي و اطالعاتي 
اين امر حاکي از تاثير تفاوت هاي . مختلف تاثيرگذار است

ل فردي در دريافت پيام ها بوده که بر همين اساس انتقا
اطالعات بين منبع و گيرنده اي بوقوع مي پيوندد که شبيه، 

از اين رو در حالي که برخي ). ۲۰(همانند و يا همگن باشند 
خاصي مي توانند  از افراد با برقراري ارتباط با منابع اطالعاتي

مقدار بيشتري از اطالعات را درک کنند، گروهي ديگر با 
). ۱۸(نه خواهند بود اطالعات دريافتي از همان منابع بيگا

توجه به اين نکته که کشاورزان اهميت يکساني براي منابع 
اطالعاتي مختلف قايل نيستند توجه به اين تفاوت ها در 
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رساني متناسب اهميت   ارتباطات و اطالعطراحي الگوهاي
تعدادي از مطالعات در اين راستا به اين نتيجه . شاياني دارد

رزاني که تعامل بيشتري با اند که کشاو نیز دست يافته
داري عالقه  منابع اطالعاتي عمومي دارند، بطور معني

هاي معرفي شده توسط  بيشتري براي استفاده از فعاليت
در مطالعه يک حوزه آبخيز . را دارا مي باشندنوع منابع اين 

نشان داده شده است که مجالت زراعي، بيشترين منبع 
 نظير و منابع سازماني اند اطالعاتي مورد استفاده بوده

 دوم و رتبه حفاظت از خاک در برايخدمات ترويجي 
ها در رتبه سوم اهميت قرار داشته اند و توليد  روزنامه

کنندگان و اتحاديه توليد کنندگان در پايين ترين رتبه 
  ) .۱۳(اهميت بوده اند 

توصيه مي شود در طراحي برنامه هاي بهبود از اين رو 
ابنده کشاورزي، بر ويژگي هاي مخاطبان، دهنده و توسعه ي

در طراحي الگوهاي ارتباطي و اطالع رساني متناسب تاکيد 
نهايتاً انجام مطالعات تکميلي بمنظور افزايش شناخت . گردد

از ظرفيت ها و توانمندي هاي کشاورزان به كمك الگوهاي 
ارتباطي و اطالع رساني در راستاي تحقق کشاورزي پايدار 

لذا به نظر مي رسد كه با تغيير شرايط . گرددتوصيه مي 
فردي، فني و اجتماعي منطقه مورد مطالعه، الزم است تا 
اين نوع پژوهش هاي مقطعي براي طراحي الگوهاي ارتباطي 
و اطالع رساني متناسب براي منطقه مرودشت كه يكي از 
قطب هاي توليد گندم در كشور است، با فاصله زماني سه 

  .دساله تكرار شو
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