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  چکيده

  
هاي حفاظت از هدف کلي اين تحقيق بررسي تأثير ناظرين گندم بر پذيرش تکنولوژي و نوآوري

 آماري مورد نظر شامل جامعه.  همبستگي است ـروش تحقيق، توصيفي. باشدخاک در کشاورزان مي
 است ١٣٨٤‐ ٨٥کار تحت پوشش طرح توليد گندم استان تهران  در سال زراعي کليه کشاورزان گندم

)٨٣١N= ( عنوان نمونه آماري با استفاده از اي بهگيري طبقه نفر به روش نمونه١٣٥که از اين ميان، تعداد
آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ع پرسشنامه جم١٠٢آماره کوکران انتخاب شدند و در نهايت 

)١٠٢n= .( روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش
کشاورزي و کارشناسان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مورد بررسي و اصالحات الزم صورت 

ها نشان  يافته. دست آمد به٨٧/٠ برابر SPSSافزار ضريب اعتبار پرسشنامه نيز با استفاده از نرم . گرفت
هاي حفاظت از خاک در اکثر کشاورزان تحت که پذيرش ناظرين گندم و پذيرش تکنولوژي دهدمي

 تحليل رابطه بين پذيرش تکنولوژي در. است» عالي و متوسط«پوشش طرح توليد گندم به ترتيب در حد 
  . دهدميداري را نشانو معنيمثبتآنان، رابطههايندم و مشاورهبا پذيرش ناظرين گ پوششتحتکشاورزان

  
  .کارگندم کشاورزان ونوآوري، حفاظت از خاک، ناظرين گندم،پذيرش،تکنولوژي:کليديهاي واژه

  
  مقدمه

عنوان نعمات خدادادي هستند که شمار طبيعي بهمنابع بي
ل در اختيار بشر و براي تأمين مايحتاج زندگي از قبي

در اين بين، . خوراک، پوشاک و مسکن قرار داده شده است
- شمار ميخاک از مهمترين منابع طبيعي هر کشوري به

طوريکه هر کشوري داراي منابع خاک حاصلخيز، به. رود
برداري غني و فراوان باشد و از آن به بهترين وجه بهره

 .کند، رفاه، امنيت و پايداري خود را تضمين کرده است
طور اعم رويه از منابع طبيعي بهدليل استفادة بيه بهامروز

هاي گوناگون زيست محيطي طور اخص، دشواريو خاک به
در حال حاضر، مسأله . پيش روي انسان قرارگرفته است

  هايخشکي  سطح   از سوم  يک   حدود تخريب خاک در

  مديريت نادرست،. زمين را تحت تأثير قرار داده است
پذير را به رويه، اين منبع آسيببرداري بيرهتوجهي و بهبي

دهد و در نهايت حيات بشري را به  سوي نابودي سوق مي
ها حکايت از تخريب سي گزارش. اندازدمخاطره مي

ميليمتري خاک در يک سال دارد، در حاليکه روند تشکيل 
 متر است ميلي٧/٧ تا ٠١/٠خاک در همين زمان بين 

(Morgan, 1996; Owen & Choiras, 2002; Triphati & 
Singh, 2001).  

کشور ايران در طول زمان از فرسايش خاک در امان 
نبوده است و در حقيقت از جمله کشورهاي با حجم باالي 

  بيانگر ها که برخي داده ايفرسايش خاک است، به گونه
اتفاق است که ده درصد کل فرسايش جهان در ايران  آن

 Irans's Watershed, Range and Forest) استافتاده 
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Organization, 2006) . در گزارش منتشر شدة سازمان
وري آسيا در مورد فرسايش خاک در ايران، نسبت به بهره

گزارش حکايت از آن . اين معضل ابراز نگراني شده است
 تن در ۲۰ تا ۱۵دارد که فرسايش ساالنة خاک در ايران 
ط فرسايش در قارة هکتار است که حدود سه برابر متوس

  آسيا، دو برابر متوسط فرسايش در قارة آفريقا، بيش
   برابر متوسط فرسايش در آمريکا و در حدود۱۴از 
  باشد برابر متوسط فرسايش در قارة اروپا مي۱۶

(Abedi & Tabatabaee, 2007). Ma'roof )۲۰۰۷( در 
دارد که ميزان فرسايش خاک در ايران اين رابطه اظهار مي

دو ( ميليارد تن ۲ به ۱۳۵۰يک ميليارد تن در سال از 
بيني  رسيده است، همچنين پيش۱۳۸۰ در سال) برابر
 ميليارد تن در ۵/۴ به ۱۳۹۰شود اين ميزان در سالمي

  .سال برسد
دهندة عمق فاجعة فرسايش آمار مذکور بخوبي نشان

سير روزافزون . باشدطبيعي ايران ميخاک و تخريب منابع
هاي آينده را اک نه تنها بقاء و زندگي نسلفرسايش خ
کند، بلکه نسل کنوني را نيز دچار تنگناهاي تهديد مي

 به نقل از )Alonge & Martin )۱۹۹۵ .زيادي نموده است
کنند که تخريب محققان و صاحبنظران مختلف بيان مي

منابع طبيعي و فرسايش خاک باعث مهاجرت روزافزون 
هاي کالن کشاورزي، آلودگي هيروستاييان به شهرها، بد

  . شوندهاي سطحي و زير زميني ميآب
 Irans'sبه زعم  در ايران خاکمهمترين عوامل تخريب 

Watershed, Range and Forest Organization )۲۰۰۶( 
  :باشندبه اين شرح مي

رشد فزايندة جمعيت و در نتيجه فشار بيش از حد به . ١
  ؛بيش از توانبرداري عبارتي بهره، بهخاک

روية شهرها که نتيجة آن از بين بردن گسترش بي. ٢
 ؛دباشسازي ميهاي طبيعي براي مسکن عرصه

برداران منابع طبيعي در عدم دانش و آگاهي بهره. ٣
 خاک؛ خصوص اهميت 

هاي باال در ريزي اصولي توسط مديران ردهفقدان برنامه. ٤
 .هاي طبيعي کشورخصوص حفاظت از عرصه

  با بررسي تخلفات و تجاوزات بهديگر،   طرفاز
شود كه   مي ، اين موضوع آشكارطبيعيهاي منابع عرصه
 به ضعف اطالعاتي و تخريب و فرسايش خاک اصلي علت

 و خاکبرداري بهينه از هاي بهرهناآگاهي كامل از روش

 ;Chizari et al., 1999) گردد  نحوه حفاظت از آن بر مي

People Participations and Extension Deputy, 1999) .
تواند با آموزش و ايفاي نقش ميکشاورزي ترويج رو، ايناز 

رساني و آگاهي دهنده به مردم، مهمترين نقش را در اطالع
 نمايد كه قطعاً اثرات ء ايفاخاکبرداري، حفظ و احياي  بهره

مثبت ديگري چون توسعه پايدار را براي جامعه به همراه 
تواند مهارت و دانش الزم را به    مي،همچنين.  داشتخواهد

 نيز در کشاورزان منتقل كند و با تغيير در بينش کشاورزان
، تالش آنانراستاي افزايش سطح آگاهي و توان مديريتي 

، )Chizari et al. )۱۹۹۹(، Chizari et al. )۲۰۰۱ .نمايد
Chizari et al. )۲۰۰۳(، Wubeneh & Sanders )۲۰۰۶(، 

Moser & Barrett )۲۰۰۳(و  Loftus & Draft )۲۰۰۳( 
هاي نيز در مطالعات خود، صحت اين فرضيه را که آموزش

ها و هاي فني بر پذيرش تکنولوژيترويجي و راهنمايي
. هاي حفاظت از خاک، مؤثر هستند را تأييد کردندنوآوري

تحقيق حاضر نيز به دنبال پاسخگويي به اين سؤال است 
هاي ترويجي آنان بر پذيرش مشاوره رين گندم وکه آيا ناظ
 کشاورزانهاي حفاظت از خاک، در ها و نوآوريتکنولوژي

  تأثير گذار هستند يا خير؟
کشاورزان نيازمند هستند که در موارد تخصصي مثالً 

- هاي پيشرفته آبياري، مسائل خاکشناسي، ريز مغذيروش
مزارع گندم يا مشاوران  .با اهل فن مشورت نمايند... ها و 

عنوان يک به  گندم ـتوليد به تعبير طرح ـناظرين گندم 
، پاسخگوي نيازهاي  حل مسأله براي کشاورزانابزار

- ، به در اين طرحناظر گندمرو از اين .آموزشي آنان هستند
كارشناس مورد نياز که داراي دانشنامه كارشناسي و عنوان 

 از  صرفاً کهکشاورزي استهاي رشتهيکي از باالتر در 
  کشاورزي و منابع طبيعيطريق سازمان نظام مهندسي

اين  مأموريت.تعريف شده است شوند،مي استان انتخاب
 اي و آموزشي بههمشاورکارشناسان، ارائه خدمات 
در کليه مراحل توليد گندم کشاورزان تحت پوشش طرح 

  .است) کاشت، داشت و برداشت(زراعي گندم 
هاي م با برگزاري کالسناظرين گندواقع،  در
هاي ها و توصيهاي از مشاورهترويجي و ارائه دامنهـ  آموزشي
هاي نوين مديريت توانند دانش فني، مهارتفني، مي

هاي کشاورزي پايدار را به کشاورزان مزرعه و تکنولوژي
هاي کشاورزي سزايي را در فعاليتانتقال داده و سهم به

. زارع گندم ايفاء نمايندپايدار و حفاظت از خاک در م
توانند اين امکان را بوجود بياورند که ناظرين گندم مي
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کشاورز در کنار افزايش توليد به حفاظت از منابع طبيعي 
منجمله خاک و توسعه اجتماعي و فرهنگي خود نيز 

 ,Extention Communication Group)بيانديشد
2005; Rivera & Alex, 2004)  .  

  اهداف تحقيق
ف کلي اين تحقيق، بررسي تأثير ناظرين گندم بر هد

هاي حفاظت از خاک در پذيرش تکنولوژي و نوآوري
 و اهداف طرح توليد گندم است تحت پوشش کشاورزان

  :باشندمي  اختصاصي اين تحقيق به اين شرح
 تحت کشاورزاناي هاي شخصي و حرفهتوصيف ويژگي. ۱

  پوشش ناظرين گندم؛
هاي حفاظت رش تکنولوژي و نوآوريتوصيف ميزان پذي. ۲

  تحت پوشش ناظرين گندم؛کشاورزاناز خاک در 
هاي آنان توصيف ميزان پذيرش ناظرين گندم و مشاوره. ۳

  تحت پوشش؛ کشاورزاناز ديدگاه 
بررسي همبستگي بين پذيرش ناظرين گندم و . ۴

هاي نوآوري و هاي آنان با پذيرش تکنولوژي مشاوره
 .حفاظت از خاک

  
 هامواد و روش

روش مورد استفاده در اين تحقيق، پيمايشي و از نوع 
همبستگي است، زيرا از يک سو به توصيف ـ  توصيفي
پردازد و از سوي ديگر، ميزان و نوع رابطه بين ها مي آماره

. نمايدمتغيرهاي مستقل و متغير وابسته را تعيين مي
جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق شامل کليه 
کشاورزان تحت پوشش ناظرين گندم استان تهران که در 

اند،  که اقدام به کشت گندم نموده١٣٨٤‐٨٥سال زراعي 
براساس آماره کوکران، حجم نمونه به ). =٨٣١N(باشد مي

گيري روش نمونه). =١٣٥n( نفر تعيين شد ١٣٥تعداد 
باشد، با در نظر اي تناسبي ميمورد استفاده، تصادفي طبقه

شش (هاي تحت پوشش استان تهران  شهرستانگرفتن
عنوان طبقات جامعه آماري، حجم نمونه به) شهرستان

نسبت به بزرگي هر طبقه بين آنها تقسيم شد و در نهايت 
آوري و تجزيه و تحليل شد که به  پرسشنامه جمع١٠٢

  .  آمده است١تفکيک شهرستان در جدول شماره 
ها و اطالعات، دادهابزار مورد استفاده براي گردآوري 

. استپرسشنامه از دو بخش تشکيل شده . استپرسشنامه 
به سنجش ميزان پذيرش تکنولوژي و  بخش اول،

 ۵در قالب طيف ليکرت هاي حفاظت از خاک  نوآوري

و پذيرش ) ۴ تا ۰از هيچ تا هميشه در دامنه (قسمتي 
 ۵در قالب طيف ليکرت هاي آنان ناظرين گندم و مشاوره

) ۵ تا ۱زياد در دامنه از خيلي کم تا خيلي(قسمتي 
آوري اطالعات  و بخش دوم نيز، به جمعرداختصاص دا

   .پردازدمياي کشاورزان هاي فردي و حرفهپيرامون ويژگي
 SPSSافزار آماري  هاي تحقيق با استفاده از نرم داده

منظور توصيف به.  تجزيه و تحليل شد۱۳ويندوز نسخه 
هاي حفاظت از ها و نوآوري تکنولوژيکيفي متغير پذيرش

هاي آنان از روش خاک و پذيرش ناظرين گندم و مشاوره
Interval of Standard Deviation from the Mean 

(ISDM)ه است  استفاده شد(Sadighi & Kakhak, 
در اين روش نحوه تبديل امتيازات کسب شده به . (2006

  :ه استچهار سطح به شرح ذيل برآورد شد
A= ضعيف  : A< Mean- Sd 
B= متوسط  : Mean- Sd < B< Mean 
C= خوب: Mean< C<Mean+Sd 

D= عالي : Mean+Sd<D  
 Mean= الزم به ذکر است که در روابط باال،  ميانگين 

   .است  Sd =و انحراف از معيار
  

 توزيع کشاورزان تحت پوشش طرح توليد گندم ‐۱جدول 
  استان تهران به تفکيک شهرستان

  هاي تکميل شدهپرسشنامه  حجم نمونه  حجم جامعه  هرستاننام ش
  ۳۰  ۳۲  ۱۹۴  کرج
  ۲۵  ۳۱  ۱۹۳  ري
  ۱۹  ۲۹  ۱۸۰  ورامين
  ۱۳  ۲۱  ۱۲۴  شهريار
  ۹  ۱۳  ۸۴  ساوجبالغ
  ۶  ۹  ۵۳  پاکدشت
  ۱۰۲  ۱۳۵  ۸۳۱  جمع

  
جهت تعيين روايي محتوايي و ظاهري، چندين نسخه 

زش از پرسشنامه در اختيار اساتيد گروه ترويج و آمو
کشاورزي، تعدادي از کارشناسان جهاد کشاورزي استان 
تهران و تعدادي از مشاوران مجرب مزارع گندم استان 

، ن آناهايتهران قرار داده شد و بر حسب پيشنهاد
جهت تعيين ضريب اعتبار، . تصحيحات الزم صورت گرفت

.  پرسشنامه خارج از جامعه آماري توزيع گرديد۳۰تعداد 
 پرسشنامه هاي مذکور، داده ها وارد آوري پس از جمع

 و روش SPSSکامپيوتر شد و با استفاده از نرم افزار 
  . دست آمد به۸۷/۰کرونباخ آلفا، ضريب اعتبار پرسشنامه 
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   و بحث نتايج 
 تحت پوشش کشاورزاناي هاي شخصي و حرفهويژگي
  گندمتوليد طرح 

ها، ميانگين سني کشاورزان نتايج پردازش داده
 دهدمي سال نشان ۹۶/۴۱دهنده جامعه تحقيق را تشکيل

سال قرار %) ۳/۳۴ (۳۳‐ ۴۸ در گروه سني نکه اکثريت آنا
 سال با ۷۹/۲۴ ند و ميانگين سابقه کشت گندم در آنارندا

طور ميانگين کشاورزان به. است سال ۵۵/۱۶انحراف معيار 
که با اين اند  هکتار را به کشت گندم اختصاص داده۳۳/۱۷

 تن گندم در هکتار ۹/۶طور متوسط،  زمين بهميزان
  ).۲جدول  (کنند برداشت مي

 در مورد ميزان تحصيالت کشاورزانسؤالي که از 
صورت تعداد سال تحصيلي گذرانده در پرسيده شد، به
هاي سپس براساس گواهي دوره. استاي مقياس فاصله

سواد، ابتدايي، راهنمايي، هاي بيمختلف آموزشي به گروه
ميزان تحصيالت . بندي شدندتوسطه و دانشگاهي طبقهم

تا ) ٠(سواد  سال از بي٥کشاورزان با ميانگين تقريباً 
مقايسه نسبت ). ٢جدول (متغير است ) ١٦(کارشناس 

افراد با سواد در بخش کشاورزي با کشورهاي پيشرفته نيز 
مبين فاصله عميق بين نيروي شاغل بخش کشاورزي ايران 

  .رهاي پيشرفته استبا ساير کشو
  

اي کشاورزان تحت هاي شخصي و حرفه توصيف ويژگي‐ ۲جدول 
  )=۱۰۲n(پوشش طرح توليد گندم 

  بيشينه  کمينه معيارانحراف ميانگين  متغيرها
  ۷۵  ۲۷  ۰۶/۱۵  ۹۶/۴۱  )سال(سن 

  ۱۶  ۰  ۸۱/۳  ۹۲/۴  )سال(تحصيالت 
  ۶۰  ۱۰  ۵۵/۱۶  ۷۹/۲۴  )سال(سابقه کشت گندم 

  ۶۰  ۵  ۴۵/۱۱  ۳۳/۱۷  )هکتار (سطح زير کشت گندم
۲۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰  ۵۵۰۶۳ ۵۴۸۰۰۰  )تومان(درآمد ماهيانه 

  ۱۵  ۲  ۳۳/۵  ۳۸/۹  )کيلومتر(فاصله تا مرکز خدمات 
  ۸/۷  ۱/۳  ۲۹/۱  ۹/۶  )تن در هکتار(عملکرد 

 
 توسط حفاظت از خاک هاي و نوآوريهاپذيرش تکنولوژي

    تحت پوششکشاورزان
 و هاذيرش تکنولوژيدر اين تحقيق براي سنجش پ

 تحت کشاورزان توسطهاي حفاظت از خاک نوآوري
 که براساس مرور ويه گ۱۰، طرح توليد گندمپوشش
 ;Azami, 2002) استدست آمده  ه ب پژوهشادبياتي

Chizari et al., 2003; Mirkamali, 2005; Omani, 2002; 

Wheat Project Administrator, 2005) مطرح شد تا ،
ها را بيان ويهميزان پذيرش خود از هر يک از گکشاورزان 

 ها و نوآوريهاپذيرش تکنولوژيقابل توجه است که . کنند
  هرگز، =۰(با طيف ليکرت پنج قسمتي 

گيري اندازه) هميشه =۴اغلب و  =۳گهگاهي،=۲بندرت،  =۱
 ۳ميانگين و رتبه هر گزينه در جدول شماره  .شده است

  . بيان شده است
  

هاي حفاظت از خاک يرش تکنولوژي و نوآوري پذ‐۳جدول 
  توسط کشاورزان تحت پوشش طرح توليد گندم

ميانگين  فراواني  هاگويه
 *ايرتبه

انحراف 
  معيار

  رتبه

  ۱  ٥٨/١  ۹۹/۳  ۹۸  آزمون خاك و تغذيه كودي مزارع گندم
  ۲  ٤٩/١  ۹۲/۳  ۱۰۲  استفاده از کودهاي دامي

  ۳  ۸۴/۰  ۶۴/۳  ۱۰۲  ازكودهاي بيولوژيك در مزارع گندماستفاده
  ۴  ٣٨/١  ۵۴/۳  ۱۰۰  حفظ بقاياي محصول در مزرعه

  ۵  ۰٤/١  ۳۹/۳  ۱۰۲  ورزي حفاظتياستفاده از خاک
  ۶  ۵۴/۰  ۹۸/۲  ۱۰۰  استفاده از کشت نواري

  ۷  ٤٨/١  ۶۰/۲  ۱۰۲  تناوب زراعي گندم با کلزا
  ۸  ٣٨/١  ۲۲/۱  ۹۵  استفاده از کود سبز

 هميشه= ۴اغلب و = ۳گهگاهي، = ۲ندرت، به= ۱ هرگز، =۰: *
  

ها و بندي کشاورزان از لحاظ پذيرش تکنولوژي گروه
 ذكر شده در ISDMهاي حفاظت از خاک با روش نوآوري

طور كه شرح داده  همان. دست آمدبخش روش تحقيق به
هاي حفاظت از خاک در ها و نوآوريشد پذيرش تکنولوژي
نتايج نشان . ه استر سطح تقسيم شدکشاورزان به چها

داراي پذيرش %) ۳/۳۷(دهد که اکثر پاسخگويان  مي
 درصد داراي ۳/۳۶و » متوسط«تکنولوژي و نوآوري در حد 

باشند، در حاليکه پذيرش مي» خوب«پذيرشي در حد 
 هاي و نوآوريها درصد آنان در رابطه با تکنولوژي۷/۱۳

  ). ۴جدول(است » يعال«مربوط به حفاظت از خاک در حد 
هاي آنان از ديد پذيرش ناظرين گندم و مشاوره

    تحت پوششکشاورزان
در اين تحقيق براي سنجش پذيرش ناظرين گندم و 

با توجه به مطالعات گروه ارتباطات هاي آنان مشاوره
 در مقياس طيف ليکرت پنج ويه گ۸از ) ۱۳۸۳(ترويجي 

  کم،= ٢، کمخيلي= ١قسمتي استفاده شده است که از 
. استبندي شده رتبه زياد،خيلي= ٥زياد و = ٤متوسط، = ٣

 ميانگين، انحراف معيار و رتبه هر يک از ،٥  شمارهجدول
  .دهدرا نشان ميناظرين گندم هاي پذيرش شاخص



 ۵۷  ...هاي ها و نوآوري  پذيرش تكنولوژيدر تأثير ناظرين گندم:  و همکارانرادپزشکی  

هاي ها و نوآوري توزيع فراواني پذيرش تکنولوژي‐۴جدول
  حفاظت از خاک

  درصد  فراواني  سطوح پذيرش  بنديدسته
  ۷/۱۳ ۱۴  ضعيف  ۹۰/۲کمتر از 

  ۳/۳۷ ۳۸  متوسط  ۹۱/۲ ‐۱۶/۳
  ۳/۳۶ ۳۷  خوب  ۱۷/۳ ‐ ۴۲/۳

  ۷/۱۲ ۱۳  عالي  ۴۳/۳بيشتر از 
  ۱۰۰ ۱۰۲  جمع  

  ۲۶/۰:                                    انحراف معيار۱۶/۳: ميانگين
   

. وظيفه مشاوران چيزي جز مشاوره و آموزش نيست
دهد که کشاورزان، شان مي ن۵هاي جدول شماره يافته

تمايل خيلي زيادي به استفاده از آموزش انفرادي 
د، در رنبراي کسب اطالعات دا) ايهاي مشاوره تماس(

 حاليکه تمايل کمي به شرکت در آموزش گروهي
 هايهاي آموزشي در قالب شرکت در کالس تماس(

  .انداز خود نشان داده) آموزشي
  

هاي آنان در و مشاوره پذيرش ناظرين گندم ‐٥ جدول
  )=n ١۰۲( تحت پوشش طرح گندم کشاورزان

 ميانگين  هاگويه
  *ايرتبه

انحراف 
 رتبه  معيار

  ١  ٦٧/٠  ٤١/٤  ايهاي مشاورهتماس
  ٢  ٨٢/٠  ٢٨/٤   ها در مديريت مزرعهاستفاده از مشاوره

  ٣  ٨٩/٠  ٢١/٤  عنوان منبع اوليه کسب اطالعات ه ب؛ناظرين گندم
  ٤  ٠١/١  ٠٩/٤    در سال آتيمشارکت در طرح

  ٥  ۱۹/۱  ۸۴/۳  هاي آناناعتماد به ناظرين گندم و مشاوره
  ٦  ١٩/١  ۵١/٣  هاي آنانرضايت از ناظرين گندم و مشاوره

  ٧  ٠٧/١  ۱٨/٣   به شرکت در طرح ساير کشاورزانتشويق 
  ۸  ١٨/١  ۸۹/۲  هاي آموزشيتماس

  زيادليخي= ٥زياد و = ٤متوسط، = ٣کم، = ٢کم، خيلي= ١: *
  

 که ميزان پذيرش ناظرين گندم و دهدمينتايج نشان 
هاي آنان در اکثريت کشاورزان تحت پوشش مشاوره

 درصد از ۵/۲۱و ميزان پذيرش » عالي«در حد %) ۹۲/۵۴(
همانطور که ). ۶ جدول(باشد مي» مطلوب«آنان در حد 

دهد، بيش از نيمي از کشاورزان تحت ها نشان مييافته
قبال و پذيرش مطلوبي از ناظرين گندم و پوشش، است

با توجه به اين که ناظرين گندم . رندهاي آنان دامشاوره
، استقبال و قبول هستندعنوان يک گزيدار جديد مطرح  به
هاي نوين کشاورزي اي براي پذيرش تکنولوژي مقدمهانآن

گردد که از نگاه نشر نوآوري بسيار با اهميت تلقي مي
اند اي از آگاهي رسيدهکشاورزان به درجهدر واقع، . است

وري ناکافي هاي قبلي خود را براي افزايش بهرهکه دانسته
را جهت مشاوره دانند و نياز به مشاور و کارشناس  مي

  .کننداحساس مي

بين پذيرش ناظرين گندم با پذيرش  همبستگي
  هاي حفاظت از خاک تکنولوژي

ي ها به گويههاي داده شدهپاسخجبري با حاصل جمع 
هاي آنان و پذيرش پذيرش ناظرين گندم و مشاوره

پذيرش ، امتياز هاي حفاظت از خاکها و نوآوريتکنولوژي
براي تعيين ضريب اي  در مقياس فاصلهاين دو شاخص

 دهدميهاي تحقيق نشان يافته .دست آمدهبهمبستگي 
هاي آنان با که بين متغير پذيرش ناظرين گندم و مشاوره

با متغير ) =p ۰۰۰/۰ و=۶۸۱/۰r(ريب همبستگي ض
 حفاظت از خاک در هايو نوآوري هاپذيرش تکنولوژي

ي وجود دارد و براساس دارکشاورزان رابطه مثبت و معني
، اين رابطه (Sadighi & Kakhak, 2006)جدول ديويس 

طوريکه هر اندازه پذيرش  هشود، بدر حد باال ارزيابي مي
هاي آنان در کشاورزان تحت ورهناظرين گندم و مشا

و  هاشود، پذيرش بهتري از تکنولوژيپوشش بيشتر مي
توان ادعا مي). ۷جدول  (دارند حفاظت از خاک هايوآوري

 آنان به ايمشاورهخدمات ناظرين گندم و پذيرش نمود که 
پذيرش ) در کنار ساير عوامل(عنوان يکي از عوامل 

ت از خاک توسط هاي حفاظها و نوآوريتکنولوژي
 Wubenehنتايج تحقيقات. باشدکشاورزان تحت پوشش مي

& Sanders )۲۰۰۳( ،Moser & Barrett )۲۰۰۳( و 
Loftus & Kraft )۲۰۰۳( نيز با يافته فوق همسويي دارد 
  .کندو آن را تأييد مي

  
هاي   پذيرش ناظرين گندم و مشاورهتوزيع فراواني ‐۶جدول

  ش در کشاورزان تحت پوشآنان
  درصد  فراواني  سطوح پذيرش  بنديدسته

  ۸۰/۹  ١٠  ضعيف  ۲۳/۳کمتر از 
  ۷۲/۱۳  ۱۴  متوسط  ۲۴/۳ ‐ ۸۰/۳
  ۵۶/۲۱  ٢٢  خوب  ۸۱/۳ ‐ ۳۷/۴

  ۹۲/۵۴  ۵۶  عالي  ۳۸/۴بيشتر از 
  ١٠٠  ١۰۲  جمع  

  ۵۷/۰:                                 انحراف معيار۸/۳: ميانگين
  

هاي  و نوآوريها پذيرش تکنولوژيهمبستگي ‐۷جدول 
  )=١۰۲n( ناظران توليد گندم پذيرشحفاظت از خاک 
ضريب همبستگي  متغير

  )r(پيرسون 
سطح 
 داري معني

**  هاي مشاوره ايتماس ۷۰۸/۰  ۰۰۰/۰  
**  ها در مديريت مزرعهاستفاده از مشاوره ۷۷۷/۰  ۰۰۰/۰  

‐۰۶۳/۰  هاي آموزشيتماس  ۵۲۷/۰  
*  به شرکت در طرحساير کشاورزان تشويق  ۲۱۵/۰  ۰۴۹/۰  

*  شرکت در طرح در سال آتي ۳۱۴/۰  ۰۳۴/۰  
**  منبع اوليه کسب اطالعات بعنوان؛ناظرين گندم ۲۱۴/۰  ۰۰۱/۰  

**  هاي آناناعتماد به ناظرين گندم و مشاوره ۱۱۲/۰  ۰۱۵/۰  
**  هاي آنانرضايت از ناظرين گندم و مشاوره ۴۲۵/۰  ۰۰۰/۰  

**  مجموع ۶۸۱/۰  ۰۰۰/۰  
**:P<0/01 *:P<0/05 
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  گيري نتيجه
هاي موجود نظام زراعت گندم، عدم يکي از کاستي

محيطي و عدم توجه به کشاورزي  رعايت مالحظات زيست
ها، كشاغلب كشاورزان در استفاده از آفت. پايدار است

كنند و اين كار منجر به روي ميسموم و کود زياده
هاي غيرپايداري كشاورزي در سطح باال شده است  فعاليت
در نظام .  زمين و محصوالت را آلوده كرده استو آب،

کشاورزي پايدار، حفاظت از خاک و کنترل فرسايش آن از 
اهميت بااليي برخوردار است، چرا که خاک، بستر و بناي 

بنابراين ضروري . باشدکشاورزي و توليد مواد غذايي مي
ها در است كه به كشاورزان درباره تأثيرات اين فعاليت

ها اک آموزش داده شود و از انجام اين فعاليتحفاظت از خ
در اين رابطه وظيفه خدمات ترويجي، ارائه . منع شوند

فنون و مواد جايگزين و آگاه کردن کشاورزان از کاربرد 
. باشدها در حفاظت از خاک ميکشمطلوب کودها و آفت

من جمله حفاظت از (رو، توسعه پايدار کشاورزي از اين
عنوان يکي از گيري اصول فني و علمي بهکار به با) خاک

. اهداف اختصاصي طرح توليد گندم گنجانده شده است
-  در مديريت تكنولوژي بهينه، بهطرح توليد گندمتوفيق 

ثر و ميداني از ؤمندي مثر از بهرهأطور مستقيم مت
باشد و بدون حضور كارشناسان  كارشناسان كارآمد مي
 با  و نوآوريال تكنولوژيهاي انتق مجرب و ميداني فعاليت

عنوان  ناظرين گندم به.رو خواهد شدهمحدوديت روب
توانند با کارشناسان ميداني و بازوان اجرايي طرح، مي

اي و آموزشي در تشويق  استفاده از خدمات  مشاوره
کشاورزان به استفاده از از کودهاي ريزمغذي، تثبيت ازت 

  از فرسايشورزي و کشاورزي که در خاک، عمليات خاک
 نمايد، نقش خود را در اين زمينه ايفاء  ميخاک پيشگيري

  .کنند و سهمي در تحقق اهداف طرح داشته باشند
  پيشنهادها

ميزان  که اندبا توجه به اينکه کشاورزان بيان کرده. ۱
از کشت نواري، تناوب زراعي گندم با کلزا استفاده آنان 
، توصيه باشدميندرت  گهگاه يا به در حدو کود سبز

گردد که ناظرين گندم در معرفي و اعمال اين  مي
ها در مزارع تحت پوشش، اهتمام بيشتري را به روش

 .خرج دهند
دار بين پذيرش ناظرين گندم و با توجه به رابطه معني. ۲

هاي حفاظت از خاک، آموزش ها و نوآوريتکنولوژي
انتقال دانش، اصول و محتويات ناظرين گندم جهت 

هاي حفاظت از خاک، در زمينهورد نياز کشاورزان م
 .آيدامري بديهي و کارساز  به حساب مي

مشاوره اي بر ميزان پذيرش هاي با توجه به تأثير تماس. ٣
 توصيه،  حفاظت از خاکهاي و نوآوريهاتکنولوژي

 با همکاري ناظرين گندمبندي برنامه زمان که گردد مي
 و در اختيار کشاورزان کشاورزان به دقت تنظيم شود

 و از طرف  مطلع شوندآنانقرار گيرد تا از زمان حضور 
مشاور مزرعه از بين افرادي گزينش شوند که ديگر، 

 ندارند و فرصت کافي براي حضور با يمشاغل متعدد
 . ا هستندداررا برنامه در مزارع 

گردد محققان بعدي، مطالعاتي را درباره توصيه مي. ۴
ها ذاري ناظرين گندم بر پذيرش تکنولوژيميزان تأثيرگ
  .هاي حفاظت از خاک انجام دهندو نوآوري
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