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 چکیده 

 
 عنوان پارادیمی جدید براي دستیابی به تولید پایدارتوسعه کشاورزي حفاظتی به

-به مراحل توسعه آن را بتواند که کشاورزي، نیازمند برخورداري از الگوي فرایندي است
توسعه کشاورزي  فرایندي گام شرح دهد. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوي به گام صورت

ضاي پژوهش، اع آماري جامعهالگوسازي ساختاري تفسیري است. با رویکرد  حفاظتی در ایران
ه نهاي تحقیقاتی کاربردي و آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی هاي فنی و پایگاهکمیته

ر یافته ساختانفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه 23با استان پیشرو کشاورزي حفاظتی بودند که 
زي مراحل توسعه کشاور ATLAS.tiافزار و به کمک نرم انجام شد و با روش تحلیل محتوا

براي تعیین سطح  . سپس، از روش الگوسازي ساختاري تفسیريحفاظتی شناسایی شدند
حلی ممراحل شناسایی شده، روابط درونی بین آنها و طراحی الگوي فرایندي در سطح ملی و 

سطح  عه کشاورزي حفاظتی دردست آمده، الگوي فرایندي توساستفاده شد. براساس نتایج به
و  بسیج امکانات و تخصیص منابع ملی از تجزیه و تحلیل وضعیت موجود شروع و به مراحل

اسب شود. این الگو در سطح ملی یک محیط منبودجه و سازماندهی و طراحی ساختار ختم می
گذاري را جهت هدایت علمی و اصولی توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح سیاست و نهادي

 کند. محلی تا رسیدن به هدف نهایی پذیرش و انتشار کشاورزي حفاظتی ایجاد می
 

ی، الگوسازي ساختاري تفسیري، الگوي فرایندي، توسعه کشاورزي حفاظتهاي کلیدي: واژه

 کشاورزي پایدار. 
 

 مقدمه 
در حال حاضر در اکثر مناطق جهان افزایش تولید 

 هاي زیستیدلیل افزایش نگراندر بخش کشاورزي به
هاي و عدم توجه به اصول پایداري در برنامه محیطی

غذایی و انرژي، مواد ، افزایش قیمتتوسعه کشاورزي

ها و غیره با بحران روبرو است. هاي تأمین نهادههزینه
این بحران با افزایش تغییرات اقلیمی و فشارهاي سیاسی 

زیست براي استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ محیط
به امنیت غذایی روز به روز دستیابی براي بهبود و 

 Friedrich et al., 2009; Ling etتشدید خواهد شد (
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al., 2011(.  بنابراین، پایداري کشاورزي نیازمند راهبردي
غذایی، است که ضمن تأمین تقاضاي رو به افزایش مواد

کمیت منابع طبیعی از جمله خاك را در و حفظ کیفیت 
 ،). در این راستاLing et al., 2011( شته باشدنظر دا

عنوان رویکردي براي ) بهCAکشاورزي حفاظتی (
وري و سودآوري حفاظت از منابع آب و خاك، بهره

دستیابی به اهداف تولید پایدار  طورکلی،بهبیشتر و 
 ;Abrol & Sangar, 2006( کشاورزي ظهور پیدا کرده

Pretty, 2008; Ling et al., 2011 ( توجه سیاستو-
 اران را به خود جلب کرده است.زگ

هاي زراعی اي از فناوريکشاورزي حفاظتی بسته
)Brouder & Gomez-Macpherson, 2014 شامل (

ورزي خاك، حفظ باقیمانده محصول در حداقل خاك
سطح خاك، استفاده منطقی از تناوب زراعی و مدیریت 

 ;FAO, 2013; Friedrich et al., 2012( هاي هرزعلف
Kassam et al., 2009; Hobbs, 2007; Harrington & 

Erenstein, 2005با هدف بهبود کیفیت خاك و بهره (-
) که باید FAO, 2013وري محصول در دراز مدت است (

 ریزي و اجرا با هم در نظر گرفته شونددر طراحی، برنامه

)Bhan & Behera, 2014با  ،). کشاورزي حفاظتی
هاي مدیریت خاك، آب و مواد مغذي ترکیب روش
جویی در انرژي ورودي تولید، مصرف موجب صرفه

کاهش انتشار گازهاي  ،نیتروژن معدنی و در نتیجه
هاي بیولوژیکی در خاك و در اي و افزایش فعالیتگلخانه

نتیجه افزایش عملکرد در بلندمدت و عامل افزایش 
 ).Friedrich et al., 2009aوري است (بهره

شاورزي حفاظتی در برگیرنده تغییري اساسی در ک
شیوه تولید کشاورزي در راستاي حفاظت از محیط 

). بنابراین، الزم است Kassam et al., 2009زیست است (
طور متفاوتی در مورد چگونگی انتشار دانش بین که به

هاي خصوصی و دولتی و کشاورزان، متخصصان در بخش
. )Kassam et al., 2014( جامعه در سطح وسیع نگاه کرد

عنوان یک فرایند تغییر طوالنی دیده بهتوسعه آن باید 
شود که مراحل آن با توجه به شرایط و مقتضیات هر 

شرایط ملی و محلی شامل  کشوري متفاوت است.
ها و محصول، ساختارها و درجه یکپارچگی بازار نهاده

ها و دسترسی به اطالعات و خدمات کیفیت زیرساخت
هاي موجود و جدید در انتشار فناوري رویج نقش مهمیت

-الگوي طراحی ،لذا .)Lybbert & Sumner, 2012دارند (
هاي بومی متناسب با شرایط هر منطقه یک گام اصلی 

 در جهت توسعه کشاورزي حفاظتی است.
هاي کشاورزي حفاظتی از اجراي روش ،در ایران

رکب و یک ورز مبا تأمین چند دستگاه خاك 1383سال 
هاي خوزستان و دستگاه کارنده کشت مستقیم در استان

ناز استان در منطقه دشت ،کرمانشاه آغاز شد. سپس
ورزي دلیل مشکالتی که در زمینه خاكمازندران به

سازي زمین وجود مرسوم و محدودیت زمان براي آماده
ورزي ادامه یافت. خاك هاي کمداشت، استفاده از روش

اولین طرح براي توسعه اصولی و علمی  ،1386در سال 
کشاورزي حفاظتی در شش استان اصفهان، فارس، 

 1500خوزستان، همدان، قزوین و گلستان در سطح 
 1390اي تا سال سابقهطور بیهکتار برداشته شد و به

مورد استقبال کشاورزان  قرار گرفت. با توجه به نتایج 
اساسی براي  اقدامات ،1387مثبت این طرح در سال 

استان  17ورزي حفاظتی در هاي خاكتوسعه روش
هکتار از مزارع آبی و دیم به  21000کشور و در سطح 

طرح جامع کشاورزي  ،1388اجرا درآمد. در سال 
هاي معاونت حفاظتی تدوین و توسعه آن در رأس برنامه

 Saeiتولیدات گیاهی وزات جهاد کشاورزي قرار گرفت (

Ahan et al., 2009 41). در حال حاضر، براساس ماده 
برنامه ششم توسعه یکی از اقدامات اساسی جهت حصول 
به اهداف اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی، 

وري آب و بهره ءخودکفایی در محصوالت اساسی و ارتقا
رغم بیش از خاك توسعه کشاورزي حفاظتی است. به
زي حفاظتی یک دهه تالش در راستاي توسعه کشاور

هنوز یک الگوي فرایندي بومی متناسب با مقتضیات 
کشور براي توسعه آن وجود ندارد. الگوهاي فرایندي به 
توالی مراحل و اقداماتی که باید براي ایجاد تغییر رخ 

-دهند اشاره دارند و تأکید آنها بیشتر بر مراحل پیاده
 ). Nasehifar et al., 2015( استسازي تغییر 
ک مجموعه عمومی و واحد از مراحل و اگرچه ی
هاي که بتواند مداخالت اولیه براي ترویج دستورالعمل

هاي کشاورزي حفاظتی را ایجاد تغییر به سمت سیستم
کند وجود ندارد، اما برخی از محققان توالی از اقدامات 
در جهت تغییر به سمت کشاورزي حفاظتی را پیشنهاد 

 اند.داده
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Raina et al. )2005 در پژوهش خود به این نتیجه (
هاي کشاورزان، مشارکت یادگیري در گروه که رسیدند

نفعان و احترام به منافع آنها، همکاري با مناسب ذي
فرهنگ ارزیابی  ها وهاي مختلف، توسعه ظرفیتسازمان

ترین تغییرات نهادي هستند که باید به تحقیق و مهماز 
به کشاورزي  توسعه کشاورزي متداول براي انتقال

) به این Bolliger et al. )2006حفاظتی کمک نمایند.
هاي نتیجه رسیدند که درك پیچیدگی سیستم

کشاورزي حفاظتی به خصوص تعامل آن با شرایط 
-اقتصادي و اجتماعی، نیازمند یک رویکردي چند رشته

اي و مشارکتی است که محققان را براي همکاري با 
هاي رایج و توسعه کشاورزان براي ارزیابی روش

سازد. ها توانمند میهاي براي بهبود این روشاستراتژي
نیز پرداختن به  Carmona et al., 2015به اعتقاد 

مشکالت کشاورزي حفاظتی نیازمند همکاري بین 
نفعان براي ایجاد کشاورزان، محققان و دیگر ذي

 راهبردهاي مدیریتی با توجه به شرایط محلی است.
Thiombiano & Meshack )2009گیري از ) با بهره

رویکرد مبتنی بر مراحل، شش گام اجرایی براي توسعه 
) افزایش 1اند: (کشاورزي حفاظتی در آفریقا ارایه کرده

دار هاي اولویت) تعیین حوزه2آگاهی و دانش عمومی، (
و نقاط ورود کشاورزي حفاظتی توسط کشاورزان و 

هاي کشاورزي موجود، متولیدکنندگان در رابطه با سیست
) تأمین تجهیزات و سازگار کردن ابزارهاي موجود 3(

) نظارت بر 4متناسب با نیازهاي کشاورزي حفاظتی، (
هاي حاصل و ارزیابی اثرات کشاورزي حفاظتی، پیشرفت

) درگیر کردن شرکاي مختلف در سطوح محلی و 5(
و  اي و جهانیهاي منطقه) ارتباط با طرح6المللی و (بین

 هاي بازار.استفاده از فرصت
 Kassam et al. )2014(  در پژوهش خود به این

بهبود  کنندهنتیجه رسیدند که شناسایی عوامل محدود
معیشت کشاورزان و تولید محصوالت و راهکارهاي 

-کاهش این عوامل، شناسایی کشاورزان پیشرو و برنامه
عی، ریزي بازدیدهاي مطالعاتی جهت نمایش مزایایی زرا

نظر محققان، مالی یا معیشتی کشاورزي حفاظتی، جلب
هاي کشاورزي از طریق کارکنان ترویج و رهبران گروه

اي، شروع یادگیري از طریق هاي مزرعهبرگزاري نمایش
تعیین ابزارهاي بهینه عمل از طریق یادگیري مشارکتی، 

دستیابی به مزایایی کشاورزي حفاظتی از طریق 
اي و نماش نتایج، و درون مزرعه تحقیقات ایستگاهی

هاي واردات تجهیزات و ادوات مناسب و همکاري با گروه
نظر و حمایت آنها از جمله کشاورزان با هدف جلب

 اقدامات ضروري براي توسعه کشاورزي حفاظتی هستند.
) نظام Bellotti & Rochecouste )2014به اعتقاد 

از  نوآوري کشاورزي حفاظتی در یک چرخه مستمر
-ایجاد فناوري، ارزیابی، اجرا، انتشار و شناسایی اولویت

رود. مرحله اول نظام هاي تحقیقاتی جدید پیش می
 نوآوري تحقیق و توسعه نهادینه شده است که خروجی

هاي مدیریتی و دانش جدید است. در آن فناوري، شیوه
هاي تحقیق  توسط کشاورزان مورد مرحله دوم، خروجی

هاي پژوهش گیرد که بستگی به ارتباطمی ارزیابی قرار
انجام شده با نیازهاي کشاورزان دارد. در مرحله سوم، 

پذیرندگان تجارب طی فرایند ارزیابی، پیشگامان یا زود
خود را در روزهاي مزرعه و دیگر مواقع به کشاورزان 

کنند. اگر نوآوري جذاب باشد، تعداد عالقمند منتقل می
شروع به اجراي نوآوري در مزرعه  بیشتري از کشاورزان

کنند و سازگاري فناوري با شرایط مزرعه صورت خود می
گیرد. در مرحله چهارم، کشاورزان در فرایند انتشار می

نوآوري درگیر شده و از طریق ارتباط کشاورز با دیگر 
یابد. کشاورزان و یادگیري آنها از هم نوآوري انتشار می

شناسایی مشکالت جدید در مرحله پنجم، حلقه با 
هاي تحقیقاتی بسته هاي و اولویتکشاورزان، فرصت

 شود.می
Corbeelsa et al. )2014 در پژوهش خود به این (

نفعان در فرایند نتیجه رسیدند که طیف وسیعی از ذي
توسعه و انتشار کشاورزي حفاظتی درگیر هستند. لذا، 

ي نفعی تحت عنوان شبکه نوآوریک رهیافت چند ذي
بهترین رویکرد براي سازگاري کشاورزي حفاظتی با 
شرایط محلی کشاورزان است. یک چنین شبکه نوآوري 
محلی که شامل کشاورزان، عامالن ترویج، محققان، 

ها، سازندگان ادوات و تجهیزات، کنندگان نهادهتأمین
گذاران است باید دهندگان خدمات، تجار و سیاستارایه

افزایی براي یادگیري و آزمایش هم زمینه تقویت تعامل و
هاي کشاورزي حفاظتی جهت توسعه مشارکتی روش

نفعان پایدار آن را فراهم نماید. الگوهاي رفتاري همه ذي
درگیر در سیستم نوآوري کشاورزي حفاظتی متقابالً باید 
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منجر به تقویت و توسعه شرایط کافی یا محیط 
 Kassam et( توانمندساز براي پذیرش و توسعه آن شود

al, 2014 .( 
Kahimba et al.   )2014(  در پژوهش خود به این

نتیجه رسیدند که کسب حمایت مروجان و مشاوران در 
سطح منطقه؛ بسیج جامعه در همکاري با حکومت 
محلی؛ تأسیس مراکز کاردانی (انکوباتور فناوري) و 

هاي رسمی کشاورزي استفاده از آنها براي آموزش
هاي جاد مزارع نمایشی همراه با بستهحفاظتی؛ ای

مشاوره؛ استفاده از کشاورزان آموزش دیده براي آموزش 
کشاورزي حفاظتی؛ بهبود فناوري و ابزارها با ارتقاء 
بخش تحقیقات؛ کمک به کشاورزان آموزش دیده براي 

هاي نمایشی در مزارع خود؛ تسهیل تشکیل ایجاد طرح
ترویج  تی؛هاي روستایی کشاورزي حفاظکمیته

کشاورزي حفاظتی از طریق بازدیدهاي تبادلی کشاورزان 
هاي کشاورز به کشاورز و بسیج کشاورزان براي و آموزش

انجام اقدام جمعی در زمینه بازاریابی محصوالت از جمله 
مراحل مهمی هستند که براي ترویج و توسعه کشاورزي 

 حفاظتی باید دنبال شوند.
یک مجموعه واحد از  توان گفت کهدر مجموع، می

مراحل براي توسعه کشاورزي حفاظتی وجود ندارد و در 
هر منطقه باید متناسب با مقتضیات بخش کشاورزي 
اقدامات الزم در این زمینه انجام شود. با توجه به 

گرا جانبه و کلیتمطالعات اندك در زمینه بررسی همه
 و نبود الگوي فرایندي کهحفاظتی  توسعه کشاورزي

ملی و محلی پیوند  مراحل توسعه آن را در سطح اندبتو
حی الگوي فرایندي طرا دهد، هدف اصلی پژوهش حاضر

مند نمودن و متناسب با ساختار اجرایی ایران جهت نظام
مدیریت اصولی و علمی روند موجود توسعه کشاورزي 

 حفاظتی است. 
 

 ها مواد و روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي، از منظر 

کمی با رویکرد اکتشافی و به  -پارادایم تحقیق کیفی
 با ،. در این پژوهشاستپیمایشی  -لحاظ روش توصیفی

 این که یک راهنماي منسجم و مشخص به توجه

تئوریکی در زمینه مراحل توسعه کشاورزي  و ساختاري
نداشت، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان  وجود حفاظتی

آماري تحقیق اعضاء  مراحل شناسایی شدند. جامعه
هاي تحقیقاتی کاربردي، آموزش هاي فنی و پایگاهکمیته

و ترویج کشاورزي حفاظتی بودند که با استفاده از روش 
نفر از آنها با سابقه  23گیري هدفمند ترکیبی نمونه

سال انتخاب شدند. پس از انجام  5فعالیت بیش از 
استفاده از با  ،هاي بازآوري پرسشنامهها و جمعمصاحبه

افزار روش تحلیل محتواي کیفی و به کمک نرم
ATLAS.ti  طی کدگذاري باز، محوري و گزینشی

فرعی و اصلی توسعه کشاورزي حفاظتی  مراحل
ارتباط، تقدم و تأخر تعیین  براي ،شناسایی شدند. سپس

توسعه  مراحل شناسایی شده و ترسیم الگوي فرایندي
زي ساختاري تفسیري کشاورزي حفاظتی از روش الگوسا

 استفاده شد.
 1روش الگوسازي ساختاري تفسیري

هاي روش الگوسازي ساختاري تفسیري از روش
 اجتماعی و اقتصادي هايسیستم ویژه به طراحی سیستم

 نیز و رایانه ریاضیات، از گیريبهره بزرگ و پیچیده با
 روش این ).Warfield, 1976متخصصان است ( مشارکت

-الگو به شفاف غیر و ناپیوسته ذهنی هايدر تبدیل الگو
 ;Ahuja et al., 2009( پذیر کاربرد داردمشاهده هاي

Charan et al., 2008( نظم براي ابزاري عنوانو به 

 روابط آشفتگی و پیچیدگی به دادن جهت و بخشیدن

 ،عبارتی). بهSingh et al., 2003باشد (عناصر می بین
 تفسیر طریق از کهست یک فرایند یادگیري تعاملی ا

 مفاهیم بین ارتباط چگونگی به خبرگان از گروهی نظرات

 مجموعه از جامع ساختاري و پردازدمی مساله یک
 مشخص بر کند. افزونمی ایجاد مفاهیم از ايپیچیده

 یکدیگر و جهت بر عناصر تأثیرگذاري تأخر، و تقدم کردن

 در را پیچیده از عناصر مجموعه یک عناصر يرابطه

 ;Warfield, 1974( کندمی تعیین مراتبی سلسله ساختار

Pfohl et al., 2011(. هاي از این روش در زمینه
زنجیره تأمین  سازيتحقیقاتی مختلف مانند مدل

)Agarwal et al., 2007هاي )، تحلیل روابط پیشران
 &Diabatاجراي مدیریت زنجیره تأمین سبز (

Govindan, 2011 ،(موانع پذیرش فناوري تحلیل روابط-
طراحی )، Luthra et al., 2014هاي هوشمند (هاي شبکه

                                                                                  
1. Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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 هاي حاکمیتییندي تدوین استراتژي سازمانامدل فر
)Aghazadeh et al., 2016،( فرایندي الگوي طراحی 

)، Eivazi et al., 2015( شده فرهنگی ریزيبرنامه نظام
ري افزامنر محصوالت توسعه فرایندي الگوي طراحی

)Naeiji, 2015 .مراحل اجراي روش ) استفاده شده است
 الگوسازي ساختاري تفسیري عبارتند از:

 . شناسایی عناصر کلیدي مسأله تحقیق؛1
 . تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاري؛ 2
 اولیه؛ . تشکیل ماتریس دستیابی3
بررسی سازگاري و سازگار کردن ماتریس . 4

 دستیابی اولیه؛

 بندي آنها؛بط بین عناصر و سطح. تعیین روا5
 . رسم الگوي ساختاري تفسیري؛6
برندگی و وابستگی . تجزیه و تحلیل قدرت پیش7

 ). MICMACعناصر (تجزیه و تحلیل 
خبره  فرد 14پنج تا  نظرات از معموالً ،روشاین  در

). در پژوهش حاضر Soti et al., 2010شود (استفاده می
نفر از متخصصان و  10کمیته کارشناسی متشکل از 

هاي ملی و فنی کشاورزي مدیران فعال عضو کمیته
هاي تحقیقاتی کاربردي، آموزش و حفاظتی و پایگاه

 10ترویج کشاورزي حفاظتی با سابقه فعالیت بیش از 
 ). 1سال بود (جدول 

 
 هاي اعضاء کمیته کارشناسی الگوسازي ساختاري تفسیريویژگی -1جدول 

 متخصص جایگاه سازمانی حوزه فعالیت طح تحصیالتس CAسابقه کار 
 1E محقق تحقیقاتی کاربردي، آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی پایگاه دکتري 15
 2E محقق تحقیقاتی کاربردي، آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی پایگاه دکتري 10
 3E دیرم تحقیقاتی کاربردي، آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی پایگاه دکتري 13
 4E محقق تحقیقاتی کاربردي، آموزش و ترویج کشاورزي حفاظتی پایگاه کارشناسی ارشد 13
 5E کارشناس مسئول کمیته ملی کشاورزي حفاظتی  کارشناسی ارشد 11
 6E مدیر دبیرکمیته فنی کشاورزي حفاظتی کارشناسی ارشد 12
 7E اس مسئولکارشن دبیرکمیته فنی کشاورزي حفاظتی کارشناسی ارشد 10
 8E کارشناس اجرایی فنی کشاورزي حفاظتی کمیته کارشناسی ارشد 20
 9E محقق کمیته فنی کشاورزي حفاظتی دکتري 14
 10E کارشناس اجرایی کمیته فنی کشاورزي حفاظتی کارشناسی ارشد 12

 

 
 نتایج و بحث

 شناسایی مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی :1گام
 23اصر الگوي فرایندي منظور شناسایی عنبه

ساختاریافته با خبرگان کشاورزي مصاحبه عمیق نیمه
حفاظتی انجام و با استفاده از روش تحلیل محتواي 

فرعی براي  مرحله 55طی مرحله کدگذاري باز  ،کیفی
در مرحله توسعه کشاورزي حفاظتی شناسایی شد. 

مرحله فرعی شناسایی شده  55بین  ،کدگذاري محوري
مرحله اصلی  15ها در قالب رقرار شد و مقولهارتباط ب

 15بندي شدند. در مرحله کدگذاري گزینشی دسته
مرحله اصلی شناسایی شده برحسب ماهیت به صورت 

-بندي و در سطوح ملی و محلی طبقهمند دستهنظام
مرحله اصلی شناسایی شده در  15بندي شدند. از 

و نه مرحله کدگذاري محوري شش مرحله در سطح ملی 
مرحله در سطح محلی قرار گرفتند. به دلیل حجم زیاد 
نتایج این گام، تنها به نتایج مراحل کدگذاري محوري 

 ).2اشاره شده است (جدول 
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 نتایج مرحله کدگذاري محوري تحلیل محتوا (مراحل اصلی توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی و محلی)  -2جدول 
 در سطح محلی CAمراحل اصلی توسعه  نماد در سطح ملی CAمراحل اصلی توسعه  نماد

P1 تجزیه و تحلیل وضعیت موجود S1 اي و استانیریزي عملیاتی در سطح منطقهبرنامه 

P2 انداز و اهدافتدوین رسالت، چشم  S2 تأمین منابع مالی و اعتبارات 

P3 ریزي بلند مدت و کوتاه مدتبرنامه  S3 ایجاد سازمان کار 

P4 هاي موجودها، قوانین و بازبینی رویهوین سیاستتد  S4 هاي تحقیقاتیطراحی و اجراي مشارکتی برنامه 

P5 تخصیص منابع و بودجه و بسیج امکانات  S5 هاي آموزشیطراحی و اجراي مشارکتی برنامه 

P6 سازماندهی و طراحی ساختار S6 هاي ترویجیطراحی و اجراي مشارکتی برنامه 

  S7 ها و ماشین آالتنهاده تأمین 

  S8 ایجاد مزارع تحقیقاتی و الگویی کشاورزي حفاظتی 

  S9 پذیرش و انتشار فناوري کشاورزي حفاظتی 

 
 : تشکیل ماتریس ساختاري خود تعاملی2گام 

ماتریس ساختاري خود تعاملی مراحل  ،در این گام
صورت مجزا شناسایی شده در سطح ملی و محلی به

صر این ماتریس داراي ابعادي به اندازه عناتشکیل شد. 
شناسایی شده است (مراحل اصلی در سطح ملی و 
محلی) که به ترتیب در سطر و ستون ابتدایی آن ذکر 

 شوند. در این راستا، ارتباط بین مراحل شناساییمی
 با شده با یکدیگر به صورت دو به دو در قالب پرسشنامه

توسط کمیته O و  V ،A، Xاز روابط مفهومی استفاده 
 نمادهاي استفاده شده در اینکارشناسی استخراج شد. 

 ):Shen et al., 2016ماتریس عبارتند از (

V یعنی عنصر :i  منجر به عنصرj شود (میi  علتj؛( 
 
 

Aیعنی عنصر :j  منجر به عنصرi شود (میj علت i؛( 
X یعنی عنصر :i  به عنصرj و عنصر j  به عنصرi 

 د (همبستگی)؛شومنجر می
O یعنی عنصر :i و عنصرj اي با هم ندارند.رابطه 

صورت مجزا براي در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به
استخراج ماتریس ساختاري خود تعاملی مراحل توسعه 
کشاورزي حفاظتی در سطح ملی و محلی طراحی و براي 
تعیین رابطه بین مراحل در اختیار اعضا کمیته 

ها، با . پس از تکمیل پرسشنامهکارشناسی قرار گرفت
هاي مشخص شده و برگزاري توجه به فراوانی رابطه

اندیشی با اعضا کمیته کارشناسی ماتریس هاي همجلسه
و  3خود تعاملی ساختاري نهایی تشکیل شد (جداول 

4 .( 
 

 ماتریس خودتعاملی ساختاري مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی -3جدول 
1P 2P 3P 4P 5P 6P مراحل در سطح ملي 

- V V V V V 1P 
 - V V O O 2P 
  - A V V 3P 
   - V V 4P 
    - X 5P 
     - 6P 
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 ماتریس خودتعاملی ساختاري مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلی -4جدول 
1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S  مراحل در سطح محلي 

- V V V V V V V V 1S 
 - O V V V V V V 2S 
  - V V V V V V 3S 
   - X X X V V 4S 
    - X O V V 5S 
     - O V V 6S 
      - V V 7S 
       - V 8S 
 9S ـ        

 
 اولیه  ستیابی: ایجاد ماتریس د3گام 

 براي ایجاد ماتریس دستیابی اولیه نمادهاي موجود
ه راساس قواعد زیر بدر ماتریس خود تعاملی ساختاري ب

 :)Shen et al., 2016شوند (اعداد صفر و یک تبدیل می
 گرفته V) در ماتریس ساختاري نماد i,jاگر خانه ( -

ه و خان 1باشد، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد 
 گیرد.) عدد صفر میj,iقرینه آن یعنی (

 گرفته A) در ماتریس ساختاري نماد i,jاگر خانه ( -
خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر و  باشد،

 گیرد.می 1) عدد j,iخانه قرینه آن یعنی (

 گرفته X) در ماتریس ساختاري نماد i,jاگر خانه ( -
ه و خان 1باشد، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد 

 گیرد.می 1) نیز عدد j,iقرینه آن یعنی (
 گرفته O ) در ماتریس ساختاري نمادi,jاگر خانه ( -

باشد، خانه مربوطه در ماتریس دستیابی عدد صفر و 
 گیرد.) نیز عدد صفر میj,iخانه قرینه آن یعنی (

هاي خود با توجه به قوانین این مرحله ماتریس
تعاملی ساختاري مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در 

هاي دستیابی اولیه تبدیل سطح ملی و محلی به ماتریس
 .)6و  5شدند (جداول 

 
 ماتریس دستیابی اولیه مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی -5جدول 

6P 5P 4P 3P 2P 1P مراحل در سطح ملي 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1P 
۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ 2P 
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ 3P 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 4P 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 5P 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 6P 

 

 اظتی در سطح محلیماتریس دستیابی اولیه مراحل توسعه کشاورزي حف -6جدول 
9S 8S 7S 6S 5S 4S 3S 2S 1S مراحل در سطح محلي 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1S 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 2S 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 3S 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 4S 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 5S 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 6S 
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 7S 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8S 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9S 
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 : ماتریس دستیابی نهایی4گام 
در این گام، سازگاري درونی ماتریس دستیابی اولیه 

عنوان مثال مورد بررسی قرار گرفت. به این صورت که به
هم منجر  Bشود و متغیر  Bمنجر به متغیر  Aاگر متغیر 
شود  Cنیز منجر به متغیر Aشود، باید متغیر  Cبه متغیر 

یابی اولیه این حالت برقرار نباشد و اگر در ماتریس دست
هاي مختلفی براي سازگار کردن باید اصالح شود. روش

ماتریس دستیابی اولیه پیشنهاد شده است. به اعتقاد 
برخی از محققان در صورت وجود ناسازگاري باید نظرات 
کمیته کارشناسی با استفاده از پرسشنامه دوباره اخذ 

اتریس ادامه یابد شود و این کار تا سازگار شدن م
)Agarwal et al., 2007 در روش دوم، از قوانین ریاضی .(

شود. به این صورت که باید ماتریس دستیابی استفاده می
) رساند. الزم به ذکر است که K+1اولیه را به توان (

عملیات به توان رساندن ماتریس نیز باید . است 
اس قاعده بولن:   طبق قاعده بولن انجام شود. براس

  
تمامی روابط بین مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی 
در سطح ملی و محلی بررسی و از قوانین ریاضی براي 
سازگار کردن ماتریس دستیابی اولیه استفاده شده است 

 *). در این جداول، اعدادي که با عالمت 8و  7(جداول 
و  یه صفر بودهاند، در ماتریس دستیابی اولمشخص شده

نیروي اند. همچنین، پس از سازگاري عدد یک گرفته
و وابستگی هر یک از مراحل نیز محاسبه  برندگیپیش
برندگی یک عنصر از جمع تعداد اند. نیروي پیششده

عناصر متأثر از آن و خود عنصر و نیروي وابستگی یک 
پذیرند و عنصر نیز از جمع عناصري که از آنها تأثیر می

 آیند.دست میود عنصر بهخ
 

 ماتریس دستیابی نهایی مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی -7جدول 
 مراحل در سطح ملي 6P 5P 4P 3P 2P 1P برندگيپيش نيروي

۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1P 
۵ *۱ *۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 2P 

۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ 3P 

۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 4P 

۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 5P 

۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 6P 

 نيروي وابستگي ۱ ۲ ۴ ۳ ۶ ۶ -

 
 

 ماتریس دستیابی نهایی مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلی -8جدول 
 مراحل در سطح محلي   9S 8S 7S 6S 5S 4S 3S 2S 1S برندگينيروي پيش
۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1S 
۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 2S 
۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ 3S 
۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 4S 
۶ ۱ ۱ ۱* ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 5S 
۶ ۱ ۱ ۱* ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 6S 
۶ ۱ ۱ ۱ ۱*  ۱* ۱ ۰ ۰ ۰ 7S 
۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8S 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9S 
 نيروي وابستگي ۱ ۲ ۲ ۷ ۷ ۷ ۷ ۸ ۹ ـ
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 : تعیین سطح و اولویت عناصر الگو5گام 
 و،براي تعیین سطح و اولویت عناصر الگ ،در این گام

باید مجموعه دستیابی و پیش نیاز هر عنصر براساس 
 دستیابی شود. مجموعهماتریس دستیابی نهایی تعیین 

 عنصر این طریق از شامل عناصري است که عنصر هر

 عناصري شامل نیازپیش مجموعه و رسید آنها به توانمی
 زرسید. پس ا عنصر این به توانمی آنها از طریق که است

 عنصر، هر براي نیاز پیش و ستیابید مجموعه تعیین

 هر براي و پیش نیاز دستیابی مجموعه در مشترك عناصر

 مجموعه دستیابی و که و سپس عنصري شناسایی عنصر

 سطح یکسان باشد در باالترین کامالً آن مشترك عناصر

 عناصر باید آنها یا عنصر پس از تعیین این گیرد.قرار می

را  بعدي جدول اقیماندهعناصر ب با و حذف جدول از را
 مرحله قبل عنصر همانند نیز دوم جدول در تشکیل داد.

 همه سطح تعیین تا این کار و شودمشخص می دوم سطح

). در پژوهش Shen et al., 2016یابد (می ادامه عناصر
طی پنج گام مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی  ،حاضر

سیج بدر سطح ملی در پنج سطح قرار گرفتند دو مرحله 
سازماندهی و ) و 5P( امکانات و تخصیص منابع و بودجه

) در سطح اول و مرحله تجزیه و 6P( طراحی ساختار
) 1Pتحلیل وضعیت موجود کشاورزي حفاظتی در کشور (

 ). 9در سطح پنجم قرار گرفت (جدول 
 

 تعیین سطح مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی -9جدول 
نياز مجموعه پيش مشترک سطح  مراحل  مجموعه دستيابي 
V P1 P1 P1, P2, P3, P4, P5, P6 P1 

IV P2 P1, P2 P2, P3, P4, P5, P6 P2 
II P3 P1, P2, P3, P4 P3, P5, P6 P3 
III P4 P1, P2, P4 P3, P4, P5, P6 P4 
I 6P, 5P P1, P2, P3, P4, P5, P6 6P, 5P P5 
I 6P, 5P P1, P2, P3, P4, P5, P6 6P, 5P P6 

 
مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلی 

). 10نیز طی پنج گام در پنج سطح قرار گرفتند (جدول 
) در سطح 9Sمرحله کاربرد و انتشار کشاورزي حفاظتی (

ریزي عملیاتی در سطح منطقه، اول و مرحله برنامه
) در سطح پنجم 1Sاستان، شهرستان و دهستان (

 قرارگرفت.
 

 سطح مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلیتعیین  -10جدول 
 مراحل مجموعه دستيابي مجموعه پيش نياز مشترک سطح
V S1 S1 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 1S 
IV S2 S1, S2 S2, S4, S5, S6, S7, S8, S9 2S 
IV S3 S1, S3 S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 3S 
III S4, S5, S6, S7 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 S4, S5, S6, S7, S8, S9 4S 
III S4, S5, S6, S7 7, S6, S5, S4, S3, S2, S1S 9, S8, S7, S6, S5, S4S 5S 
III 7, S6, S5, S4S 7, S6, S5, S4, S3, S2, S1S 9, S8, S7, S6, S5, S4S 6S 
III 7, S6, S5, S4S 7, S6, S5, S4, S3, S2, S1S 9, S8, S7, S6, S5, S4S 7S 
II S8 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 S8, S9 8S 
I S9 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 S9 9S 

 
 : ترسیم الگوي فرایندي6گام 

توان آنها می تعیین سطح و روابط بین عناصرپس از 
براساس نتایج تعیین را در قالب یک الگو ترسیم کرد. 

در سطح ملی و  سطح مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی

) به ترتیب مراحل برحسب سطح 10و  9محلی (جداول 
براساس نتایج  ،گیرند. سپساز باال به پایین قرار می

) ارتباط بین 8و  7ماتریس دستیابی نهایی (جداول 
). به این Ansari et al., 2013شود (عناصر مشخص می
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رابطه وجود داشته باشد،  jو  iصورت که اگر بین عناصر 
-این رابطه نشان داده می jبه  iطریق ترسیم فلش از  از

در پژوهش حاضر الگوهاي فرایندي مجزایی در شود. 
ریزي کالن) و سطح گذاري و برنامهسطح ملی (سیاست

محلی (اجرایی) با استفاده از روش الگوسازي ساختاري 
 تفسیري طراحی شده است.   

ورزي دست آمده، مراحل توسعه کشابراساس نتایج به
سطح قرار گرفتند (شکل  پنجحفاظتی در سطح ملی در 

). در باالترین سطح، مراحل بسیج امکانات و تخصیص 1
) 6P) و سازماندهی و طراحی ساختار (5Pمنابع و بودجه (

ترین سطح، مرحله تجزیه و تحلیل وضعیت و در پایین
-اند. به) جاي گرفته1Pموجود کشاورزي حفاظتی (

توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی عبارتی، فرایند 
باید با دنبال کردن مرحله تجزیه و تحلیل وضعیت 
موجود کشاورزي حفاظتی شروع و به سایر مراحل برسد. 

انداز و اهداف توسعه مرحله تدوین رسالت، چشم
) در سطح چهارم قرار گرفته و بر 2Pکشاورزي حفاظتی (

و تدوین  )3Pریزي بلندمدت و کوتاه مدت (مراحل برنامه
هاي موجود توسعه ها و قوانین و بازبینی رویهسیاست

که به ترتیب در سطوح سوم و  )4Pکشاورزي حفاظتی (
ریزي اند، تأثیرگذار است. در نهایت، برنامهدوم قرار گرفته

مدت بر مراحل بسیج امکانات و مدت و کوتاهبلند
) و سازماندهی و طراحی 5Pتخصیص منابع و بودجه (

) که در سطح اول قرار دارند، تأثیرگذار است. 6Pختار (سا
نیاز گزاري یک پیشاز آنجا که محیط نهادي و سیاست

 ,Sumbergهاي جدید است (ضروري براي ترویج فناوري

اي )، توسعه کشاورزي حفاظتی نیز به عنوان بسته2005
ها و در اصل، نقش سیاست. نیازمند آن است از فناوري

سازي معرفی اطمینان بخشی براي زمینه حمایت نهادي
و به کارگیري اصول کشاورزي حفاظتی در سطح 

 Rai et). به اعتقاد Kassam et al., 2014گسترده است (

al. )2011تأثیر زیادي  ها و ترتیبات نهادي) نیز سیاست
در سرعت پذیرش و استفاده از کشاورزي حفاظتی در 

ن، الگوي فرایندي طراحی بنابرای اند.آفریقا و آسیا داشته
عنوان پایه الگوي فرایندي نهایی شده در سطح ملی به

تواند یک محیط مناسب توسعه کشاورزي است که می
ریزي جهت هدایت علمی گزاري و برنامهنهادي، سیاست

و اصولی مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح 

محلی تا رسیدن به هدف نهایی که همان کاربرد و 
کشاورزي حفاظتی است، فراهم آورد. در حقیقت،  انتشار

الگوي فرایندي توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح 
محلی تنها در صورت وجود این محیط توانمندساز 

 قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت. 
مراحل اصلی توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح 

). در 1محلی نیز در پنج سطح قرار گرفتند (شکل 
مرحله پذیرش و انتشار فناوري کشاورزي باالترین سطح، 

عنوان هدف اصلی فرایند توسعه ) به9Sحفاظتی (
-ترین سطح، مرحله برنامهکشاورزي حفاظتی و در پایین

ریزي عملیاتی در سطح منطقه، استان، شهرستان و 
ریزي عملیاتی منجر به ) قرار دارند. برنامه1Sدهستان (

ابع مالی و اعتبارات در ) و تأمین من3Sایجاد سازمان کار (
) خواهد شد و این دو 2S( سطح استان و شهرستان

 هايطراحی و اجراي مشارکتی برنامهمرحله نیز بر 
تأمین ) و 6S)، ترویجی (5Sآموزشی ( )، 4Sتحقیقاتی (

) در سطح سوم تأثیرگذار 7Sآالت (ماشین و هانهاده
طراحی و اجراي هستند. همچنین، ارتباط متقابل بین 

و  ترویجی تحقیقاتی، آموزشی، هايمشارکتی برنامه
تأمین تحقیقاتی و  هايطراحی و اجراي مشارکتی برنامه

آالت مناسب کشاورزي حفاظتی وجود ماشین و هانهاده
دارد. مراحل سطح سوم الگو بر ایجاد مزارع تحقیقاتی و 

) تأثیرگذار هستند. در 8S( الگویی کشاورزي حفاظتی
زارع تحقیقاتی و الگویی کشاورزي نهایت، ایجاد م

حفاظتی با تأثیرپذیري از سایر مراحل بر کاربرد و انتشار 
) تأثیر 9S( فناوري کشاورزي حفاظتی در بین کشاورزان

ریزي عملیاتی در سطح عبارتی، برنامهگذارد. بهمی
سازي ایجاد سازمان استان، شهرستان و دهستان با زمینه

و اعتبارات براي توسعه کار و تأمین منابع مالی 
طراحی و کشاورزي حفاظتی در سطح محلی منجر به 

 تحقیقاتی، آموزشی و هاياجراي مشارکتی برنامه
آالت خواهد شد. در ماشین و هاتأمین نهادهترویجی و 

این سطح از الگو تعامل عامالن ترویج، محققان، تأمین 
و ها زمینه تقویت یادگیري کنندگان تجهیزات و نهاده

به  خواهد آورد.پذیرش کشاورزي حفاظتی را فراهم 
 ,.Carmona et al. (2015); Corbeelsa et alاعتقاد 

(2014); Kassam et al., (2014); Raina et al., (2005) 
عنوان شبکه  نفعی تحتذي نیز یک رهیافت چند
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نوآوري براي سازگاري کشاورزي حفاظتی با شرایط 
است. در سطح بعد با ایجاد محلی و توسعه آن ضروري 

مزارع تحقیقاتی و الگویی و ارتباط کشاورزان با یکدیگر و 
شود یادگیري آنها از هم نوآوري منتشر می

)Thiombiano & Meshack, 2009 .()2014 (Bellotti 

& Rochecouste  نیز معتقدند نظام نوآوري کشاورزي
حفاظتی در یک چرخه مستمر ایجاد فناوري ارزیابی، 

هاي تحقیقاتی جدید اجرا، انتشار و شناسایی اولویت
 رود.پیش می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الگوي فرایندي توسعه کشاورزي حفاظتی1شکل 

 

 تجزيه و تحليل وضعيت موجود کشاورزي حفاظتي

 اهداف توسعه کشاورزي حفاظتيانداز و تدوين رسالت، چشم
 

 هاي موجودها، قوانين و بازبيني رويهتدوين سياست

 

 مدت توسعه کشاورزي حفاظتيريزي بلندمدت و کوتاهبرنامه

 

 در سطح ملیساختار  يو طراح يسازمانده  در سطح ملی تخصيص منابع و بودجه و بسيج امکانات

 در سطح منطقه، استان، شهرستان و دهستان ريزي عملياتيبرنامه

 

 جاد سازمان کار در سطح استان، شهرستان و دهستانيا تأمين منابع مالي و اعتبارات در سطح استان و شهرستان

 طراحي و اجراي مشارکتي 
 هاي آموزشيبرنامه 

طراحي و اجراي 
هاي مشارکتي  برنامه
 

طراحي و اجراي 
 مشارکتي

   

 ها و ماشين آالتن نهادهتأمي
 مناسب کشاورزي حفاظتي

 ايجاد مزارع تحقيقاتي و الگويي کشاورزي حفاظتي

 و انتشار فناوري کشاورزي حفاظتي پذيرش

 رايندي توسعه کشاورزي حفاظتي در سطح محليالگوي ف

 الگوي فرايندي توسعه کشاورزي حفاظتي در سطح ملي
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 MICMAC: تجزیه و تحلیل 7گام 
شاورزي در این گام، عناصر الگوي فرایندي توسعه ک

-حفاظتی در سطح ملی و محلی بر حسب نیروي پیش
)، I( ١برندگی و وابستگی به چهار گروه عوامل خودمختار

) تقسیم IV( ٤) و پیش برندهIII( ٣)، پیونديII( ٢وابسته
) I(). عناصر خودمختار Shen et al., 2016شوند (می

و وابستگی کم هستند و نسبتاً  برندگینیروي پیشداراي 
یستم جدا بوده و پیوندهاي محدودي با سایر عناصر از س

-ه). براساس نتایج بShen et al., 2016سیستم دارند (
یک از مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی هیچ ،دست آمده

اند. این امر بیانگر در سطح ملی در این گروه قرار نگرفته
 وجود ارتباط قوي بین مراحل در سطح ملی است.

نیروي عناصري هستند که داراي  )II(وابسته  عوامل
کم و نیروي وابستگی زیادي هستند. این  برندگیپیش

عناصر معموًال در پایین ساختار سلسله مراتبی قرار دارند 
 Shen etو تا حد زیادي به عناصر دیگر وابسته هستند (

al., 2016 مدت مدت و کوتاهریزي بلندبرنامه). مراحل
)3P5ص منابع و بودجه ()، بسیج امکانات و تخصیP و (

برندگی با نیروي پیش )6Pسازماندهی و طراحی ساختار (
کم و نیروي وابستگی زیاد در این گروه جاي دارند 

). در واقع این مراحل نتیجه فرایند توسعه 2(شکل 
کشاورزي حفاظتی در سطح ملی هستند و خود کمتر 

شوند. عوامل ساز دستیابی به مراحل دیگر میزمینه
و وابستگی زیاد  برندگینیروي پیشداراي  )III(یوندي پ

هستند و هرگونه اقدام در خصوص آنها بر سایر عناصر 
اثر بازخوردي بر روي خود  ،گذارد. همچنینالگو اثر می

 ,.Dalvi-Esfahani et alآنها نیز وجود خواهد داشت (

2017; Shen et al., 2016 .( 
 برندگیي پیشنیروداراي ) IVبرنده (عوامل پیش

زیاد و نیروي وابستگی کم هستند و بیشترین 
تأثیرگذاري را بر دیگر عناصر سیستم دارند. این گروه از 

گیرها عناصر ماهیت راهبردي داشته و باید در تصمیم
). Shen et al., 2016باالترین اولویت را داشته باشند (

تجزیه و تحلیل دست آمده مراحل هبراساس نتایج ب

                                                                                  
1. Autonomous  
2. Dependent  
3. Linkage 
4. Driving 

اهداف  و اندازتدوین رسالت، چشم)، 1P( موجود وضعیت
 ها،تدوین سیاست) و 2Pتوسعه کشاورزي حفاظتی (

) در این گروه جاي 4Pموجود ( هايرویه بازبینی و قوانین
هاي الگوي فرایندي را اند. این مراحل حکم ریشهگرفته

دارند و براي شروع کارکرد سیستم باید در وهله اول بر 
 د کرد.  روي آنها تأکی

 
 III   IV 1P ۶ 

ش
 پي

وي
نير

گي
رند

ب
 

 

    2P  ۵ 
   4P   ۴ 
 II 3P  I  ۳ 

 5P
6P, 

     ۲ 

      ۱ 
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱  

  نيروي وابستگي  

برندگی و وابستگی مراحل توسعه نمودار نیروي پیش -2شکل 
 کشاورزي حفاظتی در سطح ملی

 
و وابستگی  گیبرندنیروي پیشبراساس نتایج نمودار 

مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلی، هیچ 
-) قرار نگرفتهIیک از مراحل در گروه عوامل خودمختار (

اند. این امر بیانگر وجود ارتباط قوي بین مراحل الگوي 
فرایندي در سطح محلی است. مراحل ایجاد مزارع 

) و پذیرش و 8Sتحقیقاتی و الگویی کشاورزي حفاظتی (
-نیروي پیش) با 9Sر فناوري کشاورزي حفاظتی (انتشا

کم و نیروي وابستگی زیاد در گروه عوامل  برندگی
اند. در واقع این مراحل نتایج ) قرار گرفتهIIوابسته (

فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی هستند که در رسیدن 
به آنها سایر مراحل نقش زیادي دارند، اما خود آنها کمتر 

از دستیابی به سایر مراحل باشند. ستوانند زمینهمی
تحقیقاتی  هايطراحی و اجراي مشارکتی برنامهمراحل 

)4S ،(هايبرنامه ) 5آموزشیS ،(هايبرنامه ) 6ترویجیS (
آالت مناسب کشاورزي ماشین و هاتأمین نهادهو 

و وابستگی زیاد در  برندگینیروي پیش) با 7Sحفاظتی (
دارند. هر نوع اقدامی در ) قرار IIIگروه عوامل پیوندي (

تأثیر قرار خواهد داد و مورد در این مراحل الگو را تحت
تواند بازخورد الگو نسبت به تغییر آنها نیز می ،در نهایت

دوباره باعث ایجاد تغییر در خود آنها شود. مراحل 
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منطقه، استان و شهرستان  سطح در عملیاتی ریزيبرنامه
)1S،( تباراتتأمین منابع مالی و اع )2S و ایجاد سازمان (

زیاد و نیروي وابستگی  برندگینیروي پیش) با 3Sکار (
) جاي دارند و همانند IVکم در گروه عناصر مستقل (
 عملیاتی ریزيبرنامهکنند. سنگ زیربنایی الگو عمل می

ترین ) شاخص1Sمنطقه، استان و شهرستان ( سطح در
ي توسعه عنصر این گروه است و هرگونه اقدام برا

کشاورزي حفاظتی در سطح محلی باید با تأکید بر این 
 مرحله انجام گیرد. 
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۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱  
  نيروي وابستگي  

 برندگی و  وابستگی مراحل توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلینمودار نیروي پیش -3شکل 
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
در پژوهش حاضر مراحل اصلی توسعه کشاورزي 
حفاظتی شناسایی و تجزیه و تحلیل روابط درونی بین 

ي با استفاده مراحل شناسایی شده در قالب الگوي فرایند
از روش الگوسازي ساختاري تفسیري انجام شد. در 
حقیقت، با استفاده از این روش روابط علی و معلولی بین 

عنوان یک سیستم با پردازش دانش و اجزاي الگو به
هاي قضاوت متخصصان و خبرگان این حوزه در بخش

گزاري و اجرا کشف و ترسیم شد. براساس نتایج سیاست
گوسازي فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی در حاصل از ال

سطح ملی مراحل بسیج امکانات و تخصیص منابع و 
بودجه و سازماندهی و طراحی ساختار در باالترین سطح 
و داراي کمترین تأثیر و مرحله تجزیه و تحلیل وضعیت 

ترین سطح و موجود توسعه کشاورزي حفاظتی در پایین
احل فرایند در سطح داراي بیشترین تأثیر بر سایر مر

عبارتی، فرایند توسعه کشاورزي باشد. بهملی می
گذاري باید با بررسی و حفاظتی در سطح کالن سیاست

جامع وضعیت موجود توسعه کشاورزي حفاظتی  تحلیل

انداز شروع و با دنبال کردن مراحل تدوین رسالت، چشم
هاي ها، قوانین و بازبینی رویهو اهداف، تدوین سیاست

مدت توسعه هاي بلندمدت و کوتاهریزيوجود و برنامهم
کشاورزي حفاظتی در کشور منجر به بسیج امکانات و 
تخصیص منابع و بودجه و سازماندهی و طراحی ساختار 
مشخص براي توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح ملی 
شود. نتیجه طی شدن این فرایند در سطح ملی یک 

گذاري براي یاستبستر و محیط توانمند نهادي و س
اجراي الگوي فرایندي در سطح محلی را فراهم خواهد 

 نمود. 
براساس نتایج حاصل از الگوسازي فرایند توسعه 
کشاورزي حفاظتی در سطح محلی، مرحله کاربرد و 
انتشار فناوري کشاورزي حفاظتی در باالترین سطح و 

ریزي عملیاتی در برنامهو مرحله داراي کمترین تأثیر 
ترین سطح و منطقه، استان و شهرستان در پایین سطح

داراي بیشترین تأثیر بر سایر مراحل فرایند توسعه 
باشد. در حقیقت، کشاورزي حفاظتی در سطح محلی می

فرایند توسعه کشاورزي حفاظتی در سطح محلی باید با 
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ریزي عملیاتی در سطح محلی منطبق با چشم برنامه
سطح کالن شروع و با  انداز و اهداف تدوین شده در

دنبال کردن مراحل ایجاد سازمان کار و تأمین منابع 
مالی و اعتبارات و فراهم نمودن زمینه طراحی و اجراي 

هاي تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی و مشارکتی برنامه
ها و ماشین آالت مناسب منجر به ایجاد تأمین نهاده

نهایت  مزارع تحقیقاتی و الگویی کشاورزي حفاظتی و در
پذیرش و انتشار فناوري کشاورزي حفاظتی توسط 

 کشاورزان شود. 
جامع در بر  صورتالگوي فرایندي طراحی شده به

ر گیرنده مراحل، ترتیب و توالی و ارتباط بین آنها د
کاربرد و  ریزي تاگذاري و برنامهسطح کالن سیاست

انتشار فناوري کشاورزي حفاظتی در سطح محلی است. 
د مور تواند به عنوان یک راهنما و نقشه راهو میاین الگ

اد ریزان در وزارت جهگذاران و برنامهاستفاده سیاست
هاي جهاد کشاورزي در کشاورزي و مدیران سازمان

ند منظامتوسعه ریزي براي ها در راستاي برنامهاستان
رسیدن به تولید پایدار و حفظ  وکشاورزي حفاظتی 

 گیرد.قرار منابع آب و خاك 
شود که وزارت کشاورزي در سطح ملی توصیه می

عنوان متولی اصلی توسعه کشاورزي حفاظتی با به
نفع با ایجاد ها و نهادهاي ذيهمکاري سایر سازمان

ها به ارزیابی و تحلیل هاي تخصصی در استانکمیته
نقاط قوت و ضعف اجراي کشاورزي حفاظتی در ابعاد 

قتصادي و اجتماعی و غیره مختلف اکولوژیکی، زراعی، ا
اندازي ها چشمبپردازند. سپس، براساس نتایج ارزیابی

براي توسعه کشاورزي حفاظتی تدوین و بر پایه آن 
هاي موجود بخش کشاورزي را با رویکرد حمایت سیاست

از توسعه کشاورزي حفاظتی مورد بازبینی و اصالح قرار 
 دهند. 

اي جهاد هشود سازماندر سطح محلی توصیه می
ها توسعه کشاورزي حفاظتی را از کشاورزي در استان
هاي نوآوري متشکل از کشاورزان طریق ایجاد شبکه

-نپیشرو، مراکز تحقیقات، مراکز خدمات کشاورزي، تأمی
بال نفعان دنها و سایر ذيآالت و نهادهکنندگان ماشین

 کنند. 
 سپاسگزاري

تی وسیله از همکاري دفتر کشاورزي حفاظبدین
هاي فنی وزارت جهاد کشاورزي، اعضا محترم کمیته

هاي فارس، گلستان، کشاورزي حفاظتی استان
خوزستان، خراسان رضوي، تهران، همدان، کرمانشاه، 

هاي خود آذربایجان شرقی و اردبیل که با مساعدت
 زمینه انجام این پژوهش را فراهم نمودند، سپاسگزاریم.
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