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 چکیده

هاي کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر گندم هدف این تحقیق بررسی توسعه روش

ین تحقیق شامل جامعه آماري ا. آوري شدها توسط پرسشنامه جمعدر این مطالعه داده. باشدمی

روایی پرسشنامه . نفر از مهندسان ناظر طرح محوري گندم در شهرستان کرمانشاه بود 128

توسط جمعی از کارشناسان مانند متخصصان جهاد کشاورزي و کارشناسان ناظر گندم تایید 

) α=89/0(گردید و پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی انجام شد که ضریب آلفاي کرونباخ 

داري بین متغیرهاي دانش فعلی نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و معنی. ه شدمحاسب

مهندسان ناظر گندم، سطح تحصیالت، تجربه کاري، تعداد تماس با محققان آموزشی، استفاده 

از سخنرانی آموزشی براي کشاورزان، بازدید از مزارع کشاورزان و استفاده از کارگاه آموزشی 

نتایج رگرسیون چند متغیره نشان . هاي کشت پایدار گندم وجود داشتتوسعه روشبا متغیر 

داد که متغیرهاي دانش فعلی، سطح تحصیالت، استفاده از سخنرانی آموزشی، تجربه کاري و 

-درصد از تغییرات در واریانس متغیر وابسته را تبیین می 57تماس با محققان بخش کشاورزي 

  . کند

 

اي، هاي کشت پایدار، خدمات مشاورهلید گندم، کشاورزي پایدار، روشتو :واژگان کلیدي

  مهندسان ناظر گندم

 

  مقدمه

غالت نقش بسیار مهمی در  بخش کشاورزي خصوصاً

در . امنیت غذایی و تولید ناخالص داخلی کشاورزي دارد

این باره مقایسه وضعیت تولید محصوالت زراعی ایران با 

دهد که امکان بهبود عملکرد در سایر کشورها نشان می

واحد سطح و در نتیجه افزایش تولید و دستیابی به 

اهداف خودکفایی در محصوالت اساسی خصوصا گندم 

گندم در جیرة غذایی مردم نقش از آنجا که . وجود دارد

اساسی دارد و زراعت آن توسط کشاورزان ایرانی از 

ز بخش قابل توجهی ا، اهمیت حیاتی برخوردار است

هاي آبی و دیم کشور به زراعت گندم اختصاص زمین

هاي مربوط به توسعه کشت و به همین دلیل طرح .دارد

افزایش تولید گندم در برنامۀ توسعه کشور از اهمیت 

 & Barimnejad( خاصی برخوردار هستند

Mohtashami,2010( . گندم  محصول اهمیت ،بنابراین

نظران در ببر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی صاح

ترین محصول که استراتژیکتوافق دارند این مساله 

از این گذشته، گندم در کشور . باشدگندم می ،کشاورزي

چرا که  ،اهمیت به مراتب باالتري برخوردار است ایران از

یک درصد از جمعیت جهان را  تنها ایرانیان اگرچه

درصد از کل گندم جهان را  5/2دهند اما تشکیل می

 نیز ایران در. (Anonymous,2011) کنندیممصرف 
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 گندم محصول استراتژیک نقش کشورها، از بسیاري مانند

 رسیدن در که سنگینی رسالت کشور و مصرفی نظام در

 ، دارد وجود ملی ي توسعه اهداف پیشبرد و خودکفایی به

 و منابع بهینه مدیریت و ریزي برنامه لزوم و اهمیت بر

 .فزایدامی تولید هاي عامل

هاي دولت و حمایت خودکفایی به رسیدن  انگیزه

منجر به گرایش کشاورزان نسبت به افزایش تولید گندم 

از آنجا که در کشاورزي فشرده با استفاده از  .شده است

هاي جدید باعث بروز مشکالتی ها و تکنولوژينهاده

ها و آلودگی آب و کش، تجمع آفت مانند فرسایش خاك

هاي کشاورزي جایگزین که جستجوي روش شود؛هوا می

با حفظ محیط زیست اکولوژیکی و پایداري آن همراه 

هاي کشاورزي شناسایی روش. است، اجتناب ناپذیر است

هاي خارجی دارد جایگزین که وابستگی کمتري به نهاده

اگرچه علم  .شودتحت عنوان کشاورزي پایدار نامیده می

از زمانی که کشاورزي هاي کشاورزي پایدار و فعالیت

بوده، وجود داشته است اما استفاده از واژه کنونی، اخیرا 

  .گسترش پیدا کرده است

یکی از  .پایداري از جنبه هاي مختلفی دیده می شود

جنبه ها موضوعات محیط زیستی است که ناشی از 

یکی از  ،بنابراین. استفاده انسان از منابع طبیعی است

هاي ، توافقات و فعالیت دالیل تعاریف پایداري از نظر

باشد میانسان در هنگام استفاده از محیط زیست 

(Rolling & Pre�y,2003). Hedge  (2000)  کشاورزي

دانسته هاي کشاورزي اي از فعالیتپایدار را مجموعه

، کارایی در بلند که باعث حفظ و بهره وري مزارع است

و محیط مدت بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی 

کند که بیان می Singh et al (2000).. زیست می شود

مفهوم پایداري داللت بر حفظ هماهنگی بین دانش و 

پویایی است که منجر به رشد کشاورزي همسو با 

 .نیازهاي انسان با تاکید بر محیط زیست است

Kumaraswamy (2001)  فلسفه کشاورزي پایدار را در

پایدار به منظور دستیابی به هاي کشت بکارگیري روش

هاي علمی کشاورزي، حداکثر تولید از طریق روش

هاي محصول با عملکرد باال و استفاده از کودهاي واریته

شود، عنوان زیستی که مانع آلودگی محیط زیست می

اي است که کشاورزي پایدار موضوع پیچیده. کندمی

یط در حالی که منابع مح ،مرتبط با تولید غذا است

ر تحقیق د  Maraddi  (2006).زیست باید حفظ شود

هاي کشت پایدار را خود کسب موفقیت در بهبود روش

با  از طریق تنوع کشت، به کار گیري ارقام مناسب

هاي مقاوم به آفات و ، استفاده از واریتهشرایط منطقه

هاي بهبود تغذیه گیاه شامل رعایت تناوب زراعی، فعالیت

از کودهاي آلی و کودهاي سبز و استفاده ترکیبی 

به طور . استفاده از بقایاي گیاهی مطرح نموده است

 و محققان کشاورزي پایدار را شامل مدیریت آفات ،کلی

ها، مدیریت تغذیه گیاه، مدیریت استفاده از بیماري

حفظ منابع آب و خاك و استفاده از بذور  کودهاي دامی،

گندم . (Rolling,1994a,1994b) مناسب بیان می کنند

اي از تلفیق یکی از محصوالتی است که دامنه گسترده

هاي ذکر شده باید بکار گرفته شود تا عملکرد فعالیت

عمل ههاي ببر اساس پیش بینی. باالتري داشته باشد

از  2014- 2003هاي آمده میزان تولید گندم در سال

 میلیون تن خواهد رسید 4/14به  4/12

(Anonymous,2011) .هاي کشت روشر این تحقیق د

هاي شامل توسعه روشبه عنوان یک راهبرد  پایدار گندم

هاي کاهش خاکورزي، شخم شیوهطریق از کشت پایدار 

هاي مناسب با شرایط منطقه، حفاظتی، کاشت واریته

هاي مناسبی هاي مناسب با شرایط منطقه، واریتهواریته

استفاده از کشت هاي کمی احتیاج دارند، که به نهاده

هاي مکانیکی براي مبارزه با مخلوط، کودهاي آلی، روش

هاي بیولوژیکی و مکانیکی براي هاي هرز، روشعلف

ها، تناوب زراعی، آیش اراضی و مبارزه با آفات و بیماري

  . یکپارچه سازي دارد

رسد که افراد کشاورزي هنگامی به پایداري می

آن داشته باشند و این دلیلی براي استفاده و بکارگیري 

هاي پایداري محقق امر نیز با یادگیري و آموزش روش

بخش دولتی به تنهایی قادر به ایجاد از آنجا که . شودمی

ارتباط و تعامل گسترده و فراگیر با کشاورزان در جهت 

 آموختگاندانشاز این رو ، پاسخگویی به نیاز آنها نبوده

وه مورد توجه هاي بالقکشاورزي به عنوان ظرفیت

به عنوان  هامدیریت طرح گندم قرار گرفته و از آن

اهرمی براي اهداف منتهی به خودکفایی گندم در قالب 

مزارع گندم به کار گرفته شده  پروژه مدیریت اصولی

اي  خدمات مشاوره .(Sedighi & Nikbakht, 2005)است 

ه آگاهانه اطالعات و ارتباطات یکشاورزي شامل ارا
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براي کشاورزان است که منجر به اطالعات، حمایتی 

کمک به کشاورزان در تجزیه و تحلیل مشکالت، 

- ها و تسهیم اطالعات از طریق فعالیتشناسایی فرصت

از آنجا که هدف ترویج نه تنها . شودهاي ترویجی می

افزایش تولید نیست بلکه امنیت و سالمت غذایی، بهبود 

 Garforth)گیرد بر میتغذیه و مباحث پایداري را نیز در 

& Lawrence, 2004) . به منظور موفقیت در افزایش

تولیدات غذایی به یک شیوه پایدار همکاري مشاوران 

مزرعه در قالب ناظران ضروري است تا به دلیل دسترسی 

هاي بیشتر با کشاورزان بیشتر به مزارع و برقراري تماس

هاي کشت هاي علمی و فنی در راستاي روشکمک

  . ایدار ارایه گرددپ

هاي انجام شده درباره اثربخش بودن نقش پژوهش

هاي کشت در توسعه روشمهندسان ناظر مزارع گندم 

دهد که مشاوران مزرعه تا حد زیادي در پایدار نشان می

تحقیقات متعددي به این . اندکارهاي خود موفق بوده

به برخی از آنها اشاره  مطلب اشاره کرده اند که در ذیل

ه این مطلب اشاره ب Kreen & loolaid (2004). می شود

ترین عامل در توسعه کردند که نیروي انسانی مهم

گیري از دانش فنی و است که با بهره يا مشاورهخدمات 

هاي کشت پایدار تر با کشاورزان روشارتباطات گسترده

رباره خدمات اي در مطالعهد. دهدرا به آنها آموزش می

اي در هندوراس مشخص شده است که خدمات  مشاوره

اي خصوصی در توسعه پایدار  هاي مشاورهشرکت

کشاورزي مانند حفاظت از خاك، جلوگیري از فرسایش 

و همچنین بهبود وضعیت اقتصادي خانوار روستایی موثر 

 . (Hanson et al., 2004)بوده است 

 (2006) Gafsi et al.که  کردندبیان  در تحقیق خود

اي کشاورزي در بخش  قراردادهاي خدمات مشاوره

محیطی و کشاورزي موثر بوده است، ضمن آنکه از زیست

هاي آموزشی مانند آموزش عملی، بازدید از مزارع، روش

هاي آموزشی و گردش هاي علمی استفاده کارگاه و فیلم

در تحقیقی که به بررسی اثربخشی عملکرد . اندکرده

ان ناظر طرح محوري گندم بر میزان تولید در مهندس

استان قزوین انجام شده است، نتایج بیانگر آن بود که 

میزان تحصیالت، تجربه کاري، دفعات تماس با 

  کشاورزي،  بخش محققان  تماس با   میزان کشاورزان، 

هاي عملی ارایه شده با نیازهاي مهندسان ارتباط آموزش

کمک آموزشی با متغیر ناظر و استفاده از وسایل 

اثربخشی عملکرد کارشناسان ناظر طرح محوري گندم 

. در افزایش تولید رابطه مثبت و معنی داري داشته است

ضمن آنکه  بین متغیرهاي میزان اراضی گندم تحت 

پوشش، تعداد قطعات اراضی گندم و تعداد بهره برداران 

 تحت نظارت با متغیر وابسته رابطه منفی داشت 

.(Giyasvand et al., 2007)  تحقیقی که براي بررسی

نقش مهندسان ناظر در کاهش ضایعات انجام شده است 

مشخص نمود که دفعات تماس با کارشناسان و محققان، 

استفاده از وسایل کمک آموزشی و برگزاري کالس 

آموزشی با متغیر نقش مهندسان ناظر در کاهش 

است ضایعات رابطه مثبت و معنی داري داشته 

(Birjandi et al., 2009) . (2004) Mirdamadi & 

Aieniکه تعداد دفعات بازدید  کردنداي بیان در مطالعه

. هاي ترویجی موثر استاز مزارع در اثربخشی آموزش

در بررسی  .Feli et al (2007)مطابق نتایج تحقیق 

اي ناظران طرح محوري گندم  اثربخشی خدمات مشاوره

نشان داده شده است که بین سطح تحصیالت، سطح 

مکانیزاسیون، سطح زیر کشت، میزان تولید گندم و 

اي  درآمد کشاورزان با میزان اثربخشی خدمات مشاوره

ضمن آنکه . رابطه مثبت و معنی داري وجود داشت

کارشناسان و خدمات مشخص شد که استفاده از 

اي باعث افزایش دانش فنی و مهارت کشاورزان و  مشاوره

  . شودبهبود نگرش آنها می

بنابراین، با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک 

محصول استراتژیک و افزایش سطح زیر کشت گندم به 

 50خصوص در شهرستان کرمانشاه به طوري که بیش از 

هاي کشاورزي به کشت گندم اختصاص درصد از زمین

و لزوم توجه به  (Anonymous, 2011)یافته است 

هاي پایداري در افزایش عملکرد گندم بدون فعالیت

ایجاد خسارت در محیط زیست، مهندسان ناظر گندم به 

توانند نقش موثري در ارایه و عنوان مشاوران مزرعه می

  . ندها داشته باشها و فعالیتآموزش این روش

  این پروژهش در راستاي بررسی توسعه بنابراین،

هاي کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر روش

  .صوررت گرفته است
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  روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي، 

آوري ها از نوع کمی و از نظر جمعبراساس ماهیت داده

 -ها از نوع پیمایشی بوده و به روش توصیفیداده

نفر از مهندسان  128جامعه آماري . تگی استهمبس

شود که در شهرستان کرمانشاه ناظر گندم را شامل می

متغیر وابسته این پژوهش توسعه . کنندفعالیت می

هاي کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر گندم روش

به صورت ) 2(است که با ده گویه مندرج در جدول 

د سنجیده شده طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیا

براي بررسی روایی پرسشنامه در این تحقیق از . است

نظرات کارشناسان جهاد کشاورزي و مهندسان ناظر 

همچنین، براي سنجش . طرح محوري گندم استفاده شد

قابلیت اعتماد پرسشنامه در این تحقیق ابتدا با استفاده 

 30ها توسط از آزمون مقدماتی تکمیل پرسشنامه

طرح محوري گندم صورت گرفت و با مهندس ناظر 

براي  spssافزار استفاده از روش آلفاي کرونباخ و نرم

هاي کشت پایدار گندم توسط بررسی توسعه روش

همچنین، متغیرهاي . به دست آمد 89/0ناظران گندم 

اي هاي فردي و حرفهمستقل این پژوهش شامل ویژگی

گندم،  که عبارتند از سن، سطح تحصیالت، میزان اراضی

، تعداد قطعات اراضی تحت نوع اراضی تحت نظارت

بردار تحت نظارت، میزان تماس با پوشش، تعداد بهره

کشاورزان، میزان تماس با محققان کشاورزي، میزان 

تماس با کارشناسان ترویج کشاورزي، میزان دانش فعلی 

مهندسان ناظر در خصوص کشاورزي پایدار، استفاده از 

- ترویجی بود و سپس، پردازش داده –هاي آموزشیروش

  .افزار مذکور صورت گرفتها با استفاده از نرم
 

  یافته ها وبحث

سال بود که  30متوسط سن مهندسان ناظر حدود 

 60(درصد  47مهندس ناظر زن و ) نفر 68(درصد  53

درصد از  96از نظر سطح تحصیالت، . نیز مرد بودند) نفر

بیشترین فراوانی داراي مهندسان ناظر مورد مطالعه با 

درصد نیز داراي تحصیالت فوق  4تحصیالت لیسانس و 

رشته تحصیلی نیمی از افراد مورد . لیسانس بودند

ضمن اینکه . مطالعه زراعت و اصالح نباتات بوده است

تعداد قابل توجهی از مهندسان ناظر گندم رشته 

تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزي و تعداد اندکی نیز 

آالت کشاورزي، هاي خاکشناسی، ماشینیر رشتهدر سا

توسعه روستایی، تولیدات گیاهی، آبیاري و مکانیزاسیون 

متوسط سابقه خدمت . کشاورزي تحصیل نمودند

مهندسان ناظر مورد مطالعه در طرح مهندسان ناظر 

متوسط اراضی گندم . سال بوده است 5/3مورد مطالعه 

 5/274ه برابر تحت پوشش مهندسان ناظر مورد مطالع

هکتار و بیشترین  100هکتار بوده است که کمترین آن

هکتار بوده است و بیشترین  فراوانی اراضی  467آن 

. هکتار بوده است 200تا 151گندم تحت پوشش  بین 

درصد مهندسان ناظر از نوع آبی  14اراضی تحت پوشش 

درصد از مهندسان ناظر از نوع  16و اراضی تحت پوشش 

میزان تماس مهندسان ناظر با محققان . است دیم بوده

بخش کشاورزي در حد کم و میزان تماس آنها با 

. کارشناسان ترویج کشاورزي در حد متوسط بوده است

ساعت در هفته  12متوسط ساعات حضور در دفتر کار 

درصد از مهندسان ناظر با بیشترین  5/30بوده است و 

ساعت در هفته  20ا ت 16اند که بین فراوانی اظهار داشته

بررسی نظرات . انددر دفتر کارشان حضور داشته

مهندسان ناظر مورد مطالعه بیانگر آن است که متوسط 

دفعات بازدید آنان از مزارع تحت نظارت خویش حدود 

درصد از  5/47حدود . بار در طول هفته بوده است 5/2

 تا 1مهندسان ناظر مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بین 

بار از مزارع تحت پوشش خویش در طول هفته بازدید  2

متوسط تعداد گندمکاران تحت نظارت . اندداشته

نتایج حاکی از آن . نفر بوده است 30مهندسان ناظر برابر 

است که میزان افزایش عملکرد گندم نسبت به قبل از 

همچنین، . اجراي طرح در حد متوسط به باال بوده است

دهد که نقش کارشناسان طرح ها نشان میبررسی

محوري گندم در حد متوسط به باال باعث افزایش درآمد 

گندمکاران شده است و میزان دانش آنها در ارتباط با 

-هاي کشت پایدار گندم در حد متوسط به باال میروش

نتایج حاصل از دیدگاه مهندسان ناظر در خصوص . باشد

جی براي تروی - هاي آموزشیمیزان استفاده از روش

دهد که هاي کشت پایدار گندم نشان میتوسعه روش

ترین روش آموزشی استفاده شده براي گندمکاران، مهم

. بازدید از مزارع بوده است که در اولویت اول قرار دارد

هاي انفرادي، آموزش عملی، همچنین، به ترتیب آموزش

کالس آموزشی، آموزش گروهی، بحث گروهی و فیلم 

به طور . اندهاي بعدي قرار گرفتهولویتآموزشی در ا

دهد که کلی، بررسی نظرات مهندسان ناظر نشان می

میزان استفاده از سخنرانی و کارگاه آموزشی در حد کم 

 ).1جدول(بوده است 
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 براي توسعه کشت پایدار گندم هاي آموزشیاولویت بندي دیدگاه مهندسان ناظر در استفاده از روش -1جدول

  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  5میانگین از   هاي آموزشیروش

  1  20/0  87/0  15/4  بازدیداز مزارع

  2  23/0  95/0  99/3  آموزش انفرادي

  3  25/0  87/0  48/3  آموزش عملی

  4  28/0  03/1  57/3  کالس آموزشی

  5  29/0  00/1  40/3  آموزش گروهی

  6  36/0  17/1  19/3  بحث گروهی

  7  37/0  90/0  42/2  فیلم آموزشی

  8  42/0  29/1  04/3  سخنرانی

  9  52/0  16/1  21/2  کارگاه آموزشی
  

هایی مانند کارگیري شیوهاز دیدگاه کارشناسان به

، استفاده از تناوب هاي مناسبکاشت ارقام و واریته

ها و ارقام مناسب که کاشت واریته، زراعی و آیش اراضی

هاي مکانیکی براي هاي کم احتیاج دارند، روشبه نهاده

هاي هرز در حد خوب و استفاده از مبارزه با علف

، استفاده از کودهاي آلی به جاي کودهاي شیمیایی

هاي کاهش ، شیوهشخم حفاظتی و شخم کم عمق

کانیکی هاي بیولوژیکی و م، استفاده از روشخاکورزي

ها که توسط مهندسان ناظر براي کنترل آفات و بیماري

ترویج شده در حد متوسط و استفاده از یکپارچه سازي 

اراضی و کشت مخلوط به جاي کشت تک محصولی در 

  ). 2جدول(حد ضعیف بوده است 
 

  هاي کشت پایدار گندم روش توسعهاولویت بندي دیدگاه مهندسان ناظر در خصوص  -2جدول

  اولویت  ضریب تغییرات  انحراف معیار  5میانگین از   هاي کشت پایدار گندمتوسعه شیوه

  1  25/0  00/1  85/3  هاي مناسب با شرایط منطقهکاشت ارقام و واریته

  2  27/0  06/1  82/3  تناوب زراعی و آیش اراضی

  3  31/0  02/1  27/3  کم احتیاج دارندهاي ها و ارقام مناسبی که به نهادهواریته

  4  35/0  04/1  89/2  شخم حفاظتی

  5  36/0  05/1  89/2  هاي کاهش خاکورزيشیوه

  6  38/0  11/1  89/2  کودهاي آلی به جاي کودهاي شیمیایی

  7  39/0  16/1  97/2  هاي هرزهاي مکانیکی براي مبارزه با علفروش

  8  44/0  14/1  56/2  یکپارچه سازي اراضی

  9  47/0  33/1  82/2  هاهاي بیولوژیکی و مکانیکی براي کنترل آفات و بیماريروش

  10  51/0  20/1  31/2  کشت مخلوط به جاي کشت تک محصولی

   

هاي کشت پایدار گندم روش وسعهبراي آگاهی از ت

گویه در قالب طیف لیکرت  10توسط مهندسان ناظر از 

ها با هم جمع و سپس این گویه تمام. استفاده شده است

گویه  و نیز  10با توجه به این . کدبندي مجدد شدند

هاي طیف لیکرت براي میزان ترویج و گسترش روش

، و 4:، زیاد3:، متوسط2:، کم1:خیلی کم( فوق الذکر

  یک   براي  امتیاز    بیشترین ، کمترین و )5:یلی زیادخ

می ) 10*5(=50و ) 1*10(=10پاسخگو به ترتیب

هاي کم، متوسط، پس از کدبندي مجدد، وضعیت. باشد

هاي فتهیا. زیاد را به خود اختصاص دادندزیاد و خیلی 

هاي روش توسعه تحقیق حاکی از آن است که میزان

در سطح ) درصد 61( هاآنکشت پایدار گندم توسط 

 ).3جدول( متوسط قرار دارد
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  هاي کشت پایدار گندم توسط مهندسان ناظر گندمروش توسعهمیزان  -3جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  هاي کشت پایدار گندمتوسعه روش
  9/21  9/21  28  )20-10(کم

  5/69  7/47  61  )30-20(متوسط
  8/93  2/24  31  )40-30(زیاد

  100  2/6  8  )50-40(خیلی زیاد
    100  128  جمع

  متوسط: متوسط              میانه: نما
 

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان 

دهد که رابطه بین متغیرهاي سطح تحصیالت و می

تماس با محققان بخش  ،تجربه کاري  تماس با کشاورزان

کشاورزي، دانش فعلی مهندسان ناظر، استفاده از 

سخنرانی آموزشی، آموزش گروهی، کالس آموزشی، 

بازدید از مزارع کشاورزان و استفاده از کارگاه آموزشی با 

هاي کشت پایدار گندم مثبت شده متغیر توسعه روش

 Gafsi,2004; Giyasvand)ها با مطالعاتاین یافته. است

et al., 2007; Birjandi et al.,2009 & Feli et 

al.,2007)  مبنی بر اینکه افزایش سطح تحصیالت و

تجربه کاري و همچنین تماس بیشتر با محققان و 

گیري از روشافزایش دانش کارشناسان همراه با بهره

ترویجی از عوامل مهم در آموزش  -هاي آموزشی

ایدار گندم هاي کشت پکشاورزان براي توسعه روش

همچنین، رابطه بین متغیرهاي میزان اراضی گندم . است

تحت پوشش، تعداد قطعات اراضی گندم و تعداد بهره 

هاي کشت برداران تحت نظارت با میزان توسعه روش

هاي پایدار گندم معکوس شده است که مطابق با یافته

(Giyasvand et al., 2007) بنابراین، هر چقدر . باشدمی

اراضی گندم تحت پوشش، تعداد قطعات اراضی  میزان

برداران بیشتر باشد باعث آموزش گندم و تعداد بهره

کمتر کشاورزان در ارتباط با روشهاي کشت پایدار گندم 

  ).4جدول(می شود 

 

  هاي کشت پایدار گندم با سایر متغیرهاي تحقیق ضرایب همبستگی بین توسعه روش -4جدول 

 متغیر ها rمقدار  pمقدار

585/0 

000/0  

004/0  

049/0  

003/0  

013/0  

029/0  

000/0  

536/0  

000/0  

617/0  

000/0  

000/0  

869/0  

036/0  

009/0  

985/0  

003/0  

299/0 

094/0- 

**307/0  

**259/0  

*176/0 -  

**263/0-  

*221/0-  

*195/0  

**352/0  

056/0-  

**335/0  

045/0  

**453/0  

**319/0  

015/0-  

*187/0  

**231/0  

002/0-  

**260/0  

094/0 

 سن

  سطح تحصیالت 

  تجربه کاري

  میزان اراضی گندم تحت پوشش 

  تعداد قطعات ارضی گندم تحت پوشش

  تعداد بهره برداران تحت نظارت 

  میزان تماس با کشاورزان 

  میزان تماس با محققان بخش کشاورزي 

  میزان تماس با کارشناسان ترویج کشاورزي 

  استفاده از آموزش انفراديدانش فعلی مهندسان ناظر در خصوص کشاورزي پایدار  

  استفاده از سخنرانی هاي آموزشی 

  استفاده از آموزش گروهی 

  استفاده از آموزش عملی 

  استفاده از کالس آموزشی 

  بازدید از مزارع کشاورزان  

  استفاده از بحث گروهی 

  استفاده از کارگاه آموزشی 

 استفاده از فیلم آموزشی 

 داري پنج درصدسطح معنی *داري یک درصد                                               سطح معنی         **
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در تحقیق حاضر براي بررسی تاثیر متغیرهاي 

هاي کشت پایدار گندم از تحقیق بر توسعه روشمستقل 

براي این منظور . رگرسیون چند متغیره استفاده گردید

متغیرهایی که در آزمون همبستگی با متغیر وابسته 

همانطور . داري را نشان دادند وارد مدل شدارتباط معنی

شود، ضریب تشخیص مشاهده می )5(که در جدول 

غییرات متغیر وابسته را درصد ت 57توانسته است حدود 

از بین . از طریق متغیرهاي مستقل تبیین نماید

متغیرهاي وارد شده به ترتیب پنج متغیر دانش فعلی 

مهندسان ناظر، سطح تحصیالت، استفاده از سخنرانی 

آموزشی، تجربه کاري و تماس با محققان کشاورزي وارد 

  .معادله شد

  

  .خالصه مراحل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام -5ل جدو

 متغیرهاي وارده شده به معادله مراحل
متغیرهاي وارد  bضرایب 

R شده به معادله 2  F 

 x1 493/0 21/0 *52/27 دانش فعلی مهندسان ناظر گام اول

 x1 دانش فعلی مهندسان ناظر گام دوم 

 x2 سطح تحصیالت

432/0 

67/1 

37/0 *61/29 

 x1 دانش فعلی مهندسان ناظر گام سوم

  x2 سطح تحصیالت

 x3 استفاده از سخنرانی آموزشی

394/0 

79/1  

247/0 

 
49/0 

*87/32 

 دانش فعلی مهندسان ناظر گام چهارم

  سطح تحصیالت

  x3 استفاده از سخنرانی آموزشی

 x4تجربه کاري

358/0 

69/1  

234/0  

184/0 

 
55/0 

 
*65/31 

 x1دانش فعلی مهندسان ناظر گام پنجم

  x2سطح تحصیالت

  x3 استفاده از سخنرانی آموزشی

  x4تجربه کاري

 x5تماس با محققان بخش کشاورزي

341/0 

46/1  

221/0  

157/0  

121/0 

 
  

57/0 

 
  

*98/26  

 

  خطا % 1= *

                                              60/4 -  x5 12/0 +x4 15/0 +x322/0   +x246/1 x1    +   34/0  =Y    

                                                                      x5   15/0 +x4 22/0 +x332/0   +x235/0 x1    +   32/0   =Y            

  

با توجه به اینکه میزان دانش فعلی مهندسان ناظر 

هاي کشت پایدار گندم نقش دارد؛ در توسعه روشگندم 

همچنین، . بنابراین، نیاز است تا دانش آنها افزایش یابد

تماس با محققان بخش کشاورزي و تجربه کاري بر 

آموزش کشاورزان توسط ناظران گندم براي بکارگیري 

هاي کشت پایدار گندم نقش دارد، در این صورت روش

کشاورزي باعث افزایش دانش برقراري ارتباط با محققان 

آنها و فراهم آوردن تجربه کاري براي کارشناسان ناظر 

هایی رافراهم می آورد گندم گردیده و در نهایت، فرصت

هاي کشت پایدار در گندم را بهبود ببخشند و در تا روش

  . ها استفاده کنندنتیجه کشاورزان نیز از این روش

هاي بهبود روشاز آنجا که میزان تحصیالت نیز در 

آموزشی ناظران گندم نقش دارد، بنابراین لزوم 

بکارگیري نیروي متخصص و تحصیل کرده را بیش از 

ضمن آنکه ارایه اطالعات مفید و . پیش روشن می نماید

هاي کشت پایدار گندم ها و فعالیتضروري درباره روش

هاي آموزشی در در قالب سخنرانی و به صورت دوره

هاي ناظرین گندم از اهمیت برخوردار بهبود فعالیت

  .  است
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  نتیجه گیري و پیشنهادها

آید که هر چه میزان از نتایج تحقیق چنین بر می

تماس مهندسان ناظر با کشاورزان بیشتر باشد، امکان 

هاي کشت آموزش توسط مهندسان ناظر در توسعه روش

همچنین، حضور آنها در . شودپایدار گندم بیشتر می

خدمات روستایی باعث افزایش دسترسی مراکز 

از سویی طبق نتایج تحقیق . گرددکشاورزان به آنها می

هر چقدر تماس کارشناسان با محققان بخش کشاورزي 

بیشتر باشد، باعث آموزش بهتر کارشناسان ناظر گندم به 

هاي کشت پایدار کشاورزان به منظور بکارگیري روش

مهارت محققان در از آنجا که دانش و . شودگندم می

هاي توسعه پایدار و آشنایی آنها با زمینه استفاده از روش

هاي نوین به دلیل انجام کارهاي تحقیقاتی و شیوه

آزمایشگاهی در مراکز تحقیقاتی بیشتر است، باعث 

. شودهاي مهندسان ناظر میاثربخشی بیشتر فعالیت

بنابراین، ارتباط بیشتر بین تحقیقات و بخش ترویج 

زیرا باعث شناسایی مشکالت کشاورزان در . روري استض

هاي کشت پایدار گندم شده و از طریق کارگیري روشبه

هاي هاي آموزشی انفرادي و گروهی راه حلروش

  .تري براي حل مشکالت آنها ارایه گرددمناسب

هاي نتایج همبستگی بین میزان استفاده از آموزش

ز وسایل کمک انفرادي، آموزش گروهی، استفاده ا

آموزشی و انفرادي و نقش ناظران گندم در آموزش 

بنابراین، با توجه به . داري وجودکشاورزان رابطه معنی

اند، اینکه نیمی از کشاورزان کم سواد و یا بی سواد بوده

استفاده از وسایل کمک آموزشی، آموزش گروهی و 

- انفرادي به منظور کمک به کشاورزان در توسعه روش

همچنین، . تواند موثر باشدشت پایدار گندم میهاي ک

هاي کشت مهندسان ناظر براي رواج و استفاده از روش

پایدار گندم از یکپارچه سازي اراضی، کشت مخلوط به 

جاي کشت تک محصولی، شخم حفاظتی و شخم کم 

هاي بیولوژیک و هاي خاکورزي، روشعمق، شیوه

در مزارع استفاده ها مکانیکی براي کنترل آفات و بیماري

هاي از آنجا که در ارایه آموزش. بیشتري نمایند

هاي گروهی و عملی کشاورزي پایدار استفاده از روش

نقش مهمی در آگاهی کشاورزان درباره اصول و مبانی 

کشاورزي پایدار دارد، فراهم کردن تجهیزات الزم و 

هاي ها و فیلمامکانات مناسب براي برگزاري کارگاه

تواند باعث افزایش استفاده کارشناسان از ی میآموزش

-هاي گروهی و روشهمچنین، بحث. ها شوداین روش

شود تا کشاورزان از هاي آموزشی دیداري باعث می

هاي مختلف استفاده شده در کشت پایدار مزایاي فعالیت

ها را در مزارع خود آگاه شده و در نتیجه این روش

  .امتحان کنند

نش مهندسان ناظر و سطح تحصیالت از آنجا که دا

هاي کشت پایدار گندم  به آنها در توسعه شیوه

-کشاورزان نقش دارد نیاز به آموزش و برگزاري همایش

هاي علمی و تبادل اطالعات و تجارب میان آنها و 

برقراري رابطه بیشتر با محققان کشاورزي محسوس 

مودن زیرا پیش نیاز اصلی کشاورزي پایدار فراهم ن. است

زمینه فرایند مشارکتی بین مراکز تحقیقاتی و ترویج 

تر و هاي آموزشی تخصصیاست تا امکان برگزاري دوره

حرفه اي مهیا گردد و از طریق تسهیل تعامالت بین 

اي کشاورزي امکان تبادل عامالن خدمات مشاوره

دوسویه دانش و انتقال مسایل و مشکالت کشاورزان در 

همچنین، . هاي کشت پایدار فراهم گرددخصوص روش

با برگزاري جلسات مستمر بین کارشناسان جهاد 

کشاورزي و مهندسان ناظر میزان این ارتباط بیشتر 

  . شود
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