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ABSTRACT 

     Today, the need to engage in conservation agriculture is vital, but it was not been adequately 

paid attention by Iranian farmers. The promotion of agriculture as the main founder of this must 

have an active and appropriate presence, which undoubtedly faces countless strengths and 

weaknesses, opportunities and threats. Therefore, the present study aimed at designing an optimal 

conservation agriculture model in Kermanshah province. The research population in this section is 

the experts of the Conservation Agriculture Office and agricultural extension specialists. The 

identification of the samples was done purposefully and using the maximum difference method. 

Data collection tools are in-depth individual and group interviews and questionnaires and data 

analysis tools are SWOT technique. The findings showed that despite the weaknesses and threats, 

the presence of young experts, the low cost of implementing agricultural conservation, the 

existence of government credits for equipping could promote the conservation of agriculture in the 

Kermanshah province. According to the findings, the dissemination of knowledge and information 

required by the stakeholders of the agricultural sector such as farmers and consumers; encouraging 

the participation of international, national and local institutions and institutions and facilitating and 

collaborating efforts between the government and local organizations; providing special research 

and financial services in the field of conservation agriculture; and providing access for farmers with 

government funds and support were among the appropriate strategies in the field of promoting 

conservation agriculture in Kermanshah province. 
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Extended Abstract 

Introduction 

      Today conservation agriculture can be seen as a new way of responding to important problems 

that endanger the life cycle, environment and human race. Conservation agriculture is an approach 

for food safety improvement, participation in sustainable agriculture and management of natural 

resources and increase its benefits without adverse environmental impacts (Friedrich et al., 2012). 

Unfortunately, the phenomenon of climate change and greenhouse emissions is due to the incorrect 

management of soil, so doing soil conservation measures along with moving towards sustainable 

agriculture and redistributing resources to the current generation and maintaining the soil quantity 

and quality as the most important agricultural production platform and the factor preventing the 

migration of villagers seems necessary (Nouri et al., 2009). Conservation agriculture has a history 

of several years of development that began with non-tillage operations on soybeans and maize 

fields. This agriculture method is based on operations without tillage, direct seeding, product 

rotation, and mulching, in which the soil surface is protected by the plant residues, green manure or 

covering plants. Today, many products are grown in this way such as sugar beet, banana, Cassava, 

tobacco, rice, onion, tomato, cabbage and lettuce (Fami et al., 2008). Currently, developed 

countries in the field of conservation agriculture are trying hard to reduce the cost of products using 

conservation methods. The U.S.A with 26 million hectares, Brazil with 24 million hectares, 

Argentina with 18 million hectares, Canada with 13 million hectares, and other countries such as 
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Australia, European countries, India, China, etc., have stepped in for conservation agriculture and 

to achieve this had significantly high costs. The result of such a program is their presence in the 

field of agricultural products' trade in global markets and self-sufficiency in providing domestic 

needs (Dezfuli, 2014). 

Kermanshah Province has started its activities in the field of conservation agriculture 

development since 2009. The province locating in the west of the country is always exposed to 

climate change. Also, considering that agriculture has created a significant part of greenhouse 

emissions, and, on the other hand, the problem of soil erosion and the use of pesticides and 

fertilizers in the province has led to a solution only turning to conservation agriculture. Therefore, 

given that conservation agriculture has been implemented more in rainfed areas and its origin is 

rainfed fields, it can be admitted that Kermanshah province, like other provinces of the country 

(Khuzestan, Fars, Qazvin, Isfahan and etc.) has the potential to implement conservation agriculture. 

But it is obvious that all Kermanshah province's cities do not have the same potential for 

conservation agriculture. For this purpose, this research has been carried out in response to this 

question, so that planners and policymakers when planning see priority cities specially and prevent 

the loss of resources in areas that do not have the ability for conservation agriculture. 

Methodology 
 The research population in this section is the experts of the Conservation Agriculture Office 

and agricultural extension specialists. The identification of the samples was done purposefully and 

using the maximum difference method. Data collection tools are in-depth individual and group 

interviews and questionnaires and data analysis tools are SWOT technique. 

Findings 

     To sum up it can be concluded that in spite of the weaknesses and threats facing the 

implementation of the optimal conservation agriculture extension model, there are also strengths 

and opportunities that can be used as Achilles heels for the implementation of conservation 

agriculture in Kermanshah province. According to the findings, despite the weaknesses and threats, 

the presence of young experts, the low cost of implementing agricultural conservation, the 

existence of government credits for equipping the fleet of agriculture and the existence of 

educational media are the strengths and opportunities  can with the development of support services 

strategies, educational and promotional activities, development of international, national and local 

cooperation and human resource development that can promote the conservation of agriculture in 

the Kermanshah province. 

Conclusion 

     Despite these strengths, weaknesses, opportunities and threats, the question arises as to what is 

the most appropriate strategy to implement the optimal model of promoting conservation 

agriculture in areas with potential. In this regard, it should be noted that a development strategy is 

needed to promote conservation agriculture in Kermanshah province. In Kermanshah province, 

there are countless strengths and opportunities that these opportunities and strengths overcome 

weaknesses and threats and can be used to promote and develop conservation agriculture in 

Kermanshah province. Strategies of support services, educational and extension activities, 

development of international, national and local cooperation and development of human resources 

are some of the appropriate strategies to promote conservation agriculture in Kermanshah province. 

In response to the question of why a development strategy should be pursued, it should be said that 

it is true that we face limitations in the field of promoting conservation agriculture, but despite 

these limitations, the issue of young experts can rely on agricultural extension. Protective help. It 

should be noted, however, that these young and motivated experts should be trained and screened 

to promote conservation agriculture. As long as experts are not motivated to be present in the field 

of promoting conservation agriculture and incentive credits and subsidies are not granted to 

farmers, there can be no talk of promoting conservation agriculture in Kermanshah province. 
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        SWOTبا تکنیک  یحفاظت یکشاورز جیتروسیستم  یراهبرد لیتحل
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  چکیده

 
 استقبال با امر این اما .ضرورت پرداختن به کشاورزی حفاظتی امری حیاتی است ،امروزه

 اصلی بانی عنوانبه کشاورزی ترویج. است نگردیده مواجه ایرانی کشاورزان سوی از چندانی
در این مسیر نیز با نقاط قوت و  شککه بی باشد داشته مناسبی و فعال حضور باید این امر

حاضر به تحلیل  پژوهش ،لذا شماری مواجه است.های و تهدیدهای بیضعف، فرصت
 تلفیقی رویکردی از استفاده با کرمانشاه استان در حفاظتی کشاورزی ترویج سیستمراهبردی 

حفاظتی و متخصصان ن دفتر کشاورزی جامعه تحقیق در این بخش کارشناسا. است پرداخته
 روش از استفاده و با صورت هدفمندها بهباشند که شناسایی نمونهمیترویج کشاورزی 

ها مصاحبه عمیق انفرادی و داده گردآوری . ابزارنفر( 9)تعداد=  اختالف انجام پذیرفت حداکثر
رغم علی ،هاساس یافته. بر ابود SWOTها تکنیک گروهی و پرسشنامه و ابزار تحلیل داده

وجود ضعف و تهدیدها، وجود کارشناسان جوان، پایین بودن هزینه اجرای کشاورزی 
های آموزشی از حفاظتی، وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان کشاورزی و وجود رسانه

 توانند به ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاههایی هستند که مینقاط قوت و فرصت
عنوان استراتژی مورد ای بهاستراتژی توسعه ،از آنجایی که برپایه نتایجکمک شایانی نمایند. 

انتشار دانش و  ،بنابراین ؛نیاز سیستم ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه تعیین گردید
کشاورزان و مصرف کنندگان، تشویق و  مانندنفعان بخش کشاورزی نیاز ذیاطالعات مورد

المللی، ملی و محلی و تسهیل و تشریک مساعی بین مشارکت نهادها و موسسات بینجلب 
های محلی، ارایه خدمات تحقیقاتی و مالی ویژه در زمینه کشاورزی حفاظتی دولت و سازمان

های کشاورزان به اعتبارات دولتی و حمایتی از جمله و فراهم کردن زمینه برای دسترسی گروه
 باشد.زمینه ترویج کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه میراهبردهای مناسب در 

 

 کشاورزی، کشاورزی حفاظتی، ترویج کشاورزی، تحلیل راهبردی. های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

عنوان راهکاري تواند بهکشاورزي حفاظتی می، امروزه

نوين با داعیه پاسخگو بودن در مقابل مسائل و مشکالت 

ط زيست و نوع بشر را به خطیري که چرخۀ حیات، محی

عنوان مطرح شود. کشاورزي حفاظتی به ،اندخطر انداخته

غذايی، مشارکت در دنبال بهبود امنیتهيک رهیافت ب

طبیعی و افزايش منافع کشاورزي پايدار و مديريت منابع

 باشدمحیطی میآن بدون اثرات مخرب زيست

(Friedrich et al., 2012.)  اين شیوه کشاورزي

تنی بر عملیات بدون خاکورزي، بذرکاري مستقیم، مب
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تناوب محصول و مالچ پاشی است و در آن سطح خاک با 

-بقاياي گیاهی، کود سبز يا گیاهان پوششی حفاظت می

شود. امروزه بسیاري از محصوالت مانند نیشکر، موز، 

کاساوا، تنباکو، برنج، پیاز، گوجه فرنگی، کلم و کاهو در 

 حال در (.Fami et al., 2008شوند )اين نظام کشت می

حفاظتی  کشاورزي زمینه در پیشرفته کشورهاي ،حاضر

شده  تمام هايهزينه کاهش منظوربه که دارند سعی

 آمريکا .نمايند استفاده حفاظتی هايروش از محصوالت،

 هکتار، میلیون 24 هکتار، برزيل میلیون 26 حدود با

 و هکتار میلیون 13 کانادا میلیون هکتار، 18 آرژانتین

 هند، اروپايی، کشورهاي استرالیا، کشورها نظیر ساير

 براي و نهاده حفاظتی کشاورزي در راه قدم چین

 متقبل را فراوانی هايمهمی هزينه امر چنین به دستیابی

 عرصه در هاآن حضور ايبرنامه چنین اند. حاصلشده

 و جهانی بازارهاي در محصوالت کشاورزي تجارت

 Rajoliاست ) داخلی نیازهاي تأمین در فايیخودک

Dezfuli., 2014 .) ،از ديدگاه کارشناسان آب و خاک

هاي ترين شیوهکشاورزي حفاظتی يکی از مناسب

در کشاورزي  ،آب و خاک است. در واقع از حفاظت

حفاظتی عملیات حفاظت از منابع آب و خاک با عملیات 

 ,.Fami et alشود )تولید محصوالت کشاورزي تلفیق می

هاي اولین گام 1386سال از (. در کشور ايران، 2008

اجرايی براي توسعه اصولی و علمی کشاورزي حفاظتی و 

)اصفهان، استان  6بی کامل به مزاياي آن در دستیا

فارس، خوزستان، همدان، قزوين و گلستان( برداشته 

اقدامات اساسی براي توسعه کشاورزي  پس از آنشد. 

 17انجام گرفت و اين طرح در  1387سال  حفاظتی در

هکتار از مزارع آبی و  21000استان کشور و در سطح 

( و بر طبق Abedi et al., 2013ديم به اجرا درآمد )

هکتار از مزارع آبی و ديم کشور  150000، آخرين آمار

Kassam ايران زير کشت کشاورزي حفاظتی قرار دارد )

et al., 2018.) 

برنامه کشاورزي حفاظتی تامین غذاي يکی از اهداف 

باشد. با وجود توسعه کشاورزي حفاظتی سالم و ارزان می

(، 2010et al.,  Kassamمیلیون هکتار( ) 117در دنیا )

تاکنون اين امر مهم با استقبال چندانی از طرف 

تحت پوشش  هکتار 150000) کشاورزان ايرانی

et  amKassمواجه نگرديده است ) کشاورزي حفاظتی(

al., 2018عنوان بانی اصلی (. اينجاست که نقش ترويج به

گردد، چرا ترويج و توسعه کشاورزي حفاظتی نمايان می

رجوع سروکار که ترويج علمی است که با آينده ارباب

داشته و آينده توسعه روستايی در دستان ترويج 

باشد. فلسفه استقرار نظام آموزش ترويجی کشاورزي می

توسعه کشاورزي و عمران و آبادانی  هايدر زمینه

روستايی بر سه رکن آموزش مداوم، انگیزش خودياري و 

هاي مردمی روستايیان در فرايند گسترش مشارکت

ي توسعه تحول و توسعه و سازندگی مبتنی و در راستا

از آنجايی که ترويج براي اشاعه پايدار منابع انسانی است. 

هاي مردمی بین گروههاي مفید و مناسب در نوآوري

 ,.Norouzi & Shahbazi)داوطلب شناخته شده است 

اين امر نقش ترويج در توسعه کشاورزي  ،( ، لذا2010

 کند.حفاظتی در کشور را مسجل می

کیلومتر  2498استان کرمانشاه با مساحتی در حدود 

مربع در غرب کشور قرار گرفته است. سطح کل اراضی 

هکتار، که حدود  820000کشاورزي استان تقريبا 

هکتار آن به کشت ديم اختصاص دارد  620000

(Mirzaei Nodooshan  et al., 2010 اين .) استان با قرار

معرض تغییرات اقلیمی داشتن در غرب کشور همواره در 

له که ابا در نظر داشتن اين مس است. از سوي ديگر،

اي را کشاورزي بخش قابل توجهی از گازهاي گلخانه

له فرسايش خاک ، مساو از طرف ديگر يد آورده استپد

و مصرف باالي سموم و کودهاي شیمیايی در اين استان 

اي جز روي آوردن به کشاورزي موجب گرديده که چاره

حفاظتی نباشد، چرا که کارشناسان معتقدند کشاورزي 

اي در تشديد اين معضالت متعارف )رايج( نقش عمده

توان از فشار ي حفاظتی میداشته و با اجراي کشاورز

اين معضالت و مشکالت از دوش جامعه بشري کاست. 

سال  6استان کرمانشاه با وجود ) دهدآمار نشان می

فعالیت در زمینه کشاورزي حفاظتی تنها توانسته است 

اراضی خود را تحت پوشش  820000هکتار از  31114

دوره  158، از 92در سال کشاورزي حفاظتی قرار دهد، 

دوره  347از  93دوره، در سال  6 یجيترو -یآموزش

دوره  692از  94دوره و در سال  4 یجيترو -یآموزش

  یحفاظت يدوره مربوط به کشاورز 20 یجيترو -یآموزش

و در سال  يیويو راد یونيزيسه برنامه تلو 93و در سال 

 جيترو نهیدر زم یونيزيو تلو يیويراد برنامه 2، 94
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)سازمان جهاد  (زار شده استبرگ یحفاظت يکشاورز

هاي بخش که فعالیت (1394استان کرمانشاه،  يکشاورز

ي آموزش دار عرصهعنوان بانی و طاليهترويج به

کشاورزان در زمینه توسعه کشاورزي حفاظتی و هدايت 

آنان در مسیر توسعه از جامعیت الزم برخوردار نبوده 

 طوري که آمار موجود در سازمان جهاداست، به

باشد. ذکر کشاورزي استان کرمانشاه مويد اين امر می

اين نکته ضروري است که نبايد عدم توسعه کشاورزي 

به بخش ترويج  حفاظتی در استان کرمانشاه را صرفاً

اي از عوامل در عدم توسعه مرتبط دانست، بلکه مجموعه

کشاورزي حفاظتی دخیل هستند که بنابر اعتقاد 

به ادوات مناسب، عدم کارشناسان عدم دسترسی 

آشنايی با نحوه کار با ادوات حفاظتی کار، عدم حمايت 

از کشاورزان حفاظتی کار و غیره تنها بخشی از عوامل 

تاثیرگذار بر عدم توسعه کشاورزي حفاظتی هستند. 

 به کرمانشاه استان در حفاظتی کشاورزي ترويج براي

لزوم  اينجاست که .گذشته نیاز است از بیش هايیفعالیت

-ترويج در زمینه گسترش آن مشخص می ورود جدي

ترويج طبق اصول و ماهیتی که دارد بايد  ،بنابراين .گردد

پاي به عرصه نهاده و نسبت به ترويج اين امر مهم اقدام 

شک ترويج کشاورزي در اين مسیر با فراز و بینمايد. 

اي انجام مطالعه ،لذاهايی نیز مواجه خواهد گرديد. نشیب

منظور تحلیل راهبردي الگوي ترويج کشاورزي هب

يابد تا مشخص گردد که ترويج در حفاظتی ضرورت می

هايی ها، تهديدها، ضعف و قوتاين مسیر با چه فرصت

 باشد.مواجه می
mutual et al. (2014عنوان می )رغم کند که علی

مزاياي کشاورزي حفاظتی در مزارع کشاورزي، 

ورزان خرده مالک در پذيرش کشاورزان به خصوص کشا

بینی نیستند. چرا که با فرهنگ کشاورزي آن قابل پیش

 هاي سنگین دارند.آنان همخوانی ندارد و عادت به شخم

Erenstein et al. (2012 ،)Friedrich & Kassam 

-کنند که محدوديت( بیان می2007) Wall( و 2009)

-هاجتماعی )دسترسی محدود به سرماي -هاي اقتصادي

-هاي اعتباري، عدم توانايی در ريسکهاي مالی و فرصت

مدت، تصرف زمین(؛ عدم هاي کوتاهپذيري، اولويت

آالت و ابزارهاي الزم )عدم دسترسی دسترسی به ماشین

-آالت در سطح محلی، متکی بودن به فعالیتبه ماشین

هاي سنتی(؛ حفظ بقاياي گیاهی )نظام مختلط 

هاي اگرواکولوژيکی و ديتکشاورزي و دامداري(؛ محدو

عدم داشتن دانش کشاورزي حفاظتی )ضعیف بودن 

ظرفیت ترويج، سازگاري اصول کشاورزي حفاظتی با 

اجتماعی و اگرواکولوژيکی متفاوت از  -شرايط اقتصادي

 باشد.هاي پیش روي کشاورزي حفاظتی میچالش

 .et al Kassam (2014 نیز )در پژوهش خود به اين 

 د که شناسايی عوامل محدودکننده بهبودنتیجه رسیدن

 معیشت کشاورزان و تولید محصوالت و راهکارهاي

-کاهش اين عوامل، شناسايی کشاورزان پیشرو و برنامه

 ريزي بازديدهاي مطالعاتی جهت نمايش مزايايی زراعی،

 نظر محققان، مالی يا معیشتی کشاورزي حفاظتی، جلب

 شاورزي از طريقهاي ککارکنان ترويج و رهبران گروه

 اي، شروع يادگیري از طريقهاي مزرعهبرگزاري نمايش

 عمل از طريق يادگیري مشارکتی، تعیین ابزارهاي بهینه

 دستیابی به مزايايی کشاورزي حفاظتی از طريق

 ش نتايج،ياي و نماتحقیقات ايستگاهی و درون مزرعه

 هايواردات تجهیزات و ادوات مناسب و همکاري با گروه

 ها از جملهنظر و حمايت آناورزان با هدف جلبکش

 اقدامات ضروري براي توسعه کشاورزي حفاظتی هستند.

تجارب آمريکاي التین در مورد کشاورزي حفاظتی نشان 

ند نقش تواداده است که حمايت نهادي و مالی دولت می

هاي الزم براي ترويج بسیار مهمی در ايجاد مشوق

 ,2004Derpsch  ;ايد )کشاورزي حفاظتی ايجاد نم

2013; Borsy et al., 2006Bolliger  et  al., .) 

.Kahimba et al (2014 )در پژوهش خود به اين 

 مشاوران در نتیجه رسیدند که کسب حمايت مروجان و

 سطح منطقه؛ بسیج جامعه در همکاري با حکومت

 محلی؛ تأسیس مراکز کاردانی )انکوباتور فناوري( و

 هاي رسمی کشاورزيها براي آموزشاستفاده از آن

 هايحفاظتی؛ ايجاد مزارع نمايشی همراه با بسته

 مشاوره؛ استفاده از کشاورزان آموزش ديده براي آموزش

 کشاورزي حفاظتی؛ بهبود فناوري و ابزارها با ارتقاء

 بخش تحقیقات؛ کمک به کشاورزان آموزش ديده براي

 تسهیل تشکیلهاي نمايشی در مزارع خود؛ ايجاد طرح

 هاي روستايی کشاورزي حفاظتی؛ ترويجکمیته

 کشاورزي حفاظتی از طريق بازديدهاي تبادلی کشاورزان

 هاي کشاورز به کشاورز و بسیج کشاورزان برايو آموزش
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 انجام اقدام جمعی در زمینه بازاريابی محصوالت از جمله

 مراحل مهمی هستند که براي ترويج و توسعه کشاورزي

Bellotti & به اعتقاد  بايد دنبال شوند. حفاظتی

Rochecouste (2014 )نوآوري کشاورزي حفاظتی  نظام

ايجاد فناوري، ارزيابی، اجرا،  در يک چرخه مستمر از

هاي تحقیقاتی جديد پیش انتشار و شناسايی اولويت

نوآوري تحقیق و توسعه  نظام ،رود. مرحله اولمی

هاي وري، شیوهآن فنا نهادينه شده است که خروجی

-مرحله دوم، خروجی مديريتی و دانش جديد است. در

گیرد ارزيابی قرار می هاي تحقیق توسط کشاورزان مورد

انجام شده با نیازهاي  هايکه بستگی به ارتباط پژوهش

طی فرايند ارزيابی،  کشاورزان دارد. در مرحله سوم،

خود را در روزهاي  پیشگامان يا زودپذيرندگان تجارب

-عالقمند منتقل می زرعه و ديگر مواقع به کشاورزانم

بیشتري از  کنند. اگر نوآوري جذاب باشد، تعداد

-خود می کشاورزان شروع به اجراي نوآوري در مزرعه

-می کنند و سازگاري فناوري با شرايط مزرعه صورت

 گیرد. در مرحله چهارم، کشاورزان در فرايند انتشار

 ارتباط کشاورز با ديگر نوآوري درگیر شده و از طريق

د. يابها از هم نوآوري انتشار میکشاورزان و يادگیري آن

 در مرحله پنجم، حلقه با شناسايی مشکالت جديد

 هاي تحقیقاتی بستههاي و اولويتکشاورزان، فرصت

 شود.می

( در 2016) Pound & Posthumusنتايج مطالعات 

در  یظتحفا يکشاورز رشيپذماداگاسکار نشان داد که 

از  یمختلف يهاتيو محدود قرار دارد ینيیسطح پا

و  یو دولت یکنندگان خصوصنی)کمبود تام قبیل؛

و  يرکشاورزی)درآمد غ گري( و منافع دنیتصرف زم

گروه جاديکشاورزان به ا لي( مانع از تمانيگزيجا تیفعال

شده  یحفاظت يکشاورز رشيپذ يکشاورزان برا هاي

 است.

Latifi et al (0182( اي به طراحی الگوي در مطالعه

فرايندي توسعه کشاورزي حفاظتی در ايران پرداختند. 

الگوي فرايندي توسعه کشاورزي نتايج نشان داد که 

تحلیل وضعیت موجود وملی از تجزيه حفاظتی در سطح

 شروع و به مراحل بسیج امکانات و تخصیص منابع و

شود. اين یبودجه و سازماندهی و طراحی ساختار ختم م

-نهادي و سیاست الگو در سطح ملی يک محیط مناسب

اري را جهت هدايت علمی و اصولی توسعه کشاورزي زگ

محلی تا رسیدن به هدف نهايی  حفاظتی در سطح

 .کنداورزي حفاظتی ايجاد میشپذيرش و انتشار ک

 اهداف تحقيق

ي هاضعفو  هاترويج کشاورزي حفاظتی با چه قوت

 درونی روبروست؟

-ها و فرصتترويج کشاورزي حفاظتی با چه تهديد

 است؟ مواجههايی 

ترين راهبرد براي ترويج کشاورزي حفاظتی مناسب

 کدام است؟ SWOTبر اساس تحلیل 

 

 روش تحقیق

 آمیخته )متوالی اکتشافی(، پارادايم نظر از مطالعه اين

در اين  .است کاربردي تحقیقات نوع از هدف به توجه با

ام نخست با مصاحبه با صابنظران کشاورزي پژوهش در گ

حفاظتی در استان کرمانشاه، نقاط ضعف، قوت، فرصت و 

ترويج کشاورزي حفاظتی سیستم تهديد پیش روي 

منظور به ،شناسايی شد. گفتنی است، در حین مصاحبه

ها و تهديدهاي تحلیل روابط نقاط قوت، ضعف، فرصت

توضیح بیشتر از ه اروي ترويج کشاورزي حفاظتی و ارايفر

سوي پاسخگويان، از سؤاالت تکمیلی نیز بهره گرفته 

هاي ها و دادهشود. پس از بازنگري همه يادداشتمی

تشکیل گرديد.  SWOTحاصل، عناصر چهارگانه ماتريس 

مرسوم، تنها به استخراج  SWOTاز آنجا که در تکنیک 

 بندياولويتبنابراين، براي  .شودها بسنده میاستراتژي

راهبردهاي استخراجی، از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی 

 و خارجی استفاده شد. 

 ماتريس ارزيابی عوامل داخلی

 هايداده از آمده دستبه اطالعات بخش، اين در

 کلیدي افراد با گرفته صورت هايمصاحبه همراهبه کمی

 داخلی عوامل ارزيابی ماتريس عنوان در جدولی تحت

نمايانگر  ماتريس اين است ذکر به مگردد. الزمی درج

 الگوي مورد مطالعه داخلی عوامل بررسی جهت ابزاري

را  الگوي طراحی شده قوت و ضعف نقاط و باشد می

 زير مراحل طی  IFE ماتريس تهیه دهد.می نمايش

 گیرد:می صورت

 قوت و ضعف نقاط داخلی، عوامل ابتدا :اول مرحله

 د.گیرمی قرار شناسايی مورد الگو
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 صفر بین وزنی ضريب يک عامل هر به دوم: مرحله

 .شودمی داده مهم( اختصاص )بسیار يک اهمیت( تا )بی

 هاستفاد دهیوزن جهت کردن نرمالیزه ازراستا،  در اين

 شده داده اختصاص وزنی ضرايب جمع ،روشود. از اينمی

 آيد.می دستيک به با برابر

 با عامل هر موجود وضع بعدي گام در سوم: مرحله

 نمايانگر يک امتیاز شود.می مشخص 5 تا 1 بین امتیازي

 باشد.می زياد خیلی 5 کم و خیلی

 وزن دار)موزون( هر امتیاز ،سپس چهارم: مرحله

 زا رديف هر امتیاز ،منظورگردد، بدينمی محاسبه عامل

 جديد ستون يک و ضرب آن شده وزن نرمالیزه در عوامل

 شود.می داده اختصاص آن به

 داروزن امتیازات جمع ،مرحله اين درپنجم:  مرحله

 و 5 حداکثر حداقل صفر، که شد )موزون( محاسبه

 نهايی نمره اگر که آنکه توضیح .باشدمی 5/2میانگین 

باشد، يعنی الگو از نظر عوامل داخلی  5/2از  کمتر نظام

بیشتر باشد يعنی الگو از  5/2دچار ضعف است و اگر از 

 ,.Gravandi) باشدداخلی داراي قوت می نظر عوامل

2014). 

 خارجی عوامل ارزيابی ماتريس

 زير مراحل حاضر در پژوهش  EFEماتريس براي

 :گرفت انجام

 تهیه و خارجی محیط عوامل شناسايی اول: مرحله

 و خبرگان نظراتنقطه کمک به عوامل اين از لیستی

 لبقا در شده آوريجمع اطالعات پژوهش، هاييافته

-قرار می بنديدسته مورد تهديد و فرصت عوامل گروه دو

-می موفقیت و فرصت موجب که عواملی، نخست :گیرند

 کنند.می تهديد را نظام که عواملی آن بعد و شوند

 بین وزنی ضريب يک عامل هر به  دوم: مرحله

-می داده مهم( اختصاص )بسیار يک اهمیت( تا صفر)بی

 دهیوزن جهت کردن الیزهنرم از ،راستا شود در اين

 اختصاص وزنی ضرايب جمع ،روشود. از اينمی استفاده

 آيد.می دستيک به با برابر شده داده

 بین امتیاز يک عوامل از يکهر براي سوم: مرحله

 و هافرصت با نظام تطابق میزان برحسب پنج تا يک

 خیلی نمايانگر 1 شود. امتیازمی داده تهديدها اختصاص

 باشد.می زياد خیلی 5 و کم

 عامل )موزون( هر داروزن : امتیازچهارم مرحله

 هر اهمیت درجه ضريب ،منظوربدين گردد.محاسبه می

 افراد نظراتنقطه متوسط از حاصل امتیاز را در عامل

 در جدول سطرهاي از يک هر براي و ضرب مطالعه مورد

 گردد.می ثبت موزون ستون امتیازات

 داروزن امتیازات جمع ،مرحله ينا در پنجم: مرحله

 و 5 حداکثر حداقل صفر، که شد )موزون( محاسبه

 نظام نهايی نمره اگر کهآن توضیح .باشدمی 5/2میانگین 

باشد، يعنی الگو از نظر عوامل خارجی دچار  5/2از  کمتر

بیشتر باشد يعنی الگو از نظر  5/2تهديد است و اگر از 

 ,.Gravandi) باشدعوامل خارجی داراي فرصت می

2014). 

جامعه تحقیق در اين بخش کارشناسان دفتر 

)تعداد کشاورزي حفاظتی و متخصصان ترويج کشاورزي  

صورت ها بهباشند که شناسايی نمونهمینفر(  9= 

اختالف انجام  حداکثر روش از استفاده و با هدفمند

ي و ها مصاحبه عمیق انفرادداده گردآوري پذيرفت. ابزار

ها تکنیک وهی و پرسشنامه و ابزار تحلیل دادهگر

SWOT جهت تعیین روايی  ،باشد. همچنینمی

پرسشنامه از نظر متخصصان کشاورزي حفاظتی و 

علمی گروه ترويج و آموزش کشاورزي، و اعضاي هیئت

هاي جهت تايید روايی و پايايی بخش کیفی از تکنیک

 ،ف(آوري اطالعات از افراد مختل)جمع سازيمثلث

-طوالنی درگیري همکار، توسط بازبینی اعضا، کنترل

ن )به جهت داشت پژوهشگر اعتبار مداوم، مشاهده و مدت

 حسابرس ،هاي کیفی و کمی(سابقه انجام پژوهش

 )بازخوانی و بازبینی توسط اساتید راهنما و پژوهشی

 استفاده گرديد.  مشاور و داوران پژوهش(
 

 هایافته
خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت و هاي پژوهش در يافته

ترويج کشاورزي حفاظتی در جدول سیستم روي تهديد پیش

  8 قوت، نقطه 9ها ( نشان داده شده است. بر اساس يافته2)

 تهديد مورد شناسايی قرار گرفت. 10ضعف و  18فرصت، 
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 مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش -1جدول 

 مشارکت کننده جنسیت نیپست سازما سطح تحصیالت تجربه کاري

 1 مرد مسئول دفتر کشاورزي حفاظتی دکتري 19

 2 مرد معاون مدير زراعت کارشناسی 11

 3 مرد مشاور رئیس سازمان کارشناسی ارشد 14

 4 مرد مدير زراعت کارشناسی ارشد 15

 5 مرد کارشناس دفتر کشاورزي حفاظتی کارشناسی 12

 6 مرد هیئت علمی دانشگاه رازي دکتري 20

 7 زن مشاور رئیس سازمان کارشناسی ارشد 18

 8 زن کارشناس مديريت هماهنگی ترويج کشاورزي کارشناسی ارشد 15

 9 مرد معاون حفظ نباتات کارشناسی ارشد 14
 

 ترويج کشاورزي حفاظتیسیستم نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت شناسايی شده پیش روي  -2جدول
 تم ترويج کشاورزيجامع نگري سیس نقاط قوت  1
 بهره گیري از امکانات آموزشی سازمان جهاد کشاورزي  2
 بهره گیري از سیستم ارزشیابی متناسب  3
 تخصیص اعتبارات  4
 نیروهاي جوان تازه استخدام شده  5
 وجود کشاورزان با نگرش مثبت  6
 وجود کشاورزان انعطاف پذير  7
 یوجود تجربیات موفق اجراي کشاورزي حفاظت  8
 پايین بودن هزينه اجراي کشاورزي حفاظتی  9
1  

 فرصت

 وجود انجمن ها و تشکل هاي مرتبط با کشاورزي حفاظتی
 وجود سازندگان ادوات کشاورزي حفاظتی  2
 وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان ادوات کشاورزي حفاظتی  3
 گسترش روحیه نوآوري و رقابت پذيري کشاورزان  4
 و تکنولوژي هاي کشاورزيرونق علوم   5
 هزينه پايین تولید در کشاورزي حفاظتی نسبت به کشاورزي رايج  6
 بهره گیري از رسانه هاي آموزشی  7
 وجود ادوات الگويی و نمونه اي در سطح دهستان ها و شهرستان ها  8
 ضعف تشکیالت اجرايی کشاورزي حفاظتی ضعف  1
 عدم انسجام بین سطوح مختلف سازمانی  2
 عدم پیگیري و نظارت بر فعالیت هاي اجرايی کشاورزي حفاظتی  3
 کمبود کارشناسان بخش مکانیزاسیون ادوات حفاظتی  4
 مهارت پايین کارشناسان حوزه ترويج کشاورزي حفاظتی  5
 مهارت پايین کشاورزان در زمینه اجراي کشاورزي حفاظتی  6
 عدم دسترسی به ادوات حفاظتی  7
 ي جهت دريافت تسهیالت توسط کشاورزبروکراسی ادار  8
 پايین بودن مبلغ يارانه اجراي کشاورزي حفاظتی  9

 عدم وجود مشوق ها در خصوص حفاظت از زمین 10
 عدم تعريف صحیح کشاورزي حفاظتی 11
 عدم توجه به اکثريت کشاورزان 12
 استراتژي تولید به هر قیمت 13
 رقابت نهادهاي مختلف براي جذب بودجه بخشی نگري در ادارات مختلف و 14
 ارتباط ضعیف با مخاطبان 15
 عدم اولويت حفاظت از منابع طبیعی در برنامه سازمان جهاد کشاورزي 16
 منافات داشتن برخی از عملیات بخش مديريت حفظ نباتات با عملیات کشاورزي حفاظتی 17
 الگويی و نمونه اي کشاورزي حفاظتی مشارکت پايین بهره برداران در اجراي مزارع 18
 ضعف ارتباط با مراکز تحقیقاتی و آموزشی تهديد  1
 عدم باور مسئوالن )برنامه ريزان و سیاستگزاران( و کشاورزان به کشاورزي حفاظتی  2
 کمبودهاي فنی و زيرساختی بخش کشاورزي  3
 بروکراسی اداري  4
 ضعف اقتصادي عمده کشاورزان  5
 ی و روحیه استثمارگري به منابع طبیعی هم در بین مسوالن و هم کشاورزانافزون طلب  6
 عدم وجود موانع قانونی و حقوقی در خصوص حفاظت از زمین  7
 هاي الگويی و نمونه اي کشاورزي حفاظتیهاي متمرکز جهت اجراي پروژهوجود برنامه  8
 عدم رفتار صادقانه مسئوالن اجرايی کشاورزي حفاظتی  9

 لی بودن دستورالعمل ها و آئین نامه هاي ابالغیک  10

 هاي پژوهشمنبع: يافته

هاي مختلف و انتخاب برترين ارزيابی استراتژي

 ريزي استراتژيک،الگوي راهبردي که در ادبیات برنامه

شود، در پژوهش حاضر نامیده می "انتخاب استراتژيک "

خارجی  گیري از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی وبا بهره
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(، میزان اهمیت، 4( و )3انجام پذيرفت. در جداول )

ضرب ضريب اهمیت، رتبه وضع موجود و امتیاز )حاصل

ضريب اهمیت در رتبه وضع موجود( محیط داخلی و 

ترويج کشاورزي  سیستممحیط خارجی به لحاظ اجراي 

گردد، میزان حفاظتی، درج شده است. يادآوري می

محاسبه شده  يکیت از و ضرايب اهم پنجاهمیت از 

است. بر مبناي نتايج حاصل از پژوهش در ماتريس 

( وجود نیروهاي جوان 3ارزيابی عوامل داخلی )جدول 

تازه استخدام شده و پايین بودن هزينه اجرايی عملیات 

ترين چهار، مهمکشاورزي حفاظتی با میانگین اهمیت 

روي سیستم ترويج کشاورزي حفاظتی پیشقوت  نقاط

اشد. عدم دسترسی به تجهیزات حفاظتی، بروکراسی بمی

ترين چهار، مهماداري و کمبود يارانه تشويقی با میانگین 

باشند که بر نقاط ضعف موجود در استان کرمانشاه می

هاي سر راه ترويج کشاورزي حفاظتی وجود دارند. يافته

پژوهش نشان داد که مجموع امتیازهاي عوامل داخلی 

توان گفت که نقاط می ،باشد. بنابراينمیدو نیم بیش از 

ترويج کشاوزي حفاظتی نسبت  روي سیستمپیشقوت 

 (.3به نقاط ضعف آن داراي غلبه نسبی است )جدول 

 

ها(ها و ضعفماتريس ارزيابی عوامل داخلی )قوت -3جدول   
 امتیاز وضع موجود ضريب اهمیت میانگین اهمیت نقاط قوت رديف
S1 12/0 3 041/0 5/3 وجامع نگري الگ  
S2 5/3 033/0 75/3 بهره گیري از امکانات آموزشی سازمان جهاد کشاورزي  11/0  
S3 75/3 026/0 3 بهره گیري از سیستم ارزشیابی متناسب  09/0  

S4 75/3 048/0 75/3 تخصیص اعتبارات  18/0  

S5 17/0 4 042/0 4 نیروهاي جوان تازه استخدام شده  

S6 14/0 4 034/0 3 اورزان با نگرش مثبتوجود کش  

S7 20/0 4 05/0 25/3 وجود کشاورزان انعطاف پذير  

S8 16/0 4 041/0 25/3 وجود تجربیات موفق اجراي کشاورزي حفاظتی  

S9 21/0 4 052/0 4 پايین بودن هزينه اجراي کشاورزي حفاظتی  

38/1    هاجمع امتیاز قوت   

W1 07/0 2 034/0 3 زي حفاظتیضعف تشکیالت اجرايی کشاور  

W2 07/0 2 037/0 75/3 عدم انسجام بین سطوح مختلف سازمانی  

W3 
عدم پیگیري و نظارت بر فعالیت هاي اجرايی کشاورزي 

 حفاظتی
5/3 048/0 2 10/0  

W4 09/0 2 044/0 3 کمبود کارشناسان بخش مکانیزاسیون ادوات حفاظتی  

W5 05/0 2 029/0 75/3 ج کشاورزي حفاظتیمهارت پايین کارشناسان حوزه تروي  

W6 07/0 2 037/0 25/3 مهارت پايین کشاورزان در زمینه کشاورزي حفاظتی  

W7 06/0 2 032/0 4 عدم دسترسی به ادوات حفاظتی  

W8 09/0 2 046/0 4 بروکراسی اداري جهت دريافت تسهیالت توسط کشاورز  

W9 08/0 2 041/0 4 اظتیپايین بودن مبلغ يارانه اجراي کشاورزي حف  

W10 09/0 2 045/0 3 عدم وجود مشوق ها در خصوص حفاظت از زمین  

W11 07/0 2 035/0 3 عدم تعريف صحیح کشاورزي حفاظتی  

W12 08/0 2 039/0 75/2 عدم توجه به اکثريت کشاورزان  

W13 07/0 2 036/0 25/3 استراتژي تولید به هر قیمت  

W14 
تلف و رقابت نهادهاي مختلف براي بخشی نگري در ادارات مخ

 جذب بودجه
3 023/0 2 04/0  

W15 05/0 2 026/0 3 ارتباط ضعیف با مخاطبان  

W16 
عدم اولويت حفاظت از منابع طبیعی در برنامه سازمان جهاد 

 کشاورزي
5/2 026/0 2 05/0  

W17 
منافات داشتن برخی از عملیات بخش مديريت حفظ نباتات با 

 حفاظتیعملیات کشاورزي 
75/2 031/0 2 06/0  

W18 
مشارکت پايین بهره برداران در اجراي مزارع الگويی و نمونه اي 

 کشاورزي حفاظتی
3 028/0 2 06/0  

25/1    هاامتیاز ضعف   

63/2  1  جمع امتیاز نهايی عوامل داخلی   

 هاي پژوهش منبع: يافته
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ها و تهديدها در نتايج پژوهش در خصوص فرصت  

ترويج  ماتريس ارزيابی عوامل خارجی مرتبط با قالب

( 4کشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه در جدول )

هاي مندرج در ماتريس نمايش داده شده است. يافته

(، گوياي آن است که 3ارزيابی عوامل خارجی )جدول 

وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان کشاورزي و 

ترين ، مهم4گین اهمیت هاي آموزشی با میانوجود رسانه

هاي پیش روي استان کرمانشاه براي ترويج فرصت

است که باشد. اين در حالیکشاورزي حفاظتی می

بروکراسی اداري، ضعف اقتصادي عمده کشاورزان و کلی 

-، مهم4 ها با میانگیننامهها و آيینبودن دستورالعمل

ترين تهديدهايی هستند که بر سر راه ترويج کشاورزي 

شود، گونه که مالحظه میود دارد. همانحفاظتی وج

محاسبه گرديد که  56/2متوسط امتیاز عوامل خارجی 

معناست که استان بوده است. اين بدان 5/2بیشتر از 

ي ترويج کشاورزي کرمانشاه از حیث عوامل خارجی، برا

 هاي مطلوبی مواجه است.حفاظتی  با فرصت

 
 ها و تهديدها(خارجی )فرصت ماتريس ارزيابی عوامل -4جدول 

 هافرصت رديف
میانگین 

 اهمیت

ضريب 

 اهمیت

وضع 

 موجود
 امتیاز

O1 75/3 076/0 5/3 وجود انجمن ها و تشکل هاي مرتبط با کشاورزي حفاظتی  28/0  

O2 15/0 3 05/0 3 وجود سازندگان ادوات کشاورزي حفاظتی  

O3  25/3 068/0 4 کشاورزي حفاظتیوجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان ادوات  22/0  

O4 17/0 3 055/0 5/3 گسترش روحیه نوآوري و رقابت پذيري کشاورزان  

O5 18/0 4 045/0 25/3 رونق علوم و تکنولوژي هاي کشاورزي  

O6 14/0 3 046/0 3 هزينه باالي تولید در کشاورزي رايج  

O7 26/0 4 066/0 4 هاي آموزشیبهره گیري از رسانه  

O8 18/0 3 059/0 5/3 اي در سطح دهستان ها و شهرستان هاوجود ادوات الگويی و نمونه  

58/1    هاجمع امتیاز فرصت   

T1 11/0 2 056/0 75/3 ضعف ارتباط با مراکز تحقیقاتی و آموزشی  

T2 
عدم باور مسئوالن )برنامه ريزان و سیاستگزاران( و کشاورزان به 

 کشاورزي حفاظتی
3 063/0 2 31/0  

T3 12/0 2 062/0 5/3 کمبودهاي فنی و زيرساختی بخش کشاورزي  

T4 043/0 1 043/0 4 بروکراسی اداري  

T5 10/0 2 048/0 4 ضعف اقتصادي عمده کشاورزان  

T6 09/0 2 044/0 25/3 افزون طلبی و روحیه استثمارگري به منابع  

T7 11/0 2 057/0 5/3 نعدم وجود موانع قانونی و حقوقی در خصوص حفاظت از زمی  

T8 
اي هاي الگويی و نمونههاي متمرکز جهت اجراي پروژهوجود برنامه

 کشاورزي حفاظتی
75/3 065/0 2 13/0  

T9 05/0 2 045/0 3 عدم رفتار صادقانه مسئوالن اجرايی کشاورزي حفاظتی  

T10 10/0 2 049 4 کلی بودن دستورالعمل ها و آئین نامه هاي ابالغی  

983/0    تیاز تهديدهامع امج   

56/2  1  امتیاز نهايی عوامل خارجی   

 هاي پژوهشمنبع: يافته
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-مجموع امتیازهاي محاسبه شده بر اساس استراتژي

اي براي ترويج ها نشان داد که استراتژي توسعه

باشد کشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه مورد نیاز می

                                                                  (.1 نمودار)
          

 هافرصت         

 

                       (SOاي )استراتژي توسعه

38/1                             + 58/1 = 96/2  
 (WOاستراتژي محافظه کارانه )                                           

58/1 + 25/1 = 83/2  

 هاضعف                ها                                                         قوت                           

 (STاستراتژي رقابتی )

38/1+983/0=36/2 

 (WTاستراتژي تدافعی )                                                                            

25/1 + 983/0 = 32/2  

 تهديدها                                                                  

 ترويج کشاورزي حفاظتی الگويتحلیل راهبردي  -1 نمودار                                          

 

-اي بهبا توجه به مشخص شدن استراتژي توسعه

زي کشاور سیستم ترويجعنوان استراتژي مورد نیاز 

حفاظتی در استان کرمانشاه، حال بايد با استفاده از نقاط 

ها به ارايه راهبرد پرداخت که در جدول قوت و فرصت

( 5( نمايان شده است. همانطور که در جدول )5)

هاي آموزشی و ترويجی يکی از فعالیت ،گرددمشاهده می

راهبردهاي مناسب جهت ترويج کشاورزي حفاظتی در 

هايی تشخیص داده شده و به فعالیت استان کرمانشاه

اشاره دارد که ضمن انتشار دانش و اطالعات مورد نیاز 

نفعان بخش در مورد کشاورزي حفاظتی در بین ذي

ها را در کنندگان، آنکشاورزي نظیر؛ کشاورزان و مصرف

توان ها میهاي مزبور درگیر سازد که از میان آنفعالیت

انی به عامه مردم، آموزش رسبه اقداماتی مانند اطالع

هاي آنان واگذاري کشاورزان و حمايت از سازمان

هاي مشارکتی مسئولیت به مردم و استفاده از روش

المللی، ملی و هاي بیناشاره داشت. توسعه همکاري

هايی اشاره دارد که ضمن تشويق و محلی به فعالیت

المللی، ملی و جلب مشارکت نهادها و موسسات بین

خصوصی و دولتی موجب ارتقاي ظرفیت  محلی،

هاي غیردولتی فعال در زمینه کشاورزي سازمان

حفاظتی، و تسهیل و تشريک مساعی بین دولت و 

گردد. نظام حمايتی براي هاي محلی میسازمان

کشاورزي حفاظتی به مفهوم تاکید بر ارايه خدمات مورد 

برداران است. ارايه خدمات نیاز کشاورزان و بهره

قیقاتی و مالی ويژه در زمینه کشاورزي حفاظتی و تح

هاي کشاورزان فراهم کردن زمینه براي دسترسی گروه

به اعتبارات دولتی و حمايتی يکی از راهبردهاي مناسب 

در زمینه ترويج کشاورزي حفاظتی بوده و کشاورزان 

براي گذار از اين مرحله )پذيرش کشاورزي حفاظتی( که 

يابد و در اين مرحله کاهش میمیزان تولید  ،در آن

نیازمند حمايت  و گردندکشاورزان با مشکل مواجه می

بیشتري هستند.  يکی ديگر از راهبردهاي استخراج شده 

باشد. توسعه منابع از اين مطالعه توسعه منابع انسانی می

کارگیري و آموزش نیروي انسانی در هانسانی به مفهوم ب

باشد و در اين زمینه یجهت ترويج کشاورزي حفاظتی م

گسترش علوم و تکنولوژي و دسترسی به آن نقش 

  نمايد.حیاتی ايفا می
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 فرصت -راهبردهاي قوت  -5جدول 

 نقاط قوت فرصت ها
راهبرد 

(SO) 

وجود اعتبارات دولتی جهت 

تجهیز ناوگان ادوات 

 کشاورزي حفاظتی

 تخصیص اعتبارات
خدمات 

 حمايتی

وجود سازندگان ادوات 

 ورزي حفاظتیکشا

-وجود ادوات الگويی و نمونه

ها و اي در سطح دهستان

 هاشهرستان

هزينه باالي تولید در 

 کشاورزي رايج

پايین بودن هزينه 

اجراي کشاورزي 

هاي فعالیت حفاظتی

آموزشی و 

هاي بهره گیري از رسانه ترويجی

 آموزشی

بهره گیري از 

امکانات آموزشی 

سازمان جهاد 

 کشاورزي

هاي ها و تشکلوجود انجمن

 مرتبط با کشاورزي حفاظتی

وجود تجربیات 

موفق اجراي 

 کشاورزي حفاظتی

توسعه 

-همکاري

هاي بین 

المللی، ملی 

 و محلی
 جامع نگري الگو 

گسترش روحیه نوآوري و 

 رقابت پذيري کشاورزان

نیروهاي جوان تازه 

 استخدام شده
توسعه 

منابع 

 انسانی

هاي لوژيرونق علوم و تکنو

 کشاورزي

وجود کشاورزان با 

 نگرش مثبت

 
وجود کشاورزان 

 انعطاف پذير

 هاي پژوهش منبع: يافته

 

 گيريبحث و نتيجه

ترويج کشاورزي  سیستمدر پاسخ به اين پرسش که 

ها، ها و ضعفحفاظتی در استان کرمانشاه با چه قوت

ه بايد عنوان داشت ک ،هايی روبرو استها و فرصتتهديد

وجود نیروهاي جوان تازه استخدام شده و پايین بودن 

ترين هزينه اجرايی عملیات کشاورزي حفاظتی از مهم

  et al Kassam.هاي نقاط قوت )همخوانی با يافته

( و عدم دسترسی به تجهیزات حفاظتی، 2014)

ترين بروکراسی اداري و کمبود يارانه تشويقی از مهم

باشد، اورزي حفاظتی میروي ترويج کشنقاط ضعف پیش

اما آن چیزي که مسلم است برتري نقاط قوت بر نقاط 

عنوان يک نقطه ضعف است. وجود نیروهاي جوان به

تواند نقشی کلیدي در ترويج کشاورزي حفاظتی قوت می

ايفا نمايد، چرا که کارشناسان جوان از اطالعات بروز 

ي برخوردار بوده و توان و انرژي کافی براي يادگیر

مطالب جديد را دارا بوده و در زمینه همفکري و همیاري 

گیري از با کشاورزان انگیزه الزم را دارند و ترويج با بهره

تواند به ترويج کشاورزي حفاظتی اين نیروي جوانی می

پايین بودن هزينه  ،حیاتی دوباره ببخشد. بنابر نتايج

اجرايی عملیات کشاورزي حفاظتی يکی ديگر از نقاط 

باشد. کارشناسان معتقدند که با اجراي وت میق

-جويی میصرفه هاکشاورزي حفاظتی از بسیاري هزينه

گردد و اين نکته قوت در صورت دريافت آن توسط 

تواند در ترويج کشاورزي حفاظتی جامعه کشاورز، می

هاي موجود بر سر راه رغم قوتمثمرثمر واقع گردد. علی

هايی نیز وجود دارد که ترويج کشاورزي حفاظتی، ضعف

گسترش ترويج کشاورزي حفاظتی را تحت تاثیر قرار 

. شايد به جرات کاسته استداده و از سرعت توسعه آن 

ترويج کشاورزي سیستم ترين ضف بر سر راه مهم

حفاظتی در استان کرمانشاه، عدم دسترسی به تجهیزات 

عدم دسترسی به تجهیزات موجب باشد. حفاظتی می

ه کشاورزان انگیزه الزم را براي اجراي گرديده ک

چون در  ،کشاورزي حفاظتی نداشته باشند و از طرفی

باشد استان کرمانشاه تعداد ادوات حفاظتی کار کم می

در صورتی هم که بخواهند کشاورزي حفاظتی انجام 

و مدت زمان  نمايندي بیشتري پرداخت دهند بايد هزينه

راسی اداري از ديگر بیشتري براي کشت صبر کنند. بروک

کشاورزي  ترويج و توسعهنقاط ضعف موجود در مسیر 

باشد، چرا که کشاورزان در دريافت يارانه و حفاظتی می

ادوات درگیر بروکراسی اداري شده و اين امر انگیزه الزم 

را از آنان خواهد گرفت. کمبود يارانه تشويقی نیز يکی 

ي حفاظتی ديگر از نقاط ضعف پیش روي ترويج کشاورز

 باشد. می

وجود اعتبارات دولتی جهت تجهیز ناوگان کشاورزي 

ها و ضعف ترين فرصتهاي آموزشی از مهمو وجود رسانه

ها و اقتصادي عمده کشاورزان و کلی بودن دستورالعمل

ترين تهديدهايی هستند که بر سر راه ها از مهمآيین نامه

اگرچه  از ترويج کشاورزي حفاظتی وجود دارند. سیستم 

مانعی بر سر راه ترويج عنوان بهبروکراسی اداري 

شود، اما سالیانه اعتباري کشاورزي حفاظتی ياد می
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گردد جهت خريد ادوات حفاظتی به کشاورزان اعطا می

رفع با توان از اين فرصت بهره الزم را برد و که می

بروکراسی اداري و يا حداقل کاهش آن، به پیشبرد 

نمود )مطابقت و ي حفاظتی کمک توسعه کشاورز

 ,2004Derpsch  ;هاي مطالعات؛ همخوانی با يافته

2013; Borsy et al., 2006Bolliger  et  al., ) . مطالعات

ورزي آمريکاي التین در مورد کشادر  آنان تجاربو 

-که حمايت نهادي و مالی دولت می حفاظتی نشان داد

اي الزم براي هند نقش بسیار مهمی در ايجاد مشوقتوا

رويج کشاورزي حفاظتی ايجاد نمايد، کما اينکه وجود ت

ها منجر به توسعه کشاورزي حفاظتی در اين حمايت

هاي آموزشی و رسانهوجود آمريکاي التین شده است. 

تواند فرصتی بسیار مناسب براي فضاي مجازي می

تان کرمانشاه معرفی و ترويج کشاورزي حفاظتی در اس

هاي آموزشی گیري از قدرت رسانها بهرهتلقی گردد. ب

توان زمینه جذب و ترغیب کشاورزان را به کشاورزي می

در حال حاضر بر پايه نتايج اين حفاظتی فراهم ساخت. 

که دارد در استان کرمانشاه وجود  و امکانات اين فرصت

هاي نتايج فوق با يافته بايد مورد استفاده قرار گیرد.

.Kahimba et al (4201)  .همخوانی دارد Kahimba et 

.al (2014) نتیجه رسیدند که  در پژوهش خود به اين

سطح منطقه؛  مشاوران در کسب حمايت مروجان و

محلی؛ تأسیس  بسیج جامعه در همکاري با حکومت

ها براي استفاده از آن مراکز کاردانی )انکوباتور فناوري( و

رع حفاظتی؛ ايجاد مزا هاي رسمی کشاورزيآموزش

مشاوره؛ استفاده از کشاورزان  هاينمايشی همراه با بسته

کشاورزي حفاظتی؛ بهبود  ديده براي آموزشآموزش

بخش تحقیقات؛ کمک به  فناوري و ابزارها با ارتقاء

هاي نمايشی در ايجاد طرح کشاورزان آموزش ديده براي

هاي روستايی کمیته مزارع خود؛ تسهیل تشکیل

کشاورزي حفاظتی از طريق  يجکشاورزي حفاظتی؛ ترو

هاي کشاورز به و آموزش بازديدهاي تبادلی کشاورزان

انجام اقدام جمعی در  کشاورز و بسیج کشاورزان براي

مراحل مهمی هستند  زمینه بازاريابی محصوالت از جمله

حفاظتی بايد دنبال  که براي ترويج و توسعه کشاورزي

 شوند.

ترين ات مهمضعف اقتصادي عمده کشاورزان به جر

تهديدي است که سرعت گسترش کشاورزي حفاظتی را 

سو کشاورزان دهد، چرا که از يکتحت تاثیر قرار می

سو با توجه توان خريد ادوات حفاظتی را ندارند و از يک

هاي ابتدايی اجراي کشاورزي به کاهش عملکرد در سال

حفاظتی و افزايش عملکرد در درازمدت، کشاورزان به 

ترين زمان هستند و اين امر حداکثر سود در کوتاهدنبال 

نتايج فوق با   گردد.عنوان تهديدي جدي تلقی  میبه

 & Erenstein et al (2012 ،)Friedrich.هاي يافته

Kassam (2009 و )Wall (2007 ) همخوانی دارد. نتايج

 -هاي اقتصاديکه محدوديتمطالعات آنان نشان داد 

هاي مالی و د به سرمايهاجتماعی )دسترسی محدو

پذيري، هاي اعتباري، عدم توانايی در ريسکفرصت

ی به مدت، تصرف زمین(؛ عدم دسترسهاي کوتاهاولويت

هاي محدوديتآالت و ابزارهاي الزم و ماشین

اگرواکولوژيکی و عدم داشتن دانش کشاورزي حفاظتی 

 باشد.روي کشاورزي حفاظتی میهاي پیشاز چالش

ين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد اين با وجود ا

ترين راهبرد ترويج شود که مناسبپرسش مطرح می

حفاظتی در جهت ترويج و توسعه کشاورزي  کشاورزي 

. در اين خصوص بايد تواند باشدچه میاستان کرمانشاه 

اي براي ترويج عنوان داشت که استراتژي توسعه

-یاز میکشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه مورد ن

-هاي بیباشد. در استان کرمانشاه نقاط قوت و فرصت

ها و ها بر ضعفشماري وجود دارد که اين فرصت و قوت

توان از آن جهت ترويج و تهديدها غلبه دارند و می

توسعه کشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه بهره 

هاي جست. راهبردهاي خدمات حمايتی، فعالیت

المللی، ملی هاي بینهمکاري آموزشی و ترويجی، توسعه

انسانی از راهبردهاي مناسب  منابع و محلی و توسعه

-جهت ترويج کشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه می

باشد. در پاسخ به اين پرسش که چرا بايد راهبرد 

اي را دنبال نمود بايد گفت، درست است که در توسعه

مواجه  هايیزمینه ترويج کشاورزي حفاظتی با محدوديت

ها، موضوعیت وجود رغم اين محدوديتاما علی .هستیم

گاهی به ترويج تواند به تکیهکارشناسان جوان می

ذکر است هکشاورزي حفاظتی کمک نمايد. البته الزم ب

که اين کارشناسان جوان و با انگیزه بايد تحت آموزش 

قرار گرفته و براي ترويج کشاورزي حفاظتی غربالگري 

مانی که کارشناسان با انگیزه در صحنه ترويج شوند. تا ز



 1401، 1 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           176

هاي کشاورزي حفاظتی حضور نیابند و اعتبارات و يارانه

توان از ترويج انگیزشی به کشاورزان اعطا نگردد، نمی

 کشاورزي حفاظتی در استان کرمانشاه حرفی زد.

اي ها مبنی بر اتخاذ الگوي توسعهبا توجه به يافته

 ،هايی از قبیلتفاده از فرصتگردد که با استوصیه می

 تجهیز ناوگان کشاورزيجهت  یاعتبارات دولتتخصیص 

)واگذاري تسهیالت بانکی جهت خريد ادوات کشاورزي 

حفاظتی و واگذاري ادوات حفاظتی کار به کشاورزان 

)فضاي مجازي،  هاي آموزشیرسانهوجود و پیشرو ( 

 ی(ترويج –هاي آموزشی نشريات، کتب، مقاالت و دوره

 تازه جوان نیروهاي و نقاط قوتی از قبیل؛ وجود

 عملیات اجرايی هزينه بودن پايین و شدهاستخدام

حفاظتی به پیشبرد و ترويج کشاورزي  کشاورزي

  حفاظتی در استان کرمانشاه اقدام گردد.

هاي الزم از کشاورزان گردد حمايتپیشنهاد می

هاي احتمالی ناشی از اجراي جهت کاهش ريسک

ها توسط اورزي حفاظتی و تقبل بخشی از هزينهکش

دولت صورت پذيرد تا کشاورزي حفاظتی با استقبال 

 بیشتري  از سوي کشاورزان مواجه گردد.

شود که بايد يک ساختار توصیه می ،بر مبناي نتايج

)تقويت دفتر  تشکیالتی قوي و منظم تشکیل شود

و تا کشاورزي حفاظتی را پیگیري  کشاورزي حفاظتی(

بازخوردهاي الزم را به سمع مسئولین برساند تا نواقص 

موجود بر سر راه اجراي کشاورزي حفاظتی از میان 

بردارند. اين ساختار تشکیالت قوي و منظم نیازمند 

اران بوده که در اين زگهاي همه جانبه سیاستحمايت

اران بايد پا پیش گذاشته و از توسعه زگمیان سیاست

مايت مادي و اطالعاتی نمايند. کشاورزي حفاظتی ح

تواند به يکباره بدون شک کشاورزي حفاظتی نمی

گیر شده و توسعه يابد و اين امر زمانبر بوده و جهان

عنوان بانی و متولی امر توسعه کشاورزي نقشی ترويج به

ترويج دولتی در کشور  ،حیاتی در اين زمینه دارد. امروزه

ظتی بايد در اين فرماست و ترويج کشاورزي حفاحکم

گردد ضمن توصیه می ،قالب فعالیت نمايد. بنابراين

-انتخاب محتواي مناسب، از آموزشگران مجرب، با روش

هاي آموزشی گروهی و مشارکتی،  روش ارزشیابی 

 مشارکتی و مداوم استفاده شود.
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