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چکیده
هدف كلي این تحقیق ،تحلیل عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط بهرهبرداران كشاورز بود .جامعه آماری
تحقیق شامل  1394نفر از كشاورزان شهرستان دیواندره است .با استفاده از نمونهگیری كوكران تعداد  401نفر از آنها به عنوان نمونه
انتخاب شدند كه برای اعتبار بیشتر یافتهها تعداد  411پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای با انتساب متناسب توزیع شد كه
در نهایت تعداد  412پرسشنامه تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار اصلي تحقیق پرسشنامهای بود كه روایي آن توسط
پانل متخصصان و پایایي آن توسط ضریب آلفای كرونباخ تأیید شد ( .)α>0.7تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیله نرمافزار  SPSS win18انجام
شد .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد كه بین میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه بر اساس شركت
در كالسهای آموزشي و ترویجي ارتباط معنيداری وجود دارد .نتایج تحلیل همبستگي نشان داد كه بین متغیرهای ،میزان درآمد،
سابقهكار زراعي ،مقدار زمینهای كشاورزی ،میزان سواد ،میزان استفاده از رسانههای ارتباطي ،میزان نگراني از مسایل زیست محیطي،
میزان انگیزه جهت شركت در طرحهای حفاظت از محیط زیست ،استفاده از نشریات آموزشي در زمینه كشاورزی ،آشنایي و نگرش نسبت
به كشاورزی حفاظتي با میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط آنان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .همچنین سه متغیر،
میزان سواد ،سایقه كار زراعي و استفاده از نشریات آموزشي و ترویجي  11/4درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته بکارگیری عملیات
كشاورزی حفاظتي را تبیین نمودند.
واژههای کلیدی :كشاورزی حفاظتي ،كشاورزی پایدار ،مدیریت خاک ،حفاظت خاک ،دیواندره.
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بیان مسأله:
كشاورزی مدرن دستاوردهای بزرگي در زمینه افزایش مواد غذایي ،افزایش بهرهوری منابع تولید و بهبود سطح زندگي
داشته است .به عقیده بسیاری از صاحب نظران ( .)Alauddin et al, 1991: 5-20; Borlaug,1997:211نقش آن در
تأمین رفاه و امنیت غذایي جوامع قابل انکار نیست لیکن ،به دلیل اتکای بيرویه بر نهادههای خارجي به ویژه كودها و سموم
شیمیایي ،ماشینآالت كشاورزی و بهرهبرداری بيرویهای اثرات مخربي را بر محیط زیست وارد ساخته است ( Bylin et al,
 .)2004: 75به طوریكه در دهههای اخیر به دلیل نگراني از مشکالت زیست محیطي ،نظامهای كشاورزی مدرن شدیداً مورد
انتقاد شدید قرار گرفت ( .)Along et al, 1995: 34-42; Rodrigues et al, 2003: 219-244به طور كلي این باور
وجود دارد كه كشاورزی متعارف یک ساختار خاک مناسب برای آماد سازی زمین برای كشت و نمو گیاه ،كنترل تکثیر
علفهای هرز ،و افزایش مواد معدني از ماده ارگانیک خاک فراهم ميكند اما ناچاراً فشردگي و تراكم خاک ،شوری خاک ،تسریع
فرایند فرسایش خاک ،كاهش ماده ارگانیک و آلي خاک ،و ماده مغذی خاک را در بر ميگیرد ( FAO, 2001a; FAO,
 .)2001bدر دنیای امروزی ،رشد سرسام آور جمعیت از یک طرف و فشار بیش از حد بر زمین و بهرهبرداری نامناسب و غلط از
خاک از طرف دیگر ،موجب وارد كردن خسارات زیادی بر این منبع مهم شده و باعث گردیده است كه بیشتر از یک سوم كل
اراضي دنیا در معرض فرسایش شدید قرار گیرند و سالیانه حدود  1تا  1میلیون هکتار زمین زراعي خوب به علت عدم مدیریت
مناسب ،استفاده از روشهای زراعي نامناسب ،چرای بیش از حد و غیره در اثر فرسایش و تباهي از بین برود و حدود 01
میلیارد تن از خاک زراعي زمینهای كشاورزی در جهان از سطح زمین شسته و به رودخانه ها و نهایتاً به دریاها و اقیانوسها
ریخته شود (.)FAO, 1997; Muir, 1999 : Owen et al, 1995: 21
مسأله فرسایش خاک در كشورهای در حال توسعه به مراتب شدیدتر از كشورهای توسعه یافته ،ميباشد ،كه با توجه به
وضعیت نا به سامان اقتصادی این كشورها از یک طرف و رشد بیش از حد جمعیت آنها از طرف دیگر ،آیندهای اسفبار در تمام
زمینهها ،باالخص در زمینه تغذیه و تولید مواد غذایي ،در انتظار جمعیت گرسنه این كشورها ميباشد (سلمانزاده- 03 :4919 ،
 .)12در حاليكه تحت بهترین شرایط برای تشکیل خاک كافي برای ایجاد زمین حاصلخیز حدود  9222تا  40222سال وقت
الزم است؛ این بدان معنا است كه خاک عمالً یک منبع غیر قابل تجدید مي باشد ( .)FAO, 1997لذا انجام اقدامات حفاظتي
خاک در راستای حركت در جهت كشاورزی پایدار و عدم باز توزیع منابع به سمت نسل كنوني و حفظ كمیت و كیفیت نهاده
خاک به عنوان مهمترین بستر تولید محصوالت كشاورزی و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان ،امری ضروری به نظر
ميرسد (ترشیزی و همکاران .)41 :4931 ،در دو دهه گذشته ،نیز بشر برای حل این مشکل در پي یافتن راهکارهای مؤثری
بوده است كه یکي از این راهکارها حركت در جهت كشاورزی پایدار بوده است بنابراین ،توجه و بکارگیری نظامهای كشاورزی
پایدار عليرغم اینکه تأمین نیازهای غذایي جوامع ،آسیبي به محیط زیست وارد نميكند ،ضروری به نظر ميرسد ( Univesity
 .)of Massachusetts, 2002:101كشاورزی حفاظتي با حفظ پوشش آلي پایدار یا نیمهپایدار متشکل از پوشش گیاهي یا
مالچپاشي برای حفاظت از خاک است یکي از راهکارهای نوین است ( .)FAO, 2008رویکرد اصلي این نوع كشاورزی این
است كه كود شیمیایي ،علفكشها و حشرهكشها تنها در صورت نیاز استفاده ميشود و در مجموع تأكید بر بکارگیری
روشهای مکانیکي و طبیعي دارد .بر این اساس ،عملیاتي نظیر مدیریت تلفیقي آفات ،مدیریت تلفیقي علفهای هرز و مدیریت
تلفیقي حاصلحیزی خاک مورد توجه است .از مزایای این روش كاهش فرسایش خاک ،استفاده كارآمد از نهادهها ،ذخیره
نیرویكار ،انرژی فسیلي و هزینههای كل عملیات زراعي است كه نتیجه آن افزایش چشمگیر در تولید محصوالت است
(شعبانعلي فمي و همکاران .)491 :4931 ،در كل از مزایای كشاورزی حفاظتي ميتوان به بهبود شریط رشد محصوالت ،باال
بردن راندمان نهاده ،كاهش ریسک ،بهبود تغذیه و افزایش درآمد و بهبود معیشت كشاورزان اشاره كرد ( Benites et al,
 .)2002: 104برای بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي در مزراع مختلف ،تفاوتهای بسیاری وجود دارد كه در این رابطه
ویژگيهای كشاورزان و خانوادههای آنها از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری كشاورزی حفاظتي ميباشند ،در پذیرش
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كشاورزی حفاظتي ،تأكید زیادی بر روی میزان دانش و آگاهي كشاورزان نسبت به فرسایش خاک شده است ( Knowler,
.)2007: 25-48
در چنین شرایطي به نظر ميرسد یکي از وظایف اساسي سازمانهای آموزشي– ترویجي و اجرایي كشاورزی كشور،
راهنمایي و تشویق كشاورزان و روستاییان به استفاده بهینه از منابع طبیعي و اجرای عملیات كشاورزی پایدار ميباشد .از
آنجایي كه كشاورزان به عنوان كساني كه وظیفه بکارگیری عملیات كشاورزی را بر عهده دارند در وهلهی اول ضروری است،
تغییرات مطلوبي در نگرش آنان ایجاد شود ،چرا كه تغییر در نگرش آنان بر میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط
آنان تأثیرگذار است .لذا ارزیابي میزان نگرش آنان نسبت به كشاورزی حفاظتي ميتواند معیاری باشد كه بر اساس آن در جهت
طراحي و تدوین راهکارها و برنامههای به منظور تقویت نگرش و بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان اقدام
نمود .هدف كلي پژوهش حاضر ،تحلیل عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط بهرهبرداران كشاورز
شهرستان دیواندره است .در راستای نیل به آن اهداف اختصاصي زیر دنبال ميشود:
 شناسایي ویژگيهای فردی ،اجتماعي و اقتصادی كشاورزان مورد مطالعه؛ بررسي نگرش كشاورزان مورد مطالعه نسبت به كشاورزی حفاظتي و اولویتبندی گویههای تشکیلدهنده آن؛ بررسي میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه و اولویتبندی گویههای تشکیلدهنده آن تحلیل روابط بین متغیرهای مورد مطالعه با میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه؛ تعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه بر میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه.پیشینه نظری تحقیق:
( )Makoha et al, 1999در تحقیقي بر روی كشاورزان غرب كنیا ،نشان دادند كه مشاركت كشاورزان در كارگاهها و
سمینارهای كشاورزی ،تماس با سازمان ترویج و تصمیم در جهت كاهش مصرف كودهای شیمیایي ،ویژگيهای مختص
تکنولوژیکي و اثرات این تکنولوژیها بر روی تولید زراعي ،بهطور معنيداری بر روی بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي تأثیر
ميگذارد ،)536-542:2007( Fakoya et al .در مطالعهای نشان داد كه رابطه مثبت و معنيداری بین نگرش مردم و
میزان بکارگیری عملیات كشاورز پایدار وجود دارد )34-42:1995( Along et al .نشان دادند كه ادراک كشاورزان نسبت به
سازگاری عملیات كشاورزی پایدار با نظامهای زراعي آنها بهترین پیشبیني كننده پذیرش این عملیات بوده است.
 ،)17-157:1999( Pyrovetsi et alدر مطالعه خود دریافتند كه كشاورزان نواحي تاالیي یونان از اثرات زیست محیطي
كشاورزی مدرن آگاهي ندارند و یا توجهي به آن ندارند .بنابراین ،این نوع كشاورزی را بکار ميگیرند بنابراین آگاهي از عملیات
كشاورزی حفاظتي تعیین كننده میزان بکارگیری عملیات آن ميباشد ،)79-95:2003( Sheikh et al .در بررسيهای خود
نشان دادند كه نگرش به استفاده از فنآوری و تماس با ترویج عوامل اصلي تأثیرگذار بر پذیرش عملیات كشاورزی حفاظتي
ميباشد ،)1091-1106:2009( Tatlidil et al .در مطالعه خود نشان داد كه باال بودن تماس با عاملین ترویجي،
تحصیالت ،مالکیت اراضي و دسترسي بیشتر به اطالعات به درک بیشتر اهمیت عملیات كشاورزی پایدار منجر ميشود.
همچنین ،آنان به این نتیجه رسیدند كه سازمان ترویج با تمركز بر این عوامل ميتواند نگرش مساعدی نسبت به پایداری در
كشاورزان ایجاد كند .همچنین ،وی با بررسي نگرش كشاورزان به كشاورزی پایدار در استان كهرامانمارس تركیه به این نتیجه
رسید كه وضعیت بهتر اقتصادی -اجتماعي و دسترسي بیشتر به اطالعات باعث بکارگیری بیشتر عملیات كشاورزی پایدار
ميشود ،)94-105:2008( Ahmadvand .در بررسي ادراک كشاورزان سیب زمینيكار نشان داد كه بازده مالي اندک ،دانش
كم كشاورزان راجع به كشاورزی پایدار و كم سوادی موانع اصلي بکارگیری فنآوریهای كشاورزی پایدار استZulfikar .
 ،)19-33:2009( Rahman et alدر مطالعه نشان داد كه رابطه مثبت و معنيداری بین میزان تحصیالت رسمي و مطالعه
روزنامه توسط كشاورزان منطقه شیمان ژاپن و نگرش آنان نسبت به مباحث محیطي و پایداری توسعه كشاورزی مشاهده
ميشود .باقری و همکاران ( ،)410-493 :4931در مطالعه خود نشان دادند كه میزان تحصیالت ،تماس با متخصصین
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كشاورزی و مشاركت در برنامههای ترویجي بهترین پیشبیني كننده نگرش شالیکاران منطقه هراز استان مازندران نسبت به
كاربرد تکنولوژیهای كشاورزی پایدار بودند.
حدود پانزده درصد از سطح خشکيهای كره زمین تحت تأثیر فرایندهای انسان– انگیخته فرسایش خاک قرار دارد؛
حـداقل  11میلیون هکتار ،یعني  92درصد از كل زمینهای آبي ،تحت تأثیر شور شدن ثانویه قرار دارند و هـمه ساله حدود -1
 1میلـیون هکتار از زمینهای كشاورزی در اثر فرسایش باروری خود را از دست ميدهند و این میزان دو برابر سرعت آن در
طي سه قرن گذشته است در چنین شرایطي حركت به سوی كشاورزی پایدار ميتواند تنها راهکار بهینه در این زمینه باشد
(اتحادیه جهاني حفاظت و همکاران .)401 :4911 ،تعاریف زیادی برای كشاورزی پایدار ارائه شده است برای نمونه كشاورزی
پایدار نظامي است كه در بلندمدت كیفیت محیط زیست و منابعي كه كشاورزی به آن وابسته است را ارتقاء مي بخشد ،غذا و
الیاف مورد نظر را تأمین ميكند ،و كیفیت زندگي كشاورزان و جامعه را به مثابه یک كل بهبود ميبخشد ( McIsaac,
 .)1996: 3-7عليرغم تنوع در مفهوم كشاورزی پایدار ،بر سه بعد اساسي پایداری ،یعني ،قابل قبول بودن از نظر اجتماعي،
داوامپذیری اقتصادی و مناسب بودن از نظر اكولوژیکي اتفاقنظر وجود دارد ( Pretty,1996: 142; Zhan et al, 2005:
 .)507-522یکي از نظامهای كشاورزی پایدار كشاورزی حفاظتي است كه یک رهیافت سه گانه برای كشاورزی ميباشد كه
شامل حفظ پوشش دائمي روی سطح خاک با بقایای كشتهای قبلي ،عملیات روشهای كاشت گیاه بدون شخم و خاكورزی
برای كاهش اختالل و پراكندگي خاک ،بکارگیری تناوب زراعي یا كشت تلفیقي محصول كه چرخه آفات را قطع ميكند و با
ورود گونههای لگومینه تثبیت كننده نیتروژن به برگرداندن باروری و حاصلخیزی خاک كمک ميكند و پتانسبل آن برای
كاهش و سازگاری با اثرات تغییرات جوی نشان داده شده است ) .(Shetto et al, 2007: 11كشاورزی حفاظتي به عنوان
یک رهیافت برای مدیریت اكوسیستمهای زراعي ،بهبود و پایداری بهرهوری ،افزایش منافع ،امنیت غذایي حفظ و افزایش بستر
منابع و محیط زیست ،و به سه اصل پایه استناد ميكند  )4حداقل آشفتگي خاک یا اگر ممکن باشد كاشت بدون خاكورزی و
شخم  )0پوشش خاک به طور دائمي حفظ شود  )9استفاده از تناوب محصول یا ادغام محصول (.)Lugandu, 2012: 162
كشاورزان برای پذیرش الگوی كشاورزی حفاظتي نیاز به اطالعات ،تجهیزات پیشرفته تخصصي ،حمایتهای فني و آموزشي و
اعتبارات دارند تجربه برخي از كشورها مانند برزیل نشان داده است كه تنها در صورتي كشاورزی حفاظتي بکارگرفته ميشود
كه كشاورزان در این زمینه نقش اساسي ایفا نموده و هدایت و رهبری بوميسازی و پذیرش این فنآوری را بر عهده بگیرند ،در
حاليكه ارایه توصیههای ترویجي به تنهایي نميتواند تضمین كننده بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي باشد ،از سوی دیگر
به دلیل ضعف و فقر نسبي كشاورزان ،سازماندهي آنها در قالب گروهها و تشکلها ميتواند در این زمینه اقدامي مؤثر باشد
(.)Benites et al, 2002: 104
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات كمي ،با توجه به هدف كاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء تحقیقات
توصیفي از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماری تحقیق شامل كلیهی كشاورزان شهرستان دیواندره (استان كردستان) ،شامل
بخش مركزی ( 1191نفر) كشاورز ،بخش سارال ( 9431نفر) كشاورز بودند .)N=7931( .با استفاده فرمول نمونهگیری
كوكران و با وارد كردن انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) تعداد  401نفر از آنها به
عنوان نمونه انتخاب شدند كه برای افزایش اعتبار یافتهها  411پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای (بخشهای
مختلف به عنوان طبقه در نظر گرفته شد و از هر بخش یک دهستان و از هر دهستان یک روستا) با انتساب متناسب توزیع شد.
كه در نهایت تعداد  412پرسشنامه به صورت كامل تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( .جدول شماره .)4
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جدول  -1روستاهای مورد مطالعه با تعداد جمعیت
دهستان

روستا

جمعیت

بخش

سارال

گاوآهن

100

كوله

زاغه علیا

131

قراتوره

قراگل

131

چهل چشمه

شریف آباد

311

اوباتو

خاكي بیگ

104

زرینه

قلعه روتله

912

* سارال
* مركزی
* كرفتو

مأخذ :استانداری استان كردستان.4934 ،

ابزار اصلي تحقیق ،پرسشنامهای محقق ساخته و از پیش آزمون شده بود .پرسشنامه مذكور شامل سه قسمت اول43 :
گویه مربوط به ویژگيهای فردی ،اجتماعي و اقتصادی ،قسمت دوم آن شامل  04گویه جهت سنجش میزان نگرش كشاورزان
مورد مطالعه نسب به كشاورزی حفاظتي بود و قسمت سوم پرسشنامه  40گویه جهت سنجش میزان بکارگیری عملیات
كشاورزی حفاظتي بود .جهت تعیین روایي پرسشنامه از پانل متخصصان كه شامل متخصصان رشتههای ترویج و آموزش
كشاورزی و مدیریت و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران بودند ،استفاده شد و براساس نظرها و پیشنهادهای آنان اصالحات الزم
در پرسشنامه به عمل آمد .بهمنظور برآورد پایایي پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای كرونباخ استفاده گردید كه مقدار آلفا برای
قسمت نگرش  2/30و برای قسمت بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي  2/14بود با توجه با اینكه ضرایب آلفای كرونباخ
محاسبه شده برای هر یک از قسمتهای پرسشنامه باالتر از  2/1است بنابراین ،پرسشنامه از پایایي خوبي برای انجام تحقیق
برخوردار بود .به منظور طبقهبندی كشاورزان مورد مطالعه براساس میزان نگرش و بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط
آنان از تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار ( )ISDMبه صورت زیر استفاده شد ( Gangadharappa et al, 2007:
:)295–305
كم: A<Mean- Sd
متوسط: Mean- Sd<B<Mean+ Sd
زیاد: C>Mean+ Sd
الزم به ذكر است كه در فرمول باال Mean ،میانگین و  Sdانحراف معیار از میانگین ميباشد .به منظور تحلیل دادهها در
دو بخش توصیفي و استباطي از نرمافزار  SPSSنسخه  43استفاده شد .بدین منظور در بخش آمار توصیفي از فراواني ،درصد،
میانگین و انحراف معیار در بخش آمار استنباطي از مقایسه مانگینها ،تحلیل همبستگي و رگرسیون استفاده شد.
بحث و یافته های تحقیق:
 ویژگیهای توصیفی کشاورزان مورد مطالعه:نتایج نشان داد كه میانگین سن كشاورزان مورد مطالعه  93/21سال با انحراف معیار  49/19بود كه جوانترین آنها 00
سال و مسنترین آنها  19سال داشت .میانگین درآمد سالیانه آنها برحسب نتایج به دست آمده  1/1میلیون تومان بود.
میانگین استفاده از رسانه ارتباطي در بین كشاورزان مورد مطالعه  1/31ساعت در روز و با انحراف معیار  9/1ميباشد .میانگین
سابقهكار كشاورزی آنها  41/31سال با انحراف معیار  40/11بود .كشاورزان مورد مطالعه بهطور متوسط دارای  3/34هکتار
زمین با انحراف معیار  1/11بودند همچنین این كشاورزان بهطور متوسط دارای  3قطعه زمین كشاورزی مي باشند نتایج سایر
مشخصات افراد مورد مطالعه در جدول شماره  0آمده است.
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جدول  -0توزیع فراوانی ویژگیهای فردی روستاییان مورد مطالعه
متغیر
 شغلي غیر از كشاورزی شركت در كالسهایآموزشي  -ترویجي

 نگراني مسایل زیستمحیطي

 -سطح تحصیالت

 انگیزه شركت در طرحهایحفاظت از محیط زیست

 استفاده از نشریات آموزشيدر زمینه كشاورزی

 ارتباط با جهاد كشاورزی وشركتهای خدمات مشاوره

 ارتباط با مطلعین روستایيدر زمینه كشاورزی

 -عالقه به كشاورزی

 -عالقه به روستا نشیني

 -آشنایي با كشاورزی حفاظتي

سطوح متغیر

فراواني

درصد معتبر

نما

بله

31

11/ 11

*

خیر

19

91/91

بله

33

13/99

خیر

14

12/31

خیليكم

01

41/99

كم

03

43/99

متوسط

13

93/99

زیاد

01

41/11

خیليزیاد

44

1/91

بيسواد

03

43/99

ابتدایي

13

11

راهنمایي

99

00

دیپلم

49

3/11

دیپلم به باال

1

1/24

خیليكم

01

43

كم

91

00/11

متوسط

19

13/11

زیاد

44

1/99

خیليزیاد

1

9/91

خیليكم

14

12/11

كم

09

41/99

متوسط

11

92/11

زیاد

49

3/11

خیليزیاد

1

1/31

خیليكم

11

91

كم

04

41

متوسط

11

11

زیاد

1

1

خیليزیاد

9

0

خیليكم

93

01/99

كم

90

04/99

متوسط

19

10

زیاد

3

1

خیليزیاد

3

1/91

خیليكم

90

04/99

كم

99

00

متوسط

91

01

زیاد

11

92/11

خیليزیاد

1

9/99

خیليكم

03

43/99

كم

91

09/99

متوسط

11

11/11

زیاد

1

1/11

خیليزیاد

40

3/20

خیليكم

01

41/11

كم

19

13/11

متوسط

91

09/99

زیاد

44

1/91

خیليزیاد

1
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 بررسی نگرش کشاورزان مورد مطالعه و اولویتبندی گویههای مربوط به آن:بهمنظور اولویتبندی گویههای مربوط به نگرش كشاورزان مورد مطالعه نسبت كشاورزی حفاظتي از ضریب تغییرات
استفاده شد .نتایج این بخش در جدول شماره  9آمده است .بر اساس نتایج مشاهده ميشود كه كشاورزان شهرستان دیواندره
نسبت به گویههای «كاربرد زیاد ماشینآالت باعث كاهش حاصلخیزی زمینهای كشاورزی ميشود» و «فرهنگها و سنتهای
گذشته در مورد كشاورزی نباید كنار گذاشته شود» نگرش مساعدی دارند و نسبت به گویههای «بقایای گیاهي را مانند كاه و
كلش در سطح مزرعه آتش زد» و «منابع آب و خاک متعلق به تمامي نسلهاست و به شکل بهینه باید محافظت شود» از
نگرش مساعدی برخوردار نبودند.
جدول  -9اولویت بندی گویههای مربوط به سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی حفاظتی
Mean

SD

CV

رتبه

 -كاربرد زیاد ماشینآالت باعث كاهش خاكورزی زمینهای كشاورزی ميشود

9/12

4/21

92/13

4

 -فرهنگها و سنتهای گذشته در مورد كشاورزی نباید كنار گذاشته شود

9/31

4/01

94/94

0

كشاورزی رایج یکي از موارد مشکالت محیط زیست است و باید به طور اساسي اصالح شود

9/92

4/21

94/34

9

 -كشاورزان با استفاده از نهادههای شیمیایي با تولید محصوالت كشاورزی را افزایش دهند

9/11

4/44

90/23

1

 -كودهای شیمیایي عالوه بر سالمت انسان به محیط زیست نیز آسیب ميرسانند

9/11

4/02

90/23

1

 -حتي با كاهش تولید باید به حفظ منابع فکر كرد

9/10

4/42

90/41

1

گویهها

 -نباید به كشت یک محصول در سالهای متوالي اقدام كرد

9/12

4/41

90/12

1

 -هدف كشاورزی صرفاً كسب حداكثر سود نیست بلکه سالمت محیط زیست مهمتر است

9/11

4/00

99/99

1

 -بهبود سیستمهای شخمزني و خاکورزی در كشاورزی رایج

9/41

4/21

99/31

3

 -سطح مزرعه باید به وسیله بقایای گیاهي محافظت شود

9/41

4/23

91/13

3

 -استفاده از دانش بومي برای تولید محصوالت كشاورزی ضروری است

9/01

4/02

91/32

42

 -برخي از بیماریهای گیاهي بدون استفاده از سموم شیمیایي قابل كنترل هستند

9/23

4/41

91/33

44

 -كشاورزان با استفاده از نهادههای شیمیایي باید تولید محصوالت كشاورزی را افزایش دهند

0/31

4/49

93/19

40

 -كشاورزی باید در جهت كسب حداكثر سود باشد نه حفظ منابع

9/20

4/10

11/24

49

 -در زمینهای كشاورزی شخم باید خالف شیب زمین زده شود

9/41

4/01

93/13

41

 -بسیاری از علفهای هرز را ميتوان بدون استفاده از نهادههای شیمیایي كنترل كرد

9/43

4/01

93/34

41

 -افزایش تولیدمحصوالت كشاورزی باید با استفاده كمتر از نهادههای شیمیایي همراه باشد

9/4

4/01

12

41

 -بقایای گیاهي باید در سطح مزرعه حفظ شود

9/20

4/00

12/93

41

 -باید از چرای مفرط حیوانات در مراتع و زمینهای كشاورزی جلوگیری كنیم

9/4

4/01

12/11

43

 -منابع آب و خاک متعلق به تمامي نسلهاست و به شکل بهینه باید محافظت شود

0/1

4/19

10/31

43

0

4/04

12/1

02

 -بقایای گیاهي را مانند كاه و كلش در سطح مزرعه آتش زد

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق * -4930 ،مقیاس -4 :خیليكم -0 ،كم -9 ،متوسط -1 ،زیاد -1 ،خیليزیاد

به منظور گروهبندی نگرش افراد مورد مطالعه همانطوری كه در روش تحقیق بیان شد از معیار ( )ISDMاستفاده شد.
نتایج این بخش در جدول شماره  1آمده است.
جدول  -1گروهبندی کشاورزان بر اساس نگرش آنان نسبت به کشاورزی حفاظتی
سطوح نگرش

فرواني

درصد

درصد تجمعي

نامساعد

10

03

03

خنثي

11

12

13

مساعد

99

00

422

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق -4930 ،میانگین 14/11:حداقل 11 :حداكثر 422 :انحراف معیار40/99 :
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بر اساس یافتههای ارائه شده در جدول باال ميتوان اظهار كرد كه اكثر كشاورزان شهرستان دیواندره نگرش مطلوبي نسبت
به كشاورزی حفاظتي ندارند ،چرا كه نگرش  441نفر ( 13درصد) از آنها نسبت به كشاورزی حفاظتي خنثي و نامساعد است.
میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی و اولویتبندی گویههای تشکیلدهنده آن:
به منظور بررسي میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي از معیار ( )ISDMاستفاده شد .نتایج در جدول شماره 1
ارائه شده است.
جدول  - 5گروهبندی کشاورزان بر اساس میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی
فرواني

درصد

درصد تجمعي

سطوح بکارگیری
كم

91

01/1

01/11

متوسط

31

11

32/11

زیاد

03

43/9

422

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق -4930 ،میانگین 94/1:حداقل 43 :حداكثر 19 :انحراف معیار1/91 :

نتایج حاكي از آن است كه اكثریت كشاورزان شهرستان دیواندره عملیات كشاورزی حفاظتي به كار نميگیرند چرا كه 404
نفر ( 32/11دصد) عملیات كشاورزی حفاظتي را در مزرعه خود در حد كم و متوسط بکار ميبرند .همچنین به منظور اولویت
بندی گویههای مربوط به بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه از آماره میانگین استفاده شد .بر
این اساس ميتوان گفت كه كشاورزان شهرستان دیواندره عملیات «عدم آتش زدن كاه و كلش در مزرعه» و «عدم كشت
متوالي یک محصول» رانسبت به سایر موارد بیشتر بکار ميگیرند( .جدول شماره .)1
جدول  -6اولویتبندی گویههای مربوط به بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی
گویهها

رتبه

 -عدم آتش زدن كاه و كلش در مزرعه

Mean
9/91

SD
4/44

4

 -عدم كشت متوالي یک محصول

9/00

4/03

0

 -استفاده از كمپوست در مزرعه

9/23

2/333

9

 -استفاده از كودهای دامي در مزرعه

9/21

4/24

1

 -استفاده از كودهای شیمیایي و آفتکشها

9/29

4/04

1

 -شخم زدن مزرعه در جهت خالف شیب مزرعه

0/30

4/00

1

 -تسطیح اراضي

0/30

4/92

1

 -كنترل بیولوژیک آفات و بیماریها

0/13

4/01

1

 -پوشاندن سطح خاک مزرعه به وسیله بقایای گیاهي

0/11

4/21

3

 -جلوگیری از چرای مفرط دام در مزرعه

0/13

4/09

3

 -بکارگیری شخم كم عمق در مزرعه

0/91

4/21

42

 -حفظ بقایای گیاهي

4/31

4/23

44

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق * -4930 ،مقیاس -4 :خیليكم -0 ،كم -9 ،متوسط -1 ،زیاد -1 ،خیليزیاد

روابط بین متغیرهای مورد مطالعه با میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی:
به منظور بررسي رابطه بین متغیرهای تحقیق با میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد
مطالعه از ضرایب همبستگي استفاده شد .نتایج ارائه شده حاكي از آن است كه بین متغیرهای سن ،تعداد قطعات اراضي،
ارتباط با جهاد كشاورزی و شركتهای خدمات مشاوره ،عالقه به روستانشیني و عالقه به كشاورزی با بکارگیری عملیات
كشاورزی حفاظتي رابطه معنيداری وجود ندارد .این در حالي است كه نتایج جدول فوق بیانگر آن است كه بین متغیرهای،
میزان زمین كشاورزی ،میزان درآمد سالیانه ،میزان سواد كشاورزان ،میزان استفاده از نشریات آموزشي در زمینه كشاورزی،
سابقه كار زراعي ،میزان استفاده از رسانههای ارتباطي ،میزان نگراني از مسایل زیست محیطي ،میزان انگیزه جهت شركت در
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طرحهای حفاظت از محیط زیست ،نگرش و میزان آشنایي كشاورزان با كشاورزی حفاظتي با بکارگیری عملیات آن رابطه مثبت
و معنيداری دارد .یعني اینکه هر چه سواد كشاورزان بیشتر شود و یا میزان استفاده از رسانه ارتباطي و نشریات بیشتر شود ،و
هرچه از سابقه كار كشاورزی بیشتر ،و میزان نگراني نگراني از مسایل زیست محیطي بیشتر داشته باشند و از نگرش مثبتي
نسبت به كشاورزی حفاظتي برخوردار باشند عملیات كشاورزی حفاظتي را بیشتر بکار ميگیرند( .جدول شماره .)1
جدول  -7همبستگی بین متغیرهای تحقیق با میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی
بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي
Sig
r
2/403
-2/043

متغیرهای مستقل
 -سن

**

2/193

 -سابقه كار

**

2/101

2/224

 -مقدار زمینهای كشاورزی

*2/149

2/201

 -میزان سواد

*2/901

2/201

 -تعداد قطعات اراضي

2/410

2/110

 -میزان درآمد

2/221

 -میزان استفاده از رسانههای ارتباطي

**

 -میزان نگراني از مسایل زیست محیطي

*

2/921

 -میزان انگیزه جهت شركت در طرحهای حفاظت از محیط زیست

*

2/034

2/21

 -میزان استفاده از نشریات ترویجي در زمینه كشاورزی

*2/031

/21

 -میزان ارتباط با با جهاد كشاورزی و شركتهای خدمات مشاوره

2/011

/211

 -ارتباط با مطلعین روستایي در زمینه كشاورزی

2/124

2/221

2/101

**

 -نگرش نسبت به كشاورزی حفاظتي

2/224
2/29

2/222

2/914

 -عالقه به كشاورزی

2/014

2/21

 -عالقه به روستا نشیني

2/210

2/104

**

 -آشنایي با كشاورزی حفاظتي

2/222

2/102

منبع :یافته های تحلیلي تحقیق** -4930 ،معنيداری در سطح  4درصد و * معنيداری در سطح  1درصد

همچنین به منظور مقایسه میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه بر حسب
متغیرهای مستقل (دو مقولهای) تحقیق از آزمون مقایسه میانگین  tمستقل استفاده شد( .جدول شماره  .)3بر اساس یافتههای
به دست آمده در جدول مشخص ميشود كه بین میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه بر
اساس متغیر مستقل شركت در كالسهای آموزشي تفاوت معنيداری در سطح یک درصد وجود دارد و با توجه به اینکه
میانگین نمره بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط افرادی كه در این دورهها شركت كردهاند از میانگین افرادی كه در
این دورهها شركت نداشتهاند بیشتر است .بنابراین ،ميتوان گفت كه شركت در كالسهای آموزشي نقش معنيداری در
بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه دارد.
جدول  -1مقایسه میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی توسط کشاورزان مورد مطالعه بر اساس متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل

سطوح متغیر

میانگین

انحراف معیار

 شركت در كالسهایآموزشي -ترویجي

بله

13/94

3/93

خیر

11/13

42/13

بله

19/1

40/19

خیر

12/0

40/13

 آیا غیركشاورزی شغلدیگری دارید

t

Sig

**1/19

2/222

2/309

2/91
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تعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه بر میزان بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی:
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تحلیل عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی توسط بهره برداران ....

به منظور تعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه بر میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه،
از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد .روش گام به گام ،روشي است كه در آن قویترین متغیرها به
ترتیب وارد معادلهی رگرسیون ميشوند و این كار تا زماني ادامه ميیابد كه خطای آزمون معنيداری به  1درصد برسد .در این
تحقیق پس از وارد كردن متغیرهای كه همبستگي معنيداری با متغیر وابستهی تحقیق (بکارگیری عملیات كشاورزی
حفاظتي) داشتند ،معادله تا  9گام پیش رفت ( .جدول شماره .)3
نتایج ارائه شده نشان ميدهد كه در اولین گام؛ متغیر سواد كشاورزان وارد معادله گردیده است .مقدار ضریب همبستگي
چندگانه ( )Rبرابر با  2/132و ضریب تعیین ( )R2آن برابر با  2/012است .به عبارت دیگر 01 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته
(بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) توسط این متغیر تبیین ميگردد .در گام دوم؛ متغیر سابقه كار زراعي وارد معادله
گردید .این متغیر ضریب همبستگي چندگانه ( )Rرا به  2/121و ضریب تعیین ( )R2را به  2/113افزایش داد ،به عبارت دیگر،
 00/3درصد از تغییرات متغیر وابسته (بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) توسط این متغیر تبیین ميگردد .در گام سوم،
میزان استفاده از نشریات آموزشي -ترویجي در زمینه كشاورزی وارد معادله گردید .این متغیر ضریب همبستگي چندگانه ()R
را به  2/349و مقدار ضریب تعیین ( )R2را تا  2/114افزایش داد ،بنابراین 43/0 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته (بکارگیری
عملیات كشاورزی حفاظتي) توسط این متغیر تبیین ميگردد .بر اساس نتایج ،این سه متغیر قادرند  11/4درصد ( =R2
 )0.661از تغییرات متغیر وابسته بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط كشاورزان مورد مطالعه را تبیین نمایند و 99/3
درصد باقيمانده مربوط به عوامل دیگری ميشود كه در این تحقیق شناسایي نشدهاند.
جدول  -3رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
ضریب همبستگي
R
2/132

ضریب تعیین
R2
2/012

ضریب تعدیل شده
R2 Ad
2/431

گام

متغیر مستقل

2/222

4

 -سواد كشاورزان

2/113

2/199

2/222

2/114

2/139

2/222

0

 -سابقهكار زراعي

2/121

9

 میزان استفاده از نشریاتآموزشي -ترویجي

2/349

Sig
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جدول  -12تأثیر متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل

B

Beta

t

Sig

 -ضریب ثابت

41/194

-

1/132

2/222

 -سواد كشاورزان ()X1

0/219

2/110

9/301

2/224

 -سابقهكار ()X2

2/010

2/194

1/421

2/224

 -میزان استفاده از نشریات آموزشي ()X3

4/114

2/113

0/121

2/229
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با توجه به توضیحات باال و نتایج جدول شماره  ،42معادله خطي حاصل از رگرسیون به شکل زیر ميباشد.
Y= 0.662 X1+ 0.731X2+ 0.458 X3
معنيدار بودن آزمونهای  Fو  tحاكي از معنيدار بودن معادله رگرسیون ميباشد .اما ،معادلهی رگرسیون چیزی در مورد
اهمیت نسبي متغیرهای مستقل در مورد پیشبیني تغییرات متغیر وابسته بیان نميكند .برای تعیین اهمیت نسبي متغیرهای
مستقل در پیشبیني متغیر وابسته باید به مقدار بتا ( )Betaتوجه كرد .این آماره تأثیر هر متغیر مستقل را جدا از تأثیر سایر
متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته نشان ميدهد .بر این اساس ،تأثیرگذارترین متغیر مستقل بر متغیر وابسته
(بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) ،متغیر میزان سابقهكار زراعي نسبت به عملیات كشاورزی حفاظتي است كه مقدار بتا
در این مورد  2/194است .یعني یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر سابقهكار زراعي  2/194واحد تغییر در انحراف معیار

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال پنجم /شماره  /02زمستان 1931

117

متغیر وابسته (بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) ایجاد ميشود .سایر متغیرها به ترتیب اهمیت تأثیرگذاری بر متغیر
وابسته (بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي) شامل :میزان سواد با مقدار بتا  2/110و میزان استفاده از نشریات آموزشي در
مورد كشاورزی با مقدار بتا  2/113ميباشند بنابراین سواد كشاورزان و استفاده از نشریات آموزشي و ترویجي اثرات زیادی بر
بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي دارد یعني اینکه هرچه میزان سواد كشاورزان بیشتر شود و یا استفاده از نشریات ترویجي
– آموزشي توسط كشاورزان بیشتر شود میزان عملیات كشاورزی حفاظتي را بیشتر بکار ميگیرند.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
در بسیاری از كشورهای در حال توسعه ،كشاورزی مهمترین ركن اقتصاد ملي تلقي ميشود .در كشورهای توسعه یافته نیز
كشاورزی عليرغم داشتن سهم نسبي كمتر از اشتغال و تولید ناخالص ملي ،بسیار مورد توجه و به عنوان یکي از مؤلفههای
حیات آن كشورها شناخته ميشود در ایران نیز این بخش سهم قابل توجهي در اقتصاد ملي دارد و به دلیل واقع شدن آن در
بسترهای جغرافیایي و اقلیمي متفاوت ،ظرفیتها و پتانسیلهای بينظیری برای تحقق اهداف توسعه ملي در اختیار دارد .با
ورود و پذیرش كنترل نشده فنآوریهای نوین به بخش كشاورزی ،هر چند برای دوره زماني كوتاهي میزان تولید محصوالت
كشاورزی به سرعت افزایش یافت ،اما به زودی مشخص شد كه ادامه این روند ميتواند به مرور ،منابع پایه تولید كه همان
منابع طبیعي باشد به فرسایش و نابودی بکشاند .از اینرو برای مقابله با این معضل اندیشه پایداری مطرح شد .اما با توجه اینکه
كشاورزان در رأس امور تولید محصوالت كشاورزی قرار دارند و به عنوان افرادی كه عملیات كشاورزی را انجام ميدهند ،جهت
رسیدن به اندیشه پایداری باید به بررسي نگرش و میزان بکارگیری عملیات پایداری توسط آنان پرداخت؛ تا بتوان براساس
نظرات و پیشنهادات كشاورزان بتوان برنامهریزی اصولي و منطقي برای گسترش عملیات پایداری در سطح جامعه اقدام كرد.
در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر در بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط بهره برداران
كشاورز شهرستان دیواندره انجام شد .به طوری یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد كه اكثریت كشاورزان شهرستان دیواندره
نگرش خنثي و نامساعدی نسبت به كشاورزی حفاظتي دارند .همچنین كشاورزان مورد مطالعه میزان بکارگیری عملیات
كشاورزی حفاظتي در حد كم و متوسطي بکار ميگیرند .عالوه بر این نتاج مقایسه میانگینها نشان داد كه بین میزان
بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي در میان كشاورزان مورد مطالعه براساس شركت در كالسهای آموزشي و ترویجي شركت
داشتهاند ،تفاوت معنيداری مشاهده شد .عالوه بر این بین میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي ،شغل افراد تفاوت
معنيداری مشاهده نشد .این نتایج با نتایج تحقیقات Ahmadvand ،)2009( Tatlidil et al ،)2003( Sheikh et al
( )2008و  )2009( Zulfikar Rahman et alمطابقت دارد .اما بین كساني كه عالوه بر كشاورزی شغل دیگری دارند با
میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط آنان تفاوت معنيداری وجود ندارد .نتایج تحلیل همبستگي نشان داد كه
بین میزان درآمد ،سابقهكار زراعي ،مقدار زمینهای كشاورزی ،میزان سواد ،میزان استفاده از رسانههای ارتباطي ،میزان نگراني
از مسایل زیست محیطي ،میزان انگیزه جهت شركت در طرحهای حفاظت از محیط زیست ،میزان استفاده از نشریات آموزشي
در زمینه كشاورزی ،نگرش و میزان آشنایي با كشاورزی حفاظتي با میزان بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي رابطه مثبت و
معنيداری مشاهده شد كه یافتههای  )2009( Zulfikar Rahman et al ،)2008( Ahmadvandو & Pyrovetsi
 )2007( Fakoya et al ،)1999( Daoutopoulusاز این یافته حمایت ميكند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد كه متغیرهای مستقل؛ سابقه كار زراعي ،میزان سواد و میزان استفاده از
نشریات آموزشي در زمینه كشاورزی نقش مهمي در تبیین و پیشبیني تغییرات متغیر وابسته تحقیق (بکارگیری عملیات
كشاورزی حفاظتي) دارند .بهطوری كه بیش از نیمي از تغییرات واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین ميكنند كه این یافته با
یافتههای  )2002( Benites et al ،)1999( Makoha et al ،)2007(Knowler et alو )1995( Along et al
همخواني دارد .در این راستا با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه ميگردد.
 كالس آموزشي -ترویجي مانند ایجاد كارگاههای آموزشي در زمینه كشاورزی ،برگزاری كالسهای توجیهي جهتتوجه به اندیشههای پایداری ،بازدید كشاورزان از مركز تحقیقاتي مرتبط با آشنایي با كشاورزی حفاظتي و دادن
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نشریهها در زمینه كشاورزی حفاظتي به كشاورزان باسواد و مددكاران ترویجي جهت راهنمایي كردن كشاورزان بي
سواد اقدام كرد.
پیشنهاد ميشود با توجه به این كه رادیو و تلویزیون پوشش گستردهای در سطح جامعه دارند ميتوانند نقش مهمي
در ایجاد نگرش مثبت نسبت به كشاورزی حفاظتي داشته باشند .لذا از طریق برنامههایي مانند :نمایش منافع حاصل
از پایداری ،نمایشهای طریقهای و نتیجهای اثرات مربوط به كشاورزی حفاظتي ،مشخص نمودن میزان كود و سموم
مورد نیاز برای محصوالت مختلف كشاورزی ،به نمایش گذاشتن اثرات نامطلوب كودهای شیمیایي برای كشاورزان،
نشان دادن اثرات كودهای شیمایي در دراز مدت بر محیط طبیعي و انسان ميتوانند بر نگرش آحاد جامعه تأثیر
بگذارند.
با برگزاری كالسهای آموزشي در زمینه كشاورزی حفاظتي و مزایای آن ميتوان در جهت تغییر نگرش افراد به
سمت پایداری گام برداشت كه در نهایت به بکارگیری عملیات كشاورزی حفاظتي توسط آنان كمک مي كند.
دولت قسمتي از هزینههای عملیات كشاورزی حفاظتي را برعهده بگیرد تا همه كشاورزان بتوانند این عملیات
كشاورزی حفاظتي را بکارگیرند.
در كالسهایي آموزشي -ترویجي كه برای كشاورزان برگزار ميشود به مفاهیم و عملیات كشاورزی حفاظتي پرداخته
شود تا كشاورزان با این نوع كشاورزی آشنایي كامل پیدا كنند.
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