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 دهیچک

 افزایش به رو تقاضای تأمین ضمن که است کارآمدی روشهای به متداول هایروش از تغییر نیازمند کشاورزی پایداری

هدف از . باشد داشته نظر در را خاك جمله از طبیعی منابع کمیت و کیفیت حفظ و آینده فرصتهای امنیت غذایی، مواد

. بود از توابع استان آذربایجان غربی تحقیق حاضر بررسی عوامل پیش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی در شهرستان بوکان

نفر از کشاورزان پیشرو شهرستان بوکان بودند  85جامعه آماری این تحقیق را  بود. پیمایشی-این تحقیق از نوع توصیفی

نفر از آنها انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق آزمون منطقی تایید شد و پایایی  70که با استفاده از فرمول کوکران 

پرسشنامه تحقیق شامل برآورد گردید. ( مناسب 82/0پرسشنامه با انجام آزمون پری تست و با استفاده از آلفای کرونباخ )

 برنده کشاورزی حفاظتی بودند. نتایجمشخصات فردی پاسخگویان، نگرش کشاورزان به کشاورزی حفاظتی، عوامل پیش

 29/72تحلیل عاملی نشان داد پنج عامل شامل عوامل زیرساختی، آموزشی، برنامه ریزی، اقتصادی و تکنولوژیک  حاصل از

 .برنده کشاورزی حفاظتی را تبیین نمودندعوامل پیشواریانس درصد از 

 تحلیل عاملی برنده،کشاورزی حفاظتی، عوامل پیش :های کلیدیواژه
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 مقدمه 

-زمين کاهش و جهان جمعيت افزون روز افزایش با

 شده معما یک به تبدیل غذایی امنيت کشاورزی، های

 هایگزارش اساس بر(. Hobbs et al., 2008) است

 جمعيت متحد، ملل کشاورزی و سازمان خواروبار

ميليارد نفر خواهد  1/9به بيش از  2050 سال تا جهان

 افزایش نيازمند رشد به رو این جمعيت تغذیهرسيد 

 است کشاورزی توليد محصوالت درصدی 70

(FAO, 2015 این درحالی است .)دستاوردهای که 

 منابع تخریب با مناطق از برخی در غذا توليد جهانی

 کشاورزی توليد هاینظام و بوده همراه خاك و آب

 شرایط تحت توليد، ظرفيت تدریجی کاهش خطر با

 هستند ناپایدار روشهای و جمعيت افزایش فشار

(FAO, 2015کشاورزی .) بزرگی دستاوردهای مدرن 

 منابع وری بهره افزایش غذایی، مواد افزایش زمينه در

در  آن نقشاست و  زندگی داشته سطح بهبود و توليد

 نيست انکار قابل جوامع غذایی امنيت و رفاه تأمين

 به خارجی های نهاده بر رویهبی اتکای دليل به ليکن،

 کشاورزی آالت ماشين سموم شيميایی، و کودها ویژه

 محيط بر را مخربی اثرات ای رویه بی برداریبهره و

 ;Kassam et al., 2012است ) ساخته وارد زیست

Bylin et al., 2014.) هاینگرانی افزایش به پاسخ در 

 و اجتماعی محيطی، زیست پيامدهای درباره جهانی

 زیست محيط بر متداول هاینظام از ناشی اقتصادی

-شده پيشنهاد کشاورزی پایدار هاینظام جامعه، و

 نيازمند کشاورزی پایداری. (Salehi et al., 2008)اند

 است کارآمدی روشهای به متداول هایروش از تغيير

 غذایی، مواد افزایش به رو تقاضای تأمين ضمن که

 منابع کميت و کيفيت حفظ و آینده فرصتهای امنيت

 Ling et) باشد داشته نظر در را خاك جمله از طبيعی

al., 2011 .)زمينه این در متفاوتی راهبردهای تاکنون 

 کشاورزی به توانمی جمله آن از که اندشده ارائه

( اشاره Conservation Agriculture (CA)) حفاظتی

 برای جدید پارادایمی حفاظتی کشاورزیکرد. 

 در بزرگ گامی و کشاورزی پایدار توليد به دستيابی

 & Farooq) است پایدار کشاورزی سمت به گذار

Siddique, 2015 .) 

ای با هدف بررسی عوامل مؤثر در در مطالعه

کارگيری عمليات حفاظـت خـاك از سوی به

 Shiri et)شيری و همکاران کشاورزان استان ایالم، 

al., 2013)  بـکـارگيری عمليـات بين نشان دادند که

حفاظـت خـاك از سـوی کشـاورزان براساس 

تن در نهادهای متغيرهای عضویت داشتن یا نداش

روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام برای اجرای 

داری وجود دارد. عمليات حفاظت خاك اختالف معنی

کـه ه همچنين نتـایج تحليـل همبسـتگی نشـان داد

بـين متغيرهای ميزان زمين کشاورزی، ميزان درآمد 

ساالنه، ميزان سواد کشـاورزان، تعـداد مرتبـه هـای 

سهای آموزشی ترویجی، ميزان استفاده شـرکت در کال

از منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی، دانش دربارة 

حفاظت خاك و نگرش به عمليات حفاظت  عمليـات

کارگيری عمليات حفاظت خاك رابطۀ مثبت خاك با به

در  (Latifi et al., 2017) داری وجـود دارد.و معنی
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 هایپيشران تحليل و شناساییتحقيقی تحت عنوان 

 ،گزارش کردند ایران در حفاظتی کشاورزی توسعه

 نهادی، محلی، و ملی سطح در سازی فرهنگ عوامل

 و بازار مداخالت ریزی،برنامه و گذاریسياست

 و تحقيق و حمایتی ترویجی، و آموزشی زیرساختی،

 توسعه هایبرندهپيش مؤثرترین ترتيب به توسعه

  .هستند حفاظتی کشاورزی

 کشاورزی توسعه هایای بازدارندهمطالعهدر 

 اندك دانش سازمانها، بين اندك هماهنگی حفاظتی،

 سياستهای بودن نامناسب ذیربط، دست اندرکاران

 کم بازده و حاصلخيز کمتر خاکهای وجود یارانه ای،

 شروع کشاورزی اوليه سالهای در محصول اقتصادی

از  .(Latifi, et al., 2017)است  حفاظتی عنوان شده

( Giller et al., 2009دیدگاه گيلر و همکاران )

 یک عنوانبه حفاظتی کشاورزی توسعه و پذیرش

 سطوح در بسيار هایتالش نيازمند تغيير پارادایم

 توسعه مهم نيازهایپيش از یکیاست،  نهادی و فردی

 فکر طرز تغيير ،فردی سطح در حفاظتی کشاورزی

 است ورزیخاك به نسبت ذینفعان سایر و کشاورزان

(Farooq & Siddique, 2015 .) نتایج تحقيقات

(Saee et al., 2010 ،)(Filson & Serman, 1999 )

(Mahbobi et al., 2004( )Long, 2003)  در نهایت

 و آموزش به کشاورزان دستيابی که دادند نشان

 مثبتی تأثير حفاظتی های عمليات زمينۀ در اطالعات

 .دارد آنان سوی از حفاظتی عمليات کارگيریبه بر

 متقاعد حفاظتی، کشاورزی مانع توسعهترین بزرگ

 حتی که است موضوع این به نسبت کشاورزان کردن

 نيز ورزیخاك بدون یا و ورزیخاك کاهش با

داشت  موفقی و عملکرد اقتصادی کشت توانمی

(Hobbs et al., 2008.) فریدریش و کاسم (Kassam 

& Friedrich, 2012 )تجربی شواهد بررسی با 

 توسعه ،رسيدند نتيجه این به کشورها از بسياری

 و نهادی بخش یک خواهان حفاظتی کشاورزی

 خدمات و هامشوق بتواند که است پایدار سياست

 اصول پذیرش جهت را کشاورزان برای نياز مورد

 فراهم زمان طول در آنها بهبود و حفاظتی کشاورزی

 . آورد

(Lahmar, 2010) کشاورزی توسعه بررسی در 

 در نگرش که رسيد نتيجه این به اروپا در حفاظتی

 آنها، سازمانهای و کشاورزان رهبری بحران، خصوص

 نظام وجود حفاظتی، کشاورزی ادوات به دسترسی

 مورد در آگاهی و دانش به دسترسی پویا، نوآوری

 آموزشی، سياستهای وجود حفاظتی، کشاورزی

 با مرتبط سياستهای حمایتی، ارتباطاتی، پژوهشی،

 زمين، گری تصدی و کشاورزی ساختار مزرعه، اندازه

 وجود کشاورزی، بخش و کالن اقتصاد سياستهای

 از حفاظتی کشاورزی تسهيل برای اعتبارات و یارانه

 حفاظتی کشاورزی توسعه مهم هایبرنده پيش جمله

های محدودیت( Speratti et al., 2015) .هستند

 سرمایه به محدود دسترسی مانند اقتصادی و اجتماعی

 پذیرش در ناتوانی اعتباری، هایفرصت مالی و

 مالکيت مدت، کوتاه منافع ترجيح دادن خطرات،

 و مناسب مکانيزه و ابزارهای ماشين فقدان زمين،

 اصلی عوامل از حفاظتی را کشاورزی دانش فقدان
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 مناطق حفاظتی در کشاورزی توسعه کننده محدود

 Dolan et. )کنندمی معرفی التين آمریکای مختلف

al., 2000،) تاثير عامل اقتصادی را  خود مطالعات در

به عنوان پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی تایيد 

 می کنند.

تنها در شهرستان با توجه به مطالعات انجام گرفته نه

با کشاورزی بوکان بلکه در بيشتر نقاط ایران کشاورزان 

حفاظتی آشنایی چندانی ندارند و از روش های 

متداول کشاورزی که بر مبنای استفاده حداکثری از 

برند. بنابراین نهاده های کشاورزی است بهره می

رسد که کشاورزان با مزایای ضروری به نظر می

استفاده از کشاورزی حفاظتی آشنا شوند در این راستا 

عه این روش نوین می توان اظهار داشت توس

های دیگر به دليل کشاورزی همانند دیگر نوآوری

عملکرد کمتر آن در کوتاه مدت در مقایسه با روش 

متداول کشاورزی مورد استقبال چندان کشاورزان قرار 

نگيرد، بنابراین جهت توسعه کشاورزی حفاظتی در 

برنده این روش شهرستان بوکان شناسایی عوامل پيش

ضروری است، با شناسایی عوامل  کشاورزی بسيار

تواند برنامه ریزی مذکور سازمانها و ادارات درگير می

دقيقتری برای توسعه کشاورزی حفاظتی داشته باشند. 

عوامل پيش  تحليل و شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 به کمک جهت حفاظتی کشاورزی توسعهبرنده 

 شهرستان بوکاندر آن توسعه علمی و اصولی مدیریت

 .است شده انجام

 

 

 مواد و روش ها

روش تحقيق در این مطالعه از نوع پيمایشی و از نظر 

هدف کاربردی و از نظر درجه کنترل از نوع ميدانی 

نفر از کشاورزان  85جامعه آماری این تحقيق را  ،بود

پيشرو شهرستان بوکان تشکيل دادند، که با استفاده از 

نفر از آنها به عنوان  70به شرح زیر  فرمول کوکران

 نمونه انتخاب شدند. 

𝑛 =  
𝑁𝑡2𝑆2

𝑁𝑑2 + 𝑡2𝑆2 

=               
85 (3.84)3.51

85 (0.041) + (3.84)3.51 
= 67.55

= 70  

واریانس مهمترین  S، تعداد افراد جامعه Nکه در آن 

بود خطای مجاز   tدقت معين ابزار و dمتغير تحقيق و 

 N  =85 ،S  =95/1 ،d  =020/0 ،tدر این بررسی  .

  در نظر گرفته شدند. 87/1=

آوری اطالعات در این تحقيق ابزار اصلی جمع

به منظور اعتبار بخشيدن به پرسشنامه پرسشنامه بود. 

نهایی تحقيق، پس از تائيد روائی آن، آزمون پایلوت 

بعد از جمع  (.82/0انجام گرفت )آلفای کرونباخ 

مورد  SPSS 22داده ها با نرم افزارآوری اطالعات 

روش نمونه  ، از نمونه گيری آناليز قرار گرفتند. برای

استفاده شد. با استفاده از آمار  ساده تصادفی گيری

هایی همانند ميانگين، واریانس و توصيفی شاخص

انحراف معيار، متغيرهای مورد بررسی محاسبه شد. و 

عاملی نسبت به  در نهایت با استفاده از آماره تحليل

تبيين عوامل پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی و 

تعيين سهم هر عامل در توسعه کشاورزی حفاظتی 

های چند متغيره اقدام شد. تحليل عاملی از جمله روش
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های مستقل و وابسته مطرح است که در آن متغير

 نيست. زیرا این روش جزو تکنيکهای به هم وابسته

اصل بر اساس همبستگی درونی لحاظ گردیده و در 

شود تا تعداد زیادی متغير در چند متغيرها سعی می

. یا به عبارتی (Kalantari, 2005)عامل خالصه شوند

تحليل عاملی واریانس موجود در متغيرهای مختلف 

را بر اساس معدودی از عوامل تبيين 

. هدف اصلی تحليل (Mansourfar, 2006)نمایدمی

د زیادی از متغيرها در تعداد عاملی تلخيص تعدا

باشد بطوریکه در این فرآیند محدودی از عاملها می

کمترین ميزان گم شدن اطالعات وجود داشته 

به منظور پی بردن به  .(Kalantari, 2008)باشد

ای متغيرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخيص مجموعه

شود ها از روش تحليل عاملی استفاده میاز داده

(Saramad et al, 1999) در این پژوهش با توجه به .

تعدد متغيرهای تحقيق و برای دستيابی به ابعادی که 

به صورت پنهانی در مجموعه وسيعی از متغيرها وجود 

باشند از تحليل دارد ولی به آسانی قابل مشاهده نمی

به منظور تبيين R (R-Type Factor Analysis )عاملی نوع 

هرستان بوکان، استفاده سازی شموانع یکپارچه

 است.شده

 

 و بحث نتایج

های بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده

 42/45حدود پاسخگویان سنی ميانگين پرسشنامه،

برداران زیردیپلم درصد از بهره 37 حدود .بود سال

بوده که بيشترین فراوانی را به خود اختصاص 

درصد تحصيالت فوق دیپلم  71/45است. حدود داده

 77/23 حدود بردارانبهره کار سابقه نيانگيماند. داشته

، همچنين ميانگين سطح زیر کشت جامعه بود سال

 (.1سال بود )جدول  47/10آماری 
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 بردار انبهره ویژگی های شخصی -1جدول
 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی گروه 

 
 سن

35-25 12 14/17   
45-5/35 30 85/42   
55-5/45 15 42/21   
65-5/55 9 85/12   
75-5/65 3 28/4   
80-5/75 1 42/1 42/45 26/11 

 
 

 ميزان تحصيالت

   20 14 زیردیپلم
 43/31 22 دیپلم

   71/45 32 فوق دیپلم
   86/2 2 ليسانس

 
 کار سابقه زانيم

 یکشاورز

   29/4 3 سال 5کمتر از 
   50 35 سال 15تا  1/5
   20 14 سال 1/15-25
   86/12 9 سال 35تا  1/25
   71/5 4 سال 45تا  1/35
   71/5 4 سال 55تا  1/45

 76/13 77/23 43/1 1 سال 55بيش از 

 
 سطح زیر کشت )هکتار(

   86/2 2 کمتر از یک هکتار
   71/35 25 هکتار 5تا  1

   86/22 16 هکتار 10تا  5/5
   29/14 10 هکتار 15تا  1/10
   86/12 9 هکتار 20تا  1/15
   86/2 2 هکتار 25تا  1/20
   71/5 4 هکتار 30تا  1/25

 03/9 47/10 86/2 2 هکتار 30بيش از 
 خذ: یافته های تحقيقأم                     

 

نتایج حاصل از توصيف و اولویت بندی گویه های 

مربوط به عوامل پيش برنده توسعه کشاورزی با 

های استفاده از شاخص ضریب تغييرات نشان داد گویه

 جهت اطالعاتی و ارتباطی هایزیرساخت تقویت"

 بين هماهنگی"،"حفاظتی کشاورزی دانش انتقال

 با مرتبط دولتی غير و دولتی سازمانهای هایبرنامه

 توليد و سازی بومی "، و "حفاظتی کشاورزی

 شرایط با متناسب حفاظتی کشاورزی هایماشين

ها و به ترتيب به عنوان مهمترین گویه "شهرستان

 معرفی شدند.های از دیدگاه پاسخگویان گویه
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 اولویت بندی عوامل پیش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی -2جدول 
 گویه

 ميانگين
انحراف 

 معيار
ضریب 
 تعييرات

 رتبه

 1 288/0 05/1 64/3 حفاظتی کشاورزی دانش انتقال جهت اطالعاتی و ارتباطی هایزیرساخت تقویت .1
 2 309/0 08/1 51/3 حفاظتی کشاورزی با مرتبط دولتی غير و دولتی سازمانهای هایبرنامه بين هماهنگی .2
 3 313/0 13/1 61/3 محلی سطح در حفاظتی کشاورزی سازیفرهنگ جهت پيشرو کشاورزان نقش به توجه .3
 4 325/0 08/1 34/3 شهرستاناز  منطقه هر شرایط به توجه با حفاظتی کشاورزی یزمينه در هدف دار تحقيقات انجام .4
 5 332/0 08/1 27/3 شهرستان شرایط با متناسب حفاظتی کشاورزی هایماشين توليد و سازی بومی .5
 6 336/0 16/1 45/3 شهرستان سطح در حفاظتی کشاورزی هایبرنامه و هاطرحمناسب و دقيق  اجرای بر نظارت و کنترل .6
 7 337/0 14/1 40/3 شهرستان در حفاظتی کشاورزی اصول صحيح اجرای بر کارشناسان نظارت و کنترل .7
 8 338/0 12/1 32/3 شهرستان سطح در حفاظتی کشاورزی توسعه اجرایی هایطرح و هابرنامه ارزشيابی .8
 9 347/0 10/1 18/3 حفاظتی کشاورزی با مرتبط غيردولتی و دولتی سازمانهای هایبرنامه بين هماهنگی .9

 10 347/0 14/1 30/3 شهرستان در حفاظتی کشاورزی توسعه برای عملياتی و راهبردی هایه برنام تدوین .10
 11 348/0 24/1 57/3 هانهاده و ادوات خرید برای بانکی مالی منابع و تسهيالت از کشاورزان برخورداری .11
 12 352/0 26/1 60/3 اجرا اوليه سالهای در ویژهبه مزرعه هر با سازگار عمليات شناسایی جهت مزارع مداوم نظارت و کنترل .12
 13 354/0 22/1 31/3 حفاظتی کشاورزی بلندمدت و مدت کوتاه مزایایی و اصول مفاهيم، با کشاورزان آشناسازی .13
 14 355/0 20/1 40/3  حفاظتی کشاورزی توسعه برای عملياتی برنامه های تدوین .14
 15 359/0 18/1 28/3 داخلی حفاظتی کشاورزی هایماشين و ادوات سازندگان از دولت مالياتی و مالی حمایت .15
 16 363/0 16/1 20/3 کشاورزان با غيره و ادوات سازندگان مروجان، محققان، بين ارتباطات تقویت و سازماندهی .16
 17 366/0 20/1 30/3 حفاظتی کشاورزی کارشناس تربيت و انسانی منابع تأمين جهت در ییهاسياست اتخاذ .17
 18 366/0 20/1 28/3 حفاظتی کشاورزی تحقيقات امر در کشاورزی مختلف تخصصهای با محققان فعاالنه مشارکت .18
 19 367/0 21/1 31/3 حفاظتی کشاورزی از حمایت رویکرد با طبيعی منابع و کشاورزی بخش قوانين اصالح و بازنگریتغيير،  .19
 20 367/0 20/1 27/3 هابرنامه تدوین و هاسياست اتخاذ در حفاظتی کشاورزی نفعانذی کليهو دیدگاه های  نظرات استفاده از .20
 21 367/0 28/1 48/3 حفاظتی کشاورزی هاینهاده فروش و محصوالت بازاریابی برای ترتيباتی اتخاذ .21
 22 368/0 22/1 31/3 حفاظتی کشاورزی مزایایی و اصول مفاهيم، با مروجان و کارشناسان مدیران، آشناسازی .22
 23 377/0 26/1 34/3 حفاظتی کشاورزی تخصصی آموزشی هایدورهدر محلی  مروجان و کارشناسان شرکت .23
 24 380/0 23/1 24/3 کشاورزی هایدانشکده و هنرستانها در حفاظتی کشاورزی درسی واحدهای گنجاندن .24
 25 382/0 26/1 31/3 مزارع در حفاظتی کشاورزی تحقيقات نتایج کردن عملياتی برای راهکارهایی تدوین .25
 26 385/0 17/1 04/3 نظارت امر در کشاورزی مهندسی و فنی شرکتهای مانند خصوصی بخش نهادهای ظرفيت از استفاده .26
 27 386/0 29/1 35/3 حفاظتی کشاورزی توسعه در مساجد و هادهياری شوراها، ظرفيت از گيریبهره .27
 28 39/0 23/1 15/3 داخل با مراکر تحقيقاتی خارج از کشور حفاظتی کشاورزی تحقيقات نظام تعامل افزایش .28
 29 391/0 32/1 37/3 تجهيزات تغيير و انطباق یزمينه در فنی هایمشاوره و خدمات به کشاورزان دسترسی فراهم سازی امکان .29
 30 395/0 27/1 22/3 در زمينه کشاورزی حفاظتی تحقيقاتی اولویتهای شناسایی .30
 31 396/0 29/1 27/3 مناطق و زراعی محصوالت از وسيعی طيف به پاسخ در هایماشين کيفيت ارتقاء و توسعه .31
 32 399/0 25/1 13/3 کشور و شهرستان در حفاظتی کشاورزی هایماشين و ادوات تأمين و توليد نحوه بر نظارت .32
 33 405/0 28/1 17/3 سياستگذاران توسط حفاظتی کشاورزی محيطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مزایای درك .33
 34 407 32/1 25/3 حفاظتی کشاورزی اصول از یک هر خصوص در کشاورزان اطالعاتی نيازهای شناسایی .34
 35 409/0 24/1 04/3 حفاظتی کشاورزی هایبرنامه تدوین و هاسياست اتخاذ در توسعه یافته کشورهای تجارب از و الگو برداری گيریبهره .35
 36 409/0 23/1 01/3 کشاورزان مشارکت و دولت اوليه گذاریهایسرمایهبا  زراعی هایزمين اصالح .36
 37 412/0  14/3 حفاظتی کشاورزی توسعه ... و اطالعاتی و فيزیکی زیرساختهای تقویت جهت در ییهاسياست اتخاذ .37
 38 412/0 33/1 22/3 حفاظتی کشاورزی یزمينه در کشاورزان جامعه بالقوه نوآوری و تجربه از گيریبهره .38
 39 412/0 38/1 35/3 حفاظتی کشاورزی برای مناسب ایبيمه پوشش توسعه .39
 40 415/0 30/1 15/3 حفاظتی کشاورزی توسعه برای ... و ایه یاران مالی، تشویقی حمایتی سياستهای اتخاذ .40
 41 415/0 34/1 22/3 مزرعه مدیریت یزمينه در حفاظتی کشاورزان نياز مورد تخصصی هایمشاوره و دانش ارائه .41
 42 416/0 36/1 27/1 حفاظتی کشاورزی توسعه طرحهای و هابرنامه اجرای برای مشخص اعتباری بودجه ردیف تخصيص .42
 43 422/0 41/1 34/3 منطقه شرایط با اصول سازگاری جهت کشاورزان همکاری با ایمزرعه درون تحقيقات اجرای .43
 44 425/0 39/1 27/3  حفاظتی کشاورزی ضرورت آشناکردن کشاورزان با راستای در ترویجی هایبرنامه دهیجهت .44
 45 430/0 32/1 08/3 سطح شهرستان و روستاها در حفاظتی کشاورزی انجمنهای مانند هایگروه توسعه و ایجاد .45
 46 442/0 34/1 17/3 حفاظتی کشاورزی نهادهای و ادوات عرضه بازار تقویت و ایجاد .46
 47 443/0 45/1 28/3 ریسک کاهش جهت حفاظتی کشاورزی اجرای اوليه هایسال در کشاورزان از دولت حمایت .47
 48 449/0 39/1 11/3 به کشاورزان منطقه حفاظتی کشاورزی آموزش برای آموزشی مراکز و دانشگاههابا  همکاری .48
 49 457/0 28/1 80/2  حفاظتی کشاورزی با مرتبط خارجی نهادهای و سازمانها با همکاری .49

 خذ: یافته های تحقيقأم
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به منظور تبيين عوامل پيش برنده توسعه کشاورزی 

و تعيين مقدار واریانس تبيين شده توسط هر یک از 

حليل متغير ها در قالب عاملهای تاثير گذار از آزمون ت

تحليل عاملی از جمله روشهای عاملی استفاده شد. 

ل و چند متغيره است که در آن متغير های مستق

وابسته مطرح نيست. زیرا این روش جزو تکنيکهای 

به هم وابسته لحاظ گردیده و در اصل بر اساس 

شود تا تعداد همبستگی درونی متغيرها سعی می

زیادی متغير در چند عامل خالصه 

یا به عبارتی تحليل عاملی  .(Kalantari, 2008)شوند

واریانس موجود در متغيرهای مختلف را بر اساس 

 ,Mansourfarید )نمامعدودی از عوامل تبيين می

. هدف اصلی تحليل عاملی تلخيص تعداد (2006

زیادی از متغيرها در تعداد محدودی از عاملها 

باشد بطوریکه در این فرآیند کمترین ميزان گم می

 ,Kalantari)ود داشته باشدشدن اطالعات وج

 به منظور پی بردن به متغيرهای زیربنایی یک .(2008

ها از روش ای از دادهپدیده یا تلخيص مجموعه

 ,Saramad et al)شود تحليل عاملی استفاده می

در این پژوهش با توجه به تعدد متغيرهای . (1999

نی تحقيق و برای دستيابی به ابعادی که به صورت پنها

مجموعه وسيعی از متغيرها وجود دارد ولی به در 

باشند از تحليل عاملی نوع آسانی قابل مشاهده نمی

R (R-Type Factor Analysis )منظور تبيين موانع  به

 است.سازی شهرستان بوکان، استفاده شدهیکپارچه

نشان  در این تحقيق KMOمحاسبه حاصل از آزمون 

و مقدار آزمون  74/0برابر با  KMOداد که مقدار 

معنی  %1بوده که در سطح  67/332بارتلت برابر با 

دار بوده و بيانگر وضعيت مناسب داده ها برای ورود 

به آزمون تحليل عاملی می باشند. پس از چرخش 

عاملی به روش واریماکس، با توجه به مالك کيسر، 

بود اما در عاملهای آخری عامل بيشتر از یک  7برای 

تعداد متغيرهای توزیع شده در هر عامل محدود بود 

که نمی توانست مالك یک عامل باشد، بنابراین با 

توجه به مدل مفهومی تحقيق و پراکنش اندك متغيرها 

در عاملهای بيش از این تعداد، توسط محققين تعداد 

 29/72این عوامل عامل محدود گردید.  5عاملها در 

ها مرتبط با عوامل پيش برنده رصد از تغييرات دادهد

عاملها، مقدار ویژه  کشاورزی حفاظتی را تبيين کردند.

و درصد واریانس تبيين شده توسط هر عامل در 

عوامل مختلف بر اساس اشاره شده است.  (3) جدول

مقادیر ضرایب عاملی بعد از انجام چرخش عامل ها 

چگونگی توزیع سپس بر مبنای شناسایی شدند. 

متغيرها در عاملهای مورد نظر متناسب با متغيرهای 

هر عامل نسبت به انتساب نام متناسب برای هر یک 

( متغيرهای مربوط به 3از عاملها اقدام شد. جدول )

و نامگذاری  5/0هر عامل با بار عاملی بيشتر از 

را نشان می دهد. هاها متناسب با آنعامل

 واریانس مقادیر ویژه و درصد تجمعی مقادیر ویژه در تجزیه به عامل ها بعد از چرخش وریماکسمقادیر ویژه،  -3جدول
 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقاددیر ویژه عامل ها

 09/18 09/18 69/5 عامل زیرساختی
 97/34 88/16 87/4 عامل آموزشی 

 64/49 67/14 77/4 عامل برنامه ریزی و مدیریتی 
 17/62 53/12 11/3 اقتصادیعامل 

 29/72 12/10 89/2 عامل تکنولوژیک
 ماخذ: یافته های تحقيق        
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نتایج مربوط به تجزیه به عامل ها بعد از چرخش 

( نشان داد عامل اول که بيشترین 3وریماکس )جدول 

 (69/5که بيشترین مقدار ویژه مربوط به عامل اول)

درصد از واریانس عوامل پيش برنده  09/18که  بوده

کشاورزی حفاظتی در شهرستان بوکان را تبيين می 

با توجه به نحوه توزیع متغيرها، به نام عامل  کند.

 "زیرساخت های پيش برنده کشاورزی حفاظتی"

 نامگذاری شد. 

به همين ترتيب مطابق نتایج حاصل از چرخش 

که بيانگر توزیع متغيرها واریماکس در تحليل عاملی 

عامل بود و هر عاملی بخشی از واریانس عوامل  5در 

پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی را تببين نموده 

(. بر مبنای بررسی پراکنش و توزیع 3است)جدول 

متغيرها در هر عامل، نسبت به انتساب نام متناسب 

 (. 4)جدول  برای هریک از عاملها تعيين شده است

 عوامل پيشبرنده کشاورزی حفاظتی بعد از چرخش وریماکس هانتایج تجزیه به عامل -4جدول 

 )بارعاملی( نام متغيير 

 
 
 
عامل اول  

)زیرساخت های 
پيش برنده 
کشاورزی 
 حفاظتی(

 80/0 شهرستان و روستاهاسطح  در حفاظتی کشاورزی هایانجمن مانند هایگروه توسعه و ایجاد
 78/0 ریسک کاهش جهت حفاظتی کشاورزی اجرای اوليه سالهای در کشاورزان از دولت حمایت

 77/0 حفاظتی کشاورزی توسعه ... و اطالعاتی و فيزیکی هایزیرساخت تقویت جهت در ییهاسياست اتخاذ
 77/0 حفاظتی کشاورزی با مرتبط خارجی نهادهای و سازمانها با همکاری

 76/0 شهرستان در حفاظتی کشاورزی اصول صحيح اجرای بر کارشناسان نظارت و کنترل
 74/0 حفاظتی کشاورزی دانش انتقال جهت اطالعاتی و ارتباطی هایزیرساخت تقویت
 70/0 شهرستان سطح در حفاظتی کشاورزی هایبرنامه و هاطرحمناسب و دقيق  اجرای بر نظارت و کنترل

 69/0 حفاظتی کشاورزی تحقيقات امر در کشاورزی مختلف تخصصهای با محققان فعاالنه مشارکت
 65/0 نظارت امر در کشاورزی مهندسی و فنی شرکتهای مانند خصوصی بخش نهادهای ظرفيت از استفاده
 64/0 حفاظتی کشاورزی برای مناسب ایبيمه پوشش توسعه

 63/0 کشاورزان با غيره و ادوات سازندگان مروجان، محققان، بين ارتباطات تقویت و سازماندهی
 65/0 اجرا اوليه سالهای در ویژهبه مزرعه هر با سازگار عمليات شناسایی جهت مزارع مداوم نظارت و کنترل

 61/0 حفاظتی کشاورزی اصول از یک هر خصوص در کشاورزان اطالعاتی نيازهای شناسایی
 56/0 حفاظتی کشاورزی از حمایت رویکرد با طبيعی منابع و کشاورزی بخش قوانين اصالح و بازنگریتغيير، 

عامل دوم )عامل 
 آموزشی(

 77/0 کشاورزی هایدانشکده و هنرستانها در حفاظتی کشاورزی درسی واحدهای گنجاندن
 77/0 حفاظتی کشاورزی بلندمدت و مدت کوتاه مزایایی و اصول مفاهيم، با کشاورزان آشناسازی
 76/0 حفاظتی کشاورزی مزایایی و اصول مفاهيم، با مروجان و کارشناسان مدیران، آشناسازی

 75/0 حفاظتی کشاورزی یزمينه در کشاورزان جامعه بالقوه نوآوری و تجربه از گيریبهره
 74/0 منطقه شرایط با اصول سازگاری جهت کشاورزان همکاری با ایمزرعه درون تحقيقات اجرای

 73/0 شهرستان سطح در حفاظتی کشاورزی توسعه اجرایی هایطرح و هابرنامه ارزشيابی
 72/0 به کشاورزان منطقه حفاظتی کشاورزی آموزش برای آموزشی مراکز و دانشگاههابا  همکاری

 70/0 تجهيزات تغيير و انطباق یزمينه در فنی هایمشاوره و خدمات به کشاورزان دسترسی فراهم سازی امکان
 68/0 حفاظتی کشاورزی هایبرنامه تدوین و هاسياست اتخاذ در توسعه یافته کشورهای تجارب از و الگو برداری گيریبهره

 67/0 در زمينه کشاورزی حفاظتی تحقيقاتی اولویتهای شناسایی
 60/0 خارج از کشور داخل با مراکر تحقيقاتی حفاظتی کشاورزی تحقيقات نظام تعامل افزایش

 56/0 مزرعه مدیریت یزمينه در حفاظتی کشاورزان نياز مورد تخصصی هایمشاوره و دانش ارائه
 51/0 شهرستاناز  منطقه هر شرایط به توجه با حفاظتی کشاورزی یزمينه در هدف دار تحقيقات انجام

عامل سوم )برنامه 
 ریزی(

 75/0 حفاظتی کشاورزی توسعه برای عملياتی برنامه های تدوین
 73/0 محلی سطح در حفاظتی کشاورزی سازیفرهنگ جهت پيشرو کشاورزان نقش به توجه

 70/0 حفاظتی کشاورزی با مرتبط دولتی غير و دولتی سازمانهای هایبرنامه بين هماهنگی
 69/0 مزارع در حفاظتی کشاورزی تحقيقات نتایج کردن عملياتی برای راهکارهایی تدوین

 68/0 حفاظتی کشاورزی با مرتبط غيردولتی و دولتی سازمانهای هایبرنامه بين هماهنگی
 66/0 حفاظتی کشاورزی کارشناس تربيت و انسانی منابع تأمين جهت در ییهاسياست اتخاذ
 62/0 حفاظتی کشاورزی ضرورت آشناکردن کشاورزان با راستای در ترویجی هایبرنامه دهیجهت
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 4ادامه جدول 
 61/0 حفاظتی کشاورزی توسعه در مساجد و هادهياری شوراها، ظرفيت از گيریبهره

 59/0 هابرنامه تدوین و هاسياست اتخاذ در حفاظتی کشاورزی نفعانذی کليهو دیدگاه های  نظرات استفاده از
 58/0 شهرستان در حفاظتی کشاورزی توسعه برای عملياتی و راهبردی هایه برنام تدوین
 50/0 حفاظتی کشاورزی تخصصی آموزشی هایدورهدر محلی  مروجان و کارشناسان شرکت

 
عامل چهارم 

 )اقتصادی( 
 
 
 
 

 82/0 حفاظتی کشاورزی توسعه طرحهای و هابرنامه اجرای برای مشخص اعتباری بودجه ردیف تخصيص
 76/0 حفاظتی کشاورزی توسعه برای ... و ایه یاران ،مالی تشویقی حمایتی سياستهای اتخاذ

 74/0 داخلی حفاظتی کشاورزی هایماشين و ادوات سازندگان از دولت مالياتی و مالی حمایت
 71/0 هانهاده و ادوات خرید برای بانکی مالی منابع و تسهيالت از کشاورزان برخورداری

 68/0 حفاظتی کشاورزی هاینهاده فروش و محصوالت بازاریابی برای ترتيباتی اتخاذ
 67/0 کشاورزان مشارکت و دولت اوليه گذاریهایسرمایهبا  زراعی هایزمين اصالح

 65/0 سياستگذاران توسط حفاظتی کشاورزی محيطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مزایای درك

عامل پنجم 
 )ماشين آالت(

 78/0 حفاظتی کشاورزی نهادهای و ادوات عرضه بازار تقویت و ایجاد
 70/0 شهرستان شرایط با متناسب حفاظتی کشاورزی هایماشين توليد و سازی بومی

 69/0 کشور و شهرستان در حفاظتی کشاورزی هایماشين و ادوات تأمين و توليد نحوه بر نظارت
 69/0 مناطق و زراعی محصوالت از وسيعی طيف به پاسخ در هایماشين کيفيت ارتقاء و توسعه

 ماخذ: یافته های تحقيق

 

 گیری نتیجه
در این بررسی تحليل عاملی به صورت جداگانه برای 

متغيرهای پيشبرنده و بازدارنده توسعه کشاورزی 

حفاظتی انجام شد، برای تبيين تغييرات مرتبط با 

عوامل پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی پنج 

درصد از  29/72عامل شناسایی شدند این عوامل 

ها مرتبط با عوامل پيش برنده کشاورزی تغييرات داده

حفاظتی را تبيين کردند، این عوامل به ترتيب اهميت 

و ماهيت متغييرهای تبين شده با هر عامل به ترتيب 

ریزی، اقتصادی و عامل زیر ساختی، آموزشی، برنامه

ورزی حفاظتی نامگذاری ماشين آالت پيشبرنده کشا

 شدند.

در مورد عامل پيشبرنده کشاورزی حفاظتی عامل زیر 

ساختی باالترین اهميت را در بين عوامل پيش برنده 

 حفاظتی کشاورزی توسعهبه خود اختصاص داد. 

 و اصولی ریزیبرنامه و گذاریسياست نيازمند

 مورد خدمات و هامشوق بتواند که است پایداری

 کشاورزی پذیرش جهت را کشاورزان برای نياز

 اهميت آورد فراهم زمان طول در حفاظتی

و عوامل  اصولی ریزیبرنامه و گذاریسياست

 در حفاظتی کشاورزی توسعه یندآفر درساختی زیر

 ,.Friedrich et al., 2012; Hobbs et al) مطالعات

 .است گرفته قرار تأکيد مورد نيز (2008

نشان داد بعد از عامل زیر  نتایج حاصل ازاین پژوهش

تبيين  ساختی عامل آموزشی بيشترین اهميت را در

 شرایطی چنين دارد، در حفاظتی کشاورزی توسعه

 هایسازمان اساسی وظایف از یکی رسدمی نظر به

کشور،  کشاورزی اجرایی و ترویجی آموزشی

 استفاده به روستایيان و کشاورزان تشویق و راهنمایی

 کشاورزی عمليات اجرای و طبيعی منابع از بهينه

( Saee et al., 2010نتایج تحقيقات ) باشد. می پایدار

( در Mahbobi et al., 2004و محبوبی و همکاران )

 آموزش به کشاورزان دستيابی که دادند نهایت نشان

 تأثير حفاظتی های عمليات زمينۀ در اطالعات و

 آنان سوی از حفاظتی عمليات کارگيری به بر مثبتی

 .دارد

ریزی سومين عامل با اهميت در پيش برد عامل برنامه

، مطابق یافته باشدمیتوسعه کشاورزی حفاظتی 
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گذاری و توسعه کشاورزی حفاظتی نيازمند سياست

برنامه ریزی اصولی و پایداری است که بتواند مشوق 

ها و خدمات مورد نياز برای کشاورزان را جهت 

طول زمان را فراهم  پذیرش کشاورزی حفاظتی در

 آورد. 

عامل موثر دیگر در پيش برد توسعه کشاورزی 

 حفاظتی کشاورزیحفاظتی عامل اقتصادی است. 

 از برخی به کشاورزی هاینظام سایر مانند نيز

 باالی سطح به رسيدن برای خارجی هاینهاده

 تخدما و بازار به توجه بنابراین دارد، نياز عملکرد

 فرایندهای و هانهاده عرضه برای مناسب زیرساختی

 کشاورزی توسعه نيازهایپيش دیگر از بازاریابی

 Kassamهای کاسم و فردریش ). یافتهاست حفاظتی

& Friedrich, 2014،) همکاران) و دالنDolan et 

al., 2000،) تاثير عامل اقتصادی را خود مطالعات در 

تایيد به عنوان پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی 

 می کنند.

پنجمين عامل پيش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی، 

عامل ماشين آالت بود. انجام کشاورزی حفاظتی نياز 

مناسب  ورزیخاكبه تراکتورهای سنگين و ادوات 

طلبد. با زمين دارد که هزینه اقتصادی باالیی را می

 حفاظتی کشاورزی هایماشين توليد و سازیبومی

 و ادوات عرضه مناطق کشور، آبی شرایط با متناسب

 است عواملی جمله حفاظتی از کشاورزی هاینهاده

 و کشاورزی حفاظتی کنندهتسهيل تواندمی که

 باشد.  کشاورزی آب در منابع مدیریت بهتر حفاظت

کشاورزی حفاظتی  زمينه در مناسب هایسياست

 توجهی قابل طوربه را آن پذیرش روند توانندمی

 این .ببرند بين از را موجود هایمحدودیت و کوتاه

 و اطالعاتی هایسياست قالب در توانندمی سياستها

 و مناسب مقررات و قوانين تدوین آموزشی،

 هایبرنامه و توسعه و تحقيق نظارتی، چارچوبهای

 با هانهاده تأمين. تسهيل و باشند اعتباری و تشویقی

 هایبرنامه با هافناوری ارتقاء اعتباری، هایطرح

 و مالياتی هایسياست تدوین و فنی توسعه

 تدارك تجاری توسعه برای حمایتی ایهتعرفه

 جمله از حفاظتی کشاورزی مناسب هاینهاده

 که هستند بازار مداخالت و زیرساختی هایپيشران

 و مسئولين توجه مورد آن توسعه فرآیند در باید

 گيرد. قرار سياستگذاران
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ABSTRACT 
 

Sustainability of agriculture requires a change from conventional methods to efficient methods 

that, while meeting the growing demand for food, take into account the security of future 

opportunities and maintain the quality and quantity of natural resources, including soil. The 

purpose of this study was to investigate the factors promoting the development of conservation 

agriculture of of Boukan County in West Azerbaijan province. This research was descriptive-

survey. Statistical population of the study was included all leading farmers of Boukan county 

(N: 85) that out of them, 70 sample were selected by Cochran Formula. The researcher-made 

questionnaire was used for data gathering that’s validity and reliability was confirmed by 

experts and Cronbach's alpha coefficient was 0.82. The research questionnaire consisted of 

factors facilitating conservation agriculture. The results of factor analysis showed that six 

factors included; infrastructure, educational, planning, economic and technological could 

explain about 73% of the variance of the factors promoting conservation agriculture. 
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