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علیرضا پور سعید

دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ایالم ،ایران

چکیده
این تحقیق باهدف بررسی موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان شهرستان شیروان چرداول ،استان ایالم
انجامشده است .این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی ،پیمایشی انجام گردیده است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
کشاورزان شهرستان شیروان چرداول ،استان ایالم میباشند که تعداد کل آنها  1500نفر است که از این تعداد 501 ،نفر با
استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب موردبررسی قرارگرفتهاند .ابزار تحقيق پرسشنامه
میباشد که از طریق مصاحبه تکمیل گردید .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفت و
پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای بخشهای مختلف پرسشنامه باالتر از  α= ./78به
دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد .بهمنظور شناسایی موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان
شهرستان شیروان چرداول استان ایالم از تحلیل عاملی استفاده شد .نتايج تحقیق نشان داد که مهمترین موانع بهکارگیری
کودهای بیولوژیک به ترتیب شامل موانع آموزشی ترویجی ،موانع سیاستگذاری ،موانع روانشناختی ،موانع اجتماعی ،موانع
اقتصادی و موانع زیستمحیطی میباشند و اين موانع حدود  50/15درصد از واريانس کل را تبیین نمودند.
واژههای کلیدی :کود بیولوژیک ،موانع به کارگیری ،کشاورزان
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مقدمه
تخریب اراضی بهعنوان موضوع جهانی بهخصوص در مناطق
خشک و نیمهخشک در قرن بیست و یکم مطرح است
( .(Urushadze,2002بهطوریکه حدود  ٢٠٠٠میلیون
هکتار از اراضی معادل با  ١٥درصد مساحت اراضی دنیا از
طریق فعالیتهای انسانی تخریبشده است .این وسعت
تخریب اراضی به دالیل بیابانزایی ( ٥٨٠میلیون هکتار)،
چرای مفرط (٦٨٠میلیون هکتار) ،جنگلزدایی (١٣٧میلیون
هکتار) و مدیریت نادرست کشاورزی (٥٥٠میلیون هکتار)،
فرسایش خاک ،آلودگیهای زیستی محیطی و غیره بوده است
( .(FAO, 2009با توجه به اینکه در مزارع کشاورزی کودهای
مختلفی ازجمله کودهای شیمیایی فسفاته استفاده میشود،
میتوان اظهار داشت ،کودهای شیمیایی ،علیرغم مزایایی که
در باروری خاک و افزایش تولید محصوالت کشاورزی دارند ،در
صورت کاربرد بیرویه و غیرعلمی سبب افت کیفیت و اختالل
در عملکرد خاکهای زراعی و درنهایت کاهش رشد گیاهان
و محصوالت کشاورزی میگردند .مصرف بیرویه کودهای
شیمیایی فسفاته سبب ورود آالیندههای سمی و خطرناک نظیر
سرب و کادمیوم در خاک میشود (قاسمی و همکاران.)١٣٩٠،
از معایب دیگر کاربرد زیاد کودهای شیمیایی میتوان به
کاهش ظرفیت نگهداشت آب در خاک ،افزایش فرسایش خاک
و کاهش مقاومت گیاهان و محصوالت کشاورزی در برابر آفات
اشاره نمود ) . (Bot et al., 2000لذا مديريت صحيح در
بهرهبرداری و حفظ پايداري آن اهميت ویژهای خواهد داشت
()Lenssen et al., 2007؛ بنابراین انجام اقدامات حفاظتی
خاک در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و عدم باز
توزیع منابع به سمت نسل کنونی و حفظ کمیت و کیفیت
نهاده خاک بهعنوان مهمترین بستر تولید محصوالت کشاورزی
و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان امری ضروری به نظر
میرسد (ترشیزی و سالمی .)١٣٨٦ ،این در حالی است که
كودهاي بيولوژيك در مقايسه با كودهاي شيميايي از منافع
اقتصادي و زیستمحیطی فراواني برخوردار هستند .كودهاي
بيولوژيك عالوه بر صرفه اقتصادي ،باعث پايداري منابع
خاك ،حفظ توان توليد در درازمدت و جلوگيري از آلودگي
محیطزیست میگردد .از سوي ديگر ،توليد محصوالت غذايي
باکیفیت ،كه محصول كودهاي بيولوژيك است ،نهتنها باعث
رضايت خاطر مصرفکنندگان میشود بلكه تأمین و تضمين
سالمت جسمي آنان را نيز در پي دارد .بنابراين به نظر میرسد
براي دستيابي به توسعه پايدار در كشاورزي و تحقق اهداف و
سیاستهای پیشبینیشده در راستاي دستيابي به كشاورزي
پايدار استفاده از راهكاري مناسب براي تأمین نيازهاي غذايي
گياه به كمك موجودات زنده ساكن خاك ضروري خواهد بود و
استفاده از کودهای بيولوژيك میتواند راهكار مؤثری براي اين
كار باشد .بنابراین هدف اصلي از مصرف كودهاي بيولوژيك،
تقويت حاصلخيزي خاك و تأمین نيازهاي غذايي گياه است،
که بدون ترديد استفاده از اين نوع كود میتواند اثرات مطلوبي
در این راستا داشته باشد (صیادی و همکاران.)١٣٨٩ ،
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از عمده نگرانیهای موجود در گزارشهای اخیر استان ایالم،
در رابطه با کاهش سریع و جدی منابع ضروری کشاورزی ،از
طریق فرسایش خاک ،شور شدن زمینها ،آلودگی محیط و
انقراض گونهها میباشد .عامل این نگرانیها استفاده بیرویه
از سموم دفع آفات کودهای شیمیایی بهمنظور افزایش تولید
است .تولیدکنندگان ایالمی براي کاهش خسارتها ،از سموم
شیمیایی با دز باال و بهدفعات استفاده مینمایند که باقیمانده
آن بهوضوح در محصوالت کشاورزی احساس میشود و مشکالت
مختلف را در بردارد .با توجه به این مهم ،توسعه و ترویج استفاده
از کودهای بیولوژیک در دستور کار سازمان جهاد کشاورزي
قرارگرفته است تا با ارزیابی دیدگاهها و نیازهاي تولیدکنندگان،
بتوانند ضمن پاسخگوی بهپیش نیازهاي حرکت تولیدکنندگان
به سمت تولید محصوالت ارگانیک را فراهم آورد .در همین
راستا طرح تحقیقاتی مبنی بر استفاده از کودهای بیولوژیک
بهجای کودهای شیمیایی در استان اجرا گردید ،هرچند که
گزارشهای جهاد کشاورزی استان ایالم حاکی از آن است که
بیشتر کشاورزان به میزان زیاد از کودهای شیمیایی استفاده
میکنند و استقبال چندانی از کودهای بیولوژیک نشده است
(روزنامه همشهری.)١٣٩٠،
) Sharma et al. (2005در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که بین درآمد ساالنه ،سطح تحصیالت ،استفاده از
روشهای انبوهی با پذیرش فناوری کشاورزی پایدار رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد ،ولی بین سن با این پذیرش
رابطه معنیداری وجود ندارد.
) Chamba (2004در تحقیقی با عنوان «عوامل تأثیرگذار
بر پذیرش شیوههای حفاظت آبوخاک توسط کشاورزان
خردهمالک در زامبیا» نتیجه گرفت که از چالشهای مدیریت
خاک ارتباط بهرهوری عملکرد و خرد بودن اراضی کشاورزی و
فقر روستاییان است.
) Esilaba et al. (2005در تحقیقی با عنوان «موانع
بهکارگیری شیوههای مدیریت حاصلخیزی خاک» را انجام
دادند ،نتایج نشان داد که موانع بهکارگیری شیوههای مدیریت
خاک شامل کمبود زمین ،محدودیت در نیروی خانوار و فقدان
دسترسی به مالچ به نهادهها (کود ،مالچ پاشی ،مواد کمپوستی
و بذور) می باشد.
) Wu et al. (2005در تحقيقي نشان دادند که استفاده
از کودهاي بيولوژيک باعث بهبود ساختار فيزيکي خاک و
همچنين محتواي ماده آلي و نيتروژن قابلدسترس براي گياه
هم زيست میشود .مدیریت کود یک عامل اصلی درکشت
موفقیتآمیز گیاهان دارویی است.
اصغری ( )١٣٨٢در تحقیق خویش تحت عنوان «بررسی
نقش ترویج در پذیرش مبارزه بیولوژیک در بین پنبهکاران
منطقه دشت مغان» به این نتایج دستیافت که متغیرهای
شرکت در کالسهای ترویجی ،شرکت در بازدیدهای ترویجی،
بازدید از مزارع نمایشی ،شرکت در هفته انتقالیافتهها ،قیمت
سموم شیمیایی ،عضویت در تشکلهای روستایی ،همکاری با
کارشناسان ترویج و مراکز ترویجی ،مشارکت در برنامههای
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ترویجی ،آموزش انفرادی ،هزینههای مبارزه بیولوژیک،
دسترسی آسان به نهادههای بیولوژیک ،تأثیرپذیری از سایر
کشاورزان ،ارتباط کشاورزان مددکار ترویج ،ارتباط با کشاورزان
نمونه و سطح زیر کشت پنبه رابطه معنیداری با متغیر وابسته
تحقیق (پذیرش کنترل بیولوژیک آفات پنبه) داشتهاند و
متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،عضویت در شورای اسالمی
روستا و رشته تحصیلی ،مالکیت ماشینآالت کشاورزی،
استفاده از برنامههای رادیو و تلویزیون ،توصیه اعضای خانواده،
تعداد فرزند ،سابقه کشاورزی رابطه معنیداری با متغیر وابسته
تحقیق نداشتهاند.
چهارسوقی امین و همکاران ( )١٣٨٦در تحقیقی تحت عنوان
«بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روشهای کشاورزی پایدار
درکشت آبی توسط گندم کاران استان سیستان و بلوچستان»
به این نتایج رسیدند که از متغیرهای مربوط به عوامل اقتصادی
متغیر افزایش عملکرد تولید دارای بیشترین تأثیر در پذیرش
روشهای کشاورزی پایدار دارد و در میان عوامل آموزشی ـ
ترویجی ،ارتباط با مروجین کشاورزی بیشترین تأثیر در پذیرش
روشهای کشاورزی پایدار به شمار میرود ،همچنین متغیر
شرکت در کالسهای آموزشی از دیدگاه افراد موردمطالعه
دارای بیشترین تأثیر در پذیرش روشهای کشاورزی پایدار
هستند.
شاهرودی و همکاران ( )١٣٨٨در تحقیقی تحت عنوان
«عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری کشاورزان چغندرکار استان
خراسان درزمینه تکنولوژیهای بهبود خاک زراعی» چنین
نتیجهگیری کردند که متغیرهای درآمد ساالنه کشاورزی،
آزمایش خاک ،عمل به رهنمودهای ترویجی ،مهارت کشاورزان
در زمینه مدیریت خاک ،مشارکت اجتماعی بهعنوان عوامل
تأثیرگذار بر سرمایهگذاری کشاورزان در تکنولوژیهای بهبود
خاک زراعی است.
قربانی و کهنسال ( )١٣٨٩در تحقیقی تحت عنوان «عوامل
مؤثر بر تمایل مشارکت کشاورزان گندمکار در برنامه یارانه
سبز در پذیرش و به کار گیری عملیات حفاظتی خاک مطالعه
موردی استان خراسان رضوی» چنین نتیجهگیری کردند که
متغیرهای درآمد خانوار ،شیب اراضی ،اعتبارات موردنیاز برای
حفاظت خاک در سطح مزرعه و آگاهی کشاورزان از اثرات
حفاظتی خاک و نسبت سطح شیبدار بهکل سطح زیر کشت
بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات
حفاظتی خاک تأثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تأثیر منفی
دارد.
) Cochran (2003در بررسی علل عدم پذیرش کشاورزي
پایدار توسط کشاورزان پاناما در آمریکاي مرکزي ،به عواملی
نظیر نیاز به کارگر و هزینه زیاد ،محدودیتهای زمین ،نبود
تجهیزات مناسب ،انتظار براي نتایج پذیرش سایر کشاورزان و
نبود عالقه و سود اشاره میکند.
با توجه بهمرور منابع ،موانع تأثیرگذار در طبقات مختلف
دستهبندی شد و چارچوب مفهومی در نگاره  1ترسیم گردید.

نگاره  .1مدل مفهومی تحقیق

اهداف تحقيق
هدف کلی این تحقیق ،موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک
از دیدگاه کشاورزان شهرستان شیروان چرداول ،استان ایالم
میباشد و اهداف اختصاصی شامل موارد زیر می باشد؛
ـ شناسایی دیدگاه کشاورزان نسبت به موانع بهکارگیری
کودهای بیولوژیک.
ـ بررسی ویژگی های شخصی کشاورزان.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی ،پیمایشی
است .جامعه آماری این پژوهش کشاورزان شهرستان شیروان
چرداول میباشند که تعداد کل آنها  1500نفر است که
از این تعداد 501 ،نفر با استفاده از فرمول کوکران و به
روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب موردبررسی
قرارگرفتهاند .بهمنظور پاسخگویی به مسئله تحقیق ،اهداف
موردنظر ،پرسشنامهای بهعنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی
گردید؛ که همگی سؤاالت بهجز ویژگیهای شخصی (سن،
سطح تحصیالت ،سابقه کشاورزی و )...بهصورت طیف لیکرت
 5امتیازی مطرح شدند؛ و مشتمل بر شش بخش بودند.
جهت سنجش دیدگاه کشاورزان در خصوص موانع بهکارگیری
کودهای بیولوژیک از یک پرسشنامه استانداردشده براني فيلد
و روث 1با تعداد  51گویه که در مقیاس ترتیبی و با طیف 5
سطحی لیکرت طراحی گردید ،صورت پذیرفت برای بررسی
روایی 2پرسشنامه با کشاورزانی که سابقه اجرایی در طرح
مذکور دارند ،مصاحبه و اطالعات حاصله در تدوین و تکمیل
پرسشنامه بهره گرفته شد .پس از تدوین پرسشنامه ،اصالحات
ضروری زیر نظر گروه تحقیق قرار گرفت و نقطه نظرات آنان
جمعآوری و اصالحات موردنظر اعمال شد .جهت تعيين
1-BranField & Ruth
2- Valibility
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پايايي 3آزمون مقدماتي ،تعداد  30نفر از کشاورزان که در شهرستان مهران در استان ایالم مشغول فعالیت بودند ،در نظر گرفته
شد و درنهایت ميزان قابليت اعتمادبخشهای مختلف پرسشنامه باالتر از ( )α= 0/78به دست آمد.
در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی ،شاخصهای گرایش به مرکز (میانگین ،میانه و نما و ضريب تغييرات ) C.V)4و
شاخصهای پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) محاسبه و بررسی گردید .بهمنظور بررسي و اولویتبندی نيازها نيز از آماره
ميانگين استفاده شد .در بحث آمار استنباطی از تحلیل عاملی استفاده شد .تجزیهوتحلیل آماری پس از استخراج دادهها ،از طریق
بهکارگیری نرمافزار رایانهای  SPSS16صورت گرفت.
یافتهها
یافتههای توصیفی
بر اساس نتايج بهدستآمده از تحقيق مشخص گرديد که میانگین سن افراد (کشاورزان) برابر با  46 /18سال میباشد 25/5 .درصد
پاسخگویان دارای سطح تحصیالت دیپلم 20/4 ،درصد پاسخگویان دارای سطح تحصیالت فوقدیپلم و  14درصد پاسخگویان
دارای سطح تحصیالت کارشناسی بودند .در ارتباط باسابقه کشاورزی پاسخگویان اين تحقيق نتايج نشان میدهد كه ميانگين
سابقه کشاورزی كل افراد برابر  24/34سال میباشد.
موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک
براي بررسی و تبیین موانع (آموزشی ترویجی ،سیاستگذاری ،روانشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی) بر بهکارگیری
کودهای بیولوژیک از سوی کشاورزان از روش آماري تحلیل عاملی استفاده شد.
جدول  1.مقدار  KMOو آزمون بارتلت براي اطمینان از مناسب بودن دادهها براي تحلیل عاملی
تحلیل عاملی

KMO

Bartelet Test

df

موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک

0/ 779

1/547

1275

Sig
0/00

در گام اول بهمنظور اطمینان از مناسب بودن دادهها براي اجراي تحلیل عاملی از آزمون  KMOو بارتلت استفاده شد .باالتر بودن
مقدار  KMOاز  0 /7و معناداری آزمون بارتلت نشانگر این بود که دادهها براي انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد.
در گام دوم (جدول  )2بعد از اطمینان از مناسب بودن دادهها ،بارهاي عاملی و مقادیر واریانس تبیین شده توسط هر یک و
همچنین نحوه توزیع بارهاي عاملی بر روي عاملها محاسبه و برآورد شد که نتایج آن در مورد بارهاي عاملی نشان داد که عامل
اول با مقدار ویژه  10/44بهتنهایی تبیینکننده بیش از  20/47درصد واریانس کل میباشد .بهطورکلی ،شش عامل بازدارنده فوق
درمجموع  50/15درصد واریانس کل را تبیین مینمایند که نشان از درصد باالی واریانس تبیین شده میباشند.
جدول  2.موانع استخراجشده همراه مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي
موانع

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

آموزشی ترویجی

10/44

20/47

روانشناختی

3/16

6/21

سیاستگذاری
اجتماعی
اقتصادی

زیستمحیطی

4/21

8/27

درصد واريانس تجمعي
20/47
28/75
34/96

2/94

5/77

40/73

2/01

3/95

50/15

2/78

5/46

46/19

براي تبیین دقیقتر بارهاي عاملی ،متغیرهاي بارشده روي هر یک از این بارهاي عاملی مشخص شدند که در جدول 3نتایج مرتبط
با آنها آورده شده است:
3-Reliability
4-Coefficient of Variability
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جدول  .3مؤلفههای کلیدی سازههای پژوهش
موانع

موانع آموزشی ـ ترویجی

موانع سیاستگذاری

متغیرها

عدم برگزاری کارگاههای آموزشی ترویجی برای کشاورزان در زمینه کودهای بیولوژیک

0/80

عدم آگاهی کشاورزان در زمینه نحوه استفاده از کودهای بیولوژیک

0/79

عدم بازدید کشاورزان از طرحهای موفق در زمینه کودهای بیولوژیک

0/73

عدم ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی در زمینه کود بیولوژیک

0/69

عدم انتشار کتب و مقاالت مرتبط با کودهای بیولوژیک توسط سازمان جهاد کشاورزی

0/68

عدم نیازسنجی آموزشی مناسب در رابطه با برنامههای آموزشی در بهکارگیری کودهای بیولوژیک

0/64

ضعف وجود آموزشهای مفید و اثربخش توسط مروجین آگاه و ماهر در رابطه با کودهای بیولوژیک

0/55

فقدان محتوای آموزش مناسب جهت ارائه به کشاورزان در زمینه کود بیولوژیک

0/54

عدم برگزاری دورههای آموزشی در زمینه نحوه استفاده از کودهای بیولوژیک

0/50

عدم آگاهی کشاورزان از مزایای کودهای بیولوژیک

0/50

عدم تصویب قوانین و مقررات در جهت بهبود بازاریابی محصوالت زیستی

0/80

عدم فراهم نمودن زمینههای همکاری با سازمانهای مرتبط در اجرای کودهای بیولوژیک

0/73

عدم خرید تضمینی محصوالت سالم و باکیفیت توسط دولت

0/70

عدم دسترسی به بازارهای بینالمللی جهت صادرات تولیدات سالم و باکیفیت

0/67

عدم تصویب قوانین و مقررات حمایتی از مصرف کودهای بیولوژیک

0/65

مشکالت مربوط به حملونقل

0/62

نداشتن مدیریت صحیح و مناسب در مزارع برای اجرای طرحهای مرتبط با کودهای بیولوژیک

0/60

مشکالت مربوط به انبارداری

0/59

عدم تعیین قیمت مناسب در مورد تولیدات سالم و باکیفیت از سوی دولت

0/51

نداشتن مدیریت صحیح و مناسب در سازمانها برای اجرای طرحهای کودهای بیولوژیک

0/51

عدم فرهنگسازی درست در استفاده از کودهای بیولوژیک در بین کشاورزان

0/68

ترس از آسیب رسیدن به محصول هنگام استفاده از کودهای بیولوژیک

0/64

نگرش باورهای منفی کشاورزان نسبت به کودهای بیولوژیک

0/62

ریسکپذیری پایین کشاورزان

0/55

نبودن اعتمادبهنفس در کشاورزان جهت پذیرش شیوههای نو

0/55

تعجیل در کوتاه نمودن دوره کشت جهت دسترسی سریعتر به نتیجه محصول

0/51

عدم استفاده از کشاورزان پیشرو در ترغیب سایر کشاورزان برای بهکارگیری کودهای بیولوژیک

0/76

توجیه نبودن مهندسین کشاورزی جهت تشویق کشاورزان به استفاده از کودهای بیولوژیک

0/74

عدم مشارکت کشاورزان در فعالیتهای مربوط به استفاده از کودهای بیولوژیک در مزارع

0/69

عدم وجود خدمات مشاورهای در زمینه کاربرد کودهای بیولوژیک

0/65

عدم مشارکت بخش خصوصی در جهت معرفی و توزیع کودهای بیولوژیک میان کشاورزان

0/61

عدم برنامهریزی در تمامی سطوح (ملی ،محلی و منطقهای) در زمینه استفاده از محصوالت زیستی

0/58

عدم تبلیغات در استفاده از کودهای بیولوژیک

0/58

عدم اطالعرسانی در مورد اهمیت مصرف کودهای بیولوژیک در سالمت مواد غذایی

0/54

عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج فنون نوین کشاورزی مانند استفاده از کود بیولوژیک

0/51

دیر پذیر بودن کشاورزان
موانع روانشناختی

فقدان انگیزه در کشاورزان در بهکارگیری کودهای بیولوژیک

موانع اجتماعی

بار عاملی
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0/71

0/83
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موانع اقتصادی

موانع زیستمحیطی

مقرونبهصرفه بودن استفاده از کودهای شیمیایی بهجای کودهای بیولوژیک

0/77

باال بودن هزینههای تولید محصوالت کشاورزی زیستی

0/70

تقاضای باال برای نیروی کار در کشاورزی زیستی نسبت به کشاورزی مرسوم

0/66

سودآوری کمتر در هنگام استفاده از کودهای بیولوژیک نسبت به استفاده کودهای شیمیایی

0/65

فقر و ضعف بنیه مالی کشاورز

0/63

عدم ارائه مشوقهای مالی مناسب برای کشاورزان در جهت استفاده از کودهای بیولوژیک

0/61

فقدان سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه مسائل کشاورزی جهت حمایت کشاورزان

0/56

گران بودن کودهای بیولوژیک

0/55

افزایش میزان فرسایش خاک در اثر استفاده از کودهای شیمیایی

0/82

مصرف باالی کودهای شیمیایی در مزارع

0/80

نیاز به زمان طوالنی برای ظهور اثرات مفید کودهای بیولوژیک بر کیفیت خاک

0/54

عامل اول :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با عدم نیازسنجی آموزشی مناسب در رابطه با برنامههای آموزشی در
بهکارگیری کودهای بیولوژیک ،عدم آگاهی کشاورزان در زمینه نحوه استفاده از کودهای بیولوژیک ،عدم برگزاری کارگاههای
آموزشی ترویجی برای کشاورزان در زمینه کودهای بیولوژیک ،عدم برگزاری دورههای آموزشی در زمینه نحوه استفاده از کودهای
بیولوژیک ،فقدان محتوای آموزش مناسب جهت ارائه به کشاورزان در زمینه کود بیولوژیک ،عدم انتشار کتب و مقاالت مرتبط
با کودهای بیولوژیک توسط سازمان جهاد کشاورزی ،ضعف وجود آموزشهای مفید و اثربخش توسط مروجین آگاه و ماهر در
رابطه با کودهای بیولوژیک ،عدم آگاهی کشاورزان از مزایای کودهای بیولوژیک ،عدم بازدید کشاورزان از طرحهای موفق در زمینه
کودهای بیولوژیک ،عدم ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی در زمینه کود بیولوژیک و نبود لوح فشرده آموزشی در زمینه
استفاده از کودهای بیولوژیک مرتبط بودند به همین منظور این عامل تحت عنوان موانع آموزشی ترویجی نامگذاری شد.
عامل دوم :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با نداشتن مدیریت صحیح و مناسب در سازمانها برای اجرای طرحهای
کودهای بیولوژیک ،نداشتن مدیریت صحیح و مناسب در مزارع برای اجرای طرحهای مرتبط با کودهای بیولوژیک ،عدم خرید
تضمینی محصوالت سالم و باکیفیت توسط دولت ،عدم فراهم نمودن زمینههای همکاری با سازمانهای مرتبط در اجرای کودهای
بیولوژیک ،عدم تصویب قوانین و مقررات در جهت بهبود بازاریابی محصوالت زیستی ،عدم تصویب قوانین و مقررات حمایتی
از مصرف کودهای بیولوژیک ،عدم تعیین قیمت مناسب در مورد تولیدات سالم و باکیفیت از سوی دولت ،مشکالت مربوط به
حملونقل ،عدم دسترسی به بازارهای بینالمللی جهت صادرات تولیدات سالم و با کیفیت و مشکالت مربوط به انبارداری مرتبط
بودند به همین منظور این عامل تحت عنوان موانع سیاستگذاری نامگذاری شد.
عامل سوم :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با ترس از آسیب رسیدن به محصول هنگام استفاده از کودهای بیولوژیک،
دیر پذیر بودن کشاورزان ،نگرش و باورهای منفی کشاورزان نسبت به کودهای بیولوژیک ،عدم فرهنگسازی درست در استفاده
از کودهای بیولوژیک در بین کشاورزان ،نبودن اعتمادبهنفس در کشاورزان جهت پذیرش شیوههای نو ،ریسکپذیری پایین
کشاورزان ،تعجیل در کوتاه نمودن دوره کشت جهت دسترسی سریعتر به نتیجه محصول مرتبط بودند به همین منظور این عامل
تحت عنوان موانع روانشناختی نامگذاری شد.
عامل چهارم :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با عدم استفاده از کشاورزان پیشرو در ترغیب سایر کشاورزان برای
بهکارگیری کودهای بیولوژیک ،عدم مشارکت بخش خصوصی در جهت معرفی و توزیع کودهای بیولوژیک میان کشاورزان ،عدم
مشارکت کشاورزان در فعالیتهای مربوط به استفاده از کودهای بیولوژیک در مزارع ،عدم وجود خدمات مشاورهای در زمینه
کاربرد کودهای بیولوژیک ،عدم استفاده از رهبران محلی برای ترویج فنون نوین کشاورزی مانند استفاده از کود بیولوژیک ،فقدان
انگیزه در کشاورزان جهت بهکارگیری کودهای بیولوژیک ،عدم تبلیغات در استفاده از کودهای بیولوژیک ،توجیه نبودن مهندسین
کشاورزی جهت تشویق کشاورزان به استفاده از کودهای بیولوژیک ،عدم برنامهریزی در تمامی سطوح (ملی ،محلی و منطقهای) در
زمینه استفاده از محصوالت زیستی و عدم اطالعرسانی در مورد اهمیت مصرف کودهای بیولوژیک در سالمت مواد غذایی مرتبط
بودند به همین منظور این عامل تحت عنوان موانع اجتماعی نامگذاری شد.
عامل پنجم :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با گران بودن کودهای بیولوژیک ،مقرونبهصرفه بودن استفاده از کودهای
شیمیایی بهجای کودهای بیولوژیک ،فقدان سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه مسائل کشاورزی جهت حمایت کشاورزان
(دادن یارانه ،وام و غیره) ،تقاضای باال برای نیروی کار در کشاورزی زیستی نسبت به کشاورزی مرسوم ،فقر و ضعف بنیه مالی
کشاورز ،عدم ارائه مشوقهای مالی مناسب برای کشاورزان در جهت استفاده از کودهای بیولوژیک ،سودآوری کمتر در هنگام
استفاده از کودهای بیولوژیک نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی و باال بودن هزینههای تولید محصوالت کشاورزی زیستی
مرتبط بودند به همین منظور این عامل تحت عنوان موانع اقتصادی نامگذاری شد.
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عامل ششم :در این عامل متغیرهایی قرار گرفتند که با نیاز
به زمان طوالنی برای ظهور اثرات مفید کودهای بیولوژیک
بر کیفیت خاک ،مصرف باالی کودهای شیمیایی در مزارع
و افزایش میزان فرسایش خاک در اثر استفاده از کودهای
شیمیایی مرتبط بودند به همین منظور این عامل تحت عنوان
موانع زیستمحیطی نامگذاری شد.
بحث و نتیجهگیری
اين تحقيق باهدف شناسایی موانع بهکارگیری کودهای
بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان شهرستان شیروان چرداول،
استان ایالم انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی از دیدگاه
کشاورزان نشان داد که از كل  51متغير واردشده در اين
تحليل ،تنها  49متغیر در قالب شش عامل بازدارنده اصلي
دستهبندی و نامگذاری شدند.
عامل اول با مقدار ویژه  10 /44بیشترین سهم را در تبیین
متغیرها دارند؛ که این عامل به نام موانع آموزشی ترویجی
نامگذاری شد اين يافته با نتايج بهدستآمده در مطالعات
) Lahmar (2010و ) Cochran (2003مطابقت دارد و
با نتايج بهدستآمده از تحقيقات اصغری ( )1382و Saka et
) al. (2005مطابقت ندارد.
عامل دوم با مقدار ویژه  4/21به نام موانع سیاستگذاری
نامگذاری شد و این یافته با نتایج ) Cochran (2003
مطابقت دارد و با نتایج آجودانی ( )1388مطابقت ندارد.
عامل سوم با مقدار ویژه  3/16به نام موانع روانشناختی
نامگذاری شد و این یافته با نتایج) Lahmar (2010مطابقت
دارد و با نتایج اصغری ( )1382مطابقت ندارد.
عامل چهارم با مقدار ویژه  2/94به نام موانع اجتماعی نامگذاری
شد که نتایج این عامل با نتایج تحقیقات)Lahmar (2010
مطابقت دارد و با نتایج شاهرودی و همکاران ( )١٣٨٨مطابقت
ندارد.
عامل پنجم با مقدار ویژه  2/78به نام موانع اقتصادی نامگذاری
شد که نتایج این عامل با نتایج ) Cochran (2003مطابقت
دارد و با نتایج کشاورز و همکاران ( )١٣٨٩و چهارسوقی امین
و همکاران ( )١٣٨٦همخوانی ندارد.
عامل ششم با مقدار ویژه  2/01به نام موانع زیستمحیطی
نامگذاری شد که این یافته با نتایج تحقیقات رضایی مقدم و
همکاران ( )1389مطابقت دارد و با نتایج آجودانی ()1388
مطابقت ندارد.
بنابراین در بین عوامل معرفی شده ،موانع آموزشی قوی ترین
و موانع زیست محیطی ضعیف ترین عامل در عدم به کارگیری
کودهای بیولوژیک از دیدگاه کشاورزان معرفی شد.
پیشنهادها
بر اساس یافتههای حاصل از اين تحقيق ،موارد زیر پيشنهاد
میشود؛
ـ با توجه به موانع آموزشی ،پیشنهاد میشود که مروجین و
آموزشگران برای ارتقای کیفیت یادگیری کشاورزان و برای
ارائه بهتر محتوای آموزشی به آنها از وسایل آموزشی و

کمکآموزشی بهخصوص فیلمهای آموزشی در زمینه کودهای
بیولوژیک بیشازپیش استفاده کنند؛ همچنین پیشنهاد
میگردد امکانات کافی در زمینه رسانههای کمکآموزشی در
اختیار کشاورزان قرار گیرد و محتوای آموزشی ارائهشده در
دورههای آموزشی در قالب لوح فشرده و جزوههای آموزشی
تهیه و در طول برگزاری دورهها در بین کشاورزان توزیع گردد.
ـ با توجه به موانع سیاست گذاری در خصوص عدم تصویب
قوانین و مصوبات در جهت بهبود محصوالت زیستی ضروری
است دولت با پرداخت یارانه به کشاورزان سبب پذیرش آنها
برای خرید این کودها گردد و نیز ارتباط بین شرکتهای
خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بهکارگیری
کودهای بیولوژیک برقرار شود.
ـ با توجه به موانع روانشناختی ،پیشنهاد میشود که بازدید از
مزارع نمونه برای کشاورزان که موجب جلب اطمینان و افزایش
ریسکپذیری آنها را فراهم میآورد و موجب تشویق و ترغیب
آنها به محصوالت سالم میگردد.
ـ با توجه به موانع اجتماعی ،پیشنهاد میشود جهت ایجاد
انگیزه در بین کشاورزان برای بهکارگیری کودهای بیولوژیک از
طریق تسهیالت بانکی اقدامات الزم صورت پذیرد.
ـ با توجه به موانع اقتصادی ،پیشنهادمیشود به جهت استفاده
از کودهای بیولوژیک بهجای کودهای شیمیایی دولت یارانهای
را جهت خرید کودهای زیستی در اختیار کشاورزان قرار دهد.
ـ و با توجه به موانع زیست محیطی پیشنهاد میشود که برای
جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک ،براثر کودهای شیمیایی
دولت قوانین و مصوباتی تصویب کرده و آموزشهای الزم را در
این زمینه ارائه دهد.
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