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 ها و مشکالتوضعیت:  ایراندررد نیاز در دستیابی به آن و اُرگانیک و عوامل م پایدار وکشاورزي
 

 فرهود گل محمدي

 

  واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد اسالمی - عضو باشگاه پژوهشگران جوان و  دانشجوي دکتراي کشاورزي

 

   

 کیدهچ

بیان سطوح و معیارهـاي   پایدار،کشاورزي اُرگانیک ،رابطه آنها با یکدیگر، پس از تعریف کشاورزي  در این پژوهش،محقق  

 به شناسایی عوامـل الزم و مـورد نظـر    نقش سیستم ترویج در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي،الزم در کشاورزي پایدار ،   

تحقیق کارشناسان ترویج و تحقیـق  جامعه .کشاورزي ایران در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي می پردازد  ترویج  در نظام   

در این تحقیق ،به صورت محدود و آنچه که در یک پژوهش رساله دکتـرا رشـته   .و کشاورزان نخبه استان اصفهان می باشند 

ترویج و آموزش کشاورزي امکان پذیر می باشد سعی گردیده شـد تـا ابعـاد گونـاگون   کـار تـرویج  کـشاورزي ، توسـعه           

ل موثر در توسعه پایدار کشاورزي، عوامل مـوثر در کـارایی ترویج،تغییـرات جهـانی مـوثر بـر کـار                پایدار  کشاورزي،عوام  

سیستم ترویج ، و الزامات سیستم ترویج ایران در برخورد با این تغییرات ملی و جهانی در راستاي دستیابی بـه توسـعه پایـدار         

ین تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که بـا توجـه بـه    ابزار اصلی ا.در سیستم کشاورزي ایران مورد بررسی قرار بگیرند      

 پرسشنامه مخصوص کارشناسـان تـرویج و تحقیـق سـازمان     –الف :گروههاي مورد مطالعه ،شامل دو نوع پرسشنامه می باشد  

 در اسـتان  1381-84 پرسشنامه مخـصوص کـشاورزان نخبـه انتخـاب شـده در سـالهاي          -ب  ؛جهاد کشاورزي استان اصفهان   

 مدل غالب در پارادیم .اعتبار سنجی پرسشنامه ها در استان خراسان جنوبی با درصد بسیار باالیی به دست آورده شد.اصفهان

                                                
 E-mail: farhoodgol2003@yahoo.com    
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 مـی باشـد کـه در آن روش غالـب پـژوهش ،       کمتـر غالـب  –هاي مورد استفاده در این پژوهش ، مدل طرح تحقیـق غالـب         

 می باشد و روش کمتر غالب پـژوهش، ) ه پرسشنامه می باشدبا ابزار اصلی تحقیق ک(پارادیم و مدل کمی در روش پژوهش       

با استفاده از ابزارهاي تحقیق کیفی ،بویژه اسناد و مدارك ،مشارکت محقق،مشاهده  (پارادیم ومدل کیفی در روش پژوهش       

بـستگی  براي انجام این پژوهش از سه نوع روش تحقیـق پیمایـشی، تحقیـق هم   .می باشد) و مصاحبه،مواد دیداري و شنیداري 

کـشاورزي در راسـتاي   تـرویج  نتایج پژوهش نشان دهنده تغییرات زیادي است کـه نظـام   .وتحقیق اکتشافی استفاده می شود     

ــزون        ــد و همــین طــور آگــاهی روز اف ــست در خــود ایجــاد نمای ــران مــی بای ــدار کــشاورزي در ای ــه توســعه پای دســتیابی ب

 . دهدت نشان مییراکارشناسان،کشاورزان و مردم را نسبت به ضرورت این تغی

 . ترویج،ایران، پایداري،توسعهستم،کشاورزي، سی:کلمات کلیدي 

 

 :سخنان مهم در باب کشاورزي پایدار 

انسان زمین هاي جدید را، بدون اجازه براي رهاکردن دیدش از کنار و ساحل دریا براي یک زمـان خیلـی طـوالنی            *

 Les  Faux- Monnayeurs    (Pretty.1995. P:1). 1952. آندره ژید.    کشف نمی کند

.     مدرنیته، فانی و زودگذر ، بی دوام و اتفاقی است ، نیمی از هنر است، نیم دیگـر جـاودانی و تغییـر ناپـذیر مـی باشـد             *

  (Ibid.P:26)نقاش زندگی مدرن : از . 1863بادلیر 

گرمایی که از آن بیرون می رود همانند گرماي .ت هنگامی که موتور یک تراکتور از کار می افتد،همانند مرده اي اس*      

سپس درب هاي آهنی مواج و چین دار، بسته می شوند و مالـک تراکتـور از خانـه       .زندگی است که اجساد را ترك می کند       

ه اش به شهر حرکت می کند، شاید بیشتر از بیست مایل، و او براي برگشت به مدت هفته ها و ماهها، براي تراکتوري که مرد       

آنچنان آسان که با تحیر و شگفتی بیکار می شود ، آنچنان موثرکه بـا تعجـب   . واین آسان و موثراست. است، نیازي نمی بیند   

 از زمین و کار براي آن ،بیرون میرود و با تعجب به درك و ارتباط عمیق می رسد

    (Ibid.P:59))1939. خوشه هاي خشم. جان اشتاین بک (
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 من به خوبی محافظـت کـن،در غیراینـصورت،هنگامی کـه مـن تـورادربرگرفتم،من بـه روح              از:وخاك به مردگفت  *  

     (Ibid.P:94). 1990.کنیا . گفته شده بوسیله آراب کوچ ، چموریر. ضرب المثل کیپسیگی. تو،اجازه رفتن نخواهم داد

   

 سـال گذشـته   50ه هاي دولـت و دانـشگاه در   یک اجتماع روستایی دوباره به زندگی و کار بازگردانده شده ، بیشتر از برنام  *

تجدید حیات و فعالیت  اجتماعات کـشاورزي مـا ، مـی توانـد آغـاز تجدیـد حیـات کـشور مـاودر          .متقاعد کننده خواهد بود  

اما براي اصالت داشتن یک تشویق و یک آغاز واقعی ، این  موفقیت  توسـط  . نهایت تجدید حیات اجتماع هاي شهري باشد     

  (Ibid.P:131). 1991.در انشایان . وندل بري.اشدخود اجتماع ب

 . این بهبود ها در امور کشاورزي  بر منافع مالی باید نفوذکنند، و به زیبایی چشم اندازها از خانه  اضافه کنند *

    (Ibid.P:204) .، بریتانیا1790آقاي بولتون، مشاور مزرعه و ارزشیاب،

دا قرار است بمیرد،اما باید  به گونه اي زراعت کند که قرار است براي همیـشه  یک کشاورز باید طوري زندگی کندکه فر *

  (Ibid.P:238). 1966ضرب المثل شرق  آنگلیا، در جورج ایوارت ایوانز، .زندگی کند

 

 مقدمه

ملـل  , محیطـی  -در یک نگرش براي تغذیه جمعیت  هاي در حال رشد در یک راه عادالنـه  و ایمـن از لحـاظ زیـست             

به هر صورت تغییـر در یـک قـسمت از سیـستم بـه      . درحال توسعه در حال تغییر کشاورزي اشان به صورتی بر جسته هستند    

نتـایج  , اگر سیستم شکـست بخـورد  . اقتصادي و محیطی می تواند اثر بگذارد  , صورتی بر جسته درسایر قسمت هاي انسانی        

بایـد  , راین ایده مرکزي در پشت تحقیـق سیـستم هـا در کـشاورزي     بناب. در واژه هاي انسانی ممکن است مصیبت آمیز باشد   

تقویت دانش و آگاهی از یک چنین تعامل ها و براي توسعه مهارتهاي مورد نیاز براي تعیین این واکنش ها دریـک الگـوي     

هـستند همـه   رهیافتهاي سیستمی بسیار زیادي که همه اکنون در تحقیقات کشاورزي و توسـعه قابـل شناسـایی     . شفاف باشد   

داراي عقیده اي ساده که به صورتی فریب آمیز درمرکـز آنهـا اسـت کـه هـستی وجوهرهـاي کـل تـا حـدودي از مجمـوع                

رهیافتهـاي سیــستمی بـصیرتهایی را در مباحــث محیطـی عمــده ارایـه میکننــد کـه بــا آن      . قـسمتهاي آنهــا متفـاوت میباشــند   

  . )1((Lynam.1994)کشاورزي سهیم گردیده است
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 Sands)ی فعالیت هاي بشري،شاید کشاورزي است که محیط جهانی را با بزرگترین وسعت دگرگون می کنددرتمام

and  Podmore.2000.P:29.as quoted in: CAST, 1994).      نیاز براي در نظـر گـرفتن الزمـه هـاي محیطـی در

ه رسمی و بین المللی ، در محاسبه هـا  ، به عنوان اولین مرحل1986در )) قانون اروپاي منفرد (( سیاست کشاورزي نخست در   

افزایش آگاهی عمومی در نیاز به ادغـام و یکپـارچگی عالیـق محیطـی در سیاسـت هـاي جامعـه اروپـا در قـانون              :((وارد شد 

ــرددر  ــاي منف ــر داده شــد1986اروپ ــامی     . اث ــراي ادغــام در ســایر سیاســت ه ــه هــاي حفاظــت محیطــی ب ــد الزم ــن نیازمن ای

تولید کشاورزي نیازهاي مهم موجودات زنده بشري را برآورده می کند، که مهمترین آنها . (Piorr.2003. P:17)))باشد

تولید محصوالت غذایی ضروري ،عرضه مـواد خـام بـراي منظورهـاي صـنعتی ، تولیـد بیـو انـرژي،و برنامـه هـاي                  :عبارتند از 

   در مـورد توسـعه   احـث  مرکـز مب  کـشاورزي .(Kirchmann and Thorvaldsson.2000. P:146). حفاظت محیطـی 

،  واکنـون   اسـت   پیـدا نکـرده    غـذا و معـاش     بـراي    و حیوانـات     گیاهـان    بـشربه    نوع   وابستگی   براي   جایگزینی  علم.  پایدار است 

   تغذیـه   مـؤثرتر درراسـتاي   ییاازآنهـا بـه صـورت     بکنـیم   زمـین   از منـابع   بیـشتري  اسـتفاده یا دنیا،باید  درجمعیـت    یافتـه   بارشدادامه

   آینـده   در توانـایی  مـستقیمی   تاثیر و نیروي     داراي   کشاورزي  منابع،  امروزه   و معیشت   کشاورزي در بعالوه.  کنیم  استفاده  خودمان

 نیاز اساسی بشر به غذا باید به صـورت فلـسفه اي معنـوي تـدوین و تبلیـغ       بنابراین. می باشند   غذایش  نیازهاي  دنیا در برآوردن  

               (LYNAM.1994.P:3.as quoted by:Sen.1981).شود

 

 : و کشاورزي اُرگانیککشاورزي پایدار

 کـامالً   کـدام  هـیچ  کـه  گیرنـد   قـرار مـی    مـورد اسـتفاده    کـشاورزي  هـاي   سیستم  توصیف  براي متفاوتی بسیاري    ها  واژه

 ها بعضی اوقات به امکانات حـدود  در این واژه.ودرباره موضوع هاي مختلف ومردم گوناگون هستند     نیستند، رضایت بخش 

و تــوان تولیــد بــا تمرکــز فــن آوري ،مــواد و بطــور دســتوري بــه روش کــاربرد مــواد خــارجی در کــشاورزي تأکیــد شــده  

 قـرار   مـورد اسـتفاده    مـدرن     کـشاورزي  هایی بـراي  جایگزین   توصیف  براي ها وجود دارند که    از واژه    بسیاري  همچنین.است

 .گیرند می

صفحه نه که تعدادي از مهمترین کاربردهاي تأکید بر مواد خارجی و درونی در سیستم هاي مزرعه در جدول             همانگو

  ، کـشاورزي   کم خارجی ، نهاده  وجود آورنده  به ، دوباره)آلترناتیو-جایگزین ( ، بدیل   پایداري  اینها شامل . آورده شده اند   بعد
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  ، کـشاورزي  ، طبیعـی  ،بیولـوژیکی  منـابع   کننـده  ، حفاظـت   متـوازن  هـاي   نهـاده  بـا ار پاید ، کشاورزي  کم   نهاده  با کاربرد  پایدار

   مـدرنیزه  معموالً در تـضاد بـا کـشاورزي   و.باشند می  دایم  و کاشت ، بیودینامیک  ، ارگانیک    کشاورزي  ، اکولوژیک   اکولوژي

  ، مـا واژه  خاطر سـادگی  به.دنشو  می  توصیف  خارجی ده یا نها  متراکم  شده صنعتی  منابع  همانند تنزل   شرایطیودرشوند   می  ارایه

   بزرگی  میزان  به  وجود آورنده   به و دوباره  پایین ، نهاده  منابع  کننده  حفاظت اگرچه کنیم  می  استفاده  طور عمده   را به   پایداري

   موقعیـت   به نشد  ضحا و  براي این.باشد  می محلی   ودانش رازمنابعیشت ب استفاده زیادي ارائه می شوند واز ویژگیهاي آن،   باتغییر

و )  شـیمیایی  (  شـده   سـاخته   کودهاي ي  همه  از استفاده  ارگانیک  کشاورزي. باشد   می   مهم   مرحله   در این    ارگانیک  کشاورزي

 وجـود دارنـد     طبیعـی  رت صـو   به  که  موادي  تمایز بین  براي  مشترك  صورتی شده به ساخته واژه.کند  می ها اجتناب  کش  آفت

  تواننـد بـه    مـی   ارگانیک هاي روشعده اي می گویند  ساخته اما   که  یا سولفور،وعناصري  فسفات  ،سنگ  همانند کود حیوانی  

کودهاي حیوان هاي اهلی تبخیرشـده  . گردند شسته  است ممکن   بقوالت   کشت   تحت  مزارعدرنیتراتها  .  برسانند   آسیب  محیط

ه  شـست   ضـرر   جایی که   شیمیایی  کودهاي  کم استفاده می شوندولی انباشته درخاك رسانند،فلزهاي سنگین  به هواآسیب می  

   اند،ماننـد کـود شـیمیایی     شـده  یـا ترکیـب    ترکیبـی  هـاي  کـش   ازآفـت    استفاده   و همچنین    آن کم است    زدایی  نیتروژنشدن و 

   اسـت   پایـدار؛ ارگانیـک    کـشاورزي   تنهـا شـکل   کنند کـه   می  بحث  تعدادي.باشد  ها؛ می   کش    یا علف     غیرارگانیک  نیتروژن

   ستنیپایدار  اساسی  صورت کند به  می  استفاده  خارجی هاي  از نهاده  که  هر کشاورزي  بود که وپیشنهاد شده

    

1)  (LYNAM.1994.P:3.as quoted by World Commission on Environment and 

Development 1987) 
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ستم هاي کشاورزي پایدار از سطوح کالن و بین المللی تا سـطح مزرعـه وجـود دارنـد کـه خالصـه اي از آنهـا در                 سی

   شـکل   یـک   ارگانیـک  کـشاورزي . می باشـندامکان پذیراسـت  ایمن  و شکارچیان   انسان   براي  که.جدول ذیل آورده شده اند    

براي کشاورزي پایـدار  .(Pretty.1995.PP:8-9) نیست نیک پایدار،ارگا  کشاورزي  همه ،اگر چه  پایداراست  ازکشاورزي

 ، حـداقل هفتـاد تعریـف وجـود     1995تعریف متعددي در منابع گوناگون آورده شده است براي مثال براي این واژه تا سـال    

داشت که  بیشتر در جزییات با هـم تفـاوت دارنـدوهر کـدام بـر ارزش ها،اولویـت هـا و اهـداف کلـی متفـاوتی تاکیـد مـی                   

کشاورزي پایدار  نیازهاي :که یکی از جامع ترین آنها،تعریف جامع از کشاورزي پایدار . (Pretty.1995.  P: 11)کنند

بشر براي غذا را برآورده می سـازد،کیفیت زنـدگی مـردم را بـاال مـی بردوازیکپـارچگی نظـام هـاي طبیعـی محافظـت مـی                        
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 Sharma)از پیچیدگیهاومسیرهاي متفاوت آن دوري نمودایجاد پایداري کشاورزي مشکل والزم است درك شود و.کند

 and  et.al.August2005.P:93).. 

 
 .تنزل رتبه  محیطی و  رابطه آن با سیستم هاي کشاورزي،  در پایداري کشاورزي مورد عالقه می باشد

 Sands and  Podmore.2000.P:30).( اك و آب یک سیستم کشاورزي از نظر محیطی پایدار است،اگر کیفیت خـ

ت خـاك              در آن حفظ شود و  مواد خاك توسط آب یا باد کنده و رانده نشوند چون با مواد شـیمیایی یـا رسـوب هـا ، کیفیـ

حفاظت از جنگل ها،چشم انداز هاو  منـابع آب و خـاك بـه    ).(Sands and  Podmore. 2000.P:31عوض نمی شود

در  حفاظت از تمدن بشري و کشاورزي به عنوان منبع تامین غـذا و  عنوان وظیفه اي محول شده از جانب خدایان  به انسان ها            

ذکر ...  سال پیش در منابع یونانی ، مقدونیه ، سومر ، مصر باستان ، ایران ،بابل،کارتاژها، رمی هاو 8000انسان از ... پوشاك و
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کـه نـشان دهنـده نقـش     )).ل استمصر هدیه اي از نی:((براي مثال هرودوت ، تاریخدان بزرگ یونانی ، گفته است       .شده است 

این رود در حاصلخیزي خاکهاي مصرو کشاورزي و تمدن آن بوسیله فرایندهاي رسوب زدایـی از منـابع باالدسـت و تـامین                 

ــذهبی و   ... آب و  ــابع تاریخی،مـــ ــت از آن را در منـــ ــزوم حفاظـــ ــد ولـــ ــی باشـــ ــد .. مـــ ــان وتأکیـــ ــصر بیـــ  مـــ

 (Jacjson.2002.PP:111-113).کندمی

در نیمه نخست قـرن  . شمندان کشاورزي به مدتی طوالنی نیاز براي کشاورزي پایدار را درك کرده اند       کشاورزان و دان  

 پــشتیبانی مــی کردنــدبطور ضــمنی اشــاره شــده " کــشاورزي دائمــی "بیستم،کــشاورزي در کــار حفــاظتگران خــاك کــه از 

نابع کلـی جهـانی کـه بوسـیله توسـعه جهـانی و       پشتیبانی ها از کشاورزي پایدار در زمان کنونی به جلوگیري از صدمه بر م .بود

 .(Thompson and Nardone.1999. P:111)عیت بشري می باشد ، تاکید می شود رشد جم

تحقیق براي یک مفهوم از کشاورزي پایـدار و بـراي یـک اسـتفاده پایـدار از چـشم انـدازهاي کـشاورزي بـه صـورتی              

لمللـی  بـراي تجزیـه و تحلیـل ارزش گـذاري وضـعیت محیطـی         نزدیک با توسعه یک چارچوب شاخص پذیرفته شده بین ا         

تالش هاي جهانی بر روي این عنـوان جدیـد   . مرتبط شده است (OECD)کشورهاي سازمان توسعه همکاریهاي اقتصادي     

کمی سازي و ارزش گذاري تاثیرات کار و اعمال کشاورزي بر محیط جاندار یا بی :در مباحثات محیطی  تمرکز می کنند به     

یـک کـارکرد کلیـدي،واژه پایـداري را در بـر مـی گیرد،کـه         . ن براي  ترسیم وگرفتن  نتایجی براي سیاسـت کـشاورزي           جا

عدم امنیت رشد یابنده درباره تاثیرات محیطی سیـستم هـاي    .رهیافت هاي سیاست غالب در آینده فرض و پذیرفته شده است          

یان هاي غیر قابل برگـشت بوسـیله کـشاورزي  منجـر وهـدایت      استفاده زمین در  کشاورزي  به هدف کلی براي اجتناب از ز    

 .شود

شناسـایی و ارزش گـذاري تـاثیرات تنـزل     )1:توسعه ابزارهایی براي تصمیم گیران در تمامی سطوح تـصمیم عبارتنـد از       

عه توسـ .(Piorr.2003.P:17)توسـعه سیـستم هـاي اسـتفاده  از زمـین پایـدار      )3ارزیابی منابع آینده خطـر؛ و    )2درجه محیط؛ 

ــت          ــداز اس ــشم ان ــاي چ ــرح ه ــا و ط ــه ه ــی در برنام ــه دسترس ــومی ب ــاي عم ــته ه ــامل خواس ــب ش ــتایی اغل ــواحی روس  ن

(Piorr.2003.P:27). 

سه طیف وسیع از اصول در حال ،راه حل هاي مبتنی بر کشاورزي پایدارر دراي پیشبرد و هدایت امر تحقیق و جستجو     ب

ها و الگوههاي تولیدي مبتنی بر کشاورزي صنعتی و جستجو براي نظامهـاي  اوالً ، کنار گذاشتن روش  : شکل گیري می باشند     
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ثانیاً،دخالت ومشارکت دادن خود کشاورزان در برنامه هاي توسـعه  .اثر بخش تر با بهره وري باال و با نهاد هاي خارجی پایین          

اً،تلفیق منـسجم حفاظـت فعـال    ثالثـ .و اعتبار بخشی و درك و شناخت دانش بومی درباره کشاورزي و مدیریت منـابع طبیعـی            

بــدون شــک دســتیابی بــه توســعه     .)23:ص.1382 .شــفرد(بــا فرآینــدهاي تولیــدي  )حتــی احیــاء و ارتقــاء آنهــا   (منــابع 

توسعه بخش کشاورزي نیز منوط .اقتصادي،اجتماعی،استقالل و خود کفایی،بدون توسعه بخش کشاورزي امکان پذیر نیست        

ها و برنامه ریزي اصولی و صحیح در تمامی زیر بخشهاي مربوط بـه بخـش کـشاورزي     به بهره گیري و اتخاذ سیاستها،راهبرد     

یـاري  کـه  یک فرآیند آموزشی است کشاورزي ،ترویج نظام  .).62: ص.1382 دي ماه  9و10.وزارت جهاد کشاورزي  ( است

ه عنـوان یکـی از اجـزاء    و ب.ارتباط با مزرعه و اعضاي خانوادهء کشاورز ؛ از وظایف ترویج است ودهنده مردم کشاورز است  

 ).11-2:صص.1373.کرمی و فنایی(اساسی در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ملل جهان شناخته می گردد

 

 
  شرایط  براي دستیابی به کشاورزي  پایدار-) 1(شکل 

 :نکته

ولـوژي هـاي حفاظـت کننـده منـابع بوسـیله  گروههـا و        کشاورزي تنها زمانی می تواند مداوم و پایدار باشـد کـه تکن     

موءسسات محلی توسعه و مورد استفاده قرارگرفته باشند، آنهایی که  بوسیله مؤسسات  خارجی تحقیق ، تـرویج  و توسـعه            

براي گسترش یافتن  کـشاورزي پایـدارهمچنین بایدسیاسـت محیطـی     .در یک مسیر  توانمند ساز کننده حمایت شده  باشند 

 .   (Pretty.1995. P:21)رده ترو توانمندگرددگست

 

موءسسات  
توانمند ساز  
 کننده خارجی

موءسسات  و 
گروههاي  

 محلی

تکنولوژي هاي  
حفاظت کننده   

 محیط  زیست
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 :تعدادي  از معیارها و الزمه هاي  مهم در سنجش پایداري کشاورزي

در سطح مزرعه یا اجتماع ،  هنگامی  که پارامترها یا معیارهاي خاصی انتخاب می شوند ، گفتن اینکه آیا روندهاي 

براي مثال ، روش ها و کارهایی که موجب فرسایش خاك می . استخاصی ثابت ، رو به افزایش یا کاهش می باشند آسان 

روش هایی که مکان هاي .گردند  نسبت به آنهایی که خاك را محافظت می کنند می توانند ناپایدار در نظر گرفته بشوند

 انجام نمی   آنها را می کشنددر مقایسه با آنهایی که آنها را "زندگی حشرات شکارچی را حذف می کنند یا مستقیما 

شکل دادن .کاشت درختان به گونه اي واضح و آشکار پایدارتر است از اینکه فقط آنها را قطع کنند.دهند،ناپایدار می باشند

یک گروه محلی به عنوان یک محل اجتماع عمومی براي کار گروهی مؤثرتر ومحتمالً پایدارتر از تالش هاي افراد براي 

بلکه بیشتر یک فرایند . پایدار نه یک مدل یامجموعه ساده است که باید تحمیل شودکشاورزي.کار به تنهایی می باشد

آنچه که مهم است اطمینان یافتن از اینکه فرصت هاي موجود براي دامنه گسترده اي از بحث در سطوح . یادگیري است

ت واز لحاظ اجتماعی قابل مناسب منابع و فرایند هاي داخلی و خارجی،براي یک کشاورزي تولیدي،حساس به محیط زیس

 .( Pretty.1995.PP:11-12).قبول موجود می باشند

  تعدادي از معیارهاي پایداري  در سیستم هاي کشاورزي-جدول

  از زمین–   پایدار –گروههاي معیارها                                          معیارهاي روش ها و مهارت هاي استفاده 

_________________________________________________________________ 
 سیستم هاي  زراعی بارانی،                                          روش ها ومهارتهاي  علم زراعت

 )تغییر پذیري/ گرایشات ( با یا بدون چهارپایان                                                  محصوالت غالت 

                                                                    توازن مواد غذایی      

 )تغییر / نوع (                                                                         تنوع 

 )میزان / نوع (ستفاده از زمین                                                                         تغییر ا

                                                                         نگهداري و حفظ پوشش خاك

                                                                         تولید سرانه

 )تراکم / نوع ( بیماریها / آفات /                         علف هاي هرز                                                
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 )میزان تغییر / نوع (معیارهاي اکولوژیکی                                              فرسایش خاك 

 )ر تغیی(                                                                        ماده آلی خاك 

 )تغییر ( خاك  PH                                                                       شوري و 

 )تغییر (ماده آلی /                                                                       اسیدیته خاك 

 )تغییر (کیفیت آب /               موجودي                                                        

 )قسمت قابل توارث یا ژرم پالسم/ گونه ها (                                                                تنوع زیستی 

                                                                      تنوع چشم انداز

 )تغییر / سطح (ي                                             سودبخشی خالص مزرعه معیارهاي اقتصاد

                                                                    کار آیی نهاده ها

  خانگی                                                                   در دسترس بودن سوخت بومی و

                                                                    سیاست ها

 )فرصت ها / سطح (                                                                   در آمد خارج از مزرعه 

 )توزیع / سن (  دسترس بودن نیروي کار                                                                   در

 معیار هاي اجتماعی                                          کیفیت زندگی

 )جنسیت / سطح (                                                                سواد 

 سالمت بشري                                                                

                                                                سال مت خانواده مزرعه

                                                               پذیرش روش هاي محافظت

 )جنسیت / سیدستر/ سطوح (                                                            آموزش 

___________________________________________________________________

___ 
.1994.P:293) RUEDA.et.al( 
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: آخرین گزارش وضعیت زیست محیطی کشورهاي جهانوضعیت ایران درتحلیلی بر   

Environment Sustainable Index-ESI 2005: 

هاي آینـده    محیط زیست در کشورها و ملل گوناگون را در طی دههشاخص پایداري محیط زیست، قابلیت حفظ   این  

 متغیر آماري مهـم در فراینـد   76بندي کشورها از  براي طبقه.  ارائه شد2005این گزارش در اجالس داووس . کند بررسی می 

 132لعـه در مرتبـه    کشور تحـت مطا 146در این گزارش ایران در بین     .شده است  توسعه پایدار و بهبود زندگی مردم استفاده      

هاي غیر هدفمنـد، محـدودیت    هاي نفتی، یارانه رویه فرآورده که از عوامل اصلی این رتبه پایین مصرف بی      . قرار گرفته است  

در نتیجه ایران در گروه بد قرار . باشد هاي ناشی از بالیاي طبیعی و سابقه تخریب منابع طبیعی می سیاسی، عدم کاهش آسیب  

 .گرفته است

)1-3:صص.1384اسفند .وزارت جهاد کشاورزي(ن بر اساس در آمد سرانهوضعیت زیست محیطی کشورهاي جها -جدول    

Table: Peer Group average GDP per capita (PPP) 

Average ESI scoreGDP per capita (PPP) Quintile

55.4 $14,304 - $32,483 1 

52.1 $5,869 - $12,673 2 

49.0 $2,926 - $5,829 3 

46.7 $1,328- $2,900 4 

46.4 $483 - $1,308 5 

 

 :نگرش کُل گرا و سیستماتیک در توسعه پایدار کشاورزي

، عالقـه و بحـث   )1970از اواخـر دهـه   ( جهت گیري کل گرا و سیستمیک به تحقیق و توسعه در طول سه دهه گذشته                 

و مـشترك ،در رهیافـت نظـام    مردمـی  ت گیري ،بیشترین حالـت  در این جه. خیلی زیادي را به سوي خود جذب کرده است     

 ، آشکار گردید ، که در آن کل مزرعه و خانوار ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته مـی شـود و روابـط       (FSR)هاي زراعی   

وجـه  درونی آن به گونه اي کامل ، در تحت توجه براي  طراحی و نظارت در مداخله گري هاي توسعه کـشاورزي ، مـورد ت          

  در سـیر تکـاملی مـدل هـاي      FSRرهیافـت   .(RANAWEERA,N. et.al.  1993.    P: i)قرار گرفتـه مـی شـوند   

 و سـپس بـه مـدل    (FSRD)سیستماتیک و کل گراي تحقیق و ترویج ، نخست به مدل توسعه و تحقیـق نظـام هـاي زراعـی                 
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 On –Farm) ( مزرعـه مخاطـب محـور    و در نهایـت بـه مـدل تحقیـق در     (FSR/E)تحقیق و تـرویج نظـام هـاي زراعـی     

Client Oriented Research  /  OFCORمدل تفکّرمتعارف بـشري بـر پایـه     ).1382.فرج اهللا حسینی( تبدیل  گردید

این تفکر علیتی خطی ،که برپایه دانش ما .یک تصور مکانیکی از جهان و روابط علیت خطی براي توضیح پدیده ها می باشد     

 قوانین علمی غالب می باشد، چنین فرض می کند که سبب هاي ویژه و خاص با یکدیگر به صـورتی  از طبیعت و درك ما از 

چنـین فـرض مـی شـود کـه سـتانده یـک        . خطی براي دسـتیابی بـه نتیجـه در یـک رویـداد نهـایی مهم،کاروعمـل مـی کننـد              

گونه که ما آرزو داریم قابـل پـیش   به هرصورت،جهان واقعی،پیچیدگی بسیار دارد وآن    .رویداد،بردرون دادآن اثر نمی گذارد    

براي انجام یک برنامه ریزي خوب،با تنظـیم واقعیـت هـا ،انتخـاب یـک سیـستم پاسـخگو بـه جـاي یـک               .بینی وکنترل،نیست 

یک سیستم بوسیله یکپارچگی و کنش متقابل اجزاي آن شناخته می شود و هـر قـسمت آن بطـور     .مجموعه مستقل الزم است   

یک سیستم پویا آینده راپیش بینی نمی کنـد بلکـه وظیفـه آن توصـیف     .اید کل سیستم پذیرفته شودجداگانه کاربرد ندارد و ب    

 ل وقابل مدیریت واستفاده مـی شـوند  درست از رفتارهاي ممکن در شرایط معین است که در نتیجه راه حل هاي آن قابل قبو

(Hjorth and Bagheri. 2006.PP:77-79). ــ ــر ه ــراي  در روش ســببیت چرخــشی ،یــک متغی م ســبب و هــم اثرب

کشورهاي جهان به صورت روزافزون بـه هـم   . متغیردیگراست و به جاي روش متعارف کاهش گراي علم استفاده شده است       

دانـش  .نزدیک می شوند و متغیرهاي مهم بر اقتصادآنها غالب می شوند و جداگانه عمل کردن کشورها دیگرکارآمـد نیـست           

توسعه پایدار یک فرایند بی انتهاسـت کـه در آن   .شدن بامباحث توسعه پایدار راندارند   هاي بسته،سنتی و مکانیکی توان روبرو     

براي درك منابع و راه حل مشکالت جدید ،روش هاي تفکرخطـی بایـد جـاي    .اهداف و وسایل خاص وثابت وجود ندارند        

درتمند با مباحـث پایـداري اجـرا    خود را به روش تفکر سازمان یافته وپویا بدهند که در یک روش کل گرا،سازمان یافته و ق            

شوند، چون در هر سازمانی انسانها وجود دارند،سفارش می شود خردمنـدي معین،قـاطع و بـا پـیش بینـی محـدود در علـت و           

ما نیـاز بـه روي   .معلول از پیش تعیین شده،راهکار اساسی نباشد،در مقابل آن تغییر تکاملی،مشخص و در نظرگرفته شده باشد            

یافت تطبیقی داریم،تاازراه فرایند یادگیري،تعـدیل قـوانین خـودودر نظـر گـرفتن واقعیتها،تـصمیم هـاوفکر                آوردن به یک ره   

خودمان رادر جهت پیشرفت ورسیدن به اهداف خود بکار گیریم وهمزمان با پیـشرفت ،عملکـرد سـازمان و اهـداف خـود را            

 وســازمان داده شــده (Holistic) راتفکــر کــل گــ (Hjorth and Bagheri. 2006. P:74).بهبـود و پویــا ســازیم 

 بـراي تجزیـه و تحلیـل الگوهـا و روابـط ایجـاد شـده درحـل مـسئله مورداسـتفاده           (Systems thinking)یاتفکرسیستم هـا 
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مداخلـه گـري تمـام    .پیشرفت ها و بهبودها از بحث و مذاکره در میان گروههاي موثربه دسـت مـی آینـد           .قرارگرفته می شوند  

روش شناسی سیستم ها براي تکامل است که یک دامنه ازاستعارات سیستم ها را براي تشویق تفکر         ،آخرین  (TSI)سیستم ها 

                                             (Patterson.1993.P:4).خالق وایجاد تغییر اجتماعی مورد استفاده قرار می دهند

                                                                

 :کشاورزي پایدار و ترویج 

نظام ترویج کشاورزي به عنوان یک اطالع رسان ، نقش اساسی در ایجاد آگاهی نسبت به ضرورت کشاورزي پایدار          

چالشی که ترویج با آن برخورد می کند آن است که پیشرفت توسـعه پایـدار   .و تغییر در گرایشات زارعان در این زمینه دارد  

در همزمان اطمینان از آژانس هاي ترویجی خودشان در برخورد با قطع هاي بودجه اي می باشند را به دست    را در حالی که     

این براي نگاه به ترویج جهت توسعه پایدار در یک زمینه تقویت نهادي مهم می باشد که شامل باال بـردن و پیـشرفت          . آورد

این سازمانها شامل آژانسهاي ترویج وزارتخانـه هـاي   . شد سازمانهاي ترویج در هر دو قسمت هاي دولتی و خصوصی می با        

یک چالش .)(Crowder.1996.PP:1-6 و سازمانهاي کشاورزان می گردندNGOsکشاورزي ، سازمانهاي غیر دولتی 

شمول . آن عبارت از اجراي توسعه پایدار و دستیابی به نیازهاي غذایی یک جمعیت روبه رشد دنیا خواهد بود        21عمده قرن   

 افـزایش داد ؛ بـدون اینکـه زوال    - بویژه در مورد گیاهـان زراعـی غـذایی اصـلی    -ئله این است که چگونه محصوالت را      مس

 در سراسـر  بـه صـورتی گـسترده    اثرات محیطی زیان بار کشاورزي فـشرده   .بعدي در پایه و اساس منابع طبیعی به وجود آید         

فن آوریها و روشهاي انجـام  ) .ب،از دست رفتن تنوع زیستیخاك، آلودگی آ فرسایش  (جهان آشکار و قابل رویت هستند       

 در هنگـامی کـه موجـود هـستند مـورد       و یـا  موجود نمـی باشـند    یانـد نکآهـسته   را)منـابع طبیعـی   (مدیریتی که زوال و نـابودي     

ري بر اساس پیش بینی هاي فائو براي تقاضا و عرضه غذا،آشکار است که سرمایه گـذا .سازگاري و پذیرش قرار نمی گیرند     

 بـاال رونـده بـدون پـی     ی تحقیقات براي ایجاد فـن آوري پـر بـازده    )1:مورد نیاز می باشد     )در موارد زیر  ( ملی و بین المللی     

کرمـی و  (ترویج آنچنانکه اشاعه کامالً گسترده و استفاده مؤثر از این فن آوري ها ایجاد می شود     )2؛آمدهاي زیانبار محیطی  

 ).11-2:صص.1373.فنایی
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 :وشهامواد و ر

مـی    و کـشاورزان نخبـه اسـتان اصـفهان    )باسابقه کـار و آشـتایی در تـرویج    (جامعه تحقیق کارشناسان ترویج و تحقیق     

 ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با توجه به گروههاي مورد مطالعه ،شامل دو نوع پرسشنامه          .باشند

دو گـروه مجموعـاَ   (رویج و تحقیق سازمان جهاد کشاورزي استان اصـفهان      پرسشنامه مخصوص کارشناسان ت    )الف:می باشد 

اعتبـار  .) نفـر 122( در اسـتان اصـفهان  1381-84پرسشنامه مخصوص کشاورزان نخبـه انتخـاب شـده در سـالهاي     )؛ب) نفر 90

م هـاي مـورد   مـدل غالـب در پـارادی   .سنجی پرسشنامه ها در استان خراسان جنوبی با درصد بسیار باالیی به دست آورده شـد     

 می باشد که در آن روش غالب پژوهش،پارادیم و مدل کمـی    کمتر غالب –استفاده در این پژوهش،مدل طرح تحقیق غالب      

استفاده از ابزارهاي تحقیق با(ادیم ومدل کیفی در روش پژوهشدر روش پژوهش می باشد و روش کمتر غالب پژوهش،پار        

بـراي انجـام ایـن    .مـی باشـد  )ده و مـصاحبه،مواد دیـداري و شـنیداري   کیفی ،بویژه اسناد و مـدارك ،مـشارکت محقق،مـشاه      

 .پژوهش از سه نوع روش تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی وتحقیق اکتشافی استفاده می شود

 

 :یافته هاي پژوهش

 .آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها)ب؛توصیف داده ها)الف:نتایج این تحقیق به دو بخش تقسیم می گردند

 سال سن دارند که نشان دهنده این است که جامعه کارشناسان از میانگین سنی مناسـب  44کارشناسان زیر % 60به  نزدیک  -

 .برخوردار است

مـی  %) 8(و تـرویج %) 14(دامپـروري  %) 23(بیشترین توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب رشته تحصیلی رشته هاي زراعت        -

 . مناسب کارشناسان ترویج در استان اصفهان می باشدکه نشان دهنده وضعیت آموزش تخصصی نا. باشد

اولویت بندي نظرات کارشناسان در وضعیت کنـونی برنامـه هـاي توسـعه  کـشور در دسـتیابی بـه توسـعه             -)1 ( شماره جدول

 .پایدار کشاورزي

تعداد  متغیر
 پاسخگو

میانگین 
 رتبه اي

انحراف 
 معیار

 رتبه 

 1 586/0 68/4 66 حیط زیست ایرانبرنامه ریزي دقیق و بلند مدت در حفظ م
 2 560/0 5/4 66دید جامع نگر وحساس به ارتباطها بین ابعاد گوناگون عوامل در برنامه ریزي 
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 هاي توسعه
الزام عملی مسئوالن در ضرورت اجراي راهکارهاي الزم در دستیابی به 

 اهداف توسعه پایدار کشاورزي
66 53/3 14/1 3 

 4 836/0 25/3 64  معیارهاي کشاورزي پایدارتسلط  عملی  بر روشها و
در توسعه پایدار ..)صنعت،خدمات و(تأثیرسایربخش هاي اقتصادي کشور

 کشاورزي ایران
65 02/3 329/1 5 

 6 029/1 95/2 66  پایدار توسعهتعامل سیستم ترویج کشاورزي ایران با اهداف
عه پایدار رویکرد کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی به اهداف توس

 کشاورزي در ایران
65 91/2 331/1 7 

پیوستگی بین کشاورزان و سایر نهادهاي دست اندرکار توسعه بخش 
 کشاورزي در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزي در ایران

66 85/2 070/1 8 

عملکردشرکت هاي تعاونی دربسیج کشاورزان در دستیابی به اهداف 
 کشاورزي پایدار

65 71/2 128/1 9 

رویکرد مصرف کنندگان شهري به اهداف توسعه پایدار کشاورزي در 
 ایران 

65 62/2 246/1 10 

دید جامع نگر وحساس به ارتباطها بین ابعاد گوناگون عوامل در برنامه هاي 
 ) تحقیق،ترویج و آموزش(کنونی نظام اطالعات کشاورزي ایران

66 47/2 948/0 11 

 

دید جـامع نگـر   ((و )) برنامه ریزي دقیق و بلند مدت در حفظ محیط زیست ایران((داشتن  ) 1(  شماره بر اساس جدول  

از مهم ترین اولویت بندي هـاي کارشناسـان در   )) وحساس به ارتباطها بین ابعاد گوناگون عوامل در برنامه ریزي هاي توسعه     

 .اورزي می باشدوضعیت کنونی برنامه هاي توسعه  کشور در دستیابی به توسعه پایدار کش

اولویت بندي نظرات کارشناسان در میزان تأکید و کاربرد کنونی سیاست هاي الزم در دستیابی به توسعه     -)2(شماره  جدول  

 .پایدار کشاورزي در ایران

تعداد  متغیر
 پاسخگو

میانگین 
 رتبه اي

انحراف 
 معیار

 رتبه 

 1 070/1 53/3 66 تقویت، ترویج و پیشرفت مشارکت روستایی
 2 041/1 52/3 66 حمایت براي تعلیم کشاورزان با روشهاي تجربی و جدید

 3 996/0 50/3 66 تشویق ایجاد و سازماندهی گروههاي محلی
 4 226/1 48/3 65 ارائه مشوق هاي  متنوع مالی و معنوي براي اشتغال جوانان در مزرعه

 5 225/1 45/3 66 رزانحمایت سیستم هاي اطالعات در پیوند تحقیق ، ترویج  و  کشاو
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 6 110/1 42/3 66 اولویت بندي وهدایت تحقیقات به کشاورزي پایدار
دادن شکل تازه اي به موسسات آموزش و تعلیم در راستاي دستیابی به 

 اهداف توسعه پایدار

 

65 40/3 196/1 7 

مدیریت تلفیقی آفات،مبارزه بیولوژیکی ( IPMایجادیک استراتژي ملی براي
 ...)ی با آفات،کاهش شدید و حذف مصرف سموم شیمیایی در سطح مزرعه وومکانیک

66 38/3 237/1 8 

 9 211/1 36/3 66 اعالم  سیاست و استراتژي ملی براي کشاورزي پایدار
 10 236/1 36/3 66 ایجاد استانداردها و قوانین کنترلی مناسب براي آفت کش ها

عموم مردم در زمینه مزیت هاي کشاورزي ارائه اطالعات بهتر براي مصرف کنندگان و
 پایدار

66 33/3 317/1 11 

 12 2/1 32/3 65 تشویق پذیرش روش ها و فرایند هاي مشارکتی بصورت رسمی
 13 1/1 29/3 65  و دولت– (NGOs)تقویت و ترویج مشارکت بیشتر سازمان هاي غیردولتی  

براي حفاظت از چشم ) یگروهها و سازمان هاي مردم(تعیین مسئولیت هاي محلی
 اندازهاي محیطی

66 29/3 2/1 14 

تقدم فرایند یادگیري به نقشه هاي از پیش آماده شده در (تفکر مجدد درفرهنگ پروژه 
 )پروژه ها 

63 27/3 096/1 15 

 16 104/1 25/3 65 ایجاد و ارتقاء مبادالت  بین کشاورز و کشاورز
کشاورزان به کاربردروش هاي حفاظت مشروط کردن پرداخت یارانه هاي حمایتی 

 کننده ازمنابع محیطی
66 24/3 266/1 17 

بویژه درمیان (توسعه توانایی هادر برنامه ریزي براي حل اختالف ها ومیانجی گري
 )نهادهاي دخیل در پایداري

64 22/3 105/1 18 

 19 140/1 20/3 66 ر دولتیتشویق  پذیرش حسابرسی منابع طبیعی بوسیله سازمان هاي گوناگون دولتی و غی
 20 180/1 20/3 66 کشاورزان) دانش بومی(دادن ارزش مناسب به سرمایه هاي مادي  و معنوي 

 21 162/1 14/3 63  با افزایش تعداد و وسعت آنها(NGOs)تقویت توانمندیهاي سازمان هاي غیردولتی  
 22 483/1 12/3 66 گذاشتن مجازات هاي مناسب براي آلوده کنندگان محیطی

 23 122/1 94/2 66 دادن اجازه به گروههاي فعال محیطی براي دسترسی  به اعتبارات
 24 976/0 88/2 65 یارانه ها و  بخشش هاي مستقیم براي تکنولوژي هاي پایدار

 25 037/1 70/2 66 دادن یارانه هاي بالعوض و مستقیم به کشاورزان
 

حمایت بـراي تعلـیم کـشاورزان بـا     ((و )) ترویج و پیشرفت مشارکت روستایی    تقویت،  ((،  )2 ( شماره بر اساس جدول  

از مهمتـرین اولویـت هـاي کارشناسـان در     )) تشویق ایجاد و سـازماندهی گروههـاي محلـی    ((و  )) روشهاي تجربی و جدید   
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هـر چنـد بـاقی    . شـند میزان تأکید و کاربرد کنونی سیاست هاي الزم در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ایـران مـی با    

 .سیاست هاي الزم را نیز با اولویت باال برگزیده اند

 در اولویت بندي نظرات کارشناسان در میزان استفاده از روش هاي کشاورزي پایدار در نظامهاي بهره برداري  موجود در         -

داراي )) لیـدي کـشاورزي  تعاونی هـاي تو ((و  ))  زراعی –شرکت هاي سهامی    ((و  )) تولید تجاري بخش خصوصی   (( ،ایران

تولیـد  ((بیشترین میزان استفاده از روش هاي کـشاورزي پایـدار در نظامهـاي بهـره بـرداري  موجـود در  ایـران مـی باشـند و              

داراي کمتـرین میـزان اسـتفاده از روش هـاي     )) نظام بهره برداري دهقـانی و خـرده مـالکی    ((و  ...))) دوجاکاري و   (عشایري

 .هاي بهره برداري  موجود در  ایران می باشندکشاورزي پایدار در نظام

دسـتیابی بـه رشـد     (( در اولویت بندي نظـرات کارشناسـان درچگـونگی و وضـعیت کـاربرد کـشاورزي پایـدار در ایـران،             -

در بـاالترین وضـعیت کـاربرد در سیـستم     ))در سیاست ها و اقـدامات کنـونی وزارت جهادکـشاورزي       )به هر قیمت  (اقتصادي

رعایـت  ((همـین طـور   )). دقیقاََ بـر عکـس جهـت الزم در حرکـت بـه سـوي کـشاورزي پایـدار        ((ن می باشد  کشاورزي  ایرا  

داراي کمتـرین  ))) وضـعیت کنـونی  (معیارهاي کشاورزي پایدار در افـزایش درآمـد تولیدکننـدگان محـصوالت کـشاورزي       

 جهـت الزم در حرکـت بـه سـوي     دقیقـاََ بـر عکـس   (( کاربرد و موقعیت در سیستم کشاورزي  ایران مـی باشـد کـه بـاز هـم               

 .می باشد )) کشاورزي پایدار

ویژگیهاي غلط و نادرست ((و )) هنجارهاي غلط ونادرست درنظام اجتماعی((  بر اساس اولویت بندي نظرات کارشناسان،     -

سـعه پایـدار   داراي سهم عمده اي در عـدم دسـتیابی بـه تو   )  نمره ممکن5از (هر دو با میانگین بسیار باال       )) شخصیتی و فردي  

 .کشاورزي در ایران می باشند

آمادگی ،نظام اطالعات کشاورزي ایران در شرایط ((و )) نیاز به اجراي روش هاي جدید مدیریت در نظام ترویج ایران    ((  -

مهم ترین اولویت بندي کارشناسان در همـسویی نظـام   )) (WTO) جهانی شدن اقتصاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی

 . اطالعات کشاورزي ایران با تغییرات جهانی می باشندترویج و
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اولویت بندي نظرات کارشناسان در میزان تأکیـد بـر مولفـه هـاي الزم در دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار              -)3( شماره   جدول

 .کشاورزي در سیستم کشاورزي ایران

تعداد  متغیر
 پاسخگو

میانگین 
 رتبه اي

انحراف 
 معیار

 رتبه

براي افزایش بهره ...)بارانی،قطره اي و ( روشهاي آبیاري تحت فشارتوسعه و ترویج
 وري منابع محدود آب

66 95/3 902/0 1 

 2 036/1 82/3 66 استفاده از تجارب و خدمات سازمانها و مؤسسات بین المللی 
توجه به نیازهاي متنوع اطالعاتی روستائیان در برنامه هاي 

 ...)رفه اي،خانه وح-حقوقی،بهداشت،اشتغال،فنی(ترویج
66 80/3 126/1 3 

با استفاده از فن ... آموزش روشهاي بازاریابی،کارآفرینی،توانمندسازي،مشارکت و
 (ICTs)آوریهاي اطالعات و ارتباطات

66 79/3 130/1 4 

 محقق در تولید و نشر اطالعات و دانش -حرکت به سوي روش هاي کشاورز
 کشاورزي در نظام اطالعات کشاورزي

66 74/3 012/1 5 

به جاي انتقال (گذاشتن نقش وسیعتر براي ترویج در توسعه یکپارچه و پایدار روستائی
 )تکنولوژي صِرف

66 71/3 907/0 6 

توجه به ویژگیهاوخصوصیات یادگیري بزرگساالن روستائی، براي افزایش کارایی 
 آموزشهاي ترویجی

65 69/3 999/0 7 

براي ) به جاي ضد ارزش هاي کنونی(وستاییترویج وگسترش ارزش هاي زندگی ر
 گسترش کار و اقامت در روستاها

65 69/3 131/1 8 

توسعه وگسترش تکنولوژي هاي کاربر،بومی،ارزان،نامتمرکز و حفاظت کننده محیطی 
 در مناطق روستایی

65 69/3 145/1 9 

ل یا تأکید بر جنبه هاي یادگیري و فرهنگی کشاورزي پایدار به جاي تحمیل مد
 مجموعه اي از روشها به کشاورزان

64 67/3 977/0 10 

 11 064/1 62/3 66 بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک
 12 026/1 55/3 66 دموکراتیزه شدن و مشارکت کشاورزان در سیاستها

توسعه وگسترش برنامه هاي ترویجی براي زنان روستایی درحیطه هاو سنین متنوع تر و با 
 کارایی بیشتر

66 55/3 055/1 13 

اعمال و اجراي سیاست هاي عدم تمرکز و تمرکز زدائی در سطوح مختلف دولت و 
 نظام اجرائی

66 47/3 980/0 14 

 15 139/1 45/3 66 تجاري و صنعتی شدن کشاورزي
 16 118/1 43/3 65 جهانی شدن اقتصاد و آزادسازي بازار
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 17 076/1 28/3 64 خصوصی سازي ترویج
اسـتفاده از تجـارب و خـدمات    ((و )) توسـعه و تـرویج روشـهاي آبیـاري تحـت فـشار           (( ،)3 ( شـماره  لبر اساس جدو  

مهمتـرین اولویـت   )) توجه به نیازهاي متنوع اطالعاتی روستائیان در برنامه هاي تـرویج ((و  )) سازمانها و مؤسسات بین المللی    

هـر چنـد   . کشاورزي در سیستم کشاورزي ایران می باشـند بندي کارشناسان در مولفه هاي الزم در دستیابی به توسعه پایدار          

 .باقی مولفه هاي الزم را نیز با اولویت بسیار باال برگزیده اند

 23 و میانگین سابقه کارکشاورزان نخبه در استان اصفهان ، سال می باشد 47 میانگین سن کشاورزان نخبه در استان اصفهان ،        -

کـه جامعـه کـشاورزان نخبـه از میـانگین سـن و سـابقه کـار بـاالیی برخـوردار مـی            سال می باشد  که نشان دهنـده ایـن اسـت          

برتري تجربه بر علم در این حیطه و عدم تزریق و موفقیت نسل جـوان و تحـصیلکرده دانـشگاهی در کـشاورزي اسـتان                (باشند

 ).اصفهان

تـأثیر سـطح    ه نـشان دهنـده  کـشاورزان نخبـه نزدیـک بـه دیـپلم مـی باشـد کـ        ) سـالهاي تحـصیالت   ( میانگین سطح آمـوزش    -

 .بر موفقیت کاري  کشاورزان نخبه می باشد) سالهاي تحصیالت(آموزش

 .بیشترین توزیع فراوانی در مشاغل اصلی و جانبی کشاورزان نخبه  را دارا می باشد)) کشاورزي(( شغل -

نـده تـأثیر خریـد تـضمینی     محصول زراعی اصلی کشاورزان نخبه را تشکیل می دهـد کـه نـشان ده         % 50،))گندم(( محصول   -

 .توسط دولت بر گسترش کاشت آن در استان می باشد)) گندم((محصول 

 . است میلیون تومان درسال5کشاورزان نخبه درآمد ساالنه اشان ازمحصول زراعی اصلی،کمتر از51% -

 هیبرید و اصالح شـده مـی   مصرفی کشاورزان نخبه در  محصوالت زراعی اصلی اشان،از نوع        ... نوع بذر،نشاء،نهال و     % 52 -

 .باشد که اغلب توسط مراکز خدمات کشاورزي و ایستگاههاي تحقیقات کشاورزي استان تأمین می گردند

نوع مالکیت زمین کشاورزان نخبه  در محصوالت زراعی اصلی اشان،به صورت تملک زمین زراعی توسـط آنهـا مـی         % 82-

 .باشد

 . هکتار می باشد8ل اصلی اشان کمتر از محصو)هکتار(کشاورزان نخبه، مساحت % 56-

 . تن در هکتار می باشند6محصول اصلی کمتر از ) هکتار/ تُن (کشاورزان نخبه  داراي میزان تولید% 48 -
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کشاورزان نخبه را تـشکیل مـی   )  رتبه دوم(محصوالت زراعی فرعی %  50،  ))سیب زمینی ((و  )) برنج(( ،))جو(( ،))گندم (( -

 .دهند

کـشاورزان نخبـه را     )  رتبـه سـوم   (محصوالت زراعی فرعی    %  90))عدس((و  )) یونجه((و  )) گلرنگ(( ،))کلزا(( ،))گندم(( -

)  رتبـه سـوم  (بیشترین فراوانی را در بین محصوالت زراعـی فرعـی   )) عدس((و )) گلرنگ(( که در این میان . تشکیل می دهند  

 .کشاورزان نخبه را تشکیل می دهند

میـزان تـسلط   رات کشاورزان نخبه در میزان تسلط بر روش هاي الزم در دستیابی به کشاورزي پایـدار        در اولویت بندي نظ    -

انتخاب واریته هاوگونه هاي زراعی ودامی مناسب و سازگار با خاك مزرعه و اقلـیم آب و  (( کشاورزان نخبه بر روش هاي     

در حـداکثر مـی باشـد و میـزان تـسلط      )) د دامها در مزرعـه استفاده مؤثر از کو((و  )) هوایی ومقاوم درمقابل آفات و بیماریها     

ترجیح غـذاي  ((و )) رعایت تراکم پایین اسکان و چراي دامها و چهارپایان در مراتع ضعیف(( کشاورزان نخبه بر روش هاي  

 .در حداقل می باشد)) کنستانتره براي دام ها به جاي چراي آنها در مراتع کم توان

 کشاورزان نخبـه در میـزان کـارآیی کنـونی اقـدامات انجـام گرفتـه در دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار              در اولویت بندي نظرات    -

آگـاهی و رویکــرد  ((و )) کـارایی اقـدامات تـرویج در بهبــود درآمـد ومعیـشت خانوارهـاي روسـتایی        ((کـشاورزي در ایـران  

ثر میزان کارآیی کنونی اقـدامات دسـتیابی   در حداک)) کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی به اهداف توسعه پایدار کشاورزي    

ــد و        ــران قــرار دارن ــدار کــشاورزي در ای ــه توســعه پای ــده هــاي  اقتــصادي،        ((ب ــتگی میــان پدی ــه تعامــل و پیوس توجــه ب

ایجاد زمینه هاي فرهنگـی و یـادگیري    ((و  )) در برنامه هاي ترویج و توسعه کشاورزي و روستایی        ...اجتماعی،طبیعی،سیاسی و 

در حـداقل میـزان کـارآیی کنـونی     )) ایـران ...) تلویزیون،رادیو،مطبوعـات و ( کشاورزي در رسانه هاي همگـانی    توسعه پایدار 

 .اقدامات دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ایران قرار دارند

ویه سوخت مصرف بی ر((و )) سابقه تخریب منابع طبیعی و...)سیل ،زلزله (طبیعیي هاي ناشی از بالیا  عدم کاهش آسیب  (( -

در حداکثر اولویت بندي نظرات کشاورزان نخبه در وضعیت )) ت هاي نادرست کشاوري دولت    سیاس((و  ..))نفت(هاي فسیلی 

  .می باشند) بویژه در بخش کشاورزي(کنونی کشور از نظر شاخص هاي عمده عدم پایداري محیط زیست

انـواع تـشویق   ((و )) ر زمینـه توسـعه پایـدار کـشاورزي    برگزاري کنفرانس ها، همایش ها و گردهمـایی هـاي گونـاگون د     (( -

در حـداکثر اولویـت بنـدي    )) به کشاورزانی که کشاورزي پایدار دارنـد   ..)مادي ،غیر مادي،محسوس، نامحسوس،سوبسیدو   (ها
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نظرات کشاورزان نخبه در کارایی کنونی استفاده از روش هاي آموزشی در دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایدارکـشاورزي در           

 .کشور می باشند

و )) ایجاد ،توسعه و حمایت از گروههاي محلی و ناحیه اي کشاورزان در گـسترش و رواج روشـهاي کـشاورزي پایـدار              (( -

)) تدارك مزارع نمایشی،روش هاي آموزشی طریقه اي و نتیجه اي و بازدیدهاي گروهی کـشاورزان در کـشاورزي پایـدار          ((

ان نخبه در وضعیت ایده آل آینـده اسـتفاده از روش هـاي آموزشـی در دسـتیابی بـه       در حداکثر اولویت بندي نظرات کشاورز    

 .اهداف توسعه پایدارکشاورزي در کشور می باشند

در حداکثر اولویت بنـدي نظـرات کـشاورزان نخبـه در       )) شرکت تعاونی روستائی  ((و  )) مرکز ترویج و خدمات روستائی     ((-

 .ر کشاورزي پایدار می باشندراهکارهاي  جلب مشارکت تولید کنندگان د

ســرمایه گــذاري در امــور ((و )) ایجــاد شــرایط بــراي تــسهیل انتقــال ســرمایه و سودبخــشی تولیــد در بخــش کــشاورزي   ((-

توسعه و ((و )) توسعه و تقویت واحدهاي تعاونی تولید و تعاونی مالی در روستاها        ((و  )) روستاها...) جاده،آب،برق و (زیربنائی

در حداکثر اولویت بندي نظـرات کـشاورزان   )) در روستاها...) بهداشت،آموزش،تأمین اجتماعی و (ماعی  تقویت خدمات اجت  

هـر چنـد سـایر    . نخبه در معیارهاوشرایط الزم درترغیب وتشویق کشاورزان درپذیرش روشهاي کشاورزي پایـدار مـی باشـند               

 .تخاب گردیدندمعیارهاوشرایط الزم نیز با اولویت باالیی از سوي کشاورزان نخبه ان

وضعیت ایـده آل در آینـده اسـتفاده از باورهـا و اعتقـادات اسـالمی و ایرانـی در         (( در اولویت بندي نظرات کشاورزان نخبه   -

ــست  ــیط زی ــت از مح ــد      ((و )) حفاظ ــزایش درآم ــدار در اف ــشاورزي پای ــاي ک ــت معیاره ــده رعای ــده آل در آین ــعیت ای وض

ن باالیی در تشویق کشاورزان درپذیرش روشهاي کشاورزي پایـدار نقـش زیـادي        هر دو با میانگی   )) تولیدکنندگان کشاورزي 

  .خواهند داشت
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 در نظـرات کـشاورزان نخبـه میـزان     _ نامگذاري عامل هاي استخراج شده و درصد واریانس عوامـل    -)5(جدول شماره   

 سلط بر روش هاي الزم در دستیابی به کشاورزي پایدارت

 

 

 

 

 

 

 

 مولفـه هـاي الزم در دسـتیابی بـه     _نامگذاري عامل هاي استخراج شده و درصد واریانس عوامل در  -)4(جدول شماره 

 .توسعه پایدار کشاورزي در سیستم کشاورزي ایران

درصد  نام گذاري عامل
 واریانس

عامل 
1 

 673/33 گسترش حیطه فعالیتهاي ترویج

عامل 
2 

 353/9 توجه به مباحث جدید در اقتصاد و تکنولوژِ ي جهان در فعالیتهاي سیستم ترویج

عامل 
3 

راي سیاست هاي تمرکز زدائی در سطوح مختلف نظام اطالعات کشاورزي در سطوح مختلف اعمال و اج
 ملی و  بین المللی

261/8 

 344/7 داشتن دید جامع نگر در  توسعه پایدار کشاورزي ایران 4عامل
عامل 

5 
 برنامه ریزي دقیق و بلند مدت در حفظ محیط زیست ایران

 
140/5 

عامل 
6 

 853/4  پایدار توسعهاورزي ایران با اهدافتعامل سیستم ترویج کش

عامل 
7 

 الزام عملی مسئوالن در ضرورت اجراي راهکارهاي الزم در دستیابی به اهداف
 توسعه پایدار کشاورزي

984/3 

 درصد واریانس نام گذاري عامل

 580/29 اصول به زراعی 1عامل 

 IPM 717/17مدیریت جامع بیماریها و آفات  2عامل 

 172/11 مدیریت پایدار دام و مرتع 3عامل 

 147/9 اولویت مصرف منابع تولیدي در مزرعه و ریز مغذي ها  4عامل
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 تأکید و کاربرد کنونی سیاست - نامگذاري عامل هاي استخراج شده و درصد واریانس عوامل در -)6 ( شمارهجدول

 الزم در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ایرانهاي 

 

 

 

 

 

 

 :نتایج،بحث و پیشنهادات

رئیس جمهور اسبق آمریکا،اگر رفتن انسان به ماه و پا گذاشتن روي ماه معجـزه بـشر باشـد،این معجـزه          به قول کندي    

تفکـر  .((مرهون تفکر نظام مند است،چرا که ناسا دقیقاَ بر اساس کاربرد تفکر نظام مند و سیستمی ایـن حرکـت را انجـام داد           

 پویایی جهان بر مبنـاي تمامیـت گرایـی و تأکیـد بـر روابـط و       نظام مند،رهیافتی براي نگریستن و مفهوم دهی به پیچیدگیها و 

بـدین جهـت اجـزاي    )).تعامل اجزاء با عنایت به مقوله کنترل،ساختار  سلسله مراتب و فرایندهاي ارتباطی بین پدیـده هاسـت         

وزارت جهـاد  (کشاورزي باید به صورت یـک مجموعـه دیـده شـود تـا بتـوان تحـوالت آن را بـه شـکل مـوزون پـیش بـرد                    

بر مبناي تفکر سیـستمی،براي تعیـین اهـداف یـک سیـستم،ابتدا یـک ابـر سیـستم بـراي آن              ).10-11:صص.1384.کشاورزي

تعریف و سپس نحوه تغییر و تحول در ابر سیستم و در نهایت نقش سیستم مورد نظر در این سیستم تعیین و اهداف آن از دل         

در اینجـا ابـر سیـستم،توسعه و سیـستم،بخش     ).162:ص.1384).ب(وزارت جهـاد کـشاورزي  (این نقـش اسـتخراج مـی شـود      

در این راستا و با توجه به اهـداف و  .کشاورزي و زیرسیستم،نظام ترویج و آموزش کشاورزي ایران در نظر گرفته شده است          

 درصد واریانس گذاري نام عامل 

 460/61 مشارکت اجتماعی در کشاورزي پایدار 1عامل 

 763/7 تحقیقات براي کشاورزي پایدار  2عامل 

 284/4 یارانه ها براي کشاورزي پایدار 3عامل 
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طراحی الگـوي کـارآي تـرویج بـراي دسـتیابی بـه توسـعه        ((نتایج پژوهش رساله دکتراي محقق،پیشنهادات ذیل در راستاي       

 :ارائه گردیده می شوند)) دار کشاورزي در ایرانپای

توسط نهادهاي دولتی ،صورت می پذیرفت که به معنـاي تکیـه بـه دولـت بـراي        )) توسعه کشاورزي (( از دید گاه سنتی      -1

با مشارکت مردم و مدیریت دولت انجام )) توسعه کشاورزي((در حالی که در تفکر جدید،  . تحقق براي تحقق توسعه است    

 .می شود

 .  نمی باشدB و رسیدن به نقطه  Aباید پذیرفت که ما در یک دوران گذر هستیم و هدف حرکت از نقطه-2

دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار      هر روستا و هـر منطقه،شـرایط خـاص خـودش را دارد و نمـی تـوان اُلگـوي واحـدي بـراي                    -3

 .کشاورزي در همه این مناطق،در نظر گرفت

جامعـه کـشاورزي نیازمنـد    .حفظ محیط زیست  توجه شده و تعادل محیط زیست به هم زده نـشود  در تمام موارد باید به     -4

بنابراین باید بتوانیم کارایی و بهره وري را در جامعه کشاورزي امـان افـزایش       .یک فضاي سالم،جامعه پایا و روابط پایاست      

 .بدهیم

 ملـی در بخـش اقتـصادي همخـوانی داشـته و بـا       الزم است محیطهاي اقتصادي و اجتمـاعی در سـطح ملـی بـا تعـامالت         -5 

 .صنعت،خدمات،تجارت و تحوالتی که در ایران انجام می شود،تناسب داشته باشد

 نباید به طور مطلق خود را به نظام جهانی بسپاریم و به عنوان مهره اي منفعل از آن اطاعت کنیم،بلکه باید با نظام جهـانی     -6

 .اید عادالنه و ماندگار باشدتعامل داشته باشیم و این تعامل ب

تنها یک قالب اجتماعی خاص و یکسان همچون؛تعاونی تولید و شرکتهاي سهامی زراعی را نمی توان براي هر نقطـه از              -7

 .این سرزمین در نظر گرفت،زیرا هر منطقه مزیتها و شرایط اجتماعی خاص خود را دارد

ر کیفی در نظر گرفت،چون ما به دنبال بزرگتـر شـدن واحـدها از نظـر     توسعه و رشد واحدهاي بهره برداري را باید از نظ      -8

همانگونه که در سیستم کشاورزي ژاپـن مـشاهده    .(کمی نیستیم،بلکه هدف ارتقاي سطح بهینه واحدهاي بهره برداري است         

لهـسایی  .شـند می گردد که اغلب واحدهاي بهره برداري هنوز کوچک و متوسط هستند ولی  داراي بهره وري باالیی می با        

 ).1384.زاده 
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ایـن  . سیستم ترویج می بایست شناسایی،انتقال و توسـعه تکنولـوژي هـاي پایـدار را در سـرلوحه امـور خـود قـرار بدهـد               -9

کوچـک، نـامتمرکز، صـرفه جـو، منبـع محلـی و قابـل        :داشته باشـد   ذیل را    تکنولوژي روستایی می تواند مختصات عمومی     

 این تکنولوژي کار با معنی ایجاد می کند، هدفش  . ناسب بوده زیرا اثرات مخرّب ندارد     چنین تکنولوژي اي م   . تجدید باشد 

اولیه مردم است، باعث خودکفایی جامعه می شود و به لحاظ اکولوژیکی یک محیط قابـل تحمـل   یر طرف کردن نیازهاي     

 دي مـاه  9 و 10.کـشاورزي وزارت جهـاد   ()80-110:صـص . 1379. زاده لهـسایی (ت باالي زندگی ایجاد مـی نمایـد       با کیفّ 

  .)94-95:صص.1382

 سیستم ترویج می بایست به تمام سیاست هاي آزمون شده و مورد تأیید مجامع جهانی در این زمینه را در سرلوحه امـر        -10

 :این سیاست ها،به ترتیب اهمیت یافت شده در این پژوهش در شرایط کشور ایران، عبارتند از .خود قرار بدهد 

 یت، ترویج و پیشرفت مشارکت روستایی ،حمایت براي تعلیم کشاورزان با روشهاي تجربی و جدیدتقو -     

 تشویق ایجاد و سازماندهی گروههاي محلی -

 ارائه مشوق هاي  متنوع مالی و معنوي براي اشتغال جوانان در مزرعه -

 حمایت سیستم هاي اطالعات در پیوند تحقیق ، ترویج  و  کشاورزان -

 وهدایت تحقیقات به کشاورزي پایداراولویت بندي  -

 دادن شکل تازه اي به موسسات آموزش و تعلیم در راستاي دستیابی به اهداف توسعه پایدار -

مدیریت تلفیقی آفات،مبارزه بیولوژیکی ومکانیکی با آفات،کاهش شـدید  ( IPMایجادیک استراتژي ملی براي -

 ...)و حذف مصرف سموم شیمیایی در سطح مزرعه و

  سیاست و استراتژي ملی براي کشاورزي پایداراعالم  -

 ایجاد استانداردها و قوانین کنترلی مناسب براي آفت کش ها -

 ارائه اطالعات بهتر براي مصرف کنندگان وعموم مردم در زمینه مزیت هاي کشاورزي پایدار -

 تشویق پذیرش روش ها و فرایند هاي مشارکتی بصورت رسمی -

  و دولت– (NGOs) سازمان هاي غیردولتی  تقویت و ترویج مشارکت بیشتر -

 براي حفاظت از چشم اندازهاي محیطی) گروهها و سازمان هاي مردمی(تعیین مسئولیت هاي محلی -
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 )تقدم فرایند یادگیري به نقشه هاي از پیش آماده شده در پروژه ها (تفکر مجدد درفرهنگ پروژه  -

 ایجاد و ارتقاء مبادالت  بین کشاورز و کشاورز -

 وط کردن پرداخت یارانه هاي حمایتی کشاورزان به کاربردروش هاي حفاظت کننده ازمنابع محیطیمشر -

 )بویژه درمیان نهادهاي دخیل در پایداري(توسعه توانایی هادر برنامه ریزي براي حل اختالف ها ومیانجی گري -

 ولتیتشویق  پذیرش حسابرسی منابع طبیعی بوسیله سازمان هاي گوناگون دولتی و غیر د -

 کشاورزان) دانش بومی(دادن ارزش مناسب به سرمایه هاي مادي  و معنوي  -

  با افزایش تعداد و وسعت آنها(NGOs)تقویت توانمندیهاي سازمان هاي غیردولتی   -

 گذاشتن مجازات هاي مناسب براي آلوده کنندگان محیطی -

 دادن اجازه به گروههاي فعال محیطی براي دسترسی  به اعتبارات -

 ه ها و  بخشش هاي مستقیم براي تکنولوژي هاي پایداریاران -

 دادن یارانه هاي بالعوض و مستقیم به کشاورزان -

 :سیستم ترویج در راستاي دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ایران می بایست -11

نی هـاي تولیـدي   تعـاو ((و ))  زراعـی –شرکت هاي سـهامی   ((و  )) تولید تجاري بخش خصوصی   ((  نظامهاي بهره برداري     -

که  داراي بیشترین میزان استفاده از روش هاي کشاورزي پایدار در نظامهاي بهـره بـرداري  موجـود در  ایـران              )) کشاورزي

و ...))) دوجاکـاري و  (تولیـد عـشایري  (( نظامهـاي بهـره بـرداري    می باشند را تقویت و توسعه بدهد و در ادغام و جایگزینی      

که داراي کمترین میزان استفاده از روش هـاي کـشاورزي پایـدار در نظامهـاي     )) و خرده مالکینظام بهره برداري دهقانی   ((

 .بهره برداري موجود در ایران می باشنددر نظامهاي فوق بکوشد

را بـا ابزارهـاي   ))  در سیاسـت هـا و اقـدامات کنـونی وزارت جهادکـشاورزي         ) به هر قیمـت   (دستیابی به رشد اقتصادي      (( -

حرکت در جهت توسعه یکپارچه و پایـدار بخـش کـشاورزي و     (( و قانونگذاري که در اختیار دارد به سمت        سیاسی،مردمی

 .درسیاست ها و اقدامات آتی وزارت جهادکشاورزي تغییر بدهد)) روستاها

ارهـاي  افزایش درآمد تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي از طریق رعایت معی (( با ایجاد قوانین و شرایط الزم، موجبات         -

ایجاد مکانیسم هایی در شناسنامه دار کردن محـصوالت کـشاورزي    ((این کار با  .را در کشور فراهم آورد    ))کشاورزي پایدار 
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 سیاست هاي آزمون شده و مورد تأیید مجامع جهانی در راسـتاي دسـتیابی بـه    و اجراي  )) اُرگانیک در هنگام عرضه به بازار     

 ).1384اسفند .وزارت جهاد کشاورزي(توسعه پایدار کشاورزي به دست می آید 

    فقـر و تخریـب    بین اي  و ریشه  ارتباط اساسی  و از آنجا که  است  داشته  فزاینده  روندي    فقر در ایران        گذشته   دردو دهه    چون -

  پایدار،سیاست  توسعه  به  دستیابی نماید،بایدبراي  می  پایدار را غیر ممکن  توسعه   به   رسیدن  وجود دارد و در نهایت       زیست  محیط

   جزء اهـداف اساسـی   فقرزدایی  داردومسئله  بر معیارهاي توسعه پایدار تري  عمیق  نگرش که  سیاستی   به   جهاد کشاورزي   وزارت

 . گردد  تبدیل  است آن

   چـه  اجتمـاعی   عـدالت   با در نظـر گـرفتن    و اجتماعی  اکولوژیکی  پایداري  گوناگون ها و سطوح  شکل  براي  گردد که کشف  -

   پایـدار در تمـام    کـشاورزي   یـک  هـاي  هـا و تکنیـک    در مـورد روش   تحقیقـات  انجـام .  مورد نیازاست    از منابع    وسطحی  انگاره

  حفـظ   بـه   داده وهمزمان  تولید را افزایش  که کشاورزي  مناسب هاي  قرارگیرد و روش کشاورزي بایدمورد توجه  علوم  هاي  زمینه

   زارعـان  هـا بـه    یافتـه  ارائـه   بـراي   مناسـب   ترویجـی   نظـام  سپس. قرارگیرد  و بررسی  کند مورد پژوهش  کمک  هم  یست ز  محیط

 .واجرا شود ریزي طرح

   و عامه ، زارعان گذاران ، سیاست ریزان ، برنامه متخصصین( سطوح  درتمام  زیست  محیط  پایداروحفظ   توسعه   در زمینۀ   آموزش-

 .  است  جدي هاي ها وجنبش ندحرکتنیازم) مردم

  وري  بهـره   وافـزایش  اراضـی   یکپـارچگی   بـراي   وروسـتایی  کشاورزي...   تولید و  و گسترش انواع تعاونیهاي      تأکید برتقویت  -

 ... متعدد و  دالیل  بنا به  درایران  دهقانی  مزارع  مجدد اندازه ازکاهش تولید وجلوگیري

 کـه بـر اسـاس اربـاب     (TQM)همانندمـدیریت کیفیـت فراگیـر    (ریت در نظام ترویج ایـران  اجراي روش هاي جدید مدی  -

 )مداري،مشارکت همه جانبه و سعی در بهبود دائم فرایندهاست-رجوع

  آمادگی نظام ترویج و اطالعات کشاورزي ایران در شرایط جهانی شـدن اقتـصاد و پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهـانی       -

(WTO))بین المللیاز سطوح مزرعه تا ( 

  افزایش تخصیص بودجه و افزایش تعداد کارکنان ترویج در سطوح مختلف -

 ..)آموزشهاي رسمی،غیر رسمی و( ارتقاء سطح آموزش و تخصص کارکنان ترویج در سطوح مختلف با روشهاي متنوع-

  ایجاد تحول در شیوه ها، روش ها و تشکیالت مناسب و کار آمد ترویجی-
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 هاي ترویجی به منظور بکارگیري و مدیریت متناسب امکانات و بازسازي و تجهیز آنهاسازماندهی فضا -

 تحول در نیروي انسانی به منظور بازسازي آموزشی و جایگزینی نیروهاي شاغل در سطوح مختلف سازمان ترویج -

 یجاي ترویساماندهی رسانه هاي ترویجی به منظور بازنگري در تناسب رسانه ها با مخاطبان و پیام ه -

استقرارشبکه نظام اطالعات و دانش کشاورزي به منظور برخورداري از منابع فن آوري اطالعـات و فراگیـر نمـودن آن در          -

 بخش کشاورزي

 ایجاد تحوالت اساسی در برنامه هاي درسی و آموزشی نظام آموزش عالی ترویج کشاورزي در سطوح مختلف و مطابق با  -

همانند افزایش دروس عملی و کاربردي و پـذیرش  ( تغییر در روند پذیرش دانشجو     و  ایران و جهان   نیازهاي و تغییرات جامعه   

تعداد دانشجویان هر رشته متناسب با بازار کار، بازنگري در سر فصل و محتواي دروس تخصصی دوره کارشناسی، تاکید بر          

ن دروس فنـی بیـشتري   ندارگیري علم رایانه، گنجاتبحر و تسلط دانشجویان در استفاده از یک زبان خارجی و تسلط در به ک          

در یکی از جنبه هاي فنی کشاورزي در برنامه رشته ترویج در سطح کارشناسی، اجراي برنامه اي خاص بـراي اسـتمرار بلنـد         

مدت تماس هر یک از دانشجویان با تعدادي از خانوارهاي روستایی کـشاورز و مـشارکت در انجـام کارهـاي کـشاورزي و               

…(  

 تغییر در ساختار و عملکرد سازمانهاي دست اندرکار امور کشاورزي -

توجه به توسعه پایدار، توجه به رویکـرد سیـستمی   ( ایجاد تحول بنیادي در مفاهیم ترویج و آموزش کشاورزي جهت اجرا         -

  )…و کل نگر، توجه به آینده نگري در ترویج و 

 ). ه فعالیت ترویج و آموزش کشاورزي و نوع فعالیت آن روشن شود با تصویب قوانینی جامع حیط( کمبودهاي ترویج  -

شناسایی وضعیت موجود زنان روستایی در تمام زمینه هاي فرهنگی ، اجتمـاعی   )الف: بهبود وضعیت زنان روستایی از طریق  -

هنگـی  زنـان     فر–ارتقـاء وضـعیت  اجتمـاعی    ) کمک در ایجاد و گسترش تشکل ها و نهادهاي خاص  زنان؛ج      )و سیاسی؛ب 

شناسایی  اسـتعدادها و توانـایی هـاي  بالفعـل  و بـالقوه زنـان       )ارتقاء  بهره وري  زنان روستایی در بخش  تولید؛د     )روستایی؛ج

 .توجه  به  حقوق  مالکیت  زنان   روستایی)تامین مالی زنان روستایی ازطریق صندوق  اعتبارات  خود؛ر)روستایی؛ذ

با توجه به این (براي افزایش بهره وري منابع محدود آب...)بارانی،قطره اي و (ري تحت فشار  توسعه و ترویج روشهاي آبیا     -

 میلیمتر،یکی از مناطق خشک و نیمه خـشک جهـان محـسوب مـی     280نکته مهم که کشور ایران با متوسط بارندگی سالیانه   



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران
  گرگان-1386 مهرماه 26 -25

 
 

 4094 
 

و توجـه بـه ایـن    . ها باید محسوب گردیده شودگردد و استفاده بهینه از منابع محدود آبی در آن ،یکی از مهم ترین اولویت           

نکته مهم که سیستم کشاورزي مدرن با نظام آبیاري مدرن در مـصرف بهینـه از آب همـسو هـستند و در شـبکه هـاي مـدرن               

وزارت جهـاد  (آبیاري هر چه اندازه واحدهاي بهره برداري بزرگتر باشـد،محدودیت هـا کمتـر و عملکـرد آب بـاالتر اسـت          

 ). 137:ص.1382 دي ماه 9 و 10.کشاورزي

  استفاده از تجارب و خدمات سازمانها و مؤسسات بین المللی-

 ...)حقوقی،بهداشت،اشتغال، خانه و(  توجه به نیازهاي متنوع اطالعاتی روستائیان در برنامه هاي ترویج-

ــهاي بازاریابی،کارآفرینی،توانمندسازي،مـــشارکت و  - ــوزش روشـ ــتفاده از فـــن آوریهـــ   ...  آمـ ــا اسـ اي اطالعـــات و بـ

 (ICTs)ارتباطات

  محقق در تولید و نشر اطالعات و دانش کشاورزي - حرکت به سوي روش هاي کشاورز-

 )به جاي انتقال تکنولوژي صِرف( گذاشتن نقش وسیعتر براي ترویج در توسعه یکپارچه و پایدار روستائی-

 زایش کارایی آموزشهاي ترویجی توجه به ویژگیهاوخصوصیات یادگیري بزرگساالن روستائی، براي اف-

 براي گسترش کار و اقامت در روستاها) به جاي ضد ارزش هاي کنونی( ترویج وگسترش ارزش هاي زندگی روستایی-

  توسعه وگسترش تکنولوژي هاي کاربر،بومی،ارزان،نامتمرکز و حفاظت کننده محیطی در مناطق روستایی-

 اورزي پایدار به جاي تحمیل مدل یا مجموعه اي از روشها به کشاورزان تأکید بر جنبه هاي یادگیري و فرهنگی کش_

  بیوتکنولوژي و مهندسی ژنتیک_

  دموکراتیزه شدن و مشارکت کشاورزان در سیاستها_

  توسعه وگسترش برنامه هاي ترویجی براي زنان روستایی درحیطه هاو سنین متنوع تر و با کارایی بیشتر_

 هاي عدم تمرکز و تمرکز زدائی در سطوح مختلف دولت و نظام اجرائی اعمال و اجراي سیاست _

  تجاري و صنعتی شدن کشاورزي_

  جهانی شدن اقتصاد و آزادسازي بازار_

  خصوصی سازي ترویج_

  افزایش کارایی اقدامات ترویج در بهبود درآمد ومعیشت خانوارهاي روستایی-
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 ندگان روستایی به اهداف توسعه پایدار کشاورزيآگاهی و رویکرد کشاورزان و تولیدکن افزایش -

 افزایش کارایی اقدامات ترویج در کارآفرینی درروستاها -

 آگاهی و رویکرد مصرف کنندگان شهري به اهداف توسعه پایدار کشاورزي افزایش -

 برگزاري کالسها و آموزش هاي ترویجی در کشاورزي پایدارافزایش  -

 ویج در جلوگیري ازمهاجرتافزایش کارایی اقدامات تر -

 -  درنظـام تـرویج  محـور -محور به جاي رهیافتهـاي سـنتی مـروج   - افزایش استفاده از روش هاي جدید و مشارکتی کشاورز  -

 در دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي در ایران..)صنعت،خدمات(اثربخشی سایربخش هاي اقتصاد کشورافزایش 

 ایران...) تلویزیون،رادیو،مطبوعات و( توسعه پایدار کشاورزي در رسانه هاي همگانی ایجاد زمینه هاي فرهنگی و یادگیري -

در برنامـه هـاي تـرویج و توسـعه     ... افزایش توجه به تعامل و پیوستگی میان پدیده هاي  اقتصادي، اجتماعی،طبیعی،سیاسی و        -

 .کشاورزي و روستایی

ایجاد زیرسـاختارهاي کـشاورزي هماننـد    (تولید در بخش کشاورزي ایجاد شرایط براي تسهیل انتقال سرمایه و سودبخشی       -

 ...).تأسیسات آبیاري،سردخانه،صنایع تبدیلی،حمل و نقل ، قوانین بانکها،گمرك،مالیات و

 روستاها...) جاده،آب،برق و( افزایش سرمایه گذاري در امور زیربنائی-

 وستاها توسعه و تقویت واحدهاي تعاونی تولید و تعاونی مالی در ر-

 در روستاها...) بهداشت،آموزش،تأمین اجتماعی و ( توسعه و تقویت خدمات اجتماعی -

 )افزایش درآمد و اشتغال روستائیان( افزایش ایجاد اشتغال جانبی و صنایع کوچک در مناطق روستایی-

  افزایش استفاده و توجه به دانش بومی و محلی کشاورزان در دستیابی به کشاورزي پایدار-

 ایرانـــی در حفاظـــت از محـــیط زیـــست بـــا روشـــهاي متنـــوع و  - افـــزایش اســـتفاده از باورهـــا و اعتقـــادات اســـالمی -

 ...).کتاب،جزوه،فیلم و (مناسب

 همانگونه که قبالَ ذکر گردید،توسعه پایدار بیشتر از آنکه یک سري دستورالعمل هاي از پیش تعیـین شـده باشـد یـک             -12

ه و افراد می باشد و کشورهاي موفق نیز سالهاست که چنین رویه اي را دنبال و پیگیـري مـی        فرایند یادگیري مداوم در جامع    
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 سیستم ترویج می بایست ایجاد فرصت هاي یادگیري  متنوع و زیاد و فرهنگ سازي مداوم در روستاها         در این راستا،  .نمایتد

 .ا در سرلوحه امور خود قرار بدهدو کشاورزان را در زمینه راهکارها و ارزش هاي توسعه پایدار کشاورزي ر

 از آنجا که در تخریب محیط زیست در روستاها و مناطق کشاورزي ایران ،عوامل متعددي دخالت دارند، سیستم ترویج     – 13

 به ترتیب اهمیت یافت شـده در ایـن پـژوهش    -،می بایست عوامل تخریب محیط زیست در روستاها و مناطق کشاورزي ایران 

در روسـتاها و  ...)سـیل ،زلزلـه  (طبیعـی ي هاي ناشی از بالیـا  کاهش آسیب در  ارائه راهکارهایی   )الف:نترل کند  را تعدیل و ک    –

 در روسـتاها و منـاطق   ..)نفـت (مـصرف بـی رویـه سـوخت هـاي فـسیلی       کـاهش در  ارائـه راهکارهـایی     )مناطق کـشاورزي؛ب  

ارائـه  )؛دمحیطـی   توجه به عوامل زیستا بسطحیی و  استفاده پایدار از منابع آب زیر زمین  درارائه راهکارهایی   )کشاورزي ؛ج 

تعـدیل و اصـالح    درارائـه راهکارهـایی   ) سرانه خانوارهاي روسـتایی؛ذ جلوگیري از افزایش بی رویه جمعیت   درراهکارهایی  

ت هـاي نادرسـت کـشاوري دولـت از طریـق مجلـس شـوراي اسـالمی و سـایر نهادهـاي قانونگـذاري و تـصمیم گیـري               سیاس

ارائـه راهکارهـایی   ) روستاها و مناطق کشاورزي ایـران؛ز درجلوگیري و تعدیل فرسایش خاك در     ه راهکارهایی   ارائ)کشور؛ر

درجلـوگیري از  ارائـه راهکارهـایی   ) در منـاطق روستایی،عـشایري و شـهري کـشور؛ژ          ي هدفمنـد  )سوبـسیدها (ها  یارانهدرارائه  

طرح تعدیل دام و (درجلوگیري از تخریب جنگل ها و مراتع ارائه راهکارهایی)استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی؛ح      

 ).1383.ثمري. 1378.شاعري...)(مرتع و

 مناسب، متنوع و مطابق با شرایط کـشاورزان ایران،سـعی در    استفاده از روش هاي آموزشی سیستم ترویج می بایست با -14

 بـه ترتیـب اهمیـت یافـت شـده در ایـن       -کنندگانایجاد فرهنگ سازي و یادگیري مداوم توسعه پایدار کشاورزي در تولید   

برگـزاري کنفـرانس هـا، همـایش هـا و گردهمـایی هـاي گونـاگون در زمینـه توسـعه پایـدار                 )الـف : اقـدام نمایـد    –پژوهش

بـه کـشاورزانی کـه کـشاورزي پایـدار      ..)مادي ،غیـر مادي،محـسوس، نامحسوس،سوبـسیدو   (انواع تشویق ها  ) کشاورزي؛ب

برگزاري کالسهاي منظم و مستمر با اساتید مجـرب بـراي کـشاورزان و کارشناسـان در      ) ؛ج)1369.راجرز و شومیکر  (دارند

ایجـاد ،توسـعه و حمایـت از گروههـاي محلـی و ناحیـه اي کـشاورزان در گـسترش و رواج                 )روشهاي کشاورزي پایـدار؛د   

 زمینــه رواج معیارهــاي در) رهبــران فنــی(تربیــت، پــشتیبانی وحمایــت ازکــشاورزان پیــشرو)روشــهاي کــشاورزي پایــدار؛ذ

تـدارك مـزارع نمایـشی،روش هـاي آموزشـی طریقـه اي و نتیجـه اي و بازدیـدهاي           )کشاورزي پایدار به سایرکشاورزان؛ر   

 .گروهی کشاورزان در کشاورزي پایدار
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 – به ترتیب اهمیت یافت شده در ایـن پـژوهش   - راهکارهاي  جلب مشارکت تولید کنندگان     سیستم ترویج می بایست    -15

انجمـن اولیـاء و مربیـان    )شـرکت تعـاونی روسـتائی؛ج   )مرکـز تـرویج و خـدمات روسـتائی؛ب    )الـف :ا توسعه و تقویت کند ر

 .شوراي اسالمی روستا)پایگاه مقاومت بسیج؛ذ)؛دمدرسه

 روستایی،توریسم کشاورزي ،که می تـوان بـا اسـتفاده از جاذبـه     – توریسم ،توریسم – آموزش ،ترویج و گسترش اکو       -16

ــان و  (وع طبیعــی و فرهنگــی منــاطق روستایی،کــشاورزي و عــشایري هــاي متنــ همچــون چــشم انــدازهاي بــدیع،تنوعات زب

از آنهـا  ) در این مناطق نـام بـرد  ... گویش،اشکال مختلف سرپناه ،کوچ،آداب و رسوم متنوع ،پوشاك متنوع ،صنایع دستی و  

-128:صـص .1383 اردیبهـشت   23و24.اورزيوزارت جهـاد کـش    (بهره برداري مناسب را در توسعه منـاطق روسـتایی نمـود           

در این میان سیستم ترویج ایران می تواند با ارائه آموزشهاي مناسب و سرمایه گذاریهاي الزم در این حیطـه ها،نـسبت           ).127

و در نهایت حرکت در مسیر توسـعه پایـدار در منـاطق روستایی،کـشاورزي و عـشایري از ایـن       ... به کارآفرینی،درآمدزایی  

 .دام نمایدطریق اق

 برقراري امنیـت سـرمایه گـذاري بـراي اسـتمرار فعالیتهـاي تولیـدي در عرصـه کـشاورزي بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی                -17

کشور،یک شرط اساسی محسوب شده و در این راستا نقش بیمه محصوالت کشاورزي به عنوان مهمترین اهـرم حمایـت از        

 سیستم ترویج می بایست با ).43-44:صص.1382 دي ماه 9 و 10.يوزارت جهاد کشاورز.(کشاورزان به خوبی مشهود است

 نـه تنهـا مخـاطرات تولیـد را     در بـین کـشاورزان،   محصوالت کشاورزي    آموزش،ترویج،تقویت و گسترش راهکارهاي بیمه    

کاهش داد و در نهایت شرایط مطلوب تري را براي جلب و جذب سرمایه هاي خصوصی انجام داد،بلکـه کـشاورزان را در             

 .پذیرش روشهاي کشاورزي پایدار و ترجیح منافع بلند مدت محیطی بر سودهاي کوتاه مدت یاري بسیار دهد

 در خاتمه باید یاد آور شد که توسعه کشاورزي به طور اخـص و توسـعه روسـتایی بطـور اعـم، مـستلزم تغییـر حالـت و              -18

ال و موثر در سیستم عرضه و تقاضـا و ایجـاد زمینـه هـاي     جایگاه روستاییان از تولید کننده صِرف مواد غذایی به عناصري فع     

ایـن رقابـت از جامعـه روسـتایی شـروع شـده و بـه جامعـه جهـانی وصـل مـی            .الزم براي حضور در عرصه رقابت مـی باشـد      

 .بدین منظور باید نگرش یک بعدي به بخش کشاورزي ،روستا و روستایی به نگرش جامعیت مبدل شود.شود
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 مـی بایـست معیارهاوشـرایط الزم در توسـعه کُـل گـرا و       ترویج در راستاي دستیابی بـه توسـعه پایـدار ،   سیستم در این راستا،  

مطـابق یافتـه هـاي ایـن     –کشاورزي در ایران را تا حـد الزم و مقـدور و در حیطـه وظـایف و مـسئولیت هـایش          سیستماتیک  

 ))ان شاءاهللا                                  (( .       فراهم آورد و در این راستا،گامهایی موثر و کارآ بردارد-پژوهش

 

 :منابع

بازسازي ساختار سازمانی ترویج کشاورزي ایران منطبق بر استلزامات تحوالت نوین و نیازهاي ). 1383. (آقاسی زاده ، ف)1

 .  و تحقیقات تهران واحد علوم–دانشگاه آزاد اسالمی . رساله دکتراي رشته ترویج و آموزش کشاورزي. حاصله از آنها 

 .انتشارات سخن تهران.چاپ هشتم.ویرایش سوم.روشهاي آماري در علوم رفتاري).1376.(و نجفی زند،ج.پاشا شریفی ،ح)2

رساله دکتراي رشته . مهندسی ترویج جنگلداري اجتماعی براي توسعه جنگل هاي حوزه رویشی زاگرس).1382(ثمري،د)3

 . واحد علوم و تحقیقات تهران–زاد اسالمی دانشگاه آ. ترویج و آموزش کشاورزي

مؤسسه انتشارات و چاپ ).حمایت از اقشار آسیب پذیر( توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا ).1376.( چمبرز، ر) 4

 . دانشگاه تهران

رساله ).عمرات(ترویج اثربخش براي توسعه پایدار منابع طبیعی ) کنشگري(تحلیل شبکه تعاملی ).1381.(حسینی نیا ،غ)5

 . واحد علوم و تحقیقات تهران –دانشگاه آزاد اسالمی . دکتراي رشته ترویج و آموزش کشاورزي

 مشارکتی پذیرش طرح ساماندهی خروج دام از جنگل هاي حوضه آبی –طراحی الگوي ترویجی ).  1378. (ع.شاعري ،م)6

  واحد علوم و تحقیقات تهران– اسالمی دانشگاه آزاد.  ..رساله دکتراي رشته ترویج و آموزش کشاورزي. خزر

تدوین الگوي انطباق  و سازگاري دو جانبه بین نظام آموزش متوسطه کشاورزي و توقعات ). 1381. (شریعت زاده ، م) 7

دانشگاه .  .رساله دکتراي رشته ترویج و آموزش کشاورزي .  بازار کار بمنظور ارتقاء بهره وري فارغ التحصیالنن در ایران 

 . واحد علوم و تحقیقات تهران–دانشگاه آزاد اسالمی  . –اد اسالمی آز

  پلی.   حسینی..  ا  فرج  و دکتر سید جمال دکتر سید محمود حسینی:  ترجمه.   پایدار روستایی توسعه). 1379. ( شفرد، آ)8

 ) .علوم و تحقیقات تهران دوره دکتراي ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد :ارائه شده  در(. کپی

 .انتشارات سروش. تهران . چاپ سوم . اقتصاد با ابعاد انسانی : کوچک زیباست ) . 1372. ( اف. شوماخر، اي ) 9



  مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزي بوم شناختی ایران
  گرگان-1386 مهرماه 26 -25

 
 

 4099 
 

   و مهندس کرمی..  ا دکتر عزت:  ترجمه.   فرهنگی  میان  نوآوریها، رهیافتی رسانش). 1379. ( ف.، شومیکر، ا.  م. راجرز، ا)10

 . شیراز  دانشگاه انتشارات.  ناییف  ابوطالب

چاپ ).با تجدید نظر و اضافات(مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی). 1383.(دالور،ع)11

 .تهران.انتشارات رشد.سوم

   کنگره ین دوم مجموعه مقاالت: در).   سیستمی روش (  ایران  کشاورزي  توسعه  براي راهبردي). 1373. (  دانا، ف رئیس) 12

 .87 ـ 107:   صفحات تهران.  کشاورزي وزارت. 1372 شیراز   دانشگاه  کشاورزي ، دانشکده  ایران اقتصاد کشاورزي

. توصیه اي براي افزایش کارآیی دانش پژوهان رشته ترویج و آموزش کشاورزي ).1382شهریور  ( (.،س. سلمان زاده)13

 دانشکده کشاورزي کرج. منابع طبیعی ایران   آموزش کشاورزي و ویژه نامه اولین کنگره علوم ترویج،: در

.  تولید  دانش  و کیف  کم  درباره  ـ گفتاري  بومی  و دانش ، پژوهش  سیستمی نگرش) 1377. (، ا ، عباسی.   ح.  ، م عمادي) 14

  28ـ36:    صفحات. 1377 مهر ;  سنبله  ماهنامه: در

ویژه نامه اولین : در.  تبیین مأموریت هاي آینده معاونت ترویج و نظام بهره برداري ). 1382شهریور . ( ح .  م،عمادي)15

 .دانشکده کشاورزي کرج. ایران  کنگره علوم ترویج، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 

 نجفی دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر: مترجمان. جلد اول-مبانی پژوهش در علوم رفتاري).1374.(ا.کرلینجر،ف)16

 .تهران.مؤسسه انتشارات آواي نور .زند

  ص). 1 (1.   روستا و توسعه فصلنامه: در.  دیدگاهها واکاوي:   ترویج اهداف). 1376. ( ، پ ،  کالنتري .، ع کرمی)17

 .تهران.  وزارت جهاد سازندگی 3ـ30: ص

.   مردمی  و مشارکت  ترویج معاونت.   و دوملد اول، ج  پردازیها در ترویج  نظریه بررسی). 1373. (، ا فنایی.  ، ع کرمی)18

 . تهران.   جهاد سازندگی وزارت

   دومین مجموعه مقاالت: در.   در ایران  کشاورزي هاي برداري  بهره شناختی  جامعه بررسی). 1373. ( ، ع زاده لهسایی) 19

 .287 ـ 304:  صفحات:  تهران.  کشاورزي وزارت. 1372،  شیراز ، دانشگاه  کشاورزي دانشکده.   ایران  اقتصاد کشاورزي کنگره

 .نشر زر . شیراز. جامعه شناسی توسعه روستایی  ) . 1379.  ( لهسایی زاده ، ع ) 20
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Abstract  

Agriculture is central to the concerns about sustainable development. Science has found 

no alternative to humankind's dependence on plants and animals for food and 

sustenance. And yet, with the continued growth in the world's population, we must 

command more of the earth's resources or use them more efficiently in order to feed 

ourselves. The ability of a business to survive and develop is influenced strongly by its 

capacity for innovation-whether that innovation relates to the business's technical, 

economic, or structural features. some of that innovation will be internally generated, 

springing unaided from the creativity of those involved in the business. however ,in an 

industry such as agriculture, involving  management of complex biological processes, 
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this type of  'home-grown' creativity is rarely enough .External agencies are essential for 

the creation of new  knowledge(technology)and its transfer  from those who develop it 

to those who implement it – and  vice  versa.   In this article ,after explaining 

Sustainable and Organic Agriculture and relations of them with each other, Indicators 

and Requirements in Sustainable  Agriculture, Role of Extension System in accessing to 

Sustainable  Agriculture,  we try in forward to " Development holistic and  Efficient 

Pattern  of Communication Process of  Extension System  in  accessing  to Sustainable  

Agriculture Development  in  Iran".  Agricultural extension has been worked with all 

producers, consumers and direct and – indirect beneficiaries from agriculture such as 

industry, markets, medicine, health, commerce, and etc. in some developed countries , 

which  majority  type  of their agricultural production system is commercial , especially  

such as United States, Australia, and etc., specially  from  begin of 1990 decade, 

important endeavors have been done for developing a  holistic and Efficient pattern for 

their extension systems toward achieving sustainable  agricultural development. In this 

article we argue in  different  social , economic, cultural, and etc. conditions  in Iranian  

agricultural production system ,  and with respect to national and global changes in 

different dimensions such as joining  to WTO,  what works and endeavors extension  

system must be done ,and show the appropriate place of Agricultural Extension in 

facing to these challenges and Express its roles and  affairs into achieving  

systematically sustainable agricultural development in Iran. Location of the research 

was Esfahan Province in central region of Iran. The research design used  for the study 

was a descriptive-analytical  survey method and dominant-less dominant method in 

research with domination of quantitative method. The population for the study consisted 

of 90 agricultural extension and research specialists and 122 elite farmers in Esfahan 

province during 2005-2006. sampling method was census. findings of the research 

showed that awareness of specialists and farmers about sustainable development issues 

special in agricultural sector ,and necessity for making necessary changes in 

approaches, policies and alternatives in different sectors of Iranian economic and 

society-specially in agricultural extension system-were very high. 
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