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  چكیده
یرگذار است و توسعه ثأبخش کشاورزی در زندگی گروه کثیری از مردم ت

به گذارد. ن نقش مهمی در زندگی کشاورزان مییافتگی آیا عدم توسعه

متخصصان و محققان به تحقیق بر روی کشاورزی و اثرات آن  همین دلیل

های پیش روی له به بررسی وضعیت و چالشمقا این .دهندمی تمایل نشان

است و از تحلیلی -فیپردازد. این مقاله، توصیهرین میکشاورزان در سُ

        کند. روشآوری اطالعات استفاده میابزار پرسشنامه برای جمع

مشاهده برای و مصاحبه  از ابزار و گیری تصادفی سیستماتیک بودهنمونه

آن است که است. نتایج حاکی از ات استفاده شدهاطالع آوریجمع

کالتی همچون عدم استفاده از الذکر با مشکشاورزی در روستای فوق

ده از کودهای تلفیقی و همچنین ضعف شده، عدم استفابذرهای اصالح

       ،عالوه بر ایناست.  های مروجینتوجهی به توصیهدانش علمی و بی

و عدم رغبت به پذیرش الگوهای جدید  کشاورزانی سوادسوادی و کمبی

. تحول در کشاورزی با مشکل روبرو شود مزید بر علت شده تانیز زراعی 

ه شرایط مکانی برای توجه محققان باز عدمحاکی همچنین نتایج تحقیق 

ضریب های ناشی از های آموزشی است. در نهایت یافتهبرگزاری کالس

یاس تمایل مقشاورزان بزرگدهند کهمبستگی فی و کرامر نشان می

 های مروجان و جهاد کشاورزی دارند.بیشتری به پذیرش توصیه
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Abstract  
 

Agricultural Sector affects on many people’s lives and 

its development and deterioration  play an important 

role in farmers’. Therefore most specialists and 

researchers tend to study the agriculture and its effects. 

This research is going to study the conditions and 

challenges that the farmers face in Sohrein village. 

This research is a descriptive-analysis one using 

questionnaire to collect data. Its sampling method is 

systematic random and both interview and observation 

have been used to collect data. The results show that 

there are some problems in Sohrein agriculture such as 

not using the modified seeds, blended fertilizers and 

weak  academic knowledge and  little attention to the 

promoters. But farmers’ illiteracy and low-literacy and 

unwillingness to adopt new patterns of farming make 

the agriculture evolution difficult. The results of the 

research indicate lack of researchers’ attention to the 

location conditions for holding training classes. Finally, 

the findings caused by correlation coefficient of Phi 

and Cramer suggest large-scale farmers tend to accept 

the promoters’ recommendations and Agricultur Jihad.  
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 مقدمه 
است. داشتهسزایی اره اهمیت بهرزی در ایران هموبخش کشاو

جایگاه گرفته هنوز بخش کشاورزی رغم تحوالت صورتعلی

 قابل است و کشاورزان بخشخود را در کشور حفظ نموده

اند. این های کشاورزی را بر عهده گرفتهتوجهی از فعالیت

سزایی در اهمیت بهکشاورزی  موجب شدهخواه ناخواه مسئله 

در گرفته تغییر و تحوالت صورت. کند معیشت کشاورزان پیدا

بر کل کشور و نیز بر معیشت کشاورزان تأثیر بخش کشاورزی 

جه متخصصان و صاحب نظران را   توو همین امر  استگذاشته

  است.کشاورزی معطوف کرده به

های ریزیمله مناطقی است که به مَدد برنامهسهرین زنجان از ج

مات رفاهی و آموزشی از گرفته در زمینه توسعه خدصورت

توجهی یمارستان و مراکز بهداشتی به رشد قابلقبیل مدرسه، ب

ز . در عین حال سازمان جهاد کشاورزی نیاستدست یافته

های آموزشی و ارائه سمت توسعه دورهتوجه خود را به

است تا بتواند ختلف و متنوع کشاورزی معطوف کردهخدمات م

سعه بخش کشاورزی شود. ها، موجب توهمپای دیگر بخش

است و این عامل  سهرین از امکانات اقلیمی خوبی برخوردار

های الزم برای توسعه بخش کشاورزی را سبب شده پتانسیل

مناطق  . با این همه سهرین زنجان همچون بسیاری ازباشدداشته

و  برداری کندخوبی بهرههای خود بهکشور نتوانسته از پتانسیل

های آموزشی . برنامهص خود می باشددارای مشکالت خا

ستقبال خوب مردم نتایج رغم او علی آمیز نبودهچندان موفقیت

نیز تمایل چندانی به است و کشاورزان بار نیاوردهملموسی به

. این موضوع کمابیش اندنشان ندادههای خود گیری از یافتهبهره

جود أسفانه با ودر بسیاری از مناطق کشور مطرح است و مت

های آموزشی و خدماتی موفقیت در بخش گذاریسرمایه

توجهی، در سطح پایین است. نتایج این بیحاصل نشدهچندانی 

کامالً مشهود است. با توجه به آنچه بازده و راندمان کشاورزی 

با هدف و تالشی که در این تحقیق انجام می شود،  گفته شد

سطح  شکالت آن دربررسی وضعیت بخش کشاورزی و م

است تا بخشی از مشکالت موجود را سهرین انجام شده

و جهت رفع مشکالت مربوطه راه حل مناسبی  شناسایی کند

 ارائه شود.

 پیشینه تحقیق
 با بخش کشاورزی است اولویت ،های جدید توسعهدر دیدگاه

(Katsori:2000)درباره نواحی روستایی که ای . در مطالعه

ه هر گونه ک مشخص شد صورت گرفت،شهرستان اصفهان 

نباشد، موجب گسترش  منطبق با کشاورزی فعالیت توسعه اگر

و تعمیق تغییرات ساختاری و کارکردی منطقه، رشد شهرگرایی 

  شدن مردم روستایی از کشاورزی خواهدو فاصله گرفت

(Nori, et al:2006). کشاورزی در  توان گفت کههمچنین می

متنوع های فرصت ،توسعه ابعاد اساسی و درتوسعه روستایی 

در سطح روستا و منطقه، بهبود افزایش ثبات اقتصادی  ،اشتغال

های اجتماعی و اقتصادی، توسعه خدمات اجتماعی زیرساخت

سزایی دارد نقش بهو توسعه صنایع جنبی کشاورزی 

(Europian Commision:2001). منظور توسعه رو بهاز این

روستایی   در راستای گسترشی استراتژی مناسبکشاورزی باید 

 . (Desai:1999)اتخاذ کرد 

این ، استان اصفهان انجام شد روستاییدر تحقیقی که در مناطق 

که سهم توسعه کشاورزی در توسعه  استنتیجه حاصل شده

ای مقدار قابل مالحظهدرصد است که  04روستایی به میزان 

سعه درصدی را در تو 04همچنین توسعه روستایی سهم  است.

  .(Nori and et.al:2008:263-275) کشاورزی دارد

 کشاورزان نوگرایی تعیین به ایمطالعه در در همین رابطه

 کشاورزی نوآوری و هاتکنولوژی پذیرش در کار فارسگندم

 سطح میان مثبت رابطه وجود از حاکی آن نتایجشد و  پرداخته

 میزان ،نفر 20 باالی خانوار سواد اعضای سطح کشاورز، سواد

  .(Karami:1989) استنوگرایی  با مزرعه اندازه تولید و

این  کشاورزی هایفناوری پذیرش بر ثرؤم هایسازه با بررسی

تحصیالت  سطح میان یمثبت روابط است کهیجه حاصل شدهنت

 به دسترسی عملکرد، اجتماعی، مشارکت غیررسمی، و رسمی

 این جود دارد وو نو هایتکنولوژی پذیرش و منابع اطالعاتی

 پذیرش با منفی رابطه خانوار اعضای که تعداد است درحالی

  .(Jahan Nama,2001,237-258)استداشته نوآوری

 سن، که این نتیجه حاصل شد بنگالدش در در مطالعه دیگر

 و کاربرد میزان و درآمد اندازه مزرعه، رسمی، تحصیالت سطح

 با داریمعنی مثبت جمعی رابطه ارتباط هایرسانه به دسترسی
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 شاناصلی که شغل روستاییانی و داشته تکنولوژی پذیرش

ا هآن شغل جانبی که روستاییانی از بوده بهتر کشاورزی

 اندکشاورزی بوده تکنولوژی را پذیرفته

(Monfared:1997:13). 

 طبیعی، منابع بهتر مدیریت سبب کشاورزی توسعه در مشارکت

 ارتباطات و اطالعات وریفنا گسترشمالی،  منابع به دسترسی

 زیربنایی ساختارهای و غذایی، امنیت های روستایی،محیط در

 را خود که افرادی هایویژگی از اطالع شود. پسگر میتسهیل

است.  مهم بسیار کنند،روستایی می زندگی و کشاورزی وقف

 برای ایشدهتعیین پیش از نقشه و طرح جوانان طور مثالبه

شغلی  انتخاب و فرصت یک عنوانبه کشاورزی دنبال کردن

های منسجمی جهت جلب همین دلیل باید برنامهندارند و به

 . (Stalder and Kanger:2000)شود اجراآنان به کشاورزی 

 خدمات بر پذیرش ثرؤم عوامل بررسی به دیگری مطالعه در

 تحقیق نشان نتایج شد. پرداخته زیمباوه در ترویج خصوصی

 خدمات هایویژگی ،(بودن یا زن مرد) نسیتج که داد

 وابسته متغیر با مستقیم رابطه کشاورزان و سواد دامپزشکی

 سن و( ترویج خصوصی خدمات کشاورزان از استفاده)

 آن دارد                    با رابطه معکوس نیز کشاورزان

(Pamla et al.,2003, 339-358). 

ترویجی  هایشتال بررسی به گزارشی در جهانی بانک

    2174-2114 هایسال خالل دردر جهان  کشاورزی

 هایسیستم دهد،می نشان گزارش نتایج این است.پرداخته

 ضعف گذاری،سرمایه کمبود شدت بابه جهان در دولتی ترویج

 هایاند.گزارشبوده مواجه بردارانبهره مشارکت عدم و فناوری

 شمالی آفریقای و خاورمیانه اروپا، مناطق کشاورزی بخش

 Zijps(1992)،Schwartz(1992)، Saravan(2001)توسط

، Shivalinge Gowda and Saravan(2001) را نتایج این 

            (word bank,1990)   کنندمی ییدأت

 از سکونت محل یروستا فاصله فرزندان، تعداد متغیرهای سن،

 رطوبه روستا محیط و کشاورزی شغل از و رضایت شهر

 و بوده اثرگذار ترویجی هایبرنامه بر پذیرش معکوس

 فعالیت سابقه ،عالی با تحصیالت فرزندان تعداد متغیرهای

 کشت تحت هایمالکیت زمین نوع گندم، تولید در کشاورز

 رابطه های نوینفناوری و اطالعات از استفاده میزان و گندم

 از سوی ترویجی هایبرنامه پذیرش احتمال با مستقیم

 دارد مطالعه مورد نمونه کشاورزان

(Tabarraei,et al.,2009:68-59)  . 

این . است موثر هاآن مشارکت جلب افراد در اقتصادی وضعیت

واحدهای  و زراعی هایزمین که افرادی بدین معنا است که

 تمایل دارند باالتری میزان درآمد نتیجه در و بیشتر دامی

ترویجی  هایبرنامه و رزیکشاو توسعه در مشارکت هبیشتری ب

 .(Ertiaei:2009:31)دهند نشان می

 

 روش تحقیق
آوری . جمعاستتحقیق توصیفی و تحلیلی این روش 

است. اطالعات آن از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته

حبه از مصاآوری اطالعات برای جمعچنین در این تحقیق، هم

ینه تحقیق از آوری پیشسیستماتیک و مشاهده و نیز برای جمع

ای و جستجوهای اینترنتی در منابع داخلی و کتابخانهمطالعه 

گیری بر اساس     است. روش نمونههخارجی استفاده شد

نه نیز بر مبنای یک و حجم نمو گیری سیستماتیک بودهنمونه

         خانوار تعیین  20تعداد سوم از کشاورزان سهرین به

 Exelافزار نرمترسیم نمودارها از در این مقاله برای  .استهشد

و برای  Spss افزارها از نرمانجام آزمون همبستگیو برای 

 .استهشد استفاده  ARC GIS افزارترسیم نقشه منطقه از نرم
 

 منطقه مورد مطالعه
مرکزی شهرستان سهرین قرار دارد.  بخشدر  روستای سهرین 

                    ن در طول جغرافیاییسهریشهرستان 

درجه و عرض جغرافیایی  25˚66ʹ44˝-25˚65ʹ44˝

 رودخانه. (2شکل) استشدهواقع  07˚04ʹ44˝-07˚01ʹ44˝

 در گیرد، می سرچشمه داغآغ و دینگه های کوه از که هرینسُ

 رودزنجان رودخانه به و دارد جریان روستا این جنوب

 آب و دارد ارتفاع متر 2464 دریا سطح از روستا این. پیوندد می

 و پاییز در و معتدل تابستان و بهار فصول در آن هوای و

 سال سرشماری نتایج براساس. است خشک و سرد زمستان

 سال در. استداشته جمعیت نفر 0000 سهرین روستای ،2276
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 درآمد. استشده گزارش نفر 0444 روستا این جمعیت 2246

 و اریباغد دامپروری، ،کشاورزی های فعالیت از مردم بیشتر

 بار تره و بنشن جو، گندم،. شود می تأمین دستی صنایع تولیدات

 باغی محصوالت از زردآلو و سیب و کشاورزی محصوالت از

 ناحیه یک در سهرین روستای. دنآی می حساببه روستا

. دارد متمرکزی مسکونی بافت واست یافته استقرار کوهستانی

 سخت سرمای و اقلیم با سازگاری و امنیت تأمین دلیلبه

 متمرکز و چسبیده همبه روستا مسکونی واحدهای زمستانی،

 جنوب به رو مسکونی واحدهای گیری جهت. اند شده ساخته

 فضای. اند شده احداث آفتاب نور از بیشتر استفاده جهت در

 معیشتی و زیستی نیازهای از متأثر سهرین روستای در معماری

 و است تنگ و پیچ در چپی روستا قدیمی های کوچه. است مردم

 Tourism)      است پذیر امکان پیاده پای با فقط ها آن از عبور

site: 2002). 

 
 موقعیت روستای سهرین در استان زنجاننقشه  .3شكل 

 

 تحقیقتوصیفی های یافته
 حقیقجامعه ت هایویژگی( الف

توزیع  ،پرسشنامه بین سرپرستان خانوار که همگی مرد بودند

ل دهد که بیشتر پاسخگویان میانسانشان می 0شکل ج د. نتایش

 .زیر دیپلم بود 2شکلبر طبق  هابودند و تحصیالت بیشتر آن

 
 وضعیت سنی پاسخگویان .2شكل 

 

 

 

 
 وضعیت تحصیلی پاسخ گویان .1شكل

 

کشاورزان برای گسترش سطط    تمایل تبررسی وضعی( ب

 زیر کشت

اند که هکتار زمین داشته 24ستا کمتر از تعداد کمی از اهالی رو

مشخص است. از طرفی بیشتر سطح  0شکلنحوه توزیع آن در 

توزیع آن نشان  6شکلهکتار است. در  24تا  6زیر کشت بین 

 است.داده شده

 

 
 میزان وسعت زمین های کشاورزی .4شكل

 

 
 سطح زیر کشت .0شكل

 

میزان مساحت زمین،  با توجه به تفاوت سطح زیر کشت و

ت عدم زیر کشت بردن شد که علپاسخگویان خواسته وقتی از

 ، بیان کنندرغم نیاز مالی به آنعلیرا، های خود بخشی از زمین

 (.5شکل)ترین دلیل را کمبود آّب دانستندمهم
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 هاعلل عدم کشت بخشی از زمین .6شكل

 

اه برای شد که علت عدم حفر چدر ادامه از پاسخگویان خواسته

آبی را بیان کنند که پاسخگویان مشکل کماستخراج آب و حل 

مهمترین دلیل را عدم همکاری دولت و کمبود پول و اعتبار 

 (. 7شکل)اعالم کردند
 

 
 عمیقعدم استفاده از چاه عمیق و نیمه علل .7شكل

 

شد که در شرایطی که کمبود  گویان پرسیدهکه از پاسخزمانی

ت، چرا مین اعتبارات مطرح اسأهای دولتی در تحمایت

ویژه بانک )به  هادام به کسب وام و اعتبار از بانکخودشان اق

ها پاسخ دادند که وجود قوانین دست کشاورزی( نمی کنند، آن

ها به در عدم تمایل آن ترین دلیلو پاگیر در اعطای وام مهم

 .(4)شکلها استکسب وام و اعتبار از بانک

 

 
 هاعلل عدم استفاده از تسهیالت بانک .8شكل

 

ورد بررسی قرار گرفت، از دیگر موضوعاتی که در روستا م

جز أسفانه به. متآالت کشاورزی بودکارگیری ماشینوضعیت به

شود. نی در روستا دیده نمیآالت چنداتراکتور عمالً ماشین

صورت کرتی و جوی و تم آبیاری سنتی بوده و آبیاری بهسیس

ها هم   از زمین توجهیای است هر چند که بخش قابلپشته

زنی ابتدایی رود. سیستم شخمصورت دیم زیر کشت میبه

در جز )به و کمباین برای برداشت محصول وجود ندارد است

 یکی دو مزرعه بزرگ(.
 

هطای  هطای علمطی و توصطیه   کارگیری روشهوضعیت ب( ج

 کشاورزی 

شد که چگونگی انتخاب محصول را از پاسخگویان خواسته

کنند کاری را می ها اعالم کردند همانیشتر آنتوضیح دهند. ب

در زمینه کشت و نوع محصول ها گذشتگان و بزرگان و قدیمی

کشت گندم که ها به اساس، بیشتر آن. بر این کردندمی

پردازند و این امر سبب کاهش سود محصولی قدیمی است می

 (.1شکلاست)ها شدهتجاری آن

یشتر پاسخگویان بذر مشخص است که ب 24شکلهمچنین طبق 

همین دلیل دارند. به خود را از محصول قبلی خود نگه می

عمده آن  للیدکه  بوده ها پایینمحصول برداشتی آنعملکرد 

 .1شده استعدم استفاده از بذرهای اصالح

ند اکردهشده که بیشتر پاسخگویان اعالم  مشخص 24در نمودار

ن در حالی است که کنند، ایکه از کود شیمیایی استفاده می

 کیدأتامروزه بر استفاده از تلفیقی از کودهای شیمیایی و دامی 

 صرف، موجب . زیرا استفاده از کود شیمیاییِشودبسیاری می

شود، این های بعد میفرسایش خاک و کاهش عملکرد در سال

 .استیادی در روستای سهرین مشاهده شدهه تا حد زمسئل

های پیشینیان سبب شده که روش کارگیرید بر بهیکأهمین ت

کشت یک نوع محصول)عمدتاً  های متمادی بهآنان طی سال

های مربوط به نند و این عامل باعث بروز بیماریکاقدام گندم( 

است و مشکل تا جایی پیش رفته که برخی از گندم شده

 .2اندشخم زدن زمین، قبل از برداشت شدهکشاورزان مجبور به 

________________________________________ 
نسل  در رهانام تفرق صفات وجود دارد که بر طبق آن عملکرد بذ. پدیده ای به 1

سل بعد لت آن بروز صفات مغلوب و مضر در نعو  بعد کمتر از نسل قبل است
 است.

است، ق از جهاد کشاورزی به روستا آمدهکرد محقشاورزان که فکر مییکی از ک.  0
باعث شده گندم بعد از  یا عاملی چند سالی است که یک بیماری» کهکرد تعریف می

وقتی از او  پرسیده شد «. ریشه خشک شوداز یرد، گمیکه ارتفاع محض اینکشت به
آمیزی گفت که گندم غذای است، با نگاه تعجبهحال به فکر کشت دیگری افتادتا به
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 کشت محصولچگونگی  .3شكل

 
 روش تهیه بذر .34شكل

 
 نوع کود مورد استفاده .33شكل

 

جین کشاورزی به کشاورزی استان اقدام به فرستادن مرو

دهد که نشان می 22است. نتایج نمودارروستای فوق نموده

سفانه اعتماد چندانی به این رغم تالش مسئوالن متأعلی

ره علت آن مروجان وجود ندارد. وقتی از پاسخگویان دربا

ها از اصول کشاورزی اطالع آن»ال شد پاسخ دادند که سؤ

های مروجان این حرف با توجه به آموزش«. ارندچندانی ند

ویج و آموزش کشاورزی سفانه بخش ترصحیح است، زیرا متأ

گیرند س و آموزش به کشاورزان را یاد میچگونگی تدری بیشتر

جای این رند، زیرا و درباره اصول کشاورزی اطالع چندانی ندا

 خالی است.در واحدهای درسی آنان مسئله 

امه آوردند، برنیی که روستاییان در این زمینه میهایکی از مثال

است که بیشتر افراد در آن آموزشی پرورش زنبور عسل بوده

ن نیز اقدام به اند. حتی برخی از آنانام کرده و مدرک گرفتهثبت

علت همه بعد از مدتی بهیناند. با اپرورش کندو نموده

)که از   ل و وقوع سرما در منطقهخشکسالی و کمبود گُ

سفانه أهای این روستا در فصل زمستان است، و متویژگی

                                                                                           
دهد که کشاورز حتی کاشته. این نشان میو از قدیم هم گندم می اش استخانواده

 شود چیز دیگری کاشت. اش هم نیامده که میبه مخیله

ه آموزشی به مسئوالن جهاد کشاورزی در هنگام گذاشتن دور

د از مدتی از سرما و اند( زنبورها بعاین نکته توجه نکرده

 اند.گرسنگی مرده
 

 
 اعتماد به مروجین کشاورزی .32شكل

 

از طرفی جهاد کشاورزی تالش کرده تا در نوع محصوالت زیر 

کشت رفته تا حد زیادی مداخله کرده و الگوهای کشت آنان را 

 22شکلبا توجه به امکانات منطقه و نیاز جامعه تغییر دهد که 

حاکی از موافقت قابل توجه کشاورزان برای این اقدامات 

 .است

 
 تمایل به مداخله اداره جهاد کشاورزی در کشاورزی .31شكل

 

های متعدد کشاورزی توسط اداره جهاد با وجود برگزاری دوره

کشاورزان کشاورزی، هنوز هم بخش قابل توجهی از جامعه 

شان    رف به تجربه خود و پدرانتمایل زیادی به تکیه صِ

تعداد کمی بر نقش . جالب این است که (20)شکلاندداشته

جای تعجب است که   طور همزمان اعتقاد دارند.تجربه و علم به

که مشاهدات و همه این نکات و با وجود این رغمعلی

د مصاحبه محقق با مردم و مسئوالن نشان از شرکت درص

بخش قابل  های ترویجی دارد،باالیی از افراد جامعه در کالس

ها را تاکنون اند که این روشتوجهی از پاسخگویان اعالم کرده

 اند.آزمایش نکرده

کمی با  در روستای سهرین و همچنین شهر زنجان که فاصله

های رسمی آموزش کشاورزی روستای مزبور دارد، دوره

به  ها مدرک دیپلم و کاردانی کشاورزیبرگزار شده که اکثر آن

 دهند. از اهالی روستا نیز بخش قابل توجهیکنندگان میشرکت
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اند، اما با  ان در آن شرکت کرده و مدرک گرفتهاز جوان

 رسد، این استنظر میبهای که عجیب های محقق نکتهبررسی

که تعداد معدودی از این افراد از مدرک خود استفاده کرده و به 

ها اند و بخش اعظمی از آنفعالیت در بخش کشاورزی پرداخته

 له با وجودئمس اند، اینی غیرکشاورزی شدههاجذب شغل

نظر     ها صاحب زمین زراعی بودند، غیرمعمول بهکه پدران آناین

که در اداره پست روستا  رسید. لذا محقق با یکی از آنانمی

که و وی در پاسخ به این کردبود، صحبت کار شدهمشغول به

گونه به هیچمدرک دیپلم کشاورزی،  چرا با وجود داشتن

ام که مدرک گرفته»است، پاسخ داد: ختهفعالیت کشاورزی نپردا

خواستم کار کشاورزی نکنم وگرنه همان موقع هم اگر می

دهد که این نشان می«. شاورزی بکنمتوانستم کون مدرک میبد

است که سبب شده نگاه به     مشکل تا حدی فرهنگی 

همین دلیل است که افراد های کشاورزی، منفی باشد. بهفعالیت

شوند که مدرک ه کشاورزی روستا نیز افرادی میرصفعال در ع

 آن ندارند.زی نداشته و طبعاً نگرش مثبتی نیز بهکشاور

 

 
 های علمیبه استفاده از روشتمایل . 34شكل

 
 های علمیاعتقاد به موثر بودن روش. 30شكل

 

 وضعیت کنونی روستاد( 

کارگیری های علمی، عدم بهعدم استفاده از روش با وجود

عدم استفاده از اصول اولیه  و نیز شدههای ارائهوزشآم

گذاری در پایین مکانیزاسیون و کمی سرمایه سطح ،کشاورزی

شود که عملکرد محصول بینی میها پیشمنابع آب و زیرساخت

وضوح ئله بهاین مس 25شکلتدریج رو به کاهش رود که در به

 انداشتهی خود پاسخگویان نیز اذعان دعبارتمشخص است. به

 است.که میزان تولید رو به کاهش رفته
 

 

 
 سال گذشته 6وضعیت تولید نسبت به . 36شكل

 

را از  شد که انتظارات خویشر انتها نیز از پاسخگویان خواستهد

تای خود بیان کنند که بیشتر دولت برای بهبود وضعیت روس

ترین خواسته گویان افزایش امکانات رفاهی روستا را مهمپاسخ

 (.27شکلاند)خود دانسته
 

 

 
 انتظارات از دولت. 37شكل

 

 های تحلیلی تحقیقیافته
رابطه بین مساحت زمین و تمایل به همکاری کشاورزان با .2

 مروجان

. داردراندمان باالتری ی که بر پایه اصول علمی باشد، کشاورز

از طرفی اطالعات کشاورزی علمی عمدتاً از طریق مروجان 

ذا هر چه استفاده و شود. لن منتقل میاورزاکشاورزی به کش

های از روش استفاده های مروجان بیشتر باشد، عمل به توصیه

صور بر این . با این اوصاف تشودنیز بیشتر می علمی کشاورزی

در تمایل به پا و کشاورزان بزرگ است که کشاورزان خرده

های اییاستفاده از راهنمهای علمی )و استفاده از روش

ه بررسی رابطه بین . لذا ببا یکدیگر تفاوت دارندمروجان( 

که نشاندهنده بزرگ مقیاس یا عنوان متغیری مساحت زمین )به
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پا بودن کشاورز است( و میزان تمایل به استفاده از خرده

ه علمی بودن عنوان متغیر نشاندهند)به مروجان کشاورزی

 شود.کشاورزی( پرداخته می

، از 2که هر دو متغیر اسمی هستنداینبه در این بخش با توجه

     ها نشان گی فی و کرامر استفاده شد. یافتهضریب همبست

مین زداری بین مساحت رابطه معنی 46/4دهند که در سطح می

.  به همکاری با مروجان وجود داردها آنکشاورزان و تمایل 

به های بزرگ، تمایل بیشتری عبارتی کشاورزان دارای زمینبه

 (.2های مروجان کشاورزی دارند)جدولماییاستفاده از راهن
 

رابطه بین مساحت زمین و همکاری کشاورزان با  .3جدول

 مروجان

 ضریب کرامر ضریب فی  متغیر مستقل متغیر وابسته

تمایل به مداخله بخش 

 کشاورزی

 48/4 54/4 مساحت زمین

 دار استمعنی 40/4در سط  *

 

مین و تمایل به مداخله اداره جهاد رابطه بین مساحت ز. 2

 کشاورزی در تعیین الگوی کشت

ضعیت بازار و و شاورزی تمایل دارد که با توجه بهجهاد ک

ای موجود برای هر منطقه الگوی کشت همچنین شرایط منطقه

این مشخصی تعریف کرده و کشاورزان را ترغیب کند تا بر 

ترتیب دیناساس بتوانند محصول مشخصی را کشت کنند و ب

های یکسان قرار بگیرند. در این زمینه تحت پوشش حمایت

عبارتی أثیرگذار است. بهت نیز بودن کشتمعیشتی یا تجاری

برای کشاورزانی که کشت معیشتی دارند، اهمیت کمتری دارد 

شود. اما برای کشاورزان که چه سیاستی برای کشت انتخاب می

ار عرضه شود اید در بازشان بکه محصولواسطه اینتجاری به

. لذا در بسیاری دارد های دولت اهمیت شرایط بازار و حمایت

 آیا گیرد کهخش این موضوع مورد بررسی قرار میاین ب

کشاورزی تجاری و معیشتی تفاوتی در پذیرش مداخله جهاد 

به این شکل که بین مساحت زمین کشاورزی با یکدیگر دارند؟ 

دهنده میزان تولید و معیشتی یا عنوان متغیری که نشان)به

________________________________________ 
زمین به صورت داده های اسمی و در چهار گزینه و تمایل به  تحدر این تحقیق مسا.  2

 همکاری با مروجان نیز در قالب سه گزینه مطرح شدند.

ه جهاد تجاری بودن محصول است( و میزان تمایل به مداخل

 شود. کشاورزی همبستگی گرفته می

با استفاده از ضریب فی و کرامر رابطه بین مساحت زمین و 

کشت تمایل به مداخله اداره جهاد کشاورزی در تعیین الگوی 

دهند که در سطح یها نشان ممورد بررسی قرار گرفت. یافته

داری بین مساحت زمین و تمایل به مداخله رابطه معنی 46/4

عبارتی تعیین الگوهای کشت وجود دارد. بهجهاد کشاورزی در 

داران بزرگ تمایل بیشتری به مداخله جهاد کشاورزی زمین

برای تعیین نوع کشت و خرید محصوالت تضمینی دارند. این 

داران بزرگ تمایل بیشتری به ینئله ناشی از آن است که زممس

داران کوچک بازار دارند، ولی زمین درفروش محصول خود 

خانوار خود هستند و لذا  یمین نیازهای غذایأدنبال تبیشتر به

 دهند که نوع محصول خودشان را خود تعیین کنند.ترجیح می
 

بخش رابطه بین مساحت زمین و تمایل به مداخله .2جدول

 کشاورزی

 ضریب کرامر ضریب فی  متغیر مستقل وابستهمتغیر 

 همكاری با 

 مروجان

 07/4 40/4 مساحت زمین

 دار استمعنی 40/4در سط  *

 

دهد که کشاورزان بزرگ       نتایج دو جدول فوق نشان می

بازار  بهواسطه تمایل بیشتری که به عرضه محصول خود به

. در روستای کنندبا ادارات دولتی همکاری بیشتری میدارند، 

های ها فعالیتمینواسطه کوچک و خرد بودن زسهرین به

کشاورزی برای عرضه به بازار محدودتر است و این خود یک 

چالش بزرگ برای ورود نوآوری و تحول در بخش کشاورزی 

 منطقه است.
 

 گیری  و نتیجهبحث 

در این مقاله به وضعیت کشاورزی سهرین و شهرستان زنجان 

های اقلیمی و خاک روستای سهرین ویژگی ته شد.پرداخ

. در این چند سال اخیر در بخش دارد مناسبی برای کشاورزی 

است. توجهی داشتهی، آموزشی و بهداشتی پیشرفت قابلخدمات

همپای بخش خدمات رشد  با این همه بخش کشاورزی،

و نشان  ئله پرداختهاست. تحقیق فوق به بررسی این مسنکرده
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برد. کشاورزی از مشکالت متعددی رنج میبخش  که استداده 

رغم تالش طح تحصیالت مردم پایین است و علیسفانه سأمت

، نوآوری و تحول جمله جهاد کشاورزیمسئوالن دولتی از 

ه به میزان شداست. همچنین بذرهای اصالحچندانی رخ نداده

های ترویجی و شوند. آموزشاندک در روستا مصرف می

ثیرگذاری أت ،د و فراوانیرغم تعدّزشی علیهای آمودوره

گذاری در بخش ندارند و رغبت مردم برای سرمایهچندانی 

بسیار کم است. از جمله علل آن ویژه منابع آبی ها بهزیرساخت

م و توان به عدم موفقیت مروجان در نفوذ به ذهن مردمی

های ها دانست که تجربهافزایش مقبولیت حرف و سخن آن

گاهی اشتباه تا حد زیادی های ضعیف و آموزش قبلی و

 است. اعتمادی مردم و کشاورزان شدهموجب بی

شد که کشاورزان    های تحقیق نشان دادهدر بخش یافته

یاری و نظر مروجان مقیاس تمایل بیشتری به استفاده از بزرگ

های علمی تمایل بیشتری به استفاده از روش عبارتیدارند. به

طور در این بخش مشخص شد ها وجود دارد. همینآندر میان 

های بزرگ داشته و شاورزان تجاری )کشاورزانی که زمینکه ک

بازار دارند( تمایل  بهتمایل بیشتری به عرضه محصول خود 

ورزی در تعیین الگوی کشت و بیشتری به مداخله جهاد کشا

های جهاد کشاورزی های دولتی دارند. چرا که سیاستحمایت

ها در بازار دارد. با توجه أثیر زیادی بر فروش محصوالت آنت

عت مزارع توان فهمید که هر چه وسئله میبه این دو مس

های های علمی بیشتر و سیاستکشاورزی بیشتر باشد روش

گیرد. از کشاورزی بهتر مورد توجه قرار می پیشنهادی جهاد

ایران کشاورزی  دهد که یکی از دالیلی کهطرفی نشان می

دور از تحوالت علمی و تکنیکی است، خرد همچنان سنتی و به

ول را در کشاورزی و کوچک بودن مزارع است که امکان تح

 نماید. ایران محدود می

داران دهند که کشاورزان و زمینهای تحقیق نشان مییافته

اورزی بزرگ تمایل بیشتری به همکاری با مروجان و جهاد کش

های کشاورزی و گردد نوآوریوع سبب میدارند که این موض

شود این و همین امر موجب می تحوالت روز را بهتر بپذیرند

به ایجاد  بیشتری رد تمایلکشاورزان نسبت به کشاورزان خُ

 باشند.داشتهتغییر در الگوهای سنتی کشاورزی 

 

 راهكارها

ای وام باید زمینه الزم برای اعط یسسات بانکی و دولتؤم .2

رد و اعتبارات کوچک به های خُسازند. اعطای وامرا مهیا 

وکراسی کم اداری در این زمینه و با بور اندکهمراه بهره 

 آمیز باشد؛تواند موفقیتمی

توجهی از وقت خود را صرف مروجان باید بخش قابل .0

 کنند؛ی و حذف باورهای قدیمی و اشتباه تغییرات فرهنگ

آالت چون بخش کشاورزی نیازمند توسعه ماشین .2

 توسعه یابند؛باید های مربوط کشاورزی است، تعاونی

ها به سمت خرید و مکاری با کشاورزان و سوق دادن آنه .0

تواند می  های کشاورزها و افزایش ابعاد زمینفروش زمین

ها و تحوالت نوین کشاورزی به منجر به ورود نوآوری

 این بخش باشد.
 

  سپاسگزاری
هرین که در تنظیم و پُرکردن از مردم س در انتهای مقاله

 .شودعمل آوردند،سپاسگزاری میپرسشنامه همکاری الزم را به
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