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 چکیده
توسط کشاورزان در کمپوست موانع آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمی

 در پژوهش حاضر،شهرستان اسدآباد در این تحقیق  مورد بحث قرار گرفت. 
از یک روش تحقیق کمی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماري این تحقیق 

ها از نفر از کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان اسدآباد بود. داده 50شامل 
شان داد که موانع آوري شد. تحلیل رگرسیون نطریق پرسشنامه جمع

درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یا کاربرد کود  15ترویجی  -آموزشی
کنند. همچنین نتایج نشان داد بر اساس ضریب کمپوست را تعیین میورمی

کمپوست به ترتیب ضریب ترویجی کاربرد کود ورمی -بتا،  موانع آموزشی
عدم حلی براي ترویج فنون نوین، ند از: عدم استفاده از رهبران ماثیر عبارتأت
هاي اجرایی، عدم آگاهی از ثیرپذیري کشاورزان از کشاورزان موفق در طرحأت

، عدم هاي شیمیاییمزیت نسبی کودهاي بیولوژیک در مقایسه با کود
کشاورزي و عدم پخش  ترویجآموزش و همکاري کشاورزان با کارشناسان 

 مناسب . سی دي هاي آموزشی

موانع آموزشی ترویجی، کشاورزي پایدار، زیست محیطی،  دي:کلی گانواژ
 .کمپوستکود ورمی

Abstract 
The educational  and extensional barriers to the use 
of vermicompost fertilizer by farmer in Asadabad 
City were discussed in this article. A quantitative 
surveying methodology has been used in this re-
search. The statistical population for this study con-
sisted 50 agricultural experts of Asadabad city. Data 
were collected through questionnaire. The regression 
analysis showed that the educational –extensional 
barriers determined 15% of variance on the depend-
ent variable or the application of vermicompost ferti-
lizer. The results also showed that, the barriers of 
vermicompost fertilizer consumtion, based upon the 
impact factor, are respectively us: Lack of  local 
leaders to promote the use of modern techniques, lack 
of successful farmers’ impact on the other farmers on 
executive  plans,  lack of awareness of the relative 
advantages of biofertilizers compared to chemical 
fertilizers, lack of farmers' cooperation with educa-
tional and extensional agriculture experts and lack of 
appropriate educational compact discs. 

Keywords: Educational-Extensional Barriers, Sus-
tainable Agriculture, Environmental, Vermicopost 
Fertilizer. 
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 مقدمه
زیست  اثرات به پاسخ در پایدار کشاورزي توسعه براي تقاضا

اي داشته است. محیطی و اقتصادي کشاورزي رایج رشد فزاینده
شاورزي، شخم حفاظتی، مدیریت تلفیقی آفات، آزمون در زمینه ک

هایی از مواد مغذي خاك و اخیراً کشاورزي دقیق، نمونه
هایی هستند که براي حفاظت از منابع طبیعی از طریق  فناوري

 کاهش فرسایش خاك و کاربرد بیش از حد کودهاي شیمیایی و
اما  (Vasi et al.,2011).اند کار گرفته شدههسموم، ابداع و ب

ث استفاده غیربهینه از عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باع
دهد که به نحوي که شواهد موجود نشان می ،ها گردیداین نهاده

هاي کشاورزي نه تنها باعث حد برخی نهاده مصرف بیش از
ه ، بلکه موجبات کاهش تولید را فراهم ساختهدشافزایش تولید ن

وري که مقدار مصرف کودهاي . به ط(Amani, 2001) است
آن  میلیون تن20ِمیلیون تن است که  135 شیمیایی در دنیا

این درحالی است  .باشد متعلق به امریکا می )،درصد 15 معادل(
مصرف جهانی کودهاي شیمیایی  1960-1950 هايطی سالکه 

 .(Akbari et al., 2008)برابر شده است  2درجهان بیش از 
هاي جهانی، در  هاي موجود در گزارشنگرانی در این راستا، عمده

رابطه با کاهش سریع و جدي منابع پایه کشاورزي (آب و خاك) 
زایی، انقراض ها، بیاباناز طریق فرسایش خاك، شوري زمین

باشد. عامل یاهی و جانوري و آلودگی محیطی میهاي گگونه
 و آفاتها، ناشی از استفاده بی رویه سموم دفع  اصلی این نگرانی

  (Chaharsoghi et al., 2007)کودهاي شیمیایی بوده است
رغم وجود مضرات استفاده از کودهاي شیمیایی یعل
به علت ارزانی و عدم اطالع کشاورزان در زمینه آنها مصرف 

 هر ساله افزایش تصاعدي داشته است آنپیامدهاي نامطلوب 
)Abdoli,2005(  .  ر تولید هاي اخیچنانچه بخواهیم سیاست

غذا در جهان را دنبال نموده و منابع کشاورزي باالخص خاك را 
هاي نمائیم، مجبور به استفاده از روشهاي آتی حفظ براي نسل

کننده محیط زیست نظیر هاي حفاظت ورياکشاورزي پایدار و  فن
هاي آلی و بیولوژیک به جاي کودهاي شیمیایی، کاربرد کود

به جاي سموم شیمیایی علیه آفات و  استفاده از مبارزه بیولوژیک
 ها هستیم. بیماري

آلی بیولوژیک  یکی از عوامل مؤثر در عدم استفاده از  کود
ترویجی در این زمینه  –کمپوست در مزارع، موانع آموزشی ورمی

در  ،امروزه الزم است که در نظام فرهنگی هر کشورباشد. می
 ،اده بهینه از آنهاارتباط با اهمیت منابع طبیعی و نحوه استف

هایی صورت گیرد  ریزيحی شده و برنامهاهاي الزم طرآموزش
).(Birneret al., 2006 

در مورد نقش آموزش عمومی و مشارکت مردمی در
ه هاي حفاظت خاك (نظیر کاربرد کودهاي آلی باثربخشی طرح
نشان دادند که ) 2005، هادیان و همکاران (جاي شیمیایی)

رکت آنان اي موجب مشاهاي توسعهاجراي طرحرضایت مردم از 
برداري بهینه و پایداري منابع تولید می در حفاظت، توسعه و بهره
دهد که عدم برگزاري بازدید آموزشی شود. تحقیقات نشان می

هاي آموزشی در زمینه نحوه براي کشاورزان، عدم برگزاري دوره
مقاالت مرتبط  استفاده از کودهاي بیولوژیک، عدم انتشار کتب و

با فواید کودهاي بیولوژیک توسط سازمان جهاد کشاورزي، نبود 
ه از کودهاي بیولوژیک، آموزشی در زمینه استفادهاي فشرده لوح

رسانی در مورد اهمیت مصرف کودهاي بیولوژیک در عدم اطالع
سالمت مواد غذایی و عدم توانایی کارشناسان در انتقال اطالعات 

کارگیري کودهاي بیولوژیک هموانع آموزشی در ب به کشاورزان، از
      .    (Ajoodani and Mahdizadeh, 2009) باشدمی

همچنین از دیگر موانع آموزشی بر پذیرش کودهاي 
توان به عدم تشویق کشاورزان به استفاده ازبیولوژیک می

کودهاي بیولوژیک توسط کارشناسان و عدم آگاهی کشاورزان از 
 Minaee and)زایاي کودهاي بیولوژیک اشاره نمود م

Sabouri, 2010). Asghari (2003)  نیز معتقد است
مراکز ترویجی، مشارکت در  همکاري با کارشناسان ترویج و

پذیري از سایر تأثیرهاي ترویجی، آموزش انفرادي، برنامه
کشاورزان، ارتباط کشاورزان مددکار ترویج، ارتباط با کشاورزان 

بر   مونه و سطح زیرکشت پنبه از جمله متغیرهایی بودند کهن
و توجه نکردن بر آنها  اندپذیرش کنترل بیولوژیک تأثیر داشته

 گردد. به عدم پذیرش کنترل بیولوژیک می منجر
در بین Chizari et al., (2001) در تحقیقی که 

ن استان خراسان پیرامون نیازهاي آموزشی این افراد از امروج
اورزي پایدار انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بازدید از کش

ي پایدار و مراکز تحقیقاتی، کشورهاي پیشرفته در زمینه کشاورز
اي، نتیجه اي وکوتاه مدت حین خدمت، نمایش طریقههاي دوره

هاي آموزشی براي دریافت اطالعات ترین روشمؤثراز جمله 
 درباره کشاورزي پایدار است. 

هاي ک مطالعه که در مورد نیازسنجی و تعیین اولویتدر ی
زیست و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط

توسعه پایدار انجام گرفته بود، نتایج نشان داد که وضعیت موجود 
سنی زیست پاسخگوي نیازهاي مقطع آموزش محیط برنامه
د تغییر در ایجا باشد، از اینروآموزان مقطع متوسطه نمی دانش
). Hosseini et al., 2010ست (ا هاي آموزشی ضروريبرنامه

همچنین نعیمی در تحقیق خود با عنوان واکاوي مشکالت توسعه 
فناوري زیستی کشاورزي از دیدگاه متخصصان فناوري زیستی 
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ـ علمی رسانیت مدیریتی، ترویجی ـ اطالعاستان تهران ، مشکال
درصد از واریانس مشکالت توسعه 78آموزشی و قانونی در حدود 

 (et al., 2011کنند فناوري زیستی کشاورزي را تبیین می
Naimi.( 

با عنوان Din Panah et al., (2009) بر اساس تحقیق 
رهیافت مدرسه در مزرعه کشاورز بر پذیرش  تأثیرتحلیل «

مشخص گردید » کاران شهرستان ساريبیولوژیک از سوي شالی
مبارزه بیولوژیک، مزیت نسبی، سطح  متغیرهاي دانشکه 

مکانیزاسیون، سابقه کشت برنج، مشارکت اجتماعی، تعداد تماس 
درصد از  9/75رسانی و ارتباط منابع اطالع با مروج، استفاده از

کننده کاران شرکتتغییرات پذیرش مبارزه بیولوژیک را در شالی
نش مبارزه کنند و متغیر دامدرسه مزرعه کشاورز را تبیین می در

درصد از تغییرات پذیرش مبارزه  1/83بیولوژیک به تنهایی 
بیولوژیک را در شالیکارانی که درمدرسه مزرعه کشاورز شرکت 

 .کندنکرده اند را تبیین می
  Chaharsooghi et al.,( 2007) ه در تحقیق خود ب

 ،هاي مربوط به عوامل اقتصادياین نتایج رسیدند که از  متغیر
هاي در پذیرش روش تأثیربیشترین زایش عملکرد تولید، متغیر اف

ترویجی،  ـدارد و در میان عوامل آموزشی را کشاورزي پایدار 
در پذیرش  تأثیربیشترین داراي ن کشاورزي اارتباط با مروج

همچنین متغیر شرکت در  است.هاي کشاورزي پایدار روش
اي بیشترین هاي آموزشی از دیدگاه افراد مورد مطالعه دارکالس

 ,.Linda et al ست. اهاي کشاورزي پایدار اثر در پذیرش روش
ش مستمر بر پذیرش یک افزای«در تحقیقی با عنوان  (2010)

نتایج رسیدند به این » لیپینینوآوري:  تولید کود بیولوژیک در ف
که اغلب کشاورزان با مشکالتی نظیر: عدم دسترسی به

ي ضعیف مواجه فناورها و ارتقاء اطالعات، عدم دسترسی به نهاده
بودند، بنابراین بخش دولتی نقش بسیار مهمی در توسعه 

 درمحصوالت نوآورانه مانند کود بیولوژیک دارد که از طرفی 
رسانی به کشاورزان در توسعه اطالع با هدفي فناورارتقاء 

ها، فقدان از طرف دیگر فقدان مشوق باشند.محصوالت مؤثر می
هاي ضعیف دولت، ارتباط ضعیف طالعات، سیاستدسترسی به ا

ترویج و تحقیق، عدم استفاده از رهبران محلی براي ترویج فنون 
نوین کشاورزي، بازار نامناسب تولیدات، بیمه نبودن محصوالت و 

ش عدم دسترسی به نهاده ها از جمله مواردي هستند که پذیر
عی با تنگنا هاي مدیریت خاك زراکشاورزان را در زمینه فناوري

 ).Enyonget al.,2011ند (کمواجه می
جنسیت، سن، سطح عواملی چون بر طبق تحقیقات 

هاي تحصیالت، اندازه مزرعه، قیمت کود، شرکت در دوره
هاي اقتصادي، قیمت آموزشی ترویجی، منابع اطالعاتی، مشوق

مؤثر هاي حفاظت خاك محصول، ماشین آالت، بر پذیرش شیوه
 ).Chamba,2004هستند (

آلی بیولوژیک در  یکی از عوامل مؤثر در عدم استفاده از  کود
امروزه الزم باشد. ترویجی الزم در این زمینه می ـمزارع موانع آموزشی 

است که در کل نظام فرهنگی هر کشور در ارتباط با اهمیت منابع 
ریزي شده و هاي الزم طرحطبیعی و نحوه استفاده بهینه از آنها آموزش

 Birner et al., 2006). ( هایی صورت گیرد ریزيرنامهب
توان اذعان داشت که آموزش و ترویج به طور کلی می

 رايتشویق کشاورزان ب کشاورزي نقش بسزایی را در آشنایی و
 کاربرد کودهاي آلی یا بیولوژیک در راستاي دستیابی به کشاورزي

ی موانع آموزشی کند. لذا شناسایپایدار و همسو با طبیعت بازي می
و ترویجی کاربرد کود هاي آلی توسط کشاورزان از اهم تحقیقاتی 
است که در زمینه پایداري زیست محیطی بایستی در دستور کار 

در باب تولید کود آلی یا بیولوژیک کشور ایران سالیانه قرار گیرد. 
 4 هاي شهري، ظرفیت توان تولید بیش ازفقط از منابع زباله

در  .باشدکمپوست را دارا میکود آلی کمپوست و ورمیمیلیون تن 
 کمپوست در ایسلند یک میلیون تنمیزان تولید ورمی 2003 سال

و یک شرکت در کشور هندوستان نیز براورد شده است  200000
هزار تن  50هزار نفر کارگر، ماهیانه  10در همین کشور با داشتن

یی در جهت تولید و کشاورزان کوبا .کندکمپوست تولید میورمی
جاي اند که بهکمپوست تا آنجا پیشرفت داشتهمصرف ورمی

که در درحالی .کنندکودهاي شیمیایی نیز از این کود استفاده می
 کشور ایران با دارا بودن مشکالتی همچون بیکاري، کمبود مواد

ان بودن و مشکالت زیست محیطی هاي کشور، گرآلی خاك
-کشاورزان ایرانی هنوز با اسم ورمی ... هاي شیمیایی وکود

 کمپوست از دواستفاده از روش تولید ورمی .کمپوست آشنا نیستند
جهت اهمیت دارد، نخست اینکه حجم زیادي از مواد زاید آلی با 

شود و از نقطه نظر اقتصادي و محیط این روش بازیافت می
ه کمپوست تولید شددوم اینکه استفاده از ورمی. زیست مهم است

در اراضی کشاورزي سبب بهبود کیفیت خاك و رشد گیاهان 
تواند به دنبال داشته د که صرفه اقتصادي فراوانی را میشو می

نتیجه سنجش .  (Arzanesh and Abbasi, 2011)باشد
هاي کشاورزي ارگانیک توسط کارگیري فناوريهنگرش و میزان ب

 کارانقدیمی و همکاران شهرستان فریدن توسط زمینی سیب
کاران داراي نگرش مثبتی به زمینی نشان داد که اکثر سیب (2014)

هاي کشاورزي ارگانیک بودند ولی میزان بکارگیري روشها و فناوري
کشاورزي ارگانیک توسط آنان جهت کشت سیب زمینی خیلی اندك 

توان نقطه عطفی در شروع را می 1386در استان همدان  سال  بود.
در این سال با عقد قرداد  .کمپوست دانستکود ورمیهاي تولید فعالیت

با یک مرکز خصوصی و دو مرکز دولتی (جهاد کشاورزي مالیر و 
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ها آغاز گردید و به تدریج در سایت مستقر در سازمان) این فعالیت
این استان با استفاده صحیح از فت. همچنین سرتاسر استان توسعه یا

فرایند بازیافت  ،آموزشی امکانات ساده و با یک برنامه مدون
توسعه داد و  پسماندهاي خانگی و تبدیل آنها را به کمپوست ترویج و

در جهت توسعه کشاورزي پایدار گام مهمی برداشت
.(Karkoodi et al., 2011) کنون ا این در حالی است که هم

ها، از سموم کشاورزان شهرستان اسداباد براي کاهش خسارت
مانده نمایند که  باقیو به  دفعات استفاده میز باال شیمیایی با د

شود و در محصوالت کشاورزي احساس می آن به وضوح
مشکالت مختلف را در بر دارد. باتوجه به این مهم، توسعه و 
ترویج استفاده از کودهاي آلی در دستور کار سازمان جهاد

هاي وريابا استفاده از ترویج فنو کشاورزي قرار گرفته است 
دارد. میبه سمت توسعه پایدار گام بر  ،کننده محیط زیستاظتحف

-تحقیقاتی مبنی بر استفاده از کود ورمی یدر همین راستا طرح
کمپوست به جاي کودهاي شیمیایی براي کشاورزان از طرف 

از آنجا که معرفی، ترویج و  سازمان جهاد کشاورزي اجرا گردید.
به کشاورزان بر  تکمپوسکودهاي ورمیآموزش نحوه کاربرد 

عهده کارشناسان جهاد کشاورزي خصوصا کارشناسان ترویج و 
لذا این  )،که با کشاورزان ارتباط نزدیکی داشتند(آموزش بود 

تحقیق براي دستیابی به پاسخ خود، درصدد برآمد که از نظرات 
تحقیق این  سؤالبنابراین   .کارشناسان این بخش استفاده کند

-کارگیري کود ورمیهترویجی در بی ـ است که موانع آموزش
کمپوست توسط کشاورزان از دیدگاه کارشناسان کشاورزي، در 

 شهرستان اسدآباد کدامند ؟ 

 روش شناسی پژوهش
هاي حفظ ي این تحقیق شامل کارشناسان  بخشجامعه آمار

شاورزي اسداباد و نباتات، زراعت، باغبانی و ترویج جهاد ک
اي شهرستان مشاوره ات فنی وهاي خدمکارشناسان شرکت

دست آمده از هباشد که بر اساس آمار باستان همدان می اسداباد،
 50شامل  1392شهرستان، در سال  اینمدیریت جهاد کشاورزي 

باشد که با استفاده از روش سرشماري با استفاده از ابزار نفر می
پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور سنجش روایی 

رسشنامه از نظرات اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزي پ
دانشگاه نهاوند و کارشناسان ترویج   و آموزش کشاورزي سازمان 
جهاد کشاورزي شهرستان نهاوند بهره گرفته شد. همچنین براي 

ها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامهتعیین 
ضریب مذکور  ند.قرار گرفت تعدادي از آنها مورد آزمون مقدماتی

ها و شد که بیانگر مناسب بودن انسجام درونی گویه 75/0 برابر
اي جهت سنجش در این تحقیق، پرسشنامه .ت پرسشنامه استثبا

هاي زیر متغیرهاي مورد نظر آماده شده است که شامل بخش
هاي شخصی پاسخگویان و بخش اول مشتمل بر ویژگی باشد:می

-ورمیکارگیري کود هترویجی ب ـوانع آموزشی بخش دوم شامل م
 5باشد. این بخش در قالب طیف لیکرت  کمپوست توسط آنان می

= خیلی 5 و = زیاد4= متوسط،3= کم،2= خیلی کم،1( امتیازي
هاي این زیاد) مطرح شده است. براي تجزیه و تحلیل داده

از  ،هاتوصیف داده و نیز تحقیق، با توجه به ماهیت پژوهش
هاي شاخص مرکزي مانند (میانگین، میانه، نما، فراوانی،  ارهآم

ها و بررسی روابط بین آنها در آمار تحلیل دادهبراي و درصد) 
استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون 

-یکارگیري کود ورمهبراي بررسی رابطه بین متغیر وابسته (ب
استفاده تحقیق  هاي مستقلکمپوست توسط کشاورزان) و متغیر

 شده است. متغیرهاي مستقل تحقیق شامل:
X1هاي آموزشی در زمینه نحوه ها و کارگاه= عدم برگزاري دوره

 کمپوستاستفاده از کود ورمی
X2هاي موفقطرح ز= عدم بازدید کشاورزان ا 
X3 =کمپوستعدم آگاهی کشاورزان از مزایاي ورمی 

=X4  مرتبط توسط سازمان انتشار کتب و مقاالت آموزشی عدم
 جهاد کشاورزي

X5= مناسب در مورد کود  آموزشی هاي فشردهلوح عدم پخش
 کمپوستورمی

X6= عدم همکاري کشاورزان با کارکنان ترویج 
X7= عدم اگاهی از مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک 
X8=  عدم استفاده از رهبران محلی براي ترویج فنون نوین

 کشاورزي
X9= ی در مورد اهمیت مصرف کودهاي رسانعدم اطالع

 بیولوژیک در سالمت غذایی
X10=  عدم انتقال اطالعات به کشاورزان توسط کارشناسان

 کشاورزي
X11= عدم تشویق کشاورزان به استفاده از کودهاي بیولوژیک 
X12= ثیرپذیري کشاورزان از کشاورزان موفق در طرحعدم تأ-

 هاي اجرایی
X13= ی ضعیففناوریا و ارتقاء ه عدم دسترسی  به نهاده 

X14a= عدم ارتباط بخش تحقیقات و بخش ترویج براي
 .هاي جدیدی به ایدهبدستیا
 هاي پژوهش یافته

 گویانهاي شخصی پاسخویژگی  -
نفر از کارشناسان جهاد  50گویان در این تحقیق شامل پاسخ

%) مرد 72( آنهانفر  36باشند که کشاورزي شهرستان اسد آباد می
%) داراي مدرك تحصیلی 40نفر ( 20تند. از نظر سطح سوادهس
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%) بین 36نفر ( 18 ،باشند. همچنین از نظر میزان سنلیسانس می
نفر  24گویان هستند. در مورد رشته تحصیلی پاسخساله  40 -50

%) کارشناس 18نفر ( 9%) از آنان کارشناس ترویج و آموزش، 48(
نفر  8رشناس رشته زراعت و %) کا18نفر ( 9رشته علوم باغبانی، 

هاي علوم کشاورزي %) از آنان نیز کارشناس سایر رشته16(
د. بنابراین رشته تحصیلی اکثر کارشناسان، ترویج و آموزش هستن

 باشد. کشاورزي می

-آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمیبندي موانع اولویت -
 گویان کمپوست از دیدگاه پاسخ

ه کارشناسان درخصوص موانع بندي دیدگاولویتبه منظور شناسایی و ا

ضریب تغییرات  کمپوست ازکارگیري کود ورمیهترویجی ب آموزشی ـ
ها بر اساس ضریب بندي گویهاولویت 1 استفاده شده است. جدول

دهد که عدم آشنایی دهد. نتایج جدول نشان میتغییرات را نشان می
در مقایسه با کودهاي کشاورزان با مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک 

عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مرتبط شیمیایی، در رتبه اول و 
در رتبه آخر در بین موانع آموزشی  توسط سازمان جهاد کشاورزي

 2گیرند. جدول کمپوست قرار میکارگیري کود ورمیهترویجی ب
(متغیر وابسته  کمپوستفراوانی، درصد و میانگین کاربرد کود ورمی

)، 78/1دهد. با توجه به میانگین محاسبه شده (قیق) را نشان میتح
کمپوست توسط کشاورزان کم بوده است.کارگیري کود ورمیهمیزان ب

 کمپوست (متغیرهاي مسنقل) از دیدگاه پاسخگویاناولویت بندي موانع آموزشی و ترویجی کاربرد کود ورمی .1جدول 
انحراف  موانع آموزشی ترویجی

 معیار
ضریب  یانگینم

 تغییرات
 اولویت

 1 68/0 24/4 30/0 عدم اگاهی از مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک
 2 75/0 60/1 32/0 عدم انتقال اطالعات به کشاورزان توسط کارشناسان

 3 77/0 78/1 37/0 هاي جدیددر دستیابی به ایده عدم ارتباط بخش تحقیق و ترویج
 4 80/0 18/2 47/0 تکنولوژي ضعیفها و ارتقاء  عدم دسترسی به نهاده

 5 81/0 40/4 41/0 عدم تشویق کشاورزان به استفاده از کودهاي بیولوژیک
 6 84/0 60/1 40/0 عدم همکاري کشاورزان با کارکنان ترویج

 7 85/0 34/4 51/0 کمپوستعدم آگاهی کشاورزان از مزایاي ورمی
 8 86/0 30/2 45/0 هاي موفقعدم بازدید کشاورزان از طرح

 9 93/0 34/4 43/0 عدم اطالع رسانی در مورد اهمیت مصرف کودهاي بیولوژیک در سالمت
 10 94/0 42/2 45/0 هاي اجراییعدم تاثیر پذیري کشاورزان از کشاورزان موفق در طرح

 11 04/1 60/1 44/0 کمپوستها آموزشی در زمینه نحوه استفاده از کود ورمیعدم برگزاري دوره
 12 04/1 20/4 45/0 کمپوستمناسب در مورد کود ورمی آموزشی هاي فشردهلوحدم پخش ع

 13 06/1 70/1 42/0 براي ترویج فنون نوین کشاورزي عدم استفاده از رهبران محلی
 14 12/1 45/1 35/0 عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مرتبط توسط سازمان جهاد کشاورزي

 کمپوست (متغیر وابسته) توسط کشاورزانکارگیري کود ورمیهو میانگین ب فراوانی، درصد .2جدول 
 میانگین درصد تجمعی درصد فراوانی میزان کاربرد کود 

 30 30 15 خیلی کم

78/1 
 92 62 31 کم

 100 8 4 متوسط
 0 0 0 زیاد

 0 0 0 خیلی زیاد
 5خیلی زیاد=    4زیاد=  3متوسط= 2کم=  1خیلی کم= 
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بررسی رابطه بین موانع آموزشی و ترویجی و کار برد کود  -
 کمپوست با استفاده از ضریب پیرسونورمی

براي بررسی رابطه بین موانع آموزشی/ترویجی و استفاده از کود 
ی پیرسون استفاده شد. مطابق ورمی کمپوست از ضریب همبستگ

بین متغیرهاي عدم همکاري کشاورزان با  3هاي جدول داده
ارکنان ترویج و آموزش کشاورزي، عدم آگاهی از مزیت نسبی ک

کودهاي بیولوژیک، عدم تاثیر پذیري کشاورزان از کشاورزان 
 آموزشی هاي فشردهلوحموفق در طرح اجرایی، عدم پخش 

داري کمپوست رابطه منفی و معنیمناسب و استفاده از کود ورمی

استفاده از % وجود دارد. همچنین بین متغیر عدم 5در سطح 
کمپوست رابطه منفی و رهبران محلی و استفاده از کود ورمی

%، وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش 1داري در سطح معنی
کمپوست استفاده از کود ورمی ،الذکرترویجی فوق موانع آموزشی/

یابد. سایر متغیرها رابطه آماري معنی توسط کشاورزان کاهش می
کمپوست نشان ندادند. (بنابراین مثبت ورمی داري با کاربرد کود

 یا منفی بودن ضرایب آنها نیز بی معنی است).   

 بررسی رابطه بین موانع آموزشی و ترویجی و کار برد کود ورمی کمپوست با استفاده از ضریب پیرسون. 3جدول 
 r sig موانع آموزشی ترویجی

 20/0 06/0 هاي آموزشیها و کارگاهعدم برگزاري دوره
 40/0 -05/0 عدم آگاهی کشاورزان از مزایاي ورمی کمپوست

 40/0 -08/0 عدم انتشار کتب و مقاالت آموزشی مرتبط
 03/0∗ -21/0 مناسب آموزشی هاي فشردهلوحعدم پخش 

 03/0∗ -27/0 عدم همکاري کشاورزان با کارکنان ترویج
 02/0∗ -33/0 عدم اگاهی از مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک

 00/0∗∗ -97/0 عدم استفاده از رهبران محلی
 20/0 -09/0 عدم اطالع رسانی در مورد اهمیت مصرف کودهاي بیولوژیک 

 20/0 04/0عدم انتقال اطالعات به کشاورزان توسط کارشناسان 
 10/0 -08/0 عدم تشویق کشاورزان به استفاده از کودهاي بیولوژیک

 04/0∗ -11/0 اورز موفق در طرح اجراییعدم تاثیرپذیري کشاورز از کش
 10/0 05/0 ي ضعیففناورها و ارتقاء  عدم دسترسی  به نهاده

 40/0 -06/0 عدم ارتباط و همکاري بخش تحقیقات و بخش ترویج 
 40/0 -07/0 هاي موفقعدم بازدید کشاورزان از طرح

    ∗= p≤ 0.05            ∗∗= p≤ 0.01 

-در کاربرد کود ورمی مؤثرترویجی  / زشیتعیین موانع آمو -
 کمپوست 

کمپوست از در کاربرد کود ورمی مؤثربراي شناسایی موانع 
رگرسیون گام به گام استفاده شد. به این صورت که متغیرهایی 

-داري با کاربرد کود ورمیکه در مرحله قبل داراي رابطه معنی
س نتایج کمپوست بودند وارد معادله رگرسیون شدند. بر اسا

و نشان دار است معنی %1بدست آمده در سطح  F ، 4جدول 
دهد مدل رگرسیون تحقیق مدل خوبی است و قادر است می

تغییرات متغیرهاي وابسته را بر اساس متغیرهاي مستقل تبیین 
کند. 

در کاربرد  مؤثرشناسایی موانع آموزشی/ترویجی  5جدول 
را در تبیین متغیر کمپوست و سهم هر یک از آنها کود ورمی

دهد. با کمپوست) نشان میوابسته تحقیق (کاربرد کود ورمی
 X5شدن ضرایب رگرسیونی، متغیرهاي  مستقلدارتوجه به معنی

،X6،X7،X8وX12  توانند هستند و می مؤثربر متغیر وابسته
15% )R2adj= 15%( ) کاربرد تغییرات متغیر وابسته تحقیق

در  مؤثرنمایند. بنابراین موانع  کمپوست) را تبیینکود ورمی
ضرایب  کمپوست به ترتیب اهمیت (بر اساسکاربرد کود ورمی

 ند از: اعبارت )بتا
 ،)X8(عدم استفاده از رهبران محلی براي ترویج فنون نوین 

هاي ثیرپذیري کشاورزان از کشاورزان موفق در طرحأعدم ت
یولوژیک در ، عدم آگاهی از مزیت نسبی کودهاي ب)X12(اجرایی 

، عدم همکاري کشاورزان با )X7(مقایسه با کود هاي شیمیایی 
-لوحو عدم پخش  )X6(ترویج کشاورزي آموزش و کارشناسان 
 .)X5(مناسب  آموزشی هاي فشرده

 Fمعنی داري مدل رگرسیون براساس آماره.-4جدول 
 هامجذورمیانگین )df(درجه آزادي

(MS) 
F Sig 

1 79/2 7/9 003/0 
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 کمپوست بر اساس تحلیل رگرسیوندر کاربرد کود ورمی مؤثرشناسایی موانع  .5لجدو

 Beta t Sig R2R2adj موانع آموزشی/ترویجی
 X8( 40/0- 03/5 ∗∗000/0 168/0 150/0(عدم استفاده از رهبران محلی 

 X7( 24/0- 9/1- ∗∗008/0( عدم آگاهی از مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک
 22/0- 7/1 ∗040/0 (X6) ورزان با کارشناسان کشاورزيعدم همکاري کشا

 مناسب در مورد کود آموزشی هاي فشردهلوحعدم پخش 
 )X5( کمپوستورمی

21/0- 6/1 ∗040/0 

هاي عدم تاثیر پذیري کشاورزان از کشاورزان موفق در طرح
 )X12( اجرایی

37/0- 56/1 ∗∗001/0 

    ∗= p≤ 0.05            ∗∗= p≤ 0.01 

 گیريبحث و نتیجه
در راستاي دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي و حفظ محیط زیست، 

هاي مختلفی از جمله آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزي طرح
هاي مختلف در کشور هاي کشاورزي پایدار را در دورهفنون و روش

کود  ها آموزش و ترویج استفاده ازکند. از جمله این طرحاجرا می
جاي کود شیمیایی توسط کشاورزان در هکمپوست ببیولوژیک ورمی

استان همدان شهرستان اسدآباد بود. تحقیق حاضر به بررسی موانع 
کمپوست توسط کشاورزان آموزشی/ترویجی استفاده از کود ورمی

ترین دست آمده از این تحقیق، مهمهپرداخته است. بر اساس نتایج ب
ست توسط کشاورزان در شهرستان کمپوود ورمیکارگیري کهموانع ب

عدم استفاده از رهبران محلی  ند از:اآباد به ترتیب اهمیت عبارتاسد
ثیرپذیري کشاورزان از کشاورزان موفق أعدم تبراي ترویج فنون نوین 

هاي اجرایی، عدم آگاهی از مزیت نسبی کودهاي بیولوژیک در در طرح
م همکاري کشاورزان با کارشناسان مقایسه با کود هاي شیمیایی، عد

 آموزشی هاي فشردهلوحترویج کشاورزي و عدم پخش آموزش و 
 مناسب در این زمینه. 

تواند تابع رفتار اطرافیانش باشد. یکی از رفتار انسان می
رفتار  تأثیرشود رفتار انسان تحتترین عواملی که موجب میمهم

هنجارهاي ذهنی به دیگران قرار بگیرد هنجارهاي ذهنی است. 
فشار اجتماعی درك شده توسط افراد، براي انجام یا عدم انجام 

 پذیري افراد از دیگرانتأثیررفتار هدف اشاره دارد و به مفهوم 
هاي مرجع) در انجام رفتار مورد نظر (دوستان، همکاران و گروه

به عبارت دیگر،  .)Mathieson, 1991, 175(است 
شود درك شده افراد دیگري گفته می هنجارهاي ذهنی به عقاید

که رابطه نزدیکی با فرد دارند و یا براي وي مهم هستند و بر 
بنابراین ). Park, 2000, 165( گذارندگیري او اثر میتصمیم

هاي نوین، مانند کاربرد کود وريااگر در آموزش و ترویج فن
که (هاي مرجع کمپوست از رهبران محلی به عنوان گروهورمی

شد، ، استفاده می)قاید و رفتارشان مورد پذیرش همگان استع
توانست در پذیرش کاربرد این کود توسط کشاورزان مثمر ثمر می

ه از  رهبران محلی از در این تحقیق نیز عدم استفادو  واقع شود
وري توسط کشاورزان محسوب شده اگیري این فنکارموانع به

. )Enyonget al., 2011(همراستا بودن با تحقیق است 
همچنین در این راستا استفاده از کشاورزان موفق در طرح آموزش 

کمپوست توسط وزارت جهاد کشاورزي و ترویج کاربرد کود ورمی
 تأثیرتوانست موجب تحتو معرفی آنان به سایر کشاورزان می

وري شود (همراستا کشاورزان در استفاده از این فنا قرار دادن دیگر
. اما عدم استفاده از این )  Asghari, 2003قبودن با تحقی

بین آنها و دیگر کشاورزان در  مؤثرافراد و عدم ایجاد ارتباط 
 -وري از دیگر موانع آموزشیاکارگیري این فنهآموزش و ترویج ب

ترویجی کاربرد این کود توسط کشاورزان بود. بنابراین پیشنهاد 
ین کود، به دنبال می شود در بحث آموزش و ترویج استفاده از ا

بین این افراد با سایر کشاورزان از طرق مختلف نظیر  مؤثرارتباط 
تلویزیونی، برگزاري  آنان، گفتگوي رادیویی ـ بازدید از مزارع

هاي آموزشی با حضور آنان و غیره بود.  عدم آگاهی کالس
کشاورزان از مزیت کودهاي بیولوژیک در مقایسه با کودهاي 

نتایج این تحقیق بود (همخوانی داشتن با  شیمیایی از دیگر
 Minaee and Sabouri, 2010; Din)تحقیقات 

Panah et al., 2009.(  بدون شک استفاده از کودهاي
به حفظ و بهبود کمپوست بیولوژیک و طبیعی نظیر کود ورمی

کند و نه تنها موجب احیاء و باز توانی و کیفیت خاك کمک می
گردد عملکرد و کمیت محصول میتغذیه خاك براي افزایش 

بلکه موجب افزایش کیفیت، طعم و عطر محصوالت شده و 
ل استفاده مکرر و . اگرچه به دلیدهدفزایش میتقاضاي بازار را ا
هاي شیمیایی ممکن است پروسه احیاء مجدد و بی رویه از کود

بازسازي بافت خاك زمان بر باشد اما اگر از طریق فنون مختلف 
طالعات و آگاهی کشاورزان را در مورد مزیت کاربرد آموزشی، ا

این کود افزایش دهیم موجب رغبت و تمایل آنان در استفاده از 
-کودهاي بیولوژیک خواهیم شد که متاسفانه در این منطقه برنامه

هاي کود در معرفی مزیت هاي آموزشی و ترویجی مربوطه
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 ...کمپوست توسط کشاورزان کارگیري کود ورمیرویجی بهموانع آموزشی و ت محمدي،

اتوان جلوه کرده کمپوست و آشنایی کشاورزان با این مزایا، نورمی
دست آمده در این هترویجی ب ـاست. از دیگر موانع آموزشی

توان به عدم همکاري کشاورزان با کارشناسان آموزش و میتحقیق، 
 Chaharsooghi)همخوانی داشتن با تحقیقات(ترویج اشاره کرد 

et al., 2007; Asghari, 2003 (.  یکی از عوامل موفقیت
هت ایجاد تغییر رفتار در فراگیران خود، هر برنامه آموزشی در ج

کمک به آنان در تشخیص و شناسایی نیازها و ایجاد احساس نیاز 
توان به باشد. فقط در این صورت است که میدر فراگیران می

همکاري آنان با آموزشگران در جهت دستیابی به اهدف آموزشی 
و ترویجی امیدوار بود. این عامل نیز یکی دیگر از موانع آموزشی 

وري توسط کشاورزان بود. و در نهایت عدم اکارگیري این فنهب
هاي آموزش و ترویج آموزشی در برنامه هاي فشردهلوحاستفاده از 

کمپوست توسط کشاورزان از جمله دیگر بکارگیري کود ورمی

هاي لوحاستفاده از وري توسط کشاورزان بود. اموانع کاربرد این فن
هاي آموزشی در ارتباط با معرفی و مراه فیلمآموزشی به ه فشرده

کمپوست از سوي مراکز جهاد نحوه استفاده و مزایاي کود ورمی
کشاورزي موجب دسترسی بهتر اغلب کشاورزان حتی آنهایی که 

هاي آموزشی را ندارند واد هستند یا شرایط حضور در کالسکم س
-در کل می شود.وري میاهاي آموزشی مرتبط با این فنبه برنامه

توان اذعان داشت که براي حرکت به سمت کشاورزي پایدار و 
سازگار با طبیعت نیاز به یک برنامه آموزشی جامع و گسترده و 

-اوريهاي آموزشی ویژه کشاورزان در خصوص فنبرپایی کالس
هاي پایدار در سطح روستاها است که خود مستلزم همکاري و 

زش و ترویج و کارشناسان آموسیاستمداران  ،ریزانتالش برنامه
 باشد.کنندگان در این بخش میبا کشاورزان یا تولید
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