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چکیده
کشاورزی پایدار بهعنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر بشر ،در حفاظت از محیطزیست و افزایش منابع بیولوژیکی
تعریفشده است .هدف این پژوهش ،شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی است که بهصورت مطالعه موردی در مناطق روستایی
بخش مرکزی شهرستان دهدشت صورت گرفته است .نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .ابزار گردآوری اطالعات،
کتابخانهای و میدانی ،تجزیهوتحلیل اطالعات از آمارهای پارامتری و نا پارامتری استفادهشده است .جامعه آماری تحقیق ،سرپرستان خانوارهای
روستاهای بخش مرکزی شهرستان دهدشت میباشد .نتایج حاصل از طریق تجزیهوتحلیلهای آماری در نرمافزار  SPSSنشان میدهد پنج عامل
اجتماعی – مشارکتی ،حمایتهای خدماتی زیربنایی ،اکولوژیکی ،بهرهوری اقتصادی و عملیات زراعی پایدار محور قادرند بیش از  85درصد از واریانس
پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که توجه به این عوامل در برنامهریزیها ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدي :عاملها ،توسعه پایداری ،نظام کشاورزی ،مناطق روستایی ،بخش مرکزی شهرستان دهدشت.

و صنعت نوعی تقابل در ویژگی و کارکرد ایجاد شد که باوجود

-1مقدمه

تحوالت عظیمی که در ابعاد مختلف زندگی بشر پدید آمده،

کشاورزی پایدار ،فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول بومشناختی

هنوز پابرجاست؛ یعنی اینکه اقتصاد روستاها اگرچه نه مانند

است که هدف اصلی آن ایجاد حالت تعادل و رسیدن به پایداری

گذشته ،همچنان بر پایه فعالیتهای کشاورزی استوار است

در تولید میباشد (شاهی مریدی و همکاران.)199:1396 ،

(نوری زمانآبادی و همکاران  .)691:1395در همین راستا،

کشاورزی پایدار به مجموعه فعالیتهای کشاورزی گفته میشود

مهمترین و اساسیترین مبحث درزمینهٔ ارتباط کشاورزی و

که نیاز غذا و پوشاک نسل کنونی را تأمین کند بدون آنکه منابع

روستا نقش و وظیفه کشاورزی بهعنوان اصلی و عمده فعالیت

محدود محیطی را به شکلی کاهش دهد یا به آن آسیبی برساند

اقتصادی است (نوری و امینی فسخودی )265:1386 ،ازاینرو

که نسلهای آینده در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند

بستر فعالیتهای کشاورزی در محیط روستا انجام میگیرد که

(کامکار و دامغانی .)1391،درواقع کشاورزی پایدار را میتوان

در جهت بهرهگیری صحیح و پایدار از بنیانهای کشاورزی،

نوعی فرایند بهینهسازی دانست که با استفاده بهینه از منابع

توجه به این مناطق بسیار مهم و حیاتی است (تقدیسی و

طبیعی ،بتوان نیاز غذایی بشر را تأمین کرده و کیفیت

بسحاق )130:1391،بهعبارتدیگر حفاظت و پایداری منابع

محیطزیست را باال ببرد (مهدوی دامغانی)61:1384،

آبوخاک و بهطورکلی کشاورزی در مناطق روستایی عالوه بر

کشاورزی بهعنوان بخش اول فعالیتهای اقتصادی بشر ،از آغاز

اینکه سبب امنیت غذایی کشور در بلندمدت میگردد ،میتواند

بهعنوان فعالیت روستایی قلمداد میشده ،سپس با پیدایش شهر

مانع از بروز مهاجرتهای روستایی و شکافهای منطقهای شده،
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زمینهساز رشد ،ثبات و تداوم توسعه ملی گردد بدین ترتیب در

ارزیابی این عوامل در بخش مرکزی شهرستان دهدشت صورت

حال حاضر مهمترین موضوع موردبحث در توسعه کشاورزی،

گرفته است.

تأکید بر کشاورزی پایدار است (مشفق و شاولی.)65:1383،



چهارچوب نظري تحقیق

مهمترین چالش جهان امروز ،امنیت غذایی و تأمین این نیاز

توسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد و جنبههای حیات

اولیة انسان است ( .)Essiet, 2001, 1عدم تعادل بین رشد

انسانی است ،یعنی توسعهای که همه اقشار جامعه را در همه

جمعیت و تولیدات کشاورزی ،کشورهای درحالتوسعه را با

ابعاد زندگی متأثر سازد و درعینحال از منابع در اختیار به شکل

چالشی جدی روبهرو ساخته و فشار روزافزون جمعیت و

عقالیی استفاده کند .در جامعه روستایی چنین توسعهای جز از

محدودیتهای ذخیره غذایی توجه جهانی را به تحقیق دربارة

طریق ایجاد تعادل اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار مردم و

محیط ،غذا و تغذیه جلب کرده است ( Burke et al. 2005,

احترام به حقوق آنها و مشارکت آنها بر پایه بازگشت و اتکا

)30؛ بنابراین پایداری در بخش کشاورزی باید به مسائل مربوط

منطقی بر منابع فراموششده محیطی امکانپذیر نیست.

به کاهش فقر ،امنیت غذایی و ایجاد درآمد پایدار برای جمعیت

بهاینترتیب برای چنین توسعهای در روستا یقیناً کشاورزی نقش

بهسرعت در حال رشد دست یابد ( Tatlidil et al. 2009,

بسیار پراهمیتی خواهد داشت (نوری زمانآبادی و

 .)1093در ایران همانند سایر کشورهای درحالتوسعه،

همکاران ،1395،نوری و امینی .)264 ،1386،مفهوم توسعه

کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که درصد

پایدار به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی مانند بیان

قابلمالحظه و باالیی از تولید و اشتغال را در برمیگیرد (عمانی

چشماندازها ( ،)Lee, 1993, 560تبادل ارزشها ( Clark,

و همکاران .)596:1385،استفاده بیرویه بهخصوص آفتکشها

 ،)1989, 47توسعه اخالقی ،باز سازماندهی اجتماعی ،فرایند

و کودهای شیمیایی در ایران منجر به آسیب شدید به منابع

تحول به سمت آینده بهتر ،عدم به مخاطره انداختن کیفیت

آبوخاک ،کاهش قدرت عملکرد زمین ،آلودگی محیطی ،صدمه

محیطزیست ( Avijit, 1998, 98: Overton, 1999,

دیدن چرخه زیستمحیطی طبیعت و مشکالت بهداشتی برای

 ،)3توانمندسازی مردم ،ایجاد ظرفیتهای جدید ،احترام به

انسان ،دام و طبیعت شده است ( Sharghi et al. 2010,

اطالعات و دانش بومی ،افزایش آگاهیها و اطالعات

 .)235با شناسایی عوامل مؤثر در توسعه پایدار کشاورزی در

( )Uphoff, 1991, 17و آزادی انتخاب و برابری در

مناطق روستایی بهعنوان کانون استقرار سهم چشمگیری از

دسترسی به فرصتها ()Axinn & Axinn, 1997, 196

جمعیت کشاورز کشور و مشخص شدن تهدیدهای پیش روی

میتوان تلقی نمود که چارچوب آن بر مفهوم "آینده مشترک

توسعه پایدار کشاورزی ،میتوان نسبت به تدوین برنامههای

ما" و برابری بین نسلها استوار است ( Batie, 1989,

واقعبینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود .در

 ،1084کرمی .)269:1376 ،ریشه این مباحث از گزارش

این راستا بخش مرکزی شهرستان دهدشت ازجمله مناطقی

کمیسیون برانت لند تحت عنوان «آینده مشترک ما» نشأت

است که دارای شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی بوده و

میگیرد .شناختهشدهترین تعریف درباره توسعه پایدار نیز در

کشاورزی بهعنوان منبع اصلی تأمین درآمد و فرصتهای

همین گزارش ارائه گردید این کمیسیون توسعه پایدار را

اشتغال ،بستر مناسبی در راستای توسعه روستاهای منطقه فراهم

توسعهای میداند که نیازهای زمان حال را برطرف سازد بدون

آورده است .این در حالی است که بعضی از مناطق مستعد

آنکه از توانایی نسلهای آینده برای ارضای نیازهایشان مایه

کشاورزی همانند محدوده موردمطالعه به دلیل تحوالت صورت

بگذارد (.)Siwar et al. 2009, 310

گرفته در ساختار کشاورزی آنها؛ در معرض ناپایداری

به عقیده تیلور مفهوم توسعه پایدار مرحله مهمی در تئوری

قرارگرفتهاند و وضعیت پایداری نظام کشاورزی آنها بهعنوان

محیطی است ،زیرا ثابت میکند جامعه چگونه باید خودش را

مسئلهای مهم و اساسی مطرح است .ازاینرو پژوهش حاضر

سازماندهی کند ( .)Taylor, 2002, 2بنابراین توسعه پایدار

باهدف بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی و

فلسفهای از ابعاد اجتماعی و اقتصادی را با بعد زیست – محیطی
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طراحی میکند ( Cirella & Tao, 2010, 279:

زندگی ،سالمتی انسان ،نیروی کار ،مدیریت موردنیاز و غیره)

.)Moldan et al, 2011, 2-3

دست یابد ( Den Biggelaar & Suvedi, 2000,
 .)348بنابراین سه هدف اصلی کشاورزی پایدار را میتوان

کشاورزی پایدار ازنظر اندیشمندان مختلف دارای معانی

بهرهوری اقتصادی ،کیفیت زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی

گوناگونی است که به حیطه عالقه و تجربه آنان بستگی دارد؛

عنوان کرد که میباید به صورتی متعادل در کنار یکدیگر قرار

اما بیشتر اختالفنظرهایی که امروزه در مورد ماهیت و

گیرند ( Den Biggelaar & Suvedi, 2000, 352:

تواناییهای کشاورزی پایدار وجود دارد عمدتاً در ارتباط با

.)482: Tatlidil et al, 2009, 1092

تعاریفی است که از آن ارائه میشود (کوچکی و خلقانی.)1377،



بنا به نظر لوکرتز ( )1989اصطالح کشاورزی پایدار به

پیشینه تحقیق
1

آلونگ و مارتین ( ،)1995در تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی

مجموعهای از خط و مشیها جهت مقابله با مشکالت موجود بر

پذیرش شیوههای کشاورزی پایدار ،به بررسی میزان پذیرش

سر راه توسعه کشاورزی اطالق میشود .چنین مشکالتی شامل

شاخصهای کشاورزی پایدار توسط کشاورزان آیووا 2پرداختند.

افت حاصلخیزی خاک براثر فرسایش فرایندها و پیامدهای آن

بر مبنای نتایج بهدستآمده متغیرهای دسترسی کشاورزان به

نظیر از دست رفتن مواد غذایی موردنیاز گیاه ،آلودگی آبهای

اطالعات و دیدگاه کشاورزان نسبت به سازگاری شیوههای

سطحی و زیرزمینی به آالیندههای نظیر حشرهکشها ،کودها و

کشاورزی پایدار ،بیشترین همبستگی را با متغیر پذیرش

رسوبات ،کاهش منابع غیرقابلتجدید ،کمی درآمد کشاورزی به

3

شیوهای کشاورزی پایدار داشته است .ساالمون و همکاران

دالیل باال بودن هزینههای تولید و پایین بودن قیمت فروش

( )1997در پژوهشی رابطه متغیر پذیرش نظامهای زراعی پایدار

محصوالت میباشد .بعالوه واژه پایداری تلویحاً مبین بعد زمانی

را توسط کشاورزان ایلینویز 4با متغیرهای سن ،سطح تحصیالت،

است و توانایی یک نظام کشاورزی ازنظر ادامه حیات در

شغل اولیه ،قومیت ،فعالیتهای مذهبی ،فعالیت در سازمان

درازمدت را در بردارد (شاهی مریدی و همکاران ،1396 ،هاشمی

زراعی و خدمات ترویج تعاونی موردمطالعه قراردادند که نتایج

نیا و قهرمانیان ،1378،کوچکی و همکاران .)1392،درمجموع

این پژوهش نشان داد که پذیرش نظامهای زراعی پایدار با

کشاورزی پایدار به مجموعه فعالیتهای کشاورزی گفته میشود

قومیت ،فعالیتهای مذهبی و میزان خدمات ترویج تعاونی رابطه

که نیاز غذا و پوشاک نسل کنونی را تأمین کند بدون آنکه منابع

مثبت و معنیداری داشته است .شارما و همکاران )2011( 5در

محدود محیطی را به شکلی کاهش دهد یا به آن آسیبی برساند

پژوهشی توسعه کشاورزی پایدار را طی یک دوره  60ساله برای

که نسلهای آینده در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند

 150مزرعه در هند مورد ارزیابی قراردادند که به این نتیجه

(کامکار و دامغانی .)1387،همچنین برخی از متخصصان از دید

رسیدهاند که شیوههای کشاورزی ،باید پایداری بوم نظامها را

اکولوژیکی به کشاورزی پایدار نگریسته (Senanayake,

حفظ کنند هرچند دامنه مناطق مختلف برای بهبود زیاد است اما

) 1991, 7: Altieri, 1995, 21و برخی دیگر ،این

در همین رستا افزایش سود زیستمحیطی ،اجرای بهتر

اصطالح را فراتر از تضمین جنبههای اکولوژیکی صرف دانسته و

سیاستها دولت ،بهداشت ،آموزش و تعامالت کشاورزی باید

آن را دربرگیرنده جنبههای اخالق ،رشد پایدار ،پایداری نهادها و

بهبود یابند .شاهی مریدی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی

جوامع روستایی نیز میدانند (.)Harrington, 1995, 41

تحت عنوان ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان

دسیلوا و همکارانش معتقدند؛ کشاورزی پایدار رویکردی برای

گلستان به این نتیجه رسیدهاند که ازنظر پهنهبندی نهایی توسعه

تضمین پایداری اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی است که بر

کشاورزی پایدار در استان گلستان ،توسعه کشاورزی پایدار در

اساس یک الگوی برابر نامیده شده است ( D’Silva et al.

پهنه پایداری ضعیفی قرار دارد .نوری زمانآبادی و همکاران

 .)2011, 227از اینروی یک مزرعه پایدار باید هم به اهداف

( )1395در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار

اقتصادی و هم به اهداف زیستمحیطی بدون از دست دادن

و توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی :نواحی روستایی

جنبهای از جنبههای اجتماعی (مانند خانواده ،رفاه جامعه ،کیفیت
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شهرستان فسا ،به این نتیجه رسیدهاند که در منطقه موردمطالعه

مقدماتی در دو روستای محدوده موردمطالعه که جزو نمونه

رابطه مستقیمی بین توسعه پایدار روستایی و کشاورزی پایدار

آماری نبودند توزیع و تکمیل گردید .سپس برای دستیابی به

وجود داشته است .تقدیسی و بسحاق ( )1391در پژوهشی تحت

حجم منطقی از جامعه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که

عنوان تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی در مناطق روستایی و

در این فرمول با در نظر گرفتن سطح اطمینان  95/5رقم 2

بررسی نقش کشاورزان مورد :مناطق روستایی شهرستان ازنا ،به

برای  tو برای  q,pبه ترتیب اعداد  85و  15درصد در نظر

این نتیجه رسیدهاند که :که بین چهار دهستان شهرستان ازنا

گرفته شد .با توجه به حجم جامعه آماری در مناطق روستایی

ازنظر میزان بهکارگیری و رعایت اصول کشاورزی پایدار تفاوت

بخش مرکزی شهرستان دهدشت 192 ،سرپرست خانوار

معنادار وجود دارد .همچنین چهار عامل سطح تحصیالت،

بهعنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به سؤالهای پرسشنامه

مهارتهای اطالعاتی ،انگیزه پیشرفت و درآمد حاصل از

تعیین گردید که برای اطمینان بیشتر از حصول نتایج 200

محصول  40درصد از تغییرات متغیر پایداری کشاورز را توضیح

سرپرست خانوار بهصورت تصادفی برای پاسخگویی در نظر

میدهند .مهدوی دامغانی و همکاران ( )1385در مطالعه پایداری

گرفته شد .پس از تعیین حجم نمونه برای گردآوری اطالعات،

بومشناختی نظام زراعی گندم -پنبه در استان خراسان ایران

با در نظر گرفتن دهستانهای بخش مرکزی شهرستان دهدشت

مهمترین عوامل تعیینکننده پایداری در این نظام زراعی را

( 3دهستان) بهعنوان طبقات آماری ،از روش نمونهگیری

سطح زیر کشت ،عملکرد ،مدیریت بقایای گیاهی ،درآمد زراعی

تصادفی طبقهای استفادهشده است .استفاده از روش نمونهگیری

و دسترسی به آموزش و ترویج بیان کردند .بسحاق و همکاران

طبقهای تصادفی باعث میشود که اوالً توزیع نمونه در کل

( )1391در مطالعهای تحت عنوان سنجش شاخصهای پایداری

طبقات جامعه بهطور متناسب صورتپذیرید ،ثانیاً اختصاصات و

کشاورزی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی روانسر

ویژگیهای کلی جامعه مشخص شود و ثالثاً ویژگیهای هر یک

ایران؛ به این نتیجه رسیدند که سطح تحصیالت ،درآمد ،متوسط

از طبقات نیز موردتوجه و مطالعه قرار گیرد (حافظ نیا،

اندازه قطعات و میزان کل اراضی؛ قادرند  56درصد از تغییرات

.)128:1387

متغیر وابسته (پایداری کشاورزی) را تبیین کنند .آنها همچنین

درنهایت برای رعایت اصول و تکنیک کار و سنجش میزان

نشان دادند که نظام کشاورزی منطقه در شرایط ناپایداری قرار

پایایی 7در تدوین و تنظیم پرسشنامه ،از روش آلفای کرون باخ

دارد.

در نرمافزار  SPSSاستفاده گردید که با دادههای کسبشده،
ضریب اعتبار پرسشنامه بیش از  0/85درصد به دست آمد.

 -2روش تحقیق

سپس با توجه به نسبت سهم هر طبقه و بر اساس توزیع

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش بررسی در آن

جغرافیایی مناسب در هر دهستان اقدام به جمعآوری اطالعات

توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است .ابزار اصلی پژوهش حاضر،

بهصورت تکمیل پرسشنامه گردید .جدول ( )1اسامی روستاهای

پرسشنامهای است که روایی محتوایی 6آن با کسب نظرهای

منتخب و تعداد خانوار نمونهگیری شده در هر دهستان بخش

متخصصان ترویج کشاورزی ،آبیاری و زراعت در مدیریت جهاد

مرکزی شهرستان دهدشت را نشان میدهد.

کشاورزی شهرستان دهدشت و اعمال اصالحات الزم ،مورد
تأیید نهایی رسیده است.
سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان
دهدشت  10815نفر جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل
میدهند ،ازاینرو برای برآورد اولیه بهرهبردار کشاورزی و
دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه و همچنین بررسی
پایایی پرسشنامه ،تعداد  30پرسشنامه بهعنوان یک مطالعه
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جدول  -1اسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوار نمونهگیری شده

نام طبقات

تعداد کل

تعداد کل

روستاهای

جمعیت

تعداد نمونهگیری

روستاها

خانوار

منتخب

(خانوار)

شده

فیلگاه

80

20

سرمور

65

13

دهستان دهدشت غربی

78

3253

دهستان راک

36

چاهبردی

48

8

راک

110

22

دره لبک

90

18

2136

دهستان دهدشت
شرقی

مجموع

بی منجگان

52

9

69

5326

183

10815

چغل

60

11

برم شیر

50

9

کالیه

287

31

تولیان

260

28

ضرغام آباد

113

14

دستگرد

75

13

دارگنده

74

11

لیترخک

55

9

چیر

32

5

-

1451

200

مأخذ :سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد.1395،



متری از سطح دریا قرار دارد و طبدق تقسدیمات کشدوری سدال

محدوده مطالعاتی

شهرستان کهگیلویه از توابع استان کهگیلویه و بویراحمدد بدوده

 1395دارای  33625خانوار و  153695نفر جمعیت اسدت .ایدن

که مرکز آن شهر دهدشت میباشد و بین  50° 17′تا 50° 10′

شهرستان شامل چهار بخش ،پنج شهر ،دوازده دهسدتان و 647

طول شرقی  30° 28′تا  31° 22′عرض شمالی ،با ارتفداع 850

روستا میباشد و بیش از  3349کیلومترمربع وسعت دارد .بخدش
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مرکزی شهرستان دهدشدت از سده دهسدتان دهدشدت شدرقی،

 183نقطه روستایی است (اسدتانداری کهگیلویده و بدویراحمدد،

دهدشت غربی و راک تشکیل شده است؛ که ایدن بخدش دارای

.)1395

شکل  -1معرفی محدوده موردمطالعه

داده است .متوسط سرانه اراضی کشاورزی پاسخگویان 5/6

 -3یافتههاي تحقیق

هکتار است که  2/9هکتار دیمی و  2/7هکتار آبی است.

یافتههای توصیفی حاصل از تکمیل و جمعآوری پرسشنامه

همچنین متوسط بعد خانوار  5/9نفر است .سایر ویژگیهای

نشان داد که ازلحاظ ویژگی سنی افراد بین  30-41سال ،با 64

توصیفی تحقیق در جدول ( )2نشان دادهشده است.

نفر فراوانی و  33/2درصد پاسخ بیشتر تعداد را به خود اختصاص

جدول  -2یافتههای توصیفی تحقیق

جدول شاخص

متغیر

فراوانی

درصد

مرد

168

80/9

شغل

متغیر

فراوانی

درصد

زراعت

153

75/5

جنس

سن

زن

32

19/1

باغدار

10

11/8

کمتر از 20

0

.

دامداری

14

3/2

 20تا 30

11

5/5

زراعت و دامداری

11

4/5

 31تا 40

64

33/2

سایر

12

5/0

 41تا 50

50

24/1

 2نفر

5

2/3

51

75

37/3

 3تا  4نفر

22

5/0
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بیسواد
خواندن و نوشتن
ابتدایی
تحصیالت

54

30

 5تا  7نفر

24

10/9

61

35/9

بیش از  7نفر

150

81/8

29

13/2

کمتر از  5سال

18

9

 10-5سال

33

16/5

34

15/5

12

5/5

سابقه
کشاورزی

راهنمایی

دیپلم به باال

 15 -10سال

51

25/5

 20-15سال

57

28/5

بیشتر از  20سال

20/5

41

مأخذ :یافتههای تحقیق.1396:

نتایج حاصل از جدول ( )3که بر اساس طیف لیکرت (خیلی زیاد

متغیر تمایل به سرمایهگذاری در امور کشاورزی» با میانگین

 ،5زیاد  ،4متوسط  ،3کم  ،2بسیار کم  )1ارزیابی گردیده است؛

 4/11باالترین امتیاز و متغیر میزان کفایت منابع آبی با میانگین

نشان میدهد که در بین متغیرهای پایداری نظام کشاورزی

 2/13کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.

جدول  -3متغیرهای پایداری نظام کشاورزی

میانگین

انحراف معیار

رتبه

شاخصها
تمایل به سرمایهگذاری در امور کشاورزی

4/16

0/95

1

میزان مشارکت در کالسهای آموزشی و ترویجی

3/94

1/12

2

میزان حاصلخیزی خاک

3/63

1/21

3

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی روستا

3/61

1/03

4

میزان دسترسی به بیمه محصوالت

3/46

0/88

5

اجرای تناوب زراعی

3/31

1/38

6

استفاده از کود حیوانی و سبز جهت تقویت خاک

3/26

1/05

7

وضعیت امکانات و خدمات روستا (آموزشی ،بهداشتی)...

3/12

1/28

8

امید به آینده شغلی

3/06

1/16

9

دسترسی به تعاونیهای تولید و فروش

2/99

0/94

10

نسبت زمینهای تسطیح شده زراعی بهکل اراضی

2/92

1/19

11
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میزان دسترسی به نهادههای کشاورزی (بذر ،کود و )...

2/87

1/08

12

میزان دسترسی به تسهیالت و اعتبارات

2/55

1/37

13

رضایت از عملکرد محصوالت

2/46

0/99

14

رضایت از شغل کشاورزی

2/34

1/24

15

مدیریت تلفیقی آفات

2/18

1/16

16

میزان کفایت منابع آبی

2/13

1/11

17

مأخذ :یافتههای تحقیق.1396:

در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی

تعیین و سنجش پایداری از طریق مجموعهای از متغیرها معموالً

منطقه ،شاخصهای اولیه وارد تحلیل عاملی شده و مورد

با دو مشکل مواجه است :الف (وابستگی بین شاخصهای

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .محاسبات انجامشده نشان میدهد

انتخابشده و ب) مشخص نبودن ضریب اهمیت (وزن) هر

که انسجام درونی دادهها مناسب بوده ( )KMO=0/88و آزمون

شاخص .به دلیل دو مشکل فوق ،از روش تجزیه مؤلفههای
8

بارتلت نیز در سطح  1درصد معنیدار است که نشان میدهد

اصلی بهره گرفته شد که درواقع متداولترین روش در تحلیل

تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است

عاملی است و هدف از انجام آن رفع مشکل وابستگی درونی

و فرض شناختهشده بودن ماتریس همبستگی رد میشود .در

مجموعهای از متغیرها و تلخیص آنها در چند مؤلفه اصلی

این راستا برای پردازش دادهها و شناسایی عوامل بنیادی

(عامل) است.

متغیرهای پژوهش ،از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی بهره

عامل متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی متغیرهای

گرفته شد.

اصلی بر پایه رابطه زیر برآورد میشود:
Aji X i = 𝐴j1 X1 + Aj2 X2 + … + Ajp X p

𝑝
𝑖=1

∑ = Fj

هدف از بهکارگیری این روش ،یافتن ترکیباتی از  Pمتغیر (X1

از بین رفته است .در فرمول فوق  Aمبین ضرایب نمره عاملی و

و  ... X2و  )Xpجهت ایجاد متغیرهای مستقل و غیر همبسته

 Pمعرف تعداد متغیرهاست .جدول ( )4عاملهای استخراجشده،

 F1و  F2و  ...و  FJمیباشد .این متغیرهای جدید درواقع

مقادیر ویژه و درصد تبیین آنها را نشان میدهد.

متغیرهای متفاوتی را در خود جای میدهند و اطالعات تکراری

جدول  -4عاملهای استخراجشده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه شاخصها

عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

4/887

22/821

22/821

2

4/091

19/325

42/146
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3

3/375

16/321

58/467

4

3/364

15/396

73/863

5

1/586

7/965

81/828

مأخذ :یافتههای تحقیق.1396:

پسازاین مرحله برای حداکثر ساختن روابط بین متغیرها ،آنها

استخراجشده و شناسایی ساختار (مدل عاملی) موضوع پژوهش

پیرامون محور خود دوران دادهشدهاند و ضمن انجام یک

و نحوه بارگذاری هرکدام از مجموعه متغیرهای اولیه ،جدول ()5

چرخش 9در محور ماتریس ،از مناسبترین روش چرخش یعنی

مورد مالحظه قرار دادهشده است .نتایج حاکی از آن است که

وریماکس 10استفاده گردیده است که یک روش حرکت وضعی

پنج عامل اجتماعی – مشارکتی ،حمایتهای خدماتی زیربنایی،

است بهطوریکه استقالل را در میان عاملهای ریاضی حفظ

اکولوژیکی ،عملیات زراعی پایدار محور و بهرهوری اقتصادی از

مینماید .سپس برای روشن شدن ماهیت عاملهای

عوامل مؤثر در پایداری نظام کشاورزی میباشند.

جدول  -5نام عاملها ،شاخصهای مربوط به هر عامل و بارهای عامل

عامل

اجتماعی – مشارکتی

حمایتهای خدماتی زیربنایی

شاخص

بار عاملی

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی روستا

0/950

سطح تحصیالت

0/928

رضایت از شغل کشاورزی

0/919

میزان مشارکت در کالسهای آموزشی و ترویجی

0/889

سابقه کشاورزی

0/853

امید به آینده شغلی

0/569

میزان دسترسی به نهادههای کشاورزی (بذر ،کود و)...

0/870

وضعیت امکانات و خدمات روستا (آموزشی ،بهداشتی)...

0/866

میزان دسترسی به تسهیالت و اعتبارات

0/848

میزان دسترسی به بیمه محصوالت

0/801

دسترسی به تعاونیهای تولید و فروش

0/765

میزان کفایت منابع آبی

0/925
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میزان حاصلخیزی خاک

0/878

اکولوژیکی

نسبت زمینهای تسطیح شده زراعی بهکل اراضی

0/769

اجرای تناوب زراعی

0/886

استفاده از کود حیوانی و سبز جهت تقویت خاک

0/846

مدیریت تلفیقی آفات

0/653

تمایل به سرمایهگذاری در امور کشاورزی

0/890

درآمد

0/860

رضایت از عملکرد محصوالت

0/740

عملیات زراعی پایدار محور

بهرهوری اقتصادی

مأخذ :یافتههای تحقیق1395:
پس از مشخص شدن ماهیت عاملها ،برای اینکه میزان

کوچکتر است .بنابراین با استفاده از این آزمون میتوان کلیه

پایداری نظام کشاورزی منطقه موردمطالعه مشخص گردد؛

عاملها را در سه سطح ناپایدار تا حدی پایدار و پایدار

شاخصهای اولیه در هر عامل باهم ترکیبشده و هر عامل

تقسیمبندی کرد (بسحاق و همکاران .)552:1391،یافتههای

بهصورت جدا با آزمون  tتک نمونهای مورد ارزیابی قرار گرفت.

حاصل از جدول ( )6نشان میدهد که نظام کشاورزی منطقه

در آزمون  tتک نمونهای فرض  H0حاکی از برابری پایداری با

موردمطالعه در شرایط پایداری قرار ندارد .بررسی پنج عامل

عدد سه (حد متوسط پایداری) و فرض  H1حاکی از عدم

نشان میدهد که عاملهای اجتماعی – مشارکتی ،حمایتهای

برابری با حد متوسط پایداری است .در این صورت باید از مقادیر

خدماتی زیربنایی و اکولوژیکی در شرایط تا حدی پایدار قرار

حد باال و حد پایین استفاده کرد که -1:هرگاه حد باال و پایین

دارند درحالیکه عاملهای بهرهوری اقتصادی و عملیات زراعی

مثبت باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده بزرگتر است-2.

پایدار محور در شرایطی ناپایدار بسر میبرند.

هرگاه حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین از مقدار مشاهدهشده

جدول  -6سنجش عوامل پایداری نظام کشاورزی

Test Value = 3

عامل
مقدار t

سطح معنیداری

اختالف

)(sig

میانگین

فاصله اطمینان 0/95
حد پایین

ارزیابی شاخص

حد باال

اجتماعی -مشارکتی

1/91

0/083

0/171

-0/02

0/36

تاحدی پایدار

خدماتی -زیربنایی

0/31

0/762

0/061

-0/33

0/47

تاحدی پایدار

اکولوژیکی

-1/15

0/247

-0/081

-0/21

0/07

تاحدی پایدار

381

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1396صفحه 372-386

بهرهوری اقتصادی

-4/69

0/000

-0/42

-0/57

-0/22

ناپایدار

عملیات زراعی پایدار محور

-2/29

0/023

-0/146

-0/26

-0/03

ناپایدار

ماخذ :یافتههای تحقیق.1396:
سپس برای اینکه مشخص شود که بین عوامل مؤثر بر پایداری

دارند .نتایج بهدستآمده در جدول ( )7مبین آن است که

کشاورزی در دهستانهای محدوده موردمطالعه تفاوت

دهستانها در دو عامل حمایتهای خدماتی زیربنایی و عملیات

معنیداری وجود دارد یا خیر؟ از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

زراعی پایدار محور با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از

استفادهشده است .برای همه عوامل تحلیل واریانس انجام شد

آلفا  0/05است؛ اختالف معنیداری دارند .به این معنی که

تا مشخص شود که دهستانهای بخش مرکزی شهرستان

حداقل یکی از دهستانها بر اساس این دو عامل با بقیه متفاوت

دهدشت در کدامیک از عوامل تفاوت معنیداری با یکدیگر

است.

جدول  -7مقادیر محاسبهشده با استفاده از تحلیل واریانس برای عاملهای پایداری کشاورزی

عامل

واریانس

مجموع مربعات

اجتماعی -مشارکتی

بین گروهی

0/672

3

درونگروهی

234/706

196

مجموع

235/379

199

بین گروهی

7/859

3

3/930

درونگروهی

209/046

196

1/215

مجموع

216/905

199

بین گروهی

1/582

3

0/791

درونگروهی

93/567

196

0/544

مجموع

95/149

199

بین گروهی

0/993

3

0/497

درونگروهی

80/587

196

0/469

مجموع

81/580

199

بین گروهی

57/707

3

خدماتی -زیربنایی

اکولوژیکی

بهرهوری اقتصادی

عملیات زراعی پایدار

درجه آزادی

میانگین

مقدار آماره

سطح معنیداری

)(df

مربعات

f

)(sig

0/335

0/247

0/782

1/359
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3/953

3/233

1/454

1/060

3/443

0/042

0/236

0/349

0/037

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان  ،1396صفحه 372-386

محور

درونگروهی

198/477

196

مجموع

204/184

199

1/154

مأخذ :یافتههای تحقیق.1396:

نهایتاً از آزمون  TUKEYبرای طبقهبندی دهستانها در

دهد .جدول شماره ( )8طبقهبندی دهستانها را بر اساس

گروههای همگن استفادهشده است .این گروهبندی میزان

عاملهای پایداری کشاورزی نشان میدهد.

تفاوتهای موجود در عوامل را در میان دهستانها نشان می-
جدول شماره  -8طبقهبندی دهستانها بر اساس عاملهای پایداری کشاورزی

اجتماعی -مشارکتی

تعداد

Subset for
alpha = 0.05

خدماتی -زیربنایی

تعداد

1

Subset for
alpha = 0.05
2

1

دهستان دهدشت شرقی

50

2/99

دهستان دهدشت شرقی

50

2/62

دهستان راک

60

3/13

دهستان راک

60

2/85

دهستان دهدشت غربی

110

3/5

دهستان دهدشت غربی

110

3/14

اکولوژیکی

تعداد

بهرهوری اقتصادی

تعداد

Subset for
alpha = 0.05

Subset for
alpha = 0.05
1

2/85

1

دهستان دهدشت شرقی

50

2/77

دهستان دهدشت شرقی

50

2/66

دهستان راک

60

2/90

دهستان راک

60

2/71

دهستان دهدشت غربی

110

2/99

دهستان دهدشت غربی

110

2/81

عملیات زراعی پایدار

تعداد

Subset for alpha = 0.05

محور

1

دهستان دهدشت شرقی

50

2/34

دهستان راک

60

2/55

دهستان دهدشت غربی

110

2

2/55
2/72

مأخذ :یافتههای تحقیق.1396:
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عامل بهرهوری اقتصادی عامل بعدی تبیینکننده پایداری نظام

 -4نتیجهگیري

کشاورزی میباشد .این عامل حدود  15درصد از واریانس

بررسی وضعیت عوامل تبیینکننده پایداری نظام کشاورزی

متغیرهای تحقیق را تعریف میکند .این مسئله نشان میدهد که

نشان میدهد که درمجموع پنج عامل اجتماعی – مشارکتی،

سودآوری و بهطورکلی عامل اقتصادی تأثیر مهمی در پایداری

حمایتهای خدماتی زیربنایی ،اکولوژیکی ،بهرهوری اقتصادی و

نظام کشاورزی دارد .با توجه به این تفاسیر توسعه و تداوم روند

عملیات زراعی پایدار محور بیش از  81درصد از واریانس

پرداخت وامهای کمبهره در راستای تشویق کشاورزان منطقه و

پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که عامل اجتماعی-

تعیین قیمت تضمینی متناسب با هزینههای تولید یکی دیگر از

مشارکتی بیشترین نقش را با تبیین حدود  22درصد به خود

مواردی است که میتواند در توسعه پایدار کشاورزی مؤثر باشد.

اختصاص داده است .این مسئله نشان میدهد گسترش هر

عامل عملیات زراعی پایدار محور عامل پنجم میباشد که حدود

بیشتر فعالیتهای تعاونی و مشارکتی در بین کشاورزان و جلب

 7درصد از واریانس پایداری نظام کشاورزی را توضیح میدهد؛

مشارکت واقعی آنها میتواند گامی مفید در راستای پایداری

بنابراین بهکارگیری تناوب زراعی مناسب ،محافظت از منابع

نظام کشاورزی منطقه باشد .مسئله اساسی در این قسمت این

آبی ،مدیریت تلفیقی آفات و کاربرد کودهای حیوانی و سبز در

است که فرهنگ جامعه یکی از عمدهترین عواملی است که

پایداری کشاورزی تأثیر معنیداری دارند؛ بنابراین گسترش و

میتواند نقش مهمی را در توسعه پایدار کشاورزی ایفا نماید،

تقویت برنامههای آموزشی و ترویجی در ابعاد کمی و کیفی و

بهطوریکه الزم است با توجه بهنظام فرهنگی هر منطقه در

استفاده از کانالهای ارتباطی و آگاهی دادن به کشاورزان در

ارتباط بااهمیت منابع و نحوه استفاده بهینه از آنها آموزشهای

مورد بهکارگیری روشهای زراعی پایدار محور ضروری است.

الزم طرحریزیشده و برنامهریزیهایی صورت گیرد.

همچنین ارزیابی صورت گرفته بین عوامل نشان میدهد که

عامل مؤثر بعدی در پایداری نظام کشاورزی عامل خدماتی-

نظام کشاورزی منطقه موردمطالعه در هیچکدام از عاملها در

زیربنایی است که حدود  19درصد از واریانس پایداری نظام

شرایط پایداری قرار ندارد .بهگونهای که عاملهای اجتماعی –

کشاورزی را تبیین میکند .این امر حاکی از آن است که

مشارکتی ،حمایتهای خدماتی زیربنایی و اکولوژیکی در شرایط

پایداری نظام کشاورزی ارتباط زیادی با تحوالت زیربنایی و

تاحدی پایدار و عاملهای بهرهوری اقتصادی و عملیات زراعی

توسعه روستایی دارد و نوعی درهم تنیدگی بین این دو وجود

پایدار محور در شرایطی ناپایدار بسر میبرند .نهایتاً نتایج حاصل

دارد .بنابراین توجه و تأکید بر توسعه خدمات و امکانات روستا و

از تحلیل واریانس نشان میدهد که بین عوامل مؤثر بر پایداری

حمایت گستردهتر از جامعه روستایی و اتخاذ سیاستهایی در

کشاورزی در دهستانهای محدوده موردمطالعه در دو عامل

جهت بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی میتواند نهایتاً

حمایتهای خدماتی -زیربنایی و عملیات زراعی پایدار محور؛

نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا کند.

تفاوت معنیداری وجود دارد .یافتههای آزمون پس از تجربه

عامل اکولوژیکی یکی دیگر از عوامل مهم و اساسی است که

 TUKEYنشان میدهد که در هر دو عامل ،دهستان دهدشت

 16درصد از واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین میکند .شرایط

شرقی در شرایط ضعیفتری ازنظر پایداری کشاورزی قرار دارد و

ارضی و میزان آب هر دو از مسائل مهم در پایداری نظام

با توجه به این مسئله باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

کشاورزی میباشند .ازاینرو یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
بهمنظور بهبود مکانیزاسیون کشاورزی و بهبود مدیریت منابع
روستایی و کشاورزی بهویژه مدیریت منابع آب بهعنوان یک
سرمایه و نهاده حیاتی ازجمله راهکارهایی است که در راستای
جلوگیری از ناپایداری نظام کشاورزی میتواند موردتوجه قرار
گیرد.
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یادداشت ها
Alonge & Martin
2
- Iowa
3-Salamon et al
4 - Illinois
5-Sharma et al
6-Content Validity
7-Reliability
8

- principal component
9. Rotation
10. Varimax

 -5منابع
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

بسحاق ،محمدرضا ،تقدیسی ،احمد ،طوسی ،رمضان ،)1391( ،ارزیابی تعین کننده پایداری در نظام کشاورزی ،مورد :مناطق
روستایی بخش مرزی مینودشت ،مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی ،شماره  ،2صص.113-130،
تقدیسی احمد ،بسحاق ،محمدرضا ( ،)1391تحلیل ارزیابی پایداری کشاورزی در مناطق روستایی و بررسی نقش کشاورزان،
مورد :مناطق روستایی شهرستان ازنا ،جغرافیا فصلنامه علمی -پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ،شماره  ،33صص .129-147
حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1387مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ چهاردهم ،تهران ،انتشارات سمت.
شاهی مریدی ،راضیه ،کاظمی ،حسین ،کامکار ،بهنام ،)1396( ،ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان ،نشریه
دانش کشاورزی و تولید پایدار ،شماره  ،1صص.197-215،
عمانی ،احمدرضا و حیدری ،محمد )1385( ،تعین ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و زراعی گندم کاران شهرستان اهواز ،دزفول و
بهبهان با توجه به پذیرش روشهای کشاورزی پایدار کم نهاده ( ،)LISAمجله علوم کشاورزی .منابع طبیعی ،شماره  ،1صص
.107-119
کرمی ،عزتاهلل ،)1376( ،رابطه سازههای اجتماعی – اقتصادی بادانش فنی کشاورزی پایدار بین گندمکاران ،معاونت
برنامهریزی و بودجه وزارت کشاورزی.
کوچکی ،عوض ،خلقانی ( )1377کشاورزی پایدار در مناطق معتدله ،انتشارات دانشگاهی فردوسی مشهد.
کوچکی ،علیرضا ،نصیری محالتی ،مهدی ،مرادی ،روحاهلل ،منصوری ،حامد ( )1392پهنهبندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار
در ایران و ارائه راهبردهای پایداری ،نشریه دانش کشاورزی و تولید ،شماره  ،4صص .179-197
مشفق ،ژیال ،شاه ولی منصور ( ،)1383نگرش کارشناسان کشاورزی در تحقق کشاورز پایدار مناطق روستایی ،فصلنامه مطالعات
و پژوهشهای شهری و منطقهای شماره  ،2صص .65-70
مهدوی دامغانی ،عبدالمجید ،)1384( ،مطالعه پایداری اکولوژیکی برخی نظامهای کشاورزی در استان خراسان با استفاده از
رهیافت سیستمی ،پایاننامه دکتری زراعت ،دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد.
مهدوی دامغانی ،عبدالمجید ،کامکار ،بهنام )1391( ،مبانی کشاورزی پایدار ،جهاد دانشگاهی مشهد.
مهدوی دامغانی ،عبدالمجید ،کوچکی ،علیرضا ،رضوانی مقدم ،پرویز ،نصیری محالتی ،مهدی ( ،)1384مطالعه پایداری
بومشناختی نظام زراعی گندم -پنبه در استان خراسان ،پژوهشهای زراعی ایران ،شماره  ،3صص .129-142
نوری زمانآبادی ،سید هدایت اهلل؛ و امینی فسخودی ،عباس ( ،)1386سهم توسعه کشاورزي در توسعه روستایی
(مطالعه موردي :مناطق روستایی استان اصفهان) ،مجله علوم کشاورزی ایران ،شماره .263-257 ،2
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