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  چکیده

و افزایش منابع بیولوژیکی  زیست یطحفاظت از مح درآوردن نیازهای در حال تغییر بشر، عنوان مدیریت موفق منابع کشاورزی برای بر کشاورزی پایدار به
مطالعه موردی در مناطق روستایی  صورت بهشناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی است که  پژوهش،. هدف این است شده یفتعر

، ی اطالعاتابزار گردآورتحلیلی است.  -تحقیق توصیفی کاربردی و روش تحقیق صورت گرفته است. نوعبخش مرکزی شهرستان دهدشت 
سرپرستان خانوارهای  ،جامعه آماری تحقیقاست.  شده استفادهی نا پارامتروتحلیل اطالعات از آمارهای پارامتری و  یهتجزمیدانی،  ای و خانه کتاب

دهد پنج عامل  ینشان م SPSSافزار  آماری در نرم های وتحلیل یهق تجز. نتایج حاصل از طریباشد یم بخش مرکزی شهرستان دهدشتروستاهای 

درصد از واریانس  85ی اقتصادی و عملیات زراعی پایدار محور قادرند بیش از ور بهرهزیربنایی، اکولوژیکی،  خدماتی های یتحمامشارکتی،  –اجتماعی 
 رسد. یمها ضروری به نظر  یزیر برنامه پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که توجه به این عوامل در

 

 .، مناطق روستایی، بخش مرکزی شهرستان دهدشتنظام کشاورزی، توسعه پایداری، ها عاملي: کلمات کلید

 

 مقدمه-1

ی شناخت بومکشاورزی پایدار، فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول 

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

(. 199:1396باشد )شاهی مریدی و همکاران، ید میدر تول

شود های کشاورزی گفته میکشاورزی پایدار به مجموعه فعالیت

ین کند بدون آنکه منابع تأمکه نیاز غذا و پوشاک نسل کنونی را 

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

شوند شکل مواجه ین نیازهای خود با متأمهای آینده در که نسل

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

سازی دانست که با استفاده بهینه از منابع  ینهبهنوعی فرایند 

ین کرده و کیفیت تأمطبیعی، بتوان نیاز غذایی بشر را 

 (61:1384زیست را باال ببرد )مهدوی دامغانی، یطمح

های اقتصادی بشر، از آغاز  یتلفعابخش اول  عنوان بهکشاورزی 

شده، سپس با پیدایش شهر  یمفعالیت روستایی قلمداد  عنوان به

 باوجودویژگی و کارکرد ایجاد شد که  و صنعت نوعی تقابل در

تحوالت عظیمی که در ابعاد مختلف زندگی بشر پدید آمده، 

یعنی اینکه اقتصاد روستاها اگرچه نه مانند پابرجاست؛ هنوز 

است  های کشاورزی استوار یتفعالهمچنان بر پایه گذشته، 

در همین راستا، (. 691:1395همکاران ی و آباد زماننوری )

ارتباط کشاورزی و  ٔ  ینهدرزمترین مبحث  یاساسین و تر مهم

فعالیت  اصلی و عمده عنوان بهروستا نقش و وظیفه کشاورزی 

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

گیرد که های کشاورزی در محیط روستا انجام می یتفعالبستر 

های کشاورزی، یری صحیح و پایدار از بنیانگ بهرهدر جهت 

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

یگر حفاظت و پایداری منابع د عبارت به( 130:1391بسحاق،

عالوه بر  ی کشاورزی در مناطق روستاییطورکل بهو  وخاک آب

تواند گردد، میمی بلندمدتاینکه سبب امنیت غذایی کشور در 

ای شده، های منطقههای روستایی و شکافمانع از بروز مهاجرت
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توسعه ملی گردد بدین ترتیب در  تداومساز رشد، ثبات و  ینهزم

در توسعه کشاورزی،  موردبحثین موضوع تر مهمحال حاضر 

 (.65:1383ت )مشفق و شاولی،ید بر کشاورزی پایدار استأک

 نیاز این تأمین و غذایی امنیت جهان امروز، چالش ینتر مهم

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

را با  توسعه درحالجمعیت و تولیدات کشاورزی، کشورهای 

جمعیت و  روزافزونساخته و فشار  رو روبهچالشی جدی 

توجه جهانی را به تحقیق دربارة  های ذخیره غذایی یتمحدود

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

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

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

 ,Tatlidil et al. 2009یابد )دست  سرعت در حال رشد به

توسعه،  کشورهای درحال سایرمانند هایران  در .(1093

درصد  که استهای اقتصادی ترین بخشکشاورزی یکی از مهم

عمانی ) یردگ یبرمرا در از تولید و اشتغال  ییباال و مالحظه قابل

ها  کش خصوص آفت بهرویه بی استفاده. (596:1385و همکاران،

منابع ی در ایران منجر به آسیب شدید به یو کودهای شیمیا

صدمه وخاک، کاهش قدرت عملکرد زمین، آلودگی محیطی،  آب

طبیعت و مشکالت بهداشتی برای  محیطی یستچرخه ز دیدن

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

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

ری از عنوان کانون استقرار سهم چشمگی مناطق روستایی به

جمعیت کشاورز کشور و مشخص شدن تهدیدهای پیش روی 

 یها نسبت به تدوین برنامه توان یتوسعه پایدار کشاورزی، م

در  برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. ینانهب واقع

ازجمله مناطقی  دهدشتاین راستا بخش مرکزی شهرستان 

ایی بوده و است که دارای شرایط مناسب اقلیمی و جغرافی

 یها عنوان منبع اصلی تأمین درآمد و فرصت کشاورزی به

اشتغال، بستر مناسبی در راستای توسعه روستاهای منطقه فراهم 

 مستعد مناطق از که بعضی است حالی در اینآورده است. 

 تحوالت صورت دلیل به موردمطالعهکشاورزی همانند محدوده 

 عرض ناپایداریم در ؛ها آن کشاورزی ساختار در گرفته

 عنوان به ها آن نظام کشاورزی پایداری وضعیت و اند قرارگرفته

رو پژوهش حاضر  ینازاای مهم و اساسی مطرح است. مسئله

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی و  باهدف

ارزیابی این عوامل در بخش مرکزی شهرستان دهدشت صورت 

 گرفته است.

 حقیقچهارچوب نظري ت 

ی حیات ها جنبهتوسعه به مفهوم عام آن بهبود در همه ابعاد و 

ی که همه اقشار جامعه را در همه ا توسعهانسانی است، یعنی 

حال از منابع در اختیار به شکل  یندرعابعاد زندگی متأثر سازد و 

ی جز از ا توسعهعقالیی استفاده کند. در جامعه روستایی چنین 

اعی و اقتصادی برای همه اقشار مردم و طریق ایجاد تعادل اجتم

 اتکابر پایه بازگشت و  ها آنو مشارکت  ها آناحترام به حقوق 

یر نیست. پذ امکانمحیطی  شده فراموشمنطقی بر منابع 

ی در روستا یقیناً کشاورزی نقش ا توسعهترتیب برای چنین  ینا به

ی و آباد زماننوری داشت )یتی خواهد پراهمبسیار 

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

ی گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی مانند بیان ها روش بهپایدار 

 ,Clarkها ) ارزش(، تبادل Lee, 1993, 560) اندازها چشم

ی اجتماعی، فرایند ده باز سازمان(، توسعه اخالقی، 47 ,1989

کیفیت تحول به سمت آینده بهتر، عدم به مخاطره انداختن 

 ,Avijit, 1998, 98: Overton, 1999) یستز یطمح

های جدید، احترام به  یتظرف(، توانمندسازی مردم، ایجاد 3

اطالعات ها و  یآگاهاطالعات و دانش بومی، افزایش 

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

( Axinn & Axinn, 1997, 196ها ) فرصتدسترسی به 

 مشترک آینده" مفهوم مود که چارچوب آن برتوان تلقی ن یم

 ,Batie, 1989است ) استوار ها نسل بین برابری و "ما

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

نشأت « آینده مشترک ما»کمیسیون برانت لند تحت عنوان 

نیز در  تعریف درباره توسعه پایدار ینتر شده . شناختهگیرد یم

توسعه پایدار را  این کمیسیون ائه گردیدهمین گزارش ار

که نیازهای زمان حال را برطرف سازد بدون  داند یم یا توسعه

آینده برای ارضای نیازهایشان مایه  یها آنکه از توانایی نسل

 (.Siwar et al. 2009, 310بگذارد )

به عقیده تیلور مفهوم توسعه پایدار مرحله مهمی در تئوری 

جامعه چگونه باید خودش را  کند یبت ممحیطی است، زیرا ثا

(. بنابراین توسعه پایدار Taylor, 2002, 2کند ) یده سازمان

 محیطی –از ابعاد اجتماعی و اقتصادی را با بعد زیست  یا فلسفه



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

374 
 

 :Cirella & Tao, 2010, 279کند )می طراحی

Moldan et al, 2011, 2-3.) 

رای معانی اندیشمندان مختلف دا ازنظرکشاورزی پایدار 

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

یی که امروزه در مورد ماهیت و نظرها اختالفاما بیشتر 

در ارتباط با  عمدتاًهای کشاورزی پایدار وجود دارد  ییتوانا

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

صطالح کشاورزی پایدار به ( ا1989بنا به نظر لوکرتز )

ها جهت مقابله با مشکالت موجود بر  یمشای از خط و مجموعه

شود. چنین مشکالتی شامل سر راه توسعه کشاورزی اطالق می

یندها و پیامدهای آن فرافرسایش  براثرافت حاصلخیزی خاک 

های یاز گیاه، آلودگی آبموردننظیر از دست رفتن مواد غذایی 

، کودها و ها کش حشرههای نظیر ی به آالیندهیرزمینزسطحی و 

تجدید، کمی درآمد کشاورزی به  یرقابلغرسوبات، کاهش منابع 

های تولید و پایین بودن قیمت فروش دالیل باال بودن هزینه

یحاً مبین بعد زمانی تلوباشد. بعالوه واژه پایداری محصوالت می

ات در ادامه حی ازنظراست و توانایی یک نظام کشاورزی 

ی هاشم ،1396)شاهی مریدی و همکاران،  بردارددرازمدت را در 

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

شود های کشاورزی گفته میکشاورزی پایدار به مجموعه فعالیت

ین کند بدون آنکه منابع تأمکه نیاز غذا و پوشاک نسل کنونی را 

ش دهد یا به آن آسیبی برساند محدود محیطی را به شکلی کاه

شوند ین نیازهای خود با مشکل مواجه تأمهای آینده در که نسل

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

 ,Senanayake)اکولوژیکی به کشاورزی پایدار نگریسته 

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

ی اکولوژیکی صرف دانسته و ها جنبهین اصطالح را فراتر از تضم

ی اخالق، رشد پایدار، پایداری نهادها و ها جنبهیرنده دربرگآن را 

(. Harrington, 1995, 41دانند ) یمجوامع روستایی نیز 

دسیلوا و همکارانش معتقدند؛ کشاورزی پایدار رویکردی برای 

تضمین پایداری اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی است که بر 

 .D’Silva et alاساس یک الگوی برابر نامیده شده است )

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

محیطی بدون از دست دادن  یستزاقتصادی و هم به اهداف 

های اجتماعی )مانند خانواده، رفاه جامعه، کیفیت ای از جنبهجنبه

یاز و غیره( موردن زندگی، سالمتی انسان، نیروی کار، مدیریت

 ,Den Biggelaar & Suvedi, 2000یابد )دست 

 توان یبنابراین سه هدف اصلی کشاورزی پایدار را م(. 348

و مسئولیت اجتماعی  محیطی یستاقتصادی، کیفیت ز یور بهره

متعادل در کنار یکدیگر قرار  یبه صورت باید یعنوان کرد که م

 :Den Biggelaar & Suvedi, 2000, 352گیرند )

482: Tatlidil et al, 2009, 1092.) 

 پیشینه تحقیق 

(، در تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی 1995) 1آلونگ و مارتین

های کشاورزی پایدار، به بررسی میزان پذیرش  یوهشپذیرش 

پرداختند.  2ی کشاورزی پایدار توسط کشاورزان آیوواها شاخص

سی کشاورزان به متغیرهای دستر آمده دست بهبر مبنای نتایج 

های  یوهشاطالعات و دیدگاه کشاورزان نسبت به سازگاری 

کشاورزی پایدار، بیشترین همبستگی را با متغیر پذیرش 

 3شیوهای کشاورزی پایدار داشته است. ساالمون و همکاران

ی زراعی پایدار ها نظام( در پژوهشی رابطه متغیر پذیرش 1997)

تغیرهای سن، سطح تحصیالت، با م 4را توسط کشاورزان ایلینویز

های مذهبی، فعالیت در سازمان  یتفعالشغل اولیه، قومیت، 

که نتایج  قراردادند موردمطالعهزراعی و خدمات ترویج تعاونی 

ی زراعی پایدار با ها نظاماین پژوهش نشان داد که پذیرش 

های مذهبی و میزان خدمات ترویج تعاونی رابطه  یتفعالقومیت، 

( در 2011) 5داری داشته است. شارما و همکاران یمعنمثبت و 

ساله برای  60پژوهشی توسعه کشاورزی پایدار را طی یک دوره 

که به این نتیجه  قراردادندمزرعه در هند مورد ارزیابی  150

ها را های کشاورزی، باید پایداری بوم نظام یوهشاند که  یدهرس

د زیاد است اما حفظ کنند هرچند دامنه مناطق مختلف برای بهبو

محیطی، اجرای بهتر  یستزدر همین رستا افزایش سود 

ها دولت، بهداشت، آموزش و تعامالت کشاورزی باید  یاستس

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

تحت عنوان ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان 

ی نهایی توسعه بند پهنه ظرازناند که  یدهرسگلستان به این نتیجه 

کشاورزی پایدار در استان گلستان، توسعه کشاورزی پایدار در 

ی و همکاران آباد زمانپهنه پایداری ضعیفی قرار دارد. نوری 

( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار 1395)

و توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی 
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 موردمطالعهاند که در منطقه به این نتیجه رسیده شهرستان فسا،

رابطه مستقیمی بین توسعه پایدار روستایی و کشاورزی پایدار 

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

عنوان تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی در مناطق روستایی و 

ان ازنا، به بررسی نقش کشاورزان مورد: مناطق روستایی شهرست

: که بین چهار دهستان شهرستان ازنا که اند یدهرساین نتیجه 

یری و رعایت اصول کشاورزی پایدار تفاوت کارگ بهمیزان  ازنظر

وجود دارد. همچنین چهار عامل سطح تحصیالت،  معنادار

ی اطالعاتی، انگیزه پیشرفت و درآمد حاصل از ها مهارت

ایداری کشاورز را توضیح درصد از تغییرات متغیر پ 40محصول 

 پایداری مطالعه( در 1385همکاران )دامغانی و  دهند. مهدویمی

خراسان ایران  استان در پنبه -گندم زراعی نظام یشناخت بوم

 زراعی را نظام این در پایداری کننده یینتع عوامل ینتر مهم

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

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

 یپایداری ها شاخص ی تحت عنوان سنجشا مطالعهدر  (1391)

مناطق روستایی روانسر در  و تعیین عوامل مؤثر بر آنکشاورزی 

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

ز تغییرات درصد ا 56اندازه قطعات و میزان کل اراضی؛ قادرند 

همچنین  ها آنمتغیر وابسته )پایداری کشاورزی( را تبیین کنند. 

نشان دادند که نظام کشاورزی منطقه در شرایط ناپایداری قرار 

 دارد.

 روش تحقیق -2

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش بررسی در آن 

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

 هایآن با کسب نظر 6روایی محتواییاست که  یا پرسشنامه

متخصصان ترویج کشاورزی، آبیاری و زراعت در مدیریت جهاد 

و اعمال اصالحات الزم، مورد  دهدشتکشاورزی شهرستان 

 تأیید نهایی رسیده است.

سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان 

را تشکیل  جامعه آماری تحقیق حاضر نفر 10815 دهدشت

و  بردار کشاورزی برای برآورد اولیه بهره رو ین، ازادهند یم

دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه و همچنین بررسی 

عنوان یک مطالعه  پرسشنامه به 30پایایی پرسشنامه، تعداد 

در دو روستای محدوده موردمطالعه که جزو نمونه  مقدماتی

. سپس برای دستیابی به آماری نبودند توزیع و تکمیل گردید

حجم منطقی از جامعه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 

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

درصد در نظر  15و  85به ترتیب اعداد  q,pو برای  tبرای 

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

سرپرست خانوار  192، دشتدهبخش مرکزی شهرستان 

پرسشنامه  یها عنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به سؤال به

 200تعیین گردید که برای اطمینان بیشتر از حصول نتایج 

صورت تصادفی برای پاسخگویی در نظر  سرپرست خانوار به

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

 دهدشتبخش مرکزی شهرستان  یها نبا در نظر گرفتن دهستا

 یریگ عنوان طبقات آماری، از روش نمونه دهستان( به 3)

 یریگ شده است. استفاده از روش نمونه استفاده یا تصادفی طبقه

که اوالً توزیع نمونه در کل  شود یتصادفی باعث م یا طبقه

، ثانیاً اختصاصات و یریدپذ طور متناسب صورت طبقات جامعه به

هر یک  های یژگیکلی جامعه مشخص شود و ثالثاً و های یژگیو

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

128:1387.) 

برای رعایت اصول و تکنیک کار و سنجش میزان  یتدرنها

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

شده،  کسب یها ادهاستفاده گردید که با د SPSSافزار  در نرم

درصد به دست آمد.  85/0 بیش از ضریب اعتبار پرسشنامه

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

اطالعات  یآور جغرافیایی مناسب در هر دهستان اقدام به جمع

اسامی روستاهای  (1)جدول  صورت تکمیل پرسشنامه گردید. به

شده در هر دهستان بخش  یریگ منتخب و تعداد خانوار نمونه

 .دهد یرا نشان م دهدشتشهرستان  یمرکز
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 شده یریگ اسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوار نمونه -1جدول 

تعداد کل  نام طبقات

 روستاها

تعداد کل 

 خانوار

روستاهای 

 منتخب

 یتجمع

 خانوار()

یری گ نمونهتعداد 

 شده

 دهستان دهدشت غربی

78 3253 

 20 80 فیلگاه

 13 65 سرمور

 9 52 بی منجگان

 8 48 چاهبردی

 دهستان راک

36 2136 

 22 110 راک

 18 90 لبک دره

 11 60 چغل

 9 50 برم شیر

دهستان دهدشت 

 شرقی

69 5326 

 31 287 کالیه

 28 260 تولیان

 14 113 ضرغام آباد

 13 75 دستگرد

 11 74 دارگنده

 9 55 لیترخک

 5 32 چیر

 200 1451 - 10815 183 مجموع

 .1395: سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد،مأخذ

 

 محدوده مطالعاتی 

بدوده   راحمدد یبوه و شهرستان کهگیلویه از توابع استان کهگیلوی

 50° 10′تا  50° 17′و بین  باشد یمکه مرکز آن شهر دهدشت 

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

تقسدیمات کشدوری سدال     و طبدق متری از سطح دریا قرار دارد 

. ایدن  اسدت نفر جمعیت  153695خانوار و  33625ی دارا 1395

 647هر، دوازده دهسدتان و  شامل چهار بخش، پنج ش شهرستان

وسعت دارد. بخدش   لومترمربعیک 3349از  شیب و باشد یمروستا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
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مرکزی شهرستان دهدشدت از سده دهسدتان دهدشدت شدرقی،      

ایدن بخدش دارای    ؛ کهاست شده لیتشکدهدشت غربی و راک 

احمدد،  اسدتانداری کهگیلویده و بدویر   ) نقطه روستایی است 183

1395.) 

 

 موردمطالعه معرفی محدوده -1شکل 

 هاي تحقیق یافته -3

آوری پرسشنامه های توصیفی حاصل از تکمیل و جمعیافته

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

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

 6/5متوسط سرانه اراضی کشاورزی پاسخگویان داده است. 

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

های  یژگیو. سایر نفر است 9/5همچنین متوسط بعد خانوار 

 شده است. نشان داده (2)در جدول توصیفی تحقیق 

 های توصیفی تحقیقیافته -2جدول 

شاخصجدول   درصد فراوانی متغیر  درصد فراوانی متغیر 

 جنس
9/80 168 مرد 5/75 153 زراعت شغل   

1/19 32 زن 8/11 10 باغدار   

 سن

20کمتر از  2/3 14 دامداری . 0   

30تا  20  11 5/5  5/4 11 زراعت و دامداری 

40تا  31  64 2/33 0/5 12 سایر   

50تا  41  50 1/24 نفر 2 تعداد خانوار   5 3/2 

51 75 3/37 نفر 4تا  3   22 0/5  
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 تحصیالت

سواد یب نفر 7تا  5 30 54   24 9/10  

9/35 61 خواندن و نوشتن نفر 7بیش از    150 8/81  

2/13 29 ابتدایی سابقه  

 کشاورزی

سال 5از کمتر   18 9 

 راهنمایی
34 5/15  

سال 5-10  33 5/16 

سال 15 -10  51 5/25 

 یپلم به باالد
12 5/5  

سال 15-20  57 5/28 

سال 20بیشتر از   41 5/20 

 .1396های تحقیق:یافته :مأخذ

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

( ارزیابی گردیده است؛ 1 کم یاربس، 2، کم 3، متوسط 4، زیاد 5

دهد که در بین متغیرهای پایداری نظام کشاورزی  یمنشان 

با میانگین  «گذاری در امور کشاورزی یهسرماتمایل به  متغیر 

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

 .اند دادهکمترین امتیاز را به خود اختصاص  13/2

 متغیرهای پایداری نظام کشاورزی -3جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین ها شاخص

 1 95/0 16/4 کشاورزی امور در گذاری یهسرما به تمایل

 2 12/1 94/3 ترویجی و آموزشی یها کالس در مشارکت میزان

 3 21/1 63/3 خاک حاصلخیزی میزان

 4 03/1 61/3 های اجتماعی روستا یتفعالمشارکت در 

 5 88/0 46/3 محصوالت بیمه به دسترسی میزان

 6 38/1 31/3 زراعی تناوب اجرای

 7 05/1 26/3 خاک تقویت جهت سبز و حیوانی کود از استفاده

 8 28/1 12/3 (...بهداشتی آموزشی،روستا ) خدمات و امکانات وضعیت

 9 16/1 06/3 شغلی آینده به امید

 10 94/0 99/2 فروش و تولید های یتعاون به دسترسی

 11 19/1 92/2 اراضی کل به زراعی شده تسطیح های ینزم نسبت
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 12 08/1 87/2 و ...( کود بذر،کشاورزی ) یها نهاده به دسترسی میزان

 13 37/1 55/2 اعتبارات و تسهیالت به دسترسی میزان

 14 99/0 46/2 رضایت از عملکرد محصوالت

 15 24/1 34/2 رضایت از شغل کشاورزی

 16 16/1 18/2 آفات تلفیقی مدیریت

 17 11/1 13/2 آبی منابع کفایت میزان

 .1396های تحقیق:یافته :مأخذ

در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی 

ه وارد تحلیل عاملی شده و مورد ی اولیها شاخصمنطقه، 

دهد  یمنشان  شده انجاموتحلیل قرار گرفتند. محاسبات  یهتجز

زمون ( و آ=88/0KMO)مناسب بوده  ها دادهکه انسجام درونی 

دهد  یمدار است که نشان  یمعن درصد 1بارتلت نیز در سطح 

تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است 

شود. در  یمبودن ماتریس همبستگی رد  شده ختهشناو فرض 

و شناسایی عوامل بنیادی  ها دادهاین راستا برای پردازش 

ی اصلی بهره ها مؤلفهمتغیرهای پژوهش، از روش تجزیه به 

 گرفته شد.

 معموالً متغیرها از یا مجموعه از طریق تعیین و سنجش پایداری

 یها خصشا بین وابستگیالف ) مواجه است: مشکل دو با

 اهمیت )وزن( هر ضریب نبودن ب( مشخص و شده انتخاب

 یها مؤلفه روش تجزیه از فوق، مشکل دو دلیل به .شاخص

 تحلیل در روش ینتر متداول درواقع که شد گرفته بهره 8اصلی

درونی  وابستگی مشکل رفع آن انجام از هدف و است عاملی

اصلی  همؤلف چند در ها آن تلخیص و متغیرها از یا مجموعه

 عامل( است.)

 متغیرهای خطی ترکیب طریق از که است عامل متغیر جدیدی

 شود: یم برآورد زیر رابطه پایه بر اصلی

Fj = ∑ Aji

𝑝

𝑖=1
Xi = 𝐴j1X1 + Aj2X2 + … + AjpXp  

 X1متغیر ) Pاز  ترکیباتی یافتن روش، این یریکارگ به از هدف

همبسته  غیر و مستقل متغیرهای ( جهت ایجادXp... و  X2و 

F1  وF2  و ... وFJ درواقع جدید متغیرهای باشد. این یم 

 تکراری اطالعات دهند و یم جای خود در را متفاوتی متغیرهای

و  عاملی نمره ضرایب مبین Aفرمول فوق  است. در رفته بین از

P ده، ش استخراج یها عامل( 4متغیرهاست. جدول ) تعداد معرف

 دهد. یمرا نشان  ها مقادیر ویژه و درصد تبیین آن

 

 ها ها از مجموعه شاخص شده، مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آن استخراج یها عامل -4جدول 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل

1 887/4 821/22 821/22 

2 091/4 325/19 146/42 
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3 375/3 321/16 467/58 

4 364/3 396/15 863/73 

5 586/1 965/7 828/81 

 .1396های تحقیق:یافته :مأخذ

 ها آنین مرحله برای حداکثر ساختن روابط بین متغیرها، ازا پس

و ضمن انجام یک  اند شده دادهپیرامون محور خود دوران 

ین روش چرخش یعنی تر مناسبدر محور ماتریس، از  9چرخش

دیده است که یک روش حرکت وضعی استفاده گر 10وریماکس

ی ریاضی حفظ ها عاملکه استقالل را در میان  یطور بهاست 

ی ها عاملنماید. سپس برای روشن شدن ماهیت  یم

و شناسایی ساختار )مدل عاملی( موضوع پژوهش  شده استخراج

( 5از مجموعه متغیرهای اولیه، جدول ) هرکدامو نحوه بارگذاری 

است. نتایج حاکی از آن است که  شده هدادمورد مالحظه قرار 

زیربنایی،  خدماتی های یتحمامشارکتی،  –پنج عامل اجتماعی 

ی اقتصادی از ور بهرهاکولوژیکی، عملیات زراعی پایدار محور و 

 باشند. یمعوامل مؤثر در پایداری نظام کشاورزی 

 

 ی مربوط به هر عامل و بارهای عاملها شاخص، ها عاملنام  -5جدول 

ار عاملیب  عامل شاخص 

950/0 

928/0 

919/0 

889/0 

853/0 

569/0 

 های اجتماعی روستا یتفعالمشارکت در 

 سطح تحصیالت

 رضایت از شغل کشاورزی

 ترویجی و آموزشی یها کالس در مشارکت میزان

 سابقه کشاورزی

 امید به آینده شغلی

 

 

 مشارکتی –اجتماعی 

870/0 

866/0 

848/0 

801/0 

765/0 

 بذر، کود و...(کشاورزی )ی ها نهادهسترسی به میزان د

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

 میزان دسترسی به تسهیالت و اعتبارات

 میزان دسترسی به بیمه محصوالت

 های تولید و فروش یتعاوندسترسی به 

 

 زیربنایی خدماتی های یتحما

  یآب منابع کفایت میزان 925/0
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878/0 

769/0 

 خاک حاصلخیزی میزان

 اراضی کل به زراعی شده تسطیح های ینزم نسبت

 اکولوژیکی

886/0 

846/0 

653/0 

 زراعی تناوب اجرای

 خاک تقویت جهت سبز و حیوانی کود از استفاده

 آفات تلفیقی مدیریت

 عملیات زراعی پایدار محور

890/0 

860/0 

740/0 

 کشاورزی امور در گذاری یهسرما به تمایل

 آمددر

 رضایت از عملکرد محصوالت

ی اقتصادیور بهره  

 1395های تحقیق:یافته :مأخذ

، برای اینکه میزان ها عاملپس از مشخص شدن ماهیت 

مشخص گردد؛  موردمطالعهپایداری نظام کشاورزی منطقه 

شده و هر عامل  یبترک باهمی اولیه در هر عامل ها شاخص

مورد ارزیابی قرار گرفت. ی ا نمونهتک  tجدا با آزمون  صورت به

حاکی از برابری پایداری با  H0ای فرض تک نمونه tدر آزمون 

حاکی از عدم  H1عدد سه )حد متوسط پایداری( و فرض 

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

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

 -2است. تر بزرگ شده مشاهدهمیانگین از مقدار مثبت باشد، 

 شده مشاهدههرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار 

توان کلیه  یمبنابراین با استفاده از این آزمون  است. تر کوچک

ی پایدار و پایدار تا حد را در سه سطح ناپایدار ها عامل

های  (. یافته552:1391بندی کرد )بسحاق و همکاران، یمتقس

دهد که نظام کشاورزی منطقه  یم( نشان 6حاصل از جدول )

در شرایط پایداری قرار ندارد. بررسی پنج عامل  موردمطالعه

 های یتحمامشارکتی،  –ی اجتماعی ها عاملدهد که  یمنشان 

ی پایدار قرار تا حدزیربنایی و اکولوژیکی در شرایط  خدماتی

ی اقتصادی و عملیات زراعی ور هبهری ها عاملکه  یدرحالدارند 

 برند. یمپایدار محور در شرایطی ناپایدار بسر 

 

 سنجش عوامل پایداری نظام کشاورزی -6جدول 

  Test Value = 3 عامل

داری  یمعنسطح  tمقدار  ارزیابی شاخص

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 95/0فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 تاحدی پایدار 36/0 -02/0 171/0 083/0 91/1 مشارکتی -اجتماعی

 تاحدی پایدار 47/0 -33/0 061/0 762/0 31/0 زیربنایی -خدماتی

 تاحدی پایدار 07/0 -21/0 -081/0 247/0 -15/1 اکولوژیکی
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 ناپایدار -22/0 -57/0 -42/0 000/0 -69/4 ی اقتصادیور بهره

 ناپایدار -03/0 -26/0 -146/0 023/0 -29/2 عملیات زراعی پایدار محور

 .1396های تحقیق:یافته ماخذ:

سپس برای اینکه مشخص شود که بین عوامل مؤثر بر پایداری 

تفاوت  موردمطالعهی محدوده ها دهستانکشاورزی در 

طرفه  داری وجود دارد یا خیر؟ از آزمون تحلیل واریانس یک یمعن

جام شد همه عوامل تحلیل واریانس ان برای است. شده استفاده

ی بخش مرکزی شهرستان ها دهستانتا مشخص شود که 

داری با یکدیگر یک از عوامل تفاوت معنی کدامدهدشت در 

( مبین آن است که 7در جدول ) آمده دست بهدارند. نتایج 

زیربنایی و عملیات  خدماتی های یتحمادر دو عامل  ها دهستان

اری کمتر از د یمعنزراعی پایدار محور با توجه به اینکه سطح 

داری دارند. به این معنی که  یمعناست؛ اختالف  05/0آلفا 

بر اساس این دو عامل با بقیه متفاوت  ها دهستانحداقل یکی از 

 است.

 

 ی پایداری کشاورزیها عاملبا استفاده از تحلیل واریانس برای  شده محاسبهمقادیر  -7جدول 

درجه آزادی  مجموع مربعات واریانس عامل

(df) 

میانگین 

 مربعات

مقدار آماره 

f 

داری  یمعنسطح 

(sig) 

 782/0 247/0 335/0 3 672/0 بین گروهی مشارکتی -اجتماعی

 359/1 196 706/234 یگروه درون

  199 379/235 مجموع

 042/0 233/3 930/3 3 859/7 بین گروهی زیربنایی -خدماتی

 215/1 196 046/209 یگروه درون

  199 905/216 مجموع

 236/0 454/1 791/0 3 582/1 بین گروهی اکولوژیکی

 544/0 196 567/93 یگروه درون

  199 149/95 مجموع

 349/0 060/1 497/0 3 993/0 بین گروهی ی اقتصادیور بهره

 469/0 196 587/80 یگروه درون

  199 580/81 مجموع

 037/0 443/3 953/3 3 707/57 یبین گروهعملیات زراعی پایدار 
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 154/1 196 477/198 یگروه درون محور

  199 184/204 مجموع

 .1396های تحقیق:یافته :مأخذ

در  ها دهستانی بند طبقهبرای  TUKEYنهایتاً از آزمون 

ی میزان بند گروهاست. این  شده استفادهی همگن ها گروه

-نشان می ها تاندهسی موجود در عوامل را در میان ها تفاوت

را بر اساس  ها دهستانی بند طبقه( 8دهد. جدول شماره )

 دهد.ی پایداری کشاورزی نشان میها عامل

 
ی پایداری کشاورزیها عامل بر اساس ها دهستانی بند طبقه -8جدول شماره   

 Subset for تعداد مشارکتی -اجتماعی

alpha = 0.05 

1 

 99/2 50 دهستان دهدشت شرقی

 13/3 60 ان راکدهست

 5/3 110 دهستان دهدشت غربی

 

 Subset for تعداد زیربنایی -خدماتی

alpha = 0.05 

1 2 

  62/2 50 دهستان دهدشت شرقی

 85/2 85/2 60 دهستان راک

 14/3  110 دهستان دهدشت غربی

 
 Subset for تعداد اکولوژیکی

alpha = 0.05 

1 

 77/2 50 دهستان دهدشت شرقی

 90/2 60 دهستان راک

 99/2 110 دهستان دهدشت غربی

 

 Subset for تعداد ی اقتصادیور بهره

alpha = 0.05 

1 

 66/2 50 دهستان دهدشت شرقی

 71/2 60 دهستان راک

 81/2 110 دهستان دهدشت غربی

 
عملیات زراعی پایدار 

 محور

 Subset for alpha = 0.05 تعداد

1 2 

  34/2 50 رقیدهستان دهدشت ش

 55/2 55/2 60 دهستان راک

 72/2  110 دهستان دهدشت غربی

 
 .1396های تحقیق:یافته :مأخذ
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 گیري یجهنت  -4

پایداری نظام کشاورزی  کننده یینبررسی وضعیت عوامل تب

مشارکتی،  –پنج عامل اجتماعی  درمجموع که دهد ینشان م

ی اقتصادی و ور هرهبزیربنایی، اکولوژیکی،  خدماتی های یتحما

درصد از واریانس  81عملیات زراعی پایدار محور بیش از 

 -عامل اجتماعی پایداری نظام کشاورزی را تبیین کنند که

درصد به خود  22تبیین حدود را با  نقشبیشترین مشارکتی 

هر  گسترش دهد ی. این مسئله نشان ماختصاص داده است

جلب و  ر بین کشاورزانتعاونی و مشارکتی د های یتفعال بیشتر

تواند گامی مفید در راستای پایداری  یم ها مشارکت واقعی آن

نظام کشاورزی منطقه باشد. مسئله اساسی در این قسمت این 

 که است عواملی ینتر عمده از یکی جامعه است که فرهنگ

 نماید، ایفا پایدار کشاورزی توسعه در را نقش مهمی تواند یم

 در منطقه هر فرهنگی نظام بهبا توجه  است الزم که یطور به

 یها آموزش ها آن از بهینه نحوه استفاده و منابع یتبااهم ارتباط

 .گیرد صورت هایی یزیر برنامهو  شده یزیر طرح الزم

 -عامل مؤثر بعدی در پایداری نظام کشاورزی عامل خدماتی

پایداری نظام درصد از واریانس  19 حدود کهزیربنایی است 

که این امر حاکی از آن است  .کند یمرا تبیین ی کشاورز

تحوالت زیربنایی و پایداری نظام کشاورزی ارتباط زیادی با 

توسعه روستایی دارد و نوعی درهم تنیدگی بین این دو وجود 

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

در  هایی یاستساتخاذ از جامعه روستایی و  تر گستردهحمایت 

تواند نهایتاً  یم جهت بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی

 نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا کند.

که  عامل اکولوژیکی یکی دیگر از عوامل مهم و اساسی است

شرایط  کند. یمدرصد از واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین  16

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

 کشاورزی اراضی سازی رو یکپارچه ین. ازاباشند یکشاورزی م

 منابع مدیریت بهبود و کشاورزی مکانیزاسیون بهبود منظور به

 یک عنوان به آب منابع مدیریت یژهو به و کشاورزی روستایی

 راستای در که است راهکارهایی ازجمله نهاده حیاتی و سرمایه

 قرار موردتوجه تواند یم کشاورزی نظام یاز ناپایدار جلوگیری

 گیرد.

پایداری نظام  کننده یینتب بعدی اقتصادی عاملی ور عامل بهره

درصد از واریانس  15این عامل حدود  باشد. یکشاورزی م

دهد که  یمکند. این مسئله نشان  یممتغیرهای تحقیق را تعریف 

ایداری پعامل اقتصادی تأثیر مهمی در  یطورکل سودآوری و به

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

در راستای تشویق کشاورزان منطقه و  بهره کمی ها وام پرداخت

های تولید یکی دیگر از  ینههز با متناسب تضمینی قیمت تعیین

تواند در توسعه پایدار کشاورزی مؤثر باشد.  یممواردی است که 

 حدود که باشد یمپنجم ایدار محور عامل عامل عملیات زراعی پ

؛ دهد یمرا توضیح پایداری نظام کشاورزی درصد از واریانس  7

تناوب زراعی مناسب، محافظت از منابع  یریکارگ بهبنابراین 

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

ش و گستر بنابرایندارند؛  داری یپایداری کشاورزی تأثیر معن

و  آموزشی و ترویجی در ابعاد کمی و کیفی یها تقویت برنامه

ی ارتباطی و آگاهی دادن به کشاورزان در ها کانالاستفاده از 

 .ضروری است ی زراعی پایدار محورها روشیری کارگ بهمورد 

دهد که  یمهمچنین ارزیابی صورت گرفته بین عوامل نشان 

در  ها عاملکدام از  یچهدر  موردمطالعهنظام کشاورزی منطقه 

 –ی اجتماعی ها عاملی که ا گونه بهشرایط پایداری قرار ندارد. 

زیربنایی و اکولوژیکی در شرایط  خدماتی های یتحمامشارکتی، 

ی اقتصادی و عملیات زراعی ور بهرهی ها عاملتاحدی پایدار و 

یتاً نتایج حاصل نها برند. یمپایدار محور در شرایطی ناپایدار بسر 

دهد که بین عوامل مؤثر بر پایداری  یمتحلیل واریانس نشان  از

در دو عامل  موردمطالعهی محدوده ها دهستانکشاورزی در 

زیربنایی و عملیات زراعی پایدار محور؛  -خدماتی های یتحما

های آزمون پس از تجربه  داری وجود دارد. یافته یمعنتفاوت 

TUKEY  تان دهدشت دهد که در هر دو عامل، دهس یمنشان

پایداری کشاورزی قرار دارد و  ازنظرتری  یفضعشرقی در شرایط 

 بیشتری قرار گیرد. موردتوجهبا توجه به این مسئله باید 
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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 
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معاونت  ی پایدار بین گندمکاران،کشاورزفنی  بادانشاقتصادی  –ی اجتماعی ها سازه(، رابطه 1376، )اهلل عزت کرمی، .6
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