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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The use of unconditional production inputs to increase performance 

over the last decade which leads to the degradation of the environment 

and human health, has underscored the importance of sustainable 

agriculture and continued production along with the preservation of 

natural resources. In this regard, identifying the barriers and challenges 

of sustainable agricultural development seems essential. In fact, 

agricultural planners and policy makers can use them to plan for 

sustainable agricultural development. Therefore, in this research, this 

issue has been investigated in southern Kerman province, which has a 

significant share in agricultural production. In this survey research, the 

statistical population consisted of all farmers who were selected as a 

sample farmer in 2001-2017 by the Agricultural Jihad of south of 

Kerman province (N = 374). The data were gathered through a 

questionnaire and library studies. In order to determine the validity of 

the content, the experts used the Cronbach's alpha (0.81) to verify the 

reliability of the instrument. However, to analyze the data were 

analyzed by SPSS18 and LISREL8.5 using exploratory and 

confirmatory factor analysis in the present study. The results of 

exploratory factor analysis showed that 5 factors, Supportive, research-

promotion, market and product, technical, technological, and cultural-

social, respectively, were 19.9, 18.6, 14.5, 10.4 and 7.3 percent of the 

variance, in which 70/90 percent of the total variance of the sustainable 

development challenges in the south of Kerman province is explained. 
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 جنوب استان کرمانکشاورزی پایدار در  های توسعةشناسایی چالش

 2مونا بابائی، 2امیر افضلی گروه ،*8امید شریفی

 جیرفت، ایران ،جیرفت دانشگاه ،کشاوری توسعةاستادیار  8
 تهران، تهران، ایران دانشگاه دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، 2

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
تخریر    جره یدرنتهرای اییرر و   منظور افزایش عملکررد یری دهره    های تولید بهرویة نهادهکارگیری بیبه

اهمّیّت توجّه به پایرداری کشراورزی و اسرتمرار تولیرد همرراه برا  فر          ،هازیست و سالمت انسان محیط

 کشراورزی پایردار   های توسعةکرده است. در این راستا شناسایی موانع و چالش دوچندانمنابع یبیعی را 

زیست بتوانند برا اسرتفاده    گذاران کشاورزی و محیطریزان و سیاسترسد تا برنامهنظر میامری ضروری به

های مناسبی برای توسعة کشاورزی پایدار داشته باشرند، لرذا در پرژوهش  اضرر ایرن      ریزیبرنامه ها آناز 

در تولیدات کشاورزی دارد، بررسی شرد.   ایمبحث در منطقة جنوب استان کرمان که سهم قابل مال ظه

 8013-8031 یهرا سرا  ی برود کره در   کشراورزان همرة   شرامل آمراری   ةجامعدر این پژوهش پیمایشی، 

. (= N 033مثابة کشراورز نمونره برگزیرده شرده بودنرد )     ازسوی جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، به

 تیّر قابل نیری منظور تع شد. به یگردآور یات کتابخانهنامه و مطالعااز پرسشبا استفاده  ازیالعات مورد نایّ

 (18/3)کرونبرا    یلفرا گیرری از آ بررای بررسری پایرایی ابرزار انردازه      و نیصازنظر متخصّ ،ییاعتبار محتوا

 از یدییررو تأ یاکتشرراف یعررامل هررا از تحلیررلداده لیررمنظررور تحل  اضررر برره پررژوهش دراسررتفاده شررد. 

 پرنج نشران داد کره    یاکتشاف یعامل لیتحل جیتاشد. ن استفادهو لیزر   ساِس..اِیس.پاِ افزارهای آماری نرم

 –ترویجی، بازارنهراده و محصرو ، فنّری و تکنولرو یکی و فرهنگری       -پشتیانی، تحقیقی  - مایتی  عاملِ

 %33/33و درمجمروع   انسیر از وار %0/3و  %3/83، %3/83، %1/81، %3/83توانسرتند    یترتبه اجتماعی،

 د.نکن نییدر جنوب استان کرمان را تب داریتوسعة کشاورزی پا هایچالش کلّ انسیاز وار

 تاریخچة مقاله:
 8033 دی 8 دریافت

 8033 اسفند 83 پذیرش

 8031 یرداد 1دسترسی آنالین 

 ها:کلیدوا ه
چرالش و   دار،یر پا یکشاورز ،توسعة پایدار

، جنرروب کرمرران، سرررالمت   مشررکالت 
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 مهمقدّ
بره آارار    یتروجّه  گونره  چیهر  یادشرده و سود است و اهرداف   تولیدازی س،  داکثراز انقالب سبزپس  یهدف کشاورز

ایرن شرکل از   . (2383و همکاران،  8)ترانو ندارد محیطی زیستو  شناسی کشاورزیبوم یهابر نظام تبلندمدّ یتخریب
 ،2و زوبریچ   ن) کنرد ا ترویج مری ر ها کش  شرهو  ها کش آفترویه از کودهای شیمیایی، بی کشاورزی مدرن، استفادة

بره   یی کالنر هرا  یسرارت افزایش سطح کشت و راندمان، برا   ازجملهمحاسنی  باوجوداین نظام  ،بنابراین؛ (33: 2331
هرای تولیردی بسریاری از نقراي دنیرا را برا مشرکالت         و نظرام  (2333، 0)مرارتین  استو اجتماع همراه  ستیز طیمح

هرا، فرسرایش    رفرتن زمرین  ازبرین  ،(ها و مراترع  ها، تاالب جنگل)  های یبیعی گاهرفتن سکونتنیباز، ازجملهدی متعدّ

، 1؛  و2333و همکراران،   3؛ سرابدی 2338، 3و کراکرز ریگبری  ) اسرت   یاك، آلودگی آب و تخری  منابع مواجه کرده
پژوهشرگران   بسریاری از  ،محیطی زیستهای اجتماعی، اقتصادی و سیستم ربارة مجموعةهای شدید دنگرانی (.2383

و تنگناهرای تکنیکری، اجتمراعی،     داشته باشرند های کشاورزی فعّالیّتبه تر تر و عمیقنگاهی دقیقرا بر آن داشت تا 
ناشری از کشراورزی عرضره     تهایی را برای مقابلره برا مشرکال   را بهتر تشخیص دهند و راه محیطی زیستاقتصادی و 

نرام  بره  یاز کشراورز  یشرکل نروین   یریکارگ بهتوسعه و  ها،ینگران این بهپاسخ در (، 8033کنند )داودی و مقصودی، 

 .(2383، 3)وان تاهان و یاپواتانافیون قرار گرفته است پژوهشگران توجّهمورد پایدار  یکشاورز
  فر  و بهبرود   راههرای فعلری و آینرده را از    ت زنردگی نسرل  کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیّر  
کشراورزی   برریالف کشراورزی پایردار   د. بخشر بهبود میرا  ان بدان وابسته است یکی که زندگی انسیندهای اکولوافر

 یهرا  جنبره های اقتصادی ماننرد معیشرت پایردار و    به جنبه ،پردازدمی محیطی زیستهای جنبه ارگانیک که تنها به
مدیریت و  فاظرت از   را ورزی پایدارکشافائو کشاورز دارد.  ةجانب همه کند و سعی در پیشرفتمی توجّهاجتماعی نیز 

ن ارضرای مسرتمر نیازهرای    در راسرتایی کره متضرمّ    ،تکنولو ی و نهرادی های نابع یبیعی پایه و هدایت دگرگونیم
( 8313همکراران )  و 1برراون  .(8033، ر یمری  راجی میر )جمشیدی و  کند، تعریف میباشد  اضر و آینده یها نسل

 یبرردار  بهرره های تولید، ایجاد درآمد کافی از هر وا د تولید بهینه با  داقل نهادهاز منابع یبیعی،  تبلندمدّ فاظت 
 .داندهای کشاورزی پایدار میغذایی جامعه را از شایصو تأمین تمامی نیازهای 

 یبیشرتر بررا   یسرودمند  (،2383و همکراران،   3منوزی) ییارجهای  داقلی از نهاده استفادةبر پایدار  یکشاورز 

 یاین نروع کشراورز  ( 8033دارد )یراسانی و مقدادی،  تأکید یو توازن با عامل محیط عبیشتر از مناب یوررهبهانسان، 
 یهرا کرش هرا و علرف  کرش ه و هرگونه استفاده و کاربرد آفتبود هایکنتر  آفات و بیمار ییبیع یهابه روش یکمتّ

 تروان یمر (. 8030)یعقوبی و جوادی،  شده است عندر آن م ها کیوتیب یآنتو  ها هورمون ،یشیمیایی کودها ،یمصنوع
 ازلحرا  را  ف  کرده، به همان انردازه کره    یاهیو گ یجانور ی نتیک عزمین، آب و مناب ةرک که دانست یآن را نظام
 ةجامعر  یغرای  یدارد. ایرن نظرام نیازهرا    یباالی یور بهرهو  یسودآور نیز یاقتصاد ازلحا قابل پایش است،  یاجتماع

بنرابراین   ؛نیرز سرازگار اسرت    زیست محیطبا  و را به  داکثر رسانده منابع ی ا  کارای نیدر عاسخ گفته و را پ یبشر
و همکراران،   83لیرو ) ستردانر  محیطری  زیسرت و  یتصادراقر  ،یماعرتر راد اجرعر راب یدار را دارارپای یکشاورز توان یم

                                                                                                                                               
1- Terano 
2- Zhen & Zoebisch 
3- Martin 
4- Rigby & Caceres 
5- Subedi 
6- Zhou 
7- Van Thanh & Yapwattanaphun 
8- Brown 
9- Menozzi 
10- Liu 
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جدیرد در ایرن   مناسر    یهرا و انتخاب روشپایدار  یبا ظهور کشاورز(. 2383و همکاران،  8؛ ولتن2383؛  و، 2333
ایرران  در  (.2383)ولرتن و همکراران،    شده است یمتعارف جلوگیر یکشاورز یسارات ةاز ادامی میزان زیادبه ،راستا
 کشراورزان  نایمو سموم مختلف در  یشیمای ین از انواع کودهامیلیون تُ 8/3د  دو هرساله آیرین آمار براساسنیز 

 وگررم   چهارصرد  هرر نفرر،   یازابره  ،یمصرف سم در بخرش کشراورز   ة اضر در کشور سران  ا  درو شود می عتوزی
 میرسرلیمی ) شته افزایش داشته استذگ سا  ده میلیون تن در 3/0 به 3/2 از یهمچنین میزان مصرف کود شیمیای

باشرد   داشرته  زیسرت  طمحیبر  یریناپذ جبرانتواند یسارت های شیمیایی میاین  جم از نهاده (.8030و همکاران، 
 .  نیستسمت پایداری دادن کشاورزی بهای جز سوقچاره ها،تجلوگیری از این یسار منظور بهکه 

سیاسی، نهادهرای دولتری، هنجارهرا و     - د و تغییر در سایتارهای عمومیکه کشاورزی پایدار نیازمند تعهّ از آنجا 

 .زیرادی دارد  اهمّیّرت شنایت موانع و مشرکالت آن  (، 8013های اجتماعی و فرهنگی است )زمانی و همکاران، ارزش

ریرزان و  توانرد بره برنامره    انداز کامل از موانع پیش روی کشاورزی پایردار در هرر منطقره مری    شناسایی و ایجاد چشم

   (.8032 )کوچکی و همکاران، کمک شایانی کندبرای بهبود توسعة کشاورزی پایدار گذاران بخش کشاورزی سیاست

شده است کره بریری از    پایدار بیان توسعة کشاورزیبرای  گوناگونیهای مختلف موانع و سازوکار یها ژوهشپدر  

تحرت   هرای زمرین  مزرعره و  ةط انرداز درآمد یانوار، متوسّ الت،یسطح تحص ازقبیل؛ عواملی شود یمآن در ادامه بیان 

هرای کشراورزی در سرطو     ، سیاسرت یالمللر  نیب ها و جامعةهماهنگی دولت (،2382و همکاران،  2بسحاق) تیمالک

(، مسائل زیرسایتی، مسائل اقتصرادی، ضررعف  2383و همکاران،  0آدنل) ینهادی و اصال ات ای و محلّی، منطقهملّ

زن و شریری،  ی و مدیریتی، مسائل  مایتی و موانع انگیزشری و نگرشری )پرا    دانرش و آگاهی کشاورزان، مسائل فنّ

عدم توسعه بازارهرای دایلری و یرارجی و عردم ایتصرا        (،2380، 3د )دوبرمن و نلسونتولی یسازوکارها (،8038

ی یهرا قمشروّ  یی ازقبیل ارائرة هافعّالیّت ی دولت از کشاورزی پایدار از راه(؛ پشتیبان8333و همکاران،  3اعتبارات )پندر

قوانین و مقرّرات الزم، نبرود ابرزار    ،(2383، 1پاورز) شوندبه کشاورزان، عدم واردات محصوالتی که در دایل تولید می

 دهیر د آموزشهای مختلف در این زمینه، نبود کارشناسان ی الزم، نبود هماهنگی الزم در بین زیربخشها رسایتیزو 

ارتقرای   (،8038)عباسری و همکراران،    هرای مرسروم  هرا نسربت بره روش   در این زمینه و سودآوری کمتر ایرن روش 

مناسر  محصروالت کشراورزی پایردار      یگرذار  مرت یقهرا و  نهراده  موقرع  به نیتأمبومی،  های تولید مناس  ویفنّاور

 ازجملره ( 8013کشاورزی )علیپور و همکراران،   ( و گرایش ذهنی و عملی پژوهشگران8033)جمشیدی و همکاران، 

بره ایرن    توجّره ا امّ؛ پایدار در منایق مختلف است توسعة کشاورزی ةنیدرزم شده ییشناساها و موانع چالش نیتر مهم

 ،بنرابراین ؛ زمرانی متفراوت اسرت    ی کالن مرتبط هر منطقه در هر برهةهانکته ضروری است که کشاورزی و سیاست

ای مختلرف  هر کارکردو سرمت ایرن نروع کشراورزی     به ضرورت  رکرت بره   توجّهشناسایی موانع کشاورزی پایدار با 

 نماید.می ریناپذ اجتنابمحیطی آن امری صادی و زیستتاجتماعی، اق

   یمورد بررس ةمنطق معرّفی
گرنج در  هاد، کهنرو،، منوجران، رودبرار و قلعر    جیرفت، عنبرآبر  یها ل از شهرستانمتشکّ جنوب استان کرمان ةمنطق

 موقعیّرت ع شرده اسرت.   رواقر  مربرع  لرومتر یک 33333ای بره وسرعت  ردود     استان کرمان در گسرتره  یجنوب شرق

                                                                                                                                               
1- Velten 

2- Bosshaqh 

3- Adenle 

4- Dobermann & Nelson 

5- Pender 

6- Powers 
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یراك  اصرلخیز    ،اقلیمی وضعیّتعی را بر آن  اکم سایته است. فی، اقلیم متنوّتوپوگرا وضعیّتهمراه به ییایجغراف

ترن از محصروالت گرمسریری و سردسریری را فرراهم       هرا  ونیر لیتولید م ةزمین ،سطحی و زیرزمینی یها و منابع آب

کشرور   کشراورزی در سرطح   قط  بسیار مهرمّ  مثابة مواره بهه ،جنوب استان کرمان ةمنطق که ییور به ؛سایته است

شرده  های پهناور و  اصلخیز و عدم رشد صنایع و محدودیت بخش یردمات باعرث    هگوجود جل .مطر  بوده و هست

هرای   در مورد استعدادها و ویژگی .در کشاورزی ایران بریوردار شود یفرد منحصربهاین منطقه از جایگاه ویژه و  است

هنرد   ،جیرفرت  ،ایرن کارشناسران   براور  ائو کافی باشد. بره ظر کارشناسان ف اصلخیز شاید بیان ن ی این منطقةاستثنای

 لیفرنیای آمریکرا قابرل مقایسره اسرت    استعدادهای کشاورزی با دلتای نیل، جنوب اسپانیا و کا ازلحا کوچک است و 

و برا   مسروّ  هکترار رتبرة   8133ای جنوب استان کرمان با سطح زیر کشت گلخانه (. منطقة8033)شریفی،  (8)شکل 

بره  جرم    توجّهبا  ،بنابراین ؛  (8)جدو   م کشور را در ایتیار دارددوّ ای رتبةتن محصوالت گلخانه 033330تولید 

سرالمت انسران،   های یرارجی برر    از نهاده هیرو یب استان کرمان و آاار منفی استفادة های کشاورزی در جنوبفعّالیّت

پایدار در این بخرش را یرادآور    توسعة کشاورزی یدر راستا یزیر برنامهو  توجّهی ضرورت یبیع عو مناب زیست محیط

جنوب استان کرمران  کشاورزی در  یدارسازیپابر  رمؤاّتا بریی از عوامل  است بر آن اضر  پژوهشبنابراین  ؛شودمی

منظرور بهبرود کشراورزی در جنروب اسرتان کرمران در راسرتای         بره  تواند یم را شناسایی کند. نتایج نوشتار پیش رو

   ی قرار گیرد.ای و ملّگذاران منطقهمدیران و سیاست ادةرد استفموپایداری، 

 . وضعیّت تولید محصوالت جنوب استان کرمان1جدول 

 محصول ردیف
 تولید سطح زیر کشت

 رتبه در کشور مقدار )تن( رتبه در کشور مقدار )هکتار(

 8 213833 8 3/8333 ییار 8

 0 333333 8 83231 فرنگی گوجه 0

 3 211113 3 88833 ینیزم سی  3

 3 111113 3 82323 یا دانهذرّت  3

 0 333333 0 03333 مرکّبات 1

 0 830320 0 03333 یرما 3

 
 های جنوبی استان کرمانجغرافیایی شهرستان موقعیّت. 9شکل 
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 هامواد و روش
برا اسرتفاده از    کرمران،  ی در کشاورزی جنوب اسرتان توسعة پایدار یها چالشبا هدف بررسی و تحلیل  اضر  نوشتار
منرایق جیرفرت، کهنرو،، عنبرآبراد،      ةنمونشامل کشاورزان  پژوهشآماری  ةامعج د.یرّا ی و اجرا ش پیمایش روش

سرازمان جهراد کشراورزی     سروی از 8013-8031 یهرا  سرا  که یی  استگنج رودبار جنوب، منوجان، قلعهفاریاب، 

 همرة  العات مرورد نیراز از  ایّسعی شد  که دندنفر بو 033اد  اضر ، تعداد افراند شدهجیرفت و کهنو، انتخاب  ةمنطق
 .شد یآور جمعنامه پرسش 023 درمجموعا امّ ،دشو یآور جمعاین افراد 

هرای   و چرالش  یا  رفره العات فرردی و  با دو بخش ایّ یا نامهپرسش اضر  العات در پژوهشایّ یآور جمعابزار  
 ی، در ابتردا توسرعة پایردار  هرای  اسرتخرا، چرالش   منظرور  بره رمان بود. پایداری در جنوب استان ک توسعة کشاورزی

؛ 8038د )عباسری و همکراران،   ی استخرا، شتوسعة پایدار ةنیدرزمو چندین چالش  شدبررسی  های پیشینپژوهش

 ؛2383پراورز،  ؛ 8038زن و شریری،  ؛ پرا  8033ی، مر یر ریم ی راج جمشریدی و   ؛8033، همکراران جمشیدی و 
بره کمبرود    توجّره یرفری برا   از ،(2383آدنل و همکراران،   ؛2382و همکاران،  بسحاق ؛13: 2380 ن،دوبرمن و نلسو
ی جنروب اسرتان کرمران، اسراتید     ب سازمان جهاد کشاورزدر این زمینه، از کارشناسان باغبانی مجرّ پیشینة پژوهش

ی کمرک  توسرعة پایردار   عمدةهای دانشگاه تهران، در شناسایی چالش کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی توسعة
ی در جنروب اسرتان   توسرعة پایردار  چرالش عمرده در    02با درنظرگرفتن ابعاد مختلف پایداری،  تیدرنهاگرفته شد. 

تعیین اعتبرار محتروایی،    ممنظوردرادامه به د.تا بسیارزیاد( تدوین ش اصالًاز )کرمان شناسایی و براساس ییف لیکرت 
د. و اصرال ات الزم انجرام شر   نظریرواهی   هرا  آنقررار داده و از   ذکرشرده صین متخصّماتی در ایتیار مقدّ نامةپرسش

محاسربه شرد    18/3کشاورزی پایدار،  یها چالشمقیاس  آزمون شیپکرونبا   آلفایاعتماد از روش  محاسبة منظور به
هرای تحلیرل عراملی    شاز رو هرا داده تجزیه و تحلیل برای پژوهشپایایی مناس  ابزار پژوهش بود. در این  که بیانگر

 استفاده شد. 2و لیزر  8سس.اِ.اِیس.پاِ یافزارها نرماز با استفاده  یدییتأاکتشافی و 

 نتایج  
 کره  برود بیرانگر آن  ( 2)جردو    های فردی و اجتماعی کشاورزان جنوب استان کرمانبررسی ویژگی اصل از نتایج 
 مورد بررسری در جنروب اسرتان کرمران     ی کشاورزانسنّ میانگین( بودند. %1/32مرد )مورد بررسی، کشاورزان  بیشتر
هرا  آن کشاورزی کار سا  داشتند. میانگین تجربة 33و  22آنان به ترتی   نیتر مسنو  نیتر جوانبود و سا   13/38
 ه نشران کر  دارای تحصریالت کراردانی و براالتر بودنرد    از کشاورزان  %3/23شد که  صسا  بود. همچنین مشخّ 81/3
از کشراورزان   %8/12همچنین بریش از   ؛نددارسواد دانشگاهی  جنوب استان کرمانکمی از کشاورزان  درصد دهدمی

 مورد بررسی دارای مالکیت شخصی بودند.
هرا در  تغیّرهرکردام از م  برا شده مقدار واریانس تبیینو تعیین  رگذاریتأاهای تغیّرتعیین م منظور بهدر پژوهش  اضر 

ی هرا  دادهبرودن  تعیرین مناسر    منظرور  به. (3و  3، 0)جداو   لی اکتشافی استفاده شداز تحلیل عامی یهاقال  عامل
از دیدگاه کشاورزان جنوب استان کرمران از   ،تولید محصوالت پایدار یها چالشتحلیل عاملی  درزمینة شده یگردآور
کره   (0)جردو    مرد آ دسرت  بره  31/3اسرتفاده شرد. مقردار ایرن ضرری        3بارتلت و آمارة 0اُلکین-مایر-کیسرضری  

 ، مقردار آمرارة  از سوی دیگر ؛استبرای تحلیل عاملی  ها دادهی موجود در بین ها یهمبستگبودن ة مناس دهند نشان
 برای تحلیل عاملی مناس  بودند. ها دادهلذا  (،0بود )جدو   دار یمعن %8د که در سطح بو 800/3133بارتلت 

                                                                                                                                               
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
2- Lisrel 
3- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
4- Bartlett 
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 د بررسی از جنوب استان کرمانشناختی نمونة مورهای جمعیّت. ویژگی2جدول 

  فراوانی متغیّر

 جنسیت
 %1/32مرد = 

 %2/3زن = 

 سن

 %8/83سا  =  03-23

 %3/01=  سا  33-08

 %2/22=  سا  33-38

 %3/28سا  =  33باالتر از 

 تحصیالت

 %3/23زیر دیپلم = 

 %3/23دیپلم = 

 %8/81=  پلمید فوق

 %3/23لیسانس و باالتر = 

 81/3میانگین =  ربة کاریتج

 نوع مالکیت
 %8/12شخصی = 

 %3/03ای = اجاره

 داری و آزمون بارتلت و سطح معنی اُلکین-مایر-کیسرمقدار  .3 جدول

 داری سطح معنی بارتلت اُلکین-مایر-کیسر

313/3 800/3133 333/3 

واریرانس   ار ویژه بیانگر سهم هرر عامرل از کرلّ   مقد .در ویژه استفاده شها، از معیار مقدابندی عاملدسته منظور به 

یشرتر آن عامرل اسرت. در اینجرا     ب ریترأا و  اهمّیّرت  ةدهنرد  نشران  ،باشرد  ترر  برزر  چه مقدار آن هر ؛ واستها تغیّرم

 یریر قرارگو  دادهرا  پرس از پرردازش  بروده اسرت.    ترر  برزر  از یرک   هرا  آن که مقدار ویرژة  بودندنظر  هایی مدّ عامل

 .(3)جدو   شداقدام  آمده دست بهی عوامل گذار نام، نسبت به ر عاملپایدار در ه اورزیتوسعة کشی ها چالش

% از واریرانس  3/83 درواقرع کره   اسرت  0/1و در  دود  پشتیبانی -  مایتیبیشترین مقدار ویژه مربوي به عامل  

 توسرعة کشراورزی   یاهر  چرالش  نیترر  مهرم  یبانیپشت - یتی مالذا عامل  ؛شده را به یود ایتصا  داده استتبیین

ی و مشرکالت  کیو تکنولرو   یفنّ ،نهاده و محصو بازاری، جیترو - یقیتحق عوامل .استدار در جنوب استان کرمان پای

 %0/3و  %3/83، %3/83، %1/81توانسرتند هرکردام،    0/2و  0/0، 1/3، 3/3 ترتی  با مقدار ویژةفرهنگی و اجتماعی به

 دیر تول یهرا  چرالش  انسیوار از کلّ %3/33اند  دود  پنج عامل توانسته نیا جموعدرماز واریانس کل را تبیین کردند. 

 .  (3)جدو   ندنک نییکشاورزان جنوب استان کرمان را تب دگاهیاز د داریمحصوالت پا

 یهرا از عوامرل و متغیّر  کیهر جهیدرنت افتند،یچریش  ماکس،یروش واربه یعامل لیواردشده در تحل یهاتغیّرم 

 (3)جدو   دشص ها مشخّآن یعامل همراه با بار عامل مربوي به هر

 ها آنعی عی واریانس تجمّهمراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمّ شده استخراجهای عامل .4جدول 

 عی واریانسدرصد تجمّ درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه هاعامل ردیف

 31/83 3/83 0/1 یبانیپشت - یتی ما 8

 31/01 1/81 3/3 یجیترو - یقیقتح 2

 31/30 3/83 1/3 نهاده و محصو بازار 0

 33/10 3/83 0/0 یکیو تکنولو  یفنّ 3

 33/33 0/3 0/2 اجتماعی – یفرهنگ 3
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 یافتهاز ماتریس دوران آمده دست بههای مربوط به هریک از عوامل و میزان ضرایب هیگو .5جدول 

پایردار   توسعة کشراورزی  یها چالشبه  مربوي یریگ اندازهنامه و برازش الگوی سازهای پرسشبرای بررسی اعتبار 

در  (1و جردو    2)شرکل   شردند  یدییر تأعاملی ، تحلیل لیزر  افزار نرمبا استفاده از  ها دادهدر جنوب استان کرمان، 

هرا  هبرای سنجش برازش مد ، آمارپژوهشگران آمده است.  یدییتأ از تحلیل عاملینتایج  اصل  1و جدو   8شکل 

؛ هرومن  (11: 8032)کالنترری   شردة  هرای ارائره  در این پژوهش از شایص که اندعرضه کرده های مختلفیو شایص

 استفاده شد.   (13: 2338) 1م(؛ جورسکو  و سوربو83: 2333) 8کلین ؛(830: 8030)

                                                                                                                                               
1- kline 

 بار عاملی هاتغیّرم نام عامل

 - مایتی 

 پشتیبانی

 121/3 مناس  برای محصوالت کشاورزی پایدار . نبود سیستم بیمة8

 132/3 کشاورزان از اصو  کشاورزی پایدار   ةاستفاد قوانین تشویقی برای نبود. 2

 102/3 پایدار کشاورزی توسعة برای کشاورزی بخش در شده نیتدو یها برنامهضمانت اجرایی ضعیف برای . 0

 132/3 محصوالت کشاورزی با تولید مشابه دایلی ةیرو یبدات . وار3

 133/3 تولید انواع محصوالت پایدار منظوربه. عدم پردایت تسهیالت بانکی با شرایط مناس  به کشاورزان 3

 121/3 پایدارکشاورزی  ةتوسع ةارات کافی به بخش کشاورزی در  وزنیافتن بودجه و اعتبایتصا . 1

 113/3 آن یها نهیهزدادن بریی از پوشش منظور به پایدارصیص یارانه به بخش کشاورزی عدم تخ. 3

 183/3 پایدارمرتبط با کشاورزی  یها برنامهمستمر به  توجّهعدم ابات مدیریتی و . 1

 180/3 اورزیکش بخش مدیران و ریزانبرنامه در پایدار کشاورزی توسعة یها برنامه به جامع و نگرنبود دیدی کالن. 3

 ترویجی - تحقیقی

 113/3 جان آگاه و معتقد به کشاورزی پایدار. کمبود مرو8ّ

 133/3 کشاورزی پایدار ةنیدرزمبودن سطح دانش کشاورزان . پایین2

 133/3 و عموم مردم نسبت به اهداف کشاورزی پایدار کنندگان مصرف. سطح آگاهی پایین 0

 123/3 کشاورزی پایدار درزمینةقیقاتی سایتارها و مراکز تح نبود. 3

 133/3 آگاهی کشاورزان نسبت به تولید پایدار و دانش یارتقاترویجی مناس  در راستای  یها فعّالیّت. عدم 3

 ةمختلرف دربرار   بخشی به مخایبران در سرطو   مناس  در بخش کشاورزی برای آگاهی یرسان العایّ ةبرنامنبود . 1

 اهداف کشاورزی پایدار
123/3 

 113/3 پایدارکشاورزی  ةالعات دربارالعاتی مناس  در بخش کشاورزی برای دسترسی به ایبار و ایّبانک ایّ نبود. 3

 131/3 جان و کارشناسان جهاد کشاورزی  همکاری مناس  کشاورزان با مروّ نبود. 1

 بازارنهاده و محصو 

 133/3 نهاده و محصو  در بازارات باالی قیمت . نوسان8

 333/3 دهد یمقبو  ریسک در کشاورزی را کاهش  تینهادرها که . باالبودن قیمت نهاده2

 122/3 مطابق با معیارها و استانداردهای کشاورزی پایدار ها نهاده یگذار متیق. عدم 0

 123/3 صادرات محصوالت کشاورزی پایدار . عدم توسعة3

 120/3 یگذار متیقدر  محیطی زیستگنجاندن معیارهای ن. 3

 312/3 تولید باال ةدلیل هزینبه پایداربازدهی اقتصادی کم، در بخش کشاورزی . 1

 332/3 . بازارپسندی محصوالت تولید متعارف همراه با نهادهای شیمیایی مصرفی باال3

 ی و تکنولو یکیفنّ

 131/3 زاناصو  کشاورزی پایدار برای کشاور یساز ادهیپبودن . در مواردی پیچیده8

 183/3 بومی محیطی زیستمتناس  شرایط  یها یفنّاور. عدم تولید 2

 101/3 تولید محصوالت پایدار منظورمناس  به یها یفنّاورنظام مناس  برای دسترسی کشاورزان به  نبود. 0

 313/3 مربوي به کشاورزی پاِیدار یافزار سخت. کمبود تجهیزات و امکانات 3

 332/3 ها و ارقام جدید پایدار، متناس  با شرایط بومی هر منطقهایجاد روش بهکشور  پژوهشگران یتوجّهبی. 3

 –فرهنگی 

 اجتماعی

 138/3 کس  سود بیشتر   درزمینة. اعتقادات و باورهای کشاورزان 8

 113/3 کشاورزان ة. عدم وجود مشارکت و اعتماد اجتماعی در جامع2

 130/3 ت اقتصادی کشاورزانبودن وضعیّ. فقر و پایین0
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. دهنرد  را نشان می شده مشاهدههای برازش مد  مورد مطالعه با داده( 1)جدو  آمده دستهببرازش  یها شایص 

)در سرطح   تری هرای  تو کمیّر  P=  338/3 یدار یمعنر و سرطح   28/2آزادی با مقردار   درجة ار بشایص کای اسکوئ

؛ 2331و همکراران،   2ر)هرای  برا مرد  هسرتند    شرده  مشراهده های داده دارتفاوت معنی نبود بیانگر( 33/3 یدار یمعن

نیکرویی بررازش    ةشرد  لیتعرد ( و شرایص  30/3) 0شایص نیکرویی بررازش   (.8033نقل از جمشیدی و همکاران،  به

( کره در پرژوهش  اضرر نیرز     8030برازش مناس  مد  است )هرومن،   بیانگرتر باشد، ( هرچه به یک نزدیک38/3)

، شرود مال ظره مری   1که در جدو   یور همان ینهمچن ؛(1)جدو   کنندمی دأییترا  آمده دست بهبودن مد   مناس 

 اضرر   ، در نوشرتار سرت ا ها ماندهیباقط متوسّ یریگ اندازهشایصی برای  ( که12/3) 3هامیانگین باقیمانده معیار ریشة

 .(8032برازش یوب مد  است )کالنتری،  ةدهند نشانباشد،  تر کوچک. این شایص هرچه شدید تأی

 های برازندگیانطباق مدل پژوهش با شاخص نتایج میزان .6جدول 

 شده مقدار مشاهده معیار قابل قبول شاخص برازش

3آزادی ةمجذور کای به درج
 0 ≥ 28/2 

 33/3 ≥ 33/3 1برازندگی شدةشایص نرم

 33/3 ≥ 33/3 3برازندگی نشدةشایص نرم

 33/3 ≥ 33/3 1شایص برازندگی تطبیقی

 30/3 ≥ 33/3 شایص میزان انطباق

 330/3 ≤ 33/3 3استانداردشده یها مانده پسمجذور میانگین 

 312/3 ≤ 31/3 م میانگین یطای تقری دوّ ریشة

 
 لیزرل( افزار نرم)تصویر خروجی  استانداردشده یعامل یبارها شیبا نما یدییتأ یعامل لیتحل مدل .2شکل 

                                                                                                                                               
1- Joreskog & Sorbom 
2- Hair 
3- Goodness of Fit (GFI) 
4- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
5- (X2/df) 
6- Normed Fit Index )NFI( 
7- Non Normed Fit Index ) NNFI( 
8- Comparative Fit Index (CFI) 
9- Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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و  2)شرکل   پیداسرت  نجنوب اسرتان کرمرا   پایدار توسعة کشاورزی یها چالش شدةکه از مد  برازش یور همان 

نشران   یدار یمعنر همچنین، نتایج ضررای    ؛بوده استای مناسبی بریوردار از اعتبار سازه یریگ اندازه. ابزار (1جدو  

 جره یدرنتترر بروده و   برزر   31/8 های مرورد مطالعره از  تغیّربرای تمامی م آمده دست بهتی  که مقدار (3)جدو   داد

 یتی مرا هرای  توان بیان داشت که عاملمیاین بوده است. براساس  دار یمعنمربویه  یها عاملها با رتغیّروابط این م

توسرعة  ی هرا چالش»اجتماعی  - فرهنگی ی و تکنولو یکی وترویجی، بازارنهاده و محصو ، فنّ - ، تحقیقییبانیپشت -

 .ندنک یمگیری را اندازه «در جنوب استان کرمانپایدار  کشاورزی

 نامهپرسش دییتأتحلیل عاملی  .7 جدول

 آلفای کرونباخ P-value تیمقدار  استاندارد یبار عامل عالمت در مدل نام عامل

 پشتیبانی -  مایتی

support1 13/3 - - 

12/3 

support2 12/3 12/81 33/3 

support3 13/3 33/81 33/3 

support4 10/3 08/83 33/3 

support5 13/3 33/83 33/3 

support6 18/3 13/81 33/3 

support7 11/3 83/81 33/3 

support8 18/3 33/81 33/3 

support9 31/3 13/83 33/3 

 یجیترو - یقیتحق

Exten1 33/3 - 33/3 

31/3 

Exten2 31/3 3/82 33/3 

Exten3 33/3 33/88 33/3 

Exten4 33/3 32/88 33/3 

Exten5 33/3 13/88 33/3 

Exten6 10/3 83/88 33/3 

Exten7 13/3 23/88 33/3 

Exten8 10/3 83/88 33/3 

 بازارنهاده و محصو 

Market1 30/3 - 33/3 

11/3 

Market2 30/3 83/08 33/3 

Market3 11/3 31/23 33/3 

Market4 11/3 31/21 33/3 

Market5 38/3 33/21 33/3 

Market6 33/3 88/83 33/3 

Market7 13/3 13/20 33/3 

 یکیو تکنولو  یفنّ

Technic1 32/33 - 33/3 

33/3 

Technic2 33/ 33/80 33/3 

Technic3 13/3 83/83 33/3 

Technic4 10/3 33/83 33/3 

Technic5 33/3 33/83 33/3 

 یاجتماع - یفرهنگ

Culture1 10/3 - 33/3 

38/3 Culture2 18/3 31/83 33/3 

Culture3 13/3 33/81 33/3 
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 بحث
ترأمین غرذای    درزمینرة  مرت یق ارزانکا به منابع یبیعی های جدید و با اتّیفنّاوراز  ادهبا استفهای اییر دهه در انسان

 اجتمراعی،  ازنظرر گزافری   هزینرة در بریی موارد برا   دستاوردهاهای شگرفی دست یافته است. این جهان به پیشرفت

پایرداری در تمرامی موضروعات مربروي بره       مقولرة  شدن مطر همراه بوده است. امروزه با  محیطی یستزو  یاقتصاد

گرفتره اسرت    قررار  گرذاران  اسرت یسبسریاری از اندیشرمندان و    توجّهها، پایداری در بخش کشاورزی نیز مورد انسان

برا   کشراورزی و مطرابق   پایرة  ق برر منرابع  هدف کشاورزی پایدار اعما  مدیریت موفّ (.8033مکاران، )جمشیدی و ه

 تبلندمردّ را بریررف کنرد و درآمرد یرانوار را در      انسانی در  ا  و آینرده  تغیّرهای ماست تا بتواند نیاز زیست محیط

استفاده از انر ی و تبدیل آن به تولیدات کشاورزی، سب  تخریر    ترین و سودمندترین نحوةو اقتصادی افزایش دهد

توسرعة  هرای   اضرر، برا هردف شناسرایی چرالش      بنابراین پژوهش؛ (8032همکاران،  نشود )افرایته و زیست محیط

را شناسرایی کنرد    مهرم  چالشپنج توانست  تیدرنهاپایدار در جنوب استان کرمان انجام شد. این پژوهش  کشاورزی

 نند.  کمی نییجنوب استان کرمان را تب پایدار در توسعة کشاورزی یها چالش انسیوار از کلّ %3/33در  دود که 

توسرعة  دانرش کرافی در کشراورزان یکری از موانرع       و نبرودِ  یسرواد  کرم ن است کره   اضر بیانگر آ نتایج مطالعة 

از کشاورزان مورد مطالعره تحصریالت    %33در پژوهش  اضر بیش از  .استدر جنوب استان کرمان پایدار  کشاورزی

در کشراورزی   یتوسرعة پایردار   های مهرمّ یکی از چالش ابةمث به ت در بیشتر نوا ی ایرانند. این وضعیّنداردانشگاهی 

( 8038داران استان البرز، عباسری و همکراران )  ( در بررسی گلخانه8033شنایته شده است. جمشیدی و همکاران )

( در بررسی کشاورزان استان فارس نیز عامرل سرواد و سرطح    2383) 8عارف ن استان اصفهان واداررسی گلخانهدر بر

تروان چنرین نتیجره    از این موضروع مری   ؛اندشده یادآورپایدار  توسعة کشاورزیچالش مهم در  مثابة بهدانش کافی را 

انرش  د ا همچنران موضروع نبرودِ   امّر  ؛هسرتند  تر افتهی توسعهبقیه  هها و شهرها نسبت بگرفت که هرچند بریی استان

بره ماهیرت    توجّره پایردار در کشرور وجرود دارد. ایرن امرر برا        توسعة کشراورزی شی مهم بر سر راه لچا مثابة بهکافی 

تواند عامل منفی در اجرا و کاربست این سازوکارها بوده و مانع از گررایش  ی میتوسعة پایداربودن سازوکارهای  علمی

هرای یرار،   این چالش در پژوهش. شودعملی آنان در این  وزه کردن مبا ث کشاورزی پایدار و درگیر یسو بهافراد 

   چالش اشاره کرده است. نیا( نیز به 2383) زپاورمثا   رایبشود از کشور نیز مشاهده می

د قروانین  س  برای محصروالت کشراورزی پایردار، نبرو    منا بیمة سامانةنبود  ازقبیلهایی شلچا اضر  پژوهشدر  

تررین  مهرم  منزلرة  بهی محصوالت کشاورز ةیرو یبواردات  و رزان از اصو  کشاورزی پایدارکشاو استفادة تشویقی برای

هرای   همرراه چرالش  هرا بره  پایدار در جنوب استان کرمان شناسایی شردند. ایرن چرالش    توسعة کشاورزیهای چالش

 ( نیرز 2383ان )آدنرل و همکرار  شردند.   یبنرد  یبقره ی بانیپشرت  - یتی مرا  نام عامرل تر بهیدیگری در یک عامل کلّ

از  ای بررای اجررا و  مایرت   و مردیران منطقره   هرا هرای دولرت  و برنامره  ها استیسی را توسعة پایدارترین عامل  مهم

 دنبرو  ازقبیرل مرواردی   (8038عباسری و همکراران )  و  (8033اند. جمشیدی و همکاران )بیان کردهکشاورزی پایدار 

کشاورزان از اصرو  کشراورزی    استفادة قوانین تشویقی برای نبود کشاورزی پایدار،مناس  برای محصوالت  نظام بیمة

 توسرعة کشراورزی  هرا و موانرع   چرالش  مثابرة  بهی را مشابه دایل دیبا تول یمحصوالت کشاورز ةیرو یبواردات  پایدار و

ایردار از  پ توسرعة کشراورزی  های توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از چالش. از این موضوع میانددهپایدار ذکر کر

   .هستندکشور مشترك  گیرند و در کلّمی گذاری سرچشمهریزی و سیاستسطو  کالن برنامه

بودن سرطح دانرش   نییپا، داریپا یجان آگاه و معتقد به کشاورزکمبود مروّ، ازقبیلهایی چالشدر پژوهش  اضر  

                                                                                                                                               
1- Aref 
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 یمردم نسربت بره اهرداف کشراورز     و عموم کنندگان مصرف نییپا یسطح آگاه، داریپا یکشاورز درزمینةکشاورزان 

هرای   مرین دسرته از چرالش   دوّ مثابرة  بهی کشاورز، داریپا یکشاورز درزمینة یقاتیسایتارها و مراکز تحق نبودو  داریپا

هرای دیگرری در یرک    همراه چرالش ها بهپایدار در جنوب استان کرمان شناسایی شدند. این چالش توسعة کشاورزی

( 8032( و رنجبرر و کرمری )  8011شدند. دانشرور و علروی )   یبند یبقهی جیترو - یقیحقت تر به نام عاملیعامل کلّ

یکری   مثابرة ر را بره از اصو  و مزایای کشاورزی پایدا کنندگان مصرفبودن سطح دانش و آگاهی کشاورزان و پاییننیز 

سرایتارهای   نبرود ( نیز، 8038. عباسی و همکاران )انددهمطر  کراین نوع کشاورزی  توسعة درزمینةاز عوامل منفی 

از را کشراورزی پایردار    ةعرصر  درد و آگراه  جان متعهّر پایداری و کمبود مروّ درزمینةبرای تولید دانش بومی  پژوهشی

دارند و با باالرفتن میزان آگاهی فررد،   باهمتنگاتنگی  دانش، نگرش و رفتار، رابطة که از آنجا اند.کردهدیگر موانع ذکر 

، 8شرود )ایرزن    مری رفتار فرد متحروّ  تیدرنهاقصد انجام عمل و  جهیدرنتموضوع تغییر کرده و نسبت به  وینگرش 

دانش، نگررش و رفترار    توان یم ،و ترویج و آموزش پژوهش درزمینةگذاری با سرمایهکه تحلیل کرد  توان یم( 8338

 د.  ایجاد کرپایدار در کشاورزان 

تولیرد   ممکرن اسرت در مرواردی بره    ، های شیمیایی در تولیداز نهاده کمتر واسطة استفادةهدر کشاورزی پایدار، ب 

کاهش درآمد کشاورزان شرده   موج مدّت در کوتاه ،های کشاورزی پایداری شیوهکارگیربه بنابراین ؛منجر شود کمتر

بره   توجّره ، رو نیر ا، از (8033)جمشریدی و همکراران،    کندمیعمل د تولی شیوة نیامانعی در پذیرش  مثابة بهو یود 

صرادرات   ةعردم توسرع  ی، گرذار مرت یدر ق محیطری  زیسرت  یارهرا یگنجانردن مع ن های قیمتی و بازاری مانندچالش

بودن براال ، داریر پا یکشراورز  یو اسرتانداردها  ارهایها مطابق با معنهاده یگذار متیقعدم ، داریپا کشاورزیمحصوالت 

 سروی رشرد و  رکرت بره    سراز  نهیزم و غیره دهد یهش مرا کا یدر کشاورز سکیقبو  ر تنهایدر که ها نهاده متیق

و  0اسرچرینماچرس  و 8038 ،عباسری و همکراران   ؛2330، 2)کوچرانشود میپایداری در تولید محصوالت کشاورزی 

گرذاری محصروالت  اصرل از    . در پژوهش  اضر نیرز مسرائل مربروي بره بازاریرابی و قیمرت      (31: 2333 همکاران،

 توجّره وم امر لزاین  ؛ کهقرار گرفته است تأکید)بازارنهاده و محصو ( مورد سه  ة شمارةفؤلّمکشاورزی پایدار در قال  

   شود.پایدار یادآور می توسعة کشاورزیایند ربه این بخش را در ف

عردم  ، کشراورزان  یبررا  داریر پا یاصرو  کشراورز   یسازادهیبودن پدهیچیپ ازقبیلهایی چالش در پژوهش  اضر، 

 یهرا  یفنّاورکشاورزان به  یدسترس ینظام مناس  برا نبودی و بوم محیطی زیست طیمتناس  شرا یاهیفنّاور دیتول

بخشری از   مثابرة  بره ی کیو تکنولرو   یفنّو مواردی از این قبیل در قال  عامل  داریمحصوالت پا دیتول منظوربهمناس  

یرا دشرواری    درك میرزان سرهولت  ی در کشاورزی جنوب استان کرمران شناسرایی شردند.    توسعة پایدارهای چالش

پرذیرش کشراورزی    تیر درنهاو  در نگرشهای دفع آفات روش ازقبیلهای کشاورزی پایدار اصو  و روش یساز ادهیپ

داران  در پژوهش یود در میان گلخانره  (8033)جمشیدی و همکاران (. 8030است )ا مدپور و مرادیان،  رمؤاّپایدار 

 طیشررا  برا  متناسر   یهرا  یفنّراور  دیر تول درزمینرة در  را   اضرر در ایرران    که  استان البرز به این نتیجه رسیدند

فراوانری برر اسرتفاده از     تأکیرد به اینکه کشاورزی پایدار  توجّهبا صورت نگرفته و  یی اقدامات الزمبوم محیطی زیست

پایردار   توسعة کشراورزی ر د رمؤاّ یسازوکارهاتواند یکی از این امر میای دارد، های بومی و منطقهمنابع و زیرسایت

کمبرود تجهیرزات و امکانرات     در اسرتان اصرفهان،   در پرژوهش یرود   (8038) همکراران  عباسری و همچنرین  ، باشد

 مثابرة  بره عردم تولیرد  شرراتی کره     ) کیارگانی و های غیر سمّنهاده ازقبیلر، مربوي به کشاورزی پاِیدا یافزار سخت

                                                                                                                                               
1- Ajzen 

2- Cochran 

3- Schreinemachers 
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را در کشرور(  بررای انسران   ی های غیر سرمّ کشیا تولید آفت ها،زكمانند کفشدو ،کنند دشمن یبیعی آفات عمل می

 اند.  دانستهکشاورزی در پایداری  سویموانع مهم در  رکت به ازجملههمانند این پژوهش 

و نروری  ن کشراورزان ) ایکت، اعتماد و ارتباي اجتماعی در مبهبود مشار رةبادر شده انجامهای با استناد به پژوهش 

در  هرا دادن آند. افرزایش مشرارکت و دیالرت   ک کنر رزی کمر به پایداری در بخش کشراو  تواند یم( 8033 ،همکاران

اضر نیز عردم مشرارکت   ین بخش را افزایش دهد. در پژوهش  تواند پایداری در امی تمامی امور مربوي به کشاورزی،

 - پرنجم )فرهنگری   عامرل کره در  پایردار اسرت    توسعة کشاورزیموانع  ازجملهو اعتماد اجتماعی در میان کشاورزان 

اقتصادی و وجود فرهنر  ییرر محردود و گررفتن بیشرترین       نامناس ت یرفی وضعیّه است. ازاجتماعی( جای گرفت

مرانع پرذیرش    مثابرة  بره قبرل   یهرا  پرژوهش در معردودی از  کشاورزی جزء موانعی اسرت کره    فعّالیّتسود ممکن از 

 - کره ایرن مروارد نیرز در عامرل پرنجم )فرهنگری        (8030یران،  کشاورزی پایدار مطر  شده است )ا مردپور و مراد 

 قرار گرفتند.   تأکیداجتماعی( در پژوهش  اضر مورد 

 گیرینتیجه

از دیدگاه اجتمراعی پرذیرفتنی و   اقتصادی قابل توجیه،  ازنظرپذیر، ی امکانفنّ ازلحا کشاورزی زمانی پایدار است که 

 برر را در محیطری  زیسرت عرد اقتصرادی، اجتمراعی و    عمده سره ب   یور به لحا  محیطی سازگار باشد و این پایداریبه

اسرت ) یردری    منرابع یبیعری  کاهش تخریر    های یارجی ونهادهو نقش آن کاهش یا  ذف استفاده از  ردیگ یم

توسرعة   یهرا چرالش که در ابتدا ذکرر شرد، بره شناسرایی      یور همان(. در پژوهش  اضر، 8033ساربان و همکاران، 

سرزایی در تولیردات   ب اسرتان کرمران سرهم بره    جنو منطقة .پردایته شد جنوب استان کرمان یکشاورز در یپایدار

زیسرت و جامعره محسروب    بررای سرالمت محریط    یاساستراتژیک و  سّ اورزی کشور دارد و از این لحا  منطقةکش

گرذاران و  چررا  راه سیاسرت   ةمثابر  بهتواند پایدار می توسعة کشاورزیهای موانع و چالش معرّفیشناسایی و  د.شو می

و رسیدن به کشاورزی پایردار مرورد    متعارفبه ضرورت جهانی برای عبور از کشاورزی  توجّه، با این  وزهریزان برنامه

ی، بانیپشرت  - یتی مرا عوامرل   تروان  یمر در ایرن پرژوهش    آمده دست بهبه نتایج  توجّهبنابراین با ؛ استفاده قرار گیرد

پایردار در   توسرعة کشراورزی  موانع و چالش بر سرر راه   نیتر مهم مثابة بهرا  نهاده و محصو زاربای و جیترو - یقیتحق

کشرور و  در و کشراورزی   زیسرت  محیط ریزان  وزةمسئوالن و برنامه توجّهکرد که لزوم  معرّفیجنوب استان کرمان 

ریرزان  برنامره و گذاران سیاستاقدام  لازقبیهایی فعّالیّت؛ شودهمچنان ا ساس میمطالعه در این زمینه مورد  منطقة

مرورد نیراز     مرایتی  ها و قوانینسیاست ،در کشاورزی توسعة پایدار درزمینةی ایجاد یک سند ملّ وکشوری و منطقه 

همچنرین  ر واقع شود؛ اّتواند مؤبرای بهبود فرایند توسعة کشاورزی پایدار در جنوب استان کرمان می برای این بخش

 های ترویجری الزم آموزش ارائةیریق اء دانش کشاورزی پایدار ازارتق کردن زمینةفراهم ،آمدهدستهایج به به نتبا توجّ

ی تولیرد  هرای فنّر   در زمینهآموزشی و غیره، هم  یبروشورهاشریات و ت آموزشی و نمدّهای کوتاهمانند برگزاری دوره

 و کشراورزان  آموزش مسرتمر و پیوسرتة   و کاربردی صورت بهبازاریابی این محصوالت  درزمینةمحصوالت سالم و هم 

سازی در این زمینره، تبلیغرات و تسرهیل صرادرات ایرن      محصوالت ارگانیک و پایدار، برند مستقیم ایجاد مراکز عرضة

 شود.، پیشنهاد میمحصوالت

 منابع

دانرش  ، کلزاکراران اسرتان گلسرتان    دگاهیر ازد داریپا یکشاورز رشیر بر پذعوامل مؤاّ .(8030ا مدپور، امیر؛ مرادیان، محسن )
 .83-8(، 2) 83، نوین کشاورزی پایدار

هرای توسرعة   جایگاه توسعة پایردار کشراورزی در برنامره    .(8032پور، محمد؛ گرزین، مریم؛ نجاتی، بهناز )افرایته،  سن؛  جی
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 .12-30(، 8) 8، های راهبردی و کالنسیاستة پس از انقالب، سال پنجهای ایران، مطالعة موردی: برنامه

 ةفضرا و توسرع   تصراد اق، کیر کشراورزی ارگان  ةموانع و مشرکالت توسرع   یبررس( 8038) الهنعمت، شیری ؛عبدالحمیدزن، پا 
 .821-880(، 8) 8، ییروستا

، اسرتان البررز   یا گلخانه در وا دهای یسازوکارهای توسعة پایدار لیتحل .(8033جمشیدی، امید؛ اسدی، علی؛ مطیعی، ناصر )

 .  833-818(، 8) 33-2، نرایکشاورزی ا ةاقتصاد و توسع قاتیتحقة مجلّ

در  داریر پا یداران بره کشراورز  ر برر نگررش گلخانره   عوامل مؤاّ یبررس .(8033جمشیدی، امید؛  اجی میرر یمی، سید داود )

 .  213-213(، 83) 0، راهبردهای توسعة روستایی، استان البرز

ایردار در منرایق روسرتایی    ترأایر سررمایة اجتمراعی برر توسرعة پ      .(8033 یدری ساربان، وکیل؛ بایتر، سهیال؛ زیارتی، مینا )

 .33-33(، 23) 1، جغرافیا و پایداری محیطهای استان کرمانشاه(، )مطالعة موردی: روستا

 کشراورزی  ماهنامرة با کشاورزی ارگانیک،  ی پایدارکشاورزی ها تفاوتنگاهی به  .(8033؛ مقدادی، شبنم )نیمحمدامیراسانی، 
 .33-01، 03، و توسعة پایدار

در شهرسرتان   یمورد ةکار مطالعاریداران ی گلخانه یفنّ ییر بر کاراعوامل مؤاّ یبررس .(8011سید ناصر ) ،یلوع  ید؛دانشور، و

 .ی ایرانکنفرانس اقتصاد کشاورز نیششم ،رفتیج

کراران شهرسرتان شوشرتر،    زمینری بررسی دانش کشاورزی پایردار در برین سری     .(8033داودی، هانیه؛ مقصودی، یهماس  )

 .  233-213(، 8) 32-2، اد و توسعة کشاورزی ایرانتحقیقات اقتص
کشراورزان اسرتان    نیدر بر  میر و د یگندم آبر  یزراع یها نظام یداریمد  پا یعلّ یواکاو .(8032اله )ی، عزتکرم ، زهرا؛رنجبر

 .838-808(، 8) 33، رانیاقتصاد و توسعة کشاورزی ا قاتیتحقمجلّة ، «یکاربرد مد  معادالت سایتار» کرمانشاه

تعیرین الگروی زراعری درجهرت کشراورزی پایردار، برا اسرتفاده از          .(8013زمانی، امید؛ صبو ی صابونی، محمود؛ نادر، هیمن )

 23، دانش کشاورزی و تولیرد پایردار  ریزی کسری فازی با اهداف چندگانه )مطالعة موردی: شهرستان پیرانشهر(،  برنامه
(3 ،)838-882. 

تررویج   رسالة دکترری  .جنوب استان کرمان یا گلخانه یبردار گو جهت پایداری وا دهای بهرها ی الیرّ .(8033شریفی، امید )

 دانشگاه تهران، تهران. ، استاد راهنما: علی اسدی،و آموزش کشاورزی

ی راهبرردی مردیریت جرامع تولیرد و     هرا  یفنّراور تحلیل موانع پذیرش  .(8038عباسی، فایمه؛ چیذری، محمد؛ اسدی، علی )

(، 0) 30، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشراورزی ایرران   .داران استان اصفهانمحصوالت باغی از دیدگاه گلخانه فاظت از 
328-303. 

و  آمروزش  دانرش و گررایش محقّقران سرازمان تررویج،      .(8013علیپور،  سن؛ فال  جلودار، ربیع؛ مقردس فریمرانی، شرهرام )   

 .883-888(، 18) 28، سازندگی در امور زراعت و باغبانیپژوهش و تحقیقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار، 

و  LISREL ة)بررا برنامرر یاقتصرراد - یاجتمرراع قرراتیدر تحق یمعررادالت سررایتار یسرراز مررد  .(8032کالنتررری، یلیررل )
SIMPLIS).  ،فرهن  صبا :تهرانچا  دوّم  . 

ی وضرعیّت توسرعة کشراورزی    بنرد  پهنره  .(8032اله؛ منصوری،  امرد ) کوچکی، علیرضا؛ نصیری محالتی، مهدی؛ مرادی، رو 

 .833-833(، 3) 20، نشریة دانش کشاورزی و تولید پایدار ایران و ارائة راهبردهای پایداری.پایدار در 

ی مؤاّر بر نظر کشراورزان  ها عاملبررسی  .(8030میرسلیمی، سید  مزه؛ فرهادیان، همایون؛ ییری، شقایق؛ یسروانی، فرهاد )

 .810-803(، 0) 8، راهبردهای توسعة روستایی یرش کشاورزی ارگانیک.پذ استان البرز در

برر توسرعة    یاجتمراع  یةااررات سررما   .(8033اله )اهلل؛ هاشمی، صدیقه؛ محمودی، سمیرا؛ یبایبایی،  جتنوری، سید هدایت

 .33-03(، 83) 3، ییروستا ةاقتصاد فضا و توسع .دهستان آباده یشک یدر روستاها یپایدار کشاورز

 .سمت :تهرانچا  ششم،  .)با اصال ات( زر یافزار ل با کاربرد نرم یمعادالت سایتار یابیمد  .(8030هومن،  یدر علی )

کشراورزی و   دانش ازدیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی.موانع تولید محصوالت ارگانیک  .(8030یعقوبی، جعفر؛ جوادی، علی )

https://serd.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%A7%D9%BE+%D8%B2%D9%86
https://serd.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C


 901-29( 9328) 30و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  شریفی 909
 

 .11-33(، 8) 23، تولید پایدار
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