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  چکیده
 وابسته که کشورهایی در .است کشاورزي نظام پایداري به وابسته کشوري هر پایدار ي توسعه

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، دالیل به کشاورزي پایدار ي توسعه ،هستند روستایی اقتصاد به
 وضـعیت  بررسـی  پژوهش، این اصلی هدف رواین از است. برخوردار زیادي اهمیت از سیاسی
 مرکـزي  بخـش  در موردي ي مطالعه صورت به که است روستایی مناطق در کشاورزي پایداري

 و تحلیلـی  ـ توصیفی نوع از بررسی این در پژوهش روش است. شده انجام روانسر شهرستان
 بخـش  روسـتاهاي  در سـاکن  کشـاورزان  شامل پژوهش این آماري ي جامعه .است پیمایشی

 حجم به اينمونه ،کوکران فرمول از استفاده با که )N = 4209( است روانسر شهرستان مرکزي
 مطالعه مورد ،نامه پرسش ابزار با و شده انتخاب ايطبقه گیرينمونه روش اب آنها بین از نفر 188
ـ  محاسـبه  هـا نامه پرسش پایایی تشخیص منظوربه کرونباخ آلفاي ضریب اند.گرفته قرار  دهش

 آمـده  دستبه درصد 72/0 و 73/0 ،79/0 نامه پرسش بخش سه براي پژوهش این در که است
 و تجزیـه  طریـق  از حاصـل  تـایج ن اسـت.  بوده پژوهش ابزار بودن مناسب از حاکی که است

 گروه در کشاورزان از درصد 55 وضعیت که دهدمی نشان SPSS افزار نرم در آماري هاي تحلیل
 انـد. گرفتـه  قـرار  پایـدار  گروه در درصد 5/8 و پایدار تاحدي گروه در درصد 5/36 ناپایدار،
 در درصـد  58/22 ناپایدار، گروه در ها شاخص از درصد 70/38 نیز؛ ها شاخص عدب در همچنین

  اند.گرفته قرار پایدار گروه در درصد 70/38 و پایدار تاحدي گروه
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  مقدمه

 عنـوان بـه  کشـاورزي  ي وظیفـه  و نقـش  ،روسـتا  و کشاورزي ارتباط ي زمینه در مبحث تریناساسی و ترینمهم
 87 از بـیش  کـه  طـوري  هب ،)1386 فسخودي، امینی و (نوري است روستایی ي عمده و اصلی اقتصادي فعالیت
 بسـتر  روایـن  از ).1382 افتخـاري،  الدین (رکن دارد جاي روستایی مناطق در غذایی امنیت تأمین منابع درصد

 گیـري بهـره  جهـت  در کـه  اسـت  روستایی فضاي نام به جغرافیایی فضاي و محیط یک ،کشاورزي هايفعالیت
 حفاظـت  دیگر، ي گفته به است. حیاتی و مهم بسیار مناطق این به توجه کشاورزي، هايبنیان از پایدار و صحیح

 سـبب  مـدت بلنـد  در اینکـه  بـر عـالوه  ،روستایی مناطق در کشاورزي کلی طورهب و خاك و آب منابع پایداري و
 شـده،  ایـی منطقـه  هـاي شـکاف  و روسـتایی  هـاي مهـاجرت  بروز از مانع تواندمی ،شود می کشور غذایی امنیت
 اینـک  هـم  بنـابراین  .)1389 سـاالروند،  و بسـحاق  (تقـوایی،  باشـد  ملـی  ي توسعه تداوم و ثبات رشد، ساز زمینه
 )1383 ولـی،  شاه و (مشفق است پایدار کشاورزي بر تأکید کشاورزي، ي توسعه در بحث مورد موضوع ترین مهم

 بـرداري بهـره  و مـدیریت  کشـاورزي،  سـاختار  در جانبههمه بنیادي تحوالت تحقق گرو در کشاورزي پایداري و
 ي توسعه زیرا است؛ روستایی مناطق در هافعالیت ي سنجیده هدایت و سازماندهی و امکانات و منابع از مطلوب

 پیـدا  امعنـ  و یافته واقعی هویت که است روستایی ي توسعه و روستا به توجه غالب در ،آن پایداري و کشاورزي
  کند.می

 بـراي  بخـش  ایـن  توانـایی  مورد در کند،می ایفا اقتصاد در حیاتی بسیار نقش کشاورزي اینکه به توجه با 
 ،روسـتایی  مـردم  سـایر  و کشاورزان براي پایدار درآمد عنوانبه ،غذایی امنیت و روستایی مناطق در فقر کاهش
 منـاطق  و کشـاورزي  محـیط  کـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  شده مطرح يهانگرانی است. آمده وجودبه هایینگرانی

 و (تاتلیـدل  اسـت  شـده  مواجـه  گذشـته  ي دهه دو طی ویژهبه ،محیطی زیست ي سابقهبی مشکالت با روستایی
    ).2009 ،1همکاران
 کـه  است اقتصادي هايبخش ترینمهم از یکی کشاورزي ،پیشرفت به رو کشورهاي سایر ماننده ایران، در

 رویه بی ي استفاده ).2009 ،2همکاران و (عمانی گیردبرمی در را اشتغال و تولید از ییباال و مالحظه قابل درصد
 عملکـرد  قدرت کاهش خاك، و آب منابع به شدید آسیب به منجر ،ایران در ییشیمیا کودهاي و هاکشآفت از

 و دام انسـان،  بـراي  بهداشـتی  مشکالت و طبیعت محیطی زیست ي چرخه دیدن صدمه محیطی، آلودگی زمین،
    ).2010 ،3همکاران و (شرقی است شده طبیعت

 شـده  اخیـر  هـاي سـال  در ویـژه  به ،ایران در پایدار ي توسعه مباحث شدن ررنگپ سبب فوق عوامل مجموع
 و اقلیمـی  مناسـب  شـرایط  داراي که است مناطقی ازجمله روانسر شهرستان مرکزي بخش ،راستا این در است.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tatlidil et al  
2. Ommani et al 
3. Sharghi et al 
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 راسـتاي  در مناسـبی  بستر اشتغال، هايفرصت و درآمد تأمین اصلی منبع عنوانهب کشاورزي و بوده جغرافیایی

 با آن اتنگتنگ ارتباط و يکشاورز يهاتیفعال تیاهم به توجه با است. آورده فراهم منطقه روستاهاي ي توسعه
  است: زیر هاي پرسش به گوییپاسخ صدد در حاضر پژوهش یی،روستا ي توسعه
 چگونـه  روانسـر  شهرسـتان  مرکزي بخش روستایی مناطق در کشاورزي يپایدار هايشاخص وضعیت - 1

  است؟
 است؟ چگونه پایدار کشاورزي اصول رعایت و برخورداري میزان نظر از کشاورزان وضعیت  - 2

 اصـول  رعایـت  و برخـورداري  میـزان  نظـر  از روانسـر  شهرسـتان  يمرکـز  بخـش  هايدهستان ینب یاآ - 3
  دارد؟ وجود تفاوتی پایدار کشاورزي

 تئنشـ  "مـا  مشـترك  ي آینـده " عنـوان  بـا  لند برانت کمیسیون گزارش از پایدار ي توسعه مباحث ي ریشه
 کمیسـیون  ایـن  .دشـ  ارائـه  گـزارش  همـین  در نیـز  پایدار ي توسعه ي درباره تعریف ترینشده شناخته گیرد. می

 آینـده  هـاي نسـل  توانـایی  از آنکه یب کند، برطرف را حال زمان نیازهاي که داندمی ايتوسعه را پایدار ي توسعه
 نقطـه  و 1987 سـال  در گـزارش  این انتشار از پس ).2009 ،1همکاران و (سیور بکاهد نیازهایشان ارضاي براي
 و (گافسـی  شـد  ارائـه  پایـدار  کشـاورزي  و پایـداري  از مختلفـی  تعاریف ریودوژانیرو، در 1992 سال در آن اوج

 ثابـت  زیـرا  اسـت،  محیطی تئوري در مهمی ي مرحله پایدار ي توسعه مفهوم تیلور عقیده به ).2006 ،2همکاران
    ).2002 ،3(تیلور کند سازماندهی را خودش باید چگونه جامعه که کندمی

 منـابع  و یطـ یمح تیریمـد  بـه  را يادیـ ز توجـه  يداریـ پا مفهـوم  کـه  باورند این بر )2000( 4گلن و پانل
 الـت یا .شـود یمـ  یدرسـت  یعملـ  يریـ گمیتصم مانع هنوز زشیآم ابهام ايمعن خاطر هب آن کاربرد اما طلبد، یم

 يهـا نسـل  يازهـا ین برخـورد  ي جـه یدرنت ،يداریـ پا که کندیم فیتعر شکل نیبد را يداریپا ،یغرب يایاسترال
 آیـد  می دست به ياقتصاد تیموفق و یاجتماع شرفتیپ ،ستیز طیمح حفظ یکپارچگی قیطر از ندهیآ و یکنون

 دهیـ چیپ و پویا روابط از آمدهبر اغلب ،توسعه از داریپا سطح کی يسوهب تحول بنابراین 5).2003 روو، و نیومن(
    ).2010 ،6تائو و (کرال است ياقتصاد و یاجتماع ،یطیمح موضوعات نیب

 عـد ب سـه  داراي تـوان مـی  را پایـدار  ي توسعه دهد،می نشان 2 ي شماره شکل که گونه همان اساس، این بر
  دانست. محیطی و اجتماعی اقتصادي، اصلی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Siwar et al 
2. Gafsi et al 
3. Taylor 
4. Pannell & Glenn 
5. Newman & Rowe 
6. Cirella & Tao 
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  پایداري اصلی ابعاد .1 شکل

  2010 ،1همکاران و تانگوي منبع:

  
 کشـاورزي  بـراي  واحـدي  تعریـف  درکل .است پایدار کشاورزي ،پایدار ي توسعه در مهم هايجنبه از یکی

 برخـی  .)2002 ،4همکـاران  و یجردکو ؛2009 ،3یسگور و گومز ؛2010 ،2همکاران و ی(سعادت ندارد وجود پایدار
 ).2009 یسـگو، ر و گومز ؛2005 همکاران، و (ژن کنندمی تلقی خاص فضاي و زمان یک در را پایدار کشاورزي

 و یاجتمـاع  ،ياقتصاد يداریپا نیتضم يبرا يکردیرو داریپا يکشاورز معتقدند: )2001( 5همکارانش و دسیلوا
 بـه  هـم  بایـد  پایدار ي مزرعه یک رو این از .است شده دهینام برابر يالگو کی اساس بر که است محیطی زیست
 (ماننـد  اجتمـاعی  هـاي جنبـه  از ايجنبـه  دادن دسـت  از بدون محیطی زیست اهداف به هم و اقتصادي اهداف

 (دن یابـد  دسـت  غیره) و نیاز مورد مدیریت ،کار نیروي انسان، سالمتی زندگی، کیفیت و جامعه رفاه و خانواده
 کیفیـت  اقتصـادي،  وريبهـره  تـوان مـی  را پایـدار  کشاورزي اصلی هدف سه بنابراین ).2000 ،6سودي و بیگالر
 در متعـادل  صـورتی به باید که )2008 ،7منصورآبادي و (کریمی کرد بیان اجتماعی مسئولیت و محیطی زیست

 درك و انسـانی  اهداف بر مبتنی ي فلسفه یک پایدار، کشاورزي که است معتقد کرمی گیرند. قرار یکدیگر کنار
 در ).1995 ،8(کریمـی  اسـت  دیگـر  هـاي گونـه  و زیسـت  محـیط  روي انسـان  هـاي فعالیـت  از مـدت دراز تأثیر
 :از اسـت  عبـارت  کشـاورزي  پایـدار  ي توسـعه  که کندمی بیان نوري از نقل به بسحاق ،فوق تعاریف بندي جمع
 از اینکـه  بـر  مشـروط  کشـاورزي،  در مـؤثر  منابع مجموعه از استفاده با کشاورزي عملکرد حداکثر به یابی دست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tanguay 
2. Sadati et al 
3. Gomez & Riesgo 
4. De Koeijer et al 
5. D’Silva et al 
6. den Biggelaar & Suvedi 
7. Karami & Mansoorabadi 
8. Karami 

 يمحیط
 

 اجتماعی اقتصادي

  قابل
 با دوام زیست 

 برابري

 پایداري
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 و کنـونی  ي جامعـه  از اعـم  ،جامعـه  از بخشـی  هـیچ  و نـرود  هدر یا نشود تخریب منبعی ،کشاورزي این طریق
 منـابع  و محـیط  کیفیـت  مـدت  دراز در کشـاورزي  چنـین  ایـن  ).1390 (بسحاق، نبینند زیان آینده ي ها نسل

 زنـدگی  کیفیـت  و دارد پویـایی  اقتصادي نظر از کند،می تأمین را انسان پوشاك و غذا دهد،می ارتقا را طبیعی
 پایـداري  ارزیـابی  و سـنجش  ي زمینـه  در ).1376 ،1کـارلن  و (هاتفیلد دهدمی افزایش را جامعه کل و کشاورز

 بـه  نزدیـک  موضـوعاتی  کـه  موارد این از برخی به که است شده انجام اي گسترده مطالعات نسبت به ،کشاورزي
  شود. می اشاره هستند پژوهش موضوع

 بـه  "پایـدار  کشـاورزي  هـاي شـیوه  پذیرش ارزیابی" عنوان با خود پژوهش در )،1995( 2مارتین و آلونگ
 دسـت بـه  نتایج مبناي بر پرداختند. 3آیووا کشاورزان توسط پایدار کشاورزي هايشاخص پذیرش میزان بررسی

 کشـاورزي  هـاي شـیوه  سازگاري به نسبت کشاورزان دیدگاه و اطالعات به کشاورزان دسترسی متغیرهاي آمده
 اکثـر  ،مجمـوع  در و اسـت  داشـته  پایـدار  کشـاورزي  هـاي شیوه پذیرش متغیر با را همبستگی بیشترین پایدار،

 )1998( 4مولر اند.داشته پایدار کشاورزي هايشیوه سازگاري و سودآوري با ارتباط در مثبتی دیدگاه کشاورزان
 مـورد  آبریز ي حوزه و زارع خانوار ،5کرت سطح سه در کاستاریکا، ي منطقه در را کشاورزي پایداري پژوهشی در

-برگشـت  و زیسـتی  تنـوع  هـاي  شـاخص  که است داده نشان پژوهش این نتایج تحلیل است. داده قرار ارزیابی

 پایـداري  ارزیابی سنجش براي )،2001( 6همکاران و واتاکل پرانت .اندداشته قرار ناپایداري وضعیت در پذیري،
 پایـداري  آنهـا  انـد. کـرده  اسـتفاده  پایـداري  هـاي شاخص تحلیل روش از تایلند، شمال در ايمنطقه کشاورزي
 ایـن  هـاي یافتـه  نـد. داد قـرار  ارزیـابی  مـورد  آبریـز  ي حوزه و دهکده خانوار، مختلف سطح سه در را کشاورزي

 خـانوار،  هـر  زمـین  ي انـدازه  و کشـاورزي  شـاخص  پایـدارترین  غذایی، مواد کمیت که است داده نشان پژوهش
   اند.بوده مطالعه مورد ي منطقه در کشاورزي هايشاخص ناپایدارترین از ،آب کمبود و زمین، مالکیت

 در پنبـه  ــ  گنـدم  زراعـی  نظـام  شـناختی بوم پایداري ي مطالعه به )،2006( 7همکاران و دامغانی مهدوي
 اقتصـادي،  ـ اجتماعی هاي سنجه شامل کشاورزي نظام این به مربوط اطالعات آنها اند. پرداخته خراسان استان
 و شـخم  آبیـاري،  و آب گیـاهی،  بقایـاي  مـدیریت  شـیمیایی،  مـواد  و کـود  دامـی،  و زراعـی  محصـوالت  تولید

 مبنـاي  بـر  انـد. داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را هرز هايعلف مدیریت و کشاورزي ايگونه تنوع مکانیزاسیون،
 در آبیـاري  و آب مـدیریت  عوامل و زراعی دامی، تولیدات مطالعه، مورد هايسنجه میان در آمده دستبه نتایج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hatfilr & Karlen 
2. Alonge & Martin 
3. Iowa 
4. Muller 

 است.مقیاسی از سطح زیر کشت که کوچکترین سطح زیر کشت در منطقه  .5
6. Praneetvatakul et al 
7. Mahdavi Damghani et al 
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 اجتمـاعی  هايسازه بین رابطه بررسی به اي مطالعه در )1378( کرمی و حیاتی اند. داشته قرار نامناسبی شرایط

 فـارس  اسـتان  کـار گنـدم  کشـاورزان  میـان  در ،پایـدار  کشـاورزي  دانش بر مؤثر زراعی ـ تولیدي و اقتصادي ـ
 ي زمینـه  در اسـتان  ایـن  ي مطالعـه  مـورد  کـار گنـدم  کشـاورزان  مجموع در که دهدمی نشان نتایج پرداختند.
 هـاي شاخص ارزیابی در )1388( همکاران و واحدي .نیستند برخوردار مناسبی دانش سطح از پایدار کشاورزي
 در شـده  بررسـی  هـاي شـاخص  از درصد 8/22 که رسیدند نتیجه این به نظرآباد شهرستان در پایدار کشاورزي

 اند.بوده ناپایدار هاشاخص این از درصد 6/48 و پایدار نسبتاً هاشاخص از درصد 6/28 پایدار، شهرستان این

 و پرداختنـد  فـارس  اسـتان  در گنـدم  کشـت  نظام پایداري سطح سنجش به )1388( همکاران و عربیون
 قـرار  ناپایدار بسیار و ناپایدار حد در گندم، کشت نظام پایداري نظر از کشاورزان درصد 4/68 که گرفتند نتیجه
  دارند.

  ها روش و مواد
 بـین  شـمالی  عـرض  در و دقیقـه  53و درجه 46 تا دقیقه 20 و درجه 46 بین شرقی طول در روانسر شهرستان

 143 و دهسـتان  6 ، بخـش  2 شـامل  و دارد قـرار  گرینـویچ  النهـار  نصـف  از درجه 35 تا دقیقه 32 و جهدر 34
 و آبـاد  دولـت  آبـاد،  حسـن  بـدر،  دهسـتان  4 شـامل  روانسر شهرستان مرکزي بخش است. سکنه داراي روستاي
   ).1388 کرمانشاه، استان آماري (سالنامه است زالوآب

 ابـزار  اسـت.  پیمایشـی  و تحلیلـی  ــ  توصیفی آن در بررسی روش و بوده کاربردي نوع از رو پیش پژوهش
 اعمـال  و کشـاورزي  تـرویج  متخصصـان  هاينظر کسب با آن 1محتوایی روایی که است اينامه پرسش ،آن اصلیِ

  است. رسیده نهایی تأیید مورد الزم، اصالحات
 را پـژوهش  ایـن  آمـاري  ي جامعه نفر) 4209( روانسر شهرستان مرکزي بخش روستایی مناطق کشاورزان

 حجـم  بـه  یـابی دست و کشاورزي) بردار(بهره پژوهش بارز صفت ي اولیه برآورد براي رواین از دهند،می تشکیل
 ي مطالعـه  یـک  عنـوان به نامه پرسش 30تعداد ،نامه پرسش 2پایایی بررسی همچنین و نمونه ي جامعه از منطقی

 سـپس  د.شـ  تکمیـل  و توزیع ،نبودند آماري ي نمونه ءجز که مطالعه مورد ي محدوده روستاي دو در 3مقدماتی
 نظـر  در بـا  فرمـول  این در که شد استفاده رانککو فرمول از نمونه ي جامعه از منطقی حجم به یابیدست براي

 بـا  شـد.  گرفتـه  نظـر  در درصد 15 و 85 اعداد ترتیببه q,p براي و t براي 2 رقم 5/95 اطمینان سطح گرفتن
 تشـکیل  خانوار 4209 از که روانسر شهرستان مرکزي بخش روستایی مناطق در آماري ي جامعه حجم به توجه

 شـدند  تعیـین  نامـه  پرسش هايسؤال به گوییپاسخ براي نمونه ي جامعه عنوانبه خانوار سرپرست 188 ،شدمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Validity  
2. Reliability  
3. Pretest 
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 نظـر  در گـویی  پاسـخ  بـراي  تصـادفی  صـورت  به خانوار سرپرست 200 نتایج حصول از بیشتر اطمینان براي که

  شد. گرفته

1881.04    )1 ي رابطه
195.84

1)2(0.05)
5)(0.85)(0.12(1.96)(4209

11

2(0.05)
5)(0.85)(0.12(1.96)





n  

  

 شهرستان مرکزي بخش هايدهستان گرفتن نظر در با اطالعات، گردآوري براي نمونه حجم تعیین از بعد
 اسـتفاده  است. شده استفاده ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش از آماري، طبقات عنوان به دهستان) 4( روانسر

 متناسـب  طوربه جامعه طبقات کل در نمونه توزیع اوالً؛ که شودمی باعث تصادفی ايطبقه گیرينمونه روش از
 طبقـات  از یـک  هر هايویژگی ؛ثالثاً و شود مشخص جامعه کلی هايویژگی و اختصاصات ثانیاً؛ پذیرید، صورت

  ).1387 نیا، (حافظ گیرد قرار مطالعه و توجه مورد نیز
 روش از ،نامـه  پرسش تنظیم و تدوین در پایایی میزان سنجش و کار روش و اصول رعایت براي نهایت، در

 سـه  بـراي  نامـه  پرسش اعتبار ضریب شده، کسب هايداده با که شد استفاده SPSS افزارنرم در کرونباخ آلفاي
 بـا  سـپس  آمـد.  دستبه 72/0 و 73/0 ،79/0 ترتیببه محیطی) و اقتصادي اجتماعی، (ابعاد نامه پرسش بخش
 آوريجمـع  بـه  نسـبت  ،دهسـتان  هـر  در مناسـب  جغرافیـایی  توزیـع  براساس و طبقه هر سهم نسبت به توجه

 خـانوار  تعـداد  و منتخـب  روسـتاهاي  اسامی 1 ي شماره جدول شد. اقدام نامه پرسش تکمیل صورت به اطالعات
  دهد.می نشان را روانسر شهرستان مرکزي بخش دهستان هر در شده گیرينمونه

  شده گیري نمونه خانوار تعداد و منتخب روستاهاي اسامی .1 جدول

  تعداد  طبقات نام
  روستاها کل

  تعداد
  خانوار کل 

   اسامی
  منتخب روستاهاي

 جمعیت
  (خانوار)

   خانوار تعداد
  شده گیرينمونه

  1354  29  بدر دهستان
  خراجیان
  بدرآباد

  آباد صادق

122  
86  
49  

26  
20  
17  

  1330  38  آبادحسن دهستان
  آبادحسن
  چقا زرین

  سمنگان

210  
55  
29  

28  
20  
15  

  643  30  آباد دولت دهستان
   آباد دولت

  فیروزه
  کره آباد حسن

105  
60  
44  

14  
10  
8  

  زالوآب دهستان
  
29  
  

882  
  زالوآب
  نهرآبی
  شله

166  
72  
42  

18  
14  
10  

  200  1045  -  4209  126  مجموع
  1388 کرمانشاه، استان آماري سالنامه :منبع
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 آنـدریانتی  و (یـانیس  دارد اي دهیـ چیپ و مـبهم  مفهـوم  زیـرا  اسـت؛  دشـوار  يداریـ پا سـنجش  ایـ  فیتعر

 اسـتدالل  چنـین  نظـران صاحب از بسیاري کشاورزي، پایداري مفهوم پیچیدگی دلیل به ).2001 ،1اتساهولینیانا
 و (سـالتیل  اسـت  راهبردهـا  از زیـادي  ي دامنـه  گیرنـده دربر هدف، یک ي منزله به پایدار کشاورزي که کنندمی

 معیارهـاي  و هـا شـاخص  کشـاورزي،  پایـداري  مفهوم براي متعدد تعاریف ي ارائه به توجه با ).1994 ،2همکاران
 مـورد  و مطـرح  فن این متخصصان و کارشناسان سوي از کشاورزي هايفعالیت پایداري سنجش براي متفاوتی

 بـه  بایسـت می ،کشاورزي پایداري ارزیابی براي دهدمی نشان منابع و مطالعات بررسی .است گرفته قرار آزمون
   .کرد توجه اساسی و مهم اصل چند

 ،کـرد  شناسـایی  را کشـاورزي  پایداري مختلف ابعاد ي دهندهپوشش و مناسب هايشاخص باید کهاین اول
 صـورت هبـ  کـه  نظر مورد يها خواسته به یابی دست بر دیبا ،يداریپا هدف به دنیرس براي که کندیم انیب مولر

 (مـولر،  کـرد  تمرکـز  ،افتـه ی سـترش گ (محیطـی)  یکیاکولـوژ  و یاجتماع ،ياقتصاد يهاستمیس در ياگسترده
 عـد ب سـه  طریق از توسعه فرایند سازي یکپارچه راه از پایداري که کردند اشاره نیز همکاران و تاتلیدیل ).1998

 يداریـ پا نیتضـم  يبـرا  اجـرا  قابـل  تیریمـد  و حفاظـت  بـه  که آیدمی دستهب محیطی و اجتماعی اقتصادي،
 مشـارکت  و ياقتصـاد  يداریـ پا بـه  دنیرس جهت در درآمد ثبات و بلندمدت اشتغال ،یعیطب منابع از یطیمح
 همکـاران،  و (تاتلیـدل  شـد  خواهـد  منجـر  یاجتمـاع  يداریپا به دنیرس يبرا يکشاورز ي جامعه يسو از يقو

2009.(    
 را آنهـا  بتوانند و بوده آشنا محلی ساکنان براي که شوند انتخاب هاشاخص این اییگونه به باید دوم گام در

 و بهتـر  سـازي تصمیم بهمنجر ،مناسب هايشاخص از استفاده ).2003 ،3همکاران و (کوربیرنیکولیر کنند درك
 بـراي  اسـتفاده  قابـل  اطالعات به اطالعات از انبوهی تبدیل و سازيشفاف ،سازيساده طریق از مؤثرتر اقدامات
 داشـت  توجـه  هاداده اعتبار و بررسی به باید نهایت در ).2007 ،4متحد ملل (سازمان شود می گیرندگانتصمیم
 از فهرسـتی  کشـاورزي  پایـداري  وضعیت ارزیابی براي پژوهش این در رتفاسی این با .)2007 ،5خپینگ و (قیان

 مـورد  قسمتی پنج لیکرت طیف قالب در کشاورزي محیطی و اقتصادي اجتماعی، ابعاد در متغیر و شاخص 31
 به آنها براي که بود زیاد) خیلی و زیاد تاحدي، کم، کم، (خیلی شامل طیف این موارد است. گرفته قرار ارزیابی
 داده نشـان  ابعـاد  تفکیک به ها شاخص این 2 ي شماره جدول در شد. گرفته نظر در 5 تا 1 از هایی هنمر ترتیب

  اند. شده
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Yannis & Andriantiatsaholiniaina 
2. Saltiel et al 
3. Corbiere-Nicollier et al 
4. United Nations 
5. Qian & Xueping 
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  کشاورزي پایداري ابعاد و ها شاخص .2 جدول

  شاخص  بعد  شاخص  بعد
  
  

  اقتصادي
  
  
  
  
  

 هاکود انواع به دسترسی

 کشاورزي آالتماشین به دسترسی

  کشاورزي محصوالت بازار به سترسید

 سیلوها و سردخانه و انبار به دسترسی

 کشاورزي امور در گذاريسرمایه

 بذرها انواع به دسترسی

  بانکی اعتبارات و هاوام به دسترسی

 
  

  اجتماعی
 
 

 کشاورزي شغل از رضایت

   محرومیت عدم احساس 
  مکانی تعلق

 روستا هاي فعالیت در اجتماعی مشارکت میزان

  شغلی ي آینده از رضایت
  اراضی کردن بیمه به تمایل میزان
  اندرکاراندست و مسئوالن از رضایت میزان
  ترویجی و آموزشی هايکالس در مشارکت میزان
  ارتباطی هاي شبکه از استفاده میزان

  
  
  
  
  
  

  محیطی
  

 شاخص

   گیاه و دام تلفیقی روش از گیريبهره
  آفات با مبارزه براي برداشت و کاشت زمان تنظیم

  آیش از استفاده میزان

 دارشیب هايزمین در فرسایش از جلوگیري راستاي در شیب بر عمود شخم

  خاك تقویت براي حیوانی کود از استفاده

 زراعی تناوب اجراي

  مغذي ریز کودهاي مصرف

 تلفیقی ي مبارزه از استفاده

 شیمیایی کودهاي از استفاده عدم

 زمین حاصلخیزي افزایش و تقویت براي سبز کود کاشت

  شیمیایی سموم از استفاده عدم

 شده توصیه کودهاي میزان از دقیق و صحیح استفاده

 آب کیفی و یکم بهتر محافظت

 و خاکی فرسایش سبب که باد سرعت از جلوگیري براي مزرعه اطراف درختچه (کاشت زراعی ـ جنگل روش از استفاده
 )شود می آب تبخیر

 محصول برداشت از جامانده به کلش و کاه سوزاندن عدم

 و لنگرودي مطیعی ؛1383 آستانه، دربان و ایروانی ؛1388 ،همکاران و واحدي ؛1388 همکاران، و شاهی حسن ؛1375 کرمی، و حیاتی :منبع
 و پرانتواتـاکول  ؛2007 ،3همکـاران  و جیا هوا ؛1998 ،2گوتچ و هرزوگ ؛1995 ،1مارتین و آلونگ ؛1389 بسحاق، و تقدیسی ؛1386 شمسایی
  ).2001 ،4همکاران

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alonge & Martin 
2. Herzog & Gotsch 
3. Hua-jia et al 
4. Praneetvatakul et al 
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 اسـت،  دهشـ  اسـتفاده  اي نمونـه  تـک   تـی  آزمون از ها شاخص پایداري میزان سنجش براي پژوهش این در
 تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  ابتـدا  منطقه، در پایدار کشاورزي اصول رعایت و برخورداري میزان سنجش براي سپس
 و شـده  ترکیـب  هـم  با عوامل این درنهایت اند. شده بندي دسته عامل چند در و سازي خالصه ها شاخص ،عاملی

 در پایـدار  کشاورزي اصول رعایت و برخورداري میزان نظر از کشاورزان وضعیت تا اند شده اي هخوش تحلیل وارد
  شود. مشخص ناپایدار بسیار تا پایدار بسیار از دسته پنج

   پژوهش هاي یافته
 ي سـرانه  میـانگین  اسـت.  سـال  6/45 هـا آزمـودنی  سنی میانگین که است آن از حاکی هایافته از حاصل نتایج

 متوسـط  همچنـین  .اسـت  آبـی  هکتار 8/2 و دیمی هکتار 5/2 که بوده هکتار 3/5 گویان پاسخ کشاورزي اراضی
هـا  آزمـودنی  سـواد  وضعیت .بود تومان هزار 270 حدود کشاورزان ي انهماه درآمد میانگین ،نفر 9/5 خانوار عدب 

  است. شده داده نشان 3 ي شماره جدول در نیز
  

  منطقه در سواد وضعیت .3 جدول

  درصد  فراوانی  سطح
  17  34  سواد بی
  38  76  نوشتن و خواندن
  32  64  متوسطه و راهنمایی

  5/7  15  دیپلم
  5/5  11  دیپلم از باالتر

  100  200  جمع
   پژوهش هاي هیافت :منبع 

 
 از گانـه  سـه  ابعـاد  در مـذکور  هـاي شاخص منطقه، در پایدار کشاورزي هايشاخص وضعیت شناخت براي

 تـی  آزمـون  .انـد  شـده  بنـدي طبقـه  دسـته  سـه  در و گرفتـه  قـرار  ارزیـابی  مـورد  اينمونه تک تی آزمون طریق
 میـانگین  آیـا  که پردازد می مسئله این ارزیابی به عدد) یک با جامعه یک میانگین ي مقایسه زمونآ( اي نمونه تک

    ؟خیر یا است بیشتر میانگین حد از شده مشاهده
  :کند می ایجاد را سطح سه آزمون این

휇 اگرسطح اول:  = 휇 دارد قرار متوسطی شرایط در  شاخص باشد؛.  
휇 اگر سطوح دوم و سوم: ≠ 휇 در ،نـدارد  قـرار  متوسـط  حد در   شاخص شده مشاهده میانگین یعنی باشد؛ 

  که: . به این صورتکرد استفاده پایین حد و باال حد مقادیر از باید صورت این
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 است. بزرگتر شده مشاهده مقدار از میانگین باشد، مثبت پایین و باال حد هرگاهالف) 

  است. کوچکتر شده مشاهده مقدار از میانگین باشد، منفی پایین و باال حد هرگاهب) 
 بنـدي تقسیم پایدار و پایدار تاحدي ناپایدار، سطح سه در هاشاخص تمام آزمون این از استفاده با بنابراین

 بـه  دسترسـی  هايشاخص جز به ،اقتصادي عدب در که دهدمی نشان 4 ي هشمار جدول از حاصل نتایج .اند شده
 در هـا شـاخص  سـایر  ،اندگرفته قرار ناپایداري شرایط در که بانکی هاياعتبار و هاوام به دسترسی و بذرها انواع

 و ترویجـی  و آموزشـی  هـاي کالس در مشارکت میزان هايشاخص اجتماعی عدب در دارند. قرار پایداري شرایط
 شـغلی،  ي آینـده  از رضـایت  مکـانی،  تعلق هايشاخص ناپایدار، شرایط در ارتباطی هاي شبکه از استفاده میزان
 نمسئوال از رضایت میزان و اراضی کردن بیمه به تمایل میزان روستا، هايفعالیت در اجتماعی مشارکت میزان

 محرومیـت  عـدم  احسـاس  ،کشاورزي شغل از رضایت هايشاخص و پایدار حديتا شرایط در ،اندرکاران دست و
 در آنهـا  از نیمـی  از بیشـتر  بررسـی،  مورد شاخص کل مجموع از محیطی عدب در دارند. قرار پایداري شرایط در

 ،تلفیقـی  ي مبارزه از استفاده میزان از: عبارتند محیطی عدب در ناپایدار هاي شاخص دارند. قرار ناپایداري شرایط
 از اسـتفاده  عـدم  ،زمین حاصلخیزي افزایش و تقویت براي سبز کود کاشت ،شیمیایی کودهاي از استفاده عدم

ـ  بهتـر  محافظـت  ،شده توصیه کودهاي میزان از دقیق و صحیح ي استفاده ،شیمیایی سموم آب کیفـی  و یکم، 
    محصول. برداشت از جامانده به کلش و کاه سوزاندن عدم و زراعی جنگل روش از استفاده

 سـایر  و پایـدار  حدي تا شرایط در ریزمغذي کودهاي مصرف و زراعی تناوب اجراي هايشاخص همچنین
 میـزان  ،آفـات  با مبارزه جهت برداشت و کاشت زمان تنظیم ،گیاه و دام تلفیقی روش از گیريبهره هايشاخص
 اسـتفاده  میزان و دارشیب هايزمین در فرسایش از جلوگیري راستاي در شیب بر عمود شخم ،آیش از استفاده

 اند.گرفته قرار پایدار وضعیت در ،خاك تقویت براي حیوانی کود از

  گانه سه ابعاد در کشاورزي پایدار ي توسعه هايشاخص ارزیابی .4 جدول

  شاخص  ابعاد
Test Value = 3  ارزیابی 

 T Sig  شاخص
 اختالف
  میانگین

 حد
  پایین

 حد
  باال

دي
صا

اقت
  

  پایدار  53/0  32/0  425/0 000/0  84/7 هاکود انواع به دسترسی
  پایدار  76/0  54/0  650/0 000/0  30/11 کشاورزي آالتماشین به دسترسی

  پایدار  63/0  37/0  500/0 000/0  51/7  کشاورزي محصوالت بازار به دسترسی
  پایدار  06/1  81/0  935/0  000/0  30/14 سیلوها و سردخانه و انبار به دسترسی

  پایدار  36/0  02/0  190/0  027/0  23/2 کشاورزي امور در گذاريسرمایه
  ناپایدار  -14/0  -43/0  - 285/0  000/0  -93/3 بذرها انواع به دسترسی

  ناپایدار  -02/0  -27/0  - 145/0  023/0  -29/2 بانکی اعتبارات و هاوام به دسترسی
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 گانه سه ابعاد در کشاورزي پایدار ي توسعه هايشاخص ارزیابی .4 جدول ي ادامه

  شاخص  ابعاد
Test Value = 3 

 ارزیابی
 T Sig  شاخص

 اختالف
  میانگین

 حد
  پایین

 حد
  باال

عی
تما

اج
  

  پایدار  35/0  05/0  200/0 009/0  64/2 کشاورزي شغل از رضایت  

  پایدار  29/0  06/0  175/0 004/0  90/2 محرومیت عدم احساس

مکانی تعلق   پایدار تاحدي  35/0  -01/0  170/0  071/0  81/1 

  پایدار تاحدي  47/0  -34/0  065/0  752/0  31/0 روستا هاي فعالیت در اجتماعی مشارکت میزان

  پایدار تاحدي  06/0  -22/0  -080/0 249/0  -15/1 شغلی ي آینده از رضایت

  پایدار تاحدي  07/0  -23/0  -080/0  286/0  -06/1 اراضی کردن بیمه به تمایل میزان

  پایدار تاحدي  17/0  -13/0  020/0  789/0  268/0 اندرکاراندست و نمسئوال از رضایت میزان

  ناپایدار  -51/0  -75/0  -630/0  000/0  -59/10 ترویجی و آموزشی هايکالس در مشارکت میزان

  ناپایدار  -09/1  -35/1  -220/1  000/0  -97/17 ارتباطی هايشبکه از استفاده میزان

طی
حی

م
  

  

  پایدار  28/0  05/0  165/0 005/0  82/2 گیاه و دام تلفیقی روش از گیريبهره

  پایدار  49/0  24/0  365/0 000/0  71/5 آفات با مبارزه براي برداشت و کاشت زمان تنظیم

  پایدار  30/0  07/0  185/0 002/0  09/3  آیش از استفاده میزان

 از جلوگیري راستاي در شیب بر عمود شخم
 دارشیب هايزمین در فرسایش

  پایدار  74/0  52/0  630/0 000/0  44/11

  پایدار  71/0  51/0  610/0 000/0  52/11  خاك تقویت براي حیوانی کود از استفاده

  پایدار تاحدي  04/0  -22/0  -09/0  171/0  -37/1 زراعی تناوب اجراي

  پایدار تاحدي  07/0  -24/0  -085/0  279/0  -08/1  مغذي ریز کودهاي مصرف

  ناپایدار  -36/0  -75/0  -555/0 000/0  -64/5 تلفیقی ي مبارزه از استفاده

  ناپایدار  -18/0  -47/0  -325/0 000/0  -45/4 شیمیایی کودهاي از استفاده عدم

   افزایش و تقویت براي سبز کود کاشت
 زمین حاصلخیزي

  ناپایدار  -54/1  -78/1  -66/1 000/0  -90/27

  ناپایدار  -33/1  -58/1  -455/1 000/0  -83/22  شیمیایی سموم از استفاده عدم

 توصیه کودهاي میزان از دقیق و صحیح استفاده
 شده

  ناپایدار  -30/0  -07/0  -185/0 002/0  -09/3

  ناپایدار  -74/0  -07/1  -905/0 000/0  -76/10 آب کیفی و یکم بهتر محافظت

  ناپایدار  -08/1  -37/1  -22/1 000/0  -22/16 زراعی جنگل روش از استفاده

 برداشت از جامانده به کلش و کاه سوزاندن عدم
 محصول

  ناپایدار  -36/0  -75/0  -555/0 000/0  -64/5

   پژوهش هايیافته :منبع
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 در پایـدار  کشـاورزي  اصـول  رعایـت  و برخـورداري  میزان سنجش منظوربه ،پژوهش از مرحله این از پس

    است. شده استفاده عاملی تحلیل از ابتدا منطقه،
 الـف)  :روسـت  روبـه  مشـکل  دو با متغیرها از ايمجموعه طریق از پایداري سنجش و تعیین معمول، طور به

 .شاخص هر (وزن) اهمیت ضریب نبودن مشخص ب) و شده انتخاب هايشاخص بین وابستگی

 تـرین متـداول  واقع در که شد گرفته بهره 1اصلی هايمؤلفه ي تجزیه روش از مشکل، دو این وجود دلیل به
 تلخـیص  و متغیرها از اي مجموعه درونی وابستگی مشکل رفع ،آن انجام از هدف و است عاملی تحلیل در روش
  است. )(عامل اصلی ي مؤلفه چند در آنها

 1 ي شـماره  ي رابطـه  ي پایـه  بـر  اصـلی  متغیرهـاي  خطی ترکیب طریق از که است جدیدي متغیر ،عامل
  شود: می برآورد

퐹  )1 ي رابطه = 퐴
푝

푖=1

푋푖 = 퐴 푋 + 퐴 푋 	 +⋯+ 퐴 푋 	 

푋( متغیر P از ترکیباتی یافتن روش، این کارگیريبه از هدف ,푋 , … ,푋( مستقل متغیرهاي ایجاد براي 
 جـاي  خـود  در را متفـاوتی  متغیرهـاي  واقـع  در جدید متغیرهاي این .است FJ و ... و F2 و F1 ي همبسته غیر و

 P و عـاملی  ي نمـره  ضـرایب  بیـانگر  A ،1 ي شـماره  ي رابطه در است. رفته بین از تکراري اطالعات و دهند می
 تحلیـل  روش از ابتدا کشاورزي، پایداري سنجش راستاي در ،تفاسیر این به توجه با ست.ا متغیرها تعداد معرف
  از: عبارتند آن مراحل که است شده استفاده عاملی
  ؛استاندارد ماتریس ي تهیه .1
 ؛همبستگی ضرایب ماتریس ي محاسبه .2

 ؛)3الکین میر، کیزر، معیار (براساس 2عوامل استخراج .3

 ؛)5وریماکس روش (از 4عوامل چرخش .4

  .6عاملی هاي نمره ي محاسبه .5
 مسـتقل  شده استخراج عاملی هاي رهنم شود،می استفاده وریماکس رانود از عوامل چرخش در که آنجا از

 بـین  خطـی هـم  عـاملی،  تحلیل روش با واقع در پس .برقرار نیست خطی ترکیب هیچ آنها بین و هستند هم از
 شـود، مـی  داده مناسـب  وزن یـک  هر به و شوندمی خالصه عامل تعدادي به اولیه هايشاخص و رفع هاشاخص
 جمـع  میـانگین  رو،ایـن  از باشد. هاشاخص براي خوبی بسیار ي نماینده تواندمی ،عاملی هاي هنمر جمع بنابراین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. principal component 
2. factor extraction 
3. Kaiser, Meyer, Olkin (KMO) 
4. factors rotation 
5. Varimax 
6. factor scores 
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 بـراي  طرفـی  از دانسـت.  پایـدار  کشـاورزي  اصـول  رعایت و برخورداري میزان مبین توانمی را عاملی هاي هنمر

 امکـان پژوهشـگر   بـه  روش ایـن  اسـت.  دهشـ  استفاده ايخوشه تحلیل از، کشاورزي پایداري سطح بنديطبقه
 مناسـب  ايشـیوه  بـه  را آنهـا  مطالعـه،  مـورد  موضـوعات  یـا  مـوارد  بین در موجود همگنی مبناي بر که دهد می

    ).1389 (کالنتري، دهد قرار تبیین و تفسیر مورد سپس و کرده بندي طبقه
 بـه  نسـبت  هـا، شاخص به یده وزن و یاصل يهامؤلفه یلتحل از استفاده با ابتداپژوهشگران  ،راستا ینا در
 تحلیـل  بـراي  مبنـا عنـوان   بـه  ،آمـده  دسـت بـه  ترکیبی شاخص سپس .کردند اقدام یبیترک شاخص ي محاسبه

 بنـدي طبقـه  ایـن  از حاصل نتایج گرفتند. قرار یلتحل مورد مراتبیسلسله روش به هاداده و گرفت قرار اي خوشه
 ناپایـدار  بسـیار  و ناپایدار گروه در که کشاورزانی ،دهدمی نشان نتایج این است. دهش ارائه 4 ي شماره جدول در

 قـرار  سـطح  دو ایـن  در کشـاورزان  درصـد  55 کـه  طـوري بـه  اسـت،  دیگر هايگروه از بیشتر بسیار ،دارند قرار
  اند. گرفته

  کشاورزان بین در کشاورزي پایداري وضعیت. 5 جدول
  تجمعی درصد  درصد  فراوانی  پایداري

  ناپایدار بسیار
  ناپایدار

  پایدار حدي تا
  پایدار

  پایدار کامالً

29  
81  
73  
16  
1  

5/14  
5/40  
5/36  

8  
5/0  

5/14  
55  

5/91  
5/99  

100  
  پژوهش  هايیافته :منبع

  

 پایـدار  ي توسـعه  نظـر  از مطالعه مورد ي محدوده دهستان چهار بین اینکه بررسی براي، مرحله این از پس
 ناپـارامتري  آزمـونی  کـه  شـد  استفاده والیس کروسکال آزمون از خیر، یا دارد وجود یکسانی شرایط ،کشاورزي

 آزمـون  داريامعنـ  سـطح  اینکـه  بـه  توجه با شود. می استفاده جامعه چند میانگین ي مقایسه براي آن از و است
 کشـاورزي  پایـداري  نظر از دهستان چهار بین تساوي ادعاي بنابراین است، 001/0 با برابر )5 ي شماره (جدول

  شود.می رد
 شرایط آبادحسن و آباددولت ،زالوآب دهستان سه که دهدمی نشان 6 ي شماره جدول از حاصل هايیافته

 بخـش  هـاي دهستان سایر به نسبت نامساعدتري شرایط در بدر دهستان که صورتی در ،دارند یکسانی کمابیش
  قرار دارد. روانسر شهرستان مرکزي

 گویان پاسخ کشاورزي پایداري اصول رعایت و برخورداري میزان تساوي بررسی .6 جدول

  داريامعن سطح  آزادي درجه  اسکویر کاي  آزمون نوع
  001/0  3   099/17٭٭  والیس کروسکال

  ٭٭ < 01/0sig    پژوهش  هايیافته :منبع
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 کشاورزي پایداري ي در زمینه آنها وضعیت براساس هادهستان ايرتبه میانگین .7 جدول

مشاهدات تعداد دهستان ايرتبه میانگین   
17/122 42 زالوآب  

آباددولت  32 59/110  
آبادحسن  63 00/104  
43/77 63 بدر  

 پژوهش  هايیافته :منبع

  گیري نتیجه و بحث
 و اقتصـادي  اجتماعی، ابعاد در شاخص 31 از فهرستی کشاورزي، پایدار ي توسعه سنجشبراي  پژوهش این در

 و هـا بررسی از پس که اندگرفته قرار مطالعه مورد روانسر شهرستان مرکزي بخش روستایی مناطق در محیطی
  کرد: اشاره زیر پیشنهادهاي و نتایج به توانمی ،آمده عملبه هايتحلیل و تجزیه

 مناطق در پایدار کشاورزي هايشاخص وضعیت بررسی بر مبنی ،پژوهش اول پرسش به پاسخ راستاي در
تــی ( میـانگین  ي مقایسـه  آزمـون  طریـق  از هـا شـاخص  تمـامی  ،روانسـر  شهرسـتان  مرکـزي  بخـش  روسـتایی 

 دسترسـی  و بـذرها  انواع به دسترسی هايشاخص ،دهدمی نشان نتایج گرفتند. قرار ارزیابی مورد اي) نمونه تک
 اجـراي  بـا  بایـد  بنـابراین  دارنـد. قـرار   ناپایـداري  شـرایط در  ،اقتصـادي  عـد ب در بـانکی  هـاي اعتبار و هاوام به

 نیـاز  مورد بذر در اختیار گذاشتن مانند ،کشاورزان براي حمایتی خدمات از منديبهره ي بر پایههایی  مشی خط
   کرد. فراهم را آنها پیشرفت هايزمینه ،بانکی هاياعتبار و تسهیالت تر آسان اعطاي و آنها

 در ارتبـاطی  هـاي  شبکه از استفاده میزان و ترویجی و آموزشی هايکالس در مشارکت میزان هايشاخص
از کشـاورزان،  بـه  بیشتر رسانیاطالع ضمن تا ضروري است بنابراین هستند. ناپایداري شرایط در اجتماعی عدب 

 یشگرا يراستا در یمثبت ي یزهانگ از این راه، تا ي بهتري شود استفاده ارتباطی هايشبکه سایر و منابع قابلیت
  گیرد. صورت کشاورزان توسط یدارپا يهاروش یريکارگبه سمت به یشترب

 بـراي  سـبز  کود کاشت ،شیمیایی کودهاي از استفاده عدم ،تلفیقی ي مبارزه از استفاده میزان هايشاخص
 میـزان  از دقیـق  و صـحیح  ي اسـتفاده  ،شـیمیایی  سـموم  از اسـتفاده  عدم ،زمین حاصلخیزي افزایش و تقویت

 و کـاه  سـوزاندن  عـدم  و زراعـی جنگل روش از استفاده ،آب کیفی و یکم بهتر محافظت ،شده توصیه کودهاي
 پیشـنهاد  راسـتا  ایـن  در دارنـد.  قرار ناپایداري شرایط در ،محیطی عدب در ،محصول برداشت از جامانده به کلش

 هـاي زیـان  ي دربـاره  ویـژه بـه  ،کشاورزان دانش سطح ارتقاي و ترویجی و آموزشی هايفعالیت انجام با شود می
 از جامانـده بـه  کلـش  و کـاه  سـوزاندن  بـار  زیان آثار و شیمیایی سموم و کودها ي اندازه از بیش مصرف از ناشی

   .بخشید بهبود را هاشاخص این پایداري وضعیت محصول، برداشت
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 روسـتا،  هـاي فعالیـت  در اجتمـاعی  مشـارکت  میـزان  شغلی، ي آینده از رضایت مکانی، تعلق هايشاخص

 و اجتمـاعی  عـد ب در انـدرکاران دسـت  و نمسـئوال  از رضـایت  میـزان  و اراضـی  کـردن  بیمـه  بـه  تمایـل  میزان
 هستند. پایدار تاحدي شرایط در ،محیطی عدب در ریزمغذي کودهاي مصرف و زراعی تناوب اجراي هاي شاخص

 اتخـاذ  ،رو ایـن  از دارنـد.  قـرار  پایـدار)  (تاحـدي  متوسـط  سطح در هاشاخص تمام از درصد 58/22 مجموع در
 مشـارکتی  و تعـاونی  هـاي فعالیت گسترش و روستایی مناطق در زندگی کیفیت بهبود جهت در هایی مشی خط
 اسـت  ایـن  اساسـی  ي مسأله کند. ایفا هاشاخص از گروه این يارتقا در مؤثري نقش توانمی ،کشاورزان بین در
 ایفا کشاورزي پایدار ي توسعه در را مهمی نقش تواندمی که است عواملی ترینعمده از یکی ،جامعه فرهنگ که

 اسـتفاده  ي نحوه و طبیعی منابع اهمیت با ارتباط در منطقه هر فرهنگی نظام به توجه با باید که طوريبه ،کند
 بـه  توجـه  بـا  تـوان مـی  بنـابراین  .گیرد انجام هاییریزيبرنامه و شده ریزيطرح الزم هايآموزش ،آنها از بهینه

 پایـدار  ي توسـعه  راهکارهـاي  در موفقیـت  بـه  ،آنهـا  واقعـی  مشارکت جلب و کشاورزي بردارانبهره هايدیدگاه
  یافت. دست کشاورزي

 بـازار  بـه  دسترسـی  کشـاورزي،  آالتماشین به دسترسی ها،کود انواع به دسترسی هايشاخص همچنین،
 بعـد  در کشـاورزي  امـور  در گـذاري سـرمایه  و سـیلوها  و سـردخانه  و انبـار  بـه  دسترسی کشاورزي، محصوالت
 هـاي شـاخص  و اجتمـاعی  بعـد  در محرومیت عدم احساس و کشاورزي شغل از رضایت هايشاخص اقتصادي،

 از اسـتفاده  میـزان  ،آفـات  بـا  مبارزه جهت برداشت و کاشت زمان تنظیم ،گیاه و دام تلفیقی روش از گیريبهره
 حیـوانی  کـود  از اسـتفاده  و دارشیب هايزمین در فرسایش از جلوگیري راستاي در شیب بر عمود شخم ،آیش
 دربـر  را هـا شـاخص  کلیـه  از درصد 70/38 هاشاخص این اند.گرفته قرار پایدار وضعیتی در خاك تقویت جهت

  گیرند.می
 و برخـورداري  میـزان  نظـر  از کشـاورزان  وضـعیت  بررسـی  بر مبنی پژوهش دوم سؤال به پاسخ منظور به
 دسـته  پـنج  در ايخوشـه  تحلیـل  از اسـتفاده  بـا  مـذکور  هايشاخص منطقه، در پایدار کشاورزي اصول رعایت
 حاصـل  هايیافته اند.شده گذارينام آنها امتیاز به توجه با آمده دستبه هايخوشه و گردیده بنديطبقه همگن

 5/40 ناپایـدار،  بسـیار  گـروه  در کشـاورزان  از درصـد  5/14 که دهدمی نشان گرفته صورت اییخوشه تحلیل از
 گـروه  در درصـد  5/0 و پایـدار  گـروه  در درصـد  8 پایدار، تاحدي گروه در درصد 5/36 ناپایدار، گروه در درصد
 اند.گرفته قرار پایدار کامالً

 از پـژوهش  مسو سؤال به پاسخ و مطالعاتی محدوده دهستان چهار در پایداري وضعیت بررسی راستاي در
 دهسـتان  چهـار  بـین  کـه  دهـد مـی  نشـان  آزمون این هايیافته است. گردیده استفاده والیس کروسکال آزمون

 و نـدارد  وجود یموزون تعادل پایدار کشاورزي اصول رعایت و برخورداري به میزان نظر از مطالعه مورد محدوده
 بـا  باشـد. مـی  روانسر شهرستان مرکزي بخش هايدهستان سایر به نسبت نامساعدتري شرایط در بدر دهستان
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 جهـت  در بایـد مـی  بنـابراین  دارد. قـرار  هـا دهسـتان  سایر از ترضعیف شرایطی در بدر دهستان کهاین به توجه

 گیرد. قرار خاص توجه مورد اي منطقه هاي ناهماهنگی و ها تعادل عدم بروز از جلوگیري

   منابع
 بـرداري گیري، تحلیل و تبیین پایداري واحدهاي بهـره اندازه). 1383. (ایروانی، هوشنگ و دربان آستانه، علیرضا

-52 .، صص1، شماره 35علوم کشاورزي ایران، جلد  ي ، مجلهکاران استان تهران)گندم موردي: ي (مطالعه
39.  

ي مـوردي:   ي روستایی با تأکیـد بـربخش کشـاورزي (مطالعـه     تحلیلی بر توسعه). 1390بسحاق، محمدرضا. (
اسـتاد   ریـزي روسـتایی،  ي کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه نامه)، پایانمناطق روستایی شهرستان ازنا

 ریزي.ي جغرافیا و علوم برنامه راهنما: احمد تقدیسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده

بر  یدبا تأک ییروستا یتآنها بر جمع یرو تأث يکشاورز يهاچالش ).1389. (احمد و بسحاق، محمدرضـا  یسی،تقد
 ي فصـلنامه ، شهرستان ازنـا)  -یشرق یالخوري موردي: دهستان س کشت (مطالعه یرسطح ز ییراتتغ

  .137 -161 .، صص2شماره  یی،روستا يهاپژوهش

تحلیلی بر عوامـل مـؤثر در عـدم اسـتفاده از     ). 1389تقوایی، مسعود؛ بسحاق، محمدرضا؛ ساالروند، اسـماعیل. ( 
ي موردي: مناطق روسـتایی شهرسـتان    هاي آبیاري تحت فشار در روستاهاي ایران (مطالعهسیستم

  .11-23، صص. 2رافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره ي مطالعات جغ ، مجلهازنا)

  .انتشارات سمت، تهران: ، چاپ چهاردهماي بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه ).1387. (نیا، محمدرضاحافظ

ارزیابی وضعیت سـطوح حفـظ پایـداري نظـام      ).1388( .ایروانی، هوشنگ و کالنتري، خلیل ؛حسن شاهی، هاجر
تحقیقـات اقتصـاد و توسـعه     ي ، مجلـه هاي تولید اسـتان فـارس  تحت پوشش تعاونیکاران زراعی گندم

  .135 -143 .، صص2کشاورزي ایران، شماره 

هاي زراعـی  هاي مؤثر بر دانش کشاورزي پایدار و پایداري نظامسازه ).1378ا... ( حیاتی، داریوش و کرمی، عزت
، 3علوم و فنون کشاورزي و منـابع طبیعـی، جلـد     ي ، فصلنامهکاران استان فارس)گندم ي موردي: مطالعه(

  .21 -33 :، صص2شماره 

منظـور  هـاي زراعـی بـه   تدوین شاخصی جهت سنجش پایداري نظام ).1375ا... (کرمی، عزت ؛حیاتی، داریوش
، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران (جلد اجتماعی ـ  هاي اقتصاديکاربرد در پژوهش

  .634 -649 .دانشگاه سیستان و بلوچستان، صصدوم)، 

 ي ، خالصه مقاالت همایش کشاورزي و توسـعه نقش روستا در امنیت غذایی ).1382. (الدین افتخاري، عبدالرضارکن
  .ریزي و اقتصاد کشاورزيهاي برنامهپژوهش ي انتشارات مؤسسه تهران: ملی،

سنجش سطح پایداري نظام کشت ). 1388فمی، حسین. (شعبانعلیعربیون، ابولقاسم؛ کالنتري، خلیل؛ اسدي، علی؛ 
، 2ي علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران، شـماره   ، مجلهگندم در استان فارس و تعیین عوامل مؤثر برآن

 .17-28صص. 
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، چـاپ چهـارم، تهـران:    ها در تحقیقات اجتمـاعی ـ اقتصـادي   پردازش و تحلیل داده). 1389کالنتري، خلیـل. ( 

  شارات فرهنگ صبا.انت

  . ي آماري استان کرمانشاه سالنامه). 1388مرکز آمار ایران. (

جهـاد،   ي ، مجلـه نگرش کارشناسان کشاورزي در تحقق کشاورزي پایدار ).1383. (منصور ،ولیمشفق، ژیال و شاه
  .65 -70 .، صص263شماره 

روسـتایی مبتنـی بـر تـداوم و پایـداري       ي توسـعه  ).1386. (مطیعی لنگرودي، سید حسن و شمسایی، ابـراهیم 
  .85 -104 .. صص2، شماره 22تحقیقات جغرافیایی، سال  ي ، فصلنامهکشاورزي
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