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 کرمانشاه شهرستان در گندم مزارع کشاورزي پايداري بر مؤثّر عوامل

 ، ایرانهمدان سينا، بوعلی دانشگاهترویج و آموزش کشاورزی،  دانشيار - *موحدی رضا

 ، ایرانهمدان سينا، بوعلی شگاهدان، کشاورزی آموزش و ترویج ارشد کارشناس - باوندپور اميری نفيسه

 ، ایرانهمدان سينا، بوعلی دانشگاه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشيار - مهدیی نادری کریم
 

 52/9/7932 پذيرش:  71/77/7931 وصول:

 چکيده

 و آب منداب  بده شدديد آسيب به منجر شيميايی کودهاي و هاکشآفت از رويهبی استفادة ،ايران در
 محيطدیزيسدت چرخد  ديددن صدمه محيطی، آلودگی ين،زم عملکرد و خيزيحاصل کاهش خاک،
 ريزيبرنامه زمينه اين در چندهر .است شده طبيعت و دام انسان، براي بهداشتی مشکالت و طبيعت

 علمدی شدناخت و ارزيابی مسئله، اين ترمطمئن ريزيپی براي اامّ گرفته، صورت مختلفی داماتاق و
وضدعيّت مطلدوب  بده موجود وض  از حرکت براي هايراه ترينمناسب خابانت و يکشاورز پايداري

 در گنددم مدزار  کشداورزي پايداري بر مؤثّر عوامل بررسی ،پژوهش اين اصلی هدف ضروري است.
 مجموعد  شدامل شد انجام پيمايشی صورت به که پژوهش آماري جامع  .است کرمانشاه شهرستان

 از نفدر 933 تعداد اين از و داشته اشتغال کشاورزي به کرمانشاه شهرستان در که بود آبی کارانگندم
 در اتاطاّلعد آوريجمد  ابزار ترينمهم ،پرسشنامه .شدند انتخاب ساده تصادفی گيرينمونه طريق

 و هداشداخص روايدی .شدد اسدتفاده نيز مصاحبه تکنيک از ،پرسشنامه کنار در بود. حاضر پژوهش
 ابدزار پايدايی بررسدی بدراي .گرفدت قدرار تأييد مورد فن انتخصّصم توسّط پرسشنامه در هاگويه

 دهنددةنشدان (18/3) آمدده دسدت به مقدار که گرديد محاسبه آن کرونباخ آلفاي ضريب ،پژوهش
 رگرسديون ژهويبه آماري مختلف هايروش هاداده تحليل بخش در .بود پرسشنامه قبول قابل پايايی

 کشداورزان بيشتر مزار  که داد نشان نتايج .شد گرفته کار به SPSS ارافزنرم از استفاده با چندگانه
 مدزار  پايداري ميزان بين که است آن بيانگر همچنين نتايج دارد. قرار ناپايدار وضعيّت در (6/97%)

 عملکدرد ميزان هايمتغيّر با ولی نداشته وجود رابطه آنان تحصيالت سطح و سن متغيّر با کشاورزان
 بهبدود وضدعيّت کده داد نشدان نتدايج همچندين .وجود دارد دارمعنی و مثبت رابطه تمالکيّ نو  و

 اقتصدادي ،فنّی -زراعی عوامل از ترتيب به عاملی هر از بيش کرمانشاه در کشاورزان مزار  پايداري
 پذيرد.می تأثير ترويجی - آموزشی و اجتماعی -

 کرمانشاه. ،نکاراگندم ،پايدار کشاورزي ،پايداري کليدي: واژگان
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 مهمقدّ 
 عناوان باا یفنّااور و صنعتی کشاورزی سمت به یسنّت کشاورزی حرکت موجب طبيعی منابع تیمحدود و جمعيّت

 هااینهااده نظيار ییهاایفنّااور ورود با ،کشاورزی در سبز انقالب .شد ميالدی پنجاه ةده در کشاورزی سبز انقالب

 در .(7939 همکااران، و )افشااری شاد هماراه دیاجد آالتماشاين و آبياری نینو هایروش پربازده، ارقام ی،یشيميا

 تولياد، ساالمت بار عاالوه کشااورزی بخش به ییشيميا هاینهاده ورود از حاصل هایبحران و خطرات حاضر، حال

 وّجا و آب خااك، آلاوديی ،ساطحی ةزند خاك رفتن بين از است. دهکر مواجه مشکل با نيز را توليد ميزان و کميّت

  محساوب یصانعت کشااورزی خساارات جملاه از حياوانی، و ييااهی زیسات تنوّع رفتن بين از ،ییادزجنگل زمين،

 مناابع حفا  برای پایدار کشاورزی بهتوجّه  مذکور، مشکالت افزایش با تدریج به (.5221 ،همکاران و 7باس) شودمی

 یجاانب اثرات و عواقب ةدر سطح جهان دربار ییهایراننگ اخير، یهاسال در که یايونه به .یافت افزایش پایه طبيعی

 نیاا (.5223 ،همکااران و 5تاتليادیل) اسات شاده اباراز جامعاه و ساتیزطيمحا بر یکشاورز یهافعّاليّت از یبرخ

 در چاه و یصانعت یکشاورها در چاه یکشااورز یهاافعّاليّات باه تاا داشته آن بر را نيمحقّق از یاريبس ها،ینگران

 از یناشا مشاکالت باا مقابلاه یبارا را ییهااراه و باشاند داشاته تارقيدق و ترقيعم ینگاه توسعهالدرح یکشورها

، پایادار یکشااورز (.7932،یمقصاود و ی)داود کنناد عرضاه پایادار یکشااورز یسو به حرکت و مدرن یکشاورز

 و داناش باا را ولوژیا بي یهااچرخاه کاه یفناون کاربست به کشاورزان هدایت طریق از که است یجایگزین رویکرد

 ،9اینها و ی)پرتا شاودیما منجار یخاارج یهاانهااده خرید یهاهزینه کاهش به کندیم تلفيق یبوم یهامهارت

ماوادّ  از یمنطقانظيار اساتفادة  یمختلفا عملياات بایاد کشااورزان ،یزراع یهانظام یپایدار تضمين یبرا (.5227

 ،یزراعا نظاام یساازتناوّعم ،یورزخااكآفات، کام یتلفيق یتمدیر (،یشيميای سموم و )کودها یکشاورز شيميایی

 یکودهاا باا آن یجاایگزین و یداما کاود کااربرد ،یآلا ماال  صورت به ینبات یبقایا یابقا ،یزراع محصوالت تناوب

 حقيقات در ،کشااورزی در پایادار نظاام بناابراین،(؛ 7935 ،یبااقر) دهناد قرار استفاده مورد و پذیرفته را یشيميای

 کشات، ماورد هاایيوناه و ارقاام صاحيح انتخااب در را کشااورز توانادمای که است مدیریتی راهبرد نوعی لحاص

 هاایهزیناه کااهش بارای يياهاان مناساب دادن قارار توالی در شخم، مناسب هایروش اجرای خاك، حاصلخيزی

 یااری ساودآوری ایجااد و وليادت پایداری زیست،محيط بر سوء اثرات رساندن حداقل به مصرفی، هاینهاده به مربوط

 ارتقاا را طبيعای مناابع و محايطکيفيّت  تدرازمدّ در کشاورزی چنين این (.7931 احمدپور، و یهالل یمن)مؤ نماید

 جامعاه کالّ و کشااورز زنديیکيفيّت  و دارد پویایی، اقتصادی نظر از کند،می مينتأ را انسان پوشاك و غذا دهد،می

 مناابع باه شادید آسايب به منجر شيميایی کودهای و هاکشآفت از رویهبیاستفادة  نيز رانای در دهد.می افزایش را

 مشاکالت و طبيعات یمحيطاچرخة زیست دیدن صدمه محيطی، آلوديی زمين، عملکرد قدرت کاهش خاك، و آب

 و مدوّ هاایماهبرنا در، دليال هماين به (.7935 همکاران، و صيدایی) است شده طبيعت و دام انسان، برای بهداشتی

 معيارهاا باهتوجّه  و مسئله این به پرداختن ضرورت ،انقالب از بعد فرهنگی و اجتماعی ،توسعة اقتصادی مسوّ ویژهبه

 ،زميناه ایان در هرچناد (.7939 ،همکااران و ینعمتا) يرفات قارار تأکياد ماورد پایدار کشاورزی و توسعه اصول و

 علمای شاناخت و ارزیاابی مسائله، ایان تارمطمائن ریزیپی برای اامّ يرفته، صورت مختلفی داماتاق و ریزیبرنامه

 وضاع از حرکات بارای ممکان هایراه ترینمناسب انتخاب و آن با مرتبط عوامل آن، اصلی ابعاد ،یکشاورز پایداری

 یهاافعّاليّاتتوساعة  یبارا مساتعد منااطق از ییکا کرمانشاه شهرستان است. ضروری ،مطلوب وضعيّت به موجود
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 باه شهرستان، این در یکشاورز بخشتوسعة پایدار  یبرا یریزبرنامه هريونه اامّ است؛ يندم کاشتویژه به یاورزکش

 مختلا  محصاوالت مياان در اینکه بهتوجّه  با، سودیگر  از دارد. نياز پایدار یکشاورز یهاشاخص وضعيّت از یياهآ

دارد؛  ماردم غاذایی نيازهاای تأمين در یمهمّ نقش و بوده برخوردار استراتژی  و اساسیاهمّيّت  از يندم کشاورزی،

 کرمانشااه شهرساتان ينادم مزارع در یکشاورز یداریپا بر مؤثّر عوامل تحليل و شناسایی هدف با حاضرپژوهش  لذا

 ت.اس شده انجام

 بررسای ی،کشااورز پایاداری یکلّ وضعيّت عدبُ سه از در ایران کشاورزی پایداری موضوع، پژوهشة پيشين از نظر

 و کارشناساان مثال مختلا  هایيروه رفتار و نگرش دانش، وضعيّت و کشاورزی پایداری بر مؤثّر هایمتغيّر و عوامل

 پایاداری درباارة شادهانجاام هاایپژوهش اسات. يرفته قرار تحقيق و بررسی مورد پایدار کشاورزی دربارة کشاورزان

 و صاالحی هاایپژوهش در ،موضوع این که طوری به است؛ کشور در آن نامناسب نسبتاً وضعيّت از حاکی ،کشاورزی

 ،(7911) همکااران و عربياون ،(7931) کرمای و زادهعاو  ،(7931) همکااران و جمشايدی ،(7932) نژادپازوکی

 اسات؛ مشاهود خاوبی باه ،انادپرداخته کشااورزی هااینظام پایداری سطح سنجش به که (7911) زاهدی و نجفی

 پاژوهش و پایادار کشااورزی به روستایيان يرایش پایين سطح ،(7932) نژادپازوکی و صالحی هایپژوهش همچنين

 .دهدرا نشان می پایدار کشاورزی به نسبت برنجکاران دانش توسّطم سطح ،(7931) همکاران و جمشيدی

 عوامال تاأثير بياانگر ،کشااورزی پایاداری بار ماؤثّر هاایمتغيّر و عوامل با ارتباط درصورت يرفته  هایپژوهش

 و رساانیاطّاالع مناابع از استفاده ميزان اجتماعی، اعتماد سطح نگرش، هایمتغيّر که ایيونه به ؛است بوده مختلفی

 مشاارکت ،زیار کشات اراضای  ،تملّا تحات اراضای وساعت هایمتغيّر ؛(7932) نژادپازوکی و صالحی توسّط ،سن

 ميازان و سان ترویجای، هاایتمااس ميازان پایادار، رزیکشااو باه نسبت نگرش پایدار، کشاورزی دانش اجتماعی،

 بياان کشااورزی پایاداری افازایش بار ماؤثّر هاایمتغيّر عناوان به (7931) همکاران و جمشيدی توسّط تحصيالت

 هاایکاالس در شارکت ،زیار کشات ساطح ينادم، کشات تجربة زمين، قطعات تعداد هایمتغيّر همچنين اند.شده

 سااالنه، درآماد کشاورزی، زمين ميزان هایمتغيّر و (7939) همکاران و عابدی توسّط آب کمبود و عملکرد ترویجی،

 هاایکاناال و مناابع از اساتفاده ميازان ترویجی، آموزشی هایکالس در شرکت دفعات تعداد کشاورزان، سواد ميزان

 و شايری طتوساّ  خااك حفاظات عملياات باه نگارش و خاك حفاظت عمليات مورد در دانش اتی،اطاّلع و ارتباطی

 در پایاداری شااخص کننادةتعيين عوامل ترینمهم (7935) همکاران و فرمحمدیان اند.شده بيان (7935) همکاران

 باه دسترسای هاا،نهااده به دسترسی زراعی، درآمد يندم، زیرکشت سطح يندم، عملکرد شامل را يندم زراعی نظام

 حاالی در کردناد. معرّفی انمروّج و کارشناسان به دسترسی و یزراع ایيونه تنوّع شيميایی، هایکشآفت تنوّع وام،

ط ایيلخانه کشت پایداری سطح که دادند نشان (7932) همکاران و شریفی که  کشااورزی داناش هاایمتغيّر توساّ

 فعّاليّات ةساابق و ترویجای آموزشی هایکالس در شرکت ميزان پایدار، کشاورزی به نگرش تحصيالت، سطح پایدار،

 مکانيزاسايون، ،فنّای داناش هاایمتغيّر (7911) همکااران و عربياون پاژوهش نهایات در شود.می تبيين ایيلخانه

 پایاداری بار ماؤثّر عوامل ترینمهم عنوان به را اراضی پراکنديی و ترویجی و آموزشی حمایتی، خدمات از مندیبهره

 اند.کرده معرّفی کشاورزی هاینظام

 و عوامال بررسای باه کشااورزی پایاداری موضاوع دربارة نيز دنيا کشورهای ایرس در ،پژوهش پيشينة بررسی در

 کشااورزی پاذیرش بار ماؤثّر عوامال باا ارتباط در است. شده پرداخته کشاورزی پایداری بر مؤثّر مختل  هایمتغيّر

 و تجرباه( تحصايالت، ساطح جنسايت، )سان، زارع فاردی اتمشخّصا کاه داد نشاان ،(5279) 7ولوياند ،حفاظتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lugandu 
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 ميازان ترویجای، هاایکاالس در شرکت کشاورزی، یارانة دریافت مزرعه،اندازة  محصول، )عملکرد مزرعه اتمشخّص

 کشااورزان ساوی از حفااظتی کشااورزی پاذیرش باه مربوط رفتار تبيين در هاهمؤلّف ترینمهم از سموم( از استفاده

 زماين، مالکيّات سن، مانند اجتماعی - اقتصادی عوامل که داد نشان ،(5221) 7ساماراکون مشابه، پژوهشی در است.

 در يذارناد.مای تاأثير کشااورزان ساوی از خااك حفاظات عملياات کاارييریه ب و پذیرش بر ،اعتبارات و بدهکاری

 کشااورزی هاایفعّاليّات پاذیرش باين کاه داد نشان نتایج ،(7339) همکاران و 5سوزا توسّط هيرفت صورت پژوهش

   دارد. وجود داریمعنی و منفی رابطة کارير استخدام و سن با پایدار

 همکااران و 9شاارما ولای شاد مشااهده پایادار کشاورزی پذیرش و سن بين ةرابط ،قبلی پژوهش سه در هرچند

 داریمعنای رابطاة پایادار کشااورزی یفنّااور پذیرش با سن بين که رسيدند نتيجه این به خود پژوهش در (5225)

 هاایرساانه از اساتفاده تحصايالت، سطح ساالنه، درآمد بين دارمعنی رابطة وجود بيانگر نهاآ نتایج البتّه ندارد. وجود

 خاود ميدانی هاییافته در ،(5222) همکاران و 1سوبای همچنين بود؛ پایدار کشاورزی هاییفنّاور پذیرش با انبوهی

 کشااورزان باا مشورت و کافی مهارت و دانش جمعی، هایرسانه از استفاده محصول، عملکرد ميزان بين که دریافتند

 نشاان ،(5275) همکااران و 2کاالس مطالعة نتایج دارد. وجود داریمعنی و مستقيم رابطة ارياني ، کشت پذیرش با

 و اسات بارنج کيفيّات بهبود از پيروی در مزرعه کلّ درآمد حداکثرسازی هدف ترینمهم اقتصادی، بخش در که داد

 دارناد. زیساتمحايط حفا  و هزیناه کاهش برای شيميایی کودهای از حداقل استفادة پذیرش به تمایل کشاورزان

 مالکيّات تحصيالت، ترویجی، عاملين با تماس بودن باال که دادند نشان خود مطالعة در (5223) همکاران و تاتليدیل

 9تئاودور .شاودمای منجار پایادار کشااورزی عملياات اهمّيّات بيشتر درك به اتاطاّلع به بيشتر دسترسی و اراضی

 ساه در را پایاداری پرداختاه، کشاورزی توليد هایسيستم پایداری سطح مقایسة و ارزیابی به ایمطالعه در ،(5272)

 شااخص 21 ،ماذکور ساطح سه ييریاندازه جهت کردند. بررسی یمحيطزیست و اقتصادی اجتماعی، پایداری سطح

 در پایاداری لحاا  از مطالعاه ماورد منطقاه کلای وضاعيّت کاه ددا نشان مطالعه از حاصل نتایج است. شده معرّفی

 پيراماون خراساان اساتان ينمروّج بين در ،(5227) همکاران و 1چيذری که پژوهشی در .دارد قرار مناسبی وضعيّت

 در پيشارفته کشاورهای از بازدید که رسيدند نتيجه این به ،دادند انجام پایدار کشاورزی از افراد این آموزشی نيازهای

 جملاه از ای،نتيجاه و ایطریقاه نمایش خدمت، حين تمدّکوتاه هایدوره تحقيقاتی، مراکز و پایدار کشاورزی زمينة

   است. پایدار کشاورزی دربارة اتاطاّلع دریافت برای آموزشی هایروش ترینمؤثّر

 ارتبااط زیر عوامل با کشاورزی ایداریپ آنها از شدهاستخراج هایهمؤلّف و شدهاشاره تحقيقات هاییافته بهتوجّه  با

 و تمجاالّ توزیاع ،موفّاق نمایشای مازارع از بازدیاد آموزشای، هاایکالس بريزاری) ترویجی و آموزشی عامل دارد:

 پرداختای، تساهيالت افازایش سياسات) نهادی و یيذارسياست عامل (،انمروّج و کارشناسان از استفاده بروشورها،

 عامال (،کشااورزی تحقيقاات مراکاز نقاش کشااورزان، یمحلّا و مردمای نهادهاای تشکيل مجاز، مراکز از سم ةتهيّ

 برقاراری کشااورزان، بومی هایسنّت و دانش از استفاده ،هاييریتصميم در کشاورزان مشارکت از استفاده) اجتماعی

 باه اعتباارات تخصايص انمياز کشاورزان، مالی توانایی) اقتصادی عامل (،کشاورزان و دولتی هایسازمان بين ارتباط

 کشااورزان، اراضای یکپاارچگی ميازان) زراعای عامل (،دولتی هایحمایت ميزان کشاورزان، درآمد ميزان کشاورزان،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Samarakoon 
2- Souza 
3- Sharma 
4- Subaiee 
5- Kallas 
6- Teodor 
7- Chizari  
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 ،اسااس هماين بر .(هرز هایعل  با صحيح و موقعه ب مبارزة زراعی، تناوب در بقوالت کشت يياهی، بقایای سوزاندن

 از: عبارتند پژوهش اهداف

 ؛کرمانشاه شهرستان در يندم مزارع کشاورزی پایداری ميزان شناسایی -

 ؛يندم مزارع کشاورزی پایداری بر مؤثّر عوامل بندیاولویّت -

 ؛کشاورزی مزارع پایداری و مستقل هایمتغيّر بين رابطة تعيين -

  .ونريرسي تحليل از استفاده با کشاورزی مزارع پایداری بر مؤثّر عوامل از ی  هر سهم شناسایی -

 هاروش و مواد
 بارای کاه هااییهمؤلّف .بود کارانيندم بين در کشاورزی پایداری ترکيبی شاخص عنوان با ،پژوهش این ةوابست متغيّر

 هکتاار، برحساب کشااورزی آبای اراضی ميزان :است زیر شرح به است رفته کار به کشاورزی مزارع پایداری سنجش

 باه مزرعاه در تنااوب ساطح نسبت هکتار، در کيلويرم به سطح واحد در دعملکر نسبت هکتار، به دیم اراضی ميزان

 جاای بار آلای موادّ نسبت شده،کشت اراضی هکتار هر یازا به مرغی یا حيوانی کود مصرف ميزان اراضی، کلّ سطح

 تاسايمپ کاود مصرف ميزان شده،کشت اراضی هکتار هر یازا به اوره کود مصرف ميزان اراضی، کلّ به کشت از مانده

 مصارف ميازان شاده،کشات اراضای هکتار هر یازا به پتاسه کود مصرف ميران شده،کشت اراضی هکتار هر یازا به

 اراضای هکتاار هار یازا باه کاشحشاره ساموم مصرف ميزان شده،کشت اراضی هکتار هر یازا به کشعل  سموم

 معياار انحاراف فاصالة روش از کشاورزی( )پایداری پژوهش ةوابست متغيّر بندیدسته منظور به همچنين ؛شدهکشت

 و آموزشای اجتمااعی، و اقتصادی ،فنّی و زراعی عوامل شامل پژوهش مستقل هایمتغيّر شد. يرفته بهره ميانگين از

 در آبای کاارانيندم ةيّکلّ شامل ،حاضر مطالعة آماری جامعة بود. ها(تشکّل) نهادی عوامل و یيذارسياست ترویجی،

 باا نموناه حجام شاود.مای شاامل را نفر 7122 حدود که بودند 7935-7939 سال در کرمانشاه نشهرستا محدودة

 تکميال بارای سااده تصاادفی صاورت باه کاه يردید برآورد نفر 922 ميزان به موريان و کرجسی جدول از استفاده

 و پيمایشای طریاق هبا پرسشانامه ابازار از ،پاژوهش نيااز ماورد اتاطاّلع آوریجمع برای شدند. انتخاب پرسشنامه

   شد. استفاده مصاحبه

 و تارویج کشااورزی، توساعة هاایرشاته در مربوطاه انتخصّصام و اساتيد نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 92 تعاداد باه آزماون،پايش انجام با نيز پرسشنامه پایایی يرفت. قرار تأیيد مورد روستایی توسعة کشاورزی، آموزش

 دهنادةنشاان کاه شاد محاسابه 15/2 کرونباا  آلفای آزمون و يرفت قرار بررسی مورد ،ریآما جامعة از پرسشنامه

 بخاش در و معياار انحاراف مياانگين، فراوانی، توزیع جداول از ،توصيفی بخش در است. پژوهش سنجش ابزار پایایی

 )پایاداری وابساته متغيّار بار مساتقل هاایمتغيّر جمعای تاأثير بررسای بارای چنديانه ريرسيون از هاداده تحليل

 یاا دو یخطّا ترکيب و نسبی مشارکت طریق از وابسته متغيّر واریانس چنديانه ريرسيون در شد. استفاده کشاورزی(

   شود.می تبيين مستقل متغيّر چند

 نتايج

  پاسخگويان زراعی و يفرد يهایويژگ

 باود. ساال 19/17 آنهاا یسانّ مياانگين و متغيّار سال 99 تا 73 بين آماری جامعة سنّ ،پژوهش یهایافته اساس بر

 پاساخگویان، تحصايالت ميازان خصاو  در باود. 22 تاا 92 یسانّ ياروه به مربوط نيز (%9/11) یفراوان بيشترین

 %9/39 ،مطالعاه ماورد کشااورزان مجموع از .بودند سوادیب یا و داشته یابتدای حدّ در یتحصيالت (%19) آنها اکثریت



 8981، بهار 89، سال ششم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط 811
 

 اراضای ساطح برحساب هاانمونه فراوانی توزیع ند.بود ایاجاره اراضی دارای %1/9 و ()شخصی تمليکی اراضی دارای

 هکتاار 1/1 یاراضا مياانگين و دارناد جاای هکتاار 72 از کمتر دةمحدو در (%1/15) اراضی بيشتر که داد نشان آبی

 تان 9 یبااال یعملکرد نفر( 779) %1/91 تنها و است هکتار در تن 51/2 کشاورزان، ساليانة عملکرد ميانگين است.

 یاراضا اکثریات کاه داد نشاان یبررسا ماورد نموناة مياان در حيوانی کود مصرف ميزان یبررس داشتند. هکتار در

 فسافاته شايميایی کودهاای مصرف ميزان بررسی .اندکرده مصرف یحيوان کود ،هکتار در نتُ 72 تا 2 بين (9/23%)

 باين کاه اسات یيروها باه تعلّقم یفراوان بيشترین که بود آن از حاکی مطالعه مورد مزارع در )سفيد( ازته و )سياه(

 اکثریات نياز پتاسه کود مصرف زمينة در اند.نموده استفاده یشيميای یکودها این از هکتار در کيلويرم 922 تا 722

 ساموم رفمصا ميازان از حاصال یهاایافته اند.نموده مصرف هکتار در کيلويرم 522 از بيشتر (%1/91) کارانيندم

 از هکتاار در کيلاويرم یا  کاه است یکارانيندم به تعلّقم یفروان بيشترین که است آن بيانگر کشعل  و کشآفت

   اند.نموده مصرف را سموم این

 گندم مزار  کشاورزي پايداري بر مؤثّر هايمتغيّر بندياولويّت

 و یياذارسياست ،یترویج و یآموزش ،یاجتماع و یاقتصاد ،فنّی و ی)زراع پژوهش مستقل متغيّر پنج ،بخش این در

 مرباوط هایيویاه ترینمهم ند.شد آورده تغييرات ضریب بندیاولویّت اساس بر تفکي  به (نهادها و هاتشکّل ،ینهاد

 باا «آب مناابع از استفاده در جوییصرفه» یآب کارانيندم دیدياه از یکشاورز یپایدار بر مؤثّر فنّی و زراعی متغيّر به

 و 712/2 تغييارات ضاریب باا «هاابيمااری و آفاات باا مقابلاه برای مقاوم ارقام از استفاده» ،797/2 تغييرات ضریب

 .(7 )جدول هستند 797/2 تغييرات ضریب با «آفات با مبارزه برای بيولوژیکی کنترل از استفاده»

  یآب انکارگندم ديدگاه از فنّی و زراعی متغيّر هايگويه يبنداولوّيت .8 جدول

 تغييرات ضريب معيار انحراف *ايرتبه ميانگين گويه

 797/2 113/2 92/9 آب منابع از استفاده در ییجوصرفه

 712/2 233/2 51/1 هابيماری و آفات با مقابله برای مقاوم ارقام از استفاده

 797/2 911/2 59/1 آفات با مبارزه برای بيولوژیکی کنترل از استفاده

 711/2 159/2 79/1 يياهی پوشش یا مال  از استفاده

 711/2 111/2 52/1 مکانيزه هایروش از استفاده با کشاورزی

 52/2 117/2 22/1 مرتع و دام بين تعادل

 579/2 372/2 57/1 بهينه و مناسب آبياری هایروش از استفاده

 592/2 351/2 39/9 شيميایی کودهای جای به حيوانی و آلی کودهای از استفاده

 513/2 311/2 35/9 مخلوط کشت

 599/2 25/7 11/9 يندم زمين روی کلش و کاه باقيماندة سوزاندن

 513/2 22/7 99/9 مزرعه در آفات و هابيماری با طبيعی و بيولوژیکی مبارزة

 539/2 72/7 17/9 يياهی( )بقایای سبز کود از استفاده

 531/2 72/7 91/9 زیاد نسبتاً شيب با کوه ةدامن هایزمين و مراتع شخم عدم

 972/2 72/7 12/9 مکانيکی و دستی هایروش از استفاده با هرز هایعل  بردن بين از

 975/2 79/7 17/9 عمود شخم جای به سطحی شخم روش از استفاده

 971/2 71/7 99/9 زراعی( )تناوب محصول چرخش از استفاده

 999/2 73/7 21/9 ورزی(خاك)بی عمليات بدون کشاورزی

 999/2 52/7 15/9 يندم با تناوب در بقوالت کشت

 172/2 12/7 13/9 جایگزین محصوالت کشت

 1 = زيادخيلی، 7 = زياد ،9 = تاحدودي ،8 = کم ،8 = کمخيلی مقياس:
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 یپایادار ربا ماؤثّر اجتماعی و اقتصادی متغيّر به مربوط هایيویه ترینمهم زمينة در یآب کارانيندم دیدياه یبررس

 «مرغاوب هاایزمين دارابودن» ،719/2 تغييرات ضریب با «کشاورز مالی توانایی ميزان» که دهدیم نشان یکشاورز

 باه ،793/2 تغييارات ضاریب باا «زیستمحيط دوستدار کشاورزان از مالی هایحمایت» و 799/2 تغييرات ضریب با

 اساتفاده ميازان» یهااهمؤلّف اند.شده شناخته یکشاورز یایدارپ بر مؤثّر یاجتماع و یاقتصاد عوامل ترینمهم عنوان

 ساایر باه نسبت «کشاورزی شغل از رضایت ميزان» و «روستایيان ارتباطات يسترش» ،«تنوّعم ارتباطی هایکانال از

   (.5 )جدول يرفتند قرار آخر یهااولویّت در و داشته یکمتراهمّيّت  زمينه این در هاهمؤلّف

 ماورد کشااورزان دیادياه از ترویجای و آموزشایمتغيّار  باه مرباوط هایيویه ترینمهم که دهدمی نشان نتایج 

ة زمينا در آموزشای هاایکاالس بريازاری» ،715/2 تغييارات ضاریب با «نمایشی وموفّق  مزارع از بازدید» مطالعه،

ماوادّ  و هااسام مضرات از انکشاورز دانش و اتاطاّلع سطح» و 719/2 تغييرات ضریب با «کشاورزی اراضی مدیریت

 (.9 )جدول ندهست 732/2 تغييرات ضریب با «شيميایی

 پایاداری بارماؤثّر  نهاادی و یياذارمتغيّر سياسات به مربوط هایيویه ترینمهمة زمين در را کارانيندم نظرات 

 755/2 تغييارات ضاریب باا «پایادار کشااورزی هایشيوه از استفاده تسهيالت افزایش»که  دهدمی نشان کشاورزی

 بارای تساهيالتبهارة  نار  آوردن پاایين» هایهمؤلّف است. يرفته قرار لاوّاولویّت  در و بودهاهمّيّت  بيشترین دارای

 تغييارات ضریب با «پایدار توليد برای کشاورزان از دولتی هایحمایت» و 759/2 تغييرات ضریب با «پایدار کشاورزی

 .(1 جدول) انديرفته قرار مسوّ و مدوّ هایاولویّت در 792/2

  یآب کارانگندم ديدگاه از اجتماعی و اقتصادي متغيّر هايگويه يبنداولويّت .8 جدول

 تغييرات ضريب معيار انحراف ايرتبه ميانگين گويه

 719/2 957/2 59/1 کشاورز مالی توانایی ميزان

 799/2 933/2 73/1 مرغوب کشاورزی هایزمين بودن دارا

 793/2 931/2 75/1 زیستمحيط دوستدار کشاورزان از مالی هایتحمای

 715/2 171/2 79/1 کشاورزی یمهندسنظام مشاوران و ناظران نقش

 719/2 155/2 71/1 درآمد( )ميزان کشاورز اقتصادی وضعيّت

 719/2 117/2 52/1 و... مقدس مشهد از زیارت مثل زیستمحيط دوستدار کشاورزان از معنوی و فرهنگی هایحمایت

 712/2 111/2 79/1 زراعی هایزمين زیر کشت اندازة

 719/2 121/2 75/1 پایدار کشاورزی خا ّ  هایتشکّل از حمایت و ایجاد

 712/2 199/2 77/1 کشاورزی هایریزیبرنامه در کشاورزان مشارکت از استفاده

 732/2 131/2 79/1 اراضی سازییکپارچه طریق از کشاورزان هایزمين بهسازی

 732/2 111/2 71/1 زیستمحيط دوستدار کشاورزان خا ّ  يردهمایی بريزاری

 527/2 199/2 71/1 باغی و زراعی هایزمين انفرادی مالکيت

 571/2 321/2 79/1 کشاورزان اجتماعی منزلت

 591/2 359/2 13/9 کشاورزی هایتعاونی در عضویت

 519/2 399/2 35/9 زیستمحيط دوستدار اورزانکش برای انگيزشی هایسياست تقویت

 511/2 391/2 13/9 پایدار کشاورزی مسائل زمينة در سازیفرهنگ

 522/2 319/2 11/9 تنوّعم ارتباطی هایکانال از استفاده ميزان

 523/2 7 19/9 روستایيان ارتباطات يسترش

 595/2 27/7 12/9 کشاورزی شغل از رضایت ميزان

 1 = زيادخيلی ،7 = زياد ،9 = تاحدودي ،8 = کم ،8 = کمخيلی مقياس:
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  یآب کارانگندم ديدگاه از ترويجی و آموزشی متغيّر هايگويه يبنداولويّت .9 جدول

 تغييرات ضريب معيار انحراف ايرتبه ميانگين گويه

 715/2 191/2 57/1 نمایشی و موفّق مزارع از بازدید
 719/2 121/2 79/1 کشاورزی اراضی مدیریت زمينة در آموزشی هایکالس بريزاری
 732/2 132/2 71/1 موادّ شيميایی و هاسم اتمضرّ  از کشاورزان دانش و اتاطاّلع سطح

 731/2 115/2 29/1 روستایيان یمبو دانش از استفاده
 732/2 131/2 21/1 یمحيطزیست مسائل به نسبت کشاورزان اتاطاّلع و دانش سطح

 577/2 192/2 35/9 آب از بهينه استفادة ضرورت منظور به رزانکشاو آموزش
 577/2 159/2 32/9 کشاورزی اراضی مدیریت مشکل حلّ برای کشاورزی ایمشاوره خدمات مراکز به کشاورزان ارجاع

 552/2 199/2 39/9 کشاورزی اراضی پایدار مدیریت زمينة در آموزشی هایفيلم پخش

 559/2 119/2 35/9 آنان با مالقات و یمحلّ رهبران از استفاده
 511/2 322/2 12/9 پایدار کشاورزی زمينة در (کشاورزی هایهنرستان و مدارس) آموزشی هاینظام حمایت

 521/2 311/2 12/9 پایدار کشاورزی زمينة در کشاورزی هایپژوهش هاینظام حمایت
 599/2 7 12/9 ورزیکشا اراضی مدیریت ةزمين در کشاورزان مشارکت باالبردن

 512/2 25/7 12/9 پایدار کشاورزی ةزمين در استانی شبکة از تلویزیونی آموزشی هایبرنامه اجرای
 517/2 21/7 93/9 پایدار کشاورزی زمينة در کشاورزی هایدانشکده و هادانشگاه حمایت

 در پایداری تایراس در کشاورزی اراضی مدیریت مورد در آموزشی بروشورهای و تمجالّ  توزیع
 کشاورزان بين

91/9 23/7 533/2 

 533/2 21/7 97/9 کشاورزی ترویج بخش کارشناسان تخصّص و مهارت
 929/2 75/7 93/9 پایدار کشاورزی زمينة در محلّی رادیویی هایبرنامه ةتهيّ 
 929/2 72/7 99/9 پایدار کشاورزی زمينة در کشاورزی ترویج هاینظام حمایت
 972/2 79/7 21/9 کشاورزان به رسانیاطاّلع زمينة در نهادمردم هاینهاد حمایت

 193/2 12/7 31/9 آموزشی هایکالس در شرکت به کشاورزان تشویق
 1 = زيادخيلی ،7 = زياد، 9 = تاحدودي ،8 = کم ،8 = کمخيلی مقياس:

 یآب کارانگندم ديدگاه از نهادي و يگذارسياست متغيّر هايگويه يبنداولويّت .7 جدول
 تغييرات ضريب معيار انحراف ايرتبه ميانگين گويه

 755/2 129/2 17/9 کشاورزی پایدار هایشيوه از استفاده تسهيالت افزایش
 759/2 191/2 91/9 پایدار کشاورزی برای تسهيالت بهرة نر  آوردن پایين

 792/2 111/2 92/9 پایدار توليد برای کشاورزان از دولتی هایحمایت

 797/2 112/2 91/9 و...( وثيقه چ ، )مثل کیبان اعتبارات يرفتن برای ضوابط و اتمقرّر کاهش

 799/2 111/2 99/9 کشاورزی هایپژوهش مرکز توسّط شدهاصالح بذور معرّفی

 799/2 137/2 92/9 آب منابع یاحيا و بازسازی برای دولت طرف از تبلندمدّ  اعتبارات اختصا 
 791/2 139/2 23/9 دولت هایحمایت با مزارع در مکانيزاسيون سطح افزایش
 791/2 139/2 21/9 پایدار کشاورزی برای کشاورزی ادارات در مشخّص يانمتولّ وجود
 791/2 122/2 53/9 روستاها در پایدار کشاورزی مسائل خا ّ محلّی هایتشکّل تقویت و توسعه
 به آن نتایج ارائة و پژوهش مراکز سّطتو کشاورزان نياز مورد هایپژوهش انجام

 عملی کاربردی برای کشاورزان
97/9 197/2 793/2 

 712/2 191/2 95/9 پایدار کشاورزی امر در خصوصی بخش يذاریسرمایه از حمایت
 712/2 191/2 95/9 بانکی تسهيالت بازپرداخت سيستم کردنتمدّطوالنی
 719/2 119/2 91/9 پایدار کشاورزی ينتخصّصم کارييریه ب و استخدام

 711/2 132/2 12/9 پایدار کشاورزی مسائل به نسبت کشاورزی هایسازمان ممنظّ پيگيری و نظارت
 719/2 111/2 92/9 کشاورزان به کم  برای کشاورزی مهندسين دانش از استفاده
 711/2 131/2 92/9 کشاورزان هایتعاونی طریق از پایدار کشاورزی ةتوسع

 719/2 115/2 72/1 پایدار کشاورزی زمينة در االجراالزم و مشخّص قوانين و هااستسي وضع
 522/2 121/2 11/9 مسئول هایسازمان بين مناسب و کافی هماهنگی

 521/2 111/2 19/7 پایدار کشاورزی زمينة در مسئول هایسازمان در مشترك مراکز سيستأ
 532/2 27/7 15/9 شهرها در پایدار کشاورزی مسائل خا ّ  دولتی يرغ هایسازمان تقویت و توسعه

 1 = زيادخيلی، 7 = زياد، 9 = تاحدودي، 8 = کم، 8 = کمخيلی مقياس:
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 کاارانينادم دیادياه از کاه شاودیما مالحظاه دهد؛یم نشان را نهادها و هاتشکّل نقش یبنداولویّت ،2 جدول

 ایفاا منطقاه یکشااورز یپایدار در را نقش بيشترین 753/2 تغييرات ضریب با «شهرستان کشاورزی جهاد سازمان»

 باا «دهساتان خدمات و ترویج مراکز» و 717/2 تغييرات ضریب با «روستا در محلّی هایتشکّل» ،آن از پس کند.یم

   .شدند شناخته زمينه این در نهادها ترینمهم عنوان به 715/2 تغييرات ضریب

 و شاخص ترکيبی پايداري کشاورزيبين متغيّرهاي مستقل  رابط تعيين 

متغيّار وابساتة  با عملکرد و مالکيّت تحصيالت، سطح سن، بين اسپرمن و پيرسون همبستگی ضریب از حاصل نتایج

 پيرساون همبساتگی ضاریب از حاصال نتایج است. آمده 9 جدول در کشاورزی( پایداری ترکيبی )شاخص پژوهش

 و مثباتدهنادة رابطاة نشاان پایاداریمتغيّار وابساتة  باا «مالکيّات» و «محصول عملکرد» مستقل هایمتغيّر بين

 باشد.می %33 سطح در دارمعنی

 ميزان پايداري مزار  کشاورزي محاسب 

 اسات شاده اساتفاده مياانگين از معياار انحاراففاصلة  روش از، مطالعه مورد مزارع پایداری سطح تحليل منظور به

   (.7935 ميردامادی، و ميمند )ابراهيمی
A < Mean – St.d: A ناپایدار 

Mean- St.d < B < Mean: B    پایدارنيمه

C > Mean + St.d: D   پایدار

 یآب کارانگندم ديدگاه از کشاورزي پايداري در نهادها و هاتشکّل نقش يبنداولويّت .1 جدول
 تغييرات ضريب معيار انحراف ايرتبه ميانگين گويه

 753/2 131/2 12/9 شهرستان کشاورزی جهاد سازمان
 717/2 139/2 22/9 ده شورای مثل روستا در محلّی هایتشکّل
 715/2 227/2 27/9 دهستان کشاورزی خدمات و ترویج مراکز

 719/2 227/2 13/9 تلویزیون و رادیو

 711/2 222/2 11/9 روستا سطح در توليدی تعاونی

 711/2 131/2 15/9 التحصيالنفارغ کشاورزی مهندسی و فنّی ای،مشاوره خدمات هایشرکت
 712/2 225/2 12/9 پزشکیيياه هایکليني 
 792/2 211/2 13/9 کشاورزی هایدانشکده
 715/2 925/2 13/9 کشاورزی پژوهش مراکز

 712/2 975/2 13/9 روستا در ساکن کشاورزی حصيالنالتّ فارغ
 719/2 975/2 99/9 کشاورزی سموم فروش مراکز

 731/2 911/2 11/9 دهستان و شهرستان سطح در پزشکیدام دفاتر
 551/2 115/2 19/9 روستا اهل دامداران و کشاورزان

 511/2 111/2 15/9 روستا خارج کشاورزی با مرتبط دولتی غير هایتشکّل
 521/2 119/2 11/9 کشاورزی آالتماشين فروش مراکز

 1 = زيادخيلی ،7 = زياد ،9 = تاحدودي ،8 = کم ،8 = کمخيلی مقياس:
  يکشاورز يپايدار یترکيب شاخص و پژوهش مستقل هايمتغيّر همبستگی ضرايب .6 جدول

 داريمعنی سطح همبستگی ضريب نو  سنجش سطح متغّير
 779/2 پيرسون ایفاصله سن
 **222/2 پيرسون ایفاصله عملکرد

 523/2 اسپيرمن چندوجهی اسمی تحصيالت سطح
 **251/2 اسپيرمن چندوجهی اسمی مالکيّت نوع

 %33 سطح در يداریمعن **
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 و 1/2-9/2 باين مقاادیری پایادارنيماه مازارع ،2-1/2 بين مقادیری ناپایدار مزارع پایداری، سطوح بندیسطح برای
 اکثار مازارع ،1 جادول نتاایج باهتوجّاه  باا ،بناابراین دادناد؛ اختصا  خود به را 9/2-7 بين مقادیری پایدار مزارع
 اسات برخاوردار پایادار شارایط از پاسخگویان از نفر 5 یاراض تنها و دارد قرار ناپایدار وضعيّت در (%9/11) اورزانکش

 .(1 )جدول
 تاومم روش از اساتفاده باا چنديانه ريرسيون تحليل آزمون از کشاورزی پایداری برمؤثّر  عوامل تحليل منظور به
 زماانهام باشاند، داشاته وابستهمتغيّر  با داریمعنیرابطة  که مستقل ایهة متغيّريّکلّ، روش این در شد. يرفته بهره
 برابار (R) چندياناه همبستگی ضریب مقدار که دهدمی نشان ريرسيون تحليل از حاصل نتایج شوند.می معادله وارد
ط وابساتهمتغيّار  تغييارات %22، عباارتی باهاست؛  222/2 با برابر (2R) تعيين ضریب و 975/2 با  هاایمتغيّر توساّ

 قارار مطالعاه ماورد پاژوهش ایان در کاه اسات عاواملی به مربوط تغييراتبقية  و يرددمی تبيين پژوهش مستقل
 .(3 )جدول اندنگرفته

 عوامل مؤثّر بر پايداري کشاورزي استان کرمانشاه
 در پيرساون تگیهمبسا ضاریب روش باه آن بارمؤثّر  عوامل از هری  و کشاورزی پایداریمتغيّر وابستة  بينرابطة 
 باا ترویجای و آموزشای اجتمااعی، و اقتصادی ،فنّی و زراعی هایمتغيّر بين که داد نشان نتایج است. آمده 1 جدول

متغيّار  باين اامّادارد؛  وجاود داریمعنای و مثباتة رابطا کشااورزی( مازارع پایداری )ميزان پژوهشة وابستمتغيّر 
 پایاداری کاه مفهاوم بادین نادارد. وجود داریمعنیة رابط کشاورزی رعمزا پایداریمتغيّر  با نهادی و یيذارسياست
 است. نهادی و یيذارمتغيّر سياست از مستقل مطالعه مورد مزارع

 (،1X)فنّای  و زراعای هاایمتغيّر شامل، يردیدند تبيين پژوهش این در که کشاورزی پایداری بر يذارتأثير عوامل
 یعنای، پاژوهشمتغيّار وابساتة  باا داریمعنایرابطة  که بودند (3X) یجیترو و آموزشی (،2X) اجتماعی و اقتصادی
 از 2/73% (1X)فنّای  و زراعایمتغيّار  آید،برمی 72 جدول هایداده از که طورهمان داشتند. (Y) کشاورزی پایداری

 شاودمی باعث آن يارمع انحراف در تغيير واحد ی ، بنابراینکنند؛ می تبيين را کشاورزی مزارع پایداری ميزانمتغيّر 
 معياار انحراف در ایجادشده تغييرات که است حالی در این کند. تغيير 732/2اندازة  به وابستهمتغيّر  معيار انحراف تا

متغيّار  کناد.می ایجاد تغيير مقدار این از کمتر دیگرمتغيّر  دو، معيار انحراف در تغيير واحد ی ازای  به وابستهمتغيّر 
کنناد؛ مای پيشاگویی را وابساتهمتغيّار  1/75% (3X) ترویجی و آموزشیمتغيّر  و 9/71% (،2X) عیاجتما و اقتصادی
 پيشاگویی در هاامتغيّر سایر با مقایسه در بيشتری سهمفنّی  و زراعیمتغيّر  که يرفت نتيجه توانمی چنين، بنابراین

 .(72 )جدول دارند کشاورزی( مزارع )پایداری وابستهمتغيّر 
 

 مطالعه مورد مزار  پايداري سطح نجشس .9 جدول

 درصد تعداد معادل پايداري
 9/11 551 2-1/2 ناپایدار
 9/51 11 1/2-9/2 پایدارنيمه

 1/2 5 9/2-7 پایدار

 پيرسون( همبستگی )ضريب پژوهش هايمتغيّر بين رابط  بررسی .1 جدول

 يدارمعنی متغّير رديف
 **222/2 فّنی و یزراع 7

 ** 275/2 یجتماعا و یاقتصاد 5

 *21/2 یجیترو و یآموزش 9

 21/2 ینهاد و یيذارسياست 1

 38/3 سطح در داريمعنی **               31/3 سطح در داريمعنی *
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  تعيين و همبستگی ضريب مقدار  خالص مدل و ANOVA .3 جدول

 يدارمعنی F تعيين ضريب همبستگی ضريب

975/2 222/2 571/71 222/2 

  کشاورزي مزار  پايداري بر گذارتأثير هايمتغيّر تعيين ضريب .83 جدول

 داريمعنی T (Beta) استاندارد ضريب (B) غيراستاندارد ضريب متغّير

 272/2 115/5 - 175/9 ثابت ضریب

 222/2 911/1 732/2 317/2 فنّی و زراعی عوامل

 299/2 799/5 719/2 975/2 اجتماعی و صادیتاق عوامل

 272/2 927/5 751/2 919/2 ترویجی و وزشیآم عوامل

 باشد.می 7 رابطة شکل به ريرسيون خط معادله ،72 جدول نتایج بهتوجّه  با

Y = 9/175 +2 /317 X1 + 2/975 X2  + 2/919 X3                                                  7 رابطة 

 متغيّار = 3X ؛اجتمااعی و اقتصاادی متغيّار = 2X؛ فنّای و یزراعا متغيّار = 1X کشااورزی؛ پایاداری = Y ،آن در که

 .هستند ترویجی و آموزشی

  بحث
 یپایادار ميازان همچناين و کرمانشاه شهرستان در يندم مزارع کشاورزی پایداری بر مؤثّر عوامل ،حاضر پژوهش در

 بار مؤثّر عوامل بندیاولویّت نتایج يرفت. قرار سنجش مورد کاريندم 922 به مربوط اتاطاّلع از استفاده با مزارع این

 مناابع از اساتفاده در جوییصرفه» ،فنّی و زراعی متغيّر ميان از که داد نشان پاسخگویان دیدياه از کشاورزی پایداری

 «آفاات باا مبارزه برای بيولوژیکی کنترل از استفاده» و «هابيماری و آفات با مقابله برای مقاوم ارقام از استفاده» ،«آب

 (7939) همکااران و عابادی مطالعاة نتایج کنند.یم ایفا منطقه این مزارع در یکشاورز یپایدار در را نقش بيشترین

 شاود.یما یورزخااكیبا یتکنولوژ پذیرش به منجر یکليد یهامتغيّر از ییک عنوان به یآب منابع که داد نشان نيز

 بار ياذارتأثير یهااهمؤلّفا از دیگار ییکا عنوان به «هایبيمار و آفات با مقابله یبرا مقاوم ارقام از استفاده» همچنين

 اقتصاادی متغيّار مياان از .کندمی تأیيد را (7932) همکاران و شریفی مطالعة نتایج که شد شناخته داریپا یکشاورز

 هاایزماين دنبو دارا» ،«کشاورز مالی توانایی ميزان» یکشاورز یپایدار بر يذارتأثير هایيویه ترینمهم ،اجتماعی و

 ایان در آماده دسات باه نتيجاة شادند. شناخته «زیستمحيط دوستدار کشاورزان از مالی هایحمایت» و «مرغوب

 یهمخاوان (5221) ساماراکون و (7935) همکاران و فرمحمدیان (،7931) یکرم و زادهعو  مطالعة نتایج با ،بخش

 زميناة در آموزشای هایکالس بريزاری» ،«نمایشی و موفّق زارعم از بازدید» ،ترویجی و آموزشی متغيّر ميان از دارد.

 یهاااولویّات در «موادّ شايميایی و هاسم اتمضرّ از کشاورزان دانش و اتاطاّلع سطح» و «کشاورزی اراضی مدیریت

 و شاریفی ،(5227) همکااران و چياذری (،5222) همکااران و ساوبای مطالعاات نتاایج يرفتناد. قارار مساوّ تا لاوّ

 متغيّاار یبنااداولویّاات نتااایج اساات. مطلااب همااين دیّاامؤ نيااز (7911) همکاااران و عربيااون و (7932) کااارانهم

 ،«پایادار کشااورزی هاایشايوه از اساتفاده تساهيالت افازایش» هایيویه که داد نشان نيز نهادی و یيذارسياست

 از «پایادار تولياد بارای کشاورزان از یدولت هایحمایت» و «پایدار کشاورزی برای تسهيالت بهرة نر  آوردن پایين»

 نشاان پاژوهش یهایافته این، بر افزون اند.داشته مطالعه مورد مزارع یپایدار در را تأثير بيشترین کارانيندم دیدياه

 تارویج مراکاز» و «روستا در محلّی هایتشکّل» ،«شهرستان کشاورزی جهاد سازمان» نهادها، و هاتشکّل ميان از داد

   اند.شده معرّفی پایدار یکشاورز امر در نهادها ترینمهم عنوان به «دهستان تخدما و
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 یکشااورز پایاداری وابساتة متغيّار با «تحصيالت سطح» و «سن» مستقل یهامتغيّر بين پيرسون ضریب نتایج

 از مساتقل مطالعه مورد مزارع در یکشاورز یپایدار که مفهوم یندب .ندارد وجود آنها بين یدارمعنی رابطة داد نشان

  یاا و یابتادای حادّ در کاارانينادم بيشاتر ساواد ساطح شد اشاره نيز ترپيش که طورهمان .است مذکور یهامتغيّر

 شااید .نيساتند برخاوردار خود مزارع در پایدار یهاشيوه از استفاده یبرا یکاف دانش و سواد از بنابراین ؛بود سوادیب

 یپژوهشا در نادارد. وجود یکشاورز یپایدار و تحصيالت ميزان متغيّر بين یداریمعن رابطة که باشد دليل همين به

 پایادار کشااورزی هایفعّاليّت پذیرش و تحصيالت ميزان متغيّر بين يرفت انجام (7339) همکاران و سوزا توسّط که

 وجاود داریمعنای و منفی رابطة پایدار کشاورزی هایفعّاليّت پذیرش و سن نميا اامّ نداشت. وجود یداریمعن ةرابط

 کشااورزی یفنّااور پاذیرش باا تحصايالت سطح بين داد نشان نيز (5225) همکاران و شارما پژوهش نتایج داشت.

 نتاایج همچناين ندارد. وجود داریمعنی رابطة ،پذیرش این با سن بين ولی دارد، وجود دارمعنی و مثبت رابطة پایدار

 یحفااظت یکشااورز پذیرش و تحصيالت سطح بين داریمعن و مثبت رابطة هندةدنشان نيز (5279) ولوياند مطالعه

   ندارد. یهمخوان مطالعه این در آمده دست به نتيجة با که بود

 ساطح در دو این و است مثبت یکشاورز یپایدار و محصول عملکرد بين یهمبستگ داد، نشان مطالعه این نتایج

 بيشاتر آنهاا محصول عملکرد که کارانیيندم که است آن بيانگر ،مطلب این .دارند داریمعنی ارتباط باالیی اطمينان

 نياز کشااورز درآماد محصاول، عملکارد افازایش باا رسادمی نظر به دارد. قرار یپایدارتر شرایط در مزارعشان بوده،

 در کننادهپایدار یهاایفنّااور و هااشايوه از استفاده یبرا یبيشتر یمال یتوانای از کشاورز ،نتيجه در .یابدمی افزایش

 شاد؛ خواهاد پایدار یکشاورز یسازوکارها از کشاورز قبالاست افزایش بسب ،امر همين و شد خواهد برخوردار مزرعه

 ریسا  قادرت و مزرعاه بيشتر یسودآور باالتر، یدرآمد امکانات به بيشتر عملکرد یدارا کشاورزان دیگر، عبارت به

 و یجمشايد ةمطالعا در دارناد.نيااز  پایادار یهاایفنّااور و عملياات رفتنپذی و کشت سيستم تغيير یبرا یبيشتر

 از یکای عناوان باه عملکارد ،«پایادار یکشااورز بار ماؤثّر یهااسازه یارزیاب و یبررس» عنوان ، با(7931) همکاران

 و عابادی (،5271) همکااران و ساوبای مطالعاة نتاایج است. شده شناخته یکشاورز یپایدار بر يذارتأثير هایمتغيّر

 وجاود بياانگر نيز (5222) 7کسلر و (7935) همکاران و فرمحمدیان ،(7939) همکاران و افشاری ،(7939) همکاران

   است. یکشاورز یپایدار و محصول عملکرد بين داریمعن و مثبت رابطة

 منطقاة در دمينا زراعت نظام از ایيسترده بخش که داد نشان مطالعه مورد مزارع یپایدار ميزان سنجش نتایج

توجّاه  ضارورت نکته این که دارد قرار یناپایدار و نامناسب وضعيّت در پایدار یکشاورز نظر از (%9/11) مطالعه مورد

 ،(7931) همکااران و جمشايدی پژوهش نتایج .سازدمی نمایان پيش از بيش را منطقه در پایدار کشاورزی به یجدّ

 زاهادی و نجفای اسات. ناپایادار چارداول( و شايروان )شهرساتان ایالم ناستا در برنج زراعت نظام که داد نشان نيز

 اقتصاادی، اجتمااعی، لحاا  باه هراز دشت در شاليزاری نظام که رسيدند نتيجه این به خود مطالعة در نيز (7911)

 .رسايد خواهاد بيشاتر ناپایاداری باه فعلای وضاعيّت تاداوم صورت در و است ناپایدار خود درونی کارکرد و طبيعی

 از %79/93 ،کشات پایاداری لحاا  از کاه دادناد نشاان خاود مطالعاة در ،(7932) همکااران و شاریفی همچنين،

 یکلّا وضاعيّت کاه باود آن از حااکی (5272) 5تئودور مطالعة از حاصل نتایج اامّ .ناپایدارند مطالعه مورد هایيلخانه

 بخاش در نادارد. مطابقت مطالعه این نتایج با که دارد قرار مناسبی وضعيّت در پایداری لحا  از ،مطالعه مورد منطقة

 ی)پایادار وابسته متغيّر بر مستقل هایمتغيّر جمعی تأثير بررسی برای چنديانه ريرسيون تحليل ،پژوهش از یدیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Kessler 
2- Teodor 
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 یاجتمااع و یاقتصااد ،فنّی و یزراع عوامل که داد نشان ريرسيون تحليل نتایج يرفت. قرار استفاده مورد (یکشاورز

 %22 ؛کننادمای بينایپايش را یکشاورز یپایدار وابستة متغيّر تغييرات %22 حدود همدیگر با یترویج و یآموزش و

 از یا  هار ساهم پيراماون اسات. نگرفتاه قرار بررسی مورد پژوهش این در که است دیگری عوامل به مربوط مابقی

 باا کاه کارد بياان چناين توانمی وابسته غيّرمت تبيين در اند،شده ريرسيون خط معادله وارد که مستقل هایمتغيّر

 تبياين در را تاأثير و ساهم بيشاترین هاامتغيّر سایر به نسبت فنّی و یزراع عوامل آمده، دست به بتا مقادیر بهتوجّه 

 و هاللای منیماؤ مطالعاات از آماده دسات باه نتيجاة با ،نتيجه این است. داشته (یکشاورز ی)پایدار وابسته متغيّر

 دارد. همخوانی ،(7935) همکاران و شيری و (7931) احمدپور

   گيرينتيجه
 در را نقاش بيشاترین ،«آب مناابع از استفاده در جوییصرفه» ،یفنّ و زراعی هایيویه بندیتاولویّ و نتایج مبنای بر

 محدودکننادة اصالی عوامال از یکای ،آب اینکاه بهتوجّه  با لذا کند؛می ایفا مطالعه مورد مزارع در کشاورزی پایداری

 کاه نکتاه این يرفتن نظر در با همچنين و است خش نيمه و خش  مناطق در ویژهبه کشاورزی هایفعّاليّت توسعة

 افازایش و روانااب کاهش خاك، رطوبت حف  به پایداری هایتکنولوژی کارييریه ب و پایدار کشاورزی اصول رعایت

 تارینمهام از یکای عناوان باه آب، مصارف در جاوییصرفه ،رو ینا از شد، خواهد منجر آب از استفاده در وریبهره

 مقااوم ارقاام از اساتفاده» اینکه بهتوجّه  با ،راستا همين در است. شده شناخته کشاورزی پایداری در مؤثّر هایهمؤلّف

 شاده؛ شاناخته پایادار کشااورزی بار ياذارتأثير هاایهمؤلّفا از دیگر یکی عنوان به «هابيماری و آفات با مقابله برای

 صاورت باه باذر ناوع ایان و یاباد يساترش هاابيمااری و آفات به مقاوم ةشداصالح رهایبذ توليد شودمی پيشنهاد

 بار نياز اجتماعی و اقتصادی عوامل که داد نشان پژوهش نتایج همچنين ييرد؛ قرار کارانيندم اختيار در شدهيواهی

 هاایبرناماه بایاد هساتند ضاعيفی مالی توانایی دارای غالباً کشاورزان نکهای بهتوجّه  با لذا ؛ندمؤثّر کشاورزی پایداری

 شاود. انجاام کم سود با بالعو  هایوام پرداخت و دولت مالی هایحمایت غالب در پایداری برای کشاورزان حمایت

 در شاد. معرّفای ایادارپ کشاورزی بر يذارتأثير هایهمؤلّف ترینمهم از ترویجی و آموزشی متغيّر پاسخگویان دیدياه از

 باهتوجّاه  با موضوع ایناهمّيّت  نماید. ایفا ایکنندهتعيين و مهم نقش تواندمی کشاورزی آموزش و ترویج ،زمينه این

 توصايه مسائوالن باه ،بناابراین باود؛ خواهاد دوچنادان است، پایينی سطح در مطالعه مورد افراد بيشتر سواد اینکه

 در پایادار کشااورزی عملياات آماوزش پایادار، کشااورزی عمليات زمينة در آموزشی هایکالس بريزاری با شودمی

 کنناد. اقادام آنها دانش افزایش برای ،زمينه این در سودمند نشریات و تمجالّ يذاشتن اختيار در و کشاورزان مزارع

 پایادار کشااورزی بر نهاد ارترینيذتأثير عنوان به کشاورزی جهاد سازمان نهادها، و هاتشکّل ميان از اینکه بهتوجّه  با

 بارای دارد. پایادار هاایشايوه از استفاده سمت به کشاورزان هدایت و رسانیاطاّلع در اساسی نقشی لذا ؛شد معرّفی

 مزایاای زميناة در کشااورزان توجياه هاایروش از آنهاا آيااهی افازایش و انمروّجا آموزش با توانمی ،منظور این

 نماود. ایفاا مازارع پایداری افزایش در ریمؤثّ نقش ...و پایدارکننده هاییفنّاور و عمليات اب آشنایی پایدار، کشاورزی

 افازایش باه کاه زراعای باه هاایروش آموزش مطالعه، مورد مزارع پایداری ميزان بر عملکرد دارمعنی اثر بهتوجّه  با

 ضاروری و الزم شاد؛ خواهاد منجار یادارپا کشاورزی ادامة به کشاورزان انگيزة افزایش نهایت در و محصول عملکرد

 است.

 مناب 
 هاای تولياد کشااورزی شهرساتان کارج( بررسی نگرش اعضای تعاونی7935ابراهيمی ميمند، رضا؛ ميردامادی، سيد مهدی )

 .99-11. صص (،9) 5 ،کشاورزي و تعاون پایدار، کشاورزی عمليات از استفاده به نسبت
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کاار ( عوامل مؤثّر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و ماردان پنباه7939مقدم، کوروش )ضاییافشاری، زهرا؛ آجيلی، عبدالعظيم؛ ر

 .  129-171(، صص. 1) 12، تحقيقات اقتصاد و توسع  کشاورزي ايران استان اصفهان،

علدوم دبيال، زمينی در دشت ارها و عمليات کشاورزی پایدار مزارع سيب( عوامل مؤثّر بر کاربست فنّاوری7935باقری، اصغر )

 .  19-11(، صص. 5) 3، ترويج و آموزش کشاورزي ايران

  ( بررسای و ارزیاابی7931الاه؛ جمينای، داود؛ بهااری، عيسای؛ مارادی، نصارت )آبادی، هدایتجمشيدی، عليرضا؛ نوری زمان

 تحقيقدات (،ایاالم اساتان چارداول، شيروان شهرستان برنجکاران موردی)مطالعة  پایدار کشاورزی برمؤثّر  هایسازه

   .559-512. صص (،9) 92 ،جغرافيايی

کااران شهرساتان شوشاتر، زمينای( بررسی دانش کشاورزی پایادار در باين سايب7932داودی، هانيه؛ مقصودی، طهماسب )

 .  592-511(، صص. 5) 15-5، تحقيقات اقتصاد و توسع  کشاورزي ايران

ای در منطقة جيرفات و بررسی عوامل مؤثّر بر پایداری نظام کشت يلخانه( 7932اهلل؛ برومند، ناصر )شریفی، اميد؛ رضایی، روح

 .  719-725(، صص. 7) 17-5، اقتصاد و توسع  کشاورزي ايران تحقيقاتکهنوج، 

( عوامال ماؤثّر بار باه کاارييری 7935اصغر؛ اسحاقی، سيد رضا )زاده، علیاله؛ هاشمی، سيد محمدکاظم؛ ميركشيری، نعمت

(، 5) 11، کشداورزي ايدران  تحقيقات اقتصداد و توسدعك از سوی کشاورزان استان ایاالم، عمليات حفاظت خا

 .  531-921 .صص

فرهنگی مؤثّر بر يارایش روساتایيان باه کشااورزی پایادار  - ( تحليل عوامل اجتماعی7932نژاد، زهرا )صالحی، صادق؛ پازوکی

 .  91-17 .(، صص7) 2، ريزي روستايیبرنامهپژوهش و   مجلّموردی: روستاهای شهرستان بابلسر(،  )مطالعة

( سنجش پایداری کشااورزی در منااطق روساتایی 7935صيدایی، اسکندر؛ قنبری، یوس ؛ جمينی، داود؛ بسحاق، محمدرضا )

 .  11-729 .، صص9، جغرافيا و پايداري محيط، (موردی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر )مطالعة

 بارماؤثّر  عوامال تحليال و تجزیاه (7939اهلل؛ جهانسوز، محمدرضا )سالمی، حبيب ایرج؛ی، سعيد؛ صالح، عابدی، سمانه؛ یزدان

-522 .صاص (،5) 12 ،ايدران کشاورزي  توسع و اقتصاد تحقيقات فاارس، استان در حفاظتی کشاورزی پذیرش

511.   

 ( سنجش سطح پایداری نظام کشات ينادم در7911فمی، حسين )عربيون، ابوالقاسم؛ کالنتری، خليل؛ اسدی، علی؛ شعبانعلی

   .71-51 .صص (،5) 2 ،ايران کشاورزي آموزش و ترويج علوم آن، برمؤثّر  عوامل تعيين و فارس استان

 : ماورد مطالعاه بخاش مرکازیو دهقاانی خاردبارداری های بهره( تبيين پایداری نظام7931اله )زاده، علی؛ کرمی، آیتعو 

   .51-17 .صص (،7) 5 ،روستايی توسع  بردهايراه بویراحمد، شهرستان
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