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 چکیده

-63زراعی در سال بر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل  موثرعوامل این تحقیق به منظور بررسی 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  3۱۱که نفر از گندمکاران شهرستان اردبیل بود  ۱3928جامعه آماری تحقیق . انجام شد ۱362

بندی طبقه گیرینمونه روش به پرسشنامه تکمیل و طراحی با و میدانی پیمایش طریق از نیاز مورد اطالعات و هاداده شدند.

ها انجام گرفت و بررسی ی شاخص پایداری با استفاده از مقدار مصرف نهادهگردید. محاسبهای تکمیل تصادفی دو مرحله

داد که  نشان پژوهش این نتایج. گندم با برآورد مدل رگرسیونی خطی صورت پذیرفتتولید عوامل موثر بر پایداری نظام 

از  کشاورزان مزارع مجموع، در و بود میانگین از باالتر آنها درصد ۱/3۱و میانگین از کمتر مزارع درصد 6/26 پایداری

 متغیرهای که داد نشان متغیره، چند رگرسیونی مدل از حاصل نتایج .داشتمتوسط قرار  نظر میزان پایداری در سطح

بر پایداری  یمثبت زراعی تأثیر سیستم و نوعکشاورزی سواد، سابقه  پایدار، مشارکت اجتماعی، سطح کشاورزی دانش

 بر داریمنفی و معنی اثر و تعداد قطعات مزارع گندم و سطح زیرکشت مکانیزه داشتهعملیات کشاورزی مزارع گندم 

گردد که از قطعه قطعه شدن مزارع جلوگیری شده و از اینرو توصیه می .داشتند گندم کشت کشاورزی عملیات پایداری

 به کشاورزان آموزش داده شود. پایدار  کشاورزیهای الزم به منظور افزایش دانش آموزش
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Abstract 

This research, to investigate of effective factors on Sustainability of wheat production system in 

Ardabil County in the 2013-2014 crop period was performed. Statistical population for study was 13728 

individual from Ardabil farmers, which 311 individual from population as sample was chosen. Research data 

and necessitate information was gathered through field surveys and questionnaires complete by means of two-

stage random sampling. Calculating for Sustainability index was achieved using the amount of inputs and 

investigating of affecting factors on sustainability of wheat production system was done by estimating a linear 

regression model. The results of this research showed that the sustainability by 29/9 % of farms was less than 

the mean and by 31/1% was higher than the mean, and in total, agricultures farms from the point of view 

Sustainability rate located in middle level. Obtained results of multivariate linar regression model exhibited 

that the variables for knowledge of sustainable agriculture, social participation, level of knowledge, the 

experience farming, and type of farming system displayed positive effect on Sustainability of wheat farms 

operation, while the number of wheat farming pieces, mechanized were significantly displayed negative effect 

on the Sustainability of wheat farms operation. However, its suggested that avoid to fragmentation of 

agricultural farms and to educate farmers in order to increase the sustainable knowledge of wheat cultivation, 

the necessary education must be trainied. 
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مقدمه

 برای تقاضا افزایش به منجر جمعیت افزایش

 دلیل همین به است. در دنیا شده کشاورزی محصوالت

 تولید و نیازهای انسان کردن متعادل جوامع از بسیاری

نقش و (. 2۰۰6 )پیچ اندقرارداده هدف را غذایی مواد

اهمیت گندم نیز در تغذیه انسان بر همگان آشکار است و 

کشورهایی که بتوانند نان مورد نیاز خود را تولید کنند و 

محتاج دیگران نباشند اولین گام را در راه رسیدن به 

اساس گزارش سازمان اند. براستقالل اقتصادی برداشته

جهانی خواروبار کشاورزی کل تولید گندم جهان در سال 

 ۱2میلیون تن بوده که ایران با تولید  9۰۱، 2۰۱2زراعی 

ر هان د، دوازدهمین تولید کننده بزرگ گندم جمیلیون تن

  کشاورزی وزارت جهاداین سال شناخته شده است )
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که بخش (. با وجود این، شواهد حاکی از آن است ۱363

تولید گندم کشور بدلیل کاهش مساحت اراضی مفید، سه 

فشار  سال گذشته، 2۰برابر شدن جمعیت کشور در طی 

اکولوژیکی در فضاهای تولید محصول گندم، استفاده 

مکرر از زمین، استفاده نادرست و مخرب از منابع آبی، 

کاهش راندمان عوامل بنیادی تولید ) آب و زمین( و به 

 دن تولید در این بخش، سبب گردیده تا تولیصرفه نبود

 به دستیابی روایناز . گندم دچار ناپایداری مفرط شود

 .باشدمی برخوردار بیشتری اهمیت از پایدار غذایی امنیت

 توسعه کشاورزی با هایسیاست گذشته هایدر دهه

 متوسط افزایش موجب بیرونی هاینهاده از استفاده

 رشد این مقابل، در اما است، شده گندم جهانی عملکرد

 کودهای سموم، ها،کشآفت مصرف افزایش سبب

براساس  .است شده کشاورزی آالتماشین و شیمیایی

 منفی ها بدلیل داشتن اثراتشواهد، استفاده از این نهاده

افزایش هزینه نیز و موجودات سایر و هاانسان سالمت بر

 قرار تهدید معرض در را کشاورزی های تولید، پایداری

پایداری، وضعیتی  (.۱386 همکاران و کالنتری(است  داده

است که در آن عالوه بر مطلوب بودن، امکانات موجود 

کند. کشاورزی پایدار به در طول زمان کاهش پیدا نمی

هایی مانند مدیریت تلفیقی ای از فعالیتمجموعه و دامنه

ق اتالآفات و بکارگیری تکنیکهای خاص مدیریت زراعی 

شود. همچنین سموم و کودهای شیمیایی به مقدار کم می

گیرد که موجب بهینه مورد استفاده قرار میو بطور 

 تحقیقات(. 2۰۰۰گردد)آبشر پایداری نظام زراعی نیز می

 سطح در برداریبهره واحدهای پایداری که دهدمی نشان

 استفاده که ایگونه به مناسبی نیستند وضعیت در کشور

 جدی خطری تولید،در  شیمیایی کودهای از حد از بیش

 مدت بلند در کشور کشاورزی ها وسالمت انسان برای

با استفاده از  پایدار کشاورزیرو گرایش به دارد. از این

های خاص مدیریت زراعی، مدیریت تلفیقی کنترل تکنیک

 با استفاده کم و بهینه از سموم و کودهای شیمیایی آفات،

 اقتصادی و زیست محیطی اثرات منفی به پاسخ در

توانایی تا  است داشته ایفزاینده رشد رایج، کشاورزی

اگرچه در این  .طول زمان کاهش نیابدتولید منابع در 

 از اطمینان منظور اما به راستا اقداماتی صورت گرفته،

توان های پایداری میاقدامات، با استفاده از شاخص این

کرد و با  را ارزیابیهای کشاورزی پایداری سیستم

 مختلف،شناسایی عوامل موثر بر پایداری محصوالت 

عربیون ) کشاورزی را به سمت توسعه پایدار سوق داد

ر هوشیا ،۱388، واحدی و همکاران ۱388 و همکاران

۱36۰.) 

 مطالعات مزارع پایداری سنجش زمینه در

 صورت مختلف هایشاخص از استفاده وبا متعدد

 که است شده حاصل نیز گوناگونی نتایج و است پذیرفته

عادلی . دشومی اشاره ادامه در آنها از تعدادی به

پایداری عملیات کشاورزی در ( ۱388)یی ساردو

محصوالت پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی را در 

شهرستان جیرفت مورد ارزیابی قرار داده است و با 

تعیین عوامل مؤثر بر استفاده از مدل رگرسیونی به 

 که دادنتایج تحقیق نشان . پایداری کشت اقدام کرده است

درصد عملیات کشاورزی به ترتیب ناپایدار  ۱/39و  2/۱5

درصد  9/۱6درصد نسبتاً پایدار و  3۱و نسبتاً ناپایدار،

پایدار بوده است. متغیرهای سطح سواد، دانش 

مشارکت  کشاورزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی،

اجتماعی، مالکیت خصوصی و نوع سیستم زراعی بر 

داری دارند و متغیر سطح پایداری اثر مثبت و معنی

زیرکشت اثر منفی و معنی داری بر پایداری عملیات 

به سنجش  (۱388) عربیون و همکاران کشاورزی دارد.

سطح پایداری نظام کشت گندم در استان فارس از طریق 

ا هاصلی پرداختند و نتایج تحقیقات آنهای تحلیل مؤلفه

درصد کشاورزان از نظر پایداری نظام  2/68که  دادنشان 

 .ندداشتکشت گندم، در حد ناپایدار و بسیار ناپایدار قرار 

های کشاورزی پایدار شاخص (۱388) واحدی و همکاران

در شهرستان نظرآباد را از طریق روش ضریب تغییرات 

ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان  ای موردو تحلیل خوشه

شده در این های بررسیدرصد از شاخص 8/22که  داد

ها نسبتاً پایدار درصد از شاخص 6/28شهرستان پایدار، 
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هوشیار  .بودندها ناپایدار درصد از این شاخص 6/28و 

-سیب کشت عملیات پایداری( به منظور ارزیابی ۱36۰)

نحوه و  ازاردبیل  دشت دربر آن،  موثرو عوامل  زمینی

استفاده کرده  ۱روش سنانایاكبا ها مقدار مصرف نهاده

 مؤثر عوامل و با بکار بردن مدل رگرسیونی به تعیین

 درصد 5۰ از بیش کهداد پرداخت. نتایج نشان  برپایداری

فر و محمدیان .دارند گرایش ناپایداری سمت مزارع به

 برای شاخصی تدوینای با ( در مطالعه۱362همکاران )

 کشاورزی نظام شناختی بوم پایداری میزان کردن کمی

 گام رگرسیون استفاده از با جامتربت درشهرستان گندم

 عملکردکه  دادپرداختند. نتایج نشان  روندهپس گام به

 به دسترسی زراعی، درآمد زیرکشت گندم، سطح گندم،

 شیمیایی، هایکشآفت تنوع وام، به دسترسی ها،نهاده

 و کارشناسان دسترسی به و زراعی ایگونه تنوع

 پایداری شاخص کننده تعیین عوامل ترینمروجان مهم

به  (۱363) همکاراناشرفی و  .بودند زراعی نظام این در

بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی 

-شهرستان کاشمر پرداختند و از طریق رهیافت برنامه

شهرستان کاشمر را از نظر ریزی توافقی، روستاهای 

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سه شاخص

. بندی کردندگروه ناپایدار، نسبتا پایدار و پایدار رتبه

نتایج نشان داد که شاخص های توسعه پایدار در 

روستاها بهبود یافته و مناطق روستایی در سطح پایدار 

به ارزیابی و  (۱362زاده و همکاران)عبداهلل .قرار دارند

مقایسه سطوح پایداری نظام تولید برنج در شهرستان 

عیین تبی برای تساری پرداختند. فرایند تحلیل سلسله مرا

های اجتماعی، اقتصادی و وزن و تاثیر شاخص

اکولوژیکی بر پایداری کل بکار گرفته شد. نتایج نشان داد 

درصد نظام تولید برنج بترتیب در وضعیت  52و  ۱8که 

اشتند و با وجود اینکه ناپایدار و بالقوه ناپایدار قرار د

ح رضایت بخشی های اجتماعی پایداری در سطمولفه

های اقتصادی و اکولوژیکی در قرار داشت اما جنبه

                                                           
 

مرادی و شاهی وضعیت ضعیف پایداری قرار داشتند.

وضعیت توسعه کشاورزی به ارزیابی  (۱366همکاران)

ان پرداختند. جهت ارزیابی پایداری در استان گلست

، روش ارزیابی مزیت نسبی وضعیت توسعه کشاورزی

های حمایتی استفاده شد. نتایج نشان داد که سامانه

وضعیت منابع کشاورزی،  استان گلستان از لحاظ

ها در سطح ت کشاورزی، محیط زیست و بوم نظامپیشرف

 .داشتپایداری ضعیف قرار 

 به را شاخصی (2۰۰۱) همکاران و رایگبی 

 ارگانیک و مرسوم کشت هایسیستم منظور مقایسه

 را آن و کرده طراحی انگلیس کشور در باغی محصوالت

ها حاکی از نتایج تحقیقات آن .اندداده قرار آزمون مورد

 عملیات پایداری نظر ازوجود تفاوت معنی داری 

 کشت سیستم با ارگانیک کشت سیستم بین کشاورزی

 زراعی هایسیستم ( پایداری2۰۱۰) جیحان .بود مرسوم

را با هدف تعیین سطح  ترکیه سامسون استان در مرسوم

های کشاورزی مورد فعالیت زیستی پایداری محیط

 زیست که پایداریداد  نشان بررسی قرار داد. نتایج

 بود. کننده ناراضی سطح در مطالعه مورد منطقه محیطی،

ر بررسی عوامل ( به منظو2۰۱2شریعت زاده جنیدی )

های تولید محصوالت کشاورزی مؤثر بر پایداری سیستم

 در شوشتر با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره

 که متغیرهای سن، سابقه کشاورزی، نوع دادنشان 

سیسم زراعی، منزلت اجتماعی، دانش کشاورزی پایدار 

ا داری بو نگرش به کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی

روی و . دارندپایداری تولید محصوالت کشاورزی 

( پایداری سیستم کشت برنج را در 2۰۱2همکاران )

بنگالدش مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از 

های مرکب به بررسی عوامل تعیین کننده شاخص

که کمتر از نیمی از  داد. نتایج نشان اندپایداری پرداخته

تولیدکنندگان برنج به لحاظ پایداری اقتصادی، زیست 

و  در وضعیت پایدار بودندمحیطی و کیفیت زندگی 
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وری زمین، استفاده توسعه سرمایه انسانی، افزایش بهره

درست از منابع و در دسترس بودن اطالعات، عوامل 

 .بودنددر پایداری کشاورزی برنج  موثر

 26۰، با اختصاص ۱363در سال استان اردبیل 

هزار تن گندم  926هزار هکتار سطح زیر کشت و با تولید 

رتبه چهارم را در تولید گندم کشور داشت. میانگین 

کیلوگرم در  25۰مصرف کود شیمیایی اوره و فسفات 

)وزارت لیتر در هکتار بود 2هکتار و میانگین مصرف سم، 

 اهمیت تولید گندم با توجه به . لذا(۱363جهاد کشاورزی، 

اختصاص بیشترین سطح در اقتصاد شهرستان اردبیل و 

توجه به پایدار کردن نظام  این محصول،زیرکشت به 

زیست و تولید این محصول در جهت حفظ منابع و محیط

کاهش اثرات منفی بر سالمت افراد جامعه ضرورت دارد. 

 موثرعوامل بررسی تحقیق حاضر با هدف در این راستا، 

ورت صبر پایداری نظام تولید گندم در شهرستان اردبیل 

شاخصی جهت سنجش . همچنین سعی شده، پذیرفت

 پایداری در سطح مزارع گندم تدوین شود.

 

 هامواد و روش

 دست و ریزانبرنامه برای این تحقیق نتایج

 تواندمی اردبیل شهرستان کشاورزی بخش اندرکاران

 کاربردی هدف لحاظ ازلذا،  .گیرد قرار استفاده مورد

 ها،داده گردآوری نظر از تحقیق ،این بر عالوه است.

 تحقیقات قالب در متغیرها کنترل درجه و نظارت میزان

 مناسب شاخص یک ارائه منظور به .گیردمی قرار میدانی

همکاران  و رایگبی مطالعه از پایداری سنجش برای

اساس  بر را پایداری روش، این شد.استفاده  (،2۰۰۱)

 .سنجدمی هانهاده مصرف الگوی عملیات کشاورزی و

 پایداری که مطالعه مورد کشاورزی عملیات پنج

دهند، تاثیر قرار می تحت را کشاورزی محصوالت

ها و آفات، کنترل عبارتند از: منبع بذر، کنترل بیماری

های هرز، حفظ حاصلخیزی خاك و مدیریت کشت. علف

ارائه  ۱این پنج زمینه در جدولعملیات مختلف مربوط به 

افزایش عملکرد و کاهش ضایعات  که با هدفشده است 

؛ ایهای برون مزرعهحداقل کردن مصرف نهاده :از طریق

د بهبو ؛ریناپذهای منابع تجدید حداقل کردن مصرف نهاده

بهبود کیفیت  با منابعفرآیندهای بیولوژیک محیط و 

پایداری زیست  بومی،محیطی و تنوع زیستی زیست 

 افزایش برای مختلفی هایفعالیتسنجد. محیطی را می

 که ایگونه به ،پذیردمی صورت محصوالت عملکرد

 در نیز برخی و پایداری جهت در هافعالیت این از برخی

امتیازبندی  ۱جدولبر اساس  باشند.می ناپایداری جهت

که هر کدام از پنج عملیات ذکر  بدین صورت انجام شد

ذکر شده فوق  اثر مثبت بر هر یک از چهار هدف اگرشده 

ر د، امتیاز منفی  داشتاثر منفی اگر، امتیاز مثبت و داشت

. بر حسب میزان تأثیر بر روی چهار هدف نظر گرفته شد

در نظر گرفته  3و ۱، 5/۰، ۰پایداری هر عملیات امتیاز 

دهی عدد صفر نشان دهنده . در این سیستم امتیازشد

دهنده نشان ۱نشان دهنده اثر کم،  5/۰دار، عدم اثر معنی

بود، لذا دار قوی دهنده اثر معنینشان 3دار و اثر معنی

 مختلف عملیات. قرار داشتند+ 3تا  -3در دامنه امتیازات 

 بیولوژیکی برفرآیندهای تأثیرشان براساس کشاورزی

کشآفت عنوان مثال، شدند. به امتیازدهی زیستی تنوع و

 دارند، بیشتری تخریبی قدرت هاکشعلف به نسبت ها

 تأثیر موجودات زنده غذایی زنجیره بر هاکشآفت زیرا

و  هاکشآفت که است شده فرض همچنین .گذارندمی

-نمی طبیعت یافت در که هستند ترکیباتی هاکشعلف

 به نسبت بیشتری تخریبی اثرات رو، این از شوند،

 شیمیایی حاوی کودهای که چرا دارند، شیمیایی کودهای

 طبیعت در موجود آلی مواد در که هستند موادی همان

 کاربرد .باشندمی حل قابل به شکل اما دارد، وجود

 یا اثری) مثبت هیچ که عنوان این به شیمیایی کودهای

 امتیاز بندی اثر بدون ندارد،« زیستی تنوع» منفی( روی 

 نمره ضرب کردن طریق از عملیات هر امتیاز .گردیدند

 در ۱جدول در مندرج زراعی شیوه هر به مربوط کل

 .شد محاسبه کرده، دریافت محصول که اینهاده نسبت

 استفاده از با مزرعه محصول تمام اگر مثال، به طور

 تعلق مزرعه +( به۱شود، ) کوددهی ارگانیک کودهای
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 بدین طریق محصول درصد 5۰اگر  که حالی در گیرد،می

شود. می داده مزرعه +( به5/۰نمره ) داده شود، کود

دهنده نشان اتیعملمجموع امتیاز هر کشاورز از پنج 

، شاخص به دست آمده بود شاخص پایداری کشاورز

سازی استاندارد ۱برای تمامی کشاورزان از طریق رابطه

 :تپایداری اسگرفت که یک نشانه قرار یک و بین صفر و 

 هانحوه امتیازدهی عملیات کشاورزی براساس پایداری آن -۱جدول

  های پایداریمؤلفه امتیاز کل

 

 عملیات مزرعه

بهبودتنوع زیستی و  

 کیفیت زیست محیطی

بهبود فرایندهای 

بیولوژیک محیط و 

 منابع

مصرف حداقل کردن 

های منابع تجدید نهاده

 ناپذیر

حداقل کردن 

نهاده برون 

 ایمزرعه

 

 

۱+ 

    

 

۱+ 

 :منبع بذر

 بذر موسوم-

 بذر شخصی-

 

3- 

۱+ 

3+ 

  

۱- 

 

۱+ 

 

۱- 

 

۱+ 

 

۱- 

۱+ 

۱+ 

 :خاكحاصلخیزی 

 کودهای شیمیایی-

 کودهای ارگانیک-

 کودسبز-

 

5/2+ 

8- 

 

۱+ 

3- 

 

۱+ 

3- 

 

5/۰+ 

۱- 

 

 

۱- 

 :بیماریهاکنترل آفات و 

 طبیعیکنترل -

های آفت کش-

 شیمیایی

 

5/3- 

2+ 

3+ 

 

5/۰- 

۱+ 

5/۰+ 

 

۱- 

۱+ 

۱+ 

 

۱- 

۱+ 

5/۰+ 

 

۱- 

۱+ 

۱+ 

 :های هرزعلف کنترل

 کش شیمیاییعلف-

 مدیریت محصول-

 محصولکنترل -

 

3+ 

2+ 

2+ 

 

۱+ 

 

۱+ 

 

۱+ 

۱+ 

۱+ 

 

 

۱+ 

5/۰+ 

۱+ 

 

 

5/۰+ 

۱+ 

 :مدیریت کشت

 گونه مقاوم-

 تناوب زراعی-

 کشت مخلوط-

 (2۰۰۱) منبع:رایگبی و همکاران

 

                         [ ۱رابطه ]
minmax

min

SS

SS
ESj

j






 

 jشاخص پایداری کشاورز :ESj: در این رابطه

حداقل امتیاز  :Sminام، j: امتیاز شاخص کشاورز Sjام، 

 حداکثر امتیاز :Smaxشاخص در بین کشاورزان، 

                                                           
1 Interval of Standard Deviation from the Mean 

جهت طبقه بندی پایداری  در بین کشاورزان. شاخص

به  عملیات کشاورزی، شاخص به دست آمده با توجه

ISDM شاخص براساسو آن  معیار میانگین و انحراف

 (.2۰۰2 کومرمحاسبه شد ) 2رابطه به صورت  ۱
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 [2رابطه  ]

SDMeanAMin 2    کامال ناپایدار

SDMeanBSDMean 2   ناپایدار

SDMeanCSDMean      متوسط

SDMeanDSDMean 2   پایدار

MaxESDMean  2   کامال پایدار

 عملیات پایداری شاخص میزان متعددی عوامل

است، لذا از مدل رگرسیونی  قرار داده تأثیر تحت را کشت

چندگانه برای بررسی استفاده شده، که فرم خطی آن به 

 است:  3صورت رابطه

[  3رابطه ]
iUXXXY i

 191922110 ...  

ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل  هاBiاین مدل:  در

متغیر وابسته مدل  Yiگردند. می برآورد که هستند مدل

« شاخص پایداری عملیات کشاورزی»که همان مقدار 

 ست.ام اiتوسط کشاورز 

Xi هامتغیرهای مستقل تاثیرگذار روی شاخص پایداری

=کشاورزی پایدار،  دانش=  1Xهستند که عبارتند از:

2X ،3مشارکت اجتماعیX4، = منزلت اجتماعیX =

سن = 5X، کشاورزی پایدار کشاورزان به  نگرش

های = میزان سواد)تعداد سال 6Xکشاورز )سال(، 

کار خانوادگی )تعداد نیروی مشغول = نیروی7Xتحصیل

= تعداد قطعات مزارع گندم هر 8Xبه کار در مزرعه(، 

= سابقه 10X= سطح زیرکشت مکانیزه، 9Xکشاورز، 

= درآمد ناخالص ساالنه )ریال(،  11Xکشت گندم )سال(،

12X13کشت )هکتار(، = سطح زیرX شرکت در=

عدم  = میزان رضایت شغلی؛14Xکالسهای ترویجی، 

(و مایل به ترك ۱) تمایل به ترك کشاورزی

= مالکیت زمین کشاورزی؛ مالکیت 15X(، ۰کشاورزی)

= شغل 16X(، ۰استیجاری)و مالکیت  (۱شخصی)

و در غیر  (۱) غیرکشاورزی؛داشتن شغل غیر کشاورزی

(و ۰= نوع سیستم زراعی؛زراعت)17X(، ۰این صورت)

= بیمه کردن 18X(، ۱دامپروری و باغبانی )-زراعت

(، عدم استفاده ۱استفاده از وام)= اخذ وام؛ 19Xمزارع، 

گویه، مشارکت  ۱3متغیرهای دانش پایداری با  (.۰از وام)

گویه و نگرش  2گویه، منزلت اجتماعی با  2اجتماعی با 

 طیف قالب درگویه طراحی و  9به کشاورزی پایدار با 

 خیلی و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی سطح؛ پنج در لیکرت

 تا یک از ،سطوح با این  متناسب. گردید بندیطبقه زیاد

 اجزای اخالل مدل می باشد. Ui  امتیاز بندی شدند. پنج

بود  کشاورزانی شامل تحقیق این آماری جامعه         

 در شهرستان اردبیل در آبی و دیم را محصول گندم که

 کشت نموده بودند که براساس ۱362 -63زراعی  سال

اردبیل تعداد کشاورزی شهرستان  جهاد مرکز آمار

 مورد نمونه بردار را شامل شد. حجمنفر بهره ۱3928

بهره بردار  3۱۱تعداد  کوکران فرمول طریق از نیاز

 برآورد گردید. 

                                

311[            2 رابطه]  
45.0*96.105.0*13728

45.096.1*13728
222

22

222

22












stNd

SNt
n 

  

-نمونه روش از استفاده با 2ها طبق جدولنمونه

 تحقیق آماری جامعه بین ای ازگیری تصادفی دومرحله

دهستان به عنوان  اند. به این صورت که هرانتخاب شده

ی اول تعداد روستا یک طبقه در نظر گرفته شد. در مرحله

برداران بصورت انتساب ی بعد تعداد بهرهو در مرحله

 متناسب تعیین شدند. 
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 باشد.دهنده تعداد نمونه در هر روستا مینماد *: نشان

 

 

طراحی  از نیاز مورد هایداده آوریجمع برای

طریق  ازهاپرسشنامه .گردید و تکمیل پرسشنامه استفاده

 مورد شهرستان کشاورزان از حضوری مصاحبه

 به .گردید تکمیل ۱362 -63زراعی  سال در مطالعه

ای از ضریب دار رتبهمعنی هایگویه ۱پایاییتعیین  منظور

( ۱389آلفای کرونباخ استفاده گردید )سرمد وهمکاران 

، مشارکت 8۱/۰های منزلت اجتماعی برای گویه که 

و برای  8۰/۰، دانش کشاورزی پایدار 93/۰اجتماعی 

 پایایی که بدست آمد 9۰/۰نگرش به کشاورزی پایدار 

 عملیات پایداری سنجش را برای فوق هایگویه

-اندازه ابزار 2رواییهمچنین  .دهندمی نشان کشاورزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه اساتید  از سوی تحقیق گیری

                                                           
1 Reliability 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  کارشناسان و تبریز

ها برای تجزیه تحلیل داده .گرفت تأیید قرار مورد اردبیل

 Eviews و SPSS20 ،Excel 2010از نرم افزارهای 

 .گردید استفاده7.2

 

 نتایج و بحث

 مستقل کمی توصیفی متغیرهای نتایج آمار

 ارائه 3جدول در مورد مطالعه هایبرای نمونه تحقیق

 آموزش و ترویج گرچه نتایج این اساس بر .است گردیده

 عملیات صحیح اصول کردن بیان با تواندمی کشاورزی

 محصول این کیفیت و کمیت بهبود جهت در گندم کشت

 هاینهاده از صحیح استفاده زمینه و شود واقع مؤثر

۲ Validity 

 کار شهرستان اردبیلنحوه انتخاب نمونه از کشاورزان گندم -۲جدول 

روستاهای  تعدادروستاها نام دهستان بخش  ردیف

 انتخاب شده

تعداد بهره 

 برداران

تعداد 

 نمونه

اسامی روستاهای انتخابی و تعداد 

 نمونه

۱  

 

 

 

مرکزی)تعداد 

 (۱66نمونه 

 ۱5طالب قشالقی-*6تقی دیزج  2۱ ۱۰32 2 25 ارشق شرقی

 ۱۰شام اسبی-6نوران-5مالباشی 2۱ ۱۰22 3 2۰ بالغلو 2

 -۱6گرجان -۱6عموقین-2۱شهریور 69 2686 2 36 سردابه 3

 8حمل آباد

-9اقبالغآقاجان خان-9آقاباقر-۱6نیار 5۰ ۱6۱۱ 6 ۱۱ شرقی 2

 -6تپراقلو -9رستم خان اقبالغ 

 9پیراقوم

-6سلطان آباد -9انزاب باال-9کرکرق 2۰ ۱8۰6 6 ۱3 کلخوران 5

 6صومعه -6سامیان-8شیخ کلخوران

ثمرین)تعداد  6

 (2۰نمونه 

 -8جبه دار-۱2ثمرین-9کوالنکوه 2۰ ۱853 5 23 غربی

 8شیخ احمد-5معصوم آباد

9  

هیر)تعداد 

 (92نمونه 

فوالدلوی 

 شمالی

-۱۰آرالوی کوچک -۱3آرالوی بزرگ 5۱ 236۰ 5 ۱2

 9نوشهر -۱۰خلیآلباد-۱۱ایوریق

 ۱۰دویل -۱۱گرگان 2۱ ۱۰۰3 2 ۱9 هیر 8

 33 3۱۱ ۱3928 33 ۱6۰ ۰ 3۱۱ جمع
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 ارائه نتایج طبق اما آورد، فراهم کارا بصورت را موجود

 هیچ در کارگندم کشاورزان از درصد 5۱ حدود شده

کالسهای  در شرکت عدم اند.نداشته شرکت کالسی

 هاییافته از نتوانند کشاورزان گردیده باعثترویجی 

به  گندم، کشت عملیات صحیح اصول خصوص در جدید

 توجه مورد اخیرا که محیطی زیست هایجنبه خصوص

 عدم از امر این و یابند آگاهی است، گرفته قرار جدی

 ارتباط در برقراری کشاورزی آموزش و ترویج موفقیت

 مستمر اطالع رسانی که آنجا از .دارد حکایت زارعین با

 تواندمی نارسایی این است، ضروری امری زارعین به

 .باشد داشته دنبال به را کشت پایداری عدم آینده در

حدود کشاورزان  سن میانگین آمده به دست نتایج مطابق

حدود  شده ارائه فراوانی توزیع براساس و بود سال 28

 5۱تا  35 از بیشتر سنی دامنه در گندمکاراندرصد  5۰

به  کشاورزی بخش رسدمی به نظر .داشتند قرار سال

 اشتغال کامل عدم کار، سختی متعددش، هایریسک دلیل

 ثبات کم هایسیاست نیز و شغلی آینده سال و طول در

 کارنیروی است نتوانسته کشاورزی، بخش با ارتباط در

 به درازمدت در امر این و نماید جذب به خود را جوان

 وارد لطماتی منطقه در استراتژیک محصول این پایداری

 .کرد خواهد

 ،3در جدول شده ارائه نتایج براساس

 دیپلم از ترپایین سطح در کشاورزان درصد 6/66سواد

 راهنمایی اول حد در آنها تحصیالت میانگین .داشت قرار

 3۰درصد کشاورزان در سطح ابتدائی و  25و سواد  بود

 زارعین درصد 9/۱6 و تنها بودندسواد درصد آنها بی

 نقش سواد سطح .بودند دانشگاهی تحصیالت دارای

 ترویجی کالسهای در شرکت به نیاز احساس مهمی در

 باالی سن همراه به امر این و دارد جدید هاییافته درك و

 با را جدید علوم به دستیابی انگیزه کشاورزان اکثر

 میانگینداد که  نشان نتایج .ساخت خواهد مواجه مشکل

 3/82وسال بود  36 منطقه این در گندم کشت سابقه

 سابقه سال 2۰ از بیشتر مطالعه مورد کشاورزان درصد

 8۰حدود  حاصل نتایج . براساسداشتند گندم کشت

 دریافت وامی هیچ گندم تولید برای کشاورزان ،درصد

 سهآنها به طور میانگین  درصد۱2 تنها نکرده بودند و 

 وضعیت بررسی. نموده بودند دریافت وام ریال میلیون

 نشان 3جدول طبق آمده خانوادگی به دست کارنیروی

بطور میانگین تعداد اعضای خانواده کشاورزان  دهد،می

-درصد از خانواده ۱2/22متوسط در  بطورکه بود نفر  5

 کشت در نفر 2ز ا بیش آنها درصد 9/29 در نفر و 2ها 

 جزء محصول این اینکه به باتوجه .داشتند اشتغال گندم

 محصوالت دیگر با مقایسه در و شودمی بندیطبقه غالت

نیاز به مراقبت بیشتر در مرحله داشت ندارد و  زراعی

-استفاده از کمباین صورت می برداشت آن نیز بیشتر با

 نتایج گیرد، اشتغال اعضای خانواده ضروری نیست.

 ساالنه ناخالص درآمد میانگین که داد نشان تحقیق

 و توزیع است بوده ریال میلیون 25/2۰3 کشاورزان

 درصد 66حدود  درآمد دهد،می فراوانی نشان

 قرار ریال میلیون 9۰-2۰۰۰ در محدوده کشاورزان

 کمتری درآمد گندم، تولید هزینه لحاظ که با داشت

 کنار در عامل این و شودمی کشاورزان اکثر نصیب

به عنوان  خاك اهمیت از آگاهی عدم و پایین سواد سطح

 طریق از خاك بر حد از بیش فشار موجب پایه، منبع

مطالعه  گردد.می ازمزرعه بیرون هاینهاده از استفاده

میانگین سطح  ،دادوضعیت سطح زیر کشت گندم نشان 

 63و مقدار زمین زیرکشت  بودهکتار  6زیر کشت حدود 

 هکتار بود. 5درصد کشاورزان کمتر از 
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 لاردبی شهرستان گندمکار کشاورزان هاینمونه در کمی متغیرهای توصیفی نتایج -3جدول

 توزیع فراوانی
 انحراف

 معیار
 حداقل حداکثر

میانگی

 ن

 آماره

 نام متغیر

۰(۱58)، ۱-3(۱2۱)، 3-6(۱2)  *  

 

32/۱  6 ۰ ۱5/۱ در کالسهای  شرکت 

 (سال در)ترویجی

-2۱  35(22)، 35-5۱(۱52)، 5۱-66(88)، 66-83(25) 83/۱۱  83 2۱ 96/29  (سال)سن 

۰(86)، ۱-6(95)، 6-6(23)، 6-۱2(52) ۱6-۱2،  (52) 85/5  ۱6 ۰ 6۱/6  (سال) سواد سطح 

2-2۰(55)، 2۰-35(۱۰۱)، 35-5۰(۱2۱)، 5-65(32) 22/۱3  65 2 56/36  (سال)کشت سابقه 

۱-2(8)، 2-5(۱98)، 5-8(۱۱2)، 8-۱۰(۱۱) 62/۱  ۱۰ ۱ 23/5  تعداداعضای خانواده )نفر( 

۰(62)، ۱-2(۱3۱)، 2-5(96)، 5-8(5)، 8-۱۰(2) 62/۱  ۱۰ ۰ 9۱/۱  )نفر( کارخانوادگی نیروی 

۰(25۰)، ۱-3(6)، 3-6(25)، 6-6(9) 6۰/2  ۱5 ۰ 52/۱  ( ریال)میلیون وام مبلغ 

5کمتر از  (۱69)، 5-۱۰(95)، ۱۰-۱5(22)، ۱5-2۰(۱3)، 2۰-25(2)  ،  25-3۰(2) 86/2  3۰ 5/۰  ۱5/6  (هکتار)زیرکشت سطح 

9( کمتر از26)9 -2۰۰(2۰5)، 2۰۰ -2۰۰(56)، 2۰۰-6۰۰(۱5)، 6۰۰ -8۰۰(6) 52۱/۱9۰  8۰۰ 6 85/2۱3  درآمدناخالص 

 (ریال)میلیون ساالنه

 هاست.پرانتز نشانگر فراوانی داده عدد داخل *

 

برای  تحقیق کیفی نتایج توصیفی متغیرهای

. است گردیده رائها 2جدول در های مورد مطالعهنمونه

 موردکشاورزان  درصد 5/62، 2جدول نتایج براساس

 دیگری مشاغل دارای کشاورزی شغل بر عالوه مطالعه

و اکثرا عالوه بر کشت گندم به کشت سایر  اندبوده نیز

 درصد 2/62محصوالت نیز مشغول بودند. همچنین 

 و زراعت"زراعی  نظام مطالعه دارای کشاورزان مورد

 شودمی باعث دام نگهداری. بودند "دامپروری و باغبانی

 آمده به عمل استفاده حداکثر مزرعه در موجود منابع از

 تثبیت و کشاورز برای اضافی درآمد ایجاد موجب و

 در دامداری از حاصل کود از و گردد کشاورزانشغل 

 ۱/66کشاورزان ) اکثر مالکیت نوع. گردد استفاده زراعت

 شودمی باعث امر این و بود شخصی مالکیت (درصد

 خاك حفاظت برای مدت بلند هایبرنامهبتوانند  زارعین

جدیت  نهایت پایه منبع این حفظ جهت در و باشند داشته

های کشاورزان درصد از خانواده 9۱گیرند.  بکار را خود

 بودند.به کشاورزی عالقمند 

   

 

 اردبیل شهرستان در مطالعه مورد هاینمونه کیفی متغیرهای توصیفی نتایج -2جدول 

 توزیع فراوانی نوع متغیر

 (262) ۱ ،(۱9)۰ ، خیر(۰، بلی و ۱) )اسمی( دارا بودن شغل غیر کشاورزی

 (۱62) ۱ ،(۱۱9)۰ ، زاعت، دامپروری و باغبانی(۱، زراعت و ۰) )اسمی(نوع نظام زراعی

 (266) ۱ ،(۱2)۰ ، اجاره ای(۰، ملکی و ۱) )اسمی(نوع مالکیت 

 (22۰) ۱ ،(6۱)۰ ، عدم تمایل به ترك کشاورزی(۱، مایل به ترك کشاورزی و  ۰) )اسمی(کشاورزیتمایل به ادامه میزان 

 (۱26) ۱ ،(۱62)۰ (خیر، ۰ بلی و، ۱))اسمی(بیمهاستفاده از 

 

؛ های مورد مطالعهای نمونهمتغیرهای رتبه

دانش کشاورزی پایدار، سطح مشارکت اجتماعی، سطح 

منزلت اجتماعی و نگرش نسبت به کشاورزی پایدار را 

های نتایج مربوط به فراوانی پاسخ گیرد.در بر می
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های طراحی شده برای کشاورزان به هر یک از گویه

، بر مبنای میانگین و انحراف معیار متغیرهای فوق

در پنج گروه طبقه  ISDM شاخصبراساس شاخص 

 بندی شد.

درصد  ۱۰/3حدود  ،5 جدولنتایج  براساس

 از تردانش کشاورزی پایدار پایین دارای کشاورزان

 کشاورزاندرصد  2/83اند و سطح دانش بوده متوسط

پایدار در سطح کشاورزی دانش  در زمینه مورد مطالعه

مناسبی است و در  تقریباکه وضعیت  متوسط بود

موزشی و ترویجی آهای صورت طراحی و اجرای برنامه

  دانش آنها را ارتقا بخشید. توان میزانمی

 
 
 

 توزیع فراوانی گندمکاران مورد مطالعه برحسب سطح دانش کشاورزی پایدار  -۵جدول 

 درصد فراوانی محدوده پایدار کشاورزی دانش سطح

 3/۱ 2 13-44/33 پایین

 6 28 44/33-33/36 پایین نسبتا

 2/83 256 33/36-۱۱/5۱ متوسط

 2/2 ۱3 ۱۱/5۱-59 باال نسبتا

 3/2 9 59-65 باال

 ۱۰۰ 3۱۱ جمع

مورد  کشاورزان همچنین سطح مشارکت

درصد  3/25 حاکی از آن است که 6مطالعه در جدول

کشاورزان دارای سطح مشارکت اجتماعی متوسط و 

 اجتماعی مشارکت دارای کشاورزان درصد 6/36حدود 

که این امر بیان کننده پایین  اندبوده نسبتأ پایین و پایین

کاران شهرستان اردبیل در بودن سطح مشارکت گندم

 باشد.امور اجتماعی روستاها می

 

 

  اجتماعی مشارکتتوزیع فراوانی گندمکاران مورد مطالعه برحسب  -6جدول 

 درصد فراوانی محدوده پایدار کشاورزی مشارکت سطح

 ۱/25 98 2-25/5 پایین

 5/۱2 25 25/5-62/8 پایین نسبتا

 3/25 ۱2۱ 62/8-22/۱5 متوسط

 2/9 23 22/۱5-8۱/۱8 باال نسبتا

 9/9 22 8۱/۱8-2۰ باال

 ۱۰۰ 3۱۱ جمع

 

مورد وضعیت منزلت اجتماعی کشاورزان 

 منزلت اجتماعی حاکی از آن است که 9لومطالعه در جد

درصد کشاورزان مورد مطالعه، متوسط به باال  82/5

سطح منزلت  در زارعین درصد ۱5/5حدود بوده و تنها 

همانطور که در . اندو نسبتأ پایین بوده پایین اجتماعی

مورد مطالعه  کشاورزاندرصد  9/9۱آمده است،  8جدول

گرش و ناند داشتهنگرش خنثی نسبت به کشاورزی پایدار 

است. این در حالی بوده مثبت نسبتا درصد آنها 6/۱۱

نسبت به  کشاورزان درصد 8/۱5است که نگرش حدود 

 است.بوده نسبتأ منفی و منفیکشاورزی پایدار، 
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 به کشاورزی پایدار نسبت نگرش انی گندمکاران مورد مطالعه برحسبتوزیع فراو -۸جدول

 درصد فراوانی محدوده   پایدار کشاورزینسبت به  نگرش سطح

 8/5 ۱8 ۱6-22/2۰ منفی

 ۱۰ 3۱ 22/2۰-9/22 منفی نسبتا

 9/9۱ 223 9/22-66/29 خنثی

 6/۱۱ 39 66/29-۱2/3۰ مثبت نسبتا

 6/۰ 2 ۱2/3۰-3۱ مثبت

 ۱۰۰ 3۱۱ جمع

به منظور مقایسه پایداری عملیات کشاورزی 

توزیع فراوانی بهره گرفته  مزارع گندم مورد مطالعه از

ذر، ب نوع نتایج مقایسه پنج صفت مورد مطالعه شامل:شد. 

های کنترل علفها، مدیریت خاك، کنترل آفات و بیماری

است. نتایج  شده ارائه 6هرز و مدیریت کشت در جدول

دهد، استفاده از بذرهای اصالح شده در مزارع نشان می

 اینکه به عنایت با به مراتب بیشتر از بذرهای محلی است.

 در کشت صورت در (محلی بذر) کشاورزان بذر تولیدی

-نمی برخوردار خوبی بازدهی از منطقه همان هایزمین

اده استفکاران بیشتر از بذرهای اصالح شده گندم ،باشند

 باعث شیمیایی مبارزه بودن سریع هزینه و کنند. کممی

 این از مزارع گندم آبی کشاورزان اکثر که است شده

نمایند در حالیکه در مزارع گندم دیم کنترل  استفاده روش

های هرز بصورت طبیعی و با استفاده از آفات و علف

 کشت )مثل تناوب گیرد. همچنین ازت صورت میادوا

 –گندم، گندم –گندم، بقوالت -گندم، جو –تناوب آیش

 تمامی از موارد اکثر اند. درکرده سیب زمینی( استفاده

نشان  که این اندنموده استفاده همزمان به طور روشها

دهد به لحاظ مدیریت کشت در وضیعت بهتری قرار می

 دارند.

مزارع  کشاورزی عملیات وضعیت پایداری

 شاخص (23/۰معیار) انحراف ( و53/۰میانگین ) براساس

 نسبتاناپایدار،  گروه؛ پنج پایداری محاسبه شده به

گردید.  بندیطبقه پایدار و پایدار نسبتاناپایدار، متوسط، 

 بطور کلی پایداری است. شده ارائه ۱۰جدول در نتایج که

 مزارع درصد 6/38میانگین،  از کمتر مزارع درصد 6/26

 قرار میانگین از باالتر درصد ۱/3۱و  در حد میانگین

 مزارع مجموع، در که دهدمی نشان نتایج این .است گرفته

که در گندم  .در محدوده متوسط قرار دارند کشاورزان

آبی به سمت ناپایداری و در گندم دیم به دلیل استفاده 

ها، به سمت کمتر از کودهای شیمیایی، سموم و علف کش

   گرایش دارند.پایداری 
 
 
 

 اجتماعی توزیع فراوانی گندمکاران مورد مطالعه برحسب منزلت -۷جدول 

 درصد فراوانی محدوده پایدار کشاورزی منزلت سطح

 2/8 26 2-42/5 پایین

 ۱/9 22 42/5-69/8 پایین نسبتا

 8/3۰ 66 69/8-25/۱3 متوسط

 6/26 63 25/۱3-52/۱5 باال نسبتا

 8/23 92 52/۱5-2۰ باال

 ۱۰۰ 3۱۱ جمع
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 توزیع فراوانی عملیات کشاورزی انجام شده توسط گندم کاران شهرستان اردبیل -6جدول
 عدم انجام فعالیت انجام فعالیت مزرعهعملیات 

 گندم دیم گندم آبی گندم دیم گندم آبی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/62 66 9/82 ۱38 ۱/35 52 3/۱5 25 محلی منبع بذر

 8/6 ۱۰ ۱/3 5 2/63 ۱38 6/66 ۱58 اصالح شده

 6/22 63 5/2 2 2/59 85 5/69 ۱56 شیمیایی مدیریت خاك

 2 3 ۱/۱2 23 ۰/68 ۱25 6/85 ۱2۰ ارگانیک

کنترل آفات و 

 بیماریها

 52 99 23/۱ 2 ۰/28 9۱ 99/68 ۱6۱ شیمیایی

 2/۱ 2 2/9 ۱2 6/68 ۱26 6/62 ۱5۱ طبیعی

-کنترل علف

 های هرز

 2/62 62 ۱۱ ۱8 8/39 56 ۰/86 ۱25 کنترل شیمیایی

 9/2 2 2/6 ۱5 3/69 ۱22 8/6۰ ۱28 ادوات

 9/2 9 23/۱ 2 3/65 ۱2۱ 99/68 ۱6۱ تناوب زراعی

 2/۱ 2 2/63 ۱۰3 2/68 ۱26 8/36 6۰ گونه مقاوم مدیریت کشت

 9/2 9 23/۱ 2 3/65 ۱2۱ 99/68 ۱6۱ تناوب کشت

 

 

 طبقات پایداری عملیات کشاورزی در مزارع آبی و دیم گندمکاران شهرستان اردبیل -۱۱جدول
 کل گندم دیم آبیگندم  محدوده سطح پایداری

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/2 8 2/۱ 2 9/3 6 ۰-۰9/۰ ناپایدار

 3/29 89 3/22 33 ۱/33 52 ۰9/۰-3۰/۰ ناپایدار سبتأن

 6/38 ۱2۱ 8/36 56 2/39 6۱ 3۰/۰-96/۰ متوسط

 5/3۰ 62 8/35 53 2/25 2۱ 96/۰-66/۰ نسبتا پایدار

 6/۰ 2 9/۰ ۱ 6/۰ ۱ 66/۰-۱ پایدار

 ۱۰۰ 3۱۱ ۱۰۰ ۱28 ۱۰۰ ۱63 کل

 
  

میانگین امتیازات هر یک از پنج عملیات کشاورزی تاثیر 

گذار بر چهار مؤلفه پایداری کشت گندم در مزارع منطقه 

 نمودار این درترسیم شده است.  ۱مورد مطالعه در شکل

-می محصول در امتیاز عملیات بیانگر اضالع از یک هر

در این نمودار هر چه اضالع نمودار به اضالع چند  باشند

ضلعی نزدیکتر باشد نمایانگر امتیاز باالی عملیات مورد 

نظر بوده و هر چه به مرکز نمودار تمایل پیدا کند، نشانگر 

 است.امتیاز پایین عملیات مورد نظر 

وهش رایگبی و همکاران همان گونه که نتایج پژ

-داری بین پایداری سیستم( حاکی از اختالف معنی2۰۰۱)

های کشت مرسوم و ارگانیک داشته است و همان طور 

( بیانگر وجود ۱388) ساردوئیکه نتیجه پژوهش عادلی 

دار بین پایداری محصوالت مختلف در اختالف معنی

مزارع سبزیجات جیرفت بوده است، نتایج تحقیقات 

ر نیز در راستای این مطالعات بیانگر این نکته است حاض

که پایداری مزارع گندم از نظر عملیات مختلف در یک 

 باشد. منطقه نیز متفاوت می
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 (%) 22منبع بذر -۱

 (%) ۱5حاصلخیزی خاك   -2

 (%) 22کنترل آفات و بیماریها   -3

 (%) ۱9کنترل علفهای هرز -2

 (%) 22مدیریت کشت  -5

 

 

های مورد مطالعه نمودار آمیبی پنج عملیات کشاورزی نمونه -۱شکل

 

 مؤثر عوامل ۱۱برآورد مدل رگرسیونی جدول

. دهدرا نشان می کشاورزی عملیات پایداری برشاخص

 32که  دهدمی شده نشان برآورد 2Rضریب  مقدار

 کشاورزی کل عملیات پایداری شاخص تغییرات درصد

 تبیینمستقل  متغیر هفت توسط مطالعه مزارع گندم مورد

ناهمسانی  عدم از حکایت وایت آزمون . نتایجاست شده

 مقدار داشت. همچنین مدل اخالل اجزاء بین واریانس در

 خود عدم دهنده( نشان9/۱واتسون )  -دوربین آماره

 نتایج .است مدل این در اخالل بین جمالت همبستگی

 متغیرهای بین که داد نشان مدل واریانس تجزیه آزمون

براساس  ندارد. وجود هم خطی آن، در شده وارد مستقل

پایدار،  کشاورزی دانش متغیرهای، ۱۱جدول نتایج

 سواد، میزان سابقه و نوع مشارکت اجتماعی، سطح

مثبت بر پایداری عملیات کشاورزی  زراعی تأثیر سیستم

مزارع گندم دارد و همچنین تعداد قطعات مزارع گندم و 

 عملیات پایداری بر منفی اثر سطح زیر کشت مکانیزه

ضرایب محاسبه شده در . گندم دارند کشت کشاورزی

نشان دهنده میزان تغییرات صورت گرفته در  ۱۱جدول

متغیر وابسته به تغییرات نسبی در متغیرهای توضیحی 

است. به لحاظ اهمیت بحث کشش در موضوعات 

در این   (خطی)تخمینی مدل نوع به توجه با اقتصادی و

 : استفاده شده است برای محاسبه کشش 5رابطه ازتحقیق 

 

[5] 

 در رابطه فوق:

iEx : بیانگر کشش متغیرi ،ام
x

y




بیانگر مشتق متغیر  :

به ترتیب نمایانگر  yو  xوابسته به متغیر مستقل، 

 از کدام هر کششاست. yو  xمیانگین متغیرهای 

 متغیرها سایر بودن ثابت فرض با مستقل متغیرهای

متغیر دانش  است. مقدار کشش جزئی شده محاسبه

درصد افزایش  ۱کند که به ازاء کشاورزی پایدار بیان می

در دانش کشاورزی پایدار و با فرض ثابت بودن 

مزارع  متغیرهای دیگر، میانگین شاخص پایداری

-نشان میکه یابد درصد افزایش می ۰۱9/۰ انکشاورز

دهد پایداری مزارع با افزایش دانش کشاورزی زارعین 

تحقیقات کریستیو و  نتایج این نتیجه با یابد.افزایش می

و  روستا(، 2۰۱2(، شریعت زاده جنیدی )2۰۰9همکاران )

(، عادلی ۱382مقصودی و همکاران) ،(۱382) صدیقی

( همخوانی دارد. ۱36۰( و هوشیار )۱388)ساردوئی

دهد با افزایش نشان می سوادمقدار ضریب متغیر سطح 

سطح سواد با ثابت ماندن سایر متغیرهای توضیحی، 

میانگین شاخص پایدار عملیات کشاورزی مزارع مورد 

 سواد سطح خواهد یافت. درصد افزایش ۰2۱5/۰مطالعه 

 است کشاورزی  عملیات پایداری در عوامل مهمترین از

تاثیر مثبت آن بر پایداری به لحاظ آگاهی یافتن از  که

ها حائز های جدید کشاورزی و مصرف بهینه نهادهشیوه

 اول حد در کشاورزانسواد  سطح میانگین اهمیت است.
y

x

x

y
Exi .
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 رسد،نمی نظر به کافی سواداین میزان  که بود راهنمایی

های ترویجی لذا با ترغیب کشاورزان به شرکت در کالس

 این نتیجه با پایداری را در منطقه بهبود داد.توان می

(، مقصودی و ۱388(ساردوئی عادلی تحقیق نتیجه

 .دارد مطابقت( ۱36۰هوشیار) و(۱382همکاران)

 نتایج مدل رگرسیون برآورد شده برای تعیین عوامل مؤثر بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی -۱۱جدول

 کل مزارع مورد مطالعه 

t ضریب متغیر آماره   مقدار کشش 

مبدا از عرض  ۰352/۰  2862/۰  - 

پایدار کشاورزی دانش  ۰۰26/۰ ** ۰962/2  ۰۱9/۰  

اجتماعی مشارکت  ۰۰56/۰ ** 6۱23/۱  ۰۱8/۰  

سواد سطح  ۰2۱5/۰ * 9۰23/2  ۱2/۰  

گندم مزارع قطعات تعداد  - ۰2۱2/۰ * - 2۰25/2  ۰9۱/۰  

سابقه میزان  ۰۰23/۰ * 6522/3  ۰۱/۰  

- سطح زیرکشت مکانیزه  ۰۱25/۰ * - ۱2۱6/2  ۰2۱/۰  

۰568/۰ نوع سیستم زراعی ** ۱۱۰2/2  - 

F آماره   

تست واریانس ناهمسانی 

 وایت     

۰65/2۱  

 (63/۰)9۱/۰  

9/۱ واتسون -آماره دوربین  

2R  36/۰  2R 32/۰ تعدیل شده  

 .دهد.درصد را نشان می یکو  پنجو ** بترتیب معنی داری در سطح  *

 

متغیر سطح زیر کشت  مقدار کشش جزئی

کند که با ثابت بودن سایر عوامل، افزایش مکانیزه بیان می

درصدی سطح زیر کشت مکانیزه، میانگین شاخص  ۱

درصد کاهش خواهد  ۰2۱/۰پایداری مزارع مورد مطالعه 

با تردد بیش از حد  یافت. افزایش سطح زیرکشت مکانیزه

سبب سفت شدن ساختمان خاك و کاهش آالت ماشین

شود و سبب ناپایداری کشت این حاصلخیزی خاك می

ج تحقیقات ایروانی و شود. این نتیجه با نتایمحصول می

براساس کشش  ( مطابقت دارد.۱383دربان آستانه )

شود که با جزئی متغیر مشارکت اجتماعی مشخص می

درصدی مشارکت  ۱ثابت بودن سایر عوامل، افزایش 

اجتماعی، میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی 

 اجتماعی مشارکت افزایش خواهد یافت امتیاز۰۱8/۰

 متغیر این .بود میانگین از کمتر زارعین درصد 6/36

 داخل در چه را مدنی نهادهای با زارع همکاری میزان

 متغیر این هرچه .دهدمی نشان آن از خارج چه و روستا

 ترویجی هایبرنامه در زارع مشارکت میزان یابد افزایش

 نشان افزایش نیز پایداری جهت در آنها از پذیریتأثیر و

 ساردوئی عادلی تحقیق نتایج نتیجه، این .داد خواهد

عالمت مثبت  .نماید می تأیید را( ۱36۰و هوشیار) (۱388)

دهد که پایداری متغیر نظام زراعی در مدل فوق نشان می

باالتر  ۰56/۰عملیات زراعی تلفیقی از نظام صرفأ زراعت 

 اشتغال تکمیل ضمن در سیستم زراعی تلفیقی باشد.می

 گیاهی بقایای زراعی، استفاده از فصل از خارج در زارع

حاصل از  حیوانی کود مثل ایمزرعه درون هاینهاده و

دامپروری در زمینهای زراعی سبب افزایش حاصلخیزی 

 د.گردخاك شده و بدین ترتیب باعث افزایش پایداری می

 شریعت زاده جنیدی تحقیقات نتایج با تحقیق این نتیجه

( ۱36۰هوشیار) و (۱388) ساردوئی عادلیو (2۰۱2)

 .دارد مطابقت

میزان  برای شده محاسبه جزئی کشش مقدار

 تغییر درصد یک ازای به که دهدمی نشان سابقه کشاورز
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 شاخص پایداری میانگین مقدار متغیر این میانگین در

 توجه با .یابدمی افزایش درصد ۰۱/۰کشاورزی  عملیات

سابقه بیشتر در کشت گندم و حصول تجارب در این  به

 مثبت تأثیر محصول کشت پایداری در متغیر اینزمینه 

( 2۰۱2که با نتایج تحقیقات شریعت زاده جنیدی ) دارد

 برای شده محاسبه جزئی کشش مقدار .مطابقت دارد

 ازای به که دهد،می نشان تعداد قطعات مزارع گندم متغیر

 تعداد قطعات مزارع گندم مقداردرصد در  ۱ افزایش

 کاهش درصد ۰9۱/۰ کشاورزی عملیات شاخص پایداری

افزایش تعداد قطعات مزارع با تردد بیش از حد  .یابدمی

 موجب آالت و عدم یکپارچگی عملیات کشاورزیماشین

گردد. نتیجه این تحقیق می محصول این کشت ناپایداری

 توجه با( مطابقت دارد. 2۰۰9با تحقیق پاسل و همکاران )

 نگهداری و تقسیم عدم برای قانونی ما کشور در اینکه به

 ندارد وجود موجود ابعاد همین در کشاورزی هایزمین

جلوگیری  هازمین شدن کوچکتر و شدن قطعه از قطعه تا

های زمین آینده در شودمی بینی پیش بنابراین کند،

بر حسب نتایج مشاهده  .بشوند هم تر کوچک کشاورزی

شد که عدم یکپارچگی مزارع خود از عوامل ناپایداری 

است زیرا عملیات کشاورزی در آن تردد بیش از حد 

 گیرد. ماشین آالت صورت می

 شرایط براساس و تحقیق نتایج به توجه با

 بهبود راستای در پیشنهادهاییشهرستان اردبیل 

-می اردبیل ارائهکشت گندم شهرستان  پایداری وضعیت

 مسئولین کشاورزی گذاریسیاست در تواندمی که گردد

 مزارع مورد پایداری بهبود راستای در شهرستان

 .گیرد قرار استفاده

 اکثریت پایداری تحقیق، این از حاصل نتایج براساس -۱

 الزم لذا نیست، برخوردار مطلوب وضعیت از مزارع

 موضوع کشاورزی،های ریزیبرنامه کلیه در است

 برای پایه منابع عنوان به محیط زیست حفاظت و پایداری

  .گیرد قرار توجه مورد کشاورزی هایفعالیت

سواد اکثر کشاورزان در گروه  سطح که آنجا از -2

 مفهوم درك انتظار بیسواد و کم سواد قرار دارند

 پایداری با منطبق عملیات انجام و کشاورزی پایداری

 رفع با لذا رسد،نمی نظر به منطقی مدت کوتاه در فعال

 فرصت ایجاد و کشاورزی التحصیالن فارغ جذب موانع

 مدت در بایستی کشاورزان، کنار در آنها حضور برای

 پایداری مسیر در را کشاورزی هایفعالیت معقول زمان

 .کرد هدایت

 ترغیب کشاورزان به استفاده از کودهای ارگانیک و -3

 بوسیله مزرعه در صورت گرفته کشاورزی عملیات ثبت

 (شیمیایی سموم و کودها مصرف جمله؛ از) کشاورزان

 وضعیت پایش جهت آینده در اطالعات این از استفاده و

 با کشاورزی جهاد سازمان دارد، زیادی اهمیت پایداری

 به کشاورزان تشویق و عملیات ثبت هایدفترچه توزیع

 اطالعات منبع تواند می مختلف، طرق به اطالعات ثبت

 منطقه هر در پایداری وضعیت بانیدیده برای را مهمی

 .نماید ایجاد

باتوجه به اثر منفی متغیر تعداد قطعات مزارع گندم بر  -2

های شاخص پایداری، جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین

سازی زراعی در انحصار وراثت و تشویق به یکپارچه

 .اقدام شود مزارع با رفع موانع قانونی

آگاه سازی و ترغیب کشاورزان به استفاده از  -5

روشهای بیولوژیکی بجای استفاده از سموم جهت کنترل 

 آفات و بیماریها.

برگزاری کالسهای ترویجی در راستای کشاورزی  -6

آگاهی کشاورزان در این زمینه و  ءپایدار جهت ارتقا

مزارع.درهاروش این از استفاده به آنها ترغیب
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