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 )مطالعه موردي: مناطق روستايي بخش مرکزي شهرستان مينودشت(
 

  ، ايرانناصفها، اصفهان، دانشگاه ريزي روستاييـ دانشجوي دکتراي جغرافيا و برنامه 1محمدرضا بسحاق
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 ، ايراناصفهان، اصفهان، دانشگاه ريزي روستاييـ دانشجوي کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه رمضان طوسي

 19/11/1931تاریخ تصویب:         191-119صص          52/3/1931تاریخ دریافت: 

 چکيده 

آن کشور است؛ بنابراین،  کشاورزی نظام به پایداری وابسته مستمر هر کشوری و توسعة پایدار
پایداری  های مهم بخش کشاورزی کشورها است.یابی به نظام کشاورزی پایدار، یکی از سياستدست

تواند در تدوین نظام کشاورزی به عوامل متعددی بستگی دارد که بررسی و شناسایی این عوامل می
ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش مهمی را ایفا کند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی سياست

و ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی است که به صورت مطالعة موردی در مناطق روستایی 
تحليلی و  -صيفیبخش مرکزی شهرستان مينودشت صورت گرفته است. روش تحقيق از نوع تو

دست آمده است. جامعة های ميدانی بهها از طریق روشآوری دادهپيمایشی است که با استفاده از جمع
آماری این تحقيق، سرپرستان خانوارهای همة روستاهای بخش مرکزی شهرستان مينودشت هستند که 

نفر انتخاب شد و  131به حجم ای ها به صورت تصادفی نمونهبا استفاده از فرمول کوکران، از بين آن
آهنگی پيش با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت. با هدف سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون

دست آمد. نتایج حاصل، از طریق به %93/1انجام شد که ضریب اطمينان آلفای کرونباخ آن بيش از 
 -های خدماتید که پنج عامل حمایتدهنشان می SPSSافزار های آماری در نرموتحليلتجزیه

توانند بيش از مشارکتی، اکولوژیک و اقتصادی می -زیربنایی، عمليات زراعی پایدارمحور، اجتماعی
ها توجه به این عوامل، ریزیاز واریانس پایداری نظام کشاورزی را تبيين کنند که در برنامه 25%

 .رسدنظر میضروری به
یداری، نظام کشاورزی، مناطق روستایی، بخش مرکزی شهرستان ها، پاعامل :هاکليدواژه
 .مينودشت
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 مقدمه. 1

کند، اما در کارآمدبودن این بخش برای هرچند کشاورزی نقش بسيار مهمی در اقتصاد ایفا می     

کاهش فقر در مناطق روستایی، برقراری امنيت غذایی و وجود درآمد پایدار، برای کشاورزان و سایر 

ها به این دليل است که محيط کشاورزی و است. این نگرانی وجود آمدههایی بهروستایی نگرانیمردم 

محيطی، به ویژه در طی دو دهة گذشته مواجه شده است سابقة زیستمناطق روستایی با مشکالت بی

(Tatlidil, 2009: 1093در ایران همانند سایر کشورهای درحال .)متوسعه، کشاورزی یکی از مه-

گيرد های اقتصادی است که درصد قابل مالحظه و باالیی از توليد و اشتغال را دربرمیترین بخش

(Ommani et al., 2009: 596استفادة بی .)ها و کودهای شيميایی در کشرویه از به ویژه آفت

-سبب آسيب شدید به منابع آب و خاک، کاهش قدرت عملکرد زمين، آلودگی محيطی، صدمه ،ایران

محيطی طبيعت و مشکالت بهداشتی برای انسان، دام و طبيعت شده است دیدن چرخة زیست

(Sharghi et al., 2010: 235مجموع عوامل یادشده باعث پررنگ .) شدن مباحث توسعة پایدار در

 ایران و به ویژه در بخش کشاورزی شده است.

-های کشاورزی وجود دارد. مینظامدر ایران اطالعات بسيار اندکی در مورد وضعيت پایداری     

بایست عوامل مؤثر بر توسعة پایدار کشاورزی و ارزیابی ميزان پایداری کشاورزی در مناطق روستایی 

را که کانون استقرار جمعيت چشمگيری از کشاورزان کشور هستند، شناسایی کرد. همچنين، باید 

بينانه های واقعا نسبت به تدوین برنامهتهدیدهای پيش روی توسعة پایدار کشاورزی را مشخص کرد ت

برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدامات الزم صورت گيرد. در این راستا، بخش مرکزی 

شهرستان مينودشت از جمله مناطقی است که دارای شرایط مناسب اقليمی و جغرافيایی است و 

ال، بستر مناسبی را برای توسعة های اشتغکشاورزی به عنوان منبع اصلی تأمين درآمد و فرصت

های زیاد بخش مند با توجه به توانای زیربنایی و نظامروستاهای منطقه فراهم آورده است. نبود مطالعه

های زیاد منطقه در بخش کشاورزی، به طور مناسب کشاورزی منطقه، سبب شده است که از قابليت

ف بررسی و تبيين عوامل مؤثر بر پایداری نظام رو است که پژوهش حاضر با هداستفاده نشود؛ ازاین

 کشاورزی و سنجش پایداری کشاورزی در بخش مرکزی مينودشت صورت گرفته است.
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 . پيشينة تحقيق2

های کشاورزی پایدار: نشر، پذیرش فعاليت»( در مطالعة خود با عنوان 1331و همکاران ) 1سالتيل    

بين متغير پذیرش کشاورزی پایدار از سوی کشاورزان  به بررسی رابطة« ساختار مزرعه و سودآوری

، با متغيرهای فروش ناخالص محصول، درآمد حاصل از محصول، استفاده از کارگر 5ایالت مونتانا

-نگری، گرایش شغلی، کيفيت آب، ميزان فرسایش خاک، فعاليتمزدبگير، سن، ميزان تحصيل، آینده

های ستان، دسترسی به مجالت، ترميم ساختار خاکآمده از دودستهای اجتماعی، اطالعات به

های شيميایی، سودآوری و گرایش به سمت کشاورزی جایگزین در قالب زیرِکشت، حاصلخيزکننده

-الگوهای نشر و ساختار مزرعه پرداختند. نتایج نشان داد که دسترسی به مجالت، سودمندی و آینده

 های کشاورزی پایدار دارد.ش فعاليتداری با متغير پذیرنگری ارتباط مثبت و معنی

، «هاای کشااورزی پایادار   ارزیاابی پاذیرش فعاليات   »( در تحقيقی با عنوان 1332) 9آلونگ و مارتين    

را، باا متغيرهاای سان،     1های کشاورزی پایدار از سوی کشاورزان آیووارابطة بين متغير پذیرش فعاليت

دسترسی به منابع اطالعاتی و دیدگاه کشاورزان نسابت  تحصيالت، سابقة کار کشاورزی، اندازة مزرعه، 

آماده، متغيرهاای   دسات های کشاورزی پایدار، بررسی کردند. بار مبناای نتاایج باه    به سازگاری با شيوه

هاای کشااورزی پایادار،    ها در مورد ساازگاری باا شايوه   دسترسی کشاورزان به اطالعات و دیدگاه آن

هاا  اند و در مجموع، بيشتر پاساخ شيوهای کشاورزی پایدار داشته بيشترین همبستگی را با متغير پذیرش

 اند.ها پذیرفته شدههای کشاورزی پایدار در ميان آزمودنیدهندة آن بود که اغلب شيوهنشان

های زراعی پایادار را از جاناب   ( در پژوهشی رابطة متغير پذیرش نظام1339و همکاران ) 2ساالمون    

هاای ماذهبی،   با متغيرهای سن، سطح تحصيالت، شاغل اولياه، قوميات، فعاليات    ، 9کشاورزان ایلينویز

فعاليت در سازمان زراعی و خدمات ترویج تعاونی مطالعه کردناد. نتاایج ایان پاژوهش نشاان داد کاه       

های مذهبی و ميزان خادمات تارویج تعااونی رابطاة     های زراعی پایدار، با قوميت، فعاليتپذیرش نظام

                                                 
1 - Saltiel 

2- Montana 

3 - Alonge & Martin 

4- Iowa 

5 -Salamon 

6 - Illinois 
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-سنجش شااخص »ای با عنوان ( در مطالعه5115و همکاران ) 1بسحاق داشته است. داریمثبت و معنی

باه ایان نتيجاه    « های پایداری کشاورزی و تعيين عوامل مؤثر بر آن در مناطق روساتایی روانسار ایاران   

از  %29قادرناد  رسيدند که سطح تحصايالت، درآماد، مياانگين انادازة قطعاات و ميازان کال اراضای         

هاا نشاان دادناد کاه نظاام      بساته )پایاداری کشااورزی( را تبياين کنناد. همچناين، آن      تغييرات متغير وا

 کشاورزی منطقه در شرایط ناپایداری قرار دارد.

 -اقتصاادی و توليادی   -های اجتماعی( در تحقيقی به بررسی رابطة بين سازه1995حياتی و کرمی )    

ندمکار استان فارس پرداختناد. نتاایج نشاان    زراعی مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار در ميان کشاورزان گ

دهد که بين سطح دانش کشاورزی پایدار با متغيرهای ميزان سواد، انگيزة پيشرفت، ميزان کال تولياد   می

های متداول توليد گندم، وضعيت اقتصادی، شيوة زراعات گنادم   گندم، ميزان دانش فنی در زمينة روش

داری وجاود دارد.  شااورزی، همبساتگی مثبات و معنای    شده از ساوی ماروجين ک  های ارائهو آموزش

های این محققان حااکی از آن اسات کاه در مجماوع، کشااورزان گنادمکار ماورد        براین، بررسیعالوه

 مطالعة این استان در زمينة کشاورزی پایدار، دانش کافی ندارند.

 هاای تاالش  و فقار  با یدارپا کشاورزی ای به بررسی ارتباط( در مطالعه1952مقدم و کرمی )رضائی    

 ها نتيجه گرفتند کاه باين  پرداختند. آن بهبهان شهرستان روستایی مراکز بر آن اثرات و کشاورزی ترویج

دهنادة  نشاان  که علی وجود دارد رابطة خدمات در کل منطقه، از مندیبهره و پایداری کشاورزی با فقر

بهاره  شاود. همچناين، افازایش   می کشاورزی سيستم ناپایداری سبب افزایش فقر این است که افزایش

( باه سانجش ساطح    1955عربياون و همکااران )   .شاود پایداری می موجب افزایش خدمات از مندی

از کشااورزان از نظار    %1/95پایداری نظام کشت گندم در استان فارس پرداختند و نتيجاه گرفتناد کاه    

 قرار دارند. پایداری نظام کشت گندم، در حد ناپایدار و بسيار ناپایدار

 . مباني نظري تحقيق3

ناشای   یِمحيطا ای است که دربارة مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیستتوسعة پایدار رویکرد گسترده    

لناد باا عناوان    های مختلف انسان مطرح شد. ریشة این مباحث از گزارش کميسايون برانات  از فعاليت

                                                 
1- Bosshaq 
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ن تعریاف درباارة توساعة پایادار نياز در هماين       تاری شاده گيرد که شناختهنشأت می« آیندة مشترک ما»

داند که نيازهاای زماان حاال را برطارف     ای میگزارش ارائه شد. این کميسيون، توسعة پایدار را توسعه

 ,.Siwar et alهای آینده را برای برآوردن نيازهایشاان محساوب کناد )   سازد، بدون آنکه توانایی نسل

سعة پایدار مرحله مهمی در تئوری محيطای اسات؛ زیارا، ثابات     (. به عقيدة تيلور مفهوم تو310 :2009

(؛ بناابراین، توساعة   Taylor, 2002: 2دهای کناد )  کند که جامعه چگونه بایاد خاودش را ساازمان   می

کناد )کالنتاری و   محيطی را باا بعاد اقتصاادی طراحای مای     ای از ابعاد اجتماعی و زیستپایدار فلسفه

 (.  Cirella & Tao, 2010: 279؛  Newman & Rowe, 2003: 24؛ 99: 1955همکاران، 

کساانی بارای کشااورزی    یهای مهم توسعة پایدار، کشاورزی پایدار است کاه تعریاف   یکی از جنبه   

 ;Sadati et al., 2010: 422; Gomez-Limon & Riesgo, 2009: 3345پایادار وجاود نادارد )   

De Koeijer et al., 2002: 9بعد اکولوژیک به کشاورزی پایادار نگریساته   (. برخی از کارشناسان از-

اناد و آن را  هاای اکولوژیاک صارف دانساته    اند و برخی دیگر، این اصطالح را فراتر از تضامين جنباه  

مقادم  دانند )رضاایی های اخالق، رشد پایدار، پایداری نهادها و جوامع روستایی نيز میدربرگيرندة جنبه

ای مبتنی بر اهاداف انساانی و درک   که کشاورزی پایدار، فلسفه(. کرمی معتقد است 29: 1952و کرمی، 

 :Karami, 1995) هاای دیگار اسات   های انسان بر روی محيط زیست و گونهتأثير درازمدت فعاليت

(. دسيلوا و همکارانش معتقدناد کشااورزی پایادار رویکاردی بارای تضامين پایاداری اقتصاادی،         62

 :D’Silva et al., 2011ک الگوی برابر ناميده شده اسات) اجتماعی و اکولوژیک است که بر اساس ی

محيطای  وری اقتصادی، کيفيت زیستتوان بهره(؛ بنابراین، سه هدف اصلی کشاورزی پایدار را می227

بایسات  ( کاه مای  Karami & Mansoor Abadi, 2008: 884و مسؤوليت اجتماعی درنظر گرفت )

ند. فائو کشاورزی پایادار را مادیریت و حفا ات از مناابع     به صورتی متعادل در کنار یکدیگر قرار گير

های تکنولاوژی و نهاادی در راساتایی کاه متضامن بارآوردن مساتمر        طبيعی پایه و هدایت دگرگونی

کناد. چناين   (، تعریاف مای  99: 1951های حاضر و آینده باشد )نجفی و زاهادی،  نيازهای انسانی نسل

دهاد، غاذا و پوشااک انساان را     نابع طبيعی را ارتقاا  مای  ای در درازمدت، کيفيت محيط و مکشاورزی

دهاد  کند، از نظر اقتصادی پویایی دارد و کيفيت زندگی کشاورز و کل جامعاه را افازایش مای   تأمين می

 (.113: 1999)هاتفيلد و کارلن، 



 ومدشماره                                            ریزی روستایی   پژوهش و برنامه مجلّه                                                                   111

 . روش تحقيق4

قافاه،   هچاای، قلعا  دهساتان )چهال   9بخش )مرکازی و گااليکش( و    5شهرستان مينودشت دارای     

دهساتان دارد. طباق    9روساتا و   91کوهسارات، قراوالن ، نيلکوه و ینقاق( است که بخش مرکازی آن  

نفار جمعيات داشاته اسات کاه در       199993، این شهرساتان  1952سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

ان و از جمعيات آن را شهرنشاين   %91/91شاود و  گلستان مای  از جمعيت کل استان %3مجموع، شامل 

 (.1959دهند )سالنامة آماری استان گلستان، را روستانشينان تشکيل می 59/92%

تحليلای و پيمایشای اسات. ابازار      -تحقيق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسای در آن توصايفی     

آن با دریافت نظرات کارشناساان تارویج    1ای است که روایی محتواییاصلی در این پژوهش پرسشنامه

آبياری و زراعت در مدیریت جهاد کشااورزی شهرساتان مينودشات و اعماال اصاالحات      کشاورزی، 

 الزم به تأیيد نهایی رسيده است.  

نفار،   11919سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی بخش مرکزی شهرساتان مينودشات باه تعاداد         

یاابی باه   کشاورزی و دسات  برداراندهند. برای برآورد اولية بهرهجامعة آماری این مطالعه را تشکيل می

پرسشانامه باه عناوان یاک مطالعاة       91حجم منطقی جامعة نمونه و همچنين بررسی پایایی پرسشنامه، 

در دو روستای محدودة مورد مطالعه که جزو نموناة آمااری نبودناد، توزیاع و تکميال شاد.        5مقدماتی

ستفاده شد کاه در ایان فرماول    یافتن به حجم منطقی جامعة نمونه از فرمول کوکران اسپس، برای دست

درنظار   %12و  %52به ترتياب، اعاداد    qو  pو برای  tبرای  5، رقم 2/32با درنظرگرفتن سطح اطمينان 

 131گرفته شد. با توجه به حجم جامعة آماری در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان مينودشات،  

های پرسشنامه تعياين شاد کاه بارای     الگویی به سؤسرپرست خانوار به عنوان جامعة نمونه برای پاسخ

گاویی درنظار   سرپرست خانوار به صورت تصاادفی بارای پاساخ    511اطمينان بيشتر از حصول نتایج، 

 گرفته شد.

های بخش مرکازی شهرساتان   پس از تعيين حجم نمونه برای گردآوری اطالعات، با لحاظ دهستان    

ای اساتفاده شاده   گياری تصاادفی طبقاه   وش نمونهدهستان( به عنوان طبقات آماری، از ر 9مينودشت )

                                                 
1-Content Validity 

2- Pretest 
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شود که اوالً: توزیع نمونه در کال طبقاات جامعاه باه     است. استفاده از این روش نمونه گيری باعث می

هاای هریاک از   های کلی جامعه مشخص شود و ثالثااً ویژگای  طور متناسب صورت گيرد؛ ثانياً: ویژگی

 (.  155: 1959نيا، )حافظطبقات نيز مورد توجه و مطالعه قرار گيرد 

در تدوین و تنظايم پرسشانامه،    1در نهایت، برای رعایت اصول و تکنيک کار و سنجش ميزان پایایی    

شاده، ضاریب اعتباار    هاای کساب  استفاده شد کاه باا داده   SPSSافزار از روش آلفای کرونباخ در نرم

ت سهم هار طبقاه و نياز بار اسااس      دست آمد. سپس، با درنظرگرفتن نسببه %93/1پرسشنامه بيش از 

آوری اطالعات به صاورت تکميال   ها در هر دهستان، اقدام به جمعتوزیع جغرافيایی مناسب پرسشنامه

 دهد:( اسامی روستاهای منتخب را نشان می1پرسشنامه شد. جدول )

 شدهگيرياسامي روستاهاي منتخب و تعداد خانوار نمونه -1جدول 
 1959، گلستانتان مأخذ: سالنامة آماری اس

تعداد کل  نام طبقات
 روستاها

تعداد کل 
 خانوار

اسامی روستاهای 
 منتخب

جمعيت 
 )خانوار(

-تعداد خانوار نمونه

 گيری شده

 
 چايچهل دهستان

 

 
99 

 
9119 

 بازگير
 ينیآرام نروپا
 ليسه

515 
95 
12 

29 
99 
51 

 
 قلعه قافه دهستان

 

 
12 

 
1995 

 قلعه قافه
 کفش محله
 ورچشمه

919 
95 
21 

19 
5 
2 

 
 کوهساراتدهستان 

 

 
15 

 
9595 

 ده چناشک
 چمانی باال
 چمانی پایين

199 
51 
99 

91 
15 
3 

 511 1191 - 11919 91 مجموع

 

 کشاورزي سيستم . معيارهاي سنجش پايداري5

کنناد کاه   نظران چنين اساتدالل مای  به دليل پيچيدگی مفهوم پایداری کشاورزی، بسياری از صاحب    

 :Saltiel et al., 1994پایدار به عنوان یک هدف، دربرگيرندة دامنة زیادی از راهبردها است ) کشاورزی

                                                 
1- Reliability 
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های کشاورزی، کارشناساان ایان   رو، برای سنجش پایداری و عوامل مؤثر بر آن در فعاليت(؛ ازاین334

و چياذری،   اناد )عماانی  اند و مورد آزمون قارار داده ها و معيارهای متعددی را مطرح کردهفن شاخص

؛ 1955شااهی و همکااران،   ؛ حسان 1959؛ مطيعی لنگرودی و شمساایی  1992؛ حياتی و کرمی، 1952

 ؛Praneetvatakul et al, 2001؛Mahdavi Damqani et al., 2006؛1959آساتانه،  ایروانی و درباان 

Karami & Mansoor Abadi, 2008؛ Herzog & Gotsch, 1998 ؛Alonge & Martin, 

دهاد کاه بارای ارزیاابی پایاداری      می (. بررسی منابع و تحقيقات نشانHua-jia et al., 2007؛ 1995

های مناساب  صورت که باید شاخصبایست به چند اصل مهم و اساسی توجه کرد. بدینکشاورزی می

کند که برای رسايدن باه   دهندة ابعاد مختلف پایداری کشاورزی را شناسایی کرد. مولر بيان میو پوشش

هاای  ای در سيساتم های مورد نظر که به صاورت گساترده  یابی به خواستهپایداری باید بر دستهدف 

(. Muller, 1998: 5اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک )محيطی( گساترش یافتاه اسات، تمرکاز کارد )     

عاد  سازی فرایند توسعه، از طریاق ساه ب  تاتليدیل و همکاران نيز اشاره کردند که پایداری از راه یکپارچه

شود. این امر به حفا ت و مدیریت قابل اجارا بارای تضامين    اقتصادی، اجتماعی و محيطی حاصل می

یاافتن باه پایاداری    پایداری محيطیِ منابع طبيعی، اشتغال بلندمدت و ثباات درآماد، در راساتای دسات    

شاد   اقتصادی و نيز مشارکت قویِ جامعة کشاورزی برای رسيدن به پایداری اجتمااعی منجار خواهاد   

(Tatlidil, 2009: 1092 ،با این توضيحات در این پژوهش برای تحليل وضعيت پایداری کشاورزی .)

شاخص و متغير در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محيطی کشاورزی در قالب طيف ليکرت  51فهرستی از 

یااد( باود   پنج قسمتی ارزیابی شده است. موارد این طيف شامل )خيلی کم، کم، تاحدی، زیاد و خيلی ز

نيز برای مواردی که آن مورد برای پاسخگو وجود نداشت، به آن افازوده شاده اسات.    « هيچ»که گزینة 

 .درنظر گرفته شد 2تا  1از هيچ تا خيلی زیاد، به ترتيب، نمرات  برای موارد
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 تحقيق يها. يافته6

ساال   21دهنادگان  پاساخ  های توصيفی حاکی از آن است که ميانگين سنی      نتایج حاصل از یافته   

هکتاار   9/9هکتار آبای و   2/5هکتار است که  51/9گویان است. متوسط سرانة اراضی کشاورزی پاسخ

 دهد:های توصيفی تحقيق را نشان می( سایر ویژگی5دیمی است. جدول )

 هاي توصيفي تحقيقيافته -2جدول 
 1931، های پژوهشمأخذ: یافته

 ماکزيمم مينيمم رانحراف معيا ميانگين متغيرها

 سن )سال(
 سطح تحصيالت )سال(

 بعد خانوار )نفر(
 سابقة کشاورزی )سال(
 ميزان کل اراضی )هکتار(

 اراضی زیر کشت آبی )هکتار(
 درآمد حاصل از محصول )هزار تومان(
 تعداد قطعات اراضی تحت اختيار )قطعه(

12/21 
91/5 
95/1 
11/99 
51/9 
25/5 
59/999 
33/9 

25/11 
95/1 
59/5 
51/12 
95/5 
92/9 
35/251 
95/2 

51 
1 
5 
1 
1 
1 

121111 
1 

99 
11 
11 
22 

15 
19 

1111111 
52 

 

تحليل قرار گرفتند. بر وهای اوليه وارد تحليل عاملی شدند و مورد تجزیهدر اولين گام پژوهش، شاخص   

بارتلت نياز در  ( و آزمون =55/1KMOها مناسب است )شده، انسجام درونی دادهاساس محاسبات انجام

دهد تحليل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب اسات؛  دار است که نشان میمعنی %1سطح 

هاا و  شود. در ایان راساتا، بارای پاردازش داده    بودن ماتریس همبستگی رد میشدهبنابراین، فرض شناخته

 ای اصلی بهره گرفته شد.هشناسایی عوامل بنيادی متغيرهای پژوهش، از روش تجزیه به مؤلفه

الاف(   رو اسات: باه رو مشاکل  باا دو  معموالً متغيرها، از ایمجموعه از طریق تعيين و سنجش پایداری    

 دليل به .شاخص اهميت )وزن( هر ضریب نبودنب( مشخص و شدهانتخاب هایشاخص بين وابستگی

 تحليال  در روش تارین واقع، متاداول  در که شد استفاده 1اصلی هایمؤلفه روش تجزیة از این دو مشکل،

 در هاا آن تلخايص  و متغيرها از ایدرونی مجموعه وابستگی مشکل رفع آن انجام از هدف و است عاملی

 است. )اصلی )عامل مؤلفة چند

                                                 
1- principal component 
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 شود:می برآورد زیر رابطة اساس بر اصلی متغيرهای خطی ترکيب طریق از که است عامل، متغير جدیدی    

 =  + + … +  
 

 متغيرهاای  ( برای ایجااد Xp... و  X2و  X1متغير ) Pاز  ترکيباتی یافتن روش، این کارگيریبه از هدف

 جای خود در را متفاوتی متغيرهای جدید متغيرهای است. این FJو ... و  F2و  F1غيرهمبستة  و مستقل

 معارف  Pو  عااملی  نمارة  ضرایب مبين Aفرمول باال،  است. در رفته ازبين اریتکر اطالعات دهند ومی

 دهد:ها را نشان میشده، مقادیر ویژه و درصد تبيين آنهای استخراج( عامل9متغيرها است. جدول ) تعداد

 هاها از مجموعة شاخصشده، مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنهاي استخراجعامل -3جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 عوامل

 

 چرخش مجموعه ضرايب ب عواملياستخراج مجموع ضرا مقادير ويژة اوليه

تجمعي  واريانس % مجموع

% 

 تجمعي % واريانس% مجموع تجمعي% واريانس% مجموع

         1 406/4  032/0022  032/22  406/4  032/22  032/22  799/2  883/14  883/14  

2 845/2  522/14  259/36  845/2  225/14  259/36  936/2  680/13  563/28  

3 823/1  116/7  393/45  823/1  116/7  393/45  318/2  570/11  153/40  

4 273/1  465/6  838/51  273/1  465/6  838/51  195/2  654/10  809/50  

5 262/1  312/6  150/58  262/1  312/6  150/58  000/2  343/9  150/58  

 

از واریاانس   %12/25دارناد و جمعااً    1پنج عامل اول مقادیر ویژة بزرگتار از   ،1کيسر مالک به توجه با    

کند. اگرچاه هماة ایان عوامال از مقاادیر ویاژة بزرگتار از واحاد         متغير ذکرشده را تبيين می 51مجموعة 

 ، بيش از سایر عوامل است. پاس از ایان  19/55برخوردارند، ولی اهميت و نقش عامل اول با درصد تبيين 

کاه اساتقالل را در   طاوری استفاده شد که یک روش حرکت وضعی است؛ به 5مرحله، از روش وریماکس

شاده و شناساایی   های استخراجشدن ماهيت عاملکند. سپس، برای روشنهای ریاضی حفظ میميان عامل

                                                 
1-  Kaiser criteria 

2- Varimax 
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ه جادول  گذاری هر کدام از مجموعه متغيرهای اوليه، با ساختار )مدل عاملی( موضوع پژوهش و نحوة بار

 ( توجه شده است:1)

 يافته(ها )ماتريس عوامل دورانشده از شاخصهاي استخراجبارگذاري عامل -4جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 های اوليهشاخص ردیف
 هاعامل

1 5 9 1 2 

 -151/1 131/1 -195/1 929/1 111/1 اجرای تناوب زراعی 1

 -115/1 121/1 -159/1 519/1 191/1 مصرف کودهای ریز مغذی 5

 111/1 551/1 -199/1 959/1 -119/1 استفاده از کود حيوانی و  سبز برای تقویت خاک 9

 111/1 231/1 -531/1 999/1 -191/1 ميزان زمين در اختيار برای کشاورزی 1

 199/1 915/1 125/1 132/1 299/1 ونقلميزان سهولت حمل 2

)آموزشی، وضعيت امکانات و خدمات روستا  9
 (...بهداشتی

919/1 112/1 199/1- 119/1 199/1- 

 -195/1 915/1 -191/1 195/1 593/1 ميزان کفایت منابع آبی 9

ميزان دسترسی به نهاده های کشاورزی )بذر، کود  5
 و...(

992/1 125/1 191/1- 121/1- 119/1 

 519/1 953/1 -115/1 135/1 913/1 ميزان حاصلخيزی خاک 3

 119/1 993/1 115/1 -191/1 111/1 گياهی بقایای از ادهاستف 11

 125/1 511/1 -199/1 -191/1 921/1 ميزان دسترسی به بيمة محصوالت 11

 -159/1 233/1 129/1 515/1 159/1 شده زراعی به کل اراضیهای تسطيحنسبت زمين 15

 -151/1 115/1 595/1 121/1 939/1 ميزان دسترسی به تسهيالت و اعتبارات 19

 532/1 199/1 539/1 191/1 251/1 های توليد و فروشدسترسی به تعاونی 11

 -/195 -199/1 959/1 -112/1 -152/1 های آموزشی و ترویجیميزان مشارکت در کالس 12

 115/1 -111/1 935/1 -111/1 -111/1 های اجتماعی روستامشارکت در فعاليت 19

 159/1 -155/1 951/1 -113/1 -115/1 رضایت از شغل کشاورزی 19

 931/1 -129/1 919/1 539/1 111/1 اميد به آیندة شغلی 15

 921/1 -192/1 595/1 913/1 151/1 رضایت از درآمد 13

 912/1 112/1 119/1 -995/1 -139/1 گذاری در امور کشاورزیتمایل به سرمایه 51
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لی اسات کاه نتاایج باا اساتفاده از روش      هاای اصا  ( موسوم به ماتریس تجزیه باه مؤلفاه  1جدول )    

هاای  شده در عاملدست آمده است. این جدول حاوی ضرایب متغيرهای معرفیچرخش وریماکس به

-دهاد. باه  هاا نشاان مای   گيری عاملاستخراجی است که اهميت و نقش هریک از متغيرها را در شکل

هاای  کاه از روش تجزیاه باه مؤلفاه     ها از متغيرها استدیگر، این جدول نشانگر بارگيری عاملعبارت

( 2هاا، در جادول )  اند. با توجه به ميزان همبستگی هریک از متغيرهاا و ماهيات آن  دست آمدهاصلی به

 بقایاای  از دهاد کاه جاز متغيار اساتفاده     ها بررسی شده است. نتایج این جدول نشان میساختار عامل

 اند.متغير در تبيين عوامل دخالت داشته 13کمتر بوده است، سایر  %21گياهی که بار عاملی آن از 

 کشاورزي نظام هاي پايداريعامل -5جدول 
         1931های پژوهش، مأخذ: یافته  

 بار عاملي شاخص عامل نام

 
 

 -حمایت های خدماتی
 زیربنایی

 های کشاورزی )بذر، کود و غيره(ميزان دسترسی به نهاده
 تميزان دسترسی به تسهيالت و اعتبارا
 ميزان دسترسی به بيمة محصوالت

 وضعيت امکانات و خدمات روستا )آموزشی، بهداشتی...(
 های توليد و فروشدسترسی به تعاونی

 ونقلميزان سهولت حمل

992/1 
939/1 
921/1 
919/1 
251/1 
299/1 

 
 عمليات زراعی پایدارمحور

 مصرف کودهای ریز مغذی
 اجرای تناوب زراعی

 ی و سبز برای تقویت خاکاستفاده از کود حيوان

519/1 
929/1 
959/1 

 
 مشارکتی -اجتماعی

 های آموزشی و ترویجیميزان مشارکت در کالس
 های اجتماعی روستامشارکت در فعاليت

 رضایت از شغل کشاورزی
 اميد به آیندة شغلی

959/1 
935/1 
951/1 
919/1 

 
 اکولوژیک

 ميزان کفایت منابع آبی
 ميزان حاصلخيزی خاک

 شدة زراعی به کل اراضیهای تسطيحزمين نسبت
 ميزان زمين در اختيار برای کشاورزی

915/1 
953/1 
233/1 
231/1 

 رضایت از درآمد اقتصادی
 گذاری در امور کشاورزیتمایل به سرمایه

921/1 
912/1 
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شده، استخراج و شناساایی عوامال   های معرفیدر دومين مرحلة پژوهش برای کاهش حجم شاخص   

ده شاد. ایان   ای اساتفا سازی اطالعاات، از روش تحليال خوشاه   ها و آمادهگذاری آنيبی مهم و نامترک

دهد که بر مبنای همگنی موجود در بين موارد یاا موضاوعات ماورد مطالعاه،     میروش به محقق امکان 

( 9ل )(. جادو 953: 1953بندی و سپس، تفسير و تبيين کناد )کالنتاری   ای مناسب طبقهها را به شيوهآن

 دهد:  وضعيت پایداری نظام کشاورزی را در منطقه نشان می
 

 وضعيت پايداري نظام کشاورزي -6جدول 
 1931های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد تجمعي درصد فراواني پايداري

 19 19 95 بسيار ناپایدار

 2/21 2/92 91 ناپایدار

 2/99 59 25 تاحدی پایدار

 31 2/19 99 پایدار

 111 9 15 ایدارکامالً پ

 گيرينتيجه بحث و -9

هاای  دهاد کاه عامال حمایات    کنندة پایداری نظام کشاورزی نشان میبررسی وضعيت عوامل تبيين    

دهاد کاه   داشته است. ایان مسائله نشاان مای     %55زیربنایی بيشترین نقش را با تبيين حدود  -خدماتی

-ایی و توساعة روساتایی دارد و ناوعی درهام    پایداری نظام کشاورزی ارتباط زیادی با تحوالت زیربنا 

( در 1955های عربياون و همکااران )  آمده، مشابه یافتهدستهای بهتنيدگی بين این دو وجود دارد. یافته

تار از  استان فارس است؛ بنابراین، توجه و تأکيد بر توسعة خدمات و امکانات روستا، حمایات گساترده  

تواناد نقاش   رای بهبود کيفيت زندگی در مناطق روساتایی، مای  هایی بجامعة روستایی و اتخاذ سياست

 مهمی در توسعة پایدار کشاورزی ایفا کند.

از واریاانس پایاداری نظاام     %11عامل عمليات زراعی پایدارمحور عامل مهم دیگر است که حادود      

-دهاد کاه باه   ان مای ( نياز نشا  1959آستانه )های ایروانی و دربانکند. نتایج یافتهکشاورزی را تبيين می
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کارگيری تناوب زراعی مناسب، محافظت از منابع آبی و کاربرد کودهاای حياوانی و سابز در پایاداری     

های آموزشای و ترویجای در ابعااد    داری دارند؛ بنابراین، گسترش و تقویت برنامهکشاورزی تأثير معنی

هاای  کاارگيری روش زان در مورد بهدادن به کشاورهای ارتباطی و آگاهیکمی و کيفی، استفاده از کانال

 زراعی پایدارمحور ضروری است.

 %3مشارکتی است. ایان عامال حادود     -دیگر عامل مؤثر در پایداری نظام کشاورزی، عامل اجتماعی   

هاای عماانی و   های ذکرشده مشابه نتایج پاژوهش کند. یافتهاز واریانس متغيرهای تحقيق را تعریف می

( در استان زنجان اسات. ایان مسائله    1959ن خوزستان و مطيعی و شمسایی )( در استا1952چيذری )

های تعاونی و مشارکتی در بين کشااورزان و جلاب مشاارکت    دهد که گسترش بيشتر فعاليتنشان می

 تواند گامی مفيد در راستای پایداری نظام کشاورزی منطقه باشد.ها، میواقعی آن

از واریاانس متغيرهاای تحقياق را     %9ل مهم و اساسی اسات کاه   عامل اکولوژیک یکی دیگر از عوام   

هاای  کند. شرایط اراضی و ميزان آب از مسائل مهم در پایداری نظام کشااورزی هساتند. یافتاه   تبيين می

( نيز حاکی از آن است که عامل اکولوژیک نقاش ماؤثری در پایاداری نظاام     1953تقدیسی و بسحاق )

 و کشااورزی  مکانيزاسايون  بهباود  با هادف  کشاورزی اراضی سازیرچهکشاورزی دارد؛ بنابراین، یکپا

 ای حيااتی(، سرمایه عنوان )به  آب منابع مدیریت به ویژه و کشاورزی و روستایی منابع مدیریت بهبود

 توجاه  ماورد  تواندمی کشاورزی نظام از ناپایداری جلوگيری راستای در که است راهکارهایی جمله از

 گيرد. قرار

 %9کننده پایداری نظام کشاورزی است که همانند عامال اکولوژیاک، حادود    ل اقتصادی نيز تبيينعام   

( 1995حيااتی و کرمای )  ( و 1331دهد. سالتيل و همکاران )از واریانس متغيرهای تحقيق را توضيح می

 د.  طور کلی عامل اقتصادی تأثير مهمی در پایداری نظام کشاورزی دارمعتقدند که سودآوری و به

دهد که در پایداری نظام کشاورزی فقط توجه باه یاک یاا دو عامال     های این پژوهش نشان مییافته   

تواند کافی باشد؛ بلکاه در پایاداری   همچون عامل اکولوژیک یا اجرای عمليات زراعی پایدارمحور نمی

اورزان از نظار  ای از عوامل تأثيرگذارند. در نهایت، برای بررسی وضاعيت کشا  نظام کشاورزی مجموعه

های حاصل از تحليل عااملی باا اساتفاده از    ميزان برخورداری و پایداری نظام کشاورزی در منطقه، یافته

آمده با توجاه باه امتيازشاان    دستهای بهبندی شد و خوشهای، در پنج دستة همگن طبقهتحليل خوشه
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از  %19دهاد کاه   شاان مای  گرفتاه ن ای صاورت هاای حاصال از تحليال خوشاه    گذاری شدند. یافتهنام

در  %2/19در گاروه تاحادی پایادار،     %59در گروه ناپایادار،   %2/92کشاورزان در گروه بسيار ناپایدار، 

بایست در راساتای پایادارکردن نظاام    اند؛ بنابراین، میدر گروه کامالً پایدار قرار گرفته %9گروه پایدار و 

 ود.کشاورزی منطقه به عوامل ذکرشده توجه بيشتری ش
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