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  چکيده
  

 توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان ين عوامل موثر بر اجراي تناوب زراعييهدف اين تحقيق تع

كشاورزان كليه شامل جامعه آماري  همبستگي بوده، ‐ اين تحقيق از نوع توصيفي. گرگان بوده است

اند كه تعداد آنها بر مبناي  گان در استان گلستان بوده بخش حومه شهرستان گري روستا١٤ساکن در 

 با يا  طبقهروش نمونه گيري تصادفي با نفر ٣٥٠ نفر بوده است كه از اين تعداد ٤٠٠٠اطالعات موجود 

آوري شده   با استفاده از پرسشنامه جمعها داده .اند انتخاب شدههاي تحقيق  به عنوان نمونه انتساب متناسب

با نظرخواهي از پرسشنامه  اعتبار محتوايي . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استSPSSر افزا و با نرم

 گرگان و يعي و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورزيج و آموزش کشاورزي گروه ترويات علمي هياعضا

مقدار ضريب آلفاي كرونباخ در و انجام شده  استان گلستان يزراعت سازمان جهاد کشاورزكارشناسان 

ي با اطمينان دار معنيج تحليل همبستگي نشان داد رابطه ي نتا.است بوده ٨٨/٠پايايي ابزار تحقيق  مورد

ر کشت و اجراي ي زي درصد بين متغيرهاي سن، تجربه، سطح تحصيالت كشاورزان و مساحت اراض٩٩

 در ن شرکتي درصد ب٩٥نان يي با اطمدار معنين رابطه يهمچن. تناوب زراعي وجود داشته است

 و اجراي تناوب ي کشاورزيها يت در تعاونيافت وام و مدت عضوي، تعداد دريجي ترويها کالس

نتايج مدل رگرسيون لجستيك نشان داد متغيرهاي فاصله مزرعه تا بازار فروش . زراعي وجود داشته است

اضي محصوالت، تجربه كار كشاورزي، تعداد محصوالت زراعي، عضويت در شوراي اسالمي، وسعت ار

 ترويجي، تعداد محصوالت تحت پوشش بيمه و فاصله محل ‐ هاي آموزشي آبي، شركت در كالس

سكونت تا مركز خدمات به عنوان مهمترين عوامل متمايزكننده دو گروه مجري و غير مجري عمليات 

 يبرگزار.  درصد از كل پاسخگويان را به درستي تفكيك كنند٤/٩٥اند  تناوبي در مجموع توانسته

هاي بيمه محصوالت كشاورزي با هدف استمرار كاربرد عمليات   و استمرار برنامهي آموزشيها رهدو

  . ن مطالعه استي ايشنهادهايتناوب زراعي از جمله پ

  
    خاک، شهرستان گرگان،يزيدار، حاصلخي پاي، کشاورزيتناوب زراع: يدي کليهاواژه

  .استان گلستان                                 

  

  مقدمه
 به عنوان ي تناوب زراعياي گذشته مزايها  دههيدر ط

دار مورد ي پاي کشاورزيها  در نظاميات ضروري از عمليکي

ن حال ي با ا)Crookston, 1984(غفلت واقع شده است 
 در يات ضروري عملي هنوز به عنوان نوعيتناوب زراع

 & Marenco)روديدار به شمار مي پاي کشاورزيها نظام
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Santos, 1999; Mitchell et al., 1991) .دار در ينظام پا
 است يتيري راهبرد مديقت حاصل نوعي در حقيکشاورز

 يها تهيوار ح ارقام ويکه بتواند کشاورز را در انتخاب صح
 ياهان براي قرار دادن مناسب گيدر توال و مورد کشت
 دي نماياري ي مصرفيها ه مربوط به نهاديها نهيکاهش هز

)Kouchaki & Khalghani, 1998( .ي تناوب زراعي ها نظام
از طريق بازيافت عناصر غذايي داخل مزرعه، وابستگي 

دهند  هاي خارجي كاهش مي كشاورزي را به نهاده
)Gebremedhin & Schwab, 1998( . تناوب زراعي به

عنوان سازوكاري براي مديريت خاك در كشاورزي پايدار 
ا چند گياه زراعي در يک عبارت است از کشت متوالي دو ي

مزرعه، به طوري که يکي بعد از ديگري کاشته شود 
)Khajehpour, 1995(و يني جانشين به معناي همچن 

ته و ياهان مختلف از نظر جنس، گونه، واري گيکشت متوال
گسترش تناوب به واسطه درک اين . )Peel, 1998(است ... 

با واقعيت بوده است که کشت يک محصول در تناوب 
محصوالت ديگر، عملکرد بيشتري در مقايسه با کشت 

 ,Iravani & Darban astaneh)کند ممتد آن، توليد مي

تناوب، امکان انجام عمليات زراعي متنوعي را در . (2004
از مزاياي ديگر تناوب . زمان هاي مختلف فراهم مي نمايد

 چون کنترل فرسايش خاک، يتوان به مواردزراعي مي
ي متوازن کاري در سراسر سال، برنامهتضمين يک 

پذيري حفاظت رطوبت از يک فصل به فصل ديگر و انعطاف
 & Kouchaki)کافي در برابر تغيير شرايط بازار اشاره کرد 

Soltani, 1998) .يها يژگيشه، بهبود ويت ريبهبود فعال 
 ,.Copeland et al)ک خاک يولوژي و بييايمي، شيکيزيف

1993; Zylstra, 2003)، يماريکاهش ب(Walker & 

Buchman, 1982; Norton et al., 1995)، کاهش خسارت 
ت ي، کاهش جمع)Cook & Haglund, 1991(نماتد 
 ,Walters, 1980; Walker & Buchman) هرز يها علف

1982; Derksen et al., 1993; Blackshaw et al., 1994) ،
ک يانش مواد ارگيتروژن، افزاين نيمأش، تيکاهش فرسا
 از جمله )Santos et al., 1993(ره رطوبت يخاک، ذخ

   .است يزراع گر تناوبياثرات مثبت د
عبارتند  تناوب در سطح مزرعه يبر اجراعوامل موثر    

کنترل ، ني از زميزان بهره وريم، يارياقتصاد آب آب از
،  آفات و امراض، هرزيها  کنترل علف،ش خاکيفرسا
 و يعوامل اقتصاد، آالت ينماش و ي انسانيرويع نيتوز

 ،ت و تقاضايجمع، فروش، متينوسان ق نظير ياجتماع

ر يسابا  وجود کارگر و رقابت ،امکانات حمل و نقل
 و يياي و عوامل جغرافتجربه و عادت زارع، محصوالت

ن حال استفاده از يدر ع. )Khajehpour, 1995( يمياقل
و ) Crookston, 1984(ها  کش  و علفييايمي شيکودها

 يون کشاورزيزاسي اصالح شده و مکانيها تهياستفاده از وار
)Power & Follett, 1987(يل عمده کاهش اجراي از دال 

 ياي از مزايکي. تناوب در سطح مزارع ذکر شده است
 که ين است که هنگامي زارع اياهان مختلف برايکشت گ
ع ي زارع در طول سال توزيت وجود دارد بار کاريتنوع فعال

ر ي از مزرعه زيعي که سطح وسيد اما در صورتشو مي
اد يک محصول رود فشار کار در زمان برداشت زيکشت 

 چون اعمال يليبه دال. )Poechman, 1992(خواهد بود 
 ي کار و اجرايدگيچي زارع، پي از سويتيري مديمهارت ها
 ي ممکن است مطلوب برخي، تناوب زراعي اضافيطرح ها

د از ي باين تناوب زراعيبنابر ا. )Peel, 1998(زارعان نباشد 
 ,Zylstra) انعطاف هنگام انتخاب برخوردار باشد يژگيو

 يک الگوي ي را که در طراحي از عوامليا مجموعه. (2003
رد شامل ي مدنظر قرار گيستي باياهان زراعي گيتناوب

، يمي، عوامل اقليستيعوامل مربوط به خاک، عوامل ز
 ,Ainehband)دباش مي يسان و عوامل انيکيزيعوامل ف

 از محققان در مطالعه خود نتيجه مي گيرند يبرخ. (2005
سن، اندازه خانوار، ( اجتماعي كشاورزان ‐ پيشينه اقتصادي

تعداد دام تحت مالكيت، درك فرسايش در مزرعه و 
و ) شيب و عمليات آيش( شرايط مربوط به مزرعه ،) نگرش

 آموزشي و ترويجي، هاي شركت در كارگاه(عوامل سازماني 
اثر ) مشاركت در پروژه ها، اعتبارات و تسهيالت آموزشي

  ي بر پذيرش تناوب زراعي دارددار معنيمثبت و 
(He et al., 2008) ياند كشاورزان دارا  نشان دادهيو برخ 

مزارع با شيب بيشتر، نگرش مثبت تر نسبت به تناوب 
ر،  درآمد خالص كمتيزراعي داشته و کشاورزان دارا

كنند  تري را در مزارع خود كشت مي محصوالت متنوع
)Cutforth et al., 2001.( ي نوآوري چون هزينه ها ويژگي

كاربرد، مزيت نسبي، مناسبت فني، سادگي كاربرد، 
ي پذيرندگان چون نظام مالكيت زمين، ها ويژگي
ي فرهنگي چون اعتقادات و هنجارها و ها ويژگي
توان ايجاد ارتباط و اعتبار، ي مامور تغيير چون ها ويژگي

ي بر پذيرش عمليات نوين زراعي چون دار معنيز تاثير ين
استفاده از كودهاي شيميايي، استفاده از بقاياي محصول، 
كشت ارقام اصالح شده سبزيجات و كشت توام بقوالت در 
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 عالوه بر .(Rousan, 2007)نظام تناوب زراعي داشته است 
ه نشان داد كشاورزان مالك يرکک مطالعه در تيج ين نتايا

اراضي با شوري كم و متوسط و برخوردار از مشوق هاي 
دولتي، بيشتر تمايل به پذيرش عمليات تناوب زراعي 

برخي از محققان به تاثير  .(Binici et al., 2007)اند  داشته
 در ي و سازمانيي فردي، اقتصادها ويژگيمثبت برخي 

اند كه  ظتي اشاره كردهپذيرش و به كارگيري عمليات حفا
پذيرش عمليات حفاظتي با تجربه   به رابطه مثبتتوان مي

 ، سطح تحصيالت)Chatakul, 1990( كار كشاورزي
(Warriner & Moul, 1989; Semgalawe, 1998;.  

Chatakul, 1990) تعداد اعضاي خانوار ،)Barasa, 2001(،  
 ، اندازه مزرعه)Chatakul, 1990(مالكيت زمين 

)(Warriner & Moul, 1989; Semgalawe, 1998; 

Cramb, 1999) نقش مروج، اعطاي وام، بازار فروش ،
ها، كمك فني، بيمه ها، ارايه نهادهمحصول، مشوق

 ,Karami)هاصول، خريد تضميني محصول و يارانهمح

1995; Warriner & Moul,  1989; Napier, 1991;.  
Sanders et al., 1999)اشاره كرد  .  

ن عوامل موثر بر اجراي ييدف كلي اين تحقيق تعه
 توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان يتناوب زراع

  :گرگان و اهداف اختصاصي شامل
شناخت مالحظات مورد توجه كشاورزان در انتخاب . ۱

  برنامه تناوب زراعي، 
ي فردي و اقتصادي ها ويژگيتعيين رابطه بين . ۲

  ،كشاورزان و اجراي تناوب زراعي
شناسايي عوامل متمايزكننده دو گروه كشاورزان مجري . ۳

 .عمليات تناوبي و غير مجري عمليات تناوبي بوده است
  

 ها روشمواد و 
 بخش حومه يق روستاهاين تحقي اييايمنطقه جغراف

با توجه به . شهرستان گرگان در استان گلستان بوده است
ن ي اين، آب و هواي و ارتفاع زمييايت جغرافيموقع

 ،در قلل مرتفع آب و هوا معتدل. شهرستان متنوع است
 ،ي مرکزيهاها و قسمتهي و در کوهپاي کوهستان وسرد

 ساالنه ي متوسط بارندگ.استو مرطوب آب و هوا معتدل 
 محصوالت مورد کشت ترين مهم متر ويلي م۴۰۰ تا ۳۵۰
 يفي و صيبرنج و سبز پنبه، گندم، جو، سويا، شامل
 کشت ياست الگوي سي اجرايط کنونيدر شرا. دباش مي

ان بخش ريز برنامه يها دغدغه ترين مهم از يکيمحصوالت 

گاه تناوب يت جاياهمبا توجه به .  استان استيکشاورز
ن است که زارع بر ي ايدينه، سوال کلين زمي در ايزراع
 مورد نظر ي کدام مالحظات نوع برنامه تناوب زراعيمبنا

 که بتوان ي است در صورتيهيبد. دي نمايخود را انتخاب م
 توان مي نمود ييرگذار بر انتخاب زارع را شناسايعوامل تاث
 در ي محصوالت زراع کشتياست الگوي بهتر سيبه اجرا

  . منطقه کمک نمود
 .استبوده ) غيرآزمايشي(اين تحقيق از نوع توصيفي 

كشاورزان ساكن در كليه شامل جامعه آماري تحقيق 
چهارده روستاي بخش حومه شهرستان گرگان در استان 
گلستان بوده اند كه تعداد آنها بر مبناي اطالعات موجود 

 نفر در نظر ۳۵۰  نفر بوده است که حجم نمونه۴۰۰۰
 که با )Krejcie & Morgan, 1970( گرفته شده است

 با انتساب يا  طبقهي تصادفيريگ وه نمونهياستفاده از ش
ن منظور هر روستا به عنوان ي ايبرا. متناسب انتخاب شدند

ن که تعداد يک طبقه در نظر گرفته شد و با توجه به اي
ا به طور  بود در هر روستيکشاورزان در روستاها مساو

 زارع به طور تصادفي انتخاب و با آنان مصاحبه ۲۵ يمساو
اعتبار محتوايي بوده كه  ابزار اين تحقيق پرسشنامه .شد

زراعت و با نظرخواهي از متخصصان و كارشناسان آن 
عمل ه سپس اصالحات الزم بترويج كشاورزي بررسي و 

پايايي  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ در مورد .آمده است
تجزيه وتحليل اطالعات با  .است بوده ۸۸/۰بزار تحقيق ا

هاي آماري  آزمون و انجام SPSS آماري افزار نرم استفاده از
 با توجه به اهداف، فرضيات ها دادهمورداستفاده در تحليل 

 آمار توصيفي و شاملتحقيق و سطوح سنجش متغيرها 
متغيرهاي . بوده استاستنباطي همچون همبستگي 

شامل سن، سطح تحصيالت، سطح زير  تحقيق مستقل اين
كشت تناوب، تعداد قطعات زمين، تجربه كار كشاورزي، 
وسعت اراضي ديم، وسعت اراضي آبي، مساحت اراضي 

اي، سطح زير كشت  ملكي، مساحت اراضي اجاره
محصوالت، شركت در كالس هاي آموزشي، تعداد مالقات 

ش بيمه، با مهندس ناظر مزرعه، تعداد محصول تحت پوش
سطح زير پوشش بيمه محصول، تعداد وام دريافتي، تعداد 
نيروي كار خانوار، تعداد مراجعه به مركز خدمات و ترويج 
كشاورزي، فاصله محل سكونت تا مركز خدمات و ترويج 
كشاورزي، تعداد دام تحت مالكيت، مدت عضويت در 

هاي كشاورزي، مدت عضويت در هيات امناي  تعاوني
عضويت در شوراي اسالمي روستا، فاصله مسجد، مدت 
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تحقيق متغير وابسته مزرعه تا بازار فروش محصول و 
 از مالحظات مورد توجه زارع در انتخاب برنامه يمجموعه ا
 ينه کشت، تقاضا براي چون کسب سود، هزيتناوب زراع

ج بودن کشت محصول، عادت به يمحصول در بازار، را
، يت آب زراعي، کميراعت آب زيفي خاص، کيبرنامه تناوب

، امکان کنترل ييط آب و هواي محصول با شرايسازگار
 يليخ(کرت يف ليبوده است که در قالب ط... آفات و 

مورد ) ۱= کميلي و خ۲=، کم۳=، متوسط۴=ادي، ز۵=اديز
  .پرسش قرار گرفته است

  
  نتايج و بحث

  ي افراد مورد بررسيها ويژگي

ورزان نشان داد ي كشاها ويژگيج حاصل در مورد ينتا
 ۴۱ ي درصد آنان در مقطع سن۷/۳۴همگي آنان مرد بوده، 

 سطح ي درصد آنان دارا۸/۲۴.  سال قرار دارند۵۰تا 
 درصد آنان ۲/۲۸الت ديپلم و تجربه كار كشاورزي يتحص
سطح زير كشت محصوالت و .  سال است۳۰ تا ۲۱بين 

.  هكتار است۵ تا ۱ درصد آنان بين ۴۷سطح تحت تناوب 
و وسعت اراضي )  درصد۴/۵۰(عت اراضي آبي اكثر آنان وس

 ۷/۴۶. دباش مي  هكتار۵ تا ۱ درصد آنان بين ۶/۲۷ديم 
 هكتار زمين كشاورزي و اكثر آنان ۵ تا ۱درصد آنان مالك 

.  قطعه زمين زراعي هستند۵ تا ۱داراي )  درصد۷/۹۳(
 ۱بين )  درصد۴/۶۶(تعداد نيروي كار خانوادگي اكثر آنان 

در طول يك سال بين )  درصد۹/۸۰( نفر و اكثر آنان ۵تا 
از نظر .  بار در كالس هاي ترويجي شركت نموده اند۵ تا ۱

 ۵ تا ۱ درصد آنان بين ۹/۳۵سطح پوشش بيمه محصول، 
 ۳/۸۲(اكثر آنان. اندهكتار از محصول خود را بيمه نموده

 بار به مركز خدمات و ۵ تا ۱در طول يك ماه بين ) درصد
 كشاورزي مراجعه كرده، عالوه بر اين اكثر آنان ترويج

 بار در ماه با مهندس ناظر مزرعه ۵ تا ۱بين )  درصد۰/۸۶(
 ۴/۵۲(فاصله محل سكونت اكثر آنان . اندمالقات داشته

 ۵ تا ۱تا مركز خدمات و ترويج كشاورزي بين ) درصد
 درصد آنان تا بازار فروش ۷/۳۹كيلومتر و فاصله مزرعه 

  .  كيلومتر است۵ تا ۱ محصول بين
مالحظات مورد توجه كشاورزان در انتخاب برنامه تناوب 

  زراعي

 مالحظات مورد توجه كشاورزان يبند تيبه منظور اولو
رات استفاده ييب تغيدر انتخاب برنامه تناوب زراعي، از ضر

ن مالحظات يتربا توجه به مقادير بدست آمده، عمده. شد

 در انتخاب برنامه تناوب ي بررسمورد توجه اکثر افراد مورد
ب شامل عملكرد هريك از محصوالت، يزراعي خود به ترت

رايج بودن كشت محصول در سطح منطقه و ميزان آب 
عملکرد محصول به عنوان . مورد نياز محصوالت بوده است

ت اول مورد توجه کشاورزان در انتخاب برنامه تناوب ياولو
است که از آن به  يزراعي، در زمره مالحظات اقتصاد

 تناوب در سطح مزرعه يبر اجراعوامل موثر  از يکيعنوان 
رايج بودن . )Khajehpour, 1995(نام برده شده است 

ت دوم مورد يكشت محصول در سطح منطقه به عنوان اولو
 توان ميتوجه کشاورزان در انتخاب برنامه تناوب زراعي را 

 ي ويرويران و پر هم قطاي توجه زارع به رفتار سايبه معنا
ر ي حاکم بر نظام کشت در محل سکونت تعبياز هنجارها

 موثر بر ي از مالحظات فرهنگيکيکرد که از آن به عنوان 
  انتخاب برنامه تناوب زراعي توسط زارع نام برده شده است

(Rousan, 2007) .ت ميزان آب مورد نياز يدر نها
ت سوم ي، اولوي از مالحظات زراعيکيمحصوالت به عنوان 

مورد توجه کشاورزان در انتخاب برنامه تناوب بوده است 
 و ي منطقه به نزوالت جويکه با توجه به اتکا کشاورز

الزم به ذکر است . ستيم دور از انتظار ني ديکشاورز
مالحظات كم اهميت نزد كشاورزان در انتخاب برنامه 
تناوب زراعي شامل سازگاري محصوالت با سيستم آبياري 

ستفاده در مزرعه، دسترسي به نيروي كار خانوادگي، مورد ا
ها و بيمه  توليد كاه و كلش و علوفه براي تغذيه دام

  . محصول بوده است
  همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته 

با توجه به سطح سنجش متغيرهاي مستقل و وابسته 
هاي آماري مربوط، نتايج حاصل  تحقيق و استفاده از آزمون

غيرهاي مستقل و وابسته تحقيق نشان داد از همبستگي مت
 درصد ۹۹بين سن زارع و اجراي تناوب زراعي با اطمينان 

اگرچه سن از جمله . ي وجود داشته استدار معنيرابطه 
كننده در مورد عمليات انتخابي  بيني متغيرهاي پيش

  .كشاورزي پايدار است
و براي توضيح رفتار حفاظتي مورد استفاده قرار مي 

با اين حال برخي مطالعات بيانگر اين است كه گيرد 
كشاورزان مسن تر بيشتر پذيرنده عمليات حفاظتي هستند 
در حالي كه مطالعات ديگر حاكي از پذيرش بيشتر 
 عمليات حفاظتي توسط كشاورزان جوان است

(Mahboobi, 2004) . اين يافته با يافتهHe et al. (2008) 
   .مطابقت دارد
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   پاسخگويان در مورد مالحظات مورد توجه در انتخاب برنامه تناوب زراعي  نظرات‐۱جدول 

  مالحظات  رديف
  ميانگين
  *رتبه اي

  انحراف
  معيار

  ضريب
  تغييرات

  اولويت

  ۱  ۱۵/۰  ۶۶/۰  ۲۱/۴  عملكرد هريك از محصوالت  ۱
  ۲  ۱۹/۰  ۷۸/۰  ۰۹/۴  رايج بودن كشت محصول در سطح منطقه  ۲
  ۳  ۲۰/۰  ۸۴/۰  ۱۷/۴  ميزان آب مورد نياز محصوالت   ۳
  ۴  ۲۱/۰  ۸۸/۰  ۲۰/۴  وضعيت مالي و هزينه مورد نياز براي كشت محصول  ۴
  ۵  ۲۲/۰  ۹۴/۰  ۲۷/۴  كسب سود بيشتر   ۵
  ۵  ۲۲/۰  ۸۵/۰  ۸۳/۳  سازگاري محصول با شرايط آب و هوايي محل  ۶
  ۵  ۲۲/۰  ۸۵/۰  ۹۴/۳  برخورداري از دانش، تجربه و مهارت الزم در مورد كشت  ۷
  ۵  ۲۲/۰  ۸۴/۰  ۸۶/۳   و ابزار مورد نيازآالت ماشين دسترسي به  ۸
  ۵  ۲۲/۰  ۸۷/۰  ۰۰/۴  رعايت توصيه كارشناسان  ۹
  ۶  ۲۳/۰  ۸۵/۰  ۷۳/۳  عادت به برنامه تناوب مورد استفاده از گذشته  ۱۰
  ۷  ۲۴/۰  ۹۹/۰  ۰۷/۴  ...)بذر، سموم و(دسترسي به نهاده ها   ۱۱
  ۷  ۲۴/۰  ۹۲/۰  ۸۵/۳  صول به بازارامكانات مورد نياز براي حمل و نقل و عرضه مح  ۱۲
  ۸  ۲۵/۰  ۰۳/۱  ۰۷/۴  تقاضا براي خريد محصوالت در بازار مصرف  ۱۳
  ۸  ۲۵/۰  ۰۳/۱  ۱۳/۴  قيمت فروش محصوالت  ۱۴
  ۹  ۲۶/۰  ۸۵/۰  ۳۱/۳  امكان كنترل آفات و امراض  ۱۵
  ۹  ۲۶/۰  ۰۳/۱  ۹۶/۳  ثبات قيمت و نوسان اندك قيمت محصول  ۱۶
  ۹  ۲۶/۰  ۹۷/۰  ۷۵/۳   ترويجيارايه آموزش و توصيه هاي  ۱۷
  ۹  ۲۶/۰  ۹۱/۰  ۵۱/۳  فراهم بودن نيروي كارگر محلي  ۱۸
  ۹  ۲۶/۰  ۰۶/۱  ۰۲/۴  خريد تضميني محصول  ۱۹
  ۱۰  ۲۷/۰  ۸۷/۰  ۲۸/۳  ي هرز مزرعهها علفامكان كنترل   ۲۰
  ۱۰  ۲۷/۰  ۹۰/۰  ۳۲/۳  ....)تعداد چين، نحوه برداشت و( مديريت عمليات برداشت  ۲۱
  ۱۱  ۲۹/۰  ۰۲/۱  ۴۹/۳  ....)آماده سازي زمين، شخم و(  كاشت محصولعمليات قبل از  ۲۲
  ۱۱  ۲۹/۰  ۹۶/۰  ۳۴/۳  )وجين، كوددهي و سمپاشي( مديريت عمليات داشت و نگهداري  ۲۳
  ۱۲  ۳۰/۰  ۱۷/۱  ۸۶/۳  ارايه نهاده ها  ۲۴
  ۱۲  ۳۰/۰  ۱۴/۱  ۸۱/۳  تسهيالت و امكانات مورد نياز براي فرآوري محصول  ۲۵
  ۱۲  ۳۰/۰  ۹۶/۰  ۲۵/۳  ي مناسب ديگر تناوب محصوالت در محلها برنامه عدم آشنايي با  ۲۶
  ۱۲  ۳۰/۰  ۹۶/۰  ۲۱/۳  سازگاري محصوالت با خاك مزرعه و عدم تخريب خاك  ۲۷
  ۱۲  ۳۰/۰  ۹۷/۰  ۲۷/۳  )مثل بقوالت( تاثير محصول در افزايش حاصلخيزي خاك  ۲۸
  ۱۲  ۳۰/۰  ۹۷/۰  ۲۶/۳  سطح زير كشت محصول انتخابي  ۲۹
  ۱۳  ۳۱/۰  ۹۸/۰  ۲۰/۳  )توليد( بقاياي گياهي جهت حاصلخيزي خاك مزرعهتوليد  ۳۰
  ۱۴  ۳۳/۰  ۲۳/۱  ۶۷/۳  ...)شوري و(كيفيت آب مورد نياز محصوالت  ۳۱
  ۱۵  ۳۴/۰  ۲۳/۱  ۶۰/۳  تامين نيازهاي تغذيه اي خانوار  ۳۲
  ۱۵  ۳۴/۰  ۰۰/۱  ۹۸/۲  امكان ذخيره و نگهداري محصول  ۳۳
  ۱۵  ۳۴/۰  ۹۸/۰  ۹۲/۲  ..)وعمق ريشه ( خصوصيات ريشه گياه  ۳۴
  ۱۵  ۳۴/۰  ۱۰/۱  ۲۵/۳  )امكان استقرار گياهان چند ساله در مزرعه( مدت زمان حضور گياه در خاك  ۳۵
  ۱۶  ۳۹/۰  ۲۹/۱  ۳۱/۳  اعطاي وام  ۳۶
  ۱۷  ۴۰/۰  ۰۸/۱  ۷۳/۲  سازگاري محصوالت با سيستم آبياري مورد استفاده در مزرعه  ۳۷
  ۱۸  ۴۲/۰  ۱۱/۱  ۶۴/۲  يه دام هاتوليد كاه و كلش و علوفه براي تغذ  ۳۸
  ۱۸  ۴۲/۰  ۱۹/۱  ۷۷/۲  دسترسي به نيروي كار خانوادگي  ۳۹
  ۱۹  ۴۷/۰  ۳۶/۱  ۸۵/۲  بيمه محصول  ۴۰

  )۱= کميلي  خ۲=  کم۳=    متوسط۴= ادي   ز۵=ادي زيليخ( د باش ميدامنه ميانگين ها بين يك تا پنج          

  
وب همچنين بين تجربه كار كشاورزي و اجراي تنا

داشته ي وجود دار معني درصد رابطه ۹۹زراعي با اطمينان 
هاي اشتغال  برخي مطالعات نشان داده كه تعداد سال. است

به كار كشاورزي رابطه مثبتي با كاربرد عمليات حفاظتي 

اند كشاورزان با تجربه دارد ولي برخي مطالعات نشان داده
 Marenco)بيشتر به عمليات كشت سنتي متكي هستند 

& Santos, 1999) . اين يافته با يافتهChatakul (1990) 
از سوي ديگر بين سطح تحصيالت . مطابقت دارد
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كشاورزان و اجراي تناوب زراعي توسط آنان با اطمينان 
اين يافته . ي وجود داشته استدار معني درصد رابطه ۹۹
برخي مطالعات که نشان داده اند تحصيالت  يها يافتهبا 

 با درك مسائل فرسايش و نگرش مثبت زارع رابطه مثبتي
.   نسبت به عمليات حفاظتي دارد مطابقت دارد
(Warriner & Moul, 1989; Chatakul, 1990;.  

Semgalawe, 1998; Mahboobi, 2004) .  
 درصد بين وسعت ۹۹ با اطمينان دار معنيوجود رابطه 

اراضي در اختيار زارع در اشكال مختلف با اجراي تناوب 
راعي بيانگر تاثير متغير اندازه مزرعه بر به كارگيري ز

هاي عمليات تناوب زراعي به عنوان يكي از گزينه
 يگريافته مطالعات ديافته با ين يا. كشاورزي پايدار است

  که نشان داده اند امكان كاربرد عمليات حفاظتي در مزارع
  

اي و كوچك است ملكي و بزرگتر بيشتر از مزارع اجاره
 ,Warriner & Moul, 1989; Chatakul) قت داردمطاب

1990; Cramb, 1999; Mahboobi, 2004) . وجود رابطه
 بين تعداد محصول تحت پوشش بيمه، مساحت دار معني
مه و اجراي تناوب زراعي ي تحت پوشش بياراض
هاي بيمه محصوالت  دهنده اين است كه هرچه زمينه نشان

 بيشتري محصوالت  اد  تعد كشاورزي بيشتر فراهم باشد و
اي قرار گيرند، زارع با فراغ بال بيشتري  تحت پوشش بيمه

ن اقدام ياهان مختلف و جانشيبه کشت پشت سر هم گ
 و Napier (1991)هاي  اين يافته با يافته. خواهد نمود

Sanders et al. (1999) همچنين اشتغال. مطابقت دارد 
هاي دامداري و تعداد دام تحت تملك وي  زارع به فعاليت

    از ساخته اي را براي نياز به تامين علوفه دام فراهم  زمينه

   همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق‐۲جدول 
 rمقدار   ضريب همبستگي  مقياس  متغير مستقل

  v **۲۵۰/۰كرامرز   ترتيبي  سن
 v **۳۵۵/۰كرامرز   ترتيبي  تجربه كار كشاورزي

  ‐۰۲۴/۰  في  اسمي   اصليشغل
 v **۲۳۰/۰كرامرز   ترتيبي  تحصيالت

  v ۱۷۶/۰كرامرز   ترتيبي  مساحت اراضي ديم
 v **۲۸۵/۰كرامرز   ترتيبي  مساحت اراضي آبي
 v **۲۳۷/۰كرامرز   ترتيبي  مساحت اراضي ملكي

 v **۲۹۳/۰كرامرز   ترتيبي  مساحت اراضي اجاره اي
 v **۳۴۵/۰كرامرز   ترتيبي  سطح زير كشت

 v ۰۵۶/۰كرامرز   ترتيبي  سطح آيش
  v ۰۷۷/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد قطعات زمين

  v ۱۳۳/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد محصوالت زراعي
 v *۱۵۶/۰كرامرز   ترتيبي   ترويجي‐شركت در كالس هاي آموزشي
  v ۰۵۱/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد مالقات با مهندسان ناظر

 v *۱۵۱/۰ كرامرز  ترتيبي  تعداد دريافت وام
 v **۳۰۴/۰كرامرز   ترتيبي  سطح زير پوشش بيمه

 v **۲۱۳/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد محصوالت تحت پوشش بيمه
  v ۰۹۱/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد نيروي كار خانوار

 v **۴۳۳/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد گاو
  v ۰۵۴/۰كرامرز   ترتيبي  تعداد گوسفند

 v **۲۱۲/۰كرامرز   ترتيبي  ويجتعداد مراجعه به مراكز خدمات و تر
 v **۲۴۰/۰كرامرز   ترتيبي  فاصله محل سكونت تا مركز خدمات
 v **۳۵۷/۰كرامرز   ترتيبي  فاصله مزرعه تا بازار فروش محصوالت
 v  **۲۹۴/۰كرامرز   ترتيبي  مدت عضويت در شوراي اسالمي روستا
 v *۱۶۶/۰كرامرز   ترتيبي  مدت عضويت در تعاوني هاي كشاورزي
 v **۳۱۵/۰كرامرز   ترتيبي  مدت عضويت در هيات امناي مسجد

  . درصد۵و  ۱ي در سطح دار معني به ترتيب: *، **       
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رود زارع پايبندي بيشتري به اعمال تناوب  رو انتظار مياين
 .He et alهاي  اين يافته با يافته. زراعي داشته باشد

 بين تعداد دار معنيدر مورد رابطه . مطابقت دارد (2008)
وام دريافتي زارع و اجراي تناوب زراعي، انتظار اين است 

اي را  كه دسترسي زارع به منابع اعتباري چون وام زمينه
براي پذيرش و كاربرد عمليات حفاظتي چون تناوب زراعي 

اين يافته با ). Marenco & Santos, 1999(فراهم سازد 
 Mahboobi (2004) ،Napier  (1991)،Sandersهاي  يافته

et al. (1999) و He et al. (2008) مشاركت . مطابقت دارد
ها طراحي  هايي كه براي كمك به آن كشاورزان در برنامه

هاي نوين توسط آنان  شده است زمينه ساز پذيرش فناوري
هاي  عضويت در هيات امناي مسجد، تعاوني. است

هاي  كشاورزي و شوراي اسالمي و شركت در كالس
ترويجي فرصتي را براي تعامل بيشتر زارع با  ‐آموزشي

ساير كشاورزان و آگاهي بيشتر آنان فراهم نموده، زمينه 
ساز پذيرش و كاربرد عمليات حفاظتي چون تناوب زراعي 

 Mahboobi هاي اين يافته با يافته. توسط آنان است
  .مطابقت دارد Warriner & Moul (1989)و  (2004)

ارع با مركز خدمات و فاصله كمتر محل سكونت ز
ترويج كشاورزي و تعداد مراجعه وي به آن و در نتيجه 
تماس بيشتر با كارشناسان و مروجان و دريافت امكانات و 

ها، زمينه ساز افزايش اطالعات، پذيرش و كاربرد نهاده
اين يافته با . عمليات حفاظتي چون تناوب زراعي است

 Warriner & Moul (1989) و Karami (1995)هاي  يافته
فاصله مزرعه تا بازار فروش محصوالت نيز . مطابقت دارد

انگيزه مناسبي براي زارع است تا به کشت پشت سر هم 
فاصله كمتر مزرعه با بازار . اهان مختلف اقدام نمايديگ

د زارع به كشت محصوالتي شو ميفروش محصول سبب 
اقدام كند كه تقاضاي مصرف بيشتري دارند كه در اين 

 .Sanders et al و Napier (1991) هاي يافته با يافته
  .مطابقت دارد (1999)

اين . ورد محصوالت سبزي و صيفي بيشتر مطرح هستندم

Z=12/070-8/343x46-
7/258x49+67/495x55+61/565x56+100/043x60-
16/913x65+29/850x66-26/864x67                                                                                                                                

   تحليل رگرسيون
به منظور شناسايي عوامل متمايزكننده دو گروه 
كشاورزان مجري عمليات تناوبي و غير مجري عمليات 

 لجستيك گام به تناوبي از روش تجزيه و تحليل رگرسيون
نتايج اين آزمون در . گام به روش پيشرو استفاده شد

دهد متغيرهاي فاصله مزرعه تا بازار   نشان مي)۳(جدول 
فروش محصوالت، تجربه كار كشاورزي، تعداد محصوالت 
زراعي، عضويت در شوراي اسالمي، وسعت اراضي آبي، 

 ترويجي، تعداد محصوالت ‐هاي آموزشي شركت در كالس
ت پوشش بيمه و فاصله محل سكونت تا مركز خدمات تح

 ي تناوب زراعيک درصد بر اجراي يدار معنيدر سطح 
ب برآورد يعالمت ضر. رگذار بوده انديتوسط کشاورزان تاث

 فاصله مزرعه تا بازار فروش محصوالت، يرهايشده متغ
 ‐هاي آموزشيتعداد محصوالت زراعي، شركت در كالس

ت تحت پوشش بيمه مثبت بوده ترويجي و تعداد محصوال
ن يک از ايش هر ين است که با افزايدهنده ا که نشان

 توسط کشاورزان ي تناوب زراعيرها احتمال اجرايمتغ
 تجربه كار كشاورزي، يرهايابد و در مورد متغي يش ميافزا

مدت عضويت در شوراي اسالمي روستا، وسعت اراضي آبي 
 ي، منفيشاورزو فاصله محل سكونت تا مركز خدمات ک

ن است که با ي از ايب برآورد شده حاکيبودن عالمت ضر
 تناوب ي مذکور احتمال اجرايرهايک از متغيش هريافزا
بر مبناي مقدار . ابدي ي توسط کشاورزان کاهش ميزراع

ثابت و ضرايب ورود معادله بهينه رگرسيون لجستيك به 
  :    شرح زير است

  
   نتايج مدل تحليل رگرسيون لجستيك در گام نهايي‐۳جدول

  نسبت برتري  يدار معنيسطح   آماره والد  خطاي معيار  رودضريب و  متغير مستقل
  ۲۶۵/۰  ۴۴/۰  ۸۹۳/۳۶  ۰۰۰/۰  ۳۰۳/۱  (x66) فاصله مزرعه تا بازار فروش محصوالت

  ۰۵۲/۰‐  ۰۱۱/۰  ۸۷۸/۲۲  ۰۰۰/۰  ۹۴۹/۰  (x46) تجربه كار كشاورزي
  ۰۲۵/۱  ۱۸۵/۰  ۷۹۸/۳۰  ۰۰۰/۰  ۷۸۸/۲  (x55) تعداد محصوالت زراعي
  ۴۶۶/۰‐  ۰۸۷/۰  ۸۰۰/۲۸  ۰۰۰/۰  ۶۲۸/۰  (x67)  اسالمي روستامدت عضويت در شوراي

  ۳۰۹/۰‐  ۰۶۴/۰  ۰۸۷/۲۳  ۰۰۰/۰  ۷۳۴/۰  (x49)  وسعت اراضي آبي
  ۹۸۴/۰  ۲۴۰/۰  ۸۲۳/۱۶  ۰۰۰/۰  ۶۷۵/۲  (x56) شركت در كالس هاي ترويجي

  ۸۳۵/۳  ۱۳۵/۱  ۴۲۲/۱۱  ۰۰۱/۰  ۳۰۷/۴۶  (x60)  تعداد محصوالت تحت پوشش بيمه
  ۶۵۴/۰‐  ۱۶۹/۰  ۰۳۸/۱۵  ۰۰۰/۰  ۵۲۰/۰  (x65)  مركز خدماتفاصله محل سكونت تا

 ۸۴/۱۷۴۴۸۶ ۹۹۳/۰ ۰۰۰/۰ ۵۵۶/۱۴۳۲ ۰۷۰/۱۲ مقدار ثابت
۰۰۰/۰=p  ۸=       df  ۲۰۳/۲۷۵=Chisquare           ۱۸۹/۵۸=-2likelihood  
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  و پيشنهادهايريگجهينت
ن مالحظات مورد يترج مطالعه نشان داد عمدهينتا

نتخاب برنامه تناوب زراعي خود به توجه کشاورزان در ا
ب شامل عملكرد هريك از محصوالت، رايج بودن يترت

كشت محصول در سطح منطقه و ميزان آب مورد نياز 
ش فاصله مزرعه تا بازار فروش يافزا. محصوالت بوده است

هاي  محصوالت، تعداد محصوالت زراعي، شركت در كالس
شش بيمه  ترويجي و تعداد محصوالت تحت پو‐آموزشي
 توسط کشاورزان ي تناوب زراعيش احتمال اجرايباعث افزا

ش تجربه كار كشاورزي، مدت عضويت در يد و افزاشو مي
شوراي اسالمي روستا، وسعت اراضي آبي و فاصله محل 

 باعث کاهش احتمال يسكونت تا مركز خدمات کشاورز
ق ي تحقيها يافته يبر مبنا. دشو مي ي تناوب زراعياجرا
  :    ر قابل طرح استي زيدهاشنهايپ
زان عملكرد محصول از جمله مالحظات ي از آنجا كه م‐

مورد توجه كشاورزان در انتخاب برنامه تناوب زراعي 
   آن ي اجرا  استمرار  با هدف د شو ميبوده است توصيه 

نسبت به معرفي ارقام پرمحصول به زارع توجه جدي 
  .مبذول گردد

ي بيمه محصوالت كشاورزي ها برنامه نسبت به استمرار ‐
با هدف استمرار كاربرد عمليات تناوب زراعي توجه 

  .جدي مبذول گردد
 استمرار ينه الزم براي زمي آموزشيها دوره ي با برگزار‐

ن انتخاب آگاهانه برنامه ي و همچني تناوب زراعياجرا
 و رايج در يدي کشت تقلي به دور از الگويتناوب زراع

  . ديورزان فراهم آسطح منطقه توسط کشا
 توسط ي تناوب زراعيش احتمال اجراي با هدف افزا‐

 مناسب بازار فروش يابيکشاورزان، نسبت به مکان 
  . مبذول گردديمحصوالت توجه جد

 بر کشت ي تناوب مبتنيها  برنامهي نسبت به معرف‐
محصوالت متنوع با عطف توجه به منابع موجود از جمله 

 ي منطقه توجه جدي کشاورزيهاتيآب و محدود
  .مبذول شود
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ABSTRACT  
   The purpose of this study was to demonstrate factors affecting on 

implementing of crop rotation by farmers in the suburbs division of 
Gorgan Township. The methodological approach was a descriptive-
correlational study and the target population in the study consisted of 
4000 resident farmers in 14 villages in the suburbs division of Gorgan 
Township in Golestan province. Using systematic classified random 
sampling method, 350 farmers were chosen. Data were collected 
through a questionnair and were analyzed using SPSS, V.11. the 
Content and face validity of the instrument were obtained by the 
faculty members of Agricultural Extension and Education Department 
at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 
and the agronomy specialists board of the Agricultural Jihad 
Organization in the Golestan province. The reliability analysis was 
conducted and Cronbach`s alpha value was 0.88. The results obtained 
from correlation analysis indicated that there are significant 
relationships (99%) between variables namely age, experience, 
literacy level of farmers and cultivated area and (95%) between 
variables namely attendance in extension classes, number of borrows 
and membershop time in agricultural cooperation and crop rotation 
implementation. Also the results of forward stepwise logistic 
regression model indicate that discriminative factors are consisted of  
farm distance from sell market of products, experience of agricultural 
occupation, number of agricultural products, membership in the 
Islamic Council, extent of irrigated lands, attendance in extension and 
education classrooms, number of agricultural products under of  
insurance coverage and home distance from support center were 
correctly classified 95.4 percent of the respondents. For continuing of 
crop rotation operations, this study recommended execution of 
educational activities and continuing insurance programs for 
agricultural productions.                                                                       .                                         
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