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يب اندازه گيري و تحليل و شناخت عوامل موثر بر پايداري کشت س:  اهداف اصلي اين تحقيق شامل

 همبستگي و روش نمونه گيري ‐ رويكرد غالب پژوهش، توصيفي. زميني در شهرستان فريدون شهر است

‐٨٤داده هاي مورد نياز به صورت مقطعي در سال زراعي . چند مرحله اي با انتساب متناسب مي باشد

دآوري  سيب زميني كار در سه دهستان و يك بخش از شهرستان، به وسيله پرسشنامه گر١٦٠ از ١٣٨٣

.  در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS 11.5شد و بوسيله نرم افزار 

پرسشنامه با نظر متخصصان واستادان گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه ) روايي(قابليت اعتبار

 نفر از سيب زميني ٣٠بين پرسشنامه توسط يک آزمون مقدماتي ) پايايي(تهران تاييد شد و قابليت اعتماد 

از نظام   درصد٧٨/٦٦نتايج نشان داد كه . مورد تاييد قرار گرفت) ٨٩/٠(کاران و محاسبه آلفاي کرونباخ 

بين متغيرهايي چون سن، سابقه کار کشاورزي، سابقه کشت  .هاي کشت در گروه نسبتا پايدار قرار دارند

ير کشت سيب زميني، استفاده از آيش، رابطه هاي ميزان زمين ز, سيب زميني، عضويت در شرکت تعاوني

مثبت و معني داري با پايداري وجود دارد ولي مصرف کود شيميايي رابطه منفي و معني داري با پايداري 

براي شناسايي عوامل موثر بر پايداري كشت سيب زميني از تحليل عاملي نوع اکتشافي استفاده . دارد

 اقتصادي، فردي، اطالع رساني، بهره برداري، مشاركتي، ‐ ي گرديد و متغيرها عامل هاي زراع

  .كنند  درصد عوامل موثر بر پايداري را تبيين مي٨٠روانشناختي و حمايتي قرار گرفتند كه حدود 

  
  پايداري,  سيب زميني، تحليل عاملي، كشاورزي پايدار:هاي كليدي ژهوا

  
  مقدمه

در طي سي سال گذشته افزايش توليد محصوالت 
شاورزي گرچه بخشي از نيازهاي جمعيت رو به رشد را ك

اما امروزه مشخص شده است كه  ,برطرف نموده است
 منجر به ،رويه از منابع  استفاده بيعلتتكنولوژي مدرن به 

تخريب محيط زيست . )٤( فرسايش منابع طبيعي شده است
 به ي و مرتعيو در نتيجه تخريب و تبديل اراضي جنگل

 فرسايش خاك و آلودگي آب ناشي از ،هاي زراعي زمين
  بي رويه از مواد شيميايي واستفادهبرداري بيش از حد و بهره

هاي كشاورزي ابعاد فوق العاده وخيمي به   فاضالبافزايش

هايي كه مطرح   سوال اين صورتدر). ١٣( خود گرفته است
آيا توسعه كشاورزي و منابع طبيعي شود اين است كه  مي

توان بدون تخريب منابع  اند يا نه؟ چگونه ميپايدار خواهد م
طبيعي نيازهاي غذايي جمعيت رو به افزايش را در حالي كه 

  تأمين نمود؟، اراضي كشاورزي نيز در حال كاهش است
افزايش جمعيت با مهاجرت از مناطق ) ١٣٧٨( کرمي

 بهم خوردن توازن  را باعثروستايي به شهرهاي بزرگ
تبديل اراضي زراعي به  ,آلودگي ،اقتصادي و زيست محيطي

مي كاهش نيروي كار فعال در بخش كشاورزي  ,مسكوني
 واژه ازي جدا نشدني يجز , مقوله توسعه پايداره امروز.داند
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شناسي توسعه شده است و در اين ميان توسعه كشاورزي 
پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي كشور است و تا 

 ساير ،بخش برطرف نشودكه موانع توسعه در اين  زماني
بخشها از جمله بخش صنعت به شكوفايي و توسعه دست 

 براي دستيابي به ، برنامه ريزي،بنابراين. )٩( نخواهد يافت
 كشاورزي بايد در ارتباط با  محصوالتهدف افزايش توليد

 توسعه ،منابع طبيعي حفاظت از هاي بخش نظير ساير هدف
از جمله ). ١٥(  گيردپايدار و امنيت غذايي جامعه انجام

 ن ازتوا مي ,گردد اهدافي كه در كشاورزي پايدار دنبال مي
 ,حفاظت محيط زيست ,ابع طبيعي يا بهبود آننحفاظت م

بهبود كيفيت غذا  ,افزايش باروري ,حفظ انرژي ,يش سوداافز
اقتصادي مزارع و جوامع روستايي _و بهبود ساختار اجتماعي

  ).١٦( اشاره كرد
ترين تعريف كشاورزي پايدار  عمومي) ١٣٧١( سلمانزاده
اكولوژيك  ,اجتماعي ,هاي اقتصادي  كليه جنبهرا توجه به

به عبارت ديگر كشاورزي زماني پايدار خواهد بود . داند مي
  :كه

 از نظر ‐٢ و سازگار،  از نظر اجتماعي امكانپذير‐١
 از نظر ‐٤،  از نظر سياسي مناسب‐٣، اقتصادي توجيه پذير

  . از نظر محيطي سازگار باشد‐٥ و  قابل اجرامديريتي
اهداف توسعه كشاورزي پايدار برقراري امنيت غذايي 

 افزايش اشتغال و درآمد به ويژه در ،متناسب با رشد جمعيت
مناطق روستايي و حفاظت و حمايت از منابع كشاورزي و 

 ) . ٥( باشد طبيعي و محيط زيست مي
 هزار ١٧٣سطح زيركشت سيب زميني كشور حدود 

 درصد آن آبي و بقيه به ٥٠/٩٨هكتار برآورد شده است كه 
 درصد اراضي ٦٠/١٣استان اردبيل با .صورت ديم بوده است

هاي  استان .سيب زميني كشور در مقام نخست قرار دارد
فارس و كردستان به  اصفهان، همدان، جيرفت و كهنوج،

  درصد ٩٦/٥ و ٣٠/٦، ٥٩/٧، ٣٠/١١، ٠٤/١٢ترتيب با 
شش  .اند مقامهاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده

 درصد اراضي سيب زميني كل ٧٩/٥٦استان مزبور جمعاً 
ها    درصد بقيه در ساير استان٢١/٤٣كشور را دارا هستند و 

زميني در كشور حدود  ميزان توليد سيب .كشت شده است
 درصد آن از ٢٧/٩٩ ميليون تن برآورد شده است كه ٢١/٤

 درصد ٧٨/١٤استان همدان با  .آبي حاصل شده استاراضي 

از توليد سيب زميني كشور، مقام اول را به خود اختصاص 
داده است و استانهاي اردبيل، اصفهان، كردستان و 

 ٩٠/٦ و ٩٦/٦، ١٥/١٢، ٩٤/١٣شرقي به ترتيب با  آذربايجان
هاي دوم تا پنجم را  درصد سهم در توليد سيب زميني رتبه

 درصد توليد ٧٣/٥٤پنج استان مزبور جمعاً . ندا كسب كرده
  .)١٢( اند سيب زميني كشور را به خود اختصاص داده

منطقه فريدون شهر در غرب استان اصفهان قرار گرفته 
و يکي  است و داراي آب و هواي سرد کوهستاني است؛

. ازمناطق مستعد براي توليد سيب زميني در استان است
 درصد از توليد استان از ٧٥وليد فريدن و فريدون شهر با ت

. باشد  مي اصفهانمناطق عمده کشت سيب زميني در استان
با توجه به اهميت سيب زميني در تامين امنيت غذايي و 

توجه به پايدار , نقش محوري آن در اقتصاد روستايي منطقه
 به گونه اي که معاش روستاييان را در کشتنمودن نظام 

  .ي ضروري استبلند مدت تامين کند امر
نظر به اهميت موضوع و لزوم لحاظ نمودن آن در برنامه 

ها اين پژوهش با هدف سنجش و تبيين پايداري نظام  ريزي
  . هاي زير دارد كشت سيب زميني سعي در پاسخ به سوال

برداري مورد مطالعه تا چه حد پايدار   واحدهاي بهره‐۱
زراعي،  چه ارتباطي بين خصوصيات اقتصادي، ‐۲هستند؟ 

اجتماعي، فردي، ارتباطي، نگرش، دانش کشاورزي پايدار و 
خصوصيات اکولوژيکي بهره برداران شهرستان و پايداري 

 موانع دستيابي به ‐۳زميني وجود دارد؟  كشت سيب
 متغيرهاي پيش بيني کننده ‐۴پايداري در منطقه چيست؟ 

  .پايداري كشت سيب زميني کدامند؟
ه پژوهشگران مختلف در مطالعات متعددي بوسيل  

 كه به نتايج پايداري و کشاورزي پايدار صورت گرفته است
  :شود برخي از مهمترين آنان اشاره مي

 اندازه گيري و سنجش پايداري  در تحقيقي با عنوان
نظام كشت كشاورزان، به منظور رسيدن به بهترين و 

نتايج . ها، از تحليل عاملي استفاده شد مناسبترين شاخص
ل از تحليل عاملي نشان داد که كشت محصوالت حاص

هاي  جايگزين، استفاده از محصوالت متنوع، رعايت عمليات
هاي هرز در عامل  حفاظتي و تناوب زراعي براي كنترل علف

به زمين و چشم پوشي از  اول و متغير پوشش دادن دايمي 
نظام آيش در عامل دوم جاي گرفت و استفاده از كودهاي 
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  كش در عامل سوم قرار گرفت  مصرف علفآلي و كاهش
)١٤.(  

  :ها براي سنجش پايداري كشت عبارتند از شاخص
كاربري و . ٣ها  كش مصرف آفت. ٢مصرف نيتروژن . ١

گازهاي . ٦كيفيت آب . ٥كيفيت خاك . ٤حفاظت خاك 
 اندازهاي  چشم. ٨هاي حيات وحش  زيستگاه. ٧اي  گلخانه

. ١١بع مالي مزرعه  منا. ١٠مديريت مزرعه . ٩كشاورزي 
تنوع . ١٣مصرف آب . ١٢موضوعات اجتماعي ـ فرهنگي 

  ).١٧(زيستي 
رابطه پايداراي نظام زراعي ذرت كاران را ) ١٣٧٩(روستا 

دهد که  نتايج تحقيق نشان مي. مورد بررسي قرار داده است
بين دانش فني، عملکرد محصول و نوع نظام زراعي با 

بطه مثبت و معني داري وجود پايداري نظام بهره برداري را
  .دارد

اي تحت عنوان تعيين  در مطالعه) ١٣٨٠(عماني 
كاران پيرامون  هاي اجتماعي، اقتصادي و زراعي گندم ويژگي

 به (LISA)١هاي كشاورزي پايدار كم نهاده  پذيرش روش

بررسي متغيرهايي مثل سن، تعداد افراد خانوار و فاصله 
هاي  شاوري با پذيرش روشمزرعه كشاورز تا مركز خدمات ك

نتايج تحقيق نشان . كشاورزي پايدار كم نهاده پرداخته است
سابقه کشت , ميزان اراضي, عملکرد, دهد که بين سواد مي

  .محصول و پذيرش کشاورزي پايدار رابطه مثبت وجود دارد
  اي تحت عنوان ، در مطالعه)١٣٨٣(ايرواني و دربان 

برداري  يداري واحدهاي بهرهگيري، تحليل و تبيين پا اندازه
كاران استان تهران انجام  كه به صورت موردي در مورد گندم
ها   درصد بهره برداري٧/٤٦گرفت به اين نتيجه رسيدند که

در گروه ناپايدار قرار دارد و ميزان محصول توليدي و 
وري کل عوامل توليد و دانش فني بيشترين تاثير را در  بهره

  .داردپايداري نظام زراعي 
به بررسي عوامل اقتصادي و توليدي ـ ) ١٣٧٧(حياتي 

زراعي مؤثر بر دانش فني، دانش كشاورزي پايدار و پايداري 
و متغيرهاي دانش فني و . نظام زراعي پرداخته است

متغيرهاي دانش كشاورزي پايدار و عملكرد گندم در واحد،  
 

                                                                              

1. Low Input Sustainable Agriculture 

داري بين متغيرهاي دانش كشاورزي پايدار و پاي. ارزيابي شد
  .داري برقرار نبوده است نظام زراعي، رابطه معني

هاي  در تحقيقي با عنوان بررسي شاخص) ١٣٨١(نادري 
اكولوژيك توسعه پايدار كشاورزي در بخش صالح آباد 
شهرستان بهار متغيرهايي همچون سن، سواد، درآمد، روابط 

نتايج . و ارتباطات با بخشهاي مختلف، را بررسي کرده است
 آمده نشان داد كه از لحاظ پايداري نظام زراعي به دست

در بخش تحليل . منطقه در وضعيت بحراني قرار دارد
داري بين ناپايداري سيستم  همبستگي هيچ رابطه معني

  .زراعي و متغيرهاي فردي مالحظه نگرديد
  

  هامواد و روش
هدف تحقيق بررسي عوامل موثر در پايداري کشت 

باشد، تحقيق از يدونشهر ميسيب زميني در شهرستان فر
ها پرسشنامه آوري داده همبستگي و ابزار جمع‐نوع توصيفي

بود، که جهت تدوين پرسشنامه، ابتدا مباني نظري موضوع 
با توجه به منابع و مراجع مربوطه مورد بررسي قرار گرفته 

 با در نظر گرفتن مطالعات و چارچوب نظري ، سپس
و   از اطمينان از رواييپرسشنامه مقدماتي تنظيم و پس

. پايايي آن و انجام اصالحات پرسشنامه نهايي طراحي گرديد
ن و ا نظر متخصصازپرسشنامه )ييروا(٢اعتباربراي تعيين 

 رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران اساتيد
و براي استفاده گرديد و در نهايت مورد تاييد واقع شد 

 مورد ٣٠ به تعداد پرسشنامه )پايائي( ٣تعيين قابليت اعتماد

توسط روستاييان بخش مرکزي شهرستان فريدونشهر 
، که در نتيجه  شد٨٩/٠  آلفاكرونباخ تکميل شد و مقدار

به منظور  .براي تحقيق حاضر ضريب پايايي مناسبي بود
 آوري شده از نرم افزار هاي جمع تجزيه و تحليل داده

SPSS11.5 ق، شامل جامعه آماري تحقي .استفاده شد
  .  نفر سيب زميني کار شهرستان فريدون شهر بودند١٢٠٠

حجم نمونه اين تحقيق با استفاده از فرمول کوکران 
 نفر تعيين گرديد که براي اطمينان و دقت ١٣٨تعداد 

روش نمونه گيري چند .  نفر افزايش يافت١٦٠بيشتر به 
 

2. Validity 
3. Reliability 
 



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزي ايران، دوره   ۳۸

متغيرهاي پيش بين اين . اي با انتساب متناسب بود مرحله
متغيرهاي مربوط به ويژگي هاي فردي، : قيق عبارتند ازتح

ترويجي، عوامل _نگرشي، دانش فني، عوامل آموزشي 
ارتباطي، اجتماعي، اقتصادي، اکولوژيکي، زراعي و موانع 

در اين پژوهش از تحليل . دستيابي به کشاورزي پايدار
عاملي براي شناسايي عوامل موثر بر پايداري کشت سيب 

  . ده گرديدزميني استفا
  نتايج تحقيق

هاي تحقيق  يافته: اي هاي فردي و حرفه  ويژگي‐ الف
 سال ٥٧/٤٦نشان مي دهد كه ميانگين سني پاسخگويان 

 ٥٠ در گروه سني باالي ٥٦است كه بيشترين فراواني با 
 سال قرار ٢٠‐٣٠ نفر در گروه سني ٣٢سال و كمترين با 

 ٩/٩ و فقط  درصد پاسخگويان بيسواد بودند٨/٥٣. دارند
ميانگين سابقه . درصد آنان تحصيالتي در حد ديپلم داشتند

اطالعات بدست .  سال بود٧٦/٢٩كار كشاورزي پاسخگويان 
 سال ١٣/١٩دهد به طور ميانگين پاسخگويان آمده نشان مي
 درصد پاسخگويان ٩/٧١. زميني سابقه دارنددر كشت سيب

خگويان فقط  درصد از پاس١٠. اند عضو شركت تعاوني بوده
 درصد آنها ٥ درصد آنها دامپروري و زراعت، ٣/٥١زراعت،

 درصد آنها دامپروري، ٧/٣٣باغداري و زراعت و باالخره 
نتايج و وضعيت پاسخگويان در . كنند باغداري و زراعت مي

 ١٠مورد مالكيت زمين زراعي نشان دهنده اين است كه 
ك شخصي  درصد ديگر مل٩٠اي و هاي اجاره درصد از زمين

. مشاهده نشد..  .است و ساير موارد مثل موقوفه، سهم بري و
 درصد ٩/٣٦بر اساس اطالعات بدست آمده از پاسخگويان 

 ٨/٨ درصد به صورت ماشيني و ٤/٥٤آنها به صورت دستي، 
. كنند درصد به هر دو صورت اقدام به كشت سيب زميني مي

 ٨/٣ار، و  هكت١‐٥افراد بين )  درصد٣/٤٦(اكثر پاسخگويان 
اند و به طور   هكتار زمين كشاورزي داشته١٥درصد باالي 

اين مسئله گوياي .  هكتار زمين دارند٠٥/٩ميانگين هر زارع 
درصد از ٦/٤٥. كوچك بودن اراضي زراعي كشاورزان است

 هكتار زمين زير كشت سيب زميني ١پاسخگويان كمتر از 
سيب زميني  هكتار زير كشت ٥ درصد بيشتر از ٤/٩دارند و 

 هكتار را هر سال به ٣٨/٢دارند و به طور ميانگين هر زارع 
 ١‐٥ درصد افراد بين ٣/٣٦.زير كشت سيب زميني مي برد

 ١٥بيشتر از ٨/٢٣ قطعه و ١١‐١٥ درصد بين ٤/٤قطعه، 

 ٧٩/١٠ولي به طور ميانگين هر كشاورز . قطعه زمين دارند
زراعي قطعه زمين دارند كه حاكي از پراكندگي اراضي 

برخي از ويژگيهاي فردي و اقتصادي . كشاورزان منطقه دارد
  . آمده است١ سيب زميني كاران در جدول

  
   ويژگي هاي فردي و حرفه اي كشاورزان‐١جدول

حداقل  حداكثر انحراف معيار ميانگين  ويژگي

  ٢٥  ٨٥  ٣٠/١٥  ٥٧/٤٦  سن
  ٥  ٦٠  ٣٩/١٧  ٧٦/٢٩  سابقه كار كشاورزي

  ٥  ٣٠  ٧٢/٩ ١٣/١٩  ه كشت سيب زمينيسابق
  ١  ٣٠  ٦٨/٨  ٠٥/٩  وسعت زمين زراعي

  ١/٠  ١٠  ٤٦/٢  ٣٨/٢ )سيب زميني(وسعت زمين 
  ١  ٣٠  ٥٧/٨ ٧٩/١٠  تعداد قطعه

 
 براي سنجش دانش : دانش کشاورزي پايدار‐ ب

 گويه استفاده ٢٥کشاورزي پايدار از يک طيف ليکرت با 
و از هاي کشاورزي پايدار بود  ها در زمينه شاخص گويه. شد

کشاورزان خواسته شد تا ميزان اطالعات خود را در مورد هر 
سواالت به صورت طيف ليکرت پنج . گويه بيان کنند

تنظيم ) ٠( تا کامال نادرست) ٤( اي از کامال درست گزينه
هاي پاسخگو نشان دهنده ميزان دانش فني  جمع نمره. شد

مرات در زمينه کشاورزي پايدار بوده و با طبقه بندي اين ن
دانش کشاورزان در زمينه کشاورزي پايدار در سه سطح 

  ). ٢جدول(پايين، متوسط و باال طبقه بندي شد 
  

 توزيع فراواني سيب زميني كاران بر حسب دانش ‐ ٢جدول
  كشاورزي پايدار

 سطح دانش کشاورزي پايدار فراواني درصد فراواني

 پايين ٥٦ ٣٥

  متوسط  ٦٦  ٢٥/٤١

  باال  ٣٨  ٧٥/٢٣
  جمع  ١٠٠  ١٠٠

  
 درصد از ٦٥شود در حدود  همان طور که مالحظه مي

جمعيت مورد مطالعه ميزان دانشي در حد متوسط تا زياد 
هستند و وضعيت تقريبا مناسبي از اين جنبه وجود دارد و 

هاي آموزشي و ترويجي  در صورت طراحي و اجراي برنامه
  .توان ميزان دانش آنها را ارتقا بخشيد مي
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 براي سنجش نگرش :کشاورزي پايدار نگرش به ‐ ج
کشاورزان در زمينه بکارگيري روش هاي کشاورزي پايدار از 

 گويه استفاده شد و از کشاورزان خواسته ١٦طيف ليکرت با 
ها  شد تا ميزان موافقت و مخالفت خود را با هر کدام از گويه

بيان کنند، و با بدست آوردن نمره هر پاسخگو، سطح نگرش 
 نشان ٣همانطور که جدول .  طبقه قرار گرفتآنها در سه

 درصد افراد از نگرش پاييني نسبت به ٤٠حدود , دهد مي
  .کشاورزي پايدار برخوردار بودند
  

 توزيع فراواني سيب زميني كاران بر حسب نگرش در ‐ ٣جدول
  بکارگيري روشهاي كشاورزي پايدار

 سطح نگرش کشاورزي پايدار فراواني درصد فراواني
 پايين ٦٤ ٤٠
  متوسط  ٦٨  ٥/٤٢
  باال  ٢٨  ٥/١٧

  جمع  ١٠٠  ١٠٠
  
 به منظور تعيين : موانع دستيابي به کشاورزي پايدار‐ د

مهمترين موانع در کشاورزي پايدار از ديدگاه کشاورزان، 
. اي نظر آنان محاسبه و اولويت بندي گرديد ميانگين رتبه

  استفاده شده(CV)١بندي از ضريب تغييرات براي اولويت

است که يک شاخص نسبي است و امکان مقايسه متغيرهاي 
 مشاهده ٤ همانطور که در جدول. کند مختلف را فراهم مي

 و توجه كمبود مروجان آگاه، هاي دولت سياستشود  مي
  . جزو مهمترين موانع اولويت بندي شده استصرف به توليد

 كشاورزي پايدار نوعي : پايداري نظام کشت‐ ه
كارايي ، در جهت سودمندي بيشتر انسانكشاورزي است كه 
. رود مي ع و توازن محيط پيشب از منايبيشتر بهره بردار

كشاورزي پايدار بايد با مديريت  صحيح منابع در كشاورزي 
همراه باشد تا نيازهاي در حال تغيير انسان را برآورد كند و 
در عين حال منابع طبيعي را حفظ كرده يا ارتقاء بخشد و از 

 براي سنجش پايداري كشت .ب محيط جلوگيري  كندتخري
سيب زميني از تعدادي شاخص استفاده گرديد كه براي 
سنجش آنها در پرسشنامه سواالت متعددي در نظر گرفته 

  .شد
                                                                               
1 -Coefficient of Varibality 

  
   اولويت بندي موانع دستيابي به كشاورزي پايدار از ديدگاه سيب زميني كاران‐٤جدول 

 گويه انگينمي انحراف معيار ضريب تغييرات رتبه
 گردد هاي دولت كه بيشتر منجر به عدم حمايت از توليدكنندگان مي سياست ٣٥/٤ ٥٩/٠  ٦/١٣ ١
 كمبود مروجان آگاه و متقاعد در زمينه كشاورزي پايدار ٥٥/٤ ٦٩/٠  ٢/١٥ ٢
 توجه صرف به توليد ٨٥/٣ ٥٩/٠ ٣/١٥ ٣
 رهاي علمي كشاورزي پايدا ناآشنايي با روش ٨٥/٣ ٦٧/٠ ٤/١٧ ٤
 پيچيدگي روش كشاورزي پايدار ١/٤ ٧٢/٠ ٦/١٧ ٥
 زير ساختي بخش کشاورزيمشكالت  ٤ ٧٣/٠ ٣/١٨ ٦
 پايين بودن سطح سواد كشاورزان ٠٥/٤ ٧٦/٠ ٨/١٨ ٧
 هاي كشاورزي پايدار محدوديت در دسترسي به تكنولوژي ٥٥/٣ ٧٦/٠ ٤/٢١ ٨
 ر توليد محصوالت زراعي و داميهاي فني و تكنولوژيكي موجود د محدوديت ٤٥/٣ ٧٦/٠ ٢٢ ٩
 هاي كشاورزي پايدار در دسترس نبودن ادوات و ماشين ٩٥/٣ ٨٩/٠ ٥/٢٢ ١٠
 پايين بودن سطح دانش كشاورزان ١/٤ ٠٧/١ ١/٢٦ ١١
  تكنولوژيباال بودن قيمت ٩/٣ ٠٢/١ ٢/٢٦ ١٢
 كشاورزاننگرش و باور  ٤٥/٣ ٩٤/٠ ٢/٢٧ ١٣
 رايجزي سهولت روش كشاور ٣ ٨٦/٠ ٧/٢٨ ١٤
 هاي زيربنايي مثل حمل و نقل محصوالت به بازارهاي مصرف محدوديت ٩٥/٣ ١٤/١ ٦/٢٨ ١٥
 ها در بازار باال بودن نوسانات قيمت نهاده ٦٥/٣ ٢٣/١ ٥/٣٣ ١٦
 فقر و پايين بودن وضعيت اقتصادي كشاورزان ٣٥/٣ ٢٣/١ ٧/٣٦ ١٧

    :شاخص هاي مورد نظر عبارتند از
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  رزيابي کشاورزي پايدار شاخص هاي ا‐٥جدول
  هاي داميداستفاده از كو  استفاده از شخم حداقل

  استفاده از محصوالت پوششي 
هاي آبياري از شياري به تغيير روش

  باراني و قطره اي
  شخم عمود بر شيب  حفاظت خاك

  تناوب زراعي  استفاده از بقوالت
  كيفيت آب  حفظ بقاياي محصوالت زراعي

  كاربرد آفت كش ها زان مصرف كودهاي شيمياييمي
  مديريت مواد غذايي  IPMمديريت تلفيقي آفات

  كشت محصوالت جايگزين  مصرف نيتروژن
  استفاده از كود سبز  سطح مكانيزاسيون

  استفاده از نظام آيش  مديريت تلفيقي مزرعه

  
با ارزيابي هر کدام از اين شاخص ها براي هر بهره بردار 

لي نمره عاملي هر بهره بردار و بر اساس نتايج تحليل عام
محاسبه شد و با کمک تحليل کالستر افراد مورد مطالعه در 

بر اساس اطالعات بدست آمده . سه گروه طبقه بندي شدند
سطح پايداري به سه گروه ناپايدار، نسبتا پايدار و ) ٦جدول(

بر اساس نتايج جدول در . بسيار پايدار تقسيم شده است
نظام کشت بهره برداران از نظر  درصد از ٣٧/١٤حدود 

پايداري در وضعيت نامناسبي قرار دارند، کشت اکثر بهره 
از نظر پايداري در وضعيت )  بهره بردار١٠٧(برداران 

 درصد بهره ٧٦/١٨متوسطي دارند و فقط نظام کشت 
  . برداران از نظر پايداري در سطح مطلوب قرار دارند

  
  بين بهره برداران وضعيت پايداري نظام کشت در‐٦جدول

 سطح پايداري كشت فراواني درصد فراواني
 ناپايدار ٢٣ ٣٧/١٤
  نسبتا پايدار  ١٠٧  ٨٧/٦٦
  پايداربسيار  ٣٠  ٧٦/١٨

 
به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از ضرايب 

اي به  اي نقطه همبستگي پيرسون، اسپيرمن و دو رشته
 ‐ترتيبي, يا  فاصله‐اي ترتيب براي متغيرهاي فاصله

نتايج تحقيق ). ١( فاصله اي استفاده شد‐اي و اسمي فاصله
نشان مي دهد که سن، سابقه کار کشاورزي، سابقه کشت 
سيب زميني، عضويت در شرکت تعاوني که جزو متغيرهاي 

از . فردي است، رابطه مثبت و معني داري با پايداري دارند
ي، متغيرهاي زراعي ميزان زمين زير کشت سيب زمين

استفاده از آيش، رابطه مثبت و معني داري با پايداري دارد 
ولي مصرف کود شيميايي رابطه منفي و معني داري با 

 مشاهده ٧نتايج تحليل همبستگي در جدول. پايداري دارد
  .مي شود

  
   ارتباط پايداري كشت سيب زميني با برخي از متغيرهاي تبيين كننده پايداري نظام زراعي‐ ٧جدول

  تگيهمبس  مقياس  نام متغير  همبستگي  مقياس  نام متغير

 /٦٠٤** ترتيبي  مناسب بودن قيمت نهاده ها ٣١٦/٠** نسبتي سن
  ٢١٥/٠** اسمي نوع زراعت ٣٩٣/٠** نسبتي سابقه کارکشاورزي

  ٣٤٧/٠**  نسبتي  ميزان زمين زراعي ٤٠٦/٠** نسبتي سابقه کشت سيب زميني

 ٢٩٥/٠** ترتيبي کود سبز  ٢٤٧/٠**  مياس  عضويت در شركت تعاوني
 ١٩٩/٠* ترتيبي گياهان بقوالت ٢٢٦/٠** ترتيبي نظام آيشاستفاده از

 ٤٦٤/٠** نسبتي ميزان درآمد حاصل از فروش  ‐٢٤٥/٠** ترتيبي  کود شيمياييمصرف 
 ٥٧٣/٠** نسبتي ميزان توليد كل سيب زميني ٤٠٧/٠** ترتيبي منزلت اجتماعي

  ‐١٦٠/٠* اسمي رگر زراعياستفاده از کا ٢٠٦/٠**  اسمي استفاده از وسايل ارتباطي

 ‐٢٨٣/٠** ترتيبي  کفايت وام زراعي ٣٨٣/٠** اسمي شرکت در کالسهاي ترويجي
 ‐ ميزان ياري رساني فعاليت هاي آموزشي

 ترويجي
 ٤١٣/٠** ترتيبي

ميزان زمين زير كشت سيب 

  زميني
  ٤٦١/٠**  نسبتي

 ٤٥٩/٠**  ترتيبي  دانش کشاورزي پايدار ٤٢٧/٠** ترتيبي نگرش به کشاورزي پايدار
  ٠٥/٠ معني داري در سطح *                                                                      ٠١/٠معني داري در سطح **
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بر پايداري  مشخص نمودن متغيرهاي تاثيرگذار براي
 و تعيين مقدار واريانس تبيين شده كشت سيب زميني

عامل ها، و هم چنين کاهش متغيرهاي كدام از توسط هر 
تحقيق به عوامل کمتر و تعيين سهم هر يک از عامل ها در 
. پايداري کشت سيب زميني از تحليل عاملي استفاده شد

محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام دروني داده ها 
و آماره بارتلت نيز در سطح ) KMO= ٦٨٧/٠(مناسب بوده

 ١در اين بررسي با توجه به مالک کيسر. ودمعني دار ب% ٩٩

 باالتر از يک استخراج ٢هفت عامل داراي مقدار ويژه

پس از چرخش عاملي به روش واريماکس، ). ٨جدول (شدند
  :متغير هاي تحقيق در هفت عامل دسته بندي شدند

  
 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد ‐۸ جدول

  ها پس از چرخش عامل واريانس
 درصد تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه  ها عاملرديف

 ٢/١٨ ٢/١٨ ٨٢٢/٣  عامل اول  ١
 ٥٢/٣١ ٣٢/١٣ ٧٩٩/٢  عامل دوم  ٢
 ٦٩/٤٢ ١٧/١١ ٣٤٦/٢  عامل سوم  ٣
 ٥٤/٥٣ ٨٥/١٠ ٢٧٩/٢  عامل چهارم  ٤
 ٨٩/٦٢ ٣٥/٩ ٩٦٤/١  عامل پنجم  ٥
 ١٨/٧٢ ٢٩/٩ ٩٥٢/١  عامل ششم  ٦
 ٦٧/٨٠ ٤٩/٨ ٧٨٤/١  معامل هفت  ٧

  
  

در اين قسمت نتايج حاصل از تحليل عاملي انجام شده 
براي شناسايي عوامل موثر بر پايداري كشت سيب زميني 
  .شهرستان فريدونشهر به تفضيل مورد بحث قرار گرفته است
                                                                               
1. Kaiser criteria 
2. Eigen value 

 ٧ها ، بر اساس نتايج بدست آمده بعد از چرخش عامل
  :عامل اصلي در اين ارتباط تعيين گرديد که شامل

  ل اول عام‐ الف
اين عامل در بر گيرنده متغيرهايي همچون ميزان كل 

، ميزان كل زمين زير كشت سيب )x11(زمين زراعي
، )x26(، درآمد حاصل ازفروش سيب زميني)x12(زميني

با توجه . مي باشد) x30(و متوسط عملكرد) x31(توليد كل
به متغيرهايي که عامل اول را مي سازند، عامل اول به نام 

اين عامل با توجه به .  اقتصادي نامگذاري شد‐يعامل زراع
که از تمامي عامل هاي ديگر بيشتر ) ٨٢٢/٣(مقدار ويژه آن 

اين عوامل . واريانس مربوطه را تبيين مي كند % ٢/١٨است 
تلفيقي از متغير هاي اقتصادي و زراعي است و نشان مي 
دهد كه ويژگي هاي زراعي و اقتصادي يكي از مهمترين 

در .  است كه در پايداري نظام زراعي موثر استعواملي 
تحقيقي که با عنوان سازه هاي موثر بر دانش كشاورزي 

انجام شد، عامل ) ١٣٧٨(پايدار توسط حياتي و كرمي
اقتصادي و نوع نظام زراعي به طور جداگانه اي وارد تحليل 

  .شده اند
   عامل دوم‐ ب 

، )x1(اين عامل در بر گيرنده متغيرهايي چون سن
) x4(و سابقه كشت سيب زميني) x3(سابقه كار كشاورزي

با توجه به ماهيت متغيرها اين عامل که داراي . مي باشد
 مي باشد به نام عامل فردي نامگذاري ٧٩٩/٣مقدار ويژه 

 درصد از واريانس عوامل موثر بر ٣٢٦/١٣كه اين عامل . شد
مطالعات حياتي و . پايداري كشت را تبيين مي كند

به اين مساله ) ١٣٨٠(و عماني) ١٣٧٨(، روستا)١٣٧٨(كرمي
هاي فردي از عوامل موثر بر پايداري مي باشند،  كه    ويژگي

  .صحه مي گذارند
  نتايج حاصل از چرخش عامل ها به روش واريماکس ‐٩جدول

  عامل هفتم  عامل ششم  عامل پنجم  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول
  بار عاملي  متغير  عامليبار   متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير  بار عاملي  متغير

X11 ٧٠٩/٠  X1 ٧٦٢/٠  X43 ٨٩٤/٠  X16 ٨١٠/٠  X5 ٥٠١/٠  X51 ٧٨٥/٠  X39 ٦٦٣/٠  

X12 ٩١٠/٠  X3 ٨٣٥/٠  X44  ٨١٥/٠  X12 ٦٨٦/٠  X34 ٧٥٧/٠  X57 ٨٠٢/٠  X58 ٨٣٢/٠  
X26 ٦١٠/٠  X4 ٨٠٦/٠  X56 ٥٩٩/٠      X24 ٥٥٦/٠          

X31 ٩١٨/٠              X21 ٧٧٨/٠          

X30 ٥١٥/٠                          
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   عامل سوم‐ ج
دهد كه اين عامل شامل  نتايج بدست آمده نشان مي

، مناسب بودن )x43(هاي ارتباطي ويژگي: متغيرهايي مثل
مي ) x56(و دانش كشاورزي پايدار) x44(منابع اطالعاتي

ت متغيرها اين عامل به نام عامل با توجه به ماهي. باشد
) ٣٤٦/٢(اطالع رساني نامگذاري شد، که مقدار ويژه آن 

واريانس عوامل موثر بر پايداري را تبيين  % ١٧/١١حدود
كند و به عنوان يك عامل مهم نقش بسزايي در پايدار  مي

اكثر كشاورزان بر اين باورند . هاي توليدي دارد كردن نظام
هاي نوين، عدم اطالع از اين  روشكه علت بكارنگرفتن 

هاي ترويجي  عدم وجود كالس. ها و تكنيك هاست روش
مناسب با نياز، عدم وجود رسانه موثر براي رساندن اطالعات 
در زمينه كشاورزي پايدار يكي از مشكالت عمده موجود در 

  . باشد اين راه مي
   عامل چهارم‐ د

 نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ويژگي هاي
به عنوان ) x12(و تعداد قطعات زمين) x16(اكولوژيكي

اند، و با توجه  متغيرهايي هستند كه در اين عامل وارد شده
به ماهيت متغيرها اين عامل به نام عامل بهره برداري 

از % ٨٥/١٠و حدود ) ٢٧٩/٢(نامگذاري شد که با مقدار ويژه
  . كند يواريانس مربوط به عوامل موثر بر پايداري را تبيين م

   عامل پنجم‐  ه

اين عامل که به نام عامل مشارکتي نامگذاري شد در بر 
عضويت در شركت تعاوني سيب : گيرنده متغيرهايي مثل

، مشاركت )x34(، تعداد وام دريافتي)x5(زميني كاران
مي باشد، با مقدار ) x21(و منزلت اجتماعي) x24(اجتماعي

وط به عوامل واريانس مرب % ٣٥١/٩مجموعا) ٩٦٤/١(ويژه
) ١٣٨٠(عماني . موثر بر پايداري را تبيين مي كنند

متغيرهاي مشاركت اجتماعي، منزلت اجتماعي و نوع هنجار 
هاي پايدار موثر  اجتماعي موجود را در بكارگيري روش

  .داند مي
   عامل ششم‐ و

نتايج بدست آمده از تحليل عاملي نشان مي دهد كه 
و ) x51( هاي ترويجيمتغيرهاي ميزان ياري رساني كالس

سازنده عامل ششم هستند ) x57(نگرش به كشاورزي پايدار
واريانس مربوط  % ٢٩٦/٩مجموعا) ٩٥٢/١(كه  با مقدار ويژه 

اين عامل با توجه .كند به عوامل موثر بر پايداري را تبيين مي
  .به ماهيت متغيرهاي آن عامل روانشناختي نامگذاري شد

  عامل هفتم‐ ٧
و موانع ) x39(رهاي تسهيالت دريافتي اين عامل متغي

را در خود جاي داده ) x58(دستيابي به كشاورزي پايدار
است، و به نام عامل حمايتي نامگذاري شد كه  با مقدار ويژه 

 درصد از واريانس عوامل موثر بر ٤٩٣/٨درحدود ) ٧٨٤/١(
با توجه به . كند پايداري كشت سيب زميني را تبيين مي

 بود از تحليل ٥/٠ي بقيه متغيرها کمتر از اينکه بار عامل
به بررسي ) ١٣٧٧ ( رضايي مقدم و كرمي. حذف شده اند

مندي  متغيرهاي مرتبط با پايداري مثل رشد جمعيت، بهره
از خدمات، سطح بكارگيري تكنولوژي، عوامل فرهنگي و 

نتايج بدست . اقتصادي ـ خدماتي را مورد آزمون قرار دادند
مندي از  د كه رشد جمعيت، عدم بهرهده آمده نشان مي

خدمات عمومي، عدم تماس با مراكز خارج از روستا، 
اي، كمبود منابع را عوامل  دسترسي كم به امكانات نهاده

  .كند موثر بر ناپايداري نظام هاي زراعي عنوان مي
 مشخص است اين متغيرها در ٧همانطور که در جدول 

ي کشت سيب زميني  درصد عوامل موثر بر پايدار٦٧/٨٠کل
 درصد واريانس مربوط به ٣٣/١٩را تبيين مي کند و

متغيرهايي است که پيش بيني آن در تحقيق ميسر نبوده 
، ٣٢/١٣:  هر کدام از عامل هاي اول تا هفتم به ترتيب. است
 درصد از واريانس ٤٩/٨، ٢٩/٩، ٣٥/٩، ٨٥/١٠، ١٧/١١

  .کنند عوامل موثر بر پايداري را تبيين مي
  ه گيري و پيشنهادهانتيج

بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق، نظام کشت سيب 
زميني در منطقه مورد مطالعه در سه سطح ناپايدار 

 و خيلي پايدار)  درصد٨/٦٦(، نسبتا پايدار)درصد٣٧/١٤(
بندي شده كه نشان دهنده اين است  طبقه)  درصد٧٦/١٨(

اري قرار كه كشاورزان منطقه اكثر در سطح متوسطي از پايد
در اين تحقيق رابطه هشت دسته متغير فردي، . دارند

 ترويجي، ‐اقتصادي، اجتماعي، اكولوژيكي، ارتباطي، آموزشي
دانش كشاورزي پايدار و نگرش به كشاورزي پايدار مورد 

  . بررسي قرار گرفت
در اولويت بندي موانع دستيابي به کشاورزي پايدار، 

حمايت از کشاورز هاي دولت که منجر به عدم  سياست
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شود در اولويت اول قرار گرفت و کمبود مروج، توجه و  مي
تاکيد صرف بروي توليد و نا آشنايي با روش هاي کشاورزي 
پايدار در اولويت هاي بعدي قرار گرفت و نوسان قيمت 

ها در بازار و فقر و پايين بودن وضعيت اقتصادي زارعان  نهاده
  .در اولويت آخر قرار گرفت

ين تحقيق، عوامل موثر بر پايداري نظام کشت سيب در ا
زميني  از ديدگاه سيب زميني کاران مورد بررسي و با 

در . استفاده از تکنيک تحليل عاملي، دسته بندي شده اند
تحليل عاملي عوامل موثر بر پايداري جمعا هفت عامل 

زراعي با ‐استخراج شد که عامل اول به نام عامل اقتصادي
 درصد از کل واريانس به عنوان اثر بخش ١٨از تبيين بيش 

عامل دوم به نام عامل فردي با . ترين عامل معرفي شد
 درصد از کل واريانس بعد از عامل اول ٣٢/١٣تبيين حدود 

عامل سوم نيز با نام عامل . موثرترين عامل شناسايي گرديد
 درصد واريانس کل را تبيين ١٧/١١اطالع رساني حدود 

  .کند مي
برداري، عامل  هاي بعدي به نام عامل بهره لعام

مشارکتي، عامل روان شناختي و عامل حمايتي هر يک به 
 ٤٩/٨ درصد و ٢٩/٩ درصد، ٣٥/٩ درصد، ٨٥/١٠ترتيب با 

درصد از کل واريانس متغيرهاي پايداري کشت تبيين 
 درصد از ٦٧/٨٠اين هفت عامل در مجموع قريب . کند مي

 درصد ٣٣/١٩تبيين مي کند و تنها واريانس کل متغيرها را 
بر اين اساس . واريانس باقيمانده مربوط به ساير عوامل است

  :شود پيشنهاد مي
با توجه به نقش عامل اول، متغيرهاي اقتصادي و زراعي 
ارتباط نزديكي با هم دارند و در پايداري نقش موثري ايفا 

نابع ناتواني اقتصادي باعث استفاده نامناسب از م. كنند مي
باشد و بنابراين  شده و به عنوان مهمترين عامل ناپايداري مي

براي استفاده پايدار از منابع توليدي توجه به تامين معاش 
توجه به . حداقل براي روستاييان الزامي و ضروري مي نمايد

اي كه در نزديكي منابع قرار دارند از  هاي حاشيه گروه
  .اهميت بيشتري برخوردار مي باشد

ه به خصوصيات شخصي کشاورزان مانند سن و توج
تجربه . تجربيات آنها در برنامه هاي آموزشي مهم مي باشد

داري اصولي از منابع مي باشد، و  يكي از عوامل مهم در بهره
لذا استفاده از تجربيات آنها در زمينه استفاده پايدار از منابع 

 .تواند بسيار موثر واقع شود مي
خش کشاورزي در توسعه کشور، با توجه به اهميت ب

سرمايه گذاري بيشتر در زمينه ترويج و آموزش کشاورزان 
تواند تحول عظيمي را در بخش کشاورزي و خصوصا بهره  مي

 .برداري پايدار ايجاد کند
هاي الزم براي مشارکت کشاورزان، محققان و  زمينه

مروجان به عنوان اجزاي اصلي در فرايند توليد فراهم گردد 
مينه الزم براي مشارکت کشاورزان در فعاليت هاي و ز

 .اجتماعي و اقتصادي ايجاد گردد
براي رفع موانع در زمينه کشاورزي پايدار به صورت 
منطقه اي اقدام به شناسايي موانع کرده و در جهت رفع آنها 

 .و يا تعديل آنها اقدام گردد
با توجه به موانع و مشکالت موجود، پيشنهاد مي شود 

آموزش مروجان و همچنين به کارگيري بيشتر آنها در در 
شبکه ترويج کشور اطالعات مناسب را در اين زمينه در 

 .اختيار زارعان قرار دهند
هاي ارايه شده از سوي کانالهاي مختلف در  آموزش

جهت نيازمندي زارعان و به صورت عيني و از طريق 
 افزايش هاي طريقه اي صورت گيرد تا اثر بخشي آنها آموزش
  .يابد
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