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 دهیچک
 همدان استان بهار دشت در ینیزمبیسکشت و کار  یداریپا تیوضع لیپژوهش حاضر تحل یاصل هدف

 نظر از و یشیمایپ ،ها داده یاز نظر روش گردآور ؛یاکتشاف ق،یتحق فهد نظر از پژوهش نیا. است بوده

دشت بهار بود. حجم نمونه از  کارینیزمبیس نفر 2054 قیتحق نیا یآمار جامعة. ستا یکاربرد ،جهینت

. دش لیتکم پرسشنامه 172 ،دقت شیافزا منظور به تینها در و دشنفر برآورد  162فرمول کوکران  قیطر

 یداریکل، پا یبیترک یداریشاخص پا اساسبر. ندشد لیو تحل هیتجز win16 SPSS افزارنرم کمک به هاداده

 جینتا اساسبر ،نیهمچن. است بوده نییپا اریبس ای نییسطح پا در کارانینیزمبیسدرصد از  50از  شیب

 رینسبت به کل سطح ز شیآ ایسطح تناوب  شده،کشت نیکل زم مساحت» عامل پنج ونیرگرس لیتحل

 و یمصرف کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم ،یمصرف ییایمیش یکل کودها زانیم ،ینیزمبیسکشت 

 از رصدد 69 نییتب ییتوانا مجموع در ،«کارینیزمبیستوسط  داریپا یکشاورز یهاروش از استفاده سطح

 در وارده خسارت زانیم کشت، ریز سطح» عامل پنج ؛را داشتند یکیاکولوژ -یزراع یداریپا راتییتغ

درصد  62مجموع  در «محصول فروش کل ارزش و شدهمهیبکشت  ریسطح ز ،یمصرف بذر نةیهز هکتار،

سطح  ،کارینیزمبیس یتنوع درآمد سطح» عامل چهار زین وکردند  نییتب را یاقتصاد یداریپا راتییاز تغ

و کار  کشت تجربةو  داریپا یکشاورز از کارینیزمبیسسطح دانش  ،یارتباط یهاکانالاستفاده از 

 .بودند دارا را یاجتماع یداریپا راتییتغ از درصد 55 نییتب ییتوانا مجموع در «زارع توسط ینیزم بیس

 

 .ینیزمبیسو کار  کشت ،یداریپا سنجشبهار،  دشت ون،یرگرس لیتحل ،یداریپا :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
که  هستند يیهاستمیس دار،يپا یکشاورز یهاستمیس
حفظ  ینامحدود زمان یجامعه برا یرا برا خود یور رهبه
Parent et al. (2010 ) .(Lichtfouse et al. 2009) کنند یم

و  یاز لحاظ عملکرد، سودآور که دانندیم داريپا را یامزرعه
نظر از  ؛(Rational) ريپذهیتوجدر درازمدت  یدرآمد کاف جاديا

در مزرعه و  هاآن یکشاورزان و خانوارها یزندگ تیفیبهبود ک
 یکشاورز یمزرعه برا لیاز نظر پتانس ؛ (Survival)بابقاجامعه 
 یکياز لحاظ اکولوژ و (transferable) ريپذ انتقال ندهيدر آ

 یهاوهیش قياز طر یعیاز منابع طب یمنطق استفادة)
 یهاروش باشد. (Renewable) ريدپذيتجدمناسب(  یاورزکش

 یکشاورز از نوع آن زيست محیط دوستدار و داريپا یکشاورز
 آسیب بدون را یدام و یزراع محصوالت تولید اجازة که است

 منابع خاک، بر تواندیم روش اين تأثیر. دهدیم سامانه بوم به

 اطراف یطبیع منابع ساير و یزيست تنوع و ینگوناگو ،یآب

 ینسل نیب مفهوم کي داريپا یکشاورز پس مفهوم .باشد
(intergeneration) که ما اساس کار را بر  یمعن نيا به است؛

 اي ساختنیتهدر مقابل  یعیبهبود منابع طب ايحفظ 
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 استفادة. (Subhash et al, 2010 ) میده قرار آن یزسا آلوده
 یآلودگ به زراعت در يیایمیش مواد از نامناسب واز حد  شیب

خاک  تیفیک شدنبدتر و یکیژنت تنوع دادندستاز ،آب
 یکشاورز یبرا یرهیافت داريپا یکشاورز و است شده منجر

 کندیم حفظ بلندمدت در را خاک یحاصلخیز است که
(Rasul and Thapa, 2003) .شامل اهداف  یداريکه پا آنجا از
 ،است یکل اهداف آن از کدامهر یاتیمتعدد و اهداف عمل یکل
از  یبیترک استفادة ستمیکل س یداريپا یابيارز یبرا

 یاجتماعو  یاقتصاد ،یزراع ،یطیمح ستيز یها شاخص
 sydorovych (. Cauwenbergh et al., 2007) است یضرور

& wossink(2008 عناصر )را  یدر کشاورز یداريپا بر مؤثر
 شامل یکياکولوژ عناصر (الف: اند کرده یبند میتقس گونهنيا
 یهاآب تیو کم تیفیدر ک رییخاک، تغ تیفیدر ک رییتغ
 مزرعه، یجانور و یهایگ تنوع در رییتغ ،یسطح و ینیرزميز

 یگازها انتشار زانیم ،یعیطب یهانهاده از استفاده يیکارا
هوا؛  تیفیدر ک رییو تغ یکشاورز تیحاصل از فعال یاگلخانه

 در اطالعات یهاستمینوع س از مزرعه شامل رونیعناصر ب (ب
 یمزرعه برا یدیمحصوالت تول یکشاورزان، سالمت ةجامع

 محصوالت یمغذ مواد زانیم و تیفیک ،)طعم کنندگانمصرف
حفظ  ،یمحصوالت مزرعه در اقتصاد محل ریثأت(، یدیتول

 عناصر (ج ؛یعیطب یو صداها و عطرها یعیمناظر طب تیجذاب
 ،یذهن یفشارها ،یکيزیف یفشارها: شامل مزرعه داخل
خانواده؛  یمزرعه برا تیو استمرار در مالک یسالمت یهاخطر

 درازمدت، در سود کسب یهاجنبه شامل یدعناصر اقتصا (د
 یهانهاده به اتکا درآمد، ینیبشیپ تیقابل و درآمد در ثبات
کشاورز به  یاتکا زانیم ،یکاف ینگينقد ،یمحل و یداخل

 .یمل یهانامهمانیپ و یپرداخت یها ارانهي
 یکشاورز یدیعناصر کل زین Pretty (2005) دگاهيد از

 شتریب قیتلف( الفباشد:  ريمل موارد زشا ديبا داريپا
 تیتثب ،یمواد مغذ ةچرخ لیقب از یعیطب یندهايفرا
 یعیطب یاز شکارگرها ثرؤم ةخاک و استفاد یایاح تروژن،ین

 حداقل (ب ؛یکشاورز دیتول یندهايآفات در ارتباط با فرا
 یسالمت که يیهانهاده اي ريدناپذيتجد یهانهاده از استفاده

 ةاستفاد( ج اندازد؛یم خطر به را کنندگانمصرف و ورزانکشا
 شيافزا موجباز دانش و مهارت کشاورزان که  ثرؤم

 یجا هب یانسان ةيسرما ینیجانش و کشاورزان يیخوداتکا
 یهاتیظرف از ثرؤم ةاستفاد( د شود؛یم برنهيهز یهانهاده

در  یعیت منابع طبافراد در ارتباط با حل مشکال یمشارکت
اعتبارات و  تيريمد ،یزداریآبخ لیمتداول از قب یکشاورز

 ANRC  (Agriculture; National دگاهيبا آفات. از د مبارزه

Research Council) (2010 )یعمل یهاروش و هاتیفعال 
 1 در جدول یداريپااهداف  به یابیدست یبرا شده استفاده
 .است شده آورده

ترين مفهوم، پايداری به عنوان توانايی تأمین  در وسیع
ای  ای است که بتواند آينده نیازهای کنونی جامعه به شیوه

نامحدود و بدون آثار نامطلوب ادامه داشته باشد. اغلب تعاريف 
گانة اجتماعی، اقتصادی و  پايداری در شرايط سه

اند؛ به عنوان مثال يک سیستم  محیطی ارائه شده زيست
 و های زيستی سوخت، فیبر خوراک دام،، غذا پايدار؛ کشاورزی

نظر  و همچنین از کند جامعه تولید می ديگر کاالها را برای
ان کشاورزی معقول و کارگر تولیدکنندگان برایاقتصادی 

کنندگان در  قیمت برای مصرف است. تولید غذای سالم و ارزان
يداری عین حال حفظ و افزايش منابع طبیعی پايه از اساس پا

 USDA-NAL (U.S. Department of Agriculture)در کشاورزی است 

National Agricultural Library), 2007 Knwler & Bradshaw, 

کشاورزی  پذيرش»با عنوان  یمروردر پژوهش  .(;2007
، عوامل تأثیرگذار بر رفتار «توسط کشاورزان حفاظتی

چهار گروه های حفاظتی را در  کشاورزان در پذيرش فناوری
های فردی و خانوادگی کشاورز  اند: الف( ويژگی زير قرار داده

مثل دانش، نگرش، تجربة کار کشاورزی، سطح سواد و سن؛ 
های فیزيکی و زيستی مزرعه مانند اندازة مزرعه،  ب( ويژگی

داربودن يا نبودن  میزان بارش، وضعیت فرسايش خاک، شیب
مزرعه مثل درآمد  های مالی و مديريتی مزرعه؛ ج( ويژگی

مزرعه، وضعیت مالکیت زمین، دسترسی به نیروی کار 
خانوادگی و درآمدهای خارج از مزرعه؛ د( عوامل خارجی 

رسانی، شرکت در  اطالع -های ترويجی مانند: فعالیت
های کشاورزی حفاظتی، سرماية اجتماعی و  برنامه

( 1385های حمايتی. نتايج مطالعة عمانی و چیذری ) سیاست
کاران  تحلیل پايداری نظام زراعی گندم»در پژوهشی با عنوان 

دهد که سطح  نشان می(« ای در استان خوزستان )مطالعه
سواد، دانش فنی، دانش کشاورزی پايدار، میزان اراضی زير 
کشت آبی، میزان اراضی زير کشت ديم، کل زمین تحت 
مالکیت، زمین زير کشت گندم، درآمد محصول، منزلت 

و مشارکت  001/0ی و هنجار اجتماعی در سطح اجتماع
های ارتباطی در سطح  اجتماعی و میزان استفاده از کانال

داری دارد.  با پايداری نظام زراعی رابطة مثبت و معنی 01/0
همچنین، در اين تحقیق متغیرهای سطح سواد، دانش فنی، 

  اجتماعی، منزلت محصول، درآمد پايدار، کشاورزی دانش
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 یداریپااهداف  به یابیدست یبرا شده استفاده یعمل یهاروش و هاتیفعال. 1 جدول

 شده استفاده یهاروش نمونة هاشاخصاز  ییهامثال تیفعال نوع یداریپا اهداف
 یسوخت یازهاین و دام خوراک بر،یف بشر، ییغذا تیامن حفظ. 1

 یکاف ثبات( الف
 صوالتمح دیتول در

 هر استفادة یازا به بازده ،سطح واحد در عملکرد یزراع تیریمد
 (یمغذ مواد و آب ،یانرژ: مثل) منبع واحد

 و آفات با مبارزه تیریمد ،محصوالت یبارور تیریمد
 اصالح و نباتات اصالح ،آب منابع تیریمد ،هایماریب

 هاتنش تحمل و عملکرد بهبود یبرا یکیژنت
تنش برابر در مقاومت شیافزا یبرا یزراع اهانیگ اصالح  نباتات اصالح 

 و یوربهره شیافزا ،یمغذ مواد از استفاده شیافزا ،ها
 بازده ثبات

 مناسب ثبات( ب
 یوانیح داتیتول

 هر یازا به دیتول ،نیزم واحد هر یازا به دیتول یدامپرور
 منابع از استفاده واحد هر یازا به دیتول ،دام رأس

 ر،یمومرگ زانیم ،(یمغذ مواد آب، ،یانرژ: مانند)
 به یدام خوراک لیتبد بیضر ،مولد یزندگ مدت

 واناتیح بهداشت انسان، یخوراک محصوالت

 استفاده در دقت ،دام مصرف یبرا یمحل علوفة از استفاده
 یهارهیج از استفاده ،(یانرژ آب، ،کار یروین) منابع از

 ،واناتیح رفاه و بهداشت ،خوراک بازده شیافزا و ییغذا
 ،(هایماریب از یریشگیپ) درمان تیریمد و گله بهداشت

 هاکیوتیبیآنت از آگاهانه استفادة دام، ینگهدار طیمح بهبود
 یدام عاتیضا تیریمد و

 هیپا منابع و ستیز طیمح تیفیک شیافزا و ینگهدار. 2
 بهبود ای حفظ( الف
 خاک تیفیک

 قدرت تیریمد
 خاک یبارور

 مواد از استفاده ییکارا خاک، یمغذ مواد سطح زانیم
 یمغذ

 ،یآل یکودها و ییایمیش یکودها موقعبهو  حیصح کاربرد
 خاک یمغذ مواد سنجش خاک، بافت و نوع جشسن

 یآل مواد تیریمد 
 خاک

 و هاسمیارگانکرویم تیجمع خاک، یآل مواد
 خاک یهاسمیارگانماکرو

 از استفاده و سبز کود ک،یارگان کشت ،یحفاظت شخم
 کمپوست

 تیفیک تیریمد 
 خاک

 تیظرف ،یخاک از جمله: فشردگ یکیزیف خواص
تخلخل خاک،  زانیخاک، م یسفت زانینگهداشت آب، م

 آب نفوذ زانیماک و پبات خ

 از استفاده و سبز کود ک،یارگان کشت ،یحفاظت شخم
 کمپوست

 بهبود و حفظ( ب
 آب تیفیک

 یبارور تیریمد
 خاک

آب،  یسخت بودنمتعادل زانیآب، م یورود عملکرد
 در زایماریب عوامل و هاکش آفت زانیآب، م یشور
 آب در میاسترانس غلظتو  آب

 باعث که ییکودها از استفاده خاک، یمغذ مواد سنجش
 یکیارگان اصالح ،شودیمخاک  یمواد مغذ شدنآزاد

 خاک
 پوشش تیریمد 

 ،یزراع یاهیگ
 مواد تیریمد
 کنترل و ییغذا

 و رواناب
 شیفرسا از یریجلوگ

 انیجر ،یاز مواد مغذ میمستق استفادة ن،یزم پوشش
 و سالهکی پوشش یدارا سطح ،ها کشآفترسوب و 

  آب، ینگهدار تیظرف ،هاخاکدانهثبات  ساله،چند
 خاک در آب نفوذ بیضر و تخلخل زانیم

 شیخاک، آزما یکیاصالح ارگان ،یپوشش اهانیگ کاشت
استفاده از مالچ، چمن و  ،یبافت خاک، شخم حفاظت

 هانیزمصالح و ا یساحل یاهیپوشش گ ،هاآبراهه

 از حفاظت( ج
 نیریش آب منابع

 مصرف رشد زانیم زراعت، در یمصرف آب ییکارا یاریآب تیریمد
 زانیمو  ینیزمریز یهاآب برداشت اضافه زانیم آب،
 آب پمپاژ

و  یباران یاری)مثل آب فشار با یاریآب یهاستمیس از استفاده
 زانیم اساسبر یاریآب یبرا مناسب زمان نییتع(، یاقطره
 یزراع اهیگ یآب ازین و خاک رطوبت و تعرق و ریتبخ

 استفاده کاهش( د
 هاکشآفت از

 یهاروش از استفاده
 آفات با مبارزه یبیترک

علفدرصد  ،یعیدشمنان طب تیآفات، جمع تیجمع
 و یاهیگ پوشش تنوع توده، ستیز زانیم هرز، یها
 نظام بوم ثبات زانیم

و  یکیولوژیب یهاروش از استفاده آفات، یقیتلف تیریمد
 اصالح و خاک در موجود یآل مواد تیریمد ،یشناختبوم
 محصوالت یکیژنت

 شیافزا و حفظ( و
 یستیز تنوع

 یها گونه)به عنوان مثال: تعداد  یستیز تنوع نیتخم ستگاهیز تیریمد
 و حشرات یها گونهتعداد  کرده،رشد یهابوته

 زانیم ستگاه،یز یگوناگون و تنوع زانیم وانات،یح
 ( هاآن نیب روابط نیهمچن و مناظر تنوع

حفظ پوشش  ارها،زین مثل یعیطب نظام بوم قطعات حفظ
 بوم در هاگونهتنوع کشت، حفظ مناظر و  ،یساحل یاهیگ

 نظام

  ;ANRC, 2010  85 -84: مأخذ
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های ارتباطی و  مشارکت اجتماعی، میزان استفاده از کانال
های آموزشی و ترويجی در مجموع  میزان شرکت در کالس

درصد از تغییرات متغیر پايداری نظام زراعی را تبیین  5/92
( در رسالة دکتری خود با عنوان 1387کردند. عربیون )

وی توسعة پايدار نظام کشت گندم در شناخت و طراحی الگ»
پايداری نظام متغیر  دهد که بین نشان می « استان فارس
، يا آيش میزان اراضی دارای تناوب و متغیرهای کشت گندم

کشت گندم آبی،  اراضی زيرسطح مکانیزاسیون کشاورزی، 
 ةدفعات آبیاری، میزان کیفیت زمین زراعی از جنب

موزشی ترويجی، تسهیالت و های آ حاصلخیزی خاک، فعالیت
دانش فنی، )اجتماعی  های ويژگی و خدمات حمايتی

داری  مثبت و معنی ةبودن( رابط شهری هانج مشارکت،
تعداد قطعات  متغیرهای بین. در حالی که شود مشاهده می

ها  زير کشت گندم، شیب زمین زراعی، میزان مصرف نهاده
منفی  ةرابطکودها و سموم( با پايداری نظام کشت گندم )

نامة  ( در پايان1384. مقصودی )داری وجود دارد معنی
بررسی وضعیت پايداری »کارشناسی ارشد خود با عنوان 

از « شهر اصفهان زمینی در شهرستان فريدون کشت سیب
گام متغیرهای  به طريق تحلیل رگرسیونی چندمتغیره گام

تولید کل، میزان تسهیالت دريافتی، نگرش، مشارکت 
های ارتباطی و دانش کشاورزی پايدار را بر  عی، ويژگیاجتما

داند. همچنین، در  زمینی تأثیرگذار می پايداری کشت سیب
آمده از طريق تحلیل عاملی که  دست های به اين مطالعه عامل

کنندة پايداری کشت را به  بینی درصد متغیرهای پیش 80
ی، اقتصاد -اند عبارت بودند از: زراعی خود اختصاص داده

شناختی و  برداری، مشارکتی، روان سانی، بهرهر  شخصی، اطالع
 ها. بازدارنده

 

 هاروش و مواد
 یآورجمعنظر روش  از ؛یاکتشاف ،نوع نظر از حاضر قیتحق
 یارب. است یکاربرد ،هدف نظر از و یشيمایپ ،هاداده
 از( کارانینیزمبیس) هدف جامعة از هاداده یآور جمع

از  هاداده یآورجمعاحبه استفاده شد. همراه با مص ةپرسشنام
 .ردب یمبا مصاحبه پاسخگو را به عمق  همراه پرسشنامة قيطر

پاسخگو  یرا برا ابهامات توانیمروش  نيدر ا ،نیهمچن

سنجش  یارب شاخص 33 از ،قیتحق نيا در. کرد روشن
شاخص با استفاده از  14( که 4 )جدول استفاده شد یداريپا
 براساس ها شاخصانتخاب  .شد یریگاندازه هااسیمق
مصاحبه با کارشناسان  اساسبر نیهمچن و نیشیپ قاتیتحق
 جيترو ،یشناسخاک ،یپزشکاهیگ زراعت، یهارشتهدر 

و اقتصاد  ستيز طیمح ،یش کشاورزآموز ،یکشاورز
 یاپرسشنامهاساس  نیاست. سپس بر هم بوده یکشاورز

 يیسنجش روا یبرا کارانینیزمبیسنفر از  30شد و  نيتدو
توجه به حجم  با ،دوم مرحلة. در کردند لیتکمرا  آن يیايو پا
 ها پرسشاز  یبرخ بودننامناسب نیرسشنامه و همچنپ یباال
شد و  یبازنگر شدهنيتدو پرسشنامة ،يیايو پا يینظر روا از

. کردند لیتکمرا  آن کارانینیزمبیساز  گريد ینفر 30 گروه
 جشسن یهاهيگو( يی)روا يیاعتبار محتوا ،تينها در

بر اساس نظر کارشناسان  قیدر تحق شده استفاده یها سازه
 . شد يینها دیيأت شدهذکر

در هر  شده استفاده یهاسازه يیايپا سنجش یبرا
 (Cranach's کرونباخ یآلفا بيضر از توانیمپرسشنامه 

(Alpha کرونباخ هر سازه را  یآلفا بيضر ديبا. کرد ستفادها
 7/0در هر سازه  ديبا بيضر نيجداگانه محاسبه کرد و مقدار ا

 نيا ریغ در باشد؛ داشتهمناسب  يیايپاباشد تا سازه  شتریب اي
 تا دهندیم کاهش را بيضر نيا که يیهاهيگو اي هيگو صورت

 میبرس نظر مورد بيضر مقدار به که میکنیم حذف يیجا
کرونباخ هر سازه جداگانه به  یآلفا بي(. ضر1386 ،ی)کالنتر
 .شود یم دهيد 2 در جدول جيمحاسبه شد که نتا باالروش 

 12در نهايت، برای سنجش سطح هر سازه از يک مقیاس )
ای( به شرح باال استفاده شد؛ به نحوی که از  گويه 5تا 

کار خواسته شده تا نظر خود را در مورد هر گويه  مینیز سیب
نظر،                                تايی )کامال  مخالفم، مخالفم، بی در قالب طیف لیکرت پنج

گذاری و جمع                                              موافقم و کامال  موافقم( بیان کند. سپس با نمره
 ها، سطح هر سازه در مقیاس رتبه ای به دست آمد. نمره

برآورد شد  مورد 162حجم نمونه از طريق فرمول کوکران 
ها  گیری به اين صورت بود که تعداد نمونه و روش نمونه

متناسب با هر منطقه تعیین و اين تعداد به صورت تصادفی 
کاران هر منطقه به صورت جداگانه  زمینی مند از سیب نظام

 (.3انتخاب شدند )جدول 

 
 
 
 



 455      ...ینیزم بیس کار و کشت یداریپا تیوضع لیتحل: همکاران و ینعمت 

 پرسشنامه یهاسازهاز  کیهرکرونباخ  یآلفا. 2جدول

 کرونباخیآلفا هیگوتعداد نظر مورد سازة

 77/0 8 داریپا یکشاورز به کارینیزمبیسنگرش  سطح
 85/0 8 داریپا یکشاورز به کارینیزمبیسدانش  سطح
 70/0 10  یباطارت یها کانالاز  کارینیزمبیس استفادة سطح
 91/0 6  کارینیزمبیس یمنزلت اجتماع سطح
 88/0 9 مرتبط عوامل از کارینیزمبیس یتمندیرضا سطح
 79/0 9 مرتبط عوامل از کارینیزمبیسمهارت  سطح
 71/0 8  کارینیزمبیس یزندگ تیفیک سطح
 84/0 9  کارینیزمبیس یارکت اجتماعمش سطح
 73/0 12 یکارینیزمبیس یهانهادهبه  کارینیزمبیس یدسترس سطح
 84/0 6 مزرعه خاک تیفیک سطح
 77/0 6 مزرعه  یو جانور یاهیتنوع گ سطح
 74/0 5 استفاده از منابع خاک  یداریپا سطح
 82/0 6 آب منابع از یبرداربهره یداریپا سطح
 93/0 5  کارینیزمبیستوسط  محورداریپا یهاروش از استفاده سطح

 قیتحق یها افتهی: مأخذ                     

 
 افتهیصیتخص نمونةمنطقه و تعداد  هر کارینیزمبیس تعداد. 3جدول

 نمونه تعداد کل تعداد سکونت  محل
 78 986 بهار شهر

 21 268 آباد میکر یروستا جزبه آبادصالح دهستان
 20 256 رود نهیمیستوابع دهستان  از آبادحسام یروستا
 10 132 آباد صالحتوابع دهستان  از آبادمیکر یروستا

 27 336 سفالگران دهستان توابع از نارآبادید و تپه گنج یروستاها
 6 76  ریسا

 162 2054 جمع

 
مورد نظر که در  یرهایمتغ. 1نکته:  سهتوجه به  با
روش  قياز طر ،بودند شده یریگاندازه یمتفاوت یهااسیمق

به  ليشدند و تبد اسیرفع اختالف مق نیانگیبر م میتقس
نسبت  یشتریب تیاهم هاشاخصاز  یبرخ. 2 ،شاخص شدند

 نیتفاوت ب کنترل یبرا. 3 ،دارند گريد یهاشاخصبه 
در وزن  شدهاسیمقاختالف  رفع یهاشاخص ؛ها شاخص

 دست هب یاصل یهامؤلفه لیروش تحل قيمربوطه که از طر
 گانهسهدر ابعاد  یداريپا یبیشاخص ترک و شدندضرب  ،آمد
بعد به دست آمد.  هر یهاشاخصمجموع  قياز طر کیتفک به

 در ها شاخص تماماز جمع  زیکل ن یداريپا یبیشاخص ترک
 یهاشاخصذکر است که  انيشا. آمد دست به گانهسهابعاد 
کسر و  کردنمعکوسبا  اس،یمقبعد از رفع اختالف  زین یمنف
 در. شدند ليتبد مثبت شاخص به کي عدد از کردنکم

)در سه بعد به صورت  یداريپا یبندسطح یبرا ،تينها
از سه  یبیمستقل و شاخص کل به صورت جداگانه و ترک

 نيا هب .شد استفاده یاخوشه لی( از روش تحلباالشاخص 
 به کارانینیزمبیس ،یبند خوشهدستور  یرت که در اجراصو
کل در پنج  یبیبر اساس شاخص ترک و گانهسهابعاد  کیتفک

 به طبقه هر یاعضا نيبنابرا ؛شدند یبند طبقهگروه همسان 
 محاسبة ،مطالعه نيا در. شدند مشخص مستقل صورت
 1 معادلةروش  به ینیزمبیسنظام کشت  یداريپا شاخص

 .است بوده
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 :شودیم فيتعر ريمعادله به صورت ز یکه نمادها یصورت به
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CI :یدارياپ یبیترک شاخص 
:𝑋𝑖𝑗 شاخص  مقدارI مربوط به کشاورزj  

�̅� :شاخص  نیانگیم𝑋𝑖  

:Wij مربوط به شاخص  وزنI  
 

  گانهسهابعاد  کیبه تفک یداریسنجش پا یبرا شدهاستفاده یهاشاخص. 4جدول

 یکیاکولوژ -یزراع

 ةپتاسمیزان کود . 3 ،ینیزمبیسدرصد سطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر کشت . 2 ،*مکعب در هکتار(مقدار آب مصرفی )متر. 1
مقدار . 6 ،*در هکتار( لوگرمیک) مصرفی ةازتکل کود . 5 ،*در هکتار( لوگرمیک) مصرفی ةفسفرمیزان کود . 4 ،*در هکتار( لوگرمیک) مصرفی

کش مصرفی )کیلوگرم در حشرهمقدار . 8 ،*)کیلوگرم در هکتار( کش مصرفیقارچمقدار . 7 ،*کش مصرفی )کیلوگرم در هکتار(علف
. 12 ،سطح تنوع گیاهی و جانوری مزرعه. 11 ،هسطح کیفیت خاک مزرع. 10 ،)تن در هکتار( شده استفادهمیزان کود مرغی . 9 ،*هکتار(
سطح استفاده . 14 ،کارینیزمبیساز منابع آب توسط  استفاده یسطح پایدار. 13 ،کارینیزمبیساستفاده از منابع خاک توسط  یپایدار سطح

 کارینیزمبیسمحور توسط های پایداراز روش
 یاجتماع

بیسمنزلت اجتماعی  سطح. 3 ،یارتباط یهاکانال از کارینیزمبیس استفادة سطح. 2 دار،یپا یکشاورز به کارینیزمبیسنگرش  سطح. 1
مرتبط  عوامل نةیزمکار در زمینیسیبسطح مهارت . 5 ،یکارینیزمبیسعوامل مرتبط با  از کارینیزمبیسرضایتمندی  سطح. 4 ،کارینیزم

 کارینیزمبیسسطح دسترسی . 8 ،کارینیزمبیسمشارکت اجتماعی  سطح. 7 ،کارینیزمبیسکیفیت زندگی  سطح. 6 ،ینیزمبیسبا کشت 
 داریپا یکشاورز نةیزم در کارینیزمبیسدانش  سطح. 9 ،هانهادهبه 

 یاقتصاد

بذر  نةیهزنسبت به  دیتول)ارزش کل  بذر مصرفی یوربهره. 2(، یانسان یروین نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول نیروی انسانی یوربهره. 1
کش علف ،انواع سموم مجموع نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول یمصرف کشقارچکش و علف ،انواع سموم مجموع یوربهره. 3مصرفی(، 

 ییایمیکود ش انواع مجموع نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول یمصرف ییایمیکود ش انواع مجموع یوربهره. 4(، یمصرف کشقارچو 
های ماشینمجموع  یوربهره. 6(، یکود مرغی مصرف نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول یکود مرغی مصرف یوربهره. 5(، یمصرف

 نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول آب مصرفی یوربهره. 7(، شده استفادههای ماشینجموع م نةیهزنسبت به  دی)ارزش کل تول شده استفاده
سطح تنوع . 10 ،شدهبیمهدرصد سطح زیر کشت . 9 کار،ینیزمبیس یکارینیزمبیسسطح مالکیت تراکتور و ادوات . 8آب مصرفی(، 

 کارینیزمبیسدی درآم

 یمنف یهاشاخص *

 

 یجانت
 هااسیمقحاصل از سنجش  جینتا. 1

 ،نیآورده شده است. همچن 5 جدول در هااسیمق سنجش جينتا
  ینیزمبیس یسطح دسترس سنجش یهاهيگو یبندرتبه جينتا

 بیترت به کارانینیزمبیساست که  نيا انگریب هانهاده به کاران
بذور  ايو سالم  شدهاصالح یبذر ینیزمبیس( الف عواملبه 
 ،یاعتبارات و پول نقد در مواقع ضرور الت،ی( تسهب ،وبریتینیم
( آموزش و کسب مهارت در د و رگاهیتعم و ینف خدمات( ج
 ،نیهمچن. ندارند یکاف یدسترس داريپا کاروکشت نةیزم

 یارتباط یهاکانالسطح استفاده از  سنجش یهاهيگو یبند رتبه
 به کارانینیزم  بیس دهدیم نشان کارانینیزمبیستوسط 

 نترنت،يا( الف یارتباط یهاکانالاستفاده را از  نيکمتر بیترت
و کار  کشت نةیزمدر  وي( راددو  لمی( فج مجله، اي کتاب( ب
 .دارند ینیزمبیس داريپا

  ها میانگین مقایسة و همبستگی تحلیل پایداری، وضعیت. 2

 ،مشخص شد 1 نمودار نیو همچن 6 جدول در که طورهمان
ینیزمبیسدرصد از  5/3 یکياکولوژ -یزراع یداريسطح پا
 25 متوسط، درصد 32 باال، درصد 6/11 باال، اریبس کاران
 یداري. سطح پابود نيیپا اریبس درصد 9/27 و نيیپا درصد

 5/14 باال، اریبس کارانینیزمبیسدرصد از  7/4 یتصاداق
 9/20 و نيیپا درصد 2/44 متوسط، درصد 7/15 باال، درصد
 یاجتماع یداريو سطح پا شد برآورد نيیپا اریبس درصد

 باال، درصد 9/9 باال، اریبس کارانینیزمبیسدرصد از  8/19
 اریبس درصد 6/11 و نيیپا درصد 1/33 وسط،مت درصد 6/25
درصد از  4/6کل  یداريسطح پا ،نیهمچن. بود نيیپا
 درصد 2/26 باال، درصد 1/15 باال، اریبس کاران ینیزم بیس

. بود نيیپا اریبس درصد 5/21 و نيیپا درصد 8/30 متوسط،
درصد از مزارع  50از  شیب یداريسطح پا ،اساس نيا بر
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 نيا که است نيیپا اریبس و نيیپا حد در کارانینیزم بیس
 ینیزمبیس کاروکشت یدارياست که پا نيا گرنشان موضوع

 قرار دارد.  ینامطلوب تیدشت بهار استان همدان در وضع در

 
 (درصد حسب)بر  هااسیمقنجش حاصل از س جینتا. 5 جدول

 باال اریبس باال متوسط نییپا نییپا اریبس اسیمق

 9/9 3/9 8/12 4/24 6/43 داریپا یکشاورز به کارانینیزمبیسنگرش  سطح

 8/5 7/1 2/5 43 2/44  یارتباط یهاکانال از کارانینیزمبیس استفادة سطح

 2/12 6/36 5/28 7/1 9/20 کارانینیزمبیسمنزلت اجتماعی  سطح

 4/13 32 1/15 3/9 2/30 یکارینیزمبیسعوامل مرتبط با  از کارانینیزمبیسرضایتمندی  سطح

 2/51 5/14 7/22 3/9 3/2 ینیزمبیسمرتبط با کشت  املعو نةیزمدر  انکارزمینیسیبسطح مهارت 

 7/4 7/22 25 6/43 1/4 کارانینیزمبیسکیفیت زندگی  سطح

 5/21 6/50 6/7 4/17 9/2 کارانینیزمبیسمشارکت اجتماعی  سطح

 3/16 7/4 3/20 1/29 7/29 هاهادهنبه  کارانینیزمبیسسطح دسترسی 

 3/9 9/16 5/10 3/16 1/47 داریپا یکشاورز نةیزم در کارانینیزمبیسدانش  سطح

 7/22 9/27 4/31 2/5 8/12 کارانینیزمبیس مزرعةخاک  تیفیک سطح

 8/5 7/8 6/11 2/37 6/36 کارانینیزمبیس مزرعة یو جانور یاهیتنوع گ سطح

 3/2 7 9/45 9/20 8/23 کارانینیزمبیس توسط خاک منابع از یبرداربهره یداریپا سطح

 2/12 6/11 3/16 1/23 7/26 کارانینیزمبیسمنابع آب توسط  از یبرداربهره یداریپا سطح

 9/2 3/9 6/18 2/30 39 کارانینیزمبیس توسط دارمحوریپا یهاروش از ستفادها سطح

 
 کل یداریپا و گانهسهابعاد  کیتفک به کارانینیزمبیس یداریپا تیوضع یفراوان عیتوز. 6 جدول

 یفراوان یداریسطح پا ابعاد
درصد 

 یفراوان

درصد 
 یتجمع

 دابعا
سطح 

 یداریپا
 یفراوان

درصد 
 یفراوان

درصد 
 یتجمع

-یزراع
 یکیاکولوژ

 5/3 5/3 6 باال اریبس

 یاجتماع

 8/19 8/19 34 باال اریبس

 7/29 9/9 17 باال 1/15 6/11 20 باال
 2/55 6/25 44 متوسط 1/47 32 55 متوسط

 4/88 1/33 57 نییپا 1/72 25 43 نییپا
 100 6/11 20 نییپا اریبس 100 9/27 48 نییپا اریبس

 ----- 100 172 جمع ----- 100 172 جمع

 یاقتصاد

 7/4 7/4 8 باال اریبس

 کل

 4/6 4/6 11 باال اریبس

 5/21 1/15 26 باال 2/19 5/14 25 باال
 7/47 2/26 45 متوسط 9/34 7/15 27 متوسط

 5/78 8/30 53 نییپا 1/79 2/44 76 نییپا
 100 5/21 37 نییپا اریبس 100 9/20 36 نییپا اریبس

 ----- 100 172 جمع ----- 100 172 جمع

 
 ريز سطح یرهایمتغ دهدیم نشان یهمبستگ لیتحل جينتا
 -یزراع یداريپا ریمتغ با هکتار در متوسط عملکرد و کشت
 درصد کي سطح در یداریمعن و یمنف یهمبستگ یکياکولوژ
 در عملکرد شيافزا اي و کشت ريز سطح شيزااف با یعني دارند؛
. شودیم کاسته یکياکولوژ -یزراع یداريپا سطح از هکتار

 نیب یهمبستگ دهدیم نشان یهمبستگ لیتحل جينتا
 کشت ريز سطح هکتار، در عملکرد زانیم یرهایمتغ
 کشت ريز سطح محصول، فروش کل ارزش ،ینیزم بیس
 ریمتغ با کارینیزمبیس یدرآمد تنوع سطح و شده مهیب
 یهمبستگ ن،یهمچن .است داریمعن و مثبت یاقتصاد یداريپا
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 (یفراوان درصد حسب)بر  کل یداریپا و گانهسه ابعاد کیتفک به بهار دشت در ینیزمبیس کشت یداریپا تیوضع. 1 نمودار

 
در  شده بین متغیرهای تعداد نیروی کار خانوادگی استفاده

کار،  زمینی زمینی، سطح تحصیالت سیب وکار سیب کشت
زمینی و سطح  وکار سیب سطح مالکیت تراکتور و ادوات کشت

 یداريپا ریمتغ ها با کار به نهاده زمینی دسترسی سیب
. در است داریمعندرصد  5کل مثبت و در سطح  یاقتصاد

کل خسارت وارده از  زانیم ریمتغ نیب یهمبستگکه  یحال
کل  یاقتصاد یداريپا ریزمان کاشت تا فروش محصول با متغ

نشان  لیتحل جينتا .است داریمعندرصد  1و در سطح  یمنف
 ریمتغ و کارینیزمبیسسن  ریمتغ نیب یهمبستگ دهدیم
. است داریمعندرصد  5و در سطح  یمنف یاجتماع یداريپا

 التیسطح تحص یرهایمتغ نیب یهمبستگ ،نیهمچن
زارع با  توسط ینیزمبیس کاروکشت سابقة و کارینیزم بیس

درصد  1کل مثبت و در سطح  یاجتماع یداريپا ریمتغ
 شاخص نیانگیم دهدیم نشانF آزمون  جياست. نتا دار یمعن
 یکه منبع اصل یکارانینیزمبیس یکياکولوژ -یزراع یداريپا

 طوربه است،به صورت مشاع  هاآن یاریآب آب نیمأت
 یکه منبع اصل است یکارانینیزمبیساز  باالتر یدار یمعن
 است یشخص اي یااجاره صورت هب هاآن یاریآب آب نیتأم

آورده  9که در جدول  طورهمان ،نیهمچن (.8 و 7)جدول 
سطوح  نیب دهدیمنشان  مستقل tآزمون  جينتا ،شده است

تراکتور و  یدارا کارانینیزمبیس یاقتصاد یداريپا
 .دارد وجود یداریمعن تفاوتتراکتور  بدون کاران ینیزم بیس

 سال سهدر  که یکارانینیزمبیس یداريپا سطح ،نیهمچن
 یکارانینیزمبیس با اندکرده تافيدر یگذشته وام زراع

 افتيدر یگذشته وام زراع سال سهدر  کهاست  متفاوت
شاخص  نیانگیم دهدیم نشانF  آزمون جي. نتااند نکرده

 صورت به هاآن کشت هک یکارانینیزمبیس یاجتماع یداريپا
ینیزمبیساز  باالتر یداریمعنبه صورت  ،است بوده مشاع
 یشخص اي یااجارهبه صورت  هاآن کشت که است یکاران
 (.11 و 10)جدول است بوده

 
 یاریآب آب نیتأم یمنبع اصل حسب بر یکیاکولوژ -یزراع یداریپا سطوح نیانگیم سةیمقا. 7 جدول

 یداریمعن سطح F مقدار اریمع انحراف یداریپا شاخص نیانگیم یاریآب آب نیتأم یاصل منبع

 78/51 45/287 (63) مشاع صورت به چاه
 84/60 02/147 (92) یشخص چاه 000/0 07/75

 27/57 29/163 (17) ریسا

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 

 



 459      ...ینیزم بیس کار و کشت یداریپا تیوضع لیتحل: همکاران و ینعمت 

 LSDآزمون  قیاز طر یاریآب آب نیتأممختلف  منابع یکیاکولوژ -یزراع یداریپا نیانگیم تفاوت محل نییتع. 8 جدول

 یداریمعن سطح یداریپا نیانگیم تفاوت ریمتغ سطوح یاصل ریمتغ

 مشاع صورت به چاه
 00/0 43/140* یشخص چاه

 00/0 16/124* ریسا

 یشخص چاه
 00/0 -43/140* مشاع صورت به چاه

 33/0 27/16 ریسا

 ریسا
 00/0 -16/124* مشاع صورت به چاه

 33/0 -27/16 یشخص چاه

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ          

 
 یوام زراع نکردن افتیدر ای افتیدرو تراکتور تیمالک اساسبر زارعان یاقتصاد یداریشاخص پا نیانگیم سةیمقا. 9 جدول

 یداریمعن سطح t آزمون اریمع انحراف یداریپا شاخص نیانگیم ریمتغ سطوح ریمتغ

 تراکتور داشتن
 4/97 7/338 (33) یبل

09/6- 000/0 
 0/101 5/219 (139) ریخ

 یزراع وام افتیدر
 3/103 1/291 (51) وام نکردنافتیدر

57/4 003/0 
 8/76 3/230 (121) وام افتیدر

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 
 شدهکشت نیزم تیبر حسب نوع مالک یاجتماع یردایسطوح پا نیانگیم سةیمقا. 10 جدول

 یداریمعن سطح F مقدار اریمع انحراف یداریپا شاخص نیانگیم تیمالک نوع
 10/94 9/261 (24) مشاع صورت به

 08/79 1/198 (37) یااجاره 002/0 71/6
 96/86 5/166 (111) یشخص

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 
 LSDآزمون  قیاز طر نیزم تیانواع مالک یداریپا نیانگیمحل تفاوت م نییتع. 11 جدول

 یداریمعن سطح یداریپا نیانگیم تفاوت ریمتغ سطوح یاصل ریمتغ

 مشاع صورت به
 001/0 8/63* یااجاره

 000/0 5/94* یشخص

 یااجاره
 001/0 -8/63* مشاع صورت به

 202/0 -6/31 یشخص

 یشخص
 000/0 -5/94* مشاع صورت به

 202/0 6/31 یااجاره

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ                

 

 رگرسیون تحلیل نتایج. 3
 یداريپا تیوضع بر مؤثرعوامل  يیشناسا یبرا ،مطالعه نيا در

 Multiple) چندگانه ونیرگرس از ینیزم بیسکشت 

Regression )گامبهگام روش از و (Stepwise Method) 
 دکنیمرا وارد مدل  یریروش ابتدا متغ نياشده است.  استفاده

روند تا  نيوابسته دارد و ا ریرا با متغ یهمبستگ نيشتریب که

ورود به  یبرا یمستقل ریمتغ چیه که کندیم دایپ ادامه یزمان
 ،نیهمچن. نباشد داریمعندرصد  5در سطح  ونیرگرس معادلة

به صورت جداگانه به  ونیمستقل هر رگرس یرهایمتغ یخطهم
 (Tolerance) تولرانس آزمون قيطر از Shazam افزارنرمکمک 

مستقل هرکدام از  یرهایمتغ ،که بر اساس آزمون تست شدند
 .نداشتند هم با یداریمعن یهمخط هاونیرگرس
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 یکیاکولوژ -یزراع بعد( الف

 وارد داریمعن و رگذاریتأث ریمتغ پنج ،ونیرگرس لیتحل رد
 مشخص زین 12در جدول  که گونه همان. شد ونیرگرس مدل
 یکه در سال زراع ینیمساحت کل زم ،اول گام در است؛
 بيدار ضرشده است با مق کشت ینیزمبیس 1389-1390

 ةشدليتعد نییتع بيو ضر 63/0( R) چندگانة یهمبستگ
 ریمتغ راتییدرصد تغ 49 یعني ؛شدوارد معادله  49/0
 در. کندیم نییتب يیکشت به تنها ريز سطح راکل  یداريپا

سطح تناوب يا آيش نسبت به کل سطح زير  ریمتغ ،دوم گام
 یهمبستگ بيمعادله شد و مقدار ضر وارد ینیزمبیس کشت

 55/0 به را شدهليتعد نییتع بيو ضر 72/0چندگانه را به 
گام اول و گام دوم همراه  ریدو متغ ،گريد انیب به ؛داد شيافزا

وابسته را  ریمتغ راتییدرصد از تغ 55/0 نییتب يیبا هم توانا
کل کود  زانیم یرهایمتغ بیبه ترت ،یبعد یهاگام. در نددار
 کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم ،یمصرف يیایمیش

توسط  داريپا یکشاورز یهاروش از استفاده سطح و یمصرف
یمنشان  جينتا. شدند یونیرگرس معادلة وارد کارینیزمبیس

 راتییتغ از 69/0 نییتب يیتوانا هم با همراه ریمتغ 5 نيا دهد
 معادلة ها،افتهي. با توجه به نددار را کل یداريپا ریمتغ

 نيا در ینیزمبیسکشت  یداريپا بر مؤثرعوامل  یونیرگرس

است.  2 معادلة صورت هب شده مطالعه ةمنطق در بعد
از  کيهر ینسب تیاهم توانیم نکهيبا توجه به ا ،نیهمچن
 (Beta) بتا مقدار اساس بر را یداريپا بر رگذاریتأث یرهایمتغ

 که در جدول ریهر متغ یبتا ريمشخص کرد؛ با توجه به مقاد
 ریکرد که متغ عنوان توانیممشخص شده است؛  زین 13

وب يا آيش نسبت به کل سطح زير کشت سطح تنا
 در عامل نيرگذارتریثأت بتا مقدار نيشتریب با ینیزم بیس
 .است یکياکولوژ -یزراع بعد در یداريپا ریمتغ نییتب

(2)  

 Y / / X / X / X

/ X / X

   

 
1 2 3

4 5

260 93 1 59 103 74 7 59
19 01 0 82

  

 :شودیم فيتعر ريمعادله به صورت ز ینمادها که
Yزمینی زارع : سطح پايداری کشت سیب 

1X :هکتار(شده  مساحت کل زمین کشت( 

2X :سطح تناوب يا آيش نسبت به کل سطح زير کشت 
 زمینی سیب

3X : کیسه در هکتار(میزان کل کود شیمیايی مصرفی( 

4X :کش مصرفی  و قارچ کش میزان کل سموم، علف
 )کیلوگرم در هکتار(

5X :های کشاورزی پايدار سطح استفاده از روش 

 
 یکیاکولوژ -یزراع بعد در گام هر در ونیرگرس ةشدلیتعد نییتع بیو ضر نییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر. 12 جدول

 ریمتغ گام
 بیضر
 (R) یهمبستگ

 نییتع بیضر
(2

R)  

 شدهلیتعد نییتع بیضر

 AdR2
 

 F مقدار

 29/352* 49/0 51/0 63/0 )هکتار( شدهکشت نیکل زم مساحت 1

سبت به کل سطح زیر کشت سطح تناوب یا آیش ن 2
 ینیزمبیس

72/0 57/0 55/0 *62/340 

 17/313* 59/0 62/0 74/0 (هکتار در سهی)ک یمصرف ییایمیش کود کل زانیم 3

 یمصرف کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم 4
 (هکتار در لوگرمی)ک

79/0 65/0 64/0 
*07/273 

 91/232* 69/0 68/0 83/0 داریپا یهاروش از استفاده سطح 5

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 درصد 01/0 سطح در دار یمعن *

 
 یاقتصاد بعد( ب

، در اين بعد پنج متغیر تأثیرگذار و 14به جدول با توجه 
دهد اين  دار وارد مدل رگرسیون شدند. نتايج نشان می معنی

از تغییرات متغیر  62/0پنج متغیر همراه با هم توانايی تبیین 
ها، معادلة  پايداری اقتصادی کل را دارند. با توجه به يافته

 رگرسیونی عوامل مؤثر بر پايداری اقتصادی کشت

است.  3به صورت معادلة  شده زمینی در منطقة مطالعه سیب
 15همچنین، با توجه به مقادير بتای هر متغیر که در جدول 

توان عنوان کرد متغیر سطح زير  نیز مشخص شده است، می
کشت با بیشترين مقدار بتا، تأثیرگذارترين عامل در تبیین 

 ی بعدیمتغیر پايداری اقتصادی کل است. همچنین، متغیرها
 بر اساس بیشترين تأثیرگذاری بر متغیر پايداری اقتصادی کل



 461...      ینیزم بیس کار و کشت یداریپا تیوضع لیتحل: همکاران و ینعمت 

 

 یکیاکولوژ -یزراع بعد در وابسته ریمتغ یبرا گامبهگامروش  به ونیاطالعات رگرس یبرخ. 13 جدول

 ریمتغ
 بیضر

 استانداردریغ
 شدهاستاندارد بیضر

Beta)) 
 t مقدار

 سطح
 یردا یمعن

 000/0 03/9 ------ 93/260 ثابت مقدار

 000/0 -71/1 -11/0 -59/1 )هکتار( شدهکشت نیکل زم مساحت

 004/0 09/11 74/0 74/103  ینیزمبیسسطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر کشت 

 001/0 -87/4 -33/0 -59/7 (هکتار در سهی)ک یمصرف ییایمیکل کود ش زانیم 

 در لوگرمی)ک یمصرف کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم
 -70/5 -37/0 -01/19 (هکتار

009/0 

 031/0 31/7 50/0 82/0 داریپا یکشاورز یهاسطح استفاده از روش 

  پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 
 تنوع سطحعبارتند از: ارزش کل فروش محصول،  بیترت به

 .شدهمهیب کشت ريز سطح ،کارینیمز بیس یدرآمد
(3) 

/ / X / X / X
/ X / X

   
 

1 2 3

4 5

196 01 1 29 3 74 11 55
2 93 2 13

Y   

 :شودیم فيتعر ريمعادله به صورت ز ینمادها که
 

Yکار زمینی سیبزمینی  : سطح پايداری کشت سیب         

1X :هکتار(شده  مساحت کل زمین کشت( 

2X :(میزان خسارت وارده در هکتار )تن 

3X :)هزينة بذر مصرفی به ازای يک هکتار )میلیون تومان 

4X :شده )هکتار( سطح زير کشت بیمه 

5X :)ارزش کل فروش محصول )میلیون تومان 

 

 یاقتصاد بعد در گام هر در ونیرگرس ةشدلیتعد نییتع بیو ضر نییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر. 14 جدول

 ریمتغ گام
 بیضر
 (R) یهمبستگ

 نییتع بیضر
(2

R)  

شده  لیتعد نییتع بیضر

 AdR2  
 F مقدار

 16/563* 44/0 49/0 61/0 )هکتار( شدهکشت نیکل زم مساحت 1

 97/407* 54/0 56/0 69/0 )تن( هکتار در وارده خسارت زانیم 2

 00/380* 56/0 60/0 77/0 (تومان ونیلی)م هکتار کی یازا به یمصرف بذر نةیهز 3

 59/0 62/0 81/0 )هکتار( شدهمهیبکشت  ریز سطح 4
*09/339 

 52/272* 62/0 64/0 84/0 (تومان ونیلی)م محصول فروش کل ارزش 5

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 درصد 01/0 سطح در دار یمعن* 

 
 کل یاقتصاد یداریپا زانیم وابستة ریمتغ یبرا گامبهگامروش  به ونیاطالعات رگرس یبرخ. 15 جدول

 یداریمعنسطح t مقدار ((Beta شدهاستاندارد بیضر استانداردریغ بیضر  ریمتغ

 01/196 ثابت مقدار
------ 27/7 000/0 

 000/0 81/7 61/0 29/1 )هکتار( شدهکشت نیکل زم مساحت

 003/0 -22/4 -30/0 -74/3  )تن( هکتار در وارده خسارت زانیم

 001/0 72/1 09/0 55/11 (تومان ونیلی)م هکتار کی در یمصرف بذر نةیهز

 007/0 24/3 26/0 93/2 )هکتار( شدهمهیبکشت  ریز سطح

 016/0 80/6 48/0 13/2 (تومان ونیلی)م محصول فروش کل ارزش

  پژوهش یهاافتهی: مأخذ
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 یاجتماع بعد( ج

در گام اول سطح  ،مشخص است 16 جدول در که طورهمان
 چندگانة یهمبستگ بيضر با کارینیزمبیس یتنوع درآمد

 ؛شددرصد وارد مدل  40 ةشدليتعد نییتع بيو ضر 62
را سطح  یاجتماع یداريپا ریمتغ راتییدرصد تغ 40 یعني

 یهاگام در. کندیم نییتب يیزارع به تنها یتنوع درآمد
 از کارینیزمبیس استفادةسطح  یرهایمتغ بیترتبه ،یبعد

و  یداريپا از کارینیزمبیسسطح دانش  ،یارتباط یهاکانال
 جي. نتاشدندزارع وارد مدل  توسط یکارینیزمبیس تجربة
 55 نییتب يیتوانا هم با همراه ریمتغ چهار نيا دهدیمنشان 
 معادلة. نددار را یاجتماع یداريپا ریمتغ راتییتغ از درصد
کشت  یاجتماع یداريپا بر مؤثرعوامل  یونیرگرس

 جدول در که طورهمان. است 4 معادلةصورت  به ینیزم بیس
 کشت تجربة ریبتا متغ ريمقاد اساسبر ،شودیم مشاهده 17
 رينسبت به سا یشتریب تیاهم ،زارع توسط ینیزمبیس

که  یکل دارد؛ به صورت یاجتماع یداريپا نییدر تب رهایمتغ

واحد در 57/0 ةانداز به آن اریمع انحراف در رییتغ حدوا کي با
 ینیزمبیسکشت  یاجتماع یداريسطح پا اریانحراف مع

ینیزمبیس استفادةسطح  ریمتغ سپس. شودیم جاديا رییتغ
 ارديپا کاروکشت نةیزمدر  یارتباط یهاکانالاز  کار
نسبت به  یشتریب تیاهم 42/0 یمقدار بتا با ینیزم بیس
 .دارد رهایمتغ ريسا

(4) 

 / / X / X / X / X    1 2 3 4221 18 9 01 3 84 4 39 11 69Y   
 :شودیم فيتعر ريمعادله به صورت ز ینمادها که
Yپايداری اجتماعی : سطح 

1X :کار زمینی سطح تنوع درآمدی سیب 

2X :های ارتباطی سطح استفادة زارع از کانال 

3X :کار از کشاورزی پايدار  زمینی سطح دانش سیب 

4X :زمینی )سال( تجربة کشت سیب 

 
 یاجتماع بعد در گام هر در ونیرگرس ةشدلیتعد نییتع بیو ضر نییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر. 16 جدول

2) نییتع بیضر (R) یهمبستگ بیضر ریمتغ گام
R) 

 شدهلیتعد نییتع بیضر

 AdR2
 

 F مقدار

 05/517* 40/0 43/0 62/0 کار ینیزمبیس یتنوع درآمد سطح 1

 64/468* 49/0 52/0 71/0 یارتباط یهاکانالاستفاده از  سطح 2

 22/391* 54/0 55/0 76/0 کارینیزمبیسدانش  سطح 3

 55/0 57/0 79/0 )سال( ینیزمبیس کشت تجربة 4
*80/307 

 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 درصد 01/0 سطح در دار یمعن* 

 
 کل یاجتماع یداریپا زانیم وابستة ریمتغ یبرا گامبهگامروش  به ونیاطالعات رگرس یبرخ. 17 جدول

 یدار یمعن سطح t مقدار ((Beta شدهاستاندارد بیضر استاندارد ریغ بیضر ریمتغ

 002/0 80/8 ------ 18/221 ثابت مقدار

 006/0 15/4 20/0 01/9 کار ینیزمبیس یتنوع درآمد سطح

 000/0 71/8 42/0 84/3 یارتباط یهاکانالاستفاده از  سطح

 009/0 34/4 21/0 39/4 کارینیزمبیسدانش  سطح

 000/0 81/11 57/0 69/11 )سال( زارع توسط ینیزمبیس کشت تجربة

  پژوهش یهاافتهی: خذأم
 

 کل یداریپا( د

 لیدر تحل ،است شده مشخص 18که در جدول  طورهمان
 ونیرگرس مدل وارد داریمعن و اررگذیتأث ریمتغ هشت ونیرگرس
 يیهمراه با هم توانا ریمتغ هشت نيا دهدیمنشان  جينتا. شد

. با توجه به نددار را کل یداريپا ریمتغ راتییتغ از 73/0 نییتب
کل کشت  یداريپا بر مؤثرعوامل  یونیرگرس معادلة ها،افتهي
 با. است 5 معادلة صورت هب شده مطالعه منطقة در ینیزمبیس

مشخص  زین 19 جدول در که ریمتغ هر یبتا ريمقاد به توجه
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ینیزمبیس استفادةسطح  ریمتغکرد  عنوان توانیم ،است شده
 نيرگذارتریتأثمقدار بتا  نيشتریبا ب یارتباط یاهکانالاز  کار

 کل است.  یداريپا ریمتغ نییدر تب عامل
(5) 

/ / x / x / x
/ x / x / x / x / x

   
    

1 2 3

4 5 6 7 8

107 61 0 86 2 04 1 49
11 33 6 11 0 51 2 74 1 00

Y  
   

 

 :شودیم فيتعر ريمعادله به صورت ز یهانماد که
Y: زمینی سیب زمینی کار سطح پايداری کشت سیب 
 

1x :شده مساحت کل زمین کشت 

2x :های ارتباطی کار از کانال زمینی سطح استفادة سیب 

3x :ها کار به نهاده زمینی سطح دسترسی سیب 

4x :کش مصرفی )کیلوگرم( کل سموم و علف 

5x :کار زمینی رآمدی سیبسطح تنوع د 

6x :های پايدار سطح استفاده از روش 

7x :کار زمینی سطح مهارت سیب 

8x :شده سطح زير کشت بیمه 

 
 کل یداریپا یبراهر گام  در ونیرگرس ةشدلیتعد نییتع بیو ضر نییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر. 18 جدول

2) نییتع بیضر (R) یهمبستگ بیضر ریمتغ گام
R) 

 شدهلیتعد نییتع بیضر

 AdR2
 

 F مقدار

 92/552* 44/0 46/0 67/0 شدهکشت نیکل زم مساحت 1

 04/416* 47/0 51/0 69/0 یارتباط یهاکانالاستفاده از  سطح 2

 95/371* 57/0 59/0 71/0 هانهادهبه  کارینیزمبیس یدسترس سطح 3

 63/0 66/0 76/0 یمصرف کشعلفکل سموم و  زانیم 4
*59/349 

 02/347* 66/0 69/0 81/0 کارینیزمبیس یتنوع درآمد سطح 5

 70/0 71/0 87/0 داریپا یهاروش از استفاده سطح 6
*99/303 

 72/0 72/0 88/0 کارینیزمبیسمهارت  سطح 7
*67/270 

 16/242* 73/0 74/0 89/0 شدهمهیبکشت  ریز سطح 8
 پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 درصد 01/0 سطح در دار یمعن *

 
 کل یداریپا زانیم ةوابست ریمتغ یبرا گامبهروش گام اب ونیاطالعات رگرس یبرخ. 19 جدول

 یارد یمعن سطح t مقدار ((Beta شدهاستاندارد بیضر استانداردریغ بیضر ریمتغ
 008/0 85/8 ------ 61/107 ثابت مقدار

 86/0 27/0 35/7 000/0 (1x) شدهکشت نیکل زم مساحت

 04/2 42/0 09/7 004/0 (2x) یارتباط یهاکانالاستفاده از  سطح

 49/1 21/0 37/5 001/0 (3x) هانهادهبه  یدسترس سطح

 یمصرف کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم
(4x) 

33/11- 36/0- 2/5- 000/0 

 11/6 28/0 19/6 000/0 (5x) یتنوع درآمد سطح

 داريپا یکشاورز یهاروش از استفاده سطح
(6x) 

51/0 19/0 77/2 007/0 

 74/2 10/0 99/1 035/0 (7x)مهارت  سطح

 00/1 16/0 14/2 003/0 (8x) هشدمهیبکشت  ريز سطح

  پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 

 شنهادهایپ و یریگجهینت

و  یمصرف يیایمیکل کود ش زانیم دهدیمنشان  جينتا
 یمصرف کشقارچ و کشعلفکل سموم،  زانیم نیهمچن

 -یزراع یداريپا ریمتغ با یداریمعنو  یمنف یهمبستگ

 قیتحق یهاافتهيبا  افتهي نيکل دارند که ا یکياکولوژ
(Nicholls, 2003 (Altieri and  نيبنابرامطابقت دارد؛ 
عملکرد و کنترل آفات،  شيافزا یبرا دشو یم شنهادیپ
 استفاده يیایمیرشیغ یهاروش از هرز یهاعلف و ها یماریب
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مقاوم  ةشداصالح بذور دیتول شودیم شنهادیپ ،نیهمچن. شود
 صورت به بذر نوع نيا و بداي گسترش هایماریبه آفات و ب

 . ردیقرار گ کارانینیزمبیس اریاخت در شدهیگواه
در  ریمتغ نيترمهم دهدیمنشان  ونیرگرس لیتحل جينتا

سپس سطح  و کارینیزمبیس تجربة یاجتماع یداريپا نییتب
 شودیم شنهادیپ نيبراابن ؛ستا یارتباط یهاکانالاستفاده از 

با دانش  تجربهبا کارانینیزمبیس یداريپا یبوم دانش
. دشوثبت و استفاده  و قیتلف یاجتماع یداريپا کیکالس
 نةیزمدر  یارتباط یهاکانالاستفاده از  سطح ج،ينتا اساسبر

 کارانینیزمبیساز درصد  2/87توسط  داريپا کاروکشت
 یبندرتبه جينتا ،نیهمچن. است بوده نيیپا اریبس اي نيیپا
توسط  یارتباط یهاکانالسطح استفاده از  سنجش یهاهيگو
 بیترت به انکارینیزمبیس دهدیم نشان کارانینیزمبیس

 (ب نترنت،يا (الف یارتباط یهاکانالاستفاده را از  نيکمتر
 داريپا کاروکشت نةیزمدر  ويراد (د ،لمیف (جمجله،  اي کتاب

 یکشاورز دانش شودیم شنهادیپ نيبراابن ؛دارند ینیزمبیس
شود که  جيترو یبه نحو شدهذکر یهارسانه قيطر از داريپا

 .کنندآن استقبال  از کشاورزان

سطح تناوب يا آيش نسبت  ،ونیرگرس لیتحل جينتا اساسبر 
 نییعامل در تب نيترمهم ینیزمبیسبه کل سطح زير کشت 

 استبهار دشت  در ینیزمبیسکشت  یکياکولوژ -یزراع یداريپا
( 1388) همکاران و رادیتيعنا قیتحق یهاافتهيبا  افتهي نيا که

 تناوب کارانینیزمبیساست که اکثر  یدر حال نيمطابقت دارد. ا
 شودیم شنهادیپ نيبنابرا ؛کنندینم تيرا رعا شيآ اي یزراع

 .شود جيترو هاآن کشت و يیشناسا نيگزيجا تمحصوال
 ريز سطح دهدیمنشان  زیچندگانه ن ونیمدل رگرس جينتا
 نییتب در رهایمتغ ريسا به نسبت تیاهم نيشتریبکشت 

 کارانینیزمبیس ،گريد عبارت به ؛دارد یاقتصاد یداريپا
 .مالکانبزرگندارند و نه  دیتول تیکه امن هستند پاخرده
 یداريشاخص پا نیانگیم دهدیمنشان  Fآزمون  جينتا
 مشاع صورت به هاآن کشت که یکارانینیزمبیس یاجتماع

 که است یکارانینیزمبیساز  باالتر یداریمعنبه صورت  ،بود
 نيبنابرابود؛  یشخص اي یااجارهبه صورت  هاآن کشت

و  شوند هماهنگ پاخرده کارانینیزمبیس شودیم شنهادیپ
 کشت کنند.  کپارچهيرا به صورت  خود یهانیزم

و سطح تنوع  شدهمهیبکشت  ريسطح ز نیب یهمبستگ
 یداريو پا یاقتصاد یداريپا ریمتغ با کارینیزمبیس یمددرآ

 نيبنابرا است؛ داریمعندرصد  1کل مثبت و در سطح 
 یداريپا به لین یبرا کارانینیزمبیس شودیم شنهادیپ
 محصوالت زند،یبپره یکشتتکاز  اول وهلةدر  ،شتریب

مختلف درآمد خود را  یهاروش به و کنند کشت نيگزيجا
 مهیب را خود ینیزمبیسمحصول  دوم وهلةمتنوع کنند و در 

تنوع  یهاروش مسئوالن، شودیم شنهادیپ ،نیهمچن. کنند
 کنند.  جيترو شتریرا ب نيگزيو کشت محصوالت جا یدرآمد

کل خسارت وارده از زمان  زانیم ریمتغ نیب یستگهمب
 یکل منف یاقتصاد یداريپا ریکاشت تا فروش محصول با متغ

 :شودیم شنهادیپ نيبنابرا است؛ داریمعن درصد 1و در سطح 
از  .2 ،کشت شود شتریب تیفیباال و ک یاز ارقام با ماندگار .1

استفاده شود و قبل از  ترحساس و روزبهبرداشت  یهانیماش
 یاز انباردار قبل. 3 ،شوند میتنظ دقت به هانیماشبرداشت 

 ،شوند جدا دهيدبیآسو  ماریب یهاغده و شوند خشک هاغده
 تیوضع و محصول یضرور یازهاین بر شتریب کنترل یبرا. 4
 یهایفناور از آن کنترل و نقطه هر در هایماریب و فاتآ

دو هفته قبل از  .5 ،شود استفاده( GISیفناور ری)نظ ديجد
 .شود متوقف کامل طوربه یاریبرداشت محصول آب

ینیزمبیس یمشارکت اجتماع سطح دهدیمنشان  جينتا
 توسط ینیزمبیس کاروکشت مهارت سطح نیهمچن و کاران

بیس شودیم شنهادیپ نيبنابرازارعان دشت بهار باالست؛ 
 ،یتخصص یهایتعاون و هاانجمن لیتشک با کارانینیزم

 در یالمللنیبو  یمل مرتبط یهاشبکهارتباطات خود را با 
 گسترش دهند.  یداريپا شيافزا یراستا

 یدسترس کاران  ینیزمبیس ها،افتهيبر اساس  ،نیهمچن
 وبریتینیمبذور  اي شدهیگواهو  شدهاصالحبه بذور  ینيیپا

مربوطه در گسترش  ینهادها شودیم شنهادیپ نيبنابرادارند؛ 
 ینهادها ،نیهمچن. کنند یگذارهيسرما شدهاصالحبذور  دیتول

 هیته معتبر مراکز از را شدهاصالح بذور توانندیم زیمربوطه ن
 قرار کارانینیزمبیس اریدر اخت یو گواه نیو با تضم کنند
 .دنده
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