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  هاي : گندمکاران عضو تعاونیيموردامل اثرگذار بر پایداري کشاورزي نمونه عو
  روستایی استان گلستانتولید 

  

  2زاده و غالمحسین عبداله 1علیرضا خواجه شاهکوهی*

 طبیعی گرگان  استادیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع2، استادیار، دانشگاه گلستان1
 14/6/91 ؛ تاریخ پذیرش: 3/3/91تاریخ دریافت: 

  1چکیده
کننده پایداري کشاورزي در بین گندمکاران تحت پوشش  ینتعی عوامل تحلیل هدف این پژوهش  

کلیه کشاورزان گندمکار  را جامعه آماري این تحقیقهاي تولید روستایی استان گلستان است.  تعاونی
حجم نمونه مورد مطالعه با . دهند تشکیل می هاي تولید روستایی استان گلستان تحت پوشش تعاونی

انتساب  بهطبق نگیري م ) و از تکنیک نمونه=356nشده است (استفاده از فرمول کوکران محاسبه 
 تحقیق گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بهره براي گزینش تصادفی نمونه ،ها متناسب در بین تعاونی

مین و پایایی آن أت علمی و پژوهشگران توسعه پایدار کشاورزي تأبر پایه نظرات گروهی از اعضاي هی
روش استفاده  گردید. مشخصهاي اصلی تحقیق  ) براي سازه74/0ضریب آلفاي کرونباخ (  نیز با محاسبه

ثر بر ؤمنظور تببین عوامل م ها به اي از متغیرها و شاخص مبتنی بر تحلیل مجموعه در این پژوهششده 
تحلیل  هاي با استفاده از تکنیک يکننده سطوح پایدارهاي متمایز و شناسایی عامل پایداري کشاورزي

 ستا بیانگر آنتحلیل عاملی آزمون آماري نتایج حاصل از اي و تشخیصی است.  خوشه فریدمن، ،عاملی
محیط زیست و شرایط ، حمایتی و خدماتیهاي  سیستم ،؛ مدیریت منابع تولیدی همچوناملوعکه،

 26که مجموعاً کشاورزي پایدار و اجتماعی  اقتصادي شرایط اکوسیستم، مدیریت دانش و آموزش،
نتایج کنند.  را تبیین می در بین پاسخگویانپایداري  درصد واریانس 56/73 ،متغیر را در برگرفته است

در کاران جامعه مورد مطالعه  هاي زراعی گندم فعالیت درصد 88/73اي نیز نشان داد که  تحلیل خوشه
مدیریت منابع تولید کشاورزي "تحلیل تشخیصی نیز نشان داد دو عاملنتایج سطح ناپایدار قرار دارند. 

کشاورزان در متمایز کردن  را اهمیت بیشترین "مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار"و "پایدار
  است.داشته  یکدیگراز  پایدار و ناپایدار

  

  ، استان گلستانروستاییهاي پایداري، تعاونی تولید  لفهؤ: کشاورزي پایدار، سنجش پایداري، مکلیدي هاي هاژو

                                                        
  shahkoohi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
مدت منجر به افزایش سودآوري و  در کوتاه هاي مدرن کشاورزي نهاده  گسترده هر چند مصرف  

اما در بلندمدت منجر به تخریب و از دست  ،یده استهاي تولید کشاورزي گرد بهبود درآمدزایی در نظام
 ,Jayaramaiah and Gowda(است شده طبیعی کشاورزي که تولید بر پایه آنها قرار دارد  رفتن منابع

د ها، موا کش مواد شیمیایی مصنوعی (کودها)، آفت هاي خارجی مانند رویه نهاده بی مصرف ).1998
اغلب  ،افزایش تولید و دستیابی به امنیت غذایی دارویی و سایر مواد از این گونه در کشاورزي که براي

شود ضمن کاهش تنوع در محیط زیست، تأثیرات منفی  توسط سیاستگذاران و مدیران توصیه می
  ).IFOAM, 2004( ها داشته است نهایت سالمت انسان زیادي بر منابع آب، خاك و هوا و در

کارگیري  گذاران محلی بر ضرورت به و سیاست کارشناسانچنین پیامدهایی باعث شده تا اخیراً   
کارگیري راهکارهاي تولید پایدار به بههاي تولید کشاورزي تأکید کنند.  امدر نظهاي پایداري  رهیافت

دهد و منجر به استفاده  هاي زیرزمینی و سطحی را کاهش می هاي آب میزان زیادي فرسایش و آلودگی
دهد کشاورزانی  واهد نشان میش ).Belchera et al., 2004(شود  آوري تولید می بخردانه از منابع و فن

بیشتر از کشاورزانی است که در مجاورت  بسیار شانکنند درآمد که از عملیات کشاورزي پایدار استفاده می
  ).Rigby and Caceres, 2001; MacRae, 1990کنند ( آنها از کشاورزي متعارف استفاده می

تلفیق پایداري در بخش کشاورزي و پیشبرد توسعه پایدارکشاورزي به یک  امروزهدر ایران نیز   
در این زمینه یکی از مباحث اصلی در توسعه  .ضرورت راهبردي در فرآیند توسعه ملی بدل شده است

باز نقش مهم و بسزایی در توسعه باشد که از دیر هاي تولید روستایی می بخش کشاورزي، الگوي تعاونی
 افزایش عملکرد محصوالت و همواره بعنوان یکی از مسائل بنیادي کشاورزي در جهت کشاورزي داشته

 ).1389شاهکوهی،  خواجهآمده است (کارگیري صحیح منابع آب، خاك به شمار  و به
نقشی کلیدي در دستیابی به امنیت غذایی  عنوان یکی از محصوالت استراتژیک از طرفی گندم به  

سیاستگذاران و  نظر خودکفایی در کشت و تولید پایدار آن همواره مورد و )1387عربیون، ( کشور دارد
و همچنین محصول گندم در سطح استان  برداران بوده است. با توجه به اهمیت نظام تولید تعاونی بهره

نیازمند توجه به وضعیت سطوح پایداري محصول  آن، عملکرد قابل قبول تولیدبه که دستیابی  ،گلستان
به  در این راستا این پژوهشهاي تولید روستایی است.  بردران تحت پوشش تعاونی بین بهرهگندم در 

در  هاي تولید روستایی تولید گندم در بین کشاورزان تحت پوشش تعاونی ح پایداريوسط ارزیابیدنبال 
  :االت زیر استؤاست و در پی پاسخگویی مناسب به س استان گلستان

  هاي تولید روستایی گندم در بین کشاورزان تحت پوشش تعاونی تولیدثر بر پایداري ؤمعوامل 
 کدامند؟ 

  کشاورزي چگونه است؟ پایداريمیزان تأثیر این عوامل بر سطوح متفاوت 
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کننده آن انجام شده  هاي تعیین لفهؤدر ایران تحقیقات متعددي در رابطه با ارزیابی سطوح پایداري و م  
هاي پایداري به تفکیک ابعاد اقتصادي،  اي از شاخص ترکیب مجموعهاست. اغلب تحقیقات داخلی با 

هاي اصلی (براي استخراج وزن) و تحلیل  لفهؤهایی مانند تحلیل م زیستی و به روش  اجتماعی و محیط
همبستگی (براي شناسایی ضرایب و تحلیل مسیر، رگرسیون و  اي (براي تعیین سطوح پایداري) خوشه

هاي مختلف تولید کشاورزي ارائه دهند.  اند تصویري از وضعیت پایداري در بین نظام توانسته ثر)ؤعوامل م
ایروانی و گندم ( محصول هاي مختلف تولید ارزیابی و تحلیل پایداري در نظامتوان به  در این زمینه می

؛ 1384 ،مقصوديزمینی ( )، سیب1387؛ عربیون، 1387بیگی و بابلی،  ؛ علی1383آستانه،  دربان
Bagheri, 2010) و  )1390عادلی ساردوئی و همکاران، فرنگی ( ، پیاز و گوجه)1379روستا )، ذرت

 .اشاره کرد) 1389شاهکوهی،  ؛ خواجه1388شاهی،  حسن( هاي تولیدو خانوادگی هاي زراعی تعاونی نظام
در ایران و  کشاورزيبرداري  هاي بهره ثر بر پایداري نظامؤدر زمینه شناسایی عوامل مهمچنین   

گذار  ها و متغیرهاي تأثیر کشورهاي جهان مطالعات مختلفی صورت گرفته که منجر به توسعه شاخص
و متغیرهاي  مربوط به پایداري کشاورزي اي از مطالعات خالصه 1جدول در .در این زمینه شده است
  است. کلیدیهر کدام آورده شده

  
  ها آن متغیرهاي کلیدي ویدار تحقیقات مربوط به کشاورزي پا - 1جدول 

  ابعاد  متغیرها  منابع
)، (ایروانی و 1382)، (روستا و صدیقی، 1376)، (کرمی، 1385(عمانی و چیذري، 
  )MAFF, 2000)، (Hua-Jiao, 2007)، (1383دربان آستانه، 

هاي تولیدي  وري نهاده و بهره متوسط عملکرد محصول
  زیر کشت، سطح زمین (کود، سم، بذر، آب و زمین)

دي
صا

اقت
  

)،  1389شاهکوهی،  )، (خواجه1387)، (عربیون، 1383(ایروانی و دربان آستانه، 
)Saifi and Drake, 2008،(  

هاي پیشرفته، مکانیزاسیون و  دسترسی به تکنولوژي
  آالت ماشین

)، Hua-Jiao, 2007)، (1381)، (نادري مهدیی، 1385(عمانی و چیذري، 
)MAFF, 2000) ،(Belchera et al, 2004) ،(Belchera et al, 2004،(  

برداران  ، درصد بهرههاي زراعی فعالیت آوري  میزان سود
کار و هزینه اجاره، اشتغال کشاورزي، درآمد  اجاره

  هاي کشاورزي غیرزراعی و زراعی، دارائی

 MAFF, 2000 ،()Belchera)، (1382)، (روستا و صدیقی، 1376(کرمی، 
et al, 2004) ،(Hua-Jiao, 2007،( )Saifi and Drake, 2008(  

فرسایش، توپوگرافی، ، وضعیت و کیفیت خاك
 و داري اختالف و ارتفاع زمین، ظرفیت نگه

  خاك پذیري نفوذ

کو
ا

کی
وژی

ل
  

)، (مقصودي، 1381)، (نادري مهدیی، 1382)، (روستا و صدیقی، 1376(کرمی، 
 Saifi and)، (1388راد و همکاران،  (عنایتی)، 1385)، (عمانی و چیذري، 1384

Drake, 2008) ) ،(Belchera et al, 2004) ،(MAFF, 2000 ،(
)Saltiel et al, 1994( 

ها، انواع کودها و سموم  کش میزان مصرف آفت
شیمیایی، کودهاي آلی و حیوانی، سبز، کاه و کلش و 

  ها دیگر بقایاي گیاهی، ریزمغذي
)، (مقصودي، 1381)، )، (نادري مهدیی، 1376)، (کرمی، 1382(روستا و صدیقی، 

 Belchera et) (1387بیگی و بابلی،  )، (علی1385)، (عمانی و چیذري، 1384
al, 2004) ،(Saltiel et al, 1994(  

 تگذاري زمین، رعایت تناوب زراعی، کش آیش
  شخم حفاظتی و  بقوالت
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)MAFF, 2000) ،(Hua-Jiao, 2007(  

محصوالت غیرغذایی، سطح اراضی کشاورزي تحت کشت 
زیستی، تغییر کاربري زمین از کشاورزي  حفاظت محیط

آب  شده در  ها، میزان سموم پخش به سایر کاربري
  هاي زیرزمینی یافته در آبها، میزان سموم نفوذ رودخانه

)، (عادلی 1376)، (کرمی، 1382)، (روستا و صدیقی، 1385(عمانی و چیذري، 
 ,Saltiel et al)، (Hua-Jiao, 2007)، (1390ساردوئی و همکاران، 

1994( ،)Korani, 2012(  
  هاي آن آموزش و شیوه،سطح سواد کشاورزان

عی
تما

اج
  

)، (عمانی و چیذري، 1383آستانه،  )، (ایروانی و دربان1386بیگی،  )، (علی1376(کرمی، 
)، (عادلی ساردوئی 1387(عربیون، )، 1384)، (مقصودي، 1382)، (روستا و صدیقی، 1385

)، MAFF, 2000)، (Alonge and Martin, 1995)، (1390و همکاران، 
)Rigby and Caceres, 2001) ،( ،(Saltiel et al, 1994(  

برداران درباره  هاي تولیدي بهره دانش فنی و مهارت
  کشاورزي پایدار

 ,Bagheri)، (1384 )، (مقصودي،1385)، (عمانی و چیذري، 1386بیگی،  (علی
2010) ،(Saltiel et al, 1994(  هاي کشاورزي پایدار نگرش پیرامون روش  

)، 1389شاهکوهی،  )، (خواجه1385)، (عمانی و چیذري، 1382(روستا و صدیقی، 
 MAFF, 2000( ،)Alonge and()، 1390ی و همکاران، (عادلی ساردوئ

Martin, 1995( 
  و مالکیتیبرداري  نوع نظام زراعی و بهره

)، 1388)، چهار سوقی و میردامادي، 1385)، (عمانی و چیذري، 1384(مقصودي، 
)، (عادلی ساردوئی و 1389شاهکوهی،  )، (خواجه1387بیگی و بابلی،  (علی

  )1390همکاران، 
  مشارکت نهادهاي رسمی و غیررسمی روستا

  رضایت از کار کشاورزيرضایت شغلی و   )،Rigby and Caceres, 2001()، 1384(مقصودي، 

)، 1382)، (روستا و صدیقی، 1381)، (نادري مهدیی، 1385(عمانی و چیذري، 
)،(چهار سوقی و میردامادي، 1389شاهکوهی،  )، (خواجه1388بیگی و بابلی،  (علی

  )Saltiel et al, 1994)، (1384)، (مقصودي، 1386
  در زمینه کشاورزيکار سن کشاورزان، سابقه 

)، (عادلی 1387)، (عربیون، 1389شاهکوهی،  )، (خواجه1387بیگی و بابلی،  (علی
)، Alonge and Martin, 1995)، (1390ساردوئی و همکاران، 

)MAFF, 2000،( 

مالکیت خصوصی زمین، متوسط مالکیت، تعداد 
  سرانه زمینو  قطعات

راد و  (عنایتی)، 1384)، (مقصودي، 1376)، (کرمی، 1385(عمانی و چیذري، 
 Rigby and)،  (1389شاهکوهی،  )، (خواجه1387)، (عربیون، 1388همکاران، 

Caceres, 2001) ،( ،(Saltiel et al, 1994) ،(Hua-Jiao, 2007(  

مندي از خدمات و  ها و بهره دسترسی به نهاده
تسهیالت و منابع مالی مکمل تولید کشاورزي، 

و هاي آموزشی و ترویجی  شرکت در کالس
  مندي از خدمات آموزشی و ترویجی بهره

  )،Hua-Jiao, 2007)، (1385)، (عمانی و چیذري، 1376(کرمی، 
تعداد اعضاي خانواده، نرخ جمعیت و درصد نیروي 

  کار خانوادگی
  

اي به  و حتی از مزرعه  هاي پایداري کشاورزي، در مناطق مختلف متفاوت هستند مدلهر چند   
اما آنچه مشخص و ثابت است، چارچوب  اي واحدي هستند، است و فاقد نسخه مزرعه دیگر متفاوت

مدل است که بر پایداري اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی مبتنی است و این موضوع در مطالعات 
ها  شاخص،در نهایت با توجه به مطالعات صورت گرفته .)1(جدول  مورد تأیید قرار گرفته است ،مختلف

هاي  تدوین شده و در تحلیلزیستی  در قالب سه بعد اقتصادي، اجتماعی و محیطو متغیرهاي تحقیق 
  نشان داده شده است. 1مدل نظري تحقیق در شکل آماري مورد استفاده قرار گرفت. 
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  پایدار هاي کشاورزي مؤلفه - 1 شکل

  
  ها مواد و روش

بر مبناي راهبرد  است وتحلیلی  -دف کاربردي و از نظر روش، توصیفیه این پژوهش از نظر  
کلیه کشاورزان تحت  ،ه آماري این پژوهشجامع صورت تک مقطعی انجام گرفته است. پیمایش و به

اقدام به کشت  1389-90هستند که در فصل زراعی  استان گلستانروستایی هاي تولید  پوشش تعاونی
نفر محاسبه و  356. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد )16855(تعداد:  اندگندم آبی نموده

 4در  تعاونی) 61(کل  تعاونی 12از،ايگیري چند مرحله از روش نمونه هانمونهبراي انتخاب براي 
  استفاده شد.  شهرستان

از  با دریافت نظر و محتوایی آن روایی صوريکه  هپرسشنامه بودآوري اطالعات، براي جمعابزار اصلی   
شد و در ادامه به منظور  ، کارشناسان و صاحبنظران کشاورزي پایدار تأییداستادانمتخصصان مشتمل بر 

سپس تغییرات الزم  وها تکمیل انتخاب و پرسشنامه بین آن از کشاورزاننفري  30تعیین پایایی، یک نمونه 
با متوسط  67/0- 86/0هاي سنجش در این مطالعه بین  شد. ضرایب آلفا براي مقیاس در پرسشنامه انجام

  تجزیه و تحلیل شدند. 16نسخه  SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم داده .باشد می 74/0
، (چرخش هاي اصلی لفهؤم تحلیلاز مدل تحلیل عاملی به روش ها در ابتدا  براي تحلیل داده  

براي متغیرهاي  5/0واریماکس و مقدار ویژه بیشتر از یک براي هر عامل و بارهاي عاملی بیش از 
 در نهایت نمرات عاملی محاسبه شدههر عامل .استفاده شدهاي پایداري  لفهؤجهت شناسایی مدار)  معنی

در تحلیل تشخیصی  ابتدا از طریق تحلیل واریانس فریدمن اهمیت نسبی آنها محاسبه شد و بعد
تا تأثیر آنها بر سطوح مختلف پایداري مورد  عنوان متغیرهاي مستقل مورد استفاده قرار گرفته است به

  .ارزیابی قرار گیرد

؛ اجتماعی هاي مؤلفه
 سازي، مشارکت، توانمند

 ،برابري، دانش و آگاهی
  مقبولیت و پذیرش اجتماعی

هاي محیط  مؤلفه
حفاظت از  :زیستی 

منابع پایه، آب و خاك 
 و پوشش گیاهی

 وري، اشتغال، درآمد بهره: اقتصادي هاي مؤلفه
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طبقاتی استفاده شده است  اي به روشخوشه از تحلیل ،سطوح پایداري بندي گروهظور من بهسپس   
بر این  بندي متمرکز استفاده گردیده است. ها از روش خوشه که براي رسم دندوگرام و تفکیک خوشه

پایدار و  وحسطگروه  دوبه هاي پایداري  اي از متغیرها و شاخص مجموعهاساس بر پاسخگویاناساس 
و مشاهدات  بیشترین شباهتبا یکدیگر  تفکیک شده هاي گروهطوري که ه ب ،شدندبندي  ناپایدار تقسیم

هاي ایجاد شده از روش تحلیل  اثر عامل .داشتهاي مختلف نسبت به یکدیگر کمترین شباهت را  گروه
لحاظ در تحلیل تشخیصی عنوان متغیر وابسته  به پایداري سطوحعنوان متغیر مستقل بر این  عاملی به

هدف از کاربرد تحلیل  ،ها به این روش بررسی شد. بنابراینبینی عضویت در این گروه شده و پیش
در بین کشاورزي  پایداريسطوح متمایز کننده  هايعاملترین شناسایی مهمتشخیصی در این تحقیق 

 دار معنی هاي ایجاد تفاوت در تشخیصی تابع راییکا آزمون جهت تشخیصی حلیلدر تاست.  کشاورزان
براي وارد کردن متغیرهاي . شده است استفاده سویلک دايالمب نام به اي آماره از هدف، هاي گروه بین

هاي تابع تشخیصی و تعیین اهمیت هر متغیر مستقل در  تفسیر یافته و براياز روش گام به گام مستقل 
بهره  تشخیص هاي ساختار هاي تشخیصی استاندارد شده و همبستگی وزنها از همدیگر از  تمیز گروه

 سکلانتخاب متغیرها براي ورود به تحلیل بر مبناي حداقل المبداي ویه است. همچنین شد گرفته
  .صورت گرفته است

  
  ها یافته
  هاي توصیفی یافته

میانگین و  نفر 3/6 نیزآنها بعد خانوار  میانگین ،سال 7/44 کشاورزان مورد مطالعهمتوسط سنی   
 4/7 تحت مالکیت زمیناندازه باشد. متوسط  سال می 3/27 در امر کشاورزي پاسخگویانسابقه کار 
و بقیه یا به  رود به زیر کشت گندم می هکتار آن ساالنه 8/5به طور متوسط  که از این مقدار هکتار است

ود. از نظر پراکندگی اراضی نیز، ش یابد یا به آیش گذاشته می سایر محصوالت اختصاص می کشت
عملکرد  به عالوه میانگین باشد. هکتار می 6/2قطعه و متوسط اندازه قطعات  4/3متوسط تعداد قطعات، 

صورت  درصد کشاورزن به 1/13از نظر نوع مالکیت دست آمد.  در بین پاسخگویان به تن 3/4گندم 
از نظر عملیات زراعی .بودنددرصد آنها داراي مالکیت شخصی  7/82 کردند و داري فعالیت می اجاره

درصد نیز از عملیات  6/51ند، ردک استفاده می  از شیوه آیش کشاورزاندرصد  3/4مرتبط با پایداري نیز 
و یا ترکیبی هاي زراعت  درصد نیز از سایر شیوه 9/7درصد از شیوه کشت مداوم و  7/62تناوب زراعی، 

 1/84از نظر دانش فنی  همچنین ردند.ک آیش یا تناوب زراعی استفاده می ،کشت مخلوط هاي از شیوه
  .درصد کشاورزان در سطح پایین قرار داشتند
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  یتحلیلي ها یافته
و مقدار آزمون  714/0برابر  KMOها براي تحلیل عاملی، مقدار  براي ارزیابی مناسب بودن داده  

 بکار گرفته شده متغیرهايمناسب بودن همبستگی دست آمد که این نتایج بیانگر  هب 161/2644بارتلت 
دهد که با توجه به مقدار ویژه بزرگتر از یک، تعداد شش  . نتایج نشان میباشد می عاملی براي تحلیل
بعد از درصد واریانس آنها  ،همراه با مقدار ویژه هاي استخراج شده عاملتوان استخراج کرد.  عامل را می

  باشند. می 2به شرح جدول چرخش واریماکس 
درصد از واریانس عوامل  81/17ترین عامل عنوان مهم ، عامل اول به2با توجه به نتایج جدول   

کند که با توجه به پنج شاخصی که در این عامل  کننده پایداري کشاورزي را محاسبه و تبیین می تعیین
هاي مناسب پایداري، مدیریت  ی مناسب پایداري، استفاده از نهادهاند (رعایت عملیات زراعقرار گرفته

هاي حمایتی و  مؤلفه«ورزي) تحت عنوان  تلفیقی آفات، مدیریت پایدار اراضی و عملیات مناسب خاك
هاي تولید  است. عامل دوم که وضعیت دسترسی به نهاده  شدهگذاري  نام» خدماتی کشاورزي پایدار

سازد، با  شاورزي، تسهیالت اعتباري، بیمه و سطح مکانیزاسیون را مشخص میپایدار، مراکز خدمات ک
تحت ها  کند. این مجموعه شاخص درصد از واریانس کل را تبیین  47/17تواند  می 37/4مقدار ویژه 

عامل سوم شامل  .اند شدهگذاري  نام» هاي حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار مؤلفه« عنوان
میزان حاصلخیزي مزرعه، وضعیت آب، زمین و پراکندگی اراضی مزرعه است که هاي مربوط به  شاخص

درصد از  94/11اند و  شدهگذاري  نام» هاي محیط زیست و اکوسیستم کشاورزي مؤلفه«تحت عنوان 
  کنند. واریانس کل را تبیین می

دسترسی به هاي عملیات کشاورزي پایدار،  هاي برخورداري از مهارت عامل چهارم شامل شاخص
هاي آموزشی و سطح سواد عمومی است که تحت  در کالس  منابع اطالعاتی مربوط به پایداري، شرکت

هاي مدیریت  مؤلفه .اند شدهگذاري  نام »هاي مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار مؤلفه«عنوان 
پایداري کشاورزي را  درصد از واریانس عوامل مؤثر بر 78/10دانش و آموزش کشاورزي پایدار توانسته 

هاي جمعی تولید  و  هاي سطح مشارکت در فعالیت محاسبه و تبیین کند. عامل پنجم؛ شامل شاخص
هاي  مؤلفه«نهادهاي روستایی و کشاورزي، رضایت شغلی و هنجار اجتماعی است که تحت عنوان 

نس کل را محاسبه و توضیح درصد از واریا 16/9اند و توانسته  شدهگذاري  نام »اجتماعی کشاورزي پایدار
گذاري، درآمد، سطح  دهد. در نهایت متغیرهاي بارگذاري شده در عامل ششم شامل میزان سرمایه

هاي اقتصادي کشاورزي  مؤلفه«هاي تکمیلی درآمدزا، است که تحت عنوان  وري و انجام فعالیت بهره
  بیین کند.درصد از واریانس کل را ت 40/6نامگذاري شده و قادر است » پایدار
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  یافته به روش چرخش وریماکس ماتریس عاملی دوران - 2جدول 
  عاملپیشنهادي نام   متغیرها  بار عاملی

969/0  
رعایت عملیات زراعی مناسب پایداري (تناوب، آیش، کنترل مکانیکی 

  هاي هرز، پسماندهاي زراعی و کاه کلش، ضدغفونی بذر و ارقام متنوع) علف
منابع هاي مدیریت  مؤلفه

  تولید کشاورزي پایدار
  )45/4(مقدار ویژه: 

)81/17(درصد واریانس:   

961/0  
کود سبز، آلی، هاي مناسب پایداري (بذوراصالح شده،  استفاده از نهاده

  )؛ریزمغذي، کمپوست و حیوانی
925/0   ؛مدیریت تلفیقی آفات (کنترل بیولوژیکی و استفاده از دشمنان طبیعی) 
932/0   پایدار اراضی (اصالح، زهکشی، تسطیح و نوسازي اراضی)؛مدیریت  

840/0  
ن شخم، شخم کم عمق، بر ورزي (بدو به کارگیري عملیات مناسب خاك

  خالف شیب).

928/0  
هاي تولید پایدار (بذرهاي اصالح شده، کودهاي  میزان دسترسی به نهاده

  سبز، آلی، کمپوست و ریزمغذي)؛
هاي حمایتی و  مؤلفه
  کشاورزي پایدار خدماتی

  )37/4(مقدار ویژه: 
)47/17(درصد واریانس:   

902/0  
سطح دسترسی به مراکز خدمات کشاورزي (مراکز دولتی و خصوصی، 

  ها)؛ تعاونی
942/0 -   االت کشاورزي، تجهیزات آبیاري)؛ سطح مکانیزاسیون (انواع ادوات و ماشین 
950/0   اعتبارات؛میزان برخورداري از تسهیالت وام و  
900/0   سطح برخورداري از پوشش بیمه اراضی. 
559/0 هاي محیط زیست و  مؤلفه  میزان حاصلخیزي مزرعه؛ 

اکوسیستم کشاورزي (مقدار 
  )99/2ویژه: 

)94/11(درصد واریانس:   

829/0   وضعیت آب مزرعه (کیفیت، دسترسی)؛ 
912/0   وضعیت زمین (شوري، سنگالخی، شیب، شکل هندسی)؛ 
896/0-  پراکندگی اراضی (اندازه زمین و تعداد قطعات). 
738/0 هاي مدیریت دانش و  مؤلفه  هاي عملیات کشاورزي پایدار؛ سطح برخورداري از مهارت 

آموزش کشاورزي پایدار 
  )70/2(مقدار ویژه: 

)78/10(درصد واریانس:   

870/0   میزان دسترسی به منابع اطالعاتی مربوط به پایداري؛ 
715/0   هاي آموزشی ترویجی؛ میزان شرکت در کالس 
796/0   سطح سواد عمومی. 
610/0 هاي اجتماعی  مؤلفه  هاي جمعی تولید؛ سطح مشارکت در فعالیت 

  کشاورزي پایدار
  )29/2(مقدار ویژه: 

)16/9(درصد واریانس:   

932/0   هنجار اجتماعی نسبت به انجام عملیات پایداري؛ 
917/0   هاي کشاورزي؛ از فعالیترضایت شغلی  
864/0   سطح مشارکت در نهادهاي روستایی و کشاورزي. 
539/0 هاي اقتصادي  مؤلفه  گذاري در مزرعه؛ میزان سرمایه 

  کشاورزي پایدار
  )60/1(مقدار ویژه: 

)40/6(درصد واریانس:   

548/0   درآمد حاصل از فروش گندم؛ 
649/0   وري تولید گندم؛ سطح بهره 
710/   هاي تکمیلی درآمدزا. انجام فعالیت 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
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تحلیل واریانس فریدمن با توجه از  ،ها در این قسمت به منظور شناخت میزان اهمیت نسبی عامل  
دهد که اهمیت نسبی  نشان می 3. نتایج جدول استفاده شدها  به نمره عاملی هر کدام از عامل

هاي محیط زیست و اکوسیستم  داري دارد و در این بین مؤلفه تفاوت معنی ،هاي پایداري مولفه
  اي بیشتري داشته است. کشاورزي میانگین رتبه

  
  نتایج تحلیل فریدمن: )3(جدول 

  رتبه  اي میانگین رتبه  ها عامل
  6 97/2  هاي مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار مؤلفه
  2 65/3  پایدارهاي حمایتی و خدماتی کشاورزي  مؤلفه
  1 86/3  هاي محیط زیست و اکوسیستم کشاورزي مولفه
  4 51/3  هاي مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار مؤلفه
  3 63/3  هاي اجتماعی کشاورزي پایدار مؤلفه
  5 42/3  هاي اقتصادي کشاورزي پایدار مؤلفه

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

هاي  و شاخص اي از متغیرها اساس مجموعه رب پاسخگویان ،اي به روش تحلیل خوشهدر ادامه 
، بیایجاد شده باتوجه به مقادیر شاخص ترکی هاي ). خوشه4گروه تفکیک شدند (جدول  دوبه پایداري 

  : شدنامگذاري به شرح زیر 
  ؛درصد کشاورزان 88/73؛ شامل رناپایدا: سطح 1 خوشه
  درصد کشاورزان. 12/26؛ شامل : سطح پایدار2خوشه 

  
  تولید کشاورزيپایداري نظام  سطوح -4جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سطوح پایداري
  88/73  88/73  263  ناپایدارسطح 
  100  12/26  93  پایدارسطح 

  - -  100  356  جمع
  هاي تحقیق مأخذ: یافته

  
عنوان متغیر وابسته مد  در تحلیل تشخیصی بهخوشه ایجاد شده از سطوح پایداري  دودر نهایت   

  نظر قرار گرفتند.
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در کشاورزي  پایداريسطوح کننده متمایز هاي عاملین تر مهمشناسایی  ،هدف از تحلیل تشخیصی  
، مقادیر عاملیشش عامل ایجاد شده از فرآیند تحلیل عاملی به در تحلیل تشخیصیاست.  بین کشاورزان

 بررسی شد. سطح پایداري دوثیر آن بر تفکیک عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شدند و تأ
میزان قدرت زو کلمقدار المبداي وی کمترینگام براساس  پنجدر  کهرا  هاي مستقل متغیر 5جدول 
  دهد. نشان می ،اند وارد تحلیل شده 1تحمل

  
  وارد شده در مراحل مختلف تحلیل تشخیصی متغیرهاي - 5جدول 
 براي خروج Fمقدار   سویلک  المبداي  قدرت تحمل  متغیرها

 84/62 395/0 302/0  هاي مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار مؤلفه
 36/67 399/0 455/0  هاي مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار مؤلفه
 26/24 358/0 777/0  هاي اجتماعی کشاورزي پایدار مؤلفه
  96/14  349/0  621/0  هاي حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار مؤلفه
 2/13 347/0 400/0  هاي اقتصادي کشاورزي پایدار مؤلفه

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

اول تا پنجم به  هاي گام نتایج نشان داد که متغیرها در پنج گام وارد تحلیل شدند، به طوري که در  
آموزش هاي مدیریت دانش و  لفهؤهاي مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار، م لفهؤمهاي  ترتیب متغیر

هاي حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار و  لفهؤهاي اجتماعی کشاورزي پایدار، م لفهؤکشاورزي پایدار، م
شود که  مشاهده می ،با توجه به جدول ند.وارد تحلیل شدهاي اقتصادي کشاورزي پایدار  لفهؤدر نهایت م

 سمقدار المبداي ویلکاساس حداقل غیر مستقل به تحلیل تشخیصی که برپس از وارد شدن هر مت
گیرد، مقدار المبدا مجددا با توجه به سایر عوامل قرار گرفته در آن گام تحلیل و محاسبه  صورت می

محاسبه شده براي متغیرهاي وارد شده به تحلیل  سگردیده است. بدین ترتیب مقدار المبداي ویلک
هاي مدیریت دانش  لفهؤم، براي 395/0برابر هاي مدیریت منابع تولید  مولفهتشخیصی تا گام پنجم براي 

و نهایتاً براي  349/0هاي حمایتی و خدماتی  لفهؤم، براي 358/0هاي اجتماعی  لفهؤم، 399/0و آموزش 
هاي محیط زیست و اکوسیستم  لفهؤمکه  الزم به یادآوري استباشد.  می 347/0هاي اقتصادي  لفهؤم

  وارد تحلیل نگردید. شرایط نسبتاً مناسبی قرار داشت، علت اینکه براي اغلب کشاورزان در  کشاورزي به
محاسبه شده است که مجذور  816/0وارده شده در این تحلیل  متغیرهايبراي  مقدار همبستگی کانونی

باشد.  متغیري میپنج  تابع% واریانس متغیر وابسته توسط این 6/66نشانگر تبیین  666/0این عدد، مقدار 
در سطح  پنجکه با درجه آزادي  833/384براي معادله تمایز دو گروه برابر است با  خی دوبعالوه مقدار 
  داري و قدرت تمیز خوب تابع تشخیصی داللت دارد. . این آماره بر معنی)6(جدول  دار است باالیی معنی

                                                        
1- Tolerance 
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  در تابع تشخیصیخی دومقدار همبستگی کانونی و  -6جدول 
  اسکویر کاي  همبستگی کانونی

  داريمعنی سطح  درجه آزادي  مقدار  شدهواریانس تبیین  مقدار
816/0  666/0  833/384  5  000/0  
  هاي تحقیق مأخذ: یافته

  
دستیابی به میزان مشارکت هر عامل در تابع تشخیصی ضرایب این تابع مورد بررسی قرار  براي

آورده شده است.  7گرفت. نتایج مربوط به ضرایب تابع تشخیصی استاندارد شده و نشده در جدول 
باشند،  که بر حسب مقادیر اولیه بیان شدهضرایب متغیرها در زمانی  واقعدر  شدهنضرایب استاندارد 

شود که متغیرها با میانگین صفر و انحراف معیار  کار گرفته می هزمانی ب ضرایب استاندارد شدهباشد و  می
در  ها مولفهیانگر اهمیت نسبی هر یک از ب ضرایب استاندارد شدهیک استاندارد شده باشند. همچنین 

  .باشد می کشاورزان پایدار و ناپایدارتمایز بین 
  

  در تابع تشخیصی و نشده مقادیر ضرایب استاندارد شده -7 جدول

ف
ردی

  

  متغیرها
  بضرای

  استاندارد شده
  بضرای

  استاندارد نشده
 204/0 870/0  هاي مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار لفهؤم  1
 133/2 730/0  هاي مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار لفهؤم  2
 018/0 370/0  هاي اقتصادي کشاورزي پایدار لفهؤم  3
 491/0 315/0  هاي حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار لفهؤم  4
 030/0 354/0  کشاورزي پایدار اجتماعیهاي  مولفه  5
  675/2  -  مقدار ثابت  6

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

بیشترین مقدار ضریب استاندارد شده متعلق شود که  مشاهده می 7براساس نتایج حاصل از جدول 
بیشتر این  که نشانگر اهمیت است 870/0با مقدار "مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار"هاي  لفهؤم به

هاي  مولفه" هاي مولفه. بعد از آن است یکدیگراز  سطوح پایداريدر متمایز کردن  ها این گروه از مولفه
ضریب  .قرار دارد 730/0اي برابر با  با ضریب استاندارد شده "مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار

حمایتی و " هاي مولفه، 370/0معادل  "هاي اقتصادي کشاورزي پایدار مولفه" هاي مولفهاستاندارد شده 
براي تمایز است که  354/0 "کشاورزي پایداراجتماعی "هاي  مولفهو  315/0 "خدماتی کشاورزي پایدار

گونه شاخصی را  . با وجود این، مقدار ضرایب تابع تشخیصی هیچدارند اهمیت کمتريدیگر ها از هم گروه
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دهد. براي دستیابی به  داراي اختالف در دو گروه مذکور ارائه نمی هاي مولفهبراي بیان اهمیت نسبی 
ارائه شده است.  8یصی و مقادیر متغیرهاي مستقل در جدول این هدف همبستگی خطی بین تابع تشخ

مقدار  همبستگی بین تابع تشخیصی و متغیرهاي مستقل،بیانگر عبارت دیگر مقادیر ماتریسه ب
  .گردد می تبییناست که توسط هر متغیر مستقل تابع تشخیص  یواریانس

  
  ع تشخیصیبتاهمبستگی بین متغیرهاي تشخیصی و  -8 جدول

  ضرایب تابع  ها عامل نام  ردیف
 774/0  هاي مدیریت منابع تولید کشاورزي پایدار لفهؤم  1
 769/0  هاي مدیریت دانش و آموزش کشاورزي پایدار لفهؤم  2
 339/0  هاي اقتصادي کشاورزي پایدار لفهؤم  3
 268/0  هاي حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار لفهؤم  4
 184/0  کشاورزيهاي محیط زیست و اکوسیستم  لفهؤم  5
 071/0  هاي اجتماعی کشاورزي پایدار لفهؤم  6

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

مدیریت منابع "هاي  مولفه بیانگر این است که از بین متغیرهاي وارد شده در تحلیل 8نتایج جدول 
، "اقتصادي کشاورزي پایدار"، "ریت دانش و آموزش کشاورزي پایدارمدی"، "تولید کشاورزي پایدار

اجتماعی کشاورزي "و  "محیط زیست و اکوسیستم کشاورزي"، "حمایتی و خدماتی کشاورزي پایدار"
داراي  071/0و  184/0، 268/0، 339/0، 769/0، 774/0مقادیر همبستگی  باترتیب  به "پایدار

  هستند. تابع تشخیصیدر  اهمیتبیشترین 
دهد از  همانطور که اطالعات جدول نشان میهد. د را نشان می ها گروهبندي نتایج طبقه 9جدول 

بینی  طور صحیح در گروه خود پیش درصد به %5/92یعنی  پاسخگو 86مورد کشاورزان سطح پایدار 93
طور صحیح در  درصد به 1/95یعنی مورد  250 مورد کشاورزان ناپایدار نیز 263اند. همچنین از  شده

  اند. بندي شدهاین گروه طبقه
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  پایداريبندي عوامل موثر بر سطوح  بینی مدل در طبقه ت پیشدق - 9جدول 

  تعداد مشاهدات  پایداريسطوح 
  بینی تابع نتایج پیش

  غیرصحیح  صحیح

  263  سطح ناپایدار
250  13  

)1/95(  )9/4(  

  93 سطح پایدار
86  7  

)5/92(  )5/7(  
  هاي تحقیق مأخذ: یافته

  
  گیري بحث و نتیجه

ثر بر پایداري نظام تولید گندم در بین کشاورزان ؤبا هدف شناسایی و تحلیل عوامل م این پژوهش
بندي  نتایج سطح. نتایج متعددي را آشکار کرد ،هاي تولید روستایی استان گلستان تحت پوشش تعاونی

درصد کشاورزان در  88/73اي در بین کشاورزان نشان داد که  پایداري کشاورزي به روش تحلیل خوشه
قرار دارند. نتایج بیشتر مطالعات پیشین در ایران نیز بیانگر سطح پایین استفاده از  سطح  ناپایدار

 4/68؛ 1381، در تحقیق نادريدرصد  6/90باشد.  برداران می عملیات پایداري در بین کشاورزان و بهره
درصد  8/56؛ 1383، درصد در تحقیق ایروانی و دربان آستانه 7/46؛ 1387، درصد در تحقیق عربیون

  .1385، شاهی و همکاران درصد در تحقیق حسن 8/69؛ 1389، شاهکوهی در تحقیق خواجه
منابع و به هاي تولید کشاورزي  اما باید توجه داشت که دستیابی به سطح بیشتر پایداري در نظام

است. نتایج بسیار وابسته امکانات اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیکی داخل و خارج از بخش کشاورزي 
کننده پایداري انجام شد، چنین موضوعی را تأیید  هاي تبیین لفهؤمنظور شناسایی م تحلیل عاملی که به

هاي مدیریت منابع تولید، حمایتی و  لفهؤهاي مشخص شده در این تحقیق که شامل؛ م لفهؤکند. م می
صادي کشاورزي پایدار خدماتی، محیط زیست و اکوسیستم، مدیریت دانش و آموزش، اجتماعی و اقت

هستند، چارچوب مناسبی براي سیاستگذاري سلسله مراتبی توسعه پایداري کشاورزي را فراهم 
؛ عادلی 1387عربیون، اند ( هاي مشابهی را گزارش کرده لفهؤکنند. سایر مطالعات پیشین نیز م می

  ). 1389؛ خواجه شاهکوهی، 1390ساردوئی، 
نظام تولید پایدار وابستگی زیادي به عمل کشاورزان، توانایی باید توجه داشت که دستیابی به 

گیري آنها و سطح دانش فنی و اطالعات و امکانات در دسترس آنها براي به کارگیري عملیات  تصمیم
تشخیصی در  تحلیل). از طرفی نتایج تحلیل عاملی و Salam et al., 2005زراعی پایدار محور دارد (
گیري در مورد  داري طیف زیادي از متغیرهاي سطح مزرعه است که تصمیم این تحقیق بیانگر معنی

هاي مناسب  برداران است. اینها شامل؛ استفاده از نهاده ها در حیطه اختیارات کشاورزان و بهره آن
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ورزي و  پایداري، رعایت عملیات زراعی مناسب پایداري، مدیریت تلفیقی آفات، عملیات مناسب خاك
؛ 1376؛ کرمی، 1387عربیون، راضی است. این نتایج در سایر مطالعات پیشین (مدیریت پایدار ا

Saltiel et al., 1994؛ Saifi and Drake, 2008( .سازي  بنابراین توانمند نیز تأیید شده است
هاي فنی، خدماتی و زیرساختی مرتبط با عملیات پیچیده پایداري ضرورت اساسی  کشاورزان در زمینه

  در طی هر گونه مسیر پایداري است. از طرفی طیفی از متغیرهاي حمایتی و خدماتی شامل؛ 
ت کشاورزي است که در هاي کشاورزي پایداري، تسهیالت اعتباري، بیمه و خدما دسترسی به نهاده
؛ 1387یون، ؛ عرب1388راد و همکاران،  ؛ عنایتی1384؛ مقصودي، 1376(کرمی، تحقیقات پیشین 

 )Hua-Jiao, 2007؛ Saltiel et al., 1994 ؛Rigby and Caceres, 2001 ؛1389شاهکوهی،  خواجه
در این زمینه باید توجه داشت که بهبود دسترسی به چنین خدماتی  نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

گیري براي به کارگیري عملیات پایداري و تداوم  هاي کشاورزان را افزایش داده و فرآیند تصمیم انتخاب
  کند.  بلندمدت آن را تسهیل می

دسترسی به  ویژه دانش فنی پایداري و اي مربوط به کشاورزان به سایر متغیرهاي فردي و حرفه
؛ 1376 (کرمی،هاي مرتبط با پایداري در مطالعات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است  اطالعات و آموزش
ساردوئی و    عادلی؛ 1387؛ عربیون، 1384؛ مقصودي، 1382؛ روستا و صدیقی، 1385عمانی و چیذري، 

؛ Rigby and Caceres, 2001 ؛MAFF, 2000؛ Alonge and Martin, 1995؛ 1390 همکاران،
Saltiel et al., 1994.(  و عملیات نوین مربوط به پایداري  ها ایدهدر واقع افزایش آگاهی و درك کامل

ویژه  تأثیر دانش و اطالعات فنی و تخصصی کشاورزان است. این مورد به هاي جدید تحت آوري فن
هاي تولید و عملیات  تخاب مسیر و گزینهران در انابرد هاي بهره کند، تالش کارآیی تولید را تضمین می

توان برخی  می هاي این پژوهش ت با توجه به یافتهدهد. در نهای کشاورزي پایداري را جهت می
  پیشنهادها به شرح زیر را ارئه کرد. 

  
  پیشنهادها

  براي مسئوالن و  هشدارکه  بود کشاورزانبیانگر سطح پایین پایداري در بین بیشتر نتایج تحقیق
دهنده سطح پایداري، ارائه آموزش ارتقاءدر این زمینه الزم است رویکردهاي گیران است.  تصمیم

و تکمیلی مرتبط با پایداري  حمایتیافزایش دانش فنی پایداري و بهبود دسترسی به خدمات  براي
 بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

 کننده سطوح  هاي تفکیک ملی و همچنین مولفهدار در تحلیل عا با توجه به متغیرهاي معنی
کننده عملیات زراعی پایدار محور و ترویج آن در بین  هاي تشویق پایداري الزم است توسعه سیاست

هاي مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد. مصرف بیشتر  کشاورزان به همراه دسترسی بهتر با نهاده
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سبز، رعایت تناوب و آیش، مدیریت تلفیقی آفات و ، کودهاي ماکرو، حیوانی و هایی مانند هنهاد
 بخشی مهم از هر گونه راهکارهاي ارتقاء دهنده سطح پایداري است.   ،تسطیح و نوسازي اراضی

 برخورداري از سطح دانش تخصصی پایداري  رعایت هر گونه عملیات زارعی پایدار محور الزمه
هاي دانشی، بینشی و مهارتی در  در زمینهترویجی  - ارایه خدمات آموزشی است. در این زمینه؛

الزام رعایت الگوي کشت، تنوع کشت، آیش و تناوب مناسب زراعی، مدیریت  باحث پایداري مانندم
هاي هرز، آزمون خاك، مدیریت منابع آبی، روشهاي آبیاري تحت  ها و علف یکپارچه آفات، بیماري

یامدها و نحوه درست سموم شیمیایی از لحاظ کشاورزي، پ هاي سازي اراضی، تعاونی فشار، یکپارچه
، استفاده بهینه از کودهاي شیمیایی، کودهاي میکرو (ریزمغذي)، کود کامل، شخم .زمان، میزان و..

ه و درست از بذرهاي مناسب در ابعاد وضعیت شیب، عمق شخم، زمان شخم و...، استفاده بهین
 الزم و ضروري است.  ارتقاء دانش فنی و بهبود پایداري اصالح شده براي

  با توجه به اینکه عوامل اجتماعی و مشارکتی نیز نقشی موثر در سطوح پایداري کشاورزي داشته
هایی که بتواند مشارکت کشاورزان را در امور کشاورزي و روستایی  بنابراین ایجاد زمینهاست، 

 ریزان قرار گیرد.  فراهم گرداند باید مورد توجه برنامه
 هاي  ، دستیابی به سطوح باالتر پایداري در نظامنتایج تحلیل عاملی در این پژوهش با توجه به

. با توجه به بسیاري وابسته استاجتماعی  -به منابع و امکانات اقتصادي ،تعاونی تولید روستایی
تواند  برداران زراعی می ئید چنین موضوعی، تقویت بنیه اقتصادي و اجتماعی کشاورزان و بهرهتا

افزایش سطوح پایداري کشاورزي مورد توجه قرار گیرد. در این  هاي اصلی برايز رویکردیکی ا
ویژه هنگامی که این منابع در توسعه زیر بناها و  زمینه تسهیل دستیابی به منابع مالی و اعتباري به

 مؤثر است. ،شود هاي مزرعه به کار گرفته می ساختزیر
  و تحلیل آن به منظور کشاورزي برداري  هاي بهره نظام درارزشیابی مستمر کم و کیف پایداري

، ثر بر ارتقاء کمی و کیفی پایداري آنهاؤها و علل و عوامل م برداري شناخت نقاط قوت و ضعف بهره
به  دتوان محور می-مقایسه بین استانی سطوح پایداري و موانع به کارگیري عملیات زراعی پایدار

 .آینده پیشنهاد شودهاي  عنوان موضوعاتی براي پژوهش
  
  منابع
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