
 

 

 

 
  

  زمينيتحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر پايداري كشت سيب
 در شهرستان فريدونشهر 

 **، هوشنگ ايرواني، حميد موحد محمدي و علي اسدي*طهماسب مقصودي
  

  چكيده
زميني در شهرستان فريدونشهر هدف کلي پژوهش، شناسايي عوامل مؤثر بر پايداري کشت سيب

در اين منطقه و در نتيجه  نقش مهم آن در اقتصاد ، ميني زسيبنظر به غالب بودن کشت. است
 .اي داردشناسايي عوامل تهديدکنندة توليد پايدار و مستمر اين محصول، اهميت ويژه

. غالب تحقيق، پيمايشي است   انجام گرفته و رويكرد۱۳۸۳-۸۴اين تحقيق در سال زراعي 
ستان فريدونشهر است كه با روش كار شهرزميني سيب۱۲۰۰جامعة آماري تحقيق شامل 

كار به عنوان نمونه انتخاب زميني سيب۱۶۰اي با انتساب متناسب گيري چند مرحله نمونه
نتايج نشان . ندسوادنتايج تحقيق توصيفي نشان داد كه بيشتر كشاورزان، سالمند و بي. شدند
تحقيق . ار دارندپايدار قر" هاي كشت در گروه نسبتا درصد از نظام۷۸/۶۶دهد كه  مي

دار بين پايداري كشت با سن، سابقة كار كشاورزي، دهندة وجود رابطة مثبت و معني نشان
زميني، وسعت زمين زميني، عضويت در شركت تعاوني، نوع زراعت سيب سابقة كشت سيب

شناختي، منزلت اجتماعي، دانش هاي بوم زميني، ويژگيزراعي، وسعت زمين زير كشت سيب
در تحليل رگرسيوني چندمتغيره براي شناسايي عوامل . پايدار و نگرش استكشاورزي 

بيني كنندة پايداري درشش گام قرار گرفتند كه تأثيرگذار بر پايداري كشت، متغيرهاي پيش
ميزان توليد كل، نگرش به كشاورزي پايدار، مقدار تسهيالت دريافتي، دانش كشاورزي پايدار، 

 درصد متغير وابستة ۸۱اي ارتباطي وارد تحليل شدند كه حدود ه مشاركت اجتماعي و ويژگي
 .كنند پايداري كشت را تبيين مي

 .پايدار كشاورزي/ رگرسيوني تحليل/ فريدونشهر/ پايداري كشت /زمينيسيب كشت: هاكليد واژه
  



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۵۴
 

 

* * * 

 تهران واحد علوم و تحقيقات - دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دورةدکتري توسعة کشاورزي* ج

 اعضای هيئت علمي دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزي دانشگاه تهران **
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  مقدمه
منطقة فريدونشهر در غرب استان اصفهان قرار گرفته است و يکي از مناطق مستعد اين 

زميني در کشور در حدود سطح زير کشت سيب. استان براي توليد سيب زميني است

زميني کشور را  درصد از سيب۰۴/۱۲ستان اصفهان آورد شده است و ا هزار هکتار بر۷۳

 ۷۵که سهم فريدن و فريدونشهر از اين ميزان، ) ۱۳۸۴وزارت کشاورزي، (کند توليد مي

زميني در تأمين امنيت غذايي و نقش محوري آن با توجه به اهميت سيب. درصد است

 معاش روستاييان اي کهدر اقتصاد روستايي، توجه به پايدار نمودن نظام كشت به گونه

سيب زميني در منطقه به شيوة سنتي توليد . را در بلند مدت تأمين کند ضروري است

ها از نظر اجتماعي ، اقتصادي و بوم شود و قضاوت دربارة اينکه آيا اين شيوهمي

 . پايدار هستند يا نه مسئلة عمدة تحقيق استشناختي

اورزي گرچه بخشي از در طي سي سال گذشته افزايش توليد محصوالت كش

اما امروزه مشخص شده است كه  ,نيازهاي جمعيت رو به رشد را برطرف نموده است

 منجر به فرسايش منابع طبيعي شده ، بي رويه از منابعة استفادعلت مدرن به فناوری

ي تخريب محيط زيست و در نتيجه تخريب و تبديل اراضي جنگل. )۱۳۷۶خزاعي،(است

 فرسايش خاك و آلودگي آب ناشي از بهره برداري بيش ،زراعيهاي  به زمينو مرتعي

- هاي كشاورزي ابعاد فوق فاضالب افزايش بي رويه از مواد شيميايي واستفادةاز حد و
 سؤال  اين صورتدر. (Along and Martin,1995)العاده وخيمي به خود گرفته است

 ة مقولههد ماند يا نه؟ امروز خوا، كشاورزي و منابع طبيعي پايدارةآيا توسعاين است كه 

 ةشناسي توسعه شده است و در اين ميان توسع واژهازي جدا نشدني ئجز , پايدارةتوسع

كه موانع   اقتصادي كشور است و تا زمانيةكشاورزي پيش شرط و نياز ضروري توسع

ها از جمله بخش صنعت به شكوفايي و   ساير بخش،توسعه در اين بخش برطرف نشود

تعاريف متعددي از پايداري صورت . )۱۳۷۶کوچکي، (ت نخواهد يافتتوسعه دس

هاي  جنبهةترين تعريف كشاورزي پايدار آن است كه كليعموميگرفته است ولي 
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به عبارت ديگر كشاورزي .  را در بر داشته باشدشناختي، و بوماجتماعي، اقتصادي

ز نظر اقتصادي سازگار، ا و پذيرزماني پايدار خواهد بود كه از نظر اجتماعي امكان

از نظر محيطي سازگار  و از نظر مديريتي قابل اجرا، از نظر سياسي مناسب، پذيرتوجيه

 . )۱۳۷۱زاده، سلمان (باشد

 سنجش و. اندکرده سنجش ميزان پايداري ارائه برایمعيارهاي متفاوتي متخصصان، 

هاي اپن از شاخص وزارت کشاورزي ژ.اندکردهپايداري را در سطوح مختلف تحليل 

 :کندزير براي سنجش پايداري استفاده مي

كيفيت خاك . ۴كاربري و حفاظت خاك . ۳ها  كش مصرف آفت. ۲مصرف نيتروژن  . ۱

 اندازهاي  چشم. ۸هاي حيات وحش  زيستگاه. ۷اي  گازهاي گلخانه. ۶كيفيت آب . ۵

جتماعي ـ فرهنگي موضوعات ا. ۱۱ منابع مالي مزرعه. ۱۰مديريت مزرعه . ۹كشاورزي 

 .) MAFF,1998(تنوع زيستي  . ۱۳مصرف آب . ۱۲
 

 پيشينة تحقيق

گيري و سنجش پايداري نظام كشت اندازه " در تحقيقي با عنوان »سالتيل وهمکاران«

، از تحليل عاملي "ها ترين شاخصكشاورزان، به منظور رسيدن به بهترين و مناسب

عاملي نشان داد که كشت محصوالت جايگزين، نتايج حاصل از تحليل . استفاده کردند

 حفاظتي و تناوب زراعي براي كنترل  استفاده از محصوالت متنوع، رعايت عمليات

پوشي از نظام به زمين و چشم هاي هرز در عامل اول ، متغير پوشش دادن دائمي  علف

وم كش در عامل س آيش در عامل دوم و استفاده از كودهاي آلي و كاهش مصرف علف

 .(Saltiel et al,1994)گيرند جای مي

كاران  هاي اجتماعي، اقتصادي و زراعي گندم تعيين ويژگي«اي به نام  عماني در مطالعه

رابطة متغيرهايي مثل سن، » (LISA)هاي كشاورزي پايدار كم نهاده  پيرامون پذيرش روش
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ي را با پذيرش تعداد افراد خانوار و فاصلة مزرعة كشاورز تا مركز خدمات كشاوزر

 ).۱۳۸۰عماني،(هاي كشاورزي پايدار كم نهاده بررسي کرده است  روش

گيري، تحليل و تبيين اندازه " اي تحت عنوان آستانه در مطالعهايرواني و دربان

، به اين نتيجه "كاران استان تهران برداري ـ مطالعة موردي گندم پايداري واحدهاي بهره

ها در گروه ناپايدار قرار دارد و ميزان محصول رداريب درصد بهره۷/۴۶رسيدند که

وري کل، عوامل توليد و دانش فني دارای بيشترين تأثير در پايداري نظام توليدي و بهره

 ).۱۳۸۳ايرواني و دربان آستانه،  (زراعي است

حياتي عوامل اقتصادي و توليدي ـ زراعي مؤثر بر دانش فني، دانش كشاورزي 

اري نظام زراعي را بررسي و متغيرهاي دانش فني ،دانش كشاورزي پايدار پايدار و پايد

 ) . ۱۳۷۷حياتي ،(است و عملكرد گندم در واحد را ارزيابي کرده

زميني در گذار بر پايداري کشت سيببا توجه به مرور ادبيات تحقيق ،متغيرهاي تأثير

داده شد که در  عامل عمده دسته بندي و چارچوب مفهومي تحقيق شکل ۱۰قالب 

 .شود ديده مي۱نمودار 

  عوامل مؤثر برپايداري كشت سيب زميني -۱نمودار
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 های تحقيق يافته: منبع

گذار زميني تأثيردر تحقيق حاضر متغيرهايي كه به نحوي در پايداري كشت سيب

هاي فردي ، خصوصيات فردي مانند سن، منظور از ويژگي. اند، سنجش شدندبوده

است و موانع دستيابي به كشاورزي پايدار نيز به ...حصيالت، سابقة كار كشاورزي وت

 -هاي اقتصادي محدوديت،  منابع طبيعي و زيست محيطي موجود درهاي محدوديت

 هاي انساني محدوديت و هاي زير بنايي محدوديتفناورانه، هاي  محدوديت، اجتماعي

مانند نوع نظام زراعي، مالكيت زمين، نوع هاي زراعي، متغيرهايي ويژگي. اشاره دارد

زميني، ميزان كل زمين زراعي، كشت زراعت، نحوة كاشت، ميزان زمين زير كشت سيب

. شودمحصوالت ديگر، نوع بذر مصرفي، تعداد كل قطعات زمين را شامل مي

هاي اجتماعي اشاره به خصوصيات اجتماعي زارع مثل ميزان مشاركت در  ويژگي

عوامل ارتباطي نيز يعني . تايي و منزلت اجتماعي عوامل ارتباطي داردهاي روس طرح

كنند و اينکه كشاورزان از چه طريق اطالعات مربوط به كشاورزي پايدار را كسب مي

عوامل ارتباطي شامل متغيرهايي چون تعداد . ترنديك از اين مجراها مناسبكدام

ها در زمينة كشاورزي ذ شده از رسانهها، ميزان اطالعات اخساعات استفاده از رسانه

-ترين تصميمچون مهم. شهري و منابع اطالعاتِي مرجع زارع است پايدار، گرايش جهان
گيرنده در زمينة پذيرش يا عدم پذيرش كشاورزي پايدار، كشاورز است، پس شناخت 

نحوة نگرش كشاورزان به اين مسئله بسيارمهم است كه تحقيق حاضر نيز اقدام به 

 .نجش نگرش كشاورزان کرده استس
  

  هامواد و روش
زميني در شهرستان بيني کنندة پايداري کشت سيبهاي پيشهدف تحقيق بررسي متغير

آوري اطالعات پيمايشي  و ابزار جمع-اين تحقيق از نوع توصيفي.فريدونشهر است
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باني آوري، مصاحبه بود، که جهت تدوين پرسشنامه، ابتدا مپرسشنامه و روش جمع

با در نظر گرفتن  نظري موضوع با توجه به منابع و مراجع مرتبط بررسي شدند، سپس

مطالعات و چارچوب نظري، پرسشنامة مقدماتي تنظيم شد و پس از اطمينان از روايي و 

پرسشنامه با نظر روايي . پايايي آن وانجام اصالحات، پرسشنامة نهايي طراحي گرديد

پايايي  و براي تعيين شدييد أ تويج و آموزش کشاورزيدان رشتة تراتن و اسامتخصص

 مورد توسط روستاييان بخش مرکزي شهرستان فريدونشهر تکميل و ۳۰، پرسشنامه

. ، که براي تحقيق حاضر ضريب پايايي مناسبي بود)۸۹/۰( گرديد محاسبه آلفاكرونباخ

 .استفاده شدSPSS11.5 آوري شده از نرم افزار به منظور تجزيه و تحليل اطالعات جمع

كاران شهرستان فريدونشهر است كه در پنج زمينيجامعة آماري اين تحقيق شامل سيب

 و يك عشايري، پيشكوه و پشتكوه موگويي   برف انبار، چشمه لنگان،هايدهستان به نام

  دامپروري  پيشكوهالبته چون در دو دهستان عشايري و. بخش مركزي سكونت دارند

در نتيجه جامعة آماري تحقيق . ندد، لذا از جامعة آماري حذف شدرونق بيشتري دار

 ۱۲۰۰كاران سه دهستان ديگر و بخش مركزي است كه بالغ بر زمينيشامل سيب

 در مرحلة اول سه دهستان و .سكونت دارند آبادي ۵۵شود كه در كار ميزميني سيب

جه به جمعيت يك بخش به صورت هدفمند انتخاب شده و در مرحلة بعدي با تو

هاي تخصيصي هر دهستان تعيين شد و از هر كار هر دهستان تعداد نمونهزمينيسيب

گيري نيز در هر روستا به نمونه.دهستان تعدادي روستا به صورت تصادفي انتخاب شد

توان گفت كه صورت تصادفي و با توجه به جمعيت آن روستا انجام شد، يعني مي

 .اي با انتساب متناسب بوده استهگيري چند مرحلروش نمونه
 

 هاي مورد مطالعهكار نام دهستان و تعداد سيب زميني-۱جدول

 تعداد نمونه كارزمينيجمعيت سيب نام دهستان يا بخش رديف

 ۵۲ ۳۸۵ بخش مركزي ۱
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 ۵۸ ۴۳۵ برف انبار ۲

 ۱۵ ۲۷۳ چشمه لنگان ۳

 ۳۵ ۱۰۷ پشتكوه موگويي ۴

براي تعيين . ز فرمول كوكران استفاده شده استبراي پيدا كردن حجم نمونه ا

 نفر از ۳۰انحراف معيار جامعة مورد مطالعه  و همچنين دقت احتمالي مطلوب، تعداد 

انحراف معيار به دست . كاران به صورت اتفاقي انتخاب و پيش آزمون شدندزمينيسيب

رديد كه به  محاسبه گ۴۰۱/۰ و دقت احتمالي مطلوب ۲۴/۱آمده از اين پيش آزمون 

بدين ترتيب حجم نمونه از طريق .  تعديل شد ۲۰/۰منظور افزايش دقت و صحت به 

 ۱۶۰ نفر است كه به منظور افزايش دقت به ۱۳۶فرمول كوكران به دست آمد كه حدود

 .نفر افزايش يافت

هاي فردي، متغيرهاي مربوط به ويژگي: اند ازبين اين تحقيق عبارت متغيرهاي پيش

انش فني، عوامل آموزشي ـ ترويجي، عوامل ارتباطي، اجتماعي، اقتصادي، نگرشي، د

براي سنجش پايداري كشت . شناختي، زراعي و موانع دستيابي به کشاورزي پايداربوم

از تعدادي شاخص استفاده گرديد كه براي سنجش آنها در پرسشنامه سؤاالت متعددي 

 .دهدميها را نشان  اين شاخص۲جدول. در نظر گرفته شد
 

 پايدار هاي ارزيابي کشاورزی شاخص-۲جدول

 هاي داميداستفاده از كو استفاده از شخم حداقل

 اي هاي آبياري از شياري به باراني و قطره تغيير روش استفاده از محصوالت پوششي 

 شخم عمود بر شيب حفاظت خاك

 تناوب زراعي استفاده از بقوالت

 كيفيت آب زراعيحفظ بقاياي محصوالت 



 ۱۶۱ ...زميني تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر پايداري كشت سيب
 

 هاكاربرد آفت كش ميزان مصرف كودهاي شيميايي

 مديريت مواد غذايي )IPM (مديريت تلفيقي آفات

 كشت محصوالت جايگزين مصرف نيتروژن

 استفاده از كود سبز سطح مكانيزاسيون

 استفاده از نظام آيش مديريت تلفيقي مزرعه

 گام براي پيش بيني در اين پژوهش از تحليل رگرسيوني چند متغيره گام به  

اين روش از جمله فنون . متغيرهاي مؤثر بر پايداري کشت سيب زميني استفاده شد

تحليل چند متغيره است كه در آن تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته سنجيده و 

 . شودترين آن شناسايي مي مهم
  

 

  نتايج تحقيق
ست آمده، ميانگين سن  بر اساس نتايج به د:ايهاي فردي و حرفه ويژگي-الف

. سوادند درصد آنان بي۸/۵۳حدود .  سال است۵۷/۴۶کاران مورد مطالعه، زميني سيب

.  سال است۱۹زميني  سال و ميانگين سابقةکشت سيب۲۹ميانگين سابقة کار کشاورزي 

 نوع زراعِت . کاران هستندزميني درصد آنان عضو شرکت تعاوني سيب۹/۷۱همچنين 

هر يک از جمعيت مورد مطالعه به طور .  با تناوب و آيش همراه است درصد آنها۱/۸۳

 هکتار زمين دارند و ۱-۵ درصد افراد، بين ۳/۴۶ هکتار زمين هستند و۹متوسط داراي 

 هکتار را به کشت اين محصول اختصاص ۱ درصد آنها ساالنه کمتر از ۶/۴۵حدود 

 قطعه زمين در ۱-۵اد، بين  درصد افر۳/۳۶بر اساس اطالعات به دست آمده. دهندمي

 درصد زارعان در تناوب ۵۰. قطعه زمين دارد۱۱اختيار دارند و به طور ميانگين هر فرد 

ها در حد كم  درصد از آنها از آفت كش۳۸. كنند خود از گياهان لگومينه استفاده مي

 درصد ۳/۴۱ درصد از زارعان از كود شيميايي در حد خيلي كم و۵/۷گيرند، بهره مي

اطالعات به دست آمده نشان . كنندنها از سموم شيميايي در حد متوسط استفاده ميآ
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برداري از خاك، كيفيت  درصد از پاسخگويان معتقدند كه در طول بهره۴/۴۴دهد كه مي

 درصد از آنها اعتقاد دارند كه از منابع آبي خود ۶/۳۵زراعي آن كاهش يافته است و 

 هزارتومان ۵۰۰هزار تا۱۰۰ درصد افراد، بين ۵/۳۲. كنندبرداري ميبهتر از سابق بهره

 .زميني دارنددرآمد ساليانه از بابت فروش سيب

براي سنجش دانش کشاورزي پايدار از يک طيف ليکرت  : دانش کشاورزي پايدار-ب

هاي کشاورزي پايدار بود و از ها در زمينة شاخص گويه استفاده شد، که گويه۲۵با 

و در .  شد تا ميزان اطالعات خود را در مورد هر گويه بيان کنندکشاورزان خواسته

بندي آن ،دانش کشاورزان در زمينة کشاورزي پايدار در ها و طبقهنهايت با جمع گويه

 ).۳جدول (سه سطح پايين، متوسط و باال طبقه بندي شد 

 
 كاران بر حسب دانش كشاورزي پايدار توزيع فراواني سيب زميني-۳جدول

 سطح دانش کشاورزي پايدار فراواني د فراوانيدرص

 پايين ۵۶ ۳۵

 متوسط ۶۶ ۲۵/۴۱

 باال ۳۸ ۷۵/۲۳

 جمع ۱۰۰ ۱۰۰

 يافته هاي تحقيق: منبع        

 

 درصد از جمعيت مورد مطالعه در زمينة ۲۵/۴۱، سطح دانش حدود ۳مطابق جدول 

ست و در صورت مناسبي ا" کشاورزي پايدار در حد متوسط است که وضعيت تقريبا

 .توان ميزان دانش آنها را ارتقا بخشيدهاي آموزشي و ترويجي ميطراحي و اجراي برنامه

کارگيري  براي سنجش نگرش کشاورزان در زمينة به: نگرش به کشاورزي پايدار-ج

 گويه استفاده شد و از کشاورزان ۱۶هاي کشاورزي پايدار از طيف ليکرت با روش
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با به .ها بيان کنند موافقت و مخالفت خود را با هر کدام از گويهخواسته شد تا ميزان

يعني سطح نگرش حدود . دست آوردن نمرة هر پاسخگو، آنها در سه طبقه قرار گرفتند

 ).۴جدول ( درصد افراد نسبت به کشاورزي پايدار پايين است ۴۰
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 ي کارگيركاران بر حسب نگرش در به توزيع فراواني سيب زميني-۴جدول
 هاي كشاورزي پايدارروش

 

 کشاورزي پايدارنگرشسطح فراواني درصد فراواني

 پايين ۶۴ ۴۰

 متوسط ۶۸ ۵/۴۲

 باال ۲۸ ۵/۱۷

 جمع ۱۰۰ ۱۰۰
 

 يافته هاي تحقيق:           منبع
 

 كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت سودمندي : پايداري نظام کشت-د

كشاورزي پايدار . کندعمل ميع و توازن محيط ببرداري از مناتر بهرهكارايي بيش، بيشتر انسان

بايد با مديريت  صحيح منابع در كشاورزي همراه باشد تا نيازهاي در حال تغيير انسان را 

 كند و در عين حال منابع طبيعي را حفظ كرده يا ارتقاء بخشد و از تخريب محيط هبرآورد

بردار محاسبه شد و با ليل عاملي، نمرة عاملي هر بهره بر اساس نتايج تح.جلوگيري  كند

بر اساس اطالعات . بندي شدنداي، افراد مورد مطالعه در سه گروه طبقه کمک تحليل خوشه

سطح پايداري به سه گروه ناپايدار، نسبتًا پايدار و بسيار پايدار ) ۵جدول(به دست آمده 

برداران از نظر  درصد بهره۳۷/۱۴ وضعيت حدود ۵بر اساس جدول. تقسيم شده است

از نظر پايداري وضعيت متوسطي ) بردار بهره۱۰۷(برداران بيشتر بهره.پايداري نامناسب است

 . درصد بهره برداران در سطح مطلوب قرار دارند۷۶/۱۸دارند و فقط 
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  وضعيت پايداري نظام زراعي در بين بهره برداران-۵جدول 
 

 ايداري كشتسطح پ فراواني درصد فراواني

 ناپايدار ۲۳ ۳۷/۱۴

 نسبتا پايدار ۱۰۷ ۸۷/۶۶

 پايداربسيار ۳۰ ۷۶/۱۸
 

 هاي تحقيقيافته: منبع           
 

 کرامر vبه منظور بررسي رابطة تحقيق از ضرايب همبستگي پيرسون، اسپيرمن و تتا 

ت دهد که سن، سابقة کار کشاورزي، سابقة کشنتايج تحقيق نشان مي. استفاده شد

زميني و عضويت در شرکت تعاوني که جزء متغيرهاي فردي است، رابطة مثبت و سيب

زميني و استفاده از متغيرهاي زراعي، سطح زير کشت سيب. داري با پايداري داردمعني

دار با اي منفي و معني شيميايي رابطهدار، و مصرف کوداي مثبت و معني از آيش، رابطه

 .شود مشاهده مي۶يل همبستگي در جدولنتايج تحل. پايداري دارد
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  ارتباط پايداري كشت سيب زميني با برخي از متغيرهاي تبيين كنندة -۶جدول
 پايداري نظام زراعي

 همبستگي مقياس نام متغير همبستگي مقياس نام متغير

 /۶۰۴** ترتيبي هامناسب بودن قيمت نهاده ۳۱۶/۰** نسبي سن

 ۲۱۵/۰** اسمي نوع زراعت ۳۹۳/۰** نسبي  کارکشاورزيةسابق

 ۳۴۷/۰** نسبي ميزان زمين زراعي ۴۰۶/۰** نسبي زميني سيب کشت ةسابق

 ۲۹۵/۰** ترتيبي کود سبز ۲۴۷/۰** اسمي تعاوني درشركت عضويت

 ۱۹۹/۰* ترتيبي گياهان بقوالت ۲۲۶/۰** ترتيبي نظام آيشاستفاده از

 -۲۴۵/۰** ترتيبي کود شيمياييمصرف 
ميزان درآمد حاصل از 

 فروش
 ۴۶۴/۰** نسبي

 ۵۷۳/۰** نسبي زمينيميزان توليد كل سيب ۴۰۷/۰** ترتيبي منزلت اجتماعي

 -۱۶۰/۰* اسمي استفاده از کارگر زراعي ۲۰۶/۰** اسمي استفاده از وسايل ارتباطي

-۲۸۳/۰** ترتيبي کفايت وام زراعي ۳۸۳/۰** اسمي اي ترويجيهشرکت در کالس

رساني ميزان ياري

 هاي آموزشيفعاليت
 ۴۱۳/۰** ترتيبي

زان زمين زير كشت مي

 زميني سيب
 ۴۶۱/۰** نسبي

 ۴۵۹/۰** ترتيبي دانش کشاورزي پايدار ۴۲۷/۰** ترتيبي نگرش به کشاورزي پايدار

  ۰۱/۰داري در سطح  معني**      ۰۵/۰داري در سطح معني* هاي تحقيق             يافته: منبع
      

کنندة پايداري کشت، از رگرسيون چندمتغيره گام بينيايي متغيرهاي پيشبراي شناس

 . آمده است۸ و ۷هاینتايج تحليل رگرسيوني در جدول. به گام استفاده شد
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  ضرايب تعيين متغيرهاي تأثيرگذار در پايداري كشت سيب زميني-۷جدول 

 )R2(ضريب تعيين  )(Rضريب همبستگي چندگانه  متغير گام

 ۳۲۹/۰ ۵۷۳/۰ توليد كل ۱

 ۴۸۷/۰ ۶۹۱/۰ نگرش به كشاورزي پايدار ۲

 ۶۳۹/۰ ۷۹۹/۰ ميزان تسهيالت دريافتي ۳

 ۶۹۷/۰ ۸۳۵/۰ دانش كشاورزي پايدار ۴

 ۷۵۰/۰ ۸۶۵/۰ مشاركت اجتماعي ۵

 ۸۰۲/۰ ۸۹۸/۰ هاي ارتباطيويژگي ۶

 هاي تحقيقيافته:   منبع

 

 بر پايداري كشت سيب زميني مقدار تأثير متغيرهاي تأثيرگذار -۸جدول 

 متغير
استاندارد  ضريب

 نشده

ضريب استاندارد 

 (Beta)شده 
T Sig T 

 ۰۰/۰ -۶۵۸/۵ - -۸۶۶/۶۲ ضريب ثابت

 ۰۰/۰ ۶۵۹/۱۸ ۸۱۰/۰ ۲۱/۰ توليد كل

 ۰۰/۰ ۷۹۸/۱۱ ۴۷۰/۰ ۱۱۸/۱ نگرش به كشاورزي پايدار

 ۰۰/۰ ۵۶۶/۱۱ ۴۷۵/۰ ۷۴۲/۱ ميزان تسهيالت دريافتي

 ۰۰/۰ ۴۲۱/۵ ۲۱۵/۰ ۳۰۸/۰ دانش كشاورزي پايدار

 ۰۰/۰ ۵۸۶/۸ ۳۸۴/۰ ۲۰۵/۰ مشاركت اجتماعي

 ۰۰/۰ ۷۱۶/۶ ۲۸۶/۰ ۲۷۲/۰ هاي ارتباطيويژگي

 هاي تحقيقيافته:   منبع
 

شود که متغير ميزان توليدكل بيشتر از بقيه  مشاهده ميBetaبر اساس ضرايب 

از توليد كل، محصول توليدي زارع در منظور . گذار استمتغيرها بر پايداري كشت تأثير

 مشخص است عملكرد محصول ۶همان گونه كه در جدول. سال زراعي استيك
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گونه تفسير كرد كه توان ايناين مسئله را مي. داري با پايداري ندارد،رابطة مثبت و معني

افزايش توليد در واحد سطح در راستاي كشاورزي پايدار نيست ، ولي توليد كل كه 

ود وابسته به وسعت زمين زير كشت محصول و قدرت اقتصادي زارع است يكي از خ

 . هاي مهم در پايداري استمالك

بعد از آن متغيرهاي سطح نگرش به كشاورزي پايدار، ميزان تسهيالت دريافتي، 

هاي ارتباطي به ترتيب بيشترين دانش كشاورزي پايدار، مشارکت اجتماعي و ويژگي

گذاري بر حسب  اين توضيحات و تأثير. زميني دارندداري كشت سيبتأثير را بر پاي

Betaتصوير شده است ۲ در نمودار . 
 

 

 

 زميني کنندة پايداري كشت سيب بيني  متغيرهای پيش-۲نمودار

 

 

 

پايداري كشت     

زميني سيب  

 توليد كل

۸۱۰/۰= Beta 

 نگرش

۴۷۰/۰= Beta

دانش كشاورزي 

 پايدار

۲۱۵/۰= Beta 

مشاركت 

 اجتماعي

۳۸۴/۰= Beta 

هاي ارتباطيويژگي  

۲۸۶/۰= Beta

 ميزان تسهيالت دريافتي

۴۷۵/۰ Beta= 

 های تحقيقيافته : منبع
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  گيري و پيشنهادهانتيجه
 ر برداران ، نظام زراعي آنها در سه سطح ناپايدابر اساس نتايج به دست آمده از بهره

بندي طبقه)  درصد۷۶/۱۸(و خيلي پايدار)  درصد۸/۶۶(پايدار" ، نسبتا)درصد۳۷/۱۴(

دهد سطح نظام زراعي بيشتر كشاورزان منطقه ازنظر پايداري متوسط شد كه نشان مي

شناختي، در اين تحقيق رابطة هشت متغير فردي، اقتصادي، اجتماعي، بوم. است

رزي پايدار و نگرش به كشاورزي پايدار ارتباطي، آموزشي ـ ترويجي، دانش كشاو

يعني . دار استارتباط بين نوع زراعت و پايداري كشت مثبت و معني. بررسي شد

هاي مداوم، پايداري بيشتري زراعتي كه همراه با تناوب و آيش است نسبت به زراعت

اين ها بر عهده دارد كه سهم زيادي در تبيين علل پديده" بعد اقتصادي معموال. دارد

مسئله در اين تحقيق نيز مشاهده شد و متغيرهاي اقتصادي مانند ميزان درآمد، ميزان 

ها، رابطة مثبت و زميني، كفايت وام ومناسب بودن قيمت نهادهتوليد كل سيب

داري با پايداري دارند، هر چند متغير استفاده از كارگر زراعي با پايداري، رابطة  معني

 .رده استداري پيدا كمنفي و معني

گونه نتيجه گرفت كه افراد توان اينمي.  منزلت اجتماعي با پايداري رابطة مثبت دارد

ميزان استفاده از وسايل ارتباط . با منزلت باال از نظر اقتصادي نيز وضعيت بهتري دارند

 ترويجي نيز با پايداري رابطة مثبت و -هاي آموزشيجمعي و شركت در كالس

، احد بهره برداري افراد با دانِش بيشتر در زمينة کشاورزي پايدارو. داري دارد معني

دار بين دانش کشاورزي و پايدارتر عمل كرده است، که مؤيد رابطة مثبت و معني

برداران كه منابع امانتي در دست آنهاست و بايد از آن اين نگرش بهره. پايداري است

 مهم است و با توجه به رابطة مثبت و برداري اصولي نمود نيز در پايداري بسياربهره

 .شودداري كه اين متغير با پايداري دارد رابطة اين دو متغير تأييد ميمعني

بيني کنندة  درصد متغيرهاي پيش۲/۸۰بر اساس نتايج تحليل رگرسيوني حدود

پايداري کشت، مربوط به شش متغير توليد کل، نگرش، ميزان تسهيالت دريافتي، دانش 



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۷۰
 

 

هاي ارتباطي است که به ترتيب در حدود  پايدار، مشارکت اجتماعي و ويژگيکشاورزي

 درصد از ۲/۵ درصد و ۳/۵ درصد، ۸/۵ درصد، ۲/۱۵ درصد، ۸/۱۵ درصد، ۹/۳۲

 درصد  ۸/۱۹و تنها . کنندگذار بر پايداري را تبيين ميواريانس کل متغيرهاي تأثير

 :شود کهبر اين اساس پيشنهاد مي. هاستواريانس باقيمانده مربوط به ساير متغير

 -هاي آموزشيرساني فعاليتبا توجه به آنکه رابطة مثبتي بين ميزان ياري •

شود براي پايداري بيشتر، حجم و ترويجي و پايداري وجود دارد توصيه مي

 . ترويجي بهبود يابد-هاي آموزشيرساني فعاليتکيفيت خدمات
ش به کشاورزي پايدار و پايداري كشت با توجه به آنکه رابطة مثبتي بين نگر •

ترويج " شود براي پايداري هر چه بيشتر کشاورزي اوالوجود دارد توصيه مي

ربط، نگرش کشاورزان را نسبت به هاي ذيکشاورزي با همکاري سازمان

کشاورزي پايدار ارتقاء دهند، در ثاني توجه و تمرکز بيشتري به آن دسته از 

 .مساعدتري نسبت به کشاورزي پايدار دارندکشاورزاني شود که نگرش 
متغير توليد کل  به عنوان مؤثرترين متغير شناخته شد که هم بر وضعيت اقتصادي  •

کشاورزاِن با توليد بيشتر از نظر . کندتر زمين تأکيد ميبهتر و هم بر اندازة بزرگ

کنند، پس براي افزايش پايداري کشت بهتر است بر پايداري بهتر عمل مي

ها به سمت گذاريها و سرمايهکشاورزان فقيرتر و کم زمين توجه شود و برنامه

 .ها متمايل گردداين گروه
زميني به کشاورزان توصيه شود که در زراعت خود از براي پايداري بيشتر کشت سيب •

 .تناوب زراعي و آيش، استفاده بيشتري کنند تا واحدهاي آنها پايدارتر عمل کند
فتي به خدماتي اشاره دارد که در فرايند توليد در اختيار کشاورزان تسهيالت دريا •

با توجه به اهميت اين متغير در . اي تا بازاريابيگيرد، از خدمات مشاورهقرار مي

شود مراکز تخصصي تعاوني و خصوصي براي ارائه پايداري کشت پيشنهاد مي

 .اين خدمات به صورت متمرکز ايجاد شود



 ۱۷۱ ...زميني تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر پايداري كشت سيب
 

هاي کشاورزان مورد توجه و هاي توسعه ،همة گروهامهسعي شود در برن •

توانند  با افزايش مشارکت کشاورزان در جامعه، آنها بهتر مي. گيرند مشارکت قرار

 .اي استفاده کننداي، مالي و مشاوره خدمات نهادهاز
 

 منابع

ايداري واحدهاي تبيين پگيري و تحليل و اندازه«، )۱۳۸۳(.و دربان آستانه، ع. ايرواني، هـ
 . ۳۹، ص۱، ش۳۵جلد.مجلة علوم کشاورزي ايران. »برداري بهره
هاي اجتماعي ـ اقتصادي و توليدي  زراعي مؤثر بر دانش فني، سازه ،)۱۳۷۴.(حياتي، د

. کاران استان فارسدانش کشاورزي پايدار و پايداري نظام زراعي در بين گندم
 .گاه شيراز،گروه ترويج و آموزش کشاورزيدانش: پايان نامة کارشناسي ارشد، شيراز

. »گذاري دولت بر کاهش تخريب منابع طبيعيبررسي آثار سياست«، )۱۳۷۶.(خزاعي، ع
 .۱۲۳،ص۲۰، ش۵س.فصلنامة اقتصاد کشاورزي و توسعه

کشاورزي پايدار، رهيافتي در توسعة کشاورزي، رسالتي براي ترويج «، )۱۳۷۱.(سلمانزاده، س
 :تهران.ششمين سمينار علمي ترويج و آموزش کشاورزياالت مجموعه مق. »ايران

 .۲۹-۵۰سازمان ترويج کشاورزي،ص
نامة  پايان. بررسي نگرش و عوامل مؤثر بر پذيرش کشاورزي پايدار کم نهاده، )۱۳۷۹.(عماني، ا

 .دانشگاه تربيت مدرس،گروه ترويج و آموزش کشاورزي:کارشناسي ارشد، تهران
 .۵۲-۷۳، ص۲۰ ش.اقتصاد کشاورزي و توسعه.» ورزي پايدار، بينش يا روش؟کشا«، )۱۳۷۶.(کوچکي، ع

  http://www.pr.agri-jahad.ir. »آمارياطالعات«، )۱۳۸۴(وزارت جهاد کشاورزي
 Along, A. J. and Martin, R. A. (1995), “Assessment of the adoption of 

sustainable agriculture practices: implications for agricultural education”. 
Journal of Agricultural Education.Vol.  3,No. 3,pp. 34- 42. 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF)(1984),  
“Principles of the environmental policy in agriculture, forestry and 
fisheries”. online in http://www.maff.go.jp/eindex.html. 

Saltiel, J.; Bauder, J.W. and Palchovich, S. (1994), “Adoption of sustainable 
agricultural practices: diffusion, farm structure and profitability”. 
Rural Sociology.Vol. 57, No.2, pp.333-342.   



 فصلنامة روستا و توسعه ۱۷۲
 

 

 

 


