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چکیده
هدف این تحقیق ،ارزیابی و مقایسه سطح پایداری در نظام تولید برنج شهرستان ساری بوده است 22 .شـاخص
منفرد مربوط به جنبه های اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی پایداری انتخاب شده است و پس از تعیین مناسبت
آن با شرایط محلی کشت برنج در شهرستان ساری ،به بررسی  287نفر از کشاورزان برنجکـار پرداختـه شـد.
زراعی؛ ب) عملکرد اقتصادی و ج) ویژگیهای اجتماعی هر مزرعه طراحی شد .روششناسـی فرآینـد تحلیـل
سلسله مراتبی ( )AHPبرای تعیین وزن با توجه به اهمیت نسبی و تأثیر شـاخصهـای اجتمـاعی ،اقتصـادی و
اکولوژیکی بر پایداری کل ،از طریق بررسی دیدگاه کارشناسان بهکار گرفته شده است .سپس از طریـق ادغـام
شاخص های ترکیبی مربوط به سه مؤلفه پایداری ،شاخص ترکیبی نهایی پایداری ساخته شد .نتـایج نشـان داد
که  %17/77و  %53/66نظام تولید برنج به ترتیب در وضعیت ناپایدار و بالقوه ناپایدار اسـت .بـا وجـود اینکـه
مؤلفه اجتماعی پایداری در سطح رضایتبخشی قرار داشت اما جنبـه هـای اقتصـادی و اکولـوژیکی هنـوز در
وضعیت ضعیف پایداری قرار دارند .بهعالوه ،پایداری مزرعه در بین کشاورزان استفاده کننـده از روش مبـارزه
بیولوژیک ،بذر کممحصول ،عملیات مدیریت اگرواکولوژیک ،دارنده زمین هـای یکپارچـه و شـرکتکننـده در
برنامههای آموزشی-ترویجی بیشتر بوده است .تحصیالت ،نیروی کار خانوادگی ،میزان خودمصرفی برنج ،رابطه
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پرسشنامهای برای گردآوری داده ها درباره عملیات کنونی کشاورزی در سـه بخـش الـف) عملیـات مـدیریت

مثبت و مقدار برنج تولیدی ،رابطه منفی معنی داری با پایداری اکولوژیکی داشته است .سن ،تجربه کشـاورزی،
تحصیالت و میزان خودمصرفی ،رابطه مثبت معنیدار با پایداری اجتماعی داشته اسـت .همچنـین تحصـیالت،
معنیداری بوده است.
واژگان کلیدی :پایداری کشاورزی ،ارزیابی پایداری ،شاخصهای پایداری ،نظام تولید برنج.
Email: abdollahzade1@gmail.com
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 )1مقدمه
توسعه فرآیندی است که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهرهبرداری از منـابع
و محیط زیست ،دستیابی به تولید فزاینـده و مسـتمر ،زنـدگی مطمـئن ،امنیـت غـذایی ،عـدالت و ثبـات
اجتماعی و مشارکت مردم را تسـهیل مـینمایـد (شـرفی و علـیبیگـی .)116 :1394 ،از طرفـی توسـعه
کشاورزی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار همواره مورد تأکید بوده و بر نقشهـای مختلـف اقتصـادی،
اجتماعی و محیطزیستی آن تأکید شده است (موالیی هشتجین و موالیی پـارده .)22 :1393 ،بـه عـالوه
کشاورزی پایدار ،مدیریت و بهره برداری از اکوسیستم کشـاورزی بـه روشـی اسـت کـه تنـوع بیولـوژیکی،
بهرهوری ،ظرفیت باززایی 1و عملکرد آن حفظ شود و بتواند بدون اینکه به سایر اکوسیستمهـا زیـان وارد
کند ،کارکردهای اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی خود را در سطح محلی ،ملی و جهانی هم در زمان حال
و هم در زمان آینده را انجام دهد ( .)Lewandowski et al., 1999: 188با توجه به این نوع برداشتهـا از
کشاورزی پایدار است که طراحی و اجرای روشهایی برای ارزیابی پایداری کشاورزی بهعنوان یک چـالش
اصلی برای پژوهشگران کشاورزی مطرح است .در این بین با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در
تولید محصوالت کشاورزی به ویژه برنج دارد ،ارزیابی پایداری اراضی شالیزاری به منظور استفاده بهینـه از
برای ارزیابی پایداری نظامهای تولید کشاورزی روشهای مختلفی تدوین و مورد استفاده قرار گرفتـه
است .ارزیابی دوره عمر ( ،2)LCAتحلیل هزینه و منفعت ( ،3)CBAچارچوب ارزیابی مدیریت پایدار زمین
( ،4 )FESLMارزیابی پیامدهای محیطزیستی ( ،5)EIAچارچوب فشارـ حالت ـ پاسـخ ( 6)PSRو حالـت
توســعه یافتــه آن یعنــی چــارچوب نیــرویهــای پــیشبرنــده-فشــار-حالــت-پیامــد-پاســخ ( 7 )DPSIRو
اسـتانداردهای پایـداری بـا معیارهـا و شـاخصهـا (Van Cauwenbergh et al., 2007: 233; ( 8 )PC&I

 ،)Smith and Dumanski, 1994: 5از جمله روشهایی است که در طول سالها ،تدوین و مورد اسـتفاده
قرار گرفته است .بیشتر این رهیافتهای روششناسی ،مبتنی بر تـدوین شـاخصهـای چندگانـه کمـی و
کیفی و تلفیق آنها در یک شاخص نهایی پایداری است .شاخصسازی ،از جمله پرکـابردترین روشهـای
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منابع آب ،خاک و نیروی انسانی ،بهبود مدیریت و ارتقا بهرهوری این اراضی الزم و ضروری است.

ارزیابی پایداری در ادبیات علمی این حوزه است؛ به همین علت ،شاخصهای زیادی هم در سطح مزرعه و
هم در سطح منطقهای جهت پایش و ارزیابی فعالیتهای کشاورزی ،تدوین و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه

1

Regeneration Capacity
)Life Cycle Assessment (LCA
3
)Cost–Benefit Analysis (CBA
4
Framework for the Evaluation of Sustainable Land Management
5
)Environmental Impact Assessment (EIA
6
Pressure – State – Response
7
Driving Force – Pressure – State – Impact – Responses
8
)Sustainability Standards with Principles, Criteria and Indicators (PC&I
2
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است ( .)Meul et al., 2009: 289بیشتر این شاخصها با توجه به زمینه خاص منطقهای مواردی از قبیل
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کیفیت محیط زیسـت ،قابلیـت مانـدگاری اقتصـادی و عملکـرد اجتمـاعی را بـه طـور گسـتردهای بـرای
اندازهگیری عملکرد پایداری مزرعه بهکار گرفتهاند ( .)Barnes, 2002: 70در حالی که ایـن رهیافـتهـای
روششناسی ممکن است شاخصهای مشابهی را بهکار گیرند ،اما شیوه و زمینه کاربرد آن به علـت نحـوه
وزندهی و تجمیع شاخصهـا کـامالً متفـاوت اسـت ( .)Baelemans and Muys, 1998: 70-71بنـابراین
علیرغم گستردگی چارچوب و روشهای ارزیابی پایداری ،تاکنون توافق عامی مبنـی بـر اسـتفاده از یـک
روششناسی جامعه ایجاد نشده است و چارچوبها و شاخصهای مختلف همچنـان مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرد .تاکنون روششناسی جامعی برای ایجاد و توسعه شاخصها ارائه نشده است که به صورت علمـی
اثبات شده و بهطور گستردهای مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد (.)Deytieux et al., 2016: 108-110
برعکس در بیشتر روششناسیهای استفاده شده ،تنوع فراوانی در شیوههای گردآوری و تدوین متغیرها و
شاخصها ،وزندهی و تحلیل نهایی نیز وجود دارد ( .)Riley, 2001: 126باید توجه داشـت کـه پایـداری
کشاورزی میتواند در مقیاسهای مختلف فضایی ،از سطح مزرعه تا سطوح منطقهای ،ملی و بـینالمللـی
مورد تحلیل قرار گیرد ( .)OECD, 2001a: 71با وجود این ،شرایط خاص هر مکان که وابسته بـه محـیط
طبیعی است ،ضرورت توجه به مقیاسهای کوچک ارزیابی نظیر سطح مزرعه را افزایش داده است .روشها
شاخصها و روشهای ارزیابی پایدار در سطح مزرعه ضروری اسـت ( Van Cauwenbergh et al., 2007:

 .)231با توجه به اینکه نظام غالب ک شت برنج در اسـتان مازنـدران تولیـد بـرنج اسـت ،بنـابراین ارزیـابی
پایداری آن به لحاظ برنامهریزی برای کاهش نهادههای شیمیایی حائز اهمیت است .بنابراین ،هـدف ایـن
مطالعه ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری نظام تولید برنج از طریق روش سلسله مراتبـی سـاخت شـاخص
ترکیبی است.
 )2مبانی نظری
یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار ،کشاورزی پایدار است ( )Gomez and Riesgo, 2009که سه هـدف
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و شاخصهای سطح ملی اغلب در سطح مزرعه یا نظام بهرهبرداری قابل استفاده نیستند ،بنابراین توسـعه

اصلی ،بهرهوری اقتصادی ،کیفیت زیستمحیطی و مسئولیت اجتمـاعی دارد کـه مـیبایسـت بـه صـورت
متعارف در کنار یکدیگر بررسی شوند .از این رو اعتقاد کلی بر این است که کشـاورزی پایـدار بـه دنبـال
( .)Korfmacher, 2000این ابعاد و در ارزیابی و تحلیل سطوح پایداری نظامهای تولیـد نیـز مـورد توجـه
است .از طرفی ارزیابی پایداری از طریق مجموعهای از شاخصها که به این ابعـاد و جنبـههـای سـهگانـه
مربـوط مــیشــود ،صــورت گرفتــه اســت ( .)Van Passel et al., 2007: 151-153بنــابراین شناســایی
شاخصهای قابل دسترس ،مرتبط و معنی دار و یافتن یک روش کمی برای ترکیب آنها در یک شـاخص
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ترکیبی نهایی از مراحل اصلی در فرآیند ارزیابی پایداری است .در حالی که ساخت شاخصهـای ترکیبـی
در برگیرنده انتخاب های متعددی است ،مقدار زیادی از مفید بودن یک شاخص ترکیبی وابسته به نحوه و
مراحل ساخت آن است .مراحلـی از قبیـل :تعریـف قلمـرو و حـوزه مـورد مطالعـه ،شناسـایی متغیرهـا و
شاخصها ،قضاوت در مورد مثبت و منفی بودن شاخصها ،اعتبارسنجی ،نرمالسازی مقیاسها ،وزندهی،
تجمیع شاخصها ،آزمون حساسیت و دقت و ترسیم نتایج اغلب مورد توافق است ( Nardo et al., 2005:

 .)8-12در این بین شیوههای وزندهی و تجمیع شاخصها موضوعات مورد بحثی هستند که توافق عـامی
برای آنها وجود ندارد ( .)Esty et al., 2005: 18مطالعات صورت گرفته عالوه بر اینکه طیـف وسـیعی از
شاخصها را بهکار گرفتهاند ،روشهای مختلف وزندهی و تلفیق شاخصها را نیز مورد استفاده قـرار داده
است .در برخی مطالعات ،تیمی از پژوهشگران علوم اجتماعی و محیطی برای تخصـیص وزن بـه عملیـات
زراعی پایدار استفاده شده است ( .)Rigby et al., 2001: 468همچنین تخصـیص وزن بـه روش قضـاوت
متخصصان نیز از طریق انجام مطالعات پیمایشی نیز انجام شـده اسـت (.)Van Calker et al., 2005: 56
روشهای تحلیل عاملی و مؤلفه های اصلی نیز در بیشتر مطالعات انجام شده در ایران استفاده شده اسـت
(نادری مهدیی3 :1381 ،؛ عربیون .)5 :1387 ،اخیراً نیز روش  AHPیکـی از روشهـای مهـم وزندهـی
ذهنی بهکار برده شود .در مطالعات مختلفی روش  AHPبرای ارزیابی اهمیت نسـبی شـاخصهـای جـزء
پایداری پیشنهاد شده است ( )Abdollahzadeh et al., 2012: 54که در تحقیق حاضر نیز مورد اسـتفاده
قرار گرفته است .همچنین برای دستهبندی سطوح پایداری نیـز روشهـای مختلـف دو سـطحی تـا پـنج
سطحی ( ،)Ko, 2005: 435-439طبقهبندی به روش تحلیل خوشهای (نادری3 :1381 ،؛ عربیون:1387 ،
 )5و ( ISDM1عادلی و همکاران )462 :1390 ،پیشنهاده شده است که هر کدام نقاط ضعف و قوت خاص
خود را دارد .خالصهای تحقیقات صورت گرفته در ایران و سایر کشورها به همراه روشها و نتایج کلیـدی
آن در جدول شماره  1ارائه شده است.
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Interval of Standard Deviation from the Mean
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است که به صورت گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند هم به صورت عینی و هم به صـورت
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جدول شماره ( :)1خالصهای از تحقیقات انجام شده در خصوص مباحث پایداری به روش شاخصسازی
پژوهشگر(ان) ،سال و موضوع
تحقیق

نادری مهدیی (:)1381
سنجش پایداری بر اساس
شاخص های اکولوژیکی

روش تقسیم بر میانگین،
کسر از عدد ثابت برای
تبدیل شاخصهای منفی به
مثبت ،وزندهی به روش
مؤلفههای اصلی و ساخت
شاخص ترکیبی نهایی،
سطحبندی به روش تحلیل
خوشهای

 67/7درصد نظام زراعی در سطح بسیار ناپایدار و تنها
 2/1درصد در سطح پایدار بودند.

در صورت وجود دادههای گمشده،
نتایج گمراهکننده است .تمرکز بر
جنبههای اکولوژیکی پایداری،

روستا و صدیقی (:)1382
عوامل تأثیرگذار بر دانش
کشاورزی پایدار ذرتکاران

روش کرمی و همکاران
()1376

رابطه مثبت و معنیداری بین دانش کشاورزی پایدار و
دسترسی به کانالهای کسب اطالعات ،سابقه کار ،سواد،

تعداد شاخصها اندک است ،تمرکز
بیشتر بر بعد اکولوژیکی و غفلت از
سایر ابعاد پایداری

ایروانی و دربان آستانه
( :)1383تحلیل پایداری
کشاورزان گندمکار

روش تحلیل عاملی برای
وزندهی و محاسبه امتیاز
پایداری و تحلیل خوشهای
برای طبقهبندی سطوح

 46/7درصد نظامهای زراعی مورد مطالعه در گروه بسیار
ناپایدار و  9/7درصد در گروههای پایدار و بسیار پایدار
قرار دارند .میزان محصول تولیدی ،بهرهوری کل عوامل
تولید و دانش فنی ـ زراعی بهره برداران بیشترین تاثیر
مثبت و هزینههای ماهیانه خانوار ،میزان استفاده از
نیروی کار و میزان کاربرد ماشینهای کشاورزی
بیشترین تاثیر منفی در پایداری گندم را دارا میباشند.

نقص تحلیل عاملی در ارائه یک
شاخص ترکیبی واحد ،مشکل تعیین
تعداد سطوح در تحلیل خوشهای

مقصودی ( :)1384بررسی
پایداری نظام کشت
سیبزمینی

سنجش پایداری به استفاده
از  21گویه در مقیاس
لیکرت

 66/78درصد نظام تولید در گروه نسبتاً پایدار قرار
داشتند .سابقه ،عضویت در شرکت تعاونی ،سطح زیر
کشت و استفاده از آیش ،رابطههای مثبت و معنیداری
با پایداری داشتند ولی میزان مصرف کود شیمیایی
رابطه منفی داشت.

عدم توجه به شاخصهای کمی برای
سنجش پایداری

عمانی و چیذری (:)1385
تحلیل پایداری نظام زراعی
گندمکاران

روش کرمی و همکاران
()1376

سواد ،دانش فنی ،دانش کشاورزی پایدار ،درآمد
محصول ،منزلت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،میزان
استفاده از کانالهای ارتباطی و میزان شرکت در
کالسهای آموزشی و ترویجی  92/5درصد تغییرات
متغیر پایداری نظام زراعی را تبیین کردند.

مقیاس متفاوت متغیرهای مستقل در
رگرسیون

علیبیگی و بابلی (:)1387
ارزیابی پایداری گندمکاران
آبی

الگوی  DSRو  12شاخص

پایداری  75درصد از روستاهای مورد مطالعه در سطح
ناچیز و متوسط .تحصیالت ،سطح زیرکشت بقوالت،
مساحت زمین ،تمایل به استخدام کارگر ،عضویت در
تعاونی و سن کشاورزان متغیرهای پیش بینی کننده
میزان پایداری کشاورزی هستند.

مشکالت تحلیل تاکسونومی و عدم
توجه به همبستگی بین شاخصها

روش نادری 1381 ،با
استفاده از  34شاخص در
سه مؤلفه اصلی پایداری

 68/درصد کشاورزان از نظر شاخص پایداری کل نظام
کشت گندم در حد ناپایدار و بسیار ناپایدار بودند

در صورت وجود دادههای گمشده نتایج
مقایسهها گمراهکننده خواهد بود.

عربیون :1387 ،تدوین الگوی
پایدار نظام کشت گندم
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کرمی و همکاران (:)1376
رابطه سازههای اجتماعی ـ
اقتصادی با دانش فنی و
کشاورزی گندمکاران

جمع جبری  8شاخص
مثبت و  3شاخص منفی

 8/9درصد دارای سیستم پایدار و  18/1درصد دارای
سیستم کشاورزی بسیار ناپایدار بودند.

عدم تخصیص وزن مناسب به
شاخصهای تحقیق ،عدم تناسب تعداد
شاخصهای مثبت و منفی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

روش

نتیجه

مالحظات
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ادامه جدول شماره ( :)1خالصهای از تحقیقات انجام شده در خصوص مباحث پایداری به روش شاخصسازی

حسنشاهی و همکاران (:)1388
ارزیابی سطوح پایداری نظام زراعی
گندمکاران تحت پوشش تعاونیهای
تولید

روش تقسیم بر میانگین ،تحلیل عاملی و
تحلیل خوشهای

 26/7درصد مزارع در سطح ناپایدار 43/1 ،درصد
مزارع در سطح نیمه پایدار و  30/2درصد مزارع
در سطح پایدار بودند .متغیرهای دانش فنی،
مکانیزاسیون ،بهرهمندی از خدمات حمایتی،
آموزشی ترویجی و پراکندگی اراضی از عوامل
اصلی پایداری بودند.

عادلی و همکاران :1390 ،عوامل
موثر بر پایداری عملیات کشاورزی

شاخصسازی و روش امتیازدهی و روش
 ISDMبرای طبقهبندی

در  52/3درصد نمونههای مورد مطالعه میانگین
شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر و در
 47/7درصد نیز باالتر از میانگین کل شاخص
پایداری میباشد.

خواجه شاهکوهی و عبداهللزاده
( :)1391عوامل اثرگذار بر پایداری
کشاورزی گندمکاران

تحلیل عاملی ،خوشهای و تشخیصی

 73/88کشاورزان در سطح ناپایدار بودند.
شاخصهای دو عامل "مدیریت منابع تولید
کشاورزی پایدار" و "مدیریت دانش و آموزش
کشاورزی پایدار" از عوامل مهم پایداری بودند.

ترکیب  21شاخص در سه بعد اصلی
پایداری ،به روش تئوری ارزش چند شاخصه

توسعه روششناسی سلسله مراتبی ارزیابی
پایداری در مقیاس جغرافیایی ،تأثیر مؤلفههای
مدیریت اگرواکولوژیک و متغیرهای اجتماعی بر
سطح پایداری

چارچوب چامع شامل؛ مبانی ،معیارها و
شاخصها ( )PC&Iو ارزش مرجع

توسعه چارچوب سلسله مراتبی شامل :هدف،
مبانی ،معیار ،شاخص ،ارزش مرجع (نسبی و
مطلق) برای مقایسه نظامهای تولیدی (در
سطوح مزرعه ،نظام بهرهبرداری و منطقه)

چاندرگودا و جایارامایا)1998( 3
ارزیابی مقایسهای پایداری نظام
تولید برنج

کاربرد نه شاخص در سه بعد اصلی و ساخت
شاخص ترکیبی به روش نمره استاندارد،
برای مقایسه چهار نوع نظام تولید اراضی.

نظام تولید پایین دست دیم بهترین نظام بود و
نظام باال دست دیم بدترین عملکرد پایداری را
داشت.

ریگبی و همکاران :)2001( 4ایجاد
شاخص سطح مزرعه برای عملیات
کشاورزی پایدار

مقایسه  80بهرهبرداری آلی و  157بهرهبردار
مرسوم ،ساخت شاخص بر اساس پنج جنبه
منبع بذر ،کنترل آفات ،کنترل علفهای
هرز ،حفظ حاصلخیزی خاک ،مدیریت
محصول ،نمرهدهی ،وزندهی و ترکیب
شاخصها

در بیشتر زمینهها بهرهبرداران آلی سطح
پایدارتری داشتند،

ون پاسل و همکاران:)2007( 5
ارزیابی پایداری مزرعه

معیارهای اقتصادی ،کارآیی پایداری ،هزینه
فرصت

مزارع بزرگ در سطح باالتر پایداری قرار داشتند،
سن کشاورزان و وابستگی به پرداختی حمایتی
تفاوتهای کارآیی پایداری را توضیح میدهد.

دانتیس و همکاران:)2010( 1
ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری
نظامهای تولید زراعی
ون کاونبرگ و همکاران:)2007( 2
چارچوب سلسله مراتبی برای ارزیابی
پایداری نظامهای کشاورزی

طبقهبندی به روش
 ISDMباعث میشود
بیشتر دادهها در
محدوده طبقات دوم و
سوم قرار گیرند.

عدم طبقهبندی سطوح
پایداری و صرفا مقایسه
دو ناحیه جغرافیایی
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پژوهشگر(ان) ،سال و موضوع تحقیق

روش

نتیجه

مالحظات

بیشتر معیارهای مقایسه
اقتصادی هستند.

توجه به شرایط هر منطقه و اهداف توسعه آنها متفاوت است؛ بنابراین انتخاب شاخصها عالوه بـر اینکـه
باید مبانی علمی را رعایت کند ،باید متناسب با شرایط خاص منطقهای و با توجه بـه هـدف مطالعـه نیـز
1

Dantsis et al
Van Cauwenbergh et al
3 Chandre Gowda and Jayaramaiah
4 Rigby et al
5 Van Passel et al
2
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یپی

صورت گیرد ( .)Hua-jiao et al., 2007: 477اغلب شاخصها بر اساس توانایی در نشان دادن فشار نظـام
تولید کشاورزی بر سطح پایداری انتخاب میشود .طیف وسیعی از شاخصهای کشاورزی پایدار مطالعـات
پیشین استفاده شده است .شاخصهای انتخاب شده و واحدهای اندازهگیـری آنهـا در جـدول شـماره 2
تشریح شده است.
جدول شماره ( :)2شاخصهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آن
توضیحات

شاخصها و مؤلفهها

شاخصهای اکولوژیکی:
باید به نحوی باشند که کیفیت محیط زیستی عملیات کشاورزی (الگوهای تولید و فرآیندهای عملیات زراعی) را به صورت جامعی نشان دهند ( Dantsis
.)et al., 2010
*

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (لیتر در هکتار)

مصرف علفکش در هکتار

*

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (لیتر در هکتار)

مصرف قارچکش در هکتار

مصرف حشرهکش در هکتار

*

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (لیتر در هکتار)

*

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (کیلوگرم در هکتار)

مصرف کود فسفات در هکتار
مصرف کود پتاس در هکتار

*

مصرف کود نیتروژن در هکتار

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (کیلوگرم در هکتار)
*

مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت (کیلوگرم در هکتار)

نوع نظام بهرهبرداری

سهم کل سطح زیر کشت از هر نوع نظام تولید کشاورزی مرسوم و کشاورزی آلی (کشاورزی با کاربرد کمتر کود و
سم و روش های مدیریت تلفیقی آفات) به عنوان شاخص در این قسمت لحاظ شده است.

شاخصهای اجتماعی:
خوداتکایی کشاورزان را اندازهگیری میکند ( )Pretty, 1995که میتواند باعث حفظ جمعیت کشاورزی به عنوان پیششرط اصلی پایداری در نواحی
روستایی شود.

تحصیالت

تعداد سالهای تحصیل کشاورزان به عنوان شاخص لحاظ شده است

فعالیتهای چندگانه

این شاخص فعالیتهای خارج از مزرعه (فعالیتهای غیرزراعی) کشاورزان را توصیف میکند و بیانگر اهمیت
فعالیت های غیرکشاورزی در نواحی روستایی است ( .)OECD, 2001bاین شاخص از طریق میزان درآمد
فعالیتهای خارج از مزرعه اندازهگیری شده است.

نیروی کار خانوادگی

با افزایش دسترسی به نیروی کار خانوادگی مدیران واحد تولید اتکای کمتری به کاربرد فنآوریهای مکانیکی و
بیولوژیکی دارند .این شاخص به صورت درصد نیروی کار خانوادگی شاغل در فعالیت کشاورزی به کل اعضای
خانواده اندازهگیری شده است.

مشارکت در برنامههای آموزشی-
ترویجی

شرکت در کالسهای آموزشی-ترویجی (تعداد) ،تعداد تماس با مروج و مشارکت در برنامههای مدرسه مزرعه و
مزرعه نمایشی به عنوان شاخص نهایی این قسمت به کار برده شده است.

مشارکت در نهادهای روستایی

در این تحقیق عضویت در شورا ،شرکت تعاونی روستایی ،بسیج محله ،و سایر شوراها و جلسات روستایی به عنوان
شاخص این قسمت نهایی استفاده شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

سابقه کار کشاورزی

تجربه کار کشاورزی با نوع نظام تولید ،نحوه مدیریت مزرعه ،اندازه عملیات زراعی و تعهد به شغل کشاورزی ارتباط
دارد (.)Saltiel et al, 1994

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

عملیات مدیریت اگرواکولوژیکی
مزرعه

این شاخص از ترکیب پنج عملیات مهم اگرواکولوژیکی (استفاده از پسماندها ،استفاده از کود آلی ،استفاده از کود
سبز ،تناوب ،زراعی ،کشت مخلوط) که منجر به تأثیر مهمی بر حفاظت و بهبود کیفیت خاک میشوند به دست
آمد (.)Bulluck et al., 2002

ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری ...

118

ادامه جدول شماره ( :)2شاخصهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آن
توضیحات

شاخصها و مؤلفهها

شاخصهای اقتصادی:
حاکی از سودآوری مالی یا قابلیت دوام خانواده کشاورز و یا بهرهبردار مزرعه است و میتواند میزان سرمایهگذاری در مزرعه را منعکس کند و بر نحوه
عملیات کشاورزی ،نوع و فشردگی نهادههای مصرفی و همراستا بودن روش های تولیدی با حفظ محیط زیست تأثیرگذار است (Riesgo and Gomez-
 .)Limon, 2006همچنین عناصر زیادی از ساختار مزرعه (تنوع محصول ،اندازه مزرعه و تعداد قطعات) ممکن است در قابلیت تداوم مالی تأثیر داشته
باشند (.)Dantsis et al., 2010
دسترسی به اعتبارات

از طریق متوسط دفعات دریافت و وام و اعتبارات و همچنین متوسط مبلغ وام دریافتی اندازهگیری شده است

ارزش ناخالص تولید

از طریق ارزش میزان محصول فروش شده (پس از کسر مقدار خودمصرفی) اندازهگیری شده است.

حاشیه ناخالص تولید

در نمونههای این تحقیق ،تفاوت بین ارزش ناخالص تولید و هزینههای متغیر محصول (هزینه سه نوع نهاده کود،
سم ،بذر) به صورت میلیون ریال در واحد سطح زیر کشت به عنوان حاشیه ناخالص تولید لحاظ شده است.
1

هزینهها شامل هزینه ثابت و هزینه نیروی کار نمیشود .
اندازه بزرگتر زمین زراعی عملکرد را افزایش میدهد و ممکن است بیانگر پایداری بالقوه بیشتر مزرعه باشد ( Van
 .)Passel et al., 2007این شاخص از طریق میانگین زمین تحت مالکیت هر کشاورز اندازهگیری شده است.

اندازه مزرعه

تعداد قطعات مزرعه

*

بیشتر بودن تعداد قطعات زمین منجر به تغییرات بیشتر در عملکرد همراه با افزایش مصرف انرژی و نیروی کار
میشود ( .)Todorova and Lulcheva, 2005این شاخص از طریق تعداد قطعات تحت مالکیت هر کشاورز
اندازهگیری شده است.

عملکرد تولید

بیانگر بهرهوری زمین است و از طریق میزان تولید در واحد سطح (تن در هکتار) اندازهگیری شده است .متوسط
عملکرد برنج در سه سال اخیر به عنوان شاخص نهایی لحاظ شد.

بهرهوری نهادهها

بیانگر میزان استفاده بهینه از نهاده ها است و از طریق میزان تولید به ازای میزان مصرف سه نوع نهاده کود ،سم و
بذر در واحد سطح اندازهگیری شده است.

*شاخصهای داری تأثیر منفی بر عملکرد پایدار نظام تولید.

شهرستان ساری با وسعتی در حدود  5098کیلومترمربع در شمال ایران قرار گرفته است (شـکل .)1
شهرستان ساری از شمال و شمال شرقی به دریای مازندران و شهرستان بهشهر ،از جنوب و جنوب شرقی
به رشته کوههای البرز و استان سمنان ،از مشرق به شهرستان بهشهر و نکا و از مغرب به شهرسـتانهـای
قائم شهر ،سواد کوه و جویبار محدود است .کشاورزی و دامداری اسـاس اقتصـاد در شهرسـتان سـاری را
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عملیات مکانیزاسیون (به تفکیک
مراحل کشت ،کوددهی ،سمپاشی و
برداشت)

استفاده از ماشینآالت کشاورزی برای حفظ و افزایش بهرهوری کشاورزی ضروری هستند و بنابراین تأثیر مثبتی
بر پایداری اقتصادی دارند .)Vesterby, 1997( 2این شاخص از طریق متغیر دو ارزشی استفاده و عدم استفاده
از هر کدام ماشین آالت کشاورزی (تراکتور ،دروگر ،کمباین ،نشاکار و ماشین بستهبندی کاه برنج ،به تفکیک
مراحل کشت ،کوددهی ،سمپاشی و برداشت) در واحد سطح زیر کشت اندازهگیری شده است.

تشکیل میدهد .ساری به علت خاک حاصلخیز و آب کافی از کشاورزی خوبی برخوردار است .محصوالت
عمده کشاورزی این شهرستان گندم ،جو ،برنج ،پنبه ،توتون ،ذرت ،تره بار ،مرکبـات و دانـههـای روغنـی
همچنین  10/6درصد از کل  220/968هزار هکتار اراضی تحت کشـت بـرنج در شهرسـتان سـاری قـرار
 1به علت جوابهای ناقص ،دادههای مربوط به هزینه نیروی کار در این تحقیق لحاظ نشد.
 2در نظام کشاورزی متعارف استفاده بیش از حد از ماشینآالت منجر به فشردگی خاک میشود ،که به عنوان یکی از مشکالت جدی
محیط زیستی مطرح است .با توجه به عدم وجود مشکل فشردگی خاک در ناحیه مورد مطالعه ،این شاخص در قسمت اقتصادی لحاظ
شد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

است .حدود  12/66درصد از کل  435/463هزار هکتار اراضی زراعی استان در شهرستان ساری قرار دارد.
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گرفته است که با متوسط عملکرد  5/13تن در هکتار  120/203هزار تن برنج تولید کرده است (سـازمان
جهاد کشاورزی استان مازندران.)1391 ،

شکل شماره ( :)1موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری

 )3روش تحقیق
با استفاده از  AHPتعیین گردید ،تحقیق دارای ماهیتی اکتشافی و تحلیلی دارد که بخش اصلی اطالعات
شاخصها ،از طریق پیمایش پرسشنامه ای در سطح مزرعه و با رویکرد میدانی به سـرانجام رسـیده اسـت.
روش هفت مرحله ای برای ساخت شاخص ترکیبی و ترسیم سطوح پایداری استفاده شده است (شکل .)3
در این تحقیق ابتدا مؤلفهها و شاخصهای کشاورزی پایدار از طریق یک مرور ادبیات گسـترده شناسـایی
شد؛ سپس برای اعتبارسنجی ،یک مطالعه راهنما انجـام گردیـد تـا سـنجشپـذیری شـاخصهـا (امکـان
گردآوری دادهها) را ارزیابی شود که در نهایت منجر به حذف و تعدیل در برخی شاخصها شد؛ در ادامـه،
چارچوب شاخصهای تدوین شده در مرحله قبل بر مبنای دو معیار مرتبط بودن بـا نظـام تولیـد بـرنج و
آسانی فهم برای کشاورزان ،در معرض قضاوت گروهی متشکل از پنج نفـر از کارشناسـان مـدیریت جهـاد
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از آنجا که در این تحقیق ابتدا مؤلفهها و شاخصها شناسایی شده و سپس وزن و اهمیت نسبی آنها

کشاورزی شهرستان ساری ،قرار گرفته است و پس از حذف تعدادی از شاخصها و تغییراتـی در جزئیـات
آنها ،اعتبار شاخصها با توجه به شرایط منطقه و نوع کشت غالب (برنج) تعیین شده است (جدول  .)3در
(به علت تأثیر آن بر معیشتی شدن شغل کشاورزی و همچنین به علت تناقض آن (نـوع تـأثیر مثبـت یـا
منفی) در نشان دادن سطح پایداری فاقد اعتبار تشخیص داده شده است .به عالوه ،شاخص مکانیزاسـیون
علیرغم تأثیر ماشین آالت بر فشردگی خاک و همچنین تأثیر آن در سختی کار برنج و افـزایش عملکـرد،
بهعنوان شاخص مثبت لحاظ شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

این مرحله شاخص مصرف آب (به علت یکسان بودن مبلغ پرداختی برای مصرف آب) ،اشتغال کشـاورزی
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برای نمونه آماری تعیین وزن  22شاخص کشاورزی پایدار و ابعاد سهگانـه آن ،از تخصـص ،آگـاهی و
تجربه گروهی از کارشناسان با تجربه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در زمینه عملیـات کشـت و کـار
پایدار برنج استفاده شده است؛ به طوری که 27 ،نفر انتخاب و پرسشنامههای تهیه شده (بر اسـاس روش
 AHPو قضاوت زوجی) در بین آنها توزیع گردید و در نهایت تعداد  19پرسشـنامه تکمیـل و گـردآوری
شده است .در تکمیل این پرسشنامهها ،عالوه بر ارائه راهنما ،توضـیحات حضـوری و شـفاهی نیـز توسـط
همکاران تیم تحقیق ارائه شده است .اطالعات مربوط به شاخصها نیز از طریق پیمایش پرسشـنامهای در
سطح مزرعه گردآوری به دست آمده است .پرسشنامه این قسـمت شـامل سـه گـروه سـواالت راجـع بـه
عملیات کنونی مدیریت مزرعه ،عملکردهای اقتصادی و ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان بوده است.
به این ترتیب از طریق فرمول کوکران اطالعات  287نفر از بین یک جامعـه آمـاری شـامل  5670نفـر از
کشاورزان برنجکار در سال زراعی  ،1391-92گردآوری و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.
)(1.96) 2 (0.75)(0.25
(0.05) 2
n
 274.2
1  (1.96) 2 (0.75)(0.25) 
1
 1
5670 
(0.05) 2


پرسشنامههایی که دارای جوابهای ناقص ،غیر کامل و مبهم بوده اطالعات  287نفر برای تحلیـل نهـایی
استفاده شد .برای نمونهگیری نیز به صورت نمونهگیری خوشهای ابتدا یـک بخـش (بخـش مرکـزی) و از
درون بخش دو دهستان (مذکوره و اسفیورد شوراب) و سپس از میان دهستانها تعدادی روسـتا انتخـاب
شدند .به این ترتیب نمونهها به صورت تصادفی در  24روستا (ماچک پشت ،تلوباغ ،میانرود ،سنگریزه بـاال
و پایین ماهفروجک ،زرویجان ،مشهدی کال ،شیخ کال ،دولتآباد ،حاجیکال ،آبال ،امـره ،عربخیـل ،بـریمن،
دشت ناز ،اسفندان ،اسالم ده ،گرجی پل ،کردخیل ،میاندرود ،پنبه زارکتی ،شرفدارکال ،تاجدین محلـه) از
شهرستان ساری انتخاب شده است.
محاسبه شاخص ترکیبی به روش انحراف از مقدار بهینه به شرح زیر بوده است؛ به طـوری کـه ،ابتـدا
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الزم به یادآوری است که تعداد بیشتری پرسشنامه در بین پاسـخگویان توزیـع شـد و پـس از حـذف

مقیاسهای مختلف اندازهگیری شاخصها با تقسیم بر میانگین نرمالیزه شده ،سپس الگوی بهینه برای هر
کشاورز از طریق رابطه زیر محاسبه گردید (:)Abdollahzadeh et al., 2012: 54
] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111
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که در آن  Oiالگوی بهینه برای کشاورز iام Z oj ،مقدار ایدئآل شاخص  jام W j ،1وزن اختصاص یافتـه
به شاخص  jام است که از طریق روش  AHPبهدست آمده و  CV jنیز ضریب تغییرات 2شاخص  jام است.
شاخص ترکیبی پایداری  CIنیز از طریق رابطه زیر محاسبه شده است:
Oi
Oi  3Si

CI  1 

در این رابطه  Oiبرابر میانگین  Oiو  Siنیز انحراف معیار آن است .هر قدر  CIبه صـفر نزدیـکتـر
باشد ،نشانه ناپایداری بیشتر و هر قدر به یک نزدیـک تـر باشـد ،بـه معنـای پایـداری بیشـتر اسـت .ایـن
محاسبات ابتدا به تفکیک سه مؤلفه اصلی انجام شد؛ سپس این سه مؤلفـه بـه همـین روش در همـدیگر
تلفیق شدند و شاخص ترکیبی نهایی محاسبه شد .برای طبقهبندی سطوح پایداری نیز ابتدا چهار شاخص
ترکیبی محاسبه شده به چهار سطح :پایدار (عالی)76-100 :؛ بالقوه پایدار (خوب)51-75 :؛ بالقوه ناپایدار
(ضعیف) 26-50 :و ناپایدار (بد) 1-25 :تقسیمبندی گردید ( .)Ko, 2005: 435-349سپس برای دستیابی
به یک سطحبندی واقعیتر از سطح پایداری ،شاخص ترکیبی نهایی به شرح زیر طبقهبندی شد:
 )1ابتدا از طریق روش نمودار جعبهای ،دادههای پرت و دورافتاده 3در شاخصهای ترکیبی مؤلفههای
قوی و ناپایدار قوی در نظر گرفته شد و  )3سطوح بالقوه پایدار ،نرمال و بالقوه ناپایدار به صـورت مسـاوی
در فاصله بین این دو محدوده تعیین شده است (شکل .)2
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سهگانه و شاخص ترکیبی کل حذف گردید؛  )2بیشترین و کمترین مقدار ،به ترتیب بهعنوان سطح پایدار

شکل شماره ( :)2طبقهبندی سطوح پایداری
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 1برای شاخصهای مثبت مقدار ایدئآل برابر بزرگترین عدد و برای شاخصهای منفی مقدار ایدهآل برابر با کمترین عدد در ستونهای
ماتریس نرمالشده است.
 2ضریب تغییرات هر شاخص از طریق تقسیم انحراف معیار آن بر میانگین به دست میآید.
 3در نمودار جعبهای مقادیر پرت و دورافتاده به عنوان مقادیری تعریف میشوند که به ترتیب بیشتر از  1/5و  3برابر طول چهارگوش از
آن فاصله دارد .پس از محاسبه شاخص ترکیبی برای سطحبندی پایداری الزم است دادههای پرت حذف شوند.
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در نهایت برای ارزیابی سطح پایداری در بین گروههای مختلف کشاورزان از آزمونهای مقایسهای  tو
همچنین ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده شـده اسـت .بـه عـالوه بـرای سـنجش وضـعیت پایـداری
مؤلفههای ابعاد سهگانه و سطح پایداری کل از آزمون تی تکنمونهای استفاده شده است و بـرای مقایسـه
اهمیت این سه مؤلفه از آزمون فریدمن استفاده شد.

 )5یافتههای تحقیق

در بیان مشخصات فردی جامعه مورد مطالعه با توجه به اطالعات جدول شماره ( )1مـیتـوان گفـت،
میانگین سنی ،سابقه کار کشاورزی و تحصیالتی به ترتیب برابـر  28/14 ،48/76و  8/29سـال بـودهانـد.
متوسط بعد خانوار  5/1نفر بوده است که به طور متوسـط  2/4نفـر از اعضـای خـانوار در کـار کشـاورزی
فعالیت دارند .میانگین ارزش ناخالص تولید  22400000تومان بهدست آمده است کـه حاشـیه ناخـالص
سود (با احتساب هزینههای کود ،بذر و سـم)  19700000تومـان محاسـبه شـده اسـت .متوسـط تعـداد
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شکل شماره ( :)3مراحل ساخت شاخص ترکیبی پایداری

قطعات  2/81قطعه و متوسط اندازه زمین  1/92هکتار بوده است که  1/63هکتار آن تحت کشت برنج بـا
متوسط عملکرد  3/32تن در هکتار بود و از کل میزان تولید نیز به طور متوسـط  372/6کیلـوگرم بـرای
قارچکش ،علفکش و حشرهکش به ترتیب  3/43 ،1/89و  2/47لیتر در هکتـار ذکـر شـده اسـت کـه در
سالهای اخیر به علت شیوع آفت ساقهخوار برنج ،مصرف حشرهکشهای شیمیایی نیز رو به افزایش بـوده
است .در خصوص مصرف انواع کودهـا نیـز بـه طـور متوسـط  115/7 ،65/8و  145/3کیلـوگرم از انـواع
کودهای فسفات ،پتاس و اوره در هکتار مصرف شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

خود خانوار کشاورز مصرف میشود .در خصوص مصرف نهادههای متغیر تولید نیـز متوسـط مصـرف سـم
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جدول شماره ( :)1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای فردی و شغلی پاسخگویان
ویژگیهای فردی و شغلی کشاورزان

میانگین انحراف معیار

بیشترین کمترین

سابقه کشاورزی (سال)

28/14

15/16

61

1

تحصیالت (سال)

8/29

2/83

18

0

اندازه خانوار (نفر)

5/1

1/7

12

0

اعضای خانوار شاغل در کشاورزی

2/4

1/08

7

0

ارزش ناخالص تولید (میلیون تومان)

22/4

16/5

84/7

1/57

حاشیه ناخالص سود (میلیون تومان)

19/7

15/8

76/3

0/73

تعداد قطعات

2/81

1/16

7

1

اندازه زمین تحت مالکیت (هکتار)

1/92

1/17

7

0/15

سطح زیر کشت برنج (هکتار)

1/63

1/02

6/5

0/15

عملکرد تولید برنج (تن در هکتار)

3/32

1/19

4/5

1/5

میزان خودمصرفی (کیلوگرم)

372/6

113/3

500

0

قارچکش (لیتر در هکتار)

1/89

1/21

3

0

علفکش (لیتر در هکتار)

3/43

1/61

4

0

حشرهکش (لیتر در هکتار)

2/47

1/37

3

0

کود فسفات (کیلو گرم در هکتار)

65/8

23/1

120

0

کود پتاس (کیلو گرم در هکتار)

115/7

52/7

220

0

کود اوره (کیلو گرم در هکتار)

145/3

61/6

200

0

در جمع کارشناسان مشارکت کننده در تحقیق نیز با توجه به اطالعات جـدول شـماره ( )2میـانگین
سنی پاسخگویان  33/7سال و متوسط سابقه کار آنها نیـز  9/2سـال بـوده اسـت .همچنـین  18نفـر از
پاسخگویان مرد و از نظر میزان تحصیالت نیز  17نفر دارای مدرک کارشناسی و  2نفر نیـز دارای مـدرک
کارشناسی ارشد بودهاند .توزیع رشتهای کارشناسان نشان داد در رشتههای زراعـت و اصـالح نباتـات (10
نفر) ،گیاهپزشکی ( 4نفر) ماشینآالت و مکانیزاسـیون ( 2نفـر) ،خاکشناسـی ( 2نفـر) ،تـرویج و آمـوزش
کشاورزی ( 1نفر) تحصیل و تخصص داشتهاند .دیدگاه این گروه از کارشناسـان بـرای تخصـیص وزن بـه
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سن (سال)

48/76

10/17

78

19

شاخصهای پایداری مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگیهای فردی و شغلی کشاورزان میانگین انحراف معیار

بیشترین کمترین

سن (سال)

33/7

6/23

51

26

سابقه کار (سال)

9/2

8/31

24

1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.serd.4.13.111

جدول شماره ( :)2ویژگیهای فردی کارشناسان مشارکت کننده در تحقیق
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برای محاسبه وزنهای مؤلفهها و شاخصها در چارچوب روش  ،AHPیک ماتریس گروهـی (میـانگین
هندسی نظرات پاسخگویان) جهت محاسبه وزن سه مؤلفه اصلی کشاورزی پایدار و سه مـاتریس گروهـی
(میانگین هندسی نظرات پاسخگویان) جهت محاسبه وزن شاخصهای هر کدام از مؤلفهها تشـکیل شـده
است .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،ابتدا نرخ سازگاری مقایسات هـر پاسـخگـو کنتـرل شـد .سـپس بـا
استفاده از میانگین هندسی ،امتیاز مقایسههای زوجی مؤلفههای سهگانه و هچنین شاخصهای آن ترکیب
گردید و ماتریس تلفیق شده گروهی مقایسات زوجی در هر مورد ،ساخته شده است .پس از ایـن مرحلـه،
ضرایب اهمیت (وزنها) به کمک ماتریسهای گروهی محاسبه گردید .برای ایـن منظـور ،ابتـدا مـاتریس
نرمال شده محاسبه و سپس با تعیین میانگین هر یک از سطرهای آن ،ضرایب اهمیت استخراج گردید .در
ادامه نرخ سازگاری ماتریسهای گروهی مقایس ات و معیار محاسبه شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه نـرخ
سازگاری 1ماتریسهای تلفیق شده گروهی مقایسات زوجی شاخصها و مؤلفهها کمتر از  0/1بوده اسـت،
سازگاری قابل قبول وجود دارد و اعتبار پاسخها مورد تأیید قرار میگیرد .نتـایج محاسـبه وزن بـرای هـر
کدام از مؤلفههای سهگانه و همچنین شاخصهای جزء ،با توجـه بـه خروجـی نـرمافـزار  AHPدر جـدول
شماره ( )3نشان داده شده است.
وزن نسبی  ،0/634بیشترین اهمیت را در ارزیابی سطح پایداری کشاورزی داشته است .بعـد از آن مؤلفـه
اقتصادی با وزن نسبی  0/259و مؤلفه اجتماعی با وزن نسبی  0/107قرار دارد .در خصوص محاسبه وزن
شاخص های اکولوژیکی مشاهده مـی شـود کـه شـاخص مـدیریت اگرواکولـوژیکی بـا وزن نسـبی 0/329
بیشترین اهمیت را در بین شاخصهای این گروه داشته است .بعد از آن شاخص نوع نظام بهرهبـرداری بـا
وزن نسبی  0/217و مصرف حشرهکـش بـا وزن نسـبی  0/156قـرار دارد .همچنـین در مـورد وزنهـای
اختصاص یافته به شاخصهای اجتماعی ،مشاهده میشود که شـاخص تحصـیالت بـا وزن نسـبی 0/436
اهمیت بیشتری داشته است؛ پس از آن ،شاخص مشارکتهای در برنامههـای آموزشـی-ترویجـی بـا وزن
نسبی  0/217قرار دارد .همچنین اطالعات جدول بیانگر این است که شاخص حاشیه ناخالص سود با وزن
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در خصوص مقایسه مؤلفههای سهگانه با توجه به جدول ( )3مشاهده میشود که مؤلفه اکولـوژیکی بـا

نسبی  0/305بیشترین اهمیت را در بین شاخصهای ایـن گـروه داشـته اسـت .بعـد از آن شـاخصهـای
بهرهوری نهادههای متغیر تولیدی (کود ،سم و بذر) با وزن نسبی  0/215و عملکرد در واحد سطح بـا وزن

Consistency Ratio

1
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جدول شماره ( :)3وزن نسبی شاخصها و مؤلفههای پایداری
وزن
نسبی

شاخصهای
اجتماعی

وزن
نسبی

شاخصهای
اقتصادی

وزن
نسبی

مولفههای کشاورزی
پایدار

وزن
نسبی

شاخصهای
اکولوژیکی
*

0/101

سابقه کشاورزی

0/053

دسترسی به
اعتبارات

0/065

مولفه اکولوژیکی

0/634

*

0/087

تحصیالت

0/436

ارزش ناخالص
تولید

0/101

مولفه اجتماعی

0/107

0/156

فعالیتهای
چندگانه

0/158

حاشیه ناخالص
سود

0/305

مولفه اقتصادی

0/259

0/044

نیروی کار
خانوادگی

0/069

اندازه مزرعه

0/068

0/026

مشارکت ترویجی

0/204

تعداد قطعات

0/04

مشارکت روستایی

0/08

عملیات
مکانیزاسیون

0/037

مدیریت
اگرواکولوژیکی

0/329

عملکرد تولید

0/164

نوع نظام
بهرهبرداری

0/217

بهرهوری نهادهها

0/215

مصرف علفکش

مصرف قارچکش

مصرف حشرهکش
*

مصرف فسفات

*

مصرف پتاس

*

مصرف نیتروژن

*

نرخ ناسازگاری0/01 :

نرخ ناسازگاری0/02 :

*

0/045

نرخ ناسازگاری0/00 :

نرخ ناسازگاری0/02 :

استفاده شده است (شکل  .)4با توجه به این کـه شـاخص ترکیبـی در محـدوده بـین  0تـا  1قـرار دارد،
بنابراین عدد معیار حد وسط شاخص ترکیبی یعنی  0/5در نظر گرفته شده است .در مورد هر سه مؤلفـه
پایداری و همچنین سطح پایداری کل ،معنیداری از  0/05کمتر است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت کـه
دارای اختالف معنادار با حد متوسطاند (رد فرض )H0؛ یعنی اینکه ،وضعیت مؤلفههای پایداری در کشـت
برنج دارای تفاوت معنیدار ،نسبت به حـد متوسـط اسـت .از طرفـی اخـتالفهـای میـانگین سـه مؤلفـه
اکولوژیکی ،اقتصادی و سطح پایداری کل اعدادی منفی است که این موضوع بیانگر این است که وضعیت
پایداری پایین تر از متوسـط قـرار دارد و نـامطلوب اسـت در حـالی در مـورد مؤلفـه اجتمـاعی پایـداری،
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برای سنجش وضعیت هر کدام از مؤلفههای پایداری و همچنین پایداری کل ،از آزمون تی تکنمونهای

اختالف های میانگین مثبت است ،یعنی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارد و سطح پایـداری اجتمـاعی
نسبتاً مطلوب است.
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میانگین0/308 :
t: -13/36
sig: 0/00

پایداری اکولوژیکی

اختالف میانگین-0/192 :

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

میانگین0/539 :
t:2/80

میانگین0/419 :

0.10

پایداری اجتماعی

0.00

t: -7/83

پایداری کل

sig: 00/0

sig:0/005

اختالف میانگین-0/081 :

اختالف میانگین0/038 :

میانگین0/346 :
t: -10/93
s ig : 0/00

پایداری اقتصادی

اختالف میانگین-0/154 :

شکل شماره ( :)4نتایج آزمون  tتکنمونهای برای بررسی وضعیت سطوح پایداری

وضعیت ناپایدار قرار دارند و  %6/97در وضعیت پایدار قرار دارند .در خصـوص مؤلفـه اجتمـاعی ،پایـداری
حاکی است که به ترتیب  %38/33و  %21/95کشاورزان در وضعیت بالقوه پایدار و پایـدار قـرار دارنـد .در
خصوص پایداری اقتصادی،ز  %41/11کشاورزان در وضعیت ناپایدار و  %6/27در وضعیت پایدار قرار دارند.
از نظر سطح پایداری کل نیز مشاهده میشود که بیشتر کشاورزان ( )%53/66در وضـعیت بـالقوه ناپایـدار
بودهاند در حالی که  %5/23در وضعیت پایدار قرار دارند.
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یافتههای شکل ( )5نشان میدهد که در خصوص مؤلفه اکولـوژیکی پایـداری %57/14 ،کشـاورزان در
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پایداری کل

پایداری اقتصادی

پایداری اکولوژیکی

پایداری اجتماعی

5.23

17.77
23.34

90%
53.66

6.27

100%

80%
41.11

18.82

70%
60%

33.80

21.95

14.29

40%

38.33
25.44

6.97

14.63

50%

57.14

21.25

30%
20%
10%
0%

پایدار (عالی)

بالقوه پایدار (خوب)

بالقوه ناپایدار (ضعیف)

ناپایدار (بد)

شکل شماره ( :)5سطوح پایداری در بین کشاورزان مورد مطالعه

مؤلفه ،تفاوت معنی داری دارد و در این بین سطح پایـداری اجتمـاعی در بـین کشـاورزان مـورد مطالعـه
مطلوب است .پس از آن سطح پایداری اقتصادی و بعد از آن پایداری اکولوژیکی قرار دارد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مقایسه میانگین سه مؤلفه پایداری از طریق آزمون فریدمن نشان داد (شکل  )6که سطح پایداری سه
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Chi squre: 149.09 sig: 0.00

2.219

پایداری اقتصادی

3.216
پایداری اجتماعی

1.983

3.5

2.5

3

پایداری اکولوژیکی

2

1.5

0.5

1

0

شکل شماره ( :)6مقایسه اهمیت سه مؤلفه پایداری

مؤلفهها است ،ضمن اینکه پراکندگی دادهها در این قسمت نیز بیشتر است (شکل )7؛ بـه ایـن علـت کـه
درصد کمی از کشاورزان برای مصرف شخصی یا مشتریان سفارشی از طریـق کـاربرد بـذر کـممحصـول،
مصرف کود و سم در مزرعه خود را حداقل کردهاند ،در حالی که تعداد بیشتری از آنها با هـدف تولیـد و
فروش از طریق کاربرد بذر پرمحصول و نهادههای شیمیایی تولید خود را به حداکثر رساندهاند.

شکل شماره ( :)7پراکندگی سطوح پایداری در بین کشاورزان مورد مطالعه
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پایداری کل

مولفه اقتصادی

مولفه اجتماعی

مولفه اکولوژیکی
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برای ترسیم واقعیتر وضعیت پایداری نیز ابتدا به روش نمودار جعبهای (شکل  )7دادههـای پـرت و دور افتـاده
حذف شد ،سپس حد واقعی طبقات به روش توضـیح داده شـده در بخـش روش تحقیـق ،شناسـایی گردیـد و در
نهایت در درصد کشاورزان هر کدام از طبقات تعیین شد (شکل  .)8مشاهده میشود که تقریباً نیمی از کشـاورزان
در وضعیت متوسط قرار دارند اما  %33/8درصد از آنها در وضعیت بالقوه ناپایدار قرار دارند که امکـان سـقوط بـه
وضعیت ناپایدار قوی برای آنها وجود دارد.

شکل شماره ( :)8سطوح پایداری پس از حذف دادههای پرت و دورافتاده

پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج به دست آمده از جدول ( )4بیانگر ایـن اسـت کـه
بین مؤلفه اکولوژیکی پایداری و متغیرهای تحصیالت ،اعضای خـانوار شـاغل در کشـاورزی و میـزان خودمصـرفی
رابطه همبستگی مثبت معنی دار و با متغیر میزان تولید رابطه منفی معنی دار وجود دارد .مؤلفه اجتماعی پایـداری
نیز با سن ،سابقه ،تحصیالت و میزان خودمصرفی رابطه همبستگی مثبت و معنیدار دارد .مؤلفه اقتصادی پایداری
نیز با تحصیالت ،اندازه زمین ،میزان تولید و بهرهوری رابطه همبستگی مثبـت معنـیدار دارد .در نهایـت شـاخص
پایداری کل نیز با سابقه ،تحصیالت ،اندازه زمین ،میزان تولید ،خودمصرفی و بهرهوری رابطه مثبت معنیدار دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج رابطه همبستگی مؤلفههای پایداری و متغیرهای فردی و حرفهای
متغیرهای فردی و حرفهای

مؤلفههای پایداری
اکولوژیکی

اجتماعی

اقتصادی

کل پایداری

سن

0/059

**0/144

-0/034

0/095

سابقه کشاورزی

0/060

**

-0/058

سالهای تحصیلی
اعضای خانوار شاغل در مزرعه

0/238

0/108

0/089

0/037

*

0/193

-0/072

0/112

***

0/208

0/092

0/114

0/045

-0/056

0/079

اندازه زمین تحت مالکیت

0/096

0/074

**0/119

**0/181

میزان تولید برنج

**-0/138

0/086

**0/153

*0/122

***

*

-0/029

میزان خودمصرفی
شاخص بهرهوری

0/223

-0/052

0/124

0/068

***

0/307

* معنیداری سطح ** ، 0/1معنیداری سطح  0/05و *** معنیداری سطح 0/01

**

0/165

***

0/211
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اندازه خانوار

***

*

0/132

***

*
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جدول ( )5نتایج سطوح مؤلفه های کشاورزی پایدار با توجه به متغیرهای گفته شده را نشـان مـیدهـد .نتـایج
بیانگر این است که مردان و زنان و همچنین دو گروه پاسخگویان با شـغل اصـلی کشـاورزی و غیـر کشـاورزی در
خصوص مؤلفههای پایداری تفاوت آماری معنیداری ندارند .مؤلفه اکولوژیکی ،اقتصادی و سـطح پایـداری کـل در
بین کشاورزان استفاده کننده از بذر کممحصول در سطحی باالتر از کشاورزان اسـتفاده کننـده از بـذر پرمحصـول
قرار دارد و این تفاوت در سطح  0/01معنیدار است .کشاورزانی که عملیـاتهـای مـدیریت اگرواکولوژیـک مـورد
استفاده شان بوده است ،در مقایسه با گروه دیگر ،از نظر پایداری اکولوژیکی ،اقتصادی و پایـداری کـل در سـطحی
باالتر قرار داشته اند .کشاورزان دارای اراضی یکجا و متمرکز نیز از نظر پایداری اقتصادی و پایـداری کـل بـا گـروه
کشاورزان دارای اراضی پراکنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05و  0/01اطمینـان دارنـد .کشـاورزان گـروه مبـارزه
بیولوژیک در خصوص مؤلفه های اکولوژیکی و اقتصادی و همچنین پایـداری کـل در سـطحی بـاالتر از کشـاورزان
مبارزه شیمیایی قرار دارند که این تفاوت نیز در سطح  0/01اطمینان معنیدار است .در نهایت نتـایج بیـانگر ایـن
است که پایداری اجتماعی و پایداری کل در بین کشاورزان مشارکتکننده در برنامههای ترویجـی بیشـتر از گـروه
دیگر است.
جدول شماره ( :)5مقایسه سطوح پایداری در بین گروههای مختلف کشاورزان
مؤلفه اکولوژیکی
میانگین

میانگین

مقدار
آزمون

مؤلفه اقتصادی
میانگین

مقدار آزمون

میانگین

مقدار آزمون

جنسیت
زن

0/349

مرد

0/302

کم محصول

0/503

پرمحصول

0/287

کشاورزی

0/329

غیرکشاورزی

0/291

بله

0/596

خیر

0/467

یکجا و متمرکز

0/330

پراکنده و قطعه قطعه

0/280

مبارزه بیولوژیک

0/427

مبارزه شیمیایی

0/252

بله

0/317

1/08

0/477
0/548

-1/71

0/298
0/353

-1/64

0/389
0/423

-1/07

نوع بذر مصرفی
**7/01

0/527
0/543

-0/54

0/435
0/260

**4/76

0/497
0/389

**4/83

شغل اصلی
1/31

0/520
0/554

-1/20

0/326
0/362

-1/27

0/398
0/435

-1/79

مدیریت اگرواکولوژیک
**4/67

0/338
0/271

*2/34

0/343
0/351

-0/28

0/444
0/387

**2/70
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متغیرهای فردی و
حرفهای

مقدار
آزمون

مؤلفه اجتماعی

پایداری کل

نحوه پراکنش اراضی
1/75

0/568
0/517

1/84

0/380
0/320

*2/12

0/450
0/395

**2/64

**5/49

0/551
0/553

0/602

0/457
0/294

**4/96

0/488
0/386

**4/74

مشارکت در برنامههای ترویجی
خیر
* معنیداری سطح  0/05و

0/298
**

0/662

0/601
0/461

**5/27

0/358
0/332

0/921

0/444
0/387

معنیداری سطح  ،0/01فرض نابرابری واریانس :شغل اصلی در خصوص سه مؤلفه اقتصادی

**2/68
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 )6نتیجهگیری
این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری در نظـام تولیـد بـرنج انجـام شـده اسـت .نتـایج
محاسبه وزن برای مؤلفهها و شاخصها نشان داد که مؤلفههای اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی به ترتیب
بیشترین اهمیت را در ارزیابی سطح پایداری نظام تولید برنج شهرستان ساری داشته است .در ایـن بـین،
شاخص مدیریت اگرواکولوژیکی ،نوع نظام بهرهبرداری و مصرف حشرهکشها بیشترین اهمیـت را در بـین
گروه شاخصهای اکولوژیکی دارد .در منطقه مورد مطالعه ،آفت رایج ،کرم ساقهخوار برنج است که عامـل
اصلی افزایش مصرف سم بوده است .از طرفی ،روشهای مبارزه بیولوژیک با آفت ساقهخوار نیز باعث ایجاد
انواعی از نظامهای بهرهبرداری با کاربرد کمتر سموم حشره کـش در تولیـد کشـت بـرنج شـده اسـت کـه
توانسته تأثیر مثبتی بر محیط طبیعی مزرعه داشته باشد؛ به همین علـت چنـین شـاخصهـایی اهمیـت
بیشتری در پایداری نظام تولید برنج منطقه داشتهاند .در بین گروه شاخصهای اجتماعی نیـز تحصـیالت
اهمیت بیشتری داشته است .تحصیالت بـه علـت نقـش آن در افـزایش آگـاهی و کسـب مهـارت دربـاره
روشهای مدیریت پایدار و همچنین افزایش احتمال پذیرش فنآوری ،میتوانـد منجـر بـه حفـظ محـیط
زیست و اکوسیستم مزرعه شود ،به این علت در بیشتر مطالعات بر نقش مهم آن در پایداری کـل مزرعـه
اجتماعی اهمیت زیادی داشته است .در ناحیه مورد مطالعه جهت کاهش مصرف بیرویه آفـتکـشهـای
شیمیایی ،مسئوالن کشاورزی تمرکز زیادی بر برنامههای مبارزه بیولوژیک و اجرای کالسهـای آموزشـی
ترویجی ،مزارع نمایشی و مدرسه مزرعه دارند .در واقع مشارکت در چنین برنامههـایی اطالعـات مفیـد و
مشوقهای مناسبی جهت تسریع و تداوم پذیرش برنامههای مبارزه تلفیقی آفات را فراهم میکـرد کـه در
بیشتر مطالعات پیشین نیز بر تأثیر بسیار مثبت برنامههای آموزشـی ترویجـی در بهبـود پایـداری مزرعـه
تأکید شده است .شاخص حاشیه ناخالص سود ،بهرهوری و عملکرد نیز در بین گروه شاخصهای اقتصادی
وزن نسبی بیشتری داشته است .در واقع همهی این شاخصها منجر به افزایش درآمد کشاورزان میشـود
و نقش مهمی در تأمین معاش پایدار ایفا میکند.
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تأکید شده است .به عالوه شاخص مشارکتهای در برنامههای آموزشی-ترویجی نیز در بین شـاخصهـای

طبقه بندی سطوح پایداری نشان داد که در خصوص مؤلفه اکولوژیکی پایداری  %57/14کشـاورزان در
وضعیت ناپایدار قرار دارند و  %6/97در وضعیت پایدار قرار دارد .وابسته بودن کشاورزان بـه کشـت و کـار
اصلی کاهش سطح پایداری اکولوژیکی در ناحیه مورد مطالعه است .در خصوص مؤلفه اجتماعی پایـداری
نیز نتایج نشان داد که به ترتیب  %38/33و  %21/95کشاورزان در وضـعیت بـالقوه پایـدار و پایـدار قـرار
دارند .سابقه زیاد کشاورزی و همچنین افزایش فعالیتهای خارج از مزرعه به عنـوان منبـع معیشـت دوم
باعث شده که سطح این مؤلفه از پایداری کشـاورزی افـزایش یابـد .در خصـوص پایـداری اقتصـادی نیـز
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ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری ...

132

 %41/11کشاورزان در وضعیت ناپایدار و  %6/27در وضعیت پایدار قرار دارند .عدم پیشبینی کشاورزان از
افزایش چند برابری قیمت نهاده های شیمیایی (کودها و سموم) و همچنین عدم تناسـب افـزایش قیمـت
فروش با هزینههای تولید از عوامل مهم کاهش سطح پایداری اقتصادی بوده است .از نظر سـطح پایـداری
کل نیز نتایج نشان داد که بیشتر کشاورزان ( )%53/66در وضعیت بالقوه ناپایدار قرار دارند در حـالی کـه
 %5/23در وضعیت پایدار قرار داشتهاند .بیشتر مطالعات انجام شده در ایران نتایج مشابهی حاکی از بیشتر
بودن سطح ناپایداری نظامهای تولیدی را گزارش کردهاند (نادری1381 ،؛ ایروانی و دربان آستانه1383 ،؛
عربیون1387 ،؛ خواجه شاهکوهی1389 ،؛ علیبیگی و بابلی1387 ،؛ واحدی و همکـاران .)1388 ،نتـایج
آزمون  tتکنمونه ای نیز نشان داد که وضعیت پایداری مؤلفه اکولوژیکی ،اقتصادی و سطح پایـداری کـل،
پایینتر از متوسط قرار دارد و نامطلوب است ،در حالی در مورد مؤلفه اجتماعی پایداری ،در وضعیت باالتر
از متوسط قرار داشته است .نتایج آزمون فریدمن نیز بیانگر وضعیت مطلـوب پایـداری اجتمـاعی و وضـع
نامطلوب پایداری اکولوژیکی بوده است .در واقع علیرغم مضرات فراوانی کـه از مصـرف بـیرویـه سـموم
شیمیایی (از جمله بیماریهای مختلف گوارشی و نابودی موجودات مفید مزرعه) در ناحیه مـورد مطالعـه
ایجاد شده ،هنوز نیز درصد فراوانی از کشاورزان از طریق کاربرد سموم شیمیایی عملیات مدیریت مزرعـه
محدوده مورد مطالعه تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد.
مقایسه سطوح پایداری در بین گروههای کشاورزان نشان داد که مؤلفه اکولوژیکی ،اقتصـادی و سـطح
پایداری کل در بین کشاورزان استفاده کننده از بذر کممحصول در سطحی بـاالتر از کشـاورزان اسـتفاده
کننده از بذر پرمحصول قرار داشته است .در واقع برنج حاصل از بذر کم محصول عالوه بر اینکـه مصـرف
کود و سم کمتری دارد مطلوبیت بازاری بیشتری نیز دارد .هر چند که بـذر نـوع پرمحصـول عملکـرد در
واحد سطح بیشتری دارد ،اما این تفاوت عملکرد هزینههای افزایش مصرف نهادهها را پوشش نمیدهـد و
به دالیل گفته شده بیشتر کشـاورزان ایـن نـوع بـذر را کشـت مـیکننـد .طبـق انتظـار کشـاورزانی کـه
عملیات های مدیریت اگرواکولوژیک دارند در مقایسه با گروه دیگر ،از نظر پایداری اکولوژیکی ،اقتصـادی و
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خود را هدایت مینمایند که این امر باعث ناپایداری اکولوژیکی شده اسـت .هـر چنـد بـه علـت کـوچکی

پایداری کل در سطحی باالتر قرار داشتهاند .بسیاری از مطالعات پیشین بر کابرد چنین عملیـاتهـایی در
بهبود سطح پایداری مزرعه تأکید کردهاند (عربیـون1387 ،؛ خواجـه شـاهکوهی1389 ،؛ حسـنشـاهی و
تأثیر منفی گذاشته است که با نتایج تحقیقات پیشـین در ایـن زمینـه همراسـتا اسـت (عربیـون1387 ،؛
مقصودی .)1384 ،همچنین کشـاورزان گـروه مبـارزه بیولوژیـک در خصـوص مؤلفـههـای اکولـوژیکی و
اقتصادی و همچنین پایداری کل در سطحی باالتر از کشاورزان مبارزه شیمیایی قرار دارند که ایـن نتـایج
این نتایج بیانگر تأثیر مثبت روش های مدیریت تلفیقی آفات بر پایداری مزرعه است .این روشها عالوه بر
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اینکه منجر به کاهش مصرف سم برای مبارزه با مهمترین آفت برنج یعنی ساقهخوار میشود ،تأثیر مهمی
در کاهش هزینهها نیز داشته است .در نهایت نتایج نشان داد که پایداری اجتماعی و پایداری کل در بـین
کشاورزان مشارکت کننده در برنامه های ترویجی بیشتر سایر کشـاورزان بـوده اسـت (خواجـهشـاهکوهی،
1391؛ عربیون .)1387 ،در نهایت ،بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به شـرح زیـر ارائـه شـده
است:
-

افزایش برنامههای آموزشی ترویجی با تأکید بر روشهای مدیریت تلفیقی آفات جهت کاهش مصـرف
آفتکشها جهت بهبود پایداری اکولوژیکی در ناحیه مورد مطالعه؛

-

تقویت خدمات حمایتی و مهارت های عملیات پایدار محور در بین کشـاورزان و تشـویق بـه اسـتفاده
بیشتر از عملیات مدیریت آگرواکولوژیک در سطح مزرعه؛

-

آموزش و اطالع رسانی جهت محصوالت ارگانیک و گسترش بازار برای این محصوالت جهـت تشـویق
کشاورزان به کاربرد کمتر نهـاده هـای شـیمیایی و افـزایش پایـداری اقتصـادی و اکولوژیـک در بـین
کشاورزان؛

-

تدوین استانداردهای مصرف نهادههای شیمیایی و ترویج آنها در بین کشاورزان جهت کنترل مصرف

-

استفاده از روشهای مختلف وزندهی (مانند تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل همبستگی) ،روشهای
مختلف ترکیب شاخص ها (مانند روش تحلیل عاملی ،تاپسیس ،تحلیل پوششی دادهها) جهت ارزیابی
مقایسهای با روش تحقیق حاضر نیز برای مطالعات آینده.

 )6منابع


ایروانی ،هوشنگ ،و دربان آستانه ،علیرضا ،)1383( ،اندازهگیری و تحلیل و تبیین پایداری واحدهای بهرهبرداری ،علوم
کشاورزی ایران ،سال  ،5شماره  ،1صص .39-52



حسن شاهی ،هاجر ،ایروانی ،هوشنگ ،و کالنتری ،خلیل ،)1388( ،ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی
گندمکاران تحت پوشش تعاونیهای تولید استان فارس ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،جلد  ،40شماره ،2
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نهادهها و همچنین کاهش هزینههای تولید؛

صص .135-143


خواجهشاهکوهی ،علیرضا ،و عبداهللزاده .غالمحسین ،)1391( ،تبیین مؤلفههای تعیین کننده پایداری کشاورزی در
شماره  ،4صص .1-18



روستا ،کوروش ،و صدیقی ،حسن ،)1382( ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرتکاران نمونه
استان فارس .علوم کشاورزی ایران ،جلد  ،34شماره  ،4صص .924-913



سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران )1391( ،آمارنامه کشاورزی محصوالت زراعی سال زراعی  ،89-90معاونت
برنامهریزی و امور اقتصادی ،اداره آمار و فنآوری اطالعات.
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 عوامل مؤثر بر پایداری عملیات،)1390( ، داوود، و حسینی نسب، شاپور، ظریفیان، باباله، حیاتی، محسن،عادلی ساردوئی



 اقتصاد و توسعه،) سیب زمینی و گوجه فرنگی، پیاز:کشاورزی در شهرستان جیرفت (مطالعه موردی محصوالت
.459-468  صص،4  شماره،25  جلد،کشاورزی
 رساله دکتری، شناخت و طراحی الگوی توسعه پایدار نظام کشت گندم دراستان فارس،)1387( ، ابوالقاسم،عربیون



. دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،علی اسدی- خلیل کالنتری، به راهنمایی،رشته توسعه کشاورزی
: ارزیابی پایداری کشاورزی گندم کاران آبی شهرستان سرپل ذهاب،)1387( ، مریم، و بابلی، امیر حسین،علی بیگی



.111-122  صص،1  شماره،39  جلد، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،DSR کاربرد الگوی
 روستای شروینه: الگوی سنجش پایداری محیط زیست روستایی مورد،)1394( ، امیرحسین، و علی بیگی، لیدا،شرفی



.115-132  صص،12  شماره،4  سال، اقتصاد فضا و توسعه روستایی،در شهرستان جوانرود
 تحلیل پایداری نظام زراعی گندمکاران (مطالعهای در استان،)1385( ، محمد، و چیذری، احمد رضا،عمانی



.266-277  صص،2  شماره،37-2  جلد، علوم کشاورزی ایران،)خوزستان
، رابطه سازههای اجتماعی ـ اقتصادی با دانش فنی و کشاورزی پایدار بین گندمکاران،)1376( ، عزتاله،کرمی
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