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استفاده از فنون کشاورزي پايدار در قرن حاضر به دليل وجود مشکالتي مانند محدوديت مشکل 

سوء تغذيه و قحطي در برخي از  منابع غيرقابل تجديد،اي، وابستگي شديد به  تخريب خاک، اثر گلخانه

 ي کشاورزيداريزان پاي ميابين جهت ارزي و به ارسد ضروري به نظر مي کشورهاي در حال توسعه

کاران   گندميکشاورز يداريپا يابيارز يشيماي پي ـفيق توصين تحقيا ياصل هدف. ر استيناپذ اجتناب

. بود DSR (Driving force-State-Response) يالگو شاخص١٢به باتوجه ذهاب سرپل شهرستان يآب

 نفر از آنها ٣٥١ که تعداد =N) ٣٧١٢(د بودن ذهاب سرپل شهرستان ين آبکارا گندمق ي تحقي آمارجامعه

ق با استفاده از پرسشنامه ياز در تحقي مورد نيها داده. دشدن انتخاب يا خوشه يريگ با استفاده از نمونه

 کرونباخ  يز با آلفاي ني سؤاالت روان شناختيياي آن با پانل متخصصان و پاييروا شد که يجمع آور

ز قرار ي ناچيداري مورد مطالعه در سطح پايها  شاخص از شاخص١١، جيتابر اساس ن. محاسبه شد

ز ي مورد مطالعه در سطح ناچيها  درصد از روستا٧٥ يداري، پايل تاکسونوميج تحليبر اساس نتا. داشتند

ر کشت بقوالت، مساحت يالت، سطح زيزان تحصي ميها ريج نشان داد که متغينتا. وسط قرار داشتو مت

 ينيش بي پيها ري توانند متغي و سن کشاورزان ميت در تعاونيل به استخدام کارگر، عضوين، تمايزم

 يها ستمي سق، استفاده ازي تحقيها افتهيبر اساس .  گندم کاران باشندي کشاورزيداريزان پاي ميکننده 

 و گسترش ير کشت محصوالت صنعتيش سطح زيک، افزاي ارگانيها  روشي تحت فشار، اجراياريآب

  . شونديشنهاد مي پي کشاورزيداري به پايابين درآمد کشاورزان جهت دستيتنوع منابع تأم
  

  .يابي، شاخص، ارزDSR ي، گندم، الگويداري، پاي کشاورز:يديهاي کل واژه

  

 مقدمه
ي ها دم توجه به محيط زيست در نتيجه فعاليتاگرچه ع

 ها ، علف کشها  هم چون استفاده زياد از آفت کشاي توسعه
سالمت انسان، ي شيميايي، باعث به خطر افتادن ها و کود

هاي طبيعي حيات وحش و آلودگي محيط تخريب پناهگاه
، اما حفظ آن نيز )٢١(اي طوالني دارد  زيست پيشينه

 توجه دوستداران محيط زيست قرار ست که موردها سال

 حفظ محيط زمينهيي که در ها اولين فعاليت. گرفته است
 .شود مي ميالدي مربوط ۴۰ دههبه است زيست انجام گرفته 

 آغاز شد، اما به زعم دانشور ٤٠ دهه از ها ن فعاليتياگرچه 
مفهوم پايداري به صورت ) ٢٠٠٥(کاخکي، دهقانيان و قزلي 

 ي مشاوره جهان اولين بار از سوي مرکز آن،تازهجديد و 
 واژه در آن مرکز، . به کار برده شد۱۹۷۴ در سال ساهايکل

پايداري از سوي فعاالن غربي محيط زيست در واکنش به 
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 نگراني از تخريب زمينهي گسترده ي جهاني در ها اعتراض
محيط زيست در شرايطي پيشنهاد شد که افراد بسياري در 

بر اين . بردند مياز فقر و محروميت رنج گوشه و کنار جهان 
 اجتماعي، ‐اقتصادياز به توسعه ي هم چون ني موانع،اساس

مصرف بيش از اندازه ي منابع طبيعي و تخريب روز افزون 
محيط زيست باعث به وجود آمدن تفکر پايداري در سطح 

با عنوان » برانت لند«از زمان انتشار گزارش . جهاني شد
 و کنفرانس ريو در سال ١٩٨٧در سال » آينده مشترک ما«

 تعاريف متعددي از کشاورزي پايدار ارايه شده است ١٩٩٢
 که البته در اين بين تعريفي که مورد قبول )١١، ٥، ١(

با اين حال، مکاتب فکري . )١٨(همگان باشد، وجود ندارد 
گوناگوني در مورد چگونگي تفسير مفهوم کشاورزي پايدار 

ي بنيادي ها  مکاتب نيز داراي تفاوتوجود دارد که اين
 به طور عمده بر اين موضوع اتفاق نظر دارند آنها. باشند مي

 از يکي). ١٦(که وضعيت کنوني کشاورزي، پايدار نيست 
 است که عماني، يفيدار تعري پايف جامع از کشاورزيتعار
به نقل از قانون حفاظت ) ٢٠٠٢(وند و چيذري   نوري

بر اساس . اند ان کردهي  ب١ االت متحدهکشاورزي و غذا در اي
ف، کشاورزي پايدار عبارت از نظامي تلفيقي از ين تعريا

ي ها توليدات دامي و گياهي است که هدف آن تأمين نياز
غذايي انسان، بهبود کيفيت محيط زيست و منابع طبيعي 
پايه، کاربرد مؤثر منابع غير قابل تجديد شونده و منابع 

ي مناسب، کاربرد و کنترل چرخه ها وريداخل مزرعه، فن آ
ي ها زيستي به شکل طبيعي، حفظ رشد اقتصادي فعاليت

  . مزرعه و بهبود کيفيت زندگي کشاورزان و کل جامعه است
استفاده از فنون کشاورزي پايدار در قرن حاضر به دليل 

ي قابل کشت دنيا، ها  مانند محدوديت زمينمشكالتيوجود 
خاک، کاهش سريع کيفيت  شي و فرسا تخريبمشكل

اي، وابستگي شديد به منابع  محيط زيست، اثر گلخانه
غيرقابل تجديد، نياز به حفظ منابع براي استفاده در دراز 

 ،کشي از آن براي منفعت کوتاه مدت مدت در مقابل بهره
ي توسعه ها کاهش درآمد ناشي از کشاورزي تجاري در کشور

بع طبيعي، سوء تغذيه و يافته و عملکرد پايين، ويراني منا

                                                                               
 1.United States Department of Agriculture (USDA) 

ي در حال توسعه ضروري به نظر ها قحطي در برخي از کشور
 دستيابي به اهداف پايداري در توليد ، اما).۸( رسد مي

محصوالت کشاورزي و کيفيت محيط زيست به دليل وجود 
عدم تمرکز بر روي مسأله پايداري و : ل ماننديبرخي مسا

 ، لذا).۹( است مشكل عدم استاندارد بودن ارزيابي پايداري
جهت دستيابي به اهداف پايداري يعني تعادل بين 

محيطي و اقتصادي در  ي اجتماعي، زيستها سرمايه
 ارزيابي پايداري کشاورزي )۱۵( ي کشاورزيها سيستم

 نيز ارزيابي پايداري قيرسالت اين تحقضرورت دارد که 
  . است) جهت دستيابي به اهداف پايداري(

 از ي کشاورزيداري پايابيان شد ارزيگونه که بهمان
 را ممکن يداري به اهداف پايابي است که دستيموارد

  :كند مير را دنبال ي اهداف زيابيرا ارزيسازد، ز يم
 محافظت و صيانت از منابع طبيعي جهت بازدهي در ‐

  طوالني مدت؛
  ي اصلي تخريب منابع؛ها ي نمودن فرايندکم بررسي و ‐
مختلف مديريتي متناسب با پتانسيل ي ها  شناسايي راه‐

  ي آن؛ها منابع و مؤلفه
ي ها  ارزيابي مقدار و جهت تغييرات در خصوصيات و فرايند‐

  ي مختلف مديريتي؛ها منابع تحت سيستم
ي تشويقي جهت ها  و راه حلها اريز ارايه سياست گ‐

  ؛  )۹(استفاده پايدار از منابع 
جهت حذف يا  ها  شناسايي نقاط قوت و ضعف فعاليت‐

  ؛آنهاتقويت 
  بيني شرايط آينده بر اساس شرايط گذشته؛  پيش‐
ي ها  بررسي رابطه بين سياست دولت، کشاورزي، پيامد‐

شده در  موفقيت کشاورزي پايدار و تأثير تغييرات ايجاد
  ي مالي؛ها توسط کمک، توليد

ي احتمالي که کشاورزي ها  امکان بررسي مزايا و هزينه‐
  ؛محيط زيست، اجتماع و اقتصاد داردپايدار براي 

 معرفي تأثيرات مثبت يا منفي کشاورزي پايدار بر محيط ‐ 
  ؛)۲(زيست 

ي اجتماعي، بوم شناختي، اقتصادي ها  بررسي زير سيستم‐
 و نيز ميزان تغييرات در وضعيت آنهاو وضعيت موجود 

    .)۶( آنهاموجود هريک از اجزا و تعامالت بين 
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 به دي باکشاورزي ي ارزيابي پايداربا توجه به اهميت
گيري   اندازهي برايابزارچه « سؤال راي بيدنبال پاسخ

 حداد تهراني و محرم نژاد. بود » مناسب است؟پايداري
در بحث  «:ندا ان کردهي ب چنينرا پاسخ اين سؤال )۲۰۰۲(

کشاورزي پايدار زير مجموعه توسعه پايدار ( توسعه پايدار
 ،بسيار مهم است» ي توسعه پايداراه شاخص« موضوع .)است

و هم » پايدار توسعه«و » توسعه«زيرا امکان تشخيص بين 
را فراهم » ناپايداري«از » پايداري«چنين امکان تشخيص 

 . »سازد مي
 يکي از اجزاي ضروري براي ارزيابي کلي ها شاخص

 ،هم چنين. ميزان پيشرفت به سوي پايداري هستند
براي اندازه گيري و يا به صورت  ابزاري توانمند ها شاخص
چوب پويا را بر  چارتر توصيف موضوعات ويژه در يک ساده

ل ي از مساياريز هم چون بسيدر مورد شاخص ن. عهده دارند
ن ي از ايکي.  تعاريف متعددي ارايه شده استاي توسعه
 به نقل از گالن و پانل )۲۰۰۰(ريگبي و همکاران  ف رايتعار
 مقياسي کمي ، شاخص،فين تعريساس ابر ا. ان کرده انديب

ي عملکرد سياسي يا ها است که مي تواند بعضي جنبه
نقش کمي نمودن . ي مديريتي را ارزيابي نمايدها راهبرد

  است،شاخص توسط بسياري از صاحب نظران پذيرفته شده
اما توافق عمومي بر روي آن وجود ندارد و هنوز هم برخي از 

  .معتبرند) از فرسايش خاک چشمي ارزيابي(ي کيفيها شاخص
با توجه به اين مطلب که براي ارزيابي نياز به 

وجود » کاربردي«و » گيري قابل اندازه«، »پايا«ي ها شاخص
 که با هدف ارزيابي پايداري کشاورزي  در اين طرح نيز،دارد

 کشاورزي پايدار بر زمينه شاخص در ۱۲ از انجام گرفته، 
  . ه استشدستفاده  اDSR الگوياساس 
 توسط کميسيون توسعه پايدار سازمان DSR يالگو

دهي   به عنوان ابزاري براي سازمان۱۹۹۵ملل در سال 
اطالعات موجود درباره توسعه پايدار و به منظور تکميل و 

. ي توسعه پايدار تدوين شدها اصالح، تحليل و ارايه شاخص
 يها ي اجرا شده توسط کشورها  در ارزيابيچارچوباين 
ي ها  و اتحاديهنهااو ديگر سازم بانک جهاني و OECD١عضو 

                                                                               
1. Organization for Economic Cooperation and Development  

ي مورد  محيط زيست ـي کشاورزيها  شاخصزمينهفعال در 
   ).۳(استفاده قرار گرفته است 

 ،اند يي که بر اساس اين الگو طراحي شدهها شاخص
بيانگر رابطه بين سه ستون پايداري يعني اقتصاد، اجتماع و 

روابط بين کشاورز  حاسبه م بهو باشند ميمحيط زيست 
با توجه به اين که . دنپرداز مي زيست  محيطو )انسان(

بر سه بعد توسعه پايدار متمرکز است و در  DSR يالگو
بين سه بعد توسعه پايدار  ي در حال توسعه تعادلها کشور

 .ي رشد پايدار در آينده بسيار مهم استها براي تأمين الگو
الگو مورد مطالعه اين  ر اساس بها  در اين تحقيق شاخص،لذا

به  مرکب از سه بخش است که  DSR يالگو. قرار گرفت
 را بيان ها کار ي که همبستگي بين داليل، آثار وسؤاالت
 :دهد مي پاسخ ،كند مي

کشاورزي در   ٣ به چه دليل:D٢نيروهاي پيش برنده. ۱
 تغيير ايجاد ي و اجتماعيشرايط زيست محيطي، اقتصاد

زان استفاده از مواد شيميايي در يد تغيير در ممانن( كند مي
  ؟)مزرعه
بر محيط  ٥ياتکشاورزي چه تأثير: S٤ ت موجوديوضع. ۲
ت موجود چگونه يداشته و وضع ، اقتصاد و اجتماعزيست
 ؟)ي طبيعيها مانند تأثير بر خاک، آب، هوا و بوم(است
 پاسخ به ه عنوانب ٧ييها کارچه : ٦ R )واکنش (پاسخ. ۳

  ؟)۱۷( شود مي موجود انجام  وضعيتجاد شده دري اتغييرات
ي چارچوب DSR چارچوب ها،پرسشبا توجه به اين 

  :تواند به موارد زير کمک کند  و ميباشد يمپذير  انعطاف
ي پيچيده و همبستگي بين ها بهبود درک از بازخورد. ١

يي که ها  کشاورزي بر محيط زيست و پاسخآثارداليل و 
مداران و اجتماع به تغيير در  استتوسط کشاورزان، سي

  ؛شود مي زيست محيطي داده  ـشرايط کشاورزي
  .آنها و ميزان همبستگي و بازخورد ها تعريف شاخص. ٢
ق ين تحقي در اDSR ي الگويها ل انتخاب شاخصيدال

  :عبارت بودند از
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ن سه بخش يدار تعادل بي پاي به کشاورزيابي در دست‐
 است و ي ضرورياع و اجتمي، اقتصاديطيمح ستيز

 ،لذا. اند ن الگو در سه بخش مذکور پراکندهي ايها شاخص
حال توسعه  در مناطق در يداري پايابي ارزين الگو برايا

  ؛ )١٧(مناسب است 
دار ي پاي توسعه يشرفت به سوي پ،حال حاضر  در‐
 ي الگويها  شاخصي در طراحيهدف اصل.  استيضرور
DSRاست؛يداري پايشرفت به سوي پ   
 مورد بحث از لحاظ تعداد ي الگويها  شاخص‐
 يو برا) ٠‐٧(ن ي هر بخش بيها تعداد شاخص(ند محدود
  نده مناسبند؛ يط آيق با شرايتطب
ط و ي با توجه به شراها  محقق در انتخاب شاخص‐

ن موضوع يا.  عمل دارديارتباط با موضوعات مورد نظر آزاد
 ي براييها  که هنوز شاخصييها  تا محدودهشود ميباعث 
   شوند؛ييشناسااست، افت نشده ي آنها
 يژگي و،ن الگوي شده در اي طراحيها  شاخص‐

 مورد استفاده يها  شاخصيعني. مطلوب را دارنديها شاخص
 در ي هستند که به سادگييها در الگو وابسته به داده

 باشد، قابل ي منطقآنها به يابينه دستيا هزي و انددسترس 
 فواصل  داشته باشند و دريت مناسبيفياستفاده باشند، ک

  ).  ٦ (ن و منظم به روز باشنديمع
 يها ا با استفاده از شاخصيتاکنون در مناطق مختلف دن

 از يکي . است انجام شدهي متعدديها يابي ارزDSR يالگو
 در .انجام داد انگلستان در )۱۹۹۹(ن براو را ها يابين ارزيا

 براي کشاورزان به اه پرداختي يها شاخص از يابيارز نيا

 به شده تبديل مساحت محيطي، زيست ي ـکشاورز اهداف

 کود مصرف صنعتي، محصوالت کشت ارگانيک، کشاورزي

 يها دارايي درصد کشاورزان، يها بدهي و ها دارايي آلي،

 از اطالع کشاورزي، درآمد تنوع شده، داده اجاره کشاورزي

 از حمايت انميز برآورد کشاورزي، بخش در اي حرفه ضوابط

  نحوه،ها کش آفت با شده پاشي سم مناطق کننده، توليد

 فعال ترکيبات مقدار آبياري، براي آب از استفاده
...  و يا گلخانه يگازها درصد شده، استفاده يها کش آفت

  چونييها  شاخص،قين تحقيج اي نتا بر اساس.دش استفاده
 فعال ترکيبات  مقدار،ها کش آفت با شده پاشي سم مناطق

بر ...  ويا گلخانه يگازها درصد شده، استفاده يها کش آفت
   .  داشتندير منفي تأثي کشاورزيداريپا

ج و ي راي کشاورز دريداري ناپا وجودآن چه مسلم است
 .است يکشاورز يداري به پايابيدست دراز روز افزون ين

 تواند ي است که مي از مواردي کشاورزيط فعلي شرايابيارز
 ارزيابي زي ن اين تحقيقهدف کلي. ديسر نماي را ممهمن يا

 گندم کاران آبي شهرستانمزارع ميزان پايداري کشاورزي 
 دستيابي به اهداف.  بودDSR بر اساس الگوي سرپل ذهاب

 :سازد مياختصاصي زير حصول به هدف کلي فوق را مطمئن 
 پايداري مناسب براي ارزيابيي ها تعيين شاخص. ۱

  اران آبي شهرستان سرپل ذهاب؛کشاورزي گندم ک
ارزيابي پايداري کشاورزي گندم کاران آبي شهرستان . ۲

  ي تعيين شده؛ها سرپل ذهاب با استفاده از شاخص
 با پايداري ها بررسي ارتباط هر يک از شاخص. ۳

  کشاورزي گندم کاران آبي شهرستان سرپل ذهاب؛
ي شهرستان سرپل ذهاب ها اولويت بندي روستا. ۴
  پايداري کشاورزي گندم کاران آبي؛سطح س براسا
 يداري مؤثر بر پاي اقتصاد‐ي فرديها رين متغييتع. ۵
  . شهرستان سرپل ذهابي گندم کاران آبيکشاورز
  

  ها مواد و روش

، از ي کميها ت، از نوع پژوهشيق از نظر ماهين تحقيا
 و از نظر هدف يشيرآزماي از نوع غها ريزان کنترل متغينظر م
 يجامعه آمار. شود مي محسوب يقات کاربردي تحقاز نوع

  شهرستان سرپل ذهابيکاران آب ق گندمين تحقيا
)٣٧١٢N=) (بودند، که با توجه به استفاده از ) ١ جدول

  بر اساسها  روستايبند  و طبقهيل تاکسونوميروش تحل
گيري  روش نمونهاز با ي نمونه مورد نيداري پايسطح نسب

 ١٠ه اين ترتيب که از هر دهستان ب. خوشه اي انتخاب شد
سپس با .  به شيوه تصادفي انتخاب شدندها درصد از روستا

توجه به حجم نمونه که از جدول کرجسي و مورگان 
)٣٥١) (١٩٧٠n= (کاران آبي هر يک  به دست آمد کل گندم

، مورد مطالعه قرار )ها خوشه(ي انتخاب شده ها از روستا
  ). ٢جدول (گرفتند 
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هاي آبي دهستانهاي  مار کشاورزان آبي کار و زمين آ‐١ جدول
  شهرستان سرپل ذهاب

  )١٣٨٦ شهرستان سرپل ذهاب ،يجهادکشاورز(
تعداد   نام دهستان

  روستا
تعداد کشاورز 

  )نفر(
ميزان زمين 

  )هکتار(
  ٥٠٠٠  ١٠٧٦  ٤١  ذهاب

  ٢٥٠٠  ١٠١٥  ٢٣  1قلعه شاهين
  ١١٠٠  ٦٥٨  ٢٥  بشيوه و پاطاق

  ٢٥٠٠  ٩٦٣  ٣٢  حومه
  ١١١٠٠  ٣٧١٢  ١٢١  موعمج

  
   نمونه مورد مطالعه در پژوهش‐٢جدول 

  )١٣٨٦جهاد کشاورزي شهرستان سرپل ذهاب، (
  تعداد گندم کاران آبي  نام روستا  نام دهستان

  ٢٠  تپه ماران
  ٢١  قلمه ذهاب
  ١٨  بازگير

  
  ذهاب
  

  ٢٣  کوييک مجيد
  قلعه شاهين  ٣٨  مشکنار
  ٥٦  دوازده امام
  ٢٣  زرين جوب
  ٢٩  قره بالغ اعظم

  
  حومه

  ٤٠  کالشي
  ٢٥  چالگه

  ٣٩  جاللوند سفلي
  

  بشيوه و پاطاق
  ٢٠  بلوان

  ٣٥١  ‐  مجموع
   

 يهايژگيو:  در دو بخشيا ق پرسشنامهي تحقيابزار اصل
ن ي و سؤاالت مب) سؤال۸ (کاران  گندميا  و حرفهيفرد

 بسته و ‐ سؤال بسته، باز۵۷  که DSR ي الگويها شاخص
 3يي و محتوا2ي ظاهرييروا.  شديطراح) ۱ كلش(باز 

 شامل 4 با استفاده از نظرات پانل متخصصانها پرسشنامه

دار و زراعت به ي پاي، کشاورزيج کشاورزينظران ترو صاحب
 يق از روش آلفاي ابزار تحقيياين پايي جهت تع.دست آمد

 ي برا کرونباخ پرسشنامهيب آلفايضر. کرونباخ استفاده شد
ف ي با طي از سؤاالتآنها که جهت سنجش ييها شاخص

 به دست آمد که نشانگر ۷۳/۰ کرت استفاده شده بود،يل
 ۳۵۱ار يد شده در اختييپرسشنامه تأ. ق بودي ابزار تحقييايپا

                                                                               
  روستاي آن٥هاي   روستا است که زمين٢٨دهستان قلعه شاهين داراي . ١ 

  .باشد و در محدوده اين تحقيق نيست ديم مي

2. Face validity  
3. Content validity  
4. Panel of Expert  

، ها پس از تکميل پرسشنامه. کاران قرار داده شد نفر از گندم
 بر روي آنهاعمليات کد گزاري، استخراج اطالعات و انتقال 

پردازي، محاسبات آماري  پس از داده. انه انجام شدراي
 SPSSافزار با استفاده از نرم) توصيفي و استنباطي(

(Version 11.5)به منظور تحليل توصيفي، .  انجام شد
 ي عدديجداول توزيع فراواني ترسيم شد و روش تاکسونوم

 يداري پاي بر اساس سطح نسبها  روستايبند جهت طبقه
ه يته: ن روش شامل مراحليا (ار گرفتقر استفاده مورد
ي اين ماتريس مناطق مورد ها سطردر (س اطالعات يماتر

ي مورد مطالعه قرار ها ي آن شاخصها مطالعه و در ستون
م بر ي با روش تقسها اس شاخصي، رفع اختالف مق)دارند
ن همان شاخص در يانگيم هر شاخص بر ميتقس (نيانگيم

فاصله ي مرکب هر منطقه ، محاسبه ي ) مختلفيها روستا
ن ين مقدار هر شاخص در بيشتريب (از منطقه ي ايده آل

 ها ، محاسبه سطح پايداري بخشCioا ي) مناطق مختلف
)DL (ميکه حاصل تقس) Cio(  ميانگين بر استCio به 

 مرتب  و)co(شاخصاضافه دو برابر انحراف معيار همان 
ن يچن هم ). بر اساس سطح نسبي پايداريها کردن بخش
 بدون يها  از حاصل جمع شاخصيدارير پايمقدار متغ

ن روش يدر ا(اس و وزن داده شده با روش مک گراناهان يمق
ل ي تشکيس همبستگي مورد مطالعه ماتريها  شاخصيبرا

 هر سطر به عنوان وزن هر ين همبستگيانگيداده شد و م
 در بخش ).١٣( محاسبه شد) شاخص در نظر گرفته شد

 بودن سطح يز با توجه به رتبه اي نيتنباط اسيها ليتحل
ون گام به يل رگرسيرمن و تحلي اسپي از همبستگها ريمتغ

  . گام استفاده شد

  
  نتايج 

   گندم کاران ي اقتصاد‐ ي فرديها يژگيو
کاران شهرستان   گندمين سنيانگي م،ها افتهيبر اساس 

 به ين فراوانيشتري سال بود و ب۷/۵۳)  مرد بودنديکه همگ(
. اختصاص داشت)  درصد۱/۶۴( سال ۵۰ش از ي بيقه سنطب
 سواد خواندن و يا دارايسواد  ي درصد از گندم کاران ب۵/۶۷

الت ي در سطح تحصآنها درصد از ۸/۶نوشتن بودند، و تنها 
کاران  صد از گندم در۵/۵۹. پلم و باالتر از آن قرار داشتنديد

  . روستايي بودنديها عضو تعاوني
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   چهارچوب مفهومي پژوهش‐١ شكل

  
برداران براي انجام کارهاي مزرعه   درصد از بهره۸/۵۵

به . گندم خود مانند آبياري تمايل به استخدام کارگر داشتند
تحت مالکيت گندم کاران،  يآب متوسط اراضي ،طور کلي

 ۳/۴ن مقدار يود که از اب) ۳/۴= اريانحراف مع( هکتار ۸/۴
 هکتار آن تحت ۲/۰هکتار تحت کشت گندم و کمتر از 

 يها ني هکتار از زم۳/۰به طور متوسط  ( بودبقوالتکشت 
ز، ذرت ي هم چون جاليبهره برداران تحت کشت محصوالت

  . .)قرار داشت... بهاره و 
  بايداري پاي روستاها بر اساس سطح نسبيبند طبقه

  ي عددياکسونوم تاستفاده از روش
ل ي روستاها بر اساس روش تحل،قين تحقيدر ا
ن که در يبا توجه به ا.  شدنديبند  طبقهي عدديتاکسونوم

 يداري پاي بر اساس سطح نسبها  روستا،يروش تاکسونوم
 يها  روستاي اساسيازهايتوان ن ي م،شوند ي ميبند طبقه

 يکشاورز يداري به پايابيمورد مطالعه را جهت دست
 کشت گندم يداريدن به پاي نمود و جهت رسمشخص

به .  برآمديدرصدد بهبود مشکالت و رفع نقاط ضعف احتمال
ج ينتا. انجام شدن روش ي مرسوم ان منظور مراحليهم

 استاندارد شده و وزن داده شده در يها مربوط به داده
  .شود مي  مالحظه ٣جدول 
بر  روستاها يبند  رتبه تاکسونومي عددي،ن مرحلهيآخر

 جذر مجموع ٤جدول .  بوديداري پاياساس سطح نسب
  نشان  را   cio اي آل  دهيا  يفاصله مرکب هر روستا از روستا

 ،تر باشد ک روستا کوچکي ي براcioهر چه مقدار . دهد مي
تر است و هر چه مقدار  کيده آل نزدي ايآن روستا به روستا

شتر ي بياردي ناپاي نشانه ،تر باشد ک روستا بزرگي يآن برا
 نشان DLن جدول مقدار ي در ا،نيهم چن. آن روستا است

.  هر روستا استيداريانگر سطح پايداده شده است که ب
ه همواره  است کنشان داده شده هر روستا ي براDLمقدار 

 کيهر چه به صفر نزد DLمقدار . بين صفر و يک قرار دارد
تر  کيزدک نيشتر و هر چه به ي بيداريانگر پاي ب،تر باشد
جدول مذکور نشان . تر است  کميداريانگر پاي ب،باشد
.  استDLن مقدار ي کمترير داراي بازگي که روستادهد مي

ن فاصله ي مورد نظر کمتري روستاين مقدار براي اي،به عبارت
ر باالتر از ي بازگي روستايداري سطح پايعنيرا با صفر دارد 

 ي روستايداريپال باالتر بودن سطح يدل. ستها ر روستايسا
 ي براها  مقدار شاخصي نسبير با توجه به تساويبازگ

 از  بهينه باال بودن مقدار شاخص استفاده، مختلفهاي روستا
 تنوع نيز) چالگه(برتري روستاي دوم  .بود ياري آبيآب برا

ک و ي ارگانين درآمد، مساحت تحت کشاورزيمنابع تأم
 يداريتناسب با پا ميا برداران از ضوابط حرفه اطالع بهره
 هم به دليل  جاللوندروستاي. بود ها ر روستاينسبت به سا

درصد باالي استفاده از کودهاي آلي رتبه سوم را به خود 
 برابر ها  روستايداريزان پايا مي DLن يانگيم .اختصاص داد

  .بود ١٧/٠ار آن ي و انحراف مع٦٨/٠

  كشاورزيارزيابي پايداري

R  S D
 

   داراييها و بدهيهاي کشاورزان*
  
 کشاورزان که يهاييدرصد دارا *

  اجاره داده شده اند
  
  ن درآمد کشاورزي تنوع منابع تأم*
  
 در يا  اطالع از ضوابط حرفه*

  يبخش کشاورز
 

  
پرداختيها به کشاورزان براي  *

  محيطي زيستـ  ياهداف کشاورز
  
مساحت تبديل شده به  *

 کشاورزي ارگانيک
  
   کشت محصوالت صنعتي*
  
   مصرف کود آلي*
 

  
 برآورد ميزان حمايت از توليد *

  کننده
  
 مناطق سم پاشي شده با *

  کشها آفت
  
   استفاده از آب براي آبياري*
  
کشهاي  ترکيبات فعال آفت مقدار*

 استفاده شده
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  منطقه            

  قلمه ٠٢٢/٠ ٠٢٣/٠  ٠١٥/٠  ٠٥١/٠ ٠٠١/٠  ٠٥٥/٠  ٠١٩/٠  ٠٠٩/٠  ٠٠٩/٠  ٠٠٠  ٠٠٠ ٠٦٠/٠
  چالگه ٠١٠/٠  ٠٠٠  ٠١٦/٠  ٠٩٧/٠ ٠٠٣/٠  ٢٦٣/٠  ٠٢٢/٠  ٠١١/٠  ٠١٣/٠  ٠٠٠  ٠١٢/٠ ١٨٣/٠
  مشکنار ٠١٧/٠ ٠١٣/٠  ٠١٧/٠  ٠٥١/٠ ٠٠١/٠  ١٣٠/٠  ٠٠٧/٠  ٠١٠/٠  ٠٠٦/٠  ٠٠٠  ٠١٧/٠ ٠٢١/٠
  تپه ماران ٠١٩/٠  ٠٠٠  ٠١١/٠  ٠١٤/٠ ٠٠١/٠  ٠٨١/٠  ٠١١/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠٨/٠  ٠٠٠  ٠١٢/٠ ٠٩٤/٠
  ريبازگ ٠١٠/٠ ٠٢٧/٠  ٠١١/٠  ١١٩/٠ ٠٠١/٠  ١٥٨/٠  ٠٠٦/٠  ٠١٠/٠  ٠١١/٠ ١٣٨/٠  ٠٠٨/٠ ١٥١/٠
  قره بالغ ٠١٧/٠ ٠٤٣/٠  ٠١٢/٠  ٠٥١/٠  ٠٠٠  ١٥٤/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٠/٠  ٠١٤/٠  ٠٠٠  ٠٦٠/٠ ١٥٣/٠
  جاللوند ٠١٠/٠ ٠٤٤/٠  ٠١١/٠  ٠٥١/٠ ٠٠١/٠  ٢١٧/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٠/٠  ٠١١/٠  ٠٠٠  ٠٣٢/٠ ١٩٧/٠
  بلوان ٠١١/٠ ٠٢٥/٠  ٠١٠/٠  ١٦١/٠ ٠٠١/٠  ١٨٣/٠  ٠٠٧/٠  ٠١٠/٠  ٠١٤/٠  ٠٠٠  ٠٣٢/٠ ٠٧٠/٠
  کييکو ٠١٠/٠ ٠١١/٠  ٠١٠/٠  ٠٨٢/٠ ٠٠١/٠  ٠٩٢/٠  ٠٠٨/٠  ٠١٣/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠٠  ٠١٠/٠ ٠٢٨/٠
  ن جوبيزر ٠١١/٠ ٠٢١/٠  ٠١١/٠  ١٢٩/٠  ٠٠٠  ١٦٣/٠  ٠٠٩/٠  ٠١٠/٠  ٠١٢/٠  ٠٠٠  ٠٥٥/٠ ١١٨/٠
  يکالش ٠٠٨/٠ ٠٧٤/٠  ٠١٠/٠  ٠٧٤/٠ ٠٠١/٠  ١٥٩/٠  ٠٠٨/٠  ٠١٠/٠  ٠٠٨/٠  ٠٠٠  ٠١٨/٠ ١٤٤/٠
   امام١٢ ٠١٣/٠ ٠٤٠/٠  ٠١٥/٠  ٠٩٧/٠  ٠٠٠  ١٨٣/٠  ٠٠٦/٠  ٠٠٩/٠  ٠٠٥/٠  ٠٠٠  ٠٠٨/٠ ١١٥/٠
  آل دهيمقدار ا ٠٢٢/٠ ٠٧٤/٠  ٠١٧/٠  ١٦١/٠ ٠٠٣/٠  ٢٦٣/٠  ٠٢٢/٠  ٠١٣/٠  ٠١٤/٠ ١٣٨/٠  ٠٦٠/٠ ١٩٧/٠

  
  يداري پاي روستاها بر اساس سطح نسبيبند  رتبه‐٤جدول 

  رتبه cio DL  نام روستا
  ١  ٤٠٠/٠  ١٣٠/٠  ريبازگ

  ٢  ٤٨٦/٠  ١٥٨/٠  چالگه
  ٣  ٥٦٠/٠  ١٨٢/٠  جاللوند

  ٥/٤  ٦٠٠/٠  ١٩٥/٠  دوازده امام

  ٥/٤  ٦٠٠/٠  ١٩٥/٠   جوبنيزر

  ٦  ٦٢١/٠  ٢٠٢/٠  بلوان
  ٧  ٦٣٠/٠  ٢٠٥/٠  يکالش

  ٨  ٦٥٢/٠  ٢١٢/٠  قره بالغ

  ٩  ٨٧١/٠  ٢٨٣/٠  کييکو
  ١٠  ٨٨٦/٠  ٢٨٨/٠  مشکنار
  ١١  ٨٩٢/٠  ٢٩٠/٠  تپه ماران

  ١٢  ٩٦٣/٠  ٣١٣/٠  قلمه

  
 مورد ي روستا١٢ن ي از ب کهدهد مي نشان ٥ جدول
 )٩٦٣/٠‐٤٠٠/٠=٥٦٣/٠(ينسب يداريپا دامنه به باتوجه  مطالعه
اد، متوسط ي زيداري به سه سطح با پاها  روستايبند ميو تقس
 يداري پاي داراها ر روستاي روستا نسبت به سا٣ و کم،

ن يادآور شد که کمتريد ين مورد باياما در ا.  هستنديشتريب

 در . برابر صفر است، کامل باشديداريانگر پاي که بDLمقدار 
 مورد مطالعه يها ک از روستايچ ي هير بران مقداي که ايحال

 ن اساسيبر ا. بود ٤/٠ن مقدار آن ي بلکه کمتر؛صفر نشد
 يداري با پاييروستا) ريبازگ( اول يروستاگفت توان  يم

   ).است يج جدول مذکور نسبينتا (باشد يممتوسط 
  

   روستاهايداريزان پاي  م‐٥جدول 
  يدرصد تجمع  درصد  يفراوان  يداريزان پايم

  ٢٥  ٢٥  ٣  اد يز
  ٧/٦٦  ٧/٤١  ٥ متوسط 

  ١٠٠  ٣/٣٣  ٤  کم 
    ١٠٠  ١٢  مجموع

٧٧٥/٠‐٩٦٣/٠ =کم   ٥٨٨/٠‐٧٧٥/٠ =متوسط ۴۰۰/۰‐ ۵۸۸/۰ =اديز

  

 ي کشاورزيداري و پاDSR ي از الگوD بخش يها شاخص
 DSR ي از الگوD شاخص در بخش ۴ق از ين تحقيدر ا

ن حمايت  برآورد ميزا،ن بخشين شاخص اياول. استفاده شد
ران شامل بيمه، يدر ا تين حماياز توليد کننده بود که ا

 و فروش محصول با يي کشاورزها اي نهاده خريد يارانه
 نيزان استفاده از اي م،قين تحقيدر ا. قيمت تضميني است



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره اقتصاد و توسعه كشاورزي  تحقيقات مجله  ۱۱۸

 ،ن شاخصيدوم.  درصد بود۶۶کاران  ن گندميخدمات در ب
صد از  در۹۵ بود که در ها کش مناطق سم پاشي شده با آفت

 استفاده شده ييايمي شيها کش  از آفتيمساحت کل اراض
ي ها کش  مقدار ترکيبات فعال آفت،ن شاخصيسوم.بود

 يها کش  درصد از کشاورزان از آفت۴۱استفاده شده بود که 
ط استفاده کرده ي باال در محي و با قدرت ماندگاريعموم
 وه استفاده از آب براي آبياريي ش،ن شاخصيچهارم. بودند

 با يها وهي درصد از بهره برداران از ش۳/۰بود که تنها 
 ياريدر آب)  تحت فشاريها ستميس( کم آب تهدررف

  .   نده بوداستفاده کرد
 از الگو D بخش يها ارتباط شاخص، ۶ات جدول مندرج
ن جدول يبر اساس ا. دهد مي نشان ي کشاورزيداريرا با پا

 زانيمد با  درص۵ يدار يمعن ح در سطي کشاورزيداريپا
ن سطح با يد کننده ارتباط مثبت و در هميت از توليحما

 هم.  داردي ارتباط منفها کش بات فعال آفتيدرصد ترک
 با دو يکار  گندميداري که پادهد مين جدول نشان ين ايچن

 و درصد ها کش  شده با آفتيشاخص  مساحت سم پاش
ل يبه دل( ندارد ي ارتباط معنادارياري آبياستفاده از آب برا

ن موارد يا عدم استفاده از اين بودن درصد استفاده و ييپا
  . )برداران در منطقه مورد مطالعه توسط بهره

  
 با DSR ي از الگوD يها ک از شاخصي  ارتباط هر‐٦جدول 

  ي کشاورزيداريپا
  رمني اسپيب همبستگيضر  شاخص

  ١٠/٠∗  د کنندهيت از توليدرصد حما
  ‐١١/٠∗  ها کش بات فعال آفتيدرصد ترک

  ‐٠٤/٠  ها کش  شده با آفتيمساحت سم پاش
  ٠٠/٠  ياري آبيدرصد استفاده از  آب برا

  درصد ٥ در سطح يمعنادار: *             درصد١  در سطحيمعنادار: **
  

 ي کشاورزيداري و پاDSR ي از الگوS بخش يها شاخص
 DSR ي از الگوS شاخص در بخش ۴ق از ين تحقيدر ا

 و ها يين بخش داراي در ا،ن شاخصياول. استفاده شد
 خالص يها يي متوسط دارا.برداران بود  بهرهيها يبده
 درصد ،ن شاخصيدوم. ون تومان بوديلي م۳۲ ١برداران بهره

                                                                               
ارزش + ارزش زمين کشاورزی( ـ داراييها  برداران بدهيهای بهره= دارايي خالص. ١

  ) ارزش دام+ ارزش زير ساختهای کشاورزی هم چون چاه آب+ ادوات کشاورزی 

 ييها ني و مخصوصاً زمها ييدارا (داده شده اجاره يها ييدارا
ن ي زميا بين يکه کشاورز مالک با کمک کشاورزان کم زم

 ،تناسب به کاران گندم از درصد ۱۰ بود که )دينما يکشت م
 يکار نصفه صورت به را خود يزراع نيزم از يبخش اي تمام
 ،ن شاخصيسوم. داده بودند قرار گريد کشاورزان ارياخت در

ز از ين شاخص نين درآمد بود که ايدرصد تنوع منبع تأم
برداران   درصد از بهره۷۰ برخوردار نبود و يده آليت ايوضع

. كردند مين يخود را فقط از زراعت گندم تأمدرآمد 
برداران از ضوابط   درصد اطالع بهره،ن شاخصيچهارم
 يداري که به پاياطالعات( يداريپامرتبط با  يا حرفه
 درصد از ۲/۱۲تنها که  ،بود) کند ي کمک ميکشاورز
  همچونيداريمرتبط با پا يآموزش يها  دورهبرداران در بهره
ي مناسب ها ظ خاک مانند روشي مؤثر در حفها روش
ي مبارزه ها ، روش تحت فشارآبياري يها ستميسورزي،  خاک

   .  شرکت کرده بودند... تلفيقي و 
 S بخش يها  ارتباط شاخص۷مطالب مندرج در جدول 

ن يبر اساس ا. دهدي نشان مي کشاورزيداري با پا رااز الگو
  درصدکي يدار يمعن ح در سطي کشاورزيداري پا،جدول

 رارتباط مثبت و معنادا  S با چهار شاخص مذکور در بخش
  . دارد

  

 با DSR ي از الگوS يها ک از شاخصي ارتباط هر‐٧جدول 
  ي کشاورزيداريپا

  رمني اسپيب همبستگيضر  شاخص
  ١٦/٠∗∗  ها ي و بدهها ييدارا

  ٣٧/٠∗∗  ها ييدرصد اجاره دارا
  ٢٦/٠∗∗  ن درآمديدرصد تنوع منبع تأم

  ١٦/٠∗∗  يا از ضوابط حرفهدرصد اطالع 
   درصد٥ در سطح يمعنادار: *              درصد١  در سطحيمعنادار: **
  

  ي کشاورزيداري و پاDSR ي از الگوR بخش يها شاخص
ن شاخص ياول.  شاخص استفاده شد۴ از بخشن ي در ا

 ‐ به کشاورزان براي اهداف کشاورزيها  پرداختي،ن بخشيا
 يداري مرتبط با پاي دولتيها وام،يا به عبارتيمحيطي  زيست
 توسط کشاورزان شامل احداث باغ، احداث يافتيو در

ي آبياري ها ، ايجاد سيستم)پرواربندي(دامداري و دامپروري 
تحت فشار، برقي کردن چاه آب، کشت گياهان صنعتي و 



 ۱۱۹  ...كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب  ارزيابي پايداري كشاورزي گندم: بابليعلي بيگي و   

آوري  احداث صنايع جانبي کشاورزي مانند ايستگاه جمع
از محصوالت کشاورزي، شير، سردخانه براي نگهداري 

 درصد از ۹/۲۹بود که ... بندي محصوالت کشاورزي و  بسته
ن استقبال از يشتريب(کاران از آن استفاده کرده بودند  گندم

 درصد و ۸/۱۶زان يبه موام احداث دامداري و دامپروري 
دن چاه آب و کشت  برقي کريها ن استقبال از واميکمتر

 مساحت ،ن شاخصيدوم. ) درصد بود۱/۱گياهان صنعتي با 
 متوسط استفاده از .تبديل شده به کشاورزي ارگانيک بود

، زراعت يک هم چون زراعت توأم با باغباني ارگانيها روش
 ياستفاده از منابع تجديد نشدني، اجراعدم توأم با دامداري، 

 بيولوژيک براي کنترل آفات، چند کشتي و کشت يهاروش
ن يسوم.  درصد بود۴/۱۰ فقطگياهان تثبيت کننده نيتروژن 

 ۷۵/۱ کشت محصوالت صنعتي بود که حدود ،شاخص
 ياهان صنعتي تحت کشت گي آبي زراعيدرصد از کل اراض

 ،ن شاخصيچهارم. قرار داشت...) کلزا، پنبه، آفتابگردان و(
 ۳۰ بود که حدود ي و دامياهيمصرف کود آلي اعم از گ

 استفاده کرده يل آيها برداران از انواع کود درصد از بهره
  . بودند

 R بخش يها  ارتباط شاخص۸مطالب مندرج در جدول 
بر اساس مندرجات . دهد مي نشان ي کشاورزيداريبا پارا 
 کي يدار يمعن ح در سطي کشاورزيدارين جدول پايا

ارتباط مثبت و   R درصد با چهار شاخص مذکور در بخش
  . داردرمعنادا

  

 با DSR ي از الگوR ياه ک از شاخصي ارتباط هر‐٨ جدول
  ي کشاورزيداريپا

  شاخص
 يب همبستگيضر

  رمنياسپ
  ٦٦/٠∗∗  يطيمح ستيزـ  ياهداف کشاورز يهابرايدرصدپرداخت

  ٨٢/٠∗∗  کي ارگانيمساحت تحت کشاورز
  ٣٣/٠∗∗  ير کشت محصوالت صنعتيسطح ز

  ٥١/٠∗∗  ي آليها درصد استفاده از کود

   درصد٥ در سطح يمعنادار: *                 درصد١  در سطحيمعنادار: **
  

  DSR ي الگويها  شاخصيداريت پايوضع
 DSR ي شاخص بر اساس الگو١٢ق يتحقن يادر 

 را از ها ن شاخصي ايت کلي وضع٩جدول با  .انتخاب شد
ن يج ايبر اساس نتا. دهد مي نشان يداري پايها نظر محدوده

دار قرار گرفت ي که در محدوده پايجدول تنها شاخص
  .د کننده بوديت از توليزان حماياخص مش

  DSR ي الگويها  شاخصيداريت پاي وضع‐٩جدول 
  شاخص يداريپا زانيم

بات فعال ي، درصد ترکياري آبيدرصد استفاده از آب برا  زيناچ
، ها کش  شده با آفتيپاش ، مساحت سمها کش آفت
، درصد تنوع هايي، درصد اجاره داراهاي و بدههاييدارا

، يا  درآمد، درصد اطالع از ضوابط حرفهنيمنبع تأم
ر کشت يک، سطح زي ارگانيمساحت تحت کشاورز

، ي آليها ، درصد استفاده از کوديمحصوالت صنعت
  يطيمح ستي ز ـي اهداف کشاورزيبراهايدرصد پرداخت

  ‐  متوسط
  د کنندهيت از توليدرصد حما  اديز
  ٦/٦٦‐١٠٠= ادي      ز        ٣/٣٣‐٦/٦٦=               متوسط٠‐٣/٣٣= کم

  
  ي کشاورزيداريعوامل مرتبط و موثر بر پا

 با  کشت گندميداريپازان يم ي همبستگ۱۰در جدول 
 نشان داده شده کاران گندم ي اقتصاد ـي فرديها ريمتغ
 در سطح کشت گندم يدارين جدول پايبر اساس ا. است
ل به استخدام کارگر ي با سن کشاورزان و تما%۹۹نان ياطم
ن ي در هميدارين پايهم چن . دارديطه معنادار و منفراب

بردار، مساحت  الت بهرهيزان تحصي با ميدار يمعنسطح 
.  رابطه معنادار و مثبت داردبقوالتر کشت ين و سطح زيزم

 با %۹۵نان يسطح اطم در يداريزان پاي م،نيعالوه بر ا
 رابطه معنادار يي روستايها يبرداران در تعاون ت بهرهيعضو
  .ثبت داردم

  

  ي فرد‐ي اقتصاديرهاي با متغيداري پاي  همبستگ‐ ١٠جدول 
  رمني اسپيب همبستگيضر  ريمتغ

  ٤٠/٠∗∗  التيزان تحصيم
  ‐٢٦/٠∗∗  سن
  ‐٢٠/٠∗∗  ل به استخدام کارگريزان تمايم
  ١٣/٠∗  يت در تعاونيزان عضويم

  ١٤/٠∗∗  ن يمساحت زم
 ٤٩/٠∗∗  ر کشت بقوالتيسطح ز

   درصد٥ در سطح يمعنادار: *             درصد ١طح  در سيمعنادار: **
  

 ‐يون گام به گام عوامل فرديل رگرسي تحل۱۱جدول 
 گندم کاران را نشان ي کشاورزيداري مؤثر بر پاياقتصاد
ل ين تحليدر ا) R( چندگانه يب همبستگيضر. دهد مي

.  است۳۰/۰برابر ) ۲R(ن ييب تعي و ضر۵۵/۰ برابر يونيرگرس



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره اقتصاد و توسعه كشاورزي  تحقيقات مجله  ۱۲۰

، در کل يوني رگرسليتحلر موجود در ي متغ۶ ب،ين ترتيبد
ن ييکاران را تب  گندمي کشاورزيداريرات پايي درصد از تغ۳۰
الت، يزان تحصي ميها ري متغ۱۱بر اساس جدول . ندنک يم

ت يل به استخدام کارگر، عضوي، تمابقوالتر کشت يسطح ز
زان ين مييب در تبين و سن به ترتي، مساحت زميدر تعاون

  . دارنديشتري بتي اهميکار دم گنيداريپا
  

ن ييب تعي چندگانه و ضريب همبستگيضر ‐ ١١جدول 
   گندم کاراني کشاورزيدارين و پايش بي پيرهايمتغ

R R2  B Betat Sig  مسقل/ نيش بير پيمتغ
 ۰۱/۰ ۱۲/۵ ٠٤/٤١٢/٠ ١٤/٠ ٣٨/٠  التيزان تحصيم

 ٠٢/٠ ٢٣/٥ ١٤/٠ ٧٧/١ ٢٦/٠ ٥١/٠  نوزهاير کشت لگوميسطح ز
 ٠٢/٠ ‐٤٢/٥ ‐١٣/٠ ‐٤/٣ ٢٧/٠ ٥٢/٠  ل به استخدام کارگريتما
 ٠٢/٠ ١١/٦ ١١/٠  ٣/٢ ٢٨/٠ ٥٣/٠  يت در تعاونيعضو

 ٠١/٠ ١٧/٤ ١٤/٠  ١/١ ٢٩/٠ ٥٤/٠  ن يمساحت زم
 ٠٢/٠ ‐٩٠/٤ ‐١٥/٠ ‐٢/٤ ٣٠/٠ ٥٥/٠  سن

  
  بحث

آينده ي «با عنوان » برانت لند«از زمان انتشار گزارش 
 ۱۹۹۲ و کنفرانس ريو در سال ۱۹۸۷در سال » مشترک ما

دار انجام شده ي پاي در ارتباط با کشاورزي مختلفيها تيفعال
ن مدت مکاتب فکري گوناگوني در مورد يدر ا). ۵(است 

 و چگونگي تفسير مفهوم آن به وجود ي کشاورزيداريپا
ي بنيادي وجود ها ن اين مکاتب تفاوتي، که ب استآمده
 ،ن مکاتب استيد اييو تأ آنچه مورد توافق ،اما. دارد

، که )۱۶( وضعيت کنوني کشاورزي است يناپايدار
 تا  استست را بر آن داشتهي زطدوستداران محي

اين .  انجام دهندي کشاورزيداري را در جهت پاييها تيفعال
 يداري پازاني مي بررسز که با هدف کمک بهيق نيتحق

  .ت را در بر داشي قابل توجهجي، نتاانجام شد يکشاورز
سطح ون، يل رگرسيق، بر اساس تحلين تحقيدر ا

 زراعت يداريزان پاين عامل موثر بر ميتر  مهمالتيتحص
 ياتيتوان گفت مفهوم عمل ين اساس، ميبرا. گندم است

 هستند که افراد با يا دار و فنون آن به گونهي پايکشاورز
ند ي فرايشتر قادر به درک و طيالت باالتر، بيسطح تحص

لذا بر توسعه سطح سواد کشاورزان . باشند مي آنهارش يپذ
ز از ي نها يت در تعاونيعضو. گردد يد ميق تاکيمنطقه تحق

زان يسن با م.  زراعت گندم بوديداريزان پايعوامل موثر م
شتر يترها ب  جوانيبه عبارت.  رابطه معکوس داشتيداريپا
افته با ين يا. ترها دار هستند تا مسني پاي کشاورزيرايپذ
 تحت تمساح.  دارديخوانهم ) ۱۹۹۹( براون يها فتهاي

 غذايي يها نياز ل تأمينينوز به دلياهان لگوميکشت گ
ز به ين نيو مساحت زم زيست محيط کيفيت بهبود انسان،

 سکير قدرت شي، افزايل حفظ تنوع و تناوب زراعيدل
 با مرتبط يها وام از استفاده اد جهتيز نيزم با کشاورزان

 جه کاهش فقريشان و در نتيا يها ييدارا شيفزاا و يداريپا
 محسوب ي کشاورزيداريپا ن کنندهيياز عوامل تع) ۲۰(

 که با اختصاص بودجه و امکانات شود ميشنهاد ي پ،لذا. شدند
 بهبود و ها ت روستاي آگاهانه وضعيزين برنامه ريو هم چن

  .  کشاورزان باال روديت زندگيفيک
 ي کشاورزيداري پايبايق با هدف ارزين تحقيدر ا
.  استفاده شدDSR ي شاخص الگو۱۲کاران از  گندم

 نيبه کشاورزان کم زم ها يي داراياجاره :  چونييها شاخص
 نيب يکشاورز از حاصل درآمد ميتقس ليدل به ني زميا بيو 

 عدالت به يابيدست هدف با بودن همسو و برداران بهره
 مساعي ريکتش و همکاري ه يت روحيتقو ،)۲۲( ياجتماع
مهم  کشاورزي يداريپا به يابيدست در ،ن کشاورزانيدر ب
گر از جمله يد ج محققانين برداشت با نتايا.  شدنديتلق

شرکت در  . هماهنگ است)۱۹۹۷( مقدم رضايي و حياتي
  مبارزه يها  مانند کالسيداري مرتبط با پايها کالس
شار تحت ف ياري آبيها ستمي با آفات، استفاده از سيقيتلف
 يداريپا مباحث مورد  در کشاورزانيش آگاهيجهت افزا... و

و   ساختمانبهبود جهت ي آليها ؛ استفاده از کوديکشاورز
 ياجرا يها کود مصرف به ازين و کاهش  خاکيزيحاصلخ
 ل حفاظت ازي به دلکيارگان يکشاورز مؤثر در يها روش
 ه برين تکيد محصول با کمتريش تولي خاک، افزايزيحاصلخ
 يها ييدارا شيافزا جهت در ي؛ تنوع درآمدييايميمواد ش

 زراعت شگستر  وياقتصاد ييايپو، کاهش فقر، کشاورزان
 ليبه دل يصنعت محصوالت  کشت،ي و باغبانيتوأم با دامدار

 از حمايت و کشاورزان يبرا جديد تجاري يها فرصت جاديا
 رد ه کييها يپرداخت اي ها وام روستا؛ استفاده از اقتصاد
  ازنهي به اند و استفادهيداريپا اهداف به يابيدست يراستا
 به ي کشاورزيداري پا مهميها شاخص از ي کشاورزآب



 ۱۲۱  ...كاران آبي شهرستان سرپل ذهاب  ارزيابي پايداري كشاورزي گندم: بابليعلي بيگي و   

 مونيس  و)۲۰۰۶ (ي مقدم و کرمييرضا. حساب آمدند
 . اند  در مقاالت خويش بر اين امر صحه گذاشته)۲۰۰۳(

 به ييايمي شهاي  و کودها کش  استفاده از آفت،نيعالوه بر ا
 موجود هاي  آب، هوا و خاک، مقاوم شدن آفتيآلودگل يدل

د، کاهش ي جدهاي  و ظهور آفتييايمينسبت به سموم ش
 ي مانند مس، روها يز مغذي از ري قدرت جذب برخيجيتدر

جه کاهش ساالنه ي نتر و ديستيو آهن و کاهش تنوع ز
 ،لذا. داشتند داريپا ي کشاورزارتباط منفي با يد کشاورزيتول
نه و مناسب از ي کشاورزان به استفاده بهشود ميد شنهايپ

رويه از   از استفاده بي وشوندق ي تشواي منابع درون مزرعه
     .منابع بيروني مثل مواد شيميايي پرهيز کنند

در اين تحقيق، روستاي بازگير داراي پايدارترين زراعت 
شود کشاورزان روستاهاي داراي  لذا پيشنهاد مي. گندم بود

از مزارع روستاي بازگير بازديد به ) ۴جدول (ي ناچيز پايدار
عمل آورده و در مورد نحوه کشت و کار با آنها به بحث 

کارشناسان ترويج کشاورزي پايدار به خوبي . بپردازند
توانند اين روستا را به عنوان الگوي پايداري نسبي زراعت  مي

  .گندم به کشاورزان ديگر معرفي نمايند
ايداري زراعت گندم در منطقه مورد نظر در کل، ميزان پ

ها، اگرچه روستاي بازگير از همه  بر اساس يافته. پايين است
روستاها پايدارتر بود، ولي محاسبات انجام شده نشان داد که 

لذا ).  برابر صفر نبودDL(آل نيست  ميزان اين پايداري ايده
شود با  به دست اندرکاران کشاورزي منطقه توصيه مي

هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان، ابتدا  ري دورهبرگزا
کارشناسان ترويج را نسبت به کشاورزي پايدار و فنون آن 
آگاه و دانا سازند و سپس به ترويج فنون پايداري در منطقه 

اي نه  مورد نظر و مناطق ديگر بپردازند؛ وگرنه در آينده
چندان دور، نه آب سالم، نه خاک سالم، نه هواي سالم، نه 
محيط زيست سالم، نه غذاي سالم و نه انسان سالم خواهيم 

  .داشت
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