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 چکيده

اقتصادي، توليد مواد غذايي  يياکار جمله از متعددي هايدر کشور ما، کشاورزان با چالش امروزه،

 را هايينگراني هاچالش اين. هستند روروبه محيطي زيستبراي جمعيت در حال رشد و مالحظات 

 الزمبنابراين  ،است آورده وجود به زيست محيط بر کشاورزي هايفعاليت از برخي جانبي آثار ةدربار

واکاوي  هدف کلي پژوهش حاضر ،راستا همين در. شود پرداخته لهئمس اين به عميق نگاهي بااست 

 گيريبهره با که استاستان کرمانشاه  کارگندم کشاورزان بين در زراعي هايعلّي مدل پايداري نظام

ابزار . ندشد انتخابنفر از کشاورزان  033 ايمرحلهچند ايطبقه گيرينمونه روش و پيمايش فن از

. شدبهره گرفته AMOS و SPSS افزارهاینرم از نتایج تحلیل منظور به و بود نامهپرسش هادادهگردآوري 

 در پایداری دانش و شغلی رضایت میزان ترویجی، -آموزشی هایبرنامه از مندیبهره داد نشان هایافته

 گروه در سطح واحد در عملکرد متوسط و اجتماعی هایفعالیت در مشارکت و کارآبی کشاورزان گروه

 . دارندپایداری  ةگانسه ابعاد بر معناداری و مثبت مستقیم، راتیتأث کاردیم کشاورزان

 

 .مدل معادالت ساختاری، نظام زراعی ،کرمانشاه پایداری، :کليدي هايواژه
 

 مقدمه
 زیر سطح هکتار ميليون 1/9 و 8/2 با ترتيب به گندم، زراعت
 شمار به کشور زراعي محصوالت ترینمهم از دیم، و آبي کشت

که توجه به کشت این ( 9918وزارت جهاد کشاورزي، ) آیدمي
 تازگي به پایدار کشاورزي اصول بر تأکيدمحصول استراتژیک با 

 امنيت که چرا ؛استگرفته قرار علمي محافل توجه مورد
 دست هب کشاورزي پایداري از اقتصادي و محيطيزیست ي،یغذا
 ةدربار جهاني سطح در هایينگراني ،اخير هايسال در. آیدمي

 محيط بر کشاورزي هايفعاليت از برخي جانبي آثارعواقب و 
نگرش  است شده باعث هانگراني این. استابراز شده زیست

از منابع  برداري هبهر با رابطه در پایداري»جدیدي تحت عنوان 

پایداري  که البته نباید فراموش کرد شود؛مطرح  «طبيعي
بلکه مفهومي است که امروزه بيشتر  مفهوم جدیدي نيست

 ,Praneetvatakul& et al) استمورد توجه قرار گرفته

 شفردبهمنحصر و مدتو به دليل ماهيت طوالني (2001
 سرعتبه و است روزمره مسائل وراي مسائلي به توجه نيازمند

در رابطه با تفسير . (Lozano, 2008) استدر حال گسترش 
 کهمفهوم کشاورزي پایدار، مکاتب فکري مختلفي وجود دارد 

دارند و آن اینکه چيزي که امروزه وجود  يمشترک دید همگي
فکري موجود را به  مکاتب اي عده. کشاورزي پایدار نيست دارد
 بنديطبقه اجتماعي و محيطيزیست اقتصادي، ۀدستسه 
برخي دیگر با توجه به بعد  ؛(Karami, 1995) اند کرده
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 & ,Young) کنند ميکشاورزي پایدار را تعریف  اقتصادي

Burton, 1999)نوعي  معتقدند کشاورزي پایدارگروهي دیگر  ؛
زیست ۀهر دو جنب بر ايطور گسترده سيستم است که به

و   (Lyson & et al, 1998) دارد تمرکز اجتماعي و محيطي
 که گيرندمي نظر در سيستمي را پایدار کشاورزي دیگر برخي

 نظر از و دوام قابل اقتصادي نظر از مناسب، فني لحاظ به
 .(Ogaji, 2005) باشد پذیرفتني اجتماعي

 مختلفي هايجنبه پایدار کشاورزيگفت  توانمي ،بنابراین
 ;Karami,1995) کشاورزان براي اقتصادي سوددهي جمله از

Ingels & et al, 1997; Herzog & Gotsch, 1998; 
Lyson, 1998; Comer & et al, 1999; Pannell & 
Glenn, 2000; Andreoli & Tellarini, 2001; Koeijer 
& et al,2002; Rasul & Thapa, 2003; Gafsi & et al, 

2006 and Passel & et al, 2006 )، نگهداري و حفظ 
جوامع محلي را در بر  ۀتوسع تسهيل و زیست محيط کيفيت

 خصوص در عمومي هاينگراني باوجوداین رو  از ؛گيردمي
 متخصصان و محققان ميان زیادي هايتفاوت پایدار، کشاورزي

برخي بر  .کشاورزي پایدار وجود دارد ۀزمين در کشاورزي علوم
 در پایداري اصلي ابزار عنوان به خارجي هايمصرف کم نهاده

 ,Saltiel & et al,1994; Hayati) دارند کيدأت کشاورزي

1995; Rezaie Moghaddam, 1997; Ingels & et al, 
1997; Norman & et al, 1998; Comer& et al, 1999, 

Boshard, 2000   .)توليد افزایش روي شدتبه دیگران 
در  باید خارجي هاينهاده از استفاده معتقدند و دارند تمرکز

 و خاک کيفيت حفظ گرفتننظرالبته با در ــ بعضي مواقع
اما نگراني اکثر محققان در . بيشتر شود ــ  محصول عملکرد

 اکولوژیک سالمت حفظ بر کيدأت پایداري اکولوژیکي ۀزمين
(Rasul & Thapa, 2003) ،تنوع (Saltiel & et al,1994; 

Ingels & et al, 1997; Pannell & Glenn, 2000; Gafsi 

& et al, 2006; Cawenbergh & et al, 2007  )حفظ و 
 ,Sands & Podmore, 2000; Bosshard) منابع کيفيت

2000; Gafsi & et al, 2006 ) به عنوان شرایط ضروري براي
 مختلف هايشناخت رهيافت ،حال هر به. ندکشاورزي پایدار

 و هاپتانسيل تا دهدمي ما به را امکاناین  پایداري
 .کنيم ارزیابي را هاآن با مرتبط هاي محدودیت

 دارد وجودسر راه ارزیابي پایداري  بر مشکالتي ،کليطور به
مدلي جامع از پایداري  ۀارائ و کامل ارزیابي از مانع که

 ۀگانسنجش ابعاد سه ۀدر زمين ،حالاین  با. شودمي کشاورزي
 در. استمطالعات مختلفي صورت گرفته پایداري در کشاورزي

شاخص الگوي استفاده  5 ۀپایداري اکولوژیکي بر پای ،ايمطالعه
از زمين، الگوي کشت، مدیریت حاصلخيزي خاک، مدیریت 

 & Rasul) استشده گيرياندازه هاکنترل آفات و بيماري

Thapa, 2003)همچنين کشت مخلوط، حاصلخيزي خاک،  ؛
 سنجش هايشاخص عنوان به هاکشاستفاده از کودها و  آفت

 که است حالي در این ،(Ibid) ندا هشد مطرح اکولوژیک بعد در
 خاک، ساختار شامل را اکولوژیک پایداري هايشاخص برخي
 دانندغذایي، مدیریت بقایا و تنوع محصول مي ۀچرخ

(Anderson, 2005) .ميزان درآمد به عنوان  اقتصادي، بعد در
پایداري اقتصادي با  همچنين ؛استمطرح  هایکي از شاخص

 و عملکرد ثبات زمين، عملکرد یا یيااستفاده از سه شاخص کار
 ,Rasul & Thapa) استگرفته قرار سنجش مورد سوددهي

 مفهوم به را آن ايعده ارزیابي آثار اجتماعي، ۀزمين در. (2003
 آموزشبهداشت، ) خدمات زیربنایي، هايسازه کارکرد و وجود

 دانندمي جامعه افراد براي دولتي قوانين و( فرهنگ و
(Karami, 1993).  از دیدگاهي دیگر، پایداري اجتماعي شامل

 Guy) گذارندمي ثيرأمباحثي است که بر کيفيت زندگي افراد ت

& Rogers, 1999). برايمرکب  هايبرخي نيز از رهيافت 
 ,Bebbington & et al) اندگفته سخن پایداري ارزیابي

2006; Dietz & Neumayer, 2006) اینکه دليل به اما 
 و اجتماعي اقتصادي، ابعاد بر همزمان طور به پایداري

 واکاوي و پایداري ارزیابي یندافر ،دارد کيدأت اکولوژیک
که  کندمي روما را با این چالش روبه آن به مربوط هاي مدل

 ,Munda)ایجاد کنيم  تعاملابعاد مختلف پایداري  بين چگونه

یک مدل کامل  ۀارائ و جامع سنجش یک در کهچرا ؛(2004
 & Becker, 1997; Calker)باید تمام ابعاد را در نظر گرفت 

et al, 2006; Dantsis & et al, 2010 .)حال هر به، 
 از زراعي نظام پيداست، هانگاشتهپيشينۀکه از مرور  گونه همان
 اصلي هدفهمين راستا  در. است شده بررسي مختلف ابعاد

واکاوي علّي مدل پایداري نظام زراعي  حاضر پژوهش
 علّي اثرات آن در که استدر استان کرمانشاه  ارانک گندم

 (.9نگارة) شود مي بررسيپایداري  ۀگانسه ابعاد بر متغيرها
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1. Multi-stage Stratified Random Sampling                                        2. Scheaffer et al 
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3. Pilot study 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش چارچوب.  1 شکل

 
 پژوهش روش

با توجه به هدف پژوهش، با  و استپژوهش از نوع توصيفي  این
. اند هآوري شد هاي تحقيق جمع گيري از فن پيمایش، داده بهره
 کارگندم کشاورزان تمامآماري در این پژوهش شامل  ۀجامع

 گيري نمونه روش و( N=90988) شود مياستان کرمانشاه 
 صورت 9اي مرحلهچند ايطبقه تصادفي گيرينمونه اساسبر

 براي گيري،با توجه به روش نمونه منظور همين به است؛ گرفته
 2همکاران و شفر فرمول از نظر،مورد ۀنمون تعداد تربرآورد دقيق

 . استفاده شد( 9111)
 90988 مطالعه مورد جمعيت کل تعداد که آنجا از
 نفر 98898 ،کارنفر آبي 1988 و از این تعداد بود بردار بهره
 داشتند دیم و آبي کشت مأتو صورت هب نفر 97288 و کاردیم

همچنين با توجه به واریانس متغير وابسته در دو طبقه که  و
 زیر فرمول در اعداد این بودآمده به دست 9راهنما ۀاز مطالع

 :آمد دست به نمونه دقيق تعداد و گرفت قرار
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نفر  915دیم  ۀبراي طبق طبقه هر جمعيت نسبت به توجه با که
 بود دیم گروه سومو براي گروه آبي که جمعيت آن حدود یک

به منظور تعميم بهتر نتایج، متناسب با نسبت . نفر تعيين شد 02
تعدادي  آمدهدست هب هاينسبت به عيت،مطبقات در کل ج

 نامه پرسش 991آبي  ۀو در طبق 909دیم  ۀافزوده و در طبق
 آوريجمع. نفر تعيين شد n=988نمونه حجم نهایت در و تکميل

 اجتماعي هايويژگي

 منزلت اجتماعي، هايفعاليت در مشارکت

 اجتماعي

 فردي هايويژگي

 تحصيالت، سطح سن،

کشاورزي، رضایت  ۀسابق

 شغلي، بعد خانوار

 توليد واحد هايويژگي
 خارج اشتغال سطح، واحد در عملکرد

 مالکيت، ميزان درآمد، ميزان مزرعه، از

 مرکز تا فاصله زمين، مالکيت نوع

 خدمات

 ترويجي خدمات از منديبهره

هاي رادیو و  برنامه، هاي آموزشي فيلم

پوسترهاي ، نشریات ترویجي، تلویزیون

هاي  کارگاه، کالس آموزشي، ترویجي

، بازدید علمي، مزارع نمایشي، آموزشي

، تعامل با مروج، هاي ترویجي نمایشگاه

 مددکاران ترویجي، روز مزرعه

 دانش پايداري

 زراعي  فني دانش

 

 اکولوژيک
 

کنترل ، حاصلخيزي خاک 

استفاده از ، آفات و بيماري

 مدیریت حاصلخيزي، نهاده ها

 اقتصادي
 

ثبات ، عملکرد محصول

 سوددهي، عملکرد

 اجتماعي
 

 کيفيت زندگي 

 زراعي ديم و آبي نظام پايداري
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. استشده انجام نامهپرسش از استفاده با پژوهش این در اطالعات
 مربوط کارشناسان و استادانسوي  از نامهپرسش يیروا ،ابتدا

نفر از کشاورزان،  98راهنما با انتخاب  ۀو یک مطالع تأیيد شد
پایایي ابزار سنجش انجام  بررسي برايتحقيق،  ةخارج از محدود

 بين سنجش هايمقياس براي آمدهدستبه آلفاي ضریب. گرفت
11/8=  08/8تا= که متغيرهایي در نيز ادامه در. شد تعيين 

 988اصالحات الزم انجام و در نهایت  ،داشتندميزان آلفاي کمي 
پایداري نظام  نيز متغيرها سنجش نظر از. شدتکميل  نامهپرسش

 و اجتماعي اقتصادي،در ابعاد  زراعي به عنوان متغير وابسته
 با اقتصادي پایداري. استمورد سنجش قرار گرفته اکولوژیکي

زراعي، ثبات عملکرد،  ةدور سه طي محصول عملکرد از استفاده
 به. استسوددهي، درآمدزایي و نوسان درآمدي تعریف شده

 کشاورز زندگي کيفيت به اجتماعي پایداري سنجش منظور
 رفاهي، آموزشي، امکانات به دسترسي غذایي، شغلي،امنيت )

که در اثر کشاورزي  غيره و اجتماعي منزلت و موقعيت بهداشتي،
 اکولوژیک پایداري. استهشد توجه( استبراي وي به وجود آمده

 مدیریت خاک، حاصلخيزيمدیریت ) اصلي يهاشاخص ۀپای بر
 مزرعه، از خارج هاينهاده از استفاده ها،بيماري و آفات کنترل

 تعریف( خاک حاصلخيزي و مزرعه مدیریت به مربوط عمليات
 ۀوسيل هپس از کدگذاري ب شدهآوريجمع هايداده. استشده
با استفاده از  AMOS و SPSS version:15  آماري افزارنرم

این  .شد تحليلوتجزیه  ساختاري معادالت سازيروش مدل

 مدل و ساختاري مدل: استمدل از دو بخش تشکيل شده
مدل علّي خاصي را بين  ساختاري مدل. سنجش و گيرياندازه

روابطي را بين  گيرياندازه مدل و کندمتغيرها فرض مي
 کندمتغيرهاي مکنون و متغيرهاي نشانگر تعریف مي

(Stoelting, 2009 )مستقيمغير و مستقيم ثيراتأت که 
 قرار بررسي مورد را وابسته متغيرهاي در مستقل متغيرهاي

 سنجيده یکدیگر بر متغيرها از ايمجموعه آثار آن در و دهد مي
ضرایب استاندارد  چندگانه رگرسيون انجام طریق از که شودمي

 98/8 از کمتر مقدار با ضرایب این. آیددست مي مسير به
 مقادیر و متوسط اثرات 98/8 مقادیر ضعيف، راتيتأث ةدهند نشان

 هستندمبيّن اثرات قوي یک متغير بر متغير دیگر  باالتر و 58/8
(Keshavarz, 2005.) ساختاري مدل به دستيابي منظور به 

 رگرسيون انجام از پس شدتالش  کشاورزان زراعي نظام پایداري
از  یکبه گزینش متغيرهاي اثرگذار در هر گامبهگام ۀچندگان

                                                                                         
1. Stractural Equation Modeling (SEM) 

 شرح به شدهمتغيرهاي استخراج .شود پرداخته زراعي هاينظام
 : هستند زیر

کار کشاورزي به منظور  ۀسابق شغلي، رضایت سن، -
  ؛فردي هايویژگي ريتأثسنجش 

اجتماعي به منظور سنجش  هايفعاليت در مشارکت -
  ؛اجتماعي هايویژگي ريتأث

به منظور ( هکتار)متوسط عملکرد در واحد سطح  -
  ؛توليد واحد هايویژگي ريتأثسنجش 

 و ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از منديبهره -
  .پایداري دانش

 

 نتايج و بحث
نشان داد که ميانگين  توصيفي بخش در آمدهدستبه نتایج

بيش از (. =10/92S.D) بود سال 9/52 بردارانسني بهره
 در حد ابتدایي سواد نعمت از مطالعه مورد ۀنموننيمي از 

مالکيت  صورت هب( درصد 08) هاآن بيشتر. برخوردار بودند
درصد اراضي به  18بيش از . بودندفردي به زراعت مشغول 

درصد به کشت گندم آبي اختصاص دارد  8/91گندم دیم و 
 مکانيزهنيمه و مکانيزه صورت هب اراضي بيشترکه در این ميان 

و تنها درصد کمي از ( درصد 8/18) اند رفته کشت زیر به
 .دنشومي کشت سنتي صورت هب ها آن

 در اقتصادي و اجتماعي فردي، متغيرهاي اثر بررسي در
 ،ترویجي خدمات و هابرنامه از منديبهره ميزان بينيپيش
از بين متغيرهاي  ،شودمي مالحظه 9 جدول در که طورهمان
 با 89/8منفي و معنادار در سطح  ۀسن داراي رابط فردي
 ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از منديبهره متغير
کار کشاورزي نيز  ۀسابق(. - = P =  57/8r ,8889/8) است

 و هابرنامه از منديبهره با داريمعني و منفي همبستگي
 (- = P = 70/8 r ,8 /8889) دارد ترویجي -آموزشي خدمات

فرد  کاري ۀکه به دليل افزایش سن و به تبع آن افزایش تجرب
به کار  نه دانش و اطالعات جدید خود هايبا تکيه بر آموخته

 جدید اطالعات و دانش کسب پي در و دهد ميخود ادامه 
رضایتمندي شغلي  هاهمچنين مطابق یافته ؛رودنمي

 هابرنامه از منديبهره ميزان با داريمعني و مثبت همبستگي
(. = P = 77/8 r ,8889/8) دارد ترویجي -آموزشي خدمات و

 هايفعاليت در مشارکت اجتماعي، هايویژگي ميان در اما
 با 89/8 سطح در دارمعني و مثبت رابطه داراي اجتماعي

(. = P =  07/8 r ,8889/8) استترویجي  هايبرنامه از مندي هبهر
نتایج  با ،دهدکه همبستگي باالیي را نيز نشان مي ،یافته این
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 & Omani (2006) وSaltiel & et al  ( (1994 مطالعات

Chizari  پایين همبستگيمنزلت اجتماعي نيز . است مسوه 
و خدمات  هابرنامه از منديبهره ميزان با داريمعني اما

این یافته  .(= P = 21/8 r ,8889/8) داردترویجي  -آموزشي
 . استهمسو ( 9909)ایرواني و دربان آستانه  ۀبا نتایج مطالع

 ترويجي خدمات و هابرنامه از منديبهره با اجتماعي و فردي متغيرهاي برخي بين همبستگي. 1جدول

 متغير همبستگي ضريب داريمعني سطح

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 -345/0** 

 -48 /0** 

448/0** 

843/0** 

563/0* 

 سن
 کار کشاورزي ةسابق

 شغلي رضايتمندي
 اجتماعي هايفعاليت در مشارکت

 اجتماعي منزلت

 85/8 سطح در داريمعني      89/8در سطح  داريمعني   
 

 کشاورزان مندينيز همبستگي بين ميزان بهره 2جدول  در
 فني دانشبا  ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از
(8889/8, P = 11/8r = )پایداري و (8889/8 , P =89/8r = )

 و مثبت همبستگي 89/8 سطح در که استشده داده نشان
 که گرفت نتيجه توانمي یافته این از. دارد وجود داريمعني
 ترویجي -آموزشي هايبرنامه در کشاورزان شرکت ميزان هرچه
 ۀزمين در -شناختي حد در -سطح دانش افراد ،باشد بيشتر

 باالتر پایداري و فني لحاظ به گندم برداشت و داشت کاشت،
 ترویجي هايهمچنين حاکي از آن است که آموزش ؛است
دهند که با نتایج  ارتقا دانش افراد را به سمت پایداري توانند مي

 ,Saltiel & et al) اقتصادي -برخي مطالعات در ابعاد اجتماعي

1994; Comer & et al, 1999; Sydorovych & 

Woossink, 2008 )اکولوژیک و (Hayati & Karami, 

 .استهمسو ( 2000

 پايداري دانش و فني دانش با ترويجي خدمات و هابرنامه از منديبهره بين همبستگي. 1 جدول

 متغير همبستگي ضريب داريمعني سطح

000/0 

000/0 
666/0** 

6 8/0** 

 (متعارف) فني دانش
 پايداري دانش

    
 89/8 سطح در داريعنيم  

 

 ابعاد بينيپيش در پژوهش متغيرهاي همزمان اثر توانايي

 پايداري

از بين  ،استنشان داده شده 9که در جدول  گونه همان
 و هابرنامه از منديمتغيرهاي مستقل، دو متغير ميزان بهره

به ترتيب  کشاورزي در افراد پایداري دانش و ترویجي خدمات
این متغيرها در  ،R2با توجه به مقدار . اندوارد معادله شده

از تغييرات را در پایداري اقتصادي  درصد 58/8مجموع قادرند 
از  منديهمچنين سه متغير ميزان بهره کنند؛بيني  پيش

 -فني دانش و افراد پایداري دانش ترویجي، خدمات و هابرنامه
از تغييرات را در پایداري  درصد 17/8 قادرند مجموع در زراعي

در رابطه با  ،جدول مطابق اما. کنندبيني  اکولوژیک پيش
پایداري اجتماعي از بين متغيرهاي مستقل، دو متغير ميزان 

 افراد پایداري دانش و ترویجي خدمات و هابرنامه از منديبهره
از تغييرات را در  درصد 97/8 قادرند مجموع در کشاورزي در

 .کنندبيني  پایداري اجتماعي پيش
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 ميزان پايداري  بينيدر پيش مستقل متغيرهاي همزمان اثر توانايي منظور هب اي مرحله روش به چندگانه رگرسيون. 9 جدول

 ابعاد

 پايداري
 متغير

 همبستگي ضريب

 چندگانه
R2 

 تعيين ضريب

 شدهتعديل
B ß آماره t 

 سطح

 داري معني

 اقتصادي
 000/0 0 /6 36/0 0/ 0 33/0 33/0 64/0 هابرنامه از منديبهره

 000/0 5/4 55/0 003/0 36/0 36/0 66/0 پايداري دانش

 000/0 6 /06  53/0    ثابت ضريب

 اکولوژيک

 0/ 00 08/8 45/0 0/ 0 36/0 36/0 63/0 هابرنامه از منديبهره
 0/ 00 3/4 54/0 006/0 0/ 6 65/0 68/0 پايداري دانش

 000/0 5/4 0/ 5 004/0 65/0 64/0 80/0 فني دانش

 000/0 5 /5  5/0    ثابت ضريب

 اجتماعي

 000/0 5/6 45/0 0/ 0 55/0 55/0 36/0 هابرنامه از منديبهره

 005/0 5/5 50/0 003/0 54/0 54/0 35/0 پايداري دانش

 000/0 8/8  6/0     ثابت ضريب

 
 در زراعي نظام پايداري ساختاري معادالت مدل علّي واکاوي

  کارآبي کشاورزان بين

مدل معادالت ساختاري پایداري  ۀبه منظور ارائ ،بخش این در
ميان يروابط علّ کارنظام زراعي در بين کشاورزان آبي

اجتماعي، سن، رضایت  هايفعاليت در مشارکت متغيرهاي
 -آموزشي خدمات و هابرنامه از منديبهره ميزان شغلي،

 شده بررسيپایداري  ۀگانسه ابعاد و پایداري دانش ترویجي،
 (.2ةنگار) است

 

 
 پايداري ابعاد تفکيک به آبي گندم زراعي نظام پايداري مدل. 1 شکل

 

 نظام اجتماعي پایداري بر متغيرها يلّع اثرات تفکيک
 حاکي 2 ةنگارو  7در جدول  کارآبي کشاورزان گروه در زراعي

رضایت شغلي داراي  اثرگذار متغيرهاي بين در که است آن از

و متوسطي بر ميزان پایداري  دارمعني مثبت، مستقيم، ثيرأت
 دیگر، به عبارتي ؛(P < 0.01= ß ,0.33 ) استاجتماعي 

براي  داريمعني ةکنندبينيپيش متغير برونزاي رضایت شغلي

  پايداري

93/0- 

14/0 

01/0 

11/0
 

91/0
 

99/0
 

11/0 
90/0 

11/0 

90/0 

14/0 

11/0 

19/0
 

19/0 

14/0 

43/0
 

91/0-
 44/0- 

91/0
 

99/0
 

94/0
 

11/0 

14/0
 

e1 

e3 

e4 

e5 

11/0 

14/0 

19/0 

19/0 

 سن

  رضايت

  مشارکت
  پايداري

  پايداري

 پايداري دانش

 از منديبهره ميزان
 ترويجي هاي برنامه

e2 
Chisq = 0.605(df = 3, p = 0.895), RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, NFI= 1.000 
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 این از حاصل نتایج. استدرونزاي پایداري اجتماعي  متغير
درک افراد از  زیرا پایداري اجتماعي نيست انتظار از دور یافته

انتظاراتشان و توجه به کيفيت زندگي  شدنميزان برآورده
هرچه  ،با توجه به تعریف رضایت شغلي ،طرفي از. است

 کند احساس و باشد بهتر( کشاورزي) ششغل بهفرد  ارزیابي 
 و مادي مختلف هايجنبه از را وي توانسته کشاورزي

 شدنبرآورده ميزان از وي درک ،کند مينأت ماديغير
( رضایت شغلي)همچنين این متغير  ؛رودمي باالتر انتظاراتش

 خدمات و هابرنامه از منديبهره ميزان بر مستقيم ثيرأبا ت
 پایداري دانش و( P < 0.01) = ß ,0.17 ترویجي -آموزشي

0.30, P < 0.01) = ß) بر پایداري  مستقيمداراي اثر غير
 از منديبهره ميزاندیگر،  سوياز (. ß=(0.12 استاجتماعي 

و متوسطي بر  دارمعني مثبت، مستقيم، ثيرأتخود  هابرنامه
در بعد (. P < 0.01) = ß ,0.25 داردپایداري اجتماعي 

متغيرها حاکي از آن است  يعلّ اثرات تفکيک اقتصادي، پایداري
 از منديبهره ميزان و( P < 0.01) = ß ,0.32که رضایت شغلي 

داراي ( P < 0.01) = ß ,0.32 ترویجي -آموزشي هايبرنامه
پایداري  بر متوسطي و دارمعني مثبت، مستقيم، راتيتأث

 که است مطلب این نمبيّ یافته این. هستنداقتصادي 
 ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از بيشتر مندي بهره

 به و درآمد افزایش نتيجه در و کشاورزان محصولباعث بهبود 
 را کمتري درآمدي نوسان و شودمي بيشتر سوددهي آن تبع

رضایت  مورددر . کنندمي تجربه کشاورزان سایر به نسبت

کشاورز در جهت بهبود  با افزایش رضایت باید گفت نيز شغلي
 افزایش( هکتار) سطح واحد در عملکرد و کنند ميرفتار تالش 

 شود مي سوددهي و درآمد افزایش موجب امر همين و یابدمي
 و سن. بگذاردبر پایداري اقتصادي اثر مستقيم  تواندو مي

 ثيرأتهاي اجتماعي نيز  ميزان مشارکت افراد در فعاليت
و متوسطي بر پایداري اقتصادي  دارمعني منفي، مستقيم،غير

 آنجا که پایداري اقتصادي  از(. ß=(0.20- دارندنظام زراعي 
 ۀنوب به نيز دانش و استدانش پایدار کشاورزان  ثيرأتحت ت

 خدمات و هابرنامه از منديبهره ميزان ثيرأخود تحت ت
بين  ،9جدول مطابق نيهمچن و است ترویجي -آموزشي

 ميزان و اجتماعي هايميزان مشارکت کشاورزان در فعاليت
 ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از هاآن منديبهره

این  .(r=0.845, P=0.0001) رددا وجود قوي همبستگي
 بر متغيرها يتفکيک اثرات علّ. یافته نيز دور از انتظار نبود

که در بين متغيرهاي  دهدمي نشان نيز اکولوژیک پایداري
مستقيم، مثبت، معنادار و قوي بر  ثيرأتدانش پایداري  اثرگذار

 (P<0.01=ß ,0.49) داردپایداري اکولوژیک در نظام زراعي آبي 
مناسبي براي  ةکنندبينيپيش متغير این دهدکه نشان مي

 ها برنامهاز  منديبهره متغير اثرگذار دیگر .استاکولوژیک  پایداري
مستقيم، مثبت، معنادار  اثر که است ترویجي -آموزشي خدمات و

  .(P <0.01) = ß ,0.33 داردو متوسطي بر پایداري اکولوژیک 
 . استقبلي حاصل از پژوهش  هايیافته با مطابقیافته نيز  این

 کارآبي کشاورزان گروه اثرات متغيرهاي پژوهش بر ابعاد پايداري در ةتجزي.  4 جدول

 اکولوژيک اقتصادي اجتماعي 

 کل يلّع اثر مستقيمغير اثر مستقيم اثر
 اثر

 مستقيم

 اثر

 مستقيمغير

 يلّع اثر

 کل
 کل يلّع اثر غيرمستقيم اثر مستقيم اثر

 55/0 55/0 6/0  45/0 0/0  55/0 43/0 5/0  55/0 شغلي رضايت

- 58/0- 58/0- - 03/0- 50/0 3/0  05/0 0/ 5- 54/0 سن

 58/0 58/0-  30/0 50/0 50/0 45/0 8/0  54/0 مشارکت

 هايبرنامه
 ترويجي

53/0 08/0 55/0 55/0 04/0 56/0 55/0  6/0 3 /0 

 دانش
 پايداري

55/0  -55/0  5/0  - 5/0 45/0  -45/0 

 
 در زراعي نظام پايداري ساختاري معادالت مدل علّي واکاوي

  کارديم کشاورزان بين

مدل معادالت ساختاري پایداري نظام زراعي  ۀارائ منظور به
هايدیم نيز روابط علّي ميان متغيرهاي مشارکت در فعاليت

کار کشاورزي، متوسط عملکرد در واحد  ۀسابق اجتماعي،
 -آموزشي خدمات از مندي، ميزان بهره(هکتار)سطح 
شده بررسيپایداري  ۀگانسه ابعاد و پایداري دانش ترویجي،

 .(9 ةنگار) است

 ريمتغ

 ابعاد        
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 مدل پايداري نظام زراعي ديم به تفکيک ابعاد پايداري .9 شکل

 نظام اجتماعي پایداري بر متغيرها يلّع اثرات تفکيک
 9 ةنگارو  5در جدول  کاردیم کشاورزان گروه در زراعي

مشارکت در  حاکي از آن است که در بين متغيرهاي اثرگذار
و متوسطي  دارمعني مثبت، مستقيم، ثيرأتاجتماعي  هايفعاليت

به  ؛(P < 0.01)=ß ,0.35 داردبر ميزان پایداري اجتماعي 
 اجتماعي هايفعاليت در مشارکت برونزاي متغير دیگر،عبارتي 

مناسبي براي متغير درونزاي  ةکنندبينيپيش تواندمي
پس از آن، متغير متوسط عملکرد در  .پایداري اجتماعي باشد

و متوسطي  دارمثبت، معني ،مستقيم اثر بيشترینواحد سطح 
که  (P < 0.01)=ß ,0.27 داردميزان پایداري اجتماعي  بر را

از پایداري اجتماعي این یافته دور  شدهارائه تعریف به توجه با
 واحد در عملکرد ميزان افزایش با کهچرا ؛نيستاز انتظار 

 از حداقل کشاورز، انتظارات شدن مسلماً ميزان برآورده سطح
 بين در. است بقيهبه  نسبت ،مالي و افزایش رفاه خانوار ۀجنب

متغير ميزان عملکرد  نيز اقتصادي بعد در اثرگذار متغيرهاي
 قوي و معنادار مثبت، مستقيم، ثيرأت( هکتار)در واحد سطح 

به این  (P < 0.01)=ß ,0.40 ددار اقتصادي پایداري ميزان بر
معنا که با افزایش متوسط عملکرد در واحد سطح موجبات 

 بر تواندمي و شود ميافزایش درآمد و سوددهي فراهم 
 . باشدداشته مستقيم اثر اقتصادي پایداري

 کاراثرات متغيرهاي پژوهش بر ابعاد پايداري درگروه کشاورزان ديم ةتجزي.  1 جدول

 اکولوژيک اقتصادي اجتماعي 

 کل يلّع اثر مستقيمغير اثر مستقيم اثر
 اثر

 مستقيم
 اثر

 مستقيمغير
 کل يلّع اثر مستقيمغير اثر مستقيم اثر کل يلّع اثر

 متوسط
 عملکرد

56/0 04/0 55/0 40/0 06/0 46/0 58/0  5/0 4 /0 

- 5/0 - 5/0 - - 06/0- 06/0-  5/0 - 05/0 6/0  کار ةسابق
 55/0 55/0-  55/0 6/0  55/0 45/0 06/0 53/0 مشارکت

 هايبرنامه
 ترويجي

05/0 08/0   /0  3/0 05/0 54/0 46/0  0/0 36/0 

 6/0 -  6/0  6/0 -  6/0  4/0 -  4/0  پايداري دانش

11/0 

 در مشارکت
 هايفعاليت

 اجتماعي

 پايداري دانش

 اقتصادي پايداري

 اجتماعي پايداري

91/0- 

11/0 

11/0
 

11/0 

13/0 

40/0 

11/0 

11/0 

41/0 

91/0
 

19/0
 

41/0 

11/0 

11/0 

19/0 

14/0 

11/0 19/0-
 11/0- 

11/0
 

09/0 

11/0 

11/0 

10/0 

11/0 

e4 

e3 

e1 

 منديبهره ميزان
 هاي برنامه از

 ترويجي

 عملکرد متوسط
 سطح واحد در

 کار سابقه
 کشاورزي

 پايداري
 اکولوژيک

e2 

 ريمتغ 

e5 

 ابعاد        

Chisq= 3.638(df = 4, p = 0.457), RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, NFI= 0.999 
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 اکولوژیک پایداري بر اثرگذار متغيرهاي بين در همچنين
 ترویجي -آموزشي خدمات و هابرنامه از منديميزان بهره

داراي اثر مستقيم، مثبت، معنادار و متوسطي بر پایداري 
 با نيز یافته این که( P < 0.01)=ß ,0.48 استاکولوژیک 

 بررسي در. دارد مطابقت پژوهش از حاصل قبلي هايیافته
 در مشارکت متغير اکولوژیک، پایداري بر مستقيمغير اثرات

 و افراد پایدار دانش بر ثيرأت طریق از اجتماعي هايفعاليت
 خدمات و هابرنامه از آنان منديبهره ميزان همچنين
و  دارمعني منفي، مستقيم،غير ثيرأت ترویجي -آموزشي

 این. داردمتوسطي بر پایداري اکولوژیک نظام زراعي آبي 
 مشارکت ميزان افزایش با که است آن از حاکي یافته

 از هاآن منديبهره ميزان اجتماعي، هايفعاليت در کشاورزان
 تبع به و یابد ميترویجي افزایش -و خدمات آموزشي هابرنامه

 موضوع این نهایت در و رودمي باالتر پایداري دانش ميزان آن
 .دهدمي قرار ثيرأت تحت را اکولوژیک پایداري

 
 پيشنهادها و گيرينتيجه

 و پژوهش پرسش ترینبه منظور پاسخ به مهم ،پژوهش این در
 در زراعي هاينظام پایداري بر اثرگذار عوامل سيستميک تبيين
از تکنيک مدل  جامع مدل یک به دستيابيو  گانهسه ابعاد

 و مستقيم ثيراتأمعادالت ساختاري استفاده شد و ت
به تفکيک در نظام  بحث مورد متغيرهاي و عوامل مستقيمغير

 گروه در آمدهدستبه نتایج. شد بررسيزراعي آبي و دیم 
ميزان رضایت  اجتماعي بعد در که داد نشان کارآبي کشاورزان

و متوسطي بر  دارمعني مثبت، مستقيم، ثيرأشغلي داراي ت
 ثيرأرضایت شغلي با ت ،طرفي از. استميزان پایداري اجتماعي 

 خدمات و هابرنامه از منديبهره ميزان متغيرهاي بر مستقيم
بر پایداري  مستقيمغير اثر پایداري دانش و ترویجي -آموزشي

از % 08 حدودهاي پژوهش  طبق یافته برالبته  دارد؛اجتماعي 
به پایيني دارند  رو متوسط و متوسط شغلي رضایتکشاورزان، 
 ۀارائ با مورد این در بنابراین ؛دارد بسيار ملأکه جاي ت

 از)کشاورزي  ۀتمهيدات الزم در جهت بهبود نگرش به حرف
مالي که مورد توجه اکثر کشاورزان  هايانگيزه ایجاد جمله
 ؛بخشيد ارتقا آنان در را شغلي رضایت ميزان توانمي( است

در کشاورزان دادنمشارکت با شودهمچنين پيشنهاد مي

 آن مختلف فازهاي و اجرا طراحي، ریزي،برنامه مختلف مراحل
 بعد در. شودفراهم  آنان بيشتر مشارکت جلب هايزمينه

 از الزم تمهيدات گرفتننظردر با مشابه طور هب نيز اقتصادي
 کشاورزان، نيازمورد تسهيالت و اعتبارات موقعبه مينأت جمله

 و بيمه هايسياست کردنمندنظام و آنان شغلي امنيت مينأت
 را رضایت شغلي يارتقا موجبات توانمي قبيل این از مواردي
 .فراهم آورد در آنان

 در داد نشاننيز  کاردیم کشاورزان گروه در پژوهش نتایج
در بين متغيرهاي اثرگذار، مشارکت در  ،اجتماعي بعد

 ثيرأداراي ت سطح واحد در عملکرد و اجتماعي هاي فعاليت
. استو قوي بر ميزان پایداري  دارمعني مثبت، مستقيم،
 ةکنندبينيپيش تواندمي اجتماعي هايفعاليت در مشارکت
 به توجه بااین رو  ازبراي پایداري اجتماعي باشد  مناسب
 ۀتوصي شد،جلب مشارکت کشاورزان ارائه  ۀزمين در که مواردي

حضور فعال کشاورزان در بسترهاي  هايزمينه تا شود مياکيد 
 بيشترینمتوسط عملکرد در واحد سطح نيز . مناسب فراهم آید

بر ميزان پایداري اجتماعي  را دارمعني و مثبت مستقيم، اثر
از پایداري اجتماعي این  شدهارائه تعریف به توجه با که دارد

 در عملکرد ميزان افزایش با کهچرا نيست؛یافته دور از انتظار 
حداقل  ،کشاورز انتظارات شدنمسلماً ميزان برآورده سطح واحد

در حد  بقيهبه  نسبت ،خانوار رفاه افزایش و مالي ۀجنباز 
 شود ميتوصيه  کاردیم کشاورزان بهبنابراین . باالتري است

 در را توليد افزایش و کمي بعد حتماً شدهارائه هايآموزش
 هدف این به دستيابي راستاي در و دهند قرار اولویت
اگرچه نظام زراعي  ،نهایت در. سازند متمرکز را خود هاي برنامه

 اما ،دارد بهتري وضعيت محيطيزیست پایداري نظر از دیم
 براي اجتماعي پایداري لحاظ به مناسبي زندگي کيفيت

به دليل وضعيت خاصي  کهچرا ؛استنياورده فراهم کشاورزان
 قبيل از عواملي ثيرأت تحت اغلب و استکه بر کشت دیم حاکم 

 کمتر کنندمي احساس کشاورزان است، اقليمي خاص شرایط
 ؛وضعيت این نوع کشت دخيل باشند بهبوددر  توانندمي
 هايانگيزه و هامشوق ۀارائ با شود مي توصيهدليل  همين به

از حالت  را ها آن ،يتیمالي و حما هايانگيزه خصوصبه ،قوي
و تالش بيشتر  پذیريمسئوليت به را آنان و کنندانفعالي خارج 

 .کنندتشویق 
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