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چکیده
نظر به اهمیت و نقش کشاورزی در توسعه جوامع در کنار نگرانیهای محیط زیستی و چالشهای جهانی از جمله امنیت غذایی و رشد
جمعیت ،اقدامات گسترده برای پایداری کشاورزی ضروری است .تأکید بر کشاورزی پایدار که یکی از جنبههای توسعه پایدار بشمار میآید،
برای اینست که نیازهای غذایی انسانها و بهبود محیط طبیعی ،پایداری اقتصادی و اجتماعی را برآورده نماید .در فرآیند کشاورزی پایدار
شناخت وضع موجود پایداری کشاورزی ضروری است .تا با آگاهی از موقعیتی که وجود دارد عوامل مؤثر در پایداری و ناپایداری کشاورزی
را در نواحی روستایی شناسایی و در راستای تقویت مولفههای موثر در پایداری و نیز کاهش عواملی که در ناپایداری کشاورزی تاثیرگذار
هستند ،گام موثری برداشته شود .بر همین اساس این پژوهش به سنجش پایداری کشاورزی در روستاهای دهستان رونیز پرداخته است.
در پژوهش حاضر جامعه آماری ،کشاورزان روستاهای دهستان رونیز هستند که بر اساس آخرین آمار منتشر شده تعداد  832بهرهبردار
کشاورز در مناطق روستایی این دهستان فعالیت دارند .از این تعداد در مجموع  110بهرهبردار به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به
تخصصی بودن موضوع با روش نمونهگیری به صورت گلوله برفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند .نتایج پژوهش نشان داد که
وضعیت پایداری کشاورزی در محدوده مطالعاتی نامطلوب و پایینتر از حد متوسط قرار دارد .نهایتا نتایج روش رگرسیون نشان داد که
آشنایی با کشاورزی پایدار و شرکت در کالسهای ترویج به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر پایداری کشاورزی دارند.
واژههایکلیدی :توسعه کشاورزی ،کشاورزی پایدار ،توسعه روستایی ،دهستان رونیز.

 . 1نویسنده مسئول09125854245 ،akbarian@shirazu.ac.ir :
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بیان مسأله:
کشاورزی به عنوان یک منبع مولد درآمد فرصتهای زیادی برای اشتغال بوجود میآورد و سبب ارتقاء وضعیت اجتماعی و
اقتصادی جوامع می گردد .این فعالیت به عنوان یکی از مؤلفههای مهم در افزایش رشد اقتصادی نقش دارد( Silva et
 .)al,2011:227کشاورزی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها ( )Vadivelu and Kiran, 2013: 108در سطح محلی و ملی
ایفا میکند و در بیشتر کشورهای جهان ،حمایت از آن یک موضوع بسیار مهـم امنیتی به شمار میرود و توجه به توانمندیهای
بخش کشـاورزی و نقـش مهـم آن در رونق اقتصاد روستایی ضرورت داشته ،حمایت از آن نیز نقش اساسی در توسعة روستاها
خواهد داشت( .)Mokhtari Hesar et al,2010:86اما در کارآمدبودن این بخش برای کاهش فقر در مناطق روستایی ،برقراری
امنیت غذایی و وجود درآمد پایدار برای روستاییان ،نگرانیهایی به وجود آمده است .این نگرانیها به این دلیل است که محیط
کشاورزی و مناطق روستایی با مشکالت بیسابقه محیط زیستی در دو دهه گذشته مواجه شده است(Salehi & Pazukinejad,
.)2016:68
دارند( Quintero-Angel et

کشاورزی از جمله فعالیتهایی است که بواسطه آن انسانها بیشترین تأثیر را محیط زیست
 )al,2018:273لذا فعالیتی بشمار میآید که به طور تنگاتنگ با محیط سروکار دارد ،بر همین اساس برای داشتن کارایی باالتر و
تناسب بیشتر با محیط زیست ،نیازمند شناسایی علمی روز افزون توان محیطی است .متغیرها و پارامترهای گوناگونی در توسعه
کشاورزی دخالت دارند .از جمله این عوامل میتوان به آب ،خاک ،نهادهها ،خدمات نهادی و مدیریت صحیح منابع طبیعی اشاره
نمود .یکی از مشکالت کشورهای جهان سوم منابع محدود و ناآگاهی کشاورزان در استفاده صحیح از منابع است( Bani asadi
 .)& Zare Mehrjerdi,2010:110توسعه کشاورزی اثرات محیطی زیست مختلفی مانند انتشار گازهای گلخانهای ،از دست رفتن
تنوع زیستی ،آلودگی های ناشی از استفاده از کود و آفتکشها ،تخریب خاک و به مخاطره انداختن سالمتی انسانها را بهمراه
دارد( .)DeLonge et al,2016:266در همین رابطه نظر به اهمیت و نقش کشاورزی در توسعه جوامع در کنار نگرانیهای محیط
زیستی از یک طرف و چالشهای جهانی از جمله امنیت غذایی و رشد جمعیت از طرف دیگر ،اقدامات گسترده برای پایداری
کشاورزی ضروری است( .)Wang et al,2017:114تاکید بر کشاورزی پایدار برای اینست که نیازهای غذایی انسانها و بهبود
محیط طبیعی ،پایداری اقتصادی و اجتماعی را برآورده نماید(.)Zulfiqar & Thapa,2017:493
کشاورزی پایدار با هدف توسعه فعالیتهای کشاورزی نوینی که سطح محیط زیست را تخریب ننمایند ()Lichtfouse,2009
به عنوان یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار( )Boshaq et al,2013:662تمرکز بر تولیدی دارد که منابع را تجدیدپذیر
نماید( ،)Mohamed et al,2014:1تعهد به حفاظت از آب و خاک برای نسلهای آینده داشته و به عنوان یک مفهوم زمانی ـ
مکانی در دراز مدت تأکید یکسانی بر توسعه آموزشی ـ اجتماعی ،محیط زیستی و اقتصادی در سطوح محلی ،منطقهای و ملی
دارد( .)Zhen et al,2005:508برای پایداری در کشاورزی سه موضوع اهمیت زیادی دارد .اولین موضوع ،درآمد کافی به خصوص
در بین افراد کم درآمد است .دومین موضوع قابلیت دسترسی به غذا و مصرف آن است و موضوع سوم حفاظت و بهبود منابع
طبیعی است(.)Pourzand & Bakhshodeh,2012:2
در ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه ،کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که درصد قابل مالحظه
و باالیی از تولید و اشتغال را دربرمیگیرد .استفادة بیرویه از آفتکشها و کودهای شیمیایی در ایران ،سبب آسیب شدید به
منابع آب و خاک ،کاهش قدرت عملکرد زمین ،آلودگی محیطی ،صدمه دیدن چرخة زیستمحیطی طبیعت و مشکالت
بهداشتی برای انسان ،دام و طبیعت شده است( .)Boshagh et al,2012:114در این رابطه عدم توجه به رویکرد پایداری در
توسعه فعالیتهای کشاورزی قطعا میتواند توسعه این فعالیت را با چالش روبرو کرده و بدنبال آن مسائل و مشکالتی در ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و محیط زیستی بدنبال داشته باشد ،خصوصاً اینکه می تواند حیات جوامع روستایی را به
عنوان بستر این فعالیت با آسیبهای جبرانناپذیری روبرو سازد و بصورت زنجیرهوار تمامی نظام سکونتگاهی کشور (شهر،
منطقه و )...را تحت تأثیر مشکالت برآمده ،قرار دهد .در دهستان رونیز کشاورزی مهمترین و اصلیترین منبع درآمد روستائیان
است .بررسیهای میدانی و شناخت نگارنده از این محدوه بیانگر آنست که توسعه کشاورزی چندان در راستای پایداری
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کشاورزی نمی باشد و با مشکالت مختلفی روبرو است که در آینده میتواند توسعه این فعالیت را با چالشهای اساسی روبرو
سازد .باید توجه داشت کشاورزی پایدار پیش از آن که نمود عینی داشته باشد ،در چارچوب های ذهنی میگنجد و ارتباط
نزدیکی با رفتار عقالیی دارد .نتیجه چنین نگرشی این است که کشاورزی پایدار فعالیتی مبتنی بر عقالنیت پایدار است.
عقالنیت آن به ذهن علمی در تصمیمگیری و شخصیت کاری و انسان مسئولیت پذیر و قاعدهمند نیازمند و پایدار بودن آن
منوط به استمرار و تداوم این ویژگیها میباشد .حال عقالنیت پایدار نیز بدون مقدمه و در خالء حاصل نمی شود .مقدمه شکل-
گیری عقالنیت پایدار نیازمند بستری آموزشی است تا با ایجاد انعطاف ذهنی و فکری در بهرهبرداران زراعی زمینه را جهت
کسب دانش ،آگاهی و درک این مقوالت فراهم سازد .در همین رابطه باید توجه داشت این فرآیند خود مستلزم شناخت وضع
موجود پایداری کشاورزی است( .)Bouzarjomehri et al,2012:164تا با آگاهی از موقعیتی که قرار داریم بتوانیم عوامل مؤثر در
پایداری و ناپایداری کشاورزی را در مناطق روستایی شناسایی و در راستای تقویت مولفههای موثر در پایداری و نیز کاهش
عواملی که در ناپایداری کشاورزی تأثیرگذار هستند ،برنامهریزی و گام برداریم .بر همین اساس پژوهش حاضر تالش دارد تا با
ارزیابی پایداری کشاورزی و پاسخگویی به سؤاالت :الف) پایداری کشاورزی در محدوده مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد؟
ب) از لحاظ پایداری کشاورزی چه تفاوتی بین روستاهای دهستان وجود دارد؟ ج) عوامل مؤثر بر پایداری کشاورزی کدامند؟ به
منظور هر گونه برنامهریزی ،تصویری واضح از وضعیت پایداری کشاورزی در روستاهای دهستان رونیز ارائه نماید.
پیشینه و ادبیات تحقیق:
کشاورزی پایدار دارای توانایی ویژهای برای کاهش تغییرات اقلیمی و تقویت تابآوری در برابر اثرات منتج تغییرات آب و
هوایی میباشد( )Umesha et al,2018:67و شامل طیف وسیعی از استراتژی هایی است که برای جلوگیری از دست دادن
خاک ،حفظ بهرهوری خاک ،افزایش درآمد کشاورزان ،حفظ ظرفیت سیستم کشاورزی انجام میشود(.)Nouri et al,2016: 40
این نوع کشاورزی که پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی را تضمین مینماید( )Silva et al,2011:227سیستمی است
که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تامین نیازهای غذایی بشر ،کیفیت محیط زیست و ذخایر منابع طبیعی را
افزایش می دهد .همچنین این سیستم از نظر اقتصادی پویا بوده و مواد غذایی حاصل از آن ،اثر سوء بر زندگی بشر ندارد و در
حفظ و مراقبت از منابع برای نسلهای آینده نیز کوشش شده است( .)Ghanbari & Barqi,2009:219در این نوع کشاورزی از
طریق تلفیق فرآیندهای طبیعی با تولید کشاورزی و کاربرد بیشتر دانش و مهارتهای کشاورزان ،استفاده بهتری از منابع درونی
مزرعه به عمل میآید تا خوداتکایی و ظرفیت کشاورزان ،بهبود و ارتقاء یابد( .)Asadi & VArmazyari.2010:261رشد روزافزون
جمعیت ،موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تأثیرات سوء بر خاک
و منابع پایه شده است .استفاده از کود و سموم دفع آفات عالوه بر آلودهسازی خاک و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ،باعث
فرسایش ژنتیکی و انقراض گونههای جانوری و گیاهی نیز میشود( .)Ghanbari & Barqi,2009:218لذا بشر برای حل این
مشکالت در پی یافتن راهکارهای مؤثری بوده است که یکی از این راهکارها حرکت در جهت کشاورزی پایدار بوده است
بنابراین ،توجه و بکارگیری نظامهای کشاورزی پایدار که آسیبی به محیط زیست وارد نمیکند ،ضروری به نظر میرسد( Savari
 .)et al,2016:178از زاویه دیگر باید توجه داشت یکی از ارکان مهم توسعه پایدار روستایی ،کشاورزی است( Badri et
.)al,2011:34

تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص پایداری کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته است .نتایج پژوهش پورزند و
بخشوده ( )1391در خصوص ارزیابی پایداری کشاورزی در شهرستانهای استان فارس نشان میدهد که شهرستان استهبان از
لحاظ پایداری کشاورزی در وضعیت ناپایدار قرار دارد .بوذرجمهری و همکاران ( )1391در مطالعهای که در روستاهای دهستان
ایجرود استان زنجان انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که بدلیل شکل نگرفتن بستری آموزشی برای اطالع رسانی در این
منطقه و آگاهی نیافتن کشاورزان از اصول کشاورزی پایدار ،شرایط این منطقه را به گونهای ساخته است که کشاورزی پایدار در
حد پایین قرار گیرد و در وضعیت نامطلوبی بسر ببرد .نتایج پژوهش صیدایی و همکاران ( )1392در مناطق روستایی بخش
مرکزی شهرستان روانسر بیانگر آنست که وضعیت بخش اعظم کشاورزان در سطح ناپایدار قرار دارد .نتایج مطالعه شاهروخی
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ساردو و همکاران( )1394در پژوهشی که به سنجش درجه توسعه کشاورزی در مناطق روستایی دهستان دشتروم پرداخته اند،
بیانگر آنست که توسعه کشاورزی در محدوده مورد مطالعه وضعیت نامطلوبی قرار دارد .مطالعه موحدی و همکاران ( )1395در
روستاهای شهرستان کرمانشاه نشان میدهد که مزارع بیشتر کشاورزان در سطح ناپایدار قرار دارد .پژوهش حیاتی و
کرمی( )1387در بین گندمکاران استان فارس نشان از آن دارد که بین میزان تحصیالت با میزان دانش کشاورزی پایدار رابطه
مثبت معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش داودی و مقصودی( )1390در بین سیبزمینی کاران شهرستان شوشتر نشانگر نقش
متغیرهای سن و سابقه کار کشاورزی بر پایداری کشاورزی است .یافتههای پژوهش موحدی و همکاران ( )1395بیانگر آنست
که آموزش و ترویج از عوامل موثر بر پایداری کشاورزی می باشد .شارما 1و همکارن( )2002در پژوهش خود در نووارا
الییا سریالنکا بیان میدارند که بین وضعیت تحصیالت و گرایش به کشاورزی پایدار رابطه معنادار آماری وجود دارد بعبارتی با
افزایش سطح تحصیالت این گرایش افزایش مییابد .نتایج مطالعه لوگاندا( )20132در تانزانیا بر نقش تحصیالت بر پذیرش
کشاورزی حفاظتی صحه میگذارد .یافتههای پژوهش جمشیدی و همکاران( )1394با موضوع سازههای موثر بر کشاورزی
پایدار در بین برنجکاران شهرستان شیروان چرداول نشان از آن دارد که بین پایداری کشت برنج و متغیرهای سن ،میزان
تحصیالت ،دانش کشاورزی پایدار یک رابطه مثبت و معنادار آماری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش نوری و
همکاران( )1395در روستاهای دهستان آباده طشک(شهرستان نی ریز) نقش رضایت از شغل بر توسعه پایدار کشاورزی را مورد
تائید قرار داده است .در مجموع مرور ادبیات و پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که در اغلب مطالعات انجام شده پایداری
کشاورزی در شرایط نامطلوب و ناپایدار قرار دارد .ضمن اینکه پایداری کشاورزی در بین مناطق روستایی متفاوت و در نوسان
است و با توجه به ویژگی متفاوت جوامع ،عوامل و مولفههای مختلفی بر پایداری کشاورزی تاثیرگذارند.
روش تحقیق:
محدوده مورد مطالعه تحقیق ،دهستان رونیز از توابع شهرستان استهبان (استان فارس) میباشد( .شکل شماره  .)1این
دهستان بر اساس سرشماری سال  1390دارای  7روستا با  1505خانوار و  5635نفر جمعیت است .تحقیق حاضر از نوع
کاربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است .از لحاظ روش شناسی پژوهش جزء مطالعات پیمایشی و اسنادی است .ابزار
گردآوری اطالعات مورد نیاز ،ابزار پرسشنامه است که روایی آن بر اساس نظرات اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه مربوطه
مورد تائید قرار گرفته است .همچنین پایایی پرسشنامه با آلفایکرونباخ برابر 0/736مورد تائید قرار گرفت .در پژوهش حاضر
جامعه آماری کشاورزان مناطق روستایی دهستان هستند که بر اساس آخرین آمار تعداد  832نفر در بخش کشاورزی فعالیت
دارند .از این تعداد در مجموع  110بهرهبردار به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به تخصصی بودن موضوع با روش نمونه-
گیری به صورت گلوله برفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند .بر اساس مطالعات اسنادی تعداد  41نماگر در قالب ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی (جدول )1انتخاب و برای اندازه گیری آنها از طیف لیکرت استفاده شده است .همچنین به
منظور پردازش دادهها از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون  Tتکنمونهای ،تحلیلواریانس یکطرفه ،ضریب
همبستگی کندال ،ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون) استفاده شده است.

. Lugandu
. Sharma
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شکل -1موقعیت محدوده مورد مطالعه
جدول -1ابعاد و نماگرهای مورد مطالعه در پژوهش
ابعاد

نماگرها

اقتصادی

رضایت از درآمد ،پرداخت به موقع پول فروش محصوالت ،توانایی در بیمه کردن محصوالت ،رضایت از عملکرد نهادهای بیمه
محصوالت کشاورزی ،دسترسی به انواع کودها ،دسترسی به ماشین آالت کشاورزی ،دسترسی به بازار محصوالت
کشاورزی،دسترسی به انبار و سردخانه و سیلوها ،سرمایه گذاری در امور کشاورزی،دسترسی به انواع بذرها.

اجتماعی فرهنگی

رضایت شغلی،احساس عدم محرومیت ،تعلق مکانی ،مشارکت اجتماعی در فعالیت های روستا ،رضایت از آینده شغلی ،تمایل به
بیمه کردن اراضی ،میزان رضایت از مسئوالن و دست اندرکاران ،عضویت در تشکل های اجتماعی مرتبط با کشاورزی ،مشارکت در
کالسهای آموزشی و ترویجی ،دانش و آگاهی نسبت به برنامه ریزی کشت ،مسیرهای ارتباطی مناسب مزارع.

تنظیم زمان کاشت و برداشت برای مبارزه با آفات ،میزان استفاده از آیش ،شخم عمود بر شیب در راستای جلوگیری از فرسایش ،
استفاده از کود حیوانی  ،اجرای تناوب زراعی ،استفاده از کودهای شیمیایی ،استفاده از سموم شیمیایی،سوزاندن کاه و کلش،
استفاده صحیح و دقیق از میزان کودهای توصیه شده ،استفاده از کودهای ریز مغذی ،کاشت کود سبز برای تقویت و افزایش
محیط زیستی
حاصلخیزی زمین ،استفاده از مبارزه تلفیقی ،ضدعفونی بذرها ،رعایت زمان شخم مناسب ،رعایت شخم حداقل ،رعایت زمان آبیاری
مناسب ،رضایت از کیفیت و کمیت اب کشاورزی ،رضایت از شیوه انتقال آب از چاه تا مزرعه ،چرای دام در مراتع ،رعایت
حاصلخیزی خاک.
& Source: Motie Langeroudi, & Shamsaii, 2007; Boshagh et al, 2012; Bouzarjomehri et al, 2012;Taghdisi
;Boshagh, 2012; Boshagh et al, 2013; Jamshidi et al, 2015; Shahrokhi Sardoo et al,2016; Seydaei et al, 2013
Movahedi et al, 2016.

یافتههای تحقیق:
 بررسی ویژگی پاسخگویان نشان میدهد که تمامی آنها را مردان تشکیل میدهند که متوسط سنیشان برابر  45/67سالاست .از لحاظ سطح تحصیالت بیشترین آنها ( 55/5درصد) دارای تحصیالت متوسطه هستند.
 بررسی وضعیت پایداری کشاورزی با استفاده از آزمون  Tتکنمونهای انجام شده است .مطابق نتایج محاسبه شده(سطحمعناداری و حد باال و پایین) ،مالحظه میشود هر سه بعد پایداری کشاورزی در محدوده مورد مطالعه پایینتر از حد متوسط
می باشد .بطوریکه در بعد اقتصادی میانگین محاسبه شده برابر  22/8و کمتر از حد متوسط ( )30می باشد .در بعد اجتماعی
نیز میانگین مشاهده شده برابر  30/42و کمتر از حد متوسط ( )33و همچنین در بعد زیست محیطی میانگین مشاهد شده
برابر  46/48و کمتر از حد متوسط ( )60محاسبه شده است .در همین رابطه سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  0/05بیانگر
آنست که پایین بودن پایداری کشاورزی از حد متوسط در هر سه بعد مورد تائید می باشد .در این بیان نامناسبترین وضعیت
مربوط به بعد اقتصادی است بطوریکه آماره  Tمحاسبه شده انحراف فراوانی را از حد متوسط نشان میدهد و به این معناست
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که نماگرهای مربوط به بعد اقتصادی وضعیت بسیار نامطلوبی دارند .در مجموع با توجه به میانگین کلی مشاهده شده ،حد
متوسط و سطح معناداری میتوان اذعان داشت در کل پایداری کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه پایینتر از حد متوسط و
در وضعیت نامناسبی قرار دارد( .جدول شماره .)2
جدول -2وضعیت پایداری کشاورزی به تفکیک ابعاد سهگانه
بعد

میانگین

مقدارT

حد متوسط

سطح معناداری

حد پایین

حدباال

اقتصادی

22/8

-32/197

30

0/001

-7/64

-6/75

اجتماعی فرهنگی

30/42

-5/543

33

0/001

-3/49

-1/65

محیط زیستی

46/48

-26/376

60

0/001

-14/534

-12/502

پایداری کل

99/71

-26/545

123

0/001

-25/02

-21/55

منبع :نگارنده.1396،

 بررسی ادبیات مربوط به پایداری کشاورزی بیانگر آنست که عوامل مختلفی بر پایداری کشاورزی و گرایش کشاورزان به آننقش و تاثیر دارند .در همین خصوص به بررسی رابطه (بر اساس مقیاس متغیرها) پایداری کشاورزی با متغیرهای سن،
تحصیالت ،رضایت شغلی ،آشنایی با کشاورزی پایدار و شرکت در کالسهای ترویج پرداخته شد .نتایج محاسبات (جدول)3
نشان میدهد که بین کشاورزی پایدار با هر پنج متغیر مذکور رابطه معنادار مستقیم آماری وجود دارد و در بین متغیرها
بیشترین میزان همبستگی مربوط به آشنایی با کشاورزی پایدار (همبستگی برابر  )0/548و کمترین میزان همبستگی با مقدار
برابر با  0/257مربوط به سن میباشد.
جدول -3رابطه بین کشاورزی پایدار و متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

مقدار همبستگی

سطح معناداری

سن

0/257

0/007

تحصیالت

0/407

0/001

شرکت در کالسهای ترویج

0/434

0/001

آشنایی با کشاورزی پایدار

0/584

0/001

رضایت شغلی

0/526

0/001

منبع :نگارنده.1396،

در ادامه با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن کشاورزی پایدار به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای پنج
گانه نیز به عنوان متغیر مستقل به بررسی میزان تأثیر هر یک از آنها بر کشاورزی پایدار اقدام گردید .نتایج نشان میدهد که
همه متغیرهای مستقل تأثیر معناداری بر کشاورزی پایدار دارند که با توجه به مقدار ضریب بتا در بین آنها بیشترین تأثیر
مربوط به میزان آشنایی با کشاورزی پایدار(ضریب بتا برابر  )0/296و کمترین میزان تأثیر با ضریب بتا برابر با  0/198مربوط به
شرکت در کالسهای ترویج میباشد (جدول .)4همچنین مقدار واریانس تبیین شده برای این مدل برابر  0/610میباشد.
جدول -4تأثیر متغیرهای مستقل بر کشاورزی پایدار
متغیر

ضریب بتا

مقدارT

سطح معناداری

سن

0/214

3/082

0/003

تحصیالت

0/240

2/849

0/005

شرکت در
کالسهای ترویج

0/198

2/057

0/042

آشنایی با
کشاورزی پایدار

0/296

3/587

0/001

رضایت شغلی

0/219

2/149

0/034

منبع :نگارنده.1396،
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 محاسبات بدست آ مده از روش تحلیل واریانس یکطرفه در خصوص وضعیت پایداری کشاورزی در روستاهای محدودهمطالعاتی( با توجه به سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  )0/05نشان میدهد که تفاوت معناداری بین نواحی روستایی
دهستان وجود دارد (جدول .)5بعبارتی میتوان اذعان داشت حداقل یکی از روستاها با سایر روستاها از لحاظ پایداری کشاورزی
اختالف معنادار آماری دارد .در همین رابطه برای گروه بندی روستاها از آزمون دانکن استفاده شد .نتایج این آزمون بیانگر
آنست که وضعیت پایداری کشاورزی روستاها در نوسان و نامتعادل است بطوریکه روستاهای شهرک شهید باهنر و علی آباد در
یک گروه ،روستاهای گردهو عباس آباد در گروه دوم ،روستاهای شمسآباد ،رونیز سفلی و دهویه در گروه سوم قرار دارند و در
مجموع در بین روستاهای دهستان ،شهرک شهید باهنر در نامناسبترین وضعیت و روستای دهویه در شرایط مناسبتری قرار
دارد( .جدول شماره .)6
جدول -5نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
 Fمحاسبه
شده

نتایج
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

MS

بین گروهی

1367/366

227/894

میان گروهی

7863/325

76/343

جمع

9230/691

سطح
معناداری
0/001

2/985

منبع :نگارنده.1396،
جدول -6نتایج آزمون دانکن
روستا

گروه اول

شهرک شهید باهنر

92/5

علی آباد

97/5

گروه دوم

گرده

98/13

عباس آباد

98/4

گروه سوم

شمس آباد

102/9

رونیز سفلی

103/15

دهویه

105/7
منبع :نگارنده.1396،

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
پایداری کشاورزی از موضوعاتی است که با توجه به جایگاه آن در توسعه ملی ،توسعه روستایی و نیز اهمیت آن درفرآیند
توسعه پایدار روستایی میباید مورد توجه و برنامهریزی موثر قرار گیرد .در این خصوص الزمه هر گونه برنامهریزی به منظور
پایداری کشاورزی در مناطق روستایی ،شناخت و تحلیل وضع موجود است تا بر اساس آن اقدامات الزم انجام گیرد .پژوهش
حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری کشاورزی در روستاهای دهستان رونیز و شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کشاورزی
انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت پایداری کشاورزی در محدوده مطالعاتی نامطلوب و پایینتر از حد متوسط قرار دارد.
این یافتة پژوهش با نتایج مطالعات پورزند و بخشوده1391،؛ بوذرجمهری و همکاران1391 ،؛ بسحاق و همکاران،1391 ،
صیدایی و همکاران1392،؛ شاهروخی ساردو و همکاران 1394همسویی دارد .نتایج بررسیها به تفکیک ابعاد سه گانه مورد
مطالعه پایداری کشاورزی ،نشان از آن داشت که بعد اقتصادی نامناسبترین وضعیت را بخود اختصاص داده است .همچنین
نتایج بدست آمده در رابطه با پایداری کشاورزی نشان داد که تفاوت معناداری بین نواحی روستایی محدوده مورد مطالعه وجود
دارد و بعبارتی پراکنش فضایی پایداری کشاورزی در محدوده مورد مطالعه ناموزون است (با نتایج مطالعات صیدایی و
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همکاران1392،؛ تقدیسی و همکاران1393،؛ تقدیسی و بسحاق1391،؛ شاهروخی ساردو و همکاران1394،؛ همسویی داشته و
این نتایج را تائید میکند) و در بین روستاها ،دهویه در مقایسه با دیگر روستاها در شرایط مناسبتری قرار دارد.
از دیگر نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار آماری بین کشاورزی پایدار با متغیرهای تحصیالت ،رضایت شغلی ،آشنایی با
کشاورزی پایدار ،شرکت در کالسهای ترویج و سن بود که با نتایج مطالعات رحمان 1و همکاران1999 ،؛ تتلیدیل و
همکاران2009،؛ داودی و مقصودی1390،؛ شارما و همکارن2002،؛ لوگاندا2013 ،؛ جمشیدی و همکاران 1394،و نوری و
همکاران1395،؛ همسویی و انطباق دارد .با این تفاسیر میتوان اذعان داشت نتایج پژوهش حاضر از اعتبار قابل توجهی
برخوردار بوده و یافتههای مطالعات پیشین را مورد تائید قرار میدهد .در نهایت بر اساس روش رگرسیون نتایج نشان داد که
عوامل مذکور تأثیر معناداری بر کشاورزی پایدار دارند که در بین آنها به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تاثیر را ،آشنایی با
کشاورزی پایدار و شرکت در کالسهای ترویج ،بخود اختصاص دادهاند.
با توجه به نتایج بدست آمده و اینکه محدوده مورد مطالعه در بخش منابع آب کشاورزی ـ به عنوان یکی از ارکان نظام
تولید کشاورزی ـ بسبب خشکسالی در سالهای اخیر با محدودیت روبرو است(بطوریکه میزان بارندگی که در سال1382برابر با
 614میلیمتر گزارش شده با روند کاهشی در سال  1392به  208میلیمتر کاهش یافته است) الزم است در خصوص ارتقاء
پایداری کشاو رزی در نواحی روستایی دهستان مورد مطالعه مواردی شامل :آموزش و ارائه تسهیالت الزم به منظور استفاده از
شیوههای نوین آبیاری ،بکارگیری مدیریت کارآمد و موثر در عملیاتی نمودن کشاورزی پایدار ،افزایش آگاهی و آشنایی
کشاورزان با کشاورزی پایدار ،تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان(که نقش موثری بر رضایتمندی و نیز گرایش آنها به پایداری
کشاورزی دارد) ،استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در برگزاری کالسهای ترویج کشاورزی ،تشویق کشاورزان برای مشارکت
در کالسهای ترویج ،تلفیق دانش نوین با دانش بومی در راستای ترویج و بکارگیری کشاورزی ارگانیک؛ مورد توجه قرار گیرد.
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