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 هاترین یافتهمهم

 یشناسهای روشیافته

 ه و موضوو  موورد ی پایداری باید با توجه به شرایط خاص هر ناحیه و همچین زمینهاانتخاب متغیرها و شاخص

 بررسی صورت گیرد.

 شرایط هر منطقوه را تمومین پذیری آنها در ها و سنجشمناسبت شاخص ،هاآزمون شاخصاعتبارسنجی و پیش

 کند.می

 اساس دیدگاه کارشناسان و مدل تخصیص وزن برAHP ها منفرد را در شاخص نهایی بهتر نشان اهمیت شاخص

 دهد.می

 ها صوورت اس وزن نسبی مولفهاسه پایداری در شاخص نهایی باید برگانهای سههای ترکیبی مولفهتلفیق شاخص

 گیرد.

 ها در پایداری کل لحاظ شود.شاخصها تأثیر مثبت و منفی در فرآیند ساخت شاخص 

 

 بیهای مطالعه تجریافته

نظام تولید برنج در وضعیت ناپایدار و بالقوه ناپایدار است. با وجود اینکه پایداری مولفوه  %33/36و  77/97%

عیت های اقتصوادی و اکولووکیکی هنووز در وضواموا جنبوه بخشی قرار داشتدر سطح رضایت اجتماعی پایداری

کننده از روش مبارزه بیولوکیک، بذر ان استفادهعالوه پایداری مزرعه در بین کشاورزضعیف پایداری قرار دارند. به

 -های آموزشویکننده در برنامههای یکپارچه و شرکتمحصول، عملیات مدیریت اگرواکولوکیک، دارنده زمینکم

ترویجی بیشتر بود. تحصیالت، نیروی کار خانوادگی، میزان خودمصرفی برنج رابطه مثبت و مقدار برنج تولیودی 

داری با پایداری اکولوکیکی داشتند. سن، تجربه کشواورزی، تحصویالت و میوزان خودمصورفی رابطه منفی معنی

دار با پایداری اجتماعی داشتند. تحصیالت، اندازه زمین، خودمصرفی، مقودار بورنج تولیودی و رابطه مثبت معنی

هوای زش، تماسآموو کلیطوربوهداری بوا پایوداری اقتصوادی داشوتند. وری نیز رابطه مثبت معنویشاخص بهره

های آموزشی و همچنین منبع اطالعاتی راجع به مصرف سم نقش مهموی در افوزایش ترویجی، حمور در برنامه

 .آگاهی کشاورزان داشتند
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 اهمیت موضوع

بعدی مشکل است. بیان تعاریف فلسفی پایداری کشاورزی عنوان یک مفهوم چندسنجش کشاورزی پایدار به

تر است. طح پایداری بسیار مشکلبرای ارزیابی س شناختیو روش یعملیاتتعریف  ارائهنسبتاً آسان است اما 

یافته است. با منظور ارزیابی پایداری پایداری کشاورزی تدوین و توسعهشناسی مختلفی بههای روشرهیافت

ها، مسئله مقیاس مختلف وجود این توافق جمعی در مورد چارچوب جامعی برای شناخت و انتخاب شاخص

بندی سطح های منفرد در یک شاخص ترکیبی نهایی و درجهویژه برای تجمیع شاخصدهی و بهها، وزنشاخص

مهمی برای پژوهشگران، کنشگران و سیاستگذاران  بنابراین ارزیابی کشاورزی پایدار چالشپایداری وجود ندارد. 

ر تدوین و رزی پایداکشاورزی است. به همین علت نیاز است تا یک چارچوب تحلیلی جامع برای ارزیابی کشاو

 استفاده شود.

 مقدمه )شرح مساله(

تولید کشاورزی در  هایشناسی مشخصی برای ارزیابی و ترسیم سطح پایداری نظاماین تحقیق رهیافت روش

های اکولوکیکی، اقتصادی و اجتماعی پایداری های منفرد مربوط به جنبهکند که شاخصرائه میمقیاس مزرعه را ا

شناسی پیشنهادی در یک مطالعه منظور نشان دادن و آزمون روشکند. بهرا در یک شاخص نهایی ترکیب می

ستان ساری شاخص منفرد انتخاب شد و سپس مناسبت آن شرایط محلی کشت برنج در شهر 22موردی مشخص، 

( برای AHPشناسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )کار بررسی شد. روشنفر از کشاورزان برنج 287با بررسی 

های اجتماعی، اقتصادی و اکولوکیکی بر پایداری کل از طریق تعیین وزن با توجه به اهمیت نسبی و تأثیر شاخص

های ترکیبی مربوط به سه مولفه پایداری ادغام شاخص کار گرفته شد. سپس از طریقبررسی دیدگاه کارشناسان به

 شاخص ترکیبی نهایی پایداری ساخته شد.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

شود که پایداری مزرعه مشاهده می 9با توجه به ستون شاخص ترکیبی نهایی و محاسبه پایداری کل در جدول 

اگرواکولوکیک، دارنده محصول، عملیات مدیریت کننده از روش مبارزه بیولوکیک، بذر کمدر بین کشاورزان استفاده

 ترویجی بیشتر بود. -های آموزشیکننده در برنامههای یکپارچه و شرکتزمین

 

 .های مختلف کشاورزانمقایسه سطوح پایداری در بین گروه -9جدول 

 ایمتغیرهای فردی و حرفه
 پایداری کل مولفه اقتصادی مولفه اجتماعی مولفه اکولوکیکی

 میانگین
 مقدار 
 آزمون

 انگینمی
 مقدار
 آزمون

 میانگین
 مقدار
 آزمون

 میانگین
 مقدار
 آزمون

         جنسیت
 641/0 زن

08/9 
477/0 

79/9- 
218/0 

34/9- 
681/0 

07/9- 
 426/0 636/0 348/0 602/0 مرد

         نو  بذر مصرفی
 09/7** 306/0 کم محصول

327/0 
34/0- 

463/0 **73/4 
417/0 **86/4 

 681/0 230/0 346/0 287/0 پرمحصول
         شغل اصلی
 621/0 کشاورزی

69/9 
320/0 

20/9- 
623/0 

27/9- 
618/0 

71/9- 
 463/0 632/0 334/0 219/0 غیرکشاورزی

         مدیریت اگرواکولوکیک
 37/4** 313/0 بله

668/0 *64/2 
646/0 

28/0- 
444/0 **70/2 

 687/0 639/0 279/0 437/0 خیر
         وه پراکنش اراضینح

 660/0 یکجا و متمرکز
73/9 

338/0 
84/9 

680/0 *92/2 
430/0 **34/2 

 613/0 620/0 397/0 280/0 پراکنده و قطعه قطعه
         نحوه مبارزه با آفات

 41/3** 427/0 مبارزه بیولوکیک
339/0 

302/0 
437/0 **13/4 

488/0 **74/4 
 683/0 214/0 336/0 232/0 مبارزه شیمیایی
         های ترویجیمشارکت در برنامه

 697/0 بله
332/0 

309/0 **27/3 
638/0 

129/0 
444/0 **38/2 

 687/0 662/0 439/0 218/0 خیر
 .، فرض نابرابری واریانس: شغل اصلی در خصوص سه مولفه اقتصادی09/0داری سطح معنی **و  03/0داری سطح معنی *

 
 

 

 

 

 

 

 



 ؛ 683 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

شود که تحصیالت، نیروی کار خانوادگی، میزان خودمصرفی برنج رابطه مثبت و مشاهده می 6به جدول  با توجه

میزان داری با پایداری اکولوکیکی داشتند. سن، تجربه کشاورزی، تحصیالت و مقدار برنج تولیدی رابطه منفی معنی

دار با پایداری اجتماعی داشتند. تحصیالت، اندازه زمین، خودمصرفی، مقدار برنج خودمصرفی رابطه مثبت معنی

 داری با پایداری اقتصادی داشتند.وری نیز رابطه مثبت معنیتولیدی و شاخص بهره

 
 .ایهای پایداری و متغیرهای فردی و حرفهنتایج رابطه همبستگی مولفه -4جدول  

 ایتغیرهای فردی و حرفهم
 های پایداریمولفه

 کل پایداری اقتصادی اجتماعی اکولوکیکی

 013/0 -064/0 944/0** 031/0 سن

 992/0* -038/0 962/0** 030/0 سابقه کشاورزی

 208/0*** 916/0*** 908/0* 268/0*** های تحصیلیسال

 0012/0 -072/0 067/0 081/0 اندازه خانوار

 0071/0 -033/0 043/0 994/0* ار شاغل در مزرعهاعمای خانو

 989/0** 991/0** 074/0 013/0 اندازه زمین تحت مالکیت

 922/0* 936/0** 083/0 -968/0** میزان تولید برنج

 933/0** -021/0 924/0* 226/0*** میزان خودمصرفی

 299/0*** 607/0*** 038/0 -032/0 وریشاخص بهره

 .09/0داری سطح معنی*** و  03/0داری سطح معنی **، 9/0داری سطح معنی*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


