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  چکيده

  
ري ي پايداري و معرفي عوامل مؤثر بر رفتارهاي پايداها فعاليتمقاله حاضر با هدف شناخت 

کاران استان  در بين ذرت) توصيفي(پژوهش با استفاده  از روش پيمايش . كشاورزان انجام شده است
گيري  با استفاده از روش نمونه) =۹۷۵۰N(كار   نفر كشاورز ذرت٩٧٥٠از بين  خوزستان انجام شد و

. اب شدندبه طور تصادفي انتخ) =۳۷۰n( کار  نفر کشاورز ذرت٣٧٠بندي شده، تعداد  تصادفي طبقه
روايي پرسشنامه با دريافت نظر استادان دانشگاه و كارشناسان مورد بررسي قرار گرفت و ميزان ضريب 

بر اساس نتايج، اكثريت كشاورزان از .   بدست آمد٧٥/٠آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه، 
استفاده از كودهاي . كردند تناوب زراعي و كودهاي ريزمغذي براي حاصلخيزي مزرعه خود استفاده مي

ي تلفيقي براي مبارزه ها روشسبز، كودهاي حيواني، استفاده از لگومها در تناوب با ذرت و بكارگيري 
ي ارتباطي، ها كانالهمچنين نتايج نشان داد كه سطح سواد، ميزان استفاده از . ي هرز كم بودها علفبا 

داري  ي پايداري رابطه مثبت و معنيها فعاليتانجام ميزان تماس با مراكز ترويجي و ميزان عملكرد با 
كش مصرفي و نوع مالكيت كشاورز رابطه منفي و  متغيرهاي سن، تعداد فرزندان،  مقدار آفت. داشتند
نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي . ي پايداري داشتندها فعاليتداري با انجام  معني

، ميزان تماس با مراكز ترويجي، ميزان استفاده از كودهاي حيواني و ميزان ها شك ميزان استفاده از آفت
 مقاله پيشنهادهايي  در نهايت،.كنند تبيين ميي پايداري را ها فعاليتت  درصد از تغييرا٢٨عملكرد ذرت 

  .دهد ه مييي پايداري در بين كشاورزان اراها فعاليتبراي بهبود 
  

  .خوزستان كار، ي پايداري، كشاورزان ذرتها فعاليتدار،  كشاورزي پاي:هاي کليدي واژه
  

  مقدمه
ي قابل توجهي در زمينه ها پژوهشتا كنون مطالعات و 

کشاورزي پايدار صورت گرفته که هدف اکثر آنها يافتن 
نکاتي است که به پايداري منجر شده و يا حذف 
. پيشنهادهايي بوده که در خالف جهت پايداري بوده است

هاي رفتاري   مطالعات بر ضرورت توجه  به جنبهدر اين
کشاورزان و عوامل مؤثر بر بروز يا عدم بروز رفتارهايي که 

  .شوند، تأكيد شده است به پايداري منجر مي

ي کشاورزي در حال رشد، هر چند بطور ها فعاليتدر 
زيست کمتر استفاده  آور به محيط هاي زيان نسبي از نهاده

اينده جمعيت بر زمين، پراکندگي و شود، ولي فشار فز مي
برداران، همراه با عدم آگاهي  کوچکي قطعات زراعي بهره
طبيعي باعث شده که محيط  نسبت به اهميت حفظ منابع

زيست آسيب ببيند و بخش کشاورزي کارآيي مورد نظر را 
  ).Salmanzadeh, 1991( نداشته باشد

ور بايد اذعان نمود در شرايطي كه هر سال جمعيت كش
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و تقاضا براي مواد غذايي رو به افزايش است، حفظ و 
پايداري منابع طبيعي توليدكننده موادغذايي، امري 
ضروري و يك وظيفه ملي بوده و پايداري منابع زراعي يك 

هاي  اصل مهم در كشاورزي پايدار است كه در برنامه
  . (Roosta & Sedighi, 2003)شود  توسعه بر آن تأكيد مي

ورزي پايدار در برگيرنده حاصلخيزي و      كشا
 و كودها، ها كش وري خاك، كنترل آلودگي آفت بهره

هاي مديريتي، نيازهاي انساني، قابليت  استراتژي
پذيري اقتصادي، پذيرش اجتماعي، مناسبت  زيست

داللت بر (اكولوژيكي، ظرفيت زماني و اخالقيات فلسفي 
به عبارت . اشدب مي) رضايت معنوي و اهداف مادي نوع بشر

ديگر كشاورزي پايدار، به معناي كشاورزي سازگار با 
دادن به جاي  طبيعت است، به اين صورت كه پرورش

كشاورزي پايدار به معني . تخريب طبيعت مالك قرار گيرد
ها و جوامع هماهنگ  كشاورزي است كه با افراد، خانواده

هدف كشاورزي . باشد و با آينده همخواني داشته باشد
. باشد پايدار، بوجود آوردن كيفيتي مطلوب از زندگي مي

براي دستيابي به يك كشاورزي پايدار و مناسب، ضروري 
است بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيستي، عوامل 

ي ها بحران. فردي، غيرفردي و معنوي تعادل برقرار شود
فعلي موجود در كشاورزي سنتي و متعارف از كمبود 

  ).(Rezaei-Moghaddam, 1997 شود پايداري ناشي مي
هاي شيميايي  به بيان ديگر، كاهش استفاده از نهاده

سنتتيك، كنترل بيولوژيكي آفات، استفاده از كودهاي آلي، 
ي حفاظت آب و خاك، تناوب زراعي محصول و ها فعاليت

تثبيت بيولوژيكي نيتروژن اجزاء مهم كشاورزي پايدار 
 ـ ۹۱يها سال ويكتوريا بين مطالعه كشاورزان در. باشند مي

 نشان داد كه عوامل اجتماعي، روانشناختي و ۱۹۸۸
ي مديريت پايدار اراضي ها فعاليتاقتصادي بر پذيرش 

 Williams از سوي ديگر. )Rao, 2002( گذارند تأثير مي
كند كه آلودگي منابع كشاورزي به طور   بيان مي)2005(

  .شود ي ميداري باعث آلودگي منابع آب و هواي معني
اي که در بنگالدش صورت گرفته نشان  نتايج مطالعه

داد که کشاورزان از سه روش تناوب زراعي، شخم حفاظتي 
 در زمين براي مديريت حاصلخيزي زمين ها دامو چراي 

به اين معني كه كشاورزان معتقدند که . كنند استفاده مي
ي هاي روغن لگومها حاصلخيزي خاک را افزايش داده و دانه

دهند و باقيمانده محصول روي  شوري خاک را کاهش مي
 براي چراي آنها پايداري را ها دامدادن به  زمين و اجازه

 باعث ها دامبه عنوان مثال چراي . دهد افزايش مي
شدن کود به زمين و کاهش هزينه کودهاي شيميايي  اضافه
هاي باقيمانده در زمين،  شود، بقاياي گياهي و ريشه مي

خاک را حفظ كرده و هزينه آبياري را کاهش رطوبت 
دهند و در نهايت باعث افزايش مواد آلي به خاک  مي
  ).Shajaat Ali, 2003(شوند  مي

كاران نمونه استان  نتايج تحقيقي كه در بين ذرت
فارس صورت گرفته، نشان داد كه عواملي مانند عملكرد در 

ناوب واحد سطح، رعايت تناوب زراعي، كشت بقوالت در ت
با غالت، استفاده از كودهاي حيواني و سبز، استفاده از 

گياهي كاه و كلش، انجام انواع شخم حفاظتي و  بقاياي
تغيير در روند حاصلخيزي خاك و منابع آبي، باعث افزايش 

در حالي كه ميزان . شوند ميزان پايداري نظام زراعي مي
مصرف سموم شيميايي و كودهاي فسفاته و ازته ميزان 

در اين تحقيق، رابطه بين . دهند پايداري را كاهش مي
دار و  پايداري نظام زراعي و عملكرد زراعي مثبت و معني

رابطه بين مسافت مزرعه كشاورزان تا مركز خدمات با 
دار بود؛ يعني  ميزان پايداري مزرعه آنان منفي و معني

وضعيت زراعي كشاورزاني كه از مركز خدمات فاصله 
 ,Roosta & Sedighi)ند ناپايدارتر بودبيشتري داشت

2003).  
ي کشاورزان و منابع کشاورزي در توسعه ها ويژگي
. هاي پايداري و انتقال آن مهم هستند تکنولوژي
يي مانند جنسيت، سن، تعداد افراد خانوار، ها ويژگي

دسترسي به منابع، مالکيت و سطح آموزش در مطالعات 
زان با مراکز ترويجي تماس کشاور. اند مختلف بيان شده

داري روي افزايش آگاهي و پذيرش  تحقيقي نيز تأثير معني
 ,.Wanyama et al)تکنولوژيهاي حفاظت خاک دارد

دهند كه متغيرهاي  مطالعات گوناگون نشان مي. (2000
توانند روي اهداف کشاورزان  فردي و موقعيتي زيادي مي

دسترسي درآمد، . براي پذيرش يک نوآوري تأثير بگذارند
به منابع، مساحت مزرعه، سن، آموزش،نوع مالكيت، تفاوت 

هاي کشاورزي بعضي از اين متغيرها   و شيوهها ارزشدر 
   ).Lee, 1980; Pannell et al., 2006( هستند

دهند كه برخي خصوصيات فردي  هاي ديگر مي بررسي
مانند سن، سطح سواد، ميزان تجربه، انگيزه كشاورز، 

 و همچنين خصوصيات شغلي مانند اندازه ساختار خانواده
مزرعه و توان اقتصادي زارع روي تغيير رفتارهاي پايداري 

 Souza)گذارند  هاي جديد تأثير مي او و پذيرش تكنولوژي
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et al., 1993; Lynne et al., 1995; Bolger, 2002). 
دهد كه  نشان مي Ommani & Chizari (2006)مطالعه 

 تحت مالكيت، درآمد محصول، سطح سواد، ميزان زمين
منزلت اجتماعي، هنجار اجتماعي، دانش فني و دانش 
كشاورزي پايدار و كم نهاده، مشاركت اجتماعي و ميزان 

ي ها روشي ارتباطي با پذيرش ها كانالاستفاده از 
داري داشته  نهاده رابطه مثبت و معني كشاورزي پايدار كم

و فاصله مزرعه تا همچنين سن، تعداد افراد خانوار . است
مركز خدمات، سابقه كشت گندم و سابقه اشتغال به 

نهاده  ي كشاورزي پايدار كمها روشكشاورزي با پذيرش 
  .                      داري داشته است رابطه منفي و معني

با توجه به مطالعات انجام شده و اهميت كشاورزي 
 پايدار و كليدي بودن نقش رفتارهاي كشاورزان در

دستيابي به اين نظام، در اين پژوهش سعي بر آن است كه 
كار نسبت به  به بررسي رفتارهاي پايداري كشاورزان ذرت

ي پايداري با توجه به عوامل مؤثر بر رفتار آنها ها فعاليت
بنابراين هدف كلي اين تحقيق شناخت . پرداخته شود

ي پايداري و بررسي عوامل مؤثر بر رفتارهاي ها فعاليت
كار و اهداف اختصاصي، بررسي  يداري كشاورزان ذرتپا

كار مورد مطالعه و  ي پايداري كشاورزان ذرتها فعاليت
بررسي رابطه بين عوامل مؤثر بر رفتارهاي پايداري 

  .باشند كار مي كشاورزان ذرت
  

  ها روشمواد و 
براي انجام اين تحقيق از روش پيمايشي از نوع 

 شهرستانهاي دزفول، .ي توصيفي استفاده شدها پژوهش
هاي اصلي توليد ذرت در  انديمشك و شوش كه از قطب
شوند، به عنوان منطقه مورد  استان خوزستان محسوب مي

گيري از روش تصادفي  براي نمونه. پژوهش انتخاب شدند
 ۹۷۵۰ه مورد مطالعه جامع. شده بهره گرفته شد بندي طبقه

مورگان و بود كه بر اساس جداول تاكمن و كار  نفر ذرت
 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته ۳۷۰آماره كوكران 

سپس حجم نمونه شهرستانهاي شوش، دزفول و . شدند
  . نفر انتخاب شدند۶۶ و ۱۳۰ ، ۱۷۴انديمشك به ترتيب 

آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه،  روش جمع
مصاحبه و مشاهده بود كه پس از انجام مطالعات 

اي براي   موضوع پژوهش، پرسشنامهاي درباره كتابخانه
مطالعه پيش راهنما توسط محققان تنظيم و روايي آن با 

دريافت نظر استادان دانشگاه و كارشناسان مورد بررسي 
در ادامه به منظور انجام مطالعه پيش راهنما و . قرار گرفت

 نفري خارج از نمونه اصلي ۳۰تعيين پايايي، يك نمونه 
آوري  ن آنها توزيع و نظرات جمعانتخاب و پرسشنامه بي

سپس بر مبناي نتايج  مطالعه پيش راهنما، . گرديد
ميزان ضريب . تغييرات الزم در پرسشنامه مذكور داده شد

ي ها فعاليتآلفاي كرونباخ براي متغير ميزان رعايت 
متغير وابسته اين پژوهش ميزان .  بوده است۷۵/۰پايداري 
غيرهاي مستقل سن، ي پايداري و متها فعاليترعايت 

مساحت كل اراضي، سابقه فعاليت كشاورزي، سطح زير 
كشت ذرت، تعداد فرزندان، تعداد افراد تحت تكفل، فاصله 
مزرعه تا نزديكترين مركز خدمات، ميزان عملكرد ذرت، 

كش مصرفي، درآمد،  كش مصرفي، مقدار علف مقدار آفت
 ميزان تماس با مراكز ترويجي و ميزان استفاده از

در اين تحقيق به . ي ارتباطي در نظر گرفته شدندها كانال
منظور تعيين رابطه هر يك از متغيرهاي مستقل با 
متغيرهاي وابسته از ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، 

كليه محاسبات به . كندال و رگرسيون استفاده گرديد
  . تحت ويندوز انجام گرفتspssافزار  وسيله نرم

  
  نتايج و بحث

  فيتوصي
وضعيت سني كشاورزان مورد مطالعه نشان داد كه 

 سال قرار ۴۰ـ ۵۰ درصد از آنها در رده سني ۴۱حدود 
 درصد از كشاورزان در رده ۸۸همچنين حدود . داشتند

 درصد از ۱۲ سال قرار داشته و تنها ۳۰سني باالي 
همچنين از . كشاورزان جزء افراد جوان زير سي سال بودند

 درصد از آنها داراي ۷۲د، حدود نظر متغير سطح سوا
  .تر از آن بودند تحصيالت راهنمايي و پايين

  ي پايداري در كشت ذرتها فعاليتبکارگيري 
ي پايداري که در اين منطقه و در مطالعه ها فعاليت

ميزان استفاده از : حاضر مورد بررسي قرار گرفت عبارتند از
ي سبز در کودهاي آلي و حيواني،  ميزان استفاده از کودها

مزارع، بجا گذاشتن بقاياي گياهي در سطح مزرعه و 
برگردانيدن آنها به خاک در زمان مناسب، استفاده از 

ي شخم حفاظتي، جلوگيري از ورود آبهاي آلوده ها روش
به زمين، استفاده از مديريت تلفيقي آفات، استفاده از ارقام 

و شده، تسطيح زمين، ميزان رعايت تناوب زراعي  اصالح
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  .ميزان استفاده از کودهاي ريزمغذي
  ميزان استفاده از كودهاي سبز 

 درصد از ۸/۱۰در رابطه با استفاده از کودهاي سبز، 
وقت به  کاران مورد مطالعه اظهار نمودند که هيچ ذرت

کشت و استفاده از اين نوع کودها در مزرعه خويش 
 اغلب  درصد از اين افراد۶/۲۸در مقابل، . اند مبادرت نكرده

 كنند و بطور هميشگي از کودهاي سبز استفاده مي
اكثر افراد علت عدم استفاده هميشگي از اين ). ۱جدول(

كودها را باالبودن هزينه و كمبود زمين براي كشت 
شوند، بيان  گياهاني كه به عنوان كود سبز استفاده مي

 بكارگيري كود سبز توسط بعضي از ،بنابراين. نمودند
قه نشاندهنده رفتار مثبت آنها نسبت به كشاورزان منط
  .باشد پايداري مي

  استفاده از كودهاي حيواني
هر چند كه استفاده از كودهاي حيواني باعث 
حاصلخيزي خاك شده و در مقايسه با كودهاي شيميايي 
عوارض كمتري براي انسان و محيط دارند، اما مشخص 

ن مورد كارا درصد از  ذرت ۵/۲۳ و ۸/۶شده که به ترتيب 
وقت يا بندرت از اين نوع کودها استفاده  مصاحبه هيچ

كنند يعني حدود يك سوم كشاورزان از كود حيواني  مي
 درصد نيز اغلب و يا بطور ۹/۳۱. كنند استفاده نمي

هميشگي از کودهاي حيواني براي حاصلخيزي خاک مزارع 
  ). ۱جدول(كنند  استفاده مي
ي ها علف بين بردن ي تلفيقي براي ازها روشبكارگيري 

  هرز
 درصد ۹/۳۸ نفر كشاورز مورد مصاحبه تقريباً ۳۷۰از 

از آنها بطور هميشگي از روش شيميايي براي از بين بردن 
اكثر آنها در ). ۱جدول( کنند هرز استفاده مي يها علف

ي مكانيكي نيز همراه با ها روشمراحل اوليه رشد گياه از 
ي هرز استفاده كرده ها علفسموم شيميايي براي مبارزه با 

ي بيولوژيكي را ها روشو علت عدم استفاده از 
 درصد ۳۲ حدود ،همچنين. غيرمؤثربودن آنها بيان نمودند

شده كارشناسان  از كشاورزان كود و سم را به ميزان توصيه
بايد اذعان نمود که بطور کلي استفاده از . برند بكار مي

همچنين حشرات شکارچي براي مبارزه با آفات و 
هرز در مزرعه ذرت در اين منطقه  يها علفدستي  وجين

دهد كه حدود   نشان مي)۱(نتايج جدول . باشد مرسوم نمي
 وقت از حشرات شكارچي براي چ درصد از كشاورزان هي۷۲

  .اند مبارزه با آفات استفاده نكرده

  )رعايت تناوب زراعي(شت گياهان مختلف در يك سال ك
 ۱/۱۴( نفر ۵۲ورد مطالعه، كار م  نفر ذرت۳۷۰از 
اظهار نمودند كه بطور هميشگي گياهان مختلفي را ) درصد

 درصد از آنها هرگز يا ۲۳اما . کنند در سال کشت مي
بندرت تناوب را رعايت كرده و هميشه قبل از ذرت، گندم 

). ۱جدول( اند كشت كرده) به دليل تضميني بودن آن(
زان در گذشته از دهد كه اکثر كشاور  نشان ميها بررسي

کردند اما امروزه به  چغندرقند براي تناوب استفاده مي
اي براي کشت اين گياه  دليل تعطيلي کارخانه قند، انگيزه

 نيز به اين نتيجه رسيد كه Shajaat Ali (2003). ندارند
 در زمين ها دامتناوب زراعي، شخم حفاظتي و چراي 

. باشند عوامل مهمي در مديريت حاصلخيزي مزرعه مي
شدن کود به زمين   باعث اضافهها دامبدين معني كه چراي 

شود، بقاياي گياهي  و کاهش هزينه کودهاي شيميايي مي
هاي باقيمانده در زمين، رطوبت خاک را حفظ  و ريشه

دهند و در نهايت باعث  كرده و هزينه آبياري را کاهش مي
  .  شوند افزايش مواد آلي به خاک مي

  ام اصالح شدهاستفاده از ارق
 درصد از ۶۳كشاورز مورد مطالعه حدود   نفر۳۷۰از 

آنها بيان كردند كه هميشه از ارقام اصالح شده ذرت جهت 
 درصد بيان ۹/۱۸ ،همچنين. كنند كشت استفاده مي

  .كنند شده استفاده مي اند كه اغلب از ارقام اصالح كرده
  تسطيح زمين

 با استفاده از در پاسخ به اين سؤال كه آيا قبل از كشت
 ۶/۱۸ و ۵۹كنيد، حدود  كشي زمين را تسطيح مي ماله

كار مورد مطالعه بيان كردند كه  درصد از كشاورزان ذرت
  . دهند هميشه و يا اغلب اين عمليات را انجام مي

  استفاده از بقاياي گياهي
از آنجا كه استفاده از بقاياي گياهي يك اصل مهم در 

 بجا گذاشتن آنها در زمين باعث باشد و كشاورزي پايدار مي
كار مورد   نفر ذرت۳۷۰ شود، از حاصلخيزي خاك مي

 درصد از ۵/۲۶رابطه با اين مورد سؤال شد،  مطالعه كه در
آنها بيان نمودند که هميشه کاه و کلش گياهان قبل را 

   درصد از آنها اظهار نمودند که ۱/۴سوزانده و تنها 
اكثر آنها بيان ). ۱جدول( سوزانند هرگز اين مواد را نمي

  كردند كه خود تمايلي به سوزاندن اين مواد ندارند ولي
زدن مزارع مجاور، مزرعه آنها نيز آتش  در صورت آتش

  . گيرد مي
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  شخم زمين قبل از كشت
گذاشتن بقاياي گياهي در سطح زمين و  اگر چه بجا

انتقال آنها به زير خاك و همچنين كاهش دفعات شخم و 
امل مهم در حفظ بافت خاك و افزايش ديسك يك ع

 در بين ها روشباشد، اما استفاده از اين  نفوذپذيري آن مي
کاران اين منطقه چندان مرسوم نبوده و بيش از دو  ذرت

هميشه قبل از کشت، زمين را به )  درصد۷۳(سوم آنها 
كشاورزان . )۱جدول (زنند صورت سنتي شخم و ديسک مي

ار نمودند که چون خاک منطقه در پاسخ به اين مورد اظه
بندد  از نوع رسي بوده و در صورت عدم شخم، سله مي

زدن   براي بهبود نفوذپذيري خاک مجبور به شخم،بنابراين
  . زمين هستند

  ميزان استفاده از كودهاي ريزمغذي 
آهن، روي (در رابطه با استفاده از کودهاي ريزمغذي 

 درصد ۱۳ه، حدود كار مورد مطالع  نفر ذرت۳۷۰از ...)  و
كردند و در مقابل،  هرگز يا بندرت از اين كودها استفاده مي

از اين کودها اغلب و )  درصد۷/۵۲(بيش از نيمي از افراد 
  ).۱جدول( كنند بطور هميشگي استفاده مي

  جلوگيري از ورود آبهاي آلوده به زمين 
تواند  عليرغم اينكه وجود باقيمانده سموم شيميايي مي

 و كيفيت محصول تأثير گذاشته و باعث افزايش بر كميت
كار   ذرت۳۷۰ درصد از ۹/۳۵ي هرز شود، تنها ها علفرشد 

مورد مطالعه اظهار نمودند که هميشه از ورود آبهاي آلوده 
بقيه افراد علت عدم رعايت . کنند به زمين جلوگيري مي

. هميشگي اين اصل را کمبود آب و گراني آن بيان نمودند
 درصد از آنها نيز هميشه در مصرف ۳/۳۷ها،  افتهبر طبق ي
  ). ۱جدول(اند جويي كرده آب صرفه

Williams )2005(هاي خويش به اين نتيجه   در يافته
داري باعث  رسيد كه آلودگي منابع كشاورزي به طور معني

  .شود آلودگي منابع آب و هوايي مي
هاي خويش به اين نتيجه  محققان مختلف نيز در يافته

يدند كه عواملي مانند عملكرد در واحد سطح، رعايت رس
تناوب زراعي، كشت بقوالت در تناوب با غالت، استفاده از 

گياهي كاه و  كودهاي حيواني و سبز، استفاده از بقاياي
كلش، انجام انواع شخم حفاظتي و حفظ و نگهداري منابع 

در . شوند آبي باعث افزايش ميزان پايداري نظام زراعي مي
لي كه ميزان مصرف سموم شيميايي و كودهاي فسفاته حا

 ;Roa, 2002)دهند  و ازته ميزان پايداري را كاهش مي
Fathi et al., 2000; Sedighi & Roosta,  2003). 

دهد كه  نشان مي) ۱(به طور خالصه، نتايج جدول 
استفاده از ارقام اصالح شده، تسطيح زمين و جلوگيري از 
ورود آبهاي آلوده به زمين در اولويت اول تا سوم و شخم 
زمين قبل از كشت و استفاده از سموم و كودهاي 

به اين مفهوم كه . هاي آخر قرار دارند شيميايي در اولويت
تفاده شده ذرت اس كاران منطقه از ارقام اصالح بيشتر ذرت

كنند  كشي مي  قبل از كاشت، زمين را ماله،كرده، همچنين
كنند ولي در  و از ورود آبهاي آلوده به زمين جلوگيري مي

ي ها روشمقابل بيشتر آنها نيز شخم حفاظتي و استفاده از 
ي هرز، كه از اصول كشاورزي ها علفتلفيقي براي مبارزه با 

  .كنند باشند، را رعايت نمي پايدار مي
  ليليتح

  همبستگي
  ي پايداريها فعاليترابطه متغيرها با ميزان رعايت 

نتايج حاصل از همبستگي متغيرها با ميزان رعايت 
  :ي پايداري نشان داد كهها فعاليت

و تعداد ) >r، ۰۱/۰p =‐۱۴/۰( متغيرهايي چون سن
دار با  رابطه منفي و معني) >r،۰۱/۰p=‐ ۱۷/۰( فرزندان

) ۲جدول( ي پايداري داشتهها فعاليتمتغير ميزان رعايت 
رابطه ) >۱۸/۰r=، ۰۱/۰p( در صورتي که متغير سطح سواد

). ۳جدول (داري با اين متغير داشت  مثبت و معني
متغيرهاي سابقه فعاليت کشاورزي و تعداد افراد خانوار 

 .Pannell et al. داري با اين متغير نداشتند رابطه معني
(2006)، Chizari & Ommani (2006)، Souza et al. 
هاي خويش، رابطه بين سن و تعداد  نيز در يافته (1993)

ي کشاورزي پايدار را منفي و ها فعاليتفرزندان  با پذيرش 
، )Lynne et al. )1995 ،همچنين. اند دار گزارش كرده معني

.Pannell et al )2006( ،Chizari & Ommani (2006) 
به اين نتيجه هاي خويش  در يافته) Bolger  )2002و

داري بر تغيير رفتار  رسيدند که سطح سواد تأثير معني
. کشاورز براي پذيرش تکنولوژيهاي جديد پايداري دارد

 كشاورزاني كه از نظر سني جوانتر بوده و سطح ،بنابراين
ي پايداري را ها فعاليتسواد باالتري دارند بيش از سايرين 

  .كنند رعايت مي
رابطه منفي ) >۰۱/۰r = - , ۰۵/۰p( متغير نوع مالکيت

ي پايداري داشته ها فعاليتداري با ميزان رعايت  و معني
در صورتي که متغيرهايي چون ميزان ) ۴جدول( است

و ميزان ) >r ،۰۵/۰p=۱۱/۰( تماس با مراکز ترويجي
رابطه ) >r، ۰۱/۰p=۲۳/٠( ي ارتباطيها كانالاستفاده از 
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ي ها فعاليتيت داري با متغير ميزان رعا مثبت و معني
متغير فاصله مزرعه تا نزديکترين مرکز . پايداري داشتند
داري با ميزان رعايت  کشاورزي رابطه معني خدمات جهاد

 et al. Wanyama). ۲جدول( ي پايداري نداشتها فعاليت
هاي خويش به رابطه   نيز در يافتهLee (1980) و (2000)
ي حفاظتي ها فعاليتداري بين نوع مالکيت و پذيرش  معني

  .اند دست يافته
از بين عوامل اقتصادي، متغيرهايي چون مساحت کل 
اراضي، سطح زير کشت و ميزان درآمد حاصل از کشت 

ي پايداري ها فعاليتداري با ميزان رعايت  ذرت رابطه معني
  در صورتي كه متغير ميزان عملکرد ذرت نداشتند

)۲۱/۰= r، ۰۱/۰p< (ميزان داري با رابطه مثبت و معني 
 & Roosta.ي پايداري داشته استها فعاليترعايت 

Sedighi )2003(  نيز در پژوهش خويش به رابطه مثبت و
 و عملکرد محصول داري بين پايداري نظام زراعي معني

  .اند اشاره كرده
 ،r=‐ ۳۲/۰( کش متغير ميزان مصرف سموم آفت

۰۱/۰p< (داري با ميزان رعايت  رابطه منفي و معني
ي پايداري داشته است در حاليكه متغير ميزان ها فعاليت

داري با متغير ميزان  کش رابطه معني استفاده از سموم علف
  از كاران ذرت بنابراين . ي پايداري نداشتها فعاليترعايت 

  كش  علف و كش   آفت سموم طريق كاهش ميزان مصرف 
  

كنند كه در جهت پايداري نظام زراعي گام  مي تالش 
  .بردارند

  رگرسيون
به منظور بررسي ميزان تأثير متغيرهاي پژوهش بطور 

ي ها فعاليتهمزمان بر ميزان تغييرات متغير رعايت 
. پايداري، از تحليل رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شد

نشان داد که ) ۵جدول ( نتايج حاصل از تحليل رگرسيون
، ميزان ها كش متغيرهاي مستقل ميزان استفاده از آفت

س با مراكز ترويجي، ميزان استفاده از كودهاي حيواني تما
 درصد از تغييرات متغير ۲۸و ميزان عملكرد ذرت قادرند 

  .ي پايداري را توضيح دهندها فعاليتوابسته ميزان رعايت 
X2+ 0.36 X3 + 0.001 X4   72. Y= 43.56 – 1.19 

X1 + 1  
  

دهد   ضريب همبستگي چندگانه را نشان ميRمقدار 
دار بودن رگرسيون نيز در  معني. باشد  مي۵۶/۰ابر با که بر
 درصد ۹۹ محاسبه شده که در سطح F بوسيله ۵جدول
هاي حاصل از اين تحليل نشان  يافته. دار است معني
دهد که به ازاء يک واحد تغيير در انحراف معيار متغير  مي

 در انحراف معيار ‐ ۴۴۸/۰، ها كش ميزان استفاده از آفت
. ي پايداري كاهش ايجاد مي شودها فعاليتت ميزان رعاي

  همچنين يك واحد تغيير در انحراف معيار متغيرهاي 

  
  کاران ي پايداري توسط ذرتها فعاليت توزيع فراواني ميزان بکارگيري ‐۱ جدول

  هميشه  اغلب  وقتها بعضي  بندرت  هيچ وقت
  ها گويه رديف

 درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني  درصدفراواني  درصد فراواني
ميانگين 

اي رتبه 
انحراف 
 معيار

ضريب 
تغييرات

يتاولو

 ۸ ۳۶/۰ ۰۴/۱ ۹۱/۲  ۸/۷  ۲۹  ۸/۲۰  ۷۷  ۷/۳۵  ۱۳۲  ۱/۲۴  ۸۹  ۸/۱۰  ۴۰  استفاده از كودهاي سبز  ۱
 ۷ ۲۷/۰ ۸۴/۰ ۱/۳  ۸/۱۰  ۴۰  ۱/۲۱  ۷۸  ۳۷  ۱۳۷  ۵/۲۳  ۵۷  ۸/۶  ۲۵  استفاده از كودهاي حيواني  ۲
 ۱۰ ۴۶/۰ ۰۸/۱ ۳۷/۲  ۴/۲  ۹  ۵/۱۳  ۵۰  ۳۰  ۱۱۱  ۹/۲۵  ۹۶  ۶/۲۷  ۱۰۲  ي هرزها علفوجين دستي   ۳
 ۵ ۲۵/۰ ۸۶/۰ ۳۷/۳  ۱/۱۸  ۶۷  ۴/۲۵  ۹۴  ۲/۳۲  ۱۱۹  ۵/۱۹  ۷۲  ۳  ۱۱  رعايت مصرف كود و سم بر طبق پيشنهاد كارشناسان  ۴
 ۱۱ ۵۹/۰ ۰۹/۱ ۸۴/۱  ۳/۰  ۱  ۹/۵  ۲۲  ۳/۲۰  ۷۵  ۲۳  ۸۵  ۶/۴۸  ۱۸۰  استفاده از حشرات شكارچي  ۵
 ۱۲ ۶/۰ ۱۲/۱ ۸۴/۱  ۹/۳۸  ۱۴۴  ۴۰  ۱۴۸  ۱/۱۸  ۶۷  ۷/۲  ۱۰  ۰  ۰  ي هرز از طريق سمپاشيها علفن بردن از بي  ۶
 ۶ ۲۶/۰ ۸۵/۰ ۲۷/۳  ۱/۱۴  ۵۲  ۷/۲۵  ۹۵  ۹/۳۵  ۱۳۳  ۵/۱۹  ۷۲  ۸/۳  ۱۴  كشت گياهان مختلف در سال  ۷
 ۱ ۱۵/۰ ۶۵/۰ ۴۱/۴  ۲/۶۳  ۲۳۴  ۹/۱۸  ۷۰  ۹/۱۱  ۴۴  ۱/۵  ۱۹  ۰  ۰  شده استفاده از ارقام اصالح  ۸
 ۲ ۱۶/۰ ۷۲/۰ ۳۵/۴  ۹/۵۸  ۲۱۸  ۶/۱۸  ۶۹  ۸/۱۷  ۶۶  ۲/۳  ۱۲  ۰  ۰  تسطيح زمين  ۹
 ۹ ۴۴/۰ ۰۷/۱ ۴۵/۲  ۵/۲۶  ۹۸  ۱/۲۱  ۷۸  ۵/۳۶  ۱۳۵  ۱/۱۱  ۴۱  ۱/۴  ۱۵  سوزاندن كاه و كلش گياه قبل  ۱۰
 ۱۳ ۸۷/۰ ۲۵/۱ ۴۳/۱  ۷۳  ۲۷۰  ۷/۱۲  ۴۷  ۵/۱۰  ۳۹  ۷/۲  ۱۰  ۳/۰  ۱  شخم زمين قبل از كشت  ۱۱
 ۳ ۲۲/۰ ۸۲/۰ ۷۵/۳  ۹/۳۵  ۱۳۳  ۲/۲۲  ۸۲  ۶/۲۴  ۹۱  ۶/۱۴  ۵۴  ۵/۰  ۲  آلودهجلوگيري از ورود آبهاي   ۱۲
 ۴ ۲۴/۰ ۸۸/۰ ۶۲/۳  ۳/۲۴  ۹۰  ۴/۲۸  ۱۰۵  ۲/۳۳  ۱۲۳  ۵/۱۰  ۳۹  ۷/۲  ۱۰  استفاده از كودهاي ريزمغذي  ۱۳
 ۵ ۲۵/۰ ۸۶/۰ ۴۸/۳  ۳/۳۷  ۱۳۸  ۵/۳۶  ۱۳۵  ۵/۱۶  ۶۱  ۶/۷  ۲۸  ۸/۰  ۳  صرفه جويي در مصرف آب  ۱۴
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  منظور تعيين درجه همبستگي گروهي زمون همبستگي پيرسون به نتايج حاصل از آ‐۲جدول
  ي پايداريها فعاليتميزان رعايت   از متغيرها با متغير

  r  متغير
  ) همبستگي مقدار ضريب(

P  
  )داري سطح معني(

  ۰۰۷/۰  ‐۱۴/۰**  سن
  ns۰۷/۰‐  ۱۶/۰  مساحت كل اراضي

  ns۰۵/۰‐  ۲۹/۰  سابقه فعاليت كشاورزي
  ns۰۱/۰  ۸۴/۰  سطح زير كشت ذرت

  ۰۰۲/۰  ‐۱۷/۰**  تعداد فرزندان
  ns۰۶/۰‐  ۲۲/۰  تعداد افراد تحت تكفل

  ns۰۴/۰  ۴۱/۰  فاصله تا نزديكترين مركز خدمات
  ۰۰۱/۰  ۲۱/۰**  ميزان عملكرد
  ۰۰/۰  ‐۳۲/۰**  كش مقدار آفت
  ns۰۹/۰‐  ۱۲/۰  كش مقدار علف

  ns۰۶/۰  ۲۶/۰  درآمد
  ۰۰/۰  ۲۳/۰**  ي ارتباطيها كانالميزان استفاده از 

  ۰۴۵/۰  ۱۱/۰*  ميزان تماس با مراكز ترويجي
                             ns :۰۱/۰داري در سطح   معني                 **۰۵/۰داري در سطح   معني             *دار بودن عدم معني  

  
  منظور تعيين درجه ه نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن ب ‐۳جدول 

  ي پايداريها فعاليتمتغير سطح سواد با متغير ميزان رعايت همبستگي 

  r  متغير
  ) همبستگي مقدار ضريب(

P  
  )داري سطح معني(

  ۰۰۱/۰  ۱۸/۰**  سطح سواد
  

  درجهمنظور تعيين ه  نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي كندال ب‐۴جدول 
  اريي پايدها فعاليتهمبستگي متغير نوع مالكيت با متغير ميزان رعايت 

  r  متغير 
  ) همبستگي مقدار ضريب(

P  
  )داري سطح معني(

  ۰۲/۰  ‐۱/۰*  نوع مالكيت
  

  ي پايداريها فعاليتخالصه اطالعات رگرسيون انجام شده به روش گام به گام براي متغير رعايت  ‐۵جدول
R2Ad R2 R sig t β B   

  ضريب ثابت  ۵۶/۴۳    ۰۳۲/۱۳  ۰۰۱/۰      
  )X1 (ها كش ميزان استفاده از آفت  ‐۱۹/۱  ‐۴۴۸/۰  ‐۸۹/۴  ۰۰۱/۰  ۳۵۸/۰  ۱۲۸/۰  ۱۱۸/۰
  )X2( ميزان تماس با مراكز ترويجي  ۷۲/۱  ۲۷/۰  ۹۷/۲  ۰۰۴/۰  ۴۶۵/۰  ۲۱۶/۰  ۲/۰
  )X3(ميزان استفاده از كودهاي حيواني   ۳۶/۰  ۲۵۳/۰  ۸۱/۲  ۰۰۶/۰  ۵۲۶/۰  ۲۷۷/۰  ۲۵/۰
  )X4(ميزان عملكرد ذرت   ۰۰۱/۰  ۱۹/۰  ۰۹/۲  ۰۳۹/۰  ۵۶/۰  ۳۲/۰  ۲۸/۰

F= 9.756**                                                             Sig= 0.001  
  ۰۱/۰داري در سطح  معني**      ۰۵/۰داري در سطح  معني*       

  
ميزان تماس با مراكز ترويجي، ميزان استفاده از كودهاي 

 و ۲۵۳/۰ و ۲۷/۰حيواني و ميزان عملكرد ذرت به ترتيب 
ف معيار متغير وابسته ميزان رعايت  در انحرا۱۹/۰

  .شود ي پايداري افزايش ايجاد ميها فعاليت
 درصد از ۲۸دهد که  مقدار ضريب تعيين نشان مي

ي ها فعاليتتغييرات ايجاد شده در متغير ميزان رعايت 
، ميزان ها كش پايداري به متغيرهاي ميزان استفاده از آفت

از كودهاي حيواني تماس با مراكز ترويجي، ميزان استفاده 
دار   معنيtآزمون  .شود و ميزان عملكرد ذرت مربوط مي

بودن ضريب رگرسيوني هر يک از متغيرهاي مستقل را با 
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  .دهد متغير وابسته نشان مي
  پيشنهادهاگيري و  نتيجه

هايي در سطح جهاني درباره  ي اخير، نگرانيها سالدر 
ورزي بر ي كشاها فعاليتعواقب و اثرات جانبي برخي از 

هاي  رو، نگراني از اين. زيست و جامعه ابراز شده است محيط
ي كشاورزي، ها فعاليتموجود در مورد عوارض جانبي 

بسياري از محققان را بر آن داشته تا با نگاهي ژرفتر به 
ي كشاورزي در جوامع صنعتي و در حال رشد ها فعاليت

 بنگرند، تنگناهاي تكنيكي و اجتماعي را بهتر تشخيص
سازي  دهند و راههايي را براي مقابله با مشكالت و سالم

در اين راستا، برخي از متخصصان . كشاورزي عرضه كنند
زيست، عدم  مند به محيط شناسان عالقه كشاورزي و بوم

استفاده از سموم، هورمونها و كودهاي شيميايي را در 
اند و براي مقابله با آفات و  جريان توليد پيشنهاد كرده

اض گياهي، مبارزه بيولوژيكي و براي حاصلخيزي خاك، امر
  . اند هاي زراعي جايگزين را توصيه نموده شيوه

پايداري نظام زراعي اصل مهمي در كشاورزي پايدار به 
رود كه سالمت و تداوم توليدات كشاورزي به آن  شمار مي

ي مختلفي را ها فعاليتپايداري نظام زراعي . وابسته است
تناوب زراعي، بكارگيري بقوالت در : د از جملهگير در بر مي

تناوب، بكارگيري كودهاي حيواني و كودهاي سبز، استفاده 
از بقاياي گياهي و كاه و كلش، بكارگيري انواع شخم 
حفاظتي، روند تغييرات در حاصلخيزي خاك و وضعيت 

كشاورزان با استفاده بيش از حد . كمي و كيفي منابع آب
دهاي ازته و فسفاته سبب كاهش سموم شيميايي و كو

  . شوند پايداري نظام زراعي خود مي
دهد كه بيش از نيمي از  نتايج اين مطالعه نشان مي

كشاورزان از تناوب زراعي و كودهاي ريزمغذي و حدود 
يك سوم كشاورزان نيز اغلب و بطور هميشگي از كودهاي 
سبز و كودهاي حيواني براي حاصلخيزي مزارع خود 

همچنين استفاده از حشرات شكارچي و . كنند  مياستفاده
ي هرز در ها علفي تلفيقي براي مبارزه با آفات و ها روش

اين منطقه مرسوم نبوده و درصد قابل توجهي از 
ي شيميايي براي مبارزه با ها روشكاران هميشه از  ذرت
  .كنند ي هرز و آفات استفاده ميها علف

ي ها كانالاز  سطح سواد، ميزان استفاده ،همچنين
ارتباطي، ميزان تماس با مراكز ترويجي و ميزان عملكرد با 

دار و  ي پايداري رابطه مثبت و معنيها فعاليتانجام 
كش مصرفي و  متغيرهاي سن، تعداد فرزندان،  مقدار آفت

داري با انجام  نوع مالكيت كشاورز رابطه منفي و معني
گرسيون نتايج تحليل ر. ي پايداري داشتندها فعاليت

دهد که متغيرهاي ميزان استفاده از  چندمتغيره نشان مي
، ميزان تماس با مراكز ترويجي، ميزان استفاده ها كش آفت

 درصد از ۲۸از كودهاي حيواني و ميزان عملكرد ذرت 
  . دهند ي پايداري را توضيح ميها فعاليتتغييرات 

كاران در مورد   افزايش دانش و اطالعات ذرت،بنابراين
تواند گام مؤثري در  ايد و مزاياي هر يك از اين اصول ميفو

تغيير رفتار آنها و دستيابي به كشاورزي پايدار باشد كه 
اين امر از طريق خدمات آموزشي ترويجي و راهنمايي و 

  .باشد نظارت كارشناسان امكانپذير مي
در اينجا با توجه به اهميت روزافزون كشاورزي پايدار و 

كارگيري اصول و قواعد آن توسط ضمن تأكيد بر ب
هاي به دست آمده در مورد تأثير  كشاورزان و نظر به يافته

، موارد زير ها فعاليتي ترويجي در اشاعه ها فعاليت
  :گردد پيشنهاد مي

 به اهميت گسترش نظام كشاورزي پايدار، الزم با توجهـ 
است در درون تشكيالت وزارت جهاد كشاورزي، به 

هاي مسئول توسعه  همترين دستگاهعنوان يكي از م
كشاورزي پايدار، تيمي مركب از افراد متخصص در 

ريزي و هدايت  هاي مختلف به منظور برنامه رشته
ي مربوط به توسعه كشاورزي پايدار تشكيل ها فعاليت
  .گردد

هاي  ـ با توجه به اينكه استفاده نامناسب از نهاده
وامل تهديدكننده از جمله ع...)  كود، سم و(اي  غيرمزرعه

پايداري و ثبات اكولوژيكي و آلودگي محيط زيست به 
روند، كنترل و اداره مناسب آنها، به منظور  شمار مي

در اين . شود تقويت پايداري كشاورزي پيشنهاد مي
ها به  راستا ضروري است مقدار بهينه مصرف اين نهاده

  .كشاورزان ارائه شود
كشاورزي پايدار نيازمند  به اينكه دستيابي به با توجهـ 

باشد بنابراين بايد در  حمايت دولت و ديگر سازمانها مي
ي ها سياستي كلي توسعه كشور و به ويژه ها سياست

كشاورزي تمهيداتي لحاظ گردد تا از كشاورزاني كه در 
رعايت تناوب زراعي، (دارند  جهت پايداري گام برمي

 و مورد حمايت شده...)  استفاده از بقاياي گياهي و
  ). ي پايداريها سياست( تشويق قرار گيرند

کار در اين نمونه داراي  ـ از آنجا که اکثر کشاورزان ذرت
تر از آن بودند، بايد در  تحصيالت راهنمايي و پايين
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مثالً از طريق ( جهت ارتقاء سطح سواد آنها گام برداشته
يي ترتيب ها سياستو همچنين ) کالسهاي سوادآموزي

زان سواد متوسطه و داراي تا افراد با ميداده شود 
عاليه نيز در فرآيند توليد محصوالت تحصيالت 

  .کشاورزي وارد شوند

شود که اين مطالعه در سطح کشور به مورد  پيشنهاد مي ـ 
هاي حاصل از استانهاي  اجرا قرار گذاشته شده و يافته

بديهي است که بر . مختلف با يگديگر مقايسه شوند
توان استانهاي برتر را از  اي مي  چنين مطالعهاساس نتايج

  .ي پايداري انتخاب نمودها فعاليتلحاظ رعايت 
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