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تحلیل وضعیت پایداری کشت و کار سیبزمینی در دشت بهار استان همدان
عباداهلل نعمتی ،*1هوشنگ ایروانی ،2علی اسدی
 .1کارشناس ارشد توسعة روستایی ،دانشگاه تهران

3

 .3 ،2استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91 /6 /26 :تاریخ تصویب)92 /12 /19 :
چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل وضعیت پایداری کشت و کار سیبزمینی در دشت بهار استان همدان
بوده است .این پژوهش از نظر هدف تحقیق ،اکتشافی؛ از نظر روش گردآوری دادهها ،پیمایشی و از نظر
نتیجه ،کاربردی است .جامعة آماری این تحقیق  2054نفر سیبزمینیکار دشت بهار بود .حجم نمونه از
طریق فرمول کوکران  162نفر برآورد شد و در نهایت به منظور افزایش دقت 172 ،پرسشنامه تکمیل شد.
دادهها به کمک نرمافزار  SPSS 16winتجزیه و تحلیل شدند .براساس شاخص پایداری ترکیبی کل ،پایداری
بیش از  50درصد از سیبزمینیکاران در سطح پایین یا بسیار پایین بوده است .همچنین ،براساس نتایج
تحلیل رگرسیون پنج عامل «مساحت کل زمین کشتشده ،سطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر
کشت سیبزمینی ،میزان کل کودهای شیمیایی مصرفی ،میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی و
سطح استفاده از روشهای کشاورزی پایدار توسط سیبزمینیکار» ،در مجموع توانایی تبیین  69درصد از
تغییرات پایداری زراعی -اکولوژیکی را داشتند؛ پنج عامل «سطح زیر کشت ،میزان خسارت وارده در
هکتار ،هزینة بذر مصرفی ،سطح زیر کشت بیمهشده و ارزش کل فروش محصول» در مجموع  62درصد
از تغییرات پایداری اقتصادی را تبیین کردند و نیز چهار عامل «سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار ،سطح
استفاده از کانالهای ارتباطی ،سطح دانش سیبزمینیکار از کشاورزی پایدار و تجربة کشت و کار
سیبزمینی توسط زارع» در مجموع توانایی تبیین  55درصد از تغییرات پایداری اجتماعی را دارا بودند.
واژههای کلیدی :پایداری ،تحلیل رگرسیون ،دشت بهار ،سنجش پایداری ،کشت و کار سیبزمینی.
مقدمه
سیستمهای کشاورزی پايدار ،سیستمهايی هستند که
بهرهوری خود را برای جامعه برای زمان نامحدودی حفظ
میکنند ))2010( Parent et al. .(Lichtfouse et al. 2009
مزرعهای را پايدار میدانند که از لحاظ عملکرد ،سودآوری و
ايجاد درآمد کافی در درازمدت توجیهپذير ()Rational؛ از نظر
بهبود کیفیت زندگی کشاورزان و خانوارهای آنها در مزرعه و
جامعه بابقا )(Survival؛ از نظر پتانسیل مزرعه برای کشاورزی
در آينده انتقالپذير ) (transferableو از لحاظ اکولوژيکی
* نويسندة مسئول:

(استفادة منطقی از منابع طبیعی از طريق شیوههای
کشاورزی مناسب) تجديدپذير ( )Renewableباشد .روشهای
کشاورزی پايدار و دوستدار محیط زيست آن نوع از کشاورزی
است که اجازة تولید محصوالت زراعی و دامی را بدون آسیب
به بوم سامانه میدهد .تأثیر اين روش میتواند بر خاک ،منابع
آبی ،گوناگونی و تنوع زيستی و ساير منابع طبیعی اطراف
باشد .پس مفهوم کشاورزی پايدار يک مفهوم بین نسلی
) (intergenerationاست؛ به اين معنی که ما اساس کار را بر
حفظ يا بهبود منابع طبیعی در مقابل تهیساختن يا
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آلودهسازی آن قرار دهیم ( .) Subhash et al, 2010استفادة
بیش از حد و نامناسب از مواد شیمیايی در زراعت به آلودگی
آب ،ازدستدادن تنوع ژنتیکی و بدترشدن کیفیت خاک
منجر شده است و کشاورزی پايدار رهیافتی برای کشاورزی
است که حاصلخیزی خاک را در بلندمدت حفظ میکند
( .)Rasul and Thapa, 2003از آنجا که پايداری شامل اهداف
کلی متعدد و اهداف عملیاتی هرکدام از آن اهداف کلی است،
برای ارزيابی پايداری کل سیستم استفادة ترکیبی از
شاخصهای زيستمحیطی ،زراعی ،اقتصادی و اجتماعی
ضروری است (sydorovych .)Cauwenbergh et al., 2007
 )2008(& wossinkعناصر مؤثر بر پايداری در کشاورزی را
اينگونه تقسیمبندی کردهاند :الف) عناصر اکولوژيکی شامل
تغییر در کیفیت خاک ،تغییر در کیفیت و کمیت آبهای
زيرزمینی و سطحی ،تغییر در تنوع گیاهی و جانوری مزرعه،
کارايی استفاده از نهادههای طبیعی ،میزان انتشار گازهای
گلخانهای حاصل از فعالیت کشاورزی و تغییر در کیفیت هوا؛
ب) عناصر بیرون از مزرعه شامل نوع سیستمهای اطالعات در
جامعة کشاورزان ،سالمتی محصوالت تولیدی مزرعه برای
مصرفکنندگان (طعم ،کیفیت و میزان مواد مغذی محصوالت
تولیدی) ،تأثیر محصوالت مزرعه در اقتصاد محلی ،حفظ
جذابیت مناظر طبیعی و صداها و عطرهای طبیعی؛ ج) عناصر
داخل مزرعه شامل :فشارهای فیزيکی ،فشارهای ذهنی،
خطرهای سالمتی و استمرار در مالکیت مزرعه برای خانواده؛
د) عناصر اقتصادی شامل جنبههای کسب سود در درازمدت،
ثبات در درآمد و قابلیت پیشبینی درآمد ،اتکا به نهادههای
داخلی و محلی ،نقدينگی کافی ،میزان اتکای کشاورز به
يارانههای پرداختی و پیماننامههای ملی.
از ديدگاه  )2005( Prettyنیز عناصر کلیدی کشاورزی
پايدار بايد شامل موارد زير باشد :الف) تلفیق بیشتر
فرايندهای طبیعی از قبیل چرخة مواد مغذی ،تثبیت
نیتروژن ،احیای خاک و استفادة مؤثر از شکارگرهای طبیعی
آفات در ارتباط با فرايندهای تولید کشاورزی؛ ب) حداقل
استفاده از نهادههای تجديدناپذير يا نهادههايی که سالمتی
کشاورزان و مصرفکنندگان را به خطر میاندازد؛ ج) استفادة
مؤثر از دانش و مهارت کشاورزان که موجب افزايش
خوداتکايی کشاورزان و جانشینی سرماية انسانی به جای
نهادههای هزينهبر میشود؛ د) استفادة مؤثر از ظرفیتهای
مشارکتی افراد در ارتباط با حل مشکالت منابع طبیعی در
کشاورزی متداول از قبیل آبخیزداری ،مديريت اعتبارات و

مبارزه با آفات .از ديدگاه
) )2010(Research Councilفعالیتها و روشهای عملی
استفادهشده برای دستیابی به اهداف پايداری در جدول 1
آورده شده است.
در وسیعترين مفهوم ،پايداری به عنوان توانايی تأمین
نیازهای کنونی جامعه به شیوهای است که بتواند آيندهای
نامحدود و بدون آثار نامطلوب ادامه داشته باشد .اغلب تعاريف
پايداری در شرايط سهگانة اجتماعی ،اقتصادی و
زيستمحیطی ارائه شدهاند؛ به عنوان مثال يک سیستم
کشاورزی پايدار؛ غذا ،خوراک دام ،فیبر ،سوختهای زيستی و
ديگر کاالها را برای جامعه تولید میکند و همچنین از نظر
اقتصادی برای تولیدکنندگان و کارگران کشاورزی معقول
است .تولید غذای سالم و ارزانقیمت برای مصرفکنندگان در
عین حال حفظ و افزايش منابع طبیعی پايه از اساس پايداری
در کشاورزی است ( USDA-NAL (U.S. Department of Agriculture
(Agriculture; National ANRC

2007

National Agricultural Library),

Knwler & Bradshaw,

; .)2007در پژوهش مروری با عنوان «پذيرش کشاورزی
حفاظتی توسط کشاورزان» ،عوامل تأثیرگذار بر رفتار
کشاورزان در پذيرش فناوریهای حفاظتی را در چهار گروه
زير قرار دادهاند :الف) ويژگیهای فردی و خانوادگی کشاورز
مثل دانش ،نگرش ،تجربة کار کشاورزی ،سطح سواد و سن؛
ب) ويژگی های فیزيکی و زيستی مزرعه مانند اندازة مزرعه،
میزان بارش ،وضعیت فرسايش خاک ،شیبداربودن يا نبودن
مزرعه؛ ج) ويژگیهای مالی و مديريتی مزرعه مثل درآمد
مزرعه ،وضعیت مالکیت زمین ،دسترسی به نیروی کار
خانوادگی و درآمدهای خارج از مزرعه؛ د) عوامل خارجی
مانند :فعالیتهای ترويجی -اطالعرسانی ،شرکت در
برنامههای کشاورزی حفاظتی ،سرماية اجتماعی و
سیاستهای حمايتی .نتايج مطالعة عمانی و چیذری ()1385
در پژوهشی با عنوان «تحلیل پايداری نظام زراعی گندمکاران
(مطالعهای در استان خوزستان)» نشان میدهد که سطح
سواد ،دانش فنی ،دانش کشاورزی پايدار ،میزان اراضی زير
کشت آبی ،میزان اراضی زير کشت ديم ،کل زمین تحت
مالکیت ،زمین زير کشت گندم ،درآمد محصول ،منزلت
اجتماعی و هنجار اجتماعی در سطح  0/001و مشارکت
اجتماعی و میزان استفاده از کانالهای ارتباطی در سطح
 0/01با پايداری نظام زراعی رابطة مثبت و معنیداری دارد.
همچنین ،در اين تحقیق متغیرهای سطح سواد ،دانش فنی،
دانش کشاورزی پايدار ،درآمد محصول ،منزلت اجتماعی،
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جدول  .1فعالیتها و روشهای عملی استفادهشده برای دستیابی به اهداف پایداری
اهداف پایداری

نوع فعالیت

الف) ثبات کافی
در تولید محصوالت

مدیریت زراعی

اصالح نباتات

ب) ثبات مناسب
تولیدات حیوانی

دامپروری

الف) حفظ یا بهبود
کیفیت خاک

مدیریت قدرت
باروری خاک
مدیریت مواد آلی
خاک
مدیریت کیفیت
خاک

ب) حفظ و بهبود
کیفیت آب

ج) حفاظت از
منابع آب شیرین
د) کاهش استفاده
از آفتکشها
و) حفظ و افزایش
تنوع زیستی

مدیریت باروری
خاک

مثالهایی از شاخصها

 .1حفظ امنیت غذایی بشر ،فیبر ،خوراک دام و نیازهای سوختی
عملکرد در واحد سطح ،بازده به ازای استفادة هر مدیریت باروری محصوالت ،مدیریت مبارزه با آفات و
بیماریها ،مدیریت منابع آب ،اصالح نباتات و اصالح
واحد منبع (مثل :انرژی ،آب و مواد مغذی)
ژنتیکی برای بهبود عملکرد و تحمل تنشها
اصالح گیاهان زراعی برای افزایش مقاومت در برابر تنش
ها ،افزایش استفاده از مواد مغذی ،افزایش بهرهوری و
ثبات بازده
تولید به ازای هر واحد زمین ،تولید به ازای هر استفاده از علوفة محلی برای مصرف دام ،دقت در استفاده
رأس دام ،تولید به ازای هر واحد استفاده از منابع از منابع (نیروی کار ،آب ،انرژی) ،استفاده از جیرههای
(مانند :انرژی ،آب ،مواد مغذی) ،میزان مرگومیر ،غذایی و افزایش بازده خوراک ،بهداشت و رفاه حیوانات،
مدت زندگی مولد ،ضریب تبدیل خوراک دامی به بهداشت گله و مدیریت درمان (پیشگیری از بیماریها)،
بهبود محیط نگهداری دام ،استفادة آگاهانه از آنتیبیوتیکها
محصوالت خوراکی انسان ،بهداشت حیوانات
و مدیریت ضایعات دامی
 .2نگهداری و افزایش کیفیت محیط زیست و منابع پایه
میزان سطح مواد مغذی خاک ،کارایی استفاده از مواد کاربرد صحیح و بهموقع کودهای شیمیایی و کودهای آلی،
سنجش نوع و بافت خاک ،سنجش مواد مغذی خاک
مغذی
مواد آلی خاک ،جمعیت میکروارگانیسمها و شخم حفاظتی ،کشت ارگانیک ،کود سبز و استفاده از
کمپوست
ماکروارگانیسمهای خاک
خواص فیزیکی خاک از جمله :فشردگی ،ظرفیت شخم حفاظتی ،کشت ارگانیک ،کود سبز و استفاده از
نگهداشت آب ،میزان سفتی خاک ،میزان تخلخل خاک ،کمپوست
پبات خاک و میزان نفوذ آب
عملکرد ورودی آب ،میزان متعادلبودن سختی آب ،سنجش مواد مغذی خاک ،استفاده از کودهایی که باعث
شوری آب ،میزان آفتکشها و عوامل بیماریزا در آزادشدن مواد مغذی خاک میشود ،اصالح ارگانیکی
خاک
آب و غلظت استرانسیم در آب
پوشش زمین ،استفادة مستقیم از مواد مغذی ،جریان کاشت گیاهان پوششی ،اصالح ارگانیکی خاک ،آزمایش
رسوب و آفتکشها ،سطح دارای پوشش یکساله و بافت خاک ،شخم حفاظتی ،استفاده از مالچ ،چمن و
چندساله ،ثبات خاکدانهها ،ظرفیت نگهداری آب ،آبراههها ،پوشش گیاهی ساحلی و اصالح زمینها
میزان تخلخل و ضریب نفوذ آب در خاک

مدیریت پوشش
گیاهی زراعی،
مدیریت مواد
غذایی و کنترل
رواناب و
جلوگیری از فرسایش
کارایی آب مصرفی در زراعت ،میزان رشد مصرف
مدیریت آبیاری
آب ،میزان اضافه برداشت آبهای زیرزمینی و میزان
پمپاژ آب
استفاده از روشهای جمعیت آفات ،جمعیت دشمنان طبیعی ،درصد علف
ترکیبی مبارزه با آفات های هرز ،میزان زیست توده ،تنوع پوشش گیاهی و
میزان ثبات بوم نظام
مدیریت زیستگاه تخمین تنوع زیستی (به عنوان مثال :تعداد گونههای
بوتههای رشدکرده ،تعداد گونههای حشرات و
حیوانات ،میزان تنوع و گوناگونی زیستگاه ،میزان
تنوع مناظر و همچنین روابط بین آنها )

مأخذANRC, 2010; 84- 85 :

نمونة روشهای استفادهشده

استفاده از سیستمهای آبیاری با فشار (مثل آبیاری بارانی و
قطرهای) ،تعیین زمان مناسب برای آبیاری براساس میزان
تبخیر و تعرق و رطوبت خاک و نیاز آبی گیاه زراعی
مدیریت تلفیقی آفات ،استفاده از روشهای بیولوژیکی و
بومشناختی ،مدیریت مواد آلی موجود در خاک و اصالح
ژنتیکی محصوالت
حفظ قطعات بوم نظام طبیعی مثل نیزارها ،حفظ پوشش
گیاهی ساحلی ،تنوع کشت ،حفظ مناظر و گونهها در بوم
نظام
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مشارکت اجتماعی ،میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و
میزان شرکت در کالسهای آموزشی و ترويجی در مجموع
 92/5درصد از تغییرات متغیر پايداری نظام زراعی را تبیین
کردند .عربیون ( )1387در رسالة دکتری خود با عنوان
«شناخت و طراحی الگوی توسعة پايدار نظام کشت گندم در
استان فارس» نشان میدهد که بین متغیر پايداری نظام
کشت گندم و متغیرهای میزان اراضی دارای تناوب يا آيش،
مکانیزاسیون کشاورزی ،سطح اراضی زير کشت گندم آبی،
دفعات آبیاری ،میزان کیفیت زمین زراعی از جنبة
حاصلخیزی خاک ،فعالیتهای آموزشی ترويجی ،تسهیالت و
خدمات حمايتی و ويژگیهای اجتماعی (دانش فنی،
مشارکت ،جهانشهریبودن) رابطة مثبت و معنیداری
مشاهده میشود .در حالی که بین متغیرهای تعداد قطعات
زير کشت گندم ،شیب زمین زراعی ،میزان مصرف نهادهها
(کودها و سموم) با پايداری نظام کشت گندم رابطة منفی
معنیداری وجود دارد .مقصودی ( )1384در پاياننامة
کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی وضعیت پايداری
کشت سیبزمینی در شهرستان فريدونشهر اصفهان» از
طريق تحلیل رگرسیونی چندمتغیره گامبهگام متغیرهای
تولید کل ،میزان تسهیالت دريافتی ،نگرش ،مشارکت
اجتماعی ،ويژگیهای ارتباطی و دانش کشاورزی پايدار را بر
پايداری کشت سیبزمینی تأثیرگذار میداند .همچنین ،در
اين مطالعه عاملهای بهدستآمده از طريق تحلیل عاملی که
 80درصد متغیرهای پیشبینیکنندة پايداری کشت را به
خود اختصاص دادهاند عبارت بودند از :زراعی -اقتصادی،
شخصی ،اطالعرسانی ،بهرهبرداری ،مشارکتی ،روانشناختی و
بازدارندهها.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر نوع ،اکتشافی؛ از نظر روش جمعآوری
دادهها ،پیمايشی و از نظر هدف ،کاربردی است .برای
جمعآوری دادهها از جامعة هدف (سیبزمینیکاران) از
پرسشنامة همراه با مصاحبه استفاده شد .جمعآوری دادهها از
طريق پرسشنامة همراه با مصاحبه پاسخگو را به عمق میبرد.
همچنین ،در اين روش میتوان ابهامات را برای پاسخگو

روشن کرد .در اين تحقیق ،از  33شاخص برای سنجش
پايداری استفاده شد (جدول  )4که  14شاخص با استفاده از
مقیاسها اندازهگیری شد .انتخاب شاخصها براساس
تحقیقات پیشین و همچنین براساس مصاحبه با کارشناسان
در رشتههای زراعت ،گیاهپزشکی ،خاکشناسی ،ترويج
کشاورزی ،آموزش کشاورزی ،محیط زيست و اقتصاد
کشاورزی بوده است .سپس بر همین اساس پرسشنامهای
تدوين شد و  30نفر از سیبزمینیکاران برای سنجش روايی
و پايايی آن را تکمیل کردند .در مرحلة دوم ،با توجه به حجم
باالی پرسشنامه و همچنین نامناسببودن برخی از پرسشها
از نظر روايی و پايايی ،پرسشنامة تدوينشده بازنگری شد و
گروه  30نفری ديگر از سیبزمینیکاران آن را تکمیل کردند.
در نهايت ،اعتبار محتوايی (روايی) گويههای سنجش
سازههای استفادهشده در تحقیق بر اساس نظر کارشناسان
ذکرشده تأيید نهايی شد.
برای سنجش پايايی سازههای استفادهشده در هر
پرسشنامه میتوان از ضريب آلفای کرونباخ )Cranach's
 (Alphaاستفاده کرد .بايد ضريب آلفای کرونباخ هر سازه را
جداگانه محاسبه کرد و مقدار اين ضريب بايد در هر سازه 0/7
يا بیشتر باشد تا سازه پايايی مناسب داشته باشد؛ در غیر اين
صورت گويه يا گويههايی که اين ضريب را کاهش میدهند تا
جايی حذف میکنیم که به مقدار ضريب مورد نظر برسیم
(کالنتری .)1386 ،ضريب آلفای کرونباخ هر سازه جداگانه به
روش باال محاسبه شد که نتايج در جدول  2ديده میشود.
در نهايت ،برای سنجش سطح هر سازه از يک مقیاس (12
تا  5گويهای) به شرح باال استفاده شد؛ به نحوی که از
سیبزمینیکار خواسته شده تا نظر خود را در مورد هر گويه
در قالب طیف لیکرت پنجتايی (کامال مخالفم ،مخالفم ،بینظر،
موافقم و کامال موافقم) بیان کند .سپس با نمرهگذاری و جمع
نمرهها ،سطح هر سازه در مقیاس رتبه ای به دست آمد.
حجم نمونه از طريق فرمول کوکران  162مورد برآورد شد
و روش نمونهگیری به اين صورت بود که تعداد نمونهها
متناسب با هر منطقه تعیین و اين تعداد به صورت تصادفی
نظاممند از سیبزمینیکاران هر منطقه به صورت جداگانه
انتخاب شدند (جدول .)3
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جدول .2آلفای کرونباخ هریک از سازههای پرسشنامه
سازة مورد نظر

تعدادگویه

آلفایکرونباخ

8
8
10
6
9
9
8
9
12
6
6
5
6
5

0/77
0/85
0/70
0/91
0/88
0/79
0/71
0/84
0/73
0/84
0/77
0/74
0/82
0/93

سطح نگرش سیبزمینیکار به کشاورزی پایدار
سطح دانش سیبزمینیکار به کشاورزی پایدار
سطح استفادة سیبزمینیکار از کانالهای ارتباطی
سطح منزلت اجتماعی سیبزمینیکار
سطح رضایتمندی سیبزمینیکار از عوامل مرتبط
سطح مهارت سیبزمینیکار از عوامل مرتبط
سطح کیفیت زندگی سیبزمینیکار
سطح مشارکت اجتماعی سیبزمینیکار
سطح دسترسی سیبزمینیکار به نهادههای سیبزمینیکاری
سطح کیفیت خاک مزرعه
سطح تنوع گیاهی و جانوری مزرعه
سطح پایداری استفاده از منابع خاک
سطح پایداری بهرهبرداری از منابع آب
سطح استفاده از روشهای پایدارمحور توسط سیبزمینیکار
مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول .3تعداد سیبزمینیکار هر منطقه و تعداد نمونة تخصیصیافته

تعداد کل

تعداد نمونه

محل سکونت
شهر بهار
دهستان صالحآباد بهجز روستای کریمآباد
روستای حسامآباد از توابع دهستان سیمینهرود
روستای کریمآباد از توابع دهستان صالحآباد
روستاهای گنجتپه و دینارآباد از توابع دهستان سفالگران
سایر

986
268
256
132
336
76

78
21
20
10
27
6

جمع

2054

162

با توجه به سه نکته .1 :متغیرهای مورد نظر که در
مقیاسهای متفاوتی اندازهگیری شده بودند ،از طريق روش
تقسیم بر میانگین رفع اختالف مقیاس شدند و تبديل به
شاخص شدند .2 ،برخی از شاخصها اهمیت بیشتری نسبت
به شاخصهای ديگر دارند .3 ،برای کنترل تفاوت بین
شاخصها؛ شاخصهای رفع اختالف مقیاسشده در وزن
مربوطه که از طريق روش تحلیل مؤلفههای اصلی به دست
آمد ،ضرب شدند و شاخص ترکیبی پايداری در ابعاد سهگانه
به تفکیک از طريق مجموع شاخصهای هر بعد به دست آمد.
شاخص ترکیبی پايداری کل نیز از جمع تمام شاخصها در
ابعاد سهگانه به دست آمد .شايان ذکر است که شاخصهای
منفی نیز بعد از رفع اختالف مقیاس ،با معکوسکردن کسر و
کمکردن از عدد يک به شاخص مثبت تبديل شدند .در

نهايت ،برای سطحبندی پايداری (در سه بعد به صورت
مستقل و شاخص کل به صورت جداگانه و ترکیبی از سه
شاخص باال) از روش تحلیل خوشهای استفاده شد .به اين
صورت که در اجرای دستور خوشهبندی ،سیبزمینیکاران به
تفکیک ابعاد سهگانه و بر اساس شاخص ترکیبی کل در پنج
گروه همسان طبقهبندی شدند؛ بنابراين اعضای هر طبقه به
صورت مستقل مشخص شدند .در اين مطالعه ،محاسبة
شاخص پايداری نظام کشت سیبزمینی به روش معادلة 1
بوده است.
()1

 Wij

X ij

n

X

i 1

CI  

به صورتی که نمادهای معادله به صورت زير تعريف میشود:
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̅𝑋 :میانگین شاخص

 :CIشاخص ترکیبی پايداری
𝑗𝑖𝑋 :مقدار شاخص  Iمربوط به کشاورز j

𝑖𝑋

 :Wijوزن مربوط به شاخص

I

جدول .4شاخصهای استفادهشده برای سنجش پایداری به تفکیک ابعاد سهگانه
زراعی -اکولوژیکی

 .1مقدار آب مصرفی (مترمکعب در هکتار)* .2 ،درصد سطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر کشت سیبزمینی .3 ،میزان کود پتاسة
مصرفی (کیلوگرم در هکتار)* .4 ،میزان کود فسفرة مصرفی (کیلوگرم در هکتار)* .5 ،کل کود ازتة مصرفی (کیلوگرم در هکتار)* .6 ،مقدار
علفکش مصرفی (کیلوگرم در هکتار)* .7 ،مقدار قارچکش مصرفی (کیلوگرم در هکتار)* .8 ،مقدار حشرهکش مصرفی (کیلوگرم در
هکتار)* .9 ،میزان کود مرغی استفادهشده (تن در هکتار) .10 ،سطح کیفیت خاک مزرعه .11 ،سطح تنوع گیاهی و جانوری مزرعه.12 ،
سطح پایداری استفاده از منابع خاک توسط سیبزمینیکار .13 ،سطح پایداری استفاده از منابع آب توسط سیبزمینیکار .14 ،سطح استفاده
از روشهای پایدارمحور توسط سیبزمینیکار
اجتماعی

 .1سطح نگرش سیبزمینیکار به کشاورزی پایدار .2 ،سطح استفادة سیبزمینیکار از کانالهای ارتباطی .3 ،سطح منزلت اجتماعی سیب
زمینیکار .4 ،سطح رضایتمندی سیبزمینیکار از عوامل مرتبط با سیبزمینیکاری .5 ،سطح مهارت سیبزمینیکار در زمینة عوامل مرتبط
با کشت سیبزمینی .6 ،سطح کیفیت زندگی سیبزمینیکار .7 ،سطح مشارکت اجتماعی سیبزمینیکار .8 ،سطح دسترسی سیبزمینیکار
به نهادهها .9 ،سطح دانش سیبزمینیکار در زمینة کشاورزی پایدار
اقتصادی

 .1بهرهوری نیروی انسانی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة نیروی انسانی) .2 ،بهرهوری بذر مصرفی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة بذر
مصرفی) .3 ،بهرهوری مجموع انواع سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة مجموع انواع سموم ،علفکش
و قارچکش مصرفی) .4 ،بهرهوری مجموع انواع کود شیمیایی مصرفی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة مجموع انواع کود شیمیایی
مصرفی) .5 ،بهرهوری کود مرغی مصرفی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة کود مرغی مصرفی) .6 ،بهرهوری مجموع ماشینهای
استفادهشده (ارزش کل تولید نسبت به هزینة مجموع ماشینهای استفادهشده) .7 ،بهرهوری آب مصرفی (ارزش کل تولید نسبت به هزینة
آب مصرفی) .8 ،سطح مالکیت تراکتور و ادوات سیبزمینیکاری سیبزمینیکار .9 ،درصد سطح زیر کشت بیمهشده .10 ،سطح تنوع
درآمدی سیبزمینیکار
* شاخصهای منفی

نتایج

 .2وضعیت پایداری ،تحلیل همبستگی و مقایسة میانگینها

 .1نتایج حاصل از سنجش مقیاسها

همانطور که در جدول  6و همچنین نمودار  1مشخص شد،
سطح پايداری زراعی -اکولوژيکی  3/5درصد از سیبزمینی
کاران بسیار باال 11/6 ،درصد باال 32 ،درصد متوسط25 ،
درصد پايین و  27/9درصد بسیار پايین بود .سطح پايداری
اقتصادی  4/7درصد از سیبزمینیکاران بسیار باال14/5 ،
درصد باال 15/7 ،درصد متوسط 44/2 ،درصد پايین و 20/9
درصد بسیار پايین برآورد شد و سطح پايداری اجتماعی
 19/8درصد از سیبزمینیکاران بسیار باال 9/9 ،درصد باال،
 25/6درصد متوسط 33/1 ،درصد پايین و  11/6درصد بسیار
پايین بود .همچنین ،سطح پايداری کل  6/4درصد از
سیبزمینیکاران بسیار باال 15/1 ،درصد باال 26/2 ،درصد
متوسط 30/8 ،درصد پايین و  21/5درصد بسیار پايین بود.
بر اين اساس ،سطح پايداری بیش از  50درصد از مزارع

نتايج سنجش مقیاسها در جدول  5آورده شده است .همچنین،
نتايج رتبهبندی گويههای سنجش سطح دسترسی سیبزمینی
کاران به نهادهها بیانگر اين است که سیبزمینیکاران به ترتیب
به عوامل الف) سیبزمینی بذری اصالحشده و سالم يا بذور
مینیتیوبر ،ب) تسهیالت ،اعتبارات و پول نقد در مواقع ضروری،
ج) خدمات فنی و تعمیرگاه و د) آموزش و کسب مهارت در
زمینة کشتوکار پايدار دسترسی کافی ندارند .همچنین،
رتبهبندی گويههای سنجش سطح استفاده از کانالهای ارتباطی
توسط سیبزمینیکاران نشان میدهد سیبزمینیکاران به
ترتیب کمترين استفاده را از کانالهای ارتباطی الف) اينترنت،
ب) کتاب يا مجله ،ج) فیلم و د) راديو در زمینة کشت و کار
پايدار سیبزمینی دارند.
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در دشت بهار استان همدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

جدول  .5نتایج حاصل از سنجش مقیاسها (بر حسب درصد)
مقیاس

بسیار پایین

پایین

متوسط

باال

بسیار باال

43/6
44/2
20/9
30/2
2/3
4/1
2/9
29/7
47/1
12/8
36/6
23/8
26/7
39

24/4
43
1/7
9/3
9/3
43/6
17/4
29/1
16/3
5/2
37/2
20/9
23/1
30/2

12/8
5/2
28/5
15/1
22/7
25
7/6
20/3
10/5
31/4
11/6
45/9
16/3
18/6

9/3
1/7
36/6
32
14/5
22/7
50/6
4/7
16/9
27/9
8/7
7
11/6
9/3

9/9
5/8
12/2
13/4
51/2
4/7
21/5
16/3
9/3
22/7
5/8
2/3
12/2
2/9

سطح نگرش سیبزمینیکاران به کشاورزی پایدار
سطح استفادة سیبزمینیکاران از کانالهای ارتباطی
سطح منزلت اجتماعی سیبزمینیکاران
سطح رضایتمندی سیبزمینیکاران از عوامل مرتبط با سیبزمینیکاری
سطح مهارت سیبزمینیکاران در زمینة عوامل مرتبط با کشت سیبزمینی
سطح کیفیت زندگی سیبزمینیکاران
سطح مشارکت اجتماعی سیبزمینیکاران
سطح دسترسی سیبزمینیکاران به نهادهها
سطح دانش سیبزمینیکاران در زمینة کشاورزی پایدار
سطح کیفیت خاک مزرعة سیبزمینیکاران
سطح تنوع گیاهی و جانوری مزرعة سیبزمینیکاران
سطح پایداری بهرهبرداری از منابع خاک توسط سیبزمینیکاران
سطح پایداری بهرهبرداری از منابع آب توسط سیبزمینیکاران
سطح استفاده از روشهای پایدارمحور توسط سیبزمینیکاران

جدول  .6توزیع فراوانی وضعیت پایداری سیبزمینیکاران به تفکیک ابعاد سهگانه و پایداری کل
ابعاد

زراعی-
اکولوژیکی

اقتصادی

سطح پایداری

فراوانی

بسیار باال
باال
متوسط
پایین
بسیار پایین
جمع
بسیار باال
باال
متوسط
پایین
بسیار پایین
جمع

6
20
55
43
48
172
8
25
27
76
36
172

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

3/5
11/6
32
25
27/9
100
4/7
14/5
15/7
44/2
20/9
100

3/5
15/1
47/1
72/1
100

ابعاد

اجتماعی

-----

4/7
19/2
34/9
79/1
100
-----

نتايج تحلیل همبستگی نشان میدهد متغیرهای سطح زير
کشت و عملکرد متوسط در هکتار با متغیر پايداری زراعی-
اکولوژيکی همبستگی منفی و معنیداری در سطح يک درصد
دارند؛ يعنی با افزايش سطح زير کشت و يا افزايش عملکرد در
هکتار از سطح پايداری زراعی -اکولوژيکی کاسته میشود.

کل

سطح
پایداری

بسیار باال
باال
متوسط
پایین
بسیار پایین
جمع
بسیار باال
باال
متوسط
پایین
بسیار پایین
جمع

فراوانی

34
17
44
57
20
172
11
26
45
53
37
172

درصد

درصد

فراوانی

تجمعی

19/8
9/9
25/6
33/1
11/6
100
6/4
15/1
26/2
30/8
21/5
100

19/8
29/7
55/2
88/4
100
-----

6/4
21/5
47/7
78/5
100
-----

نتايج تحلیل همبستگی نشان میدهد همبستگی بین
متغیرهای میزان عملکرد در هکتار ،سطح زير کشت
سیبزمینی ،ارزش کل فروش محصول ،سطح زير کشت
بیمهشده و سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار با متغیر
پايداری اقتصادی مثبت و معنیدار است .همچنین ،همبستگی
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نمودار  .1وضعیت پایداری کشت سیبزمینی در دشت بهار به تفکیک ابعاد سهگانه و پایداری کل (بر حسب درصد فراوانی)

بین متغیرهای تعداد نیروی کار خانوادگی استفادهشده در
کشتوکار سیبزمینی ،سطح تحصیالت سیبزمینیکار،
سطح مالکیت تراکتور و ادوات کشتوکار سیبزمینی و سطح
دسترسی سیبزمینیکار به نهادهها با متغیر پايداری
اقتصادی کل مثبت و در سطح  5درصد معنیدار است .در
حالی که همبستگی بین متغیر میزان کل خسارت وارده از
زمان کاشت تا فروش محصول با متغیر پايداری اقتصادی کل
منفی و در سطح  1درصد معنیدار است .نتايج تحلیل نشان
میدهد همبستگی بین متغیر سن سیبزمینیکار و متغیر
پايداری اجتماعی منفی و در سطح  5درصد معنیدار است.
همچنین ،همبستگی بین متغیرهای سطح تحصیالت
سیبزمینیکار و سابقة کشتوکار سیبزمینی توسط زارع با
متغیر پايداری اجتماعی کل مثبت و در سطح  1درصد
معنیدار است .نتايج آزمون  Fنشان میدهد میانگین شاخص
پايداری زراعی -اکولوژيکی سیبزمینیکارانی که منبع اصلی

تأمین آب آبیاری آنها به صورت مشاع است ،بهطور
معنیداری باالتر از سیبزمینیکارانی است که منبع اصلی
تأمین آب آبیاری آنها به صورت اجارهای يا شخصی است
(جدول  7و  .)8همچنین ،همانطور که در جدول  9آورده
شده است ،نتايج آزمون  tمستقل نشان میدهد بین سطوح
پايداری اقتصادی سیبزمینیکاران دارای تراکتور و
سیبزمینی کاران بدون تراکتور تفاوت معنیداری وجود دارد.
همچنین ،سطح پايداری سیبزمینیکارانی که در سه سال
گذشته وام زراعی دريافت کردهاند با سیبزمینیکارانی
متفاوت است که در سه سال گذشته وام زراعی دريافت
نکردهاند .نتايج آزمون  Fنشان میدهد میانگین شاخص
پايداری اجتماعی سیبزمینیکارانی که کشت آنها به صورت
مشاع بوده است ،به صورت معنیداری باالتر از سیبزمینی
کارانی است که کشت آنها به صورت اجارهای يا شخصی
بوده است (جدول 10و .)11

جدول  .7مقایسة میانگین سطوح پایداری زراعی -اکولوژیکی بر حسب منبع اصلی تأمین آب آبیاری
منبع اصلی تأمین آب آبیاری

میانگین شاخص پایداری

انحراف معیار

مقدار F

چاه به صورت مشاع ()63
چاه شخصی ()92

287/45
147/02

51/78
60/84

75/07

سایر ()17

163/29

57/27

مأخذ :یافتههای پژوهش

سطح معنیداری

0/000
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جدول  .8تعیین محل تفاوت میانگین پایداری زراعی -اکولوژیکی منابع مختلف تأمین آب آبیاری از طریق آزمون LSD

متغیر اصلی
چاه به صورت مشاع
چاه شخصی
سایر

سطوح متغیر

تفاوت میانگین پایداری

سطح معنیداری

چاه شخصی
سایر
چاه به صورت مشاع
سایر
چاه به صورت مشاع
چاه شخصی

*140/43
*124/16
*-140/43
16/27
*-124/16
-16/27

0/00
0/00
0/00
0/33
0/00
0/33

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  .9مقایسة میانگین شاخص پایداری اقتصادی زارعان براساس مالکیت تراکتور ودریافت یا دریافتنکردن وام زراعی

متغیر
داشتن تراکتور
دریافت وام زراعی

سطوح متغیر

میانگین شاخص پایداری

انحراف معیار

بلی ()33
خیر ()139
دریافتنکردن وام ()51

338/7
219/5
291/1

97/4
101/0
103/3

دریافت وام ()121

230/3

76/8

آزمونt

سطح معنیداری

-6/09

0/000

4/57

0/003

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  .10مقایسة میانگین سطوح پایداری اجتماعی بر حسب نوع مالکیت زمین کشتشده

نوع مالکیت
به صورت مشاع ()24
اجارهای ()37
شخصی ()111

میانگین شاخص پایداری
261/9
198/1
166/5

انحراف معیار
94/10
79/08
86/96

مقدار F

سطح معنیداری

6/71

0/002

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول  .11تعیین محل تفاوت میانگین پایداری انواع مالکیت زمین از طریق آزمون LSD

متغیر اصلی
به صورت مشاع
اجارهای
شخصی

سطوح متغیر

تفاوت میانگین پایداری
*

سطح معنیداری

اجارهای
شخصی
به صورت مشاع
شخصی
به صورت مشاع

63/8
*94/5
*-63/8
-31/6
*-94/5

0/001
0/000
0/001
0/202
0/000

اجارهای

31/6

0/202

مأخذ :یافتههای پژوهش

 .3نتایج تحلیل رگرسیون
در اين مطالعه ،برای شناسايی عوامل مؤثر بر وضعیت پايداری
کشت سیبزمینی از رگرسیون چندگانه ( Multiple
 )Regressionو از روش گامبهگام ()Stepwise Method
استفاده شده است .اين روش ابتدا متغیری را وارد مدل میکند
که بیشترين همبستگی را با متغیر وابسته دارد و اين روند تا

زمانی ادامه پیدا میکند که هیچ متغیر مستقلی برای ورود به
معادلة رگرسیون در سطح  5درصد معنیدار نباشد .همچنین،
همخطی متغیرهای مستقل هر رگرسیون به صورت جداگانه به
کمک نرمافزار  Shazamاز طريق آزمون تولرانس ()Tolerance
تست شدند که بر اساس آزمون ،متغیرهای مستقل هرکدام از
رگرسیونها همخطی معنیداری با هم نداشتند.
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الف) بعد زراعی -اکولوژیکی

در تحلیل رگرسیون ،پنج متغیر تأثیرگذار و معنیدار وارد
مدل رگرسیون شد .همانگونه که در جدول  12نیز مشخص
است؛ در گام اول ،مساحت کل زمینی که در سال زراعی
 1390-1389سیبزمینی کشت شده است با مقدار ضريب
همبستگی چندگانة ( 0/63 )Rو ضريب تعیین تعديلشدة
 0/49وارد معادله شد؛ يعنی  49درصد تغییرات متغیر
پايداری کل را سطح زير کشت به تنهايی تبیین میکند .در
گام دوم ،متغیر سطح تناوب يا آيش نسبت به کل سطح زير
کشت سیبزمینی وارد معادله شد و مقدار ضريب همبستگی
چندگانه را به  0/72و ضريب تعیین تعديلشده را به 0/55
افزايش داد؛ به بیان ديگر ،دو متغیر گام اول و گام دوم همراه
با هم توانايی تبیین  0/55درصد از تغییرات متغیر وابسته را
دارند .در گامهای بعدی ،به ترتیب متغیرهای میزان کل کود
شیمیايی مصرفی ،میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش
مصرفی و سطح استفاده از روشهای کشاورزی پايدار توسط
سیبزمینیکار وارد معادلة رگرسیونی شدند .نتايج نشان می
دهد اين  5متغیر همراه با هم توانايی تبیین  0/69از تغییرات
متغیر پايداری کل را دارند .با توجه به يافتهها ،معادلة
رگرسیونی عوامل مؤثر بر پايداری کشت سیبزمینی در اين

بعد در منطقة مطالعهشده به صورت معادلة  2است.
همچنین ،با توجه به اينکه میتوان اهمیت نسبی هريک از
متغیرهای تأثیرگذار بر پايداری را بر اساس مقدار بتا ()Beta
مشخص کرد؛ با توجه به مقادير بتای هر متغیر که در جدول
 13نیز مشخص شده است؛ میتوان عنوان کرد که متغیر
سطح تناوب يا آيش نسبت به کل سطح زير کشت
سیبزمینی با بیشترين مقدار بتا تأثیرگذارترين عامل در
تبیین متغیر پايداری در بعد زراعی -اکولوژيکی است.
()2
Y  260 / 93  1 / 59X1 103 / 74X2  7 / 59X3
 19 / 01X4 0 / 82X5

که نمادهای معادله به صورت زير تعريف میشود:
 :Yسطح پايداری کشت سیبزمینی زارع
 :X1مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
 :X2سطح تناوب يا آيش نسبت به کل سطح زير کشت
سیبزمینی
 :X3میزان کل کود شیمیايی مصرفی (کیسه در هکتار)
 :X4میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی
(کیلوگرم در هکتار)
 :X5سطح استفاده از روشهای کشاورزی پايدار

جدول  .12ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشدة رگرسیون در هر گام در بعد زراعی -اکولوژیکی
گام

1
2
3
4
5

متغیر

مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
سطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر کشت
سیبزمینی
میزان کل کود شیمیایی مصرفی (کیسه در هکتار)
میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی
(کیلوگرم در هکتار)
سطح استفاده از روشهای پایدار

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی ()R

( )R

2
Ad

0/63
0/72

0/51
0/57

0/49
0/55

*352/29
*340/62

0/74
0/79

0/62
0/65

0/59
0/64

*313/17
*273/07

0/83

0/68

0/69

*232/91

2

R 

مقدار F

مأخذ :یافتههای پژوهش
* معنیدار در سطح  0/01درصد

ب) بعد اقتصادی

با توجه به جدول  ،14در اين بعد پنج متغیر تأثیرگذار و
معنیدار وارد مدل رگرسیون شدند .نتايج نشان میدهد اين
پنج متغیر همراه با هم توانايی تبیین  0/62از تغییرات متغیر
پايداری اقتصادی کل را دارند .با توجه به يافتهها ،معادلة
رگرسیونی عوامل مؤثر بر پايداری اقتصادی کشت

سیبزمینی در منطقة مطالعهشده به صورت معادلة  3است.
همچنین ،با توجه به مقادير بتای هر متغیر که در جدول 15
نیز مشخص شده است ،میتوان عنوان کرد متغیر سطح زير
کشت با بیشترين مقدار بتا ،تأثیرگذارترين عامل در تبیین
متغیر پايداری اقتصادی کل است .همچنین ،متغیرهای بعدی
بر اساس بیشترين تأثیرگذاری بر متغیر پايداری اقتصادی کل
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جدول  .13برخی اطالعات رگرسیون به روش گامبهگام برای متغیر وابسته در بعد زراعی -اکولوژیکی
متغیر

مقدار ثابت
مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
سطح تناوب یا آیش نسبت به کل سطح زیر کشت سیبزمینی
میزان کل کود شیمیایی مصرفی (کیسه در هکتار)
میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی (کیلوگرم در
هکتار)
سطح استفاده از روشهای کشاورزی پایدار

ضریب

ضریب استانداردشده

غیراستاندارد

))Beta

260/93
-1/59
103/74
-7/59

------0/11
0/74
-0/33

9/03
-1/71
11/09
-4/87

-19/01
0/82

-0/37
0/50

-5/70
7/31

سطح

مقدار t

معنیداری

0/000
0/000
0/004
0/001
0/009
0/031

مأخذ :یافتههای پژوهش

 :Yسطح پايداری کشت سیبزمینی سیبزمینیکار
 :X1مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
 :X2میزان خسارت وارده در هکتار (تن)
 :X3هزينة بذر مصرفی به ازای يک هکتار (میلیون تومان)
 :X4سطح زير کشت بیمهشده (هکتار)
 :X5ارزش کل فروش محصول (میلیون تومان)

به ترتیب عبارتند از :ارزش کل فروش محصول ،سطح تنوع
درآمدی سیبزمینیکار ،سطح زير کشت بیمهشده.
()3

Y  196 / 01  1 / 29X1 3 / 74X2  11 / 55X3
 2 / 93X4  2 / 13X5

که نمادهای معادله به صورت زير تعريف میشود:

جدول  .14ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشدة رگرسیون در هر گام در بعد اقتصادی
گام

متغیر

1
2
3
4
5

مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
میزان خسارت وارده در هکتار (تن)
هزینة بذر مصرفی به ازای یک هکتار (میلیون تومان)
سطح زیر کشت بیمهشده (هکتار)
ارزش کل فروش محصول (میلیون تومان)

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب

ضریب تعیین

همبستگی ()R

( )R

2
Ad

0/61
0/69
0/77
0/81
0/84

0/49
0/56
0/60
0/62
0/64

0/44
0/54
0/56
0/59
0/62

2

R 

مقدار F

*563/16
*407/97
*380/00
*339/09
*272/52

مأخذ :یافتههای پژوهش
* معنیدار در سطح  0/01درصد
جدول  .15برخی اطالعات رگرسیون به روش گامبهگام برای متغیر وابستة میزان پایداری اقتصادی کل
متغیر

مقدار ثابت
مساحت کل زمین کشتشده (هکتار)
میزان خسارت وارده در هکتار (تن)
هزینة بذر مصرفی در یک هکتار (میلیون تومان)
سطح زیر کشت بیمهشده (هکتار)
ارزش کل فروش محصول (میلیون تومان)
مأخذ :یافتههای پژوهش

ضریب غیراستاندارد

196/01
1/29
-3/74
11/55
2/93
2/13

ضریب استانداردشده ))Beta
------

0/61
-0/30
0/09
0/26
0/48

مقدار

t

7/27
7/81
-4/22
1/72
3/24
6/80

سطحمعنیداری

0/000
0/000
0/003
0/001
0/007
0/016
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ج) بعد اجتماعی

همانطور که در جدول  16مشخص است ،در گام اول سطح
تنوع درآمدی سیبزمینیکار با ضريب همبستگی چندگانة
 62و ضريب تعیین تعديلشدة  40درصد وارد مدل شد؛
يعنی  40درصد تغییرات متغیر پايداری اجتماعی را سطح
تنوع درآمدی زارع به تنهايی تبیین میکند .در گامهای
بعدی ،بهترتیب متغیرهای سطح استفادة سیبزمینیکار از
کانالهای ارتباطی ،سطح دانش سیبزمینیکار از پايداری و
تجربة سیبزمینیکاری توسط زارع وارد مدل شدند .نتايج
نشان میدهد اين چهار متغیر همراه با هم توانايی تبیین 55
درصد از تغییرات متغیر پايداری اجتماعی را دارند .معادلة
رگرسیونی عوامل مؤثر بر پايداری اجتماعی کشت
سیبزمینی به صورت معادلة  4است .همانطور که در جدول
 17مشاهده میشود ،براساس مقادير بتا متغیر تجربة کشت
سیبزمینی توسط زارع ،اهمیت بیشتری نسبت به ساير
متغیرها در تبیین پايداری اجتماعی کل دارد؛ به صورتی که

با يک واحد تغییر در انحراف معیار آن به اندازة 0/57واحد در
انحراف معیار سطح پايداری اجتماعی کشت سیبزمینی
تغییر ايجاد میشود .سپس متغیر سطح استفادة سیبزمینی
کار از کانالهای ارتباطی در زمینة کشتوکار پايدار
سیبزمینی با مقدار بتای  0/42اهمیت بیشتری نسبت به
ساير متغیرها دارد.
()4
Y  221 / 18  9 / 01X1 3 / 84X2  4 / 39X3  11 / 69X4

که نمادهای معادله به صورت زير تعريف میشود:
 :Yسطح پايداری اجتماعی
 :X1سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار
 :X2سطح استفادة زارع از کانالهای ارتباطی
 :X3سطح دانش سیبزمینیکار از کشاورزی پايدار
 :X4تجربة کشت سیبزمینی (سال)

جدول  .16ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشدة رگرسیون در هر گام در بعد اجتماعی
گام

متغیر

ضریب همبستگی ()R

ضریب تعیین ()R2

1
2
3
4

سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار
سطح استفاده از کانالهای ارتباطی
سطح دانش سیبزمینیکار
تجربة کشت سیبزمینی (سال)

0/62
0/71
0/76
0/79

0/43
0/52
0/55
0/57

ضریب تعیین تعدیلشده

 R2Ad 
0/40
0/49
0/54
0/55

مقدار

F

*517/05
*468/64
*391/22
*307/80

مأخذ :یافتههای پژوهش
* معنیدار در سطح  0/01درصد
جدول  .17برخی اطالعات رگرسیون به روش گامبهگام برای متغیر وابستة میزان پایداری اجتماعی کل
متغیر

ضریب غیر استاندارد

ضریب استانداردشده ))Beta

مقدار t

سطح معنیداری

مقدار ثابت
سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار
سطح استفاده از کانالهای ارتباطی
سطح دانش سیبزمینیکار
تجربة کشت سیبزمینی توسط زارع (سال)

221/18
9/01
3/84
4/39
11/69

-----0/20
0/42
0/21
0/57

8/80
4/15
8/71
4/34
11/81

0/002
0/006
0/000
0/009
0/000

مأخذ :یافتههای پژوهش

د) پایداری کل

همانطور که در جدول  18مشخص شده است ،در تحلیل
رگرسیون هشت متغیر تأثیرگذار و معنیدار وارد مدل رگرسیون
شد .نتايج نشان میدهد اين هشت متغیر همراه با هم توانايی

تبیین  0/73از تغییرات متغیر پايداری کل را دارند .با توجه به
يافتهها ،معادلة رگرسیونی عوامل مؤثر بر پايداری کل کشت
سیبزمینی در منطقة مطالعهشده به صورت معادلة  5است .با
توجه به مقادير بتای هر متغیر که در جدول  19نیز مشخص

نعمتی و همکاران :تحلیل وضعیت پایداری کشت و کار سیب زمینی...

شده است ،میتوان عنوان کرد متغیر سطح استفادة سیبزمینی
کار از کانالهای ارتباطی با بیشترين مقدار بتا تأثیرگذارترين
عامل در تبیین متغیر پايداری کل است.
()5
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 :x1مساحت کل زمین کشتشده
 :x2سطح استفادة سیبزمینیکار از کانالهای ارتباطی
 :x3سطح دسترسی سیبزمینیکار به نهادهها
 :x4کل سموم و علفکش مصرفی (کیلوگرم)
 :x5سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار
 :x6سطح استفاده از روشهای پايدار
 :x7سطح مهارت سیبزمینیکار
 :x8سطح زير کشت بیمهشده

Y  107 / 61  0 / 86x1 2 / 04x2  1 / 49x 3
11 / 33 x4  6 / 11x5  0 / 51x 6  2 / 74x 7  1 / 00x 8

که نمادهای معادله به صورت زير تعريف میشود:
 :Yسطح پايداری کشت سیبزمینی سیب زمینی کار

جدول  .18ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشدة رگرسیون در هر گام برای پایداری کل
گام

1
2
3
4
5
6
7
8

متغیر

مساحت کل زمین کشتشده
سطح استفاده از کانالهای ارتباطی
سطح دسترسی سیبزمینیکار به نهادهها
میزان کل سموم و علفکش مصرفی
سطح تنوع درآمدی سیبزمینیکار
سطح استفاده از روشهای پایدار
سطح مهارت سیبزمینیکار
سطح زیر کشت بیمهشده

ضریب همبستگی ()R

ضریب تعیین ()R2

0/67
0/69
0/71
0/76
0/81
0/87
0/88
0/89

0/46
0/51
0/59
0/66
0/69
0/71
0/72
0/74

ضریب تعیین تعدیلشده

 R2Ad 
0/44
0/47
0/57
0/63
0/66
0/70
0/72
0/73

مقدار F

*552/92
*416/04
*371/95
*349/59
*347/02
*303/99
*270/67
*242/16

مأخذ :یافتههای پژوهش
* معنیدار در سطح  0/01درصد
جدول  .19برخی اطالعات رگرسیون با روش گامبهگام برای متغیر وابستة میزان پایداری کل
متغیر

ضریب غیراستاندارد

ضریب استانداردشده ))Beta

مقدار t

سطح معنیداری

مقدار ثابت
مساحت کل زمین کشتشده ()x1
سطح استفاده از کانالهای ارتباطی ()x2
سطح دسترسی به نهادهها ()x3
میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی
()x4
سطح تنوع درآمدی ()x5
سطح استفاده از روشهای کشاورزی پايدار
()x6
سطح مهارت ()x7
سطح زير کشت بیمهشده ()x8

107/61
0/86
2/04
1/49
-11/33

-----0/27
0/42
0/21
-0/36

8/85
7/35
7/09
5/37
-5/2

0/008
0/000
0/004
0/001
0/000

6/11
0/51

0/28
0/19

6/19
2/77

0/000
0/007

2/74
1/00

0/10
0/16

1/99
2/14

0/035
0/003

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج نشان میدهد میزان کل کود شیمیايی مصرفی و
همچنین میزان کل سموم ،علفکش و قارچکش مصرفی
همبستگی منفی و معنیداری با متغیر پايداری زراعی-

اکولوژيکی کل دارند که اين يافته با يافتههای تحقیق
( (Altieri and Nicholls, 2003مطابقت دارد؛ بنابراين
پیشنهاد میشود برای افزايش عملکرد و کنترل آفات،
بیماریها و علفهای هرز از روشهای غیرشیمیايی استفاده
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شود .همچنین ،پیشنهاد میشود تولید بذور اصالحشدة مقاوم
به آفات و بیماریها گسترش يابد و اين نوع بذر به صورت
گواهیشده در اختیار سیبزمینیکاران قرار گیرد.
نتايج تحلیل رگرسیون نشان میدهد مهمترين متغیر در
تبیین پايداری اجتماعی تجربة سیبزمینیکار و سپس سطح
استفاده از کانالهای ارتباطی است؛ بنابراين پیشنهاد میشود
دانش بومی پايداری سیبزمینیکاران باتجربه با دانش
کالسیک پايداری اجتماعی تلفیق و ثبت و استفاده شود.
براساس نتايج ،سطح استفاده از کانالهای ارتباطی در زمینة
کشتوکار پايدار توسط  87/2درصد از سیبزمینیکاران
پايین يا بسیار پايین بوده است .همچنین ،نتايج رتبهبندی
گويههای سنجش سطح استفاده از کانالهای ارتباطی توسط
سیبزمینیکاران نشان میدهد سیبزمینیکاران به ترتیب
کمترين استفاده را از کانالهای ارتباطی الف) اينترنت ،ب)
کتاب يا مجله ،ج) فیلم ،د) راديو در زمینة کشتوکار پايدار
سیبزمینی دارند؛ بنابراين پیشنهاد میشود دانش کشاورزی
پايدار از طريق رسانههای ذکرشده به نحوی ترويج شود که
کشاورزان از آن استقبال کنند.
براساس نتايج تحلیل رگرسیون ،سطح تناوب يا آيش نسبت
به کل سطح زير کشت سیبزمینی مهمترين عامل در تبیین
پايداری زراعی -اکولوژيکی کشت سیبزمینی در دشت بهار است
که اين يافته با يافتههای تحقیق عنايتیراد و همکاران ()1388
مطابقت دارد .اين در حالی است که اکثر سیبزمینیکاران تناوب
زراعی يا آيش را رعايت نمیکنند؛ بنابراين پیشنهاد میشود
محصوالت جايگزين شناسايی و کشت آنها ترويج شود.
نتايج مدل رگرسیون چندگانه نیز نشان میدهد سطح زير
کشت بیشترين اهمیت نسبت به ساير متغیرها در تبیین
پايداری اقتصادی دارد؛ به عبارت ديگر ،سیبزمینیکاران
خردهپا هستند که امنیت تولید ندارند و نه بزرگمالکان.
نتايج آزمون  Fنشان میدهد میانگین شاخص پايداری
اجتماعی سیبزمینیکارانی که کشت آنها به صورت مشاع
بود ،به صورت معنیداری باالتر از سیبزمینیکارانی است که
کشت آنها به صورت اجارهای يا شخصی بود؛ بنابراين
پیشنهاد میشود سیبزمینیکاران خردهپا هماهنگ شوند و
زمینهای خود را به صورت يکپارچه کشت کنند.

همبستگی بین سطح زير کشت بیمهشده و سطح تنوع
درآمدی سیبزمینیکار با متغیر پايداری اقتصادی و پايداری
کل مثبت و در سطح  1درصد معنیدار است؛ بنابراين
پیشنهاد میشود سیبزمینیکاران برای نیل به پايداری
بیشتر ،در وهلة اول از تککشتی بپرهیزند ،محصوالت
جايگزين کشت کنند و به روشهای مختلف درآمد خود را
متنوع کنند و در وهلة دوم محصول سیبزمینی خود را بیمه
کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود مسئوالن ،روشهای تنوع
درآمدی و کشت محصوالت جايگزين را بیشتر ترويج کنند.
همبستگی بین متغیر میزان کل خسارت وارده از زمان
کاشت تا فروش محصول با متغیر پايداری اقتصادی کل منفی
و در سطح  1درصد معنیدار است؛ بنابراين پیشنهاد میشود:
 .1از ارقام با ماندگاری باال و کیفیت بیشتر کشت شود .2 ،از
ماشینهای برداشت بهروز و حساستر استفاده شود و قبل از
برداشت ماشینها به دقت تنظیم شوند .3 ،قبل از انبارداری
غدهها خشک شوند و غدههای بیمار و آسیبديده جدا شوند،
 .4برای کنترل بیشتر بر نیازهای ضروری محصول و وضعیت
آفات و بیماریها در هر نقطه و کنترل آن از فناوریهای
جديد (نظیر فناوری )GISاستفاده شود .5 ،دو هفته قبل از
برداشت محصول آبیاری بهطور کامل متوقف شود.
نتايج نشان میدهد سطح مشارکت اجتماعی سیبزمینی
کاران و همچنین سطح مهارت کشتوکار سیبزمینی توسط
زارعان دشت بهار باالست؛ بنابراين پیشنهاد میشود سیب
زمینیکاران با تشکیل انجمنها و تعاونیهای تخصصی،
ارتباطات خود را با شبکههای مرتبط ملی و بینالمللی در
راستای افزايش پايداری گسترش دهند.
همچنین ،بر اساس يافتهها ،سیبزمینیکاران دسترسی
پايینی به بذور اصالحشده و گواهیشده يا بذور مینیتیوبر
دارند؛ بنابراين پیشنهاد میشود نهادهای مربوطه در گسترش
تولید بذور اصالحشده سرمايهگذاری کنند .همچنین ،نهادهای
مربوطه نیز میتوانند بذور اصالحشده را از مراکز معتبر تهیه
کنند و با تضمین و گواهی در اختیار سیبزمینیکاران قرار
دهند.
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