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نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش كشاورزی پایدار  گندم كار استان تهران   
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چکیده
برای دست یابی به كشاورزی پایدار و مناسب، باید بین عامل های اقتصادی، اجتماعی، زیستی و فردی، غیر فردی و معنوی 
پایدار،  كشاورزی  زمینه  در  تهران  استان  كار  گندم  كشاورزان  دانش  سطح  تفكیک  هدف  با  پژوهش   این  شود.  برقرار  تعادل 
براساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی بود. حجم جامعه آماری8532 گندم كار استان تهران بودند كه براساس فرمول كوكران، 
حجم نمونه 130 تن تعیین شد و اطالعات الزم از آنها گردآوری شد. این تحقیق علی-قیاسی به شیوه میدانی با ابزار پرسشنامه 
انجام شده است. روایی پرسشنامه را اعضای هیات علمی ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تأیید كردند و پایایی 
 )α=89( محاسبه شد و مقدار آن برابر با R آن با انجام مطالعه ی راهنما و محاسبه ضریب آلفای ترتیبی با استفاده از نرم افزار
 SPSS19 تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی)رگرسیون ترتیبی( با استفاده از نرم افزارهای
انجام شد. یافته ها نشان دادند كه دانش گندام كاران در حیطه ی كشاورزی پایدار بیش تر گندم كاران در سطح متوسط است. 
متغیرهای )سن، عمل كرد گندم، میزان زمین زیر كشت آبی و شمار دوره های ترویجی شركت كرده( توان برآورد احتمال رشد 
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شماره 38، پاییز 1395

مقدمه
بـرای دسـت یابی به كشـاورزی پایـدار و مناسـب، باید بین 
عامـل هـای اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـتی، عوامـل فـردی، 
تعـادل برقـرار شـود. بحران هـای كنونی در كشـاورزی سـنتی 
و متعـارف از ناپایـداری زیسـت محیطـی ناشـی مـی شـوند. با 
انجـام دادن صحیـح و بموقـع كارهـای زراعـی و مصـرف نـوع و 
مقـدار مطلـوب نهاده هـای كشـاورزی از جمله تهیـه ی زمین، 
واحـد سـطح،  در  بوتـه  تعـداد  بـذر،  كیفیـت   ، كاشـت  تاریـخ 
میـزان و زمـان آبیـاری، میـزان و زمـان پخـش كـود، نـوع كود 
مصرفـی، مبـارزه بـا علـف های هـرز، برنامـه ی تنـاوب و آیش 
می توان در راسـتای پایداری در كشـت محصوالت كشـاورزی 
توسـعه  كـه  انـد  عقیـده  برایـن  نظـران  برداشـت.صاحب  گام 
بـر  مبتنـی  مـدت  بلنـد  برنامـه  یـك  بـه  پایدارنیـاز  كشـاورزی 
بینـش كل نگـر و همـه جانبـه دارد كـه بتواند محیط زیسـت را 
از گزنـد پیامدهـای ناخوشـایند بـه دور داشـته و فـرآورده های 
غذایی سـالم تولیـد كند)سـلمان زاده،1381،كرمـی ،1380(. 
البتـه، نظـام كشـاورزی پایـدار زمانـی تحقـق پیدا مـی كند 
كـه در فراینـد كشـاورزی هـم زمـان بـه رویكردهای بهـره وری 
حیوانـی و گیاهـی، كیفیت و سـالمت محیط زیسـت، سـالمت 
و  اقتصـادی  پویایـی  و  كشـاورزی،  محصـوالت  و  تولیـدات 
از  پـس  شود)ساین،2009وآبشـر،2007(  توجـه  اجتماعـی  
انقـالب سـبز و تهیـه ی نهـاده هایـی همچـون بذرهـای اصالح 
شـده، كودهـا و سـم هـای شـیمیایی و سـرازیر شـدن آن ها به 
سـوی بازار مصرف و تشـویق كشـاورزان به اسـتفاده و حمایت 
همـه جانبـه از ایـن نهـاده هـا و سـودآوری كوتاه مـدت آن ها، 
دیـری نپاییـد كـه ایـن نهـاده هـا از سـوی كشـاورزان پذیرفتـه 
گرفتنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  زیـادی  میـزان  بـه  و  شـدند 
یـاری  بـه  نیـز  كشـاورزی  ادوات  و  تراكتـور  دیگـر،  سـوی  از 
كشـاورزان آمدنـد و ایـن عوامـل همـراه بـا سـایر ابزراها دسـت 
بـه دسـت هـم دادنـد تـا سـبب افزایـش تولیـد در واحد سـطح 

شـوند )چارسـوقی امیـن و همـكاران، 1386(. 
باعـث  نبـود دانـش فنـی كشـاورزی  و  ناآگاهـی  امـا، عـدم 
كـه  گردیـد.  هـا  نهـاده  ایـن  از  كشـاورزان  نادرسـت  اسـتفاده 
شـواهد موجـود نشـان مـی دهـد ، مصـرف بیـش از حـد برخی 
نهـاده هـای كشـاورزی نـه تنها باعـث افزایـش تولیـد نگردید، 
بلكـه سـبب كاهـش تولید  شـدند )حیـدری سـاربان، 1390(. 
در ایـن راسـتا، عمـده نگرانـی هـای موجـود در گـزارش هـای 

جهانـی، در رابطـه بـا كاهش سـریع و جدی منبع هـای پایه ی  
شـوری  خـاك،  فرسـایش  طریـق  از  خـاك(،  و  )آب  كشـاورزی 
زمیـن  هـا، بیابـان زایی،نابـودی گونـه هـای گیاهـی و جانوری 
و آلودگـی محیطـی مـی باشـد. عامـل اصلـی ایـن نگرانـی هـا، 
اسـتفاده بـی رویـه سـم هـای دفـع آفـات، كودهای شـیمیایی 
اسـت  بـوده  مكانیـزه  كشـت  گسـترش  و  كشـاورزی  ادوات  و 

 .)1389 )رسـتمی، 
جمعیـت  سـال  هـر  كـه  شـرایطی  در  نمـود،  اذعـان  بایـد 
كشـور و تقاضـا بـرای مـواد غذایـی رو بـه افزایش اسـت، حفظ 
امـری  مـواد غذایـی،  تولیـد  منبـع هـای طبیعـی  پایـداری  و 
ضـروری و یـک وظیفـه ملـی بـوده و پایـداری منابـع زراعـی 
برنامـه  در  كـه  اسـت  پایـدار  كشـاورزی  در  مهـم  اصـل  یـک 
هـای توسـعه بـر آن تأكیـد می شـود )عنایتـی راد و همـكاران، 
1388(. كشـاورزی پایـدار، بـه عنـوان نظامـی زراعـی شـامل 
همـه رهیافـت هایـی مـی شـود كـه وابسـتگی كشـاورزان را بـه 
برخـی نهـاده هـای كشـاورزی كاهـش مـی دهـد و منجـر بـه 
افزایـش سـودمندی مزرعـه، كاهـش تخریـب محیط زیسـت و 
افزایـش پایـداری در كشـاورزی و تعامل بین نسـلی می شـود. 
ایـن نظـام بـا اسـتفاده از روش هایـی ماننـد كنتـرل زراعـی و 
مكانیكـی آفـات و علف-هـای هـرز، كاربـرد بقـوالت در تنـاوب 
محصـوالت  از  اسـتفاده  حیوانـی،  كودهـای  كاربـرد  زراعـی، 
پوششـی و تلفیـق دامپـروری و فعالیـت های زراعی، سـعی در 

ایجـاد نظـام زراعـی پایـدار دارد )احمـد،2005(. 
كاربرد  به منظور كاهش  پایدار  به عبارت دیگر، كشاورزی 
كار  به  زمین  از  رویه  بی  استفاده ی   و  شیمیایی  های  نهاده 
عنوان  به  نیز  پایدار  كشاورزی  نظام  )موتها،2007(.  رود  می 
نظامی متكی بر حفظ منابع زیست محیطی، دیدگاهی برتراز 
بین  همبستگی  آن  در  كه  ای  گونه  به  دارد.  تولیدی  اقتصاد 
به  كیفیت محیط زیست  و  بوم شناختی  ثبات  تولید،  اقتصاد 
طور جامع مورد توجه قرار میگیرد)مور،2005(. بهره گیری و 
كاربرد مناسب و عقلی از فناوری های كشاورزی پایدار، زمانی 
امكان پذیر است كه كشاورز به عنوان هدف و نه یک وسیله در 
نظر گرفته شود. در این راستا، توسعه منابع انسانی مهمترین 
در  جمله  از  و  اجتماعی-اقتصادی  توسعه  فرایند  در  عامل 
بخش كشاورزی به شمار می آید و آموزش دانش فنی و فراهم 
نمودن شرایط كاربرد مهارت ها توسط بهره برداران با برنامه 
دهد  می  تشكیل  را  كشاورزی  توسعه  اساس  ترویجی،  های 
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)میرگوهر و موحدمحمدی، 1387(.
همـه  در  امـروزه  كـه  اسـت  معتقـد  مارتیـن)2000(، 
كشـورهای جهـان، اسـتفاده از آمـوزش بـه طـور مـداوم رو بـه 
افزایـش اسـت و بـا شـتاب در بخـش هـای آموزشـی و برنامـه 
یـك  آمـوزش  شـود.  مـی  اسـتفاده  دولتهـا  كاربـردی  هـای 
سـرمایه گـذاری پربـازده در فرآینـد توسـعه ، بـه ویـژه توسـعه 
انسـانی در بخش كشـاورزی و روسـتایی اسـت. بـرای طراحی 
هـای  از جنبـه  بایـد  كارآمـد،  و  اثربخـش  آموزشـی  برنامـه ی 
آنهـا  تـا  شـود  داده  پاسـخ  فراگیـران  نیازهـای  گوناگون،بـه  
انگیـزه ی الزم بـرای شـركت فعال در آموزش را داشـته باشـند 
)پازوكی و شـاه پسـند، 1393(. این آموزشـها بایستی جهتدار 
و بـر مبنـای یافتـه های پژوهشـی كـه در آن نیازهای دانشـی و 
مهارتـی بهرهبـرداران نیازمنـد بهبـود و ارتقـاء می یابد باشـند 
)آیینـی، 1387(. ارتقـای دانش فنی كشـاورزان از راه آموزش 
در كنـار حضـور دیگـر عامـل ها و امكانات تولید سـبب میشـود 
كـه آنهـا بـا بهـره گیـری مناسـب و بـه جـا از فنـآوری، بـه یـک 
سـطح مطلـوب و معقـول در رونـد تولیـد، دسـت پیـدا كننـد. 
تنهـا بـا ایجـاد تغییرهـای  مطلـوب در كشـاورزان بـه عنـوان 
یگانـه واحدهـای متفكـر تولیدكننده در بخش كشـاورزی، می 
تـوان انتظـار داشـت كـه در نظـام تولیـدات كشـاورزی، تغییـر 
مناسـب ایجـاد گـردد و ایـن تغییری اسـت كه قـادر خواهد بود 

نظـام كشـاورزی را بـه توسـعه پایـدار برسـاند )همـان(. 
فـردی  متغیرهـای   ،2006( همـكاران  و  نظرپنـل  بـر  بنـا 
هـدف  بـر  تواننـد  مـی  كـه  دارنـد  وجـود  زیـادی  موقعیتـی  و 
هـای  كشـاورزی بـرای پذیـرش یـک نـوآوری تأثیـر گذارند كه 
هماننـد: درآمـد، دسترسـی بـه منبعهـا، آمـوزش، مشـاركت 

كشـاورزی. هـای  و شـیوه  هـا  ارزش  در  تفـاوت  كشـاورزان، 
در تحقیقـی كـه صدیقـی و روسـتا )1383( بیـن ذرت كاران 
نمونـه اسـتان فـارس صورت گرفـت به ایـن نتیجه رسـیدند كه 
عامـل هایـی مانند عمل كرد در رعایت تناوب زراعی، اسـتفاده 
از كودهـای حیوانـی و سـبز و تغییر در رونـد حاصلخیزی خاک 
باعـث افزایـش میـزان پایـداری نظـام زراعـی مـی شـوند، در 
حالـی كـه میزان مصـرف سـم شـیمیایی، كودهای فسـفاتی  و 
ازتـه، میـزان پایـداری را كاهـش مـی دهنـد. مطالعـه ی جنت 
سـن،  متغیرهـای  بیـن  كـه  داد  نشـان   )1387( همـكاران  و 
سـطح تحصیالت و سـابقه دامپـروری و شـركت در كالس های 
ترویجـی و میـزان مطالعـه نشـریات ترویجـی بـا متغیـر دانـش 

فنـی گاوداران رابطـه ی  مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. در 
ایـن راسـتا نتایـج تحقیـق عمانـی و چیـذری )1385( ، گویای 
آنسـت كه سـطح سـواد، سـطح  زمیـن تحـت مالكیـت، درآمد 
محصـول، منزلـت اجتماعـی، دانـش فنـی، دانـش كشـاورزی 
از  نهـاده، مشـاركت اجتماعـی و میـزان اسـتفاده  پایـدار كـم 
مسـیرهای  ارتباطـی بـا پذیـرش روش هـای كشـاورزی پایدار 
رابطـه مثبـت و معنـی داری داشـته نـد. تمـاس كشـاورزان بـا 
افزایـش  بـر  تأثیـر معنـی داری  ترویجی-تحقیقـی  مركزهـای 
آگاهـی و پذیـرش فنـاوری هـای حفاظـت خـاک دارد. نتایـج 
تحقیـق عنایتـی راد و همـكاران )1388( نشـان داد كـه سـطح 
بـا مركزهـای ترویجـی و میـزان عمـل  سـواد، میـزان تمـاس 
كـرد بـا متغیـر دانـش كشـاورزی پایـدار رابطـه مثبـت و معنـی 
داد  نشـان  چندگانـه  رگرسـیون  نتیجـه  ی  داشـتند.  داری 
كـه متغیرهـای میـزان تمـاس بـا مركزهـای ترویجـی، میـزان 
اسـتفاده از آفـت كـش درصـد تغییر متغیـر وابسـته دانش فنی 

در زمینـه كشـاورزی پایـدار را پیـش بینـی مـی كننـد. 
سـینگ )2000(، در پژوهـش هـای خـود دریافـت كـه بیـن 
میـزان عمـل كـرد و سـابقه ی فعالیـت گنـدم و راه هـا و منبـع 
هـای اطالعاتـی بـا مدیریت منابـع آب رابطـه مسـتقیم دارند، 
ولـی بین سـن، مالكیـت زمین زراعـی و مشـاركت اجتماعی با 
مدیریـت منابـع آب رابطه معنی داری مشـاهده نشـد. بولنس 
و همكاران )2008 (، بیان كردند كه توانمندسـازی كشـاورزان 
بـه وسـیله برنامه هـای آموزشـی-ترویجی از عامل هـای عمده 
در مدیریـت بهینـه ی منبـع آب كشـاورزی مـی باشد.شـارام و 
همـكاران)2002(، در تحقیـق خـود به این نتیجه رسـیدند كه 
بین درآمد سـاالنه، سـطح تحصیالت، اسـتفاده از رسـانه های 
انبوهـی بـا پذیـرش فناوری كشـاورزی پایـدار، رابطـه مثبت و 
معنـی داری وجـود دارد. ولی، بین سـن با ایـن پذیرش رابطه 
در  داتـس)2006(  ندارد.بـوس)2007(و  وجـود  داری  معنـی 
بررسـی مطالعات مختلف نشـان دادند كه سـن، سـطح سـواد، 
مـكان زندگـی و درآمـد، مهـم تریـن متغیرهـای تبییـن كنندة 
دانـش پایـداری انـد. بـا توجـه بـه مبناهـای نظـری هـدف این 
پژوهـش بررسـی عامـل هـای موثر بـر دانـش كشـاورزان گندم 

كار در زمینـه كشـاورزی پایـدار در اسـتان تهـران بود.

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای كّمـی 

نقش متغیرهای اجتماعی و  ...
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اسـت.  كاربـردی  نـوع  از  هـدف  نظـر  از  و  می شـود  محسـوب 
در ایـن تحقیـق از روش علی- مقایسـه ی اسـتفاده شـد. جامعه 
ی آمـاری ایـن تحقیـق را گنـدم كاران اسـتان تهـران تشـكیل 
دادنـد. ایـن شـمار بـر پایهبـر اسـاس آخریـن آمـار مدیریـت 
جهاد كشـاورزی اسـتان تهران )خرداد 1393( 8532 تن  بود. 
حجـم نمونـه بـا اسـتفاده ازفورمـول  كوكـران 130 نفرتعییـن 
شـد. كـه بـا روش نمونـه گیـری  مرحله ی با انتسـاب متناسـب 
بـرای انتخـاب آنهـا اقدام شـد. ابـزار اصلـی تحقیـق در مرحله 
میدانـی پرسشـنامه بـود. بخـش اول را ویژگـی هـای فـردی ، 
حرفـه ای و جمعیـت شـناختی كشـاورزان گنـدم كار تشـكیل 
دادنـد، بخـش دوم، با سـنجش دانش كشـاورزان گنـدم كار در 
زمینـه ی كشـاورزی پایـدار كه بـر اسـاس مبانی نظـری تدوین 
شـد و متناسـب بـا ویژگی هـای جامعه مـورد مطالعـه  تعدیل و 

متناسـب سـازی گردیـد. 
محتوایـی  و  شـكلی  روایـی  از  اطمینـان  منظـور  بـه 
مختلـف  هـای  سـازمان  مدیـران  از   برخـی  پرسشـنامه، 
كشـاورزی اسـتان تهـران، و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه 
تهـران و تربیـت مدرس پـس از مطالعة عمیق پرسشـنامه نظر 

اصالحـی خـود را اعـالم كردند كـه پس از مصاحبـه ی حضوری 
بـا آنـان، اصالح هـای ضروری انجـام شـدند. به منظـور برآورد 
پایایـی پرسشـنامه از ضریب آلفـای ترتیبی)α=89(، اسـتفاده 
شـد. بـرای این منظور، 30 نسـخه پرسشـنامه توسـط بخشـی 
از جامعـه آمـاری تحقیـق تكمیـل شـد و پـس از داده  پـردازی، 
بـا  شـد  محاسـبه  هـا  پرسـش  بـرای  ترتیبـی  آلفـای  ضریـب 
پیگیـری هـا انجام شـده. 130 پرسشـنامه كامل و بـدون نقص 
تكمیـل شـد و پـس از تكمیـل داده هـا عملیـات داده پـردازی 
فرآینـد داده پـردازی، شـیوه  از طـی  پـس  پذیرفـت.  صـورت 
و  ترتیبـی  )رگرسـیون  اسـتنباطی  و  توصیفـی  آمـاری  هـای 
مقایسـه میانگین،كـروس كالوالیـس( بـا اسـتفاده از برنامـه ی  

انجـام شـد.   SPSS19

یافته ها
میانگیـن سـن گنـدم كاران 43 سـال بـود. جـوان تریـن و 
مسـن تریـن گنـدم كار مـورد مطالعـه بـه ترتیـب 19 و 68 سـال 
سـن داشـتند و بیشـترین فراوانـی بـه گـروه بین 40 تا 50سـال 

داشـت. تعلق 

جدول1-  توزیع فراوانی گندم كاران بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی

سن  

كمتر از 40 سال
بین 40 تا 50 سال

باالتر از 50 سال

بی سواد
خواندن و نوشتن

دیپلم
فوق دیپلم و باالتر

كل

فراوانی

37
39
54

میانگین=43سال
30
59
15
26

130

درصد 

28.46
30

41.53
انحراف معیار=11/77

23.07
45.38
10.9
20.9

درصد انباشته

28.46
58.46

100
كمینه=19سال

23.07
68.45
79.1
100
100

مد  

بین 40 تا 50 سال

بیشینه=68سال

خواندن و نوشتن

توزیـع سـطح فراوانـی پاسـخ گویـان بـر پایـه ی تحصیـالت 
گویـای آن اسـت كـه، 68/4 درصـد از گنـدم كاران بـی سـواد 
دارنـد، 10/9 درصـد  نوشـتن  و  یـا سـوادی در حـد خوانـدن 
دیپلـم و 20/9 درصـد فـوق دیپلـم و باالتـر می باشـند. در این 
بیـن بیشـترگندم كاران دارای تحصیـالت پائیـن تـراز دیپلـم 

هسـتند.
كاران  گنـدم  از  درصـد   52/4 كشـتزار،  مالكیـت  وضعیـت 

شـخصی ، 36/5 درصـد اجـاره ای و 11/1 درصد مشـاعی بوده 
اسـت. میانگیـن سـطح زیر كشـت گندم آبـی 12/1 هكتـار بود 
، بـه گونـه ای كمینه و بیشـینه سـطح زیر كشـت آبی بـه ترتیب 
1 و 80 هكتـار بـوده. میانگیـن سـطح زیـر كشـت گنـدم دیـم 
1/30 هكتـار بـوده وكمینـه و بیشـینه سـطح زیـر كشـت گنـدم 
دیـم بـه ترتیـب 1 و 15 هكتـار بـوده اسـت. میانگیـن عملكـرد 
هكتاربـوده  در  تـن   6/59 1394برابـر  سـال  در  كاران  گنـدم 
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و   1 ترتیـب  بـه  گنـدم  كـرد  عمـل  بیشـینه  و  )كمینـه  اسـت، 
مركـز  تـا  مزرعـه  فاصلـه  میانگیـن  بـوده.  هكتـار  در  تـن   10
خدمـات ترویـج كشـاورزی 3/5 كیلومتر می باشـد.)كمینه=2 و 
بیشـینه =15كیلومتـر( میانگیـن تعـداد دوره هـای ترویجی كه 

كشـاورزان گنـدم كار شـركت نمـوده انـد 3 بـار بـوده اسـت. 
زمینـه  در  كار  گنـدم  كشـاورزان  دانـش  بررسـی  بـرای 
اسـاس  بـر  گویه هـا  از جمـع جبـری  پـس  پایـدار،  كشـاورزی 
 ISDM معیـار  روش  از  میانگیـن  از  انحـراف  معیـار  فاصلـه 

شـد. اسـتفاد 
D>M-SD :در سطح ضعیف 

M-SD≤D≤M+SD :در سطح متوسط
D>M+SD :در سطح خوب

جـدول گویـای آنسـت كه 78  درصـد از كشـاورزان گندم كار 
درحیطـه ی كشـاورزی پایداردانشـی درحـد كـم تـا متوسـط 
دارنـد درحالی كـه تنها 22 درصد  كشـاورزان گنـدم كارازدانش 

در حـد زیـادی برخـوردار می باشـند.
بـه منظـور بررسـی همبسـتگی بیـن متغیـر هـای فـردی و 
حرفـه ای كشـاورزان و دانش كشـاورزی پایدار آنـان  از ضریب 

همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد )جدول3(. 

فـردی  هـای  متغیـر  بیـن  همبسـتگی  بررسـی  منظـور  بـه 
از  آنـان   پایـدار  كشـاورزی  دانـش  و  كشـاورزان  ای  حرفـه  و 
ضریب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد )جدول3(. چنان 
كـه دیـده مـی شـود متغیـر هـای سـن، زمیـن زیـر كشـت آبی، 
عملكرد گندم در سـال گذشـته و شـمار دوره های شركت كرده 
در برنامـه هـای ترویجـی و فاصلـه مزرعـه تـا مركـز خدمـات بـا 
سـطح دانـش گندم كاران  در سـطح 1 و5  درصـد ارتباط معنی 

دار وجـود دارد.
پژوهـش،  متغیرهـای  گیـری  انـدازه  سـطح  بـه  توجـه  بـا   
بـرای بررسـی چگونگـی تغییـرات متغیـر ترتیبـی وابسـته بـر 
ترتیبـی  رگرسـیون  از  متغیرهـای مسـتقل  تغییـرات  پایـه-ی 
اسـتفاده شـد. نتیجـه ی آزمـون نسـبت احتمـال در جـدول 3 
مشـاهده مـی شـود. مقدار به دسـت آمده بـرای آمـاره ی كای 
اسـكویر)χ2 = 45/586 , sig =  0/000( نشـان می دهد كه مدل 
لجیـت مدل مناسـب بـوده و متغیرهای مسـتقل بـه خوبی می 

تواننـد احتمـال تغییـر متغیـر وابسـته را تبییـن كننـد.

 and Snell)اسـنل و  كاكـس  تعییـن  ضریـب  سـه  مقـدار 
(McFadden) ومک فادن (Nagelkerke)ناگل كـرک،(Cox
بـه  پـزودو شـهرت دارنـد  تعییـن  آمـاره هـای ضریـب  بـه  كـه 
ترتیـب0.24،0.27،0.17  بـه دسـت آمـد ایـن ضریـب هـا كـه 
بـرآورد  واقـع  در  دارد  نوسـان  یـک  و  صفـر  بیـن  مقادیرشـان 
ضریـب تعیین در رگرسـیون غیرخطی هسـتند و بیانگر میزان 
توانایـی متغیرهـای مسـتقل در تبییـن احتمـال تغییرپذیـری 
سـطح متغیـر وابسـته هسـتند. بـا توجـه بـه آمـاره ی مذكـور، 
مـی تـوان نتیجـه گیری كرد كـه مؤلفه های سـن، میـزان زمین 
زیـر كشـت آبی، عملكـرد گندم در سـال گذشـته و تعـداد دوره 
ازاحتمـال  بخشـی  تواننـد  مـی  كـرده  شـركت  ترویجـی  هـای 
تبییـن  را  كارآفرینـی  بـه  گرایـش  سـطح  تغییرپذیری هـای 
كننـد. و بـرآورد میـزان احتمـال نتایـج آمـاره ی والـد تأثیـر 
رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثـر بـر دانـش كشـاورزی 

نقش متغیرهای اجتماعی و  ...

با  ای  حرفه  و  شخصی  های  متغیر  بستگی  هم  جدول3-  
سطح دانش كشاورزی پایدار گندم كاران

متغیرها         

سن  )سال(
زمین زیر كشت دیم)هكتار(
زمین زیر كشت آبی )هكتار(

عملكرد گندم در سال گذشته )تن(
فاصله مزرعه تا مركز خدمات به كیلومتر

تعداد دوره های ترویجی شركت كرده

r

0.255
0.112
0.431
0.273
0.341
0.296

sig

0.011*
0.084

0.000**
0.012*
0.002

0.004**

جدول2-  توزیع فراوانی گندم كاران بر پایه دانش حرفه ای

میزان دانش گندم كاران         

كم
متوسط

زیاد
جمع

فراوانی

30
71
29

130

درصد

23.7
54.61
22.3
100

درصد انباشته

23.7
78.31

جدول4-  نتایج آزمون نسبت احتمال100

Sig
0/000

Df
7

Chi-square
45/586

Log likelihood
242/982
208/397

Model
Intercept only

Final

Model fitting     information
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پایـدار در جـدول 5 مشـاهده مـی شـود.

جـدول5 نشـان دهنـده ی آن اسـت كـه از بیـن سـه متغیـر 
اهمیـت  از  كاران  گنـدم  سـن  متغیـر،  معادلـه  بـه  شـده  وارد 
بـر دانـش گنـدم كاران  بـه دیگـر متغیـر هـا  بیشـتری نسـبت 
بـرآورد  شـاخص  لـذا  دارد.  پایـدار  كشـاورزی  حیطـه  در 
متغیرسن1/016محاسـبه شـده اسـت كـه بیانگـرآن اسـت كـه 
در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مـدل، افزایش یک 
واحـد در متغیـر مسـتقل سـن موجـب افزایش1/106واحـدی 
در نسـبت لگاریتـم متغیـر میـزان دانش گنـدم كاران در حیطه 
كشـاورزی پایـدار مـی باشـد. بنـا بـر اطالعـات جـدول5، تابـع 

لوجیـت بـه صـورت زیـر نوشـته مـی شـود.
Ln (p/ (1-p) = 44.78+ 0.90 X3 + 1.0167X1+ 

1.20 X2

بـر ایـن پایـه، مشـاهده مـی شـود كـه تأثیـر هـر دو متغیـر 
مؤثـر بـر متغیر وابسـته به شـكل مسـتقیم اسـت. بدیـن معنی 
تغییـر  احتمـال  مسـتقل  متغیرهـای  مقـدار  افزایـش  بـا  كـه 
میـزان دانش گنـدم كاران در حیطه كشـاورزی پایـدار افزایش 

پیـدا مـی كند.

بحث و نتیجه گیری 
اسـتفاده از روش هـای كشـاورزی پایـدار در كشـت گنـدم، 
فرصـت مناسـبی را بـرای كاهـش خطرهـای زیسـت محیطی، 
بهبـود امنیـت غذایی و افزایـش درآمد برای كشـاورزان فراهم 
مـی آورد(Ferrigno et al., 2005) در سـال هـای اخیـر، بـا 
افزایـش بحـران هـای زیسـت محیطـی و افزایـش نگرانی های 
جهانـی در زمینة آثـار جانبی برخی از فعالیت های كشـاورزی 
اهمیـت  پایـداری  مفهـوم  انسـان،  زندگـی  محیـط  بـر  نویـن 
چشـمگیری یافـت داشـتن دانـش صحیـح كشـاورزان دربـاره ی 

تغییـر  یـا  گیـری  شـكل  در  مهمـی  نقـش  پایـدار،  كشـاورزی 
نگـرش كشـاورزان ایفـا مـی كند. فـزون بر ایـن، كمبـود دانش 
دربـاره ی كشـاورزی پایدار یا درك اشـتباه از مفهـوم اصلی این 
نـوع كشـاورزی مـی توانـد بـه كاهـش پایـداری كشـاورزی در 
مناطـق مختلـف منجـر شـود. ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی 
عامـل هـای مؤثر بـر دانش پایـداری گندم كاران اسـتان تهران 
انجـام گرفـت نتایـج نشـان مـی دهنـد كـه میانگیـن سـن گندم 
كاران 43 سـال بـود. بـه طـوری كـه جـوان تریـن و مسـن ترین 
گنـدم كار بـه ترتیـب 19 و 68 سـال سـن داشـتند. بیشـترین 
فراوانـی بـه گـروه بین 40 تـا 50سـال تعلـق دارد. 68/2 درصد 
گنـدم كاران تحصیـالت پاییـن تـر از دیپلم دارنـد 10/9 درصد 
دیپلـم و 20/9 درصـد فـوق دیپلـم و باالتـر مـی باشـند در ایـن 
بیـن بیشـترگندم كاران دارای تحصیـالت پائیـن تـراز دیپلـم 

. هستند
بررسـی وضعیـت مالكیت نشـان می دهد كـه، 52/4 درصد 
گنـدم كاران دارای مالكیـت شـخصی هسـتند، 36/5 درصـد 
بـه صـورت اجـاره ای و 11/1 درصـد بـه صـورت مشـاعی بـوده 
اسـت. میانگین سـطح زیركشـت گندم آبـی 12/1 هكتار بوده، 
بـه طوری كه كمترین و بیشـترین سـطح زیركشـت بـه ترتیب1 
و80 هكتـار بـوده اسـت. میانگین سـطح زیر كشـت گنـدم دیم 
1/30 هكتـار بـوده اسـت. بـه طـوری كـه كمتریـن و بیشـترین 
سـطح زیر كشـت به ترتیب 1 و 15 هكتار بوده اسـت. میانگین 
عملكـرد گندم كاران در سـال 94 برابر 6/59 تـن درهكتار بوده 
اسـت، بـه طوری كـه كمترین و بیشـترین عملكرد بـه ترتیب 1 
و 10 تـن در هكتـار بوده اسـت. میانگین فاصلـه مزرعه تا مركز 
خدمـات ترویـج كشـاورزی 3/5 كیلومتـر می باشـد. بـه طوری 
كـه كمتریـن و بیشـترین فاصله مزرعه تـا مركز خدمـات ترویج 
كشـاورزی بـه ترتیب2و 15كیلومتـر می باشـد. میانگین تعداد 
دوره هـای ترویجـی كه كشـاورزان گندم كار شـركت نمـوده اند 

3 بـار بوده اسـت.
درحیطـه  كار  گنـدم  ازكشـاورزان  درصـد   78 بـه  نزدیـک 
كـه  دارنـد  متوسـط  تـا  كـم  درحـد  دانشـی  پایـدار  كشـاورزی 
درحالی كـه تنهـا 22 درصـد از كشـاورزان  گنـدم كار از دانـش 

می-باشـند. برخـوردار  زیـادی  حـد  در  پایـدار  كشـاورزی 
نتایـج گویـای آن اسـت كـه 78 درصـد از كشـاورزان گنـدم 
كار در حـد كم تـا متوسـط دارای دانش كشـاورزی پایداردارند 
درحالی كـه تنهـا 22 درصـد از كشـاورزان گنـدم كار ایـن دانش 

دانش  بر  اثرگذار  های  مولفه  ترتیبی  رگرسیون  جدول5-  
گندام كاران در حیطه كشاورزی پایدار

متغیر         

سن  )سال( 
عملكرد گندم در سال گذشته )تن( 

تعداد دوره های ترویجی شركت كرده 

برآورد

1/016
1/202
1/901

S.E

0/434
0/546
0/408

Wald

8/309
3/290
2/290

P

0/000
0/001
0/003

Cox and Snell=0/24, Nagelkerke= 0/27, McFadden = 0/17
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را در حـد زیـادی دارنـد. بـه منظـور بررسـی همبسـتگی بیـن 
متغیرهـای فـردی و حرفه ای كشـاورزان و دانش كشـاورزان از 

آزمون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد.
 بـر این اسـاس بین متغیرهای سـن، زمین زیر كشـت آبی، 
عملكـرد گنـدم در سـال گذشـته و تعـداد دوره هـای ترویجـی 
شـركت كـرده و فاصلـه مزرعـه تـا مركـز خدمـات بـه كیلومتـر با 
دار  معنـی  ارتبـاط  درصـد  1و5  درسـطح  كاران  گنـدم  دانـش 
وجـود دارد. بـه طـوری كه سـن، میـزان زمیـن آبـی و عملكرد 
در كنـار فاصلـه بـا مركـز خدمـات و تعـداد دوره هـای ترویجـی 
بـا دانـش كشـاورزی پایـدار كشـاورزان گنـدم كاران  رابطـه ی 

مسـتقیم  مثبـت دارنـد.
 نتایـج رگرسـیون ترتیبـی گویـای آن اسـت كـه از بیـن سـه 
كاران  بـه معادلـه،  مولفـه ی  سـن گنـدم  متغیـر  وارد شـده 
اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه دیگـر متغیرهـا بـر دانـش گنـدم 
كاران در حیطـه كشـاورزی پایدار دارد. شـاخص برآورد متغیر 
در  كـه  اسـت  آن  بیانگـر  كـه  اسـت  سن1/016محاسـبه شـده 
شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مـدل، افزایـش یـک 
واحـد در متغیـر مسـتقل سـن موجـب افزایش1/016واحـدی 
در نسـبت لگاریتـم متغیـر میـزان دانش گنـدم كاران در حیطه 

كشـاورزی پایـدار مـی شـود.
بنـا بـر اطالعات جـدول5 معادلـه ای لوجیت بـه صورت زیر 

نوشـته می شود.
Ln (p/ (1-p) = 44.78+ 0.90 X3 + 1.0167X1+ 

1.20 X2
بـر ایـن پایـه، مشـاهده  مـی شـود كـه تأثیـر هـر دو متغیـر 
مؤثـر بـر متغیـر وابسـته مسـتقیم اسـت. بدیـن معنـی كـه بـا 
افزایـش مقـدار متغیرهای مسـتقل میـزان دانش گنـدم كاران 

در حیطـه كشـاورزی پایـدار افزایـش پیـدا می-كنـد.
پیشنهادها

بـا توجه بـه نتایـج پژوهش حاضر ، پیشـنهادهای زیـر ارائه 
مـی گردد:

1- باتوجـه بـه نقـش سـن در دانـش گنـدم كاران در حیطـه 
كالس  برگـزاری  در  شـود؛  مـی  پایدارپیشـنهاد  كشـاورزی 
هـای آموزشـی ترویجـی شـرایط سـنی را مـد نظـر قـرار دهنـد 
ومطالـب ومحتـوای برنامـه هـای آموزشـی منطبـق بـا سـطح 

دانـش و شـرایط سـنی گنـدم كاران باشـد
كشـاورزی  ترویـج  مراكـز خدمـات  نقـش  بـه  توجـه  بـا   -2  
در افزایـش دانـش گنـدم كاران در حیطـه كشـاورزی پایـدار، 
منطقـی اسـت كـه تا حد امـكان كلیه گنـدم كاران بـه این مراكز 
تعـداد  كـه  شـود  توصیـه مـی  لـذا  باشـند.  داشـته  دسترسـی 
ایـن مراكـز در دهسـتان هـا و مناطـق گسـترش یابـد تـا امكان 

دسـتیابی بـه ایـن مراكـز بـرای همـگان فراهـم گـردد .
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Abstract
To achieve sustainable agriculture and appropriate, should be between socio-economic factors and 

environmental factors, individual, personal and spiritual balance This study aims to distinguish knowl-
edge of wheat farmers in sustainable agriculture was based on socio-economic variables. 8532 is the 
population size. According to Cochran formula, the sample size of 130 was determined and the data 
were collected from them. this study was causal-way communication to field conducted by way of a 
questionnaire survey and the validity of professors of agricultural extension and education at Tarbiat 
Modarres University confirmed And alpha coefficient was calculated by using the R software and its 
value is equal to (89 = α) was confirmed was confirmed. Data analysis in two parts: descriptive and in-
ferential statistics(Regression)  were performed using SPSS software SPSS19. Results showed that the 
More of farmers in the area of sustainable agriculture farmers 'medium' Of socio-economic variables 
(age, yield the amount of land irrigated farming, the number of the company's promotional periods) high 
power levels24 based on environmental concerns are rural. 

 
Index Terms: Sustainable agriculture, Knowledge wheat, agriculture knowledge, communication 

channels, wheat farmers
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