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 چکيده

 مراری شرامل کاراورزا     باشرد. جامعره   هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کااورزی در شزرستا  ملکرا  مری  
ای بود که روایی    برر  ااد. ابزار تحقیق پرسانامهای ااتخاب شدهای  ند مرحلهگیری خوشهانر به روش اعواه 186گندمکار بود که 

د یأی( ت71/1اساس اظران اساتید داااهاه و کارشناسا  جزاد کااورزی شزرستا  ملکا  و پایایی    از طریق ضریب  لنای کرواياخ )
گااه مردیریت پایردار اراضری برود. اترایج      های شششد. روش سنجش پایداری ایز ميتنی بر ساخت شاخص ترکیيی به تنکی  مؤلنه

 3/68درصد اسريتاً ااپایردار،    43درصد از کااورزا  در وضعیت ااپایدار،  1/11ارزیابی سطح پایداری مدیریت اراضی ماخص کرد که 
داری برین  داد که ارتياط مثيت و معنری  د در وضعیت پایدار قرار داشتند. اتایج ضریب هعيستهی ااا درص 3/61درصد اسيتاً پایدار و 

های پایایی، قابلیت پذیرش و های پایایی و قابلیت پذیرش، میزا  زمین و در مد کااورزی با مؤلنههای سن و سابقه کار با مؤلنهمتغیر
شیعیایی با مؤلنه امنیت، تعداد قطعان اراضری برا مؤلنره قابلیرت پرذیرش و میرزا        دااش فنی، لعلکرد گندم و میااهین مصرف کود 

داری وری، پایایی، قابلیت پذیرش و دااش فنی وجود داشت. هعچنین ارتيراط مننری و معنری   های بزره الن با مؤلنهاستناده از ماشین
 ایی با مؤلنه حناظت دیده شد.وری و مصرف سعوم شیعیهای در مد غیرکااورزی با مؤلنه بزرهبین متغیر
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 مقدمه

های گذشته، افرزایش سرطح زیرکارت و    ها و تکیه بر خودکنایی در دههقطع وابستهی منظور بهتر تأکید بر تولید بیش
برداری بیش از حد داشته است. باال بود  ارخ بزره و به دايال    بزره دايالبهمتعاقياً افزایش فاار بر منابع  ب و خاك را 

از منابع طيیعی شرای  مذکور را تادید کرده است. هعه این مسائل بالث شده است که تولید در شرایطی افزایش یابد کره  
های سطحی و زیرزمینی و هعچنین افرزایش اسرتناده از   تری به محی  زیست العال شود. افزایش برداشت از  بوجه ک ت

های اخیر بوده اسرت )شوشرتریا  و   هایی از اادیده ااهاشتن محی  زیست در سالها مثالها و س مواد شیعیایی شامل کود
ها با وجود مرؤثر برود  در افرزایش تولیرد، تنروع زیسرتی و       ز این ازادهدهد که استناده امیشواهد ااا  (.1411هعکارا ، 

است )کالاترری و هعکرارا ،    زیست را به خطر ااداخته و در اتیجه پایداری کااورزی را در معرض تزدید قرار داده محی 
1411.) 

کااورزی امروزی که ميتنی برر  شود. برداری از منابع خاك و زمین شناخته میلامل بزره ترین مز لنوا   کااورزی به
های تولید )کود، س  و  ب( اسرت، لرالوه برر  لروده سرازی      رویه از ازادههای پربازده به هعراه استناده بیاستناده از واریته
شرود  های جااوری و تخریب اراضی مری ، بالث فرسایش ژاتیکی و ااقراض گواهزیرزمینیهای سطحی و خاك و منابع  ب
را بره دايرال    غیرره  (. استناده اابجا از اراضی، بروز لوامل اابساماای  و  سیل، فرسایش و بیابا  و1417 )قنيری و برقی،

گردد. لذا مدیریت صحیح اراضی ها تن خاك، این ماده حیاتی از دسترس خارج میکه ساالاه میلیو طوریهداشت ب خواهد
راد و هعکرارا ،   باشرد )داودی رفتن خاك این منيع با ارزش مری گامی در جزت حنظ تواز  طيیعت و ازایتاً معااعت از هدر 

هرای مزر  توسرعه پایردار     ریزی برای کاربری مطلوب اراضی یکی از مؤلنه(. بنابراین مدیریت پایدار اراضی و براامه1411
 یژه در بخش کااورزی است که باید مداظر قرار گیرد.و به

للت  کش، کاهش میزا  باروری خاك بهکش و حارهبه سعوم للف های هرز و حارانامروزه افزایش مقاومت للف
های سطحی در اثر مصرف مرواد شریعیایی در کاراورزی، از    افت مواد  لی و لناصر غذایی    در اثر فرسایش،  لودگی  ب

کش، حاران منید، به خطر ااداختن سالمت ااسا  و دام بر اثر مصرف سعوم  فت ،(1113، 1پرتیبین رفتن حیان وحش )
های سطحی با پسعاادهای شریعیایی صرنعتی، مردیریت    های شیعیایی بر کینیت مواد غذایی،  لودگی  باثران سوء ازاده

تی هستند که کاراورزی برا   اادرست اراضی کااورزی و بیاباای، ماادابی و شوره زار شد  اراضی کااورزی از جعله ماکال
درصرد از مسراحت اراضری دایرا از طریرق       13میلیو  هکتار معادل  3/1188(. حدود 1418باشد )حسینی، ها مواجه می   

 811میلیرو  هکترار(،  ررای منررط )     311زایی )دالیل بیابا است. این وسعت تخریب به های ااساای تخریب شدهفعالیت
های صنعتی و میلیو  هکتار( و فعالیت 331میلیو  هکتار(، مدیریت اادرست کااورزی ) 147)میلیو  هکتار(، جنهل زدایی 

 (. 1411است )شاهرودی و هعکارا ،  میلیو  هکتار( بوده 3/11شزری )

، با توجه به اولویت پتااسیل و محدودیت منرابع ارضری برر    6111در سال  (FAO)بار و کااورزی جزاای وسازما  خوار
دار، شردن تخریرب زمرین،    ها، اراضی شیبها و خاکیت لامل اراضی قابل کات دارای پتااسیل معادل، بیابا مينای هن

کاور جزا  پرداخت. اتایج بررسی این سازما   181بندی اراضی قابل کات فعلی، تواز  اراضی و افزایش جععیت به رتيه
که بیااهر شررای  اامناسرب اراضری و هعچنرین محردودیت      است  134های جزا  دارای رتيه داد ایرا  در بین کاورااا 

باشد. بر مينای اطاللان موجود ایرا  از اظر میزا  فرسایش در بین کاورهای جنوب  سریا،  شدید منابع خاك در ایرا  می
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میلیو   8/3بر   بالغ میلیو  هکتار از اراضی کاور تحت فرسایش شدید  بی و 13بیاترین میزا  فرسایش را دارد. بیش از 
کنرد.  هرای فراوااری را بره کارور وارد مری     ساله خسارن هکتار از اراضی تحت تأثیر فرسایش شدید بادی قرار دارد که هعه

اسرت   میلیو  تن در سرال الرالم اعروده    3تا  4سازما  خواروبار و کااورزی ملل متحد، میزا  فرسایش خاك در ایرا  را 
 (. 1411)کرمی، 

 ازجعلره هرا و تنهناهرای بسریاری    هزار هکتار اراضی زرالی و باغی با محدودیت 31دارا بود  شزرستا  ملکا  ایز با 
تخریب منابع طيیعی و فرسایش خاك در اراضی شزرستا ، پراکنده بود  اراضی کااورزی و به تيع    پایین بود  درجره  

و دامپروری و پایین بود  سرطح سرواد    مکاایزاسیو  کااورزی در سطح مزارع و باغان، سنتی بود  شیوه تولید کااورزی
-های زیرزمینی و شور شد  فزاینده  ب  اه رویه از  بهای بیبرداریی زیرزمینی در اثر بزرهها  بکااورزا  و افت سطح 

(. بنابراین با توجه بره  مارهرای ارائره شرده در مرورد      1411باشد )مدیریت جزاد کااورزی شزرستا  ملکا ، رو میها روبه
های مردیریت  ریزی، شناسایی و بکارگیری راهکارب و ااپایداری اراضی و محدودیت منابع  ب و خاك ضرورن براامهتخری

در فراینرد توسرعه   ین لوامل تولیرد محصروالن کاراورزی کره اقرش حیراتی       تر مز یکی از  لنوا  بهو حناظت از اراضی 
دلیل استراتژی  بود ، غالب بود  کات در منطقه، وابستهی یابد. از سوی دیهر بهبیش از پیش اهعیت می کااورزی دارد

دیرینه و باور داشتن کااورزا  به کات گندم، اقش حساس اا  در سيد غذایی مردم، توجره دولرت مرردا ، کاراورزا  و     
بر     باشد. لذا این پژوهشای برخوردار میگندم، این محصول از اهعیت و جایهاه ویژه مصرف کنندگا  به کات و تولید

بر ااپایداری اراضی در شزرستا  ملکا   مؤثرکارا  و تعیین لوامل است تا با ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کااورزی گندم
  ذربایجا  شرقی در این راستا گام بردارد.های استا  از شزرستا 

   

 موقعیت شزرستا  ملکا  .1شکل 

مطرح  1حث جزاای در مورد توسعه پایدار که توس  کعیسیو  براات لنداصطالح مدیریت پایدار اراضی اخیراً به دايال ب
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پدید  مده است. مدیریت پایدار زمین، بنیا  کااورزی پایدار و ی  مؤلنه استراتژی  از توسعه پایدار و کراهش فقرر و    ،شد
ای که دستیابی به هدف توسعه پایدار بدو  توجره بره مردیریت پایردار      گواه به ،ی  تعادل حساس از تولید و حناظت است

های ارزشیابی زمین است کره هعزمرا    مدیریت پایدار زمین اغلب شامل مؤلنه .(6111، 1وکانباشد )پذیر اعی زمین امکا 
های کراربری  مدیریت پایدار اراضی، پذیرش اظام .(6111، 6هورایگیرد )ابعاد اجتعالی، اقتصادی و اکولوژیکی را در اظر می

زمین است که از طریق اقدامان مدیریتی مناسب، کاربرا  اراضی را برای حداکثر کرد  منافع اقتصادی و اجتعرالی از اراضری   
 (.  6116، 4تر فریکا)اعاید تقویت میکه کارکردهای اکولوژیکی منابع زمین را حنظ و درحالیسازد توااا می

کارا  تحت پوشش ( در مطالعه ارزیابی وضعیت سطوح حنظ پایداری اظام زرالی گندم1411حسن شاهی و هعکارا  )
کرارا ،   برین سرن گنردم    های تولید در استا  فارس که به روش تحلیل کالستر ااجام شد به این اتیجه رسیداد کهتعاوای

کرارا  در سرطح   سابقه لضویت، مساحت کل اراضی، سطح زیر کات، لعلکرد گندم و سطوح پایداری اظام زرالری گنردم  
داری برین سرطح   دهنده ارتياط مثيرت و معنری  دار وجود دارد. اتایج حاصل از کای اسکوئر ایز ااا  ی  درصد ارتياط معنی

های زرالی و ارتياط مننی بین تعداد قطعان اراضی و پایداری پایداری اظام تحصیالن، اوع اظام زرالی و استناده از بیعه با
( در تحقیق خود به سنجش سطح پایداری اظام کارت  1411درصد بود. لربیو  و هعکارا  ) 1های زرالی در سطح اظام

داختنرد. اترایج تحلیرل    گندم در ابعاد اقتصادی، اجتعالی و اکولوژیکی و شناسایی لوامل مؤثر برر    در اسرتا  فرارس پر   
هرای داارش فنری،    درصرد واریرااس پایرداری اظرام کارت منطقره توسر  متغیرر         81رگرسیو  ایز حاکی از این بود کره  

 مندی از خدمان حعایتی،  موزش ترویجی و پراکندگی اراضی تيیین گردید.مکاایزاسیو ، بزره

ن کااورزی در شزرستا  جیرفرت را مرورد مطالعره    ( لوامل مؤثر بر پایداری لعلیا1411لادلی ساردوئی و هعکارا  )
پایردار،  های سطح سواد، دااش کاراورزی  داد که متغیرلهاریتعی بر ورده شده ااا  -داداد. اتایج مدل رگرسیو  خطی قرار

زارع زرالت بر شاخص پایداری لعلیان کااورزی مر  -تعداد ایروی کار خااوادگی، ماارکت اجتعالی، مالکیت خصوصی و اظام دام
( برا تحلیرل و ارزیرابی پایرداری     1411تقدیسری و بسرحاق )  مورد مطالعه تأثیر مثيت و میزا  سطح زیر کات اثر مننری دارد.  

برین لضرویت در    کااورزی در مناطق روستایی و بررسی اقش کااورزا  در مناطق روستایی شزرستا  ازاا دریافتنرد کره  
دار برا پایرداری کاراورزی دارارد.     لی سن کااورزا  رابطه مننی و معنیها، تحصیالن، مساحت زمین رابطه مثيت وتعاوای
 کارا  استا  خوزستا  به این اتیجه رسیداد کره های پایداری در بین ذرن( در بررسی و تيیین فعالیت1411راد و هعکارا  ) لنایتی

هرای پایرداری   میزا  لعلکرد برا ااجرام فعالیرت   های ارتياطی، میزا  تعاس با مراکز ترویجی و سطح سواد، میزا  استناده از کااال
کش مصرفی و اوع مالکیرت کاراورز رابطره مننری و     های سن، تعداد فرزادا ، مقدار  فتداری داشتند و متغیررابطه مثيت و معنی

 های پایداری داشتند.داری با ااجام فعالیتمعنی

یوای لوامل مؤثر بر پایداری کات سریب زمینری در   ای با لنوا  تحلیل رگرس( در مطالعه1413مقصودی و هعکارا  )
درصرد در گرروه اسريتاً     17/88های کات در گرروه ااپایردار،   درصد از اظام 47/13داداد که شزرستا  فریدو  شزر ااا 

پایداری  دار و مثيت بیندهنده وجود رابطه معنیدرصد در گروه بسیار پایدار قرار داراد. اتایج تحقیق ااا  78/11ااپایدار و 
زمینری، وسرعت   زمینی، لضویت در شرکت تعاوای، اوع زرالت سیبکات با سن، سابقه کار کااورزی، سابقه کات سیب

های بوم شناختی، منزلت اجتعرالی، داارش کاراورزی پایردار و     زمین زرالی، وسعت زمین زیر کات سیب زمینی، ویژگی
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داری برا پایرداری کارت داشرت.     کارگر زرالی رابطه مننی معنری  اهرش بود ولی میزا  مصرف کود شیعیایی و استناده از
های کااورزی دریافتند که فعالیرت زرالری   ( در پژوهای با لنوا  بررسی پایداری اظام زرالی در واحد1411صدیقی و روستا )

هرای اوره، فسرنان و   ودکارا  اعواه استا  فارس ااپایدار و اسيتاً ااپایدار است. مصرف بیش از حرد مجراز کر   درصد از ذرن 31
کارا  پایدار و بسریار پایردار برود. اترایج     درصد از ذرن 4/31ها سيب این ااپایداری شده است. وضعیت زرالی کشسعوم للف
 دار بوده است.کارا  مثيت و معنیداد رابطه بین میزا  پایداری اظام زرالی و لعلکرد زرالی ذرن ماری ااا 

هرا در قالرب   است، شاخصهای مدیریت پایداری اراضی را مورد توجه قرار دادهشاخص در تحقیق دیهری که ماخصاَ
وری، امنیت، حناظت، قابلیت ماادگاری و قابلیت پذیرش مرورد   ار وب ارزشیابی مدیریت پایدار اراضی در پنج محور بزره

مزرلره را   34د، ااردوازی و ویتنرام در   های مدیریت پایدار اراضی در سه کاور تایلنبررسی قرار گرفت. این مطالعه شاخص
مزرله  4لالوه اتایج ااا  داد که فق  ها در ابعاد مورد اظر ایز تعیین شد. بهمورد بررسی قرار داد و سطح پایداری شاخص

  پایداری  ازا ایز مورد بررسی (. پایداری مزارع و تناون در میزا6111، 1و هعکارا  لنرویدر تعامی محورها پایدار بوداد )
های اادازه مزرله، سز  زمرین تحرت مالکیرت و وجرود     محققا  قرارگرفت. اتایج مدل رگرسیو  خطی ااا  داد که متغیر

هرای دولتری برر پایرداری     های سن کااورز و میزا  وابستهی به حعایرت مند به کااورزی، تأثیر مثيت و متغیر فرزاد لالقه
های اجتعالی و اقتصرادی کاراورزا  متعرارف و    (. با مقایسه ماخصه6117،  6و هعکارا و  پاسلداراد )مزارع تاثیر مننی 

پایدار ماخص شد که بین تحصیل، تعداد لعلیان زرالی پذیرفته شده و پایداری کااورزی رابطه وجود داشت و کااورزا  
ج از مزرله و پایداری کااورزی ایز رابطه وجود داشت و کااورزا  پایدار در مد خارج از تر بوداد. بین در مد خارپایدار جوا 

های کااورزا  در ادراك کااورزا  اسيت به اظام کااورزی پایدار و ها و سازما مزرله بیاتری داشتند. لضویت در گروه
-(. در پژوهای رابطه متغیر پذیرش اظام1111، 4و هعکارا  کومراست ) تعداد لعلیان زرالی به کار گرفته شده مؤثر بوده

های مرذهيی،  های سن، سطح تحصیالن، شغل اولیه، قومیت، فعالیتهای زرالی پایدار از جااب کااورزا  ایلینویز با متغیر
هرای  داد که پرذیرش اظرام    فعالیت در سازما  زرالی و خدمان ترویج تعاوای مورد مطالعه قرارگرفت. اتایج پژوهش ااا

و سراالموا است ) داری داشتههای مذهيی و میزا  خدمان ترویج تعاوای رابطه مثيت و معنیزرالی پایدار، با قومیت، فعالیت
کینیرت   لامل اساسی سود ور بود  مزرله، کینیرت محصرول، کینیرت  ب،    1(. ازایتاً در پژوهای دیهر 1117،  3هعکارا 

هرای تولیرد   خاك، کینیت هوا، کارایی اارژی، حنظ محی  زیست و پذیرش از طرف جامعه جزت سرنجش پایرداری اظرام   
که اروع خراك، ااحیره    شد  ه(. در پژوهای دیهر ااا  داد1113، 3و هعکارا  استوکلکااورزی مد اظر قرار گرفته است )

ای با لنروا  پرذیرش   در مطالعه (.6117،  8و هعکارا شیخااد )ورزی مؤثر بودهکارگیری فناوری خاكکات و تناوب در به 
های کااورزی پایدار: اار، ساختار مزرله و سود وری به بررسی رابطه بین متغیر پذیرش کااورزی پایردار از سروی   فعالیت

های فروش ااخالص محصول، در مد حاصل از محصول، استناده از کرارگر مزدبهیرر، سرن،    با متغیر کااورزا  ایالت مواتااا
دست  مده ههای اجتعالی، اطاللان باهری، گرایش شغلی، کینیت  ب، میزا  فرسایش خاك، فعالیت میزا  تحصیل،  ینده

شیعیایی، سود وری و گرایش به های های زیر کات، حاصلخیز کنندهاز دوستا ، دسترسی به مجالن، ترمی  ساختار خاك
داد کره دسترسری بره مجرالن،      های اار و ساختار مزرله پرداخته شد. اتایج ااا سعت کااورزی جایهزین در قالب الهو

                                                                                                                                      
1- Lefroy et al 

2-Vanpassel et al 

3- Comer et al 
4- Salamon et al 

5- Stokle et al 

6- Shaikh et al 
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، 1و هعکرارا   سرالتیل ) های کااورزی پایدار داردداری با متغیر پذیرش فعالیتاهری ارتياط مثيت و معنیسودمندی و  ینده
1113.)  

هرای    از منرابع و   های ارزیابی پایداری مدیریت اراضی کااورزی و متغیردر این پژوهش به منظور شناسایی شاخص
های مختلف توس  سرایر  تحقیقان مرتي  با سنجش پایداری اراضی و مدیریت پایدار زمین استناده شد. با توجه به شاخص

وری، امنیرت،  توا  مدیریت پایردار اراضری را در قالرب شرش مؤلنره بزرره      خارج کاور، میمحققین  ه در داخل و  ه در 
ها که های اختصاصی و بومی شده هر ی  از مؤلنهتولیدی با شاخصحناظت، پایایی، قابلیت پذیرش اجتعالی و دااش فنی

 .توس  کارشناسا  جزاد کااورزی شزرستا  ملکا  صورن گرفته، بررسی و ارزیابی اعود

 های مورد استناده جزت ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کااورزیشاخص .1جدول 

 شاخص مولفه

 خاك مزرله یزیحاصلخ ی، میزا  ب اراض ینیتک ین، وضعیتدر زم یمواد مغذ ین، میزا در زم یاهرشد گ یزا م وریبزره

 یراخ یهادر سال یخا  سال ی، فراواایبه  ب در اراض یدسترس یاهی، وضعیتگ یایبقا یااه، مدیریتبارش سال یتوضع امنیت

 حناظت
ی، در اراض یااجام شخ  حناظت ، میزا کات مخلوط و  ند محصولی، در اراضی یشفرسا ی، میزا اراض یزهکا یزا م، کات بدو  شخ 

 استناده از کنترل بیولوژیکی برای ميارزه با  فان، ميارزه با  فان یواریته مقاوم برا کاشت

 پایایی
 یعتق ، تناونهای مورد ایاز مناسب بود  قیعت ازادهیارفته، پ هایفناوریاز  ، استنادهبه وام و التياران ی، دسترسیبه کارگر زرال یدسترس

 و بازار ینزم ینمحصول ب

قابلیت 
پذیرش 
 اجتعالی

 ، رضایتهای  موزشی ترویجی ها و فعالیت در کالس شرکتمزرله، مروج و کارشناسا  کااورزی به  ی، مراجعهکااورز یدسترسی به ازاده ها
و  یرسع یبا ازادها یهعکار و یی، ماارکتکااورزی و روستا ی،مردم در امور شخص ، مراجعهاز  قیعت تضعینی خرید محصول کااورزی
 ها( و باا  هایتعاوا ی،اسالم یشورا یج،بس یهاه)پا یررسعیغ

دااش فنی 
 تولیدی

با احوه  ،  شناییشناخت احوه مصرف صحیح کودهایاری،  ب یها با ااواع روش یش،  شنایی  یبا احوه اجرا  شنایی ،با شخ  حناظتی یی شنا
شناخت احوه مصرف صحیح سعوم ین، با مراحل و احوه  ماده اعود  زم ،  شناییخاك یشثر بر فرساؤلوامل م ، شناختتناوب زرالی یاجرا

 یو  ند محصول یکات ت  محصول یبو معا یابا مزا ،  شناییهرز و  فان یها کنترل للف یها با روش ،  شناییشیعیایی

 

 هامواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش پیعاشی ااجرام گرفتره اسرت. جامعره  مراری ایرن تحقیرق،        
شرد. از  ااجام  ای ای  ند مرحلهخوشهگیری از جععیت مورد اظر به روش  اعواه بوداد. کااورزا  گندمکار شزرستا  ملکا  

بین پنج دهستا ، سه دهستا  )گاودول مرکزی، گاودول غربی و لیال  جنوبی( و از هر دهستا  پنج روسرتا و در مجعروع   
-روستا به تصادف ااتخاب شد. تعداد اعواه هر روستا ایز به اسيت جععیت    روستا ااتخاب و در داخل هر روستا اعواه 13

برردارا   (. تعرداد بزرره  1شد. برای تعیین حج  اعواه از فرمرول کروکرا  اسرتناده شرد )رابطره       ده ااجامگیری تصادفی سا
انر بود، با توجه به اینکه جامعه تحقیق حاضر را گندمکارا  )کات غالرب( شزرسرتا     13811کااورزی شزرستا  ملکا  

درصد از  11اورزی شزرستا  ملکا  مينی بر اینکه داداد و با توجه به اطاللان کسب شده از مدیریت جزاد کاتاکیل می
در اظر گرفته شد. بعد از ااجام محاسيان الزم حج   1/1و  1/1به ترتیب  qو  pکنند، کااورزا  شزرستا  گندم کات می

 احتعال ریزش یرا لردم هعکراری کاراورزا     ااند دست  مد که با در اظر گرفتن لواملی مهانر ب 147اعواه در این تحقیق 
 انر لحاظ شد. 186برای اطعینا  بیاتر  غیرهو

                                                                                                                                      
1 - Saltiel et al 
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لفه دانش فني توليدیؤم  
)شناخت لوامل موثر بر فرسایش خاك، احوه مصرف 

احوه اجرای تناوب و  یش،  شنایی  کود و س  شیعیایی،
با مراحل و احوه  ماده اعود  زمین، شخ  حناظتی، 

های هرز و  فان، مزایا و های  بیاری، کنترل للفروش
 معایب کات ت  محصولی و  ند محصولی(

 

وریبهره لفهؤم  
 )رشد گیاه، کینیت  ب، مواد مغذی،

 حاصلخیزی خاك(

 

 

 پایایي لفهؤم
التياران، میزا  دریافت )دسترسی به وام و 

وام، دسترسی به کارگر، استناده از فناوری 
ها، تناون قیعت محصول پیارفته، قیعت ازاده

 بین زمین و بازار(

 

 امنيت لفهؤم
)وضعیت بارش، مدیریت بقایای گیاهی، 
 فراواای خاکسالی، دسترسی به  ب( 

 

 لفه حفاظتؤم
)میزا  فرسایش، شخ  حناظتی، کاشت 
واریته مقاوم، کنترل بیولوژیکی، کات 
 بدو  تخ ، کات مخلوط، زهکای اراضی(

 

 قابليت پذیرش اجتماعي لفهؤم
)رضایت از قیعت محصول، دسترسی به ازاده کااورزی، مراجعه 

های های روستا، شرکت در کالسمردم در ماکالن و پروژه
 موزشی ترویجی، مراجعه مروج و کارشناس به مزرله، ماارکت و 

 هعکاری با ازادهای رسعی و غیررسعی(

 

 

 مدیریت

 پایدار

 اراضي
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p= ( 1/1احتعال وجود صنت کات گندم به درصد) 

q= ( 1/1احتعال لدم وجود صنت کات گندم به درصد) 

t= 18/1 

d= 13/1گیری یا سطح احتعالی مورد اظر درجه اطعینا  خطای اعواه 

N=  بردار کااورزیبزره 13811جامعه  ماری 

است که با توجه به  زرار وب اظرری   گیری متغیرها، دو پرسانامه بوده ها و اادازه در تحقیق حاضر ابزار گرد وری داده
هرای  گری ژگویه و در قالب سه قسعت شامل: وی 183مطرح شده و اهداف تحقیق تدوین گردید. پرسانامه اول ماتعل بر 

وری، امنیت، حناظرت، پایرایی، قابلیرت    های زرالی و وضعیت اراضی کااورزی )در قالب شش مؤلنه بزرهویژگیشخصی، 
هایی در قالب طیف لیکرن بود( تدوین شد و برای پذیرش اجتعالی و دااش فنی تولیدی کااورزا  که هرکدام شامل گویه

نامه کااورزا  از سوی کعیته تحقیق و کارشناسرا  جزراد   ها مورد استناده قرار گرفت. روایی صوری پرسا  وری داده جعع
اعواره در یر     63یید قرار گرفت و پایایی    با ااجام ی  طرح مطالعه راهنعا بر روی أکااورزی شزرستا  ملکا  مورد ت

 71/1يراخ  ی  ماری بود برا ضرریب  لنرای کروا   جامعه ماابه با جامعه مورد مطالعه )شزرستا  میاادو ب( که خارج از اعواه
گااه مدیریت پایدار اراضی در قالب طیف لیکرن از خیلی کر   های ششدهی به مؤلنهتعیین شد. پرسانامه دوم جزت وز 

های زرالت، خراك و  انر از اساتید گروه 14انر کارشناس جزاد کااورزی شزرستا  ملکا  و  17تا خیلی زیاد بود و توس  
های ها از  مارهجزت توصیف دادهکااورزی و منابع طيیعی گرگا  تکعیل گردید. ترویج و  موزش کااورزی داااهاه للوم 

های  ماری اسرتنياطی مرورد    معیار، بیاینه، کعینه استناده شده است. روشتوصینی اظیر فراواای، درصد، میااهین، ااحراف
بعد از  زمو  ارمال بود  توزیع داده هرا  والیس )ای، کروسکال وایت های ااپارامتری من استناده در این تحقیق  شامل  زمو 

اسرتناده   Fو  Tاسعیراف و ماخص شد  این که توزیع داده ها ارمال ايرود از معرادل ااپرارامتری     -با  زمو  کولعوگروف
شد، جعع متغیرهرای رتيره ای بره معنرای     ) و  متغیرها در مقیاس رتيه ای بود اسپیرمن استناده شد(، هعيستهی اسپیرمن

های اصلی بر مينای توافق کارشناسا  جزت ارزیابی دهی به مؤلنهزا به فاصله ای یا شيه فاصله ای ایست( و وز تيدیل  ا
 است. صورن گرفته SPSS 21باشد. کلیه محاسيان با کع  ارم افزار  ماری  وضعیت پایداری می

 شناسي سنجش پایداری مدیریت اراضيروش

مدیریت پایدار اراضی اهعیت متناوتی در شاخص ازایی پایداری داراد الزم است  گااههای ششبا توجه به اینکه مؤلنه
ها اقدام شود. برر ایرن   قيل از محاسيه سطح کلی پایداری مدیریت زمین اسيت به محاسيه وز  برای هر کدام از این مؤلنه

للروم کاراورزی و منرابع     اساس از اظران کارشناسا  جزاد کااورزی شزرستا  ملکا  و الضای هیئت للعری دااارهاه  
دسرت  مرده در   ههرای بر  های ترویج و  موزش کااورزی، زرالت و خاك شناسی استناده شرد. وز  طيیعی گرگا  از رشته

ازایت در شاخص ترکیيی هر مؤلنه ضرب شد و شاخص ترکیيی ازایی برای مدیریت پایدار اراضی بدسرت  مرد. از سرویی    
هرای ذهنری کره در قالرب     پذیر ايود از شاخصهای مورد بررسی امکا کعی شاخص دیهر به للت اینکه دستیابی به مقدار
اارد،  گیرری شرده  ها در مقیراس پرنج سرطحی ااردازه    شد. از  اجایی که هعه شاخصطیف لیکرن طراحی شده بود استناده
پس وز  محاسيه شده دست  مد سهها وجود اداشت. لذا ابتدا میااهین ردینی هر مؤلنه بضرورتی به تيدیل مقیاس شاخص

ها ضرب شد، ازایتاً جعع ردینی این شش مؤلنه اصرلی بره لنروا  شراخص     از مرحله قيل در ستو  میااهین ردینی مؤلنه
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واقع مجعوع امتیاز هر کااورز از شش مؤلنره اصرلی مردیریت پایردار اراضری      ترکیيی ازایی لحاظ شد. این شاخص که در 
 تروا  در  مده را می دستهبپایدار اراضی در بین کااورزا  منطقه است. شاخص کااورزی است اعایااهر وضعیت مدیریت 

 (.1411محدوده لددی بین صنر و ی  بر اساس فرمول زیر محاسيه اعود )لادلی ساردوئی و هعکارا ، 

(6) 
 

=  Smax= حرداقل و   Sminام،  j= امتیراز شراخص کاراورز     Sjام،  j= شاخص پایرداری کاراورز   ESI jدر این رابطه: 
بندی کااورزا  در  زار گروه ااپایدار، اسريتاً ااپایردار، اسريتاً    باشند. برای طيقهحداکثر امتیاز شاخص در بین کااورزا  می

 استناده شد. 1پایدار و پایدار ایز از روش فاصله ااحراف معیار از میااهین

 نتایج و بحث

دهرد. برر اسراس اترایج ایرن جردول، میرااهین سرنی         را اارا  مری  های فردی و زرالی پاسخهویا  ویژگی 6جدول 
های گرد وری شده انر است. داده 61/3سال؛ و متوس  بعد خااوار،  18/31سال؛ سابقه کار کااورزی،  16/38پاسخهویا ، 

وسر  تعرداد   هکترار؛ مت  74/4میلیو  توما ؛ میزا  زمین زرالی،  14/13دهد که متوس  در مد سالیااه کااورزا ، میااا 
هکترار   77/1و متوس  ااردازه قطعران،    3گیری پراکندگی اراضی است حدوداً های اادازهقطعان اراضی که یکی از شاخص

بار؛ متوس  تغییرر کراربری اراضری،     18/1هکتار؛ دفعان تعاس با مروج در سال،  61/1باشد. متوس  اراضی بیعه شده، می
 باشد.تن می 46/3بوده است. هعچنین متوس  لعلکرد گندم در هکتار ایز  هکتار 31/1و اجرای تناوب زرالی،  14/1

درصد  8/31شود که دهد. مااهده میاطاللان سطح تحصیالن، اوع اظام زرالی و اوع مالکیت را ااا  می 4جدول 
ایی و براالتر  درصد دارای سرطح سرواد راهنعر    1/11درصد دارای سطح سواد ابتدایی و فق   7/47سواد، از پاسخهویا  بی

درصد به زرالت و دامپروری  1/8درصد به زرالت و باغداری،  1/63درصد به زرالت،  6/1هستند. از اظر اوع اظام زرالی، 
درصرد دارای اراضری    3/13پردازارد. هعچنرین از اظرر اروع مالکیرت،      درصد ایز به زرالت، دامپروری و باغداری می 88و 

ای درصد دارای هر دو اوع اراضی شخصری و اجراره   1/3کرداد و ای فعالیت میرهدرصد به صورن اجا 8/1شخصی بوداد، 
 بوداد.

 بررسي وضعيت مدیریت پایدار اراضي

 4طرور جداگااره در شرکل    های مدیریت پایدار اراضی کااورزی بهوضعیت سطح پایداری به تنکی  هر ی  از مؤلنه
 1/66درصد از کااورزا  در سرطح ااپایردار و    3/33، "وریبزره"گواه که از جدول پیداست در مؤلنه ارائه شده است. هعا 

درصد در سطح پایدار  1/41درصد کااورزا  در سطح ااپایدار و  1/11، "امنیت"درصد در سطح پایدار قرار داشتند. در مؤلنه 
، "پایایی"درصد وضعیت پایدار داشتند. در مؤلنه  1/13ار و درصد کااورزا  وضعیت ااپاید 8/14، "حناظت"بوداد. در مؤلنه 

درصرد   7/18، "قابلیرت پرذیرش  "درصد در سطح پایردار بودارد. در مؤلنره     4/1درصد کااورزا  در سطح ااپایدار و  4/44
درصرد   7/18، ایرز  "داارش فنری تولیردی   "درصد در سطح پایدار قرار داشرتند. در مؤلنره    14کااورزا  در سطح ااپایدار و 

 درصد وضعیت پایدار داشتند. 3/6کااورزا  وضعیت ااپایدار و تنزا 

 

                                                                                                                                      
1- Interval of Standard Division from Mean 
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 های شخصی و زرالی پاسخهوبا ویژگی .2جدول 

 كمترین بيشترین انحراف معيار ميانگين متغيرها

 63 11 71/16 16/38 سن )سال(

 3 71 43/13 18/31 سابقه کار کااورزی )سال(

 6 18 64/6 61/3 الضای خااواده )انر(

 1 11 63/1 14/13 در مد سالیااه کااورزی )میلیو  توما (

 4/1 13 87/6 74/4 میزا  زمین زرالی )هکتار(

 6 61 11/6 16/3 تعداد قطعان اراضی

 1/1 1 36/1 61/1 میزا  بیعه اراضی )هکتار(

 1 8 18/1 18/1 دفعان تعاس با مروج در سال

 1 1 13/1 14/1 تغییر کاربری اراضی )هکتار(

 13/1 1 36/1 31/1 اجرای تناوب زرالی )هکتار(

 44/1 11 31/1 46/3 متوس  لعلکرد گندم )تن در هکتار(

 6/1 44/4 37/1 77/1 اادازه قطعان اراضی )هکتار(

 تحقیق هاییافته :مأخذ

 

 مالکیتتوزیع فراواای کااورزا  مورد مطالعه از اظر میزا  تحصیالن، اوع اظام زرالی و اوع  .3جدول 

 درصد فراواني نوع مالکيت درصد فراواني نوع نظام زراعي درصد فراواني سطح تحصيالت

 3/13 134 شخصی 6/1 6 زرالت 8/31 16 سوادبی

 8/1 1 ایاجاره 1/63 36 زرالت و باغداری 7/47 81 ابتدایی

 1/3 1 هردو 1/8 11 و دامپروری زرالت 1/11 11 راهنعایی و باالتر

    88 117 و باغداری دامپروری زرالت،   

 111 186  111 186  111 186 کل

 تحقیق هاییافته :مأخذ
 

ااا  داده شرده اسرت. برا توجره بره شرکل        3های مدیریت پایدار اراضی کااورزی در شکل دهی به مؤلنهاتایج وز 
کعتررین اهعیرت را در سرنجش     شود که مؤلنه دااش فنی تولیدی بیاترین اهعیت و مؤلنره قابلیرت پرذیرش   مااهده می

ازایت در شاخص ترکیيی هر مؤلنه ضرب شرد و شراخص ترکیيری     های بدست  مده درمدیریت پایدار اراضی داشتند. وز 
بره   ازایی برای مدیریت پایدار اراضی بدست  مد. سپس شاخص ترکیب ازایی به روش فاصله ااحرراف معیرار از میرااهین   

 ندی شد.ب طيقه 3 زار طيقه به شرح جدول 

درصرد( در وضرعیت    1/11انر کااورز ) 41داد که  ااا  3اتایج ارزیابی سطح کلی پایداری مدیریت اراضی در جدول 
درصد( در وضعیت پایدار قررار   3/61انر ) 44درصد( اسيتاً پایدار و  3/68انر ) 34درصد( اسيتاً ااپایدار،  43انر ) 33ااپایدار، 

درصد کااورزا  از لحاظ پایداری مدیریت اراضی کاراورزی در وضرعیت اامناسرب     31از شود که بیش داراد. مالحظه می
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در وضعیت بسیار ااپایردار و پایردار قررار    اراضی درصد  7/31( که 1411های صدیقی و روستا )قرار داراد. این اتایج با یافته
-سیار ااپایدار و ااپایدار قرار داشتند و یافتهدر وضعیت باراضی درصد  81( که 1411های لربیو  و هعکارا  )داشتند، یافته

در وضعیت ااپایدار و ااپایداری متوس  قرار داشتند مطابقرت  اراضی درصد  3/11( که 1411های حسن شاهی و هعکارا  )
 دارد.

 

 های مدیریت اراضی کااورزیوضعیت پایداری مؤلنه .3شکل 

 

 

 های مدیریت پایدار اراضیوز  مؤلنه .4شکل 
 

 وضعیت پایداری مدیریت اراضی کااورزی .4جدول 

 درصد فراواني سطح پایداری

 1/11 41 ااپایدار

 43 33 اسيتاً ااپایدار

 3/68 34 اسيتاً پایدار

 3/61 44 پایدار

 111 186 جعع
 

 تحقیق هاییافته :مأخذ  
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درصرد و در   13پایرایی در سرطح اطعینرا     دهد که در مؤلنه ااا  می 3ای در جدول اتایج حاصل از  زمو  من وایت
 یدار و مننی در بین الضرا درصد تناون معنی 11های امنیت، قابلیت پذیرش و دااش فنی تولیدی در سطح اطعینا  مؤلنه

به ااد. با توجه ای باالتری داشتهها میااهین رتيهها وجود داشت و در تعام موارد افراد لضو در ازادلضو و غیر لضو در ازاد
ترر  ها پایردار ها به دلیل ماارکت اجتعالی و تيادالن دااای و فکری در این مؤلنهتوا  گنت افراد لضو ازادها میمیااهین
( ایرز در  1411( و حسن شاهی و هعکرارا  ) 1111(، کومر و هعکارا  )1411کرداد. لادلی ساردوئی و هعکارا  )لعل می
 و ماارکت اجتعالی تأثیر مثيتی در پایداری کااورزی داراد. هاادهای خود دریافتند که لضویت در ازپژوهش

 اییتاوهای مدیریت پایدار براساس وضعیت لضویت درازادها با استناده از  زمو  منمقایسه مؤلنه .5جدول 

 ایميانگين رتبه تعداد وضعيت عضویت مؤلفه
 Zمقدار 

 داری()سطح معني

 وریبزره

 

 -161/1 43/17 31 لضویت

 16/71 111 لدم لضویت        (686/1)

 امنیت

 

 -871/1** 71/13 31 لضویت

 14/73 111 لدم لضویت (117/1) 

 -177/1 37/11 31 لضویت حناظت

 16/78 111 لدم لضویت  (181/1) 

 پایایی

 

 -373/6* 14/13 31 لضویت

 47/73 111 لدم لضویت (114/1) 

 قابلیت پذیرش اجتعالی

 

 -131/3** 11/111 31 لضویت

 67/81 111 لدم لضویت (111/1)

 دااش فنی تولیدی

 

 -141/4** 41/11 31 لضویت

 73/74 111 لدم لضویت (116/1)

                                              11/1دار در سطح معنی **         13/1دار در سطح معنی *

 تحقیق هاییافته :مأخذ

 

های مختلرف دارای  های مدیریت پایدار اراضی در بین گروهوالیس برای مقایسه مؤلنهحاصل از  زمو  کروسکالاتایج 
داری در سرطح  های زرالی مختلف تناون معنیااواع اظام زرالی ااا  داد که در مؤلنه پایایی بین پاسخهویا  دارای اظام

گواه تنسیر کرد که افراد دارای هر سره اروع    توا  اینها میمیااهین(. با توجه به 8درصد وجود داشت )جدول  11اطعینا  
تر بوداد  و  کره ایرن   اظام زرالت، باغداری و دامداری اسيت به بقیه افراد در مؤلنه پایایی یا قابلیت دوام اقتصادی پایدار

در اتیجه از وضعیت اقتصادی خروبی  بینند افراد به دلیل تنوع در مد مععوالً از اوسااان قیعت ی  محصول زیاد  سیب اعی
( مينی برر اینکره برین اروع اظرام زرالری و پایرداری لعلیران         1411های صدیقی و روستا )خورداراد. این اتیجه با یافتهبر

 داری وجود دارد مطابقت داشت.کااورزی تناون معنی
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 والیس زمو  کروسکال های مدیریت پایدار اراضی بر اساس اوع اظام زرالی بامقایسه مؤلنه .6جدول 

 ایميانگين رتبه تعداد نوع نظام زراعي هامؤلفه
 كای اسکور

 داری()سطح معني

 33/13 36 زرالت و باغداری وریبزره
184/3 

(113/1)  
 زرالت، زرالت و دامپروری

 زرالت، دامپروری، باغداری

14 

117 

18/16 

63/78 

 41/13 36 زرالت و باغداری امنیت
331/3 

(111/1)  
 زرالت، زرالت و دامپروری

 زرالت، دامپروری، باغداری

14 

117 

18/71 

88/78 

 731/1 63/78 36 زرالت و باغداری حناظت

(811/1) 

 
 

 زرالت، زرالت و دامپروری

 زرالت، دامپروری، باغداری

14 

117 

38/16 

33/14 

 86/16 36 زرالت و باغداری پایایی
**411/11 

(113/1)  
 زرالت و دامپروریزرالت، 

 زرالت، دامپروری، باغداری

14 

117 

64/31 

17/18 

 36/16 36 زرالت و باغداری قابلیت پذیرش اجتعالی
333/4 

(171/1)  
 زرالت، زرالت و دامپروری

 زرالت، دامپروری، باغداری

14 

117 

33/71 

41/71 

 دااش فنی تولیدی

 73/73 36 زرالت و باغداری
116/1 

(411/1) 
 13/71 14 زرالت، زرالت و دامپروری

 11/13 117 زرالت، دامپروری، باغداری
 11/1دار در سطح معنی **

 تحقیق های: یافتهمأخذ  

هرای   های سن و سابقه کار کااورزی با مؤلنره داد که بین متغییرااا  7ای اسپرمن در جدول اتایج هعيستهی رتيه -
داری وجود داشت. به ليارتی با افرزایش  درصد ارتياط مثيت و معنی 11در سطح اطعینا  پایایی و قابلیت پذیرش اجتعالی 

یابرد میرزا  تجربره و سرابقه     یافت. زماای که سن افرزایش مری   میزا  پایداری این دو مؤلنه ایز افزایش ،سن و سابقه کار
یابد. هعچنین بره دلیرل   شود افزایش میفعالیت کااورزی زیاد شده، دفعان دریافت وام کااورزی که هر ساله پرداخت می

هرای پیاررفته جزرت جيررا  ایرروی کرار افرزایش یافتره و         یفناورکزولت سن به اا ار میزا  استناده از کارگر زرالی و 
هرا  میزا  مراجعه و ماورن افراد بیاتر و در اتیجه ماارکت اجتعالی و هعکاری برا ازراد   ،هعچنین با کسب تجربه بیاتر

هرای مقصرودی و هعکرارا      رود. این اتیجه برا یافتره  ها ایز باال میکند. بنابراین میزا  پایداری این مؤلنها میافزایش پید
دار و مثيتی بین پایداری کات و سرن  داداد رابطه معنی ( مطابقت دارد که ااا 1411( و حسن شاهی و هعکارا  )1413)

 .ردو سابقه کار کااورزی وجود دا
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درصد و مؤلنه دااش  11های پایایی و قابلیت پذیرش اجتعالی در سطح اطعینا  میزا  زمین ایز با مؤلنهبین متغیر  -
شرود پایرداری   دار و مثيت وجود داشت. هر  ه میزا  زمین بیاتر میدرصد ارتياط معنی 13فنی تولیدی در سطح اطعینا  

میزا  کات محصول بیاتر، میزا  در مد بیاتر و اسرتناده   کند. با افزایش زمیناین سه مؤلنه ایز وضعیت بزتری پیدا می
هرای مقصرودی و هعکرارا     شود. ایرن اتیجره برا یافتره    های پیارفته ه  به اوبه خود بیاتر مییفناوراز کارگر زرالی و 

 قت دارد.دار بین میزا  زمین و پایداری کااورزی مطاب( مينی بر ارتياط مثيت و معنی1411( و تقدیسی و بسحاق )1413)

داری داشت. هر  قدر وضرعیت  درصد ارتي  مثيت و معنی 11متغیر لعلکرد گندم با مؤلنه امنیت در سطح اطعینا   -
پایداری مؤلنه امنیت )وضعیت بارش سالیااه، دسترسی به  ب، مدیریت بقایای گیاهی و معکوس فراواای خاکسالی( بزترر،  

سالی کعتر، دسترسری  ای که امنیت باال باشد میزا  بارش سالیااه بیاتر، خا میزا  لعلکرد ه  بزتر خواهد بود. زیرا زما
به  ب در اراضی بیاتر و مدیریت بقایای گیاهی ه  بزتر خواهد بود. در اتیجه این لوامل ایز بالث بزيود تولید و لعلکررد  

های ( ایز در پژوهش1411  )( و حسن شاهی و هعکارا1411(، صدیقی و روستا )1413خواهد شد. مقصودی و هعکارا  )
 ااد.دار بین لعلکرد محصول و پایداری دست یافتهخود به ارتياط مثيت و معنی

 13داری در سرطح اطعینرا    بین متغیر تعداد قطعان اراضی با مؤلنه قابلیت پذیرش اجتعالی ارتياط مثيرت و معنری   -
ای مقابله با ماکل پراکندگی اراضی و استناده از اظران درصد وجود داشت. کااورزاای که قطعان اراضی زیادی داشتند بر

های  موزشی ترویجری را بیارتر   وری میزا  تعاس با مروجین کااورزی و حضور در کالسکارشناسا  جزت افزایش بزره
 هرای حسرن شراهی و   شود مؤلنه قابلیت پذیرش اجتعالی در سطحی باالتر باشد. این اتیجه با یافتره کند که بالث میمی

یافتره بودارد مغرایرن دارد.    های زرالی دست( که به رابطه مننی بین تعداد قطعان اراضی و پایداری اظام1411هعکارا  )
درصد کاراورزا  دارای اراضری پراکنرده و     1/18للت این مغایرن این است که در منطقه مورد مطالعه این پژوهش حدود 

جا و متعرکز زمین داراد لذا این اختالف بسیار زیاد مااع از بروز تيعان صورن ی قطعه قطعه هستند و درصد بسیار کعی به
مننی پراکندگی اراضی شده است. بنابراین تعداد قطعان زیاد به ليارتی ميین میزا  اراضی بوده که تأثیر    بر پایداری در 

 باال بحث شد.

داری وجرود اداشرت.    پایدار اراضی ارتيراط معنری   های مدیریتبین متغیر تعداد الضای خااواده و هیچ کدام از مؤلنه -
های کاراورزی شررکت   های کااورزا  تعدا افراد کعی در فعالیتاین باشد که در اکثر خااوارتوااد میدلیل این امر احتعاالً 

 .های کااورزی ماغول هستندانر و کعتر از    در فعالیت 4ها درصد از خااوار 8/13ای که در کنند به گواهمی

داری های پایایی، قابلیت پذیرش اجتعالی و دااش فنی تولیدی ارتياط مثيت و معنری میزا  در مد کااورزی با مؤلنه -
درصد داشت. یعنی افرادی که دارای در مد کااورزی براالیی بودارد از لحراظ ایرن سره مؤلنره ایرز         11در سطح اطعینا  

هرای پیاررفته زیراد شرده و     فناوری و کااورزی میزا  استناده از کارگر زرالیوضعیت پایدارتری داشتند. با افزایش در مد 
-ها افزایش میشود. با افزایش در مد، دسترسی به ازادهاتر از این تسزیالن مییاطعینا  از بازپرداخت وام بالث استناده ب

اتیجره   ها ایرز افرزایش یافتره و در   ازادتيع  ازا هعکاری با های  موزشی ترویجی بیاتر و بهیابد، ااهیزه شرکت در کالس
توااد صرادق باشرد   شود. بر لکس این قضیه ه  میدااش فنی تولیدی و  شنایی  ازا با لعلیان مختلف کااورزی زیاد می

کرداد، با مروج تعاس بیاتری داشتند و  شرنایی  ازرا برا لعلیران     های پیارفته استناده میفناورییعنی کااورزاای که از 
( و حسرن شراهی و   1411های تقدیسی و بسحاق )کااورزی زیاد بود در مدشا  ایز باال بوده است. این اتایج یافتهمختلف 

 کند.ااد، تأیید میدار بین در مد کااورزی و سطح پایداری دست یافته( را که به رابطه مثيت و معنی1411هعکارا  )
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وری وجود بین متغیر میزا  در مد غیر کااورزی با مؤلنه بزرهدرصد  13داری در سطح اطعینا  ارتياط مننی و معنی -
وری اراضری کر  شرود میرزا  در مرد از      توا  گنت که هر  ه میزا  بزرهوری میهای مؤلنه بزرهداشت. با توجه به متغیر

مندی و در مد یابد. زماای که میزا  حاصلخیزی خاك و کینیت  ب پایین باشد میزا  سودفعالیت غیرکااورزی افزایش می
هرای دیهرری زده و در مرد غیرر      ید و کااورزا  اا ار هستند برای امرار معراش دسرت بره فعالیرت    از کااورزی پایین می

توا  گنت افراد دارای در مد غیرکاراورزی بیارتر بره دلیرل ترأمین مخرارج       کااورزی خود را باال بيراد. از سوی دیهر می
ال بزيود کینیت خاك اراضی ايوداد و در گذر زما  حاصلخیزی خاك و مواد مغذی در زیاد به داي ،زادگی از ی  منيع دیهر

شراهی و   هرای حسرن   وری وضعیت بدتری پیدا کرده است. این اتایج برا یافتره  کاهش یافته است و مؤلنه بزره ا  ااراضی 
خارج از مزرله و پایرداری ارتيراط   ااد بین در مد ( مغایرن داشت که بیا  کرده1111( و کومر و هعکارا  )1411هعکارا  )

داری وجود دارد. این مغایرن به این للت است که این مطالعان ارتياط میزا  در مد غیر کااورزی را با یر   مثيت و معنی
در صرورتی کره    ،های مختلف تقسی  شده اسرت ااد اما در این پژوهش پایداری به مؤلنه شاخص پایداری کل در اظر گرفته

وری مثل  های مؤلنه بزرهار ایستند. از طرفی ماهیت برخی متغیردهای دیهر ارتياط مثيت دارد اما معنیبا مؤلنهمیزا  در مد 
شرای  اامناسب این مؤلنه در اراضی خود روبه رو هستند ااگزیراد با کینیت  ب قابل تغییر و بزيود ایستند و کااورزاای که 

 های دیهر را افزایش دهند.در مد

درصرد   13داری در سطح اطعینرا   متغیر تعداد الضای شاغل در کااورزی و مؤلنه امنیت ارتياط مننی و معنیبین  -
توا  گنت کااورزاای که با وضعیت مناسب در این مؤلنه رو به رو هستند های این مؤلنه میوجود داشت. با توجه به متغیر

هرای  مرورد ایراز الضرای کعترری از خرااواده را در فعالیرت       تر شد  دسترسی بره  ب به دلیل فراه  بود  شرای  و راحت
سالی زیراد باشرد، دسترسری بره  ب در اراضری بسریار       کنند ولی زماای که بارش سالیااه ک  و خا کااورزی استناده می

ای سخت شده و ایاز به ایروی کار زیادی است تا این  ب تأمین شود. از طرفی در  نین شرایطی که تولید ک  هست بقایر 
-شود. این اتیجه با یافتهباقی مااده در روی زمین ایز توس  ایروی کار جعع شده و از برگردااد     به زمین جلوگیری می

( مينی بر تأثیر مثيت تعداد ایروی کار خااوادگی بر پایرداری کارت سریب زمینری     1411های لادلی ساردوئی و هعکارا  )
 باشد. های مؤلنه امنیت میشاخصمغایرن دارد. این مغایرن به دلیل ماهیت 

داری  درصرد ارتيراط مثيرت و معنری     13های شیعیایی با مؤلنه امنیت در سطح اطعینرا   متغیر میااهین مصرف کود -
یابد و برلکس وقتی داشت. یعنی وقتی میزا  پایداری شاخص امنیت باال باشد میزا  مصرف کود شیعیایی ه  افزایش می

سالی ک  و شود. زماای که میزا  بارش باال و خا  ایی ک  مییین باشد میزا  مصرف کود شیعپایداری شاخص امنیت پای
شود ولی زماای که  ب در دسترس کر   های شیعیایی جزت افزایش تولید زیاد استناده می ب در دسترس زیاد باشد از کود

( مطابقرت دارد  1411های صردیقی و روسرتا )  فتهیابد. این اتیجه با یاباشد )امنیت پایین( میزا  مصرف کود ایز کاهش می
داری برین مصررف کرود    ااد رابطه مننی و معنری ( مغایرن دارد که بیا  کرده1413های مقصودی و هعکارا  )ولی با یافته

-شیعیایی و پایداری کات وجود دارد. این مغایرن به دلیل مصرف بسیار ک  کود توس  کااورزا  شزرستا  ملکرا  مری  

 کرداد.  کود بسیار زیادی مصرف میکااورزا   محققا  ااميردهصورتی که در کااورزا  منطقه مورد مطالعه  باشد، در

دار داشرته اسرت.   درصد با مؤلنه حناظت ارتياط مننی و معنی 11میااهین مصرف سعوم شیعیایی در سطح اطعینا   -
اری این مؤلنه ایز کاهش یافته، یا هر  ه پایرداری مؤلنره   هر  ه میزا  استناده از سعوم شیعایی افزایش یافته، میزا  پاید

حناظتی بیاتر شده میزا  مصرف سعوم ک  شده است. به طوری که استناده از سعوم بالرث کراهش اسرتناده از کنتررل     
رلکس  یرد. بر  در اتیجه پایداری مؤلنه حناظتی پایین مری  ،های مقاوم در اراضی شدهواریتهاستناده از بیولوژیکی و کاشت 
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های مقاوم و کنترل بیولوژیکی بیاتر شده در این قضیه ه  صادق است اگر این مؤلنه پایدارتر باشد میزا  استناده از واریته
 ( مطابقت دارد.1411های لنایتی راد و هعکارا  )اتیجه ایازی به استناده از سعوم شیعیایی اخواهد بود. این اتیجه با یافته

 های مدیریت پایدار اراضی با متغیرهای تحقیقلنههعيستهی بین مؤ .7جدول 

 دانش فتي قابليت پذیرش پایایي حفاظت امنيت وریبهره هامتغير                       مؤلفه

 -173/1 111/1* 641/1** 131/1 186/1 -136/1 سن

 113/1 613/1** 681/1** 133/1 111/1 -183/1 سابقه کار

 663/1** 633/1** 467/1** -114/1 -137/1 -116/1 میزا  زمین

 143/1 111/1 114/1 161/1 466/1** -111/1 لعلکرد گندم

 131/1 117/1* 181/1* 131/1 -146/1 174/1 تعداد قطعان اراضی

 -141/1 117/1 118/1 -117/1 -163/1 113/1 تعداد الضای خااواده

 613/1** 411/1** 611/1** -116/1 146/1 -188/1 میزا  در مد کااورزی

 131/1 114/1 173/1 111/1 113/1 -181/1* میزا  در مد غیر کااورزی

 -188/1 174/1 168/1 -117/1 -114/1* -113/1 کااورزیتعداد الضای شاغل

 111/1 -168/1 -141/1 114/1 613/1** -141/1 میااهین مصرف کود در هکتار

 -116/1 -113/1 -187/1 -618/1** 114/1 113/1 میااهین مصرف سعوم درهکتار

 11/1دار در سطح معنی **          13/1دار در سطح معنی *

 تحقیق هاییافته :مأخذ

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

های مدیریت پایدار اراضری  لنهؤدرصد از کااورزا  منطقه از لحاظ م 34های تحقیق حاکی از    است که حدود یافته
طور کلری الضرا لضرو    دهد که بههای  ماری ااا  میپایداری قرار داراد. از طرف دیهر اتایج  زمو مناسب در وضعیت اا

ترر،  افرراد برا سرن بیارتر و سرابقه طروالای       ،های زرالی مختل  )زرالت، دامپرروری و باغرداری(  ها، افراد دارای اظامازاد
اسريت بره بقیره کاراورزا  در اکثرر       ،ااورزی بیارتر کااورزا  دارای اراضی کااورزی بیاتر و کااورزا  دارای در مد ک

تری را داشتند. بنابراین باید اسيت به بزيود سطح پایداری مردیریت اراضری   های مدیریت پایدار اراضی وضعیت پایدارمؤلنه
 های تحقیرق تری در منطقه صورن پذیرد که در این زمینه با توجه به اتایج یافتههای مناسبریزیهای زیاد و براامهتالش
 های زیر را ارائه اعود: پیانزاد توا می

های  موزشی ترویجی برای افزایش لعلکررد در واحرد سرطح، تعیرین     تقویت بنیه اقتصادی کااورزا  از طریق براامه
ای و ازادی برا مارارکت   ویژه التياری، بیعههقیعتی ب های تولید هر محصول، حعایت غیرقیعت تضعینی متناسب با هزینه

های اصلی جزت افزایش سطح پایرداری کاراورزی مرورد توجره قررار گیررد.       توااد به لنوا  یکی از رویکردکااورزا  می
های روستایی صورن گیرد و کااورزا  بره  ها و پروژههای  موزشی جزت افزایش میزا  ماارکت کااورزا  در طرحبراامه

های کااورزی جزت دسترسری راحرت و   تجزیز امکااان تعاوایها ماارکت داده شواد. هعچنین صورن فعال در این طرح
توااد موجب افزایش ها شده و میهای مورد ایاز بالث تاویق کااورزا  به لضویت در این تعاوایسریع کااورزا  به ازاده
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ه و کوتراه مردن   بزرر های ک شا  گردد. رواد پرداخت وامااهیزه در کااورزا  برای افزایش سطح مدیریت پایدار در اراضی
گردد که سازما  جزاد کااورزی استا  و مدیریت جزاد کااورزی ها افزایش یابد. پیانزاد میتداوم داشته باشد، میزا  وام
های  موزشی مناسب کااورزا  را برای یکپار ه سازی اراضی در این مناطق ترغیرب اعایرد.    شزرستا  با استناده از روش
ای های خدمان مااورهی در سطح مدیریت جزاد کااورزی و مراکز خدماتی، تقویت شرکتافزایش تعداد مروجا  کااورز

توااد مؤثر باشد. الزم است ترتیياتی اتخاذ شود تا  شنا اعود  کااورزا  با جزت افزایش سطح پوشش خدمان ترویجی می
و کارشناسرا  کاراورزی مرورد      اهای ميارزه غیرشیعیایی با  فان توس  مروجر های شیعیایی و روشمصرف صحیح کود

-توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه مؤلنه دااش فنی تولیدی کااورزا  وضعیت ااپایدارتری اسيت به بقیه دارد، پیانزاد می

های  موزش کااورزی با محوریت محتوای پایداری، سطح دااش فنی تولیردی در شزرسرتا  توسر     شود از طریق راهيرد
هرای  موزشری ترویجری،    های ارتيراط جععری، کرالس   توا  از رسااهارتقاء یابد که در این زمینه میمروجا  و کارشناسا  

 استناده کرد. ایز های  اپی متناسب با توااایی مخاطيا های للعی و رسااهبازدید

 منابع

اقرش کاراورزا ،    . تحلیل و ارزیابی پایداری کااورزی در منراطق روسرتایی و بررسری   1411تقدیسی، ا. و بسحاق، م. ر .
 .161-137: 44پژوهای ااجعن جغرافیای ایرا ،  -مطالعه موردی: مناطق روستایی شزرستا  ازاا. فصلنامه للعی

کرارا  تحرت   . ارزیابی وضعیت سطوح حنظ پایداری اظام زرالری گنردم  1411حسن شاهی، ه.، ایرواای، ه. و کالاتری، خ. 
 .143-134(: 6)31تصاد و توسعه کااورزی ایرا ، پوشش تعاوای تولید استا  فارس. تحقیقان اق

. بررسی میزا  پایداری اکولوژیکی اظام زرالی خررده مرالکی در   1418حسینی، س. م.، کالاتری، خ. و اادری مزدیی، ك. 
 .11-11: 1بخش صالح  باد هعدا . مجله للوم کااورزی ایرا ، 

. ارزیابی اقش مدیریت اراضری در فرسرایش خراك.    1411ی، ع. ا .داودی راد، ع. ا.، ابراهیعی،  . ق.، قدوسی، ج. و موسو
هعایش ملی مدیریت اراضی، فرسایش خاك و توسعه پایدار، مرکز تحقیقان منابع طيیعی و امرور دام اسرتا  مرکرزی،    

 اراك.

رضروی در  . دااش، اهرش و مزارن کااورزا   غندرکار استا  خراسا  1411شاهرودی، ع.،  یذری، م. و پزشکی راد، غ. 
 .34-34: 18های مدیریت پایدار خاك. مجله دااش اوین کااورزی،  زمینه شیوه

های زرالی با توجه بره اهرداف اقتصرادی و زیسرت     . بررسی پایداری سیست 1411شوشتریا ، ا.، زیيایی، م. و سلطاای، غ. 
 .1-61: 3محیطی: مطالعه موردی در منطقه کامنیروز استا  فارس. اقتصاد کااورزی، 

 .31-81: 3های کااورزی اعواه. مجله کااورزی، . بررسی پایداری اظام زرالی در واحد1411صدیقی، ح. و روستا، ك. 

. لوامل مؤثر برر پایرداری لعلیران کاراورزی در     1411لادلی ساردوئی، م.، حیاتی، ب.، ظرینیا ، ش. و حسینی اسب، د. 
سیب زمینی و گوجه فراهی(. ااریه اقتصراد و توسرعه کاراورزی     شزرستا  جیرفت )مطالعه موردی محصوالن: پیاز،
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  Abstract 

    This paper aims to assess sustainable farmlands management in the Malekan County. The target 

population consisted of wheat growers among which 162 farmers were selected according to the multistage 

cluster selection method. The research tool used was a questionnaire whose face validity was confirmed by 

comments from faculty members and experts in the Malekan Agri- Jihad and its reliability was confirmed using 

Cronbach’s alpha (average 0.71). Sustainability was measured by establishing composite index for six 

components of sustainable land management. The results of assessing sustainable land management revealed 

that 19.1% of the farmers were in an unsustainable situation, 34% of them were in a fairly unsustainable 

situation, 26.5% of them were in a fairly sustainable situation and 20.4% of them were in a sustainable situation. 
The results of correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between age and 

farming experience with “stability and acceptability”, land size and farm income with “stability, acceptability 

and technical knowledge”, wheat yield and consumed fertilizer with “security”, land plots with “acceptability” 

and using farm machinery with “productivity, stability, acceptability and technical knowledge”. There is also a 

negative and significant relationship between non-farm income and “productivity” and consumed fertilizers and 

“security”.  

    Keywords: Sustainable Management, Farmlands, Land Management, Malekan County. 
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