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Abstract 

Objectives: The study was conducted to identify the factors affecting agricultural sustainability in 

Meshkinshahr. For this purpose, first using theoretical principles to identify and categorize the factors affecting 

the factors affecting agricultural sustainability and then using the identified indicators, the effective factors 

were examined. 

 

Materials and Methods: First, complete and comprehensive review of domestic and foreign literature was 

conducted and based on it, a researcher-made questionnaire was developed as the main research tool. The 

statistical population of the study is farmers of Meshkinshahr city and sampling has been done by simple 

random method. The number of statistical samples using Cochran's formula was 377 which was distributed 

among farmers in the 2009-2010 crop year. Also, the reliability and validity of the questionnaire designed 

based on Cronbach's alpha and factor loading test are evaluated. The relationship between sustainability and 

sustainability indices in agriculture with structural equations was investigated. 

 

Results: Results: The results of confirmatory factor analysis showed that all of the 75 items had two items 

with a factor load of less than 0.5 and were removed from the questionnaire, but the rest of the items had a 

factor load of more than 0.5, also in the study of the effect of different indicators on stability. Agriculture The 

results show that effective indicators include; Individual characteristics, including income, education, age and 

other variables that affect the latent variable of individual characteristics of farmers in the form of Likert 

spectrum, and in examining the effect of different indicators, show that individual characteristics with an 

impact factor of 0.099 on agricultural sustainability at level one Percentages have a significant impact. On the 

other hand, the variable of economic factors with a coefficient of impact of 0.077 at the level of one percent, 

has a significant and positive effect. The variable of socio-cultural factors also has a positive and significant 

effect with an impact factor of 0.971 at the level of one percent. Also, the variable of political factors with an 

impact factor of 0.964, the variable of environmental factors with an impact factor of 0.912, the variable of 

managerial factors with an impact factor of 0.132 and the variable of promotional-educational factors with an 

impact factor of 0.961, at the level of one percent. They are positive and meaningful. 

 

Conclusion: Therefore, the results show that the studied indicators in individual, economic, socio-cultural, 

political, educational and promotional, environmental and managerial dimensions are effective on agricultural 

sustainability. 

 

Keywords: Sustainable Agriculture, Factors Affecting Sustainability, Meshkinshahr County, Confirmatory 

Factor Analysis 
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   دهیچك
 نیبد. رفتینجام پذ اشهر نیشهرستان مشک یکشاورز یداریموثر بر پا بررسی عوامل پژوهش حاضر با هدف   :اهداف
پرداخته   یکشاورز یداریپا بر موثر عوامل بر موثر عوامل یبند دسته و ییشناسا به ینظر یابتدا با استفاده از مبان منظور

 های شناسایی شده، عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت.و سپس با استفاده از شاخص شد
 

محقق  پرسشنامه آن، اساس بر و گرفت صورت یخارج و داخل اتیادب از یجامع و کامل یبررس نخست  :هامواد و روش
در حدود که  شهر نیپژوهش کشاورزان شهرستان مشک یشد. جامعه آمار نیتدو قیتحق یساخته به عنوان ابزار اصل

با استفاده از  ینمونه آمار تعداد .است شده انجام ایخوشه یتصادف روش به یریو نمونه گ بودند بهره بردار 91111
 ییو روا ییایپا نی. همچندیگرد عیتوز 1321-22 یسال زراع درکشاورزان  نیکه ب آمدنفر به دست  333 جدول مورگان

، همچنین پایایی گرفت قرار یابیمورد ارز  یعامل یکرونباخ و آزمون بارها یشده بر اساس آلفا یپرسش نامه طراح
نرم افزار  از  برآورد مدلبررسی  مورد بررسی قرار گرفت و  روایی تشخیصی فورنل و لارکرمرکب، روایی همگرا و 

PLS   استفاده شد. یمعادلات ساختارروش و 
 

داشتند و از  7/1گویه، دو گویه بارعاملی کمتر از 37نشان داد که از بین تاییدی نتایج بررسی تحلیل عاملی  :هاافتهی
بر  مختلف یهاشاخص ریتاث یدر بررسداشتند، همچنین  7/1قیه گویه ها بار عاملی بالاتر از پرسشنامه حذف شدند، اما ب

سن   لات،یدرآمد، تحص که شامل یفرد یهایژگیو ؛شاملموثر  یهاکه شاخص دهدینشان منتایج  یکشاورز یداریپا
 مختلف یهاشاخص ریتاث یدر بررسدارد و  مثبت و معنادار ریکشاورزان تاث یفرد یهایژگیمکنون و ریبر متغ بودند

دارند.  یمعنادار ریدرصد تاث کیدر سطح  یکشاورز یداریبر پا 122/1 ریتاث بیبا ضر یفرد یهایژگیو دهد که،نشان می
 عوامل ریدارد. متغ یمعنادار و مثبت ریدرصد، تاث کیدر سطح  133/1 ریتاث بیبا ضر  یاقتصاد عوامل ریمتغ زین یطرف از

 عوامل ریمتغ نیهمچن. دارد معنادار و مثبت ریتاث صد در کی سطح در 231/1  ریتاث بیضر با زین  یفرهنگ - یاجتماع
 ریتاث بیبا ضر  یتیریمد عوامل ریمتغ، 219/1 ریتاث بیضر با ستیز طیمح عوامل ریمتغ ، 260/1  ریتاث بیضر با یاسیس

 دارند.   یمثبت و معنادار ریتاث یدرصد همگ کی، در سطح 261/1  ریتاث بیبا ضر یآموزش-یجیترو عوامل ریمتغ و 139/1

 
 ،یجیو ترو یآموزش ،یاسیس ،یفرهنگ – یاجتماع ،یاقتصاد ،یفردی  یهاشاخصکه  دهدینشان م جینتا :یریگجهینت
  .هستند موثر یکشاورز یداریپا بر یتیریمدو  یستیز طیمح

 تحلیل عاملی تاییدی ،شهر نیمشک شهرستان ی،داریپا ،داریپا یکشاورز :یدیکل یواژه ها
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 مقدمه
 یدیکل شاار شیپ کی عنوان به یکشاااورز یداریپا     
مطرح  یکشااااورز یبلناادماادت نواح یساااودآور یبرا
 داریپا یدر صااورت یکشاااورز ساات یساا کی و شااودیم

 جنبه از ت،یافیک باا یطیمحساااتیاسااات کاه از نظر ز
 .باشااد عادلانه یاجتماع ثیح از و ثبات یدارا یاقتصااد

 ،یامنطقه مزرعه، مختلف سطوح در یکشااورز یداریپا
 طیشااارا به توجه با اما اسااات مطرح یالمللنیب و یمل
 خاص یکیو تکنولوژ یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمحساتیز

 یهااسیدر مق یداریپا یابیاباه ارز ازیادر هر منطقاه، ن
(. به 9117  و همکاران یی)رضااا شااودیم دهیکوچکتر د

نظر را  مورد یداریپا زانیم توانیم یابیاارز نیکماک ا
در  یداریااپااا نااهیدر زم یمختلف مطااالعااات .کردبرآورد 
 یبه کشاورز یابیدستصاورت گرفته است.  یکشااورز

 ;UNCED, 2015اهداف توسعه است ) نیاز مهمتر دار،یپا

FAO, 2012 .)در کلیدی، عنصااار یک عنوان به پایداری 
 مناطق و کشاورزی برای بلندمدت ساودآور آینده جهت

 در(. 9113  پاساالو همکاران) شااودمی دیده روسااتایی
 پایدار توسعه از مه  شااخه یک پایدار، کشااورزی واقع
 از بسیاری در کشاورزی بخش اهمیت دلیل به که اسات

 عنوان به سااوم جهان کشااورهای جمله از کشااورها،
 این به بخشاایتعادل هدف با 91 قرن مناسااب رویکرد
 از عظیمی قشاار زندگی به توجه و اقتصااادی مه  بخش
(. 9113  زاهدی) اساات کرده پیدا اساااساای اهمیت مردم،

 کشاورزی سوء اثرات به است پاسخی پایدار،کشاورزی 
 ساالامتی و زیسااتمحیط به نساابت صاانعتی و مدرن

 بر کشاااورزی واحدهای مدیریت که طوری به هاانسااان
 انستهنتو صنعتی مدل کاربرد و صنعتی نظام تفکر مبنای
. برسااااند پایداری به را صااانعتی کشااااورزی اسااات

 عوامل نیترمه  از خود یکشاااورز داریناپا یهاتیفعال
 یانتشااارگازها مانند یطیمحسااتیز مسااا ل در  یسااه

 و آب یآلودگ ،ییزداجنگل ،یسااتیز تنوع افت ،یاگلخانه
 (9117  )فلو ا و همکاران هستند خاک شیفرساا و خاک

 بر یتوجه قابل اثرات حال به تا یکشاااورز گسااترش
 طیشرا و کربن یسازرهیذخ ،یساتیز تنوع ها،ساتگاهیز

 31 یجهان یکشاورز  که  یاگونه بهداشاته است.  خاک
                                                           

1 Savanna, 

2 Temperate deciduous forest 

 از درصاد 07 ،1هادشات از درصاد 71 ،مراتع از درصاد
 از درصاااد 93 و  9معتدله مناطق زیربرگ یهااجنگال

 ایبرده  نیرا از ب 3ییاساااتوا مناطق یجنگل بومساااتیز
 نیا رایاست ز کنندهنگران گسترش نیا. اساتداده  رییتغ

 یبومسااتیز مه  خدمات و یسااتیز تنوع از یغن مخازن
 عمنب کی خود زین ییاستوا یهاجنگل یسازپاک. هساتند

 که یطور به اساات یاگلخانه یگازها انتشااار یبرا مه 
گرم کربن به  1/1×  1117حدود   شاااودیمزده  نیتخم
انتشااار  یبرا یمنبع مهم ای شااودیمهر سااال آزاد  یازا

و  فلویکربن اسااات ) دیاکسااا یدرصاااد از د 19حدود 
 (.9111 همکاران

 در یرفتار یهاافتیره تا اساات شااده باعث آنچه      
 نیا ردیبگ قرار توجه مورد یکشاااورز یداریپا مطالعات

 لیتما سود یحداکثرساز به مشاخصاً زارعان که اسات
 یدگیچیپ درک به قادر دهیفا-نهیهز یهامدل لذا و دارند
 یزمان و زادهی)منت سااتین کشاااورزان رفتار و هانگرش
 اساات شااده موجب سااود حداکثر به لیتما نیا(. 9119

 خود یزراع محصااولات دیتول شیافزا دنبال به زارعان
 عمناف یحداکثرساز دنبال به زارعان. باشند یمتیق هر به

 کاهش دنبال به جامعه که یحال در هستند شانیاقتصاد
و  انی)شااوشااتر باشاادیم یطیمحسااتیز مخرب اثرات

 یتضاااد، منجر به بروز رفتارها نی(. لذا ا9111 همکاران
 طبقکه  یاگونه بهزارعان شده است؛  انیدر م یداریناپا
از  هیرویبسااتفاده ا مانند ییرفتارها قات،یتحق یهاافتهی

اسااتفاده از سااموم و آفت نیو همچن ییایمیکودهای شاا
هااای یآلودگ علاال نیماهمتر یایایاامایاای شاااهااکاش

  و همکاران یاند )افشااارشااده شااناخته یطیمحسااتیز
 معتقااد(، 1221) چااان(. 9113  بوس و همکاااران ؛9117
 ای یهمانند مشاااکلات فن کیاکولوژ یهابحرانکه  اسااات
ب به حسا یناهنجار کیبلکه به عنوان  ساتند،ین یصانعت

 یهابحرانمشکلات و  شهیمشاهده کرد که ر یو. ندیآیم
 دارییها است و در واقع پاانسان رفتار ،یطیمح ساتیز

ها کشااااورز و ونیلیم  یها یدر کشااااورزی به تصااام
  یتصام که هساتند کشااورزان نیدارد. ا یدامدار بساتگ

و با   ییهانیزم چه در را یمحصااولات چه که رندیگیم
(. 9113  ریب و ساااامنرکشااات کنند ) ییهااچاه روش

3 Tropical forest biome 
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کشاااورزان  یرفتارها در یکشاااورز یداریپا نیبنابرا
در  نکهیارغ  ی. علکندیم دایظهور پ ای شاااودیم یمتجل

از کشاااورزان از آثار  یتوجهقابلتعداد  ریهای اخسااال
 یآگاه متداول کشااااورزی یاجتماع و یطیبار محانیز
 یهاتیفعال رشیاناد، اما تاکنون پذکرده دایاپ شاااترییب

 یجد یهاچالش با آنان یساااو از داریپا یکشااااورز
است که  نیا هدهندمسالله نشان  نیاسات. ا بوده روبرو

 یرفتار کاف کیفرد در جهت انجام  کیتنهاا نگرش مثبت 
فتار بر ر رگذاریعوامل تلث همهبلکه در نظر گرفتن  ست،ین

بایارد و جولی رساااد )یضاااروری به نظر م زیآن فرد ن
 خود عتیطب ایآ که نجاساااتیا یاصااال سااا ال(. 9113

 مخرب اثرات همه نیا مسااائول ییتنها به یکشااااورز
 ای اساات ییغذا تیامن و یساالامت کاهش ،یطیمحسااتیز
محرک و  یدرون نظام کشااااورز گرانکنش رفتار نکهیا

ت توجه داش دیاست؟ با یداریاثرات ناپا نیا دکنندهیتشاد
 یانسان یهانظام یدر واقع نوع ،یکشاورز یهاکه نظام

 کی «شاااودیمخوانده  داریآنچه پا» نیهساااتناد؛ بنابرا
 ، (9111 کرمی و منصورآبادی) است هنهاد-ارزش مفهوم

 رفتار و هاانگرش هاا،ارزش در راتییتغ هیاپاا بر کاه
 و ردیگیم شااکل نفعانیذ ریسااا و رانیمد کشاااورزان،

 یرفتارها در شااهیر زین یکشاااورز یهانظام یداریناپا
 یم عوامل نیا ییشااناسااا و دارد گرانکنش نیا داریناپا

 نیموثر باشاااد. بنابرا یداریتواند در جهت کنترل بهتر پا
 یداریعوامل موثر بر پا ییشاااناساااابا هدف  قیتحق نیا

  .ردیگیانجام م شهر نیمشک شهرستاندر  یکشاورز
 ترینمه  از یکی یطیمحستیز مسا ل حاضر حال در    

 از بساایاری در ملی، و جهانی سااطح در مطرح مسااا ل
 هاینشست و هاکنفرانس تاکنون و دنیاست کشاورهای

 کشورها و شده برگزار خصوص این در مهمی المللیبین
 جلوگیری برای متعددی هایکنوانساایون و معاهدات به
شده متعهد جهانی زیستمحیط وضاعیت شادن بدتر از
 زیساااتمحیط وضاااعیت از کافی اطلاعات داشاااتن. اند

 زا یکی یزیستمحیط تغییرات روند بررسای و کشاورها
 یهاساال طی در جهانی مجامع توجه مورد موضاوعات

 صحیح درک و شناخت در موضوع این. است بوده اخیر
 نحوه در لازم تغییرات تعیین برای موجود وضااعیت از

 مهمی بساایار نقش مدیریتی هایبرنامه ارا ه و مدیریت
 و یابیارز واقع در، ( 9113 و همکاران کوک) کندمی ایفا

 به موجود، وضااع در یطیمحسااتیز دارییپا ساانجش

 توساااعه زییربرنامه ندیفرآ در ابزار نیمهمتر عنوان

 ینوع ،یابیارز نیا .اسااات یبررسااا و طرح قابل داریپا
 انجام مختلف سااطوح در که اساات یشااناختبوم یابیارز

 آن در که اسااات یچارچوب ارا ه دنبال به و شاااودیم

 بر هااساااتیسااا و راهبردها ها،برنامه اثرات یابیارز
 و سنجش ،یابیارز مورد جامع صورت به ساتیزطیمح
 برای را ییراهکارها تیانهاا در و گرفتاه قرار لیاتحل

  و همکاران ی)ملک دهد ارا ه ستیزطیمح بر فشار کاهش
 یمختلفی هاها و روششاخص تاکنون رونی(. از ا9117
از ساااوی  یطیمحساااتیز یداریااپااا سااانجش جهاات

رشااته مطرح شده  نیو محققان ا یقاتیتحق یهاساازمان
 است. 
 میزان گیریاندازه دشاااواری اصااالی علل از یکی     

 و معیارها از بسیاری .است نهفته آن تعریف در یداریپا
 ساانجیده یطیمحسااتیز یداریپا آن با که ییهاشاااخص

 خاک، وحش،اتیح از حفاظت. دارند کیفی جنبه شوند،می
 و معیااارهااا همگی یکیژنت و یساااتیز تنوع هوا، آب،

 را آنها تواننمی مساااتقیماً که اندکیفی ییهاشااااخص

 میزان غیرمساااتقی ، طور به بنابراین، .کرد گیریاندازه
 قااابل کااه هاااییشااااخص از اساااتفااده باا یداریاپاا

 شاااخص قتیحق در. شااودمی ساانجیده اند،گیریاندازه
 یابیارز و سااهیمقا امکان که هاسااتدهیپد یآمار انیب
 کندیم فراه  مختلف یهامکان و هازمان در را هادهیپد
 یطیمحسااتیز هایشاااخص(. 9111 همکاران و یدی)مف
 ساات،یزطیمح بر فشااار هایابیارز نینخساات عنوان به

 در هایافتیره یابیارز و سااتیزطیمح تیوضااع نییتع

 دارییپا گزارش در یاتیح ینقشااا شاااده، گرفته نظر

 یطیمحستیز هایشااخص .کنندیم فایا یطیمحساتیز
 یعمل راهنمای و گذاراناستیس برای یاطلاعات مه  منبع
 باااشاااناادیم یابیااارز و نظااارت ری،یگ یتصااام برای

 (.  9119 یگیو خسروب ی)عنابستان
 یداریدر خصوص پا یتاکنون مطالعات مختلف 

 . است گرفته انجام آن بر م ثر عوامل و یکشاورز
 پژوهش جینتامطالعاتی که میزان پایداری را سنجیدند؛ 

 میزان یابی( در خصوص ارز9119) بخشوده و پورزند
 نشان فارس استان یشهرستانها در یکشاورز یداریپا
 یکشاورز یداریپا لحاظ از استهبان شهرستان که دهدیم
 همکاران و یبوذرجمهر. دارد قرار داریناپا تیوضع در
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 جرودیدهستان ا یکه در روستاها یمطالعها( در 9119)
 که دهاندیرس جهینت نیا به دادهاند انجام زنجان استان

 یانرس اطلاع یبرا یآموزش یبستر نگرفتن شکل لیبدل
 اصول از کشاورزان افتنین یآگاه و منطقه نیا در

 هساخت یگونها به را منطقه نیا طیشرا دار،یپا یکشاورز
 در و ردیگ قرار نییپا حد در داریپا یکشاورز که است
 و ییدایص پژوهش جینتا. ببرد بسر ینامطلوب تیوضع

 یبخش مرکز یی( در مناطق روستا9113) همکاران
  اعظ بخش تیوضع که آنست انگریشهرستان روانسر ب

 مطالعه جینتا. دارد قرار داریناپا سطح در کشاورزان
که به  ی( در پژوهش9116)همکاران و ساردو یشاهروخ

 ییدر مناطق روستا یسنجش درجه توسعه کشاورز
 توسعه که آنست انگریدهستان دشتروم پرداخته اند،ب

 ینامطلوب تیوضع مطالعه مورد محدوده در یکشاورز
 . دارد قرار

مطالعاتی که عوامل موثر را مورد بررسی قرار دادند، 
شهرستان  ی( در روستاها9117) همکاران و یموحد

 در کشاورزان شتریب مزارع که دهدیکرمانشاه نشان م
 و یداود پژوهش جینتا. دارد قرار داریناپا سطح

 شهرستان کاران ینیبزمیس نی( در ب9111)یمقصود
 کار سابقه و سن یرهایمتغ نقش نشانگر شوشتر
پژوهش  یهاافتهی. است یکشاورز یداریپا بر یکشاورز
آنست که آموزش و  انگری( ب9117و همکاران ) یموحد
باشد.  یم یکشاورز یداریاز عوامل موثر بر پا جیترو
با  یینشان دادند که آشنا ی( در مطالعه ا9111) انیاکبر

 بیترت به جیترو یکلاسها در شرکت  و داریپا یکشاورز
 .دارند یکشاورز یداریپا بر را ریتاث نیکمتر و نیشتریب
عوامل  یبه بررس ی( در پژوهش9191و همکاران ) یریام

ا آن ب یداریو پا رانیگندم در ا دیتول ست یم ثر بر س
نشان  جیپرداختند. نتا  یشناسییایپو کردیاستفاده از رو

و کاهش  کیارگان یاستفاده از کودها شیافزا داد که
خاک و  تیفیک شیافزا یبرا یمعدن یاستفاده از کودها

 باشد و یم  یکشاورز یسطح تکنولوژ شیافزا
ح و سط یبارش یهاگندم به نوسان دیتول ادیز تیحساس
 یبرا یگذارهیو سرما یزیربرنامه شیافزا ،یتکنولوژ
 .ودشیم هیدو منبع توص نیبهتر و م ثرتر از ا ۀاستفاد
( در 9117و همکاران) یپژوهش نور جینتا نیهمچن

 نقش( زیر یدهستان آباده طشک)شهرستان ن یروستاها
 مورد را یکشاورز داریپا توسعه بر شغل از تیرضا

 نهیشیپ و اتیادب مرور مجموع در. است داده قرار دیتا 
 شده انجام مطالعات اغلب در که دارد آن از نشان پژوهش

 قرار داریناپا و نامطلوب طیشرا در یکشاورز یداریپا
 مناطق نیب در یکشاورز یداریپا نکهیا ضمن. دارد

 یژگیو به توجه با و است نوسان در و متفاوت ییروستا
 یداریبر پا یمختلف یهامولفه و عوامل جوامع، متفاوت
( در 9119و همکارن)  شارما .رگذارندیتاث یکشاورز

دارند که یم انیب لانکایسر اییپژوهش خود در نووارا ال
 داریپا یکشاورز به شیگرا و لاتیتحص تیوضع نیب

 سطح شیافزا با یبعبارت دارد وجود یآمار معنادار رابطه
 مطالعه جینتا. ابدییم شیافزا شیگرا نیا لاتیتحص

 شریپذ بر لاتیتحص نقش بر ای( در تانزان9113) لوگاندا
پژوهش  یهاافتهی. گذاردیم صحه یحفاظت یکشاورز

موثر  ی( با موضوع سازهها9116)همکاران و یدیجمش
برنجکاران شهرستان  نیدر ب داریپا یبر کشاورز

کشت  یداریپا نیچرداول نشان از آن دارد که ب روانیش
دانش  لات،یتحص زانیسن، م یرهایبرنج و متغ

وجود  یرابطه مثبت و معنادار آمار کی داریپا یکشاورز
 یطیمحستیز راتی( تلث9111و همکاران ) یتاکدارد. 

را از  رانیگندم در مرکز ا دیتول یبرا یمصرف انرژ
کردند و به  یطول عمر بررس ۀچرخ لیوتحلهیروش تجز

علت به ینسبت به گندم آب  یکه گندم د دندیرس جهینت نیا
تر است و مصرف کود کنندهعملکرد کمتر در هکتار آلوده

سه  را در  نیشتریگندم، ب دیدر تول زلیو سوخت د
( 9191و همکاران ) یدارد. قاسم ستیزطیمح یآلودگ

گندم در غرب  دیتول یو اقتصاد یطیمحستیز یداریپا
 یبررس یزندگ ۀچرخ لیوتحلهیرا با استفاده از تجز رانیا

 یهاکه کاهش سوخت دندیرس جهینت نیکردند. آنان به ا
 دیلتو یطیمحستیاز آثار ز نیزم ۀشدن کرو گرم یلیفس

 و یکیالکتر انیاز جر یطور عمده، ناشگندم است که به
 اریهوش. شده در کشت گندم استاستفاده تروژنیکود ن

 ،یمرژیا لیوتحلهی( با استفاده از تجز9111و همکاران )
 یوهواگندم و ذرت را در آب دیتول یطیمحستیز یداریپا

 هجینت نیکردند و به ا یبررس رانیا یگرم مناطق جنوب
 یرشتیب یداریمناطق، پا نیگندم در ا دیکه تول دندیرس

 دیولبا ت سهیذرت در مقا دیذرت دارد و تول دینسبت به تول
 مصرف ۀمخصوصاً دربار ،یشتریب یهاگندم، به مراقبت

و همکاران  نگییاست.  ازمندیو مصرف آب ن تروژنین
 دیتول یبرا را تروژنین تیری، مدایمطالعه( در 9113)
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 هک دندیرس جهینت نیا به و کردند یبررس گندم داریپا
 یوربهره یبرا گندم دیتول در تروژنین داریپا تیریمد

 ستیز طیمح از حفاظت ،یشخص یسودآور محصول،
. رن و دارد یادیز اریبس تیانسان، اهم یسلامت و

مزرعه را  ۀانداز ری( در پژوهش خود، تلث9112همکاران )
 یبررس نیدر چ یطیمحستیو ز یاقتصاد یداریبر پا

، مزرعه ۀانداز شیکه افزا دندیرس جهینت نیکردند و به ا
 ییکارآ نیبر سود خالص کشاورز و همچن یمثبت ریتلث

 داریمعن یو کاهش آمار یو کارگر یفن ،یاقتصاد
در هکتار دارد و  یاستفاده از کود و سموم دفع آفات نبات

 دارد.  ستیز طیحفاظت از مح یبرا یمشخص یایمزا
داخاال  درپژوهش  نااهیشااایو پ اتیاادر مجموع مرور ادب

کشور نشان از آن دارد که در اغلب مطالعات انجام شده 
قرار دارد.  ینامطلوب طیشااارا در یکشااااورز یداریپا

 ییمناطق روستا نیدر ب یکشاورز یداریپا نکهیضامن ا
متفاوت  یژگیمتفاوت و در نوساان است و با توجه به و

 یداریاابر پااا یمختلف یهااالفااه جاواماع، عواماال و م
 قاتیکه شااواهد و تحق یبه طور. رگذارندیتاث یکشااورز

 یکشاورز یداریبر پا یمتعدد دهند که عوامل یم نشان
عوامل موجب کنترل بهتر  نیا ییموثر هساتند که شناسا

توان موانع مثبت را  یشود که م یم یکشااورز یداریپا
ا باا ابتاادا نیبنااابرا برد. نیرا از ب یو موانع منف تیااتقو

. رن و شامل  حوزه  نیمطالعات انجام شده در ا یبررس
لوگاااناادا ، (9113و همکاااران ) نااگیی ،( 9112همکاااران )

در  یساااع  ( 9111باااساااتااان و همکاااران )و  (9113)
و  یهایژگیودارد که با  ییارهایعوامل و مع ییشااناسااا
داشته باشد. در  یشتریب یکشاور ما همخوان یارزشاها

شاده  ییشاناساا یارهایگام بعد با توجه به عوامل و مع
 فمختل عوامل با   یداریپا نیرابطه ب یابیارز یبرا یمدل

 .  شودیمارا ه 

 
 هاو روش مواد
از  ،اطلاعات آوریجمع  یبرا و  کاربردی تحقیق این    

محقق ابزار پرسااشاانامه  و  پیمایشاای و میدانیروش 
 و تجزیه بُعد از نیهمچن .اساات شااده اسااتفادهساااخته 

  تاس همبستگی -توصایفی نوع از پژوهش ،هاداده تحلیل
 نخساات . اساات شااده اسااتفاده زین یکم یهاروش ازکه 

 یخارج و داخل اتیااز ادب یکاامال و جاامع یبررسااا
 ابزارعنوان  بهگرفت و بر اساس آن، پرسشنامه  صورت

پژوهش  یجااامعااه آمااارشاااد.  نیتاادو قیتحق یاصااال
به تعداد تقریبا  شااهر  نیکشاااورزان شااهرسااتان مشااک

  روش به یریبااشاااد و نموناه گیمبهره بردار  91111
نمونه با  تعداد .است شاده انجام نمونه گیری خوشاه ای

 ییو روا ییایپاپر شاد.   333 جدول مورگاناساتفاده از 
کرونباخ و  یشااده بر اساااس آلفا یپرسااش نامه طراح

و با روش  ردیگیم قرار یابیمورد ارز یعاامل یباارهاا
 شود.معادلات ساختاری روابط بین متغیرها بررسی می

های پایداری در این قسااامت به بررسااای شااااخص    
کشااورزی که از مبانی نظری و پیشینه تحقیق استخراج 

 شود:شده پرداخته می
 یهاساانجه از یامجموعه یکشاااورز یداریپا شاااخص

 به را یکشاورز سات یسا کی یداریاسات که پا یداریپا
 و)را و  دارد یبُعد چند تیماه و کندیم نییتع یکم شکل

 چیه نیبنابرا ،(9119 همکاران و جریکوو  9116  روجرز
. دینما یکم را یداریپا تواندینم ییتنها به یاسااانجاه
 را یداریپا مختلف یهاجنبه که هاشاخص از یامجموعه

 کی تیدر نها تا شاااودیمرا با ه  ادغام  کننادیم یکم
)اَلانگ و  گرددارا ه  یداریمحاساابه جامع از ساانجش پا

  یمورد بررس یهاشاخص( 1در جدول ) (.1227 نیمارت
 ،یاسیس ،یفرهنگ – یاجتماع ،یاقتصاد ،یدر ابعاد  فرد

 آورده یتیریمدو  یسااتیز طیمح ،یجیو ترو یآموزشاا
 .است شده
ار ابز پایاییبعاد از تعیین عوامل موثر بر پایداری،         
 همسااانی محاساابه )برای کرونباخ آلفای روش باتحقیق 

شااااد. این روش برای   بررسااای( تحقیق ابزار درونی
ری که ااااااااااااگیمحاساابه هماهنگی درونی ابزار اندازه

کار هکند، بگیری میهاای مختلف را انادازهخصااایصاااه
ضااریب آلفای کرونباخ ابتدا باید  رود. برای محاساابهمی

هااای هااای هر زیر مجموعااه ساااوالواریاااناس نامره
ب یپرساشانامه و واریانس کل محاسابه کرد. مقدار ضر

 محاسبه آزمون، شیپپر شده  پرساشانامه 09 یبراآلفا 
 .است شده گزارش( 9در جدول  ) ییایپا زانیم که شد
 بیمقدار ضااار دهدیم نشاااان گزارش جینتا چناچه    
 3/1در پرسااشنامه از  رهایتمام متغ یکرونباخ برا یآلفا

 بولق قابل حد در ییایپا زانیم نیبنابر و باشاادیبالاتر م
 .باشدیم
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یدر کشاورز یداریپا بر عوامل موثر یدسته بند -1 جدول

 ابعاد  نماگرها 

مندی به علاقه  ،کشاورزی برای کار در واحد تولیدی خانوارانگیزه زیاد اعضای  ،یآگاه لات،یتحص درآمد، تجربه، سن،
 های پذیری بالا در  فعالیتریسکداشتن   ،وجود روحیه خلاقیت و کارآفرینی در بین اعضا ،کار در تعاونی کشاورزی

 .های کشاورزیفعالیتهای جدید و ابتکاری در روشاستفاده از  ،یکشاورز
 یفرد

 یاز عملکرد نهادها تیکردن محصولات، رضا مهیدر ب ییاز درآمد، پرداخت به موقع پول فروش محصولات، توانا تیرضا
 محصولات بازار به یدسترس ،یآلات کشاورزنیماشبه  یبه انواع کودها، دسترس یدسترس ،یمحصولات کشاورز مهیب

 ،بذرهابه انواع  یدسترس ،یدر امور کشاورز یگذارهیسرما لوها،یبه انبار و سردخانه و س یدسترس ،یکشاورز
خسارت کشاورزی بالا بودن اطلاع از وضعیت بیمه نمودن به منظور کاهش  ،گذاری بلندمدت در واحد تولیدیسرمایه
 وات بانکی و دولتی )وام مندی اعضا از اعتبارات و تسهیلبهره ،ا در زمینه خرید و فروش محصولاتهواسطهحذف  ،بازار

 کشاورزی  خرید تضمینی محصولات  ،یارانه(

 یاقتصاد

 ،یشغل ندهیاز آ تیروستا، رضا یهاتیفعالدر  یمشارکت اجتماع ،یتعلق مکان ت،یاحساس عدم محروم ،یشغل تیرضا
مرتبط با  یاجتماع یهاتشکلدر  تیاندرکاران، عضودستاز مسئولان و  تیرضا زانیم ،یکردن اراض مهیبه ب لیتما

 یارتباط یرهایکشت، مس یزیربرنامهنسبت به  یدانش و آگاه ،یجیو ترو یآموزش یهاکلاس در مشارکت ،یکشاورز
 مناسب مزارع. 

 یفرهنگ- یاجتماع

نظارت  ،قانون اساسی 00کشاورزی طبق اصل حمایت دولت از ،کشاورزی وجود بستر قانونی مناسب برای فعالیت
واگذاری  ،اتخاذ سیاست واحد دولت در قبال تولید کشاورزی ،کشاورزی تیفعالهای مربوطه بر سازمانوزارتخانه و 
رابطه روشن و باز دولت  ،کشاورزیگذاری در سرمایهاهمیت دولت به  ،کشاورزی از سوی دولتبه  مربو تصدی امور 

 با تولید کشاورزی  

 یاسیس

دسترسی و به  ،ترویجی-یآموزشوجود مراکز   ،های آموزشی به منظور  توسعه تعاونی  کشاورزیشرکت در دوره
 ،کشاورزی برداریهای مبتنی برکارآمدی نظام بهرهپژوهشاستفاده از نتایج  ،رهنمودهای آموزشی ا ترویجیکارگیری 

 اطلاعاتی )نظیر تلویزیون، رادیو و...( ها و منابعشبکه رسانیاطلاع ،ارتبا  با مراکز آموزشی ا ترویجی
 یجیترو و یآموزش

 ،یوانیاستفاده از کود ح ب،یشخ  عمود بر ش ش،یاستفاده از آ زانیمبارزه با آفات، م یزمان کشت و برداشت برا  یتنظ
 یاز کودها قیو دق حیصح هاستفاد ،ییایمیک  از سموم ش یلیاستفاده خ ،ییایمیاز کود ش استفاده ،یتناوب زراع یاجرا
شخ  حداقل،  تیمناسب زمان شخ ، رعا تیبذرها، رعا یضدعفوف ،یقیشده، کود سبز، استفاده از مبارزه تلف هیتوص
از منابع تولید به دلیل مالکیت افراد، استفاده از   حفاظت خاک، یزیحاصلخ تیدام، رعا یچرا مناسب، یاریزمان آب تیرعا

های نوین آبیاری در استفاده از روش ،زیست های سازگار با  محیطهای آلی در واحد تولیدی  استفاده از فناورینهاده
 .واحد تولیدی

یستیز طیمح  

 

تجربه مدیر  ،سطح تحصیلات مدیر عامل واحد تولیدی ،گیری و...( مدیر عاملریزی، تصمی برنامهمهارت و تخصص )
اقتدار و  ،،در زمینه فعالیت در کشاورزیمرتبط  یهاسازمانکارآمد بودن مدیر  ،عامل در زمینه فعالیت در کشاورزی
توجه مدیران  ،تولید و بازاریابی از سوی مدیر اهمیت دادن به ارتبا  مناسب بین،توان اجرایی بالای مدیران  کشاورزی

 تعاونی کشاورزی به توسعه  منابع انسانی

 یتیریمد

Source:  Motie Langeroudi, & Shamsaii, 2007, Boshagh et al, 2012; Bouzarjomehri et al, 2012;Taghdisi  & 

Boshagh, 2012; Boshagh et al, 2013; Jamshidi et al, 2015; Shahrokhi Sardoo et al,2016; Seydaei et al, 2013;  
Movahedi et al, 2016. Akbarian et al, 2018.  
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 ابعاد مدل پژوهش یآلفا بیضر -2جدول 

 و یآموزش
 یجیترو

-یعوامل اجتماع یاسیس ستیز طیمح یتیریمد
 یفرهنگ

 ابعاد یفرد یاقتصاد

 یآلفا بیضر   0/784  0/854  0/731  0/759  0/854  0/731  0/759
 کرونباخ

  

  نتایج و بحث
 تیااز کف یسااتیبا تاییدی یعامل لیاز انجام تحل قبل       
 یهاداده توانیم ایآ که شودحاصل  نانیاطم یریگنمونه

 قرار اسااتفاده موردتاییدی  یعامل لیتحل یبرا را موجود
و  KMO یهاشااااخصمنظور از  نیا یبرا .ریخ ایا داد

 که سازدیم مشخص و شودیآزمون بارتلت اساتفاده م

 کمشااتر انسیوار ریتلث تحت قیتحق یرهایمتغ انسیوار
 نیا.ریخ ای اساات یاساااساا و یپنهان یرهایمتغ یبرخ

 کی کی. اگر مقدار نزدباشدیم کی و صافر نیب شااخص
 لیتحل یبرا هاداده آن باشااد شااتریب 7/1از  یعنیباشااد 
 لیتحل باشد 7/1اگر کمتر از  یول ،مناساب هستند یعامل
 . ستیمورد نظر مناسب ن یهاداده یبرا تاییدی یعامل

 
 

 تاییدی  یعامل لیتحل یو بارتلت برا KMOآزمون  جینتا -3  جدول
 KMO 13/1 شاخص 

 
 بارتلت آزمون

 6/191 دو یکا مقدار

 161 یآزاد یدرجه
 30/1  داریمعن سطح

 
 

 آماره مقدار ،KMOمقدار شااااخص  (3) جدول یهاداده
 نشان را یداریمعنو سطح  یآزاد درجه بارتلت، آزمون

 KMO، 13/1شااااخص مقدار کااه ییآنجااا از. دهادیم
 یبرا نمونه تعداد(، 7/1 از)بزرگتر  اساات شااده محاساابه

 یکاف هامولفهار  کی هر یبار عامل نییو تع یعامل لیتحل
 بارتلت، آزمون یداریمعن سطح مقدار نیهمچن. باشدیم

 یعامل لیتحل دهدیم نشان که است درصد 7 از کوچکتر
 هبود مناسب ،یعامل مدل ساختار ییشناسا یبرا تاییدی
که در بررسی بارعاملی گویه ها، نتایج نشان داد   .اسات
داشاااتند  1.7گویه، دو گویه بارعاملی کمتر از  37از بین 

و از پرساشنامه حذف شدند، اما بقیه گویه ها بار عاملی 
. بعد از حذف این دو عامل مدل و داشاااتند  1.7بالاتر از 

میزان بارعاملی در  بار عاملی دوباره بررسی شد. نتایج
 آورده شده است.  0 جدول

نشان می دهد  بررسی تحلیل عاملی تاییدی گویه ها      
 گویه 73هر  باشند،یم 7/1 از بزرگتر یهمگبار عاملی  که

 .دارند را رهایمتغ استخراج یبرا لازم طیشرا
گیری از جهت تعیین روایی ابزار اندازههمچنین        

میانگین واریانس استخراج شده و جهت سنجش پایایی 
 شد.نیز از روش پایایی ترکیبی 
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  ها و بار عاملی برای پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدیگویه-4 جدول

 بارعاملی هاگویه بارعاملی هاگویه بارعاملی هاگویه

ind1 652/0 su_cul1 605/0 inv3 605/0 

ind2 654/0 su_cul2 564/0 inv4 564/0 

ind3 650/0- su_cul3 602/0 inv5 602/0 

ind4 645/0 su_cul4 654/0 inv6 654/0 

ind5 556/0 su_cul5 614/0 inv7 614/0 

ind6 655/0 su_cul6 645/0 inv8 645/0 

ind7 554/0 su_cul7 602/0 inv9 602/0 

ind8 605/0 su_cul8 566/0 inv10 566/0 

ind9 654/0 su_cul9 655/0 inv11 655/0 

ind10 525/0 su_cul10 626/0 inv12 626/0 

eco1 551/0 su_cul11 650/0 inv13 650/0 

eco2 551/0 pol1 501/0 inv14 501/0 

eco3 620/0 pol2 550/0 inv15 550/0 

eco4 656/0 pol3 610/0 inv16 610/0 

eco5 605/0 pol4 555/0 inv17 555/0 

eco6 556/0 pol5 500/0 man1 500/0 

eco7 625/0 pol6 602/0 man2 602/0 

eco8 556/0 pol7 640/0 man3 640/0 

eco9 600/0 edu1 545/0 man4 545/0 

eco10 655/0 edu2 555/0 man5 555/0 

eco11 665/0 edu3 655/0 man6 655/0 

eco12 556/0 edu4 650/0 man7 556/0 

eco13 655/0 edu5 501/0 man8 655/0 

eco14 554/0 inv1 550/0 - - 

eco15 605/0 inv2 610/0 - - 

 

 پایایی مرکب متغیرهای پژوهش  -5جدول 
 متغیروضعیت  گلدشتاین(-دلوین pپایایی مرکب ) متغیر

 قابل قبول 1/171 استفاده موثر از پیام رسان فوری
 قابل قبول 1/112 استفاده موثر از بررسی های آنلاین

 قابل قبول 1/171 تعاملات

 قابل قبول 1/316 حضور

 قابل قبول 1/131 اعتماد به فروشنده

 قابل قبول 1/111 قصد خرید مجدد

 

 
 



 1441سال /  1 شماره  33نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                 راحلی خرمی،                    353

 

 

 

توجه به اینکه پایایی مرکب متغیرهای پژوهش بالاتر با 
توان گفت کلیه متغیرهای باشد؛ بنابراین میمی 1.3از 

پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی 
 مرکب برخوردار هستند.

یک  (0روایی همگرا )متوسط واریانس استخراج شده
 سنجش کمی است که میزان همبستگی درونی و همسویی

گویه های سنجش یک مقوله را نشان می دهد که ارتبا  
بین شاخص ها را در واقعیت نشان می دهد. حداقل مقدار 

باشد که نتایج آن می 71/1قابل قبول برای روایی همگرا 
 در جدول زیر ارا ه شده است:

  
 همگرا متغیرهای پژوهش روایی-6جدول 

 وضعیت متغیر روایی همگرا متغیر
 قابل قبول 1/723 استفاده موثر از پیام رسان فوری
 قابل قبول 1/613 استفاده موثر از بررسی های آنلاین

 قابل قبول 1/713 تعاملات
 قابل قبول 1/771 حضور

 قابل قبول 1/022 اعتماد به فروشنده
 قابل قبول 1/313 قصد خرید مجدد

 
جدول فوق نشان دهنده روایی همگرای متغیرهای 

باشد. با توجه به اینکه کلیه مقادیر بالاتر پژوهش می
باشند؛ بنابراین روایی همگرا برای کلیه می 1.7از 

 باشد. متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول می

لارکر این تحقیق در زیر نتایج ماتریس فرونل و 
 :آورده شده است

 

 روایی تشخیصی فورنل و لارکر-7جدول  

 

استفاده موثر 
از پیام رسان 

 فوری

استفاده موثر از 
بررسی های 

 آنلاین
 حضور تعاملات

اعتماد به 
 فروشنده

قصد خرید 
 مجدد

 

       1/331 فرد یهایژگیو

      1/317 1/677 یعوامل اقتصاد

     1/366 1/912 1/106 یفرهنگ-یاجتماع عوامل

    1/309 1/771 1/123 1/919 یاسیس عوامل

   1/317 1/619 1/331 1/162 1/116 یتیریمد عوامل

  1/100 1/601 1/713 1/330 1/331 1/309 ستیز طیمح عوامل

 832/.0 1/162 1/116 1/619 1/301 1/102 1/216 یآموزش-یجیترو عوامل

 
همانطور که مشخص است مقادیر موجود در روی قطر 
اصلی ماتریس، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربو  
آن بزرگتر است و نشان دهنده آن است که در مدل ما 

 .دارای اعتبار تشخیص مناسبی است

                                                           
4 AVE 

  PLSبا نرم افزار  یمدل برآورد یبررس به ادامه در
 استاندارد بیضرا همچنین به بررسی  و شودپرداخته می

 بیضرا شود،یپرداخته م  وابسته و مستقل ریمتغ نیب
 را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد زانیم که استاندارد
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 ،مدل( 1) شکل .کندیم نییتب مستقل یرهایتوسط متغ
 دهدیم نشان را رهایمتغ از کی هر به مربو  یرهایمس

 هاریو روابط متغ رهایاز مس کی هر یرگذاریتاث زانیم که
 :است شده داده نشان

 

 
 

 استاندارد بیضرا با یبرآورد مدل -1 شكل

 

 

پژوهش را نشان  یمدل مفهوم یبرآوردها( 7)جدول 
 رهایهمه متغ شودیمهمان طور که مشاهده . دهدیم

 مطلوب زیآنها ن یبحران مقدارباشند و آماره یدار میمعن
آورده شده استاندارد  بیضرا بالا یهاشکل درباشد. یم

 در ریمتغ دو رابطه نیتخم استاندارد ریاست. در حالت غ
 نیتخم حالت در و است ریمتغ دو نیب انسیکوار قتیحق

است.  ریمتغ دو نیب یهمبستگ بیضر آن استاندارد
ان را در واقع هم ریدو متغ نیب یهمبستگ بیضر نیبنابرا
است که استاندارد شده است.  ریدو متغ نیب انسیکوار

دو  نیب یهمبستگ بیاستاندارد شده ضر انسیکوار یعنی
 شود.یمگفته  ریمتغ
متداول و استاندارد جهت  یخطا سطح ج،ینتا یبررس در

. در باشدیم 27/1 نانیو سطح اطم 17/1روابط  یبررس
 26/1نرمال  یدر منح یدرصد، نقا  بحران 7 یسطح خطا

آزمون  یمعنادار بی. چنانچه ضرباشندیم -26/1و 
باشد، فرض صفر  26/1از  شتری( بT-VALUE بی)ضرا

 رگیشود و بلعکس. به عبارت د یم دیتا  کیرد و فرض 
مشاهده شده در  ینرمال، چنانچه سطح خطا یدر منح

 وجود عدم و صفر فرض ردیبگ قرار -26/1 و 26/1 بازه
 هچنانچ و شود یم رفتهیپذ رهایمتغ انیم معنادار ارتبا 
و  26/1 یاز نقطه بحران شتریمشاهده شده ب یخطا سطح

و وجود  کیباشند فرض  -26/1 یکمتر از نقطه بحران
  شود. یم رفتهیرابطه معنادار پذ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://analysisacademy.com/4260/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C.html
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 راستانداردیپژوهش در دو حالت استاندارد و غ یمدل مفهوم یبرآوردها  -8جدول 

 سطح 

  یدار یمعن

 C.R. ضرایب(B)  ریمتغ  

 برونزا
  ریمتغ ریمس

 درونزا

فرد یهایژگیو 0/099 7/267 0/000 یکشاورز یداریپا --->   

0.000 5/835 0/ یعوامل اقتصاد  133 یکشاورز یداریپا --->   

یفرهنگ-یاجتماع عوامل 0/971 6/798 0.000 یکشاورز یداریپا --->   

0.000 79/7 یاسیس عوامل  0/964  یکشاورز یداریپا --->   

یتیریمد عوامل 0/139 9/035 0.000 یکشاورز یداریپا --->   

ستیز طیمح عوامل 0/912 8/019 0.000 یکشاورز یداریپا --->   

یآموزش-یجیترو عوامل 0/961 7/73 0.000 یکشاورز یداریپا --->   

 

 
برازش مدل پژوهش را  یهاشاخص ( 2)جدول شماره 

در برازش مدل از سه  نکهی. با توجه به ادهدیمنشان 
تلاش شده است رو  نیا از شودیمدسته شاخص استفاده 

مهمتر ارا ه  یهاشاخصکه از هر سه دسته شاخص، 

به دست آمده  یهاشاخص ریشود. بر اساس مقاد
 یکه مدل پژوهش از برازش مناسب شودیممشاهده 

 برخوردار است. 

 
  برازش مدل پژوهش یشاخص ها  -9جدول 

  نوع شاخص  شاخص مقدار  حد مجاز

11/1<  1/912 TLI یهاشاخص  

 CFI 1/219  >21/1  یقیبرازش تطب

21/1<  1/911 IFI 

  یهاشاخص RMR 1/059  نزدیک صفر

 GFI 1/836 1نزدیک   برازش مطلق

 AGFI 1/81  1نزدیک 

117/1-1  1/052 RMSEA یهاشاخص  

 CMIN/DF 1/589  (5برازش مناسب است)حداکثر 1به  کیمقدار نزد  برازش مقتصد

 PRATIO 1/113  باشد بهتر است کترینزد 1هر چه به 

 
یبرازش مدل نشان م یهاشاخصهمان طور که         

 در. باشدیم یبرازش خوب یدهند مدل پژوهش دارا
طبق  ،یکشاورز یداریپابر  عوامل موثر ریتاث یبررس

  یاقتصاد عوامل ریمتغ که دهدینشان م جی( نتا7جدول )
معنادار  ریدرصد، تاث کیدر سطح  133/1 ریتاث بیبا ضر
 اب زین  یفرهنگ - یاجتماع عوامل ریدارد. متغ یو مثبت
 و مثبت ریتاث صد در کی سطح در 231/1  ریتاث بیضر

 بیضر با یاسیس عوامل ریمتغ نیهمچن. دارد معنادار
 ریتاث بیضر با ستیز طیمح عوامل ریمتغ ، 260/1  ریتاث

 و 139/1 ریتاث بیبا ضر  یتیریمد عوامل ریمتغ، 219/1

، 261/1  ریتاث بیبا ضر یآموزش-یجیترو عوامل ریمتغ
   دارند. یمثبت و معنادار ریتاث یدرصد همگ کیدر سطح 

 در، که توان اشاره کردمیتحقیق های در بحث یافته      
 یکشاورز یداریپابر  عوامل موثر یمطالعه به بررس نیا

 ،یدر ابعاد  فرد یمورد بررسعوامل  تایپرداخته شد و نها
و  یآموزش ،یاسیس ،یفرهنگ – یاجتماع ،یاقتصاد

 هک شد یبنددسته یتیریمدو  یستیز طیمح ،یجیترو
 میزان روش با هاهیوگ نیا و آمد دست به هیگو 37  شامل
 ابنشان داد  جینتا مورد سنجش قرار گرفت که یعامل بار
 و بودند، مورد پذیرش قرار گرفتند 7/1از  گویه بالاتر 33
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 عوامل موثرتوان از آنها جهت به دست آوردن  یم
 عوامل موثر ییایجهت سنجش پا نیاستفاده کرد. همچن

 3/1 یبالا جیکرونباخ استفاده شد که نتا یاز آزمون آلفا
 به یساختارمدل با استفاده از معادلات  تایبودند. نها

 اندهم یباق لیتحل در پرداخت رهایمتغ نیروابط ب یبررس
 لازم طیشرا هاهیگو و باشدینم بررسی  به یازین گرید و
برازش مدل   هاشاخص .دارند را رهایمتغ استخراج یبرا

 یبرازش خوب یدهند مدل پژوهش داراینشان م
 یداریپا برعوامل موثر   ریتاث یباشد. در بررسیم

 شامل ،یفرد یهایژگیو بر  که دهدیم نشان ،یکشاورز
 صورت به که گرید یرهایمتغ و  سن لات،یتحص درآمد،

 یفرد یهایژگیو مکنون ریمتغ بر بودن کرتیل فیط
 ریتاث بیبا ضر یفرد یهایژگیو و دارد ریتاث کشاورزان

 ریدرصد تاث کیدر سطح  یکشاورز یداریبر پا 122/1
 با  یاقتصاد عوامل ریمتغ زین یطرف ازدارند.  یمعنادار

معنادار و  ریدرصد، تاث کیدر سطح  133/1 ریتاث بیضر
 با زین  یفرهنگ - یاجتماع عوامل ریدارد. متغ یمثبت
 و مثبت ریتاث صد در کی سطح در 231/1  ریتاث بیضر

 بیضر با یاسیس عوامل ریمتغ نیهمچن. دارد معنادار
 ریتاث بیضر با ستیز طیمح عوامل ریمتغ ، 260/1  ریتاث

 و 139/1 ریتاث بیبا ضر  یتیریمد عوامل ریمتغ، 219/1
، 261/1  ریتاث بیبا ضر یآموزش-یجیترو عوامل ریمتغ

   دارند. یمثبت و معنادار ریتاث یدرصد همگ کیدر سطح 
ز دیگر نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار آماری ا         

بود که های فردی 9ویژگ بین کشاورزی پایدار با متغیر
و نوری و ( 9117) جمشیدی و همکاران با نتایج مطالعات

همسویی و انطباق دارد. با این تفاسیر  (،9116) همکاران
 یبررس به مطالعات شتریب تاکنون .توان اذعان داشتمی

 با اندپرداخته آن بر م ثر عوامل و یداریپا یرفتارها
 هب بتواند آن، بر رگذاریتلث عوامل و رفتارها نیا شناخت
 گام یداریپا سمت به حرکت جهت در رفتارها نیا اصلاح
 عنوان به کشاورزان رفتار به توجه تیاهم اما. بردارد
 و یداریپا مباحث در یکشاورز نظام یاصل گرانکنش
 مورد و شده مشاهده مطالعات از یاریبس در یداریناپا
 ،یابعاد  فرد یهاکه شاخص است گرفته قرار دیتلک

و  یآموزش ،یاسیس ،یفرهنگ – یاجتماع ،یاقتصاد
رن و  مطالعات در  یتیریمدو  یستیز طیمح ،یجیترو

(، لوگاندا 9113همکاران ) و نگیی( ، 9112همکاران )
سیدی و همکاران  ،(9111باستان و همکاران )، (9113)
قرار گرفته است.  یمورد بررس (9113( و ریبز )9113)

نتایج پژوهش حاضر از اعتبار قابل توجهی برخوردار 
های مطالعات پیشین را مورد تا ید قرار بوده و یافته

 هب زین یکشاورز نظام یهایدگیچیپ از یاریبس دهد.می
 اطراف طیمح با انسان کی عنوان به کشاورز انیم تعامل
 ستیز طیمح و یاجتماع طیمح نیب ارتبا  که خود
شناخت رفتار  نیبنابرا گردد،یاست، بر م یطیمح

گذار به سمت  ریدر مس ،یکشاورزان در نظام کشاورز
مشکل است، چون  اریمه  و ه  بس اریه  بس یداریپا

ت. اس یمختلف یفرهنگو  یاجتماع یرهایمتغ ریتحت تلث
 حثبدانش، نگرش و رفتار کشاورزان نسبت به  نیبنابرا

 تجه رییتغ یبرا آنها تلاش در تواندیمطمئناً م یداریپا
با برگزاری باشد.  رگذاریتلث دارتریاعمال پا یسو به

 پایدار  توانمیهای ترویج و توسعه آموزش کلاس
بخشید، همچنین تصویب قوانین و را بهبود کشاورزی 

گذاری نیز در الویت افزایش مقررات جهت سیاست
پایداری قرار گیرد و با گسترش فرهنگ پایدارسازی در 

ها می توان کشاورزی در چهارچوب افزایش زیرساخت
پایداری کشاورزی از  پایداری را بهبود بخشید، بنابراین

ر توسعه موضوعاتی است که با توجه به جایگاه آن د
ملی، توسعه روستایی و نیز اهمیت آن درفرآیند توسعه 

ریزی موثر باید مورد توجه و برنامهپایدار روستایی می
ریزی قرار گیرد. در این خصوص لازمه هر گونه برنامه

به منظور پایداری کشاورزی در مناطق روستایی، 
شناخت و تحلیل وضع موجود است تا بر اساس آن 

 .انجام گیرداقدامات الزم 
 
 

 سپاسگزاری
مهندسان ناظر مشکین شهر   ،کشاورزانبنابراین  از      
کسانی که در که در   مشکین شهر دهیاران شهرستانو 

جمع آوری اطلاعات و پر کردن پرسشنامه ما را یاری 
کردن، تقدیر و تشکر می کنی  و امیدواری  با کاربردی 

 مشکین شهر بتوانکردن نتایج این تحقیق در شهرستان 
 در توسعه پایدار کشاورزی گام موثری برداشته شود.
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