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چکیده
امروزه پرداختن به مساله پایداری به ویژه در عرصه ی کشاورزی ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .پایداری در
نظامهای بهره برداری کشت ذرت دانه ای به عوامل متعدد اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شنااخت اینن
عوامل می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای توسعه کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفا کاد .از اینن رو هندک ک نی
پژوهش حاضر ،بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع تولیدی محصول ذرت دانه منیباشند.
جامعه آماری این پژوهش را ذرت کاران استان قزوین تشکیل داده اند که بالغ بر  189نفر می باشاد .از بین آنها با اسنتفاده
از فرمول کوکران 179نفر به عاوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقنه ای متااسنم منورد مطالعنه قنرار
گرفته اند .ابزار گرد آوری اطالعات ،پرسشاامه بوده که روایی آن توسط اسناتید و کارشااسنان و پاینایی آن بنا اسنتفاده از
مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .شاخص های ترکیبی پایداری کل به تفکیک ابعاد سه گانه
بعد از رفع اختالک مقیاس شاخص ها به روش تقسیم بر میانگین از طریق تح یل مولفه های اص ی محاسبه گردید .یافته های
تحقیق بیانگر آن است که  05/1درصد کشاورزان از نظر شاخص پایداری کل نظام کشت ذرت دانه ای در حند ناپایندار و
نسبتا ناپایدار بودند .اما از بعد اقتصادی  44/9درصد کشاورزان مورد مطالعه در گروه ناپایدار و نسنبتاناپایدار قنرار داشنتاد.
 10/8درصد کشاورزان نیز از نظر بعد اکولوژیکی در سطح پایدار قرار داشتاد .یافته های تح یل رگرسیون نشان داد کنه 21
درصد از تغییرات در پایداری اکولوژیکی توسط متغیرهای دانش فای ،دانش پایداری ،رضایت مادی شغ ی ،بهره مادی از
برنامه های ترویجی و وضعیت مکانیزاسیون تبیین میشود.
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واژه های ک یدی :پایداری ،نظام کشت ذرت دانه ای ،کشاورزی پایدار ،استان قزوین

مقدمه و بررسی ماابع
داشتن سابقه کشاورزی ۴هزارساله وسابقه دامپروری بیش از7هزار ساله  ،ساختار اجتماعی متمایل به کشاورزی و باورهای اعتقادی به
ارزشمند بودن فعالیت کشاورزی ،داشتن نیروی انسانی فعال ،حداقل نیاز به خارج برای انجام فعالیت تولیدی در این بخش،گستردگی
زمین های حاصلخیز ،تنوع آب و هوایی که امكان تولید انواع محصوالت را در یك فصل در مناطق متعدد کشور فراهم آورده است ،
می تواند ما را بعنوان یكی از ارکان مهم تأمین کننده مواد غذایی ،محصوالت باغی و پروتئینی در سطح بین المللی مطرح سازد .
استان قزوین با مساحتی بالغ بر 1/15درصد از مساحت کل کشور دارای استعدادهای غنی کشاورزی و باغداری است (آمار نامه جهاد
کشاورزی  .)9311سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی  9312-9313به  ۴613هكتار رسیده و بالغ بر  7درصد تولید کل کشور
را پوشش داده است ( .آمار نامه جهاد کشاورزی  .)9313،استان قزوین از نظر سطح و تولید ذرت دانه ای ،در رتبه پنجم و تولید ذرت
علوفه ای رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است .با توجه جایگاه استان قزوین در تولید ذرت ،توجه به عوامل پایداری در
جهت افزایش تولید و اهمیت کشت ذرت در این استان در راستای اشتغال پایدار کشاورزان منطقه و عدم انجام چنین تحقیقی در استان،
ضرورت انجام این پژوهش وجود داشت .ذرت دانه ای گیاه زراعی مهمی در دنیاست که در شرایط آب و هوایی معتدل و نیمه
گرمسیری عملكرد خوبی نشان داده است و قابلیت توسعه در زمینهای ناهمگن را دارد.
در سال های اخیر ذرت دانه ای از جمله محصوالتی بوده که توجه زیادی به افزایش آن در این استان شده است و لذا کشاورزان
ترغیب شده اند که فن آوری های گوناگون و کود های شیمیائی و سموم در تولید این محصول استفاده کنند .مطالعات صورت گرفته
توسط محققان و سازمانه ای مر تبط با توسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که تاکید بیش از اندازه بر کاربرد فن آوری در جریان
توسعه کشاورزی پیامدهای نا مطلوب و نگران کننده ای را برای محیط زیست و منابع طبیعی به همراه داشته است .عالوه بر این بررسی
ها نشان می دهد که عملكردهای گذشته که همگی م بتنی بر اشاعه فن آوری بوده اند ،با نیازهای کنونی جوامع بشری هماهنگ نیستند.
فرسایش خاک ها ،تخریب جنگل ها و مراتع ،نابودی موجودات ریز و مفید خاک ،تهدید زندگی آبزیان در اثر مصرف بی رویه سموم
و کودهای شمیایی ،پیامدهای نا مطلوب و نگران کننده رهیافت انتقال فن آوری است .در این راستا عمده نگرانی های موجود در
گزارشهای جهانی ،در رابطه با کاهش سریع و جدی منابع پایه کشاورزی (آب و خاک) از طریق فرسایش خاک ،شوری زمین ها،
بیابانزایی ،انقراض گونههای گیاهی و جانوری و آلودگی محیطی میباشد ،عامل اصلی این نگرانی ها ،ناشی از استفاده بی رویه از
سموم دفع آفات ،کودهای شیمیایی و ادوات کشاورزی و گسترش کشت مكانیزه بوده است (هیل .)9311 ،پس از مشاهده نتایج
نامطلوبی که کشاورزی متداول بر زمینهای زراعی ،نظامهای اجتماعی ،سالمت انسانها ،کیفیت محصوالت گذاشت ،محققان و صاحب
نظران تصمیم گرفتند تا راه چاره و راهكاری که بتوانند این مشكالت را از بین ببرد ،یا حداقل آنهاراکاهش دهند ،بیابند .تحقیقات
محققان کشاورزی بر این نكته اذعان داشته است ،که آنها بهترین راه حل مواجهه با این مشكالت را توسعه پایدار و باالخص توسعه
کشاورزی پایدار می دانند (

.)FAO,

بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای
مناطق روستایی بستر عمده فعالیت کشاورزی در ایران می باشد .بنا براین بالشك بدون مطالعه و برنامه ریزی برای اصالح ساختارهای
اجتماعی (سن  ،تحصیالت عمومی و عالی  ،مهارتهای فنی  ،آداب و رسوم اجتماعی و  ، )...ساختارهای طبیعی (آب  ،خاک  ،مرتع ،
جنگل) ساختارهای زیر بنایی و رفاهی (تأسیسات وامكانات گوناگون)  ،ساختارهای محیطی یا فضایی مناطق روستایی (ترکیب
فعالیتهای گوناگون  ،پراکنش آنها  ،ارتباط با مناطق شهری ) و دیگرساختارهای تولیدکشاورزی در مناطق روستایی( زمین  ،آب ،
ماشین آالت  ،سرمایه و …) که اثرات قابل مالحظه ای در کمیت و کیفیت فعالیت کشاورزی دارند  ،نمی توان برای توسعه
پایدارکشاورزی آینده امید بخشی را در نظر داشت.
توسعه پایدار فرایندی است ،در جهت استفاده منطقی و بهینه از منابع و هدایت سرمایهگذاری ها و جهتگیریهای تكنولوژی در
راستای تامین سازگار با نیازهای حال و آیندهی بشری که بر مبنای دیدگاه جامع نگر ،کلیهی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیگر
نیازهای بشری را در بر میگیرد (

 .)Arnon,سیاست های اقتصادی ،مالی ،تجاری ،انرژی ،کشاورزی ،صنعتی و دیگر سیاست

ها چنان در آن طراحی شده تا موجب توسعهای گردد که از نظر اقتصادی اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد .در این بین کشاورزی
پایدار یكی از جنبه های مهم توسعه پایدار بوده ،که نه تنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید ،بلكه کیفیتمحیط زیست و آب و
خاک را نیز حفظ مینماید (

.)Kopnina,

کشاورزی پایدار جنبه های مختلفی از جمله سود دهی اقتصادی برای کشاورزان ،حفظ و نگهداری کیفیت محیط زیست و تسهیل
جوامع محلی را در بر می گیرد ،از این رو با وجود نگرانی های عمومی در خصوص کشاورزی پایدار ،تفاوت های زیادی میان محققان
و متخصصان علوم کشاورزی در زمینه کشاورزی پایدار وجود دارد .گروهی بر مصرف کم نهاده های خارجی به عنوان ابزار اصلی
پایداری در کشاورزی تاکید دارند  .د یگران به شدت روی افزایش تولید تمرکز دارند و معتقدند استفاده از نهاده های خارجی باید در
بعضی مواقع – البته با در نظر گرفتن کیفیت خاک و عملكرد محصول – بیشتر شود .اما نگرانی اکثر محققان در زمینه پایداری
اکولوژیكی تاکید بر حفظ سالمت اکولوژیك  ،تنوع و حفظ کیفیت منابع به عنوان شرایط ضروری برای کشاورزی پایدار است
(

.)D’silva, et al,

پایداری در کشاورزی به عوامل متعدد اکولوژیكی ،اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد که شناخت هر چه بیشتر آنها و اثرات متقابل این
عوامل ،می تواند در مساله پایداری از اهمیت به سزایی برخوردار باشد(

 .)Kopnina,بعد اکولوژیكی کشاورزی پایدار،

ملموس ترین و اصلی ترین بعد آن محسوب می شود .این بعد مبتنی بر حفظ منابع طبیعی و تاکید کمتر بر نهاده های خطر ناک و مواد
شیمیای ی آلوده کننده محیط زیست می باشد .تاکید صرف بر پایداری اکولوژیكی بدون توجه به بعد اقتصادی آن موجب توسعه
کشاورزی پایدار نخواهد شد .زیرا کشاورزان معموال تصمیمات خود را در مورد به کارگیری یا عدم بكارگیری روش های مختلف در
کشاورزی بر اساس ارائه تضمین های فردی از میزان سود آوری این روش ها اتخاذ می نمایند (

.)Rousta,

در زمینه سنجش بعد اقتصادی توسعه پایدار معیارها و شاخص های متعددی از جمله بهره وری ،درآمد خالص و توزیع درآمد اشاره
نمود (صدراالشرافی و شادان . (9311،در بعد اجتماعی مواردی همچون سطح رفاه خانواده و کشاورز ،رضایت شغلی فرد ،شرایط
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کاری مناسب ،وضعیت بهداشتی و تغذیه ای زندگی و سطح زندگی کشاورز همه بر فرآیند تولید مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد
(

.)Lynam,

مطالعات مختلفی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه اندازه گیری پایداری کشاورزی و عوامل موثر برآن صورت گرفته
است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.
لواسانی و همكاران ( )931۴در پژوهشی که با عنوان ارزیابی پایداری اکولوژیكی سیستمهای تولید گلخانهای در منطقه سیستان انجام
دادند در بررسی نقاط بحرانی نظامهای گلخانهای به این نتیجه رسیدند که برای بهبود پایداری آنها ،آموزش کشاورزان ،کمك به
ثبات اقتصادی آنها ،اصالح مدیریت تولید محصول و مدیریت منابع آب از اولویت برخوردار هستند.
محبوبی و همكاران ( )931۴در پژوهشی که با عنوان ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در شهرستان
ملكان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بر اساس نتایج ضریب همبستگی ارتباط مثبت و معنیداری بین متغیرهای سن و سابقه کار با
مؤلفههای پایایی و قابلیت پذیرش ،میزان زمین و درآمد کشاورزی با مؤلفههای پایایی ،قابلیت پذیرش و دانش فنی ،عملكرد گندم و
میانگین مصرف کود شیمیایی با مؤلفه امنیت ،تعداد قطعات اراضی با مؤلفه قابلیت پذیرش و میزان استفاده از ماشینآالت با مؤلفههای
بهره وری ،پایایی ،قابلیت پذیرش و دانش فنی وجود داشت .همچنین ارتباط منفی و معنیداری بین متغیرهای درآمد غیرکشاورزی با
مؤلفه بهرهوری و مصرف سموم شیمیایی با مؤلفه حفاظت دیده شد.
 Groveو همكاران ( )2196در پژوهشی که با عنوان تحقیقات مشترک کشاورزی پایدار و منابع طبیعی در آمریكا انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که عوامل اکولوژیكی و زیست محیطی مهمترین عامل در کشاورزی پایدار است و این عامل در بین کشاورزان کمتر
توجه می شود.
( Rousta

) در تحقیقی در خصوص پایداری عوامل تولید نتیجه گرفته است ،که بین خدمتهای ارائه شده از جانب مرکز

خدمات کشاورزی ،دانش فنی ،عملكرد محصول و نوع نظام زراعی با پایداری نظام زراعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین
متغیرهای فاصله از مرکز خدمات کشاورزی با پایداری نظام زراعی ،رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
هیل ) 9311( ،در تحقیقی تحت عنوان تحلیل پایداری در تولید چغندرکاران در استان فارس دریافت که میزان مهارت مهمترین عامل
در پایدار تولید است .لزوم ظرفیتسازی درمدیریت خاک زراعی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
یزدانی و سبحانی ( )9311به بررسی نقش مدیریت ،نگرش و دانش فنی کشاورزان پرداختهاند آنها دریافتند که بیش از نیمی از پاسخ-
دهندگان رضایت کامل از تولید ذرت دانه ای دارند .اما تولید ذرت دانه ای از منظر آنها ،نیازمند بهبود مهارتهای مدیریتی کشاورزان
از طریق گسترش برنامههای آموزش و پرورش است.

بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای
محمدی( ) 9311طراحی الگوی کشاورزی پایدار کم نهاده در تولید محصوالت گلخانهای در استان تهران در این تحقیق محقق به این
نتیجه رسید که ضعف سیاستهای دولت اعم از سیاستهای مالی و مدیریتی ،عدم برنامهریزی در انجام خدمات تولیدی و نبود توجه
درخصوص نیازهای داخلی از مهمترین مسائل در پایداری تولید است.
 Smaleو همكاران ( ) 2193در پژوهشی که با عنوان انقالب ذرت در افریقا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شاخص های پایداری
در کشت ذرت خصوصا شاخصهای زراعی در سطح پایینی است و با توجه به کارامد بودن و مناسب بودن ذرت برای کشت در مناطق
گرم و ایجاد اشتغال با کشت این محصول ،باید به شاخصهای پایداری در کشت ذرت توجه ویژه ای داشت.
 Bylinو همكاران ()211۴در مطالعه خویش تحت عنوان عوامل موثر بر پذیرش فعالیتهای کشاورزی پایدار ،رابطه متغیر پذیرش
فعالیت های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان ویرجینیای غربی ،در ایاالت متحده را با متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،استخدام
کارگر ،فروش محصوالت ،برنامه های دولت و بدهی کشاورزان مورد مطالعه قرار دادهاند ،نتایج نشان داده است که ،پذیرش فعالیت-
های کشاورزی پایدار با سن و استخدام کارگر رابطه منفی و معنیدار و با میزان تحصیالت رابطه مثبت و معنی دار و با دیگر متغیر ها
رابطهای نداشته است.
 Phamو همكاران ( ) 2196در پژوهشی که با عنوان کشاورزی پایدار و معیشت پایدار :نوآوری مناسب کشاورزان برای انطباق با
تغییرات محلی و جهانی در ویتنام و آسیای شرقی انجام دادند به این نتایج دست یافتند که شاخصهای پایداری در سه بعد اکولوژیكی،
اقتصادی و زراعی تقسیم می شوند.
 Saltielو همكاران( )911۴در تحقیقی تحت عنوان نقش مالكیت زمین در پایداری تولیدات کشاورزی دریافتند که میزان پذیرش
روشها ی نوین در ارتقاء سطح تولید با اندازه زمین ارتباط معناداری دارد .آنان در یك گروه از کشاورزان پذیرنده کشت ذرت در کنیا،
همبستگی مثبتی میان نرخ پذیرش و اندازه زمین پیدا کردند.
 Allongو  )2111( martinدر مطالعه خویش تحت عنوان ارزیابی پذیرش فعالیتهای کشاورزی پایدار ،رابطه متغیر پذیرش فعالیت-
های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان رابا متغیر های سن ،تحصیالت ،سابقه کار کشاورزی  ،اندازه مزرعه ،دسترسی به منابع
اطالعاتی ،درک سازگاری نوآوری ،مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داده است که پذیرش فعالیتهای کشاورزی پایدار با
دستیابی کشاورزان به منابع اطالعاتی ،تحصیالت و درک سازگاری نوآوری رابطه مثبت و معنی داری داشته است.به طور کلی در این
مطالعه برای اندازه گیری سطح پایداری در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی 21شاخص مورد استفاده قرار گرفت و اثرات
دانش فنی ،وضعیت مكانیزاسی ون ،بهره مندی از خدمات حمایتی و خدمات آموزشی و ترویجی ،میزان مشارکت اجتماعی و میزان
رضایت از کار کشاورزی بر سطح پایداری کشت ذرت دانه ای مورد بررسی قرار گرفت.
درکشور ما از عمده عواملی که شرایط زیست و تشكیل جامعه روستایی را فراهم نموده است  ،وجود امكانات طبیعی مانند آب و زمین
مستعد برای انجام فعالیتهای کشاورزی از جمله زراعت  ،دامداری و غیره بوده است تا بوسیله آن هم مواد غذایی خود را تأمین نمایند و
هم امكان داد وستد را برای تأمین سایر مایحتاج خود فراهم نمایند  .لذا در طول سالیان متمادی تا کنون ماهیت غالب فضای کالبدی
روستاهای کشور را ؛ علیرغم سیاست صنعتی سازی نامتجانس با کشاورزی ؛ همان فعالیتهای کشاورزی تشكیل می دهند .در هر صورت
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با یك نگرش سیستمی  ،آنچه موجبات عقب افتادگی یا رشد را برای مناطق روستایی فراهم آورد به مراتب بخش کشاورزی را تحت
تاثیر قرارخواهد داد و بالعكس.
صدیقی و روستا ( )9312در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران نمونه استان فارس به
این نتایج دست پیدا کردند که در تحقیق ،متغیرهای سطح سواد و میزان پایداری مزارع کشاورزان نیز رابطه آماری معنی داری با میزان
دانش کشاورزی پایدار داشته و ارتباط قوی بین میزان دانش کشاورزی پایدار و میزان عملكرد کشاورزان وجود ندارد ،در این تحقیق،
جوانترها ازدانش کشاورزی باالتری نسبت به مسن ترها برخوردار بوده اند .یافته ها نشان می دهد ،هرقدر سابقه آنان به کشت ذرت نیز
بیشتر میشود ،میزان دانش کشاورزی پایدار آنان کاهش می یابد .در رگرسیون چند متغیره ،متغیرهای میزان تحصیالت ،میزان دسترسی
کشاورزان به دانش کشاورزی پایدار ،و میزان پایداری زراعی مزارع کشاورزان بعنوان متغیرهایی که بیشترین سهم را درمیزان متغیر
وابسته (دانش کشاورزی پایدار) داشتند ،درمدل نهایی باقی مانده و به میزان ۴1/6درصد از نوسانات درمیزان دانش کشاورزی پایدار را
تبیین می کرد.
سلیمانی و میرک زاده ( )9312در پژوهشی که با عنوان تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش :AHP
با تاکید بر پایداری محیط زیست انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عامل آموزشی  -ترویجی ،اصلی ترین عامل افزایش تولید ذرت
دانه ای بوده و عوامل مدیریتی ،فنی و اقتصادی در اولویت های بعدی قرار دارند ،لذا پیشنهاد می گردد پایداری محیط زیست نیز در
برنامه های آموزشی کشاورزان گنجانده شود.
پژوهش حاضر می تواند راه گشای توسعه کشت این محصول برای سایر نقاط مشابه در کشورمان باشد و در نهایت موجبات توسعه
کشاورزی و بهبود اقتصادی زندگی مردم روستایی را فراهم نماید
مدل پژوهش با توجه به بررسی تحقیق های داخلی و خارجی پژوهش ترسیم شد (شكل .)9

بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای

نظام آموزش حرفه ای و آموزش عالی کشاورزی

مدیریت حاصل خیزی خاک

مدیریت بیماری ها

مدیریت مزرعه (مکانیزاسیون و آبیاری)

هزینه ها و درآمد

میزان تسهیالت اعتباری دریافتی

بهره وری نهاده ها

متوسط عملکرد
بهداشتیدر هکتار

میزان دسترسی به امکانات آموزش رفاهی و

اهمیت غذایی بهره برداران تولید کننده کلزا

امنیت شغلی حاصل از اشتغال در تولید کلزا

شرایط مزرعه

ویزگیهای فردی ،حرفه ای ،بهره برداری

میزان دانش پایداری و دانش فنی بهره برداران

منزلت اجتماعی و مشارکت اجتماعی بهره برداران

میزان بهره مندی از خدمات آموزشی  -ترویجی

وضعفت مکانیزاسیون مزارع تولیدی
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آموزش و ترویج
توسعه پایدار

Figure - Conceptual Model of Research

نظامهای تحقیقات
خصوصی در راستای

سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش کشاورزی

سرمایه گذاری

شکل -مدل مفهومی پژوهش

انجام و یکچارچگی
دولت و بخش

ثبات درآمد هزینه ها

پایداری اکولوژی
پایداری اجتماعی

ثبات عملکــــرد
امنیت شغلی

پایداری اقتصادی

امیداوری به آینده و برنامه ریزی بهتر

پایداری نظام زراعی مزارع تولیدی

سازه های پایدار ساز مزارع کلزا
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مواد و روشها
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع از نوع پژوهشی کمی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است .زیرا در پی توسعه دانش
کاربردی در یك زمینه خاص است .نتایج حاصل از آن برای تولیدکنندگان ذرت دانه ای،کارشناسان ،محققان ،برنامهریزان و سیاست-
گذاران مسائل کشاورزی قابل استفاده است .از لحاظ زمانی نیز ،با توجه به اینكه در یك مقطع زمانی خاص انجام گرفته از نوع پژوهش
های مقطعی می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل  191زارع که در سال زراعی  9312-9313در استان قزوین مشغول کشت ذرت
دانه ای بوده اند میباشد .برای بررسی نظر زارعین به علت بزرگ بودن جامعه آماری ،نمونهگیری شد .روش نمونهگیری در این
تحقیق ،تصادفی متناسب میباشد( .ایروانی و آستانه) 211۴ ،
روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای صورت گرفته است .به همین منظور با توجه به روش نمونه
گیری ،برای برآورد دقیق تر تعداد نمونه مورد نظر ،از فرمول شفر استفاده شد و تعداد  279نفر به دست آمد .روایی پرسش نامه از سوی
استادان مربوطه تایید شد .میزان اعتبار پرسشنامه مذکور با  21نسخه از پرسشنامه هایی که روایی آنان از طریق پانل متخصصان تعیین و
اصالحات الزم صورت گرفته بود ،با انجام آزمون مقدماتی در محدوده مورد مطالعه انجام گرفت .پس از جمع آوری پرسشنامهها،
پاسخ ها ،جمع بندی و ارزشیابی گردید ضریب آلفای به دست آمده برای مقیاس های سنجش بین 1/77تا  1.13تعیین شد.
در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایداری ،متغیر های اساسی ابعاد سه گانه زراعی ،اقتصادی و اجتماعی استخراج و بر مبنای آنها
شاخص های سنجش پایداری تدوین گردید .بعد اکولوژیكی از  1شاخص ،بعد اقتصادی از  92شاخص و بعد اجتماعی از 1شاخص
تشكیل گردیده است .روایی شاخص های مورد نظر از طریق اجماع نظر استادان مورد تایید قرار گرفت .سپس شاخص های مورد نظر
از طریق روش تقسیم بر میانگین رفع اختالف مقیاس گردید( حسن زاده  .)9312،شاخص های رفع اختالف مقیاس شده در وزن مربوطه
که از طریق روش تحلیل مولفه های اصلی ب دست آمد ضرب گردید .شاخص ترکیبی به تفكیك ابعاد سه گانه از طریق مجموع کلیه
شاخص های ابعاد مربوطه بدست آمد ،سپس شاخص ترکیبی کل پایداری از طریق مجموع شاخص های ترکیبی ابعاد سه گانه فوق
محاسبه شد .معادله محاسبه شاخص پایداری نظام کشت محصول ذرت دانه ای بشرح ذیل می باشد.
∑
در این معادله CI ،شاخص ترکیبی پایداری Xij،مقدار شاخص  Iمربوط به ذرت دانه ای  X ، jمیانگین شاخص  wij ، Xiوزن
مربوط به شاخص  Iکه از طریق تحلیل مولفه اصلی بدست می آید.
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جدول -9شاخصهای مورد استفاده برای ساجش پایداری در تحقیق
Table - Indicators used to measure sustainability in research

شاخص های ساجش پایداری اکولوژیکی

شاخص های ساجش پایداری اقتصادی

نسبت زمین های دارای آیش به کل اراضی زراعی

متوسط عملكرد محصول در هكتار

نسبت زمین های دارای تناوب به کل اراضی

میزان درآمد بهره بردار در هكتار

نسبت زمینهای دارای کشت مداوم به کل اراضی( منفی)

میزان وام های دریافتی به کل درآمد کشاورزی

نسبت زمینهای تسطیح شده به کل اراضی

نسبت اراضی بیمه شده به کل اراضی

نسبت زمینهای شیب دار به کل اراضی( منفی)

نسبت نیروی کار شاغل خانوار در بخش کشاورزی

نسبت زمینهای کود آالی داده شده به کل اراضی زیر کشت

هزینه مصرفی در هكتار(منفی)

نسبت خاک ورزی حفاظتی به سطح زیر کشت

بهره وری بذر( ارزش کل تولید نسبت به هزینه بذر مصرفی)

نسبت اراضی دارای سیستم آبیاری نوین به کل اراضی

بهره وری کودها( ارزش کل تولید نسبت به هزینه کود مصرفی)

میزان بذر اصالح شده مصرفی نسبت به هرکیلو گرم بذر مصرفی

بهره وری سموم( ارزش کل تولید نسبت به هزینه سموم مصرفی)

میزان بذر ضد عفونی شده مصرفی نسبت به هرکیلو گرم بذر مصرفی

بهره وری آب( ارزش کل تولید نسبت به هزینه آب مصرفی)

میزان حذف بقایای گیاهی در هر هكتار(منفی)

بهره وری نیروی انسانی( ارزش کل تولید نسبت به هزینه کل نیروی انسانی)

میزان استفاده از ماشین االت کشاورزی( منفی)

بهره وری ماشین آالت( ارزش کل تولید به ازاء هزینه ماشین آالت)

مقدارکود فسفاته مصرف شده در هر هكتار(منفی)

شاخص های ساجش پایداری اجتماعی

مقدارکود پتاسه مصرف شده در هر هكتار(منفی)

میزان رضایت از آینده شغلی

مقدارکود ازته مصرف شده در هر هكتار(منفی)

موقعیت و منزلت اجتماعی

مقدارکود ریز مغذی مصرف شده در هر هكتار(منفی)

میزان مشارکت در کالسهای آموزشی ترویجی

مقدارعلف کش مصرف شده در هر هكتار(منفی)

امنیت شغلی

مقدارسم مصرف شده در هر هكتار(منفی)

امنیت غذایی

مقدار آب مصرفی در هر هكتار(منفی)

دسترسی به امكانات آموزشی
دسترسی به امكانات بهداشتی و رفاهی

نتایج و بحث
یافته های مندرج در جدول  2ویژگی های فردی و شغلی بهره برداران پاسخگو را نشان می دهد .یافته ها بیانگر آن است که متوسط
سنی پاسخگویان  ۴6/11سال ،و میانگین بعد خانوار  6نفر است .متوسط سابقه کار کشاورزی آنها  91/33سال می باشد که نشان دهنده
اهمیت کار کشاورزی در منطقه مورد مطالعه است .یافته های پژوهش نشان می دهد که مساحت زمین ملكی  2/19هكتار است؛ در
حالیكه به طور متوسط  2/31هكتار بصورت ملكی و اجاره ای به کشت گوجه فرنگی اختصاص می یابد .متوسط تعداد قطعات که یكی
از شاخص های اساسی اندازه گیری پراکندگی است  3/5قطعه و متوسط اندازه قطعات  2/۴7هكتار می باشد .همچنین یافته ها نشان می
دهد که میانگین عملكرد ذرت دانه ای  55/33تن و متوسط درآمد ساالنه  5میلیون تومان در سال است.
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جدول -1ویژگیهای فردی و شغ ی پاسخگویان
Table - Individual and job characteristics of respondents
بیشینه
میانگین انحراف معیار کمینه

متغیر ها

۴6/11

96/96

21

15

سن(سال)

6

2/11

1

92

سابقه کار کشاورزی ( سال)

91/33

99/66

2

۴5

سطح زیر کشت ذرت دانه ای ( هكتار)

2/31

9/93

1/5

6

مساحت زمین(هكتار)

2/19

7/16

9

۴5

تعداد قطعات( قطعه)

3/5

9/33

1

6

متوسط اندازه قطعات( هكتار)

2/۴7

2/55

1/5

95

متوسط عملكرد در هكتار (تن)

55/33

97/۴5

21

12/5

میزان درآمد( هزار تومان)

5111

731/۴3

751

931111

بعد خانوار(نفر)

یافته های پژوهش مندرج در جدول  3بیانگر آن است که از نظر دانش فنی  1/39درصد بهره برداران در سطح پایین و  25/95درصد
آنها در سطح باالیی قرار داشتند .عالوه بر این دانش پایداری  ۴6/69درصد آنها در سطح متوسط بوده است .از لحاظ و ضع
مكانیزاسیون  95/62درصد در سطح پایین و حدود  59درصد در سطح باال قرار داشتند .یافته ها نشان داد که  73/1درصد بهره برداران
مورد مطالعه بهره مندی شان از خدمات حمایتی در سطح پایین و تنها  3/۴9درصد آنها بهره مندی شان از خدمات حمایتی در سطح باال
بوده است .اطالعات مربوط به بهره مندی از خدمات آموزشی – ترویجی نیز نشان می دهد که  61/17در صد پاسخگویان در سطح
پایین از خدمات فوق بهره مند بودند 39/36 .درصد ذرت دانه ای کاران در سطحی پایین و  95/13درصد آنها در سطحی باال در
فعالیتهای اجتماعی روستا مشارکت داشتند .از نظر رضایت از شغل کشاورزی نیز  ۴1/16درصد آنها در سطحی پایین و فقط 99/1
درصد آنها در سطح باال از کار کشاورزی رضایت داشتند.
جدول  - 2توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص برخی از سازه های ماتخم
Table - Frequency distribution of respondents for selected selected structures

پایین

مقدار

باال

متوسط

سازه ها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دانش فنی

31

1/39

299

65/52

19

25/95

دانش پایداری

۴3

93/36

93۴

۴9/69

9۴5

۴5/13

وضعیت مكانیزاسیون

51

95/62

917

33/23

965

59/2۴

بهره مندی از خدمات حمایتی

231

73/1

73

22/67

99

3/۴9

بهره مندی از خدمات آموزشی ترویجی

225

61/17

61

29/۴2

21

1/61

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

919

39/36

971

52/71

59

95/13

میزان رضایت از کار کشاورزی

951

۴1/16

926

31/92

31

99/1

بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای
پایداری مزارع تولیدی ذرت دانه ای

اطالعات مندرج در جدول  ۴توزیع فراوانی ذرت دانه ای کاران رااز نظر سه بعد پایداری مزرعه ذرت دانه ای نشان می دهد .در بعد
پایداری اکولوژیكی نظام کشت ذرت دانه ای  95/2 ،درصد بهره برداران در سطح ناپایدار 33/2 ،درصد در سطح نسبتا ناپایدار 25/1 ،در
صد نسبتا پایدار و  25/1درصد در سطح پایدار عمل می کنند .یافته ها در بعد پایداری اجتماعی نشان داد که91/2درصد بهره برداران در
سطح ناپایدار 31/9 ،درصد در سطح نسبتا ناپایدار  36/9 ،در صد نسبتا پایدار و 9۴/6درصد در سطح پایدار قرار داشتند .اطالعات نشان
می دهد که از نظر بعد اقتصادی  95/2درصد بهره برداران در سطح ناپایدار 21/1 ،درصد در سطح نسبتا ناپایدار  31/۴ ،در صد نسبتا
پایدار و  96/5درصد در سطح پایدار قرار داشتند .از نظر شاخص ترکیبی پایداری کل نیز  91/1درصد بهره برداران در سطح
ناپایدار32،درصد در سطح نسبتا ناپایدار  32/6 ،در صد نسبتا پایدار و  96/5درصد در سطح پایدار قرار داشتند.
جدول  - 4توزیع فراوانی ذرت دانه ای کاران از نظر سطح پایداری کشت ذرت دانه ای به تفکیک ابعاد مخت ف
Table - Frequency distribution of corn grain in terms of grain corn grain stability stability in different
dimensions

وضعیت

ناپایدار

ابعاد

نسبتا ناپایدار

نسبتا پایدار

پایدار

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

پایداری اکولوژیكی

۴1

95/2

917

33/2

13

25/1

13

25/1

پایداری اجتماعی

33

91/2

926

31/9

996

36/9

۴7

9۴/6

پایداری اقتصادی

۴1

95/2

13

21/1

927

31/۴

53

96/5

پایداری کل

69

91/1

913

32

915

32/6

53

96/5

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ۴مشاهده می شود که پایداری مزرعه ذرت دانه ای هم از نظر شاخص ترکیبی کل و هم از نظر
سه بعد پایداری در حد متوسط قرار داشته است .بر اساس اطالعات شاخص ترکیبی کل  91/1درصد بهره برداران در گروه دارای نظام
ناپایدار و  96/5درصد آنان در گروه دارای نظام پایدارقرار داشتند با نتایج پژوهش  Smaleو همكاران ( )2193همسو می باشد.
عوامل موثر بر پایداری مزارع کشت ذرت دانه ای
در بررسی اثر متغیرهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی در پیش بینی میزان پایداری مزارع ذرت دانه ای در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و
اکولوژیكی همانظور که در جدول  5مالحظه می شود ،از بین متغیرهای فردی سن دارای رابطه منفی و معنادار در سطح  1/19با متغیر
پایداری اکولوژیكی)
)

=, P

=, P

= (rمخالف پژوهش محبوبی و همكارا ن( )931۴می باشد و پایداری اجتماعی (r=-=, P

است ،ولی با متغیر پایداری اقتصادی )

= (rدارای رابطه مثبت و معنی دار است که با

پژوهشهای )

 ( Motha,همسو می باشد  .سابقه کار کشاورزی نیز همبستگی منفی و معنی داری با متغیر پایداری

اکولوژیكی)

= (rو پایداری

اجتماعی)

=, P
=, P

 (r=-و همبستگی مثبت و معنی داری با پایداری اقتصادی)

=, P

= (rداشته است که با نتایج  Feolaو همكاران ( )2195همسو می باشد .همچنین مطابق یافته ها

بین سطح زیر کشت ذرت دانه ای و سطوح سه گانه پایداری مزارع ذرت دانه ای رابطه منفی و معنی داری در سطح  1/19مشاهده
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مجله پژوهشهای اقتصاد روستا
شده است( جدول  .)5متغیر میزان مالكیت با پایداری اکولوژیكی)
)

=, P

= (rو پایداری اجتماعی ,=, P

= Pدارای رابطه منفی و معنی دار  ،و با متغیر پایداری اقتصادی)

(r=-

= (rدارای رابطه آماری معنی دار

نیست .مطابق یافته های پژوهش رضایت مندی شغلی همبستگی مثبت و معنی دار با ابعاد سه گانه پایداری مزارع ذرت دانه ای
دارد(جدول  .)5اما در میان ویژگیهای اجتماعی مشارکت در فعالیتهای اجتماعی دارای رابطه مثبت و معنی دار در سطح  1/19با ابعاد سه
گانه پایداری مزارع ذرت دانه ای است.
جدول - 0همبستگی بین ابعاد پایداری و متغیرهای ماتخم
Table - Correlation between Dimensions of Sustainability and Selected Variables
اجتماعی
اقتصادی
اکولوژیکی
ابعاد پایداری
متغیر

r

سن

1/259 1/119 -1/615

1/119 -1/6۴9 1/119

سابقه کار کشاورزی

1/223 1/119 -1/793

1/119

سطح زیر کشت ذرت دانه ای

1/119 -1/279 1/679 -1/129 1/119 -1/222

میزان مالكیت

p

p

r

r

1/۴۴2 1/119

p

1/179 1/121 -1/923

1/119 -1/915 1/919

رضایت مندی از کار کشاورزی

1/961

1/329 1/111

1/۴3۴ 1/111

1/119

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

1/۴13

1/312 1/119

1/2۴3 1/119

1/119

منزلت اجتماعی

1/952

1/91۴ 1/11۴

1/262 1/1۴9

1/111

دانش فنی( متعارف)

1/632 1/131 -1/979

1/9۴5 1/111

1/1۴1

1/۴12 1/613

1/119
1/1۴1
1/119

دانش پایداری(پایداری اکولوژیكی ،اقتصادی و اجتماعی)

1/69۴

وضعیت مكانیزاسیون

1/9۴۴ 1/1۴۴ -1/913

1/9۴5 1/125

1/735 1/119

1/251 1/119

بهره مندی از خدمات آموزشی ترویجی

1/12 1/119

1/513

بین متغیر منزلت اجتماعی و پایداری اکولوزیكی)

=, P

ولی بین متغیر منزلت اجتماعی و پایداری اقتصادی)

= (rمزارع ذرت دانه ای رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد،

=, P

و پایداری اجتماعی)

=(r

=, P

=(r

به

ترتیب را بطه مثبت و معنی دار در سطح  /15و  1 1/19وجود داشته است که با نتایج تحقیق  )2196( Pogutz & Winnهمسو می
باشد .دانش فنی بهره برداران با پایداری اکولوژیكی )
اقتصادی)

=, P

= (rو پایداری اجتماعی)

1/19داشته است این یافته با تحقیق روستا (

=, P

 (r= /مزرعه آنان رابطه منفی و معنی دار و با پایداری= (rمزرعه آنها رابطه مثبت و معنی دار سطح

=, P

) همسو است؛ همچنین دانش کشاورزی پایدار ذرت دانه ای کاران نیز با ابعاد سه

گانه پایداری مزارع آنها رابطه مثبت و معنی دارداشته است ،این یافته ،یافته های روستا(
تایید می کند  .متغیر وضعیت مكانیزاسیون با پایداری اکولوژیكی)
منفی و معنی دار و با پایداری اقتصادی)

=, P

=, P

= (rو اجتماعی)

) ،ایروانی و دربان آستانه(

) را

= (rمزراع ذرت دانه ای همبستگی پایین=, P

مثبت و معنی دار داشته است که با نتایج پژوهش  Owenyaو همكاران ( )2196همسو می باشد.

= (rمزارع ذرت دانه ای رابطه

بررسی عوامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای
سرانجام بین میزان بهره مندی از خدمات آموزشی – ترویجی و ابعاد سه گانه پایداری مزارع ذرت دانه ای رابطه مثبت و معنی داری
در سطح  1/19مشاهده شده است .این یافته حاکی از آن است که آموزشهای ترویجی می توانند دانش افراد را به سمت پایداری سوق
دهند که با نتایج برخی مطالعات در ابعاد اجتماعی – اقتصادی )
 Comer & etو اکولوژیكی )

, Motha,

al,

,

(Saltiel & et al,

 (Williams ,همسو است.

توانایی اثر همزمان متغیرهای پژوهش در پیش بینی ابعاد پایداری
همانگونه که در جدول  6نشان داده شده است ،از بین متغیرهای مستقل متغیرهای دانش فنی ،دانش پایداری ،بهره مندی از برنامه های
ترویجی ،رضایت مندی شغلی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی وارد معادله شده اند .با توجه به مقدار  ، Rاین متغیرها در مجموع
قادرند  22درصد از تغییرات در پایداری اقتصادی را توضیح دهند .همچنین متغیرهای دانش فنی ،دانش پایداری ،رضایت مندی شغلی،
بهره مندی از برنامه های ترویجی و وضعیت مكانیزاسیون در مجموع قادرند 32درصد از تغییرات در پایداری اکولوژیكی را توضیح
دهند .اما مطابق یافته های پژوهش مندرج در جدول  6در رابطه با پایداری اجتماعی از بین متغیرهای مستقل ،چهار متغیر بهره مندی از
آموزش و خدمات ترویجی ،دانش پایداری ،رضایت مندی شغلی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی در مجموع قادرند  ۴3درصد از
تغییرات در پایداری اجتماعی را توضیح دهند.
جدول -6رگرسیون چاد گانه به روش مرح ه ای به ماظور توانایی اثر همزمان متغیرهای مستقل در پیش بیای پایداری
Table - Multiple regression in a stepwise manner to simultaneously interact with independent variables in
predicting sustainability

ابعاد پایداری

اقتصادی

اکولوژیکی

پایداری اجتماعی

t

P

B

عرض از مبدا

2/۴56

------

92/572

1/111

دانش فنی

1/2۴2

1/233

3/911

1/112

دانش پایداری

1/۴35

1/۴59

6/۴67

1/111

بهره مندی از برنامه های ترویجی

1/231

1/219

3/322

1/112

رضایت مندی شغلی

1/971

1/925

9/111

1/1۴1

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

1/912

1/231

-2/731

1/117

عرض از مبدا

1/521

----

9/571

1/997

دانش فنی

-1/222

-1/295

-۴/2۴۴

1/111

دانش کشاورزی پایدار

1/3۴5

1/331

6/۴59

1/111

رضایت مندی شغلی

1/331

1/219

6/913

1/111

بهره مندی از آموزش و خدمات ترویجی

1/321

1/212

5/77

1/119

وضعیت مكانیزاسیون

-1/99۴

-1/952

-2/19

1/161

عرض از مبدا

2/۴65

-

92/572

1/111

بهره مندی از آموزش و خدمات ترویجی

1/231

1/219

3/232

1/112

دانش پایداری

1/۴35

1/۴59

6/۴67

1/111

رضایت مندی شغلی

1/2۴3

1/233

3/911

1/112

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

1/91۴

1/231

2/731

1/117

متغیر
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نتیجه گیری ک ی
نتایج بیانگر این است که وضعیت پایداری کل و پایداری ابعاد سه گانه مزارع کشت ذرت دانه ای در منطقه مورد مطالعه در وضعیت
نسبتا پایدار است .لذا در جهت بهتر شدن وضعیت و پیشگیری از حرکت به سمت ناپایداری ،تو جه مسئوالن و برنامه ریزان به اولویت
سیاست گذاری ها و راهبردهای پایدار محور کشاورزی در عرصه های اقتصادی ،اکولوژیكی و اجتماعی می تواند سودمند باشد .از
جمله این سیاستگذاریها برگزاری دوره های آموزشی در راستای کشاورزی پایدار می باشد .توجه به شرایط دانش بومی منطقه و
پتانسیل های استان قزوین می تو اند این استان را به یكی از قطب های اصلی تولید ذرت با توجه به اصول کشاورزی پایدار ،تبدیل نماید.
یافته ها بیانگر این است که سطح دانش پایداری بهره برداران بیشترین تاثیر را بر ابعاد سه گانه پایداری داشته است از این رو پیشنهاد می
شود از طریق راهبردهای آموزش کشا ورزی با محوریت محتوایی پایداری ،سطح دانش پایداری در منطقه مورد مطالعه ارتقاء داده شود.
در این زمینه می توان از کارگاههای آموزشی ،کالسهای آموزشی ترویجی ،نمایش های طریقه ای و نتیجه ای ،بازدیدهای علمی،
رسانه های جمعی و رسانه های چاپی متناسب با قابلیت بهره برداران استفاده نمود.
بر اساس یافته های به دست آمده ،بهره مندی از خدمات حمایتی در بین کشاورزان در سطح پایین بوده است .بهبود شرایط پایداری
مزارع نیازمند حمایت دولت و سازمان های مربوطه است که با ایجاد حمایتهای مالی و معنوی ،پایداری مزارع ذرت را افزایش دهند.
طبق یافته های پژوهش حدود  % 11از کشاورزان ،رضایت شغلی متوسط و متوسط رو به پایین دارند که جای تامل بسیار دارد؛ بنابراین
در این مورد با ارائه تمهیدات الزم در جهت بهبود نگرش به حرفه کشاورزی( از جمله ایجاد انگیزه های مالی که مورد توجه اکثر
کشاورزان است) می توان میزان رضایت شغلی را در آنان ارتقاء بخشید .انگیزه مالی می تواند تشویق کشاورزان نمونه که اصول
پایداری زراعی را رعایت می کنند ،می باشد .همچنین پیشنهاد می شود با مشارکت دادن کشاورزان در مراحل مختلف برنامه ریزی،
طراحی و اجرا فازهای مختلف برنامه مشارکتی جهت ترویج کشاوری پایدار زمینه های جلب مشارکت بیشتر آنها فراهم شود.
در بعد اقتصادی نیز به طور مشابه با در نظر گرفتن تمهیدات الزم از جمله تامین به موقع اعتبارات و تسهیالت مورد نیاز کشاورزان ،تامین
امنیت شغلی آنان و نظام مند کردن سیاست های بیمه و مواردی از این قبیل می توان موجب ارتقای رضایت شغلی را در آنان فراهم
آورد.
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی می تواند عامل مؤثری در پایداری اجتماعی باشد از این رو با توجه به مواردی که در زمینه جلب
مشارکت کشاورزان ارائه شد ،توصیه اکید می شود تا زمینه های حضور کشاورزان در بستر های مناسب فراهم آید .موانعی که در
جهت دستیابی به شاخص های پایداری وجود دارد که از جمله آنها می توان باال رفتن میانگین سنی کشاورزان ،سواد کم و وضعیت
مالی نامناسب  ،کمبود خدمات حمایتی ،میزان رضایت پایین از کار کشاورزی و کمبود مشارکت کشاورزان در فعالیتهای اجتماعی
اشاره کرد .توجه به افزایش میزان مشارکت کشاورزان بر اساس یافته های به دست آمده می تواند میزان پایداری مزارع را افزایش دهد.
متاسفانه با توجه به افزایش میانگین سنی روستاییان و کشاورزان ایران به  61سال ،لزوم توجه به قشر جوان برای ایجاد انگیزه به ماندن در
روستا ها و پرداختن به کشاورزی خیلی بیشتر از قبل اهمیت دارد .متاسفانه قشر جوان عالقه ای به ماندن در روستا ندارند .این امر نیاز به
برنامه ریزی دقیق و مناسبی برای افزایش انگیزه جوانان به زندگی در روستا را دارد .از جمله مواردی که می تواند تاثیر گذار باشد ایجاد

 اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانهای،بررسی عوامل پایداری اقتصادی
 ایجاد فرهنگ سازی مناسب جهت ترغیب جوانان تحصیل کرده بخش کشاورزی برای.باشگا ه جوانان روستایی در روستا است
 نیازمند به حمایت همه جانبه دولت دارد تا امكانات و تسهیالت مناسب را به عنوان مشوق برای افزایش حضور،کشاورزی در روستاها
.جوانان در روستاها دارد
 در نتیجه تخصیص تسهیالت مناسب مالی، هكتار است و خرده مالك محسوب می شوند2/1 با توجه به اینكه میانگین زمین کشاورزان
در راستای خدمات حمایتی می تواند مشوق خوبی برای کشاورزان در جهت به کارگیری روشهای مناسب در جهت پایداری مزارع
.کشاورزان باشد و میزان رضایت کشاورزان از کار کشاورزی را افزایش دهد
مشارکت دادن کشاورزان در برنامه های ترویجی و اجرای برنامه های مرتبط با توسعه پایداری مزارع می تواند میزان پایداری را در
 که استفاده از رهیافت های مناسب، امید است که این موانع با توجه و برنامه ریزی استراتژیك در بخش کشاورزی.مزارع افزایش دهد
 استفاده از تجارب جهانی در. کاهش یابد و پایداری در مزارع ذرت افزایش پیدا کند،ترویجی از جمله این برنامه ریزی هاست
.کشورهای مختلف دنیا می تواند در این زمینه راه گشا باشد و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور را تسهیل میکند
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