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 کرمانشاه استان کشاورزان بين درزراعي گندم آبي و ديم  هاينظام پايداري مدل علّي واکاوي

 «ساختاري معادالت مدل کاربرد»
 

1رنجبر زهرا
 2کرمي الهعزت و *

 و آموزش کشاورزی دانشگاه شیرازکارشناسی ارشد بخش ترویج  هآموخت دانش. 1

 رازیش دانشگاه یکشاورز آموزش و جیترو بخش استاد. 2

 (90/19/01: بیتصو خیتار -21/90/09: افتیدر خیتار)

 

 چکيده

اقتصادي، توليد مواد غذايي  يياکار جمله از متعددي هايدر کشور ما، کشاورزان با چالش امروزه،

 را هايينگراني هاچالش اين. هستند روروبه محيطي زيستبراي جمعيت در حال رشد و مالحظات 

 الزمبنابراين  ،است آورده وجود به زيست محيط بر کشاورزي هايفعاليت از برخي جانبي آثار ةدربار

واکاوي  هدف کلي پژوهش حاضر ،راستا همين در. شود پرداخته لهئمس اين به عميق نگاهي بااست 

 گيريبهره با که استاستان کرمانشاه  کارگندم کشاورزان بين در زراعي هايعلّي مدل پايداري نظام

ابزار . ندشد انتخابنفر از کشاورزان  033 ايمرحلهچند ايطبقه گيرينمونه روش و پيمايش فن از

. شدبهره گرفته AMOS و SPSS افزارهاینرم از نتایج تحلیل منظور به و بود نامهپرسش هادادهگردآوري 

 در پایداری دانش و شغلی رضایت میزان ترویجی، -آموزشی هایبرنامه از مندیبهره داد نشان هایافته

 گروه در سطح واحد در عملکرد متوسط و اجتماعی هایفعالیت در مشارکت و کارآبی کشاورزان گروه

 . دارندپایداری  ةگانسه ابعاد بر معناداری و مثبت مستقیم، راتیتأث کاردیم کشاورزان

 

 .مدل معادالت ساختاری، نظام زراعی ،کرمانشاه پایداری، :کليدي هايواژه
 

 مقدمه
 زیر سطح هکتار ميليون 1/9 و 8/2 با ترتيب به گندم، زراعت
 شمار به کشور زراعي محصوالت ترینمهم از دیم، و آبي کشت

که توجه به کشت این ( 9918وزارت جهاد کشاورزي، ) آیدمي
 تازگي به پایدار کشاورزي اصول بر تأکيدمحصول استراتژیک با 

 امنيت که چرا ؛استگرفته قرار علمي محافل توجه مورد
 دست هب کشاورزي پایداري از اقتصادي و محيطيزیست ي،یغذا
 ةدربار جهاني سطح در هایينگراني ،اخير هايسال در. آیدمي

 محيط بر کشاورزي هايفعاليت از برخي جانبي آثارعواقب و 
نگرش  است شده باعث هانگراني این. استابراز شده زیست

از منابع  برداري هبهر با رابطه در پایداري»جدیدي تحت عنوان 

پایداري  که البته نباید فراموش کرد شود؛مطرح  «طبيعي
بلکه مفهومي است که امروزه بيشتر  مفهوم جدیدي نيست

 ,Praneetvatakul& et al) استمورد توجه قرار گرفته

 شفردبهمنحصر و مدتو به دليل ماهيت طوالني (2001
 سرعتبه و است روزمره مسائل وراي مسائلي به توجه نيازمند

در رابطه با تفسير . (Lozano, 2008) استدر حال گسترش 
 کهمفهوم کشاورزي پایدار، مکاتب فکري مختلفي وجود دارد 

دارند و آن اینکه چيزي که امروزه وجود  يمشترک دید همگي
فکري موجود را به  مکاتب اي عده. کشاورزي پایدار نيست دارد
 بنديطبقه اجتماعي و محيطيزیست اقتصادي، ۀدستسه 
برخي دیگر با توجه به بعد  ؛(Karami, 1995) اند کرده


