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چکیده
هدف اصلی این تحقیق تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغداری شهرستان ارومیه بود .تحقيق حاضر ازلحاظ هدف
كاربردي ،ازنظر ميزان نظارت و درجه كنترل متغيرها از نوع پیمایشی و ازلحاظ جمعآوري دادهها ميداني است .جامعه آماري
تحقيق حاضر را باغداران موفق و پیشرو شهرستان ارومیه به تعداد  200نفر تشکيل می دادند که با استفاده از جدول کرجسی
و مورگان  130نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .با توجه به پراکنش جامعه آماری از روش نمونه گیری چندمرحلهای
طبقهای با انتساب متناسب و تصادفی ساده استفاده شد .برای جمعآوري اطالعات ،از پرسشنامهاي محقق ساخته استفاده گردید.
اعتبار محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي اساتيد راهنما و مشاور تائید و قابليت اعتماد پرسشنامه از طريق محاسبه ضریب آلفا
كرونباخ تعيين گرديد که میزان آن برای طیفهای پرسشنامه  α =0/87تعیین گردید که قابلقبول می باشد .نتایج تحلیل عاملی
نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی شهرستان ارومیه را میتوان در هفت عامل کلیدی دستهبندی نمود که
این عوامل درمجموع  80/8درصد واریانس کل عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغداری را تبیین کردهاند.
واژههای کلیدی :عوامل تأثیرگذار ،پایداری ،بخش باغبانی ،شهرستان ارومیه
.
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مقدمه
هرچند کشاورزی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا میکند،
اما در کارآمد بودن این بخش برای کاهش فقر در مناطق
روستایی ،برقراری امنیت غذایی و وجود درآمد پایدار ،برای
کشاورزان و سایر مردم روستایی نگرانیهایی به وجود آمده
است (مطیعی لنگرودی و شمسایی .)1389،این نگرانیها
به این دلیل است که محیط کشاورزی و مناطق روستایی
با مشکالت بیسابقه زیستمحیطی ،بهویژه در طی دو دهه
گذشته مواجه شده است ( .)Tatlidil, 2009در ایران همانند
سایر کشورهای درحالتوسعه ،کشاورزی یکی از مهمترین
بخشهای اقتصادی است که درصد باالیی از تولید و اشغال
را دربرمی گیرد ()Ommani et al., 2009؛ اما استفاده
بیرویه از آفتکشها و کودهای شیمیایی در ایران ،سبب
آسیب شدید به منابع آبوخاک ،کاهش قدرت عملکرد زمین،
آلودگی محیطی ،صدمه دیدن چرخه زیستمحیطی طبیعت
و مشکالت بهداشتی برای انسان ،دام و طبیعت شده است
( .)sharghi et al., 2010مجموع عوامل یادشده باعث
پررنگ شدن مباحث توسعه پایدار در ایران و بهویژه در بخش
کشاورزی شده است.
مفهوم كشاورزي پايدار برگرفته از مفهوم كلي توسعه پايدار
است .توسعهای پایدار شناخته میشود که نهفقط بهبود زندگی
نسل حاضر ،بلکه نسلهای آینده را نیز در نظر داشته باشد
) .(Siwar et al., 2009توسعهای پایدار است که فلسفهای
از ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی را با ابعاد اقتصادی طراحی
میکند).)Cirella & Tao, 2010; Asadi et al., 2013
( D’Silva et al. (2011معتقدند کشاورزی پایدار رویکردی
برای تضمین پایداری اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک است؛
بنابراین ،سه هدف اصلی کشاورزی پایدار را میتوان بهرهوری
اقتصادی ،کیفیت زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی در
نظر گرفت که میبایست به صورتی متعادل در کنار یکدیگر
قرار گیرند .سازمان خواربار و کشاورزی1؛ کشاورزی پایدار را
مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی پایه و هدایت دگرگونیهای
تکنولوژی و نهادی در راستایی که متضمن برآوردن مستمر
نیازهای انسانی نسلهای حاضر و آینده باشد ،تعریف مینماید
(زاهدی ،)1384 .باغداري پايدار مفهومي است كه به برنامهريزي
دقيقتر از باغداري متداول نيازمند است .يك باغ پايدار باغي
است كه با حداقل نهاده (كارگر ،آب ،كود و آفتكشها)
پيشرفت كرده است .باغداري پايدار همچنين ممكن است
درك شما را از باغ كامل ،تغيير دهد .باغهاي پايدار يك تعامل
ميان نهادهها و ستاندهها به دست ميدهند .باغداري پايدار
بر پايه ميل بلندمدت كشاورزان براي تضمين پايدار بهرهوري
زمينهايشان در آينده پديد ميآيد .سازمان خواروبار كشاورزي
ويژگي اصلي باغداري پايدار را استفاده از عملیات باغداري
ميداند كه آبوخاک را حفظ كند .كيفيت محيطي را كاهش
ندهد و ازلحاظ فني مناسب ،ازلحاظ اقتصادي باارزش و ازنظر
1-FAO
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اجتماعي داراي مقبوليت باشد(Fowler & Rockstrom,
 .)2001باغداري پايدار در بسياري از موارد راهكارهاي حل
مسئله را فراهم كرده است .نظامهاي توليد پايدار به ميزان
زيادي فرسايش را كاهش ميدهند و منجر به استفاده آگاهانه
از منابع توليد و تكنيكهاي مديريت مواد آلي و آلودگيهاي
آبهاي زيرزميني و سطحي ميشود .استفاده از مواد سمي در
محصوالت در مقايسه با نظامهاي متعارف خيلي كمتر است،
مسائل زيستمحيطي و بهداشت باهم هماهنگ شدهاند و بين
آنها تعارض رخ نميدهد Bosshaq et al. (2012) .در
ت خود با عنوان سنجش شاخصهای پایداری کشاورزی
مطالعا 
و تعيين عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی روانسر ایران به
این نتيجه رسيدند که سطح تحصيالت ،درآمد ،ميانگين اندازه
قطعات و ميزان کل اراضی قادرند  56درصد از تغییرات متغير
وابسته (پایداری کشاورزی) را تبيين کنند.
) Shariatzadeh Joneydi (2012عوامل مؤثر بر پایداري
سیستمهای تولید محصوالت کشاورزي در شوشتر را با استفاده
از روش رگرسیون چند متغیره مورد ارزیابی قرارداد .برابر
یافتههای تحقیق متغیرهاي سن ،سابقه کشاورزي ،نوع سیستم
زراعی ،منزلت اجتماعی ،دانش کشاورزي پایدار و نگرش به
کشاورزي پایدار رابطه مثبت و معنیداری با پایداري تولید
محصوالت کشاورزي دارند.
کوهستانی و همکاران ( )1393در پژوهشی به تحلیل مؤلفههای
تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان سیستان و
بلوچستان پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد
که مؤلفههای مالی ـ حمایتی ،زیرساختی ،زیست محیطی و
فرهنگی مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی
ارگانیک بودهاند که درمجموع  62/97درصد واریانس را تبیین
نمودند.
نتایج حاصل از تحقیق خواجه شاهکوهی و عبد اله زاده ()1391
نشان داد که عواملی همچون؛ مدیریت منابع تولید ،سیستمهای
حمایتی و خدماتی ،شرایط محیطزیست و اکوسیستم ،مدیریت
دانش و آموزش ،شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزی پایدار
که مجموعاً  26متغیر را در برگرفته است 73/56 ،درصد
واریانس پایداری در بین پاسخگویان را تبیین میکنند .نتایج
تحلیل تشخیصی نیز نشان داد دو عامل“ مدیریت منابع تولید
کشاورزی پایدار»و «مدیریت دانش و آموزش کشاورزی پایدار»
بیشترین اهمیت را در متمایز کردن کشاورزان پایدار و ناپایدار
از یکدیگر داشته است Larsson et al. (2013( .موانع
رسمي و سازماني كشاورزي ارگانيك در كشورهاي اروپاي
مركزي و شرقي ناحيه درياي بالتيك را بررسي كردند .نتايج
نشان داد توسعه بازار و حمايت مالي عوامل مهمتری نسبت به
پويايي اجتماعي منطقه روستايي فرض میشوند و توسعه بازار
كمترين گام توسعه بوده و بين اشتغال دولتي باالتر و توسعه
بيشتر بخش ارگانيك همبستگي وجود دارد.
( Choi & Constance (2010در تحقیقی با عنوان
غلبه بر موانع پذیرش محصوالت ارگانیک در ایاالتمتحده با
نگاهی به تولید متعارف عملی در تگزاس به این نتیجه رسیدند
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که براي توليدكنندگان سنتي عملگرا ،افزايش درآمد ،يك
تسریعکننده عمده جهت پذيرش ارگانيك محسوب میشود؛
اما عدم اطمينان باال در مورد توليد ارگانيك و بازاريابي و
خصوصاً صدور گواهينامه ارگانيك ،پذيرش ارگانيك را دشوار
میکند.
( Newly & Treverrow (2006در پژوهش خود با عنوان
باغداري پايدار ،عناصر كليدي مديريت باغ در ارتباط با پايداري
را ،برنامهريزي منطقهاي و محلي براي پايداري ،مديريت پايدار
گياهي ،آب ،خاك ،مواد مغذي ،علف هرز ،آفات و بیماريها،
حشرات و استفاده از گياهان پوششي معرفي كردند.
( Granatstein & Kupferman (2007در پژوهش خود
با عنوان باغداري پايدار در توليد ميوه ،پايداري در توليد ميوه را
در سه بُعد اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي بررسي كردند.
ازجمله عوامل اقتصادي ميتوان به افزايش هزينههاي توليد،
تغيير قيمتها ،قدرت اقتصادي كمتر توليدكنندگان ،رقابت
جهاني ،عوامل زيستمحيطي شامل استفاده از آفتكشها،
تنوع زیستی ،آب ،انرژي ،هوا و عوامل اجتماعي شامل ايمني
كارگران ،سالمت جامعه از طريق تغذيه ميوه سالم ،تغيير
كاربري اراضي اشاره کرد .آنها همچنين به بررسي دو نوع
سيستم ارگانيك و توليد تلفيقي ميوه اشاره كردند و نتيجه
ميگيرند كه هر دو نوع سيستم توليد تلفيقي ميوه و توليد
ارگانيك ميوه داراي اهداف مشخص پايداري زيستمحيطي
هستند ولي اهداف پايداري اجتماعي بيشتر در توليد تلفيقي
ميوه عنوان ميشود درحالیکه هیچیک از اين دو سيستم
نميتوانند پايداري اقتصادي را تضمين كنند .درمجموع از
مرور منابع و جمعبندی مطالعات انجامشده در داخل و خارج
از کشور در زمینه باغداری پایدار این نتیجه به دست آمد که
مطالعات کمی متمرکز بر عوامل مؤثر بر پایداری باغداری است.
عمده مطالعات انجامشده عوامل مؤثر بر کشاورزی پایدار و
ارگانیک را موردبررسی قرار دادهاند؛ بنابراین در این تحقیق
مطالعات زیادی موردبررسی قرار گرفت تا بر مبنای آنها عوامل
اصلی مؤثر بر پایداری استخراج و در تلفیق با دیدگاههای
کارشناسان بخش باغداری بهعنوان مؤلفههای موردنظر بررسی
شوند .شهرستان ارومیه در شمال غربی ایران بهعنوان یکی از
قطبهای کشاورزی داری سطح وسیعی از اراضی باغی هست.
مساحت باغات شهرستان ارومیه در سال  1393حدود 38797
هکتار و میزان تولیدات باغی این شهرستان در حدود  548هزار
تن بود .بر اساس اطالعات آمارنامه جهاد کشاورزی ()1394
در حدود  11/1درصد از اراضی کشاورزی استان آذربایجان
غربی و  29/2درصد از اراضی کشاورزی شهرستان ارومیه به
کشت محصوالت باغی و نیز  26/2درصد از تولیدات زراعی و
باغی استان آذربایجان غربی و  62/2درصد از تولیدات زراعی و
باغی شهرستان ارومیه به تولید محصوالت باغی اختصاص دارد.
همچنین  39/02درصد از اراضی باغی و  50/3درصد از تولید
محصوالت باغی استان آذربایجان غربی متعلق به شهرستان
ارومیه هست .مشکالت عمده پیش روی پایداری باغات در
شهرستان ارومیه میتوان به استفاده غیراصولی از آفتکشها و

علفکشها ،استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی و وارد شدن
مواد شیمیایی حاصل به آبهای زیرزمینی و محصوالت باغی،
از بین رفتن جانوران مفید و پرندگان درنتیجه عدم رعایت
معیارهای پایداری در استفاده از سموم ،افزایش هزینههای
تولید ،عدم یکپارچگی زمینهای باغی و درنتیجه عدم امکان
استفاده از وسایل مکانیزه و اجرای سیاستهای کشت بهمنظور
بهرهوری و راندمان باالی تولید و کاهش هزینهها ،عدم پوشش
مناسب بیمه محصوالت میوه باغداری جهت جبران خسارت
ناشی از حوادث غیرمترقبه اشاره نمود که همگی پایداری در
نظام بهرهبرداری باغی را تحت تأثیر قرار دادهاند .با توجه به
اهمیت بخش باغبانی در حیات اقتصاد کشاورزی شهرستان
ارومیه و ضرورت توجه بهسالمت محصوالت تولیدی و حفاظت
از منابع تولید ،این تحقیق در پی آن است که به تبیین عوامل
مؤثر بر پایداری بخش باغبانی بپردازد .نتایج حاصل از این
تحقیق راهنمای برنامه ریزان درزمینة مدیریت و توسعه پایدار
باغات در شهرستان خواهد بود.
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش
باغداری شهرستان ارومیه بود .در راستای تحقق هدف کلی،
اهداف اختصاصی زیر موردبررسی قرار گرفت:
ـ بررسی ویژگیهای فردی در بخش باغداری شهرستان ارومیه؛
ـ بررسی و تبیین عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر پایداری بخش
باغداری؛
ـ بررسی تبیین عوامل زیرساختی تأثیرگذار بر پایداری بخش
باغداری؛
ـ بررسی تبیین عوامل اجتماعی و انسانی تأثیرگذار بر پایداری
بخش باغداری؛
ـ بررسی تبیین عوامل محیطی تأثیرگذار بر پایداری بخش
باغداری در شهرستان ارومیه .
روش پژوهش
تحقيق حاضر ازلحاظ هدف كاربردي ،ازنظر ميزان نظارت و
درجه كنترل متغيرها از نوع پیمایشی و ازلحاظ جمعآوري
دادهها ميداني است .جامعه آماري تحقيق حاضر را باغداران
موفق و پیشرو شهرستان ارومیه ( 200نفر) تشکيل میدادند
که با استفاده از جدول کرجسی -مورگان  130نفر از آنها
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .با توجه به پراکنش جامعه آماری
از روش نمونهگیری چندمرحلهای(طبقهای با انتساب متناسب
و تصادفی ساده) استفاده شد .دلیل استفاده از نمونهگیری
طبقهای ،مناطق مختلف و روستاهای باغ خیز و عالوه بر آن
تنوع محصوالت غالب باغی در شهرستان ارومیه بود .بهتناسب
مناطق و روستاها و محصوالت باغی اصلی جامعه در طبقات
مختلف طبقهبندی شدند و در داخل هر طبقه به نسبت
متناسب با تعداد آنها نمونهگیری تصادفی ساده انجام شد .در
تحلیل مبانی نظری از شیوه مطالعات اسنادی و با جستجو در
پایگاههای اطالعاتی علمی به بررسی موضوع پرداخته شد و در
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بخش میدانی ،پس از بررسي مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ،با در نظر گرفتن ساير تحقيقات ،برای جمعآوري اطالعات ،از
پرسشنامهاي محقق ساخته استفاده شد .اعتبار محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي اساتيد راهنما و مشاور و برخي از کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی تائید شد و قابليت اعتماد پرسشنامه از طريق ضریب آلفا كرونباخ تعيين گرديد که میزان آن برای
طیفهای پرسشنامه  α 0=/87تعیین گردید که قابلقبول می باشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصيفي
مانند توزیع فراوانی ،درصد ،درصد تجمعی ،میانگین ،ضریب تغییرات و آمارههای استنباطی نظیر تحلیل عاملی و با استفاده از
نرمافزار SPSSنسخه  21صورت گرفت.
یافتهها
نتایج توصیفی متغیرهاي مهم تحقیق براي نمونههای موردمطالعه نشان داد كه ميانگين سن پاسخگویان در حدود  47سال و
حداقل سن آنها  24سال و حداكثر سن آنها  70سال بود .توزيع فراواني مربوط به میزان تحصیالت باغداران موردمطالعه نشان
ميدهد كه بيشتر پاسخگویان يعني  41/5درصد ( 54نفر) داراي تحصیالت لیسانس و باالتر و کمترین آنها یعنی  13/1درصد
( 17نفر) ،دارای تحصیالت راهنمایی بودند(جدول .)1
جدول  .1توزیع فراوانی باغداران بر اساس سن
سطح تحصیالت
(درصد)

راهنمایی

دبیرستان

فوقدیپلم

لیسانس و باالتر

متغیر
سن(سال)

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

متغیر
سابقه باغداری(سال)
مساحت باغ (هکتار)

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

0/5

10

2/8

2/65

13/1
24
4

31/5
70
50

13/8
47
23

41/5
12/8

15/32

بهمنظور تبیین عوامل مؤثر بر پایداری بخش باغبانی و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر یک از متغیرها در قالب
عاملهای تأثیرگذار از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد .محاسبه حاصل از آزمون  KMOدر این تحقیق نشان داد که مقدار
 KMOبرابر با  0/74و مقدار آزمون بارتلت برابر با  332/67بوده که در سطح 1درصد معنیدار بوده و بیانگر وضعیت مناسب
دادهها برای ورود به آزمون تحلیل عاملی میباشند .پس از چرخش عاملی 2به روش واریماکس ،3با توجه به مالک کیسر ،4برای
 10عامل بیشتر از یک بود اما در عاملهای آخری تعداد متغیرهای توزیعشده در هر عامل فقط یک متغیر بود که نمیتوانست
مالک یک عامل باشد بنابراین با توجه به مدل مفهومی تحقیق و پراکنش اندک متغیرها در عاملهای بیش از این تعداد توسط
محققین ،تعداد عاملها در  7عامل محدود گردید .این هفت عامل در حدود  81درصد عوامل تأثیرگذار بر پایداری باغبانی را در
شهرستان ارومیه تبیین نمودند ،عاملها ،مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل در جدول  2اشارهشده است.
جدول  .2عوامل استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
عامل

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم
عامل هفتم

مقدار ویژه
15/462
6/146
5/769
5/461
5/366
4/823
3/820

درصد واریانس
26/659
10/597
9/947
9/416
9/252
8/315
6/587

درصد واریانس تجمعی
26/569
37/255
47/203
56/619
65/871
74/186
80/773

نتایج حاصل از بررسی مقدار ویژه و درصد تبیین واریانس توسط هرکدام از عوامل نشان داد که بیشترین مقدار ویژه مربوط به
2- Factor Rotation
3- Varimax
4- Kaiser
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عامل اول بوده و  15/462هست که  26/6درصد از واریانس عوامل تأثیرگذار بر پایداری کشاورزی در بخش باغبانی را تبیین
میکند .همچنین عامل دوم با  6/146مقدار ویژه و  10/6درصد واریانس ،عامل سوم با  5/769مقدار ویژه و  9/9درصد واریانس،
عامل چهارم با  5/461مقدار ویژه و  9/4درصد واریانس ،عامل پنجم با  5/366مقدار ویژه و  9/2درصد واریانس ،عامل ششم با
 4/823مقدار ویژه و  8/3درصد واریانس و عامل هفتم با  3/820مقدار ویژه و  6/6درصد واریانس تأثیرگذاری شاخصها و عوامل
را بر پایداری کشاورزی بخش باغبانی شهرستان ارومیه تبیین میکند .مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این هفت عامل
 80/8درصد هست .بهمنظور ساده کردن ساختار عوامل و استنتاج متغیرهای نهایی و تفسیرپذیر نمودن آنها در هرکدام از این
عوامل از چرخش عاملی و روش واریماکس استفاده شد .متغیرهایی که بار عاملی آنها از  0/5بزرگتر بود بهعنوان بارهای عاملی
معنیدار استخراج شد .بار عاملی میزان همبستگی یک متغیر با هر عامل است (منصور فر .)1385 ،تعیین سطح معنیداری بر
مبنای بار عاملی یکی از اولین معیارهاست که پیشنهادشده است اگرچه مبنای ریاضی ندارد اما محققان و آمار دانان زیادی از آن
استفاده کردهاند و پیشنهاد دادهاند اگر بار عملی بزرگتر از  ±0/5بسیار معنیدار تلقی میشوند (کالنتری .)1382 ،با توجه به این
توضیحات بار عاملی به همان صورت منفی قرار دادهشده است .اگرچه منصور فر( )1385اشاره میکند هر چه قدر مطلق بارهای
عاملی بیشتر باشد در تفسیر ماتریس عاملی اهمیت بیشتری پیدا میکند .بارهای عاملی نظیر ضریب همبستگی تفسیر میشوند
و دامنه تغییرات بارهای عاملی بین  -1و  +1هست (منصور فر .)1385 ،بر اساس توزیع متغیرها در هر یک از عاملها و با توجه
به ماهیت و محتوای متغیرها نسبت به انتساب نام متناسب برای هریک از آنها اقدام شد.
همان طور که بیان شد بر مبنای چگونگی توزیع متغیرها در عاملهای موردنظر متناسب با متغیرهای هر عامل نسبت به انتساب
نام متناسب برای هر یک از عاملها اقدام شد .جدول  3متغیرهای مربوط به هر عامل با بار عاملی بیشتر از  0/5و نامگذاری عاملها
متناسب با آن را نشان میدهد.
جدول  .3متغیرهای عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

میزان ضرایب

متغیرها

عامل آموزشی و ترویجی

جهتدهی فعالیتهای ترویجی برای ارتقای آگاهی و دانش پایداری
اطالعات و مهارت باغداران در انجام عملیات پایداری
جلسات ترویجی و بازدید از باغهای باغداران موفق و پیشرو
گسترش برنامههای آموزشی و اطالعرسانی در رسانههای جمعی و محلی
ایجاد مراکز و نمایشگاهها برای فروش مستقیم محصوالت پایدار و سالم
افزایش آگاهی مصرفکنندگان نسبت به معرفی محصوالت سالم و پایدار
گسترش تعامالت کارشناسان ترویج مراکز جهاد کشاورزی با باغداران

0/568
0/763
0/587
-0/526
0/696
0/544
0/678

عامل اقتصادی

بهبود دسترسی به اعتبارات تخصیصیافته
تشویق سرمایهگذاریهای جدید جهت فعالیت در مسیر پایداری
محدودیت واردات و حمایت از محصوالت تولیدی داخل
کاهش قیمت نهادهها
حمایت و تضمین قیمت فروش محصوالت باغی پایدار و سالم
بهینهسازی و ارتقاء اثربخشی بیمه محصوالت باغی
مناسب بودن قیمت محصوالت در بازار

0/504
0/583
0/819
0/566
-0/807
-0/892
-0/602

عامل فنی و زیرساختی

کاشت نهال شناسه دار و سالم
استفاده از ارقام مقاوم
استفاده از کودهای سبز و دامی
در اختیار داشتن سیستمهای مناسب برداشت ،نگهداری و...
دسترسی به سیستمهای حملونقل
فراهم آوردن زمینه فرآوری محصوالت باغداران
حفظ منابع آبوخاک برای نسلهای آتی
استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک
تشویق درج برچسب محصوالت سالم بر روی میوههای تولیدشده
آزمایش خاک و بررسی مزیت نسبی آن برای محصوالت خاص
کاهش پراکندگی قطعات باغی

0/591
0/608
0/652
0/580
0/773
0/633
0/562
0/694
0/875
0/757
0/872

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال یازدهم  /شماره  / 2تابستان  / 97پیاپی 42

13

تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی مطالعه موردی :شهرستان ارومیه

عامل اجتماعی

مشارکت و عمل جمعی باغداران در انجام عملیات پایداری
زمینهسازی برای فعالیت جوانان روستایی و تحصیلکرده در باغداری
همکاری و همیاری کشاورزان در اجرای روشهای بیولوژیک
پوشش مناسب بیمه محصوالت باغی
تأمین امنیت شغلی باغداران
تشویق عادت غذایی و تقاضای مصرفکنندگان برای محصوالت سالم و پایدار
مشارکت کشاورزان در ایجاد بازارهای محلی

عامل مدیریتی

کشت توأم چند محصول برای تنوع درآمد و کاهش ریسکهای طبیعی و اقتصادی
زمانبندی مناسب فعالیتهای تولیدی
برقراری ارتباط و قرارداد با بازار مصرف و صنایع فراوری
داشتن مدیریت مناسب در بازاریابی و تبلیغات
بیمه محصوالت کشاورزی

0/507
0/552
0/774
0/658
0/784
0/787
0/579
0/700
0/635
0/822
0/516
0/599

عامل تولیدی

ساماندهی توزیع مناسب نهادههای موردنیاز
استفاده بهینه از منابع تولید
بکار گیری اصول مدیریت تلفیقی آفات
اجرای قوانین زیستمحیطی مبنی بر تعیین حد مجاز مصرف نهادههای شیمیایی
بومیسازی فناوریهای مورداستفاده در باغداری

-0/664
0/585
0/590
0/762
0/674

عامل زیستمحیطی

کنترل بیولوژیک آفات و امراض
کاهش استفاده از کود شیمیایی
استفاده از روشهای سازگار با طبیعت توسط باغداران
تنوع محصوالت تولیدی

0/694
-0/755
0/598
-0/553

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغداری پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصل ،با توجه به میانگین و
توزیع فراوانی سنی کشاورزان میتوان بیان کرد که بخش باغبانی به دلیل ریسکهای متعدد ،سختی کار و نیز سیاستهای کم
ثبات در ارتباط با بخش کشاورزي و باغبانی ،نتوانسته نیروي کار جوان را به خود جذب نماید و این امر در درازمدت به پایداري این
بخش در منطقه لطماتی وارد خواهد کرد .به عبارتی عدم اشتغال نیروی کار جوان در این بخش قدرت ریسک برای پذیرش
شیوهای نوین پایداری را کاهش داده و در بلندمدت نتیجه مناسبی را در پی نخواهد داشت .نتایج نشان داد باغداران منطقه
موردمطالعه از سطح سواد نسبتاً مناسب برخوردارند و این مسئله عامل مهمی برای چشمانداز پایدارسازی باغبانی بهحساب میآید.
مطابق یافتههای تحقیق؛ کشاورزان موردمطالعه داراي سابقه باالیی در باغداری هستند .میانگین سابقه باغداری در این منطقه 23
سال بوده و این مسئله قدمت باغداری و اهمیت آن را در منطقه بیان میکند.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد بعد از چرخش عاملها ،میتوان هفت عامل اصلی در این راستا تعیین نمود که این  7عامل
درمجموع  80/8درصد از کل واریانس عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغداری شهرستان ارومیه را تبیین کردهاند.
نتایج نشان داد که عامل فنی و زیرساختی بر پایداری کشاورزی در بخش باغبانی شهرستان ارومیه ،درمجموع  26/6درصد از
واریانس کل عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی را تبیین میکند که این نتیجه با یافتههای حاصل از تحقیقات (کوهستانی
و همکاران  ،)1393مطابقت دارد .واقعیتها بیانگر آن است که برای پایدارسازی باغداری بهتر است ابتدا از اصول و توصیههای
فنی کمهزینه و بهبود مدیریت باغ نظیر روشهای کاشت نهال شناسه دار و استفاده از ارقام مقاوم ،بهبود روشهای مبارزه با آفات
و بیماریها شروع کرد .ازجمله زیرساختهای مهم و تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی شهرستان ارومیه میتوان به تأمین آب
کافی ،دسترسی به سیستمهای مناسب برداشت ،نگهداری ،بستهبندی و فرآوری محصوالت باغی همراه با سیستمهای مناسب
حملونقل اشاره کرد.
عامل آموزشی و ترویجی بر پایداری بخش باغبانی شهرستان ارومیه ،در اولویت دوم قرار گرفت؛ که درمجموع  10/6درصد
از عوامل تأثیرگذار بر پایداری کشاورزی در بخش باغبانی را تبیین میکند که این یافته با نتایج تحقیقاتBosshaq et al.
) (2012و ) Shariatzadeh & Joneydi (2012همسو هست.
شرایط نوین باغداری ایجاب میکند که واحدهای تولیدی با بهبود مدیریت باغهای خود در جهت استفاده بهینه از منابع پایه،
نهادههای موردنیاز ،اعتبارات تخصیصیافته و ماشینآالت و کاهش هزینههای تولید گام بردارند و در این راه سرمایهگذاری
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الزم در امر تحقیق ،آموزش و ترویج و توسعه آنها در مناطق
روستایی و همچنین جهتدهی فعالیتهای ترویجی برای
ارتقای آگاهی و دانش باغداری پایدار و گسترش برنامههای
آموزشی و اطالعرسانی در رسانههای جمعی و محلی و سایر
اقدامات آموزشی صورت گیرد .بهعبارتیدیگر آموزش دانش
فنی مناسب از طریق برنامههای ترویجی و کاربرد این مهارتها
توسط بهرهبرداران ،اساس توسعه این بخش است .از طرفی با
توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیشبینی افزایش
نیاز به محصوالت باغی ،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی
دوچندان میگردد زیرا که در راستای توسعه پایدار بایستی هم
رشد کشاورزی و نیاز غذایی جمعیت تأمین گردد و هم پایداری
درازمدت فعالیتها و قابلیتهای اراضی حفظ شود .ازآنجاکه
ترویج کشاورزی به نشر آموزهها و ایدههای نوین میپردازد
مستقیماً در زندگی اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی اثر
میگذارد .روشن است که چگونگی ترویج کشاورزی و موفقیت
آن نیز در ارتباط با کشاورزان و استقبال ایشان از ترویج بهطور
متقابلی از عوامل اجتماعی و فرهنگی اثر میپذیرد .بنابراین
اهمیت آموزشهای انفرادی و چهره به چهره و استفاده از
تجربیات کشاورزان و باغداران نمونه و انتقالیافتههای علمی و
تحقیقاتی از طریق آموزشهای انبوهی و برنامههای آموزشی و
ترویجی تلویزیونی بیشازپیش نمایان میشود.
نتایج بهدستآمده نشان داد که عامل تأثیرگذار اقتصادی
بر پایداری بخش باغبانی ،درمجموع  9/9درصد از واریانس
عوامل تأثیرگذار بر پایداری کشاورزی در بخش باغبانی
را تبیین میکند که این نتیجه با یافته حاصل از تحقیقات
Kohestani et al. (2013); Choi & Constance
)Granatstein & Kupferman (2007); (2010
مطابقت دارد .مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمگیری نسبت به
سرمایهگذاری در بخش باغبانی ،امکان دسترسی به منابع مالی
و همچنین کاهش نوسانات قیمت نهادهها و حمایت از قیمت
محصوالت پایدار در بازار است .باغداران معموالً تصمیمات خود
در مورد بهکارگیری یا عدم بهکارگیری روشهای نوین و پایدار
در باغداری را ،بر اساس ارزیابیهای شخصی از میزان سودآوری
و مباحث اقتصادی این روشها اتخاذ میکنند .چنانچه حمایت
الزم از قیمت محصوالت در بازار در کنار اهرم اعتبارات بانکی
برای ایجاد انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی جهت توسعه
و کاهش واردات محصوالت مشابه صورت گیرد میتوان به
تولید پایدار در بخش باغبانی امیدوار بود.
نتایج بهدستآمده نشان داد که عامل اجتماعی درمجموع 9/4
درصد از عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی را تبیین
میکند که این نتیجه در راستای تحقیقات (;Granatstein
 Larsson et al. (2013) & Kupferman (2007است.
مشارکت و عمل جمعی خانوارها در انجام عملیات پایداری و
تأمین امنیت شغلی باغداران از عوامل تأثیرگذار اجتماعی بر
توسعه پایدار بخش باغبانی شهرستان ارومیه هستند .عالوه بر
این در بعد اجتماعی ،مشارکت و همیاری کشاورزان در اجرای
روشهای پایداری و ایجاد بازارهای محلی و ساماندهی آنها

در قالب تشکلها میتواند در توسعه باغداری پایدار تأثیرگذار
باشد.
عامل مدیریتی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در پایداری بخش
باغبانی شهرستان ارومیه ،درمجموع با تبیین  9/2درصد از
واریانس پایداری نقش بسزایی در پایدارسازی فعالیتهای
باغداری ایفا میکند که این نتیجه با یافته حاصل از تحقیقات
(خواجه شاهکوهی و عبد اله زادهNewly &( ،)1391 ،
 Treverrow (2006و (Choi & Constance (2010
مطابقت دارد .مديريت صحيح توأم با برنامهریزی و زمانبندی
برای کاهش ریسکهای طبیعی و اقتصادی و در کنار داشتن
مدیریت مناسب ارتباط با بازارها و اجرای قوانین پایداری در
بهبود كارايي و درنتیجه توسعه باغداری پایدار مؤثر خواهد بود.
نتایج بهدستآمده نشان داد که عامل تولیدی درمجموع 8/3
درصد از کل عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی را
تبیین میکند که این نتیجه با نتایج تحقیقات & Newly
ت بیانگر آن
) Treverrow (2006همسو می باشد .واقعی 
است که طراحي سیستمهای باغداری پایدار ،نیازمند استفاده
مناسب از منابع تولید و بکارگیری اصول مناسب در تولید
محصوالت است و توجه به کیفیت و کمیت تولید با توجه به
منابع و بازار خواهد بود.
درنهایت نتایج بهدستآمده نشان داد که عامل زیستمحیطی
درمجموع  6/6درصد از عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش
باغبانی را تبیین میکند .اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی
مبنی بر تعیین حد مجاز مصرف نهادههای شیمایی ،کنترل
بیولوژیک آفات و امراض ،تولید سالم و بدون استفاده از مواد
شیمیایی توسط باغداران درنهایت استفاده از روشهای سازگار
با طبیعت توسط باغداران در حفاظت از محیطزیست و افزايش
كيفيت مواد غذايي مؤثر است .این نتیجه در راستای تحقیقات
رشید پور و همکاران (Choi & Constance ،)1394
) Newly & Treverrow(2006); (2010است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،بخش کشاورزی و
باألخص بخش باغبانی ،برای بهکارگیری مطلوب امکانات و
مزیتهای منطقهای و جلوگیری از اتالف منابع نیاز به حمایت
دارد؛ لذا پیشنهاد میشود با فراهم کردن امکانات زیرساختی
و باال بردن سطح مدیریت و ارتقاء سطح تکنولوژی ،فراهم
آوردن زمینه فرآوری محصوالت باغی در منطقه با ایجاد و
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با مشارکت بخش دولتی و
خصوصی ،افزایش حمایت دولت از بخش باغبانی با تخصیص
اعتبارات و تسهیالت بانکی مناسب با بهره پائین ،حمایت از
تولید محصوالت باغی سالم و پایدار و فرهنگسازی و افزایش
آگاهی مصرفکنندگان ،وضع قوانین مناسب زیستمحیطی
مبنی بر تعیین حد مجاز مصرف نهادههای شیمیایی ،برگزاری
جلسات ،سمینارها و سخنرانی بهمنظور آسیبشناسی و یافتن
راهکارهای بهبود پایداری با حضور متخصصین و صاحبنظران
و آموزش نیروی انسانی و در کنار آن با حمایت سرمایهای
فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
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