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ABSTRACT 

 
Context and purpose. Cooperatives, as one of the exploitation systems that operate according to the economic, social and 
cultural status of villages in the community, are able to apply sustainable management of resources and achieve 
sustainable development. 
Methodology/approach. The current research is applied, descriptive and inferential. The necessary statistics and 
information were collected by using a questionnaire and distributed among farmers who are members of agricultural 
cooperatives. At first, the validity and reliability of the questionnaire was investigated. The dimensions of sustainable 
development were evaluated using different items in the 5-item Likert scale. In order to investigate the effect of 
independent variables on the dimensions of the sustainable development index, seemingly unrelated regression equation 
patterns were used. 
Findings and conclusions. The results indicate the existence of instability in all dimensions of sustainable development, 
especially in two dimensions, institutional and economic. According to the results of the estimation, considering the 
importance of education in improving the sustainability of cooperatives, it is recommended that agricultural cooperatives 
prioritize the provision of useful training that suits the needs of farmers. In addition, it is necessary for the government to 
strengthen the cooperatives by implementing supportive policies so that they are able to invest in the infrastructure and 
by creating stable employment and income, to enpower the interest of the farmers in staying in this risky job. 
Originality. With a comprehensive view, the current research has investigated various aspects of sustainable agriculture 
and the effective factors to strengthen these dimensions using an analytical model. This study was conducted for the first 
time in Sirjan in order to help stabilize cooperatives. 
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EXTENDED ABSTRACT 
Context and purpose. The agriculture sector is of great importance in order to provide the main needs of the society, national development and create employment and income for the villagers. The 
sustainable agricultural development depends on the organizational structure, civil institutions, and powerful and participatory people's organizations that are able to improve the ability to manage 
and control the life of local communities and organize people to achieve their goals. One of the most important ones is the cooperatives, which along with the government's policies, play key role in 
better job situation, life, amount of productions, increasing income and improving the social life of the villagers. Development of cooperative exploitation system as organizations that work in society, 
are able to apply sustainable resource management. Considering the important role of cooperatives in achieving sustainable development, in Iran, despite the government's attention to the cooperative 
sector, in most of the studies, it is observed that this has not been able to achieve its predetermined goals and plans and they are far from their main role. In Sirjan, due to the existence of many 
cooperatives and membership of a large number of farmers, some farmers are not satisfied enough with the performance and activities of cooperatives and feel unstable. Therefore, in present study, 
it was tried to calculate the various dimensions of sustainable development of agriculture in cooperatives using different items, comprehensively, also, determine the factors affecting these dimensions 
by using an analytical model. So far, no study has been conducted on the sustainability of agricultural cooperatives in Sirjan. 
Methodology/approach. This research is applied, descriptive and inferential analysis. The necessary statistics and information were collected through the field survey method using a questionnaire. 
The statistical population of farmers are members of agricultural cooperatives in Sirjan, by Cochran's formula. Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the questionnaire that 
these values confirm the reliability of the questionnaire. Due to the use of the opinions and suggestions of experts, professors of the Faculty of Agriculture and experts in preparation the questionnaire 
and performing several stages of corrections and efforts to investigate the issue comprehensively, this questionnaire has the necessary validity. Agricultural sustainability development index was 
evaluated in four dimensions of economic, social, environmental and institutional sustainability using different items in the 5-point Likert scale. In order to investigate the effect of the independent 
variables on the different dimensions of the sustainable development of agriculture, seemingly unrelated regression equation model (SURE) was used. In this model, each system equation has its own 
dependent variable along with a number of independent variables. 
Findings and conclusions. According to the calculated values of sustainability dimensions at mean levels, the unfavorable situation of stability in cooperatives was observed, and this instability in the 
institutional dimension is the worse than other dimensions. Among the items in the economic dimension, the item "the role of cooperatives in investing in agricultural activities" and among the items 
of the social dimension, "the role of cooperatives in income distribution" are in the worst situation. In addition, among the items of the environmental dimension, "the role of cooperatives in monitoring 
imported poisons and fertilizers in Market" and among the items of the institutional dimension, "the amount of government investment in order to raise the quality and improve the living conditions 
of the members" Farmers feel more instability. 
The results of the regression showed that the variables of experience, having a second job, technology, education and the amount of capital and net income had a positive and significant effect on 
economic sustainability of cooperatives. Also, the number of cultivation plots had a negative effect on this dimension. In addition, the variables of farmers' education, the number of sessions that 
farmers attended in educational classes, history of membership in the cooperative and agricultural interest have a positive effect on social sustainability, but distance from the villages to the city has a 
negative effect. In addition, in the environmental sustainability, results show that farmers' education, participation in educational classes, the amount of net income, interest in agricultural activities, 
access to new technology and years of membership in agricultural cooperatives have a positive and significant effect on environmental sustainability. 
Results illustrate the various dimensions of sustainable development are not at a satisfactory level, but the dimensions of social and environmental sustainability had the greatest impact on the 
sustainable development of cooperatives. Due to the positive role of education in improving the situation of all aspects of the cooperative’s sustainability, it is recommended that agricultural 
cooperatives prioritize the provision of effective and appropriate training according the needs of farmers. It is necessary for the cooperatives to encourage the farmers to accept the land consolidation 
plan by adopting practical and operational policies and solutions to prevent further fragmentation cultivation lands and provide the possibility of using new technology for more sustainability. Also, it 
is possible to prevent the migration of young people to the city by pushing the rural youth towards agriculture-related education and creating motivation and encouraging the graduates of this field 
by granting licenses, credits and facilities to work in the agricultural sector. 
In addition, the government should try to strengthen the institutional dimension of sustainability by implementing supportive policies to help cooperatives so that they are able to invest in improving 
the infrastructure. In addition, by creating stable employment and income and creating interest in farming activities, they can strengthen the motivation of farmers to stay in this risky job and bring 
more stability. 
Originality. Most of the existing studies in the field of sustainability of agricultural cooperatives have provided a general analysis of sustainability, and few of them have paid attention to the institutional 
dimension. The present study with a more comprehensive look, has investigated various aspects of sustainable agriculture and factors affecting the strengthening of these dimensions by using an 
analytical model. This study was conducted for the first time in Sirjan to help cooperatives and make them more sustainable. 
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 چکيده

 وستاهافرهنگی روضعیت اقتصادی، اجتماعی و برداری که متناسب با های بهرهها به عنوان یکی از نظامتعاونی هدف:زمينه و  
 باشند.کنند، قادر به اعمال مدیریت پایدار منابع و دستیابی به توسعه پایدار میدر اجتماع فعالیت می

 ها با کاربرد پرسشنامه و توزیع در بینتحقیق حاضر از نوع کاربردی، توصیفی و استنباطی است. داده :ي/رهيافتشناسروش
وسعه ابعاد ت در ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.آوری شد. جمعهای کشاورزی کشاورزان عضو تعاونی
ای لیکرت ارزشگذاری شدند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر ابعاد گزینه 5های مختلف در طیف پایدار با استفاده از گویه

 استفاده شد. تبطشاخص توسعه پایدار، از الگوهای معادالت رگرسیونی به ظاهر نامر
نتایج بیانگر وجود ناپایداری در کلیه ابعاد توسعه پایدار به خصوص در دو بعد نهادی و اقتصادی است. بر  :گيریو نتيجه هاافتهي

های کشاورزی شود تعاونیها توصیه میطبق نتایج حاصل از برآورد رگرسیون، با توجه به اهمیت آموزش در بهبود پایداری تعاونی
ال دولت با اعمالزم است چنین های خود قرار دهند. همهای مفید و متناسب با نیازهای کشاورزان را در اولویت برنامهه آموزشارائ

د و با ایجاد گذاری کننها سرمایهها قادر باشند در بهبود وضعیت زیرساختها بکوشد تا آنهای حمایتی در تقویت تعاونیسیاست
 عالقه به فعالیت کشاورزی و ماندن در این شغل پر ریسک را در کشاورزان تقویت کند.اشتغال و درآمد پایدار، 

ابعاد را با  ینا یتو عوامل مؤثر بر تقو یدارپا یمختلف کشاورز یهاجامع، جنبه یپژوهش حاضر با نگاهی: اصالت/نوآور
ها یتعاون پایدارسازی به منظور کمک به یرجانبار در س یناول یمطالعه برا ینکرده است. ا یبررس لیلیمدل تحیک استفاده از 
 انجام شد.
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 مقدمه 

منابع  بر زياديفشار  غذابه  فزاينده ازيو ن تيجمع افزايشبا 
ميوارد به خصوص در کشورهاي در حال توسعه  ستيز طيو مح

شود و اين فشارها سبب رويارويي اين کشورها با چالش اساسي براي 
 & Rohani, Ghorbani)توليد پايدار مواد غذايي شده است 

Kohansal, 2021).  به همين دليل اين دسته کشورها براي مواجهه
هاي توسعه کشاورزي پايدار را دنبال هايي سياستبا چنين چالش

 .(Asadi & Varamzyari, 2010; Rohani et al., 2021)اند کرده
اقتصاددانان و متخصصان محيط زيست بر مباحث توسعه پايدار در 

کنند که اين امر ناشي از اصل حفظ و سطح جهاني تأکيد مي
هاي طبيعي و تخصيص بهينه ي درست منابع و سرمايهنگهدار

عوامل توليدي در توليد همه محصوالت کشاورزي و غيرکشاورزي 
محيطي است که در تمام ابعاد است. توسعه پايدار يک مفهوم زيست

اقتصادي و اجتماعي مطرح است و در مفهوم عامه خود مفاهيم 
د، افزايش ازي افرامتنوعي مانند حفظ کيفيت محيط زيست، توانمندس

آگاهي و دانش افراد، ايجاد رضايت از زندگي، توسعه اخالقي، فراهم 
اي بهتر، ايجاد برابري، آزادي در انتخاب و غيره را در بر کردن آينده

عه پايدار برآورد هدف از توس .(Rohani et al., 2021) گيردمي
هاي آينده است. در واقع نيازهاي نسل فعلي با توجه به نيازهاي نسل

بهره  هاي فعلي از منابع طبيعينسل آينده بايد بتواند به اندازه نسل
 ;Ashrafi, Hooshmand & Keramatzadeh, 2014) بجويد

Eftekhari & Badri, 2012).  توسعه پايدار داراي ابعاد گوناگون
اقتصادي، اجتماعي و نهادي است که براي رسيدن محيطي، زيست

 Eftekhari) به اهداف آن الزم است بين اين ابعاد تعادل برقرار باشد

& Badri, 2012) .در حفظ منابع  با اهميتينقش  داريپا يکشاورز
 ,Firoozi)د دار ستيز طيحفظ مح ي وستيتنوع ز ،يديتول

Amanpoor & Hasiri, 2016; Ghorbani, Yazdani & Zare 

Mirakabadi, 2010). ه است ک داريپا يکشاورزتوان گفت مي يزمان
 يقابل اجرا، از نظر اجتماع يتيرياز نظر مد ر،يپذامکان ياز نظر فن

 Ashrafi)سازگار باشد  محيطيبه لحاظ زيستمورد قبول جامعه و 

et al., 2014; Ghorbani et al., 2010; Rohani et al., 2021).  بخش
که  کنندعظيمي از جمعيت کشورها در مناطق روستايي زندگي مي

باشد. بخش کشاورزي به منظور ها ميکشاورزي شغل اصلي آن
فراهم آوردن نيازهاي اساسي جامعه، توسعه ملي و ايجاد اشتغال و 

 Hadizadeh) هميت بااليي برخوردار استدرآمد براي روستاييان از ا

Bazaz, Bouzarjomehri, Shayan, & Novghani Dokht 

Bahmani, 2015 .)يافتگي در کشورهاي پيشرفته در سرچشمه توسعه
مراحل اوليه حرکت به سمت توسعه، براساس مازاد کشاورزي صورت 

راين نيل به توسعه روستايي بناب .(Rohani et al., 2021)گرفته است 
ن الزمه رسيد. بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزي ممکن نيست

ريزي اصولي و دقيق، داشتن به توسعه در بخش کشاورزي، برنامه
ها، ها، امکانات و منابع موجود، شناخت محدوديتآگاهي از ظرفيت

 ,Taghvaee & Boshagh) ها و تهديدهاي پيش رو استفرصت

در کشورهاي  هاي کلّي بخش کشاورزيبا توجه به ويژگي .(2012
 مواجهه باريزان در اران و برنامهزگ، وظيفه سياستدر حال توسعه

اين  .ت، ايجاد دگرگوني عميق در اين بخش استعيايـن وض

اصـالح سـاختار موجـود، ايجاد نهادها و سازمانبايد شامل دگرگوني 
بين وجود آوردن تفکّر جديد در  هاي کارآمد و مورد نياز، به

 نوين با رويکردي بـراي برخورد با مسائل نآنا تشويقو  انروسـتايي
دستيابي به توسعه . (Heidarisarban, 2012)و به خصوص است 

ده ساختار کشاورزي با استفاپايدار با تحوالت اساسي و همه جانبه در 
شود. فاکتورهاي محيطي و برداري بهينه مياز نهادمندي نظام بهره

برداري مناسب قادر است کيفيت و کميت انساني از طريق نظام بهره
 Savari, Dorrani & Shabanali)عملکرد کشاورزي را ارتقاء دهد 

Fami, 2015) .کشاورزي پايدار به ساختار سازماني، نهادهاي  توسعه
هاي مردمي توانمند و مشارکتي بستگي دارد که قادر مدني و تشکل

باشد قابليت مديريت و کنترل زندگي جوامع محلي را ارتقاء دهد و 
 & Babazadeh)مردم را در دستيابي به اهداف سازماندهي کند 

Mohammadzadeh, 2021; Khosravi, Gholamrezai & 

Rahimian, 2017). عياجتما اقتصادي، فراينده به عنوان يک توسع 
اي ردن استانداردهجهت ايجاد اشتغال و کاهش فقر و باال ب سياسي و

ا کند. بدين منظور بزندگي افراد از راهکارهاي مختلفي استفاده مي
در نظر گرفتن نظريات بخش اقتصاد دولتي و خصوصي به گسترش 

ها که الگوي بخش سوم اقتصاد است، توجه شده است. توسعه تعاوني
برداري هاي بهرهبرداري تعاوني به عنوان يکي از نظامنظام بهره

اسب با وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاها قادر است متن
مهمترين مسائل و مشکالت نظام کشاورزي را حل نمايد 

(Hadizadeh Bazaz et al., 2015; Savari et al., 2015). ها تعاوني
با متشکل ساختن و جهت دادن به عوامل انساني و ساماندهي 

وند شهاي خرد و پراکنده، باعث افزايش سرمايه اجتماعي ميسرمايه
(Nouri, Samadzadeh & Ghahremani Nahr, 2019) و به عنوان 

کنند، قادر به اعمال مديريت هايي که در اجتماع فعاليت ميتشکل
ها اي که تعاونيتوان اظهار داشت توسعهباشند. ميمنابع پايدار مي

 Hadizadeh Bazaz et)در جستجوي آن هستند، توسعه پايدار است 

al., 2015).  با توجه به گستردگي بخش کشاورزي، دستيابي به
 تپذير نيسارکت و همکاري کشاورزان امکاناهداف توسعه بدون مش

(Amini & Ramezani, 2006; Hadizadeh Bazaz et al., 2015) .
ي هاگري دولت، اجراي برنامهت تصديدر ايران با توجه به سياس

رساني، حمل و نقل و مشارکت مردم، سازي، توسعه خدمتخصوصي
ها براي رسيدن به توسعه پايدار اهميت ضرورت تشکيل تعاوني

هاي کشاورزي تعاوني .(Nasimi, 2005)روزافزوني پيدا کرده است 
برداري از منابع آب و خاک، آشنا کردن کردن بهره در جهت بهينه
ت آالهاي جديد کشاورزي، استفاده صحيح از ماشيناعضاء با روش

کشاورزي، فراهم کردن امکانات و تسهيالت بيشتر براي توسعه و 
د کننهاي غيرکشاورزي عمل ميبهبود صنايع دستي و فعاليت

(Nouri et al., 2019). ها در دستيابي به با توجه به اهميت تعاوني
با وجود توجه دولت به بخش تعاون، در اغلب در ايران توسعه پايدار 

 شود که اين بخشمطالعات صورت گرفته در اين زمينه مشاهده مي
ت هاي تعيين شده خود دسدر کشور نتوانسته است به اهداف و برنامه

اند. شهرستان سيرجان داراي يابد و از نقش اصلي خود دور مانده
شت باشد و معيي ميهاي غني در توليد محصوالت کشاورزپتانسيل

اغلب خانوارهاي روستايي در اين شهرستان وابسته به توليدات اين 
که اين شهرستان در توليد محصول باشد. به خصوص اينبخش مي
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ته باشد و رتبه دوم توليد پسهاي مهم در کشور ميپسته يکي از قطب
در استان کرمان به اين شهرستان تعلق دارد. در شهرستان سيرجان 

هاي اخير رو به گسترش بوده است و در ها در سالداد تعاونيتع
اي، هاي زيادي اعم از آموزشي، خدماتي، مشاورهها فعاليتتعاوني

ها و جلسات مختلف با متخصصان و بازرگاني، برگزاري نشست
شود. با توجه به عضويت تعداد زيادي از کشاورزان و غيره انجام مي

ها اي از آنان از عملکرد و فعاليت تعاونيدهها، عکشاورزان در تعاوني
ي در ثباترضايت کافي ندارند و کشاورزان احساس ناپايداري و بي

کنند. بنابراين در اين مطالعه سعي شد ابعاد فعاليت و زندگي خود مي
ها به صورت جامع با مختلف توسعه پايدار کشاورزي در تعاوني

ير چنين به بررسي تأثود. همهاي مختلف محاسبه شاستفاده از گويه
 اي کشاورزان برفاکتورها و خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و حرفه

بط هاي به ظاهر نامرتاين چهار بعد با کاربرد مدل تحليلي رگرسيون
رغم انجام مطالعات متعدد در حوزه پايداري پرداخته شود. علي

 Poursaeed, 2021; ،Haji, Chizariهاي کشاورزي از قبيل، تعاوني

& Chobchian (2016); Haidari Sareban, Bakhtar & Ziarati 
(2018); Hadizadeh Bazaz et al. (2015);  ،Sobhani, Jamshidi 

& Norozi (2018) ها تحليل کلي از پايداري ارائه دادند اغلب پژوهش
و در مطالعات کمي به بعد نهادي توجه شده است. نوآوري مطالعه 

به  هاي متنوعکه سعي شد با در نظر گرفتن گويهحاضر اين است 
هاي کشاورزي تر ابعاد چهارگانه پايداري در تعاونيصورت جامع

بررسي شود و در قالب يک مدل تحليلي عوامل مؤثر بر اين ابعاد 
شهرستان  ها درتعيين گردد. اين مطالعه براي اولين بار در تعاوني

هميت بخش کشاورزي در اين سيرجان انجام شده است. با توجه به ا
ها در ارتقاي پايداري و ايجاد رشد و شهرستان و نقش تعاوني

شکوفايي بخش کشاورزي، با تعيين ابعاد مختلف پايداري، بررسي 
توان با اتخاذ هاي مختلف و شناسايي عوامل مؤثر بر آن ميگويه
هايي به پايدارسازي و بهبود وضعيت کشاورزان ها و سياستروش
اي در زمينه پايداري ها، کمک کرد. تاکنون مطالعهتعاوني عضو

هاي کشاورزي شهرستان سيرجان انجام نشده است. در اين تعاوني
. ابعاد مختلف پايداري 1مطالعه پاسخ به اين سواالت مدنظر است: 

هاي کشاورزي شهرستان سيرجان در چه سطحي است؟ در تعاوني
 ها اثرگذار است؟عاونيت. چه عواملي بر ابعاد پايداري 2

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

کشاورزي پايدار داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، نهادي و 
محيطي است. پايداري اقتصادي بر پايه پايداري توليد، افزايش زيست

سازي، اشتغال پايدار، درآمد کافي براي کشاورزان وري، متنوعبهره
توسعه عدالت و برابري، افزايش است. پايداري اجتماعي بر اساس 

سرمايه انساني و اجتماعي، گسترش مشارکت، فقرزدايي و افزايش 
کيفيت زندگي است. پايداري طبيعي بر پايه سازگاري با سالمت از 
ديدگاه اکولوژيکي است که متضمن حفظ مجموعه نيروهاي حياتي 

باشد. پايداري نهادي بدين معناست که موجود در اکوسيستم مي
ها با ها، قوانين و برنامهکشاورزي از ديدگاه سياسي، تدوين سياست

عرضه توليدات سالم، امنيت غذايي، مصالح ملي، پايبندي به قوانين 
 ,Zahedi & Najafi) و مقررات و جلب حمايت مسئوالن همراه باشد

نخواهد  سرتوسعه و پيشرفت بدون توجه به توسعه پايدار مي. (2006

توسعه  (.Rezvani, Darban Astaneh & Ahmadabadi, 2015)شد 
پايدار روستايي به فاکتورها و شرايط مختلفي بستگي دارد. يکي از 

هاي باشند که همگام با سياستها ميمهمترين اين عوامل تعاوني
دولت در بهبود وضعيت شغلي، زندگي، توليد محصوالت، افزايش 

وضعيت زندگي اجتماعي روستاييان نقش مهم و درآمد و ارتقاء 
 .(Jabarzadeh Shiadeh et al., 2018; Karim, 2015) مؤثري دارد

کشورهاي در کشاورزي  براي رسيدن به اين اهداف بخش
آميزي به نحو موفقيت توليـد هـاينيتعـاو سوي ـهيافته بتوسعه

. تعاوني انجمني مردمي و مستقل است که جهت رفع کردند حرکـت
ها نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود مطابق اصول تعاوني

تعاون به عنوان يکي از ارکان اساسي اقتصاد در واقع  .شوندايجاد مي
کشور با اهداف اقتصادي و اجتماعي که دارد، نقش مهمي در فرايند 

هدف از تأسيس توسعه و افزايش سطح اشتغال و توليد دارد. 
خاک از  و وري منابع آبتعاوني توليد، افزايش بهره هايشرکت

هاي احداث راه هاي نوين آبياري، تسطيح اراضي،طريق احداث شبکه
عمليات جديد  هايروشبا اصول و  اعضاء کردنآشنا  ،ارتباطي
آالت کشاورزي داشت و برداشت و استفاده صحيح از ماشين، کاشت

 ,Babazadeh & Mohammadzadeh) است منطقهمتناسب با شرايط 

کشاورزي  بخش متخصصان و کارشناسان انقالب از پس .(2021
توسط  آن رسمي شکل به توليد هايتعاوني توسعه و تشکيل به

 جمهوري اسالمي، نظام کلي هايسياست در دولت تأکيد کردند.
 جامعه رساني بهخدمت و کشاورزي هايفعاليت از عظيمي حجم

است  شده بينيپيش توليد هايتعاوني توسط کشاورزان و روستايي
با وجود مسائل و مشکالت بسيار به سمت خودگرداني ها و تعاوني

گام برداشتد و به تدريج با رفع موانع موجود و رسيدن به استقالل، 
 ,.Hadizadeh Bazaz et al) سعي کردند به نحو کارآمد فعاليت کنند

نيازهاي اعضا مي ه ساختنها برآوردهدف از تشکيل تعاوني. (2015
هاي توليد با نيازهاي در حال تغيير افراد منطبق شده و باشد. تعاوني

 Boozarjmehri & Hadizadeh) اندبه وسيله افراد شکل گرفته

Bazaz, 2013). هاي بر اساس آرمان ،بخش نوپا به عنوان يک عاونت
 اقشار اختنسبه منظور توانمند  ي شکل گرفته وديني، اخالقي و انسان

 ,.Haji et al) همياري و کار جمعي به وجود آمده است باکم درآمد 

 در بسيارياهميـت نقش و در سطح روستا ا هتشکيل تعاوني. (2016
 بخشيهـا بـه عنـوان که از تعـاوني طوريبه  ،توسـعه روستايي دارد

يکي از مهمترين  و شده است يادفعال کشـاورزي  از محيط پويا و
ايي تأمين امنيت غذ و از متوليـان کشاورزي محصوالت ع توليدبمنا

ين ها در نيل به توسعه، از بطور بالقوه نقش تعاونيبهاست. در کشور 
 تـداييبا شآمـوز ـهبي بدستيا غذايي، امنيت فقر و گرسنگي، بردن

اري پايد توانمندسازي زنان، ،جنسيتي برابري جتـروي ،همگـاني
ارتقاي  پايـدار، معيشتايجاد  و اشتغالافزايش  زيست، طمحي

 ,ILO) گان استهم برايتوسعه ستيابي به دمشارکت جهاني در 

ح سـاختار هاي تعـاوني توليـد، اصـالهدف اصلي شرکت .(2014
 ايهنهاده، استفاده بهينه از آنتوسعه  وکشاورزي برداري نظام بهره

اجراي برنامـه تعـاوني نمـودن توليـد از طريـق اقدامات  ي،توليد
هاي نوين آبيـاري، شبکه تعبيهسازي اراضي، يکپارچهو زيربنايي 

 جديدهاي ترويج شيوه ،هاي ارتباطيتسـطيح اراضـي، احداث راه
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آالت اسـتفاده صـحيح از ماشـين ،کاشـت، داشـت و برداشـت
 برايتسهيالت الزم  فراهم کردناحياء اراضي باير و  ،کشاورزي

ها ميصـنايع تبـديلي در روسـتاهاي تحت پوشش تعاوني احداث
 تعيينطبق اصول و اهداف  .(Nekoi Naeini & Barqi, 2014) باشد

ها تحقق ها، يکي از مهمترين اهداف آنشده در اساسنامه تعاوني
مورد تأکيد  هموارهکشاورزي پايدار و حفظ محيط زيست است که 

 مبحث در سزاييبهها تأثير شک فعاليت تعاونيبيقرار گرفته است. 
 ,Ahmadpour & Momeni Halli) کشاورزي پايدار داشته است

ي هاجهت تحقق آرمان مناسبي ربزاا کشاورزي يهـاتعـاوني .(2016
راي آن ب ايويژهجايگاه  هاي توسعهرنامهبدر است و  پايدار توسعة

را ف در اقتصادآن  ايش سهمزاف ـهبرا  جامعـه و شده در نظر گرفته
سوم  جهان کشورهاي از بسياري در (.Haji et al. 2016) خواندمي

 توليد و اقتصادي سياسي، هايدليل وجود وابستگي به مانند ايران،
 هايبرنامه ناموفق بودن و توسعه تقليد الگوهاي فني، و علمي

و  ملي المللي،بين ارضي، وجود موانع گوناگون در سطح اصالحات
کشاورزي،  بخش صنعت نسبت به داشتن بخش اولويت محلي،
 بخش در ساختار که تغيير توليد هايتعاوني هوظيف تريناصلي

بوده  توليد کردن تعاوني اراضي و سازييکپارچه طريق از کشاورزي
 ;Hadizadeh Bazaz et al., 2015) محقق نشده است است،

Roknaddin Eftekhari, 2003).  مطالعات زيادي به بررسي وضعيت
توسعه پايدار کشاورزي پرداختند. بعضي از مطالعات به طور خاص 

هاي کشاورزي را بررسي کردند. اغلب وضعيت پايداري تعاوني
ينه در اين زمبيانگر وضعيت نامساعد پايداري بوده است.  مطالعات

اشاره  (Rohani et al., 2021) روحاني و همکارانتوان به مطالعه مي
عوامل مؤثر بر ابعاد توسعه پايدار کشاورزي در بين کشاورزان کرد که 

استان خراسان رضوي را بررسي کردند. بر طبق نتايج ميانگين 
محيطي، اقتصادي و سياسي اجتماعي، زيستهاي پايداري شاخص

عالوه نتايج به دست آمد. به 32/0و  41/0، 47/0، 55/0به ترتيب 
هاي آموزشي، عالقه به کار نشان داد متغيرهاي شرکت در کالس

هاي پايداري کشاورزي و رضايت شغلي رابطه معناداري با مؤلفه
زي با مؤلفه هاي کشاورچنين متغير عضويت در تعاونيدارند. هم

پايداري سياسي، مالکيت اراضي با مؤلفه پايداري اجتماعي و سياسي 
و متغير يکپارچگي اراضي با مؤلفه پايداري اقتصادي رابطه آماري 

به تدوين  (Nouri et al., 2019) داري دارند. نوري و همکارانمعني
تفسيري جهت تحليل عوامل مؤثر بر توسعه پايدار -مدلي ساختاري

هاي توليد کشاورزي استان آذربايجان شرقي در بين نيتعاو
کارشناسان و خبرگان امور تعاوني کشاورزي و مديران عامل 

–با توجه به نتايج، عوامل اقتصادي، زيرساختيها پرداختند. شرکت

در  عوامل ترينزيربنايي و تريناساسي از محيطيزيست و نهادي
ربايجان ذکشاورزي در استان آهاي توليدي توسعه پايدار تعاوني

 ارزيابي به پژوهشي در (Sheikhi, 2021) . شيخيباشندشرقي مي
 اجتماعي، هايشاخص بر تاکيد با روستايي پايدار توسعه هايشاخص

 دهدمي نشان او پژوهش پرداخت. نتايج خدمات روستايي و کالبدي
 هايشاخص از ميزان برخورداري لحاظ از نظر مورد روستاهاي که

 و منتخب هايشاخص بين چنينهم و بوده متفاوت توسعه منتخب
 طوريبه دارد وجود معناداري روستاها رابطه در پايدار توسعه روند

 روستاها پايدار توسعه روند بر مستقيمي تاثير هاشاخص تمامي که
ردپاي اکولوژيکي  (Rezaei et al., 2019) رضايي و همکاران .اندداشته

ر دکشت سيب زميني و خيار در دهستان سفالگران شهرستان بهار 
نتايج پژوهش نشان داد که را بررسي کردند.  1394-95سال زراعي 

براساس رويکرد ردپا، هر دو کشت در وضعيت ناپايدار قرار دارند و 
داري بين نمره کل ردپاي اکولوژيکي بر حسب هکتار تفاوت معني

طوري که کشت سيب زميني و کشت خيار وجود دارد، به جهاني در
. محيطي کمتري برخودار استکشت خيار از ناپايداري زيست

عوامل موثر بر  (Javanbakht et al., 2018) جوانبخت و همکاران
-93 پايداري نظام توليد گندم در شهرستان اردبيل در سال زراعي

نتايج اين پژوهش نشان داد که پايداري را بررسي کردند.  1392
از  باالترها درصد آن 1/31درصد مزارع کمتر از ميانگين و 6/26

ميانگين بود و در مجموع، مزارع کشاورزان از نظر ميزان پايداري در 
تايج نشان داد که متغيرهاي چنين نهم. سطح متوسط قرار داشت

دانش کشاورزي پايدار، مشارکت اجتماعي، سطح سواد، سابقه 
کشاورزي و نوع سيستم زراعي تأثير مثبتي و تعداد قطعات مزارع 

داري بر پايداري گندم و سطح زيرکشت مکانيزه اثر منفي و معني
 سبحاني و همکاران .عمليات کشاورزي کشت گندم داشتند

(Sobhani et al., 2018) داران عوامل مؤثر بر پايداري سطح گلخانه
 هاي کشاورزي شهرستان پاکدشت را مطالعه نمودند.عضو تعاوني
سازي معادالت ساختاري نشان داد متغيرهاي دانش، نتايج مدل

داري بر سطح داران تاثير مثبت و معنيلخانهمندي گنگرش و رضايت
با  (Haji et al. 2016) حاجي و همکاران .ها دارندپايداري گلخانه

هدف تحليل آثار عوامل اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي و نهادي 
هاي توليد کشاورزي شهرستان نقده يک مدل بر توسعه پايدار تعاوني

 هايسازي ساختاري نشان داد که مؤلفهساختاري ارائه دادند. مدل
درصد تغييرات  63اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي و نهادي 

هاي برازش کند و شاخصها را تبيين ميعاونيپراکنش توسعه پايدار ت
 Aliabadi)آبادي و همکاران مدل در وضعيت خوبي قرار داشت. علي

et al., 2016)  به بررسي نقش متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي بر
دانش کشاورزي پايدار گندم کاران استان تهران پرداختند. بر طبق 

کاران در حيطه کشاورزي پايدار نتايج مشخص شد که دانش گندم
 نکاران در سطح متوسط است. متغيرهاي سن، ميزان زميبيشتر گندم

هاي ترويجي شرکت کرده توان برآورد زيرکشت آبي و شمار دوره
درصد  24کاران را در حد احتمال رشد دانش زيست محيطي گندم

 (Hadizadeh Bazaz et al., 2015) دارند. هاديزاده بزار و همکاران

هاي توليد در ارائه خدمات زيرساختي به روستاهاي عملکرد تعاوني
دند و تأثير آن بر توسعه پايدار کشاورزي تحت پوشش را بررسي کر

در شهرستان نيشابور ارزيابي شد. نتايج نشان داد که بيش از حد 
متوسط، در زمينه پايداري اقتصادي کمي کمتر از متوسط و در مورد 

چنين بين ارائه اند. هممحيطي ضعيف عمل نمودهپايداري زيست
جتماعي پايداري رابطه خدمات و افزايش پايداري در بعد اقتصادي و ا

 (Haji et al., 2016) مستقيم و معنادار وجود دارد. حاجي و همکاران

، دريافتند که پنج عامل شخصيت در مطالعه خود براي شهرستان نقده
اجتماعي و شرايط فرهنگي بر -مديريت، سن، شرايط اقتصادي

هاي توليد کشاورزي در شهرستان نقده در توسعه پايدار تعاوني



  43، شماره 11، دوره  1401 زيیپا ،يفصلنامه تعاون و کشاورز

138 
 

اشرفي و همکاران  .عوامل تأثير بيشتري دارندمقايسه با ديگر 
(Ashrafi et al., 2014)  توسعه نظام پايدار کشاورزي در مناطق

-91تا  1386-87هاي زراعي روستايي شهرستان کاشمر براي سال
ه هاي توسعها حاکي از بهبود شاخصرا بررسي کردند. يافته 1390

 ,Baccar)باکسر و همکاران  هاي مورد بررسي بود.پايدار در طي سال

Bouaziz. Dugué. Gafsi. Le Gal., 2019)  عوامل اصلي تعيين
کننده پايداري در دشت سايس در مراکش را مطالعه کردند. آنان 
دريافتند که ساختار مزرعه و سيستم توليد انتخابي بر پايداري 

هاي اجتماعي بر پايداري اقتصادي، ترجيحات کشاورزان و ارزش
 & Hameed)حامد و ساویکا  گذارد.اي اثر ميمنطقه-اجتماعي

Sawicka, 2017 )هاي اقتصادي و اجتماعي کشاورزان که ويژگي
ها به کشاورزي پايدار است را در استان البلين دهنده تمايل آننشان

غيرهاي سن، ها نشان داد متدر لهستان بررسي نمودند. يافته
تحصيالت، تجربه کشاورزي، اندازه زمين تأثير مثبتي بر توسعه پايدار 

روشي را براي ساختن  (Dong et al., 2015) دانگ و همکاران. دارند
شاخص پايداري ترکيبي ارائه کردند که به صورت جداگانه عملکرد 

بر  .کندبندي ميپايداري مزارع زغال اخته در ويسکانسين را رتبه
ها در برابر پذيرش پايداري ناهمگوني وجود دارد و مزارع طبق يافته

راي هاي مربوط بتوانند براي بهبود عملکرد کلي پايداري از روشمي
 (Roy et al., 2014) همکارانروي و  صنعت خود استفاده کنند.

ردند. مطالعه ک کشور بنگالدشپايداري سيستم کشت برنج را در 
کننده عوامل تعيين تعيينبه  ترکيبيهاي با استفاده از شاخص آنان

نندگان از نيمي از توليدک بيش. نتايج نشان داد که پرداختندپايداري 
محيطي و کيفيت زندگي در برنج به لحاظ پايداري اقتصادي، زيست

رمايه توسعه سعالوه نتايج نشان داد که . بهپايدار بودندناوضعيت 
ميزان از منابع و  صحيحوري زمين، استفاده زايش بهرهانساني، اف

 در توليدعوامل موثر در پايداري کشاورزي  دسترسي به اطالعات
 ,Mahmoodzadeh & Sabouri) . محمدزاده و صبوريبرنج بودند

به بررسي عوامل مؤثر بر تمايل کشاورزان به تأسيس  (2014
شان ها نهاي توليد در شهرستان مهاباد در ايران پرداختند. آنتعاوني

دادند عوامل اقتصادي، اجتماعي، اداري و آموزشي نقش کليدي در 
 (Ghosh & Hasan, 2013) قوش و حسنکنند. اين زمينه ايفا مي

عوامل تأثيرگذار بر نگرش کشاورزان در مورد کشاورزي پايدار مورد 
تحقيق قرار دادند. نتايج نشان داد سطح تحصيالت، اندازه مزرعه، 
درآمد ساالنه، ارتباطات و دانش کشاورزي اثر مثبتي بر نگرش 

 (Joneydi, 2012) جنيدي .دکشاورزان نسبت به کشاورزي پايدار دار

کشاورزي در  محصوالتهاي توليد عوامل مؤثر بر پايداري سيستم
د. نتايج را بررسي کرشوشتر با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره 

راعي، م زتنشان داد که متغيرهاي سن، سابقه کشاورزي، نوع سيس
منزلت اجتماعي، دانش کشاورزي پايدار و نگرش به کشاورزي پايدار 

کشاورزي  تمحصوالداري با پايداري توليد رابطه مثبت و معني
 ,Berresaw, Jaleta, Shiferaw)برساو و همکاران  .دارند

Mmbando & Mekuri, 2013) هايشيوه به مطالعه پذيرش 
ق مالکي در مناطخرده هايسيستم در هم به مرتبط پايدار کشاورزي

 در هاتعاوني مؤثر نقش از حاکي روستايي تانزانيا پرداختند. نتايج
 اجراي براي پاخرده آگاهي کشاورزان افزايشها و مهارت بهبود

در  (Nkhoma, 2011)نکوما  .است پايدار کشاورزي هايسياست
زي هاي کشاورمطالعه خود به بررسي عوامل مؤثر بر پايداري تعاوني

در ماالوي واقع در جنوب شرقي آفريقا پرداخت. او عواملي مانند 
مديريتي و ظرفيت تجاري، محيط بازار، انگيزه، نقش هاي مهارت

ها را بر توسعه و موفقيت حکومت و مشارکت و تعهد اعضاء تعاوني
عوامل مؤثر بر  (Pavdial, 2010)پاودیال  ها مؤثر دانست.تعاوني

هاي توليدي در مناطق روستايي بنگالدش را بررسي توسعه تعاوني
، هاي ترويجينمود. بر طبق نتايج ميزان مشارکت اجتماعي، تماس

مثبت و معناداري با تشکيل و اعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي رابطه 
ها دارد. در تحقيقات صورت گرفته در زمينه کشاورزي توسعه تعاوني

پايدار مجموعه وسيعي از متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، اکولوژيکي، 
ترويجي و غيره مؤثر بر پايداري معرفي شده است، -زراعي، آموزشي

، حصيالتهاي تجربه و دانش کشاورزي، تمانند سن کشاورز، سال
ترويجي، ميزان سرمايه و درآمد -هاي آموزشيشرکت در کالس

کشاورز، اندازه زمين و وضعيت يکپارچگي اراضي، ميزان 
مندي از شغل و عالقه به کشاورزي، وضعيت استفاده از رضايت

 .هاي کشاورزي و غيره اشاره کردفناوري نوين، عضويت در تعاوني

  پژوهششناسی روش

کيلومتر مربع، در غرب  17481با مساحت  شهرستان سيرجان
استان کرمان واقع شده است. از سمت شمال به شهرستان رفسنجان 
و شهربابک، از جنوب به شهرستان حاجي آباد در استان هرمزگان، 

ريز از شرق به شهرستان بافت و بردسير و از غرب به شهرستان ني
شهر،  7خش، ب 5در استان فارس محدود شده است. سيرجان داراي 

آبادي داراي سکنه است. جمعيت کل شهري  206دهستان و  10
بالغ بر  1395طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 

نفر ساکن روستاها هستند. داراي اقليم  87000نفر است و  240000
نيمه بياباني است. در تابستان داراي آب و هواي گرم و داراي 

ميانگين ساالنه بارندگي در اين هاي نسبتاً سرد است. زمستان
درصد است. شهرستان  36ميليمتر و با رطوبت نسبي  160شهرستان 

شرکت تعاوني توليد تحت پوشش اتحاديه  22سيرجان داراي 
هاي تعاوني توليد روستايي شهرستان سيرجان است. شرکت

هاي شهرستان سيرجان اغلب توليدکننده کشاورزان عضو تعاوني
 .پسته، بادام، گردو، زعفران و گل محمدي هستندمحصوالتي چون 

 Excelافزار تحقيق حاضر از نوع کاربردي و توصيفي )با استفاده از نرم
ها ثبت و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند( و استنباطي داده

مدل اقتصادسنجي برآورد شد( است.  Eviews)با استفاده از نرم افزار 
از طريق روش پيمايش ميداني با کاربرد آمار و اطالعات الزم 

هاي کشاورزي پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان عضو تعاوني
هاي کشاورزي آوري شد. جامعه آماري کشاورزان عضو تعاونيجمع

نفر  12000باشند که تعداد آنان حدود در شهرستان سيرجان مي
وان نمونه کشاورز به عن 255است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

ها توزيع ها در بين کشاورزان عضو تعاونيتعيين شدند و پرسشنامه
شد. در اين مطالعه، جهت انتخاب نمونه، از فرمول کوکران استفاده 

 :شد



 هايعوامل مؤثر بر توسعه پايدار تعاونيبررسي 

139 
 

n =
N. t2. p. q

N. d2 + t2. pq
 

n ،حجم نمونه :N ،2: تعداد جامعه آماريt:  مقدارt  استيودنت
: تقريب در برآورد 2d درصد باشد، 5زماني که سطح معناداري کمتر از 

 : احتمال عدم وجود صفت.q: احتمال وجود صفت و pجامعه است، 
در ابتدا روايي و پايايي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. پس از 
مطالعه مقاالت معتبر در اين زمينه، مصاحبه با کارشناسان، 
متخصصان، کشاورزان و اساتيد دانشگاه پرسشنامه اوليه طراحي شد. 

ها پرسشنامه در بين اعضاء تعاوني 25ي انجام مرحله پيش آزمون برا
به صورت تصادفي توزيع شد و طبق نظرات متخصصان پرسشنامه 
اوليه اصالح گشت. به دليل استفاده از نظرات و پيشنهادات 
متخصصان امر، اساتيد دانشکده کشاورزي و خبرگان در طراحي 

تالش در جهت بررسي  پرسشنامه و انجام چند مرحله اصالحات و
همه جانبه موضوع، اين پرسشنامه از روايي برخوردار است. جهت 
بررسي پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد. مقدار اين 

قرار داشت که اين مقادير پايايي  6/81و  2/70ضريب در محدوده 
 رکند. شاخص توسعه پايداري کشاورزي در چهاپرسشنامه را تأييد مي

ي و محيطبعد پايداري اقتصادي، پايداري اجتماعي، پايداري زيست
اي گزينه 5هاي متفاوتي در طيف پايداري نهادي با استفاده از گويه

ليکرت ارزشگذاري شد. با بررسي مطالعات انجام شده در زمينه 
هاي توسعه پايدار متغيرهاي اثرگذار بر اين شاخص شامل ويژگي

اشند. اين متغيرهاي مستقل شامل سن کشاورز، باي ميفردي و حرفه
تجربه کشاورزي، تحصيالت )سال(، فاصله روستا تا شهر )کيلومتر(، 
اندازه زمين )هکتار(، تعداد قطعات زمين، استفاده از فناوري نوين 

الک هاي کشاورزي )م)بله=يک، خير=صفر(، وضعيت مالکيت ماشين
 کشاورزي )ميليون هستم=يک، مالک نيستم=صفر(، ميزان درآمد

تومان(، دارا بودن شغل دوم )شغل دوم دارم=يک، فقط 
، 5: اديز اريبسکشاورزم=صفر(، ميزان عالقه به فعاليت کشاورزي )

(، دفعات شرکت در 1کم:  يلي، خ2، کم: 3: ي، تا حدود4: اديز
ند. باشهاي ترويجي، ميزان وام دريافتي )ميليون تومان( ميکالس

 جملهانتخاب متغيرهاي مستقل با توجه به مطالعات مختلف از 
هوشمند مقدم  ،(Javanbakht et al., 2018) جوانبخت و همکاران

 ,Hooshmandan Moghadam Fard & Shams) فرد و شمس

 رضايي و همکاران(، Mohammadi, 2018)محمدي ، (2017

(Rezaei et al., 2019،) قوش و حسن (Ghosh & Hasan, 2013 ،)

حامد و (، Akhavan & Behbahani nia, 2017) اخوان و بهبهاني نيا
 سبحاني و همکاران ،(Hameed & Sawicka, 2017) ساويکا

(Sobhani et al., 2018 ،)روحاني و همکاران (Rohani et al., 2021 ،)

باکسر و (، Asadi & Varamzyari, 2010) اسدي و ورمزياري
نعمتي (، Joneydi, 2012) جنيدي، (Baccer et al., 2019) همکاران

به دليل تعداد بوده است. و غيره ( Nemati et al., 2014) و همکاران
ا هسازي دادهها براي هر يک از ابعاد پايداري، براي نرمالزياد گويه

هر يک از ابعاد چهارگانه توسعه پايدار کشاورزي و کمي کردن 
ها و جلوگيري از کاهش درجه آزادي، از رابطه زير استفاده تعاوني

 شد:

                                                           
1. Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE) 

𝐿𝑖 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

⁄  

که در اين رابطه صورت کسر مجموع امتياز مربوط به 
هاي هر بعد از ابعاد شاخص توسعه پايدار و مخرج کسر حداکثر گويه

ن باشد. با استفاده از ايامتياز اختصاص يافته به هر بعد ميمجموع 
رابطه ارزش محاسبه شده براي هر بعد مقداري بين صفر و يک 

 & Hamzehkalkenari, Ghorbani, Varidi) شودتعيين مي

Shahnooshi, 2015; Hamzehkalkenari , Ghornani, 
Shahnooshi, Varidi, 2018; Rohani et al., 2021). 

به منظور بررسي نحوه تأثير متغيرهاي مستقل ارائه شده بر 
 ي، يکي از الگوهاي موردابعاد مختلف شاخص توسعه پايدار کشاورز

مؤلفه  4است. وجود  1استفاده معادالت رگرسيوني به ظاهر نامرتبط
ها به عنوان متغيرهاي وابسته، يکسان بودن توسعه پايدار تعاوني

بعد مورد بررسي پايداري، وجود  4نمونه مورد بررسي در هر 
متغير وابسته و وجود  4متغيرهاي مستقل مشترک اثرگذار بر 

همبستگي بين جمالت اخالل که بايد آزمون گردد، ضرورت استفاده 
دهد. اين الگو را ادالت به ظاهر نامرتبط را نشان مياز سيستم مع
( ارائه داد که تعميم يافته الگوي رگرسيون خطي 1962آرنولد زلنر )

باشد و شامل چندين معادله رگرسيوني است. ساختار سيستم مي
هاي چند متغيره تفاوت دارد و ممکن زمان با رگرسيونمعادالت هم

 هاي چند متغيره را تأمينوناست فروض کالسيک حاکم بر رگرسي
هاي حداقل مربعات نکند. در اين وضعيت کاربرد تخمين زننده
دهد. بنابراين روش معمولي نتايج اريب و ناسازگاري ارائه مي

هاي به ظاهر نامرتبط به دليل عدم وجود استقالل بين رگرسيون
زا و جزء اخالل نسبت به روش حداقل متغيرهاي مستقل درون

در اين . (Greene, 2002; Souri, 2014)معمولي کارآتر است مربعات 
مدل هر يک از معادالت سيستم، متغير وابسته مختص به خود به 
همراه تعدادي متغير مستقل را دارد. در اين نوع الگو اين فرض وجود 

ون رگرسيدارد که جزء اخالل در بين معادالت مدل همبستگي دارند. 
نمايد که ضرايب معادالت به ظاهر نامرتبط اين امکان را فراهم مي

نمايند. معادالت رگرسيوني به صورت زير ضرايب تغيير  و واريانس
 شوند:نوشته مي

𝑌𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡́ 𝛽𝑖 + 𝜀𝑖𝑡       𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

: x: جزء اخالل، 𝜀𝑖𝑡: مشاهده، t: شماره معادله، iدر اين مدل 
: متغيرهاي وابسته که در اين تحقيق yمتغيرهاي مستقل تحقيق و 

کارگيري روش تخمين باشند. قبل از بهابعاد مختلف پايداري مي
SURE زمان در بين جمالت اخالل بايد وجود همبستگي هم

)آماره آزمون الگرانژ( مورد بررسي  LMمعادالت با استفاده از آماره 
 قرار گيرد. نحوه محاسبه اين آماره به صورت زير است:

𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗
2

𝑖−1

𝑗=2

𝑀

𝑖=2

 

T ،تعداد مشاهدات :𝑟𝑖𝑗 ضريب همبستگي بين جمالت اخالل :
زمان است. با : تعداد معادالت سيستم همMم، اjام و iمعادالت 

است با مقدار  𝜒2محاسباتي که داراي توزيع  LMمقايسه آماره 
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𝑀(𝑀−1)بحراني که درجه آزادي 

2
توان وجود يا عدم وجود دارد، مي 

زمان بين جمالت اخالل را اثبات کرد. در صورت رد همبستگي هم
شود زمان بين جمالت اخالل پذيرفته ميفرضيه صفر همبستگي هم

 .(Souri, 2014) استفاده کرد SUREتوان از رگرسيون و مي

  هایافته

سال و  25ترين کشاورز در نمونه مورد مطالعه جوان
 65/46سال سن دارد. متوسط سن کشاورزان  76ترين آنان مسن

درصد تحصيالت  22سواد، درصد کشاورزان بي 18باشد. سال مي
 24درصد تحصيالت متوسطه و ديپلم و  36در سطح ابتدايي، 

 ايهدرصد تحصيالت دانشگاهي دارند که متوسط تعداد سال
سال بوده است. حداقل سابقه  18و حداکثر  83/8تحصيل 

باشد. متوسط مي 50سال و حداکثر آن  2کشاورزي در نمونه 

درصد کشاورزان  34سال است.  25تجربه کشاورزي حدود 
اند. تاکنون در هيچ کالس آموزشي و ترويجي شرکت نکرده

ن هکتار و ميانگي 42هکتار، حداکثر  5/0حداقل سطح زيرکشت 
باشد. دامنه درآمدي ساالنه هکتار مي 6/8سطح زيرکشت 

ميليون ريال و متوسط آن حدود  4500و . 50کشاورزان نمونه بين 
درصد کشاورزان داراي شغل دوم  47ميليون ريال است.  245

درصد کشاورزان از درآمد کشاورزي ناراضي هستند.  78هستند. 
ورزي در سطح زياد درصد کشاورزان داراي عالقه به کار کشا 85

هاي درصد کشاورزان مالک ماشين 58و بسيار زياد هستند. 
هاي آبياري نوين جهت درصد آنان از روش 37کشاورزي هستند. 

درصد کشاورزان نمونه  92کنند. آبياري باغات خود استفاده مي
 مرد هستند. 

.

 هاي کشاورزان مورد مطالعهويژگي .1جدول 

انحراف معيار حداکثر ميانگين حداقل متغيرها

98/12 76 65/46 25 سن کشاورز

39/3 18 83/8 0 ميزان تحصيالت

28/14 50 06/25 2 ميزان تجربه

9/45 4500 23/245 50 درآمد خالص ساالنه )ميليون ريال(

4/1 7 3/3 0 هاي آموزشيتعداد جلسات شرکت در کالس

83/8 65 5/23 10  فاصله روستا تا شهر

03/6 29 6/9 1  هاي عضويت در تعاونيلتعداد سا

1758 26000 56/5950 2500  ميزان سرمايه )ميليون ريال(

7/3 42 6/8 5/0  سطح زيرکشت

 هاي تحقيقمنبع: يافته                              

 هاي کشاورزانويژگي. 2جدول 

خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم متغيرها

2/10 1/29 4/48 9/8 4/3 ترويجي-هاي آموزشيرضايت از کالس

0 5/5 8/19 9/42 8/31 رضايت از درآمد

درصد 92درصد                    مرد:  8زن:   جنسيت

درصد   2/52درصد                   خير:  8/47بله:   هاي جديد در توليداستفاده از روش

                                منبع: يافته هاي تحقيق                                
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 و سال يک کشاورزي هايتعاوني در عضويت مدت کمترين
 سال 6/9 ميانگين طور به مقدار اين و است سال 29 حداکثر

 مورد کشاورزان هايويژگي برخي( 2) و( 1) جداول. باشدمي
 رضايت ميزان فراواني بيشترين. دهدمي نشان را مطالعه

 متوسط سطح در ترويجي-آموزشي هايکالس از کشاورزان
 ميزان کشاورزان درصد 7/87 کلي طوربه و است( درصد 4/48)

 باالتر و متوسط سطح در آموزشي هايکالس از هاآن رضايت
 در رضايت کشاورزي درآمد از کشاورزان درصد 74 حدود. است
 نوين هايروش از آنان درصد 8/47. دارند کم خيلي و کم سطح
 . کنندمي استفاده توليد

 

 
 هاي شاخص پايداري اقتصاديگويه .3جدول 

 ميانگين
بسيار 

 کم
کم

تا 
حدودي

زياد
بسيار 

زياد
هامؤلفه

98/3 1/1 7/5 8/20 3/38 1/34 تشويق کشاورزان به بيمه کردن واحد توليدي

96/2 9/5 2/16 8/55 6/19 5/2  وريافزايش کارايي و بهره

87/2 10 1/18 6/49 2/19 1/3  کاهش فقر و ايجاد امنيت غذايي

80/2 4/10 1/29 6/41 3/12 6/7  ها در توانمندسازي اقتصادي زناننقش تعاوني

79/2 3/5 3/41 9/29 7/15 8/7  بهبود مقياس توليد

76/2 8/16 2/23 9/34 3/17 ايجاد اشتغال 8/7

71/2 6/11 2/33 2/29 8/18 2/6 مندي اعضاء از اعتبارات و تسهيالت بانکيبهره

71/2 7/9 6/43 3/23 8/12 6/10  هاها در تأمين به موقع نهادهنقش تعاوني

63/2 1/14 7/28 8/39 2/14 2/3 بازاريابي مناسب براي محصوالت کشاورزان

57/2 6/19 3/32 2/24 7/18 2/5 توسعه صادرات محصوالت

56/2 5/15 7/33 2/35 8/9 8/5  ها در افزايش درآمدنقش تعاوني

56/2 3/12 5/32 6/43 5/9 1/2 
ميزان فراهم کردن انبار و سيستم حمل و نقل مناسب توسط 

 هاتعاوني

53/2 8/20 7/22 4/39 4/16 74/0
ها در بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزي با ساير نقش تعاوني

 هابخش

53/2 5/17 4/29 7/38 1/11 3/3  هاي کشاورزيايجاد تنوع به فعاليت

52/2 4/15 8/41 5/25 8/9 5/7  هاي توليدکاهش هزينه

48/2 6/15 5/35 2/37 5/8 2/3 ارتقاي تکنولوژي مناسب توليد

44/2 6/17 3/44 2/21 5/10 4/6  انداز کشاورزانها در افزايش پسنقش تعاوني

32/2 6/16 5/48 4/22 4/10 1/2  هااراضي و جلوگيري از پراکندگي زمينسازي يکپارچه

11/2 9/29 3/36 6/27 5/4 7/1 هاي کشاورزيها در فعاليتگذاري تعاونيميزان سرمايه

هاي تحقيقمنبع: يافته
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 هاي شاخص پايداري اجتماعي. گويه4جدول 

 منبع: يافته هاي تحقيق        

 هايگويه بيانگر که( 3) جدول در آمده اطالعات اساس بر
 مقدار که شودمي مشاهده است اقتصادي پايداري بعد مختلف
 حاکي که است 50/0 کشاورزي پايدار توسعه شاخص اين ميانگين

 شويقت در هاتعاوني نقش". باشدمي اقتصادي متوسط وضعيت از
 هک است ايگويه تنها "توليدي واحد کردن بيمه به کشاورزان

 3 از کمتر هاگويه ساير ميانگين و است 3 باالي آن ميانگين
 هايگويه شاخص، اين در بررسي مورد هايگويه بين در. باشدمي
 "کشاورزي هايفعاليت در گذاريسرمايه در هاتعاوني نقش"

 پاسخگوي کشاورزان درصد 66 حدود) ميانگين ترينپايين
 (.اندهبود کم بسيار و کم وضعيت

 طعهق از جلوگيري و اراضي سازييکپارچه در هاتعاوني نقش"
 شاخص اين کشاورزان درصد 5/87 حدود) "هازمين شدن قطعه

 هاونيتعا نقش و( انددانسته کم بسيار و کم متوسط، سطح در را
 را شاخص اين کشاورزان درصد 61 حدود) "اندازپس افزايش در
 قرار توضعي بدترين در( اندکرده ارزيابي کم بسيار و کم سطح در

 . دارند

 بيمه به کشاورزان تشويق در هاتعاوني نقش" هايگويه
 و کارايي افزايش در هاتعاوني نقش" توليدي، واحد کردن
 نقش" و "غذايي امنيت ايجاد و فقر کاهش" ،"توليد وريبهره

 . نددار قرار وضعيت بهترين در "زنان توانمندسازي در هاتعاوني

کم بسيار کم ميانگين تا حدودي زياد بسيار زياد هامؤلفه

52/3 3/6 2/11 3/32 4/37 5/15 آگاهي دادن به اعضا از اصول و فلسفه تعاوني

14/3 4/5 7/17 8/42 4/25 7/8 ايجاد اعتماد در بين اعضاء

06/3 2/9 2/19 9/38 3/21 4/11 هاايجاد روحيه همکاري و مشارکت در فعاليت

05/3 1/5 8/21 3/39 7/29 1/4  باال بردن فرهنگ کشاورزان

03/3 9/7 4/21 3/38 3/24 1/8  هاي صحيح حفظ منابعآگاه ساختن کشاورزان از روش

97/2 4/8 3/19 5/44 7/21 1/6 باال بردن علم و دانش اعضاء

96/2 9/10 4/18 6/39 3/21 9/8  هاي روستاميزان مداخله اعضا در تصميم

91/2 3/12 5/19 5/39 5/21 2/7  کشاورزانانتشار اطالعات جديد به 

87/2 6/8 4/33 1/29 2/20 7/8  ايجاد انگيزه در بين جوانان جهت فعاليت کشاورزي

72/2 8/13 7/31 8/29 3/17 4/7  ايجاد انسجام در بين اعضاء

72/2 3/7 3/37 9/33 7/18 8/2  ها در ارتقاء کيفيت زندگي کشاورزاننقش تعاوني

71/2 1/14 2/32 5/28 6/18 6/6  ها در کاهش اختالف و درگيري بين کشاورزانتعاونينقش 

61/2 7/16 6/29 4/32 2/18 1/3 ارائه خدمات آموزشي مثمرثمر

56/2 4/18 7/28 3/37 5/9 1/6  ايجاد اعتماد به نفس و خودباوري در بين اعضا

38/2 8/19 7/43 3/19 8/12 4/4 کاهش مهاجرت جوانان به شهرها

30/2 7/17 7/38 6/39 1/3 9/0  توزيع مناسب امکانات در بين روستاها

29/2 2/21 2/38 6/32 1/6 9/1 هاميزان رضايت اعضاء از عملکرد تعاوني

19/2 1/22 5/41 4/32 6/2 4/1  ها در توزيع درآمدنقش تعاوني
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 هامحيطي در تعاونيهاي شاخص پايداري زيستگويه .5جدول 

 ميانگين
بسيار 

 کم
کم

تا 
حدودي

زياد
بسيار 

زياد
هامؤلفه

36/3 3/2 2/17 2/33 7/36 6/10  ترويج استفاده از سيستم آبياري نوين

06/3 6/7 6/16 4/47 6/18 8/9  ارگانيکترويج توليد محصوالت 

01/3 3/13 6/19 6/30 7/25 8/10  ها در جلوگيري از تبديل اراضي منابع طبيعي به کشاورزينقش تعاوني

97/2 3/8 5/19 7/47 9/15 6/8  ترويج استفاده از بذرهاي اصالج شده

93/2 5/10 4/22 8/38 5/19 8/8  آموزش افراد در مورد راهکارهاي حفظ محيط زيست

88/2 2/12 8/20 4/42 5/15 1/9 
آگاه ساختن کشاورزان در جهت مديريت ضايعات و جلوگيري از آتش 

 زدن بقاياي گياهي

85/2 9/12 5/22 7/37 2/20 7/6  محيطيهاي زيسترساني به کشاورزان در مورد خسارتاطالع

83/2 2/12 5/26 9/35 6/16 8/8  کشاورزانها توسط ايجاد آگاهي در جلوگيري از آلوده کردن آب

83/2 1/15 8/20 7/36 2/20 2/7  هاي کشاورزي حفاظتيآگاه ساختن کشاورزان از روش

80/2 1/3 3/11 9/50 6/32  کشها و سموم شيمياييميزان استفاده کشاورزان عضو از آفت 1/2

79/2 6/10 2/25 5/44 3/13 4/6
 تشويق کشاورزان در استفاده از کودهاي آلي و کاهش مصرف کودهاي

شيميايي

77/2 8/15 5/25 8/33 4/15 5/9  هاي غيرشيميايي مبارزه با آفاتآموزش روش

70/2 6/12 5/28 6/39 5/14 8/4  هاي آتيايجاد اهميت به حفظ منابع طبيعي براي نسل

69/2 3/14 3/30 9/33 2/14 3/7 آگاهي دادن به کشاورزان در کاهش اتالف منابع کمياب آب

64/2 2/15 7/28 8/37 2/13 1/5 هاي سازگار با محيط زيستترويج فناوري

63/2 7/16 2/27 8/38 7/10 6/6 ها در مديريت پايدار منابعنقش تعاوني

60/2 4/22 4/27 8/32 1/12 3/7  کشهاارائه استانداردهاي مناسب براي استفاده از سموم و آفت

58/2 2/18 8/28 8/33 7/9 5/8 گياهي هايايجاد تنوع در گونه

42/2 7/21 9/39 9/24 3/11 2/4  مديريت خشکسالي و کم آبي

37/2 1/19 1/36 6/35 8/6 4/2 ها در حفظ حاصلخيزي خاک و جلوگيري از فرسايش آننقش تعاوني

25/2 3/14 5/54 8/22 4/8 0  نظارت بر سموم و کودهاي وارداتي موجود در بازار

 منبع: يافته هاي تحقيق

 جدول در مربوطه هايگويه و اجتماعي پايداري از حاصل نتايج
 پايدار توسعه شاخص از بعد اين نتايج طبق بر. است شده گزارش( 4)

 ياجتماع بعد متوسط وضعيت گوياي که است شده محاسبه 55/0

 قشن" شده مطرح هايگويه بين در. باشدمي پايدار توسعه شاخص
 عملکرد از اعضاء رضايت ميزان" ،"درآمد توزيع در هاتعاوني
 در يبترت به " روستاها بين در امکانات مناسب توزيع" و "هاتعاوني
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 صولا از اعضا به هاتعاوني دادن آگاهي" هايگويه و وضعيت بدترين
 عتقادا ايجاد" و "اعتماد ايجاد در هاتعاوني نقش" ،"تعاوني فلسفه و
 به تنسب وضعيت بهترين در "هافعاليت در مشارکت و همکاري به

 نزديک ارتباط دليل به. دارند قرار اجتماعي بعد هايگويه ساير
 بعد پايدار کشاورزي مهم ابعاد از يکي طبيعت با کشاورزان

 . است محيطيزيست

( 5) جدول در محيطيزيست پايداري بررسي از حاصل نتايج
 اندکي که شد گيرياندازه 55/0 شاخص اين مقدار. است شده آورده

 ايداريپ متوسط وضعيت بيانگر و باشدمي متوسط مقدار از باالتر
 .است محيطيزيست

 در هاتعاوني نقش" به مربوط ترتيب به هاگويه ميانگين بيشترين
 گويانپاسخ درصد 80 از بيش) "نوين آبياري سيستم از استفاده ترويج

 توليد ترويج" ،(کردند ارزيابي ميانگين سطح از باالتر را گويه اين
 سطح در را گويه اين کشاورزان درصد 8/75) "ارگانيک محصوالت

 بديلت از جلوگيري در هاتعاوني نقش" و( دانستند باالتر و متوسط
 را گويه اين کشاورزان درصد 67) "کشاورزي به طبيعي منابع اراضي

 .است( اندکرده ارزيابي باال به متوسط سطح در

 هاي پايداري نهاديهگوي .6جدول 

 ميانگين
بسيار 

 کم
کم

تا 
حدودي

زياد
بسيار 

زياد
هامؤلفه

32/3 6/3 6/15 5/38 5/31 2/11 هاوضع قوانين مناسب براي حفاظت از منابع توسط تعاوني

14/3 1/4 5/15 8/49 4/23 2/7  هامربوط به تعاونيميزان شفافيت قوانين 

09/3 1/7 9/18 3/41 3/23 4/9  هابازنگري و اصالح قوانين و مقررات مربوط به تعاوني

76/2 8 6/29 7/41 6/19 1/1 هاايجاد بستر مناسب قانوني توسط دولت براي رشد و فعاليت تعاوني

5/2 4/10 9/39 6/40 9/8 65/0  هافعاليت تعاونيهاي مربوط بر نظارت وزارتخانه و سازمان

47/2 8/19 2/28 6/39 8/9 6/2  نقش دولت در بهبود قدرت مديريتي اعضاء

33/2 8/21 6/36 5/27 1/14 0  ها در تنظيم بازار و بهبود ساختار بازاريابينقش تعاوني

29/2 8/17 2/37 9/42 1/2 0 هاي کشاورزيميزان حمايت دولت از تعاوني

24/2 3/17 4/43 7/36 6/2 0 ميزان حمايت دولت براي گسترش مکانيزاسيون کشاورزي

20/2 8/21 2/45 3/25 1/6 6/1  بهبود وضعيت اشتغال توسط دولت در بين اعضاء

12/2 1/19 6/51 2/27 1/2 0 ها در توليد محصوالت ارائه خدمات پشتيباني دولت به تعاوني
کشاورزي

04/2 4/26 5/48 2/19 9/5 0  پاگير اداري جهت دسترسي آسان اعضاء به اعتباراتقوانين دست و 

00/2 7/27 6/51 9/12 8/7 0 ها در مورد طرحهاي ميزان حمايت و پشتيباني دولت از تعاوني
 کشاورزي و محيط زيست

95/1 2/23 6/58 2/18 0 0  ميزان کمک و حمايت دولت در ثبات درآمدي اعضاء

93/1 8/29 6/45 6/25 0 0 ها در بهبود سيستم حمل و نقل و انبارداري تعاوني حمايت دولت از
محصوالت

92/1 5/22 1/61 9/15 0 0 گذاري دولت در جهت باال بردن کيفيت و بهبود شرايط ميزان سرمايه
 زندگي اعضا

هاي تحقيق                                    منبع: يافته
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 و سموم بر نظارت در هاتعاوني نقش" هايگويه چنينهم
 حفظ در هاتعاوني نقش" ،"بازار در موجود وارداتي کودهاي

 مديريت" و "آن فرسايش از جلوگيري و خاک خيزيحاصل
 به صشاخ اين هايگويه ساير به نسبت "آبي کم و خشکسالي

 .دارند قرار شرايط بدترين در ترتيب
 و سموم بر نظارت در هاتعاوني نقش" هايگويه چنينهم
 حفظ در هاتعاوني نقش" ،"بازار در موجود وارداتي کودهاي

 مديريت" و "آن فرسايش از جلوگيري و خاک خيزيحاصل
 به صشاخ اين هايگويه ساير به نسبت "آبي کم و خشکسالي

 مقادير و هاگويه( 6) جدول. دارند قرار شرايط بدترين در ترتيب
 شانن را نهادي پايداري شاخص با ارتباط در اعضاء پاسخ فراواني

 گزاري،سياست که شودمي محقق زماني پايداري. دهدمي
 مشخص هايهدف با مناسب هايگيريتصميم و ريزيبرنامه
 (سياسي) نهادي بعد به توجه اهميت مسئله اين. باشد همراه
 در نهادي پايداري شاخص مقدار. دهدمي نشان را پايدار توسعه
 در مقدار اين که است شده محاسبه 47/0 مطالعه مورد نمونه

 ميزان هاتعاوني در پايدار کشاورزي توسعه ابعاد ساير با مقايسه
 و ترثباتبي وضعيت از نهادي پايداري واقع در. است کمتري

 . است برخوردار ابعاد ساير به نسبت ناپايدارتري
 حفاظت از منابع يمناسب برا نيوضع قوان"هاي به جز گويه

و  "هايمربوط به تعاون نيقوان تيشفاف زانيم"، "هايتوسط تعاون
 يهايو مقررات مربوط به تعاون نيو اصالح قوان يبازنگر"

است،  09/3و  14/3، 32/3، که به ترتيب داراي مقادير "يکشاورز
باشد. بر طبق پاسخ مي 3ها کمتر از مقدار ميانگين ساير گويه

گذاري دولت در جهت ميزان سرمايه"هاي و گويهکشاورزان عض
ت از ، حمايت دول"باال بردن کيفيت و بهبود شرايط زندگي اعضا

 "ها در بهبود سيستم حمل و نقل و انبارداري محصوالتتعاوني
داراي  "ميزان کمک و حمايت دولت در ثبات درآمدي اعضاء"و 

 مختلف ابعاد مقادير ميانگين( 7) جدول  کمترين ميانگين هستند.
 .دهدمي نشان را هاتعاوني پايدار توسعه

 
 مقدار ابعاد مختلف شاخص پايداري کشاورزي .7جدول 

هامقدار شاخص هاميانگين گويه ابعاد

55/0 99/49 بعد اجتماعي

50/0 3/48 بعد اقتصادي

55/0 96/57 محيطيبعد زيست

47/0 29/38 بعد نهادي

 

گزارش شده  (8جدول )در  SUREنتايج حاصل از برآورد مدل 
داري محاسبه شد. به دليل معني LM ،12/217است. مقدار آماره 

توان نتيجه گرفت که همبستگي آن در سطح يک درصد مي
زمان بين جمالت پسماند معادالت ابعاد مختلف توسعه پايدار هم

 57/0وجود دارد. مقدار ضريب خوبي برازش سيستم معادالت 
تعيين شد که بيانگر اين مطلب است که متغيرهاي مستقل وارد 

درصد تغييرات متغير وابسته  57شده در سيستم معادالت قادرند 
 را توضيح دهند. 

شود متغيرهاي ميزان تجربه بر طبق نتايج مشاهده مي
هاي جديد توليد استفاده از روشکشاورزي، دارا بودن شغل دوم، 

درصد و متغيرهاي ميزان درآمد خالص  5و ميزان سرمايه در سطح 
هاي آموزشي در سطح يک درصد تأثير مثبت و شرکت در کالس

 هايو معناداري بر متغير وابسته پايداري اقتصادي تعاوني
تر که کشاورزان با سابقه طوالنيطوريکشاورزي داشته است. به

ت در بخش کشاورزي، نسبت به کشاورزان با سابقه فعاليت فعالي
چنين کمتر از پايداري اقتصادي باالتري برخوردارند. هم

-هاي آموزشيکشاورزاني که در تعداد بيشتري از جلسات کالس
اند، به دليل کسب دانش و مهارت باالتر، به ترويجي شرکت کرده

 اند. داشته لحاظ اقتصادي احساس پايداري اقتصادي بيشتري

ها هر چه کشاورزان به لحاظ شرايط عالوه بر اساس يافتهبه
توليدي و مالي در وضعيت مساعدتري قرار داشته باشند )دسترسي 
به تکنولوژي برتر توليد، داشتن شغل ديگري عالوه بر کشاورزي، 
برخورداري از درآمد خالص باالتر( از نظر اقتصادي پايدارترند. 

حاصل از برآورد مدل نشان داد که متغير تعداد چنين نتايج هم
درصد بر پايداري  5قطعات زمين تأثير منفي و معناداري در سطح 

طوريکه کشاورزاني که داراي اراضي يکپارچه اقتصادي دارد. به
ه هاي پراکنده و قطعه قطعهستند نسبت به کشاورزان داراي زمين

رد ، زيرا کوچکي، خکنندپايداري اقتصادي باالتري را تجربه مي
هاي کشاورزي مانعي است جهت استفاده بودن و پراکندگي زمين

آالت، کارگر و مديريت بهينه از عوامل توليد مثل آب، ماشين
 صحيح.

نتايج حاصل از برازش متغيرهاي مستقل بر روي بعد اجتماعي 
ها نشان داد که متغيرهاي ميزان کشاورزي پايدار تعاوني

هاي ن، تعداد جلسات شرکت در کالستحصيالت کشاورزا
 هاي عضويتآموزشي و ترويجي در سطح يک درصد و تعداد سال

هاي کشاورزي و ميزان عالقه به فعاليت کشاورزي در در تعاوني
درصد تأثير مثبت و معناداري بر پايداري اجتماعي  5سطح 
اند. به بياني ديگر هر چه کشاورزان باسوادتر بودند، هر چه داشته

هاي اند و يا سالهاي آموزشي شرکت کردهبيشتر در کالس
ه ساير اند نسبت بهاي کشاورزي بودهبيشتري در عضويت تعاوني

 کشاورزان به لحاظ اجتماعي پايدارتر هستند.

اما متغير فاصله روستا تا شهر بر اين بعد پايداري اثر منفي در 
ي که محل که کشاورزانطوريدرصد دارد. به 5داري سطح معني

تر است نسبت به کشاورزاني که در شان به شهر نزديکسکونت
ماعي کنند، به لحاظ اجتمکاني با فاصله بيشتر از شهر زندگي مي

 از پايداري بيشتري برخوردار بودند.
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 SUREنتايج حاصل از برآورد مدل  .8جدول 

بعد نهادي محيطيبعد زيست اجتماعيبعد  بعد اقتصادي

Z ضريب آماره Z ضريب آماره Z ضريب آماره Z ضريب آماره 

 عرض از مبدأ ***1/4 07/5 ***02/5 36/4 ***91/2 09/7 ***03/3 4/5

01/1 0021/0 1/1 003/0- 11/1 011/0 67/0 0002/0 سن 

73/2 019/0** 29/1 107/0 09/1 012/0 65/1 051/0** کشاورزيتجربه 

49/0 008/0 3/3 03/0*** 12/4 023/0*** 01/1 108/0 تحصيالت

69/2 003/0** 7/1 11/0** 3/2 012/0** 91/0 0001/0 سابقه عضويت در تعاوني 

79/0 003/0 78/2 15/0** 1/1 017/1 1/3 18/2*** ميزان درآمد خالص کشاورزي

91/0 031/0 21/0 003/0 08/1 008/0 5/2 012/0** داشتن شغل دوم

33/0 02/1 23/1 19/0- 89/0 011/0- 04/1 34/0-  اندازه زمين کشاورزي

98/1 38/0** 97/1 24/0** 93/1 021/0** 11/1 03/0  ميزان عالقه به کشاورزي

13/2 1/0** 93/2 12/0*** 3/3 2/1*** 09/4 11/1***  هاي آموزشيشرکت در کالس

07/1 012/0 05/1 005/0 1/1 23/0 12/1 003/0  هاي کشاورزيمالکيت ماشين

09/1 004/0- 09/1 09/0- 98/0 0001/0- 86/2 019/0-**  تعداد قطعات زمين

95/0 0001/0 4/2 06/0** 05/1 0003/0 61/2 01/1** استفاده از تکنولوژي نوين 
 توليد

64/0 009/0 05/1 34/0 3/2 03/0-** 01/1 011/0-  فاصله روستا تا شهر

71/0 034/0 21/1 78/0 11/1 008/0 1/2 02/1**  ميزان سرمايه

89/1 07/1** 13/1 17/0 97/0 01/0 06/1 31/0  ميزان وام دريافتي

منبع: يافته هاي تحقيق      

محيطي ديده چنين در مدل مربوط به بعد پايداري زيستهم
هاي در کالسشد که ميزان تحصيالت کشاورزان و شرکت 

داري يک درصد و متغيرهاي ميزان درآمد آموزشي در سطح معني
مندي به فعاليت کشاورزي، دسترسي به تکنولوژي خالص، عالقه

هاي کشاورزي در هاي عضويت در تعاونينوين توليدي و سال
طي محيدرصد تأثير مثبت و معناداري بر پايداري زيست 5سطح 

زان باسوادتر و با عالقه بيشتر به عبارت ديگر کشاوردارند. به
ي هاي آموزشچنين کساني که در کالسفعاليت در کشاورزي و هم

محيطي بيشتري بيشتري شرکت کردند، احساس پايداري زيست
چنين کشاورزان با درآمد باالتر و کساني که سابقه دارند. هم

ي محيطها را دارند، به لحاظ زيستعضويت بيشتري در تعاوني
هاي نوين و کارآمدتر عالوه کشاورزاني که از روشارترند. بهپايد

محيطي کنند، پايداري زيستدر توليد محصوالت خود استفاده مي
 باالتري را تجربه کردند. 

نتايج تحقيق حاکي از تأثير مثبت متغيرهاي تجربه کشاورزي، 
هاي کشاورزي، شرکت در هاي عضويت در تعاونيتعداد سال

وزشي، ميزان وام دريافتي و ميزان عالقه به فعاليت هاي آمکالس
درصد بر پايداري نهادي است. ادراک  5کشاورزي در سطح 

هند و دکشاورزاني که فعاليت خود را با عالقه بيشتري انجام مي
هاي بيشتري را در بخش کشاورزي به کسب کساني که سال

طلوبيت از متجربه پرداختند،  نسبت به بعد نهادي کشاورزي پايدار 
چنين کشاورزاني که سابقه عضويت بيشتري برخوردار است. هم

هاي کشاورزي دارند و کشاورزاني که در بيشتري در تعاوني
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هاي آموزشي شرکت کردند و دانش و تجربه باالتري را کالس
کسب کردند، از نظر نهادي پايدارترند. بر طبق نتايج کشاورزاني 

ارات را داشتند، احساس پايداري که امکان دريافت وام و اعتب
 اند.بيشتري به لحاظ نهادي داشته

  گیریبحث و نتیجه

-اقتصادي هتوسـع جهت نيل بههاي کشاورزي تعاوني
ين اي هستند. مناسب ابزار ع،گـردآوري نيروهـا و منـاباجتماعي و 

هاي توسعه را ها امکان حضور و مشارکت افراد در برنامهشرکت
 ها به دنبال آن هستند، توسعهاي که تعاونيآورند. توسعهميفراهم 

در اين مطالعه بنا . (Hadizadeh Bazaz et al., 2015) پايدار است
هاي کشاورزي در دستيابي به اهداف توسعه به اهميت تعاوني

 هاي کشاورزياي از کشاورزان عضو تعاونيپايدار، در بين نمونه
هاي کشاورزي در ابعاد مختلف ، پايداري تعاونيشهرستان سيرجان

هاي محيطي و نهادي با استفاده از گويهاقتصادي، اجتماعي، زيست
اي ليکرت سنجيده شد. پس از محاسبه گزينه 5مختلف در طيف 

ابعاد پايداري با کاربرد رگرسيون به ظاهر نامرتبط، تأثير متغيرهاي 
ي، بق نتايج ابعاد اقتصادمختلفي بر اين ابعاد بررسي شد. بر ط

محيطي و نهادي توسعه پايدار در حد متوسط اجتماعي، زيست
ارزيابي شدند و از نظر بعد نهادي، توسعه پايدار در وضعيت 

 اجتمـاعيهاي پايداري مؤلفـةعالوه تري قرار داشت. بهنابسامان
 هايتعاونيپايداري  رب را تـأثير يشـترينمحيطي بو زيست

داشتند. اما در کل ابعاد مختلف توسعه پايدار در سطح  ورزيکشا
توان باشند. با بررسي جزئيات ابعاد پايداري ميبخشي نميرضايت

هايي به بهبود شرايط پايداري در ها و برنامهبا اتخاذ سياست
 ها کمک کرد.تعاوني

هاي کشاورزي شهرستان سيرجان بر طبق پاسخ اعضاء تعاوني
گذاري ناکافي در ها از سرمايههاي پايداري اقتصادي، آنبه گويه

ازي سها در يکپارچهامور کشاورزي و روستاها، عدم توانايي تعاوني
ها ها، نقش کمرنگ تعاونياراضي و جلوگيري از پراکندگي زمين

ها ، بهبود وضعيت تکنولوژي و هزينهدر افزايش پس انداز اعضاء
اند. اين عوامل سبب تقليل انگيزه کشاورزان براي ناراضي بوده

 مهمترينماندن و ادامه فعاليت کشاورزي شده است. بنابراين 
ساختار بخش کشاورزي از در تغيير که هاي توليد وظيفه تعاوني

سازي اراضي و تعاوني کردن توليد است طريق يکپارچه
(Hadizadeh Bazaz et al., 2015)  در اين شهرستان محقق نشده

برخورداري از کمک ها و عدم تعاوني با افزايش تعداد است. در واقع
ي کشاورزي شهرستان هاتعاونيت، دول فنيحمايت مالي و و 

 سيرجان نتوانستند به آنچه که در جستجوي آن بودند، برسند.
گذاري در سرمايه، اراضي سازييکپارچه مانندهايي اجراي برنامه

امور زيربنايي و توليدي در روستاها، مکانيزه کردن توليد، بهبود 
هاي آبياري و غيره به دليل نياز به هزينه زياد و عدم سيستم

 هاي ماليتوانايي کشاورزان در پرداخت، نياز به حمايت و کمک
 دولت دارد که در اين زمينه توفيقي حاصل نشده است. کمبود

اي ها به جها سبب شده آنسرمايه و منابع مالي و اعتباري تعاوني
 هايي با انجامانجام وظايف تعيين شده خود تبديل به شرکت

وظايف خدماتي شوند. بر طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون 
هاي آموزشي و متغيرهاي ميزان درآمد خالص، شرکت در کالس

اند. پايداري اقتصادي داشتهميزان سرمايه بيشترين تأثير را بر 
هاي آموزشي سبب افزايش دانش فني و توانايي برگزاري کالس

مديريتي کشاورزان منطقه شده و شرايط فراهم آوردن درآمد و 
انداز باالتر و در نتيجه سرمايه بيشتري براي کشاورزان را پس

ها را فراهم تواند زمينه تحقق اهداف تعاونيکند و ميفراهم مي
هاي آموزشي با رد. رابطه مثبت و معنادار شرکت در دورهآو

جوانبخت و همکاران  هايکشاورزي پايدار در بررسي
(Javanbakht et al., 2017) هوشمند مقدم فرد و شمس ،
(Hoshmand Moghaddamfard & Shams, 2017) باکسر و ،

 & Ghosh)، قوش و حسن (Baccer et al., 2019)همکاران 

Hasan, (2013 جمشيدي و همکاران ،(Jamshidi et al., 2015 ،)
، (Akhavan & Behbahaninia, 2017)اخوان و بهبهاني نيا 

، حامد و ساويکا (Sharifi et al., 2011)شريفي و همکاران 
(Hameed & Sawicka, 2017) ،محمدي (Mohamadi, 2018)  نيز

 ,.Rohani et al)روحاني و همکاران  به اثبات رسيد. در مطالعات

 Hoshmand)، هوشمند مقدم فرد و شمس (2021

Moghaddamfard & Shams, 2017) جمشيدي و همکاران ،
(Jamshidi et al., 2015) ، مطيعي لنگرودي و همکاران
(Motielangroudi et al., 2010) قوش و حسن ،(Ghosh & 

Hasan, 2013) کالنتري و همکاران ،(Kalantari, et al., 2010)  و
متغير درآمد کشاورزان بر پايداري کشاورزي اثر مثبت و  هغير

 معناداري داشته است. بر خالف نتيجه مطالعه حاضر در مطالعه
يکپارچه بودن اراضي  (Rohani et al., 2021)روحاني و همکاران 

 کشاورزي تأثير منفي بر پايداري اقتصادي داشته است.

 باالتر از متوسط در اين مطالعه بعد پايداري اجتماعي مقداري
بخشي قرار ندارد. در بين ارزيابي شده است اما در سطح رضايت

ها در توزيع درآمد، هاي نقش تعاونياجزاي پايداري اجتماعي، گويه
ها، توزيع عادالنه امکانات در بين رضايت از عملکرد تعاوني

روستاها و کاهش مهاجرت جوانان روستايي به شهرها از نظر 
له عوامل اصلي ناپايداري اجتماعي هستند. عدم وجود اعضاء از جم

امکانات مناسب زندگي در روستاها، زندگي با درآمد و کيفيت پايين 
رغم زحمات زياد در فعاليت کشاورزي سبب کشاورزان علي

انگيزگي آنان و به خصوص جوانان براي ماندن در روستاها و بي
به مهاجرت به شهر  انجام فعاليت کشاورزي شده و آنان را وادار

نموده و متقاضي مشاغل کارگري در معادن شهرستان سيرجان 
کرده است. براساس نتايج حاصل از برآورد مدل ديده شد 
کشاورزان با تحصيالت باالتر و عالقمند به فعاليت کشاورزي، 

ها دارند و کشاورزاني که سابقه عضويت باالتري در تعاوني
ها اند، تعاونيموزشي شرکت کردههاي آکشاورزاني که در کالس

ند. در ارا به لحاظ پايداري اجتماعي در سطح باالتري ارزيابي کرده
عالقه به  (Rohani et al., 2021) روحاني و همکاران مطالعه

کشاورزي تأثير منفي بر پايداري اجتماعي داشته است که در اين 
  مطالعه عکس آن ديده شد.
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اما کشاورزاني که از شهر فاصله بيشتري دارند، پايداري 
اجتماعي را کمتر احساس کردند. لذا الزم است جهت پايدارسازي 
اجتماعي در سطحي باالتر، توجه بيشتري به روستاهاي دورافتاده 
و داراي امکانات کمتر شود و حداقل امکانات الزم براي زندگي 

ها نقش چنداني در جهت ونيچنين تعاهمبهتر آنان فراهم شود. 
هاي کشاورزي حفاظتي، کنترل آگاه ساختن کشاورزان از روش

ها و کودهاي شيميايي، نظارت کشميزان استفاده از سموم، آفت
بر کيفيت سموم و کودهاي شيميايي وارداتي موجود در بازار، 

هاي سازگار با محيط زيست و مديريت پايدار منابع ترويج فناوري
راني بيشترين نگاند. هاي آينده ايفا نکردهها براي نسلنو حفظ آ

ها در نظارت بر کنترل کيفيت کشاورزان به عدم دخالت تعاوني
 رغم گراني وسموم و کودهاي شيميايي موجود در بازار است. علي

ها کيفيت الزم را ندارند هاي زياد، بعضي از اين نهادهصرف هزينه
ور به استفاده چندباره سموم و کشاورزان منطقه گاهي مجب

شيميايي شده که عالوه بر افزايش مقاومت آفات، سبب خسارت 
يف شود. در صورت تعربه محيط زيست و توليد محصول ناسالم مي

هايي با اعتمادي که استانداردهاي الزم براي چنين نهاده
ا هها داشته، از انتخاب خود براي مصرف آنکشاورزان به تعاوني

ها پي و کمي بارشدرهاي پيدارند. با توجه به خشکسالي اطمينان
در شهرستان سيرجان، مسئله آب به يک بحران تبديل شده است. 

هاي نوين آبياري به علت عدم دسترسي کشاورزان به سيستم
هزينه باالي تعبيه آن و نداشتن سرمايه کافي، هدررفت آب بسيار 

. اب آب بسيار پايين استزياد است و در نتيجه کارايي نهاده کمي
ن توانند در ايها نميها، آنبه علت عدم وجود توانايي مالي تعاوني

زمينه به کشاورزان کمکي کنند و اين امر در ناپايدارسازي 
هاي حاصل از برآورد مدل نشان داد ها تأثيرگزار است. يافتهتعاوني

تحصيالت، ميزان درآمد خالص، عالقه به فعاليت کشاورزي، 
هاي آموزشي و استفاده از تکنولوژي نوين سبب شرکت در کالس

شود. امروزه اهميت مسائل محيطي بيشتري ميپايداري زيست
محيطي بيش از پيش آشکار است. مسلماً داشتن سطح زيست

هاي آموزشي امکان استفاده تحصيالت باالتر و شرکت در کالس
هاي جديد ناوريگيري از فآورد. بهرهاز علم روز را فراهم مي

ه، اي با توجه به کم آبي منطقهاي آبياري قطرهخصوص سيستمبه
هاي بيولوژيک مبارزه با آفات، عدم استفاده از کودهاي روش

ظتي، ورزي حفاکارگيري کودهاي سبز، خاکشيميايي مختلف و به
تر استفاده از ارقام اصالح شده و ... سبب پايداري و مديريت صحيح

 ,.Rohani et al)روحاني و همکاران  ود. در مطالعهشمنابع مي

بر خالف نتيجه مطالعه حاضر، فناوري تأثير منفي بر  (2021
 محيطي داشته است.پايداري زيست

طور که نتايج نشان داد بعد پايداري نهادي به عنوان همان
بعاد تري نسبت به ساير امولفه پايداري حکمراني در وضعيت وخيم

ين بعد از پايداري در مطالعات کمتر مورد توجه قرار قرار داشت. ا
گذاري جهت بهبود زندگي هاي سرمايهگرفته است. مؤلفه

 چنين کمک وروستاييان در بدترين شرايط ممکن قرار دارد. هم
حمايت دولت در ثبات درآمدي اعضاء و عدم دسترسي به 

هاي مناسب، سيستم حمل و نقل و انبارداري به زيرساخت

ايداري نهادي افزوده است. بر اساس تحليل رگرسيون ناپ
هاي تجربه و عالقه به کشاورزي، شرکت در متغيرهاي سال

 ها به پايدارسازيهاي آموزشي و سابقه عضويت در تعاونيکالس
هاي فراوان صورت گرفته رغم تالشکند. علينهادي کمک مي

هاي کشاورزي شهرستان سيرجان، توسط مسئوالن تعاوني
متاسفانه مشکالت مالي و کمبود اعتبارات اجازه دستيابي به اهداف 

دهد و کشاورزان عضو رضايت چنداني از ها را نمياوليه تعاوني
 Rohani)در مطالعه روحاني و همکاران ها ندارند. عملکرد تعاوني

et al., 2021) و تجربه  هاي کشاورزيمتغير عضويت در تعاوني
تأثير منفي بر خالف نتيجه مطالعه حاضر بر پايداري  کشاورزي

و مطابق نتايج اين مطالعه متغيرهاي شرکت در نهادي داشته 
جه با تو است.هاي آموزشي در پايدارسازي نهادي مؤثر بوده کالس

هاي به نتايج حاصل از تحقيق جهت بهبود وضعيت پايداري تعاوني
 شود:نهاد ميکشاورزي شهرستان سيرجان موارد زير پيش

 کاربردهای عملی پژوهش

 هاي آموزشيجايي که بر اساس نتايج، شرکت در کالساز آن
بر هر چهار بعد توسعه پايدار تأثير مثبتي داشته است و براساس 

ي هاهاي پايداري، اعضاء تعاوني رضايت بااليي از کالسگويه
جي نها ضمن نظرسشود تعاونياند، لذا توصيه ميآموزشي نداشته

هاي آموزشي عملي مثمرثمر متناسب از اعضاء با برگزاري کالس
با نياز کشاورزان و انتخاب مدرسين متخصص بومي در جهت باال 
بردن اطالعات و دانش کشاورزي اعضاء بکوشند و آنان را در 

ها وري، افزايش درآمد و کاهش هزينهجهت ارتقاي کارايي و بهره
رفي چنين با معنمايي نمايند. همبا ارجحيت حفظ محيط زيست راه

کشاورزان موفق و با تجربه، امکان بازديد از مزارع آنان را فراهم 
آورند و از اين طريق سبب انتقال تجربه و دوري از تکرار خطاهايي 

 شوند که در گذشته توسط ديگران انجام شده است.

کشاورزي فعاليتي پرريسک و با زحمت فراوان است. الزم 
ط شغلي به صورتي فراهم شود که کشاورز انگيزه ماندن است شراي

ها از و ادامه فعاليت در اين شغل را داشته باشد. کاهش هزينه
هاي پربازده، فراهم طريق دسترسي به تکنولوژي نوين و نهاده

کردن بازار مناسب براي فروش محصوالت، فراهم کردن سيستم 
ن کردن اعتبارات ارزاحمل و نقل مناسب، دسترسي به انبار، فراهم 

پا، امکان بيمه و با دسترسي آسان براي کشاورزان خرده
محصوالت به کشاورز جهت ادامه فعاليت و پايدارسازي آنان 

ها و مشکالت کشاورزان قطعه قطعه کند. يکي از چالشکمک مي
هاست. اين عامل سبب هاي کشاورزي و پراکندگي آنبودن زمين

 آالتکارگيري ماشين، مشکل در بههاي توليدافزايش هزينه
شود مي هاي نوين آبياريکشاورزي، باال رفتن هزينه تعبيه سيستم

ها دهد. بر طبق گويهو درآمد خالص کشاورزان را کاهش مي
هاي کشاورزي شهرستان سيرجان در اين زمينه موفق عمل تعاوني

 از آنجايي که اکثريت اعضاء تمايلي به حضور در طرحنکردند. 
ها با اتخاذ سازي اراضي ندارند، الزم است تعاونييکپارچه
سازي هايي کشاورزان را تشويق به پذيرفتن طرح يکپارچهسياست

 هاي حمايتينامهاراضي کنند و يا دولت با اتخاذ راهبردها و آيين
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يا اصالح قوانيني مثل قانون ارث يا تعيين حداقل اندازه زمين 
کارهاي کاربردي و عملي از کوچک همجاز براي کشت و ساير را
 کارگيريها ممانعت کنند و امکان بهو خرد شدن بيشتر زمين

تکنولوژي جديد را در جهت پايدارسازي بيشتر فراهم آورد. براي 
ارتقاي پايداري نهادي الزم است دولت در جهت بهبود 

هاي ها و سياستهاي کشاورزي، تقويت برنامهزيرساخت
ورزي، تدوين قوانين حمايتي از اعضاء و توليد و هاي کشاتعاوني

 هاي خود جا دهد.ها و سياستگيرياشتغال پايدار را در تصميم

 هاي عضويت درها حاکي از تأثير مثبت و معنادار ساليافته
محيطي و نهادي هاي کشاورزي بر ابعاد اجتماعي، زيستتعاوني

عيين شده خود ها به سمت اهداف اصلي تدهي تعاونياست. جهت
سبب بهبود وضعيت درآمدي کشاورزان، کاهش فقر و بيکاري 

ها از نقش صرفاً ارائه خدمات دوري شود. بنابراين بايد تعاونيمي
کرده و براي بهبود وضعيت زندگي اعضاء برنامه ريزي بلندمدت 
انجام دهد. به دليل مشکالت مالي اغلب کشاورزان و عدم 

جاد ي يا کم بودن مبلغ وام دريافتي، با ايدسترسي به اعتبارات بانک
هاي توان با فعال کردن صندوقاعتماد در بين اعضاء مي

الحسنه به کشاورزان نيازمند وام پرداخت کرد تا به دليل قرض
مشکالت مالي مجبور به فروش محصول خود در زمان نامناسب 
نشوند و از اين طريق به درآمد بيشتري دست يابند. ميزان 

يالت از متغيرهاي ديگري بود که در پايدارسازي بيشتر نقش تحص
داشت. با سوق دادن جوانان روستايي به سمت تحصيالت مرتبط 

ته از التحصيالن اين رشبا کشاورزي و ايجاد انگيزه و تشويق فارغ
طريق اعطاي مجوز، اعتبارات و تسهيالت به سمت فعاليت در 

بيکاري جوانان توان ضمن کاهش معضل بخش کشاورزي مي
جلوي مهاجرت آنان به شهر را گرفت. به منظور پايدارسازي بيشتر 

ها از کيفيت و داشتن محيطي الزم است تعاونيزيست
استانداردهاي سموم و کودهاي مصرفي اطمينان حاصل کنند تا 
ضمن افزايش عملکرد توليدات کشاورزي، آسيب به محيط زيست 

ها از اين نظر همسو با عاونيبه حداقل برسد. بر طبق نتايج ت
 .اندکشاورزي پايدار حرکت نکرده

 سندگانیمشارکت نو

شناسي، بررسي ي، روشپردازمفهوم) :نژاد کورکي ژاله
 و نظارت و سرپرستي( اطالعات و پايش، بازبيني و ويرايش

 قدردانی و تشکر

 .و ارگاني قرار نگرفته استاين مقاله تحت حمايت هيچ سازمان 
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