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چکیده
پیروی از نظام های کشت پایدار محصوالت کشاورزی امری ضروری و تضمین کننده تامین نیاز بشر به غذا در بلند مدت است.
یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی تولید شده در ایران ،زعفران است که منبع درآمد اصلی برای بسیاری از روستانشینان
شرق کشور به شمار میرود .از این رو ،توجه به پایداری کشت این محصول از اهمیت ویژهای برخوردار است .مطالعه حاضر با هدف
سنجش پایداری اکولوژیکی کشتبوم های زعفران شهرستان گناباد و شناسایی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر آن در سال
 1398انجام شد .ابزار تحقیق ،پرسشنامه بوده و بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده 193 ،پرسشنامه تکمیل شد .به منظور
دستیابی به اهداف تحقیق ،ابتدا بر اساس  12معیار و بر مبنای روش  TOPSISبه ارزیابی پایداری اکولوژیکی مزارع پرداخته شد.
در ادامه ،الگوی الجیت ترتیبی برای تعیین عوامل اثرگذار بر پایداری مزارع بکار گرفته شد .بر پایه نتایج ،افزایش در متغیرهای
نگرش نسبت به کشاورزی پایدار ،سن ،درآمد و تحصیالت و نیز داشتن بیمه محصوالت کشاورزی و دنبال کردن کشاورزی بعنوان
شغل اصلی بصورت معنیداری موجب افزایش احتمال قرارگیری زعفرانکاران در گروههای پایدارتر میشود .ضریب متغیر کالس-
های آموزشی و ترویجی منفی بوده ولی در سطح مطلوب آماری ،معنی دار نیست .بنابراین بهبود نگرش کشاورزان نسبت به
کشاورزی پایدار ،بهرهگیری از تجارب کشاورزان مسن ،حمایت مالی از زعفرانکاران در راستای تامین نهادههای مورد نیاز و اصالح
ساختار کالسهای آموزشی و ترویجی ،می توانند به عنوان راهکارهایی برای پایدارسازی کشت این محصول ارزشمند مطرح باشند.
واژههای کلیدی :نظامهای کشاورزی پایدار ،زعفران ،TOPSIS ،الجیت ترتیبی ،گناباد
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مقدمه
نظامهای ک شت ناپایدار ک شاورزی نه تنها قادر به تامین
نیازهای بشررر در دراز مدن نیسررت ،بیکه یکی از لوام
ایجاد نارسرراییهای محیط زیسررتی در اهاب به ارر ار
میرود ( .)Omisore, 2018از این رو ،پیروی از اصررول
کشاورزی پایدار در کشت محصوالن کشاورزی ،به ویژه
محصرروالن ل ده کشرراورزی باید بصررورن ادی مورد
تواه قرار گیرد .یکی از مهمترین محصوالن کشت اده
در ایراب ،زلفراب اسرررت که مندر در مد اصررریی برای
ب سیاری از رو ستائیاب ارق ک شور بوده و ا اتغال قاب
تواهی نیز ای جاد کرده اسرررت 1.سررراز گاری باالی این
محصول با اقییم گرم و خشک ارق کشور ،ارز وری قاب
مالحظه ب و کیفیت باالی زلفراب ایرانی ،مواب اررده
تررا ایراب ی سرررراییرراب پیرراپی برره لنواب بزرگترین
توییدکننده و صررادرکننده این محصررول مبرش بااررد به
گونهای که در سررال  ،2018بیش از  71درصررد از ارز
صرررادران اهانی زلفراب به ایراب ت یا داارررته اسرررت
(.)International Trade Centre, 2020
بنابراین ،زلفراب یکی از محصررروالتی اسرررت که باید با
بکارگیری ا صول ک شاورزی پایدار در ک شت ب ،به تداوم
پایداری اکویوژیکی و اقتصرررادی ب ک ک کرد .با واود
اه یت غیر قاب انکار این محصرررول ،مبای ان مت ددی
( ;Mohtashami & Zandi Daregharibi, 2018
;Yazdani et al., 2019; Ramezani et al., 2019a
 )Dourandish et al, 2020ارررواهدی بر ناپایداری

ک شت ب ی سالهای گذ اته ارائه کردهاند که از این
ا یه میتواب به کشت متراکم زلفراب ،استفاده بی روبه
از نهادههای ای یایی و هدر رفت منابر بی ا ااره کرد.
یذا ضررروری اسررت تا با بررسرری لوام مو ر بر پایداری
کشرررت زلفراب و ارا ئه راه کار های م ناسرررب ،زمی نه
پایدارسازی هرچه بیشتر کشت این محصول ارزا ند را
فراهم ورد.
پیش از این م بای ان مت ددی به سرررنجش پا یداری
اکویوژیکی کشرررت محصررروالن مفتیش کشررراورزی و
اناسایی لوام ا رگذار بر ب پرداختهاند .به لنواب مثال
کا سی و ه کاراب ( )Kassie et. al., 2009با ا ستفاده
 .1بر اسرراآ مار ارائه اررده توسررط سررازمابهای اهاد کشرراورزی
خرا ساب ر ضوی و انوبی در سال  ،1396ت داد  144169ک شاورز
در ا ستاب خرا ساب ر ضوی و  37620ک شاورز در ا ستاب خرا ساب
انوبی به کشت زلفراب مشغول بودهاند.

یک ایگوی پروبیت سه متغیره2به برر سی لوام ا رگذار
بر تص یم کشاورزاب منا ا نی ه خشک اتیوپی مدنی بر
ب کارگیری ف ای یت های کشررراورزی پا یدار3پرداخت ند.
ت رکز مبای ه بها بر سه ف اییت اام افم حفاظتی،
استفاده از ک پوست و استفاده از کودهای ای یایی بوده
اسرررت .یافتههای بها نشررراب میدهد که اررررکت در
کالآ های موزاررری و ترویجی مواب افزایش احت ال
بکارگیری هر سررره ف اییت پیش گفته میارررود .سرررن
کشرراورزاب تا یر منفی بر اررفم حفاظتی و اسررتفاده از
ک پوست دارد و نهایتا ،تحصیالن دینی و رس ی تا یری
بر ف ای یت های پایدار ندارد .تی پراسررررن و ه کاراب
( )Timprasert et al., 2014در مبای های به اناسایی
لوا م ا ر گذار بر ب کارگیری مدیر یت تیفیقی فان4در
بین سرردزی کاراب ناخن-راتچاسرری ا5در کشررور تاییند
پرداخت ند .ن ها ب یاب کرد ند که مدیر یت تیفیقی فان
میتواند اسرررتفاده از فتکشها را به حداق برسررراند و
سرپ با بر ورد یک ایگوی الایت نشراب دادند که سه
لام قی ت پایینتر مدیریت فان ،دانش بی شتر ن سدت
به مدیریت تیفیقی فان و در دسرررترآ بودب خدمان
ترویجی ا ر م نیداری بر ا ستفاده از این ایوه مدیریتی
دارد .میشررررا و ه کاراب ( )Mishra et al., 2018به
ارز یابی مویفره های مو ر بر بکرارگیری ف راییرت های
کشررراورزی پایدار در بین کشررراورزاب کنتاکی مریکا
پرداختند .برای د ستیابی به اهداف مبای ه از یک ایگوی
رگرسیونی دوا یهای منفی6استفاده اد و نتایج نشانگر
این موضررروو بود که کشررراورزانی که کشرررت ردیفی
دااررتهاند ،به تجهیزان بیاری دسررترسرری دارند و نیز
بهایی که کشت متنولی دااتهاند ،گرایش بیشتری به
ا ستفاده از ف اییتهای ک شاورزی پایدار دارند .ه چنین
دارا بودب تحصرریالن کادمیک ،اسررتفاده از ف اییتهای
کشررراورزی پایدار را افزایش میدهد .در م قاب  ،دانش
ناکافی پیراموب کشررراورزی پایدار و لدم ارررنایی با
تکنویوژی بالث کاهش استفاده از ف اییتهای کشاورزی
پایدار می اود .در راببه با مح صول زلفراب نیز مبای ان
2. Trivariate Probit
)3. Sustainable agricultural practices (SAPs
)4. Integrated pest management (IPM
5. Nakhon Ratchasima
6. Negative binomial regression
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داخیی پر ا اری به اندازهگیری پایداری ک شت و لوام
مو ر بر ب پرداخ تها ند که از ا یه ناب میتواب به
حات ی سرداتی و ه کاراب ( Hatami-Sardashti et
 )al., 2011اارراره کرد که در مبای های روی بررسرری و
ک یسرررازی اررراخا پایداری (ارررام سرررنجههای
اات الی-اقت صادی ،تویید مح صوالن زرالی ،دام ،کود و
مواد ارری یایی ،ب و بیاری ،اررفم و مکانیزاسرریوب و
مدیریت لیشهای هرز) نشرراب دادند که کشررتبومهای
زلفراب ارررهرسرررتابهای بیراند و قائن در وضررر یت
مبیوبی از نظر پررایررداری قرار نرردارنررد .دور انرردیش و
ه کاراب ( )Dourandish et al., 2020نگر نسرردت
به کشرراورزی پایدار را به لنواب یکی از لوام ا رگذار بر
بهرهوری مزارو زلفراب اهرستاب گناباد مبرش کرده و با
اسرررتفاده از یک ایگوی الایت ترتیدی1نشررراب دادند که
نگر کشرررراورزاب و در مد ب ها ،احت ال قرارگیری
کشرراورزاب در سرربوش باالتر بهرهوری را افزایش میدهد
در حایی که ارکت در کالآها موز ای و ترویجی این
احت ال را ب صورن م نیداری کاهش میدهد .متغیرهای
سبح زیر ک شت ،اغ ا صیی و بی ه ک شاورزی نیز ا ر
م نیداری بر قرارگیری کشرراورزاب در سرربوش سرره گانه
بهرهوری ندار ند .م بای ان دیگری از ا یه (Azizi-
Zohan & Pasandideh, 2013; Yaghoubi et al.,
 )2014; Dourandish et al., 2019نیز هر یک با در

نظرگیری مؤی فه های مفتیش ،به ک یسرررازی پایداری
کشت زلفراب و ت یین لوام ا رگذار بر ب پرداختهاند.
ا ربندی پی شینه پژوهش ن شاب میدهد که هر یک از
مبای ان پیراموب سرررنجش پایداری اکویوژیکی کشرررت
زلفراب ،سررنجههای متفاوتی برای ک یسررازی ارراخا
پایداری در نظر گرفتهاند و در این مورد ،بین مبای ان
مفتیش ات فاق نظر واود ندارد .حال ب که پا یداری
مفهومی نسررردتا گسرررترده بوده و لدم تواه به ت امی
مؤیفههای ب م کن ا ست به بر وردها و ارزیابیهای غیر
واق ی منجر اررود .بر این اسرراآ ،مبای ه حاضررر با دید
ن ظامم ند و در نظرگیری ت امی موی فه های پا یداری در
ب د اکویوژیکی و با اسرررت فاده از ره یافتی اد ید ،به
ک یسررازی ارراخا پایداری اکویوژیکی کشررتبومهای
زلفراب گناباد و اررناسررایی لوام اات الی-اقتصررادی
ا رگذار بر ب پرداخته است.

1. Ordered Logit

روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه
مبای ه حا ضر در سال  1398در اهر ستاب گناباد ،یکی
از اهرهای ا ستاب خرا ساب ر ضوی ،صورن گرفته ا ست.
این اهر ستاب در ول اغرافیایی  57-46تا  57-27و
لرض اغرافیررایی  34-54تررا  34-03قرار گرفترره و
انوبیترین اهر در استاب خراساب رضوی است .گناباد
به یحاظ تاریفی به ف اییتهای ک شاورزی به ویژه ک شت
زلفراب اهرن دااته است .بر اساآ خرین سرا اری
انجام اده ا یت این اهر ستاب  88753نفر بوده که
از این ت داد 10344 ،نفر به ک شاورزی م شغول بودهاند.
لالوه بر زلفراب ،محصوالن دیگری از ا یه انگور ،پسته،
زیره سرردز ،گندم ،او ،انار و بادام در این منبقه کشررت
می اود .با واود وقوو خ شک ساییهای پیاپی در منبقه،
ک شت زلفراب به دیی مقاومت باالی ب به خ شک سایی،
به لنواب یکی از مهمترین مشرررا غ در منب قه مبرش
اسرررت .از  14300هک تار زمین های قا ب کشرررت در
اررهرسررتاب گناباد 3600 ،هکتار ب به کشررت زلفراب
اخت صاص یافته ا ست .ساالنه  10/8تن کالیه خ شک از
مزارو زلفراب این اهرستاب برداات می اود که م ادل
با  40درصرررد در مد حاصررر از توییدان کشررراورزی
ارررهرسرررترراب اسررررت ( Food and Agriculture
.)Organization, 2018
دادههای تحقیق
به منظور ا ر وری داده های پژوهش حاضرررر ،با مرور
گسررترده پیشررینه پژوهش و بر اسرراآ ارررایط حاکم بر
منبقه مبای اتی ،پرسررشررنامهای سرراختار یافته راحی
اد .در بفش اول این پر س شنامه سواالتی در راببه با
کاات ،داات و برداات زلفراب و نوو و میزاب نهادههای
مورد اسرررتفاده مبرش ارررد .در بفش دوم ویژگی های
اات الی-اقتصررادی زلفرانکاراب از ا یه سررن ،در مد،
تجربه ،تحصرریالن ،نگر نسرردت به کشرراورزی پایدار،
اررررکت در کالآ های موزاررری ،اسرررت فاده از بی ه
ک شاورزی و غیره مبرش اد .اام ه ماری تحقیا ت ام
زلفرابکاراب ارررهرسرررتاب گناباد بوده و حجم ن ونه بر
اسررراآ راببه ( )1که ت داد ن ونه در رو ن ونهگیری
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تصررادفی سرراده را بدسررت میدهد 1،برابر  193کشرراورز
ت یین ار رد .در این فرمول  nحجم ن ونه Zα/2 ،سررربح
ا ی ناب برای زموب دو دام نه S ،انحراف م یار متغیر
مورد مبای ه در ن ونه و  dااررتداه مجاز میبااررد .مقدار
ا اتداه مجاز م ادل  5در صد میانگین سبح زیر ک شت
در مزارو در نظر گرفته اده است.
Z 22 .S 2

()1

n

2

d
برای ت یین اه یت (وزب) نسرردی هر یک از سررنجههای
پایداری اکویوژیکی نیز پرسررشررنامهای اداگانه اررام
مقای سان زوای سنجهها تدوین و تو سط ه شت نفر از
متفصصین مبای ان حوزه پایداری تک ی اد .پنج نفر
از این افراد ،اسررررات ید گروه اگروتکنویوژی دانشررر کده
ک شاورزی و سه نفر دیگر ،از ف االب در زمینه ک شاورزی
پایدار بودند.

کمیسازی شاخص پایداری اکولوژیکی
چناب که بیاب اد در این پژوهش تال اده است با در
نظرگیری ه ه سنجههای پایداری اکویوژیکی ،به ارزیابی
صررحیح و نااریب از ارراخا پایداری اکویوژیکی کشررت
زلفراب اقدام ارررود .این سرررنجهها بر اسررراآ مبای ه
رمضانی و ه کاراب ( )Ramezani et al., 2019aت یین
اررده اسررت که به م رفی ف اییتهای مدیریتی پایدار و
ناپایدار در ک شتبومهای اهر ستاب گناباد پرداختند .بر
اسررراآ یاف ته های ب ها ،پنج ف ای یت زرالی به لنواب
ف اییت های پایدار زرالی و هفت ف اییت زرالی نیز به
لنواب ف اییتهای ناپایدار در کشرررت زلفراب ارررناخته
ادند .این ف اییتها در ادول ( )1ارائه اده است2.

جدول  .1فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در کشت زعفران
Table 1. Sustainable and unsustainable farming practices in saffron cultivation
فعالیتهای پایدار زراعی
فعالیتهای ناپایدار زراعی
Unsustainable farming practices

Sustainable farming practices

کشت پرتراکم

استفاده از کود دامی

High-density cultivation

Use of animal manure

High use of chemical fertilizers

تنوو زرالی ناای از سیستمهای کشت مفیوط و چند
محصویی

استفاده بیرویه از کودهای ای یایی

Biodiversity caused by intercropping and multicropping systems

استفاده از لیشکشها و کنهکشهای ای یایی

استفاده از کودها و محیولهای ریز مغذی

Use of chemical herbicides and acaricides

Use of micronutrient solutions and fertilizers

استفاده از رو های افم حداق

بیاری غرقابی اراضی

Minimum tillage

Flood irrigation

چرای دام در مزارو

استفاده از نهادههای کشاورزی یی

Grazing on farmlands

Use of organic inputs

استفاده از فضوالن انسانی

-

Use of human feces

سوزاندب برگ زلفراب و لیشهای هرز پ

از خشک ادب

-

)Burning of saffron leaves and weeds (residuals

مندر :رمضانی و ه کاراب ()1398
)Source: Ramezani et al. (2019a

 .1دیی انتفاب رو ن ونهگیری ت صادفی ساده این بوده ا ست که
مار دقیقی از ت داد زلفرابکاراب گنابادی در دسررترآ نیسررت .از
رفی در رو ن ونه گیری ت صادفی نیازی به م شفا بودب حجم
اام ه نیست که از مزایای این رو است .لالوه بر ب ،رو ن ونه
گیری تصررادفی وقتی مورد اسررتفاده قرار میگیرد که هر لضررو از

اام ه ماری اان برابری برای انتفاب دا اته با اند .یذا بهترین
رو م کن ،رو تصادفی ساده تشفیا داده اد .برای ا اللان
بیشتر به هاب و ه کاراب ( )Han et al., 2012راوو اود.
 2برای ا ال لان بیشتر به رمضانی و ه کاراب ( Ramezani et al.,
 )2019aراوو اود.
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مرور پیشینه پژوهش نشاب میدهد که هر یک از
مبای ان ،رو های متفاوتی برای ک یسازی پایداری
کشت محصوالن مفتیش از ا یه زلفراب بکار گرفتهاند.
در مبای ه حاضر برای ک ی سازی ااخا پایداری
اکویوژیکی ،تیفیقی از ماتری مقایسان زوای و رهیافت
اویویتبندی گزینهها با ک ترین فاصیه از راه ح ایده ل
(تاپسی  )1بکار گرفته اده است .رهیافت تاپسی به
محقا این امکاب را میدهد که برای هریک از سنجهها،
ضریب اه یت متفاوتی را ال ال کند .این رو برای
اندازهگیری پایداری اگرچه که در مبای ان خارای رایج
است ،اما به نظر میرسد تا کنوب در مبای ان داخیی مورد
استفاده قرار نگرفته است .مراح ک ی سازی پایداری
اکویوژیکی به این صورن است که ابتدا با استفاده از
رو هایی مانند فر یند تحیی سیسیه مراتدی 2و یا
ماتری مقایسان زوای 3،به ت یین وزب نسدی هر یک از
مویفهها پرداخته میاود .سپ با استفاده از این وزبها
و با انجام محاسدان ریاضی به ک ی سازی ااخا
پایداری پرداخته میاود.
ماتری های مقایسان زوای یکی از رو های ریاضیان
اسرررت که ل دتا برای ت یین وزب نسررردی ت دادی از
گزینهها بر ا ساآ م یاری م شفا بکار میرود .در این
رو  ،ت امی متغیرها به صورن دو به دو با هم مقای سه
میارررو ند و در اکثر موارد مق یاآ  1تا  9برای ان جام
مقایسرران زوای مورد اسررتفاده قرار میگیرد ( Saaty,
 .)2008; Boz´oki, 2011بر این اسرراآ ،از مصرراحده
اررونده خواسررته اررد که هر افت از متغیرها را با هم
مقایسرره کرده و بر اسرراآ اه یتارراب به بها امتیازی
بین  1تا  9بدهد .نهایتا پ از تشکی ماتری مقایسان
زوای و انجام محا سدان ریا ضی مفتیش ،وزب ن سدی هر
یک از گزینهها محاسررده اررد .واضررح اسررت که مج وو
وزبها برابر یک خواهد بود4.
رو  TOPSISیکی از بهترین رو های تص ر یمگیری
چند م یاره ا ست که در سال  1981تو سط هوانگ یوب
پی شنهاد اده ا ست .در این رو  mگزینه به و سییه n
م یار (سرررنجه) مورد ارزیابی قرار میگیرد .اسررراآ این
رو  ،بیشررینه کردب فاصرریه مورد نظر با راه ح ایده ل
1. Technique for Order Preference by Similarity
)to the Ideal Solution (TOPSIS
)2. Analytical Hierarchy Process (AHP
3. Pairwise Comparison Matrix

منفی و ک ینه کردب این فا صیه تا راه ح ایده ل مثدت
ا ست .ببور کیی برای بد ست وردب امتیازان هر یک از
 mگزی نه ،با ید  5مرح یه به اررررش زیر دن دال ارررود
(:)Mateusz et al., 2018
 )1بی مقیاآ سازی ماتری تص یمگیری با استفاده از
نرم اقییدسی:
x i
j
n
xi 
()2
m

2

x 
i
j

j

j 1

n
در راببه فوق x i ،ن شانگر امتیاز ک سب اده تو سط
j

گزینه  iدر م یار  jپ از نرمالسازی است.
 )2بدسرررت وردب ماتری بی مقیاآ موزوب که برابر
حاص ضرب ماتری نرمال اده و ماتری قبری وزبها
است.
()3
 i  x in .i
j

j

در این راببه i ،ن ایانگر وزبها اسرررت که در مبای ه
حاضررر ،با اسررتفاده از ماتری مقایسرران زوای بدسررت
می یند.
 )3م حاسررر ده راه ح ا یده ل مث دت (  ) iو راه ح


ایده ل منفی (  .) iراه ح ایده ل مثدت در م یارهای
با انده مثدت (ف اییت های پایدار زرالی) ،بیشرررترین
مقدار می باارررد .راه ح ایده ل منفی در این م یارها،
ک ترین مقدار میبا اد .به ه ین ترتیب برای م یارهای
با ان ده منفی (ف ای یت های نا پا یدار زرالی) ،راه ح
ا یده ل مث دت و منفی به ترت یب ک ترین و بیشرررترین
مقدار است.
 )4محا سده فا صیه از راه ح های ایده ل مثدت و منفی
برای هر یک از گزینهها با استفاده از روابط ( )4و (.)5
n
()4
d i   ( i   )2
i  i ,..., m


j

()5

i  i ,..., m

  ) 2

j 1
n

 (

i
j

j 1

d i 

 .4برای ا اللان بیشتر به ( )Saaty, 2008; Boz´oki, 2011راوو
اود.
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در روابط فوق d i ،و  d iبه ترتیب فاصررریه از ایده ل
مثدت و منفی است.
 )5امتیاز کسب اده (ااخا پایداری اکویوژیکی) برای
هر یک از کشررراورزاب بر اسررراآ راببه ( )6محاسرررده
میاود.

()6
d
Si   i 
i  i ,..., m
di  di
 S iم یاری بین صفر و یک ا ست که مقدار صفر برای
()8
ب نشررانگر بدترین میزاب ارراخا پایداری اکویوژیکی و
م قدار یک ،ب یانگر بهترین میزاب ارررراخا پا یداری
اکویوژیکی است .ه چنین میتواب امتیازان بدست مده
را بر اساآ راببه ( )7نرمالسازی کرد:
()7
S
S inor  m i
i  i ,..., m
S i
i 1

شنا سایی عوامل اجتماعی-اقت صادی اثرگذار بر
شاخص پایداری اکولوژیکی
به منظور بررسررری لوام ا رگذار بر اررراخا پایداری
اکویوژیکی بد ست مده در مرحیه قد  ،میتواب ب صورن
مسررتقیم میزاب ارراخا پایداری اکویوژیکی را به لنواب
متغیر واب سته مورد ا ستفاده قرار داد و لوام مو ر بر ب
را تحیی کرد .اما نچه در این گونه بر وردها با اسررتفاده
از رگر سیوب کال سیک بد ست می ید ،تحیی ل ومی و
کیی است .به لدارن دیگر رگرسیوب کالسیک برای ه ه
گروه های کشررراورزاب ،یک رف تار را تدیین میک ند؛ به
نحوی که مثال وقتی گفته میارررود در مد ا ر مثدتی بر
پایداری اکویوژیکی دارد ،بدین مفهوم است که برای ه ه
گروههای کشرراورزاب (با دراان پایداری کم ،متوسررط و
زیاد) چنین تأ یری قاب تصور است .در حایی که م کن
است چنین ندااد .به ه ین دیی بسیاری از محققاب در
سالهای اخیر بر دقهبندی رفتار متغیر وابسته مت رکز
ارردهاند تا بتوانند تفاون رفتارها و ت یینکنندههای این
گونه رفتارها را بصرررورن ازئیتر و دقیاتر تحیی کنند
(.)Ghorbani & Radmehr, 2018
برای تحی ی رف تار های مدتنی بر یک متغیر وابسررر ته
رتدهبندی اررده ،در اقتصررادسررنجی از ایگوی الایت و
()10

پروبیت ترتیدی ا ستفاده می اود که بر یک متغیر پنهاب
پیوسررته بنا نهاده اررده اسررت .وقتی به متغیر وابسررته،
ماهیت ترتیدی نسررردت داده میارررود ،امکاب مقایسررره
احت ال یک یا چ ند د قه با بیش از یک د قه واود
دارد و میتواب ب سته به رفتار دادهها ،به مقای سه احت ال
دقان با یکدیگر پرداخت و بهترین حایت م کن برای
مقای سه را انتفاب کرد .ایگوی الایت ترتیدی به صورن
زیر مشفا میاود (:)Greene & Hensher, 2010

i  1,2...n

  y  
*
i

y   x i   i
*
i

*

که در ب  ، y iمتغیر وابسته پیوسته   ،بردار
پارامترهای قاب بر ورد و  x iبردار متغیرهای توضیحی
غیر تصادفی مشاهده اده است.

i

نیز ا یه خباست.

*

 y iیک متغیر غیر قاب مشاهده است .بنابراین
تکنیکهای رگرسیونی استاندارد ،توانایی بر ورد این گونه
رفتارها و به تدر ب ،ایگوها را ندارند.
*

اگر فرض اود متغیر  y iیک متغیر گسسته و قاب
مشاهده است که بیانگر سبوش مفتیش پایداری کشاورز i
*

است ،ارتداط بین متغیر غیر قاب مشاهده  y iو متغیر
قاب مشاهده از ایگوی الایت ترتیدی  y iبه صورن زیر
به دست می ید:

i  1,..., n

  y i*  1 ,

y i 1

i  1,..., n

y i  2 1  y i*  2 ,

(i  1,..., n )9

y i  3 2  y i*  3 ,
…

…

y i  j  j 1  y i*  , i  1,..., n
که در ب  nاندازه ن ونه مورد بررسی و  ها ستانههایی
ه ستند که پا سخهای م شاهده اده گ س سته را ت ریش
میکنند و باید بر ورد اوند .ت داد ستانهها ه واره یکی
ک تر از ت داد گروههای ت یین اررده در پژوهش اسررت
( .)Greene & Hensher, 2010مدل فوق با اسررتفاده
از رو حداکثر را ستن ایی بر ورد می اود .احت ال این
که  y i  jبااد ،از راببه زیر محاسده میاود:

)Pr( y i  J )  Pr( y i  J 1)  Pr( i  n 1   x i )  F ( x  J 1
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که در ب  Fتابر احت ال توزیر تج ی برای  میبااد.
در بیاب احت ال تج ی ،ایگوی الایت ترتیدی ،این
احت ال که کشاورز  ،iسبح jام یا پایینتر ( )J-1,…,1را
به خود اختصاص دهد را بر ورد میکند .این ایگو به
صورن زیر تصریح میاود:

  j x i  
j  1, 2,3,..., n
(   k x ki 
log 
12,3,...,
x 1i  2nx 2i)11
 ...
   ji 1,
1


x

j  i 


که در ب  ،  jاحت ال تج ی اسرررت که به صرررورن
)   i (x i )   ( j   x i )  P ( y i  x iاسرررت.
 ، بردار سرررتونی پارامتر ها و  x iبردار سرررتونی

متغیرهای تو ضیحی ا ست .وا ضح ا ست که   jتنها به

احت ال دقه پیشبینی وابسررته اسررت و به متغیرهای
توضررریحی بسرررتگی ندارد .ه چنین قسررر ت قب ی

 ، 1x 1i  2x 2i  ...  k x kiبفش مسررتق دقه
اسرررت .این دو ویژگی متضر ر ن ترتیدی بودب گروههای
پاسررخ اسررت و نشرراب میدهد که نتایج ،مج ولهای از
خبوط موازی1می بااررر ند .یکی از فروض اسررراسررری
رگرسرریوب الایت ترتیدی این اسررت که ارتداط میاب هر
افت از گروههای نتیجه ،یکسرراب بااررد .بر این اسرراآ،
پ از بر ورد ایگوی الایت ترتیدی نیاز اسرررت تا فرض
رگرسیوبهای موازی بررسی اود که م روفترین زموب
برای ب ،زموب برنت نام دارد .الزم به ذکر اسررت که در
ایگوی الایت ترتیدی ،تف سیر ضرایب ب صورن م ستقیم
انجام ن یارررود بیکه از ا ر نهایی برای ارائه تفسررریرها
اسررتفاده میاررود .ا ر نهایی برای متغیرهای پیوسررته،
م وال در میانگین مقادیر این متغیرها گزار میاررود.
در راب به با متغیر های م جازی ،احت االن در هر یک از
حاالن صفر و یک ،محاسده اده و اختالف ب به لنواب
ا ر نهایی متغیر مجازی در نظر گرفته میاود2.
در پژوهش حاضر پ از محاسده ااخا پایداری
اکویوژیکی ،مزارو به سه گروه تقسیم ادند .گروه ناپایدار،
گروه نسدتا پایدار و گروه پایدار .متغیرهای مستق ایگو
نیز بر اساآ مرور پیشینه تحقیا و پیشمبای ه اوییه

1. Parallel lines
 .2برای ا اللان بیشتر به ()Ghorbani & Radmehr, 2018
راوو اود.

انتفاب ادند و در مرحیه ب د برای اناسایی لوام غیر
مهم از زموبهای تشفیصی استفاده و متغیرهایی که
مجوز حذف بها گرفته اد از ایگو حذف ادند .در نهایت
 7متغیر به لنواب متغیرهای مهم اام نگر نسدت به
کشاورزی پایدار ،سن کشاورز ،در مد ماهانه از ت ام
مشاغ  ،ارکت در کالآهای موزای و ترویجی ،بی ه
محصوالن کشاورزی ،ت داد سالهای تحصی و اغ
اصیی انتفاب ادند 3.در راببه با متغیر نگر نسدت به
کشاوری پایدار ،الزم به بیاب است که این متغیر با استفاده
از  21گویه یش ییکرن و نیز ااخصی خاص که پیشتر
در مبای ه دوراندیش و ه کاراب ( Dourandish et al.,
 )2020ارائه اده بود ،اندازهگیری اده است .بر اساآ
ااخا در نظر گرفته توسط ناب ،امتیاز گویههای با
انده مثدت با یکدیگر ا ر میاوند و سپ امتیاز
گویههای با انده منفی از ب کسر میگردد .حداکثر و
حداق امتیاز م کن برای ااخا نگر به ترتیب برابر
 57و  -27است که مقادیر بیشتر ،نشانگر نگر بهتر
زلفرابکاراب نسدت به کشاورزی پایدار است4.
نتایج و بحث
چناب که بیاب اررد ،در این پژوهش برای ت یین اه یت
نسررردی هر یک از سرررنجه های پایداری اکویوژیکی که
پیشتر در ادول ( )1م رفی ارردند ،از رهیافت ماتری
مقای سان زوای ا ستفاده اده ا ست .بدین صورن که
پرسرررشررر نا مهای راحی و در اخت یار هشرررت نفر از
متفصررصررین حوزه پایداری کشررت زلفراب قرار گرفت.
سپ میانگین ضریب اه یت برای هر یک از سنجهها
محاسده اد که نتایج ب در ادول ( )2ارائه اده است.
الزم به ب یاب اسرررت که نرا ناسررراز گاری در ت امی
ماتری ها بررسی و سازگاری پاسخها تایید اد.

 .3در ادامه توضیحان کام تری در راببه با این متغیرها ارائه اده
است.
 .4برای ا اللان بیشتر به دوراندیش و ه کاراب ( Dourandish
 )et al., 2020راوو اود.
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جدول  .2ضریب اهمیت سنجههای پایداری اکولوژیکی در کشت زعفران
ضریب اهمیت
Importance coefficient
0.20986
0.19411
0.06832
0.08162
0.0546
0.06601
0.02541
0.09903
0.05397

0.03112
0.02753
0.08835
1

Table 2. Importance coefficient of ecological sustainability indicators
سنجهها
Indicators
کشت پرتراکم
High-density cultivation
استفاده بیرویه از کودهای ای یایی
High use of chemical fertilizers
استفاده از لیشکشها و کنهکشهای ای یایی
Use of chemical herbicides and acaricides
بیاری غرقابی اراضی
فعالیتهای ناپایدار
Flood irrigation
زراعی
چرای دام در مزارو
Unsustainable
Grazing
on farmlands
farming
استفاده از فضوالن انسانی
practices
Use of human feces
سوزاندب برگ زلفراب و لیشهای هرز پ از خشک ادب
)Burning of saffron leaves and weeds (residuals
استفاده از کود دامی
Use of animal manure
تنوو زرالی ناای از سیستمهای کشت مفیوط و چند محصویی
فعالیتهای پایدار
Biodiversity caused by intercropping and multicropping systems
زراعی
مغذی
ریز
استفاده از کودها و محیولهای
Sustainable
Use of micronutrient solutions and fertilizers
farming
practices
استفاده از رو های افم حداق
Minimum tillage
استفاده از نهادههای کشاورزی یی
Use of organic inputs
مج وو
Total

بر پایه نتایج ،بیشترین ضریب اه یت در بین سنجههای
ناپایداری ،مربوط به کشت پرتراکم و استفاده بیرویه از
کودهای ای یایی بوده است .در مقاب  ،بیشترین ضریب
اه یت در بین سنجههای پایداری را دو سنجه استفاده
از کود دامی و استفاده از نهادههای کشاورزی یی به خود
اختصاص دادهاند .نتایج حاص  ،تقریدا ه سو با نتایج
رمضانی و ه کاراب ( )Ramezani et al., 2019aاست
که به اویویتبندی ف اییتهای ناپایدار زرالی در کشت
زلفراب پرداختهاند.
در ادامه با اسرررتفاده از رهیافت تاپسررری و بر اسررراآ
وزبهای بدسررت مده ،به ک یسررازی ارراخا پایداری
اکویوژیکی و محاسررده امتیازان نرمال اررده هر کشرراورز
پرداخته اررد .چناب که پیشتر بیاب اررد ،امتیاز بیشررتر
این ااخا ن شابدهنده فا صیه بی شتر از ایده ل منفی

اسرررت .به لدارن دیگر ،کشررراورزانی که امتیاز باالتری
کسرررب کردهاند ،کشرررت پایدارتری داارررتهاند .مقادیر
میانگین ،حداق  ،حداکثر و انحراف م یار این ااخا به
ترت یب برابر  1/066×10-2 ،8/6×10-3 ،9/7668×10-3و
 5/069×10-4بوده است.
سرررپ به منظور ارررناسرررایی لوام مو ر بر پایداری
اکویوژیکی مزارو از ایگوی الایت ترتیدی استفاده اد به
این صورن که پ از محاسده ااخا پایداری ،مزارو به
سررره گروه )1( :ناپایدار؛ ( )2نسررردتا پایدار؛ ( )3پایدار
تقسیم ادند .نحوه تقسیمبندی به این اک بوده است
که ابتدا دامنه تغییران ااخا پایداری بر لدد ( 3ت داد
گروههای مورد نظر) تق سیم اده ا ست که مقدار لددی
بدسررت مده برابر  6/8666×10-4اسررت .با اضررافه کردب
این م قدار به حدا ق م قدار اررراخا پا یداری لدد
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 9/2866×10-3بد ست مد .ه چنین با ک سر کردب یک
سررروم دامنره از حرداکثر ارررراخا پرایرداری ،لردد
 9/97334×10-3بد ست مد .بر این ا ساآ ،ک شاورزانی
که امتیازان محاسررده اررده برای بها ک تر و یا برابر با
 9/2866×10-3بود در گروه اول ( نا پا یدار) ،ن هایی که
گروه ( 1مزارو ناپایدار)
)Group 1 (Unsustainable farms
38
19.7%

-3

امت یاز م حاسررر داتی برایشرررراب برابر و یا بزرگتر از
 9/97334×10بود در گروه سررروم ( پا یدار) و سررررایر
کشررراورزاب در گروه دوم (نسررردتا پایدار) قرار گرفتند.
فراوانی هر یک از گروهها در ن ودار ( )1ارائه اده است.

گروه ( 3مزارو پایدار)
)Group 3 (Sustainable farms
71
36.8%

گروه ( 2مزارو نسدتا پایدار)
)Group 2 (Semi-sustainable farms
84
43.5%

شکل  .1فراوانی گروههای پایدار ،نسبتا پایدار و ناپایدار
Figure 1. Frequencies of sustainable, semi-sustainable and unsustainable groups

بیشترین و ک ترین فراوانی به ترتیب مربوط به گروههای
نسدتا پایدار و ناپایدار بوده است .مارههای توصیفی
متغیرهای مستق ایگو در ادول ( )3ارائه اده است.
ه انبور که مشفا است ،چهار متغیر نگر نسدت به
کشاورزی پایدار ،سن ،در مد کشاورزاب و ت داد سالهای
تحصی بصورن پیوسته وارد مدل ادهاند .الزم به بیاب
است که منظور از در مد کشاورزاب ،در مد ماهانه حاص
از ت امی مشاغ اام کشاورزی و غیر کشاورزی است.
سه متغیر ارکت در کالآهای موزای و ترویجی ،بی ه
کشاورزی و اغ اصیی نیز بصورن مجازی وارد ایگو
ادند .متغیر اغ اصیی برای زلفرابکارانی که اغ
اصیی بها کشاورزی است مقدار یک و برای سایر
کشاورزاب مقدار صفر اختیار میکند.
یافتهها نشاب میدهد بیش از  61/1درصد زلفرابکاراب
مورد بررسی ،کشاورزی را به لنواب اغ اصیی خود
دندال میکردهاند .تنها  25/4درصد زلفرابکاراب در
کالآهای موزای ارکت کردهاند .ه چنین تنها 20/7
درصد زلفرابکاراب از بی ه محصوالن کشاورزی استفاده
کردهاند .همخبی بین متغیرهای مستق با استفاده از

زموب لام تورم واریان بررسی و مشفا اد که هم-
خبی محدودیتی برای بر ورد ایگو محسوب ن یاود.
ه چنین به منظور کنترل واریان ناه سانی در ایگوی
بر وردی ،از رو واریان مستحکم وایت استفاده اد.
نتایج بر ورد ایگوی الایت ترتیدی در ادول ( )4ارائه
اده است.
بر پایه نتایج ،پنج متغیر نگر  ،سن ،در مد ،تحصیالن،
بی ه و اغ اصیی تا یر مثدتی بر ااخا پایداری دارند
و تنها متغیر کالآهای موزای و ترویجی ا ر منفی بر
ااخا پایداری دارد .ایدته این ا ر در سبح مبیوب
ماری م نیدار نیست.
مبابا با انتظار ،نگر نسدت به کشاورزی پایدار ببور
م نیداری مواب افزایش احت ال قرارگیری کشاورزاب
در گروه با پایداری باالتر میاود .در واقر ،نگر و رفتار
کشاورزاب با یکدیگر ه سو بوده و انتظار میرود نگر
بهتر نسدت به ف اییتهای کشاورزی پایدار بتواند مواب
ایوگیری از گرایش به نظامهای کشت پرنهاده و ناپایدار
اود .در این راستا تتییدی و ه کاراب ( Tatlidil et al.,
 )2009بیاب دااتهاند که حتی بهترین سیاستها برای
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 بدوب تواه به نگر،دستیابی ب ه کشاورزی پایدار
.کشاورزاب م کن است با اکست موااه اود
 آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل.3 جدول
Table 3. Descriptive statistics of independent variables
نام متغیر
توضیح
:واحد اندازهگیری

میانگین

انحراف معیار

Description

Measured in:

Average

St. dev.

Expected
effect

میزاب ااخا

21.25

9.465

+

12.833

+/-

0.891

+/-

7.38

3.875

+/-

0.254

-

+

0.207

-

+

0.611

-

+

Variable
name

نگر

نسدت به کشاورزی پایدار

)Perception(
سن

سن کشاورز

)Age(

Age of farmer

در مد
)Income(
تحصیالن

نگر

Perception towards
sustainable agriculture

Value of index

سال

49.699

Years

در مد ماهانه از ت ام مشاغ
Monthly income from all jobs

ت داد سالهای تحصی

 میییوب ریال10
10 million Rials

سال

Years of schooling

Years

کالآهای
موزای

ارکت در دورههای موزای

متغیر مجازی

Training (

Attend training sessions

Dummy

بی ه

بی ه کشاورزی

متغیر مجازی

)Insurance(

Agricultural Insurance

Dummy

)Education(

1.874

عالمت انتظاری

)Courses

اغ اصیی
)Main Job(

دندال کردب کشاورزی ب نواب اغ
اصیی
Pursuing farming as a major
occupation

متغیر مجازی
Dummy

) سطح پایداری اکولوژیکی: ضرایب متغیرهای مستقل (متغیر وابسته.4 جدول
Table 4. Coefficients of independent variables (Dependent variable: Level of ecological sustainability)
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

Variable

Coefficient
0.0746***

Standard Error
0.0151

0.0515***

0.0137

0.4926**

0.2376

0.0900**

0.0458

-0.2316ns

0.3060

0.8598*

0.4525

0.6852**

0.3319

4.5672***

1.1296

6.9430***

1.1950

8.40ns

-

0.299
0.560

-

)Perception( نگر
)Age( سن
)Income( در مد
)Education( تحصیالن
)Training Courses(کالآهای موزای
)Insurance( بی ه
)Main Job( اغ اصیی
)Cut point 1( ستانه اول
)Cut point 2( ستانه دوم
)Brant test( زموب برنت
Prob>

χ2

R2 Count
LR test for zero slope coefficients
Prob>χ2
ns=not significant,
*** 1% significant,

51.811***
0.000
** 5% significant,
* 10% significant

-
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پیش از نیز مبای ان زیادی ( ;Lashgarara, 2011
Rezaei-Moghaddam et al., 2012; Terano et
 )al., 2015; Mutyasira et al., 2018به تا یر مثدت

نگر کشاورزاب نسدت به ف اییتهای کشاورزی پایدار
بر پایداری اکویوژیکی کشت محصوالن مفتیش اااره
کردهاند .با این واود یافتههای مبای ان محدودی از
ا یه اح دپور ( )Ahmadpour, 2016در راببه با
محصول برنج ،تا یر م نیدار نگر را بر بکارگیری
ف اییتهای پایدار زرالی تایید ن یکند .سن کشاورزاب
تا یر مثدت و م نیداری بر پایداری اکویوژیکی دارد و
زلفرابکاراب مسن ،با احت ال بیشتری در گروههای باالی
پایداری قرار میگیرند .یافته اخیر ناه سو با نتایج برخی
مبای ان از ا یه ترانو و ه کاراب ( Terano et al.,
 )2015در مورد محصول برنج ،ه سو با نتایج اح دپور
( )Ahmadpour, 2016در مورد محصول برنج و ه سو
با نتایج رمضانی و ه کاراب ( Ramezani et al.,
 )2019bدر راببه با محصول زلفراب است که بیاب
دااتند احت ال گرایش زلفرابکاراب مسن و با تجربه به
نظام ناپایدار کشت متراکم زلفراب ،ک تر از سایر
کشاورزاب است .یافته اخیر احت اال از این واق یت ناای
میاود که زلفرابکاراب با تجربه دغدغه بیشتری نسدت
به حفظ کیفیت اراضی خود در بیند مدن دارند.
در مد کشاورزاب بصورن م نیداری احت ال قرارگیری
بها را در گروههای پایدارتر افزایش داده است .به لدارن
دیگر ،زلفرابکاراب با در مد باالتر ،مزارو خود را به گونه-
ای مدیریت کردهاند که به سبوش باالتر پایداری دست
یافتهاند .در مقاب  ،زلفرابکاراب کم در مد نتوانستهاند به
سبح پایداری مناسدی دست یابند .به نظر میرسد دیی
گرایش این دسته از زلفرابکاراب به کشت ناپایدار
زلفراب ،لدم توانایی بها در تامین مناسب نهادهها بوده
است .استفاده از کود حیوانی ،واین لیشهای هرز و
استفاده از کودها و محیولهای ریزمغذی ه گی از
مواردی هستند که میتوانند پایداری مزارو زلفراب را
بهدود بفشند .اما اواهد حاکی از ب است که زلفراب-
کاراب کم در مد ،به دیی ناتوانی مایی در خرید این نهاده-
ها ،به س ت اایگزینسازی بها با نهادههای ای یایی
و استفاده از س وم لیشکش بجای واین مزارو حرکت
کردهاند .این یافتهها ه سو با نتایج مبای ه دوراندیش و
ه کاراب ( )Dourandish et al., 2020در مورد
محصول زلفراب است که ناتوانی مایی زلفرابکاراب را

یکی از دالی گرایش بها به استفاده از نهادههای
ای یایی دانستهاند .با این حال ،نتایج مبای ه رمضانی و
ه کاراب ( )Ramezani et al., 2019bبیانگر گرایش
بیشتر زلفرابکاراب پر در مد به نظام ناپایدار کشت
متراکم زلفراب بود اما ه انبور که پیشتر بیاب اد،
پایداری موضولی چند ب دی بوده و ن یتواب تنها با اکتفا
به یک سنجه یا مویفه (مانند تراکم کشت)  ،زلفرابکاراب
را در گروههای پایدار و ناپایدار قرار داد.
نتایج ایگوی بر وردی نشاب میدهد زلفرابکاراب با
تحصیالن باالتر ،با احت ال بیشتری در گروههای پایدار
قرار میگیرند .به نظر میرسد کشاورزاب با تحصیالن
باالتر ،دارای ا اللان بیشتری نسدت به ایوههای کشت
پایدار هستند .این نتیجه منبدا بر نتایج
(Lashgarara et al., 2011; Rezaei-
 )Moghaddam et al., 2012در مورد محصول گندم
است .در مقاب  ،رمضانی و ه کاراب ( Ramezani et al.,
 )2019bبیاب دااتهاند که زلفرابکاراب با تحصیالن
باالتر گرایش بیشتری به نظام ناپایدار کشت متراکم
زلفراب دارند اما چناب که بیاب اد ،این مبای ه تنها بر
یکی از سنجههای پایداری اکویوژیکی کشت زلفراب
مت رکز بوده است در حایی که مبای ه حاضر برای گروه-
بندی کشاورزاب در گروههای مفتیش پایداری از 12
سنجه متفاون استفاده کرده است.
بر خالف انتظار ،متغیر کالآهای موزای نه تنها
نتوانسته مواب پایدارسازی کشت زلفراب اود بیکه ا ر
ب در مدل منفی اده است (هر چند در سبح مبیوب
ماری غیر م نیدار است) .پیش از این دوراندیش و
ه کاراب ( )Dourandish et al., 2020بیاب دااتند که
زلفرابکارانی که در کالآهای موزای ارکت کردهاند
گرایش بیشتری به استفاده از نهادههای بیرونی و
ای یایی دارند زیرا به گفته کشاورزاب محیی ،برخی از
مدرسین کالآهای موزای و ترویجی خود از
فرواندگاب نهادههای ای یایی هستند و تدییغان
گستردهای برای فرو محصوالن خود انجام دادهاند.
حال ب که به گفته کشاورزاب بسیاری از مشاورههای ناب
منجر به کاهش محصول ،ضرر و زیاب زلفرابکاراب و
ناپایدارسازی کشت زلفراب اده است .ایدته الزم به بیاب
است که نتیجه حاص در ت ارض با نتایج برخی مبای ان
از ا یه (Lashgarara et al., 2011; Rezaei-
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 .)Dourandish et al., 2020با واود تا یر مثدت بی ه
بر پایدارسازی کشت زلفراب ،تنها  20/7زلفرابکاراب،
مزارو زلفراب خود را بی ه کردهاند که در بررسیهای
میدانی مشفا اد برخی از زلفرابکاراب انایی قاب
قدویی با بی ه محصوالن کشاورزی ندارند و برخی دیگر
نیز از ایوه ت یین حا بی ه و پرداخت خسارن ناراضی
هستند.
بر اساآ انتظار ،زلفرابکارانی که کشاورزی را به لنواب
اغ اصیی خود دندال کردهاند بصورن م نیداری در
گروههای باالتر پایداری قرار میگیرند .وابستگی بیشتر
این دسته از زلفرابکاراب به در مد حاص از کشاورزی
مواب اده تا بها با هدف تامین امنیت اقتصادی خود
در بیند مدن ،از نظامهای کشت ناپایدار دوری اویند و
به دندال بهرهکشی از اراضی خود در کوتاه مدن ندااند.
ادول ( )5ا ران نهایی متغیرهای مستق را نشاب
میدهد.

 )Moghaddam et al., 2012در مورد محصول گندم
است اما باید تواه داات که در محاسده ااخا پایداری،
از محصویی به محصول دیگر و یا حتی از منبقهای به
منبقه دیگر ،م کن است نتایج متفاوتی حاص اود.
ا ر متغیر بی ه کشاورزی در مدل مثدت و م نیدار اده
است .ی نی زلفرابکارانی که مزارو زلفراب خود را بی ه
کردهاند با احت ال بیشتری در گروههای باالتر پایداری
دستهبندی میاوند .نتیجه بدست مده کامال منبقی
است چرا که بر اساآ مدانی اقتصادی کشاورزی ،بی ه
محصوالن کشاورزی باید بتواند از ریا افزایش
ریسکپذیری بهرهبرداراب و افزایش احساآ امنیت
کشاورزاب زمینه الزم برای استفاده مناسب و کارا از لوام
تویید و ه چنین سرمایهگذاری در استفاده از فناوریهای
نوین و در نتیجه افزایش بهرهوری در بفش کشاورزی و
کاهش نوسانان در تویید محصوالن کشاورزی را فراهم
ورد ( ;Torkamani & Mousavi, 2011
جدول  .5اثرات نهایی برآورد شده در الگوی الجیت ترتیبی
خطای
استاندارد
St. Error

گروه 3
Group 3

Table 5. Marginal effects from the estimated ordered logit model
متغیر
خطای
خطای
گروه 1
گروه 2
Variable
استاندارد
استاندارد
St. Error

Group 2

St. Error

Group 1

0.00333

*** 0.01668

0.00231

***0.00696

0.05051

***0.00972

0.00308

***0.01152

0.00185

***0.00481

0.00612

***0.00671

0.05269

**0.11022

0.02537

*-0.04601

0.04118

**-0.06421

0.01025

**0.02014

0.00482

*-0.00841

0.04271

*-0.01173

0.06610

-0.05079ns

0.02423

0.01939ns

0.03132

0.03140ns

0.11026

*0.20299

0.07322

-0.10859ns

0.00190

**-0.09440

0.06767

**0.14846

0.02486

**-0.05407

0.00225

*-0.09439

10% significant

*

برای هر یک از متغیرهای مستق  ،مج وو ا ران نهایی
در سه گروه باید برابر صفر بااد .تفسیر ا ر نهایی برای
متغیرهای مستق پیوسته در هر گروه به این صورن است
که با فرض دان سایر ارایط ،یک واحد افزایش در متغیر
مورد نظر مواب افزایش احت ال قرارگیری در ب گروه
خاص به اندازهای برابر با ا ر نهایی محاسده اده میاود.

5% significant,

**

1% significant,

***

نگر
()Perception
سن
()Age
در مد
()Income
تحصیالن
()Education
کالآهای موزای
()Training Courses
بی ه
()Insurance
اغ اصیی
()Main Job
significant,

ns=not

در راببه با یک متغیر مستق مجازی (صفر و یکی) ،ا ر
نهایی محاسده اده بیانگر تغییر در احت ال پیشبینی
اده برای قرارگیری در ب گروه خاص ،در صورن یک
بودب متغیر مجازی مورد نظر است .باید تواه داات که
در محاسده ا ران نهایی برای یک متغیر مستق خاص،
مقادیر سایر متغیرهای مستق پیوسته برابر میانگینااب
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و مقادیر سایر متغیرهای مستق مجازی برابر با مدااب
فرض میاود .بنابراین ،ا ر نهایی هر متغیر ،نشانگر تغییر
در احت ال پیشبینی اده برای هر یک از گروههای سه-
گانه برای یک زلفرابکار متوسط (زلفرابکاری که می-
تواب رفتار را میانگینی از رفتار زلفرابکاراب ن ونه
دانست) است (.)Cranfield & Magnusson, 2003
ه انبور که در ادول فوق مشفا است ،نگر بهتر
نسدت به کشاورزی پایدار ،احت ال قرارگیری در گروه
ناپایدار و نسدتا پایدار را کاهش و احت ال قرارگیری در
گروه پایدار را افزایش میدهد .به بیاب دیگر ،یک واحد
افزایش در میانگین متغیر نگر  ،احت ال قرارگیری
زلفرابکاراب در گروه ناپایدار و نسدتا پایدار را به ترتیب
به اندازه  0/00972واحد و  0/00696واحد کاهش و
احت ال قرارگیری در گروه پایدار را به اندازه 0/01668
واحد افزایش میدهد .ا ر نهایی متغیر سن در گروه
ناپایدار و نسدتا پایدار ،منفی و در گروه پایدار ،مثدت است.
ه چنین میزاب این ا ر برای گروه پایدار ،از دو گروه دیگر
بزرگتر است .ا ر نهایی متغیر کالآهای موزای (که یک
متغیر مجازی است) برای گروه ناپایدار و نسدتا پایدار،
مثدت و برای گروه پایدار ،منفی است؛ ییکن هیچکدام از
این سه ا ر م نیدار نیست .ا ر نهایی متغیر بی ه
کشاورزی در دو گروه ناپایدار و نسدتا پایدار ،منفی و برای
گروه پایدار ،مثدت است .به بیاب دیگر ،بی ه کردب مزارو
زلفراب احت ال قرارگیری در گروه ناپایدار و نسدتا پایدار
را به ترتیب به اندازه  0/09439واحد و  0/05407واحد
کاهش و احت ال قرارگیری در گروه پایدار را 0/14846
واحد افزایش میدهد .ا ران نهایی برای بقیه متغیرها نیز
به ایوه مشابه قاب تفسیر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش اناسایی لوام ا رگذار بر پایداری
اکویوژیکی کشتبومهای زلفراب اهرستاب گناباد در
استاب خراساب رضوی بوده است .بدین منظور ،ا ر لوام
اات الی-اقتصادی مفتیفی بر ااخا پایداری ساخته
اده ،بررسی اد .یافتههای تحقیا نشانگر ا ر مثدت،
م نیدار و قاب مالحظه نگر نسدت به کشاورزی پایدار
بر گرایش زلفرابکاراب به پایدارسازی کشت زلفراب بود.
این نتیجه نشاب میدهد که اویین گام برای ا ربفش
سازی سیاستهای کشاورزی پایدار ،بررسی سبح نگر
زلفرابکاراب نسدت به پایداری است .ضرورن بررسی

نگر افراد در راستای حرکت به س ت کشاورزی پایدار
از ب اهت است که به مدیراب و مجریاب ک ک میکند
تا از ایوه تفکر کشاورزاب درباره موضولان مفتیش
گاهی پیدا کرده و در صورن نیاز برنامههایی برای تغییر
نگر بها راحی کنند .بر این اساآ ،قد از ال ال
هر سیاستی در راببه با پایدارسازی کشت زلفراب ،ابتدا
بایستی سبح نگر زلفرابکاراب به دقت مورد بررسی
قرار گیرد و در صورن نیاز ،راهکارهایی برای تغییر و یا
بهدود ب در نظر گرفته اود.
یکی دیگر از لوامیی که احت ال گرایش کشاورزاب به
پایداری را افزایش میدهد ،سن بهاست .بر این اساآ
پیشنهاد میاود برای اارای بهتر سیاستهای کشاورزی
پایدار ،از این زلفرابکاراب که غایدا با تجربه و صاحب نفوذ
نیز هستند ،استفاده اود.
زلفرابکاراب با در مد باالتر به واسبه توانایی مایی در
تهیه نهادههای مناسب و ضروری کشت زلفراب ،توانسته-
اند به سبح پایداری باالتری دست یابند .در این راستا
ح ایت مایی از زلفرابکاراب برای تهیه نهادههای ضروری
مث کود دامی و نیروی کار الزم برای واین لیشهای
هرز ضروری به نظر میرسد چرا که زلفرابکاراب کم
در مد ،اکثرا از هیچگونه تسهیالن مایی بهرهمند نشدهاند
و منابر مایی محدود بها ،ااازه تهیه نهادههای مناسب
را ن یدهد.
زلفرابکاراب با تحصیالن باالتر به واسبه انایی بیشتر
با ایوههای مدیریتی پایدار ،احت اال کشت پایدارتری
دارند .این در حایی است که هنوز لدهای از زلفرابکاراب
منبقه مبای اتی فاقد سواد و یا دارای تحصیالن اندک
هستند .برپایی کالآهای سواد موزی میتواند ض ن
ایجاد منافر اات الی قاب تواه و بهدود سبح پایداری
اات الی زلفرابکاراب ،پایداری اکویوژیکی مزارو را نیز
بهدود بفشد.
کالآهای موزای و ترویجی نتوانسته است مواب
کاهش گرایش زلفرابکاراب به کشت ناپایدار زلفراب
اود .لالوه بر این ،اکثر زلفرابکاراب الت اد چندانی به
این کالآها ندااته و به ه ین دیی  ،مشارکت بسیار
پایینی در کالآها دااتهاند .بنابراین باید با تجدید نظر
اساسی در محتوای کالآهای موزای و استفاده از
مدرسین مجرب و دیسوز که خود تجربه ل یی کشت
زلفراب بر پایه اصول کشاورزی پایدار را دارند ،از امکانان
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خسارن و نیز تدییغان برای بی ه محصوالن کشاورزی در
منبقه ضروری است تا از این ریا ض ن فراهم مدب
 پایداری،موادان رضایت هرچه بیشتر زلفرابکاراب
اکویوژیکی و اقتصادی کشت زلفراب افزایش یافته و ضرر
.و زیاب ارکتهای بی هگر نیز به حداق برسد
در نهایت الزم به یاد وری است که یافتهها و نتایج این
 بنابراین.مبای ه نسدتا ه سو با پیشینه پژوهش بوده است
انتظار میرود نتایج ب تا حدود زیادی برای سایر مراکز
.ل ده کشت زلفراب قابییت ت یم دااته بااد

فراواب و بایقوه این کالآها و دورهها برای پایدارسازی
.کشت زلفراب بهره است
بی ه محصوالن کشاورزی با ه ه انتقاداتی که به ب وارد
 توانسته است موادان بهدود پایداری کشت زلفراب،است
را فراهم ورد؛ ییکن اکثر زلفرابکاراب به دیی لدم
انایی کافی با بی ه زلفراب و یا نارضایتی از ایوه
 از بی ه کردب مزارو،پرداخت حا بی ه و ت یین خسارن
 پهنهبندی اراضی، بر این اساآ.خود صرف نظر کردهاند
و ت یین منا ا هم ریسک برای ت یین حا بی ه و
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Abstract
The implementation of sustainable farming systems is essential for ensuring long-term food supply.
One of the most important agricultural products produced in Iran is saffron, which is the main
source of income for many villagers in the east of the country. Therefore, attention must be paid to
the sustainable saffron cultivation in main saffron production regions. The present study was
conducted with the aim of measuring the ecological sustainability of saffron farms in Gonabad
county and identifying the socio-economic factors affecting it in 2020. The data collection tool was a
questionnaire and 193 questionnaires were completed based on simple random sampling procedure.
In order to achieve the research objectives, first, ecological sustainability of farms was evaluated
based on 12 criteria and using TOPSIS method. Subsequently, an ordered logit model was carried
out to determine the factors affecting farm sustainability. Study findings reveal that perception
towards sustainable agriculture, age, income and education, as well as having agricultural insurance
and pursuing agriculture as the main job, have positive and significant effect on the probability of
saffron farmers to be in more sustainable groups. Training courses, by contrast, has a negative effect
on this probability, however, it is not significant at the desired statistical probability level. Therefore,
improving farmers' perception towards sustainable agriculture, using the experiences of older
farmers, financially supporting saffron growers in order to provide the required inputs, and a
fundamental revision of the content of training courses can be considered as strategies to enhance
the ecological sustainability of this valuable spice.
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