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  آن با مرتبط عًامل ي ارگاویک کًدهای به وسبت زوجان  کشايرزان داوص سىجص

 
 2 سهیال وًری، 1جعفر یعقًبی

  س٘دبٖ زا٘ؾٍبٜ وؾبٚرسی آٔٛسػ ٚ تزٚیح زا٘ؾیبر -1

 س٘دبٖ وؾبٚرسی خٟبز عبسٔبٖ وؾبٚرسی ٔسیزیت ارؽس وبرؽٙبط -2
 Yaghobi@znu.ac.ir *٘ٛیغٙسٜ ٔغئَٛ:

 
 

 خالصه

 وٝ خٟبٖ رؽس ثٝ رٚ خٕقیت ٚ غذایی أٙیت تٟسیس سیغتی، تٙٛؿ سٚاَ عجیقی، ٔٙبثـ فزعبیؼ

 تحٛالت ایٗ. وٙس ٔی پیسا خسیسی اثقبز رٚس ٞز اعت، رایح وؾبٚرسی ٘ؾبْ ثز حبوٓ ٞبی ٘برعبیی اس ٘بؽی

. اعت ٚازاؽتٝ ا٘سیؾٝ ٚ تأُٔ ثٝ وؾبٚرسی پبیسار ٞبی عیغتٓ ایدبز ٞسف ثب راٞىبرٞبیی یبفتٗ ثزای را ثؾز

 ٚ زا٘ؾٍبٞی ٔحبفُ تٛخٝ ٔٛرز وٝ اعت ارٌب٘یه وؾبٚرسی سیغت، ٔحیظ ثب عبسٌبر راٞجززٞبی اس یىی

 آِی ارٌب٘یه وٛزٞبی ثٝ ٘غجت وؾبٚرساٖ زا٘ؼ عٙدؼ پضٚٞؼ ایٗ ٞسف. اعت ؽسٜ ٚالـ ریشاٖ ثز٘بٔٝ

(. n; 205) ثٛز٘س س٘دبٖ اعتبٖ وؾبٚرساٖ آسٔبیؾی غیز  ٚ تٛفیفی وبرثززی، تحمیك ایٗ آٔبری خبٔقٝ.  ثٛز

 ٘تبیح. ؽس اعتفبزٜ ٞب زازٜ آٚری خٕـ ثزای آٖ پبیبیی ٚ رٚایی تبییس اس ثقس وٝ ثٛز پزعؾٙبٔٝ تحمیك اثشار

 زا٘ؼ ثیٗ زاز ٘ؾبٖ ٕٞجغتٍی تحّیُ ٘تبیح. ثٛز 20 اس 09/9 وؾبٚرساٖ زا٘ؼ ٕ٘زٜ ٔیبٍ٘یٗ زاز ٘ؾبٖ

 وٛز اس اعتفبزٜ ٔیشاٖ زیٓ، اراضی ٚعقت زرآٔس، ٔیشاٖ ٔتغیزٞبی ثب ارٌب٘یه وٛزٞبی سٔیٙٝ زر وؾبٚرساٖ

 ٌٙسْ تِٛیس ٔیشاٖ آثی، ٌٙسْ وؾت سیز عغح سیتٖٛ، زر زأی وٛز اس اعتفبزٜ ٔیشاٖ عیت، زر وٕپٛعت

 ارتجبط فزٍ٘ی ٌٛخٝ تِٛیس ٔیشاٖ ٚ سیتٖٛ تِٛیس ٔیشاٖ سرزآِٛ، تِٛیس ٔیشاٖ سرزآِٛ، وؾت سیز عغح آثی،

  وٛز اس اعتفبزٜ ٔیشاٖ ٔتغیزٞبی ثب زا٘ؼ ٕ٘زٜ ثیٗ ؽس ٔؾرـ ٕٞچٙیٗ. زارز ٚخٛز زاری ٔقٙی ٚ ٔثجت

 ٚخٛز زاری ٔقٙی ٚ ٔٙفی ارتجبط ّٞٛ زر است ؽیٕیبیی وٛز اس اعتفبزٜ ٔیشاٖ ٚ سیتٖٛ، زر پتبط ؽیٕیبیی

 . زارز

 

 آِی وٛز ارٌب٘یه، وؾبٚرسی پبیسار، وؾبٚرسی پبیسار، تٛعقٝ: کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه 

 زعتزط زر عْٕٛ ایٗ اس سیبزی ٔمبزیز آفبت، زفـ عْٕٛ تِٛیس ٌزفتٗ رٚ٘ك اس ثقس زْٚ، خٟب٘ی خًٙ اس پظ ٞبی عبَ زر

 ٕ٘بیبٖ آٟ٘ب ٔٙفی آثبر سٚزی ثٝ ٞب وؼ حؾزٜ ذقٛؿ ثٝ ٔرتّف عْٕٛ اس رٚیٝ ثی اعتفبزٜ ثب ِٚی ٌزفت لزار وؾبٚرساٖ ٚ ٔززْ

 عیف وٝ آٟ٘ب اس ثقضی ٘جٛزٖ ا٘تربثی پغتب٘ساراٖ، ٚ ا٘غبٖ ثزای ؽیٕیبیی تزویجبت اس ثزذی سیبز ٘غجتبً عٕیت. ؽس

 آفبت عغیبٖ حؾزات، زر ٔمبٚٔت ایدبز ثزز، ٔی ثیٗ اس را عجیقی زؽٕٙبٖ ٚ ٔفیس حؾزات خّٕٝ اس ٔٛخٛزات، اس ای ٌغتززٜ

 ٚ خب٘ساراٖ ٚ سیغت ٔحیظ وؾبٚرسی، ٔحقٛالت رٚی آٟ٘ب پبیساری ٘ساؽتٙس، چٙسا٘ی ذغبرت آٖ اس لجُ تب وٝ خسیسی

 تدسیس٘ؾز تزویجبت ایٗ ٔقزف زر تب ؽسٜ ٔٛخت خب٘ٛری، ٚ ٌیبٞی ٞبی ثبفت زر عْٕٛ ایٗ تسریدی تدٕـ ذغز زرٟ٘بیت

 وٕی تٛخٝ ٚ ثٛزٜ تِٛیسی ٔحقٛالت وٕیت عٕت ثٝ تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٚ ٞب عبسٔبٖ تٛخٝ فٕسٜ ٚخٛز ثبایٗ أب>. 4=آیس فُٕ ثٝ

 ٔمسار اٌزچٝ ص٘تیىی، ؽسٜ افالح ٌیبٞبٖ ٚ ؽیٕیبیی وٛزٞبی ٚ عْٕٛ ٔقزف ثب. ؽٛز ٔی تِٛیسی غذای عالٔت ٚ ویفیت ثٝ



 

2 
 

 ٔٛرز ٌیزز لزار وٙٙسٜ ٔقزف غذایی عجس زر اعت لزار وٝ ٔحقٛالتی عالٔت أب یبثس، ٔی افشایؼ عغح ٚاحس زر تِٛیس

 ثزٚس ٚذبن، آة ٔٙبثـ آِٛزٌی ٔب٘ٙس ٔتقسزی ٔحیغی سیغت ٔؾىالت ثب تِٛیس افشایؼ ایٗ ٕٞٛارٜ یقٙی>.6= اعت تٟسیس

 راعتب ایٗ زر. اعت رٚ رٚثٝ غذایی ٔٛاز ویفیت وبٞؼ اثز زر ٞب ثیٕبری ٚ عٛءتغذیٝ ٌیبٞی، خسیس ٞبی ثیٕبری ٚ آفبت

 ٕ٘بیس، خٌّٛیزی سیزسٔیٙی ٞبی آة آِٛزٌی اس تب. ٌززیس ٔغزح وؾبٚرسی ٞبی رٞیبفت ٔقبزیك اس یىی ارٌب٘یه وؾبٚرسی

 ثّٙسٔست زر را عٛزآٚری زرٟ٘بیت ٚ خٌّٛیزی ٚذبن آة ٔٙبثـ فزعبیؼ اس ٚ وٓ غذایی ٔٛاز زر را ٞب وؼ آفت ثمبیبی

 غیز ٞبی رٚػ ثب آفبت وٙتزَ ٔتأعفب٘ٝ ایزاٖ زر وٝ اعت ایٗ وزز ذبفی تٛخٝ آٖ ثٝ ثبیس ایٙدب زر آ٘چٝ>. 3=زٞس افشایؼ

 ثبر ٔزي عْٕٛ اس اعتفبزٜ ثز وؾبٚرساٖ افّی تىیٝ ٕٞچٙبٖ ٚ ٘یغت رٚثزٚ ٔٛارز تٕبْ زر چٙسا٘ی ٔٛفمیت ثب ؽیٕیبیی

 >. 5=اعت ؽیٕیبیی ٚ ؽیٕیبیی غیز ٔرتّف ٞبی رٚػ ٔتمبثُ اثزات ٌزفتٗ ٘ؾز زر ثسٖٚ عٙتی عیغتٓ زر وؾبٚرسی

 ٚ خبٔقٝ ثٝ زیٍز عزف اس ٚ زارز اؽبرٜ ٔشرفٝ عغح زر ثرؼ ایٗ وبروٙبٖ ثٝ عزف اسیه وؾبٚرسی حزفٝ ذغزات

 زر تززیس ثی>. 7= اعت تٛخٝ لبثُ ٘یش وؾبٚرسی حزفٝ اس ٘بؽی غیزٔغتمیٓ ذغزات ٞب ایٗ ثز فالٜٚ. اعت ٔزثٛط سیغت ٔحیظ

 ٚ تحمیمبت ٞب، عیبعت تٕزوش ٘مغٝ ٚ ا٘س خبٔقٝ غذایی أٙیت ثبسیٍزاٖ تزیٗ ٟٔٓ اس یىی وؾبٚرسی تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔیبٖ ایٗ

 زار٘س، ٞب وؼ آفت اس زرعت اعتفبزٜ زر وؾبٚرساٖ زا٘ؼ وٝ ٘مؾی ذبعز ثٝ راعتب ایٗ زر>. 6=ثبؽٙس وؾبٚرساٖ ثبیس راٞىبرٞب

 .ؽٛز پززاذتٝ فّٕی فٛرت ثٝ آٖ ثب ٔزتجظ فٛأُ ٚ  آٖ ثزرعی ثٝ تب زارز ضزٚرت
 

 ريش تحقیق

 لزار  ٔیسا٘ی ٔغبِقبت حٛسٜ زر اعالفبت، زریبفت ؽیٜٛ ِحبػ ثٝ تحمیك ایٗ. ؽس اعتفبزٜ وٕی رٞیبفت اس تحمیك ایٗ زر

 ثزرعی زِیُ ثٝ. اعت  غیزآسٔبیؾی تٛفیفی تحمیك یه ٔتغیزٞب، وٙتزَ ٔیشاٖ ٘ؾز اس. ؽس ا٘دبْ پیٕبیؾی فٛرت ثٝ ٚ زارز

 آٖ ٘تیدٝ وٝ ثٛز ای ٔغئّٝ پبعد یبفتٗ تحمیك ٞسف ایٙىٝ ثٝ ٘ؾز ٕٞچٙیٗ. اعت ارتجبعی تحمیك یه ٔتغیزٞب ثیٗ رٚاثظ

 پظ وٝ ثٛز  پزعؾٙبٔٝ اعالفبت ٌززآٚری اثشار. اعت ٌزا تقٕیٓ حبضز تحمیك ٌیزز، ٔی لزار ٔٛرزاعتفبزٜ ٌیزی تقٕیٓ زر

 زر  س٘دبٖ اعتبٖ وؾبٚرساٖ وّیٝ را پضٚٞؼ ایٗ آٔبری ی خبٔقٝ. لزارٌزفت ٔٛرزاعتفبزٜ  آٖ پبیبیی ٚ رٚایی اس اعٕیٙبٖ اس

 تقییٗ ثزای. ثٛز ٘فز 84000 اعتبٖ وؾبٚرسی خٟبز عبسٔبٖ افالْ اعبط ثز افزاز ایٗ وُ تقساز. زاز٘س تؾىی1392ُ عبَ

 ٕ٘ٛ٘ٝ رٚػ اس ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝ ثزای.  ؽس تقییٗ ٘فز 205 ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ اعبط ایٗ ثز. ؽس اعتفبزٜ وٛوزاٖ فزَٔٛ اس ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ

 ارٌب٘یه وٛزٞبی اس اعتفبزٜ ثٝ ٘غجت وؾبٚرساٖ زا٘ؼ تحمیك افّی ٔتغیز. ؽس اعتفبزٜ ای ٔزحّٝ چٙس ای ذٛؽٝ ٌیزی

 وٝ زاؽت غّظ ٌشیٙٝ 3 ٚ زرعت ٌشیٙٝ یه وٝ ای ٌشیٙٝ چٟبر عٛاالت) فیٙی عؤاَ 20 اس زا٘ؼ ٔتغیز عٙدؼ ثزای. ثٛز

 ٔمیبط زر زا٘ؼ ٕ٘زٜ زرٔدٕٛؿ ٚ ؽس اعتفبزٜ.( ؽس ٔی ٌزفتٝ ٘ؾز زر 0 ٕ٘زٜ غّظ پبعد ٚ 1 ٕ٘زٜ فحیح پبعد فٛرت زر

 اس پظ.  ؽس ا٘دبْ آٔبری خبٔقٝ اس ذبرج ٘فز 20 ثب رإٞٙب آسٖٔٛ ٞب پزعؾٙبٔٝ پبیبیی تقییٗ ثزای. ؽس عٙدیسٜ 20 تب 1

 آِفب وزٚ٘جبخ ضزیت  ٔمسار.  ؽس ٔحبعجٝ پزعؾٙبٔٝ ٔرتّف ٞبی ثرؼ ثزای آِفب وزٚ٘جبخ ضزیت ٔمسار ٞب، پزعؾٙبٔٝ تىٕیُ

 . ثٛز پزعؾٙبٔٝ عؤاالت ٔٙبعت پبیبیی زٞٙسٜ ٘ؾبٖ وٝ آٔس زعت ثٝ 82/0 تب 71/0 ثیٗ پزعؾٙبٔٝ ٔرتّف ٞبی ثرؼ  ثزای
 

 وتایج 

 42ثبالتز اس  یزر فس وؾبٚرساٖ زر رزٜ عٙ 2/52عبَ ثٛزٜ ٚ  2/44وؾبٚرساٖ  یعٙ ٗیبٍ٘یٔؾرـ ؽس وٝ ٔ حیعجك ٘تب

ثٝ ٔمغـ  التیتحق شاٖیٔفزاٚا٘ی   ٗیٚ وٕتز ییثٝ عغح عٛاز اثتسا یفزاٚا٘ ٗیؾتزیث التیتحق شاٖی. اس ٘ؾز ٔثٛز٘سعبَ 

وؾبٚرساٖ  یوبر ٝعبثم ٗیبٍ٘ی. ٔثٛزٚ وٕتز  ییزرحس رإٞٙب وؾبٚرساٖ 77 /30عغح عٛاز  ٚ ٔی ؽس ٔزثٛط  زعتبٖیزث

 زاؽتٙس. یعبَ عبثمٝ وؾبٚرس 25 یزرفس ثبال 4/59عبَ ثٛز وٝ 20/29

عٛاَ تغتی زر سٔیٙٝ وٛزٞب ٚ ٔیشاٖ ٔقزف فحیح آٟ٘ب اعتفبزٜ ؽس. ٞز  10ثزای عٙدؼ زا٘ؼ وؾبٚرساٖ اس 

ٚ ثز ٌشیٙٝ ٞبی غّظ ففز زر ٘ؾز ٌزفتٝ ؽس.  2عٝ ٌشیٙٝ غّظ زاؽت. ثزای ٌشیٙٝ فحیح ٕ٘زٜ  عٛاَ یه ٌشیٙٝ فحیح ٚ
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ثٛز.   20اس  09/9ٕ٘زٜ ٞز فزز اس ٔدٕٛؿ خجزی ٕ٘زٜ زٜ عٛاَ ثسعت آٔس. ٘تبیح ٘ؾبٖ زاز ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ زا٘ؼ وؾبٚرساٖ 

 آٔسٜ اعت. 1اعالفبت ثیؾتز زر خسَٚ 
  در زمیىه کًدهای ارگاویک میسان داوص کشايرزان-1جديل 

 زرفس تدٕقی زرفس ٕ٘زٜ زا٘ؼ وؾبٚرساٖ ٘غجت ثٝ وٛزٞبی ارٌب٘یه

 45.3 45.3 )ٔززٚز( 10سیز 

 81.3 36 )ٔؾزٚط یب ذیّی ضقیف( 12تب  10

 95.1 13.8 )ٔتٛعظ( 15تب  12

 100 4.9 15ثب الی 

  ثٛز.  12زرفس پبعرٍٛیبٖ وٕتز اس  20/81ٕ٘زٜ  ٘ؾبٖ زاز وٝ 1٘تبیح خسَٚ 

 یٕٞجغتٍ تیٔغتمُ  اس ضز یزٞبیٚ ٔتغ هیارٌب٘ یوٛزٞب ٙٝیزا٘ؼ وؾبٚرساٖ زر سٔثیٗ  یٕٞجغتٍ یثزرع یثزا

 آٔسٜ اعت. 2زر خسَٚ  حیاعتفبزٜ ؽس. ٘تب زعٖٛیپ
 متغیرهای مستقلي  کیارگاو یکًدها ىهیداوص کشايرزان در زمهمبستگی بیه داوص  -2جديل 

 عغح ٔقٙی زاری ضزیت ٕٞجغتٍی ٘بْ ٔتغیز

 0.002 0.221** ٔیشاٖ زرآٔس

 0.030 0.185* ٚعقت اراضی زیٓ

 0.003 0.863** وٛز وٕپٛعت زر عیتٔیشاٖ اعتفبزٜ اس 

 0.011 -0.509* وٛز  ؽیٕیبیی پتبط زر سیتٖٛٔیشاٖ اعتفبزٜ اس 

 0.008 0.490** وٛز زأی زر سیتٖٛٔیشاٖ اعتفبزٜ اس 

 0.002 0.768**- است زر ّٞٛؽیٕیبیی وٛز ٔیشاٖ اعتفبزٜ اس 

 0.029 0.214* عغح سیز وؾت ٌٙسْ آثی

 0.033 0.209* ٔیشاٖ تِٛیس ٌٙسْ آثی

 0.020 0.471* عغح سیز وؾت سرزآِٛ

 0.003 0.573** ٔیشاٖ تِٛیس سرزآِٛ

 0.014 0.390* ٔیشاٖ تِٛیس سیتٖٛ

 0.031 0.471* فزٍ٘یٔیشاٖ تِٛیس ٌٛخٝ 

زرآٔس،  شاٖیٔ یزٞبیثب ٔتغ هیارٌب٘ یوٛزٞب ٙٝیزا٘ؼ وؾبٚرساٖ زر سٔ٘ؾبٖ ٔی زٞس ثیٗ  2ٕٞب٘غٛر وٝ خسَٚ 

وؾت ٌٙسْ  زیعغح س تٖٛ،یزر س یاعتفبزٜ اس وٛز زأ شاٖیٔ ت،یاعتفبزٜ اس وٛز وٕپٛعت زر ع شاٖیٔ ٓ،یز یٚعقت اراض

 یٌٛخٝ فزٍ٘ سیتِٛ شاٖیٚ ٔ تٖٛیس سیتِٛ شاٖیسرزآِٛ، ٔ سیتِٛ شاٖیوؾت سرزآِٛ، ٔ زیعغح س ،یٌٙسْ آث سیتِٛ شاٖیٔ ،یآث

 ییبیٕیاعتفبزٜ اس وٛز  ؽ شاٖیٔ یزٞبیٕ٘زٜ زا٘ؼ ثب ٔتغ ٗیٔؾرـ ؽس ث ٗیٚخٛز زارز. ٕٞچٙ یزار یارتجبط ٔثجت ٚ ٔقٙ

 ٚخٛز زارز.  یزار یٚ ٔقٙ یاست زر ّٞٛ ارتجبط ٔٙف ییبیٕیاعتفبزٜ اس وٛز ؽ شاٖیٚ ٔ تٖٛ،یپتبط زر س
 

 وتیجه گیری 

 ثیبٍ٘ز یبفتٝ ایٗ. اعت زاؽتٝ افشایؼ آِی ارٌب٘یه وٛزٞبی ثٝ ٘غجت آٟ٘ب زا٘ؼ وؾبٚرساٖ زرآٔس افشایؼ ثب زاز ٘ؾبٖ تبیح٘

 ثٝ. ثبؽس ٔی وؾبٚرسی ثرؼ زر ارٌب٘یه وٛزٞبی اس اعتفبزٜ ثٝ ٘غجت زرآٌبٞی وؾبٚرساٖ التقبزی ٚضقیت ٔثجت ٘مؼ

 ٞبی عبَ زر سیغت ٔحیظ حفؼ ٚ پبیسار تٛعقٝ ذقٛؿ زر پزٚعٝ ایٗ ازأٝ ثب وؾبٚرساٖ پبییٗ زرآٔس ثٝ تٛخٝ ثب فجبرتی

 .زاؽت ذٛا٘ی ٞٓ>4( =1391) ٕٞىبراٖ ٚ ٘قیزی ٘تبیح ثب یبفتٝ ایٗ. ؽس ذٛاٞیٓ ثحزاٖ زچبر آتی

 ٔیشاٖ سرزآِٛ، تِٛیس ٔیشاٖ سیتٖٛ، زأی وٛز ٔقزف ٔیشاٖ ٔتغیزٞبی ثب وؾبٚرساٖ زا٘ؼ ثیٗ وٝ زاز ٘ؾبٖ ٘تبیح

 سٔیٙٝ زر زا٘ؼ افشایؼ ثٛزٖ ٔزتجظ ثیبٍ٘ز یبفتٝ ایٗ. زارز ٚخٛز زار ٔقٙی ٚ ٔغتمیٓ راثغٝ عیت وٕپٛعت وٛز ٔقزف

 وٛز ٚ زأی وٛز ٔثُ ارٌب٘یه ٚ ؽیٕیبیی غیز وٛزٞبی اس ثیؾتز اعتفبزٜ ٚ ٔحقٛالت تِٛیس افشایؼ ثب ارٌب٘یه وٛزٞبی

 . ثبؽس ٔی وٕپٛعت ٚرٔی
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 اعتفبزٜ ٔیشاٖ ٚ سیتٖٛ، زر پتبط ؽیٕیبیی  وٛز اس اعتفبزٜ ٔیشاٖ ٔتغیزٞبی ثب زا٘ؼ ٕ٘زٜ ثیٗ وٝ زاز ٘ؾبٖ ٘تبیح

 زا٘ؼ وبٞؼ ثب وٝ اعت ٚالقیت ایٗ  ثیبٍ٘ز یبفتٝ ایٗ. زارز ٚخٛز زاری ٔقٙی ٚ ٔٙفی ارتجبط ّٞٛ زر است ؽیٕیبیی وٛز اس

 ٘تیدٝ تٛاٖ ٔی زیٍز فجبرت ثٝ. اعت یبفتٝ افشایؼ ؽیٕیبیی وٛزٞبی ٔقزف ٔیشالٖ ارٌب٘یه وٛزٞبی سٔیٙٝ زر وؾبٚرساٖ

 عبِٓ وٛزٞبی سٔیٙٝ زر آٟ٘ب زا٘ؼ عغح ثٛزٖ پبییٗ وؾبٚرساٖ، تٛعظ ؽیٕیبیی وٛز رٚیٝ ثی اعتفبزٜ زالیُ اس یىی ٌزفت

 .زاؽت ذٛا٘ی ٞٓ>1( =1391)ثغحبق ٚ تمسیغی ٘تبیح ثب یبفتٝ ایٗ ثبؽس ٔی ارٌب٘یه ٚ
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