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 چكيده
مي  ع محليجوام مستلزم تسلط فرهنگي پايدار در باور و رسوم مردم كشاورزي برقراري ارتباط بهينه و منطقي با محيط بهره برداري

بدانيم، دستيابي به اين  در جوامع محلي انساني فرهنگاز زمين بواسطه  بهينه مديريت بهره برداري را كشاورزي پايداراگر باشد. زيرا 
مقاله حاضر سعي دارد با رويكردي جامع و با روش  از اين رو پايدار مي باشد. يمهم مستلزم برقراري رفتاري منطقي در سايه فرهنگ

بخش جعفرآباد شهرستان سكونتگاه روستايي  20عوامل فرهنگي در كشاورزي پايدار  فرهنگ و تحليلي به بررسي و جايگاه -يتوصيف
نفر و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي مناسب  355بپردازد. جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه، حجم نمونه قم 

SPSS در اين در حد متوسط ارزيابي مي شود 08/3ميانگين  وضعيت كشاورزي پايدار بانشان مي دهد كه  انجام شده است.  بررسي ها .
ارتباط مستقيمي بين عوامل فرهنگي و عدم دستيابي به كشاورزي پايدار وجود دارد. در واقع بين نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه 

عامل اصلي غلبه وضعيت ناپايدار م تسلط رفتار پايدار در بهره برداي از منابع عدم شكل گيري آگاهي هاي پايدار در جوامع محلي و عد
در مورد كشاورزي پايدار بايد فرهنگ سازي كنيم و اين فرهنگ سازي بايد به اصالح ديدگاه  در كشاورزي نواحي روستايي مي باشد.

الكيت و مسئوليت بيشتر، مشاركت جوامع محلي در دولتيان در اين زمينه، اصالح نگرش جوامع محلي و مردم براي درك احساس م
 .مديريت و حركت به سوي دانشي شدن جامعه صورت گيرد

 فرهنگ، مادي و غير مادي، كشاورزي پايدار، روستا، جعفرآباد قم كليد واژه:
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 مقدمه
در جهت پايداري اين  21رن كشاورزي پايدار يك شاخه مهم از توسعه پايدار است كه به عنوان رويكرد مناسب ق

 .)1:1384(زاهدي و نجفي،بخش مهم اقتصادي و توجه به زندگي قشر عظيمي از مردم جهان سوم شناخته شده است
علمي و تحقيقات  با وجوددر اين بخش و  كشورهاي جهان سوم از جانب عالرغم تالش هاي صورت گرفته متاسفانه
ريشه  علل عمده اين مساله توانسته پايداري الزم را در اقتصاد بدست آورد.، هنوز بخش كشاورزي نانجام يافتهاجرايي 

مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد  در اين زمينه .دارد در اين كشورها نحوه نگرش به مفهوم كشاورزي پايدار در
حال اگر  .است به بعد فيزيكي بيشتر توجه شدهو داشته  زيست محيطينگرش به كشاورزي پايدار عمدتا بعد فني و 

ارتباط انسان با طبيعت را تجسمي از فرهنگ و الگوي رفتاري آن در نظر بگيريم، اين الگوي رفتاري داراي دو بعد 
همان فرهنگ روابط انسان  كه را بوجود مي آورد ييعني مادي و غيرمادي تقسيم مي شود و برهم كنش اين دو كليت

جهت تحقق اهداف كشاورزي  بنابراين .مطرح مي شوداورزي پايدار كش در اينجا تحت عنوان و و طبيعت مي باشد
جهت  تاتحقيق حاضر بر آن است حال  در كشاورزي پايدار الزم و ضروري مي باشد. پايدار پيش گرفتن اين نگرش

محيط زيست، تجسمي از  زيرا پيش گيرد.رويكردي فرهنگي در كشاورزي پايدار داشتن اشراف كلي به مسئله 
آاليشي در  بي كاستي يا اين بدان معني است كه هر نوع آداب و رسوم، مذهب و سير تحوالت انسان هاست.فرهنگ، 

و  )19:1388صادقي و فتحي،(اين محيط نيز تجسمي از زشتي و كاستي در فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه است
كشاورزي پايدار فرهنگ در و اهميت  هدف تحقيق حاضر نشان دادن نقش با اين اوصاف ريشه در جامعه انساني دارد.

د كه به چه ميزان عوامل فرهنگي در كشاورزي نتحقيق بدين صورت مطرح مي شو تبر اين اساس سواال .مي باشد
 كشاورزي پايدار فرايند به چه ميزان در ابعاد مادي و غير ماديتاثيرگذار مي باشند؟  ي مورد مطالعههاروستا پايدار

در  رابطه معناداريكشاورزي پايدار  مادي و غيرمادي در فرايند؟ آيا بين ابعاد تاثيرگذارند هدر روستاي مورد مطالع
 در پاسخ به اين سواالت فرضيات زير شكل مي گيرند: ؟وجود دارد روستاي مورد مطالعه

مورد  روستاهايدر  تحقق اهداف كشاورزي پايدارعدم به نظر مي رسد عوامل فرهنگي تاثير بسزايي در  •
 داشته است. العهمط

 مورد مطالعه روستاهايدر  تاثير يكساني در فرايند كشاورزي پايدار مادي و غيرماديبه نظر مي رسد ابعاد  •
 دارند.
روستاهاي در  كشاورزي پايدار رابطه معناداري وجود فراينددر  بين ابعاد مادي و غيرماديبه نظر مي رسد  •

  دارد. مورد مطالعه
 پيشينه تحقيق

در زمينه كشاورزي پايدار و عوامل موثر بر آن تحقيقات بسياري انجام گرفته، اما همانطور كه ذكر  اي اخيردر سال ه
اما  قرار داده اند.شد نگرشي صرفا فني و فيزيكي به كشاورزي داشته و بعد زيست محيطي و ملموسات را مورد توجه 

و در تحقيقات گرايش به سمت عوامل انساني داشته از  تعداد معدوديهم اكنون روند به گونه اي پيش مي رود كه 
مي باشند و الگوهاي فرهنگي رفتار  (كه تداعي كننده فرهنگ است)ارتباط با نگرش، اعتقاد و باورهاي كشاورزان

ونه اي از تحقيقات صورت گرفته ت خود لحاظ مي كنند. نماانسان را در ريشه يابي مسائل كشاورزي پايدار در تحقيق
، نوشته نقش ترويج كشاورزي در ارتقاء اخالق زيست محيطي كشاورزان مقاله بدين شرح مي باشند. گرشبا اين ن

با اين هدف تهيه شده است كه مهمترين داليل براي پرداختن ترويج كشاورزي  )1388عابدي سروستاني و شاه ولي(
در واقع در عرصه كشاورزي  ريح نمايد.به اخالق زيست محيطي در راستاي حفاظت از منابع توليد در كشاورزي را تش

پايدار توجه به بعد فرهنگ تعهد اخالقي را نسبت به محيط زيست و جامعه به همراه دارد. اين مقاله با تمركز بر 
مسئله ترويج و آموزش انساني سعي در تغيير الگوهاي رفتاري و فرهنگي مغاير با كشاورزي پايدار در بين كشاورزان 
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توصيه مي كند اهداف كشاورزي پايدار در راستاي تغيير نگرش و رفتار كشاورزان جهت بهره برداري  . بنابرايندارد
تحقيقات ديگر صورت گرفته  بهينه از منابع عمل كند تا پايداري در فعاليت هاي كشاورزي را به همراه آورد.

، بيگدلي و قزوين ستانهاي كشاورزي پايدار توسط مددكاران ترويجي ا بررسي رفتار پذيرش روش،مانند
، باقري و بررسي نگرش كشاورزان سيب زميني كار دشت اردبيل نسبت به عمليات كشاورزي پايدار )،1389صديقي(

بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش كشاورزي پايدار مهندسين ناظر طرح محوري گندم استان   )،1389شاه پسند(
نبه هاي انساني و فرهنگي كشاورزي پايدار توجه كردند و بيشتر به ج …) و1388،سليماني و همكاران(فارس

و بيشتر به تغيير رفتار و نگرش كشاورزان كه ناشي از  شاخص هاي ذهني موثر در اين فرايند را لحاظ نموده اند
 عالوه بر تاكيد بر بعد نگرشي وحال تحقيق حاضر  فرهنگ،آداب و رسوم اعتقادات آن ها مي باشند تاكيد داشته اند.

ذهني، بعد فني و مادي كشاورزي پايدار را در نظر گرفته و كشاورزي پايدار را تلفيقي از بعد مادي و غير مادي 
فرهنگ در نظر مي گيرد و برهمكنش اين دو را در تاثير گذاري بر پايداري موثر مي داند و توجه انتزاعي به هريك از 

. در واقع اين تحقيق كشاورزي پايدار را به مثابه ي مي كنداين دو بعد را مساوي با ناپايداري در كشاورزي تلق
، كه بين اين دو بعد كنش متقابل وجود دارد و كه فرهنگي مي داند كه از دو بعد مادي و غير مادي تشكيل شده

در و پايداري  تغيير يكي تغيير ديگري را به همراه دارد كه برايند اين دو ساختار كشاورزي پايدار را شكل مي دهد
 فرايند كشاورزي جدا از توجه همزمان به اين دو بعد نمي باشد.

 
 ها مواد و روش

تحليلي است. فرآيند تحقيق بدين صورت است كه بعد از  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي -روش تحقيق 
ير مادي بعد مادي و غ(مؤثر بر آن عوامل فرهنگيو  كشاورزي پايدارجمع آوري اطالعات مربوط به متغيرهاي 

كدگذاري و   SPSSهاي كسب شده با استفاده از نرم افزار  ، دادهجعفرآباد شهرستان قم) از روستاهاي بخش فرهنگ
بخش جعفرآباد شهرستان قم  ميزان تأثير گذاري هر يك از متغيرها را برميزان مشاركت مورد بررسي قرار داده است.

 56خانوار( 1879يا نفر  8706 كه نفر جمعيت داشته است 15477 ،1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 
روستا  20خانوار، شامل  20در تحقيق حاضر، جامعه آماري را روستاهاي باالي  .روستا سكونت دارند 36 درصد) آن در

خانوار بر اساس فرمول كوكران در قالب  20روستاي باالي  20خانوار در بر مي گيرد. حجم نمونه از كليه  8136و 
نفر (سرپرست خانوار) به عنوان نمونه به صورت  355طبقات جمعيتي روستاها تعيين شد. بر اين اساس در مجموع 

 تصادفي ساده مورد مصاحبه قرار گرفتند.
 o 50 31/ 24//و  عرض شمالي o 34 46/  34//بخش جعفرآباد شهرستان قم بين طول   -محدوده يا قلمرو پژوهش

شرق به  و به استان مركزي از شمالباشد اين بخش كه در شمال غربي شهرستان قم ميواقع شده است.  طول شرقي
مجمـوع  . شـود محـدود مـي   بخش سـلفچگان از جنوب به بخش خلجستان و به  غرب از ،بخش مركزي شهرستان قم

ب قـم  غـر  كيلـومتري  40 يباشد كه در فاصلهمركز اين بخش شهر جعفريه ميآبادي است.  36هاي اين بخش آبادي
 واقع شده است.

 
 
 
 
 
 
 



٤ 
 

 . نقشه منطقه مورد مطالعه1شكل 

 
 شناخت شناسي موضوع

به عبارت ديگر، اگر كل پديده هايي را كه ميان انسان  ميان انسان و ديگر باشندگان جاندار فرق اساسي رده اي است.
اگر چه به عنوان موجود  مي كند، بناميم، موجودي كه در ساحت فرهنگ زندگي» فرهنگ« و حيوان فرق مي گذارد

» ماوراء«كه مي تواند از  ،»ماوراء طبيعي« است، موجودي است به يك معنا برخاسته و به آن وابسته زنده از طبيعت
چنان  به طبيعت بنگرد و بر آن چيره شود و آن را دگرگون كند و به سود خود به كار گيرد و حتي آن را نابود كند.

موجودي كه آزمندي اش براي چيرگي بر  يعني براي طبيعت از جانب انسان است.كه امروز بزرگ ترين تهديد 
طبيعت و دست يازيدن به آن حدي نمي شناسد، و در نتيجه ترازمندي هاي دروني طبيعت را بر هم زده 

چيرگي انسان بر طبيعت و دست يازيدن  يعني تفكراين  و تخريب آن را باعث شده است. )114:1380(آشوري،تاس
 آن ريشه در عقل باوري آن دارد. به

 عقل باوري بدين معناست كه همه چيز با معيار عقل قابل محاسبه و پيش بيني است و گويي، جهان به زير سلطه
به عبارت ديگر، انسان از آن  پس قدرت و سلطه مباني اوليه هرگونه رابطه در اين ديدگاه است. انسان درآمده است.

بر طبيعت حركت مي كند در واقع از طبيعت جدا مي شود و از آن بيگانه مي  سلطروي كه به قصد سروري و ت
مي ناميم مستقال موجوديت يافت، يعني دوراني » روشنگري«اين پديده در دوراني كه آن را .)26:1384شكوئي،(گردد

در حالي  اتفاق افتاد. طبيعت» ابزاري شدن« اين دوره، در از وقوع انقالب هاي فكري كه علوم طبيعي را بنيان نهاد.
است، اكنون آن از آن به بشر شده خداوند مي دانستند كه مراقبت و حفاظت كه  پيش از آن مردم طبيعت را مخلوق 

را نوعي ابزار يا ماده خام تلقي مي كردند كه به خاطر شكوه هر چه بيشتر خداوند بايد توسعه مي يافت و مورد بهره 
و  روشنگري در آغاز با ادعاي اسطوره ستيزي اين در حالي بود كه ).273-272:1386(مخبر،برداري قرار مي گرفت

پاگرفت، اما نهايتا  …همچون عقل، علم، آزادي، برابري، پيشرفت و قانون و افسون زدايي از جهان و با مفاهيمي
هسته اي و چهره اي از جهان آفريد كه با آرمان هاي آن ناهمخوان بود: جنگ جهاني، فاشيسم، سالح هاي 

 عقل ابزاري در واقع اين است مفهوم آنچه آنان، خود ويرانگري عقل مي نامند. …كشتارجمعي و تخريب طبيعت و
با خواست استيالي انسان بر طبيعت، هم طبيعت را به بند كشيده و هم انسان را. همان نهادهايي كه به كار  اين دوره
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. روشنگري و عقالنيت با تقليل تفكر كردار، انسان ها را نيز استثمار باز تسلط بر طبيعت مي آمد به واسطه ي اقتصاد
لذا عقل به مثابه ابزار سلطه و محاسبه و برنامه ريزي انسان هايي  .نمودبه منش رياضي هم سوژه و هم ابژه را نابود 

جه اين تفكر بهره نتي ).229:1385(صميمي،كامال همساز با هستي مدرن و بي هيچ سويه نقادانه وجدا جدا آفريد 
هوركهايمر و آدورنو در معروف ترين اثر شان با  تفكر ندر مقابل اي كشي ابزاري از طبيعت و انسان را به همراه داشت.

نام ديالكتيك روشنگري، طرف سياه مدرنيته يعني هزينه ها و زيان هاي تكنولوژي پيشرفته، جامعه صنعتي و شيوه 
شنگري را مورد مطالعه قرار مي دهند. براي هوركهايمر و آدورنو دنياي روشنگري، تسلط انديشه ها و رفتار جنبش رو

پيروزي سيه روزي را در پهنه جهان پراكنده ساخته است. به سخن روشن، پي آمد مدرنيته كه حجيت عقلي را 
اين دو نظريه اساس هر تفكري مي داند، زيان هاي بسياري را بر جامعه انساني و غير انساني وارد ساخته است. 

ط بر طبيعت و لپردازد اضافه مي كنند كه انسان ها به طور كامل از يكديگر و از محيط طبيعي بيگانه گشته اند و تس
). يورگن هابرماس 259 -258:1384تخريب آن، تسلط و بهره كشي از جوامع انساني را به همراه داشته است(شكوئي،

تي عميق دارد، به ياري اين غناي آگاهي در مورد روابط انسان و محيط كه به گذرگاه هاي جهان سرمايه داري معرف
چنين مي انديشد: ما تاكنون از محيط طبيعي بهره كشي ابزاري كرده ايم و از طريق خرد ابزاري و تكنولوژي، تنها 

فرض كرده ايم؛ روي سلطه بر طبيعت و بهره برداري كامل از آن فعال بوده ايم. محيط طبيعي را يك واقعيت الشعور 
) را Life Worldدر حالي كه الزم بود با محيط طبيعي روابط ارتباطي منطقي برقرار كنيم تا حفاظت زيست جهان(

بر اين اساس سن بر آن است كه به جاي عقل سودجو و بيشينه طلب، مي بايد  ).261تضمين كرده باشيم(همان،
ا هم در مقام تصميم گيري ملحوظ مي دارد. اين مفهوم از مفهوم مضبوط تري از عقل عملي را نهاد كه تعهدات ر

عقل، ادله غير سودجويانه را نيز فرا مي گيرد كه اصول اخالقي(انصاف و حق شناسي) و غمخواري براي ديگران  از 
به منزله خاستگاه بنيادي رفتار اخالقي در  »عقل عملي«از نظر كانت عقالنيت). 100:1386اهم آن هاست(ليتل،

ن است كه در همه موجودات عقالني مشترك است و به همين دليل انسان يك غايت محسوب شده و هرگونه انسا
به همين دليل، كانت در يكي از قانون هاي اخالقي خود مي  از وي مذموم و غير اخالقي است؛ سوء استفاده

م يك غايت به شمار آوري، چنان رفتار كن كه بشريت را چه در شخص خود و چه در ديگري همواره در حك«گويد:
 ).151:1387(سجادي و علي آبادي،نه همچون وسيله اي

بيان اين مهم بود كه نگاه ابزاري و فني در فرايند كشاورزي  در شناخت شناسي موضوع هدف از طرح اين مطلب
محدود به بخش پايدار ماندن در وضعيت موجود و استمرار ناپايداري مي باشد. لذا رويكرد كشاورزي پايدار بايد 

و براي تحقق اهداف خود يعني بهره برداري منطقي از منابع  فيزيكي و مادي نباشد و به صورت انتزاعي عمل نكند
است كه يك طرف آن انسان و طرف ديگر آن  فراينديكشاورزي پايدار در واقع  خاصي را در پيش گيرد. نگرشبايد 
ه هر دو بعد الزم است. اگر در اين بين ما فرهنگ را ارتباط دهنده بنابراين براي تحقق آن توجه ب. مي باشد تطبيع

بنابراين جهت تحقق اهداف كشاورزي پايدار بايد رويكرد فرهنگي پيش گيريم تا در اجراي اين  اين دو در نظر بگيريم
و  صرفا ابزاري بعد مادي و غيرمادي كشاورزي و پرهيز از ديد يعنيامر موفق شويم. بنابراين توجه به كليت رابطه 

 كه اين مستلزم تغيير نگرش در مفهوم كشاورزي پايدار مي باشد.در اين امر الزم و ضروري مي باشد.  فني
 فرهنگ و توسعه پايدار

فرهنگ پويا قادر است نوعي  فرهنگ بعنوان يك مقوله انساني، نقش بارزي در توسعه پايدار و امنيت محيطي دارد.
ايجاد نوعي  در يك جامعه آزاد و آگاه پديد آورد.نسبي بين فرد و محيط زندگي اش انطباق، هماهنگي و همدلي 

رابطه معنوي و اخالقي با محيط از طريق فرهنگ و نظام ارزشي، منجر به حفاظت محيط زيست خواهد شد؛ زيرا اين 
ت پيوند مي زند و از فرهنگ است كه با ساختارها، نهادها و ارزش هاي خاص خود انسان را به جهان، محيط و طبيع



٦ 
 

اهميت  به طوركلي .)142:1380(رحيمي،دعامل برقراري ارتباط بين اعضاي جامعه مي گردسوي ديگر وسيله و 
فرهنگ اثبات مي كند با بسط و گسترش فرهنگي انساني در ميان بشريت، انسان ها از اشتباه، غفلت، عادات بد، 

به ارزش هايي نظير پيشرفت، عدالت، اخالق، خودباوري،  اخالق بد(بي اخالقي) فالكت و فقر، ظلم و ستم،
امري كه مبناي توسعه پايدار و متضمن  ).19:1383دموكراسي، علم، تفكرات كرد(هريسون و هانتينگتون،

نوعي(عدالت اجتماعي) است كه به توزيع قدرت و برابري فرصت ها منجر مي گردد و از هرگونه كج روي ممانعت 
). بنابراين وظيفه ملت هاست كه با توسعه فرهنگ خود، هر مقدار از توسعه اي كه 21:1384وح،بعمل مي آورد(نكور

به دست آورده اند را تثبيت كرده و براي توسعه پايدار، فرهنگ خود را مسلح سازند تا بتوانند از توسعه پايدار دفاع 
شيوه هاي اجتماعي و اقتصادي خود را  كنند. زيرا هر ملتي با درك صحيح از واقعيت هاي فرهنگي خود مي تواند

تغيير داده و با انتخابي درست با شايستگي به پيشرفت اقتصادي نايل و با تمركز بر ارزش هاي صحيح آن ها را پايدار 
در راستاي مفهوم سازي فرهنگ كارل پوپر سه جهان را از ديدگاه نظري  ).25-24:1383كند(هريسون و هانتينگتون،

جهان حاالت ذهني فردي است و » 2جهان«جهان واقعيت هاي فيزيكي. » 1جهان«ده است. خود پيشنهاد كر
 است، جهان محصوالت فكري و برساخته هاي اجتماعي است. 2 و 1جهان  ، كه محصول تعامل ميان دو»3جهان«

و محتوايي بر  جنبه هاي معنايي معادل دانست.» 3جهان«فرهنگ(در معناي عام كلمه) را مي توان به يك اعتبار با 
در  .)33:1387،و صديق (پايا»1جهان«است و جنبه هاي مادي آن متعلق به » 3جهان«ساخته هاي انساني متعلق به 

زيرا محصول  اين بين فرهنگ به عنوان برساخته انساني هم داراي مولفه مادي و هم داراي ويژگي معنوي است.
بخش » فرهنگ معنوي«و » فرهنگ مادي«گ را از جهتي به بر همين اساس فرهن .است 2و 1تعامل ميان دو جهان 

فرهنگ مادي را شامل همه وسايل و ابزارهاي مادي و آنچه به دست بشر از ماده ي طبيعي ساخته  بندي كرده اند.
و فرهنگ معنوي را شامل ارزش ها، ديدها و باورها،  مي شود و شيوه ها و فرايندهاي ساخت و ساز آن ها مي دانند؛

شه ها، دانش ها و فن ها، دين، آداب و سنت ها، علوم و فلسفه و ادبيات و هنر و همه ي فراورده هاي ذهني اندي
براين اساس اگر ما فرهنگ را صرفا به عنوان مجموعه اي از وسايل و ابزار  و يا به عنوان . )114:1380(آشوري،انسان

در آن صورت اين برساخته اجتماعي عاري از جنبه  ،شيوه يا روش كسب سود و بيشينه سازي منفعت در نظر گيريم
اما اگر در ارزيابي هايمان جنبه معنوي فرهنگ  هاي معنوي و اخالقي بوده و به عنوان ارزشي ابزاري تلقي مي شود.

ارزش ذاتي پديده ها را در نظر داشته و فعاليت ما از جنبه مادي صرف خارج شده و در  را در نظر گيريم آن گاه
ارزش هاي ذاتي، آن . ارزش هاي ذاتي جز الينفك توسعه پايدار هستند منافع عمومي و جمع مي باشد. راستاي

ارزش هاي موجود در اين  دسته  از ارزش ها هستند كه ما بدون توجه به منافع و مضراتشان آن ها را تاييد مي كنيم.
ارزش ذاتي كه از قبل مورد قبول بوده  مي ناميم. رفتار يك فرد بر اساس يك» اصول اخالقي«حيطه فرهنگي را

در اخالق، فرد با شناخت اصول و  ).125 -124:1383ناميده مي شود.(هريسون و هانتينگتون،» اخالقي«است،
موازين زندگي خود را انتخاب مي كند و تالش مي كند تا آن را به هنر زيستن تبديل كند. اخالق هميشه رفتاري 

محتواي رفتارهاي اخالقي بر حسب افراد ». تو بايد« ن. قاعده اصلي آن اين فرمان است:است آگاهانه، آشكار و متواز
جامعه ها و تمدن ها متفاوت است ولي شكل آن يكسان و عمومي است. اخالق عبارت است از ترجيح موازين يا 

نترل كننده رفتار اخالق خصلتي جمعي دارد و ك بنابراين). 142:1370هنجارهاي همگاني بر تمناهاي شخصي(بشلر،
فرد در جامعه مي باشد و منافع جمع را به منافع فرد ترجيح مي داند و يك نوع تعهد و مسئوليت براي انسان در 

 انسان و طبيعت بنابراين داشتن رويكردي فرهنگي در روابط ارتباط با جامعه و محيط زندگي خود بوجود مي آورد.
ت گرفته طبيعت بعد غيرمادي نيز وارد شد و نوعي تعهد انساني در اين در بهره برداري هاي صور باعث مي شود كه

در نظر گيرد و عدالت را در روابط پيش گيرد. اين روابط حاكم گردد كه هم حقوق نسل كنوني و نسل هاي آينده را 
  تفكر مبناي فلسفي توسعه پايدار را شكل مي دهد.
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ري و ايجاد امنيت اجتماعي كه هر دو از عناصر الزم براي توسعه به طوركلي رواج اين اعتقاد موجب ثبات تصميم گي
پايدار است مي شود. شهروندي كه خواهان توسعه محيط جغرافيايي خود است، بايد ياد بگيرد كه گفتگو را جايگزين 

خ دهيم، هيچ ستيز، احترام را جايگزين كينه و عداوت و قانون شكني نمايد؛ زيرا اگر قرار باشد كينه را با كينه پاس
گاه جهاني آرام نخواهيم داشت. از آنجا كه توسعه پايدار نيازمند مشاركت و همفكري عموم شهروندان است، مستلزم 
رعايت قانون و حقوق ديگران در پرتو وحدت و همدلي، عدالت و توازن است. با اين تفاسير نجات كره زمين از 

گي كه با بسط تفكر انتقادي و حضور آزاد و مشاركت همگان در راه نابودي، در گرو رشد و اعتالي فرهنگ است؛ فرهن
توسعه پايدار و انساني بكوشد و ضرورت تفاوت ها را در تفاهم فرهنگي در يابد. توسعه فرهنگي كه حاصل آموزش، 

نگري و روش و انديشه انتقادي است، مي تواند انسان را از ساده انديشي و پذيرش هاي بي چون و چرا به سوي ژرف 
انتخاب آزاد سوق دهد و توانايي انسان را براي درك مسائل زمانه وسعت بخشد. در يك كالم توسعه فرهنگي پيش 

 ).145 -144:1380شرط توسعه پايدار جهان است(رحيمي،
 فرهنگ و كشاورزي پايدار

به خصوص در  بع طبيعي،در طول دهه هاي اخير، با توجه به رشد جمعيت و لزوم تامين امنيت غذايي، فشار بر منا
كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. هر چند اين فشار در كوتاه مدت تا حدودي چالش امنيت غذايي را 

به . )261:1389(اسدي و ورمزياري،مرتفع ساخته، ولي ردپاي محيط زيستي عمده اي را بر جاي گذاشته است 
شكالت زيست محيطي، نظام هاي كشاورزي مدرن مورد انتقاد طوري كه در دهه هاي اخير، به دليل نگراني از م

و يك اجماع جهاني در حمايت از محيط زيست طبيعي به وجود آمد تا نوعي كشاورزي را توسعه  شديد قرار گرفت
(باقري و شاه  دهد كه بتواند ضمن افزايش بهره وري، كمترين آسيب را به محيط زيست وارد سازد

واهد نشان مي دهد كه بيشتر تالش هاي فني نتوانسته اند به طور موثر در پيشگيري از اما ش .)223:1389پسند،
تخريب و نابودي فزاينده محيط زيست موفق باشند. از اين رو، بسياري بر اين باورند كه راه حل بحران هاي زيست 

ور، انسان ها مي بايد متقاعد محيطي را مي بايد در تغيير رفتار و روش زندگي وي بر زمين جستجو كرد. به اين منظ
شوند كه محيط زيست طبيعي نه فقط به دليل منافع انسان بلكه، به دليل ماهيت ذاتي خويش از ارزش برخوردار 

). الزمه اين امر اتخاذ رويكردي جهت درك 120:1388است و مي بايد مورد احترام قرار گيرد(سروستاني و شاه ولي،
سان ها مثل ارزش ها، اعتقادات، نگرش ها و سوگيري ها مي باشد. در اين صورت، كنش انساني و كيفيات دروني ان

شناخت ارزش ها و حاالت و كيفيات دروني، پيش بيني رفتار بيروني را امكان پذير مي سازند. شناخت ارزش ها، 
به عنوان  اعتقادات، نگرش ها و جهت گيري هاي اجتماعي در حوزه فرهنگ عمومي جامعه جاي مي گيرد. فرهنگ

چارچوبي در اذهان افراد وجود داشته و منبعي براي تجديد حيات و اهرمي براي حمايت ارزشي، اخالقي و معنوي به 
حساب مي آيد. در نوع شناسي فرهنگ، بررسي ارزش هاي متقابل براي درك و فهم ساختار و نظام ارزشي موجود، 

ونه شناسي ها مفهوم فرد و جامعه در حيطه مباحث اجتماع و بسيار استفاده شده است. دو جنبه مهم يكي از اين گ
جامعه است. جمع گرايي و فردگرايي از جمله ارزش هاي متقابلي است كه به جنبه هاي گروه گرايي در مقابل 

) كه از آن ها به عنوان ارزش هاي ذاتي و ابزاري ياد مي 58-57:1387تعقيب و ارتقاء اهداف فردي مي پردازد(آزاده،
 نند. ك

اي ارزش ذاتي دارد كه آن شي در برابر چيزي كه ارزش آن وابسته » شي«اين است كه وقتي» ارزش ذاتي«منظور از
به هدف يا موجود ديگري است قرار مي گيرد. براين اساس هر شي را بايد مستقل و مجرد از همه منافع، مضار و 

برخالف ارزش ذاتي به اين معنا است كه وقتي چيزي » ارزش ابزاري«ارزش هاي وابسته به آن ارزشگذاري نمود. 
ر در اين ارزش ابزاري دارد كه ارزش و بهاي خود را در انتخاب به هدف يا موجود ديگري مي گيرد. به عبارت ديگ

ر و كامال وابسته به موجود ارزشگذار است. براين اساس در خصوص واقعيت ارزش در برداشت ارزش هر شي متغي
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» ذات خود«و در» خودي خود«ست دوگونه برداشت وجود دارد. نخست اينكه محيط زيست بهفلسفه محيط زي
ارزشمند است و دوم از آن جهت ارزش دارد كه مستقل از موجود ارزشگذار است. به عبارت ديگر در تحليل نخست، 

ه مي خواست» طبيعت صرفا براي طبيعت«دارد و» سلبي«و تحليل دوم جنبه» تجريدي«ارزش ذاتي جنبه
). در مقابل از نقطه نظر اقتصاد محيط زيست، محيط طبيعي ارزشي ابزاري دارد. 197:1388شود(فهيمي و مشهدي،

به عبارت ديگر فايده داري محيط زيست صرفا تا جايي است كه بتوان براي ارضاي خواسته هاي بشري از آن ها بهره 
طبيعت فراموش مي » شناخت شناسانه«و » مذهبي« ،»زيبايي شناختي«برداري نمود. در اين رويكرد جنبه هاي

شود. چرا كه اين جنبه ها به هيچ وجه ارزش مادي و پولي ندارد. در اين جريان دو اصل به كمك اين رويكرد 
» اصل آسيب«كه بر اساس آن آنچه براي انسان مفيد باشد، ارزشمند است و اصل دوم» اصل ارزش«شتافت. نخست

براي » جايگاه اخالقي مستقل«ر باشد بايد طرد گردد. نقطه مشترك اين اصول نفي هرگونهكه آنچه براي انسان مض
عناصري غير از انسان است. بعد از جنگ جهاني دوم و با شتاب روز افزون دست اندازي انسان بر محيط زيست، 

بر لزوم شكل گيري اخالقي  »آلدو لئوپولد«جريان نگاه ابزاري به محيط زيست مورد انتقاد قرار گرفت و كساني مانند
كه در آن رابطه انسان و محيط زيست را اخالقي مي كند تاكيد » اخالق زمين«جديد تحت عنوان

). اخالق محيط زيست، شاخه جديدي از اخالق فلسفي است كه به دليل ضرورت هاي 200-199نمودند(همان،
فهوم خود، عبارتست از مطالعه رابطه ما با دوران معاصر شكل گرفته است. اخالق محيط زيست، در وسيع ترين م

همه چيزهايي كه جزيي از محيط زيست به شمار مي آيند. اين رابطه موجودي است كه داراي احكام اخالقي است؛ 
كه در تعريف » همه چيزها«موجودي كه براي او موضوع درستي و نادرستي قابل طرح است. گفتني است تعبير

نيز مي  …ل ساير انسان ها و آنچه كه انسان مي سازد، نظير ماشين و شهر وپيش، به كار رفته است، شام
). اخالق محيط زيست، راه استفاده صحيح از طبيعت و كنترل مصرف را به ما نشان 3:1387شود(آشناني و همكاران،

ا مي توانيم مي دهد و مي آموزد كه چگونه با احترام گذاشتن و محبت كردن به طبيعت به عنوان آفريده شگرف خد
  ).53:1389از منابع طبيعي آن در حد نياز معقول بهره مند شويم و در مسير آباد ساختن آن گام برداريم(اشتهاردي،

، جهت توسط انسان فرض كنيم (زمين)فرايند طبيعي از نوعي بهره برداري را اگر كشاورزي در ارتباط با اين مطالب
و با رعايت موازين زيست  را پيش گيريمتعهد اخالقي  ،م و در سايه فرهنگپايداري آن بايد ديد فرهنگي داشته باشي

جهت تحقق اين امر كشاورزي پايدار به عنوان فرهنگ ارتباط  محيطي منافع فرد را در منافع جمع جستجو كنيم.
ه و بهره همزمان با استفادبعد غيرمادي و مادي روابط انسان و طبيعت مطرح مي شود. در واقع كشاورزي پايدار 

برداري از منابع(بعد مادي)، مسائل اخالقي(بعد غيرمادي) را نيز لحاظ مي كند و بهره برداري بهينه و منطقي از 
كه تنظيم كننده ارتباط  تلقي كرد ي. بنابراين مي توان آن را به مثابه فرهنگمنابع را سرلوحه كار خود قرار مي دهد

 داري از منابع مي باشد.فرايند بهره بربين بعد مادي و غيرمادي 
 كشاورزي پايدار در نواحي روستايي ابعاد و شاخص هاي فرهنگي

جهان واقعيت هاي » 1جهان«از لحاظ نظري زندگي انساني در ارتباط با سه جهان مي باشد، همانطور كه ذكر شد 
است،  2و 1 ، كه محصول تعامل ميان دو جهان»3جهان«جهان حاالت ذهني فردي است و » 2جهان«فيزيكي. 

فرهنگ(در معناي عام كلمه) را مي توان به يك اعتبار با  جهان محصوالت فكري و برساخته هاي اجتماعي است.
است و جنبه » 3جهان«معادل دانست. جنبه هاي معنايي و محتوايي بر ساخته هاي انساني متعلق به » 3جهان«

يكي از برساخته هاي انساني و محصول  ثابه فرهنگحال كشاورزي پايدار به م ».1جهان«هاي مادي آن متعلق به 
شيوه اي است كه انسان ها براي حل  كشاورزي پايداردر واقع  تعامل دنياي فيزيكي و دنياي ذهني افراد مي باشد.

بنابراين كشاورزي پايدار به عنوان برساخته بشري  ر يكديگر به كار مي گيرند.امسائل يا انطباق با محيط زيست در كن
 فرهنگ مطرح مي شود.و 
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در  مفهوم فرهنگ بيش از يك قرن است كه محور مطالعات مردم شناسي و فرهنگ شناسي بوده و از زواياي مختلف
از آنجا كه دامنه مطالعه فرهنگ گسترده و در بسياري از رشته ها موضوع  اين حوزه هاي علمي به آن نگاه شده است.
از فرهنگ وجود ندارد، بنابراين هيچ مجموعه ابعاد فرهنگي جهان شمولي  مطالعه مي باشد، هيچ تعريف استانداردي

(زارعي براي ارزيابي فرهنگ ها وجود ندارد و فرهنگ مي تواند به شيوه هاي بسيار متفاوتي تعريف گردد
ر و به مواردي كه زي در تعريف ارائه شده، گروهي بر عناصر تشكيل دهنده فرهنگ تكيه دارند .)182:1388متين،

گروهي در تعريف فرهنگ، تكيه بر راه و روش و قاعده دارند و معتقدند  عنوان فرهنگ قرار مي گيرند توجه مي كنند.
جمعي ديگر از فرهنگ، به عنوان عامل  شيوه زندگي و رفتار يك اجتماع در طول تاريخ فرهنگ ناميده مي شود.

برخي تكيه بر ميراث اجتماع و سنن  تماع ياد كرده اند.سازواري و وسيله حل مشكالت انسان در رابطه با محيط و اج
براي آيندگان به يادگار مانده و زندگي امروز  برپايه  تاريخي دارند و معتقدند كه فرهنگ چيزي است كه از پيشينيان

امل عده اي در تعاريفشان بر الگوسازي يا سازمان فرهنگ تاكيد مي كنند و معتقدند كه فرهنگ ش آن بنا شده است.
 .)26:1387(آزاد ارمكي،ويژگي هاي مادي و معنوي است كه براي برآوردن نيازهاي اساسي بشر سازمان يافته اند

در  از اين حيث و مادي و غير مادي را در بر مي گيرد مولفه هاياست كه  فرايندياز آنجايي كه كشاورزي پايدار 
در اين  آن مي توان د فرهنگياابعتعريفي كه جهت بررسي  ينبنابرا ،ارتباط متقابل با جهان فيزيكي و ذهني مي باشد

 از فرهنگ مي باشد. مبتني بر حل مسائل و مشكالت محيط و اجتماع در نظر گرفت، تعريفي مادي و معنويتحقيق 
فرهنگ، فضا و حوزه زندگي موجود بشري است كه داراي مولفه هاي مادي و غيرمادي بر اين اساس 

حال با توجه به اين  و شيوه اي جهت حل مسائل زيست محيطي و جامعه انساني مي باشد. )59:1387(آزاده،است
گيرى با موازين  گردد كه محسوس و ملموس و قابل اندازه ى اطالق مىيها پديدهمجموعه فرهنگ مادى به  تعاريف

امعه ساخته شده و به دست اعضاء پيشين ج كمى و علمى است. شامل اشياء قابل لمس و ابزار و اشيائى است كه به
هاى ديگر  و دست ساخته ارث به اعضاء حاضر جامعه رسيده است و مانند: ابزارهاى كار، وسايل صنعتى و كشاورزي

آوردهاى مادى يا تكنولوژى است كه در جامعه   عبارت ديگر فرهنگ مادى در واقع مشتمل بر كليه دست انسان، به
كيفى دارد. با موازين كمى  كه جنبهمعنوى مشتمل بر موضوعاتى است  فرهنگ غيرمادى يا در مقابل وجود دارد.
عتقدات، اخالقيات، باورها، توان آنها را مقايسه و ارزيابى نمود. آداب و رسوم، م گيرى نيست و به آسانى نمى قابل اندازه

شوند از اجزاء  وسيله زبان و خط فراگرفته مى هاى عامه (فولكلور) و... كه عمدتاً به آثار ادبى و هنري، فكرى و دانستنى
 تقابل مي باشدفرهنگ مادي و غير مادي در جامعه داراي تاثير م .)http://www.vista.ir(فرهنگ معنوى هستند

 به همراه دارد.و تغيير در يكي تغيير در ديگري 
ابعاد فرهنگي كشاورزي پايدار را مي توان به بعد مادي فرهنگ و بعد غير  ذكر شده و در پيرو مطالببا اين تفاسير 

 ويد، روابط شيوه تول ابزار و تكنولوژي، بيشتر بر بعد مادي فرهنگ در كشاورزي پايداري مادي فرهنگ تقسيم نمود.
در مورد فرهنگ توجيه گر اين مطلب مي تاكيد دارد. نظريه ماركس  و به طوركلي فعاليت اقتصادي توليد نيروهاي

 باشد.
ماركس با اصل قرار دادن فعاليت اقتصادي به فرهنگ مي پردازد: با تاكيد بر اهميت فعاليت اقتصادي در سازماندهي 

اما  را زمينه يا ريشه اي كه الزمه فعاليت توليدي است در نظر مي گيرد،زندگي اجتماعي، ماركس فرهنگ انساني 
شكل معيني از فعاليت افراد را در نظر دارد. شكل معيني از بيان بلكه  …اشاره اش به فعاليت اقتصادي ساده نيست

و هم از نظر بنابراين با توليدشان، هم از نظر چيزي كه توليد مي كنند  …زندگي شان، حالت معيني از زندگي
معنوي در مقابل بعد غير مادي فرهنگ در كشاورزي پايدار  ).113:1387چگونگي توليد هماهنگ است(آزاد ارمكي،

هنجار  ،ترين جنبه زندگي جمعي و محصول تفكر مطلق يك جامعه مي باشد و بيشتر شامل ارزش ها، باورها، نگرش
  ذهني و معنايي دارند.موجود در جامعه مي باشد كه جنبه  و اصول اخالقي ها

http://www.vista.ir/
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هاي سرانجام در قالب تعاريف مادي و غير مادي از فرهنگ و با تلفيق مطالعات صورت گرفته در ارتباط با شاخص
ها در منطقه مورد مطالعه، معيارگزيني كشاورزي و همچنين ميزان قابليت اجرايي و عملياتي كردن معيارها و شاخص

در سكونتگاه ها مي  كشاورزي پايداريرفت. مرحله اول شاخص هايي كه بيانگر سازي در دو مرحله صورت پذو شاخص
 مي باشند. ابعاد مادي و غير مادي فرهنگ در كشاورزي پايدار سكونتگاه هاباشد و مرحله دوم شاخص هايي بيانگر 

 كشاورزي پايدار و معرف هاي فرهنگي موثر بر آنمدل تحقيق:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يافته هاي تحقيق

 فرهنگ محيط زيست جامعه

 هكتار دركود شيميايي  از گيري بهره -                              از  سم در هكتار گيري بهره -
 تعداد قطعات زمين هاي كشاورزي -هدر رفتن محصوالت كشاورزي بر  اثر  آفت زدگي                   -
 تنوع محصوالت كشاورزي  -تنوع زمين هاي كشاورزي(ديمي و آبي)                               -
 سرمازدگي  محصوالت كشاورزي -                                        بازدهي محصوالت كشاورزي     -
 ميزان رضايت از فعاليت در بخش كشاورزي                                       -محروميت از دسترسي به خدمات كشاورزي                           -

                                                                                

استفاده از  نوآوري ها و تجهيزات و ماشين آالت  -
 كشاورزي جديد

 دسترسي به خدمات زيربنايي كشاورزي -
 استفاده از  وام هاي بانكي -
 ميزان پس انداز -
 ارزش زمين هاي كشاورزي   -
 استفاده از  بيمه محصوالت كشاورزي  -
دولت به محصوالت پرداخت خسارت از طرف  -

 كشاورزي
 دخالت دالالن در خريد و فروش محصوالت -
 فروش محصوالت از طريق اتحاديه هاي كشاورزي -
 تضمين خريد محصوالت كشاورزي از طرف دولت -
 نحوه قيمت گذاري محصوالت كشاورزي -
 حجم آب زيرزميني -
 مصرف بهينه منابع  -
 صرفه جويي در مصرف منابع -
 ري مردم در كارهاي توليديسرمايه گذا -
 سرمايه گذاري مردم در كارهاي خدماتي -
 نوع مالكيت زمين كشاورزي -
ميزان زمين زير كشت محصوالت كشاورزي(به  -

 هكتار)
 
 

 ارتباطات اجتماعي در فعاليت هاي كشاورزي -
 اعتماد به يكديگر در فعاليت هاي كشاورزي -
 اي كشاورزياحترام به نظرات يكديگر در فعاليت ه -
 ضمانت افراد به يكديگر در گرفتن وام هاي كشاورزي -
 اعتماد  مردم به مسئولين جهاد كشاورزي -
 برخورد خوب مسئولين جهاد كشاورزي با ارباب رجوع -
اعتقاد  به همكاري در بين مردم در فعاليت هاي  -

 كشاورزي
 آگاهي مردم از فوايد كارهاي جمعي كشاورزي -
 ر مسائل كشاورزي در بين مردممشاجره بر س -
ميزان اهداف مشترك در بين مردم بر سر مسائل  -

 كشاورزي
اطالع رساني مسئولين از  بازارهاي فروش محصوالت  -

 كشاورزي
همكاري مردم در زمينه اطالع رساني از بازارهاي  -

 فروش محصوالت كشاورزي
تمايل مردم در تقبل مسئوليت اجرايي در نهاد ها و  -

 مان ها مرتبط با فعايت هاي كشاورزيساز
ميزان اثر بخشي فعاليت هاي مسئولين در  حل  -

 مشكالت كشاورزي
ميزان اثربخشي همكاري مردم با مسئولين در حل  -

 مشكالت كشاورزي
اطالع رساني مسئولين در مورد فوايد مشاركت به  - 

 مردم در فعاليت هاي كشاورزي
گرفته مسئولين در ميزان كارايي روش هاي در نظر  -

 افزايش مشاركت فعاليت هاي كشاورزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشاورزي پايدارمعرف هاي 

 بعد غير مادي فرهنگ بعد مادي فرهنگ
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وضعيت  -كشاورزي سكونتگاه هاي روستايي بخش جعفرآباد شهرستان قم بخش وضعيت ميزان پايداري در
سكونتگاه روستايي بخش جعفرآباد شهرستان قم نشان مي دهد كه  20شاخص و  10در سطح  كشاورزي پايدار

، 4، زياد=5گزينه اي پرسشنامه ها (خيلي زياد= 6مي باشد. اين ميزان با توجه به نتايج طيف  08/3 پايداريميانگين 
به عنوان ميانه  3تك نمونه اي، عدد  t)بوده است. سپس بر اساس آزمون 0، اصال=1، خيلي كم=2، كم=3متوسط=

روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم مقايسه گرديد. با توجه به  پايداري در كشاورزينظري پاسخ ها با ميانگين 
اختالف معنا داري وجود  3روستايي و عدد كشاورزي پايدارالحظه مي شود كه بين ميانگين م 2نتايج جدول 

سطح  مي باشد و لي بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون 08/3اگر چه ميانگين پايداري  ). بنابراينp> 05/0دارد(
  متوسط ارزيابي شده است.روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم در حد پايين تر از  پايداري در بخش كشاورزي

 )1390روستاهاي بخش جعفرآباد شهرستان قم ( پايداري بخش كشاورزيطبيعي و   -وضعيت جمعيتي.  1جدول
 پايداريوضعيت  وضعيت طبيعي جمعيت آبادي پايداريوضعيت  وضعيت طبيعي جمعيت آبادي
11/3 دشتي 336 بستان 37/3 دشتي 155 نظرخانيعلي آباد    

00/3 دشتي 111 قزل آباد 98/2 دشتي 1108 انقالبعلي آباد    
00/3 دشتي 305 دولت آباد 21/3 دشتي 132 نورآباد   

23/3 دشتي 445 طغرود 17/3 دشتي 159 حسين آباد   
09/3 كوهستاني 60 كالغ نشين 04/3 دشتي 329 شريف آباد   

00/3 دشتي 1282 باقرآباد 01/3 دشتي 97 كريم آباد   
19/3 دشتي 714 پستگان 90/2 دشتي 446 محمودآباد   
00/3 دشتي 441 عسگرلي 05/3 دشتي 351 پاچيان   
17/3 دشتي 462 الويرآباد 01/3 دشتي 845 جعفرآباد   
37/3 دشتي 112 صيدآباد 11/3 دشتي 283 حيدرآباد   

 
 براي تحليل معناداري آن tو نتايج آزمون  پايداري در بخش كشاورزي.ميانگين 2جدول

 3استاندارد آزمون= 

ميانگين 
 پايداري

تفاوت  %95فاصله اطمينان تفاوت
 ميانگين

 معناداري
 دامنه)2(

df t 
انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين

 باال پايين

123/0 053/0 088/0 000/0 354 01/5 332/0 08/3 20 

 
فرهنگي يت عوامل براي بدست آوردن وضع -به تفكيك ابعاد  كشاورزي پايدارمؤثر در  فرهنگيوضعيت عوامل 

تك نمونه اي استفاده شد. همانطور كه مطرح گرديد،  tبه تفكيك ابعاد مورد نظر، از آزمون  كشاورزي پايدارمؤثر در 
انتخاب شد. نتايج آزمون حاكي از آن  فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايداربه عنوان ميانه نظري وضعيت عوامل  3عدد

 نمي باشد. ، ميزان بدست آمده باالتر از ميانه نظري كشاورزي پايدارر مؤثر در نظ ابعاد مورداست كه در هيچ يك از 
 به تفكيك ابعاد عوامل فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايداربراي تحليل معناداري  t. نتايج آزمون  3جدول 

 3استاندارد آزمون= 
 %95فاصله اطمينان تفاوت فرهنگي ابعاد

 تفاوت ميانگين
 معناداري

 دامنه)2(
df t تعداد ميانگين انحراف معيار 

 باال پايين

 بعد غيرمادي فرهنگ 355 84/2 639/0 -56/4 354 000/0 -154/0 -221/0 -088/0

 بعد مادي فرهنگ 355 45/2 566/0 -04/18 354 000/0 -542/0 -601/0 -483/0

 
به تفكيك شاخص هاي سازنده وستايي سكونتگاه هاي ربر آن عوامل فرهنگي موثر  كشاورزي پايدار و وضعيت

در هر يك از شاخص  كشاورزي پايدار و عوامل فرهنگي موثر بر آنعملكرد شاخص هاي براي تعيين وضعيت  -آن
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در اكثر  پايداريميزان تك نمونه اي استفاده شد. نتايج آزمون حاكي از آن است كه  tهاي مورد نظر نيز از آزمون 
 ). 4ر بوده است (جدولشاخص ها از ميانه نظري كمت

 كشاورزي پايدار در نواحي روستايي شاخص هاي معرف تحليل معناداري براي تحليل t. نتايج آزمون 4جدول
 معناداري

 دامنه)2(
df t شاخص ها 

 معناداري
 دامنه)2(

df t شاخص ها 

 از  سم در هكتار گيري بهره 64/12 354 000/0 تنوع محصوالت كشاورزي 668/0 354 505/0

 هكتار دركود شيميايي  از گيري بهره 45/13 354 000/0 بازدهي محصوالت كشاورزي -61/2 354 009/0

 هدر رفتن محصوالت كشاورزي بر  اثر  آفت زدگي 43/14 354 000/0 سرمازدگي  محصوالت كشاورزي 14/16 354 000/0

 تعداد قطعات زمين هاي كشاورزي 46/16 354 000/0 محروميت از دسترسي به خدمات كشاورزي 08/13 354 000/0

 تنوع زمين هاي كشاورزي(ديمي و آبي) -18/26 354 000/0 ميزان رضايت از فعاليت كشاورزي -10/7 354 000/0

در سكونتگاه هاي روستايي بخش جعفرآباد  وضعيت كشاورزي پايدارفضايي  -الگوي آرايش مكانيدر اين خصوص 
 مي باشد. 2ر به شرح شكلشهرستان قم در مقايسه با يكديگ

 در نواحي روستايي وضعيت كشاورزي پايدار. نقشه توزيع جغرافيايي 2شكل 

 
جهت تحليل ميانگين امتيازهاي عوامل فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايدار نواحي روستايي با توجه به ادبيات تحقيق 

نشان  5يج بدست آمده در جدول شماره شاخص ها در دو بعد مادي و غيرمادي فرهنگي تقسيم بندي شده اند. نتا
مي هد در بعد غير مادي شاخص هايي كه از اولويت مناسبتري نسبت به ساير شاخص هاي اين بعد برخوردارند 
بيشتر در راستاي روابط اجتماعي كشاورزان و اعتماد ايجاد شده ناشي از اين ارتباطات مي باشد. حال اين ارتباطات و 

ه در فعاليت هاي كشاورزي بيشتر به صورت غير رسمي بوده و از سازوكارهاي نهادي همكاري هاي بوجود آمد
مناسب و قانونمند كه منجر به كسب منافع سازمان يافته و سود مي شود برخوردار نمي باشد. زيرا كنش هاي 

اوال كه تداوم  اقتصادي افراد اگر به صورت توده اي و بدون اهداف مشترك در راستاي انجام فعاليتي خاصي باشد
 نداشته و مستمر نبوده ثانيا از بازده الزم برخوردار نمي باشد.

 



۱۳ 
 

كشاورزي پايدار نواحي روستاييمؤثر در  عوامل فرهنگيميانگين امتيازهاي . 5جدول  
 رتبه ميانگين ي مادي فرهنگشاخص ها رتبه ميانگين ي غيرمادي فرهنگ شاخص ها

89/3 مردممشاجره بر سر مسائل كشاورزي در بين  87/3 دخالت دالالن در خريد و فروش محصوالت 1   1 
52/3 ارتباطات اجتماعي در فعاليت هاي كشاورزي 23/3 صرفه جويي در مصرف منابع 2   2 

46/3 احترام به نظرات يكديگر در فعاليت هاي كشاورزي 20/3 ارزش زمين هاي كشاورزي 3   3 
29/3 اعتماد به يكديگر در فعاليت هاي كشاورزي 15/3 مصرف بهينه منابع 4   4 

22/3 مردم به مسئولين جهاد كشاورزي  اعتماد 10/3 وام هاي بانكي  استفاده از 5   5 
17/3 برخورد خوب مسئولين جهاد كشاورزي با ارباب رجوع 03/3 سرمايه گذاري مردم در كارهاي توليدي 6   6 

15/3 ضمانت افراد به يكديگر در گرفتن وام هاي كشاورزي  7 
نوآوري ها و تجهيزات و ماشين آالت   استفاده از

 كشاورزي جديد
44/2  7 

09/3 به همكاري در بين مردم در فعاليت هاي كشاورزي  اعتقاد 43/2 دسترسي به خدمات زيربنايي كشاورزي 8   8 
88/2 ميزان اهداف مشترك در بين مردم بر سر مسائل كشاورزي 37/2 حجم آب زيرزميني 9   9 

82/2 مردم از فوايد كارهاي جمعي كشاورزيآگاهي  37/2 سرمايه گذاري مردم در كارهاي خدماتي 10   10 
تمايل مردم در تقبل مسئوليت اجرايي در نهاد ها و سازمان ها 

 مرتبط با فعايت هاي كشاورزي
74/2 15/2 بيمه محصوالت كشاورزي  استفاده از 11   11 

ئولين در افزايش ميزان كارايي روش هاي در نظر گرفته مس
 مشاركت فعاليت هاي كشاورزي

56/2 84/1 تضمين خريد محصوالت كشاورزي از طرف دولت 12   12 

حل مشكالت   ميزان اثر بخشي فعاليت هاي مسئولين در
 كشاورزي

08/2  13 
پرداخت خسارت از طرف دولت به محصوالت 

 كشاورزي
84/1  13 

ل مشكالت ميزان اثربخشي همكاري مردم با مسئولين در ح
 كشاورزي

00/2 63/1 فروش محصوالت از طريق اتحاديه هاي كشاورزي 14   14 

اطالع رساني مسئولين در مورد فوايد مشاركت به مردم در فعاليت 
 هاي كشاورزي

97/1 60/1 از فعاليت در كارهاي كشاورزي ميزان پس انداز 15   15 

محصوالت همكاري مردم در زمينه اطالع رساني از بازارهاي فروش 
 كشاورزي

94/1 08/1 نحوه قيمت گذاري محصوالت كشاورزي 16   16 

71/1 بازارهاي فروش محصوالت كشاورزي  اطالع رساني مسئولين از  17  

 تصديق گر اين امر ساير شاخص هاي موجود در بعد غير مادي مي باشد كه در راستاي كارهاي جمعي بوده مانند،
در فعاليت هاي كشاورزي، ميزان اهداف مشترك در بين مردم بر سر مسائل به همكاري در بين مردم  اعتقاد

كشاورزي، آگاهي مردم از فوايد كارهاي جمعي كشاورزي، تمايل مردم در تقبل مسئوليت اجرايي در نهاد ها و 
يت هاي سازمان ها مرتبط با فعايت هاي كشاورزي، اطالع رساني مسئولين در مورد فوايد مشاركت به مردم در فعال

به تري برخوردار مي باشند.  كشاورزي و ميزان اطالع رساني از بازارهاي فروش محصوالت كه از سطح ميانگين پايين
 است. بنابراين جنبه آموزشيكشاورزان ارتباط دارد و امري  اذهانطوركلي بعد غير مادي فرهنگ بيشتر با تفكر و 

مبتني بر  كه در ايجاد كنشي و ر نقش مهمي را ايفا مي كندو در شكل دهي الگوي رفتاري پايدا داشته تعليمي
را دنبال جمعي  اهدافايجاد نهادها و اتحاديه هاي كشاورزي كه  دخيل مي باشد. جامعه باشدموازين و اصول اخالقي 

كارهاي جمعي مي ترويج نوعي تعهد اخالقي و وجدان كاري در  مي كنند و براساس منافع جمع تعريف مي شوند
د. ضمن اينكه سازمان يافته و رسمي بوده و در هم افزايي فكري و اطالع رساني مفيد عمل كرده و نگرشي پايدار باش

در طرف مقابل عوامل فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايدار نواحي روستايي بعد مادي  در بين كشاورزان بوجود مي آورد.
بيشتر شاخص هاي موجود در اين بعد از  در مواردي جز نتايج بدست آمده بيانگر آن است .از فرهنگ قرار دارد

دخالت  در بعد مادي شاخص هاي در بين شاخص هاي در نظر گرفته شدهميانگين پاييني برخوردار مي باشند. 
، صرفه جويي در مصرف منابع، ارزش زمين هاي كشاورزي، مصرف بهينه منابع و  دالالن در خريد و فروش محصوالت

 بيندر اين  در رتبه بااليي نسبت به ساير شاخص هاي قرار گرفته اند. در كارهاي توليدي سرمايه گذاري مردم
وجود اتحاديه هاي فروش قوانين ساختاري و  با در ارتباط دخالت دالالن در امر خريد و فروش محصوالت بيشتر

فروش  ن شاخص هايتوجيه گر اين امر ميانگين پايي والت مي باشد.و خريد تضميني محص كشاورزي محصوالت
با  تضمين خريد محصوالت كشاورزي از طرف دولتو  61/1با ميانگين محصوالت از طريق اتحاديه هاي كشاورزي
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مي باشد كه زمينه را جهت فروش محصوالت از راه هاي غير رسمي فراهم كرده و بر كيفيت آن تاثير گذاشته  84/1
كشاورزي بايد اين نكته را بيان كرد كه از آنجايي كه قيمت  در مورد شاخص هاي ديگر نظير ارزش زمين هاي اند.

زمين هاي كشاورزي در اين منطقه باال بوده و از ارزش بااليي برخوردار است طبيعتا در نحوه استفاده از آن نيز 
صرفه ي تاثيرگذار بوده به گونه اي كه استفاده بهينه از منابع را جهت بهره وري از آن باعث شده است كه شاخص ها

در ضمن بايد به  بيانگر اين امر مي باشند. 15/3و  23/3مصرف بهينه منابع با ميانگين هاي و  جويي در مصرف منابع
از  بهينه اين نكته نيز توجه شود هر چه ارزش زمين هاي كشاورزي باال باشد سرمايه گذاري در جهت بهره برداري

و  03/3سرمايه گذاري مردم در كارهاي توليدي با ميانگين  آن نيز در كارهاي توليدي باال مي رود كه شاخص
 هاساير شاخص  آن را تصديق مي كند. 10/3استفاده از وام هاي بانكي جهت سرمايه گذاري در اين امر با ميانگين 

تضمين خريد محصوالت كشاورزي از طرف دولت، پرداخت خسارت از استفاده از بيمه محصوالت كشاورزي،  مانند،
دولت به محصوالت كشاورزي، فروش محصوالت از طريق اتحاديه هاي كشاورزي، ميزان پس انداز از فعاليت در طرف 

در سطوح پاييني از پايداري قرار دارند كه علت اين امر  كارهاي كشاورزي و  نحوه قيمت گذاري محصوالت كشاورزي
، نبود سيستم مناسب از نهادهاي از كشاورزان حمايتوضع قوانين الزم براي جهت عالوه بر وجود مشكالت ساختاري 

كه ريشه نبود اين گونه شبكه ها  محصوالت كشاورزي مي باشد حمايتي جهت تضمين خريد، بيمه و  قيمت گذاري
در بعد قبلي يعني بعد غيرمادي علت يابي شد و آن هم عدم شكل گيري اعتقاد به كارهاي جمعي جهت تسهيل 

 كشاورزي پايدارمؤثر در  عوامل فرهنگيزير توزيع جغرافيايي  هاي نقشهدر همين ارتباط  فعاليت هاي كشاورزي بود.
 نواحي روستايي بخش جعفرآباد شهرستان قم را نشان مي دهد.

 نواحي روستايي  كشاورزي پايدارمؤثر در  فرهنگي بعد غيرمادي. نقشه توزيع جغرافيايي 3شكل 
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 عد مادي فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايدار نواحي روستايي . نقشه توزيع جغرافيايي ب4شكل 

 
روستايي بخش جعفرآباد شهرستان  وضعيت كشاورزي پايدار سكونتگاه هايو  فرهنگيابعاد  تحليل همبستگي

روستايي از آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن  كشاورزي پايدارمؤثر در  عوامل فرهنگيبراي بررسي همبستگي  -قم
سطح مؤثر در روستايي و  عوامل فرهنگينشان مي دهد  كشاورزي پايدارد. همبستگي ميان ابعاد و سطح استفاده ش

 . در سكونتگاه هاي روستايي رابطه معنادار وجود دارد كشاورزي پايدار
 ابعاد فرهنگي و وضعيت كشاورزي پايدار سكونتگاه هاي روستايي . سطح معناداري همبستگي6جدول 

 بعد مادي فرهنگ بعد غيرمادي فرهنگ ي پايداركشاورز  گويه ها

 كشاورزي پايدار
 432/0 171/0 1 ضريب همبستگي

 000/0 001/0  دامنه)2معناداري (
355 355 تعداد

 
355

 

 بعد غيرمادي فرهنگ
 554/0 1 171/0 ضريب همبستگي

 000/0  001/0 دامنه)2معناداري (
355 تعداد

 
355

 
355

 

 بعد مادي فرهنگ
 1 554/0 432/0 ب همبستگيضري

  000/0 000/0 دامنه)2معناداري(
355 تعداد

 
355

 
355

 

كشاورزي پايدار به مثابه فرهنگ يكي از برساخته هاي انساني و محصول تعامل دنياي فيزيكي مانطور كه ذكر شد ه
داراي مولفه هاي مادي و  و دنياي ذهني افراد مي باشد. به عبارتي ديگر كشاورزي پايدار به عنوان يك فرهنگ هم

هم داراي مولفه هاي غير مادي مي باشد و از آن ها متاثر مي شود. نتايج بدست آمده نيز نشان مي دهد بين 
 مقدار آماره پايين تر از و در هر دو بعدكشاورزي پايدار و ابعاد مادي و غيرمادي فرهنگ رابطه مثبت وجود دارد 

)05/0 <p( .رابطه مثبتي  نيز همبستگي بعد مادي فرهنگ با بعد غير مادي آن آزمون مورد نظردر رابطه با  مي باشد
هاى متقابل وجود دارد و تغيير يكى  هاى مادى و معنوى فرهنگ، كنش بين جنبه به طوركليرا نشان مي دهد. 

ساخت. زيرا  مجزاتوان به آسانى از يكديگر  مىفرهنگ مادى و غيرمادى را ندر واقع  موجب تغيير ديگرى خواهد شد.
آيد،  بدون ترديد تغييراتى كه در تكنيك و ابزار كار پديد مى اين دو بخش به هم پيوستگى و وابستگى متقابل دارند.
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هاى مترقى و خالق انسان سبب تغيير در  عبارت ديگر آموزش و پرورش است. انديشه محصول تفكر و انديشه يا به
هستند  جمله پديده هاي اجتماعياى مادى و معنوى فرهنگ كه هر دو از ه گردد. بنابراين جنبه فرهنگ مادى مى

 در نتيجه آزمون همبستگي در اين تحقيق نيز تصديق گر اين امر است. درهم تأثير متقابل دارند.
به  -بخش جعفرآباد شهرستان قمعوامل فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايدار نواحي روستايي مقايسه ميزان اهميت 

از آزمون فريدمن  نواحي روستايي پايدار ابعاد فرهنگي موثر در كشاورزييسه ميزان اهميت هر يك منظور مقا
در كشاورزي پايدار  درجه يكساني دارندابعاد فرهنگي استفاده شده است. اين آزمون بيان مي كند كه در مجموع 

و بعد  94/2 براي بعد غيرمادي فرهنگ يا اين كه ناهمگون هستند. در اين تحقيق مقدار آماره آزمون فريدمن دارند
تاثير  مي باشد. بنابراين نتيجه گرفته مي شود)p> 05/0(از حد الزم كمتربا سطح معنا داري  52/2مادي فرهنگ 

 همگون هستند. ناداشته و آزمون، تفاوت معناداري مورد ابعاد فرهنگي موثر در كشاورزي پايدار در روستاي 
  يت عوامل فرهنگي مؤثر در كشاورزي پايدارمقايسه ميزان اهم .7جدول 

 

 
 
 
 

براي اطمينان از اين آزمون جهت مقايسه ميانگين هاي ابعاد فرهنگي موثر در كشاورزي پايدار از تحليل واريانس 
ابعاد فرهنگي  نتايج آزمون نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين ر) نيز استفاده شده است.فيش Fيكطرفه (آزمون 

بعد    Fمقدار آماره  و 94/5بعد مادي فرهنگ   Fدر اين بين مقدار آماره وجود دارد. موثر در كشاورزي پايدار
وثر در كشاورزي پايدار متفاوت مي مي باشد. بنابراين مشاهده مي شود تاثير ابعاد فرهنگي م 72/1غيرمادي فرهنگ 

 باشد و در اين بين بعد مادي تاثير بيشتري در اين وضعيت دارد. در كل مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد
 در صورتي كه رويكردي ترويجي در كشاورزي كشور ما فن محور مي باشد و بيشتر به بخش سخت افزار بها مي دهد

به ما اين دانش را مي دهد كه روابط عواملي مانند آب، خاك و گياه چگونه است و بايد توجه داشت كه اين ديدگاه 
به چه صورت مي توان محصول بيشتري توليد كرد، اين ديدگاه به خودي خود به ما نمي آموزد كه چرا مي بايد 

ه بعد مادي و مراقب زمين بود و از محيط زيست محافظت كرد. لذا اين امر ديدگاهي الزم دارد كه ضمن توجه ب
سخت افزاري به بعد غيرمادي يعني نگرش ها، باورها و هنجارهاي موجود در فعاليت هاي كشاورزي نيز توجه كرد تا 

و آگاهي آن ها را نسبت به حساسيت محيط  تر از منابع سوق دادررفتار كشاورزان را به سمت بهره برداري پايدا
بايد چگونگي رفتار انسان با منابع توليد در كشاورزي و ازجمله آب، زيست ارتقا دهد. ارتقاي آگاهي كشاورزان مي 

خاك، گياهان و حيوانات را به نحوي در بر گيرد كه رفتار اخالقي صحيح در كشاورزي براي انان تعريف و تبيين 
جه به هر دو بنابراين تو با اين تفاسير كشاورزي پايدار برآيند كنش دو بعد مادي و غيرمادي فرهنگ مي باشد گردد.

 بعد در فراين كشاورزي پايدار الزم و ضروري مي باشد.
 مقايسه ميزان اهميت عوامل فرهنگي براي بررسي  F.نتايج آزمون  8جدول 

 F انحراف معيار ميانگين ابعاد
سطح 

 معناداري

72/1 84/2 639/0 بعد غيرمادي  034/0  

94/5 45/2 566/0 بعد مادي  000/0  

 
 بعد مادي فرهنگ فرهنگ بعد غيرمادي

Chi-square 
94/2 52/2 

Df 
54 45 

Asymp.sig 
000/0 000/0 
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متاثر از فرهنگ و  است كه با سيماي امروزي خود،  كشاورزي پايدار مكتبي –پيشنهادات  گيري و ارائه نتيجه
 درزيرا فلسفه وجودي آن در اذهان و وجه نظر مردم نهفته است و با نحوه رفتار انساني  باورهاي مردم مي باشد.

حاضر درصدد است با واسازي از اين رو تحقيق  محيط كشاورزي و بهره برداري منطقي از آن مفهوم سازي مي شود.
اد ساختاردهنده فرهنگ به رفتار كشاورزان، جايگاه فرهنگ را در تحقق كشاورزي پايدار معلوم مفهوم و تعيين ابع

به مبناي نظري انسان با محيط ، در مرحله اول با تبيين تئوريكي توسعه پايدار و رابطه فلسفي سازد. در اين ارتباط
در مرحله بعد با تعيين ابعاد فرهنگ با بررسي جايگاه و نقش فرهنگ در  ورود كرديم.فرهنگ و كشاورزي پايدار 

فرضيات اين تحقيق همانطوركه در آزمون هاي قبلي مشاهده كرديد از طريق بطوركلي،  كشاورزي ايدار پرداختيم.
مورد تحليل قرار  فيشر Fو آزمون كاي اسكوئر و آزمون  آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمنتك نمونه اي،  tآزمون 
ميزان تاثيرگذاري عوامل  نشان مي دهد كه تك نمونه اي tآزمون  مقدار آماره بدست آمده از براساس گرفتند.

و ارتباط مثبت بين عدم تحقق اهداف كشاورزي پايدار با عدم توجه  معني دار بوده  فرهنگي بر ناپايداري كشاورزي
در ارتباط با فرضيه دوم و ميزان اهميت تاثيرگذاري ابعاد مادي و غير  رد.به عوامل فرهنگي موثر در آن وجود دا

مون استفاده شد كه مقادير بدست آمده از هر دو آز فيشر Fكاي اسكوئر و در كشاورزي پايدار از آزمون هاي مادي 
طالعه تاثيرگذار نمي بيانگر اين است كه ابعاد مادي و غير مادي بصورت يكسان در كشاورزي پايدار روستاهاي مورد م

باشند معني داري آزمون آن را تاييد مي كند. همانطور كه مشخص كرديم دليل آن نوع نگرش به مفهوم كشاورزي 
 براي و سرانجام پايداري و ديد فني و انتزاعي به اين امر مي باشد كه به بعد غيرمادي اهميت كمتري قائل مي شود.

. آزمون نشان داد بين ابعاد مادي و غيرمادي در استفاده شد ي اسپيرمنآزمون همبستگي رتبه ااز  فرضيه سوم
تاثيرگذاري بر كشاورزي پايدار روستاهاي مورد مطالعه رابطه مثبت و معني داري وجود دارد كه تاييد گر اثبات 

كشاورزي براي  برداران ها اساس پايدار كردن توسعه هستند و توانايي بهره انسانبنابراين فرهنگ  فرضيه مي باشد.
نكته قابل توجه اين است كه براي  .فكر كردن به سرنوشت خود و نظام كشاورزي كليد پايداري در اين اين راه است
سرآغاز هر تحولي در جامعه ، بطور  اينكه يك آموزه فرهنگي درآيد، بايد در يك فرآيند مستمر و پايدار نهادينه شود.

سئوالن جامعه بايد ابتدا توجيه شده و آموزش هاي الزم در زمينه محيط م .عمده مسئوالن آن جامعه مي باشند
را كسب كنند و پس از آن است كه عملكرد آنان مي تواند منجر به تزريق روح حفاظت  و بهره برداري از منابع زيست

وسعه جهت نيل به ت .در كل جامعه شده و حركتي پر شور در اين زمينه ايجاد كند كشاورزي از محيط زيست
آموزش هاي همگاني  :راهكارهاي ذيل را در پيشرو داريم پايدار در جوامع بهره برداري محلي فرهنگ زيست محيطي

سياست گذاري و بستر سازي  در زمينه بهره برداري پايدار از منابع، آموزش هاي تخصصي ،در كليه سطوح سني
در زمينه ترويج و آموزش كشاورزي  اي غيردولتيحمايت از تشكل هدر كشاورزي پايدار،  گسترش تحقيقات، مناسب
استفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند تلويزيون و راديو  ،وضع قوانين و مقررات محكم براي حفظ محيط زيست پايدار،

زنده نمودن باورها و آداب و رسوم زيست محيطي گذشتگان و در نهايت  بهره برداران،و مطبوعات در آگاهي دادن به 
 .منطبق با شرايط اجتماعي و فرهنگي كشاورزي آوردن رسوم جديد در رابطه با حفظ محيط زيست بوجود
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