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 چکیده

، یاقتصاد، یآموزشهای از جنبه یعلوم کشاورز گرانژوهشپمدت هاست که مورد توجه  داریپا یکشاورز
در  یاذرت دانه داریپا دیتولهای بازدارنده لیتحل، قیقرار گرفته است. هدف تحق یاستیو س یستیز، یاجتماع

 یاذرت دانه کنندگاندیتن تول 789آن  یو جامعه آمار یارتباط -یاز نوع عل قیتحق نیاست. ا نیاستان قزو
 یریگبه روش نمونه یآمار یتن به عنوان نمونه 242ن هستند که با استفاده از فرمول کوکران استااین 

ان نظرصاحبآن بر اساس نظر  ییروا که شد یگردآور نامهپرسشبا  ازیمورد نهای انتخاب شدند. داده یتصادف
 یتتا بیفاده از ضرآن با است ییایو پا نیاستان قزو یکشاورز دسازمان جها یو آموزش کشاورز جیترو
و  بستگیهم لیتحل جیانجام شد. نتا AMOS,SPSS هایافزاربا نرمها شد. پردازش داده نییتع Ө =87/0یبیترت

 هاوجود واسطه(، یآموزش یبازدارندها) مستند یهاو برنامه لمینشان داد نبود ف زین یمعادله ساختار
 یهاکاشت نکردن رقم(، یاز منظر اجتماع) دکنندگانینبود ساختار مشارکت تول(، یاقتصادهای ارندبازد)

گذاری استیسهای از بازدارند ییمایش یو نبود مقررات مناسب کاربرد کودها یزراع گانیمقاوم ازسو
های داد بازدارند اننش یبیترت ونیرگرس لیهستند. تحلای ذرت دانه داریپا دیدر تول یمهمهای بازدارنده

 طینبود شرا) یاجتماعهای بازدارند(، مقاوم یهارقمکاشت  قیاز طرها یماریب آفات و مبارزه با نبود) یزراع
و  لمیف هیته) یآموزشهای و بازدارند( یزیو بر نامه رگیری میمناسب جهت مشارکت ذرت کاران در تصم

 دیتول یدگبر بازدارن(، یعیطبهای استفاده از نهاده نهیمدر ز یمستند در خصوص آموزش عملهای برنامه
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 قدمهم
 دیبا، و مناسب داریپا یبه کشاورز یابیدست یبرا

، یستیو ز یاجتماع، یاقتصادهای متغیر نیب
های برقرار شود. بحران تعادل، یاستیو س یآموزش
 یداریو متعارف از ناپا یسنت یدر کشاورز یکنون

و  یآباد یعل) شوند.می یشده ناش ادیای همتغیر
 انیم یادیزهای یتگران( 3175، همکاران
 نهیدر زم یو متخصصان علوم کشاورز گرانپژوهش

بر مصرف کم  یوجود دارد. گروه داریپا دیتول
در  یداریپا یبه عنوان ابزار اصل شیمیایی یهانهاده

به شدت  گرانید، حال نیدارند. با ا دیتاک، یکشاورز
باورند که  نیتمرکز دارند و بر ا، دیتول شیافزا یرو

مواقع  یبعض رد دیبا شیمیایی یهااستفاده از نهاده
خاک و عملکرد  تیفیالبته با در نظر گرفتن ک

تر بیش ینگران، شود. اماتر ، بیشمحصول
د یتاک، دیسامانه تول یداریپای نهیدر زم گرانپژوهش

به ، هامنبعت یفیتنوع و حفظ ک، بر حفظ سالمت آن
 است داریپا یکشاورز یبرا یضرور طیعنوان شرا

 (.2033، ابوت و همکاران)
درصد از  کیحدود  یبا مساحت نیقزو استان

و  یکشاورز یغن یاستعدادها یمساحت کشور دارا
در سال  یاذرت دانه رکشتیاست. سطح ز یباغدار
و بالغ  دهیهکتار رس 4471به  3174-3179 یزراع
 کرده است. نیآن در کشور را تام دید تولدرص 9بر 
 زا یاذرت دانه، ریاخ یهادر سال( 3173، شادان)

 شیبه افزا یادیبوده که توجه زهایی جمله محصول
اند که شده بیاستان شده و کشاورزان ترغ نیآن در ا
محصول استفاده  نیا دیگوناگون در تول یهایاز فناور
 کنند. 

و  گرانپژوهشسط صورت گرفته توهای یبررس
 یو کشاورز ییروستا مرتبط با توسعه یهاسازمان
از اندازه بر کاربرد  شیب دیکه تاک دهندینشان م

 یامدهایپ، یکشاورزتوسعه  انیدر جر یفناور
و  ستیز طیمح یرا برا یاکنندهنامطلوب و نگران

، یکاظم) به همراه داشته است یعیطب هامنبع
 یگذشته که همگ یملکردهاع، نیافزون بر ا (.3174

 یکنون یازهایبا ن، اندبوده یبر نشر فناور یمبتن
، خاک شی. فرساستندیهماهنگ ن یبشرهای جامعه

 دیو مف زیر یموجودها ینابود، و مرتع جنگل بیتخر
 یهیرویدر اثر مصرف ب انیآبز یزندگ دیتهد، خاک

و نگران  نامطلوب یامدهایپ، ییایمیش یسم و کودها
، روستا) است. یانتقال فناور افتیره یکننده
موجود در  یهاینگرانتر ، بیشراستا نیدر ا (.3173
 یوجد عیدر رابطه با کاهش سر یجهان یهاگزارش

 از راهآب و خاک  یعنی، یکشاورز هیپا هامنبع
انقراض ، ییزاابانیب، هانیزم یشور، خاک شیفرسا
 ،یطیمح یو آلودگ یو جانور یاهیگ یهاگونه

از کاربرد  یناش، هاینگران نیا یاصل متغیر. باشدیم
و  ییایمیش یکودها، ییایمیشهای از سم هیرویب

بوده  زهیو گسترش کشت مکان یکشاورزهای نیماش
ی نتیجه یپس از مشاهده (.2007، موسیانون) .است

، یزراع یهانیمتداول بر زم یکه کشاورز ینامطلوب
ت یفیک، هانسانسالمت ا، یاجتماع یهانظام

ان نظرصاحبو  گرانپژوهش، محصوالت گذاشت
ن یکه بتوانند ا یگرفتند تا راه چاره و راهکار میتصم

ا دست کم آنهاراکاهش ی، ن ببرندیرا از ب هامشکل
 یکشاورز گرانپژوهش جینتاهای یافته .ابندیب، دهند
حل ن راهیکه آنان بهتر، اندن نکته اذعان داشتهیبر ا
 ژهیو به و داریپا یرا توسعهها ن مشکلیبا ا ییارویرو

 (.2032، جمس) دار دانستندیپا یتوسعه کشاورز
است در جهت استفاده  یندیفرا، داریپا توسعه

 هایگذارهیسرما تیو هدا هامنبعاز  نهیو به یمنطق
سازگار با  نیتام یدر راستا یفناور یهایریگو جهت

 دگاهید یر مبنابشر که ب یندهیحال و آ یازهاین
، یاقتصاد، یاجتماع گانیسو گانیهمه سو، نگرجامع
 .ردیگیدربرم رابشر  یازهاین گریو د یفرهنگ

، یاقتصاد یهااستیس(.2034، و بوندر الیسلت)
گر یو د یصنعت، یکشاورز، یانرژ، یتجار، یمال
شده تا موجب  یها چنان در آن طراحاستیس

و  یاجتماع ،یشود که از نظر اقتصاد یاتوسعه
 نیدر ا (.3173، بخت روزیپ) دار باشدیپا یشناسبوم

 داریمهم توسعه پا یهااز جنبه یکی داریپا دیتول نیب
، دیتول شیمربوط به افزا یآت یازهایکه نه تنها ن، بوده

حفظ  زیو آب و خاک را ن ستیز طیمح تیفیبلکه ک
 یقیدر تحق(، 3187) کند. بردبار و همکاران

 دگاهیاز د داریپا یمکان کاربرد کشاورزا یربناهایز
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 یاستان فارس را بررس یکارشناسان جهادکشاورز
های متغیر نیب یداریمعن یابطهنموده و به ر

ها گذاریاستیس، یتیریمد، یفن، یاقتصاد، یآموزش
 یپرداختند. در حال داریپا یو امکان کاربرد کشاورز

 یکشاورزو امکان کاربرد  یاجتماعهای متغیر نیکه ب
 یرهایمتغ، وجود نداشتدار یمعنی رابطه داریپا

درصد از  47قادر بودند  یو فن یاقتصاد، یآموزش
 .را برآورد کنند یازآموزشیوابسته ن ریمتغ راتییتغ
 لیبا عنوان تحل یقیدر تحق(، 3188) نژاد میبر
که  افتیچغندر در استان فارس در دیدر تول یداریپا

 داریپا دیدر نبود تول متغیر ترینمهمنداشتن مهارت 
نقش  یبه بررس(، 3188) و همکاران یزدانیاست. 

، اندپرداخته رزانکشاو یو نگرش و دانش فن تیریمد
دهندگان از پاسخ یمیاز ن شیکه ب افتندیآنان در

 دیرا دارند اما تولای ذرت دانه دیکامل از تول تیرضا
 یهاارتبه بهبود مه ازین، از منظر آنانای ذرت دانه

 یآموزش یهاکشاورزان با گسترش و برنامه یتیریمد
در (، 3171) و همکاران وریکد. دارد یجیو ترو

 نیبه ا یطیمحستیز یداریبا عنوان پا یقیتحق
 یمردم مبن یسطح آگاه شیکه افزا، دندیرس جهینت

از مواد  یناش ینامطلوب و سمهای گذاریبر اثر
ج روغن بر سالمت مورد استفاده در استخرا ییایمیش

بر  ریناپذجبران های گذاریاثرچنین هم افراد و
 و ندهایفرآ نیبهبود ا یتالش برا، ستیز طیمح
 همخوانیکه  ییهاروش گریبا دها آن ینیگزیجا

دارند صورت گرفته است.  ستیز طیبا مح تریبیش
کم  داریپا یکشاورز یالگو یطراح(، 3170) یمحمد

در استان تهران  یات گلخانهمحصوال دینهاده در تول
 نیمحقق به ا قیتحق نیدر ا، را انجام داده است

دولت اعم از  یهااستیضعف س، دیرس جهینت
 یزیرنبود برنامه، یتیریو مد یمال یهااستیس

و نبود توجه در  یدیمناسب در انجام خدمات تول
 دیمسائل در تول ترینمهماز  یداخل یازهاین نهیزم
با عنوان  یقیدر تحق (،3174) یظماست. کا داریپا

به ، داریپا یبه کشاورز دنیرس یمهم برا یکارهاراه
و  دیدرست در تول تیریکه نبود مد، دیرس جهینت نیا

 ارانهیپرداخت به هنگام  نهیدولت در زم تینبود حما
، دچار کاهش شودای باعث شده محصول ذرت دانه

با عنوان  شیخو یدر بررس(، 2034) سلمون
 یکشاورز یهاتیفعال رشیبر پذ های مؤثریرمتغ
 یکشاورز یهاتیفعال رشیپذ ریرابطه متغ، داریپا
 االتیدر ا، یغرب یاینیرجیتوسط کشاورزان و داریپا

، التیتحص زانیم، سن یرهایمتحده را با متغ
دولت و  یهابرنامه، فروش محصوالت، استخدام کارگر

 جینتا، اندقرار داده یابیکشاورزان مورد ارز یبده
 یکشاورز یهاتیفعال رشیپذ، نشان داده است که

 داریو معن یبا سن و استخدام کارگر رابطه منف داریپا
و با  داریرابطه مثبت و معن التیتحص زانیمو با 

و  الینداشته است. سلت یارابطه رهایمتغ گرید
 تیبا عنوان نقش مالک یقیدر تحق(، 2034) همکاران

 زانیم، افتندیدر یکشاورز داراتیپا دیدر تول نیزم
با اندازه  دیدر ارتقاء سطح تول نینو یهاروش رشیپذ
گروه از  کی دردارد. آنان  یارتباط معنادار نیزم

 بستگیهم، ایکشت ذرت در کن رندهیکشاورزان پذ
کردند.  دایپ نیو اندازه زم رشینرخ پذ انیم یمثبت
 یابیبا عنوان ارز شیخو یدر بررس(، 2035) الندا
 ریرابطه متغ، داریپا یکشاورز یهاتیفعال رشیپذ
توسط کشاورزان  داریپا یکشاورز یهاتیفعال رشیپذ

، یکار کشاورز نهیشیپ، التیتحص، سن یرهایرابا متغ
درک ، یاطالعات هامنبعبه  یدسترس، اندازه مزرعه

 جیاند. نتاقرار داده یمورد بررس، ینوآور یسازگار
 داریپا یکشاورز یهاتیفعال شریپذ، نشان داده است

، یاطالعات هامنبعکشاورزان به  یابیدستبا 
رابطه مثبت و  ینوآور یو درک سازگار التیتحص
 و همکاران یلیخالخ یزیداشته است. عز یداریمعن

کشاورزان  زهیبا عنوان انگ شیخو یدر بررس(، 3175)
جهاد  یمرکزها یآموزشهای شرکت در برنامه یبرا

که  دندیرس جهینت نیبه ا، مازندران یکشاورز
 نهیموجود در زمها درک از مشکل زانیمهای ریمتغ
مراجعه به  زانیم، نگرش نسبت به مسئوالن، دیتول

سهم را در  ترینبیش یآموزش و یخدمات یمرکزها
 داشته است. یآموزشهای برنامه رشیپذ

در  المللیهای بینسازمان دگاهید یپایهبر 
از جمله سازمان خواربار و ، یکشاورز اردیپای توسعه
 انیب 2030که در سال ( فائو) ملل متحد یکشاورز

،یاقتصاد یداریچون پاهای مؤلفه، شده است
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 قزوینای در کاهش تولید پایدار ذرت دانهها بازدارنده تأثیرمدل نظری  -7نگاره 

و آموزش گذاری استیس یطیمح ستیز، یاجتماع
، قیتحق نیا یدر نظر گرفته شده است هدف کل

 داریپا دیهای موجود در جهت تولبازدارنده ییساشنا
 (.3 نگاره) بود نیدر استان قزو یاذرت دانه

 شناسیروش

از نوع  قیتحق نیا، با توجه به هدف پژوهش
آن مورد استفاده شاغالن و  جینتا رایز، است یکاربرد
از نظر ، ردیگقرار می یورزریزان بخش کشابرنامه

و از لحاظ امکان  یدانیها از نوع مداده یروش گردآور

 -ی از نوع عل قیتحق یرهایکنترل متغ زانیو م
تن  789آماری آن را  یجامعه است. ارتباطی

درسال  نیاستان قزو یهای روغنکننده دانهدیتول
ها آن انیدادند که از م لیتشک3179-3174زراعی 

به  یای تصادفطبقه رییگروش نمونه تن به 242
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. حجم نمونه بر 

گردآوری  یشد. برا نییاساس فرمول کوکران تع
 هاییژگیوشامل  یی دو بخشنامهپرسش، هاداده

محصول ذرت  داریپا دیهای تولفردی و شاخص
بر اساس نظر  نامهپرسش ییشد. روا هیته یادانه
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در سازمان جهاد  یکشاورز جین ترونظراصاحب
آن با استفاده از  ییایو پا نیاستان قزو یکشاورز
 شد. نییتع Ө= 87/0 یبیترت یتتا بیی ضرمحاسبه

 هایافته

سال و میانگین  5/44میانگین سنی پاسخگویان 
سال بود که  1/33پیشینه کار کشاورزی آنان 

دهنده اهمیت کار کشاورزی در منطقه مورد نشان
، هکتار بود 8/2رسی است. مساحت زمین ملکی بر

تن و  2/53ای میانگین عملکرد ذرت دانهچنین هم
ذرت  که کشاورزان ترویجیهای دوره تعداد میانگین

 منظور است. به بوده بار 3اند نموده شرکت کار

 هایعامل یدهنده تشکیل هایمتغیربندی اولویت
 .شد استفاده تغییرات ضریب بازدارنده از

 متغیر یاقتصاد عاملدر ، 3 بر اساس جدول
 ارانهینبود  و تیاهم نیباالتر یداراها وجود واسطه

 را دارد. تیاهم ترینکم هانهاده هیته یمناسب برا
مشارکت ذرت  یمناسب برا طینبود شراچنین هم

اول و  متغیرریزی و بر نامهگیری میکاران در تصم
های ازیتبط به نمر یمحلهای نهاد وها نبود تشکل

 یاجتماع هایمتغیر انیاز م متغیر نیذرت کاران آخر
کننده که مشخصهایی بوده است. در پاسخ به سوال

نبود مبارزه با آفات  مؤلفه یزراع عامل یابیارزی بازه
 نیمقاوم در باالترهای کاشت رقم قیاز طرها یماریوب

و آب و خاک  رینظ یعامل تیفیو نبود بهبود ک متغیر
را به خود اختصاص  متغیرترین نییابذر در پ

کننده که مشخصهایی در پاسخ به سوالاند.داده
، بوده استگذاری استیس هایمتغیر یابیارزی بازه

 یبرا دیتولهای ساخت ریو توسعه ز جادینبود ا مؤلفه
و نبود  متغیر نیذرت در باالتر تیفیمحصول با ک

سموم و  یاسب برااستانداردها و مقررات من نییتع
-ریو توسعه ز جادیو ا ییایمیشهای کش آفت

ذرت  تیفیمحصول با ک یبرا دیتولهای ساخت
را به خود اختصاص  متغیرترین نییدر پاای دانه
کننده که مشخصهایی در پاسخ به سوالاند.داده
 مؤلفه، بوده است یآموزش هایمتغیر یابیارزی بازه

مستند در خصوص ای هو برنامه لمیف هینبود ته
 یعیطبهای استفاده از نهاده نهیدر زم یعمل شآموز

ارتباط مراکز  جادیو نبود ا متغیر نیدر باالتر
 یبا ذرت کاران جهت استفاده از دانش بوم یقاتیتحق

در  طیمناسب با مح یروشها نییبه منظور تع
در  اند.را به خود اختصاص داده متغیرترین نییپا

 یابیارزی بازهکننده که مشخصیی هاپاسخ به سوال
و ها هیگو نیاز ب، بوده است یطیمح ستیز گانیسو
آب و  تیفیبه ک یتوجه یب، یطیمح ستیز گانیسو

به تر بیش و نبود توجه متغیر نیخاک در باالتر
 هیو توجه به سالمت تغذ یآل یاستفاده از کودها

را به خود اختصاص  متغیرترین نییپاکننده مصرف
کننده مشخص کههایی در پاسخ به سوال اند.داده
 نیاز ب، بوده است یاقتصاد گانیسو یابیارزی بازه
 نیدر باالتر دیتول ینبود سودمند، یاقتصاد گانیسو

و کننده دیتول ییغذا تیو نبود توجه به امن متغیر
را به خود اختصاص  متغیرترین نییپاکننده مصرف

کننده که مشخصی هایدر پاسخ به سوال اند.داده
 نیاز ب، بوده است یاجتماع گانیسو یابیارزی بازه
 تیفینبود توجه به بهبود رفاه و ک، یاجتماع گانیسو

و نبود کمک  متغیر نیذرت کاران و در باالتر یزندگ
ترین نییذرت کاران پا یصنفهای تشکل اندازیراهبه 

 (.3 جدول) اندرا به خود اختصاص داده متغیر
که  نیبه سبب ا رهایمتغ نیروابط ب نییتع برای
بود  یبیاز نوع ترتها آن گیریاندازه اسیمق ایشاخص 

. دیاستفاده گرد رمنیای اسپرتبه بستگیهم بیاز ضر
 ییایگو بستگیهم بیکه ضر دهدمینشان  1جدول 

 یبازدارندها نیدار مثبت بیوجود ارتباط معن
گذاری ستایو س یزراع، یاجتماع، یاقتصاد، یآموزش
(، یذرت دانه ا دیتول یداریپاکاهش ) وابسته ریبا متغ

 یداریو پا یبازدارنده آموزش نیکه ب یاست به طور
 بستگیهمدرصد  77 نانیبا اطم، ایذرت دانه دیتول

 دیتول یداریو پا یبازدارنده اقتصاد نیمعنادار است. ب
دارد. این  وجودمعنادار  بستگی، همایذرت دانه

 نیب است.( میمستق) از نوع مثبت بستگیهم
ای ذرت دانه دیتول یداریو پا یبازدارنده اجتماع

که ارتباط  یمعنادار وجود دارد. به طور بستگیهم
 یداریو پا یبازدارنده اجتماع نیدار و مثبت بیمعن
 %77 نانیدر سطح اطم( یذرت دانه ا دیتول
 معنادار وجود دارد. بستگیهم
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 در استان قزوینای در کاهش تولید پایدار ذرت دانه های مؤثربازدارندهبندی تیاولو -7جدول 
درصد  رتبه

ضریب 

 تغییرات 

انحراف 

 معیار 

میانگین 

 رتبه ای

 متغیر متغیر

 اقتصادی ها وجود واسطه 82/1 20/3 41/13 3

 نبودبیمه تولید محصول 94/1 37/3 74/13 2

 المللی جهت صادرات های بیننبوددسترسی به بازار 95/1 25/3 19/11 1

 ( حمل و نقل و نبارداری...) نبودبیمه مراحل بازاریابی 44/1 34/3 72/11 4

ها تبدیلی و فراوری مواد غذایی سالم از ذرت در جهت افزایش نبود توجه به توسعه منبع 45/1 25/3 43/14 5

 ارزش افزوده
 ها وجلوگیری از نوسانات آن در سالهای مختلفبود تثبیت قیمتن 44/1 37/3 45/14 4

 نبودتعیین قیمت مناسب محصول 15/1 38/3 34/15 9

 های طبیعینبود دسترسی ذرت کاران به نهاده 43/1 29/3 28/15 8

 ( وام....، پرداخت یارانه) های مالی دولت از ذرت کاراننبودحمایت 43/1 25/3 14/14 7

 نبود مکان بازاریابی برای فروش در خارج از کشور 33/1 22/3 49/17 30
 نبودخرید تضمینی ذرت توسط شرکتهای تعاونی 03/1 23/3 48/40 33

 ها نبودتامین و تعریف یارانه مناسب برای تهیه نهاده 34/1 27/3 11/43 32

 اجتماعی ریزی گیری و بر نامهتصمیم نبودوجود شرایط مناسب جهت مشارکت ذرت کاران در 43/2 38/3 22/45 3

 نبود بینش و باور مثبت نسبت به تولید پایداری در ذرت کاران 51/2 24/3 32/50 2

 مروجان ترویجی، نبودهمکاری و مشارکت ذرت کاران با محققان 54/2 14/3 31/51 1

های تحقیقاتی و جرای طرحنبودمشارکت ذرت کاران و کارشناسان مرکز تحقیقات درا 43/2 28/3 27/51 4

 تولیدی 

 نبود مشارکت بخش خصوصی به جهت استفاده از امکانات و توانمندیهای آن 42/2 44/3 88/57 5

 های ذرت کارانهای محلی مرتبط به نیازها و نهادنبود تشکل 34/2 53/3 59/47 4

 زراعی های مقاومواریته ها از طریق کاشتنبودمبارزه با آفات وبیماری 49/2 57/3 58/44 3

 های مناسب جهت تولید پایدار به ذرت کاراننبودمعرفی روش 12/2 55/3 39/49 2

 های مبارزه بیولوژیکی و مکانیکینبوداستفاده از تکنیک 04/2 54/3 94/95 1

 نبود استفاده از سموم و آفت کشهای شیمیایی 70/3 45/3 47/94 4

 ها آبیای جهت استفاده بهینه از منبعهای آبیاری قطرهتفاده از سیستمنبوداس 34/2 44/3 93/94 5

 های طبیعی برای ضد عفونی کردن خاکنبود استفاده از تکنیک 34/2 48/3 70/99 4

 های مناسب جهت تولید پایدار به ذرت کاراننبودمعرفی نهاده 74/3 51/3 45/98 9

 ی نظیر آب و خاک و بذرملعانبودبهبود کیفیت  74/3 54/3 74/80 8

گذاسیاست های تولید برای محصول با کیفیت ذرتساختنبود ایجاد و توسعه زیر 90/1 07/3 40/27 3

 نبودتصویب قوانین و مقررات در جهت بهبود بازاریابی تولید ذرت 80/1 34/3 29/10 2 ری

 کاران به منظور کمک و حمایت از آنهانبودایجاد سازمان یا بخشی جهت مراجعه ذرت  73/1 23/3 23/13 1

های الزم برای کنندگان نهادهنبودتصویب قوانین و اعتبارات الزم جهت حمایت از تولید 57/1 34/3 41/12 4

 تولید پایدار ذرت

 هایی جهت تولید پایدار ذرتنبودحمایت برای تولید نهاده 59/1 39/3 09/11 5

 های تولیدز ذرت کاران جهت کاهش هزینهنبودحمایت ا 58/1 37/3 45/11 4

–ای منطقه -ملی) گذاری منسجم و هماهنگ در تمامی سطوحریزی و سیاستنبودبرنامه 44/1 24/3 02/14 9

 ( محلی

 های الزم جهت کیفیت تولید محصول ذرتنبودتعیین استاندارد 90/1 28/3 80/14 8

 رات حمایتی از تولید پایدارنبودتصویب قوانین و مقر 14/1 20/3 73/15 7

 کشهای شیمیایینبودتعیین استانداردها و مقررات مناسب برای سموم و آفت 11/1 21/3 07/19 30

های مستند در خصوص آموزش عملی در زمینه استفاده از تهیه فیلم و برنامهنبود  45/1 34/3 71/13 3

 های طبیعینهاده

 آموزشی

 های آموزشی در مزرعهگزاری کارگاهنبود بر 3/1 04/3 53/11 2

های مختلف در جهت همکاری بین نبود استفاده از دانش مدیریتی مناسب در زمان 40/1 20/3 52/11 1

 سازمانها
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 رسانی به ذرت کارانایجاد یک سیستم کارآمدجهت اطالع 54/1 23/3 37/14 4

 یت ذرت دانه ایهای مدیرنبود بهبود دانش و مهارت 54/1 22/3 98/14 5

 نبود بازدید از مزراع نمونه ذرت 11/1 39/3 14/15 4

 های آموزشینبود برگزاری دوره 28/1 34/3 47/15 9

 نبود چاپ نشریات جهت راهنمایی ذرت کاران 48/1 24/3 71/15 8

-استفاده از نهاده نبودکمک به ذرت کاران جهت استفاده از مدیریت مناسب در مزراع برای 52/1 24/3 04/14 7

 های خارجیهای داخلی و کاهش مصرف نهاده

نبودایجاد ارتباط مراکز تحقیقاتی با ذرت کاران جهت استفاده از دانش بومی به منظور  51/1 29/3 08/14 30

 تعیین روشهای مناسب 

سویه  نبود توجه به کیفیت آب و خاک 11/1 20/3 39/14 3

محزیست

 یطی

 های کشاورزینبود استفاده بهینه از نهاده 49/1 24/3 49/14 2

 نبود توجه به سالمت محصول 19/1 25/3 25/19 1

 نبود توجه به افزایش در میزان عملکرد تولید ذرت 44/1 28/3 44/19 4

 نبود توجه به کاهش آلودگی محیط زیست 40/1 29/3 58/19 5

 ز مغذینبود توجه به مصرف کودهای ری 18/1 29/3 45/19 4

 های آیندهزیست برای نسل-طبیعی و محیطهانبود حفظ یا بهبود منبع 24/1 25/3 52/18 9

 نبود توجه به سالمت تغذیه مصرف کننده 14/1 27/3 99/18 8

 به استفاده از کودهای آلیتر بیش نبود توجه 14/1 13/3 24/17 7

سویه  نبود سودمندی تولید 08/1 23/3 29/17 3

19/17 2 ادیاقتص 27/3 10/1  نبود در آمد دائمی برای تولید کنندگان

1 45/17 29/3 21/1  نبود توجه به پیشرفت تولید و توسعه کشت ذرت دانه ای

4 02/40 28/3 23/1  نبود حفظ یا بهبود میزان تولید یا عملکرد تولید کشاورزی

5 38/40 28/3 03/1  کننده و مصرف کنندهنبود توجه به امنیت غذایی تولید

3 12/40 10/3 24/1 سویه  نبود توجه به بهبود رفاه و کیفیت زندگی ذرت کاران

24/3 85/40 2 اجتماعی دالت و برابری ذرت کاران در دسترسی به نهادها و اطالعات آموزشی مورد نبود افزایش ع 04/1

 نیاز

1 43/40 12/3  ود توجه به افزایش حس اعتماد به نفسنب 20/1

4 94/43 24/3 01/1   های صنفی ذرت کاراناندازی تشکلکمک به راه

 
 تولید ذرت دانه ای یداریسطح بازدارنده پای هیبر پا گویانپاسخ یع فراوانیتوز -4 جدول

 انباشته فراوانی درصد درصد فراوانی فراوانی سطح

 5/2 5/2 4 کم

 9/44 2/44 309 متوسط

 300 1/51 327 زیاد

 --- 300 242 جمع

 
با  زینگذاری استیو س یبازدارنده زراع چنینهم
درصد  77 نانیبا اطمای ذرت دانه دیتول یداریپا

 مثبت است. بستگیهممعنادار و نوع  بستگیهم
 یب یترت ری متغ راتیی تغ یچگ ونگ یبررس  یبرا

 ریی  ب  ا تغ( یذرت دان  ه ا دی  تول یداری  پا) وابس  ته
اس تفاده ش د  یبیترت ونیمستقل از رگرس یرهایمتغ
 مش اهده 4آزمون نسبت احتمال در ج دول ی جهینت

 یک ای آم اره یشود. مقدار ب ه دس ت آم ده ب رامی
 نش   ان( χ2=  437/44و  sig=  0000/0) ریاس   کو

 یره ایمناس ب ب وده و متغ تی که مدل لج دهدمی
 ری متغ ریی احتم ال تغ توانن دم ی یمستقل به خ وب

منظور از بازدارنده و س ویه ب ه  .کنند نییوابسته راتب
 ترتیب موانع تولید و ابعاد پایداری است.

مس تقل در  یره ایمتغ ینقش جمع  نییتب یبرا
 از ایرتب ه اسی وابس ته در مق ریمتغ انسیوار نییتب

های بیای اس تفاده ش ده اس ت.. ض ررتبه ونیرگرس
 در راتیی تغ دهن د ک ه چگون هش ان مین یونیرگرس
هایدر س طح ریی احتم ال تغ مستقل ب ر یرهایمتغ
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 یاذرت دانه یداریپا دیتولهای هیسو نیب بستگیهم -9 جدول
 بازدارنده

 آموزشی سیاستگذاری زراعی اجتماعی اقتصادی سویه

 44/0** 44/0** 00/3 12/0** 24/0** محیطیسویه زیست

 18/0** 41/0** 11/0** 44/0** 00/3 سویه اقتصادی

 43/0** 17/0** 17/0** 00/3 22/0** سویه اجتماعی

 03/0 احتمال سطح دردار معنی**

 
 آزمون نسبت احتمال جینتا -4 جدول

Model fitting information 
Sig Df Chi-square Log likelihood Model 

000000 9 437/44 783/242 Intercept only 

   275/205 Final 

 
 یاذرت دانه داریپا در کاهش تولیداثرگذار های مؤلفه یبیترت ونیرگرس -5 جدول

 S.E Wald P برآورد متغیر

 هابازدارند

 044/0 748/1 493/0 710/0 زراعی

 991/0 083/0 251/2 425/0 ها اقتصادی بازدارند

 017/0 200/3 524/0 080/3 بااجتماعی

 843/0 010/0 849/3 122/0 گذاریباسیاست

 002/0 493/7 502/0 544/3 آموزشی 

 سویه ها

 444/0 593/0 790/3 470/3 محیطیزیست

 023/0 242/5 175/3 374/1 اقتصادی

 033/0 340/4 408/3 473/1 اجتماعی
R2 Mc Fadden=0. 130, R2 Nagelkerke=0. 453, R2 Cox and snell=0. 450 X2 =182. 726, Sig=0. 000  

 
بدست  جینتا 5جدول  گذارد.می تأثیروابسته  ریمتغ

 یداریدر مورد پا یبیترت ونیرگرس لیآمده از تحل
. بر اساس آزمون دهدمیرا نشان  یاذرت دانه دیتول

 3در سطح  ریاسکو یمقدار کا، نسبت احتمال مدل
 (.=182/7262X0) 000/0 P=شد دار یصد معندر

است و  یمدل مناسب ونیمدل رگرس نیبنابرا
، یاقتصاد، یآموزشهای بازدارند) مستقل یرهایمتغ

 ریمتغاند توانسته( یگذار استیو س یزراع، یاجتماع
شدن دار یکنند. با توجه به معن نییوابسته را تب

در مورد (( Wald=3/95, P=0/04آماره والد 
 یداریبر پا، یآموزش و یاجتماع، یزراعهای بازدارند

اساس مقدار  ربچنین هم موثرند. یاذرت دانه دیتول
، کوکس و انسل، مک فادن) پزدو تعیین بیضر

 31 نیدر مجموع ب توانندیم رهایمتغ نیا ،(ناگلکرک
کاهش تولید ) وابسته ریمتغ راتییدرصد از تغ 45تا 

 ریکنند. بر اساس مقاد نییرا تب( پایدار ذرت دانه ای
با مقدار برآورد  یآموزش هایبازدارنده، برآورد شده

 یادانه ذرت دیتول یداریپا مهمی در تأثیر 3/544
 تأثیربا فرض ثابت ماندن  گریداشته است. به عبارت د

 نیواحد در ا کی شیافزا، مدل یرهایمتغ یتمام
 یواحد در نسبتها 3/544شیموجب افزا ریمتغ
در مرحله چنین هم وابسته خواهد شد. ریمتغ تمیلگار
 710/0با مقدار برآورد  یزراعهای عام بازدارند، هیسو

 در 080/3با مقدار برآورد  یجتماعاهای و بازدارند
، 5جدولاند.داشته تأثیر یاذرت دانه دیتول یداریپا
در مورد  یبیترت ونیرگرس لیازتحل بدست آمده جینتا
. بر دهدمیرا نشان  یاذرت دانه دیتول یداریپا لیتحل

 ریاسکو یمقدار کا، اساس آزمون نسبت احتمال مدل
 ونیمدل رگرس نیرابناب درصد معناداربود. 3در سطح 

 یمستقل به خوب یرهایاست و متغ یمدل مناسب
 کنند. با توجه به نییوابسته را تب ریاند متغتوانسته
 و یهای اقتصادبازدارند، داری آماره والدمعنی

 یاذرت دانه دیتول یداریبر پا یهای اجتماعبازدارند
نانیاطم بیضر ریبر اساس مقادچنین هم موثرند.
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 یمدل معادله ساختار ریمسهای بیضر جینتا -4 جدول

 متغیر  متغیر پنهان
های غیر ضریب

 استاندارد

های ضریب

 استاندارد
 نتیجه سطح معناداری tآماره 

 پایداری تولید

 معنادار است <003/0 424/0 493/0 394/0 زراعی

 معنادار است 028/0 201/2 373/0 430/0 اقتصادی 

 معنادار است 014/0 704/2 202/0 194/0 اجتماعی

 معنادار است <003/0 479/1 532/0 499/0 گذاریسیاست

 معنادار است <003/0 312/4 519/0 278/0 آموزشی 

 ستنیمعنادار    785/0 3 محیطییستسویه ز

 معنادار است <003/0 043/4 000/3 382/3 سویه اقتصادی

 معنادار است <003/0 403/1 000/3 774/0 سویه اجتماعی

 
 نیا ،(ناگلکرک، کوکس و انسل، ادنمک ف) پزدو
درصد از  44تا  31 نیقادرند در مجموع ب رهایمتغ
 .ندینما نییوابسته را تب ریمتغ راتییتغ
 ونیی رگرسجهیاشاره داشت نت دیبا یطور کل به

، یهای زراعکه بازدارند دهدمیای نشان رتبه
ذرت  دیتول یداریدر پا بیبه ترت یو آموزش یاجتماع

 اند.بوده رگذاریتاث یادانه
با توجه به مثبت بودن ، 4جدول  جیبا توجه به نتا

هم گفت نوع رابطه مثبت و  توانیم، ریمس بیضر
توان می %75 نانیدر سطح اطم نیجهت است. بنابرا

های انتظار داشت که با باال رفتن بازدارند
از جمله نبود مبارزه با آفات  یطیمحستیز
 نبود، مقاومهای تهیکاشت وار قیاز طرها یماریوب

به  دیتول یداریمناسب جهت پاهای روش یمعرف
 نییبا پا و ابدیکاهش  دیتول یداری.. پا.ذرت کاران و

 دیتول یداریپا، یطیمحستیزهای آمدن بازدارند
 ریمس بیبدست آمده ازضر جی. برمبنا نتاابدی شیافزا

 نانیدر سطح اطم یاجتماعهای بازدارند tو آماره 
دارد.  یمعنادار تأثیر دیتول یداریپا ریبر متغ 75%

انتظار داشت  توانیم %75 نانیدر سطح اطم نیبنابرا
از جمله نبود  یاجتماعهای فتن بازدارندکه با باال ر
مناسب جهت مشارکت ذرت کاران در  طیوجود شرا

و باور مثبت  نشینبود ب، ریزیبرنامهو گیری میتصم
 یداریدر ذرت کاران و....با پا یداریپا دینسبت به تول

های آمدن بازدارند نییو با پا ابدی دکاهشیتول
 ی. بازدارندهادابی شیافزا دیتول یداریپا، یاجتماع

-ریو توسعه ز جادیاز جمله نبود ا یاستگذاریس
ذرت و  تیفیمحصول با ک یبرا دیتولهای ساخت

و مقررات در جهت بهبود  نیقوان بینبودتصو
 ریبر متغ %75 نانیذرت در سطح اطم دیتول یابیبازار

های دارد. بازدارند یمعنادار تأثیر دیتول یداریپا
 یداریپا ریبر متغ %75 نانیدر سطح اطم یآموزش

دارد. با توجه به مثبت بودن  یمعنادار تأثیر دیتول
گفت نوع رابطه مثبت و هم  توانیم، ریمس بیضر

 توانیم %75 نانیدر سطح اطم نیجهت است. بنابرا
از  یآموزشهای که با باال رفتن بازدارند تانتظار داش

مستند در خصوص های و برنامه لمیف هیجمله نبود ته
، یعیطبهای استفاده از نهاده نهیدر زم یوزش عملآم

در مزرعه و...  یآموزشهای کارگاهگزاری نبود بر
های آمدن بازدارند نییکاهش و با پا دیتول یداریپا

 . ابدی شیافزا دیتول یداریپا، یآموزش
 گیریاندازهمدل  یابیپژوهش به منظور ارز نیا در
 یدییتا یمتغیر لینهفته مدل از تحلهای سازه

(CFA )هاهیاستفاده شد.پس از آزمون کردن فرض ،
 هیسو، یکردن مدل معادله ساختار یینها یبرا
 یداریمعنادار بر پا تأثیر یکه دارا یطیمحستیز

نبود از مدل حذف شده و مدل معادله  دیتول
 .شودیاجرا م یساختار

ن و برازش از ییالگو در جهت تب، دهدمینشان  جینتا
 نیای همه، برخوردار است یسبت منایوضع

 مشاهدههای از تناسب مدل با داده یایها گوشاخص
گر بیان، های تناسب مدل. شاخصباشدیشده م

. زیرا نسبت باشدیگیری ممناسب بودن مدل اندازه
شاخص ، 1از کمتر  یدو بر درجه آزاد یکا

RMSEA  ها نیز قابل شاخص گریو د 07/0کمتر از
 (.9ل جدو) قبول هستند
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 برازش مدل یهاشاخص -1 جدول
 حد مجاز مدل برآوردهای نام شاخص

 1کمتر از 30052 ( یآزاد یدو بر درجه یکا) 

 0005بیش از  00057 ( Pvalue) مقدار احتمال

RMSEA (برآورد ین مربعات خطایانگیشه میر ) 0008از کمتر  00028 

CFI (افتهیل یتعد یبرازندگ ) 007باالتر از  00730 

TLI  یاNNFI (برازندگی نرم نشده ) 007باالتر از  00704 

IFI (شاخص برازش افزایشی ) 007باالتر از  00732 

 
 گرفت: جهینت توانیم ییبه کمک مدل نها

 توانیم ریز یهای ساختاربا استفاده از مدل معادله
های بازدارند یرگذاریتاث زانیو م یچگونگ

، یاستگذاریس، یاجتماع، یاقتصاد، یطیمحستیز
را بر  یاجتماع هیو سو یاقتصاد هیسو، یآموزش

 (.2نگاره ) ارائه نمود دیتول یداریپا

 گیریبحث و نتیجه

 نیانگیم وسال  5/44گویان پاسخ یسن نیانگیم
سال بود که  1/33آنان  یکار کشاورز نهیشیپ

مورد  در منطقه یکار کشاورز تیدهنده اهمنشان
، هکتار بود 8/2 یملک نیاست. مساحت زم یبررس
تن و  2/53 یاعملکرد ذرت دانه نیانگیمچنین، هم
 ذرتکه کشاورزان  یجیهای تروتعداد دوره نیانگیم

 بار بوده است. 1اند کار شرکت نموده
 کنندگاندیتول تیبا توجه به جوان بودن جمع

 نیکشت ا ریسطح ز زانیم، یادانهمحصول ذرت 
 تریبیشرغبت  یکار کشاورز نهیشیمحصول و پ

 نیدر ب یادانهمحصول ذرت  دیتول یبرا
 نیکشاورزان در استان قزو گریو د کنندگاندیتول

در ، ی پژوهشجهیوجود خواهد داشت. با توجه به نت
 مهینبود ب، هاوجود واسطه یهای اقتصادازدارندب نیب

المللی بین یها-به بازار ینبوددسترس، محصول دیتول
 یدر بازدارندگ متغیرترین جهت صادرات و... از مهم

باشد. در می نیای در استان قزوذرت دانه دیتول
 طینبودوجود شرا زین یهای اجتماعخصوص بازدارند

و گیری میدر تصم نمناسب جهت مشارکت ذرت کارا
و باور مثبت نسبت به  نشیریزی و نبود ببر نامه

در  یادیز تأثیررت کاران در ذ یداریپا دیتول
 طیشرا جادیکند لذا امی فایا دیتول یبازدارندگ

 دیمشارکت تول یسازی برامناسب و فرهنگ

 یهای محمدافتهیبا  جینتا نیشود. ا دیکنندگان تاک
 نهیخوانی دارد. در زمهم( 2034) و سلمون( 3170)

از ها یمارینبودمبارزه با آفات وب یهای زراعبازدارند
های روش یمقاوم و نبودمعرف هایرقمکاشت و قیطر

 یادیز تأثیربه ذرت کاران  داریپا دیمناسب جهت تول
هایی از کند اقداممی فایا دیتول یدر در بازدارندگ

 یبردار هرهب یبرا یهای آموزشدوره یجمله برگزار
 دیتول دیجد یو ارائه روشها یعیها طباز منبع نهیبه
ها با افتهیگرفته شود.  محصول تیفیارتقاء ک یبرا
 و همکاران وریو کد( 3173) های روستایبررس جینتا
های خوانی دارد. با در خصوص بازدارندهم( 3171)
و  جادیاشاره داشت که نبود ا دیبا یاستگذاریس

 تیفیمحصول با ک یبرا دیتولهای ساخت ریتوسعه ز
و مقررات در جهت بهبود  نیقوان بیذرت و نبودتصو

 فایا داریناپا دیدر تول یادیز تأثیرذرت  دیتول یابیبازار
ضرورت ، کشور یکنون تیلذا با توجه به وضع، کندمی

نگرش دولتمردان  رییتغ یبرا ییدهایدارد دولت تهم
در  یفیک داریپا دیتولبه  یبه لحاظ کم داریپا دیاز تول
و  یزدانیهای یبررس جیها با نتاافتهی. نیا، ردینظر گ

( 2035) و الندا( 2034) الیسلت(، 3188) همکاران
نبود  زین یآموزشهای بازدارند نیخوانی دارد. در بهم
مستند در خصوص آموزش های و برنامه لمیف هیته

 دنبو، یعیهای طباستفاده از نهاده نهیدر زم یعمل
 یادیز ، تأثیردر مزرعه یآموزشهای گزاری کارگاهبر

لذا ، کندیم فایا داریپا دیهای تولدر بازدارنده
 ییآشنا یبرا یآموزش یهادوره یبرگزار یستیبامی

 شود و مروجان با یاندازراه کنندگاندیمروجان با تول
اشاعه  گرید یها و از سویها و سودمندیبررس
 نیاست. ا یضرور اریبس دیتول دیجد یهاروش

و  یلیخالخ یزیهای عزیبررس جیها با نتاافتهی
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خوانی هم( 3188) نژاد میو بر( 3175) همکاران
به علت این که  رهایمتغ نیروابط ب نییبرای تع دارد.

بود  یبیاز نوع ترتها آن گیریاندازه اسیمق ایشاخص 
 نی. بدیاستفاده گرد رمنیاسپ بستگیهم بیاز ضر

و  یزراع، یاجتماع، یاقتصاد، یهای آموزشبازدارند
 ستیز گانییابی به سوگذاری و دستاستیس

درصد  5و  3سطح  در یو اقتصاد یاجتماع، یطیمح
 یبیترت ونیرگرس جیداروجود دارد. نتا یارتباط معن

دار شدن آماره والد یبا توجه به معن، آن است یایگو
 نیا، یو آموزش یاجتماع، یاعزرهای در مورد بازدارند

موثرند  یاذرت دانه دیتول یداریبر پا ریسه متغ
با مقدار برآورد  یهای آموزشکه بازدارند یبطور

 یاذرت دانه داریپا دیرا در تول تأثیر ترینبیش 3/544
 داشته است.

 شنهادهایپ
 یشنهادهایپ، پژوهش حاضر جیتوجه به نتا با
 داریپا دیل تولکنتر یرو ییدهایتمه، شودمی
ی رندهبرگی در تواندمی دهاین تمهیشود ا دهیشیاند

، باشد یو نظارت یجیترو -یآموزشهای برنامه یاجرا
 یبررس یجاد سامانه برایتوان با امی که یبه طور

ارائه  درتوجه ، یمصرف داخل یتقاضا زانیم
 به. باشد کارساز راه نیا در تواندمی یدیتولهای نهاده

 یدر سطح مل دیتول یداریپاهای هدف ققتح منظور
 نهیبه یبهره بردار تیریمد استیس، ایو منطقه

و  یآموزشهای برنامه یبا اجرا یعیطب هامنبع
در  نیا، مورد توجه قرار گرفته است دیبا یجیترو
 دیتول یبراهایی برنامه تأثیر بودن جیاست که نتا یحال
 شیافزا که، دهدمی نشان نیدر استان قزو داریپا

 یکشاورز گذارانسیاستو ریزان برنامه یتوجه از سو
 جادیا دیروند تولهای یریرپذییبر تغ یریچشمگ تأثیر

 یاقتصاد طیبا توجه به شرا نیبنابرا، خواهد کرد
 طیاستان و شرا یبودجه بخش کشاورز، کشور

روند  یداریپا یبرا ییالگو دیبا نیاستان قزو یمیاقل
واقع  یمورد توجه جدای هذرت دان محصول دیتول

  شود.

 

 هابعمن

، یاقتصاد کشاورز نامهفصلچغندر کاران در استان تهران.  دیدر تول یداریپا لیتحل(.3188) ا.، نژاد میبر
 74-303 :4شماره

از  داریپا یکاربرد کشاورزپذیری بر امکان مؤثر عامل لیتحل (.3187) م.، یذریم و چ، ینیم. حس، بردبار
شماره ، سال سوم، یو آموزش کشاورز جیتروهای استان فارس. مجله پژوهش یارشناسان کشاورزک دگاهید

2:43-55 
های پژوهش نامهفصل. رانیدر ا یدر محصوالت کشاورز داریپا دیدر تول مؤثر عامل (.3173) ع.، بخت روزیپ

 74-332 :32شماره، ییروستا
، ییمجله توسعه روستا .یخراسان جنوب در استان یه فرنگمحصول گوج دیتول عامل یداریپا(.3173) م.، روستا
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Abstract 

The sustainable agriculture has long been noted by agricultural science researches from 

educational, economic, social, environmental and political aspects. This research was practiced 

to analyze the preventives of grain corn sustainable production in Qazvin Province. This 

research is a causative- relational research and the research population includes 987 grain corn 

producers in this province out of which 242 subjects have been selected as statistical sample 

using Cochran’s formula through stochastic sampling method. The data was collected through a 

questionnaire and its validity was determined based on the comments provided by experts in 

Qazvin Province Agricultural Promotion and Education Department and the reliability was 

determined using ordinal theta coefficient as θ=0.89. The data was analyzed using AMOS, 

SPSS software. The results of correlation analysis and the structural equation showed that 

lacking film and documentary (educational preventives), intermediaries (economic primitives), 

lacking participatory structure for producers (from social viewpoint), failing to cultivate 

resistant types of crops an lacking suitable regulations for using chemical fertilizers (policy 

making preventives) are among the most prominent preventives of grain corn sustainable 

production. The ordinal regression analysis indicated that the agricultural preventives (failing to 

cope pests and diseases through cultivation of resistant types), social preventives (lacking 

proper conditions for participation of corn producers in planning and decision making) and 

educational preventives (providing film and regarding scientific training in field of using natural 

materials) are affecting the prevention of grain corn sustainable production. These variables 

may together explain up to 13-46% of probability of dependent variable changes. 

 

Index Terms: sustainable production, production efficient system, sustainability aspects. 
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