
___________________________ 

 31/31/2031تاریخ تصویب:     21/30/2031تاریخ دریافت: 

 00، شمارۀ پیاپی 2031، پاییز و زمستان 1ای، سال هفدهم، شمارۀ مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه

 

دهقانی و سهامی خرد کشاورزی:برداری های بهرهپایداری نظامر عوامل مؤثر دتحلیل 

 (استان اصفهان شهرستان گلپایگان :موردی زراعی )مطالعة
 

و  ییایدانشکدة علوم جغراف ،ریزی روستاییروه جغرافیا و برنامهگ ،)دانشجوی دکتری علی نکویی نائینیسید

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران(یزیربرنامه

mostafanek@yahoo.com 

دانشگاه ریزی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ،ریزی روستاییگروه جغرافیا و برنامه ،)دانشیار یقنبر وسفی

 ول(دة مسئ، نویسن، ایراناصفهاناصفهان، 
y.ghanbari@geo.ui.ac.ir  

دانشگاه  ریزی،دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ، ریزی روستاییگروه جغرافیا و برنامه ،نشیارحمید برقی )دا

 ، ایران(اصفهاناصفهان، 
h.barghi@geo.ui.ac.ir 

 
 202ـ  211صص 

 چکیده

داری در قالاب بارنظاا  برار  بلکه تحولی صورت نگیرد؛هیچ یعنی  یداریاپ :اهداف

. اقتصاادی و اجتماا ی متحاول شاود متناسب با شرایط مکاانی، ای جغرافیاییپدید 

 یکشااورز بخش در موجود برداریبرر  نظا  یداریپاپژوهش حاضر با هدف تحلیل 

 شارکت و یدهقاان خاردمل شاا نار،، روستای نیوانشررستان گلپایگان اصفران استان

 . ی انجا  شدزرا  یسرام

، اساس هادفهای ترکیبی است که  برجمله پژوهشپژوهش حاضر از :روش تحقیق

 و از دسااتةهااا، توصاایفی  گااردروری داد و تحقیقااات کاااربردی، براساااس نحااوۀجاز

رماری شاامل  جامعة که به روش مقطعی انجا  گرفته است.  است تحقیقات پیمایشی

 یدهقاان خارد برداریبرر  واحد 2316 و یزرا  یسرام شرکت  ضو بردار  برر 506

ایاداری از پبرای تحلیال . دش محاسبه کوکران فرمول از استفاد  با نمونه حجماست. 

 ر پایداری شارکت سارامی زرا ای ازو برای شناسایی  وامل مؤثر د شاخص ترکیبی

 استفاد  شد. گا هبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانة گا ضریب 
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 ،استانداردشاد  یبایترک شاخص نظر از دهد کهنتایج پژوهش نشان می :/نتایجهایافته

 بعادلحاا  ناپایدار اسات. از دهقانی،  پایدار و خرد ،برداری سرامی زرا ینظا  برر 

حیا  بعاد  و از ، پایادارتردهقاانی خاردباه سرامی زرا ی نسابت شرکت  ،یاقتصاد

 خاردنسبت به محیطی شرکت سرامی زرا ی زیستبعد از نظر ، ناپایدارتر و اجتما ی

 پایدارتر است. دهقانی 

 بعاد دهقاانی از نظار  بارداری خارد نظاا  برار کاه دهدنشان می نتایج :گیریهیجنت

-اقتصاادی از نظاا  برار  بعاداز لحاا  ویژ  ، بهمحیطیاقتصادی، اجتما ی و زیست

با توجه باه اینکاه درصاد  ؛ بنابراین،ر استناپایدارت سرامی زرا ی یعنی برداری دیگر

 تقویات بنیاة هساتند، بارای بارداریاین نوع نظا  برار جزو برداران ای از برر  مد 

تواناد با هدف افزایش ساط  پایاداری میبرداری رر این نظا  ب ،برداراناقتصادی برر 

 شود.  واقع توجه مورد ایدر توسعة ناحیه

، برداری، خرد دهقانی، شرکت سارامی زرا اییدار، نظا  برر کشاورزی پا  :هاکلیدواژه

   .بخش کشاورزی

 مقدمه. 2

طور مداو  در کانش و واکانش باا  وامال یی وابسته به فضا و مکان، بهجغرافیاهر پدیدۀ 

جغرافیایی سااختارهایی دارد مکان و فضای  مثابة. روستا بهمختلف طبیعی و انسانی قرار دارد

سااختار  ،روساتاییتارین سااختارهای اناد. یکای از اساسایافته شکل گرفتاهیطور نظا که به

در فضاای  جغرافیااییکشاورزی در رن است. این پدیدۀ های بخش فعالیت اقتصادی ناشی از

-، ویژگیثرات گوناگون در ارتباط با سایر اجزای فضاست. شکل خاصروستا دارای تأثیر و تأ

بارداری نظا  برار دهندۀ کند، شکلاطراف خود ایجاد میضای ها و روابطی که این پدید  با ف

چرایی ایجاد، تحولات در جغرافیایی به مکان،  پدیدۀبرداری مانند هر نظا  برر  در منطقه است.

هاای هاا و نظاا است که در ارتباط باا ساایر پدیاد وابسته  واقب و نتایجی نیز و  گذر زمان

اناد های گوناگون شکل گرفتهبرداری به صورتبرر  هایین نظا گیرد. ااطراف خود شکل می

 بود  است.متأثر های سیاسی سازیاز شرایط طبیعی و انسانی و نیز تصمیمکه 
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بی برای تبیاین و شاناخت روناد پایدار در قالب چارچو های اخیر، مفرو  توسعةدر دهه 

شد  است. توساعة  ر سراسر جران مطرحاقتصادی، اجتما ی و مدیریت منابع طبیعی د توسعة

 های نظری و  ملای درزمیناةپنج دهه چالشپس از  طف پارادایم جدید،  مثابه نقطةپایدار به

ی اقتصادی، هایشه و  مل در جوامع انسانی شد  است تا با پیوند نظا اند توسعه، وارد  رصة

پایدار دهاد.  جانبه وه مفرومی انسانی، متعالی، چندبعدی، همهتوسعبه  شناختیاجتما ی و بو 

ای اساتوار مرکزی مفرو  پایداری بر حفظ و نگرداشات خخاایر سارمایه در این مفرو ، هستة

انساانی،  ای چاون سارمایةست و درحقیقت، توسعة پایدار چیزی جز حفاظ خخاایر سارمایها

 .(2033 ، بدری و فرجی سبکبار،حصاریاجتما ی، طبیعی و اقتصادی نیست )یاری

شناختی، اقتصادی و اجتماا ی های بو بین لایهیابد که تحقق میار در صورتی توسعة پاید

شاناختی، اقتصاادی و هاای باو هاا و زیرنظاا یک از نظا همپوشی ایجاد شود؛ یعنی باید هر

 قضااوت کاردماورد پایاداری ز پایداری دسات یابناد تاا بتاوان دراجتما ی به حد مطلوبی ا

 (. 2013 ، قیداری و صادقلو، سجاسی ورطاهریپ)

پایدار نقش مرمی در حفظ منابع تولیدی، تناوع زیساتی، تضامین سالامت محایط  توسعة

. ازرنجاکه پایاداری در کشاورزی دارد تولید در بخش یاجتما  ،یاقتصادهای جنبه ست و زی

ت تغییارا ی داخلی و خارجی است، اقتصادی و اجتما کشاورزی تابعی از  وامل اکولوژیک،

موانع ی . فرایند تولید در بخش کشاورزثیرگذار خواهد بودورزی نیز تأرن در ساختارهای کشا

برداری زرا ی دارد که پیامد اصلاحات ای برر هچون ناکاررمدی نظا های متعددی همو چالش

 طیع اراضی باه قطعاات کوچاک در نتیجاةرشد تقبود  است. روند روبه 2033ارضی در دهة 

 رب، نیروی انسانی و سرمایه در بخش کشااورزی کاه ازوری اراضی، قانون ارث، کاهش برر 

هاای تولیاد تعااونی ، راهبارد ایجااداسات باود  2033 پیامدهای منفی اصلاحات اراضی دهة

هاا باا . ایان شارکتدر دستور کار دولت  قرار داد را امی زرا یهای سرشرکت روستایی و 

س سایبرینه از منابع رب و خاک تأمنظور استفادۀ های توسعة کشاورزی و بههدف ایجاد زمینه

شرکت سرامی زرا ای  03 ،حاضر. درحال(231-223 .صص ،2016 چیذری، و  مانی)شدند 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ) کشور وجود دارد در هکتار اراضی 116012و  ضو  1131با 

پایادار  بارداری و نقاش رن در توساعةا  برار با توجه به اهمیت پایاداری نظا (.2035ایران، 
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هاای رن باا نظاا  زماانهام دهقاانی و مقایساةبرداری خرد نظا  برر  ، هنوز درزمینةروستایی

مانناد  هااای انجا  نشد  است. در برخی از ایان پاژوهشزرا ی مطالعه سرامی مانند پیشرفته

برداری خارد نظا  برر ( 2010و ایروانی و دربان رستانه )( 1333) 2مطالعات کالوس و لاورس

مطیعی ( و 1330) 1مورتیمور، مطالعات نظیر  است و در برخی دیگر پایدار تلقی شد  ،قانیده

برداری خرد دهقانی، نظا  برر  (2013) و خواجه شاهکویی فرجی سبکبار رضوانی،، نگرودیل

هاای تحلیل پایداری نظاا در پژوهش حاضر قصد داریم به  ؛ بنابراین،ناپایدار تلقی شد  است

محیطی در ساه طی شامل اقتصادی، اجتما ی و زیستبا رویکرد ارزیابی توان محی برداریبرر 

اصلی تحقیق حاضر پرسش  ،رواربردی بپردازیم؛ ازایناساسی ساختاری،  ملکردی و ک مرحلة

ناار شررساتان گلپایگاان بارداری در روساتای نیاوانهاای برار یک از نظا این است که کدا 

  پایداری چگونه است؟  پایدارترند و نقش  وامل در

 پیشینة تحقیق. 1

سه بعد اقتصادی، اجتما ی و  برداری کشاورزی در ایران ازهای برر موضوع پایداری نظا 

ا  ظاپایداری یک نوع ن تحلیل محیطی بررسی شد  است. مطالعات تاکنون فقط درزمینةزیست

از لحاا  پایاداری مقایساه  ودبارداری موجاهای برار ا ظانواع ناند و برداری انجا  شد برر 

بارداری ابعااد اقتصاادی، ترین ابعااد هار نظاا  برار از مرم ،(2015)ی زاهد به باور. اندنشد 

کیاد ر حفظ یا ارتقای شرایط اقتصادی تأ. پایداری اقتصادی بمحیطی هستنداجتما ی و زیست

اشتغال وری، فزایش برر ید، اهای زرا ی به معنای ثبات تولدارد. مفرو  این بعد در اکوسیستم

گر استقلال، برابری برداری بیانری اجتما ی نظا  برر پایدا وستاییان است.پایدار برای زندگی ر

دستیابی باه ایان هادف مساتلز   .برداری استرزان هر نظا  برر و بربود شرایط زندگی کشاو

رداشت(، گساترش های شغلی و سط  بسواد، مرارت) انسانی توسعة برابری، افزایش سرمایة

ز ابعاد پایداری مشارکت، کمک به فقرزدایی و بربود کیفیت زندگی است. رفا  اجتما ی یکی ا

-رفا  اجتما ی ضروری به نظر مای اجتما ی است. ازجمله  ناصری که سنجش رن در مقولة

                                                
1. Calus & Lauwers 

2. Mortimore 
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 جملاه رضاایت از میازان دررماد رنتواند شامل  ناصری از، رضایت شغلی است که میرسد

 .اجتما ی باشد امنیتشتن شغل و دا

محیطی اسات؛ زیارا، ، بعد زیست2اساس اهداف کمیسیون برانتلندین بعد پایداری برترمرم

در حمایت از محیط زیست شکل گرفت. این مفرو   به  خودی خودپارادایم توسعة پایدار به 

و اه مجم نکردنتخریبیا  کردنکه متضمن حفظ ی سازگاری یا سلامت اکولوژیک استمعنا

در  .(21، ص. 2011 ،پوریساادات) های کشاورزی اساتر اکوسیستمنیروهای حیاتی موجود د

ر داخل یا خارج های زرا ی دبررسی پایداری نظا شوند که برای هایی ارائه میادامه، شاخص

 (.  2جدول ) اندکشور معرفی شد 
 

 ریبرداهای ارزیابی پایداری نظام بهرهلفهمأخذشناسی مؤ -2جدول 

 2031، تحقیق مأخذ: پیشینة
 لفهمأخذ مؤ لفهمؤ

 (2011) پوریسادات کشت ریسط  ز ،لاتیاستفاد  از تسر،  ملکرد محصول

 (2033) یکرم  و زاد  وض مصرف کود و سمو   ،یزرا  اهانیتنوع گ

 (2030)   زادو کرامت هوشمند ،یاشرف سبز  یکودهااستفاد  از ی، تناوب زرا  تیر ا ،یدانش فن زانیم 

 (1321) 1اسموتکا و میلوانیک یمشارکت اجتما  ی،دانش فن ،کانیزاسیونقطعات، سط  مۀ انداز 

 1321، 0فائو یحفاظت یورزخاک زانیم ،شد  یتسط یسط  اراض

 (1321 ) 3سوفر و ربلبو  ربردابرر  یشغل تیسط  رضا میزان دررمد کشاورز، د،یارزش ناخالص تول

 (1325)  6میربورگ ، شافلی وبالمین یاریرب نینو هایستمیس ،یپوشش تناوب زرا تحت یسط  اراض 

 (1323سیران ) یمحل یهادر تشکل تی ضو زانیم ،یو  موم یمشارکت در امور زرا  

 (2033) و برومند ییرضا ،یفیشر ی کشاورز یهاتیکار شاغل خانوار در فعال یرویدرصد ن

 (2011) یو فمی اسد ،یکلانتر ،ونی رب یو خدمات اجتما  لاتیبه تسر ی  دسترسسط ی،به منابع اطلا ات یدسترس

 (2013) ییشاهکوخواجه شد مهیب یاراض شد ،اصلاح یپوشش ارقا  زرا تحت یسط  اراض

                                                
1. Bratland 

2. Milovanovic & Smuka 

3. FAO 
4. Applebaum & Sofer 

5. Balmain, Shafali & Meerburg 
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  تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش  .2. 3

باا اساتفاد  از روش کاه  اسات تحقیقاات کااربردیو ساس هدف، جزابرپژوهش حاضر 

نی انجا  شد  است. در این پژوهش برای بررسی میدا اسنادی وصورت تحلیلی و به-توصیفی

اقتصادی  از سه مؤلفة پژوهش کنندۀ پایداری، براساس واکاوی پیشینةهای تبیینو تحلیل مؤلفه

برداری استفاد  نظا  برر دو برای هر  گویه( 3محیطی )گویه( و زیست 5گویه(، اجتما ی ) 5)

دهقاانی و سارامی زرا ای  بارداری خاردبرداران نظا  برر برر (. جامعة رماری 1ول )جد شد

 2553اطلا اات از   یرورامکان جمع یرمار ةجامع یگستردگ لیدلبه. بودند رناوانینروستای 

 شارکت  ضاو بارداربرار  506و  دهقانی خرد برداربرر  2316که شامل  کشاورزی برداربرر 

 2اساس فرمول کاوکرانبرانجا  شد.  یرگینمونه و بنابراین،جود نداشت و بود، یزرا  سرامی

درصاد،  36( حجم نمونه با ساط  اطمیناان 205 ص. ،2033سرایی، ) رن شدۀو فرمول تعدیل

 6/3با  یک برابرهر qو  pدرصد و میزان  6، دقت احتمالی مطلوب 16/3بررورد واریانس پیش

صورت شد که بهتعیین  یزرا  یشرکت سرام یا ضا نفر از 103و  یدهقان خرد 113درصد، 

 پرسشاگری مساتقیم توساط تایم پرسشاگران تحقیاق حاضار،روش . تصادفی انتخاب شدند

در ایان . رزمون شد  22SPSS افزارمه، پس از کدگذاری و ورود به نر نااساس ابزار پرسشبر

 تحلیل  املی و باراینامه از روش اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرسش پژوهش برای

کاه نتاایج ه ایننامه از روش رلفای کرونباخ استفاد  شد  است. با توجه بسنجش پایایی پرسش

-دست رمد  است، میبه 13/3و  51/3پژوهش، برابر با  حاصل از روش تحلیل  املی در این

مطابق  یداریپا یشاخص کلنامه از روایی و پایایی لاز  برخوردار است. پرسش که توان گفت

 .دساخته شبا توجه به چارچوب مفرومی تحقیق و ( 2) رابطة
 

 (: 2بطة )را

  

                                                
1. Cochran 
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 ،  jمربوط به کشااورز  iمقدار شاخص  شاخص ترکیبی پایداری،  CI (2در رابطة )

مطیعای لنگارودی و همکااران، ) اسات Xijوزن مربوط به شااخص  میانگین شاخص و 

مشاخص  2با استفاد  از تکنیک رنتروپی شانون شد بررسی هایشاخص از هریک وزن .(2013

برای  های متعارفبندی پایداری پرسکات رلن، وضعیت پایداری شاخصبا توجه به سط  شد.

و پایدار  5/3تا  3/3دار پای، نیمه3/3ورت ناپایدار صفر تا صبه شد مطالعهبرداری های برر نظا 

 (.1 ص. ،2015الدین افتخاری و رقایااری هیار، )رکن شودتعریف میتا یک  5/3قبول یا قابل

ی هاگا  برای بررسی ویژگیبهگانة گا ی پیرسون و رگرسیون چنداز ضریب همبستگ ،همچنین

 ثیر استفاد  شد.محیطی مؤثر در پایداری و بررسی میزان تأفردی، اقتصادی، اجتما ی و زیست

 مطالعهردموة منطق .1. 3

اسات کاه یکای از  قلمرو جغرافیاایی ایان تحقیاق اساتان اصافران، شررساتان گلپایگاان

 شررساتان گلپایگاان اسات.در کویر مرکزی ایران  اقع در غرب استان اصفرانهای وشررستان

های گر  و خشک است. بارندگی های سرد و تابستانوهوای متغیر و دارای زمستانبای رراد

شررستان قطب مرام کشااورزی و  این متر است.میلی 033و میزان رن حدود  غالباً در زمستان

هکتار )با بیش از دوازد  هازار  اراضی رن بالغ بر سی هزار شود.پروری کشور محسوب میدا 

باه مارد  ایان شررساتان  بیشاتر .اساتصورت اراضای زرا ای بردار( است که بیشتر بهبرر 

ایان کیلومترمرباع مسااحت اراضای  535هزار و از یاک اشتغال دارناد. ی و دامداریکشاورز

باودن تاهای شررساتان، پاایینروسا مشکل بیشاتر هزار هکتار زیر کشت است. 03 ،شررستان

ماالکی و کمتار از یاک صاورت خارد های کشاورزی بهبیشتر زمینسط  دررمد است؛ زیرا، 

 پاایین اسات. ر این شررساتانتولید د وریبرر  ،گذاریدلیل فقدان سرمایهکه به هستندهکتار 

روساتای  3یکای از   رنااوانیان یروستا است.واقع در بخش مرکزی شررستان  نیوان دهستان

ن مارد  ایا شغل بیشتر .نشان داد  شد  است( 2)که موقعیت رن در شکل  دهستان نیوان است

 دو  پایاداری تحقیق حاضر تحلیال و مقایساةکه هدف با توجه به این است.روستا کشاورزی 

                                                
1. Shannon Entropy 
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  نگاایگلپا  ایان روساتا از شررساتان، خرد دهقانی و سارامی زرا ای اساتبرداری ا  برر ظن

 .  (www.agri-golpayegan.ir)انتخاب شد 
 

 
 اصفهان استان، گانیگلپا شهرستان درنار روستای نیوان تیموقع  -2 شکل

 2035 ،های تحقیقمأخذ: یافته

 مبانی نظری تحقیق. 4

ه باا اسات کاتشکیل شد  پیوسته همیک سازمان اجتما ی از  ناصری به بردارینظا  برر 

ارچوب شرایط اجتما ی و طبیعی محیط خاود امکاان تولیاد هویت و مدیریتی واحد و در چ

مثاباة وجاه پایاداری باه(. 00ص.  ،2011 بادالری،) کناد محصولات کشاورزی را فراهم می

ن و امکانات موجود در طول زمان کاهش بودتوصیفی توسعة وضعیتی است که در رن مطلوب

در  بو  یا هر نظا  جااریرن به توانایی جامعه، زیست کند. پایداری در مفرو  گستردۀنمیپیدا 

رفاتن شود؛ بدون اینکه به اجباار در نتیجاة تحلیالای نامحدود گفته میتداو  کارکرد در ریند 
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هاا، باه ضاعف حمیل بار بیش از حد باه رندلیل تاین نظا  به رن وابسته است یا بهمنابعی که 

از  ، پایاداری اقتصاادی  باارت اساتتعریف(. براساس 10.ص ،1321، 2گیلمنکشید  شود )

ها و خخایر؛ باه  باارت ل سرمایهایجاد دررمد و ثبات رن برای افراد جامعه بدون کاهش و زوا

جتما ی و انسانی رسیب وارد های طبیعی، ااقتصاد زمانی پایدار است که به پایداری نظا  دیکر،

پایداری اقتصادی بنیانی اخلاقی در طرز  ،(. همچنین31-53 ص.ص ،1326، 1اسپانگنبرگ) نکند

 -2پی دستیابی به دو هدف اصلی در استفاد  از منابع کمیاب است: روری است که دتفکر برر 

های حال و ریند  نسل ها و دالت بین انسان -1و  هاهای فردی انسانازها و خواستهارضای نی

هاای زماانی دراز مادت و ور  دالت نسابت باه تنظایم رواباط انساان و طبیعات در دنیز و 

نظاا  ی پایادار شارط اساسای(. 363-336 .ص، صا1323، 0باامگراتنر و کاواسنامشاخص )

واقع تعیین این ظرفیات طبیعی است. تحلیل پایداری نیز در، ر ایت ظرفیت منابع یبرداربرر 

برداری از بنا و معیاری  قلایی برای تعیین استانداردهای محیطی است که میزان برر است و م

کنندۀ میازان و معیاار کنند  و بیانعییننو ی تکند. تحلیل پایداری بهکنترل می منابع را تعیین و

محیطای اسات. در تحلیال  ار و اولیه و وضعیت جدیاد یاک پدیادۀبین وضعیت پاید فاصلة

نظر بررسای، ادی در ارتباط با نیاز تولیدی مدمان ظرفیت منابع و ماندگاری اقتصزهم ،پایداری

پیچیدۀ باین  هایعالفعل و انف شامل شود. سنجش پایداری پیچید  است وتحلیل و کنترل می

. (21 ص. ،2033 ،یناور و یفساخود ینایام) شاودیزیسات و جامعاه ماهاا، محایطفناوری

. نباود انادتلااش کرد سانجش پایاداری  با هدفثربخش های اپژوهشگران برای معرفی مدل

( 01 ص. ،1335،  3، لیگانوکس، نگویان و روبینگفسیتعریف جامع دربارۀ کشاورزی پایدار )

یگار، ( از ساوی د3 ص. ،1332 ،6وایرن لر-ون) سو و شرایط طبیعی، فنی و اجتما یاز یک 

اسات.  رو کارد هچاالش روبا سنجش این مفرو  را باا معرفی یک روش جامع و دقیق برای

شاامل ، پانج روش 2335در ساال  1و رمانادین  هنسان 2331در سال  5دونالداسمیت و مک

                                                
1. Gilman 

2. Spangenberg 

3. Baumgartner & Quaas 

4. Gafsi, Legagneux, Nguyen & Robin 

5. Von-Wiren Lehr 
6. Smith &McDonald 

7. Hansen 
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را  0سازی سیساتمو شبیه 1ی و کیفیهای متنوع کمّ، شاخص2سیر زمانی، یزیتجو هایافتیره

ش سانجتحلیل یا  ، روش جامع و مانعی درموردکلیطوربه ن کردند.بیابرای سنجش پایداری 

هاا مشاترک اسات، ، اما تکنیکای کاه در باین هماة روشها وجود نداردسیستم پایداری همة

محیطای، اقتصاادی و جانباة پایاداری باا درنظرگارفتن ابعااد زیساتکارگیری ارزیابی همهبه

سانجش تحلیل و (. 5-1. صص ،1335، 3هورین و، برینتسن، جیسن الکرک)ون اجتما ی است

یگاناه  یهای مرم و یافتن اساتانداردکشاورزی شامل تعیین نگرش های تولیدپایداری سیستم

. محققان مقیاس پایداری ترکیبی هدایت کندها را به درون یک تواند رنبرای رفا  است که می

هاای اقتصاادی، اجتماا ی و بارداری از مؤلفاههاای برار ی نظاا یاداربسیاری در سنجش پا

؛ 6، ص. 1331 ،6اناد )سایدرویچ و وساینیکزماان برار  بارد صاورت هاممحیطی باهزیست

در در ایان  (.16 ص. ،1323 ،1، فئولا و اساتینبرگر؛ بیندر21 ص. ،1323 ،5کاستودلی و بچینی

ری و ظااساس مباانی نبر .  استاز این روش سنجش پایداری استفاد  شد پژوهش حاضر نیز

های اثرگذار بار توساعه لفهها و مؤ، شاخصطور خلاصه ارائه شدکه به تحقیقواکاوی ادبیات 

 د.نشوارائه می( 1)به شرح جدول 
 

 برداری ام بهرهظر پایداری نهای مؤثر دشاخص -1جدول 

 2031 تحقیق، ةنیشیپخذ: مأ

 برداریهای پایداری نظام بهرهلفهمؤهای گویه ابعاد

پایداری 

 اقتصادی

 لاتیاستفاد  از تسر زانیمی، شد  به کل اراضمهیب یدرصد اراض، متوسط  ملکرد محصول

سط   یبه ازا دیتول ةنیهز متوسط، کشت ریسط  ز یبه ازا یدیکل دررمد تول متوسطی، دولت

 یکشاورز یهاتیکار شاغل خانوار در فعال یروین درصد، کشت ریز

پایداری 

 اجتما ی

ی، محل یهادر تشکل تی ضو زانیم، روستا یو  موم یسط  مشارکت در امور زرا 

 یها و منابع اطلا اتانالبه ک یدسترس

 سط ی، پوشش تناوب زرا تحت یاراض سط ی، حفاظت یورزخاک زانیمی، دانش فن زانیمپایداری 

                                                
1. time trends 

2. multiple qualitative and quantitative indicators 

3. system simulation 

4. Van Calker, Berentsen, Giesen   & Huirne 

5. Sydrovych & Wossink 
6. Castodeli & Bechini 

7. Binder, Feola & Steinberger 
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 برداریهای پایداری نظام بهرهلفهمؤهای گویه ابعاد

 ریغ یاراض سط ، شارفزیر  یاریپوشش ربتحت یاراض سط ، د ش یتسط یاراض محیطیزیست

 زانیم، د فسفاتهمصرف کو زانیم، تراتهیمصرف کود ن زانیم، سال گذشته 6شد  در کشتقابل

 زیستیمصرف کود  زانیم، هاکشمصرف سمو  و  لف

 تحقیقهای یافته
 

گو، پاسخ 2553گویان، از مجموع های فردی پاسخرمد  از ویژگیدستبراساس اطلا ات به

-بیشترین درصد پاسخ ،نینچ. همدهندمیدرصد را زنان تشکیل  2/13را مردان و درصد  3/16

ساال  11-51باه گارو  سانی درصد درصد( و کمترین  63سال ) 33-13سنی به گرو  گویان 

طالعاه، بیشاترین مز بین جمعیت شااغل در روساتای مورداست. امربوط درصد(  3/1حدود )

 5/3باا  به گارو  شاغلی کارمناددرصد و کمترین فراوانی  53 به زرا ت بافراوانی نوع شغل 

ه گویاان، بیشاترین فراوانای باخپاس وضعیت تحصیلی  ست. سرانجا ، به لحادرصد مربوط ا

 (.  0جدول مربوط است ) ( و کمترین فراوانی به تحصیلات کاردانی3/05یی )تحصیلات ابتدا
    

 گویانهای فردی پاسختوزیع فراوانی و درصد ویژگی -3جدول 

 2035، تحقیقهای خذ: یافتهمأ

 مقادیر
 وضعیت شغلی سن جنسیت

 دارخانه بیکار غلشا 21-11 12-42 40-10 زن مرد

 110 051 2323 213 533 135 332 2163 فراوانی

 3/25 1/11 32/52 3/1 61/01 32/63 2/13 3/16 درصد

 مقادیر
 میزان تحصیلات

 و بالاتر کارشناسی کاردانی دیپلم دبیرستان راهنمایی ابتدایی باسواد

 213 55 031 113 213 533 266 فراوانی

 1/1 3 6/21 0/20 1/23 32/05 0/3 درصد

 مقادیر
 نوع شغل

 صاحب کارگاه کارمند کاسب دامدار زارع و باغدار

 62 55 225 056 2351 فراوانی

 0 3 1 11 53 درصد
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بارداری خارد ری نظاا  برر ر وضاعیت پایاداای کلیدی و اثرگذار بهشاخص برای تحلیل

بعاد اقتصااد، اجتماا ی و ل ساه شاام با توجه به پیشینة تحقیاق کاه و سرامی زرا یدهقانی 

 اسیامقیها باشااخص ،یبه روش فاز یابتدا با استفاد  از استانداردسازمحیطی است، زیست

ها، شااخص یداریاپا تیوضاع ی دد ریشد  و مقادبا توجه به ارزش استاندارد ،سپس شدند.

ش باا اساتفاد  از رو. شاد یبررسا یخارد دهقاان یبردارها در نظا  برر رن یداریپا تیوضع

 هاایکادا  از ایان نظا از منظار هر شاد بررسی هایشااخص از هریک وزن ،رنتروپی شانون

الادین )رکن دشاتعریاف رلن پرسکات بندی پایداریِبا توجه به سط شد.  ، تعیینبرداریبرر 

 (.1 ص. ،2015افتخاری و رقایاری هیر، 

ی بعاد اقتصاادی و هااودن شااخصبادهندۀ نامطلوب( نشان3شد  در جدول )نتایج درج

از لحاا  هقانی نسابت باه سارامی زرا ای اسات. برداری خرد دمحیطی در نظا  برر زیست

 نیدارتریپا «یکشاورز هایتیکار شاغل خانوار در فعال یرویرصد ند»استانداردشد ،  نیانگیم

خارد  یباردارشاخص در نظا  برر  نیدارتریناپا «یو دولت یبانک لاتیاستفاد  از تسر زانیم»و 

 تیشااخص در وضاع 0 ،داریاناپا تیدر وضاع گاریشااخص د 20 ، لااو هب هستند. یدهقان

 23 برداریا  برر ظن نیادر  ،یکلطورقرار دارند. به داریپا تیدر وضع شاخص 0و  داریپامهین

. در نظااا  هساتند داریادرصاد ناپا 51و  داریاپامااهیدرصاد ن 23 دار،پایا هاادرصاد شااخص

و شااخص  نیدارتریپا «یو دولت یبانک لاتیاستفاد  از تسر زانیم» ،یزرا  یسرام یبرداربرر 

 است. شاخص  نیدارتریناپا «روستا یسط  مشارکت در امور زرا »
 

 و سهامی زراعی دهقانی خرد برداریها  در نظام بهرهشاخص یداریپا تیوضع -4جدول 

 2035، تحقیق هاییافتهخذ: مأ

 شاخص

 سهامی زراعی خرد دهقانی

میانگین 

 شدهاستاندارد

وضعیت 

 پایداری

 نیانگیم

 شدهداستاندار

 تیوضع

 یداریپا

016/3 )تن در هکتار(متوسط  ملکرد محصول  333/3 ناپایدار   پایدارنیمه 

052/3 به درصد() شد  به کل اراضیاراضی بیمه 311/3 ناپایدار   پایدارنیمه 

125/3 اپایدارن 3 به ریال(دولتی )میزان استفاد  از تسریلات   پایدار 

120/3 ریال() در هکتار متوسط کل دررمد تولید 321/3 ناپایدار   ناپایدار 
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 شاخص

 سهامی زراعی خرد دهقانی

میانگین 

 شدهاستاندارد

وضعیت 

 پایداری

 نیانگیم

 شدهداستاندار

 تیوضع

 یداریپا

 پایدارنیمه 265/3 ناپایدار 231/3 ریال(در هکتار )تولید  ةمتوسط هزین

 پایدار 161/3 پایدار 131/3 مزر هنیروی کار شاغل خانوار در درصد 

 پایدارنیمه 305/3 ناپایدار 051/3  یسط  دسترسی به تسریلات و خدمات اجتما

 پایدار 531/3 ناپایدار 031/3 بردارانسط  رضایت شغلی برر 

 ناپایدار 003/3 پایدار 136/3 روستا سط  مشارکت در امور زرا ی 

 پایدارنیمه 303/3 پایدار 613/3 های محلیمیزان  ضویت در تشکل

 پایدارنیمه 302/3 پایدارنیمه 331/3 ها و منابع اطلا اتیدسترسی به کانال

 پایدارنیمه 332/3 ناپایدار 211/3 میزان دانش فنی

 پایدار  561/3 پایدارنیمه 333/3 حفاظتی) هکتار( ورزیمیزان خاک

 پایدار 533/3 ناپایدار 053/3 )هکتار( پوشش تناوب زرا یاراضی تحت 

 پایدار 513/3 ناپایدار 055/3 )هکتار( شد سط  اراضی تسطی 

 پایدار 506/3 ناپایدار 012/3 )هکتار( نوینپوشش ربیاری سط  اراضی تحت

 ناپایدار 013/3 پایدارنیمه 630/3 میزان استفاد  از پسماندهای کا  و کلش اراضی  

 پایدارنیمه 312/3 ناپایدار 266/3 )کیلوگر  در هکتار( *میزان مصرف کود نیتراته

 ایدارپنیمه 362/3 ناپایدار 122/3 در هکتار( لوگر ی)ک *میزان مصرف کود فسفاته

 پایدارنیمه 012/3 ناپایدار 211/3 در هکتار( لیتر) *هاکشمصرف سمو  و  لف 

 پایدار 610/3 ناپایدار 310/3 تن در هکتار() و رلی میزان مصرف کود حیوانی

 شاخص معکوس *  
 

 23 ،داریاپا تیدر وضاع شااخص 1ی در های سرامی زرا شرکتکه دهد نتایج نشان می

ا  ظاناوع ن نیاقرار دارناد. ا داریناپا تیدر وضعشاخص  0و  داریپامهین تیدر وضع شاخص

درصاد  01 یطایمحساتیو ز یاجتماا  ،یسه بعد اقتصاد هایاز لحا  شاخص ،برداریبرر 

 است. داریدرصد ناپا 23و  داریپامهیدرصد ن 31 دار،یپا
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  و سهامی زراعی برداری خرد دهقانیهای بهرهزان پایداری نظاممیمحاسبة  -5جدول 

 2035تحقیق،  هایمأخذ: یافته

 شاخص
 سهامی زراعی دهقانی خرد

  تیوضع اریانحراف مع میانگین وضعیت  انحراف معیار میانگین

 پایدار 053/3 131/3 ناپایدار 115/3 033/3 شاخص ترکیبی

 پایدار 303/3 531/3 ناپایدار 123/3 121/3 شاخص ترکیبی استاندارد
 

بارداری کشااورزی شود، میزان پایداری نظاا  برر ( مشاهد  می6که در جدول )طورهمان

اساس است. این نتایج بر 115/3و انحراف معیار برابر با  033/3 برابر با خرد دهقانی با میانگین

برداری خرد دهقانی در وضاعیت که نظا  برر  دهدمی دی پایداری پرسکات رلن نشانبنسط 

شاد  ایان نظاا  در وضاعیت ، براساس شاخص ترکیبای استانداردناپایدار قرار دارد. همچنین

 یبارداردر نظاا  برر  شاود،ی( مشاهد  م5که در جدول )رطوهمان لاو  هناپایدار قرار دارد. ب

 داریپامهین تیدر وضع یشاخص اجتما  دار،یناپا تیدر وضع یشاخص اقتصاد ،یخرد دهقان

 یباردارنظاا  برر  یداریاپا زانیام قارار دارد. داریاپاان تیدر وضع یطیمحستیو شاخص ز

 یبنداساس ساط بر جینتا نیاست. ا 053/3 اریو انحراف مع 131/3 نیانگیبا م یزرا  یسرام

ر قرا داریپا تیدر وضع یزرا  یسرام یبردارکه نظا  برر دهد می پرسکات رلن نشان یداریپا

قارار دارد.  داریپا تینظا  در وضع نیشد  اداستاندار یبیاساس شاخص ترکبر ،نیدارد. همچن

در  یشاخص اقتصااد ،یزرا  یسرام یبرداربرر  کدا  از ابعاد نظا هر یداریپا زانیمبراساس 

در  یطایمحساتیزشااخص و  داریاپامهین تیدر وضاع یشااخص اجتماا  دار،یاپا تیوضع

  دارد.قرار  داریپا تیوضع
 

 محیطیگانة اقتصادی، اجتماعی و زیستدر ابعاد سهپایداری  سبةمحا -1جدول 

 2035تحقیق،  هایمأخذ: یافته

 ابعاد

 سهامی زراعی دهقانی خرد

 میانگین
میانگین 

 استاندارد 

وضعیت 

 پایداری
 میانگین

میانگین 

 استاندارد 

وضعیت 

 پایداری

 پایدار 522/3 123111516 ناپایدار 112/3 31/16151133 اقتصادی

 پایدارنیمه 621/3 151/1 پایدارنیمه 613/3 162/23 اجتما ی

 پایدار 532/3 651/106 ناپایدار 051/3 001/011 محیطیزیست
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براساس نتاایج، ایان ماوارد با ا  ناپایاداری نظاا  خارد دهقاانی در ابعااد اقتصاادی و 

بعاد اجتماا ی در ناحیاة موردمطالعاه  پایداری شرکت سرامی زرا ی درمحیطی و نیمهزیست

دلیال محیطای در ساط  ناحیاه باهدی و زیساتاقتصااودن بساترهای بانامطلوبشد  است: 

های فنی ویژ  رموزشبه رسانی در این زمینهیان و اطلاعهای رموزش روستایتوجری به برنامهکم

بودن میزان رگااهی و وهای ترویجی در سط  روستا، کمنرادهای دولتی و نیر شد  توسطارائه

مزایاای  ،محیطای روساتای خاود و همچناینستاییان از مسائل اقتصادی و زیستشناخت رو

یان در شارکت روستای 2ایتوجری به مشارکت توسعهشرکت سرامی زرا ی و کم ضویت در 

 ای دولتی برای توانمندسازی روستاییان در ابعاد اجتما ی،هفقدان حمایت ،اینبر لاو  .سرامی

تای در توزیاع ا تباارات و تساریل توجری نرادهای دولمحیطی و اقتصادی همچون کمزیست

 د  است.شبرداری خرددهقانی نظا  برر دهقانان با   ناپایداری تسریلات توسط خرد دریافت

سان ا ضاای شارکت سارامی بار  ،یفارد یرهاایمتغبین  از دهد که( نشان می1جدول )

 متغیرهاای ثر است.و نوع شغل بر پایداری مؤلی میزان تحصیلات و تأثیر ندارد،ها پایداری رن

دررمد خالص خانوار کشاورز از محل سود سرا  دریافتی از  میزان شامل اجتما ی و اقتصادی

 شرکت، میزان استفاد  از تسریلات دولتی، درصد نیروی کار شاغل در شرکت، میزان دانش فنی

بااین متغیرهااای بعااد  ،همچنااین .دارنااد طااهراب شاارکت پایااداری بااا و مشااارکت در شاارکت

، مادیریت مصارف سام و کاود، هاای ناویناستفاد  از سامانه هایلفهمؤ شامل محیطیزیست

پایاداری  زمیناة در هااشرکت این ،درمجموع رابطه وجود دارد. نیزمدیریت خاک و پایداری 

 اند.مفید بود   نیز محیطیزیست
 

محیطی و پایداری های فردی، اقتصادی، اجتماعی و زیستیژگیضریب همبستگی پیرسون بین و -7جدول 

  های سهامی زراعیشرکت

 2035 ق،یتحق هاییافتهخذ: أم
 داریسطح معنا ضریب همبستگی متغیر ویژگی

 فردی
 503/3 311/3 سن

 335/3 256/3 میزان تحصیلات

                                                
1. development participation 
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 داریسطح معنا ضریب همبستگی متغیر ویژگی

 331/3 233/3 شغل

 اقتصادی

 332/3 131/3 یدولتمیزان استفاد  از تسریلات 

 332/3 011/3 کشاورز تولید خالص متوسط کل دررمد

 336/3 261/3 کار شاغل خانوار در مزر ه یرویدرصد ن

 اجتما ی

 101/3 361/3 بردارانسط  رضایت شغلی برر 

 332/3 311/3 سط  مشارکت در امور زرا ی  روستا

 335/3 253/3 های محلیمیزان  ضویت در تشکل

 332/3 351/3 یدانش فن زانیم

 زیست محیطی

 332/3 066/3 حفاظتی میزان خاک ورزی

 332/3 636/3 نوینپوشش ربیاری سط  اراضی تحت

 321/3 -031/3   کود و سمو میزان استفاد  از 

 

از رزماون ن ر یهااکنند نییتبو  یداریکدا  از ابعاد پاهرۀ کنندینیبشی وامل پ نییتع یبرا

در گاا  اول  (،1)در جادول  شاد درج جیاسااس نتاابرر  گرفتاه شاد. بر گا بهگا  ونیرگرس

توجه به مقایر ضریب تعیین د. با رکت سرامی زرا ی وارد معادله شمشارکت کشاورزان در ش

پایاداری شارکت سارامی زرا ای تاأثیر دارد کاه باا درصد بر  3/11د ، این متغیر تا شتعدیل

درصاد  1/02این نسابت باه  ،  دریافتی از شرکتشدن دررمد کشاورز ناشی از سود سراوارد

. بینای کنناددرصد پایاداری را پایش 02توانند بیش از یعنی این دو متغیر می ؛یابدافزایش می

فتی از شارکت ادررمد کشاورز ناشی از سود سارا  دریاکه دهد ضریب بتا نشان می ،همچنین

دررماد کشااورز در  نقش مرام دهندۀ. این مطلب نشانداردسرم را در تبیین پایداری بیشترین 

از پایاداری  درصاد 6/50 ،عومجمابارداری اسات. درپایداربودن یا پایدارنبودن یک نظا  برر 

 شود. تبیین می( 1شد  در جدول )داد توسط شش متغیر نشان
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 ثیر متغیرهای مستقل بر پایداری شرکت سهامیگام برای بررسی تأبهندگانة گامچرگرسیون  -2جدول 

 زراعی

 2035 ق،یتحق هاییافتهذ: مأخ

 Tة آمار بتا B متغیر
-سطح معنا

 داری

ضریب 

همبستگی 

 rچندگانه 

ضریب 

 2Rتعیین 

ضریب 

تعیین 

 شدهتعدیل

       055/16 ضریب ثابت

 113/3 101/3 312/3 332/3 302/6 303/3 153/3 مشارکت

 021/3 133/3 313/3 332/3 102/6 336/3 11/3 دررمد کشاورز

 035/3 131/3 335/3 332/3 365/0 056/3 13/3 تسریلات

 313/3 162/3 632/3 330/3 331/0 163/3 563/3 دانش فنی

 612/3 166/3 611/3 332/3 665/0 013/3 123/3 ربیاری نوین

مدیریت کود و 

 سمو 
133/3 036/3 332/3 332/3 651/3 151/3 506/3 

            Sig = 333/3  
      113/10             F =  

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .1

پژوهش حاضر، یکای از  وامال مرام  در زمینة توسعه و براساس واکاوی پیشینة در متونِ

؛ محیطای و اجتماا ی اساتی اقتصاادی، زیساتهاالفاهبرداری ارتقای مؤیداری نظا  برر پا

 کیاد شاد در این متاون تأ، حالمحلی باشد. در ین برای مرد ِکه منافع حاصل از رن طوریبه

کنندۀ پایداری استفاد  شاود؛ های بالفعل و بالقوۀ  وامل تسریلرفیتظکه لاز  است از   است

زی توساعه بارای پایاداری نظاا  ریاهاای محیطای برناماه، با توجه به توان و ظرفیتبنابراین

هاای اقتصاادی، یرات مؤلفاهث، در پژوهش حاضر تأاساسبرداری باید صورت گیرد؛ براینبرر 

 باردارینظا  برار  ،هشوپژ جساس نتایبرا. محیطی بر پایداری سنجید  شداجتما ی و زیست

برخاوردار اسات. در بعاد  یشاتریب ینساب یداریااز پا خرددهقاانینسبت باه  یزرا  یسرام

و  یبودن ساط  مشاارکت در اماور زرا ابالاا لیدلبه یخرد دهقان بردارینظا  برر  یاجتما 

کار شاغل خاانوار  یرویدرصد ن نودببالا ،یمحل هایدر تشکل تی ضو زانیتا، مروس ی موم
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 یاجتماا  هاایهیو وجود سارما یو همبستگ یوفاق اجتما  زانیم ،یکشاورز هایتیدر فعال

 از محاسابات رمااری رابطاة نتایج حاصال برخوردار است. ینسب یداریاز پا ناشی از وحدت

صل از پرداخت سود سرا  شارکت باه کشااورزان  ضاو، بین دررمد حا ی رامثبت و معنادار

هاای ، دانش فنی کشاورزان  ضو، استقرار سیساتمهای بلا وض دولتیکمکتسریلات مالی و 

در روساتای ناحیاة  بارداریهای کشاورزی با پایداری نظا  برر ربیاری نوین و مدیریت نراد 

پور یسادات ضر با نتایج مطالعاتی چونهای پژوهش حایافته ،ترتیبموردمطالعه نشان داد؛ بدین

 زاد  اوض(، 2030سلیمان )پور و فال(، حجی1321(، رپلبو  و سوفر )1323(، سیران )2011)

مطابقات  (1321) 2میلووانیاک و سااموتکا( و 1325) بالمین و همکاران(، 2033)و همکاران 

هاای اثرگاذار بار لفاهمؤ هایبرخی از شاخصکه مقابل، نتایج این پژوهش نشان داد در دارد.

 ا  خاردظانسابت باه ن سرامی زرا ای مشارکت در شرکت برداران و نظیر سن برر  پایداری

 اند. نار جایگا  خود را نیافتهدر روستای نیوان دهقانی

 قبیال گاذاری ازمحیطای و سیاساتهای اقتصادی، اجتما ی، زیساتمؤلفهدیگر،  بارتبه

اجتماا ی بارای  رساانی در ابعاادنیروهای ترویجی، اطلااع های مالی نرادهای دولتی وکمک

و مزایاای رن، رگااهی و  هاای ناوین ربیااریرماوزش روش توانمندسازی روستاییان در زمینة

به  یتوجربیو اند ایجاد نشد ل اجتما ی در سط  خرددهقانان به شکل مطلوب شناخت مسائ

شارکت در شارکت نسابت باه رموزش و ترویج نقش شرکت در توسعه با   کاهش سط  م

گذاری، توزیاع ا تباارات و سرمایهبه  ،. همچنینشودمشارکت در سط   مومی در روستا می

، افازایش های مالی دولت در ا طای تسریلات ا تباری و وا  باانکی باه خرددهقاناانحمایت

ایاداری و با   ناپاست توجری شد  هزینة تولید و به تبع رن، کاهش دررمد خانوادۀ زارع کم

 .هقانی شد  استبرداری خرد دا  برر ظن

مناابع محیطای و هاای موجاود و باالقوۀ هاا و قابلیاتفهبا توجه به تأثیر مؤل، اساسبراین

توجاه باه بار ی، دهقاان بارداری خاردزیرساختی بر امکان ارتقای سط  پایداری در نظا  برر 

هاا و و ارتقاای قابلیاتطای محیهاای اجتماا ی، اقتصاادی و زیساتها و ظرفیاتتوانمندی

 ،اسات. سارانجا شد  کید نار برای رسیدن به پایداری تأموجود در روستای نیوان هایظرفیت

                                                
1. Milovanovic& Smuka 
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برای دساتیابی باه  در شرکت خرددهقانان کت و مزایای  ضویتارتقای سط  شناخت از شر

ان، ریازدهاای اثرگاذار ضارورت دارد کاه موردتوجاه برناماهیکای از راهبر مثاباةپایداری به

 های لاز  برای دستیابی به توسعةتگذاران و متولیان امر قرار گیرد تا زمینه و زیرساخسیاست

 پایدار فراهم شود.

محیطی در ناحیة موردمطالعه وضعیت ناامطلوبی را در زمیناة های اقتصادی و زیستمؤلفه

که با توجه به اینضروری است  ،بنابراین ؛دهدهقانی نشان میبرداری خرد دپایداری نظا  برر 

موردبررسای  فعالیات کشااورزی( )شایوۀرفتار انسان در محیط حاصل  غالبسازمان فضایی 

هاا و لفاهشنرادهای زیر در ارتباط با این مؤها و پیفرضپیش به است، هقانیورت خرد دصبه

ها نار بیشتر توجه شود. این پیشانرادای روستای نیوانهها و همچنین توانمندیگذاریسیاست

  اند از: بارت

-ل دررمد تولیدی برر شاخص متوسط ک یدهقان خرد برداریبرر  نظا که در با توجه به این

تعیاین قیمات  ،شاودمطالعاه محساوب مایهای ناپایدار در منطقة موردبرداران جزو شاخص

د یبرداران مفسط  دررمد زرا ی برر  بربود در تواندمی های تولیدمتناسب با هزینه محصولات

  واقع شود؛

در  و ربیاری ناوین ورزی حفاظتیی، خاکتناوب زرا با توجه به اینکه سط  اراضی تحت

دادن ایان شود انجاا پیشنراد می، قرار دارد ری خرد دهقانی در وضعیت ناپایداربردانظا  برر 

 ماوردرساانی دراطلااعگذاری نرادهاای دولتای، ایهافزایش سرم سرماقدامات ضروری است: 

یان در ابعاد رموزش، رگاهی و شاناخت ی )توانمندسازی روستایاجتما  یتوانمند هایاخصش

ا طاای  ازگذاری، حمایات ماالی دولات سرمایهود(، ادی روستای خمسائل اجتما ی و اقتص

د  از تسریلات و ا تبارات ها در استفاگیریتسریلات ا تباری به خرددهقانان، کاستن از سخت

اتکاا تای افزایش تولیدات کشااورزی قابالدر راس قویت بخش کشاورزیتبانکی و همچنین، 

 شود؛برای ایجاد صنایع وابسته به کشاورزی که با   افزایش دررمد  کشاورز 

 برای برقاراری رابطاة شود کهیم شنرادیپ یزرا  یشرکت سرام نسبی یداریپابا توجه به 

 ،هباری فرایناد تحولاات محیطایمنطقی و کاربردی با محیط و شرکت فعاال در هادایت و ر

تا باا حاکم باشد  انهیجومشارکت کردیروش و رو ها،ی و کیفی این شرکتکمّ بر توسعة لاو 
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