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هاي متعارف وکارهاي کارآفرینانه کشاورزي و نظامارزیابی تطبیقی پایداري کسب
تولید کشاورزي در استان گلستان

١زادهعبداهللاو غالمحسین*زادهشریففیشرمحمد

)18/05/96؛ پذیرش: 21/01/96(دریافت: 
دهیچک

يبرادیجدیلیتحلياست و ارائه ابزارهاشیافزابهرومعیارهگیري چندتصمیمگیري از فنون بهره،اکولوژیکیاقتصاد میپاراداچارچوبدر 
مراتبی بر پایه دانش گیري از فرآیند تحلیل سلسهبا بهره، تحقیقنیدر ااند. به هدفی در این زمینه بدل شدهدهیچیمسائل پیحل عمل

این .شده استپرداختهوکارهاي کشاورزيکسبو شاورزي متعارفکزراعینظامجامع سه معیاري و به مقایسه چند،گروهی از خبرگان
هاي متعارف تولید کشاورزي به انجام وکارهاي کارآفرینانه کشاورزي و نظاماي با هدف ارزیابی تطبیقی پایداري کسبتحقیق دو مرحله

بندي زیر معیار) براي اولویت27معیار (4ار و گزید4رسید. در مرحله اول تحقیق، یک مطالعه دلفی در سه دور انجام شد و در نتیجه، 
برداري کشاورزي بر اساس ظرفیت پایداري شناسایی شد. در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از فرآیند تحلیل هاي تولید و بهرهنظام

انجام شد. با توجه به هدف گیري به صورت هدفمند نظريبندي شد. نمونهمراتبی، گزیدارها و معیارهاي استخراج شده، اولویتسلسله
) تجربه عملی در تولید و 1کنندگان به عنوان خبرگان کلیدي به شرح زیر در نظر گرفته شد: (تحقیق، معیارهایی براي انتخاب مشارکت

ولید و ) دانش علمی در حوزه مدیریت ت3وکار کشاورزي و (گذاري در تولید و کسب) تجربه مدیریتی و سیاست2وکار کشاورزي، (کسب
خبره براي مشارکت در انجام مطالعه دلفی کمک گرفته شد. معیارهاي شناسایی شده 22رفته از هموکار کشاورزي. بر این پایه، رويکسب

؛ و سازگار شونده) ظرفیت مدیریتی 3افزوده اقتصادي؛ () ظرفیت ارزش2) ظرفیت همسازي اکولوژیکی؛ (1از: (اندعبارتبه ترتیب اولویت 
اقتصادي، مسائلکنندگان بر محیطی مشارکتدهنده ارجحیت دغدغه زیستظرفیت همگرایی اجتماعی. اولویت معیارها، نشان) 4(

. ترسیم گردیدیسه سطحگیري مدیریتی و اجتماعی است. با توجه به این معیارها و نیز گزیدارهاي شناسایی شده، یک درخت تصمیم
هاي زوجی، گردآوري و از کننده در تحقیق بر مبناي مقایسهپرسشنامه از سوي خبرگان مشارکت20تکمیلاز طریق هاي مورد نیازداده
هاي گردآوري شده بهره گرفته شد. گزیدارهاي شناسایی شده برحسب میانگین وزنی براي تحلیل داده2000Expert Choiceافزار نرم

، هاي خانوادگیبرداري) بهره3(وهاي تعاونیبرداري) بهره2رهاي کشاورزي؛ (وکا) کسب1بندي گردید: (احراز شده به ترتیب زیر اولویت
وکارهاي کشاورزي نسبت به سه نظام کسبشتریبيداریپاتیظرفمبین قیتحقنیانتایج ،یبه طور کل.) سیستم کشاورزي تجاري4(

.استدر استان گلستان کشاورزي متعارف

هاي زراعی.وکارهاي کشاورزي، نظامهاي پایداري، کسبکشاورزي پایدار، ظرفیت: يدیکلي هاواژه

گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده مدیریت کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.اندانشیار1
:E-mailلکترونیک:مسئول مکاتبات، پست ا* sharifsharifzadeh@gmail.com
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مقدمه
تابعی از عوامل اکولوژیکی، اقتصـادي و اجتمـاعی   ،روند توسعه

ــه  ــی جامع ــی و بیرون ــی   درون ــود عین ــه نم ــا ک اســت. از آنج
مبتنی بر،روستاییهساختارهاي بخش کشاورزي در هر جامع

گیـرد، لـذا تغییـرات    برداري آن جامعه شکل میهاي بهرهنظام
ــود.    ــد ب ــذار خواه ــز تأثیرگ ــاورزي نی ــاختارهاي کش آن در س

توانـد نقـش   بـرداري مـی  هاي بهرهشناخت دقیق نظام،رونیازا
اي در توســعه پایــدار روســتایی داشــته باشــد.  کننــدهتعیــین
اري کشـاورزي  بـرد هاي بهرهتأکید بر تحقیق در نظام،بنابراین

ویژه پـس از اجـراي اصـالحات ارضـی کـه در      بهکه خانوادگی
اند، از ارکان اصلی مطالعه توسعه پایدار نـواحی  ایران بروز یافته
. )1390(بـدري و همکـاران،   آیـد میبه شمارروستایی کشور 

هــاي کشــاورزي وابســته بــه نظــاممحــور و اســاس تولیــد در 
هـاي بهینـه و   ینه نمودن نظـام برداري از منابع است و نهادبهره

بـرداري کشـاورزي تسـریع کننـده فراینـد توسـعه       پایدار بهره
کشاورزي است. در واقع، کشاورزي پایدار، مستلزم پایدار بودن 

بـرداري پایـدار اسـت.    هـاي بهـره  هاي کشاورزي یا نظامسلول
اجتمـاعی  - سـازمان اقتصـادي  ي، بـردار منظور از نظـام بهـره  

اي است که با هویت و مـدیریتی  م پیوستهههمرکب از عناصر ب
واحـــد و در ارتبـــاط متقابـــل بـــا شـــرایط طبیعـــی و     

اجتماعی محـیط خـود، امکـان تولیـد محصـوالت      - اقتصادي
بـرداري  ). نظام بهره1377عبداللهی، کشاورزي را فراهم سازد (

زراعی، نظامی است که حول یک نحوه فعالیت بـر روي زمـین   
سطحهاي معین و فناوري که داراي استفاده از شیوهزراعی، با

مشخصی از توسعه است و نیز در چارچوب یک رشـته روابـط   
؛ )1387یابد (ازکیـا و فیروزآبـادي،   حقوقی میان افراد قوام می

هـایی  بـرداري کشـاورزي نظـام   هاي بهـره به عبارت دیگر، نظام
ده و بـه تولیـد   برداري قرار داهستند که منابع پایه را مورد بهره
پردازنـد و ماننـد هـر نظـام     و عرضه محصوالت کشاورزي مـی 

ــد   ــی همانن ــش و دیگــري داراي عناصــر و اجــزاي مختلف دان
هـا، نیـروي انسـانی، منـابع مـالی و      ، منابع پایه، نهادهاطالعات

این اجـزا خـود بـه    شرایط اقلیمی و ساختار اجتماعی هستند. 
انند با توجه بـه شـرایط،   تومیباشند که نوعی دروندادهایی می

ي پـردازش ایـن   تغییر نمایند و در نتیجـه تشانیفیککمیت و 
نظـام  ید. وجود آ، بروندادها (محصوالت کشاورزي) بهدروندادها

هـم  ؛برداري و محیط ارتباط، تنگاتنگی بـا هـم دارنـد   بهره
گـذارد و هـم محـیط    اثر مـی برداري روي محیط نظام بهره

ار اســت. بنــابراین، گــذتأثیربــرداري هــاي بهــرهروي نظــام
برداري کشاورزي به عنوان سلول و واحدهاي هاي بهرهنظام

نظام تولید محصوالت کشـاورزي  ژهیوبهبخش کشاورزي و 
هـاي متفـاوتی هسـتند کـه برحسـب مبـانی       داراي محیط

را به انواع مختلـف زیـر تقسـیم   هاآنتوان شده میشناخته
ــرد: ( ــاعی، (1ک ) 3) محــیط اقتصــادي، (2) محــیط اجتم

) محیط سیاسی 4و (محیط طبیعی (اقلیمی و اکولوژیکی)
زراعـی بـرداري  هـاي بهـره  نظـام ). 1384(نجفی و زاهدي، 

اي هســتند کــه بقــا و هماننــد یــک سیســتم چنــد مؤلفــه
در گرو تحول مستمر بـا نظـام پیرامـونی و    هاآنماندگاري 

,Adrian & Greenباشد (ر میتحوالت تأثیرگذا 2001.(
هاي تولیدي به منظور افزایش رویه نهادهکارگیري بیهب

تخریب ،و در نتیجه(هاي اخیر عملکرد محصول طی دهه
از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در )محیط زیست

راستاي امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به 
برداري را دو چندان کرده استهاي بهرهپایداري نظام

مسیر درگاماولین. )1383وانی و دربان آستانه، (ایر
برداري زارعی و تولید کشاورزي هاي بهرهپایدارسازي نظام

ها است که شناسی فعلی این نظامبررسی پایداري و آسیب
هاي مختلف اقتصادي (نظیر سودآوري، بایست از جنبهمی

مین سرمایه و پیوند با بازار)، أپذیري، توري، رقابتبهره
اجتماعی (تحقق امنیت غذایی، کاهش فقر، بیکاري و 
توزیع عادالنه منافع) و اکولوژیکی (حفظ آب و خاك، تنوع 

هاي طبیعی) بومزیستی، سالمت و حفظ یکپارچگی زیست
,Hansenبررسی شود ( 1996; Leisz et al.,2005; Pretty

et al., 2003; Rasul & Thapa, به عبارت دیگر، ؛ )2003
کشاورزي از ابعاد برداري هاي تولید و بهرهنظاماريپاید

هاي جمعیت، آموزش و فقر)، اقتصادي(با مؤلفهاجتماعی
گذاري و اشتغال)، هاي رشد اقتصادي، سرمایه(با مؤلفه

(قانون، برنامه نهادي و طبیعی (زمین، آب و تنوع زیستی)
).1384قابل بررسی است (نجفی و زاهدي، و سازمان)

ها و هاي کشاورزي به پایداري نیز به شیوهامگذار نظ
هاي مرتبط، نظیر بازار کشاورزي، درجات مختلف بر نظام

گذارد. گذاري در بخش کشاورزي و غیره تأثیر میسرمایه
آمیز از کشاورزي متعارف به در هر حال، گذار موفقیت
سري نیروها و از یکمتأثرکشاورزي پایدار (که عمدتاً

باشد)، نیازمند برخاسته از محیط پیرامونی میهايجریان
هاي هاي کشاورزي و نیز نظامآیی ابعاد مختلف نظامهم

مؤلفهمرتبط است. بنابراین تأکید صرف بر یک عنصر یا 
خاص، براي نمونه جایگزینی مدیریت تلفیقی آفات با 

ایی آفات، تمرکز بر یک سطح، غالباً مزرعه، یکنترل شیم
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، پرداختن به یک بعد، غالباً ایر سطوحفراموش کردن س
سایر ابعاد، سطوح، انگاشتندهیناداکولوژیکی و فراموشی یا 

هاي تواند گذار کامل و همه جانبه نظامها نمیها و نظاممؤلفه
کشاورزي به سمت پایداري را موجب شود. چنین گذاري نه 

اي ممکن است به فرآیند چندمرحلهآنی، بلکه در یکطوربه
هاي وقوع بپیوندد: (الف) افزایش اثربخشی و کارایی رویه

هاي پرهزینه، کمیاب و متعارف به منظور کاهش مصرف نهاده
رسان به محیط زیست؛ (ب) جایگزینی اقدامات و آسیب
بومهاي متعارف با انواع بدیل آن؛ (ج) بازطراحی زیستنهاده

ز اي جدید اکشاورزي براي کارکرد بر مبناي مجموعه
فرآیندها و روابط اکولوژیکی؛ و (د) برقراري مجدد یک رابطه 

کنندگان همراه با تر بین تولیدکنندگان و مصرفمستقیم
همه شمار آورندهبرقراري یک فرهنگ پایداري که به 

هاي نظام غذایی است تعامالت مابین تمامی مؤلفه
)Gliessman, ). تعامل پویا با بازار که خصلت 2010

باشد. یکی از انه است، یکی از این تحوالت میکارآفرین
گیري کارآفرینی کشاورزي توسعه هاي شکلنمود

,Enting(وکارهاي کارآفرین در این بخش است کسب 2002.(
وکارهاي کشاورزي سبب توسعه زنجیره عرضه، توسعه کسب

بخشی به اقتصاد و ارزش در این بخش و تنوعنیتأم
). ,al.etKnudson2004;David,2004شود (کشاورزي می

وکارهاي کشاورزي نباید به دوگانگی و البته گسترش کسب
جدایی بخش تولید متعارف مبتنی بر مزرعه و بخش تجاري 

تقویت روابط مبتنی بر کسب وکار منجر شود. در عوض، 
ي کسب و کار کار کشاورزي براي توسعهومزرعه و کسب

آمیز منجر به افزایش قیتکشاورزي حیاتی است. ارتباط موف
تواند به ایجاد هاي کشاورزي شده و میي بخشارزش افزوده

.)1394(خالدي، بیانجامداشتغال و افزایش سطح درآمد
هـاي تولیـد کشـاورزي نیـاز اسـت از منظـري       در ارزیابی نظام

تـر نظیـر   ها از منظري وسـیع مراتبی، موقعیت این نظامسلسله
نظـام معیشـت روسـتایی، نظــام    هـاي کشــاورزي، بـوم زیسـت 

,Bawdenاجتماعی منطقه و غیره مـورد توجـه قـرار گیـرد (    

برداري زراعی بـراي  هاي بهرهبدین ترتیب توانایی نظام). 1996
ناپذیر وابسته به همگرایـی سـازنده   اي اجتناببه گونهپایداري 

هـاي  بنـابراین، نظـام  ؛ اسـت هـا بـا محـیط بیرونـی    این نظـام 
اعی براي پایداري به پایداري درونـی و پایـداري   برداري زربهره

تعامل با محیط) نیازمنـد هسـتند تـا در مجمـوع بـه      بیرونی (
برداري پایدار عمل کنند (عربیون و همکـاران،  عنوان نظام بهره

بـرداري  هـاي بهـره  طبق مطالعات صورت گرفته، نظام).1388

اکوسیسـتم هـر منطقـه را شـکل     زراعی بخشی از نظام آگـرو 
,Gliessmanدهند (یم ها مبتنی بـر منـابع   اکوسیستم). 2010

ژنتیکی گیاهی، عملیات مـدیریتی و عوامـل زنـده و غیرزنـده     
دهنـده تنـوع   باشد و منابع ژنتیکی گیـاهی نشـان  محیطی می

هاي کشاورزي است کـه امـروزه   زیستی موجود در اکوسیستم
نـده  تري را شامل شده و تنوع کلیه موجودات زمفهوم گسترده

هایی که به نحـوي در  اعم از گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم
تولید غذا به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند را در بـر  

هـاي زراعـی ایـران    . در این خصوص، ارزیابی تنـوع نظـام  دارد
بـه  ) حاکی از این است کـه  1383توسط کوچکی و همکاران (

ــران د     ــاورزي ای ــتی کش ــوع زیس ــی تن ــور کل ــاس ط ر مقی
در هـا آنهاي زراعی نسـبتاً فقیـر بـوده و مـدیریت     اکوسیستم

- هـاي کوتـاه  هاي آبی در تناوبجهت توسعه یکنواخت زراعت

مدت طراحی شده است.
تحوالت بنیـادي در  فناوري،با وقوع انقالب صنعتی و پیشرفت 

هاي تولیـدي از جملـه تولیـد کشـاورزي صـورت گرفتـه       نظام
سنتی که بر تولید معیشـتی یـا خـود    هاياست. به جاي شیوه

هـاي  مصرفی در داخل یک روستا یا ناحیه اسـتوار بـود، نظـام   
تولیدي مبتنی بـر تولیـد کـاال و محصـوالت بـراي رقابـت در       
بازارهاي ملی و جهانی جهت کسـب سـود بیشـتر رواج یافتـه     

در نواحی روستایی، کشـاورزان بـه منظـور    ،با وجود این.است
ها و بـازار محصـوالت، از   موجود در قیمتینانیاطمیبگریز از 

کننـده درآمـد اسـتفاده    تنوع کشت به عنـوان عامـل متعـادل   
پیامـدهایی چـون پراکنـدگی در    ،کنند. ایـن تنـوع کشـت   می

برداري بهینه از آب و خـاك را  کاهش درآمد و عدم بهرهتولید،
بـراي بهبـود توسـعه    هـاي مـدنظر  شـیوه در پی دارد. یکـی از  

تخصصی نمودن الگوي کشـت بـا توجـه بـه     ، وستاییمناطق ر
. اي اســتهــاي خــاص منطقــههــاي نســبی و ویژگــیمزیــت

) بـه بررسـی کشـت    1385و رحمـانی ( یخانطاهر، بارهنیدرا
بــه عنــوان ژاورود اســتان کردســتان فرنگــی در منطقــه تــوت
تخصصی شدن الگوي کشت و نقش آن در توسـعه  اي از نمونه

هاي این تحقیق حاکی از این اسـت  یافتهاند.پرداختهروستایی 
هاي توسعه خانوارهاي مورد مطالعه در دوره بعـد از  شاخصکه

رواج کشــت تــوت فرنگــی نســبت بــه دوره قبــل، از بهبــود و  
ــوده ــد.پیشــرفت معنــاداري برخــوردار ب دانشــور کــاخکی و ان

بـرداري در  هاي بهـره ) با بررسی وضعیت نظام1379همکاران (
انـد کـه در   ي آستان قدس رضوي نتیجه گرفتهاراضی کشاورز

شـود  بـر بکـار رفتـه مـی    آوري سرمایهمورد محصوالتی که فن
آوري کـاربر  برداري امانی، در محصوالتی که فـن هاي بهرهنظام
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اي و در اراضـی  بـرداري مزارعـه  شود نظام بهـره بکار گرفته می
یـت  بـرداري اسـتیجاري بـا رعا   نامتمرکز و پراکنده، نظام بهـره 

موازین حفظ و پایداري منابع اعمال شـود. در همـین ارتبـاط،    
ــا و ــه ازکی ــادي مطالع ــوصدر) 1387(فیروزآب ــرمایه خص س

برداري از زمین و عوامل مـؤثر  هاي بهرهاجتماعی در انواع نظام
هاي دهقـانی بـه تعـاونی در حـوزه آبریـز      برداريبر تبدیل بهره

ر همیـاري و  هنجـا ، مشـارکت حاکی از ایـن اسـت کـه    کرخه 
بـرداران  بهـره بین وري در نوگرایی و بهرهتمایل به کار گروهی،

بـرداران در واحـدهاي   تعاونی، به شکل معناداري باالتر از بهـره 
بـا  ) 1389مطیعی لنگرودي و همکاران (خرد و دهقانی است.

بــرداري زراعــی هــاي بهــرهبررســی و تحلیــل پایــداري نظــام
اند به این نتیجه رسیدهتولید روستایی هاي خانوادگی و تعاونی

گانـه  برداري تعاونی در ابعـاد سـه  میزان پایداري نظام بهرهکه 
ــام     ــه نظ ــبت ب ــی نس ــت محیط ــاعی و زیس ــادي، اجتم اقتص

بــرداري خــانوادگی از وضــعیت بهتــري برخــوردار اســت.بهـره 
هـاي  ) دربـاره نقـش نظـام   1390مطالعه بـدري و همکـاران (  

وادگی در توسعه پایدار روستایی در شهرسـتان  برداري خانبهره
قیر و کارزین حاکی از این است که با توجه به بافت اجتمـاعی  
ــین   روســتاها و ارتباطــات خویشــاوندي، رابطــه مســتقیمی ب
انسجام اجتماعی و عوامل اقتصادي وجود ندارد، در عین حـال  

هـاي  افزایش سطح زیر کشت و یا بـاال بـردن عملکـرد زمـین    
، عالوه بـر تـأمین امنیـت غـذایی روسـتاییان فقیـر،       کشاورزي

توانــد در افــزایش مشــارکت و تقویــت انســجام اجتمــاعی مـی 
گیري، تحلیل و تبیـین پایـداري   اندازهروستاها تأثیرگذار باشد. 

توسـط  برداري کشـت گنـدم در اسـتان تهـران     هاي بهرهنظام
ز درصـد ا 7/46داد کـه نشان ) 1383ایروانی و دربان آستانه (

هـاي بسـیار ناپایـدار و ناپایـدار،     برداري در گـروه هاي بهرهنظام
ــروه  6/43 ــد در گ ــد درص ــا ح ــدار و يت ــد در 7/9پای درص

یحسن شـاه مطالعه هاي پایدار و بسیار پایدار قرار دارند. هگرو
درصـد مـزارع در   8/69) نیز نشان داد کـه 1388و همکاران (

نـد. واحـدي و همکـاران    قـرار دار داریـ پامهینسطح ناپایدار و 
هـاي ذهنـی کشـاورزي پایـدار     ) نیز با بررسی شاخص1388(

هـاي مـورد بررسـی در    درصـد شـاخص  6/48نشان دادند که 
وضعیت ناپایدار قرار دارند. نتـایج تحقیـق عـادلی و همکـاران     

هاي مورد مطالعه درصد نمونه3/52) نیز نشان داد که 1390(
7/47اورزي کمتـر و در  میانگین شاخص پایداري عملیات کش

باشـد.  درصد نیز باالتر از میانگین کـل شـاخص پایـداري مـی    
بـرداران  برداران مستقل خانوادگی با بهرهبررسی و مقایسه بهره

در برداري زراعـی  مشارکتی به منظور ارائه الگویی از نظام بهره

نشـان داده اسـت کـه    در شهرستان کرمانشاهانکارصیفیبین 
ــادار  ــاوت معن ــره تف ــروه به ــین دو گ ــتقل و  ي ب ــرداران مس ب

برداران همکار کشـت و صـنعت بـه لحـاظ تنـوع کشـت،       بهره
تجربه کشت، گـرایش بـه نـوگرایی در کشـاورزي، اسـتفاده از      
امکانات و فناوري کشاورزي، میزان درآمـد محصـول و میـزان    

(ســلمانوندي و عملکــرد محصــول در هــر هکتــار وجــود دارد. 
در ایــن تحقیــق در برداشــتی نــامعتبر،). 1391، پــورمیابــراه

پـا  برداران خـرده برداري مشارکتی، همکاري بهرهمنظور از بهره
هـاي  به عنوان مالک زمین، آب و نیروي کار با کشت و صـنعت 

ــوین  عنــوان شــده خصوصــی  اســت کــه فنــاوري و دانــش ن
) بـه  1392کوچکی و همکـاران ( د. نکشاورزي را در اختیار دار

توسعه کشـاورزي پایـدار در ایـران و ارائـه     بندي وضعیتپهنه
ارزیابی میـزان پایـداري   باهاآنپرداختند. راهبردهاي پایداري

نتیجـه  بندي جغرافیایی پهنهومزیت نسبی به شیوهکشاورزي 
که کشور ایـران از لحـاظ پایـداري منـابع کشـاورزي،      گرفتند

محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آمـوزش کشـاورزي   
پیشــرفت کشــاورزي از پایــداري يبــوده و در زمینــهضــعیف 

ــی  ــوردار م ــطی برخ ــد. متوس ــی ( باش ــر و کرم ) 1392رنجب
هـاي زراعـی   پایـداري نظـام  را در ترویجی - هاي آموزشیبرنامه

مـؤثر شهرسـتان کرمانشـاه  در گندممورد مطالعه یعنی کشت 
ارزیابی و مقایسه سطح پایداري در نظـام  اند. در جریاندانسته

شـاخص منفـرد مربـوط بـه     22،ید برنج شهرستان سـاري تول
وهاي اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی پایداري انتخـاب  جنبه

هـا دربـاره عملیـات کنـونی کشـاورزي در سـه       گردآوري داده
الف) عملیات مدیریت زراعی؛ ب) عملکـرد اقتصـادي و   ،بخش

نتایج نشـان  صورت گرفت. هاي اجتماعی هر مزرعه ج) ویژگی
در بیــبـه ترت % نظــام تولیـد بــرنج  66/53% و 77/17کـه  داد

و همکـاران،  عبداهللا زاده(وضعیت ناپایدار و بالقوه ناپایدار است 
هاي تولیـد روسـتایی   . ارزیابی تطبیقی موفقیت تعاونی)1394

مـزارع  (بـرداري کشـاورزي  هـاي بهـره  نظامسایردر مقایسه با 
دهقـانی غیـر   ودهقانی خـرد ،عاونی مشاع، تشخصی و تجاري

هـاي  شهرسـتان در)عضو برخوردار از خـدمات تعـاونی تولیـد   
هاي تولید روسـتایی  کاشان، آران و بیدگل نشان داد که تعاونی

(اجتمــاعی، فنــی، هــاي مـورد ارزیــابی از نظـر تمــام شــاخص 
،برداري کشـاورزي هاي بهرهنظامسایراقتصادي و مدیریتی) با 

اي کـه از نظـر شـاخص    گونهداري است به داراي تفاوت معنی
اجتماعی و فنی در رتبه اول و از لحـاظ شـاخص اقتصـادي و    

(امینـی و  مدیریتی پس از نظام تجاري در رتبه دوم قـرار دارد 
احمـد پـور  هاللـی و مـؤمنی طبق تحقیق .)1394همکاران، 
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راسـتاي دربـرداري بهرههاينظام) با موضوع ارزیابی1394(
چهـار اسـاس مازندران، براستانعیزراهايفعالیتپایداري
و سیاسـتی، نظـام  اکولـوژیکی جملـه ازپایـداري معیـار 

، سـه نـوع   پژوهشاین در.استاولویتدرتجاريبرداريبهره
برداري دهقانی، تجاري و تعاونی مـورد مقایسـه قـرار    نظام بهره

برداري خـانوادگی  تحلیل رابطه پایداري نظام بهرهگرفته است.
غذایی در هشت روستاي دهستان غنی بیگلو از توابـع  و امنیت 

رونـد کشـاورزي در روسـتاهاي    نشان داد کهشهرستان زنجان 
ــاي    ــذایی خانواره ــت غ ــدار اســت و امنی ــه ناپای ــورد مطالع م

امنیـت  و بـین  برداران این روستاها وضعیت مطلوبی نداردبهره
غذایی با میانگین درآمد، وسعت قطعـات اراضـی کشـاورزي و    

برداران، رابطه معنادار مسـتقیمی وجـود دارد  ع شغلی بهرهتنو
بنـدي  نتـایج اولویـت  .)1395(مطیعی لنگـرودي و همکـاران،   

بـر  بـرداري رایـج در سـطح شهرسـتان بهبهـان      هاي بهرهنظام
الگوي معیشت پایدار نشـان داد کـه از بـین معیارهـاي     اساس

یزیکـی و  انسانی، مـالی، اجتمـاعی، ف  يهگانه، معیار سرمایپنج
099/0، 106/0، 354/0، 360/0هـاي  با وزنبیبه ترتطبیعی 

بیشــترین ســهم را در تعیــین پایــداري یــک نظــام  081/0و
برداري ایفـا کردنـد. از سـه نظـام مـورد مطالعـه در ایـن        بهره

هـاي  پژوهش، نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظـام 
هاي بعدي قرار گرفتنـد  اي و خانوادگی به ترتیب در رتبهاجاره

).1395و همکاران، خسروزادیان(
,Marsden & Smithماردسن و اسمیت ( اي ) در مطالعـه 2005

مبتنی بر واکاوي تجربه دو شبکه فعال در انگلیس و هلنـد، بـر   
گیـري  وکارهاي کشاورزي براي شـکل سازي کسبنقش شبکه

ــت ــا   قابلی ــارویی ب ــت روی ــی جه ــاي جمع ــائله ــز مس و نی
شناختی را مطـرح  و رهیافت کارآفرینی بومدیتأکپذیري رقابت
Parra-Lópezپـارالوپز و همکـاران (  اند. نموده et al., ) بـا  2008
مراتبـی و بـر پایـه نظـرات     گیري از فرآیند تحلیل سلسـله بهره

انــد عملکــرد  هــاي مختلــف متخصصــان کوشــیده   گــروه
یـک،  هاي بدیل پرورش زیتون شـامل ارگان نظاميکارکردچند

اي در جنــوب اســپانیا مــورد متعــارف و تلفیقــی را در منطقــه
اند. در این مطالعه چهار دسـته معیـار شـامل    مطالعه قرار داده

محیطـی  اجتماعی، فنـی و زیسـت  - اهداف اقتصادي، فرهنگی
براي مقایسه مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج ایـن تحقیـق        

لفیقی با وجـود  هاي ارگانیک و تدهنده عملکرد بهتر نظامنشان
اي هاي ارزشی مابین این دو نظـام اسـت. چنـین یافتـه    تفاوت

کننده حمایت نهادي بیشتر از این دو نظـام  ممکن است توجیه
هـاي پایـدارتر   و ترغیب افکار عمومی براي پشـتیبانی از نظـام  

Kaganziaکاگانزیا و همکاران (باشد.  et al., ) کشـاورزي  2009
را عامل پیوند تولیدکنندگان کشاورزي به بازارهـاي پـر ارزش   
از طریق اقدام جمعی در اوگاندا معرفی نموده است. دسـتیابی  
به این دستاورد الزاماتی از قبیل ارتقاي کیفیت محصول و نیـز 

الزامــات، نیتــأموکــار را در پــی دارد. بهبــود مــدیریت کســب
کننــدگان نیتــأمولیدکننــدگان، نیازمنــد پیونــد و همگرایــی ت

ها و سایر فعاالن زنجیره بازار مبتنی بر سرمایه اجتمـاعی  نهاده
در این تحقیـق نشـان داد عـالوه بـر     شدهيواکاواست. تجربه 

عناصـر دیگـري،   دهی در قالب انجمـن کشـاورزان، بـه   سازمان
هاي فنـی، مـدیریتی، سـازمانی و    همانند رهبري قوي، نوآوري

بازاریابی یکپارچه مبتنی بر یادگیري مستمر حاصـل از تعامـل   
نظـران در جریـان تـدوین    برخـی از صـاحب  با بازار نیاز اسـت.  

چنـد  بـر نقـش   دیـ تأکپارادایمی براي کشاورزي پایدار، ضمن 
دیـ تأکیـره ارزش پایـدار   کشاورزي بـر اهمیـت زنج  يکارکرد
ــوده ــد و نم ــائلان ــرتمس ــعف   م ــی، ض ــت اراض ــا مالکی بط ب

vanپـا ( وري کشـاورزي خـرده  هاي روستایی، بهـره زیرساخت

Der Meer, 2006; Cornia,1985 ــتمی ــدمات اکوسیس )؛ خ
Tilmanهاي کشاورزي (نظام et al., )؛ تخصصـی شـدن   2002

کشـاورزي،  تولید زراعی و نوسانات قیمـت؛ تحقیـق و توسـعه    
هـاي نـوآوري و دانـش بـومی؛ تمرکـز بـازاري و فرآینـد        نظام

Meijerinkافــزایش ارزش تولیــدات ( et al., ) را بــراي 2009
انـد  پا از این رویکرد معرفـی نمـوده  گیري کشاورزان خردهبهره

)Guidi, ,Trung & Itagaki). ترنگ و ایتاگـاکی ( 2011 2012 (
شــمال ویتنــام، فضــاي ادي در در نتیجــه یــک مطالعــه اقتصــ

ووري کسـب گـذاري روسـتایی را بـر عملکـرد و بهـره     سرمایه
پذیري، نـوآوري  رقابتاند.ارزیابی نمودهمؤثرکارهاي کشاورزي 

گرایی در پیوند پویا بـا بـازار   افزودهارزشمستمر، اقدام جمعی، 
سـی رویکـرد توسـعه    هـاي اسا (رویکرد زنجیره ارزش)، مؤلفـه 

رود. کار در بخش کشاورزي به شـمار مـی  ارآفرینی و کسب وک
ــب   ــداري کس ــت و پای ــه، موفقی ــاورزي در  البت ــاي کش وکاره

تر هماننـد نظـام نـوآوري کشـاورزي     چارچوب و گستره وسیع
وکار و کارآفرینی قابل مالحظه است.ویژه اکوسیستم کسببه

مرور مطالعات صورت گرفته بـراي ارزیـابی پایـداري حـاکی از    
و نامیباي از مزارع شمول براي تودهکاربرد یک رهیافت جهان

(نـوع کشـت،   هـا آنهـاي خـاص   بدون مالحظه ویژگینشان، 
، مرحلـه توسـعه) و نیـز محـیط     شـدن یتخصصمنابع، درجه 

هـاي اقلیمـی و   پیرامونی (رقابت، حمایت نهـادي، محـدودیت  
ه هاي محیطی و غیره) است. عالوجغرافیایی، خطرات و چالش
هـا بـه خـاطر دشـواري در فهـم،      بر این، بیشتر این چـارچوب 
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هاي مسـئول، مـورد   محاسبه و پایش توسط کشاورزان و ارگان
Hayati)انداستفاده قرار نگرفته et al., بـا وجـود رونـد    . (2010

وکارهاي کشـاورزي، در بیشـتر مطالعـات    رو به گسترش کسب
نظــام تولیــد و تطبیقــی صــورت گرفتــه، ایــن نــوع ســاختار و

برداري، کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در بیشـتر       بهره
ــا ــان   مطالع ــر روي نش ــز ب ــه، تمرک ــورت گرفت ــا و ت ص گره
هـاي  هایی بوده است که وضعیت کنونی پایداري نظـام شاخص

برداري (سطوح پایداري) و نه ظرفیت پایـداري یـا   تولید و بهره
دهد. عالوه بـر ایـن، در   یرا بازتاب مهاآنپتانسیل و توانمندي 
هـاي کارآفرینانـه   لـی کمتـر بـه شـاخص    تمامی مطالعات داخ

. ایـن  وکار در کشاورزي اشاره شده استمرتبط با توسعه کسب
بـرداري  هـاي تولیـد و بهـره   بندي نظـام لویتاوتحقیق با هدف 

دهنـده ظرفیـت   معیارهـاي چندگانـه نشـان   هیبر پاکشاورزي
ه انجام رسید.پایداري در استان گلستان ب

پژوهشروش
ها از نـوع میـدانی، از منظـر    این تحقیق از منظر گردآوري داده

کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف، کـاربردي  
تحقیق در دو مرحله کلی به انجـام رسـید. در   رود. به شمار می

مرحله نخسـت از تکنیـک دلفـی بـراي شناسـایی معیارهـاي       
مراتبـی  و در مرحله دوم نیز از تحلیل سلسـله ظرفیت پایداري

بـرداري مـورد مقایسـه بهـره     هاي بهـره بندي نظامبراي اولویت
هدفمنــد و بــه شــیوه صــورتبــهگیــري نمونــهگرفتــه شــد. 

گیري نظري به انجام رسید. بدین منظور تیم تحقیـق در  نمونه
کننـدگان  ابتدا با بررسی و نظرخـواهی، فهرسـتی از مشـارکت   

را تنظیم کرد. ایـن فهرسـت پـس از یکپارچـه شـدن و      بالقوه
نفر تدوین شـد. سـپس بـه    37ها مشتمل بر حذف همپوشانی
هـا آننفر از 22، اقدام شد. در این بینهاآنبرقراري تماس با 

اعالم آمادگی کردند و در نتیجه به عنوان نمونه نهایی در نظـر  
هـاي انتخـابی   مشخصـات نمونـه  هـا و گرفته شـدند. از مـالك  

توان به سابقه پژوهش و انتشارات (مقاله و کتاب) در حـوزه  می
بـرداري (در مـورد   هاي تولید و بهـره پایداري کشاورزي و نظام

تی (در مـورد مـدیران و   دانشگاهیان و محققان)، سابقه مـدیری 
و تجربه عملی همراه با تسلط در ارزیابی و عالقـه  کارشناسان)

خگویی (در مورد تولیدکنندگان) اشاره نمود.به پاس
دلفی در سه دور اصلی به انجـام رسـید. بـه لحـاظ     تکنیک 

ابزاري، دور اول با کمک فـرم مصـاحبه (پرسشـنامه بـدون     
ــاختار) و دور ــنامه    س ــتفاده از پرسش ــا اس ــدي ب ــاي بع ه

ساختارمند و ساختارمند) به انجام رسید. پرسشـنامه  (نیمه
چـه معیارهـایی را   "ش اساسی زیر بود: دور اول شامل پرس

برداري هاي بهرهتوان براي ارزیابی ظرفیت پایداري نظاممی
هاي پس از دریافت پرسشنامه"کشاورزي مد نظر قرار داد؟

دور اول، از تحلیل محتواي کیفی با سـه شـیوه کدگـذاري    
شــده بهـره گرفتــه شــد و  ارائـه هــاي بـراي تحلیــل پاسـخ  
محاسـبه شـد.   هاآنستخراج و فراوانی فهرستی از معیارها ا

در دور دوم فهرست برآمـده از دور اول، جهـت اعـالم نظـر     
پاسخگویان به صورت موافقت یا مخالفت (با بیان دلیـل یـا   

هاي پیشنهاد) در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. پرسشنامه
تکمیل شده در این مرحلـه مـورد تحلیـل و پـاالیش قـرار      

هـایی کـه اجمـاع اکثریـت را     گویهگرفت. بدین صورت که 
کسب نکـرده بودنـد حـذف شـدند یـا بـر حسـب نظـرات         
پاسخگویان، در هم ادغام و بازنویسی شـدند. در پایـان دور   

فهرستی از معیارهاي مـورد نظـر   اي شاملدوم، پرسشنامه
بــرداري هــاي بهــرهبــراي ارزیــابی ظرفیــت پایــداري نظــام

ار مؤلفـه  کشاورزي که بر حسب مضـمون مشـترك در چهـ   
بندي شـدند، تـدوین گردیـد و بـراي ارزیـابی نهـایی       گروه

قرار گرفت.هاآنپاسخگویان در اختیار 
در دور پایانی، با اسـتفاده از روش فرآینـد تحلیـل سلسـله    

برداري کشـاورزي در  هاي بهرهبندي نظاممراتبی به اولویت
شــده در اســتان گلســتان بــر مبنــاي معیارهــاي شناســایی

ــر   ــطوح زی ــطح اول؛   س ــف) س ــد: (ال ــه ش ــدف: پرداخت ه
بـرداري در کشـاورزي.   هاي تولید و بهـره بندي نظاماولویت

اي از طــی چنــد دور مجموعــهمعیارهــا:(ب) ســطح دوم؛ 
زیـر  یاصـل اریـ معیـا  چهـار گـروه  معیارها شناسـایی و در  

بندي شدند: ظرفیـت سـودآوري اقتصـادي؛ ظرفیـت     دسته
کولوژیکی؛ و ظرفیت همگرایی اجتماعی؛ ظرفیت همسازي ا

تشـکیل  يارهـا یرمعیغ. جزئیـات سازگار شـونده مدیریتی 
شـده اسـت. (ج)   ارائـه هـا دهنده هر معیار در بخش یافتـه 

با توجه به شـواهد موجـود و دیـدگاه    ها: گزینهسطح سوم؛
هـاي مـورد نظـر    نظران مورد رجوع محققان، گزینـه صاحب
ی: ایـن نـوع   بـرداري خـانوادگ  ) نظـام بهـره  1از: (اندعبارت

تـر بـا صـفاتی هماننـد     ها سابقه طوالنی داشته و پیشنظام
بـرداري  ) نظام بهـره 2اند. (تولید خرد دهقانی شناخته شده

به شکل بنه و صحرا و پس از اصـالحات  ترشیپتعاونی: که 
هـاي (تولیـد) کشـاورزي در بخـش     ارضی به شکل تعـاونی 
تجـاري  هـاي زراعـی  ) نظـام 3انـد. ( کشاورزي فعـال بـوده  

مالکی داري بزرگها تداوم زمین(مبتنی بر زمین): این نظام
داري ارضی در بخش کشـاورزي اسـت کـه    و نوعی سرمایه

ریـ زمقیـاس،  رویکرد غالب آن به مالکیت شخصـی بـزرگ  
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بردن اراضی نسبتاً وسیع براي محصول رایج و نقدي کشت
در سطح منطقه (در اسـتان گلسـتان شـامل گنـدم، کلـزا،      

هـاي افزاینـده تولیـد    ب زمینی) همراه با مصرف نهـاده سی
) 4نظیــر ارقــام پربــازده و کودهــاي شــیمایی اســت. (     

وکارهـاي کشـاورزي: توسـعه زنجیـره ارزش، کـاربرد      کسب
و اهمیـت عامـل   یـی گرابازارفنون و فناوري جدید، رویکرد 

هاي این واحدهاي تولیدي است و نمونـه  مدیریت از ویژگی
هـا، واحـدهاي تولیـد قـارچ و نظـایر آن در      نهبارز آن، گلخا

استان فعال هستند. البته در استان گلستان چندین واحـد  
نیز فعال هستند که تلفیقـی از دو رویکـرد   کشت و صنعت

بـرداري تجـاري از   وکـار کشـاورزي و زراعـت و بهـره    کسب

دلیـل شـایع نبـودن، در ایـن     کنند و بهزمین را دنبال می
اند.ابی تطبیقی قرار نگرفتهتحلیل مورد ارزی

مراتبـی  در این مرحله، پرسشنامه بر اساس درخت سلسـله 
و بـه  )1(نگـاره  (شامل چهار معیار و چهار گزینه) تـدوین 

صورت حضوري در اختیار نمونه مـورد مطالعـه در مرحلـه    
ــاره،    ــدین ب ــت و پــس از پیگیــري چن ــرار گرف 21قبــل ق

5/95بازگشـت  پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد (نرخ
پرسشنامه به صورت کامل 20درصدي). در این بین، فقط 

هـاي حاصــل از  تحلیــل دادهتکمیـل شــده بـود کــه بـراي    
مراحل کار همـراه  شد.استفادهExpert Choice2000افزارنرم

با نتایج تحلیل، در بخش بعدي تشریح شده است.

مراتبی.سلهدرخت تحلیل سل-1نگاره 

برداري در کشاورزيهاي تولید و بهرهبندي نظاماولویت

نظام زراعی خانوادگی اي زراعی تجاري هنظام
(مبتنی بر زمین)

ظرفیت سودآوري 
اقتصادي

سطح اول: هدف

سطح دوم: 
معیارها

سطح سوم: 
گزینه

اه

ظرفیت همگرایی 
اجتماعی

ظرفیت مدیریتی
سازگارشونده

ظرفیت همسازي 
اکولوژیکی

برداري تعاونینظام بهره کارهاي کشاورزيوکسب
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ها و بحثیافته
هاي مرحله اول: مطالعه دلفییافته

هـاي مصـاحبه در دور اول، بـه    فرمپس از گردآوري:اولدور- 
در ها اقـدام شـد تـا معیارهـا اسـتخراج شـود.      کدگذاري پاسخ

طـور  واقـع معیارهـا بـه   جریان کدگذاري، برخی از کدها یـا بـه  
شـوندگان  مصـاحبه هـاي هـا و گفتـه  مستقیم از متن مصاحبه

یابنـده) و برخـی   روزه برگرفته شده است (کدهاي مستقیماً ب
با عنایت بـه مفـاهیم و مضـامین    ساختهمحققدیگر به صورت 

برگرفته شده از مرور مبـانی نظـري و ادبیـات رایـج در حـوزه      
آمده به دستبرداري کشاورزي هاي تولید و بهرهپایداري نظام

ــیش  ــدهاي پ ــدهاي تفســیري  ســاخته نماســت (ک ــا ک ــا ی ای
هاي پاسـخگویان در  ) و به منظور بازنمایی دیدگاهساختهمحقق

البتـه، یکـی از   ).1انـد (جـدول   مطرح شدهقالب مفاهیم رایج
پاسخگویان هم معیار سودمندي در سطح فرد خانوار کشـاورز  

بـردار و خـانواده او)، جامعـه    نیازهاي کشـاورز یـا بهـره   نیتأم(
هـا  مک به تحقق اهداف ملی شامل سیاسـت محلی و کشور (ک

قـرار  دیـ تأکهاي توسعه در بخش کشاورزي) را مـورد  و برنامه
داده بود.

انـد  پاسخگویان اظهـار داشـته  2طبق نتایج جدول :دور دوم- 
هـا) وري (اثربخشـی و کـارایی در مصـرف نهـاده    که معیار بهره

گـرفتن نظـر قابل جایگزینی با  تولید مقرون بـه صـرفه بـا در    
اسـت؛ در مـورد   "آب و خـاك "ازجملـه هـا  هزینه همه نهاده

وري بهینـه از  بهـره "، "عملکرد (تولید در واحد سـطح) "معیار 
نسبت به عملکرد، اهمیت بیشـتري دارد و نیـاز   "عوامل تولید

تولیـد محصـول بـا    "و "ثبات عملکـرد در طـی زمـان   "است 
ه شـود. در  نیـز در نظـر گرفتـ   "کیفیت و منطبق با اسـتاندارد 

ظرفیــت جــذب دانــش و فنــاوري و خــدمات  "مــورد معیــار 
پیشـنهاد شـده اسـت بـا     "حمایتی (پتانسیل نوسازي مـداوم) 

تلفیـق  "ها و فنون کشـت و کـار  توان نوآوري مداوم در شیوه"
ظرفیت توسـعه و جـذب دانـش و فنـاوري     "شود و معیارهاي 

سـیون  هـا (مکانیزا گذاري در توسعه زیرساختسرمایه"، "نوین
گیري از خدمات حمـایتی  قابلیت دسترسی و بهره"و"تولید)

نیز در نظر گرفته شـود. معیـار   "(اعتبارات، بیمه، مشاوره فنی)
قابلیت و ظرفیت تحقـق اهـداف ملـی در بخـش کشـاورزي      "

"هـاي توسـعه کشـور   (امنیت غذایی و غیره) برآمده از برنامـه 
سـت: پیشـبرد   قابل تفکیک به معیارهاي زیـر دانسـته شـده ا   

امنیت و سالمت غذایی؛ تحقق پدافند غیرعامل؛ پیشـگیري از  
مخــاطرات فنــاوري (نظیــر عــوارض محصــوالت تراریختــه) و  

معیـار . هاي پسین و پیشینافزایی کشاورزي با سایر فعالیتهم

اکولـوژیکی منطقـه (حفـظ    تلفیق و همسازي بـا نظـام اگـرو   "
فشـار بـر   منابع طبیعـی و محـیط زیسـت، نوسـازي، کـاهش      

قابـل  "هاي خارجی و غیـره) اکوسیستم، استفاده کمتر از نهاده
سـازي  تفکیک به معیارهاي زیر ارزیابی شده است: امکان پیاده

(مدیریت تلفیقی)؛ تـوان سـازگاري بـا    گراداریپافنون تولیدي 
تغییـرات اقلیمــی و اکولــوژیکی (تغییـرات دمــا، خشکســالی)؛   

؛ حفـظ کیفیـت آب؛ حفـظ    هـاي محلـی  گیـري از نهـاده  بهره
هـاي طبیعـی   کیفیت خاك؛ حفظ تنوع زیستی؛ حفظ عرصـه 

(عدم تعدي به اراضی جنگلی و مرتع)؛ تـوان تولیـد محصـول    
ــدیریت      ــایعات و م ــاهش ض ــک)؛ ک ــه روش ارگانی ــالم (ب س

ــدپســماندهاي کشــاورزي؛  ــارکردچن ــرف يک ــودن؛ و مص ب
نظـام  همسازي با "هاي آلی. طبق نظر پاسخگویان؛ معیار نهاده

اجتماعی منطقه (تلفیـق در سـاختار اجتمـاعی و    –اقتصادي 
نیازمنـد  "پـذیري نظـام)  مناسبات نهـادي جامعـه یـا جامعـه    

تفکیک به معیارهـاي زیـر اسـت: تلفیـق اجتمـاعی (تعامـل و       
پیوستگی با جامعه محلی)؛ کمک به توزیع ثـروت و درآمـد در   
) راسـتاي تحقــق عـدالت اجتمــاعی؛ بازتـاب (حفــظ و انتقــال   

هــاي اجتمــاعی و فرهنگــی؛ انتقــال میــراث فرهنگــی و ارزش
هــاي فرهنگــی و دانــش بــومی کشــاورزي؛ تطبیــق بــا ارزش

اجتماعی محلـی؛ امکـان توسـعه در منـاطق محـروم و کمتـر       
برخوردار؛ کمک به توسعه اقتصاد محلـی؛ و بازتولیـد سـرمایه    

ــار    ــگران. معی ــین کنش ــاعی در ب ــرد  "اجتم ــت و رویک قابلی
، شـدن یتخصصـ افزوده (رقابت، سودآوري، و ارزشکارآفرینی 

قابــل شکســتن بــه "رویکــرد تجــاري و دسترســی بــه بــازار)
در طـی زنجیـره عرضـه از    یـی افزاارزشمعیارهاي زیر اسـت:  

سـودآوري؛ تـوان رقابـت در سـطح     يجـا بـه تولید تا فـروش  
هـاي نسـبی منطقـه؛ تشـکیل و     گیري از مزیتفرامحلی؛ بهره

قابـل  "زاییلقابلیت اشتغا". معیارییگرابازارگردش سرمایه؛ و 
سـازي شـرایط مناسـب    شکستن به معیارهاي زیر است: فراهم

هـاي شـغلی؛ بازتولیـد    براي نیروي کار در کنار توسعه فرصـت 
سرمایه انسـانی مولـد و مـاهر؛ و ظرفیـت جـذب نیـروي کـار        

توان مانـدگاري بلندمـدت بـا توجـه بـه      "کرده. معیارتحصیل
ت همه جانبه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فنی، نهـادي  تحوال

ــوژیکی و غیــره  ــه مــی"(نظیــر جهــانی شــدن)، اکول ــد ب توان
معیارهاي زیر شکسته شود: توان سـازگاري بـا تغییـرات بـازار     
(نوسان قیمت، نوسان تقاضـا و سـهم در بـازار)؛ سـازگاري بـا      

هاي دولت)؛ عـدم تغییرات نهادي (قوانین و مقررات و سیاست
اي؛ توانمنـدي نهـادي ناشـی از    هاي یارانهوابستگی به حمایت

ریـزي  مشارکت؛ و انسجام صنفی و توان مدیریتی براي برنامـه 
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وري منــابع و حضــور در بــازار. ســرانجام، معیــار تولیــد، بهــره
ــتایی  " ــع روس ــازي جوام ــی و توانمندس ــار  "فقرزدای ــا معی ب
یــرو ز"اجتمــاعی منطقــه–همســازي بــا نظــام اقتصــادي "

رو، بـراي  تشخیص داده شد و از ایـن یمعیارهاي آن همپوشان
با در نظر گرفتن این توضیحات، نسبت بـه  دور بعد حذف شد.

بــر حســب مضــمون هــاآنبنــدي بازنویســی معیارهــا و گــروه
مجدد به پاسخگویان براي ارزیـابی در دور  ارائهمشترك جهت 
سوم اقدام شد.

توافقعدمیاتوافقبهرسیدنومسدورهدف:سومدور - 
80توافقسطحنظران،صاحبدر این خصوص،.بوداعضا

اندکردهتعییناجماعبهرسیدنبرايراباالبهدرصد
)Dalkey, معیار مطرح شده براي مؤلفه 11از بین ).1969
هاي ، دو معیار بازتاب ارزش"ظرفیت همگرایی اجتماعی"

ي فرهنگی و هااجتماعی و فرهنگی و تطبیق با ارزش
همپوشانی با معیار تلفیق اجتماعی؛ لیدلبهاجتماعی محلی 

راستاي تحقق کمک به توزیع ثروت و درآمد در "معیارهاي 
به "پیشبرد امنیت و سالمت غذایی"و "عدالت اجتماعی

توسعه "دلیل داللت بر نتیجه و نه ظرفیت پایداري؛ و معیار 
ظرفیت "عیارهاي دلیل همپوشانی با مبه"هاي شغلیفرصت

کرده و بازتولید سرمایه انسانی از جذب نیروي کار تحصیل
مورد اجماع اکثریت "طریق جذب و پرورش نیروي کار ماهر

). از بین معیارهاي مطرح در ارتباط 3اند (جدول قرار نگرفته
، دو مورد مصرف "ظرفیت همسازي اکولوژیکی"با مؤلفه 

سالم به دلیل همپوشانی هاي آلی و توان تولید محصولنهاده
و معیار گراداریپاسازي فنون تولیدي با معیار امکان پیاده

حفظ "به دلیل همپوشانی با معیارهاي"حفظ تنوع زیستی"

مورد اجماع "بودنيکارکردچند"و "هاي طبیعیعرصه
ییافزاارزشظرفیت "اند. در مؤلفه قطعی قرار نگرفته

نجیره عرضه مبتنی بر ، معیارهاي توسعه ز"اقتصادي
در ییافزاارزشهاي نسبی به دلیل همپوشانی با معیار مزیت

گیري از طی زنجیره عرضه از تولید تا فروش؛ معیار بهره
هاي نسبی منطقه به دلیل همپوشانی با معیار توسعه مزیت

هاي نسبی؛ معیار کمک به زنجیره عرضه مبتنی بر مزیت
مپوشانی با معیارهاي مؤلفه توسعه اقتصاد محلی به دلیل ه

ظرفیت همگرایی اجتماعی و معیار عدم وابستگی به 
اي به دلیل داللت داشتن بر حذف نقش هاي یارانهحمایت

ریغرو، رویکرد سازي براي پایداري و از ایندولت در ظرفیت
اند. در مورد اجماع قرار نگرفتهانهیگراواقعریغو یستمیس

سازگارظرفیت مدیریتی "ؤلفه بین معیارهاي نمایاي م
وري ریزي تولید، بهره؛ توان مدیریتی براي برنامه"شونده

منابع و حضور در بازار به دلیل همپوشانی کلی با سایر 
گیري از معیارهاي مطرح در این مؤلفه؛ خوداتکایی با بهره

هاي محلی به دلیل همپوشانی با معیارهاي توسعه نهاده
هاي نسبی و تلفیق اجتماعی؛ مزیتزنجیره عرضه مبتنی بر

پیشگیري از مخاطرات فناوري به دلیل رایج نبودن چنین 
هاي پیشرفته اي در شرایط عدم توسعه فراگیر فناوريمخاطره

اند. همچنین با این برهان که سرانجام مورد اجماع واقع نشده
سازي براي اصوالً همه معیارها و در کل، پایداري بر ظرفیت

غیر عامل به عنوان یک برآیند و نتیجه داللت پدافندتحقق 
دارند؛ معیار تحقق پدافند غیرعامل نیز نتوانسته اجماع نظر 

پاسخگویان را کسب کند.

پایداري (دور اول)یسنجتیظرففراوانی معیارهاي -1جدول 
درصدفراوانی*معیارهاردیف

2195عملکرد (تولید در واحد سطح)1
2091زاییلاشتغاقابلیت 2
1777و دسترسی به بازار)، رویکرد تجاريشدنیتخصصافزوده (رقابت، سودآوري، قابلیت و رویکرد کارآفرینی و ارزش3
1673ها)وري (اثربخشی و کارایی در مصرف نهادهبهره4
1568هاي توسعه کشوره از برنامهقابلیت و ظرفیت تحقق اهداف ملی در بخش کشاورزي (امنیت غذایی و غیره) برآمد5
اکولوژیکی منطقه (حفظ منابع طبیعی و محـیط زیسـت، نوسـازي، کـاهش فشـار بـر اکوسیسـتم،        تلفیق و همسازي با نظام اگرو6

هاي خارجی و غیره)استفاده کمتر از نهاده
1568

1255ظرفیت جذب دانش و فناوري و خدمات حمایتی (پتانسیل نوسازي مداوم)7
توان ماندگاري بلندمدت با توجه به تحـوالت همـه جانبـه سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی، فنـی، نهـادي (نظیـر جهـانی شـدن)،            8

اکولوژیکی و غیره
1150

941پذیري نظام)اجتماعی منطقه (تلفیق در ساختار اجتماعی و مناسبات نهادي جامعه یا جامعه–همسازي با نظام اقتصادي 9
836ایی و توانمندسازي جوامع روستایی (برآورده کردن نیازهاي جوامع محلی و پیشبرد توسعه روستایی)فقرزد10

*22n=
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پایداري (دور دوم)یسنجتیظرفدرباره معیارهاي یاجماع سنج-2جدول 
ها)استدالل (دالیل مخالفت) و پیشنهادها (براي بازنویسی گویهمیزان موافقتمعیارهاردیف

درصدفراوانی*
وري (اثربخشــی و کــارایی در بهــره1

ها)مصرف نهاده
نظـر گـرفتن  تولید مقرون بـه صـرفه بـا در    "بهتر است با این معیار جایگزین شود:1464

"ها از جمله آب و خاكهزینه همه نهاده

نسبت به عملکرد"وري بهینه از عوامل تولیدبهره"اهمیت بیشتر1568عملکرد (تولید در واحد سطح)2
"ثبات عملکرد در طی زمان"افزودن

"تولید محصول با کیفیت و منطبق با استاندارد"افزودن گزینه

ظرفیت جـذب دانـش و فنـاوري و    3
خدمات حمایتی (پتانسیل نوسازي 

مداوم)

"ها و فنون کشت و کارتوان نوآوري مداوم در شیوه": با معیار زیر قابل تلفیق است836

ظرفیت توسعه و جـذب دانـش و فنـاوري    ": وه بر جذب به توسعه هم اشاره شودعال
"نوین

هـا (مکانیزاسـیون   گذاري در توسـعه زیرسـاخت  سرمایه-معیارهاي زیر اضافه شود: 
گیري از خدمات حمایتی (اعتبارات، بیمه، مشـاوره  قابلیت دسترسی و بهره-تولید) 

فنی)
قابلیــت و ظرفیــت تحقــق اهــداف 4

ی در بخـش کشـاورزي (امنیـت    مل
هاي غذایی و غیره) برآمده از برنامه

توسعه کشور

قابل تفکیک یا جایگزینی با معیارهاي زیر:732
پیشــگیري از -تحقــق پدافنــد غیرعامــل-پیشــبرد امنیــت و ســالمت غــذایی  -

افزایی کشاورزي با سـایر  هم-مخاطرات فناوري (نظیر عوارض محصوالت تراریخته) 
هاي پسین و پیشینیتفعال

ــام   5 ــا نظـ ــازي بـ ــق و همسـ تلفیـ
اگرواکولوژیکی منطقه (حفظ منابع 
طبیعی و محیط زیسـت، نوسـازي،   
کـــاهش فشـــار بـــر اکوسیســـتم، 

هاي خارجی استفاده کمتر از نهاده
و غیره)

قابل تفکیک یا جایگزینی با معیارهاي زیر:1150
توان سازگاري با - مدیریت تلفیقی) (گراداریپاسازي فنون تولیدي امکان پیاده-

هاي گیري از نهادهبهره- تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی (تغییرات دما، خشکسالی) 
حفظ -حفظ تنوع زیستی -حفظ کیفیت خاك -حفظ کیفیت آب -محلی 
توان تولید محصول -هاي طبیعی (عدم تعدي به اراضی جنگلی و مرتع) عرصه

چند -کاهش ضایعات و مدیریت پسماندهاي کشاورزي - سالم (به روش ارگانیک) 
آلیيهانهادهمصرف - بودن يکارکرد

ــادي   6 ــام اقتص ــا نظ ــازي ب –همس
ــق در    ــه (تلفیـ ــاعی منطقـ اجتمـ
ســـاختار اجتمـــاعی و مناســـبات 

پــذیري نهــادي جامعــه یــا جامعــه
نظام)

قابل تفکیک یا جایگزینی با معیارهاي زیر:627
کمک به توزیع ثروت و -مل و پیوستگی با جامعه محلی) تلفیق اجتماعی (تعا-

-هاي اجتماعی و فرهنگی بازتاب ارزش- درآمد در راستاي تحقق عدالت اجتماعی 
هاي فرهنگی و تطبیق با ارزش-انتقال میراث فرهنگی و دانش بومی کشاورزي 

ه کمک ب-امکان توسعه در مناطق محروم و کمتر برخوردار -اجتماعی محلی 
بازتولید سرمایه اجتماعی در بین کنشگران-توسعه اقتصاد محلی 

قابلیـــت و رویکـــرد کـــارآفرینی و 7
ــودآوري، ارزش ــت، س ــزوده: رقاب اف

و ، رویکـرد تجـاري  شدنیتخصص
دسترسی به بازار

قابل تفکیک یا جایگزینی با معیارهاي زیر:836
تـوان  -بـه جـاي سـودآوري    در طی زنجیره عرضه از تولید تا فروشییارزش افزا-

تشـکیل و  -هـاي نسـبی منطقـه    گیـري از مزیـت  بهـره -رقابت در سطح فرامحلی 
ییبازار گرا-گردش سرمایه 

قابل تفکیک به معیارهاي زیر:836زاییلقابلیت اشتغا8
- هاي شغلی سازي شرایط مناسب براي نیروي کار در کنار توسعه فرصتفراهم-

کردهظرفیت جذب نیروي کار تحصیل-انسانی مولد و ماهر بازتولید سرمایه
توان ماندگاري بلندمدت بـا توجـه   9

به تحـوالت همـه جانبـه سیاسـی،     
اقتصادي، اجتماعی، فنـی، نهـادي   
(نظیر جهانی شدن)، اکولـوژیکی و  

غیره

قابل تفکیک یا جایگزینی با معیارهاي زیر:523
-وسان قیمت، نوسان تقاضا و سهم در بازار) توان سازگاري با تغییرات بازار (ن-

عدم وابستگی -هاي دولت) سازگاري با تغییرات نهادي (قوانین و مقررات و سیاست
ايهاي یارانهبه حمایت

توان مدیریتی براي -توانمندي نهادي ناشی از مشارکت و انسجام صنفی -
وري منابع و حضور در بازارریزي تولید، بهرهبرنامه

فقرزدایــی و توانمندســازي جوامــع 10
روستایی (برآورده کـردن نیازهـاي   
جوامــع محلــی و پیشــبرد توســعه 

روستایی)

و زیر معیارهاي "اجتماعی منطقه–همسازي با نظام اقتصادي "همپوشان با معیار 523
آن

*22n=



1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

11

(دور سوم)پایداري یسنجتیظرفبندي و توصیف معیارهاي دسته-3جدول 
استداللمیزان موافقتمعیارهاهامؤلفهدیفر

درصدفراوانی*
1

ظرفیت همگرایی اجتماعی

22100کردهظرفیت جذب نیروي کار تحصیل
بازتولید سرمایه اجتماعی در بین ذینفعان 2

اندرکارانو دست
2195

بازتولید سرمایه انسانی از طریق جذب و 3
پرورش نیروي کار ماهر

2091

تلفیق اجتماعی (تعامل و پیوستگی با 4
جامعه محلی)

1986

انتقال میراث فرهنگی و دانش بومی 5
کشاورزي

1882

بهتر است به مؤلفه ظرفیت همسازي اکولوژیکی منتقل 1882تولید)بودن (تولید و فرايچند کارکرد6
شود.

و کردهلیتحصیت جذب نیروي کار با معیارهاي ظرف1777هاي شغلیتوسعه فرصت7
بازتولید سرمایه انسانی از طریق جذب و پرورش نیروي 

کار ماهر همپوشانی دارد.
همپوشانی با معیار: تلفیق اجتماعی (تعامل و پیوستگی با 1673هاي اجتماعی و فرهنگیبازتاب ارزش8

جامعه محلی)
کمک به توزیع ثروت و درآمد در راستاي 9

عدالت اجتماعیتحقق 
پیامد و نه ظرفیت پایداري است.دهندهنشانبیشتر 1673

هاي فرهنگی و اجتماعی تطبیق با ارزش10
محلی

همپوشانی با معیار: تلفیق اجتماعی (تعامل و پیوستگی با 1568
جامعه محلی)

ایداري است.بیشتر نشان دهنده پیامد و نه ظرفیت پ1464پیشبرد امنیت و سالمت غذایی11
12

ظرفیت همسازي اکولوژیکی

حفظ کیفیت منابع طبیعی تولید (آب و 
خاك)

22100

هاي طبیعی (عدم تعدي به حفظ عرصه13
اراضی جنگلی و مرتع)

مشکل رایجی در منطقه است.2195

گراداریپاسازي فنون تولیدي امکان پیاده14
)و...کم نهاده(مدیریت تلفیقی، کشاورزي 

1986

توان سازگاري با تغییرات اقلیمی و 15
اکولوژیکی (تغییرات دما، خشکسالی،...)

1882

مدیریت بهینه پسماندهاي کشاورزي در 16
راستاي کاهش ضایعات

1882

داریپاسازي فنون تولیدي همپوشانی با معیار امکان پیاده1464آلیيهانهادهمصرف 17
گرا

لید محصول سالم (به روش توان تو18
ارگانیک)

داریپاسازي فنون تولیدي همپوشانی با معیار امکان پیاده1464
گرا

چند هاي طبیعی و همپوشانی با معیارهاي حفظ عرصه1255حفظ تنوع زیستی19
بودنيکارکرد

20

ظرفیت 
ش افزا

ارز
یی

اقتصادي

تولید سودآور و مقرون به صرفه 
هزینه نظر گرفتن(اقتصادي) با در 

هاي تولیدنهاده

22100

توان سازگاري با تغییرات بازار (نوسان 21
قیمت، نوسان تقاضا و سهم در بازار...)

2195

در طی زنجیره عرضه از ییارزش افزا22
تولید تا فروش

1986

1986توان رقابت در سطح فرامحلی23
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3ادامه جدول 
استدالل میزان موافقتمعیارهاهامؤلفهردیف

درصدفراوانی*
24

ظرفیت 
ش افزا

ارز
یی اقتصادي

1882بازارگرایی و توان حضور موثر در بازار
1882تشکیل و گردش سرمایه در بخش کشاورزي25
هاي پسین افزایی کشاورزي با سایر فعالیتهم26

و پیشین
1882

هاي مزیتتوسعه زنجیره عرضه مبتنی بر27
نسبی

افزایی در طی زنجیره عرضه از تولید همپوشانی با معیار: ارزش1568
تا فروش

هاي همپوشانی با معیار: توسعه زنجیره عرضه مبتنی بر مزیت1359هاي نسبی منطقهگیري از مزیتبهره28
نسبی

سازي براي پایداري داللت ظرفیتبر حذف نقش دولت در 1045ايهاي یارانهعدم وابستگی به حمایت29
گرایانه است. رو غیرسیستمی و غیرواقعدارد و از این

ظرفیت همگرایی اجتماعیهمپوشانی با معیارهاي 732کمک به توسعه اقتصاد محلی30
31

ظرفیت مدیریتی سازگارشونده

ها و فنون کشت و کار نوآوري مداوم در شیوه
ري نوینبا توسعه و جذب دانش و فناو

22100

ها گذاري در توسعه زیرساختسرمایه32
(مکانیزاسیون تولید)

22100

2195ها و منابع تولیدبرداري بهینه از نهادهبهره33
گیري موثر از خدمات حمایتی (اعتبارات، بهره34

بیمه، مشاوره فنی)
1986

1882دتولید محصول با کیفیت و منطبق با استاندار35
سازي شرایط توانمندساز (ایمنی و فراهم36

سالمت) براي نیروي کار
1882

امکان توسعه در مناطق محروم و کمتر 37
برخوردار 

1882

سازگاري با تغییرات نهادي (قوانین و مقررات 38
هاي دولت)و سیاست

1882

توانمندي نهادي ناشی از مشارکت و انسجام 39
هاي جمعیدر قالب تشکلصنفی

1882

ریزي تولید، توان مدیریتی براي برنامه40
وري منابع و حضور در بازار بهره

همپوشانی کلی با سایر معیارهاي مطرح در این مؤلفه1777

همپوشانی با معیارهاي توسعه زنجیره عرضه مبتنی بر941هاي محلیگیري از نهادهخوداتکایی با بهره41
هاي نسبی و تلفیق اجتماعیمزیت

پیشگیري از مخاطرات فناوري (نظیر عـوارض  42
محصوالت تراریخته)

اي نیست.چندان مخاطره قابل مالحظه314

سازي براي اصوالً همه معیارها و در کل، پایداري بر ظرفیت15تحقق پدافند غیرعامل43
جه داللت دارند.تحقق پدافند عامل به عنوان یک برایند و نتی

 *22n=

هاي مرحله دوم (دور چهارم: فرآیند تحلیل یافته- 
یت باالترین وزن در معیار اول ظرف):سلسله مراتبی

معیارهاي ظرفیت جذب همگرایی اجتماعی متعلق به زیر
) و بازتولید سرمایه انسانی 484/0کرده (نیروي کار تحصیل

) است. 300/0ماهر (از طریق جذب و پرورش نیروي کار 
همچنین براي معیار اصلی ظرفیت همسازي اکولوژیکی 

معیارهاي حفظ کیفیت منابع طبیعی باالترین وزن در زیر

گراداریپاسازي فنون تولیدي )، امکان پیاده318/0تولید (
آمده به دست) 164/0بودن (يکارکردچند) و 234/0(

معیار اصلی سوم یعنی ظرفیت است. در خصوص
معیارهاي تولید سودآور و مقرون افزایی اقتصادي زیرارزش

هاي نهادهيهزینهنظر گرفتنبه صرفه (اقتصادي) با در 
هاي افزایی کشاورزي با سایر فعالیت)، هم273/0تولید (

در طی زنجیره ییارزش افزا)، 203/0پسین و پیشین (
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) و توان رقابت در سطح 179/0عرضه از تولید تا فروش (
اند. در نهایت ) باالترین اهمیت را داشته132/0رامحلی (ف

، سازگار شوندهبا توجه به معیار ظرفیت مدیریتی 
کار وها و فنون کشتمعیارهاي نوآوري مداوم در شیوهزیر

)، 272/0با توسعه و جذب دانش و فناوري نوین (
ها (مکانیزاسیون تولید) گذاري در توسعه زیرساختسرمایه

ها و منابع تولید برداري بهینه از نهادهبهره)،210/0(
) و تولید محصول با کیفیت و منطبق با استاندارد 167/0(
اند. براي هر کدام از ) اهمیت بیشتري داشته110/0(

معیارها بررسی ها نیز باالترین وزن در بین همه زیرگزینه
برداري خانوادگی، باالترین وزن شد. براي گزینه نظام بهره

)، انتقال 538/0بودن (يکارکردچندمعیارهاي در زیر
) و امکان 537/0میراث فرهنگی و دانش بومی کشاورزي (

) 510/0توسعه در مناطق محروم و کمتر برخوردار (
برداري تعاونی محاسبه شده است. براي گزینه نظام بهره

يمعیارهاي بازتولید سرمایهباالترین وزن متعلق به زیر
)، 612/0اندرکاران (ر بین ذینفعان و دستاجتماعی د

توانمندي نهادي ناشی از مشارکت و انسجام صنفی در 
گیري ) و دسترسی و بهره538/0هاي جمعی (قالب تشکل

باشد. همچنین براي ) می536/0از خدمات حمایتی (مؤثر
برداري تجاري، باالترین وزن در زیرگزینه نظام بهره

سرمایه در بخش کشاورزي معیارهاي تشکیل و گردش 
) و 568/0)، سازگاري با تغییرات نهادي (603/0(

) ظاهر 534/0ها (زیرساختيگذاري در توسعهسرمایه
برداري مبتنی نظام بهرهيشده است. در نهایت براي گزینه

معیارهاي حفظ وکار باالترین وزن متعلق به زیربر کسب
با تغییرات )، توان سازگاري 612/0هاي طبیعی (عرصه

) و ظرفیت جذب نیروي کار 596/0اقلیمی و اکولوژیکی (
).4باشد (جدول ) می567/0کرده (تحصیل

ها با توجه به بندي هر کدام از گزینهدر نهایت با اولویت
27هاي استخراج شده از ق وزنهدف کلی بر حسب تلفی

معیار محاسبه و نتایج آن به تفکیک چهار معیار اصلی زیر
برداري مبتنی بر شده است. نظام بهرهارائه5دول در ج
کار نسبت به سه نوع نظام دیگر در هر چهار معیار و کسب

اصلی و همچنین کلیت معیارها اولویت اول را دارا است؛ 
برداري تعاونی در سه معیار و همچنین پس از آن، بهره

، نظام هانیاکلیت معیارها رتبه دوم را دارا است. پس از 
برداري خانوادگی و تجاري با فاصله نزدیک قرار دارند رهبه
، اهمیت نسبی هر کدام از چهار 5). در جدول 1نمودار(

گونه که مشاهده معیار نیز نشان داده شده است. همان
شود، از بین معیارهاي اصلی چهارگانه، ظرفیت می

) باالترین اهمیت و ظرفیت 527/0همسازي اکولوژیکی (
) کمترین اهمیت را براي 050/0ماعی (همگرایی اجت

).2نموداربرداري داشته است (هاي بهرهنظاميتوسعه

معیارهاها بر حسب معیارها و زیربندي گزینهاولویت-4جدول 
ــار  معیـ

وزن معیارهازیراصلی
معیارزیر

ناسازگاريوکارکسبتجاريتعاونیخانوادگی

عی
تما

 اج
یی

گرا
هم

ت 
رفی

اجتماعی (تعامل و پیوستگی با جامعه محلی و تلفیق ظ
هاي فرهنگی و اجتماعی محلی)تطبیق با ارزش

095/0437/0307/0077/0180/000/0

048/0537/0239/0078/0146/000/0انتقال میراث فرهنگی و دانش بومی کشاورزي
073/0198/0612/0094/0095/002/0اندرکارانبازتولید سرمایه اجتماعی در بین ذینفعان و دست

484/0057/0204/0172/0567/008/0کردهظرفیت جذب نیروي کار تحصیل
بازتولید سرمایه انسانی از طریق جذب و پرورش نیروي کار 

ماهر
300/0053/0122/0300/0526/002/0

050/0133/0219/0190/0458/004/0نمره کلی
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4ادامه جدول 
ــار  معیـ

وزن معیارهازیراصلی
زیرمعیار

ناسازگاريوکارکسبتجاريتعاونیخانوادگی

کی
وژی

کول
ي ا

ساز
هم

ت 
رفی

ظ

318/0356/0269/0150/0225/000/0حفظ کیفیت منابع طبیعی تولید (آب و خاك)
سازي فنون تولیدي پایدارگرا (مدیریت امکان پیاده

نهاده)تلفیقی، کشاورزي کم
234/0277/0134/0073/0516/009/0

توان سازگاري با تغییرات اقلیمی و اکولوژیکی (تغییرات 
دما، خشکسالی) 

133/0230/0083/0091/0596/009/0

هاي طبیعی (عدم تعدي به اراضی جنگلی و حفظ عرصه
مرتع)

084/0073/0192/0123/0612/007/0

در راستاي کاهش مدیریت بهینه پسماندهاي کشاورزي 
ضایعات

067/0064/0143/0261/0532/006/0

164/0538/0256/0129/0078/001/0چندکارکردي بودن
527/0317/0207/0129/0347/007/0نمره کلی 

ش
ارز

ت 
رفی

ظ
دي

صا
 اقت

یی
فزا

ا

توان سازگاري با تغییرات بازار (نوسان قیمت، نوسان 
تقاضا و سهم در بازار)

079/0059/0108/0461/0371/007/0

051/0054/0197/0603/0146/007/0تشکیل و گردش سرمایه در بخش کشاورزي
083/0074/0173/0334/0419/006/0ثر در بازارؤو توان حضور مبازارگرایی

132/0058/0275/0171/0497/009/0توان رقابت در سطح فرامحلی
ور و مقرون به صرفه (اقتصادي) با در تولید سودآ

هاي تولیدنظرگرفتن هزینه نهاده
273/0081/0127/0295/0497/003/0

179/0096/0287/0442/0175/002/0افزایی در طی زنجیره عرضه از تولید تا فروشارزش
203/0189/0439/0261/0111/005/0هاي پسین و پیشینافزایی کشاورزي با سایر فعالیتهم

273/0101/0249/0329/0321/000/0نمره کلی 

ده
شون

گار
ساز

ی 
ریت

مدی
ت 

رفی
ظ

توانمندي نهادي ناشی از مشارکت و انسجام صنفی در 
هاي جمعیقالب تشکل

039/0052/0538/0150/0260/004/0

ها و فنون کشت و کار با توسعه و نوآوري مداوم در شیوه
فناوري نوینجذب دانش و 

272/0065/0255/0166/0514/008/0

ها (مکانیزاسیون گذاري در توسعه زیرساختسرمایه
تولید)

210/0102/0292/0534/0072/01/0

167/0165/0253/0118/0464/01/0ها و منابع تولیدبرداري بهینه از نهادهبهره
110/0067/0179/0266/0488/006/0داردتولید محصول با کیفیت و منطبق با استان

گیري موثر از خدمات حمایتی دسترسی و بهره
(اعتبارات، بیمه، مشاوره فنی)

031/0059/0536/0158/0246/004/0

سازي شرایط توانمندساز (ایمنی و سالمت) براي فراهم
نیروي کار

060/0305/0453/0151/0091/004/0

084/0510/0136/0049/0305/005/0در مناطق محروم و کمتر برخوردارامکان توسعه 
ــررات و     ــوانین و مق ــادي (ق ــرات نه ــا تغیی ــازگاري ب س

هاي دولت)سیاست
028/0060/0251/0568/0122/010/0

149/0143/0275/0240/0342/002/0نمره کلی 
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هابندي نهایی گزینهاولویت-5جدول 
ناسازگاريوکارکسبتجاريتعاونیخانوادگیوزن معیارهامعیار

050/0133/0219/0190/0458/004/0ظرفیت همگرایی اجتماعی
527/0317/0207/0129/0347/007/0ظرفیت همسازي اکولوژیکی

273/0101/0249/0329/0321/000/0اقتصاديییارزش افزاظرفیت 
149/0143/0275/0240/0342/002/0وندهسازگار شظرفیت مدیریتی 

224/0229/0203/0344/007/0نمره کلی
3241رتبه
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شنهادهایپوي ریگنتیجه
نوع و تطور گزیدارهاي نظام معیشت روستایی، هنـوز  با وجود ت

بـراي  يسـاز فرصـت هم بخش کشاورزي نقـش مهمـی را در   
وکـار در ایـن جوامـع    اندازي کسـب اشتغال، کسب درآمد و راه

رو، تـالش بـراي بهسـازي و بهبـود پایـدار      کند. از ایـن ایفا می
بخش کشاورزي نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع روستایی 

خواهد گذاشت. بخش کشـاورزي در جامعـه روسـتایی    برجاي
واقـع،  یابـد. بـه  بـرداري سـامان مـی   هـاي بهـره  در قالب نظـام 

دار در جامعـه  برداري به عنوان یـک نهـاد ریشـه   هاي بهرهنظام
روستایی، نقـش غیرقابـل انکـاري را در سـاماندهی اجتمـاعی      

ي از بـردار دهی به انگاره مالکیت و بهرهمناسبات تولید و شکل
منابع، تقسیم کار، مدیریت ترکیب بهینه عوامل تولید و تلفیـق  

کند. این نهـاد در یـک تعامـل    فناوري در چرخه تولید ایفا می
گـر نیتـأم سازگارشونده با نهادهاي بازار، خانواده (در نقـش  هم

تولیـد)، بـازار و دولـت    دار عوامـل و منـابع  نیروي کـار، سـهام  
گرایانه که بـه منظـور   گري واقعلهکند. هر نوع مداخفعالیت می

بهسـازي نظـام تولیـد    هیـ بـر پا بهبود نظام معیشت روسـتایی  
عیار سـاختار  رسد، نیازمند مالحظه تمامکشاورزي به انجام می

بـرداري اسـت. شـواهد و    هـاي بهـره  گـون نظـام  و کارکرد گونا
برداري در ایـران حکایـت   هاي بهرهمستندات امر، از تنوع نظام

هـاي برسـازنده در ابعـاد    ید که خود برتابنده تنوع سـازه نمامی
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی، اکولـوژیکی و حتـی سیاسـی و     

گیـري و تـداوم   ها و بسـترهاي شـکل  نهادي و تفاوت در زمینه
ها است. این تنوع در درازمـدت  ساختاري و کارکردي این نظام

ضــرورت بــا یــک رونــد تحــول همــراه شــده اســت و بازتــاب
هــاي مزبــور در واکــنش بــه تحــوالت پــذیري نظــامولتحــ
ها بـا مشـی   ، برخی پژوهشیبه نادرستباشد. میرگذاریتأث

هـاي  انگار، به طرح پرسـش و سادهزدهاستیسژورنالیستی 
انـد:  غیر منطقی و تالش بـراي پاسـخگویی بـه آن برآمـده    

تـرین  بهینهکیکدامبرداري بهترین است؟ کدام نظام بهره"
نمایــد؟ ایــن پایــدارترین مــیکیــکــدامرا دارد؟ عملکــرد 

در پـی  گـرا تیقطعها، نادرست هستند زیرا از منظري پرسش
هستند؛ این در حالی است از منظـر  "ترین"معرفی یک نظام 

گرایانه، به طور نسبی و اقتضایی هر نظام ممکـن اسـت از   واقع
ها نسـبت بـه نظـام دیگـر بهتـر      منظر برخی نشانگرها و مؤلفه

اشد و این بهتر بودن ممکن است در طی زمان تغییر کنـد. از  ب
هـا، نـه تشـکیالتی فرمایشـی و     منظر پدیدارشناسانه، این نظام

رونـد کـه   مندي به شمار میساالر، بلکه هستارهاي نهاددیوان
ــی و    ــوژیکی، فرهنگ ــاعی، اکول ــادي، اجتم ــت اقتص در موقعی

در بخـش  تاریخی خاص با کارکرد ساماندهی مناسبات تولیـد 
کشاورزي شـکل گرفتـه و در طـی زمـان و در پرتـو تغییـر و       

راستی، به جاي پیگیـري  اند. بهتحوالت تأثیرگذار، تکامل یافته
هـاي مزبـور و تـالش نادرسـت بـراي معرفـی بهتـرین        پرسش

برداري موجـود و تبیـین   هاي بهرهگزینه، مطالعه تطبیقی نظام
نماید.میتر بس روامندهاآنگربهسازهاي سازه

هـاي تولیـد و   این تحقیق با هدف کلی ارزیابی تطبیقـی نظـام  
ــره ــا و    به ــب معیاره ــر حس ــاورزي ب ــش کش ــرداري در بخ ب

برخـی از معیارهـاي شناسـایی    معیارهاي نمایا انجـام شـد.   زیر
شده در این تحقیق، در تحقیقات پیشین به نوعی مورد توجـه  

,Gliessmanانـد: بـراي نمونـه گیلسـمن (    قرار گرفته ) و 2010
دیـ تأک) به همسازي اکولوژیکی بـا  1383کوچکی و همکاران (

بـرداري در چـارچوب   بر حفظ منابع ژنتیکی نظام تولید و بهره
ــا وآگرواکوسیســتم ــا، ازکی ــادي ه ــار1387(فیروزآب ــر معی ) ب

ــاعی  ــاران (ســرمایه اجتم ــدري و همک ــار 1390و ب ــر معی ) ب
) بـر معیـار   1383نه (همگرایی اجتماعی، ایروانی و دربان آستا

زراعـی  ــ استفاده از نیروي کـار و دانـش فنـی   نیروي انسانی (
) بـر معیارهـاي   1391پـور ( )، سلمانوندي و ابراهیمبردارانبهره

سرمایه اجتماعی و دسترسی به خدمات؛ کـوچکی و همکـاران   
و همسـازي بـا شـرایط   محیط زیست) به معیار حفظ1392(

) بـه  1395دي و همکـاران ( ، مطیعـی لنگـرو  جوامع روستایی
Parra-Lópezو پـارالوپز و همکـاران (  امنیت غـذایی معیار et

al., ) به معیار حفظ محیط زیست در کنار دسـتیابی بـه   2008
انـد.  اجتماعی و فنی اشـاره نمـوده  - اهداف اقتصادي، فرهنگی

کلی در تحقیقات مرور شده کمتر به معیارهاي مـرتبط  طوربه
سـازگار وده اقتصادي و ظرفیـت مـدیریتی   افزبا ظرفیت ارزش

اشاره شـده اسـت. برخـی از تحقیقـات نیـز صـرفاً بـه        شونده
اکولـوژیکی، اقتصـادي و   هـا از منظـر   دستاوردهاي ایـن نظـام  

براي رسیدن به پایـداري در همـه   هاآنو نه ظرفیت اجتماعی 
؛ امینـی و  1394و همکـاران،  زادهعبـداهللا انـد ( ابعاد پرداختـه 

).1394،پوراحمدهاللی ومؤمنی؛ 1394همکاران؛
هـا  در این پژوهش با توجه به هـدف کلـی، هرکـدام از گزینـه    

هاي استخراج شـده  و سپس بر حسب وزنندبندي شدلویتوا
معیار اصلی تفکیـک گردیدنـد.   4معیار، در نهایت به زیر27از 

وکار نسبت به سه نـوع نظـام   برداري مبتنی بر کسبنظام بهره
ر چهـار معیـار اصـلی و همچنـین کلیـت معیارهـا       دیگر در ه

برداري تعاونی در سـه  اولویت اول را دارا است؛ پس از آن، بهره
ــت.    ــه دوم را دارا اس ــا رتب ــت معیاره ــین کلی ــار و همچن معی

بـرداري خـانوادگی و تجـاري بـا فاصـله      ، نظام بهرههانیازاپس
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سـه  هاي نسبینزدیک قرار دارند. نکته مهم، نزدیک بودن وزن
گزینه تعاونی، خانوادگی و تجاري است کـه بیـانگر ایـن اسـت     

بهتـرین معرفـی   ،توان یک نظام خاص را در همه ابعادکه نمی
ــود. ــب   نم ــه کس ــه مقایس ــین ب ــات پیش ــاي در مطالع وکاره

برداري زراعی کشاورزي اقدام نشده هاي بهرهکشاورزي با نظام
بـرداري  م بهرهاست. در واقع در برخی از این مطالعات، یک نظا

مورد توجه قـرار  یقیتطبریغبه صورت جداگانه و با رویکردي 
برداري تجاري تخصصـی  بهرهگرفته است؛ همانند مطالعه نظام

) و یـا ارزیـابی پایـداري و    1385کاال (طاهرخـانی و رحمـانی،   
ــرداري خــانوادگی نظــام بهــرهنقــش  (مطیعــی لنگــرودي و ب

). در مطالعاتی هـم  1390؛ بدري و همکاران، 1395همکاران، 
بـرداري متعـارف بـه صـورت تطبیقـی      که دو یا سه نظام بهره

وکارهـاي کشـاورزي   انـد، بـه کسـب   مورد مطالعه قـرار گرفتـه  
هــاي ننــد مطالعــه تطبیقــی نظــامپرداختــه نشــده اســت؛ هما

ــره ــاري   بهـ ــاونی و تجـ ــانی، تعـ ــاورزي دهقـ ــرداري کشـ بـ
زراعـی خـانوادگی و   بـرداري هاي بهرهنظام)؛ 1377(عبداللهی،
ــاونی ــتایی تعـ ــد روسـ ــاي تولیـ ــرودي و هـ ــی لنگـ (مطیعـ
مزارع شخصی و ،هاي تولید روستاییتعاونی)؛ 1389همکاران،
عضــوریـ غدهقــانی ودهقـانی خـرد  ،عـاونی مشــاع ، تتجـاري 

)؛ 1394(امینی و همکـاران،  برخوردار از خدمات تعاونی تولید
هاللـی و (مـؤمنی نی برداري دهقانی، تجاري و تعـاو نظام بهره

هـاي بـدیل ارگانیـک، متعـارف و     ) و نظـام 1394، احمـد پـور  
Parra-Lópezتلفیقی ( et al., 2008.(

ها تعاونینتایج برخی تحقیقات گذشته مبنی بر ارجحیت
سرمایه اجتماعیبه لحاظ هاي دهقانی برداريبهرهنسبت به 

برداري هنظام بهربیشتر پایداري )؛ 1387،فیروزآبادي(ازکیا و
گانه اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی تعاونی در ابعاد سه

(مطیعی لنگرودي و برداري خانوادگینسبت به نظام بهره
هاي تولید روستایی در موفقیت تعاونی)؛ 1389همکاران،

مزارع (برداري کشاورزيهاي بهرهمقایسه با دیگر نظام
دهقانی غیر ودهقانی خرد،عاونی مشاع، تشخصی و تجاري

از نظر تمام )عضو برخوردار از خدمات تعاونی تولید
(اجتماعی، فنی، اقتصادي و هاي مورد ارزیابیشاخص

) با بخشی از نتایج این 1394(امینی و همکاران،مدیریتی) 
ها نسبت به تحقیق مبتنی بر ظرفیت پایداري بیشتر تعاونی

و هستند. از برداري تجاري و خانوادگی همسهاي بهرهنظام
) 1394(احمد پورهاللی ومؤمنیسوي دیگر نتایج تحقیق 

در مقایسه با نظام تجاريبرداريبهرهمبنی بر اولویت نظام

هاي این تحقیق ناهمسو تعاونی با یافتهوبرداري دهقانی بهره
است. البته، چنین تفاوتی به لحاظ تغییرپذیري زمانی و 

نماید.ابل قبول میبرداري قهاي بهرهمکانی نظام
شده در این ها و معیارهاي کلیدي شناساییمؤلفهماهیت

ین چندبعدي و چندگانگی ابعاد )، مب4تحقیق (جدول 
پیوسته اقتصادي، اجتماعی، مدیریتی و اکولوژیکی بهم

وکار در برداري از منابع، تولید و کسبپایداري مناسبات بهره
پایداري به "ظرفیت"بر دیتأکبخش کشاورزي و نیز لزوم 

جاي اهداف و دستاوردها یا نیمرخ جاري این مناسبات و 
تواند ساختارهاي مربوطه است. معیارهاي شناسایی شده می

، هايگذاراستیسوارسی و راهنما در به عنوان یک فهرست 
سازماندهی تولید، يها و ارزیابی اقدامات در زمینهریزيبرنامه
رهاي کشاورزي در استان گلستان وکابرداري و کسببهره

مورد توجه قرار گیرد.
دهـد در حـال حاضـر    هاي این تحقیق نشان مـی در کل، یافته

هاي وکار از جنبهبرداري مبتنی بر کسبهاي تولید و بهرهنظام
)، به طـور نسـبی در مقایسـه    5چندگانه مورد بررسی (جدول 

ظرفیـت  بـرداري موجـود از  هـاي تولیـد و بهـره   با سـایر نظـام  
بنـابراین،  ؛ بیشتري بـراي دسـتیابی بـه پایـداري برخوردارنـد     

وکارهاي کشـاورزي  گیري و توسعه کسبحمایت ویژه از شکل
تواند سازوکار مناسـبی بـراي تحقـق کشـاورزي پایـدار در      می

استان گلستان باشد.
)، 1و نمودار 5جدول اي تحقیق (هتوجه به یافتهبا

ی در استان رتبه دوم را از منظر برداري تعاونهاي بهرهنظام
بنابراین حمایت ؛ اندظرفیت پایداري به خود اختصاص داده

ها، به لحاظ آموزش اعضاء، ارتقاي راهبردي از این تشکل
مالی این نیتأمظرفیت مدیریت، اصالح قوانین و مقررات، 

ها در قالب اتحادیههاآنها و نیز، تقویت ظرفیت نهادي تشکل
شود.پیشنهاد می

دهد ) نشان می2و نمودار 5جدول هاي تحقیق (یافته
) ظرفیت 1ویژه از دو جنبه: (برداري تجاري، بههاي بهرهنظام

) ظرفیت همسازي اکولوژیکی، از 2همگرایی اجتماعی و (
شناسی بنابراین، آسیب؛ وضعیت مناسبی برخوردار نیستند

گرفتن ها در استان و در نظرراهبردي وضعیت این نظام
معیارهاي اکولوژیکی (سازگاري با محیط زیست و حفظ منابع 

متقابل به جامعه مبتنی بر یرساننفعطبیعی) و اجتماعی (
پذیري اجتماعی) در وکار عادالنه و مسئولیتانگاره کسب

ضروري است.هاآنترویج و توسعه 
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Abstract
The use of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) techniques is increasing in the framework of ecological
economics paradigm as well as providing new analytical tools for the practical resolution of complex problems
which has become a target in this regard. In current research, a multi criteria and holistic comparison of three
conventional farming systems and agro enterprises was carried out by implementing Analytical Hierarchical
Process (AHP) due to the knowledge of experts. This two-phase research was done in order to comparative
analysis of the sustainability of entrepreneurial agro-enterprises and conventional farming systems. By a three-
round Delphi study, the first phase was conducted in order to identify criteria of sustainability capacities
assessment of different agricultural systems. So, four alternatives and four criteria (including 27 sub criteria)
were extracted. In the second phase, extracted alternatives and criteria were prioritized using AHP. Using
theoretical purposeful sampling and according to the research purpose, criteria for selection of participants as
key experts were identified, as: (1) Practical experience in the agricultural production and business, (2)
Management and policy making experience in agricultural production and business and (3) Scientific knowledge
in the field of agricultural production and business management. A total of 22 experts participated in the Delphi
survey. The criteria were (1) Ecological adaptive capacity; (2) Economic value-adding capacity; (3) Adaptive
management capacity; and (4) Social integration. Environmental concerns had higher priority than economic,
social and managerial issues due to the criteria rankings. Based on alternatives and criteria, a three-level
decision making tree was outlined. Required data was collected through pair wise comparison and 20
questionnaires were filled by a group of experts and key informants. Data analysis was done using Expert
Choice 2000. According to the results, the alternatives were ranked as: (1) Agro-enterprises; (2) Agricultural
cooperatives (collective farming systems); (3) Family farming systems; (4) Agribusiness (commercial farming
system), respectively. Overall, findings revealed that the sustainability capacities of agro enterprises were
greater than the other three conventional farming systems in the Golestan province.
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