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 دهیچک

 

 انیبه جهان ییو روستا یکشاورز ۀتوسع نینو میپارادا ۀمنزلبه  یچندکارکَرد یکشاورز ر،یاخ یهادر سال

 یدیتول یکارکَردها واجد یکشاورز که است آن نیمب یبودن کشاورز یچندکارکَرد. است هشد یمعرف

 یۀسرما تیاشتغال و کسب درآمد، تقو جادیا ۀعرص) یدیرتولیغ یکارکَردها و( افیال دیتول غذا، دی)تول

( بایز یاندازهاچشم و مناظر مظهر ،ییروستا عیصنا تیتقو ،یکیژنت و یستیز تنوع از حفاظت ،یاجتماع

 یمواهب بخش کشاورز یۀکلاز  کشاورزان و انییروستا یمندبهره ،یچندکارکرد یکشاورز هدف. است

 دگاهید از کشور یکشاورز یکارکَردها نییو تع یی، شناسارو شیپ پژوهشرو، هدف  نیاست. از ا

هدفمند،  یریگ. بر اساس نمونهاست یبا استفاده از روش دلفا ییو روستا یکشاورز ۀتوسعنظران صاحب

کارکَرد  7پژوهش که در سه دور انجام گرفت،  نیشدند. در ا ییشناسا یپانل دلفا یاعضا ۀمنزلنفر به  11

 8 قالب در یکشاورز یدیرتولیغ یکارکَردها ۀمنزلکارکَرد به  11و  یکشاورز یدیتول یکارکردها ۀنزلمبه 

 ،یهنر ،یشناسمعرفت ،یآموزش ،یاقتصاد ،یاسیس ،یو فرهنگ یاجتماع ی)کارکَردها رعنوانیز

 دیتوان به تولیم یدیتول یکارکردها نیتر. از مهمندشد نییو تع یی( شناسایکیو اکولوژ یطیمح ستیز

 ،ییغذا تیتوان به امنیم یدیرتولیغ یکارکردها نیترمهم از و افیال دیتول و دام خوراک دیتول غذا،

 یۀپاو منابع  یستیحفاظت از تنوع ز ،یو ارزآورت راصاد ،یاجتماع یۀسرماکسب درآمد،  ،ییزالاشتغا

 .دکرآب و خاک اشاره  ژهیو به یدیتول

 

 یکشاورز دار،یپا یکشاورز ،ییو روستا یکشاورز ۀصاحبنظران توسع ران،یا :یدیکل یهاواژه

 .یچندکارکَرد
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 ی. کشاورزارتباط دارد یکشاورز یهااستیس و داریپا
در  یبه طور رسم یالدیم 1992 سال در ،یردچندکارک
 ۀتوسعو  ییغذا تیبر امن دیبا تأک ل،یدر کشور برز وینشست ر

 ،یچند کشاورز هر (.De Vries, 2000)د شمطرح  داریپا
نگرش  لحاظبه  تشیاما اهم دارد یردکچندکار یخصلت

و به طور  است یبه کشاورز آن  ۀانیگراکل و یستمیس
دهد. یشعاع قرار مالرا تحت یکشاورز یهااستیس میمستق

اش، بهبود وضع که هدف عمده یردچندکارک یکشاورز
از ( Yrjölä & Kola, 2004) است جامعه کل رفاه و شیآسا

 ۀتوسع یبرا یدیجد میاپاراد: است برخوردار لیذ یهایژگیو
 ،(Van Huylenbroeck, 2006است ) ییو روستا یکشاورز

 یهاو رقابت یوررفتن از مسائل مربوط به بهره امکان فراتر
 فراهم آن یراهبردها و داریپا ۀتوسعمباحث  یبازار را به سو

 شکل که اسیمقکوچک یکشاورز ،(Losch, 2004) کند می
غذا  یشود، عموماً در نظام جهانیم محسوب یکشاورز غالب
 یلیتبد عیصنا یریکارگامکان به ودارد  ینامساعد تیوضع

 یکشاورز نوع نیا در بر هیسرما یورافن و ییغذا استاندارد
از  یاقتصاد یواحدها نیو تداوم ا یلذا ماندگار ،ندارد وجود
 ژهیوبه ارزان و ریپذانعطاف یخانوادگ کار یرویوجود ن لحاظ

 یو بازارها ییغذا نیگزیجا یهانظام ۀتوسع ،یزراع یخانوارها
 نیا یدارد. تمام تیخدمات اهم ریسا زیغذا و ن یبرا یمحل

 یهاهیسرماوجود  انندم یکشاورز ۀچندگان یها، ارزشهابحث
 ددهیم نشان را یفرهنگ و یطیمح ستیز ،یحیتفر ،یمسکون

 یکشاورز ،یستیالیماتر یدئولوژیقدرتمند در برابر ا یپادزهرو 
 استتوسعه  یستیالیماتر یهامیتر از پاراداعیوس و یصنعت

(Groenfeldt, 2001 .) 
 

 پژوهش هدف و تیاهم
 نارکا نیترمهم از یکشاورز ران،یا بینش و پرفراز خیدر تار

( و Malekmohamadi, 2000) کشور استیاقتصاد و س
است  شده یکشور تلق یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسعمحور 

(Sameti & Karami, 2006)، در و رانیا در یکشاورز رایز 
 تیفعال غالب شکل افته،یتوسعه یکشورها با سهیمقا

از شاغالن کشور در درصد  8/22 حدود که است یاقتصاد
 ,Amini, 2011; Allahyari) کارند به مشغول بخش نیا

 ردیگیم بر را در یبرداربهره واحد ونیلیم 77/3 ،(2008
(Ashrafi et al, 2009)، از محصوالت  یتوجه انیشا بخش

 اسیمقکوچک یکشاورز یدر واحدها یو کشاورز ییغذا
و  (Kalantari & Sahbanalifami, 2010شود )یم دیتول

 نیدر تأم یاکنندهنییتع نقش یکشاورز کالم، کیدر 
 Arab Mazar & Keshvari) دارد ییغذا تیامن و استقالل

Shad, 2007 .)یکارکردها نییو تع ییشناسا نیابنابر 
ها، یاز توانمند یترروشن ریتواند تصویم کشور یکشاورز

و به  دهد ارائه یکشاورز یها ضعف یها و حتتیقابل
منجر  یکشاورز یهااستیجامع و کارآمدتر س یزیر برنامه

 ت،یجمع شیمثل افزا ییهاشود و کشور را در مقابل چالش
 یهاینگران ،یمل و ییغذا تیامن دیتهد مهاجرت، ،یکاریب
( WTO) یجهان تجارت سازمان در تیعضو ،یطیمح ستیز

 ییو روستا یکشاورز داریپا ۀتوسع یاریبه و  کند مهیو ... ب
 نییتع و ییشناسا ،یفیک پژوهش نیهدف ا. دیایب

 ۀنظران توسعصاحب دگاهید از کشور یکشاورز یکارکردها
 .است ییو روستا یکشاورز

 

 قیتحق ۀنیشیپو  ینظر یمبان

واژگان و  شتریمانند بدهد که یم نشان موضوع اتیادب یبررس
 وجود یچندکارکرد یکشاورز از یجامع فیتعراصطالحات، 

 ادشدهی مفهوم، همه نیا با (.Majkovič et al., 2005) ندارد
 یحقوق یشورا یسو از یالدیم 1993بار در سال  نیاول

در  یکشاورز یگذاردر قانون یهماهنگ منظور بهاروپا  یکشاورز
 یفیبا تعر دار،یپا یاز کشاورز یادراک عموم جادیاسراسر اروپا و 

بودن  یاساس، مفهوم چندکارکرد نیبه کار برده شد. بر ا یقانون
تمام کاالها، محصوالت و خدمات حاصل  ۀرندیدربرگ ،یکشاورز
سازمان  زین 1998است. در سال  یکشاورز یهاتیاز فعال
 این را یچندکارکرد یکشاورز ،یاقتصاد ۀتوسعو  یهمکار

 دیکه تول اش یفراتر از کارکرد اصل یکشاورز :کرد فیگونه تعر 
تواند در قالب مناظر یممحصوالت غذایی و صنعتی است، 

 از حفاظت مثل یطیمحستیمنافع ز ،باشد گر جلوه یعیطب
 از حفاظت و دشوندهیتجد یعیطب منابع داریپا تیریمد ن،یزم

 -یاجتماع اتیو در تداوم ح آورد فراهم را یستیز تنوع
 یسهم داشته باشد. کشاورز ییاکثر مناطق روستا یاقتصاد

کارکرد عالوه بر  نیچند ای کیاست که  یچندکارکرد یزمان
 Marsden، داشته باشد )افیال و غذا دیتول یعنیاش ینقش اصل

& Sonnino, 2008)( به اعتقاد وارن .Warren, 2003)، 
 از قبل دوران به بازگشتی قتیدر حق  یکشاورزی چندکارکرد

است که کشاورز  دیگر ممالک و انگلستان در دوم جهانی جنگ
ی مشارکت عهای اقتصادی متنوفعالیت او در ۀخانوادو 

خود،  قاتیعمدتاً در تحقپژوهشگران  گر،ید یاند. از سو داشته
غذا،  دیمثل تول یمیرا در قالب مفاه یچندکارکرد یکشاورز



 103     ...متخصصان  دگاهیاز د (MFA) یچندکارکرد یو برزو: کشاورز یگیبیعل

 یاندازهاچشم دام، خوراک دیتول چوب، دیتول اف،یال دیتول
 -یاجتماع اتیح تداوم ،یطیمح ستیز منافع ،ییروستا
 دتولی ،یخانوادگ زراعت از انتیص و ییروستا مناطق یاقتصاد

 ۀتوسعحفظ تعادل  ،یستیز یانرژ خصوصبهمنابع انرژی 
 ،یو گردشگر حیتفر ،یستیز تنوع ،یفرهنگ راثیای، م منطقه

 یوحش، ارزش علم اتیح ،یعیسالمت خاک و آب، مناظر طب
 در لیتسه غذا، تیفیک و سالمت ،ییغذا تیامن ،یو آموزش

 اندمطرح کرده ینیرزمیز یها آب جادیا به کمک و آب جذب
(De Vries, 2000; Groenfeldt, 2006 ;Vazzana, 

2002; Rossing  et al., 2007; Romstad et al., 2000 

Groenfeldt, 2001; Gerowitt et al., 2003; Grega, 

 ,Yrjölä & Kola)و کوال  رجوالیمانند  گرید ی. برخ2004)

 ,Wynen) ننیو وا (Miškolci, 2008) یسکولسیم(، 2004

مشتمل  یکه کشاورزاند دهکر انیب یبندطبقه ی( با نوع2002
 افیال دیغذا و تول دیمثل تول یدیتول یکارکردها .1بر: 

 ستیز یکارکردها .2 ،(شوندیم دهینام زین یبازار ی)کاالها

 از یبرخوردار و روستا ستیز طیمثل حفاظت از مح یطیمح
 -یاجتماع یکارکردها .3 ،یستیزتنوع و  بایز یاندازهاچشم

در  ستیز تی)قابل ییجوامع روستا یمثل سرزندگ یاقتصاد
 دهینام زین یربازاریغ ی)کاالها یمحل ۀ( و توسعییمناطق روستا

( معتقدند Vatn, 2001واتن ) مانند زین یشوند( است. برخیم
 است یمثبت و منف یهایخروج یسرکی یدارا یکه کشاورز

 یعیمناظر طب شامل یطیمح ستیز یها جنبهند از: ا عبارتکه 
 یآلودگ، یفرهنگ راثیم، (یشناسییبایز ح،یتفر ،یستیز )تنوع

 تیامن ،(رهیغ و یکیژنت یمواد، آلودگ یهاچرخه در ریی)تغ
 ای تیفی)ک ییسالمت غذا ،(مختلف طیبه شرا ی)دسترس ییغذا

)مسکن  ییروستا یهابنگاه ،(محصوالت یبهداشت تیوضع
( Batie, 2003) یبت(. یمحل یاقتصاد یهاتیو فعال ییروستا

 یتواند منافع عمومیم یکشاورز یهاتیمعتقد است که فعال
وحش، اتیح یهاستگاهیز آب، تیفیکبهبود  انندم یمتعدد
 و یمغذ مواد افتیباز الب،یانداز، کنترل سچشم تیمطبوع

 حاتیتفر ،یکشاورز یگردشگر شکار، ،یکربن رسوبات
 یشاداب و یراثیم یهاارزش ،یامنطقه تیهو ،یکشاورز
 کیچوانی و هوچوار. آورد فراهم را طیمح و ییروستا

(Hočevar & Juvančič, 2006) ییجوامع روستا یسرزندگ، 
 از را یزندگ تیفیو ک یاجتماع یۀسرما ،یانسان یۀسرما

 ,.Akca et alدانند. آکا و همکارانش )یم یکشاورز یکارکردها

جامعه  یرا برا یامنافع چندگانه یمعتقدند که کشاورز (2005
مثل  یکشاورز یمنافع همان کارکردها نیآورد. ایمهم افر
مواد  افتیباز ،یستیتنوع ز ،یجانور تیامن ،ییغذا تیامن

 ،یزداریآبخ ،یزخاک موجودات و خاک از حفاظت ،یمغذ
 یو شاداب یخیتار راثیم ،یفرهنگ یهاارزش ل،یس کنترل

در  یمختلف یهادگاهید زین گری. محققان داست ییجوامع روستا
که کم اند کردهابراز  یچندکارکرد یمفهوم کشاورز یمعرف

شباهت و اشاره شد،  آنها هبکه در باال  یبا موارد شیبو
 (,.Ballin et al., 2004; Bredhal et alدارد یهمخوان

(2003; Torres et al., 2007; Jervell & Jolly, 2003 . 
 

 هامواد و روش
 یکارکردها نییتع و ییشناسا پژوهش، نیا ۀعمدهدف 
. از است یکشاورز ۀتوسعنظران صاحب دگاهید از کشور یکشاورز

 ,Mohebbi et al) یفیروش ک کیکه  یرو، از روش دلفا نیا

 خاص موضوع کی ۀدربارمتخصصان اجماع نظر  یبرا( 2010
 نییو تع ییبه منظور شناسا (Sarmad et al, 2010) است

بر  یمبتن قاتیتحقشد.  استفاده نرایا یکشاورز یکارکردها
اغلب روش  .1: است یچند یها یژگیو یدارا یکاربرد روش دلفا

ها نمونه نییتع یبرا یفرمول خاص .2 است،هدفمند  ،یریگنمونه
و  یپانل دلفا یاعضا تیفیک دارد تیاهم آنچهوجود ندارد. 

ها آنان در موضوع مورد نظر است اما عمدتاً تعداد نمونه ییتوانا
 و ییایچند کنترل پا هر .3 ،نفر گزارش شده است 20 تا 11 نیب

 ،یپانل دلفا یاعضاکه  یصورت در ،است یسخت کار ،یدلفا ییروا
آن  ییمحتوانظر باشند، اعتبار  دانش مورد ۀحوز ایگروه  ۀندینما

شود: یعموماً در سه دور انجام م یروش دلفا .7 ،شودیم نیتضم
 قرار متخصصان اریاخت در باز سؤاالت ایسؤال در دور اول، 

و  هیها تجزداده ،یکدگذار و محتوا لیتحل از استفاده با. ردیگ یم
. دور رندیگ یم قراردور دوم  ۀپرسشنام یکه مبناند شویم لیتحل

 فیاست. اغلب از ط یکم یهاآغاز استفاده از روش ۀمرحلدوم، 
 استفاده اریمع انحراف و نیانگیها از مداده لیتحل یبراو  کرتیل
باشد، حذف  3.1ها کمتر از آن نیانگیکه م ییهاهیشود. گویم
 دوم دور لیتحل لحاص ،یدلفا یانیپا دور ای. در دور سوم ندشو یم
 یبرامخالفم( است که  -)موافقم یانهیگزدو ۀبست ۀپرسشنام کی

. ردیگیم قرار متخصصان ارینظر، در اخت اجماع به دنیرس
متخصصان را به  یآراسوم( )دودرصد  66 از شیکه ب ییها هیگو

شوند یقلمداد م یدلفا یینها ۀجینتخود اختصاص دهند، 
(Ahmadi et al, 2010 .)خالف بر که است نیمهم ا ۀنکت

 یفیک کردیبر رو یکه مبتن یقاتیدر تحق ،یکم یهاپژوهش
 تی)کفا یکیتئور اشباع به دنیها تا رسداده یآور جمع، دهستن

است که  نیا یکی. منظور از اشباع تئورابدییم ادامه( ینظر
 و شود یمآغاز  زیها نداده لیها، تحلداده یورآهمزمان با جمع
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 گرید یو اضاف دیجد یهاداده باکه  ابدییم امهدا یتا زمان کار نیا
. به عبارت کرد نیمقوله را تدو کی یهایژگیو ایوان خواص نت

 کی دنیرس تیبه کفا ۀدهندنشان ،یتکرار یهاتر، دادهساده
 یآورجمع انیپا ۀنقط ،یکیاشباع تئور نی. بنابراهستندمقوله 

 نییتع زیها ناساس تعداد نمونه نیا ربو شود  یم یها تلق داده
 ضمن زین پژوهش نی(. در اDanaeefard et al, 2006)د شو یم

 نیا ،یپانل دلفا یاعضا نییتع یمذکور، برا روش از تیتبع
 نیدر ا طیاز افراد واجد شرا یفهرست مراحل دنبال شد. ابتدا

اطالق  یبه فرد بنظرصاح) بنظرصاح صطالحا  بهکه  پژوهش
آن  به مربوطو مسائل  یکشاورز ۀتوسع ۀحوزکه در د شو یم

، شوندیم دهیو تجربه باشد( نام فیتأل ق،یصاحب دانش، تحق
. شد داده قرار آنان اریباز در اخت ۀپرسشنام انتخاب شدند. سپس

نظران خواسته شد تا افراد صاحب از پرسشنامه، لیتکم از بعد
 از مذکور افراد ب،یترت نیا ه. بندکن یرا معرف یگرید بنظرصاح
دور اول  انیکه در پاند شدهدفمند انتخاب  یریگنمونه قیطر
 یمراکز آموزش عال یعلمت ئیه یاز اعضامشخص شد  یدلفا

 یزیربرنامه یهاپژوهش ۀو مؤسس یکشاورز کشور، وزارت جهاد
بودند. اگرچه در دور اول  ییروستا ۀتوسعو  یاقتصاد کشاورز

به  اما حاصل شده بود یکیدهم، اشباع تئور بنظرصاحتا  یدلفا
خواسته شد  بنظرانصاحها، مجدداً از اعتبار داده شیمنظور افزا

 یاشبهه گونه چیه یتا جا کنند یرا معرف یگرید بنظرانصاح
 11هدفمند،  یریگنمونه اساس بر ت،ینها نماند. در یباق

 یو دورهاند شد ییشناسا یپانل دلفا یاعضا ۀمنزلبه  بنظرصاح
 .رفتیپذانجام با آنان  یدلفا یبعد
 

 هاافتهی
 :شدند میبه دو بخش تقس یکشاورز یدور اول، کارکردهادر 

محصوالت  دیکارکرد تول 10شامل  یدیتول یکارکردها .1

 یۀاولمواد  دیخوراک دام، تول دیمواد خام، تول دیتول ،ییغذا
 ( و1جدولو ... ) یمورد مصرف در درمان و داروساز

 یکارکردها رعنوانیز 8شامل  یدیرتولیغ یکارکردها .2
(، کارکرد 3) یاسیس(، کارکرد 8) یفرهنگ و یاجتماع
 یشناسکارکرد(، معرفت 7) یکارکرد(، آموزش 9) یاقتصاد

 یکیاکولوژ و یطیمح ستیکارکرد( و ز 1) یارکرد(، هنرک 2) 
 (. 2جدول) کارکرد( 11)
 

 یکشاورز یدیتول یکارکردها -یدلفا اول دور جینتا. 2جدول

 یکشاورز یدیتول یکارکردها فیرد

 جامعه و انییروستا ازین مورد ییغذا محصوالت دیتول 1
 یگوناگون صنعت یهابخش یبرا خام مواد دیتول 2
 دام خوراک دیتول 3
 یمورد مصرف در درمان و داروساز یۀاولمواد  دیتول 7
 دیساخت ابزار تول یبرا هیاول مواد دیتول 1
 مسکن نیتأم یبرا هیاول مواد دیتول 6
 پوشاک نیتأم یبرا افیال دیتول 7
 پایگاه تکثیر و پرورش دام، طیور و آبزیان 8
 ییروستا یدست عیصنا ازین مورد یۀاولمواد  دیتول 9

 یتجار و مادر بذور دیتول 10

 هیمواد اول دیتول نیعناو با یدیکارکرد تول دودر دور دوم، 
 به مسکن نیتأم یبرا هیاول مواد دیتول و دیتول ابزار ساخت یبرا
 و 087/1، 09/3، 08/3 اریمع و انحراف نیانگیم با بیترت

 یکارکردها انی(. در دور دوم، از م3دند )جدولشحذف  831/0
 شیعامل افزا یعنیکارکرد  کیتنها  ،یکشاورز یدیرتولیغ

 33/3 اریمع و انحراف نیانگی( با می)کارکرد اقتصاد نیارزش زم
 کارکرد 8 دوم، دور انی(. در پا7)جدول شدحذف  981/0و 
ند که بر ماند یباق یکشاورز یدیرتولیغ کارکرد 38 و یدیتول

 دور سوم شکل گرفت.  آنها پرسشنامه یمبنا
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 یکشاورز یدیرتولیغ یکارکردها -یدلفا اول دور جینتا. 1جدول

 یکشاورز یدیتول ریغ یکارکردها فیرد

1 

و  یاجتماع یکارکردها
 یفرهنگ

 شهرها به انییمهاجرت روستا ۀبازدارندعامل 
 بومی و نوین ، ارزیابی و تطبیق و تلفیق دانشییپایگاه شناسا 2
 خانوار برای سازندگیعامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی  3
 یزندگ ۀویش کی ۀمنزلبه  یکشاورز 7
 ییروستا ۀجامعدر  یاجتماع یۀسرما یمنشأ ارتقا 1
 ییو روستا یکشاورز یهانها و سازمایتعاون لیمنشأ تشک 6
 دوستانهانسان یهاکمک و یاجتماع ینیکارآفر 7
 )تقسیم آب، زمین، مرتع،...( اقتصادی و فنّی یآراتضارب میدان  8
9 

 یاسیس یکارکردها
 ییغذا تیعامل امن

 (یی)خودکفا یاقتصاد و یاسیعامل کسب استقالل س 10
 پایگاه تأمین امنیّت در جوامع انسانی 11
12 

 یاقتصاد یکارکردها

 ینیو کارآفر ییزااشتغال
 انییروستا یو خانوادگ یو کسب استقالل فرد ییدرآمدزا 13
 های اقتصادی سایر بخش ۀو اساس توسع پایه 17
 های اقتصادی نیروی کار مازاد به سایر بخش ۀعرض 11
 نیزم ارزشِ شیعامل افزا 16
 دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام ۀجایگاه تبلور هست 17
 هاصنعت و کشت لیمنشأ تشک 18
 یارزآور 19
 یمل ناخالص دیتول شیعامل افزا 20
21 

 یآموزش یکارکردها

 یآموزمهارت ۀمدرس
 آموزیکارگاه حرفه 22
 یکشاورز ۀحرف از یعموم یآگاه یارتقا ۀعرص 23
 یکیژنت و یستیز قاتیتحق ۀتوسع یمناسب برا ۀنیزم 27
 یکارکردها 21

 یشناس معرفت
 خلقت ۀفلسفمبنایِ شناخت 

 عتیطب به اتیح یو وابستگ یاعتقاد یهایآگاه یارتقا ۀعرص 26

 یکارکرد هُنر 27
 یهانهیزم ۀتوسع یبرا عتیاز طب رفتنگالهام با  تیو خالق شهیصاحبان اند یعامل پرورش ذوق هنر

 ..و یکیتکنولوژ ،یصنعت ،یهنر
28 

 ستیز یکارکردها
 یکیاکولوژ و یطیمح

 خاک و آب خصوصبهتولید در کشاورزی  ۀپایحفاظت و بهبود منابعِ 
 یعیطب یهاعرصه تیامن نیتأم گاهیپا و یستیوحش و تنوع زاتیح ،یاهیگ یکیژنت ریحفاظت از ذخا 29
 هوا فیها و عامل تلطندهیکربن از آال جذب و کاهش 30
 طوفانو  لیس مثل یعیطب یایکنترل بال 31
 جاندارانِ ویژه )اسب، سگ،...( قرارگاه تجربی انسان  برای پرورش  32
 یستیز یهایمنشأ انرژ 33
 (نیزم در...  و اهیگ خاک، آب،)تعادل  ستیز طیحفظ تعادل مح 37
 یشناسییبایز حس تیتقو 31
 آرامش روانی و تربیت بدنی انسان یو تفرّج برا حیتفر 36
 یکشاورز یگردشگر 37
 موجودات زنده تحیا ۀزنجیر ییشناساموضع  38
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 یکشاورز یدیتول یکارکردها -یدلفا دوم دور جینتا. 3جدول
 اریمعانحراف نیانگیم یکشاورز یدیتول یکارکردها فیرد

 389/0 83/7 جامعه و انییروستا ازین مورد ییغذا محصوالت دیتول 1
 111/0 72/7 یگوناگون صنعت یهابخش یبرا خام مواد دیتول 2
 111/0 72/7 دام خوراک دیتول 3
 603/0 00/7 یمورد مصرف در درمان و داروساز یۀاولمواد  دیتول 7
 087/1 08/3 دیساخت ابزار تول یبرا هیاول مواد دیتول 1
 831/0 09/3 مسکن نیتأم یبرا هیاول مواد دیتول 6
 793/0 08/7 پوشاک نیتأم یبرا افیال دیتول 7
 900/0 72/7 پایگاه تکثیر و پرورش دام، طیور و آبزیان  8
 718/0 17/7 ییروستا یدست عیصنا ازین مورد یۀاولمواد  دیتول 9
 712/0 71/7 یتجار و مادر بذور دیتول 10

 

 یکشاورز یدیرتولیغ یکارکردها -یدلفا دوم دور جینتا. 4جدول
 اریمعانحراف نیانگیم یکشاورز یدیتولریغ یکارکردها فیرد

1 

 یکارکردها
و  یاجتماع
 یفرهنگ

 831/0 17/7 به شهرها  انییمهاجرت روستا ۀبازدارندعامل 
 717/0 21/7 بومی و نوین ی، ارزیابی و تطبیق و تلفیق دانشیپایگاه شناسا 2
 622/0 71/3 عامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی خانوار برای سازندگی 3
 913/0 00/7 یزندگ ۀویش کی ۀمنزلبه  یکشاورز 7
 792/0 33/7 ییروستا ۀجامعدر  یاجتماع یۀسرما یمنشأ ارتقا 1
 937/0 17/7  ییو روستا یکشاورز یهانها و سازمایتعاون لیمنشأ تشک 6
 718/0 83/3 دوستانهانسان یهاکمک و یاجتماع ینیکارآفر 7
 900/0 18/3 اقتصادی و فنّی)تقسیم آب، زمین، مرتع،...( یآراتضارب میدان  8
9 

 یکارکردها
 یاسیس

 389/0 83/7 ییغذا تیعامل امن
 611/0 67/7 (یی)خودکفا یاقتصاد و یاسیعامل کسب استقالل س 10
 981/0 33/7 پایگاه تأمین امنیّت در جوامع انسانی 11
12 

 یکارکردها
 یاقتصاد

 792/0 67/7 ینیو کارآفر ییالزاشتغا
 712/0 71/7 انییروستا یو خانوادگ یو کسب استقالل فرد ییدرآمدزا 13
 111/0 72/7 های اقتصادی سایر بخش ۀتوسعو اساس  پایه 17
 739/0 00/7 های اقتصادی نیروی کار مازاد به سایر بخش ۀعرض 11
 981/0 33/3 نیزم ارزشِ شیعامل افزا 16
 669/0 92/3 دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام  ۀهستجایگاه تبلور  17
 813/0 00/7 هاصنعت و کشت لیمنشأ تشک 18
 111/0 18/7 یارزآور 19
 767/0 73/7 یمل ناخالص دیتول شیعامل افزا 20
21 

 یکارکردها
 یآموزش

 669/0 72/7 یآموزمهارت ۀمدرس
 718/0 17/7 آموزیکارگاه حرفه 22
 739/0 00/7 یکشاورز ۀحرف از یعموم یآگاه یارتقا ۀعرص 23
 718/0 17/7 یکیژنت و یستیز قاتیتحق ۀتوسع یمناسب برا ۀنیزم 27
 یکارکردها 21

 یشناسمعرفت
 077/1 00/7 خلقت ۀفلسفمبنایِ شناخت 

 793/0 08/7 عتیطب به اتیح یو وابستگ یاعتقاد یهایآگاه یارتقا ۀعرص 26

 یکارکرد هُنر 27
 ۀتوسع یبرا عتیاز طبگرفتن  الهامبا  تیو خالق شهیصاحبان اند یعامل پرورش ذوق هنر

 ..و یکیتکنولوژ ،یصنعت ،یهنر یهانهیزم
21/7 717/0 

28 

 یکارکردها
 یطیمحستیز

 یکیاکولوژ و

 111/0 18/7 خاک و آب خصوصبهتولید در کشاورزی  ۀپایحفاظت و بهبود منابعِ 

29 
 یهاعرصه تیامن نیتأم گاهیپا و یستیوحش و تنوع زاتیح ،یاهیگ یکیژنت ریحفاظت از ذخا

 یعیطب
72/7 900/0 

 111/0 18/7 هوا فیها و عامل تلطندهیجذب و کاهش کربن از آال 30
 122/0 10/7 طوفانو  لیس مثل یعیطب یایکنترل بال 31
 793/0 08/7 برای پرورش جاندارانِ ویژه )اسب، سگ،...( قرارگاه تجربی انسان 32
 611/0 33/7 یستیز یهایمنشأ انرژ 33
 122/0 10/7 (نیزم در...  و اهیگ خاک، آب،)تعادل  ستیز طیحفظ تعادل مح 37
 900/0 08/7 یشناسییبایز حس تیتقو 31
 669/0 72/7 آرامش روانی و تربیت بدنی انسان یو تفرّج برا حیتفر 36
 122/0 10/7 یکشاورز یگردشگر 37
 900/0 92/7 موجودات زندهحیات  ۀزنجیر ییشناساموضع  38
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 ۀمرحل قتیو در حق یآخر دلفا ۀمرحلدر دور سوم که 
مورد  یۀاولمواد  دید، کارکرد تولشوینظر محسوب م اجماع

درصد موافقت  60 زانیبا م یمصرف در درمان و داروساز

نظر  اجماع ۀمنزلمانده به یباق یدیکارکرد تول 7و  شدف ذح
 (.1جدولدند )ش یتلقظران صاحبن

 

 یکشاورز یدیتول یکارکردها  -یدلفا سوم دور جینتا. 1جدول

 بدون پاسخ درصد مخالفت درصد موافقت یکشاورز یدیتول یکارکردها فیرد

 - 0 100 جامعه و انییروستا ازین مورد ییغذا محصوالت دیتول 1
 - 10 90 یگوناگون صنعت یهابخش یبرا خام مواد دیتول 2
 - 0 100 دام خوراک دیتول 3
 - 70 60 یمورد مصرف در درمان و داروساز یۀاولمواد  دیتول 7
 - 20 80 پوشاک نیتأم یبرا افیال دیتول 1
 - 0 100 پایگاه تکثیر و پرورش دام، طیور و آبزیان  6
 - 10 90 ییروستا یدست عیصنا ازین مورد یۀاولمواد  دیتول 7

 - 0 100 یتجار و مادر بذور دیتول 8

 
که نیبه علت ا یدیرتولیکارکرد غ 7دور  نیدر ا نیهمچن

. ندشدحذف  ،را به خود اختصاص دادند سوم آراکمتر از دو
 ۀهستتبلور  گاهیجا یکارکردها شامل کارکرد اقتصاد نیا

 درصد 60 موافقت زانیخام با م یکاالها یستد و بازرگانوداد
 کاهش و جذب یکیاکولوژ و یطیمح ستیز یکارکردها و

 یعیطب یایبال کنترل هوا، فیها و عامل تلطندهیآال از کربن
 آب،)تعادل  ستیز طیمح تعادل حفظ و طوفان و لیس مثل

، 10 موافقت زانیم با بیترت به( نیزم در...  و اه،یگ خاک،
 (.6جدول) بودند درصد 60 و 60
 

 گیری و پیشنهادهانتیجهبحث، 
 بخش که شد مشخص پژوهش نیا یهاافتهیبر اساس 

بودن برخوردار است  یچندکارکرد خصلت از کشور یکشاورز
کشور در قالب  یبخش کشاورز یکارکرد برا 70که در مجموع، 

 8)در قالب  یدیرتولیکارکرد غ 33و  یدیکارکرد تول 7
و  ییکشور شناسا یکشاورز یکارکردها ۀمنزل(، به رعنوانیز
مواد  دیتول ،ییمحصوالت غذا دیتول یند. کارکردهاشد نییتع

 یسو ازاظهارشده  یخوراک دام با کارکردها دیخام، تول
، (Gerowitt et al., 2003گروویت و همکاران )مثل  یمحققان

 یسکولسیو م (Yrjölä & Kola, 2004)یرجوال و کوال 
(Miškolci, 2008) وازانا  دگاهیدبا  افیال دیکارکرد تول زیو ن
(Vazzana, 2002) یکارکردها ۀبارمطابقت دارد. در 
کارکرد  33در مجموع  6بر اساس جدول  یدیرتولیغ
و  ییغذا تیامن یکارکردها( الفند: شد ییشناسا یدیرتولیغ

کشور ما  یبرا یاسیس ییکارکردها ینوع بهکه  ییخودکفا

 ,Groenfeldtفلد ) گرون یهادگاهیشوند، با دیمحسوب م

، رومستاد و همکاران (De Vries, 2000)، دوریس (2006
(Romstad et al., 2000)( واتن ،Vatn, 2001 واینن ،)
(Wynen, 2002) یرجوال و کوال ،(Yrjölä & Kola, 2004) 

تر،  همخوانی دارد. به عبارت ساده (Grega, 2004و گرگا )
امنیت غذایی از جمله کارکردهای بسیار مهم کشاورزی 

و کسب درآمد با  ییالزاشتغا یکارکردها( بشود.  محسوب می
فلد  گرونمثل  یمحققان یسو ازموارد اظهارشده 

(Groenfeldt, 2006)( مارسدن و سانینو ،Marsden & 

Sonnino, 2008) ۀبه نقل از سازمان همکاری و توسع 
، رومستاد و همکاران (De Vries, 2000)، دوریس یصاداقت
(Romstad et al.,2000)( تورس و همکاران ،Torres et al., 

، واتن (Ballin et al., 2004) همکاران و نی، بال(2007
(Vatn, 2001( و گرگا )Grega,2004همخوان )دارد ی . 
هوچوار و  قیتحق جیبا نتا یاجتماع یۀ( کارکرد سرماج
 ی( کارکردهاد ،(Hočevar & Juvančič, 2006) کیچ وانی

 ,.Romstad et alرومستاد و همکاران ) دگاهیبا د یآموزش

با نظر  ی( کارکرد گردشگره ،(Warren, 2003و وارن ) (2000
 دگاهیبا د یستیز یهای( کارکرد انرژو ،(Warren, 2003وارن )

 ریحفاظت از ذخا( کارکرد ز ،(De Vries, 2000)دوریس 
  گاهیو پا یستیوحش و تنوع زاتیح ،یاهیگ یکیژنت
 شتریب یهادگاهید با یعیطب یهاعرصه تیامن نیتأم

 ,Marsden & Sonninoمارسدن و سانینو )مثل  یپژوهشگران

 ، وازانا (Rossing et al., 2007) همکاران و نگی، راس(2008
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 یکشاورز یدیرتولیغ یینها یکارکردها -یدلفا سوم دور جینتا. 5جدول

 یکشاورز یدیتولریغ یکارکردها فیرد
درصد 

 موافقت

درصد 

 مخالفت

 بدون

 پاسخ

1 

 یاکارکرده
و  یاجتماع
 یفرهنگ

 - 20 80 شهرها به انییمهاجرت روستا ۀبازدارندعامل 
 - 10 90 و نویندانش بومی ی، ارزیابی و تطبیق و تلفیق یپایگاه شناسا 2
 - 20 80 عامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی خانوار برای سازندگی 3
 - 10 90 یزندگ ۀویش کی ۀمنزلبه  یکشاورز 7
 - 0 100 ییروستا ۀدر جامع یاجتماع یۀسرما یمنشأ ارتقا 1
 - 10 90 ییو روستا یکشاورز یهانها و سازمایتعاون لیمنشأ تشک 6
 10 10 80 دوستانهانسان یهاکمک و یاجتماع ینیکارآفر 7
 10 10 80 اقتصادی و فنّی)تقسیم آب، زمین، مرتع،...( یتضارب آرامیدان  8

9 
 یکارکردها

 یاسیس

 - 0 100 ییغذا تیعامل امن
 - 0 100 (یی)خودکفا یاقتصاد و یاسیعامل کسب استقالل س 10
 - 30 70 ت در جوامع انسانییپایگاه تأمین امن 11

12 

 یکارکردها
 یاقتصاد

 - 0 100 ینیو کارآفر ییالزاشتغا
 - 10 90 انییروستا یو خانوادگ یو کسب استقالل فرد ییدرآمدزا 13
 - 20 80 های اقتصادی سایر بخش ۀتوسعو اساس  پایه 17
 - 20 80 های اقتصادی نیروی کار مازاد به سایر بخش ۀعرض 11
 - 70 60 دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام ۀهستجایگاه تبلور  16
 - 30 70 هاصنعت و کشت لیمنشأ تشک 17
 - 0 100 یارزآور 18
 - 10 90 یمل ناخالص دیتول شیعامل افزا 19

20 
 یکارکردها
 یآموزش

 - 10 90 یآموزمهارت ۀمدرس
 - 0 100 آموزیکارگاه حرفه 21
 - 10 90 یکشاورز ۀحرف از یعموم یآگاه یارتقا ۀعرص 22
 - 10 90 یکیژنت و یستیز قاتیتحق ۀتوسع یمناسب برا ۀنیزم 23

 یکارکردها 27
 یشناسمعرفت

 - 10 90 خلقت ۀفلسفمبنایِ شناخت 
 - 10 90 عتیطب به اتیح یو وابستگ یاعتقاد یهایآگاه یارتقا ۀعرص 21

 یکارکرد هُنر 26
از گرفتن  الهامبا  تیو خالق شهیصاحبان اند یعامل پرورش ذوق هنر

 ..و یکیتکنولوژ ،یصنعت ،یهنر یهانهیزم ۀتوسع یبرا  عتیطب
90 10 - 

27 

 یکارکردها
 و یطیمحستیز

 یکیاکولوژ

 - 20 80 خاک و آب خصوص بهتولید در کشاورزی  ۀپایحفاظت و بهبود منابعِ 

28 
 وحش و تنوعاتیح ،یاهیگ یکیژنت ریحفاظت از ذخا

 یعیطب یهاعرصه تیامن نیتأم گاهیپا و یستیز
80 20 - 

 10 70 10 هوا فیها و عامل تلطندهیجذب و کاهش کربن از آال 29
 10 30 60 طوفانو  لیس مثل یعیطب یایکنترل بال 30
 10 20 70 قرارگاه تجربی انسان  برای پرورش جاندارانِ ویژه )اسب، سگ،...( 31
 - 10 90 یستیز یهایمنشأ انرژ 32
 10 30 60 (نیزم در...  و اهیگ خاک، آب،)تعادل  ستیز طیحفظ تعادل مح 33
 10 10 80 یشناسییبایز حس تیتقو 37
 - 10 90 آرامش روانی و تربیت بدنی انسان یو تفرّج برا حیتفر 31
 - 10 90 یکشاورز یگردشگر 36
 - 10 90 موجودات زندهحیات  ۀزنجیری یشناساموضع  37
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(Vazzana, 2002)( میسکولسی ،Miškolci, 2008) ،
 ,Groenfeldtفلد ) ، گرون(De Vries,2000)دوریس 

مطابقت  (Yrjölä & Kola, 2004)(، یرجوال و کوال 2006
ترین دارد. در این پژوهش، سالمت غذایی که یکی از مهم

ۀ توسع حبنظرانصا سوی، از استکارکردهای کشاورزی 
 ۀبه کلی دقیقین ترتیب، نگاهی ه ا. بشدکشاورزی ذکر ن

دهد که بخش کارکردهای کشاورزی کشور نشان می
کشاورزی تنها به یک یا چند کارکرد سنتی تولیدی محدود 

بلکه این بخش حیاتی کارکردهای دیگری مثل  شود،نمی
خصوص آب و  تولیدی به ۀحفاظت از تنوع زیستی و منابع پای

های کارآمدتر در ریزیمهتواند با برناخاک نیز دارد که می
یک مکمل به تقویت  منزلۀهای کشاورزی، به قالب سیاست

حرکت به سمت کشاورزی پایدار  کند وکشاورزی کمک  ۀبنی
های چشمگیر . در پایان با توجه به توانمندیسرعت بخشدرا 

از طریق . 1 :شودبخش کشاورزی کشور پیشنهاد می

های استانی و ها و همایشها، نشستبرگزاری کارگاه
کشوری، محققان سراسر کشور بیش از پیش با کشاورزی 

 ۀتوسع ۀیک پارادایم جدید در عرص منزلۀچندکارکردی به 
تنوع اقلیمی  ۀبه واسط .2 شوند؛کشاورزی و روستایی آشنا 

 آثاربودن کشاورزی و به دنبال آن  کشور، چندکارکردی
و با همکاری  مناطق کشور ۀاجتماعی آن در کلی-اقتصادی
ها و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

انجام تحقیقات مدون و هدفمند در  .3شود؛ ها مطالعه استان
کارکردهای کشاورزی کشور )کارکردهای تولیدی و  ۀزمین

های تواند در اصالح و بهبود سیاستغیرتولیدی( می
سازی  شفافای که با به گونه ؛کشاورزی بسیار مؤثر باشد

ریزان زوایای پنهان بخش کشاورزی، سیاستگذاران و برنامه
با دقت و توجه بیشتر در این مسیر قدم بردارند و راه برای 

 .شودپایدار روستایی هموار  ۀتوسع
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