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 چکیده

 
 شامل: های کشاورزی پایدار مرهون چهار مولفهتجارب نشان داده است که موفقيت پروژه

 های کشاورزان و وجوداری مناسب، بخش دولتي توانمند، مشارکت گروهزگفضای سياست
های محافظت کننده از منابع است. در این زمينه وظيفه دولت ایجاد فضای نهادی مناسب فناوری

ر باشد. بهای مناسب برای توسعه کشاورزی پایدار ميبرای پذیرش و اجرای سازوکار و راهبرد
به عنوان  هااندکاران بخش کشاورزی درباره راهبرداین اساس، در تحقيق حاضر نظر دست

دهنده سازوکار مناسب برای توسعه کشاورزی پایدار ها و شکلای از تدابير و توصيهمجموعه
اندکاران بخش تن از دست 95بررسي شد. تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه و پيمایش نظر 

 گيریکشاورزی در چهار بخش اجرایي، تحقيقاتي، دانشگاهي و خصوصي که با روش نمونه
 لپان روش با پرسشنامه محتوایي ب شده بودند، انجام شد. روایيای تصادفي انتخاطبقه

ليل از تحليل عاملي برای تح ،شد. همچنين سنجيده آلفا کرونباخ آزمون با پایایي و متخصصان
-( توانمندساز، شامل توسعه فعاليت1 :ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحقيق، سه نوع راهبردداده

( تضميني و اجرایي، شامل 2ای سرمایه اجتماعي، توسعه نهادی، های ترویجي و آموزشي، ارتق
( 3گذاری و اطالع رساني، و زیستي، برچسب -های کشاورزیریزی، رویهگذاری و برنامهقانون

ه خدمات حمایتي برای توسعه کشاورزی پایدار در چارچوب یترغيبي، شامل توسعه و ارا
قق اهداف اجتماعي، اقتصادی و اکولوژیکي سازوکار مدیریت سازگاری به ترتيب برای تح

 کشاورزی پایدار پيشنهاد شد. 

 

 ها، مدیریت سازگاری کشاورزی پایدار، سازوکار، راهبرد واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

، تلفیق 1992هدف اصلی اجالس زمین در سال 

مالحظات محیط زيستی در فرايند توسعه بود.  يکی از 

های ملی توسعه پايدار الزامات اين فرايند، تدوين راهبرد

های مختلف بود که علی رغم موافقت و تعهد در بخش

تنها استرالیا، کانادا اتحاديه  2003همه کشورها، تا سال 

ند. اين را تدوين و اجرا کرد های ملی خوداروپا اين راهبرد

کشورها  ،در ژوهانسبورگ 2002در حالی بود که در سال 
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 های ملی توسعهبار ديگر بر تعهد خود برای تدوين راهبرد

پايدار تاکید کردند. يکی از علل اصلی عدم اقبال کشورها 

 ای ازهای توسعه پايدار که بايد مجموعهبه تدوين راهبرد

فرايندها را در برگیرد، عدم درک و شفافیت محتوای اين 

 & Cliveهای مختلف استفرايندها توسط دولت

Kirkpatrick, 2006) ) بر اين اساس، تحقیقات زيادی در .

های توسعه پايدار به ويژه در بخش کشاورزی مورد راهبرد

است که مشکل اصلی آنها نگاه تک ريزی و اجرا شده طرح

طوری که يکی از ابعاد به ؛بعدی اين مطالعات است

 اند. ايناقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی را بررسی کرده

ها نیازمند توجه به در حالی است که تدوين اين راهبرد

ای، تخصصی و اجتماعی در سطوح فردی مالحظات زمینه

در رابطه با اهمیت  . ((Bachev, 2007 باشدو نهادی می

 Bachev (2008)تدوين راهبرد در بخش کشاورزی، 

کشاورزی پايدار را نوعی رهیافت مديريتی که در برگیرنده 

-می ،های اجرايی استها و مکانیسمای از راهبردمجموعه

در تالش برای بازنگری کشاورزی،  Pretty (1996)داند و 

-ه سیاستبخشی از توجه خود را در قالب يک فصل ب

های مناسب برای توسعه کشاورزی پايدار معطوف گزاری

ها و شرايط سیاست را برای ارتقای مولفه 25نموده است و 

مايه مناسب کشاورزی پايدار نام برده است که دست

های موردی شده محققان مختلف برای پیشنهاد راهبرد

های توسعه (. برای مثال، سازمان همکاری1است )جدول 

در  گزاریهای سیاستدی در راستای تبیین رهیافتاقتصا

زمینه کشاورزی ارگانیک در سه بخش به طیف وسیعی از 

های سیاسی برای توجه به مسايل کشاورزی رهیافت

های توانمندسازی ( سیاست1کند که ارگانیک اشاره می

به شکل ايجاد چارچوبی برای برچسب گذاری و گواهی، 

گذاری به صورت ( قانون2، خدمات تحقیقاتی و حمايتی

های تشويقی ( سیاست3رات و استانداردها و تدوين مقر

های مالی، اشتراک مساعی کارگزاران به صورت مشوق

  های خريد از آن جملهزنجیره تولید و تدوين سیاست

نیز با  Pender et al. (2001) (.OECD, 2003) هستند

 پايدار در اتیوپیهای توسعه کشاورزی هدف تبیین راهبرد

های کاهش جمعیت، ارتقای دسترسی به بازار و راهبرد

-های توزيع مجدد زمین و انطباق برنامهاعتبارات، سیاست

-های معیشتی را پیشنهاد کردههای کمک فنی با راهبرد

های نهادی برای در راستای تبیین راهبرد ،اند. همچنین

تفاده از ( اس2003) Parminterمديريت منابع طبیعی، 

ابزارهای و راهبردهايی نظیر؛ قوانین اجباری برای محدود 

ها يا ابزارهای بازار کردن خطرات مرتبط با منابع، مشوق

اجتماعی مانند حق  -جهت تغییر رفتار، ابزارهای نهادی

کند. وی معتقد است اين ابزارها مالکیت را پیشنهاد می

ار منابع هايی اقتصادی برای مديريت پايدمانند مشوق

ها به دو صورت کلی و کنند.  در ايران نیز تالشعمل می

طوری که پردازی و مطالعات موردی بوده است. بهنظريه

های برخی از محققان بر اساس تجارب خود، راهبرد

ند االمللی در شرايط ايران را تحلیل کردهپیشنهادی بین

(Najafi &Zahedi, 2005) ک و يا بر اساس مطالعه در ي

 ,Allahyari)بخش از کشاورزی يا استان و يا منطقه 

2008, Naderi et al., 2010, Rezaei-Moghaddam et 

al., 2005) ند. ابه تعمیم آنها به شرايط کل کشور پرداخته

های بنیادين ( مولفه2007) .Fami et alبرای مثال، 

سیاست گزاری در ترويج برای کشاورزی پايدار را شامل 

محیط زيست و استفاده معقول از منابع،  حفاظت از

مشارکت مردم، دخالت دولت در ايحاد ساختارها، توسعه 

  ,.Naderi et al.اندنهادی و مالحظات جنستی تبیین کرده

( نیز با تاکید بر سازوکارهای نظارتی برای اجرای 2010)

( تدوين قوانین 1کشاورزی پايدار، آنها را در چهار گروه؛ 

هايی مشیها و خط( اتخاذ سیاست2ناسب، و مقرارات م

های تلفیقی مجوز و پروانه م( نظا3در رابطه با حفظ منابع، 

ترين ها مهم( پرداخت بابت آالينده4استفاده از منابع و 

دار اورزی پايسازوکارها برای دستیابی به اهداف توسعه کش

 Reyahi-Khoram etند. همچنین بررسی و معرفی کرد

al. (2006با ديدی منطقه ) ،ای و محلی در تحقیقی

های اجرا شده برای توسعه کشاورزی پايدار را در راهبرد

استان همدان با استفاده از منظق فازی و تحلیل سلسله 

  23اند و بر اساس نتايج از میان کردهمراتبی بررسی

های اجرا شده، هشت راهبرد ايجاد تعادل بین دام راهبرد

ظارت بر کاربری زمین، حمايت از کشاورزان برای و مرتع، ن

ارتقای امنیت معیشتی، ارتقای سطح سواد و دانش 

های کشاورزی، و ها و تشکلروستايیان، ايجاد تعاونی

تر اعطای تسهیالت و اعتبار به کشاورزان را اثربخش

 (. 1اند )جدول ارزيابی کرده
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 راهبردهای رايج و مشترک توسعه کشاورزی پايدار از نظر محققان مختلف -1 جدول

 محقق

 راهبردها

Bachev  

(2007) 
Pretty  

(1996) 
Vorley,(2 

 (2002) 

Jones  

(2003) 

Shabanali 

Fami 
 (2007) 

Zhao 

et al.  
(2008) 

Pender 

et al.  
 (2001) 

Parminter  

 (2003) 
Najafi 

&Zahedi,  
(2005) 

Naderi 

et al.,   
 (2010) 

Reyahi-

Khoram 
et al.  

(2006) 

 1OECD 

(2003) 
 

باره تکنولوژی    قات در  -تحقی

 های کشاورزی اکولوژيک

* *    *       

توسعععه مدل های منهدسععی 

 کشاورزی اکولوژيک

     *       

فشعععرده سعععازی اکولوژيک   

 کشاورزی

     *       

عمومیععت بخشعععیععدن بعه       

شاورزی   اکولوژيک از طريق ک
يت        عاتی و حما خدمات اطال

 های مالی

 *  

* 

  *       

ظت محیط زيسعععت و       فا ح

 استفاده مناسب از منابع

* *   *   * * * *  

ارتقای مشعععارکت مردمی و    
 سرمايه اجتماعی

 * *  *        

يجععاد    دخععالععت دولععت در ا

 زيرساخت ها

 *   *  * *     

    * *   *    * توسعه نهادی و تکثرگرايی

ست گزاری   برنامه سیا ريزی و 

 کشاورزی 

* * *  *  *  *  *  

تدوين چارچوب های برچسب 

گعذاری و گواهی، خعدمعات    

 تحقیقاتی و ترويجی، 

 *  *      * * * 

های تشععويقی به سععیاسععت 

های مالی،   صعععورت مشعععوق
اشععتراک مسععاعی کارگزاران  

ين           لیععد و تععدو تو یره  ج ن ز

 های خريدسیاست

 * * *    *   * * 

گذاری به صورت تدوين  قانون
 مقرارات و استانداردها

 * * *      *  * 

ارتقای دسععترسععی به بازار و  

 اعتبارات

 * *    *  *  *  

ارتقای سععطح سععواد و دانش 

 روستايیان

 * *        *  

 
 

ها و مناطق تواند در بخشهر چند نتايج حاصله می

مزبور به کار رود و يا راهنمای کلی برای مجريان و 

کارگزاران توسعه کشاورزی پايدار باشد، اما بیانگر نبود 

 
1 - The Organisation for Economic Co-operation and Development  

چارچوبی نهادی و مشخص در کشور برای پیگیری توسعه 

کشاورزی پايدار است. موضوعی که سبب نبود انسجام در 

 .های کشاورزی پايدار در کشور شده استپیگیری فعالیت
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 Rezaei-Moghaddam et al. (2005 )، Veisiو توسط 

سازی و ارتقای پذيرش نیز در تالش برای مفهوم (2012)

کشاورزی پايدار در ايران اشاره شده است. بر اساس آنچه 

گفته شد، در اين تحقیق، نبود يک سازوکار و راهبردهای 

مشخص به عنوان مساله تحقیق تعیین گرديد. در راستای 

کشاورزی  ،Bachev (2008)ی، همانند يین خالرفع چن

پايدار به عنوان نوعی رهیافت مديريتی که در برگیرنده 

های اجرايی در چارچوب يک ای از راهبردمجموعه

 بر اساس ،سازوکار است در نظر گرفته شد و در اين رابطه

ديدگاهی سیستمی، رهیافت مديريت سازگاری که تدوين 

آن برای مديريت نظام کشاورزی راهبردها يکی از مراحل 

 & Rölling)) در شرايط عدم قطعیت است

Wagenmakers, 1998 به عنوان سازوکار مناسب تعیین ،

پايداری در  سمتگرديد. به طوری که حرکت به 

کشاورزی در اين سازوکار در گرو اتخاذ و اجرای برخی 

ها به صورت اقدمات نهادی در سطح فردی و راهبرد

سازمانی است. محتوای اين اقدمات نهادی نیز طبق نظر 

Pretty (1996 ) وJones (2003)  در سه دسته مطابق با

سه دسته اهداف اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيک بررسی 

اندکاران مختلف در بخش کشاورزی گرديد و نظر دست

   ارها واکاوی شد.درباره اين اقدامات و سازوک

 

 روش شناسی تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق حاضر تبیین راهبردها و 

سازوکار توسعه کشاورزی پايدار در ايران از طريق پیمايش 

اندکار در بخش کشاورزی است، در نظر متخصصان دست

توصیفی طی  -چارچوب رهیافت کمی، از روش پیمايشی 

ين چارچوب نظری ( تدو1چهار مرحله زير استفاده شد: 

و ابزار تحقیق با استفاده از  روش اسنادی، و بررسی 

مطالعات قبلی در رابطه با تبیین راهبردهای توسعه 

(  تبیین و بررسی روايی و 2کشاورزی پايدار در ايران؛ 

پايايی پرسشنامه با روش پانل متخصصان و آزمون 

همسانی دورنی کرونباخ آلفا. در اين مر حله، برای 

های ینان از روايی پرسشنامه افرادی با تخصصاطم

باغبانی، کشاورزی پايدار، زراعت، ترويج کشاورزی، 

دامپروی و مديريت کشاورزی به تحلیل محتوايی 

 های الزم بر اساسپرسشنامه تهیه شده پرداختند و تعديل

نظرات ابراز شده صورت گرفت. برای اطمینان از پايايی 

تن از افراد جامعه آماری   20 پرسشنامه، پرسشنامه توسط

های مختلف وزارت که شامل کارشناسان شاغل در بخش

  باخکرون آلفای جهاد کشاورزی بودند تکمیل شد، و ضريب

اصلی، و هر يک از  متغیر هایگزينه برای 85/0 برابر

(، برآورد گرديد  که با 6های تبیین شده )جدول عامل

بدست آمده، پرسشنامه توجه به قابل قبول بودن مقادير 

-( جمع3برای جمع آوری اطالعات آماده و استفاده شد؛ 

آوری اطالعات: در اين مرحه، اطالعات از کارشناسان، 

های اجرايی اندکاران کشاورزی  بخشمتخصصان و دست

)وزارت جهاد کشاورزی(، تحقیقاتی، دانشگاهی و 

ای متناسب گردآوری گیری طبقهخصوصی با روش نمونه

د. در اين رابطه، با کمک انجمن علمی کشاورزی بوم ش

تن از افرادی که سابقه فعالیت   250شناختی، ابتدا شامل 

اجرايی، علمی، تحقیقاتی و تجاری در زمینه کشاورزی 

)اوايل دهه  1990پايدار را به مدت پنج سال از اواخر دهه 

 اب آفات تلفیقی مديريت هایبرنامه آغاز زمان که (1380

 .Fathi et al) بود کشور در  مزرعه در مدرسه شرو

طور متناسب از بین هب ،، داشتند تهیه شد و سپس(2011

فهرست تهیه شده و بر اساس ماهیت کاری )اجرايی، 

تحقیقی، آموزشی، تجاری(، نمونه آماری که تعداد آنها با 

و بر اساس جدول  t 96/1درصد و مقدار  5پذيرش خطای 

تن بود، با روش  Bartlet et al. (2001) 95گیری نمونه

( تحلیل اطالعات: برای 4ای متناسب انتخاب شد، طبقه

 ها، در مرحلهتبیین سازوکار توسعه کشاورزی پايدار داده

تجزيه و تحلیل گرديد.   SPSSچهار، با استفاده از نرم افزار 

های توصیفی مانند میانگین، انحراف در اين زمینه، از آماره

عیار و آماره استنباطی تحلیل عاملی استفاده شد. در م

 معیار مقدار ويژهرابطه با تحلیل عاملی انجام شده نیز 

درصد( و ادبیات  65(، مقدار تجمعی ) بیش از 1)بیشتر از 

ها مدنظر قرار گرفت. در تحقیق برای تعیین تعداد عامل

اين تحقیق با توجه به  هدف، که تبیین سازوکار و 

دهای توسعه کشاورزی پايدار بود متغیری ترکیبی راهبر

( بر اساس مرور ادبیات 2گزينه )جدول  28شامل تعداد 

تدوين و همچنان که ذکر شد بعد از سنجش پايايی و 

بود  ها، ترتیبیروايی نهايی شد. مقیاس سنجش اين گزينه

ای لیکرت برآورد شدند. در همین که با مقیاس پنج گزينه

های فردی و شغلی ای مرتبط با ويژگیرابطه، متغیره

پاسخگويان شامل، سن، جنس، سابقه کاری و شغلی و 
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-محل اشتغال، سطح تحصیالت به عنوان متغیرهای زمینه

-ای مستقل در نظر گرفته شد که به ترتیب ماهیت فاصله

 ای، اسمی و ترتیبی داشتند.  ای، اسمی، فاصله

 هاي تحقيقيافته

 و شغلیهاي فردي ويژگی الف.

های فردی های تحقیق درباره ويژگی( يافته2جدول )

ا هطوری که يافتهدهد. بهو شغلی پاسخگويان را نشان می

تن(   51از نظر فردی بیشتر پاسخگويان ) ،دهدنشان می

درصد آنها مرد  4/77سال سن داشتند و  34کمتر از 

درصد آنها زن بودند. از نظر تحصیالت  6/22بودند و تنها 

تن(  45نیز بیشتر پاسخگويان دارای مدارک کارشناسی )

تن دارای مدرک   6تن( بودند و   32و کارشناسی ارشد )

ر از تک تن نیز دارای مدارک پايیندکتری بودند و تنها ي

 فوق ديپلم بود.

( بیانگر اين است 2های جدول )يافته ،از نظر شغلی

سال  12طور متوسط بیش از که هر چند پاسخگويان به

تن( مربوط  32اما بیشترين فراوانی ) ؛سابقه کاری داشتند

ابقه داشتند. از لحاظ سال س 9تا  5به کسانی بود که بین 

درصد از پاسخگويان از وزارت  50بیش از ال، محل اشتغ

 12تن از مراکز دانشگاهی،  14و جهاد کشاورزی بودند 

های خصوصی تن از شرکت 15تن از مراکز تحقیقاتی و 

 در میان پاسخگويان مشارکت داشتند. 
 

 های فردی و شغلی پاسخگويانويژگی -(2جدول )
 های فردی و شغلی ويژگی فراوانی درصد عیدرصد تجم 

  

- 

- 

- 
-  

 

2/51 

7/16 

3/14 
9/17 

 

43 

14 

12 
15 

 سازمان محل اشتغال  ●
 جهاد کشاورزی -

 مراکز دانشگاهی -

 مراکز تحقیقاتی  -

 های خصوصیشرکت -

 

 

31/34 

 

4/61 

1/83 

100 

 

4/61 

8/21 

9/16 

 

51 

18 

15 

 سن ●

 34> 

 45-34 

 45  سال به باال 

69/12 

 

 

2/49 

8/70 

100 

 

2/49 

76/21 

2/29 

 

32 

14 

19 

 تجربه ●

 10-5 سال 

  18 – 10 
 سال

 18  سال به باال 

  

- 

- 

 

4/77 

6/22 

 
65 

19 

 جنيست  ●
 مرد  -

 زن   -

  
2/1 

8/54 

8/92 

100 

 
2/1 

6/53 

1/38 

2/7 

 
1 

45 

32 

6 

 

 سطح تحصيالت ●
 فوق ديپلم و پايین تر   -

 کارشناسی  -
 کارشناسی ارشد  -

 دکتری  -
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 راهبردهاي توسعه کشاورزي پايدار

( نظر پاسخگويان را در مورد 3های جدول )داده

راهبردهای پیشنهادی برای توسعه کشاورزی پايدار در 

ه کدهد ها نشان میکند. يافتهشرايط ايران بازنمايی می

تشويق و حمايت از تعامالت و روش ترويج  :هایگزينه

کشاورز به کشاورز برای گسترش کشاورزی پايدار، تنظیم 

 محصوالت در بازار به نفع محصوالت سالم و قیمت

محصوالت در بازار به نفع  اکولوژيک، تنظیم قیمت

رسانی بهتر به مصرف محصوالت سالم واکولوژيک، اطالع

سالمت محصوالت کنندگان و مردم عامه در مورد 

تدوين استاندارها و مقررات مناسب در  کشاورزی پايدار،

-تشويق شکل ها و کودهای شیمیايی،کشاستفاده از آفت

های محلی برای پیشبرد کشاورزی پايدار، گیری گروه

های آموزش کشاورزان و حمايت از عضويت آنها در گروه

ه زمین هايی برای اشتغال دره مشوقيکشاورزی پايدار، ارا

ای، فراهم کردن کشاورزی و ساير مشاغل درون مزرعه

امکان صادرات محصوالت سالم و ارگانیک، بازنگری در 

نهادهای آموزشی کشاورزی برای توجه به اصول پايداری 

 وری آبدر محتوا و فرايند آموزش، پیگیری و ارتقای بهره

بر اساس نهاده آب به جای زمین، بیمه محصوالت و بیمه 

های مهم و اورزان دارای بیشترين فراوانی در مقیاسکش

خیلی مهم بودند که بیانگر نظر موافق پاسخگويان به 

اثربخشی خیلی زياد آنها در توسعه کشاورزی پايدار در 

کشور هستند. اين در حالی است که از نظر پاسخگويان 

ها که فراوانی کمتری در مقیاس های مهم و سايرگزينه

د از نظر اثربخشی در درجه دوم اهمیت خیلی مهم بودن

برای توسعه کشاورزی پايدار در ايران هستند که از میان 

اعالم و تدوين يک سند  مانند:توان به اقدماتی آنها می

ملی برای ترويج و توسعه کشاورزی پايدار، تشويق و ترويج 

های حفاظت کننده از منابع، بستن ها و فعالیتیتکنولوژ

های مصرف کننده زياد منابع و آلوده عالیتمالیات به ف

-های سازمانکننده در زمینه کشاورزی، ارتقای ظرفیت

های غیردولتی فعال در زمینه کشاورزی پايدار برای 

-گسترش حیطه عمل، تشويق و ترويج حسابرسی محیط

زيستی برای گنجاندن ارزش خدمات غیربازاری منابع 

هم کردن زمینه خاک و آب در محاسبات اقتصادی، فرا

ها به اعتبارات حمايتی دولت در برای دسترسی گروه

های اطالعاتی دهی نظامزمینه کشاورزی پايدار، شکل

کشاورزی پايدار برای پیوند دادن کشاورزان، مروجان و 

محققان، اشتراک مساعی کارگزاران زنجیره تولید، 

های محلی پايش و حفاظت از چشم واگذاری مسئولیت

ی طبیعی و کشاورزی به مردم محلی و منوط کردن اندازها

های حفاظت های دولتی و مالی به اجرای فعالیتحمايت

 دار محیط زيست اشاره کرد. کننده از منابع و دوست
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 های مرتبط با راهبردهای توسعه کشاورزی پايدارهای توصیفی گزينهويژگی  -3 جدول
 درصد گزينه رديف

بسیار 
کم 

 اهمیت

کم 
 اهمیت

بی 
 نظر

خیلی  مهم
 مهم

 8/27 7/53 11/1 7/3 7/3 اعالم و تدوين يک سند ملی برای ترويج و توسعه کشاورزی پايدار 1

اعطای حق مالکیت و يا احترام به حق مالکیت به کشاورزانی که اصول کشاورزی  2

 پايدار را دنبال می کنند.

0 1/11 5/18 4/44 9/25 

تشويق و حمايت از تعامالت و روش ترويج کشاورز به کشاورز برای گسترش کشاورزی  3

 پايدار

0 4/7 5/18 9/38 2/35 

 50 5/31 13 6/5 0 خريد تضمینی محصوالت سالم و ارگانیک 4

های حفاظت کننده از منابع  منوط کردن حمايت های دولتی و مالی به اجرای فعالیت 5

 دار محیط زيستو دوست 

0 7/16 7/16 50 7/16 

 5/31 1/48 1/11 3/9 0 محصوالت در بازار به نفع محصوالت سالم  واکولوژيک تنظیم قیمت 6

های مصرف کننده زياد منابع و آلوده کننده در زمینه بستن مالیات به فعالیت 7
 کشاورزی

7/3 7/3 9/25 3/33 3/33 

کنندگان و مردم عامه در مورد سالمت محصوالت اطالع رسانی بهتر به مصرف  8

 کشاورزی پايدار

0 6/5 4/7 6/42 4/44 

9 
 

تشويق و ترويج پذيرش حساب رسی منابع طبیعی و محیط زيست برای گنجاندن 
 ارزش خدمات غیربازاری منابع خاک و آب در محاسبات اقتصادی

7/3 4/7 5/31 6/42 8/14 

 9/38 9/38 8/14 6/5 9/1 ها و کودهای شیمیايیمناسب در استفاده از آفت کشتدوين استاندارها و مقرارات  10

 6/29 50 13 6/5 9/1 های محلی برای پیشبرد کشاورزی پايدارگیری گروهتشويق شکل 11

 7/40 2/35 8/14 7/3 6/5 آموزش کشاورزان و حمايت از عضويت آنها در گروه های کشاورزی پايدار 12

 9/1 2/22 9/51 7/16 4/7 ایهايی برای اشتغال در زمینه کشاورزی و و ساير مشاغل درون مزرعهارائه مشوق 13

های محلی پايش و حفاظت از چشم اندازهای طبیعی و کشاورزی واگذاری مسئولیت 14

 به مردم محلی

7/3 1/11 8/27 2/35 2/22 

دولت در زمینه  ها به اعتبارات حمايتیفراهم کردن زمینه برای دسترسی گروه 15

 کشاورزی پايدار

9/1 7/16 7/16 3/46 5/18 

های نهادها و موسسات ملی و بین المللی خصوصی و تشويق و جلب همکاری 16
 يا تسهیالت جهانی محیط زيست FAOغیردولتی در زمینه کشاورزی پايدار نظیر 

9/1 9/1 8/14 1/48 3/33 

های کشاورزی در توسعه و ترويج فعالیتها و فرايندهای مشارکتی استفاده از روش 17

 پايدار

0 4/7 8/27 50 8/14 

های اطالعاتی کشاورزی پايدار برای پیوند دادن کشاورزان، مروجان دهی نظامشکل 18
 و محققان

9/1 9/1 1/24 3/46 9/25 

 6/42 7/40 6/5 3/9 9/1 فراهم کردن امکان صادرات محصوالت سالم و ارگانیک 19

های غیردولتی فعال در زمینه کشاورزی پايدار برای های سازمانظرفیتارتقای  20

 گسترش حیطه عمل

0 7/3 2/22 9/51 2/22 

های غیردولتی  برای پیشبرد تشويق و تسهیل اشتراک مساعی بین دولت و سازمان 21
 کشاورزی پايدار

9/1 6/5 4/20 50 2/22 

توجه به اصول پايداری در محتوا و بازنگری در نهادهای آموزشی کشاورزی برای  22

 فرايند آموزش

9/1 0 2/22 37 9/38 

ايجاد چارچوبی و تدوين دستورالعمل برای برچسب گذاری و گواهی فرايند تولید و  23

 همچنین محصوالت تولیدی در کشاورزی پايدار

0 7/3 4/20 50 9/25 

 3/33 4/44 7/16 6/5 0 پايدار ارائه خدمات تحقیقاتی و حمايتی  ويژه در زمینه کشاورزی 24

تدوين مقرارات، قوانین و استانداردهای کشاورزی پايدار از سوی نهادهای ذيربط نظیر  25
 مجلس شورای اسالمی يا موسسه استاندارد

7/3 0 9/25 37 3/33 

 7/40 1/24 3/33 9/1 0 پیگیری و ارتقای بهره وری آب بر اساس نهاده آب به جای زمین 26

 1/48 2/35 13 7/3 0 بیمه محصوالت ارگانیک و سالم 27

 1/48 6/29 7/16 6/5 0 بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برای کشاورزان 28
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بندی و پیشنهاد سازوکار و در راستای دسته

های راهبردهای اصلی توسعه کشاورزی پايدار، گزينه

الذکر وارد تحلیل عاملی شدند. بدين منظور، ابتدا با فوق

ها و بارتلت مناسب بودن داده KMOاستفاده از آزمون 

( 4های جدول )برای تحلیل عاملی سنجیده شد. که داده

نبود  ،دار بودن مقدار آزمون بارتلت و در نتیجهبیانگر معنی

ها و در نتیجه مناسب همبستگی درونی باال بین گزينه

ها برای تحلیل عاملی است. بر اين اساس، در دن دادهبو

مراحل بعدی تحلیل عاملی انجام شد که نتايج آن در 

 ( آورده شده است. 6( و)5جداول )
 

و آزمون بارتلت برای اطمینان از  KMOمقدار  -(4جدول)

 ها برای تحلیل عاملیمناسب بودن داده
 KMO 715/0مقدار ضريب 

 

 آزمون بارتلت

 908/1223 کای اسکورمقدار 

 435 درجه آزادی

 000/0 داریسطح معنی

 

 29دهد ( نشان می6های جدول )طوری که دادهبه

متغیر وارد شده در تحلیل عاملی روی هفت عامل بار 

درصد واريانس کل  36/66اند در حدود اند و توانستهشده

 ها با توجه بهرا تبیین نمايند. که در ادامه ماهیت عامل

ها توصیف نوع متغیرهای بار شده بعد از چرخش عامل

 خواهد شد: 
 هاي ترويجی و آموزشیعامل اول:  فعاليت

درصد واريانس کل را به خود  10اين عامل که بیش از 

هايی اشاره دارد که ضمن اختصاص داده است به فعالیت

انتشار دانش و اطالعات مورد نیاز در مورد کشاورزی پايدار 

کشاورزان و اندکاران بخش کشاورزی نظیر؛ بین دست

های مزبور درگیر سازد کنندگان، آنها را در فعالیتمصرف

رسانی توان به اقداماتی مانند اطالعکه از میان آنها می

بهتر به مصرف کنندگان و مردم عامه در مورد سالمت 

محصوالت کشاورزی پايدار، آموزش کشاورزان و حمايت 

های مدرسه در مزرعه، واگذاری گروه از عضويت آنها در

اندازهای های محلی پايش و حفاظت از چشممسئولیت

ها و طبیعی و کشاورزی به مردم محلی، استفاده از روش

های فرايندهای مشارکتی در توسعه و ترويج فعالیت

کشاورزی پايدار و تشويق و حمايت از تعامالت و روش 

. که رويه هم رفته ترويج کشاورز به کشاورز اشاره کرد

های ضرروت پیگیری رويکردی مشارکتی در فعالیت

Pretty (1996 )ترويجی و آموزشی اشاره دارد که توسط 

 به شرح زير بیان شده است: 

هايی که در مسیر دستیابی به کشاورزی پیچیدگی"

پايدار، متنوع و مولد نهفته است نشان از اين دارد که 

بايد راهکارهای جديدی را  های ذيربط و مسئول سازمان

در توسعه و ترويج آن بکار گیرند. اين نیز حاکی از چند 

رشته ای بودن بیش از پیش، مشترکات ساخته و 

های تحقیقی و تر با جوامع کشاورزان در فعالیتپرداخته

ای، تحول فرايندهای يادگیری در ترويجی و توسعه

-رزی بهگرايی جديد کشاوایها و توسعه حرفهسازمان

  "کلی است.طور

 
 مقاديرواريانس تبیین شده -(5) جدول

 مجموعه مربعات بارهای چرخش داده شده مجموعه مربعات بارهای استخراج شده هامولفه

 درصد تجمعی درصد واريانس کل درصد تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه )واريانس کل( 

1 89/8 64/29 64/29 005/3 01/10 01/10 

2 21/2 36/7 01/37 78/2 29/9 30/19 

3 97/1 57/6 58/43 78/2 26/9 57/28 

4 72/1 75/5 34/49 71/2 03/9 61/37 

5 48/1 95/4 29/54 25/2 52/7 13/45 

6 40/1 68/4 98/58 18/2 29/7 43/52 

7 14/1 81/3 79/62 12/2 09/7 52/59 

8 07/1 56/3 36/66 05/2 83/6 36/66 
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 عامل دوم: توسعه نهادي

اين عامل با چهار متغیری که بر روی آن بار شده است 

درصد واريانس کل را به خود اختصاص  9توانسته بیش از 

دهد که بازنمای اهمیت اقدامات ذکر شده در اين متغیرها 

ا هکشور است. اين گزينهبرای توسعه کشاورزی پايدار در 

تدوين استاندارهای مناسب در که به اقداماتی نظیر 

-ها و کودهای شیمیايی، تشويق شکلکشاستفاده از آفت

های محلی برای پیشبرد کشاورزی پايدار، گیری گروه

رسی محیط زيستی برای تشويق و ترويج پذيرش حساب

ر گنجاندن ارزش خدمات غیربازاری منابع خاک و آب د

محاسبات اقتصادی و بازنگری در نهادهای آموزشی 

کشاورزی برای توجه به اصول پايداری در محتوا و فرايند 

آموزش اشاره دارد ماهیت توسعه نهادی دارند که طی 

گزاره زير اهمیت آن برای توسعه کشاورزی توسط 

Bachev (2009)  وVeisi at al.(2012)  :تبیین شده است 

ها، اقدامات بین المللی وسیله دولتتوسعه نهادی به "

ا هو افراد حقیقی و حقوقی به منظور تشويق افراد و گروه

به انجام فعالیتی خاص که در اينجا کشاورزی پايدار است 

شود. برخی اقدمات مهم صورت گرفته در زمینه انجام می

نامه رفتار اخالقی، های اخیر تدوين نظامکشاورزی در سال

صفانه، استاندارهای ايمنی و بهداشت نظام تجارت من

 .  "استغذايی 
 عامل سوم: ارتقاي سرمايه اجتماعی 

اين عامل بر ارتقای سرمايه اجتماعی که از الزامات 

تحقق توسعه پايدار در هر بخشی است داللت دارد 

(Abdul et al. 2011 .)شامل: چهار متغیر ،در اين رابطه 

نیک، بیمه خريد تضمینی محصوالت سالم و ارگا

محصوالت ارگانیک و سالم، بیمه تامین اجتماعی و 

بازنشستگی برای کشاورزان، و اعطای حق مالکیت و يا 

احترام به حق مالکیت به کشاورزانی که اصول کشاورزی 

درصد کل  26/9اند کنند. توانستهپايدار را دنبال می

نند کواريانس را تبیین کنند. اين متغیرها با هم کمک می

ه ابهامات برای کشاورزان کاهش يابد. به طوری که ک

ینی ببتوانند با اعتماد بیشتری نتیجه اقدامات خود را پیش

کنند و آسانتر مرحله گذار را طی کنند. در اين رابطه، اگر 

کشاورزی پايدار را يک راهبرد محیط زيستی در نظر 

رسید که  Jones et al. (2009)توان به نظر بگیريم می

 دارند: اظهار می

های اجتماعی و دولتی که اعتماد اجتماعی فعالیت "

دار های دوستتوانند اجرا فعالیتدهند میرا ارتقا می

شود که همه محیط زيست را ارتقا دهند، زيرا سبب می

افراد منافع خود را در منافع جمع ببینند. اين نوع اعتماد 

های یاست و برنامهنهادی نگرش مردم را به جانب س

پیشنهادی مثبت کرده و احترام و جايگاه مجريان را نزد 

 "دهدمردم ارتقا می

 ريزي گذاري و برنامهعامل چهارم: قانون

-Rezaeiاين عامل به موضوعاتی اشاره دارد که 

Moghaddam et al.(2005)  وZhao et al.  (2008)  در

اکولوژيک را ريزی و توسعه نظام کشاورزی آن، برنامه

د. اين داننبخشی از مسیر دستیابی به کشاورزی پايدار می

عامل نیز که با بار شدن سه متغیر؛ اعالم و تدوين يک 

سند ملی برای ترويج و توسعه کشاورزی پايدار، تدوين 

مقرارات، قوانین و استانداردهای کشاورزی پايدار از سوی 

موسسه  نهادهای ذيربط نظیر مجلس شورای اسالمی يا

های مشوق خريد محصوالت استاندارد، و تدوين سیاست

درصد واريانس  03/9کشاورزی پايدار شکل گرفته است، 

ها به خود اختصاص داده است. کل را بعد از چرخش عامل

اهمیت اين موضوع به حدی است که توسط متخصصانی 

 Eionetو  Dumanski (1995)و  (1996) (Pretty)نظیر 

 شده است:  اشاره (2010)

اعالم يک سیاست ملی برای کشاورزی پايدار، کمک "

کند که  فرايندها و الزامات مدنظر قرار گیرند. و به می

های و چارچوب های اجتماعی نیز اهمیت داده شودهدف

 . "ها شکل گیردالزم برای اجرای ساير فعالیت

-ريزی و سیاستارتقای کشاورزی پايدار به برنامه"

ای و بین المللی وابسته سطوح ملی، منطقهاری در زگ

است. برخی از اين راهبردها که در مناطقی نظیر اتحاديه 

از: حسابداری سبز، سیاست  اند عبارتنداروپا موفق بوده

کشاورزی مشترک، که با انتقال يارانه صادراتی به سمت 

 ،ای و محلی و همچنینتولید سالم برای نیازهای منطقه

داوطلبانه محیط زيستی در مزارع سبب  تسهیل اقدامات

 "اندارتقای کارايی انرژی در مزارع شده
 زيستیمحيط-هاي کشاورزيعامل پنجم: اجراي رويه

ی زيست-های کشارزیاين عامل با تاکید بر اجرای رويه

به عنوان يکی از راهبردهای اصلی توسعه کشاورزی پايدار 

(Burton & Paragahawewa. 2011)  وعاتی نظیر به موض
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-های دولتی و مالی به اجرای فعالیتمنوط کردن حمايت

های محصوالت های حفاظت کننده از منابع، تنظیم قیمت

در بازار به نفع محصوالت سالم اکولوژيک، و بستن مالیات 

های مصرف کننده زياد منابع و آلوده کننده در به فعالیت

دهی زمینه کشاورزی اشاره دارد که هدف آنها جهت

های حفاظت محیط اندکاران به فعالیترفتارهای دست

درصد از  52/7زيست در بخش کشاورزی است. که جمعاً 

 Power (2010) ،اند. در اين رابطهواريانس را تبیین کرده

اين نوع اقدامات را دادوستدی در جهت حفاظت و ارتقای 

های داند و سازمان همکاریخدمات اکوسیستمی می

به تراژدی مشترکات  (OECD, 2003اقتصادی )توسعه 

کند که استفاده مشترک از منابع اشاره کرده و بیان می

اکوسیستمی سبب شده است که کارايی بلندمدت 

های اجتماعی به کشاورزی با مشکل مواجه شود و هزينه

سازی منابع کشورها تحمیل شود. بدين منظور خصوصی

 ف کننده منابع های مصرو بستن مالیات به فعالیت

کشاورزی  تواند راهکارهايی برای کاهش اثرات منفیمی

 باشد. 
هاي غيردولتی، بين عامل ششم: توسعه همکاري سازمان

 المللی و محلی 

تشويق و جلب  شامل: بر روی اين عامل سه گزينه

های نهادها و موسسات ملی و بین المللی همکاری

های سازمانهای خصوصی و غیردولتی، ارتقای ظرفیت

غیردولتی فعال در زمینه کشاورزی پايدار و تشويق و 

های تسهیل اشتراک مساعی بین دولت و سازمان

د که انغیردولتی  برای پیشبرد کشاورزی پايدار بار شده

اند. درصد واريانس را به خود اختصاص داده 29/7جمعاً 

-نیز به عنوان يکی از  راهبرد 21اين عامل در دستورکار 

ای توسعه پايدار آورده شده است و در بخش کشاورزی ه

 & Pretty نیز از اهمیت زيادی برخودار است. 

Ward(2001) های کشاورزی را عامل توسعه سازمان

داند و در توسعه سرمايه اجتماعی در بخش کشاورزی می

 کند:بیان می Siddaraju (2011)اين زمینه 

 

سوم چارچوب  های غیردولتی به عنوان بخشسازمان"

ها از کشاورزی نهادی، نقش اساسی در توسعه حمايت

های ها با محوريت دادن به روشپايدار دارند. اين سازمان

حمايت و  يهمشارکتی در جاهايی که دولت قادر به ارا

ی هاهای آموزشی، فعالیتخدمات نیستند از طريق برنامه

 تزيست و ايجاد تسهیالداوطلبانه برای حفاظت محیط

المللی، جامعه محلی را در های بینبازاريابی، جلب حمايت

های کشاورزی پايدار توانمند نموده زمینه اجرای فعالیت

 ."آوردهای توسعه کشاورزی پايدار را فراهم میو زمینه

 

 چگونگی بار شدن متغیرهای بر روی بارهای عاملی - 6جدول 

عامل  سازوکارهای توسعه کشاورزی پايدار رديف

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

عامل 

 ششم

عامل 

 هشتم

عامل 

 هفتم

ضريب 

 کرونباخ الفا

اطالع رسانی بهتر به مصرف کنندگان و مردم عامه  1
 در مورد سالمت محصوالت کشاورزی پايدار

53/0 
   

  
   

آموزش کشاورزان و حمايت از عضويت آنها در گروه  2

 های مدرسه در مزرعه 
52/0 

   
  

   

هايی برای اشتغال در زمینه کشاورزی ارائه مشوق 4
 ای و و ساير مشاغل درون مزرعه

65/0 
   

  
   

های محلی پايش و حفاظت از واگذاری مسئولیت 5

 چشم اندازهای طبیعی و کشاورزی به مردم محلی 
64/0 

   
  

  872/0 

ها و فرايندهای مشارکتی در توسعه استفاده از روش 6

 های کشاورزی پايدارو ترويج فعالیت
54/0 

   
  

   

تشويق و حمايت از تعامالت و روش ترويج کشاورز  7

 به کشاورز
45/0 

   
  

   

تدوين استاندارها و مقرارات مناسب در استفاده از  8

 ها و کودهای شیمیايی آفت کش
 

77/0   
  

   

های محلی برای پیشبرد گیری گروهتشويق شکل 9
  کشاورزی پايدار 

52/0   
  

  847/0 

تشويق و ترويج پذيرش حساب رسی محیط زيست  10

برای گنجاندن ارزش خدمات غیربازاری منابع 

 خاک و آب در محاسبات اقتصادی
 

46/0   
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 (6ادامه جدول )

عامل  سازوکارهای توسعه کشاورزی پايدار رديف
 اول

عامل 
 دوم

عامل  
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

عامل 
 ششم

عامل 
 هشتم

عامل 
 هفتم

ضريب 
 کرونباخ الفا

بازنگری در نهادهای آموزشی کشاورزی برای توجه  11

 به اصول پايداری در محتوا و فرايند آموزش
 

80/0    
  

   

       67/0    سالم و ارگانیکخريد تضمینی محصوالت  12

 836/0      59/0    بیمه محصوالت ارگانیک و سالم  13

       53/0    بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی برای کشاورزان  14

اعطای حق مالکیت و يا احترام به حق مالکیت به  15
کشاورزانی که اصول کشاورزی پايدار را دنبال می 

 کنند.  
 

  40/0  

  

   

اعالم و تدوين يک سند ملی برای ترويج و توسعه  16
  کشاورزی پايدار  

   47/0 
  

   

تدوين مقرارات، قوانین و استانداردهای کشاورزی  17

پايدار از سوی نهادهای ذيربط نظیر مجلس شورای 

 اسالمی  يا موسسه استاندارد  
 

   41/0 

  

  851/0 

های مشوق خريد محصوالت تدوين سیاست 18

 کشاورزی پايدار 
 

   32/0 
  

   

های دولتی و مالی به اجرای منوط کردن حمايت 19
  های حفاظت کننده از منابع  فعالیت

    
67/0  

   

های محصوالت در بازار به نفع تنظیم قیمت 20

 محصوالت سالم اکولوژيک
 

    
79/0  

  864/0 

های مصرف کننده زياد بستن مالیات به فعالیت 21
  منابع و آلوده کننده در زمینه کشاورزی 

    
53/0  

   

های نهادها و موسسات ملی تشويق و جلب همکاری 22

 و بین المللی خصوصی و غیردولتی
 

    
 41/0 

   

های غیردولتی فعال در های سازمانارتقای ظرفیت 23
  زمینه کشاورزی پايدار 

    
 67/0 

  82/0 

تشويق و تسهیل اشتراک مساعی بین دولت و  24

های غیردولتی  برای پیشبرد کشاورزی سازمان
 پايدار

 

    

 46/0 

   

ايجاد چارچوبی و تدوين دستورالعمل برای برچسب  25

گذاری و گواهی فرايند تولید و همچنین محصوالت 
 تولیدی در کشاورزی پايدار

 

    

  

 70/0  

اطالعاتی کشاورزی پايدار برای های دهی نظامشکل 26

 پیوند دادن کشاورزان، مروجان و محققان
 

    
  

 48/0 83/0 

ارائه خدمات تحقیقاتی و حمايتی ويژه در زمینه  27
  کشاورزی پايدار

    
  

76/0   

ها به فراهم کردن زمینه برای دسترسی گروه 28

 اعتبارات حمايتی دولت در زمینه کشاورزی پايدار
 

    
  

63/0  86/0 

ترويج و  بارهای عاملی 
 آموزش

توسعه 
 نهادی 

سرمايه  
 اجتماعی

قانون 
 گذاری

رويه 
های 

کشاورزی 

 زيستی-

توسعه 
-همکاری

 ها

خدمات 
 حمايتی

 برچسب
 گذاری

85/0 

 
 اري و اطالع رسانیزگعامل هفتم : برچسب

اری در زگرسانی از طريق برچسبنقش مهم اطالع

-عملکرد صحیح بازار سبب شده است که فرايند برچسب

اری از مزرعه تا هنگام مصرف، نقشی مهم در توسعه زگ

بب ها سکشاورزی پايدار داشته باشد. زيرا اين نوع برچسب

ا های خود رکنندگان بتوانند خواستهشوند که مصرفمی

 اندکاران زنجیره غذايیبه تولید کنندگان و ساير دست

منتقل کنند. بر اين اساس، در تحقیق حاضر نیز دو متغیر 

اری زگايجاد چارچوبی و تدوين دستورالعمل برای برچسب

های اطالعاتی دهی نظامو گواهی فرايند تولید و شکل

کشاورزی پايدار برای پیوند دادن کشاورزان، مروجان و 

کنندگان بر روی اين عامل بار شوند. در محققان، مصرف

   Groteد جايگاه مهم فرايند برچسب گذاریتايی

Kirchhoff &  (2001)  :اظهار می دارند که 
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ها اطالعات به روز و مرتبطی را در رابطه با برچسب "

-ای، اجتماعی و محیط زيستی منتقل میپايداری منطقه

اری محصوالت از طريق توجه به زگبرچسب ،لذا کنند.

نقل، ابزاری قوی برای پايداری تولیدات، فرآوری و حمل 

صادی، زيستی، پايايی اقتدستیابی به سالمت بیشتر محیط

 ."باشدتنوع زيستی و عدالت اجتماعی می

 عامل هشتم: خدمات  حمايتی   

نظام  حمايتی برای کشاوری پايدار شامل دو زير نظام 

تقاضا برای تولیدات از سوی مصرف کننده و تقاضا برای 

باشد که در اين عامل تاکید رزان میها از سوی کشاونهاده

-Rezaei)بر خدمات مورد نیاز کشاورزان است 

Moghaddam et al. 2005)ه خدمات تحقیقاتی و ي. ارا

مالی ويژه در زمینه کشاورزی پايدار و فراهم کردن زمینه 

ها به اعتبارات حمايتی دولت در برای دسترسی گروه

 تند که با بار شدنای هسزمینه کشاورزی پايدار دو گزينه

واريانس کل را به خود  83/6اند بر روی يک عامل توانسته

ه خدمات و حمايت از يها بر ارااختصاص دهند. اين گزينه

های کشاورزی پايدار کشاورزی برای پیگیری فعالیت

، Pretty (1996)داللت دارند، موضوعی که توسط 

Arabiun et al. (2010) (2005) و Rezaei-

Moghaddam  et al.  بیان شده است آنها معتقدندکه

توسعه کشاورزی پايدار نیازمند خدمات حمايتی تحقیقی 

گذار است که در آن میزان تولید  و مالی برای طی مرحله

يابد و کشاورزان برای مشکالتی که با آن مواجه کاهش می

های حمايتی و هستند به همدلی و خدمات بخش

 تحقیقاتی نیازمند هستند.  
 گيري و پيشنهادهانتيجه

کارکرد چندگانه کشاورزی سبب شده است که 

موضوع پايداری درکشاورزی به عنوان هدف و معیاری 

اندکاران اين بخش مطرح باشد. های دستبرای فعالیت

چنین کارکردهايی باعث شده است که لزوم همکاری و 

ست اندکاران در چارچوب يک برنامه های همه دفعالیت

غیرمتمرکز بیش از پیش درک شود و در اين زمینه 

ها تلقی ای از راهبردپايداری کشاورزی به عنوان مجموعه

شود که بايد در قالب يک سازوکار و رهیافت مديريتی 

ها پیگیری شود ها وگروهتوسط همه بخش

(Mirovitskaya & Ascher, 2001.) نظر  سازوکار مورد

رهیافت مديريت سازگازی است که در پی توسعه نهادی 

های نهادی بر مبنای اصل و تبیین و بکارگیری راهبرد

های علمی و فرضیات موجود طی چهار تعادل بین يافته

مرحله  شناخت و ارزيابی، تدوين راهبرد و راه حل و 

 و باشدهای مديريتی برای رفع بحران میاجرای فعالیت

های کشاورزی آن ارتقای توان و ظرفیت نظامهدف اصلی 

زيستی برای پذيرش تغییرات و حفظ ثبات کلی و محیط

بر اساس  .(Williams et al. 2007)های مزبور است نظام

اين چارچوب و سازوکار، نتايج تحقیق حاضر نشان داد که 

های ترويجی و آموزش، توسعه فعالیت مانندراهبردهايی 

اری و زگاجتماعی، توسعه نهادی، قانونارتقای سرمايه 

کشاورزی -زيستیهای محیطرويه ريزی، اجرایبرنامه

ه خدمات يرسانی، و توسعه و اراگذاری و اطالعبرچسب

تواند مسیر توسعه کشاورزی پايدار در خاص حمايتی می

توان آن را بر اساس تقسیم بندی کشور مطرح شود و می

Jones (2003) ه شرح زير پیگیری کرد: در سه گروه ب 

های توانمندساز: توسعه سرمايه اجتماعی و راهبرد 

 توسعه نهادی، 

-مرتبط با اجرای قانون )تضمینی(: قانونهایراهبرد 

زيستی، محیط -های کشاورزیريزی، رويهگذاری و برنامه

 برچسب گذاری و اطالع رسانی، 

ی، تهای حمايترغیبی و تشويقی: فعالیت هایراهبرد 

ه خدمات خاص ملی و تخقیقاتی برای يو توسعه و ارا

 توسعه کشاورزی پايدار.

 های فوق الذکرنکته مهم اين که اوالً سه دسته  راهبرد

به ترتیب مرتبط با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژيک 

ر ها و سازوکاهستند و ثانیاً، ارزيابی اثرات پايداری راهبرد

بل، حین و بعد از اجرا سنجیده پیشنهادی است که بايد ق

روی شود و میزان اثربخشی آنها در رفع مشکالت پیش

( 1پايداری بخش کشاورزی ارزيابی گردد که در شکل )

 نیز نشان داده شده است. 
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