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Agriculture has determining and fundamental roles in the fate of the rural society in Iran. Also, it is un-
likely that rural development can be achieved without having a logical and established solution for rural 
agriculture. The present study aimed to evaluate the relationship between sustainable agriculture and 
sustainable development in rural regions of Fasa County. The research method of the study is descrip-
tive-analytical, and the data collection is based on survey method (completing questionnaire). The study 
population comprised all heads of households living in Fasa villages. Using the Cochran formula, the 
sample size was estimated as 285 participants who were selected randomly and questionnaires were 
distributed among them. To measure the reliability of the questionnaire, the Cronbach α was used. In 
the study, the statistical model of SEM and the first order confirmatory factor analysis were used for 
analyzing data. The results indicate the validity of both models of measurement of rural development 
and sustainable agriculture as well as the first order two-factor model for the relationship between rural 
sustainable development and sustainable agriculture as well as their goodness of fit with the collected 
data. According to this analysis, indicators of sustainable agriculture have generally more significant di-
rect effects on rural sustainable development than the reverse conditions in this relationship. 
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Extended Abstract

1. Introduction

griculture as the first part of human eco-
nomic activities is considered a rural activ-
ity since the beginning. Later on, with the 
advent of cities and industries, a conflict 
emerged in features and functions that still 
remains despite great evolutions in dif-

ferent dimensions of human life. In other words, the rural 
economy, however, not like before, still relies on agricultural 
activities. Today, the relationship between rural development 
and agricultural development is more than ever influenced by 

social, economic, and environmental changes so that an ever-
increasing pressure has been exerted on agricultural resourc-
es, especially the limited resources of traditional agriculture. 
These conditions undoubtedly and mostly affect villages and 
villagers. 

Our study region is the rural area of Fasa County with has 
relatively proper capabilities in agriculture. A large part of the 
lands in the region is under the cultivation of wheat, barley, 
corn, and alfalfa. In spite of the shortage of rainfall in recent 
years, unbridled underwater consumption and more tendency 
to water cultivation, the rained cultivation is practically im-
possible. In this rural area, a high majority of population are 
engaged in agriculture, which naturally has both positive and 
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negative effects on different dimensions of rural people of 
the region. Given that in this area, like other rural areas, the 
sustainable rural development is significantly related to sus-
tainable agricultural development, the present study aims to 
answer the following question that in what parts and indica-
tors of agriculture and or rural sustainable development, this 
relationship has more effectiveness and presentations. 

2. Methodology

The present study aims to evaluate the relationship between 
sustainable agriculture and rural sustainable development 
in rural areas of Fasa County. The study is descriptive-an-
alytical research, and the data were collected through sur-
vey method. The study population comprised all heads of 
households in villages of Fasa. Using the Cochran formula, 
the sample size was estimated as 285 participants who were 
randomly selected. They were questioned by a questionnaire 
which its reliability was evaluated by Cronbach α method. In 
this study, the structural equation modelling (SEM) and the 
two-factor confirmatory factor analysis of first order were 
used for data analyses. In this research, we used 4 compo-
nents of rural development and 7 components of sustainable 
agriculture which are the most important variables.

3. Results

The results of study on cultivable lands indicate that its 
area highly fluctuates among farmers. So that the reported 
cultivable lands varies between 1 and 800 hectares among 
farmers, indicating large ownership which allows commer-
cial cultivation. Components of sustainable agriculture and 
rural development have positive and significant regressive 
effects with their own scales. The bigness of those coef-
ficients (factor impacts) are high for the two scales. The 
results also showed that among the indicators of rural sus-
tainable development, the economic (0.66) and infrastruc-
tural (0.62) factors and regarding sustainable agriculture 
indicators, satisfaction (0.67), employment and income 
(0.64), access to institutions (0.55), and water resources 
(0.57) factors play the most important roles in the mutual 
relationship between rural sustainable development and 
agricultural sustainable development. The results also indi-
cate that the effectiveness of agricultural sustainable devel-
opment is higher than rural development. 

4. Discussion 

Agriculture as the main part of rural economy still plays 
a critical and determining role in the fate of rural soci-
ety. Literature review indicates that the significance and 
attention to agricultural development to attain rural de-
velopment are undeniable and even could and should be 

regarded as the core and center of rural development. Al-
though agricultural development is related to the econom-
ic dimension of rural economy, it has significant effects 
on different environmental, social, and economic dimen-
sions of villages due to unique socioeconomic structure 
of rural areas. 

In the present study, the rural development was inves-
tigated by introducing 4 economic, physical-structural, 
infrastructural, and social components, also sustainable 
development with  seven components of access to institu-
tions, land index, water resources, soil resources, employ-
ment and income, education and satisfaction. The related 
data were collected by one standard and one researcher-
made questionnaire administered on 285 participants. 
The internal validity of the both questionnaires and their 
components were confirmed by pretest and Cronbach α 
test. By using structural equation modelling technique, 
the 11 mentioned components were estimated out of the 
obtained data and described in the form of indicators and 
variables. Finally,  rural development and sustainable 
agriculture were described via latent variables. The two 
models of the one-factor confirmatory factor analysis of 
first order were designed and executed for measuring and 
validation of the two scales. 

5. Conclusion

The general validity of three models were estimated 
positive and significant based on different types of fit indi-
ces, non-standard, and standard regression coefficients of 
all paths between the indexes, variables, and two scales. 
The research model properly represents the complex rela-
tionships among variables of rural development and sus-
tainable development. In other words, our research model 
emphasizes on the positive and significant relationship 
between rural development and sustainable agriculture. 
Figure 4, which is the sum of standards of path coeffi-
cients in the final structural model, shows the relationship 
between rural development and sustainable development. 
We observe that not only there is a significant relation-
ship between rural development and sustainable agricul-
ture, but also the impact value of each effective item or 
factor on this relationship is different regarding value or 
meaning. Our results are consistent with Shahyan et al. 
(2010), Nouri and Amini (2007), Langroudi and Sham-
saei (2007), Marseden and Sonnino (2008), Alonge and 
Martin (1995), Kamal and et al. (2013), Shi and Gill 
(2005) study results. All these studies that investigated the 
relationship between rural development and sustainable 
agriculture have come to similar results that show the sig-
nificant relationship between rural development and sus-
tainable development.
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کشاورزي نقش اساسي و تعیین کننده ای در سرنوشت جامعه روستایي ایران دارد و نمي توان انتظار داشت بدون داشتن راه حلي استوار 
و منطقي براي کشاورزي به توسعه روستایي رسید. هدف تحقیق حاضر ارزیابي رابطه کشاورزي پایدار و توسعه پایدار روستایي در 
نواحي روستایي شهرستان فسا است. در این مطالعه از روش توصیفي تحلیلي استفاده و داده ها به روش پیمایشي تهیه شد. جامعه 
آماري این تحقیق شامل سرپرستان خانوارهاي روستایي شهرستان فسا بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه اي به حجم 285 نفر 
از بین آن ها به صورت تصادفي انتخاب شد. این افراد از طریق پرسش نامه که اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ آزموده شده 
بود بررسی شدند. در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد آماري مدل سازي معادله هاي ساختاري و آزمون تحلیل عاملی 
تأییدی دوعاملی مرتبه اول استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان  داد هر دو مدل اندازه گیري توسعه روستایي و کشاورزي پایدار اعتبار قابل 
قبولی دارد. همچنین مدل دوعاملي مرتبه اول براي ارتباط بین توسعه پایدار روستایي و کشاورزي پایدار و برازش آن ها با داده هاي 
گردآوري شده اعتبار داشت. بر اساس نتایج تحلیل درمجموع معرف هاي کشاورزي پایدار تأثیر مستقیم بیشتر و معنادارتري بر توسعه 

پایدار روستایي نسبت به شرایط معکوس این رابطه داشته اند.

کلیدواژه ها: 
توسعه روستایي، 

پایداری، کشاورزي 
پایدار، مدل سازي معادله 

ساختاري، نواحی روستایی 
شهرستان فسا

تاریخ دریافت: 24 شهریور 1395
تاریخ پذیرش: 19 آبان 1395

1. مقدمه

کشاورزی به عنوان بخش نخست فعالیت های اقتصادی بشر از 
آغاز به عنوان فعالیت روستایی قلمداد می شد. سپس با پیدایش 
شهر و صنعت، در ویژگی و کارکرد نوعی تقابل ایجاد شد. با وجود 
تحوالت عظیمی که در ابعاد مختلف زندگی بشر پدید آمده هنوز 
پا بر جاست. اقتصاد روستاها همچنان بر پایه فعالیت هاي کشاورزي 
استوار است. موضوع توسعه در کشورهاي درحال توسعه به ویژه 
فرایند صنعتي شدن بر رابطه کشاورزی و روستا تأثیر گذاشت و 
در بسیاری از کشورها بی توجهی به توسعه کشاورزي زمینه غفلت 
از روستا و توسعه روستایي را فراهم آورد. امروزه رابطه توسعه 
روستایی و توسعه کشاورزی بیش از هر چیز تحت تأثیر تغییرات 

اجتماعي، اقتصادي و محیطي قرار گرفته است، چنان که بر منابع 
کشاورزي به ویژه منابع محدود کشاورزي سنتي فشار روزافزوني 
وارد آورده است. این شرایط بی تردید روستا و روستاییان را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 

منابع در اختیار انسان محدود است و انسان براي مصرف منابع 
موجود باید عاقالنه و بابرنامه عمل کند، چرا که حفظ منابع و 
بهره برداري منطقي از آن ها شرط اولیه تداوم و پایداري جوامع 
پایدار  توسعه  به  رسیدن  برای  دیگر  عبارت  به  است.  انسانی 
روستایی )یعنی بهبود کیفیت زندگی خانوار روستایی در بهره وری 
اقتصادی همراه با ارتقای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی( 
حفاظت از منابع محیطی و بهره برداري پایدار از آن ها بیشتر از 
همیشه اهمیت یافته است. تالش برای حفظ منابع در کشورمان 
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که به شدت تحت تأثیر تغییر اقلیم و کمبود منابع آب قرار دارد به 
ضرورتی حیاتي برای همه و در درجه نخست برای مردم روستایی 
تبدیل شده است. بنابراین تردیدی نیست که عالوه بر اهمیت 
ایجاد  ضرورت  مانند  دیگري  عوامل  خاک،  و  آب  منابع  حفظ 
فرصت هاي جدید اشتغال، ایجاد شرایط کسب درآمد مکفي براي 
جامعه روستایی و عوامل بسیاری از این دست، به گونه ای با فعالیت 

کشاورزي در روستا مرتبط است.

شهرستان  روستایي  )نواحي  پژوهش  این  مطالعه شده  منطقه 
فسا( توانمندي نسبتاً خوبي در زمینه کشاورزي دارد. بخش عمده 
اراضي منطقه به کشت محصوالتي نظیر گندم، جو، ذرت و یونجه 
اختصاص یافته است. با وجود این، کمبود بارش در سال هاي اخیر 
موجب برداشت هاي بي رویه از آب هاي زیرزمیني و تمایل بیشتر به 
کشت آبي شده است و امکان کشت دیم را از شهرستان گرفته است. 
در این منطقه روستایي بیشتر جمعیت از طریق فعالیت کشاورزي 
زندگي مي کنند و طبعاً کشاورزي و جنبه هاي مثبت و منفي آن در 

ابعاد مختلف، زندگی مردم روستایي را تحت تأثیر قرار داده است.

این پژوهش با این پیش فرض که در منطقه مطالعه شده نیز 
مانند دیگر نواحی روستایی، توسعه پایدار روستایی و کشاورزی 
پایدار ارتباط مؤثری با هم دارند، به دنبال پاسخ به این پرسش 
شاخص هاي  کدام  در  و  زمینه ها  چه  در  ارتباط  این  که  است 
کشاورزي یا توسعه روستایي پایدار نمود و اثر بخشي بیشتري دارد.

2. مروری بر ادبیات موضوع

توسعه به مفهوم عام، بهبود در همه ابعاد و جنبه هاي حیات 
انساني است، یعني توسعه همه اقشار جامعه را در همه ابعاد زندگي 
متأثر می کند و در عین حال از منابع در اختیار به شکل عقالیي 
استفاده می کند. در جامعه روستایي چنین توسعه اي از طریق 
ایجاد تعادل اجتماعي و اقتصادي براي همه اقشار مردم و احترام 
به حقوق آن ها و مشارکت آن ها بر پایه بازگشت و اتکای منطقي 
بر منابع فراموش شده محیطي امکان پذیر است. به این ترتیب براي 
چنین توسعه اي در روستا به یقین کشاورزي نقش بسیار پراهمیتي 

 .(Amini & Nouri Zamanabadi, 2011) خواهد داشت

توسعه پایدار روستایي فرایندي است که بر ارتقاي همه جانبه 
فعالیت های  ترغیب  و  زمینه سازي  طریق  از  روستایي  حیات 
متناسب با قابلیت ها و تنگناهاي محیطي تأکید می کند. چنان که 
زیست پذیرکردن عرصه ها براي نسل هاي فعلي و آینده با تأکید 
از مهم ترین  را  انساني محیطي  روابط  مداوم  توسعه  و  بهبود  بر 
هدف های توسعه پایدار روستایي دانسته اند (Saedi, 1998). مفهوم 
توسعه پایدار مجموعه مفاهیم متنوعي از ارزش ها را دربر  می گیرد. 
ارزش هایی چون توسعه اخالقي، بازسازمان دهي اجتماعي، فرایند 
تحول به سمت آینده بهتر، مخاطره کمتر برای کیفیت محیط 
 ،(Sarafi, 1999; Overton, Scheyvens, 1999; Avijit, 1998) زیست 

توانمندسازي مردم، ایجاد ظرفیت هاي جدید، احترام به اطالعات 
 (Zahedi Mazanderani, و دانش بومي، افزایش آگاهي ها و اطالعات
(Dobie, 2004 ;2005، رساندن انسان به مرحله رضایت از زندگي 

خویش )ESCAP, 1996(، آزادي انتخاب، برابري در دسترسي 
به فرصت ها (Axinn & Axinn, 1997) و سهل کردن تبادل ارزش ها 

(Clark, 1989) جلوه هایی از توسعه پایدار است. 

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهاي فعلي را برآورده سازد، 
بدون اینکه توانایي نسل هاي آینده را براي تأمین نیازهایشان به 
مخاطره اندازد )WCED, 1987(. تاتلیدیل و همکاران اشاره کرده اند 
که پایداری از طریق سه بُعد اقتصادي، اجتماعي و محیطي به منظور 
رسیدن به پایداري اقتصادي و مشارکت کشاورزي براي رسیدن 
به پایداري اجتماعي از راه یکپارچه سازي فرایند توسعه به دست 
مي آید که منجر به حفاظت و مدیریت اجرایی براي تضمین پایداري 
محیطي از منابع طبیعي، اشتغال بلند مدت و ثبات درآمد می شود 
(Füsun Tatlidil, Boz, & Tatlidil, 2008). نیومن در تعریف پایداري بیان 

می کند که پایداري درنتیجه برخورد نیازهاي نسل هاي کنوني و 
آینده از طریق یکپارچگي حفظ محیط زیست، پیشرفت اجتماعي 
 .(Newman & Rowe, 2003) مي شود  حاصل  اقتصادي  موفقیت  و 
دینامیکي  روابط  از  توسعه  پایدار  به سوی سطح  بنابراین تحول 
پیچیده بین موضوعات محیطي، اجتماعي و اقتصادي برآمده است 
 (Cirella & Tao, 2010; Doody, Kearney, Barry, Moles, & O’Regan,

(2009. پایداري سه جنبه یا سه وجه اساسي دارد که عبارتند از: 

حفاظت، کارآمدي و تعادل. پایداری یعني رعایت هم زمان این سه 
.(Amini Fasahkodi & Nouri Zamanabadi, 2011) وجه اساسی

رابطه توسعه روستایی و توسعه کشاورزی و اهمیت و تحوالت 
آن دهه هاست که از موضوعات مهم اندیشمندان مباحث توسعه 
ادبیات توسعه در  بر  بوده است. مروری  در شاخه های مختلف 
رهنمودهایی  و  نظریات  گویای وجود  کشورهای درحال توسعه 
استوار  توسعه روستایی  و  توسعه کشاورزی  رابطه  بر  است که 
است. انقالب سبز، توسعه همه جانبه روستایی، مدل آگروپلیتن، 
توسعه پایدار روستایی و بسیاری دیگر از نقطه نظرات بر ارتباط 
متقابل و تعیین کننده کشاورزی و روستا و توسعه روستایی و 
 (Dixon & Gulliver, 2001; Amini دارند  تأکید  کشاورزی  توسعه 
معتقد  کوتر  هربرت   .Fasahkodi & Nouri Zamanabadi, 2011)

است توسعه کشاورزی بخشی از توسعه روستایی جامع است. 
در مطالعه ای در مصر درباره سیاست های اخیر مصر برای کاهش 
فقر بیان شده است که 70 درصد از افراد فقیر در مصر، در نواحی 
کاهش  برای  دولت  اساسی  راهکار  می کنند.  زندگی  روستایی 
فقر، مدرنیزه کردن کشاورزی به منظور ایجاد درآمد بیشتر برای 
این   .(Saleh, Elena, & Khalil, 2014) است  روستایی  کشاورزان 

شرایط در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود دارد.

با  محققان  همه  برای  و  مختلف  شرایط  در  پایدار  کشاورزي 
نگاه های مختلف، یکي از جنبه هاي مهم توسعه پایدار است. از این رو 
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(Sa-  نمی توان تعریف واحدي براي کشاورزي پایدار در نظر گرفت
(dati, Shaabanali Fami, Asadi, & Sadati, 2010. در عین حال همه 

ابعاد اقتصادی، پایه  اینکه کشاورزي پایدار عالوه بر  محققان بر 
زیست محیطي نیز دارد توافق دارند (Giliesman, 2001). دسیلوا و 
همکاران معتقدند کشاورزي پایدار رویکردي براي تضمین پایداري 
اقتصادي، اجتماعي و اکولوژیکي مبتنی بر الگوي همه جانبه است 
(D’Silva, 2011). از این رو یک مزرعه پایدار باید بدون از دست دادن 

جنبه هاي اجتماعي )مانند خانواده، رفاه جامعه، کیفیت زندگي، 
سالمتي انسان، نیروي کار، مدیریت مورد نیاز و غیره( به اهداف 
 (Den Biggelaar & Suvedi, اقتصادي و زیست محیطي دست یابد
(2000. رودریگوس و همکاران )2003( به نقل از لواندووسکي در 

کنفرانس وزراي محیط زیست اروپا اظهار مي دارند که کشاورزي 
پایدار، مدیریت و استفاده از اکوسیستم کشاورزي به گونه اي است 
که تنوع بیولوژیکي، بهره وري، ظرفیت باززایي، قابلیت دوام و توانایي 
کار کردن آن را حفظ کند، به نحوي که )امروز و آینده( بتواند وظایف 
مهم اکولوژیکي، اقتصادي و اجتماعي را در سطح محلي، ملي و 

جهاني به  انجام برساند و به اکوسیستم هاي دیگر آسیبي نرساند.

پیشینه تحقیق

ارتباط کشاورزی و توسعه روستایی موضوعی است که با تمدن 
انسانی، شروع کشاورزی، ایجاد روستا و تاریخ بشر متمدن عجین 
است. این ارتباط با گذر زمان پیچیده تر شده است، به ویژه در 
دهه های اخیر با خارج شدن روستا و کشاورزی از چهارچوب های 
ساده و سنتی اولیه، ابعاد بسیار گسترده ای یافته است. موضوع 
پایداری و توسعه پایدار و اهمیت آن برای هر دو مؤلفه مرتبط 
است و تأثیری که این دو مؤلفه می توانند در ایجاد زمینه های 
آورند، مرکز توجه محققان  فراهم  برای همدیگر  پایدار  توسعه 
در هر دو سوی توسعه روستایی و توسعه کشاورزی بوده است. 
ازاین رو در کمتر از دو دهه، مطالعات فراوانی با توجه و تمرکز به 

این ارتباط و چگونگی آن انجام شده است.

بوده است  این تحقیق  از مطالعات خارجی که کانون توجه 
 (Alonge & Martin, 1995) می توان به پژوهش آلونگ و مارتین
اشاره کرد. آن ها به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي دسترسي 
کشاورزان به اطالعات و دیدگاه کشاورزان به سازگاري شیوه هاي 
پذیرش  متغیر  با  را  همبستگي  بیشترین  پایدار،  کشاورزي 
بیشتر  مجموع  در  است.  داشته  پایدار  کشاورزي  شیوه هاي 
کشاورزان در زمینه سودآوري و سازگاري شیوه هاي کشاورزي 
پایدار دیدگاه مثبتي داشته اند. شي و گیل (Shi & Gill, 2005) نیز 
در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که تنوع در الگوهاي استفاده 
براي آموزش  از زمین، وام هاي کم بهره دولت و حمایت دولت 
اقدامات مهم و سیاستي برای ارتقای توسعه پایدار کشاورزي در 

منطقه مطالعه شده آنان در کشور چین است. 

مارسدن و سانینو (Marseden & Sonnino, 2008) نیز در پژوهشي 

توسعه  به  دستیابي  راه هاي  از  یکي  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
کشاورزي  توسعه  و  چندعملکردي  کشاورزي  ایجاد  روستایي، 
جدید است. در مصر چند متخصص سیاست ها و راهکارهای دولت 
برای کاهش فقر را مطالعه و ارزیابی کردند. در این راستا به اهمیت 
توجه به روستا و روستاییان به عنوان بخش عمده فقر و نقش 
بالقوه کشاورزی در افزایش درآمد برای این گروه توجه کردند. در 
ایران نیز مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است. مطیعي 
لنگرودي و شمسایي )2007( در پژوهشی که روی منطقه زنجان 
انجام دادند تأکید کردند که متغیرهاي مربوط به عوامل طبیعي، 
سرمایه اي، مدیریت محلي و مزرعه اي و عوامل ساختاري و امکاناتي 
با میزان توسعه منطقه مطالعه شده رابطه آماري معناداری دارند و 
بین تداوم کشاورزي با اشتغال زایي، درآمد سرانه و سطح فیزیکي 

توسعه در منطقه نگرش مثبتی وجود دارد. 

توسعه  رابطه  درباره  پژوهشي  در   )2007( امیني  و  نوري 
نتایج  این  به  اصفهان  استان  در  کشاورزی  توسعه  و  روستایی 
رسیدند که همبستگي بنیادي بین توسعه روستایي و توسعه 
کشاورزي در درجه نخست ناشي از ارتباط عواملي نظیر درآمد، 
اشتغال، ارزش افزوده و سطح علمي شدن در توسعه کشاورزي 
و  تسهیالت  جمعیتي،  ویژگي هاي  مشاغل،  تنوع  اشتغال،  و 
امکانات در توسعه روستایي است. نتایج این مطالعه سهم توسعه 
کشاورزي را در توسعه روستایي حدود 40 درصد و سهم توسعه 
روستایي را در توسعه کشاورزي حدود 29 درصد نشان مي دهد. 
در همین زمینه،  شایان و همکاران )2010( در پژوهشی به این 
نتیجه رسیدند که بین ابعاد توسعه روستایی و کشاورزی ارتباط 
معناداری وجود دارد و کشاورزی حدود 52/4 درصد از تغییرات 

توسعه روستایی را تبیین می کند.

3. روش شناسی تحقیق

شهرستان فسا در جنوب شرقي استان فارس واقع شده و 3/4 
است.  داده  اختصاص  به خود  را  استان  از کل مساحت  درصد 
این  است،  داده شده  نشان  شماره 1  تصویر  در  که  همان طور 
شهرستان چهار بخش )ششده و قره بالغ، شیب کوه، نوبندگان و 
مرکزي(، چهار نقطه شهري )ششده، نوبندگان، زاهدشهر و فسا( 
و هشت دهستان )ششده، قره بالغ، میان ده، فدشکویه، نوبندگان، 
سال  آمار  اساس  بر  دارد.  صحرارود(  و  جنگل  قاضي،  کوشک 
1390، جمعیت شهرستان 203هزار و 129 نفر است که یکي از 
پرجمعیت ترین شهرستان هاي استان فارس محسوب می شود. بر 
اساس آمار نزدیک به 68 درصد از جمعیت شهرستان در شهرها و 
بقیه در روستا ها سکونت دارند. این شهرستان 390 آبادي داراي 

.(Statistical Center of Iran، 2011) سکنه دارد

سطح برداشت محصوالت زراعي شهرستان فسا 28هزار و 71 
هکتار )3/3 درصد از کل سطح برداشت محصوالت ساالنه استان( 
و سطح زیر  کشت محصوالت دائمي )باغي( 6هزار و 736 هکتار 

ارزيابي رابطه کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردی: نواحي روستايي شهرستان فسا(
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)1/7 درصد از کل سطح زیر کشت محصوالت دائمي استان( 
 .(Management of Agriculture Jahad Fasa Township، 2011) است
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوارهاي 
مناطق روستایي شهرستان فسا )18هزار و891 نفر( است. حجم 
نمونه 285 نفر تعیین شده است که براساس اصل»تسهیم به 
نسبت« در دهستان های شهرستان فسا تقسیم شده است. در 
این پژوهش براي تعیین پایایي پرسش نامه، ضریب آلفاي کرونباخ 
با استفاده از نرم افزار SPSS با مطالعات مقدماتي براي 30 نمونه 
محاسبه شد و مقدار آلفا0/720 به دست آمد. مقدار آلفای مدنظر 

برای تمام شاخص ها اعتبار مقبولی داشت.

داده های مورد نظر از طریق عملیات میدانی و به  کمک ابزار 
پرسش نامه جمع آوری شده است. پرسش نامه یادشده با دو شاخص 
کلی )توسعه روستایی و کشاورزی پایدار( با گویه های مورد نظر 
طراحی شد و طبق جدول شماره 1 به  طور تصادفی در نمونه ای 
به حجم 285 نفر در پرجمعیت ترین روستاهای نمونه، بر اساس 
اصل تسهیم به نسبت تکمیل شد. محتوای پرسش نامه دربرگیرنده 
چهار زیرمعیار برای توسعه روستایی و یازده زیرمعیار کشاورزی 
پایدار است. گویه ها و متغیرهای پردازش شده با سنجش اعتبار 
و توصیف اولیه در جدول شماره 2 آمده است. تمامی گویه ها در 
قالب طیف پنج قسمتی لیکرت و هر کدام از گویه ها یا متغیرهای 
ترکیبی نیز به  صورت میانگین گویه ها و پرسش های مربوطه به 
دست آمده است. به دلیل اینکه تعداد گویه های شاخص مدنظر 

تصویر 1. نقشه معرفي منطقه مطالعه شده.

منبع: نقشه پایه تقسیمات سیاسی وزارت کشور.

جدول 1. جامعه و نمونه آماري تحقیق.

تعداد افراد نمونه گیري شدهروستاهاي منتخبنام دهستانبخش

شش ده و قره بالغ
40 4شش ده

550قره بالغ

شیب کوه
230فدشکویه

440میان ده

مرکزي

110جنگل

230صحرارود

345کوشک قاضي

440نوبندگاننوبندگان

25285مجموع

منیع: مرکز آمار ایران، 1390
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زیاد بود، از میانگین و انحراف معیار این گویه ها استفاده شد.

)SEM( مدل سازي معادالت ساختاري

آزمودن فرضیه هایي  براي  آماري جامع  نوعی رویکرد   SEM
درباره روابط میان متغیرهاي مشاهده شده و پنهان است که گاه 
تحلیل ساختاري کواریانس یا مدل یابي علّي نیز نامیده مي شود. 
اندازه گیري  مستقیم  به  طور  که  است  متغیري  پنهان  متغیر 

نمي شود، بلکه با استفاده از دو یا تعداد بیشتري از متغیرهاي 
مشاهده شده در نقش معرف سنجیده مي شود. مدل هاي معادله 
و  اندازه گیري  مدل هاي  از  ترکیبي  معمول  طور  به  ساختاري 
اندازه گیري  مدل هاي  اساس  بر  هستند.  ساختاري  مدل هاي 
مشخص مي شود که کدام متغیرهاي مشاهده شده یا معرف ها، 

اندازه گیرنده کدام متغیرهاي پنهان هستند. 

از  یک  کدام  که  مي کنند  مشخص  نیز  ساختاري  مدل هاي 

جدول 2. توصیف کلي شاخص ها به تفکیک دو مؤلفه اساسی مطالعه شده.

انحراف معیارمیانگینتعداد گويهمتغیرهای ثانويهمتغیرهای اولیه

کشاورزي پايدار )مؤلفه ها(

پایداري آب

1میزان آب

3/100/875

5آلودگي آب

1شوري آب

1بازده آب

1کیفیت کانال ها

پایداري خاک

2حاصلخیزي خاک

3/690/656
1شوري خاک

1کیفیت خاک

2میزان فرسایش

73/180/738رعایت اصول پایداري

122/150/787دسترسي به نهاده ها )میزان و کیفیت(

52/550/655میزان رضایت مندي

52/070/829آموزش

93/700/657درآمد و اشتغال

42/941/44سیستم آبیاري

52/961/40مکانیزه کردن

13/001/34عملکرد

11/701/01شاخص اراضي

توسعه پايدار روستايي )مؤلفه ها(

5بُعد اقتصادي

3/050/822
6کالبدي محیطي

5خدمات زیربنایي

6بُعد اجتماعي

منبع: یافته هاي تحقیق
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یا  دارند  تأثیر  وابسته  متغیرهاي  کدام  بر  مستقل  متغیرهاي 
کدام متغیرها با یکدیگر همبسته اند. متغیرهاي مشاهده شده که 
در مدل اندازه گیري نقش معرف را دارند، با خطاي اندازه گیري 
مستقیماً  چون  نیز  خطا  متغیرهاي  مي شوند.  گرفته  نظر  در 
هستند.  پنهان  متغیر  نوعي  واقع  در  نمي شوند،  اندازه گیري 
خطاها نشان دهنده همه متغیرهایي است که معرف، غیر از متغیر 
پنهان اندازه گیري مي کند و در واقع نمودي از ناتواني متغیرهاي 
  (Ghasemi،مستقل حاضر در مدل تبیین متغیر وابسته هستند
(Hooman، 2005 ;2011. این تحلیل بر این فرض متکي است که 

اندیشه اي درباره متغیرهاي پنهان وجود دارد. بنابراین، براي یافتن 
معرف ها یا نشانگرها راهي نیست. به  این  ترتیب SEM این مطلب 
را که »آیا معرف هایي که براي متغیر پنهان انتخاب شده اند واقعاً 
معرف آن هستند یا نه«، مي آزماید و مشخص مي کند معرف هاي 
انتخاب شده با چه دقتي معرف یا برازنده متغیر پنهان هستند. 
همچنین، براي بهبود برازش معرف ها با متغیر پنهان نیز راه هایي 

را پیشنهاد مي کند.

متغیر  براي  معرف ها  تناسب  اندازه گیري  مدل  در  بنابراین، 
پنهان از طریق تحلیل عاملي تأییدي )CFA( آزموده مي شود. در 
مدل ساختاري نیز معرف ها و متغیر پنهان از راه هاي منطقي با 
هم مرتبط مي شوند. به  این  ترتیب به ازاي هر متغیر پنهان، یک 
مدل اندازه گیري وجود خواهد داشت. نتایج به دست آمده عالوه بر 
برآورد شاخص ها، شامل خطاي استاندارد و مشخصه هاي آزمون 
براي هر یک از شاخص هاي آزاد موجود در مدل نیز خواهد بود 
و  محاسبات  تمامي  اساس   .(Ghasemi، 2011; Hooman، 2005)

برآوردها در رویکرد SEM به ماتریس کوواریانس هاي متغیرهاي 
مشاهده شده و ترکیب زدایي این کوواریانس ها برمي گردد.

ويژگي هاي تولیدي زراعي پاسخ گويان

بر اساس نتایج جدول شماره 3، حداقل سابقه کشاورزی 5 سال 
و حداکثر60 سال و میانگین آن 26 سال بوده است که بیانگر 
سابقه زیاد جامعه نمونه در زمینه فعالیت کشاورزي و اهمیت 
عامل تجربه در کشاورزي سنتي است. بررسی وضعیت سطح 
زیر کشت کشاورزي نشان مي دهد مقادیر آن میان کشاورزان 
حداقل  از  کشت  زیر  به گونه اي که سطح  دارد؛  بسیاری  نوسان 
یک تا حداکثر800 هکتار گزارش شده است که نشانگر وجود 
مالکیت های بزرگ است که امکان کشت تجاري را فراهم مي آورد. 
با توجه به جدول شماره 3 در زمینه باغداري نتایج نشان می دهد 

مناطق روستایي این شهرستان وضعیت مطلوبی دارند.

4. يافته ها

تحلیل عاملي تأيیدي و سنجش اعتبار مقیاس ها

دو مدل تحلیل عاملي تأییدي )CFA(،  عاملي براي ایجاد و 
پایدار روستایي و کشاورزي  اعتبار دو مقیاس توسعه  سنجش 
پایدار است که در محیط نرم افزار Amos Graphics ترسیم و 
مطالعه شده است. تصویر شماره 2 نمودار مسیر این دو مقیاس 
را بر اساس معرف ها یا متغیرهاي مشاهده شده مربوط به آن با 

برآوردهاي استاندارد ضرایب مسیر رگرسیوني نشان مي دهد. 

جدول شماره 4 نیز برآورد استاندارد ضرایب مسیر همراه با 
 )P( و سطح معني داري )SE( نسبت بحراني، خطاي استاندارد
آن ها را نشان مي دهد. همان طور که در جدول شماره 4 می توان 
رگرسیوني  تأثیر  ضرایب  مشاهده شده،  متغیرهاي  تمامي  دید 
با مقیاس هاي خود دارند که بزرگي این  مثبت و معناداري را 
ضرایب )تأثیرات عاملي( براي هر دو مقیاس در حد بسیار زیادی 

جدول 3. ویژگي هاي تولیدي زراعي پاسخ گویان.

متغیرها
توصیف آماري

ضريب تغییراتانحراف معیارمیانگینمجموعحداکثرحداقل

56026/961/204/04سابقه کشاورزي

1800800228/077/8327/89کل زمین کشت کردنی )هکتار(

1480537818/874/5324/01مجموع زمین زیرکشت )هکتار(

1450516518/184/2923/59سطح زیر کشت آبي

1502150/691/2011/63سطح زیر کشت دیم

1470511718/744/5724/38سطح زیر کشت زراعي

0/533252/503/235/3116/39سطح زیر کشت باغي

1350212510/843/5532/74سطح آیش

منبع: یافته هاي تحقیق
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است. در جدول شماره 4 سطح معناداري براي بارهاي عاملي 
 e1 و p1 یا ضرایب رگرسیوني استاندارد دو متغیر مشاهده شده
گزارش نشده است. این امر به این دلیل است که این متغیرها 
به  ترتیب به عنوان متغیرهاي مرجع )معرف هاي نشانگر( براي 
دو متغیر پنهان توسعه روستایي و کشاورزي پایدار در نظر گرفته 
پنهان  مقیاس بودن  بدون  متغیرها  این  بدین وسیله  تا  شده اند 
شوند. به عبارتي دیگر، بدون ریشه و واحد، اندازه گیري بودن آن ها 

.(Ghasemi, 2011) برطرف شود

براي  اولیه  مسیر  نمودارهاي  در  که  است  دلیل  همین  به   
روي  کوواریانس ها  و  واریانس ها  ضرایب،  غیراستاندارد  برآورد 
پیکان هاي مربوط به مسیرهاي میان این متغیرهاي مشاهده شده 
با متغیر پنهان مربوط، مقادیر 1 به عنوان ضرایب غیراستاندارد 

در نظر گرفته مي شوند تا مقیاس آن ها همان مقیاس متغیرهاي 
مشاهده شده باشد. البته معني داري ضرایب این مسیرها با توجه 
به مقادیر استاندارد آن ها و مقایسه با ضرایب معني دار دیگر آشکار 
است. آخرین بخش از خروجي هاي تحلیل مدل هاي عاملي براي 
ارزیابي اعتبار مقیاس هاي اندازه گیري، شاخص هاي برازش مدل 
از مهم ترین شاخص هاي  است. جدول شماره 5 مقادیر برخي 
برازش دو مدل اندازه گیري توسعه روستایي و کشاورزي پایدار 
را همراه با مقادیر معیار آن ها براي تصمیم گیري نشان مي دهد. 
این شاخص ها معیارهایي براي تأیید مدل هاي نظري تدوین شده 
با استفاده از داده هاي گردآوري شده هستند. این شاخص ها در 
 :RMR ،کاي اسکوئر :CMIN( سه گروه شاخص هاي برازش مطلق
ریشه دوم مربع های باقي مانده و GFI: شاخص نیکویی برازش(، 
شاخص هاي برازش تطبیقي )NFI: شاخص نرمال شده بنتلر و 

تصویر 2. الف: برآوردهاي استاندارد مدل هاي عاملي تأییدي براي اعتبار سنجي مقیاس هاي توسعه روستایي؛ ب: کشاورزي پایدار.

ارزيابي رابطه کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردی: نواحي روستايي شهرستان فسا(
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PRA-( و شاخص هاي برازش مقصد )برازش تطبیقي :CFI  بونت و
TIO: نسبت صرفه جویي و RMSEA: ریشه میانگین مربع های 
خطاي برآورد( تقسیم بندي مي شوند )جدول شماره 5(. تمامي 
هفت شاخص یادشده همانگونه که در جدول شماره 4 نشان داده 
شده است، اعتبار و برازش بسیار خوب هر دو مدل اندازه گیري را 
با داده هاي گردآوري شده تأیید مي کنند. به  این  ترتیب زمینه براي 

تدوین و ارزیابي مدل اصلي تحقیق فراهم است.

مدل تحلیل عاملي تأيیدي مرتبه اول براي بررسي ارتباط میان 
کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي

در این مدل میزان و چگونگي رابطه و همبستگی بین توسعه 
روستایي و کشاورزي پایدار سنجیده می شود. به منظور سنجش 

مقیاس متغیر پنهان کشاورزي پایدار از هفت متغیر مشاهده شده 
و براي سنجش مقیاس متغیر پنهان توسعه پایدار روستایي از 
چهار متغیر مشاهده شده استفاده شد که برآورد و اندازه گیري و 
در محیط Amos Graphics تدوین شدند. تصویر شماره 3 این 
مدل را که مدل تحلیل عاملي تأییدي مرتبه اول است، همراه با 
برآوردهاي غیراستاندارد ضرایب مسیر و واریانس هاي متغیرهاي 

پنهان نشان مي دهد. 

متغیرهاي  با  پنهان  متغیرهاي  مسیر  استاندارد  ضرایب 
تمامي  مهم  و  اصلي  قسمت  واقع  در  که  است  مشاهده شده 
تحلیل هاي انجام شده است. تصویر شماره 4 ضمن آنکه اهمیت 
ضرایب را نشان مي دهد امکان بهتري براي مقایسه آن ها فراهم 
مي کند. همان طور که مالحظه مي شود تمامي ضرایب استاندارد 

جدول 5. شاخص هاي برازش مدل هاي اندازه گیري مقیاس هاي توسعه روستایي و کشاورزي پایدار.

مدل اندازه گیري
شاخص هاي برازش

CMINdfSig.RMRGFINFICFIPARTIORMSE

0/51110/4750/0030/9990/9940/9990/1670/00توسعه روستایي

21/88140/0810/0430/9780/9290/9720/6670/045کشاورزي پایدار
0/05<1-0/90>0/9>0/9>0≈0/05<--مقادیر معیار پیشنهادي*

* )امیني و هادی نژاد، 13 :1391(

جدول 4. برآوردهاي استاندارد و سطوح معناداري بار عاملي معرف هاي مشاهده شده بر مقیاس ها.

سطح معناداريخطاي استانداردنسبت بحرانيوزن رگرسیونيمتغیرها

)Rural Development( توسعه روستايي

------0/595اقتصادي

0/3604/030/1280/00کالبدي محیطي

0/6824/080/2760/00زیربنایي

0/2472/990/2200/003اجتماعي

)Sustainable Agriculture( کشاورزي پايدار

------0/545دسترسي به نهاده ها

0/4765/850/1810/00شاخص اراضي

0/5806/640/1610/00منابع آب

0/2493/450/1680/00منابع خاک

0/6497/040/2680/00اشتغال و درآمد

0/4125/260/2030/00آموزش

0/6627/100/2310/00رضایت مندي

 منبع: یافته هاي تحقیق
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مقادیر زیادی را نشان مي دهند و این امر درباره بارهاي عاملي 
بارهاي  با  مقایسه  پایدار در  متغیرهاي مشاهده شده کشاورزي 
مراجعه  دارد.  بیشتري  شدت  روستایي  توسعه  مقیاس  عاملي 
سطوح  و  بحراني  نسبت هاي  استاندارد،  خطاي  برآوردهاي  به 
معني داري را نیز نشان مي دهد. تمامي این برآوردهاي استاندارد 
در سطح 99 درصد معني دار هستند. شاخص هاي برازش این 
مدل نیز با مقادیر معیار پیشنهادی براي ارزیابي آن ها در جدول 

شماره 6 آمده است.

5. بحث و نتیجه گیري

کشاورزي به عنوان بخش اصلی اقتصاد روستایي نقش حیاتی 
و تعیین کننده ای در سرنوشت جامعه روستایي دارد. مروري بر 
ادبیات تحقیق نشان می دهد اهمیت و توجه به توسعه کشاورزي 
توسعه  است.  اجتناب ناپذیر  روستایي  توسعه  به  رسیدن  براي 
کشاورزي باید به عنوان محور و مرکز توسعه روستایي قرار گیرد. 
اگرچه توسعه کشاورزي مربوط به بُعد اقتصاد روستاست، اما به  
دلیل ساختار اجتماعي اقتصادي خاص جوامع روستایي، در ابعاد 
گوناگون محیطي، اجتماعي و اقتصادي روستا تأثیری تعیین کننده 
دارد. ازاین رو باید به سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي مجزا برای 
توسعه روستایي و توسعه کشاورزي خاتمه داد و سیاست گذاري و 
برنامه ریزي های جدید در زمینه توسعه کشاورزي دست یافت که 

مبتني بر ارتباط سیستمي این دو مقوله است. 

در این مطالعه توسعه روستایي با تعریف چهار مؤلفه اقتصادي، 
کالبدي محیطي، زیربنایي و اجتماعي و کشاورزي پایدار و معرفی 
هفت مؤلفه دسترسي به نهاده ها، شاخص اراضي، منابع آب، منابع 
خاک، اشتغال و درآمد، آموزش و رضایت مندي مدنظر قرار گرفته 
است. داده هاي مربوط به دو مؤلفه اساسی به  کمک دو پرسش نامه 
مجزاي استاندارد و محقق ساخته در نمونه اي به حجم 285 نفر 
جمع آوري شد. اعتبار دروني هر دو پرسش نامه و نیز مؤلفه هاي 
آن ها از راه اجراي پیش آزمون و آزمون آلفاي کرونباخ تأیید شد. با 
به کارگیري رویکرد مدل سازي معادله هاي ساختاري، یازده مؤلفه 
که با پردازش داده هاي جمع آوري شده به طور مستقیم محاسبه 
شدند، در قالب معرف ها یا متغیرها مشاهده شده و دو مقیاس 
پنهان  قالب متغیرهاي  پایدار در  توسعه روستایي و کشاورزي 
تعریف شدند. دو مدل تحلیل عاملي تأییدي یک عاملي مرتبه اول 

براي اندازه گیري و اعتبارسنجي دو مقیاس تدوین و اجرا شدند.

مختلف  انواع  اساس  بر  مدل  سه  هر  کلي  اعتبار  بر  عالوه 
شاخص هاي برازش، ضرایب رگرسیوني غیراستاندارد و استاندارد 
تمامي مسیرهاي بین معرف ها و مقیاس ها و دو مقیاس مثبت و 
معنادار برآورد شد. مدل پژوهش به خوبي پیچیدگي ارتباطات میان 

متغیرهاي توسعه روستایي و کشاورزي پایدار را نشان مي دهد. 

رابطه  وجود  به  پژوهش  این  در  بررسي شده  الگوي  واقع  در 
مستقیم و معني دار توسعه روستایي و کشاورزي پایدار تأکید 

تصویر 3. مدل ساختاري تحلیل عاملي تأییدي مرتبه اول براي برآورد وتحلیل توسعه روستایي و کشاورزي پایدار همراه با برآوردهاي غیراستاندارد.

ارزيابي رابطه کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي )مطالعه موردی: نواحي روستايي شهرستان فسا(
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دارد. تصویر شماره 4 برآورد استاندارد ضرایب مسیر را در مدل 
ساختاری نهایی رابطه توسعه روستایی و کشاورزی پایدار نشان 
می دهد. عالوه بر اینکه میان توسعه روستایی و کشاورزی پایدار 
ارتباط معنی داری وجود دارد، مقدار اثرگذاری هر یک از گویه ها 
یا عامل های تأثیرگذار در این ارتباط نیز معانی و ارزش متفاوتی 
شاخص  میان  در  که  است  این  از  حاکی  یادشده  نتایج  دارد. 
توسعه پایدار روستایی به  ترتیب عامل های اقتصادی )0/66( و 
زیرساختی )0/62( و در میان شاخص های کشاورزی پایدار به  
ترتیب عامل های رضایت مندی )0/67(، اشتغال و درآمد )0/64(، 
دسترسی به نهاده ها )0/55( و منابع آب )0/57( مهم ترین نقش را 
در رابطه متقابل توسعه پایدار روستایی و توسعه پایدار کشاورزی 
ایفا می کنند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات شایان و همکاران 

)2010(، نوری و امینی )2007(، مطیعی لنگرودی و شمسایی 
)2007(، مارسدن و سانینو )2008(، االنگ و ماتین )1995(، 
رابطه  که   )2005( گیل  و  شی   ،)2014( همکاران  و  صالح 
کشاورزی پایدار و توسعه روستایی را بررسی کرده اند نتایج نسبتاً 
ارتباط معنی دار میان کشاورزی  مشابهی دارد که نشان دهنده 

پایدار و توسعه روستایی است.

معیارهای استفاده شده در این تحقیق از قبیل اجتماعی، خدماتی 
و زیربنایی و اقتصادی که از اجزای توسعه روستایی هستند، با 
مؤلفه های توسعه روستایی تحقیق  شایان و همکاران )2010( 
تشابه دارد. همچنین تحقیق حاضر در مؤلفه های کشاورزی پایدار 
)دسترسی به نهاده ها، شاخص اراضی، رضایت مندی، اشتغال و 

تصویر 4. برآوردهاي استاندارد ضرایب مسیر در مدل ساختاري نهایي بررسي توسعه روستایي و کشاورزي پایدار.

جدول 6. آزمون مدل ساختار نهایي ارزیابي توسعه روستایي و کشاورزي پایدار.

شاخص هاي برازش

CMINdfSig.RMRGFINFICFIPARTIORMSE

توسعه روستایي
54/7430/1080/0320/9660/8730/9690/7820/031کشاورزي پایدار

0/05<1-0/90>0/9>0/9>0≈0/05>--مقادیر معیار پیشنهادي*

* )امیني، هادی نژاد، 13 :1391(
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درآمد و منابع آب( با مؤلفه های کشاورزی پایدار تحقیق  شایان 
و همکاران )2010( همخوانی دارد. تنها تفاوت تحقیق حاضر 
استفاده از شاخص خاک بوده است. تحقیق مطیعی لنگرودی 
و شمسایی )2007( بین چهار دسته از عوامل کشاورزی پایدار 
از جمله عوامل طبیعی، اقتصادی، مدیریتی و انسانی و ساختاری و 
امکاناتی با این تحقیق همخوانی دارد و تنها تفاوت در این زمینه، 
نتایج عوامل مدیریتی و انسانی است. در زمینه توسعه روستایی 
عوامل اشتغال، درآمد، امکانات ادرای و خدماتی و لوازم زندگی 
رفاهی با این تحقیق تشابه دارد و تنها تفاوت در شاخص امکانات 

اداری و خدماتی است که در این تحقیق نتایج عکس داشت. 

تحقیق نوری و امینی )2007( در زمینه استفاده از شاخص 
توسعه روستایی با مؤلفه های جمعیت و تحوالت آموزشی، در 
ویژگی های  و  تسهیالت  و  امکانات  و  ویژگی های شغلی  زمینه 
جمعیتی با شاخص های زیربنایی و اقتصادی تحقیق حاضر تشابه 
دارد. همچنین تحقیق نوری و امینی در زمینه کشاورزی پایدار 
علمی شدن  سطح  اراضی،  از  بهره برداری  شیوه  شاخص های  با 
کشاورزی، اشتغال و درآمد با نتایج این تحقیق همخوانی دارد. 
در این تحقیق توسعه و گسترش مؤلفه های رضایت مندی، منابع 

خاک و عملکرد در هکتار دیده می شود. 

با   )2008( سانینو  و  مارسدن  خارجی،  مطالعات  زمینه  در 
فناوری های  مبحث  بیشتر  آن ةا  دارد.  تحقیق حاضر همخوانی 
جدید و کشاورزی چندعملکردی را به  کار برده اند و نشان داده اند 
یکی از راه های توسعه روستایی کشاورزی چندعملکردی است. 
برای کشاورزی  از عنوان »شاخص آموزش«  در تحقیق حاضر 
چندعملکردی استفاده شده است. در تحقیق صالح و همکاران 
)2014( بیشتر مباحث کشاورزی پایدار از جمله مؤلفه آموزش 
جدید کشاورزی و رعایت اصول پایداری مطرح است که با نتایج 
این مقاله همخوانی دارد. در تحقیق شی و گیل )2005( که 
بیشتر روی کشاورزی پایدار تمرکز کرده اند از مؤلفه های تنوع 
استفاده از زمین، آموزش و کمک مالی دولت استفاده شده است 
که در زمینه آموزش و تنوع استفاده از زمین با تحقیق حاضر 

همخوانی دارد و در زمینه کمک مالی دولت همخوانی ندارد.

تشکر و قدردانی

در پایان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فسا و همچنین 
از ساکنان نواحی روستایی این شهرستان که با وجود مشکالت 
زیاد در این پژوهش با ما همکاری کردند تقدیر و تشکر می کنیم. 

این مقاله حامی مالی ندارد.
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