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 چکیده

 

ت هاي مناسب پایدار محور براي دستیابی به کشاورزي پایدار از اهمیاتخاذ سیاست
مکن وجود برخی مصادیق ناپایداري در کشاورزي کشور م ،بسیاري برخوردار است. بنابراین

 . دراورزي باشدبراي توسعه کش گذارياست به دلیل کم توجهی به موازین پایداري در سیاست
هاي کالن و بخشی این چارچوب، هدف مقاله حاضر تحلیل وضعیت پایداري در سیاست

ها از روش پژوهش تحلیل کشاورزي جمهوري اسالمی ایران است. براي واکاوي سیاست
گیري مجموع وزنی سلسله هاي توسعه از مدل تصمیمبندي برنامهمحتوا و جهت اولویت

اي هکه سیاست داددهی آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان زن) و روش وHAWمراتبی (
هاي هاي آن و سیاستو سیاست1404انداز کالن ملی شامل قانون اساسی، سند چشم

استاي حرکت نخستین در ر اي، همسو با تحوالت علمی، ازهاي توسعه، به لحاظ اندیشهبرنامه
 امه دومز برناهاي توسعه ایران، مفهوم توسعه پایدار پایداري برخوردار هستند. در اسناد برنامه

هاي چهارم، دوم، در اولویت اول و سپس برنامه  گرایی برنامه پنجممطرح شد. از نظر پایداري
ست. بر اودي صع ها تقریباًروند توجه به پایداري در برنامه ،سوم و اول قرار داشتند. بنابراین

 بوده وابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و محیطی یکسان ناساس اوزان محاسبه شده، توجه به 
 .است بعد محیطی در مقایسه با ابعاد اقتصادي و اجتماعی از اهمیت کمتري برخوردار بوده

 پاردایمیک نشدن معماري پایداري در توسعه کشاورزي است.  این امر نشانگر
 

 مجموع وزنی گیريتصمیم ، مدلکشاورزي پایدار، سیاست، تحلیل محتواهاي کلیدي: واژه

 دهی آنتروپی شانونسلسله مراتبی ، روش وزن
 

 مقدمه 
ز برداري اتوسعه پایدار پارادایمی است که در آن بهره

 ها، گذاريزیست، رشد اقتصادي و سرمایهمنابع و محیط
 

با  ،ها، تغییرات اجتماعی و نهاديتوسعه فناوري
بهبود همه جانبه توجه به نیازهاي نسل حاضر و آینده و 

؛ Batie, 1989پذیرد (میکیفیت زندگی آنها صورت 
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2008 ,.al Rogers et  2008؛ Mayer, ١, 2012؛GDRC( .
هاي کالسیک، این نظریه شکست سیاستدر چارچوب 

پارادایم در پاسخ به بروز ناپایداري حاصل از 
از طریق اتخاذ هاي ناصحیح و ضعیف دولت گريمداخله
راهبردهاي اي، متاثر از توسعه مناسبهاي ناسیاست

کالسیک توسعه، مبتنی بر رشد اقتصادي، نوسازي و 
اثرات نامطلوب  ، و در نتیجهرویه از منابعگیري بیبهره

ظهور یافت  آن اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی
)Goldin & Winters,1998؛ Cistulli, 2002 ؛Birner & 

Resnik,2005؛ Naderi Mahdei, 2009 ؛sharghi, 

2010.( 
در این چارچوب بروز مشکالت متعددي نظیر نابودي 
منابع طبیعی و محیط زیست، توزیع ناعادالنه و نامناسب 

هاي منافع و افزایش فقر، بیکاري، نابرابري و مهاجرت
گسترده در بخش کشاورزي، زمینه طرح موضوع 

 Kirschenmann, 2004نمود (کشاورزي پایدار را فراهم 

;Gold, 1999 ;Pretty, 1996پایدار کشاورزي،  ).  توسعه
مدیریت و حفاظت منابع طبیعی پایه و جهت دهی 
تغییرات فناورانه و نهادي به سوي تضمین و تداوم رفع 
نیازهاي انسانی، براي نسل حاضر و آینده، در بخش 
کشاورزي است که به لحاظ فنی مناسب، از نظر 

لحاظ اجتماعی قابل قبول اقتصادي رشد پذیر و پایا و به 
باشد و کننده نمی محیطی تخریببوده و از نظر زیست

منابع آب، زمین، گیاهان و ژنتیک گیاهی را حفاظت 
 .)1989,٢FAO( نمایدمی

گرایانه و بر این اساس پایداري مفهومی جامع، کل
، متشکل از سه )Badri & Eftekhari, 2003(وار اندام

تماعی و اکولوژیکی است که بعد کانونی اقتصادي، اج
-و شاخص هاها، مولفهمفهوم و اهداف آن، در قالب مدل

ها اند. از جمله این مدلیی چند ترسیم شدههاو معرف ها
 واکنش–وضعیت  -هاي فشارتوان به چارچوبمی

)1993,٣OECDاندازه گیري ثروت ملل ،( ) Bossel,

لل )، چارچوب کمیسیون توسعه پایدار سازمان م1999

                                                                                  
1 - Global Development Research Center (GDRC) 
2 - Food and Agriculture Organization (FAO) 
3 - Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 

Prescott-( ) و بارومتر پایداري٤UN, 2001(متحد 

Allen,2001 اشاره داشت. در همین راستا، در اسناد (
 ي متعددي مشتمل بر شاخص وهامختلف، مولفه

ي گوناگون پایداري، مانند برابري (برابري هامعرف
هاي تولید، جنسیتی، دسترسی برابر به منابع و فرصت

زدایی تمرکز)، مانند آن نسلی وعدالت بین نسلی و درون 
-هاي محلی، حمایت از گروهو مشارکت (توسعه سازمان

)، سالمت غیره گیري مشارکتی وهاي محلی، تصمیم
(بهبود کیفیت و کمیت تغذیه، غذاي سالم، بهبود 

...)، آموزش (توسعه منابع  سالمت و رفاه حیوانات و
رزان، توانمندسازي، توسعه دانش و آگاهی کشاوانسانی، 

پرورش عوامل تغییر نظیر رهبران محلی، تلفیق 
موضوعات توسعه کشاورزي پایدار در کلیه سطوح 

-امنیت (تامین اجتماعی، امنیت سرمایه ،)و ... آموزش
کیفیت زندگی ، )و... گذاري، بیمه کشاورزان و محصوالت

معیشت کشاورزان،  ياستاندارد زندگی، ارتقا ي(ارتقا
 ده، زمین، اطالعات و ارتباطاتدسترسی به دانش، نها

خود اتکایی، بومی کردن سازي توسعه ()، درونیو...
 هاي دوستدار محیط زیست در کشاورزي،فناوري

)، تحقیق و و... استفاده مولدتر از دانش و عملیات محلی
توسعه (نوآوري، توسعه نظام تحقیق و ترویج، توسعه 

هبود نظام (ب )، توسعه نهاديو... فناوري جدید پایدار
-اي، ایجاد بانکمالکیت، ایجاد و تقویت نهادهاي توسعه

-ساختتوسعه زیر براي بعد اجتماعی؛) و... هاي اطالعات
گذاري در کشاورزي، اعطاي تسهیالت ها (توسعه سرمایه

گذاري جهت تامین هزینه رفتار ارزان قیمت، سرمایه
اشتغال )، و... هاي تولیدپایدار، ایجاد و توسعه زیر ساخت

هاي اشتغال، ایجاد انگیزه (کارآفرینی، افزایش فرصت
براي اشتغال در بخش کشاورزي)، تولید پایا (تولید 

)، تجارت و... سودآور، افزایش تولید، بهبود کیفیت تولید
ه ی(توسعه بازارهاي جدید، قیمت گذاري محصول، ارا

 هاي حافظ محیط زیست،معافیت مالیاتی براي فعالیت
وري وري (افزایش بهره)، کارایی و بهرهو... رقابتافزایش 

 عوامل تولید، تنوع بخشی به تولید، توسعه ارزش افزوده
احیا منابع طبیعی  و براي بعد اقتصادي؛ و حفاظت )و...

اصالح  ،کاهش تخریب و آلودگی منابع آب و خاك(

                                                                                  
4 -United Nations 
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)، حفظ و... کاهش ردپاي اکولوژیک، منابع تجدید شونده
هاي طبیعی، حفظ تنوع فاظت از گونهتنوع زیستی (ح

)، و بازیافت (جذب و دفع پسماندها، باز تولید و... ژنتیکی
مدیریت، نظارت و ارزیابی محیط )، و... منابع تجدید پذیر

گذاري محیط مدیریت تلفیقی منابع، ارزش( زیستی
) در و... عزیست، صدور مجوز براي استفاده از مناب

 ;Pretty,1996اند (خصوص بعد محیطی معرفی شده
Hardaker, 1997; FAO, 1999; OECD,2001; 
Bossel, 1999; UN, 2001; Gafsi et al, 2006; Glavic 
& Lukman,2007; Rogers et al, 2008; Saifi and  
Drake, 2008; Hasanshahi et al., 2009; Naderi 
Mahedi et al., 2009; Dantsis, 2010; Kalantari et 

al., 2010; Badri et al., 2011; Singh et al, 2012 .(
را در قالب ابعاد،   )، گستره وسیع این مفهوم1جدول(

 سازد. آشکار میهاي مرتبط با آنها ها و معرفمولفه
-دراین چارچوب، در پاسخ به نظریه شکست سیاست

توسعه پایدار هدف کالسیک، براي تحقق ي ها
قانون اساسی و تلفیق اندیشه پایداري در  کشاورزي،

هاي کالن ملی به عنوان اسناد مرجع براي سیاست
هاي اتخاذ سیاست سیاستگذاري کشاورزي و به تبع

، به عنوان یکی از مناسب براي توسعه بخش کشاورزي
عوامل بسیار مهم قلمداد و بر حرکت اصولی، پیوسته و 

 ;Pretty,1996 ها، تاکید شده است(سیاستاین یکپارچه 
Hardaker,1997; Chandrasekhran,2002; Birner & 

Resnik,2005; FAO,2005; Sharghi,2010ظر به ).  ن
درصدي در  3/10اینکه بخش کشاورزي ایران با سهم 

درصدي در اشتغال، یکی  9/20تولید ناخالص داخلی و 
 Central(است  هاي با اهمیت در اقتصاد کشوربخش از

Bank of I.R.I, 2012( نیت، سالمت و و در تامین ام
اي داشته و  با خوداتکایی غذایی جامعه جایگاه ویژه

 ارتباط بوده وبخش عظیمی از منابع طبیعی کشور  در 
، دهدمیاین منابع شکل  ازرا استفاده بستر فعالیت آن 

هاي و اتخاذ سیاستدر نتیجه توسعه پایدار آن 
براي تحقق این هدف، از اهمیت بسیاري  پایدارمحور

 ار است. برخورد
 هاي توسعه کشور وبرنامه واکاوي در اسناد سیاستی

مطالعات مرتبط با وضعیت همچنین، و  بخش کشاورزي
پایداري کشاورزي در کشور، حاکی از آن است که بخش 

 ريداناپای لیاز گذشته تا به حال، با مسا ایران کشاورزي

مختلفی نظیر تهدید، تخریب و آلودگی منابع پایه و 
وري اندك رویه، خرد شدن اراضی، بهرهداري بیبربهره

هاي کشاورزي، روند منابع، باال بودن ریسک فعالیت
گذاري و اشتغال، کمبود دانش و آگاهی، نزولی سرمایه

کفایت نظام بیمه، وجود ضایعات باالي محصوالت  نبود
ها و ناکارایی بازار و بازاریابی کشاورزي، کمبود زیرساخت

 ,Plan & Budget Organization( روبرو بوده است

 ,Ministry of Jihad and Agriculture ؛ 1999;1994

؛ sharghi, 2010 ؛Naderi Mahdei, 2009 ؛2008
Motiei langroudi et al., 2010 براي نمونه بیسوادي .(

کشاورزي  درصد شاغلین حوزه 2/57سوادي یا کم
)Statistical Center of Iran, 2013aم )، کاهش سه

 1380درصد در سال  1/26اشتغال بخش کشاورزي از 
 Statistical Center of(1390درصد در سال  6/18به 

Iran, 2012 165میلیون هکتار از  100)، ناپایداري 
 20میلیون هکتار اراضی کشور و تغییر کاربري ساالنه 

 & Najafi(هزار هکتار از اراضی خوب کشاورزي 

Zahedi, 2005(  تن کود شیمیایی و  1603623و توزیع
 Statistical( 1390تن سموم شیمیایی در سال  3574

Center of Iran, 2013b(  از مصادیق این ناپایداري و
هاي توسعه کشاورزي کالسیک محور شکست سیاست

دغدغه ذهنی پیش آمده در این  ،کشور است. بنابراین
 گذاريخصوص آن است که اندیشه پایداري در سیاست

شاورزي ایران به چه میزان و شدت وارد شده توسعه ک
هدف مقاله حاضر بر مبناي واکاوي  ،است؟ براین اساس

ي مرتبط با هاوضعیت پایداري در محتواي سیاست
 کالن و بخشی و بخش کشاورزي در اسناد سیاستی

نظام جمهوري هاي پنجساله تعیین ارجحیت برنامه
هاي ستا پرسشکه در این را استوار گردید اسالمی ایران

به چه میزانی  ) اسناد سیاستی باالدستی کشور 1(
وضعیت  )2باشند؟؛ (پشتیبان اندیشه پایداري می

از نظر توجه به ي بخش کشاورزي در ایران، هاسیاست
اولویت و روند ) 3( و ؛ابعاد پایداري چگونه بوده است؟

 هاي مختلف برنامه ریزيدر دورهتوجه به پایداري میزان 
-مطرح می چگونه بوده است؟ وري اسالمی ایرانجمه

 باشند.
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 روش تحقیق
پاسخ علمی به  وبه منظور دستیابی به هدف 

از روش تحلیل محتوا، مبتنی  حاضر ، در مقالههاپرسش
ها در تطابق پژوهی، براي واکاوي محتواي سیاستروندبر 

افزایش  منظوربه استفاده شد.با ابعاد و موازین پایداري 
تعیین ها در تحلیل محتوا، براي ان پردازش دادهتو

از نظر توجه  کشورپنج دوره برنامه ریزي  و روند اولویت
 ،ها در تحلیل محتواهاي پردازش دادهروش، به پایداري

هاي یکی از مدلبا کاربرد  ،هامقولهمبتنی بر فراوانی 
به نام روش مجموع وزنی  ١تصمیم گیري چند شاخصه

   شد.داده ، بسط و توسعه ٢)HAW(سلسله مراتبی
تحلیل محتوا روشی پژوهشی براي بررسی اسناد و 

از طریق قواعد رمزگذاري و کمّی نمودن  ،هاي آنهاپیام
فراوانی یک بوده که  بر اساس فراوانی تکرار آنها ،هاداده

معرف  (واحد تحلیل) در سند، کلمه، نماد یا مضمون
رسی ایستارهاي براین روش براي  اهمیت آن است.

کاربرد دارد. با توجه به کم  هاموجود در محتواي سیاست
به  سیاستی فراوانی واژگان در یک سندمعنا بودن 

تحلیل  انجام مقایسه، روند پژوهی که عبارت از تنهایی
است، مورد استفاده  محتواي انجام شده بین چند منبع

ي گیرهاي تصمیممدل .)Holsti, 1969( گیردقرار می
بندي، بندي، رتبهچند شاخصه، مبنایی براي اولویت

اي بندي و غربالگري تعدادي گزینه بر اساس پارهطبقه
ها بوده و شامل انواع مختلفی از جمله تحلیل شاخص

، تاپسیس، مجموع وزنی سلسله ٣)AHPسلسله مراتبی(
گیري مدل تصمیمباشد. انتخاب یک ) میHAWمراتبی (

دسترس براي شاخص و گزینه  بر اساس اطالعات در
گیري چند شاخصه، پذیرد. در فرایند تصمیمصورت می

ها از اهمیت کلیدي برخوردار بوده و تعیین وزن شاخص
به منظور ارزیابی اهمیت هر شاخص نسبت به 

). Pourtaheri, 2010( پذیردشاخصهاي دیگر انجام می
ا دهی نیز بسیار متنوع بوده که متناسب بهاي وزنروش

دهی اطالعات حاصله از روش تحلیل محتوا، از روش وزن
تکنیک، بر اساس استفاده شد. این  4آنتروپی شانون

                                                                                  
1 - Multiple Attribute Decision Making(MADM) 
2 - Hierarchical Additive Weighting Method(HAW) 
3 -Analytical Hierarchy Process(AHP) 
4 -Shannon Entropy 

ها، اوزان مربوط به هر پراکندگی مقادیر شاخص
هاي یک کند. وقتی دادهشاخص را حساب می

طور کامل مشخص باشند، گیري بهماتریس تصمیم
بکار رود و  هاتواند براي ارزیابی وزناین روش می

آمده بر اساس قابلیت آن را دارد تا اوزان به دست 
 ). Azar,2001(مدل را تعدیل نماید 

در این مقاله بر اساس نحوه انجام روش تحلیل 
 و محتوا، ابتدا واحدهاي تحلیل و اعتبار آنها تعیین

 سپس فراوانی آنها در اسناد منتخب مورد شمارش قرار
دهاي تحلیل محتوا، بر منظور تعیین واح بهگرفت. 
 عاد،اب واکاوي ادبیات مرتبط با پایداري، در ابتدااساس 

عد بمولفه در  9هاي این مفهوم در قالب ها و معرفمولفه
د مولفه در بع 5مولفه در بعد اقتصادي و  5اجتماعی، 

زیستی، با تعدادي معرف در زیر مجموعه هر محیط
ند) اهره قرار گرفتمولفه (که در مقدمه به اجمال مورد اشا

استخراج و سپس، جهت بومی سازي و اعتبارسنجی در 
ن، خبرگا نفر از 30اي تهیه و در اختیار قالب پرسشنامه

ربط در کمیسیون اساتید دانشگاه و متخصصان ذي شامل
امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز 

، ریزيبرنامهي هاهاي مجلس، موسسه پژوهشپژوهش
وزارت جهاد اد کشاورزي و توسعه روستایی اقتص

کشاورزي قرار داده شد. مطابق نظرات متخصصان، 
به  ها اعمال و در نهایت،ها و معرفتغییراتی در مولفه

 ومولفه در ابعاد اجتماعی، اقتصادي  4و  5، 9ترتیب 
)، در تحلیل 1هاي آنها (جدول محیط زیستی و معرف

ار گرفت. مطابق روش محتواي اسناد مورد استفاده قر
زیستی ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیطتحلیل محتوا، 
ز اي مرتبط با هریک هاي عام و مولفههابه عنوان مقوله

. تعیین شدند تحلیل ي خاصهااین ابعاد به عنوان مقوله
در پژوهش  )1ه شده در جدولیي اراهامعرف( واحد ثبت

و  متن، جمله بودهحاضر کلمه، نماد یا اصطالح و واحد 
 واحد ثبت و شمارش یکسان در نظر گرفته شد. یعنی با

مشاهده هر واحد ثبت، آن واحد شمارش و در تعداد 
 است عبارات فراوانی واحدها منظور گردید. شایان ذکر

گرا با توجه کل "کشاورزي پایدار"یا  "توسعه پایدار"
 مورد شمارشدر اسناد بودن مفهوم، به صورت جداگانه 

 قرار گرفتند. 
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دوره زمانی پس از پیروزي انقالب  در این مقاله
اسالمی مورد توجه بوده و با توجه به هدف، اسناد 

کشاورزي  گذاريذار بر سیاستگسیاستی باالدستی اثر
شامل قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، 

 هايبرنامههاي کلی هاي کلی نظام، سیاستسیاست
هاي کلی بخش سیاست ،همچنین توسعه و سالهپنج

یل اول تا پنجم مورد تحل هايبرنامه کشاورزي در اسناد
طبق  اعتبار تحلیل محتواي انجام شدهقرار گرفتند. 

ل اطالعات تحلی که در آن شیوه تعیین اعتبار متقارن،
ه ایسمحتوا با معیارهاي متعدد موجود در منابع معتبر مق

به  ،)1( ارگیري جدولکبا به ،)Holsti, 1969( شودمی
 ،یایایپمنظور تعیین عنوان معیار معتبر، تایید گردید. به

بر  ،ابتدا کدگذاري توسط محققان انجام شد و سپس
گذاري مجدد توسط اساس واحدهاي محتواي موجود، کد

اساتید متخصص در حیطه توسعه و کشاورزي پایدار به 
جود صورت جداگانه انجام گرفت. بر اساس توافقات مو
 96/0بین دو کدگذاري انجام شده، قابلیت اعتماد 

 مشخص گردید.

منظور عالوه بر تحلیل محتواي اسناد، به
هاي گیري در خصوص اولویت و روند برنامهتصمیم

 استفاده شد. در این روش HAWروش توسعه کشور از 
گیري به صورت اي موثر در تصمیمهعوامل و زیر عامل

مدل )، 1مطابق شکل (شوند. سلسله مراتبی بیان می
که بوده داراي سه سطح  ،گیري در مقاله حاضرتصمیم

گیري و در دومین در اولین سطح آن هدف تصمیم
گذار بر هدف شاخص تاثیر سهاي شامل سطح، رده

در سطح سوم،  و  -)2Wبردار ارجحیت (-گیريتصمیم
ه برنام اسناد سیاستیها، که در این مقاله عبارت از گزینه

با بخش کشاورزي هستند،  در ارتباط ج.ا.ا.اول تا پنجم 
ها در سطح سوم، ماتریس ارجحیت گزینه. اندواقع شده

)3Wها موجود در سطح دوم)، به ازاي هریک از شاخص 
-بردار ارجحیت براي پایین ،و سپسشود محاسبه می

ها) نسبت به کل سیستم (گزینه ترین سطح
هاي لضرب) ارجحیتگیري، با ترکیب (حاصتصمیم

آید که اثر و دست می(اوزان) حاصل شده با یکدیگر، به
ترین عناصر را بر روي عنصر موجود در اهمیت پایین

  ).Pourtaheri, 2010( دهدراس (هدف)، نشان می
 
 

 
 هاي پنجساله ج.ا.ا.هاي بخش کشاورزي در برنامهبندي سیاستسلسله مراتب اولویت -1شکل

 
در ، HAWگیريهاي مدل تصمیمگاممبتنی بر 

سطر  5ابتدا ماتریس وضع موجود مشتمل بر 
ها) طراحی و مجموع ستون (شاخص 3ها) و (گزینه

هاي فروانی حاصل از تحلیل محتواي اسناد سیاست
هاي هاي بخش کشاورزي در برنامهکلی و سیاست

هاي پنج ساله به ازاي هر شاخص، درون سلول
ها به ازاي هر سپس اوزان گزینهمربوطه قرار گرفت. 

استاندارد کردن ارقام هر ستون با  طریق شاخص، از

 حاصلهمحاسبه و ماتریس استاندارد ) 1تابع شماره (
)3W(  .هااوزان شاخص براي محاسبهترسیم گردید 
)2W( استفاده از روش آنتروپی شانون، پس از  با

ترسیم ماتریس وضع موجود و بهنجارسازي مقادیر 
 )، براي محاسبه آنتروپی شاخص1با تابع شماره ( آن

j ) امEj) میزان  ،سپس و) استفاده 2)، از تابع شماره
) و باالخره وزن 3) با تابع شماره (djعدم اطمینان (

) 4ها در روش آنتروپی با تابع شماره (شاخص
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به عنوان آخرین گام در  ،در نهایتشد. محاسبه 
یا اولویت بندي ، براي تعیین ارجحیت HAWمدل 
) مورد 5ها، تابع (ها متناسب با اوزان شاخصگزینه

 2001؛Pourtaheri, 2010( استفاده قرار گرفت

Azar,.(  
 
 

 

 

 

 

 

 
 نتایج و بحث

در نتیجه واکاوي اسنادي، تعیین اعتبار و بومی 
هاي پایداري، توسط پانل ها و معرفسازي مولفه

ی اقتصادي، متخصصین داخلی، در قالب سه بعد کل
اجتماعی و محیط زیستی، معیاري معتبر براي تحلیل و 

 ).1گرایی اسناد حاصل شد (جدولارزیابی پایداري
 

 ي پایداري توسعه مرتبط با بخش کشاورزيهاو معرف هاابعاد، مولفه -1جدول
 بعد مولفه معرف

دالت بین تی ؛ عي برابر؛ برابري جنسیهارصتعدالت اجتماعی/ اقتصادي/ محیط زیستی؛ دسترسی عادالنه به منابع ؛ ف
عالیتهاي شها و فعدالت بین بخعدم نژادگرایی؛ نسلی/ درون نسلی؛ عدالت بین مکانها؛ رفع شکاف اقتصادي در جامعه؛ 

 مختلف؛

عدالت و 
عی برابري

تما
اج

 

اي زمانهعی؛ توسعه ساریزي مشارکتی؛ مردم ساالري؛ تصمیم گیري مشارکتی؛ جامعه مدنی؛ مشارکت اجتمابرنامه
صاري؛ ؛ محدود نمودن قدرت انح مردمی/ غیر دولتی؛ تفویض مسئولیتهاي محلی؛ توسعه بخش خصوصی و تعاونی

  افزایش آزادي پایه؛ حکمروایی خوب؛

تمرکززدایی و 
 مشارکت

ه، انش، تجربوسعه دتانی؛ انس ي اجتماعی/هاتوسعه سرمایهالی؛ توسعه منابع انسانی؛ توانمندسازي؛ ارتقا آموزش پایه/ع
 توسعه پرورش عوامل تغییر نظیر رهبران محلی؛ تلفیق موضوعات کیفیت نیروي کار؛ تخصص و مهارتهاي فردي؛

 کشاورزي پایدار در کلیه سطوح آموزش رسمی و غیر رسمی؛

دانش و 
 توانمندسازي

نیت تولید امایی؛ ی؛ امنیت فکري؛ امنیت غذتامین اجتماعی؛ امنیت شغلقضایی/ محیط زیست؛  اقتصادي/امنیت اجتماعی/
ندگان لید کنو عرضه؛ امنیت سرمایه گذاري؛ کاهش/ مدیریت ریسک؛ بیمه کشاورزان و مزارع؛ پرداخت خسارت به تو

 آسیب دیده؛

 امنیت

زان و بهداشت و سالمت کشاور؛ سالمت غذاکیفیت و کمیت تغذیه؛ حیوان؛ بهبود و حفظ وضعیت سالمت انسان/
 سالمت شغلی/ بهداشت محیط کار؛تاییان؛ روس

سالمت و 
 بهداشت

مندي ها؛ رضایتمر نیاز؛ تامین مستارتقا معیشت مردم فقر زدایی؛رفاه روحی؛  ارتقا سطح زندگی؛ رفاه اجتماعی/ اقتصادي؛
 ه آموزش وبسی سترد دسترسی به دانش، نهاده، زمین، اطالعات و ارتباطات؛افراد؛ دسترسی به منابع و خدمات حمایتی؛ 

 ترویج؛

کیفیت 
 زندگی

گار کردن می؛ سازي سازگار با شرایط بوهاتوسعه فناوري؛ خود کفایی؛ بومی سازي الگوهاي جهانی توسعه؛ خود اتکایی
و  از دانش استفاده مولدتري دوستدار محیط زیست در کشاورزي؛ هابومی کردن فناوريبا شرایط محلی؛  هافناوري

 استقالل؛ استفاده از منابع/ نیروي متخصص داخلی؛ارج نهادن به دانش بومی؛  ی؛عملیات محل

سازي درونی
 توسعه

؛ پایدار؛ نوآوري )؛ تولید و توسعه علم و فناوري؛ افزایش تحقیقات کشاورزيR & Dارتقا فعالیتهاي تحقیق و توسعه(
رویج و تحقیق، ت پیوند یج؛ انتقال و انتشار فناوري؛توسعه ابتکارات انسانی و اختراعات بشري؛ توسعه نظام تحقیق و ترو

ناوري ؛ توسعه فژي پاكتولید انر کشاورز؛ توسعه انتقال دانش کشاورزي از طریق ترویج؛ توسعه فناوري جدید پایدار/ سبز؛
 ي ماشین آالت کشاورزي؛هاتوسعه فناوريهسته اي/ نانو و زیستی درکشاورزي؛ 

تحقیق و 
 توسعه

 
 )1بع شماره (تا

 
 هاتعداد گزینه=m  )2تابع شماره (

n=تعداد شاخصها 

.12.W3W=W 

 )5تابع شماره (

 

 )3تابع شماره (
 

 )4تابع شماره (
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 بعد مولفه معرف
برداري ام بهرهاصالح نظ و حفظ منابع( زمین، آب، اعتبارات)؛ هااصالح و اجراي قوانین دارایینهادي؛  سازيظرفیت

ظام هبود ناعطاي حق مالکیت؛ ب قانون مندي و قانون پذیري؛ ؛کشاورزي؛ مسئولیت پذیري اجتماعی/ محیط زیستی
عه توس بنیان؛ توسعه اقتصاد دانشاجتماعی؛  ؛ ثباتمحیط زیستیرعایت اخالق حقوق انسانی؛ رعایت مالکیت اراضی؛ 

 اتخاذ سیاستهاي مناسب؛ اصالح و تغییر الگوي مصرف؛ي اطالعات؛ هاارتباطات؛ ایجاد بانک

 توسعه نهادي

موانع  ؛ کاهشگذاران خصوصیگذاري ؛ جذب سرمایهگذاري؛ تسهیل قوانین محدود کننده حاکم بر سرمایهتوسعه سرمایه
تحقیقات  توسعه اعطاي تسهیالت ارزان قیمت/ یارانه/کمک بالعوض براي ي خارجی؛هااران؛ جذب سرمایهگذورود سرمایه

اي بهره برخ ودن نردر جهت حمایت از عملیات حفاظت کننده منابع؛ پایین ب هاسازي یارانهي پایدار؛ هدفمندهاو فناور
وسعه تري در سرمایه گذاتامین هزینه رفتار پایدار؛  فعالیتهاي حافظ منابع طبیعی؛ سرمایه گذاري اجتماعی جهت

 ؛ایجاد و توسعه زیر ساختهاي تولید زیرساختها( راه، فناوري اطالعات و ارتباطات ...)؛

گذاري سرمایه
و توسعه 

 ساختهازیر

دي
صا

اقت
 

سعه ي؛ توبیکار ي اشتغال/ اشتغال زایی؛ کارآفرینی؛ توسعه کسب و کار جدید؛ تنوع شغلی؛ رفعهاافزایش فرصت
نیروي  ارگیريبنگاههاي اقتصادي بخش کشاورزي؛ خود اشتغالی؛ ایجاد انگیزه براي اشتغال در بخش کشاورزي؛ به ک

 متخصص؛

 اشتغال

ا تاکید بر کارآمد ب ودآور وس؛ تولید بهبود کیفیت تولیدتولید فزاینده، مستمر و پایدار؛ افزایش تولید/عملکرد؛  تولید کافی؛
 یندهآ ردنظام تولید  ز منابع(آب، خاك، مدیریت تلفیقی مزرعه، منابع زیستی)؛ تولیدمحصول پاك؛ پایایی تولید/حفاظت ا

 ؛حفظ ظرفیت تولیدي مزرعه؛ 

 تولید پایا

 وري محصول مت گذاهاي بازاریابی محصوالت کشاورزي؛ توسعه/حمایت از صادرات؛ قیتوسعه بازارهاي جدید؛ بهبود کانال
ي فعالیتها الیاتیمي بیرونی غیر پایدار؛ معافیت هاالت کشاورزي؛ بستن مالیات و عوارض و تعرفه بر نهادهخرید محصو

طریق  کاهش مالیات تحمیل شده به محصوالت کشاورزي؛ افزایش ارزش محصوالت کشاورزي از حافظ محیط زیست؛
 رقابت؛ افزایش ر؛پایدا اعاده سود براي فعالیتهاي کاهش واردات یا مالیات آن؛ توسعه بورس اوراق بهادار؛ تسهیل قوانین

 و جهانی سازي؛ ثبات اقتصادي؛ مهارتورم و نوسانات اقتصادي؛ آزادسازي بازار رقابت پذیري؛

 تجارت

رشد ک؛ یی اکولوژیکارا ه؛استفاده بهینه از منابع پای افزایش بهره وري/ کارایی منابع ( فیزیکی، انسانی، مالی، طبیعی)؛
 رآمد حاصلایدار؛ دهاي تولید؛ تضمین درآمد پافزایش درآمد خالص مزرعه؛ کاهش هزینهافزایش ارزش افزوده؛ ادي؛ اقتص

 سازي اراضی؛کاهش تعداد قطعات زمین/یکپارچه اقتصادي زمین؛-؛رعایت اندازه فنیاز فعالیتهاي متنوع

بهره وري و 
 سودآوري

نه، ژن) تم، گوب، خاك، هوا، تنوع زیستی)؛ حفظ تنوع زیستی(اکوسیسحفاظت و بهبود کیفیت و کمیت منابع طبیعی(آّ
 کاهش ؛سازي منابع طبیعی؛ اصالح منابع تجدید شوندهکاهش تخریب و آلودگی منابع طبیعی؛ جلوگیري از تهی

کاهش ؛ بعزي مناحفاظت از حاصلخی؛ ها؛ بیایان زدایی؛ جنگل زایی؛ توسعه آبخیزداري و آبخوانمحیط زیستیي هاآسیب
 ردپاي اکولوژیک؛

حفاظت و 
احیاي منابع 

ی  طبیعی
ست

 زی
یط

مح
 

ی؛ کاهش ي شیمیایکاهش استفاده از سموم و کودهارعایت توازن اکولوژیک؛ استفاده به میزان ظرفیت تحمل اکوسیستم؛ 
بالقوه  ز استعدادلدتر امو استفادهي بیرونی؛ تنوع و استفاده چند جانبه از ظرفیت محیطی و منابع پایه؛ هااتکا به نهاده

 شاورزيک؛ بهره برداري از زمینهاي بدون استفاده و رها سازي زمینهاي تحت فشار؛ هازیستی و ژنتیکی گونه
ت و ناوب کشکشت محصوالت جایگزین؛ استفاده از ت کشت چندگانه؛ نهاده/ مخلوط/ تلفیقی؛ارگانیک/اکولوژیک/ کم

؛ مدیریت یولوژیکمبارزه بي با کیفیت و مقاوم؛ هاحافظ منابع طبیعی؛ کاربرد گونهفناوریهاي  کارگیريگذاري؛ بهآیش
بیعی؛ توسعه زهکش طشخم حفاظتی/حداقل/بدون شخم؛ ؛ مدیریت آفات و علفهاي هرز؛ هاتلفیقی آفات و بیماري

ه و کلش؛ فظ کاحگانیک/ زهکشی مناسب؛ استفاده ازسیستمهاي آبیاري کارآمد؛ استفاده از کودهاي آلی/سبز/کمپوست/ار
 ي پاك؛هاجلوگیري از اتالف انرژي؛ استفاده از انرژي

ي بهره هارویه
 برداري پایدار

دفع  و؛ جذب مدیریت ضایعات و پسماندها؛ تبدیل/ بازیافت ضایعات؛ بازیافت مواد/ آب/ پساب؛ کاهش حجم ضایعات
 پسماندها؛

پسماندها و 
 بازیافت

ي اراضی؛ کنترل مخاطرات طبیعی؛ مدیریت کاربرو منابع طبیعی پایه؛زیست محیطمدیریت  ؛زیستیمحیطنظارتهاي 
گان ه کننداستانداردها و مقررات مناسب براي حفظ محیط زیست؛ جریمه کردن آلود رعایت/آمایش سرزمین؛ تعیین

بر  کنترلنک زیستی؛محیط زیست؛ مدیریت اگرواکولوژیکی؛ ارزش گذاري محیط زیست؛ برچسب گذاري سبز؛ ایجاد با
ظیر نترلی نتوسعه اقدامات ک دسترسی به زمین، آب آبیاري و سطح تولید؛ افزایش مشوقهاي محیط زیستی/حفاظتی؛

 ابع؛صدور مجوز براي استفاده از منبراي منابع و فعالیتهاي کشاورزي؛  هامقررات، نظارتها و ممنوعیت

مدیریت، 
نظارت و 

ارزیابی محیط 
 زیستی

  و پانل متخصصین گارندگان بر اساس واکاوي اسناديمنبع: ن
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انی به عنوان معیار معتبر، فراو ،)1مبتنی بر جدول (
ي در اسناد سیاستی نمونه، برا واحدهاي ثبت پایداري،

هاي عام و خاص تحلیل شمارش و درصد ابعاد مقوله
 ).4، 3، 2پایداري در این اسناد محاسبه شد (جداول 

)، واکاوي 2درج شده در جدول ( بر اساس نتایج
، قانون اساسی اسناد سیاستی کالن ملی نشان داد

)، به عنوان سند مرجع در 1358ایران(مصوب 
رغم نبود عبارت توسعه علی ي کشور،هاسیاستگذاري

در هر سه بعد اقتصادي،  پشتیبان تفکر پایداري پایدار،
 82,7که بعد اجتماعی( باشدمی اجتماعی و محیطی

بر  تاکید. صد)، از اهمیت بسیار باالتري برخوردار استدر
حفاظت محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی 

، بیانگر اصل پنجاهم قانون اساسی در نسل حاضر و آینده
گرایانه توجه این سند به ابعاد محیط زیستی و عدالت

ساله  20با ابالغ سند چشم انداز  باشد.توسعه پایدار می
هاي ، لزوم اتخاذ کلیه سیاست1382ال کشور در س

مورد تاکید  1404کشور در راستاي تحقق آن تا افق 
. در این سند واژه توسعه پایدار مغفول ه استقرار گرفت

استفاده  "توسعه کارآمد"بوده و تنها در یک مورد واژه 
 شده است. با وجود این، بررسی محتواي سند، حاکی از

وجود واحدهاي  ه پایداري وپشتیبانی این سند از اندیش
 است توسعه پایدار هر سه بعدثبت مرتبط با پایداري در 

 درصد) و 6/84که بعد اجتماعی بیشترین اهمیت (
 اند.درصد) را داشته 6/2محیطی کمترین اهمیت (

مؤید انداز هاي کلی نظام در دوره چشمتتحلیل سیاس
ار سه واژه توسعه پاید ،هادر این سیاست. این امر است

ي تولید و بازیافت، هامرتبه تکرار شده و به غیر از مقوله
بر اساس  اند.در این سند مورد توجه بوده هاسایر مقوله
هاي حاصل از واکاوي این اسناد، در هر سه نتایج یافته

از بعد محیطی سند کالن، بعد اجتماعی از بیشترین و 
 . کمترین اهمیت برخوردار بوده است

 
 کشورتی اسناد کالن سیاس هاي مرتبط با بخش کشاورزي درسیاست و درصد ابعاد پایداري در هافراوانی مولفه -2جدول 

 عنوان سند

 درصد فراوانی ابعاد  هافراوانی واحد ثبت ابعاد و مولفه
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 4 3/13 7/82 0 75 2 0 0 1 1 1 1 6 1 9 3 9 5 3 5 9 9 10 0 قانون اساسی
 6/2 8/12 6/84 0 39 0 0 0 1 4 0 0 1 0 6 7 1 3 1 5 2 4 4 0 چشم انداز

هاي دوره سیاست
 چشم انداز

3 9 12 3 6 1 3 1 8 11 3 3 0 6 4 1 1 0 2 77 9/3 1/70 8/20 2/5 

 
هاي کلی نظام در ابالغ سیاست 1377از سال 

هاي مختلف چون کشاورزي، منابع طبیعی، زمینه
هاي سرمایه گذاري و غیره به منظور هدایت سیاست

در محتواي )، 3بخشی آغاز شده است. مطابق جدول (
مورد توجه پایداري نیز کمابیش ابعاد  هاسیاستین ا

) و 1379ابالغ( هاي کلی منابع آبدر سیاست اند.بوده
کار ) واژه توسعه پایدار عیناً به1384(مصوب  کشاورزي

 هاي منابع طبیعیچه در سیاسترفته است. اگر
صورت مستقیم به کار نرفته، ) این واژه به1379(ابالغ

دهنده نشان "مهار ناپایداري"بارتولی استفاده از ع

 گذاريوجود تفکر پایداري در پس زمینه این سیاست
هاي کلی است. نکته قابل تاملی که در واکاوي سیاست

-رغم جایگاه ویژه منابع طبیعی و محیطعلی ،کشاورزي
هاي بنیادین تولید در زیست به عنوان یکی از سرمایه

یین بعد زیست پا اهمیتخورد، میبه چشم این بخش، 
 4/43درصد)، در مقایسه با اجتماعی ( 6/5(محیطی

 هاست.درصد) در این سیاست 2/47درصد) و اقتصادي (
امنیت اقتصادي، تشویق  هاي کلیسیاستاسناد 
صرفا رویکردي  ،44و اصل  اشتغال ،گذاريسرمایه

اقتصادي داشته و بعد محیطی در آنها مغفول -اجتماعی
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هاي امنیت اقتصادي پایداري در سیاست .مانده است
 60هاي اشتغال (درصد) و در سیاست 2/69اجتماعی (

 2/52( 44درصد) و اصل  7/76گذاري (درصد)، سرمایه
درصد)، پایداري اقتصادي مورد تمرکز بوده است. 

هاي کلی منابع آب پایداري محیط زیستی در سیاست
درصد) و اصالح  4/47درصد)، منابع طبیعی ( 9/53(
درصد) از اهمیت زیادي برخوردار  8/40گوي مصرف (ال

بوده است. با توجه به اینکه اسناد سیاستی کلی 
هاي فرابخش کشاورزي و تاثیرگذار بر مطروحه، سیاست

ها توسط آن هستند، لذا توجه به مجموع این سیاست
تواند هاي بخشی، میسیاستگذاران، براي اتخاذ سیاست

هاي کشاورزي پایدار یاستایشان را به سمت انتخاب س
ها، توجه به محور سوق دهد. در مجموع این سیاست

پایداري اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی به ترتیب 
درصد بوده، که بیانگر برتري بعد  9/14و  5/39، 2/44

هاي کلی تاثیرگذار بر اقتصادي پایداري در سیاست
 بخش کشاورزي است. 

 
 هاي کلی کشورسیاست و درصد ابعاد پایداري در هافراوانی مولفه -3جدول 

 عنوان سند

 هافراوانی واحد ثبت ابعاد و مولفه

 

 درصد فراوانی ابعاد

ري
یدا

پا
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 6/5 2/47 4/43 8/3 53 2 0 0 1 9 6 3 1 6 5 3 4 2 2 3 2 2 0 2 کشاورزي
 0 8/30 2/69 0 13 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 0 1 2 0 امنیت اقتصادي

 9/53 23 4/15 7/7 13 3 1 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 منابع آب
 4/47 5/10 1/42 0 19 0 0 1 8 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 منابع طبیعی

تشویق 
 گذاريسرمایه

0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 6 2 2 9 4 0 0 0 0 30 0 3/23 7/76 0 

 0 60 40 0 30 0 0 0 0 3 4 1 7 3 5 1 0 0 0 0 5 1 0 0 اشتغال
و کاهش  پیشگیري

 سوانح طبیعی
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 8/42 6/28 6/28 

 8/40 2/22 37 0 27 7 1 3 0 5 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0 اصالح الگوي مصرف
 0 2/52 8/47 0 23 0 0 0 0 4 3 0 2 3 2 0 0 1 0 0 1 6 1 0 44اصل 

 
 

 (برنامه دوم به بعد)، به منظور 1372از سال 
اله کشور، هاي پنجسهاي برنامهدهی سیاستجهت

هر  ها، در راستايهاي کلی برنامهاسنادي با نام سیاست
 که برنامه توسعه کشور ابالغ شده و انتظار بر آن بوده

بخشی در جهت تحقق  هايتوسعه و سیاست هايبرنامه
)، 4مطابق جدول (هاي کلی تدوین گردند. این سیاست

 هیچ یک از اسنادتوسعه پایدار در  چند عبارت هر
 
 
 
 

 
طور مستقیم بههاي کلی برنامه دوم تا پنجم، سیاست

 ربردصورت غیر مستقیم، در قالب کاوجود نداشته، اما به
 60طور متوسط، حدود بهدر مجموع ، هاها و مولفهمعرف

 درصد به بعد اقتصادي و 5/35درصد به بعد اجتماعی، 
به بعد محیطی پایداري پرداخته شده درصد  5/4تنها 

ه بین اساس، در این اسناد نیز توجه یکسانی است. بر ا
 ابعاد مختلف پایداري معطوف نشده است.
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 کشورهاي پنجساله توسعه ها و برنامههاي کلی برنامهسیاست و درصد ابعاد پایداري در هافراوانی مولفه -4جدول 

 عنوان سند

 هافراوانی واحد ثبت ابعاد و مولفه

 

 درصد فراوانی ابعاد
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 4 36 60 0 25 0 0 0 1 0 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 0 سیاستهاي کلی برنامه دوم
 5/6 6/32 9/60 0 46 1 0 0 2 1 4 1 6 3 3 3 3 4 0 3 3 4 5 0 سیاستهاي کلی برنامه سوم

 6 8/35 2/58 0 67 2 0 0 2 6 9 1 4 4 5 7 2 5 1 4 4 6 5 0 سیاستهاي کلی برنامه چهارم

 7 5 0 2 6 6 7 5 5 0 سیاستهاي کلی برنامه پنجم
1
1 

3 1 7 5 0 0 0 1 71 0 6/60 38 4/1 

 25 9/42 1/32 0 28 0 0 3 4 5 0 4 0 3 3 1 0 0 0 0 2 3 0 0 سیاستهاي کشاورزي برنامه اول
 7/26 5/35 5/35 3/2 45 0 1 2 9 6 4 3 0 3 2 6 0 0 1 2 2 3 0 1 سیاستهاي کشاورزي برنامه دوم

سیاستهاي کشاورزي برنامه 
 سوم

1 0 3 2 2 0 0 1 1 3 5 1 0 2 2 2 1 0 0 26 8/3 2/46 5/38 5/11 

سیاستهاي کشاورزي برنامه 
 چهارم

0 0 6 2 4 1 0 3 2 0 4 0 2 4 1 7 3 0 4 45 0 40 4/24 6/35 

سیاستهاي کشاورزي برنامه 
 پنجم

1 0 4 0 4 4 0 1 2 3 8 0 5 8 7 5 
1
2 

0 3 67 5/1 9/26 8/41 8/29 

 
 هاي بخش کشاورزينتایج تحلیل محتواي سیاست

در برنامه دهد که مینشان  )،4ها (جدولدر اسناد برنامه
درصد) بوده که با  9/42اول تمرکز بر بعد اقتصادي(

 نتایج مطالعه ارزیابی راهبردهاي بخش کشاورزي
 Agricultural Planning Economic and( همسان است

Rural Development Research Institute, 2010( . برابر
) 1374(سال  برنامه دوم توسعه پایدار از، عبارت هایافته

هاي سوم و و در برنامه در محتواي این اسناد وارد شده
در سند برنامه دوم بر  پنجم نیز مطرح شده است.

 "کشاورزي بخش محوریت با اقتصادي پایدار توسعه"
 پایدار توسعه و رشد تامین" راستا این در و شده تاکید
 دمور بخش اهداف از یکی عنوان به "کشاورزي بخش
میزان توجه به پایداري محیط  .است گرفته قرار تاکید

ها از زیستی در برنامه چهارم نسبت به سایر برنامه
) و در درصد 6/35برخوردار بوده (بهترین وضعیت 

) قرار درصد 4/24جایگاهی باالتر از پایداري اقتصادي (
هاي کشاورزي برنامه چهارم، گرفته است. در سیاست

 ار ذکر نشده است با وجود این طبقیدعبارت توسعه پا
 فراوانی عبارت )،Naderi Mahdei )2009نتایج مطالعه 

 
 

ه م بهاي اول تا چهارتوسعه پایدار در کل محتواي برنامه
 . ترتیب صفر، سه، چهار و هفت بوده است

 دیگر عبارت به یا خاص يهامقوله به توجه میزان
بخشی مرتبط  هاي کالن وپایداري در سیاست هايمولفه

ت. هاي این مطالعه بوده اسبا کشاورزي، از دیگر یافته
هاي عدالت، کیفیت زندگی، )، مولفه4برابر جدول (

 هاياشتغال و بازیافت و مدیریت پسماندها، در سیاست
اند. بخش کشاورزي هر پنج برنامه مورد بی توجهی بوده

ي خاص پایداري هاواکاوي وضعیت کلی توجه به مقوله
هاي هاي کلی و بخش کشاورزي برنامهدر سیاست

وت دهنده تفا)، نشان2) و (1هاي (توسعه، برابر نمودار
ها در مجموع اسناد بین میزان اهمیت این مقوله

هاي بخش کشاورزي است. هاي کلی و سیاستسیاست
ها، کشش به هاي کلی برنامهطوري که در سیاستبه

هاي عدالت، در حیطهسمت ابعاد اقتصادي و اجتماعی، 
-مشارکت، دانش، امنیت، سرمایه و تجارت و در سیاست

گذاري، هاي سرمایههاي بخش کشاورزي به سوي مولفه
 عبارتوري و حفاظت و احیا منابع طبیعی و یا بهبهره
 ابعاد اقتصادي و محیطی است.  ،دیگر
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ي خاص پایداري در هاوضعیت توجه به مقوله -1نمودار
 هاي دوم تا پنجمهاي کلی برنامهسیاست

 
 ي خاص پایداري درهاوضعیت توجه به مقوله -2نمودار

 هاي دوم تا پنجمسیاستهاي بخش کشاورزي برنامه
 

 
 

هاي مختلف بندي و تعیین روند دورهمنظور اولویتبه
اي هریزي ج.ا.ا از نظر جایگاه پایداري درسیاستبرنامه

، بر اساس HAWه بخش کشاورزي با روش مربوط ب
س تریها، ماحاصل از تحلیل محتواي اسناد برنامه فراوانی
شاخص (پایداري  3گیري وضع موجود شامل تصمیم

ر اقتصادي، پایداري اجتماعی، پایداري محیط زیستی) د
) 5ها) در ستون، تشکیل (جدول گزینه (برنامه 5سطر و 

محاسبه و ترسیم شد  )3Wو سپس ماتریس استاندارد (
 ).6(جدول 

 ماتریس تصمیم گیري وضع موجود -5جدول 
 محیطی اقتصادي اجتماعی 

 7 12 9 1برنامه 
 13 25 31 2برنامه 
 6 25 40 3برنامه 
 18 35 57 4برنامه 
 21 55 61 5برنامه 
 65 152 198 جمع

 

 ماتریس مقادیر استاندارد شده -6جدول 
 محیطی اقتصادي اجتماعی 

 0,11 0,08 0,05 1برنامه 
 0,20 0,16 0,16 2برنامه 
 0,09 0,16 0,20 3برنامه 
 0,28 0,23 0,29 4برنامه 
 0,32 0,36 0,31 5برنامه 

 
مبتنی بر ماتریس استاندارد محاسبه شده و با 

 در ها واستفاده از روش آنتروپی، اوزان هر یک از شاخص
). 7دید (جدول) محاسبه گر2Wنتیجه، بردار ارجحیت (

 هاي مربوط به بخشدست آمده در سیاستطبق اوزان به
هاي کلی هاي پنجساله و سیاستکشاورزي در برنامه

ي آنها، به پایداري اجتماعی بیشترین اهمیت و پایدار
 زیستی کمترین ارزش داده شده است.  محیط
 

هاي تعیین کننده وضعیت پایداري در وزن شاخص -7جدول 
 اي اسناد سیاستیتحلیل محتو
 محیطی اقتصادي اجتماعی 

 Ej( 0,923 0,928 0,933آنتروپی شاخصها (
 dj( 0,077 0,072 0,067مقادیر عدم اطمینان (

 Wj( 0,356 0,333 0,310وزن شاخصها (
 

 در نهایت، بر اساس حاصلضرب ماتریس استاندارد در
 هها از نظر توجها، اولویت هر یک از برنامهاوزان شاخص

 نجمبه پایداري تعیین شد. مطابق نتایج حاصله برنامه پ
 وته از نظر توجه به پایداري در بهترین وضعیت قرار داش

 برنامه اول کمترین توجه به پایداري مبذول شده است
 ).  8(جدول 

 

 ها و وضعیت اولویت آنهادرجه ارجحیت برنامه -8جدول 
درجه 
 ارجحیت

 5برنامه  4هبرنام 3برنامه 2برنامه 1برنامه
0,078 0,172 0,152 0,267 0,329 

وضعیت 
 اولویت

  5برنامه  <4برنامه  <2برنامه <3برنامه <1برنامه 

 

 ها، وضعیت توجه به پایداري دربر اساس این یافته
صعودي داشته  هاي توسعه کشور روندي تقریباًبرنامه

 به از شیب باالرونده ،است و در دو برنامه اخیر توسعه
 گاهبت خوبی برخوردار بوده است که بیانگر بهبود جاینس

باشد اران میه توسعه پایدار در اذهان سیاستگزاندیش
  ).3(نمودار 
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 هاي پنجساله توسعه  ج.ا.ا.روند میزان توجه به پایداري در برنامه -3نمودار 
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
 کشورستی نتایج حاصل از بررسی محتواي اسناد سیا

هاي مرتبط با حاکی از ورود تفکر پایداري به سیاست
در اسناد باالدستی و بخشی است. در کشاورزي، بخش 

ترین اسناد باالدستی کشور یعنی قانون مهم ،این راستا
اساسی و سند چشم انداز، بر اساس محتوایشان پشتیبان 

هاي بخشی و فرابخشی به سمت دهی سیاستجهت
 هايبخشی از سیاستبر این مبنا،  شند.بامیپایداري 

انداز براي دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ دوره چشم کلی
هاي کلی سیاستعناوین توجه به از سوي دیگر، اند. شده

یا و نظام نظیر امنیت اقتصادي، اصالح الگوي مصرف 
، که در تطابق با در خصوص تمرکززدایی ،44اصل 
نیز تاکیدي بر این امر است. ي پایداري هستند، هامعرف

هایی مرتبط با منابع طبیعی و آب نیز ابالغ سیاست
هاي بیانگر افزایش توجه به ابعاد محیطی در سیاست

کالن بوده که در تناسب با مفهوم پایداري است. وجود 
هاي کالن کشور از این پشتوانه و حمایت سیاست

در  هاي بخش کشاورزيرویکرد پایداري، اتخاذ سیاست
نماید. تاثیر این پذیر میمدار پایداري را امکان

تقریبا روند توان در گیري و پشتیبانی را میجهت
 .نمود مشاهده هاصعودي توجه به ابعاد پایداري در برنامه

اي مختلف در چارچوب هاي عملیاتی توسعهانجام طرح
هاي اول تا چهارم، مانند مبارزه غیرشیمیایی و برنامه
یک براي کاهش مصرف سموم، ضدعفونی بذور و بیولوژ

قرنطینه، اجراي عملیات ممیزي و تعیین مالکیت اراضی، 
استعدادیابی و تعیین کاربري بر اساس توان اکولوژیک، 

-هاي آبیاري و زهبهسازي و اصالح اراضی، احداث شبکه
هاي سنتی هاي نوین و اصالح روشکشی، اجراي روش

آالت جدید، اصالح، احیا شینآبیاري، طراحی و ساخت ما
هاي اراضی کشاورزي، تغییر تکنولوژي و بهسازي خاك

ورزي حفاظتی، تشکیل عملیات تهیه زمین به خاك
اي فنی و مهندسی، آموزش هاي خدمات مشاورهشرکت

ها و فنون نوین کشاورزي به بهره برداران، ایجاد روش
رزي و هاي کشاوپزشکی، توسعه تعاونیهاي گیاهکلینیک

توسعه بیمه محصوالت از جمله اقدامات صورت گرفته 
متاثر از اندیشه پایداري است. وضعیت برخی از این 

) آمده است. همچنین، در برنامه 9اقدامات در جدول (
به  كخا و آب یربناییزپنجم نیز بر اجراي عملیات 

درصدي راندمان آبیاري؛  40منظور ارتقا حداقل 
 ،گیاهی يهایربیما و تفاآ با یتلفیق رزهمبا شگستر

 ،شیمیایی دکوو  مسمو بهینه فمصر مبارزه بیولوژیک،
 لعماا و تولید تلفیقی مدیریتتوسعه کشت ارگانیک، 

 يهاآوردهفر و اتتولید کیفی لکنتر ملی يهااردستاندا
راستاي پوشش حداقل 25 درصدي سطح  در ورزيکشا

تولید؛ ترویج استفاده از کودهاي آلی و ارگانیک و 
افزایش مصرف این کودها به 35 درصد کل کودهاي 
مصرفی؛ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزي؛ و 
گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزي و عوامل 
تولید به میزان حداقل 50 درصد تولیدات تا پایان این 
Vice-Presidency for  ) برنامه تاکید شده است 

 .(Strategic Planning and Supervision, 2010 
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 وضعیت برخی اقدامات بخش کشاورزي طی برنامه هاي توسعه -9جدول 
 وضعیت برنامه/ سال اقدامات
 تارهزار هک 5318به  89؛افزایش سطح بیمه شده از  65به  2افزایش تعداد محصوالت بیمه شده از  3تا1 بیمه

 هزارهکتار 5396محصول؛ افزایش سطح بیمه شده به  94 افزایش تعداد محصوالت بیمه شده به 4
 هزارهکتار 5600محصول؛ افزایش سطح بیمه شده به  103افزایش تعداد محصوالت بیمه شده به  90-1389

آب و خاك 
 (هزارهکتار)

 3تا1
 فشار )؛ آبیاري تحت2/205) و سنتی (8/243)؛ تجهیز و نوسازي اراضی مدرن (571پوشش انهار سنتی (

)2/324 ( 
 )؛183فشار ( )؛ آبیاري تحت9/131) و سنتی (9/175)؛ تجهیز و نوسازي اراضی مدرن (253پوشش انهار سنتی ( 4

90-1389 
ت فشار )؛  آبیاري تح7/33) و سنتی (8/100)؛ تجهیز و نوسازي اراضی مدرن (96/5پوشش انهار سنتی (

 )؛5/277(
تحقیقات 
 کشاورزي

 3تا1
ولویت ) با ا83طرح در سال  5432به  73طرح در سال  2837طرحهاي تحقیقاتی (از   %5/6رشد ساالنه 

 طرحهاي فناوریهاي بیوتکنولوژي، کشاورزي ارگانیک، حفظ ذخایر ژنتیکی، مکانیزاسیون
 87و 86طرح در دست اجرا؛ به ترتیب در سالهاي  4359و  4778طرح خاتمه یافته؛ 1687و  1288 4

 90و89طرح در دست اجرا؛ به ترتیب در سالهاي  8980و  8711طرح خاتمه یافته؛  2734و  2687 90-1389
حفظ نباتات 
 (هزارهکتار)

 ) 160)؛ مبارزه بیولوژیک(2000مبارزه غیر شیمیایی ( 3تا1
 )  745/193؛ مبارزه بیولوژیک (87به  83کاهش توزیع سموم شیمیایی از سال  7/29% 4

90-1389 
بارزه فروش انواع سموم شیمیایی؛ کاهش سطح م %4/9)؛ افزایش 12000بارزه شیمیایی(متوسط ساالنه م

 ؛ 3/714به  8/540؛  افزایش مبارزه غیر شیمیایی از 5/22به  3/44بیولوژیک از 
 Islamic Consultative Assembly Research Center, 2010؛ Ministry of Jihad and Agriculture, 2008, 2008(a), 2011منابع: 

 
گرا و یکپارچه در این ت کلنبود حرک ،ا وجود اینب

ها و ناهمسانی اهمیت ابعاد مختلف پایداري، به سیاست
زیستی در مقایسه با ویژه مغفول ماندن پایداري محیط
تواند مسیر پایداري را پایداري اجتماعی و اقتصادي، می

ع در واق به سوي باز تولید توسعه کالسیک هموار سازد.
ي مختلف پایداري هاهمواره میزان توجه به ابعاد و مولفه

توان به روند یکسانی در این داراي نوسان بوده و نمی
راستا دست یافت. لذا، هنوز پایداري به عنوان یک مفهوم 

-متاثر از سلیقه سیاستگذاران و نه رویکرد غالب سیاست
باشد. از همین روست که ي توسعه مطرح میهاگذاري

هاي لی رغم حرکت در جهت پایداري در سیاستع
بخشی برنامه چهارم، مجدداً در برنامه پنجم بعد 
اقتصادي غالب شده و ارزش بعد محیطی به شدت 
کاهش یافته، که تداعی کننده رهیافت توسعه کالسیک 

رغم اهمیت زیاد پایداري است. از سوي دیگر، علی
همیت این بعد زیستی در پارادایم توسعه پایدار، امحیط

اسناد سیاستی باالدستی بسیار کم بوده و به در تمامی 
هاي بخشی با وجود وضعیت بهتر، باز از تبع در سیاست

ارزش کمتري در مقابل بعد اقتصادي برخوردار است. 
زیستی به ویژه آلودگی و بروز مشکالت مختلف محیط

توان به کم سازي منابع در بخش کشاورزي را میتهی

ها نسبت داد. در این تی این بعد در سیاستگذارياهمی
شود، مراجع سیاستگذار رسما خصوص پیشنهاد می

ي هاپایداري را به عنوان رویکرد غالب سیاستگذاري
توسعه در کشور معرفی نموده و همچنین بر لزوم 

که با گذاري مناسب در همه ابعاد آن به نحويسیاست
رژیک بر یکدیگر داشته یکدیگر در تعامل بوده و اثر سین

 باشند، تاکید شود.  
ها، پایداري اینکه طبق یافته رغمعلی ،از سوي دیگر

 ولی ها روبرو بوده است؛با توجه فزاینده در سیاست
سر کشاورزي ایران همچنان در وضعیت ناپایداري به

ي مشترك هاو از برنامه اول تاکنون با محدودیتبرد می
وري آگاهی تولیدکنندگان، بهرهبسیاري نظیر فقر و نا

، آلودگی شدید منابع و محصوالت پایین، ریسک باال
منابع طبیعی درگیر بوده است.  شدید و تخریب غذایی

تاثر از ضعف م توان صرفاًمیناپایداري بخش را ن ،بنابراین
ي هاسیاستاتخاذ  ،. لذاها دانستنظري محتواي سیاست

 ،هاي راهبردي کالنستاي همسو با سیااجرایی و وظیفه
درکنار مدیریت اجرایی وفادار به پایداري ضروري 

گزاران، در این خصوص افزایش آگاهی سیاست نماید.می
ها نسبت به موازین و برنامه ریزان و مجریان برنامه

 تقویت هاي توسعه و کشاورزي پایدار و همچنین،شیوه
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ي پایدار فرهنگی و رفتاري کشاورزباقی مانده ي هازمینه
درکشاورزي سنتی و نه متعارف، در برخی مناطق، در 

دهی آنها به سمت کاربرد رویه و جهت میان کشاورزان
هاي پایدار نوین و پیشرفته، براي نمونه از ها و فناوري

هاي حمایتی مناسب نظیر تخصیص طریق اتخاذ سیاست
تسهیالت و یارانه و یا توسعه اقدامات ترویجی پیشنهاد 

ریزي برنامهاقدامات توسعه و تداوم  همچنین، .ودشمی
که پایداري با روش جدید براي تولید محصوالت پاك 

خوشبختانه اکنون تا حدودي در کشور مورد توجه قرار 
 گرفته امري ضروري است. 

هاي کلی با توجه به اینکه در سیاست عالوه بر این،
ار بعد محیطی از اهمیت کمتري برخورد ،کشاورزي نظام

پیش از ابالغ این  شودپیشنهاد می ،رواز این است. بوده
ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهیافت سیاست

گرا و یکپارچه به چینش شکلی و محتواي آنها توجه کل
کارشناسی داشته باشد و براساس پارادایم پایداري، 

ها ارتقا جایگاه پایداري زیست محیطی را در این سیاست

ها به ویژه جه به مغفول ماندن برخی مقولهبخشد. با تو
هاي بخش کشاورزي در تمام اشتغال در سیاست

ناپذیر این بخش در ، با وجود اهمیت انکارهابرنامه
ي هاگذاريشود در سیاستزایی، پیشنهاد میاشتغال

آینده در جهت توسعه و بهبود وضعیت اشتغال در این 
ه تنوع بخشی به ي خاص از جملهاگذاريبخش سیاست

ها و چند کارکردي کردن کشاورزي و توسعه فعالیت
صورت با رهیافت کارآفرینی فعالیتهاي ارزش افزوده 

تواند تاثیري مثبت بر مواردي چون پذیرد. این امر می
گذار و نیروي کار متخصص در بخش، جذب سرمایه

کاهش نرخ مهاجرت روستایی و توسعه روستایی و 
تولید و خود اتکایی داشته باشد. در  کشاورزي، افزایش

هاي بومی شناخته شود که مقولهنهایت، پیشنهاد می
شده براي پایداري در این مقاله، به منظور بهبود 

ها و افزایش همگرایی آنها با پارادایم پایداري، در سیاست
ها و همچنین، ارزیابی وضعیت موجود گذاريسیاست

 گیرد.گزاران قرار مورد توجه سیاست
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