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 چکیده
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و  یینفر شناسا 91هدفمند، تعداد  گیرينمونه. با استفاده از گرفت صورت پلدشت شهرستان آباد سد كرم ابیپا
اقتصاد،  دیپرسشنامه با نظر اسات روایی. شد استفاده هپرسشنام از هاداده آوريجمع يقرار گرفتند. برا موردمطالعه
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قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیهمورد  Expert choice افزارنرم از استفاده با هاداده. دیانتخاب گرد داریپا برداريبهره
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 اریمع ازنظردوم قرار داشت.  تیدر اولو یزراع یهامس برداريبهره نظامبهنسبت  یكشت و صنعت با اختلاف كم
 تعارض مشکل حل جهت به برداريبهره هاينظام رینسبت به سا يبهتر تیمطلوب ینظام خرده دهقان ،یاجتماع
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 مقدمه
پر  یبرا ،یتیرع-شدن نظام ارباب دهیو برچ 1431در دهه  یاصلاحات ارض یبعد از اجرا

مانند  ینینو برداریبهره هاینظام ،یاز خرد شدن اراض یریجلوگ یو برا یتیریمد خلأکردن 
در  برداریبهره هاینظامآمدند.  دیو کشت و صنعت پد یزراع یشرکت سهام د،یتول یونتعا

و  یفن ،یعرف ،یحقوق هایرویهاز: مجموعه  اندعبارت فیتعر هبنا ب یبخش کشاورز
 دتولی منظوربه( رهیو غ هیآب، سرما ن،ی)کار، زم دیعوامل تول قیدر استفاده و تلف یتیریمد

 تأسیس(. هدف از 1431و همکاران،  یفم یآن به بازار )شعبانعل و عرضه یمحصولات زراع
 نینو هایشبکهاحداث  قیاز طر وخاکآب عمناب وریبهره شیافزا د،یتول یشرکت تعاون

و آشنا ساختن کشاورزان )اعضا( با  یارتباط هایراهاحداث  ،یمزروع یاراض حیتسط ،یاریآب
 آلاتماشیناز  حیشت و استفاده صحکاشت و داشت و بردا دیجد هایشیوهاصول و 

است  برداریبهرهنظام  ینوع یزراع ی. شرکت سهاماست یمحل طیمتناسب با شرا یکشاورز
 ریزیبرنامه ،یبه سهامدار یشکل آن از فرد رییو تغ تیمالک تیکه با حفظ اساس و ماه

ه و ردادقراو متمرکز  کپارچهی تیریرا تحت مد یکشاورز دیمنابع و عوامل تول ییاجرا
و قواعد  یحقوق هایرویهو  یمحل یندهایدر آن با توجه به فرا یدیکل های سازی میتصم

است که در  یبردار-نظام بهره نوعی هاصنعت. کشت و گیردمیآن نظام شکل  برحاکم 
 و اندشدهتأسیس یتجار دیو تول دیمنابع تول وریبهرهحداکثر نمودن  یسدها و برا ابیپا

 تیبا مالک برداریبهره هاینظام نیهزار هکتار است و ا 5 هاآن وردنیازم مساحت حداقل
 زین یالملل-نیب ای یو با مشارکت سهامداران مل یخصوص-یتدول ایو  یخصوص ای یدولت

مزارع مستقل و  یتجار برداریبهره(. نظام 1431و همکاران،  یفم شعبانعلی) اندایجادشده
برخوردار بوده و با  ونیزاسیو مکان یفنّاوراز  ییبالا هستند که از سطح یبزرگ ایمتوسط 

 یبردار-عمدتًا توسط صاحبان واحد بهره ،یضروردر مواقع  ریمزدبگاز کارگران  گیریبهره
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 یبرا یو درآمد کاف قرارگرفته مورداستفاده ییکه منابع با حداکثر کارا شودیم تیریمد
 (.1431 پور، یو حج مانسلی )فال شودیمفراهم  زیخانوار ن

 یگذاراستیسو  ریزیبرنامه ،هانظام نیا تیفعال قرنمین یط شدهکسبتوجه به تجارب  با
با  دیتول ییو کارا یفیو ک یکم شیبرافزا یمبتن دیبا یبردار-بهره هاینظام داریتوسعه پا یبرا

 جهینتدر یداری(. پا1433 ،ینینائ یی)نکو ردیصورت گ یزیستمحیطو  یملاحظات اجتماع
و حفظ  یاجتماع شرفتیپ ،یاقتصاد تیموفق قیبا تلف ندهیو آ ینسل کنون یازهایتداخل ن

 Hayatiو همکاران ) یاتی(. حNewman & Rowe., 2003) شودیمحاصل  زیستمحیط

et al., 2010 یکشاورز یداریپا یریگاندازه یبرا موردنظر یهاشاخص( نشان دادند که 
 یطیمحستیزو  یاقتصاد ،یاجتماع تیوضعو در چارچوب  موردمطالعهخاص محل  دیبا

 باشند.
و  یاست. توپچ قرارگرفته موردمطالعهتوسط محققان مختلف  برداریبهره هاینظام یداریپا

 یتجار ،یدهقان برداریبهره هاینظام یگندم آب دیتول یهامؤلفه سهی( با مقا1431همکاران )
 زانیم نیکمتر یدهقان برداریبهرهان دادند، نظام در استان کردستان نش دیتول یو تعاون

 هانظام گریو د دیتول یرا نسبت به تعاون ییایمیش یمصرف کودها زانیاستفاده از ادوات و م
 یاقتصاد طیرا با شرا یسازگار نیکمتر د،یتول یتعاون داری اشتغال در نظام بهره زانمی. دارد

انعطاف  تقابلی هانظام گریاز د شتریب یدهقان داریبربهرهداشته و نظام  ییروستا یو اجتماع
از بعد ملاحظات  یدهقان یهایبرداربهرهداشتند که  انید را دارد. پژوهشگران بیدر تول

 یتعاون برداریبهرهنظام  د،یتول ازنظربرخوردار هستند و  ییبالا لیاز پتانس یطیمحستیز
در  یامطالعه( در 1431و همکاران ) یوزرجمهردارد. ب یبالاتر توانایی هانظام رینسبت به سا

خرده  یزراع هاینظام نیو بلوچستان نشان دادند، از ب ستانیو سوران استان س بیدهستان س
 یسهام هایشرکت ،یزراع یسهام هایشرکتو  دیتول یمشاع، تعاون ،یدهقان ،یدارهیسرما
 افتند،یدر یامطالعه( در 1431) پور میو ابراه وندی . سلماناستنظام  نیترمناسب یزراع

مشارکت و  هیروح تیتقو ،یجیترو یهابرنامه قیصنعت، از طر وکشت  برداریبهرهنظام 
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 ،یو مدرن کشاورز یدانش بوم قیو تلف گانیرا یعرضه خدمات کشاورز ،یگروه یکارها
هکتار  باعث بهبود عملکرد در ،اسیمقکوچک بردارانبهرهعلاوه بر جلب اعتماد و مشارکت 

( با استفاده از مدل 1432همکاران ) و یری. باقر امشودیمدرآمد  شیو افزا یفرنگگوجه
 برداریبهره ی)واگذار یخصوص برداریبهرهنشان دادند که نظام  یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

 نیبالاتر لاردبی استان در( دارمدتمراتع به اشخاص در قالب اجاره  یو حفاظت و نگهدار
آخر به  تیدر اولو یدولت برداریبهرهدوم و نظام  تیدر اولو یسنت برداریبهرهنظام  ت،یاولو

 است. قرارگرفتهاز مراتع  نهیبه برداریبهرهلحاظ 
 برداریبهرهدر اصفهان نشان داد، نظام  یامطالعه(، در 1433) ینینائ ییمطالعه نکو جینتا

و  یزراع یریپذتیمسئولو  یارمندیتاخ ،یوندیپ-با توجه به سه اصل هم یزراع یسهام
تنوع در  جادیا قیاز طر ت،یو فاعل تیمالک ت،یبا در نظر گرفتن سه اصل حاکم دیتول یتعاون

به اهداف اقتصاد  یابیدست یدر راستا یطیمحستیزو  یاجتماع ،یاقتصاد بعاددر ا دات،یتول
ود در استان مازندران با خ قی( در تحق1433و احمدپور ) یهلال مؤمنیقرار دارد.  یمقاومت

 یتجار برداریبهرهکه نظام  دندیرس جهینت نیبه ا یسلسله مراتب لیاستفاده از روش تحل
 ن،ی. همچناست یزراع یهاتیفعال یداریبهبود پا یدر راستا برداریبهرهنظام  نیترمناسب
اختلاف نسبتاً  و یتجار برداریبهره نظامبهنسبت  یبا اختلاف کم یتعاون برداریبهرهنظام 

(، نشان 1433) کرمی و زاده دوم است. عوض تیدر اولو یدهقان برداریبهرهبا نظام  ادیز
به لحاظ  راحمد،یبو یبخش مرکز ییدر مناطق روستا یخرده دهقان برداریبهرهدادند که نظام 

 یداریناپا تیدر وضع یاقتصاد یداریپا ازلحاظبوده و  داریپا مهین تیدر وضع یکل یداریپا
استان اصفهان  برداریبهره هاینظام(، در مطالعه 1435و همکاران ) ینینائ ییقرار داشت. نکو

 و نظام خرده داریپا مهین دیتول یو تعاون یزراع یسهام برداریبهره هاینظامداشتند،  انیب

 گرینسبت به دو نظام د یزراع یشرکت سهام یبعد اقتصاد ازلحاظاست.  داریناپا دهقانی
نسبت به  ییروستا دیتول یتعاون یاز بعد اجتماع دارتر،یناپا یبعد اجتماع ازلحاظو  دارتریاپ

است.  دارتریناپا یزراع ینسبت به شرکت سهام یزیستمحیط ازنظرو  دارتریپا گریدو نظام د
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 گرید برداریبهرهاز دو نظام  یاقتصاد ژهیوبههر سه بعد  ازنظر یخرده دهقان داری نظام بهره
 یدارا یزراع یسهام هایشرکتپژوهشگران نشان دادند  نای ،علاوهبهاست.  دارتریاپان

به  یدسترس ن،ینو یهایفنّاورامکان استفاده از  د،یتول یهانهیهز ییجوصرفهمانند  ییایمزا
 یسهولت در استفاده از اعتبارات و خدمات، تجار ،هاتیفعالشدن  یاطلاعات بازار، تخصص

 ,.Tow et alاست. تاو و همکاران ) ییتوسعه روستا یهاشاخصود شدن کشت و بهب

 یازهاین نیتأم و انییدرآمد روستا شیرا در افزا یکشاورز دیتول یهایتعاون( نقش 2018
 ی( در بررسAlexander., 2009ذکر کردند. الکساندر ) تیاهم درخور هاآن یو مال یفن

که  افتیدر یدر بمبئ یکشاورز یداریبه پا ییروستا دیتول یتعاون یابیبر دست مؤثرعوامل 
و  تیریو سابقه مد لاتیسطح تحص ،ییگراجمع هیشامل روح یاجتماع یرهایمتغ نیب

 وجود دارد. یداریمعن طهراب یداریپا
 یارس )جمهور یرود مرز نیطرف یمترمکعب برداشت آب از سو 11 حقا بهبا توجه به  

از اواسط  ران،یا ی( در شهرستان پلدشت در شمال غربجانیآذربا یو جمهور رانیا یاسلام
و با  جادیهزار هکتار ا 4به  کیبه مساحت نزد 2و  1آراز  دیتول ی، دو تعاون1431دهه 

 رًا،ی. اخندینمایم تیسد ارس فعال یاریبه شبکه آب هیبر ثان رمکعبمت 3/3 پمپاژبرداشت و 
 هزار 2 یبیبه مساحت تقر ر آغلییادشت  یزراع یو شرکت سهام 4آراز  دیتول یتعاون

. از دهندیمادامه  یزراع یهاتیفعالو به  جادیا یو زهکش یاریشبکه آب نیتحت ا زیهکتار ن
 4/5) هثانی بر مترمکعب 11 آبه حق یمابقضرورت برداشت  لدلی به 1431اواسط دهه 

 یاریآن شبکه آب ابپای در و احداث آباد ( در بالادست رود ارس، سد کرمهیبر ثان مترمکعب
 ن،یمقدار زم نیاست. از ا اجراشدهو  یهکتار طراح 13251کرم آباد به مساحت  یو زهکش
( و یدهقان هاینظام) است ینسق زراع یهکتار متعلق به اشخاص بوده و دارا هزار 3حدود 

ماکو  یصنعت-یمنطقه آزاد تجار اریبوده که در اخت یمل یهکتار از آن شامل اراض هزار 3/12
 آباد سد کرم جادیکه با ا اندبوده مید صورتبهقبلاً  یاراض نیرار دارد. لازم به ذکر است، اق

مناسب در  برداریبهره هاینظام دیشود. در حال حاضر، با لیتبد یآب اراضی به است قرار
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است که چه نوع  نیا قیتحق نیا یاساس سؤالشود. لذا،  جادیو ا فتعری آباد سد کرم ابیپا
 دارپای صورتبهشود تا بتواند  جادیدر منطقه ا یکشاورز برداریبهره هاینظاماز  ینواعا ای

پژوهش  نیا رد؟یقرار گ برداریبهرهمورد  یزیستمحیطو  یاجتماع ،یبا لحاظ ابعاد اقتصاد
 یتعاون ،یخرده دهقان یبردار-بهره هاینظام نیاز ب داریپا برداریبهرهنظام  نتعیی دنبال به
 دیاز د موردمطالعهو کشت و صنعت موجود در منطقه  یزراع یشرکت سهام د،یلتو

 منطقه است. طیکارشناسان آشنا و مسلط به شرا
 
 بانی نظريم
است. جامعه  یشیمایاطلاعات پ یروش گردآور ازنظرو  یهدف کاربرد ازنظرپژوهش  نیا

 ژهیوبهو  ردمطالعهموبودند که ضمن شناخت از منطقه  یآماری پژوهش مشتمل بر افراد
عنوان -به یتجربه کاف یسد کرم آباد و ارس، دارا یو زهکش یاریبا پروژه آب یکاف ییآشنا
و  ییسازمان تعاون روستا ای یجهاد کشاورزکارشناس سازمان  ،یاریآب هایشرکت یمجر

و  1 آراز دیتول یهایتعاونو  یکشاورزان تجار ،یخرده دهقان یبا اراض ادیز ییکه آشنا رهیغ
مشخص نبود  یجامعه آمار قیداشتند، بود. تعداد دق یار آغلی یمنطقه ارس و شرکت سهام 2

 یریگنمونهکارشناسان خبره با استفاده از روش  زنفر ا 15تعداد  ،یاما با توجه به دسترس
بود که علاوه بر مشخصات  یاپرسشنامهاطلاعات  آوریجمع. ابزار دندیهدفمند انتخاب گرد

 ارهامعی و هاشاخصبود ) یداریپا یارهامعی و هاشاخصکارشناسان، شامل  یاحرفهو  یفرد
اقتصاد،  دیپرسشنامه با نظر اسات ییو محتوا یظاهر ییاست(. روا شدهدادهنشان  1در شکل 

 قرار گرفت. تائیدمورد  هیدانشگاه اروم زیستمحیطو  جیترو
تحلیل سلسله  ندی( استفاده شد. فراAHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیاز فرا قیانجام تحق یبرا

سلسله  صورتبه مسائلفرموله کردن  ی( براMCDA) از فن تصمیم چندمعیاره یمراتب
 یهادادهبا ترکیب  دهیچیپ مسائل. فن تصمیم چندمعیاره برای تحلیل کندیممراتبی استفاده 

 یریگمیتصمو توانایی  گیردمیقرار  مورداستفادهکارشناسان  ازنظرت تفادهکمی و کیفی با اس
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 یهانهیگز نیمختلف برای انتخاب ب یهاصهیخصبا معیارهای چندگانه را از طریق تجمیع 
(. فن تصمیم چندمعیاره در مطالعات مختلف برای ارزیابی Saaty., 2008مستقل را دارد )

سنجش  که همگی بر استفاده از این معیار برای استشده  کاربردهبهپایداری کشاورزی 
؛ و 1433و احمدپور،  یهلال مؤمنی؛ 1432و همکاران،  یری)باقر ام اندداشتهپایداری تأکید 

 (.1435و همکاران،  ینینائ یینکو
 ازلحاظ برداریبهره هاینظام یبندتیاولو میدرخت تصم ابتدا هدف قیانجام تحق یبرا
و  یاجتماع ،یقتصادسه شاخص ا داریپا یشد. بر اساس مفهوم کشاورز نییتع یداریپا

 هر در سپس،. شد گرفته نظر در برداریبهره هاینظام یداریپا ارمعی عنوانبه یزیستمحیط
 ییفوق شناسا اریسنجش هر سه مع یبرا یاتیادب مروربهلازم با توجه  یارهایمع ریز ار،معی

 Sydrovych & Wossink, 2008 Van؛ 1433و احمدپور،  یهلال مؤمنیشد )

Cauwenbergh et al., 2007)  ،یعنی برداریبهرهچهار نوع نظام  هاگزینهدر مرحله آخر 
 شد. نییو صنعت تع کشتو  یزراع یشرکت سهام د،یتول یتعاون ،یخرده دهقان

با  Expert Choice 11افزار نرمو با کمک  AHPروش اطلاعات بر اساس  وتحلیلتجزیه 
 ( انجام گرفت:Saaty., 2008) یساعت یاز الگو گیریبهرهمراحل زیر و با  یط
 :(می)توسعه درخت تصم یسازمدل .1

ایجاد درخت تصمیم با استفاده از  ،برداریبهرهگام برای انتخاب پایدارترین نظام  اولین
 (.1انتخابی بود )شکل  یهاگزینهو  ارهایمع ریز ارها،یمع
 :ارهایمع ریزوجی معیارها و ز مقایسه .2
)مجموعًا  44/1 یبرابر و مساو یزیستمحیطو  یاجتماع ،یاقتصاد اریر سه معه تیاهم زانیم
وزن و  نییو تع ارهایمع ریدر سطح ز یزوج ساتیانجام مقا برای(. شد گرفته نظر در 1

استفاده شد. مجموع وزن  ممستقی صورتبهافراد نمونه  ازنظرت، هاآناز  کیهر  تیاهم
در نظر گرفته  1( برابر با یزیستمحیطو  یاجتماع ،یقتصاد)ا اریهر مع رد ارهایرمعیز تیاهم



 63 ةشمار -و كشاورزي تعاون                                                                                  762

  

 هاآن ینسب تیوزن و اهم اریمع ریهر ز یکارشناس برا 15 ،یهندس نیانگیشد. با محاسبه م
 (.1مشخص شد )جدول 

 :ارهایمع ریبر اساس ز یبرداربهره هاینظاماز  کیهر  تیاهم سهیمقا .4
از افراد نمونه خواسته شد تا چهار نظام  ارها،یمع ریاز ز کیاز مشخص شدن وزن هر  بعد
 سهیکنند. مقا یزوج سهیمقا اریهر مع یارهایمع ریز هیرا بر اساس کل موردمطالعه برداریبهره
 (.1شد )جدول  انجام-3تا  1 ی( و بر مبناSaaty., 2008) یساعت وهیبه ش یزوج

 
 3تا  1 اسیمق یبر مبنا ارهایمع ریز ساتی: مقا1 جدول

 
1 2 4 3 5 6 3 8 3 

 اهمیت
 یکسان

 کمی 
 ترمهم

 اهمیت 
 قوی

 اهمیت 
 قوی خیلی

 کاملاً 
 ترمهم

 
 هانهیگز یداریسطح پا یبندرتبه .3

چهار نظام  یکل یداریسطح پا یبندرتبه ارها،یو وزن مع هانهیگز ریاز ورود مقاد بعد
 یهی( محاسبه شد. بدییستزمحیطو  یاجتماع ،یاقتصاد اری)با لحاظ هر سه مع برداریبهره

 برداریبهرهنظام  تیاهم زانیدر م ارهایمع ریاز ز کیاز ضرب وزن هر  یداریاست نمره پا
 اجتماعی و -اقتصادی یارهایبا تجمیع مع ،تیدرنها. آمد دست به اریمع ریمربوطه در هر ز
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 : درخت تصمیم9شکل 
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 ینرخ ناسازگار قیپرسشنامه از طر ییایپا. آمد دست شاخص پایداری کل به ،یطیمحستیز
 باشد. 11/1 ریز دیمحاسبه شد که مقدار آن با

 
 هامواد و روش

 كارشناسان ياحرفهو  يمشخصات فرد
 نیانگیبودند. م متأهل انیمرد بودند. تمام پاسخگو هیزن و بق انیاز پاسخگو تنکی

تن  11 یدانشگاه لاتی. تحصسال بود 68 نهیشیو ب 28 نهیسال با کم 5/32کارشناسان  یسن
 یهارشتهبود.  یدکتر تنکیارشد و  یچهار تن کارشناس ،یکارشناس انیاز پاسخگو

 ،یو باغ یزراع داتیتول ایزراعت  تنپنج) یکشاورز یندستن از کارشناسان مه 12 یلیتحص
و  غذایی عیصنا تنکی ،یو زهکش یاریآب تنکی ،یعطبی منابع تنکی ،آلاتماشین تنکی

مختلف  یهاشیگرا انیخود را مشخص نکرده بودند( و سه تن از پاسخگو شیسه تن گرا
 بود. ییروستا ریزیبرنامهو  تیریو مد یبازرگان ،ییاجرا تیریشامل مد تیریمد

 ،یجهاد کشاورزدو تن  ،ییخدمت شش تن از کارشناسان سازمان تعاون روستا محل
 هایشرکت)شش تن( در  یو مابق فیدانشگاه شر یگذاراستیسپژوهشکده  تنکی

و  درود آبمشاور  نیمهندس هایشرکترود ارس شامل  یو زهکش یاریشبکه آب یخصوص
 سیرئ)شامل  یتیریکارشناسان مد زتن ا 3 یافق مستقر بودند. پست سازمان لگونیکرانه ن
 هیاداتح رعاملیمد ،ییو معاون تعاون روستا سیرئ، وخاکآب ریمد ،یجهاد کشاورزاداره 
افق(  لگونیشرکت کرانه ن رعاملیمدو  یزراع یشرکت سهام رعاملیمد د،یتول یهایتعاون

 2) ییاجرا ناستن( و کارش 6شامل کارشناس مطالعات ) یپست کارشناس یدارا یبود و مابق
 یسابقه کار نیانگیسال و م 48سال و حداکثر  4کارشناسان  یتن( بودند. حداقل سابقه کار

 بود.سال  15 هاآن
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 نتایج و بحث
 نیدارتریپا ،یزراع یسهام برداریبهرهنظام  ان،یپاسخگو ازنظر ق،یتحق جیاساس نتا بر

 برداریبهرهنظام  یو اجتماع یاقتصاد ،یزیستمحیط یدارینظام بود. مجموع سطوح پا
 243/1با  دیتول ی، تعاون413/1نظام کشت و صنعت با  ن،یبود. همچن 431/1 یزراع یسهام

مطالعه  نیا جی(. نتا2قرار گرفتند )شکل  یداریپا یبعد یهارتبهدر  112/1با  یخرده دهقانو 
 هاینظام نی( مطابقت دارد که نشان دادند از ب1431و همکاران ) یبوزرجمهرمطالعه  جیبا نتا
 ،یزراع یسهام هایشرکتو  دیتول یمشاع، تعاون ،یدهقان ،یدارهیسرماخرده  یزراع

 بامطالعهمطابق  ن،ی. همچناست برداریبهرهنظام  نیترمناسب یزراع یمسها هایشرکت
)که کشت و  یتجار برداریبهره نظامسه نی( بود که از ب1433و احمدپور ) یهلال مؤمنی

نظام  نیترمناسب یو دهقان ی(، تعاونشودیممحسوب  یتجار برداریبهرهنظام  یصنعت نوع
 یداریبهبود پا یبرا برداریبهره

 عنوان نمودند. یتجار برداریبهرهمنطقه را نظام  یزراع یهاتیفعال 
 
 
 
 
 
 

 
 کارشناسان دگاهیاز د یبرداربهره یهانظام یداریسطح پا -2 شکل
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 هاینظامآن در انواع  زانیو م یداریپا یهاشاخص یارهایوزن مع نیانگیم -2 جدول

 کارشناسان دگاهیاز د ،برداریبهره
 

 خرده اولویت وزن معیارها شاخص
 دهقانی

 تعاونی
 تولید

 سهامی
 زراعی

کشت 
و 

 صنعت

 اقتصادی

 21/6 33/3 14/5 13/2 1 154/1 کشاورزان درآمد ثبات و افزایش

 44/6 81/3 31/5 21/2 2 131/1 امکانات و منابع عادلانه تخصیص

 کشت الگوی اساس بر فعالیت امکان
 محصول اقتصادی دتولی و

118/1 3 

54/1 54/3 81/3 44/3 

 23/3 13/3 31/5 23/2 3 131/1 یاارانهی یهاتیحما از برخورداری

 54/3 54/3 81/5 13/2 11 163/1 بانکی تسهیلات از بهینه برخورداری

 11/8 44/3 44/5 61/2 3 138/1 کشاورزی محصولات بیمه به توجه

 31/8 81/3 34/3 83/1 5 133/1 تکمیلی و تبدیلی صنایع ایجاد امکان

 محصولات و فروش بازاریابی
 کشاورزی

121/1 4 

34/1 81/3 33/3 34/3 

 21/3 14/3 34/3 61/1 6 181/1 تولید یهانهاده از کارا استفاده

 81/3 33/3 13/5 14/2 8 133/1 مالی پشتوانه داشتن

 اجتماعی

 به نخبگان و کردهلیتحص افراد جذب
 کشاورزی شبخ

113/1 4 

34/1 61/3 33/3 63/6 

 44/6 44/3 31/3 83/1 5 114/1 کشاورزی بخش به جوانان جذب

 81/6 31/3 54/5 23/4 2 118/1 کشاورزان یریپذتیمسئول افزایش

 در کشاورزان مشارکت بهبود
 هاتیفعال

13/1 3 

63/2 31/5 61/3 21/5 

 83/5 21/3 61/5 31/2 8 183/1 کشاورزان یتوانمندساز

 31/5 81/6 81/3 83/1 1 125/1 مشارکتی یهابرنامه طراحی

 34/2 34/3 54/5 34/6 11 165/1 کشاورزان بومی دانش از مندی بهره

 استفاده و کشاورزان یآگاه شیافزا
-فنی و ایمشاوره خدمات از شتریب

18/1 3 

23/4 34/5 83/6 21/6 
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 مهندسی

 یهافرصت ادایج امکان و ییزااشتغال
 کشاورزان برای جانبی شغلی

112/1 6 

81/1 14/5 44/3 13/3 

 و عرفی مالکیت تعارضات حل
 تصرفی

111/1 3 

3 21/6 63/3 23/2 

محیط 
 زیستی

 و بیولوژیکی یهاطرح از یریگبهره
 طبیعی کشاورزی

152/1 11 

14/2 54/3 34/3 34/6 

 63/6 33/3 31/3 33/2 8 161/1 زیستی تنوع حفظ

 23/3 61/3 61/3 83/1 11 15/1 زیستی یهانهاده از بیشتر استفاده

 54/8 13/8 54/3 54/1 4 112/1 اراضی خرد شدن از جلوگیری

 کشت و شیو آ زراعی تناوب رعایت
 زمانهم

163/1 6 

31/2 34/5 44/8 44/3 

 و شیمیایی کودهای کمتر مصرف
 کشاورزی سموم

111/1 2 

23/2 54/3 13/3 14/3 

 ادوات از بهینه و مناسب یریکارگبه
 کشاورزی

153/1 3 

34/1 83/3 83/3 11/8 

 بقایای و ضایعات بهینه مدیریت
 گیاهی

132/1 12 

63/1 34/3 61/3 34/3 

 بخش در آب مصرف کاهش
 کشاورزی

143/1 1 

34/1 23/5 14/8 61/3 

 34/6 23/3 34/4 83/1 8 161/1 ارگانیک محصول تولید امکان

 مثل پذیر تجدید یهایانرژ از تفادهاس
 زیستی و بادی خورشیدی، یانرژ

163/1 3 

61/1 44/3 13/3 21/3 

 منابع از داریپا و یکپارچه مدیریت
 تولید

111/1 3 

34/1 44/5 31/8 63/8 

 
 بر اساس نظر كارشناسان يداریپا يارهایمع سهیمقا

در  یزوج ساتیبر اساس مقا هاآن زانیم زیو ن یداریپا یارهایمع ریز تیاهم زانیم
 ( آورده شده است.1در جدول ) یچهار نظام زراع
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 یزراع يبرداربهرهنظام  يداریپا سطح

 ازنظر 433/1با نمره  یزراع یسهام برداریبهرهنظام  ،یاساس شاخص اقتصاد بر
 ، نظام441/1کشت و صنعت با نمره  برداریبهرهنظام بود. نظام  نیدارتریکارشناسان پا

 یبعد یهارتبهدر  132/1با نمره  برداریبهرهو نظام  244/1با نمره  دیتول یتعاون برداریبهره
و ثبات  شیافزا یزراع یسهام هایشرکت یاقتصاد تیمز نیترمهم(. 4قرار داشتند )شکل 

( نشان 1435و همکاران ) ینینائ ییعادلانه امکانات بود. نکو صیدرآمد کشاورزان و تخص
امکان استفاده از  د،یتول یهانهیهز ییجوصرفهچون  ییایمزا دارای هاشرکت نیدادند ا

سهولت در استفاده  ،هاتیفعالشدن  یبازار، تخصص تبه اطلاعا یدسترس ن،ینو یهایفنّاور
است. تاو  ییتوسعه روستا یهاشاخصشدن کشت و بهبود  یاز اعتبارات و خدمات، تجار

درآمد  شیرا در افزا یکشاورز دیتول یهایتعاون( نقش Tow et al., 2018و همکاران )
کردند. الکساندر  رذک تیاهم درخور هاآن یو مال یفن یازهاین نیتأمو  انییروستا

(Alexander., 2009ن )بودن  نیی. پاکندیم تائیدرا  جینتا نیهم زیدر مطالعات خود ن زی
باشد که  نیاز ا یاحتمالاً ناش یانخرده دهق برداریبهرهدر نظام  یشاخص اقتصاد یارهایمع
خرده، باعث کاهش درآمد و  یهایبرداربهرهکشت محصولات و  ریبودن سطح ز نییپا
شاخص  یارهایمع ریسا سهیشده باشد. مقا وریبهرهآمدن  نییپا ،جهیدرنتو  شتریسک بیر

وش محصولات و فر یابیبازار یارهایمع ازلحاظنشان داد که  برداریبهرهچهار نظام  یاقتصاد
و  یداشتن پشتوانه مال ،یمحصولات کشاورز مهیب د،یتول یهانهادهاستفاده کارا از  ،یکشاورز

 گرید برداریبهره نظامسه به نسبت هاصنعتکشت و  ،یاارانهی یهاتیحما از یبرخوردار
م نظا نیواحد ا تیریمد لدلی موضوع به نیا رسدیم نظر قرار دارد. به یبهتر تیدر وضع

نقطه قوت نظام  نیترمهمکه  است( 1433پالوج ) بامطالعه راستاهمباشد که  برداریبهره
و همکاران  ینیکارآمد ذکر کرده است. ام یتیریرا داشتن نظام مد تکشت و صنع برداریبهره
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و خرده  دیتول یرا نسبت به تعاون یتجار برداریبهرهنظام  یاقتصاد تیمز زی( ن1433)
 اده بودند.نشان د یدهقان

 برداربهرههر  یپراکنده بودن قطعات زراع یدهقان برداریبهرهنظام  یژگیو نیترمهم
بوده و خرده و  یزراع یخانوارها بر عهدهواحدها  نیا تیرمدی و تصرف تملک، که بوده

و عدم استفاده  یکشاورز نیاصول و فنون نو یعدم اجرا ،یاراض یپراکنده بودن و ناهموار
 به یبه نوآور یعلاقه چندان نیشده و مالک یکشاورز یداریناپا به منجر هاادهنهاز  حیصح

و مخالف  کارمحافظه یاسیس ازنظررا نداشته و  یسواد در کشاورز نپایی سطح جهت
 (.1432دوست،  یهستند )مهد ینوساز هرگونه

 

 
 یبرداربهره یهانظام یاقتصاد یداریسطح پا -4 شکل

 یسهام برداریبهرهکارشناسان نظام  ازنظر ،یاجتماع یداریاساس شاخص پا بر
کشت و  برداریبهره هاینظامبود و  برداریبهرهنظام  نیدارتریپا 423/1با نمره  یزراع

 بترتی به 155/1با نمره  یو خرده دهقان 253/1با نمره  دیتول ی، تعاون268/1صنعت با مقدار 
 یبرتر زی( ن1433و همکاران ) ینی(. ام3)شکل دوم تا چهارم قرار گرفتند  یهاتیاولودر 

)برخوردار و خرده( ذکر کرده  یو دهقان یتجار یهابه نظامرا نسبت  دیتول یتعاون یاجتماع
 ینظام سهام یاجتماع یایمزا نیترمهممطالعه است.  نیا جیمطابق با نتا یبود که تا حدود
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 هاآن یاورزان و توانمندسازکش تیمسئول شی، افزایمشارکت یهابرنامه یطراح یزراع
بود.  گر،دی و نخبه از طرف کردهلیتحصو جذب جوانان و افراد  ییزااشتغالو  طرفکیاز
 برداریبهره هاینظام( مطابقت دارد. در 1435و همکاران ) ینینائ یینکو جیبا نتا افتهی نیا

قرار دارد.  بالاتری سطح در بردارانبهره وریبهرهو  ییمشارکت، نوگرا زانیم ،یزراع یسهام
 ،یبه کار گروه لیو تما یاری( نشان دادند که مشارکت و هم1483) یروزآبادیو ف ایازک

 برداریبهره هاینظاماز  معناداری طوربه یتعاون برداریبهرهدر نظام  یوربهرهو  یینوگرا
ادند که نظام نشان د گرید طالعه(، در م1433) ینینائ ییبالاتر است. نکو یخرده و دهقان

 یبالاتر یزراع یریپذتیمسئولو  یارمندیاخت ،یوندپی هم یدارا یزراع یسهام برداریبهره
( نشان دادند 1431) پور میو ابراه وندی است. سلمان برداریبهره هاینظام گرینسبت به د

 یو کارها شارکتم هیروح تیو آموزش، تقو جیترو یهابرنامه قیکه کشت و صنعت، از طر
و مدرن، علاوه بر جلب  یدانش بوم قیو تلف گانیرا یعرضه خدمات کشاورز ،یگروه

 .شودیم هاآنعملکرد و درآمد  شافزای باعث خرده، بردارانبهرهاعتماد و مشارکت 
 ازلحاظ دیتول یو تعاون یخرده دهقان برداریبهرهفوق، دو نظام  یبرتر رغمیعل 

و  یاول و دوم قرار داشت. زارع یهارتبه در بیبه ترت یحل تعارضات ملک اریمع
عوامل  وریبهره یملک برداریبهرهکه در نظام  دندیرس جهینت نی( به ا1433همکارانشان )

سود و استفاده کاراتر  شافزای دنبال به یشخص تیمالک لدلی کشاورز به رایز؛ بالاست دیتول
تنوع در  جادای دنبال به ت،یو فاعل تیمالک ت،یبا سه اصل حاکم دیتول تعاونی. هاستنهادهاز 
 .است داتیتول
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 یبرداربهره یهانظام یاجتماع یداریسطح پا -3 شکل
 451/1با نمره  یزراع یسهام برداریبهره هاینظام ،یزیستمحیطاساس شاخص  بر

 ازنظرقرار داشت.  یدر مرتبه بعد 433/1و کشت و صنعت با نمره  ستمیس نیدارتریپا
 برداریبهرهدر رتبه سوم و نظام  213/1با نمره  دیتول یتعاون برداریبهرهان نظام کارشناس

 یزراع یسهام هایشرکت ،عبارتی در رتبه آخر قرار گرفت. به 188/1با نمره  یخرده دهقان
و  ینینائ یی(. نکو5شکل بودند ) ینظام زراع نیدارتریناپا یو خرده دهقان نیدارتریپا

و خرده  دیتول یتعاون ،یزراع یسهام برداریبهره نظامسه سهیبا مقا زی( ن1435همکاران )
 ازنظر یو دهقان دیتول یتعاون برداریبهرهکه دو نظام  دندیرس جهینت نیبه ا یدهقان

 است. دارتریناپا یزراع ینسبت به شرکت سهام یطیمحستیز
 

 رشناسانکا دیاز د یبرداربهره یهانظام یستیز طیمح یداریسطح پا -5 شکل
 کارشناسان دگاهیاز د یزراع هاینظام یداریپا تیحساس لیتحل

و سموم  ییایمیش یکاهش مصرف آب، کودها قیاز طر یزراع یسهام هایشرکت
 یانهادهو  ریپذ دیتجد یهایانرژاز  گیریبهره یو در مقابل، فراهم بودن بستر برا یکشاورز

 یستزی تنوع تیبا رعا کیحصول ارگانم دیو امکان تول کیولوژیب یهاطرحو  یستیز
 شیآ تیبا رعا دیمنابع تول کپارچهی تیریو مد یاز خرده شدن اراض یریو جلوگ طرفکیاز
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در  یو خرده دهقان دیتول ینسبت به تعاون یزیستمحیطاصول  تیرعا تیو تناوب قابل
( که با 1431) و همکاران یتوپچ یهاافتهیمطالعه با  نیا جیقرار داشت. نتا یبهتر تیوضع

 دیتول یو تعاون یتجار ،یدهقان برداریبهره هاینظامدر  یگندم آب دیتول یهامؤلفه سهیمقا
مصرف  زانیاستفاده از ادوات و م زانیم نیکمتر یدهقان برداریبهرهنشان دادند که نظام 

 .ندارد مطابقت دارد، همراه را به ییایمیش یکودها
  

دو نظام  یداریدر کل پا شودیممشاهده  یعملکرد تیحساس لیکه در تحل طورهمان
 به یو اقتصاد یزیستمحیط ازلحاظ ژهیوبهو کشت و صنعت  یزراع یشرکت سهام یزراع

قرار دارند.  یو خرده دهقان دیتول یبالاتر از دو نظام تعاون یو در فاصله معنادار کنزدی هم
داشته و  یبهتر تیوضع دیتول یو تعاون ینظام خرده مالک ود یاجتماع رشیپذ ازلحاظ

 ترنییپا یزراع یسهام یها-از شرکت بازهم یشده، ول کیکشت و صنعت نزد نظامبه
 برداریبهرهاز دو نظام  یاقتصاد ژهیوبهسه بعد  ازنظر یخرده دهقان داری . نظام بهرهباشندیم
خرده  برداریبهرهم نشان دادند که نظا زی( ن1433) کرمی و زاده است. عوض دارتریناپا گرید

از بعد  کهیطوربهقرار داشته است.  دارپای مهین تیدر وضع ییدر مناطق روستا یدهقان
قرار  یدارپای مهین تیدر وضع یو اجتماع یکیاکولوژ یهاشاخصو  داریناپا یاقتصاد

 باشد نیاز ا یناش رسدیم نظر به یزراع یسهام هایشرکت یاقتصاد یداریپا لیداشتند. دل
 دیکشت و تول یبر اساس الگو تیامکان فعال یزراع یسهام هایشرکتکه در قالب 

درآمد و  شافزای و هانهاده ییکارا شیامر، موجب افزا نیمحصول وجود دارد و ا یاقتصاد
. لذا، شودیم عیکشاورزان توز نیدرآمد حاصله ب نکهیشده و با توجه به ا یثبات اقتصاد

 یزراع یسهام هایشرکتواحد  تیری. با توجه به مدشودیم تیرعا زین یاجتماع دالتع
را  دیتول سکیمحصول ر مهبی با و برد بهره یپرداخت یهاوامو  یدولت یهاارانهیاز  توانیم

 ره،یو سردخانه و غ یلیو تکم یلیتبد عیصنا اندازی-راه امکان به توجه با علاوهبهکاهش داد. 
وجود دارد که با داشتن  حیصح یابیاساس اصول بازارو فروش محصول بر  یهدارامکان نگ
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 یتعاون ژهیوبه گرید برداریبهره یهابه نظامموضوع نسبت  نیشرکت تحقق ا یپشتوانه مال
 عیوس درکشت نکهیبا توجه به ا اجتماعی ازلحاظ. بود خواهد ترراحت دهقانی و خرده دیتول

 یزراع یسهام هایشرکتخصص در مت ژهیوبهو جوان  کردهلیتحصامکان جذب افراد 
 یمهندس یکشاورزان از دانش فن یمندبهرهاشتغال موجب  جادیامر ضمن ا نیلذا، ا است؛یمه

 در کارگر عنوانبهکه  یکشاورزان یمتخصصان از دانش بوم یمندبهرهو  کسویمتخصصان از 
 دارند، فراهم خواهد شد. تیمختلف شرکت فعال یهابخش

 

 کارشناسان دیاز د یبهره دار هاینظام تیاسحس لیتحل -6 شکل
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از طرف کشاورزان  یزراع یشرکت سهام رعاملیمدو  رهیمدئتیهبا توجه به انتخاب 
 دنبال شرکت را به رانیمد ییکشاورزان پاسخگو یریپذتیمسئول شیامر ضمن افزا نیا

داشته  یو عمل یمشارکت فکر توانندیمشرکت  یهابرنامه در کشاورزان و داشت خواهد
که با  استشرکت  اندازی درراه هیمربوط حل تعرضات اول هاشرکت نیباشند. تنها ضعف ا

در صورت  رسدیم نظر به ،یزیستمحیط ازلحاظرا حل نمود.  هاآن توانیم یریاتخاذ تداب
 کیمحصول ارگان دیو تول یداریپا یهااستیسبر اساس  تفعالی به هاشرکت نیملزم کردن ا

از  داریو پا کپارچهی تیریبا توجه به مد ،است هاشرکت نیکه ناظر ا یطرف بخش دولت از
 ،یستیز یهانهادهمانند استفاده از  داریپا یکشاورز نیمواز تیامکان رعا د،یمنابع تول

حفظ تنوع محصول،  ،یکیولوژیب هایطرحاستفاده از  ،ریپذ دیتجد یهایانرژ ،یآل یکودها
 وجود دارد. کینمحصول ارگا دیکاهش مصرف آب و تول ،شیتناوب و آ تیرعا

 
 شنهادهایو پ گیرينتیجه

 در آباد سد کرم ابیدر پا داریپا برداریبهرهنظام  ییشناسا باهدف قیتحق نیا
 یسهام برداریبهرهحاضر، نظام  قیتحق هاییافته اساس بر. شد انجام پلدشت شهرستان

 بعدازآنکشت و صنعت در رتبه  برداریبهرهو نظام  ،داریاپ برداریبهره نظام عنوانبه یزراع
 دیتول یتعاون ای یخرده دهقان برداریبهرهبه تجارب حاصله از نظام  توجهبا  یقرار داشت. ول

کارشناسان، لازمه  دهیعق-شدند. به یتلق داریکارشناسان ناپا دگاهیدو نظام از د نیدر منطقه، ا
 یزراع هاینظام تأسیس داریپا یتوسعه کشاورز ایهسیاستبه راهبردها و  یابیدست

 خرد شدن از کهآنو کشت و صنعت است که علاوه بر  یراعز یمانند شرکت سهام کپارچهی
واحد باعث استفاده کارا از  تیریبا مد ،کندمی یریجلوگ گیریتصمیم یو پراکندگ اراضی

و  یزیستمحیط نیمواز تیعاو با ر یصنعت و کشاورز قی. با تلفشودمی دیتول هاینهاده
 دیو تول یستیز هاینهادهو  کیولوژیب هایطرح یو اجرا ییایمیش یکاهش سموم و کودها

 بر علاوه هاشرکت نیخواهد داشت. ا یرا در پ دیتول یفیو ک یکم شیمحصول سالم افزا
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 یعدالت اجتماع تیدر رعا یو نخبه گام مهم کردهتحصیلاشتغال و جذب جوانان  جادای
  خواهند داشت.

روستا در  16 یدر حال حاضر اراض نکهیبه ا تیفوق و با عنا حاتیتوجه به توض با
 صنعتی– یمنطقه آزاد تجار اریبوده و در اخت یمل اراضی جزء آباد  سد کرم ابیمحدوده پا

به کشاورزان در  یاراض یقبل از واگذار توانمیمطالعه  نیا جیماکو قرار دارد؛ بر اساس نتا
شرکت را  تأسیسمتشکل و بعد  یزراع یرا در قالب شرکت سهام هاآن دیتول یب تعاونقال

 تأسیسبا توجه به  یزراع یسهام هایبه نظام شیگرا نهیزم ن،ی. همچنقرارداددر دستور کار 
 ابیبا پا جوارهمرود ارس  یاریدر محدوده شبکه آب یار آغلیدشت  یزراع یشرکت سهام

 برداریبهرهو در حال حاضر  شدهتأسیس 1433 سال از که ،ددار وجود آباد  سد کرم
در حال حاضر در شهرستان پلدشت وجود دارد، لازم  ییالگو نیچن ازآنجاکه. لذا، شودمی

خود شهر پلدشت  یو حت استانی متصدیانو  گذارانسیاست موردتوجهموضوع  نیاست ا
در دستور کار  برداریبهرهنوع نظام  نیاضر گسترش ا. لازم به ذکر است در حال حردیقرار گ

 هایاستاندر  ازجمله یزراع یشرکت سهام نیگذشته چند هایدهه یدولت بوده و ط
 یسهام هایشرکت جادیاست. ضمناً ا شدهتأسیسو اصفهان  یغرب جانیخراسان و آذربا

منطقه  یاجتماعو  یفن ،یموجب توسعه اقتصاد یدیسازمان تول کی عنوانبه یزراع
 یاراض عیموضوعه در تجم نیقوان ریسا یاجرا یو فراهم شدن بستر مناسب برا موردمطالعه

 خرده خواهد شد.
سهامداران از اهداف  آگاهی عدم که آن است دهندهنشانمناطق  گریمطالعات د تجربه

و سهامداران، مشارکت  رانیمد نیمناسب ب اجتماعی روابط وجود عدم ،هاشرکت نیچن
مناسب  یو قانون اجتماعی بستر وجود عدم و ،هاشرکت ماتیندادن سهامداران در تصم

مشابه و  های نهزمی در تلخ تجربه. است شده هاشرکت نیمردم به ا یباعث نگرش منف
 نموده خدشه دچار هاشرکت نیاعتماد مردم را به ا یدولت یهاسازمانمردم از  یتینارضا
درصد  65( نشان داد که 1435و همکاران ) بخشی مطالعه(. 1433 همکاران، و مرام) است
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، انتخاب افراد نانکارک رفتارنحوه  ،هایریگمیتصمدر  هاآنمشارکت دادن  لدلی  سهامداران به
داشتند.  تیرضا یزراع یاز عملکرد شرکت سهام یدیو تنوع محصولات تول قیو لا ستهیشا

جلب  ،یسازآگاهمستلزم  موردمطالعهر منطقه د یزراع یسهام هایشرکت یاندازراهلذا، 
 هاتیفعال یو اجرا یاندازراهو  تأسیسمراحل  یدر تمام هاآناعتماد مردم و مشارکت دادن 

و  یملزومات قانون زمانهم. استبه بالا  نییپا یهاافتیرهاز  گیریبهرهبه  هاآن یابیو ارزش
از طرف اعضاء لازم و  هاآنران و بازخواست به سهامدا یارکان تعاون ییلزوم پاسخگو

 خواهد بود. یضرور
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نگرش کشاورزان نسبت به  ی(. بررس1433ع.ا. ) زاده،  رکیک. و م ،یمرام، ف.، زرافشان
ان کرمانشاه. شهرست ،دربند انیمدهستان  ی: مطالعه موردیزراع یسهام هایشرکت یاندازراه

 . 84-65(، 4)18فصلنامه روستا و توسعه، 

 یداریپا یدر راستا برداریبهره هاینظام یابی(. ارز1433ه. و احمدپور، ا. ) ،یهلال مؤمنی
-133(، 2)23 ،یاقتصاد و توسعه کشاورز یهاپژوهشاستان مازندران.  یزراع یهاتیفعال

214. 

 یدر راستا یکشاورز برداریبهره هاینظام یردای(. سنجش پا1433س.ع. ) ،ینینائ یینکو
 . 143-124(، 3)4و کلان،  یراهبرد هایسیاست. فصلنامه یاهداف اقتصاد مقاومت

 دیتول یتعاون یهاشرکت تیموفق یقیتطب یابی(. ارز1433ع. ) ،یمین. و قد ،ینیا.م.، مز ینیام
کاشان و  یهاشهرستان: ید)مطالعه مور یکشاورز برداریبهره هاینظام گریبا د ییروستا

 .83-61(، 13)3 ،ی(. فصلنامه تعاون و کشاورزدگلیآران و ب

بر  مؤثرعوامل  ی(. بررس1435م. ) مان،سلی  ا. و فال پور،  یم. زمان ،ییم.ر.، رعنا ،یبخش
(: 1)4 ،ییتوسعه روستا ی. راهبردهایزراع یسهام هایشرکتسهامداران از عملکرد  تیرضا
123-143. 

در توسعه  برداریبهره هاینظام(. نقش 1431ق. ) ،یخ.، بذرافشان، ج. و دهان ،یزرجمهربو
و  ستانیاستان س و سوران بی: دهستان سی. مطالعه موردییو روستا یکشاورز کپارچهی

 آذرماه(. 23و  24مشهد ) ،ییتوسعه روستا یالمللنیبکنفرانس  نیبه اول شدهارائهبلوچستان. 

توسعه  یراهکارها ارائهکشت و صنعت و  برداریبهرهنظام  یشناسبیآس(. 1433پالوج. م. ) 
 .211-213(، 2)13 ران،یا یو آموزش کشاورز جیآن. علوم ترو

نظام  ریتأث ی(. بررس1433ح.ر. ) ،یآبادلیخل یرزائیح. و م ،یرآبادیبش ین.، مهراب ،یزارع
 هایاستان ینیزمبیسمحصول  ؛یمطالعه مورد دیعوامل تول وریبهرهبر  یبرداربهره

 .313-311(، 3)2 ،ییتوسعه روستا یکردستان و همدان. راهبردها

 هاینظام تیری(. مد1432جواد. ) ،یقارون، زهرا، و قاسم ن،یحس ،یفم یشعبانعل
 . تهران: انتشارات سروا.رانیدر ا برداریبهره
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 برداریبهره هاینظام یداریپا (. سنجش1435ح. ) ،ی.، برقی ،یس.ع.، قنبر ،ینینائ یینکو
و شرکت  ییروستا دیتول یتعاون ،یاستان اصفهان )خرده دهقان یموجود در بخش کشاورز

 . 54-43(، 21)6 ط،یمح یداریو پا ای(. مجله جغرافیزراع یسهام
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Abstract  
 
 The present research is an applied research, conducted by survey 

method and in order to determine the sustainable farming system in the 

downstream lands of the Karamabad dam. The statistical population 

included all experts who had sufficient information and experience about 

dimensions of sustainability of farming systems especially in the research 

area. Using targeted sampling method, 15 experts were selected. A 

questionnaire was used to collect data. The faculty members in 

economics, extension and environment majors at Urmia University 

confirmed the validity of the questionnaire. The inconsistibility rate was 

used to measure reliability. Utilizing the Hierarchical Analysis Process 

(AHP) and the decision tree consisting of criteria, sub-criteria and 

options, a sustainable farming system was determined. The data were 

analyzed using Expert choice software. The results showed that 
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considering economic, social and environmental criteria, farming joint 

stock companies was introduced as the most sustainable farming system 

from the viewpoint of experts. Also, in terms of economic and 

environmental criteria, the agro-industry farming system was in the 

second priority. In terms of social criteria, the small peasant farming 

system was better than the other farming systems because of solving the 

problem of ownership conflict. Finally, necessary recommendations for 

setting up farming joint stock companies in the study area were provided. 

 

Keywords: farming system, agricultural sustainability, Analytical 

Hierarchical Process (AHP) 


