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  چکيده

 کشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي در بخش تأثيربررسي  پژوهش حاضر هدف
ها جامعه آماري پژوهش شامل دو گروه خانوار .بود ياز توابع شهرستان نورآباد ممسنزياري  دشمن

کشاورز به عنوان حجم نمونه تعيين و با  ۱۵۰خانوار و  دويستتعداد  ؛ همچنين،و کشاورزان بود
آزمون رگرسيون، تحليل  از روش تحليل عاملي، ،هابراي تحليل داده. شدند ابزار پرسشنامه مطالعه

کشاورزي پايدار در  تأثيرنتايج تحليل عاملي براي بررسي . مستقل استفاده شد Tاي و آزمون  خوشه
هاي  شاخصو  درصد ۷۳هاي توسعه پايدار روستايي که عامل دادتوسعه پايدار روستايي نشان 

تحليل  نتايج همچنين،. کنند يمتبيين  توسعه روستا را درصد واريانس ۶۸کشاورزي پايدار 
 دار وجود دارد؛ يتوسعه پايدار روستايي رابطه معن د که بين کشاورزي پايدار ودارگرسيون نشان 

 مستقيم و با شدت متوسط نيز همبستگي هشت عامل کشاورزي پايدار با توسعه پايدار روستايي

                                                           
ريزي دانشگاه  ريزي روستايي دانشگاه اصفهان؛ استاديار گروه جغرافيا و برنامهترتيب، دانشيار گروه جغرافيا و برنامه به ∗

ريزي روستايي دانشگاه اصفهان برنامهاصفهان؛ و نويسندة مسئول و دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و 
)sarakesha@yahoo.com.(  
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مستقل براي بررسي کشاورزي پايدار در منطقه مورد  Tاي و نتايج تحليل خوشه بر اساس .است
  .  قرار ندارند پايداري کشاورزي در وضعيت مناسب روستاهاي منطقه از نظر ،مطالعه

 ممسني نورآباد کشاورزي پايدار، توسعه پايدار، توسعه پايدار روستايي،: هاکليدواژه
  .)بخش( زياري دشمن ،)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 
  مقدمه

کند، اما در کارآمد بودن اين بخش  بسيار مهم در اقتصاد ايفا مي يکشاورزي نقش ،هر چند
پايدار، براي براي کاهش فقر در مناطق روستايي، برقراري امنيت غذايي و وجود درآمد 

که محيط کشاورزي و مناطق  ، چراد آمدهپديهايي نگراني انکشاورزان و ساير روستايي
دو دهه گذشته مواجه شده  ويژه در طول محيطي، به سابقه زيستروستايي با مشکالت بي

همانند ساير کشورهاي در حال توسعه، نيز در ايران ). Tatlidil et al., 2009: 1093( است
چشمگير از توليد و اشتغال را  يبخشهاي اقتصادي است که ترين بخش از مهم کشاورزي

در  کشاورزي ةحوز مشکالت امروزه، از جمله .)Ommani et al., 2009: 59( گيرد برميدر
آسيب شديد به  است که ها و کودهاي شيمياييکش آفت ويژه از رويه به استفاده بي ايران

ودگي محيطي، صدمه ديدن چرخه منابع آب و خاک، کاهش قدرت عملکرد زمين، آل
دارد  يرا در پمحيطي طبيعت و مشکالت بهداشتي براي انسان، دام و طبيعت  زيست

)Sharghi et al., 2010: 235( .کشورها بلکه در  ديگر درتنها  نهبحث توسعه پايدار  ،رو از اين
 اين ،ترين تعريف از توسعه پايدارو جامع ترينشده شناختهبنا به  .شده استمطرح  ايران نيز
هاي آينده براي  که نيازهاي زمان حال را بدون آنکه از توانايي نسل اي است هگون ه بهتوسع

يکي از   .)Siwar et al., 2009: 310( سازد يم ، برطرفارضاي نيازهايشان مايه بگذارد
براي  يکسان يتعريف ،در عين حال توسعه پايدار، کشاورزي پايدار است کههاي مهم  جنبه
 ;Sadati et al., 2010: 422; Gomez-Limon and Riesgo, 2009: 3345( وجود ندارد آن

De Koeijer et al., 2002: 9(. يک نظام سودمند، مستمر و  ،در واقع ،نظام کشاورزي پايدار
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 ،ترين و در عين حال اقتصادي کشاورزي ةن شيواي. استحفظ منابع طبيعي  همتکي ب
هاي طبيعي و تبديل آن به محصوالت کشاورزي، بدون  استفاده از انرژي ةسودمندترين نحو

 مطيعي لنگرودي و همکاران،( کند تخريب کيفيت خاک و کيفيت محيط زيست را توصيه مي
 ارتباط کشاورزي و روستا زمينهترين مبحث در  ترين و اساسي در همين راستا، مهم ).۱۳۸۹

 نوري( فعاليت اقتصادي اصلي و عمده روستايي استيک  مثابه نقش و وظيفه کشاورزي به
ي که بر اساس آخرين گزارش رسمي ا گونه ، به)۲۶۵: ۱۳۸۶ و اميني فسخودي، آبادی زمان

درصد از  ۸۶مرکز آمار ايران در مورد سطح زير کشت محصوالت کشاورزي، حدود 
و  ها باغ از درصد ۷۸هاي زير کشت ديم و  زمين از درصد ۸۵زير کشت آبي،  هاي زمين

به ). ۵۷: ۱۳۸۲الدين افتخاري،  رکن( برداري روستايي تعلق دارد هاي موجود به بهره قلمستان
کشاورزي در مناطق  ،طور کلي هحفاظت و پايداري منابع آب و خاک و ب سخن، ديگر

تواند مانع از  د، ميشو مدت ميامنيت غذايي کشور در بلندکه سبب روستايي عالوه بر اين
ساز رشد، ثبات و تداوم  اي شده، زمينه هاي منطقه هاي روستايي و شکافبروز مهاجرت
موضوع مورد بحث در توسعه ترين  مهم ،در حال حاضر ،ترتيببدين . دشوتوسعه ملي 
پايداري ). ۶۵: ۱۳۸۳ ولي، مشفق و شاه( تأکيد بر کشاورزي پايدار است کشاورزي

-جانبه در ساختار کشاورزي، مديريت و بهره ر گرو تحقق تحوالت بنيادي همهکشاورزي د

ها در مناطق فعاليت ةدهي و هدايت سنجيد برداري مطلوب از منابع و امکانات و سازمان
زيرا توسعه کشاورزي و پايداري آن در غالب توجه به روستا و توسعه  روستايي است،

تقديسي و بسحاق، ( کند و معني پيدا مي يابد يخود را بازمروستايي است که هويت واقعي 
در  زياري بخش دشمن از روستاييان قابل مالحظه يدرصدرغم اشتغال  به). ۱۳۱: ۱۳۹۱

زمينه توسعه کشاورزي و فقدان يک برنامه دليل کمبود مطالعات در  ، بهبخش کشاورزي
به لحاظ محروميت جامعه روستايي از خدمات زيربنايي  نيز منسجم در استفاده از اراضي و
نتوانسته است در زمينه  ، اين بخشهاي کشاورزي سنتيکشاورزي و استفاده از روش
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با . کنند مييان اغلب به شهر مهاجرت ذب نيروي فعال موفق باشد و روستاياشتغال و ج
اهميت مسئله بيشتر معلوم  ،توجه به بارش قابل توجه در اين بخش و پتانسيل باالي خاک

ه از اين منابع وري بهين بهره ، بايدريزي اصولي و درستبا برنامه رو، ؛ و از اينشود مي
کارگيري اصول و  هاي اصولي و درست بهبرنامه جمله از در اين زمينه،. صورت گيرد

که عالوه بر جلوگيري از تخريب  استجاي کشاورزي سنتي  کشاورزي پايدار به هاي روش
توليد را باال برد و امنيت غذايي را براي نسل  يبازدهآب و خاک بتوان  ويژه منابع طبيعي به
  . ردفراهم آوکنوني و آينده 
در که  اند بدان پرداختهبسياري از پژوهشگران  ،تحقيق حاضر ةاهميت زمينبا توجه به 

  .شويم يرا يادآور مبرخي از اين تحقيقات  ،پي
عوامل مؤثر در «در تحقيقي با عنوان  ،)Sharghi et al., 2010(و همکاران  يشرقبه باور 

رويه از مواد شيميايي منجر به تخريب شديد منابع  ، استفاده بي»دستيابي به پايداري کشاورزي
تقاضاي رو به رشد محصوالت کشاورزي، رسيدن به شود و با توجه به افزايش جمعيت و  مي

کشاورزي پايدار از نظر محيط زيست  ؛ همچنين،کشاورزي پايدار الزم و ضروري است
 با توجه به دو هدف. استمناسب، از لحاظ اقتصادي قابل قبول و از لحاظ اجتماعي مطلوب 

بندي اين عوامل در دستيابي به تحقيق که يکي شناسايي عوامل مؤثر و ديگري طبقه اين
عامل  هفتبه  وعامل مؤثر در دستيابي به کشاورزي پايدار شناسايي  ۳۵ بود،کشاورزي پايدار 

آموزش، توسعه، اقتصادي، اجتماعي و همکاري  ،ساخت، تحقيقگذاري، زير سياست
پذيرش «وان در تحقيقي با عن ،)D’Silva et al., 2011(داسيلوا و همکاران  .بندي شدند طبقه

ضمن بيان اين نکته که  ،»هاي کشاورزي پايدار در ارتفاعات کامرون و مالزيفعاليت
گسترده را براي  يکه فرصت کشورها يک منبع مولد درآمد بوده کشاورزي در بسياري از

ين نتايج رسيدند که ديت اجتماعي و اقتصادي بشر ايجاد کرده است، بفعالاشتغال و افزايش 
قطعاً نياز به تالش و فداکاري بسيار کشاورزي  ةکشاورزي پايدار در ميان جامعدستيابي به 
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 ،دارد و تمامي احزاب بايد براي تضمين قرارداد کارآفرينان کشاورزي تالش کنند و در نهايت
در  ،)۱۳۸۳(ابرغم  .هاي کشاورزي پايدار را به نفع نسل حال و آينده به ارمغان بياورند شيوه
نقش کشاورزي و دامپروري در توسعه پايدار روستايي در دهستان رويين  دربارةاي  مطالعه

را گزارش بين دو متغير توسعه روستايي و کشاورزي  دار يمعن يا رابطه ،شهرستان اسفراين
توسعه  بررسي و تحليل سهم نيز در )۱۳۸۶(و اميني فسخودي  آبادی زمان نوري .کرده است
هاي  نشان دادند كه از ميان شاخص ،توسعه روستايي در استان اصفهان دركشاورزي 

كشاورزي، درآمد و اشتغال، ارزش افزوده و سطح علمي شدن كشاورزي در توسعه روستايي 
به سنجش پايداري با تأکيد بر ) ۱۳۹۱( اصالني سنگدههمچنين،  .بيشتري داشته است تأثير

رسيد که در کل منطقه،  يجهين نتدرداخت و بمنابع آب و خاک در شهرستان رضوانشهر پ
ص تر از حد متوسط و شاخ شاخص پايداري آب و پايداري کشاورزي در شرايط پايين

 نيز پايداري منابع آب وبين  ،و همچنين ؛دپايداري خاک در شرايط حد متوسط قرار دار
 ،در نهايت وشود؛ مشاهده نمي دار يپايداري کشاورزي تفاوت معن وپايداري منابع خاک 

 در اين ميان، بندي شدند که لعه از لحاظ پايداري کشاورزي سطحهاي مورد مطا دهستان
پايدار و دهستان ديناچال  ار، دهستان خوشابر در شرايط نيمهدهستان گيلدالب در شرايط پايد

  . در شرايط ناپايدار قرار دارند
اشتغال لد درآمد بوده که فرصت وکشاورزي يک منبع م ،نتايج مطالعات پيشينبر پاية 

دستيابي به کشاورزي  ،با توجه به افزايش جمعيت ،را فراهم کرده است و همچنين هگسترد
پايدار که از نظر محيط زيست مناسب، از نظر اقتصادي قابل قبول و از نظر اجتماعي مطلوب 

ار در توسعه کشاورزي پايد تأثيرآن است که  برپژوهش حاضر  .استالزم و ضروري  ،باشد
موضوعي که در تحقيقات پيشين کمتر  ،ندکپايدار روستايي و رابطه بين اين متغيرها را بررسي 

زياري در  بخش دشمن آيا«ين سؤال است که ددر پي پاسخ ب ،همچنين ن توجه شده است؛ادب
  .»قرار دارد؟ پايداري کشاورزي در شرايط مناسب منطقه مورد مطالعه از نظر
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  ها مواد و روش

تحليلي و پيمايشي بوده که در محدوده  - آن توصيفيتحقيق حاضر از نوع کاربردي و روش 
اي بوده که  پرسشنامه ها آوري دادهابزار اصلي براي جمع. انجام گرفته است ۱۳۹۳زماني 

روايي آن با دريافت نظرات اساتيد و کارشناسان حاصل شده و پايايي آن نيز با استفاده از 
هاي  براي هر کدام از دو قسمت گويه ۸۴/۰ و ۸۷/۰ برابر با ،ترتيب ، بهکرونباخ آزمون آلفاي

 ، از آنجابا توجه به موضوع تحقيق. ه استدست آمد پايدار کشاورزي و روستايي به توسعه
هاي مورد مطالعه کشاورز هستند، جامعه آماري پژوهش شامل دو درصد خانوار هشتادکه 

ن بخش شاغال يديگرخانوار و  ۲۶۸۵هاي روستايي به تعداد گروه، يکي سرپرستان خانوار
از روش  ،براي انتخاب نمونه در جامعه آماري .است خانوار ۱۸۰۰ با کشاورزي برابر

با توجه به . کوکران استفاده شد رابطةاز  نيز گيري تصادفي و براي محاسبه حجم نمونه نمونه
نفر از  ۱۵۰انوار روستايي و از خنفر  دويستحجم جامعه آماري در مناطق روستايي، 

از روش  ،ها براي تحليل داده .ندن بخش کشاورزي به عنوان جامعه نمونه تعيين شدشاغال
براي . مستقل استفاده شد Tاي و تحليل خوشهتحليل عاملي، آزمون رگرسيون چندگانه، 

 ،ابتدا با استفاده از تحليل عاملي ،کشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي تأثيربررسي 
از آزمون رگرسيون چندگانه که شامل چند  ،هاي اصلي تجزيه شدند و سپس متغيرها به مؤلفه

ه، ضريب تعيين، ضريب همبستگي چندگان ،ترتيب ، بهدر مرحله اول .است، استفاده شدمرحله 
استاندارد و ضرايب  نيز مرحله دوم .شده و خطاي معيار تخمين ارائه شد ضريب تعيين تعديل

ضريب رگرسيون و مقدار ثابت، خطاي ، Bدهد، که شامل ستون  غيراستاندارد را نشان مي
 .است داري يسطح معن و t، آماره )شده ضرايبمقدار استاندارد( ، بتاBمعيار ضريب ستون 

واريانس دهد که آيا آن بخش از نشان مي ،در واقع ،تحليل واريانس رگرسيونيا مرحله سوم 
تر و بيشتر  بزرگ دار معني يا گونه ، بهمتغير وابسته که مدل رگرسيوني قادر به تبيين آن است

اميني و (يست که مدل قادر به تبيين آن ن است از آن بخشي از واريانس متغير وابسته
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براي مشخص شدن سطح پايداري کشاورزي در روستاهاي منطقه مورد  ).١٣٩٣برومند، 
اي کردن از يک  روند خوشه. مستقل استفاده شد Tاي و آزمون  از تحليل خوشه ،مطالعه

 هاي مکان ،د و در هر مرحلهشوآغاز مي ،دهدها را پوشش مي خوشه بزرگ که تمام مکان
تقوايي و ( دنشو هاي جديد ايجاد مياز خوشه اوليه جدا و خوشه همگني کمتر يدارا

  ).۱۴۶: ۱۳۹۱همکاران، 

  معرفي منطقه

کيلومتر مربع در شرق شهرستان ممسني واقع شده و با  ۹۶۳زياري با وسعت بخش دشمن
در شهرستان و نيز ) انگور يها باغ( برخورداري از بيشترين سطح نسبي اراضي کشاورزي

هاي مهم کشاورزي يکي از قطب ،عملکرد نسبتاً باالي محصوالت اصلي، به لحاظ توانمندي
رزي همواره فعاليت عمده و رکن اصلي اقتصاد روستايي کشاو. شهرستان و استان است
اين بخش متشکل از ). ۱۳۹۲ ،جهاد کشاورزي شهرستان ممسني( مردم اين منطقه بوده است

 ۲۶۸۵ در قالبنفر  ۹۴۶۳جمعيت اين بخش  ،۱۳۹۰طبق سرشماري  .استدو دهستان 
  ). ۱۳۹۰مرکز آمار ايران، (است خانوار 

  نتايج و بحث

  زراعي -هاي توليديو ويژگيتوصيف آماري 
 ۵/۱۷ آن ميان،که از  بود) هجده تا هشتاد سالاز ( سال ۴۲دهندگان  ميانگين سني پاسخ

سال و  يکحداقل سابقه فعاليت کشاورزي . ندبوددرصد باسواد  ۵/۸۲سواد و  درصد بي
 ۵/۱۷به زراعت،  »کشاورز ةپرسشنام«گويان  درصد پاسخ يس. دبوسال  شصتحداکثر آن 

در بين  ،همچنين. اشتغال داشتند هر دو فعاليتنيز به درصد  ۷/۵۲درصد به باغداري و 
در  لشاغدرصد سرپرستان خانوارها  ۵/۷۳، »خانوار روستايي ةپرسشنام«گويان به  پاسخ
 يدارادرصد  ۵/۷درصد کارگر آزاد،  هفتدرصد کارمند دولت،  ۵/۱۱شاورزي، ک بخش



  ...، سيد هدايت اله نوري زمان آبادي، عباس اميني فسخودي   ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۲

 ششگويان  متوسط سرانه اراضي کشاورزي پاسخ. ندبودبيکار نيز درصد  پنجمشاغل آزاد و 
  .بود) هکتار اراضي باغي سههکتار اراضي زراعي و  سه(هکتار 

  هاي استنباطي پژوهشيافته

  هاي توسعه پايدار روستاييشاخص

محاسبات . هاي توسعه پايدار روستايي وارد مدل تحليل عاملي شده استابتدا شاخص
 =۷۹۵/۰( ها مناسب دهد که انسجام دروني داده شده نشان مي انجام

 )۱(
KMO (آزمون  نتيجة و

تحليل عاملي براي مناسب بودن  هندةد که نشان بوده، دار درصد معني ۰۰۰/۰بارتلت نيز در سطح 
ها و شناسايي عوامل  هبراي پردازش داد ،در اين راستا .است) مدل عاملي( شناسايي ساختار

  .)۱جدول ( بهره گرفته شد هاي اصلي متغيرهاي پژوهش، از روش تجزيه به مؤلفهبنيادي 

  ها شده، مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از مجموعه شاخص هاي استخراج عامل - ۱ جدول

  عوامل
  لب عواميچرخش مجموع ضرا  اوليه

  تجمعيواريانس   واريانس  مقدار ويژه  تجمعيواريانس   واريانس  مقدار ويژه

۱  ۱۱۱/۶  ۰۷۲/۲۱  ۰۷۲/۲۱  ۵۳۲/۳  ۱۸۰/۱۲  ۱۸۰/۱۲  
۲  ۴۸۲/۴  ۴۵۴/۱۵  ۵۲۶/۳۶  ۴۴۵/۳  ۸۷۹/۱۱  ۰۵۹/۲۴  
۳  ۰۹۷/۳  ۶۷۸/۱۰  ۲۰۴/۴۷  ۱۴۵/۳  ۸۴۴/۱۰  ۹۰۲/۳۴  
۴  ۴۰۴/۲  ۲۸۹/۸  ۴۹۳/۵۵  ۷۵۸/۲  ۵۰۹/۹  ۴۱۱/۴۴  
۵  ۵۹۰/۱  ۴۸۲/۵  ۹۷۵/۶۰  ۴۱۰/۲  ۳۱۱/۸  ۷۲۳/۵۲  
۶  ۴۱۹/۱  ۸۹۲/۴  ۸۶۷/۶۵  ۳۳۳/۲  ۰۴۵/۸  ۷۶۸/۶۰  
۷  ۱۱۵/۱  ۸۴۵/۳  ۷۱۲/۶۹  ۱۸۳/۲  ۵۲۹/۷  ۲۹۷/۶۸  
۸  ۰۵۲/۱  ۶۲۷/۳  ۳۳۹/۷۳  ۴۶۲/۱  ۰۴۲/۵  ۳۳۹/۷۳  

   پژوهشهاي  يافته: منبع

بوده و جمعاً  يکتر از  عامل داراي مقادير ويژه بزرگهشت ، )۲(با توجه به مالک کيسر
اگر چه همه اين عوامل از مقادير ويژه . کنند را تبيين مي يادشدهدرصد از واريانس  ۳۳۹/۷۳
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بيش از  ۱۸۰/۱۲ت و نقش عامل اول با درصد تبيين ولي اهمي ،تر از واحد برخوردارند بزرگ
 ۲۸ آن،نتايج  و بر اساس رسي شده استها بر ساختار عامل ،۲ در جدول. ساير عوامل است

  .ندمتغير در تبيين عوامل دخالت داشت

  )توسعه پايدار روستايي(متغيرهاي هر عامل  بار عاملي و - ۲جدول 

  متغير  رديف
  ها عامل

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  
                ۶۱۲/۰  ليل و عالقه به تحصيم  ۱
                ۷۸۵/۰  گريارتباط مردم با همد  ۲
                ۸۰۷/۰  به روستا از طرف دولت يدگيرس  ۳
                ۶۸۵/۰  در روستا يت از زندگيرضا  ۴
                ۸۰۸/۰  ل به مهاجرتيو عدم تما يل به ماندگاريم  ۵
              ۶۷۲/۰    يو مجاز يکيامکانات الکترون  ۶
              ۸۷۷/۰    ت مسکنيفيک  ۷
              ۸۳۱/۰    يطرح هاد يزان اجرايم  ۸
              ۷۵۶/۰    ها و دفع زباله يآور ت جمعيفيک  ۹
              ۶۹۷/۰    ت شبکه دفع فاضالبيفيک  ۱۰
            ۹۱۲/۰      ييربنايامکانات ز  ۱۱
            ۸۴۲/۰      امکانات حمل و نقل مناسب  ۱۲
            ۸۵۷/۰      يت خدمات ارتباطيفيک  ۱۳
            ۷۳۲/۰      ت پستيفيک  ۱۴
          ۵۹۴/۰        ديجد يشغل يها فرصت  ۱۵
          ۸۱۶/۰        جوانان کار و اشتغال  ۱۶
          ۷۹۳/۰        يت شغلياحساس امن  ۱۷
          ۸۱۳/۰        زان درآمد افراد روستايم  ۱۸
        ۷۸۶/۰          يارتباط يها راه  ۱۹
        ۷۲۳/۰          يخدمات آموزش  ۲۰
        ۸۵۲/۰          يامکانات بهداشت  ۲۱
      ۷۸۰/۰            ير کشاورزياشتغال غ  ۲۲
      ۸۱۵/۰            ياقتصاد يها تيجاد فعاليدر ا ينقش کشاورز  ۲۳
      ۵۴۶/۰            و تنوع آن ييمصرف مواد غذا  ۲۴
    ۷۰۸/۰              ب خاکياز تخر يريجلوگ ياقدامات برا  ۲۵
    ۸۳۳/۰              يعيت مناظر طبيجذاب  ۲۶
    ۸۱۶/۰              يزراع يت اراضيفيحفظ و ک  ۲۷
  ۷۷۴/۰                در روستا يديتول يها کارگاه  ۲۸
  ۷۹۵/۰                يديتول يها يتعاون  ۲۹

    پژوهشهاي  يافته: منبع



  ...، سيد هدايت اله نوري زمان آبادي، عباس اميني فسخودي   ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۴

 ، شاملواريانستبيين درصد  ۱۸/۱۲ و ۵۳۲/۳با مقدار ويژه  ،ترين عامل نخستين و مهم
متغيرهاي عدم تمايل به مهاجرت، رسيدگي به روستا از طرف دولت، ارتباط مردم با 

عامل  بوده و ميل و عالقه به تحصيل در خانوادهو همديگر، رضايت از زندگي در روستا، 
تبيين  درصد ۸۷/۱۱و  ۴۴۵/۳ با مقدار ويژه ،عامل دوم .شده استگذاري  نام »اجتماعي«

آوري و  متغيرهاي کيفيت مسکن، ميزان اجراي طرح هادي، کيفيت جمع شامل ،واريانس
عامل  بوده و امکانات الکترونيکي و مجازي و دفع زباله، کيفيت شبکه دفع فاضالب،

 درصد ۸۴۴/۱۰و  ۱۴۵/۳با مقدار ويژه  ،عامل سوم .شده استگذاري نام »توسعه کالبدي«
غيرهاي امکانات زيربنايي، امکانات حمل و نقل مناسب، کيفيت مت شامل ،واريانستبيين 

 .شده استگذاري  نام »بناييخدمات زير« عامل بوده و کيفيت پست و خدمات ارتباطي،
متغيرهاي کار و  شاملواريانس، تبيين درصد  ۵۰۹/۹و  ۷۵۸/۲با مقدار ويژه  ،عامل چهارم

هاي شغلي جديد  فرصتو اشتغال جوانان، احساس امنيت شغلي، ميزان درآمد افراد روستا، 
هاي مهم  عامل پنجم از عامل .شده استگذاري نام »اشتغال و درآمد« عامل بوده و در روستا

را واريانس از درصد  ۳۱۱/۸ ،۴۱۰/۲ که با مقدار ويژه استديگر در توسعه پايدار روستايي 
و هاي ارتباطي،  راه امکانات بهداشتي، اند از عبارت اين عامل متغيرهاي ؛کند تبيين مي

 .گذاري کرد نام »خدمات آموزشي و بهداشتي« را عامل آنتوان مي ، کهخدمات آموزشي
متغيرهاي نقش  ، شاملواريانستبيين درصد  ۰۴۵/۸و  ۳۳۳/۲با مقدار ويژه  ،عامل ششم

مصرف مواد غذايي و و کشاورزي، ل غيرهاي اقتصادي، اشتغاکشاورزي در ايجاد فعاليت
با  ،عامل هفتم .کنيم گذاري مي نام »فرصت و اشتغال« را عامل آن رو، است و از اينتنوع آن 

متغيرهاي جذابيت مناظر طبيعي، حفظ  ، شاملواريانستبيين درصد  ۵۲۹/۷و  ۱۸۳/۲مقدار ويژه  
 »محيطي« عامل بوده، کهاقدامات براي جلوگيري از تخريب خاک  و و کيفيت اراضي زراعي،

با  ،عامل هشتم و آخرين عامل مهم در توسعه پايدار روستاييسرانجام،  .شده استگذاري  نام
 و هاي توليدي تعاونيمتغيرهاي  ، شاملواريانستبيين درصد  ۰۴۲/۵و   ۴۶۲/۱مقدار ويژه 

  .گذاري کرد نام »واحدهاي توليدي« عاملآن را توان  مي ست، کههاي توليدي در روستا کارگاه
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  هاي کشاورزي پايدارشاخص

شاخص توسعه پايدار  محاسباتی همان روند نيز شاخص کشاورزي پايدارمحاسبة براي 
)  KMO= ۸۰۲/۰(ها مناسب انسجام دروني داده ه است و بر اساس نتايج آن،روستايي انجام شد

 ة مناسب بودندهند که نشان بوده،دار  درصد معني ۰۰۰/۰رتلت نيز در سطح آزمون با نتيجة و
ها و  براي پردازش داده ،در اين راستا .است) مدل عاملي( تحليل عاملي براي شناسايي ساختار

ه بهره گرفته شد هاي اصلي تجزيه به مؤلفهشناسايي عوامل بنيادي متغيرهاي پژوهش، از روش 
 .)۳جدول (است 

  ها شده، مقادير ويژه و درصد تببين واريانس آنها از مجموعه شاخص هاي استخراج عامل - ۳جدول 

  عوامل
  ب عواملياستخراج مجموع ضرا  اوليه

  واريانس تجمعي  واريانس  مقدار ويژه  واريانس تجمعي  واريانس  مقدار ويژه

۱  ۵۴۹/۶  ۳۸۸/۲۳  ۳۸۸/۱۳  ۴۵۸/۵  ۴۹۱/۱۹  ۴۹۱/۱۹  

۲  ۲۹۷/۴  ۳۴۸/۱۵  ۷۳۶/۳۸  ۶۶۳/۳  ۰۸۰/۱۳  ۵۷۲/۳۲  

۳  ۰۵۷/۲  ۳۴۷/۷  ۰۸۳/۴۶  ۳۶۵/۲  ۴۴۷/۸  ۰۱۹/۴۱  

۴  ۶۸۴/۱  ۰۱۶/۶  ۰۹۸/۵۲  ۸۳۲/۱  ۵۴۲/۶  ۵۶۰/۴۷  

۵  ۳۴۱/۱  ۷۹۰/۴  ۸۸۸/۵۶  ۷۷۰/۱  ۳۲۰/۶  ۸۸۰/۵۳  

۶  ۱۵۱/۱  ۱۱۲/۴  ۰۰۰/۶۱  ۴۵۹/۱  ۲۱۱/۵  ۰۹۱/۵۹  

۷  ۱۰۷/۱  ۹۵۳/۳  ۹۵۳/۶۴  ۴۴۹/۱  ۱۷۶/۵  ۲۶۷/۶۴  

۸  ۰۲۸/۱  ۶۷۳/۳  ۶۲۶/۶۸  ۲۲۰/۱  ۳۵۸/۴  ۶۲۶/۶۸  

   پژوهشهاي  يافته: منبع

 در مجموع،بوده و  يکتر از  بزرگ ةعامل داراي مقادير ويژ ، هشتبا توجه به مالک کيسر
چه همه اين عوامل از مقادير ويژه اگر. کنندرا تبيين مي يادشدهدرصد از واريانس  ۶۲۶/۶۸
بيش از  ۴۹۱/۱۹ولي اهميت و نقش عامل اول با درصد تبيين  ،تر از واحد برخوردارند بزرگ

  . ه استهاي کشاورزي پايدار در نظر گرفته شد عامل اول شاخص جا،در اين. ساير عوامل است



  ...، سيد هدايت اله نوري زمان آبادي، عباس اميني فسخودي   ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۶

دهد که سه متغير  نشان مي نتايجاست؛ اين  آمدهها ساختار عامل ، نتايج بررسی۴در جدول 
که  ،خيزي خاک و ميزان حاصل ،شخم و آبياري از طريق رفتاز کشاورزي، هدردرآمد حاصل 
  .اند در تبيين عوامل دخالت داشته هاساير متغير ، بيش ازبوددرصد  پنجاهاز  کمتر بار عاملي آنها

  )کشاورزي پايدار(بار عاملي و متغيرهاي هر عامل  - ۴جدول 
  ها عامل  متغير  رديف

    ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  

                ۷۰۶/۰  مراکز خدمات کشاورزي  ۱
                ۵۸۴/۰  هاي دولت حمايت  ۲
                ۸۰۱/۰  هاي توليد و فروش تعاوني  ۳
                ۸۶۶/۰  صندوق بيمه محصوالت  ۴
                ۸۲۵/۰  وضع آموزش و ترويج  ۵
                ۷۵۸/۰  وضع وام و اعتبارات  ۶
              ۷۱۵/۰    سطح عملکرد و ميزان برداشت  ۷
              ۹۲۲/۰    ميزان رضايت از شغل کشاورزي  ۸
              ۹۲۷/۰    اميدوار بودن به آينده شغلي  ۹
              ۸۶۲/۰    انگيزه ماندگاري در روستا  ۱۰
              ۶۶۹/۰    هاي روستايي کاهش مهاجرت  ۱۱
            ۶۵۸/۰      هاي تسطيح شده زراعي به کل اراضي نسبت زمين  ۱۲

۱۳  
هاي  آبياري به روشهاي سنتي  ميزان تغيير روش
  با راندمان بهتر

    ۶۹۵/۰            

            ۶۱۸/۰      کشت نوينهاي  استفاده از روش  ۱۴
            ۵۹۱/۰      مکانيزاسيون کشاورزي  ۱۵

۱۶  
ميزان استفاده از روشهاي بيولوژيکي براي کنترل 

  آفات
      ۷۵۶/۰          

          ۷۳۸/۰        بهرگيري از روش تلفيقي دام و گياه  ۱۷
        ۵۴۶/۰          استفاده از ادوات کشاورزي  ۱۸
        ۷۱۸/۰          ...)بذر و کود سم(دسترسي به نهادها  ۱۹
        ۷۲۲/۰          استفاده از کود حيواني و سبز  ۲۰
      ۸۲۷/۰            وضعيت استفاده از کود شيميايي  ۲۱

۲۲  
هاي  از بين بردن علف برایروش هاي مکانيکي 

  هرز
            ۶۹۷/۰    

۲۳  
جلوگيري از  راستایشخم عمود بر شيب در 

  فرسايش
            ۵۷۰/۰    

  ۶۸۴/۰                اجراي تناوب زراعي در سطح مزرعه  ۲۴

   پژوهشهاي  يافته: منبع
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 ،شاملواريانستبيين درصد  ۴۹۱/۱۹ و ۴۵۸/۵ ةبا مقدار ويژ ،ترين عامل نخستين و مهم
هاي عملي،  متغيرهاي صندوق بيمه محصوالت کشاورزي، وضع آموزش و ترويج و رسيدگي

هاي دولت  هاي توليد و فروش، وضع وام و اعتبارات، مراکز خدمات کشاورزي، حمايت تعاوني
گذاري  نام »عوامل نهادي«آن را توان مياست و استفاده بهتر از منابع آب موجود  و از کشاورزان،

هاي اجتماعي  عامل دوم که از شاخص .را در کشاورزي پايدار دارد تأثيربيشترين  بته، که الکرد
رهاي اميدوار بودن به متغي شاملدرصد تبيين واريانس، ۰۸۰/۱۳و  ۶۶۳/۳مقدار ويژه  با ،است

، ميزان رضايت از شغل کشاورزي، انگيزه ماندگاري در روستا، سطح عملکرد و آينده شغلي
 »ميد به زندگيمندي و ا رضايت« عامل بوده وهاي روستايي کاهش مهاجرت ، وميزان برداشت

 شاملواريانس، تبيين درصد  ۴۴۷/۸و  ۳۶۵/۲با مقدار ويژه  ،عامل سوم .شده استگذاري  نام
هاي  هاي با راندمان بهتر، نسبت زمين هاي سنتي آبياري به روش متغيرهاي ميزان تغيير روش

 کشت، مکانيزاسيون کشاورزي نوينهاي ضي، استفاده از روششده زراعي به کل ارا تسطيح
 و تبيين ۸۳۲/۱با مقدار ويژه ،عامل چهارم .گذاري کرد نام »فني« عاملآن را توان  مي است که
هاي بيولوژيکي براي کنترل  متغيرهاي ميزان استفاده از روش شاملدرصد واريانس،  ۵۴۲/۶

عامل  .شود گذاري مينام »بيولوژيکي« عامل بوده، گياهگيري از روش تلفيقي دام و  آفات، بهره
 ۳۲۰/۶و  ۷۷۰/۱که با مقدار ويژه  استهاي مهم ديگر در توسعه کشاورزي  پنجم از عامل

، استفاده از )سم ، وکود ،بذرمانند ( ها همتغيرهاي دسترسي به نهاد، شامل واريانستبيين درصد 
گذاري  نام »ها نهاده« را عامل آنتوان و مي استکود حيواني و سبز، استفاده از ادوات کشاورزي 

متغير وضعيت  ، شاملواريانستبيين درصد  ۲۱۱/۵و  ۴۵۹/۱با مقدار ويژه  ،عامل ششم .کرد
عامل  .کنيم گذاري مي نام »کود شيميايي«اين عامل را  رو، است و از ايناستفاده از کود شيميايي 

هاي مکانيکي  متغيرهاي روش ، شاملدرصد واريانس ۱۷۶/۵و تبيين  ۴۴۹/۱با مقدار ويژه  ،هفتم
بوده  جلوگيري از فرسايش راستایشخم عمود بر شيب در  و ،هاي هرز از بين بردن علف برای
عامل هشتم و آخرين عامل مهم در توسعه  سرانجام، .شده استگذاري  نام »پايداري« عامل و



  ...، سيد هدايت اله نوري زمان آبادي، عباس اميني فسخودي   ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۸

تناوب  متغير اجراي، شامل واريانستبيين درصد  ۳۵۸/۴و  ۲۲۰/۱ با مقدار ويژه ،پايدار روستايي
  .گذاري کرد نام »تناوب زراعي« توان عامل زراعي در سطح مزرعه را مي

  نتايج بررسي عوامل مؤثر بر توسعه پايدار روستايي با استفاده از رگرسيون

R اجتماعي، های  عامل(همبستگي همزمان متغير وابسته  ،گانه يعنيضريب همبستگي چند

بهداشتي، فرصت و  و توسعه کالبدي، خدمات زيربنايي، اشتغال و درآمد، خدمات آموزشي

 پنجاهاين ميزان باالي  با مجموعه متغيرهاي مستقل؛) و واحدهاي توليدي ،اشتغال، محيطي

بين متغيرهاي وابسته و  رابطة داري زياد حاکي از معنیتعداد متغيرها زياد بودن . درصد است

بيانگر آن  بوده ودرصد  R( ۲۵مربع ضريب همبستگي  ياضريب تعيين ( ٢R .استمستقل 

متغيرهاي مستقل تا چه اندازه قادر به تبيين  ةمجموع ،است که مدل رگرسيوني يعني

 مطالعهمورد شود که مجموع عوامل مشاهده مي ،و بنابراين است؛واريانس متغير وابسته 

توسعه همان  ادرصد قادر به تبيين واريانس متغير وابسته ي ۲۵تا بيش از ) متغير مستقل(

  .استپايدار روستايي 

  خالصه مدل رگرسيون - ۵ جدول

  R  مدل
٢

R R انحراف معيار شده تعديل 

  ۵۰۵/۰  ۲۵۵/۰  ۲۱۳/۰  ۲۶۹۸۷/۰  

   پژوهشهاي  يافته: منبع

کـار رفتـه بـراي پـردازش      و نشانگر آن است که مدل به ۲۵۵/۰برابر با  ٢R ،٥ در جدول
داري آنهـا در   اسـتاندارد متغيـر و سـطح معنـي    ضرايب استاندارد و غير .ها مناسب است داده

  .ده استآم ٦جدول 
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  رگرسيون معادله در آنها يدار معني و مستقل متغيرهاي غيراستاندارد و استاندارد ضرايب  - ۶ جدول

  مدل
 ضرايب غيراستاندارد ضرايب استاندارد

  داري سطح معني tمقدار 
  B  بتا

  مقدار ثابت
  عوامل نهادي

  مندي و اميد به زندگي رضايت
  فني

  بيولوژيکي
  ها نهاده

  کود شيميايي
  پايداري

  تناوب زراعي

-  
۱۶۲/۰  
۲۳۴/۰ -  
۲۹۴/۰  
۰۷۰/۰  
۰۵۷/۰  
۱۸۴/۰ -  
۱۱۸/۰  
۱۷۸/۰  

  
  

۰۸۰/۰ -  
۰۴۹/۰  
۰۷۱/۰ -  
۰۸۹/۰  
۰۲۱/۰  
۰۱۷/۰  
۰۵۶/۰ -  
۰۳۶/۰  
۰۵۴/۰  

۶۱۰/۳ -  
۹۹۴/۱  
۹۳۱/۲  
۷۳۸/۳  
۸۴۸/۰  
۶۹۷/۰  
۲۷۹/۲ -  
۴۴۵/۱  
۲۰۲/۲  

۰۰۰/۰  
۰۴۸/۰  
۰۰۴/۰  
۰۰۰/۰  
۳۹۸/۰  
۴۸۷/۰  
۰۲۴/  
۱۵۰/۰  
۰۲۹/۰  

   پژوهشهاي  يافته: منبع

ها،  يکي، نهادهوژعوامل نهادي، فني، بيول ،بتا ةشدبر اساس نتايج ضرايب استاندارد
ها،  در بين اين عامل. دنپايداري و تناوب زراعي با توسعه پايدار روستايي رابطه مستقيم دار

بيشتري نسبت به بقيه ابعاد اثرگذاري و قدرت تبيين  ۲۹۴/۰ تأثيرعامل فني با ضريب 
شده براي ابعاد  هولي همبستگي مشاهد ده در توسعه پايدار روستايي دارد؛ش بررسي

شده براي اين  محاسبه داری معنی و ميزان بودهو پايداري بسيار جزئي  هانهاده بيولوژيکي،
اين همبستگي  است و به ديگر سخن،) ۰۵/۰( از ميزان خطاي قابل قبول رابطه بسيار بيش

 های عامل ةشد رابطة مشاهده. ا و اعتماد نيستقابل اعتن ،دار نبوده وجه معنی چبه هي
ورد شيميايي با توسعه پايدار روستايي در منطقه ممندي و اميد به زندگي و کود رضايت

 ميزان خطاي الفاي ،شود که مشاهده مي گونه اما همان مطالعه يک همبستگي معکوس است؛
رو، اين  بوده و از اين) ۰۵/۰( کمتر از ميزان خطاي قابل قبول دست آمده از اين رابطه به

  .دار است همبستگي منفي معنی
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  )ANOVA( تحليل واريانس

  .تحليل واريانس به منظور بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته است

  (ANOVA) انسيوار ليتحلنتيجه  - ۷ جدول

 ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  
  آماره آزمون

F 

  داري سطح معني

  رگرسيون

  مانده باقي

  کل

۵۱۳/۳  

۲۶۹/۱۰  

۷۸۲/۱۳ 

٨  

١٤١  

١٤٩ 

٤٣٩/٠  

٠٧٣/٠ 
۰۳۰/۶  ٠٠٠/٠ 

   پژوهشهاي  يافته: منبع

است که قدرت  نشانگر آن Fدار شدن آماره معني ،دهدکه نتايج نشان مي گونه همان
بين حداقل يکي از  ،دار است و بنابرايندرصد معني ۹۹تبيين واريانس مدل تا بيش از 

تحليل به آزمون  ةادام. وجود دارد دار خطي و معني ةمتغيرهاي مستقل و متغير وابسته رابط
داري اثرات متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته در قالب ضرايب مدل خطي و سطح  معني
برابر است با   Fدست آمده  قدار بهبر اساس نتايج جدول باال، م .پردازد داري آنها مي معني
قدرت تبيين  که دهد نشان مي و دار است معني ٠٥/٠تر از  که در سطح خطاي کوچک ۰۳۰/۶

  .خوبي ميزان واريانس متغير وابسته را توضيح دهند و قادرند به ستباال متغيرهاي مستقل

    ايتحليل خوشهنتايج 

مورد  یروستا هفدهمتغير کشاورزي پايدار در  ۲۸ابتدا ميانگين  ،ايبراي انجام تحليل خوشه
همگن تقسيم بندي استفاده شد و روستاها به دو سطح خوشه از ،و سپس مددست آ بهمطالعه 
 یديگر داشته، اما تفاوتروستاهاي واقع در سطح يک شباهت زيادي با هم بر اين اساس،. ندشد

  .)٨جدول ( با روستاهاي سطح دو دارند قابل توجه
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 تعيين سطوح همگن و ناهمگن در روستاهاي مورد مطالعه - ۸جدول 

 شماره روستاها نام روستاها

تعيين سطوح 

 یهمگن

 سطح

بيگي،  آباد، حمزه هجرت، کالسياه، مشايخ، دولتدشت تيرتاج، 

 بيد آباد و آب سررود، آبزالو، قالتک، توکل

۱۷ -۱۶-۱۲-۱۱ -۱۰-

۹-۵-۴-۳-۲-۱ 

 ۱ همگن

 ۲ ناهمگن ۶-۷-۸-۱۳-۱۴- ۱۵ پاچر گپ، باباصالح، بلميني، بلوطک، گلگوني و حسنيده

   پژوهشهاي  يافته: منبع

متغير  ۲۸براي اينکه مشخص شود  ،دو سطح همگن و ناهمگن یبعد از تعيين روستاها
برای  ،پايدار هستند يا به عبارت ديگر) سطح دوم ياسطح اول ( مورد نظر در کدام روستاها

از  ،دو ح يک وودر تک تک روستاهاي سط هامتغيراين سطح پايدار يا ناپايدار بودن  سنجش
ت که از مجموع هفده روستای مورد مطالعه، شايان يادآوری اس .مستقل استفاده شد tآزمون 

 tنتايج آزمون  .بودند )ناپايدار(روستا در سطح دو  ششو ) پايدار(يک در سطح  يازده روستا
که روستاهاي مورد مطالعه از نظر پايداري کشاورزي در شرايط مناسب  دهدمستقل نشان مي

  ).۹جدول (قرار ندارند 

  مستقل tنتايج آزمون  - ۹جدول 
  متغير  سطح  تعداد  ميانگين t  درجه آزادي  معناداريسطح   اختالف ميانگين

۵۸۷/۰  ۰۰۰/۰  ۱۵  ۱۵۳/۹  
۸۶/۲  ۱۱  ۱    

  ۲  ۶  ۲۷/۲  کشاورزي پايدار

   پژوهشهاي  يافته: منبع
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  هاگيري و پيشنهادنتيجه

زياري  کشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي بخش دشمن تأثيربه  حاضر، در پژوهش
کشاورزي پايدار و برای سؤال  ۲۸تعداد  دين منظور،ب. شهرستان ممسني پرداخته شده است

و  SPSS هایافزار ها وارد نرم داده .دشسؤال براي توسعه پايدار روستايي تهيه  ۲۹تعداد 
Excel اي و آزمون  با استفاده از تحليل عاملي، تحليل رگرسيون، تحليل خوشه ،شدهT 
هاي کشاورزي  بين شاخص دهد کهنتايج نشان مي. ل و بررسي شدندتجزيه و تحلي مستقل

آزمون تحليل عاملي  نخست، .وجود دارد دار یتوسعه پايدار روستايي ارتباط معنپايدار و 
از تحليل  ،و سپس هاي کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي انجام براي شاخص

هاي توسعه پايدار  دهد که شاخصنتايج تحليل عاملي نشان مي. رگرسيون استفاده شد
درصد واريانس را تبيين  ۶۸هاي کشاورزي پايدار شاخصو درصد  ۷۳روستايي حدود 

از تحليل  يا خير، بين دو بعد وجود دارد دار یي اينکه ببينيم ارتباط معنبرا ،همچنين .کنند مي
هاي توسعه پايدار  بين شاخص که م به گام استفاده کرديم و مشاهده شدرگرسيون گا

ميزان همبستگي . داري وجود داردکشاورزي پايدار ارتباط معني یها روستايي و شاخص
مندي و اميد به زندگي، فني،  عوامل نهادي، رضايت شامل ،هاي مورد بررسي عامل

 برابر با ب زراعي با توسعه پايدار روستاييتناوها، کود شيميايي، پايداري و  بيولوژيکي، نهاده
ين همه، اما با ا. آيد شمار مي مبستگي مستقيم و با شدت متوسط بهاست که يک ه ۵۰۵/۰
درصد  ۵/۲۵توان تبيين  ،مجموعدر شده در بخش مورد مطالعه،  گانه بررسي هاي هشت عامل

نتايج حاصل از  ،همچنين. دشاخص توسعه پايدار روستايي را دارن) واريانس( از تغييرات
که ) روستا يازده( دهد که روستاهاي سطح يکشان ميمستقل ن Tو آزمون اي  تحليل خوشه
و امکانات  از شرايط پايداري بهتر ،ها بودندروستاهاي پرجمعيت و مراکز دهستان بيشتر آنها

و روستاهاي منطقه مورد  برخوردارند) روستا شش(دو سطح نسبت به روستاهاي  بيشتر
  .قرار ندارند ظر پايداري کشاورزي در سطح مناسبمطالعه از ن
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در توسعه پايدار  ی مؤثردستيابي به کشاورزي پايدار نقش ،با توجه به نتايج تحقيق
  : شودمي هايی به شرح زير ارائهپيشنهاد رو، از اين. روستايي دارد

o ي پايدار از جمله استفاده از اصول کشاورز ها و روستاهاي منطقه مورد مطالعه از روش
ها، استفاده از کود حيواني، مکانيزاسيون  کشت، دسترسي به نهاده نوينهاي  روش

ه پايدار روستايي دستيابي به توسع راستایهاي نوين آبياري در  شيوهو کشاورزي، 
 . استفاده کنند

o رود و  شمار می زياري به ترين محصوالت باغي بخش دشمن از آنجا که انگور از مهم
 محصول از سوي دولتاين بيمه کردن ست، پذيري آن نيز بسيار باال  البته ريسک

 . رسد ضروری به نظر می

o با فراهم کردن منابع و امکانات در زمينه پايداري کشاورزي از  ،با توجه به نتايج تحقيق
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