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  چكيده

ت، بحـران آب، مهـاجرت روسـتايي و    مـد  طوالني هاي حاد تغييرات آب و هوايي و خشکسالي
هاي شيميايي، بازده پايين کشاورزي متعارف کاهش جمعيت روستايي، استفاده ناکارآمد از نهاده

يي و کشاورزي ايران با چـالش  هاي دولت باعث شد تا بخش روستاحذف حمايت ،و همچنين
مثبـت در وضـعيت    رو، در راسـتاي حفـظ منـابع طبيعـي و ايجـاد تغييـر       از ايـن . شودرو  روبه

ا توجه بـه  ب. دش يان، ضرورت توجه به توسعه پايدار کشاورزي احساس ميکشاورزان و روستاي
، در ايـن بخـش  موفقيت يا شکست هر سياسـتي   در ديدگاه کارشناسان جهاد کشاورزي اهميت

 در هـا بندي آن هاي کشاورزي و اولويت به نظام نسبت آنهابررسي ديدگاه حاضر هدف پژوهش 
 بـرای ) AHP(مراتبـي   ، از روش فراينـد تحليـل سلسـله   بـدين منظـور  . دبـو ان شوشـتر  شهرست
 در م توليـدگرايي نظـا بعـد اقتصـادي و    بنـدي،  و بر پاية نتايج اولويت بندي استفاده شد اولويت
  . ندنخست جای داراولويت 
ـ   ةمراتبي، توسـع  فرايند تحليل سلسله: هاواژهكليد ـ  زوجـي، تصـميم   ةپايـدار، مقايس ري گي

  .)شهرستان( چندمعياره، شوشتر
                                                           

 ؛روسـتايي، دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي خوزسـتان        ةکارشناسي ارشـد توسـع   ةآموخت دانشترتيب،  به ∗
 شاورزي دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي خوزسـتان      دانشيار گروه ترويج و آموزش کنويسندة مسئول و 

)yazdanm@ramin.ac.ir(    ؛ استاديار گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي
  .منابع طبيعي خوزستانيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و دانش خوزستان؛ و
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  مقدمه

از نظر فني  ابد وهاي موجود شکل ي يفناوربه امکانات و  د با اتکاتوسعه کشاورزي باي
 نيز پذير، از نظر اجتماعي قابل قبول و از نظر محيطي مناسب، از نظر اقتصادي توجيه

رزي ايران با با اين حال، شواهد مستدلي وجود دارد که بخش کشاو). ۱(مطلوب باشد 
ن آگذاران را بر رو، سياست ناز اي و )۳و  ۲( رو شده روبه پايداريمتعدد و نا هاي بحران
با . ارائه دهندهايي جديد را راه ،تا براي عبور از بحران و رسيدن به پايدارياست داشته 

 ها، به دليل فقدان يک سفانه اجراي اين راه حلأمت ،کنندهدواروجود برخي نتايج امي
کار  منفعل و نامنظم به ايها به شيوهسياست شده است کهچارچوب مفهومي، باعث 

توسعه پايدار کشاورزي در ايران  برایارائه چارچوبي مناسب  ،بنابراين). ۴(گرفته شوند 
  . رسد ضروري به نظر مي

ي گسترده در مورد کشاورزي يها محققان کشاورزي و روستايي تحقيقات و بحث
. رآمده استپساتوليدگرايي از نقد توليدگرايي ب. )۵(اند  انجام داده» پساتوليدگرا«
کند که کشاورزي نبايد  کيد ميأهاي پسا توليدگرايي تخالف توليدگرايي، سياستبر

کيد بر کيفيت مواد أبر توليد فيبر و موادغذايي متمرکز باشد، بلکه بايد با ت منحصراً
هاي توليد تماعي و دور شدن از يارانهمحيطي، بهزيستي اج ستغذايي، محافظت زي
تحقق بخشد ابعادی چندگانه را که مشوق کشاورزي فشرده است،  تحت حمايت دولت

کمک کرد که ) ۷(ي انتقادي در مورد اصطالح پساتوليدگرايي ها بحث). ۷و  ۶، ۵(
به عنوان کشاورزي چندکارکردي تغيير نام دهد،  گستردهطور  دگرا بهکشاورزي پساتولي

صطالحي که بهتر عملکردهاي چندکارکردي را در کشاورزي پساتوليدگراي اروپا ا
ابزاري مفيد براي درک توسعه و  مثابه هاي کشاورزي به ن چارچوباي. کند يممنعکس 

 سؤالمحققان اين  ،با اين حال. تغيير کشاورزي در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است
 ). ۵(مشابه در خارج از اروپا نيز قابل اجرا هستند  هاي يمرژکه آيا  اند کردهرا مطرح 

 تواند مؤثر باشد که ها براي گذار کشاورزي تنها درصورتي مي اما تدوين سياست
از ). ۸( نفعان قابل درک بوده و در سطح اجرا مورد پذيرش قرار گيرد سياست براي ذي

نفع اصلي  عنوان ذيبررسي ديدگاه کارشناسان کشاورزي به  حاضر رو، هدف تحقيق ناي
  . نظام يادشده استاجرايي دولت نسبت به سه  يها سياست
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ديدگاه کارشناسان کشاورزي يافته،  در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه
هاي آنها براي موفقيت يا شکست هر سياستي مهم ، ديدگاهبنابراين. ه استشدبررسي 
در واقع، . حساس هستند، کنندطرح ميچه کارشناسان مرا کشاورزان به آن، زياست

ها ها و نوآوريکنند که اجازه ورود برخي ايدهباناني را ايفا مي هکارشناسان نقش درواز
 به ديگر). ۹(شوند ها ميها و نوآوريبرخي ايده مانع از ورود دهند ورا در جامعه مي

پذيرش  ،، کارشناسان کشاورزي در انجام تحقيقات کشاورزي و همچنينسخن
ها در کنند و نظرات آن ايفا مينقش کليدي هاي کشاورزي توسط کشاورزان  نوآوري

هاي  رو، کارشناسان به عنوان آزمودني ناز اي). ۱۰( استهاي کشاورزي بسيار مهم  منظا
گذاران در  تصميمات سياستبر توانند  ها ميرا آنزي ،انتخاب شدند حاضر تحقيق
  ). ۱۱(ند اشگذار بثيرتأهاي روستايي  محيط

فاصله  ا توجه بهب و از سطح دريا قرارداردی متر ۱۱۰ ارتفاع در شهرستان شوشتر
داراي آب و هواي گرم و  مندی از رطوبت کمتر، با بهره ،از خليج فارس آن نسبتاً زياد

يکي  ،بين دو رودخانه کارون و دز ن، با واقع شداين شهرستان). ۱۲( استمرطوب  مهني
 ).۱۳( آيدشمار مي استان خوزستان به رزيهاي کشاواز قطب

تمرکز و سياست دولت بر شيوه  ،نيز مثل کل کشور شوشتر مسلماً در شهرستان
اثرات  ،ين هدفدکه در راه رسيدن ب بوده،توليدگرايي و افزايش توليد براي خودکفايي 

 با آشکار). ۱۴و  ۴(ده است شمنفي زيادي به بخش کشاورزي و منابع طبيعي وارد 
. ه استپايداري انجام شددر راستای تغيير مسير برای هايي حرکت ،شدن اين اثرات

د که کنشگران صفي يا نهايي در آي درمیاجرا  تنها در صورتی بههاي دولت سياست البته
اين راستا مناسب در  یديدگاه و ذهنيتاز ) کارشناسان کشاورزي(بخش کشاورزي 

بررسي ترجيحات کارشناسان جهاد  حاضر حقيق، هدف ترو ؛ از اينباشند برخوردار
 به ديگر است وهاي محتلف کشاورزي  منظاکشاورزي شهرستان شوشتر نسبت به 

يا با  نگرند گرايي و افزايش توليد ميدتولي ةهمچنان به شيو ن کارشناسانآيا اي سخن،
هاي جديد را احساس منظااري و گذنياز به سياست ،هاي موجودتوجه به چالش

. هاي دولت بسيار مهم است شناخت اين وضعيت براي اجرايي شدن سياست کنند؟ می
صورت آزمون و خطا انجام خواهد شد که  ههاي دولت ب بدون اين شناخت اکثر برنامه

  .بر است نهبسيار گران و هزي
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  مباني نظري

  توليدگرايي

کار  به زيم به منظور دستيابي به خودکفايي ملي در توليد محصوالت کشاورنظااين 

حداکثرسازي توليد عبارت است از م، هدف نظا، در اين سخن به ديگر. شود گرفته مي

که دولت از طريق مداخله مستقيم و  ،)١٥( حداکثرسازي سود نيز مواد غذايي و فيبر و

حمايت مالي قوي، تشويق کشاورزان براي افزايش توليد مواد غذايي و تضمين قيمت 

هاي شيميايي و امنيت مالي براي کشاورزان و  ت نهادهخريد محصوالت، کاهش قيم

از طريق استفاده  ،همچنين مين امنيت حقوق مالکيت و حقوق استفاده از زمين وأت

هاي شيميايي در بخش کشاورزي و افزايش هر  هاي جديد و نهاده يفناوراز  یحداکثر

تخصصي  ر، ببدين منظور ).١٦( آن استچه بيشتر سطح زير کشت در صدد انجام 

و شدن توليد محصوالت کشاورزي و تمرکز بر کشاورزي از طريق ادغام مزارع کوچک 

تر صنعتي و کاهش نيروي کار و تمرکز صرف بر  به منابع کارآمدتر بزرگيل آنها تبد

   .)۱۷( شود مي کيددر مزرعه بسيار تأ هاي کشاورزي فعاليت

ملک خصوصي فرد کشاورز  م، اعتقاد بر اين است که مزرعهنظادر اين  ،همچنين

در اين  .دکنگيري  تواند تصميم مي ،گونه وي تمايل داشته باشداست و در مورد آن، هر

  ).١٦(اهميت ندارند چندان محيطي و سالمتي  ستم، مسائل زينظا

  پساتوليدگرايي

 اين نظام. ستمحيطي باال ستدستيابي به پايداري زي نظام پساتوليدگرايیهدف اصلي 

و بر درآمدهاي  فناوری است، ضدسخن به ديگر وم توليدگرايي نظاتضاد با دقيقاً در 

جديد براي مناطق  یتعريف ،در پساتوليدگرايي). ١٨(کند  کيد ميأخارج از مزرعه ت

هاي مالي دولت از توسعه  حذف حمايت ة آنکه اهميت ويژ روستايي ارائه شده

شمار  به د مواد غذاييکه يک اولويت مهم در تولي هايی است، حمايتکشاورزي 

هاي سياسي و  فرصت ،هاي مالي دولت از توسعه کشاورزي با حذف حمايت. رفت مي

اقتصادي جديدي مانند تفريح و سرگرمي، حفاظت از محيط زيست و اهداف مسکوني 
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در نظام  ).١٩(وجود آمدند  ، بهکه سازگاري بيشتري با  فضاهاي روستايي دارند

هاي روستايي تا حد بسيار زيادي از کشاورزي دور  فعاليتمشاغل و  پساتوليدگرايی،

هاي  کشاورزي مانند احداث پارکرهاي غي شده و روستا به محلي براي انجام فعاليت

داري و نگهباني فضاهاي عمومي روستا  تفريحي، برگزاري تورهاي گردشگري، مغازه

نه  و شود يل ميبه عبارت ديگر، روستا به محلي براي مصرف تبد شود؛ و تبديل مي

توان به کاهش محصوالت زراعي،  هاي پساتوليدگرايي مي ترين ويژگي از مهم. توليد

هاي  مانند حذف قيمت(هاي مالي دولت از توسعه کشاورزي  حذف کامل کمک

 ،)هاي بخش کشاورزي تضميني، افزايش قيمت کود و سموم کشاورزي و حذف يارانه

اعتقاد بر اين است که زمين کشاورزي  نظام،ر اين د. مخالفت با خودکفايي اشاره کرد و

گونه که مايل است زمين خود را آن تعلق ندارد و فرد حق ندارد هرتنها به صاحب 

و تنها به حفظ محيط  ندارد توليد جايگاهي پساتوليدگرايی، نظام در. مديريت کند

  ).١٦(شود  زيست اهميت داده مي

  چندکارکردي

روي در توليد و حفظ محيط  انهيابي به يک حالت ميدست نظام چندکارکردیهدف 

هاي  هايي مانند انجام فعاليت کارگيري سياست هکه از طريق ب ،)۲۰( است زيست

 هاي هاي توليدي و گروه طور همزمان، تعامل بين گروه به کشاورزي و غيرکشاورزي

در گذاري، توليد محصوالت کشاورزي  محيط زيست در زمينه سياست ةکنند حفاظت

 و حمايت دولت هم از توليد و ،زراعي در مزرعهرهاي غي حد مناسب در کنار فعاليت

  ).٢١(شود  محقق میهم از محيط زيست 

  ابعاد توسعه پايدار روستايي و کشاورزي

چهار بعد ) ۲۳(فرگوس و روونی و  )۲۲(، واليس و همکاران براي رسيدن به پايداري

  :رندگي را در نظر ميو نهادي  ،طيمحي ستاقتصادي، اجتماعي، زيپايداري 

و  )۲۲(يک مزيت رقابتي  مثابه ايجاد رفاه بيشتر از طريق پايداري به: پايداري اقتصادي

  ). ۲۴(کار خود و ادامه کسب برايتوانايي فرد  ،همچنين
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اي، توانمندسازي مردم، حفظ  سازي براي عمل منطقه تظرفي: پايداري اجتماعي

  ).٢٤(ايجاد رفاه براي مردم  ،و همچنين )۲۳(ها  ا و فرهنگاجتماعي، نهاده یها ارزش

حفظ و افزايش پايه منابع طبيعي و محيط زيست انسان براي : محيطي ستپايداري زي

   .)٢٣(حال و آينده 

  ). ٢٢(الزامات مورد نياز براي اجرا و نظارت : پايداري نهادي
  .)١جدول ( عيار استزيرم چند داراي پايداري گانةچهاراين معيارهای از  کدامهر 

  پايدار روستايي و کشاورزي ةتوسعمعيارها و زيرمعيارهاي  - ١جدول 

    زيرمعيارها    معيارها

  اقتصادی

    )٢٥(دوام و سودآوري اقتصادي   

    )٢٥(بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي   

    )٢٥(و خودکفايي ) غذا(برآورده کردن نيازهاي جامعه   

  اجتماعی

    )٢٥(، عدالت و مشارکت اجتماعي برابري  

    )٢٥(کاهش فقر و محروميت اجتماعي   

    )۲۶(افزايش خوداتکايي و استقالل افراد   

  محيطی زيست

    )۲۷(هاي شيميايي  کاهش استفاده از نهاده  

    )۲۶(تنوع زيستي   

    )۲۸(حفاظت از آب و خاک   

  نهادی

    )٢٣) (متمرکز(ي و از باال به پايين گيري و اتخاذ قوانين و مقررات دولت تصميم  

    )٢٣) (غيرمتمرکز(گيري و اتخاذ قوانين و مقررات محلي و از پايين به باال  تصميم  

    )٢٣(نظام خصوصي و بازار آزاد   

  های پژوهش يافته: مأخذ

  شناسي تحقيق روش

ورزي تبيين ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشا برای، ۱۳۹۴مطالعه حاضر در سال 

 بر دستيابي به مؤثرهاي  از سازه کدامشهرستان شوشتر در خصوص ميزان اهميت هر 

 )AHP()۱( مراتبي ل سلسلهو با استفاده از روش فرايند تحلي م کشاورزي مناسبنظا

جامعه آماري تحقيق را کارشناسان کشاورزي شهرستان شوشتر تشکيل . انجام شد

صورت هدفمند  گيري به نمونه ،مراتبي تحليل سلسلهکه در روش فرايند از آنجا . ندداد مي
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نفر از کارشناسان خبره مديريت  ، هشتگرفته هاي صورت شود، با بررسي انجام مي

هاي ترويج و آموزش کشاورزي، علوم آب  جهاد کشاورزي شهرستان شوشتر در حوزه

، علوم و خاک، علوم زراعت، علوم باغباني، علوم مکانيزاسيون کشاورزي، علوم دامي

موضوع تحقيق داشتند، انتخاب  به که تسلط کامل ،و علوم حفظ نباتات ،گل و گياه

بر توسعه پايدار  مؤثرهاي  ترين سازه مهم ،مطالعات پيشين ی بربا مرور ،سپس. شدند

  . اي براي گردآوري اطالعات تدوين شد استخراج و پرسشنامه کشاورزي

مراتبي  ، مدل سلسلهمراتبي ل سلسلهرايند تحليروش ف استفاده از با توجه به ،در ادامه

 برای). ۱نمودار (شد طراحي  ها تحقيق شامل خوشه هدف، معيارها، زيرمعيارها و گزينه

وزن نهايي هر عنصر محاسبه  ،انجام مراحل بعدي، ابتدا با استفاده از روش ميانگين هندسي

. دش Super decisionافزار نرمدر تعيين اولويت نهايي وارد ماتريس مقايسه زوجي  برایو 

ها نيز از  بندي يا تعيين وزن نهايي معيارها، زيرمعيارها و گزينه براي اولويت ،در نهايت

يکي از  )AHP( مراتبي فرايند تحليل سلسله. سوپرماتريس غيروزني استفاده شد

ساعتي در دهه  .که توسط توماس ال استمعياره چند گيريترين فنون تصميممعروف

بسياري از ، AHP روش با توجه به سهولت و قدرتمندي. )۲۸(د ش ابداع ۱۹۷۰

 AHP روش. شود میحل  همين روشهاي گروهي با استفاده از گيريمشکالت تصميم

شناسي و فناوري ها براي تغييرات در فلسفه، روشتنها منجر به اتخاذ بهترين تصميم نه

باالي آن در حل اين  توانبه دليل هاي پس از قرن بيستم شده است، بلکه در سال

از مقايسه زوجي،  AHPروش ). ۲۹(رود شمار مي مهم به يک ابزار تحقيقاتي ،مشکالت

اين مقايسه . کندها استفاده ميگيري درجه اهميت بين معيارها و يا گزينهبراي اندازه

در اين ). ٣٠(رود کار مي ها بهزوجي براي تعيين وزن معيارها، زيرمعيارها و يا گزينه

ق اي زوجي ساده از طريهاي مقايسهقضاوتبه انجام کارشناسان و افراد خبره  ،روش

 ).٣١(ند پرداز ها ميهايي براي تمامي گزينهشده تا رسيدن به اولويتجادمراتب اي سلسله

در . انجام شد) ۲جدول (ساعتي  کميتي نُهمقايسه زوجي بين ابعاد بر اساس مقياس 

 . پردازيم میمراتبي پژوهش حاضر  فرايند سلسلهريح به تش ،ادامه
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  مقاير عددیمراتبي و تفسير  طيف وزني مدل فرايند تحليل سلسله - ۲جدول 
  تفسير  مقدار عددي

  اهميت يکسان  ۱
  ترکمي بهتر يا مطلوب  ۳
  اهميت زياد يا مطلوبيت قوي  ۵
  تر يا مطلوبيت بسيار قوي خيلي مهم  ۷
  ترمالً مطلوبتر يا کا بسيار مهم  ۹

  مقادير بينابين  ۸و  ۶و  ۴ و ۲

  های پژوهش يافته: مأخذ

  مراتبي ساخت مدل سلسله

مراتبي براي مسئله  ترسيم مدل سلسله) AHP( مراتبي اولين قدم در فرايند تحليل سلسله

در . شوندها نشان داده ميهدف، معيارها، زيرمعيارها و گزينه ،که در آن استمورد نظر 

دستيابي به توسعه پايدار  برایم نظاهدف اصلي، انتخاب بهترين  حاضر،ة مطالع

براي ارزيابي ابعاد توسعه پايدار روستايي و کشاورزي،  .استروستايي و کشاورزي 

چهار بعد اقتصادي، اجتماعي،  ،در خوشه معيار. دشخوشه معيارها تعريف 

کدام از براي هر  ،سپس. دشمحيطي و نهادي براي اين مرحله از تحقيق تعريف  زيست

دوام و سودآوري اقتصادي،  :معيارها، سه زيرمعيار مهم بدين شرح در نظر گرفته شد

و ) غذا(بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي و برآورده کردن نيازهاي جامعه 

زيرمعيارهاي اقتصادي؛ برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي،  در قالبخودکفايي 

 در قالباجتماعي و نيز افزايش خوداتکايي و استقالل افراد کاهش فقر و محروميت 

هاي شيميايي، حفاظت از آب و خاک و زيرمعيارهاي اجتماعي؛ کاهش استفاده از نهاده

گيري و قوانين و مقررات تصميم ؛ ومحيطي در قالب زيرمعيارهاي زيستتنوع زيستي 

نين و مقررات محلي و از پايين به گيري و قوا، تصميم)متمرکز(دولتي و از باال به پايين 

 ،سرانجام .زيرمعيارهاي نهادي در قالبو نظام خصوصي و بازار آزاد ) غيرمتمرکز(باال 

دستيابي به توسعه پايدار روستايي و کشاورزي در  برایکشاورزي  -م روستايينظاسه 

  ).۱نمودار (د شها تعريف خوشه گزينه
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  هادر خوشه گزينه کشاورزي -روستايي نظام - ۱نمودار 

 ارهازيرمعي

 ارهامعي

 داريپا توسعه

ی و يروستا

 کشاورزی

 

  اقتصادی

 

 

  اجتماعی

 

  

  طیمحي ستزي

 

  نهادی

 

 

 

 دوام و سودآوری اقتصادی

و ) غذا(ازهای جامعه برآورده کردن ني

 یيخودکفا

 ت زندگی و امکانات رفاهیيفيبهبود ک

 
 برابری، عدالت و مشارکت اجتماعی

 ت اجتماعیکاهش فقر و محرومي

 ی و استقالل افراديش خوداتکاافزاي

 
 یيايميهای ش کاهش استفاده از نهاده

 ستیيتنوع ز

 حفاظت از آب و خاک

 ری متمرکزگيتصميم 

 

 یدگرايتولي

 یدگرايپساتولي

 چندکارکردی

 هدف

 ها گزينه
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  نتايج و بحث

  هدف ر اساسبندي معيارها باولويت

باالترين اولويت ) ۳۶۶/۰با امتياز (، بعد اقتصادي )۳جدول ( معيارهانتايج مقايسه بر پاية 
با امتياز (محيطي  ، زيست)۲۸۰/۰با امتياز (د نهادي ابعا. را به خود اختصاص داده است

دوم تا چهارم جاي  هايدر اولويت ،ترتيب نيز به) ۱۲۴/۰با امتياز (ماعي جتو ا) ۲۳۰/۰
دستيابي به توسعه پايدار روستايي و کشاورزي در شهرستان  برایرو،  از اين. دارند

  .گذاري قرار گيردهاي سياستتوجه به بعد اقتصادي در رأس برنامه بايد شوشتر،

  بندي زيرمعيارهاي اقتصادياولويت

زيرمعيارهاي بهبود کيفيت  دهد که زيرمعيارهاي اقتصادي نشان ميبندي  ولويتا نتايج
با امتياز (و دوام و سودآوري اقتصادي ) ۴۰۰/۰با امتياز (زندگي و امکانات رفاهي 

، در جوامع ديگر سخنبه . اند باالترين اولويت را به خود اختصاص داده) ۴۰۰/۰
بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي و بيشتر روي  ، بايدروستايي شهرستان شوشتر

زيرمعيار برآورده کردن نيازهاي جامعه  .کيد کردأدوام و سودآوري اقتصادي ت ،همچنين
  ).۳جدول (در اولويت بعدي قرار دارد ) ۲۰۰/۰با امتياز (و خودکفايي ) غذا(

  بندي زيرمعيارهاي اجتماعياولويت

زيرمعيارهاي کاهش فقر و  دهد کهنشان مي زيرمعيارهای اجتماعینتايج مقايسه 
با امتياز (و برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي ) ۴۲۹/۰با اميتاز (محروميت اجتماعي 

زيرمعيار خوداتکايي و استقالل . اندباالترين اولويت را به خود اختصاص داده) ۴۲۹/۰
وامع روستايي رو، در ج از اين. ولويت بعدي جاي داردنيز در ا) ۱۴۲/۰با امتياز (افراد 

برابري،  ، ارتقایکاهش فقر و محروميت اجتماعي و همچنينبايد  ،شهرستان شوشتر
  ).۳جدول ( دنها قرار گير گذاريدر رأس سياست عدالت و مشارکت اجتماعي

  محيطي بندي زيرمعيارهاي زيستاولويت

ب و زيرمعيار حفاظت از آ دهد کهمحيطي نشان مي مقايسه زيرمعيارهاي زيستنتايج 
، سخن به ديگر. باالترين اولويت را به خود اختصاص داده است) ۴۱۲/۰با امتياز (خاک 
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حفاظت از آب و خاک بيشتر از ساير بايد در جوامع روستايي شهرستان شوشتر، 
شود، زيرمعيارهاي تنوع که مالحظه مي گونههمان. زيرمعيارها مورد توجه قرار گيرد

 نيز) ۲۶۰/۰با امتياز (هاي شيميايي  هش استفاده از نهادهو کا) ۳۲۸/۰با امتياز (زيستي 
  ).۳جدول ( ندا ههاي بعدي جاي گرفتدر اولويت ترتيب، به

  بندي زيرمعيارهاي نهادي اولويت 

زيرمعيار نظام خصوصي و بازار آزاد  دهد کهنشان مي زيرمعيارهای نهادینتايج مقايسه 
زيرمعيارهاي . ه خود اختصاص داده استباالترين اولويت را ب) ۴۹۳/۰با امتياز (

) ۳۱۱/۰با امتياز ) (غيرمتمرکز(گيري و قوانين و مقررات محلي و از پايين به باال  تصميم
) ۱۹۶/۰با امتياز ) (متمرکز(گيري و قوانين و مقررات دولتي و از باال به پايين و تصميم

نابراين، نظام خصوصي و بازار ب. ندا ههاي دوم و سوم قرار گرفتدر اولويت ،ترتيب به نيز
است و بايد در آزاد از اهميت بيشتري نسبت به ساير زيرمعيارها برخوردار 

ديگري مورد  مؤلفةبيش از هر  ،ها در جوامع روستايي شهرستان شوشترگذاري سياست
  ).۳جدول ( توجه قرار گيرد

  بندي معيارها و زيرمعيارها اولويت - ۳جدول 

  اولويت نسبي  زيرمعيارها  اولويت نسبي  معيارها

  ٣٦٦/٠  اقتصادی
  ٤٠٠/٠  دوام و سودآوري اقتصادي

  ٤٠٠/٠  بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي
  ٢٠٠/٠  و خودکفايي) غذا(برآورده کردن نيازهاي جامعه 

  ١٢٤/٠  اجتماعی
  ٤٢٩/٠  برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي
  ٤٢٩/٠  کاهش فقر و محروميت اجتماعي

  ١٤٢/٠  زايش خوداتکايي و استقالل افراداف

  ٢٣٠/٠  محيطی زيست
  ٢٦٠/٠  هاي شيميايي کاهش استفاده از نهاده
  ٣٢٨/٠  تنوع زيستي

  ٤١٢/٠  حفاظت از آب و خاک

  ٢٨٠/٠  نهادی
  ١٩٦/٠  گيري متمرکز تصميم
  ٣١١/٠  گيري غيرمتمرکز تصميم

  ٤٩٣/٠  نظام خصوصي و بازار آزاد

  ای پژوهشه يافته: مأخذ
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  زيرمعيارهاي اقتصادي ر اساسها ب بندي گزينه اولويت

زيرمعيار  ر اساسها ب بندي گزينه در اولويت شود کهمشخص مي ۴با نگاهي به جدول 

باالترين اولويت را به ) ۶۴۴/۰با امتياز (م توليدگرايي نظادوام و سودآوري اقتصادي، 

به دوام و سودآوري اقتصادي در  دستيابي برایبنابراين، . خود اختصاص داده است

م توليدگرايي از ارجحيت بيشتري نسبت به ساير نظاجوامع روستايي شهرستان شوشتر، 

با (و پساتوليدگرايي ) ۲۷۰/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  ماست؛ نظاها برخوردار  منظا

  .هاي بعدي قرار دارنددر اولويت ،ترتيب به ،)۰۸۶/۰امتياز 

و ) غذا(زيرمعيار برآورده کردن نيازهاي جامعه  ر اساسها ب دي گزينهبن نتايج اولويت

با امتياز (هاي توليدگرايي کدام از نظا که برای اين مؤلفه، هيچ دهد خودکفايي نشان مي

ارجحيتي ) ۳۳۳/۰با امتياز (و چندکارکردي ) ۳۳۳/۰با امتياز (، پساتوليدگرايي )۳۳۳/۰

بايد به هر سه گزينه توجه ويژه  ،هاگذاريدر سياست بنابراين،. نسبت به يکديگر ندارند

  ).۴جدول (شود 

زيرمعيار بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي  ر اساسها ب نتايج مقايسه گزينه

باالترين اولويت را به خود ) ۴۹۳/۰با امتياز (م توليدگرايي دهد که نظا مینشان 

با (و پساتوليدگرايي ) ۳۱۱/۰تياز با ام(هاي چندکارکردي  نظاماختصاص داده است و 

بهبود  برایبنابراين، . ندا ههاي دوم و سوم قرار گرفتدر اولويت ،ترتيب به ،)۱۹۶/۰امتياز 

م توليدگرايي نظا، کيفيت زندگي و امکانات رفاهي جوامع روستايي شهرستان شوشتر

  . استها از ارجحيت بيشتري برخوردار  منظانسبت به ساير 

  زيرمعيارهاي اقتصادي ر اساسها ب بندي گزينه يتاولو - ۴جدول 

    بهبود کيفيت زندگي  خودکفايي  دوام و سودآوري  ها گزينه

    ۴۹۳/۰  ۳۳۳/۰  ۶۴۴/۰  توليدگرايي

    ۱۹۶/۰  ۳۳۳/۰  ۰۸۶/۰  پساتوليدگرايي

    ۳۱۱/۰  ۳۳۳/۰  ۲۷۰/۰  چندکارکردي

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  اجتماعي زيرمعيارهاي ر اساسها ب بندي گزينه اولويت

زيرمعيار کاهش فقر  ر اساسها ب بندي گزينه در اولويت ،دهآم ۵گونه که در جدول همان

باالترين اولويت را به خود ) ۵۲۸/۰با امتياز (م توليدگرايي نظاو محروميت اجتماعي، 

کاهش فقر و محروميت اجتماعي در جوامع  ، برایبنابراين. اختصاص داده است

. ددارها ارجحيت  منظاتوليدگرايي نسبت به ساير  نظام ،روستايي شهرستان شوشتر

نيز ) ۱۴۰/۰با امتياز (دگرايي و پساتولي) ۳۳۲/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  منظا

  . ندگير میهاي بعدي جاي در اولويت ،ترتيب به

ها با توجه به زيرمعيار افزايش خوداتکايي و استقالل افراد در  مقايسه گزينه نتايج

باالترين اولويت را به خود ) ۶۱۵/۰با امتياز (م توليدگرايي نظا دهد کهنشان مي ۵جدول 

دستيابي به خوداتکايي و استقالل افراد در جوامع  برایبنابراين، . اختصاص داده است

. داردها ارجحيت  منظام توليدگرايي نسبت به ساير ، نظاروستايي شهرستان شوشتر

نيز ) ۰۷۷/۰با امتياز (دگرايي و پساتولي) ۳۰۸/۰ز با امتيا(هاي چندکارکردي  منظا

  . ندگير میهاي بعدي جاي در اولويت ،ترتيب به

 ر اساسها ب بندي گزينه شود، در اولويتمالحظه مي ۵گونه که در جدول همان

) ۴۱۳/۰با امتياز (م پساتوليدگرايي نظازيرمعيار برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي، 

، براي دستيابي به برابري، عدالت و سخن به ديگر. استداراي باالترين اولويت 

م پساتوليدگرايي نسبت به ، نظامشارکت اجتماعي در جوامع روستايي شهرستان شوشتر

با ( و توليدگرايي) ۳۲۷/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  منظا. ها ارجحيت دارد منظاساير 

  .هاي بعدي قرار دارنددر اولويتترتيب،  به نيز) ۲۶۰/۰امتياز 

  زيرمعيارهاي اجتماعي ر اساسها ب بندي گزينه اولويت - ۵جدول 

    برابري، عدالت و مشارکت  اتکاييخود  کاهش فقر  ها گزينه

    ۴۱۳/۰  ۶۱۵/۰  ۵۲۸/۰  توليدگرايي

    ۳۲۷/۰  ۰۷۷/۰  ۱۴۰/۰  پساتوليدگرايي

    ۲۶۰/۰  ۳۰۸/۰  ۳۳۲/۰  چندکارکردي

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  محيطي ر اساس زيرمعيارهاي زيستها ب بندي گزينه اولويت

هاي شيميايي،  زيرمعيار کاهش استفاده از نهاده ر اساسها ب بندي گزينه در اولويت
باالترين ) ۶۹۰/۰با امتياز (پساتوليدگرايي  نظامدهد، نشان مي ۶که جدول  گونه همان

 ها از ارجحيت نظامبنابراين، نسبت به ساير  وخود اختصاص داده اولويت را به 
با امتياز (و توليدگرايي ) ۱۷۲/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  نظام. استبرخوردار 

  . هاي بعدي جاي دارنددر اولويت ،ترتيب نيز به) ۱۳۸/۰
 )۶جدول (يار حفاظت از آب و خاک زيرمع ر اساسها ب بندي گزينه نتايج اولويت

باالترين ارجحيت را به خود ) ۶۹۰/۰با امتياز (پساتوليدگرايي  نظامدهد، نشان مي
تياز با ام(و توليدگرايي ) ۱۷۱/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  نظام. اختصاص داده است

حفاظت از آب و  برایبنابراين، . هاي بعدي جاي دارنددر اولويت ،ترتيب نيز به) ۱۳۹/۰
ها  نظامپساتوليدگرايي نسبت به ساير  نظامي شهرستان شوشتر، خاک در جوامع روستاي

  .ددارارجحيت 
زيرمعيار تنوع  ر اساسها ب بندي گزينه دهد، در اولويتنشان مي ۶که جدول  گونههمان
باالترين اولويت را به خود اختصاص داده و ) ۶۱۵/۰با امتياز (پساتوليدگرايي  نظامزيستي، 

در  ،ترتيب ، به)۰۷۷/۰با امتياز (توليدگرايي و ) ۳۰۸/۰امتياز  با(هاي چندکارکردي  نظام
حفظ تنوع زيستي در جوامع روستايي  برایرو،  از اين. ته استهاي بعدي قرار گرفاولويت

  . دارجحيت دارها  نظامپساتوليدگرايي نسبت به ساير  نظامشهرستان شوشتر، 

  محيطي ي زيستر اساس زيرمعيارهاها ب بندي گزينه اولويت - ۶جدول 
    تنوع زيستي  حفاظت از آب و خاک  کاهش استفاده از نهاده  ها گزينه

    ۰۷۷/۰  ۱۳۹/۰  ۱۳۸/۰  توليدگرايي
    ۶۱۵/۰  ۶۹۰/۰  ۶۹۰/۰  پساتوليدگرايي
    ۳۰۸/۰  ۱۷۱/۰  ۱۷۲/۰  چندکارکردي

  های پژوهش يافته: مأخذ

 زيرمعيارهاي نهادي ر اساسها ب بندي گزينه اولويت

زيرمعيار  ر اساسها ب بندي گزينه دهد، در اولويتنشان مي ۷ل که جدو گونههمان
با امتياز (توليدگرايي  نظام، )متمرکز(گيري و قوانين و مقررات باال به پايين  تصميم
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با (هاي چندکارکردي  نظام. باالترين اولويت را به خود اختصاص داده است) ۵۹۴/۰
هاي بعدي در اولويت ،ترتيب نيز به )۱۵۷/۰با امتياز (و پساتوليدگرايي ) ۲۴۹/۰امتياز 

  .ددارها ارجحيت  نظامتوليدگرايي نسبت به ساير  نظامرو،  از اين. قرار دارند
گيري و قوانين و  زيرمعيار تصميم ر اساسها ب بندي گزينه نتايج اولويتبر پاية 

 منظاشود، مالحظه مي ۷در جدول که  ،)غيرمتمرکز(مقررات محلي و پايين به باال 
هاي  نظام. باالترين اولويت را به خود اختصاص داده است) ۶۶۱/۰با امتياز (توليدگرايي 

در  ،ترتيب نيز به )۱۳۱/۰با امتياز (و پساتوليدگرايي ) ۲۰۸/۰با امتياز (چندکارکردي 
ات گيري و اتخاذ قوانين و مقررتصميم ، برایبنابراين. هاي بعدي جاي دارنداولويت

 نظام ،در جوامع روستايي شهرستان شوشتر) متمرکزغير(به باال محلي و از پايين 
  . داردها ارجحيت  نظامتوليدگرايي نسبت به ساير 

زيرمعيار نظام خصوصي و بازار آزاد  ر اساسها ب بندي گزينه نتايج اولويتبر پاية 
باالترين اولويت را به خود اختصاص ) ۷۰۱/۰با امتياز (توليدگرايي  نظام، )۷جدول (

) ۱۰۶/۰با امتياز (و پساتوليدگرايي ) ۱۹۳/۰با امتياز (هاي چندکارکردي  نظام. داده است
دستيابي به نظام  رو، برای از اين. هاي بعدي قرار دارنددر اولويت ،ترتيب نيز به

توليدگرايي نسبت به  نظامخصوصي و بازار آزاد در جوامع روستايي شهرستان شوشتر، 
  .درارجحيت داها  نظامساير 

  زيرمعيارهاي نهادي ر اساسها ب بندي گزينه اولويت - ۷جدول 
    نظام خصوصي و بازار آزاد  گيري غيرمتمرکزتصميم  گيري متمرکزتصميم  ها گزينه

    ۷۰۱/۰  ۶۶۱/۰  ۵۹۴/۰  توليدگرايي
    ۱۰۶/۰  ۱۳۱/۰  ۱۵۷/۰  پساتوليدگرايي
    ۱۹۳/۰  ۲۰۸/۰  ۲۴۹/۰  چندکارکردي

  های پژوهش يافته: مأخذ

  ب گزينه برترانتخا

شده در  صورت وزن نرمال کشاورزي به -روستايي نظامبندي سه  نتايج نهايي و اولويت

) ۴۵۹/۰با امتياز ( توليدگرايي نظامشود، که مالحظه مي گونه همان. ده استآم ۸جدول 
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، توليدگرايي نسبت به سخن ديگر به. باالترين اولويت را به خود اختصاص داده است

دستيابي به توسعه پايدار روستايي و  برایبنابراين، . دارجحيت دارها  نظامساير 

توليدگرايي در رأس  نظام بايد کشاورزي در جوامع روستايي شهرستان شوشتر،

با (هاي چندکارکردي  نظام شايان يادآوری است که. گذاري قرار گيردهاي سياست برنامه

هاي بعدي در اولويت ،ترتيب نيز به )۲۷۰/۰با امتياز (و پساتوليدگرايي ) ۲۷۱/۰امتياز 

 .جاي دارند

  کشاورزي - هاي روستايي نظامبندي نهايي  اولويت - ۸جدول 

  اولويت نسبي    ها گزينه

  ۴۵۹/۰    توليدگرايي

  ۲۷۰/۰    پساتوليدگرايي

  ۲۷۱/۰    چندکارکردي

  های پژوهش يافته: مأخذ

  نرخ ناسازگاري

ها  شوند، احتمال ناهماهنگي در قضاوت ميعيارها نسبت به يکديگر برآورد هنگامي که م

از  Aبايد  ، قاعدتاًباشد تر مهم Cهم از  Bتر باشد و  مهم Bاز   Aاگر  ،يعني وجود دارد؛

C هاي مردم غالباً ها و احساس ها، رجحان رغم همه کوشش اما علي. تر باشد مهم 

ويان را نمايان گ پاسخاي يافت که ميزان ناهماهنگي  سنجهبايد  ،بنابراين. ناهماهنگ است

ها در نظر گرفته، نرخ  اعتي براي بررسي ناسازگاري قضاوتکه س سازوکاری. سازد

ها  باشد، سازگاري در قضاوت ۱/۰ساوي تر يا م اگر کوچک ،اين نرخ. ناسازگاري است

نرخ  ۹جدول ). ۳۲(ها تجديد نظر کرد  ، وگرنه بايد در قضاوتمورد قبول است

گرفته در پژوهش  هاي صورت بندي هاي زوجي و اولويتز مقايسها ناسازگاري هر کدام

ميزان  ،هاشود، در همه اين مقايسهکه مالحظه مي گونههمان. دهدحاضر را نشان مي

  . کنترل شده است) ۱/۰کمتر از (ناسازگاري 
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  هاي زوجي نرخ ناسازگاري مقايسه - ۹جدول 

  نرخ سازگاري  مورد مقايسه  رديف

  ۰۲/۰  هدف بر اساسعيارها مقايسه زوجي م  ۱

  ۰۵/۰  زيرمعيار دوام و سودآوري اقتصادي بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۲

  ۰۵/۰  زيرمعيار بهبود کيفيت زندگي و امکانات رفاهي بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۳

  ۰۰/۰  يو خودکفاي) غذا(زيرمعيار برآورده کردن نيازهاي جامعه  بر اساسها مقايسه زوجي گزينه  ۴

  ۰۵/۰  زيرمعيار برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۵

  ۰۵/۰  زيرمعيار کاهش فقر و محروميت اجتماعي بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۶

  ۰۰/۰  زيرمعيار افزايش خوداتکايي و استقالل افراد بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۷

  ۰۰/۰  هاي شيميايي بر اساس زيرمعيار کاهش استفاده از نهادهها  مقايسه زوجي گزينه  ۸

  ۰۰/۰  زيرمعيار حفاظت از آب و خاک بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۹

  ۰۰/۰  زيرمعيار تنوع زيستي بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۱۰

  ۰۵/۰  گيري متمرکززيرمعيار تصميم بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۱۱

  ۰۵/۰  متمرکزگيري غيربر اساس زيرمعيار تصميمها  ه زوجي گزينهمقايس  ۱۲

  ۰۱/۰  زيرمعيار نظام خصوصي و بازار آزاد بر اساسها  مقايسه زوجي گزينه  ۱۳

  ۰۳/۰  ها مقايسه نهايي گزينه  ۱۴

  ۰۰/۰  مقايسه زوجي زيرمعيارهاي اقتصادي  ۱۵

  ۰۰/۰  مقايسه زوجي زيرمعيارهاي اجتماعي  ۱۶

  ۰۵/۰  جي زيرمعيارهاي زيست محيطيمقايسه زو  ۱۷

  ۰۵/۰  مقايسه زوجي زيرمعيارهاي نهادي  ۱۸

  های پژوهش يافته: مأخذ

اي  زيرا مطالعه است،تا حدودي دشوار  پيشينبا مطالعات  ة حاضرتطبيق نتايج مطالع
 با اين همه،. در ايران يا در کشورهاي در حال توسعه در اين زمينه انجام نگرفته است

تحقيقات نيسکا و از جمله  نتايح تحقيقات در کشورهاي اروپايي حاضر با قيقتح نتايج
  .متفاوت است کامالً) ۳۵(و بارنز و همکاران ) ۳۴(گويلم و همکاران  ،)۳۳(همکاران 
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

به بررسي و تحليل ديدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي شهرستان  حاضر تحقيق

دستيابي به  برایتوليدگرايي، پساتوليدگرايي و چندکارکردي  نظامسه شوشتر نسبت به 

  . توسعه پايدار روستايي در جوامع روستايي اين شهرستان پرداخته است

تفاده از روش فرايند تحليل ها توسط کارشناسان با اسبندياولويت انجام پس از

اورزي شهرستان شوشتر کارشناسان سازمان جهاد کش ، نتايج نشان داد کهمراتبي سلسله

از بين چهار بعد توسعه پايدار روستايي و کشاورزي، بعد اقتصادي را بر ساير ابعاد 

توليدگرايي  نظامها نيز بندي گزينهدر قسمت اولويت ،همچنين. دهند پايداري ترجيح مي

هاي پساتوليدگرايي و چندکارکردي ترجيح داده و آن را در جايگاه اول نظامرا بر 

هاي در بحث زيرمعيارها نيز ديدگاه شايان يادآوری است که. دهند ت قرار مياهمي

دوام و سودآوري اقتصادي، بهبود  ،ترتيب ، بهدر بعد اقتصادي. دمتفاوت بوکارشناسان 

در بعد  ،همچنين. کيفيت زندگي و خودکفايي در اولويت اول تا سوم قرار گرفتند

شارکت اجتماعي، کاهش فقر و خوداتکايي در برابري، عدالت و م ،ترتيب به ،اجتماعي

محيطي نيز حفاظت از آب و خاک  در بعد زيست. تنداولويت اول تا سوم قرار گرف

هاي اولويت اول را به خود اختصاص داد و تنوع زيستي و کاهش استفاده از نهاده

وصي در بعد نهادي نيز نظام خص. هاي بعدي قرار گرفتندترتيب در اولويت شيميايي به

هاي ترتيب در اولويت گيري متمرکز بهيرمتمرکز و تصميمگيري غو بازار آزاد، تصميم

کيد دارند أ، کارشناسان بيشتر بر بعد اقتصادي تسخن به ديگر. اول تا سوم قرار گرفتند

  . دهندو آن را بر ساير ابعاد توسعه پايدار ترجيح مي

کارشناسان  ةکيد عمدأت ،تصاديشد، در بحث زيرمعيارهاي اق فتهگکه  گونههمان

کشاورزي بر دو بعد دوام و سودآوري اقتصادي و بهبود کيفيت زندگي و امکانات 

هاي فعلي کشور بيشتر به گذاريها و سياستاين در حالي است که برنامه است؛رفاهي 

در بحث  ،همچنين). ۳۶( استدنبال دستيابي به خودکفايي در توليد محصوالت غذايي 

و محروميت برابري، عدالت و مشارکت اجتماعي و کاهش فقر  ،ارهاي اجتماعيزيرمعي
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اتکايي و استقالل افراد که از اهميت بسيار زيادي برخوردار اجتماعي بر افزايش خود

اتکايي و استقالل افراد در ، افزايش خودامروزهبا اين حال، . دان، ترجيح داده شدهاست

ي هاي حفاظترو، برنامه از اين. استار حائز اهميت حکمراني بسي ويژه بحث توسعه و به

کيد أهاي شيميايي در کشاورزي تتر بر کاهش استفاده از نهادهکشور در حال حاضر بيش

گرفته در بحث زيرمعيارهاي  هاي صورتبنديبا توجه به اولويت، اما )۳(دارند 

يت را براي اين ها کمترين اهمکه آن شود محيطي توسط کارشناسان، مالحظه مي زيست

که شود مالحظه مي ،در بحث زيرمعيارهاي نهادي ،همچنين. ندا زيرمعيار قائل

را در اولويت آخر قرار  گيري متمرکز و از باال به پايينکارشناسان کشاورزي، تصميم

هاي فعلي در کشور اکثراً از باال گذاريها و سياستاين در حالي است که برنامه اند؛داده

ها اولويت اول را به نظام خصوصي و بازار آزاد عالوه بر اين، آن). ۴(است  به پايين

 مانند اينهاافزايش فقر، تضاد طبقاتي، تخريب محيط زيست و  هاند که اين خود ب داده

پيروز  برایچراکه در نظام خصوصي و بازار آزاد رقابت وجود دارد و افراد  انجامد، مي

با . کنند از هر فرصتي استفاده مي ،و سود بيشترشدن در اين رقابت و کسب درآمد 

  :توان به ارائه پيشنهادهايي در اين زمينه پرداخت مي گفته، نکات پيشتوجه به 

توسعه و پيشرفت کشاورزي در جوامع  برایهاي فعلي ريزيبرنامهبايد : اول -

روستايي شهرستان شوشتر بيشتر به سمت پايداري اقتصادي گرايش يابد و بر 

  ؛ وکيد شودأهاي اقتصادي بيش از ساير ابعاد تهجنب

وازن روستايي و کشاورزي بايد همة جا که يک توسعه پايدار و متآن از: دوم -

مدت محيطي و نهادي را دربرگيرد، در بلند هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست جنبه

زيرا  است،تغيير و بهبود نگرش و دانش کارشناسان کشاورزي بسيار حائز اهميت 

براي رسيدن به توسعه پايدار کشاورزي، نگرش و دانش  ،شد گفتهکه  گونهمانه

  .استکارشناسان کشاورزي بسيار مهم 

  يادداشت

1. Analytical Heirarchy Process (AHP) 
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