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 هاین یافتهترمهم
ترتيب اولويت هاي زراعي بهوکارهاي کشاورزي و نظاممعيارهاي شناسايي شده براي ارزيابي تطبيقي پايداري کسب

 ( ظرفيت مديريتي سازگارشونده؛ و 3افزوده اقتصادي؛ )( ظرفيت ارزش2( ظرفيت همسازي اکولوژيکي؛ )1عبارتند از: )

کنندگان بر مسايل محيطي مشارکتدهنده ارجحيت دغدغه زيستارها، نشان( ظرفيت همگرايي اجتماعي. اولويت معي4)

گيري سه اقتصادي، مديريتي و اجتماعي است. با توجه به اين معيارها و نيز گزيدارهاي شناسايي شده، يك درخت تصميم

ننده در تحقيق بر کپرسشنامه از سوي خبرگان مشارکت 22از طريق تکميل  هاي مورد نيازسطحي ترسيم گرديد. داده

هاي گردآوري شده بهره گرفته شد. براي تحليل داده Expert Choiceافزار هاي زوجي، گردآوري و از نرممبناي مقايسه

وکارهاي کشاورزي؛ ( کسب1بندي گرديد: )ترتيب زير اولويتگزيدارهاي شناسايي شده بر حسب ميانگين وزني احراز شده به

طور کلي، نتايج اين تحقيق هاي خانوادگي. بهبرداري( بهره4هاي خانوادگي؛ و )برداري( بهره3وني؛ )هاي تعابرداري( بهره2)

 وکارهاي کشاورزي نسبت به سه نظام کشاورزي متعارف در استان گلستان است.مبين ظرفيت پايداري بيشتر کسب

 

 هاي زراعي  وکارهاي کشاورزي، نظامهاي پايداري، کسبکشاورزي پايدار، ظرفيت هاي كليدي:واژه
 

 44-334-44طرح تحقيقاتي شماره شناسه   منبع یافته:

 زادهغالمحسين عبداهلل، زادهمحمدشريف شريف نویسنده)گان(:

 

 هاي متعارف توليد کشاورزي آفرينانه کشاورزي و نظاموکارهاي کارارزيابي تطبيقي پايداري کسب عنوان:

 

 44-336-46 شماره:

 11/11/1341   تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 اهميت موضوع
 دار،يپا ي. کشاورزبود يمحصوالت کشاورز ديدر ارتباط با تولجديدي  ياجتماع يهااستهو خو ميمفاهآغاز پديدارشدن ، 1492دهه 

 فناورانه، ،يطيمح ستيابعاد ز از برخاسته ييهادهيا يعيمنابع طب نهمسئوال تيريو مد ستيز طيسازگار با مح يکشاورز يهاوهيش

، براي جامعه خاص يکشاورز يهانظام منديعملکرد و ارزش يابيرز. هنگام اهستند داريتر توسعه پامفهوم گسترده يو اجتماع ياقتصاد

 ،ياجتماع ،يطيمحستيز ،ياقتصاد يارهايشامل مع ،اين رويکرد. اندارهيچند مع يکرديرو مندازينپايدار  يچند منظوره کشاورز تيماه

 اين پايداري ظرفيت. بود کشاورزي بخش در ريبردابهره و توليد هاينظام در تحول شاهد توانمي ديگر، سوي از .ي استو فن يفرهنگ

 (.1 شکل)است  متغير و متفاوت زمان طي در هانظام
 

 زراعت  معی 
 

 م ار  کس  وکار گون ،  م ار  مست   زراعت خانوادگی
ن ام های بهره برداری 

   اری
 

کس  وکارهای 
 کشاورزی

- پیشرفت فناوری و م انی ا یون کشاورزی   -   ییر انگاره های  و ید و ما  یت از  معی ب  فردی و مست     -   ییر وزن و ارز  نهاده های  و ید )از منبع بری 

 ب  دان  بری(  - پیوند  نگا ن  با صنعت و بازار )  ام  زن یره کشاورزی(-   و  بازار،  یا ت  دو ت،  اختار ا ت ادی- ا تماعی و .... 

 

 
 .برداری کشاورزیهای تولید و بهرهسیر تحول در نظام -1شکل 

 مقدمه )شرح مساله(
به افزايش است و ارائه ابزارهاي تحليلي جديد  رو گيري چندمعيارهري از فنون تصميمگيدر چارچوب پارادايم اقتصاد اکولوژيکي، بهره

مراتبي بر پايه گيري از فرآيند تحليل سلسهاند. در اين تحقيق، با بهرهبراي حل عملي مسائل پيچيده به هدفي در اين زمينه بدل شده

به  .وکارهاي کشاورزي اقدام شده استزراعي کشاورزي متعارف و کسب دانش گروهي از خبرگان به مقايسه چندمعياري و جامع سه نظام

عنوان يك روش قدرتمند مراتبي بهشناسي، اين تحقيق سه هدف را دنبال کرده است. نخست معرفي فرآيند تحليل سلسهلحاظ روش

. هدف دوم ترويج استفاده از فرايند هاي مختلف کشاورزي به شيوه تطبيقي استهاي چندجانبه پايداري سيستمبراي ارزيابي ظرفيت

گيري درگير هاي مختلفي از کنشگران در تصميمگيري در شرايطي است که گروهمراتبي براي بهبود فرآيندهاي تصميمتحليل سلسه

از آن براي  گيريمراتبي در يك مطالعه معين است. اين هدف از طريق بهرهشناسي فرآيند تحليل سلسلههستند. هدف آخر بسط روش

هاي يوکارهاي کشاورزي در استان گلستان، بر اساس ارزيابهاي متعارف توليد کشاورزي و کسبهاي پايداري نظاممقايسه ظرفيت

وکارهاي کارآفرينانه اي با هدف ارزيابي تطبيقي پايداري کسبمرحلهاين تحقيق دوهاي مختلف کارشناسان محقق شده است. گروه

اي متعارف توليد کشاورزي به انجام رسيد. در مرحله اول تحقيق، يك مطالعه دلفي در سه دور انجام شد و در نتيجه، هکشاورزي و نظام

برداري کشاورزي بر اساس ظرفيت پايداري شناسايي شد. در هاي توليد و بهرهبندي نظامزير معيار( براي اولويت 22معيار ) 4گزيدار و  4

صورت گيري بهبندي شد. نمونهمراتبي، گزيدارها و معيارهاي استخراج شده اولويته از فرآيند تحليل سلسلهمرحله دوم تحقيق، با استفاد

عنوان خبرگان کليدي به شرح زير در نظر کنندگان بهانجام شد. با توجه به هدف تحقيق، معيارهايي براي انتخاب مشارکت هدفمند نظري

وکار کشاورزي و دانش علمي در گذاري در توليد و کسبوکار کشاورزي، تجربه مديريتي و سياستگرفته شد: تجربه عملي در توليد و کسب

 خبره براي مشارکت در انجام مطالعه دلفي کمك گرفته شد. 22رفته از هموکار کشاورزي. بر اين پايه، رويحوزه مديريت توليد و کسب
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 و سایر مستندات( هاها، جدول)مشتمل بر شکل اطالعات تکميلی

هاي زراعي در وکارهاي کشاورزي و نظامبيقي پايداري کسبدهنده مقايسه زوجي معيارهاي ارزيابي تط( نشان2شکل )

 استان گلستان است.
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 . (70/7ها بر حسب معیارها )نرخ ناسازگاری: بندی گزینهاولویت -2شکل 

 

صورت يکجا هاي زراعي در استان گلستان از منظر تمامي چهار معيار بهوکارهاي کشاورزي و نظام(، کسب3در شکل )

 ده است. بندي شرتبه
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 . (72/7بندی معیارها )نرخ ناسازگاری: اولویت -3شکل 


