
    
 مقاله پژوهشی

های همدان و سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه کشاورزی پایدار مناطق روستایی استانمدل

 کرمانشاه
 

  3و سیدمهدی میردامادی* 2یوری، سحر ده1مراد کیخسروی
 1400اسفند  22: تاریخ پذیرش  1400آذر  20تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

سازی سطوح توسعه كشاورزی، ابزاری كارآمد در ايجاد شناخت كافی از سرزمين و پراكنش فضايی توسعه آن است  از اين رو هد  مدل

برود  ايرن  1400-1399های همدان و كرمانشاه در سال كشاورزی مناطق روستايی استان سازی سطوح توسعهاز انجام پژوهش حاضر، مدل

ها تحقيقی كمی است كه به شيوه پيمايشی صورت پذيرفتره اسرت  جامعره پژوهش به لحاظ هد  كاربردی و از لحاظ تجزيه و تحليل داده

ای و به صورت انتسراب متناسرب گيری طبقههای همدان و كرمانشاه بود كه با استفاده از روش  نمونهاستان آماری پژوهش، مراكز دهستان

نامه مورد تأييد پرسشروايی و پايايی كه  بود نامهپرسش ها،داده آوریجمع ابزارمركز دهستان مورد مطالعه قرار گرفتند   89كشاورز از   666

سازی سرطوح آنتروپی بهره گرفته شد  در مدل-قرار گرفت  به منظور سنجش پايداری كشاورزی در مناطق روستايی از روش تركيبی وايکور

رود از توابرع شهرسرتان روستاهای خررمكه  نتايج پژوهش بيانگر آن استاستفاده شد    ver 10.5GIS-Arcافزار از نرم توسعه كشاورزی پايدار

در انرد  ترين ضرريب پايرداری را داشرتهتويسركان و روستای راهب از توابع شهرستان كبودر آهن  استان همدان به ترتيب باتترين و پائين

های همدان و كرمانشاه از لحاظ توسعه كشاورزی پايدار در وضعيت مطلوبی قرار ندارنرد و اخرتال  فاحشری مجموع مناطق روستايی استان

با توجه به محاسبات انجام شده روستاهای مورد مطالعه در هفت سط  تقسيم شردند كره در  گردد  همچنينها مشاهده نمیميان اين استان

 11روسرتا، نسربتاً پايردار  33روستا، در حال پايداری  28روستا، نسبتاً ناپايدار  15ر سطوح ناپايدار سط  كامالً ناپايدار روستايی قرار ندارد و د

 گيرد و در سط  كامالً پايدار نيز روستايی قرار نگرفته است روستا قرار می 2روستا، پايدار 

 

 ی : توسعه پايدار كشاورزی، سيستم اطالعات جغرافيايی، معادتت ساختارکلمات کليدی
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 مقدمه

اسرت   شماری متکیبی عوامل به سرزمين جانبه همه توسعه

 توسعه ويژه به و توسعه كالن حصول جهت اساسی پارامترهای از

 زيرادی از بخش كه فضاهايی به عنوان روستايی هایسکونتگاه

اسرت  كشاورزی بخش پايدار توسعه داده، خود جای در را جمعيت

تررين در واقع يکری از مهرم(  1395پور، معصوم و حجیقديری)

اهدا  هر نظام اقتصادی رسيدن به توسعه اقتصرادی اسرت كره 

آباد شاكری بستانباشد )های آن میترين بخشكشاورزی از مهم

 و تررينمهرم كشراورزی شک (  بدون1399كمرودی، و صالحی

 جامعره متروازن رشد و پايداری ضامن و بشر فعاليت ترينحياتی

 از غذايی مواد تقاضای و جمعيت افزون روز به رشد توجه است  با

 سرويی از كشاورزی بخش به اقتصادی و سياسی نگرش و يکسو

اسرت  مهرم بسريار بخرش اين توسعه به پرداختن ديگر، ضرورت

 از بسرياری در كره ایگونره بره  (1394نرژاد، عليزاده و حاتمی)

اوليره  مراحرل در يافترهتوسعه كمتر كشورهای در ويژهكشورها به

، لنگرودی و شمسايیمطيعیاست ) شده تحوتت مبناساز توسعه،

هرا و هرا، انگرارهاخير نگرش (  به همين دليل در چند دهه1386

بررداری از ايستارهای جديدی در رابطه با توسعه پايردار در بهرره

(  1392كوچکی و همکراران، منابع كشاورزی شکل گرفته است )

حرث در توسرعه ترين موضوع بدر اين راستا، در حال حاضر مهم

تقديسری و همکراران، كشاورزی تأكيد بر كشاورزی پايدار است )

ی مشترک آينده"پس از گزارش برانت لند تحت عنوان (  1393

در ريودوژانيرو،  1992و نقطه اوج آن در سال  1987در سال  "ما

و همکاران، 1گافسیئه شد )تعاريف مختلفی از كشاورزی پايدار ارا

های مهم توسعه پايردار، كشراورزی (  در واقع يکی از جنبه2006

پايدار است كه در عين حال، تعريفی يکسان برای آن وجود ندارد 

                                                                                           
1- Gafsi 

پايرردار نرروعی از (  كشرراورزی 2010و همکرراران،  2عادتی)سرر

هرای فعلری و آينرده را از كشاورزی است كه كيفيت زندگی نسل

راه حفظ و بهبود فرآيندهای اكولوژيک كه زنردگی انسران بردان 

(  1400ترالش، محمودی و حسنیبخشد )وابسته است، بهبود می

اظت از منابع طبيعی پايره و فائو كشاورزی پايدار را مديريت و حف

هررای تکنولرروژی و نهررادی، در راسررتايی كرره هرردايت دگرگونی

های حاضر و آينرده باشرد، تعريرف متضمن ارضای نيازهای نسل

(  كشراورزی پايردار، فعراليتی 1398شريفی و همکاران، كند )می

است كره هرد  اصرلی آن  شناختیعلمی و مبتنی بر اصول بوم

باشرد ايجاد حالت تعرادل و رسريدن بره پايرداری در توليرد مری

(  در واقرع كشراورزی پايردار را 1396مريدی و همکاران، شاهی)

سازی دانست كه با استفاده درسرت از توان نوعی فرآيند بهينهمی

مين كررده و كيفيرت منابع طبيعی، بتوان نياز غرذايی بشرر را ترأ

 ( 1397رضرايی فرهادآبراد و مجررد، زيست را برات ببررد )محي 

 فقر، كاهش به مربوط مسائل به بايد كشاورزی بخش در پايداری

 حال در سرعت جمعيت به برای پايدار درآمد ايجاد و غذايی امنيت

بنررابراين (  2009و همکرراران،  3تاتليررديليابررد ) دسررت رشررد

كاركردهای چندجانبه بخش كشاورزی نظير تأمين امنيت غذايی 

جامعه، تأمين مواد اوليه صنعت و كمک به توسعه صنعتی، جذب 

نيروی كرار، ارزآوری، درآمردزايی بررای روسرتائيان و در نهايرت 

عی و رشد اقتصادی جامعره، سربب اهميرت كمک به تبات اجتما

 ( 2000، 4گونگن و لينبديل آن در فرآيند توسعه شده است )بی

های كشاورزی يک محي  و فضرای جغرافيرايی بستر فعاليت

گيری صحي  و باشد كه در جهت بهرهبه نام فضای روستايی می

رزی، توجه به اين مناطق بسريار مهرم و های كشاوپايدار از بنيان

(  از ايررن رو، عرردم 1393تقديسرری و همکرراران، حيرراتی اسررت )

                                                                                           
2- Sadati 
3- Tatlidil 

4- Gongn and Lin 
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خصروص شناخت وضعيت و تنگناهای توسعه پايدار كشاورزی، به

ريرزی در مناطق روستايی مانعی جدی در توازن منرابع و برنامره

-تر میيافتهمشکالت مناطق كمتر توسعهاصولی در راستای حل 

(  از آنجا كه مشکالت و مسرائل 1394مرادی و همکاران، باشد )

باشرد، موجود در بخش كشاورزی بسته به هر منطقه متفاوت می

ريزی منطقه و محلری نمرود ترا تزم است توجه خاصی به برنامه

ود در هر منطقه به طور دقيرق مشرخ  گرردد های موجاولويت

اول بايد شناخت دقيق  (  برای اين منظور در درجه1388رنجبر، )

های علمی بره ای از وضعيت موجود بر اساس روشجانبه و همه

پرذير مند امکرانعمل آيد كه اين امر بر اساس يک نگرش نظام

(  در اين راسرتا، آگراهی از 1397كريمی و همکاران، خواهد بود )

كشرراورزی پايرردار  منرراطق  توسررعه پررراكنش فضررايی و درجرره

های توسعه منراطق روسرتايی ها و برنامهنياز طرحروستايی، پيش

سرازی ميرزان شرود  همچنرين برا ارزيرابی و مردلمحسوب می

مناطق روستايی به عنوان كرانون اسرتقرار پايداری كشاورزی در 

تروان نسربت بره گيری از جمعيت كشاورز كشور، مریسهم چشم

بينانره بررای بهبرود پايرداری در بخرش های واقرعتدوين برنامه

يرافتگی كشراورزی و توسرعه كشاورزی اقردام نمرود   در زمينره

پايداری، مطالعات گوناگونی صورت گرفته كه به ارائره برخری از 

 1العات انجام شده داخلی و خارجی در اين زمينره در جردول مط

 شود پرداخته می

 نررهيدر زمكرمانشراه و همردان  هررایاسرتاندر اين راستا، 

هرای مهرم كشرور از اسرتان یبراغ ی ومحصوتت زراعر رديتول

  كشرور  درصد از وسرعت 2/3از لحاظ تقسيمات كشوری  هستند 

 ريردرصد از كل سط  ز 4/8زی را دارا هستند اما از لحاظ كشاور

  دونشمی كشور را شامل  یباغزراعی و كشت محصوتت 

 

 داريپا یكشاورز توسعه یابيارز و سنجش نهيزم در یخارج و یداخل مطالعات. 1 جدول

 جينتا موضوع خيتار محق 

 2014 1جنا
 طالعهم کي :شاياود در یكشاورز توسعه یهاینابرابر

 یآمار
 حال در بخش 6 افته،ين توسعه بخش 98 مانده، عقب بخش 7 شا،ياود بخش 30 از

 اندگرفته قرار افتهي توسعه دسته در بخش 9 و توسعه

 2013 2ليپات
 یكشاورز توسعه سطوح در یامنطقه یهاینابرابر

 هند ناندربار و دول یهادهستان

 سط  در دول و رپوريش و تالودا یهادهستان باتتر، توسعه سط  در اهاداش دهستان
 در اكلکوا و ناواپور دا،ينکيش ،یاكران ناندربار، ،یساكر یهادهستان و متوس  توسعه

  دارند قرار نييپا توسعه سط 

 يیرضا

و  فرهادآباد

 مجرد

1397 
استان  داريپا یتوسعه كشاورز تيوضع یندبپهنه
 تيبا استفاده از روش مز یخراسان جنوب یريكو

 GIS  يدر مح ینسب

 دارا یجنوب خراستان استان در را یكشاورز یتوسعه زانيم نيباتتر قائنات شهرستان
 كالس در و دارند قرار گريد یهارتبه در نهنبندان و شهيسرب یهاشهرستان و باشدیم

  بودند برخوردار متوس  یردايپا

 و یديمر یشاه
 همکاران

1396 
 استان در داريپا یكشاورز توسعه تيوضع یابيارز

 گلستان
 قرار دارد، فيضع یداريپا پهنه در داريپا یكشاورز لحاظ از گلستان استان تيضع

 و یمراد

 نهمکارا
1394 

 دهستان یروستاها یكشاورز توسعه درجه سنجش
 سيتاپس کيتکن از استفاده با قراتوره

 یهاشاخ  لحاظ از ینامناسب تيوضع در( درصد 48) مطالعه مورد یروستاها شتريب
  دارند قرار یكشاورز توسعه

 1394 دپوريرش
 جانيدر استان آذربا یرزكشاو توسعه یداريپا سط 

 هابا استفاده از شاخ  یغرب

 یاقتصاد بعد در  دارد قرار ینييپا نسبتاً سط  در یطيمح ستيز یداريپا تيوضع
 تيوضع در زين یاجتماع یداريپا بعد در نيهمچن  است گرفته قرار یدارينسبتاپا تيوضع

  دارند قرار ینامناسب

 و یکوچک

 همکاران
1392 

و  رانيدر ا داريپا یكشاورز توسعه تيوضع یبندپهنه
 یداريپا یارئه راهبردها

 فيضع یداريپا با اي داريناپا تيوضع در داريپا یكشاورز توسعه نظر از كشور مجموع در
  دارد قرار

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Jena 
2  - Patil 
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ی سط  زير كشت برارور زراعری و براغی در ايرن طور كل به

سرازمان جهراد باشد )هکتار می 1،639،000موع ها در مجاستان

(  بنرابراين برا 1399های همردان و كرمانشراه، كشاورزی استان

هرای توجه به اهميت بخش كشاورزی در مناطق روستايی استان

گردد كه در حال همدان و كرمانشاه اين سؤال به ذهن متبادر می

های كشاورزی اين مناطق تا چه حد پايردار اسرت  يتحاضر فعال

سرازی سرطوح بر اين اساس، هد  اصلی پژوهش حاضر، مردل

هرای همردان و ی كشاورزی پايدار مناطق روستايی استانتوسعه

كرمانشاه، به منظور شناخت كافی از سرزمين و پرراكنش توسرعه 

 كشاورزی پايدار آن است  
 

 هامواد و روش

نوع كاربردی و روش پژوهش نيز توصيفی  پژوهش حاضر از

تحليل و در زمره تحقيقرات پيمايشری اسرت كره بره صرورت  –

انجام گرفته است  جامعره  1400 -1389مقطعی در سال زراعی 

هررای همرردان و هررای اسررتانآمرراری پررژوهش مراكررز دهسررتان

 175كره باشرد دهستان مری 160كرمانشاه بودند كه مشتمل بر 

كننرد ش كشاورزی در اين مناطق زندگی مریبردار بخهزار بهره

  (1399های همدان و كرمانشراه، سازمان جهاد كشاورزی استان)

ای بهرره گيری طبقرهها از روش نمونهبه منظور انتخاب دهستان

گرفته شده است  ابتدا سعی گرديد هر شهرستان بره پرنج طبقره 

شود )شمال غربی، شرمال شررقی، جنروب غربری، بندی تقسيم 

جنوب شرقی و مركزی(  سپس در هر طبقره بره روش تصرادفی 

ها انتخاب شدند  مراكز دهستان نيز به عنروان روسرتای دهستان

بررای تعيرين  ( 1مورد مطالعه در نظر گرفته شرده اسرت )نقشره 

هزار  175بردار از طريق فرمول كوكران از ميان حجم نمونه بهره

درصد، حجم  4بردار در منطقه مورد مطالعه، با سط  خطای بهره

بردار محاسبه شرد  سرعی گرديرد در هرر روسرتا بهره 590نمونه 

كشاورز مورد مطالعه قرار گيررد كره در نهايرت حجرم  5حداقل 

كشاورز افرزايش داده شرد و بره صرورت انتسراب  666نمونه به 

ان بره صرورت برردارمتناسب، در هرر دهسرتان تعردای از بهرره

هرای تصادفی انتخاب شردند  در مجمروع بره ترتيرب در اسرتان

 293روسرتا ) 50كشراورز( و  373روستا ) 39همدان و كرمانشاه 

 كشاورز( مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت 

های اوليه( از طريق های مورد نياز )دادهدر اين پژوهش، داده

آوری شد  ه جمعنامی طراحی پرسشمطالعات ميدانی و به وسيله

های اوليه )دست اول( مرورد نيراز های گردآوری دادهنامهپرسش

نامره برا نامه كشاورز: اين پرسشپژوهش عبارتند از: الف( پرسش

نامه كارشناسان: بره مراجعه به كشاورزان تکميل شد  ب( پرسش

ای باتوجه به نامههای پژوهش، پرسشمنظور تعيين اهميت گويه

ژوهش طراحی و در اختيار كارشناسان مربوطه قرار مبانی نظری پ

نامه از روش اعتبار ظراهری منظور تعيين روايی پرسشگرفت  به

استفاده شده كه با استفاده از نظر استادان و متخصصران پرس از 

دست آمد  بررای تعيرين پايرايی چند مرحله اصالح و بازنگری به

م شرد و ضرريب نامه( انجراپرسش 30آزمونی )نامه، پيشپرسش

به دست آمد كه نشان از اعتبرار  963/0تا  909/0آلفای كرونبا  

نامه طراحی شده داشت  برای پوشرش دادن بره مفراهيم پرسش

-كشاورزی پايدار، احتياج به يک مجموعه كلی از شاخ  توسعه

وبی (  در اين پژوهش برای تدوين چرارچ1999، 1بوسلها است )

كشراورزی  هرای توسرعهها كه بيرانگر ويژگریمنطقی از شاخ 

مورد مطالعه باشند، براسراس تجربيرات جهرانی،  پايدار در منطقه

 های كليدی و اثرگذار در وضعيت توسرعهادبيات موضوع، شاخ 

سؤال در  36كشاورزی پايدار شناسايی و انتخاب شدند كه توس  

محيطرری و نهررادی/  چهررار بعررد اقتصررادی، اجتمرراعی، زيسررت

ای ليکرت )هيچ، بسيار كم، زيرساختی در قالب طيف هفت گزينه

 ( 2كم، متوس ، زياد، بسيار، كامل( سنجيده شده است )جدول 

                                                                                           
1- Bossel 
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 همدان و كرمانشاه یهااستان شده ی انتخابهادهستان. 1 شکل

 

سازی توسعه كشاورزی پايدار )تحليل فضايی(، به منظور مدل

توسرعه كشراورزی پايردار گرديرد   ه سرنجش درجرهاقدام ب ابتدا

های متعددی برای سرنجش و ارزيرابی پايرداری و توسرعه روش

ارايه شده است )از قبيل تاكسونومی عرددی، تاپسريس، مجمروع 

 بررای ساده وزين، وايکور و غيره( كه در اين ميان روش وايکرور

 داده تشرخي  مناسب يافتگی و ارزيابی پايداریتوسعه سنجش

بردين منظرور از روش وايکرور  ( 1397كريمی و همکاران، د )ش

-دهی به شراخ بهره گرفته شده است  همچنين به منظور وزن

 های مورد مطالعه، روش آنتروپی راهگشا گرديد 
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 یكشاورز داريپا توسعه هایمعر  و هاشاخ . 2 جدول

 هاگويه ابعاد

 اقتصادی بعد
های آيا امکان اشتغال در فعاليت؛ آيا به آينده شغلی خود اميدواريد ؛ آيا از شغل كشاورزی رضايت داريد ؛ آيا از درآمد فعاليت كشاورزی رضايت داريد 

آيا از بيمه ؛ اعتبارات بانکی دسترسی داريد آيا به تسهيالت و ؛ گذاری در امور كشاورزی داريد آيا تمايل به سرمايه؛ كشاورزی برای جوانان خانواده وجود دارد 
 كند تا چه حد شغل كشاورزی نيازهای تغذيه خانواده را برآورده می كنيد محصوتت كشاورزی استفاده می

 بعد اجتماعی

عاليت های مربوط به روستا همکاری آيا با مسئولين روستا در انجام ف؛ های كشاورزی مشاركت و همياری داريد آيا با كشاورزان و مردم روستا در فعاليت
تا چه حدی از منابع موجود در روستا نظير آب كشاورزی بهينه  ؛ آيا از كيفيت و سط  زندگی خود رضايت داريد ؛ آيا تمايل به ماندگاری در روستا داريد ؛ داريد 

تا ؛  كنندهالی اين روستا بر سر برخی از مسائل جزئی با يکديگر منازعه میآيا ا؛ رضايت داريد  جايگاه و موقعيت اجتماعی خودتا چه حد از ؛ كنيد استفاده می
 كنيد می ها و فنون نوين كشارزی استفادهچه ميزان از روش

-بعد زيست

 محيطی

حيوانی و كود سبز  ودهایآيا برای حاصلخيزی مزرعه خود از ك؛ كنيد هرز استفاده می هایعلف با مبارزه برای شيميايی جای به مکانيکی هایروش آيا از
مانند كاشت ارقام مقاوم و تغيير زمان كاشت و برداشت در مزرعه خود استفاده می  هابيماری و آفات مديريت از فعاليت های مربوط به آيا؛ كنيد استفاده می

 تلفيق روش آيا از؛ گذاريد جای می مزرعه بر سط  در اهی راگي بقايای آيا بعد از برداشت محصول،؛ كنيد زراعی را رعايت می آيا در مزرعه خود، تناوب؛ كنيد 

خود   آيا از ميزان عملکرد در واحد سط  محصوتت كشاورزی؛ آيا به منابع آبی به ميزان كافی دسترسی داريد ؛ گيريد می گياه در مزرعه خود  بهره و دام
 رضايت داريد 

بعد نهادی/ 

 زيرساختی

آيا به دوره های ها، كيفيت تصاوير دريافتی( در زمينه آموزش كشاورزی؛ )تنوع شبکهنی ارتباطی و كانال های اطالعاتیدسترسی به شبکه های  تلوزيو
آيا به شركت تعاونی توليد روستايی دسترسی ؛ ويا اينترنت دسترسی داريد  ICTآيا به خدمات ؛ آموزشی و ترويجی مرتب  با فعاليت كشاورزی دسترسی داريد 

آيا به مركز خدمات كشاورزی دسترسی داريد  درصورت دسترسی ميزان ؛ صورت دسترسی ميزان رضايت از كيفيت خدمات ارايه شده چقدر است داريد  در
 آيا خدمات زيربنايی كشاورزی )تسطي ؛ و احيائ اراضی؛ يکپارچه سازی اراضی و    ( در روستای شما اجرا؛ رضايت از كيفيت خدمات ارايه شده چقدر است 

آيا انبار ؛ آيا به صنايع تبديلی محصوتت كشاورزی دسترسی داريد  درصورت دسترسی ميزان رضايت از كيفيت خدمات ارايه شده چقدر است ؛ شده است 
-تا میآتت كشاورزی موچود در روستا جوابگوی كارهای كشاورزی روسآيا ماشين؛ مناسب برای نگهداری محصوتت كشاورزی و باغی در دسترس داريد 

آيا به جاده مناسب جهت حمل و نقل محصوتت كشاورزی به شهر و مراكز خريد ؛ های كشاورزی وبذور اصالح شده دسترسی داريد آيا به نهاده؛ باشد 
 های كشاورزی در دسترسی داريد آيا يه جاده بين مزارع جهت عبور و مرور فعاليت؛ دسترسی داريد 

(، 2020) 1ون دريسچه(، 1392) افراخته و همکاران(، 1394) كوچکی و همکاران(، 1395) نوری و همکاران(، 1397) حيدری ساربان و همکاران(، 1397) رضايی و مجردمنبع: 
 ( 2016) و همکاران 4ديلون(، 2018) و همکاران 3ون پاسن(، 2018) 2وسيسوسکیك

 

 كرمانشاه و همدان یهااستان يیروستا مناطق یكشاورز بردارنبهره یفرد یهایژگيو فيتوص. 3جدول 

 ميانه ماکزيمم مينيمم انحراف معيار ميانگين های فردی پاسخگويانويژگی

 45 78 21 75/11 53/46 سن )سال(

 24 60 2 09/12 27/26 ی کشاورزی )سال(سابقه

 3 7 1 48/1 45/3 بعد خانوار )نفر(

 3 19 1 73/2 69/3 درآمد )ميليون تومان(

 های پژوهشمنبع: يافته

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1- Van Driessche 
2- Kociszewski 
3  - Van Paassen 

4  - Dillon 
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آنتروپری )در  –نتايج حاصل از مدل تركيبری وايکرور سپس 

ی اطالعرات افرزار سرامانهبازه صفر و يک( به عنوان ورودی نرم

، و برره روش 2يررابیمررک درونقرررار گرفررت و بررا ك 1جغرافيررايی

توسرعه كشراورزی پايردار، بره صرورت  3معکوس فاصرله وزنری

هرا تحقيرق حاضرر برا سازی شردند  پرردازش دادهمدل 4رستری

، 7.10MATLAB ،ver24AMOSافزارهرررای اسرررتفاده از نررررم

ver25SPSS  10.5وGIS -Arc انجام شده است  در ادامره روش-

 ه است های به كار رفته در پژوهش ارائه شد

گيری چنرد های تصميميکی از روش 5وايکورمدل وايکور؛ 

معياره كاربردی است كه كارايی باتيی در حل مسرائل گسسرته 

ريزی توافقی ارايه شرده و در آن، دارد  اين روش بر اساس برنامه

هايی موجه است كره بره راه راه حل توافقی تعيين كننده راه حل

 الب توافق از طريق اعتبارات ويژهآل نزديک بوده و در قحل ايده

(  2004، 6و تزان آپريکويک گيرندگان ايجاد شده است )تصميم

ای گزينه و بندی و انتخاب از مجموعهدر اين روش تأكيد بر رتبه

چرن تعيين راه حل توافقی برای مسئله با معيارهای متضاد است )

( و 1973های تروافقی توسر  يرو )(  مبنای مدل2009، 7و وان 

توسر  و  (2008، 8بويوكوزكران و روان( ارايه شرد )1982زلنی )

توسرعه  9آپريکويک و تزان  كه بر مبنای روش ال پری متريرک

از اين روش مراحرل زيرر بره اجررا گيری يافته است  جهت بهره

 (  2004، و تزان آپريکويک شود )گذاشته می

 مرحله اول: تشکيل ماتريس تصميم مکانی

                                                                                           
1- Geography Information System 

2- Interpolation 

3- Inverse Distance Wieghted (IDW) 

4 - Raster 

5-Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno 

Resenje (VIKOR) 
6- Opricovic and Tzeng 
7  - Chen and Wang 
8- Buyukozkan and Ruan 
9  - LP-metric 

مرحله دوم: تعيين بهترين و بدترين مقدار برای همره توابرع 

)منفری( دهنده سود )مثبت( و هزينه اگر تابع معيار نشان معيارها؛

 شود مقادير بهترين و بدترين محاسبه می1باشد بر اساس رابطه 

                  

                                                   )1(   

هرای در اين زمينره روش ها؛مرحله سوم: تعيين وزن شاخ 

مراتبی، آنتروپی، بردار ويژه و مانند ه تحليل سلسهمتعددی از جمل

هرا را مرورد تروان آنها وجود دارند كه متناسب برا نيراز مریاين

استفاده قرار داد  در اين پژوهش از روش آنتروپری بهرره گرفتره 

 شده است 

مرحله چهارم: محاسبه مقادير فاصله گزينره هرا برا راه حرل 

آل مثبرت گزينه از راه حل ايردهدر اين مرحله فاصله هر  آل؛ايده

شروند، های محاسبه شرده دخالرت داده مریمحاسبه شده و وزن

 شود های زير محاسبه میسپس تجميع آن بر اساس فرمول

    و   

                                     )2(  

 در اين دستور معنای هر يک از عالئم به شرح زير است:

ijf شاخ = i ام در واحدjآل مثبرت شراخ = ايدهام؛i ام؛

ام حاصرل  i = وزن شاخ ام؛  i آل منفی شاخ = ايده

آل؛ نسبت به راه حل ايده i= فاصله از گزينه jSاز مرحله چهارم؛ 

jR  فاصله گزينه =i آل منفی )تركيب بدترين(؛از راه حل ايده 

؛ i=1, 2, …, mوايکور برای  Qiمرحله پنجم: محاسبه مقدار 

 شود بر اساس رابطه زير محاسبه می Qiمقدار 

 (3)                     

V  وزن اسررتراتژی )اكثريررت معيارهررا( يررا حررداكثر مطلوبررت
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آل مثبرت ميرزان فاصرله از راه حرل ايرده گروهی است  

نشران دهنرده   دهد  بره عبرارتی نشان میام را iگزينه 

 vام است  زمانی كه iآل منفی برای گزينه فاصله از راه حل ايده

حداكثر توافق را دارد  زمانی كره  Qiاست شاخ   5/0بزرگتر از 

V  است، نشان دهنده حداكثر نگرش منفی است   5/0كوچکتر از 

برر  ؛Qiاس مقرادير ها برر اسربندی گزينهمرحله ششم: رتبه

ها محاسربه كه در مرحله ششم كه برای گزينه Qiاساس مقادير 

توان مقدار مورد نظر را از يک كرم كررد بردين ترتيرب، شد، می

روستايی دارای اولويت در انتخاب اسرت كره بيشرترين امتيراز را 

 ( Qi-1آورده باشد )

آنتروپی در نظريه اطالعات، يک معيار عدم ؛ 1مدل آنتروپی

-بيان می iPاست كه به وسيله توزيع احتمال مشخ   2طمينانا

(  مراحرل انجرام روش آنتروپری در 1985، 3هوان  و يوونشود )

(: گررام اول، 1391كريمری و همکراران، زيرر بيران شرده اسررت )

 4ال شرده: بررای نرمرال سرازی از رابطره های نرممحاسبه داده

 شود  استفاده می

  
                                                                          (4)   

از  jE(: برررای jEام )jگررام دوم، محاسرربه آنتروپرری عامررل 

وجرود خواهرد  5ها بره ازای هرر شراخ ، رابطره  ijPمجموعه 

 داشت:

                           )5(  

شرود ( محاسبه میjd)4گام سوم، در ادامه مقدار درجه انحرا 

                                                                                           
1- Entropy Model 
2- Uncertainty 

3- Hwang and Yoon 

4  - Degree of Diversification 

ام چره ميرزان اطالعرات مفيرد بررای jكند شاخ  كه بيان می

دهد كه به صرورت گيرنده قرار میگيری در اختيار تصميمتصميم

 شود:بيان می  6رابطه 

                          )6( 

 (: Wjها و عوامل موجود )گام چهارم، محاسبه وزن شاخ 

                          )7( 

 

 نتايج 

 پاسخگویان فردي هايویژگي توصيفي تحليل -الف

 دهدمی نشان پاسخگويان فردی هایويژگی توصيفی تحليل

دهند  ل میدرصد از افراد مورد مطالعه را مردان تشکي 85/96 كه

سال برا انحررا   53/46 مورد مطالعه، بردارانبهره سنی ميانگين

-درصرد از پاسرخ 54/93است  شرغل اصرلی سال  75/11معيار 

در ميران  كشراورزیاست و ميانگين سرابقه  كشاورزیدهندگان 

سرال  09/12برا انحررا  معيرار سال  27/26افراد مورد مطالعه، 

دهرد كره العه شده نشان میباشد  بررسی تحصيالت افراد مطمی

-سوادی در سط  ابتدايی و پاييندرصد از افراد مورد مطالعه  53

تر دارند كه بيانگر وضعيت نامناسب افراد مورد مطالعره از لحراظ 

بعد خانوار افراد مرورد مطالعره بررسی   باشدسط  تحصيالت می

نمايان ساخت كه ميانگين بعد خرانوار در منطقره مرورد مطالعره 

همچنررين باشررد  نفررر مرری 48/1نفررر بررا انحرررا  معيررار  45/3

ميليرون تومران  69/3را پاسخگويان ميانگين درآمد ماهيانه خود 

  (3)جدول  انداظهار كردهميليون تومان  73/2با انحرا  معيار 

درصررد از  73/47دهررد نشرران مرری 4همررانطور كرره جرردول 

درصد روستاهای مورد مطالعه در وضعيت اقليمی نيمه خشک )با 

درصرد  14/1همچنين به ترتيرب  اند ( واقع شده35/51جمعيتی 

درصررد جمعيررت(،  1/11درصررد ) 95/7درصررد جمعيررت(،  75/0)

 97/16درصررد ) 41/3درصررد جمعيررت(،  97/16درصررد ) 45/20

درصررد جمعيررت( در  57/17درصررد ) 32/19درصررد جمعيررت( و 
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مناطقی با وضعيت اقليمی خشک، نيمه مرطوب، مرطوب، خيلری 

 اند  ای واقع شدهطوب و مديترانهمر

 

  مطالعه مورد یروستاها یعيطب تيوضع یفراوان عيتوز. 4 جدول

 وضعيت طبيعی
 روستا( 89روستا ) پاسخگو( 666افراد مورد مطالعه )

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 12/1 1 75/0 5 خشک

 31/48 43 53/51 342 نيمه خشک

 87/7 7 11/11 74 نيمه مرطوب

 22/20 18 97/16 113 مرطوب

 37/3 3 25/2 15 خيلی مرطوب

 19/19 17 57/17 117 ایمديترانه

 های پژوهشمنبع: يافته

 
 استاندارد شده یعامل یبا بارها یكشاورز داري)سازه( نهفته توسعه پا ريمتغ یدييتأ مدل. 2 شکل

اورزي کشد گيدري متیيدر توسد  ارزیابي مدل اندداز ب( 

 پایدار

گيری متغير توسرعه كشراورزی به منظور ارزيابی مدل اندازه

پايدار از تحليل عاملی تأييدی بهرره گرفتره شرده اسرت  مردل 

گيری متغير نهفته پژوهش )توسرعه كشراورزی پايردار( برا اندازه

هرای نمايش بارهای عاملی استاندارد شده بره همرراه شراخ 

ايی و پايايی متغيرر نهفتره های رو( و شاخ 2برازندگی )شکل 

آمده اسرت  همانگونره كره  5توسعه كشاورزی پايدار در جدول 

اسرکوير برر شاخ  كرای های برازندگیشود، شاخ ديده می

، شراخ  اسرتاندارد 2، شاخ  برازندگی تطبيقی1ی آزادیدرجه

                                                                                          
1- Chi-Square (X2/df ) 

2- Comparative Fit Index (CFI) 

، شراخ  4، شاخ  اسرتاندارد نشرده برازنردگی3شده برازندگی

، شراخ  ريشره 6ش افزايشری، شراخ  برراز5نيکويی بررازش

و شراخ  ريشره ميرانگين  7ميانگين مربعرات خطرای بررآورد

مناسب هستند و از سوی ديگر مقردار كرای 8مربعات باقی مانده

باشد كه از لحاظ آمراری قابرل می 3درجه آزادی كمتر از اسکوير بر 

 باشد قبول می

 

 

                                                                                          
3  - Normed Fit Index (NFI) 

4  - Tucker-Lewis Index (TLI) 

5  - Goodness of Fit Index (GFI) 

6  - Incremental Fit Index (IFI) 

7  - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

8  - Root Mean SquareResidual (RMR) 



 داريپا یورزكشا توسعه ريمتغ یريگهانداز مدل اطالعات خالصه. 5 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اندشده انيب معکوس صورتبه نظر مورد یهاشاخ  Aاستاندارد شده         بي*ضر
 

 

 Estimate* P AVE CR نشانگر                                                                               ابعاد وگويه های توسعه پايدار                                                                                                 

 001/0 724/0 - اقتصادیپايداری  بعد 

606/0 956/0 

 001/0 792/0 9ايکس رضايت از درآمد فعاليت كشاورزی

 001/0 779/0 10ايکس رضايت از شغل كشاورزی

 001/0 713/0 11ايکس اميدواری به آينده شغلی

 001/0 730/0 12ايکس های كشاورزی برای جوانانامکان اشتغال در فعاليت

 001/0 750/0 13ايکس گذاری در امور كشاورزیه سرمايهميزان تمايل ب

 001/0 765/0 14ايکس دسترسی تسهيالت و اعتبارات بانکی

 001/0 826/0 15ايکس بيمه محصوتت كشاورزی

 001/0 860/0 16ايکس برآورده شدن نيازهای تغذيه خانواده از راه فعاليت كشاورزی

 001/0 836/0 - پايداری اجتماعیبعد 

558/0 946/0 

 001/0 679/0 17ايکس های كشاورزیمشاركت و همياری در فعاليت

 001/0 780/0 18ايکس همکاری با مسئولين روستا در انجام فعاليت های مربوط به روستا

 001/0 742/0 19ايکس تمايل به ماندگاری

 001/0 781/0 20ايکس رضايت از كيفيت و سط  زندگی

 001/0 774/0 21ايکس بهينه از منابع موجود در روستا نظير آب كشاورزی استفاده

 001/0 775/0 22ايکس جايگاه و موقعيت اجتماعیرضايت از

 001/0 743/0 23ايکس Aمنازعه و درگيری در ميان كشاورزان

 001/0 700/0 24ايکس ها و فنون نوين كشارزیاستفاده از روش

 001/0 897/0 - حيطیمپايداری زيستبعد 

573/0 949/0 

 001/0 747/0 25ايکس هرز هایعلف با مبارزه برای شيميايی جای به مکانيکی مبارزه

 001/0 822/0 26ايکس حيوانی و كود سبز جهت حاصلخيزی خاک ميزان استفاده از كودهای

 001/0 799/0 27ايکس هابيماری و آفات مديريت های مربوط بهاز فعاليت استفاده

 001/0 764/0 28ايکس زراعی رعايت تناوب

 001/0 736/0 29ايکس مزرعه سط  در گياهی را عدم امهال بقايای

 001/0 742/0 30ايکس گياه در مزرعه و دام تلفيق بهره گيری از 

 001/0 696/0 31ايکس دسترسی به منابع آبی به ميزان كافی

 001/0 743/0 32ايکس د سط  محصوتت كشاورزیرضايت ميزان عملکرد در واح

 001/0 715/0 - نهادی/زيرساختیبعد پايداری 

689/0 
990/0 

 001/0 824/0 33ايکس آموزش كشاورزی های اطالعاتیهای  تلوزيونی و كانالدسترسی به شبکه

 001/0 852/0 34ايکس دسترسی به دوره های آموزشی و ترويجی مرتب  با فعاليت كشاورزی

 001/0 857/0 35ايکس و يا اينترنت ICTدسترسی به خدمات 

 001/0 844/0 36ايکس دسترسی و ميزان رضايت از كيفيت خدمات تعاونی توليد روستايی

 001/0 805/0 37ايکس دسترسی و ميزان رضايت از كيفيت خدمات جهاد كشاورزی

 001/0 731/0 38سايک دسترسی به صنايع تبديلی محصوتت كشاورزی

 001/0 821/0 39ايکس دسترسی به انبار مناسب برای نگهداری محصوتت كشاورزی و باغی

 001/0 810/0 40ايکس اجرای خدمات زيربنايی كشاورزی

 001/0 880/0 41ايکس آتت كشاورزیماشين

 001/0 833/0 42ايکس های كشاورزی وبذور اصالح شدهدسترسی نهاده

 001/0 880/0 43ايکس ترسی به جاده مناسب جهت حمل و نقل محصوتت كشاورزی به مراكز خريددس

  001/0 0.813 44ايکس های كشاورزیدسترسی به جاده بين مزارع جهت عبور و مرور فعاليت



 173      های همدان و کرمانشاهسازی و طراحی نقشه سطوح توسعه کشاورزی پایدار مناطق روستایی استانمدلکیخسروی و همکاران، 

 

شرود كره ، مشاهده می5باتوجه به نتايج ارايه شده در جدول 

باشرد دار میهای مسير بين نشانگرها و متغير پنهان معنیضريب

بررای  1ميانگين واريانس اسرتخراج شردهو   CRهای و شاخ 

تروان مری همه اين متغيرها مقدار بات و مناسبی دارنرد  بنرابراين

اظهار نمود كه همه نشرانگرهای گرزينش شرده بررای سرنجش 

انرد و متغير نهفته توسعه كشاورزی پايدار به درستی گزينش شده

بر پايه نتايج ارائه شده  ها نيز مورد تأييد است روايی و پايايی آن

بررآورده شردن "در بعرد پايرداری اقتصرادی گويره  5در جدول 

دارای بيشرترين  "راه فعاليت كشاورزینيازهای تغذيه خانواده از 

باشد  بنابراين، مهمتررين گويره در ( می860/0ضريب استاندارد )

آيد  در مجموع نيرز ساخت مؤلفه پايداری اقتصادی به حساب می

( را 897/0محيطی بيشترين ضريب استاندارد )بعد پايداری زيست

بعرد  توان بيان نمود مهمترينبه خود اختصاص داده است كه می

هرای در سنجش پايداری كشاورزی در منراطق روسرتايی اسرتان

ارايره شرده  5باشد  ساير نتايج در جردول كرمانشاه و همدان می

 است 

سددش د در دد  توسدد   کشدداورزي پایدددار در مشددا   ج( 

 هاي همدان و کرمانشا روستایي استان

های مورد اسرتفاده بررای سرنجش توسرعه براساس شاخ 

های خام هرر يرک از معيارهرا در ماتريس داده كشاورزی پايدار،

آوری شد و روستاهای مورد مطالعه، از طريق مطالعه ميدانی جمع

سرازی پرداختره شرد كره نتيجره آن تشرکيل سپس به شراخ 

های به گيری )ماتريس مکانی( بود  در ادامه دادهماتريس تصميم

سبه آنتروپی مورد محا -دست آمده از طريق مدل تركيبی وايکور

قرار گرفت و در نهايت امتيازات مربوط به درجره توسرعه پايردار 

 1400كشاورزی برای هريک از روستاهای مورد مطالعه در سال 

نتايج بررسری ضرريب پايرداری توسرعه  ( 6به دست آمد )جدول 

رود از توابرع شهرسرتان دهد، روسرتای خررمكشاورزی نشان می

                                                                                           
1  - AVE 

براتترين و  7518/0 تويسركان استان همدان با ضريب پايرداری

روستای راهب از توابع شهرستان كبودر آهن  استان همردان برا 

انررد  ترررين ضررريب را داشررتهپررائين 1479/0ضررريب پايررداری 

همچنين، در استان كرمانشاه روسرتای بردر از توابرع شهرسرتان 

براتترين ضرريب پايرداری و  7321/0راونسر با ضريب پايداری 

شهرستان داتهرو برا ضرريب پايرداری روستای قلخانی از توابع 

 ترين ضريب پايداری را داشته است  پايين 1797/0

های پژوهش دهد كه وضعيت شاخ نيز نشان می 7جدول 

در بعد اجتماعی در وضعيت مناسب تری نسربت بره ابعراد ديگرر 

(  همچنرين 2241/0و انحرا  معيار  4963/0قرار دارد )ميانگين 

دی/ زيرساختی نسبت به ساير ابعراد های بعد نهاوضعيت شاخ 

 3558/0در وضررعيت نامناسرربی قرررار دارد )ميررانگين پايررداری 

(  هچنين وضعيت توسعه كشاورزی پايردار 1933/0انحرا  معيار 

( 5/0مناطق روستايی همدان و كرمانشاه نيز از حد متوس  )عدد 

از  گرردد،مری مشاهده 7 جدول در كه طورمحاسبه گرديد  همان

شاخ  توسعه پايدار كشاورزی با وضعيت متوس   ميانگين لحاظ

تروان اذعران می داری وجود دارد  بنابراين،اختال  منفی و معنی

نمود كه وضعيت توسعه كشراورزی پايردار در منراطق روسرتايی 

هرای همردان و كرمانشراه در وضرعيت مطلروبی از لحراظ استان

 كشاورزی پايدار قرار ندارد  توسعه

دهد كه در مجموع مناطق روستايی نشان می 8 نتايج جدول

های همدان و كرمانشاه از لحاظ توسعه كشاورزی پايدار در استان

گردد  وضعيت مشابهی قرار دارند و اختال  فاحشی مشاهده نمی

در بعررد پايررداری اقتصررادی وضررعيت منرراطق روسررتايی اسررتان 

ابعراد كرمانشاه در وضعيت مناسبتری قرار دارنرد  ولری در سراير 

-مناطق روستايی استان همدان ميانگين براتتری را نشران مری

 دهند 

 

افداار سازي سطوح توس   کشاورزي پایدار در ندر مدلد(
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Arc-GIS 
سرازی سرطوح توسرعه كشراورزی پايردار در به منظور مردل

مناطق روستايی )تحليل فضايی( بره سرط  سررزمين و تحليرل 

گرفتره شرد بهرره 9.3IS G-Arcافزار وضعيت حاصل از آن از نرم

روستا( و دامنه  89بنابراين با توجه تعداد روستاهای مورد مطالعه )

( برين 2K=89باشد تعداد سطوح )تغييرات كه بين صفر و يک می

7<K< 6   و با جايگذاری دو مقدارK  وR ی در رابطهC=R/K 

، 0.176C=1/6=آيرررد )طرررول سرررطوح بررره دسرررت مررری

=1/7=0.147Cتوجره بره محاسربات انجرام شرده  (  بنابراين، با

روستاهای مورد مطالعه در هفت سط  تقسيم شدند كه در جدول 

 ارايه شده است  9

سرطوح توسرعه كشراورزی پايردار منراطق روسرتايی  سپس 

افرزار سرامانه اطالعرات حاصل از مدل را به عنروان ورودی نررم

 IDWيرابی، و بره روش جغرافيايی  قرار داده و برا كمرک درون

-توسعه كشاورزی پايدار حاصل، به صورت رستری مردل سطوح

 سازی شدند 

 

 استان كرمانشاه  مطالعه مورد یهادهستان تفکيک به یكشاورز توسعه یداريپا درجه. 6دول ج

 ضريب نمونه دهستان کد دهستان شهرستان ضريب نمونه دهستان کد دهستان شهرستان

 سنقر

 0/4647 10 پارسينه 1

 گيالنغرب

 4193/0 5 انويژن 26

 4271/0 7 چله 27 4174/0 7 باوله 2

 5591/0 5 ديره 28 4207/0 5 آگاهان 3

 5391/0 5 گواور 29 4617/0 5 كيونات 4

 4583/0 5 حومه 30 4153/0 5 سراب 5

 کنگاور

 4489/0 8 فش 6

 قصرشيرين

 2132/0 5 سومار 31

 5099/0 5 فت  آباد 32 5106/0 6 خزل غربی 7

 3532/0 5 الوند 33 4486/0 10 گودين 8

 صحنه
 6494/0 5 نصرآباد 34 3836/0 3 گاماسياب 9

 4716/0 5 كندوله 10
 سرپل ذهاب

 6843/0 5 قلعه شاهين 35

 5634/0 5 دشت ذهاب 36 2820/0 8 خدابنده لو 11

 هرسين
 4418/0 10 چم چمال 12

 جوانرود
 5213/0 5 شروينه 37

 3522/0 5 پلنگان 38 2768/0 7 چشمه كبود 13

 کرمانشاه

 2766/0 5 سرفيروژآباد 14

 پاوه

 3922/0 5 ماكوان 39

 3549/0 5 سيروان 40 3883/0 5 جاللوند 15

 4884/0 9 هولی 41 3381/0 5 دورود فرامان 16

 2496/0 9 منصورآقائی 42 4018/0 5 پشت دربند 17

 4089/0 7 سنجابی 18

 ثالث باباجانی

 2997/0 5 ازگله 43

 5117/0 5 دشت حر 44 3959/0 5 بات دربند 19

 4920/0 5 زمکان 45 5811/0 10 ميان دربند 20

 2316/0 5 جگيران 46 4857/0 5 چغا نرگس 21

 آباد غرباسالم

 4193/0 5 منصوری 22
 داتهو

 1797/0 5 قلخانی 47

 5270/0 5 حومه كرند 48 5152/0 7 حميل 23

 2968/0 5 حسن آباد 24
 روانسر

 5104/0 5 دولت آباد 49

 7321/0 5 بدر 50 2371/0 5 حومه شمالی 25

 های پژوهشمنبع: يافته
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 همدان استان یمطالعه مورد یهادهستان تفکيک به یكشاورز توسعه یداريپا درجه. 6دول ج دامها

 ضريب نمونه دهستان تانکد دهس شهرستان ضريب نمونه دهستان کد دهستان شهرستان

 مالير

 4686/0 10 ترک غربی 51

 همدان

 4082/0 7 سنگستان 72

 6291/0 15 الوند كوه غربی 73 4320/0 10 المهدی 52

 1955/0 15 ابرو 74 5360/0 10 جوزان 53

 5584/0 5 كمازان وسطی 54

 بهار

 1873/0 7 ديم كاران 75

 6297/0 5 مهاجران 76 5077/0 10 سامن 55

 4384/0 14 سيمينه رود 77 5224/0 8 اورزمان 56

 5997/0 5 خرم رود عليا 57

 نهاوند

 4500/0 8 گاماسياب 78

 رزن
 6284/0 17 گيان 79 3910/0 8 سردرود عليا 59

 5797/0 13 طريق اتسالم 80 1871/0 5 خرقان 60

 5949/0 5 خزل شرقی 81 33418/0 15 بغرلطی 61

 درگزين
 3416/0 12 درگزين سفلی 62

 تويسركان

 7518/0 8 خرم رود 82

 6548/0 9 حيقوق نبی 83 3041/0 5 درگزين شرقی 63

 5192/0 8 ميان رود 84 2450/0 5 درگزين غربی 64

 کبودر آهنگ

 5350/0 7 كمال رود 85 3717/0 15 سبز دشت 65

 1479/0 15 راهب 66

 اسدآباد

 4994/0 12 چهاردولی 85

 4705/0 13 سيد جمال الدين 87 4182/0 5 عليصدر 67

 5755/0 16 پير سليمان 88 4098/0 6 مهربان عليا 68

 4662/0 8 گل تپه 69
 فامنين

 3544/0 10 مفت  58

 همدان
 4134/0 5 پيشخور 89 1997/0 12 جيحون دشت 70

      2057/0 10 شور دشت 71

 های پژوهشمنبع: يافته

 

  متوس  حد بامورد مطالعه  يیمناطق روستا در داريپا یكشاورز توسعه وضعيت مقايسه .7 جدول

 داریسطح معنی اختالف T df انحراف معيار aميانگين متغير

 0001/0** -076/0 665 -43/7 265/0 424/0 پايداری اقتصادی

 ns673/0 -004/0 665 -42/0 224/0 496/0 پايداری اجتماعی

 001/0** -028/0 665 -31/3 221/0 472/0 يطیپايداری زيست مح

 0001/0** -144/0 665 -25/19 193/0 356/0 پايداری نهادی/زيرساختی

 0001/0** -067/0 665 -18/9 187/0 434/0 توسعه پايدار کشاورزی

 ميانگين صفر )هيچ( تا يک )كاماًل( یدامنه  ns: p> 0.05                             **: p< 0.01     a   های تحقيقمنبع: يافته

 

 كرمانشاه و همدان یهااستان يیروستا مناطق در یكشاورز یداريپا ابعاد سهيمقا .8 جدول

 پايداری کشاورزی ابعاد
 استان کرمانشاه استان همدان

 اختالف با حد متوسط معيار انحراف ميانگين اختالف با حد متوسط انحراف معيار ميانگين

 -0451/0 2637/0 4549/0 1009/0 2644/0 3991/0 ادیاقتص بعد

 -0104/0 2184/0 4896/0 0016/0 2287/0 5016/0 اجتماعی بعد

 -0440/0 1913/0 4560/0 0161/0 2415/0 4839/0 محيطیزيست بعد

 -1670/0 1866/0 3330/0 1263/0 1968/0 3737/0 زيرساختی/ نهادی بعد

 -0710/0 1657/0 4290/0 -0630/0 2025/0 4370/0 ميانگين کل

 های پژوهشمنبع: يافته
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 مطالعه مورد يیروستا مناطق در یكشاورز داريپامناطق روستايی از لحاظ درجه توسعه  یبندپهنه. 9 جدول

 درصد روستاها ی سطوحدامنه وضعيت سطوح

 x 0 ≥ 0< 1429/0 کامالً ناپايدار

 x  1429/0 85/16 ≥ < 2857/0 ناپايدار

 x  2757/0 46/31 ≥ < 4286/0 تاً ناپايدارنسب

 x  4286/0 08/37 ≥ < 5714/0 درحال پايداری

 x  5714/0 36/12 ≥ < 7143/0 نسبتاً پايدار

 x  7143/0 25/2 ≥ < 8571/0 پايدار

 x  8571/0 0 ≥ < 1 کامالً پايدار

 های پژوهشمنبع: يافته

 

سرط   دهرد، درنشران مری 3و شرکل  9كه جدول همچنان

روسرتا  15كامالً ناپايدار روستايی قرار نردارد  در سرط  ناپايردار 

روسرتا  28درصد( وجرود دارد  در سرط  نسربتاً ناپايردار  85/16)

 33گيرد  در سط  در حال پايرداری نيرز درصد( قرار می 46/31)

روسررتا  11( جررای دارد  در سررط  نسرربتاً پايرردار 08/37روسررتا )

 25/2روسرتا ) 2د  در سرط  پايردار گيرردرصد( قرار می 36/12)

گيرد و در سط  كامالً پايدار نيرز روسرتايی قررار درصد( قرار می

 نگرفته است 

 

 
 (نگارنده)ترسيم:  كرمانشاه و همدان یهااستان روستايی مناطق داريپا یكشاورز توسعه سطوح سازیمدل. 3 شکل
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 گيری و بحثنتيجه

دهد، ه كشاورزی نشان مینتايج بررسی ضريب پايداری توسع

رود از توابع شهرستان تويسركان استان همردان برا روستای خرم

براتترين و روسرتای راهرب از توابررع  7518/0ضرريب پايرداری 

ترين ضريب پايداری شهرستان كبودر آهن  استان همدان پائين

اند  هچنين،  در استان كرمانشاه روسرتای بردر از توابرع را داشته

اونسر باتترين ضريب پايداری و روستای قلخرانی از شهرستان ر

ترين ضريب پايداری را داشته است  توابع شهرستان داتهو پايين

توان اذعان نمرود كره وضرعيت توسرعه كشراورزی همچنين، می

هرای همردان و كرمانشراه در پايدار در مناطق روسرتايی اسرتان

در  نردارد  وضعيت مطلوبی از لحاظ توسعه كشاورزی پايدار قررار

-های بعد اجتماعی در سرط  مناسرباين ميان وضعيت شاخ 

هرای بعرد تری نسبت به ابعاد ديگر قرار دارد و وضعيت شراخ 

ترری نهادی/ زيرساختی نسبت به ساير ابعاد در سرط  نامناسرب

هرای همردان و قرار دارد  در مجمروع منراطق روسرتايی اسرتان

ر در وضرعيت مشرابهی كرمانشاه از لحاظ توسعه كشاورزی پايردا

-به منظور مردلگردد  قرار دارند و اختال  فاحشی مشاهده نمی

سازی سطوح توسعه پايدار كشاورزی در مناطق روستايی )تحليل 

-فضايی( به سط  سرزمين و تحليل وضعيت حاصل از آن از نرم

دهد، در سط  نتايج نشان می گرفته شد بهره 9.3GIS -Arcافزار 

روسرتا  15روستايی قرار نردارد  در سرط  ناپايردار  كامالً ناپايدار

روسرتا  28درصد( وجرود دارد  در سرط  نسربتاً ناپايردار  85/16)

 33گيرد  در سط  در حال پايرداری نيرز درصد( قرار می 46/31)

روسرتا  11درصد( جای دارد  در سط  نسبتاً پايدار  08/37روستا )

 25/2روسرتا ) 2ر گيررد  در سرط  پايردادرصد( قرار می 36/12)

گيرد و در سط  كامالً پايدار نيرز روسرتايی قررار درصد( قرار می

نتايج اين تحقيرق در بعرد اجتمراعی برا تحقيقرات  نگرفته است 

، (1396) واحررردی و همکررراران، (1397كريمررری و همکررراران )

مطابقررت دارد  ( 2008) و همکرراران 1رابرررتو ( 1394) رشرريدپور

عدم پايداری بعد اجتماعی كشاورزی مسرتلزم توجره بيشرتر بره 

های اجتماعی و توليردی در منراطق روسرتايی و ها و ارزشسنت

باشد  نتايج پرژوهش مدان و كرمانشاه میهای هكشاورزی استان

حاكی از ناپايداری جدی در بعد زيست محيطی توسعه كشاورزی 

هرای های همدان و كرمانشاه است  اين نتيجه با يافترهدر استان

(، 1387) ی و همکررارانحسررين(، 1396) واحرردی و همکرراران

مطابقررت دارد   (2008و رابرررت و همکرراران )( 1394رشرريدپور )

نتايج ناپايداری بعد زيست محيطی نشران از عردم درک اهميرت 

برداران دارد، بنابراين ضروری منابع توليد توس  كشاورزان و بهره

است اهميت ايرن منرابع  بررای كشراورزان و توليدكننردگان بره 

ت و نه صررفا منرابع توليرد، تبيرين گرردد  بعرد عنوان بستر حيا

ای از لحاظ پايداری قررار اقتصادی نيز در وضعيت بسيار شکننده

گرفته است و تداوم ناپايداری در استفاده از منرابع توليرد، تهديرد 

آيد  اين نترايج برا تحقيقرات حساب میای برای اين بعد بهعمده

و رابررررت و ( 1394(، رشررريدپور )1383) ايروانررری و همکررراران

اين  مطابقت دارد  در مجموع نتايج بيان كننده( 2008همکاران )

موضوع است كه وضرعيت توسرعه كشراورزی پايردار در منراطق 

روستايی مورد مطالعه در وضعيت مطلروبی قررار نردارد كره ايرن 

(، واحردی و 1396) های شاهی مريدی و همکاراننتيجه با يافته

( 1394(، رشيدپور )1387(، حسينی و همکاران )1396همکاران )

( مطابقت دارد  همچنرين براسراس 1392و كوچکی و همکاران )

توان بيان نمود كه درجه توسعه كشراورزی های پژوهش میيافته

-پايدار در مناطق روستايی مورد مطالعه متوازن نبوده است  علی

-ه در اوضاع طبيعی و جغرافيرايی، تفراوترغم همگنی قابل توج

هايی محسوسی از نظر سطوح توسعه كشراورزی پايردار در برين 

                                                                                           
1- Robert 
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شود  اين يافته با نتايج مطالعات مناطق مورد مطالعه مشاهده می

در  ( همخروانی دارد 1391( و كريمی )1394مرادی و همکاران )

ر هرای پرژوهش، پيشرنهادهايی بره منظروپايان با توجه به يافته

توسعه كشاورزی پايدار در مناطق روسرتايی مرورد بهبود وضعيت 

 شود ارائه می مطالعه

  با توجه به نتايج به دست آمده از وضعيت توسعه كشراورزی

هرای همردان و كرمانشراه پايدار در مناطق روستايی استان

ريرزی توزيرع امکانرات و خردمات در لزوم بازنگری برنامره

از پريش ضرروری كررده  های مركزی را بريشسط  مکان

 است 

  با توجه بره سرط  پايرداری توسرعه كشراورزی در منراطق

-های همدان و كرمانشاه به عنروان اسرتانروستايی استان

های مهم و استراتژيک در بخش كشاورزی، ضروری اسرت 

ريزان و مجريان در سطوح مختلف كه سياستگذاران، برنامه

يداری كشاورزی نتايج  اين پژوهش  را برای بهبود سط  پا

سرازی و تغييرر رفترار های مناسب برای آگاهو تدوين روش

هرای كشاورزان نسبت به منابع پايه توليد و استفاده از روش

 ارگانيک و سازگار با محي  زيست مالحظه كنند 

  ،با توجه به نتايج حاصل از درجه توسرعه كشراورزی پايردار

بت بره ترری نسربعد نهادی/زيرساختی در وضعيت بحرانری

ساير ابعاد مورد بررسی قرار دارد كه در اين ميان با توجه به 

های اثرگرذار در ايرن نتايج تحليل عاملی تأييدی از شاخ 

توان به دسترسی به جاده مناسب جهت حمل و نقل بعد می

آتت محصرروتت كشرراورزی برره مراكررز خريررد، ماشررين

  های آموزشی و ترويجی مرتبكشاورزی، دسترسی به دوره

با فعاليت كشاورزی و دسترسی و ميزان رضرايت از كيفيرت 

خرردمات تعرراونی توليررد روسررتايی برره عنرروان مهمترررين 

 های اين بخش توجه نمود شاخ 

  با توجه به اينکره يکری از عوامرل مهرم و اثرگرذار در بعرد

-های آموزشی و ترويجری مریزيرساختی دسترسی به دوره

 از متشرکل كره منراطقی بررایشرود باشرد پيشرنهاد مری

 بره منظرور هسرتند، مسرن بيشرتری و كم سواد كشاورزان

-نتيجره آموزشی هایتکنيک از ترويجی هایبرنامه پذيرش

 حداكثر با غيره و فيلم ترويجی، نمايش بازديدهای نظير گرا

 . نمود ارتباط جمعی استفاده وسايل از استفاده

 

 

 منابع

جايگاه توسرعۀ   1392  ب  نجاتی، م  گرزين، م، پور  حجیحافراخته، 

هرای توسرعۀ ايرران، مطالعرۀ مروردی: پايدار كشاورزی در برنامره

هرای راهبرردی و سرالۀ پرس از انقرالب، سياسرتهای پنجبرنامه

    62-43:(1)1كالن، 

ليرل و تبيرين گيری، تح  اندازه1383ايروانی، ه  و دربان آستانه، ع  ر  

كاران استان مطالعه موردی: گندم -برداریپايداری واحدهای بهره

  52-39(: 38:1تهران  مجله علوم كشاورزی ايران  

  تحليررل و ارزيررابی 1393تقديسرری، ا  تقرروايی، م  و بسررحاق، م  ر  

های ذهنی كشاورزی پايردار در منراطق روسرتايی ايرران شاخ 

العه موردی: منراطق روسرتايی شهرسرتان ازنرا(  مطالعرات و )مط

  104-89(: 20)5ای  های شهری و منطقهپژوهش

  بررسرری ميررزان 1387حسررينی، س  م  كالنتررری،    و نررادری، ک  

 –آباد مالکی در بخش صال پايداری اكولوژيکی نظام زراعی خرده

  98-91(: 3)38ايران   همدان  مجله علوم كشاورزی

تأثير سرمايه اجتماعی بر   1397  مزيارتی، و   سباختر،   س ،حيدری

توسعه پايردار كشراورزی در منراطق روسرتايی )مطالعره مروردی: 

-49 :(2)8روستاهای استان كرمانشاه، جغرافيا و پايداری محري ، 

74  

  ارزيابی سط  پايداری توسعه كشاورزی در اسرتان 1394ل   رشيدپور،

های ترويج ها  مجله پژوهشآذربايجان غربی با استفاده از شاخ 
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  74 -63(: 32)8و آموزش كشاورزی، 

ی بندی وضعيت توسعه  پهنه1397رضايی فرهادآباد، ع  و مجرد، ک  

سان جنوبی با اسرتفاده از روش كشاورزی پايدار استان كويری خرا

ی كراربرد سيسرتم اطالعرات   مجلهGISمزيت نسبی در محي  

  49-35(: 2)9ريزی، جغرافيايی و سنجش از دور در برنامه

 ريرزیبرنامره بره توجره لزوم و كشاورزی (  بخش1388ع  )  رنجبر،

از  4933 اسرررررفند 48 ای بازيرررررابیمنطقررررره

http://bovali.blogfa.com  

 گزارش 1399های همدان و كرمانشاه  سازمان جهاد كشاورزی استان

 .نشده منتشری و زراعت  باغبان عملکرد

برر   عوامرل مرؤثر 1399آباد، ر  و صالحی كمرودی، م  شاكری بستان

گيرری مردل رشد بخش كشاورزی ايران: كاربرد رهيافت ميانگين

(: 3)2بيزين  مجله تحقيقات اقتصراد و توسرعه كشراورزی ايرران  

451- 467  

 وضرعيت ارزيرابی  1396ب   كامکرار، ح  كراظمی، ر  مريدی، شاهی

 رزیكشاو نشريه دانش گلستان  استان در پايدار كشاورزی توسعه

  215-1:197پايدار   توليد و

 پرذيریآسيب   تحليل1398زاده، م  پور، م  و شريف نوری شريفی، ز 

 چارچوب كاربرد :دنا شهرستان مركزی بخش روستايی خانوارهای

(: 2)4طبيعری   مخراطرات فضرايی تحليرل معيشت پايدار  نشريۀ

19-36  

بررداری در های بهرره  نقش نظام1394نژاد، ح  اده، ک  و حاتمیعليز

ی پايدار كشاورزی ايران )نمونره مروردی: بخرش مركرزی توسعه

  87-71: 22علوم جغرافيايی   تربت حيدريه(  مجله

  آمايش اكولروژيکی مکران در 1395پور، م  معصوم، م  و حجیقديری

ی پايدار كشاورزی، مطالعه موردی: كاشرت وسعهراستای پيشبرد ت

پسته در شهرستان نهنبنردان  فصرلنامه آمرايش جغرافيرای فضرا  

6(22 :)109- 124  

يافتگی مناطق روسرتايی سازی سطوح توسعه  مدل1391كريمی،    

-نامه دوره)مورد مطالعه بخش مركزی شهرستان بويراحمد(  پايان

 ص  178رشناسی ارشد توسعه روستايی  دانشگاه ياسوج  ی كا

هرای   جستاری برر روش1397كريمی،    احمدوند، م  و حيدری، ع  

های تجربی  يافتگی سرزمين بر مبنای دادهسنجش سطوح توسعه

  164-151(: 51)18ی تحقيقات كاربردی علوم جغرافيايی  نشريه

  ارزيررابی 1394  ر  مررادی، ح  منصروری، م، م  نصريری عكروچکی، 

توسعه كشاورزی پايدار در ايران با استفاده از روش مزيت نسربی، 

  54-29: (90)23اقتصاد كشاورزی و توسعه، 

  1392كوچگی، ع  نصريری محالتری، م  مررادی، ر  و منصروری، ح  

ی كشراورزی پايردار در ايرران و ارئره عيت توسرعهبندی وضپهنه

(: 23)4راهبردهای پايداری  نشريه دانش كشاورزی و توليد پايدار  

179-197  

آوری معيشررتی   ترراب1400محمررودی، س  و حسررنی تررالش، م  

خانوارهای روستايی با تآكيد بر كشراورزی پايردار مرورد: دهسران 

 -119(: 63)19ان ترالش  جغرافيرا و توسرعه  سررا، شهرسرتخطبه

146  

  سرنجش 1394زاده، ع  رستمی،    و كريمری،    مرادی، ژ  ميرک
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Abstract 

Modeling the levels of agricultural development is an effective tool in creating 

sufficient knowledge of the land and the spatial distribution of its development. Therefore, 

this study aimed to model the levels of agricultural development in rural areas of Hamadan 

and Kermanshah provinces in 1399-1400. This research is quantitative in terms of applied 

purpose and data analysis, done in a survey manner. The study's statistical population was 

rural centers of Hamedan and Kermanshah provinces, which were studied using a 

stratified sampling method and proportional assignment of 666 farmers from 89 rural 

centers. The data collection tool was a questionnaire that confirmed the validity and 

reliability of the questionnaire. The combined Viktor-entropy method was used to measure 

the degree of agricultural sustainability in the studied rural areas. Arc-GISver10.5 software 

was used to model sustainable agricultural development levels. The conceptual model of 

the research was also confirmed using AMOSver24 software. The results show that the 

Khorramrud villages of Tuyserkan city and the Raheb village of Kaboudar Ahang city of 

Hamadan province had the highest and lowest sustainability coefficients. In general, the 

rural areas of Hamedan and Kermanshah provinces are similar in terms of sustainable 

agricultural development, and there is no significant difference. Also, according to the 

calculations, the studied villages were divided into seven levels, which are completely 

unstable in rural areas. It is not located at 15 unstable levels, relatively unstable at 28 

villages, stable at 33 villages, relatively stable at 11 villages, stable at two villages, and not 

at a completely stable level. 

Keywords: Stability, Geographical Information System, Agriculture, Structural 

Equations.

                                                      
1- Ph.D. Student, Research Sciences, Azad University 
2- Department of agriculture, Islam Shahr branch of Islamic Azad University, Islam Shahr, Iran 
3- Agricultural department, science and research branch of Islamic Azad university 
(Corresponding Email: dehyouri.s@gmail.com) 
DOI: 10.22048/rdsj.2022.319378.1991   
 

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.319378.1991

