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Article Info ABSTRACT 

Article type:  
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The facilities allocated to agricultural projects can play a key role in the 

sustainable development of agriculture if they are subjected to a detailed 

economic, social and environmental assessment. The purpose of the research 

was to provide a framework for evaluating the sustainability of agricultural 

projects applying for the Agricultural Bank facilities. The statistical 

population included the faculties and facility experts of the Agricultural 

Bank. Using a targeted sampling, 30 people were selected includes: 15 

university faculties with expertised in sustainable agriculture and 15 facilites 

experts in the supervision and various branches of the Agricultural Bank of 

West Azarbaijan Province. The analytical hierarchical process method was 

used with two scenarios of experts and faculties. In order to identify and 

weight the sustainability criteria and sub-criteria of agricultural projects, a  

questionnaire tool was used. Also, three selected agricultural projects were 

considered for sustainability evaluation. Based on the results, the 

inconsistency rate (CR) value for both faculties and experts was calculated a s 

0.00, which was less than 0.1, so the consistency of the results was 

confirmed. A combined economic, social and environmental index was 

introduced to evaluate the alignment of agricultural projects with sustainable 

development. The results indicated that university faculties prioritize 

environmental issues in the evaluation of projects, while experts consider 

economic issues to be more important. In both scenarios the project's 

financial resources, social capital and water consumption from the econom ic, 

social and environmental aspects had the most weights in the evaluation of 

agricultural sustainability. In addition, the greenhouse banana project is the  

first priority of sustainability and the projects of growing rose cut flowers and 

hydroponic cucumbers were in the next ranks, respectively . Therefore, if the 

allocation of facilities is done in the same order and share, it will have the 

least negative economic, social and environmental effects. 
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 چکیده اطالعات مقاله

موره  رزیایه هقاق  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسزته   کو ههرصورتهای کشاورزی تسباالت  لطایه یو طرح مقاشو پژوهشهنوع مقاله: 

 ییر  ه ر ئو چارچویتو نند نقشه کلادی هر توسعو پاید ر کشاورزی  یفا کنند. هدف تحقاق قر ر گرفتو یادند مه

یوه. جامعو آماری دامل  ساتاد و  یکشاورز یانک التاتسبهای کشاورزی متقاضه هریافت  ه پاید ری طرحایی رز

نفر  ز  ساتاد ه نشماه  11گاری هدفمند تعد ه  کاردناسا  تسباالت یانک کشاورزی یوه کو یا  ستفاهه  ز نمونو

های نفر  ز کاردناسا  خبره سرپرسته و دعبو 11های مختلف کشاورزی پاید ر و های مرتبط یا جنبویا تخصص

مختلف یانک کشاورزی کو ه ر ی تجریو کافه هر زمانو تسباالت و  لتبار ت کشاورزی یوهند  نتخاش گرهیدند. 

-دناسایه و وز منظور  یوسناریوی کاردناسا  و  ساتاد  ستفاهه دد. ه هر قاشب هو مر تب سلسلو ز روش تحلال 

 ستفاهه دد. همچنان سزو طزرح    نامو پرسشهای کشاورزی  ز  ی  ر  ههه معاارها و زیرمعاارهای پاید ری طرح

 ( یر ی هرCRمنتخب کشاورزی یر ی  رزیایه پاید ری هر نظر گرفتو دد. یر  ساس نتایج، مقد ر نرخ ناسازگاری )

یادزد. یزک دزاخص    سزازگار مزه   جینتا شذ  یوهه؛ 1/0محاسبو دد کو کمتر  ز  00/0هو  ساتاد و کاردناسا  

های کشاورزی یا توسعو پاید ر ر ستایه طرحدده  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته جبت  رزیایه همتجماع

ها قر ر هر  وشویت  رزیایه طرح معرفه دد. نتایج حاکه  ز آ   ست کو  ساتاد ه نشماه مسائل محاط زیسته ر 

ه نند. هر هر هو سناریو  ز جنبو  قتصاهی داخص تر مهاسا  مسائل  قتصاهی ر  مبمکاردن کو ههرحاشههند مه

منایع ماشه طرح،  ز نظر  جتماله سرمایو  جتماله و  ز نظر محاط زیسزته مصزرف آش یاشزترین وز  ر  هر    

 ی هر  های منتخب یاانمر  ین یوه کو طرح موز گلخانو،  رزیایه طرحلالوه یو رزیایه پاید ری کشاورزی ه دتند. 

 هایهای پرورش گل داخو یریده رز و خاار هادروپوناک یو ترتاب هر رتبوطرح و  وشویت  ول پاید ری قر ر ه ره

رین  ثر ت  گر تخصاص تسباالت یو همان ترتاب و سبم صورت گاره کمت نیینایر  ؛گرفتند قر ر پاید ری یعدی

 ه ر  هر په خو هد ه دت.ستیز طامحمنفه  قتصاهی،  جتماله و 

 تاریخچة مقاله:

 30/01/1001 :افتیدر خیتار

 10/00/1001تاریخ بازنگری: 

 11/00/1001: رشیپذ خیتار

 01/11/1001دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه
  های کشاورزی،طرح

  یانک کشاورزی،

  ،تسباالت

  ،چارچوش پاید ری

 ه.مر تب سلسلوفر یند تحلال 

یانزک   التاتسزب های کشاورزی متقاضه هریافزت   پاید ری طرح هایی رز ییر  ه ر ئو چارچوی(. 1002)حسان  ،محمدز هه ؛دبر م ،محمدز هه  استناد

 DOI: 10.22126/GES.2022.8181.2574. 16-11(، 1) 13، جغر فاا و پاید ری محاط. یکشاورز

 نویسندگا . ©            نادر  ه نشماه ر زی                                                                                                           
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 مقدمه
 یو هشال  همات مسائل محاط زیسته هر کنار ثبات  قتصاهی و لد شت  جتماله  مروزه هستاایه یو توسعو پاید ر کشاورزی

، یو هشال لالوه یو. (1366؛ وحدته و ساریخانه، 1366ز هه، )رضایه و کر مت کند یفا مهنقشه ینااهین هر توسعو پاید ر 

های  قتصاهی یساار مبم تلقه زیسته فعاشاتردد  قتصاهی،  رزیایه  ثر ت محاط همات توسعو پاید ر هر کنار هستاایه یو 

 توسعو هرحالکو کشاورزی سبم یاالیه  ز توشاد ناخاشص مله هر کشورهای (.  ز آنجایه1000دوه )پارسا و همکار  ، مه

 همات حرکت هر ر ستای توسزعو   یو یاتوجو (.Rao & Rogers, 2006 ست ) توجو ایلق ستیز طامحه ره،  ثر ت آ  یر 
 & Savari)ها و کوههای داماایه  کش حد آفت  ز   ستفاهه یاشمسائله  ز قبال  ،1000 ند ز  فق پاید ر هر سند چشم

Gharechaee, 2020)  سزازما  حفاتزت   همچنزان  . هر حزال حاضزر  سزت    سزت یز طامحههنده لدم مطلویات نشا

 ز  ین سازما  صزورت   ممر هر مو ره ناهر هاچ  ستعالمه جایماهه ند ره وهای کشاورزی جبت  نجام طرح زیست محاط
تک آحاه جامعو  لزم  ز   لبده تک زیست، یر قانو   ساسه، حفاتت  ز محاط 10یر  ساس  صل  کوهر حاشه پذیره. نمه

تصویب قو نان جدید و تصویب  و الزمو آ  ه دتن فرهنگ لمومه،  دخاص حقاقه و حقوقه و خصوصه و هوشته هست

  .(1000)محمدی و همکار  ،  یوهجو کافه هر قانو  یوهجو ساالنو  ست
هوشت  ز  مد خلویادد و طباعتاً درط الزم مه یر ی حرکت یو سمت توسعو پاید ر، توسعو پاید ر کشاورزی  ین ر ستاهر  

-های توشاد و لدم تمایل یخش خصوصه هر سرمایوه ینو یاالیوه یو هشال هرآمد کم،  طریق تأمان  لتبار یر ی  ین یخش

کنزد )نقزوی و   های کشزاورزی  یفزا مزه   یانک کشاورزی نقشه کلادی هر تأمان  لتبار فعاشات یادد.ضروری مه گذ ری

هر و قع . یادد کشاورزی هایه  لطا دوه کو هر ر ستای توسعو پاید رتسباالت یایسته یو طرح عتاًاطبو  (1000همکار  ، 
ها هر تقایل محاط زیسته طرحیاالخص  یعاه  قتصاهی،  جتماله و  هرنظرگرفتن لطای تسباالت یو یخش کشاورزی یدو  

 آ  توسعو پاید ر خو هد یوه. تبع یویا توسعو پاید ر کشاورزی و 

موضولات مرتبط یا  قر رگرفتنپول و نحوه  ه شملل نایصندوق  قو نان یانک مرک ی ه هه ماهیپایا مطاشعو و وش  هیاکو  
یانک مرک ی یو  یزن نتاجزو    131هر هستور ت  خصوص نیهر های کاهش و سازگاری و سااست یهوهو  آشهای ریسک

 آنباهرصد  ز  00 کو ههرحاشهستند،  و  قتصاه سب  پاید ریهای مرک ی ه ر ی وتایف صریح هرصد  ز یانک 12رسادند کو 

 یهوهو  آشهای  ینکو ریسک یو یاتوجو حال نییا های سااسته هوشت هر زمانو پاید ری هستند. موتف یو حمایت  ز  وشویت

های فا یکه و ریسکهای مرک ی تأثار یمذ رند، همو مؤسسات یاید های  صله سنته یانکتو نند مستقاماً یر مسئوشاتمه
 Dikau and) های خوه یمنجانند تا  ز ثبات ماشه کال  محافظت نمایندر  هر چارچوش سااست وهو  آش نتقاشه مرتبط یا 

Volz, 2021.) 

 گذ ری یک یانک  ستر شاایه هر پاید ری  جتماله یایا مطاشعو مورهی، چمونمه حمایت و سرمایو  ستایس و کوکلان 
)تجارت  موره یررسه قر ر ه هند و یو  ین نتاجو رسادند کو مدل مشارکت  جتماله محور جامعو ستفاهه  ز رویکره توسعو 

اشکات، م - ه ر سبامیانک سازگار یوهه و یر  ساس  صول تجاری، مانند ساختار  نتفاله  ه ر   سبامیانک یا هیدگاه  مشترک(

 یزن  ، وفاه ری، صد قت، ه وطلبه، همکاری و روحاو جمعه طر حه دده  ست. های توسعو جامعو، مانند  لتماهو  رزش

گذ ری یاشتر کند کو یر ی سرمایومدل یا حفظ سرمایو محله  ز طریق ترتابات تقسام هرآمد، یو توسعو جامعو کمک مه
 .(Stubbs & Cocklin, 2007) دوهجامعو  ستفاهه مه  رتقاهای هر طرح

هزا  ز جملزو یانزک    ههد کو یانکنشا  مه هر  یر    همات موضوع پاید ری هر تخصاص تسباالت مطاشعات رغم یو 

 شموی فعله گارند. کشاورزی هر  ر ئو تسباالت لمدتاً یر  ساس سوهههه و کاهش ریسک  لتباری مشتریا  تصمام مه
های و یو ترتاب دامل یخش تباری یوههو کاهش ریسک  ل حد کثرسازی سوه تسباالت  لطایه یاهدفیانک کشاورزی 

آالت و داالت و آی یا ، مادان ،های غارکشاورزی، خدمات کشاورزی و صنایع و یستو یو یخش کشاورزی، ه مد ریفعاشات

یادد کو تخصاص  لتبار ت هر وضعات موجوه یبانو ناست الزم  ست هر  هو ت، طاور، یاغبانه، زر لت و منایع طباعه مه

 . (1366)حسانه یکانه و حادری کمال آیاهی،  صورت گاره دنظریتجدهای کشاورزی تخصاص زیریخش هد ف و 
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 نزد زی  هر تخصزاص  لتبزار یزو زنزا  سرپرسزت خزانو ر یزر ی ر ه        تو نند همیا ه دتن  مکانات و  ختاار ت  هایانک

زیست، کنترل مصرف  نرژی هر هرو  و یارو  سازما  مسئوشات  جتماله خوه ر  کوچک، مر قبت  ز محاط یوکارها کسب
 پره زندزیسته یکپارچو نمهجامع یو  یعاه  قتصاهی،  جتماله و محاط صورت یو هر ه ه  تسباالت ها ما یانکنمایند.  فای 

خدمات یانکه لبارت  ناتأمجاره  یعاه پاید ری زن( 1361محقر و لباسه ) طبق نتایج تحقاق(. 1361)محقر و لباسه، 
ها، رضایت ذینفعا ، جذش مشتریا  و یببوه جایماه یانک، صزاانت  ز منزایع   یوهند  ز   ف  یش هرآمدها و کاهش ه ینو

 .مندی مشتریا ، توسعو  قتصاهی و  جتماله پاید رزیسته، یببوه رفاه و رضایتمحاط
 ی  ز های کشاورزی هر وهلو  ول نااز یو مجمولزو محاط زیسته طرحهر ر ستای یررسه  یعاه  قتصاهی،  جتماله و  

کلادی  سؤ ل ن،یینایر ؛ (.1363و همکار  ،  ساالر ویه)یادد ها قبل  ز  لطای تسباالت مه رزیایه طرحها یر ی داخص
 ،گرهندمه  ر ئوهای کشاورزی ر  کو یر ی  خذ تسباالت پاید ری طرح ،تو   یا تدوین چارچویهتحقاق  ین  ست کو آیا مه

های کشاورزی خأل مطاشعاته هر زمانو  رزیایه  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته طرح یو یاتوجو؟ قر ر ه هموره  رزیایه 
 ییزر   ه ر ئو چزارچوی  همات یخش کشاورزی هر نال یو توسعو پاید ر هدف کله تحقاق  یو یاتوجومتقاضه تسباالت و 

های پاید ری  ز نظر یو  ینکو داخص یادد.مه یکشاورز یانک ز  التاتسب های کشاورزی یر ی  خذه پاید ری طرحایی رز
 هر  ر ئزو چزارچوش   متفاوت یادزد  حتماالً منظر جامعو للمه ) ساتاد ه نشماه( و  جر یه )کاردناسا  یانک کشاورزی( 

   ز  ند لبارت هد ف ج ئه  هر  ین ر ستا خو هد گرفت.قر ر موره یررسه  هیدگاه فوقهو  پاید ری
 های کشاورزی متقاضه هریافت تسباالت؛ طرح های پاید ری دناسایه داخص -1

 کاردناسا  یانک کشاورزی و  ساتاد ه نشماه؛  ز هیدگاهها  آ  یندی رتبوو  ها داخصتعاان وز  هر یک  ز  -2
تخب یر ی پره خت تسباالت  ز هیزدگاه  سزاتاد و کاردناسزا  یانزک     های کشاورزی من مقایسو سطح پاید ری طرح -3

 کشاورزی.
های کشاورزی کو متقاضه تسباالت هستند مطاشعات یساار  ندکه  نجام دده  ست و هر زمانو  رزیایه پاید ری طرح 

یو یررسه نقش  لتبار ت مستقام و  . هوس و سایبال ندها پره ختوطرح پاید ری  کثر مطاشعات یو یررسه یعضه زو یای
یافتو پره ختو  ست. نتایج  پانل پویا و روش گشتاورهای تعمام  زغارمستقام کشاورزی یر توشاد کشاورزی هند یا  ستفاهه 

 لتبزار ت   همچنزان هر توشاد ت کشاورزی ه دتو  سزت.   لتبار مستقام کشاورزی تأثار مثبتهههد کو ما      نشا  مه
  .(Dos & Saibal, 2009) م نقش مبمه هر حمایت  ز توشاد ت کشاورزی هند ه رهکشاورزی هنوز ه

های تجریه یا  ستفاهه  ز روش  فتوتأثار  لتبار ت یر توشاد یخش کشاورزی پاکستا  پره ختو  ست. یا یو  رزیایه حمد  
1

ARDL هماشو یر ی کشاورز   ناازمند یخش کشاورزی ه دتو و توشاد ه هر توجب قایلههد کو  لتبار ت، نقش نشا  مه
یو یررسه تأثار هسترسه یو  لتبار ت یانکه یر  و همکار   مار . (Ahmad, 2011) یو خرید لو مل توشاد مفاد یوهه  ست

. نتایج نشا  پره ختند یافتو های پانل و روش گشتاورهای تعمام ی مبم کناا یا  ستفاهه  ز ه ههها یخشلملکره  قتصاهی 
 کشزاورزی ه ره  جملزو   زهزای  قتصزاهی    ه یر توشاد ناخاشص ه خله یخشتوجب قایلتبار ت تأثار مثبت و ههد کو  ل مه

(Maureen, et al., 2012). ( 1360 ماری و  ماری)  فزن ی متقاضه و م یا  سزتفاهه  ز  ها طرح رزیایه فنه و  قتصاهی 
  ساس یر ست.  دده   ستفاههکاردناسا  خبره  لتبار ت یا  ستفاهه  ز  ها طرحمدشه جبت  رزیایه  ی فازی  دبکوتحلال 

سو یق  باترت یو آ   ز یعدمعاار حسن دبرت و معتمد یوه  متقاضه یاالترین رتبو ر  ه ر  دد و  گرفتو  نجامیندی رتبو
ر  ه ر   ها رتبوو هسترسه یو یاز ر یاالترین  موقع یومدیر، لدم یدهه درکت یو ساستم یانکه، سایقو هریافت و م و پره خت 

 قر ر گرفتند.  تر نیاپای ها رتبوو سایر معاارها هر  ددند

( یزا   AHP)2 همر تبز  سلسلوفر یند تحلال  های یانکه یا  ستفاهه  ز  رزیایه و م ( یو1313مقدم و همکار   )  آز هی

های و قعه هر  رزیایه رگذ راتأث رزیایه ترتاب  همات لو مل نشا  ه ه کو نتایج  ستفاهه  ز کاردناسا  خبره  مر پره ختند. 
  گرچوی طرح و پروژه،  قتصاهی و مشخصات سازما   ست. همچنان ریپذ  مکا و مدیریته،  ماشه، کافه صورت یوو  صوشه 

                                                                                                                                                                                              
1- Autoregressive distributed lag 

2- Analytic Hierarchy Process  
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ها تنبزا یزر پایزو      رزیایه  ساساًی کافه وجوه ند ره و دهایخر یرگ هرنظرگرفتنماشه کشور، قو نانه یر ی  مؤسساتهر 

ی کافه و پار مترهای مدیریته و سازمانه  ز  همازت زیزاهی   دهایخر یرگگاره،  معاارهای ماشه و  قتصاهی صورت مه
ی کشاورزی، ها یخش( یو یررسه آثار ناده  ز تخصاص تسباالت یانکه کشور یو 1316طابه و همکار   ) .یرخوره رند

یخش کشاورزی  ز یزاالترین   کو ههد  ند. نتایج نشا  مهپره ختو ها آ ز یه  ند  دتغالگاری رو صنعت و خدمات و  ند زه
 یرخوره ر یوهه  ست. جاهددهی ترین ماانمان ساالنو دغل  و یخش خدمات  ز پایان جاهددهی ماانمان ساالنو دغل 

 یوکارها کسب( هر تحقاق خوه نشا  ه هند کو  لتبار ت یانک کشاورزی موجب پاید ری 1001و  سمالاله ) جو   
گذ ری  ز طریزق خریزد   و  ف  یش سرمایو هخوه دتغاشهای ز یه، داخص دتغال خره دده  ست.  ین  لتبار ت هر مؤشفو

مو کارکنا  و کاهش و یستمه یو هیمر   و  ف  یش  منات آالت؛ هر مؤشفو تو نمندسازی، یاتجبا  ت و  مکاناته چو  مادان

دغله؛ هر مؤشفو ردد  قتصاه،  ف  یش توشاد ت کشاورزی و تنوع محصوالت کشاورزی و توشازدی؛ هر مؤشفزو تناسزب یزا     

های تاریخه و گرهدمری و جلوگاری  ز آشوهگه منایع آش؛ و هر مؤشفو ، رونق گرهدمری طباعه و حفظ یافتستیز طامح
، یو ترتاب یاشترین و کمترین تأثارپذیری ر   ز  لتبار ت یانک وکار کسبدیریته، مدیریت مشارکته و مدیریت ه نش هر م

 کشاورزی یو خوه  ختصاص ه هه  ست.

-های  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته پاید ری هر سطوح مله، منطقوهمچنان هر زمانو تدوین و  رزیایه داخص 

(، یر ی  رزیایه پاید ری کشاورزی  ز یک معاار 1000رضایه و همکار   ) ست   گرفتو  نجاممختلفه  ی و محله مطاشعات 

 ستفاهه کرهند. یر  ساس نتایج معاار  قتصاهی نظر ت متخصصا   طبقتجماع دده  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته 

ر   ( سو یعد پاید ری تسباالت یانک1361محقر و  سمالاله ) یاشترین و معاار  جتماله کمترین وز  ر  هر پاید ری ه ره.

ها و توسعو  قتصاهی(،  جتماله )دامل رضایت ذینفعا ، های  قتصاهی )دامل  ف  یش هرآمد، کاهش ه ینودامل داخص
 ز منایع( زیسته )صاانت جایماه یانک، و توسعو  جتماله( و محاط  رتقایببوه رفاه و رضایت مشتریا ، جذش مشتریا  و 

 معرفه نموهند.

یو  ین نتاجو هه  ز رهاافت ساستمه  رزیایه پاید ری یخش کشاورزی هر یعد  جتماله یا  ستفا او همکار   ی قاهرمرزی 
های  جتماله  ز قبال  ند زه خانو ر، هرآمد، یر یری و... هر سطح پاید ری مناسبه هر یخش کشاورزی خصدا رسادند کو

یک داخص تجماع دده یزر ی  رزیزایه پایزد ری    تر هس و همکار   -تریوینو. (Ghadermarzi, et al., 2022) ناستند

های مدیریت خاک، مدیریت محصول، کوهها، تنوع زیسته، سوهآوری زیر معاار هر جنبو 21کشاورزی  ر ئو ه ه کو دامل 

-Triviño) و کشاورز   مفاد یادد گذ ر   استاستو ند یر ی آش و  نرژی  ر ئو ه هند. یر  ساس نتایج  رزیایه پاید ری مه

Tarradas, 2020).  و همکار   داخصه لملااته یر ی  رزیایه پاید ری هر یخش کشاورزی  یتاشاا معرفه کرهند.  مافاشد

 . (Mafalda et al., 2021)  ین داخص تجماع دده دامل  یعاه  قتصاهی،  جتماله، محاط زیسته و نباهی یوه

 نزد و  مج   یررسه نمزوهه  صورت یوهای مختلف پاید ری ر  مطاشعات جنبو ههد کو پژوهش نشا  مه یررسه  هیاات 
هزای  زیسته پاید ری ر  یزر ی  رزیزایه طزرح   های  قتصاهی،  جتماله و محاطمطاشعو جامعه کو یتو ند داخص تاکنو 

یانک  ژهیو یو هاتو ند یو کاردناسا  یانک ر ئو  ین مدل مه شذ  ؛صورت نمرفتو  ست یکجا هر نظر یماره صورت یو کشاورزی

زیسته و پاید ری  جتماله هر لان سزوهههه  قتصزاهی   ها یا رلایت مو زین محاطهر تخصاص لاهالنو طرح کشاورزی

 کمک کند.

 هامواد و روش
نفر  ز  11و ( ه نشماهیا تخصص پاید ری )منتخب  ز   ساتاد ز نفر  11نفر مشتمل یر  30دامل تحقاق   ین امعو آماریج

ه خزت  کو ه ر ی سو یق مطاشعاته یا  جر یزه کزافه هر پر   رزی  ستا  آذریایجا  غریههای کشاوکاردناسا  خبره یانک

ههزه  و وز  دناسزایه منظزور   یو گاری هدفمند صورت گرفت. یوهه و یا  ستفاهه  ز نمونو تسباالت و موضولات پاید ری

آوری   ستفاهه دد. یر ی تعاان رو یه  یز  ر جمزع   نامو پرسش ز  ی  ر  های کشاورزی معاارها و زیرمعاارهای پاید ری طرح

نامو  وشاو یا  ستفاهه  ز مبانه نظری و مرور  کو  یتد  پرسش صورت یدین طاللات  ز رو یه صوری و محتو یه  ستفاهه دد. 
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  تبارنظرکاردناسا  خبره قر ر ه هه دد تا  11نفر  ز  ساتاد و  11 هیااته تباو دد سپس یر ی تعاان رو یه هر  ختاار 

قر ر  تأیادامو کره  نظر ت موره هون ز روش  نا  نامو دد. پایایه پرسش  نجام صالحات الزم  نمایند یعد  ز  خذ نظر ت

 گرفت.
 دزاخص اهی،  جتماله و محاط زیسته یوه. داخص  قتصاهی دامل دش ی  قتصها داخصمشتمل یر  نامو پرسش

سوه  سرمایو، /منایع ماشه، ساختار طرح، زنجاره  رزش، ریسک، م یت نسبه و یامو و چبارهه زیر معاار مشتمل یر هرآمد

 زیزر  یزو سرمایو، مریزوط   یازگشتهوره  ماشه، منایعجذش  یو دخصه،سرما ه ینو، یو منفعتنسبت  سرمایو، /ناخاشص
تخصصه   نسانه محصول و ناروی طرح، تنوع های یرساختزمکانا  ساو ،  و حد، هرجو طرح و  ند زه ماشه معاارهای منایع

 (. 1 ست )جدول فروش مریوط یو زنجاره  رزش  تبدیله، یاز ر ، صنایعها نباهه انتأمطرح و  مریوط یو معاار ساختار

سن، تحصاالت، دغل جانبه،  دتغال،  منازت غزذ یه، مبزاجرت و    داخص  جتماله دامل هفت معاار مشتمل یر 

 و  جتماله، مشزارکت  سرمایو  جتماله یوهه کو هر  ین ماا  سرمایو  جتماله خوه دامل پنج زیر معاار یعنه  لتماه
 داخص محاط زیسته دامل دش معاار تغاار کاریری (.2دد )جدول  رو یط و لد شت مه  جتماله، دبکو تشکل،  نسجام

های آگرو کوشوژیکه و مدیریت م رلو و نوع ساستم زر له  اتفعاشزمان، مصرف آش، مصرف کوه داماایه، مصرف سموم، 

تلفاقه  کشاورزی ،کش قارچ، کش للفکش، حشره و کوهها سایرناتروژ ، فسفات، پتاس،  و نا  هشت زیر معاار مشتمل یر
 ها یا  ستفاهه  زالزم یو ذکر  ست کو داخص (.3دد )جدول  هم رگاناک مریوط یو نوع ساستم زر له  محصول و توشاد

 Talukder) ها  ز مطاشعاتیر ی  ستخر ج داخص  نتخاش ددند. هر منطقو نظر ت متخصصان و قایلات یرآوره مرور منایع،

et al., 2018 & 2022 ؛Staniškienė & Stankevičiūtė, 2018 ؛Soulé et al. 2021 ؛Dantsis et al., 2010 و؛ 

Triviño-Tarradas et al., 2020) .ستفاهه دد   

 معیارها و زیرمعیارهای شاخص اقتصادی. 1جدول 

 ها شاخص

 ابعاد()
 وزن اریمعریز وزن معیارها

جهت 

 اثر
 توضیحات مقیاس

  قتصاهی

منایع ماشه 

 طرح
 

  مقااس یه +  هرآمد/سرمایو

 ی جاریها نویه هرآمد منبای  مقااس یه +  سوه ناخاشص/سرمایو

  مقااس یه +  نسبت منفعت یو ه ینو

 نسبت سرمایو دخص % +  هدخص ویسرما

 و متقاضه هریانکاغنسبت منایع ماشه  % +  جذش منایع ماشه

 پره خت  قساط زما  مدت سال -  هوره یازگشت سرمایو

ساختار 

 طرح
 

  ند زه و حد توشادی هکتار +   ند زه و حد

 و حد کل یومکانا ه  اتالملسطح  % +  هرجو مکانا  ساو 

 متغار  سمه +  ی طرحها رساختیز
ی هسترسه؛  ینترنت و... ها ر هآش؛ یرق؛ 

 (0و ند دتن= 1=ه ر یوه )

 محصول هدف ج  یوتعد ه محصوالت  تعد ه +  تنوع محصول

 متخصص طرحتعد ه ناروی  نسانه  نفر +  ناروی  نسانه تخصصه

زنجاره 

  رزش
 

 0خار= ؛1یله= متغار  سمه +  هانباهه ناتأم

 0خار= ؛1یله= متغار  سمه +  صنایع تبدیله

 0خار= ؛1یله= متغار  سمه +  یاز ر فروش

 % + * ****  ریسک
تا چو حد  حتمال لدم تحقق  هد ف طرح 

 هست؟

م یت 

 نسبه
 **** * + % 

چو حد مسالد  نجام منطقو جغر فاایه تا 

  ین طرح هست؟

  ست. دده مواینسبته  ز و حد کو  % + * ****  یامو
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 معیارها و زیرمعیارهای مربوط به شاخص اجتماعی. 2جدول 

 توضیحات مقیاس جهت اثر وزن اریمعریز وزن معیارها ها شاخص

  جتماله

 سن متقاضه/ماانمان سن متقاضاا  طرح سال - * ****  سن
 سطح تحصاالت متقاضه یا متقاضاا  سال + * ****  تحصاالت
 0خار= ؛1یله= ه سم رامتغ + * ****  دغل جانبه
 هر طرح جاهددهی تعد ه کل  دتغال  تعد ه + * ****   دتغال
 منات 
 غذ یه

 **** * + 
طاف 
 شاکرت*

طرح تا چو حد یو خوهکفایه خانو هه، جامعو و 
 کند؟منطقو کمک مه

 ه سم رامتغ + * ****  مباجرت
آیا طرح یو جلوگاری  ز مباجرت  ز روستا یو دبر 

 0خار= ؛1؟ یله=کند همکمک 

سرمایو 
  جتماله

 

 +   لتماه  جتماله

طاف 
 شاکرت*

طرح تا چو حد موجب  لتماه یو جامعو و نباهها 
 دوه؟مه

مشارکت و 
 تشکل

 + 
تعد ه  فر ه  یاال یرحسبیو  2تعاونه= ) 1 نفر هی=

 هر طرح( کننده مشارکت

 +   نسجام  جتماله
-طرح تا چو حد یو  نسجام  جتماله کمک مه

 کند؟
 وسعت و ددت  رتباطات  جتماله +  دبکو رو یط

 +  لد شت
لد شت  جتماله منجر دده و یو طرح تا چو حد 

 کند؟فاصلو طبقاته ر  کمتر مه

 زیرمعیارهای مربوط به شاخص محیط زیستیمعیارها و . 3جدول 

 وزن اریمعریز وزن معیارها ها شاخص
جهت 

 اثر
 توضیحات مقیاس

محاط 

 زیسته

 ه سم رامتغ -  ****  تغاار کاریری زمان
تغاار کاریری یا  شموی کشت یو تخریب 

 0لدم تخریب= 1 نجامد؟ تخریب=مه ستیز طامح

 آش ناخاشص هر طول هوره رددما    مصرف  -M3 ha -  ****  مصرف آش

مصرف کوه 

 داماایه
 

 Kg ha-1 -  ناتروژ 

 مقد ر مصرف هر طول هوره ردد
 Kg ha-1 -  فسفات
 Kg ha-1 -  پتاس
 Kg ha-1 -  سایر

  مصرف سموم

 No ha-1 -  کشحشره

 No ha-1 -  کش للف تعد ه هفعات هر طول هوره ردد
 No ha-1 -  کشقارچ

ی ها تافعاش

آگرو کوشوژیکه و 
 مدیریت م رلو

 ****** * + % 

ی مدیریت ها تافعاشمتوسط ماانمان 

(مدیریت یقایای محصول و یازیافت 1م رلو.

( هو/چند 0(تناوش زر له 3ه کوه آش(2ضایعات 

(دخم حفاتته؛ 0(تناوش؛ 1(آیش 1کشته یوه ؛ 
 ی حفظها تافعاش( 6ی آیخا ه ری؛ ها تافعاش( 1

 مرتع و جنمل و ...

 (0و لدم  نجام= 1) نجام=

  نوع ساستم زر له

کشاورزی 

 تلفاقه
 + - 

 نی هر غار  1یا کشاورزی= زما  هم نجام ه مد ری 

 0=صورت

توشاد 

محصول 

  رگاناک

 + % 

(یذر یا 1 ستیز طامحیا  ها تافعاشنرخ سازگاری 

(کوههای 3؛ فشار تحت(آیااری 2 دده  صالحنبال 
 (کشاورزی زیسته1( نرژی خوردادی؛ 0آشه؛

مبارزه یاوشوژیکه و زر له و مدیریته و مکاناکه یا 

 ی هرز و ...ها للفو  ها یمارایآفات و 

 0و لدم  نجام= 1 نجام فعاشات=
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 ی، طرح رز  طرح پرورش موز گلخانوسو طرح منتخب های کشاورزی متقاضه تسباالت طرح رزیایه یر ی همچنان  

 جتماله،  قتصاهی و محاط های یر  ساس داخص. هر نظر گرفتو دد گ ینو لنو   یو هادروپوناک و طرح خاار هادروپوناک

هایه کو یاشتر هر ر ستای توسعو پاید ر  ست یا  ستفاهه  ز فر یند تحلال ههه دده توسط متخصصا  گ ینوزیسته وز 
زیسته ممکن  ست متفاوت ا  و  ساتاد ه نشماه  ز نظر محاط ینکو هیدگاه کاردناس یو یاتوجویو هست آمد.  همر تب سلسلو

 یادد؛ هو سناریو هر  ین ر ستا هر نظر گرفتو دده  ست. 

صزورت   یزو  مسزائل  کزره   فرموشزو  ییر  MCDA 1چندمعااره تصمام فن  ز (AHP) همر تب سلسلو تحلال فر یند 
 و کمه یها ه هه ترکاب پاچاده یا تحلال مسائل یر ی چندمعااره تصمامفن  (.Saaty, 2008کند )  ستفاهه مه همر تب سلسلو

تجمازع   طریزق   ز چندگانزو ر   معاارهزای  یا گاری امتصمتو نایه   ستفاهه دده و کاردناسا  کافه یا  ستفاهه  ز نظر ت

؛ 1366ز هه، ؛ رضایه و کر مت1000)رضایه و همکار  ،  ر  ه ره مستقل های ینوگ یان   نتخاش یر ی مختلف های اصوخص

 .Belton & Stewart, 2002; Che et al) ست  زیر مر حل طه مستل م AHP ستفاهه  ز  (.1366یباهر   و همکار  ، 

2010; Dantsis et al. 2010; Lyu et al. 2020) 

 یا  سزتفاهه  ز  تصمام هرخت  یجاه طرح، پاید رترین  نتخاش یر ی گام  وشان تصمیم(: درختتوسعه ) یساز مدل -1

  و ،  قتصاهیمحاط زیسته داخص سو تجماع  ز پاید ری کله  ست نموه ر داخص  نتخایه ، معاارها و زیرمعاارهایها داخص
 آمد.  هست یو  جتماله

هزا، معاارهزا و    یر ی  نجام مقایسات زوجه هر سطح دزاخص : معیارها و زیر معیارها ،ها شاخصزوجی  مقایسه -2

 ز نظر ت خبرگا  ) ساتاد و کاردناسا  یانک کشاورزی(  ستفاهه دد. یر ی  ها آ زیرمعاارها و تعاان وز  و  همات هر یک  ز 

 مزاتریس  هر .دد ستفاهه  و معاارها  ز روش مستقام و هر یرخه مو ره  ز داوه سالته ها داخصمقایسو وز  هر یک  ز 
 نجام دد. سپس ماانمان  وز   کاردناسا  و  6تا  1مقااس  مبنای یر مقایسات  ست،دده   ر ئو سالته توسط کو  ی مقایسو

 جد گانو محاسبو دد. صورت یو ساتاد 

معاارها یر  ساس نظر خبرگا   ههه وز یعد  ز : ها نهیگزتعیین مقادیر زیرمعیارها و معیارهای مربوط به هر یک از  -3

 ز نظر ت کاردناسا  تخصصه زر لت و کاردناسا  یانک و یر  ساس آمار مریوط یو توشاد محصوالت مقاهیر معاارهزا و  

 ی و پرورش یو یانک کشاورزی دامل خاار هرخته، موز گلخانو دده  ر ئوطرح کشاورزی  3ها ) زیرمعاارهای هر یک  ز گ ینو

 دد.( مشخص اهاوگ گل

ی یند رتبو، معاارها و زیرمعاارها، ها داخصو  وز    ها نویگ یعد  ز وروه مقاهیر : ها نهیگزی سطح پایداری بند رتبه -4

ی سطح یند رتبوطرح کشاورزی )یا شحاظ هر سو داخص  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته( و نا   3سطح پاید ری کله 

یا  ستفاهه  ز  )پاید ری  قتصاهی، پاید ری  جتماله و پاید ری محاط زیسته( ها داخصپاید ری سو طرح مذکور هر هر یک  ز 

هر  ها داخصمحاسبو دد. یدیبه  ست نمره پاید ری  ز ضرش وز  هر یک  ز زیرمعاارها، معاارها و  Expert Choice ف  ر  نرم
 یو کل پاید ری داخص ،محاط زیسته  جتماله و - ی قتصاه یها داخص تجماع یا تیهرنباآمد.  یو هستمقد ر مریوطو 

 آمد. هست

( یر ی هر هو  ساتاد و CR، مقد ر نرخ ناسازگاری )همر تب سلسویر  ساس نتایج تحلال  محاسبه نرخ ناسازگاری: -5

 (.Saaty, 2008) یاددسازگار مه جینتا شذ  یوهه؛ 1/0محاسبو دد کو کمتر  ز  00/0کاردناسا  

 نتایج
 1دکل  های پاید ری و تدوین داخص تجماع دده یر ی پاید ری  یتد  هرخت تصمام طر حه دد کو هر رزیایه داخصیر ی 
  ست. دده ه هه نشا 

                                                                                                                                                                                              
1- Multiple Criteria Decision Analysis  
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 درخت تصمیم. 1 شکل



 56 یبانک کشاورز التیتسههای کشاورزی متقاضی دریافت  پایداری طرح یابیارز یبرا یارائه چارچوب
 

 پاسخگویانای  شخصات فردی و حرفهم

هرصددا   60و  ها مره آ هرصد  10سال یوه.  10 و 02 ماانمان سنه و سایقو کاری کاردناسا  یانک کشاورزی یو ترتاب
نفر معاو   لتباری  1دعب یانک کشاورزی  ستا  آذریایجا  غریه، مدیر کاردناسا   ز نفر 1 یوهند. پست سازمانهمتأهل 

های  روماو  ها کاردناسا  طرح نویسه دبرستا  نفر  ز آ  12و  مبندسه نفر رئاس سازما  نظام 1غریه،   ستا  آذریایجا 

 هکتر  یوه.  نفر 1 شاسانس و فوق نفر 0شاسانس،  نفر  ز کاردناسا  10یوهند. تحصاالت ه نشماهه  سلماس و خوی
متأهل یوهند.  هممهو  ها مره هرصد آ  10سال یوه.  10 و 03ماانمان سنه و سایقو کاری  ساتاد ه نشماه یو ترتاب  

و رتبو للمه ه نشماه یوهند. ماانمان وز   نفر، هکتر  و هممه لضو هائت 11ها یو تعد ه  تحصاالت ه نشماهه همو آ 
  ست.  دده ه هه نشا  0های پاید ری هر قاشب هو سناریوی کاردناسا  و  ساتاد هر جدول داخص

 های پایداری مقایسه شاخص
د و کاردناسا  یانک حائ   ساتا نظر هو سناریویمقایسو ما     همات سو داخص  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته  ز 

های هیمر  یاشتر  ز مؤشفو 0/01مقام مقایسو ما     رجحات  ساتاد یو مؤشفو محاط زیسته و یا ماانمان وز    همات  ست. هر
هر  0/20یوهه و مؤشفو  جتماله یا ماانمان وز   0/30 ست و مؤشفو یعدی  زنظر  ین گروه مؤشفو  قتصاهی یا ماانمان وز  

های  یاشتر  ز مؤشفو 0/10 رجحات کاردناسا  یانک یو مؤشفو  قتصاهی و یا ماانمان وز   کو ههرحاش قر ر ه ره.رهیف سوم 
یوهه و مؤشفو  جتماله یا ماانمان وز   0/21زیست یا ماانمان وز   هیمر  ست و مؤشفو یعدی  زنظر  ین گروه مؤشفو محاط

 قر ر ه ره. وشویت سوم هر  0/20

 ارها و زیرمعیارها اقتصادی ازنظر اساتید و کارشناسان بانک کشاورزیقایسه اهمیت معیم
یاشترین وز  ر  یو ترتاب   وشان معاار داخص  قتصاهی  ز هیدگاه  ساتاد ه نشماه و کاردناسا  یانک منایع ماشه طرح یوه کو

ر  یو خوه  ختصاص ه هه یوه. هومان و سومان معاار  ز هیدگاه  ساتاد ه نشماه یو ترتاب زنجاره  رزش یا وز   0/30 و 0/31
و  0/21یاشعکس هومان و سومان معاار  ز هیدگاه کاردناسا  یانکه ساختار طرح یا وز   0/11و ساختار طرح یا وز   0/16

های یعد  ما  ز هیدگاه  ساتاد مقاهیر  هیدگاه هر هو گروه هر مرتبو یوه. ریسک و م یت نسبه  ز 0/10زنجاره  رزش یا وز  
مقایسو زیرمعاارهای  تری ر   ز هیدگاه هر هو گروه ه دت. یاشتری ر  یو خوه  ختصاص ه هه یوهند. یاالخره یامو  همات پایان

یو ه ینو یا وز   منفعت نسبت  وشان معاار داخص  قتصاهی یعنه منایع ماشه طرح نشا  ه ه کو  زنظر  ساتاد یو ترتاب
ماشه و  منایع و جذش 0/11سرمایو یا وز  /سرمایو و هرآمد یازگشت هو مؤشفو هوره 0/11سرمایو یا وز  /ناخاشص ، سوه0/20

، 0/21دخصه یا کسب وز    زنظر  ساتاد مطرح یوهند.  ین هر حاشه  ست کو سرمایو 0/11دخصه یا کسب وز   سرمایو
و  منفعت یو ه ینو نسبت 0/12سرمایو، یا وز  /ناخاشص سوه 0/11یا وز   سرمایو یازگشت ، هوره0/23 وز سرمایو، یا /هرآمد

داخص  قتصاهی، معاار ساختار طرح  هومان مؤشفو هر ،  زنظر کاردناسا  یانک مطرح یوهند.0/11جذش منایع ماشه یا وز  
های طرح یا وز   ، زیرساخت0/22 ند  ز؛ ناروی  نسانه یا وز   یادد کو وز  زیرمعاارهای آ   زنظر  ساتاد یو ترتاب لبارت مه
.  ین زیر معاارها  زنظزر  0/11، هرجو مکانا  ساو  یا وز  0/16،  ند زه و حد یا وز  0/20، تنوع محصول یا وز  0/21
، هرجو مکانا  ساو  0/23های طرح یا وز   ، زیرساخت0/20دناسا  یانک یو ترتاب لبارت یوهند  ز؛ ناروی  نسانه یا وز  کار

سومان معاار هر داخص  قتصاهی، معاار زنجاره  رزش  .0/13و  ند زه و حد یا وز   0/16، تنوع محصول یا وز  0/21یا وز  

ها، صنایع تبدیله و یاز ر فروش یوه کو نظریو  ساتاد و کاردناسا  یانک  ای تأمان نباههه یادد و ه ر ی سو زیر معاار یو نام مه
 0/32و 0/26 ها یو ترتاب یا  وز   لنو    وشان رتبو، زیر معاار تأمان نباهه یو 0/01معاار یاز ر فروش یا وز  مساوی  هر زیر

 ه ره.ومان رتبو ر  س 0/22و  0/21معاار صنایع تبدیله یا  وز   هومان رتبو و زیر

 مقایسه اهمیت معیارها و زیرمعیارها اجتماعی ازنظر اساتید و کارشناسان بانک کشاورزی
هر ماا  کاردناسا   0/21هر یان  ساتاد و وز   0/33ر  یا وز   ههه وز داخص  جتماله،  وشان رتبو  سرمایو  جتماله هر

 منات غذ یه یا  ،0/13تحصاالت یا وز   ،0/10کشاورزی یو خوه  ختصاص ه هه و همچنان هر یان  ساتاد  دتغال یا وز  

و  0/10،  دتغال یا وز  0/20های یعدی قر ر ه دتند. هر یان کاردناسا  یانک،  منات غذ یه یا وز   ، هر رتبو0/12وز  
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های یعدی قر ر ه دتند.  زنظر هر هو گروه معاارهای سن، مباجرت و ه دتن دغل جانبه  ز  مرتبو هر 0/11تحصاالت یا وز  
ترین  تری یرخوره ر یوهند. مقایسو زیرمعاارهای سرمایو  جتماله نا  نشا  ه ه کو  زنظر  ساتاد مبم هرجات  همات پایان

کاردناسا  یانک کشاورزی  لتماه  جتماله  زنظر  ست؛  ما مالک سرمایو  جتماله رلایت لد شت هر پره خت تسباالت 
یادد. مشارکت و تشکل هغدغو هوم هر هو گروه یوه.  زنظر  ساتاد  لتماه  جتماله هر مرتبو سوم یوه ترین لامل مه مبم

مر تب گروه هر  کو  زنظر کاردناسا  لد شت هر مرحلو سوم قر ر ه دت.  نسجام  جتماله و دبکو رو یط  زنظر هر هو هرحاشه
 تری قر ر ه دتند. پایان

 مقایسه اهمیت معیارها و زیرمعیارها محیط زیستی ازنظر اساتید و کارشناسان بانک کشاورزی
یادد کو  ین ما     همات هر ماانمان نظر ت  ساتاد یو ما      زنظر هر هو گروه آش  ز یاشترین ضریب  همت یرخوره ر مه

، تغاار کاریری زمان یا 0/11زنظر  ساتاد، یعد  ز آش، مصرف کوه و مصرف سموم یا ،  ست.  0/30و کاردناسا  یانک  0/21

،یو ترتاب یاشترین سبم  ز 0/12های آگرو کوشوژیکه و مدیریت م رلو و نا  نوع ساستم زر له یا وز  ، فعاشات 0/11وز 
 زنظر کاردناسا  کشاورزی، یعد  ز آش، نوع ساستم زر له یا وز   همچنان  ند. زیست ر  یو خوه  ختصاص ه هه داخص محاط

، تغاار کاریری زمان یا 0/12، مصرف کوه و مصرف سموم یا 0/10های آگرو کوشوژیکه و مدیریت م رلو یا وز   ، فعاشات0/11
زیست  اخص محاطمقایسو زیرمعاارهای د  ند. زیست ر  یو خوه  ختصاص ه هه ، یاشترین سبم  ز داخص محاط0/11وز  

 مصرف  نو ع کوهها دامل ناتروژ ، فسفات، پتاس و سایر کوههای داماایه هر هو گروه نظر یکسانه نواهر زمنشا  ه ه کو 
، پتاس یا 0/26و  0/20، فسفات یا  وز   0/30و  0/01ه رند.  زنظر  ساتاد و کاردناسا  یانک معاار ناتروژ  یو ترتاب یا  وز   

هر طور  یادند. همان ه ر ی یاشترین و کمترین  وز   مه 0/10و  0/11سایر کوههای داماایه یا  وز    و 0/20و  0/16  وز  
نظر هستند.  زنظر  ساتاد و کاردناسا  یانک،  ز یاشترین وز  تا کمترین وز ، یو ترتاب هر زیر  مصرف سموم هم هم نوازم

آخرین زیر  یادد. مه 0/20و  0/30کش یا  وز    ، قارچ0/30و  0/30  کش یا  وز  ، للف0/36و  0/00 کش یا  وز  معاار حشره
کو زیر معاار  یادد نوع ساستم زر له یا زیر معاارهای کشاورزی تلفاقه و توشاد محصول  رگاناک مه معاارها مریوط یو معاار

هر  وشویت یوهه و کشاورزی  10/0و  زنظر کاردناسا  یانک ه ر ی وز   0/10توشاد محصول  رگاناک  زنظر  ساتاد ه ر ی وز  
 هر مرحلو یعدی  همات قر ر ه ره. 0/03 زنظر کاردناسا  یانک ه ر ی وز   و 0/01تلفاقه  زنظر  ساتاد ه ر ی وز  

 و کارشناسان بانک کشاورزیها، معیارها و زیرمعیارهای پایداری به تفکیک میانگین وزنی اساتید میانگین وزن شاخص. 4جدول 

 ها شاخص

 وزن

 معیارها

 وزن

 اریمع ریز

 وزن

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

 10/0 33/0  قتصاهی

 30/0 31/0 منایع ماشه طرح

 23/0 11/0 هرآمد/سرمایو
 12/0 11/0 ناخاشص/سرمایوسوه 

 11/0 20/0 نسبت منفعت یو ه ینو
 21/0 11/0 هدخص ویسرما

 11/0 11/0 جذش منایع ماشه
 11/0 11/0 هوره یازگشت سرمایو

 21/0 11/0 ساختار طرح

 13/0 16/0  ند زه و حد
 21/0 11/0 هرجو مکانا  ساو 

 23/0 21/0 ی طرحها رساختیز
 16/0 20/0 تنوع محصول

 20/0 22/0 ناروی  نسانه تخصصه

 10/0 16/0 زنجاره  رزش
 32/0 26/0 هانباهه ناتأم

 22/0 21/0 صنایع تبدیله
 01/0 01/0 یاز ر فروش

  * **** 01/0 10/0 ریسک
  * **** 00/0 10/0 م یت نسبه
  * **** 01/0 00/0 یامو
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 . 4جدول ادامة 

 ها شاخص

 وزن

 معیارها

 وزن

 اریمع ریز

 وزن

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

سناریوی 
 اساتید

سناریوی 
 کارشناسان

 20/0 20/0  جتماله

  * **** 10/0 06/0 سن
  * **** 11/0 13/0 تحصاالت

  * **** 01/0 01/0 جانبهدغل 
  * **** 10/0 10/0  دتغال

  * **** 20/0 12/0  منات غذ یه
  * **** 06/0 01/0 مباجرت

 21/0 33/0 سرمایو  جتماله

 21/0 20/0  لتماه  جتماله
 22/0 22/0 مشارکت و تشکل
 11/0 10/0  نسجام  جتماله
 11/0 11/0 دبکو رو یط
 16/0 21/0 لد شت

محاط 
 زیسته

03/0 21/0 
تغاار کاریری 

 زمان
11/0 11/0 ****   

   **** 30/0 21/0 مصرف آش  

  
مصرف کوه 
 داماایه

 30/0 01/0 ناتروژ  12/0 11/0

 26/0 20/0 فسفات     
 20/0 16/0 پتاس      
 10/0 11/0 سایر      
 36/0 00/0 کشحشره 12/0 11/0 مصرف سموم   
 30/0 30/0 کش للف      
 20/0 30/0 کشقارچ      

   
ی ها تافعاش

آگرو کوشوژیکه و 
 مدیریت م رلو

12/0 10/0 ****** ***** **** 

 03/0 01/0 کشاورزی تلفاقه 11/0 12/0 نوع ساستم زر له   

      
توشاد محصول 
  رگاناک

10/0 10/0 

 همچنان، یوه. 312/0طرح یا نمره   ی پاید رترین طرح موز گلخانو ، زنظر کاردناسا  طرح نویسهتحقاق،  نتایج  ساس یر 

گرفتند  قر ر های یعدیهر رتبو 311/0و  320/0و طرح خاار هادروپوناک یو ترتاب یا  طرح پرورش گل داخو یریده رز

  ست. همچنان، طرح پاید رترین 310/0یا نمره   ی گلخانو ز نظر  ساتاد نا  طرح موز  تحقاق، نتایج  ساس . یر( شف-2دکل )
 قر ر پاید ری یعدی هایهر رتبو 312/0و  321/0یو ترتاب یا  و طرح خاار هادروپوناک طرح پرورش گل داخو یریده رز

 ش( -2دکل گرفتند. )

  

های کشاورزی در سناریوی  . الف: سطح پایداری طرح2شکل 

 کارشناسان طرح نویسی
های کشاورزی در سناریوی  . ب: سطح پایداری طرح2شکل 

 اساتید

 طرحکاردناسا  و  ساتاد پاید رترین  سناریوی نظر یو ترتاب  ز 0/310و  0/313 نمرةیر  ساس داخص  قتصاهی، موز یا  
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هر رتبو  0/260و  0/301هر رتبو هوم و خاار هادروپوناک یا نمره  0/322و  0/302یوه. طرح گل داخو یریده رز یا نمره 

 دتغال،  منات  جانبه، دغل تحصاالت، سطح سن، زیرمعاارهای  ز کو  جتماله پاید ری معاار  ساس یر یعدی قر ر گرفت.

 دده تشکال دبکو رو یط و لد شت  لتماه  جتماله، مشارکت و تشکل،  نسجام  جتماله، غذ یه، مباجرت، سرمایو  جتماله،
هر رتبو  ول و خاار  0/333 و 0/311 ی یو ترتاب یا نمره  و  ساتاد ه نشماهه موز گلخانو کاردناسا هر سناریوی  یوه،

هر رهیف سوم  0/331و  0/321هادروپوناک یو ترتاب یا نمر ت  و رز هر رهه هوم 0/333و  0/321  ی  ی یا ترتاب نمره گلخانو

، طرحنظر کاردناسا  و  ساتاد پاید رترین  یو ترتاب  ز 0/316و 0/010 نمرةیر  ساس داخص محاط زیسته، موز یا  قر ر ه ره.
هوم و ظر  ساتاد هر رتبو ن  ز 0/326نظر کاردناسا  و طرح گل داخو یریده یا نمره   ز 0/261خاار هادروپوناک یا نمره  طرح

  ساتاد هر رتبو سوم نظر  ز 0/311 طرح خاار هادروپوناک یا نمره نظر کاردناسا  و  ز 0/262طرح گل داخو یریده یا نمره 

 قر ر گرفت.

 بحث
یاشتر هغدغو محاط زیسته ه رند و منایع موجوه ر   ز آ  آیندگا  نا   ههد کو  ساتاد ه نشماهه های تحقاق نشا  مه یافتو

کشاورزی،  وشویت  ول ر  یو  یها طرحتأکاد ه دتو و هر  رزیایه  تجدید  ز منایع غارقایل صحاح و هرست ه نستو، یر  ستفاهه
یا ههند،  ین یافتو  مه یبازیست ه هه و هر مر حل یعدی یو  یعاه  قتصاهی و  جتماله طرح  ویژگه سازگاری طرح یا محاط

کاردناسا  طرح نویسه یانک کشاورزی، منایع ماشه کو هر حاشه مطایقت ه ره. ((Sydorovych &Wossink, 2008 ومطاشع

هر نظر گرفتو و یاشترین وز  ر  یو سوهههه، هرآمد، یازگشت سرمایو و هر کل یعد  قتصاهی تخصاص ه هه و و سوه و زیا  ر  

؛ رضایه و (1000) کو یا نتاجو مطاشعو رضایه و همکار  ، گارند ها یعد محاط زیسته ر  هر نظر مه فقط هر یرخه  ز طرح
 مطایقت ه ره. (1366)یباهر   و همکار  ، و  ؛(1366)یکانه و حادری کمال آیاهی،  ؛(1366)ز هه، کر مت

کشاورزی هر یعد  جتماله  ست.  یها طرحنخست  یها تی وشوهای  ین تحقاق  یجاه  دتغال ج ء مطایق یافتوهمچنان  

( کو نشا  ه هند کو  لتبار ت یانک کشاورزی موجب  یجاه  دتغال و 1001و  سمالاله ) جو   هاییافتونتایج  ین تحقاق یا 
( کو نشا  ه هند یا تخصاص 1316طابه و همکار   ) یا نتایج لالوه یوه ره.  خره دده  ست. مطایقت یوکارها کسبپاید ری 

یر  ساس نتایج  لالوه یوآید مطایقت ه ره.  هم یو وجوهتسباالت یانکه هر یخش کشاورزی یاالترین ماانمان  یجاه  دتغال 

 & Dos)مطاشعو کشاورزی یادد.  ین یافتو یا  یها طرحرلایت لد شت  جتماله یاید هر  وشویت  ختصاص تسباالت یو 

Saibal, 2009) های متعدهی هر ساستم فعله  لتباری مانند ناکافه یوه   لتبار ت یو کشاورز   کوچک کو نشا  ه ه دکاف
  نبایه مطایقت ه ره.و 

 ند.  ین  نشا  ه ه کو  ساتاد و کاردناسا  یانک یاشترین  وشویت ر  هر داخص  قتصاهی یو منایع ماشه طرح ه هه ها افتوی 

ما     لتبار مستقام کشاورزی ر  یر توشاد ت کشاورزی مثبت  رزیایه  راتأثکو  (Dos & Saibal, 2009) یافتو یا نتایج
 ساتاد و کاردناسا ، کشاورزی  رگاناک  وشان رتبو ر  هر زیر معاار یو خوه  ختصاص ه هه  هر سناریوینموهند مطایقت ه ره. 

 فره های منحصریوو سطو ویژگه یو ( کو کشاورزی  رگاناک ر 1361) ین یافتو یا نتایج تحقاق ساد لباسپور و همکار   ست  

ه ند مطایقت مهو ر هه یر ی هستاایه یو توسعو پاید ر کشاورزی  محاط زیستهلنو   یکه  ز ر هکارهای کاهش مشکالت  یو

 ین طرح یو هست آمد کو یاانمر   ی پاید رترین کاردناسا  طرح نویسه طرح موز گلخانوهمچنان هر سناریوی  ساتاد و ه ره. 
 های کشاورزی طرح مذکور هر  وشویت  لتبار ت قر ر گاره.و یبتر  ست یان طرح ست ک

 گیرینتیجه
 همات  یو یاتوجوهای کشاورزی یا رویکره توسعو پاید ر  نجام گرفت.  رزیایه تسباالت  لطایه طرح یاهدفتحقاق حاضر 

قبل  ز  توسعو پاید ر یخش کشاورزی یر ی نال یو توسعو پاید ر،  رزیایه  ثر ت  قتصاهی  جتماله و محاط زیسته تسباالت

کاردناسا  و  ساتاد هر نظر گرفتو دد. نتایج حاکه  ز رسد. هر  ین ر ستا هو سناریوی ضروری یو نظر مههر  ین یخش   لطا

ها ه ره. هر و قع  ساتاد ه نشماه مسائل محاط زیسته ر  هر ا  تسباالت هر  رزیایه طرحتفاوت هیدگاه  ساتاد و کاردناس
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 ینکو هوشت یر ی  یو یاتوجوه نند. تر مهکاردناسا  مسائل  قتصاهی ر  مبم کو ههرحاشههند ها قر ر مه وشویت  رزیایه طرح

های کشاورزی موره  رزیایه دوه، الزم  ست تا طرحمهکند و ه ینو سنمانه ر  متحمل  لطای تسباالت یار نو پره خت مه

هایه ه هه دوه کو  ز جنبو هقاق  ثر ت  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته قر ر گارند و  وشویت  ر ئو تسباالت یو طرح
ی دده  قتصاهی،  جتماله و محاط زیسته معرفه دده توسط  ین مطاشعو کمترین آثار منفه ر  هر پاید رداخص تجماع

دوه پنله  ز  ساتاد و کاردناسا  یر ی  رزیایه تفاوت هیدگاه کاردناسا  و  ساتاد ه نشماه پاشنباه مه یو یاتوجوه دتو یادد. 

هایه  ز طرف یانک کشاورزی موره حمایت قر ر گارند های کشاورزی هر نظر گرفتو دوند. همچنان الزم  ست فقط طرحطرح
  و محاط زیسته ر  ه دتو یادند. کو کمترین آساب  قتصاهی،  جتماله

 منابع 
 .AHPهای یانکه یا  ستفاهه  ز تکناک (. مدل  رزیایه1311پور، سادحسن ) ناصری، محمدرضا؛ قدسهمقدم آر نه، لباس؛  مان آز هی

 .00-30(، 1)10 ،مبندسه صنایع و مدیریت توشاد ه شملل ناینشریو 

 ی فازی  های متقاضه و م یا  ستفاهه  ز تکناک تحلال دبکو  رزیایه فنه و  قتصاهی طرح(. 1360 ماری، مقصوه ) ماری، زهر ؛ 

(FANP .)21-11، 20، مدیریت تحول و توسعو. 

  ستا  هر آیه و هیم گندم پاید ری سطح مقایسو و  رزیایه(. 1366) لله ز هه، کر مت اد؛دفر  در قه،  لظم؛ رضایه، فرز نو؛ یباهر  ،
 .106-136(, 0)22 ،ستیز طامح تکنوشوژی و للوم. گلستا 

(. یررسه تأثار لو مل  قتصاهی یر تخریب 1000) ، حسانمبر یه یشرآیاهی، مریم؛ ضااآیاهی، محمدرضا؛ ز رع مبرجرهی، داما؛ پارسا

فصلنامو للوم و تکنوشوژی . افتوی توسعوو  توسعو هرحالتخب کشورهای من 3SLSیا  ستفاهه  ز رویکره پانل  ستیز طامح
 .200-161(، 6)23 .ستیز طامح

آینده هر  یها نسلو توسعو مفبوم حقوق  یراگ دکل(، 1361، یلد ؛ ز رله، سحر )یخلعتبرپورهادمه، ساد لباس؛ هیاری، فرهاه؛ 

 .110-111(، 3) 11، ستیز طامحفصلنامو للوم و تکنوشوژی  .ستیز طامح  شملل نایحقوق 

  یخش داندرمن، مورهمطاشعوخره ) یوکارها کسب(. نقش  لتبار ت یانک کشاورزی هر پاید ری 1001 سمالاله، رقاو ) جو  ، آیت؛
 .220-201(، 1) 3مطاشعات جغر فاایه مناطق کوهستانه، دبرستا  ماسال(. 

رزی یا  ستفاهه  ز منطق فازی. (. تعاان پرتفوی یبانو تسباالت یانک کشاو1366حسانه یکانه، ساد لله؛ حادری کمال آیاهی، رضا )

 . 120-63(، 3) 21،  قتصاه کشاورزی و توسعو

 یهر دبرها ید ریسنجش پا یها نتخاش داخص هدناسروش(. 1363 هلل؛ یرزگر، صاهق ) هیوساالر،  سد هلل؛ فنه، زهره؛ فرهوهی، رحمت
 .32-10(، 11)0،  یری ی منطقوفصلنامو یرنامو. یر  ستا  مازندر   داکوچک یا تأک

  مورهی مطاشعو) زر له محصوالت  جتماله و  قتصاهی ،زیسته محاط پاید ری  رزیایه(. 1366) لله ز هه، کر مت  لظم؛ رضایه،

 .121-111 ،(3)03 ،( یر   طباعه منایع) طباعه ستیز طامح(. گرگا  دبرستا 

(.  رزیایه  رتباط نا منه 1000) ،  حمدلایدی سروستانه ر متان؛ ،جوالیه،  لظم؛ رضایهی، فرهاه؛ دار نه یادآیاه؛ و ش ، حبابرضایه
مجلو  قتصاه کشاورزی. .   مناطق روستایه دبرستا  گرگا مورهمطاشعومحاطه  غذ یه و پاید ری  قتصاهی،  جتماله و زیست

11(1 ،)131-112. 

فصلنامو پول های  قتصاهی  یر  . ز یه یخش دتغال(. تأثار تسباالت یانکه یر 1316طابه، سادکمال؛ ساطعه، مبسا؛ صمامه، پریسا )
 .33-1، 0، و  قتصاه

 یها پژوهش(. طر حه و تباان مدل پاید ری زنجاره تأمان خدمات یانکه )مطاشعو مورهی یانک ملت(. 1361محقر، لله؛ لباسه، حماد )
 . 00-11، (3)23، مدیریت هر  یر  

محاطه هر نظام آموزده هوره  ها و نشانمرهای تریات زیست (. تدوین مالک1000) فای ه ، لله؛ سافه، محمد؛ ناطقه،محمدی یلبا  آیاه
 .66-111 (،2)10 و توسعو پاید ر. ستیز طامحفصلنامو للمه آموزش  .1000 یتد یه  یر   هر  فق 

یر ریسک  لتباری یانک کشاورزی هر  ستا  خر سا   مؤثرهای (. و کاوی لامل1000یایاز هه، جلال. ) ؛لهز رع، لفاروز ؛نقوی، سماو

 .21-1، (2)11،  قتصاه کشاورزیدماشه. 

ر هبرهی هر  یها پژوهشمجلو  . (. مروری یر توسعو پاید ر یخش کشاورزی  یر   و جبا 1366) ، سعاهتساریخانهکوروش؛  وحدته
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 .32-16(، 1) 1. طباعهللوم کشاورزی و منایع 
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