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کشاورزی چندکارکردی ( )MFAاز دیدگاه متخصصان توسعۀ کشاورزی و روستایی ایران
1

امیرحسین علیبیگی ،*2غالمرضا برزو

 .1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی
 .2کارشناس ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت -09/12/7 :تاریخ تصویب)02/2/11 :

چکیده
در سالهای اخیر ،کشاورزی چندکارکَردی به منزلۀ پارادایم نوین توسعۀ کشاورزی و روستایی به جهانیان
معرفی شده است .چندکارکَردی بودن کشاورزی مبین آن است که کشاورزی واجد کارکَردهای تولیدی
(تولید غذا ،تولید الیاف) و کارکَردهای غیرتولیدی (عرصۀ ایجاد اشتغال و کسب درآمد ،تقویت سرمایۀ
اجتماعی ،حفاظت از تنوع زیستی و ژنتیکی ،تقویت صنایع روستایی ،مظهر مناظر و چشماندازهای زیبا)
است .هدف کشاورزی چندکارکردی ،بهرهمندی روستاییان و کشاورزان از کلیۀ مواهب بخش کشاورزی
است .از این رو ،هدف پژوهش پیش رو ،شناسایی و تعیین کارکَردهای کشاورزی کشور از دیدگاه
صاحبنظران توسعۀ کشاورزی و روستایی با استفاده از روش دلفای است .بر اساس نمونهگیری هدفمند،
 11نفر به منزلۀ اعضای پانل دلفای شناسایی شدند .در این پژوهش که در سه دور انجام گرفت 7 ،کارکَرد
به منزلۀ کارکردهای تولیدی کشاورزی و  11کارکَرد به منزلۀ کارکَردهای غیرتولیدی کشاورزی در قالب 8
زیرعنوان (کارکَردهای اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،آموزشی ،معرفتشناسی ،هنری،
زیستمحیطی و اکولوژیکی) شناسایی و تعیین شدند .از مهمترین کارکردهای تولیدی میتوان به تولید
غذا ،تولید خوراک دام و تولید الیاف و از مهمترین کارکردهای غیرتولیدی میتوان به امنیت غذایی،
اشتغالزایی ،کسب درآمد ،سرمایۀ اجتماعی ،صادرات و ارزآوری ،حفاظت از تنوع زیستی و منابع پایۀ
تولیدی بهویژه آب و خاک اشاره کرد.
واژههای کلیدی :ایران ،صاحبنظران توسعۀ کشاورزی و روستایی ،کشاورزی پایدار ،کشاورزی
چندکارکَردی.
مقدمه
به باور کارشناسان ،کشاورزی محور توسعۀ اجتماعی-
اقتصادی جوامع محسوب میشود که نقش بیبدیل آن ،بهرغم
پیشرفتهای خیرهکنندۀ علمی و تکنولوژیکی ،تا به امروز
ادامه دارد .پارادایمهای متعددی که برای بهبود و ارتقای
وضعیت کشاورزی در جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه
* نویسندۀ مسئول:

ارائه شده ،مؤید این ادعاست .در این میان ،کشاورزی پایدار
که برخاسته از تفکر توسعۀ پایدار است ،جایگاه ارزندهای در
برنامهریزیهای کالن کشورها دارد که عموماً در قالب
سیاستهای کشاورزی خود را نشان میدهد .در این زمینه،
نتایج تحقیقات پژوهشگران به ارائۀ پارادایم جدیدی با عنوان
کشاورزی چندکارکردی 1منجر شده است که با کشاورزی

تلفن0831-8323732 :

E-mail: baygi@razi.ac.ir
)1. Multifunctional Agriculture (MFA
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پایدار و سیاستهای کشاورزی ارتباط دارد .کشاورزی
چندکارکردی ،در سال  1992میالدی به طور رسمی در
نشست ریو در کشور برزیل ،با تأکید بر امنیت غذایی و توسعۀ
پایدار مطرح شد ( .)De Vries, 2000هر چند کشاورزی،
خصلتی چندکارکردی دارد اما اهمیتش به لحاظ نگرش
سیستمی و کلگرایانۀ آن به کشاورزی است و به طور
مستقیم سیاستهای کشاورزی را تحتالشعاع قرار میدهد.
کشاورزی چندکارکردی که هدف عمدهاش ،بهبود وضع
آسایش و رفاه کل جامعه است ( )Yrjölä & Kola, 2004از
ویژگیهای ذیل برخوردار است :پارادایم جدیدی برای توسعۀ
کشاورزی و روستایی است (،)Van Huylenbroeck, 2006
امکان فراتر رفتن از مسائل مربوط به بهرهوری و رقابتهای
بازار را به سوی مباحث توسعۀ پایدار و راهبردهای آن فراهم
میکند ( ،)Losch, 2004کشاورزی کوچکمقیاس که شکل
غالب کشاورزی محسوب میشود ،عموماً در نظام جهانی غذا
وضعیت نامساعدی دارد و امکان بهکارگیری صنایع تبدیلی
استاندارد غذایی و فناوری سرمایهبر در این نوع کشاورزی
وجود ندارد ،لذا ماندگاری و تداوم این واحدهای اقتصادی از
لحاظ وجود نیروی کار خانوادگی انعطافپذیر و ارزان بهویژه
خانوارهای زراعی ،توسعۀ نظامهای جایگزین غذایی و بازارهای
محلی برای غذا و نیز سایر خدمات اهمیت دارد .تمامی این
بحثها ،ارزشهای چندگانۀ کشاورزی مانند وجود سرمایههای
مسکونی ،تفریحی ،زیست محیطی و فرهنگی را نشان میدهد
و پادزهری قدرتمند در برابر ایدئولوژی ماتریالیستی ،کشاورزی
صنعتی و وسیعتر از پارادایمهای ماتریالیستی توسعه است
(.)Groenfeldt, 2001
اهمیت و هدف پژوهش
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران ،کشاورزی از مهمترین ارکان
اقتصاد و سیاست کشور ( )Malekmohamadi, 2000و
محور توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی شده است
( ،)Sameti & Karami, 2006زیرا کشاورزی در ایران و در
مقایسه با کشورهای توسعهیافته ،شکل غالب فعالیت
اقتصادی است که حدود  22/8درصد از شاغالن کشور در
این بخش مشغول به کارند ( Amini, 2011; Allahyari,
 3/77 ،)2008میلیون واحد بهرهبرداری را در بر میگیرد
( ،)Ashrafi et al, 2009بخش شایان توجهی از محصوالت
غذایی و کشاورزی در واحدهای کشاورزی کوچکمقیاس
تولید میشود ( )Kalantari & Sahbanalifami, 2010و

در یک کالم ،کشاورزی نقش تعیینکنندهای در تأمین
استقالل و امنیت غذایی دارد ( Arab Mazar & Keshvari
 .)Shad, 2007بنابراین شناسایی و تعیین کارکردهای
کشاورزی کشور میتواند تصویر روشنتری از توانمندیها،
قابلیتها و حتی ضعفهای کشاورزی ارائه دهد و به
برنامهریزی جامع و کارآمدتر سیاستهای کشاورزی منجر
شود و کشور را در مقابل چالشهایی مثل افزایش جمعیت،
بیکاری ،مهاجرت ،تهدید امنیت غذایی و ملی ،نگرانیهای
زیست محیطی ،عضویت در سازمان تجارت جهانی ()WTO
و  ...بیمه کند و به یاری توسعۀ پایدار کشاورزی و روستایی
بیاید .هدف این پژوهش کیفی ،شناسایی و تعیین
کارکردهای کشاورزی کشور از دیدگاه صاحبنظران توسعۀ
کشاورزی و روستایی است.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که مانند بیشتر واژگان و
اصطالحات ،تعریف جامعی از کشاورزی چندکارکردی وجود
ندارد ( .)Majkovič et al., 2005با این همه ،مفهوم یادشده
اولین بار در سال  1993میالدی از سوی شورای حقوقی
کشاورزی اروپا به منظور هماهنگی در قانونگذاری کشاورزی در
سراسر اروپا و ایجاد ادراک عمومی از کشاورزی پایدار ،با تعریفی
قانونی به کار برده شد .بر این اساس ،مفهوم چندکارکردی بودن
کشاورزی ،دربرگیرندۀ تمام کاالها ،محصوالت و خدمات حاصل
از فعالیتهای کشاورزی است .در سال  1998نیز سازمان
همکاری و توسعۀ اقتصادی ،کشاورزی چندکارکردی را این
گونه تعریف کرد :کشاورزی فراتر از کارکرد اصلیاش که تولید
محصوالت غذایی و صنعتی است ،میتواند در قالب مناظر
طبیعی جلوهگر باشد ،منافع زیستمحیطی مثل حفاظت از
زمین ،مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده و حفاظت از
تنوع زیستی را فراهم آورد و در تداوم حیات اجتماعی-
اقتصادی اکثر مناطق روستایی سهم داشته باشد .کشاورزی
زمانی چندکارکردی است که یک یا چندین کارکرد عالوه بر
نقش اصلیاش یعنی تولید غذا و الیاف ،داشته باشد ( Marsden
 .)& Sonnino, 2008به اعتقاد وارن (،)Warren, 2003
کشاورزی چندکارکردی در حقیقت بازگشتی به دوران قبل از
جنگ جهانی دوم در انگلستان و ممالک دیگر است که کشاورز
و خانوادۀ او در فعالیتهای اقتصادی متنوعی مشارکت
داشتهاند .از سوی دیگر ،پژوهشگران عمدتاً در تحقیقات خود،
کشاورزی چندکارکردی را در قالب مفاهیمی مثل تولید غذا،
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تولید الیاف ،تولید چوب ،تولید خوراک دام ،چشماندازهای
روستایی ،منافع زیست محیطی ،تداوم حیات اجتماعی-
اقتصادی مناطق روستایی و صیانت از زراعت خانوادگی ،تولید
منابع انرژی بهخصوص انرژی زیستی ،حفظ تعادل توسعۀ
منطقهای ،میراث فرهنگی ،تنوع زیستی ،تفریح و گردشگری،
سالمت خاک و آب ،مناظر طبیعی ،حیات وحش ،ارزش علمی
و آموزشی ،امنیت غذایی ،سالمت و کیفیت غذا ،تسهیل در
جذب آب و کمک به ایجاد آبهای زیرزمینی مطرح کردهاند

مغذی ،حفاظت از خاک و موجودات خاکزی ،آبخیزداری،
کنترل سیل ،ارزشهای فرهنگی ،میراث تاریخی و شادابی
جوامع روستایی است .محققان دیگر نیز دیدگاههای مختلفی در
معرفی مفهوم کشاورزی چندکارکردی ابراز کردهاند که کم
وبیش با مواردی که در باال به آنها اشاره شد ،شباهت و
همخوانی دارد )Ballin et al., 2004; Bredhal et al.,
.(2003; Torres et al., 2007; Jervell & Jolly, 2003

(De Vries, 2000; Groenfeldt, 2006 ;Vazzana,

مواد و روشها
هدف عمدۀ این پژوهش ،شناسایی و تعیین کارکردهای
کشاورزی کشور از دیدگاه صاحبنظران توسعۀ کشاورزی است .از
این رو ،از روش دلفای که یک روش کیفی ( Mohebbi et al,
 )2010برای اجماع نظر متخصصان دربارۀ یک موضوع خاص
است ( )Sarmad et al, 2010به منظور شناسایی و تعیین
کارکردهای کشاورزی ایران استفاده شد .تحقیقات مبتنی بر
کاربرد روش دلفای دارای ویژگیهای چندی است .1 :اغلب روش
نمونهگیری ،هدفمند است .2 ،فرمول خاصی برای تعیین نمونهها
وجود ندارد .آنچه اهمیت دارد کیفیت اعضای پانل دلفای و
توانایی آنان در موضوع مورد نظر است اما عمدتاً تعداد نمونهها
بین  11تا  20نفر گزارش شده است .3 ،هر چند کنترل پایایی و
روایی دلفای ،کار سختی است ،در صورتی که اعضای پانل دلفای،
نمایندۀ گروه یا حوزۀ دانش مورد نظر باشند ،اعتبار محتوایی آن
تضمین میشود .7 ،روش دلفای عموماً در سه دور انجام میشود:
در دور اول ،سؤال یا سؤاالت باز در اختیار متخصصان قرار
میگیرد .با استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاری ،دادهها تجزیه و
تحلیل میشوند که مبنای پرسشنامۀ دور دوم قرار میگیرند .دور
دوم ،مرحلۀ آغاز استفاده از روشهای کمی است .اغلب از طیف
لیکرت و برای تحلیل دادهها از میانگین و انحراف معیار استفاده
میشود .گویههایی که میانگین آنها کمتر از  3.1باشد ،حذف
میشوند .در دور سوم یا دور پایانی دلفای ،حاصل تحلیل دور دوم
یک پرسشنامۀ بستۀ دوگزینهای (موافقم -مخالفم) است که برای
رسیدن به اجماع نظر ،در اختیار متخصصان قرار میگیرد.
گویههایی که بیش از  66درصد (دوسوم) آرای متخصصان را به
خود اختصاص دهند ،نتیجۀ نهایی دلفای قلمداد میشوند
( .)Ahmadi et al, 2010نکتۀ مهم این است که برخالف
پژوهشهای کمی ،در تحقیقاتی که مبتنی بر رویکرد کیفی
هستند ،جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع تئوریکی (کفایت
نظری) ادامه مییابد .منظور از اشباع تئوریکی این است که
همزمان با جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها نیز آغاز میشود و

2002; Rossing et al., 2007; Romstad et al., 2000
Groenfeldt, 2001; Gerowitt et al., 2003; Grega,
 .(2004برخی دیگر مانند یرجوال و کوال ( Yrjölä & Kola,
 ،)2004میسکولسی ( )Miškolci, 2008و واینن ( Wynen,

 )2002با نوعی طبقهبندی بیان کردهاند که کشاورزی مشتمل
بر .1 :کارکردهای تولیدی مثل تولید غذا و تولید الیاف
(کاالهای بازاری نیز نامیده میشوند) .2 ،کارکردهای زیست
محیطی مثل حفاظت از محیط زیست روستا و برخورداری از
چشماندازهای زیبا و تنوع زیستی .3 ،کارکردهای اجتماعی-
اقتصادی مثل سرزندگی جوامع روستایی (قابلیت زیست در
مناطق روستایی) و توسعۀ محلی (کاالهای غیربازاری نیز نامیده
میشوند) است .برخی نیز مانند واتن ( )Vatn, 2001معتقدند
که کشاورزی دارای یکسری خروجیهای مثبت و منفی است
که عبارتاند از :جنبههای زیست محیطی شامل مناظر طبیعی
(تنوع زیستی ،تفریح ،زیباییشناسی) ،میراث فرهنگی ،آلودگی
(تغییر در چرخههای مواد ،آلودگی ژنتیکی و غیره) ،امنیت
غذایی (دسترسی به شرایط مختلف) ،سالمت غذایی (کیفیت یا
وضعیت بهداشتی محصوالت) ،بنگاههای روستایی (مسکن
روستایی و فعالیتهای اقتصادی محلی) .بتی ()Batie, 2003
معتقد است که فعالیتهای کشاورزی میتواند منافع عمومی
متعددی مانند بهبود کیفیت آب ،زیستگاههای حیاتوحش،
مطبوعیت چشمانداز ،کنترل سیالب ،بازیافت مواد مغذی و
رسوبات کربنی ،شکار ،گردشگری کشاورزی ،تفریحات
کشاورزی ،هویت منطقهای ،ارزشهای میراثی و شادابی
روستایی و محیط را فراهم آورد .هوچوار و یوانچیک
( )Hočevar & Juvančič, 2006سرزندگی جوامع روستایی،
سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی را از
کارکردهای کشاورزی میدانند .آکا و همکارانش ( Akca et al.,
 )2005معتقدند که کشاورزی منافع چندگانهای را برای جامعه
فراهم میآورد .این منافع همان کارکردهای کشاورزی مثل
امنیت غذایی ،امنیت جانوری ،تنوع زیستی ،بازیافت مواد
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این کار تا زمانی ادامه مییابد که با دادههای جدید و اضافی دیگر
نتوان خواص یا ویژگیهای یک مقوله را تدوین کرد .به عبارت
سادهتر ،دادههای تکراری ،نشاندهندۀ به کفایت رسیدن یک
مقوله هستند .بنابراین اشباع تئوریکی ،نقطۀ پایان جمعآوری
دادهها تلقی میشود و بر این اساس تعداد نمونهها نیز تعیین
میشود ( .)Danaeefard et al, 2006در این پژوهش نیز ضمن
تبعیت از روش مذکور ،برای تعیین اعضای پانل دلفای ،این
مراحل دنبال شد .ابتدا فهرستی از افراد واجد شرایط در این
پژوهش که بهاصطالح صاحبنظر (صاحبنظر به فردی اطالق
میشود که در حوزۀ توسعۀ کشاورزی و مسائل مربوط به آن
صاحب دانش ،تحقیق ،تألیف و تجربه باشد) نامیده میشوند،
انتخاب شدند .سپس پرسشنامۀ باز در اختیار آنان قرار داده شد.
بعد از تکمیل پرسشنامه ،از صاحبنظران خواسته شد تا افراد
صاحبنظر دیگری را معرفی کنند .به این ترتیب ،افراد مذکور از
طریق نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند که در پایان دور اول
دلفای مشخص شد از اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی
کشور ،وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسۀ پژوهشهای برنامهریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعۀ روستایی بودند .اگرچه در دور اول
دلفای تا صاحبنظر دهم ،اشباع تئوریکی حاصل شده بود اما به
منظور افزایش اعتبار دادهها ،مجدداً از صاحبنظران خواسته شد
صاحبنظران دیگری را معرفی کنند تا جای هیچ گونه شبههای
باقی نماند .در نهایت ،بر اساس نمونهگیری هدفمند11 ،
صاحبنظر به منزلۀ اعضای پانل دلفای شناسایی شدند و دورهای
بعدی دلفای با آنان انجام پذیرفت.
یافتهها
در دور اول ،کارکردهای کشاورزی به دو بخش تقسیم شدند:
 .1کارکردهای تولیدی شامل  10کارکرد تولید محصوالت

غذایی ،تولید مواد خام ،تولید خوراک دام ،تولید مواد اولیۀ
مورد مصرف در درمان و داروسازی و ( ...جدول )1و
 .2کارکردهای غیرتولیدی شامل  8زیرعنوان کارکردهای
اجتماعی و فرهنگی ( 8کارکرد) ،سیاسی ( 3کارکرد)،
اقتصادی ( 9کارکرد) ،آموزشی ( 7کارکرد) ،معرفتشناسی
( 2کارکرد) ،هنری ( 1کارکرد) و زیست محیطی و اکولوژیکی
( 11کارکرد) (جدول.)2
جدول .2نتایج دور اول دلفای -کارکردهای تولیدی کشاورزی
ردیف

کارکردهای تولیدی کشاورزی

1
2
3
7
1
6
7
8
9

تولید محصوالت غذایی مورد نیاز روستاییان و جامعه
تولید مواد خام برای بخشهای گوناگون صنعتی
تولید خوراک دام
تولید مواد اولیۀ مورد مصرف در درمان و داروسازی
تولید مواد اولیه برای ساخت ابزار تولید
تولید مواد اولیه برای تأمین مسکن
تولید الیاف برای تأمین پوشاک
پایگاه تکثیر و پرورش دام ،طیور و آبزیان
تولید مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع دستی روستایی

10

تولید بذور مادر و تجاری

در دور دوم ،دو کارکرد تولیدی با عناوین تولید مواد اولیه
برای ساخت ابزار تولید و تولید مواد اولیه برای تأمین مسکن به
ترتیب با میانگین و انحراف معیار  1/087 ،3/09 ،3/08و
 0/831حذف شدند (جدول .)3در دور دوم ،از میان کارکردهای
غیرتولیدی کشاورزی ،تنها یک کارکرد یعنی عامل افزایش
ارزش زمین (کارکرد اقتصادی) با میانگین و انحراف معیار 3/33
و  0/981حذف شد (جدول .)7در پایان دور دوم 8 ،کارکرد
تولیدی و  38کارکرد غیرتولیدی کشاورزی باقی ماندند که بر
مبنای آنها پرسشنامه دور سوم شکل گرفت.
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جدول .1نتایج دور اول دلفای -کارکردهای غیرتولیدی کشاورزی
کارکردهای غیر تولیدی کشاورزی

ردیف

1
2
3
7
1
6
7
8
9
10
11
12
13
17
11
16
17
18
19
20
21
22
23
27
21
26

کارکردهای
معرفتشناسی

27

کارکرد هُنری

28
29
30
31
32
33
37
31
36
37
38

کارکردهای زیست
محیطی و اکولوژیکی

کارکردهای اجتماعی و
فرهنگی

کارکردهای سیاسی

کارکردهای اقتصادی

کارکردهای آموزشی

عامل بازدارندۀ مهاجرت روستاییان به شهرها
پایگاه شناسایی ،ارزیابی و تطبیق و تلفیق دانش بومی و نوین
عامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی خانوار برای سازندگی
کشاورزی به منزلۀ یک شیوۀ زندگی
منشأ ارتقای سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ روستایی
منشأ تشکیل تعاونیها و سازمانهای کشاورزی و روستایی
کارآفرینی اجتماعی و کمکهای انساندوستانه
میدان تضارب آرای اقتصادی و فنّی (تقسیم آب ،زمین ،مرتع)...،
عامل امنیت غذایی
عامل کسب استقالل سیاسی و اقتصادی (خودکفایی)
پایگاه تأمین امنیّت در جوامع انسانی
اشتغالزایی و کارآفرینی
درآمدزایی و کسب استقالل فردی و خانوادگی روستاییان
پایه و اساس توسعۀ سایر بخشهای اقتصادی
عرضۀ نیروی کار مازاد به سایر بخشهای اقتصادی
عامل افزایش ارزشِ زمین
جایگاه تبلور هستۀ دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام
منشأ تشکیل کشت و صنعتها
ارزآوری
عامل افزایش تولید ناخالص ملی
مدرسۀ مهارتآموزی
کارگاه حرفهآموزی
عرصۀ ارتقای آگاهی عمومی از حرفۀ کشاورزی
زمینۀ مناسب برای توسعۀ تحقیقات زیستی و ژنتیکی
مبنایِ شناخت فلسفۀ خلقت
عرصۀ ارتقای آگاهیهای اعتقادی و وابستگی حیات به طبیعت
عامل پرورش ذوق هنری صاحبان اندیشه و خالقیت با الهام گرفتن از طبیعت برای توسعۀ زمینههای
هنری ،صنعتی ،تکنولوژیکی و..
حفاظت و بهبود منابعِ پایۀ تولید در کشاورزی بهخصوص خاک و آب
حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی ،حیاتوحش و تنوع زیستی و پایگاه تأمین امنیت عرصههای طبیعی
جذب و کاهش کربن از آالیندهها و عامل تلطیف هوا
کنترل بالیای طبیعی مثل سیل و طوفان
قرارگاه تجربی انسان برای پرورش جاندارانِ ویژه (اسب ،سگ)...،
منشأ انرژیهای زیستی
حفظ تعادل محیط زیست (تعادل آب ،خاک ،گیاه و  ...در زمین)
تقویت حس زیباییشناسی
تفریح و تفرّج برای آرامش روانی و تربیت بدنی انسان
گردشگری کشاورزی
موضع شناسایی زنجیرۀ حیات موجودات زنده
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ردیف

1
2
3
7
1
6
7
8
9
10
ردیف
1
2
3
7
1
6
7
8
9
10
11
12
13
17
11
16
17
18
19
20
21
22
23
27
21
26

کارکردهای
معرفتشناسی

27

کارکرد هُنری

کارکردهای
اجتماعی و
فرهنگی

کارکردهای
سیاسی

کارکردهای
اقتصادی

کارکردهای
آموزشی

28
29
30
31
32
33
37
31
36
37
38

کارکردهای
زیستمحیطی
و اکولوژیکی

جدول .3نتایج دور دوم دلفای -کارکردهای تولیدی کشاورزی
میانگین
کارکردهای تولیدی کشاورزی

تولید محصوالت غذایی مورد نیاز روستاییان و جامعه
تولید مواد خام برای بخشهای گوناگون صنعتی
تولید خوراک دام
تولید مواد اولیۀ مورد مصرف در درمان و داروسازی
تولید مواد اولیه برای ساخت ابزار تولید
تولید مواد اولیه برای تأمین مسکن
تولید الیاف برای تأمین پوشاک
پایگاه تکثیر و پرورش دام ،طیور و آبزیان
تولید مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع دستی روستایی
تولید بذور مادر و تجاری

7/83
7/72
7/72
7/00
3/08
3/09
7/08
7/72
7/17
7/71

انحرافمعیار

0/389
0/111
0/111
0/603
1/087
0/831
0/793
0/900
0/718
0/712

جدول .4نتایج دور دوم دلفای -کارکردهای غیرتولیدی کشاورزی
کارکردهای غیرتولیدی کشاورزی
عامل بازدارندۀ مهاجرت روستاییان به شهرها
پایگاه شناسایی ،ارزیابی و تطبیق و تلفیق دانش بومی و نوین
عامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی خانوار برای سازندگی
کشاورزی به منزلۀ یک شیوۀ زندگی
منشأ ارتقای سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ روستایی
منشأ تشکیل تعاونیها و سازمانهای کشاورزی و روستایی
کارآفرینی اجتماعی و کمکهای انساندوستانه
میدان تضارب آرای اقتصادی و فنّی(تقسیم آب ،زمین ،مرتع)...،
عامل امنیت غذایی
عامل کسب استقالل سیاسی و اقتصادی (خودکفایی)
پایگاه تأمین امنیّت در جوامع انسانی
اشتغالزایی و کارآفرینی
درآمدزایی و کسب استقالل فردی و خانوادگی روستاییان
پایه و اساس توسعۀ سایر بخشهای اقتصادی
عرضۀ نیروی کار مازاد به سایر بخشهای اقتصادی
عامل افزایش ارزشِ زمین
جایگاه تبلور هستۀ دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام
منشأ تشکیل کشت و صنعتها
ارزآوری
عامل افزایش تولید ناخالص ملی
مدرسۀ مهارتآموزی
کارگاه حرفهآموزی
عرصۀ ارتقای آگاهی عمومی از حرفۀ کشاورزی
زمینۀ مناسب برای توسعۀ تحقیقات زیستی و ژنتیکی
مبنایِ شناخت فلسفۀ خلقت
عرصۀ ارتقای آگاهیهای اعتقادی و وابستگی حیات به طبیعت
عامل پرورش ذوق هنری صاحبان اندیشه و خالقیت با الهام گرفتن از طبیعت برای توسعۀ
زمینههای هنری ،صنعتی ،تکنولوژیکی و..
حفاظت و بهبود منابعِ پایۀ تولید در کشاورزی بهخصوص خاک و آب
حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی ،حیاتوحش و تنوع زیستی و پایگاه تأمین امنیت عرصههای
طبیعی
جذب و کاهش کربن از آالیندهها و عامل تلطیف هوا
کنترل بالیای طبیعی مثل سیل و طوفان
قرارگاه تجربی انسان برای پرورش جاندارانِ ویژه (اسب ،سگ)...،
منشأ انرژیهای زیستی
حفظ تعادل محیط زیست (تعادل آب ،خاک ،گیاه و  ...در زمین)
تقویت حس زیباییشناسی
تفریح و تفرّج برای آرامش روانی و تربیت بدنی انسان
گردشگری کشاورزی
موضع شناسایی زنجیرۀ حیات موجودات زنده

میانگین
7/17
7/21
3/71
7/00
7/33
7/17
3/83
3/18
7/83
7/67
7/33
7/67
7/71
7/72
7/00
3/33
3/92
7/00
7/18
7/73
7/72
7/17
7/00
7/17
7/00
7/08

انحرافمعیار
0/831
0/717
0/622
0/913
0/792
0/937
0/718
0/900
0/389
0/611
0/981
0/792
0/712
0/111
0/739
0/981
0/669
0/813
0/111
0/767
0/669
0/718
0/739
0/718
1/077
0/793

7/21

0/717

7/18

0/111

7/72

0/900

7/18
7/10
7/08
7/33
7/10
7/08
7/72
7/10
7/92

0/111
0/122
0/793
0/611
0/122
0/900
0/669
0/122
0/900
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در دور سوم که مرحلۀ آخر دلفای و در حقیقت مرحلۀ
اجماع نظر محسوب میشود ،کارکرد تولید مواد اولیۀ مورد
مصرف در درمان و داروسازی با میزان  60درصد موافقت
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حذف شد و  7کارکرد تولیدی باقیمانده به منزلۀ اجماع نظر
صاحبنظران تلقی شدند (جدول.)1

جدول .1نتایج دور سوم دلفای -کارکردهای تولیدی کشاورزی
ردیف

1
2
3
7
1
6
7
8

کارکردهای تولیدی کشاورزی

تولید محصوالت غذایی مورد نیاز روستاییان و جامعه
تولید مواد خام برای بخشهای گوناگون صنعتی
تولید خوراک دام
تولید مواد اولیۀ مورد مصرف در درمان و داروسازی
تولید الیاف برای تأمین پوشاک
پایگاه تکثیر و پرورش دام ،طیور و آبزیان
تولید مواد اولیۀ مورد نیاز صنایع دستی روستایی
تولید بذور مادر و تجاری

همچنین در این دور  7کارکرد غیرتولیدی به علت اینکه
کمتر از دوسوم آرا را به خود اختصاص دادند ،حذف شدند.
این کارکردها شامل کارکرد اقتصادی جایگاه تبلور هستۀ
دادوستد و بازرگانی کاالهای خام با میزان موافقت  60درصد
و کارکردهای زیست محیطی و اکولوژیکی جذب و کاهش
کربن از آالیندهها و عامل تلطیف هوا ،کنترل بالیای طبیعی
مثل سیل و طوفان و حفظ تعادل محیط زیست (تعادل آب،
خاک ،گیاه ،و  ...در زمین) به ترتیب با میزان موافقت ،10
 60و  60درصد بودند (جدول.)6
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس یافتههای این پژوهش مشخص شد که بخش
کشاورزی کشور از خصلت چندکارکردی بودن برخوردار است
که در مجموع 70 ،کارکرد برای بخش کشاورزی کشور در قالب
 7کارکرد تولیدی و  33کارکرد غیرتولیدی (در قالب 8
زیرعنوان) ،به منزلۀ کارکردهای کشاورزی کشور شناسایی و
تعیین شدند .کارکردهای تولید محصوالت غذایی ،تولید مواد
خام ،تولید خوراک دام با کارکردهای اظهارشده از سوی
محققانی مثل گروویت و همکاران (،)Gerowitt et al., 2003
یرجوال و کوال ( )Yrjölä & Kola, 2004و میسکولسی
( )Miškolci, 2008و نیز کارکرد تولید الیاف با دیدگاه وازانا
( )Vazzana, 2002مطابقت دارد .دربارۀ کارکردهای
غیرتولیدی بر اساس جدول  6در مجموع  33کارکرد
غیرتولیدی شناسایی شدند :الف) کارکردهای امنیت غذایی و
خودکفایی که به نوعی کارکردهایی سیاسی برای کشور ما

درصد موافقت

درصد مخالفت

بدون پاسخ

100
90
100
60
80
100
90
100

0
10
0
70
20
0
10
0

-

محسوب میشوند ،با دیدگاههای گرونفلد ( Groenfeldt,

 ،)2006دوریس ( ،)De Vries, 2000رومستاد و همکاران
( ،)Romstad et al., 2000واتن ( ،)Vatn, 2001واینن
( ،)Wynen, 2002یرجوال و کوال ()Yrjölä & Kola, 2004
و گرگا ( )Grega, 2004همخوانی دارد .به عبارت سادهتر،
امنیت غذایی از جمله کارکردهای بسیار مهم کشاورزی
محسوب میشود .ب) کارکردهای اشتغالزایی و کسب درآمد با
موارد اظهارشده از سوی محققانی مثل گرونفلد
( ،)Groenfeldt, 2006مارسدن و سانینو ( & Marsden
 )Sonnino, 2008به نقل از سازمان همکاری و توسعۀ
اقتصادی ،دوریس ( ،)De Vries, 2000رومستاد و همکاران
( ،)Romstad et al.,2000تورس و همکاران ( Torres et al.,
 ،)2007بالین و همکاران ( ،)Ballin et al., 2004واتن
( )Vatn, 2001و گرگا ( )Grega,2004همخوانی دارد.
ج) کارکرد سرمایۀ اجتماعی با نتایج تحقیق هوچوار و
یوانچیک ( ،)Hočevar & Juvančič, 2006د) کارکردهای
آموزشی با دیدگاه رومستاد و همکاران ( Romstad et al.,
 )2000و وارن ( ،)Warren, 2003ه) کارکرد گردشگری با نظر
وارن ( ،)Warren, 2003و) کارکرد انرژیهای زیستی با دیدگاه
دوریس ( ،)De Vries, 2000ز) کارکرد حفاظت از ذخایر
ژنتیکی گیاهی ،حیاتوحش و تنوع زیستی و پایگاه
تأمین امنیت عرصههای طبیعی با دیدگاههای بیشتر
پژوهشگرانی مثل مارسدن و سانینو ( Marsden & Sonnino,
 ،)2008راسینگ و همکاران ( ،)Rossing et al., 2007وازانا
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کارکردهای غیرتولیدی کشاورزی

ردیف

1
2
3
7
1
6
7
8
9
10
11
12
13
17
11
16
17
18
19
20
21
22
23
27
21

کارکردهای
معرفتشناسی

26

کارکرد هُنری

کارکردهای
اجتماعی و
فرهنگی

کارکردهای
سیاسی

کارکردهای
اقتصادی

کارکردهای
آموزشی

27
28
29
30
31
32
33
37
31
36
37

کارکردهای
زیستمحیطی و
اکولوژیکی

عامل بازدارندۀ مهاجرت روستاییان به شهرها
پایگاه شناسایی ،ارزیابی و تطبیق و تلفیق دانش بومی و نوین
عامل تمرکز و تعامل نیروی انسانی خانوار برای سازندگی
کشاورزی به منزلۀ یک شیوۀ زندگی
منشأ ارتقای سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ روستایی
منشأ تشکیل تعاونیها و سازمانهای کشاورزی و روستایی
کارآفرینی اجتماعی و کمکهای انساندوستانه
میدان تضارب آرای اقتصادی و فنّی(تقسیم آب ،زمین ،مرتع)...،
عامل امنیت غذایی
عامل کسب استقالل سیاسی و اقتصادی (خودکفایی)
پایگاه تأمین امنیت در جوامع انسانی
اشتغالزایی و کارآفرینی
درآمدزایی و کسب استقالل فردی و خانوادگی روستاییان
پایه و اساس توسعۀ سایر بخشهای اقتصادی
عرضۀ نیروی کار مازاد به سایر بخشهای اقتصادی
جایگاه تبلور هستۀ دادوستد و بازرگانیِ کاالهایِ خام
منشأ تشکیل کشت و صنعتها
ارزآوری
عامل افزایش تولید ناخالص ملی
مدرسۀ مهارتآموزی
کارگاه حرفهآموزی
عرصۀ ارتقای آگاهی عمومی از حرفۀ کشاورزی
زمینۀ مناسب برای توسعۀ تحقیقات زیستی و ژنتیکی
مبنایِ شناخت فلسفۀ خلقت
عرصۀ ارتقای آگاهیهای اعتقادی و وابستگی حیات به طبیعت
عامل پرورش ذوق هنری صاحبان اندیشه و خالقیت با الهام گرفتن از
طبیعت برای توسعۀ زمینههای هنری ،صنعتی ،تکنولوژیکی و..
حفاظت و بهبود منابعِ پایۀ تولید در کشاورزی به خصوص خاک و آب
حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی ،حیاتوحش و تنوع
زیستی و پایگاه تأمین امنیت عرصههای طبیعی
جذب و کاهش کربن از آالیندهها و عامل تلطیف هوا
کنترل بالیای طبیعی مثل سیل و طوفان
قرارگاه تجربی انسان برای پرورش جاندارانِ ویژه (اسب ،سگ)...،
منشأ انرژیهای زیستی
حفظ تعادل محیط زیست (تعادل آب ،خاک ،گیاه و  ...در زمین)
تقویت حس زیباییشناسی
تفریح و تفرّج برای آرامش روانی و تربیت بدنی انسان
گردشگری کشاورزی
موضع شناسایی زنجیرۀ حیات موجودات زنده

درصد

درصد

بدون

موافقت

مخالفت

پاسخ

80
90
80
90
100
90
80
80
100
100
70
100
90
80
80
60
70
100
90
90
100
90
90
90
90

20
10
20
10
0
10
10
10
0
0
30
0
10
20
20
70
30
0
10
10
0
10
10
10
10

10
10
-

90

10

-

80

20

-

80

20

-

10
60
70
90
60
80
90
90
90

70
30
20
10
30
10
10
10
10

10
10
10
10
10
-

103

... ( از دیدگاه متخصصانMFA)  کشاورزی چندکارکردی:علیبیگی و برزو

 نشستها و همایشهای استانی و،برگزاری کارگاهها
 محققان سراسر کشور بیش از پیش با کشاورزی،کشوری
چندکارکردی به منزلۀ یک پارادایم جدید در عرصۀ توسعۀ
 به واسطۀ تنوع اقلیمی.2 کشاورزی و روستایی آشنا شوند؛
 چندکارکردی بودن کشاورزی و به دنبال آن آثار،کشور
اجتماعی آن در کلیۀ مناطق کشور و با همکاری-اقتصادی
دانشگاهها و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 انجام تحقیقات مدون و هدفمند در.3 استانها مطالعه شود؛
زمینۀ کارکردهای کشاورزی کشور (کارکردهای تولیدی و
غیرتولیدی) میتواند در اصالح و بهبود سیاستهای
کشاورزی بسیار مؤثر باشد؛ به گونهای که با شفافسازی
 سیاستگذاران و برنامهریزان،زوایای پنهان بخش کشاورزی
با دقت و توجه بیشتر در این مسیر قدم بردارند و راه برای
.توسعۀ پایدار روستایی هموار شود

،)Miškolci, 2008(  میسکولسی،)Vazzana, 2002(
Groenfeldt, (  گرونفلد،)De Vries,2000( دوریس
) مطابقتYrjölä & Kola, 2004(  یرجوال و کوال،)2006
 سالمت غذایی که یکی از مهمترین، در این پژوهش.دارد
 از سوی صاحبنظران توسعۀ،کارکردهای کشاورزی است
 نگاهی دقیق به کلیۀ، به این ترتیب.کشاورزی ذکر نشد
کارکردهای کشاورزی کشور نشان میدهد که بخش
کشاورزی تنها به یک یا چند کارکرد سنتی تولیدی محدود
 بلکه این بخش حیاتی کارکردهای دیگری مثل،نمیشود
حفاظت از تنوع زیستی و منابع پایۀ تولیدی بهخصوص آب و
خاک نیز دارد که میتواند با برنامهریزیهای کارآمدتر در
 به منزلۀ یک مکمل به تقویت،قالب سیاستهای کشاورزی
بنیۀ کشاورزی کمک کند و حرکت به سمت کشاورزی پایدار
 در پایان با توجه به توانمندیهای چشمگیر.را سرعت بخشد
 از طریق.1 :بخش کشاورزی کشور پیشنهاد میشود
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