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ABSTRACT 
 

Dehloran Township, Despite the great distance from multifunctional agriculture it faces many 

problems in the fields of agriculture, natural resources, environment and economic situation, If no 

measures are taken to reduce these problems and eliminate them More problems will be faced by 

the present and future generations of agriculture and rural areas of this Township. Since the 

development of multifunctional agriculture requires attention to planning and strategy tailored to 

the conditions of each region. The aim of this qualitative study was, preparation multifunctional 

agricultural development strategies in Dehloran Township (Ilam province). The study population 

was purposefully selected from 21 multifunctional agricultural experts in one of the western 

regions of Iran, Dehloran Township. Data were collected using in-depth and semi-structured 

interviews in five steps of the Meta-SWOT technique based on the Resource-based theory. After 

completing the interviews, the position of Dehloran Township in comparison with competitors, 

existing resources and obstacles affecting the development of MFA were identified. After 

analyzing the interviews and evaluating the impact of each resource on environmental factors and 

their relevance to the objectives, a strategic map was drawn. In examining all aspects of the 

strategic map, three rare, Inimitable and Non-substitutable capabilities, one with the most strategic 

fit, an environmental factor were identified as the most important and powerful obstacle to the 

growth and development of MFA. Finally, judging by each of the internal and environmental 

factors, 15 optimal strategies for MFA development were preparated in order of importance using 

the AHP technique. By implementing the preparated strategies, it is possible to help strengthen and 

develop the existing capabilities and remove the existing obstacles, and with proper planning, we 

will witness the development of more multifunctional agriculture in the future. 
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Extended Abstract 

Objectives 

Following the changes and problems of agriculture in order to maximize production and 

respond to the concerns created, a great effort was made to move towards Multifunctional 

agriculture (MFA) as the new paradigm of sustainable rural development. In addition to its main 

function in food and fiber production, multifunctional agriculture envisages other activities such as 

landscape conservation, environmental protection, natural landscape, natural resource management, 

biodiversity conservation, sustainable management of renewable resources and ensuring vitality for 

rural areas. Until now, has been done proper strategies for developing and implementing this type 

of agriculture in developing countries, so we are still observing productivity-based agricultural 

systems. however, numerous studies have been conducted in the field of multifunctional 

agriculture, But none of the research has been done with a comprehensive view on how to 
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implement multifunctional agriculture, And they did not mention the move to develop it with 

proper planning. The development of multifunctional agriculture requires attention to planning and 

strategy appropriate to the conditions of each region. In this study, we can see that One of the areas 

that has a very high capability and ability to develop multifunctional agriculture, is Dehloran 

Township located in Ilam province, which has faced several challenges due to lack of proper 

planning and appropriate to the conditions of the region. To get out of this situation, In the present 

study, Using the strategic planning process, In order to prepare and present MFA development 

strategies, the Meta-SWOT strategic technique was used. 

 

Methods 

This research is a qualitative paradigm, And in terms of purpose it is practical. The purpose of 

this study was preparation multifunctional agricultural development strategies in Dehloran 

Township (Ilam province). The study population was purposefully selected from 21 multifunctional 

agricultural experts a in one of the western regions of Iran, Dehloran Township. Data were 

collected using in-depth and semi-structured interviews in five steps of the Meta-SWOT technique 

based on the Resource-based theory. in the first step, by referring to the study sample, the 

objectives of MFA development, internal and key factors (resources and capabilities) affecting the 

development of MFA and the weight of each were identified. In the second step, competitive 

dimensions were identified and a competitive map was drawn. in fact, this map shows the situation 

of agriculture in Dehloran Township in terms of each of the resources and capabilities in the 

specified competitive dimensions compared to the competitors, which appeared in the form of 

bubbles. in the third step, the key factors affecting the development of multifunctional agriculture 

were evaluated based on their value, Rare, Inimitable and Non-substitutable. In the fourth step, the 

PESTEL framework (Political, Economical, Socio Cultural, Technological, Environmental, Legal 

factors) was used to examine environmental factors. finally, using the strategic fit, once the fit 

between key factors (resources and capabilities) with external factors and once the fit between key 

factors (resources and capabilities) with multifunctional agricultural development goals were 

assessed. Based on previous decisions and comparisons, Meta-swot software automatically 

prepared a strategic plan. in order to achieve the research goal of multifunctional agricultural 

development, After analysis and judgment, Appropriate strategies were presented and the relative 

weight of each in Expert Choice software was calculated using the AHP technique. 

 

Results 

Results indicate that, In examining all aspects of the strategic map, three rare, Inimitable and 

Non-substitutable capabilities, factors such as "rainfall", "mountain habitat" and "area under 

cultivation" with weights of 0.98, 0.96 and 0.90, respectively, They had the highest weight, which 

indicates their rare, Inimitable and Non-substitutable capabilities compared to other factors in the 

development of MFA. One of factor with the most strategic fit, Among the factors, "providing 

more facilities to investors" with a rate of 3.70 was in the first place with the most strategic fit. 

Then, The factor of "the country's macro-policies for agricultural development / government lack 

of attention to MFA planning and policy-making in the region / lack of a specific institution for 

MFA development" with the greatest power and impact (bubble size 3, longitudinal coordinates 5 

and transverse 6) in the first place It was identified as the most important and powerful barrier to 

the growth and development of MFA. judging by environmental factors and resources, 15 optimal 

strategies for the development of multifunctional agriculture in Dehloran Township were presented 

in order of importance. 

 

Discussion 

According to the research literature, multifunctional agriculture is a multifaceted, complex and 

dynamic subject that In Dehloran Township, despite the great potentials and climatic diversity, 

water resources and natural resources in most areas are focused on production, which may in a 

short time with lack of proper management and exploitation lead to irreparable disaster. If nothing 

is done to alleviate these problems and fix them, More problems will affect the current and future 

generation of agriculture and rural areas of the Township. by identify the resources, facilities, 
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problems, and constraints of each distric, one can enhance agricultural functions and facilitate the 

development of multi-functional agriculture in Dehloran Township. in this research be provided 

Multifunctional agricultural development strategies tailored to the conditions of the region And 

select several important strategies such as "Development and strengthening of physical 

infrastructure for MFA development", "Implementation of support and incentive policies for 

farmers, entrepreneurs, investors" "Supporting the development of processing and agricultural 

industries", "Continuing the implementation of MFA development programs and policies" and 

"Research-based multifunctional agricultural development" as a guide for farmers, managers, 

regional agricultural experts and planners to read more in The field of agriculture should be 

multifunctional and thus improve the economic and social situation of rural communities, control 

environmental crises and protect the health of living organisms and ultimately the development of 

MFA. Since it is difficult to generalize and implement these strategies to other regions, so it is 

necessary to expand the scope of research to more geographical areas in future studies so that with 

proper planning, we will witness the development of more multifunctional agriculture. 
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 راهبردهاي توسعه کشاورزي چندکارکردي در شهرستان دهلران )استان ايالم(
 

 3، فرحناز رستمی قبادی* 2امیرحسین علی بیگی 1محبوبه خیراللهی

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران دانشکده کشاورزی، دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، ،1
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 (4/12/99تاریخ تصویب:  -3/10/99)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

زیاد از کشاورزی فاصله  باوجود ،قطب تولید استان ایالم عنوانبهشهرستان دهلران 
زیست و یطمحطبیعی،  ی کشاورزی، منابعدر حوزه فراوانیچندکارکردی، با مشکالت 

تدابیری اتخاذ  هاآناین مشکالت و رفع  چه برای حلچنانکه  ستا روروبهوضعیت اقتصادی 
گیر نسل حاضر و آینده کشاورزی و روستایی این شهرستان بیشتری گریبان هایچالشنگردد، 

ریزی و توسعه کشاورزی چندکارکردی مستلزم توجه به برنامه آنجایی که . ازهد شدخوا
ی کیفی، به تدوین راهبردهای باشد، در این مطالعهراهبرد متناسب با شرایط هر منطقه می

و  کارشناسان. از بین اقدام شددهلران  در شهرستان( MFA)کشاورزی چندکارکردی توسعه 
مصاحبه عمیق و صورت هدفمند بهنفر  21کارکردی به تعداد نظران کشاورزی چندصاحب

-Metaگام از تکنیک راهبردی ها در پنجساختارمند به عمل آمد. پس از تکمیل مصاحبهنیمه

SWOT  ،جایگاه شهرستان دهلران در مقایسه با رقبا، منابع و بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع
یر تأثو ارزیابی  هامصاحبهایی شد. پس از تحلیل شناس MFAبر توسعه  مؤثرموانع موجود و 

شد. در ی راهبردی ترسیم با اهداف، نقشه هاآناز منابع بر عوامل محیطی و تناسب  هرکدام
جایگزین، یک  یت کمیاب، تقلیدناپذیر و غیرقابلی راهبردی، سه قابلبررسی تمام جوانب نقشه

ترین و قدرتمندترین مانع مهم عنوانبهیطی ، یک عامل محراهبردیقابلیت با بیشترین تناسب 
با قضاوت هر یک از عوامل داخلی و یت درنهاشناسایی شد.  MFAبرای رشد و توسعه 

به ترتیب میزان اهمیت با استفاده از تکنیک  MFAراهبرد مطلوب جهت توسعه  15  محیطی،
AHP  .ویت و توسعه قابلیتتوان به تقیمشده، ینتدوبا اجرایی کردن راهبردهای تدوین شد-

ریزی درست شاهد توسعه هر چه بیشتر برنامه ها و رفع موانع موجود کمک کرد و با
 در آینده بود. کشاورزی چندکارکردی

 

، Meta-SWOTتکنیک  ریزی راهبردی،برنامه کشاورزی چندکارکردی، :یکلیدهای واژه

 دهلران
 

 مقدمه

محور عنوان بديل کشاورزي بهبا توجه به نقش بی

 & Alibaygi)ي اجتماعی و اقتصادي جوامع توسعه

Borzoo,2014)  تغییرات حاصل از  به دنبال آثار منفیو

باهدف حداکثر  ي ساختاري در نظام کشاورزيگسترده

زيست، امنیت غذايی تولید، آگاهی مردم از حفظ محیط

بیشتر شد و پی بردند که  روزروزبهو کیفیت غذا 

کی از عوامل اصلی در دگرگونی تواند يکشاورزي می
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اجتماعی روستايیان،  -زيست، وضعیت اقتصاديمحیط

وکار در روستا باشد حفظ امنیت غذايی و رونق کسب

(Dasgupta et al., 2015)  فعالیتی که  عنوانبهو از آن

زايی و تولید میزان تولید، درآمد، اشتغالبر اساس  صرفاً

 & Mohammadi) فیبر و غذا است، نگاه نشود

Razzaghi Borkhani, 2018.) از مراحل  درگذررو ينازا

تري یعوسهاي فراتر از تولید با اهداف یتفعالتولید، 

زيستی، مانند مديريت پايدار منابع طبیعی، حفظ تنوع

ي روستايی، هاسکونتگاهانسجام اجتماعی، دوام و بقاي 

 موردتوجهاندازهاي طبیعی حفظ و ايجاد مناظر و چشم

کشاورزي »قرار گرفت که تحت عنوان فعالیت 

 ,Arovuori & Kolaي شد )گذارنام 1«1چندکارکردي

2005.) 

 يدر زمینههاي اخیر مطالعات زيادي در دهه

 & Arovuori) است گرفتهانجامکشاورزي چندکارکردي 

Kola, 2005; Wilson, 2007) .بیشتر محققان  اگرچه

با شرايط محلی، ناسب مت يزيربرنامهبدون تفکر عمیق و 

اي بر لزوم اجراي کارکردهاي مختلف ملی و منطقه

کشاورزي به دلیل مزاياي آن در ابعاد مختلف و 

اند. اشاره داشته شناسايی عوامل تأثیرگذار بر توسعه آن

در  Refsgaard & Johnson (2010)  تحقیقات  از جمله

 که به  OECD (2001)  مناطق روستايی نروژ و تحقیق 

هاي دولت در راستاي کاهش يتحماعواملی چون 

هاي کشاورزي، آزادسازي نیروي کار و سرمايه يارانه

راهگشايی  عنوانبهجهت افزايش بازدهی در کشاورزي 

همچنین ید داشتند. تأک MFAبراي رسیدن به توسعه 

تولیدي  صرفاًديدگاه  ،شدهانجامدر بیشتر تحقیقات 

یطی و شرايط هر منطقه محيستزبدون توجه به مباحث 

دلیلی بر عدم توسعه کشاورزي چندکارکردي معرفی 

(Heijman et al., 2012)  و در تحقیقات ديگر عواملی

و  (Renting et al., 2009)همچون افزايش آگاهی 

( در پیشبرد رسیدن Arovuori & Kola, 2005)آموزش 

و بیشتر کشاورزي چندکارکردي  بهتر چهبه توسعه هر 

 شناخته شد. مؤثر

هاي مختلفی که یافترهها و مدلاز طرفی، در 

 کاربردهبه توسعه کشاورزي چندکارکردي يدرزمینه

                                                                                  
1 . Multi-Functional Agriculture (MFA) 

 Takahashi and Nijkampشده است مانند تحقیق 

بايد در ژاپن، به اين نتیجه رسیدند که  (2010)

هاي فعلی در استفاده از زمین گذاري درستسیاست

کشاورزي چندکارکردي  جهت دستیابی به اهداف توسعه

نیز  Arovuori & Kola (2005)طور که انجام شود. همان

ها را، رفع فقدان در تحقیق خود، يکی از همین سیاست

که یدرحالهاي زيرساختی معرفی کردند. يتمحدودو يا 

در اسپانیا بر لزوم  Lusquinos (2015)محققی به نام 

توسعه ي و اهمیت اين عامل بر گذارهيسرمااهمیت 

ي کشاورزي هاصندوقکشاورزي چندکارکردي از طرف 

 جمله از ي ديگريو در مطالعه داشت دیتأکاروپا 

اهمیت  ،(IAASTD, 2009مطالعات نشريه ايسلند )

ي گذارهيسرما ازجملهي به شکل ديگري گذارهيسرما

توسعه کشاورزي چندکارکردي در  منظوربهتحقیقاتی 

 .فتقرار گر موردتوجهتمام جهان 

ي توسعه ینهزم دردر تحقیقات داخلی نیز اگرچه 

کشاورزي و توسعه برخی از کارکردهاي کشاورزي 

يزي، تحقیقاتی ربرنامههمچون گردشگري با استفاده از 

ي توسعه کشاورزي ینهزم درصورت گرفته است اما 

ي هامدلجامع با استفاده از  صورتبهچندکارکردي 

است. براي نمونه در  نشده انجامراهبردي تحقیقی 

در رابطه با توسعه  Shakarami et al (2018)مطالعات 

گردشگري کشاورزي، راهبردهاي ساماندهی مديريت 

 Kianiي هاي خارجی، در مطالعهیاستسکالن و 

feyzabad (2012)  در رابطه با کارکرد تولید کاالهاي

عمومی بر لزوم اهمیت کشاورزي چندکارکردي در 

هاي فعلی حمايت از ها و تغییر شیوهگذاريسیاست

ي تولید کاالي توجه به جنبه صرفاً بخش کشاورزي که 

ید داشتند. همچنین در مطالعه تأکخصوصی بود، 

Yazdanpanah (2018) ، پذيرش الگوي چندکارکردي در

ي گذاران و در مطالعهیاستسبخش کشاورزي توسط 

Mahmoudi (2018)  باهدف طراحی الگوي ترويج

ها و شاورزي چندکارکردي به تدوين سیاستک

سازوکارهاي پیش برنده کشاورزي چندکارکردي 

 پرداخته شد.

با  گرفتهانجاماز تحقیقات  کدام طورکلی هیچبه

و جامع بر چگونگی اجراي کشاورزي  نگرکل نگاهی

-برنامهرکردي و حرکت در جهت توسعه آن با چندکا
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يزي و راهبرد ربرنامهبدون اي نکردند. ريزي درست اشاره

هايی جهت توسعه خلق توان فرصتینممشخص نیز 

تعريف  يی کهآنجا از. (Rezaei & Jalilian, 2019نمود )

نظران در امر کشاورزي صاحب موردتوافقواحدي که 

چندکارکردي باشد، وجود ندارد و به تعداد کشورهاي 

مطرح کننده کشاورزي چندکارکردي و تعداد 

ر اين حوزه، براي اين اصطالح تعريف نظران دصاحب

در پژوهش حاضر از ، (FAO, 1999) وجود دارد

ي کلی کارکردهاي کشاورزي در کمسیون بندمیتقس

، کارکرد 1اروپا در سه بعد کارکرد تولید غذا

 شد استفاده 3و کارکرد روستايی 2محیطیزيست

(Arovuori & Kola, 2005).  ارزيابیبنابراين شناسايی و 

 شدهمطرحمرتبط با سه کارکرد  درونی و بیرونی ملعوا

در توسعه کشاورزي چندکارکردي و انتخاب راهبردهاي 

 آيد.یم حساببهضروري  امري با شرايط منطقه ناسبتم

يکی از مناطقی که قابلیت و توانايی بسیار بااليی 

براي توسعه کشاورزي چندکارکردي دارد شهرستان 

باشد که به دلیل عدم م میدهلران واقع در استان ايال

ريزي صحیح و متناسب با شرايط منطقه، با برنامه

با که، طوريهاي متعددي مواجه شده است. بهچالش

از هزاره ششم قبل از  توجه به قدمت و اهمیت کشاورزي

( و وجود  ,.1969Hole et al) در شهرستان دهلران میالد

میزان ازجمله  گانهدر ابعاد کارکردهاي سه هايیپتانسیل

زراعی، باغی و  کشت ريزهکتار سطح  52/74962

تنوع آب و هوايی )اقلیم گرم و خشک در شرق و  صیفی،

پوشش اقلیم معتدل در غرب منطقه(، باغات، مناظر، 

، کوهستانی در غربزيبا و مناطق  اندازهايگیاهی، چشم

اراضی وسیع زراعی، بیابانی، مراتع طبیعی و کوير ابوغوير 

مرز مشترک با کشور عراق، تنوع منابع  شرق منطقه،در 

بین شرق تا  حدفاصلدر  میمه و دويرج هايسد و آبی

هاي گذشته حرکت در طی دهه، شهر دهلران غرب

هاي جهت کشاورزي مبتنی بر تولید و فعالیت

چندکارکردي در مراحل اولیه و ابتدايی بدون بهره کافی 

در بررسی وضعیت که طوريبهها بوده است. از پتانسیل

هاي کشاورزي چندکارکردي، کشاورزي منطقه در مؤلفه

                                                                                  
1. Production of food 

2. Environmental function 

3. Rural function 

ی در مسیر چندکارکردي قرار داشت حد کم

(kheirollahi et al., 2020.) 

موقعیت و  باوجودآيد که چرا حال سؤال پیش می

و  ريزيبرنامهشهرستان دهلران، تاکنون با  هايپتانسیل

منطقه جهت استفاده ارائه راهبردهاي متناسب با شرايط 

اقدامی صورت  MFAدر مسیر توسعه  هاپتانسیلاز اين 

از اين وضعیت، در  رفتبروننگرفته است؟ جهت 

 ريزيبرنامهفرايند  کارگیريبهپژوهش حاضر، با 

جامع با در نظر گرفتن شرايط  صورتبهراهبردي، 

در  MFAتدوين و ارائه راهبردهاي توسعه جهت  منطقه،

شهرستان  (1سؤال اقدام شد: چهار اين پی پاسخ به 

داراي کدام  ،تدوين راهبرد مطلوب منظوربه دهلران

 MFAمنبع و قابلیت بالقوه و بالفعل جهت توسعه 

کدام منبع و قابلیت، شهرستان دهلران را  (2باشد؟، می

شهرستان دهلران  (3کند؟، از رقباي خود متمايز می

الم ازنظر منابع و نسبت به رقباي خود در استان اي

ترين (مهم4ها در چه جايگاهی قرار دارد؟ و قابلیت

عنوان فرصت و چه عوامل محیطی تأثیرگذار )چه به

شهرستان دهلران در  MFAتهديد( جهت توسعه 

نخستین بار از تکنیک براي . براي انجام اين امر، اند؟کدم

به دلیل نو بودن آن و همچنین  Meta-SWOTراهبردي 

و ابعاد  هايیتواناآوردن بستري به جهت مقايسه  فراهم

شهرستان دهلران با ساير شهرهاي استان ايالم رقابتی 

جهت  موردمطالعهکه داراي پتانسیل مشابه با منطقه 

 بوده، استفاده شد. MFAتوسعه 

 

 روش تحقیق

در اين پژوهش کیفی جهت تدوين راهبردهاي 

ان از توسعه کشاورزي چندکارکردي شهرستان دهلر

با انجام  کهيطوربه استفاده شد. Meta-SWOTتکنیک 

نفر  21ي عمیق و نیمه ساختاريافته انفرادي با مصاحبه

هاي نظران کشاورزي در حوزهو صاحب کارشناساناز 

، زراعت، باغبانی، ترويج، شیالت، وخاکآبمختلف امور 

، منابع کشاورزي هاي مرتبط باسازمانو دام و طیور 

شهرستان دهلران که به روش  زيستو محیططبیعی 

گیري هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، نمونه

. تکنیک (1)جدول  کسب شد موردنظراطالعات 

ر گام متوسط متاسوات شامل پنج گام بود که در ه
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دقیقه به طول  60تا  45انفرادي  زمان هر مصاحبهمدت

، از روش تحلیل عاتوتحلیل اطالمنظور تجزيهبه انجامید.

بندي بر اساس تقسیم محتواي کیفی با رويکرد متعارف

 2020نسخه  MAX-QDAافزار نرميه و شانون در شی

تحلیل هر گام از تکنیک متاسوات نیز در  و استفاده شد

 انجام گرفت. Meta- SWOTافزار نرم

 تاسراهبُردها مستلزم صرف منابع توجه به اينکه  با

بندي اقدام به اولويت ،باشنددود میو منابع نیز مح

منظور بدين ها شد. هرکدام بر اساس میزان اهمیت آن

هاي مختلفی بندي راهبُردها، از بین تکنیکي اولويتبرا

از نوع مدل که   AHPکه وجود داشت تکنیک 

، بر مبناي مقايسه چند شاخصه هست گیريیمتصم

 Expertافزار سلسله مراتبی در نرم صورتبهزوجی 

Choice .استفاده شد 

 
 شدهانتخابهر يک از افراد نمونه  ايحرفه هايويژگی -1جدول

 تخصص حوزه فعالیت جايگاه سازمانی رديف

 زراعت -مهندسی کشاورزي جهاد کشاورزي مدير 1

 زراعت -مهندسی کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي مدير 2

 مکانیزاسیون -ندسی کشاورزيمه مرکز خدمات کشاورزي بخش دشت عباس سرپرست 3

 دام و طیور -مهندسی کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي بخش موسیان سرپرست 4

 زراعت -مهندسی کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي بخش زرين آياد سرپرست 5

 زراعت-مهندسی کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي بخش میمه سرپرست 6

 يترويج و آموزش کشاورز امور اراضی مدير 7

 ترويج و آموزش کشاورزي هماهنگی ترويج کشاورزي مدير 8

 ترويج و آموزش کشاورزي صنايع کشاورزي و روستايی مدير 9

 مهندسی کشاورزي امور شیالت و آبزيان مدير 10

 مديريت اجرايی توسعه بازرگانی کشاورزي مدير 11

 جنگلداري-طبیعیمنابع  ي/ کارآفرينزداریآبخمنابع طبیعی و  کارشناس مسئول 12

 یپزشکاهیگ -مهندسی کشاورزي مرکز خدمات کشاورزي کارشناس مسئول 13

 ستيزطیمح -منابع طبیعی ستيزطیمحاداره حفاظت  مدير 14

 ترويج و آموزش کشاورزي -مهندسی کشاورزي ريزيجهاد کشاورزي/ امور برنامه کارشناس مسئول 15

 کارشناس مسئول 16
مديريت بحران و مخاطرات  جهاد کشاورزي/ امور

 کشاورزي
 خاک -مهندسی کشاورزي

 باغبانی -مهندسی کشاورزي جهاد کشاورزي/ امور باغبانی/ کارآفرين کارشناس مسئول 17

 مرتع و آبخیزداري-منابع طبیعی يزداریآبخمنابع طبیعی و  کارشناس مسئول 18

 کارشناس مسئول 19
جهاد کشاورزي/امور فناوري و مکانیزه 

 شاورزي/کشاورز نمونهک
 مديريت و آبادانی روستاها

 يیزداابانیب -منابع طبیعی يزداریآبخمنابع طبیعی و  کارشناس مسئول 20

 ستيزطیمح -منابع طبیعی ستيزطیمحاداره حفاظت  کارشناس مسئول 21
 

 گام اول تکنيک متاسوات

 شناسايی اهداف توسعه کشاورزي چندکارکردي

اد نمونه موردمطالعه، به شناسايی با مراجعه به افر
، در سطوح مختلف )اولويت باال MFAاهداف توسعه 

 متوسط و کم( اقدام شد.
  (هاقابليتعوامل داخلی )منابع و  دهی و وزن شناسايی

مؤثر بر ها( کلیدي )منابع و قابلیت عوامل داخلی و
هاي مشهود در سه مقوله منابع و قابلیت MFAتوسعه 

کی(، نامشهود )منابع معنوي، خصوصیات )مالی و فیزي

 شناسايی (Agarwal et al., 2012باطنی( و دانش فنی )
از طريق مقايسه زوجی در فرايند تحلیل سلسله و 

افزار در نرم هرکداموزن و مطلوبیت (، AHPمراتبی )
Expert Choice  .تعیین شد 

 گام دوم از تکنيک متاسوات

رقابتی و ترسیم در اين مرحله به شناسايی ابعاد 
که باعث  ابعادي درواقع،ي رقابتی پرداخته شد. نقشه

شده هاي شناسايیايجاد تمايز و تفاوت منابع و قابلیت
عنوان عوامل داخلی و کلیدي مؤثر بر توسعه کشاورزي به
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شوند، شناسايی شد. بل میچندکارکردي در گام ق
ی ماهیت کار مبتنی بر رقابت است، بايست ازآنجايی که

رقیب به شمار  MFAي توسعه قبايی که در زمینهر
رو رقباي شهرستان دهلران روند شناسايی شوند. ازاينمی

هاي ايالم، آبدانان، ايوان، بدره، چرداول، شامل شهرستان
دره شهر، سیروان، ملکشاهی و مهران بودند. سپس منابع 

هاي منطقه با رقبا مورد مقايسه قرار گرفت و قابلیت
منظور که منطقه تحت مطالعه به لحاظ دو بعد بدين 
که  شده نسبت به رقبا در چه وضعیتی قرار دارندمطرح

تر، جهت انجام اين قیاس از پنج سطح بسیار پايین
 تر، تقريبًا برابر، باالتر و بسیار باالتر استفاده شد.پايین

که  ، نقشه رقابتی ساخته شدهامقايسهدر ادامه اين 
هد کشاورزي شهرستان دشه نشان میدرواقع اين نق

در ابعاد  هاو قابلیت منابع هرکدام از دهلران به لحاظ
شده نسبت به رقبا در چه وضعیتی قرار رقابتی مشخص

 هايی نمايان شد.صورت حبابدارد که به
 گام سوم از تکنيک متاسوات 

در اين مرحله به ارزيابی عوامل کلیدي مؤثر بر 
رکردي شهرستان دهلران بر توسعه کشاورزي چندکا

ارزش بودن، کمیاب بودن، تقلیدناپذير و  اساس با
تايی )بسیار موافق، در طیف پنج غیرقابل جايگزين بودن

مطابق با جدول مخالف(  موافق، خنثی، مخالف و بسیار
 پرداخته شد. 2

 
معیارهاي ايجاد يک راهبرد موفق ازنظر ديدگاه  -2جدول

 (VRIO)مبتنی بر منابع 
 تعاريف VRIOیارعم

Valuable)کشاورزي منبع و قابلیت آيا اين )باارزش ،

برداري شهرستان دهلران را قادر به بهره

و يا خنثی کردن از يک فرصت محیطی 

 ؟کندمیتهديد محیطی  يک

Rare)در حال حاضر ، منبع و قابلیتآيا اين  )کمیاب

تنها تحت کنترل تعداد تنها فقط 

 ؟دباشیم از رقبااندکی 
Inimitable 

 (یدناپذير)تقل
در  منبع و قابلیتبدون اين  رقباآيا 

کشاورزي  يتوسعه بهدستیابی 

با شرايط نامساعد هزينه  چندکارکردي،

 شوند؟مواجه می
Non-substitutable 

 جايگزين( غیرقابل)
هاي يکسانی براي منبع و جانشین

 وجود ندارد موردنظرقابلیت 

 

 تاسواتگام چهارم از تکنيک م

) عوامل  1(PESTELاز چارچوب پستل ) اين گامدر 

اجتماعی، تکنولوژيکی،  -سیاسی، اقتصادي، فرهنگی

که  جهت بررسی عوامل محیطیمحیطی و قانونی ( 

صورت به ي تحت مطالعه قادر به کنترل آنمحدوده

رسیدن به هدف  موفقیت جهتمستقیم نیست و براي 

سپس به وزن   ضروري و حیاتی است، استفاده شد.

، میزان MFA، میزان تأثیرگذاري هر عامل بر توسعهدهی

و  ريزيافزايش هر عامل در هر دوره از برنامه احتمال

جهت بررسی میزان درجه اضطرار هر عامل محیطی 

در پنج سطح بسیار باال تا بسیار  آناضطراري بودن رفع 

 پرداخته شد. پايین

 گام پنجم از تکنيک متاسوات

به دنبال اين بود که چگونه هرکدام از  اين گام

 عوامل کلیدي مؤثر بر توسعه کشاورزي چندکارکردي در

ها را حمايت و تهديدات را کاهش ابعاد مختلف، فرصت

دهند. سپس به بررسی تأثیر هر عامل کلیدي بر می

صورت دودويی اهداف توسعه کشاورزي چندکارکردي به

واسته نمونه موردنظر خاز افراد که طوريبه پرداخته شد.

ن بار تناسب بیيک ،شد که با استفاده از تناسب راهبُردي

 وها( با عوامل خارجی عوامل کلیدي )منابع و قابلیت

 ها(بار هم تناسب بین عوامل کلیدي )منابع و قابلیتيک

 ند.اهداف توسعه کشاورزي چندکارکردي را ارزيابی کنبا 

 نقشه راهبردي

افزار هاي قبلی، نرمها و مقايسهبا توجه به تصمیم

. کندمیي راهبُردي صورت خودکار اقدام به تهیه نقشهبه

رنگ و ايهاي بزرگ فیروزهها با حبابمنابع و قابلیت

رنگ نشان ايهاي کوچک قهوهعوامل محیطی با حباب

نزديکی عوامل  داده شد و بر اساس سه معیار الف(

موقعیت  عوامل خارجی، ب( ها( باداخلی )منابع و قابلیت

ها اندازه حباب مکانی باال و به سمت راست عوامل و ج(

ها، محور مورد تحلیل قرار گرفتند. براي منابع و قابلیت

( کمیابی، تقلیدناپذيري و عدم جايگزينی عوامل X) افقی

( میزان و درجه تناسب استراتژيک yو محور عمودي )

ي هر حباب اندازهدهد. همچنین عوامل را نشان می

                                                                                  
1. Political, Economical, Socio Cultural, 

Technological, Environmental, Legal 
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بیانگر درجه تناسب هر عامل با اهداف است. براي عوامل 

( میزان قدرت هر يک از عوامل، xمحیطی، محور افقی )

شده و اندازه حباب بینی( افزايش پیشYمحور عمودي )

اضطرار هر عامل ي میزان درجه فوريت يا هندهدنشان

نی ش يعجهت رسیدن به هدف پژوه در نهايت باشد.می

ارائه  مناسب، راهبردهاي توسعه کشاورزي چندکارکردي

 10پس از تکمیل  AHPبا استفاده از تکنیک  گرديد و

مقايسه دودويی، از میان  105راهبرد و  15پرسشنامه با 

نظران و افراد نمونه موردمطالعه اقدام به محاسبه صاحب

 شد.Expert Choice  افزاروزن نسبی هر يک در نرم
 

 بحثنتایج و 

، موردمطالعهبر اساس نتايج پژوهش از مجموع نمونه 

درصد کارشناس زن با  22درصد کارشناس مرد و  78

سال باسابقه فعالیت بیش از پنج  30-54میانگین سنی 

-تحصیالت اکثريت افراد دانش ازنظرسال قرار داشتند. 

درصد( با بیشترين  42/71آموخته کارشناسی ارشد )

زراعت و اصالح  -هندسی کشاورزيي مفراوانی در رشته

درصد( و کمترين فراوانی در مقطع  29نباتات )

 درصد( بودند.  28/14کارشناسی )

ريزي شده هاي اين پژوهش در پنچ گام برنامهيافته

گام اول: اطالعات ارائه شد.  Meta-SWOTاز تکنیک 

پس از تحلیل  MFAتکمیلی در خصوص اهداف توسعه 

افزار متاسوات شد وارد نرماولويت محتوا و تعیین درجه 

ها نشان اهداف و میزان اهمیت آن 3دولکه در ج

با کد  هدفالزم به ذکر است هر . شده استداده

Objectives   .در ساير مراحل نشان داده شد 

 
 شده جهت توسعه کشاورزي چندکارکردي شهرستان دهلراناهداف تعیین -3جدول

 اولويت اهداف کد

Objectives 1 متوسط هاي کشاورزيوري و بازده زمینارتقاي بهره 

Objectives  2 )باال افزايش درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم/ توسعه کارآفرينی )کاهش نرخ بیکاري 

Objectives  3 شده از ايجاد يک الگوي صحیح انجامMFA پايین براي ديگر مناطق کشور 

Objectives  4 باال تفريحی /توسعه امکانات رفاهی 

Objectives  5 باال هاي اجتماعی )افزايش سطح مشارکت/ توانمندسازي/ انگیزه ذينفعان(تقويت سرمايه 

Objectives  6 متوسط بهبود کیفیت زندگی و معیشت روستايی 

Objectives  7 متوسط امنیت غذايی افزايش کیفیت و 

Objectives  8 باال بهبود سالمت افراد جامعه 

Objectives  9 متوسط پايهخروج از اقتصاد تک 

Objectives  10 باال بقاي مالی/ رونق درآمد/ پويايی اقتصادي 

Objectives  11 متوسط اندازافزايش مطلوبیت مناظر و چشم 

Objectives  12 پايین افزايش تنوع محصول در بازار و تجاري شدن کشاورزي/ رقابتی نمودن تولید و افزايش صادرات 

Objectives  13 )باال افزايش قابلیت زيست پذيري روستايی )بقا، سالمت و احیاي جوامع روستايی 

Objectives  14 متوسط رونق فرهنگ گردشگري کشاورزي 

Objectives  15 پايین هاي فرهنگی عمیق ريشه در کشاورزي و مناطق روستايیرونق سنت 

Objectives  16 باال ديدگاه کشاورزان به فعالیت کشاورزي/ افزايش دانش و آگاهی تغییر ايدئولوژي و 

Objectives  17 متوسط جلوگیري از مهاجرت و دور شدن از فعالیت کشاورزي 

Objectives  18 باال هاي جديد و ارائه خدمات نوين/ توسعه زيرساختتوسعه فناوري 

Objectives  19 باال شاورزي صنعتیگسترش صنايع کوچک/ صنايع روستايی/ ک 

Objectives  20 پايین هاايجاد ارتباط  و تعامالت اجتماعی مؤثر میان مناطق روستايی و شهرهاي مجاور آن 
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 شده هاي شناسايیسپس، در بین منابع و قابلیت

که براي توسعه کشاورزي  انتخاب شدهايی آن

ها و به آن دکردي شهرستان دهلران ضروري بودنچندکار

آمده از قضاوت افراد نمونه دستنتايج به زن داده شد.و

منظور وزن دهی به هريک از عوامل موردمطالعه به

الزم  شده است.نشان داده 4داخلی و کلیدي در جدول 

 Resource andبه ذکر است هر منبع و قابلیت با کد 

capabilitie  .در ساير مراحل نشان داده شد 
 

 کلیدي مؤثر بر توسعه کشاورزي چندکارکردي در شهرستان دهلرانعوامل داخلی و  -4جدول 

 کد هامنابع و قابلیت وزن

 R and C1 وجود اقلیم متنوع 063/0

 R and C2 وجود زيستگاه کوهستانی 083/0

 R and C3 ها به توسعه کشاورزيگذار خصوصی/ بومی و تمايل آنوجود سرمايه 043/0

 R and C4 کشت باال سطح زير 059/0

 R and C5 قدمت تاريخی )باستانی بودن منطقه( 039/0

 R and C6 وجود منابع آبی متنوع )سد/ رودخانه/ چاه( 062/0

 R and C7 اندازهاي زيبا / مطلوبیت مناظروجود مناظر و  چشم 034/0

 R and C8 کیفیت مناسب آب 055/0

 R and C9 جواروسعت/ مجاورت با شهر/ استان هم 033/0

 R and C10 هاي مالی )مانند شرکت نفت/ شرکت سیمان/ پتروشیمی(وجود بنگاه 052/0

 R and C11 کاريکاري و درختپوشش گیاهی، جنگل 037/0

 R and C12 گذارانارائه تسهیالت بیشتر به سرمايه 036/0

 R and C13 مرتع زياد 031/0

 R and C14 بارندگی 043/0

 R and C15 یح شده، يکپارچه و حاصلخیزاراضی وسیع، تسط 066/0

 R and C16 نیروي کار انسانی فراوان و جوان 046/0

 R and C17 هاي گردشگري طبیعیتنوع جاذبه 054/0

 R and C18 هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه 054/0

 R and C19 و تجهیزات پیشرفته/ توسعه مکانیزاسیون  آالت زيادتعداد ماشین 043/0

 R and C20 بافت خاک 067/0

 در نظر گرفته شد. 100دامنه صفرتا  Meta-SWOTافزار و در نرم يک محاسبه شد صفرتااز معیارها بین  هرکدام*دامنه وزن 

 

هاي گام دوم: با تحلیل محتواي کیفی داده

شده حاصل از مصاحبه با افراد نمونه گردآوري

اي خود ، وضعیت شهرستان دهلران با رقبموردمطالعه

  MFAبر توسعه  مؤثرهاي موجود منابع و قابلیت ازنظر

 (.5بررسی شد )جدول
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 (MFAهاي موجود )عوامل مؤثر بر توسعههاي رقیب خود ازنظر منابع و قابلیتمقايسه شهرستان دهلران با ساير شهرستان -5جدول

 مهران ملکشاهی سیروان دره شهر چرداول بدره ايوان آبدانان ايالم کد

R and C1 باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر 
R and C2  بسیار

 ترپايین

بسیار  ترپايین

 تر پايین

بسیار  ترپايین ترپايین

 ترپايین

بسیار  ترپايین ترپايین

 باالتر
R and C3  بسیار

 ترپايین

 باالتر ترباال باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر

R and C4 بسیار  بسیار باالتر

 باالتر

بسیار 

 باالتر

بسیار  بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر

 باالتر

بسیار  بسیار باالتر

 باالتر
R and C5 باالتر باالتر باالتر ترپايین باالتر باالتر باالتر باالتر تقريباً برابر 
R and C6 باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر رباالت باالتر تقريباً برابر 
R and C7 باالتر ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین 
R and C8 تقريباً  تقريباً برابر

 برابر

تقريباً 

 برابر

تقريباً  تقريباً برابر تقريباً برابر تقريباً برابر

 برابر

قريباً ت تقريباً برابر

 برابر
R and C9  بسیار

 ترپايین

بسیار 

 باالتر

بسیار  باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر باالتر

 باالتر

 باالتر بسیار باالتر

R and C10 بسیار  ترپايین

 باالتر

بسیار 

 باالتر

بسیار  باالتر باالتر بسیار باالتر

 باالتر

بسیار  بسیار باالتر

 باالتر
R and C11 باالتر ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین 
R and C12  بسیار

 ترپايین

 باالتر باالتر باالتر تقريباً برابر باالتر باالتر باالتر باالتر

R and C13 تقريباً  تقريباً برابر

 برابر

 ترباال ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین

R and C14 باالتر ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین 
R and C15 بسیار  بسیار باالتر

 باالتر

بسیار 

 باالتر

بسیار  بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر

 باالتر

بسیار  بسیار باالتر

 باالتر
R and C16 باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر االترب باالتر باالتر ترپايین 
R and C17 تقريباً  باالتر ترپايین

 برابر

 باالتر باالتر باالتر ترپايین باالتر باالتر

R and C18 باالتر ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین ترپايین 
R and C19 بسیار  باالتر

 باالتر

بسیار  باالتر بسیار باالتر یار باالتربس باالتر

 باالتر

 باالتر بسیار باالتر

R and C20 تقريباً  باالتر باالتر ترپايین باالتر باالتر باالتر باالتر باالتر

 برابر

 

 نشان داده شد. (1) رقیب در شکل هايشهرستانبا ساير  موردمطالعهشهرستان  MFAسپس نقشه رقابتی توسعه 
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 رقابتی توسعه کشاورزي چندکارکردي شهرستان دهلران با ساير رقبا نقشه -1شکل

 

، شهرستان دهلران به لحاظ دو (1شکل)بر اساس 

قبل از  شده پس از شهرستان ايالم وبعد در نظر گرفته

که ساير طوريهاي استان قرار دارد. بهساير شهرستان

، اند که جهت مقايسه بهترگرفته رقبا پس از دهلران قرار

مزيت رقابتی هر يک از رقبا به تفکیک هريک از ابعاد 

محاسبه  6جدول  صورت مجموع و امتیاز دررقابتی و به

هاي بالقوه ترتیب که ازلحاظ منابع و قابلیتاينشد. به

(R and C3,6,10,11,12,16, 18,19) شهرستان ايالم با ،

ترين رقیب براي شهرستان دهلران به بزرگ 75/3وزن 

رود و به ترتیب شهرستان دره شهر با وزن یشمار م

طور يکسان با هاي ايوان و چرداول به، شهرستان56/2

هاي آبدانان، سیروان، بدره و ، شهرستان35/2وزن 

هاي بالقوه در بعد منابع و قابلیت 21/2ملکشاهی با وزن 

عنوان رقیبی مؤثر در توسعه کشاورزي چندکارکردي به

لران محسوب شدند. همچنین ضعیف براي شهرستان ده

هاي بالفعل، همچنان شهرستان در بعد منابع و قابلیت

ترين رقیب و به ترتیب ايوان با بزرگ 11/3ايالم با وزن 

هاي بدره،چرداول، ملکشاهی با ، شهرستان85/2وزن 

عنوان ديگر به 50/2و آبدانان با وزن57/2وزن يکسان 

 د که در هررقباي ضعیف شهرستان دهلران تعیین شدن

آمده دستوزن بهدو بعد شهرستان مهران با کمترين 

ترين رقیب شهرستان دهلران در توسعه عنوان کوچکبه

 5کشاورزي چندکارکردي تعیین شد. هر چه اعداد به 

تر تر باشند، وضعیت بهتر و هر چه به يک نزديکنزديک

باشند، وضعیت بدتر است که در اين نقشه، شهرستان 

ها بدترين حالت ممکن ازنظر منابع و قابلیت مهران در

طورکلی بر اساس نسبت به ساير رقبا قرار دارد. به

محاسبات مزيت رقابتی مشاهده شد که شهرستان 

هاي مناسب جهت توسعه دهلران باوجود منابع و قابلیت

جز شهرستان ايالم با ساير کشاورزي چندکارکردي به

 رد.برقبا در وضعیت بهتري به سر می
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 مزيت رقابتی هريک از رقباي اصلی بخش مرکزي در توسعه کشاورزي چندکارکردي -6جدول 

 امتیاز مجموع هاي بالفعلمنابع و قابلیت هاي بالقوهمنابع و قابلیت مناطق

 نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق 

 9 9 704641/2 867868/6 165895/1 111111/3 53875/1 756757/3 ايالم

 2 2 847604/1 724153/4 9398546/0 507936/2 9077491/0 216216/2 آبدانان

 7 7 03382/2 208494/5 07072/1 857143/2 9630997/0 351351/2 ايوان

 3 3 871397/1 787645/4 9636484/0 571429/2 09077491/0 215216/2 بدره

 6 6 926748/1 92278/4 9636484/0 571429/2 9630997/0 351351/2 چرداول

 8 8 27704/2 837409/5 22538/1 269841/3 051661/1 567568/2 دره شهر

 3 3 871397/1 787645/4 9636484/0 571429/2 9077491/0 216216/2 سیروان

 3 3 871397/1 787645/4 9636484/0 571429/2 09077491/0 216216/2 ملکشاهی

 1 1 595954/1 065208/4 7435559/0 984127/1 853985/0 081081/2 مهران

 

هاي شناسايی گام سوم: هرکدام از منابع و قابلیت

 7 شده بر اساس ديدگاه مبتنی بر منابع در جدول

ارزش بودن در  الزم به ذکر است معیار باارزيابی شد. 

ارزش  اين مرحله مورد ارزيابی قرار نگرفت زيرا زمانی با

توان سنجید که در مقام ها را میو قابلیتبودن منابع 

 (.Agarwal et al, 2012) مقايسه با عوامل خارجی باشند
 

 ها بر اساس ديدگاه مبتنی بر منابعارزيابی منابع و قابلیت -7جدول 

 هامنابع و قابلیت کمیاب تقلیدناپذير غیرقابل جايگزين

 R and C1 موافق موافق بسیار موافق

 R and C2 موافق خنثی بسیار موافق

 R and C3 موافق بسیار موافق بسیار مخالف

 R and C4 بسیار موافق بسیار موافق بسیار موافق
 R and C5 مخالف خنثی بسیار موافق
 R and C6 مخالف بسیار موافق بسیار موافق

 R and C7 موافق موافق مخالف
 R and C8 خنثی مخالف خنثی
 R and C9 موافق مخالف خنثی

 R and C10 موافق خنثی بسیار مخالف
 R and C11 مخالف موافق مخالف
 R and C12 موافق بسیار موافق مخالف

 R and C13 مخالف بسیار موافق بسیار موافق
 R and C14 بسیار موافق موافق بسیار موافق

 R and C15 بسیار موافق بسیار موافق خنثی
 R and C16 مخالف موافق خنثی

 R and C17 مخالف موافق فقموا
 R and C18 خنثی موافق موافق

 R and C19 موافق بسیار موافق مخالف
 R and C20 مخالف بسیار موافق موافق

 

 ارزيابی هر يک از منابع و گام چهارم: پس از 

 مؤثرعوامل داخلی، عوامل محیطی و  عنوانبهها قابلیت

 8ل مطابق جدو دهلرانشهرستان  MFAبر توسعه 

الزم به ذکر است هر عامل محیطی با کد شناسايی شد. 

PESTEL .در ساير مراحل نشان داده شد 
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 عوامل خارجی و محیطی مؤثر بر توسعه کشاورزي چندکارکردي شهرستان دهلران -8جدول 

احتمال  تأثیر وزن عامل کد

 افزایش

درجه 

 اضطرار

PESTEL1 ه کشاورزی/ عدم توجه دولت به های کالن کشور در راستای توسعسیاست

در منطقه/ نبود نهاد خاص برای توسعه  MFAگذاری ریزی و سیاستبرنامه
MFA 

بسیار  بسیار مهم

 قوی

 خیلی فوری  متوسط

PESTEL2 بالفاصله باال متوسط مهم المللیهای بیناعمال تحریم 
PESTEL3 فوری باال ویق متوسط های اجرایی کشورناهماهنگی و اختالف بین دستگاه 
PESTEL4 بسیار  قوی مهم  کاهش ارزش ریالی و ارزی/ افزایش تورم/ رکود اقتصادی

 باال

 خیلی فوری

PESTEL5 نه خیلی  پایین متوسط مهم های کشاورزیهای دولتی در بخش نهادهضعف در توزیع عادالنه یارانه

 فوری
PESTEL6 در  باال عیفض متوسط ای در کشورکیفیت پایین محصوالت نهاده

 مدتطوالنی
PESTEL7 خصوص مناطق روستایی/ ضعف در تقسیم و تخصیص بودجه عمرانی به

 هاضعف در زیرساخت
 خیلی فوری متوسط قوی مهم

PESTEL8 فوری بسیارباال قوی مهم تکنولوژی وجهان جدید ارتباطات و نقش آن در فرهنگ اجتماعی 
PESTEL9 حیطی و اقلیمی )گرمایش( / تخریب ممخاطرات طبیعی/ تغییرات زیست

 های گیاهی و جانوریزیست و گونهمحیط

نه خیلی  پایین متوسط اهمیتکم

 فوری

PESTEL10 ها توسط مجریان متعدد در ارتباط با تنوع موضوعی قوانین و اعمال آن

 کشاورزی و اعمال تصمیمات بدون مبنای علمی

بسیار  مهم

 قوی

 فوری باال

PESTEL11 ترویج فردگرایی/ ترویج نادرست در راستای کشاورزی تولید تحمیل و 

 گرایی

 فوری باال ضعیف اهمیتکم

PESTEL12  نبود الگوی قانونی برای هدایت سایرین در امرMFA نه خیلی  متوسط ضعیف متوسط

 فوری
PESTEL13 بالفاصله بسیارباال بسیارقوی مهم گذار خصوصی در امر کشاورزیاحساس عدم امنیت برای سرمایه 
PESTEL14 های دولتی در اعطای وام با بهره مناسب و تبعیض در گیری بانکسخت

 اعطای وام

 خیلی فوری بسیارباال متوسط متوسط

PESTEL15  بروز نوعی سرخوردگی یا خالء فرهنگی بین جوانان به سبب بیکاری و

 کمبود امکانات

 فوری متوسط ضعیف اهمیتکم

PESTEL16 خیلی فوری باال متوسط مهم ت محصوالت کشاورزی منطقه به کشور عراقامکان صادرا 
PESTEL17 فوری باال متوسط متوسط های شهری و روستاییتقویت نادرست سرمایه 
PESTEL18 بسیار  عدم وجود فضای رقابتی در عرصه داخلی

 اهمیتکم

نه خیلی  متوسط ضعیف

 فوری
PESTEL19 خیلی فوری باال قوی مهم های طبیعی منطقه در سطوح باالی مدیریتیافزایش اطالعات جامع از سرمایه 
PESTEL20 خیلی فوری بسیارباال قوی متوسط رسانی در کل منطقهضعف در توسعه شبکه آب 

 

تناسب راهبردي بین  10و  9 جدولدر گام پنجم: 

میزان تأثیر هر يک از عوامل و  عوامل کلیدي با اهداف

ی، در پنج سطح بسیار قوي، کلیدي بر عوامل خارج

 شدهحدودي، ضعیف و بسیار ضعیف نشان داده قوي، تا

دو هر يک از اين عوامل باهم است. ازآنجاکه مقايسه دوبه

مونه از آن حجم زيادي را دربرمی گرفت به ذکر چند ن

 اکتفا شد.
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 ها با اهدافتناسب منابع و قابلیت -9جدول

 Objectives 1 Objectives 2 Objectives 3 Objectives 4 Objectives 5 

R and C1 تاحدودي قوي تاحدودي تاحدودي قوي 
R and C2 ضعیف تاحدودي تاحدودي ضعیف بسیار ضعیف 
R and C3 تاحدودي قوي قوي بسیار قوي تاحدودي 
R and C4 ضعیف ضعیف قوي قوي قوي 
R and C5 قوي بسیارضعیف تاحدودي ضعیف بسیار ضعیف 
R and C6 تاحدودي تاحدودي قوي قوي بسیار قوي 

 
 ها با عوامل خارجیتناسب راهبردي منابع و قابلیت -10جدول

      PESTEL1 PESTEL1 PESTEL1 PESTEL1 PESTEL1 

R and C1 ضعیف ضعیف بسیارضعیف بسیارضعیف تاحدودي 
R and C2 ضعیف ضعیف بسیارضعیف بسیارضعیف ضعیف 
R and C3 قوي قوي تاحدودي يتاحدود ضعیف 
R and C4 تاحدودي قوي ضعیف بسیارضعیف قوي 
R and C5 بسیارضعیف ضعیف ضعیف بسیارضعیف تاحدودي 
R and C6 تاحدودي قوي ضعیف تاحدودي بسیارقوي 

ي صورت خودکار به تهیه نقشهافزار بهدر نهايت نرم

ها که بیانگر منابع و راهبُردي براي هر دودسته از حباب

ها و همچنین عوامل محیطی بودند، مطابق شکل ابلیتق

 ( اقدام کرد.2)

 

 
 نقشه راهبردي توسعه کشاورزي چندکارکردي شهرستان دهلران -2شکل 
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( و اندازه Y(، درجه تناسب )Xمیزان وزن )بر اساس 
ها نشان داد ، يافته(2در شکل )(Bubble Sizeهر عامل )

، داراي مقادير داخلی، تمام عوامل که در محور افقی
دهد مختصات طولی کمتر از يک بودند که اين نشان می

هاي موجود شهرستان دهلران جهت منبع و قابلیت
خیلی کمیاب، تقلیدناپذير و غیرقابل  MFAتوسعه 

جايگزين نسبت به رقبا نیستند. اما در مقايسه با ساير 
 ،«بارندگی»عوامل در شهرستان دهلران، عواملی چون 

به ترتیب با  «سطح زير کشت»و  «ستگاه کوهستانیزي»
داراي بیشترين وزن بودند که  90/0و  96/0، 98/0اوزان 

اين نشانگر کمیابی، تقلیدناپذيري و غیرقابل جايگزين 
 MFAها نسبت به ساير عوامل در توسعه بودن آن

اي داشت. ی به اين عوامل توجه ويژهباشد. لذا بايستمی
یزان و درجه تناسب راهبردي عوامل مدر محور عمودي، 

ب راهبردي بیشتر ي تناسدهندهتر، نشانهر چه بزرگ
ارائه تسهیالت بیشتر به »باشد. از بین عوامل، می

بیشترين با در رتبه اول  70/3با میزان  «گذارانسرمايه
همچنین جهت نشان دادن  قرار داشت. راهبرديتناسب 

عامل (، Bubble)درجه تناسب هر عامل کلیدي باهدف 
هاي مالی مانند شرکت نفت، شرکت سیمان وجود بنگاه»

داراي  92/5با اندازه حباب  «و شرکت پتروشیمی
بیشترين درجه تناسب با اهداف توسعه کشاورزي 

هاي موجود چندکارکردي نسبت به ساير منابع و قابلیت
ي تناسب دهندهتر، نشان. هر چه اندازه حباب بزرگبود

 باشد.اهداف می بیشتر با
در بررسی عوامل محیطی نیز نتايج حاکی از آن بود 

هاي کالن کشور در راستاي توسعه سیاست»که عامل 
ريزي و کشاورزي/ عدم توجه دولت به برنامه

در منطقه/ نبود نهاد خاص براي  MFAگذاري سیاست
)با رت و تأثیرگذاري با بیشترين میزان قد« MFAتوسعه 

در رتبه ( 6و عرضی  5مختصات طولی  ،3باب اندازه ح
ترين و قدرتمندترين مانع براي رشد و مهمعنوان بهاول 

 ی چونکه عوامل. درحالیشناسايی شد MFAتوسعه 
هاي دولتی در بخش ضعف در توزيع عادالنه يارانه»

ات مخاطرات طبیعی/ تغییر»و  «هاي کشاورزينهاده
تخريب  /محیطی و اقلیمی )گرمايش( زيست
داراي  «هاي گیاهی و جانوريزيست و گونهمحیط

ضرورت باال اما قدرت کمتري نسبت به ساير عوامل 
همچنین  بودند.رسیدن به هدف موردنظر  محیطی در

عنوان جهت نشان دادن میزان درجه اضطرار هر عامل به

اندازه حباب هر يک از عوامل محدوديت، با توجه به
هاي تحريماعمال »، عوامل (Bubbleمحیطی)

گذار احساس عدم امنیت براي سرمايه»و  «المللیبین
بايستی  5با اندازه يکسان  «خصوصی در امر کشاورزي

منظور رسیدن به هدف موردنظر، در اولويت اول به
 جهت رفع و يا اصالح قرار بگیرند.ريزي برنامه
سؤاالت هاي پژوهش به کلی بر اساس يافتهطوربه

ي پژوهش متاسوات که در مقدمهنیک تک يچهارگانه
 مطرح گرديد، به شرح ذيل پاسخ داده شد. 

منابع و در پاسخ به سؤال اول، بايد گفت که 
گذار خصوصی/ بومی و وجود سرمايه»هايی چون، قابلیت

وجود منابع آبی »، «ها به توسعه کشاورزيتمايل آن
هاي مالی وجود بنگاه»، « متنوع )سد/ رودخانه/ چاه(

، «ند شرکت نفت/ شرکت سیمان/ پتروشیمی()مان
ارائه »، «کاريکاري و درختپوشش گیاهی، جنگل»

نیروي کار انسانی »، «گذارانتسهیالت بیشتر به سرمايه
و  «هاي گیاهی و جانوريتنوع گونه»، «فراوان و جوان

و تجهیزات پیشرفته/ توسعه   آالت زيادتعداد ماشین»
هاي بالقوه جهت و قابلیت در دسته منابع «مکانیزاسیون

صورت بالقوه، قرار داشتند که هرکدام به MFAتوسعه 
شدن به منابع و قابلیت استعداد و امکان توسعه و تبديل

در ی مطلوب اگر راهبردهاي کهطوريبالفعل رادارند. به
هاي بالقوه توان از ظرفیتمی و اجرا شود،اين زمینه ارائه 

بالفعل استفاده و در  قابلیتها به شدن آنبراي تبديل
محیطی و مسیر توسعه کاردهاي تولیدي، زيست

زيرا از بین اين منابع و  گام برداشت. روستايی
طور که در نقشه راهبردي نیز هاي بالقوه همانقابلیت

ارائه تسهیالت بیشتر به »مشخص بود سه عامل 
گذار خصوصی/ بومی و وجود سرمايه» ،«گذارانسرمايه
هاي مالی وجود بنگاه» ،«ها به توسعه کشاورزيآنتمايل 

و  «)مانند شرکت نفت/ شرکت سیمان/ پتروشیمی(
نسبت به  « وجود منابع آبی متنوع )سد/ رودخانه/ چاه(»

بودند.  راهبرديساير عوامل داراي بیشترين تناسب 
ها متمايز باوجود هريک در اگرچه وجود آن

هاي ع و قابلیتهاي رقیب نبود. ساير منابشهرستان
هاي بالفعل شهرستان دهلران جزء منابع و قابلیت

هاي اخیر با شدند که خود در طی سالمحسوب می
  اندشدهتحقق بخشی، به نقطه قوتی براي منطقه تبديل

ها استفاده شود جهت رسیدن به درستی از آنکه اگر به
 باشند.کمک دهنده می و هدف موردنظر استفاده
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توان اذعان داشت از میسؤال دوم نیز در پاسخ به 
هاي بالفعل، عواملی چون بارندگی بین منابع و قابلیت

هاي وسیع منطقه منطقه، کوهستانی بودن در کنار دشت
اين شهرستان نسبت  کشت باالي و همچنین سطح زير

 وذير از درجه بیشتري از کمیابی، تقلیدناپبه ساير رقبا 
عنوان پتانسیلی اند که بهجايگزينی بهره بردهغیرقابل

ها جهت رسیدن به هدف توان از آنبراي منطقه می
 استفاده کرد.

ترين مهمهمچنین در پاسخ به سؤال سوم، ازآنجاکه 
که  رقیب براي شهرستان دهلران، شهرستان ايالم است
. بودنالبته به علت مرکز استان بودن نیز دور از انتظار 

تري نسبت به دهلران ايینها در وضعیت پساير شهرستان
توان گفت رقیب قوي براي منطقه به اند و نمیقرارگرفته
مطلوب و عملی  راهبرد روند. تنها با تدوينشمار می
 توان به هدف موردنظر رسید.ا، میهکردن آن

هاي مذکور سه همچنین از بین تمام منابع و قابلیت
ها آندهند که اگر از عامل با اختالف زيادي نشان می

تواند دررسیدن به استفاده درست و مطلوب شود می
هاي مالی وجود بنگاه»هدف راهگشا باشند ازجمله وجود 

،  «)مانند شرکت نفت/ شرکت سیمان/ پتروشیمی(
تعداد  » و «نیروي کار انسانی فراوان و جوان»

عه پیشرفته/ توسو تجهیزات   آالت زيادماشین
  «.مکانیزاسیون

اسخ به سؤال چهارم از تکنیک درنهايت جهت پ
 در بین عوامل محیطی،متاسوات چنین برداشت شد که، 

هاي کالن کشور در راستاي توسعه کشاورزي/ سیاست»
 MFAگذاري ريزي و سیاستعدم توجه دولت به برنامه

، با «MFAدر منطقه/ نبود نهاد خاص براي توسعه 
تنوع »بیشترين میزان قدرت و تأثیرگذاري، سپس 

ها توسط مجريان متعدد و ضوعی قوانین و اعمال آنمو
احساس عدم »و « اعمال تصمیمات بدون مبناي علمی

 «گذار خصوصی در امر کشاورزيامنیت براي سرمايه
 MFAترين و قدرتمندترين مانع براي رشد و توسعه مهم

که ساير عوامل محیطی داراي محسوب شدند. درحالی
سبت به ساير عوامل ضرورت باال اما قدرت کمتري ن

 رسیدن به هدف موردنظر شناخته شدند. محیطی در
طورکلی نتیجه روشن تحقیق حاضر اين است که با به

توان موانع ريزي منسجم و بررسی تمام جوانب میبرنامه
در شهرستان دهلران را  MFAبزرگ بر سر راه توسعه 

کنترل کرد و در راستاي بهبود شرايط و حرکت در 
با راهبردهاي مطلوب ارائه داد. لذا  MFAعه مسیر توس

 منابع، راهبردهاي پايانی وقضاوت عوامل محیطی 
شهرستان مطلوب جهت توسعه کشاورزي چندکارکردي 

ارائه گرديد )جدول  به ترتیب میزان اهمیتدهلران، 
11.) 

 

 ورزي چندکارکردي شهرستان دهلرانتدوين راهبردهاي توسعه کشا -11جدول

 وزن دراهبر رديف

 MFA 110/0هاي توسعه ها و سیاستاستمرار اجراي برنامه 1

 070/0 قانونی شدن توسعه کشاورزي چندکارکردي 2

 MFA 118/0گذاران جهت توسعه هاي حمايتی و تشويقی از کشاورزان، کارآفرينان، سرمايهاجراي سیاست 3

 095/0 حمايت از توسعه صنايع تبديلی و کشاورزي 4

 MFA 048/0 ي گذاران بخش خصوصی درزمینهامنیت سرمايه ارتقاي 5

چندکارکردي و توسعه ترويج کشاورزي چندکارکردي توسط (Producer groups)هاي تولیدکنندگان توسعه تشکل 6

 نهاد(هاي مردمها )سازمانبخش خصوصی و سمن

023/0 

 056/0 وري آب در منطقهافزايش بهره 7

 MFA 029/0 هاي توسعهیاستباس جهتهمو نهادهاي موازي و  هاسازمانسازي يکپارچه 8

 024/0 هاي ساماندهی و واگذاري اراضیاتخاذ سیاست 9

 036/0 برداران و ساير ذينفعان کشاورزي چندکارکرديارتقاي دانش و مهارت کشاورزان، بهره 10

 021/0 در کشاورزي زودبازدهي هاطرحتوسعه  11

 047/0 اندازهاريتی بر حفظ حريم منابع طبیعی و چشماصالح نگاه مدي 12

 015/0 ي گیاهی و جانوريهاگونهحفظ و صیانت از  13

 083/0 توسعه کشاورزي چندکارکردي پژوهش محور 14

 MFA 226/0  هاي فیزيکی توسعهيرساختزتوسعه و تقويت  15
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 و پيشنهادها گيرينتيجه
اورزي در اين پژوهش راهبردهاي توسعه کش

شهرستان دهلران استان ايالم شناسايی  چندکارکردي در

هاي يرساختزتوسعه و تقويت »راهبرد شد. اولین 

 (2005) که طورهمانبود.  «MFA فیزيکی توسعه

Arovuori & Kola  نیز فقدان زيرساخت و دسترسی به

بر عدم توسعه  مؤثرامکانات و خدمات را از داليل 

انستند و رفع آن را يکی از دیمکشاورزي چندکارکردي 

نشان  MFA هاي درست در دستیابی به توسعهیاستس

هاي مناسب در اين يرساختزي سازفراهمرو ينازادادند. 

شهرستان نسبت به رقباي خود در استان ايالم جهت 

امري ضروري است. لذا  موردنظردستیابی به هدف 

گذاران امر توسعه یاستسريزان و مديران، برنامه

کشاورزي با اجرايی کردن راهبرد مذکور با انجام 

ي ناکارآمد هابافتبازآفرينی  ازجملهراهکارهايی 

ي توزيع برق، هاشبکهروستايی و نوسازي مناطق، توسعه 

و کشور  جوارهمي هااستاني مواصالتی به هاراهتوسعه 

مناطق مرزي و  جانبههمهعراق جهت صادرات، توسعه 

ي از برداربهرهي و ریگبهرهجهت  بازگشايی مرز چیالت

ي عظیم هابنگاهي اراضی منطقه، استفاده از هالیپتانس

مانند حمايت مالی شرکت نفت  MFAمالی جهت توسعه 

ي اساسی مانند راه، هارساختيز نیتأممنطقه صرف 

افزايش  منظوربهشبکه برق و ساير امکانات رفاهی 

کیفیت زندگی روستايی و توسعه کشاورزي 

تواند گام بزرگی در مسیر اجرا و توسعه یمندکارکردي چ

در منطقه داشته باشد که  MFAهر چه بیشتر و بهتر 

ي مختلف دولتی، خصوصی و هابخشاين امر با تعامل 

 تعاونی میسر خواهد شد. 

با توجه به نتايج نقشه راهبردي و همچنین  

با ريسک گريزي  منطقه که گذارانو سرمايه کشاورزان

تجربه ناخوشايندي از باهدف افزايش تولید،  تر وبیش

تنوع تولید و پايداري کشاورزي بدون در نظر گرفتن 

(، kheirollahi et al., 2020) اندکردهايجاد منابع طبیعی 

هاي حمايتی و تشويقی از اجراي سیاست»راهبرد 

و راهبرد  «گذارانرزان، کارآفرينان، سرمايهکشاو

جهت  «ع تبديلی و کشاورزيحمايت از توسعه صناي»

( 2010)که  طورهمان معرفی شد. MFAتوسعه 

Refsgaard & Johnson  ( 2001) وOECD  بر

ساير ابزارهاي حمايتی از کشاورزي هاي دولت و يتحما

تأکید هاي غیر کااليی تضمین تولید خروجی منظوربه

افزايش  ازجملهبا انجام اقداماتی  داشتند. در اين راستا

از طرف  الوصولسهل، ارزان و بهرهکمت مالی تسهیال

اعتباري به کشاورزان خرد  مؤسساتنهادهاي دولتی و 

 آالتنیماشجهت خريد، تعمیر و افزايش بیشتر 

کارآفرينی و  بهرهکمي هاوامکشاورزي/ افزايش رقم 

يی به روستايیان، تبلیغات گسترده در راستاي زااشتغال

هاي ويژه مالی جهت فیتاعمال معارونق کارآفرينی، 

تشويق و ترغیب کشاورزان و نیروي کار جوان، 

مشارکت  منظوربهگذاران و کارآفرينان کشاورزي يهسرما

و همکاري در توسعه کشاورزي چندکارکردي، تشويق 

ي طبیعی هاجاذبهخصوصی با معرفی  گذارهيسرما

ي هاجاذبهمنطقه، مناطق کوهستانی، مناطق کويري و 

هت توسعه گردشگري کشاورزي و گردشگري فرهنگی ج

و  آالتنیماش، هانهادهو کافی  موقعبه نیتأممنطقه، 

گذاري  متیباقساير تجهیزات پیشرفته کشاورزي 

مناسب، حمايت مالی و خريد تضمینی محصوالت 

ي هافراوردهيی و ساير غذا ریغتولیدي غذايی و 

ن ي کوچک، روستايیان، کشاورزاهاشرکتکشاورزي از 

براي چند سال اول  MFA ينهیزم درخرد و فعال 

ي حمايتی و خرد روستايی هاصندوق سیتأسفعالیت، 

کمک هاي حمايتی و تشويقی اجراي سیاست به توانمی

ي صنعتی، فراوري هاکارخانه سیتأسکرد. همچنین 

ي وابسته به کشاورزي هاکارخانهمحصوالت کشاورزي، 

ي خط تولید اندازراها، در منطقه و ورود صنعت به روست

ادوات کشاورزي در مناطق مختلف شهرستان، ايجاد 

ي کشت و صنعت جهت اجراي دقیق کشاورزي هاشرکت

-تواند بسیار کمکچندکارکردي و حمايت از کشاورز می

 کننده باشد.

هر منطقه شرايط مربوط به خود را داشته و  ازآنجاکه

نظر گرفتن شرايط ارائه راهبرد از باال به پايین بدون در 

نداشته و همچنین ممکن است  توجهیقابل تأثیرمنطقه 

مديريت جديد در هر دوره و ايجاد خلل  آمدن کار باروي

ي فعالیت و ناتمام ماندن اجراي هر در انجام ادامه

در جهت توسعه کشاورزي چندکارکردي  تنهانهراهبرد، 

نیز با برداشته نشود بلکه همان کارکرد تولید  مؤثريگام 

 Heijmanکه  طورهماند.  وچالش و محدوديت مواجه ش
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et al (2012)  نیز در مطالعه خود بر لزوم توجه به شرايط

هر منطقه جهت دستیابی به جايگاه و ارزش کشاورزي 

لذا در پژوهش حاضر ید داشتند. تأکچندکارکردي 

هاي توسعه و سیاست هابرنامهاستمرار اجراي »راهبرد 

MFA» مهم جهت  هايراهبرد يکی ديگر از وانعنبه

 کهطوريبهمعرفی شد.  موردنظردستیابی به هدف 

ي، ریگمیتصمي هاوهیشبازنگري در با  شودمیپیشنهاد 

ي و اجرايی جهت توسعه کشاورزي زيربرنامه

متناسب با شرايط مختلف هر منطقه در چندکارکردي 

د الزام قانونی براي مديران جديو  MFAجهت توسعه 

دولت قبل  هايسیاستها و جهت اجراي کامل برنامه

 حرکت کرد.  MFAبتوان در مسیر درست 

توجه به اينکه تحقیقات کشاورزي يکی  همچنین، با

ترين عوامل کلیدي توسعه کشاورزي است از مهم

(Mehrabi basharabadi & javedan,2011 اما ،)

ع زيست و منابهاي مرتبط با کشاورزي، محیطفعالیت

هاي بر مبناي پژوهش موردمطالعهطبیعی در منطقه 

. (kheirollahi et al., 2020کاربردي انجام نگرفته است )

هاي پژوهش، بر اساس نقشه راهبردي و يافته رواز اين

 «توسعه کشاورزي چندکارکردي پژوهش محور»راهبرد 

يکی ديگر از  عنوانبهبا توجه به شرايط موجود منطقه 

در مرور کلی اگرچه هم معرفی شد. راهبردهاي م

بر لزوم توجه به  توسط هیچ محققیمطالعات پیشین 

اي نشده است. در اين راستا پیشنهاد اين راهبرد اشاره

شود به دلیل وجود بستر مناسب ازجمله دانشکده می

کرده کشاورزي کشاورزي، تعداد زياد کارشناسان تحصیل

دکارکردي در ي کشاورزي چنو کشاورزان اجراکننده

ايجاد و رشد مراکز پژوهشی دولتی شهرستان دهلران با 

تحقیقاتی  هايآزمايشگاهو غیردولتی در منطقه، احداث 

جهت پايش مداوم بذر، خاک و ساير کشاورزي  مرتبط با

بتوان در  متناسب با شرايط منطقههاي مزرعه نهاده

-اقدام مؤثري داشت. به MFAمسیر درست توسعه 

تنها کارکرد تولیدي در وضعیت کاماًل نهکه طوري

بلکه مطلوبیت هر چه بیشتر ساير  گیرد قرارمطلوبی 

 شود.کارکردها را نیز موجب 
 نتايج مهم اين پژوهش، تأکید بر راهبردهاي توسعه

کشاورزي چندکارکردي در شهرستان دهلران و انتخاب 

رود ها بود. لذا انتظار میچند مورد برجسته از بین آن

عنوان راهنمايی براي بهشده همه راهبردهاي تدوين

کشاورزان، مديران، کارشناسان کشاورزي منطقه و 

ي ريزان اين امر جهت مطالعه بیشتر در حوزهبرنامه

کشاورزي چندکارکردي و در نتیجه بهبود وضعیت 

هاي اقتصادي و اجتماعی جوامع روستايی، کنترل بحران

ت موجودات زنده و در محیطی و حفاظت از سالمزيست

و از آنجاکه تعمیم و اجراي باشد  MFAه نهايت توسع

اين راهبردها به مناطق ديگر کار دشواري است، لذا 

ضروري است که در مطالعات بعدي دامنه تحقیق به 

 ريزيمناطق جغرافیايی بیشتري گسترش يابد تا با برنامه

درست شاهد توسعه هر چه بیشتر کشاورزي 

 باشیم. چندکارکردي

 اريسپاسگز

تبیین »اين مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان 

ي توسعه کشاورزي چندکارکردي در سازوکارها

تحت حمايت و نظارت صندوق  «شهرستان دهلران

همچنین  .باشدیمحمايت از پژوهشگران و فناوران ايران 

وسیله از همکاري مديريت جهاد کشاورزي بدين

رات تابعه که با مساعدت خود شهرستان دهلران وادا

 زمینه انجام اين پژوهش را فراهم نمودند، سپاسگزاريم.
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