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پیشگفتار
رشد تولیدات علمی داخلی در حوزههای مرتبط با وظایف موسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی طی
سالیان اخیر بسیار چشمگیر و قابل تأمل بوده است .موسسه براساس یكی از وظایف مندرج در اساسنامه خود که همانا ارائه
مشاورههای تخصصی به مجموعه بخش و وزارت جهادکشاورزی است ،تصمیم به انتشار خبرنامهای نمود که حاوی عناوین و
چكیدههای مقاالت مندرج در مجالت علمی – پژوهشی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که موضوع فعالیت آنها مرتبط با
وظایف موسسه است تا از این طریق مجموعه تصمیمگیران و سیاستگذاران بخش را نسبت به نتایج مطالعات علمی انجام شده در
این حوزه آگاه سازد.
مجموعه حاضر تماماً به استناد پایگاه اطالع رسانی نشریات علمی کشور ( )Magiranتهیه شده و شامل عناوین و چكیده 2
نشریه علمی – پژوهشی مرتبط به حوزه وظایف موسسه میباشد که تالش میشود به صورت منظم و در قالب خبرنامه در انتهای
هر فصل منتشر شود .بدیهی است پیشنهادات و انتقادات خوانندگان عزیز این خبرنامه می تواند موسسه را در انجام صحیح وظایف
خود یاری نماید.

سیدحسن کاظمی
رئیس موسسه
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ISSN 2008-5524
فصلنامه دارای رتبه علمی  -پژوهشی (کشاورزی) به زبان فارسی
سال یازدهم ،شماره 1231 ،2

شناسایی و اولویت بندی ریسك های زنجیره تامین در شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران
آیت اله کرمی*  ،ذکریا محمدی تمری صص 87-2
عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا ،تغییرات سریع تكنولوژی ،ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی
موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسك هایی در زنجیره تامین ،بویژه محصوالت کشاورزی می شود .مدیریت چنین ریسك
هایی ،جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین ،ضروری می باشد .در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی
ریسك های زنجیره تامین شرکت شهرك های کشاورزی در استان مازندران بود .به این منظور با استفاده از نظرات  26خبره که
بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند ،استفاده گردید .به منظور شناسایی ریسك ها از رویكرد دلفی فازی
و به منظور رتبه بندی ریسك های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد .نتایج نشان داد که ریسك
های قیمت محصول با وزن استاندارد  6/637و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد  6/632و بودجه نامناسب و تامین مالی
طرح ها با وزن استاندارد  6/629در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسك های زنجیره تامین شرکت شهرك های کشاورزی
استان مازندران قرار گرفتند.
کلیدواژگان :ریسك ،زنجیره تامین ،شرکت شهرك های کشاورزی ،مازندران

عوامل موثر بر تقاضای مواد خوراکی :کاربرد سیستم تقاضای تقریباً آیده آل سانسورشده درجه دوم با
متغیرهای سن-دوره-کوهورت
اسماعیل پیش بهار*  ،محسن صالحی کمرودی  ،محمد قهرمان زاده صص 39-83
پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را ،به عنوان متغیر مهم جمعیتی ،در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده
اند ،در حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها ،سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد .از این رو ،این مطالعه از
دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم ( )QAIDSسانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-
 ) Cohortاستفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی
بررسی شوند .بدین منظور از داده های تلفیقی  993637خانوار شهری و  996932خانوار روستایی در سالهای  2919-39استفاده
می شود .نتایج نشان می دهد سن (پیری جمعیت) ،تغییرات نسلی و شوك های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد
خوراکی تاثیر دارند.
پژوهش های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را ،به عنوان متغیر مهم جمعیتی ،در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده اند ،در
حالی که تغییرات نسلی می تواند بر کششها ،سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد .از این رو ،این مطالعه از دستگاه
تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم ( )QAIDSسانسور شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت ()Age-Period-Cohort
استفاده می کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی شوند.
بدین منظور از داده های تلفیقی  993637خانوار شهری و  996932خانوار روستایی در سالهای  2919-39استفاده می شود .نتایج
نشان می دهد سن (پیری جمعیت) ،تغییرات نسلی و شوك های دوره ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر
دارند.
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پیری جمعیت ،رگرسیون تلفیقی ،مصرف

شناسایی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر تمایل به مصرف گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان
ارومیه :کاربرد مدل الجیت ترتیبی
فرین افهم  ،آزاده فلسفیان * صص 33-33
فرآورده های دریایی و ماهی یكی از انواع غذاهای سالمی است که متاسفانه مصرف آن در جامعه ما ناچیز است و در سبد
خانوارها کمتر دیده می شود .هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر تمایل به مصرف گوشت
ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه در سال 2933می باشد .برای این منظور از الگویالگوی الجیت ترتیبی بهره گرفته شد و
اطالعات مورد نیاز به روش تكمیل پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی متناسب از مناطق مختلف شهر ارومیه
( 886نمونه) به دست آمد .نتایج نشان داد که  86درصد خانوارها گوشت ماهی مصرف نمی کنند و  3درصد آنها تمایل کمی به
مصرف ماهی داشته و تنها  23درصد مردم مصرف هفتگی ماهی دارند .نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت ترتیبی موید آن است
که نزدیكی محل سكونت به مراکز خرید ماهی ،وجود افراد سالمند در خانواده و کودکان زیر ده سال تاثیر قابل توجهی بر افزایش
تمایل به مصرف ماهی داشته و وجود افراد با بیماری خاص در خانوار و قیمت ماهی موجب کاهش تمایل به مصرف آن می گردد.
نتایج نشان داد که سطح آگاهی مردم از فواید مصرف ماهی و شرایط عمومی خرید آن (ازجمله قیمت ،طعم ،ظاهر بسته بندی،
دسترسی آسان به مراکز خرید و تازه بودن) در سطح مطلوبی قرار ندارد .این در حالی است که مطابق نتایج الگوی الجیت ترتیبی
برآورد شده ،شاخص سطح آگاهی مردم از فواید ماهی و شاخص شرایط عمومی خرید ماهی اثر معنی داری بر تعداد دفعات مصرف
ماهی در بین خانوارها دارد به طوریكه اگر شرایط این دو شاخص یك درصد بهبود یابد احتمال تمایل به مصرف بیشتر ماهی به
ترتیب  8/68و  8/173درصد افزایش خواهد یافت .همچنین نتایج محاسبه معیار نسبت شانس موید آن است وجود افراد سالمند در
خانواده و سن سرپرست خانوار به ترتیب بیشترین ( 9/89درصد) و کمترین ( 6/333درصد) اثر را بر احتمال افزایش تعداد دفعات
مصرف ماهی دارند .در نهایت توصیه می شود سازمان شیالت و جهاد کشاورزی استان با برنامه ریزی های موثر و تبلیغات کارآمد
زمینه های بهبود وضعیت سطح اگاهی مردم از فوآید ماهی و شرایط عمومی خرید آن را در سطح شهر فراهم نمایند.
کلیدواژگان :دفعات مصرف ،گوشت ماهی ،الجیت ترتیبی ،عوامل غیر قیمتی ،شاخص سالمت

تکانه های مطلوبیت خانوار و تاثیرپذیری بخش کشاورزی ایران :رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
()DSGE
مهدی خسروی  ،حسین مهرابی بشرآبادی*  ،اعظم احمدیان  ،سید عبدالمجید جالیی اسفندآبادی صص 226-22
الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یك جامعه به توسعه و
رشد اقتصادی دارد .هدف مطال عه حاضر بررسی اثر تكانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوك های ترجیحات ،تقاضای پول و
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این راستا با اتكا به مبانی نظری مكتب نیو-
عرضه نیروی کار ،بر بخش کشاورزی ایران می باشد .در
کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یك الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( )DSGEبا تاکید بر بخش کشاورزی
طراحی و تدوین شد .نتایج حاصل از شبیه سازی مدل ،با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی ،نشان می دهد که شوك
مثبت ترجیحات ،موجب افزایش مصرف ،تولید ،قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری ،صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش
کشاورزی می گر دد .در پی وقوع یك شوك مثبت در تقاضای پول ،بجز شاخص قیمت محصوالت کشاورزی سایر متغیرهای مورد
مطالعه کاهش یافته اند .شوك مثبت عرضه نیروی کار ،اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید ،سرمایه
گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد .همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار ،سطح مصرف و قیمت ها افزایش و
دستمزد حقیقی کاهش یافته است .مقایسه اثر شوك های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوك ترجیحات و عرضه
نیروی کار نسبت به شوك تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر ،بطور متوسط ،تاثیر شوك ترجیحات بر متغیرهای بخش
کشاورزی بیشتر از دو شوك دیگر است.
کلیدواژگان :تكانه های مطلوبیت خانوار ،بخش کشاورزی ایرانDSGE ،

بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست های کاهش مصرف
آب در دشت ارزوئیه استان کرمان
مصطفی بنی اسدی*  ،محمدرضا زارع مهرجردی  ،حسین مهرابی بشرآبادی  ،حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی  ،عباس رضایی
استخروئیه  ،مریم حسن وند صص 283-222
با توجه به خشكسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان ،آب
مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است .از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای
اهمیت است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش
مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است .این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج ،کاهش دسترسی به
منابع آب ،کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند .برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی
مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد .داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تكمیل  237پرسشنامه و
مصا حبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد .نتایج این مطالعه نشان می دهد که
از میان سیاست های فوق ،سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب ،دارای بهترین نتایج
بوده اند .با اعمال این سیاست ،علیرغم کاهش  81درصدی مصرف آب ،سطح زیرکشت  31درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص
تنها  21درصد کاهش می یابد .با توجه به نتایج مطالعه ،سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تاثیرگذار نیست و تنها فشار به
کشاورزان را افزایش می دهد ،اما سیاست کم آبیاری به عنوان یك سیاست موثر توصیه می شود.
کلیدواژگان :منابع آب زیرزمینی ،الگوی کشت ،برنامه ریزی مثبت ،شهرستان ارزوئیه
حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازی؛ مطالعه موردی
مهدی ترقی * ،مجید منتصری  ،مهدی ضرغامی  ،حجت میان آبادی صص 216-292
حدود  %36مصرف آب در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد .بدیهی است میزان سود کشاورزی با میزان استفاده از
منابع آب مرتبط است ،طوری که کشاورز می پندارد با افزایش میزان آب آبیاری و سطح زیرکشت ،میزان محصول و در نتیجه سود
او افزایش خواهد یافت .کشاورزان با این فرض به محیط زیست آسیب می رسانند که در نهایت منجر به تراژدی منابع مشترك
خواهد گردید .آشكار است که جلوگیری از استفاده بیش از حد از منابع آب در راستای توسعه پایدار ،به عنوان هدف محیط زیستی و
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اقتصادی ،در کوتاه مدت متعارض می باشند و
حداکثرسازی سود خالص کشاورزان ،به عنوان هدف
الزم است که تعادلی میان آن ها ایجاد گردد .به همین منظور ،میزان استفاده بهینه از منابع آب و سود خالص کشاورزی در چهار
سناریوی الگوی کشت ،با استفاده از چهار روش حل تعارض شامل راه حل های نش نامتقارن ،کاالی -اسمورودینسكی نامتقارن،
مساحت یكنواخت نامتقارن و ضررهای یكسان نامتقارن ،برای سال زراعی  2938-2939در محدوده مطالعاتی ارومیه مشخص
گردید .نتایج نشان داد با افزایش وزن محیط زیستی ،سطح زیرکشت و به تبع آن سود خالص کشاورزی ،در تمامی سناریوها کاهش
می یابد .سناریوی چهارم با توجه به امكان عملی بودن و مقبولیت بیشتر آن توسط کشاورزان ،معقول تر و قابل قبول تر می باشد.
همچنین با مقایسه سناریوی چهارم با اوزان محیط زیستی و اقتصادی برابر با وضعیت موجود ،با فرض کشت محصوالت غالب در
منطقه ،مشخص می گردد که در سناریوی چهارم با اوزان برابر ،مصرف آب به میزان  %23نسبت به وضع موجود کاهش و سود
خالص کشاورزان نسبت به وضعیت موجود  %26افزایش می یابد.
کلیدواژگان :اثرات محیط زیستی ،ارومیه ،الگوی کشت ،حل تعارض ،مدیریت منابع آب

پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایران
محمد قربانی * ،سینا کوهستانی اسیق سو صص 227-212
امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصوالت کشاورزی
مداخله کنند .یكی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز
متداول است وضع قیمت های کف است .اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها
بر ناکارایی تخصیصی تاکید داشته است .در این مطالعه تالش شده است که با ارائه یك الگوی نظری و یك مثال عینی از بازار
گندم ایران ،کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخالت دولت درپی آن هستند،
یعنی افزایش تولید ،تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد ،از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده
شود .به این منظور در ابتدا یك الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان
های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد .سپس
بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مساله تشریح شده است .یافته های این مطالعه موید این است که مداخالت
قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصالحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعاالن در بخش تولید و
توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.
کلیدواژگان :پارادوکس تثبیت ،قیمت کف ،پارادوکس برابری ،اصالحات ساختاری

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی
Development Journal of Economics and Agricultural
این مجله تا سال  2923با عنوان "دو فصلنامه علوم و صنایع کشاورزی " منتشر شده و پس از آن به
صورت اختصاصی به چاپ می رسد.
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شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی
روح اله ماقبل  ،کریم نادری مهدیی  ،احمد یعقوبی فرانی  ،مهدی محمدی صص 861-231
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است .این تحقیق از نظر
دیدمان ،در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویكرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است .جامعه آماری بخش کیفی مشتمل
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وزارت جهاد کشاورزی ( 93نفر) می باشد که با
بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو
استفاده از تكنیك نمونه گیری هدفمند ،از  28نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی
فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی ( 223نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند .جهت تحقق روایی و پایایی
بخش کیفی تحقیق از تكنیك سه بعدی نگری و در بخش کمی ،از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و
متخصصان موضوعی استفاده شد .پس از اکتشاف  96عامل فرعی در قالب  3عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده
از نرم افزار ( 3.8Atlas.tiاستلزامات تحقیقاتی -توسعه ای ،استلزامات نهادی -ساختاری ،استلزامات قانونی و سیاست گذاری،
استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار ،استلزامات نوآورانه -فناورانه ،استلزامات مالی -اعتباری و استلزامات ترویجی -آموزشی)
درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو  ،LISRELنسبت به اندازه گیری و تایید میزان تبیین
واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید .نتایج نشان داد که  3عامل ذکرشده در حدود  32/93درصد از واریانس کل
استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.
کلیدواژگان :توسعه; سیاست;کشاورزی; نهاد

بررسی همبستگی قیمت نفت ،نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در ایران :بکارگیری رهیافت
مفاصل تاکی شکل
اسماعیل پیش بهار  ،پریسا پاکروح  ،محمد قهرمانزاده صص 823-863
صنعت طیور یكی از حیاتی ترین بخش های کشاورزی است که در زمینه تولید گوشت و تامین پروتئین نقش اساسی دارد.
به دلیل وجود رقابت باال در مصرف آب بین غذای انسان و طیور ،زیربخش طیور اغلب نهاده های خود را از طریق واردات تامین
می کند .از آنجاکه هرگونه نوسان و شوك در بازارهای بین المللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار
می دهد ،بروز هرگونه شوك در قیمت نهاده ها در بازار های جهانی بازار داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .این وضعیت بعد از
شروع بحران قیمت نفت از سال  ،2927بیشتر از قبل قیمت ها را تحت تاثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت
طیور به واسطه ای وارداتی بودن حجم باالی اغلب نهاده ها متاثر بوده است .با توجه به مسئله گفته شده هدف این مطالعه بررسی
همبستگی بین قیمت نفت ،نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در دو بازه زمانی داده های ماهانه ی سا ل های-29
( 2937قبل بحران) و ( 2927-39بعد بحران) می باشد .این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیوال بر اساس ARMA-
 MGARCHبررسی شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده های ذرت ،سویا در دوره بعد بحران نسبت به دوره
قبل بحران همبستگی مثبت و باالیی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده است .بنابراین می توان گفت
قیمت نهاده های صنعت طیور با شروع شوك های قیمت نفت از سال  2927به دلیل شروع بحران های جهانی مانند جنگ عراق و
آمریكا ،بحران مالی جهانی و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی ،بیشتر تحت تاثیر تحوالت جهانی قرار گرفته است.
کلیدواژگان :بحران; جنگ;ذرت; سویا; شوك های قیمتی

ترسیم ماتریس نهاد-پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران
زهرا فزونی اردکانی  ،همایون فرهادیان  ،غالمرضا پزشكی راد  ،حبیب اله رعنایی کردشولی  ،حبیب اله طباطبائیان صص -823
883
در حال حاضر ،توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی به دلیل
ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است .در این راستا ،مطالعات نشان می دهند که نوآوری ،کلید نیل به پایداری است و
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نوآوری پایدارتوصیه شده است .هدف این نظام،
بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی
خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین
فرآیندها و اجزایی از نظام کمك می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود .در صنعت لبنیات نیز در
شرایط بروز چ الش هایی نظیر محدودیت منابع ،تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت ،اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای
اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصوالت پایدار ،به روش اخالقی ،در دسترس،
ایمن و مغذی می گردد .بنابراین ،به دلیل این که نظام نوآوری محرك نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری
تاثیرگذار است؛ تحقیق حاضر ،ماتریس نهاد -پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه
ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب  81و  86نفر به
روش نمونه گیری گلوله برفی) ،تكنیك تحلیل محتوا و نرم افزار  Atlas. tiترسیم کرده است .نتایج نشان می دهد که علیرغم
اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر ،پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری
داشته ان د .همچنین ،پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام
نوآوری این صنعت می باشد .در پایان ،توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.
کلیدواژگان :تعامالت; زنجیره ارزشی لبنی; محیط نهادی;نوآوری پایدار

آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران
سید علی حسینی یكانی  ،زهرا نعمت الهی  ،مسعود حسین زاده صص 893-882
اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یكی از کاربردی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است .مطالعه
حاضر با هدف محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برنج در استان مازندران انجام شد .بدین منظور معیار تغییرات جبرانی
( )CVو اطالعات درآمد و هزینه خانوار استان مازندران در سال  2939مورد استفاده قرار گرفته است .بر اساس نتایج به دست
آمده ،با افزایش قیمت برنج ،رفاه خانوارهای استان مازندران کاهش یافته است .خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با
کاهش رفاه مواجه شده اند .همچنین مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که با افزایش سطح
درآمد ،رفاه خانوارها کمتر کاهش یافته است .لذا الزم است جهت حفظ رفاه خانوارهای استان به دنبال افزایش قیمت برنج ،سیاست
های حمایتی مناسب اتخاذ گردد.
کلیدواژگان :تغییرات رفاه; معادل جبرانی;سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم QAIDS

بررسی تاثیر ریسك نااطمینانی تقاضای محصول بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران
حمید عزیزمحمدلو صص 832-876
یكی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسك به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان
در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید ،به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد .در این مقاله با هدف
بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسك ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش
کشاورزی ،ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویكردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با
استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های  2939تا  2932نوع رفتار ریسكی بنگاه ها
و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون
قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت ،استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش
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واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت
کشاورزی در قبال ریسك ناشی از نااطمینانی تقاضا
دیگر ریسك گریز هستند .همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی ،هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش
می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است .داللت ضمنی چنین نتیجه ای این است
که با افزایش نااطمینانی تقاضا ،شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده
از فرآیندها و تكنولوژ ی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند .این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش
کشاورزی را آشكار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسكی و نااطمینانی در این بخش ،دولت
به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری ،از مكانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان
برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.
کلیدواژگان :تمایل به ریسك;شدت سرمایه بری; شدت کاربری; روش همگرایی

اندازه گیری ریسك آتی عملکرد محصوالت زراعی با استفاده از روش  CVaRدر شبکه های کشاورزی
زاینده رود
رضا حیدری کمال آبادی  ،سید علی حسینی یكانی  ،سید مجتبی مجاوریان  ،علیرضا نیكویی صص 811-838
مدیریت ریسك نوین به دنبال انتخاب بهترین تكنیك ها برای حداقل کردن خطرات و پیامدهای ناشی از فرآیند تصمیم
گیری است .همچنین تعیین ماهیت ریسك عملكرد محصوالت زراعی نیز می تواند اطالعات مفیدی در زمینه چگونگی مدیریت
ریسك بخش کشاورزی فراهم نماید .لذا این مطالعه تالش می کند تا روش جدیدی برای محاسبه ریسك عملكرد محصوالت
زراعی ناشی از تغییرات اقلیم را با استفاده از معیار  CVaRدر شبكه های کشاورزی زاینده رود ارائه نماید .روش مطالعه شامل سه
مرحله است )2 :تولید سناریوهای محتمل دما و بارش با استفاده از مدل های AOGCM؛  )8تولید سناریوهای عملكرد
محصوالت زراعی منتخب؛ و  )9اندازه گیری ریسك عملكرد محصوالت کشاورزی با استفاده از دو معیار  VaRو  .CVaRنتایج
این مطالعه نشان داد که مدل الرس می تواند به خوبی تغییرات پارمترهای اقلیمی را شبیه سازی کند و الگوی ترکیبی ANN-
 PSOنیز دارای توانایی باالیی در پیش بینی عملكرد محصوالت زراعی منتخب شبكه های کشاورزی زاینده رود است .عالوه بر
این ،نتایج محاسبه دو معیار  VaRو  CvaRدر سطح اطمینان  33درصد و در دوره آتی ( )2931-2781نشان داد که مقادیر این
دو معیار برای محصوالت گندم ،جو ،ذرت علوفه ای و یونجه به ترتیب برابر ( )73612،72726( ،)7618،7633( ،)7876،7863و
( )26233،26379کیلوگرم در هكتار است .همچنین مقایسه مقادیر این دو معیار با دوره گذشته ( )2918-37نیز نشان داد که برای
تمام محصوالت منتخب ،معیارهای  VaRو  CVaRدر دوره آتی بزرگتر از دوره گذشته است .در نهایت استفاده از روش جدید
برای محاسبه ریسك ناشی از تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی توصیه می گردد.
کلیدواژگان :ارزش در معرض خطر;الگوی ; مدیریت ریسك; مدل های AOGCM

آیا واردات برنج به ایران بی رویه است؟
حبیب اله سالمی  ،مهدی باستانی صص 832-812
استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول ،فرضیه بی رویه بودن واردات این کاال را در
میان تولیدکنندگان داخلی آن شكل داده است .مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد .برای این
منظور ابتدا با بهره گیری از رویكرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات ( )EDAارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر
عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کاال را در دوره 2916-39توضیح دهند ،ارزیابی گردیده است .سپس ،ارتباط بین
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اقتصادسنجی کمی شده است .نتایج حاصل از
واردات و این عوامل با استفاده از روش های
تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج
دارند .این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه
است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیه بی رویه بودن واردات برنج درست است .نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل
اکتشافی اطالعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی  ECMنیز تایید می شود .با توجه به این نتایج ،جدا سازی
میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کاال بگونه ای که همواره
قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.
کلیدواژگان :الگوی تصحیح خطا;تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات; روش همگرایی; واردات بی رویه
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ارایه راهبردهای مدیریت توام تقاضای نهاده های تولید و عرضه محصول برنج در استان مازندران
اسماعیل فالحی *  ،سپیده قلی نژاد صص 88-2
افزایش تقاضا برای محصو ل راهبردی برنج از یك سو و محدودیت های فیزیكی نهاده های تولید از سوی دیگر که در
مقاطع متناوب منجر به مسایلی مانند افزایش واردات گردیده ،فراهم آوردن چارچوبی که بتواند به ارایه راهبردهای اثربخش
مدیریتی در حوزه عوامل تولید و عرضه محصول به گونه توام بپردازد ،ضروری است .از این رو ،این مطالعه با بهره گیری از روش
 ISURو داده های سال زراعی  ،2938-39به بررسی هم زمان توابع تقاضای نهاده و عرضه برنج استان مازندران به عنوان بزرگ
ترین تولیدکننده برنج کشور پرداخت .برآورد کشش های گوناگون خودی و متقاطع قیمتی تقاضا برای نهاده ها بر تاثیر مورد انتظار
منفی قیمت عوامل تولید بر مقدار تقاضای عامل و وجود روابط مكملی و جانشینی بین نهاده های گوناگون صحه گذاشت .افزون بر
این ،نتایج برآورد کشش های عرضه محصول نسبت به قیمت های عوامل تولید و محصول حاکی از حساسیت نسبی برنج کاران
نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و محصول است .نتایج ،ضمن تآکید بر مكانیزم های قیمتی ،توفیق سیاست های قیمتی را بمنظور
ارایه راهبردهای مدیریتی کاراتر برای بهبود شرایط مدیریت تقاضای نهاده و عرضه محصول ،تا حد زیادی موکول به توجه هم
زمان به شرایط تقاضای نهاده و عرضه ی محصول می داند.
کلیدواژگان :تقاضای نهاده  ،عرضه ی محصول ،تابع سود ترانسلوگ نرمال ،رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تكراری ،))ISUR
برنج
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مقایسه تاثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران
زینب شعبانی کوشالشاهی  ،امیر منصور طهرانچیان *  ،سید مجتبی مجاوریان صص 92-88
تامین امنیت غذایی ،خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصوالت تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی،
ایجاد درآمد ارزی و مالحظات زیست محیطی ،از جمله دالیل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند .باال بودن درجه ریسك های
اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی ،سرمایه گذاری و تامین مالی در این بخش را با
چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید .هدف از انجام پژوهش ،مقایسه تاثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده
بخش کشاورزی ایران ( )2933-2936است .برای این منظور ،از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMاستفاده شد .آمار و داده
های مورد نیاز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شدند .نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات ،هر دو ،تاثیری
مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند ،اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات ،به مراتب بیش
تر از نقدینگی است .بنابراین ،می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در
این میان ،اعتبارات به گونه نسبی ،ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد .هم چنین ،ارزش افزوده با یك دوره وقفه ،سرمایه
گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی ،تاثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش ،تاثیری
منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.
کلیدواژگان :نقدینگی؛ اعتبارات؛ ارزش افزوده؛ بخش کشاورزی

بررسی مزیت نسبی و بازارهای هدف محصوالت کشاورزی صادراتی استان آذربایجان شرقی
حسین راحلی * صص 11-93
توسعه صادرات در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی مستلزم شناخت محصوالت بالقوه صادراتی و بازارهای
صادراتی است .از این رو ،هدف این مطالعه بررسی مزیت نسبی و شناسایی بازار هدف محصوالت صادراتی بخش کشاورزی استان
آ ذربایجان شرقی است .نتایج محاسبه شاخص های مزیت نسبی نشان می دهد که هندوانه ،زردآلوی خشك شده و انگور خشك
شده دارای باالترین مزیت نسبی هستند .یافته های بدست آمده از روش تاکسونومی عددی نشان می دهد که بهترین گزینه های
صادراتی برای محصوالت بخش کشاورزی آذربایجان شرقی به ترتیب صادرات زردآلوی خشك شده به ترکیه ،صادرات هندوانه به
ترکیه ،صادرات انگور خشك شده به الجزایر ،صادرات انگور خشك شده به تونس ،صادرات زردآلوی خشك شده به لبنان ،صادرات
انگور خشك شده به مصر و صادرات هندوانه به رومانی هستند.
کلیدواژگان :آذربایجان شرقی؛ بازار هدف؛ بخش کشاورزی؛ تاکسونومی عددی؛ مزیت نسبی

تاثیر تسهیالت بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران
منصوره علیفلی * صص 27-13
روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد .به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی
توزیع درآمد ،محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین ،توجه نكردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست
های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیكره اقتصاد یك کشور وارد کند .از سوی دیگر ،بخش کشاورزی در کشورهای در
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مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیالت
حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی
بانكی را به خود اختصاص می دهد .لذا ،هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیالت بانكی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور
ایران طی سال های  2936-32می باشد .برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین
متغیرها از روش  VARبرای تخمین مدل استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که تسهیالت بانكی و درآمد سرانه اثر مثبت
و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.
کلیدواژگان :تسهیالت بانكی؛ ضریب جینی؛ آزمون علیت گرانجری؛ الگوی VAR

ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران
نوید کارگر ده بیدی *  ،عبدالكریم اسماعیلی صص 262-23
کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاك یكی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است.
در این پژوهش با رویكردی کالن ،به ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 2936-2938
پرداخته شد .نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح باالیی از اهمیت آماری برخوردار است ،به گونه ای
که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار  26درصد ،سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود  2درصد و در کوتاه
مدت حدود  1درصد افزایش یابد .با  26درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار  CO8در بلندمدت
حدود  2/8درصد و در کوتاه مدت حدود  6/21درصد کاهش یابد .شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز ،تاثیری منفی بر
انتشار آلودگی دارد .بنابراین ،نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در
سطوح مقادیر درآمد سرانه باالتر از  8966دالر (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد ،با جدیدت
بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.
کلیدواژگان :آلودگی زیست محیطی؛ درآمد سرانه؛ مصرف انرژی؛ آزادسازی تجاری؛ رشد شهرنشینی

بررسی اثرات اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفایی جو در ایران
جعفر عزیزی *  ،مجتبی معتمدی فروغی رودسری صص 287-263
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ،پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ،به دلیل تغییر قیمت حامل های
انرژی ،به طور مستقیم هزینه تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها ،ترکیب عوامل تولید در بخش
به نوعی دگر گون شده است ،و در مورد برخی محصوالت ،وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته
است(مقیمی و شاهنوشی .)2923 ،با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کاالی واسطه ای در تولیدات بخش دام
کشور ،در مطالعه حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق
بررسی شكاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد .نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها ،در اثر
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یك درصد افزایش قیمت سوخت ،مقدار واردات جو
یافته است .این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان.
کلیدواژگان :هدفمندی یارانه ها؛ خودکفائی؛ جو؛ ایران

 6/633درصد افزایش و مقدار تولید  6/229کاهش

ارزیابی اثرات نابهنگامی تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین دست
سد طالقان
ابوذر پرهیزکاری * صص 238-283
تغییر اقلیم پدیده ای است که از راه اثرات مستقیم تغییر دما و بارش بر بخش کشاورزی تاثیرگذار است .به همین منظور،
در این پژوهش اثرات نابهنگامی تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان در سطح منطقه ای و در
محدوده مطالعاتی اراضی پایین دست سد طالقان ارزیابی شد .ابتدا الگوی رفتاری متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره -2933
 2936بررسی شد و سپس با استفاده از روش های اقتصادسنجیاثر متغیرهای باال بر عملكرد محصوالت منتخب اراضی پایین دست
سد طالقان بررسی شد .در ادامه ،با لحاظ کردن نتایج تحلیل های رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی چند دوره ای
( )MP-PMPبا رهیافت تابع هزینه ترانسندنتال ،اثر سناریوی تلفیقی دو درجه افزایش دما و پانزده میلی متر کاهش بارش بر
تولیدات کشاورزی و وضعیت درآمدی کشاورزان اراضی پایین دست سد طالقان تحلیل شد .نتایج نشان دادند کهبا اعمال سناریوی
تلفیقی باال ،عملكرد جو آبی ،ذرت دانه ای ،چغندر قند و یونجه به ترتیب  23/7 ،23/2 ،27/3و  29/6درصد افزایش و عملكرد گندم
آبی ،گوجه فرنگی و کلزا به ترتیب  21/3 ،82/7و  81/8درصد کاهش می یابد .مجموع بازده ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال
پایه  3/21درصد کاهش می یابد و از  3862به  2399میلیون ریال می رسد .در پایان ،با توجه به نابهنگامی تغییرات اقلیمی
دربرنامه ریزی منطقه ای ،برای افزایش مقدارتولیدمحصوالت کشاورزی در اراضی پایین دست سد طالقانپیشنهاد می شود که ابتدا
به عامل بهبودعملكرد در واحد سطح (با توجه به اثرات مثبت تغییر اقلیم بر عملكرد محصوالت منتخب) پرداخته شود و توسعه
سطح زیرکشت محصوالتی چون ذرت ،چغندر و یونجه در اولویت بعدی قرار گیرد.
کلیدواژگان :تغییر اقلیم؛ برنامه ریزی منطقه ای؛ وضعیت درآمد کشاورزان؛ مدل PMP ،MP؛ سد طالقان

بررسی بهره وری کل عوامل تولید پیاز در ایران
علی شهنوازی * صص 238-239
اندازه گیری بهره وری تولید محصوالت کشاورزی موضوعی است که در ماده  93قانون افزایش بهره وری کشاورزی و
منابع طبیعی به آن تاکید شده است .در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری ،روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص
مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند .در این پژوهش با استفاده از این روش ها ،بهره وری کل عوامل تولید پیاز
برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های  2933تا  2923محاسبه شد .داده های مورد نیاز از آمارنامه های
وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار  Deap 2.1استفاده شده است .نتایج بررسی نشان دادند که
در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار  3/1درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود
ارتقای فناوری بوده است .مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یكسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی ( ،)6/63اصفهان
( ،)6/61سیستان و بلوچستان ( )6/67و فارس ( )6/61کم تر و در جنوب استان کرمان ( ،)6/29خراسان ( ،)6/2خوزستان (،)6/28
زنجان ( )6/27و هرمزگان ( )6/27بیش تر بوده است .در میان استان های مورد مطالعه ،پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود
در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند .نتایج
14
عنوان و چکیده مقاالت نشریات علمی مصوب ،مرتبط با حوزه وظایف موسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی
و توسعه روستایی

وزارت جهادکشاورزی
موسسهپژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

باسمه تعالي

افزایش یافته ،ولی بهره وری نقشی در این افزایش
مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور
ند اشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود .بر اساس یافته های پژوهش توسعه و
معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتكا به
منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.
کلیدواژگان :کارایی؛ بهره وری؛ فناوری؛ شاخص مالم کوئیست

تحلیل سودآوری و کارایی واحدهای مرغداری منطقه سیستان
امیرمحسن خزیمه  ،محمد خیری  ،وحید دهباشی *  ،رضا اسفنجاری کناری صص 236-239
رشد بهره وری می تواند نقشی مهم بویژه در کشورهای در حال توسعه برای تكامل سیستم های کشاورزی در راستای
تامین این مطالبات ایفا کند .با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری ،هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کارایی سود
واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی
سود در مرغداری های سیستان می باشد .برای انجام پژوهش از داده های  31واحد مرغداری در سال  2939استفاده شده است.
نتایج نشان دادند که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با  37/83درصد می باشد و  22/83درصد از مرغداران دارای کارایی
سود پایین تر از  26درصد هستند .بر اساس یافته های بدست آمده از تابع سود مرزی هزینه جوجه یك روزه ،خدمات بهداشت و
درمان ،خوراك و سوخت ،سن مرغدار ،تحصیالت مرغدار ،تعداد سال های تجربه مرغدار ،میزان فاصله از مرکز شهرستان ،سطح
تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثری مثبت و معنی دار بر کارایی سود می باشند .بر اساس نتایج این مطالعه فراهم
کردن شرایط الزم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری
و هم چنین ،ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه نهاده ها و کاهش هزینه ها گامی موثر در جهت افزایش سودآوری مرغداران
سیستان خواهد بود.
کلیدواژگان :ناکارایی سود؛ تابع تولید مرزی تصادفی؛ مرغداری؛ سیستان

بررسی رابطه تسهیالت بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی ( مطالعه
موردی استان مازندران )
محمد قربانی *  ،لیال حسنی صص 862-232
طرحهای خوداشتغالی یكی از رویكردهای دولت برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بوده است .این طرح در استانهای
گوناگون با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شكل گرفت زیرا یكی از مشكالت جدی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات میباشد .لذا
تامین مالی این بخش میتواند به اشتغال زایی کمك کند .الگوسازی چندسطحی یكی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل دادهها
میباشد که مسئله واریانس ناهمسانی را در سطوح گوناگون مورد بررسی قرار میدهد .با توجه به اهمیت لحاظ این الگو در
مطالعات ،در این مقاله ،رابطه تسهیالت بانكی و طرح های خوداشتغالی ،با استفاده از دادههای بانك کشاورزی استان مازندران طی
سال های  2927 – 2922و الگوی الجیت چند سطحی و نرم افزار HLM7مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که ساختار
سلسلهمراتبی در دادهها وجود دارد .هم چنین ،برآورد مدل الجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت طرحها و تسهیالت اعتباری
15
عنوان و چکیده مقاالت نشریات علمی مصوب ،مرتبط با حوزه وظایف موسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی
و توسعه روستایی

وزارت جهادکشاورزی
موسسهپژوهشهای برنامهریزی ،اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

باسمه تعالي

رابطه ای معنی دار وجود ندارد .لذا الزم است مطالعات
یابی به اهداف ،مورد توجه بانك ها قرار گیرد.
کلیدواژگان :اعتبارات؛ طرح های خود اشتغالی؛ الگوی الجیت چندسطحی

امكانسنجی و مكان سنجی طرح ها جهت دست

تحلیل انتقال قیمت در بازار ماهیان دریایی و پرورشی شمال ایران
مهدی سراوانی *  ،احمدعلی کیخا صص 896-863
از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیالت ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و باال بودن حاشیه بازاریابی برخی از
محصوالت این بخش به حساب می آید .لذا بررسی وضعیت بازار این محصوالت جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و
کمك به توسعه این بخش ضروری می نماید .از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصوالت شیالتی
مشتمل بر ماهیان شمال (سفید ،کفال ،کیلكا ،سیم ،سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور ،بیگ هد ،فیتوفاگ ،کپور ،قزل آال و
میگوی پرورشی) طی دوره زمانی  2929تا  2939پرداخته شد .نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای
قزل آال ،میگو ،کیلكا و کپور شمال بوده ،هم چنین ،نتایج مربوط به محصوالت شیالتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند
مدت در انتقال قیمت ماهی سفید ،کیلكا ،کپور شمال ،آمور ،میگو و برای قزل آال تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد.
بنابراین ،واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصوالت از عمده فروشی به
خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.
کلیدواژگان :انتقال قیمت؛ حاشیه بازاریابی؛ ماهیان دریایی؛ ماهیان پرورشی

الگوی بومی توسعه بازارگرایی محصوالت ارگانیك در ایران
محمدعلی داداشی *  ،محمود محمدیان  ،زهره دهدشتی شاهرخ  ،وحید خاشعی صص 832-892
امروزه بیش تر دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که خیلی از اصول قدیمی بازاریابی دیگر نمی توانند برای آینده
بكار روند .لذا ،مدیران برخی از شرکت ها با رعایت قوانین زیست محیطی و لحاظ نمودن استاندارهای محیطی در استراتژی های
شرکت ،سعی دارند تا عملكردشان را بهبود بخشند .به همین منظور ،با توجه به نقش مهم کشاورزی در تامین مواد غذایی ،ضرورت
دارد کشاورزی ارگانیك به عنوان یكی از مهم ترین سیستم های کشاورزی جایگزین ،برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هر گونه
مواد شیمیایی مورد توجه قرار گیرد .هدف اصلی این مقاله بررسی مولفه های بازارگرایی محصوالت ارگانیك جهت توسعه مدل
بازارگرایی محصوالت ارگانیك با توجه به شرایط بومی کشور ایران است .روش پژوهش از نوع آمیخته و در واقع ترکیبی از روش
کیفی و کمی است .این مقاله ،ابتدا به بررسی دیدگاه ها ،مدل های گوناگون بازارگرایی ،عوامل بازارگرایی و تاثیر بازارگرایی بر
عملكرد کسب و کار می پردازد ،سپس روابط علی میان عوامل درونی و بیرونی موثر بر بازارگرایی با دو رویكرد فرهنگی و رفتاری و
عملكرد کسب و کار را بررسی می کند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی در میان مدیران شرکت های تولید کننده محصوالت
ارگانیك و مدل سازی معادالت ساختاری ،مدلی مفهومی و تصمیم ساز را برای تبیین پیوندهای علی موثر بر عملكرد کسب و کار
پیشنهاد و مورد آزمون قرار می دهد .نتایج ضریب همبستگی به همراه امتیاز آماره  tگویای ارتباط معنادار بین امتیازهای عوامل
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برون و درون سازمانی و بازارگرایی است .هم چنین،
معناداری بر عملكرد بنگاههای تولیدکننده محصوالت ارگانیك دارد.
کلیدواژگان :بازارگرایی؛ الگوی بومی؛ محصوالت ارگانیك؛ ایران

نتایج نشان دادند که بازارگرایی تاثیر مثبت و

بررسی تاثیر متقابل رشد اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در ایران
محسن محمدی خیاره *  ،رضا مظهری صص 828-833
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب ،در این پژوهش با
استفاده از رویكرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ( ،)ARDLتاثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی
و رشد اقتصادی در دوره  2933-39مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های
 ،ARDL-ECMبیانگر آن است که یك رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه
مدت و بلندمدت برقرار است .افزون بر این ،معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش
افزوده بخش کشاورزی است .افزون براین ،ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش
کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طوالنی قابل مشاهده است .در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یك
موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت ،توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را
فراهم آورد .افزون بر این ،آزادی تجارت ،افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.
کلیدواژگان :ایران؛ بخش کشاورزی؛ توسعه اقتصادی؛ ARDL

تعیین الگوی کشت بهینه بخش مرکزی شهرستان سیرجان با توجه به پایداری منابع آب و محیط زیست
عباس میرزایی *  ،قاسم لیانی  ،حسن آزرم  ،سیامك جمشیدی صص 967-829
امروزه پایداری منابع آب و محیط زیست در کشاورزی از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است .از این رو ،تعیین الگوی کشت
سودآور با مصرف کمتر منابع آب و کود شیمیایی باعث استفاده پایدار از منابع می شود .هدف از این مطالعه تعیین الگوهای کشت
بهینه محصوالت کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و زیست محیطی به گونه جداگانه
و هم زمان می باشد که برای مسایل تك هدفه ،مدل برنامه ریزی خطی ساده و برای مسئله چند هدفه ،مدل برنامه ریزی خطی
چند هدفه با استفاده از روش مقید تعمیم یافته ( )Augmented e-constraintو روش  TOPSISحل شد .داده های مورد
نیاز مطالعه از راه پرسش نامه از  236نفر از بهره برداران منطقه در دوره زمانی  2938و به روش نمونه گیری ساده تصادفی
استخراج شد .نتایج الگوهای بهینه منتخب در حاالت وزنی گوناگون نشان داد که برای مزارع کوچك تر از پنج هكتار ،محصول
یونجه سطح زیر کشت کم تر و محصول جو در الگوهای بهینه با وزن بیش تر اهداف کمینه سازی مصرف آب و کود شیمیایی،
سطح زیر کشت بیش تری نسبت به الگوی کنونی را به خود اختصاص می دهد ،اما در الگوهای بهینه با وزن بیش تر هدف بیشینه
سازی بازده ناخالص و وزن یكسان اهداف ،محصول پیاز جایگزین این محصول می شود .هم چنین ،نتایج برای مزارع بزرگتر از 3
هكتار نشان داد که برای تامین هم زمان اهداف ،محصول یونجه کم تر و محصوالت جو و پیاز بیش تر از الگوی کنونی کشت
شوند .در پایان ،مشخص شد که مزارع بزرگ تر از لحاظ سوددهی بهتر از مزارع کوچك تر عمل کرده اند ،اما از لحاظ مصرف آب
کارا عمل نكرده اند.
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ارزیابی عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی در شهرستان سوادکوه
حمید باللی  ،رضا موحدی * ،جالل نظری کمرودی صص 336-333
تحلیل تاثیرات شرکت های کشت وصنعت بر دارایی های خانوارهای کارگران شاغل با رویکرد معیشت
پایدار (مورد مطالعه :کشت وصنعت میان آب خوزستان)
موسی اعظمی * ،ناهید هاشمی امین صص 161-332
بررسی اثر مولفه های کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تعاونی ها از دیدگاه اعضای تعاونی های مرغ داران
استان کرمانشاه
احسان خسروی  ،سعید غالمرضایی*  ،مهدی رحیمیان  ،مرتضی اکبری صص 186-163
تحلیل فضایی جمیعت شاغل شناور روستایی در مناطق شهری کشور
حسین منصوریان  ،محمدرضا رضوانی*  ،سیما سعدی صص 197-182
تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه های منابع طبیعی و تاثیرات آن بر جامعه روستایی (مورد مطالعه:
شهرستان بروجن)
مهدی قاسمی * ،اسماعیل کرمی دهكردی  ،عطااله ابراهیمی صص 172-193
ارزیابی عملکرد دهیاری ها در چارچوب شاخص های حکمروایی خوب روستایی (مورد مطالعه :بخش
مرکزی شهرستان اصفهان)
اصغر نوروزی*  ،داوود مهدوی  ،زهرا بدری زاده صص 118-173
برآورد ارزش اقتصادی زمین های کشاورزی با استفاده از روش هدانیك (مورد مطالعه :شهرستان ارزوئیه-
استان کرمان)
سمیه امیرتیموری * صص 137-119
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های روان شناسی در شهرستان شوشتر
مسعود یزدان پناه*  ،غالمرضا مرداسی صص 122-133
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تعیین الگوی کشت بهینه محصوالت کشاورزی با هدف افزایش درآمد روستاییان (مطالعه موردی :روستاهای
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واکاوی نقش مشارکت های مردمی در کیفیت اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی :منطقه
مرزی سیستان) (انگلیسی)
صادق اصغری لفمجانی ،مصطفی بیك مداح ،مهدی معصومی جشنی صص 279-283

تحلیل روش های تولید فرش دست باف ابریشمی در روستاهای شهرستان زنجان
الهام احمدی فرد  ،اسماعیل کرمی دهكردی صص 217-273
بررسی پراکنش خوشه های فضایی روستاهای گردشگری و ارتباط آن با شکل گیری هسته های جمعیتی
در استان خراسان رضوی (انگلیسی)
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سنجش پایداری اجتماعی و توزیع فضایی آن در مناطق روستایی (مورد مطالعه :بخش برزک-شهرستان
کاشان)
یوسف قنبری صص 888-863
ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی :محور قلعه رودخان) (انگلیسی)
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تاثیرگردشگری خانه های دوم بر اقتصاد روستایی دهستان ابرشیوه در شهرستان دماوند
عفت خشنود*  ،مسعود مهدوی حاجیلویی ،اسماعیل قادری صص 21-2
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از نظام های جغرافیایی ،تحت تاثیر عوامل
امروزه سكونتگاه های روستایی به عنوان جزئی
گوناگون طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در حال تحول هستند .این تحوالت به خصوص در بعد اقتصادی با شاخص
هایی همچون اشتغال ،بیكاری ،کمی درآمد ،توانسته سبب بروز مشكالتی در روستاها شود .از سویی ،با رشد شهرنشینی و ماشینی
شدن زندگی ،تمایل مردم برای گذران اوقات فراغت در روستاها افزایش یافته است که در این میان ،گردشگری روستایی به عنوان
راهبردی اقتصادی که با ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستائیان منجر به رشد و توسعه روستایی می شود،
دارای اهمیت است .در خصوص گردشگری خانه های دوم به عنوان بخشی از صنعت گردشگری روستایی ،این سوال مطرح می
شود که «آیا گردشگری خانه های دوم در اقتصاد روستایی تاثیرگذار است؟»پژوهش حاضر در راستای پاسخ به سوال مذکور در
دهستان ابرشیوه از شهرستان دماوند انجام شده است ،که از نظرهدف کاربردی ،از نظر روش توصیفی– تحلیلی است .اطالعات از
طریق مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه از روستاهای برگزیده که دارای خانه های دوم بوده،جمع آوری شده است .روایی
پرسشنامه از طریق محتوایی به تایید اساتید و نخبگان مطالعات گردشگری رسید و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری خانه های دوم به عنوان عامل موثر و محرك برای اشتغالزایی ،افزایش درآمد ،افزایش
رفاه عمومی روستائیان و در راستای اصول توسعه گردشگری روستایی بوده است .همچنین ،گسترش روز افزون خانه های دوم در
نواحی روستایی بدون هیچ گونه نظارت و برنامه ریزی ،می تواند موجب بروز مشكالت اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی در
روستاها شود که با توجه به موضوع بوم گردی ،می توان با برنامه ریزی مناسب برای ساخت دهكده های توریستی و مبنا قرار دادن
فضای روستاهای فعلی و مشارکت خود روستائیان اقدام به توانمندکردن روستائیان نمود.
کلیدواژگان :گردشگری ،خانه های دوم ،اقتصاد روستایی ،سكونتگاه های روستایی ،شهرستان دماوند

اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی  -اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران
فرشاد مومنی ،سارا دشتبانی*  ،علی اصغر بانوئی صص 71-23
جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی
است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است .شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر ،سه دیدگاه مختلف
درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد .تفكر نخست با رویكرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه «
تغییرات ساختاری » و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش
تامین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد .درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت
درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید .نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری ،ارتباط تنگاتنگ و
تاثیرپذیری هریك از جنبه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یكدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این
زمینه که نشان می دهد طی نزدیك به ربع قرن گذشته جهت گیری های تك ساحتی باالترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی
های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است ،دیدگاه سوم با تاکید بر ضرورت بررسی ابعاد
گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ،بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش
برقرارکننده تعادل اقتصادی -اجتماعی تاکید دارد .با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریك از دیدگاه های موجود و نظر به اینكه
استدالل های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است ،رفع ابهام در این زمینه ،مستلزم بررسی میزان
انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است .پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از
الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد .یافته های این پژوهش نشان از مطابقت
بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.
کلیدواژگان :بخش کشاورزی ،تعادل اقتصادی-اجتماعی ،ساختارهای شهری و روستایی
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اقتصاد زباله ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران
حسن افراخته*  ،محمد حجی پور صص 38-73
یكی از پدیده های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند ،موضوع اقتصاد پنهان یا
غیررسمی است .بنا به تحقیقاتی که تاکنون در اقصی نقاط دنیا صورت گرفته ،اقتصاد غیررسمی به دالیل مختلفی ظهور و نمو می
یابد که یكی از این دالیل ،ضعف بخش رسمی اقتصاد در زمینه هایی همچون تامین شغل و درآمد مناسب برای جمعیت متقاضی
است .اقتصاد غیررسمی دارای انواع گوناگونی است که در این مقاله سعی شده تا به معرفی مدل تازه ای از این نوع اقتصاد تحت
عنوان «اقتصاد زباله ای» که در حال گسترش است ،پرداخته شود .همچنین با رویكردی تبیینی تالش گردیده تا شناختی از علل و
پیامدهای فضایی اقتصاد زباله ای ارائه شود .اطالعات مورد نیاز با دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است .تحلیل داده ها به
کمك روش کیفی و در چارچوب تحلیل موضوعی «دپوی و گیلتین» انجام گرفته است .بر اساس یافته ها ،وجود سرمایه در گردش
عظیمی با حجم یك میلیارد و  26میلیون تومان در روز که مدیران شهر تهران آن را طالی کثیف می دانند ،در کنار رکود بخش
رسمی اقتصاد کشور ،تقاضای بازار کار ،فقر چندبعدی ،مرکزیت تهران و مدل حكمروایی سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی در
قالب اقتصاد زباله ای ،ساخت یابد .همچنین این اقتصادغیررسمی عالوه بر اثرات نامطلوب فضایی و عرصه ای که عمدتاً متوجه
سكونتگاه های روستایی پیرامون شهر تهران بوده ،منجر به ایجاد رانت بازی ها و فسادهایی در بدنه دستگاه ها و نهادهای بخش
عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی شده است.
کلیدواژگان :اقتصاد غیررسمی ،زباله ،سیستم رانتی ،روستاهای پیراشهری

راهبردهای اقتصادی بهبود شاخص های مسکن در نواحی روستایی شهرستان کهگیلویه
عامر نیك پور*  ،یعقوب اسفرم ،الهه شاکری منصور صص 31-39
در دنیای امروز مسكن بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است و از مهم ترین عواملی است که
می تواند بر عدالت اثر مستقیم داشته باشد .تغییر سبك زندگی ،پیشرفت فناوری و تكنولوژی باعث شده تا مسكن مناسب به عنوان
یكی از نیازهای اولیه و اساسی انسان شناخته شود .تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده که به دنبال
راهبردهای بهبود شاخص های کمی و کیفی مسكن در دهستان بهمئی سرحدی غربی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی
راهبردهای کمی بوده است .بدین منظور ابتدا وضعیت برخورداری روستاهای دهستان با تكنیك تاپسیس و آنتروپی شانون تحلیل
شده است .برای گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان در امر برنامه ریزی روستایی
و تهیه پرسشنامه در قالب دلفی صورت گرفته سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس
برنامه ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شده است .نتایج نشان می دهد که به لحاظ برخورداری از شاخص های کمی و کیفی
مسكن روستای درغك دارای بهترین و روستای سرهنگ دارای بدترین وضعیت بوده است .نتایج حاصل از برنامه راهبردهای کمی
نشان داد ایجاد و گسترش اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات ،زنده سازی فضاهای همگن و پویای روستایی و تقویت معیارهای
ساخت مسكن روستایی اعم از فناوری ،شیوه ساخت ،ابعاد مقیاس و تناسب با ویژگی های طبیعی روستا و کالبد آن ،در اختیار
گذاشتن مصالح با قیمت مناسب به روستاییان از طریق تشكیل تعاونی ها و یا اتحادیه های پخش و فروش مواد و مصالح و توجه
به مسكن روستایی می تواند به عنوان اولویت دارترین راهبردها موجب بهبود شاخص های کمی و کیفی مسكن روستایی در این
دهستان شود.
کلیدواژگان :مسكن روستایی ،شاخص های مسكن ،اقتصاد مسكن ،شهرستان کهگیلویه
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نقش سرمایه روان شناختی در ارتقای کارآفرینی روستایی استان آذربایجان شرقی
وکیل حیدری ساربان*  ،علی مجنونی توتاخانه صص 222-33
توسعه ی کارآفرینی روستایی پتانسیلی برای کمك به تنوع بخشی به منابع درآمد و اشتغال روستایی است که فرصت های
مناسبی را برای کاهش مخاطرات معیشتی و ماندگاری در مناطق روستایی فراهم می کند .دراین ارتباط ،سازوکار سرمایه ی روان
شناختی یكی از جنبه های مهم در تقویت کارآفرینی روستایی است .هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه ی روان شناختی در
تقویت کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان شرقی است .این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی است که با
استفاده از روش پیمایش انجام شده است .جامعه ی آماری پژوهش  8913کارآفرین روستایی ساکن در  982روستا بوده که درسال
 2933توسط اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی شناسایی شده است .با استفاده از روش نمونه گیری
تصادفی ساده ،تعداد  726کارآفرین روستایی و روستاییان عادی ( 863نفر کارآفرین و  863نفر غیر کارآفرین) به عنوان حجم نمونه
انتخاب گردید .مطالعه پرسشنامه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد  76پرسشنامه صورت گرفته و در پی آن روایی
صوری پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید و پایایی آن نیز با استفاده از فرمول کرونباخ آلفا ،برای بخش های مختلف
پرسشنامه تحقیق  6/23الی  6/32محاسبه شد .نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که تمامی متغیرهای تحقیق با
تقویت کارآفرینی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد .همچنین در آزمون رگرسیون چندگانه ی خطی متغیرهای امیدواری ،اعتمادبه
نفس ،خودکارآیی ،خوش بینی و تاب آوری توانایی تبیین  6/22درصد از تغییرات متغیر تقویت کارآفرینی را دارد.
کلیدواژگان :کارآفرینی روستایی ،سرمایه روان شناختی ،اقتصاد روستایی ،استان آذربایجان شرقی

الگویابی تخصیص پایدار کاربری زمین در نواحی روستایی شرق گیالن
مصطفی طالشی*  ،محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد صص 271-223
از مهم ترین مباحث در پایداری نظام سكونتگاه های روستایی ،پایش و تحلیل نظام کاربری اراضی است .در دهه های
اخیر به دلیل تحوالت اجتماعی و اقتصادی سكونتگاه های روستایی شرق گیالن شاهد تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی به سایر
کاربری های زمین از جمله پوشش سكونتگاهی توسعه کالبدی فضاهای شهری و روستایی بوده ایم .این پژوهش الگوی تخصیص
پایدار کاربری زمین را با بهره گیری از الگوی پایش تغییرات پوشش زمین تحلیل می نماید .قلمرو مكانی آن شامل شهرستان های
سیاهكل ،لنگرود ،الهیجان و آستانه اشرفیه ،واقع در شرق استان گیالن است .از جمله دالیل انتخاب محدوده مورد مطالعه وجود
تنوع توپوگرافیك (پهنه های ساحلی ،دشتی ،ییالقی ،پایكوهی و کوهستانی) ،توزیع گونه های متفاوت سكونتگاه های روستایی و
بیشترین تحوالت کاربری زمین در قالب یك محیط جغرافیایی برای طرح ریزی مسئله پژوهش است .پایش زمانی تغییرات پوششی
در سال های 2323م2912( .ش) 8666 ،م2933( .ش) و  8623م2937( ،ش) و در افق سال  8696میالدی انجام شده است .نتایج
حكایت از این دارد که در پهنه مورد مطالعه ،سهم پوشش های سازگار با طبیعت کاهش یافته و سهم پوشش سكونتگاهی افزایش
یافته است .از سوی دیگر به کمك تكنیك های آینده نگاری و شناسایی عوامل محرکه کلیدی اثرگذار در تغییرات پوششی ،سه
سناریو برای تغییرات آینده مورد پیش بینی قرار گرفته است .به منظور اتخاذ رویكردی پایدار در همزیستی با طبیعت وتعادل بخشی
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سناریوهای متفاوت با به کارگیری از مدل تخصیص
زمین ( ،)MOLAالگوی پیش بینی سال 8696
با وسیع ترین پوشش سكونتگاهی (فضاهای کالبدی روستایی و شهری) در میان الگوها امتیاز به دست آورد .گسترده ترین پوشش
سكونتگاهی در الگوی سناریوها ،به ترتیب برای سناریوی سوم ،دوم و اول حاصل شد .بدین ترتیب الگوی تخصیص زمین نشان
می دهدکه تكنیك مورد استفاده ،از توانایی حل و فصل تعارضات موجود میان سناریوهای متضاد و تعدیل الگوی پیش بینی
برخوردار است.
کلیدواژگان :الگویابی ،نواحی روستایی ،تخصیص زمین ،پایداری کاربری زمین ،شرق گیالن

اثرات ساخت وسازهای غیرمجاز بر قیمت زمین و مسکن روستاهای ییالقی شهرستان گرگان
ایوب بدراق نژاد*  ،حسین موسی زاده ،آرام کریمی ،مهدی خداداد صص 217-273
ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون برنامه در کمتر از یك دهه در محدوده روستاهای ییالقی رواج زیادی پیدا کرده و هیچ
چارچوب و برنامه ای برای آن تدوین نشده است .در واقع مالكان غیربومی ،خارج از ضوابط طرح هادی روستایی اقدام به ساخت
وساز نموده و باعث ایجاد بافت و کالبد ناهنجار می شوند .پژوهش حاضر به بررسی اثرات ساخت وسازهای غیرمجاز بر قیمت زمین
و مسكن روستاهای ییالقی شهرستان گرگان ،با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و پیمایش میدانی پرداخته است .جامعه آماری
پژوهش ساکنان روستای زیارت بوده است .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .یافته های به دست آمده نشان می دهد که تعداد  237مورد تخلف ساختمانی در روستای زیارت صورت گرفته
که از این تعداد  279مورد داخل حریم قانونی روستا و تعداد  32مورد خارج از حریم شكل گرفته است .از آزمون ناپارامتریك
 Mann Whitneyجهت مقایسه دیدگاه مردم روستایی و مدیریت محلی در زمینه عوامل موثر بر شكل گیری تخلفات
ساختمانی استفاده شده است .طبق نتایج حاصله در رابطه با مولفه های عدم برخورد قانونی با متخلفین و دسترسی نزدیك روستا به
شهر گرگان تفاوت معنادارحاصل شده است .همچنین یافته های تحلیلی به دست آمده نشان دهنده تاثیرگذاری باالی تخلفات
ساختمانی بر ساختار و محیط زیست روستایی است .نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که هرچه برخورد با
متخلفین بیشتر و قیمت زمین پایین تر باشد تخلفات ساختمانی از رشد بیشتری برخوردار است.
کلیدواژگان :تخلفات ساختمانی ،روستاهای ییالقی ،مدیریت محلی ،روستای زیارت ،شهرستان گرگان

نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان بهشهر
نصراهلل موالئی هشجین*  ،تیمور آمار حاجی شیر کیا ،عباس باقری صص 231-213
با ایجاد نهاد دهیاری در سال  2933به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسالمی در روستاها ،شرح وظایفی با چهار محور به
منظور تعیین نقش دهیاران در عرصه های روستایی پرداخته شد .یكی از زمینه های نقش آفرینی ای که برای دهیاران در
نظرگرفته شده ،بسترسازی برای بهبود فضای کسب وکار و در نهایت ،پیشرفت در اقتصاد نواحی روستایی بوده است .با توجه به
اینكه از اساسی ترین مشكالت نقاط روستایی ،ضعف فضای اقتصادی آن است و از طرف دیگر ،در وظایف نهادهای محلی و
مدیریت این سكونتگاه ها همچون دهیاری ها ،تالش برای پویاسازی اقتصاد روستا تعریف شده ،در این تحقیق تالش گردیده تا به
ارزیابی عملكرد نهادهای مدیریت محلی در زمینه اقتصادی پرداخته شود .جامعه آماری این تحقیق  38نفر از دهیاران و روسای
شوراهای اسالمی و  936نفراز سرپرستان خانوار روستایی روستاهای نمونه شهرستان بهشهر بوده است .روش گردآوری اطالعات
به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق تكمیل پرسشنامه در قالب طیف لیكرت و سواالت تحقیق از طریق نرم افزار  SPSSو
نقشه ها با استفاده از  GISمورد تحلیل قرار گرفته است ،بنا به یافته ها ،عناصر مدیریت محلی توانسته اند برای رشد در زمینه
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صنایع و حضور گردشگران در فضاهای روستایی،
هایی مانند بهبود زندگی روستائیان ،گسترش توسعه
بسترسازی نمایند .در این میان ،مدیریت محلی روستایی در ناحیه بهشهر ،توفیقات چندانی در کاهش فقر در نواحی روستایی نداشته
است.
کلیدواژگان :مدیریت محلی ،اقتصاد فضای روستایی ،توسعه اقتصادی ،توسعه روستایی ،شهرستان بهشهر

مکان یابی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در دهستان خانمیرزا شهرستان لردگان
سیروس قنبری*  ،حسن محمدی ،حسین میرکی اناری صص 237-233
امروزه یك ی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در مناطق روستایی ،ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و
تكمیلی در بخش کشاورزی است .با توجه به اینكه حدود یك چهارم از تولیدات کشاورزی در نتیجه ی نبود صنعت و امكانات
تبدیل و نگهداری ضایع می شود ،صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی ،ایجاد
ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،افزایش سطح درآمد روستائیان ،باال بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال
صنعتی در مناطق روستایی و نیز به عنوان جزئی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش کنند .هدف از این پژوهش مكان یابی
استقرار صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزی در دهستان خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان بوده است .روش پژوهش توصیفی-
تحلیلی است که جهت رتبه بندی  2روستای پرجمعیت و باالی  866خانوار ،از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی ویكور و شیوه های
تحلیلی استفاده شده است .بر پایه ی یافته های پژوهش ،شاخص های هفت گانه ی (جمعیت ،سطح زیرکشت ،متوسط تولیدات،
راه ارتباطی ،منابع آب ،خدمات زیربنایی و توپوگرافی) صنایع تبدیلی و تكمیلی در چارچوب مدل ویكور نشان می دهد که روستاهای
ده صحرا ،شاهقریه و برجویی به واسطه ی قرارگیری در مسیر راه ارتباطی و همچنین تمرکز امكانات و تاسیسات زیربنایی بهترین
رتبه را دارا بوده است .در مقابل روستاهای ده چنار ،بردبر و کالمویی به دلیل جمعیت فعال کم ،بعد مسافت و دسترسی دشوار،
پایین ترین مقدار مطلوبیت را برای استقرار صنایع تبدیلی و تكمیلی را در بین روستاهای نمونه به خود اختصاص داده است.
کلیدواژگان :توسعه روستایی ،توسعه کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تكمیلی ،شهرستان لردگان

عوامل موثر بر فرآیند شبکه ای قابلیت تحرک نقاط روستایی در بخش مرکزی شهرستان تبریز
محسن آقایاری هیر*  ،حسین کریم زاده ،ناهید رحیم زاده صص 827-233
قابلیت تحرك به معنی جابجایی مردم و کاالها از نقطه ای به نقطه دیگر در نظر گرفته می شود که به زیرساخت های
حمل و نقل وابسته بوده و از اهمیت زیادی در توسعه پایدار نواحی روستایی برخوردار است .بهبود قابلیت تحرك می تواند اثرات
مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی داشته باشد .با توجه به اینكه قابلیت تحرك
مناسب از جمله معضالت پویایی ،به ویژه پویایی اقتصادی نقاط روستایی کشور بوده ،تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل
قابلیت تحرك در نقاط روستایی بخش مرکزی شهرستان تبریز ،عوامل موثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد .برای این منظور روش
تحقیق توصیفی – تحلیلی مورد توجه قرار گرفت .ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق به عملیاتی نمودن مفاهیم و متغیرهای مطرح در
سواالت پرداخته شده و روایی آن به روش نظرسنجی از نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از تایید جهت تعیین روابط علت و
معلولی میان شاخص ها و در مرحله بعد جهت وزن دهی به نظرسنجی مجدد ( 23نفر از متخصصان رشته جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی و برنامه ریزی حمل و نقل) اقدام گردید .سپس برای ارزیابی قابلیت تحرك ،تكنیك فرآیند شبكه ای با بهره گیری از نرم
افزار  Super Decisionsو برای بررسی نقش عوامل در قابلیت تحرك نقاط روستایی مورد مطالعه از مدل سازی معادالت
ساختاری در نرم افزار  AMOS.24استفاده شد .جامعه آماری تحقیق را روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز شامل 38
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شماری از دهیاران آنها جمع آوری گردید .نتایج
روستا تشكیل می دهد که داده های الزم به صورت تمام
نشان داد که در بین شاخص های قابلیت تحرك ،شاخص های تعداد مسافران در فصول مختلف و جابجایی تولیدات باغی،
بیشترین روابط علت و معلولی را با سایر شاخص های مطرح داشته است .به عالوه روستای کردکندی کمترین میزان قابلیت
تحرك و مایان سفلی بیشترین قابلیت تحرك را دارد که این مسئله بیانگر اثر عوامل دیگری غیر از جمعیت صرف نواحی در میزان
قابلیت تحرك آنها است .به عالوه بر اساس نتایج مدل سازی معادالت ساختاری ،عامل فاصله بیشتر از سایر عوامل در قابلیت
تحرك سكونتگاه های روستایی موثر بوده است.
کلیدواژگان :قابلیت تحرك ،تحلیل فرآیند شبكه ای ،حمل و نقل روستایی ،معادالت ساختاری ،شهرستان تبریز
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بررسی تاثیر عضویت در تعاونی های تولید کشاورزی بر پایداری الگوی کشت
فاطمه رستگاری پور *  ،مریم علوی  ،علیرضا کرباسی صص 81-2
الگوی کشت پایدار واحدهای کشاورزی و انتخاب روشی که بتواند مدیر را به سمت اهداف پایداری الگوی کشت هدایت
کند مهم و ضروری است و لذا در این مطالعه الگوی بهینه کشت همراه با اولویت اهداف بهینه با کاربرد روش لكسیكوگرافی تعیین
شد.اطالعات مورد نیاز مطالعه از طریق تكمیل  836پرسش نامه بین کشاوررزان بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه با روش
نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به دست آمد .نتایج مقایسه تغییرات سطح زیرکشت کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های
کشاورزی نشان داد در مورد کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی ،به صورت کلی ،تغییرات کمتری نسبت به الگوی کشت پایدار
وجود دارد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که عضویت در تعاونی های کشاورزی سبب شده است الگوی کشت کشاورزان به الگوی
کشت با هدف کشاورزی پایدار و مصرف بهینه آب نزدیك تر شود .بنابراین ،گسترش تعاونی های کشاورزی و افزایش تسهیالت
جهت عضوگیری کشاورزان غیرعضو پیشنهاد شد.
کلیدواژگان :الگوی کشت پایدار؛ تعاونی های کشاورزی؛ لكسیكوگرافی

عوامل موثر بر قصد کارآفرینی مدیران شرکت تعاونی های فعال و برتر روستایی شهرستان نکا
محمد مهدی مردانشاهی *  ،سید اسماعیل نظام زاده صص 38-83
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هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی مدیران تعاونی های روستایی شهرستان نكا بود .جامعه آماری
تحقیق را مدیران  83شرکت تعاونی برتر و فعال شهرستان نكا تشكیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند .ابزار تحقیق
پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
(  )6/362تایید شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSS20استفاده شد .نتایج نشان داد که رابطه مثبت و
معنی داری بین عوامل روان شناختی ،اجتماعی و فرهنگی ،آموزشی ،سازمانی و اقتصادی و قصد کارآفرینی وجود دارد و این عوامل
به ترتیب یادشده ،از بیشترین اهمیت برخوردارند .همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل سازمانی و روان
شناختی  97/3درصد از تغییرات قصد کارآفرینی را تبیین کردند.
کلیدواژگان :قصد کارآفرینی ،تعاونی روستایی ،کارآفرینی کشاورزی ،توسعه کارآفرینی ،شهرستان نكا

ارزیابی میزان آمادگی مدیران و کارشناسان تعاونی های روستایی و کشاورزی استان ایالم برای استقرار
نظام تجارت الکترونیك
حسین مهدیزاده  ،طیبه جهانپور  ،زهره معتمدی نیا * صص 37-39
آمادگی الكترونیكی توانایی یك سازمان در پذیرش و استفاده موفق از فناوری های اطالعات و ارتباطات همچون تجارت
الكترونیك است .اهمیت فناوری های اطالعات و ارتباطات بدین سبب مورد تاکید است که سازمان ها برای کمك به تصمیم
گیری مدیران ،موفق شدن و کسب مزیت رقابتی به آن وابسته هستند .هدف این مطالعه نیز ارزیابی میزان آمادگی تعاونی های
روستایی و کشاورزی استان ایالم برای استقرار نظام تجارت الكترونیك بود .این تحقیق با توجه به هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی
و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی بود .براساس آمار و اطالعات سازمان تعاون روستایی استان ایالم ،تعداد
تعاونی های روستایی و کشاورزی فعال  13واحد بودند که از میان آنها مطابق جدول مورگان  33واحد انتخاب شدند و از  223مدیر
و کارشناس آنها نمونه گیری صورت گرفت .به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته به همراه نسخه سواد دیجیتال
د انشگاه واشنگتن استفاده شد .روایی محتوایی پرسش نامه را پانل متخصصان تایید کردند .به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( 6/3تا  .)6/32یافته های توصیفی نشان داد که میانگین استفاده مدیران و کارشناسان از فناوری
های اطالعات و ارتباطات برابر  8/23و پایین تر از حد متوسط است و نتایج رگرسیون چندگانه نمایان ساخت متغیرهای آشنایی با
فناوری های  Web2 ،Webو فشار اجتماعی  33درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند؛ لذا پیشنهاد شد که با برگزاری دوره ها
و کارگاه های آموزش کار با رایانه و اینترنت و نیز فراهم کردن شرایط اجتماعی الزم ،زمینه استفاده از فناوری های اطالعات و
ارتباطات در این واحدها بیشتر فراهم شود.
کلیدواژگان :فناوری های اطالعات و ارتباطات؛ آمادگی الكترونیكی؛ تجارت الكترونیك؛ تعاونی های روستایی و کشاورزی

تعیینکنندههای موفقیت اتحادیه تعاونیهای مرتعداری استان گلستان
عنایت عباسی *  ،کاوه صادقی  ،همایون فرهادیان صص 269-33
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موفقیت اتحادیه تعاونی های مرتعداری استان
تحقیق حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های
گلستان انجام شد .این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ رابطه ای بود که به روش پیمایش انجام گرفت .جامعه آماری
تحقیق حاضر را  288مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  89تعاونی مرتعداری عضو اتحادیه تعاونیهای مرتعداری استان گلستان
تشكیل دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول رجسی و مورگان  38نفر برآورد شد .نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده
ان تخاب شدند .پرسش نامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود .برای تعیین روایی پرسش نامه از نظر تعدادی از استادان ترویج و
آموزش کشاورزی و همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای مرتعداری استفاده شد .برای تعیین میزان
پایایی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ ( 6/3تا  )6/22استفاده شد .نتایج نشان داد که ابعاد محیطی (زمینه ای) ،ساختاری و
محتوایی به ترتیب بیشترین تاثیر را در موفقیت اتحادیه تعاونی های مرتعداری استان گلستان دارند .همچنین بین موفقیت اتحادیه
این تعاونی ها و توانمندسازی تعاونی های مرتعداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کلیدواژگان :موفقیت؛ اتحادیه تعاونی های مرتعداری؛ تحلیل مسیر؛ استان گلستان

عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر
محمد شریف شریف زاده *  ،الهه رستمی فلوردی  ،غالمحسین عبداهلل زاده صص 277-263
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی های تولید کشاورزی است .این تحقیقِ
کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل اعضای  232تعاونی تولید کشاورزی شهرستان
قائم شهر بود .از این بین ،فقط  73تعاونی با مجموع  983عضو در زمان تحقیق فعال بودند ( .)N= 327برای تعیین حجم نمونه
تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد .بر این اساس ،حجم نمونه حدود  272به دست آمد .پاسخگویان با استفاده از روش نمونه
گیری چندمرحله ای انتخاب شدند .برای جمع آوری داده های مورد نیاز از یك پرسش نامه محقق ساخت استفاده شد .روایی
پرسش نامه تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای شاخص
گرایش به کارآفرینی جمعی برابر  6/21و سرمایه اجتماعی معادل  6/33به دست آمد و تایید شد .از روش تحلیل مسیر برای
شناخت آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نهایی گرایش به کارآفرینی جمعی استفاده شد .نتایج نشان داد
 83/3درصد و  29/3درصد پاسخگویان به ترتیب گرایش زیاد و خیلی زیادی به کارآفرینی جمعی دارند .نتایج تحلیل مسیر نمایان
ساخت بیشترین تاثیر مثبت بر متغیر کارآفرینی جمعی مربوط به متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی ( ،)6/13عضویت در اتحادیه
( ،)6/71داشتن مشاور ( ،)6/73تولید با تمام ظرفیت ( ،)6/92تعداد اعضای کنونی ( ،)6/83انجام تغییرات بنیادی در تعاونی (،)6/87
تعداد اعضای خانواده عضو تعاونی ( ،)6/27سرمایه اولیه تعاونی ( )6/27و شرکت اعضا در مجامع ( )6/62است.
کلیدواژگان :کارآفرینی جمعی؛ کارآفرینی تعاونی؛ تعاونی های تولید کشاورزی

واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی
فریبا حیدری  ،کریم نادری مهدیی *  ،احمد یعقوبی فرانی  ،علیقلی حیدری صص 213-273
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل عملكرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و
رویكرد مورد استفاده در آن کمی-کیفی در چند مرحله بود .هدف فاز کیفی ،که به روش دلفای انجام شد ،تدوین شاخص های
موفقیت بر ای ارزیابی تعاونی های کشاورزی بود که در سه مرحله انجام گرفت به طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و
کامالً هدفمند ،از نظر  81کارشناس استفاده شد .در فاز کمی پژوهش ،با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی ،به ارزیابی
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براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی
عملكرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان
پرداخته شد .جامعه آماری در بخش کمی 226 ،نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند .با استفاده
از فرمول کوکران 21 ،تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .عملكرد تعاونی ها با استفاده از تكنیك تاپسیس
ارزیابی شد .نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد
اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی ،مدیریتی ،فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد .بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی ،تعاونی
های شهرستان همدان رتبه اول ،تعاونی های شهرستان بهار رتبه دوم ،تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبه سوم و تعاونی های
شهرستان های فامنین و مالیر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند .از نظر شاخص اقتصادی ،شهرستان بهار رتبه
دوم ،شهرستان کبودرآهنگ رتبه سوم و شهرستان تویسرکان رتبه چهارم را کسب کردند.
کلیدواژگان :تعاونی کشاورزی؛ روش دلفی؛ ارزیابی عملكرد؛ شاخص های موفقیت تعاونی ها

علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی سال های  1215تا
1234
منوچهر یزدانی * صص 826-232
هدف این پژوهش ،بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل  77قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی سال
های  2923تا  2937بود .در این تحقیق ،با استفاده از اسناد و مدارك موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملكرد قوای مقننه و
مجریه ،موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد .با رویكردی توصیفی -تحلیلی ،در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست
های کلی مذکور در حوزه تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است .البته طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه
کشور ،ظرفیت برای توسعه بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود ،اما چه در انجام تكالیف مقرر و چه در استفاده
از اختیارات قانونی ،اقدام موثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به  83درصد مقرر
نرسید ،بلكه طبق اعالم رسمی ،از  3/3درصد قبلی به  3درصد کاهش یافت.
کلیدواژگان :سیاست های کلی؛ اصل 77؛ ناکارآمدی؛ بخش تعاونی؛ شرکت های تعاونی
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فصلنامه

زبان:

فارسی  -انگلیسی

صاحب امتیاز:

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول:

دکتر علی نجفی نژاد

سردبیر:

دکتر محمدرضا محبوبی

مدیر داخلی:

دکتر غالمحسین عبداهلل زاده

هیئت تحریریه:

محمدصادق ابراهیمی ،احمد رضوانفر ،محمد حسن فطرس ،محمدشریف
شریف زاده ،غالمحسین عبداهلل زاده ،ابوالقاسم عربیون ،امیرحسین علی
بیگی ،محمدرضا محبوبی ،حمید موحد محمدی

محل انتشار:

گرگان

تلفن:

)623( 98873227

نمابر:

)623( 98873227

نشانی:

گرگان ،خیابان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،حوزه معاونت پژوهشی و فناوری ،دفتر مجالت،
کدپستی7329223393:

سایت اختصاصی:

jead.gau.ac.ir
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نشریه کارآفرینی در کشاورزی
فصلنامه دارای رتبه علمی  -ترویجی (کشاورزی) به زبان فارسی  -انگلیسی
سال چهارم ،شماره  ،2پاییز 1231

ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی :دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه)
صبا اجاقی*  ،بیژن رضایی  ،نادر نادری  ،حبیب جعفری صص 28-2
کشاورزی ارگانیك ،فرصتی برای کارآفرینی کشاورزی
سعید کریمی * صص 89-29
واکاوی الزامات و چالش های توسعه خوداشتغالی دانش آموختگان کشاورزی
وحید علی ابادی * ،پوریا عطائی  ،رضا موحدی  ،مهرناز خیاطی صص 92-83
تحلیل ابعاد اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی روستایی :ارایه دو مدل تحلیلی برای کارآفرینی روستایی بر
اساس بازخوانی اندیشه های آگوست کُنت
حسن شهرکی*  ،ابراهیم حیدری صص 37-93
تشخیص فرصت های کارآفرینی کشاورزی :نقدی بر تعاریف موجود و معرفی مقیاسی برای سنجش آن
مژگان خوش مرام * ،کیومرث زرافشانی  ،شهاب خوش خوی  ،امیر حسین علی بیگی  ،علی اصغر میرك زاده صص 36-33
جهت دهی توسعه روستایی از طریق راهبرد کارآفرینانه اقتصاد غیرزراعی
احسان معصومی*  ،داریوش حیاتی صص 23-32
بررسی زنجیره تامین در بخش کشاورزی (مطالعه موردی :تولید و پرورش توت فرنگی در شهرستان
رامیان ،استان گلستان)
مرضیه میری * ،محمدشریف شریف زاده  ،احمد عابدی سروستانی صص 267-23
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