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ارزیابی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی پایدار
(مطالعه موردی :دهستان خسویه)
محسن شایان

1

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان  ،زاهدان ،ایران
آسیه حسنی نژاد
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
چکیده
رابطه توسعه کشاورزی و توسعه روستایی یکی از بحث های اصلی در زمینه توسعه پایدار است .کارکرد اصللی منلا ر روسلتایی،
کشاورزی است.کشاورزی از دیرباز در روستاهای زرین دشت نقش مهمی در اقتصاد روسلتایی داشلته اسلت و بله هملین دزیل از
اهمیت باالیی برخوردار است .هدف از انجام این تحقیر ،تحلیلی بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی پایلدار در
منا ر روستایی دهستان خسویه از توابع شهرستان زرین دشت است .این پژوهش از نوع همبستگی است که استراتژی اجرایلی نن
با روش پیمایش و ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه نماری تحقیر تمامی روستاهای دهستان خسویه ملیباشلد کله شلام  2روسلتا
است (N=9192خانوار ( که با استفاده از فرمول کوکران ،نمونه ای به حجم  929نفر از بین ننهلا بلا روش نمونله ییلری بقله ای
انتخاب شده است .ضریب نزفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی 0/44محاسبه یردید.تجزیه و تحلی داده ها با کمک نلرم افلزار
 SPSSو نزمون Tتک نمونه ای و رویکرد نماری مدزسازی معادالت ساختاری ( )SEMانجام یرفلت .نتلایح حاصلله از اجلرای
مدل به کمک نرم افزار  AMOSEنشان داد که مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر توسعه کشاورزی و توسعه پایلدار روسلتایی
به میزان  ./21ناشی از ارتباط عواملی نظیر شیوه بهره برداری از اراضی ،یکپارچگی اراضی ،سیستم نبیاری اراضی ،اشتغال در روستا
و امکانات موجود در روستا می باشد و همچنین نتایح حاص از نزمون  tتک نمونه ای نشان می دهد که متغیرهای پایداری منلابع
خاک ،اشتغال و درنمد و میزان رعایت اصول پایداری در حازت پایدار و متغیرهای شاخص میزان بهلره بلرداری از زملین ،مصلرف
نهاده های کش اورزی وترویح و میزان رضایت منلدی در حازلت ناپایلدار و متغیرهلای سیسلتم نبیلاری اراضلی ،سلط ،عملکلرد،
مکانیزاسیون و پایداری منابع نب در حازت تاحدی پایدار قرار دارند.

واژه های کلیدی :توسعه پایدار روستایی ،توسعه کشاورزی ،منلا ر روسلتایی ،معلادالت سلاختاری( ، )SEMدهسلتان
خسویه

 -7نویسنده مسئول 02718149419

Email: mshzarindasht@yahoo.com
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مقدمه

توجه به مفهوم توسعه پایدار با توجه به فشارهای زیادی که ی سازهای یذشته به منابع کشور ،بویژه در سطوح
روستایی وارد و به تخریب ننها منجر شده است ،به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح می باشد (علیپور و همکاران،
 .) 779 :7941توسعه پایدار هدف نرمانی کلیه جوامعه است ،اصطالح توسعه معطوف به ارتقای سط ،وکیفیت زندیی
افراد و بهبود رفاه جامعه است و پایداری نن اشاره به استمرار این فرایند در ول نسلهای بشر دارد(ریاحی و
همکاران .)724 :7922،امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه روستایی ،کشاورزی پایدار است( .اشرفی و
هوشمند .)24 :7929،تالش های مربوط به کشاورزی و توسعه روستایی پایدار حول سه محور اساسی قرار دارد که
شام امنیت غذایی ،ایجاد اشتغال و درنمد در منا ر روستایی به منظور ریشه کن نمودن فقر و حفظ منابع بیعی و
محیط زیست است(افراخته و همکاران .)44 :7929 ،اصطالح پایداری ،در قازب یک مفهوم برنامه ریزی ،در توسعه
کشاورزی کاربرد فراوان دارد .از این رو ،توجه به توسعه پایدار کشاورزی مهمترین هدف برنامه ریزان هر کشور به شمار
می زود(خضری و همکاران.)794 :7924،پس میتوان یفت توسعه پایدار کشاورزی نوعی از توسعه تلقی می شود که
خواسته های ذی نفعان مختلف نس حاضر و نسلهای نینده را براورده و این مهم را همزمان در سه حوزۀ اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی محقر میکند و پایداری توزیدات کشاورزی ،پایداری اقتصاد روستایی و همچنین پایداری
اقتصادی و زیست محیطی درون سیستمهای کشاورزی و جوامع روستایی راشام می شود(کریمی و همکاران:7929،
.)479تحقیر حاضر ،در منا ر روستایی دهستان خسویه که شام  2روستا با جمعیتی در حدود  70274نفر می باشد
انجام یرفت .این تحقیر ،درصدد بررسی و تحلی اثرات توسعه روستا یی با تاکید بر بخش کشاورزی در روستاهای
دهستان خسویه شهرستان زرین دشت سعی دارد تا با استفاده از پتانسی های بازقوه منطقه در راستای نی به توسعه پایدار
روستائی با تاکید بر بخش کشاورزی پایدار به راهکارهائی که موجب بهبود وضع کشاورزان و توسعه پایدار روستایی در
این منا ر می یردد ،دست یابد .با این اوصاف تحقیر حاضر در صدد پاسخگویی به سواالت زیر می باشد:
-7نیا بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی پایدار ارتبا ی وجود دارد ؟
-9نیا در منطقه اصول کشاورزی پایدار رعایت می شود و ایر رعایت می شود در چه سطحی است؟
 -9راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار در راستای نی به توسعه پایدار روستائی کدام است؟
مبانی نظری

هرکشوری متناسب با شرایط خود ،منابع و مواهب بیعی و اکتسابی ،شرایط ژئوپلتیک ،فرهنگ و بافت اجتماعی ،سط،
توسعه یافتگی ،شایستگی ها و مزیت های خود و باتوجه به شناخت وضعیت موجود برای نینده برنامه ریزی می نماید و
استراتژی حرکتش را تعیین می کند(محمودی و مهدوی.)90 :7924 ،رسازت مهم بخش کشاورزی نه تنها تامین نیازها و
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ارتقای امنیت غذایی است ،بلکه حفاظت پایدار منابع به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار نیز هست.کشاورزی پایدار
عال وه بر حفظ توزید در دراز مدت و ثبات نن  ،بر تخریب نکردن منابع بیعی و محیط زیست تاکید دارد(نوری و
همکاران .) 722-728 :7924،باتوجه به محدودیت زمین های حاص خیز کشاورزی و منابع کشور ،باید تعیین ازگوی
بهینه کشت هر منطقه با نیاهی از اهداف خرد و کالن صورت ییرد (میرکریمی و همکاران.)770 :7924،امروزه علی رغم
تحوالت یونایون اقتصادی ،بخش کشاورزی همچنان اهمیت خود را در توسعه منا ر روستایی و حتی شهری تدوام
بخشیده است( .بردی ننامراد نژاد .) 719 :7941 ،اهمیت و نقش کشاورزی در توسعه روستایی به حدی است که بسیاری
از متفکران در تعریف خود از توسعه روستایی به اهمیت نن اشاره کردند که برای نمونه به تعریف بعضی از ننها اشاره
کنیم .جون رابینسون و ننتوان داکوره توسعه روستایی را شرط توسعه ملی می دانند و برای این منظور تأکید خاص به
رشد بخش کشاورزی می دارند (نسایش .)94-7942 ،یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار ،کشاورزی پایدار است.
اساساً تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد( & Sadati et al., 2010, 422: Gomez-Limon
 .)Riesgo, 2009, 3345: De Koeijer et al., 2002, 9برخی از متخصصان از دید اکوزوژیکی به کشاورزی
پایدار نگریسته و برخی دیگر ،این اصطالح را فراتر از تضمین جنبه های اکوزوژیکی صرف دانسته و نن را در بر ییرنده
جنبه های اخالق ،رشد پایدار ،پایداری نهادها و جوامع روستایی نیز می دانند(رضایی مقدم و کرمی.)28 ،7942 ،
کشاورزی پایدار نقش مهمی در حفظ منابع توزیدی ،تنوع زیسلتی ،تضلمین سلالمت محلیط زیسلت و سلایر جنبله
هلای توزیلد محصلوالت کشلاورزی(اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) دارد( .اشرفی و هوشمند.)29 :7929،هدف
کشاورزی پایدار اعمال مدیریت موفر بر منابع پایه کشاورزی یابه عبارتی تطابر زیست محیطی بوده تا بتواند نیازهای
متغییر انسانی را درحال و نینده بر رف کند و درنمد خانوار را در بلند مدت ارتقا بخشد ،در صورتی که اقتصادی ترین
و سودمندترین نحوه استفاده از انرژی و تبدی نن به توزیدات کشاورزی ،سبب تخریب حاصلخیزی خاک و کیفیت
محیط زیست نشود(افراخته و همکاران.) 44 :7929 ،کشاورزی پایدار از نظر اندیشمندان مختلف دارای معانی یونایونی
است که به حیطه عالقه و تجربه ننان بستگی ارد .بنابه نظریه زوکرتز( )7242اصطالح کشاورزی پایدار به مجموعه ای از
خط مشی ها جهت مقابله با مشکالت موجود بر سر راه کشاورزی ا الق می شود( .افراخته و همکاران.)41-44 :7929،
امروزه علی رغم تحوالت یونایون اقتصادی ،بخش کشاورزی همچنان اهمیت خود را در توسعه منا ر روستایی و حتی
شهری تدوام بخشیده است( .سعیدی .)74 :7911 ،در مفهوم یسترده ،توسعه پایدار به عنوان فرنیندی تعریف شده است
که د ر نن نس های نینده بتوانند به اندازه یا بیش تر از نس های فعلی به سرمایه سرانه دسترسی داشته باشند( رومیانی و
همکاران.) 7002 :7924 ،توسعه پایدار در تحقیقات علمی و دستور کار سیاستمداران به هدف پیشرو تبدی
است(خضری و همکاران .)794 :7924،فائو برای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی معیارهای زیر را بر می شمرد:

شده
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 -7تامین نیازهای غذایی اساسی نس حاضر و نینده از نظر کمی و کیفی و در عین حال تامین توزیدات کشاورزی
دیگر -9ایجاد مشاغ دائمی ،درنمد کافی و شرایط مناسب زندیی و کار برای کسانی که در فرایند توزیدات کشاورزی
اشتغال دارند -3حفظ و در صورت امکان ارتقای ظرفیت توزیدی منابع بیعی پایه و منابع تجدید شونده ،بدون ایجاد
اختالل در عملکرد چرخه های اساسی بوم شناختی و تعادل های بیعی و تخریب جنبه های اجتماعی -4فرهنگی
جوامع روستایی با ایجاد نزودیی زیست محیطی.
 -2کاهش نسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوام

بیعی و اقتصادی -اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خود

اتکایی(افراخته و همکاران.)44 :7929،
پیشینه پژوهش

فوستر و وازدز ( ، )Foster and valdes, 2010در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بطور میانگین در کشورهای در
حال توسعه  ،کشاورزی به سمتی پیش می رود که هم به رشدتأثیر بگذارد و هم به کاهش فقر کمک نماید .پرانت واتاک
و همکاران) )2001برای سنجش ارزیابی پایداری کشاورزی  ،پایداری کشاورزی را در سه سط ،مختلف خانوار ،دهکده
و حوزه ی نبریز مورد ارزیابی قرار دادند .یافته های این پژوهش نشان داده است که کمیت مواد غذایی ،پایدارترین
شاخص کشاورزی و اندازه ی زمین هر خانوار،مازکیت زمین ،و کمبود نب ،از ناپایدارترین شاخصهای کشاورزی در
منطقه ی مورد مطازعه بوده اند.اشرفی و همکاران( )7929در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که ی سال های
موردمطازعه شاخص های توسعه پایدار در روستاها بهبودیافته و منا ر روستایی به سمت توسعه پایدار پیشرفته
اند.صیدایی و همکاران( )7929در مطازعه ای تحت عنوان» سنجش پایداری کشاورزی در منا ر روستایی ،به این نتیجه
رسیدند که وضعیت  22درصد از کشاورزان در یروه ناپایدار 98/2 ،درصد در یروه تا حدی پایدار و  4/2درصد در
یروه پایدار قرار یرفته اند.همچنین در بعد شاخص ها  94/1درصد از شاخص ها در یروه ناپایدار 99/2 ،درصد در
یروه تا حدی پایدار و  94/1درصد در یروه پایدار قرار یرفته اند.این پژوهش نتایح پژوهش های پیشین راتایید می کند.
محدوده مورد مطالعه

شهرستان زریندشت در جنوب شرقی استان واقع شده است .این شهر در مختصات  24درجه و  92دقیقه ول شرقی و
9درجه و 97دقیقه عرض شمازی قرار دارد .این شهرستان دارای  2دهستان ایزدخواست غربی ،ایزدخواست شرقی،
دبیران ،خسویه و زیراب است.محدوده مورد مطازعه دهستان خسویه نام دارد با جمعیتی در حدود  10514نفر دارای 2
روستا(تاج نباد ،حیدرنباد ،ساچون ،دروا ،کدویه ،ت ریگی،میانده ،خلی نباد ،خسویه ) (فرمانداری شهرستان زرین
دشت.)7922 ،کشاورزی بعنوان یک بخش عمده اقتصادی در این منا ر است که  94/1درصد از شاغالن منطقه در این
بخش فعازیت دارند.
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شک  :7نقشه سیاسی موقعیت استان ،شهرستان ،دهستان و روستاهای شهرستان زرین دشت
روش تحقیق

این تحقیر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیللی مبتنلی بلر پرسشلنامه اسلت .بله نسلبت تعلداد
خانوارهای روستاهای نمونه ،پرسشنامه بین ننها تقسیم شد .عالوه بر پرسشنامههائی که توسط خانوارها تکمی یردیلده
است ،پرسشنامهای نیز توسط کشاورزان تکمی شد که شلام  742کشلاورز ملیباشلد .جامعله نملاری تحقیلر تملامی
روستاهای دهستان خسویه میباشد که شام  2روستا است و بر اساس نخرین سرشلماری عملومی نفلوس و مسلکن
سال  9192 ، 7920نفر جمعیت دارند .نمونهییری درتمامی روستاهای دهستان خسویه که  2روستا را شام می یلردد
عبارتند از :تا ج نباد ،حیدرنباد ،ساچون ،دروا ،کدویه ،ت ریگی،میانده ،خلی نباد ،خسویه که در ادامه سهم هر روسلتا از
حجم نمونه از ریر فرمول زیرو بر اساس اص «تسهیم به نسبت» محاسبه یردید.
ni=Ni*n/Nاص نسبت تسهیم
جدول( )7تعداد روستاهای مورد مطازعه بر اساس اص تسهیم به نسبت
تعدادکل روستاها روستاهای منتخب جمعیت خانوار نمونه آماری
2

تاج نباد

121

979

91

خلی نباد

7717

904

92

میانده

7272

924

48

ت ریگی

479

990

94

دروا

9970

212

12

ساچون

7042

941

91
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منبع :فرمانداری شهرستان زرین دشت و یافته های پژوهش7928،

برای اندازه ییری ابزار سنجش(پرسشنامه) از محاسبه یک ضریب همبستگی بله نلام نزفلای کرونبلاخ اسلتفاده یردیلد .در
تحقیر انجام شده با توجه به حجم باالی دادهها ،از ابزار  SPSSاستفاده یردیلد ،و در ایلن رابطله ضلریب نزفلا 0/44بله
دست نمد که حاکی از اعتبار باالی پرسشنامه به کار برده شده را نشان ملی دهلد .بلا توجله بله عنلوان و موضلوع روش
شناسائی و متغیرهای تحقیر ،متغیرهای مورد مطازعه در دو حوضه کلی توسعه پایدار روستائی و توسعه کشاورزی پایلدار
به کمک پرسشنامههائی در روستاهای نمونه جمعنوری یردید.
جدول :9شاخص های پژوهش
توسعه کشاورزی

شاخص های پژوهش
کودهای شیمیایی ،استفاده نفت کش ها  ،داشتن صرفه اقتصادی کودهای نزی ،استفاده از روش شخم حداق ،
یکپارچگی اراضی ،متوسط عملکرد(تن بر هکتار) میزان حاصلخیزی خاک ،پایداری خاک،پایداری نب ،بهرهوری
اقتصادی از اراضی،شیوه بهره برداری از ارضی،سیستم نبیاری اراضی،میزان دسترسی به نهاده ها

روستایی

توسعه پایدار

کیفیت خدمات نموزشی،کیفیت امکانات زیربنایی ،کیفیت امکانات حم و نق  ،نرخ مهاجر فرستی ،نرخ مهاجر
پذیری ،سط ،سواد روستا ،میزان تحول در وضعیت روستا  ،وضعبت کار و اشتغال ،وضعیت اقتصادی ،نقش
کشاورزی در ایجاد فعازیت های اقتصادی ،امکانات روستا
منبع :یافته های تحقیر7928،

در این پژوهش برای تجزیه و تحلی ا العات از رویکرد نماری مدزسازی معادالت ساختاری ( )SEMو نزمون  Tتلک
نمونه ای استفاده شد که در ذی به شرح این روشها پرداخته می شود:
مدلسازی معادالت ساختاری()SEM

مدزسازی معادزه ساختاری را می توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقر یاری می رساند تا پژوهش خلود را از
مطازعات نظری و تدوین ننها یرفته تا تحلی داده های تجربی ،در قازبی چند متغیره سامان بخشد .این روش محقر را بله
پیچیدیی های زندیی اجتماعی و همچنین پیچیدیی های موجود در اندازه ییری سازه های پنهلان فرهنگلی و اجتملاعی
نزدیک کرده و بنابراین تحلی کمی از پدیده های کیفی را به زحاظ روش شناختی ،دقیر تر و بله زحلاظ کلاربردی واقلع
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بینانه تر سازد (قاسمی .) 4 :7929 ،به علت اینکه معادالت ساختاری ،یک رابطه علی و نه یک پیوستگی صرف تجربلی را
بیان می کند ،بنابراین پارامترهای ساختاری ،به ور کلی با ضرایب ریرسیون بین متغیرهای قابل مشلاهده ،منطبلر نملی
باشد .به عبارتی استفاده از مدزهای معادالت ساختاری نیاز به ابزارهلای فراتلر از تجزیله و تحلیل معملوزی ریرسلیون و
تجزیه و تحلی واریانس دارد (سلطانی تیرانی .)702 :7914 ،درواقع شناسائی نحوه و میزان اثریذاری شاخصلها از جملله
مباحث مهم در مدل معادالت ساختاری است .این مدل ،وجود و یا عدم وجود ارتبا هلا بله صلورت سیسلتمی و میلزان
تاثیریذاری شاخصها را نیز با توجه به سایر روابط بیان خواهد کرد.
بحث و یافته ها
نتایج توصیفی پرسشنامه مخصوص کشاورزان

ویژییهای فردی پاسخگوی کشاورز شام  ،سن ،جنس ،سواد و سط ،تحصیالت می باشد ،که به شرح هر یک ار
ننها پرداخته می شود.
جدول (  )9توزیع فراوانی پاسخگوی کشاورز و سرپرست خانوار بر حسب جنس
شرح

جنس فراوانی درصد

پاسخگوی

مرد 21/2 749

کشاورز

زن

9

جمع 742

7/2
700

سرپرست خانوار مرد 24/9 922
زن

2

جمع 900

7/1
700

منبع :یافتههای میدانی7928،
توزیع سنی کشاورزان

از مجموع کشاورزان مورد مطازعه ،که  742نفر بودند  0/1درصد ننها پائینتر از  90سال 70/9 ،درصلد در سلن - 90
 97سال 98/9 ،درصد در سن  97- 40سال 94/7 ،درصد در سن  47 -20و  90/1درصد در سن  20سلال بله بلاال قلرار
دارند .اعداد و ارقام فوق نشان دهنده مسن بودن جمعیت کشاورز منطقه است.
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جدول(  )4توزیع فراوانی پاسخگویان کشاورز برحسب سن
فراوانی درصد

سن
پائین تر از  90سال

7

0/1

97-90

72

70/9

97-40

94

98/9

47-20

87

49/7

باالتر از 20

90

90/1

جمع

742

700

منبع :یافته های تحقیر7928،
سواد و میزان تحصیالت

از مجموع کشاورزان مورد مطازعه94/7 ،درصد بیسواد و  12/2درصد باسواد هستند .از  12/2درصد افراد باسواد،
 42/2درصد ابتدایی 99/4 ،درصد درسط ،متوسطه  8/9 ،درصد در سط ،دیپلم و تنها  7/4درصد دارای تحصیالت
زیسانس میباشند.بنابراین بیسوادی و کمسوادی کشاورزان میتواند یکی از مشکالت در روند پایداری کشاورزی باشد.
جدول(  )4توزیع فراوانی پاسخگویان کشاورز برحسب سواد و میزان تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

بی سواد

22

97/1

ابتدائی

774

92/9

متوسطه

82

97/1

دیپلم

90

8/1

زیسانس

9

0/1

جمع

900

700

منبع :یافته های تحقیر7928،
نتایج توصیفی پرسشنامه مخصوص سرپرستان خانوار

از مجموع  900خانوار که مورد پرسشگری قرار یرفتند 922 ،نفر یعنی  24/9درصد مرد و  2نفر یعنی  7/1درصد زن
بودند.
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جدول ( )2توزیع فراوانی پاسخگوی سرپرست خانوار بر حسب جنس
جنس

فراوانی

درصد

مرد

922

24/9

زن

2

7/1

جمع

900

700

منبع :یافتههای تحقیر7928،
سن پاسخگویان

از مجموع سرپرستان خانوار ،که  900نفر بودند 77درصد ننها پائینتر از  90سال 92/1 ،در سن  90- 40سال92/1 ،
درصد در سن  40-20سال و  99/1درصد  20سال به باال قرار دارند .ا العات تکمیلی در جدول ( )8نمده است.
جدول ( ) 8توزیع فراوانی پاسخگویان سرپرست خانوار برحسب سن
سن

فراوانی درصد

پائین تر از  90سال

99

77

90-40

11

92/1

40-20

772

92/1

باالتر از  20سال

17

99/1

جمع

900

700

منبع :یافتههای تحقیر7928،
سواد و میزان تحصیالت

از مجموع سرپرستان خانوار ،که  900نفر بودند  97/1درصد بیسواد 92/9 ،درصلد ابتلدایی 97/1 ،درصلد درسلط،
متوسطه  8/1 ،درصد در سط ،دیپلم و تنها  0/1درصد دارای تحصیالت زیسانس میباشند.
جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخگویان سرپرست خانوار بر حسب سواد
تحصیالت فراوانی درصد
بی سواد

22

97/1

ابتدائی

774

92/9

متوسطه

82

97/1

دیپلم

90

8/1
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زیسانس

9

0/1

جمع

900

700

منبع  :یافته های تحقیر7928،
یافته های استنباطی تحقیق
 -تأثیر وضعیت کشاورزی در توسعه پایدار روستائی منطقه

از بین شاخصهای تهیه شده برای توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روستایی  ،با توجه به ساختار درونی کواریلانس هلای
بین ننها ،مقیاس های معتبر از ترکیب شاخص های شیوه بهره برداری از اراضلی ،یکپلارچگی اراضلی و سیسلتم نبیلاری
اراضی برای توسعه کشاورزی و شاخص هلای اشلتغال در روسلتا و امکانلات موجلود در روسلتا بلرای توسلعه پایلدار
روستایی به دست نمدند .که این شاخص ها در مدل قرار می ییرند .بنلابراین در ایلن ملدل میلزان و چگلونگی رابطله و
همبستگی بین توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روستائی با شاخص های ذکر شده مورد سنجش قرار می دهلیم .چنلین
متغیرهائی مستقیما قاب اندازهییری نیستند و باید برای ننها مقیاسهای فرعی تعریف کنیم .به منظور سنجش متغیر پنهلان
توسعه کشاورزی از چهار متغیر مشاهده شده و برای سنجش متغیر پنهان توسعه پایدار روسلتائی از سله متغیلر مشلاهده
شده استفاده شد .همچنین این انتظار وجود دارد که بین توسعه روستائی و توسعه کشاورزی رابطهای مثبت وجود داشلته
باشد .بر اساس ننچه ذکر شد شک ( ) 9مدل دو علاملی مرتبله اول بلرای سلنجش رابطله بلین دو متغیلر پنهلان توسلعه
کشاورزی و توسعه روستائی را همراه با برنوردهای غیر استاندارد رابطه نشان می دهد.

شک ( )9برنوردهای غیر استاندارد مدل ساختاری توسعه کشاورزی و توسعه روستائی

هر چه واریانس مشترک بین یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر باشد از خطای اندازهییری نن کاسلته ملی-
شود و نشان میدهد که همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر پنهان اصلی بیشتر است .هملانطور کله شلک بلاال
نشان میدهد خطاهای اندازهییری بین متغیرهای مشاهده شده شیوه بهره برداری از اراضی ،یکپلارچگی اراضلی ،سیسلتم
نبیاری اراضی به ترتیب  0/77 ،0/24و  0/40می باشلد و خطاهلای انلدازهییلری بلین متغیرهلای مشلاهده شلده سلواد
وامکانات موجود در روستا و متغیر پنهان توسعه روستائی به ترتیب  8/99و  9/24می باشد .به این ترتیلب نتلایح نشلان
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می دهند که هر چه مقدار خطای اندازه ییری کمتر باشد همبستگی بین متغیرهای مشاهده شلده و متغیلر پنهلان بیشلتر
است .در ادامه برای فراهم شدن امکان مقایسه میزان تأثیر هر کدام از متغیرهای مشاهده شده بر متغیلر پنهلان یلا مقیلاس
مربو ه الزم است که برنوردهای مسیر فوق استاندارد شوند .شک ( )9مقادیر استاندارد شده بلرنورد هلای ضلرائب تلأثیر
مسیرها را نشان می دهد.

شک ( )9مدل ساختاری مقیاس توسعه کشاورزی و توسعه روستائی بعد از استاندارد سازی

جدول (  ) 4وزن های ریرسیونی استاندارد شده متغیرهای مشاهده شده توسعه کشاورزی و توسلعه پایلدار روسلتائی را
نشان میدهد .بارهای استاندارد شده از اهمیت زیادی در تفسیر نتایح تحلی برخوردارند.
جدول ( ) 4وزن های ریرسیونی استاندارد شده
مسیرها

برنوردها

یکپارچگی اراضی…< توسعه کشاورزی

0/2248

شیوه بهره برداری از اراضی…< توسعه کشاورزی

0/8744

امکانات روستا…< توسعه روستائی

0/7488

سیستم نبیاری اراضی…< توسعه کشاورزی

0/1241

اشتغال در روستا…< توسعه روستائی

0/9492

منبع  :یافته های تحقیر7928،

مقیاس توسعه کشاورزی دارای چهار متغیر مشاهده شده و مقیاس توسعه پایدار روستائی دارای سه متغیلر مشلاهده شلده
می باشد .در ادامه هر کدام از این متغیرهای مشاهده شده را وارد مدل دو عاملی مرتبه اول کرده و به دزیل اینکله اعتبلار
ک مدل حاص شود الزم است یکی از متغیرهای مشاهده شده توسعه پایدار روستایی حذف شود .چلون بلارییری ایلن
عام حذف شده روی مقیاس مقاب (توسلعه کشلاورزی) بلیش از بلارییری نن روی مقیلاس خلودش (توسلعه پایلدار
روستائی) بوده و همین امر باعث کاهش اعتبار مدل می شد .همچنین یکی از متغیرهای مشاهده شده توسلعه کشلاورزی
نیز ح ذف شد .چون بارییری این عام حذف شده نیز روی مقیاس مقاب ( توسعه پایدار روستائی) بلیش از بلارییری نن
روی مقیاس خود (توسعه کشاورزی) بود و همین امر باعث کاهش اعتبار مدل می شود همانطور که نماره هلا نشلان ملی
دهد با حذف این متغیرها اعتبار مدل حاص

شده است .همچنلین همبسلتگی بلین توسلعه کشلاورزی و توسلعه پایلدار

ارزیابی توسعه پایدار روستایی ....
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روستائی رابطه دو سویه را نشان می دهد .مدل نهائی که ضریب همبستگی توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روسلتائی را
می سنجد شام  9متغیر مشاهده شده (از جمع شاخص های توسعه کشاورزی) و  9متغیر توسعه روستائی ملی باشلد(.
متغیرهای مشاهده شده از جمع شاخص های توسعه روستایی بدست نمده اند).نرم افزار  Amosنشلان داد کله مقلدار
ضریب همبستگی بین دو متغیر توسعه کشاورزی و توسعه روستائی به میزان  0/57ناشی ازارتبلاط علواملی نظیلر شلیوه
بهره برداری از اراضی  ،یکپارچگی اراضی ،سیستم نبیاری اراضی ،اشتغال در روسلتا و امکانلات موجلود در روسلتا ملی
باشد .با توجه به جهت مثبت برای این ضریب میتوان چنین نتیجهای را منطقی تفسیر کرد و این ضریب نشلان ملیدهلد
که توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روستائی  0/51درصد با هم همبستگی دارند .این مدل بیانگر وجلود روابلط مثبلت
بین عوام دخی در توسعه کشاورزی و عوام اثریذار بر توسعه پایدار روستایی می باشد .در این مدل از بین سه متغیلر
مشاهده شده مقیاس توسعه کشاورزی یکپارچگی اراضی با ضریب  0/95بیشترین همبستگی را با توسعه کشاورزی دارد.
در نتیجه تأثیر بیشتری درتوسعه کشاورزی داشته است .در مقاب متغیر مشاهده شلده شلیوه بهلره بلرداری از اراضلی بلا
ضریب  0/61کمترین همبستگی را با توسعه کشلاورزی دارد .همچنلین از بلین دو متغیلر مشلاهده شلده توسلعه پایلدار
روستائی ،اشتغال در روستا با ضریب  0/38بیشترین همبستگی را با مقیاس توسعه پایدار روستائی دارد و به ایلن ترتیلب
تأثیر بیشتری در توسعه روستائی دارد .در مقاب متغیر مشاهده شده امکانات موجود در روستا با ضریب  0/14همبسلتگی
کمتری با توسعه روستائی دارد .با توجه به شک ( )9میتوان دریافت که افلزایش یکپلارچگی اراضلی ،بهلره بلرداری از
اراضی و سیستم نبیاری منجر به توسعه کشاورزی و افزایش اشتغال در روستا و دسترسی به امکانلات موجلود در روسلتا
منجر به توسعه پایدار روستائی می یردد .با توجه به وجود پنح متغیر مشاهده شده تعلداد عناصلر غیلر زائلد در ملاتریس
کواریانس برابر با  72عنصر است که شام  2واریانس برای پنح متغیلر مشلاهده شلده و  70کواریلانس بلرای واریلانس
مشترک بین هر زوج از پنح متغیر مشاهده شده است .از رف دیگر با توجه به وجود  77پارامتر نزاد برای برنورد درجله
نزادی مدل برابر با  4میشود .جدول (  )2همبستگی هلای درونلی مقیلاس توسلعه کشلاورزی و مقیلاس توسلعه پایلدار
روستائی دارای سازیاری مناسب را نشان میدهد.
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جدول ( )2همبستگیهای درونی مقیاس توسعه کشاورزی و مقیاس توسعه پایدار روستائی
سیستم نبیاری امکانات
اراضی
سیستم نبیاری
اراضی

روستا

اشتغال در

یکپارچگی شیوه بهره برداری

روستا

اراضی

7

امکانات روستا

0/7218

7

اشتغال در روستا

0/4949

0/0471

7

یکپارچگی اراضی

0/8124

0/7492

0/8479

7

0/4442

0/9901

0/4274

0/4989

شیوه بهره برداری
از اراضی

از اراضی

7

منبع  :یافته های تحقیر7928،

برای مشخص بودن یک مدل برقراری دو شرط ضرورت دارد ،که به نامهای شرط رتبه و شرط مرتبله خوانلده ملیشلود.
شرط رتبه به درجه نزادی مدل تدوین شده بر مییردد .بر اساس این شرط الزم است درجه نزادی مدل صلفر یلا مثبلت
باشد .شر ی که یکی از شرایط اصلی در مشخص بودن مدل و قابلیت برنورد پارامترهای نزاد را بلر مبنلای ا العلات در
دسترس نشان میدهد درجه نزادی مدل بر مبنای تفاوت تعداد عناصر غیرزائد در ماتریس کواریانس و تعداد پارامترهلای
نزاد تعریف شده در مدل محاسبه می شود.
جدول (  )70محاسبه درجه نزادی
تعداد عناصر غیر زائد در ماتریس

72

کواریانس
تعداد پارامترهای نزاد

77

درجه نزادی

4

منبع :یافته های تحقیر7928،

در ادامه به منظور بررسی تفاوت معنلادار وزن هلای ریرسلیونی (بارهلای علاملی یلا پارامترهلای الملدا) انتخلاب یزینله
 Regression Weightsکاربرد دارد .با انتخاب این یزینه جدوزی در خروجی ظاهر میشود که ضمن یزارش مقلادیر
غیر استاندارد پارامترهای المدا و خطاهای معیار مرتبط با هر مقدار ،نسبتهای بحرانلی و سلطوح معنلاداری نن یلزارش
میشود .مقدار  C.Rمقداری است که به نام نسبت بحرانی خوانده میشود .این مقدار که از محاسبه نسبت مقدار بلرنورد
شده غیراستاندارد برای پارامتر ( )Estimateبه خطای معیار( )S.Eمحاسبه شده برای همان پارامتر حاص میشود نشلان
میدهد که در صورت رد فرضیه صفری که مقدار این پارامتر را برابر صفر قرار میدهد تا چه حد احتملال خطلا وجلود
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دارد .به ور خالصه میتوان کوچکتر بودن مقدار Pاز  0/02را معیاری برای تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده بلا صلفر
در سط ،ا مینان  0/022دانست .همانطورکه جدول زیر نشان میدهد مقادیر برنورد شده برای مقیاس فرعی دسترسی بله
نهاده ها و متغیر پنهان توسعه کشاورزی ،سیستم نبیاری اراضی و متغیر پنهان توسعه کشاورزی و امکانات روسلتا و متغیلر
پنهان توسعه پایدار روستائی با صفر دارای تفاوت معنادار در سط ،ا مینان  0/022هست.
جدول ( )77ضریب تأثیر متغیرهای مشاهده شده توسعه کشاورزی و توسعه پایدار روستائی
برنوردها خطای معیار نسبت بحرانی سط ،معنی داری
یکپارچگی اراضی >...توسعه کشاورزی

7

شیوه بهره برداری از اراضی  >...توسعه کشاورزی 0/9828 0/8991
امکانات روستا >...توسعه روستائی

7/1901

0/0200

7

سیستم نبیاری اراضی >...توسعه کشاورزی

0/9421 0/1121

9/9922

0/0924

امکانات روستا >...توسعه روستائی

4/4248 4/1248

0/2848

0/0299

منبع  :یافته های تحقیر7928،

شاخصهای کلی برازش مدل به دست نمده برابر است با :کای اسکوئر که در خروجلیهلای  Amosبلا نملاد CMIN
یزارش میشود ،را میتوان به عنوان عمومیترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدزسلازی معادزله سلاختاری تلقلی
کرد و هر چه مقدار نن کوچکتر باشد برازش دادهها به مدل بهتر است تا جائی که مقلدار صلفر بلرای نن نشلانه بلرازش
کام است .مقدار کای اسکوئر به زحاظ نظری در دامنه بین صفر تا بی نهایت تغییر میکند .کله در ایلن ملدل مقلدار نن
 0/049می باشد ،که مقدار مناسبی است.ریشه دوم میلانگین مربعلات باقیمانلده یلا  : RMRملاتریس باقیمانلده یکلی از
ماتریسهای مهمی است که میتواند برای ارزیابی برازش مورد استفاده قرار ییرد .حداق مقدار این شاخص صلفر اسلت
یعنی حازتی که برازش کام است .اما حداکثر نن با توجه به مقادیر کواریانسها در ملاتریس باقیمانلده ملیتوانلد علددی
بزرگ یا کوچک باشد .در هر حال کوچکتر بودن مقدار  RMRبرای یک مدل در مقایسه با مدل دیگر میتواند به عنلوان
یکی از معیارهای بهتر بودن نن مدل تلقی شود .که در این مدل  0/024مقدار قاب قبوزی اسلت :GFI .مخفلف شلاخص
نیکویی برازش است که داشتن مقدار بیشتر از  0/22نشان مناسب بودن مدل است .برای مدل بدسلت نملده ایلن مقلدار
برابر  0/021شده است که نشان دهنده برازش مدل است :AGFI .این مقدار نشان دهنده شاخص نیکوئی برازش (اعتبار
مدل) اصالح شده می باشد که ایر از  0/22بیشتر شود مناسب است .برای مدل حاضر این مقلدار برابلر  0/21بله دسلت
نمده است که مقدار مناسبی است.

922

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،92پاییز و زمستان 7921
جدول(  )77مقدار کای اسکوئر،ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده ،شاخص نیکوئی برازش
شاخصهای برازش کای اسکوئر
مقادیر

0/4994

ریشه دوم میانگین مربعات

شاخص نیکویی

شاخص برازش اصالح

باقیمانده

برازش

شده

0/0249

0/2142

0/2101

منبع  :یافته های تحقیر7928 ،

بنابراین هر سه شاخص برازش فوق ( که هر کدام مربوط به یکی از انواع شاخصهای بلرازش مطللر ،بلرازش تطبیقلی و
برازش مقتصد هستند) ،نشان دهنده برازش قاب قبول مدل تدوین شده با داده های جمع نوری شده هستند و به عبلارتی
اعتبار داده های جمع نوری شده را برای تأیید مدل نظری تدوین شده می رسانند.
تحلیل پایداری کشاورزی در منطقه

چه عواملی در ناپایداری کشاورزی نواحی روستایی دهستان خسویه مؤثر است ؟نیلا پایلدای کشلاورزی در ایلن منطقله
صورت یرفته است ایر پایداری وجود دارد تا چه صورت یرفته است؟ برای پاسخگویی به این سلئواالت از نزملون T
تک نمونه ای استفاده شده است به این صورت که عدد  9به عنوان حد متوسط پایداری در نظر یرفته شلده اسلت و داده
ها در هر یک از شاخصها با این عدد سنجیده می شوند .در نزمون  tتک نمونهای فرض  H0حلاکی ازبرابلری پایلداری
با عدد سه (حد متوسط پایداری) می باشد و فرض  H1حاکی از عدم برابلری بلا حلد متوسلط پایلداری اسلت .در ایلن
صورت باید از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده کرد که:
 -7هریاه حد باال و پایین مثبت باشد ،میانگین از مقدار مشاهده شده بزریتر است.
 -9هریاه حد باال و پایین منفی باشد ،میانگین از مقدار مشاهده شده کوچکتر است.
بنابراین با استفاده از این نزمون کلیه شاخص ها در سه سط ،ناپایدار ،تاحدی پایدار و پایدار تقسلیم بنلدی ملی یردنلد.
شاخصهای کشاورزی پایدار مورد سنجش قرار یرفتهاند که نتلایح بدسلت نملده در جلدول ()79نشلان داده شلده انلد.
شاخص میزان بهره برداری از زمین ،شاخص مصرف نهاده ها ،شاخص ترویح و شاخص رضایت مندی و بلا توجله بله
سط ،معنی داری محاسبه شده ،در شرایط ناپایداری قرار دارند .همچنین در بین شلاخص هلا ،شلاخص سیسلتم نبیلاری
اراضی ،پایداری منابع نب ،سط ،مکانیزاسیون و شاخص سط ،عملکرد شرایط ،تاحلدی پایلدار را دارنلد .سله شلاخص
رعایت اصول پایداری ،پایداری منابع خاک و شاخص اشتغال و درنمد در شرایط پایدار قرار یرفته اند.
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جدول ( .)79تحلی شاخص های کشاورزی پایدار
Test Value = 3

شاخص های کشاورزی پایدار

مقدار  tمیانگین سط ،معنی داری ) (sigاختالف میانگین فاصله ا مینان  0/22ارزیابی شاخص
حد پایین حد باال
میزان بهره برداری از زمین 7/10 -99/14

0/000

-7/909

-7/49

-7/90

ناپایدار

سیستم نبیاری اراضی

9/22 -0/874

0/220

-0/029

-0/99

0/79

تاحدی پایدار

ترویح

7/01 -77/97

0/000

-0/292

-9/08

-0/40

ناپایدار

اشتغال و درنمد

4/24

9/10

0/000

0/109

0/24

0/42

پایدار

رعایت اصول پایداری

4/89

9/74

0/000

0/741

0/74

0/99

پایدار

پایداری منابع نب

9/07 0/924

0/194

0/071

-0/04

0/77

تاحدی پایدار

پایداری منابع خاک

9/10 77/02

0/000

0/829

0/21

0/49

پایدار

مصرف نهاده های کشاورزی 9/80 -4/07

0/000

-0/928

-0/42

-0/92

نا پایدار

سط ،عملکرد

9/000 0/000

7/000

0/000

-0/74

0/71

تاحدی پایدار

سط ،مکانیزاسیون

9/28 -0/912

0/102

-0/097

-0/72

0/79

تاحدی پایدار

میزان رضایت مندی

9/22 -2/81

0/000

-0/449

-0/22

-0/92

ناپایدار

مأخذ :یافته های تحقیر7928،

نتایح حاص از نزمون  tتک نمونه ای نشان می دهد که متغیرهای پایداری منابع خاک ،اشتغال و درنمد و میزان رعایلت
اصول پایداری در حازت پایدار و متغیرهای شاخص میزان بهره برداری از زمین ،مصرف نهاده های کشاورزی وتلرویح و
میزان رضایت مندی در حازت ناپایدار و متغیرهای سیستم نبیاری اراضی ،سط ،عملکرد ،مکانیزاسیون و پایلداری منلابع
نب در حازت تاحدی پایدار قرار دارند.
نتیجه گیری

سند نینده مشترک ما ،راهی به سوی توسعه ی پایدار؛ موجب یردید بحث پایداری از زوایای مختلف نگریسته شودو از
دریچه نگاه میان رشته ای به حوزه های مختلفی انتشار یابد .در راستای ارزیابی ارتباط بین توسعه پایدار روستایی و
توسعه کشاورزی پایدار در منا ر روستایی دهستان خسویه از مدل رویکرد معادالت ساختاری استفاده یردید .در این
بررسی برای مقیاس های توسعه کشاورزی چهار متغیر مشاهده شده (میزان بهره برداری از اراضی ،یکپارچگی اراضی
کشاورزی ،م یزان دسترسی به نهاده های کشاورزی ،سیستم نبیاری اراضی) و برای ارزیابی مقیاس توسعه روستایی با سه
متغیر مشاهده شده (اشتغال در روستا ،میزان سواد ،امکانات روستا) این ارتباط سنجیده شد .بر این اساس ،همبستگی
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معناداری بین توسعه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی در این منا ر به دست نمد .بنابراین با استفاده از
مدزسازی معادالت ساختاری سوال مورد بررسی پاسخ داده شد.در بررسی سؤال دوم «نیا در منطقه اصول کشاورزی
پایدار رعایت می شود و ایر رعایت می شود در چه سطحی است؟« با استفاده از نزمون  Tتک نمونه ای سنجش
پایداری کشاو رزی در منطقه مورد مطازعه ،بررسی شد .برای سنجش نن شاخص هایی تعریف یردید با استفاده از77
شاخص مطرح شده نتایح حاص از پایداری کشاورزی در متغیرهای پایداری منابع خاک ،اشتغال و درنمد و میزان
رعایت اصول پایداری در حازت پایدار و متغیرهای شاخص میزان بهره برداری از زمین ،مصرف نهاده های کشاورزی
وترویح و میزان رضایت مندی در حازت ناپایدار و متغیرهای سیستم نبیاری اراضی ،سط ،عملکرد ،مکانیزاسیون و
پایداری منابع نب در حازت تاحدی پایدار قرار یرفتند .در پاسخگویی به سوال سوم تحقیر » راهکارهای توسعه
کشاورزی در راستای نی به تو سعه پایدار روستائی کدام است؟ پاسخ به این سؤال نیز به ور کام در قسمت ارایه
راهکارها و پیشنهادها نمده است و در اینجا از ذکر مجدد نن خودداری می شود .این پژوهش نتایح پژوهش های پیشین
را تایید می کند .تفاوت این پژوهش با پژوهش های پیشین در این است که ننها به تنهایی به بررسی توسعه پایدار یا
توسعه پایدار کشاورزی پرداخته اند وزی این پژوهش به ارزیابی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی
پایدار پرداخته است.
منابع



نسایش ،حسین ( ،)7942اصول و روش های برنامه ریزی روستایی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
نسایش ،حسین و قنبری نوذر ( ،) 7942مقدمله ای بلر اقتصلاد روسلتایی ایلران ،انتشلارات دانشلگاه نزاد اسلالمی واحلد
کرمانشاه ،کرمانشاه



اشرفی ،مرتضی و هوشمند ،محمود ،)7929( ،بررسی توسعه پایدار کشاورزی در منا ر روستایی با تأکید بر رهیافت
اقتصادی موردمطازعه روستاهای شهرستان کاشمر ،نشریه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد ،7شماره،9صص.27-84



افراخته ،حسن؛ حجی پور؛ یرزین ،مریم و نجاتی ،بهناز ،)7929( ،جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه های توسعه
ایران ،فصلنامه سیاست راهبردی و کالن ،سال یکم ،شماره بکم ،صص.49-89




بردی ننا مراد نژاد ،رحیم ( ،)7941ج ایگاه توسعه یافتگی اسلتانهای کشلور در شلاخص هلای عملده بخلش کشلاورزی،
فصلنامه روستا و توسعه سال  ،77شماره .714-724 :9
خضری ،مجید؛ نوری پور ،مهدی و فلسفی ،پیمان ،)7924( ،راحی ازگوی مشارکت بخش های دوزتی ،خصوصی ،بهره
برداران و تشک ها جهت تحقر توسعه پایدار کشاورزی مطازعه موردب بخش مرکزی شهرستان بویراحمد ،مجله
پژوهش و برنامه ریزی روستایی،سال ،4شماره ،4شماره پیاپی ،79صص .791-748
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Sustainable development assessment villages around the city
(Case Study: Village Khosuyeh)
Abstract
One of the main arguments related to development of agriculture and rural development in the
context of sustainable development. agriculture Is main function of rural areas. Agriculture has
long been in the villages of region have an important role in the economy rural and therefore is of
great importance. The purpose of this study, analysis on sustainable rural development with
emphasis on sustainable agricultural in rural sector areas Khosuyeh of functions county
zarindasht. Methods In this survey,is analytical and solidarity. The sample is all villages
Khosuyeh that included 9 villages (2735N = households )which uses Cochran formula, sample of
352 people between them have been selected using stratified sampling. determine Cronbach's
alpha coefficient respectively the 84/0 reliability. Analysis of data was performed with SPSS
software and one-sample T-test and statistical approach of structural equation modeling (SEM)
The results of the implementation of the model using AMOS software showed that the correlation
coefficient between the two variables, the sustainable development of agriculture and rural
development is /57 Due to factors such as the Style Use of land, Territorial integrity, irrigation
system, employment in rural areas and facilities in the villages. Also, showed results of the onesample t-test that the variables of Soil resources stability, employment and income, and the
principle of stability in steady state operation, the index variables of land, and promoting the use
of agricultural inputs and satisfaction and unsustainable irrigation system variables, performance,
mechanization and sustainable water resources in the state are somewhat stable.
Keywords:" sustainable rural development", "agricultural development", "rural areas"," rural
Khosuyeh", "structural equation modeling (SEM)"

