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Sustainable development of urban and suburban agriculture can be effective in dealing with crises. This 
study aims to investigate the factors affecting the sustainable development of urban and suburban agricul-
ture with an entrepreneurial approach. The study area of this study was the central part of Khorramabad 
city with an emphasis on the city and sub-city of Khorramabad. The present study is quantitative in terms 
of method, fundamental in purpose and descriptive-analytical. Data and information were collected using 
documentary and field methods and the data collection tool was observation and a researcher-made ques-
tionnaire. The statistical population of the present study included two groups of experts and users. 14086  
households were calculated from the total statistical population and 364 households were selected using 
Cochran's formula. Findings show that the factors affecting the sustainable development of urban and sub-
urban agriculture with an entrepreneurial approach are: 1- Providing economic opportunities and invest-
ment in urban and suburban agriculture; 2- Development of urban and suburban agricultural infrastruc-
ture; 3- Development of innovation and new methods and technologies in urban and suburban agriculture; 
4- Empowerment and participation of urban and suburban farmers; 5- Development of culture and spirit 
of agricultural entrepreneurship in the region and for local farmers; and 6- Institutional development in the 
direction of entrepreneurship, urban and suburban agriculture. The development of innovation and new 
technologies, the creation of new ideas and the application of entrepreneurial methods are effective in the 
sustainable development of urban and suburban agriculture in the study area.
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Extended Abstract

1. Introduction

he growing trend of the population in 
cities and their suburbs and the urgent 

need for food supply and food security in these areas 
raises the issue of sustainable agricultural development in 
urban and suburban areas. Given that any development 
basically requires a series of factors, sustainable develop-
ment of urban and suburban agriculture is also achieved 
by a number of influential factors that must be based on T
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a new approach to be able to bring sustainable develop-
ment, and this approach is entrepreneurial approach., 
Therefore, employing and encouraging entrepreneurial 
activities is an important strategy for the development of 
urban and suburban agriculture. To develop programs that 
can provide effective support for strengthening entrepre-
neurship, it is important to understand what factors affect 
the success of entrepreneurs and entrepreneurial works.

2. Methodology

The study area of this research is the central part of 
Khorramabad city with an emphasis on the city and sub-
city of Khorramabad. The present study is quantitative 
in terms of method, fundamental in terms of purpose 
and descriptive-analytical in terms of method. Data and 
information collection was based on documentary and 
field methods and the data collection tool was observa-
tion and questionnaire. Due to the nature of the subject, 
the statistical population of the present study includes two 
groups of experts (specialists and pundits in the field of 
agriculture and entrepreneurship in Khorramabad) and 
farmers located in the city and villages of the suburb of 
Khorramabad. From the total of statistical population, 
50 percent was selected according to the population and 
distance from the city, which was selected in three floors: 
1- Adjacent to the city 2- Up to 5 km 3- From 5 to 15 km. 
Of course, in this selection, demographic diversity was 
also consdiered. Using Cochran's formula, the number of 
household samples was calculated to be 363 households. 
After completing these stages, the data was analyzed by 
SPSS software. 

3. Results

Descriptive findings show that the current situation of 
agriculture in the region is studied in terms of farmers 
and experts in the region, but if the illegal type of agricul-
ture is in the city orchards and in the shirted areas if it is 
more available in the region in pieces and private capital 
is used for agriculture, the products that are produced do 
not have a special brand and packaging and are supplied 
to the market in raw form and this kind of market is the 
most common in the province. The choice of cultivation 
has not been based on the food needs of the citizens and 
the farms do not have advanced irrigation system equip-
ment and also do not use new technology and systems 
in agriculture. In addition, there are no conversion in-
dustries suitable for the product produced in the region. 
The majority of the respondents were familiar with the 
term entrepreneurship, and except for a few experts, the 
rest did not participate in any entrepreneurship courses. 
Therefore, the current situation of urban and suburban 

agriculture in the central part of Khorramabad city has 
a traditional format that does not have high efficiency. 
To improve this situation, there is a need for a number 
of factors for the sustainable development of urban and 
suburban agriculture in the study area. These factors have 
been judged by experts and farmers and the results show 
that the following factors in the development of urban and 
suburban agriculture in Central Khorramabad are effec-
tive:

1- Providing economic fields and investment in urban 
and suburban agriculture with entrepreneurial approach 
2- Development of urban and suburban agricultural infra-
structures with entrepreneurial approach 3- Development 
of innovation, new methods and technologies in urban 
and suburban agriculture 4- Empowerment and profit-
sharing of urban and suburban farmers 5- Development 
of agricultural entrepreneurship culture and spirit in the 
region and local farmers 6- Institutional development in 
the direction of urban and suburban agricultural entrepre-
neurship 

4. Discussion

The following factors are effective in the development 
of urban and suburban agriculture in the  Central part of  
Khorramabad city:

1- Providing economic fields and investment in urban 
and suburban agriculture with entrepreneurial approach 
2- Development of urban and suburban agricultural infra-
structures with entrepreneurial approach 3- Development 
of innovation and new methods and technologies in urban 
and suburban agriculture 4- Empowerment and participa-
tion of urban and suburban farmers 5- Development of 
agricultural entrepreneurship culture and spirit in the re-
gion and local farmers 6- Institutional development in line 
with urban and suburban agricultural entrepreneurship.

5. Conclusion

The choice of cultivation is not based on the food needs 
of the citizens and the farms do not have advanced irriga-
tion system equipment and also do not use new technol-
ogy and systems in agriculture. In addition, there are no 
conversion industries appropriate to the product produced 
in the region. The majority of respondents are familiar 
with the term entrepreneurship, but with the exception of 
a few experts, the rest have not participated in any en-
trepreneurship courses. Therefore, the current situation 
of urban and suburban agriculture in the central part of 
Khorramabad city has a traditional format that does not 
have high efficiency.
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According to the research results and the agricultural 
situation of the study area, the following suggestions are 
made for the sustainable development of urban and sub-
urban agriculture:

- The use of new systems, methods and techniques in 
urban and suburban agriculture

- Creating infrastructure, conversion of industries com-
mensurate with the products produced and providing in-
vestment opportunities in urban and suburban agriculture

- Empowerment of farmers through modern and entre-
preneurial training for the development of urban and sub-
urban agriculture in the study area
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توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری برای مقابله با بحران ها می تواند مؤثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در توسعه 
پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه تدوین شده است. منطقه موردمطالعه این پژوهش بخش مرکزی شهرستان 
خرم آباد با تأکید بر شهر و پیراشهر خرم آباد بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش کمی، از نظر هدف بنیادی و به روش توصیفی 
- تحلیلی است. گردآوری داده ها و اطالعات مبتنی بر شیوه های اسنادی و میدانی صورت پذیرفته و ابزار گردآوری داده ها مشاهده و 
پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل دو گروه خبرگان و بهره برداران هستند. از کل جامعه آماری به 
تعداد 14086 خانوار و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه خانوار 364 خانوار محاسبه گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهد 
که عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه عبارت اند از: 1- فراهم کردن زمینه های اقتصادی و 
سرمایه گذاری در کشاورزی شهری و پیراشهری - توسعه زیرساخت های کشاورزی شهری و پیرا شهری 3- توسعه نوآوری، روش ها و 
فناوری های نوین در کشاورزی شهری و پیراشهری 4- توانمند سازی و مشارکت بهره برداران کشاورزان شهری و پیراشهری 5- توسعه 
فرهنگ و روحیه کارآفرینی کشاورزی در منطقه و بهره برداران محلی 6- توسعه نهادی در راستای کارآفرینی کشاورزی شهری و 
پیراشهری. توسعه نوآوری و فناوری های نو، خلق ایده های نو و به کارگیری روش های کارآفرینانه در توسعه پایدار کشاورزی شهری و 

پیراشهری در منطقه موردمطالعه مؤثر است.

کلیدواژه ها: 
کشاورزی شهری و 

پیراشهری، توسعه پایدار، 
شهر خرم آباد و پیراشهر 

آن، رویکرد کارآفرینانه

تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1400
تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1400

مقدمه

شهر ها،  جمعیت  افزایش  و  روستاها  در  جمعیت  شدن  کم 
سبب شد که بخش عمده ای از جمعیت تولید کننده جهان به 
مصرف کننده تبدیل شود. در طول قرن حاضر با توجه به برهم 
خوردن تعادل این رابطه، بحران مواد غذایی به یکی از چالش های 
بزرگ شهرنشینی تبدیل شده است، زیرا از یک سو با افزایش 
افزوده  شهر  در  غذایی  مواد  به  نیاز  میزان  بر  شهرها  جمعیت 
می شود و از سوی دیگر با کاهش جمعیت در روستاها، از میزان 
نیروی تولیدکننده مواد غذایی کاسته شده است . این امر سبب 
شده است تا جمعیت اندک باقی مانده در روستاها، ناچار باشند 
تولید مواد غذایی جمعیت کثیری را بر عهده گیرند. با افزایش 
بخش  که  به ویژه حاشیه نشینان شهری  و  جمعیت شهرنشین 
عظیمی از ایشان مهاجران روستایی هستند که در جستجوی 

زندگی بهتر به شهرها روانه شده اند، فقر شهری نیز به سرعت در 
حال افزایش است.

با توجه به ارزیابی صورت گرفته از چشم انداز شهرنشینی جهان 
در سال 2016جمعیت شهری جهان از 0/57 میلیارد ( 29/4 
درصد از جمعیت جهان( در سال 1950 به 4/21میلیارد )55/3 
درصد( در سال 2018 رسیده و انتظار می رود به 6/25 میلیارد 

 .(United Nations, 2018) 67/2 درصد( در سال 2050 برسد(

بر اساس مرکز آمار ملی ایران نیز جمعیت  شهری در کشور از 
31/4 درصد در سال 1335 به 74 درصد در سال 1395 رسیده 
است اما جمعیت روستایی از 68/6 درصد در سال 1335 به 26 
درصد در سال 1395 رسیده است یعنی جمعیت شهری روند 
افزایشی و جمعیت روستایی در کشور روند کاهشی داشته است. 
در این رابطه کمبود مواد غذایی و هزینه های باالی آن در برابر 
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عرضه کم و تقاضای باال و همچنین مسافت های طوالنی رسیدن 
ذخیره سازی،  حمل ونقل،  هزینه های  و  شهر ها  به  غذایی  مواد 
بسته بندی و نگهداری باعث افزایش هزینه هر چه بیشتر مواد 
غذایی تا رسیدن به دست مصرف کننده می شود. لذا با کمبود 
و  می یابد  رواج  غذایی  ناامنی  و  گرسنگی  و  فقر  غذایی  مواد 
جامعه از داشتن یک رژیم غذایی سالم محروم می ماند. بر این 
مبنا با گسترش روزافزون شهرنشینی و تهدیدات محیط زیستی، 
تأمین امنیت غذایی شهرنشینان به ویژه قشر فقیرنشین یکی از 

 .(Poulsen et al., 2015) عمده ترین چالش ها است

و  شهری  کشاورزی  توسعه  چالش ها،  و  مسائل  این  به  نظر 
پیراشهری برای مقابله با این بحران موردتوجه سیاست گذاران 
و برنامه ریزان قرار گرفته است که مزایای بالقوه زیادی را برای 
مناطق شهری و روستاهای پیرامون آن به همراه دارد. از جمله 
این مزایا شامل بهبود دسترسی به غذای سالم، ارتقای انسجام 
اجتماعی، بهبود اقتصاد شهری و احیای جوامع کم درآمد، امکان 
استفاده مولد از زمین های خالی شهر، ایجاد فرصت هایی برای 
 (Walker, فعالیت های فیزیکی و بازسازی و زیباسازی محله ها است

  .2016)

بین شهر و روستاهایی که در فاصله بالفصل آن قرار دارند 
یک وابستگی و در هم تنیدگی معنادار وجود دارد به صورتی که 
روستاهای واقع در حوزه اثربخشی مراکز شهری، به ویژه روستاهای 
با  کالن شهرها  و  بزرگ  شهرهای  بالفصل  نفوذ  حوزه  در  واقع 
بیشترین میزان دگردیسی کالبدی و نیز عملکردی همراه بوده اند 
(Saidi, 2011). از سوی دیگر فعالیت ها و ارتباطات هر نظام نه تنها 

متأثر از قابلیت های ساختاری- کارکردی آن است، بلکه ضمناً 
متأثر از نیروهایی است که در محیط نظام و در ارتباط با سایر 
به سرانجام می رسد (Saidi, 2011). طی دهه های اخیر،  نظام ها 
به خاطر وجود وابستگی های موجود بین محیط های روستایی 
و شهری، نوعی پیوستگی شکننده بین این دو عرصه زیستی 
پدیدار شده است. این پیوستگی در قالبی نظام وار عمل می کند و 
بر این مبنا، آنچه در یکی از این دو عرصه اتفاق می افتد، الجرم بر 
عرصه دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. بر این مبنا حوزه تازه ای پا به 
عرصه وجود گذارده، که نه شهری و نه روستایی است؛ بلکه ضمن 
تفاوت ها، دارای برخی از خصوصیات و ویژگی های اغلب منفی هر 
دو عرصه است. آشکار است که توجه جدی و علمی به این حوزه 
جدید که از آن به عنوان حوزه حاشیه شهری، روستایی - شهری و 
مانند آن یاد می شود، در مطالعات ناحیه ای امری مهم، بلکه الزامی 

 .(Saidi, 2011) است

 - شهری  کشاورزی  مؤثر  نقش آفرینی  الزمه  راستا  این  در 
پیراشهری در توسعه پایدار این مناطق، بهره گیری از روش ها و 
فنون مناسب و نوآورانه برای حفظ و ارتقا بهره وری و سودآوری 
اقتصادی و در عین حال تأمین منافع اجتماعی و محیط زیستی 
نوع  این  پایدار  توسعه  تعاریف  بر  مبتنی  نحوی  که  به  است. 

کشاورزی قادر به توسعه همزمان و هم افزای این سه بعد اصلی 
توسعه پایدار باشد. بدین منظور کشاورزی شهری - پیراشهری 
باید در چارچوب اصول و قواعد پایداری موردتوجه سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد و در این راستا از راهبردهای 
اثربخش استفاده شود. یکی از راهبردهایی که امروزه برای تحقق 
توسعه پایدار مورد تأکید است کارآفرینی است. در تعریفی ساده، 
کارآفرینی فرایندی است که طی آن افراد به واسطه کشف و یا 
خلق فرصت های جدید و نوآورانه و ایجاد کسب وکاری مبتنی 
بر آن خلق ارزش می کنند. اجرا کننده چنین فرایندی کارآفرین 
نامیده می شود که از ویژگی های شخصیتی و روان شناختی مانند 
توفیق طلبی، استقالل طلبی، ریسک پذیری، کنترل درونی، تحمل 
ابهام، خالقیت و نوآوری، پشتکار و ... بهره مند است. و لذا یکی از 
شرایط الزم برای توسعه و تحریک کارآفرینی در بخش کشاورزی 
و از جمله کشاورزی شهری - پیراشهری، پرورش افرادی توانمند 
است که قابلیت فرصت شناسی یا خلق فرصت ها و بهره گیری 
مؤثر از آن ها را تا رسیدن به خلق ارزش داشته باشند. نظر به 
داده  نشان  کارآفرینی  حوزه  در  روان شناسانه  مطالعات  اینکه 
برای  برنامه ریزی  لذا  است  اکتسابی  اساساً  توانمندی  این  که 
آموزش وپرورش افرادی کارآفرین که حائز پتانسیل های الزم برای 
بر  باشند، ضروری است. عالوه  کارآفرینی در بخش کشاورزی 
کارآفرین به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی فعالیت کارآفرینانه، 
فرایند کارآفرینی متکی بر عوامل متعدد زمینه ای بوده که بستر 
ابعاد مختلف اقتصادی،  یا فضای کارآفرینانه را می سازند و در 
اجتماعی - فرهنگی، نهادی، کالبدی - زیرساختی مطرح هستند 
 (Rahmani .که ایجاد و یا ارتقای آن ها نیز باید در کانون توجه باشد
(Koshki et al., 2015. در واقع کارآفرینی به دنبال آن است تا با 

بهره گیری از نوآوری و فرصت های بازار خلق ارزش نماید. توجه 
مانند  پیامدها  برخی  به  نوآوری  و  کارآفرینی  مقوله  به  جدی 
افزایش فرصت های شغلی، رقابت، بهبود بهره وری و افزایش سطح 
 (Rahmani Koshki et رفاه اجتماعی و اقتصادی، منجر خواهد شد

.al., 2015)

کشاورزی در شهر و پیراشهر خرم آباد )بخش مرکزی شهرستان 
و  مسائل  امر  این  که  انجام می شود  به شکل سنتی  خرم آباد( 
مشکالتی از جمله ضعف در به کارگیری فناوری ها و روش های 
نوین در کشاورزی، پایین بودن بهره وری، ارزش افزوده اندک، فشار 
بیش از حد به منابع آب و خاک، آلودگی های محیط زیستی و 
تهدید سالمتی کشاورزان و ساکنان، ضعف در به کارگیری الگوها 
و روش های کسب وکار را رقم زده است که در نهایت این نوع 
کشاورزی نمی تواند توقعات ساکنین محلی را تأمین نماید. آنچه 
مسلم است، با توجه به ظرفیت باالی بخش مرکزی شهرستان 
خرم آباد به لحاظ بهره مندی از منابع طبیعی و فیزیکی، توسعه 
کشاورزی شهری - پیراشهری به واسطه نوآوری ها و کشف و 
یا خلق فرصت های کارآفرینانه در زمینه های مختلف این نوع 
پایدار. ایجاد اشتغال و کسب درآمد  کشاورزی می تواند زمینه 

»مسلم دریکوند و همکاران. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه«
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»مسلم دریکوند و همکاران. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه«

ارتقا کیفیت زندگی ساکنان محلی که به ویژه از دانش و تجربه 
کشاورزی بهره مند هستند را به همراه داشته باشد.  

رویکردی  با  پیراشهری،   - شهری  کشاورزی  پایدار  توسعه 
کارآفرینانه و از منظری چند کارکردی در دو وجه تولیدگرا و 
فراتولیدگرا بر توسعه پایدار این روستاها تأثیرگذار خواهد بود. در 
چنین نظام کشاورزی، از طریق توسعه یا به کارگیری روش ها و 
فناوری های جدید در تولید محصوالت پربازده، تولید محصوالت 
شهری-پیراشهری،   کشاورزی  تکنیک های  سایر  و  گلخانه ای، 
ایجاد کارگاه های بسته بندی محصوالت، برند سازی محصوالت، 
بازاریابی دیجیتال از یکسو و همچنین بهره گیری از فرصت های 
فراتولیدگرایانه آن مثل بوم گردشگری، گردشگری کشاورزی و 
گردشگری مزرعه، گردشگری روستایی و ...از سوی دیگر می توان 
زمینه ساز توسعه پایدار در ابعاد مختلف گردید، در واقع رسیدن 
به این هدف باعث ایجاد اثرات مثبتی برای منطقه موردمطالعه 
خواهد شد که از جمله آن می توان به تأمین مواد غذایی سالم و 
تازه و ارزان، بهبود کیفیت هوا، بهبود و حفاظت ساختار اکولوژیک 
زمین، مزایای زیست محیطی، ایجاد اشتغال و درآمد، کاهش میزان 
مهاجرت به مرکز شهر و جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی در 
مرکز شهر، جلوگیری از به وجود آمدن حلبی آبادها و زاغه نشینان 
در اطراف شهر، گسترش صنعت توریسم در مناطق پیراشهری، 
کاهش هزینه های حمل ونقل محصوالت کشاورزی و... اشاره کرد.

بر این مبنا ضروری است تا چگونگی نقش آفرینی کشاورزی 
بر  مؤثر  عوامل  و  کارآفرینانه  رویکردی  با  پیراشهری  و  شهری 
این مهم، تبیین شود. نظر به  اینکه تا کنون تحقیقات بسیاري 
در این زمینه انجام شده است، هنوز تصویر واضح و روشني از 
موضوع تحقیق در دست نیست. همین امر تحقیقاتي را مي طلبد 
که عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با 

رویکرد کارآفرینانه را بررسي کند.

مروری بر ادبیات موضوع

پیشینه تحقیق

به منظور شناخت پیشینه مطالعه و تعیین شکاف پژوهش، 
مروری بر ادبیات موجود، مرتبط با ابعاد مختلف موضوع شامل 
صورت  کشاورزی  کارآفرینی  پیراشهری،  و  شهری  کشاورزی 

پذیرفته است که به شرح زیر است:

خرمبخت )2017( در پژوهشی با عنوان »تعیین راهبردهاي 
موردي  مطالعه  پیراشهري:  روستاهاي  در  کارآفریني  توسعه 
روستاهاي پیرامون شهر الر« دریافت که برای رسیدن به توسعه 
کارآفرینی اتخاذ راهبرد جهشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، 
راهبردی که از طریق تشکیل تعاونی های تولیدی کارآفرینی با 
حمایت نظام بانکی، توسعه خدمات الکترونیک برای دستیابی 
سریع به اطالعات و فرصت های اشتغال، و حمایت سازمان های 

رسمی از کارآفرینان قابل تحقق خواهد بود.

حمیدی )2016( در تحقیقی با عنوان »طراحی الگویی برای 
ترویج کشاورزی شهری در شهر زنجان« به این نتایج دست یافت 
که هفت راهبرد برای بهبود باغشهر شامل اقدامات نظارتی علمی 
قبل از احداث باغات، اعمال دقیق مدیریت پیشگیری از احداث 
و توسعه غیراصولی باغشهر، محوریت بحران آب در صدور مجوز 
و نحوه بهره برداری، اقدامات مدیریتی کاهش تقاضای شهروندان 
برای احداث باغشهر، استفاده از توانمندی های فارغ التحصیالن 
کشاورزی، ترویج تولید محوری در کنار تفریح، تلفیق آموزش و 

گردشگری در مدیریت باغشهرها شناسایی شدند.

میرترابی و همکاران )2015( در پژوهشی با عنوان »چالش ها 
به  که  رسیدند  نتایج  این  به  کشاورزی شهری«  فرصت های  و 
بررسی این متغیرها پرداخته اند: رشد جمعیت شهری و افزایش 
نیاز به مواد غذایی، افزایش کیفیت محیط زیست، تغییر در سالمت 
و مدیریت زمین، پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، 
چالش هایی از قبیل )امنیت زمین، کمبود حمایت سیاسی، نگرش 
به پرورش غذا در شهر(، خطراتی مانند  و درک منفی نسبت 
)فقدان حمایت از فناوری های الزم، ارزش باالی زمین در شهرها، 
برای  فقدان سازمان  پراکندگی کشاورزان شهری،  آب،  کمبود 

کشاورزی شهری(.

»شهر  عنوان  با  پژوهشی  در   )2013( فیضی  و  سهرابیان 
پایدار از منظر کشاورزی شهری« دریافتند که بررسی متغیرهای 
افزایش جمعیت زمین و نیاز بیشتر به مواد غذایی، معضل گرم 
گروه های  افزایش  جهان،  در  سوءتغذیه  افزایش  زمین  شدن 
مصرف کننده نسبت به تولید کننده، دور بودن محل تولید نسبت 
به محل مصرف، پاسخگویی کشاورزی شهری به توسعه پایدار 
)ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی(، توسعه درون زا که بر منابع 

معنوی و بومی تکیه دارد، ایجاد کار برای اقشار مختلف. 

بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال آن است تا شکاف علمی 
کنونی را پر نماید. در این راستا با توجه به بررسی وضع موجود در 
زمینه کشاورزی شهری و پیراشهری می توان ارزیابی نمود که با 
توجه به افزایش جمعیت شهرها بیشتر هدف از توسعه کشاورزی 
شهری و پیراشهری تولید و تهیه مواد غذایی و اشتغال زایی بوده 
است و این توسعه بیشتر باعث بهبود وضعیت شهر گردیده تا 
روستاهای واقع در منطقه پیراشهری همچنین در ادبیات موجود 
به مطالعه کشاورزی شهری و پیراشهری از یک بعد پرداخته شده 
یعنی هر مطالعه تنها یک قسمت کوتاهی از عوامل و چالش های 
کشاورزی شهری و پیراشهری را بیان نماید در صورتی که باید 
به صورت جامع به موضوع نگریسته شود تا بتوانند کامل کننده 
باعث  باشند و ضعف ها و مشکالت را برطرف کنند و  یکدیگر 
توسعه پایدار در این زمینه گردند. در مطالعه ادبیات موجود به 
بحث های کارآفرینی به صورت پراکنده و سطحی پرداخته شده و 
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هرگز نگفته اند که چگونه استفاده از روش و رویکرد کارآفرینانه 
می تواند موجب توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری گردد 
که ما در تحقیق حاضر سعی در برطرف کردن این شکاف داریم. 
همچنین شکاف دیگری که وجود دارد استفاده از روش های کم 
بازده و سنتی در کشاورزی شهری و پیراشهری است که این 
شکاف می بایست با به کارگیری روش های کارآفرینانه پوشش داده 
شود . نظر به  اینکه تاکنون تحقیقات بسیاري در این زمینه انجام 
شده است، هنوز تصویر واضح و روشني از موضوع تحقیق در 
دست نیست. همین امر تحقیقاتي را مي طلبد که عوامل مؤثر بر 
توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 

را بررسي کند.  

مبانی نظری

در زمینه کشاورزي شهري تعریف هاي متعددي وجود دارد 
که نکته مشترک در اکثر آن ها فعالیت کشاورزي در شهر و یا 
در اطراف آن است. در جدول شماره 1 به تعدادی از این تعاریف 

اشاره شده است:

اما کشاورزی پیراشهری بیشتر به کشاورزی که در روستاهای 
پیرامونی و نزدیک شهرها انجام می شود اطالق می گردد فائو در 
سال 2014 ویژگی های کشاورزی پیراشهری را مطابق جدول 

شماره 2 بیان می کند.

همان طور که در عنوان این پژوهش نیز آمده است ما به دنبال 
توسعه پایدار کشاورزی در شهر و پیراشهر آن هستیم در رویکرد 
توسعه پایدار، تمام ابعاد توسعه شهري، روستایي و منطقه ای و 

ملي مدنظر است« (Ziary, 1999) )تصویر شماره 1(.

جدول 1. تعاریف کشاورزی شهری از دیدگاه های مختلف.

تعریفدیدگاه و سال

Mougeot (2005)
به فعاليت هایی اطالق می شود كه در شهر و یا اطراف آن به توليد، نوآوري و فروش مجموعه ای از توليدات خوراكي و غيرخوراكي و با 

بهره گيری از منابع طبيعي و انساني مختلف می پردازد

برنامه پيشرفت و توسعه ملل 
متحد )1994(

كشاورزي شهري شامل توليد، فرآوري و فروش مواد غذایي و سایر محصوالت بر روي زمين و آب در مناطق شهري و حومه شهري 
و با استفاده از روش های توليد فشرده و بهره گيری از منابع طبيعي و زباله های شهري به منظور توليد طيف وسيعي از محصوالت 

كشاورزي و دامي است

FAO (2012)
كشاورزي شهري دربرگيرنده فعاليت هایی است كه به توليد توسط شهروندان می انجامد و در شکل و ابعاد مختلف صورت می گيرد كه 

عالوه بر فعاليت های زراعي و باغي، دامپروري و توليد گياهان دارویي را در برمی گيرد

Drescher (1999)
كشاورزی شهری عالوه بر دستيابي به امنيت و سالمت غذایي كه به صورت فردي و گروهي انجام می گيرد . اهداف دیگري از قبيل 

توسعه پایدار و حفاظت از محيط زیست را به دنبال دارد
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1400                                                                                                         

جدول 2. ویژگی های پیرا شهر و کشاورزی پیرا شهری.

ویژگی های پیراشهر و کشاورزی پیراشهری

توليد پيرا شهر از لحاظ اقتصادی وابسته به شهر استمناطق زیر كشت بزرگ تر
تراكم جمعيت پایين تر از شهردسترسی به منابع طبيعی بيشتر

دسترسی به فضا و زمين بيشتردسترسی سخت به بازارها
منطقه پيرا شهر منابع طبيعی بيشتری داردكيفيت آب و هوا بهتر

كشاورزی پيرا شهر كاری تمام وقت استهزینه ها پایين تر

فناوری كشاورزی پيرا شهر متفاوت از كشاورزی شهری است با توجه به اندازه توليد در درجه اول برای بازار
طرح بزرگ تر- كشاورزی تجارتی

دانش كشاورزان پيرا شهر متفاوت استكشاورزی در مقياس متوسط تا بزرگ
زمين در معرض خطر شهرنشينی قرار داردتوليد محصوالت ویژه - بازار محور و ارزش باالتر

زیرساخت ها/ ساخت وساز كمتركشاورزی پيرا شهر می تواند به كشاورزی شهری تبدیل شود با شتاب شهرنشينی
خدمات كمترتمرین گروه ها و افراد با دسترسی آسان به بازارهای سرمایه

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                FAO, 2104 :منبع

»مسلم دریکوند و همکاران. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه«
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جدول 3. شاخص های توسعه پایدار کشاورزی.

شاخص های مربوط به توسعه کشاورزی پایدار

ابعاد اقتصادیابعاد اجتماعی

حفاظت و بهره برداری از آب های شيرینمقابله با فقر
بهره برداری پایدار از منابع خاکجمعيت و توسعه پایدار

مقابله عليه بيابان زدائی و خشکسالیپرورش، آموزش و حساسيت بخشی
توسعه پایدار مناطق كوهستانیحفاظت و حمایت از سالمت مردم
كشاورزی پایدار و توسعه فضاهای روستاییاشکال پایدار سکونتگاه های انسانی

اشتغال پایدارانتقال تکنولوژی سازگار با محيط زیست
جلوگيری از حاشيه نشينی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1400                                                                                                                  

Murray, 2010 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. ابعاد و شاخص های توسعه پایدار. منبع

»مسلم دریکوند و همکاران. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه«

توسعه پایدار کشاورزی الگویی از توسعه است که از زمین، 
از لحاظ  ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت کند.  منابع  و  آب 
زیست محیطی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و بجا، از نظر 
اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی مقبول باشد. بنابراین 
قرار جدول  به  پایدار کشاورزی  توسعه  به  مربوط  شاخص های 

شماره 3 هستند.

است.  بعد   6 دارای  پیراشهری  و  شهری  کشاورزی  مفهوم 
از  کشاورزی شهری و پیراشهری را می توان بر اساس هر یک 
ابعاد آن به انواع مختلف دسته بندی کرد. این ابعاد عبارت اند از: 
فعالیت های اقتصادی )از فاز تولید تا بازاریابی(، محصول تولیدی 
)خوراکی یا غیرخوراکی(، مکان تولید )درون شهر یا حومه شهر(، 
نوع محل کشاورزی شهری( تجاری، شخصی، اجاره ای و...(، هدف 

مقیاس  نظر  از  تولید  نظام  فروش(،  یا  )مصرف شخصی  تولید 
(Mirtraby et al., 2015) )تصویر شماره 2(.

با  و  خاص  آینده نگری  با  که  است  کسی  کارآفرین  کشاورز 
در نظر گرفتن منابع و محدودیت های محیطی، عبرت گرفتن 
با  نوین،  و  بومی  دانش  با  متناسب  دیگران،  و  از گذشته خود 
شخصیتی تحول پذیر به همراه مخاطره پذیری، نوآوری و خالقیتی 
باال بهترین و آخرین موقعیت های اقتصادی و بازاری را شناسایی، 
ارزیابی و کشف می کند و بر اساس نبوغ خود و با راهنمایی های 
بیرونی و با رعایت حقوق مکانی، فضایی و انسانی، به بهره گیری 
بالفعل  و  بالقوه  فرصت های  از  اقتصادی  و  شایسته  عقالنی، 

 .(Hydari Sarban, 2012) کشاورزی می پردازد
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مفاهیم کارآفرینی در کشاورزی، صنعت و خدمات از نظر اصول 
و مبانی یکسان است. گرچه کارآفرینی در کشاورزی در اصل 
تفاوتی با کارآفرینی شهری و یا دیگر بخش های اقتصادی ندارد، 
جمله  از  کارآفرینی  توسعه  موردنیاز جهت  داده های  درون  اما 
توزیع  زیرساخت ها، شبکه  فناوری،  آموزش، مدیریت،  سرمایه، 
 (Movahdi & نسبت به مناطق شهری و صنعتی متفاوت است

 .Yaghobi, 2012)

در توسعه کارآفرینی عوامل مختلفی تأثیرگذارند؛ از دیدگاه 
آلیسون یک فعالیت کارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند 
ویژگی ها و انگیزه های فردی، آموزش، فرهنگ و آداب و رسوم، 
قوانین، سیاست ها و دانش فنی است که می تواند آثار و نتایج 
مختلفی را به لحاظ الگوهای رفتاری، اقتصادی، اجتماعی و جز 

.(Alison, 1990: 166) این ها در  بر  داشته باشد

عوامل فرهنگی و اجتماعی: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر 
کارآفرینی در هر جامعه ای، فرهنگ حاکم بر آن جامعه است. 
فرهنگی که برای افراد کارآفرین ارزش قائل است، افراد زیادی 
را به کارآفرینی تشویق می کند. در خصوص فرهنگ کارآفرینانه، 
جوامع می توانند سیاست هایی را ایجاد کنند تا رفتار کارآفرینانه 
تشویق شود؛ رابطه قوی بین فرهنگ مردم و تمایل به کارآفرینی 
فراموش شده  ابعاد  از  فرهنگی  و  اجتماعی  عوامل  دارد.  وجود 
کارآفرینی اند که تا به امروز ناشی از نگاه تکبعدی به کارآفرینی 
بوده است، زیرا فردی که به خلق ایده های نو می پردازد، دارای 
زمینه های اجتماعی، مانند ویژگی های خانوادگی، آداب و رسوم 
جامعه، میزان مشارکت و همکاری، دوستان و اقوام و همسایگان 
کنند.  یاری  را  او  موفقیت  به  دستیابی  در  می توانند  که  است 
بنابراین، کارآفرینی به لحاظ اجتماعی، منافع و آثار مثبتی در 
جامعه روستایی دارد، سود اجتماعی را از طریق دولت عاید جامعه 
اقتصادی  به نوعی نشان دهنده توسعه اجتماعی -  می کند که 
جامعه است. هر چه مشارکت جامعه در فعالیت های کارآفرینی 
بیشتر باشد، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد 

.(Bahkish, 2001)

عوامل نهادی و زیرساخت ها: توجه به عوامل محیطی در توسعه 
کارآفرینی روستایی و کشاورزی اهمیت باالیی به منظور کاهش 
مخاطرات محیطی، استفاده مناسب از منابع و جز این ها دارد. 
زیرساخت های کارآفرینانه عناصری همچون، تسهیالت و امکانات 
و  )مالیات(  عوارض  خدمات،  این ها(،  جز  و  برق،  )آب،  زندگی 
قوانین و مقررات را فراهم می کند که برای کارآفرینان بسیار مهم 
است. حمایت های کارآفرینانه، شامل هدایت فعالیت های عمومی 
و خصوصی، مانند خدمات تجاری، تمرکز بر کارآفرینان، ایجاد 
محیط و زیرساخت های مثبت، ایجاد شبکه ها و تشکیل گروه های 
در خصوص  می شوند.  کارآفرینان  از  منظور حمایت  به  مشاور 
زیرساخت های کارآفرینانه، باید نیازهای خاص کارآفرینی که برای 

.(Emani & Hashmi, 2009) کارآفرینان مهم هستند، تأمین شود

عوامل اقتصادی: امروزه تالشهای مردم مناطق روستایی برای 
دستیابی به پایداری اقتصادی می تواند با استفاده از کارآفرینان 
محلی افزایش یابد، زیرا تمرکز بر منابع اقتصادی محلی از طریق 
توسعه کارآفرینی محلی یکی از شیوه های توسعه اقتصادی این 

.(Heaton, 2005: 1) مناطق است

عوامل نهادی )سازمانی(: کارآفرینی نمی تواند بدون در نظر 
زیرا  شود.  انجام  گوناگون  نهادهای  و  سازمان ها  نقش  گرفتن 
هرگونه فعالیتی به نوعی به سازماندهی و تشکیالت در سطوح 
ارگان های  نیاز دارد. دولت، سازمان ها و  مختلف ملی و محلی 
ذی ربط آن، از جمله این نهادها هستند و از طرفی دیگر، نهادهای 
غیردولتی محلی هم که به صورت خودجوش شکل گرفته اند، دارای 
تأثیرگذاری باالیی در رشد و گسترش فعالیت های کارآفرینی اند. 

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ روش کمی، از نظر هدف بنیادی و به 
روش توصیفی - تحلیلی است. گردآوری داده ها و اطالعات مبتنی 
بر شیوه های اسنادی و میدانی صورت پذیرفته و ابزار گردآوری 
داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در این پرسشنامه از 

مقیاس لیکرت 5 گویه ای استفاده شده است.  

با توجه به ماهیت موضوع، جامعه آماري تحقیق حاضر شامل 
دو گروه خبرگان )کارشناسان و صاحب نظران بخش کشاورزي و 
کارآفرینی در شهرستان خرم آباد( و همچنین بهره برداران واقع 
از  نمونه گیری  پیراشهر خرم آباد هستند.  در شهر و روستاهای 
خبرگان به صورت هدفمند صورت پذیرفت که از 40 پرسشنامه 
ارسال شده 34 پرسشنامه برگردانده شده است. برای نمونه گیری 
بهره برداران، در سطح شهر به دلیل در دست نبودن آمار دقیق از 
بهره برداران از روش هدفمند استفاده شده است که 30 پرسشنامه 
اما  است  گردیده  تکمیل  کشاورزی شهری  بهره برداران  توسط 
روش مورداستفاده در بهره برداران روستاهای پیراشهری از روش 

تصویر 2. ابعاد کشاورزی شهری و پیراشهری. 
Mirtraby et al., 2015 :منبع
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جدول 4. روستاهای پیراشهری واقع در حجم نمونه.

حجم نمونهتعداد خانوارفاصله تا شهرنام روستاردیف

412چسبيده به شهربابا عباس1
23813چسبيده به شهركهریز2
44624چسبيده به شهرتلوری باال3
71439چسبيده به شهرسراب یاس4
139177چسبيده به شهرده محسن5
151483چسبيده به شهربهرامی6
4171 كيلومتركرگاه7
4402 كيلومترگيلوران پایين8
51327 كيلومترچم قرق9
335419 كيلومتربدرآباد10
466436 كيلومترسهيل بيگی11
3935 كيلومتردهنو12
12402 كيلومترده سرخه13
1211211 كيلومترده باقر14
737921 كيلومتركمالوند15
839021 كيلومترقلعه سنگی16
6565363جمع17

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                           Statistical Center of Iran, 2016 :منبع
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طبقه ای، تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. به طوری که 
شامل 32  خرم آباد،  پیراشهر  در  واقع  روستایی  سکونتگاه های 
سکونتگاه روستایی با جمعیتی معادل 14086 خانوار هستند که 

این حجم جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. 

از کل جامعه آماری 50 درصد با توجه به جمعیت و فاصله از 
شهر انتخاب گردید که در سه طبقه 1- چسبیده به شهر 2- تا 5 
کیلومتر 3- از 5 تا 15 کیلومتر انتخاب گردید البته در این انتخاب 

سعی شده که در هر طبقه تنوع جمعیتی هم رعایت شود 

با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه خانوار 363 خانوار 
محاسبه گردید که بعد از تکمیل آن ها برای تجزیه وتحلیل داده ها 
و اطالعات از روش های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS، استفاده 
شده است و نقشه های موردنیاز در محیط نرم افزار ARC GIS تهیه 
گردیدند. در نهایت جامعه نمونه ما به شرح جدول شماره 4 است.

به منظور فراهم نمودن ابزارهایی که از روایی کافی در راستای 
اعتبار  بر  مبتنی  طریق  سه  از  باشند  برخوردار  پژوهش  هدف 
متقارن و با مراجعه به منابع و اسناد معتبر موجود در ارتباط با 
موضوع موردپژوهش و معرف ها و شاخص های مبین آن، تأیید 

و پشتیبانی مداوم و مکرر علمی اساتید راهنما و مشاوران در 
ارتباط با کلیه شاخص ها و گویه ها و چهارچوب نظری و همچنین 
بهره مندی از دیدگاه خبرگان متخصص امر در مراحل مختلف 
پژوهش به منظور تأیید شاخص ها اقدام گردید که روایی ابزارهای 

آن مورد تأیید قرار دادند.

به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ 
با استفاده از نرم افزار Spss محاسبه و میزان پایایی پرسشنامه ها 
تعیین و تأیید شد. بنابراین تأیید گردید که سؤاالت و گویه های 
سنجش  قابلیت  و  بوده  برخوردار  درونی  انسجام  از  مطروحه 
شاخص های موردنظر را دارند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده 

برای پرسشنامه ها در جدول شماره 5 آمده است.

بخش مرکزی شهرستان خرم آباد در قسمت مرکزی استان 
لرستان واقع شده که مرکز این بخش شهر خرم آباد است. این 
بخش شامل 6 دهستان بوده که عبارت اند از: دهستان های ازنا 
سگوند، ده پیر جنوبی، ده پیر شمالی، رباط، کرگاه غربی، کرگاه 

شرقی، کاکاشرف )تصویر شماره 3(.
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جدول 5. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص های تحقیق به تفکیک نمونه آماری.

تعداد شاخص هاردیف
گویه

ضریب آلفای کرونباخ

بهره بردارانخبرگان

110/7890/803فراهم كردن زمينه های اقتصادی و سرمایه گذاری در كشاورزی شهری و پيراشهری1
70/8250/826توسعه زیرساخت های كشاورزی شهری و پيرا شهری با رویکرد كارآفرینانه2
90/7690/789توسعه نوآوری، روش ها و فناوری های نوین در كشاورزی شهری و پيراشهری3
80/7990/795توانمندسازی و مشاركت بهره برداران كشاورزان شهری و پيراشهری4
60/8550/809توسعه فرهنگ و روحيه كارآفرینی كشاورزی در منطقه و بهره برداران محلی5
70/8750/821توسعه نهادی در راستای كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری6
90/8620/795فراهم كردن زمينه های اقتصادی و سرمایه گذاری در كشاورزی شهری و پيراشهری با رویکرد كارآفرینانه7
608/690/841توليد محصوالت غذایی و تأمين نيازهای غذایی  8
70/8210/768پایداری سکونتگاه های پيرا شهری9
70/8020/802توسعه ظرفيت ها و زیرساخت های كشاورزی شهری و پيرا شهری با رویکرد كارآفرینانه10
110/8750/855توانمندسازی و مشاركت كشاورزان شهری و پيراشهری با رویکرد كارآفرینانه11
150/7980/815حفظ و جلوگيری از تخریب محيط زیست12
40/8560/796برقراری عدالت اجتماعی13

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های میدانی، 1400                                                                                                  

تصویر 3. موقعیت بخش مرکزی شهرستان خرم آباد در استان لرستان. 
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یافته ها 

جدول شماره 6 به بررسی ویژگی های توصیفی پاسخ گویان 
)خبرگان و بهره برداران( به شرح ذیل می پردازد.

توصیفی  ویژگی های   6 شماره  جدول  بر  عالوه  همچنین 
خبرگان از لحاظ رشته تحصیلی و بهره برداران از لحاظ تعداد 

خانوار به شرح ذیل است:

- خبرگان به لحاظ رشته های تحصیلی، 29 درصد معادل 10 
نفر در مدیریت کارآفرینی، 26 درصد معادل 9 نفر در حوزه توسعه 
روستائی-کشاورزی تحصیل کرده بودند که بیشترین تعداد را به 
خود اختصاص داده بودند؛ رشته باغبانی با 15 درصد )5 نفر(، 
اقتصاد با 12 درصد )4 نفر( و زارعت و جغرافیا نیز هرکدام با 9 

درصد و 3 نفر قرار داشتند.

- بهره برداران از لحاظ تعداد خانوار، 28/7 درصد معادل 113 
نفر دارای 4 خانوار، و 20/3 درصد معادل 80 نفر نیز 5 خانوار 
بودند که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند در همین 
حال، 12/4 درصد معادل 49 نفر نیز 6 خانواری، 9/1 درصد هم 
9 خانواری و 13/5 درصد معادل 53 نفر نیز 3 خانواری بودند و 

خانوارهای 2 و 7 نفره نیز با 6/9 درصد معادل 27 نفر بودند.

بخش  در  پیراشهری  و  شهری  کشاورزی  موجود  وضعیت 
مرکزی خرم آباد از منظر خبرگان و بهره برداران 

همان طور که در جدول شماره 7 مشاهده می گردد کشاورزی 
در منطقه موردمطالعه به شکل سنتی و کم بازده صورت می گیرد 
که مشخصات وضع موجود کشاورزی شهری و پیراشهری در 

جدول شماره 7 آمده است.

عالوه بر جدول شماره 7، بهره برداران اظهار کرده اند که در 
زمینه نوع عرضه محصول به بازار در منطقه موردمطالعه 85/3 
درصد معادل 29 نفر عرضه محصوالت به صورت خام و 14/7 
درصد معادل 5 نفر عرضه به صورت فرآوری شده به بازار عرضه 
می گردد همچنین 100 درصد معادل 394 نفر بهره برداران هم از 
آموزش های کارآفرینی برای توسعه کشاورزی استفاده نمی کنند.

یافته های به دست آمده از آماره تی تک نمونه ای )t-test( نشان 
می دهد که در هر کدام از عوامل تأثیرگذار در توسعه کشاورزی 
شهری و پیراشهری بعضی از شاخص های آن ها تأثیرگذاری باالتر 
از سطح متوسط و بعضی از شاخص ها تأثیرگذاری آن ها کمتر 

است که در زیر به تشریح هر کدام می پردازیم:

همان طور که در جدول شماره 8 مشاهده می گردد در عامل 
فراهم کردن زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشاورزی 
شهری و پیراشهری اکثر شاخص های این عامل در بین خبرگان 
است   0/05 از  کمتر  معنی داری  سطح  دارای  بهره برداران  و 
بهره برداران  و  خبرگان  بین  در  عامل  این  بنابراین   )P>0/05(
معنی دار بوده و بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری 
است؛  تأثیرگذار  موردمطالعه  منطقه  در  کارآفرینانه  رویکرد  با 
همچنین دقت در میانگین دو گروه هم نشان می دهد که در اکثر 
شاخص ها از منظر خبرگان و بهره برداران میانگین به دست آمده  
بیشتر از میانگین نظری هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش 
پایدار کشاورزی شهری و  بر توسعه  این عامل  از حد متوسط 

پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه دارد. 

جدول 6. بررسی پایایی شاخص های بررسی شده.

شرحمتغیر
بهره بردارانخبرگان

درصدفراوانیدرصدفراوانی

تعداد پاسخگویان
236835590/4مرد
1132399/6زن

وضعيت سنی
0092/3زیر 30 سال
30247128171/4-50 سال

102910426/3باالی 50 سال

مدرک تحصيلی

0019248/7زیر دیپلم
397619/3دیپلم

8236516/5فوق دیپلم و ليسانس
18536115/5فوق ليسانس

51500دكترا
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جدول 7. وضعیت موجود کشاورزی شهری و پیراشهری در بخش مرکزی خرم آباد.

شرحمتغیر
بهره بردارانخبرگان

درصدفراوانیدرصدفراوانی

نوع غالب كشاورزی

شهر
--2161/5باغات
--926/5مزارع

--411/8گلخانه ای

پيراشهر
311/812832/5باغات
3188/226467مزارع

0020/5گلخانه ای

مالکيت اراضی
2882/430671/3شخصی
617/68828/7اجاره ای

نوع مزرعه
2985/336592/6قطعه قطعه
514/7297/4یکپارچه

برند محصوالت
38/800دارد 

3191/2394100فاقد برند

بازار محصوالت
2058/828672/6داخل استان
1235/310827/4سطح كشور
25/900سایر كشورها

بسته بندی محصوالت
514/700دارای بسته بندی
2985/3394100فاقد بسته بندی

اراضی تجهيز به سيستم آبياری
1441/26917/5دارا
2058/832582/5فاقد

كشت بر اساس نياز غذایی 
شهروندان

823/515038/1هست
2676/524461/9نيست

صنایع تبدیلی متناسب با توليد در 
منطقه

2367/634587/6وجود ندارد
1132/44912/4وجود دارد

استفاده از فناوری و سيستم های 
نوین در كشاورزی

1132/48731/1استفاده می شود
2367/630768/9استفاده نمی شود

آشنایی با واژه كارآفرینی
3397/134888/3آشنایی دارند
12/94611/7آشنایی ندارند

شركت در دوره های كارآفرینی
1132/46215/7شركت كرده اند
2367/633284/3شركت نکرده اند

دسترسی به نشریات ترویجی در 
ارتباط با كارآفرینی در كشاورزی

3397/1112/8دسترسی دارند
12/938397/2دسترسی ندارند
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جدول 8. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل فراهم کردن زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشاورزی شهری و پیراشهری در منطقه موردمطالعه به 
تفکیک خبرگان و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

ی 
سطح معنی دار

)sig(

t مقدار

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

ی 
سطح معنی دار

)sig(

t مقدار

افزایش امنيت سرمایه گذاری برای توسعه طرح های 
33/82350/968300.00023/0253/71071/037480.00070/993كارآفرینی در زمينه كشاورزی شهری و پيراشهری

جذب سرمایه خصوصی در زمينه كسب وكارهای 
33/20591/122210.00016/6582/98981/109710.00053/480كشاورزی شهری و پيراشهری

جذب سرمایه دولتی در زمينه كسب وكارهای كشاورزی 
33/17651/166980.00015/8722/83251/110840.00050/614شهری و پيراشهری

جذب سرمایه تعاونی در زمينه كسب وكارهای كشاورزی 
33/23530/818680.00023/0433/68780/991830.00073/804شهری و پيراشهری

حمایت سازمان های دولتی و غيردولتی از كسب وكارهای 
32/94120/951590.00018/0222/84521/000710.00056/435كارآفرینانه

تأمين تسهيالت و كمک های مالی ویژه برای توسعه 
33/79411/008430.00021/9383/50761/177050.00059/152فعاليت های كارآفرینانه كشاورزی شهری و پيراشهری

تأمين تسهيالت و كمک های مالی ویژه برای تحقيق و 
33/70591/142280.00018/9173/50761/117150.00062/323توسعه در زمينه كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری

تأمين تسهيالت و كمک های مالی ویژه برای 
كسب وكارهای كشاورزی ورشکسته، خسارت دیده از 

بالهای طبيعی یا دچار مشکل برای رونق مجدد
33/05881/099340.00016/2242/84521/023340.00055/187

اعطای وام بدون نياز به وثيقه و ضامن در جهت ارتقاء 
32/97061/029420.00016/8262/98221/056760.00056/016فعاليت های كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری

اعطای وام های كم یا بدون بهره در جهت ارتقاء 
33/67651/224020.00017/5143/67511/065800.00068/446فعاليت های كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری

شناسایی و معرفی فرصت های اقتصادی در زمينه 
33/67651/173460.00018/2683/72081/140610.00064/751كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری
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زیرساخت های  توسعه  عامل  در   ،9 شماره  اساس جدول  بر 
اکثر  کارآفرینانه  رویکرد  با  شهری  پیرا  و  شهری  کشاورزی 
شاخص های این عامل در بین خبرگان و بهره برداران دارای سطح 
این عامل  بنابراین   )P>0/05( از 0/05 است معنی داری کمتر 
در بین خبرگان و بهره برداران معنی دار بوده و بر توسعه پایدار 
کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه 
موردمطالعه تأثیرگذار است؛ همچنین دقت در میانگین دو گروه 
و  خبرگان  منظر  از  شاخص ها  اکثر  در  که  می دهد  نشان  هم 
بهره برداران میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین نظری هستند 
که نشان از تأثیرگذاری بیش از حد متوسط این عامل بر توسعه 
با رویکرد کارآفرینانه در  پیراشهری  و  پایدار کشاورزی شهری 

منطقه موردمطالعه دارد. 

همان طور که در جدول شماره 10 مشاهده می شود، در عامل 
توسعه نوآوری، روش ها و فناوری های نوین در کشاورزی شهری 
و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه اکثر شاخص های این عامل در 
بین خبرگان و بهره برداران دارای سطح معنی داری کمتر از 0/05 
است )P>0/05( بنابراین این عامل در بین خبرگان و بهره برداران 
معنی دار بوده و بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری 
است؛  تأثیرگذار  موردمطالعه  منطقه  در  کارآفرینانه  رویکرد  با 
همچنین دقت در میانگین دو گروه هم نشان می دهد که در اکثر 
شاخص ها از منظر خبرگان و بهره برداران میانگین به دست آمده  
بیشتر از میانگین نظری  هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش 
پایدار کشاورزی شهری و  بر توسعه  این عامل  از حد متوسط 

پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه دارد. 
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جدول 9. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل توسعه زیرساخت های کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه به تفکیک 
خبرگان و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار

ایجاد زیرساخت های توسعه خدمات مالی و بانکی جهت 
33/41181/018540.00019/5322/89851/023810.00056/195اجرای طرح های كارآفرینی كشاورزی

33/05880/951590.00018/7433/47461/031620.00066/855توسعه زیرساخت های توليد )آبياری، تسطيح، زهکشی 
33/73530/963230.00022/6123/45181/095430.00062/547توسعه زیرساخت های لجستيک )پشتيبانی( 

33/85291/018980.00022/0483/56851/056480.00067/046توسعه زیرساخت های ارتباطی )راه، جاده، فرودگاه و ...(
33/17650/999110.00018/5382/88580/956910.00059/861توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات
توسعه زیرساخت های نوآوری )آزمایشگاه، مزارع 

33/20591/038050.00018/0082/93150/912380.00063/776تحقيقاتی، سازمان های استاندارد و....

توسعه و تأمين زیرساخت های پایه )آب ، برق و گاز( 
33/50001/107820.00018/4223/56851/034580.00068/466جهت اجرای طرح های كارآفرینانه كشاورزی
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جدول 10. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل توسعه نوآوری، روش ها و فناوری های نوین در کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه 
موردمطالعه به تفکیک خبرگان و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار

توسعه و به كارگيری روش ها و فناوری های جدید 
33/73531/053390.00020/6763/68270/875660.00083/481كشت محصوالت كشاورزی شهری و پيراشهری

توسعه و به كارگيری روش ها و فناوری های جدید 
33/823593649/0.00023/8073/72840/781370.00094/715آبياری محصوالت در كشاورزی شهری و پيراشهری

توسعه و به كارگيری روش ها و فناوری های جدید 
33/55881/020730.00020/3302/88320/981550.00058/307داشت محصوالت كشاورزی 

توسعه و به كارگيری روش ها و فناوری های جدید 
33/17651/028990.00018/0003/41120/915500.00073/959برداشت محصوالت كشاورزی 

توسعه باغ و فضاهای كشاورزی با معماری جدید جهت 
33/14711/104600.00016/6133/85530/845210.00090/541جذب گردشگر

توسعه صنایع كوچک و متوسط برای ساخت و توليد 
33/91181/055080.00021/6193/64971/045610.00069/285فناوری های مرتبط با كشاورزی 

توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی متناسب با محصوالت 
33/79411/008430.00021/9383/09641/075210.00057/164كشاورزی شهری و پيراشهری منطقه

توسعه شيوه ها و فناوری های نوین برای بازاریابی 
33/76471/280600.00017/1423/64971/023470.00070/784محصوالت كشاورزی شهری و پيراشهری منطقه

شناسایی و توسعه كشت محصوالت جدید متناسب با 
33/70591/268010.00017/0423/76400/953160.00078/384شرایط منطقه  
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همان طور که در جدول شماره 11 مشاهده می گردد در عامل 
توانمند سازی و مشارکت بهره برداران کشاورزان شهری و پیراشهری 
اکثر شاخص های این عامل در بین خبرگان و بهره برداران دارای 
سطح معنی داری کمتر از 0/05 است )P>0/05( بنابراین این 
عامل در بین خبرگان و بهره برداران معنی دار بوده و بر توسعه 
با رویکرد کارآفرینانه در  پیراشهری  و  پایدار کشاورزی شهری 
منطقه موردمطالعه تأثیرگذار است؛ همچنین دقت در میانگین 
دو گروه هم نشان می دهد که در اکثر شاخص ها از منظر خبرگان 
از میانگین نظری   و بهره برداران میانگین به دست آمده  بیشتر 
هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش از حد متوسط این عامل بر 
توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 

در منطقه موردمطالعه دارد. 

در  می گردد  مشاهده   12 شماره  جدول  در  که  همان طور 
عامل توسعه فرهنگ و روحیه کارآفرینی کشاورزی در منطقه 
و بهره برداران محلی اکثر شاخص های این عامل در بین خبرگان 
است   0/05 از  کمتر  معنی داری  سطح  دارای  بهره برداران  و 
بهره برداران  و  خبرگان  بین  در  عامل  این  بنابراین   )P>0/05(
معنی دار بوده و بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری 

است؛  تأثیرگذار  موردمطالعه  منطقه  در  کارآفرینانه  رویکرد  با 
همچنین دقت در میانگین دو گروه هم نشان می دهد که در اکثر 
شاخص ها از منظر خبرگان و بهره برداران میانگین به دست آمده  
بیشتر از میانگین نظری  هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش 
پایدار کشاورزی شهری و  بر توسعه  این عامل  از حد متوسط 

پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه دارد. 

بر اساس جدول شماره 13 در عامل توسعه نهادی در راستای 
کارآفرینی کشاورزی شهری و پیراشهری اکثر شاخص های این 
عامل در بین خبرگان و بهره برداران دارای سطح معنی داری کمتر 
از 0/05 است )P>0/05( بنابراین این عامل در بین خبرگان و 
بهره برداران معنی دار بوده و بر توسعه پایدار کشاورزی شهری 
موردمطالعه  منطقه  در  کارآفرینانه  رویکرد  با  پیراشهری  و 
تأثیرگذار است؛ همچنین دقت در میانگین دو گروه هم نشان 
می دهد که در اکثر شاخص ها از منظر خبرگان و بهره برداران  
میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین نظری هستند که نشان 
از تأثیرگذاری بیش از حد متوسط این عامل بر توسعه پایدار 
کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه 

موردمطالعه دارد. 

جدول 11. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل توانمندسازی و مشارکت بهره برداران کشاورزان شهری و پیراشهری در منطقه موردمطالعه به تفکیک خبرگان 
و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار

ن 
میانگی

ت آمده
به دس

ف معیار
انحرا

سطح 
)sig( ی

معنی دار

t مقدار
افزایش دانش و آگاهی ساكنين محلی در زمينه 

33/29410/835910.00022/9782/73351/002560.00054/120كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری

توسعه آموزش های تخصصی برای ارتقا دانش و مهارت 
33/41180/957190.00020/7833/37820/994450.00067/429كشاورزی شهری و پيراشهری 

توسعه آموزش های تخصصی برای ارتقا دانش و مهارت 
33/73530/994190.00021/9083/94420/928450.00084/323در زمينه كارآفرینی كشاورزی 

استفاده از ظرفيت ها و توانایی های فارغ التحصيالن 
33/64711/069760.00019/8793/89340/923980.00083/640كشاورزی 

33/14711/076820.00017/0412/96451/015780.00057/929توانمندسازی زنان محلی در زمينه كارآفرینی كشاورزی 
افزایش مشاركت جامعه محلی در تصميم گيری و اقدامات 

33/00000/921130.00018/9913/57871/187360.00059/826مرتبط با توسعه كشاورزی 

افزایش تعاون و همکاری در بين كشاورزان مرتبط با 
33/41181/018540.00019/5323/07360/906390.00067/310توسعه كشاورزی شهری و پيراشهری

شناخت نقاط قوت و نارسایی های جامعه محلی در زمينه 
33/20590/913850.00020/4562/82231/104660.00050/714كارآفرینی كشاورزی 

افزایش دانش و آگاهی ساكنين محلی در زمينه  
33/11761/037620.00017/5203/32740/958110.00068/935كارآفرینی كشاورزی شهری و پيراشهری
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جدول 13. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل توسعه نهادی در راستای کارآفرینی کشاورزی شهری و پیراشهری در منطقه موردمطالعه به تفکیک خبرگان 
و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار

تشکيل تعاونی های توليدی كارآفرینانه در حوزه 
33/52941/134450.00018/1412/87821/303890.00043/815كشاورزی شهری و پيراشهری

تسهيل و كاهش قوانين و مقررات كارآفرینی در حوزه 
33/52941/211940.00016/9813/10911/077540.00057/274كشاورزی شهری و پيراشهری

اصالح قوانين و مقررات ماليات و عوارض مربوط به 
33/17651/358930.00013/6302/90361/091650.00052/795طرح های كارآفرینانه كشاورزی

حمایت سازمان ها و ادارات دولتی از طرح های خالقانه 
33/76471/102580.00019/9093/14211/412450.00044/157در حوزه كشاورزی شهری و پيراشهری

حمایت بخش خصوصی از طرح های خالقانه در حوزه 
33/79411/094880.00020/2062/91621/079810.00053/607كشاورزی شهری و پيراشهری

33/38241/073500.00018/3723/18021/116840.00056/521تغيير سياست های دولتی در زمينه كارآفرینی
توسعه نهادها و مؤسسات كارآفرینانه تخصصی در حوزه 

33/50001/051690.00019/4053/911298834/0.00078/550كشاورزی 
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جدول 12. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عامل توسعه فرهنگ و روحیه کارآفرینی کشاورزی در منطقه و بهره برداران محلی در منطقه موردمطالعه به تفکیک 
خبرگان و بهره برداران.

گویه/شاخص

بهره بردارانخبرگان

ی
ن نظر

میانگی

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار

33/02940/936960.00018/8533/44161/232670.00055/420افزایش روحيه ریسک پذیری در بين بهره برداران محلی
ارتقا منزلت اجتماعی و جایگاه كشاورزان و كارآفرینان 

33/00000/921130.00018/9912/98221/039760.00056/932این حوزه در سطح جامعه

ارتقا انگيزه جامعه محلی برای توسعه كشاورزی شهری 
33/11760/913360.00019/9039543/31/047450.00055/985و پيراشهری

افزایش فعاليت رسانه های جمعی )رادیو، تلویزیون، 
مطبوعات، شبکه های مجازی ...( در زمينه كارآفرینی 

و كشاورزی 
33/26471/053390.00018/0723/14971/128130.00055/420

افزایش  سطح خودباوری و اعتمادبه نفس در بين 
33/26471/081770.00017/5972/95691/321450.00044/415بهره برداران محلی
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جدول 14. نتایج آزمون تی تک نمونه ای در مورد عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه به تفکیک 
خبرگان و بهره برداران.

تعداد عامل
گویه

میانگین 
نظری

بهره بردارانخبرگان

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار

ت آمده
ن به دس

میانگی

ف معیار
انحرا

)sig( ی
سطح معنی دار

t مقدار
فراهم كردن زمينه های اقتصادی و 

سرمایه گذاری در كشاورزی شهری و 
پيراشهری

113337/26478/166110.00026/60936/30468/240880.00087/445

توسعه زیرساخت های كشاورزی شهری 
72123/94125/187050.00026/91322/77925/013920.00090/180و پيرا شهری با رویکرد كارآفرینانه

توسعه نوآوری، روش ها و فناوری های 
92732/61767/839350.00024/26131/72086/094110.000103/320نوین در كشاورزی شهری و پيراشهری

توانمندسازی و مشاركت بهره برداران 
92729/97066/220620.00028/09329/71575/279020.000111/733كشاورزان شهری و پيراشهری

توسعه فرهنگ و روحيه كارآفرینی 
كشاورزی در منطقه و بهره برداران 

محلی
51515/67653/959800.00023/08415/48484/252950.00072/271

توسعه نهادی در راستای كارآفرینی 
72124/67655/628500.00025/56422/04064/763980.00091/834كشاورزی شهری و پيراشهری
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با توجه به جدول شماره 14، نتایج نهایی مربوط به عوامل مؤثر 
بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 
در منطقه موردمطالعه به تفکیک خبرگان و بهره برداران به شرح 

ذیل است:

تمامی این عوامل در بین خبرگان و بهره برداران دارای سطح 
معنی داری کمتر از 0/05 است )P>0/05( بنابراین تمامی این 
عوامل در بین خبرگان و بهره برداران معنی دار بوده و بر توسعه 
با رویکرد کارآفرینانه در  پیراشهری  و  پایدار کشاورزی شهری 
منطقه موردمطالعه تأثیرگذار است؛ همچنین دقت در میانگین دو 
گروه هم نشان می دهد که در تمامی این عوامل از منظر خبرگان 
نظری   میانگین  از  بیشتر  به دست آمده  میانگین  بهره برداران  و 
هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش از حد متوسط این عوامل بر 

توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 
در منطقه موردمطالعه دارد. 

بحث و نتیجه گیری 

نیاز  به رشد جمعیت در شهرها و پیراشهر آن ها و  روند رو 
ضروری به مباحث تأمین غذا و امنیت غذایی در این مناطق امر 
توسعه پایدار کشاورزی در مناطق شهری و پیراشهری را مطرح 
می کند با توجه به اینکه هر توسعه ای اساساً نیازمند یک سری 
عوامل است توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری نیز به 
وسیله یکسری عوامل تأثیرگذار صورت می گیرد که این عوامل 
باید بر اساس یک رویکرد نوین صورت پذیرد تا بتواند توسعه 

پایدار را به همراه داشته باشد که این رویکرد، کارآفرینانه است.
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همان طور که از یافته های توصیفی تحقیق می توان مشاهده 
کرد که وضعیت موجود کشاورزی از نظر بهره برداران و خبرگان در 
منطقه موردمطالعه بدین صورت است که نوع غالب کشاورزی در 
شهر باغات و در مناطق پیراشهری مزارع هستند که بیشتر اراضی 
موجود در منطقه به صورت قطعه قطعه و از سرمایه های شخصی 
برای کشاورزی در آن استفاده می شود. محصوالت تولیدشده فاقد 
برند و بسته بندی خاصی بوده که به صورت خام به بازار عرضه و 
این بازار بیشتر بازار داخل استان است. انتخاب کشت بر اساس 
نیاز غذایی شهروندان نبوده و مزارع فاقد تجهیزات سیستم آبیاری 
پیشرفته و همچنین در آن ها از فناوری و سیستم های نوین در 
کشاورزی استفاده نمی گردد در ضمن صنایع تبدیلی متناسب با 
محصول تولیدشده در منطقه وجود ندارد. از مجموع پاسخگویان 
اکثریت با واژه کارآفرینی آشنا بوده ولی به جز تعداد اندکی از 
خبرگان مابقی در هیچ دوره کارآفرینی شرکت نکرده اند. بنابراین 
وضعیت موجود کشاورزی شهری و پیراشهری در بخش مرکزی 
شهرستان خرم آباد یک قالب سنتی دارد که از راندمان باالیی 
برخوردار نیست. برای بهبود این وضعیت نیاز به یکسری عوامل 
پیراشهری در منطقه  و  پایدار کشاورزی شهری  توسعه  جهت 
موردمطالعه وجود دارد که این عوامل در معرض قضاوت خبرگان 
و بهره برداران قرار گرفته و نتایج آن نشان می دهد که عوامل زیر 
در توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری در بخش مرکزی 

شهرستان خرم آباد مؤثر هستند:

در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  زمینه های  کردن  فراهم   -1
کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه2- توسعه 
زیرساخت های کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 
کشاورزی  در  نوین  فناوری های  و  روش ها  نوآوری،  توسعه   -3
بهره برداران  مشارکت  و  توانمندسازی  پیراشهری 4-  و  شهری 
روحیه  و  فرهنگ  توسعه   -5 پیراشهری  و  شهری  کشاورزان 
کارآفرینی کشاورزی در منطقه و بهره برداران محلی 6- توسعه 

نهادی در راستای کارآفرینی کشاورزی شهری و پیراشهری.

تمامی این عوامل در بین خبرگان و بهره برداران دارای سطح 
معنی داری کمتر از 0/05 است )P>0/05( بنابراین تمامی این 
عوامل در بین خبرگان و بهره برداران معنی دار بوده و بر توسعه 
با رویکرد کارآفرینانه در  پیراشهری  و  پایدار کشاورزی شهری 
منطقه موردمطالعه تأثیرگذار است؛ همچنین دقت در میانگین دو 
گروه هم نشان می دهد که در تمامی این عوامل از منظر خبرگان 
نظری   میانگین  از  بیشتر  به دست آمده  میانگین  بهره برداران،  و 
هستند که نشان از تأثیرگذاری بیش از حد متوسط این عوامل بر 
توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه 

در منطقه موردمطالعه دارد. 

از عوامل مؤثر ذکرشده با توجه به میزان تأثیرگذاری تعداد 
و  روش ها  نوآوری،  توسعه  عامل  آن ها  از  هریک  در  شاخص ها 
فناوری های نوین و  عامل توانمندسازی و مشارکت بهره برداران 

کشاورزان شهری و پیراشهری به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری و 
عامل توسعه نهادی و توسعه فرهنگ و روحیه کارآفرینی دارای 
تأثیرگذاری کمتری نسبت به عوامل دیگر هستند. در نهایت با 
در نظر گرفتن وضعیت موجود کشاورزی شهری و پیراشهری 
پژوهش،  این  از  به دست آمده  نتایج  و  موردمطالعه  منطقه  در 
به کارگیری روش های نوین، توسعه نوآوری و فناوری های نو، خلق 
ایده های نو و به کارگیری روش های کارآفرینانه در توسعه پایدار 
کشاورزی شهری و پیراشهری در منطقه موردمطالعه مؤثر است.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری مسلم دریکوند با عنوان 
»کشاورزی شهری - پیراشهری و توسعه پایدار روستایی با رویکرد 
کارآفرینانه« است. برای تدوین این مقاله مراتب سپاس و قدرانی 
خود را از زحمات دلسوزانه اساتید ارجمندم سرکار خانم دکتر 
پگاه مرید سادات که از راهنمایی های ارزشمند ایشان بهره مند 
گشتم اعالم می دارم. همچنین از استاد مشاور این رساله دکتر 

محمدتقی رضویان کمال تشکر را دارم.

»مسلم دریکوند و همکاران. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه«
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