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(33/4/8313تاریخ پذیرش:         81/8/3831)تاریخ دریافت:    

 چکیده

 یعنوان روشبه یآگروفارستر یبررس ق،یتحق نیاست. هدف ا یآگروفارستر یاز اهداف اصل یاجتماع یاقتصاد یازهاین نیتأم

. شدندیماجرا  یصورت سنتبه یآگروفارستر یهاستمیس هاآنبود که در  النیگ یروستاها یاجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا

با  شیماپی روش از هاواقع در شهرستان لنگرود انتخاب و داده نییبن پا ارنجن یاطالعات، روستا آوریجمع یبرا منظور نیبد

ا روست نیدر ا یکشاورز یاصل تیقرار گرفتند(. فعال یشد )همه کشاورزان مورد آماربردار آوریجمع ایپرسشنامه کیتکن

 جینتا سهیمنظور مقا. بهدآییم به عملز ین یکاریو شال یمرکبات، صنوبرکار لیاز قب یآن محصوالت همراهبهاست که  یکاریچا

 زا آمده دستب سود زانیم نینشان داد که ب انسیوار هیآزمون تجز جیاستفاده شد. نتا یآمار هایو آزمون یفیاز آمار توص

 یرهایو متغ سود زانیم نیب یداریمثبت و معن یهمبستگ نیوجود دارد. همچن دارییمختلف اختالف معن هایستمسی

 هایکاربر رینسبت به سا ینشان داد که صنوبرکار زین گذاریهیسرما ینرخ بازده جیو سن افراد وجود دارد. نتا التیتحص زانیم

 جادیاعث اب یآگروفارستر هایستمینشان داد که س جینتا نیدارد. همچن یشتریب ی( نرخ بازدهکارییمرکبات و چا ،یکاری)شال

  .دشونیم زین یباعث توسعه اقتصاد ،یعالوه بر توسعه اجتماع یآگروفارستر هایستمیس نیبنابرا. شوندیاشتغال م

 لنگرود. ،یتوسعه اقتصاد ،یتوسعه اجتماع ،ی: آگروفارستریدیکل کلمات
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 مقدمه

که در آن  آگروفارستری عبارت است از مدیریت زمین

تولید درختان در کنار دیگر محصوالت زراعی یا دامی 

گیرد. این کار از ترکیب کشاورزی و جنگلداری صورت می

منظور آید و بهمی وجودبههای محافظتی شیوه همراهبه

برآورد کردن حداکثر منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی 

(. کشت درختان Leaky et al., 2004دارد )گام برمی

ردیفی در بین قطعات زمین زراعی، کشت  صورتبه

و  دارشیبهای درختان بر روی خطوط تراز در دامنه

ی ازراعی، ترکیب محصوالت علوفه هایزمینتثبیت نسبی 

همراه زراعت، کاشت درختان در حاشیه اراضی و غیره به

 ا  عمدتهای آگروفارستری بوده که هایی از سیستمنمونه

-سنتی توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می صورتهب

در مناطق گرمسیری، تجربه زیادی  ویژهبهگیرد. کشاورزان 

را در مورد پرورش گیاهان زراعی، درختان و حیوانات با 

 هایجنگلاز  چندجانبهیکدیگر و همچنین استفاده 

عملیات آگروفارستری را به دو دلیل  هاآنطبیعی دارند. 

( بهبود مدیریت منابع 2ن ثبات اقتصادی و )( تأمی8)

 ,Fondoun & Tiki Mangaپذیرند )طبیعی  می

، تأمین آگروفارستریترین اهداف یکی از اصلی (.2000

متقابل وضعیت  طوربهنیازهای اقتصادی اجتماعی است. 

اقتصادی اجتماعی نیز بر روی سیستم آگروفارستری 

ر های اقتصادی دتأثیرگذار است. برای دانستن نقش جنبه

انتخاب یک سیستم آگروفارستری و اصالحات آن، برخی 

های موجود آگروفارستری، باید مورد آزمایش از سیستم

ری گیبهرهابزار مؤثر در  عنوانبه هاآنقرار گیرند تا مزایای 

از منابع موجود و متناسب با اهداف تولیدی برای 

های کشاورزان روشن شود. همچنین دانستن جنبه

جهت کمک  هاآنها نیز برای ترویج اجتماعی این سیستم

-کانها امبه توسعه اجتماعی منطقه با بررسی این سیستم

ای هبنابراین ایجاد، شناسایی و بررسی سیستم پذیر است.

جهت ایجاد روشی کاربردی در  عنوانبهرستری آگروفا

سیستم  د.رسنظر میتوسعه پایدار ضروری به

متناسب با افزایش فشار جمعیت و کاهش  آگروفارستری

های موجود در دسترس، زمینه تولید پایدار را در زمین

منظور کسب سازد. بنابراین، بهشرایط مختلف فراهم می

گوناگون، بهبود  هایوضعیتسطح مناسبی از توسعه در 

پذیر باید ویژه افراد فقیر و آسیبکیفیت زندگی مردم به

و  یافتهتوسعهمدنظر قرار گیرد. در کشورهای 

صورت یک علم یا عملیات مشخص ، اگرچه بهتوسعهدرحال

تشخیص داده نشده، ولی در راهبردهای توسعه نمایان 

 Garrett  & Buck, 1997; Williams etشده است )

al., 1997 .)Darvish یبررس( به 2338) و همکاران 

 یآگروفارستر رشیمؤثر بر پذ یاجتماع -یعوامل اقتصاد

داد  نشان جیصنوبرکاران شمال کشور پرداخت. نتا انیدر م

 رشیپذ ریمتغ انیم دارییکه رابطه مثبت و معن

 الت،یتحص زانیمستقل م یرهایبا متغ یگروفارسترآ

حاصل از شغل  انهیخانوار، درآمد سال انهیدرآمد سال

 ،یآگروفارستر نهیدر زم یآگاه زانیم ،یصنوبرکار

 التیبه تسه یدسترس از،یمورد ن هایبه نهاده یدسترس

 تماس با مروجان وجود دارد. زانیو م یاعتبار

Mohandesi Namin  بررسی به( 2331)و همکاران 

 اجتماعی -اقتصادی توسعه در آن نقش و آگروفارستری

 ینا داد نشان پژوهش نتایج. ندپرداخت اصفهان شهرستان

 گیریچشم میزان به را زاییاشتغال میزان هاسیستم

 Ataei .دهندمی افزایش یکپارچه کشاورزی نسبت به

Giglo  ( به بررسی آگروفارستری 2383)و همکاران

ر د روستاییروشی نوین برای توسعه اقتصاد  عنوانبه

. نتایج نشان داد که درآمد ندمغان پرداخت آبادپارس

محصوالت زراعی در کشاورزی یکپارچه نسبت به درآمد 

 . اما مجموعاستهای آگروفارستری بیشتر زراعی سیستم

های آگروفارستری نسبت به درآمد حاصل در سیستم

سیستم یکپارچه کشاورزی با توجه به نوع سیستم 

 و Tonts است.: میوه، چوب( بیشتر مثالعنوانبه)

به بررسی اثرهای اقتصادی اجتماعی  (2338همکاران )

 پرداختند بر روی جوامع روستایی استرالیا آگروفارستری

منطقه مثلث  دو منطقه جنوب غربی استرالیای جنوبی و و

 و بدین منظور انتخاب کردند استرالیای جنوبی را در سبز
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قیمت افزایش  در را آگروفارستری هاآننتایج تحقیق 

 )در اقتصادی و استخدامی هایفعالیتافزایش  زمین،

ای(، کاهش مهاجرت و افزایش جمعیت سطح منطقه

 روستاهای کوچک و افزایش تنوع درآمد روستاییان مؤثر

نکته اشاره کردند که هر یک از این  این بهدانستند و 

خور نکات مثبت و یا منفی باشد. تواند درتأثیرها می

Molua (2332 )های اقتصاد سیستم بررسیبه

در مناطق گرمسیری پرداخت. نتایج نشان  آگروفارستری

 ایجادهای عملیاتی مزرعه و در بازار، هزینه هاقیمتداد 

عنوان متغیرهای کمکی خدماتی به کارکنانبا  ارتباط

در منطقه مورد مطالعه است.  آگروفارستریتولید مثبت 

تواند کمک اقتصادی میهای تجربی و پیامدهای یافته

روی توسعه فناوری  کاربرارزشمندی به کارشناسان 

، هاینک بر فرض بادر کامرون داشته باشد؛  آگروفارستری

بر ارتقاء رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی  آگروفارستری

دارد. از آنجا که در  بسزاییو توزیع مناسب درآمد نقش 

-بین عوامل بوم اثرهای متقابلی آگروفارستریسیستم 

های آن وجود دارد شناختی و اقتصادی و نیز بین مؤلفه

(Shamekhi, 2007 بنابراین اهمیت پژوهش و رسیدن ،)

بیش از پیش  آگروفارستریبه یک مدیریت پایدار در 

تواند در می آگروفارستریهای شود و روشنمایان می

اصالح و بهبود زندگی جوامع روستایی و حفاظت از منابع 

( 2383و همکاران ) Alamطبیعی نقش اساسی ایفا کنند. 

عنوان یک گزینه بررسی تحت عنوان آگروفارستری به در

 های استواییپایدار در کاربری اراضی تخریب شده جنگل

 ددر بنگالدش به این نتیجه رسیدند که این سیستم تولی

تواند بهترین ابزار مدیریت برای کسب درآمد، می

ها و در نهایت یک مدل برای جلوگیری از تخریب جنگل

 Barbieriباشد.  پرجمعیتمدیریت پایدار زمین در کشور 

( در بررسی آگروفارستری و استفاده 2383و همکاران )

مجدد از زمین در مزارع خانوادگی به این نتیجه رسیدند 

برای حفاظت در مقابل باد و ترسیب  که کاشت درخت

منافع اقتصادی و  مثالعنوانبهکربن و عوامل اقتصادی )

حفاظت در برابر سیل( را به دنبال دارد. همچنین نشان 

مختلف را برای اعضای داد که مزارع خانوادگی خدمات 

کند و همچنین وجود خانواده و دیگران فراهم می

های مختلف کشاورزی و همبستگی را بین فعالیت

کشاورزی  نشان داد. هدف  هایزمینآگروفارستری در 

های آگروفارستری در روستای این پژوهش بررسی سیستم

ر جهت ها دنارنج بن پایین و مقایسه اقتصادی این سیستم

 .استروستاهای شرق گیالن  اجتماعیتوسعه اقتصادی 

 

 هامواد و روش

در شهرستان لنگرود و بخش اطاقور  پایینبنروستای نارنج

 44" جغرافیایی و عرض  23° 4' 2"جغرافیایی در طول 

در  (. فعالیت اصلی کشاورزی8قرار دارد )شکل   °33 4'

آن محصوالتی از  همراهبهاین روستا چایکاری است که 

آید. می عمل بهات، صنوبرکاری و شالیکاری نیز قبیل مرکب

صورت سنتی در این که به های آگروفارستریسیستم

( 2مرکبات، سبزی؛ ) ،چای( 8شود شامل )روستا اجرا می

در این  .است( شالیکاری، صنوبرکاری 3چای، مرکبات؛ )

ها، درختان مرکبات )پرتغال، نارنج، نارنگی و لیمو( سیستم

در اشکوب باال و چای در اشکوب زیرین، سیستم 

نه بارندگی ساالدهند. متوسط آگروفارستری را تشکیل می

درجه  3/82متر و متوسط دمای ساالنه میلی 23/8233

بندی آب و هوایی آمبرژه، بر اساس طبقهاست.  گرادسانتی

 خیلی مرطوب است. وهوایآبشهرستان لنگرود دارای 

 

 روش پژوهش

 برها، پرسشنامه آوری دادهجمع برایدر این پژوهش 

خانوار  83وزیع بین مقیاس لیکرت تنظیم شد. با ت اساس

برداری صد درصد، اطالعات الزم از روستای روستا و آمار

آوری شد. پس از تکمیل حضوری مورد مطالعه جمع

های آگروفارستری و ها توسط کاربران سیستمپرسشنامه

دست آمده در دو بخش های بها، دادهپرسشنامه آوریجمع

جهت بررسی و بندی شد. ی دستهاجتماعی و اقتصاد

های از روش دهندگانپاسخعمومی های توصیف ویژگی

ددرص فراوانی، در آمار توصیفی مانند جداول توزیع موجود
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 موقعیت روستای نارنج بن پایین در شهرستان لنگرود -1شکل 

 

از  .دشفراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده 

منظور تعیین میزان مشارکت در اسکوئر بهآزمون کای

آموزشی و ترویجی بر استفاده چندگانه از زمین  هایکالس

منظور تعیین میزان استفاده شد. به کاربری یریتغو 

همبستگی بین متغیر وابسته درآمد خالص و متغیرهای 

ای اعض زمین، میزان تحصیالت، سن و تعداد مستقل سطح

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین  خانوار

در این مطالعه از آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه 

 های مختلفدرآمد خالص بدست آمده از سیستم میانگین

 آگروفارستری استفاده شد.

(، RIRیا نرخ سود داخلی ) 8گذاریسرمایهنرخ بازدهی 

و درآمدهای یک طرح با  هاهزینهنرخی است که اگر تمام 

گذاری برابر صفر آن فعلی شود ارزش فعلی آن سرمایه

 منظوربه(. Mohammadi Limaei, 2012شود )می

مقایسه میزان درآمد حاصل از محصوالت مختلف در این 

گذاری استفاده شد. نرخ مطالعه نیز از نرخ بازدهی سرمایه

برای . ( بدست آمد8گذاری از رابطه )مایهبازدهی سر

مختلف، سود سالیانه  هاییکاربرمقایسه سوددهی بین 

مدنظر بود و برای این کار پس از فروش درختان صنوبر 

آن و تقسیم درآمد خالص  هایینههزدر سال هشتم و کسر 

بر تعداد سال، سود ساالنه به دست آمد. برای شالیکاری، 

سالیانه کسر و سود هر  هایینههزدرآمد کل سال از کل 

ز نی هاییکاربرهکتار برای زارع محاسبه شد. برای سایر 

  به همین ترتیب سود هر هکتار محاسبه شد.

 

 (   8رابطه )

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝑅𝑡 − 𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

 

𝑁𝑃𝑉گذاری: ارزش خالص فعلی سرمایه 

𝑅𝑡درآمد در زمان :t  

𝐶𝑡 هزینه در زمان :t 

iنرخ سود بانکی :

 

 

 

                                                 
1. Internal Rate of Return 
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 نتایج

، میزان تحصیالت کشاورزانبررسی وضعیت  منظوربه

که مشاهده  گونههماندسته تقسیم شد.  2کشاورزان به 

 سوادبیدرصد از افراد جامعه مورد مطالعه   8/43شود می

 درصد دارای سطح تحصیالت دیپلم هستند 2/83و 

 یهاروشزایی منظور بررسی میزان اشتغالبه .(8)جدول 

 فرزنداناز زمین، وضعیت اشتغال  یبرداربهرهمختلف 

کاربران در روستا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 

نه از زمین موجب ایجاد اشتغال برای که نحوه استفاده بهی

درصد  34/34،  جیبه نتا با توجهشود. فرزندان کاربران می

 از فرزندان کاربران در امر کشاورزی در مزرعه مشغول به

 .(2)جدول  کار هستند

 

 

وضعیت تحصیالت افراد   -1جدول   

نسبی %فراوانی  فراوانی مطلق تحصیالت  فراوانی تراکمی 

سوادبی  1 8/43  8/43  

2/23 4 ابتدائی  2/33  

1/88 2 راهنمایی  4/12  

4/12 - - متوسطه  

2/83 3 دیپلم  833 

 833 - - کاردانی

 833 833 83 جمع کل

 

 

وضعیت اشتغال فرزندان کاربران -2جدول   

 فراوانی تراکمی فراوانی نسبی % فراوانی مطلق شغل

34/34 82 شاغل  34/34  

34/34 - - بیکار  

دارخانه  83 23/28  38/22  

23/83 2 دانشجو  14/22  

84/81 1 محصل  31/12  

82/2 8 سرباز  23/13  

82/2 8 کشاورز  32/11  

23/83 2 آزاد  833 

 833 833 43 جمع کل
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درصد  2/11شود مشاهده می (3)که در جدول  گونههمان

آموزشی و ترویجی  هایکالساز مردم روستا در 

اند. این از طرف جهاد کشاورزی شرکت کرده برگزارشده

ی های آگروفارستردهد که کاربران سیستمنتایج نشان می

های الزم در زمینه بهبود عالقه زیادی به یادگیری آموزش

 هکدهد نتایج نشان می های آگروفارستری دارند.سیستم

درصد از افراد جامعه مورد مطالعه در خصوص  2/32

-موافق هستند و این نشان کامال استفاده چندگانه از زمین 

دهنده این نکته است که مردم روستا آمادگی پذیرش 

نتایج  .(4)جدول  های آگروفارستری را دارندسیستم

 یداریمعننشان داد که رابطه مثبت و  همبستگی آزمون

و متغیرهای استفاده  هاکالسارکت در بین میزان مش

 (.2چندگانه از زمین و تغییر کاربری وجود دارد )جدول 

 آموزشی ترویجی هایکالسمیزان مشارکت کشاورزان در   -3جدول 

 فراوانی تراکمی فراوانی نسبی % فراوانی مطلق بندیطبقه

 2/11 2/11 82 بله

 833 1/88 2 خیر

 833 833 83 جمع کل

 

 

 نظر روستائیان در خصوص استفاده چندگانه از زمین -4جدول 

 فراوانی تراکمی فراوانی نسبی % فراوانی مطلق بندیطبقه

 2/32 2/32 83 موافق کامال 

 833 2/23 4 موافق

 833 - - مخالف

 833 - - مخالف "کامال  

 833 833 83 جمع کل

 

 
 آموزشی و ترویجی بر متغیرهای کیفی هایکالستأثیر میزان مشارکت در  -5جدول 

 یداریمعنسطح  متغیر کیفی

 333/3* استفاده چندگانه از زمین

 344/3*  تغییر کاربری

                   32/3در سطح  دارمعنی* رابطه                     
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های مختلف در روستای حاصل از کاربری سودمیزان 

نشان داده شده است. بیشترین  (2)پایین در شکل بننارنج

مربوط به سیستم چای، مرکبات، سبزی با  سودمیزان 

میلیون ریال )به ازای هر خانوار که دارای  21/23مقدار 

ز حاصل ا سودمقایسه  منظوربهاین سیستم است( است. 

مرکبات، سبزی؛ چای،  ،های مختلف )چایکاربری

مرکبات؛ شالیکاری، صنوبرکاری( از آزمون تجزیه واریانس 

ن داری بید که اختالف معنیاستفاده شد. نتایج نشان دا

 12 اطمینان مختلف در سطحهای حاصل از کاربری سود

ارائه شده  (2)دارد. نتایج این آزمون در جدول درصد وجود 

است.

   

 

 

 های مختلف میزان درآمد حاصل از کشاورزی -2شکل 

 

 

 مختلف براساس آزمون تجزیه واریانس هاینتایج مقایسه درآمد حاصل از کشاورزی -6جدول 

 داریمعنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 33/3* 121/82 314/3333 2 221/2348 هابین گروه

   141/282 84 212/2118 هادرون گروه

    82 122/1322 کل

 درصد 32/3دار در سطح احتمال اختالف معنی*                   
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ی برای هر محصول گذارنتایج میزان نرخ بازدهی سرمایه

نشان داده شده  (3)پایین در شکل بندر روستای نارنج

شود صنوبرکاری نسبت که مشاهده می یطورهماناست. 

ری را گذابیشترین نرخ بازدهی سرمایهها به سایر فعالیت

ه گذاری را بدارد و شالیکاری کمترین نرخ بازدهی سرمایه

میزان همبستگی بین متغیرهای  خود اختصاص داده است.

مستقل سطح زمین، میزان تحصیالت، سن و تعداد فرزند 

 ونهگهماندست آمد. تغیر وابسته میزان درآمد خالص ببا م

شود بین میزان درآمد ده میمشاه (3)که در جدول 

روستائیان با میزان تحصیالت و سن افراد همبستگی 

مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیر مستقل سطح 

همبستگی منفی وجود  با میزان درآمد زمین و تعداد فرزند

.دارد

 

 

 

 
 برای محصوالت مختلف یگذارهیسرمانرخ بازدهی  -3شکل 

 

 
 تحلیل همبستگی متغیرهای مستقل و میزان درآمد خالص در میان کشاورزان -7جدول 

 داریسطح معنی rمقدار  متغیر مستقل

212/3 -831/3 سطح زمین * 

133/3 338/3 تحصیالت * 

381/3  221/3 سن * 

824/3 -328/3 تعداد فرزند * 

 دارمعنی * اختالف                    
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 گیریو نتیجه بحث

اقتصادی نشان  -اجتماعی هایدادهنتایج حاصل از بررسی 

داد که سطح تحصیالت جامعه مورد بررسی در سطح 

های (. بنابراین باید با آموزش8پایینی قرار دارد )جدول 

های را نسبت به سیستم هاآنالزم میزان آگاهی 

آگروفارستری و فواید آن آشنا کرد که این امر از طریق 

پذیر است و آموزشی و ترویجی امکان هایکالسبرگزاری 

درصد در  2/11ربران های دریافت شده از کاطی پاسخ

آموزشی و ترویجی  هایکالسپایین در بنروستای نارنج

( و 3)جدول  اندبرگزار شده از طرف جهاد شرکت کرده

مندی کشاورزان جهت حضور در این نشانه عالقه

. نتایج نشان داد که استآموزشی و ترویجی  هایکالس

داری بین میزان مشارکت در رابطه مثبت و معنی

آموزشی و ترویجی و متغیرهای استفاده  هایکالس

(. 2 چندگانه از زمین و تغییر کاربری وجود دارد )جدول

و  Ghadimهای تحقیقات با یافته نتایج این بررسی

pannel (8111 ،)Rafi (8113 ،)Barasa (2333 ،)

Taganta  وAlavalapafi (2333)  .همخوانی دارد

همچنین نتایج نشان داد که کاربران موافق استفاده 

( زیرا استفاده چندگانه 4چندگانه از زمین هستند )جدول 

 . شودکاربران میاز زمین باعث ایجاد درآمد بیشتر برای 

ای هنتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که سیستم

آگروفارستری در ایجاد اشتغال تأثیرگذار هستند )جدول 

(. زیرا بسیاری از فرزندان روستائیان که جویای کار 2

کنند و هستند در امور کشاورزی به پدران خود کمک می

ئم و خواه دا صورتبهجزء افراد شاغل در مزرعه خواه 

شوند که این امر ناشی از نیاز موقت محسوب می صورتبه

های آگروفارستری به افراد شاغل بیشتر نسبت به سیستم

کشتی است که از بیکاری و یا روی آوردن سیستم تک

طور دائم را به هاآنکاهد و های کاذب میفرزندان به شغل

بر این، گیرد. عالوه یا موقت در امور کشاورزی بکار می

ها موجب ایجاد اشتغال در صنایع اجرای این سیستم

شود و در صورت وجود بازار کار، این امر وابسته به آن می

تواند باعث افزایش درآمد خانوارها شود. این نتایج در می

های آگروفارستری با نتایج زایی سیستممورد اشتغال

و  Tonts  ؛(8112همکاران ) و  Robinsتحقیقات 

و همکاران  Mohandesi Naminو  (2338همکاران )

 مطابقت دارد. ( 2331)

مربوط به سیستم چای، مرکبات،  سودبیشترین میزان 

میلیون ریال )به ازای هر خانوار که  212/23سبزی برابر با 

 نیز سوددارای این سیستم است( است. کمترین مقدار 

 21/1مربوط به سیستم  شالیکاری، صنوبرکاری برابر با 

سیستم  سود. میزان استمیلیون ریال برای هر خانوار 

میلیون ریال به ازای هر  23/28چای، مرکبات نیز برابر 

(. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز 2خانوار است )شکل 

حاصل از  سودداری بین نشان داد که اختالف معنی

درصد وجود  12 اطمینان های مختلف در سطحکاربری

نتایج نرخ بازدهی سرمایه و شاخص (. 2دارد )جدول 

در بخش  هاشاخصسودآوری نشان از افزایش این 

ات ها )شالیکاری، مرکبصنوبرکاری نسبت به سایر کاربری

و  Mohammadi Limaei(. 3و چای( دارد )شکل 

( نشان دادند که درآمد خالص حاصل از 2382همکاران )

بیش از دو برابر شالیکاری است. در  یبا تقرصنوبرکاری 

، کشت تلفیقی با گندم صورتبهجنوب هند نیز صنوبرها 

شوند و از نظر اقتصادی سویا و سایر محصوالت کاشت می

دارند  محصولتکبازدهی بیشتری نسبت به کشت 

(Ranasinghe & Mayhead, 1990ک ) ه با نتایج این

 همراهبهتحقیق همخوانی دارند. همچنین صنوبر 

یک منبع قابل توجه درآمد  عنوانبهمحصوالت کشاورزی 

مطرح هستند  توسعهدرحالدر بسیاری از کشورهای 

(Misra et al., 1996 .)پایین، بین بندر روستای نارنج

میزان درآمد خالص روستائیان با متغیرهای میزان 

و سن افراد همبستگی مثبت وجود دارد ولی تحصیالت 

بین میزان درآمد خالص با متغیرهای سطح زمین و تعداد 

(. همچنین 3فرزندان همبستگی منفی وجود دارد )جدول 

آمده از خانوارهای  با توجه به مقایسه درآمدهای بدست

مورد بررسی نتایج نشان داد که مقدار درآمدهای حاصل 

با هم تفاوت دارد. دلیل این تفاوت را  هاآنهای از فعالیت
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توان سطح تحصیالت، حداکثر استفاده از زمین و می

های آگروفارستری عنوان کرد. زیرا آشنایی با سیستم

خانوارهایی که درآمد بیشتری نسبت به خانوارهای دیگر 

داشتند از سطح باالی تحصیالت برخوردار بودند. بنابراین 

که  بترتی بدیناند. بهینه را برده از زمین حداکثر استفاده

کردند که شامل های مختلفی را در زمین اجرا میکاربری

کاشت درختان مثمر و  همراهبهکاشت محصوالت زراعی 

غیرمثمر بود. همچنین در انتخاب نوع محصول و درآمد 

و  Ongاند. حاصل از آن از دانش کافی برخوردار بوده

های دهی سیستم( به بررسی باز8111همکاران )

ه این نتیجه رسیدند که با توجآگروفارستری پرداختند و به 

های آگروفارستری موجب افزایش تنوع به اینکه سیستم

توانند از سطوح بیشتری از ماده، شوند در نتیجه میمی

زمان و مکان استفاده کرده و در شرایط  طورهمینانرژی و 

کشتی های تکیکسان، بازدهی بیشتری نسبت به سیستم

های داشته باشند. بنابراین آگاه بودن از سیستم

آگروفارستری در افزایش درآمد خانوارها نقش مؤثری را 

( معتقد است که تولید انرژی 2332) Jianboکند. ایفا می

های آگروفارستری پایداری و سود اقتصادی در سیستم

 بیشتری نسبت کشاورزی یکپارچه دارد.  

به دستاوردهای دیگر آگروفارستری ازجمله تولید  با توجه

غذا، چوب ساختمانی و سوختی، تأثیر در حاصلخیزی 

توان آن را یک سیستم بسیار جالب برای تأمین خاک، می

روی آن،  کار برنیازهای جامعه در نظر گرفت و از طریق 

آن را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کرد. نیاز به این 

شود که توجه داشته باشیم که آشکارتر می سیستم زمانی

زمین برای کارهای کشاورزی و افزایش تولید در مقایسه 

با جمعیت کم است و تنها راه افزایش تولید در درجه اول 

های کشاورزی موجود ناشی از باال بردن مقدار تولید زمین

کند. در استان بوده و آگروفارستری این هدف را تأمین می

فیت و قابلیت توسعه آگروفارستری وجود دارد گیالن، ظر

ام صورت سنتی انجهای مختلف آگروفارستری بهو سیستم

ا توان گفت که بشود و با توجه به نتایج ذکر شده میمی

آموزشی در رابطه با  هایکالسبرگزاری و ترویج 

آگروفارستری و استفاده بهینه از زمین و آشناسازی 

توان سطح درآمد را باال برده میکشاورزان به این مسئله، 

و همچنین از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری کرد. 

بنابراین در صورت تنوع بخشیدن تولیدهای کشاورزی 

 یبینپیش روستاییتوان افزایش درآمد را برای جوامع می

 کرد.
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Abstract 

Providing socio-economic needs is one of the goals of agroforestry systems. The purpose of this 

research was to investigate of agroforestry as a method for socio-economic development of some 

villages of eastern Guilan’s that traditionally performed the agroforestry systems. In order to collect 

the data, Narenj Bon Paeen village located in Langaroud city was selected and questionnaire survey 

and interviews with farmers (all residents in the village) was applied. In this village tea plantation is 

the main activity which is accompanied with other agricultural products (e.g. citrus plantation, poplar 

plantation and paddy). In order to compare the results, descriptive statistics were used. The ANOVA 

test showed that there was a significant difference between the profit derived from different systems. 

Also results showed that there was a significant and direct relationship among profit variable with 

literacy level and age of farmers. The results of IRR showed that poplar plantation had more IRR than 

the other land uses (citrus plantation, poplar plantation and paddy). Also the results showed that 

agroforestry systems may provide employment. Therefore, agroforestry systems provide economic 

improvements in addition to social developments. 

 Keywords: Agroforestry, social development, economic development, Langaroud. 
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