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 یشامل تعداد یجامعه آمارشد.  انجام داریپا دیتول نهینخلداران در زم یهاچالش یواکاواین تحقیق با هدف کلی 

هدفمند از نوع گلوله  یریگمورد مطالعه، از نمونه یهاانتخاب نمونه یبود. لذا بران شهرستان دشتستان نخدارااز 

در آخر تعداد شرکت کنندگان در  افت،یها ادامه تا اشباع داده یریگنمونهو ( استفاده شد یارهی)ارجاع زنج یبرف

پژوهش با استفاده از  یهابود. داده ادیداده بن هیبه روش نظر یفیاز نوع ک قی. روش تحقدینفر رس 17به  قیتحق

 قیعم یپس از بررسقرار گرفتند.  لیمورد تحل یمحورو باز یروش کدگذار دوو با  یآورجمع قیمصاحبه عم

 نیدر ب یشد. به طور کل ییدر شهرستان دشتستان شناسا داریپا دیتول نهیدر زم در میان نخلدارانچالش  29موضوع 

 ،ینخلدار یوجود دالالن و عدم وجود تعاون، یآب و خشکسالهای عاملبا توجه به فراوانی شده  ییعوامل شناسا

 تیریمشکالت مد نیمحصول از مهمتر یباال یریمحصول خرما، نبود سردخانه و فسادپذ ینیتضم دیعدم خر

 ،یابیبازرا هایچالشمشابه داشتند در طبقات  تیکه ماه ییکدها تیبود. در نها داریپا دیتول یدر راستا ینخلدار

 قرار گرفتند. یسازیو صنعت یگذاراستیس ،یکیاکولوژ ،یو مهارت یآموزش ،یتیحماو  یقتصادا
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 مقدمه

اما کارآمدی این بخش برای (، 2021و همکاران،  1باشد )شاهاقتصاد میمهم  یهااز بخش یکیبه عنوان  یکشاورز

مشکالت  زیراهایی بوجود آورده، تأمین امنیت غذایی، کاهش فقر و برقراری درآمد پایدار برای کشاورزان نگرانی

گیر محیط کشاورزی و مناطق روستایی شده است ) ویژه طی دو دهه گذشته گریبانهزیستی، بسابقه محیطبی

ها و کودهای شیمیایی سبب آسیب شدید به منابع کشرویه از آفت(. امروزه، استفاده بی2009و همکاران،  2تاتلیدیل

محیطی طبیعت و مشکالت آب و خاک، کاهش قدرت عملکرد زمین، آلودگی محیطی، صدمه دیدن چرخه زیست

ه کرد ) نوری زمان آبادی و عنوان مهمترین مشکالت بخش کشاورزی در ایران اشارتوان بهبهداشتی شده را می

رو، توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن در ایران و جهان از اهمیت و توجه باالیی برخوردار (. از این1395همکاران، 

ای است که نیازهای زمان حال را بدون آنکه ترین تعریف، توسعه پایدار به گونهترین و جامعشدهاست، طبق شناخته

و  3ها و نیازهای خود را به خطر بیاندازد، برطرف کند )سیوارینده برای دستیابی به خواستههای آتوانایی نسل

عنوان هوری، فقر روستایی و عقب ماندگی تاریخی بجا که پایین بودن میزان تولید و بهره (. از آن2009همکاران، 

ادی از جمعیت این کشورها در مناطق آیند و نیز تعداد زیبزرگترین مشکالت کشورهای در حال توسعه به شمار می

(. 1394ها دارد ) سواری و همکاران، کنند لذا کشاورزی نقش مهمی در تأمین معیشت آنروستایی زندگی می

های آن غیر بنابراین رسیدن به توسعه روستایی بدون توجه به بخش کشاورزی و بهبود این بخش و زیر ساخت

 (. 1389، باشد ) دیزاوندی و همکارانممکن می

در مورد محیط زیست و توسعه، نخستین بار مفهوم تولید پایدار پدید  1992در کنفرانس ملل متحد در سال      

( 1عنوان، )توان به(. مفهوم تولید پایدار را می1396باشد ) آذر و همکاران، آمد که با مفهوم توسعه پایدار مرتبط می

( انجام 3( حفاظت از انرژی و منابع طبیعی، )2ها غیر آلوده، )رآیندها و سیستمایجاد کاالها و خدمات با استفاده از ف

( پاداش 5( نگهداری محیط ایمن و سالم برای کارکنان، جوامع و مصرف کنندگان، )4عملیات اقتصادی و ماندگار، )

دار است، چرا که بر خالقانه و اجتماعی برای کارکنان تعریف کرد. این تعریف مرتبط با مفهوم رایج توسعه پای

(. برای 1396ها نیز تأکید دارد ) آذر و همکاران، های دیگر )زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی( فعالیتجنبه

ای به کشاورزی پایدار یژهرسیدن به توسعه روستایی پایدار با اتکا بر بخش کشاورزی در روستاها، بایستی توجه و

رد کشاورزی پایدار در حل مشکالت کشاورزی و ایجاد پایداری بلندمدت (. رویک1389پیشرو و همکاران، داشت )

تواند نقش مهمی را ایفاء نماید. کشاورزی پایدار نوعی از نظام کشاورزی است که تأثیرات و حل معضالت فعلی می

فرآیندهای های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود منفی عملیات کشاورزی را کاهش داده و کیفیت زندگی نسل

 یهاستمیاست که به دنبال توسعه س یمفهوم داریپا یکشاورزتوان گفت؛ به طور کلی می بخشد.اکولوژیکی بهبود می
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 ییهاارزش یو دارا ییایمیش یهاکش، با استفاده کمتر از کودها و آفتستیزطیدار محدوستو  داریپا یکشاورز

 (.2021و همکاران،  4)رندهد یادامه م ندهیآ یهانسل یبرا یمحصوالت کشاورز دیاست که به تول

 ن بهآاست که قدمت کشت  کشور یریمحصوالت گرمس نیخرما از مهمتردر میان محصوالت زراعی و باغی،      

 ر استبرخوردا ایران یدر صادرات محصوالت کشاورز یادیز اریبس تیرسد و از اهمیم شیسال پ 4000 بیش از

از  ییهابخش ییآب و هوا طیسازگار با شرا یاز جمله محصوالت باغ(. خرما 1396) امیری کچمی و چوبچیان، 

 نقش که، (1399؛ حیدری مکرر و مشایخی، 1392) حسینی و فتحی،  است رانیا یو مرکز یجنوب یهااستان

 مناطق در نفر هزار 500 از بیش) زاییاشتغال ،(سال در ریال میلیارد 500) ملی ناخالص تولید در غیرقابل انکاری

محصول این  .رددا جانبی و بندیبسته مختلف صنایع ایجاد و( سال در تن هزار 100 از بیش) صادرات ،(خرماخیز

گاهی خاص در کشاورزی ایران است. پتانسیل ارزآوری، دارای جای همچنینای و های تغذیهبه دلیل داشتن ویژگی

ار دالر نزدیک هز 564410با تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن به ارزش تقریبی  2014در سال به طوری که ایران

باشد می درصد خرمای جهان را تولید کرده و از حیث تولید، پس از کشور مصر صاحب رتبه دوم در جهان 14به 

ه بطوری که دیر باز رواج داشتکشت خرما در ایران از  .(1398؛ مردانی و عبدشاهی، 1396عبدپور و همکاران، )

(. این در 2017رسد ) شفیعیان، سال پیش می 6000قدمت آن به ویژه در مناطق جنوب غربی کشور به بیش از 

ل دارا بودن ، بدلی2016حالی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ) فائو(، طی آمارهای رسمی در سال 

اد ) ز نظر سطح زیر کشت کشور ایران را در رتبه اول جهان قرار دشرایط مناسب برای کشت محصول خرما ا

حدود  هک دمیشو تولید رکشودر  خرما تن نمیلیو یک ودحد ساالنه ه،شد ئهارا یهارماآ سساا بر (.1398مدحج، 

بحث امنیت  در .(1398منفرد و همکاران، سد ) رمی خلیدا فمصر به نیز مابقیو  دمیشو درصااز آن  تن ارهز 100

که نقش ( 1398رود )سواری و شریفی، ترین منابع غذایی در مناطق خرماخیز کشور بشمار میغذایی، یکی از مهم

 غیره یل، زلزله، وسامنیت غذایی به ویژه در مواقع بحرانی مانند خشکسالی، تأمین و اهمیت بسیار باال و مطمئنی در 

از  دییاز ارمقددارد  لمحصو ینا که باالیی ییاغذارزش  به توجه نه باساال(. 1390فرد و همکاران، )کریمی دارد

نفرد م)  دمیشو فمصرآن  تمشتقا سایرو  مایع قند ،خرما هشیر ،خرما ،طب(ر)خارک و  ریخو زهتا رتبصوآن 

توان به عامل بوجود آمدن و توسعه تمدن بشری در نواحی گرم های این درخت میاز ویژگی .(1398و همکاران، 

فرآورده غذایی و صنعتی  50ز زدایی و همچنین امکان تولید بیش اهای بیابانو خشک دنیا، نقش کارآمد آن در برنامه

ی، صادرات و ارزآوری را فراهم ان ایجاد اشتغال سالم، تولید و درآمد اقتصادهای مختلف آن که امکاز قسمت

 (.1390فرد و همکاران، سازد اشاره کرد )کریمیمی
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باشد. شهرستان دشتستان، به عنوان منطقه مورد مطالعه این پژوهش، به لحاظ وسعت شهرستان اول استان می     

از کل اراضی درصد  25باشد که بطور تقریبی هزار هکتار مساحت اراضی کشاورزی این منطقه می 86حدود 

؛ محمدی و 1393ریزی استانداری بوشهر، شود ) معاونت برنامهکشاورزی در سطح استان بوشهر را شامل می

آید که با (. در این شهرستان خرمای رقم کبکاب از مهمترین ارقام تجاری بومی استان به شمار می1397همکاران، 

شود ) دیالمی رصد از تولید کل خرمای استان را شامل مید 80شرایط اقلیمی این شهرستان سازگار بوده و حدود 

 (.1396و همکاران، 

 ستگیـبوا ،یـغیرنفت دراتصا بر کیدتأ با توسعه رمچها برنامهدر  هیژوبه رکشو یدقتصاا یسیاستها به توجه با     

 بچورچادر  خرمایی زالشتغاا همیتا ،خرما تولیداز  حاصل مددرآ به رکشو خرماخیز اطقـمندر  یورزشاـک

 نوین یهاروش  با خرما هتولیدکنند یهارکشو شدید قابتو ر خرمانی جها زاربا یتودمحد ر،کشو یدقتصاا توسعه

الزم است که مبذول گردد ) عزیزی و یزدانی،  مهم لمحصو ینا هـب خاصی توجه درات،صاو  یابیزاربا ،تولید

و  دصاـقتا یترمحودر  لصوـمح نـیا همیتا به توجه با که ددمیگر شتال مطالعه یندر ا ا(. لذ1386

 لمحصو ینرات ادصاو  تولیددر این شهرستان و استان بوشهر  که جایگاهیو  شهرستان دشتستان یورزشاـکتوسعه

 جهت مناسب یهارهکاو را گرفته ارقر سیربر ردموها تولید پایدار این محصول چالش ،میباشددارا  نجهادر 

 شود.در ادامه به مروری بر پیشینه تحقیق پرداخته می .ددگر دپیشنهاآن  تولید ضعیتو دبهبو

 نقش نخیالت در توسعه پایدار روستایی شهرستان دشتستان( تحت عنوان 1389نتایج پژوهش پیشرو و همکاران )

واند تنمی بوده و ادامه وضعیت موجودهای نخلداری پایینپایداری توسعه روستایی منطقه به اتکاء فعالیتنشان داد، 

افزون هزینه  از مهمترین دالیل ناپایداری، روند روز .توسعه پایدار را برای مناطق روستایی مورد بررسی داشته باشد

ارزش ن اندک بود که باعث باشدمیتولید کشاورزی از یک طرف و پایین بودن قیمت محصول از طرف دیگر 

 .مراه داشته باشدهری نتواند پایداری توسعه روستایی را بهداو عواید حاصل از فعالیت نخلشده افزوده این بخش 

( طی تحقیقی با عنوان راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان 1398سواری و شریفی )

محیطی، اجتماعی و نهادی ، به ترتیب معیارهای اقتصادی، زیستاز دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری نشان دادند

باشند. همچنین بازاریابی و بازاررسانی، توسعه صنایع مهمترین معیارها جهت راهکارهای کاهش ضایعات خرما می

کارگیری قیمت ای، بههای مبادلهبندی، کاهش هزینهبرداران، بهبود کیفیت بستهتبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره

نتایج  باشند.راهکارهای کاهش ضایعات خرما میعنوان مهترین تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت به

ت، الآماشیننشان داد،  های شهرستان اهواز تحت شرایط عدم حتمیتارزیابی کارایی نخلستانای با عنوان مطالعه

باشند )مردانی و میناکارا  یهاعدم کارایی نخلستان ها درمهمترین نهادهعنوان به یکش و آب آبیارتکود، آف

در استان  بندی خرماموانع توسعه صنعت بسته( در رابطه با 1398نتایج مطالعه منفرد و همکاران )(. 1398عبدشاهی، 
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کمبود نقدینگی، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، باال رفتن هزینه های تولید از جمله حامل های انرژی، بوشهر نشان داد، 

مسائل از مهمترین  کی، عدم نظارت دقیق و بهداشتی بر کیفیت خرماهای بسته بندی شدهباال بودن سود تسهیالت بان

 تدوین مدل راهبردی( با عنوان 1399سواری )نتایج پژوهش  باشد.بوشهر میبندی خرمای استان عمده صنایع بسته

(SWOT)  کاهش "نقاط قوت نقطه  ندر میانشان داد، در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان

 مضعف فناوری و عد"، نقاط ضعف "هقطصادی منتایش قدرت اقزای افتدر راس نآ زفاده بهینه اتو اسا ضایعات خرم

صادرات  زت صادراتی و رهایی اتغییر ترکیب محصوال "فرصتنقاط ، "ارقابت با کشورهای تولید کننده خرم نتوا

در  "تالیرکشت نخیزی و توسعه زاری در بخش کشاورذگیهسرما کاهش"و نقاط تهدید  "ایتک محصولی و فله

های جیرفت و نتایج تحقیقی در شهرستان باشند.میمهمترین نقاط  زیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی اتدس

ها، های دولتی و حذف واسطهایجاد شرکتمانند  راهبردهای مدیریت و کنترل بازارعنبرآباد استان کرمان نشان داد، 

همچنین  باشند.می جهت کاهش عوامل ایجاد کننده ریسک هامهمترین راهبرد از جلوگیری از واردات محصول

اقتصادی و  -های مالیح شده به ترتیب از استراتژیالقام اصرانداز و استفاده از اراهبردهای دیگری مانند پس

 (.1399)حیدری مکرر و مشایخی،  تاغداران مورد توجه قرار گرفته اسمدیریت آفات محصول از نظر ب

ها و موانع مدیریت نخلداری صورت با توجه به مطالعات صورت گرفته، تاکنون تحقیقی در رابطه با بررسی چالش

نگرفته است، بنابراین در این تحقیق پژوهشگران به دنبال یافتن مهمترین موانع از دیدگاه نخلداران در شهرستان 

 باشند.دشتستان می

 

هاو روشمواد   

 برای مناسبی راه بنیاد داده تئوری .است شده تئوری بنیادی استفاده روش از و کیفی رویکرد دارای پژوهش این

 در محققان ایحرفه تجربه دلیل به عالوه بر این،. اندنشده مطالعه چندان این از پیش که است هاییدر حوزه تحقیق

 برای روشی زیرا باشد،می مناسبی رویکرد بنیاد داده تئوری مطالعه، مورد حوزه هایمحدودیت و هاواقعیت مورد

 روش وسیلهبه کنترل این. نمایدمی کنترل را مطالعات در سوگیری ایجاد و دارجهت ریسک و بوده تجربیات اداره

 بیان داده عنوان به را خود دانش و فرضیات تا کندمی مجبور را محققان روش این آید،می دست به مداوم مقایسه

 نمایند مقایسه مطالعه از حاصل هایداده دیگر با را هاداده این و خود( از مصاحبه یا یادداشت شکل به) کنند

نخلداران در زمینه تولید های مدیریت چالشکه  نددر صدد آن بود انبا توجه به این که محقق(. 1389 بازرگان،)

پژوهش کیفی استفاده شد. بنابراین، این مطالعه با توجه عدم پیشینه پژوهش در این زمینه، از  ند،بررسی نمای خرما را

های کاربردی است، این پژوهش در قالب های کیفی و از نظر هدف نیز جزء پژوهشبه لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

از آنجا که  .ایدار را شناسایی نمایدهای نخلداران در زمینه تولید پرویکرد نظریه بنیانی در پی آن است که چالش
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های کیفی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود. لذا استفاده از روش ،تاکنون تحقیق مدونی به این روش انجام نشده بود

برای مطالعه انتخاب شدند. لذا برای که پژوهش تعدادی نخلداران شهرستان دشتستان بودند جامعه آماری این 

-نمونهو ای( استفاده شد گیری هدفمند از نوع گلوله برفی )ارجاع زنجیرهطالعه، از نمونههای مورد مانتخاب نمونه

رسید. مدت زمان انجام  نفر 17کنندگان در تحقیق به ه یافت، در آخر، شمار شرکتها ادامگیری تا اشباع داده

ی نوار کاست ضبط، سپس بطور کامل ها بر روی اطالعات با رضایت نمونهدقیقه متغیر بود. کلیه 25ها از مصاحبه

تجزیه و تحلیل شدند.  ، مورد5برداری گردید. اطالعات با استفاده از روش کالیزیسازی و نسخهبر روی کاغذ پیاده

 زی شامل هفت مرحله زیر است.الگوی کالی

شود، به پروتکل نامیده می کننده در مطالعه را که به طور مرسومهای ارائه شده توسط افراد شرکتم توصیفتما -1

 .شودخوانده میها منظور به دست آوردن یک احساس و مأنوس شدن با آن

تی را که مستقیماً به پدیده مورد مطالعه مرتبط است، استخراج ها مراجعه و جمالت و عبارابه هر یک از پروتکل -2

 .شودمیشناخته « استخراج جمالت مهم»ن . این مرحله  تحت عنواشودمس

 .شوندمیشناخته « ردن معانیفرموله ک». این جمالت تحت عنوان پی بردن به معنای جمالت مهم در جهتتالش  -3

ها هایی از تمو معانی فرموله شده و مرتبط به هم را در خوشه کردهق را برای هر یک پروتکل تکرار مراحل فو -4

 .دهیممیار )موضوعات اصلی( قر

 لفیق نتایج در قالب یک توصیف جامع از موضوع پژوهش.ت -5

توصیف جامع پدیده تحت مطالعه به صورت یک بیانیه صریح و روشن از ساختار اساسی پدیده  فرموله کردن -6

 شود.گذاری مینام« ساختار ذاتی پدیده»مورد مطالعه که اغلب تحت عنوان 

متعدد  کنندگان و انجام یک مصاحبه منفرد و یا انجام جلساتیک از شرکت از طریق مراجعه مجدد به هر -7

 6)لینینگر ها اقدام نمودرسید و نسبت به اعتبارسنجی یافتهپها کنندگان را در مورد یافتهتوان نظر شرکتمصاحبه، می

پذیر باشند. به منظور بهبود البته کالییزی معتقد است محققین باید نسبت به این مراحل انعطاف (.2002، 7رلندو مکفا

 سازی استفاده شد.مثلث های ایجاز، روشنی وتحقیق از آیتم روایی و پایایی ابزار

ز ا آوری اطالعات در پژوهش حاضر، به صورت مصاحبه عمیق بدون ساختار )کامالً باز( بود و پسروش جمع

 آوری شد. های آنان با استفاده از روش داده بنیاد جمعای از تولید پایدار چالشآشنایی با مفاهیم زمینه

روش  یفلسفه علماین روش را معرفی نمودند.  1976دو جامعه شناس به نام بارنی گلیسر و آنسلم اشتراوس در 

 یریتفس میدر پارادا یگراندد تئور هینظر رگیبارت دقرار دارد. به ع دیکنش متقابل نما هیبراساس نظر یگراندد تئور

نظام  افتیره (. روش اشتراوس با توجه به این که1389اسالمی، فرد و )دانایی دارد شهیر کیسمبول ییگراتعامل

                                                           
5 Clause 
6 Leininger 
7 McFarland 
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برتری بیشتری  ردیگ یها را به کار مهیاز رو کیستماتیس یامجموعه ده،یپد کیدر رابطه با  هینظر نیتدو یمند برا

(. عالوه بر 2005کرسول، نسبت به روش گلیزر دارد زیرا روش گلیزر معموالٌ براساس روش ظاهر شونده است )

محققانی برای  ست بنابراین، استفاده از این روشاین، روش اشتراوس نسبت به گلیزر از سادگی بیشتری برخوردار ا

در این روش پژوهش هرگز از یک (. 1389فرد و اسالمی، )دانایی که زیاد تجربه در تحقیقات کیفی ندارد بهتر است

شود شود و بعد از آن به اثبات برسد، بلکه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده مینقطه شروع نمی

ژوهش است اما در این پتحقیقات داده بنیاد شامل سه مرحله تا آنچه متناسب و مربوط به آن است خود را نشان دهد 

 تا دو مرحله پیش رفت. 

ی خوانند اولین مرحلهکدگذاری باز، یا سطح اول کد گذاری که آن را کد گذاری مبنا نیز می الف(کدگذاری باز:

شوند )ادیب حاج باقری ترین واحد خود شکسته میها به کوچکهاست. دادهی دادهو تحلیل و شکستن اولیه تجزیه

(. در این مرحله از پژوهش حاضر که همزمان با ثبت و ضبط عین عبارات بیان شده، نتایج به 1389و همکاران، 

ها و عبارات اصلی دست آمده از مصاحبه عمیق انفرادی، سعی گردید تا نتایج بر روی کاغذ پیاده و در نهایت واژه

 ها برای کدگذاری استخراج شوند. نقل قول

قرار  هدر یک طبقرا کدهایی که ماهیت مشابه دارند محقق  یمحور یدر مرحله کدگذار :کدگذاری محوری ب(

 (.1998 ن،ی)استراوس و کورب دهدمی

 

 نتایج تحقیق

داریپا دیتول زمینه نخلداران در اشتغال یهاچالش  

و در شروع  ندیآ یم معنادار مجزا در یاست که در آن داده ها به صورت واحدها یندیفرآمرحله اول کدگذاری باز: 

هاست. در مرحله و برچسب زدن به داده یسازباز، مفهوم یکدگذار یتوان از آن استفاده کرد. هدف اصلیمطالعه م

باز،  یکدگذار انیجر رشود. دیم ریباز امکان پذ یکدها بودن، کدگذار یجو داده و در جست و لیو تحل هیتجز

پردازند. یها مداده یبرچسب زدن و مقوله ساز سه،یمقا ل،یو تحل هیبه خرد کردن، تجز یانهیپردازان زمهینظر

در  در زمینه تولید پایدار اصلی مدیریت نخلداری چالش 29در این بخش پس از بررسی عمیق موضوع بنابراین، 

از نتایج پیداست موانعی که بیشترین تکرار را داشتند به عنوان طور که همانشهرستان دشتستان شناسایی شد. 

به طور کلی در بین عوامل شناسایی شده اکثریت کشاورزان به مسئله آب و لذا  .انع شناسایی شدندومهمترین م

عدم خرید تضمینی ی، نخلدار یتعاون وجود عدم و دالالن وجودعالوه بر این، نظر داشتند.  اجماعخشکسالی 

از مهمترین مشکالت نخلداران در زمینه تولید پایدار  محصول یباال یرینبود سردخانه و فسادپذمحصول خرما، 

 (. 1)جدول  بود
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 تولید پایدارنخلداران در زمینه  اشتغال های. چالش1جدول 
 نماد کدها فراوانی نماد کدها فراوانی

توجهی کشاورزان به مسائل علمیبی 12  M16 15 عدم خرید تضمینی محصول خرما M1 

هاعدم ترویج و تبلیغ مناسب در رسانه 4  M17 12 نبود سیستم حمل و نقل مناسب M2 

های مناسبنبود زیرساخت M18 12 عدم توانایی مالی کشاورزان  6  M3 

 M4 نبود سازمان متولی مشخص M119 8 عدم دریافت آموزش مناسب کشاورزان 9

های ترویجی برای برگزاری دورهعدم  12

 کشاورزان

M20 17 کمبود آب و خشکسالی M5 

سنجی در توسعه عدم مطالعات اولیه و امکان 11

 نخلداری 

M21 12 هزینه باالی خرید نهال M6 

های انگیزشی )انتخاب نخلدار نبود فعالیت 5

 نمونه(

M22 8 های خرما )کودهای و سموم هزینه زیاد نهاده

 شیمیایی(

M7 

های بسته بندی مناسبنبود سیستم M23 10 وجود دالالن و عدم وجود تعاونی نخلداری 17  M8 

 M9 نبود بیمه نخلداری M24 7 نبود سردخانه و فسادپذیری باالی محصول 14

های زیاد خرماوجود آفات و بیماری 5  M25 8 های مناسبعدم تسهیالت و حمایت  M10 

باکیفیتعدم دسترسی به ارقام  6  M26 5 صادرات پایین محصول خرما M11 

 M12 عدم ثبات در بازار خرما M27 6 عدم توجه دولت به بخش نخلداری 6

های منطقهبازده پایین نخلستان 4  M28 7 نبود تکنولوژی مناسب برداشت M13 

 M14 نبود صنایع فرآوری مناسب در بخش خرما M29 9 عدم دسترسی به تکنولوژی آبیاری 7

 M15 عدم مهارت مناسب کشاورزان 10   

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 کد گذاری محوری

با توجه به بنابراین، در این مرحله  .در این مرحله کدهایی که ماهیت مشابه داشتند در یک طبقه قرار داده شدند

امل موانع میان نخلداران شهرستان دشتستان ش راستای تولید پایدار در ماهیت کدها موانع مدیریت نخلداری در

سازی بود که در ادامه به گذاری و صنعتیحمایتی، آموزشی و مهارتی، اکولوژیکی، سیاستبازرایابی، اقتصادی و 

 شود. ها پرداخته میتشریح آن

 اقتصای و حمایتیموانع 

دانند. خود در زمینه مدیریت نخلداری میبسیاری از نخلداران موانع اقتصاد و حمایتی را از مهمترین مشکالت 

مشکالتی اعم از نبود خرید تضمینی محصول خرما در زمان برداشت اشاره داشتند و این عامل را  انبسیاری از آن

. عدم وجود خرید تضمینی در زمینه دانستنددانستند که باعث سود بردن دالالن میاز مهمترین مشکالت خود می

شود. زیرا کشاورزان بر این باور نخلداران در زمینه توسعه سطح زیرکشت میکاهش انگیزه  تولید خرما موجب

در این زمینه رنج  نخلداری همچنین آنان از عدم بیمهنان موجب ضایعات بیشتر خواهد شد. هستند افزایش تولید آ

ه هنوز سازوکار مشخصی برای نخلدران مورد مطالعه بر این باورند کهای انجام شده براساس مصاحبهبردند. می

و از ( ارگانیکهای نخلداری )سموم و کودهای از طرفی دیگر هزینه باالی نهادهبیمه محصوالت آنان وجود ندارد. 
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در  .طرف دیگر توان پایین مالی کشاورزان موجب شده که نخلداران در این زمینه از مواد ارگانیک استفاده نکنند

ها طی دو سه سال اخیر باعث شده دسترسی به فت: افزایش بیش از حد قیمت نهادهاین باره یکی از نخلداران گ

های با کیفیت برای بسیاری از باغداران غیرممکن شود. زیرا بسیاری از نخلداران از وضعیت مالی خوبی نهاده

وه بر این، مشکالت عال ندارند.را در بازار آزاد  ی باکیفیتهاجهت خرید نهاده مبرخوردار نیستند و توانایی الز

ای در بازار مشکالت زیادی در زمینه تولید پایدار و ارائه محصوالت به صورت فله بندیموجود در سیستم بسته

 ( ارائه شده است. 1به طور کلی مهمترین موانع اقتصادی در این زمینه در شکل ) محصول خرما ایجاد کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتدشتس نادر شهرستتولید پایدار در زمینه و حمایتی . موانع اقتصادی (1شکل )

 در شهرستان دشتستانخرما ی در زمینه تولید پایدار تحمایو  . موانع اقتصادی1شکل 

 

 موانع آموزشی و مهارتی

مطالعات  بسیاری از آنان به این موضوع اذعان داشتند که معموالٌ نخلداران،در بررسی موانع آموزشی و مهارتی 

حتی  که آنان داشتند اظهارزیرا بسیاری از کشاورزان  .شودامکان سنجی و اولیه در مورد توسعه نخلداری انجام نمی

دهند زیرا از این موضوع به خوبی آگاهی ندارند. از طرفی های اولیه مانند آزمایش خاک را انجام نمیانجام تست

توجهی کشاورزان به مسائل علمی از مهمترین مشکالت انگیزشی و بی هایدیگر بسیاری از کشاورزان نبود فعالیت

اعتمادی اکثر کشاورزان به دولت و نهادهای . در این باره پاسخگویی معتقد بود: بیخود در این بخش ذکر نمودند

ه های علمی و فنی کارشناسان و مروجان توجهی نشود و کشاورزان ترجیح دهند بدولتی باعث شده به مشاوره

های آموزشی و مدیریتی توسط ها و کارگاهتکیه کنند. دیگری معتقد بود: عدم برگزاری کالس دانش تجربی خود 

های مناسبعدم تسهیالت و حمایت  

 نبود بیمه نخلداری

 توان مالی پایین نخلداران

های بسته بندی سیستم نبود

بمناس  

عدم خرید تضمینی محصول 

 خرما

های خرماهزینه زیاد نهاده  

اقتصادی و حمایتیموانع   

 هزینه باالی خرید نهال
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های های مسئول در سطح شهرستان )جهاد کشاورزی، تحقیقات کشاورزی( باعث شده بسیاری فاقد آموزشسازمان

 (. 2)شکل مدیریتی در سطح نخلستان باشند 

 

 

 

 

 

 

 

(. موانع آموزشی و مهارتی کشاورزان در مدیریت نخلداری2شکل )   

 انتن دشتسادر شهرستخرما  تولید پایداری در زمینه و مهارت یآموزش. موانع 2شکل 

 موانع بازاریابی

نبود  و ذیری باالی محصولپزیرا فساد ،نخلداران مورد مطالعه موانع بازاریابی بودمدیریت پایدار از اهم موانع 

. از طرفی نبود ثبات مناسب دنکنرا متضرر می آنانبازاریابی در شهرستان دشتستان بسیاری از  مناسب هایزیرساخت

 . از طرف دیگرها به شدت پایین خواهد آمدعرضه زیاد قیمت در بازار خرما مخصوصاً در زمان تولید به دلیل

در صورت  ،های زیادی استبر این باور بودند که محصول خرما معموال دارای آفات و بیماری نخلداراناز بسیاری 

. بنابراین، جهت شودامکانات بازاریابی، بخش عظیمی از محصول وارد چرخه ضایعات می نبود سردخانه و

در این باره یکی از باغداران (. 3)شکل  مدیریریت پایدار نخلداران مشکالت بازاریابی به صورت زیر وجود دارد

از ما خرید خانوار جهت مصرف ای معتقد بود: هر سال تعدادی مشتری ثابت داریم که خرما را به صورت فله

ها و باشد و سختیها به صورت دستی میبندیباشد، زیرا در منطقه ما بستهتر میکنند که برای باغدار به صرفهمی

باشد که خانوارها مشتری من باشند تا مشکالت خاص خود را دارد، به طور کلی من باغدار ترجیحم بر این می

 ها.فروشنده

 

 

 

 

انگیزشیهای نبود فعالیت  

 عدم دریافت آموزش مناسب

های ترویجیعدم برگزاری دوره  

و  هیعدم مطالعات اول

یسنجامکان  
 عدم مهارت مناسب کشاورزان

کشاورزان به مسائل  یتوجهبی

یعلم  

 موانع آموزشی و مهارتی
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 انتن دشتسادر شهرستخرما  تولید پایدار. موانع بازاریابی در زمینه 3شکل 

 سازیصنعتی موانع

موانع  ،در بررسی موانع مدیریت نخلداری در شهرستان دشتستان که بدون ارتباط با موانع بازاریابی نیست

دارد و صنایعی هم که وجود دارند ندر شهرستان دشتستان صنایع فرآوری مناسبی وجود معموالٌ  .سازی بودصنعتی

همانند دیگر مناطق  عالوه بر این، برداشت خرما در این شهرستان .برخوردار نیستندمناسب  ابییمعموالً از مکان

بنابراین، برداشت  .شودبه صورت دستی برداشت می از تکنولوژی مناسبی برخوردار نیست و معموالٌ ایران معموالٌ

شود بخش عظیمی از محصول از بین برود بنابراین، نیاز است در این زمینه تمهیدات دستی محصول باعث می

در این باره ارائه شده است.  4سازی نخلداران در شکل شماره د. مهمترین مشکالت صنعتیمناسب اندیشیده شو

گذاری در صنایع فرآوری یکی از مشکالت مهم در منطقه خرماخیزی کنندگان گفت: فقدان سرمایهیکی از مشارکت

فرآوری صورت گیرد، هم در زمینه اشتغال  گذاری در صنایعباشد، که به نظر من اگر سرمایهمانند دشتستان می

خوری به صورت تازهکه قابلیت مصرف  شهرستانبخش اعظمی از خرمای شود باشد و هم باعث میحرکتی مثبت می

 .دنگردناز گردونه ارزش افزایی خارج  ندارد)خارک، رطب، خرما و قصب( را 

 

 

 

 

 انتن دشتسادر شهرستخرما  تولید پایدارسازی در زمینه . موانع صنعتی4شکل 

 

پذیری و فساد سردخانه نبود

لباالی محصو  
  مناسب تبلیغ و ترویج عدم

خرما بازار در ثبات عدم  

های بسته بندی سیستم نبود

بمناس  
مناسب نقل و حمل سیستم نبود  

بهای مناسزیرساخت نبود  

بازاریابیموانع   

تکنولوژی مناسب برداشت نبود  

مناسبنبود صنایع فرآوری   

 نبود تکنولوژی مناسب آبیاری

سازیصنعتی موانع  
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 موانع اکولوژیکی

ها اشاره دارد. بسیاری از نخلداران اذعان مدیریت مناسب نخلداری به موانع اکولوژیکی نخلستانبخشی از موانع 

از طرف دیگر در . های زیاد در معرض فسادپذیری باال قرار داردکه محصول خرما به دلیل آفات و بیماریداشتند 

همچنین  های آنان خشک شده است.های زیاد بخش اعظمی از نخلستانچند سال اخیر به دلیل وجود خشکسالی

شود خیلی از کیفیت مناسب استفاده میهایی که برای کشت بسیاری از نخلداران بر این باور بودند که معموالً نخل

کالٌ از عملکرد مناسبی برخوردار که کند و یا این برخوردار نیستند و بعد از مدتی مقدار تولیدی آنان به شدت افت می

در این باره ( ارائه شده است. 5شود در شکل )موانع اکولوژیکی که مانع مدیریت مناسب نخلداران می نیستند.

شوند، کمبود ای آبیاری میآبهها به صورت حقستانپخش که عمدتاً نخلای گفت: در مناطق بخش آبشوندهمصاحبه

ها آبیاری بارش و خشکسالی طی چندسال اخیر و عدم نظارت دولت بر تقسیم آب باعث شده بسیاری از نخلستان

 را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.مناسبی نداشته باشند و این مسئله کیفیت و کمیت محصول تولیدی 

 

 

 

 

 

 انتن دشتسادر شهرستخرما  تولید پایدار. موانع اکولوژیکی در زمینه 5شکل 

 گذاریسیاستموانع 

ساخته، با چالش اساسی مواجه که نخلداران را  دشتستانبخش دیگری از موانع مدیریت نخلداری در شهرستان 

م گذاران و دولت مرکزی است. عدگذاری است. این بخش از موانع بررسی شده بیشتر متوجه قانونموانع سیاست

بسیاری از نخلداران بر این باور صادرات بهینه محصوالت خرما ضررهای زیادی را به نخلداران وارد ساخته است. 

وجود ندارد. عالوه بر این، مهمترین در کشور مناسبی در زمینه صادرات محصول خرما  بودند که هنوز سیاست

نبود سازمان راهبری مدیریت نخلداری  ،ه استمشکلی که در این بخش نخلداران را با چالش اساسی مواجه ساخت

ارائه شده است.  6گذاری در مدیریت نخلداری در شکل در شهرستان دشتستان است. مهمترین مشکالت سیاست

در این رابطه پاسخگویی گفت: نبود سازمان یا اتحادیه مشخص جهت خرید محصوالت تولیدی باعث شده بیشتر 

ها ها بفروشند و بیشترین سود حاصل به واسطهمحصوالت خود را به واسطهباغداران جهت جلوگیری از ضرر 

های زیاد وجود آفات و بیماری

خرما
 عدم دسترسی به ارقام باکیفیت

 کمبود آب و خشکسالی

های منطقهبازده پایین نخلستان  

اکولوژیکی موانع  
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ها و توجه دولت توجه زیادی به بخش کشاورزی خصوصاً نخلداری ندارد، عدم حمایتبرسد. دیگری معتقد بود: 

 شود. ها میای از نخلداران شده که منجر به فروش نخلستانباعث کاهش انگیزه تولید و خروج عده

 

 

 

 

 

 

 انتن دشتسادر شهرستخرما  تولید پایدارگذاری در زمینه . موانع سیاست6شکل 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

با توجه  نیکشور است. بنابرا یارز برا لیاز منابع عمده تحص یکیو  رانیا یاز محصوالت عمده کشاورز یکیخرما 

و  دیتول تیتوان آن را در نظر نگرفت. وضعیکشور دارد، نم یاقتصاد تیکه محصول خرما در وضع یتیبه اهم

 ییاز جمله عدم آشنا یبه علل متعدد رود،یبه شمار م ایدن یصادرات ینوع خرما نیکه از بهتر رانیا یصدور خرما

 تیمناسب و رعا یبندو عرضه محصول، عدم بسته یآوربرداشت، جمع د،یتول حیصح یهاکشاورزان به روش

بازار خرما  یکاران سبب کسادداران و نخلدرآمد باغ لیمتزلزل شده و عالوه بر تقل یجهان یبهداشت و استانداردها

ان تدر زمینه تولید پایدار در شهرستان دشتس های مدیریت نخلداریهدف کلی چالش تحقیق حاضر با شده است. زین

های اساسی چالش دهای منطقه بتواناستان بوشهر انجام شد. این تحقیق کیفی در صدد آن بود با توجه به واقعیت

نخلداران در راستای  چالش اصلی در زمینه مدریت 29که در این زمینه وجود داشت را شناسایی نماید.  در ابتدا 

ی تیو حما یاقتصاکه شامل موانع  از شناسایی کدهای مشابه آن در شش طبقه اصلی سپتولید پایدار شناسایی شد. 

 یبسته بند یهاستمینبود س، نخلداران نییپا یتوان مالی، نخلدار مهینبود ب، مناسب یهاتیو حما التیعدم تسه)

 دیخر یباال نهیهزو  نهال دیخر یباال نهیخرما هز یهانهاده ادیز نهیهز، محصول خرما ینیتضم دیعدم خر، مناسب

 یهادوره یعدم برگزار، آموزش مناسب افتیعدم دری، زشیانگ یهاتینبود فعال(، موانع آموزشی و مهارتی )نهال

ی(، کشاورزان به مسائل علم یتوجهیبو  عدم مهارت مناسب کشاورزانی، سنجو امکان هیعدم مطالعات اولی، جیترو

، عدم ثبات در بازار خرما، مناسب غیو تبل جیعدم ترو، محصول یباال یرینبود سردخانه و فسادپذموانع بازاریابی )

(، موانع مناسب یهارساختینبود ز، حمل و نقل مناسب ستمینبود س،  مناسب یبسته بند یهاستمینبود س

 نبود سازمان متولی مشخص

وجود دالالن و عدم وجود تعاونی 

 نخلداری
 عدم توجه دولت به بخش نخلداری

 صادرات پایین محصول خرما

گذاریسیاست موانع  
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ی(، موانع اریمناسب آب ینبود تکنولوژو  مناسب یفرآور عینبود صنا، داشتمناسب بر ینبود تکنولوژسازی )صنعتی

بازده ی، کمبود آب و خشکسال، تیفیبه ارقام باک یعدم دسترس، خرما ادیز یهایماریوجود آفات و باکولوژیکی )

دالالن و عدم وجود ، مشخص ینبود سازمان متولگذاری )( و در نهایت موانع سیاستمنطقه یهانخلستان نییپا

در این راستا  بود. (محصول خرما نییصادرات پای و عدم توجه دولت به بخش نخلداری، نخلدار یوجود تعاون

 شود.مهمترین پیشنهادهای ترویجی به صورت زیر ارائه می

 توسعه سازمان راهبردی در زمینه مدیریت نخلداری در شهرستان دشتستان -

 های تولید خرمایان نخلداران در تمام زمینهای در مهای حرفهآموزش مهارت -

 یابی مناسب توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی با مکان -

 هاجهت حذف واسطههای نخلداری جهت مدیریت نخلداری توسعه تشکل -

 های جدید برداشت خرما در میان نخلدارانهای آبیاری مناسب و روشتوسعه تکنولوژی  -

های اولیه )آزمون خاک( جهت توسعه فعالیت نخلداران همراه با در ارائه انجام تستملزم نمودن کشاورزان به  -

 های با کیفیت و قابل صادر به بازارهای جهانینخل

 

 منابع

 کردیبا رو داریپا دیشت مدل تولنگا(. 1396. )عطیه اخوان، و. علی قطری، زادهرجب.، عادل آذر، -

ی. صنعت تیریمطالعات مد یپژوهش-فصلنامه علمی ی.فاز متلیو د یریتفس یساختار یمدل ساز

15(45 :)26-1. 

ها و  هی، رو ییمبنا هی، نظر یفیک قی(. اصول روش تحق1988) .تی، جولنیکوربو تراس، آنسلم. شا -

 .یو مطالعات فرهنگ ی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانیمحمد وکیها. ترجمه ب وهیش

موانع توسعه صادرات خرما در جنوب  یبررس(. 1396امیری کچمی، سمیه. و چوبچیان، شهال. ) -

 .74-84(: 84-85) 15های بازرگانی. . نشریه بررسیاستان کرمان

 ، چاپ دوم. دار،یتهران، د خته،یو آم یفیک قیتحق یهابر روش یا(. مقدمه1389) .عباس بازرگان، -

نقش نخیالت در توسعه پایدار (. 1389. )پروانه عزیزی، و. مسعود مهدوی،.، حمداهلل پیشرو، -

 .153-171(: 3) 2. مجله جفرافیای انسانی. روستایی شهرستان دشتستان

تحوالت ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف (. 1392حسینی، میر عبداله. و فتحی، حبیبه. ) -

 .1-20 (:62) 11های بازرگانی. . مجله بررسیخرمای ایران
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 دیتول سکیر تیریعوامل مؤثر بر مد یبندرتبه(. 1399حیدری مکرر، حمید. و مشایخی، فاطمه. ) -

 9. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. )استان کرمان( و عنبرآباد رفتیخرما مورد: شهرستان ج

(3 :)90-71. 

تفاوتی بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی(. کاربرد نظریه داده1389) .آذر ،اسالمی . وحسن ،فرد دانایی -

 .سازمانی، در دست چاپ

 و. اله روح مهرجردی، زاده تقی.، مهدی خوراسگانی، نادری.، جواد گیوی،.، حجت دیالمی، -

 بکبکا قمر یخرما نخل کاشت ایبر ضیارا تناسب یابیارز(. 1396. )محمود برازجانی، احمدپور

(. نشریه مدیریت خاک و تولید AHP)مراتبی  سلسله تحلیل یندآفراز  دهستفاا با بوشهر نستادر ا

 (.2) 7پایدار. 

بررسی میزان رضایت اعضا از (. 1389دیزاوندی، محمود.، انصاری، حمید. و ازکیا، مصطفی. ) -

شهرستان های روستایی های روستایی مطالعه موردی تعاونیعملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی

 .63-91(: 2) 21. مجله تعاون. مشهد

در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در ( SWOT) تدوین مدل راهبردی(. 1399سواری، مسلم. ) -

 .463-481(: 4) 34ن. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی. استان خوزستا

اطق روستایی استان (. راهکارهای کاهش ضایعات خرما در من1398سواری، مسلم . و شریفی، هدی. ) -

 .99-136(: 32) 8خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری. فصلنامه تعاون و کشاورزی. 

های تولید (. واکاوی نقش تعاونی1394سواری، مسلم.، درانی، منا. و شعبانعلی فمی، حسین. ) -

(: 13) 4زی. کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی. مجله تعاون و کشاور

138-119. 

 بر موثر ملاعو نقش تحلیل(. 1396. )حسین فمی، شعبانعلی و. احسان اسدآبادی،.، علیرضا عبدپور، -

و  دقتصاا تتحقیقا ها. مجلهداده پوششی تحلیل دیکررو با: بم نشهرستادر  خرما تولید ییراکا

 .518-507(: 3) 48،  2. دورهانیرا ورزیکشا توسعه

 مجله. انیرا یخرما تیدراصا مددرآ یارپاید انمیز سیر(. بر1386یزدانی، سعید. )عزیزی، جعفر. و  -

 (.1) 13ی. ورزکشا معلو  هشیوپژ-علمی

و صادرات  یابیبازار لیمسا یبررس(. 1390. )رضا مقدسی، و. عباس عبدشاهی،. ساناز فرد،کریمی -

 .153-169(: 4) 3ن. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. خرما در استان خوزستا

 رفتار بر مؤثر ملاعو (. پیشبینی1397پناه، مسعود. )محمدی، سیده زهره.، محمدزاده، سعید. و یزدان -

 رفتار یهالمد مقایسة بااز آب  حفاظت مینةدر ز نشتستاد نشهرستا تولید نیوتعا عضو داراننخل

 .103-137(: 28) 7. مجله تعاون و کشاورزی. رهنجا زیسالفعاو  هشدییزربرنامه
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 یاپنجره یهاداده یپوشش لیخرما به روش تحل دیتول ییکارا یابیارز(. 1398مدحج، دالل. ) -

 .177-190(: 33) 2ی. اقتصاد و توسعه کشاورز هینشر. : استان خوزستان(ی)مطالعه مورد

اهواز تحت  های شهرستانکارایی نخلستان ارزیابی(. 1398مردانی، مصطفی. و عبدشاهی، عباس. ) -

سازی مونت کارلو. استوار و شبیه هایداده پوششی تحلیل شرایط عدم حتمیت: کاربرد رهیافت

 .204-191(: 33) 2ی. اقتصاد و توسعه کشاورز هینشر

 ییزربرنامه نتومعا رماآ کلاداره  یابیارز ارش(. گز1393) .بوشهر اریستاندا ییزر برنامه نتومعا -

 بوشهر. اریستاندا

 ،ضعیتو سیر(. بر1398، مهناز. )لو خلف مینیامیرا، نوذر.، بیات، پرویز.، علیپور، حسن. و دمنفر -

بوشهر(.  نستا: اردیمو خرما )مطالعه یبستهبند صنعت توسعه یهارهکارا ئهو ارا نعامو شناسایی

 .41-50(: 1) 2. ورزیکشادر  فرینانهرآکا هشیوپژ یهادیکررو علمی فصلنامه

 تأثیر(. 1395. )سارا کشاورزی، و. عباس فسخودی، امینی.، الههدایت سید آبادی، زمان نوری -

زیاری شهرستان نورآباد پایدار در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی بخش دشمن کشاورزی

 .45-25(: 2) 20ممسنی. فصلنامه روستا و توسعه. 

- Leininger, M. and McFarland M. R., (2002). Trancultural Nursing, 3 

rd ed., NewYork, MC Graw-Hill, Medical Pub. 

- Ren, Y., Peng, Y., Campos, B. C., & Li, H. (2021). The Effect of 

Contract Farming on the Environmentally Sustainable Production of 

Rice in China. Sustainable Production and Consumption. 

- Shafieyan A. (2017). Date palm. Ministry of Agriculture Jahad, 

Department of Horticulture.  

- Shah, S. M., Liu, G., Yang, Q., Casazza, M., Agostinho, F., & Giannetti, 

B. F. (2021). Sustainability assessment of agriculture production 

systems in Pakistan: A provincial-scale energy-based 

evaluation. Ecological Modelling, 455, 109654. 

- Siwar, C., Alam, M., Murad, M., & Al-Amin, A. Q. (2009). A review of 

the linkages between climate change, agricultural sustainability and 

poverty in Malaysia. International Review of Business Research Papers 

(ISSN 1832-9543), 5(6), 309-321. 

- Tatlıdil, F. F., Boz, İ., & Tatlidil, H. (2009). Farmers’ perception of 

sustainable agriculture and its determinants: A case study in 

Kahramanmaras province of Turkey. Environment, Development and 

Sustainability, 11(6), 1091-1106. 

 

 


