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گیري چند هاي تصمیمارزیابی و سنجش پایداري زراعت برنج با استفاده از روش
: شهرستان رضوانشهر)مورد مطالعه(معیاره

1و بیتا اصالنی سنگدهاله نوري ، سید هدایت*عباس امینی

)2/3/94: ؛ پذیرش25/1/93دریافت: (

چکیده
شهر در این استان دارد. رزي استان گیالن و شهرستان رضواننین اقتصاد کشاوبرنج نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور و همچ

پردازد. شهر، با توجه ویژه به اهمیت منابع آب و خاك در  این رابطه، میداري زراعت برنج در شهرستان رضوانمقاله حاضر به ارزیابی پای
دوم، از طریق دستواولدستهايدادهنیاز بصورت ترکیبی ازهاي مورد شهرستان بوده و دادهکاربرنجکشاورزان،آمارييجامعه

برداري از ها و وضع موجود بهرههاي تحقیق شامل ویژگیمتغیر. آوري شده استهاي مرتبط، جمععملیات میدانی و مراجعه به سازمان
هاي باشد. با پردازشکشاورزي در منطقه میمنابع آب و خاك منطقه در رابطه با کشت برنج و نحوه و میزان رعایت برخی اصول پایداري

هاي تحلیل تصمیم چندهاي نهایی با استفاده از روشهاي مناسب، تحلیلآوري شده و تهیه شاخصهاي جمعاي روي دادهمرحلهچند
اي ورد مطالعه است به گونهاي در رابطه با پایداري زراعت برنج در شهرستان مهاي منطقهمعیاره صورت گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت

هاي داراي شالیزار شهرستان، دهستان خوشابر در سطح پایدار، دهستان گیلدوالب در سطح نیمه پایدار و دهستان دیناچال که در دهستان
پایداري منابع «، »پایداري منابع آب«ي کلی هاي نهایی هرکدام از سه حوزهشاخصتحلیلوعالوه، تجزیهه در سطح ناپایدار قرار دارند. ب

برداري از اي بیشتري را در رابطه با پایداري زراعت برنج و بهرههاي منطقهپذیري و تفاوت، تغییر»اصول کلی پایداري کشاورزي«و » خاك
دهد.منابع پایه کشاورزي در سطح شهرستان نشان می

هرگیري چندمعیاره، رضوانشبرنج، تصمیمکشاورزي پایدار، ارزیابی پایداري، منابع آب و خاك، کلیدي:هايهواژ

.ریزي دانشگاه اصفهانریزي روستایی، دانشکده علوم و برنامهگروه جغرافیا و برنامهبه ترتیب، استادیار، دانشیار ودانشجوي دکتري-١

a.amini@geo.ui.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی-*
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مقدمه
محصــوالتبــهوابســتگی زنــدگی و تــداوم حیــات انســان

حـال در. اسـت براي تأمین غذا غیر قابـل انکـار  کشاورزي
سـطح ازپـنجم یکبهنزدیککشاورزيمحصوالتحاضر

زراعـت . کننـد مـی اشـغال رازمـین سیارهگیاهیپوشش
معـاش امـرار واشـتغال ادمنبـع ایجـ  ترینبزرگهمچنین
ــاجهــان، ــیشب ــاردیــکازب ــاخــردهکشــاورزمیلی درپ

-Hongباشـد ( مـی توسـعه حـال درهايکشور Bo et al.,

امنیـت امـروز، جهانچالشترینبا این وجود مهم).2006
,Essietاسـت ( انسـان ياولیـه نیـاز ایـن تـأمین وغذایی

عرصـه  هـاي صـورت گرفتـه در   پیشـرفت با وجـود ). 2001
دلیل افـزایش چشـمگیر جمعیـت و محـدود     ه کشاورزي، ب

بودن منابع خاك، آب و سـایر منـابع طبیعـی، محـدودیت     
ي مناسـب همچنـان بـه عنـوان     دسترسی به غذا و تغذیـه 

سـر جهـان   تـا ترین شکل فقر در سرترین و شدیدمحسوس
رشـد بـین تعـادل عـدم ). 1384(یونسـکو،  مشهود اسـت  

هاي در حال توسعه را کشوررزي،کشاوتولیداتوجمعیت
افزون جمعیت و رو ساخته و فشار روزبا چالشی جدي روبه

ي غذایی توجه جهانی را بـه تحقیـق   ي ذخیرههامحدودیت
Burkeي محیط، غذا و تغذیه جلب کرده اسـت ( درباره et

al., این راستا، علم کشاورزي بـراي پاسـخگویی   در).2005
، نیازمنـد  انسـانی غـذایی جامعـه   به نیاز روزافـزون امنیـت  

و انسـان مناسبات میـان تالش در برقراري روابط پایدار در 
گـري در منـابع طبیعـی اسـت     در فرآینـد مداخلـه  محیط

). 1387(آزیري، 
امرایننهایی است،هدفتوسعهپایداري برايکههنگامی

،محیطــیزیســتهــايسیســتممســتلزم متعــادل کــردن
اهـداف کشـاورزي، بخـش اسـت. در اقتصادياجتماعی و

ذخـایر طبیعـی محـیط   افزایشیانگهداريپایداري شامل
باشـد اجتمـاعی مـی  رفـاه وغذاییهاينیازتأمینزیست،

)Praneetvatakul et al., ). کشاورزي پایدار در تمـام  2001
ي بهینـه از  دوران باعث بهبـود محـیط زیسـت و اسـتفاده    

هاي غذایی انسان و ارتقاازمنابع موجود شده و در تأمین نی
کیفیت زندگی کشاورزان و جوامع بشري نقش مهمی دارد 

(حیـدرپور و جهانیـان،   شـود و باعث پویایی اقتصـادي مـی  
ــویجر)1387 ــاران (. ک Koeijerو همک et al., 2002 (

ي هاي مـورد اسـتفاده  یی نهادهند اگر کشاورزان کارآمعتقد
هداف اقتصادي و محیطی توانند اخود را بهبود بخشند، می

همچنین وجـود محـدودیت عوامـل    خود را به دست آورند. 
ریـزي اصـولی   تواند با مـدیریت صـحیح و برنامـه   تولید می

مصرف آب، بخصـوص  کارآییاصالح گردد. بهبود و افزایش 
درصـد  70باید تا 2025در آسیا که تولید برنج آن تا سال 

ت غـذایی آینـده   تولید فعلی افزایش یابد، جهت حفظ امنی
).1385زاده و توکلی، رسد (عربضروري به نظر می

سـاله از  ، گیاهی است یـک Oryza Sativaبرنج با نام علمی 
، کــه از Sativaي و گونــهOryzaي غــالت از جــنس تیــره

ي جنوبی و از درجه35ي شمالی تا عرض درجه53عرض 
هـاي  متـري از سـطح دریـا در کـوه    2600نظر ارتفـاع تـا   

هـاي  هیمالیا، تحت شرایط متنوع خاك، عمـق آب و رژیـم  
هزار سال 5). حدود 1386شود (جعفري، دمایی تولید می

شود و کشت است که برنج در چین و هندوستان تولید می
آن از آسیاي جنوب شرقی بـه چـین و سـپس بـه آسـیاي      

ي اروپا و آفریقا گسترش یافته است. ایـن گیـاه   صغیر، قاره
هاي مصر، مـراکش، اسـپانیا و غـرب    به کشورتوسط اعراب 

اکنـون  آفریقا نیز منتقل گردیده اسـت. ایـن محصـول هـم    
ي بیش از نیمی از مردم منـاطق گرمسـیري را   غذاي عمده

درصد بـرنج دنیـا   90کند. در حال حاضر حدود تأمین می
در چین، هندوسـتان، ژاپـن، کـره، جنـوب شـرقی آسـیا و       

شود. در خارج از آسیا، شت میجزایر مجاور اقیانوس آرام ک
درصـد از  5/0هاي برزیل و ایاالت متحـده بـا تولیـد    کشور

-برنج مصرفی جهان بیشترین مقدار تولید را دارند. در قاره

ي کشت درصد بقیه10ي آمریکا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه 
2000شود. کشت این محصـول در ایـران از   برنج انجام می

هاي گیالن و اکنون استانه است. همسال پیش متداول بود
مازندران از مناطق مهم تولید برنج در کشـور هسـتند. بـه    

هـاي خوزسـتان، فـارس،    غیر از ایـن دو اسـتان در اسـتان   
اصفهان، خراسان، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، 
کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی نیز کشت برنج متـداول  

زیر کشـت، میـزان   سطح1دول ). ج1388است (یوسفی، 
تولید و عملکرد برنج را در سطوح جهانی و کشوري نشـان  

دهد.می
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2010و 2000هاي سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد برنج در سطح جهان و ایران در سال- 1جدول 

منطقه
عملکرد (تن بر هکتار)میزان تولید (تن)سطح زیر کشت (هکتار)

200020102000201020002010

15405990415365200759935545567201558789/337/4جهان

5343315635171971460228815069/306/4ایران

2010مأخذ: سازمان خوار و بار جهانی، 

شود، سطح زیرکشت بـرنج ایـران   همانطور که مالحظه می
34/0درصد سطح زیرکشت دنیـا و تولیـد آن   36/0حدود 

درصد تولید جهـان اسـت. سـطح زیرکشـت بـرنج در کـل       
هزار هکتار اسـت کـه از ایـن مقـدار     563در حدودکشور

درصـد  86/31درصد مربوط به اسـتان مازنـدران،   44/38
درصــد بقیــه بــه ســایر7/29مربـوط بــه اســتان گــیالن و  

01/3ها اختصاص دارد. میزان تولید شلتوك کشـور  استان
هاي مازنـدران و گـیالن بـه    که استانمیلیون تن است که 

درصـد بیشـترین مقـدار    79/27درصد و 72/41ترتیب با 
برنج تولیدي حدود دو دهند.تولید را به خود اختصاص می

کنـد و هـر سـاله    ي کشور را تأمین مـی سوم مصرف ساالنه
بایــد در حــدود یــک ســوم مصــرف وارد گــردد (جعفــري، 

ترین مواد غـذایی  اسیاسکشت برنج از دیر باز جز). 1386
مردم ایران و از ارکان اساسی اقتصاد کشاورزي به ویـژه در  

هاي گیالن و مازندران بوده است. برنج پس از گندم، استان
سومین محصول کشـاورزي پـر مصـرف در کشـور شـمرده      

ي پنجاه افزایش چشـمگیري  شود که مصرف آن از دههمی
).  1389یافته است (یزدانی و همکاران، 

هـایی اسـت کـه در    هرستان رضوانشهر یکی از شهرستانش
ي تولید محصوالت کشاورزي بـه ویـژه بـرنج از سـهم     زمره

شــایان تــوجهی در اســتان گــیالن برخــوردار اســت. ایــن  
درصـد سـطح زیـر    57/5درصـد تولیـد و   27/5شهرستان 

کشت شلتوك استان گیالن را داراست. در ایـن شهرسـتان   
10000ســطحی بــیش از شــالیکار در10947هــر ســاله 

کننـد. در  کاري میهکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد برنج
درصـد مسـاحت کـل    38/69، حـدود  1393سال زراعـی  

اراضی زراعی واقع در شهرستان رضوانشـهر را اراضـی آبـی    
دهــد و از کــل اراضــی آبــی موجــود در ایــن تشــکیل مــی
درصــد بــه کشــت بــرنج اختصــاص داده 3/99شهرســتان، 

). بـا  1393ود (سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن، شمی
توجه به اهمیت تولیـد بـرنج در ایـن شهرسـتان، پایـداري      

ي تولید این محصـول  کشاورزي و منابع تولیدي در سامانه
وتولیـد میزانزیرکشت،سطح2جدول ضرورتی تام دارد.

را در سـطح  1388-89زراعـی سـال درشلتوكعملکرد
ي شـمالی و شهرسـتان رضوانشـهر نشـان     هـا کشور، استان

دهد. می

1388-89سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد شلتوك در سال زراعی - 2جدول 

عملکرد (تن بر هکتار)میزان تولید (تن)سطح زیرکشت (هکتار)منطقه
563517301273935/5ایران

216652125695880/5مازندران
17957019/83719466/4گیالن

100006/4413341/4رضوانشهر
1390مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن، 
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با توجه به اهمیت شایان توجه اقتصـادي و غـذایی بـرنج و    
همچنین لزوم رعایت اصول پایـداري در کشـت و پـرورش    
این محصول، که از سـویی نیازمنـد منـابع آب بسـیار و از     

از منابع خـاك در طـول فصـل زراعـی     سویی استفاده ویژه 
است، تحقیق حاضر به ارزیابی و سنجش پایـداري زراعـت   
برنج در شهرستان رضوانشهر از اسـتان سـاحلی گـیالن در    

پردازد. با توجه به وجـود اشـکال مختلـف    شمال کشور می
قـدیمی  اي، ساحلی نسبتاانی جلگهاراضی از جمله کوهست

شـنی  ،رضوانشـهر و جدید و اراضـی پسـت در شهرسـتان    
بودن اراضی نزدیک سـاحل دریـاي خـزر، زهکشـی بسـیار      

5/1268ضعیف در اراضی پست، این شهرستان با میانگین 
تـا  1359سـاله  30متـر بارنـدگی سـاالنه طـی دوره     میلی

) یکـی  1391اي استان گـیالن،  (سازمان آب منطقه1389
دلیل باشد، اما به باران استان گیالن میهاي پراز شهرستان

از باران بخش اعظم این آوري آب ناشیعدم کنترل و جمع
ریزد و بـا مشـکل کمبـود آب روبروسـت.     بارش به دریا می

ود ایـن منـابع و   سعی شده است ارتباطی بین وجبنابراین،
برقرار گـردد  -به طور خاص زراعت برنجپایداري کشاورزي 

ــن    ــاورزي ای ــاك کش ــابع آب و خ ــداري من و وضــعیت پای
ن مورد بررسی قرار گیرد. در ایـن راسـتا، ارزیـابی    شهرستا
کشـاورزي خاكوآبمنابعپایداريهايشاخصوضعیت

کشاورزيپایداريسطحشهرستان رضوانشهر، سنجشدر
خـاك و بررسـی وضـعیت    وآبمنابعبهتوجهباشهرستان

، اهداف عمده پایداري مدیریت منابع آب و خاك شهرستان
اند.ودهرو بي پیشدر مطالعه

با گذشت زمان مدیریت منـابع طبیعـی و اشـکال مختلـف     
شده اسـت. افـزایش چشـمگیر    کاربري زمین بسیار متنوع

جمعیت کره زمین و تقاضا براي غذاي سالم و در دسـترس  
که اثرات منفـی تولیـد غـذا    بسیار زیاد شده است، در حالی

ـ     اي طـور قابـل مالحظـه   ه بر کیفیت منـابع طبیعـی نیـز ب
خصوص در ه ها بش یافته است. افزایش مستمر درآمدافزای

مناطق شهري، از طرفی با تغییر جیره غـذایی و اثـرات آن   
بر روي زمین مورد نیاز براي تولید غذا و از طرفـی نیـز بـا    

هاي جـایگزین زمـین از قبیـل    تقاضاي بیشتر براي کاربري
طبیعت، تفـریح و اشـتغال همـراه اسـت. در همـین زمـان       

شدن نیز باعث افـزایش فشـار بـر مانـدگاري     انیفرآیند جه

هاي تولید غذا شده اسـت کـه نتیجـه آن    اقتصادي سیستم
تــر زمـین از ســوي  هــاي سـودمند جسـتجو بــراي کـاربري  

ــور  ــم در کش ــاورزان ه ــعه کش ــاي توس ــم در  ه ــه و ه یافت
هاي در حال توسعه و سرانجام رهـا کـردن اراضـی از    کشور

عـالوه کـاهش آب   ه بـ هاي زراعی فعلـی آن اسـت.  کاربري
رشـد  مورد نیاز براي کشاورزي همچنان به علت رقابت روبه

کنندگان دیگر از قبیل مصارف خـانگی و صـنعت رو   مصرف
عنوان چتري براي هاي پایداري بهبه افزایش است. الگوهاي

هـاي مختلـف   پوشش و بذل توجه بـه همگـی ایـن جنبـه    
و Van Keulen, 2007استفاده از زمین معرفی شده است (

).  1378امینی فسخودي، 
و شکل روابط و پایداري ریشه در دامنهفهوم پایداري یا نام

هـاي اجتمـاعی بـا محـیط طبیعـی خـود دارد       تعامل گروه
ي شـرط اساسـی اسـتفاده   ). 1389(عنابستانی و صـالحی،  

ت منـابع محیطـی اسـت.    پایدار از طبیعـت، رعایـت ظرفیـ   
واقــع تعیـین ایــن  تحلیـل و یــا سـنجش پایــداري نیـز در   

ظرفیت است. تحلیل پایداري مبنا و معیـار عقالیـی بـراي    
بـرداري  هاي محیطی است که میزان بهـره تعیین استاندارد

کنـد. تحلیـل پایـداري بـه     از منابع را تعیین و کنترل مـی 
ي معیـار فاصـله  ي میزان و کنندهکننده و بیاننوعی تعیین

ي دید یـک پدیـده  بین وضعیت پایدار و اولیه و وضعیت ج
محیطی است. در تحلیل پایداري همزمان ظرفیت منـابع و  
ماندگاري اقتصادي در ارتبـاط بـا نیـاز توسـعه مـورد نظـر       

شود (امینی فسخودي و نوري، بررسی، تحلیل و کنترل می
و فعـل و  ). سنجش پایداري کشاورزي پیچیده است 1390

جامعـه  ها، محیط زیست وآوريي بین فنانفعاالت پیچیده
,Rao & Ragersشـود ( شامل میرا  . چـالش اصـلی   )2006

و سنجش این سازه آن اسـت کـه چگونـه    روند ارزیابیدر 
تا تمام ابعـاد  بین ابعاد مختلف پایداري، تعامل ایجاد کنیم

). کشـاورزي  1392آن را در نظر بگیـرد (رنجبـر و کرمـی،    
ر پـذیر، از نظـ  زمانی پایدار است کـه از لحـاظ فنـی امکـان    

ي مدیریتی اجرا شدنی، از دیدگاه اقتصادي موجه، از جنبه
زگار باشــد لحــاظ محیطــی، ســااجتمــاعی پــذیرفتنی و بــه

) Fransisکه فرانسیس (رو، چنان). از این1376(کوچکی، 
ــاران ( ــی 1377و همک ــاره م ــدار در  ) اش ــام پای ــد، نظ کنن

کشاورزي در حقیقت حاصل نوعی راهبرد مـدیریتی اسـت   
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کشاورز را در انتخاب صحیح ارقام مـورد کشـت،   که بتواند 
هـاي مناسـب شـخم، در    حاصلخیزي خـاك، اجـراي روش  

هـاي  توالی قرار دادن مناسب گیاهان بـراي کـاهش هزینـه   
هاي مصرفی، به حداقل رساندن اثرات سـوء  مربوط به نهاده

ــاد    ــد و ایج ــداري در تولی ــأمین پای ــیط زیســت، ت ــر مح ب
). 1388و دیگــران، ســودآوري یــاري نمایــد (عربیــون    

افـزایش  بـه مربـوط آتـی نیازهـاي تنهانهپایدارکشاورزي
همچنین وزیستمحیطکیفیتبلکهداردنظردرراتولید

).  Senanayke, 1991نماید (آب و خاك را حفظ می
برداري بهینـه از زمـین و آب بـراي تولیـد محصـوالت      بهره

ــأله  ــب، مس ــروري و مناس ــدار ض ــراي پای ــدي ب ي اي کلی
& Sarkerرود (شــمار مــیهــاي کشــاورزي بــهسیســتم

Quaddus, 2002هـاي  هـا و تـدوین سیاسـت   ). توسعه نظام
تـوان  پایدار کاربري و مدیریت منابع تولید کشاورزي را می

هاي بخش کشـاورزي یـا   گذاريعنوان بخشی از سیاستبه
هـاي  اي در نظر گرفت که پیرامـون اثـرات سیاسـت   منطقه

کنند. این گوهاي مدیریت این منابع بحث میاقتصادي بر ال
ها، ها (نظیر زیرساختعنوان نتیجه تعامل سیاستبهالگوها 
ها و تسهیالت اعتباري و قـانونی) و  ها، قیمتگذاريسرمایه
توانند به دستیابی شماري از اهداف هاي بیرونی، میپارامتر

هاي معین (نظیر رفـاه) و همچنـین برخـی اثـرات     و آرمان
ــودگی   ــر آلـ ــانبی (نظیـ ــامطلوب جـ ــن و نـ ــاي ممکـ هـ

به ایـن ترتیـب مـدیریت منـابع     محیطی) بیانجامند.زیست
هـاي  هـاي کـاربري  خاك و آب دربردارنده درك و فهم الگو

هـاي اقتصـادي و اکولـوژیکی    فعلی و ارزیابی فواید و هزینه
هاي مختلـف کـاربري اراضـی و بـه همـان      ناشی از فعالیت

هــا بــراي هـر منطقــه اســت  ن گزینـه انـدازه یــافتن بهتــری 
)Montero & Ramos, 2005  .(

ترین منـابع تولیـد کشـاورزي و ثـروت     آب و خاك، اساسی
بـرداري از ي بهـره آینـد و شـیوه  شمار میحقیقی کشور به

تواند به افزایش یا کاهش این ثـروت منجـر شـود    ها میآن
). فشار روز افـزون بـه  1387، همکاران(امینی فسخودي و 

هـاي آن  منابع آب و خاك، ناشی از ازدیاد جمعیت و پیامد
زایی و آلـودگی خـاك و آب،   از قبیل تخریب اراضی، بیابان

بهینـه و پایـدار از ایـن منـابع کمیـاب را      نیاز بـه اسـتفاده  
برداري مطلوب از این منابع، افزون نماید و بهرهضروري می

، جامعـه بـه عنـوان یـک هـدف کـالن      بر تـأمین تقاضـاي  
،هـا بردارانـی را کـه بـراي آن   تواند افزایش درآمـد بهـره  می

عنـوان  فعالیت کشاورزي عالوه بر یک فعالیت اقتصادي بـه 
گـردد. از  شود را موجب اي از زندگی نیز محسوب میشیوه

توان گفت بقا و رفـاه نـوع   نگرانه میدیدگاهی کالن و جامع
ــی و   ــابع طبیع ــد من ــدیریت کارآم ــه م انســان، بســتگی ب

هـاي  کشاورزي دارد و پایداري این منـابع یکـی از چـالش   
شـدت  اساسی است که تمامی جهان و از جمله کشور ما به

با آن مواجه است.  
بارابطهدرجهانی،هايگزارشدرموجودهاينگرانیعمده

خـاك)  وکشـاورزي (آب پایـه منابعجديوسریعکاهش
رویهبیاستفادهازناشیها،نگرانیایناصلیباشد. عاملمی

وکشـاورزي ادواتوهاي شـیمیایی کودآفات،دفعسموم
است (چهارسوقی و همکـاران،  بودهمکانیزهکشتگسترش

ــزایش تقاضــاي آب و تغییــرات  ). 1386 ــا اف کمبــود آب، ب
). با توجه بـه  Mariolakos, 2007شود (اقلیمی، تشدید می

زي، درصـدي آب در بخـش کشـاور   70ي بیش از استفاده
توجه به مدیریت منـابع آب از اهمیـت بسـیاري برخـوردار     

هـاي کشـاورزي تـأثیر مسـتقیم و     است و چگونگی فعالیت
عنـوان  غیرمستقیم بر منـابع آب دارد. ارزیـابی اراضـی، بـه    

راضـی بـراي یـک    بینی پتانسـیل ا روشی براي بیان و پیش
عنوان رابطی بین منابع و مدیریت بهکاربري خاص و عمدتا

Van Diepenباشــد (منــابع مــیایــن et al., در ). 1991
هاي مهمـی در  مدیریت مصرف منابع آب کشاورزي راهبرد

ي بهینـه از منـابع آب، حفاظـت از آن و    ي اسـتفاده زمینه
تـرین ایـن   باشـد. مهـم  هاي آتی مد نظر مـی انتقال به نسل

ها شامل در نظر گرفتن اصل پایداري در کشـاورزي  راهبرد
ها و سموم شیمیایی، توجـه بـه   ي متعادل از کودو استفاده

ي خاك جهت افزایش قابلیت نگهـداري آب  مدیریت تغذیه
توسط خاك، اصالح فیزیکی اراضی و تسطیح آن، اسـتفاده  

اي، هاي نوین آبیاري نظیـر آبیـاري بـارانی و قطـره    از روش
هاي سیمانی در مسیر انتقال آب بـه مـزارع و   احداث کانال

). 1389باشد (عمـانی،  ي آب میهاي ذخیرهاحداث استخر
هاي زراعی نیـز بـا توجـه بـه     برداري از اراضی و زمینبهره

ها در تولید محصوالت کشـاورزي بایسـتی   محدود بودن آن
ــرد.      ــورت گی ــان ص ــت تولیدش ــوان و ظرفی ــاس ت ــر اس ب
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شود ي بهینه از اراضی موجب میریزي براي استفادهبرنامه
وري، امکان اسـتفاده از اراضـی بـراي    هرهتا ضمن حداکثر ب

آیندگان نیز فراهم گردد؛ چنانچه از هر زمین بـه مقتضـاي   
استعداد و توانمندي آن استفاده نشـود در معـرض نـابودي    

هـا کاسـته  مـرور زمـان از بـاروري آن   گیـرد و بـه  قرار مـی 
مستلزمخاك،وآبمنابعپایدارمدیریتشود. بنابراین، می

اقتصاديطبیعی،شرایطاساسبرمناسبهايبسترایجاد
).1392باشد (شیبانی و کاظمی، میاجتماعیو

متأسفانه، در مدیریت منابع آب و خـاك کشـور بـه بحـث     
نگري و سطوح مختلف مدیریتی در این زمینه خیلـی  جامع

هـاي  توجه نشده است. به عنـوان مثـال بسـیاري از پـروژه    
هاي آلودگی منابع آببرداري شده، مشکالت زهکشی،بهره

محیطـی را ایجـاد کـرده اسـت.     زیرزمینی و مسائل زیسـت 
منابعکلیهازپذیربرگشتووري پایداربهرهدیدگاهداشتن

آینـده هـاي نسـل وکشـور بقـاي برايآبمنابعبه ویژهو
خـاك مـدیریت ). بهبـود 1385دارد (حیـدري،  ضـرورت 

بهبوددرراينقش مؤثرتواندمیکشاورزانسوياززراعی
کـاهش غذایی،خودکفاییکیفیوکمیافزایشوري،بهره

و کشـاورزي پایـدار بـازي کنـد     غـذایی امنیتفقر،سطوح
)Lal, 2003; Nabhan et al., 1999   پایـداري مـدیریت .(

هاي همـراه  ها و فعالیتاي از فنون، سیاستزمین مجموعه
ــا اصــول اجتمــاعی محیطــی اســت اقتصــادي و زیســت-ب

)Smith & Dumanski, 1995   همچنین، مـدیریت خـاك .(
ي درسـت و منطقـی از خـاك بـا در نظـر گـرفتن       استفاده

ظرفیت و پتانسیل آن، جهت دستیابی به تولیـد مسـتمر و   
) و ضمن بهبود تولید 1390پایدار است (بیات و همکاران، 

کشــاورزي و اقتصــاد روســتایی بــه پایــداري اکوسیســتم و 
).Pansak, 2008کند (یزیست نیز کمک ممحیط
تــرین عوامــل طبیعــی تخریــب و فرســایش خــاك را مهــم

هـاي  توان چگـونگی رژیـم بارنـدگی در ایـران و بـارش     می
خشـک کشـور،   رگباري به ویژه در مناطق خشـک و نیمـه  

هاي کشاورزي در بیشتر نواحی روستایی و شیب تند زمین
فقر پوشش گیاهی در بخش وسیعی از فضاي سرزمینی به 

مار آورد. همچنین، از جمله مسائل مدیریت منابع خـاك  ش
هـاي نادرسـت زراعـت و کشـت در اراضـی      در ایران شـیوه 

ي زمـین، پـایین بـودن    کشاورزي از جملـه کمبـود سـرانه   

کشی بـیش  باشد که بهرهراندمان کشت در واحد سطح می
از حد از خاك و فقر مواد آلی و مغذي خـاك را بـه دنبـال    

هاي سنتی آبیـاري و عـدم   توان به روشیدارد. همچنین م
رویه و غیـر  ي بیهاي بهینه و نوین، استفادهي روشتوسعه

هاي شـخم  هاي شیمیایی، روشکشها و آفتاصولی از کود
ــب بــه ویــژه در زمــین    دار، ضــعف هــاي شــیب نامناس

مدرنیزاسیون کشاورزي، فشار دام بر مرتع و تخریب مراتع، 
ي ایـران، تغییـرات نادرسـت    هـا تخریـب روزافـزون جنگـل   

هـاي کشـاورزي و کـاهش    کاربري زمین، شور شدن زمـین 
هاي کشاورزي به علت پذیري خاك در زمینمیزان رطوبت

هاي نامناسب کشت و زرع و آبیاري اشاره کرد (بیـات  روش
).1390و همکاران، 

جهتبهزارعیناز سويخاكحفاظتعملیاتاعمالعدم
بهآن،نهاديواجتماعیتصادي،اقمنافعازآگاهیعدم

براي.رودمیشماربهاین پدیدهاصلیدالیلازیکیعنوان
مکانیکیغیرومکانیکیهايروشازخاكوآبحفاظت
بندي،تراسشامل:مکانیکیعملیات.گرددمیاستفاده
هايکانالها،بادشکنسنگی،خاکیبندهاياحداث

نوعیکهباشدافی میانحرهايایجاد آبراههزهکشی،
هاآناجرايواستخاكفرسایشبامستقیممبارزه
غیرعملیاتدارند.بیشتريصرف هزینهبهنیازومشکل

سريیکانجامبافرسایشازپیشگیريازعبارتمکانیکی
نسبتاهاروشاینکهباشدمدیریت صحیح میعملیات
رایطیشهردرعملیاتاینکاربردعالوهه بارزان و

انواعنظیرخاكشامل مدیریتاست وپذیرامکان
شده،بذوراصالحآلی،هايکودمصرفحفاظتی،هايشخم
مدیریتو نیزشیمیاییکودهرز، مصرفعلفکندن
تراز،خطوطرويکشتپاشی،مالچشاملزراعی
؛1375(رفاهی، باشدکشت نواري میوزراعیهايتناوب

).Morgan, 1995؛1378رفاهی، 
عنـوان بـه خاكوآبمنابعازي پایداراستفادهبطور کلی، 

آیـد.  میشماربهایرانکشاورزيمسائلترینعمدهازیکی
محیطـی زیسـت منـابع ازمناسـب نـا ورویهبیياستفاده
تنوعدادندستازوهاپسابجا گذاشتنبهمانندعواقبی
دنبـال  بـه راخـاك کیفیترفتنبینازومحیطیزیست

جهتمناسبوکافیآببهدسترسیهمچنین، عدم.دارد
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مـدیریت کـه گردیـده سـبب کشاورزيوتوسعههايطرح
ايویـژه اهمیـت هاآنازحفاظتو لزومخاكوآبمنابع
وشـور فرسـایش، تخریـب، مناسـب ریزيبرنامهعدم.یابد

.داشتخواهدپیدررازاییبیابانوهاخاكشدنماندابی
سوي دیگر، ارتباطات بین کشاورزي، زمین و آب به طور از

ترین علل اي در حال تغییر و تحول است که از مهمفزاینده
نشــینی در تـوان بـه افــزایش سـریع شـهر    ایـن تغییـر مــی  

ــاي در کشــور ــین   ه ــراي آب در ب ــت ب حــال توســعه، رقاب
کننــدگان مختلـف، توجهــات محیطـی، فرســایش   اسـتفاده 

آبی، فشار جمعیت، سطوح باالي سوء خاك و کمبود منابع
نـژاد و پیکـانی،   هاي جهانی اشاره کرد (بریمتغذیه و قیمت

1383.(
Dai(داي و همکــاران et al., در مطالعــات خــود )2010

در حـال  د که فشار بـر روي منـابع آب دائمـا   دهننشان می
افزایش بوده و امنیت نسبی منابع آب پکـن، ممکـن اسـت    

ریت منـابع آب شـهري و مقـررات آن    به بهبـود درك مـدی  
.کمک مؤثري کند

Speelman(ســـپیلمن و همکـــارانا et al., در) 2008
هاي کشاورزي، سنجش بـازده  سیستم«اي با عنوان مطالعه

ي مـوردي  آب مورد استفاده و عناصر تعیین کننده؛ مطالعه
ــاختري  طــرح هــاي آبیــاري کوچــک مقیــاس در شــمال ب

هـا  هـاي تحلیـل پوششـی داده   کاز تکنی،»آفریقاي جنوبی
)DEA: data envelopment analysisــراي ــنجش) ب س

هـاي سـطح   وريدر سطح کشتزار و بهرهوري تکنیکی بهره
دهند کـه  خرد براي آب مصرفی استفاده نموده و نشان می

هـاي فنـی و بنیـادي در میـان     کارآمـدي نـا در این منطقه 
کشاورزان وجود دارد.

Fakoyaفوکویا و همکاران ( et al., ) به بررسی دانش 2007
هـاي مـدیریت   و گرایش زنان روستایی نسـبت بـه فعالیـت   

هـاي ایـن تحقیـق    پایدار زمین در نیجریه پرداختند. یافتـه 
نشان داد که همبستگی مثبت و قـوي بـین گـرایش زنـان     

هاي مدیریت پایدار زمین وجود دارد.روستایی و فعالیت
Gomezگومز و همکاران ( et al., ) به منظـور تعیـین   1996

ــاك ( ــداري خـ ــاخص پایـ ) در Sustainability Indexشـ
گیري شاخص هاي کشاورزي روشی بر اساس اندازهسیستم

هـاي کیفیـت   هاي کیفیت خاك پیشنهاد کردنـد. شـاخص  

گیـري خـاك هسـتند کـه     هـاي قابـل انـدازه   خاك ویژگی
ر ي توانایی خاك در تولید یا کاربرد خـاك د کنندهمنعکس

باشند. در ایـن روش پـنج شـاخص عمـق     زیست میمحیط
هاي پایـدار در آب،  خاك، میزان کربن آلی، درصد خاکدانه

ــل   ــداري آب قاب جــرم مخصــوص ظــاهري و ظرفیــت نگه
هـاي کیفیـت فیزیکـی مـؤثر بـر      استفاده به عنوان شاخص

شـوند و میـانگین   پایداري سیستم خاك در نظر گرفته می
نوان شـاخص پایـداري در نظـر    ها به عحسابی این شاخص

شودگرفته می
Enyongاي انیانگ و همکـارانش ( در مطالعه et al., 1999 (

ــهنســبتکشــاورزاندر خصــوص نگــرش ــايب ارتق
اغلـب کـه گرفتندنتیجهخاكحاصلخیزيهايتکنولوژي
خـاك مـدیریت بهمربوطمشکالتمنطقه ازدرکشاورزان

کـافی آگـاهی غذاییموادتولیدکاهشنتیجهدروزراعی
اطالعـات، بهدسترسیفقدانها،مشوقفقداناماداشتند،
تحقیـق،  وترویجضعیفارتباطدولت،ضعیفهايسیاست

نـوین فنـون تـرویج بـراي محلـی رهبـران ازاستفادهعدم
نبـودن  بیمـه تولیـدات، مناسـب نـا هـاي بـازار کشـاورزي، 
ارديمـو جملـه ازهـا نهـاده بهدسترسیعدمومحصوالت

هـاي  تکنولـوژي يزمینـه درراکشاورزانپذیرشکهبودند
.کردمیمواجهتنگنابازراعیخاكمدیریت

ــزي ( ــه1380عزی ــوان ) در مطالع ــا عن ــداري آب «اي ب پای
ــف اقتصــادي، اجتمــاعی،  »کشــاورزي ــار عوامــل مختل ، آث

فیزیکی نهادي و نیز عوامل مدیریتی بـر میـزان اتـالف آب    
کند. همچنـین، بهتـرین ترکیـب از    میکشاورزي را تعیین 

ترین اتالف آب را در مزرعه در پـی  هاي مدیر که کمویژگی
کند. نتـایج تحقیقـات وي نشـان    داشته باشد، مشخص می

سـال قـرار   60تا 40دهد کشاورزانی که در گروه سنی می
اند و بر منابع آبی خـود  دارند و محصول خود را بیمه نکرده

ار مصرفی همسایگان را در رفتار خود مالکیت نداشته و رفت
پایـداري آب کشـاورزي   اند، همواره در جهت نامؤثر دانسته
اند. همچنین مشخص شده اسـت کـه سیاسـت    عمل کرده

ي پایـدار از آن  افـزایش قیمـت آب کشـاورزي در اسـتفاده    
اثري ندارد.

اي بـــا عنـــوان )، در مطالعـــه1388موســـوي و قرقـــانی (
ایـداري آب کشـاورزي توسـط    هـاي پ ي شـاخص محاسبه«
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ي مـوردي شهرسـتان   ریـزي کسـري (مطالعـه   مدل برنامـه 
ــت) ــه»مرودش ــدل   ، از روش برنام ــا م ــی ب ــزي غیرخط ری

انـد و بیـان   ریزي کسري چند هدفی اسـتفاده کـرده  برنامه
-آوريدارند کاهش آب مصرفی محصوالت از طریق فـن می

سطح احد هاي جدید آبیاري و افزایش راندمان آبیاري در و
ي حرکـت در  دهنـده هـا، نشـان  براي افزایش ایـن شـاخص  

جهت پایداري آب کشاورزي است.
اي بـا عنـوان   )، در مطالعه1384نژاد و صدراالشرافی (بریم

هاي بندي پایداري در منابع آب با استفاده از تکنیکمدل«
ي دهنـد کـه بـا ادامـه    ، نشان می»معیارهگیري چندتصمیم

ي از آب در کشور و همچنـین بـا ادامـه   روند فعلی استفاده 
اي نـه  ي مدیریتی فعلی در امـر آب کشـور در آینـده   شیوه

چندان دور شاهد افزایش درصد نواحی تحت تنش آبی در 
کشور خواهیم بود.

شناسـایی عوامـل مـؤثر    «عنوان اي بادر مقاله)، 1389عمانی (
کـاران شهرسـتان   بر دانش پایداري آب زراعـی در بـین گنـدم   

هاي تحلیل مسیر و تحلیل عـاملی  از تکنیک، با استفاده»هوازا
هـاي  اسـت کـه شـش عامـل ویژگـی     به ایـن نتیجـه رسـیده   

ــادي ــال اقتص ــتفاده از کان ــر ، اس ــاطی، متغی ــاي ارتب ــاي ه ه
هاي اجتمـاعی، دانـش   هاي آموزشی و ترویجی، فعالیتفعالیت

ــت ــات، و حمای ــوع  و اطالع ــت در مجم ــاي دول ــد 69ه درص
نماید.  کاران را تبیین میسطح دانش فنی گندمتغییرات 

اي بــا عنــوان )، در مطالعــه1390امینــی فســخودي و نــوري (
ـ ارزیابی پایداري و تعیین الگوي کشت سیستم« ر هاي زراعی ب

برداري از منابع آب و خاك با اسـتفاده  سازي بهرهاساس بهینه
ق ، بـه منظـور تلفیـ   »ریزي ریاضـی از الگوهاي غیرخطی برنامه

ي محیطی، اقتصادي و اجتماعی، دو معیار نسـبی  گانهسهابعاد 
ــول بیشــترین عایــدي اقتصــادي و ایجــاد بیشــترین       حص

هاي اشتغال به ازاي هر واحد مصرف آب کشـاورزي، را  فرصت
اند.  هایی براي پایداري سیستم تعریف نمودهبه عنوان شاخص

فیـت خـاك   ارزیابی کی«اي با عنوان )، در مطالعه1390امامی (
، بیـان  »بنـدي تجمعـی  به دو روش شـاخص پایـداري و رتبـه   

دارد کیفیت خاك براي ارزیابی میـزان تخریـب اراضـی یـا     می
هـاي مـدیریتی جهـت کـاربري     یـت اصالح و تعیـین نـوع فعال  

باشد.پایدار، مهم می

) در مطالعــات خــود بــه  1392زاد و همکــاران (حســین
آبمنـابع یریتمـد بـر مـؤثر عوامـل ومشـکالت بنديطبقه

بـین تناسبعدمو با استفاده از روش تحلیل عاملیپرداختند
شـور کشـت، زیـر زمینمساحتوبرداريبهرههايچاهتعداد
منـابع اینازرویهبیبرداشتاثردرآب زیرزمینیمنابعشدن

سـوم تـا اولهـاي اولویتعنوانبهزیرزمینیآبسطحافتو
شـدند. شـناخته منطقـه کشـاورزي آبمشـکالت مـدیریت  

ازدرصد61حدودکهدادمطالعات آنان نشاننتایجهمچنین
سـه وسـیله بـه کشـاورزي مدیریت آبواریانس کلتغییرات

تبیـین عمیقنیمهوعمیقزیرزمینیوسطحیهايآبعامل
ياسـتفاده وهـا چـاه میـزان تخلیـه  کاهشبنابراین،شود.می

کشـت زیـر سـطح فزایشاجهتدرسطحیهايآبازبهینه
بود.ثر خواهدمؤمنطقهآبیمنابعمدیریتدرآبی

اي کـه در غـرب   ) در مطالعـه 1390فال سـلیمان و چکشـی (  
دشــت بیرجنــد انجــام دادنــد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  

قنـد بـا مصـرف بـاالي آب و     هایی مانند یونجه و چغندرکشت
ی را وري آب مصـرف تـرین بهـره  بازدهی انـدك اقتصـادي، کـم   

دارند. با توجه به باال بودن میزان مصرف آب و بـازدهی انـدك   
اقتصادي محصوالت زراعی در واحـد مصـرف آب، بـه منظـور     
تحقق پایداري منـابع آبـی دشـت بیرجنـد و بهبـود وضـعیت       

برداران زراعـی، ضـروري اسـت تـا تغییراتـی در      اقتصادي بهره
ن ترکیب و الگـوي کشـت صـورت گیـرد و  نتـایج حـاکی از آ      

قنـد و یونجـه و   است که جایگزینی پنبه به جاي کشت چغندر
اي به عنوان یک کشت جدید و تکمیلـی  همچنین ذرت علوفه

هـاي مناسـبی   پس از برداشت محصول گنـدم و جـو انتخـاب   
است.  

هـاي  نظـام به ارزیایی پایـداري در  ) 1388عربیون و همکاران (
تصـادي و  برداري کشت گندم در سـه بعـد اکولـوژیکی، اق   بهره

اند. نتایج این مطالعه ضـمن  اجتماعی در استان فارس پرداخته
آنکه حاکی از ناپایداري بسیار باالیی بویژه در ابعاد اقتصـادي و  
اکولوژیکی است، عوامل مؤثر بر پایداري نظام کشت منطقـه را  

منـدي از  هاي دانش فنی، مکانیزاسـیون، بهـره  به ترتیب متغیر
هــاي ترویجــی (بــا تأثیرگــذاري خــدمات حمــایتی و آمــوزش

(بـا تأثیرگـذاري منفـی) معرفـی     مثبت) و پراکندگی اراضی
نماید. می
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ریـزي  برنامـه «اي بـا عنـوان   )، در مطالعـه 1385نژاد (بریم
پایداري یکمهاي گیري شاخصکسري، ابزاري براي اندازه

، سـاختاري را بـراي کمـی کـردن و     »در بخش کشـاورزي 
هـاي کشـاورزي   ایداري در نظـام تشخیص قیود مربوط به پ

نشان داده است.
) به 1383نژاد و یزدانی (اي دیگر، بریمهمچنین در مطالعه

هاي اقتصادي کمی نمودن پایداري در آب بر اساس تئوري
ــاربرد روش   ــی ک ــوري و تجرب ــه صــورت تئ ــد و ب پرداختن

ي پایداري نشان دادند.ریزي کسري را براي محاسبهبرنامه

روش پژوهش
شهرســتان رضوانشــهر یکــی از   :محــدوده مطالعــاتی 

40درجـه و  48هاي استان گیالن در حد فاصل شهرستان
درجـه و  37دقیقه طول شرقی و 13درجه و 49دقیقه تا 

دقیقـه عـرض شـمالی واقـع     40درجـه و  37دقیقه تا 25
دهسـتان و  4شده است. این شهرسـتان داراي دو بخـش،   

اشد و جمعیت آن بـر اسـاس   بآبادي داراي سکنه می109
نفـر  66909)، 1390آخرین سرشماري (مرکز آمار ایـران،  

درصـد در نقـاط روسـتایی سـکونت     78/65بوده است که 
ــا   ــد. شهرســتان رضوانشــهر ب ــع 5/783دارن ــومتر مرب کیل

هکتار زمین زیرکشـت در مجمـوع   12712مساحت داراي 
ار آن هزار هکتـ 10باشد که دو فصل زراعی بهار و پاییز می

به کشت برنج، به عنـوان کشـت غالـب منطقـه، اختصـاص      
دارد. از چهار دهسـتان ایـن شهرسـتان، در سـه دهسـتان      
کشت برنج رواج دارد و یک دهستان آن (دهستان ییالقـی  
ارده) به دلیل ماهیت ییالقی، محیطی مرتعی و مبتنـی بـر   

دهسـتان  مطالعه حاضر ایـن يمحدودهلذادامداري است. 
ــی ا( ــامل ردهییالق ــی) را ش ــودنم ــه.ش ــت1نقش موقعی

دهد.جغرافیایی منطقه مورد مطالعه را نشان می
-تحلیلیمطالعاتنوعازي حاضرمطالعهعملیات میدانی: 

آوري اطالعات مورد نیـاز بـه صـورت    بوده و جمعتوصیفی
پیمایشی و از طریق انجام عملیات میـدانی صـورت گرفتـه    

ماهیـت ثانویـه و دسـت دوم    بخشی از این اطالعـات  .است
هایی مانند سـازمان آب  کسب آنها به سازمانبرايداشته و 

اي و جهاد کشاورزي و نیز مراکز خـدمات روسـتایی   منطقه
ده اسـت. از آنجـایی کـه واحـد تحلیـل     منطقه مراجعه شـ 

)analysis unit  در مطالعه حاضر روستا بوده و به عبـارتی (
هـا صـورت   روسـتا سنجش سطح پایداري ابتـدا در سـطح   

اي (یعنــی تــري منطقــهگرفتــه و ســپس در ســطح کــالن
دهستان) نیز ارزیابی شده، پردازش و سنجشِ این بخش از 

ها در سطح روستا صورت گرفته است. به عبارت دیگر، داده
) در ایـن  measurement levelترین سطح سنجش (ايپایه

سـت  هـاي د مطالعه، روستا بوده است. براي گـردآوري داده 
ــده اطال  ــه عم ــز، ک ــی اول نی ــامل م ــات را ش ــوند، دو ع ش

آبادي، طراحی، اعتبارسنجی و تکمیل کشاورز وپرسشنامه
در سطح روستا هاي پرسشنامه آبادي، مستقیماادهشدند. د

هاي پرسشنامه کشاورز نیز، پـس  اند و دادهآوري شدهجمع
ــردازش   ــام پ ــنجی و انج ــق  از اعتبارس ــاي الزم، از طری ه

هـاي مربوطـه، در سـطح بـاالتر     نمونـه گیري از زیرنمیانگی
). بـراي  case summarizationاند (سازي شدهروستا خالصه

هـا، جامعـه آمـاري تحقیـق را    گردآوري بخش اخیـر داده 
کشاورزان شالیکار روستاهاي شهرستان رضوانشهر از توابـع  

نفر (مرکز آمار ایران، 7172استان گیالن با حجمی معادل 
ــی) 1390 ــد   تشــکیل م ــرفتن درص ــر گ ــا در نظ ــد. ب دهن

کـوکران و استفاده از فرمولpکشاورزان شالیکار به عنوان 
امـا بـه دلیـل    نفر برآورد گردید280حجم نمونه در حدود 

هاي زمان و هزینه، مشکالت رفـت و آمـد، فنـی    محدودیت
ــی از     ــاري بعض ــدم همک ــنامه و ع ــواي پرسش ــودن محت ب

ر زیـاد پرسشـنامه، در نهایـت    کشاورزان و بویژه حجم بسیا
ي فرد کشاورز، بـه عنـوان حـداکثر حجـم     پرسشنامه217

نمونه ممکن براي محقق طی مدت انجام عملیات میـدانی،  
گرفتننظردربا،نمونهحجمتعیینازتکمیل گردید. بعد

ــرنجدهســتان رضوانشــهرشهرســتانهــاي داراي مــزارع ب
آمـاري، سـهم   طبقـات نعنوابه) دهستان مورد مطالعه3(

گیـري نمونهروشازهر دهستان از نمونه آماري با استفاده
هـاي  پرسشـنامه مشخص شد. اي و انتساب متناسب،طبقه

ــز ا ــادي نی ــا  ز آب ــق مصــاحبه ب ــک از  طری ــر ی ــاران ه دهی
براي سنجش پایـایی ابـزار   .تکمیل گردیدروستاهاي نمونه

، پـس از  هـا) (پرسشنامه کشـاورز بـراي بخـش اخیـر داده    
نفـر  30اي مقدماتی به حجم ها در نمونهتکمیل پرسشنامه

هـاي  ، بـا حـذف گویـه   و استفاده از آزمون آلفـاي کرونبـاخ  
درصـد 784/0برابرپرسشنامهاعتبارضریبناهمگن نهایتا
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ترکیب نهایی افراد نمونـه در طبقـات   3جدولآمد. بدست
گونه کـه  دهد. همانمختلف جامعه مورد مطالعه را نشان می
، ایـن  217بـه  280ذکر شد، بدلیل کاهش حجم نمونه از 

ترکیب دقیقا مطابق با ترکیب بـرآورد شـده اولیـه نیسـت.     
گیري تنهـا  بنابراین، چنانکه مالحظه گردید، عملیات نمونه

هاي مورد نیاز، که در سطح براي گردآوري بخش سوم داده
ت.  فرد کشاورز سنجیده شده، طراحی و اجرا گردیده اس

هـا و اطالعـاتی   هاي دست دوم پژوهش نیز شامل آمارداده
اســت کــه از جهــاد کشــاورزي شهرســتان و ســازمان آب  

آوري شده و در سـطح روسـتا   اي استان گیالن جمعمنطقه

هـا و اطالعـات،   پردازش و سنجیده شـده اسـت. ایـن آمـار    
آب و خـاك  هـاي فیزیکـی و شـیمیایی    مربوط بـه ویژگـی  

مورد مطالعـه اسـت کـه بـا اطالعـات      يمنطقهروستاهاي 
هاي آبادي و فرد کشاورز (پس از بدست آمده از پرسشنامه

هـاي  سازي در سطح روستا)، تلفیق شده و شـاخص خالصه
ي انـد کـه در ادامـه شـیوه    ترکیبی مورد نیاز را بدست داده

در .شـود هـا توضـیح داده مـی   تلفیق و استفاده از این داده
وزیــع جغرافیــایی روســتاهاي   و تپراکنــدگی،2نقشــه 

.نشان داده شده استیري شده گنمونه

موقعیت جغرافیایی شهرستان رضوانشهر-1نقشه

منتخبنمونه در روستاهايترکیب-3جدول 
سهم نمونهخانوارتعدادجمعیت کلتعداد روستادهستان
18196404953104دیناچال
3913354335153خوشابر

208451222160گیلدوالب
774144510525217مجموع
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مورد مطالعهمنطقهگیري شده در روستاهاي نمونهجغرافیایی پراکندگی -2نقشه

بررسی و مطالعه مفهوم : گرهاي تحقیقها و نمامتغیر
اي مانند توسعه پایدار، نیازمند در نظر بعدي و پیچیدهچند

هااي از معرفپیوستههمچه و بهگرفتن مجموعه یکپار
گیري مختلف هاي قابل اندازهها) در قالب شاخص(نماگر

گوید، ) میBossel, 1999که باسل (ها، چناناست. شاخص
عامل پیوند و ارتباط ما با دنیاي بیرون هستند و ما را در 

کنند تا بر مبناي اخت تصویري از وضعیت محیط کمک میس
اي از تري بگیریم. وقتی مجموعهمندانههاي هوشآن تصمیم

شوند یک شاخص ها از نظر ریاضی با هم ترکیب میمتغیر
و با توجه به هدف مطالعهآید. در مطالعه حاضر، بدست می

متغیر 80آوري شده (نزدیک به ماهیت متغیرهاي جمعنیز
شاخص 13تعداد ،هاي مناسبمختلف) و استفاده از روش

پایداري منابع «، »پایداري منابع آب«ي کلی حوزه3اولیه در 
شاخص 23از روي » اصول کلی پایداري کشاورزي«و » خاك

هاي مورد مطالعه مورد که همگی در سطح روستاثانویه، 
هاي اولیه و متغیرتهیه گردید. سنجش قرار گرفتند،

که هم در سطوح ها، عالوه بر آنهاي حاصل از آنشاخص
یفی سنجیده شدند، همچنین از کمی و هم در سطوح ک

دامنه مقادیر بسیار متفاوتی نیز برخوردار بودند. به عالوه، با 
ها در ها و نقش و تأثیر متفاوت آنتوجه به ماهیت متغیر

پایداريِ کشاورزي، برخی (از قبیل حاصلخیزي پایداري یا نا

هاي مثبت و برخی نیز (مانند خاك یا زهکش اراضی) شاخص
هاي منفی تلقی ري یا شوري خاك)، شاخصپذیفرسایش

هاي دست نمودن (تبدیل شاخصشوند. به منظور یکمی
هاي و سنجش یکسان مقوالت کیفی و متغیرمنفی به مثبت 

هاي سازيِ نسبیِ دامنه تغییرات شاخصکمی)، و همگن
ها (دست اول یا دست دوم و کمی متغیرهمهنهایی مطالعه،

و با 5تا 1در مقیاسی از مقیاس ورفع اختالف یا کیفی)، 
در سازي شدند. ، نرمالهاي متفاوت و مناسباستفاده از روش

ها مانند میزان مصرف پتاس نیز رابطه برخی دیگر از شاخص
هاي دیگر به گفتنی است، نه پتاس و نه هیچ یک از کود

عنوان عامل مضر (و در نتیجه متغیري منفی) در ارزیابی 
اند. بلکه حد نرمال و متعادل قرار نگرفتهپایداري مد نظر

ها را مالك ارزیابی پایداري قرار استفاده از هر یک از این کود
هاي پایه، متغیراین مجموعه 4دولجگرفته است. 

هاي اولیه و سه حوزه کلی را با هاي ثانویه، شاخصشاخص
ه با منابع مورد مراجعه در همراهاي مربوطه، بنديتقسیم
شود، عالوه چنانکه مالحظه می.دهد، نشان میمربوطهموارد

ها، گیري از منابع متعدد براي گزینش مجموعه متغیربر بهره
موارد تکمیلی بسیاري نیز براي حصول جامعیت هرچه بیشتر 

ها، در نظر گرفته شده است.سنجش
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تحقیقنهاییهاي شاخصواولیههايمتغیر-4جدول 
شاخص 

کلی
شاخص 

هاولی
شاخص 

و منابع مورد مراجعه و استفادههاي پایهمتغیرثانویه

آب
بع 

منا
ي 

دار
پای

کمیت

هاي آب
)1388محمدي، میزان دبی آب سطحی (لیتر بر ثانیه) (پورسطحی

هاي آب
)1392نژاد، ؛ طباطبایی و خزیمه1390(باغبانی و همکاران، میزان دبی آب زیرزمینی (لیتر بر ثانیه) زیرزمینی

کیفیت

آلودگی
منابع آب

، میزان سالم بودن )1389(مددي و همکاران، ، میزان آلودگی آب )1382(سادات میرئی و فرشی، آبیاري با فاضالب 
(سطحی و زیرزمینی)

)1382(سادات میرئی و فرشی، ؛ ارزیابی کشاورزان )1387پور و همکاران، (ولیگیري شده آب اندازهECمیزان شوري آب
)1391؛ سواري و همکاران، 1387(آبابایی، اي آب راندمان مزرعهراندمان آب

مدیریت 
منابع آب

کیفیت 
هاکانال

آوري ها، سالم بودن کانال، جمعها و زهکشنوع کانال آبیاري، نوع انشعابات کانال آبیاري، کیفیت کانال، الیروبی کانال
)1392زاد و همکاران، (حسینهاي اراضی شها و زهکهاي هرز اطراف و درون کانالعلف

مدیریت 
تخصیص
منابع آب

، مدیریت تخصیص، امنیت )1392زاد و همکاران، (حسیني نیاز آبی گیاهان هاي الزم به کشاورزان در زمینهآموزشارائه
برداري از نظارت بر بهرهدر تحویل به موقع آب، راهنمایی مراکز خدمات در کشت ساالنه، توجه به تأسیسات آبرسانی، 

ها، تعیین الگوي کشت مناسب با آب و خاك منطقهکانال

ك
 خا

ابع
 من

ري
یدا

پا

کمیت
ي سرانه

)1386(شاهرودي و همکاران، میزان زمین زیرکشت، تعداد خانوار زمین زراعی

)1385نژاد و اسالمی، صادق؛1390(آرخازلو و همکاران، عمق خاك زراعی براي انجام کاشت و عملیات زراعی عمق خاك

کیفیت
حاصلخیزي 

)1389(ویسی و همکاران، )، کیفیت بافت و ساختمان خاكOCمیزان حاصلخیزي خاك (درصد ماده آلی: خاك

، ارزیابی کشاورزان)1387پور و همکاران، (ولیگیري شده خاك اندازهECمیزان شوري خاك

وريبهره

وري بهره
اقتصادي

؛ فال سلیمان و چکشی، 1386(چهارسوقی امین و همکاران، ملکرد (تن بر هکتار)، ارزش افزوده در هکتار متوسط ع
1390(

وري بهره
)1390(نبیونی، ایجاد اشتغال زراعی (نفر روز در هکتار) اجتماعی

مدیریت 
منابع خاك 

زراعی

میزان استفاده از 
کودها و سموم 

شیمیایی

(ازت، فسفات، پتاس) و میزان استفاده از سموم (پریتاکالر، ماچتی، دیازینون، هینوزان، سوین) و میزان استفاده از کود 
؛ زمانی و همکاران، 1389؛ راعی جدیدي و همکاران، 1391(نجاتی مقدم و بوذرجمهري، مقایسه با میزان استاندارد 

1393(
)1385(ادیمی، درصد اراضی داراي زهکش زهکش اراضی

ي آبیاري و شخمهاي شدید، هدرروي به وسیله، توانایی تخلیه آب بارندگی)1388(آقارضی و همکاران، شیب اراضی فرسایشمیزان 
زي

اور
کش

ي 
دار

 پای
لی

ل ک
صو

ا

، کود، سم و سمپاش، متخصص و کارشناس جهت مشاوره، )1389(ویسی و همکاران، میزان دسترسی به (بذر اصالح شده هادسترسی به نهاده
ي نقلیه)آالت، انبار، جاده و وسیله، تعمیرگاه ماشین)1391(فراهانی و همکاران، آالت شینما

دسترسی و برخورداري از ، میزان)1392زاد و همکاران، (حسین، سوبسید )1391(فراهانی و همکاران، تضمینی قیمتخدمات نهادي
ها و ...دهنهاتأمینفروش،تسهیالتوها، خدماتبیمه، خدمات تعاونی

رعایت اصول حفاظتی
خاکورزي (شخم حداقل)، استفاده از هاي کمو کنترل بیولوژیک آفات، استفاده از روشهاي دفعمیزان استفاده از روش

؛ چهارسوقی امین و 1386(مطیعی لنگرودي و شمسایی، کودهاي بیولوژیک و دامی و رعایت استانداردهاي مصرف 
)1391ی، ؛ مالئ1386میردامادي، 

، کشت و مبارزه بیولوژیک، میزان برگزاري و )1392(شیبانی و کاظمی، هاي نوین آبیاري میزان آشنایی و استفاده از روشآموزش
هاي آموزشیشرکت در کالس

؛ رزاقی 1392و همکاران، زاده(محسنمیزان مصرف مناسب و بهینه (در حد استاندارد) انواع کود، سم و آب براي آبیاري هامصرف بهینه نهاده
)1388بورخانی و نظري، 
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پردازي): سازي و دادهها (عملیات شاخصپردازش داده
هاي ثانویه و اولیه از روي ي هرکدام از شاخصمحاسبه

و دستیابی مربوطه و نیز محاسبه هاي پایهمجموعه متغیر
نهایی، مستلزم انجام به مقادیر سه شاخص عمده

هاي ترکیبی شاخص«اي است تا این حلهمحاسباتی چندمر
)Composed Index «( بدست آیند. همانند سؤاالت

و آمار و اطالعات ي لیکرتی، سؤاالت باز پرسشنامهبسته
هاي مربوطه نیز به منظور امکان اخذ شده از سازمان

هاي ترکیب با سؤاالت پرسشنامه و بدست آوردن شاخص
رد نیاز، چنانکه اشاره شد، همگی در مقیاسی پنج مو

با توجه به سازي شدند. براي این منظور نرمالسطحی 
ي تغییرات و هیستوگرام فراوانی هر متغیر و در نظر دامنه

دیر براي دامنه مقاگرفتن میانگین آن به عنوان حد وسط،
نهایی مشخص گردید. براي هرکدام از سطوح پنجگانه

اي به شرح قادیر اولیهکمیت آب زیرمینی، با میر مثال متغ
در سطح روستاهاي مورد مطالعه، به شرح جدول 5جدول

.سازي شده استسطحی نرمال5در مقیاسی 6
هاي حاصلخیزي و شوري خاك، کمیت تمامی متغیر

زمینی، شوري آب، میزان استفاده از سطحی و زیرهايآب
هکش، متوسط عملکرد ها و سموم شیمیایی، میزان زکود

هکتار)، اشتغال زراعی (نفر روز در هکتار)، ارزش (تن بر
افزوده، عمق خاك زراعی و غیره به همین ترتیب نرمال 

هاي ترکیبی در مراحل شده و سپس براي تهیه شاخص
در پایان این قسمت و پیش از بعدي، با هم ترکیب شدند. 

هاي مورد شها، به شرح مختصري از روپرداختن به تحلیل
ها، خواهیم ها و تحلیل متغیراستفاده براي پردازش داده

پرداخت.

ثانیهبرلیترحسببرنمونهروستاهايازیکهردرزیرزمینی (دبی متوسط چاهها)آبکمیت-5جدول 
دروازشانکاورسیابیلپونلچرانکوهستانسراصیقلآلکاماردجانحوریانسراجنبهروستا

lit/s(75/224/766/071/458/191/133/386/202/436/577/0دبی (

شادکوهسرخیمهنوکندهسندیانخالهکیشهسراساسانمیانروددارسراگیلچاالنگالشخیلروستا

lit/s(93/035/398/447/117/052/287/819/370/096/6دبی (

25/3میانگین17/0مینیمم87/8ماکزیمم

1391اي استان گیالن، مأخذ: سازمان آب منطقه

سطحی5) در مقیاس زیرزمینیکمیت آبها (سازي مقادیر دبی چاهنرمال-6جدول 

سطحمقادیر نرمال)lit/s(دامنه مقادیر اولیه
بسیار کم64/01>
کم64/02- 38/2
متوسط38/23- 12/4
زیاد12/44- 86/5

زیادبسیار5<86/5



...گیري چند معیارههاي تصمیمو سنجش پایداري زراعت برنج با استفاده از روشارزیابی

114

پردازش و تجزیه ههاي چندمعیارشرح مختصري از روش
هاو تحلیل داده

چنانکه اشاره شد، براي ارزیابی پایـداري در مطالعـه حاضـر، از    
هاي بسـیاري در سـطوح مختلـف اسـتفاده     ها و شاخصمتغیر

ه بـراي یکسـان کـردن    هـایی کـ  شده است. عالوه بر پـردازش 
سطح سنجش، همسوسازي و نرمال کـردن متغیرهـا صـورت    

هـا  هـا و شـاخص  گرفت، همچنین از آنجـایی کـه ایـن متغیـر    
همگی از محتـواي اطالعـاتی و در نتیجـه کـارکرد و اهمیـت      
برابري در ارزیابی پایداري برخوردار نیستند، الزم است قبـل از  

هـا در قالـب   بی متغیرانجام محاسبات نهایی، میزان اهمیت نس
هایی عددي محاسبه گردد. براي ایـن منظـور روش چنـد   وزن

معیاره آنتروپی شانون مورد استفاده قرار گرفته است. آنتروپـی،  
مفهومی براي بیان عدم اطمینان موجود در محتواي اطالعاتی 

کمـک یـک توزیـع    ) که به1377یک شاخص است (اصغرپور، 
ــه شــرح  ــی ب ــالی و طــی مراحل ــی  احتم ــر (امین مختصــر زی

شود. این ارزیابی براي سـیزده  )، محاسبه می1389فسخودي، 
صورت گرفته است.  4شاخص ثانویه معرفی شده در جدول 

ــاتریس داده  ــکیل م ــس از تش ــادیر  پ ــده مق ــه دربردارن ــا ک ه
i: انـدیس  xijها براي روسـتاها مـورد مطالعـه اسـت (    شاخص

شـد)، محتـواي   باهـا مـی  معـرف شـاخص  jهـا و  معرف روستا
ــه    ــتفاده از رابطــ ــا اســ ــاتریس بــ ــن مــ ــاتی ایــ اطالعــ

ji
r

r
p m

i ij

ij
ij ,;

1


 

(تقسیم هر مقدار بر مجموع 

شود.  مقادیر در رابطه با هر شاخص) نرمالیزه و استاندارد می
در لگـاریتم  pijشـده در مرحله بعد، با ضرب هر عنصـر نرمـال  

Lnطبیعـی آن (  pij      از )، مـاتریس جدیـدي حاصـل شـده کـه
هـا  جمع هر ستون آن یک بردار سطري، براي شـاخص حاصل

، kشود. با ضرب مقـادیر ایـن بـردار در یـک ثابـت      حاصل می
ها مطابق رابطـه زیـر   ازاي هرکدام از شاخصبهEjمقادیر بردار 

دست خواهد آمد:  به
jppkE

m

i ijijj   
;)ln.(

1
و 

)ln(
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 .

یک خواهند بود.) بین صفر تا Ejاین مقادیر (
ــا درجــه انحــراف (   ــان ی ــزان عــدم اطمین ــه، می ) از djدر ادام

عبـارت خواهـد   jازاي شاخص یا متغیـر اطالعات ایجاد شده به
ازاي هرکـدام از  . سرانجام، مقادیر بردار اوزان بهdj=١- Ejبود از:

j)، از رابطــه Wjهــا (شــاخص
d

d
W n

j j

j
j 
 

;
1

بـر  djاز درجـات انحـراف   یعنی هرکـدام گردد.محاسبه می
هـا تقسـیم شـده و بـه     شاخصمجموع کل درجات انحراف 

ها برابـر واحـد خواهـد شـد     متغیرترتیب مجموع اوزان این
ها برابر ها مقادیري بین صفر تا یک بوده و مجموع آن(وزن

با یک خواهد بود). الزم به اشاره است که بـه ایـن ترتیـب،    
ــتر خو  ــت بیش ــی وزن و اهمی ــه از  شاخص ــت ک ــد داش اه

پراکندگی یا واریانس بیشـتري در مجموعـه مقـادیر خـود     
برخوردار بوده و به عبارتی قابلیت و توانایی بیشـتري بـراي   

هـاي  ارزیابی و بیان اختالف موجـود بـین پایـداري روسـتا    
مورد مطالعه را داشته باشد.

هـا، در  پس از ارزیابی اهمیت نسبی و محاسبه وزن شاخص
از تحلیل و براي ارزیابی میـزان پایـداري در   آخرین مرحله

تــرین هــاي مــورد مطالعــه، از یکــی دیگــر از ســادهروســتا
:SAWهاي تحلیل چندمعیاره، مجموع ساده وزیـن ( روش

simple additive weighting    استفاده شـده اسـت. بـدون (
کنیم کـه در  پرداختن به جزئیات محاسباتی، تنها اشاره می

هـا در  دیر همسو و نرمال شـده شـاخص  این روش ابتدا مقا
ها (بدست آمده از مرحلـه قبـل) ضـرب    هاي نسبی آنوزن

ها، براي شده و سپس مجموع مقادیر نرمالِ موزونِ شاخص
هرکدام از روستاها محاسبه خواهد شد.

و بحثها یافته
اقتصادي و -هاي اجتماعیویژگیتوصیف آماري 

زراعی پاسخگویان- تولیدي
159درصد (5/79دهد که نشان مییتوصیفايهحلیلت

ند. اهنفر) زن بود41درصد (5/20نفر) افراد نمونه مرد و 
نفر) 70درصد (35سواد، ها بیآننفر) 44درصد (22

یپلم،دیرنفر) ز77درصد (5/38یی،ابتدایالتتحصداراي
نیز نفر) 4(رصدد2و یپلمنفر) فوق د5درصد (5/2

درصد پاسخ 5/27همچنینند.اهبودسانسیلداراي مدرك 
5/54سال، 40تا 20ینفر) در دامنه سن55دهندگان (

18سال و 60تا 40ینفر) در دامنه سن109درصد (
سال قرار 60يباالینفر) در دامنه سن36درصد (

درصد 8/37به لحاظ وضعیت اقتصادي نیز ند.اهداشت
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23، میلیون تومان2ي باالماهانه خود را کشاورزان درآمد 
4/19، میلیون تومان1هزار تومان تا 500درصد بین 
میلیون 2هزار تومان تا 500میلیون و 1درصد بین 

500میلیون و 1میلیون تا 1درصد بین 9/18تومان و 
درصد نیز خود9/0اند همچنین هزار تومان اظهار کرده

.کنندمیمصرف هستند و درآمدي از راه کشاورزي کسب ن
ي هاحسب ویژگیبرنمونهافرادفراوانیتوزیع 7جدول

سن، سطح تحصیالت، بعد خانوار و همچنین دموگرافیکی
ها را ي فعالیت کشاورزي و میزان اراضی زیرکشت آنسابقه

.دهدنشان می
نکته قابل توجه، خرد و کوچک بودن اراضی کشاورزان 

ها در شالیزاراي که متوسط سرانهمنطقه است به گونه

باشد و حداکثر آن نیز هکتار می86/0نمونه مورد مطالعه 
تواند در پایین بودن راندمان و هکتار است. امري که می5

وري منابع پایه آب و خاك منطقه تأثیر زیادي داشته بهره
میانگین تعداد قطعات اراضی زراعی بر 8باشد. در جدول 

حسب دهستان آورده شده است. 
هاي مورد مطالعهیف آماري متغیرها و شاخصتوص

هاي صورت گرفته براي تهیه بر اساس محاسبات و پردازش
شاخص اولیه در بخش 3شاخص ثانویه و 23سازي و کمی

ها را در هاي توصیفی این شاخصآماره9قبلی، جدول 
سطوح مختلف براي کل نمونه و همچنین به تفکیک 

ي داراي شالیزار هاهاي مختلف آن (دهستانبخش
دهد.) نشان میشهرستان رضوانشهر

پاسخگویانزراعیدموگرافیکی و يهاویژگیبرخی ازفراوانیتوزیع-7جدول 

انحراف معیارمیانگینماکزیمممینیمممتغیر
238746/5047/13سن (سال)

01603/648/4سطح تحصیالت (سال)
11208/444/1تعداد اعضاي خانواده

17086/3111/16ي فعالیت کشاورزيسابقه
17/0586/062/0میزان اراضی زیرکشت (هکتار)

میانگین تعداد قطعات اراضی زراعی بر حسب دهستان- 8جدول 

میانگین تعداد قطعات زمین زراعینام دهستان
02/5دیناچال
53/3خوشابر

06/5گیلدوالب
54/4شهرستانکل 
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هاي عمده تحقیق در سطوح مختلفتوصیف آماري شاخص- 9جدول 

شاخص 
کلی

شاخص 
میانگین شاخص ثانویهاولیه

کلی

دهستان گیلدوالبدهستان خوشابردهستان دیناچال

انحرافمیانگین
انحرافمیانگینمعیار

انحرافمیانگینرمعیا
معیار

آب
بع 

منا
ي 

دار
پای

77/259/2757/004/4413/001/2388/0آب سطحیکمیت آب
01/310/3661/014/3687/076/2747/0آب زیرزمینی

کیفیت آب
72/277/2523/083/2148/054/2186/0آلودگی آب
84/305/4792/019/3730/003/4299/0شوري آب
80/181/1175/079/1147/077/1066/0راندمان آب

73/278/2177/081/2322/059/2246/0کیفیت کانالمدیریت آب
04/205/2273/006/2352/099/1233/0مدیریت تخصیص آب

70/271/2276/088/2291/049/2154/0کل

ك
 خا

ابع
 من

ري
یدا

پا

86/230/2252/140/3516/133/3033/1راعیي زمین زسرانهکمیت خاك
320/3135/160/2516/13549/1عمق خاك

کیفیت 
خاك

22/331/3445/041/2616/075/3732/0حاصلخیزي خاك
89/359/3727/072/4204/71/3447/0شوري خاك

وري بهره
خاك

05/320/3316/140/3140/150/2049/1ارزش افزوده
370/2418/120/3304/133/3816/0متوسط عملکرد
76/240/2265/180/3447/050/2049/1اشتغال زراعی

مدیریت 
خاك

ها و سموم مصرف کود
90/288/2319/004/3457/082/2749/0شیمیایی

33/234/2153/038/2115/027/2137/0فرسایش خاك
52/380/2813/140/3516/183/4408/0اراضیمیزان زهکش 

05/389/2346/026/3356/023/3385/0کل

ي 
دار

 پای
لی

ل ک
صو

ا
زي

اور
کش

04/202/2161/001/2058/009/2178/0رعایت اصول حفاظتی
34/333/3251/058/3201/014/3278/0هادسترسی به نهاده
09/293/1371/033/2184/014/2399/0خدمات نهادي

63/270/2532/033/2391/078/2992/0آموزش
27/313/3322/027/3038/150/3587/0هامصرف بهینه نهاده

80/275/2194/086/2210/084/2285/0کل

شود، بیشترین میزان پایداري منابع همانطور که مالحظه می
) و کمترین آن 88/2انگین آب در دهستان خوشابر (با می

) است. 49/2مربوط به دهستان گیلدوالب (با میانگین 
میزان پایداري منابع خاك نیز به ترتیب با ترینبیشترین و کم

هاي خوشابر و متعلق به دهستان89/2و 26/3مقادیر 
دیناچال بوده و بیشترین و کمترین میزان پایداري کشاورزي 

هاي خوشابر (با میانگین دهستاننیز به ترتیب مربوط به 
باشد.) می84/2) و گیلدوالب (با میانگین 86/2

ثانویه نیز بیشترین میزان شدهلهاي نرمادر سطح شاخص
اصل کلی پایداري «پایداري در رابطه با شاخص 

ها (با مربوط به شاخص مصرف بهینه نهاده» کشاورزي
ع آب مربوط )، بیشترین میزان پایداري مناب27/3میانگین 

) و 84/3به پایین بودن شاخص شوري آب (با میانگین 
بیشترین میزان پایداري منابع خاك نیز مربوط به شاخص کم 

این اساس و باشد. بر) می89/3ك (با میانگین بودن شوري خا
ها، به شرحی که در با توجه به نرمال بودن این شاخص
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منابع آب و ت که توان نتیجه گرفهاي قبلی آمد، میقسمت
رو نیستند. در مقابل ي شوري روبهلهخاك منطقه با مسأ

کمترین میزان پایداري منابع آب مربوط به راندمان آب با 
بوده، 04/2و مدیریت تخصیص آب با میانگین 80/1میانگین 

کمترین میزان پایداري منابع خاك به شاخص فرسایش خاك 
اصول کلی پایداري مربوط بوده و در زمینه 33/2با میانگین 

ترین کشاورزي نیز شاخص رعایت اصول حفاظتی از پایین
برخوردار بوده است. در پایان 04/2سطح پایداري با میانگین 

) 70/2باید به این نکته اشاره کرد، که منابع آب (با میانگین 
هاي مورد بررسی در این منطقه نسبت به دیگر شاخص

وضعیت ناپایدارتري دارد.  
هاي شهرستان بندي دهستانبندي روستاها و سطحرتبه

رضوانشهر به لحاظ پایداري زراعت برنج
شاخص 13در پایان بر اساس مقادیر نرمال بدست آمده براي 

يحوزهسهدرپایداري کشاورزي ترکیبی ثانویه براي ارزیابی
اصول «و»خاكمنابعپایداري«،»آبمنابعپایداري«کلی

بندي میزان پایداري زراعت ، به سطح»ورزيکشاکلی پایداري
داراي شالیکاري در روستاي مورد مطالعه21در سطح برنج

هاي تفاوتايسطح منطقه، به منظور ارزیابی مقایسه
اي و نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف در رابطه منطقه

با پایداري زراعت این محصول اقدام شد. براي این منظور ابتدا 
ها در کنیک آنتروپی، میزان اهمیت نسبی شاخصاستفاده از ت

محاسبه شد و در 10عددي به شرح جدولهاي وزنقالب
مجموع ساده وزین ه کارگیري تکنیک چندشاخصهادامه با ب

)SAWبندي و میزان پایداري کشاورزي رتبهها،) شاخص
بندي پایداري در روستاها بدست آمد. در نهایت سطح

هاي ساده بر اساس مجموعلعه نیزهاي مورد مطادهستان
میزان )10(جدولصورت گرفت.وزین روستاهاي هرکدام
هاي مورد مطالعه را براي ارزیابی اهمیت نسبی شاخص

روشپایداري کشاورزي در منطقه بر اساس اي مقایسه
دهد.نشان میآنتروپی 

شود، بیشترین وزن و اهمیت نسبی همانطور که مشاهده می
کمترین آن فیت منابع خاك و مصرف بهینه و کیرا شاخص

.را شاخص رعایت اصول حفاظتی و آموزشی دارند
هاي عدديگونه که اشاره شد، پس از تعیین وزنهمان

بندي براي سطحSAWهاي مورد مطالعه، از تکنیک شاخص
ها استفاده شد. در این روش که پایداري کشاورزي دهستان

گیري چند شاخصه صمیمهاي تترین روشیکی از ساده
ها در ، ابتدا الزم است مقادیر شاخصشودمحسوب می

مقیاس شوند و بیگیري به صورت خطی ماتریس تصمیم
ها مقیاس شده در اوزان شاخصدر ادامه با ضرب ماتریس بی

و محاسبه مجموع وزنی سطرهاي ماتریس، امتیاز نهایی و بر 
ستاهاي مورد مطالعه) به ها (رواساس آن رتبه پایداري گزینه

بدست آمد.11شرح جدول 
رود، پونل و هاي میانروستاشود،همانگونه که مالحظه می

هاي مورد مطالعه از وضعیت بهتري در سیابیل از میان روستا
هاي پایداري کشاورزي برخوردارند. همچنین رابطه با شاخص

دیگر سرا و آلکام در مقایسه با هاي کوهستان، صیقلروستا
توان می3نقشهبا نگاهی به .ها وضعیت مناسبی ندارندروستا

هاي چنین استنباط نمود که به لحاظ موقعیت طبیعی روستا
پایدار اغلب در حواشی ساحل دریاي خزر، روستاهاي نیمه

هاي اي و پایکوهی و روستانسبتا ناپایدار در نواحی جلگه
ارند.نسبتا پایدار در نواحی پایکوهی قرار د

ها، بندي پایداري کشاورزي دهستاندر ادامه براي سطح
هاي هر دهستان محاسبه و میانگین کل امتیازات وزنی روستا

تعیین هابر اساس دامنه تغییرات آن سطوح پایداري دهستان
طور که نتایج این تحلیل در جدول ترتیب، همانگردید. بدین

خوشابر در سطح ، زراعت برنج در دهستانهدنشان می12
پایدار و دیناچال در دوالب در سطح نیمهنسبتا پایدار، گیل

بندي نیز سطح3نقشه. شودپایدار ارزیابی میسطح نسبتا نا
ها نشان میمذکور را بر اساس موقعیت جغرافیایی دهستان

دهد.
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اساس روش آنتروپی شانونهاي پایداري کشاورزي برشاخصهاي عددي)وزنمیزان اهمیت نسبی (- 10جدول 

کیفیت منابع خاكکمیت منابع خاكمدیریت تخصیص آبکیفیت منابع آبکمیت منابع آب
087/0080/0058/0092/0126/0

آموزشیشاخص حفاظتیهادسترسی به نهادهمدیریت منابع خاكوري خاكبهره
088/0088/0109/0041/0044/0

مصرف بهینهخدمات نهادي
073/00112/0

هاي مورد مطالعهبندي پایداري کشاورزي روستاامتیازهاي نهایی و رتبه-11جدول 
سطح پایداريرتبه پایداريامتیاز نهایی پایداريروستادهستان

دیناچال

پایدارنانسبتا9/11316سراجنبه
پایدارانسبت1/1229حوریان

پایدارنانسبتا7/11714جانارد
پایدارنانسبتا5/11319آلکام
پایدارنانسبتا11320سراصیقل

پایدارنانسبتا8/11221کوهستان
نیمه پایدار4/1238چران

نیمه پایدار6/1247خالهکیشه
پایدارنانسبتا97/11912سندیان
نیمه پایدار6/1264نوکنده

خوشابر

پایدارنسبتا3/1312پونل
پایدارنسبتا3/1303سیابیل
نیمه پایدار5/1265شانکاور
پایدارنانسبتا8/11317درواز

نیمه پایدار9/12011گالشخیل

دوالبگیل

پایدارنانسبتا6/11318گیلچاالن
پایدارنانسبتا92/11913دارسرا

پایدارنسبتا9/1361رودمیان
پایدارنانسبتا06/11715سراساسان
نیمه پایدار1/1256سرخیمه

نیمه پایدار12110شادکوه

هاي شهرستان رضوانشهربندي پایداري زراعت برنج در دهستانسطح-12جدول 

سطح پایداريامتیاز پایداريدهستان
پایدارنسبتا56/124خوشابر

پایدارنیمه27/122گیلدوالب
ناپایدارنسبتا75/118دیناچال
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هاي مورد مطالعهارزیابی نهایی وضعیت پایداري کشاورزي زراعت برنج در دهستان- 3نقشه

هاو پیشنهادگیريتیجهن
این پژوهش به سنجش پایـداري کشـاورزي در شهرسـتان    

باشـد، وانشهر، که مبتنی بر شالیکاري و زراعت برنج میرض
دراولیـه شاخص13پرداخته است. براي این منظور تعداد

منــابعپایــداري«،»آبمنــابعپایــداري«کلــیيحــوزه3
23روياز»کشــاورزياصــول کلــی پایــداري«و»خــاك

هاي گردید. دادهتهیهمتغیر خام اولیه80شاخص ثانویه و 
ي فــرد کشــاورز و شــده از طریــق پرسشــنامهآوريجمــع

ي آمار اخذ شده از سازمان آب عالوهه ي آبادي بپرسشنامه
اي اسـتان گـیالن و مـدیریت جهـاد کشـاوزي ایـن       منطقه

5هاي مفصـلی در قالـب طیـف    شهرستان، پس از پردازش
هـاي آمـاري و   سطحی لیکرت آماده و بـا اسـتفاده از روش  

مورد بررسی و تجزیه معیارهگیري چندهاي تصمیمتکنیک
و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخشی از منطقـه مـورد   
مطالعه (دهستان گیلدوالب) به لحـاظ پایـداري منـابع آب    

پایـداري قـرار دارد کـه تـا انـدازه      مساعد و نـا در وضعیت نا
زیادي ناشی از ضعف آموزش و مدیریت این منابع از سوي 

ین مربوطه اسـت. عـدم توجـه کـافی بـه تأسیسـات       مسئول
ها و عوامل دیگري برداري از کانالآبرسانی و نظارت بر بهره

از این قبیل نشان از مدیریت ضعیف منابع آب در منطقه و 
روي، تبخیـر زیـاد و نفـوذ بیشـتر آب در     در نتیجه آن هدر

هاي مسـکونی و صـنعتی بـه    گردد. ورود فاضالبخاك می

هـاي الزم بـه   ي آمـوزش هـا، عـدم ارائـه   بنـدان آبها و نهر
ها در مزارع و کشاورزان در مورد مضرات استفاده از این آب

پایین بودن راندمان آبیاري نیز از دیگـر دالیلـی اسـت کـه     
تواند باعـث افـت کیفیـت منـابع آب در ایـن بخـش از       می

ــز در  شهرســتان باشــد.  ــابع آب نی ــدیریت تخصــیص من م
پایـداري برخـوردار   مساعد و نـا وضعیت ناسرتاسر منطقه از 

است. در رابطه با منابع خـاك منطقـه نیـز شـخم عمیـق،      
هـاي شـیمیایی، عـدم تسـطیح     استفاده بیش از حد از کود

هاي دهسـتان  هاي وسیعی از شالیزاراراضی بویژه در بخش
بـرداري  پایداري بهرهدیناچال از جمله دالیلی است که به نا

زده است.این منابع دامناز 
ــودن اراضــی    ــل توجــه دیگــر خــرد و کوچــک ب ــه قاب نکت

اي کـه متوسـط سـرانه    کشاورزان منطقـه اسـت بـه گونـه    
ها در نمونه مورد مطالعه حتی بـه یـک هکتـار هـم     شالیزار

کنـد.  هکتـار تجـاوز نمـی   5رسد و حداکثر آن نیـز از  نمی
وري منـابع  دن راندمان و بهرهتواند در پایین بوامري که می

بررسـی  آب و خاك منطقه تأثیر زیادي داشـته باشـد.  یهپا
دهـد کـه در مطالعـات صـورت     پیشینه تحقیق نشـان مـی  

گرفته پایداري محصول به طور اعم و پایداري منـابع آب و  
جانبه مورد بررسی قـرار  خاك به طور اخص به صورت همه

Gomezنگرفتـه اسـت، بخشـی از ایـن مطالعـات (      et al.,

1996; Fakoya et al., هـاي جنبـه تنهـا بخشـی از  )2007
پایداري منابع را همچون گرایش زنـان و کیفیـت خـاك را    
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تنها به . برخی دیگر از مطالعات نیز اندمورد توجه قرار داده
هـاي  بررسی موانع و عوامـل مـؤثر بـر روي یکـی از جنبـه     

پایداري همچون مدیریت منابع، اتالف منابع، پایداري نظام 
تـوان بـه   از این دست مطالعـات مـی  اندختهکشت و ... پردا

ــه  ــگ و همکــارانش (مطالع Enyongانیان et al., 1999 ،(
ــاران (حســـین ــاران 1392زاد و همکـ )، عربیـــون و همکـ

) اشاره کـرد. در  1380) و عزیزي (1389)، عمانی (1388(
-هـاي طبیعـی و جنبـه   که در این مطالعه هم جنبهصورتی

نابع و محصول مـورد توجـه   هاي انسانی مؤثر در پایداري م
قرار گرفت و هم با سنجش وضعیت پایداري بـه شناسـایی   

ي پایداري ایـن منـابع و   مشکل موجود در منطقه در زمینه
به دنبال آن پایداري محصول پرداختـه شـد. نتـایج نشـان     

شـود،  و کیف منابع مربـوط مـی  که به کمتا جاییدهد می
ا بطـور عـام و   مشکل چندانی پایداري کشـاورزي منطقـه ر  

پایــداري زراعــت بــرنج در منطقــه را بطــور خــاص تهدیــد 
کند و در مقابل آنچه ممکن است کشاورزي منطقـه را  نمی

به سمت ناپایداري پیش ببرد مدیریت این منابع است، کـه  
مبنی بر مواجـه  )1384نژاد و صدراالشرافی (بریممطالعات 

کنـونی ي روند مـدیریت شدن با تنش آبی در صورت ادامه
این امر ضرورت تـام و لـزوم حیـاتی    نماید.آب را تأیید می

تولید کشاورزي سازي تخصیص و مدیریت منابع پایههبهین
کنـد.از جملـه پیشـنهادات    در منطقه را به روشنی بیان می

در راستاي مدیریت پایدار منابع آب و خاك در شهرسـتان  
توان به موارد زیر اشاره کرد:رضوانشهر می

که، به لحـاظ مـدیریت منـابع آب هـر سـه      نظر به اینبا-
پایـداري  مسـاعد و نـا  دهستان این شهرستان در وضعیت نا

-قرار دارند توجه به تأسیسـات آبرسـانی، نظـارت بـر بهـره     

هاي الزم به کشاورزان در ي آموزشها، ارائهبرداري از کانال
ي نیاز آبی گیاهان، تعیین الگوي کشـت مناسـب بـا    زمینه

هــاي و خــاك منطقــه، الیروبــی اطــراف و درون کانــالآب
هـا  هاي هرز، سرپوشیده و بتنی نمودن کانالمنطقه از علف

نماید.ها ضروري میو ... در این دهستان
کـه دهسـتان   دهـد  همچنین نتـایج تحقیـق نشـان مـی    -

از سـایر  تـر  گیلدوالب از نظر کمیت آب در شرایطی ضعیف
هاي سایر ها از نهر، هدایت آباینها قرار دارد بنابردهستان
هـاي سـد   انـدازي زیرشـاخه  ها به این دهستان، راهدهستان

تواند به مشکل کمبود آب ایـن منطقـه کمـک    شفا رود می
.باشدمی

عالوه بر این نتایج حاکی از آنست کـه شـاخص کیفیـت    -
یلدوالب و خوشابر در شـرایط نسـبتا  هاي گآب در دهستان

ارد. لذا ضروري است که ضـمن جلـوگیري   پایداري قرار دنا
هـا و  هاي مسکونی و صنعتی بـه درون نهـر  از ورود فاضالب

هـاي الزم در ایـن خصـوص بـه     ي آموزشها، ارائهبندانآب
کشاورزان مورد توجه ویژه قرارگیرد.

ي خدمات نهادي در از آنجا که هر سه دهستان در زمینه-
گـردد کـه   شـنهاد مـی  پایداري قـرار دارنـد لـذا پی   شرایط نا

ي خدمات بیشتر به کشاورزان ایـن  مسئولین نسبت به ارائه
هـاي  منطقه توجه بیشتري نمایند. تداوم روند پرداخت وام

کم بهـره و کوتـاه مـدت در راسـتاي تشـویق کشـاورزان و       
تـر تسـهیالت بـانکی    افزایش انگیزه در آنان و اعطاي آسان

کـاران و  هـاي بـرنج  تر کردن تعاونیهمچنین، ایجاد و فعال
تواند نقش تأمین انواع کود و سموم مورد نیاز کشاورزان می

هاي کشاورزي ایـن منطقـه   مثبتی در پایدار کردن فعالیت
ایفا کند. 

ر کل این که شاخص حفاظتی دهمچنین، با توجه به این-
پایـداري قـرار دارد پیشـنهاد    ناشهرستان در شرایط کامال

ي فواید ناشی از استفاده انی دربارهرسگردد ضمن اطالعمی
ي بیولوژیک با آفـات، در راسـتاي   از شخم حداقل و مبارزه

هاي حیـوانی و سـبز   کاربرد بیش از پیش کشاورزان از کود
هاي شیمیایی اقدامات الزم انجام گیرد.  دبه جاي انواع کو

ي پایـدار کشـاورزي   از سوي دیگـر، در راسـتاي توسـعه   -
ترویجی هاي آموزشی، می و کیفی برنامهي کمنطقه توسعه

سطح دانش، بیـنش و مهـارت کشـاورزان ضـروري     و ارتقا
است. این مسئله، در کل منطقه به ویژه دهسـتان خوشـابر   

تري نسـبت  پایدارکه از نظر شاخص آموزشی در وضعیت نا
رسـد.  ها قرار دارد بسیار مهم به نظـر مـی  به سایر دهستان

ضروري است تربیـت و بـه کـارگیري    جا اي که در ایننکته
ــداري     ــر پای ــاالیی از نظ ــش ب ــه دان ــت ک ــانی اس متخصص

کشاورزي داشته باشند.
کـه، در ایـن شهرسـتان کمتـرین وزن و     با توجه بـه ایـن  -

اهمیت را شاخص حفاظتی و آموزشی دارند و از آنجـا کـه   
هاي زراعـی مرسـوم بخصـوص نـوع شـخم موجـب       فعالیت
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هبردي جدیـد بنـام کشـاورزي    شود، با راتخریب خاك می
ــود روش   ــدف بهب ــا ه ــاظتی ب ــق  حف ــد از طری ــاي تولی ه

تـوان ایـن رویـداد را متوقـف و حتــی     ورزي مـی خـاك کـم 
ي مدیریت و تـرویج آن  معکوس کرد. انتخاب بهترین شیوه

در راستاي تحقق کشاورزي حفاظتی به صورت حفظ بقایـا  
ورزي حفـاظتی  هاي مختلف خاكدر سطح مزرعه به روش
ي ورزي بـه عهــده هــاي کـم خــاك بـا اســتفاده از دسـتگاه  

باشد.کارشناسان اهل فن کشاورزي می
توســعهوپیشــرفتبــرايکشــاورزيهمچنــین، بخــش-

برايدولتگرددو پیشنهاد میاستدولتحمایتنیازمند
ایـن درتولیدافزایشوگذاريسرمایهکاهشازجلوگیري

ــش ــتبخ ــايسیاس ــیه ــالمختلف ــد.اعم ــنکن رو، از ای
هاي دولتی به کشاورز ریزي در جهت افزایش حمایتبرنامه

ــد: بیمــه  ــف کشــاورزي مانن ــور مختل ي محصــوالت، در ام

خریـد هـاي قیمـت گذاري مناسب، بازاریابی، تعیینقیمت
ــاي ي تشــکلکشــاورزي، توســعهمحصــوالتتضــمینی ه

رسد.هاي کشاورزي ضروري به نظر میروستایی و تعاونی
محصـولی بـرنج رواج   جا که در این منطقه کشت تکاز آن-

دارد. به دلیل قیمـت ایـن محصـول و شـرایط فعلـی بـازار       
محصوالت کشاورزي، حذف ایـن کشـت منطقـی بـه نظـر      

اي از برنج که بـه آب  رسد. از این رو، استفاده از واریتهنمی
کمتري نیاز داشته و در عین حال بازده مناسبی هم داشته 

سـیاه، قصرالدشـتی،   رنج هیبریدي، کـراس دم مانند بباشد، 
رسد.ضروري به نظر میآبادي و چمپارحمت

تخصیص اعتبار کـافی بـراي تسـطیح اراضـی در سـطح      -
توانـد بـه بهبـود    شهرستان بخصوص دهستان دیناچال می

هاي آبیاري کمک نماید.روش

منابع

هاي زهکشی در ایران. چهـارمین کارگـاه فنـی زهکشـی،     رویکردها و ). نگرش اجمالی بر وضع موجود، چالش1385(.ادیمی، م
تهران، آبان.

. دانشگاه تهران: انتشارات دانشگاه تهران.هاي چندمعیارهگیريتصمیم). 1377اصغرپور، م.ج. (
ك ي علـوم خـا  دوازدهمـین کنگـره  بندي تجمعـی.  ). ارزیابی کیفیت خاك به دو روش شاخص پایداري و رتبه1390امامی، ح. (

شهریور.  تبریز:.نایرا
هـاي روسـتایی   فصلنامه پژوهش). تحلیلی بر وضعیت رفتارهاي فرهنگی در مناطق روستایی کشور. 1389امینی فسخودي، ع. (

. 53-82، سال اول، شماره سوم، صصدانشگاه تهران
-سـازي بهـره  زراعی بر اساس بهینههاي). ارزیابی پایداري و تعیین الگوي کشت سیستم1390نوري، ه. (امینی فسخودي، ع.، و

مجله علوم و فنون کشاورزي و منـابع  ریزي ریاضی. برداري از منابع آب و خاك با استفاده از الگوهاي غیرخطی برنامه
.99-109، صص 55شماره طبیعی، علوم آب و خاك،

ي در اراضی زراعی ناحیه شـرق اصـفهان بـه    بردار). تعیین الگوي بهینه بهره1387امینی فسخودي، ع.، نوري، ه.، و حجازي، ر. (
.177-197، صص 4شماره مجله اقتصاد کشاورزي،ریزي آرمانی. کمک رهیافت برنامه

هاي ایزوتوپیک و اتمی در ارزیابی بازده مصرف آب. دومـین سـمینار راهکارهـاي بهبـود و     ). استفاده از روش1387آبابایی، ب. (
، خرداد.  هاي آبیاري سطحی، کرجاصالح سامانه

نظام مهندسی يفصلنامهي پایدار روستایی با تأکید بر کشاورزي پایدار. ). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه1387آزیري، س. (
.22-28، صص 21ي شمارهکشاورزي و منابع طبیعی،

لعه موردي سرشاخه رودخانه ). نقش کاربري اراضی و شیب در تولید رواناب مطا1388نژاد، ا. (.، و مراديآقارضی، ح.، نجیمی، ا
(مدیریت پایدار بالیاي طبیعی)، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایرانچاي در استان مرکزي. قره

گرگان، اردیبهشت.
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). نشریه ). نقش تغییر روش آبیاري در پایداري کشاورزي (مطالعه موردي1390قائن، س. ح. (باغبانی، ج.، زارع، ش.، و صدر
.276-284، صص 2، شماره 5جلد یاري و زهکشی ایران،آب

ریزي کسري ). تحلیل پایداري در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي با استفاده از برنامه1383نژاد، و.، و یزدانی، س. (بریم
.2-16، صص 63، شماره پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانیفصلنامه مطالعه موردي استان کرمان. 

معیاره. گیري چندهاي تصمیمبندي پایداري در منابع آب با استفاده از تکنیک). مدل1384نژاد، و.، و صدراالشرافی. م. (بریم
. 1-14، صص 4شماره پژوهشی علوم کشاورزي،-مجله علمی

اقتصاد مجلهکشاورزي.هاي کمی پایداري در بخش گیري شاخصریزي کسري، ابزاري براي اندازه). برنامه1385نژاد، و. (بریم
.179- 196، صص 54شماره کشاورزي و توسعه،

-فصلنامه برنامهزیست و مدیریت منابع خاکی روستایی در ایران. ). حفاظت محیط1390بیات، ن.، رستگار، ا.، و عزیزي، ف. (

.63-78، صص 2سال اول، شماره اي،ریزي منطقه
، همایش ملی مدیریت بحران آبي راهکارهاي مدیریتی. منابع آب و ارائه). اثرات تغییر اقلیم بر 1388پورمحمدي، س. (

مرودشت، اسفند.
دار شالیزاري. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی، دانشگاه هاي ترك). مدیریت آبیاري در خاك1386جعفري، ف. (

صنعتی اصفهان.
هاي کشاورزي ). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش1386. ج. (اله حسینی، سچهار سوقی امین، ح.، موسوي، س. ا.، و فرج

هاي نوین یافتهفصلنامه . 75- 84کاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی پایدار در کشت آبی توسط گندم
.82-95سال دوم، شماره اول، صص کشاورزي،

هاي شخصی و اجتماعی، اقتصادي بانوان برنجکار ن ویژگی). بررسی رابطه بی1386چهارسوقی امین، ح.، و میردامادي، س. م. (
-265، صص 3سال اول، شماره هاي نوین کشاورزي،یافتهنشریه شهرستان بندر انزلی با معیارهاي کشاورزي پایدار. 

251.
ر دشت تبریز. ها و سازکارهاي مدیریت آب کشاورزي، د). زمینه1392زاد، ج.، کاظمیه، ف.، جوادي، ا.، و غفوري، ه. (حسین

.85- 98، صص 2، شماره 23جلد نشریه دانش آب و خاك،
هاي هرز براي دستیابی به کشاورزي پایدار در ). بررسی راهکارهاي اجرایی کنترل علف1387حیدرپور، ز.، و جهانیان، آ. (

.56- 57، صص 178ي شمارهي سنبله،ماهنامهمناطق روستایی. 
ي موردي هاي آبریز تحت تنش آبی مطالعههاي آبیاري حوزهوري پایدار آب در شبکهه). مدیریت و بهر1385حیدري، ن. (

هاي آبیاري و زهکشی، تهران، برداري و نگهداري شبکهرود اصفهان. کارگاه فنی مدیریت، بهرهي آبیاري زایندهشبکه
دي.

وري انرژي در تولید . بررسی میزان کارایی و بهره)1389فر، م.، صبوحی صابونی، م.، و خردمند، و. (راعی جدیدي، م.، همایونی
، 3شماره نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي (علوم و صنایع کشاورزي)،گوجه فرنگی مطالعه موردي شهرستان مرند. 

.363-370صص 
تهران.دانشگاهچاپوانتشاراتسسهمؤاول،تهران: چاپ.آنکنترلوآبیفرسایش). 1375ح. (رفاهی،

تهران.دانشگاهچاپوانتشاراتسسه: مؤآن. تهرانکنترلوباديفرسایش)1378ح. (ی،رفاه
کاران هاي زراعی مورد مطالعه: گندمي آن با میزان پایداري نظامترویجی و رابطه- هاي آموزشی). برنامه1392رنجبر، ز.، و کرمی، ع. (

.1- 14، صص 1شماره یران،علوم ترویج و آموزش کشاورزي امجله شهرستان کرمانشاه. 
ي ي انرژي و کشاورزي پایدار (مطالعه). تعیین الگوي کشت با تأکید بر مصرف بهینه1393زمانی، ا.، قادرزاده، ح. و مرتضوي، س.ا. (

.31- 43، صص 1، شماره 24ي دانش کشاورزي و تولید پایدار، جلد موردي شهرستان سقز استان کردستان). نشریه
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ي ملی یازدهمین همایش کمیتهوري آب در بخش کشاورزي. ). چگونگی مصرف و بهره1382م. ح.، و فرشی، ع. ا. (سادات میرئی، 
، تهران، دي.آبیاري و زهکشی ایران

.<www.dbagri.maj.ir>). موجود در سایت اینترنتی: 1390سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن (

.<www.faostat.fao.org>موجود در سایت اینترنتی: .هاپایگاه داده.2010سال.سازمان خوار و بار جهانی (فائو)

زیست پایدار ). کشاورزي ارگانیک (زیستی) راهبردي در جهت محیط1391سواري، م.، شیري، ن.، و شبانعلی فمی، ح. (
اردیبهشت:، تهرانزیستریزي و مدیریت محیطدومین کنفرانس برنامهروستایی. 

هاي مدیریت پایدار ). مهارت کشاورزان چغندرکار در زمینه شیوه1386یذري، م.، بقایی، م.، و کریمی، ا. ر. (شاهرودي، ع. ا.، چ
خاك زراعی مطالعه موردي استان خراسان رضوي. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي، آبان.

- هاي کیفیت خاك بر فرسایشر شاخص). بررسی تأثی1390نیا، غ.، امامی، ح.، و کریمی کارویه، ع. (شهاب آرخازلو، ح.، حق

شهریور.:، تبریزدوازدهمین کنگره علوم خاك ایرانهاي کشاورزي و مرتع. پذیري خاك
هاي نوین آبیاري جهت کاهش مصرف ). عوامل مؤثر در مشارکت مردمی در استفاده از روش1392شیبانی، ب.، و کاظمی، ر. (

بهمن.:، خوراسگانهاي منابع آب و کشاورزين همایش ملی چالشاولیزیست. آب در راستاي توسعه پایدار محیط
پژوهشی علوم - مجله علمیورزي. ي عملکرد گندم با تغییر روش خاك). مقایسه1385نژاد، ح. ر.، و اسالمی، ك. (صادق

.103-112، صص 1، سال دوازدهم، شماره کشاورزي
ي پایدار ناشناخته منابع آب در مناطق کویري در جهت توسعههاي ). بررسی و شناسایی ظرفیت1392طباطبائی، س. م. (

بهمن.:، تهرانپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایراني موردي قنات روستاي مزرعه نو در استان یزد. مطالعه
مهندسی مجله تحقیقاتکاري برنج. ). تحلیل اقتصادي مدیریت کم آبیاري در کشت خشکه1385زاده، ب.، و توکلی، ع. (عرب

.99- 110، صص 26شماره کشاورزي،
). سنجش سطح پایداري نظام کشت گندم در استان فارس و 1388.، کالنتري، خ.، اسدي، ع.، و شعبانعلی فمی، ح. (1عربیون، 

.17- 29، صص 2شماره علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران،مجله تعیین عوامل مؤثر بر آن. 
.113- 136، صص 36، سال نهم، شماره کشاورزي و توسعهداقتصامجله ب کشاورزي. ). پایداري آ1380عزیزي، ج. (
هايمجله پژوهشکاران شهرستان اهواز. ). شناسایی عوامل مؤثر بر دانش پایداري آب زراعی در بین گندم1389عمانی، ا. (

.65-77صص ، 2، شماره ترویج و آموزش کشاورزي
ي موردي: دشت جوین. ها مطالعهافکنهها در مخروط. سنجش پایداري سکونتگاه)1389عنابستانی، ع.، و صالحی، ط. (

.85-94صص ، 3، شماره ي جغرافیا و مطالعات محیطیفصلنامه
وري و پایداري منابع ي مصرف آب کشاورزي جهت افزایش بهره). نقش مدیریت بهینه1390فال سلیمان، م.، و چکشی، ب. (

ي جغرافیا و مجلهي موردي غرب دشت بیرجند. ی خشک و کم آب کشور مطالعههاي بحرانی در نواحآب دشت
.199-218، صص 16شماره اي،ي ناحیهتوسعه

ترجمه: عوض کوچکی و جواد خلقانی. کشاورزي پایدار در مناطق معتدل.). 1377فرانسیس، اچ.، باتلر، اف کا.، و کینگ، ال. (
مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

اقتصادي تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه - ). تحلیل پایداري اجتماعی1391راهانی، ح.، جوانی، خ.، و کرمی دهکردي، ا. (ف
، سال یکم، شماره فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییروستایی مورد دهستان باال والیت شهرستان تربت حیدریه. 

.95- 112، صص 2
.72-53، صص 20، شماره فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعهپایدار: بینش یا روش. ). کشاورزي 1376کوچکی، ع. (

چهارمین کنگره بین المللی ). نگاهی اجمالی بر آب براي توسعه پایدار در خاورمیانه. 1389مددي، ا.، کمالی، ح.، و فراهانی، ا. (
فروردین.:زاهدان.جغرافیدانان جهان اسالم
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. نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان گیالن.)1390مرکز آمار ایران. (
). توسعه روستایی مبتنی بر تداوم و پایداري کشاورزي مطالعه موردي بخش 1386مطیعی لنگرودي، س. ح.، شمسائی، ا. (

.85- 104، صص 2، شماره 22دوره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،سجاسرود زنجان. 
اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق ورزي حفاظتی در توسعه کشاورزي پایدار. ش خاك). بررسی نق1391مالئی، ك. (

اردیبهشت.:. ابرکوهخشکخشک و نیمه
ریزي کسري هاي پایداري آب کشاورزي توسط مدل برنامهي شاخص). محاسبه1388موسوي، س. ن.، و قرقانی، ف. (

.143-160صص ، 3، شماره صاد کشاورزياقتمجلهي موردي شهرستان مرودشت).(مطالعه
ماهنامه کار وري عوامل تولید (نیروي کار، زمین و سرمایه) در بخش کشاورزي استان مرکزي. ). محاسبه بهره1390نبیونی، ا. (

.66- 79، صص 141شماره و جامعه،
همایش کشوري زیست. بر محیطهاي شیمیایی کشاورزي ). بررسی اثرات نهاده1391نجاتی مقدم، ز.، و بوزرجمهري، خ. (

اسفند.:قم.کشاورزي، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
ي شوري و تخریب اراضی کشور در ). روند توسعه1387پور، م.، کریمیان اقبال، م.، ملکوتی، م. ج.، و خوشگفتارمنش، ا. ح. (ولی

-691، صص 46سال دوازدهم، شماره طبیعی، علوم و فنون کشاورزي و منابع مجله آباد استان قم. ي شمسمنطقه
683   .

هاي مدیریت تلفیقی آفات. ). تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوري1389ویسی، ه.، محمودي، ح.، و شریفی مقدم، م. (
.481-490، صص 4شماره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران،

وري کل عوامل تولید برنج در استان ). بررسی رشد و همگرایی بهره1389ح. (یزدانی، س.، کاوسی کالشمی، م.، و رفیعی، 
.52- 58صص ، 87شماره ي زراعت (پژوهش و سازندگی)،نشریهگیالن، 

اهللا فرمحمدي، سیف:. ترجمههاي نویني روستایی راهی براي پاسخگویی به سیاستآموزش براي توسعه). 1384یونسکو. (
.زاده و کامران کلباسی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهیدات هاشمی، مژگان گزلالساشعله چنگیز، اشرف
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Abstract
Rice production considered as the base of agricultural economy in Gilan province. In this province,
more than 180 thousand rice farmers utilize more than 200 thousand hectares of fertile lands, each year.
Gilan province with 86.31% of the area under rice cultivation has a major role in national food security.
Rezvanshahr has remarkable contributions in respect to agricultural production, especially rice in this
province. Present article focuses on evaluating and assessing the sustainability of rice farming in this
county, given the importance of soil and water resources in sustainable agriculture and due to the scarce
agricultural water resources, particularly for rice production. The study population has consisted of rice
farmers. Data were collected from primary and secondary references and connect to related
organizations Research variables include dimensions of soil and water resources utilization and its
sustainability in rice farming around the region. Data processed by applying multi-criteria decision
analysis methods in several stages to provide appropriate indicators for final analysis. Results indicate
regional differences in relation to the sustainability of rice farming in the region, so the rural districts
with rice fields, including Khoshabar, Gildoulab and Dinachal, placed in sustainable, quasi-sustainable
and unsustainable situations, respectively. More analysis of final indicators showed greater variability
and regional differences with regard to the sustainability of rice farming and utilization of the
fundamental soil and water resources in the region.

Keywords: Sustainable Agriculture, Sustainability Assessment, Soil and Water Resources, Rice,
MCDM, Rezvanshaher.
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