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نوع مقاله: پژوهشی

در کشت گندممنتخب بندي فضایی مناطق روستاییسطحبندي و رتبه
جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزي حفاظتیهايشهرستان

4مصطفی احمدوند، 3، علی آذره*2پور، مهدي نوري1صالح شاهرخی ساردو

)26/11/98؛ پذیرش: 21/08/98(دریافت: 
چکیده

هاي اساسی تمامی منظور کاهش فرسایش خاك، یکی از اولویتهاي مدیریت و حفاظت از منابع آب و خاك، بهامروزه موفقیت در برنامه
کارگیري کشاورزي حفاظتی با هدف دستیابی به توسعه و تولید باشد و یکی از مصادیق بارز در این زمینه، بهکشورها از جمله ایران می

بندي فضایی روستاهاي منتخب کشت گندم در بندي و سطحرتبهپایدار و مدیریت پایدار منابع آب و خاك است. هدف این پژوهش، 
ي آماري، کشاورزان گندمکار جامعهاستفاده شد.شیمایاز روش پق،یتحقنیدر اجنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزي حفاظتی بود. 

گیري، کشاورز برآورد شد و روش نمونه327مناطق روستایی جنوب کرمان بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 
و ل متخصصاناي بود که روایی آن با استفاده از پاني محقق ساختهاي تصادفی با انتساب متناسب بود. ابزار سنجش، پرسشنامهطبقه

آباد سوخته و عباسحیدرآباد چاهروستاهاي کهنتایج تکنیک وایکور نشان داد ي آلفاي کرونباخ تأیید شد. ي آمارهپایایی آن با محاسبه
در 994/0فردوس، با کسب ضریبروستاي وقرار گرفتنداول و دوم  هايرتبهدر 018/0و004/0با کسب ضرایبترتیببهاحرار طرح

بین روستاهاي مورد مطالعه در سطوح "اختالف و نابرابري"ي بندي فضایی، بازگو کنندهاز سویی، نتایج سطح.گرفترتبه آخر قرار 
درصد1/11و"برخوردارنیمه"ي درصد در طبقه1/36،"برخوردار و مطلوب"ي درصد روستاها در طبقه8/52مختلف بود و نشان داد که 

توان گفت ، می"برخوردار و مطلوب"درصد از روستاها در طبقه 8/52قرار دارند. با توجه به قرار گرفتن"یا نامطلوبمحروم "ي در طبقه
کارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.که روستاهاي مورد مطالعه از نظر به

کرمان.،وایکور،فرسایش خاك،کشاورزي حفاظتیبندي فضایی، سطحهاي کلیدي:واژه

.، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایراندکتري توسعه کشاورزيدانشجوي1
.یاسوج، یاسوج، ایران، دانشگاهگروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزيدانشیار2
.استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران3
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مقدمه
سیر کردن شکم گرسنگانی اما ،گذاشتجاهبنگ جهانی دوم از خود ها شکم گرسنه میراثی بود که جیک دنیا ویرانی و میلیون

متحدان با متفقان گیر افتاده بودند، کار آسانی نبود و نیاز به بازنگرييهسالچهارهایی برجاي مانده از نبرد که در میان خرابه
"دانش کشاورزي"، صنعتیوهاي گوناگون سیاسی، اجتماعیهمپاي انقالب،در نتیجه.هاي کشاورزي داشتدر روشاساسی

آن بر برداشت محصول بیشتر و کاهش ضایعات قراراصلیهايمتحول شد که پایه"انقالب سبز"نامهباي یدهتأثیر پدنیز تحت
آالت صنعتی کشاورزي در کنار و ماشینآالتهاي شیمیایی، ابداع ابزارکشاز سموم و آفتبیش از پیشيهاستفادداشت.

)،1390(جمشیدي، بودسبزانقالباین هاي از جمله پیامد،براي افزایش کمی محصوالت،اصالح ژنتیک محصوالت کشاورزي
با تخریب منابع آب و خاك ،رود، در بسیاري از مناطقمیشماربهتولید غذا در جهانی يدستاوردهااز اما انقالب سبز که یکی 

هاي ناپایدار افزایش جمعیت و روشفشارتحتبا خطر کاهش تدریجی ظرفیت تولید، راهاي تولید کشاورزيهمراه بوده و نظام
,FAO(سازدمیوالت، مواجه در کشاورزي و تولید محص و مشخص شدن آثار مخرب انقالب سبز،دراز گذشت سالیان ).2011

کشاورزي نقش مهمی در امنیت رای؛ زها بیندیشندکاستیاین بیري براي رفع اتا تدآن داشتبر امور کشاورزي را متخصصان
هاي اصلی کشاورزي خاك را که از نهادهآب و ضروري است منابعی از جمله کند، بنابراینایفا میهر کشوريغذایی مردمان 

؛ شاهرودي و همکاران، 1385باشند (قربانی و همکاران، زیرا همواره در معرض تخریب و فرسایش می؛ حفاظت کرد،هستند
زیستی، محیطمخرب پیامدهايهاي جهانی پیرامون منظور پاسخگویی به افزایش نگرانیدر چنین شرایطی، به). 1388

براي دستیابی به .)1387(صالحی و همکاران، اندکردهپیشنهاد راهاي پایدار کشاورزينظاميهتوسع،اجتماعی و اقتصادي
هاي کارآمدي هستیم که ضمن تأمین تقاضاي رو به هاي متداول به روش، نیازمند تغییر از روشپایدار کشاورزييهتوسع

منابع طبیعی از جمله آب و خاك را تیکمهاي آینده، حفظ و پایداري کیفیت و امنیت فرصتو همچنین غذاییافزایش مواد
,Brouder & Gomez Macpherson(باشدمدنظر داشته نام "کشاورزي پایدار"عنوانآنچه امروز از آن بهدر حقیقت، ).2014

گرفته شد و کشاورزي حفاظتیکارب، کشاورزيانقالب سبز درتدبیري است که براي مقابله با عوارض همان ،شودبرده می
)Conservation Agriculture( خواروبارسازمان شود.اصالحی محسوب میيهاین شیويهاشاخهنیز یکی از) جهانیFAO,

کارآمدي منابع مختلف بر اساس حفظهمراه باکشاورزي حفاظتی را راهبردي جهت تولید محصوالت کشاورزي )،2008
؛هنگامحفاظت از خاك در مقابل فرسایش زودکهکندمدیریت یکپارچه منابع طبیعی و زیستی نظیر آب و خاك تعریف می

ردن هاي هرز و جایگزین کطبیعی براي مقابله با آفات نباتی و علفشکارگرمانند استفاده از ههاي طبیعی آوردن به راهروي
ورزي خاكبیعملیاتجهت انجامابزارهاي قدیمیيجابهک زنی سباستفاده از ابزارهاي شخم؛با سموم مخرب شیمیاییهاآن

خاك و اصالح ژنتیک ي کمک به تقویت و حفظ مواد معدنیمزارع برابهگیاهان کشت شده برگردان بقایاي؛ورزيخاكو کم
تر و از ارزش غذایی و دارویی بیشتري ی که در مقابل آفات نباتی مقاومتمحصوالمحصوالت کشاورزي براي دستیابی به 

,Gould؛ 1394الموتی و همکاران، یونسی(شودارائه میحفاظتیهایی است که در کشاورزي از جمله توصیهد،نبرخوردار باش

و تخریب شدنباعث مخدوشسرعتبهورزي حفاظتی، رویه از خاك و عدم خاكبرداري بیبهرهبه باور اسکوبار،). 2007
,Escobarزایی را در بر خواهد داشت (بیابانيهآینده خواهد شد و افزایش پدیدهايکشاورزي براي نسل ). این مهم، در 2008

اصولی از آن، ترین مناطق جهان واقع شده و کمبود آب و استفاده نادرست و غیر کشور ایران که از لحاظ جغرافیایی در خشک
از سویی، آمار و ).1389یابد (رضایی و همکاران، رود، بیشتر مصداق میشمار میهکشاورزي آن بيهترین موانع توسعاز مهم

درگیري يهدهندنشان،هاي زیرزمینی و سطحی در کشور و تغییرات آب و هواییها و منابع آبارقام مربوط به میزان بارندگی
ناپذیري را هاي جبرانزیستی (فرسایش خاك) بزرگ است که در صورت عدم مدیریت، آسیبکشور با یک بحران آبی و محیط

ورزي، پوشش حداقل خاك:سه اصليهدر برگیرندکشاورزي حفاظتی).1394زاده و همکاران، (ولیکردبر کشور وارد خواهد 
Bakerباشد (تناوب مناسب زراعی میخاك با بقایاي گیاهی و رعایت یدائم & Saxton, سازي زمان آمادهکه در آن)2007

که عالوه بر مزایاي اقتصادي، کشت پاییزه را نیز یابدمیکاهش دهمکیمرسوم، به یک پنجم تا کشاورزيبستر بذر نسبت به 
مشکالتی نظیر خشکسالی، محدودیت منابع آب و با توجه به بروز از سویی،).1391اصل و دهقان، بخشد (حبیبییمسرعت

سازي اراضی کشاورزي جهت کاشت محصول و موقع عملیات آمادهزیست، عدم اجراي بهخاك، فرسایش خاك، تخریب محیط
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در راگیري از سیستم کشاورزي حفاظتیرههاي تولیدي، بهعملکرد، کاهش حاصلخیزي خاك و افزایش هزینهر نتیجه افتد
Giller؛ 1394الموتی و همکاران، یونسی(بدل کرده استو پر اهمیت امري ضروري به روزي شرایط ام et al., 2009.(

اهکاري جهت مقابله با کاهش بحرانعنوان ربهمیالدي و70يهاز اواخر دهاز لحاظ تاریخی، اولین بار کشاورزي حفاظتی
عملیات کشاورزي بدون کارگیري بهبا فرسایش خاك در کشورهاي اروپایی و همچنین آمریکا، برزیل، آرژانتین و استرالیا 

میلیون هکتار برآورد شده 124در حدود 2011آغاز شد و میزان گسترش جهانی آن در سال خاکورزي در مزارع سویا و ذرت 
5/25میلیون هکتار)؛ آرژانتین (5/25میلیون هکتار)؛ برزیل (5/26کا (درصد آن مربوط به پنج کشور آمری87که است

؛1395میلیون هکتار) بوده است (لطیفی و همکاران، 5/13میلیون هکتار) و کانادا (17میلیون هکتار)؛ استرالیا (
Friedrich et al., ,Brouder & Gomez-Macpherson؛ 2009 درصد از اراضی زراعی 3این در حالی است که فقط ).2014

با توجه به بروز کهاند. در صورتیآسیا که کشور ایران نیز در آن قرار دارد، تحت پوشش عملیات کشاورزي حفاظتی بوده
این کشاورزي حفاظتی براي يههاي مکرر و افزایش بحران فرسایش خاك، توسعمشکالتی نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی

,Icarda؛ 1395کاران، مناطق از اهمیت بیشتري برخوردار است (لطیفی و هم اجراي عملیات کشاورزي حفاظتی براي ).2012
و توسعه و شدها نظیر فارس، گلستان، خوزستان و غیره آغازدر برخی از استان1386از سال يجدطور بهاولین بار در ایران 

هاي معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت کشور نیز در رأس برنامههاي گسترش آن با مابقی استان
در بحث کاهش خصوصبه). با توجه به اهمیت و نتایج مثبتی که اجراي کشاورزي حفاظتی 1388آهن و همکاران، (ساعی

که تا طوريافته بسیار اندك است، بهیآن در اراضی کشور در مقایسه با کشورهاي توسعهيهفرسایش خاك دارد، میزان توسع
است (لطیفی و قرار گرفتههزار هکتار از اراضی زراعی ایران تحت پوشش عملیات کشاورزي حفاظتی 955تنها 1392سال 

فرسایش يهیژه مناطق مرکزي، شرقی و جنوبی، از پدیدوهاي از ایران بهیچ منطقه). این در حالی است که 1395همکاران، 
قرار گرفتن در به علتایران زیرا ؛ )1389آبادي و همکاران، رنجبر سعادت؛ 1390خاك در امان نیست (حسینی و همکاران، 

این با توجه به و)1393نامی، ؛ باقري و نیک1384(محمودي، باشدمیخشکخشک و نیمهکمربند بیابانی دنیا، داراي اقلیمی
هاي اصلی کشور ایران از ویژگی،وقوع خشکسالی و به تبع آن فرسایش خاكگفتتوان می،شرایط اقلیمی و جغرافیایی

دهد و یکی را تشکیل میایران بخش کشاورزي یکی از بنیادهاي اساسی اقتصاد از سویی، با توجه به اینکهشوند.محسوب می
و زیستیمحیطهاي ها نسبت به آسیبپذیرترین بخشاز جمله آسیباماباشد، میبسیاري از مردمامرارمعاشاز منابع اصلی 

فرسایش يهپدیدپذیر نسبت بهیکی از این مناطق آسیبآید.میحساببهنظیر خشکسالی و فرسایش خاك ،اقلیمیراتییتغ
این هاي متعدد در هاي اخیر، وقوع خشکسالیدر سالباشد. میهاي جنوبی آنخصوص شهرستانخاك، استان کرمان و به

هاي چالشو زیستیمحیطهاي جدي آسیبسبب ایجاد کامالً کویري دشت لوت،يهگرفتن در ناحیقراربه، با توجه استان
ت این بخش اقتصادي و یپذیري و موجودنحوي که زیستبه،کشاورزي شده است،به تبع آنوخاكومنابع آببسیاري در

,Hashemiکشاورزان، مورد تهدید جدي قرار گرفته است (در نتیجه رفاه و معیشت  کرمان، نظیر هاي جنوبشهرستان).2015
کشتریز؛ فاریاب (با سطح هکتار)13100کشتریزگنج (با سطح هکتار)؛ قلعه18000(با سطح زیر کشت رودبار جنوب"

باالترین و بیشترین سطح زیر کشت محصول ،ترینمهمبیبه ترت"هکتار)3200کشتریزهکتار)؛ جیرفت (با سطح 7000
فقط (این آمار)،1396،جیرفت و کهنوجيهاستراتژیک گندم آبی را در اختیار دارند (پورتال سازمان جهاد کشاورزي منطق

اي را انهباشد و مابقی محصوالت زراعی، باغی، جالیزي و گلخهاي مذکور میدر شهرستان"ت گندمزراعت و کش"مربوط به 
هاي بخش کشاورزي در این مناطق، در امنیت غذایی و اقتصاد استان کرمان و حتی که فعالیتطوريبهشود)،شامل نمی

کنند و تأکیدي بر این مدعا است. از سویی، با توجه به اینکه کشت گندم از محصوالت کشور، نقش بسیار کلیدي ایفا می
) و با توجه به 1387کیش، کند (باقري و زراعتاي از نیازهاي غذایی بشر را تأمین میعمدهآید و بخش شمار میهاستراتژیک ب

اینکه، به دلیل استراتژیک بودن و وابستگی دیرین کشاورزان به کشت این محصول و نقش حساس آن در سبد غذایی مردم و 
اي ین محصول، همواره اهمیت و جایگاه ویژهکنندگان به کشت و تولید امردان و کشاورزان و مصرفهمچنین، توجه دولت

تولید گندم به دلیل مشکالت مدیریتی در مراحل مختلف زراعی و يهشیواز سویی، ). 1388داشته است (عربیون و همکاران، 
رت ، ضرونیزو این مهم)1387؛ شاهرودي و چیذري، 1390مکانیزه نبودن تولید، بهینه نیست (مرکز آمار و اطالعات ایران، 

مدت طلبد، زیرا در بلندبراي کشت این محصول میدر مناطق مذکور خصوصبهکارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی را هب
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نهایتاً ایی و وري، افزایش کمی و کیفی، خودکفایی غذایی، کاهش سطوح فقر، امنیت غذدر بهبود بهرهيمؤثرتواند نقش می
جنوب کرمان، از يهکارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی توسط کشاورزان حوزهبيهدر زمینکشاورزي پایدار داشته باشد.

گندم) خصوصبهکشاورزي حفاظتی در کشت غالت (يهمنظور اجرایی شدن طرح یکپارچکنون بهقبل تايهحدود یک ده
عنوان پایلوت در برخی از روستاهاي منتخب کشت گندم (روستاهاي مورد مطالعه در پژوهش حاضر)، اقداماتی توسط به

صورت گرفته طرح مذکور در سازمان جهاد کشاورزي این منطقه با مرکزیت شهرستان جیرفتاجراییمسئولین و مدیران 
و تأکید بر این موضوع با توجه رغم اهمیتبهلیکن ،)1396جیرفت و کهنوج،يه(پورتال سازمان جهاد کشاورزي منطقاست

بحران توجه بهبا ،کاهش فرسایش خاك)هاي استراتژي(مبنی بر هاي کالن باالدستی در بخش کشاورزيبه سیاست
وضعیت بکارگیري يهاي در زمینمطالعهگونهیچه، تاکنون و مدیریت مصرف آب و خاكخشکسالی در جنوب کرمان

پذیرشبا ،جنوب کرمانکارگندمبرخی از کشاورزان در حال حاضردر سطح این مناطق انجام نشده است.کشاورزي حفاظتی
بسیاريدر حالی که ،اندحفاظتی کردهکارگیري عملیات کشاورزيههاي کارشناسان و مروجان کشاورزي، اقدام به بتوصیه
باعث هدر رفت منابع آب و که کنند استفاده میکشاورزي مرسوميهشیوگندم، از خصوص بههمچنان در کشت غالت ،دیگر
کشاورزي .دشومیزیستیمحیطهاي بحراندامن زدن به فرسایش خاك و به تبع آن ،و در نتیجه افزایش بیش از پیشخاك

ورزي یا خاكبییا شخم خاك (خوردگیحداقل کردن بهم) 2هاي تلفیقی آفات؛ مدیریت) 1:حفاظتی مبتنی بر چهار اصل
ویسی و باشد (کاشت مستقیم و تناوب مناسب زراعی می) 4حفظ پوشش دائم گیاهی در سطح خاك؛ ) 3)؛ ورزيخاكکم

,Baker & Saxton؛ 1389همکاران،  ها تنها در صورت کشها و حشرهکش، کود شیمیایی، علفحفاظتی). در کشاورزي2007
هاي مکانیکی و طبیعی است. بر این اساس، عملیاتی کارگیري روشهگیرند و در مجموع تأکید بر بمینیاز مورد استفاده قرار

Integrated Weed(هاي هرزمدیریت تلفیقی علف)؛Integrated Pest Management (IPM)(نظیر مدیریت تلفیقی آفات

Management (IWM) (و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك)Integrated Soil Fertility Management (ISFM)( ، در
ها، ذخیره نیروي کاهش فرسایش خاك، استفاده کارآمد از نهادهبهتوان آن میمورد توجه است. از مزایاي کشاورزي حفاظتی 

نهایی آن افزایش چشمگیر در محصوالت تولیدي يههاي کل عملیات زراعی که نتیجکار، انرژي فسیلی و کاهش هزینه
,Baker & Saxton(اشاره کرد، شدبامی کشاورزي، يهشایان ذکر است، در برخی از مناطق مانند آفریقا، به این شیو.)2007

Conservation(ورزي حفاظتیخاك" Tillage("شعبانعلیشودنیز گفته می) ،؛ 1388فمی و همکارانChivenge et al.,

افزودن کودهاي حیوانی به مزارع و ، حفاظت از منابع آب و خاكمنظور بهدر سیستم اجرایی کشاورزي حفاظتی، ).2007
مصارف صحیح و اصولی و متناسب از کودها و سموم شیمیایی؛ افزودن کودهاي آلی و سبز و رعایت کردن اصولی تناوب 

Chivenge(شدت مورد تأکید استهبزراعی؛ مدیریت بقایاي گیاهی؛ شخم حفاظتی  et al., سویی، در کشاورزي از ). 2007
(مزاحمت نظیربقایاي گیاهی در مزرعه، مشکالت کشاورزانداشتننگههایی گشت تا ضمن حلدنبال راهحفاظتی باید به

زمانی کم جهت کاشت دو محصول در تناوب با یکدیگر؛ زرد رنگ شدن هبقایاي گیاهی در زمان کاشت محصول بعدي؛ فاصل
ها) را به حداقل رساند. براي دستیابی به این از بین بردن آفات و بیماريوشوندکشت میمحصوالتی که در بقایاي گیاهی 

یی نظیر استفاده از شیار بازکن مناسب؛ خرد کردن بقایاي گیاهی؛ مخلوط کردن بقایاي گیاهی با خاك؛ خارج هامهم، روش
الموتی و ، پیشنهاد شده است (یونسیو غیرهکردن قسمتی از بقایاي گیاهی از مزرعه؛ کاشت در بقایاي گیاهی ایستاده

,Baker & Saxton؛ 1394، همکاران توقف و معکوس کردن ؛وريافزایش بهره،حفاظتیکشاورزياصلی از انجامهدف). 2007
ق منظور ارتقاي پایداري منابع طبیعی نظیر زمین، آب و هوا و افزایش کمی و کیفی محصوالت، از طریروند فرسایشی خاك به

برخی وبهبود وضعیت معیشتی کشاورزان استدر نهایتهاي تولید وو کاهش هزینهها و زمانافزایش کارایی مصرف نهاده
جویی در زمان انجام عملیات مزرعه؛ کاهش ترین مزایاي آن، کاهش تردد تراکتور و ادوات در مزرعه؛ صرفهاز مهمدیگر 

از طریق ممانعت از سوزاندن کاه و کلش؛ افزایش پایداري زیستیمحیطهاي استهالك و انرژي مصرفی؛ کاهش آلودگی
,Derpsch(باشدمیو غیره هاخاکدانه et al., با توجه در کشاورزي حفاظتی مدیریت بقایاي گیاهی، الزم به ذکر است). 2014

به یکی از سه روش، ،"و پسماندها و امکانات در دسترسنوع محصول، تناوب، شرایط آب و هوایی، نوع خاك، حجم بقایا"به 
) خارج کردن قسمتی 3) باقی گذاشتن کامل بقایاي گیاهی در مزرعه؛ 2) مخلوط کردن بقایاي گیاهی و پسماندها با خاك؛ 1

Shetto؛ 1386جو، (صلحشودمیاز بقایاي گیاهی در مزرعه، اجرا  & Owenya, ,Junge؛ 2007 et al., طورکلی، به).2009
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الموتی و همکاران، ؛ یونسی1386جو،؛ صلح1381جو،باشد: (صلحزیر قابل اجرا میيهکشاورزي حفاظتی به چهار شیو
1394.(

-No(ورزيخاك) بیالف tillage(:ورزي در جهان است. در این روش، خاك از زمان برداشت محصول ترین سیستم خاكجدید
که کارنده مستقیماً ماند، مگر جهت قرار دادن بذر و کود در داخل خاكنخورده باقی میدستتا کاشت محصول بعدي،قبلی

هاي هرز، از دهد. در این روش، کنترل علفوارد زمین شده و با ایجاد شکاف در خاك، بذر و کود را در داخل خاك قرار می
هاي هرز ال، از عملیات خاکورزي، جهت کنترل علفشود اما در عین حها و در ابتداي فصل کاشت انجام میکشطریق علف
شود.استفاده می

-Minimum(ورزيحداقل خاك)ب tillage( :منظور کاهش انرژي مصرفی، حفظ ساختمان خاك و رطوبت در این روش، به
درصد سطح 30تا 15یابد. همچنین پس از کاشت، خاك، تعداد عملیات و یا شدت انجام عملیات، به حداقل ممکن کاهش می

گیرد ورزي انجام میها و یا خاكکشهاي هرز توسط علفشود. در این روش، کنترل علفخاك با بقایاي گیاهی پوشیده می
شود.ها استفاده میکشرشد، مجدداً از علفيهولی در اواخر دور

-Reduce(ورزي) کاهش خاكج tillage( :ورزي نسبت به شدن عملیات خاكورزي که باعث کم هاي خاكاستفاده از روش
ورزي نسبت به گویند. در این روش، معموالً تعداد و شدت عملیات خاك"ورزيکاهش خاك"را، شودورزي مرسوم روش خاك

ها در کشهاي هرز نیز، از علفگردد. جهت کنترل علفورزي مرسوم کاهش یافته و بقایاي گیاهی با خاك مخلوط میخاك
شود.محصول استفاده میتمامی مراحل رشد 

-Stack(ايپشتهورزي خاك) د tillage( :جز براي در این روش، خاك از زمان برداشت محصول تا زمان کاشت گیاه بعدي، به
ها، غازيپنجه"ماند. تهیه بستر بذر در زمان کاشت با استفاده از اضافه نمودن عناصر غذایی، دست نخورده باقی می

گیرد. همچنین در هاي هرز با کولتیواتورها انجام میشود و کنترل علفانجام می"سازهافیردها، کولتیواتورها و کنبازشیار
هایی به ارتفاع اي که پشتهگونهسازند، بهتر میاي، محل کاشت و قرار دادن بذر را از محیط اطراف آن، مرتفعپشتهورزي خاك

ها خراشیده و همراه با ر آن قرار بگیرد و در زمان کاشت، ابتدا خاك سطح باالیی پشتهسانتیمتر ایجاد شده تا بذر د10-15
شود.ها ریخته میبقایاي گیاهی به داخل جویچه

کشاورزي در يهامکانات توسعيهدر شرایطی که توزیع عادالنتوان اشاره کردبندي کشاورزي حفاظتی میسطحدر رابطه با
ریزي جهت تحقق کشاورزي حفاظتی سعی در هاي یک اقتصاد پویا و سالم است، برنامهمیان اکثریت کشاورزان از خصیصه

یافتگی دارد. گام نخست در این راستا، بازنگري تجارب گذشته، شناخت اي و عدم توازن توسعههاي منطقهکاهش نابرابري
هاي تأثیرگذار بر توسعه بندي ابعاد و شاخصماي آینده و شناسایی، تعیین و سطحوضعیت موجود هر منطقه، ترسیم دورن

ریزان را براي تواند برنامهکه میباشدگیري و امکان گذر از سطوح پایین به سطوح باالتر آن میکشاورزي حفاظتی و اندازه
پارده، هشجین و موالییده کمک بکند (موالییهاي آینگیريهاي گذشته و تأثیر بر تصمیمگذاريشناخت بازخورد و سرمایه

منظور دستیابی عنوان یکی از راهکارهاي اساسی به). از سویی، کشاورزي حفاظتی امروزه به1396؛ فاریابی و همکاران، 1393
کشور پنجم کل شاغالن درصد تولید ناخالص داخلی و یک15زیرا این بخش، حدود ؛ پایدار کشاورزي مطرح استيهبه توسع

بندي و سنجش سطوح مختلف ، سطحرونیا). از 1393کند (توکلی، درصد محصوالت غذایی مورد نیاز کشور را تأمین می80و 
ها، موانع طبیعی، شرایط نهادي و مدیریتی این ها، محدودیتکشاورزي حفاظتی در مناطق مختلف کشور با توجه به ظرفیت

هاي مناطق دارد و هر منطقه، عدم توازن و نابرابرييهاي، استعدادهاي ویژي ناحیههادر شناخت تفاوتییبسزامناطق اهمیت 
حجم هاي نواحی،اي و محلی جهت عملیاتی شدن کشاورزي حفاظتی از منظر فوریتهاي منطقهریزيتواند برنامهمی

اي متوازن هاي منطقهریزي، تدوین برنامهرونیا). از1391ها و اقدامات را داشته باشد (توکلی، ریزيها، نوع برنامهگذاريسرمایه
منظور رونق بخشی ها و تمرکززدایی بهها و فاصلهکارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی، مستلزم شناخت نابرابريجهت به

امکانات، هاي بخش کشاورزي، افزایش تولیدات، افزایش درآمد کشاورزان، هدایت مناسب کشاورزي، استفاده بهینه از پتانسیل
بین يهدنبال دارد و بدین طریق، فاصلکشاورزي حفاظتی منطقه را بهيهباشد و در نهایت توسعها و نیروي انسانی میسرمایه

پایدار کشاورزي که همانا يهشود و یکی از اهداف توسعهاي کشاورزي حفاظتی کاسته میشاخصيهنواحی کشور در زمین
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مناطق بنديو رتبهبنديدر رابطه با سطح).1393؛ توکلی، 1394ردد (مرادي و همکاران، گعدالت فضایی است، محقق می
به نتایج برخی صورت مختصر بهکه در ادامه کشاورزي حفاظتی، مطالعات متعددي انجام شدههمچنین در رابطه باروستایی و 

هاي یافتگی دهستانو سنجش توسعهفضاییتحلیليه) در مطالع1390(تقوایی و همکارانها اشاره شده است. از آن
فقط کهکنند اذعان میفرهنگی،بهداشتی و درمانی،اجتماعی،زیرساختی،هاي اقتصاديگیري از شاخصمیاندوآب، با بهره
در سطوح (اکثریت)هاقرار دارد و مابقی دهستان"مطلوبیافته یا طبقه توسعه"هاي مورد مطالعه در یکی از دهستان

بندي در تحلیل و طبقه)1391(محمديآزادي و بیکيهدر همین راستا، نتایج مطالعقرار دارند. "تریافته و پایینتوسعهنیمه"
زیربنایی و فرهنگی و ،درمانی-شاخص اقتصادي؛ بهداشتی4گیري از یافتگی نواحی روستایی استان ایالم با بهرهسطوح توسعه

قرار "از توسعهبرخوردار نیمه"يهطبقهاي مورد مطالعه، در تمامی شهرستانکهبا استفاده از مدل موریس حاکی از آن بود 
يهبا استفاده از دو روش وایکور و موریس به تحلیل سطوح پایداري توسع)1397(بیرانوندزاده و همکاراندارند. از سویی، 

برخوردار و محروم؛ نیمه"يهالعه را در سه طبقر استان کرمانشاه پرداخته و سطوح پایداري روستاهاي مورد مطروستایی د
به نمایش فضایی وضعیت سطوح ) اقدام GISبندي کردند و سپس با استفاده از (دستهاز توسعه، "یا مطلوببرخوردار

محروم از توسعه و "يهدر طبقدرصد)92(اکثریت روستاهاي مورد مطالعهکهیافتگی کردند. نتایج حاکی از آن بود توسعه
يهبندي امکانات توسعاولویتيهدر مطالع)1396(صحنه و معمريدر همین راستا، .قرار دارند"از توسعهبرخوردار نیمه

؛ VIKOR؛ TOPSIS"معیاره گیري چنداستان گلستان از سه روش تصمیمشهرستان14گردشگري و توزیع فضایی آن در 
SAW" .بندي دسته"برخوردار و مطلوبمحروم؛ نیمه"گردشگري را در سه سطح يهنیز امکانات توسعهاآنبهره گرفتند

یافتگی امکانات گردشگري کردند. نتایج نشان ) اقدام به نمایش فضایی وضعیت سطوح توسعهGISو سپس با استفاده از (ردهک
يهطبقتپه در دو شهرستان گمیشان و مراوهومطلوب و برخوردار يهطبقستان گرگان و گنبدکاووس در فقط دو شهرکهداد 

سنجش ،يهنتایج مطالعقرار دارند. هاي گردشگري از شاخصبرخوردار نیمهيهدر طبق)اکثریتدیگر (شهرستان10محروم و 
کشاورزي يهشاخص توسع47کشاورزي در روستاهاي دهستان قراتوره در استان کرمانشاه با استفاده از يهسطوح توسع

هايروشکارگیريبدهی آنتروپی شانون وگیري از روش وزنبا بهره) و 1394(مرادي و همکارانکه توسط پایدار 
روستاهاي مذکور با توجه ،طورکلیبهاین بود که، حاکی از شده بودانجام "TOPSIS & MORIS"يهگیري چندمعیارتصمیم

روستا) 13یافته (روستا) و کمتر توسعه11روستا)؛ در حال توسعه (3یافته (توسعه،)، به سه سطحCiبه ضریب توسعه (
میزان نابرابري منظور تبیین نامطلوب قرار دارند. از سویی، بهيهتوسعبا محروم و يهدر طبقهاآناکثریت وبندي شدندطبقه

ها مربوط به از ضریب پراکندگی استفاده شد و نتایج نشان داد که بیشترین نابرابري،کشاورزييهدر ابعاد مختلف توسع
توسعه يه) در یک مقاله به سنجش درج1394ساردو و همکاران (شاهرخیباشد.هاي منابع آب و آبیاري و دامپروري میبخش

وضعیت کهدهد هاي آنان نشان میهستان دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد پرداختند. یافتهکشاورزي مناطق روستایی د
باشد، صورت نامطلوب میهصفر تا یک، بيهدر دامنو35/0رزي (زیربخش زراعت)، با میانگین یافتگی کشاوضریب توسعه

سطوح پراکنش همچنین قرار دارند و "یافتهکمتر توسعه"يهو طبقدرصد) در سطح97/58روستاها (کثراي که اگونههب
نژاد و همکارانامینیدر همین راستا، در وضعیت نامتوازنی قرار دارد. ،مورد مطالعهيهدر منطقکشاورزييفضایی توسعه

گیري از با بهرهشاخص و 65هاي پارس جنوبی که با استفاده از یافتگی دهستانتحلیل درجه توسعهيهدر مطالع)1388(
برخوردار و يهها در طبقدرصد دهستان4/15کههاي موریس و تاکسونومی انجام شده بود، به این نتایج دست یافتند روش
محروم و يهها (اکثریت) در طبقدرصد دهستان1/46برخوردار و نیمهيهها در طبقدرصد دهستان5/38مطلوب؛ يهتوسع
يههاي توسعتحلیل مکانی شاخصيه) به مطالع1393موالیی هشجین و موالیی پارده (رند.نامطلوب قرار دايهتوسع

حکایت از شکاف، اختالف و نابرابري عمیق بین هاآنهاي استان خوزستان پرداختند. نتایج تحقیق کشاورزي در شهرستان
ه شده در مدل موریس و شاخص مرکزیت، که با توجه به ضریب نهایی محاسبطوريهاي مورد مطالعه داشت، بهشهرستان

هاي مشابهی (افراخته و در پژوهشهمچنین، باشد. ترین شهرستان تقریباً چهار برابر میاختالف بین برخوردارترین و محروم
بندي سطوح بندي و سطح) که در رابطه با رتبه1396؛ اسمعیلی و خداداد، 1395؛ نعمتی و همکاران، 1395اصل، توفیقیان

و ، نابرابريتفاوت"در مناطق مختلف روستایی انجام شده است، نتایج حکایت از این دارد که کشاورزي يهتوسعیافتگی سعهتو
؛ تفاوت در تیماهوجود دارد که این امر ناشی از نوع یافتگی مناطق روستاییبین سطوح توسعهدر "اختالف فضایی زیادي



1399/ 1/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

203

عوامل يه) در مطالع1396صبور و همکاران (باشد.هاي خاص هر منطقه میویژگیها و همچنین دهی به شاخصوزنيهشیو
شاورزان ککهحفاظتی در بین کشاورزان شهرستان گرمسار به این نتایج دست یافتند ورزي خاكهاي ثر بر پذیرش فعالیتؤم

؛ استفاده مناسب از کود و بقوالت در تناوب با گندميهان تیراستفاده از کود سبز؛ کاشت گیاههاي حفاظتی نظیر فعالیت
گندم؛ شرکت در محصوليه؛ بیمهاي ترکیبی کودکارو دستگاهغازي، پنجهسموم شیمیایی؛ استفاده از خاکورز مرکب

در ) 1395لطیفی و همکاران، (دهند.ندرت انجام میرا بهو غیرههاي آموزشی ترویجی مرتبط با کشاورزي حفاظتیکالس
هماهنگی اندك بین "کشاورزي حفاظتی در ایران پرداختند و عواملی همچون يهتوسعهايبازدارندهبه تحلیل ايهمطالع

و بازدهی زیحاصلخهاي کمتر اي، وجود خاكهاي یارانه، نامناسب بودن سیاستربطيذاندرکاران ها، دانش اندك دستسازمان
کشاورزي حفاظتی در ایران يهتوسعهايبازدارندهعنوان را به"شروع کشاورزي حفاظتیهاي ابتدایی پایین محصول در سال

بر کشاورزي حفاظتی در راستاي مدیریت مؤثر) به تحلیل سازوکارهاي 1397معرفی کردند. از سویی، علیپور و علیزاده (
موزشی و ترویجی، زیرساختی، حمایتی، آ"، عوامل کاران آبی استان کرمانشاه پرداختند و در این راستاآب در بین گندميهبهین

را معرفی کردند که این "ریزي، نهادي، تحقیق و توسعه، نظارت و ارزشیابیگذاري و برنامهسازي ملی و محلی، سیاستفرهنگ
شاورزي آب کيهدرصد از واریانس مجموع سازوکارهاي کشاورزي حفاظتی در راستاي مدیریت بهین84عوامل توانایی تبیین 

,Giller(گیلر و همکاران را دارا بودند. et al., عنوان یک عامل تغییر در تولید ) پذیرش کشاورزي حفاظتی را به2009
,Farooq & Siddique(فاروق و سایدیکود. همچنین،ندانهاي بسیار در سطوح فردي و نهادي میمحصوالت، نیازمند تالش

کند. از برداران ذکر میکشاورزي حفاظتی را تغییر در دیدگاه و نگرش کشاورزان و بهرهيهیکی از عوامل مهم در توسع)2015
,Regass(رگاس و همکارانسویی، et al., پذیرش کشاورزي حفاظتی و مدیریت منابع آب در کشور غنا، يهدر مطالع)2014

هاي سازمانی و نهادي عدم دسترسی به منابع مالی و تسهیالت، ریسک قیمتی محصوالت کشاورزي و عدم حمایتيهايریمتغ
,Giller(گیلر و همکاران دانند.بر عدم پذیرش کشاورزي حفاظتی میمؤثرترین عوامل را مهم et al., ) و هابز و همکاران 2011

)Hobbs et al., زیست، پایدار و محیطيهتوسع"هاي مرتبط با اي سیاستدر سطوح ملی و منطقهکهکنند اذعان می)2014
بازار و بازاریابی محصوالت کشاورزي؛ تعامل بین يهها و تسهیالت و اعتبارات؛ توسعدسترسی به تجهیزات و امکانات؛ نهاده

از ،"هاي مرتبط با کشاورزي حفاظتیزشپا به منابع و اعتبارات؛ آموهاي دولتی و خصوصی؛ دسترسی کشاورزان خردهبخش
,Lahmar(لحماراز سویی،شوند.کشاورزي حفاظتی محسوب میيهو تأثیرگذار بر پذیرش و توسعمؤثرترین عوامل مهم

غازي، ؛ مدیریت کشاورزان؛ دسترسی به ادوات و تجهیزات مرتبط با کشاورزي حفاظتی (پنجهنگرش"عواملی نظیر، ) 2010
ترین از مهمرا، "و غیرهزمین زراعی؛ اعتبارات و تسهیالت مالی يهمرکب، دستگاه کودکار ترکیبی و غیره)؛ اندازورزي خاك
,Danne(دانيهنتایج مطالعداند.در اروپا میکشاورزي حفاظتیيههاي مهم در دستیابی به توسعبرندهپیش حاکی از )2005

رمق شدن تناوب زراعی، بیيهکردن دورهاي انسانی همچون کوتاهخاك، فعالیتو فرسایشآن است که دلیل اصلی تخریب
واماالبدیگرييهدر مطالعآالت سنگین و انهدام ساختمان خاك است.خاك به دلیل مدیریت نادرست، استفاده از ماشین

)Lubwama, حفاظتی آالت و ادواتاشینکیت متسهیالت مالی، وجود اعتبارات کافی، مال"به این نتیجه رسید که )2011
عملیات کشاورزي کارگیريهبداري بر روي ، تأثیر مثبت و معنی"از کشاورزي حفاظتیدانش و آگاهی ، مالکیت زمین،خاك

Taylor(تیلور و میلراین در حالی است که نتایج مطالعاتحفاظتی دارد. & Miller, & Putler)؛ پاتلر و زیلبرمن (1978

Zilberman, ,Line)؛ الین (1984 Bayard) و بایارد و همکاران (1991 et al., و اقتصادي عوامل و متغیرهاي اجتماعی)2006
و محصوالت کشاورزييهبیم؛میزان وام دریافتی؛درآمد ناخالص کشاورزي؛ میزان اراضی کشاورزي تحت مالکیت:همچون

المللی تحقیقات مرتبط با گندم و ذرت، دفتر بیندانند.دخیل میحفاظتی و پایدارکارگیري کشاورزيهرا در راستاي بغیره
,FAOسازمان خواروبار جهانی ( موانع توسعه کشاورزي حفاظتی در کشورهاي آسیاي مرکزي را، دانش و يه)، عمد2013

يهاستفاد،بقایاي گیاهی به اراضی مزروعیهاي هرز؛ برگردان کنترل علف:اجراي عملیاتی نظیريهمهارت ناکافی در زمین
کند.ذکر میهاآنهاي نهادي ها و کمبود حمایتهاي ناکافی دولتآالت حفاظتی خاك و سیاستغیراصولی از ادوات و ماشین

هاي جنوب اکنون بعد از گذشت یک دهه، از اجراي عملیات کشاورزي حفاظتی در مزارع گندم شهرستانموارد باال،با توجه به 
جنوب يهدرصد از کشت گندم آبی حوز90که حدوداً "گنج؛ فاریاب؛ جیرفتجنوب؛ قلعهرودبار"هاي شهرستانخصوصبهکرمان، 

کارگیري کشاورزي بندي وضعیت بهاي در رابطه با سنجش و سطحطالعهنه مگوو با توجه به اینکه تاکنون هیچباشندکرمان را دارا می
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کدام مناطق از این منظر پیشرفت کهله تمرکز دارد أجنوب کرمان انجام نشده است، پژوهش حاضر بر این مسيهحفاظتی در حوز
اند؟ به اجرایی آن عقب ماندهيهاز برنامکشاورزي نوین را عملیاتی و اجرایی کرده است و کدام مناطقگونهنیابیشتري داشته و 

همچنین، آیا اند؟کارگیري کشاورزي حفاظتی موفق عمل کردهاي مناطق مورد مطالعه از لحاظ بدیگر سخن، آیا کشاورزان در روستاه
بیات مرور ادبنديجمعیافتگی عملیات کشاورزي حفاظتی در مناطق روستایی مورد مطالعه، متوازن است؟ از سویی، سطوح توسعه

در تعریف هاآناز کشاورزي بین مناطق مختلف است. بسیاري يهطور واضح گویاي اختالف و نابرابري در سطوح مختلف توسعبه
اند، بدین معنی که در بسیاري مواقع عوامل طبیعی در تعیین چندان موفق نبوده"ايتنوع طبیعی و نابرابري ناحیه"نیبروشنمرزي 

هایی مورد اند. بر همین اساس، سعی شد تا در پژوهش حاضر سنجهیافته از نظر کشاورزي تأثیر بسیار زیادي داشتهمناطق توسعه
جنوب يهاخیر در حوزيهبررسی قرار گیرند که مطابق با واقعیت موجود اجراي عملیاتی طرح کشاورزي حفاظتی در طول یک ده

وري باشند، عوامل طبیعی داشته باشند و بیشتر ناظر بر مسائل مدیریتی و بهرهکرمان باشند و هم اینکه تأثیرپذیري کمتري از
که در رابطه برخی مطالعاتاز سویی، نتایج انسانی، تحقق کامل این هدف آسان نیست.- هرچند به علت همپوشانی عوامل طبیعی

يهانجام شده است، بازگو کنند"پایدار کشاورزييهحفاظتی، فرسایش خاك، کشاورزي حفاظتی و به تبع آن توسعورزي خاك"با 
در قالب ،با توجه به هدف کلی تحقیقتوانند که میاندمتعددي دخیلهاي ها و زیرشاخصسنجه،مباحثگونهنیاآن است که در 

که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار ي کشاورزي حفاظتیهاابعاد و سنجه)1(جدول در .ابعاد مختلف، مورد بررسی قرار بگیرند
ذکر شده است.،اندگرفته

جنوب کرمانحفاظتی در کشاورزيجهت بررسی وضعیت در پژوهش حاضر،مورد مطالعههايابعاد و سنجه-1جدول 
هاي مورد مطالعهسنجهابعاد

اقتصادي
، بیمه (تومان)حفاظتیورزي خاكمربوط به اجراي و اعتبارات مبلغ دریافتی وام،(هکتار)مالکیت زمینمیزان

،غازيپنجهیرنظحفاظتیورزي خاكمربوط به ادوات تعداد ،(هکتار)محصول گندم، میزان سطح زیر کشت گندم
....و (تعداد)کوبخرمن،کولتیواتور مزرعه،کارکار و عمیقبذرکار خطی،ورز مرکبخاك

زیرساختی

هاي الزم و استفاده از برگردان بقایاي گیاهی به سطح آموزش،استفاده از تناوب مناسب زراعیهاي الزم و آموزش
ها و سموم کشهاي الزم و استفاده از علفآموزش،هاي الزم و استفاده از کودهاي آلی و حیوانیآموزش،خاك

استفاده ،آالت و ادوات حفاظتی خاكناستفاده و بکارگیري ماشی،گذاريهاي الزم و استفاده از آیشآموزش،شیمیایی
استفاده از ،هاهاي کنترل آفات و بیماريهاي الزم و استفاده از روشآموزش،ايماهواره،لیزري،از تسطیح مهندسی

هاي الزم جهت آموزش،هایماريبهاي الزم و استفاده از مدیریت تلفیقی آفات و آموزش،بذور اصالح شده و مقاوم
دسترسی ،)ورزيخاكورزي و کمخاكزنی (بیهاي شخمبکارگیري انواع روش،مزرعه و مدیریت مصرف آبمدیریت 
: خیلی زیاد،5: خیلی کم تا 1اي، پنج گزینهقالب طیف لیکرتو در سؤال13جمعاً (ها و تسهیالت بانکی.به نهاده

.)سنجیده شد

یطیمحستیز

،هکتار)100ن/ (ت:مصرف سموم شیمیاییمیزان 
استفاده اشتن بقایاي گیاهی در سطح مزرعه،استفاده از کودهاي آلی و دامی جهت کاهش فرسایش خاك، بر جاي گذ

استفاده از ت جهت رعایت تناوب مناسب زراعی، مدیریت تلفیقی آفات، مدیریت تلفیقی مواد مغذي خاك،از بقوال
یونجه، فاده از مالچ و کودهاي سبز (نظیر میزان استهاي هرز،شیمیایی جهت کنترل علفيجابههاي مکانیکی روش

: خیلی زیاد، سنجیده شد).5: خیلی کم تا 1اي، در قالب طیف لیکرت پنج گزینهو سؤال9جمعاً (شبدر و غیره).

مکانیزاسیون

سترسی مناسب د،)هکتار گندم100ازاي هر به (قلمیگاوآهندسترسی مناسب به تراکتور و وسایل جانبی همچون 
دسترسی مناسب به خاکورز مرکب و پنجه ،)هکتار گندم100به ازاي هر (کارکار و عمیقبه ماشین بذرکار خطی

دسترسی مناسب به ،)هکتار گندم100به ازاي هر (دسترسی مناسب به تیلر،)هکتار گندم100به ازاي هر (غازي
به (مزرعهدسترسی مناسب به دروگر و کولتیواتور، )هکتار گندم1000به ازاي هر (قه خردکنکمباین با قابلیت سا

).هکتار گندم100به ازاي هر (کوبخرمندسترسی مناسب به ،)هکتار گندم100ازاي هر 
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روش پژوهش
ها، تحقیقی کمی و ازلحاظ روش پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهازبا توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و حاضر پژوهش

سازي و انجام محاسبات استفاده شد و براي شاخصها از فن پیمایشآوري دادهبراي جمعباشد. میايمنطقه- نوع توصیفیِ
گیري تصمیماستفاده از روشابتدا با براي این منظور، شد.بهره گرفتهSPSS ver24و EXCEL2013افزارهاي آماري از نرم

، پس در ادامهند وبندي شد، رتبه)CA(بر اساس کشاورزي حفاظتیمنتخب کشت گندمروستاهاي ) VIKOR(يهمعیارچند
ي بندي روستاهاو رتبهشانون کشاورزي حفاظتی با استفاده از روش آنتروپی) يها(سنجهيهاخصاشزیروزنيهاز محاسب

يهو همچنین نمر"هامرتبط با زیرشاخصهاوزن"تمامی این ،در تکنیک وایکور)Q(بر اساس شاخص کیومورد مطالعه
اقدام به نمایشو بدین طریق،شدندArc-GIS10.2.2افزار وارد نرم،مربوط به هر کدام از روستاهاي مورد مطالعه")Q(شاخص "

Arc-GIS10.2.2اطالعات جغرافیایی يهافزار ساماننرم، با استفاده از حفاظتیکارگیري کشاورزيهفضایی وضعیت ببنديو پهنه

دیگر (کهنوج، عنبرآباد، فاریاب، يهجنوب کرمان با مرکزیت شهرستان جیرفت، داراي شش شهرستان تابعيهحوز.گردید
منتخب کشت مناطق روستاییکشاورزان شامل ،آماري این پژوهشيهجامعباشد. گنج) میرودبار جنوب، منوجان و قلعه

) 4؛ ) فاریاب (دهستان حور)3؛قلعه)گنج (دهستان سرخ) قلعه2آباد)؛ جنوب (دهستان اسالم) رودبار1:هايدر شهرستانگندم،
و عملیات کشاورزي حفاظتی بودهآبیترتیب داراي بیشترین میزان کشت گندمبهکهدنباشمی،(دهستان اسفندقه)جیرفت

منظور به، حاضرالزم به ذکر است که در پژوهششده است.اجرا در این مناطقعنوان پایلوتبهاخیر يهیک دهطولدر
هاي مورد مطالعه، وضعیت بکارگیري کشاورزي حفاظتی، از هر کدام از دهستانسطوح مختلف فضایی تر و نمایشدقیقترسیم 

عملیات کشاورزي حفاظتی در )2و ندداراي بیشترین میزان کشت گندم بود)1که گرفتندروستاهایی مورد مطالعه قرار فقط 
حضوري با ریاست و معاونت تولیدات گیاهی يه(مصاحبباشدعنوان پایلوت در این مناطق اجرا شده اخیر بهيدههطول یک 

يهسازمان جهاد کشاورزي منطقبا توجه به آخرین سرشماري .)1396جیرفت و کهنوج، يهسازمان جهاد کشاورزي منطق
و در نتیجه)، =2035Nباشد (می2035در مجموع، مورد مطالعهروستاهايکار در جیرفت و کهنوج، تعداد کشاورزان گندم

,Krejcie & Morgan(سی و مورگانکرجگیري بر اساس جدول نمونه،مورد مطالعهيهحجم نمون کشاورز 327شامل ،)2002
متناسب با تعداد کشاورزان اي تصادفی،گیري طبقهبا استفاده از نمونه. پس از تخمین حجم کلی نمونه،برآورد شدکار گندم
عنوان طبقات آماري)، درصدي از حجم نمونه، مورد مطالعه (بههايدهستاندر هر کدام از ،هاآنو سطح زیر کشتکارگندم

هر و همچنین سطح زیر کشت گندم آبی درمتناسب با تعداد کشاورزانحجم نمونه،،عبارتیبه. شداختصاص داده هاآنبه 
).2ها انتخاب شدند (جدولصورت کامالً تصادفی نمونهبه،هر طبقهدروناز ،سپسو شد)، بین طبقات تقسیم دهستانطبقه (
ها و ابعاد مرتبط با سنجه،نظري، مرور ادبیاتبا توجه به مبانی،محقق ساختهيهسشنامها از یک پرآوري دادهجمعبراي 

مربوط به یکی ،هااز این بخشهرکدامکه باشدمیشامل چهار بخش،مذکوريهپرسشنام.استفاده گردیدحفاظتیکشاورزي
ذکر 1در جدول هاآناز هرکدامسنجش يهنحوهمچنین هاي مورد استفاده و و تمامی گویهاستاز ابعاد کشاورزي حفاظتی 

دریافت مبلغ گندم؛ يهمالکیت اراضی کشاورزي؛ بیممیزان "نظیر، یسؤاالتگویه): شامل 10اقتصادي (بعد) الفاست. شده
دسترسی به "یر، نظیسؤاالتگویه): شامل 8د مکانیزاسیون (بعب) .بود"وام و اعتبارات؛ میزان سطح زیر کشت و غیره

دسترسی کار؛ دسترسی به کمباین با قابلیت ساقه خرد کن؛کار و عمیقدسترسی به بذرکار خطیازي و خاکورز مرکب؛ غپنجه
: 1(ايطیف لیکرت پنج گزینهکه در قالب گویه)13زیرساختی شامل (بعدج)بود."و غیرهکوببه کولتیواتور مزرعه و خرمن

: 1اي (طیف لیکرت پنج گزینهکه در قالب گویه)9شامل (زیستیمحیطبعد) سنجیده شد. د) یادزیلیخ: 5کم تا خیلی 
و ترویجيهتعیین روایی ابزار سنجش، از نظرات متخصصان موضوعی حوزجهتزیاد) سنجیده شد.یلی : خ5کم تا خیلی 

يهحوزمرتبط بااجرایی و همچنین کارشناسان و زراعت؛ مکانیزاسیونریزي روستاییجغرافیا و برنامهآموزش کشاورزي؛
جیرفت و کهنوجيهسازمان جهاد کشاورزي منطق،"مکانیزاسیون، خاکشناسی و زراعت"هاي حفاظتی در بخشورزيخاك

آباد پرسشنامه در روستاي کریم30با راهنمايه، یک مطالعپرسشنامهمنظور تعیین پایایی. همچنین، بهبهره گرفته شد
بعدبراي 78/0آلفاي کرونباخ (يهآماريهمورد مطالعه) انجام گرفت و محاسبيهشهرستان جیرفت (خارج از محدود

) حکایت از بهینگی قابلیت اعتماد ابزار سنجش داشت.زیستیمحیطبعدبراي 81/0زیرساختی و 
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در پژوهش حاضرمطالعهموردهنمون-2جدول

اختصاص یافته به هر دهستانيهنمون کارتعداد کشاورزان گندم ي تعداد روستاها
منتخب کشت گندم دهستان بخش شهرستان

110 نفر کشاورز950 12 آباداسالم مرکزي رودبار جنوب
90 نفر کشاورز475 10 سرخ قلعه مرکزي گنجقلعه
70 نفر کشاورز430 8 حور حور فاریاب
57 نفر کشاورز180 6 اسفندقه مرکزي جیرفت
327 نفر کشاورز2035 روستا36 - - جمع کل

ها و بحثیافته
مدل وایکورهاي تحقیق در یافتهمراحل انجام و 

کاربردي و معیارهگیري چندهاي تصمیماز روشیکی باشد و می"حل توافقیمعیاره و راهسازي چندبهینه"به معنی وایکور
Compromisingریزي سازشی (برنامهروش بر اساس این مبناي ی باالیی در حل مسائل گسسته دارد واست که کارای

Programmingاست ()Chang & Hsu, ,Opricovic & Tzeng؛ 2009 بندي و انتخاب . در حقیقت، روش وایکور بر رتبه)2004
حل سازگار یک دارد. راهمختلف را) براي مسائل Compromise solutionهاي سازگار (حلاز یک دسته آلترناتیوها و تعیین راه

آل است و منظور از سازگاري، پاسخی حل به ایدهترین راه) است که نزدیکFeasible Solutionیافتنی (حل ممکن و دستراه
,Chen & Wang(شود) حاصل میMutual Concessionاست که بر اساس توافق متقابل ( Opricovic & Tzeng؛ 2009

ها و معیارهاي بندي بر اساس برخورداري از شاخص) اولویت1: اشاره کردتوان به این موارداز مزایاي تکنیک وایکور می.)2004
پیوندي ) با توجه به تأثیر متقابل و وجود هم3بندي؛ منظور رتبههاي موجود به) انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه2مختلف؛ 
وایکور، تکنیکدر ) 4؛ هاآنها جهت تعیین اهمیت نسبی از زیرشاخصهرکدامنهایی به ها، تخصیص وزنشاخصمیان زیر

توانیم،شودریاضی اسـتفاده میيهاتمام مراحل آن از فرمولدر پیچیده نیست و با توجه به اینکه يافزارهانیـازي بـه نرم
بر هانهیت ارزیابی گزجهوایکور، تکنیکدر )5افزار اکسل براي پیشبرد هدف استفاده کـرد.از نرمهمانند پژوهش حاضر،

خام استفاده کرد. این تفاوت اصلی يهااز دادهتوانیبلکه م،اسـاس معیارها، نیازي به استفاده از نظرات کارشناسان نیست
تکنیکدر اند.شدهطراحیهانهیاست که بر اساس مقایسات زوجی معیارها و گزANPو AHPدیگر ماننديهابا روشوایکور
بر اساس هر معیار وصورت مستقلبلکـه هـر گزینـه به،ردیگیصورت نمهانهیمقایسات زوجی بین معیارها و گزوایکور

بنابراین هدف اصلی این ؛ انیا بر اساس نظر کارشناسوخام باشديهابر اساس دادهتواندیاین ارزیابی مکه شودارزیابی می
تکنیک وایکور دالیل روشن و کافی براي استفاده از مزایاي فوق، .ها استآنيبندتعیین وزن و ارزش هر گزینه و رتبه،تکنیک

گیري وایکور، یممراحل الگوریتم مدل تصم. دهدنشان میپژوهش حاضر را براي انجام،معیارههاي چندنسبت به سایر روش
).1397بیرانوندزاده و همکاران، ؛ 1394ساردو، شاهرخی(صورت زیر استبه

.شاخصnو (آلترناتیو)گزینهmها یا ماتریس تصمیم مکانی بر اساسدادهتشکیل ماتریسي اول:مرحله
دهنده سود (مثبت) و هزینه تعیین بهترین و بدترین مقدار براي همه توابع معیارها: اگر تابع معیار نشان:دومي مرحله

شود.مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می2و 1هاي بر اساس رابطه(منفی) باشد، به ترتیب
fi

*=maxfij و fi–= minfij 1                                                                                                        (
fi

–=maxfij و fi
*= minfij 2(

اند.مثبت و هم جهت بیان شدهصورتبهدر این پژوهش، معیارها 
که استهاي موجوددانستن اوزان نسبی شاخصداشتن و منظور ها: اهمیت خصوصیتيه: تعیین وزن و درجسومي مرحله

در پژوهش گیرد.انجام می"ANPو AHP؛Linmapبردار ویژه؛؛نوآنتروپی شان"،هاي متعددي همچونمعموالً با روش
معیارهايباارتباطها درو ارزیابی پاسخزیرشاخص)40(ي کشاورزي حفاظتیهازیرشاخصتعدادبهتوجهباحاضر، ابتدا 

مقیاسبیییارهایبه مع، با ابعاد مختلفهازیرشاخصها، با استانداردسازي داده،سپستصمیم تشکیل شد. ماتریسمختلف،
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انجام مقیاس شده و پس از تکنیک وایکور، بیدرمورد مطالعه با استفاده از روش معمول يهايریمتغو د شلیتبد
گیري چند شاخصه ل تصمیمئمساخصوصبه) MCDMمعیاره (گیري چندبا توجه به اینکه در مسائل تصمیم،سازيمقیاسبی

)MADMآنتروپی"از روش ،باشدمیهاي موجود گام مؤثري در فرآیند حل مسئله )، داشتن و دانستن اوزان نسبی شاخص
که در ادامه مراحل استفاده شده است، هاآنهر یک از نسبیمنظور تعیین اهمیتبهها شاخصزیردهی به براي وزن"شانون

ي کشاورزي هااز زیرشاخصهرکدامیافته به اختصاصيهاوزنالزم به ذکر است کهمختلف آنتروپی شانون نیز ذکر شده است.
هاي کشاورزي از زیرشاخصهرکداممربوط به ) وزن 3جدول(عدد یک باشد. هاآنمجموع باشد کهياگونههبدیباحفاظتی

توزیع يلهیوسبهیک معیار عدم اطمینان است که آنتروپی در نظریه اطالعات، دهد.حفاظتی در پژوهش حاضر را نشان می
):1396و همکاران، غضنفرپور(باشدزیر میبه شرحشانونشود. مراحل انجام روش آنتروپیبیان میPiاحتمال مشخص 

=شود.استفاده می،"الف"از رابطه يسازنرمالبراي هاي نرمال شده: محاسبه داده)گام اول ∑ )                                                         الفرابطه

=وجود خواهد داشت:،"ب"ها به ازاي هر شاخص، رابطه Pijاز مجموعه Ej): براي Ejام (jمحاسبه آنتروپی عامل گام دوم)  ( ) ∑ ــه  )برابط

ام چـه میـزان اطالعـات مفیـد بـراي      jکند، شاخص شود که بیان می) محاسبه میdjانحراف (يهدر ادامه مقدار درجگام سوم) 
رابطـه صـورت بـه ام jدست آمده به ازاي عامـل  هاي بهدهد. درجه انحراف از دادهگیرنده قرار میگیري در اختیار تصمیمتصمیم

=شود:بیان می،"ج" 1 − )   جرابطــه 

Wوجود خواهد داشت:،"د"ها، رابطه وزن شاخصيهمحاسب): برايWjها و عوامل موجود (وزن شاخصيهمحاسبگام چهارم)  = ∑ )    درابطــه 

)CAهاي (سنجهبه ،روش آنتروپیبایوزن دهنهایی نتایج -3جدول 
X1X2X3X4X5X6X7X8X9گویه

006/0018/0006/0006/0007/0000/0009/0024/0221/0وزن
X10X11X12X13X14X15X16X17X18گویه

133/0011/0018/0008/0009/0015/0024/0015/0008/0وزن
X19X20X21X22X23X24X25X26X27گویه

026/0015/0021/0015/0021/0066/0022/0018/0014/0وزن

X28X29X30X31X32X33X34X35X36گویه

025/0011/0030/0039/0018/0004/0011/0008/0021/0وزن

-----X37X38X39X40گویه
-----010/0015/0022/0030/0وزن

هاي محاسبه شده دخالت در این مرحله وزنمقدار از میان مقادیر موجود)Rj(و بدترین)Sj(تعیین بهتریني چهارم:مرحله
هاي آید. سپس تجمیع آن بر اساس فرمولدست میآل مثبت بمورد نظر از ایدههر روستا در شاخصيفاصلهوشوندداده می

شود.محاسبه می4و 3
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∑ ( ∗ )∗ 3(R = max W f ∗ − f − f ∗f 4 (

معناي هر یک از ،در این دستورشود که ) از روابط فوق بهره گرفته میRjو Sj(يهدر این مرحله براي محاسب،عبارت دیگرهب
عالئم به شرح زیر است:

fij= شاخصi ام در واحدj ام؛f ام حاصل از iوزن شاخص =Wام؛iآل منفی شاخص ایده=fام؛iآل مثبت شاخص ایده=∗
منفی آل ایدهحلراهاز iفاصله گزینه =Rjآل (ترکیب بهترین)؛ایدهحلراهنسبت به iفاصله از گزینه =Sjي چهارم؛مرحله

دهد.نشان می) را براي روستاهاي مورد مطالعهRjو مقدار تأسف ()Sjنتایج مقدار سودمندي (4جدول (ترکیب بدترین).

وایکورتکنیکدر )Rj(و مقدار تأسف)Sj(نتایج مقدار سودمندي-4جدول 
SjRjنام روستاSjRjنام روستا

- 019/0-447/21کالتک- 040/0-903/35آباد طرح احرارعباس
- 019/0-488/23آباد سرخ قلعهعباس- 040/0-016/29آبادحسین

- 040/0-443/23سرخ قلعه- 037/0-389/27آباد مالرضاعباس
- 040/0-144/21ریگ متین- 040/0-415/24دهنو یار احمدي

- 038/0-617/36حیدرآباد چاه سوخته- 040/0-738/24میریخانی
- 040/0-089/27حور ساردوییه- 040/0-749/23دو زیارتمحمدآباد 

- 040/0-555/28پاریگ امیري- 019/0-728/21سعیدآباد
087/0-006/23مرادآباد حور034/0-259/23بیژن آباد اولیا

- 019/0-074/20پاریگ سهرابی- 019/0-389/22بیژن آباد سفلی
14/0-938/21طریقیپاره 087/0-941/20قلعه بندوك

034/0-130/21چاه زیارت- 040/0-041/28مرادآباد
193/0-507/21چاه نارنج034/0-758/20طراده

- 040/0-137/21آباددولت- 040/0-930/28پیرحاجی
053/0-933/19آبادفتح040/0-730/25چهل منی
076/0-819/19چمک- 008/0-434/25گوجگ

193/0-019/17فردوس-036/0-307/22محمدآباد سرخ قلعه
185/0-810/17آبشور- 040/0-735/27آبادشمس

125/0-797/16آبادتاج034/0-240/23بِه گود

,i=1وایکور برايQiي پنجم: محاسبه مقدار مرحله 2, …, m. مقدارQiشودمحاسبه می5ي که بر اساس رابطه:Q = v ∗∗ + (1 − v) ∗∗ 5      (
∗Sکه در آن  = min S , S = max SR∗ = min R , R = max R



1399/ 1/ شماره 16علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

209

ام را iآل مثبت گزینه ایدهحلراه، میزان فاصله از ∗∗وزن استراتژي (اکثریت معیارها) یا حداکثر مطلوبت گروهی است.vو 
5/0از تربزرگvام است. زمانی که iآل منفی براي گزینه حل ایدهفاصله از راهيهدهندن، نشا∗∗دهد. به عبارتینشان می

حداکثر نگرش منفی است. در کل، ياست، نشان دهنده5/0از ترکوچکvحداکثر توافق را دارد. زمانی که Qiاست، شاخص 
.باشدباشد، به معنی توافق گروهی برابر میV=5/0اگر 

را (روستاها)هاگزینهتوان شود، میها محاسبه میبراي گزینهقبليکه در مرحلهQiي ششم: بر اساس مقادیر مرحله
گیرند. الزم به ذکر قرار می"ياولویت باالتر"ها کمتر باشد، در در آنQiکه مقدار (روستاهایی)هاییبندي کرد. گزینهرتبه

کهداراي اولویت در انتخاب است که بدین ترتیب، روستاییکم کرد"عدد یک"توان مقدار مورد نظر را از میکهاست 
).Qi-1از را آورده باشد (بیشترین امتی

متغیر است و در این راستا، هرچقدر مقدار"صفر تا یک"بین اعداد ) همواره Qiطور که ذکر شد، مقدار شاخص وایکور (همان
کارگیري یافتگی باالتر آن روستا از لحاظ بهي درجه توسعهدهنده) باشد، نشانترکینزدشاخص وایکور کمتر (به عدد صفر 

ي ي درجه) باشد، بازگو کنندهترکینزدباشد و برعکس، هرچقدر مقدار آن بیشتر (به عدد یک حفاظتی میکشاورزي 
توان اذعان داشت می5هاي موجود در جدول باشد. طبق یافتهکارگیري کشاورزي حفاظتی مییافتگی کمتر، از لحاظ بهتوسعه
حیدرآباد "مربوط به روستاي )004/0با کسب ضریب نهایی (به اول بندي روستاهاي مورد مطالعه، رتدر رتبهطورکلی، که به

از توابع شهرستان رودبار جنوب، به"آبادآباد طرح احرار و حسینعباس"روستاهاي واز توابع شهرستان فاریاب"سوختهچاه
از توابع "فردوس"روستاي هاي دوم و سوم قرار دارند. از سویی، ) در رتبه192/0و 018/0با کسب ضرایب نهایی (ترتیب

طور موفق اند بهرتبه آخر قرار دارد و در واقع، کشاورزان آن نتوانسته) در 994/0شهرستان جیرفت، با کسب ضریب نهایی (
منظور ي بعد بهدر مرحلهي اخیر در مزارع کشت گندم خود اجرایی کنند.عملیات کشاورزي حفاظتی را در طول یک دهه

ي روستاهاي مورد مطالعه در سطوح مختلف اجرایی عملیات کشاورزي حفاظتی، بر اساس ضریب نهایی بندتفکیک و دسته
اقدام به 6بر اساس جدول 1394ناب و همکاران، ي ویسیبا استفاده از روش مورد استفاده)،Qi(شاخص وایکور بدست آورده 

از این کیکداماز روستاهاي مورد مطالعه، مربوط به تا مشخص شود که هرکدام بندي روستاها در سطوح مختلف گردیدسطح
ي مربوط به ، نقشهArc-GIS10.2.2ي اطالعات جغرافیایی افزار سامانهي بعد نیز، با استفاده از نرمباشند و در مرحلهسطوح می

روستاهاي مورد مطالعه، 7هاي جدول بر اساس یافته).6و 5بندي فضایی روستاهاي مورد مطالعه ترسیم گردید (جداول سطح
برخوردار؛ ج: برخوردار و الف: محروم و نامطلوب؛ ب: نیمه"از لحاظ وضعیت بکارگیري کشاورزي حفاظتی در سه سطح مختلف 

ي درصد) در طبقه8/52روستا (19شود، اکثریت طور که مشاهده میبندي شدند. در این راستا، هماندسته"مطلوب
درصد) در 1/36روستا (13ظر وضعیت بکارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی قرار دارند و تعداد از ن"برخوردار و مطلوب"

قرار دارند. در نتیجه با توجه به قرار "محروم یا نامطلوب"ي درصد) در طبقه1/11روستا (4و فقط "برخوردارنیمه"ي طبقه
توان گفت که طورکلی می، به"خوردار و مطلوببر"ي درصد) از روستاهاي منتخب کشت گندم در طبقه8/52گرفتن (

کارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. این یافته با نتایج روستاهاي مورد مطالعه از نظر به
ان، ؛ بیرانوندزاده و همکار1391محمدي، ؛ آزادي و بیک1390؛ تقوایی و همکاران، 1388نژاد و همکاران، مطالعات (امینی

اما از سویی ؛ مغایرت دارد)1396؛ صحنه و معمري، 1394ساردو و همکاران، ؛ شاهرخی1394؛ مرادي و همکاران، 1397
هاي جنوب درصد) روستاهاي منتخب کشت گندم در شهرستان8/52هرچند اکثریت (کهتوان چنین اذعان کرد دیگر، می

اند، اما باید گفت که در سطوح مختلف فضایی، بین ایی کردهکرمان، عملیات کشاورزي حفاظتی را در حد مطلوب اجر
وجود دارد که این اختالف و "اختالف و نابرابري"کارگیري کشاورزي حفاظتی، روستاهاي مورد مطالعه از نظر وضعیت به

و همچنین نمودار ، استخراج شده Arc-GIS10.2.2ي اطالعات جغرافیایی سامانهافزار از نرمکه1در نقشه پراکندگی فضایی نیز 
؛ 1393هاي پژوهش حاضر، با مطالعات (موالیی هشجین و موالیی پارده، نیز نمایش داده شده است. از این منظر، یافته1

باشد.) همسو می1396؛ اسمعیلی و خداداد، 1395؛ نعمتی و همکاران، 1395اصل، افراخته و توفیقیان
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وایکورتکنیکدرکشاورزي حفاظتیاز نظر ي منتخب کشت گندم در جنوب کرمان،بندي روستاهارتبهیب نهایی و اضر-5جدول 
رتبهQ-1شاخص وایکورنام روستارتبهQ-1شاخص وایکورنام روستا

427/0573/022کالتک018/0982/02آباد طرح احرارعباس
376/0624/017آباد سرخ قلعهعباس192/0808/03آبادحسین

332/0668/014سرخ قلعه237/0763/08آباد مالرضاعباس
390/0610/018ریگ متین308/0692/012دهنو یار احمدي

004/0996/01حیدرآباد چاه سوخته300/0700/011میریخانی
240/0760/09حور ساردوییه325/0675/013محمدآباد دو زیارت

203/0797/05پاریگ امیري420/0580/021سعیدآباد
616/0384/028حورمرادآباد495/0505/024بیژن آباد اولیا

462/0538/023پاریگ سهرابی404/0596/020بیژن آباد سفلی
756/0244/032پاره طریقی668/0332/030قلعه بندوك

549/0451/026چاه زیارت216/0784/06مرادآباد
881/0119/034چاه نارنج559/0441/027طراده

391/0609/019آباددولت194/0806/04پیرحاجی
621/0379/029آبادفتح275/0725/010چهل منی
673/0327/031چمک350/0650/015گوجگ

994/0006/036فردوس368/0632/016محمدآباد سرخ قلعه
958/0042/035آبشور237/0763/07آبادشمس

854/0146/033آبادتاج496/0504/025بِه گود

شاخص وایکوربندي رده-6جدول
یافتگینوع توسعهشاخص وایکورسطوح دريهدامنردیف

محروم (نامطلوب)8/0- 10/1
نیمه برخوردار4/0- 28/0
برخوردار (مطلوب)0/0- 34/0

)1394ناب و همکاران، ویسیمنبع: اقتباس از (

وایکورتکنیکبندي روستاهاي منتخب کشت گندم در جنوب کرمان، بر اساس سطح-7جدول
درصدتعدادنام روستایافتگیسطح توسعه

41/11آبادتاجوآبشور،فردوس،چاه نارنج(نامطلوب)محروم

نیمه برخوردار
،بِـه گـود  ،طـراده ،قلعـه بنـدوك  ی،آباد سفلژنیب،ایآباد اولژنیب،دآبادیسع

وآبـاد فـتح ،ارتیـ چاه زی،قیپاره طری،سهرابگیپار،مرادآباد حور،کالتک
چمک

131/36

برخوردار (مطلوب)

ي،احمـد اریـ دهنـو  ،آبـاد مالرضـا  عباس،آبادنیحس،آباد طرح احرارعباس
،گوجـگ ی،چهـل منـ  ی،رحـاج یپ،مرادآباد،ارتیمحمدآباد دو زی،خانیریم

ـ ر،سـرخ قلعـه  ،آباد سـرخ قلعـه  عباس،آبادشمس،محمدآباد سرخ قلعه گی
آباددولتويریامگیپار،هییحور ساردو،چاه سوختهدرآبادیح،نیمت

198/52
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قرار "برخوردار و مطلوب"يهدرصد) روستاهایی که در طبق8/52اکثریت (کهتوان اذعان داشتمی7هاي جدولیافتهبا توجه به
در اند کشاورزي حفاظتی رانتوانستهروستاهایی کهاماقرار دارند و خود هاي اطراف مراکز شهرستانبهتريیکنزديهدارند، در فاصل
ی در روستاهایی که در یافتگاین توسعه.دورتري نسبت به شهرهاي پیرامونی خود قرار دارنديهدر فاصل،اجرایی کنندحد مطلوب 

پیرامون؛ نظریه - مرکزي؛ مرکزمکان"بر مبناي نظریات شاید بتوانراکشاورزي حفاظتی قرار دارندکارگیريبهوضعیت مطلوب 
يهنقطعنوانهشهرها بهمواره بر اساس اصل انتشار جغرافیایی، کهکرد. بدین مفهوم توجیه"شد و نظریه عملکردهاي شهريقطب ر

و اقماريبوده و نواحی مطرح (کشاورزي حفاظتی)هاابداعات و نوآورييهگیري و ترویج و توسعکانون شکلعنوان هب،باالدست
در شوند. مند میو امکانات و خدمات بهرههانوآورياینکمتري تا این مراکز قرار گرفته باشند، بیشتر ازيههرچه در فاصلپیرامونی

مراکز هاي مذکور؛شهرستانهاي جهاد کشاورزيمدیریت"دسترسی بیشتر و بهتري به ،شهرهانتیجه، کشاورزان روستاهاي همجوار
و ادواريهاي ؛ کالسحفاظتیورزي خاكمکانیزاسیون و زراعت،کارشناسان و متخصصان ؛انمشاورجهاد کشاورزي؛خدمات
آالت و ابزارآالت حفاظتیانواع ماشینصحیحکارگیريبهآموزشجهتحفاظتیورزي خاكآموزشی و ترویجی مرتبط با هايکارگاه
کشاورزان روستاهایی که در کهتوان اذعان داشت عبارتی میهبدارند. "غیرهودهندهمالی واممؤسساتو هاي عاملبانکخاك؛

ییبسزاقرار دارند، عالوه بر فاکتورها و عوامل محیطی و جغرافیایی که در کشاورزي از اهمیت "مطلوب و برخوردار"يهطبق
محصول گندم و یبازار رسانهاي ارتباطی؛ سیستم بازاریابی و ها؛ جادهنظیر (امکانات؛ زیرساخت،ساختبرخوردارند، به عوامل انسان

دارند.کشاورزي حفاظتی در مزارع خود عملیات براي اجراي موفقیت بیشتري دسترسی بهتر و در نتیجه غیره)

)Arc-GIS10.2.2اطالعات جغرافیایی (يهبکارگیري کشاورزي حفاظتی در روستاهاي مورد مطالعه، با استفاده از سامانسطوح فضایی- 1نقشه 
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وایکورتکنیکاز نظر کشاورزي حفاظتی با استفاده از کشت گندم در جنوب کرماني منتخب بندي روستاهارتبه-1نمودار

)Arc-GIS10.2.2(در محیط) VIKOR(يهمعیارگیري چندمدل تصمیمو تلفیق تبیین 
بندي روستاهاي منتخب کشت گندم بر اساس ، پس از انجام رتبه)CA(سطوح فضایی مختلف منظور نمایش و ترسیم به

)CAهاي (از زیرشاخصهرکدامهاي مربوط به وزن، VIKORيهمعیارگیري چندتصمیمحفاظتی با استفاده از روشکشاورزي 
شدند و از ،Arc-GIS10.2.2اطالعات جغرافیایی يهافزار ساماننرمدست آمدند، تماماً وارد هشانون بکه با استفاده از روش آنتروپی

در سطح روستاهاي مورد مطالعه گردید. براي این کارگیري کشاورزي حفاظتیهی وضعیت ببندي مکاناین طریق اقدام به پهنه
هاي از زیرشاخصهرکداماوزان مربوط به به همراهاز روستاها (طول و عرض جغرافیایی) هرکداممنظور، مختصات جغرافیایی 

)CAافزار )، وارد نرمEXCEL2013 گردید و سپس در محیطArc-Map10.2.2استفاده از منوي وانی شدند و در ادامه، با فراخ
Geostatistical Analystبا استفاده از روش زمین آماري و روش کریجینگ ، کشاورزي حفاظتیبندي فضایی، اقدام به پهنه

)Kriging( گردید. در نهایت، با استفاده از دستورReclassify محروم؛ ب: الف: "، مناطق روستایی مورد مطالعه، به سه کالس
باکهاستکاربرديآمارعلمازايشاخه"يآمارزمین"روشکهبندي شدند. الزم به ذکر است دسته"برخوردار؛ ج: برخوردارنیمه

برآوردمنظوربهآماريگرهايتخمینازوسیعیيمجموعهيارائهبهقادرشده،بردارينمونهنقاطازآمدهدستباطالعاتازاستفاده
گیري هاي اندازهگیري مکان نمونهاست و عمل تخمین زدن را بر اساس موقعیت قرارنشدهبردارينمونهنقاطدرنظرموردخصوصیت

تخمین زدنروش کامالً علمی و معتبر جهت) یکKriging). از سویی، روش کریجینگ (1386پاك، دهد (حسنینشده، انجام می
Best(اریبنا خطیگرتخمینعنوان بهترینبهگرتخمیناینکند وعمل می"دارمتحرك وزنمیانگین"بر اساس منطق کهاست

Linear Unbiased Estimatorشود (می) در جهان شناختهNas, 2009.(

هاو پیشنهاديریگجهینت
تبدیل شده است. کمبود دسترسی به منابع آب و افزایش فرسایش خاك، در بسیاري از کشورهاي جهان به یک مشکل مهم

هاي حاضر و استقرار زندگی سالم و افزایش امنیت غذایی نسلکهي جهانی به این نتیجه رسیده است جامعهکهاي گونهبه
وري صحیح از این منابع محدود است. کشور و استفاده صحیح از منابع آب شیرین و مدیریت و بهرهحفاظتآینده در گرو 
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رود که میبه شمارباران جهان از مناطق آب و هوایی کم،قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانیلیبه دلایران، 
باشد. با توجه به وجود چنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی، سوم متوسط جهانی میي آن، حدود یکمیزان بارندگی سالیانه

با شوند و هاي اصلی کشور ایران محسوب میآن فرسایش خاك از ویژگیتوان بیان داشت که وقوع خشکسالی و به تبع می
يه، از پدید"مرکزي، شرقی و جنوبی"ویژه مناطق اي از ایران بههیچ منطقهکهتوان اذعان کرد توجه به مستندات موجود می

خاك، آب و منابع ازاظتهاي مدیریت و حفموفقیت در برنامه).1390(حسینی و همکاران، نیستفرسایش خاك در امان 
،علمی جامع کشوريهاي دارد که حتی در سند نقشاهمیت ویژهچنانآندر شرایط فعلی منظور کاهش فرسایش خاك،به
آب و خاك، منابع مدیریت بارز یکی از مصادیق هاي کالن باالدستی، طبق سیاستقرار گرفته است. (الف)عنوان اولویت اولهب
به علت مشکالتی نظیر، کشاورزي حفاظتیکارگیريهکلی، بطورهب.باشدمی")CA(کشاورزي حفاظتی"عملیات کارگیري هب

هاي کارگیري روشهها و بافت خاك و افزایش فرسایش خاك با توجه به بدانهمحدودیت اراضی قابل کشت؛ تخریب خاك"
تغییرات اقلیمی؛ باال بودن و زمینتر شدنکشاورزي، گرموري پایین آب در سنتی در کشت محصوالت؛ کمبود و بهره

امروزه به یک ضرورت اساسی در کشور ایران با توجه به "علت تخریب تدریجی بافت خاكهاي تولید و عملکرد پایین بههزینه
ه به قرار گرفتن در با توججنوب کرمان نیز يههاي حوزقرار گرفتن در یک ناحیه خشک و بیابانی تبدیل شده است. شهرستان

هاي وقوع خشکسالیباعث هاي اخیر، در سالي کویري دشت لوت از این قاعده مستثنی نبوده و کمبود منابع آبی منطقه
خشک شدن باتالق و بارز آنيهکه نمونزیستیمحیطهاي هاي جدي فرسایش خاك و بحرانآسیبایجاد و به تبع آن، متعدد 
کشاورزي در نتیجه،و، خاكویژه منابع آبهاي مختلف بههاي بسیاري در بخشچالشدر نتیجه است و"جازموریان"تاالب 

ت این بخش اقتصادي و در نتیجه رفاه و معیشت کشاورزان یپذیري و موجودنحوي که زیستاخیر شده است، بهيهطی دو ده
باران در این منطقه که حدود يههاي سالیانکمبود بارشبا توجه به بنابراین ، را مورد تهدید جدي قرار داده استاین مناطق

باشد. از هاي سالیانه میبهینه و اصولی از همین مقدار کم بارشيهماند، استفادباشد، تنها راهی که باقی میمتر میمیلی140
عنوان یکی و از دیرباز بهباشدمیچهار فصل صورتکشاورزي بهمحصوالتیمستعد تولید تمامجنوب کرمان يهسویی، حوز

قبل از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی اي کهگونهد کوچک ایران) مطرح بوده است، بههاي کشاورزي ایران (هناز قطب
استداشتهاختصاص جنوب کرمانيهمنطقبه"کشت و صنعت"يهمنظور توسعبهایران،سازمان عمران 4یکی از ایران،

از یکیزمستانه کشاورزيتولید محصوالتبا توجه به اینکه ، نیزدر حال حاضر) و1387یا و غفاري، ؛ ازک1386(ازکیا، 
جنوب کرمان يهحوزتوسط وزارت جهاد کشاورزي در"زمستانهطرح استمرار"تحت عنوان باشد،میکشور اساسی مشکالت 

حتی بیش از ،جنوب کرمانيههاي حوزشهرستانطرح استمرار ينهاکنون محصوالت زمستاکه همطوريبه،اجرا شده است
سایت فرهنگی و اجتماعی صداي جنوب، کند (وبرا تأمین میبه کشورهاي اقماريغیرنفتیمنظور صادراتو بهنیاز کشور

هاي توجه به برشمردهبا ).1396؛ فاریابی و همکاران، 1396جیرفت و کهنوج، يه؛ پورتال سازمان جهاد کشاورزي منطق1396
کارگیريهگردد، بهاي جنوب کرماندر شهرستانخاكتواند باعث حفظ منابع آب وی که میکارهایترین راهیکی از مهمفوق، 

هایی که به با توجه به مشکالت و محدودیتباشد ومیاستراتژیکيهاین حوزدر اراضی کشاورزي کشاورزي حفاظتیعملیات 
عملیات شدن به اجرایی تأکیداخیر، يهاشاره شد، یکی از رویکردهاي اساسی وزارت جهاد کشاورزي در طی یک دههاآن

هکتار) گندم در مناطق مورد 41300با توجه به سطح زیرکشت حدود (در کشت غالت،خصوصبهکشاورزي حفاظتی
زیرا ؛ ت بوده استصورت پایلوچهار فصل بهيهدر این منطقبا هدف دستیابی به تولید پایدار و حفظ منابع آب و خاكمطالعه،

افزایش پایداري در هاي کشاورزي جهتبوممدیریت زیست"حل ممکن و عملی براي عنوان تنها راهه، بکشاورزي حفاظتی
فرسایش خاك و تر کاهش مدت؛ افزایش امنیت غذایی خانوارها و از همه مهم؛ افزایش سود اقتصادي در بلندتولید محصوالت

استراتژیک کشاورزي يهحوزهاي متعدد اخیر در این با توجه به خشکسالی"زیستیمحیطهاي به تبع آن کاهش بحران
هاي جنوب کرمان، بر بندي روستاهاي منتخب کشت گندم در شهرستانرتبههدف پژوهش حاضر،بر همین اساسباشد. می

و در نهایت، ) VIKOR(يهگیري چندمعیارتصمیمتکنیکبا استفاده از کشاورزي حفاظتیعملیاتکارگیريهباساس 
يهسامانافزار نرمکارگیري کشاورزي حفاظتی با استفاده از هبندي فضایی روستاهاي مورد مطالعه در سطوح مختلف بسطح

بندي روستاهاي مورد مطالعه، رتبه در رتبهکهحاکی از آن است حاضرنتایج پژوهشبود.) Arc-GIS10.2.2(اطالعات جغرافیایی
و روستاهاي از توابع شهرستان فاریاب"سوختهحیدرآباد چاه") مربوط به روستاي 004/0اول با کسب ضریب نهایی (
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) در 192/0و 018/0ترتیب با کسب ضرایب نهایی (از توابع شهرستان رودبار جنوب، به"آبادآباد طرح احرار و حسینعباس"
) در 994/0از توابع شهرستان جیرفت، با کسب ضریب نهایی ("فردوس"، روستاي همچنینهاي دوم و سوم قرار دارند. رتبه

صد)در8/52اکثریت (که، حاکی از آن بود مختلفروستاها در سطوح فضاییبندياز سویی، نتایج سطحرتبه آخر قرار دارد. 
؛ارتیزمحمدآباد دوی؛خانیریمي؛احمداریدهنو ؛مالرضاآباد عباس؛آبادنیحس؛احرارآباد طرح عباسکه عبارتند از: روستاها
درآبادیح؛نیمتگیر؛سرخ قلعه؛آباد سرخ قلعهعباس؛آبادشمس؛محمدآباد سرخ قلعه؛گوجگی؛ منچهلی؛رحاجیپ؛مرادآباد

که درصد)1/36روستا (13تعداد و "برخوردار و مطلوب"يهدر طبق،آباددولتو يریامگیپار؛هییحور ساردو؛چاه سوخته
پاره ی،سهرابگیپار،مرادآباد حور،کالتک،گودبِه،طراده،بندوكقلعهی،آباد سفلژنیب،ایآباد اولژنیب،دآبادیسعاز: عبارتند

؛نارنجچاهاز: که عبارتنددرصد)1/11روستا (4فقط و "برخوردارنیمه"يهدر طبق،چمکوآبادفتح،ارتیزچاهی،قیطر
از نظر وضعیت بکارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی قرار دارند."محروم یا نامطلوب"يهدر طبق،آبادتاجوآبشور؛فردوس

بین روستاهاي مورد مطالعه از نظر وضعیت بکارگیري کشاورزي حفاظتی، با استفاده ،مختلففضایی در سطوح عبارت دیگر، هب
برخوردار و "يهدر طبقدرصد) از روستاها8/52ار گرفتن (، اما با توجه به قروجود دارد"اختالف و نابرابري"وایکور، تکنیکاز 

کارگیري عملیات کشاورزي حفاظتی در هاز نظر ب،روستاهاي مورد مطالعهاکثرکهاذعان کردتوان طورکلی میه ، ب"مطلوب
بین روستاهاي مورد مطالعه از منظر "اختالف و نابرابري"که مبنی بر بندي فضاییسطحنتایج وضعیت مطلوبی قرار دارند.

باشد و در صورت تداوم این ها میریزينوعی ضعف و کمبود در برنامهيهدهندباشد، نشانبکارگیري کشاورزي حفاظتی می
شغل ، با توجه به اینکه براي کشاورزان منبع اصلی معاش براي گذران زندگی، اياي و ناحیهمنطقهو عدم تعادلهانابرابري

زیستیمحیطمشکالت اقتصادي و اجتماعی و افزایشمنجر به عدم توازن در توسعه، ساختارها و روند رو به باشد، کشاورزي می
هاي تبع آن دامن زدن به بحرانها و افزایش فرسایش خاك و به این مهم، با توجه به خشکسالی.شودمیکشاورزان 

عنوان هبی جامع کشورعلميهدر سند نقشکاهش فرسایش خاك بودناخیر و از سویی، با توجه به در اولویت زیستیمحیط
هاآنکه تمرکز همراه با بررسی و شناخت نقاط ضعف موجوداياي و منطقههاي ناحیهریزيبرنامه"لزوم توجه به اولویت اول، 

را "باال به پایینبا رهیافتو بخشینگرهاي کلریزيجاي برنامهه، ببر روستاهاي ناموفق در اجراي کشاورزي حفاظتی باشد
ایجاد نوعی ارتباط و هماهنگی بین اي جهتناحیه-ايهاي منطقهریزيبرنامهلزوم اجراي،سازد. همچنینضروري می

، "هاي یکپارچه کشاورزي حفاظتیطرح"منظور اجراي به،مراکز خدمات هر دهستانهاي جهاد کشاورزي شهرستان و مدیریت
آن به تمامی روستاهایی که از این گسترشو اندتر عمل کردهکه از نظر بکارگیري کشاورزي حفاظتی موفقییدر روستاها

جنوب يهدر منطقدر چهار فصل سالکشاورزيهاي بخش با توجه به پتانسیلاند و سایر روستاهاي منطقه،منظر ناموفق بوده
در سطوح محلی همچنین، .سازدمطرح بوده است را بیش از پیش مطرح می،عنوان هند کوچک ایرانهکه از دیرباز بکرمان

توزیع "از طریق، اندکشاورزي حفاظتی عقب ماندهییاجرايهبرنامروستاهایی را که از ،هادهستانماتدمدیران مراکز خباید 
جنوب يهي سازمان جهاد کشاورزي حوزهابنديدر بودجهحفاظتیکشاورزيکردنییمنظور اجراکه به"اياعتبارات توسعه

، در رابطه با میزان مورد توجه قرار بدهند. براي مثالتر،به روستاهاي عقب ماندهبا تأکید و توجه بیشتر، گنجانده شدهکرمان
هاي اداري (چک؛ سفته، ضامن و غیره) در حد توان تدابیري اندیشیده شود تا بروکراسی،اوالً،بانکیاعطاي وام و تسهیالت 

کشور افزایش یابد و نه با توجه يههاي ساالنمیزان و مبالغ تسهیالت با توجه به نرخ تورم،کار باشد و ثانیاًمالی کشاورزان گندم
بتوانند از پس مخارج سنگین اجراي عملیات کشاورزي حفاظتی (خرید ادوات تا کشاورزان محصول گندميهبه ارزش افزود

ثالثاً: زمان اعطاي وام باید بر اساس زمان نیازمندي کشاورزان به ) برآیند.غیرهو فشارتحتهاي بارانی و حفاظتی خاك؛ آبیاري
اجراي ، واگذاري مراحل پرهزینه و تخصصی، نظیر در این راستا نیز.تسهیالت با توجه به فصول کشت گندم متناسب باشد

، ايلیزري، ماهوارههاي، انجام انواع تسطیحآالت حفاظتی خاكاي و استفاده از ماشینطرهبارانی و قفشارتحتهاي آبیاري
هايها و مناقصههاي غیردولتی در قالب طرحو غیره، در اراضی کشاورزان، توسط بخش خصوصی و سازمانمهندسی

شود. پیمانکاري، با توجه به سرمایه و دانش و آگاهی اندك کشاورزان جهت اجراي عملیات کشاورزي حفاظتی توصیه می
غازي؛ خاکورز مرکب؛ هاي آموزشی مرتبط با خاکوري حفاظتی (آموزش استفاده از پنجهها و کارگاهبرگزاري دورههمچنین، 

اجرایی و غیره) توسط کارشناسان و متخصصان کارو عمیقکاربذرکار خطیکوب؛ کولتیواتور مزرعه؛ شیاربازکن؛ خرمن
از مسأله هاآنمنظور باال بردن درك و آگاهی کار بهمکانیزاسیون و خاکشناسی و تأکید بر مشارکت تمامی کشاورزان گندم
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کارگیري هترویج فواید و مزایاي ب، در نهایت.شودمیپیشنهاد زیستیمحیطهاي کاهش فرسایش خاك و جلوگیري از بحران
، "هاي روستاییها و جشنوارههاي جمعی و انبوهی و برنامهرسانهانواع "توسط ،کشاورزي حفاظتی در کاهش فرسایش خاك

پژوهش هايیافتهپا در روستاهاي مذکور داشته باشد.پذیرش آن توسط کشاورزان خردهيهتواند تأثیر شگرفی در زمینمی
عنوان تنها ، بهیکارگیري کشاورزي حفاظتههاي کالن وزارتخانه جهاد کشاورزي مبنی بر بتوجه به الزام سیاستباحاضر، 

هایی که آبی و خشکسالیمان با توجه به کمجنوب کريهدر حوزفرسایش خاكبحران جلوگیري از منظور بهراهکار عملی 
يههاي توسعطرحگونهمرتبط با اینيههاي ساالنگنجانده شدن بودجهبهباشد و از سویی، با توجهگیر این حوزه میدامن

یک دهه از اجرایی گذشتشود، با توجه به جنوب کرمان اختصاص داده میيهکشاورزي که براي سازمان جهاد کشاورزي حوز
ونت تولیدات گیاهی هاي حضوري با ریاست و معاطبق اسناد موجود و مصاحبهجنوب کرمان،يهاین طرح در حوزشدن 

اي در این زمینه صورت نگرفته مطالعهگونهچیهتاکنون ، مبنی بر اینکهجیرفت و کهنوجيهسازمان جهاد کشاورزي منطق
اجراي این طرح توسط مسئولین و مدیران این سازمان نظارت و در"سند ارزیابی عملکرد"یک عنوان بهتواند میاست، اوالً

يهپروژطراحی و اجراي يهادامسازمان در فرآیند این ریزان عنوان ابزاري براي مدیران و برنامههبتواند میقلمداد شود و ثانیاً
ن سایر اند و در وضعیت مطلوبی نیستند و همچنیاجرایی کشاورزي حفاظتی عقب ماندهيهبراي روستاهایی که از برنام،مذکور

اشاره شد،هاآنتکنیک وایکور که قبالً به مزایايمورد استفاده قرار بگیرد.هستند،زیر کشت غالت ها روستاهایی که اراضی آن
وضعیت تر ازدقیقو ارزیابیمنظور درك دهد، اما بههاي چندمعیاره نشان میرا نسبت به سایر روشبسیار باالي آن کارایی 

براي ،معیارهگیري چندهاي تصمیمسایر روشهاي جنوب کرمان، استفاده ازکارگیري کشاورزي حفاظتی در شهرستانهب
عملکردد تا بتوان ارزیابیشوتوصیه میهاي آتی در پژوهشتوسط سایر محققان ، یافتهو توسعهمشخص کردن نقاط الگو

داد.در رابطه با این موضوع انجام ،هاي آتیریزيبرنامهدرتري دقیق
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Abstract
Today, success in water and soil management and conservation programs to reduce soil erosion is one of the top
priorities of all countries, including Iran and one of the prominent examples in this area is the use of
conservation agriculture with the aim of achieving sustainable development and production and sustainable
management of water and soil resources. The purpose of this study, was to spatial ranking and Leveling of
selected wheat cultivation villages in southern Kerman based on conservation agriculture Approach. The
research method was a descriptive-analytical study which was conducted using survey method. The statistical
population consisted of wheat farmers in rural areas of southern Kerman. The sample size was estimated about
327 farmers using the Krejcie and Morgan table. The sampling method was proportional stratified random
sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed
by a panel of experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results of ranking
the villages using VIKOR technique showed that HeydarAbad Chahsokhteh and Abass abad Tarh Ahrar with
the coefficient scores of 0.004 and 0.018 ranked first and second, respectively, Furthermore, “Ferdoos” ranked
the last by obtaining the coefficient scores of 0.994. Moreover, the results of spatial classification showed the
existence of disparity and inequality between the studied villages at different levels. The results also revealed
that 52.8% of rural areas were in the category of "favorable and desirable", 36.1% were in the category of "half-
eaten", and 11.1% were in "deprived or undesirable" category. Eventually, due to the fact that 52.8% of rural
areas were in the category of "favorable and desirable", it can be concluded that the studied rural areas were in a
favorable position in terms of conservation agriculture.

Keywords: Spatial leveling, Conservation agriculture, Soil erosion, VIKOR, Kerman.
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