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ارزیابي پایداری تولید برنج در ایران با استفاده از شاخص ترکیبي (یک روششناسي کاربردی)
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 .3 ،2استادان گروه مدیریت و توسعة کشاورزی ،دانشكدة اقتصاد و توسعة کشاورزی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -22/12/11 :تاریخ تصویب)22/12/10 :

چکیده
در این مطالعه ،هدف ارائة یک روششناسی کاربردی برای ارزیابی پایداری تولید برنج در ایران با شاخص
ترکیبی بود .این روششناسی از پنج مرحله تشكیل شده است که به صورت سلسلهمراتبی به محاسبة
شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی منجر میشود .شاخصها در این نوع روششناسی اساس ارزیابی به
شمار رفتهاند که نحوة جمعآوری ،انتخاب مناسبترین شاخصها ،نرمالسازی ،وزندهی و نحوة محاسبة
شاخص ترکیبی توضیح داده شده است .تعداد  11شاخص در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
با نظر کارشناسان و با توجه به محدودیت دادهها انتخاب شدند و دادههای ثانویة مورد نیاز برای تحلیل از
سایت وزارت جهاد کشاورزی ایران گردآوری شد .استانهای مهم تولیدکنندة برنج در ایران از نظر
پایداری ارزیابی شدند که طبق نتایج استان گلستان به علت تأمین اشتغال بیشتر در واحد سطح ،از بعد
اجتماعی پایدارتر بود .در بعد اقتصادی ،استان فارس و در بعد زیستمحیطی نیز استان گیالن به عنوان
پایدارترین استانها انتخاب شدند و در نهایت نیز استان فارس و استان خوزستان با محاسبة شاخص
پایداری کل به عنوان پایدارترین و ناپایدارترین استانهای تولیدکنندة برنج در ایران انتخاب شدند؛
همچنین نتایج نشان داد این روششناسی در عین سادگی و عملیبودن میتواند ابزاری مفید در محاسبة
پایداری محصوالت کشاورزی از جمله برنج باشد.
واژههای کلیدی :ارزیابی پایداری ،تولید برنج ،شاخصترکیبی ،کشاورزی پایدار
مقدمه
مفهوم پايداري يا توسعة پايدار بهوضوح اساس ارزيابي
پايداري است ( .)Pope, 2004پايداري در معناي وسيع خود
به توانايي جامعه ،اکوسيستم يا هر سيستم جاري براي تداوم
کارکرد در آيندة نامحدود اطالق ميشود ،بدون اينکه به
اجبار در نتيجة تحليلرفتن منابعي که سيستم بدان وابسته
است يا تحمل بار بيشازحد به ضعف کشيده شود
* نويسندة مسئول:

( .)Gilman, 1996اگرچه در اواخر دهة  0691و اوايل دهة
 0691بررسي آثار زيستمحيطي پروژههاي پيشنهادي مورد
تأکيد قرار گرفت ،ارزيابي اثر 0بهتازگي از سوي دانشمندان
به منظور تحقق دستور کار توسعة پايدار مورد توجه قرار
گرفته است ) (IAIA 2002; Sadler 1999, Partidário
 .2003; Gibson 2001; Verheem, 2002ارزيابي
پايداري ابزاري است که ميتواند به تصميمگيران و سياست
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گذاران کمک کند تا تصميم بگيرند چه اقداماتي را بايد و
چه اقداماتي را نبايد در تالش براي ايجاد جامعة پايدار انجام
دهند ( .(Devuyst, 2001هدف از ارزيابي پايداري اين
است که اطمينان حاصل شود برنامهها و فعاليتها در
راستاي کمک مطلوب به توسعة پايدار هستند يا خير
(.)Verheem, 2002

کميکردن پايداري کشاورزي از طريق شاخصها در
جهت رفع مشکالت عملياتيکردن در حال پيشروي است اما
بزرگترين چالش پيش رو نحوة ترکيبکردن و يکيکردن
شاخصهاي مورد نياز براي چنين تحليلهايي است که
مانعي بزرگ براي استفاده از اين شاخصها به عنوان يک
ابزار عمومي تصميمگيري به شمار ميرود (Gomez-
 .)Limon and Sanches-Fernandez, 201مطالعات
مختلفي تالش کردهاند تا اين مشکل را از طريق بهکارگيري
روشهاي مختلف ترکيبکردن اين مجموعه شاخصهاي
چندبعدي به درون نشانها يا شاخصهاي ترکيبي کل حل
کنند ( Stockle et al., 1994; Sands and Podmore,

;Tomich et al., 2004; Scherr & McNeely 2008

2000; Pirazzoli and Castellini, 2000; Andreoli

 .)Kesavan and Swaminathan, 2008در يک سيستم
توليد کشاورزي پايدار ،کشاورزي کارا ،اقتصادي و سودآور
بوده و در ضمن حافظ منابع طبيعي ،محيط زيست ،بهداشت
عمومي و امنيت غذايي است ( Motiei-Langroodi and
 .)Shamsaei, 2009پايداري کشاورزي از اين نظر حائز
اهميت است که هم به طور معناداري بر محيط زيست
اطراف خود تأثير ميگذارد و هم از تغييرات محيط زيست
تأثير ميپذيرد .افزون بر اين ،کشاورزي منبع اصلي معيشت
کشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود ( Rao and
 .)Rogers, 2006در هر مطالعهاي در حوزة کشاورزي پايدار
اين پرسش به ذهن ميرسد که پايداري کشاورزي چگونه
ارزيابي ميشود (.)Hayati et al., 2011
به منظور توسعة سيستمهاي زراعي يکپارچه ابزاري براي
ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف زراعي و زيستمحيطي،
اقتصادي ،اجتماعي براي بهينهسازي سيستم مورد نياز است
که شاخصها ميتوانند عهدهدار اين نقش شوند و آثار
فعاليتهاي کشاورزي بر محيط زيست و ابعاد اقتصادي-
اجتماعي را محاسبه کنند ( ;Rigby et al., 2001
)Bockstaller et al., 1997؛ به عبارتي ديگر ،شاخصها
يک جايگزين براي زماني هستند که انجام اندازهگيري
مستقيم امکانپذير نيست ( )Bockstaller et al., 1997و
ميتوان گفت شاخصها يک اندازة آماري هستند که
تغييرات يک متغير يا گروهي از متغيرها را در مورد زمان و
مکان يا صفات ديگر نشان ميدهند .شاخصها بايد ارتباط
مشخص و نزديکي با اهداف پروژه داشته باشند و ضمن
اينکه قابل فهم و پر از اطالعات با ارزش باشند ،دسترسي به
اطالعات آنها نيز ارزان باشد (.)MAFF, 2000

and Tellarini, 2000; Rigby et al., 2001; Van

پايداري هريک از مؤلفهها براي دستيابي به توسعة پايدار
ضروري است ( )Ciegis et al., 2009سيستمهاي با
پايداري باال ميتوانند شامل سيستمهايي باشند که هدفشان
بهترين استفاده از کاالها و خدمات زيستمحيطي است ،در
حالي که به اين داراييها صدمه نزنند ( ;Pretty 2005

Calker et al., 2006; Hajkowicz, 2006; Qiu et al.,

.)2007; Gomez and Fernandez, 2010.
شاخصهاي ترکيبي 0ابزاري مفيد براي الف) خالصهکردن
اطالعات بهدستآمده از طريق شاخصهاي اوليه در قضاوتي
کلي يا جهت ارزيابي عملکرد يک مزرعه و ب) انجام يک
ارزيابي که باعث ميشود بتوان مزارع (يا نظامهاي زراعي) را بر
اساس مجموعهاي از ويژگيها از بهترين تا بدترين رتبهبندي
کرد به شمار ميروند (Gomez-Limon and Sanches-
.)Fernandez, 2010
بيشتر مطالعاتي که به تحليل وضعيت پايداري پرداختهاند
بر وضعيت پايداري زيستمحيطي توجه داشتهاند و جنبههاي
اقتصادي -اجتماعي را حذف کردهاند که با توجه به پيچيدگي
فعاليتهاي کشاورزي ضرورت يک رهيافت جامع براي ارزيابي
پايداري را تضمين ميکند ( .)Dantsis et al., 2010در
راستاي ارزيابي پايداري محصوالت کشاورزي ،رهيافتهاي
روششناسي مختلفي پيشنهاد شدهاند ،هرچند روشي که به
ايجاد يک سيستم مستندشدة علمي متشکل از شاخصها و
شاخصهاي ترکيبي منجر شود به طور گسترده پذيرفته نشده
است () Malkinapvkh, 2000؛ لذا اين مسائل در کنار
موقعيتمحوربودن شيوههاي ارزيابي پايداري در هر کشوري و
نوع دادههاي مورد نياز در هر منطقهاي باعث شد تا در اين
مطالعه يک روششناسي که به صورت سلسلهمراتبي و منظم،
مراحل ايجاد و ترکيب شاخصها براي رسيدن به يک شاخص
ترکيبي و محاسبة پايداري را نشان ميدهد ارائه شود.
1. Composite Indicators
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در اين مطالعه ،هدف اين است که پايداري نظامهاي
توليد برنج در استانهاي مهم توليدکننده در ايران
(استانهاي مازندران ،گيالن ،فارس ،خوزستان ،گلستان) با
استفاده از روششناسي شاخصهاي ترکيبي ارزيابي شود .به
طور کلي ،اين مطالعه دو هدف را دنبال ميکند :ابتدا ،به
دنبال معرفي و توسعة يک روششناسي براي ارزيابي
پايداري محصوالت کشاورزي است و دوم عمليبودن اين
روش را با توجه به دادههاي موجود بررسي ميکند.
محصول مورد مطالعه
برنج يکي از مهمترين محصوالت اصلي غذايي براي بيش از
نيمي از مردم دنيا به شمار ميرود ( )IRRI, 2006و بر
وضعيت معيشت و اقتصاد چندين ميليارد نفر تأثيرگذار
است .در سال  ،2101تقريباً  054ميليون هکتار برنج در
سراسر جهان برداشت شد که از اين مقدار  039ميليون
هکتار ( 88درصد) در آسياي جنوبي بود ( FAOSTAT,
 ) 2012که بيانگر وابستگي غذايي و اهميت اين محصول به
عنوان يک منبع درآمد در اين مناطق به شمار ميرود.
در ايران نيز برنج از نظر مصرف دومين محصول کشاورزي
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پس از گندم است و از نظر تغذيهاي نيز  95درصد پروتئين و
 81درصد کالري مردم از اين مادة غذايي تأمين ميشود
(  .)Koopahi et al., 2009پنج استان مازندران ،گيالن،
فارس ،گلستان و خوزستان عمدهترين توليدکنندگان برنج در
ايران هستند .بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي در سال
 ،0361از حدود  594188هکتار سطح زير کشت برنج در
ايران ،استان مازندران با  40درصد بيشترين سطح زير کشت
و استانهاي گيالن ،خوزستان ،گلستان و فارس با 6 ،00 ،33
و  9درصد بهترتيب در رتبههاي بعدي قرار داشتند .از نظر
عملکرد در واحد سطح نيز مازندران داراي بيشترين عملکرد
است و پس از آن استان فارس با اختالف کمي در رتبة دوم
قرار دارد و استانهاي خوزستان ،گلستان و گيالن نيز به-
ترتيب در جايگاههاي سوم تا پنجم هستند ( Ministry of
 .)Agricultural Jihad, 2013به طور کلي ،روند عملکرد
سيسالة کشت برنج در اين پنج استان بيانگر افزايش عملکرد
در واحد سطح در طول اين سالهاست اما فقط دو استان
مازندران و فارس عملکردي برابر يا باالتر از عملکرد متوسط
کشوري داشتند و سه استان ديگر معموالً داراي عملکردي
پايينتر از متوسط کشوري بودند (نمودار .)0

عملکرد سي ساله برنج (شلتوک) در استان های مهم تولید کننده در ایران

خوزستان
فارس

کیلوگرم

گلستان
گيالن
مازندران
متوسط کشور

مأخذ داده :وزارت جهاد کشاورزی1312 ،
نمودار  .1عملکرد سي سالة تولید برنج در استان های مهم تولیدکننده در ایران
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روش تحقیق
روششناسي مورد استفاده در اين مطالعه در شکل  0نشان
داده شده است و همانطور که مشاهده ميشود ،اين روش از
پنج مرحلة اصلي تشکيل شده است:
 .1گردآوری و شناخت شاخصهای بالقوه برای
ارزیابي پایداری بر اساس یک اصول و چهارچوب
شناختهشده :اولين مرحله در ارزيابي پايداري گردآوري و
شناخت شاخصهاي بالقوه و مناسب براي ارزيابي پايداري
محصول مورد نظر يا نظام کشاورزي مورد نظر است .اين
محصول ميتواند محصول زراعي ،باغي ،دامي يا هر محصول
ديگري باشد .انتخاب شاخصهاي اوليه ميتواند بر اساس
چهارچوبهاي مختلف توسعهيافته در مطالعات پيشين يا بر
پاية توسعة چهارچوب مفهومي محققمحور باشد .اصول ارزيابي
و سنجش پايداري بالجيو استامپ 0از مواردي است که ميتواند
اصول ارزشمندي را براي تدوين چهارچوب مطالعه و گردآوري
شاخصها ارائه دهد ( .)Pinter et al., 2012در اين مطالعه ،از
چهارچوب سلسلهمراتبي ارزيابي پايداري نظامهاي زراعي و
محيط زيست ( )SAFEاستفاده شد که بر پاية اصول ،معيارها،
شاخصها و مقادير مرجع بوده و Cauwenbergh et al.
) (2007آن را طراحي کرده است (جدول .)0
 .2انتخاب مناسبترین شاخصها برای ارزیابي
پایداری و جمعآوری دادهها :انتخاب يک مجموعه شاخص
مناسب ،قابل اعتماد ،با قابليت دسترسي داده براي ارزيابي
پايداري بسيار حائز اهميت است .براي انتخاب مناسبترين
شاخصها از بين شاخصهاي جمعآوري شده نيز بهترين روش
استفاده از پانل متخصصان است اما از روشهاي ديگري مانند
تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPنيز ميتوان استفاده کرد .در
مواردي که تعداد شاخصها زياد باشند ،استفاده از روشهايي
مانند تحليل سلسلهمراتبي مشکل خواهد بود .نظرات پانل
متخصصان بر مبناي معيارهاي مهم انتخاب شاخص مانند قابل-
اندازهگيريبودن ،2از لحاظ علمي مناسببودن ،3با سياستهاي
پايداري تناسبداشتن ،4به تغييرات حساسبودن 5و از لحاظ
اقتصادي و زماني مقرون به صرفه بودن براي جمعآوري
اطالعات ،9باعث ميشود که شاخصها به ترتيب اولويت و
تناسب و قابليت سنجش انتخاب شوند.
بر اساس معيارهاي باال و با نظر پانل کارشناسان
متخصص ،تعداد  00شاخص در سه بعد اقتصادي ،اجتماعي
3. Scientifically Sound
6. Economically Viable/ Affordable

و زيستمحيطي از درون شاخصهاي بالقوه (بالغ بر 31
شاخص) در اين مطالعه انتخاب شد (جدول .)0
دادههاي الزم براي تحليل در اين مطالعه نيز از بانک
اطالعاتي و آمارنامههاي کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي
کشور به دست آمد ( Ministry of Agricultural Jihad
 .)website, 2013با توجه به اينکه آخرين دادههاي مربوط
به هزينههاي توليد و مصرف نهادههاي کشاورزي موجود در
وزارت به سال  0389-0389بر ميگردد ،لذا در اين مطالعه
از دادههاي اين سال استفاده شده است که با بهروزشدن
اطالعات و آمارها ميتوان دادههاي جديد را جايگزين
دادههاي موجود کرد .در اين مطالعه ،هدف نشاندادن يک
شيوة عملي ارزيابي پايداري با دادههاي ثانوية موجود است؛
بنابراين اين امکان وجود دارد که با دادههاي جديد ،نتايج
ارزيابي به روز شود.
 .3نرمالسازی شاخصها :تبديل شاخصهاي اوليه به
متغيرهاي بدون واحد قبل از هر عمل ترکيبکردن
شاخصها الزم است .اين کار باعث ميشود تا بتوان آنها را
با هم مقايسه کرد يا عملياتهاي مختلف رياضي را بر روي
آنها انجام داد .شيوههاي مختلفي براي نرمالسازي
شاخصها وجود دارد که بتوان آنها را از واحد خارج کرد
( .)Freudenberg, M., 2003در اين مطالعه ،براي
نرمالسازي از توابع فازي (Cauwenbergh, 2007
; )Sauvenier et al., 2006و روش حداقل -حداکثر
( )Freudenberg, M., 2003استفاده شد که در آن
شاخصها در دامنة بين صفر (مقادير برابر يا بدتر از سطح
غير قابل قبول پايداري) و يک (مقادير برابر يا بهتر از يک
سطح قابل قبول پايداري) نرمال شدند .سطح مرجع در اين
مطالعه براي شاخصهاي عملکرد و سود ناخالص ميزان
متوسط کشوري بود.
 .4وزندهي شاخصها :با توجه به اينکه شاخصها
ممکن است از ديدگاههاي مختلف اجتماعي داراي سطح
اهميت يکساني نباشند ،بهتر است تا در مطالعات ارزيابي
پايداري اين ترجيحات اجتماعي در نظر گرفته شود اما بايد
مواظب بود تا دچار سوءگيري در بيان اهميت شاخصها
نشد .تکنيکهاي وزندهي را ميتوان به دو دسته
تکنيکهاي علمي 9و تکنيکهاي هنجاري 8دستهبندي کرد
( .)OECD-JRC, 2008تکنيکهاي علمي يا دروني

2. Measurable
5. Sensetive to Changes
8. Normatives

1 . Bellagio STAMP
4. Policy Relevant
7. Positives
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وزنهاي شاخصها را از طريق روشهاي آماري محاسبه
ميکنند و اجازة هيچگونه قضاوت ارزشي در مورد اهميت
نسبي شاخصها را نميدهند که ميتوان از تکنيکهاي
2
تحليل مؤلفههاي اصلي ،)PCA( 0تحليل پوششي دادهها
( )DEAو تحليل رگرسيون در اين حوزه نام برد.
تکنيکهاي هنجاري يا بيروني سعي ميکنند تا اهميت
نسبي شاخصها را به عنوان تابعي از نظر کارشناسان
متخصص يا تصميمگيران خارجي بيان کنند که شامل
تکنيکهاي فرايند تحليل سلسلهمراتبي ،)AHP( 3تعيين
مستقيم نظرات ،4وزندهي چرخشي 5يا روش اسمارت
( )SMARTميشود (.)Gomez and Fernandez, 2010
در اين مطالعه ،براي تعيين وزن شاخصها از روش تحليل
مؤلفههاي اصلي استفاده شد.
 .5ترکیبکردن شاخصها و ایجاد شاخص ترکیبي:
در اين مرحله ،با ضرب وزنهاي محاسبهشده در مرحلة قبل
در مقادير نرمالشدة شاخصها ،شاخصهاي پايداري اوليه

03

به دست ميآيد که با جمع جبري اين شاخصها،
شاخصهاي پايداري اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي
حاصل ميشود و با ترکيب اين سه شاخص ،شاخص ترکيبي
پايداري کل محاسبه ميشود .روشهاي مختلفي براي
تشکيل شاخص ترکيبي وجود دارد (.)OECD-JRC, 2008
در اين مطالعه ،از فرمول مجموع وزني شاخصها به عنوان
يک معرف از روشهاي خطي افزاينده( 9توازن کامل بين
شاخصها) استفاده شد .فرمول رياضي اين روش به صورت
زير است:
xn

CIAS   Wx .I x
x 1

که در آن  CIASبيانگر شاخص ترکيبي پايداري
بيانگر وزن اختصاص دادهشده به شاخص X
کشاورزي،
و نيز نشاندهندة مقدار نرمالشدة شاخص  Xاست.

جدول  .1اصول ،معیارها و شاخصهای پایداری مطالعه بر اساس چهارچوب )2007( Cauwenbergh et al.
ابعاد پايداري

اصول

اقتصادی

سودمندی اقتصادی

اجتماعی

قابل پذیرش اجتماع

زیستمحیطی

غیر مخرب و حامی
محیط زیست

معيارها

شاخصها

حفظ یا افزایش درآمد مزرعه یا نظام زراعی
حداقلسازی وابستگی به یارانهها
حداقلسازی میزان هزینهها
حفظ یا افزایش بهرهوری
بهینهسازی شرایط کاری

سود ناخالص در هكتار (ش)1
سهم از ارزش ناخالص تولید کل زراعی (ش)2
هزینة آب در هكتار (ش)3
عملكرد در هكتار (ش)4
میزان اشتغال در هكتار (ش)5
مصرف آفتکشها در هكتار (ش)0
مصرف علفکشها در هكتار (ش)7
مصرف قارچکشها در هكتار (ش) 8
مصرف کود فسفات در هكتار (ش)2
مصرف کود ازت در هكتار (ش)11
مصرف کود پتاس در هكتار (ش)11

حفظ کیفیت شیمیایی خاک

مأخذ :يافتههاي تحقيق2931 ،

2. Data Envelopment Analysis
4. Direct Assignment of Points
6. Additive Linear Methods

1 . Principal Components Analysis
3. Analytic Hierarchy Process
5. Swing Weighting
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مرور مطالعات پیشین اعم از مقاالت ،کتابها،
گزارش های معتبر سازمانی و غیره

مرور مدلها و چهارچوبهای مختلف ارزیابی
پایداری کشاورزی

استفاده از پنل متخصصان برای ارزیابی بهترین
شاخصها بر اساس معیارهای مورد نظر

اعتباربخشی شاخصها

مصاحبه با کارشناسان ،وبسایتهای سازمانی یا
طراحی پرسشنامه ،پیمایش میدانی

جمعآوری دادههای اولیه از طریق پرسشنامه یا
دادههای ثانویه از مراکز مربوطه

شناخت شاخصهاي بالقوه براي ارزيابي پايداري
بر اساس يک چهارچوب و اصول شناخته شده

انتخاب مناسبترين شاخصها براي ارزيابي
پايداري در سطح مورد نظر

محاسبة شاخصهاي پايداري در پايينترين سطح

تبدیل شاخصهای منفی به شاخصهای مثبت
استفاده از توابع فازی یا سایر روشهای نرمالسازی

نرمالسازی شاخصها

روش های مختلف وزندهی مانند تحلیل مولفههای
اصلی ( )PCAیا تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP

محاسبة شاخص ترکيبي کل پايداري

وزندهی شاخصها

ترسیم نمودار گرافیكی شاخصهای پایداری

تحليل نتايج و بحث

شکل  .1روششناسي ارزیابي پایداری تولید برنج در این مطالعه

نتایج و بحث
بر اساس روششناسي توضيح دادهشده در مرحلة قبل
مقادير شاخصهاي انتخابشده نرمال شدند که نتايج قابل
مشاهده است (جدول  .)2همانطور که در جدول ديده
ميشود ،تمامي دادهها در يک دامنة صفر تا يک نرمال
شدهاند .شاخصهاي سود ناخالص در هکتار (ش  ،)0عملکرد
در هکتار (ش  ،)4مصرف علفکشها در هکتار (ش،)6
مصرف قارچکشها در هکتار (ش  )01و مصرف آفتکشها
در هکتار (ش  )00از طريق تابع فازي نقطة مرجع (متوسط
کشوري) نرمال شدهاند ،به طوري که در دو شاخص اول،
مقادير برابر و باالتر از متوسط مرکزي ،پايدار (برابر با يک) و

پايينتر از متوسط مرکزي مبين ناپايداري (برابر با صفر)
محاسبه شد .در سه شاخص ديگر ،به علت منفيبودن
شاخص روند معکوس انجام شد؛ يعني مقادير برابر و باالتر از
متوسط مرکزي مبين ناپايداري (صفر) و پايينتر از آن مبين
پايداري (يک) بودند .شاخصهاي سهم از ارزش ناخالص
توليد کل زراعي (ش  ،)2هزينة آب در هکتار (ش  )3و
ميزان اشتغال در هکتار (ش  )5به روش نقطة حداکثر-
حداقل نرمال شدند و در نهايت شاخصهاي مربوط به ميزان
مصرف کودهاي شيميايي نيز به روش دامنههاي پايداري
تعيينشده از سوي متخصصان و از طريق توابع فازي مربوط
نرمال شدند.

جدول  .2شاخصهای مورد مطالعه به همراه مقادیر نرمالشده به تفکیک استانهای مهم تولیدکنندة برنج
نام استان

خوزستان
فارس
گلستان
گیالن
مازندران

شاخصهاي ارزيابي پايداري برنج

ش1
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش2
1/11
1/11
1/75
82/1
1/82

ش3
1/82
1/75
1/11
1/11
1/21

ش4
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش5
1/11
1/23
1/11
1/70
1/38

ش0
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش7
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش8
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش2
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش 11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

ش 11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
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 محاسبة شاخصهای پایداری تولید برنج بهتفکیک استانهای تولیدکننده در ایران
پس از نرمالکردن شاخصهاي اوليه ،براي محاسبة
شاخصهاي پايداري وزنهاي مربوط به هر شاخص از طريق
تکنيک تحليل مؤلفههاي اصلي محاسبه شد .اين وزنهاي
محاسبهشده در واقع ضرايب محاسبهشدة بردار اولين عامل
مربوط به بيشترين مقدار خاص است (جدول.)3
جدول  .3وزنهای بهدستآمدة شاخصها از طریق تکنیک
تحلیل مؤلفههای اصلي ()PCA

وزنهاي تعيين

شاخصها

شده

سود ناخالص در هكتار
سهم از ارزش ناخالص تولید کل زراعی
هزینة آب در هكتار
عملكرد در هكتار
میزان اشتغال در هكتار
مصرف کود شیمیایی ازت در هكتار
مصرف کود شیمیایی پتاس در هكتار
مصرف کود شیمیایی فسفات در هكتار
مصرف علفکشها در هكتار
مصرف قارچکشها در هكتار
مصرف آفتکشها در هكتار

1/28
1/25
1/30
1/81
1/01
1/24
1/03
1/08
1/51
1/43
1/28

وزنهاي محاسبهشده در مقادير نرمالشدة هر شاخص
ضرب شد تا شاخصهاي پايداري براي استانهاي
توليدکنندة برنج به دست آمد (نمودار.)2

04

همانطور که در نمودار  2مشاهده ميشود ،استانهاي
مختلف بر اساس شاخصهاي پايداري نشان داده شدهاند.
شاخصهاي پايداري در دامنة بين صفر (ناپايداري) تا يک
(پايداري) قرار گرفتهاند .طبق اطالعات بهدستآمده استان
خوزستان در بيشتر شاخصهاي پايداري امتياز پاييني نسبت به
ساير استانها دارد و فقط در مصرف علفکشها داراي امتياز
نزديک به يک است و حالت تقريباً پايداري دارد .استان فارس از
نظر شاخصهايي مانند سود ناخالص در هکتار ،درصد سهم از
ارزش ناخالص توليد زارعي ،عملکرد در هکتار و مصرف
علفکش در هکتار داراي امتياز بهتري نسبت به ساير
استانهاست و در وضعيت تقريباً پايداري از نظر اين شاخصها
قرار دارد؛ اما اين استان در زمينة مصرف کودهاي شيميايي و
مصرف آب در هکتار داراي وضعيت ناپايداري است .استان
گلستان نيز در شاخصهاي سود ناخالص در هکتار ،عملکرد در
هکتار ،مصرف علفکش در هکتار و اشتغال داراي وضعيت
تقريباً پايداري است و از بعد شاخصهاي هزينة آب در هکتار،
مصرف حشرهکش در هکتار ،مصرف قارچکش در هکتار و
مصرف کود پتاس در هکتار داراي وضعيت ناپايداري است.
استان گيالن از بعد شاخصهاي سود ناخالص در هکتار ،درصد
سهم از ارزش ناخالص توليد زارعي و مصرف علفکش در هکتار
داراي وضعيت پايداري است اما از نظر ساير ابعاد در وضعيت
ناپايداري قرار دارد .در نهايت ،استان مازندران نيز در زمينة
شاخصهاي سود ناخالص در هکتار ،درصد سهم از ارزش
ناخالص توليد زارعي و عملکرد در هکتار داراي وضعيت پايدار و
از نظر ساير شاخصها داراي وضعيت ناپايداري است (نمودار .)2

نمودار  .2وضعیت شاخصهای پایداری تولید برنج در استان مهم تولیدکننده ایران
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 محاسبة شاخص ترکیبي پایداری و رتبهبندی مناطقتولیدکنندة برنج در کشور
اکنون ،با توجه به جمع جبري شاخصهاي پايداري وزنشده
مربوط به هر بعد پايداري ،وضعيت ابعاد سهگانة اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي پايداري توليد برنج براي هر منطقة
توليدکننده به دست آمده است؛ سپس با ترکيب اين سه بعد،
پايداري کل توليد برنج براي استانهاي مذکور به دست آمد
(نمودار .)3
پايداري اجتماعي توليد برنج در استان گلستان با ميزان
 1/81بهتر از ساير استانهاست و استانهاي فارس ،گيالن،
مازندران و خوزستان بهترتيب با  1/31 ،1/91 ،1/94و  11/1در
رتبههاي بعدي پايداري قرار دارند .استان فارس و گيالن داراي

وضعيت تقريباً پايداري هستند اما استانهاي مازندران و
خوزستان از بعد اجتماعي وضعيت پايداري ندارند.
از بعد پايداري اقتصادي ،استان فارس با  3/09در رتبة اول
قرار دارد و استانهاي مازندران ،گلستان ،گيالن و خوزستان با
مقادير  2/08 ،2/99 ،3/02و  1/32بهترتيب در رتبههاي بعدي
قرار گرفتهاند .استان خوزستان از بعد اقتصادي نيز در رتبة آخر
قرار دارد که نشاندهندة عملکرد اقتصادي پايين برنج در اين
استان است.
پايداري زيستمحيطي توليد برنج در استان گيالن با ميزان
 2/49داراي بهترين وضعيت است و پس از اين استان،
استانهاي فارس ،خوزستان ،گلستان و مازندران بهترتيب با
 2/00 ،2/09 ،2/09و  0/90در رتبههاي بعدي قرار دارند.

نمودار  .3وضعیت ابعاد پایداری و پایداری کل تولید برنج در استان مهم تولیدکننده ایران

رتبهبندي استانها بر ميزان پايداري کل توليد برنج نيز
نشان داد که استان فارس با  9/18در رتبة اول قرار دارد.
استان گلستان با  5/58در رتبة دوم پايداري و استانهاي

گيالن ،مازندران و خوزستان بهترتيب با  5/13 ،5/29و 2/46
در رتبههاي بعدي قرار دارند (نمودار.)4
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نمودار  .5وضعیت پایداری کل تولید برنج در استان مهم تولیدکننده ایران

نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين مطالعه ،هدف ارائة يک روششناسي کاربردي براي
ارزيابي پايداري کشت برنج بود که البته قابليت استفاده براي
محصوالت ديگر را نيز خواهد داشت .اين روششناسي ،که بر
پاية ايجاد شاخصهاي ترکيبي است ،باعث ميشود تا بتوان
واقعيتهاي پيچيده و چندبعدي مانند پايداري کشاورزي را
به صورت خالصه بيان کرد تا بهراحتي در اختيار
تصميمگيران قرار گيرد .افزون بر اين ،تفسير اين
شاخصهاي ترکيبي بسيار راحتتر از يک مجموعه شاخص
به صورت جداگانه است و همچنين ميتواند پيشروي مزارع،
سيستمهاي کشاورزي ،مناطق ،استانها و کشورها را در
طول زماني ارزيابي کند که از طريق شاخصهاي پراکنده و
جداگانه امکانپذير نخواهد بود.
اما با توجه به مناسببودن اين نوع شاخصها ،نحوة
ساخت و توسعة اين شاخصهاي ترکيبي بسيار مهم است؛
زيرا در صورتي که اشتباه محاسبه شود ،ميتواند بهسادگي
اطالعات اشتباهي را در اختيار تصميمگيران قرار دهد .به
همين خاطر روششناسي ايجاد شاخص ترکيبي به صورت
مرحلهبهمرحله در بخش روش تحقيق گفته شده که شامل
پنج مرحله انتخاب شاخصهاي بالقوه ،انتخاب مناسبترين
شاخصها و محاسبة شاخصهاي پايداري اوليه ،محاسبة
شاخص ترکيبي و تحليل نتايج بود .گردآوري شاخصهاي
اوليه و بالقوه از اين جهت بسيار حائز اهميت است که
شاخصهاي انتخابي بتوانند نمايندة تمامي موضوعات و
واقعيتهاي پيچيدة سيستم کشاورزي مورد مطالعه باشند؛

از اين رو به گردآوري جامع شاخصها نياز است؛ همچنين
بهتر است اين شاخصها بر پاية اصول و چهارچوب خاصي
جمعآوري شوند .اين چهارچوبها و اصول کمک ميکنند تا
شاخصها به شيوة درست و اصول علمي جمعآوري شوند.
دليل اينکه در مرحلة بعد مناسبترين شاخصها انتخاب
ميشوند اين است که نخست محاسبة همة شاخصها بسيار
هزينهبر ،زمانبر و مشکل خواهد بود؛ دوم برخي از شاخصها
قابليت سنجش ندارند که يا به علت موجودنبودن داده براي
سنجش است يا اينکه خود شاخص مفهومي انتزاعي و غير
قابل کميشدن دارد .دسترسينداشتن به داده نيز ميتواند
به علت وجودنداشتن داده باشد يا اينکه داده وجود دارد اما
دسترسي به داده هزينهبر و زمانبر است و لذا از نظر
اقتصادي و زماني مقرون به صرفه نيست؛ سوم ممکن است
شاخصها براي اندازهگيري و سنجش پايداري مورد نظر
مناسب نباشند .شاخصهاي پايداري اهميت خود را در
ارزيابي يک مورد مشخص ،در يک موقعيت مکاني معين و
در يک افق زماني مشخص پيدا ميکنند .به همين دليل
تناسب شاخص براي ارزيابي هر سيستم کشاورزي متفاوت
خواهد بود و در نتيجه اعتباربخشي شاخصها از طريق پانل
متخصصان ضروري است .در اين مطالعه ،با توجه به
دسترسينداشتن به دادهها براي برخي از شاخصهاي
انتخابي و موجودنبودن دادههاي بهروز ناگزير از دادههاي
سال  0389استفاده شد و برخي از شاخصها به علت
موجودنبودن داده از مطالعه حذف شدند.
در مرحلة بعد ،بايد دادههاي مورد نظر بهدقت جمعآوري

00

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،54شماره  ،1بهار 1313

ميشد؛ زيرا اعتبار نتايج ارزيابي به جمعآوري دادههاي با
دقت باال خواهد بود تا تصميمگيران و سياستگذاران بتوانند
از نتايج ارزيابي براي بهبود پايداري بهرهمند شوند .در
مواردي که دادههاي ثانويه وجود دارد ،ميتوان از دادههاي
ثانويه به خاطر کمهزينهبودن و دسترسي سريعتر استفاده
کرد اما در صورتي که اين دادهها وجود نداشته باشند بايد از
طريق طراحي پرسشنامه به جمعآوري دادههاي اوليه اقدام
کرد .با توجه به اينکه شاخصها داراي واحدهاي مختلفي
هستند ،جمع جبري آنها براي ايجاد شاخص ترکيبي غير
ممکن است بنابراين بايد نرمال شوند؛ البته قبل از آن اگر
شاخص منفي وجود داشته باشد بايد به حالت مثبت تبديل
شود .با تعيين وزن شاخصها و ضرب در مقدار نرمالشدة
شاخصها ،شاخصهاي پايداري محاسبهشده و از جمع
خطي آنها شاخص ترکيبي به دست آمد.
نتايج اين مطالعه نشان داد که عملکرد در هکتار برنج در
ايران در اين سي سال گذشته روندي مثبت داشته است و
استانهايي مانند فارس و مازندران داراي عملکردي باالتر از
حد متوسط کشوري بودهاند که بيانگر عملکرد مثبت
محصول در اين استانهاست .شاخصهاي پايداري اقتصادي
نيز در اين دو استان وضعيت خوبي داشته است و نسبت به
ساير استانها در حالت پايدارتري قرار داشتهاند؛ اما استان
فارس از نظر هزينة مصرف آب در حالت ناپايداري قرار
داشت که با توجه به محدوديت آب در استان فارس مصرف
زياد آب ميتواند در آينده يک مشکل جدي براي پايداري
کشت برنج اين استان به شمار رود؛ همچنين استان فارس
در زمينة مصرف کودهاي شيميايي نيز نشان داد که بيش از
حد معمول از اين نهادههاي شيميايي استفاده ميکند و لذا
در حالت ناپايداري قرار داشت که بهتر است مورد توجه
مسئوالن قرار بگيرد.
از بعد اجتماعي ،استان گيالن به علت تأمين اشتغال
بيشتر در واحد هکتار نسبت به ساير استانها پايدارتر بود.
در بعد اقتصادي ،استان فارس و در بعد زيستمحيطي،
استان گيالن پايدارترين استانها انتخاب شدند و در نهايت
نيز استان فارس با محاسبة شاخص پايداري کل پايدارترين

استان در زمينة توليد برنج در ايران شناخته شد و استان
خوزستان در رتبة آخر قرار گرفت؛ البته بايد در نظر گرفت
که نحوة انتخاب شاخصها ،شيوة نرمالسازي و وزندهي
آنها ميتواند بر روي نتايج محاسبة پايداري تأثيرگذار باشد.
براي بهبود ميزان پايداري در هر استان بايد به وضعيت
شاخصهاي متشکل هر بعد توجه کرد و شاخصهايي که در
وضعيت ناپايداري هستند بهبود بخشيد .در استان
خوزستان ،شاخصهاي اقتصادي پايداري مانند عملکرد ،سود
ناخالص و سهم از ارزش ناخالص توليد زراعي بسيار پايين
بوده و نشاندهندة عملکرد پايين محصول در اين استان
است که لزوم توجه به شيوههاي مديريت بهينة زراعي و
استفاده از بذور اصالحشدة پر محصول به منظور افزايش
عملکرد را ضروري ميسازد؛ همچنين در اين استان ميزان
مصرف کودهاي شيميايي بيش از حد نياز بوده است که
پيشنهاد ميشود با افزايش آگاهي برنجکاران از ميزان
مناسب مصرف سموم از طريق برگزاري دورههاي آموزشي يا
استفاده از مهندسان ناظر و مروجان اين مشکل برطرف شود.
در استان گلستان نيز وضعيت شاخصهاي زيستمحيطي
پايداري نامناسب و ميزان مصرف آب کشاورزي و نهادههاي
شيميايي بيش از حد استاندارد بود که توصيه ميشود ميزان
مناسب مصرف نهادههاي شيميايي و مصرف بهينة آب
آبياري از طريق شيوههاي آموزشي -ترويجي به کشاورزان
اطالع داده شود.
اما در استان گلستان ميزان عملکرد در هکتار پايينتر از
حد پايداري بود که پيشنهاد ميشود به شيوههاي مديريت
بهينة زراعي و استفاده از بذور اصالحشدة پر محصول به
منظور افزايش عملکرد توجه بيشتري شود.
در استان مازندران ،شاخصهاي اقتصادي در وضعيت
مناسبي بود اما شاخصهاي زيستمحيطي مصرف سموم،
آفتکش و قارچکشهاي شيميايي ناپايدار بودند که پيشنهاد
ميشود شيوههاي بيولوژيک و مديريت تلفيقي مبارزه با
آفات در بين برنجکاران ترويج شود و در زمينة خطرهاي
ناشي از اين سموم شيميايي اطالعرساني الزم صورت گيرد.
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