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ارزیابی پایداری محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی
(مطالعه موردی :شهرستان گرگان)
اعظم رضایی1؛ علی کرامتزاده

1

 -1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

(تاریخ دریافت-89/66/61تاریخ پذیرش)88/96/98

چکیده:
با توجه به اهمیت مسائل محیطزیستی در کنار ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی ،مسأله پایداری در کشاورزی اهمیت یافته که از ارکان توسعه
پایدار به شمار میآید .در این پژوهش پایداری اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی در مقیاس منطقهای در شهرستان گرگان با استفاده از روش
تصمیمگیری چندمعیاره بررسی گردید .آمار و اطلاعات موردنیاز از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان و تکمیل پرسشنامه از 991
کشاورز بهدست آمد .همچنین ،برای وزندهی معیارها و زیرمعیارهای تعیینکننده پایداری از نظرات متخصصان محیطزیست ،اقتصادکشاورزی،
ترویج کشاورزی ،گیاهپزشکی و زراعت استفاده شد .وزن معیارهای پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی بر اساس نظر متخصصان به
ترتیب  1/25 ،1/75و  1/01در پایداری کل در نظر گرفته شد .بر اساس نتایج ،شاخصهای کودها ،آفتکشها ،مصرف آب ،ماشینآلات و سن
کشاورزان اثر منفی و تحصیلات ،اندازه خانوار ،اشتغالزایی کشاورزی ،ارزش و حاشیه ناخالص محصول اثر مثبت بر پایداری دارند .سیبزمینی
با وزن  1/232به عنوان محصول پایدارتر انتخاب شد .گندم ،برنج و سویا به ترتیب با وزن  1/205 ،1/201و  1/27در اولویتهای بعدی هستند.
براساس معیارهای اجتماعی ،محیطزیستی و اقتصادی به ترتیب ،برنج با نمره ،1/222گندم با نمره  1/029و سیبزمینی با  1/092بالاترین
پایداری را داشتند .بعلاوه ،پایداری محیطزیستی بیشتر از پایداری اقتصادی و اجتماعی است .بر اساس تحلیل حساسیت عملکرد ،پایداری با
افزایش وزن معیار محیطزیستی تا سطح  1/02پایداری گندم افزایش خواهد یافت .همچنین ،با افزایش وزن معیارهای اقتصادی و اجتماعی
تغییری در اولویتبندی محصولات انجام نمیشود .براساس نتایج ،پیشنهاد میشود برای افزایش پایداری ارقامی با عملکرد بالاتر برای محصولات
و راهکارهای بیولوژیکی برای دفع آفات استفاده شود.

کلید واژگان:



پایداری ،تحلیل سلسله مراتبی ،شهرستان گرگان ،محصولات زراعی.

نویسنده مسئول؛ 193 72022072

ایمیلarezaee@gau.ac.ir :
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.1مقدمه
پایداری کشاورزی به عنوان یک پیششرط کلیدی برای
سودآوری بلندمدت کشاورزی مطرح میشود .به زعم
صاحبنظران ،یک سیستم کشاورزی در صورتی پایدار
است که از نظر محیط زیستی با کیفیت ،از جنبه
اقتصادی دارای ثبات و از حیث اجتماعی عادلانه باشد
( .)Dantsis et al., 2010با وجود تعاریف متعدد از
مفهوم پایداری معیارها و روشهای متفاوتی جهت
سنجش پایداری مطرح میشود .انتخاب و وزندهی
معیارها مهمترین بخش در تعیین پایداری در مقیاس-
های مختلف میباشد .با توجه به ضرورت آمایش
سرزمین در بخش کشاورزی و اهمیت مسائل محیط
زیستی در بخش کشاورزی ،تعیین سطح پایداری در
مقیاسهای مختلف مزرعه ،منطقه ،ملی و بین المللی
ضرورت مییابد ( .)Mustajoki et al., 2020ایران از
جمله کشورهای است که دارای تنوع زیستی ،شرایط
آب و هوایی و اقلیمی گوناگون است .بر همین اساس،
شناسایی ویژگیهای خاص هر منطقه برای رسیدن به
توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد .همچنین ،با
افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از فناوریهای
مدرن اگرچه بخشی از نیازهای جمعیت را برطرف کرده
است ،اما با گذشت زمان منابع طبیعی با مخاطراتی
چون فرسایش خاک ،آلودگی آب ناشی از مصرف بی-
رویه مواد شیمیایی و تخریب محیطزیست همراه بوده
است .مطالعات مختلفی به ارزیابی پایداری کشاورزی بر
اساس جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی
پرداختهاند اما مهمترین مسأله در ارزیابی پایداری
کشاورزی انتخاب معیارها میباشد .معیارهای اندازه-

گیری پایداری کشاورزی بایستی دو ویژگی مهم داشته
باشند اولاً باید حرکت به سمت توسعه پایدار را نشان
دهند و ثانی ًا در منطقه مورد مطالعه قابلیت محاسبه
داشته باشند (Chen .)Roy and Chan, 2012

( ،)2111به بررسی پایداری کشاورزی در چین پرداخت
و بر در نظرگرفتن معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و
محیطزیستی با وزن مشخص تأکید داشت .در زمینه
بررسی جنبه اقتصادی پایداری کشاورزی اکثر مطالعات
بر سودآوری تمرکز یافتهاند Smith .و Mc-Donald

( ،)9115نشان دادند که معیارهای سودآوری از قبیل
درآمد و سود از معیارهای اولیه پایداری هستند .هزینه-
های تولید ،قیمت محصولات و درآمد خالص معیارهای
مورد استفاده آنها بودند Zhen .و ،)2117( Routary
معیارهای بهرهوری محصولات ،حاشیه ناخالص
کشاورزی ،نسبت منفعت به هزینه و سرانه تولید غلات
در مزرعه را به عنوان معیارهای اقتصادی پایداری
معرفی کردند Rezaee .و همکاران ( ،)2190برای
بررسی پایداری کشاورزی از جنبه اقتصادی در شرق
حوضه زایندهرود از معیارهای حاشیه ناخالص کشاورزی،
بازده ناخالص ،تنوع زراعی ،اندازه مزرعه ،ماشینآلات
کشاورزی و تعداد کرت استفاده کردند .همچنین،
 Widayatiو همکاران ( ،)2193از معیارهای اقتصادی
شامل درآمد ،بهرهوری و کارایی فنی برای ارزیابی
پایداری کشاورزی در کشت سیبزمینی استفاده کردند.
 Mutyasiraو همکاران ( ،)2195با استفاده از تحلیل
پوششی دادها 9و معیارهای اندازه مزرعه ،دسترسی به
بازار ،دسترسی به درآمدهای خارج از مزرعه و وامهای
کشاورزی به ارزیابی پایداری اقتصادی سیستم
1- Data Envelopment Analysis
صفحه 592

ارزیابی پایداری محیط زیستی،اقتصادی و اجتماعی محصولات ...
کشاورزی در اتیوپی پرداختند Mucharam .و همکاران

آبی را به عنوان معیارهای تعیینکننده پایداری محیط-

( ،)2191بهرهوری و بازده ناخالص محصول برنج را به

زیستی در نظرگرفتند Zhen .و ،)2117( Routary

عنوان معیار اقتصادی در نظر گرفتند .در زمینه بررسی

معیارهای مقدار کودها ،مقدار سموم ،مقدار آب آبیاری،

جنبه اجتماعی پایداری کشاورزی اکثر مطالعات بر

بهرهوری آب ،سطح آب زیرزمینی و کیفیت آب

آگاهی به عنوان معیاری کلیدی تأکید دارند .معیارهای

زیرزمینی را برای ارزیابی پایداری محیطزیستی معرفی

اجتماعی توانایی کشاورزان برای مقابله با شرایط خاص

کردند Rezaee .و همکاران ( ،)2190کاربرد سموم و

را اندازهگیری میکنند Smith .و Mc-Donald

کودها ،مصرف آب ،فعالیتهای مدیریت مزرعه و نوع

( ،)9115معیارهای دسترسی به منابع ،دانش و مهارت

کشاورزی را به عنوان معیارهای تعیینکننده پایداری

کشاورز را مهمترین معیارهای اجتماعی تعیینکننده

محیطزیستی در نظرگرفتند Widayati .و همکاران

پایداری دانستند Zhen .و  ،)2117( Routaryآگاهی و

( ،)2193معیارهای مصرف کودهای آلی و حیوانی،

دانش کشاورز ،دسترسی به منابع و توانایی تأمین غذا را

فرسایش خاک و کیفیت آب را برای ارزیابی پایداری

به عنوان معیارهای اجتماعی تأمین کننده پایداری

محیطزیستی کشت سیبزمینی در اندونزی معرفی

کشاورزی معرفی کردند .همچنین Rezaee ،و همکاران

کردند .همچنین  Mucharamو همکاران (،)2191

( ،)2190سن ،سطح تحصیلات ،کشاورزی تلفیقی،

نسبت زمینهای آبی را به عنوان معیار پایداری محیط-

اندازه خانوار و اشتغالزایی فعالیت کشاورزی را به عنوان

زیستی معرفی کردند .جمعبندی مطالعات انجام شده

معیارهای اجتماعی تعیینکننده پایداری کشاورزی در

نشان میدهد که سودآوری ،سطح آگاهی کشاورزان و

نظر گرفتند Widayati .و همکاران (،)2193

بهرهوری آب و زمین مهمترین معیارهای تعیین کننده

شاخصهای اجتماعی سطح آموزش و شرایط زندگی را

پایداری کشاورزی هستند .همچنین انتخاب و وزندهی

برای ارزیابی پایداری سیبزمینی اندونزی به کار بردند.

معیارها مهمترین عامل در ارزیابی پایداری میباشد .نظر

 Mutyasiraو همکاران ( ،)2195ترویج کشاورزی را

به اینکه کشاورزی عمدهترین فعالیت در شهرستان

معیارکلیدی اجتماعی در پایداری کشاورزی اتیوپی

گرگان است و تولید محصولات کشاورزی به صورت

دانستند Mucharam .و همکاران ( ،)2191نسبت

اجتنابناپذیری تحت تأثیر بلایای طبیعی همچون سیل

کشاورزان جوان و نسبت مروج به کشاورز را از

است ،بررسی پایداری کشاورزی برای دستیابی به

معیارهای اجتماعی مؤثر در پایداری برنج در اندونزی

توسعه پایدار ضرورت دارد .از طرف دیگر ،حدود 51

معرفی کردند .در زمینه بررسی جنبه محیطزیستی

درصد کود و سم تولیدی کشور در استانهای مازندران

پایداری کشاورزی ،اکثر مطالعات بر معیارهای بهرهوری

و گلستان مصرف میشود (سازمان جهاد کشاورزی

آب و کاربری زمین تأکید دارند Smith .و Mc-

استان مازندران .)9712 ،همچنین ،یک سوم سموم

 ،)9115( Donaldظرفیت زمین ،فعالیتهای بیولوژیکی،

کشور در استانهای شمالی کشور مصرف میشود که

فرسایش خاک ،نسبت کودها به آفتکشها و بهرهوری

همین امر باعث افزایش سه برابری سرطان در این
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مناطق شده است .بهعلاوه ،مواد آلی خاکهای کشاورزی

شهرستان گرگان با وسعت  9295/5کیلومترمربع

در استان گلستان کاهش چشمگیری داشته است

( 3/19درصد از مساحت استان) در جنوب استان

(سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان )9710 ،که

گلستان واقع شده است که با دارا بودن  25/5هزار

ضرورت ارزیابی پایداری کشاورزی را نشان میدهد .در

هکتار اراضی زراعی ،یکی از مهمترین مراکز تولیدات

این راستا ،هدف از انجام این تحقیق ارزیابی پایداری

کشاورزی در استان میباشد .از کل سطح زیرکشت

اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی محصولات زراعی در

محصولات زراعی این شهرستان بیش از  15درصد به

شهرستان گرگان میباشد .اهداف جزئی عبارتند از:

محصولات آبی اختصاص دارد .گندم ،سویا ،شلتوک،

سنجش و ارزیابی پایداری اقتصادی ،سنجش و ارزیابی

سیبزمینی و پنبه به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت را

پایداری اجتماعی ،سنجش و ارزیابی پایداری محیط-

داشتهاند که حدود  51درصد سطح زیرکشت محصولات

زیستی و تعیین پایدارترین محصول زراعی در منطقه.

زراعی را نشان میدهد .به علاوه ،آبیاری محصولات

.2مواد و روشها

زراعی در این شهرستان به صورت سنتی و نیمهمدرن

.1-2منطقه مطالعاتی

انجام میگیرد.

شکل  -1نقشه منطقه مطالعاتی
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n

 .2-2روش تصمیمگیری چند معیاره
روش تصمیمگیری چند معیاره )MCDA( 9معیاری
مناسب برای تحلیل مسائل پیچیده است که با ترکیبی
از دادههای کمی و کیفی نظرات متخصصان انجام می-
شود .بهعلاوه ،این تکنیک توانایی تصمیمگیری با
معیارهای چندگانه از طریق تجمیع ویژگیهای مختلف
برای انتخاب گزینههای مستقل را داراست ( Rezaee et

 .)al., 2014مطالعات مختلفی برای ارزیابی پایداری
کشاورزی از روش تصمیمگیری چند معیاره استفاده
کردهاند ( .)Mouron et al., 2012روش تحلیل
سلسله مراتبی )AHP(2یکی از روشهای جامع و
متداول سیستمهای طراحیشده کاربرد روش MCDA

بر اساس مدل ارزش نهایی است که برای استخراج
اولویتها به نظرات کارشناسان تکیه دارد ( Saaty,

 .)2008در تحقیق حاضر به دلیل توانایی انجام مقایسه
زوجی و تجمیع ویژگیهای مختلف پایداری از تکنیک
 AHPبرای سنجش و اولویتبندی محصولات استفاده
میشود .استفاده از  AHPمستلزم طی مراحل پنجگانه
است -9 .ایجاد درخت تصمیم با معیارهای انتخابی به
تفکیک اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی-2 ،
مقایسات زوجی معیارها -7 ،محاسبه سازگاری که پس
از هر مقایسه زوجی معیارها و گزینهها باید ارزیابی
شود -0 ،ایجاد ارزش عددی7برای هر محصول که ارزش
عددی با تجمیع خصیصهها برای گزینههای تصمیم
محاسبه میشود ( .)Saaty, 2008ارزش عددی بر
اساس رابطه  9عبارتست از:
1- Multicriteria Decision

Analysis
)2- Analytical Hierarchy Process (AHP
3-Cardinal value

() 9

  x   w i i  x i 
i 1

که در آن  vتابع ارزش هر شاخص در نتیجه هر n ،xi

تعداد شاخصها wi ،وزن هر شاخص vi(xi) ،رتبه هر
محصول با توجه به هر شاخص  iکه با استفاده از
ارزشهای متوسط 0بدست میآید .توابع ارزش شاخص
و وزنها ارزشهایی بین صفر و یک دارند .وزنها با
نرمالسازی اهمیت نسبی هر معیار را نشان میدهند.
 -5تحلیل حساسیت که با تغییرات وزن معیارها انجام
میگیرد .معیارهای انتخابی بر اساس مرورمنابع ،نظر
متخصصان و قابلیت محاسبه در منطقه انتخاب گردید.
برای وزندهی و رتبهبندی معیارها از میانگین نظرات
متخصصان اقتصاد و ترویج کشاورزی ،محیطزیست،
گیاهپزشکی و زراعت استفاده شد .همچنین ،تمام
معیارها برای یک هکتار محاسبه شدهاند .نمره پایداری
کل ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی بر اساس روابط
 2تا  5و با توجه به سطوح کشت محصولات به دست
آمد (.)Dantsis et al., 2010
() 2
()7
()0
()5
بر اساس روابط مذکور،
هر محصول i ،محصولات و

 ،سهم سطح زیر کشت برای
،

،

و

به

ترتیب نمره پایداری اقتصادی ،محیط زیستی ،اجتماعی
و کل برای هر محصول میباشد ECS .پایداری
اقتصادی ENS ،پایداری محیطزیستی SS ،پایداری
اجتماعی و  TSپایداری کل کشاورزی محصولات در
4-Mean value
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منطقه میباشد .دادههای مربوط به قیمت محصولات،

.3نتایج

بیمه ،میزان آب آبیاری ،ماشینآلات ،عملکرد محصولات،

درخت تصمیم مربوط به انتخاب پایدارترین محصول و

میزان مصرف کودها ،میزان مصرف سموم ،سود سرمایه،

تعیین سطح پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیط

نیروی کار و هزینههای جاری (برای محاسبه حاشیه

زیستی محصولات زراعی در شکل 2نشان داده شده

ناخالص کشاورزی) از سازمان جهاد کشاورزی استان

است .به منظور ارزیابی پایداری ،میانگین معیارهای

گلستان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان

اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی در جدول 9نشان

جمعآوری گردید .همچنین ،اطلاعات مربوط به سن

داده شده است .بیشترین میزان سطح تحصیلات مربوط

کشاورزان ،سطح تحصیلات ،اشتغالزایی کشاورزی و

به سویا ،بیشترین میانگین سنی و تعداد افراد تحت

افراد تحت تکفل با استفاده از تکمیل پرسشنامه از 991

تکفل مربوط به گندم ،بیشترین میزان نیرویکار ،سهم

کشاورز شهرستان گرگان بدست آمد .در این تحقیق از

بیمه ،حاشیه ناخالص ،آفتکش ،میزان آب مصرفی و

روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد که برای

ماشینآلات مربوط به برنج بود .همچنین بیشترین

تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید

میزان ارزش ناخالص محصول ،مصرف کودها ،عملکرد

( .)Rezaee et al., 2014برای تجزیه و تحلیل دادهها

مربوط به سیبزمینی بود .به علاوه ،سویا و سیبزمینی

از نرمافزارهای  Excelو Expert choice 11استفاده

بیشترین میزان سود سرمایه در گردش را دارا بودند.

شد.

سویا

برنج

شکل

گندم آبی

سیبزمینی

گزینهها

 -2درخت تصمیم پایداری زراعی شهرستان گرگان
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جدول  -1میانگین معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی پایداری محصولات زراعی شهرستان گرگان

معیار

سویا

برنج

گندم

سیبزمینی

سن (سال)

03/1

51

52

51

نیرویکار

0

20

5

91

(نفرروزکار)
تحصیلات

3

0

5

2/1

(سال)
231

بیمه

979

7291

511

(هزارریال)
تعداد افراد تحت تکفل (نفر)

7/5

7/5

0/5

7/1

ارزش ناخالص محصول (هزارریال)

50111

912715

52752

212105

حاشیه ناخالص کشاورزی (هزارریال)

25177

50972

97752

31122

عملکرد (تن در هکتار)

2/2

2/0

7/ 2

22

سود سرمایه در گردش

%95

-

-

%95

کود (کیلوگرم)

935

011

511

551

سموم (لیتر)

2

1

2

3

مصرف آب آبیاری (مترمکعب)

0011

95211

0711

99111

تعداد دفعات ورود ماشین آلات به مزرعه

2

97

5

3

مأخذ -یافتههای تحقیق -مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان

معیارها ،زیرمعیارها ،وزن و رتبه آنها در جدول  2نشاان

میانگین نظارات متخصصاان ،از جنباه محایط زیساتی

داده شده است .وزن ساه معیاار اقتصاادی ،اجتمااعی و

آفتکشها در ناپایاداری کشااورزی رتباه اول را دارناد.

محیط زیستی در پایداری کل بار اسااس اولویاتبنادی

همچنااین حشاارهکشااها بیشااترین عاماال ناپایااداری در

متخصصااان بااه ترتیااب  1/25 ،1/75و  1/01در نظاار

استفاده از آفتکشها هستند .بر اساس جنبه اجتماعی،

گرفته شد .از معیارهای مطرح شده ،کودها ،آفتکشها،

سطح تحصیلات کشاورز تأثیرگذارترین عامل در تعیاین

مصرف آب آبیاری ،ورود ماشینآلاات باه مزرعاه و سان

پایداری است .همچنین ،بر اساس معیار اقتصادی ،باازده

کشاورزان اثر منفی و ساطح تحصایلات ،انادازه خاانوار،

ناخالص کشاورزی تعیینکنندهتارین عامال در پایاداری

نیروی کار کشاورزی ،ارزش ناخاالص محصاول ،حاشایه

( 05درصد) اقتصادی است.

ناخالص محصول اثر مثبت بر پایداری دارند .بار اسااس
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جدول  -2معیارهای پایداری محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرستان گرگان

معیار

زیر معیار

و

() 9

رتبه

وزن

زیر معیار

زیرمعیار(درصد)

() 2

رتبه

وزن

مقیاس جهت

زیرمعیار(درصد)

توضیحات

اثر

وزن
کود

2

71

آفت کش

9

05

مصرف آب

7

95

نیتروژن

9

25

فسفات

2

71

پتاس

7

5

مجموع

-

مصرف در
دوره رشد

-

911

محیط زیستی ()%01

حشرهکش

9

35

علفکش

2

95

قارچکش

7

3

مجموع
-

Kg
ha-1
Kg
ha-1
Kg
ha-1

-

مقدار

litr
ha-1
litr
ha-1
litr
ha-1

-

مقدار در
دوره رشد

-

911
-

-

M3
ha-1

-

No

آبیاری

-

میزان
مصرف آب
در دوره
رشد

ورود

0

91

-

-

-

تعداد

ماشین

دفعات ورود

آلات به

ماشین

مزرعه

آلات

مجموع

911

زیرمعیارها
مأخذ-یافتههای تحقیق
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ادامه جدول  -2معیارهای پایداری محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرستان گرگان

معیار و

زیر معیار

وزن

()9

رتبه

وزن زیرمعیار(درصد)

زیر

رتبه

وزن

معیار

زیر

زیرمعیار(درصد)

()2

گروه

مقیاس

جهت
اثر

سود سرمایه

7

21

-

-

-

%

+

عملکرد

0

91

-

-

-

Ton
ha-1

+

ارزش

2

25

-

-

-

Rials
ha-1

+

ناخالص

عملکرد
محصول
حاصلضرب
قیمت در

اقتصادی ()%75

محصول
حاشیه

توضیحات

عملکرد
05

9

-

-

-

ناخالص

Rials
ha-1

+

میانگین
تفاوت درآمد
و هزینه-

کشاورزی

جاری
911

مجموع
سن

2

25

-

-

-

%

-

اشتغالزایی

7

95

-

-

-

L ha1

+

سطح

9

05

-

-

-

سن
کشاورزان
تعداد
نیرویکار

اجتماعی ()%25

+

تحصیلات

سطح
تحصیلات

سهم بیمه

5

5

-

-

-

تعداد افراد

0

91

-

-

-

Rials
ha-1

+

سهم کشاورز
از بیمه
محصول

+

-

تحت تکفل
مجموع

911
مأخذ :یافتههای تحقیق
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بر اساس شکل  ،7سیب زمینی با  1/092و برنج با

اول پایداری قرار داشت .بر اساس معیار حاشیه ناخالص

 1/705بالاترین سطح پایداری اقتصادی را داشتند .از

کشاورزی برنج با نمره  1/5بالاترین سطح پایداری را

نظر پایداری اقتصادی گندم ناپایدارترین محصول زراعی

داراست که به دلیل هزینههای جاری بالای سیبزمینی

بود .بر اساس زیرمعیار ارزش تولید کشاورزی (قیمت

این محصول در اولویت دوم پایداری قرار گرفته است .بر

محصول×عملکرد محصول) سیبزمینی با نمره 1/03

اساس زیر معیار سود سرمایه در گردش سیبزمینی و

بیشترین پایداری را داشت .همچنین ،بر اساس زیرمعیار

سویا با  1/03بالاترین سطح پایداری را داراست.

عملکرد سیبزمینی با سطح پایداری  1/75در اولویت

شکل  -3اولویتبندی پایداری اقتصادی محصولات زراعی شهرستان گرگان.

بر اساس پایداری محیط زیستی در شکل  ،0گندم آبی

 25درصد سهم پایداری کود را به خود اختصاص داده

با وزن  1/029بالاترین سطح پایداری را داراست .سویا،

است مهمترین زیرمعیار در اولویتبندی پایداری کود

سیبزمینی و برنج به ترتیب با نمره  1/929 ،1/223و

نیتروژن میباشد .بر اساس زیرمعیار آفتکشها که

 1/952در اولویتهای بعدی قرار دارند .معیار محیط

مهمترین معیار تعیینکننده پایداری محیط زیستی

زیستی بر اساس نظر متخصصان بالاترین سهم را در

است و  05درصد سهم پایداری محیط زیستی را به

پایداری زراعی دارد .بر اساس زیرمعیار آب مصرفی با

خود اختصاص داده است ،گندم آبی با  1/325بالاترین

نرخ ناسازگاری صفر گندم آبی با  1/59بالاترین سطح

سطح پایداری و برنج و سیبزمینی با  1/159پایین-

پایداری و برنج با  1/9کمترین سطح پایداری را در بین

ترین سطح پایداری را به خود اختصاص داده اند .بر

محصولات زراعی داشته است .بر اساس زیرمعیار کود

اساس زیرمعیار ماشینآلات گندم آبی و برنج به ترتیب

مصرفی و با نرخ ناسازگاری صفر سویا  1/753بالاترین و

با نمره  1/75و  1/92بالاترین و پایینترین میزان

گندم با  1/93پایینترین سطح پایداری را داراست.

پایداری را داشتهاند .معیار اجتماعی که شامل

براساس زیرمعیارهای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم سویا

زیرمعیارهای بعد خانوار ،بیمه ،سطح تحصیلات کشاورز،

بالاترین سطح پایداری را دارد و به دلیل اینکه نیتروژن

سن کشاورز و تعداد نیروی کار لازم در طول دوره کشت
صفحه 520

ارزیابی پایداری محیط زیستی،اقتصادی و اجتماعی محصولات ...
بود ،کمترین سهم را در پایداری کل زراعی شهرستان

داشتند .به دلیل اینکه سویاکاران جوانترین کشاورزان

گرگان داشت .بر اساس زیر معیار اجتماعی برنج با

بودند بالاترین سطح پایداری اجتماعی را داشتند (شکل

 1/222سیبزمینی با  ،1/22سویا با  1/251و گندم آبی

 .)5با توجه به شکل  2و بر اساس معیارهای اقتصادی،

با  1/290بالاترین سطوح پایداری را به خود اختصاص

اجتماعی و محیط زیستی سیبزمینی با وزن  1/232به

دادند .بر اساس زیر معیار سطح تحصیلات که مهمترین

عنوان پایدارترین محصول انتخاب شد .گندم آبی و برنج

عامل پایداری اجتماعی بود و حدود  05درصد از سهم

به ترتیب با وزن  1/201و  1/205در اولویتهای بعدی

پایداری اجتماعی را به خود اختصاص داده است ،سیب-

پایداری قرار دارند .همچنین سویا آبی با وزن 1/27

زمینی و سویا بالاترین نمره را داشتند .همچنین ،بر

کمترین میزان پایداری را در بین محصولات زراعی

اساس زیرمعیار بیمه محصول برنج ،بر اساس زیرمعیار

شهرستان گرگان دارد.

نیروی کار ،محصول برنج بالاترین سطح پایداری را

شکل -4اولویتبندی پایداری محیط زیستی شهرستان گرگان-

شکل  -5اولویتبندی پایداری اجتماعی شهرستان گرگان -نرخ

نرخ ناسازگاری .0/00

ناسازگاری .0/00

شکل  -6تعیین پایدارترین محصول زراعی در شهرستان گرگان -نرخ ناسازگاری .0/00
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با توجه به سهم سطح زیر کشت محصولات زراعی عمده

پایداری کل ،نمره پایداری زراعی کل شهرستان گرگان

(سیبزمینی ،سویا ،برنج و گندم آبی) و نمره پایداری

 1/25به دست آمد .بر اساس تحلیل حساسیت عملکرد

اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی هر محصول زراعی

شکل  ،3با افزایش وزن معیار مؤلفه محیطزیستی

میتوان سطح پایداری زراعی شهرستان گرگان را برآورد

پایداری تا سطح  1/02باعث افزایش سطح پایداری

کرد .بر اساس نتایج ،پایداری از بعد اقتصادی کمتر از

گندم خواهد شد .همچنین ،با افزایش وزن معیارهای

پایداری از بعد اجتماعی است .همچنین ،پایداری

اقتصادی و اجتماعی تغییری در اولویتبندی محصولات

کشاورزی از بعد اجتماعی کمتر از پایداری از بعد

انجام نمیشود.

محیطزیستی است .با در نظر گرفتن سهم هر معیار در

شکل  -7تحلیل حساسیت عملکرد پایداری کشاورزی

زراعی و سرمایه در گردش در نظر گرفته شد که با

.4بحث و نتیجهگیری
برای ارزیابی پایداری زراعی در شهرستان گرگان ،در
مطالعه حاضر از یک معیار تجمیعشده

اقتصادی،

اجتماعی و محیط زیستی با وزنهای تعیین شده بر
اساس نظر متخصصان پایداری ،در سطح محصولی
استفاده گردید که مطالعات  Mustajokiو همکاران
(Mucharam ،)2121

و همکاران (،)2191

 Zulfiqarو همکاران ( Mutyasira ،)2193و همکاران
( Widayati ،)2195و همکاران ( )2193و  Rezaeeو
همکاران ( )2190نیز با استفاده از یک معیار تجمیع
شده پایداری را محاسبه کردهاند .برای ارزیابی پایداری
کشاورزی از جنبه اقتصادی معیارهای ارزش ناخالص

مطالعه  Rezaeeو همکاران ( )2190و  Zhenو
 )2117( Routaryهمخوانی دارد .معیارهای ارزش
ناخالص محصول و حاشیه ناخالص کشاورزی بیانگر
بقای مزرعه هستند که هسته اصلی پایداری کشاورزی و
اولویت اول کشاورزان است (.)Roy and Chan, 2012
بر اساس نتایج تحقیق نیز ،این دو معیار  31درصد وزن
پایداری اقتصادی را دارا هستند .عملکرد تولیدات زراعی
نشاندهنده بهرهوری زمین است.
همچنین سرمایه در گردش بیانگر توانایی کشاورزان در
پوشش هزینههای جاری در هر نقطه زمانی است .با
توجه به اینکه کشاورزان در شهرستان گرگان بیشتر

محصول ،حاشیه ناخالص کشاورزی ،عملکرد تولیدات
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خردهمالک هستند در تأمین جریان نقدی در دوره

عملکرد بهتری نسبت به سایر محصولات داشت .برای

کشت مشکل دارند.

ارزیابی پایداری کشاورزی از جنبه محیطزیستی،

بر اساس معیار اقتصادی ،سیب زمینی بالاترین عملکرد

معیارهای مصرف کودها و مصرف سموم مقدار مصرف

را داشته است و برنج با این محصول در حال رقابت

آب آبیاری و ورود ماشینآلات به مزرعه (مطابق با

است ،بر اساس زیرمعیارهای عملکرد ،ارزش ناخالص

مطالعه  Smithو  Rezaee ،)9115( Mc-Donaldو

کشاورزی برنج دارای اولویت بالاتر است ،اما در حاشیه

همکاران ( )2190و  Zhenو  ،))2117( Routaryبه

ناخالص کشاورزی و سود سرمایه در گردش پایداری

کار برده شدند.

سیبزمینی بالاتر است و به دلیل وزن بیشتر این

استفادة بیشازحد ماشینآلات منجر به تراکم خاک

معیارها در پایداری اقتصادی ،سیبزمینی به عنوان

میشود .بهعلاوه ،کودها و آفتکشها در مدیریت آفات و

محصول پایدارتر انتخاب شده است .با افزایش حاشیه و

علفهای هرز ،تقویت زمین و افزایش نفوذ ریشه در

ارزش ناخالص کشاورزی پایداری افزایش مییابد و به

خاک و افزایش تولید نقش عمدهای دارند .اما از سوی

تبع آن سودآوری و ثبات اقتصادی مزرعه افزایش

دیگر ،مصرف بیرویه آنها بر کیفیت محصول تولیدی

خواهد یافت .برای ارزیابی پایداری اجتماعی ،معیارهای

اثر گذاشته و زمینهی برهم خوردن تعادلهای طبیعی

سن ،نیروی کار  ،تحصیلات ،بیمه و تعداد افراد تحت

اکوسیستم را فراهم میکند ،بهنحویکه منجر به کاهش

تکفل انتخاب شدند .بالا بودن سن ،ناتوانی فیزیکی

مواد آلی و حاصلخیزی خاک میشود.

کشاورز و نیاز به نیرویکار را نشان میدهد .همچنین با

همچنین ،کودها ،وارد آبهای زیرزمینی ،محصولات

افزایش دسترسی به نیروی کار خانوادگی مدیران واحد

کشاورزی و به تبع آن غذای انسان میشود و منجر به

تولید اتکای کمتری به فنآوریهای مکانیکی و

ناپایداری میشود .با توجه به اینکه اثر میزان آب

بیولوژیکی دارند و با افزایش سطح تحصیلات کشاورز،

مصرفی در طول دوره رشد بر پایداری منفی است ،برنج

سطح آگاهی ،دانش ،فعالیتهای مدیریتی و دسترسی

که آب بیشتری مصرف میکند کمترین سطح پایداری

به اطلاعات افزایش مییابد .در مطالعه حاضر نیز سطح

را داراست .حشرهکشها مهمترین عامل در پایداری

تحصیلات رتبه اول ( 05درصد) پایداری اجتماعی را به

زراعی و پایداری کل میباشند .بر اساس این معیار بیش

خود اختصاص داده است که مطالعه  Rezaeeو

از  13درصد سهم پایداری به گندم تعلق دارد .بر اساس

همکاران ( Roy ،)2190و  )2192( Chanو

نظر متخصصان آفتکشها بسیار بیشتر از کودها

 Widayatiو همکاران ( )2193این نتیجه را تأیید می-

میتوانند پایداری محیط زیستی را تحت تأثیر قرار دهند

کند.

و در بین آفتکشها ،استفاده از حشرهکشها بیشترین

با افزایش تعداد اعضای خانوار در فعالیتهای کشاورزی

تأثیر را بر میزان پایداری خواهد گذاشت که با مطالعه

تمایل به مهاجرت به شهرها کاهش مییابد و پایداری را

 Rezaeeو همکاران ( )2190و  Dantsisو همکاران

افزایش میدهد .بر اساس معیار اجتماعی ،محصول برنج

( )2191مطابقت دارد .در راستای افزایش پایداری
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سپاسگزاری
این پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با شماره شناسه طرح
 انجام گردیده است که بدینوسیله از15-750-05
.حمایتهای مالی این دانشگاه قدردانی میگردد

 انتخاب ارقامی با عملکرد بالاتر برای افزایش،اقتصادی
.حاشیه ناخالص پیشنهاد میگردد
همچنین با توجه به وزن بالای شاخص حشرهکشها و
کود ازته در پایداری پیشنهاد میگردد راهکارهایی برای
 تمرکز بر، همچنین.کاهش کودها و سموم اتخاذ گردد
روی محصولات ناپایدار مانند سویا و برنج میتواند به
.حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند
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