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 چکیده

و خاك را ب زیست، آبلکه کیفیت محیط ،تنها نیازهاي آتی مربوط به افزایش تولیدکه نه بودهکشاورزي پایدار  دار،پای يهاي مهم توسعهیکی از جنبه
بتا استتفاده از متد     دشتت  ههاي کشاورزي در منطقه کومحیطی، اقتصادي و اجتماعی سیستمپایداري زیست این مطالعه رو، درکند. از ایننیز حفظ می

. نتایج نشان داد کته  آوري شدجمع 5965-69سا  زراعی  درکشاورز نمونه  252از  مورد نیاز ورد ارزیابی قرار گرفته است. اطالعاتم توافقی ریزيبرنامه
و تتن   4هاي گندم با عملکترد بتا ي   سیستمبه ترتیب (، = 511πو  = 5πات )انحرافحداقل و حداکثر وزن  محیطی و در مقادیردیدگاه زیستبر اساس 
تتن در   91با عملکرد زیر د. اما سیستم کشاورزي چغندرقندنباش ترین سطح پایداري را در منطقه دارا میتن در هکتار، با 91عملکرد با ي  با قند چغندر
رویه و مصرف بی استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاري کشاورزي همچنین ، ناپایدارترین سیستم منطقه است.π ، براساس تمامی مقادیرهکتار

کوهنتانی و   ، دهستتان = 5πمناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در   از  برخیکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداري بیشتر کشاورزي در 
ادي ناشی از عملکترد اقتصت   هاي کشاورزي دهستان طرهان شرقی،عدم پایداري سیستم .هستند ین مناطقو ناپایدار ترینپایدار به ترتیب طرهان شرقی

 ن غربی،طرهاران و لوب دهستانآ ، . با این حا ، در سطح با ي حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهدهستان است روستایی در برخی مناطق ضعیف
تایج این مطالعته،  بنابراین از نهاي منطقه هستند. نستادهترین دارپای یر تنگ،و ز گنبددرب، لگها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلنستاده ترینناپایدار

هتاي کشتاورزي   شتود کته سیاستت   اي در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی هاي منطقهشود که در زمینه پایداري کشاورزي تفاوتاستنباط می
 اي موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.منطقه
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   :مقدمه
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کشور ما همواره به بخش کشتاورزي وابستته بتوده و کشتاورزي     
هتاي اصتلی تولیتد ملتی استت کته بتا ستهم         عنوان یکی از بخشبه
درصدي از اشتغا  کشور، جایگاه مهمی 21درصدي از تولید ملی و 51

ه، هتاي گششتت  را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است. در دهته 
منظور خودکفتایی در ایتران، افتزایش ستطح     تر بهتأکید بر تولید بیش

و خاك را به دنبا  داشته استت.  زیرکشت و افزایش فشار بر منابع آب 
ازحد از منتابع طبیعتی، شترایط    برداري بیشبا بودن نرخ بهره و بهره

عبتارتی، افتزایش تولیتد بته قیمتت      یادشده را تشدید کرده استت. بته  
هتاي  زیست انجام شده است. افزایش برداشتت از آب محیط فراموشی
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رویته از متواد شتیمیایی،    ي بیسطحی و زیرزمینی و همچنین استفاده
زیستت  توجهی به محتیط هاي روشنی از بیمانند کودها و سموم، مثا 

 (. 93است )
دلیتل تحتتتو ت   بته  ،بعضی از مناطق مستتعد کشتاورزي ایتران   

در معتتتر  ناپایتتداري   ، هتتاکتتشاورزي آندر ستتاختار  شدهانجام
نیاز به غتشا بتراي جمعیتت رو بته رشتد کته موجتب         .انتدقرارگرفتته
سو و زیست شده از یکتر از منابع آب و خاك و محیطي بیشاستفاده

هتاي متدرن کته موجتب     افزایش تولید محصو ت کشاورزي با نهاده
دیگتر، فشتار    یافزایش چشتمگیر تولیتدات کشتاورزي شتده از ستوی     

درواقع کمبتود آب  (. 9ازحدي را بر منابع طبیعی وارد کرده است )بیش
هایی استت  ترین چالشسالی، مصرف زیاد کود و سم از بزرگو خشک
ي کشاورزي کشور، در حا  و آینده با آن مواجه خواهد بود. که توسعه

را زیستت  اي کته بتوانتد محتیط   به شیوه ي کشاورزي،بنابراین توسعه
زمان معیشت پایدار براي کشتاورزان و غتشاي کتافی    حفظ کرده و هم

براي جمیعت در حا  رشد را فتراهم آورد، چتالش پتیش روي بختش     
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 (.56 و 23کشاورزي است )
 بتر  زیستمحیط و اقتصاد متقابل دهد که تأثیرمطالعات نشان می

 تصتمیم  هر که ايگونه است، به پوشیچشم غیرقابل واقعیتی یکدیگر
هتاي  سیاستت  و گتشارد متی  تتأثیر  زیستمحیط بر مستقیماً اقتصادي،
 و درنتیجتته اقتصتتاد. کنتتدمتتی متتتأثر را اقتصتتاد نیتتز، زیستتتیمحتتیط
گرفتته   اقتصتادي  تصتمیم  و هیچ نبوده یکدیگر از جداي زیستمحیط
تحتتو   هتتیچ باشتتد و نداشتتته اثتتر زیستتتمحتتیط بتتر کتته شتتودنمتتی
(. 24نشتود )  دیتده  آن در اقتصتادي  تتأثیر  کته  نیستت  محیطیزیست

زیستت و منتابع   توجهی به حفتظ محتیط  درواقع مشکالت ناشی از بی
هتایی در تتأمین غتشا و متواد اولیته بتراي       طبیعی منجربه نااطمینتانی 

ي پایدار از منتابع  هاي آینده شده است که توجه جدي به استفادهنسل
ت حتل مناستبی بتراي متدیری    ( و چنانچته راه 26طلبتد ) طبیعی را می

هتاي موجتود،   ها به کار گرفتته نشتود، پتانستیل   مصرف منابع و نهاده
 يهاي مهم توستعه یکی از جنبهنیازهاي کشور را تأمین نخواهد کرد. 

تنها نیازهاي آتی مربوط به افتزایش  که نه بودهکشاورزي پایدار  پایدار،
(. 99) کندو خاك را نیز حفظ میب زیست، آبلکه کیفیت محیط ،تولید
 و شتتیوه  منتابع از بردارينتوع بهره بته هترچیتز ازبیش موضوع، این
تتوان بتا شناستایی    (، کته متی  4استتت )  وابتتسته  کتتشت  الگتوي و

ها، پایداري این هاي کشت مناسب و تالش در جهت ترویج آنسیستم
حاصتتلخیزي و  يکشتتاورزي پایتتدار دربرگیرنتتدهبختتش را ارتقتتا داد. 

هتا و کودهتا، استترات ي    کتش گی آفتت وري خاك، کنتتر  آلتود  بهره
شیري اقتصتادي، پتشیرش   پت مدیریتی، نیازهاي انسانی، قابلیت زیستت 

کشتاورزي  (. 92استت ) اجتماعی، مناسبت اکولوژیکی و ظرفیت زمانی 
محیطی و اجتماعی است پایدار مستلزم تلفیق اهداف اقتصادي، زیست

شتدن متداوم   هترتیب پایداري اجتماعی، به معنتاي بترآورد  بدین(. 59)
نیازهاي اساسی انسان )غشا، مسکن و آب(، امنیت، کار و تفریح استت.  

هتا  بتوم معنی استمرار تولید و عملکرد زیستمحیطی بهپایداري زیست
که، طوريبرداري مداوم است بهمعنی بهرهاست و پایداري اقتصادي به

فیتت  آنکه ظرزیست برآورده شود، بیتقاضاي مردم و تجارت از محیط
کشاورزي پایدار واقع درهاي آینده کاهش یابد. زیست براي نسلمحیط

مدت موجب کاهش تولیتد و ستطح رفتاه    اگرچه ممکن است در کوتاه
زیستت و تطتابق   تواند با حفظ و ارتقاي محتیط کشاورزان شود؛ اما می

تري را نیز به همراه داشته باشتد.  شناختی، درآمد خالص بیشبهتر بوم
ورزي پایدار به اهدافی فراتتر از اقتصتاد تولیتد و مصترف،     در کل کشا
بعتدي  (. بنابراین تولیدات کشاورزي از یک مبحث تک2کند )توجه می

با این وجتود   و تخصصی، به یک موضوع چندبعدي تبدیل شده است.
هر کشوري باید راه خود را براي دستیابی به کشاورزي پایتدار، تحتت   

 بته  (.99)ی ختود پیتدا کنتد    اجتماعو محیطی، اقتصادي شرایط زیست
هتاي تولیتد محصتو ت    ستتنجش پایتتداري نظتام    ،منظتتور  همتین

از  ،هتا کشاورزي و بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر تولید در این نظام
 (.3ر است )مباحث جدید رستیدن بته کتشاورزي پایتدا

هتاي  محیطتی و معیتار  هاي اخیر، توجه به مباحث زیستت در سا 
هاي توسعه، افزایش یافته است. قرارگرفتن در متو   ي در برنامهپایدار

ي پایتتدار، بتتروز مشتتکالت و مستتا ل    و جریتتان جهتتانی توستتعه  
سالی، رشد جمعیت و محیطی در کشور، مانند کمبود آب، خشکزیست

تتر موضتوع پایتداري از ستوي     افزایش تولیدات غتشایی و درك بتیش  
 51باره داشته است )ادي در اینمداران، نقش زیریزان و سیاستبرنامه

هتاي  زم بتراي   کارگیري تصمیم(. بنابراین سنجش پایداري و به5 و
 ارتقاي آن، از اهمیت با یی برخوردار است. 

منظور سنجش، مقایسته و ارزیتابی پایتداري    در ایران مطالعاتی به
ي تتوان بته مطالعته   هتا متی  ي آنکشاورزي انجام شده کته از جملته  

زاد و همکتاران  (، حستین 95(، ناصري )21(، جبر یلی )95ه )زادمحسن
( و 9(، اکرمتتی مهتتاجري )59(، داورپنتتاه )3(، باللتتی و منتشتتلو )29)

( اشتاره کترد. در ایتن مطالعتات بتراي بررستی       51ن اد )فالحی و قلی
ریزي ریاضی استفاده شده است. هاي برنامهپایداري کشاورزي از مد 

 از تتر )کتم  ستود  کمتی  مقدار از یپوشچشما ب دهد کهمی نشان نتایج
وضعیت  یاجتماعمحیطی و یستزتوان از نظر معیارهاي درصد(، می1

ازحتد از کودهتاي شتیمیایی،    ي بتیش (. استتفاده 51پایدارتري داشت )
(. 9شتود ) محیطی و درنتیجه ناپایداري کل متی باعث ناپایداري زیست

هاي اقتصادي، اجتمتاعی و  برخی از مطالعات نیز با استفاده از شاخص
هتاي  محیطی، به بررسی وضعیت پایداري کشتاورزي در استتان  زیست

(، عنابستتتانی و 25کشتتور پرداختنتتد؛ از جملتته جمینتتی و همکتتاران ) 
چیتشري   و (، عمانی96) آباديعزت ترکمانی و عبدالهی(، 5همکاران )

 (، 95(، ناصتري ) 95زاده )(، محستن 4) امینی فسخودي و نتوري (، 94)
( در مطالعته ختود بتا استتفاده از     95(. پورزند و بخشوده )21جبر یلی )

ریزي توافقی پایداري کشاورزي مد  پایداري کشاورزي و روش برنامه
هاي منتخب استان فارس را ارزیابی کردند. براي این منظور شهرستان

اي استتان  اطالعات مورد نیاز از سازمان جهادکشتاورزي و آب منطقته  
هتاي  آوري شد. بر ایتن استاس شهرستتان   جمع 5915ا  فارس در س

استان فارس به سه گروه پایتدار )کتازرون،  مترد، ممستنی و آبتاده(،      
نسبتا پایدار ) ر، اقلید، فیروزآباد، فستا، داراب و ارستنجان( و ناپایتدار    
)مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم( تقسیم شدند. منافی مالیوستفی و  

فاده از روش برنامه ریتزي تتوافقی بته ستنجش     ( با است91همکاران )
 اجتراي  بتا پایداري کشتاورزي استتان آبربایجتان شترقی پرداختنتد.      

 بعد در شیراقتصادي، عجب بعد در که شد مشخص توافقی ریزيبرنامه

 پایتدارترین  کلیبتر  کل، در نیز و محیطیزیست بعد در جلفا، اجتماعی،

 بته بحتران   توجه با که دهدمی نشان مطالعه نتایج .اندبوده شهرستانها

 پایتداري  اصلی هايدغدغه از آب منابع پایداري منطقه، در خشکسالی

 توزیتع  همچنتین  .شتود متی  محسوب استان طبیعی منابع و کشاورزي

 صتنایع  نظیتر  کشتاورزي  توستعه  هايزیرساخت و تر امکاناتعاد نه

 توانتد یم رفاهی اماکن و بهداشت هايخانه روستایی، مدارس تبدیلی،

 .بیانجامتد  استان محروم هايشهرستان اجتماعی– اقتصادي توسعه به
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هتاي اقتصتادي،   در این دو مطالعه بتا استتفاده از بکتارگیري شتاخص    
محیطتتی بتته ستتنجش پایتتداري کشتتاورزي در   اجتمتتاعی و زیستتت 

 هاي مختلف پرداخته شده است.  شهرستان
ي تولیتتد هتتادر مطالعتتات ختتارجی بتتراي ارزیتتابی پایتتداري نظتتام

هاي مختلفی تدوین و استفاده شتده استت. در میتان    کشاورزي، روش
AHP (41 )(، روش 22هاي ترکیبی )هاي ارزیابی، روش شاخصروش
انتد.  شده کار گرفته( به55 و 29، 21سازي چندمعیاره )وش تصمیمو ر

نتتتایج حاصتتل از مطالعتتات، بیتتانگر ستتطح بستتیار پتتایین پایتتداري    
وري منابع، در مقابل پایداري با ي اجتمتاعی و  محیطی و بهرهزیست

(. تفاوت در پایداري مزارع حتی با 41اقتصادي مزارع کشاورزي است )
(. در 22هتتاي یکستتان، قابتتل مشتتاهده استتت )درنظرگتترفتن شتتاخص

هتاي  بسیاري از مطالعات، براي بررستی پایتداري کشتاورزي از متد     
نایمتانی و همکتاران    ریزي خطی استفاده شتده استت. از جملته   برنامه

یتزي سیستتم کشتاورزي پایتدار در تایلنتد      رطتر  (، به مطالعته و  99)
و الگوي مناسبی از کشاورزي پایدار را ارا ه کردنتد. همچنتین    تهپرداخ

محیطتی و اقتصتادي تخصتیص    ( اثرات زیست55کترا )کابرینی و کل
یتزي  ري را با استتفاده از برنامته  رورمپدازمین به محصو ت زراعی و 

اي و بتتازده برنامتته) ياقتصتتاد. دو شتتاخص نتتدتتتوافقی ارزیتتابی کرد
کتربن آلتی ختاك،    ) محیطییستزهاي مستقیم( و پنج شاخص هزینه

شیمیایی و فرسایش خاك( در این مطالعته،  -تراز مواد مغشي، اثر اگرو
ي میان اهداف مبادله تنهانهقرار گرفت. نتایج نشان داد که  توجهمورد 

یست محیطی را باید بررسی کرد، کته بته رقابتت میتان     اقتصادي و ز
( 51محیطی نیز باید توجه شود. بالستی و همکتاران )  یستزمعیارهاي 
مزرعته را بتا    ستطح  در محصتو   تولیتد  هاي مختلفسیستم پایداري
آمده از مطالعه، دستاي بررسی کردند. نتایج بهو تحلیل مقایسه یهتجز

ي متورد  بتراي منطقته   شتده گرفتهنشان داده که سیستم کشت درنظر
همچنتین   هتا آنمحیطی مثبت است. یستزبررسی، داراي یک تعاد  

ي محیطتی و اقتصتادي رابطته   یستت زنشان دادنتد کته بتین اهتداف     
 اي وجود دارد. مبادله

 داراي وسعتی معاد  لرستان، استان غرب در شهرستان کوهدشت
و هتتواي  آب .(45استتت ) دهستتتان 6 و بختتش 4 کیلتتومتر، 9612

تترین دمتاي هتوا در ایتن     خشک بوده و بیشکوهدشت معتد  و نیمه
درجه است. میتزان بارنتدگی ایتن     -3ترین دما درجه و کم 42منطقه 

متر در ستا  استت. جتنا ختاك     میلی451طور متوسط  شهرستان به
ترین اقالم زراعی و باغی شهرستان آهکی و رسی است و مهم ،منطقه

بار، سیب، انتار، انگتور،   ، برت، چغندرقند، ترهگندم، جوکوهدشت شامل
هتاي ستنتی در ایتن    هلو، انجیر و زردآلو است. دامداري نیز بته شتیوه  

شهرستان روا  کامل دارد. شهرستتان کوهدشتت از وضتع اقتصتادي     
 ءجز خوبی برخوردار است و محصو ت کشاورزي و دامداري آن نسبتاً

ان کوهدشتتت داراي . شهرستتتآیتتدشتتمار متتیصتادرات شهرستتتان بتته 
ي تولیدات کشاورزي است که از ایتن  هکتار زمین در چرخه 565532

درصد کل اراضی استتان لرستتان استت،     25میزان اراضی که معاد  
درصتد( دیتم استت.     61درصد( آبی و مابقی ) 51حدود هکتار )56263

هتزار تتن تخمتین     951کل تولیدات محصو ت زراعی منطقه، حدود 
درصد تولیتد محصتو ت زراعتی استتان      3/59معاد  شود که زده می

هکتار باغات مثمتر بتا تولیتد     2964است. همچنین این منطقه، داراي 
درصد تولیدات باغی( است.  52/5معاد  )هزار تن  21ي حدود سا نه
مطالعه از نظتر پترورش دام ستبک نیتز داراي اهمیتت       ي موردمنطقه
هتزار واحتد دامتی از ایتن نظتر،       951ي که با دارابودن اگونهبهاست، 

ي او  در استتان استت. در ایتن منطقته تتاکنون پایتداري       داراي رتبه
 (. 45هاي کشاورزي، سنجش نشده است )سیستم

هتاي کشتاورزي   پایتداري سیستتم  حاضتر   يمطالعته  دررو، از این
از  کته یکتی   کوهدشتت  شهرستتان  )محصو ت مختلتف( در  مختلف
بختش   يرشتد و توستعه  استت )  تانلرست کشاورزي مناطق ترین مهم

ي کتل  کشاورزي در این شهرستان، نقتش مهمتی در رشتد و توستعه    
 در استت کته   . ایتن درحتالی  گتردد (، بررسی متی منطقه خواهد داشت

ي ابعتاد  عموماً نگرشی جامع که دربرگیرنده( 91 و 95) مطالعات قبلی
وجتود   باشتد،  هتاي کشتاورزي مختلتف   پایداري براي سیستممختلف 

به عبارت دیگر در مطالعات گششتته داخلتی بته بررستی      شته است.ندا
رو، پایداري کشاورزي در مناطق مختلف پرداختته شتده استت. از ایتن    

و پایدار در کشاورزي  کارا هايهدف اصلی این مطالعه، معرفی سیستم
 يهتاي مختلتف پایتدار   جنبته با در نظر گرفتن  مطالعه، ي موردمنطقه

هتاي ختاص   ي وی گیمالحظه محیطی بایستاقتصادي، اجتماعی و ز
معیارهتاي مناستب   باشد. براي ایتن منظتور   میهاي کشاورزي سیستم

 کوهدشتت  يهتاي کشتاورزي منطقته   براي سنجش پایداري سیستتم 
هاي کشتاورزي  ي سیستمشناسایی همهبه در این مطالعه، تعیین شد. 

ستازي  نته بهی يیک مستئله موجود پرداخته شده و سپا با استفاده از 
براستاس معیارهتاي   ها پایداري هرکدام از سیستم ،ریزي توافقیبرنامه

شتد و در آختر نیتز     گیتري انتدازه  و اجتماعی محیطیزیست، اقتصادي
 .معرفی شده است هاآنپایدارترین سیستم، از میان 

 

 روش تحقیق
ي او ، این پ وهش، مشتتمل بتر چنتد مرحلته استت. در مرحلته      

ی از اجتمتتاعزیستتتی و زنظتتر اقتصتتادي، محتتیطمعیارهتتاي پایتتداري ا
هتایی کته فراوانتی    آوري شده و سپا از معیتار مطالعات موجود، جمع

استت. در   ي پایداري استتفاده شتده  هامعیار عنوانبهتري داشتند، بیش
(، کمتالی و هتوویج   55کتترا ) این مطالعه به پیروي از کتابرینی و کتل  

تتري استتفاده شتده    یتق دقرهتاي  ( از معیا95(، پورزند و بخشوده )29)
 کتود، مصترف   آب، مصترف  مصترف  هایی مانند میتزان است. شاخص
 ناختالص، فرستایش   زراعی، بازده انرژي، میزان تناوب سموم، مصرف
آلتی،   کتود  از زایی، سطح سواد، استفادهآیش، اشتغا  از خاك، استفاده
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لته  ختاك، ازجم  آلتی  هتا و متواد  هزینه عملکرد، خانوار، متوسط درآمد
در هایی است که در مطالعتات گششتته استتفاده شتده استت.      شاخص

هتاي  شتود، بعتد از شتاخص   گیري پایداري مشاهده متی راستاي اندازه
هاي میزان مصرف آب، میزان مصرف کود و سموم، به ترتیب شاخص

ناختتالص،  میتتزان تنتتاوب زراعتتی، اشتتتغا ، متوستتط عملکتترد، بتتازده 
ي دیتدگاه  آورجمتع ي دوم بتا  مرحلته  رترین فراوانتی را دارنتد. د  بیش

ي هاي کشاورزي منطقه شناسایی شتد. در مرحلته  کارشناسی، سیستم
هتاي  ، بتراي هریتک از سیستتم   شتده انتختاب هتاي  سوم ارزش معیار

گیري میدانی تعیین ي مستقیم و اندازهو با مراجعه ییشناساکشاورزي، 
یتزي تتوافقی،   ري چهتارم بتا استتفاده از روش برنامته    شد. در مرحلته 

نظتر پایتداري ستنجش و مقایسته     هاي کشتاورزي منطقته، از  سیستم
از  یتتکهر یتتداريپا یشافتتزا يمناستتب بتترا يکارهتتاراهو  قرارگرفتتته

 شد. ها ارا ه یستمس
 

 ریزی توافقیمدل برنامه

شتتده از ( یتتک رویکتترد شتتناخته CP) 1تتتوافقی ریتتزيبرنامتته
ریتزي  اصتلی در برنامته   ي(. ایتده 6، 1) گیري چندمعیاره استتصمیم

مرجع استت کته    يعنوان یک نقطهآ  بهحل ایدهتوافقی شناسایی راه
آورند. خود را به دست می يمقدار بهینه شده معیارهاي بررسی ،در آن

آ  ایتده  يوجتود دارد، ایتن گزینته    2مبادلته  ،از آنجا که بتین معیارهتا  
 شتود استفاده می مرجع يعنوان یک نقطهنبوده و فقط به یافتنیدست

خواهنتد   يبندرتبه ،شان از این نقطههاي دیگر براساس فاصلهو گزینه
 هتاي چنتدمعیاره  به دیگر روشاصلی این مد  نسبت يشد. مشخصه

 یجادشدهآ ، یک هدف ا( این است که جواب ایده9ریزي آرمانی)برنامه
هاي ختود نیستت،   اساس مشاهدات و قضاوتگیران برتصمیم از سوي
 (.6) هاي در دسترس، یک ارزش بهینه باشتد تواند از بین گزینهاما می

براستتتاس   هاي کشاورزي پایتدار انتختتاب سیستتتم ،در ایتتن روش
. آ  انجتتام شتتد  ایتده  سیستمبته یتک ن حداقل فاصتله نستبتیتعیت

بتوده کته در آن     در فترمنیز آ  جتواب ایده
 :هستند (5)جواب معادله (،  jآ  بتراي معیتار جتواب ایده) مقادیر
(5)  

  

در سیستتم(   1)ام iسیستتم   يشتده تختاب  مقتادیر ا  که در آن 
 ياصتتله ف ،بعتتد  ياستت. در مرحلتته معیار(  55)ام  jرابطه بتا معیتار

ا آ  بتبته جتواب ایدهنستبت عملکرد،ماتریا  يشدهمحاسبه مقتادیر
 د:( بررسی ش2)استفاده از فرمو  

                                                           
1- Compromise Programing 

2- Trade off 

3- Goal Programing 

4- Lexographic 

(2) 

 
ز واحتتد فاصتتتله استتتت کتتته تتتتابعی ا ، (2) يدر معادلتته

 ه مقتتتدار استتانداردشتتتد، استتت و  و پتتارامتر( ام )iسیستتم  
 به دست آمد: (9) يکه با استفاده از معادله (jمیزان وزنی معیار )

(9) 
 

 است.  اي که به گونه

ي مقتتادیري در محتتدوده   ،توانتدمتی پتارامتر ( 2)ي در معادله
حساستتتیت  يدهنتتتدهرا داشتتته باشتتتد کتتته نشتتتان   ≥1 ∞≥

 به حداکثر انحتراف قابتل قبتو  در محاستبات استت. ،گیرندهتصتمیم
مطالعته،  تر استت. در ایتناین حساسیت بیش ،تر باشدبزرگ ه چره

در نظر گرفتته    مقتادیر، العتات گششتتهبراستاس مط
  شد.

( استتفاده متی   5( و )4به منظور نرما  سازي معیارهتا از رابطته )  
( و اگتر  4بهتر از معادلته )  -تراگر معیار مورد بررسی از نوع بیش شود.

 ( باشد:5بهتر ) -ترمعیار از نوع کم

(4) 
 

 

(5) 
 

شتده استت و   ي نرما مقدار فاصله (، 5( و )4که در معاد ت )
در رابطه  iبه ترتیب مقدار عملکرد سیستم  و  ، مقادیر 

  هتاي متغیر، عملکترد حتداقل و حتداکثر معیتار استت.      jبا معیتار  
 يد. درجتتهنتتگیررا بتته ختتود متتی 5و  1شتتده مقتتداري بتتین نرمتتا 
ارزش ترین دموردنظر به ببیانگر این است که معیار  صفر يشدهنرما 

ترین به بیانگر آن است که معیار موردنظر، 5 ارزشو  خود رسیده است
 دست آورده است. را بهمقدار ممکن 
 يکته بته نقطته    جواب بهینته جوي وریزي توافقی با جستبرنامه

 يعنوان یک معادلهبه سروکار دارد. تابع هدف تر است،یکآ  نزدایده
 يمحاسبه . براي(6)شود میشده تعریف بانتخاواحد فاصله باتوجه به 

 )کته  متتري  یا معیاري استاندارد باید گیرندهتصمیم هایی،فاصله چنین
 کته  (مشخصتی )  وزنتی  مقادیر و شود(می تعریف π پارامتر توسط
نمایتد   فتراهم  را است هدف یا معیار هر مختص اهمیت يکنندهتعیین

 :(55 و 53)

(9) 

 
توابتع فاصتله را    يکه مجموعته  است واحدي π(، 9)ي معادلهدر 
ي معتین  یک فاصله πازاي مقادیر مختلف  در واقع به کند.می تعریف
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تتر داده  هاي بزرگتر به تفاضلوزن بیش πبا افزایش  آید.دست میبه
بته  ي اهمیت معیارهتاي پایتداري، نستبت   دهندهنیز نشان  .شودمی

 5π مقادیر، امکان یافتن جواب براي ریزي خطیبرنامهیکدیگر است. 

 اختتالف  اتمجموع درج = 5πه ازاي ب .کندرا فراهم می  = π∞و  =
اختتالف   يحتداکثر درجته    = π∞براي شود و می حداقل، شدهنرما 
ین کتاراتر  ،= 5π متد ، بته ازاي  شتود. جتواب   اقل میشده، حدنرما 
 چتون متعتاد  باشتد،   نتا  میزان زیاديتواند میحا ، ینباا است. جواب
هتا و  معیتار ی از رخت بسیار کوچک براي ب اتتواند ترکیبی از انحرافمی

 = π ∞بتراي   جتتواب .باشتتد اي دیگتر پتتارهانحرافتات بتتزرگ بتراي   
 . (55) استجواب  ترینمتعاد 
یستتمی کته   س، بهتترین  CPاین مطالعته بتا استتفاده از روش    در 

، داراي پایتداري بتا تري باشتد،    شدهگرفتهباتوجه به معیارهاي درنظر
ي آ  کته در آن همته  تعیین خواهد شد. براي این منظور، سیستم ایده

 شود. سپا انحراف هراند، از طریق مد  تعیین میمعیارها بهینه شده
شتود و سیستتمی   آ  خودشان تعیین میطح ایدهها از سیک از سیستم

ترین میزان انحتراف را از ستطح ایتده آ  ختود داشتته باشتد،       که کم
یستتمی کته   س عنوان سیستم پایدارتر معرفی خواهتد شتد. در واقتع   به

، ارزش با تري براي شاخص کل شدهگرفتهباتوجه به معیارهاي درنظر
بتود. بتراي ایتن منظتور از      داشته باشد، داراي پایداري با تري خواهد

 استفاده شد.  gamsافزار نرم
 

 ی مورد مطالعهمنطقه

شهرستان کوهدشت داراي چهار بخش مرکتزي، کوهنتانی، درب   
هتاي  گنبد و طرهان است. بخش مرکزي شامل سه دهستتان بته نتام   

گل استت. بختش کونتانی،    کوهدشت جنوبی، کوهدشت شمالی و گل
و دهستان کوهنانی استت و بختش   شامل دو دهستان زیرتنگ سیاب 

درب گنبد شامل دو دهستان بلوران و دهستان درب گنبد است. بخش 
طرهان نیز، شامل دو دهستان طرهان غربی و طرهتان شترقی استت    

(45 .) 

 

 نمونه یاطالعات روستاها و اندازه -1 جدول
Table 1- Village Information and Sample Size 

برداران بهره

 نمونه

Sample 

farmers 

 آبادی نمونه

Sample village 
های تعداد آبادی

 شدهانتخاب

Number of selected 

villages 

 بردارانتعداد بهره

Number of 

farmers 

 هاتعداد کل آبادی

Total number of 

villages 

 هادهستان

Rural districts انبردارتعداد بهره 

Number of 
farmers 

 نام آبادی

Village 

name  

29 
*(9)81 

(20)186 
 تکیه او د قباد
 آبباریکی

2 2402 78 
 کوهدشت شمالی

North 

Kouhdasht 

68 

(9)84 
(11)106 
(9)82 
(30)277 
(9)88 

 پاآزادبخت کره
 پشت باغ
 باباقلی

 خوشناموند
 سه آسیاب

2 3410 55 
 کوهدشت جنوبی

South 
Kouhdasht 

83 

(24)224 
(23)212 
(17)161 
(10)93 
(9)81 

 هاشمبگ
 گلاشتره گل
 گلسپیده گل

 مرادپریان اله
 کمیر مالمیر

3 2631 48 
 گلگل

Gulgal 

17 

(6)76 
(7)70 

(4)42 

 شیراوند علیا
 دیالوند
 چم سنگر

3 701 20 
 درب گنبد

Darb Ghonbad 

36 

(4)41 
(10)93 
(11)101 

(11)104 

 پاي آستان
 خسروآباد

 کنکت
 کلسرخ عیدي

4 1389 22 
 کوهنانی

Cohenani 

 27 1831 1 چغاپیت سفلی 172(19) 19
 طرهان غربی

West Tarhan 
 دهد.ي هر روستا را نشان میبرداران نمونهاعداد داخل پرانتز تعداد بهره*

The numbers in brackets represent the number of sample farmers in each village.* 
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نامته استتفاده   ت از پرستش آوري اطالعادر این تحقیق براي جمع

 هتا، روستتاهاي نمونته   شده است. در این مطالعه بتراي یتافتن نمونته   
بترداران نمونته، از   آوردن تعداد بهتره دستشده و نیز براي بهمشخص 

هاي هر روستا، طبق سرشماري بردارمیان روستاها، باتوجه به آمار بهره
از روش کتوکران و  هتا بتا استتفاده    ، تعداد نمونه5969کشاورزي سا  

ي مستقیم محاسبه شده است. سپا با مراجعه 5:6روش سیستماتیک 
صتورت تصتادفی،   روستاي نمونته، بته  21و حضوري نزد کشاورزان در 

آوري شتد.  جمتع 5965-69نامته در ستا  زراعتی    پرستش  252نهایتاً 
 قابل مشاهده است. 5گیري در جدو  مراحل نمونه

 

 های پایداریمعرفی معیار

مقدار کمی متغیرهاي فیزیکی، شتیمیایی،  هاي پایداري بهصشاخ
شود که تفسیر وضتعیت کنتونی   زیستی، اجتماعی و اقتصادي گفته می

هایی تعریف (. بنابراین باید معیار91کند )پشیر مینظام را ساده و امکان
(. براستتاس مطالعتتات 22شتتود کتته ابعتتاد مختلتتف را در نظتتر گیتترد )

محیطی، سه ی پایداري از شش زیرمعیار زیستشده، براي بررسبررسی
 زیرمعیار اقتصادي و دو زیرمعیار اجتماعی استفاده شد.

 

 محیطیمعرفی زیرمعیارهای زیست

 هتاي و محافظتت از نظتام   یریتدر واقع به مد یداريبعد از پا ینا
 کتارکرد  بتواننتد  هتا نظتام  یتن کته ا  اياشاره دارد به گونته  یکیاکولوژ
فراهم نمودن کا  و خدمات را در طو  زمان و بته   ییو توانا محیطی
 شتش بتا   یطتی محیستت ز یتداري پا عیتار (. م25) حفظ کنند ی،حد کاف

 یشاخص آلتودگ  ،محصو ت یدآب مورد استفاده در تول یزانشاخص م
EIQ ،استفاده  یزانم ها،یتدر فعال یمیاییش ياز کودها استفاده یزانم

ك و درصتد رعایتت تنتاورب    درصد کربن آلتی ختا   یمیایی،از سموم ش
  شده است. یاتیعمل زراعی،

شده، عنوان حجم مطلق آب مصرفاین شاخص به :1مصرف آب
شتود. اگتر   ( معرفی متی به ازاي یک هکتار سطح زیر کشت )

ي پایتداري اکولتوژیکی   دهنتده تر باشد، نشتان مقدار این شاخص بیش
 (.91تر در مزرعه است )کم

 تتأثیر محیطتی، بتراي    شاخص (:EIQ) 2ر محیطیفاکتور تأثی 
است. ایتن   شده استفاده زیست،ها بر محیطکشآفتتأثیر  گیرياندازه

کتش، موجتب ستنجش    نمودن ریستک آلتودگی آفتت   شاخص با کمی
 یبراستتاس ستته جتتزء اصتتل( و 55تتتر پایتتداري متتزارع استتت )دقیتتق

 يکننتتده)کتتارگر مزرعتته، مصتترف يکشتتاورز یتتديتول هتتايیستتتمس
 . شودی( محاسبه ممحیطییستزي و اجزا کشاورزي صو تمح

                                                           
1- Water Consumption 

2- Environmental Impact Quotient 

هاي استفاده شتده توستط   کشبراي هر یک از آفت EIQ 3مقادیر
کشتتتتتتتتتاورزان، در ایتتتتتتتتتن مطالعتتتتتتتتته از ستتتتتتتتتایت  

(http://www.nysipm.cornell.edu/EIQCalc/input.php )
توان کش، میمد، سپا با ضرب مقدار آن در نرخ کاربرد آفتبدست آ

کتش را محاستبه نمتود.    ( فاکتور تاثیر محیطتی آفتت  6مطابق رابطه )
محیطتی  ي پایتداري زیستت  دهنتده مقادیر با تر این شتاخص، نشتان  

 تر است. پایین

(6) Field EIQ  =  pesticide EIQ * pesticide use rate  

شتده در  شاخص کود، میزان کود مصرف :4مصرف کود و سموم
یک هکتار سطح زیر کشتت و شتاخص ستم، مقتدار مصترف ستموم       

دهتد. ارقتام   مختلف به ازاي یک هکتار سطح زیر کشت را نشان متی 
 تر است.ي پایداري بیشدهندهتر این معیارها، نشانکوچک

ستطح مناستب ایتن متاده، موجتب افتزایش        :5کربن آلتی ختاك  
به جشب آب و هوا و گردش مواد مغشي کمتک   وري خاك شده وبهره
 تصادفی، برداري سیستماتیکنمونه روش از استفاده با ابتدا کند. درمی
 هتاي نمونته  تهیته  سپا با انتخاب و حوزه مورد مطالعه در روستا 21

 در ختاك  آلتی  کتربن  درصتد  ختاك،  انجام آزمایشات و سطحی خاك
 محاسبه شد.  برداري شدهنمونه روستاهاي

بته   یابیدست يقدم برا یناول یطور کلبه :9ایت تناوب زراعیرع
کشتتی بته ستمت تنتاوب زراعتی و      حرکتت از تتک   ي،کشاورز یدارپا

حتالتی   ،در این خصوص، بهتترین نتوع کشتت    (.99است ) چندکشتی
در این مطالعه شاخص رعایت  شود.م است که در تناوب با غالت انجا

که تناوب را رعایت نموده، بته  تناوب زراعی به صورت نسبتی از افراد 
 تعداد کشاورزان در هر سیستم محاسبه شده است.

 

 معرفی زیرمعیارهای اقتصادی

شتود کته در نتیجته آن    پایداري اقتصادي به شرایطی اطالق متی 
(. بتراي عملیتاتی کتردن    25رفاه اقتصادي در گشر زمان کاهش نیابد )

درآمد  ینتفاوت بلص )هاي میزان بازده ناخااین بعد از پایداري شاخص
 يسته نتوع نهتاده    يینته محصو  )هز ستقیمم هايینهو هز محصو 

(، کشتت  یردر واحد سطح ز یا رهزارصورت ( بهو شخم بشر ، سم،کود
 هتاي ینته ازجملته هز  ،مزرعته  يهاینهمجموع هزهاي مستقیم )هزینه
و برداشتت   پاشتی ستم  ی،کودپاشت  ی،زدن، بشرپاشت شتخم  ي،سازآماده

هتر   یتت تحتت مالک  ینزمت  یتانگین مستطح زیتر کشتت )    ( ومحصو 
 ( در نظر گرفته شده است.کشاورز

                                                           
3- Pesticide EIQ  

4- Fertilizer and Pesticides 

5- Soil Organic Carbon 

6- Crop Rotation 

http://www.nysipm.cornell.edu/EIQCalc/input.php
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 معرفی زیرمعیارهای اجتماعی

پایداري اجتمتاعی بته توانتایی جامعته بتراي حفتظ و نگهتداري        
ابزارهاي ضروري ایجاد ثروت به منظور باز تولید خود از یک طترف و  

فقتر و ایجتاد   از طرفی دیگر تأمین نیازهاي اساسی انستان و کتاهش   
 (. 25صلح و امنیت است )

 

 مورد مطالعه های اقتصادی و اجتماعی کشاورزانیانگین و انحراف معیار ویژگیم -2جدول 

Table 2- Mean and standard deviation of economic and social characteristics of the studied farmers 

 ضریب تغییرات

Variation coefficient 
 ینترکم

Minimum 
 ترینبیش

Maximum 
 انحراف معیار

Standard deviation 
 میانگین

Mean 
 مشخصات

Charstristics 

0.29 22 88 14.27 48.39 
 سن )سا (

Age (years) 

0.75 0 15 5.1 6.8 
 تحصیالت )سا (

Education (years) 

0.53 3 60 13.5 25.52 
 سابقه )سا (

Work experience (years) 

0.55 0.5 52 4.6 8.4 
 مساحت مزرعه )هکتار(

Farm Area (ha) 

1.055 2 13 6.12 5.8 
 تعداد اعضاي خانوار )نفر(

Number of household members (n) 

0.91 2 30 3.46 3.82 
 تعداد قطعات مزرعه

Number of farm pieces 
 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
 

 کوهدشت یمنطقه یکشاورز یهایستمسسطح زیرکشت  یانگینممشاهدات و  -3 جدول

Table 3- Observations and average crop area of agricultural systems in Kouhdasht 

 سطح زیر کشت

Area under 

cultivation 

 تعداد مشاهدات

Number of 

observations 

Abb. هاسیستم 

Systems 

8.25 20 
 1گندم 

Wheat 1 

 تن در هکتار( 4عت آبی )گندم با عملکرد با ي زرا -1

Irrigated cultivation (wheat with a yield more than 

4 tons per hectare) 

4.55 18 
 2گندم 

Wheat 2 

 تن در هکتار( 4زراعت آبی )گندم با عملکرد زیر  -2

Irrigated cultivation (wheat with a yield of less than 

4 tons per hectare) 

6.1 12 
 1چغندرقند 

Sugar beet 1 

 تن در هکتار( 60زراعت آبی )چغندر با عملکرد با ي -3

Irrigated cultivation (Beet sugar with a yield more 

than 60 tons per hectare) 

4.8 10 
 2چغندرقند 

Sugat beet 2 

 تن در هکتار( 60زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر  -4

Irrigated cultivation (beet with a yield of less than 

60 tons per hectare) 

9.2 25 
 تلفیق زراعت آبی و دیم

Combine irrigated and rain fed 

farming 

 دیمو  زراعت آبیتلفیق  -5

Combine irrigated and rain fed farming 

7.96 19 
 تنوع فعالیتی

Activity diversion 
 هاي دامی و زراعی(تی )تنوعی از فعالیتتنوع فعالی -6

Activity diversification (crop -livestock) system 

6.6 112 
 هاي غیرزراعیدیم با سایر فعالیت

Combine rainfed cultivated systems 

with non-agricultural activities 

هاي غیرزراعی )دامپروري و تلفیق زراعت دیم با دیگر فعالیت -7
 خدمات(

Combine rainfed cultivated systems with other 

non-agricultural activities (livestock and services) 

5.9 57 
 زراعت دیم

Rain fed cultivated systems 
 زراعت دیم -8

Rain fed cultivated systems 
 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
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مجمتوع تعتداد   دو شتاخص میتزان اشتتغا  کشتاورزي )    در اینجا 

کته در مراحتل کاشتت، داشتت و برداشتت محصتو ت        يکار یروين
( و نسبت افراد با ستواد  کشت یرهکتار سطح ز یک يبه ازا يکشاورز
بترداران( بته   هاي تحصیل بتراي بهتره  سواد )میانگین تعداد سا به بی

 ه است.عنوان زیر معیارهاي اجتماعی در نظر گرفته شد
 

 نتایج و بحث

 ارا ه شده است.  2مشخصات کشاورزان مورد مطالعه در جدو  

هتاي موجتود در   نامه، سیستمهاي پرسشسپا با استفاده از داده
ارا ه شتده   9 جدو آمده در دستمنطقه شناسایی شد، که اطالعات به

تترین و  ورزي شناستایی شتده، بتیش   هتاي کشتا  است. در بین سیستم
تتترین فراوانتتی از نظتتر تعتتداد کشتتاورزان بتته ترتیتتب مربتتوط بتته کتتم

هاي غیرزراعی و سیستم هاي تلفیق زراعت دیم با دیگر فعالیتسیستم
 تن در هکتار( است. 91زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر 

هتاي  ها، مقتدار هتر شتاخص بتراي سیستتم     از تعیین شاخصبعد 
سیستم کشاورزي( منطقه محاسبه شد که نتایج حاصتل،   1ي )کشاورز

 ارا ه شده است. 4در جدو  

تترین مقتدار شتاخص بتازده     باتوجه به ستتون او  جتدو ، بتیش   
هزار ریا ( مربوط بته سیستتم زراعتت آبتی      551111ناخالص )حدود 

تن در هکتار( است. درواقع ایتن سیستتم،    91)چغندر با عملکرد با ي
بته دیگتر   تتري، نستبت  رد بتا ، بتازده ناختالص بتیش    دلیتل عملکت  به

ترین مقدار این شاخص، برابر محصو ت، به کشاورزان داده است. کم
هزار ریا ، به سیستم زراعت دیم اختصاص دارد که باتوجه به  59111

دلیتل  تأثیرگشاري با ي میزان بارش بتر عملکترد ایتن سیستتم و بته     
رنتدگی در منطقته، رستیدن بته     کاهش میزان بارش و تغییر الگتوي با 

اي دور از انتظتتار نبتتوده استتت. دومتتین ستتتون مقتتادیر چنتتین نتیجتته
دهتد. سیستتم زراعتت آبتی     ي متوسط هزینه را نشان میشدهمحاسبه

هزار ریا ،  93111از تن در هکتار( با بیش 91)چغندر با عملکرد با ي
استت.  ي مستتقیم را بته ختود اختصتاص داده     با ترین مقدار هزینته 

آ ت تر از ماشتین ي بیشدلیل استفادهطور عمده، بهبا رفتن هزینه به
سازي زمین، مصرف با ي کتود و ستموم شتیمیایی و نیتز     براي آماده

ي نیروي کار براي وجین در مراحتل کشتت بتوی ه    سهم با ي هزینه
ي داشت براي چغندر است. براي سیستم زراعت دیم، مقدار این مرحله

باشد که ایتن  هزار ریا  است که بیانگر این می 55511د شاخص حدو
هتاي  ي مستتقیم را در بتین سیستتم   ترین میزان هزینته سیستم، پایین

ها در این کشاورزي منطقه دارد. این مقدار به دلیل مصرف پایین نهاده
سیستم است. آخرین معیار اقتصادي براي سنجش پایتداري، متوستط   

هکتتار،   2/6مقدار سطح زیتر کشتت    سطح زیر کشت است. با ترین
مربوط به سیستم تلفیق زراعت آبی و دیتم استت. درواقتع کشتاورزان     

ي بتا ي کشتت   هاي اخیتر و هزینته  دلیل کاهش منابع آب در سا به
انتد.  ي خود را به محصو ت دیم اختصاص دادهآبی، سطحی از مزرعه

 55/4بتا  تتن در هکتتار(    4سیستم زراعت آبی )گندم با عملکترد زیتر  
 ترین مقدار متوسط سطح زیر کشت را در بر دارد.هکتار، کم

محیطی، شاخص متوسط آب مصرفی، یکی در بعد پایداري زیست
هاي مورد بررسی استت. مقتدار ایتن شتاخص در     ترین شاخصاز مهم

 52413تن در هکتار(  91سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد با ي 
مقتدار استت. ایتن شتاخص بتراي       تترین مترمکعب در هکتتار، بتیش  

هتاي  هاي زراعت دیم و تلفیق زراعتت دیتم بتا دیگتر فعالیتت     سیستم
مترمکعتب در هکتتار( را داراستت. در     941ترین مقدار )غیرزراعی، کم

عنتوان شتاخص آب مصترفی،    این محاسبه، از میزان بارش منطقه بته 
محیطتی، فتاکتور تتأثیر    استفاده شده استت. دومتین شتاخص زیستت    

بتوده کته    9/41ترین مقدار این شتاخص،  ( است. بیشEIQطی )محی
، متعلتق  5/59ترین مقدار نیز متعلق به سیستم تنوع فعالیتی است. کم

تن در هکتار( است. در  4به سیستم زراعت آبی )گندم با عملکرد با ي
واقع این مقدار از شاخص در این سیستم، بیانگر این است که سمومی 

به ي کشاورزان قرارگرفته است، نسبتمورد استفادهکه براي دفع آفات 
شتود،  هاي گفته شده به کتار گرفتته متی   سمومی که در سایر سیستم

تري داشته یا کشاورزان در این سیستم مقادیر محیطی کماثرات زیست
اند. دو شاخص کمتري از سموم شیمیایی را در مزرعه خود، بکار گرفته

توسط مصرف کود و سموم شتیمیایی  محیطی دیگر، به ترتیب مزیست
تتن در هکتتار(    91است. سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد بتا ي 

کیلتوگرم در هکتتار و    564ترین مصرف کود شیمیایی، بتا  داراي بیش
تترین  لیتتر در هکتتار، بتیش    3/5سیستم تلفیق زراعت آبی و دیم، بتا  

تترین  . کتم انتد مقادیر مصرف سم در هکتار را به خود اختصتاص داده 
کیلتوگرم در   534میزان مصرف کود مربوط به سیستم زراعت دیم بتا  

ترین مقدار مصرف ستم نیتز، مربتوط بته سیستتم تلفیتق       هکتار و کم
لیتتر در   12/2هاي غیتر زراعتی بته مقتدار     زراعت دیم با دیگر فعالیت
محیطی بعتدي، مقتدار کتربن آلتی ختاك      هکتار است. شاخص زیست
 11/5براي سیستم تنتوع فعتالیتی، برابتر بتا      است. مقدار این شاخص

هتاي زراعتت آبتی    ترین مقتدار و بتراي سیستتم   عنوان بیشدرصد، به
 51/1تن در هکتار( و سیستم زراعتت دیتم،    91)چغندر با عملکرد زیر

دست آمده است. مقادیر بتا تر ایتن شتاخص، بیتانگر وجتود      درصد به
محیطی براي ستخاك حاصلخیزتر در منطقه است. آخرین شاخص زی

هاي زراعت گیري پایداري، رعایت تناوب زراعی نام دارد. سیستماندازه
تن در هکتار(، زراعت آبی )چغنتدر بتا    91آبی )چغندر با عملکرد با ي

تن در هکتار( و تلفیق زراعت آبی و دیم هر کتدام بته    91عملکرد زیر
م ترین درصتد رعایتت تنتاوب زراعتی و سیستت     درصد، بیش 61میزان 

درصتد،   99هتاي غیتر زراعتی بتا     تلفیق زراعت دیم با ستایر فعالیتت  
ترین درصد رعایت تناوب زراعی را داراست. دو ستون آختر جتدو    کم
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هاي اجتماعی ارزیابی پایداري کشاورزي است. سیستم زراعت شاخص
نفتر در هکتتار،    15تن در هکتتار( بتا    91آبی )چغندر با عملکرد با ي

نفتر در   9هتا بتا   لفیق زراعت دیم با دیگر فعالیتترین و سیستم تبیش
انتد.  ترین مقتدار اشتتغا  نیتروي کتار کشتاورزي را داشتته      هکتار، کم

آمده براي شاخص نستبت  ترین مقدار بدستترین و بیشهمچنین کم
هاي زراعت دیم و تلفیق زراعت آبی سواد، به ترتیب مربوط به سیستم

 باشد.و دیم می
 

 های مربوط به معیارهای پایداریزنمجموعه و -5 جدول

Table 5- Sets of weights for sustainability criteria 

 های وزنیگروه

Weighted Group معیارها 

Criteria 
   
 Environmental محیطیزیست 0.45 0.4 0.33

 Economicاقتصادي 0.4 0.45 0.33

 Socialاجتماعی 0.15 0.15 0.33

 ي تحقیقهامنبع: یافته

Source: Research findings 
 

هتا و زیرمعیارهتا، بتا نظرختواهی از     ي وزن معیتار بتراي محاستبه  
کارشناسان منطقه و استفاده از مطالعات پیشین، درنهایتت سته گتروه    

، در گروه وزنتی او ، معیتار    جدو وزنی در نظر گرفته شد. باتوجه به 
ترین و متؤثرترین معیتار در   عنوان مهم، به45/1محیطی با وزن زیست

ترین درصد وزن ، کم55/1پایداري کشاورزي و معیار اجتماعی با وزن 
تترین  نسبی را به خود اختصاص داده است. در گروه وزنی دوم، بتیش 

ي وزن، به معیار اقتصادي و در گروه سوم نیز، وزن برابتر بتراي همته   
نظر گرفته شد. درواقع در این مطالعته، بتا در نظتر گترفتن     معیارها در 

گیتري پایتداري   هاي مختلف، سالیق مختلف متدیریتی در انتدازه  وزن
 هاي کشاورزي، در نظر گرفته شده است. سیستم

آمده استت. در   جدو هاي وزنی مربوط به زیرمعیارها نیز، در گروه
محیطتی، شتاخص میتزان    وزنی او ، بین زیرمعیارهتاي زیستت  گروه 

، داراي 16/1مصتترف آب و درصتتد رعایتتت تنتتاوب زراعتتی بتتا وزن   
هاي مصترف ستموم شتیمیایی و فتاکتور     ترین اهمیت و شاخصبیش

محیطتی بتا وزن   هاي زیستتأثیر محیطی در مقایسه با دیگر شاخص
گیري پایداري کشاورزي دارد. بنابراین ترین وزن را در اندازه، کم19/1

در این گروه وزنی، معیارهاي مصرف سموم و فتاکتور تتاًثیر محیطتی،    
داراي اهمیتتت یکستتانی در ارزیتتابی پایتتداري کشتتاورزي هستتتند.     

هاي مناسب زراعی، مانند تناوب کشت، ضمن کاهش کاربردن روشبه
ی اساستی در  تواند عاملي سموم، میرویهآلودگی حاصل از مصرف بی

رسیدن به سطو  با تري از پایداري در منطقه باشد. با  بودن فاکتور 
تاًثیر محیطی، بیانگر این مطلب است که اثرات مخرب مصرف ستموم  

زیست بستیار جتدي استت و کتاهش ایتن      بر سالمت انسان و محیط
 رود.اثرات، از الزامات کشاورزي پایدار به شمار می

 

 های مربوط به زیرمعیارهای پایداریمجموعه وزن -6 جدول

Table 6- Sets of weights for sustainability sub-criteria 

های وزنیگروه  
 Weighted groups 

 اختصار شاخص
Indicator abbreviation زیرمعیارها 

Sub criteria 
    

 Environmental   محیطیزیست    

0.083 0.09 0.09 W مصرف آب  Water use 

0.05 0.06 0.06 EIQ 
 فاکتور تأثیر محیطی

Environmental impact quotient 
0.04 0.06 0.06 P  سموممصرف  Pesticied use 

0.04 0.05 0.08 F  کود شیمیاییمصرف  Fertilizer use 

0.06 0.06 0.09 CR درصد تناوب زراعی Crop rotation 

0.06 0.08 0.07 OC درصد کربن آلی خاك  Soil organic carbon 

 Economic  اقتصادي    

0.15 0.22 0.2 GM سود ناخالص  Gross margin 

0.1 0.12 0.11 DC مستقیم يهزینه Direct cost 

0.087 0.11 0.09 A سطح زیر کشت  Area cultivation  

 Social اجتماعی    

0.17 0.09 0.09 N میزان اشتغا  کشاورزي  Employment 

0.16 0.06 0.06 E سوادنسبت افراد باسواد به بی  Education ratio 

 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
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هتتاي پایتتداري دهتتی معیارهتتاي پایتتداري، ارزش دنبتتا  وزنبتته
ي کوهدشتت، بتا   هاي کشاورزي منطقهشده مربوط به سیستممحاسبه

( نشتان داده شتده   3دو  )ریتزي تتوافقی در جت   استفاده از مد  برنامه
 = 511πو  = 5π =  ،2πهاي وزنی او  و مقادیر است. بر اساس گروه

در نظتتر گرفتتته شتتده استتت منتتافی  = 5π)در اکثتتر مطالعتتات تنهتتا 
( اشده است اما در 95( و پورزند و بخشوده )91مالیوسفی و همکاران )

این مطالعه درجات حساستیت بیشتتر نیتز لحتاه شتده استت(، ارزش       
 باشد.هاي مختلف، عددي بین صفر تا یک مییداري سیستمپا

 
 های کشاورزی براساس یستمسی پایداری کل مقادیر ارزش و رتبه -7جدول 

Table 7- Values and rank of stustainability of the agricultural system based on w1 
π =100 π =2 π =1 

 رتبه Agriculture system  نام سیستم کشاورزی

Ranking 

 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 ارزش

Value 

5 0.972 1 0.679 1 0.623 
 1گندم 

Wheat 1 

7 0.952 4 0.637 4 0.502 
 2گندم 

Wheat 2 

1 0.988 2 0.672 3 0.514 
 1 قندچغندر

Sugar beet 1 

8 0.943 8 0.497 8 0.366 
 2چغندرقند 

Sugar beet 2 
 Combine irrigated and rain fed farming تلفیق زراعت آبی و دیم 0.479 6 0.615 6 0.986 3

6 0.966 3 0.669 2 0.567 
 تنوع فعالیتی

Activity diversion 

4 0.982 5 0.629 5 0.486 
 هاي غیرزراعیدیم با سایر فعالیت

Rainfed cultivated systems with r non-agricultural activities 

2 0.987 7 0.598 7 0.426 
 زراعت دیم

Rain fed farming 
 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 

، سیستم زراعت آبی )گنتدم بتا   = 5πبا فر   3باتوجه به جدو  
تن در هکتار(، بتا ترین ارزش پایتداري را بته ختود      4عملکرد با ي 

م مربوط به سیستم تنوع فعالیتی است کته در  ي دواختصاص داد. رتبه
تتر آب،  دلیتل مصترف کتم   هاي زراعت آبی، بهمقایسه با دیگر سیستم

تترین  ي با تري قرار گرفته استت. کتم  سموم و کود و هزینه، در رتبه
تتن   91ارزش نیز، مربوط به سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر

تتري  ي پتایین عت دیم در رتبهبه سیستم زرادر هکتار( است که نسبت
تتن   4، سیستم زراعت آبی )گندم با عملکرد با ي = 2πقرار دارد. در 

در هکتار( بتا ترین رتبته را داراستت و سیستتم )چغنتدر بتا عملکترد        
تتر، جایگتاه دوم را بته ختود     تن در هکتار( با یک رتبته کتم   91با ي

چغنتدر بتا   اختصاص داده است. در اینجتا نیتز سیستتم زراعتت آبتی )     
هاي با ، در بین رغم داشتن عملکردتن در هکتار( علی 91عملکرد زیر

محیطتی، وضتعیت   هتاي زیستت  هاي اقتصادي، ازنظر شاخصشاخص
ترین رتبه نامناسبی داشته که سبب کاهش ارزش این سیستم به پایین

بتا عملکترد    نیز، سیستم زراعت آبتی )چغنتدر   = π 511شده است. در 
ي او  و سیستتم زراعتت دیتم در    ( داراي رتبهر هکتارتن د 91با ي 

 تتري بته  جایگاه دوم قرار دارد که ازنظر پایداري کل، جایگتاه مناستب  
تن در  91دست آورده است. سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر 

ي آخر قرار گرفته است. مالحظه ترین ارزش و در رتبههکتار( نیز، کم
هتاي کشتاورزي در   او  فصل یک، سیستم شود که مطابق فرضیهمی

هاي کل متفاوت هستند. بنابراین این فرضیه که منطقه از نظر شاخص
هاي کشاورزي در منطقه با هم متفتاوت استت،   سطح پایداري سیستم

 شود.تأیید می
، سیستتم  = 5πدر گروه وزنی دوم و براستاس   1باتوجه به جدو  

تترین ارزش  ، داراي بتیش ر(تتن در هکتتا   4از )گندم بیش زراعت آبی
( بوده و سیستم زراعت آبی )چغنتدر بتا عملکترد    925/1محاسبه شده )

تترین مقتدار و در   ، داراي کتم 941/1تتن در هکتتار( بتا ارزش     91زیر
باشتد، سیستتم تنتوع     = 2πي آخر قرار گرفته است. هنگامی که رتبه

در ( بتوده و  915/1تترین ارزش محاستبه شتده )   فعالیتی، داراي بتیش 
511π =       تتن در   91سیستم زراعت آبتی )چغنتدر بتا عملکترد بتا ي

هکتار( با ترین پایداري و سیستتم زراعتت آبتی )چغنتدر بتا عملکترد       
 ترین رتبه را دارد.تن در هکتار( پایین 91زیر

 



 1411پاییز ، 4، شماره43، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     022

 های کشاورزی براساس یستمسی پایداری کل مقادیر ارزش و رتبه -8جدول 

Table 8- Values and rank of stustainability of the agricultural system based on w2 
π =100 π =2 π =1 

 رتبه Agriculture system  نام سیستم کشاورزی

Ranking 
 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 ارزش

Value 

5 0.972 2 0.679 1 0.621 
 1گندم 

Wheat 1 

7 0.952 6 0.616 6 0.470 
 2گندم 

Wheat 2 

1 0.988 3 0.668 3 0.516 
 1 قندچغندر

Sugar beet 1 

8 0.939 8 0.476 8 0.346 
 2چغندرقند 

Sugar beet 2 

3 0.985 5 0.617 4 0.488 
 تلفیق زراعت آبی و دیم

 Combine irrigated and rain fed farming 

6 0.966 1 0.685 2 0.586 
 تنوع فعالیتی

Activity diversion 

4 0.982 4 0.619 5 0.482 
 هاي غیرزراعیدیم با سایر فعالیت

Rainfed cultivated systems with r non-agricultural activities 

2 0.987 7 0.579 7 0.400 
 زراعت دیم

Rain fed farming 
 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 
 های کشاورزی بر اساس یستمسی پایداری کل مقادیر ارزش و رتبه -9جدول 

Table 9- Values and rank of stustainability of the agricultural system based on w3 
π =100 π =2 π =1 

 رتبه Agriculture system  نام سیستم کشاورزی

Ranking 
 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 ارزش

Value 
 رتبه

Ranking 
 شارز

Value 

6 0.970 4 0.642 3 0.565 
 1گندم 

Wheat 1 

7 0.950 5 0.638 5 0.492 
 2گندم 

Wheat 2 

1 0.989 1 0.731 1 0.596 
 1 قندچغندر

Sugar beet 1 

8 0.939 8 0.511 7 0.366 
 2چغندرقند 

Sugar beet 2 

2 0.988 3 0.646 4 0.516 
 تلفیق زراعت آبی و دیم

 Combine irrigated and rain fed farming 

5 0.976 2 0.684 2 0.575 
 تنوع فعالیتی

Activity diversion 

4 0.980 6 0.564 6 0.415 
 هاي غیرزراعیدیم با سایر فعالیت

Rainfed cultivated systems with r non-agricultural activities 

3 0.985 7 0.531 8 0.338 
 زراعت دیم

Rain fed farming 
 هاي تحقیقتهمنبع: یاف

Source: Research findings 

 

ي مقتادیر  در گتروه وزنتی ستوم و در همته     6با توجه به جتدو   
 بتا عملکترد   )چغنتدر ی زراعت آبت حساسیت نسبت به انحراف، سیستم 

( داراي رتبه او  است. سیستم زراعت دیم بته  هکتار تن در 91 با ي

ي هفتم ترتیب رتبهبه  = 511πو  = π 2ي آخر و در ، رتبه= 5πازاي 
نهایتت  به ستمت بتی   πکه و سوم را کسب نموده است. در واقع زمانی

تري از پایداري قترار  کند، سیستم تنوع فعالیتی در سطح پایینمیل می



 022     ...ریزی توافقیبا استفاده از رهیافت برنامههای کشاورزی ارزیابی پایداری سیستم

بته  گیرنده نستبت که حساسیت تصمیمگیرد، به عبارت دیگر، زمانیمی
فعتالیتی  شود، کشاورزانی که داراي سیستم تنتوع  تر میانحرافات بیش

تري از پایداري را تجربته کترده و در جایگتاه پتنجم     هستند، سطح کم
جایگتاه دوم را   = 511πنیتز در   دیم و آبیزراعت  گیرد. تلفیققرار می

 به خود اختصاص داده است.
ي هتتاي منطقتتهدر مرحلتته بعتتد، بتته بررستتی پایتتداري دهستتتان 

 6دشتت،  هاي منطقه کوهکوهدشت پرداخته شده است. تعداد دهستان

باشد. براي این منظور ابتدا مقادیر شاخص کل پایداري بتراي  عدد می
روستاها بدست آمد و ستپا میتانگین شتاخص کتل پایتداري بتراي       

نشتان داده شتده    51ها بدست آمده که مقادیر آن در جتدو   دهستان
در باشتد.  متی  تنوع فعالیتی سیستم غالتب  ،تنگدر دهستان زیراست. 

بتوده کته   غالتب   5چغندرقند و  5 ستم گندم آبیسیکوهنانی دهستان 
 است.  شدهنیز موجب پایداري بیشتر 

 
 هامقادیر شاخص پایداری کل مربوط به دهستان -11جدول 

Table 10- Total sustainability index for village 

 نام دهستان Total sustainability index  شاخص پایداری کل
Rural district name π =100 π =2 π =1 

0.905 0.653 0.442 
 کوهدشت شمالی

North Kouhdasht 

0.808 0.663 0.423 
 کوهدشت جنوبی

South Kouhdasht 

0.829 0.728 0.439 
 گلگل

Gulgal 

0.722 0.740 0.442 
 درب گنبد

Darb Ghonbad 

0.982 0.857 0.517 
 کوهنانی

Cohenani 

0.621 0.676 0.210 
 طرهان غربی

West Tarhan 

0.517 0.456 0.284 
 کوهدشت شمالی

North Kouhdasht 
 Bloran بلوران 0.284 0.430 0.508

 ZirTang زیر تنگ 0.364 0.718 0.972

 هاي تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 

، دهستتتان کوهنتتانی، داراي بیشتتترین پایتتداري  = 5πبراستتاس 
تان طرهان شترقی بتا پایتداري    باشد. در این میان، دهسکشاورزي می

باشد. هاي منطقه داراي پایداري کمتري میضعیف، نسبت به دهستان
بته  بنابراین براساس اولویت بایستی به این دهستتان رستیدگی شتود.    

 گتل، کوهنتانی و زیرتنتگ   ، گتل هاي درب گنبتد ، دهستان= 2π ازاي
طرهتان  هاي اما مقدار شاخص در دهستان هستند. با داراي پایداري 

باشتند.  هتا متی  غربی و بلوران بسیار کم بوده و ناپایتدارترین دهستتان  
، اکثر منتاطق پایتداري   = 511π د که به ازايشومشاهده میهمچنین 

گتل،  هاي کوهدشت شتمالی و جنتوبی، گتل   . دهستانزیادي رو دارند
هتاي منطقته   کوهنانی و زیرتنگ، با ترین پایداري را در بین دهستان

هتاي بلتوران و طرهتان غربتی پایتداري      اند. اما دهستتان بدست آورده
باشتند. بته طتور کلتی     هتا دارا متی  ي دهستتان ضعیفی نسبت به بقیه

در  2 شود در دهستان طرهان شرقی بدلیل کشتت چغنتدر  مشاهده می
برخی روستاها و نیتز کشتت غالتب زراعتت دیتم در ستایر روستتاها،        

باشتد. همچنتین   متی  وضعیت پایداري کل این دهستان، بسیار ضعیف

هاي بلوران و طرهان غربی بدلیل وجود سیستم زراعت دیتم،  دهستان
وضعیت پایداري اقتصادي مناسبی نداشته بنتابراین بایستتی براستاس    

هتا رستیدگی شتود. از طرفتی در دهستتان      اولویت بته ایتن دهستتان   
کوهنانی، با وجود سیستم زراعت آبی، کشاورزان بته فعالیتت پترورش    

پرداختته و پایتداري کتل در ایتن دهستتان نستبت بته ستایر         دام نیز 
 ها در سطح با تري قرار گرفته است. دهستان
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 بتا یی  اهمیتت  از کشتاورزي  هتاي سیستتم  گیري پایتداري اندازه
 یتک  هتاي کشتاورزي،  سیستم پایداري زیرا ارزیابی. باشدبرخوردار می

 موجتود  هتاي سیستتم  ضتعف  و وتقت  نقتاط  شناستایی  براي مهم گام
 پیچیتده،  مشتکل  ایتن  بتا  مواجهه چگونگی مورد در باشد. هر چندمی

عملتی کته توستط بستیاري از      رویکترد  ندارد امتا یتک   وجود اجماعی
شده است مشخص کردن سطح پایداري با استفاده از  استفادهمحققان 
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هتاي  ارزیتابی پایتداري سیستتم    (.55) هاستت اي از شتاخص مجموعه
گیري، اهتداف  رزي داراي ابعاد مختلف بوده که در فرایند تصمیمکشاو

 شتامل  طتور کلتی   به ارزیابی رقیبی بایستی مدنظر قرار بگیرد. فرآیند
 و تعریتف ( 2) ارزیتابی،  اهتداف  تعریتف ( 5: )باشتد می گام اصلی چهار

 متورد  هايشاخص و انتخاب معیارها( 9) شده، ارزیابی سیستم توصیف
( 4)و  هتا گیتري انتدازه  یتا  محاستبات  از شتاخص  هر برآورد و استفاده
 مختلتف  هايشاخص بدست آمده از اطالعات نهایی یا ترکیب ارزیابی

 کتارایی  مشتخص نمتودن   بتراي  مرجتع  مقادیر آستانه یا از استفاده و
 (. 54سیستم )

ي حاضر، این اهداف با در نظر گترفتن زیتر معیارهتاي    در مطالعه
ناخالص، حداقل کردن هزینته مستتقیم،   اقتصادي )حداکثر کردن سود 

محیطتی )حتداقل   حداکثرکردن سطح زیرکشت(، زیرمعیارهاي زیستت 
نمودن میزان آب مصرفی به ازاي هکتار، حداقل نمودن مصرف کود و 
سموم شیمیایی، حداقل نمودن فاکتور تأثیر محیطی، حتداکثر نمتودن   

خاك( و  درصد رعایت نمودن تناوب زراعی و حداکثر کردن کربن آلی
زیرمعیارهاي اجتماعی )حداکثر نمتودن اشتتغا  کشتاورزي و حتداکثر     
 1نمودن نسبت افراد با سواد به بتی ستواد(، جهتت بررستی پایتداري      

نظر قرار گرفته شد. بتراي ایتن   کشاورزي منطقه کوهدشت مد سیستم
منظور، با استفاده از نظرات کارشناسی و به پیروي از مطالعتات انجتام   

هاي مختلف جهت تعیتین پایتدارترین سیستتم طتی سته      دشده راهبر
سناریو ارا ه شد. در راهبترد او ، بتراي ارزیتابی و تعیتین پایتدارترین      

محیطی در نظتر قترار گرفتته    سیستم، وزن بیشتري براي معیار زیست
هاي شد. اما با توجه به اینکه ارزیابی پایداري در دنیاي واقعی با سلیقه

ر راهبرد دوم وزن بیشتر به معیارهاي اقتصادي مختلفی روبروست لشا د
و در سناریوي سوم وزن برابر به همه معیارهاي نامبرده ارا ه شتد. بتر   

تترین  هتاي تحقیتق در راهبترد او ، کتاراترین و متعتاد      اساس یافته
هاي محیطی به ترتیب، سیستمسیستم کشاورزي منطقه در بعد زیست
-تن در هکتار( و زراعت دیم می 4زراعت آبی )گندم با عملکرد با ي 

باشند. در بعد اقتصتادي و زمتانی کته وزن انحرافتات کوچتک باشتد،       
با ترین پایداري مربوط به سیستم تنوع فعالیتی و در زمتانی کته وزن   
انحرافات مقدار با یی داشته باشد، سیستتم زراعتت آبتی )چغنتدر بتا      

باشتد. بنتابراین   ا میتن در هکتار( جایگاه او  را دار 91عملکرد با ي 
سیستم تنوع فعالیتی کاراترین سیستم و زراعت آبی )چغندر با عملکرد 

تتترین سیستتتم کشتتاورزي از بعتتد تتتن در هکتتتار( متعتتاد  91بتتا ي 
، رتبته  πباشد. در بعد اجتماعی نیز براساس تمامی مقادیر اقتصادي می

هکتتار(   تن در 91او  به سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد با ي 
تن  91تعلق دارد. بنابراین سیستم زراعت آبی )چغندر با عملکرد با ي 

تترین سیستتم کشتاورزي از نظتر بعتد      در هکتار( کتاراترین و متعتاد   
آید.  زم به بکر استت کته   اجتماعی در منطقه کوهدشت به شمار می

محیطتی و اقتصتادي،   ناپایدارترین سیستم کشاورزي در ابعتاد زیستت  
تن در هکتار( اما در بعتد   91اعت آبی )چغندر با عملکرد زیر سیستم زر

اجتماعی سیستم زراعت دیم است. در راهبرد دوم، سیستم زراعت آبی 
تن در هکتار( کاراترین و سیستم زراعت آبی  4)گندم با عملکرد با ي 

تترین سیستتم   تتن در هکتتار( متعتاد     91)چغندر با عملکترد بتا ي   
هتاي  شتد. راجتع بته میتزان پایتداري سیستتم      باکشاورزي منطقه می

کشاورزي، نتایج در این دیدگاه نسبت بته دیتدگاه قبتل تنهتا در بعتد      
رتبته نخستت    π =511محیطی متفتاوت بتوده، کته براستاس     زیست

-محیطی، مربوط به سیستم تلفیق دیم با سایر فعالیتت پایداري زیست

تترین سیستتم   باشد. بنابراین کتاراترین و متعتاد   هاي غیر زراعی می
محیطی، به ترتیب سیستم زراعت آبتی  کشاورزي منطقه در بعد زیست

تن در هکتار( و سیستم تلفیق دیم بتا ستایر    4)گندم با عملکرد با ي 
باشند. در مورد بعد اقتصادي و اجتماعی نیز هاي غیر زراعی میفعالیت
 باشد. ي مقادیر وزن انحرافات، همانند دیدگاه او  میدر همه

در راهبرد سوم نتایج مقداري متفاوت بوده است. براستاس نتتایج   
تتن در هکتتار(    91سیستم زراعتت آبتی )چغنتدر بتا عملکترد بتا ي       

تترین  باشتد. کتم  ترین سیستم کشاورزي منطقه میکاراترین و متعاد 
، مربوط به سیستم زراعت دیتم و در مقتادیر   π =5پایداري کل نیز در 

تتن   91م زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر با ي انحرافات، به سیست
در هکتار( تعلق دارد. تفاوت نتایج پایداري در ابعاد مختلف نستبت بته   

، سیستتم زراعتت آبتی    π =5دیدگاه قبل، در بعد اقتصادي و براساس 
 ترین پایداري داشته است. تن در هکتار( کم 4)گندم با عملکرد زیر 

د مطالعتته در شهرستتتان هتتاي متتوردر انتهتتا، پایتتداري دهستتتان
شود که ي پایداري، مشاهده میکوهدشت بررسی شد. با بررسی نقشه

(، دهستتان  π=5براساس مقادیر پایین حساسیت نسبت به انحرافتات ) 
ي منطقته کوهنانی پایدارترین و طرهان شرقی ناپایتدارترین دهستتان  

-هاي درب گنبد، گل،. دهستانπ=2باشند. اما براساس کوهدشت می

ل، کوهنانی و زیرتنتگ پایتدارترین و روستتاهاي بلتوران و طرهتان      گ
باشتند. در  ي کوهدشتت متی  هتاي منطقته  غربی ناپایدارترین دهستان

هاي کوهنانی، کوهدشتت شتمالی و   ، دهستانπ=511نهایت براساس 
هاي بلوران گل و زیرتنگ پایدارترین و دهستانجنوبی، درب گنبد، گل

اند. با توجه داري را به خود اختصاص دادهو طرهان غربی، کمترین پای
هاي زیر براي منطقه مورد مطالعه پیشنهاد به نتایج بدست آمده توصیه

 گردد:می
با توجه به نتایج بدست آمده، کاراترین سیستم براساس مقادیر  -5

پایین وزن انحرافات و گروه وزنی او ، سیستم زراعت آبتی )گنتدم بتا    
باشتد. ناپایتدارترین سیستتم نیتز     کتتار( متی  تن در ه 4عملکرد با ي 

باشد. بنتابراین  تن در هکتار( می 91زراعت آبی )چغندر با عملکرد زیر 
زیستتی  هتاي محتیط  براي افزایش پایداري این سیستم، بایستی جنبته 

هاي آب، کود شیمیایی و درصد پایین مانند، مقدار با ي مصرف نهاده
 توجه قرار گیرد.  کربن آلی خاك و سواد زارعین، مورد

ها نشان داد که براساس مقادیر پایین حساسیت نسبت بررسی -2
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(، دهستان کوهنانی پایدارترین و طرهان π =5به انحرافات )براساس 
باشتند. بنتابراین   ي کوهدشتت متی  شرقی ناپایدارترین دهستان منطقه

رسد براساس اولویت بایستی به این دهستان رسیدگی شود. به نظر می
ه شاخص سود ناخالص در این دهستان بسیار پتایین بتوده بنتابراین    ک

هتا  هاي اقتصادي، پایداري این دهستتان بایستی از طریق تقویت جنبه

 افزایش داده شود. 

با توجه به اینکه سیستتم کشتاورزي دیتم در بعتد اقتصتادي       -9
عملکرد پایینی دارد بنابراین جهت افزایش پایداري این سیستتم بهتتر   

 کشاورزان از آبیاري تکمیلی استفاده نمایند.است 
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Introduction: Agricultural sector plays a vital role in Iran’s economy but this sector has pursued an 

unsustainable route mostly because of land and water resources degradation resulting from inefficient use of 
irrigation water and intensive use of inorganic inputs. However, increasing production is not the only relevant 
goal in farming systems. It is important to consider the effects of agriculture on soil productivity, pollution, 
water and energy use efficiency, Greenhouse gas emissions and social aspects. In fact, there is a strong interest 
for redefining production systems looking for a balance between high productivity and the protection of the 
environmental services provided by these farming systems. In this regard, current study evaluated 
environmental, economic and social impacts of agricultural systems in Kouhdasht area as one of the important 
regions of Lorestan province using multi-criteria compromise programming (CP) and a set of different weights. 
Gross margin, direct expenses and crops acreage were the indicators considered for economic sustainability 
analysis. The environmental indicators were water use, EIQ (environmental impact quotient), use of fertilizer, 
insecticides and pesticides, soil organic carbon and crop rotation. The social indicators considered for analysis 
were employment and education level. The basic idea in compromise programming as a well-known multi-
criteria decision-making method, is to identify an ideal solution that can be obtain from the available options. 
This ideal solution is a point reference for decision maker and options or alternatives are ranked based on how 
far they are from it. The findings of this study include the identification of a set of agricultural systems based on 
different views or weights. These optimal agricultural systems are compared to the current agricultural systems.  

Materials and Methods: In current study a compromise programming optimization model was solved to 
find efficient agricultural systems, according to economic, environmental and social criteria, for crop/livestock 
farms. An agricultural system can be shown as a linear combination of activities. Each activity is characterized 
by the resources and inputs employed, the type and quantity of the output produced and the environmental 
impacts.  Generally, eight agricultural systems corresponding to different crops and livestock production were 
considered for analysis. The evaluation of sustainability of agriculture requires determination of attributes or 
indicators covering economic, environmental and social dimensions. In fact, the concept of attribute or indicator 
is fundamental in multi-criteria models. In this study, three economic, six environmental and two social 
indicators are included as attributes. Selection of indicators was based on relevance of the indicators, the 
frequency of using the indicator in previous studies and availability of data. The solution of CP entailed of 
finding the lowest distance to the ideal for all the criteria. Decision-maker preferences were simulated using nine 
scenarios, which combine three distance functions (π = 1, π = 2 and π =100), and three different weights based 
on the importance of different dimensions. 

Results and Discussion: The results showed that, based on the first weight group (environmental view) and 
at the low and high weight for deviations (π =1 and π = 100), wheat1 and sugar beet1 systems are the most 
sustainable system respectively. But sugar beet2 system is the most unstable agricultural system at all levels of π 
and in all areas. Overuse of groundwater for irrigation, fertilizer and pesticide in some areas further reinforced 
agricultural unsustainability. In the second weight group (economics view) and for π = 2, activity diversification 
(crop -livestock) system was more balanced than continuous crop farming. In the third weight group (equal 
weight to all dimensions) and for π = 2, sugar beet1 and the rain fed cultivated systems were the most 
sustainable. In other values of π, the sugar beet2 had the least sustainable index. The findings of this study 
indicate instability in Azadbakht Korapa and Cham Sangar villages in all weight groups, while Katkan village is 
most sustainability for π = 2. Results also showed that for π = 1, Kohnani and Eastern Tarhan rural district are 
most sustainable and most unsustainable rural district respectively. The lack of sustainable agricultural 
production in Eastern Tarhan in π = 1, was due to limited economics performance in rural district. However, in 
high levels of sensitivity to deviations from the ideal level, the rural district of Boluran and the Western Tarhan, 
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are most unsustainable rural district, and North and South Kouhdasht, Golgol, Darb Gombad and Ziretang are 
the most sustainable rural district in the region. Finally, by putting different dimensions of sustainability, this 
study extracted ten independent and distinct patterns of sustainability using data mining. Farms in patterns 5 and 
8 were experienced relative sustainable, and farms in the pattern 6, were unsustainable in all dimensions. 

Conclusion: It was inferred from the results of this study that there are regional differences in agricultural 
sustainability in Kouhdasht. As a result, it is suggested that effective agricultural policies be adopted in 
accordance with local research. 
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