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ارزیابی شاخصهای پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی:
مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت
هادی هادی پور ،1سید نعمت اهلل موسوی *2و بهاءالدین
1331/1/11
1331/6/22

نجفی3

چکیده
ارزیابی شاخصهای پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقولههایی مهم همچون تغییر اقلیم،
بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است ،ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در
ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته بسیار اندک است .لذا ،در این پژوهش به بررسی و ارزیابی
شاخصهای پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد .برای این منظور ،دادهها از راه
توزیع پرسشنامه بین  313گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شد .نتایج تحلیل مالی نشان دادند
که کشاورزی حفاظتی منجر به  23/13درصد کاهش نیروی کار14/12 ،درصد کاهش مصرف آب،
23درصد کاهش بکارگیری ماشینآالت11/63 ،درصد کاهش بذر11/34 ،درصد کاهش کود،
 23/23درصد کاهش سموم شیمیایی و 13/63درصد افزایش عملکرد گندم میشود .همچنین ،هر
هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم ،از 21/16درصد درآمد بیشتر3113 ،
ریال هزینه کمتر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و  21113ریال سود ناخالص بیشتر برخوردار
میباشد .نتایج  AHPنشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی ،بهترتیب:
شاخصهای زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند .همچنین ،در میان زیرمعیارهای
اقتصادی ،بهبود بهره وری و کارایی ،در میان زیرمعیارهای اجتماعی ،تولید و امنیت غذایی ،و در
نهایت ،در میان زیرمعیارهای زیستمحیطی ،حفاظت از منابع آب اولویت دارند.
طبقه بندي Q14, Q20, O10 :JEL

واژههاي كليدي :پایداری ،کشاورزی حفاظتی ،تجزیه و تحلیل مالی ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.
 - 1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت.
- 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت.
- 3استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت.
* -نویسنده مسئول مقالهseyed_1976mo@yahoo.com :
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پیشگفتار
استفاده گسترده از سوختهای فسیلی ،تغییر کاربری اراضی و افزایش جمعیت جهان و در پی
آن گسترش روزافزون فعالیتهای صنعتی و مصرف سوختهای فسیلی برای تأمین نیازهای
جمعیت کره زمین موجب شد تا پس از انقالب صنعتی به تدریج تغییرات مشهودی در اقلیم کره
زمین بوجود آید که بارزترین آن افزایش میانگین دمای زمین ،افزایش پدیدههای حدی اقلیمی
نظیر سیل ،توفان ،تگرگ ،امواج گرمایی ،باالآمدن سطح آب دریاها ،ذوب شدن یخ های قطبی و در
نتیجه افزایش فراوانی ،شدت و طول دوره خشکسالی ها می باشد .افزایش این رخدادها در سالهای
اخیر به دغدغه اصلی اقلیم شناسان و سران کشورهای جهان تبدیل شده است (ارندت و تورلو،
 .1)2213همچنین ،ایران در پهنهبندی اقلیمی کمیته بین الدولی تغییر اقلیم  )IPCC( 2جزء
مناطق خشک و نیمه خشک دنیا قرار میگیرد که شواهد دادههای تاریخی هواشناسی و پیش
بینیهای صورت گرفته از وضعیت اقلیم این منطقه نشان دهنده وقوع پدیده تغییر اقلیم در
دهههای اخیر و ادامه این روند در آینده است (الشناوی و همکاران .3)2216 ،از سوی دیگر،
کشاورزی حفاظتی به عنوان راهبردی برای رسیدن به اهداف تولید پایدار کشاورزی از دهه 1312
میالدی ظهور پیدا کرده و با این باال بردن بهرهوری نظام تولید ،پتانسیل باالیی برای رویارویی با
نگرانیها و مسای ل جدی مربوط به تخریب منابع طبیعی ،آلودگی محیط زیست و تغییر اقلیم دارد
(الس و همکاران .1)2213 ،فائو کشاورزی حفاظتی را گزینه ای برای تولید محصوالت کشاورزی
همراه با حفظ کارآمدی منابع براساس مدیریت یکپارچه منابع آب ،خاک و زیستی معرفی کرده
است .کشاورزی حفاظتی در برگیرنده سه اصل حداقل خاکورزی ،پوشش دایمی خاک با بقایایی
گیاهی و تناوب زراعی با هدف کاهش اثرات منفی فعالیتهای کشاوزی متداول مانند فرسایش
خاک ،کاهش ماده آلی خاک ،هدر رفت آب ،تخریب ساختمان فیزیکی خاک و استفاده از انرژی
است (فائو .3)2213 ،به بیان دیگر ،حاصلخیزی پایدار خاک ،حفظ رطوبت خاک ،کاهش رواناب،
افزایش دسترسی گیاه به آب و در نتیجه ،مقاومت به خشکسالی ،بهبود تغذیه آبخوانها ،کاهش
اثرات افزایش تغییرات اقلیمی ،صرفه جویی در نیروی کار و انرژی ،کاهش هزینه تولید و حفظ
محیط زیست از مزایای مهم کشاورزی حفاظتی می باشند .این نظام کشاورزی با تغییر در رفتار
کشاورزان با رعایت تناوب زراعی ،مدیریت حاصلخیزی خاک با حفظ بقایای گیاهی و انجام کمترین
1

- Arndt and Thurlow, 2015
- Intergovernmental panel on climate change
3
- Elshennawy et al, 2016
4
- Loss et al, 2015
5
- FAO, 2013
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خاکورزی منجر به اقتصادی شدن و پایداری تولید میشود (تیرفلدر و همکاران ،1)2213 ،ولی با
وجود نتایج مثبت کشاورزی حفاظتی مقدار توسعه آن در اراضی کشور در مقایسه با کشورهای
توسعه یافته بسیار کم است ،به گونهای که از سال  1346که طرح توسعه کشاورزی حفاظتی در
کشور به اجرا در آمده است تا سال  1333تنها نزدیک به  3درصد از اراضی زراعی زیر پوشش
کشاورزی حفاظتی قرار گرفته اند (لطیفی و همکاران .)1333 ،این در حالی است که برای رویارویی
با چالش های بخش کشاورزی کشور در شرایط حال و آینده ،توسعه کشاورزی حفاظتی از اهمیت
زیادی برخوردار است .از این رو ،در این پژوهش به بررسی و ارزیابی پایداری تکنولوژی کشاورزی
حفاظتی به عنوان راهکاری جهت انطباق با تغییر اقلیم با مطالعه موردی محصول گندم دراستان
فارس شهرستان مرودشت پرداخته میش ود .برای این منظور ،در بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع
و پیشینه پژوهش ،در بخش سوم به روش پژوهش ،در بخش چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها و
سرانجام در بخش پنجم به جمع بندی و ارایه پیشنهادها پرداخته میشود.
ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
اهميت تکنولوژي كشاورزي حفاظتی و وضعيت آن در كشور
خاک یکی از منابع مهم و اساسی است که نقشش بزرگشی را در تشأمین و تهیشه نیازهشای اولیشه و
ضروری انسان ،باالخص غذا و چوب ایفا می کند ،در حالیکه خاک کشه ایشن منشابع تجدیشد ششونده
(غذا و چوب) را تولید می کند ،خود چنان به کندی تشکیل می شود که در عمل ،یک منبع تجدید
ناپذیر بشمار میرود (دوگیل و همکاران .2)2216 ،در دنیای امروزی ،رششد سرسشام آور جمعیشت از
یک سو و فشار بیش از حد بر زمین و بهره بشرداری نامناسشب و نادرسشت از خشاک از سشوی دیگشر،
موجب وارد کردن خسارات زیادی بر این منبع مهم شده و باعث شده است که بیشتر از یک سشوم
کل اراضی دنیا در معرض فرسایش شدید قرار گیرند و سشالیانه نزدیشک بشه  3تشا  1میلیشون هکتشار
زمین زراعی خوب به علت نبود مدیریت مناسب ،استفاده از روشهای زراعی نامناسب ،چرای بشیش
از حد و غیشره در اثشر فرسشایش و تبشاهی از بشین بشرود و حشدود  23میلیشارد تشن از خشاک زراعشی
زمشینهای کشاورزی در جهان از سطح زمشین شسشته و بشه رودخانشههشا و در نهایشت ،بشه دریاهشا و
اقیانوسها ریخته شده و از این راه ،بزرگترین دغدغه خاطر انسان امشروزی ،یعنی تغذیشه و امنیشت
غذایی ،را با حادترین وضع ممکن روبهرو سازد (لطیفی و همکشاران .)1336 ،بنشابر آمشار و دادههشای
موجود ،آسیا بیشتر از هر قاره دیگری از مسئله فرسایش خاک رنج میبرد و در میشان کشششورهای
- Thierfelder et al, 2015
- Dougill et al, 2016
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آسیایی ،ایران دارای مقدار فرسایش بسیار باالیی میباشد .مطالعهای که بشه وسشیله فشائو در زمینشه
برآورد شدت و هزینه تباهی خاک در آسیای جنوبی انجام شده است ،یافتههای تکشان دهنشدهای را
بدست آورده است .نتایج این مطالعه نشان میدهند که هشت کشور مورد مطالعه (هنشد ،پاکسشتان،
بنگالدش ،ایران ،افغانستان ،نپال ،سریالنکا و بوتان) ساالنه در اثر تبشاهی زمشین  12میلیشارد دالر از
دست میدهند .گفتنی است که این مقدار خسارت فقط مربوط به اثرات درون مکانی تبشاهی خشاک
می باشد و در صورت محاسبه خسارات بیرون از مکان تباهی خاک ،مقدار خسارت یاد ششده بسشیار
بیشتر خواهد بود .فرسایش آبی و بادی گسترده ترین شکل تباهی خاک در منشاطق مشورد مطالعشه
میباشد .این مطالعه همچنین ،نشان میدهد که از  112میلیون هکتشار زمشین زراعشی منطقشه13 ،
درصد آنها دستکم تحت تأثیر یکی (یا بیشتر) از اشکال تباهی خاک (فرسایش آبی و بادی ،شور
شدن و  )...قرار دارند 31 .میلیون هکتار از زمین های زراعی این مناطق بشه گونشهای ششدید تحشت
تاثیر تباهی خاک قرار گرفتهاند و  63میلیون هکتار نیز به طور میانگین دچار تباهی خاک شدهانشد.
نکته قابل توجه در این مطالعه آن است که ایران دارای بدترین وضعیت از نظر تباهی خاک در میان
کشورهای مورد مطالعه میباشد؛  31درصد زمین های کشاورزی ایران دچار تباهی خاک میباشد و
پس از ایران بنگالدش ( ،)%13پاکستان ( ،)%61سشریالنکا ( ،)%11افغانسشتان ( ،)%33نپشال (،)%26
هندوستان ( )%23و بوتان ( )%12قرار گرفتهاند (عبداهلل زاده و همکاران .)1331 ،هر چند مطالشب و
آمار یاد شده ،به خوبی بیانگر اهمیت و جایگاه مهم حفاظت خاک و کنترل فرسشایش آن مشیباششد،
اما نکته اساسی که باید بیان شود ایشن اسشت کشه در پشذیرش تکنولشوژی حفاظشت خشاک از جانشب
کشاورزان و به کار بستن آن ها عوامل بسیاری دخالت دارند .در بسیاری از موارد تکنولوژی تهیشه و
معرفی میشود ،امّا از سوی کشاورزان یا پذیرفته نمی شود یا صورت ناقص پذیرفتشه ششده و پشس از
مدتی رها می شوند .این مسئله در زمینه تکنولوژیهای کشاورزی و باالخص در مورد تکنولوژیهای
حفاظتی به وفور اتشفاق افتاده است .با توجشه بشه نقششی مهشم کشه کششاورزان در رابطشه بشا کنتشرل
فرسایش خاک و حفاظت آن ایفا میکنند ،بررسی و ششناخت تنگناهشا ،نیازهشا ،امکانشات ،ششرایط و
جنبههای شناختی و رفتاری کشاورزان و جامعه روستایی امری ضروری به نظر مشیرسشد و تنهشا در
این صورت است که میتوان موفقیت و عملکرد بهتر و بیشتر برنامهها و طرحهای حفاظت خشاک را
تضمین کرد ،ولی متاسفانه در کشور ما آنچنان که باید و شاید به مسایل یاد شده تشوجهی نششده و
پژوهشهای و مطالعات جامعی در این زمینشههشا انجشام نششدهاسشت (سشواری و همکشاران.)1331 ،
همچنین ،تا سال  1336تنها  162میلیون هکتشار از اراضشی کششاورزی جهشان بشا روش کششاورزی
حفاظتی مدیریت میشده و سطح زیرکشت کشاورزی حفاظتی کشور حدود  163هزار هکتار اسشت
که یک درصد از آمار جهانی را به خود اختصاص داده است .این در حالی است که برای رویارویی بشا
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چالش های بخش کشاورزی کشور در شرایط حال و آینده ،توسشعه کششاورزی حفشاظتی از اهمیتشی
زیاد برخوردار است (فشائو .)2211 ،جشدول  1سشطح زیشر کششت کششورهای پیششرو در کششاورزی
حفاظتی را نشان میدهد:
همچنین ،بیشتر مطالعات داخلی و خارجی صورت پذیرفته در مورد کشاورزی حفاظتی مشرتبط
با عوامل مؤثر بر پذیرش این تکنولوژی از سوی کشاورزان بوده و مطالعات بسیار معدودی به اثشرات
اقتصادی آن پرداخته اند .در جدول 2و 3به برخی از مطالعشات مشرتبط بشا کششاورزی حفشاظتی بشه
اختصار اشاره شده است:
مرور ادبیات موضوع ارائه شده بیانگر اهمیت انکارناپذیر توسعه کشاورزی حافظتی در ایران با
توجه به مقولههایی مهم مانند رویارویی کشور با پدیده تغییر اقلیم و بحران منابع خاک و آب
میباشد .از سوی دیگر ،بررسی ارزیابی شاخصهای پایداری کشاورزی حفاظتی بمنظور توسعه و
ترویج ،بر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش آن مقدم میباشد که در این پژوهش به این مهم با مطالعه
موردی گندمکاران شهرستان مرودشت پرداخته میشود.
روش پژوهش
مراحل پژوهش
همانگونه که پیشتر گفته شد ،در این پژوهش به ارزیابی شاخصهای پایداری تکنولوژی
کشاورزی حفاظتی به عنوان راهکاری برای انطباق با تغییر اقلیم با مطالعه موردی محصول گندم در
شهرستان مرودشت استان فارس پرداخته میشود .برای این منظور مراحل زیر طی خواهد شد:
 .1مقایسه مصرف نهادهها ،هزینه ها و سودناخالص تولید گندم در دو روش کشاورزی مرسوم و
حفاظتی :برای این منظور مصرف نهاده ها و سود و زیان حاصل از دو روش مختلف
مدیریت مزرعه (کشاورزی مرسوم و کشاورزی حفاظتی) بر اساس هزینهها و
درآمدهای ایجاد شده در طول یک سال مورد بررسی قرار میگیرد (تجزیه و تحلیل
مالی).1
 .2ارزیابی پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی:
برای این منظور وزن هر یک از شاخص های پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( 2)AHPتعیین میشود.
- Financial analysis
- Analytical Hierarchy Process

1
2
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مشخصات منطقه مورد مطالعه
شهرستان مرودشت با وسعت  1613کیلومترمربع 3%/4 ،کل مساحت استان فارس را به خود
اختصاص داده است .مرکز این شهرستان در  32درجه و  14دقیقه طول جغرافیایی و  23درجه و
 32دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع  1333متری از سطح دریا واقع شده است .خاک این منطقه
کامالً رسوبی و مواد تشکیل دهنده آن توسط رودخانه و متالشی شدن سنگهای منطقه بوجود
آمده که برای کشاورزی بسیار مناسب هستند .جمعیت این شهرستان براساس سرشماری سال
 ،1333برابر با  323131نفر بوده است .این منطقه که یک منطقه صنعتی کشاورزی است ،در زمینه
تولیدات ذرت ،برنج ،گوجه فرنگی ،خیارسبز ،کلم ،بادمجان ،هویج و زیتون برای واحدهای تولیدی
بسیار دارای ا همیت است .برنج مرغوب کامفیروز ،انار سیدان ،گردوی دشتک و چغندر از جمله
تولیدات دیگر محصوالت کشاورزی این شهرستان است .مرودشت بیش از یک دهه مقام اول تولید
گندم ایران را به خود اختصاص دادهاست .همچنین ،یکی از پایگاههای اساسی تولید ذرت علوفهای
در جنوب ایران بشمار میآید .وجود سد مخزنی درودزن با گنجایش یک میلیارد متر مکعب،
بستری مناسب را برای توسعه کشاورزی در این شهرستان فراهم کردهاست کشاورزی در این بخش
به صورت صنعتی و دستی و روش آبیاری به شکل دیمی و آبی انجام میگیرد .اراضی گسترده
کشاورزی این شهرستان به  1ناحیه همگن و دارای ویژگیهای مشابه که زیر پوشش  1مرکز
خدمات کشاورزی دهستانی و  13تعاونی تولید روستایی قرار دارند ،تقسیم میشوند .مرودشت
دارای  112هزار هکتار اراضی مزروعی شامل  114هزار هکتار اراضی آبی و  22هزار هکتار اراضی
دیم است .عمدهترین محصوالت زراعی منطقه را گندم آبی ،جو آبی ،شلتوک ،چغندر قند ،ذرت
دانهای و علوفهای تشکیل میدهند و انواع جالیز باالترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده
است .شهرستان مرودشت با توجه به وجود آب کافی از لحاظ باغ داری نیز در موقعیتی مناسب قرار
دارد .انگور ،سیب ،بادام ،گردو ،هلو ،زردآلو ،انار و  ...در باغهای این شهرستان تولید میشوند و مازاد
آن به دیگر استان ها و شهرستانها و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود (سازمان
جهادکشاورزی شهرستان مرودشت .)1336 ،شکل  1موقعیت شهرستان مرودشت را در استان
فارس نشان میدهد:
جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه گندمکاران شهرستان مرودشت در سال 1336
میباشند ( .)N=13461همچنین ،با توجه به ویژگیهای جامعه آماری شیوه نمونهگیری تصادفی
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ساده برگزیده شد .برای تعیین حجم نمونه از جدول برآورد حجم نمونه جرسی مورگان استفاده
گردید که به شرح فرمول زیر میباشد:
)N .t 2 . p(1  p
()1
)N .d 2  t 2 . p(1  p
به گونهای که =n ،حجم نمونه =N ،تعداد کل جامعه آماری =t2 ،مقدار  tاستیودنت ،موقعی که
سطح معنیداری از  2/23کمتر باشد =d2 ،تقریب در برآورد پارامتر خطای جامعه =P ،احتمال
وجود صفت و ( =)1-Pاحتمال عدمصفت میباشد .بنابراین:
n

) 15861  1.96 2  0.5( 1  0.5
 375
) 15861  0.12  1.96 2  0.5( 1  0.5

n

لذا با انتخاب تصادفی  313نفر از گندمکاران شهرستان مرودشت ،اطالعات و داده های مورد نیاز
پژوهش گردآوری شد.
متغیرهای پژوهش و روش گردآوری دادهها
در جدول  1متغیرهای و دادههای مورد نیاز برای هر مرحله پژوهش نشان داده شده است:
فرآیند تحليل سلسله مراتبی

(2)AHP

در علم تصمیم گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی
راهکارها مطرح است ،چند سالی است که روش های تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه
« »MADMجای خود را باز کردهاند .از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPبیش از دیگر
روشها مورد استفاده قرار گرفته است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون
تصمیمگیری چند منظوره است که نخستینبار به وسیله توماس ال .ساعتی عراقی االصل در دهه
 1312ابداع شد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی بازتابکننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است .این
روش ،مسای ل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار میدهد و آن ها را به شکلی
ساده تبدیل کرده به حل آن میپردازد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل
تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبهروست میتواند استفاده شود .اساس
این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است .بکارگیری این روش مستلزم پنج گام عمده
زیر میباشد:

- Analytic Hierarchical Process

1

ارزیابی شاخصهاي پایداري تکنولوژي كشاورزي حفاظتی

11

الف) مدلسازی :فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مسئله با چندین شاخص به
سلسله مراتبی از سطوح است .سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیمگیری است.
سطح دوم ،نشان دهنده شاخصهای عمده و اساسی و سطح آخر گزینههای تصمیم را
ارایه میکند (مهرگان.)1343 ،
ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی) :با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه
زوجی) و تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت بین دو عنصر تصمیم است،
صورت میگیرد .برای انجام این کار معموالً از مقایسه گزینهها با شاخصهای iام نسبت
به گزینهها یا شاخصهای  jام استفاده میشود که در جدول  3روش ارزشگذاری
شاخصها نسبت به هم نشان داده شده است:
ج) محاسبات وزنهای نسبی :تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از راه مجموعهای از
محاسبات عددی .گام بعدی انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر
تصمیم با استفاده از دادههای ماتریسهای مقایسات زوجی است.
د) ادغام وزنهای نسبی :بمنظور رتبهبندی گزینههای تصمیم ،وزن نسبی هر عنصر در وزن عناصر
باالتر ضرب شده تا وزن نهایی آن بدست آید .با انجام این مرحله برای هر گزینه ،مقدار
وزن نهایی بدست میآید.
ه) سازگاری در قضاوتها (پایایی) :نرخ ناسازگاری 1نشان میدهد که تا چه حد میتوان به
اولویت های حاصل از مقایسات اعتماد کرد .اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  2/12باشد
سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیراینصورت مقایسهها باید تجدید نظر شود.
گامهای محاسبه نرخ ناسازگاری عبارتنداز:
 گام  . 1محاسبه بردار مجموع وزنی :ماتریس مقایسات زوجی در بردار ستونی «وزننسبی» ضرب میشود ،بردار حاصل ،بردار مجموع وزنی نامیده میشود.
 گام  .2محاسبه بردار سازگاری :عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیمکنید .بردار حاصل بردار سازگاری 2نامیده میشود.
-

گام  .3بدست آوردن  ،maxمیانگین عناصر برداری سازگاری  maxرا بدست
میدهد.
گام  .1محاسبه شاخص سازگاری :شاخص سازگاری به صورت زیر تعریف میشود:

max  n
n 1

CI 

)- Inconsistency Ratio (I.R
- Consistency Index = CI

1
2
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 nعبارتست از تعداد گزینههای موجود در مسئله.
 گام  .3محاسبه نسبت سازگاری که تقسیم شاخص سازگاری بر شاخصمیآید.

تصادفی1

CI
RI

بدست

CR 

نسبت سازگاری  2/1یا کمتر ،سازگاری در مقایسات را بیان میکند .همچنین ،شاخص تصادفی
از جدول  6استخراج میشود (مهرگان:)1343 ،
در این پژوهش بمنظور ارزیابی شاخصهای پایداری کشاورزی حفاظتی از شاخص های مطالعه
کراهیکس و همکاران ( )2216به صورت شکل  2استفاده میشود:
تجزیه و تحلیل نتایج
توصيف ویژگی هاي نمونه پژوهش
ویژگیهای نمونه مورد بررسی از گندمکاران شهرستان مرودشت در جدول  1خالصه شده است:
تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به نمونه مورد بررسی نشان دادند که  36گندمکار از تکنولوژی
کشاورزی حفاظتی ( )%2356استفاده کرده و  213گندمکار ( )%1151از کشاورزی مرسوم استفاده
کردهاند .همچنین ،کشاورزانی که از تکنولوژی کشاورزی حفاظتی استفاده کردهاند ،از میانگین
سنی کمتر ،میانگین بعد خانوار کمتر ،میانگین تحصیالت بیشتر ،میانگین سابقه فعالیت کمتر،
متوسط درآمد ماهیانه بیشتر ،میانگین زمینهای کشاورزی بیشتر ،میانگین مقدار ریسک پذیری
بیشتر ،میانگین مقدار ارتباط با سازمان جهادکشاورزی بیشتر ،میانگین مقدار انگیزه شرکت در
کالسهای ترویجی بیشتر ،میانگین مقدار آگاهی از کشاورزی حفاظتی بیشتر و میانگین نگرش
مثبت نسبت به کشاورزی حفاظتی بیشتر ی نسبت به کشاورزانی که از روش کشاورزی مرسوم
استفاده کرده اند ،برخوردارند.
مقایسه مصرف نهادهها ،هزینهها و سودناخالص كشاورزي مرسوم و حفاظتی
این مطالعه در گام نخست به دنبال مقایسه مصرف نهادهها ،هزینهها و سودناخالص تولید گندم
در دو روش کشاورزی مرسوم و حفاظتی می باشد که برای این منظور مصرف نهاده ها و سود و
زیان حاصل از دو روش گوناگون مدیریت مزرعه بر اساس هزینهها و درآمدهای ایجاد شده در طول
یک سال مورد بررسی قرار گرفت .جدول  4مقدار مصرف نهاده ها (عوامل تولید) در هر هکتار از دو
روش مختلف مدیریت مزرعه را نشان میدهد:
- Random Index = RI

1
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یافتههای باال نشان میدهند که استفاده از فناوری کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی
مرسوم ،منجر به  23/13درصد صرفه جویی در بکارگیری نیروی کار در یک هکتار کشت گندم
شده است .این امر میتواند ناشی از کاهش عملیات زراعی و در نتیجه کاهش نیروی کار مورد نیاز
در هر مرحله از تولید باشد .همچنین ،کشاورزی حفاظتی در یک هکتار زراعت گندم ،به 14/12
درصد آبی کمتر نیاز دارد که این امر به دلیل حفظ بقایای گیاهی در سطح مزرعه و جلوگیری از
تبخیر رطوبت خاک می باشد .افزون بر این ،در سیستم کشاورزی حفاظتی به دلیل کاهش عملیات
ماشینی و ادغام عملیات ها تا حد امکان ،مقدار ساعت کار مورد نیاز ماشین آالت  23درصد در
هکتار در زراعت گندم کاهش یافته است .از سوی دیگر ،مقدار مصرف بذر و کود در کشاورزی
حفاظتی در یک هکتار به ترتیب  11/63و  11/34درصد کاهش می یابد .این امر میتواند به دلیل
استفاده از دستگاه کشت مستقیم در انجام عملیات کاشت در کشاورزی حفاظتی باشد .بر اساس
آن ،دستگاه یاد شده به راحتی میتواند بقایای گیاهی موجود در سطح خاک را بریده و شکافی را
در زمین شخم نخورده برای استقرار بذر و کود ایجاد نماید .لذا ،از پراکندگی و مصرف بیشتر کود
و بذر جلوگیری میکند .افزون بر این ،کشاورزی حفاظتی منجر به کاهش  23/23درصد در مصرف
سموم شیمیایی میشود .این امر میتواند ناشی از کاهش عملیات خاکورزی و زیر و رو نکردن
خاک باشد که در نتیجه ،بسیاری از بذور علف هرزی که با عملیات برگردان خاک به سطح خاک
آمده و شرایط جهت رشد و نمو و رقابت با محصول گندم را دارا میباشند ،به دلیل دستکاری
نکردن خاک در کشت حفاظتی ،در اعماق خاک باقی مانده و در نتیجه ،رشد نخواهد کرد .در
نهایت ،عملکرد محصول گندم در کشاورزی حفاظتی نسبت به کشت مرسوم ،به طور میانگین
 13/63درصد بیشتر است .از جمله دالیلی که منجر به باالتر بودن عملکرد گندم در کشاورزی
حفاظتی نسبت به کشاورزی مرسوم می باشد ،میتوان به کاشت به موقع ،استفاده کارآمد از کود
شیمیایی به عنوان مواد مغذی در مجاورت گیاه ،بهبود نفوذ آب در خاک در تکنولوژی کشاورزی
حفاظتی ،اشاره کرد.
بنابراین ،به طور خالصه میتوان گفت که تکنولوژی کشاورزی حفاظتی از یک سو ،در نتیجه
کاهش مصرف عوامل تولید ،منجر به کاهش هزینه های تولید میشود و از سوی دیگر ،به دلیل
باالتر بودن عملکرد گندم ،باعث افزایش درآمد در هر هکتار زراعت گندم ،میشود .بمنظور
دستیابی به مقدار سود ناخالص در هر یک از روش های مدیریتی مورد بررسی ،نتایج بدست آمده
از ارزیابی مالی دو روش کشاورزی حفاظتی و مرسوم برای تولید در یک هکتار گندم در جدول 3
ارائه شده است:
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بر اساس نتایج ،مقدار درآمد هر هکتار کشاورزی حفاظتی  21/16درصد بیشتر از کشاورزی
مرسوم است .علت این امر ،به دلیل بیشتر بودن تولید گندم در هر هکتار از تکنولوژی کشاورزی
حفاظتی است .همچنین ،مقایسه هزینه تولید هر واحد گندم در روش های کشت مورد بررسی
نشان میدهد که تولید یک کیلوگرم گندم تحت تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در مقایسه با
کشاورزی مرسوم ارزانتر است .به بیان دیگر ،کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم
برای تولید گندم در شهرستان مرودشت کارآمدتر می باشد .به گونهای که هزینه هر کیلوگرم تولید
گندم از  4263ریال در سیستم کشاورزی مرسوم به  1322ریال در استفاده از تکنولوژی کشاورزی
حفاظتی کاهش می یابد .سود ناخالص در هر هکتار تکنولوژی کشاورزی حفاظتی گندم 11642
هزار ریال می باشد که در مقایسه با سود ناخالص حاصل از هر هکتار کشت مرسوم گندم21113 ،
هزار ریال بیشتر است .براساس نتایج ،از هر هکتار کشاورزی حفاظتی سود ناخالص بیشتری
نسبت به کشاورزی مرسوم بدست می آید .از لحاظ بازده نسبت به نیروی کار نیز ،تکنولوژی
کشاورزی حفاظتی دارای بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در نیروی کار در تولید گندم
دارد .افزون بر آن ،براساس نتایج ،استفاده از تکنولوژی کشاورزی حفاظتی منجر به افزایش
بهرهوری نیروی کار میشود .در این حالت ،به ازای هر واحد نیروی کار به کار گرفته شده در تولید
گندم در تکنولوژی کشاورزی حفاظتی ،مقدار محصول بیشتری بدست میآید .به بیان دیگر ،به
ازای بکارگیری هر واحد نیروی کار در تولید گندم در تکنولوژی کشاورزی حفاظتی  11درصد به
محصول بیشتری میتوان دست یافت .این امر بدان علت است که بکار بردن تکنولوژیهای نوین
در کشاورزی ،باعث باال رفتن بهره وری نیروی کار در بخش میشود.
ارزیابی پایداري اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحيطی تکنولوژي كشاورزي حفاظتی
اولویت بندي شاخصهاي اصلی
این مطالعه در گام دوم به ارزیابی پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تکنولوژی
کشاورزی حفاظتی میپردازد که برای این منظور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده
شد .در این راستا ،ابتدا بمنظور رتبه بندی ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر
یک از سطوح تشکیل شد .به گونهای که ،وزن نسبی هر یک از معیارها و زیرمعیارها به کمک نظر
کشاورزان گندمکاری که از تکنولوژی کشاورزی حفاظتی استفاده میکردند ( 36کشاورز) و با
تشکیل ماتریس مقایسات زوجی گروهی نسبت به معیارهای کنترل خود (آیتم های باالسری)
تعیین شد .جدول  12میانگین هندسی نظر کشاورزان ذکر شده را به هر یک از شاخصهای اصلی
نشان میدهد:
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سپس مجموع هر یک از ارجحیتهای اختصاص داده شده به شاخصهای اصلی ،پس از آن
سهم نسبی ارجحیت داده شده به شاخصهای اصلی و در نهایت ،با میانگینگیری از سطرهای
ماتریس سهم نسبی ،وزن هر یک از شاخصهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی از دید کشاورزان
مورد بررسی به صورت  11بدست آمد:
یافتههای باال نشان میدهد که در میان معیارهای اصلی ،به ترتیب .1 ،شاخصهای زیست
محیطی .2 ،شاخص های اقتصادی و  .3شاخصهای اجتماعی دارای اولویت می باشند .همچنین،
بمنظور بررسی قابل اعتماد بودن مقایسه های زوجی پاسخ دهندگان ،از نرخ ناسازگاری استفاده
شد .مراحل زیر نحوه محاسبه نرخ ناسازگاری را نشان میدهد:
 .1بردارهای  A*Wو  maxبه صورت جدول  12محاسبه شد:

 .2سپس میانگین  maxها ،شاخص نرخ ناسازگاری ( )I.Iو نرخ ناسازگاری به صورت زیر محاسبه
شد:
Average (max)= 3.0013 ,
,

I .I .
0.0007

 0.0011
I .I .R 33
0.58

I .R. 

max  n 3.0013  3

 0.0007
n1
31

I .I 

همانگونه که مالحظه میشود ،نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از  2/1میباشد .بنابراین،
سازگاری آن مورد قبول است .نمودار  1نیز خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا برای
اولویت بندی شاخصهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی نشان میدهد:
اولویتبندي زیرمعيارهاي شاخص اقتصادي پایداري كشاورزي حفاظتی
برای رتبه بندی زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی حفاظتی ،ابتدا از ارجحیت
اختصاص داده شده توسط هر یک از پاسخ دهندگان به هر یک از زیرمعیارهای شاخص اقتصادی
پایداری کشاورزی حفاظتی میانگین هندسی گرفته شد .جدول  13میانگین هندسی ارجحیت
پاسخ دهندگان را به زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی حفاظتی از دید گندمکاران
مورد بررسی از شهرستان مرودشت نشان میدهد:
سپس مجموع هر یک از ارجحیت های اختصاص داده شده به زیرمعیارهای شاخص اقتصادی،
پس از آن سهم نسبی ارجحیت داده شده به زیرمعیارهای شاخص اقتصادی و در نهایت ،با
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میانگینگیری از سطرهای ماتریس سهم نسبی ،وزن هر یک از زیرمعیارهای شاخص اقتصادی
کشاورزی حفاظتی از دید کشاورزان مورد بررسی به صورت جدول  11بدست آمد:
یافتههای باال نشان میدهد که در میان زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی
حفاظتی ،به ترتیب .1 ،بهبود بهره وری و کارایی .2 ،قابلیت سود دهی .3 ،بهبود کیفیت محصوالت
و  .1افزایش عملکرد در اولویت قرار دارند .همچنین ،برای بررسی قابلیت اعتماد مقایسه های زوجی
پاسخ دهندگان ،از نرخ ناسازگاری استفاده شد که در جدول  13نتایج آن آمده است:
 .1بردارهای  A*Wو  maxبه صورت زیر محاسبه شد:

 .2سپس میانگین  maxها ،نرخ ناسازگاری ( )I.Rبه صورت زیر محاسبه شد:
Average (max)= 4.0013 ,
,

 max  n 4.0013  4

 0.0004
n 1
4 1
I .I .
0.0004
I .R. 

 0.0005
I .I .R 44
0.9
همان گونه که مالحظه میشود نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از  2/1می باشد .بنابراین،
سازگاری آن مورد قبول می باشد .نمودار  2نیز خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا برای
اولویتبندی زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی حفاظتی نشان میدهد:
I .I 

اولویتبندي زیرمعيارهاي شاخص اجتماعی پایداري كشاورزي حفاظتی
به گونه مشابه ،برای رتبه بندی زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی حفاظتی ،ابتدا
از ارجحیت اختصاص داده شده به وسیله هر یک از پاسخ دهندگان به هر یک از زیرمعیارهای
شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی حفاظتی میانگین هندسی گرفته شد .جدول  16میانگین
هندسی ارجحیت پاسخ دهندگان را به زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی حفاظتی
از دید گندمکاران مورد بررسی از شهرستان مرودشت نشان میدهد:
سپس مجموع ارجحیت اختصاص داده شده به زیرمعیارهای شاخص اجتماعی ،پس از آن سهم
نسبی ارجحیت داده شده به زیرمعیارهای شاخص اجتماعی و در نهایت ،با میانگینگیری از
سطرهای ماتریس سهم نسبی ،وزن هر یک از زیرمعیارهای شاخص اجتماعی کشاورزی حفاظتی
بررسی به صورت جدول  11بدست آمد:
یافتههای باال نشان میدهند که در میان زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی
حفاظتی ،به ترتیب .1 ،تولید و امنیت غذایی .2 ،سازگاری با تغییر اقلیم .3 ،کاهش ریسک و .1
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اشتغال و سهم نیروی کار در اولویت قرار دارند .همچنین جهت بررسی قابلیت اعتماد مقایسههای
زوجی پاسخ دهندگان ،از نرخ ناسازگاری استفاده شد که در جدول  14نتایج آن آمده است:

 .1بردارهای  A*Wو  maxبه صورت زیر محاسبه شد:

 .2سپس میانگین  maxها ،نرخ ناسازگاری ( )I.Rبه صورت زیر محاسبه شد:
Average (max)= 4.0037 ,
,

max  n 4.0037  4

 0.0012
n1
4 1
I .I .
0.0012
I .R. 

 0.0014
I .I .R 44
0.9
I .I 

همانگونه که مالحظه میشود نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از  2/1میباشد .بنابراین،
سازگاری آن مورد قبول می باشد .نمودار  3نیز خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا
برای اولویتبندی زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی حفاظتی نشان میدهد:
اولویتبندي زیرمعيارهاي شاخص زیستمحيطی پایداري كشاورزي حفاظتی
به گونه مشابه ،برای رتبهبندی زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی حفاظتی،
ابتدا از ارجحیت اختصاص داده شده به وسیله هر یک از پاسخ دهندگان به هر یک از زیرمعیارهای
شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی حفاظتی میانگین هندسی گرفته شد .جدول  13میانگین
هندسی ارجحیت پاسخ دهندگان را به زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی
حفاظتی از دید گندمکاران مورد بررسی از شهرستان مرودشت نشان میدهد:
سپس مجموع ارجحیت اختصاص داده شده به زیرمعیارهای شاخص زیست محیطی ،پس از آن
سهم نسبی ارجحیت داده شده به زیرمعیارهای شاخص زیست محیطی و در نهایت ،با
میانگینگیری از سطرهای ماتریس سهم نسبی ،وزن هر یک از زیرمعیارهای شاخص زیست
محیطی کشاورزی حفاظتی بررسی به صورت جدول  22بدست آمد:
یافتههای باال نشان میدهند که در میان زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی
حفاظتی ،به ترتیب .1 ،حفاظت از منابع آب .2 ،حفاظت از خاک .3 ،حاصلخیزی خاک .1 ،کیفیت
هوا و  .3حفاظت از انرژی در اولویت قرار دارند .همچنین جهت بررسی قابلیت اعتماد مقایسههای
زوجی پاسخ دهندگان ،از نرخ ناسازگاری استفاده شد که در زیر نتایج آن آمده است:
 .1بردارهای  A*Wو  maxبه صورت جدول  21محاسبه شد:

 .2سپس میانگین  maxها ،نرخ ناسازگاری ( )I.Rبه صورت زیر محاسبه شد:

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2331صص)12 -21

,

44

Average (max)= 5.0116 ,

max  n 5.0116  5

 0.0029
n1
5 1

I .I 

I .I .
0.0029

 0.0026
I .I .R 55
1.12

I .R. 

همان گونه که مالحظه میشود نرخ ناسازگاری این ماتریس کمتر از  2/1می باشد .بنابراین،
سازگاری آن مورد قبول می باشد .نمودار  1نیز خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا برای
اولویتبندی زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی حفاظتی نشان میدهد:
جمع بندی و پیشنهادها
در این پژوهش بمنظور ارزیابی اقتصادی تکنولوژی کشاورزی حفاظتی به عنوان راهکاری برای
انطباق با تغییر اقلیم با مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت استان فارس ،ابتدا
مصرف نهادهها ،هزینهها و سودناخالص تولید گندم در دو روش کشاورزی مرسوم و حفاظتی
مقایسه شد که برای این منظور مصرف نهادهها و سود و زیان ناشی از دو روش یاد شده مدیریت
مزرعه بر اساس هزینهها و درآمدهای ایجاد شده در طول یک سال مورد بررسی قرار گرفت (تحلیل
مالی) و سپس شاخص های پایداری کشاورزی حفاظتی بررسی شد که برای این منظور وزن هر یک
از شاخص های پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کشاورزی حفاظتی با بکارگیری فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPتعیین شد .مقایسه مصرف نهادهها و تولید گندم در دو سیستم
کشت حفاظتی و مرسوم نشان داد که استفاده از تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در کشت گندم،
منجر به  %23/13صرفه جویی در بکارگیری نیروی کار در یک هکتار شده است .همچنین،
کشاورزی حفاظتی در یک هکتار زراعت گندم ،به  %14/12آب کمتری ،نیاز دارد .افزون براین ،در
کشاورزی حفاظتی مقدار ساعت کار مورد نیاز ماشین آالت  %23در هکتار کاهش یافته است .از
طرف دیگر ،با بکارگیری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی مقدار مصرف بذر و کود در یک هکتار به
ترتبیب  11/63و  %11/34کاهش می یابد .همچنین ،کشاورزی حفاظتی منجر به کاهش %23/23
در مصرف سموم شیمیایی میشود .افزون براین ،عملکرد گندم در روش کشاورزی حفاظتی نسبت
به کشت مرسوم %13/63 ،بیشتر می باشد .همچنین ،نتایج بدست آمده از ارزیابی مالی نشان
دادند که مقدار درآمد هر هکتار کشاورزی حفاظتی  %21/16بیشتر از کشاورزی مرسوم است.
همچنین ،هزینه هر کیلوگرم تولید گندم از  4263ریال در سیستم کشاورزی مرسوم به 1322
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ریال در کشاورزی حفاظتی کاهش می یابد .افزون بر این ،سود ناخالص در هر هکتار تکنولوژی
کشاورزی حفاظتی گندم  11642هزار ریال می باشد که در مقایسه با کشاورزی مرسوم21113 ،
هزار ریال بیشتر است .از سوی دیگر ،به ازای بکارگیری هر واحد نیروی کار در کشاورزی حفاظتی
 %11به محصول بیشتری نسبت به روش کشاورزی مرسوم میتوان دست یافت .در نهایت ،نتایج
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPنشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی
حفاظتی ،به ترتیب :شاخصهای زیست محیطی ،شاخصهای اقتصادی و شاخصهای اجتماعی
دارای اولویت می باشند .همچنین ،در میان زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی
حفاظتی ،به ترتیب :بهبود بهره وری و کارایی ،قابلیت سود دهی ،بهبود کیفیت محصوالت و افزایش
عملکرد در اولویت قرار دارند .افزون براین ،در میان زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری
کشاورزی حفاظتی ،به ترتیب :تولید و امنیت غذایی ،سازگاری با تغییر اقلیم ،کاهش ریسک و
اشتغال و سهم نیروی کار در اولویت قرار دارند .در نهایت ،در میان زیرمعیارهای شاخص
زیستمحیطی پایداری کشاورزی حفاظتی ،به ترتیب :حفاظت از منابع آب ،حفاظت از خاک،
حاصلخیزی خاک ،کیفیت هوا و حفاظت از انرژی در اولویت قرار دارند.
نتایج پژوهش نشان دادند که تکنولوژی کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم از
یک سو از مصرف نهادهها و هزینههای کمتر و از سوی دیگر ،از تولید ،درآمد و بهره وری بیشتری
برخوردار می باشد ،لذا ،انتظار می رود با ترویج این نوع تکنولوژی به توان به اقتصادیتر شدن
فرآیند تولید در بخش کشاورزی کمک کرد .بر این اساس ،به مسئوالن گوناگون بخش کشاورزی
پیشنهاد میشودکه موارد زیر را به شکل هدفمند و جدی را در دستور کار قرار دهند:
 خرید محصول با قیمت باالتر از کشاورزانی که به عملیات حفاظتی میپردازند حمایت از کشاورزان در سال های اولیه اجرای کشاورزی حفاظتی برای کاهش ریسک،حمایت مالی و مالیاتی از سازندگان داخلی ادوات و ماشین آالت و گسترش پوشش
بیمهای برای کشاورزی حفاظتی از جمله ابزارهای حمایتی هستند که سیاستگذاران،
تصمیم گیران و برنامه ریزان میتواند در فرایند توسعه کشاورزی حفاظتی از آن ها بهره
گیرند.
 از آنجا که نتایج پژوهش نشان دادند ،در میان شاخص های پایداری کشاورزی حفاظتی،شاخص زیست محیطی از وزن بیشتری برخوردارند ،به مسئوالن حوزه کشاورزی
پیشنهاد میشود در آموزشها و اطالع رسانی به کشاورزان ،به مقوله هایی نظیر حفاظت
از منابع آبی ،حفاظت از خاک ،کیفیت هوا ،حفاظت از انرژی و حاصلخیزی خاک بمنظور
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افزایش تمایل و انگیزه کشاورزان به اتخاذ تکنولوژی کشاورزی حفاظتی توجه و اهتمامی
بیشتر داشته باشند.
 به دلیل متفاوت بودن کشاورزی حفاظتی از محصولی به محصول دیگر ،پیشنهاد میشودبرای بررسی جزئیتر اثرات کشاورزی حفاظتی ،مطالعات آتی دامنه تحقیق را به
محصوالتی بیشتر گسترش دهند و اثر کشاورزی حفاظتی به تفکیک محصوالت زراعی و
باغی بررسی شود.
 اثرات کشاورزی حفاظتی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت میباشد .بنابراین ،بررسیاثرات تغییر اقلیم بر محصوالت گوناگون در دیگر مناطق کشور بمنظور رسیدن به نقشه
کلی از اثرات مثبت کشاورزی حفاظتی ،برای اتخاذ استراتژی های کالن برای مقابله با
پدیده تغییر اقلیم ،ضروری به نظر میرسد.
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پیوستها
.) سطح زیركشت كشورهاي پيشرو در كشاورزي حفاظتی (ميليون هکتار-2جدول
سطح زیرکشت

کشور

ردیف

33/6
31/4
23/1
14/3
11/1
6/6
1/3
3/2
2/2
1/3

آمریکا
برزیل
آرژانتین
کانادا
استرالیا
چین
روسیه
پاراگوئه
قزاقستان
هند

1
2
3
1
3
6
1
4
3
12
2211 ، فائو:مأخذ
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جدول  -1مطالعات خارجی مرتبط با كشاورزي حفاظتی.
سال

پژوهشگر/
پژوهشگران

موضوع

نتیجه

2213

فائو

چالشهای
توسعه کشاورزی
حفاظتی در
آسیای مرکزی

سیاستهای دولت و حمایتهای نهادی ،طرز فکر کشاورزان نسبت به
خاکورزی ،مهارتهای مورد نیاز برای کار با تجهیزات کشاورزی
حفاظتی ،قابلیت استفاده و در دسترس بودن ادوات مناسب ،دانش و
تجربه مدیریت باقیمانده گیاهی و مدیریت علفهای هرز از چالشهای
عمده توسعه کشاورزی حفاظتی میباشند.

2211

هابز و
همکاران

بررسی عوامل
مؤثر بر توسعه
کشاورزی
حفاظتی

در سطح ملی و منطقهای سیاستهای مرتبط با توسعه پایدار ،دسترسی
به تجهیزات ،نهاده ها و اعتبارات ،توسعه و دسترسی به بازار ،تعامل میان
ذینفعان بخش دولتی و خصوصی ،دسترسی کشاورزان خرده مالک به
منابع ،دسترسی به اطالعات ،سرمایه گذاری بلندمدت در پژوهش و
آموزش کشاورزی حفاظتی و هماهنگی بین سازمان های درگیر از جمله
سیاست ها و ترتیبات نهادی تأثیرگذار بر توسعه کشاورزی حفاظتی
هستند.

2213

الس و
همکاران

بررسی موانع
توسعه کشاورزی
حفاظتی ترکیه

هزینه و اثربخشی بذرکارهای بدون شخم ،ارزش باالی باقیماندههای
محصول برای خوراک دام و مهمتر از همه فقدان دانش و آگاهی در مورد
اجرای عملیات بدون خاکورزی و تجربه اندک در خصوص کنترل
باقیمانده محصول تحت شرایط سیستمهای آبیاری از مهمترین موانعی
هستند که هر گونه تالش گسترده برای اجرای کشاورزی حفاظتی در
ترکیه را تا به امروز بیاثر کرده است.

2213

کارمونا و
همکاران

بررسی عوامل
مؤثر بر توسعه
کشاورزی
حفاظتی در
جنوب اسپانیا

توسعه کشاورزی حفاظتی نیازمند پژوهشهای مشارکتی با همکاری
کشاورزان ،پژوهشگران  ،تولیدکنندگان تجهیزات و ادوات و سایر ذینفعان
است تا کشت ساالنه کشاورزان مطابق با تغییرات محلی و سازگار با
شرایط بیرونی باشد .درگیر کردن کشاورزان در پژوهش های مشارکتی و
آزمایش های میدانی میتواند سرعت پذیرش کشاورزی حفاظتی را در
مناطقی که این فناوری جدید است ،افزایش دهد.

2216

دوگیل و
همکاران

جریان شناسی
کشاورزی
حفاظتی در
ماالوی

توسعه کشاورزی حفاظتی در سطح محلی نیازمند یک چارچوب نهادی
مشخص برای ایجاد ارتباطات دو طرفه بین کارکنان ترویج و کشاورزان و
با دولت ملی و مقامات منطقهای است.
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جدول  -3مطالعات داخلی مرتبط با كشاورزي حفاظتی.
سال

پژوهشگر/
پژوهشگران

موضوع

نتیجه

1332

شیری و
همکاران

بررسی عوامل مؤثر
در به کارگیری
عملیات حفاظشت
خشاک از سوی
کشاورزان استان
ایالم

بین بکارگیری عملیات حفاظت خاک براساس متغیرهای
عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای روستایی و دریافت
کردن یا نکردن وام برای اجرای عملیات حفاظت خاک
اختالف معناداری وجود دارد .بشین مقدار زمین کشاورزی،
درآمد ساالنه ،سواد کشاورزان ،ششرکت در کالسهای
آموزشی ترویجی ،مقدار استفاده از منابع و کانالهای
ارتباطی و اطالعاتی ،دانش دربارة عملیات حفاظت خاک و
نگرش به عملیات حفاظت خاک با بکارگیری عملیات
حفاظت خاک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1333

عرفانی فر و
همکاران

شاخص های بازده برنامه ای و امنیت غذایی به ترتیب به
کاربرد برنامه ریزی
مقدار 23/3درصد و  6/1درصد نسبت به الگوی فعلی
چند هدفه آرمانی-
افزایش و شاخصهای مصرف انرژی و آب بشه ترتیشب بشه
فازی در بهینه
مقدار  3/2درصد و  1درصد کاهش پیدا کرد .روش های
سازی الگوی کشت
خاک ورزی حفاظتی جایگزین خاک ورزی مرسوم شدند و
با تأکید بر روشهای
مقدار مصرف سوخت ساالنه در مزرعه نماینده به مقدار 21
خاک ورزی حفاظتی
درصد کشاهش یافت.

1331

غنیان و
همکاران

پیشبینی عوامل
مؤثر بر رفتار
حفاظتی بهره
برداران تاالب
شادگان

متغیرهای فاصله محل زندگی تا اداره جهادکشاورزی،
فاصله محل زندگی تا نزدیکترین شهر و سابقة فعالیت
کشاورزی ،بیشترین تأثیر را بر روی این که شبکه چگونه
آزمودنی ها را طبقه بندی کند ،داشته اند.

1333

حسینی و
همکاران

ارزیابی شاخصهای
انرژی در تولید
گندم آبی با
روشهای خاکوزی
و مرسوم و حفاظتی
در اقلید

تیمار کم خاک ورزی و کاشت با کمبینات بیشترین بهره
وری انرژی را به خود اختصاص داده است و دو تیمار خاک
ورزی مرسوم دارای کمترین بهره وری انرژی بودند.
بنابراین ،استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی در
تولید گندم آبی می تواند با کاهش انرژی مصرفی باعث
افزایش بهره وری انرژی گردد.

1336

عابدی و
همکاران

تحلیل مالی
تکنولوژی کشاورزی

با پذیرش تکنولوژی حفاظتی ،میتوان هزینه کل تولید را
به مقدار  36درصد کاهش داد .به عبارت دیگر ،تغییر
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حفاظتی در تولید
محصول گندم
استان فارس

1331

عبداهلل زاده
و همکاران

آگاهی از پیامدهای
فرسایش خاک و
راهبردهای حفاظتی
حوضه آبخیز
چهلچای گلستان

تکنولوژی از کشاورزی مرسوم به کشاورزی حفاظتی ،به
طور میانگین در منطقه مورد بررسی ،منجر به صرفه جویی
 4343هزار ریال در هزینه تولید هر هکتار محصول گندم
خواهد شد.
مقدار استفاده از روشهای حفاظت خاک با متغیرهای
ادراک از اثربخشی روشهای حفاظت خاک ،آگاهی از
عوامل و پیامدهای فرسایش خاک تبیین میشود.
همچنین ،با وجود دانش مطلوب کشاورزان از پیامدهای
فرسایش و علل ایجاد آن ،به نظر میرسد آنها روشهای
موجود استفادهشده را اثربخش ارزیابی نمیکنند.

جدول -1متغيرهاي پژوهش و روش گردآوري آن ها.
مرحله

شرح

متغیرها و روش گردآوری دادهها

2

مقایسه مصرف نهادهها،
هزینهها و سودناخالص
تولید گندم در کشاورزی
مرسوم و حفاظتی
()Financial analysis

اطالعات مالی و داده های مربوط به تولید و مصرف نهاده های 313
نفر از کشاورزان گندمکار شهرستان مرودشت در سال  1336شامل:
هزینه کل (هزار ریال /هکتار)
درآمد کل (هزار ریال /هکتار)
سود ناخالص (هزار ریال /هکتار)
مقدار تولید گندم (تن)
مقدار آب (مترمکعب)
تعداد نیروی کار (نفر /روز)
مصرف کودشیمیایی (کیلوگرم)
استفاده از ماشین آالت (ساعت)

1

ارزیابی پایداری
تکنولوژی کشاورزی
حفاظتی ()AHP

توزیع پرسشنامههای مربوط به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPبین کشاورزان گندمکار مبتنی بر کشاورزی حفاظتی (36
نفر) در شهرستان مرودشت شامل:
 :Economicاقتصادی
 :Socialاجتماعی
 :Environmentalزیست محیطی
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جدول -4ارزش گذاري شاخصها نسبت به هم در فرآیند تحليل سلسله مراتبی.
ارزش
ترجیحی

مقایسه  iنسبت به
j

توضیح

1

اهمیت برابر

شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم
ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

3

مهمتر

1

خیلی مهمتر

3

کامالً مهم

شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.
شاخص مطلقاً  iاز  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.
ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی را نشان میدهد

2و1و6و4

جدول -4شاخص هاي تصادفی در فرآیند تحليل سلسه مراتبی.
N

1

2

3

1

3

6

1

4

3

12

RI

2

2

2/34

2/3

1/12

1/21

1/32

1/11

1/13

1/31

مأخذ :مهرگان1343 ،
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جدول -2توصيف آماري نمونه مورد بررسی از كشاورزان گندمکار شهرستان مرودشت.
دامنه
ویژگی

میانگین

واحد

کشاورزی
مرسوم

کشاورزی
حفاظتی

کشاورزی
مرسوم

کشاورزی
حفاظتی

 :Ageسن

سال

31-63

23-62

14546

12531

 :Householdتعداد اعضای خانوار

نفر

3-1

1-1

6522

3523

 :Educationتحصیالت

سال

6-11

6-16

12543

13522

 :Backgroundسابقه فعالیت

سال

33-11

12-33

24523

22532

 :Incomeمتوسط مقدار درآمد

میلیون ریال /ماه

24-14

31-31

34533

13522

هکتار

16-23

11-23

13526

22543

 :Riskریسک پذیری

بسیار کم = 1تا بسیار
زیاد= 3

1-3

1-3

2511

3533

 :Relationshipارتباط با سازمان
جهاد کشاورزی

بسیار کم = 1تا بسیار
زیاد= 3

1-3

1-3

3513

1523

 :Participationشرکت در
کالسهای ترویجی

بسیار کم = 1تا بسیار
زیاد= 3

1-3

1-3

1543

3532

 :Awarenessآگاهی از کشاورزی
حفاظتی

بسیار کم = 1تا بسیار
زیاد= 3

1-3

1-3

2522

1524

 :Attitudeنگرش مثبت نسبت به
کشاورزی حفاظتی

بسیار کم = 1تا بسیار
زیاد= 3

1-3

1-3

1543

3543

 :Landمقدار زمینهای کشاورزی

جدول -1مقایسه مصرف نهادهها در هر هکتار از دو روش كشاورزي مرسوم و حفاظتی.
نهاده

واحد

کشاورزی مرسوم

کشاورزی حفاظتی

درصد تغییر

نیروی کار

نفر /روز کار

31

26

-23513

آب

مترمکعب

12213

3234

-14512

ماشین آالت

ساعت

16

12

-23522

بذر

کیلوگرم

323

211

-11563

کود شیمیایی

کیلوگرم

112

341

-11534

سموم شیمیایی

لیتر

3/1

2/2

-23523

عملکرد گندم

کیلوگرم

1322

3112

+13563

مأخذ :یافتههای پژوهش
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2331صص)12 -21

جدول -3درآمد ،هزینه و سود ناخالص در هر هکتار از دو روش كشاورزي مرسوم و حفاظتی.
متغیر

واحد

کشاورزی مرسوم

کشاورزی حفاظتی

درصد تغییر

درآمد

هزار ریال /هکتار

31323

66116

21516

هزینه

هزار ریال /هکتار

31336

21161

-31531

سودناخالص

هزار ریال /هکتار

16361

11642

113561

هزینه واحد گندم

ریال  /کیلوگرم

4263

1322

-13523

بهرهوری نیروی کار

کیلوگرم /روز

122/16

224/24

12533

بازدهی نیروی کار

هزار ریال  /روز

134/31

1623/13

213562

مأخذ :یافتههای پژوهش

C1
C2

جدول -25ميانگين هندسی ارجحيت شاخصهاي اصلی.
Environmental
Social
Economic
شاخص های اصلی
C3
C2
C1
25434
15361
15222
Economic
25633
15222
25634
Social
15111

Environmental
C3
مأخذ :یافتههای پژوهش

15363

15222

جدول -22سهم شاخصهاي اصلی پایداري كشاورزي حفاظتی.
وزن

رتبه

آیتم های اصلی
C1

Economic

25366

2

C2

Social

25212

3

25333

1

Environmental
C3
مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول -21بردارهاي  A*Wو .max
آیتم های اصلی
بردار A*W
بردار max
مأخذ :یافتههای پژوهش

1
C1
152311

2
C2
251262

3
C3
151142

352213

352212

352213

ارزیابی شاخصهاي پایداري تکنولوژي كشاورزي حفاظتی
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جدول -23ميانگين هندسی ارجحيت پاسخدهندگان به زیرمعيارهاي شاخص اقتصادي.
1

2

3

1

زیرمعیارهای
شاخص اقتصادی ()C1

C11

C12

C13

C14

C11

افزایش عملکرد

15222

25141

25433

25621

C12

قابلیت سود دهی

15242

15222

15213

25433

C13

بهبود کیفیت محصوالت

15122

25422

15222

25124

C14

بهبود بهره وری و کارایی

15661

15222

15311

15222

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول -21سهم و رتبه زیرمعيارهاي شاخص اقتصادي پایداري كشاورزي حفاظتی.
زیرمعیارهای شاخص اقتصادی پایداری کشاورزی حفاظتی ()C1

وزن

رتبه

C11

افزایش عملکرد

25134

1

C12

قابلیت سود دهی

25263

2

C13

بهبود کیفیت محصوالت

25223

3

بهبود بهره وری و کارایی

25311

1

C14
مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول -24بردارهاي  A*Wو .max
زیرمعیارهای
شاخص اقتصادی ()C1
بردار A*W
بردار max

1

2

3

1

C11
251323

C12
152311

C13
254321

C14
152613

152212

152211

152211

152213

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول -24ميانگين هندسی ارجحيت پاسخدهندگان به زیرمعيارهاي شاخص اجتماعی.
زیرمعیارهای
شاخص اجتماعی ()C2

1

2

3

1

C21
15222

C22
15363

C23
15331

C24
25231

15222

15336

15461

15222

15313

25162

15222

C21

تولید و امنیت غذایی

C22

سازگاری با تغییر اقلیم

25132

C23

کاهش ریسک

25321

25621

C24

اشتغال و سهم نیروی کار

25113

25336

مأخذ :یافتههای پژوهش
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2331صص)12 -21
جدول -22سهم و رتبه زیرمعيارهاي شاخص اجتماعی پایداري كشاورزي حفاظتی.
زیرمعیارهای شاخص اجتماعی پایداری کشاورزی حفاظتی ()C2

وزن

رتبه

C21

تولید و امنیت غذایی

25311

1

C22

سازگاری با تغییر اقلیم

25246

2

C23

کاهش ریسک

25143

3

اشتغال و سهم نیروی کار

25131

1

C24
مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول -21بردارهاي  A*Wو .max
زیرمعیارهای شاخص اجتماعی ()C2
بردار A*W
بردار max

1
C21
15141

2
C22
15116

3
C23
25136

1
C24
25613

152231

152216

152226

152223

مأخذ :یافتههای پژوهش
جدول -23ميانگين هندسی ارجحيت پاسخدهندگان به زیرمعيارهاي شاخص زیستمحيطی.
زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی ()C3

1
C31
15222

2
C32
15361

3
C33
35133

1
C34
15343

3
C35
25363

15222

35613

15313

25361

15222

25134

25116

15222

15113

25341

15222

C31

حفاظت منابع آب

C32

حفاظت از خاک

25132

C33

حاصلخیزی خاک

25266

25211

C34

کیفیت هوا

25321

25634

25224

C35

حفاظت از انرژی

25343

25122

15331

مأخذ :یافتههای پژوهش

ارزیابی شاخصهاي پایداري تکنولوژي كشاورزي حفاظتی

41

جدول -15سهم و رتبه زیرمعيارهاي شاخص زیستمحيطی پایداري كشاورزي حفاظتی.
زیرمعیارهای شاخص زیستمحیطی پایداری کشاورزی حفاظتی ()C3

وزن

رتبه

C31

حفاظت منابع آب

25333

1

C32

حفاظت از خاک

25211

2

C33

حاصلخیزی خاک

25243

3

C34

کیفیت هوا

25141

3

حفاظت از انرژی

25114

1

C35
مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول -12بردارهاي  A*Wو .max
زیرمعیارهای
شاخص زیستمحیطی ()C3
بردار A*W
بردار max

1

2

3

1

3

C31
15122

C32
15341

C33
25121

C34
25324

C35
25332

35211

35211

35224

35211

35224

مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل -2موقعيت جغرافيایی شهرستان مرودشت در استان فارس.
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شکل -1شاخص هاي پایداري كشاورزي حفاظتی -مأخذ :كراهيکس و همکاران (.)1524

نمودار -2خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionجهت اولویتبندي شاخصهاي اصلی
پایداري كشاورزي حفاظتی.

25

ارزیابی شاخصهاي پایداري تکنولوژي كشاورزي حفاظتی

نمودار -1خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا جهت اولویت بندي زیرمعيارهاي
شاخص اقتصادي پایداري كشاورزي حفاظتی.

نمودار -3خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا جهت اولویت بندي زیرمعيارهاي
شاخص اجتماعی پایداري كشاورزي حفاظتی.

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2331صص)12 -21

نمودار -1خروجی نهایی نرم افزار  Supper decisionرا جهت اولویت بندي زیرمعيارهاي
شاخص زیستمحيطی پایداري كشاورزي حفاظتی.

22

21

ارزیابی شاخصهاي پایداري تکنولوژي كشاورزي حفاظتی

