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چکیده
رویکرد کشاورزي پایدار معطوف به ایجاد و تقویت ویژگیهاي پایداري در نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي است.
نخستین گام حرکت به سوي پایداري نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي ،پرداختن به مسائل زیستمحیطی آنها است .با
توجه به تعدد واحدهاي بهرهبرداري کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس در بخش کشاورزي ایران ،شناسایی و حل مسائل
پایداري این نظام ضرورتی براي پایداري بخش کشاورزي و جامعه روستایی کشور بهشمار میرود .بنابراین شناسایی و
بهرهگیري از نشانگرهایی که براي سنجش پایداري نظام بهرهبرداري کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس مناسب باشند،
ضروري بنظر می رسد که هدف این تحقیق میباشد .این تحقیق از نوع تحلیلی -اکتشافی است که در آن از مطالعات اسنادي
و از روش تحلیل دلفی فازي استفاده شد .جامعه آماري تحقیق متخصصان دانشگاه ،مؤسسات تحقیقات و دستگاههاي
اجرایی بودند که  11نفر از آنها با روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامه نیمهساختارمند براي
بخش کیفی تحقیق و پرسشنامه ساختارمند با سواالت بسته پاسخ در قالب طیف لیکرت پنج گزینهاي براي دورهاي دوم
و سوم تحلیل دلفی و فازي سازي دادهها ( بخش کمی تحقیق) بود .بر اساس نتایج تحقیق ،از میان  69نشانگر مستخرج از
مطالعات اسنادي و پیشنهادي پانل متخصصان در بخش کیفی تحقیق ،تعداد  28نشانگر در قالب  11مقوله شامل :اقلیم،
منابع ارضی ،منابع آب ،استفاده از آب ،نظام کشت ،کاربرد نهادههاي زراعی ،کاربرد فناوري نوین ،مدیریت بقایاي محصول،
ازدستدادن و تخریب منابع و وقوع بالیاي طبیعی براي سنجش پایداري زیستمحیطی کشاورزي خانوادگی کوچک-
مقیاس ایران شناسائی شدند .
واژههای کلیدی  :پایداري زیستمحیطی ،روش دلفی فازي ،کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس ،منابع ،نشانگرهاي
پایداري

9317 تابستان/ 8  شماره82  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

... بهادری و،ظریفیان

838

Identification of Environmental Sustainability Indicators of Small-scale Family Farming
Using the Fuzzy Delphi Method
Mokhtar Bahadori1, Shapour Zarifian2*, Hossein Kohestani3, Khalil Kalantari4

Received: November 13, 2017 Accepted: February 13, 2018
1 PhD Student, Dept. of Extension & Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
2 Assoc. Prof., Dept. of Extension & Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
3 Assoc. Prof., Dept. of Extension & Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
4 Prof., Dept. of Management & Rural Development , Faculty of Agricultural Economics and Development,
University college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran.
*
Corresponding Author Email: zarifian@tabrizu.ac.ir
Abstract
Sustainable agriculture approach focuses on creating and strengthening sustainability characteristics in
agricultural farming systems. The first step in trying to sustainable farming systems is to consider their
environmental issues. There are the large number of small-scale family farming systems in Iran's agricultural
sector. Identifying and solving the sustainability problems of these systems is considered a necessity for the
sustainability of agricultural sector in the country. Identification and application of indicators that can be used
to measure the sustainability of small-scale family farming systems is the objective of research. In this
analytical - exploratory research, Fuzzy Delphi Method (FDM) was used. The statistical population consisted
of experts from universities, research institutes and executive agencies, of which 15 were selected by
purposeful sampling. The research tool was a semi-structured questionnaire in the first qualitative round and a
structured questionnaire in the second and third rounds of Fuzzy Delphi Method (quantitative sector). Based
on the results, 76 indicators were selected from documentary studies and proposed panel of specialists, 28
indicators in the form of 10 categories including : climate, land resources, water resources, water use, culture
system, application of crop inputs, application of new technology, management of product remnants, loss and
destruction of resources, and the occurrence of natural disasters were introduced to measure the environmental
sustainability of Iran's small-scale family agriculture.
Keywords: Environmental Sustainability, Family Farming, Farming System, Fuzzy Delphi Method,
Indicators, Resources

،و شرایطی را که در هر زمان بسیار بیثبات هستند

مقدمه
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- نمونهاي پیچیده از سیستم،اکوسیستمهاي کشاورزي
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شناسایی نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس...
حاضر حدود  61درصد از مزارع جهان توسط یک فرد یا

جدید بپردازند(فائو  .)1666در این میان مفهوم کشاورزي

یک خانواده اداره میشوند که در درجه نخست به نیروي

خانوادگی شامل پیوندهایی با جنبههاي گستردهتر

کار خانوادگی تکیه دارند(فائو  .)2112در ایران نیز نظام

اجتماعیاقتصادي روستایی است که بهطور معنیداري

بهرهبرداري خانگی خردهمالک شایعترین نظام بهره-

میتواند بهعنوان ستون فقرات توسعه روستایی و

برداري در روستاهاي کشور است که در قالب آن

پایداري زیستمحیطی درنظر گرفته شود(گارنر و

خانوارهاي روستایی عمدتاً در اراضی نیم تا  11هکتاري

دالئوکامپوس  .)2112اینگونه اکوسیستمهاي کشاورزي

به فعالیتهاي زراعی میپردازند(کالنتري و شعبانعلی-

که اهمیت جهانی براي غذا و کشاورزي دارند ،مبتنی بر

فمی  .)1386بهطوريکه قریب  86/1درصد از کل واحد-

تنوعی از کشت محصوالت زراعی در زمان و مکان

هاي بهرهبرداري کشاورزي بازمین را واحدهاي بهره-

گوناگون هستند و به کشاورزان سنتی این اجازه را می-

برداري زیر  11هکتاري تشکیل میدهند که میانگین

دهند تا در محیطی نامطمئن و تحت سطوح پایینی از

مساحت آنها حدود  2/13هکتار میباشد(مرکز آمار

فناوري ،ضمن واردآوردن فشار محدود بر محیط زیست،

ایران  .)1362این نظام سهم و نقش نسبتاً باالیی در تأمین

از بروز خطرات جلوگیري کرده و امنیت برداشت

معاش روستاییان ،اقتصاد روستایی و بهرهبرداري از

محصول خود را بهحداکثر برسانند(آلتیري و کوهافکن

زمین ،تولید و توسعه بخش کشاورزي بر عهده دارد و

 .)2118بنابراین کشاورزي کوچک-مقیاس بهلحاظ

شناسایی میزان پایداري و تبیین عوامل مؤثر بر پایداري

پایداري زیستمحیطی داراي توانمنديها و کاستیهایی

آن ،نه تنها موضوع مهم و کلیدي در نیل به توسعه پایدار

است و براي ایفاي نقش مؤثر در توسعه پایدار

کشاورزي محسوب میشود(عوضزاده و کرمی )1362

کشاورزي ،بایستی توانمنديهاي آن تقویت و کاستی-

بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر براي تداوم حیات جوامع

هایش مرتفع گردد.

روستایی به شمار میرود.

نخستین گام براي پایداري نظامهاي بهرهبرداري

در اهتمام به پایداري نظامهاي بهرهبرداري

کشاورزي ،ارزیابی و تعیین سطح پایداري آنها است.

کشاورزي پرداختن به مسائل زیستمحیطی اولویت بی-

در واقع ارزیابی پایداري نظامهاي کشاورزي یک

بدیلی دارد .در واقع از آنجایی که کشاورزي از دگرگونی

موضوع کلیدي براي اجراي سیاستها و شیوههایی است

محیط زیست در یک زمینه اجتماعی معین شکل یافته

که هدف آشکارسازي اَشکال پایدار استفاده از زمین را

است ،متغیرهاي زیستمحیطی بایستی بهعنوان یک

پی میگیرند و یک گام کلیدي در پشتیبانی از توسعه

موضوع کلیدي براي درک فعالیتهاي کشاورزي بهکار

نظامهاي

می-

گرفته شوند .بهویژه اینکه جوامع انسانی کم و بیش

باشد(دیازاباکانا و همکاران  .)2112در میان رویکردهاي

محیط زیست طبیعی پیشین خود را عمیقاً دگرگون

بنیادین متعدد ارزیابی پایداري ،استفاده از نشانگرها

ساختهاند و هر محیط زیست دگرگونشده و زیرکشت-

عمومیت بیشتري دارد(پاچینی و همکاران  .)2111گفتنی

رفته که در محدودیتهاي اکولوژیکی خاص خود قرار

است در ارزیابی پایداري ،نشانگرها مقیاسهاي ساده و

گرفته است ،ظرفیت تولیدي خاص خود را دارد .چنانچه

اغلب کمی هستند که شرحی از وضعیت توسعه

همه یا برخی از این محدودیتها پیشی بگیرند ،پایداري

اقتصادي ،اجتماعی و یا زیستمحیطی را در یک ناحیهي

کشاورزي از بین خواهد رفت و بحران رخ خواهد داد و

معین و اغلب در سطح ملی فراهم میکنند(نس و همکاران

جوامع را وادار خواهد کرد که یا از مکانی به مکان دیگر

 .)2116در دو دهه گذشته با توسعه روشهاي نشانگر-

حرکت کنند و یا براي بقاي خود به توسعه فعالیتهاي

بنیان متعددي که ارزیابی اثرات زیستمحیطی فعالیتهاي

بهرهبرداري

کشاورزي

پایدار
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ظریفیان ،بهادری و...

کشاورزي یا کل پایداري نظامهاي کشاورزي را پی می-

کودهاي شیمیایی(منفی) و حیوانی بهازاي هر تن

گیرند" ،انفجار نشانگر" رخ داده است(باکستالر و

محصول تولیدي ،مصرف سموم شیمیایی بهازاي هر تن

همکاران  )2116و از اینرو فهرست نشانگرها و شاخص-

محصول تولیدي(منفی) استفاده نمودهاند .مرادينژادي و

هاي موجود براي ارزیابی پایداري بسیار طوالنی

همکاران( )1388با استفاده از  31شاخص اکولوژیکی

است(ماجوسکی  .)2113بنابراین ضرورت دارد متناسب

کشاورزي پایدار از جمله میزان استفاده از مبارزه تلفیقی

با ویژگیهاي هر یک از انواع نظامهاي بهرهبرداري

براي مبارزه با آفات ،میزان تغییر کاربري زمینهاي

کشاورزي ،نشانگرهاي کلیدي ارزیابی پایداري آنها

کشاورزي به غیرکشاورزي ،عمق خاک سطحی ،تعداد و

شناسایی ،تدوین و رتبهبندي شوند .بدیهی است در این

تنوع حشرات و میزان قطعهقطعهشدن اراضی کشاورزي،

میان شناسایی نشانگرهاي سنجش پایداري نظامهایی که

کشت محصوالت متنوع ،میزان تبدیل زمینهاي آبی به

غلبه بیشتري در کشاورزي کشورها دارند ،از اولویت

دیم ،میزان برگرداندن کاه و کلش به خاک ،میزان

بیشتري نیز برخوردار خواهد بود .بر این اساس و با

سوزاندن کاه و کلش بهجامانده از محصول ،میزان

توجه به اهمیت پایداري زیستمحیطی نظامهاي بهره-

حاصلخیزي خاک مزرعه ،میزان رعایت تناوب زراعی و

برداري کشاورزي ،هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی

میزان استفاده از کودها و سموم شیمیایی ،پایداري

نشانگرهاي مناسب براي سنجش پایداري زیست--

اکولوژیکی مزارع برنج را مورد تحلیل قرار دادهاند.

محیطی کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس ،به منظور

عوضزاده و کرمی( )1362نیز در مطالعهاي بهمنظور

فراهمنمودن نخستین الزامات ارزیابی ،هدفگذاري و

تبیین پایداري نظامهاي بهرهبرداري خرد و دهقانی

برنامهریزي براي پایداري آن در کشور است.

ازنشانگرهایی مانند سطح اراضی غیرقابلکشتشده در

در مطالعاتی که به سنجش پایداري نظامهاي بهره-

پنجسال گذشته ،میزان مصرف سموم و علفکشها،

برداري کشاورزي پرداختهاند ،از نشانگرهاي زیست-

سطح اراضی زهکشیشده ،سطح اراضی تسطیحشده،

محیطی گوناگونی استفاده شده است که به چند نمونه

سطح اراضی تحت پوشش تناوب زراعی ،میزان مصرف

اشاره میشود .حسینی و همکاران( )1389در بررسی

کود ،میزان خاکورزي ،سطح اراضی تحت پوشش

میزان پایداري اکولوژیکی نظام زراعی خردهمالکی از

آبیاري تحت فشار ،سطح اراضی تحت پوشش ارقام

نشانگریی همچون میزان مصرف سموم و کودهاي

زراعی اصالحشده ،و میزان مصرف کود نیتراته استفاده

شیمیایی بهازاي هر تن محصول تولیدي و نیز نسبت به

کردهاند .همچنین مطیعیلنگرودي و همکاران( )1361در

هکتار(منفی) ،مقدار کود دامی مصرفشده در هر تن

مطالعهاي با هدف تحلیل رابطه پایداري نظام بهرهبرداري

محصول ،درصد اراضی که در آنها تناوب زراعی

خانوادگی و امنیتغذایی ،نشانگرهاي کاهش کیفیت آب،

رعایت میشود ،نسبت میزان عملیات خاکورزي در یک

اجراي تناوب زراعی ،اجتناب از سوزاندن کاه و کلش به-

دوره در هکتار(منفی) ،درصد محصول برداشتشده با

جامانده از محصولها ،آبیاري هنگام صبح و عصر،

کمباین و درصد شخم برخالف شیب نسبت به اراضی

ازبینبردن علفهاي هرز داخل نهرها ،مشارکت در ترمیم

و

نهرهاي آب و استفادهي اندک از کودهاي شیمیایی بهکار

همکاران( )1386نیز براي بررسی پایداري نظامهاي

بردهاند .در مطالعهاي که دیلون و همکاران( )2116به-

بهرهبرداري زراعی خانوادگی و تعاونیهاي تولید

منظور ارزشیابی پایداري کشاورزي در کشور ایتالیا

روستایی ،در بعد اکولوژیکی از نشانگرهایی مانند سطح

انجام دادهاند

شیبدار

استفاده

نمودهاند.

مطیعیلنگرودي

اراضی تحت پوشش تناوب زراعی ،میزان مصرف انواع

شناسایی نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس...
جهت بررسی تأثیر کشاورزي بر روي اجزاي مختلف
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مواد و روشها

زیستمحیطی 21 ،نشانگر مانند استفاده از آفتکشها،

تحقیق حاضر داراي ماهیت اکتشافی و ارزشیابی و

انتشار گازهاي متان ،آمونیاک ،دياکسیدکربن ،تعادل

در عین حال مبتنی بر رویکرد کمی کیفی بوده و در

نیتروژن ،استفاده از موادمغذي ،نظامهاي آبیاري ،سطح

اجراي آن به اقتضاي هر مرحله ،از روشهاي کمی و

آبیاري و کشاورزي آلی را در نظر گرفتهاند .رائو و

کیفی استفاده شده است .مرحله اول تحقیق  ،بخش کیفی

راجرز( )2119در چارچوب پیشنهادي خود براي ارزیابی

تحقیق را تشکیل میدهد که بهطور مشخص از تحلیل

پایداري کشاورزي ،در بعد زیستمحیطی ،عالوهبر

اسنادي و مصاحبههاي نیمهساختارمند به منظور

نشانگرها و متغیرهاي مترتب به سرمایه طبیعی،

شناسایی و استخراج نشانگرهاي زیستمحیطی ،استفاده

نشانگرهاي دیگري مانند اضمحالل خاک ،تعادل

شد.

موادغذایی ،استفاده از آبهاي زیرزمینی ،کیفیت آب،

بخش کمی تحقیق با استفاده از روش دلفی

بقایاي گیاهی و انتشار کربن را مورد توجه قرار دادهاند.

فازي( )FDMدر مرحله دوم آغاز میشود .در این مرحله

ماجوسکی( )2113براي اندازهگیري و مدلسازي پایداري

با استفاده از تجزیهوتحلیل آماري و عملیات فازي ،داده-

مزارع کشور لهستان ،در بعد زیستمحیطی از متغیرهایی

هاي مقولهاي متخصصان به دادههاي شبه عینی تبدیل

مانند تناسب برنامه کاربردي کودهاي آلی ،استفاده از

میشوند(عالیانوري ،کتیبه و شریفزاده  .)2112لذا می-

سموم شیمیایی ،تعادل ساالنه عناصر فسفر/پتاسیم/

توان آن را یک روششناسی آمیخته دانست که از تکنیک

نیتروژن در خاک و شاخص پوشش خاک استفاده نموده

سنتی دلفی و نظریه مجموعه فازي مشتق شده(کبیر و

است .مطالعه دیگري توسط وانی و همکاران( )2112در

سومی  )2113و استفاده از آن بسیار دقیقتر از روش

کشور اندونزي و با هدف ایجاد و توسعه نشانگرهاي

دلفی در دنیاي واقعی میباشد(چنگ و لین  .)2112در

کشاورزي پایدار در سطح مزرعه ،انجام گرفته است که

تحقیق حاضر از این روش بهمنظور تعیین میزان مناسب-

در آن نشانگرهاي زیستمحیطی با آمادهسازي زمین،

بودن هر یک از نشانگرهاي مستخرج از مطالعات اسنادي

کنترل فرسایش ،مدیریت حاصلخیزي و موادمغذي خاک،

و شناسایی انواع مکنون استفاده شد که مراحل اجراي

استفاده از کود ،شدت اشغال زمین ،نظام زراعی ،کنترل

آن را میتوان به شرح زیر خالصه نمود :

علفهاي هرز ،کنترل بیماريها و آفات مرتبط بودهاند.

گام نخست) تشکیل پانل متخصصان  :انتخاب

برمبناي آنچه گفته شد در سنجش پایداري زیست-

متخصصان اغلب با تکنیکهاي نمونهگیري غیراحتمالی

محیطی نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي ،نشانگرهاي

انجام میگیرد(هاسون و همکاران .)2111،در خصوص

گوناگون و متنوعی در مقولههاي مختلف معرفی شدهاند

تعیین اندازه نمونه نیز قواعد سختگیرانهاي وجود ندارد

که هدف این تحقیق شناسایی نشانگرهایی است که

و در منابع مکتوب تعداد  11تا  18متخصص براي پانل

تناسب بیشتري با ویژگیهاي کشاورزي خانوادگی

دلفی توصیه شده است(اوکلی و پاولوسکی  .)2112از

کوچک-مقیاس در کشور از نظر خبرگان داشته باشند تا

اینرو در تحقیق حاضر تعداد  11نفر از متخصصانی که

بر اساس انها بتوان وضعیت پایداري زیست محیطی این

داراي سابقه علمی و پژوهشی یا تجربه کارشناسی و

نظام ها مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهاي الزم

مدیریتی در ارتباط با موضوع تحقیق بودهاند با استفاده

جهت سیاست گزاري و برنامه ریزي به سازمان هاي

از روش نمونهگیري هدفمند مطابق جدول  1انتخاب

ذيربط ارائه گردد.

گردیدند.
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جدول  -1ترکیب اعضای گروه دلفی
حجم نمونه

شغل

سطح

فعالیت مرتبط با تحقیق

تحصیالت

استاد و هیأت علمی دانشگاه

6

پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزي

2

دکترا
دکترا و فوق

عضو کارگروههاي تخصصی نظام

2

بهرهبرداري کشاورزي کشور

لیسانس

گام دوم) دریافت نظرات متخصصان  :در این بخش
از تحقیق در مرحله اول بهمنظور اخذ نظرات متخصصان
در بخش کیفی تحقیق ،از پرسشنامه نیمهساختارمند و در
مرحله دوم براي امکان کمی سازي نظرات خبرگان در
دور دوم و سوم دلفی از پرسشنامه ساختارمند در قالب
سواالت بسته پاسخ در قالب طیف لیکرت پنجگزینهاي (=1
خیلی کم=2 ،کم=3 ،متوسط=2 ،زیاد و  =1خیلی زیاد)
استفاده شد.

پژوهش در زمینه کشاورزي پایدار بهطور عام
و پایداري نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي بهطور خاص
پژوهش یا تجربه کارشناسی و مدیریتی در زمینه پایداري نظامهاي
بهرهبرداري کشاورزي

گام سوم) تبدیل متغیرهاي مقولهاي به اعداد فازي
مثلثی( ( )TFNبخش کمی) :براي اینکه مشکالت مترتب
به اندیشههاي فازي و عدمقطعیت کاهش پیدا کنند(وو و
فانگ  ،)2111ضرورت دارد که بعد از جمعآوري نظرات
متخصصان ،تمامی این متغیرهاي مقولهاي به عدد فازي
مثلثی تبدیل شوند(کمارالزمان و همکاران  .)2111براي
این منظور میتوان از طیفهاي فازي رایج نیز استفاده
نمود(حبیبی و همکاران  )2111که در این تحقیق طیف
فازي مندرج در جدول  2مد نظر قرار گرفت

.

جدول  -2اعداد فازی مثلثی برای مقیاس پنجدرجهای
عبارتهاي زبانی

بسیار کماهمیت

کماهمیت

اهمیت متوسط

مهم

بسیار مهم

عدد فازي

()1 ، 1 ، 1/21

()1 ، 1/21 ، 1/1

()1/21 ، 1/1 ، 1/61

()1/1 ، 1/61 ، 1

()1/61 ، 1 ، 1

مأخذ( :حبیبی و همکاران )2111

گام چهارم) تجمیع نظرات متخصصان  :براي ادغام

رابطه][1

𝑢∑
𝑛

,

𝑚∑
𝑛

,

𝑙∑
𝑛

= 𝐸𝑉𝐴𝐹

نظرات متخصصان ،رویکردهاي مختلفی از جمله میانگین

گام پنجم) نافازيسازي  :براي فراهمنمودن امکان

اعداد فازي وجود دارد(وو و فانگ  2111و لیو .)2113

مقایسه وزنهاي فازي با یکدیگر بایستی این اعداد فازي

چنانچه نظر هر متخصص به مثابه یک عدد فازي مثلثی( l,

مثلثی را به اعداد قطعی تبدیل نمود(وو و فانگ  .)2111براي

 )m, uنمایش داده شود ،میتوان میانگین نظرات

این منظور میتوان از روش میانگین اعداد فازي مثلثی که

متخصصان( )FAVGرا با استفاده از رابطه] [1محاسبه

روش سادهاي براي نافازيسازي بهشمار میرود،

کرد(حبیبی و همکاران  .)2111این میانگینها در واقع نتایج

مطابق رابطه] [2استفاده کرد(حبیبی و همکاران .)2111

حاصل از وزندهی هر یک از نشانگرها و متغیرها توسط

=𝐹

متخصصان هستند که در قالب اعداد فازي بیان شدهاند.

رابطه][2

𝑈𝐿+𝑀+
3

837

شناسایی نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس...
گام ششم) حصول اطمینان از توافق متخصصان :

اما بهطورمعمول آستانه غربالگري را  1/6در نظر می-

اطمینان از توافق میان متخصصان زمانی حاصل میشود

گیرند(حبیبی و همکاران .)2111،با در نظر گرفتن عدد

که فاصله میانگین نظرات خبرگان در دو دور پیدرپی

نافازيشده  Fبراي هر نشانگر یا متغیر )j=1,2,3,…m( j

مساوي یا کمتر از  1/2باشد .در غیراینصورت باید تا

و آستانه تعیینشده  ، rعامل  jزمانی انتخاب میشود که

حصول توافق ،فرآیند بارها و بارها تکرار گردد(چنگ و

 Fj ≥ rباشد(هسو و همکاران  2111و لیو .)2113

لین  .)2112لذا در این تحقیق دورهاي دوم و سوم دلفی
نیز انجام گرفت .با توجه به اینکه توافق بر این است که
متخصصان از دور دوم به بعد متأثر از نظرات همکاران
خود پاسخ دهند(روي و گاراي  ،)2112در پرسشنامه
دور دوم و سوم ضمن درج نتایج دور قبلی ،از
متخصصان خواسته شد که میزان تناسب هر یک از
نشانگرهاي مورد قضاوت در دور نخست و نیز
نشانگرهاي پیشنهادي دیگر خبرگان را مجدداً را در قالب
طیف لیکرت پنجگزینهاي تعیین نمایند .توضیح اینکه در
دور سوم فقط نشانگرهاي پیشنهادي مجدداً مورد
قضاوت قرار گرفت.
گام هفتم) غربالگري  :آستانهي غربالگري بر اساس نظر

نتایج و بحث
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات اسنادي تعداد 112
نشانگر پایداري زیستمحیطی نظام بهرهبرداري
کشاورزي شناسایی گردید که با تلفیق و ادغام انواع
تکراري و مشابه و نیز ملحوظنمودن نشانگرهایی که
حداقل در دو منبع بهنوعی مورد اشاره قرار گرفته بودند،
تعداد آنها به  63نشانگر به شرح جدول  3تقلیل یافت و
با توجه به منابع مورد استناد و توافق نگارندگان در قالب
 12مقوله قرار گرفت .این نشانگرها حاصل از بخش کیفی
تحقیق در دورهاي اول و دوم به قضاوت خبرگان گذاشته
شد که نتایج حاصل در جدول  2درج گردیده است.

پژوهشگر ممکن است در مطالعات مختلف ،متفاوت باشد
جدول -3نشانگرهای سنجش پایداری زیستمحیطی نظام بهرهبرداری خانوادگی کوچکمقیاس مستخرج از منابع
مقوله
اقلیم
منابع ارضی

نشانگر
()En01میانگین بارندگی و دماي ساالنه و تغییرات آنها در چندسال گذشته
()En02نسبت اراضی زراعی مسطح(غیرناهموار) به کل اراضی زراعی)En03( ،نسبت اراضی زراعی شیبدار (شیب باالي
 11درجه) به کل اراضی زراعی(منفی))En04( ،نسبت اراضی داراي زهکش به کل اراضی(منفی))En05( ،نسبت اراضی
زراعی حاصلخیز به کل اراضی زراعی)En06( ،میانگین عمق خاک سطحی یا زراعی)En07( ،نسبت اراضی آبی به کل
اراضی زراعی)En08( ،سرانه زمین زراعی به ازاي هر بهرهبردار)En09( ،میانگین تعداد قطعات زمین بهازاي هر بهره-
بردار(منفی))En10( ،میانگین مساحت زمین زراعی تحت اختیار کشاورز(میانگین اندازهي مزرعه)

منابع آب

( )En11حجم آب زیرزمینی (دبی آب بر حسب لیتر بر ثانیه))En12( ،حجم آب سطحی(دبی آب بر حسب لیتر بر ثانیه)،
()En13نسبت میزان آب در دسترس بهره بردار به آب مورد نیاز(کفایت منابع آبی مزرعه))En14( ،سرانه دسترسی به
آب (سرانهي آب کشاورزي به ازاي هر بهرهبردار)

تجهیز و نوسازي
اراضی

()En15نسبت اراضی زراعی تسطیحشده به کل اراضی زراعی)En16( ،نسبت اراضی زراعی زهکشیشده به کل اراضی
زراعی)En17( ،نسبت اراضی زراعی تحت پوشش نهرهاي بتنی به کل اراضی زراعی

استفاده از آب و
زمینهاي زراعی

()En18نسبت زمینهاي آبیاريشده (مساحت آبیاري) به کل مزرعه)En19( ،نسبت سطح زیرکشت محصوالت زراعی
به کل اراضی زراعی

نظام کشت و
تناوب زراعی

( )En20نوع نظام زراعی( سهم کل سطح زیرکشت از هر نوع نظام تولید کشاورزي مرسوم ،کشاورزي آلی و کشت
مخلوط))En21( ،نسبت اراضی زراعی که به چندکشتی اختصاص دارند به کل اراضی زراعی)En22( ،نسبت اراضی
داراي تناوب زراعی به کل اراضی در هر سال)En23( ،نسبت اراضی آیش به کل اراضی زراعی در هر سال
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ادامه جدول 3

مقوله

کاربرد نهادههاي
زراعی

کاربرد شیوههاي
نوین زراعی و
فناوري سازگار با
محیط

مدیریت بقایاي
محصول
تنوع محصول
تغییر کاربري
اراضی

ازدستدادن و
تخریب منابع

آسیبپذیري نسبت
به بالیاي طبیعی
تغییر در اندازهي
مزرعه

نشانگر
()En24میزان مصرف کود آلی(زیستی) در هکتار)En25( ،مقدار کود دامی مصرفشده در هکتار یا بهازاي هر تن
محصول تولیدي)En26( ،نسبت زمین هاي استفاده شده از کود سبز به کل اراضی زیرکشت)En27( ،مصرف کمتر
کودهاي شیمیایی در واحد سطح)En28( ،استفاده بیش ازحد از کودهاي شیمیایی(مصرف بیش از توصیهي کودي)
(منفی)) En29( ،مقدار کود ازته مصرفی در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي(منفی))En30( ،مقدار کود فسفاته
مصرفی در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی))En31( ،مقدار کود پتاسه مصرفی در هکتار یا به ازاي هر
تن محصول تولیدي (منفی))En32( ،نسبت مصرف ریزمغذيها به کل عملکرد یا به ازاي هر تن محصول تولیدي،
()En33مقدار آفتکش مصرفشده در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی))En34( ،مقدار علفکش مصرف-
شده در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی))En35( ،مصرف قارچکش در هکتار یا به ازاي هر تن محصول
تولیدي (منفی))En36( ،مصرف کمتر سموم شیمیایی در واحد سطح(نظام کمنهاده))En37( ،سطح تحت پوشش ارقام
زراعی مناسب اصالحشده به کل سطح زیرکشت)En38( ،نسبت بذر ضدعفونیشدهي مصرفی به هر تن بذر مصرفی
()En39نسبت اراضی زراعی مکانیزهشده به کل اراضی زراعی)En40( ،نسبت مکانیزاسیون به کل تولید )En41( ،نسبت
سطح زیرپوشش سیستمهاي آبیاري تحتفشار به کل اراضی مزروعی آبی)En42( ،نسبت میزان خاکورزي در یک
دوره به هکتار(منفی))En43( ،نسبت اراضی با کشت بدونشخم به کل اراضی مزروعی)En44( ،نسبت استفاده از شخم
حداقل به کل اراضی مزروعی)En45( ،نسبت شخم عمود بر شیب به کل اراضی شیبدار)En46( ،نسبت اراضی شخم-
زدهشده با گاوآهن قلمی یا پنجهغازي به کل اراضی)En47( ،نسبت اراضی شخمزدهشده با گاوآهن برگرداندار به کل
اراضی(منفی))En48( ،نسبت اراضی که در آن سیستم خاکورزي-مالچ اجرا میشود به کل اراضی)En49( ،مساحت
تبدیل شده به کشاورزي ارگانیک به کل اراضی مزروعی)En50( ،سطح اراضی تحت کنترل شیمیایی(استفاده از مواد
شیمیایی)(منفی))En51( ،نسبت زمینهایی که در آن تنظیم زمان کاشت و برداشت محصول براي مبارزه با آفات صورت
میگیرد)En52( ،نسبت زمینهاي کنترل شده آفات به روش بیولوژیکی به کل اراضی)En53( ،نسبت سطح مبارزهي
تلفیقی با آفات مزرعه به کل اراضی)En54( ،نسبت سطح مبارزه تلفیقی با بیماريهاي مزرعه به کل اراضی،
()En55نسبت سطح مبارزه تلفیقی با علفهاي هرز به کل اراضی
()En56نسبت اراضی که از پسماندهاي آن(بقایاهاي محصوالت) استفاده میشود به کل اراضی)En57( ،نسبت اراضی
که کاه و کلش بهجامانده از برداشت محصول به خاک برگردانده میشود به کل اراضی)En58( ،نسبت اراضی که کاه و
کلش بهجامانده از برداشت محصول سوزانده میشود به کل اراضی(منفی)
()En59شاخص تنوع محصوالت زراعی(یا تنوع کشت)
()En60نسبت میزان تغییر کاربري زمینهاي کشاورزي به غیرکشاورزي در چندسال اخیر(منفی)
()En61نسبت اراضی غیرقابلکشتشده در چندسال گذشته به کل اراضی مزروعی(منفی))En62( ،نسبت اراضی آبی
تبدیل شده به دیم در چند سال گذشته(منفی))En63( ،درصد اراضی شورشده در چندسال گذشته(منفی))En64( ،میانگین
فرسایش خاک مزرعه(ناشی ازعوامل طبیعی و عملیات کشاورزي و  )...در چندسال گذشته(منفی))En65( ،تعادل ساالنهي
مواد آلی در خاک(میزان مواد آلی خاک بر حسب تن در هکتار) در چند سال گذشته)En66( ،فروکشکردن سطح آبهاي
زیرزمینی در چندسال گذشته(منفی))En67( ،کاهش کیفیت آب(افزایش آلودگی و شوري آب) در چند سال گذشته(منفی)،
()En68تغییر وضعیت تنوع زیستی(تعداد گونههاي گیاهی زراعی ،مرتعی و  ...کاهشیافته در منطقه در چندسال
گذشته)(منفی)) En69( ،سطح اراضی که در چند سال گذشته آفات و بیماريهاي گیاهی طغیان کردهاند(منفی)،
()En70سطح اراضی که در چند سال گذشته علفهاي هرز طغیان کردهاند(منفی)
()En71وقوع بالیاي طبیعی(زلزله ،سیل ،طوفان ،آتش سوزي طبیعی ،بروز گردوغبار ،و  )...در چندسال گذشته(منفی)،
( )En72خشکسالیهاي مداوم(تعداد بروز خشکسالی در چند سال اخیر)(منفی)
()En73روند تقطیع مالکیتها و کوچکشدن اراضی در چند سال اخیر(منفی)

منابع  :حیاتی و کرمی( )1368؛ قنبري و نوريزمانآبادي( )1386؛ ازکیا و فیروزآبادي( )1386؛ علیبیگی و بابلی( )1386؛ کالنتري و همکاران( )1388؛ مرادينژاد
و همکاران( )1388؛ حسنشاهی و همکاران( )1388؛ هجرتی و افشاري( )1386؛ شریفزاده و همکاران( )1361؛ داودي و مقصودي( )1361؛ بدري و
همکاران( )1361؛ طالب و همکاران( )1361؛ بسحاق و همکاران( )1361؛ کوچکی و همکاران( )1362؛ عنابستانی و همکاران( )1362؛ پاپزن و گراوندي()1363
؛ امینی و همکاران( )1362؛ عبدالهزاده و همکاران( )1362؛ عوضزاده و کرمی( )1362؛ خسروزادیان و همکاران( )1361؛ مطیعیلنگرودي و همکاران( )1361؛
یوانايپی( )2111؛ رائو و راجرز( )2119؛ دیلون و همکاران( )2116؛ اومبالنله( )2116؛ ماجوسکی( )2113؛ داویدوا و تامسون( )2112؛ گالشویلی و
همکاران( )2112؛ آسگوا و همکاران( )2112؛ آرنسپریتو( )2111؛ وینتر و همکاران()2119
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جدول  -۴میزان مناسببودن نشانگرهای سنجش پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس
کد
نشانگر
En01
En02
En03
En04
En05
En06
En07
En08
En09

میانگین فازي مثلثی دور اول
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

U
1/86
1/82
1/63
1/82
1/86
1/88
1/61
1/89
1/81

M
1/61
1/98
1/12
1/93
1/66
1/99
1/82
1/98
1/92

L
1/12
1/29
1/32
1/36
1/12
1/21
1/16
1/23
1/21

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

میانگین
نافازيشده
دور اول
1/612
1/991
1/139
1/913
1/632
1/926
1/681
1/911
1/916

میانگین فازي مثلثی دور دوم
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

U
1/62
1/86
1/66
1/63
1/63
1/86
1/68
1/61
1/61

M
1/66
1/61
1/12
1/28
1/66
1/99
1/81
1/61
1/11

L
1/19
1/29
1/31
1/21
1/11
1/23
1/11
1/11
1/32

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

میانگین
نافازيشده
دور دوم
1/619
1/981
1/139
1/288
1/619
1/991
1/681
1/632
1/122

فاصلهي
میانگین دور
اول و دوم
1/12
1/12
1/11
1/13
1/12
1/11
1/11
1/18
1/18

ادامه جدول  -۴میزان مناسببودن نشانگرهای سنجش پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس
کد
نشانگر
En10
En11
En12
En13
En14
En15
En16
En17
En18
.
.
.
En60
En61
En62
En63
En64
En65
En66
En67
En68
En69
En70
En71
En72
En73

میانگین فازي مثلثی دور اول
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

U
1/82
1/63
1/86
1/88
1/61
1/82
1/81
1/81
1/88

M
1/98
1/89
1/66
1/66
1/66
1/99
1/96
1/16
1/98

L
1/29
1/93
1/12
1/11
1/11
1/21
1/29
1/38
1/21

.
.
.
1/81
1/68
1/66
1/86
1/83
1/81
1/62
1/82
1/86
1/86
1/86
1/88
1/86
1/89

.
.
.
1/92
1/18
1/91
1/61
1/93
1/96
1/68
1/91
1/66
1/61
1/63
1/62
1/96
1/61

.
.
.
1/31
1/21
1/22
1/26
1/11
1/23
1/12
1/12
1/11
1/28
1/23
1/28
1/26
1/21

منبع :یافتههاي تحقیق

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

میانگین
نافازيشده
دور اول
1/991
1/812
1/632
1/638
1/611
1/926
1/991
1/186
1/996
.
.
.
1/162
1/962
1/928
1/922
1/611
1/933
1/616
1/611
1/611
1/962
1/919
1/981
1/911
1/916

میانگین فازي مثلثی دور دوم
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

U
1/69
1/61
1/88
1/61
1/68
1/61
1/61
1/82
1/61

M
1/82
1/89
1/66
1/89
1/89
1/11
1/98
1/16
1/63

L
1/16
1/91
1/12
1/91
1/91
1/26
1/21
1/39
1/11

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1/86

1/98

1/21

1/63

1/61

1/29

1/63

1/61

1/29

1/88

1/98

1/21

1/86

1/61

1/12

1/61

1/61

1/29

1/81

1/92

1/21

1/62

1/81

1/18

1/63

1/61

1/12

1/61

1/61

1/21

1/86

1/99

1/23

1/86

1/99

1/23

1/61

1/63

1/11

1/86

1/61

1/28

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

میانگین
نافازيشده
دور دوم
1/689
1/812
1/621
1/812
1/811
1/111
1/966
1/186
1/612

فاصلهي
میانگین دور
اول و دوم
1/13
1/11
1/11
1/16
1/16
1/11
1/12
1/11
1/11

.
.
.
1/963
1/612
1/969
1/996
1/621
1/961
1/916
1/669
1/632
1/969
1/991
1/991
1/612
1/969

.
.
.
1/11
1/13
1/16
1/12
1/13
1/19
1/11
1/19
1/13
1/11
1/11
1/12
1/19
1/18
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ظریفیان ،بهادری و...

همچنین در دور نخست کیفی دلفی تعداد  6نشانگر از

نشانگر "سرانه زمین زراعی به ازاي هر بهرهبردار"

سوي پانل متخصصان پیشنهاد گردید که پس از بررسی

همپوشانی داشته و به جاي آن منظورنمودن "میانگین

و حذف موارد مشابه به  3مورد تقلیل پیدا کرد(جدول.)1

مساحت قطعات اراضی مزروعی هر بهرهبردار" به دلیل

میزان تناسب این نشانگرها در بخش دوم کمی تحقیق در

اینکه هر قطعه زمین زراعی ،مزرعهاي با ویژگیهاي

قالب پرسشنامهاي ساختارمند در دورهاي دوم و سوم

متفاوتی به لحاظ منابع آب و خاک ،نوع محصول و

توسط خبرگان تعیین شد که نتایج آن در جدول  9آمده

فعالیتهاي زراعی باشد ،نشانگر مناسبتري به شمار

است .توضیح اینکه به اعتقاد اعضاي گروه دلفی نشانگر

میرود.

"میانگین مساحت زمین زراعی تحت اختیار کشاورز" با

جدول  -5نشانگرهای پایداری زیستمحیطی پیشنهادی از سوی اعضای گروه دلفی
نشانگر

کد
En74

نسبت خسارات ناشی از سرمازدگی و یخبندان در مورد اراضی واقع در مناطق مرطوب(منفی)

En75

میزان آلودگی خاک به آالیندهها و سموم(منفی)

En76

میزان تغییرات در حقابهها و هزینههاي استفاده از آبهاي زیر زمینی و سطحی

منبع :یافتههاي تحقیق

جدول  -6میزان مناسببودن نشانگرهای پیشنهادی متخصصان
برای سنجش پایداری زیستمحیطی نظام بهرهبرداری زراعی خانوادگی کوچک-مقیاس
میانگین فازي مثلثی

کد
نشانگر

دور دوم

دور سوم

)(L,M,U

)(L,M,U

میانگین نافازيشده
فاصلهي میانگین

دور دوم

دور سوم

En74

( ) 1/21 ، 1/22 ، 1/96

( ) 1/23 ، 1/21 ، 1/93

1/211

1/216

1/12

En75

( ) 1/22 ، 1/93 ، 1/83

( ) 1/28 ، 1/61 ، 1/61

1/928

1/962

1/16

En76

( ) 1/11 ، 1/63 ، 1/61

( ) 1/13 ، 1/61 ، 1/63

1/618

1/633

1/13

دور دوم و سوم

منبع :یافتههاي تحقیق

بر مبناي نتایج مندرج در جداول  2و  ، 9فاصله

دارند .همچنین با توجه به آستانه غربالگري  1/6تعداد 28

میانگین فازيزداییشده نشانگرها در دو دور متوالی

نشانگر در قالب  11مقوله به شرح جدول  6براي سنجش

کمتر از  1/2میباشد و میتوان گفت که متخصصان در

پایداري زیستمحیطی کشاورزي خانوادگی کوچک-

خصوص میزان تناسب آنها براي سنجش پایداري نظام

مقیاس شناسائی شدند.

بهرهبرداري کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس توافق

شناسایی نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس...
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جدول  -7نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس در ایران
نشانگر
 1-1میانگین بارندگی و دماي ساالنه و تغییرات آنها در چندسال گذشته

ردیف
1

مقوله
اقلیم

2

منابع ارضی
(زمینهاي زراعی)

3

منابع آب

2

استفاده از آب

1

نظام کشت

 1-2نسبت اراضی زراعی حاصلخیز به کل اراضی زراعی
 2-2نسبت اراضی آبی به کل اراضی زراعی
 3-2سرانه زمین زراعی به ازاي هر بهرهبردار
 2-2میانگین مساحت قطعات زمینهاي زراعی تحت اختیار کشاورز(میانگین اندازهي مزرعه)
 1-3حجم آب زیرزمینی (دبی آب بر حسب لیتر بر ثانیه)،
 2-3حجم آب سطحی(دبی آب بر حسب لیتر بر ثانیه)،
 3-3نسبت میزان آب در دسترس بهرهبردار به آب مورد نیاز(کفایت منابع آبی مزرعه)
 2-3سرانه دسترسی به آب (سرانهي آب کشاورزي به ازاي هر بهرهبردار)
 1-2نسبت زمینهاي آبیاريشده (مساحت آبیاري) به کل مزرعه
 2-2میزان تغییرات در حقابهها و هزینههاي استفاده از آبهاي زیر زمینی و سطحی
 1-1نوع نظام زراعی( سهم کل سطح زیرکشت از هر نوع نظام تولید کشاورزي مرسوم ،کشاورزي آلی و
کشت مخلوط)،
 2-1نسبت اراضی زراعی که به چندکشتی اختصاص دارند به کل اراضی زراعی

ادامه جدول  -7نشانگرهای پایداری زیستمحیطی کشاورزی خانوادگی کوچک-مقیاس در ایران
ردیف

مقوله

9

کاربرد نهادههاي
زراعی

6
8

کاربرد فناوري
نوین
مدیریت بقایاي
محصول

6

از دست دادن و
تخریب منابع

11

وقوع بالیاي طبیعی

منبع :یافتههاي تحقیق

نشانگر
 1-9مقدار کود دامی مصرفشده در هکتار یا بهازاي هر تن محصول تولیدي
 2-9استفاده بیشازحد از کودهاي شیمیایی(مصرف بیش از توصیهي کودي) (منفی)
 3-9مقدار کود ازته مصرفی در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي(منفی)
 2-9مقدار کود فسفاته مصرفی در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی)
 1-9نسبت مصرف ریزمغذيها به کل عملکرد یا به ازاي هر تن محصول تولیدي
 9-9مقدار آفتکش مصرفشده در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی)
 6-9مقدار علفکش مصرفشده در هکتار یا به ازاي هر تن محصول تولیدي (منفی)
 8-9مصرف کمتر سموم شیمیایی در واحد سطح(نظام کمنهاده)
 1-6سطح زیرپوشش سیستمهاي آبیاري تحتفشار به کل اراضی مزروعی آبی
 1-8نسبت اراضی که کاه و کلش بهجامانده از برداشت محصول سوزانده میشود به کل اراضی(منفی)
 1-6نسبت اراضی غیرقابلکشتشده در چندسال گذشته به کل اراضی مزروعی(منفی)
 2-6میانگین فرسایش خاک مزرعه(ناشی ازعوامل طبیعی و عملیات کشاورزي و  )...در چندسال گذشته(منفی)
 3-6کاهش کیفیت آب(افزایش آلودگی و شوري آب) در چند سال گذشته(منفی)
 2-6تغییر وضعیت تنوع زیستی(تعداد گونههاي گیاهی زراعی ،مرتعی و  ...کاهشیافته در منطقه در چندسال
گذشته)(منفی)
 1-11خشکسالیهاي مداوم(تعداد بروز خشکسالی در چند سال اخیر) (منفی)
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همانگونه که مالحظه میشود تمامی نشانگرهاي

خرد(مزرعه) تا کالن(ملی و بینالمللی) انجامپذیر است،

زیستمحیطی شناسائی شده به صورت کمی قابل

در این تحقیق کوشش بر آن بوده تا نشانگرهایی که

محاسبه میباشند .همچنین قریب به اتفاق آنها در ارتباط

امکان کاربرد آنها براي سنجش پایداري در سطح نظام

با فعالیتهاي زراعی هستند که بهطور مستقیم در

بهرهبرداري کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس در

سنجش پایداري زراعی کشاورزي خانوادگی کوچک-

مناطق روستائی مختلف کشور وجود دارد ،شناسایی و

مقیاس در مناطق روستائی کشور کاربرد دارند .این امر

معرفی گردند .حتی با اینکه برخی نشانگرها به ویژه آن-

با توجه به اینکه زراعت عمدهترین فعالیت تولیدي

هایی که در قالب دو مقوله اقلیم و وقوع بالیاي طبیعی

کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس به شمار میرود ،از

معرفی شدهاند ،مربوط به سطوحی باالتر از نظام بهره-

ابتداي تحقیق نیز مد نظر بوده است .از سوي دیگر

برداري کشاورزي میباشند ،اما با توجه به ماهیت

اعضاي پنل دلفی در خصوص مناسب بودن سه نشانگر

فعالیتهاي کشاورزي که مؤثر و متأثر از عوامل زمینهاي

"سرانه دسترسی به آب کشاورزي به ازاي هر بهره-

و محیطی هستند ،اینگونه نشانگرها را نیز میتوان در

بردار"" ،حجم آب زیرزمینی" و "نسبت میزان آب در

سطح نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي منظور داشت.

دسترس بهرهبردار به آب مورد نیاز" در سنجش پایداري

نکته قابلتوجه دیگر اینکه نشانگرهاي شناساییشده

نظام بهرهبرداري کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس

در این تحقیق علیرغم تناسب نزدیک با ویژگیهاي

باالترین توافق را داشتهاند که خود مبین اهمیت پرداختن

کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس از نظر خبرگان ،به-

به مسائل مترتب به آب کشاورزي در پایداري این نظام

طور منطقی از اهمیت یکسانی در مناطق مختلف کشور

میباشد .البته بیتردید شناسایی  28نشانگر مناسب براي

برخوردار نمیباشند .لذا پیشنهاد میشود پژوهشگران

سنجش پایداري زیستمحیطی نظام بهرهبرداري

پیش از کاربرد این نشانگرها ،میزان اهمیت آنها را

کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس بهمعناي نفی مطلق

متناسب با ویژگیهاي کشاورزي خانوادگی در منطقه

امکان کاربرد دیگر نشانگرهاي فهرستشده در این

مورد مطالعه به روشهاي مقتضی تعیین نمایند .همچنین

تحقیق ،بهویژه انواعی که میانگین فازيزداییشده آنها

یادآوري مینماید نشانگرها عالوهبر کاربردي که در

فاصله بسیار اندکی با آستانه غربالگري  1/6دارند،

سنجش پایداري نظامهاي خانوادگی کوچک مقیاس جهت

نیست .بهعنوان مثال میانگین فازيزداییشده اوزان

ارائه راهکارهاي کاربردي تقویت پایداري این نظامها

اختصاصیافته به تعدادي از نشانگرها مانند "نسبت

دارند ،میتوانند چارچوبی نیز براي سیاستها و برنامه-

سطح زیرکشت محصوالت زراعی به کل اراضی زراعی"،

هاي توسعه در آینده فراهم میآورند.

نسبت اراضی آبی تبدیل شده به دیم در چند سال

با توجه به جایگاه و نقش نظام بهرهبرداري

گذشته(منفی)" "،سطح اراضی که در چندسال گذشته

کشاورزي خانوادگی کوچک-مقیاس در پایداري بخش

آفات و بیماريهاي گیاهی طغیان کردهاند(منفی)"" ،میزان

کشاورزي و تداوم حیات جامعه روستایی کشور

آلودگی خاک به آالیندهها و سموم(منفی)"" ،روند تقطیع

پیشنهاد میشود که سازمانها و نهادهاي ذيربط در

مالکیتها و کوچکشدن اراضی در چندسال اخیر"،

طراحی و تدوین سیاستها و برنامههاي خود ،از

فاصلهاي کمتر از  1/11با آستانه غربالگري  1/6داشتهاند

نشانگرهاي شناساییشده در این مطالعه که از اجماع نظر

و محققان میتوانند متناسب با موضوع تحقیق ،این

متخصصان دانشگاهی و سازمانهاي تحقیقاتی و اجرایی

نشانگرها را مد نظر قرار دهند.

حاصل شده است ،استفاده نمایند.

گفتنی است از آنجایی که پایداري کشاورزي یک
مقوله چندبعدي بوده و سنجش آن در سطوح
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