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چکیده
در ارزیابی پایداری کشاورزی ،باید جنبههای مختلف زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند.
هدف از این مطالعه ارزیابی برخی شاخصها و مقایسه پایداری تولید گندم ،ذرت و نیشکر در کشت و صنعتهای استان
خوزستان بود .دادهها از کشت و صنعت شهید رجایی و دعبل خزاعی به روش مصاحبه حضوری و استفاده از دادههای
ثبت شده در دفاتر کشت و صنعتهای مورد بررسی ،جمعآوری گردید .شاخصهای انرژی ،خطر آلودگی کودهای شیمیایی
و سموم کشاورزی ،اثرات ماشینها بر فشردگی خاک ،خطر آلودگی هوا ،هزینههای اجتماعی آن و اشتغالزایی جهت
مقایسه و ارزیابی پایداری مزارع ،استفاده شدند .جهت تلفیق و ارزیابی همه جانبه شاخصها و رتبهبندی مزارع از روشهای
چند معیاره تاپسیس و وزندهی آنتروپی استفاده شد .هر چند این شاخصها و روش چند معیاره به طور کامل ،پایداری
مزارع را نشان نمیدهند ولی برای مقایسهی پایداری بین مزارع و بهبود پایداری آنها مؤثر میباشند .نتایج نشان داد که
اشتغالزایی ،فشردگی خاک ،خطرات کود نیتروژن ،آلودگی هوا و انرژی در میان شاخصهای مورد بررسی به ترتیب،
بیشترین تأثیر را در پایداری مزارع مورد بررسی دارند .در مزارع گندم ،به جز اشتغالزایی ،سایر شاخصها دارای شرایط
بهتری بودند .خطر فشردگی خاک در اثر تردد ماشینهای کشاورزی در مزارع نیشکر زیاد بوده و به یکی از مشکالت
اساسی آن تبدیل شده است ولی از نظر اشتغالزایی در شرایط بهتریست .آنالیز حساسیت نشان داد ،پایداری مزارع مورد
مقایسه نسبت به اشتغالزایی بسیار حساس میباشد بطوریکه با کاهش  72/36درصد در وزن شاخص اشتغالزایی ،تولید
نیشکر از رتبه اول به رتبه آخر انتقال مییابد.
واژههای کلیدی :اشتغال زایی ،تاپسیس ،شاخصهای پایداری ،کشاورزی ،محیط زیست
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Abstract
In assessment of agricultural sustainability, all environmental, economic, social and technical aspects
must be taken into account. The purpose of this study is to evaluate and compare the sustainability of wheat,
corn and sugarcane production in Khuzestan agro-industries. Data were collected from Shahid Rajaie and
Debel khazai agro-industries. Indicators such as energy, the risk of chemical fertilizers and biocide pollution,
the risk of soil compaction due to machines, air pollution, and employment were used to compare and evaluate
the sustainability of farms. For integrated and comprehensive assessment of indicators and farms ranking, the
TOPSIS methods were used. Although these indicators and multi-criteria methods did not show a complete
overview of sustainability farms, but they were effective in comparing the sustainability of farms and
improving their sustainability. The results showed that employment, the risk of soil compaction and nitrogen
fertilizer, air pollution and energy indicators had the most important role in the sustainability of farms,
respectively. In the wheat farms, except for employment, other indices were better than other farms. The risk
of soil compaction due to agricultural machinery in sugarcane farms had been high and had become one of the
main problems of these farms .On the other hand, employment in the sugarcane production per hectare was
much higher than the production of wheat and corn. The sensitivity analysis showed that the sustainability of
farms was very sensitive to the employment, so with a reduction of 25.39% in weight of employment indicator,
sugarcane farms were ranked the last.
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سنجش توسعهی اجتماعی و فرهنگی در جمعیت

مقدمه

، در دهههای اخیر.)7007 روستایی ارائه میدهد (بورچ

،کشاورزی نقش حیاتی در توسعهی اجتماعی

افزایش جمعیت از سویی و ارتقای میزان مصرف

،7002 اقتصادی و انسانی داشته و خواهد داشت (لی

 منجر به استفاده شدید،سرانهی انسانها از سوی دیگر

) همچنین شاخصهای مفیدی برای7007 بوتو و بازمی
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ارزیابی برخی شاخصهای پایداری در کشت و صنعت با روش تصمیمگیری....
و گسترده از زمینهای کشاورزی شده است که تغییرات

سموم و کودهای شیمیایی ،انتشار گازهای گلخانهای،

نامطلوب در خواص فیزیکی ،شیمیایی و زیستی آب ،هوا

کیفیت آب و خاک ،فرسایش و فشردگی خاک ،چشمانداز

و زمین را به همراه داشته و کارکرد اکولوژیکی و بوم-

زمین و حفاظت از آن ،تنوع زیستی ،حیات وحش ،درآمد،

شناسی را در بسیاری از نواحی و زمینهای زراعی تحت

اشتغال،

و

تأثیر قرار داده است (اهرنس و کانتلهاردت  .)7006در

مصرفکنندگان و کارایی انرژی از مهمترین آنها

واقع باال بودن نرخ بهره و هزینهها و به دنبال آن

میباشند (لیوا و موریس .)7001

مهارت ،سالمتی،

ایمنی

کشاورزان

بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی ،باعث شده است،

مکانیزاسیون کشاورزی جنبهای مهم و شاید

تولید در شرایطی افزایش یابد که توجه کمتری به محیط

بتوان گفت مهمترین جنبه کشاورزی پیشرفته امروز

زیست شود .افزایش برداشت از آبهای سطحی و

است

که میتواند تأثیر مستقیم در جوانب مختلف

زیرزمینی و استفاده بیرویه از مواد شیمیایی مانند

پایداری بگذارد .این در حالی است که بدون تأمین انرژی

کودها و سموم ،مثالهایی از نادیده گرفتن محیط زیست

و منابع سوختی هرگز مکانیزاسیون وارد بحث

در سالهای اخیر بوده است ) قیصری و همکاران .)7007

کشاورزی نمیشد و تشکیل سامانههای مکانیزه امروزی

توسعه پایدار با این نگرش که از منابع باید

برای قرنها به تأخیر میافتاد .آلودگی هوا و انتشار

بهگونهای استفاده شود که نهتنها نیاز نسل فعلی را

گازهای گلخانهای در مزارع از اثرات مستقیم

برآورده سازد ،بلکه امکان تأمین نیازهای نسلهای آینده

مکانیزاسیون و ورود ماشینهای کشاورزی به مزرعه

را نیز فراهم آورد ،برنامهریزی جامع و به هم پیوستهای

است (بینام  .)7002یکی دیگر از اثرات مستقیم

را در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

مکانیزاسیون بر پایداری ،خطر فشردگی خاک است که

ایجاب میکند .بیتردید استفاده کارا از منابع ،یکی از

میتواند اثرات منفی شدیدی بر تولید محصوالت

اهداف عمده کشاورزی پایدار است ،به عبارتی کشاورزی

کشاورزی داشته باشد و هزینههای مستقیم و

زمانی پایدار است که از لحاظ فنی امکانپذیر ،از نظر

غیرمستقیم زیادی را بر اقتصاد مزرعه تحمیل کند.

اقتصادی موجه ،از نظر سیاسی مناسب ،از جنبه مدیریتی

مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با اشتغال ،بهداشت،

اجرا شدنی ،از دیدگاه اجتماعی پذیرفتنی و به لحاظ

ایمنی و حوادث محیط کشاورزی نیز از مسائل مهم در

محیطی سازگار باشد (زمانی و همکاران  .)7014البته

کشاورزی پایدار هستند (هوشمندان مقدمفر و شمس

سارتوری و همکاران ( )7002حفظ منابع طبیعی را مهم-

 .)7017استفاده مؤثر از انرژی نیز از نیازهای اساسی

ترین هدف کشاورزی پایدار معرفی میکنند (هالبرگ

کشاورزی پایدار است (کیزیالسالن  .)7002روش

 1666و ون کالکر و همکاران  .)7002همچنین پرمن و

بررسی جریان و کارایی انرژی به طور گسترده برای

همکاران ( )1666مفهوم پایداری را راهنمای توسعهای

تحلیل مسایل مختلف در کشاورزی پایدار استفاده

معرفی و بیان میکنند که تصمیمگیری و انتخاب

میشود و تجزیه و تحلیل آن به عنوان شاخص پیشبینی

تکنولوژی باید بر اساس آن صورت گیرد .آنان بیان

پایداری بومشناسی کشاورزی به کار میرود (سچرول

کردند که پایداری نیازمند این است که استانداردهای

 1664و عساکره و همکاران  .)7010موضوع مهم در

زندگی و توانایی تولید با گذشت زمان کاهش پیدا نکنند

کشاورزی پایدار حداقل مصرف انرژی نیست بلکه تولید

و این امر بدون آسیبرسانی به محیط زیست باشد.

مناسب با حداکثر سودآوری و بهرهوری میباشد

عوامل بسیاری تحت عنوان شاخص بر پایداری
تولید محصوالت زراعی تاثیر میگذارند که خطر آلودگی

(ایسنگانم و همکاران  7007و کوک و همکاران .)7009
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حردانی ،شیخ داودی و...
در بین نظامهای متنوع بهرهبرداری کشاورزی،

نامناسب بودن شرایط اقلیمی ساحل خزر برای گیاه

کشت تجاری (اولین بار پروفسور گولدبرگ 1از مکتب

نیشکر ،تولید آن در این ناحیه فاقد ارزش اقتصادی و

تجاری دانشگاه هاروارد معرفی گردید) شامل عملیاتی

صنعتی میباشد .از محصوالت مهم دیگری که عالوه بر

است که تمام مراحل تولید ،فرآوری و توزیع محصوالت

کشاورزان در برخی از کشت و صنعتهای استان

زراعی را شامل شود( حقوقی  .)7014به دنبال معرفی

خوزستان کشت میشوند ،محصوالت استراتژیکی چون

کشاورزی تجاری کشت و صنعتها تشکیل گردیدند .در

گندم و ذرت هستند.

کشاورزی ایران ،اصطالح کشت و صنعت ،پس از

بنابر مسائل ذکر شده و با توجه به اهمیت

تصویب قانون تأسیس شرکتهای خارجی ،داخلی یا

محصوالت نیشکر ،گندم  ،ذرت و اهمیت کشت و

مختلط برای بهرهبرداری از اراضی زیر سد دز در

صنعتها ،در این مطالعه به مقایسه برخی از شاخصهای

شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان ،مورد

پایداری تولید گندم و ذرت در کشت و صنعت شهید

استفاده قرار گرفت و سپس این نام برای فعالیتهای

رجایی و تولید نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی

مشابه نیز استفاده شد .در سالهای اخیر عالوه بر

که از کشت و صنعتهای بسیار مهم در استان خوزستان

نظامهای کشاورزی مختلف که در بین کشاورزان وجود

هستند ،پرداخته شده است.

دارد ،کشت و صنعتهای متعددی (نیشکر و غیر نیشکر)
در سطح استان خوزستان ایجاد شدهاند .این کشت و

مواد و روشها

صنعتها از مهمترین کشت و صنعتها و طرحهای

منطقه مورد مطالعه

توسعه ملی ایران میباشند که علی رغم مزایای فراوانی

کشت و صنعت دعبل خزاعی در کیلومتر  72جاده

که ایجاد کردند ،اثرات زیست محیطی و مخربی نیز به

اهواز-آبادان در جنوب اهواز قرار گرفته است .این منطقه

همراه داشتند و از اولین مراحل احداث ،همواره با

دارای اقلیم گرم و خشک با تابستانهای گرم میباشد.

مشکالت و چالشهای بسیاری برای ماندن و بهتر شدن

نوع خاک در این مزارع سنگین و نیمه سنگین است .مزارع

مواجه بودند .کشت و صنعتهای نیشکر ،مهمترین و

معموال" به صورت اشکال منظم با مساحتهای 72

بزرگترین کشت و صنعتها در استان خوزستان هستند.

هکتاری میباشند .این کشت و صنعت به منظور کشت

شکر یکی از محصوالت مهم در دنیا و ایران است .حدود

نیشکر و صنایع جانبی آن احداث شده است ،در حالی که

سهچهارم شکر تولیدی دنیا از نیشکر استحصال

کشت و صنعت شهید رجایی در نزدیکی شهر دزفول و

میشود .از طرف دیگر ،طی سالهای متوالی در سطح

در جاده شوش ،جهت تولید محصوالت کشاورزی غیر

جهانی ،تولید ،تجارت و قیمت محصول اصلی نیشکر

نیشکر احداث شده است .این منطقه نیز دارای اقلیم خشک

(شکر) بهعنوان ابزار سیاسی در مبادالت تجاری مورد

با تابستانهای گرم میباشد .گندم و ذرت از محصوالت

استفادهی قدرتهای جهانی قرارگرفته است (کاظم نژاد و

اصلی در این کشت و صنعت میباشند .کشت گندم و

همکاران  .)1326در سال زراعی  64-63سطح زیرکشت

ذرت در این کشت و صنعت به صورت مکانیزه انجام

نیشکر در کشور  27190هکتار بوده است که از این مقدار

میشود .دادههای به روش مصاحبه حضوری با

 27147هکتار آن در استان خوزستان کشت شده است و

کاشناسان و مسئولین کشت و صنعتها و همچنین با

تنها  12هکتار نیشکر دیم به صورت مزارع کوچک و

استفاده از دادههای ثبت شده در دفاتر کشت و

پراکنده در استان مازندران کشت شده است .با توجه به

صنعتهای مورد بررسی ،جمعآوری گردید.

Goldberg
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شاخصهای مورد بررسی
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انرژی

در این مطالعه انتخاب شاخصها بر اساس

در تحلیل و بررسی بیالن انرژی یک سامانه

دادههای قابل اندازهگیری و محدودیتهای دسترسی به

کشاورزی ،کل انرژیهای ورودی و خروجی به صورت

دادهها انجام شد .به عنوان نمونه به دلیل عدم دسترسی

مستقیم و یا غیرمستقیم که بشر در آنها دخل و تصرف

به همه هزینههای تولید از محاسبه شاخص اقتصادی که

دارد و میتوانند پایداری سامانه را به خطر بیندازند ،در

از مهمترین شاخصهای پایداری است ،صرف نظر

نظر گرفته میشوند .محاسبه انرژی ورودی و خروجی

گردید .در این مطالعه شاخص بیالن انرژی ،خطر آلودگی

در مزارع و تفکیک آنها با استفاده از هم ارز انرژی

سموم و کودهای شیمیایی ،انتشار آالیندههای هوا و

نهادهها و ستادهها انجام میشود .در ابتدا ،مقدار

هزینه اجتماعی تخریب محیط زیست ناشی از آنها،

نهادههای مصرفی و عملکرد محصوالت در هر هکتار به

اشتغالزایی و تاثیر ماشینها بر فشردگی خاک ،مالک

دست آمد و سپس با ضرب مقادیر آنها در هم ارز

ارزیابی و مقایسه پایداری قرار گرفتند .روشن است که

انرژی ،مقدار انرژی ورودی و خروجی بر حسب MJ/ha

در اکثر موارد این شاخصها به طور قطعی و کامل میزان

محاسبه شد .انرژیهای ورودی شامل انرژی نیروی کار،

پایداری را بیان نمیکنند ولی برای مقایسه بین مزارع و

ماشینها ،سوخت ،الکتریسیته ،بذر ،قلمه نیشکر ،کود و

تحلیل پایداری آنها میتوانند مناسب باشند (بینام

سم میباشند .هم ارز انرژی نهادهها و محصوالت در

 ،1662وبستر  ،1666لیوا و موریس  7001و سامی

جدول  1نشان داده شده است.

.)7011
جدول  -1ضرایب هم ارز انرژی
نهاده یا ستانده

نهاده یا ستانده

هم ارز انرژی
a

سوخت دیزل

گاوآهن

(47/2 )MJ/L
a

(17 )MJ/kWh

برق
کود نیتروژن ()N

a
a

دیسک
تراکتور

(72/1 )MJ/kg

هم ارز انرژی
a

(120 )MJ/kg
a

(146 )MJ/kg
a

(132 )MJ/kg
a

کود فسفات ()P7O2

(17/4 )MJ/kg

کارنده

(133 )MJ/kg

کود پتاسیم ()K7O

(13/7a )MJ/kg

سمپاش ،کودپاش

(176a )MJ/kg

کود حیوانی

(0/303a )MJ/kg

سم توفوردی
سم السو

1

7

سم دوپلوسان سوپر
سم آمترین

4

سم متریبوزین
سم گلیفوسات
سم آترازین
سم تاپیک

2

7

2

9

3

تریلی ،تانکر حمل مواد ،فاروور ،لیلستون،
لیستر

(132c )MJ/kg

(22a )MJ/kg

کمباین

(119a )MJ/kg

(732/92b )MJ/kg

کلتیواتور

(142a )MJ/kg

(732/92b )MJ/kg

متوسط سالیانه ادوات کشاورزی

(9-2a )MJ/kg

(720a )MJ/kg

متوسط سالیانه ماشینهای کشاورزی

(2-10a )MJ/kg

(720a )MJ/kg

بذر و دانه (گندم و ذرت)

(14b )MJ/kg

(442a )MJ/kg

نیشکر

(1/7a )MJ/kg

(160a )MJ/kg

کارگر و نیروی انسانی

(1/69b )MJ/kg

(732/92b )MJ/kg

 :aکیتانی  :b ،1666سینگ و میتال  1667و  :cالماسی و همکاران 7002
1

5

2

6

. 2-4-D
. Lasso
3 . Duplosan super
4 . Ametryn

. Metribuzin
. Glyphosate
7 . Atrazine
8 . Topik
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حردانی ،شیخ داودی و...

شاخصهای انرژی مختلفی مانند نسبت انرژی ،بهرهوری

خطرات آلودگی کودها به کار میرود .میزان آبشویی به

انرژی ،شدت انرژی و انرژی خالص خروجی وجود

نوع خاک ،میزان بارندگی ،مدیریت و نحوهی دادن کود و

دارند .نسبت انرژی که به آن کارایی انرژی نیز گفته

میانگین کوددهی بستگی دارد (جونس و توماسون

میشود ،شاخص بدون بعدی است که وابستگی کمتری

 .)1660همان طور که بیان شد عالوه بر آبشویی،

به سایر عوامل دارد .همچنین دامنه تغییرات این شاخص

کودهای شیمیایی اثرات دیگر مانند تغییر ساختمان خاک،

محدود و قابل پیشبینی میباشد ،در صورتی که

تغییر خاصیت اسیدی و قلیایی خاک و موجودات زنده

بهرهوری و شدت انرژی وابسته به عملکرد محصول و

خاک دارند .بنابراین مقدار آبشویی نمیتواند معیار

دارای دامنه تغییرات زیادی میباشند .به همین دلیل در

جامعی برای بررسی خطرات و تاثیرات کودهای شیمیایی

این مطالعه از شاخص نسبت انرژی برای مقایسه مزارع

باشد .همچنین محاسبه مقدار آبشویی و نشت کودها

استفاده شد .نسبت انرژی با استفاده از رابطه  1محاسبه

بسیار مشکل است .به همین دلیل و همچنین به دلیل اینکه

میشود (ایسنگانم و همکاران .)7007

هدف این مطالعه مقایسه مزارع سه محصول است ،از

رابطه ()1

انرژی خروجی ()MJ/ha
انرژی ورودی ()MJ/ha

= نسبت انرژی

خطر فشردگی خاک در اثر تردد ماشینها
عالوه بر تاثیر کودهای شیمیایی و مدیریت مزرعه
به خصوص روشهای خاکورزی و عملیات زراعی،
فشردگی خاک در یک مزرعه به میزان تردد و وزن
ماشینهای کشاورزی بستگی دارد .جهت مقایسه تاثیر

مقدار و نوع کودهای شیمیایی مصرفی جهت مقایسه
اثرات آنها بر پایداری سامانههای کشاورزی استفاده
شد .همچنین جهت تعدیل وزنهای نهایی از وزنهای
قضاوتی که بر اساس نوع کود ،شرایط کوددهی ،نوع
خاک و شرایط اقلیمی و آبیاری با استفاده از نظر
کارشناسان به دست آمدند ،نیز استفاده شد.
خطر ناشی از سموم کشاورزی

ماشینها بر فشردگی خاک از انرژی ماشین که به آن

سموم مختلفی در تولید سه محصول مورد

انرژی نهفته ماشین نیز گفته میشود ،استفاده گردید .در

بررسی استفاده میشوند که همگی از نوع علفکش

واقع برای محاسبه انرژی ماشین در واحد سطح ،وزن

میباشند .میانگین سموم مورد استفاده در هکتار (نوع و

ماشین ،مدت زمان استفاده از ماشین در واحد سطح و

مقدار) در هر سه نوع مزارع به دست آمد .در تولید گندم

نوع ماشین و عملیات در نظر گرفته میشود .انرژی

از سموم دوپلوسان سوپر ،توفوردی و تاپیک استفاده

ماشین با استفاده از رابطه  7به دست آمد (لیوا و موریس

میشود در صورتی که در تولید ذرت عالوه بر توفوردی

.)7001
رابطه ()7

WEq
CA N

از سموم السو و آترازین نیز استفاده میگردد .در کشت
=E

و صنعت نیشکر ،سموم توفوردی ،گلیفوسات ،آترازین،

که  ،Eانرژی وارد شده از طرف ماشین (،)MJ/ha

آمترین و متریبوزین جهت مبارزه با علفهای هرز به

 ،Wوزن ماشین یا ادوات ( ،Eq ،)kgهم ارز انرژی هر

کار میروند .خطر زیست محیطی سموم بیشتر با مقدار

واحد از وزن ماشین یا ادوات ( ،C ،)MJ/kgظرفیت واقعی

سموم وارد شده به آبهای سطحی و زیرزمینی و سمیت

ماشین ( )ha/hو  Nعمر مفید ماشین ( )hاست.

سموم بیان میشود .با وجود این دو عامل نیز ،دید کاملی

خطر ناشی از آلودگی و تاثیر کودهای شیمیایی
مقدار آبشویی و نشت نیترات به آبهای
زیرزمینی و سطحی به عنوان یکی از شاخصهای

از خطر مرتبط با سموم به دست نمیآید .همچنین
محاسبه میزان نشت سموم به آبها نیز آسان نخواهد
بود .در این مطالعه بر اساس نیمه عمر و شدت سمیت
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ارزیابی برخی شاخصهای پایداری در کشت و صنعت با روش تصمیمگیری....
سموم و در نهایت نظر کارشناسان ،به سموم از نظر

میزان تولید و پراکندگی نیروی کار در طول فصل تولید

خطرناک بودن برای محیط زیست با استفاده از روش دو

دارد.

قطبی فاصلهای (مومنی  )7014امتیازدهی شد .سپس

خطر آالیندههای هوا

مقدار مصرف سموم در امتیازات ضرب و مقادیر به

محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانهای و

دست آمده ،نرمالسازی شدند.

آالیندههای هوا بر اساس شاخص انتشار آنها به ازای
هر واحد سوخت دیزل و مقدار تصاعد گاز  NO7از کود

اشتغالزایی

نیتروژن ،صورت گرفت .شاخص انتشار ،مقدار معرفی

شاخصهای مختلفی جهت اندازهگیری اشتغال-

است که مقدار آالیندههای آزاد شده به اتمسفر در ارتباط

زایی در سامانههای کشاورزی معرفی شدهاند که

با یک فعالیت را تشریح میکند .شاخصهای انتشار به

میتوان به نفر ساعت مورد نیاز در هکتار ،نیروی کار

طور معمول به عنوان وزن یک آالینده تقسیم بر وزن،

دائم در هکتار ،نفر ساعت مورد نیاز به ازای هر واحد

حجم ،فاصله یا دوره زمانی واحد یک فعالیتی که آالیندگی

محصول تولیدی و نفر ساعت مورد نیاز به ازای هر واحد

را انتشار میدهد ،بیان میشود .میانگین شاخص انتشار

درآمد ،اشاره کرد (سامی  )7011در این مطالعه نیروی

آالیندههای هوا از سوخت دیزل بر اساس ترازنامههای

کار به دائم یا موقت بودن تفکیک نشد و کل نیروی کار

انرژی ( )7012کشور محاسبه و در جدول  7نشان داده

مورد استفاده به صورت نفر ساعت بر هکتار جهت انجام

شده است .مقدار انتشار از کود نیتروژن  1/27درصد

مقایسه و تحلیل پایداری استفاده شد .این شاخص نسبت

کود نیتروژن در نظر گرفته شد (کول و همکاران .)1669

به شاخصهای دیگر قابلیت کاربردی بیشتری دارد و

از محاسبه مقدار آالیندههای منتشر شده در اثر سوزاندن

کمترین وابستگی را به درآمد ،دائمی یا موقت بودن،

مزارع نیشکر به دلیل عدم دسترسی به دادهها و حجم نی
نیشکری که سوزانده میشود ،صرف نظر شد.

جدول  -2شاخص انتشار آالیندههای هوا و هزینه اجتماعی تخریب محیط زیست (بینام)2112 ،
دیزل ()g/l
هزینه تخریب (ریال بر کیلوگرم)

روش تصمیمگیری چند

NOx

SO7

CO

SPM

CO7

CH4

71/771

14/917

4/324

2/797

7277/276

0/132

9000

12720

1272

43000

100

7100

معیاره1

و یا در تضاد با هم میباشند (به عنوان مثال مصرف
و

کودهای شیمیایی موجب افزایش انرژی خروجی میشود

اولویتبندی پایداری را با یک تصمیمگیری چند معیاره

ولی از طرف دیگر خطرات و اثرات بد کودهای شمیایی

مواجه میکند .در اکثر موارد تصمیمگیریها وقتی

افزایش مییابد) .بنابراین باید از روشهای مناسب و

مطلوب و مورد رضایت تصمیمگیرنده است که

کارآمد جهت مقایسه مزارع و بررسی شاخصها استفاده

تصمیمگیری بر اساس چندین معیار ،مورد بررسی قرار

کرد .در این بین ،روشهای تصمیمگیری چند معیاره به

گرفته باشد .در این مطالعه شاخص و معیارهای مختلفی

عنوان محور اصلی زیر مجموعه ارزیابی پایداری،

در نظر گرفته شده است که از یک سنخیت و مقیاس نبوده

رویکردی مفید برای ایجاد اطالعات و ارزیابی

وجود

شاخصهای

مختلف،

مقایسه

). Multiple Criteria Decision Making (MCDM

1
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تصمیمگیری در مسائل متعدد و اهداف متناقض به شمار

گزینهها از نظر هر شاخص امتیاز داده میشود .این

میروند (بل و همکاران  .)7003دلیل استفاده از روش

ماتریس حاوی اطالعاتی است که آنتروپی میتواند به

تصمیمگیری چند معیاره در ارزیابی پایداری این است که

عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود .آنتروپی در

تجزیه و تحلیل اطالعات ذهنی و عینی را در یک چارچوب

نظریه اطالعات یک معیار عدم اطمینان است که به وسیله

نظاممند فراهم میسازد (پنتی و باتارای .)7002

توزیع احتمال مشخص  Piبیان میشود .محاسبه اوزان

روشهای تصمیمگیری چند معیاره به طور گسترده در

به این روش شامل گامهای زیر است (اصغرپور  7002و

مطالعات پایداری کشاورزی استفاده شدهاند که میتوان

مومنی :)7014

به مطالعه سنجش و اولویتبندی پایداری اجتماعی در
مناطق روستایی (پورطاهری و همکاران  ،)7011تحلیل و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانهای با تأکید بر
پایداری محیط زیست (سلیمانی و همکاران ،)7014
طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستایی استان
خوزستان (دحیماوی و همکاران  )7012و شناسایی
مناسبترین رقم جهت پایداری نظام کشت برنج (مؤمنی
هاللی و همکاران  )7012اشاره کرد.
وزندهی به شاخصها
در اکثر روشهای چند معیاره باید اهمیت نسبی
معیارها مشخص گردد .روشهای مختلفی جهت
وزندهی به معیارها و شاخصها وجود دارند که روش
آنتروپی یکی از معرفترین روشهایی است که در این

گام اول :در این گام  Pijمحاسبه میگردد.
aij

رابطه ()3

∑m
i=1 a ij

= pij

گام دوم :مقدار آنتروپی (  )Ejمحاسبه میگردد.
m

رابطه ()4

]) Ej = −k ∑[pij l n( pij
i=1

1
)ln(m

رابطه ()2

=k

گام سوم :مقدار عدم اطمینان ( )djبا استفاده از
رابطه  9به دست میآید.
رابطه ()9

dj = 1 − Ej

گام چهارم :محاسبه اوزان (  )wjبا استفاده از
رابطه  7انجام میشود.
رابطه ()7

dj
∑ni=1 dj

= wj

زمینه به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.

وزنهای به دست آمده ،وزن نسبی شاخصهای

آنتروپی یک مفهوم عمده در رشته و زمینههای مختلف

مورد بررسی در ماتریس تصمیم را نشان میدهند که

علمی است که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از

مجموع آنها برابر با یک میباشد.

محتوای انتظار اطالعاتی از یک پیام است .ایده روش

گام پنجم :در این گام وزنهای نسبی به دست

آنتروپی بر این است که هر چقدر پراکندگی در مقادیر یک

آمده از مرحله قبلی با استفاده از وزنهای قضاوتی و

شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری

ذهنی تعدیل میشوند.

برخوردار است .در روش آنتروپی ،مثبت یا منفی بودن
شاخصها تاثیری در محاسبه اوزان ندارد .این روش
زمانی که دادههای یک ماتریس تصمیم به طور کامل
مشخص شده باشند ،میتواند برای ارزیابی وزنها به
کار رود (مومنی  .)7014ماتریس تصمیم ماتریسی است
که هر سطر آن نشان دهنده یک گزینه و هر ستون نشان
دهنده یک شاخص است .در واقع در این ماتریس به

رابطه ()2

λj dj
n
∑i=1 λj dj

= wj

 λjوزنهای ذهنی و قضاوتی میباشند .در
صورتی که این وزنها موجود نباشند ،این مرحله منتفی
است .در این مطالعه وزنهای قضاوتی و ذهنی
شاخصهای مورد بررسی با استفاده از میانگین هندسی
نظرات کارشناسان به دست آمدند و جهت تعدیل
وزنهای محاسبه شده با روش آنتروپی ،استفاده شدند.

ارزیابی برخی شاخصهای پایداری در کشت و صنعت با روش تصمیمگیری....
مدل چند معیاره تاپسیس

911

1

مرحله دوم :ماتریس بیمقیاس موزون ( ،)Vبا

مدلهای چند معیاره مختلفی وجود دارد که جهت
انتخاب یا اولویتبندی گزینهها از نظر شاخصها و
معیارهای مختلف به کار میروند .مدل تاپسیس ،یکی از

ضرب ماتریس بیمقیاس شده ( )Nدر ماتریس قطری
وزنها (  )wn×nبه دست میآید.
رابطه ()10

V = N × Wn×n

بهترین مدلهای تصمیمگیری چند معیاره است که به

مرحله سوم :در این مرحله ،راه حل ایدهآل مثبت

طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .این مدل در

و راه حل ایدهآل منفی تعیین میگردند .راه حل ایدهآل

 1621میالدی توسط هوانگ و یون پیشنهاد شد .در این

مثبت و ایدهآل منفی ،به صورت زیر تعریف میشوند:

روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی قرار

[بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =]Vراه حل

میگیرند .اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که

ایدهآل مثبت ()Vj+

گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل

[بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =]Vراه حل

مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راهحل

ایدهآل منفی ()Vj−

ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر

بهترین مقادیر برای شاخص مثبت ،بزرگترین

این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت

مقادیر و برای شاخصهای منفی ،کوچکترین مقادیر

افزایشی یا کاهشی است .این روش شامل شش مرحله

است .بدترین مقادیر برای شاخص مثبت ،کوچکترین

زیر است (اصغرپور  :7002مومنی :)7014

مقادیر و برای شاخصهای منفی بزرگترین مقادیر

مرحله اول :در این مرحله ماتریس تصمیم با استفاده از

میباشند.
مرحله چهارم :جهت به دست آوردن میزان

رابطه  6بیمقیاس میشود.
aij
nij 
رابطه (a 2 )6
ij

فاصلهی گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی ،فاصله



اقلیدسی هر گزینه از ایدهآل مثبت (  )d+jو ایدهآل منفی

i

(  )d−jبر اساس رابطه  11و  17محاسبه میشود.
رابطه ()11
رابطه ()17

2

+
n
d+
i = √∑j=1(vij − vj ) ,

i=1,7,...,m
i=1,7,...,m

2

n
−
d−
) i = √∑j=1(vij − vj

مرحله پنجم :نزدیکی نسبی (  )CL∗iیک گزینه به راهحل ایدهآل از رابطه  13تعیین میگردد.
رابطه ()13

d−
i
= −
dj + d+
j

CL∗i

مرحله ششم :در نهایت گزینهها بر اساس  CLرتبهبندی میشوند .بزرگتر بودن این مقدار برای هر گزینه ،نشان
دهنده بهتر بودن وضعیت در آن شاخص است.
مشخص گردید که در جدول  3نشان داده شده است.

نتایج و بحث
کل انرژیهای ورودی و خروجی به تفکیک سه

نسبت انرژی در تولید گندم و نیشکر بیش از یک است و

محصول محاسبه و بر اساس آن نسبت انرژی مزارع

نشان میدهد که مقدار انرژی تولیدی بیش از انرژی

. TOPSIS

1
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ورودی است ،در حالی که نسبت انرژی در تولید ذرت

بررسی اختصاص داده شد (جدول  .)2در مطالعات

کمتر از یک بوده (برابر با  )0/2و انرژی تولیدی در این

پایداری کشاورزی ،انرژی و جریان آن به عنوان یکی از

سامانه کمتر از انرژی مصرفی است .صفایینژاد ()7010

عوامل مهم و نماینده پایداری تلقی میشود به طوری که

نسبت انرژی تولید ذرت دانهای در شهرستان کوهدشت

استفاده مؤثر از انرژی یکی از نیازهای اساسی

را  1/2به دست آورد که عملکرد بیشتر و مصرف کمتر

کشاورزی پایدار است (ون کاونبرگ  ،7007کیزیالسالن

نهاده در آن موجب افزایش آن نسبت به تحقیق حاضر

و همکاران  7002و منگ و همکاران .)7010

شده است .یوسفی و همکاران ( )7014نسبت انرژی در

افزایش استفاده از ماشینهای کشاورزی همراه با

تولید ذرت در استان کرمانشاه را  0/97به دست آوردند.

افزایش اندازه ،وزن و ظرفیت آنها ،اگر چه مزیتهای

در کشاورزی انرژی 1که هدف ،تولید سوخت و انرژی

زیادی را به دنبال داشته است اما باعث فشردگی و

است ،مقدار نسبت انرژی باید بیش از یک باشد ،در غیر

افزایش تراکم خاک شده و اثرات منفی بر تولید

اینصورت تولید نباید انجام شود ولی در مورد تامین

محصوالت کشاورزی داشته است .مزارع کشت و

مواد غذایی ،دارویی و فعالیتهای اقتصادی میتواند

صنعتهای مورد بررسی در خاکهایی با بافت سنگین و

کمتر از یک باشد .در مجموع بیشتر بودن این شاخص

یا نیمه سنگین قرار گرفتهاند که فشردگی خاک به

نشان دهنده پایدارتر بودن سامانه تولیدی و اثرات کمتر

خصوص برای نیشکر به یکی از مشکالت اساسی آن

آن بر محیط زیست است .تولید گندم با مقدار 1/31

تبدیل شده است .انرژی وارده از ماشینهای مورد

بیشترین نسبت انرژی را دارد و از این جنبه بهترین

استفاده در کشت و صنعت نیشکر به دلیل عملیاتهای

وضعیت را دارد .نسبت انرژی تولید گندم در مطالعه

بیشتر و استفاده از ماشینهای سنگینتر ،بیشتر به دست

شاهین و همکاران ( )7002در استان اردبیل ،تقوی فر و

آمد (جدول  .)3انرژی وارد شده از ماشینهای کشاورزی

مردانی ( ) 7012در استان آذربایجان غربی ،ضیایی و

در مزارع نیشکر به ترتیب  7/97و  4/07برابر مزارع ذرت

همکاران ( )7012در سیستان و بلوچستان و

و گندم به دست آمد .همچنین رطوبت بیشتر مزارع نیشکر

خوشنویسان و همکاران ( )7013در فریدون شهر به

هنگام تردد ماشینها سبب افزایش فشردگی خاک شده

ترتیب  1/46 ،1/74 ،1/67و  0/47محاسبه شده است .در

است به طوری که هر ساله جهت شکستن الیههای سخت

مزارع گندم و ذرت انرژی الزم جهت آبیاری بیشترین

خاک انجام خاکورزی سنگین و عمیق نیاز است تا رشد

سهم را به خود اختصاص داد و انرژی غیرمستقیم کودها

نیشکر با مشکل مواجه نشود .همین امر خود موجب

در رتبه دوم قرار گرفت .در تولید نیشکر انرژی الزم

افزایش استفاده از ماشین ،هزینهها و مشکالت زیست

جهت آبیاری و سوخت دیزل به ترتیب بیشترین سهم را

محیطی میشود .در واقع مخربترین اثر تردد

به خود اختصاص دادند و انرژی کودها در رتبه سوم

ماشینهای کشاورزی در مزارع ،فشردگی خاک و خروج

قرار گرفت .از آنجایی که در محاسبه این شاخص ،کل

مواد غذایی از دسترس گیاه است (وز  .)7003افزایش

انرژیهای ورودی چه به صورت مستقیم و چه

تراکم خاک باعث کاهش خلل و فرج شده ،تهویهی خاک

غیرمستقیم و انرژی خروجی محاسبه میشود ،میتوان

و اکسیژن آن را کاهش و دیاکسید کربن را افزایش

گفت که این شاخص به نحوی شاخصهای دیگر را در بر

میدهد .همچنین تراکم باعث افزایش مقاومت به نفوذ

میگیرد .در نظرسنجی از متخصصان ،امتیاز بیشتری به

خاک شده و رشد ریشه را با مشکل مواجه میکند که اگر

شاخص انرژی نسبت به سایر شاخصهای مورد
. Energy Farming

1
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ارزیابی برخی شاخصهای پایداری در کشت و صنعت با روش تصمیمگیری....
این مقاومت از نیروی رشد ریشه بیشتر باشد ،رشد آن

شد .مجموع مصرف کود فسفر و پتاسیم در مزرعه ذرت

متوقف میشود (چن و همکاران .)7002

بیشتر از دو مزرعه دیگر است .الزم به ذکر است که کود

مقادیر مصرف کود نیتروژن و سایر کودها در

پتاسیم در کشت و صنعت نیشکر مصرف نمیشود.

جدول  3نشان داده شده است .میانگین مصرف کود

میانگین مصرف کود فسفر (به صورت  )P7O2در کشت

نیتروژن در تولید نیشکر با  372/4کیلوگرم در هکتار

و صنعت نیشکر برابر با  20/7کیلوگرم در هکتار به

بیشتر از دو محصول دیگر است که بیشتر به صورت

دست آمد.

محلول در آب آبیاری به مزارع داده میشود .در مزارع

آفتکش و حشرکشها جزء جدایی ناپذیر

ذرت مصرف کود نیتروژن  7/2برابر بیشتر از مزارع

کشاورزی هستند ولی در کنار فایدههای زیادی که به

گندم است .به دلیل اثرات و مصرف کمتر سایر کودهای

دنبال داشتهاند ،موجب آلودگی محیط زیست ،مواد غذایی

شیمیایی نسبت به کود نیتروژن ،این کود و آالیندگیهای

و آب آشامیدنی شدهاند (لیوا و موریس  .)7001مصرف

آن مهمترین عامل مورد بحث در مطالعات و بررسیها

کلی سموم علفکش در مزارع ذرت نسبت به مزارع گندم

است و کودهای فسفر و پتاس کمتر مورد بحث و بررسی

و نیشکر بیشتر به دست آمد .همچنین مقادیر به دست

قرار گرفتهاند .نیتروژن عنصری کلیدی در تغذیهی

آمده پس از نرمالسازی نیز خطرناکتر بودن مصرف

گیاهان محسوب میشود ولی مصرف نادرست آن منجر

سموم برای محیط زیست و پایداری در تولید ذرت را

به انتقال آن از زمینهای کشاورزی به آبهای زیرزمینی

نشان میدهند در حالی که کمترین خطرات مربوط به

و سطحی ،تصاعد گاز  NO7از آن ،تاثیر بر خصوصیات

مزارع تولید گندم بود (جدول  .)3به طور کلی ،سم

خاک و موجودات زنده میشود و همین امر باعث شده

مصرفی و میزان مواد موثر در مزارع سه محصول مورد

است که مصرف این کود به یک شاخص مهم در سنجش

بررسی نسبتا کم بود و به همین علت اهمیت خطر سموم

پایداری تبدیل شود .در این مطالعه از مقدار مصرف کود

و تاثیر آنها در ایجاد اختالل در پایداری نسبت به برخی

نیتروژن به عنوان شاخص خطر کود نیتروژن استفاده

شاخصهای دیگر در وزنهای قضاوتی و ذهنی

شد در حالی که در مورد کودهای فسفر و پتاس ،جهت

کارشناسان کمتر در نظر گرفته شد.

کاهش معیارهای مورد بررسی از مجموع آنها استفاده
جدول  -3ماتریس تصمیم و مقادیر شاخصهای مورد بررسی مزارع
مزارع

شاخص
()C1

()C7

()C3

()C4

()C2

()C9

()C7

گندم

1/31

0/723

69/6

47/3

77/92

92041

1610/7

ذرت

0/20

0/419

740/3

112/23

94/3

177706

7637/2

نیشکر

1/19

0/330

372/4

20/7

329/2

424721

7960/4

 :C1نسبت انرژی :C7 ،سموم :C3 ،کود نیتروژن ( :C4 ،)kg/haکود فسفر و پتاسیم ( :C2 ،)kg/haنیروی کار (نفر ساعت در هکتار)،
 :C9آلودگی هوا (ریال در هکتار) و  :C7فشردگی خاک ()MJ/ha

یکی از معیارهای اصلی در بخش اجتماعی،

مزارع به دو صورت موقت و دائم در مزارع مشغول به

اشتغال است .کل نیروی کار مورد استفاده در تولید هر

کار میباشند .رانندهها و اپراتورهای ماشینها و ادوات

یک از سه محصول محاسبه و به صورت نفر ساعت بر

بیشترین نیروی کار دائم در تولید هر سه محصول را

هکتار در جدول  3نشان داده شده است .نیروی کار

تشکیل میدهند .نیروی کار مورد استفاده در کشت ذرت

912

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /3پاییز 9317

حردانی ،شیخ داودی و...

شامل نیروی کار جهت ماشینها و ادوات ،آبیاری و

شاخص بر پایداری تاثیر بسزایی دارند .امروزه افزایش

کودپاشی دستی است ولی در مزارع گندم ،کودپاشی

اشتغال نیروی کار ،یکی از اساسیترین مسائل و شاید

دستی تقریبا وجود ندارد .نیشکر محصول چند ساله

مهمترین مسأله اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد .با

است و نیاز است پس از چند سال که عملکرد نیشکر از

توجه به شرایط کشور و باال بودن نرخ بیکاری (به

مقدار مشخصی کمتر شد ،مجددأ کشت آن به صورت

خصوص در استان خوزستان) و دستمزد کمتر نیروی

قلمه انجام شود .در مرحله کشت قلمه نیشکر ،نیاز به

کار نسبت به کشورهای پیشرفته ،مقدار بیشتر این

نیروی کارگری بسیار زیاد است و موجب میشود که

شاخص نشان دهنده پایداری بیشتر برای سامانه تولیدی

نیروی کار در سال اول کشت (مزارع پلنت) بیشتر از

است.

سالهای بعد (مزارع راتون) که نیاز به کشت وجود ندارد،

مقدار انتشار گازهای گلخانهای و هزینه اجتماعی

باشد .عمر مزارع مختلف نیشکر متفاوت است و از  4سال

تخریب محیط زیست ناشی از آنها از سوخت مصرفی

تا  9و حتی  7سال وجود دارد .جهت محاسبه نیروی کار

و تصاعد گاز نیتروژن از کود نیتروژن محاسبه و در

در ی ک هکتار ،میانگین سالیانه نیروی کار از سال اول تا

جدول  4نشان داده شد .کل آالیندهها منتشر شده از

سال آخر محاسبه شد .همان طور که در جدول  3مشاهده

مصرف سوخت دیزل و مصرف کود نیتروژن از هر

میشود ،نیروی کار مورد نیاز در تولید نیشکر بسیار

هکتار مزارع گندم ،ذرت و نیشکر در یک سال به ترتیب

بیشتر از تولید ذرت و گندم است .کشت دستی ،تهیه قلمه

برابر است با  392/12 ،713/10و  1203/20کیلوگرم

و عملیاتهای زراعی بیشتر ،به ترتیب موجب افزایش 9/1

محاسبه شد که گازکربنیک  67/62درصد وزنی آن را

و  17برابری نیروی کار در تولید نیشکر نسبت به تولید

شامل میشود .هزینه اجتماعی تخریب محیط زیست

ذرت و گندم شده است .تاثیر این شاخص در پایداری،

ناشی از انتشار آالیندهها در مزارع گندم ،ذرت و نیشکر

بستگی زیادی به شرایط اجتماعی و اقتصادی هر منطقه

به ترتیب  177706 ،92041و  424721ریال بر هکتار به

و کشور دارد .مقدار کمتر این شاخص نشانگر کاهش

دست آمد .انتشار آالیندهای هوا و گازهای گلخانهای از

هزینههای مزرعه است در حالی که مقدار بیشتر آن از

مهمترین مشکالت زیست محیطی جهان امروز میباشند.

نظر اجتماعی مطلوبتر است .هزینههای نیروی کار،

جهت مقایسه مزارع از نظر خطر آلودگی هوا در روش

میزان در دسترس بودن نیروی کارگر و هزینههای

تاپسیس از هزینه تخریب محیط زیست استفاده شد.

سوخت و ماشینها از عواملی هستند که بر نقش این
جدول  -4مقدار انتشار و هزینه اجتماعی آالیندههای هوا در هکتار

گندم
ذرت
نیشکر

NOx

SO7

CO

SPM

CO7

CH4

گرم

3067/70

1027/61

317/42

262/91

702071/97

6/72

ریال

14296

12442

479

70267

19947

19

گرم

9427/43

1271/27

249/92

1030/26

322741/60

19/23

ریال

31140

79266

270

32493

72926

72

گرم

19774/91

7463/47

7742/22

4740/14

1473474/21

96/74

ریال

72112

106402

3373

142291

117272

119

با استفاده از ماتریس تصمیم ،روش آنتروپی شانون و

کدام از شاخصها تعیین گردید که در جدول  2نشان داده

وزنهای قضاوتی کارشناسان ،وزن و اهمیت نسبی هر

شده است .همان طور که مشاهده میگردد از نظر
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قضاوت ذهنی بیشترین وزن به ترتیب با  0/33و 0/732

آنجایی که هدف تصمیمگیری چند معیاره مقایسه ،انتخاب

به شاخص انرژی و فشردگی خاک اختصاص داده شد.

یا اولویتبندی گزینهها است ،روش آنتروپی و وزندهی

در حالی که بر اساس وزنهای تعدیل شده ،بیشترین

آن میتواند بسیار مناسب باشد .به عنوان مثال اگر یک

وزن با  0/372به شاخص اشتغال تعلق گرفت .تفاوت زیاد

شاخص در بررسی پایداری بسیار مهم باشد ولی در بین

بین نیروی کار مورد استفاده در سه نوع محصول و

گزینههای مورد بررسی دارای شرایط تقریبا یکسان

پراکندگی بیشتر در مقادیر شاخص اشتغال نسبت به

باشد ،دیگر نمیتواند در رتبهبندی و مقایسه گزینهها

شاخصهای دیگر موجب افزایش اهمیت و قدرت

تاثیرگذار باشد و بین گزینهها تمایز ایجاد کند .در واقع

تمایزکنندگی این شاخص شده است .همچنین پراکندگی

این موضوع باعث میشود که در وزندهی به روش

در مقادیر و ارزش باالیی که در قضاوت ذهنی به

آنتروپی ،وزن کمتری به آن اختصاص داده شود .به

شاخص فشردگی خاک تعلق گرفت باعث شد که این

همین دلیل شاخص نسبت انرژی با وجود اینکه در

شاخص با وزن  0/312در رتبه دوم قرار گیرد.

وزنهای قضاوتی کارشناسان بیشترین امتیاز را به خود

همان طور که بیان شد در وزندهی شاخصها به روش

اختصاص داد ولی در وزنهای تعدیل شده با  0/022در

آنتروپی ،شاخصهایی که دارای پراکندگی بیشتر در

رتبه پنجم قرار گرفت.

مقادیر باشند از وزن بیشتری برخوردار میشوند .از
جدول  -2وزن نسبی شاخص های ارزیابی پایداری مزارع
شاخص

C1

C7

C3

C4

C2

C9

C7

W

0/0192

0/0196

0/0244

0/0217

0/4347

0/7212

0/1446

𝜆

0/3333

0/0627

0/1476

0/0479

0/0627

0/0479

0/7321

W′

0/0210

0/0147

0/1101

0/0773

0/3772

0/1063

0/3120

در جدول  9ماتریس بیمقیاس شده موزون نشان

آلودگی هوا و فشردگی خاک از دو محصول دیگر

داده شده است .تاثیر شاخصهای نسبت انرژی و اشتغال

وضعیت بهتری دارد ولی در اشتغالزایی وضعیت

در پایداری مثبت و سایر شاخصها منفی هستند .تولید

مطلوبی ندارد .در تولید نیشکر شاخص اشتغالزایی

گندم در شاخصهای انرژی ،خطرات کود و سموم،

بهترین وضعیت را نسبت به دو محصول دیگر دارد.

جدول  -6ماتریس بی مقیاس شده موزون
مزارع

C1

C7

C3

C4

C2

C9

C7

گندم

0/0371

0/0097

0/0774

0/0079

0/0733

0/0197

0/0902

ذرت

0/0777

0/0111

0/0976

0/0122

0/0990

0/301

0/0634

نیشکر

0/376

0/0022

0/0616

0/0176

0/3697

0/1112

0/7442

بر اساس نتایج حاصل از روش تاپسیس ،مزراع

گرفتند .تولید ذرت با اختالف اندکی نسبت به گندم در

سه محصول از نظر پایداری بر اساس شاخصهای مورد

رتبه آخر قرار گرفت .بررسی نتایج رتبهبندی و ماتریس

بررسی رتبهبندی شدند (جدول  .)7مزارع نیشکر و گندم

بیمقیاس موزون نشان میدهد که شاخص اشتغالزایی

به ترتیب با وزن  0/267و  0/402در رتبه اول و دوم قرار

به شدت رتبهبندی مزارع را تحت تاثیر قرار داده است.
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حردانی ،شیخ داودی و...

همان طور که مشاهده میگردد ،تولید نیشکر به جز در

محصول ذرت قرار میگیرد .از طرفی اگر شاخص

اشتغالزایی از نظر سایر شاخصها دارای شرایط

اشتغالزایی در رتبهبندی در نظر گرفته نشود ،امتیاز

نامطلوبی نسبت به مزارع گندم میباشد ولی در رتبهبندی

تولید نیشکر از نظر پایداری به شدت کاهش مییابد و از

در جایگاه بهتری قرار گرفته است .به همین دلیل

رتبه اول به رتبه سوم تنزل پیدا میکند .در این حالت

حساسیت رتبهبندی نسبت به تغییرات وزن شاخص

امتیاز مزارع گندم ،ذرت و نیشکر به ترتیب  0/770 ،1و

اشتغالزایی محاسبه و در جدول  7نشان داده شد .همان

 0/044به دست آمد که نشان میدهد شاخص

طور که مشاهده میشود ،با کاهش وزن تعدیل شده

اشتغالزایی به شدت ،رتبهبندی را تحت تاثیر قرار داده

شاخص اشتغالزایی به  ،0/7649امتیاز نهایی پایداری

است .بنابراین الزم است در ارزیابی پایداری ،شاخص

مزارع نیشکر و گندم برابر شده و پایداری نیشکر رو به

اشتغالزایی از نظر جنبههای مختلف اقتصادی و

کاهش میگذارد .یعنی با کاهش  71/64درصد در وزن

اجتماعی و آسیبهای شغلی به دقت بررسی شود.

شاخص اشتغالزایی ،پایداری مزارع نیشکر در رتبه دوم

حساسیت شاخص اشتغالزایی در مورد مقایسه مزارع

قرار میگیرد .همچنین با کاهش  72/36درصد وزن

گندم و ذرت کم است و باید وزن قضاوتهای ذهنی این

شاخص اشتغالزایی (وزن تعدیل شده برابر با )0/7219

شاخص را  7/31برابر افزایش داد تا پایداری تولید ذرت

پایداری تولید نیشکر در سطح پایینتری از تولید

و گندم هم امتیاز شوند.

جدول  -7وزن و رتبهبندی نهایی مزارع
گندم

ذرت

نیشکر

وزن نهایی

0/804

0/643

0/295

رتبه

5

6

1

کاهش  51/98درصد وزن شاخص اشتغالزایی

وزن نهایی

0/200

0/870

0/200

(تحلیل حساسیت)

رتبه

1

6

5

کاهش  52/69درصد وزن شاخص اشتغالزایی

وزن نهایی

0/213

0/842

0/842

(تحلیل حساسیت)

رتبه

1

5

6

وزن آنتروپی تعدیل شده

نتیجه گیری کلی

تاپسیس و روش وزندهی آنتروپی جهت تلفیق و ارزیابی

در این مطالعه تولید محصوالت ذرت ،گندم و

همه جانبه شاخصها و رتبهبندی مزارع از نظر پایداری،

نیشکر در کشت و صنعتهای شهید رجایی دزفول و

استفاده گردید .در مقایسه سه محصول ،اشتغالزایی،

دعبل خزاعی از نظر برخی شاخصهای پایداری مورد

فشردگی خاک ،خطرات کود نیتروژن ،آلودگی هوا و

ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند .از شاخصهای انرژی،

انرژی به ترتیب بیشترین اهمیت را در پایداری تولید

خطر آلودگی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی،

داشتند .در تولید گندم ،به جز اشتغالزایی ،سایر

خطرات و اثرات مکانیزاسیون و ماشینها بر فشردگی

شاخصها دارای شرایط بهتری بودند .خطر فشردگی

خاک ،خطر آلودگی هوا و هزینههای اجتماعی آن از

خاک در اثر تردد ماشینهای کشاورزی در نیشکر به

مصرف سوختهای فسیلی و اشتغالزایی جهت مقایسه

طور چشمگیری بیشتر از دو محصول دیگر است که این

پایداری ،استفاده شد .در این مطالعه از روش چند معیاره

امر در کشت و صنعت نیشکر ،به یکی از مشکالت اساسی
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همچنین در صورت توسعه صنعت و جذب نیروی کار در

 تولید نیشکر، از جنبه اشتغالزایی.تبدیل شده است

 تولید گندم،آن و کاهش اهمیت اشتغال در کشت و صنعت

17  و9/1 شرایط بسیار مطلوبتری دارد و به ترتیب

. میتواند پایدارتر باشد،و ذرت نسبت به نیشکر

برابر بیشتر از تولید گندم و ذرت در هکتار اشتغالزایی

تقدیر و تشکر

 جهت افزایش پایداری تولید نیشکر باید در.ایجاد میکند

بدینوسیله از جناب آقای دکتر مسلم سامی و

 برای این. گام برداشت،راستای کاهش فشردگی خاک

دکتر محمود کریمی جهت همکاری بیدریغشان در تهیه

منظور باید روش کشت و تولید نیشکر جدیدتر (مانند کم

، شاخصها و نظرات ارزشمندشان،اطالعات و دادهها

خاکورزی یا بیخاکورزی) یا استفاده از ماشینهای

.سپاسگذاری میشود

جدید (مانند چرخ زنجیری) مورد بررسی و ارزیابی قرار
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