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چکیده
انتخاب الگوی کشت از اصلیترین عوامل افزایش بهرهوری تولید در کشاورزی محسوب میشود .تخصیص بهینۀ اراضی
و تعیین محصوالت مناسب کشت هر منطقه برای جلوگیری از مصرف بیرویۀ نهادههاا و کااهش مخااطرات ناشای از
کمبود منابع تأمین غذا پس از بررسی علمی عوامل مؤثر بر الگوی کشت و با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف قابال
دستیابی است .پژوهش حاضر به تعیین عوامل مؤثر بر الگوی کشت و اولویتبندی آنها میپردازد .این پژوهش در پهنۀ
کشاورزی سیالخور واقع در دورود لرستان انجام گرفت .روش تحقیق در این پژوهش ،کتابخانهای ،مصاحبه با خبرگاان
و پیمایشی (گردآوری پرسشنامه از کشاورزان) بود .متغیرهای مؤثر بر الگوی کشت با اساتااده از روش تحلیال عااملی
اکتشافی استخراج شد و سپس برای اولویتبندی کشت محصوالت کشااورزی از روش تاپسایس مبتنای بار آنتروپای
شانون استااده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای مؤثر بر انتخاب الگوی کشت بهترتیب در شاش عامال
مکانیزاسیونی -زراعی ،خاک و اقلیم ،مدیریتی کالن دولت ،پشتیبان تولید ،اجتماعی و حاشایهای تولیاد دساتهبنادی
میشود .این عاملها در مجموع  61/41درصد از واریانس متغیرهای مؤثر را در انتخاب الگاوی کشات تبیاین کردناد.
همچنین در روش آنتروپی چهار معیار دسترسی به سرمایۀ نقدی مورد نیاز کشاتوکاار ( ،)0/236نیااز آبای محصاو
( ،)0/233سود محصو ( )0/098و واحد بهرهبرداری بیشتر از یا هکتاار ( )0/039بیشاترین اولویات را در انتخااب
الگوی کشت داشتند .در نهایت نتایج مبتنی بر روش تصمیمگیاری چنادمعیارة تاپسایس نشاان داد کاه کشاتهاای
چغندرقند پاییزه ( ،)0/598گندم ( ،)0/589جو ( ،)0/558کلزا ( ،)0/556نخود پاییزه ( ،)0/515بارنج ( ،)0/499کیناوا
( )0/471و زعاران ( )0/390بهترتیب ،در اولویت الگوی کشت منطقه قرار دارند.

واژههای کلیدی :الگوی کشت ،امنیت غذایی ،تاپسیس ،تحلیل عاملی اکتشافی ،مخاطرات.
 نویسنده مسئو

Email: arajabi@ut.ac.ir
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مقدمه
اطمینان از در دسترس بودن مداوم و منظم منابع تولید غذا برای امنیت غذایی بسیار مهام اسات.
بازارهای مواد غذایی ،از طریق تولیدات داخلی و تجارت بینالمللی تأمین میشوند و ممکان اسات
با خطرهای متعدد ناشی از اختال در زنجیرة تأمین ،نوسانات قیمت کاالها ،همراه با دیگر شارای
پیشبینینشاده از جملاه بالیاای طبیعای مواجاه شاوند .بارای کااهش چاالشهاایی کاه ثباات
سیستمهای غذایی را تهدید میکنند ،تصمیمگیری در بخاش ماواد غاذایی بایاد افازایش یاباد و
جدیتر شود تا هرگونه تغییر احتمالی منجر به کمبود ماواد غاذایی را پوشاش دهاد [ .]33رشاد
سریع جمعیت سبب میشود کاه توجاه باه امنیات غاذایی و تحقاق توساعۀ پایادار باه افازایش
هزینههای زیستمحیطی کشورهای در حا توسعه بینجامد که میتاوان باا برناماهریازی الگاوی
کشت مناسب ی رویکرد عملیاتی ،مبتنی بر تولیدات متنوع کشاورزان بهویژه در تولیاد غاالت و
بهرهوری از مزارع ،مخاطرات آن را کاهش داد [ .]36از مزایای الگوی کشت مایتاوان باه کااهش
مصرف کودها و علفکشها و در نتیجه کاهش آلودگی مواد غذایی به مواد شیمیایی ،کارایی زیااد
در استااده از اراضی ،ثبات عملکرد ،توزیع سهم نیروی کار در طو فصل رشد ،وابستگی کمتر باه
ذخیرهسازی ،فرصتهای بیشتر بازار برای ایجاد تعاد در تولید محصوالت زراعی ،مؤلاۀ پایداری و
سودآوری بلندمدت بدون نیاز به سرمایهگذاریهای مالی بیشتر اشاره کرد [ .]35تغییارات الگاوی
کشت تحت تأثیر شرای اجتماعی ،اقتصادی و محیطی جوامع روستایی در پی یا برناماهریازی
درست یا واکنش احساسی به شرای بازار اتااق میافتد [ .]11محققان با اولویتبنادی معیارهاای
مؤثر در کاهش پایداری اکوسیستمهای زراعی معتقدند که در بین معیارهای اکولوژیکی ،اجتماعی
و اقتصادی ،بیشترین اهمیت را معیار اقتصادی دارد [ .]15بر ایان اسااس برناماهریازان و مادیران
بخش کشاورزی باید با آگاهی از الگوی کشات ،سیاساتهاای اجرایای و مادیریتی مناسابی را در
زمینۀ تعیین نوع کشتهای منطقاه ،سااخت سایلوها و انبارهاای الزم و مادیریت باازار محصاو
منطبق بر نیازها و شرای بومی اتخاذ کنند [ .]14محققان با بررسی نقش تنوع تولیاد محصاوالت
زراعی در بهبود امنیت غذایی خانواده در ماالوی ،بیان کردناد کاه تناوع زراعای ،انعطاافپاذیری
سیستمهای تولید در کشاورزی خردهمالکی و سیاستگذاری دولت در این زمینه ،نتاایج معنااداری
در کاهش سوءتغذیه و تهدید امنیت غذایی دارد [ .]32نتایج ی تحقیق با اساتااده از روشهاای
تصمیمگیری چندمعیاره نشان داد که معیارهای شوری ،مواد آلی خاک ،فرساایش خااک و بافات
خاک ،از عوامل محدودکنندة الگوی کشت در مناطق دیمکاری گلستان باهشامار مایروناد [.]31
نتایج پژوهش بهینهسازی الگوی کشت محصوالت کشاورزی با رویکرد کااهش ساموم و کودهاای
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شیمیایی در دشت ورامین نشان داد که در مرحلۀ او محصوالت جالیزی و در مرحلاۀ دوم ساط
زیر کشت غالت باید کاهش یابد [ .]18یافتههای پژوهشی دربارة عوامل مؤثر بر نگرش شاالیکاران
به کشت پایدار برنج در استان مازندران نشان داد که متغیرهاای دسترسای باه عوامال آموزشای-
ترویجی ،عوامل ارتباطی ،تجربۀ کاشت بارنج ،تعاداد نیاروی کاار خانوادگی ،ساط تحصایالت و
نظر کارشناسان ،مهمترین متغیرهای وابستۀ مؤثرند [ .]12پژوهشاگران در واکااوی آثاار و عوامال
مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعاران بیان کردند که مهمترین مؤلاههای مؤثر بار الگاوی کشات،
عوامل جغرافیایی و جاذبههای بازار مصرف هستند [ .]8در تعیین الگوی کشت در دشات نیشاابور
بر پایۀ پتانسیل منابع آب ،پژوهشگران گزارش کردند که برای دستیابی به الگوی کشات مطلاوب،
سط زیرکشت بیشتر محصوالت باید تغییر کند که بر این اساس کشاورزان تنها مجاز به برداشات
 359میلیون لیتر مکعب از آبخوان نیشابور در طو سا هستند و تنها  183هکتار را میتاوان باه
کشت محصوالت آبدوست مثل گوجهفرنگی اختصاص داد [ .]10نتایج پاژوهش کاارایی مصارف
آب در کشتزارهای کشور نشان میدهد که عالوهبر افزایش کاارایی مصارف آب ،مساائل زراعای و
مکانیزاسیون مزرعه نیز اهمیت زیاادی در ایان زمیناه دارناد [ .]9در خصاوص تاأثیر عامالهاای
آموزشی -ترویجی بر مدیریت مصرف آب کشاورزی در تولیاد سایبزمینای ،شاش عامال رساانه،
کیایت مرکز خدمات ،مهارت کارشناسان ،نهادهای محلای و شابکۀ اجتمااعی ،بازدیاد میادانی و
کالسهای آموزشی بهعنوان متغیرهای مؤثر شناسایی شدند [ .]24در پژوهشای در شاما ایاران
گزارش شد که عوامل اقتصادی ،خودکاایی ،زیساتمحیطای ،اساتااده از حاداقل مصارف کاود و
آفتکش ،تأمین آب و اهداف اجتماعی تأثیر معنیداری بر الگوی کشت منطقه دارناد [ .]30بارای
تعیین الگوی کشت و بررسی کارایی ی محصو در هر منطقه معیارهای بسیاری وجود دارد کاه
انتخاب هر رشته از معیارها ،به نتایج متااوتی منجر میشود .به همین دلیل بررسی و مطالعۀ ایان
معیارها به استاادة بهینه از منابع در بخش کشاورزی میانجامد .محققان در تعیین الگاوی بهیناۀ
بهرهبرداری از محصوالت زراعی بیان کردند که تشاویق و حمایات دولات از کشااورزان در زمیناۀ
بهکارگیری الگوی کشتی که موجب افزایش بازده برنامهای بهرهبرداران میشود ،الزامی اسات ][16
نتایج پژوهش رتبهبندی محصوالت کشاورزی با رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره نشان داد که این
روش ،از مایدترین روشها برحسب اولویت است [ .]20روشهای تصمیمگیری چندمعیارة زیاادی
بهمنظور ارزیابی اوزان شاخصهای ی تصمیم و انتخاب گزینۀ برتر ایجاد شدهاند که از این میاان
میتوان به روشهایی مانند آنتروپی ،کمترین مجذورات ماوزون و فرایناد تحلیال سلسالهمراتبای
اشاره کرد [ .]2از امتیازهای مهم روش تاپسیس آن است که همزمان میتوان از معیارهاای عینای
و ذهنی استااده کرد [ .]6در ی تصمیمگیری چندمعیاره میتوان از روشهایی مانند نظرخاواهی
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از خبرگان برای گزینش معیارها یا فرایند تحلیل سلسلهمراتبای بهاره گرفات و از نتاایج مااتریس
تصمیم (روش آنتروپی) برای وزندهی به معیارها استااده کارد و در نهایات اهمیات گزیناههاای
مسئله را تعیین کرد [ .]1در پژوهش اولویتبندی روشهای مشارکت آموزش مردم در پیشبینای
هشدار سیالب در ایران محققان از روش تاپسیس مبتنی بر آنتروپی شانون برای ارزیاابی معیارهاا
استااده کردند [ .]28در شرای و پژوهشهای متااوتی مثل اولویتبندی الگوی کشت محصاوالت
استراتژی استان البرز ،انتخاب تراکتور مناسب و مقایسۀ کاارایی مادیریتی -عملیااتی نظاامهاای
بهرهبرداری ماشینهای کشاورزی ،محققان برای ارزیابی نهاایی معیارهاای پاژوهش و رتباهبنادی
گزینهها از نظر خبرگان و روشهای خبرة تصمیمگیری و مشخصاً روش تاپسیس اساتااده کردناد
[ .]3 ،13 ،22براساس نتایج پژوهشها ،تمرکزی بر نحوة انتخاب معیارهاای الگاوی کشات وجاود
ندارد و در هر مطالعه از برخی معیارها بهطور خاص استااده شده است کاه باه نظار مایرساد در
شرای موجود اقتصاد کشاورزی کشور ،ساختار زیربنایی کشت محصاوالت بلاوک کاافی را حاصال
نکرده و تولید محصوالت کشاورزی با هزینههای زیاد اقتصادی صورت میپاذیرد .بناابراین اصاال
الگوی کشت محصوالت زراعی و کاهش مخاطرات امنیت غذایی با توجه باه نیازهاای منطقاهای و
ملی و توجه به مزیت نسبی محصوالت در مناطق مختلف دارای اهمیت خاصی است ،زیارا رعایات
نکردن الگوی کشت ،پیامدهای نامطلوبی در زمینۀ دسترسی به آب و تاأمین آن ،زیرسااختهاای
تولید ،امنیت غذایی و رفاه اقتصادی در منااطق روساتایی خواهاد داشات ] .[21از ایانرو در ایان
پژوهش ،ابتدا متغیرهای مؤثر بر انتخاب الگوی کشت از میان معیارهای مختلف تولیاد کشااورزی،
شناسایی شاده و ساپس اولویات کشات محصاوالت زراعای باا تکیاه بار روشهاای مهندسای و
همهجانبهنگر در کنار تجارب عملی با نگاه بر الگوی محصو محوری تعیین میشود .بیش یکی
از نتایج نهایی رعایت الگوی کشت ،امنیت غذایی است که در این زمینه میتوان باا طراحای یا
الگوی کشت موفق ،اثرپذیری نتایج آن را افزایش داد.
روش تحقیق و منطقۀ مطالعه
منطقۀ پژوهش ،دشت سیالخور پایین ،در استان لرستان ،بین شهرستانهای دورود و بروجارد
در مختصات جغرافیایی  38درجه و  36دقیقه و  56ثانیۀ شمالی و  48درجه و  31دقیقه و 57
ثانیۀ شرقی واقع در زون مختصاتی  39است .این دشت با میانگین ارتااعی  1522متر از سط
دریا و میانگین بارش سالیانۀ  627/1میلیمتر ،بزرگترین زمین هموار استان لرستان است کاه
با تکیه بر منابع آب سطحی و زیرزمینی ،از قطبهای مهم کشاورزی و زراعای اساتان و کشاور
بهشمار میرود.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق (دورود ،دشت سیالخور)

برای دستیابی به عوامل ماؤثر بار الگاوی کشات از دیادگاه علمای (مطالعاۀ اسانادی و نظار
متخصصان) و هم از دیدگاه عملی (نظر کشاورزان) استااده شد .در ابتدا با بهارهگیاری از مطالعاۀ
اسنادی ،پرسشنامهای شامل  78گویه و پنج شاخص اصلی طراحی شد این پنج شااخص ،عوامال
خاک ،عوامل محیطی ،عوامل اجتماعی ،عوامل مکانیزاسیونی -زراعی و عوامال کاالن و سااختاری
بودند که مبتنی بر روش لیکرت از تأثیر خیلی کم تا خیلای زیااد امتیازبنادی شاد [.]5 ،20 ،25
سپس با نظرخواهی از گروهی مشتمل بر  20متخصص از اعضای هیأت علمی ساازمان تحقیقاات
کشاورزی لرستان با تخصصهای مختلف کشاورزی ،کارشناسان جهاد کشاورزی اساتان لرساتان و
کارشناسان ترویج ،پرسشنامۀ جامعی شامل  22گویه طراحی شد .استااده از اندازة نمونۀ بزرگ در
این قسمت ضروری نیست ،زیرا پرسشنامه توس خبرگان تکمیل شاده و بناابراین نتاایج تحقیاق
کامالً علمی و قابل اتکاست [ .]7ضریب پایایی پرسشنامه  0/71در  30نمونۀ مجزا (خارج از نموناه
انتخابی بهعنوان گروه هدف) بهدست آمد .در مرحلۀ بعد با توجه به سط اجرایای هار محصاو و
تعداد کشاورز و جامعۀ آماری  260ناری ،با استااده از فرمو کوکران به روش طبقهای با تساهیم
نسبت 155 ،پرسشنامه از کشاورزان بهعنوان حجام نموناه در نظار گرفتاه شاد .بارای تشاخیص
مناسب بودن دادهها جهت تحلیل عاملی و معنیداری همبساتگی متغیرهاا باهترتیاب از شااخص
کاایت نمونهگیری  KMOو آزمون بارتلت استااده شاد و بارای تحلیال عامالهاای اصالی ،روش
چرخش واریماکس در نرمافزار  SPSSv22بهکار رفت .ازآنجا که شاخصهای بررسیشاده باهطاور
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معمو ضریب اهمیت یکسانی در تصمیمگیاری ندارناد ،بایاد وزن و ضاریب اهمیات هار یا از
شاخصها تعیین شود که این ضریب را میتوان براساس نظر کارشناسی یا روشهای تقریبی مثال
میانگین حسابی و هندسی یا روشهای دقیقتر مثل بردار ویژه ،روش تحلیل سلسلهمراتبای ،روش
لینمپ و روش آنتروپی تعیین کرد [ .]34آنتروپی شانون مهمتارین و کااربردیتارین روش بارای
دستیابی به ضرایب اهمیت شاخصهاست .براساس این روش ،هر شاخصی که اطالعاات بیشاتری
تولید میکند ،از وزن بیشتری برخوردار است .در این پژوهش بهمنظور دستیابی به مزایاای هار دو
روش ،وزن شاخصها در ماتریس تصمیم بهکم روش آنتروپی شانون محاسابه و ساپس از ایان
وزنها در اجرای مراحل تاپسیس بهمنظور رتبهبندی گزینهها استااده شد .ماتریس تصمیم باا 22
شاخص از نتایج پرسشنامۀ متخصصان ایجاد شد و روش آنتروپای شاانون در چهاار مرحلاه انجاام
گرفت [ .]26در مرحلۀ او ماتریس تصمیم به ماتریس بیمقیاسشده بر اساس نرم ساعتی تبدیل
شد .تعداد گزینهها ،هشت محصو قابل کشت شامل گندم ،جو ،بارنج ،کلازا ،چغندرقناد پااییزه،
نخود پاییزه ،زعاران و کینوا بود و تعداد شاخصها 22 ،مؤلاه در نظر گرفته شاد .در مرحلاۀ دوم،
ضریب عدم اطمینان و در مرحلۀ سوم درجۀ انحراف اطالعات موجود هری از شاخصها از مقادار
آنتروپی آن شاخص محاسبه شد .درجۀ انحراف یا شاخص اطمینان نشاان مایدهاد کاه شااخص
مربوطه چقدر اطالعات ماید برای تصمیمگیری ،در اختیار تصمیمگیرنده قرار میدهد .در نهایات،
در مرحلۀ چهارم وزن معیار در هر شاخص محاسبه میشود .در ادامۀ کار ،روش تاپسیس برمبناای
نرما سازی ماتریس و محاسبۀ وزن شاخصهای محاسبهشده از مراحل روش آنتروپی انجام گرفت
که این مراحل در نرمافزار اکسل با توجه به مراحل پنجم تا دهم محاسابه شاد کاه در نهایات باا
توجه به گزینههای مثبت ایدهآ و منای ایدهآ  ،اولویت کشت محصوالت در پهنۀ کشاورزی مورد
نظر تعیین شد [ .]4در مرحلۀ پنجم ماتریس تصمیم باا اساتااده از روش نرماا ساازی اقلیدسای
بیمقیاسسازی میشود .در این مرحله ماتریس تصمیم  Rبا روش نرما سازی اقلیدسای ،باه فارم
بدون بُعد و نرمالیزه تبدیل میشود که علت این کار در همۀ روشهای تصمیمگیاری چنادمعیاره،
از بین بردن مقیاس معیارهای مختلف و ایجاد قابلیت مقایساۀ گزیناههاا در معیارهاای مختلاف و
ترکیب نتایج است (رابطۀ . )1
()1

,

,

=, R

در مرحلۀ ششم ماتریس بیمقیاس موزون شده است ،به این صورت که وزن هر معیار را در
ستون مربوط به آن معیار ضرب میکنیم تا ماتریس حاصل شود (رابطۀ .)2
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=V

()2
که در آن،

,

=

ماتریس بیمقیاسشده از مرحلۀ پنجم است .بهدلیل اینکه روش تاپسیس بهتنهاایی

قادر به محاسبۀ وزن معیارها نیست ،وزن معیارهای ورودی باید با استااده از روشهای دیگر محاسبه
شود .برای این منظور در این پژوهش وزن هر معیار از روش آنتروپی شانون محاسبه شد .در ادامه و
در مرحلۀ هاتم نقاط ایدهآ مثبت و منای محاسبه شد .معیارهای مثبت ،معیارهاایی هساتند کاه
افزایش آنها سبب بهبود در هدف تصمیمگیری میشود و برعکس .در این مرحله معیارهایی که باار
مثبت دارند از رابطۀ  3و معیارهای دارای جنبۀ منای از رابطۀ  4محاسبه میشوند.
()3
()4
در شاخصهای با جنبۀ مثبت بیشترین مقدار
در رابطههای  3و  ،4مقدار ایدهآ مثبت
است .همچنین مقدار ایدهآ منای در شاخصهای با جنبۀ مثبت کمترین مقادار اسات .در
مرحلۀ هشتم فاصلۀ اقلیدسی ت ت گزینهها از مقادیر ایدهآ مثبت و ایدهآ منای باهدسات
میآید (رابطۀ .)5
()5
در این رابطه - ،فاصلۀ گزینه  iاز و  ،Si+فاصلۀ گزیناه  iاز  ،اسات .در نهایات و در
مرحلۀ دهم شاخص شباهت و رتبهبندی گزینهها محاسبه میشود (رابطۀ .)6
()6
که در آن ،نزدیکی نسبی به گزینۀ ایدهآ است .بر اساس این رابطه ،بررسی نسبی نزدیکای
گزینهها و اولویتبندی آنها انجام میگیرد که بعد از مرتب کردن گزیناههاا ،هار گزیناهای کاه
دارای نسبت دوری بیشتری باشد ،برتری بیشتری برای انتخاب دارد.
یافتهها و بحث
در آغاز آزمون معنیداری برای بررسی امکان اجرای تحلیل عاملی انجاام گرفات کاه نتاایج در
جدو  1گزارش شده است .مقدار آماارة  KMOبیشاتر از  0/5اسات و فارض صاار در آزماون
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بارتلت در سط اطمینان  99درصد رد میشود که بر مناساب باودن گویاههاا بارای اساتخراج
عاملهای مورد استااده در تحلیل و همبستگی مناسب برای اجرای تحلیل عاملی داللت دارد.
جدول  .1آزمون معنیداری تحلیل عامل (نگارندگان)1398 ،
نام گروه
کشاورزان

تعداد
155

KMO

Bartlett

0/72

1192/819

درجۀ آزادی
231

سطح معنیداری
0/000

نتایج جدو  2نشان داد که  22شاخص مورد استااده در تحلیل ،دارای بار عااملی معناادار
هستند که در شش گویۀ اصلی جای میگیرند کاه حادود  62درصاد واریاانس کال را تبیاین
میکنند .برپایۀ مالک  ،KMOمقادیر ویژه بیشتر از ی  ،مبنای انتخاب عاملهای اصلی است یا
برپایۀ مالک درصد واریانس ،انتخاب شماری از عاملها که  60درصد واریاانس را تبیاین کنناد
کاایت میکند [ .]27مقدار ویژة هر عامل ،نسبتی از واریانس کل متغیرهاسات کاه توسا آن
عامل تبیین میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع مجاذورات بارهاای عااملی مرباوط باه تماام
متغیرهااا در آن عاماال قاباال محاساابه اساات و عاماالهااای بارگااذاریشااده و وزن عاماالهااا،
اندازهگیریهای اصلی تحلیل عاملیاند .از اینرو مقادار ویاژة اهمیات اکتشاافی عامالهاا را در
ارتباط با متغیرها نشان میدهد که زیاد بودن این مقدار برای ی عامل به این معناست کاه آن
عاماال نقااش بیشااتری در تبیااین واری اانسِ متغیرهااا داشااته اس ات .باار ایاان اساااس ،عواماال
مکانیزاسیونی -زراعی بهعنوان نخستین و مهمترین عامل با مقدار ویژة  3/96بهتنهاایی 18/03
درصد واریانس عوامل مؤثر بر الگوی کشت را تبیین میکند که بیانگر ارزش و اهمیت این عامل
نسبت به عاملهای دیگر ،بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر طراحی الگوی کشت است ،زیارا
مسائل فنی -زراعی و مکانیزاسیون ،دارای دامنۀ گستردهای از مؤلاههاست که در الگوی کشات
باید مدنظر قرار گیرند .در ادامه ،عوامل خاک و اقلیم باا  11/28درصاد ،عامال مادیریت کاالن
دولت با  9/83درصد ،عوامل پشتیبان تولید با  8/09درصد ،عوامل اجتمااعی باا  7/9درصاد ،و
عوامل حاشیهای تولید با  6/04درصد تبیین واریانس ،در رتبههای بعد قرار دارند .نتایج بررسای
ساختار عاملها و ضریب شاخصهای معرفیشده در عاملهای استخراجی و میازان اشاتراکهاا
که اهمیت و نقش هر ی از شاخصها را در شکلگیری عاملها را نشان میدهد ،در جادو 2
گزارش شده است .مقادیر اشتراک بیانگر حد توانایی عاملهای تعیینشاده در تبیاین واریاانس
متغیرهای تحقیق است .همچنین میزان اشتراک نیز بخشی از واریانس ی متغیر است کاه باه
عاملهای مشترک مربوط میشود که هرچه میزان آن بیشتر باشد ،نشاندهندة دقت بیشاتر در
برآورد واریانس متغیر مربوط است.

تعیین الگوی کشت محصوالت زراعی بهعنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور 31
جدول  . 2عاملبندی شاخصهای مؤثر بر طراحی الگوی کشت محصوالت زراعی (نگارندگان)1398 ،
مقادیر ویژه

درصد تجمعی

درصد واریانس

مؤلفهها

عوامل مکانیزاسیونی -زراعی

18/03

18/03

3/96

عوامل خاک و اقلیم

11/28

29/32

2/48

عوامل مدیریت کالن دولت

9/88

39/20

2/17

عوامل پشتیبان تولید

8/09

47/29

1/78

عوامل اجتماعی

7/90

55/20

1/73

عوامل حاشیهای تولید

6/04

61/24

1/32

نتایج جدو  ،3نشان میدهد که عامل خصوصیات شایمیایی خااک باا  78/1درصاد ،مقادار
بارش منطقه با  77/9درصد و نیاز آبی محصو با  74/1درصد بیشترین اشتراک را در گروه دارند.
سود محصو  ،واحد بهرهبرداری بیشتر از ی هکتار ،نیاز آبی گیااه ،وجاود تجهیازات مکاانیزه در
منطقه ،بازار مناسب محصو  ،واحد بهرهبرداری کمتر از ی هکتار ،فاصلۀ مزرعه تا بازار مصارف و
عوامل آموزشی و ترویج در عامل او قرار میگیرند که میتوان این عامل را مسائل مکانیزاسیونی-
زراعی نامید .همچنین مؤلاههایِ مقدار باارش منطقاه ،خصوصایات فیزیکای خااک ،خصوصایات
شیمیایی خاک و ارتااع منطقه (از سط دریا) در عامل دوم جای میگیرناد کاه مایتاوان آنهاا را
عوامل اقلیم و خاک در ارتباط با الگاوی کشات نامیاد .مؤلااههاایی مثال مقادار پایاداری تولیاد
چندساله محصو  ،وجود بذر سازگار با شرای منطقاه ،داشاتن خریاد تضامینی و سیاساتهاای
تشویقی دولت به محصو در عامل سوم جای میگیرند که این عامالهاا را نیاز مایتاوان عامال
مدیریت کالن دولت نامید .متغیرهای تشکیلدهندة عامل چهارم شامل تحت پوشش بیماه باودن
محصو و سرمایۀ نقدی مورد نیاز کشتوکار بهعناوان عوامال پشاتیبان تولیاد ناامگاذاری شاد.
متغیرهایی که عامل پنجم را ساختهاند ،دو عامل تاأثیر داشاتن تجرباۀ کشات محصاو و رساوم
کشاورزند که این مؤلاهها ،عوامل اجتماعی مرتب با الگوی کشت هستند .در نهایات میازان آفات
شایع در منطقه و درجۀ حرارت منطقه در فصل رشد ،جزو عوامل حاشیهای تولید در عامل ششامِ
عوامل تأثیرگذار بر الگوی کشت قرار گرفت .بعد از نظرخواهی از کارشناسان ،مرور مناابع و نتاایج
نهایی تحلیل عاملی ،شاخصهای مؤثر بار الگاوی کشات محصاوالت زراعای در قالاب  22مؤلااه
مشخص شد که بر این اساس ،شاخصهای  q6از نوع شاخص کمّی مثبت و شاخصهاای  q3و q7
از نوع شاخص کمّی منای بودند که در اداماه هماۀ شااخصهاا ،مثباتساازی شادند .همچناین
شاخصهای  q9 ، q4و  ،q22از نوع شاخص کیای منای و بقیه شاخصها از ناوع شااخص کیاای
مثبت بودند .همۀ شاخصهای کیای با استااده از جدو طیف دوقطبی لیکارت ،توسا خبرگاان
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بهصورت عددی از  1تا  ،9برحسب درجۀ اهمیت ،امتیاازدهی شادند .بارای اجارای مراحال روش
تاپسیس ،در مرحلۀ او ماتریس تصمیم برپایۀ نتایج تحلیل عاملی و معیارهای جدو  ،4بهصورت
سطری ،و گزینهها بهصورت ستونی تشکیل و سپس بی مقیاسسازی و نرمالیزه شد .در گام بعدی
برای هر شاخص ی ایدهآ مثبت و ی ایدهآ منای محاسبه شاد کاه شاش عامالِ نیااز آبای
محصو  ،q3واحد بهرهبرداری کمتر از ی هکتار  ،q5فاصلۀ مزرعه تاا باازار مصارف  ،q4سارمایۀ
نقدی الزم برای کشتوکار  ،q7رسوم کشاورز  q9و میزان آفت شایع در منطقه  ،q22عوامال دارای
جنبۀ منای بودند که نتایج در جدو  4ارائه شده است.
جدول  .3شاخصهای هر عامل و میزان بار عاملی ماتریس دورانیافته (نگارندگان)1398 ،
ردیف

نام عامل

1

عوامل مکانیزاسیونی-
زراعی

2

عوامل اقلیم و خاک

3

عوامل مدیریت کالن
دولت

4

عوامل پشتیبان تولید

5
6

عوامل اجتماعی
عوامل حاشیهای تولید

شاخصها
( )q6سود محصو
( )q2واحد بهرهبرداری بیشتر از ی
( )q3نیاز آبی محصو
( )q1وجود تجهیزات مکانیزه در منطقه
( )q8بازار محصو
( )q5واحد بهرهبرداری کمتر از ی هکتار
( )q4فاصلۀ مزرعه تا بازار مصرف
( )q10عوامل آموزشی و ترویج
( )q18مقدار بارش منطقه
( )q14خصوصیات فیزیکی خاک
( )q15خصوصیات شیمیایی خاک
( )q17ارتااع منطقه (از سط دریا)
( )q20پایداری تولید چندساله محصو
( )q21وجود بذر سازگار با شرای منطقه
( )q12داشتن خرید تضمینی
( )q13سیاست تشویقی دولت به محصو
( )q19تحت پوشش بیمه بودن محصو
( )q7سرمایۀ نقدی مورد نیاز کشتوکار
( )q11داشتن تجربه در کشت محصو
( )q9آداب و رسوم کشاورز
( )q16درجۀ حرارت منطقه در فصل رشد
( )q22میزان آفات شایع در منطقه

هکتار

مقدار بار
عاملی
0/74
0/71
0/74
0/75
0/62
0/60
0/51
0/37
0/86
0/78
0/70
0/49
0/72
0/70
0/61
0/49
0/77
0/65
0/73
0/70
0/70
0/55

اشتراکها
()%
67/5
70/4
74/1
63/5
63/5
53
38/7
38/5
77/9
67/8
78/1
55/7
67/4
67/3
55/2
39/5
67/5
64/3
72/7
54
59/6
57/4
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جدول  .4مقادیر ایدهآل مثبت و منفی شاخصها (نگارندگان)1398 ،
فاصله تا
ایدهآل
فاصله تا
ایدهآ ()+
فاصله تا ایده
آ ()-

گندم

جو

برنج

کلزا

چغندرقند

نخود

زعفران

کینوا

0/52

0/60

0/48

0/035

0/040

0/049

0/042

0/039

0/046

0/038

0/051

0/052

0/051

0/049

0/053

0/055

جدول  .5اولویتبندی کشت محصوالت برمبنای نتایج روش تاپسیس (نگارندگان)1398 ،
اولویت

نزدیکی تا گزینۀ ایدهآل

اولویت

چغندر قند (پاییزه)
گندم
جو
کلزا
نخود (پاییزه)
برنج
کینوا
زعاران

0/598
0/589
0/558
0/556
0/515
0/499
0/471
0/390

1
2
3
4
5
6
7
8

در نهایت و در گام آخر برای معیارها (محصوالت) ،نزدیکی نسبی به ایدهآ مثبت محاسبه شده
و اولویت کشت محصوالت کشاورزی در پهنۀ مورد پژوهش تعیین شد برای هر گزینه براساس نتایج
جدو  ،5کشت چغندرقند (پاییزه) در اولویت او و کشتهای گندم ،جاو و کلازا در اولویاتهاای
بعدی الگوی کشت منطقه قرار میگیرند .در دشت سیالخور ،یکی از محصوالتی که بهطور گساترده
کشت میشود برنج است که نیاز آبی آن عمدتاً در تابستان از طریق چاههای عمیق زیرزمینی تأمین
میشود که بهمنظور حااظت از منابع آب و از طرفی کاهش نیافتن سود کشاورزان ،انطباق مناساب
وضعیت مکانیزاسیون منطقه با این کشت ،نزدیکی تا کارخانۀ قند و استعداد زیاد اقلیم و خاک ایان
دشت ،تنها محصو قابل رقابت با برنج و قرار گارفتن در الگاوی کشات جااری ،چغندرقناد اسات.
همچنین کشت پاییزه این محصو سبب صرفهجویی در مصرف منابع آب هم میشود.
مقایسۀ نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی در زمینۀ مربوط به الگاوی کشات و پهناهبنادی
محصوالت زراعی ،نشان میدهد که از نظر استااده از سیستم خباره تعیاین الگاوی کشات ،باا
طراحی الگوی کشت خبره در مازندران قرابت دارد ] .[29و از نظر تعیین عوامل مؤثر بر الگاوی
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کشت و استااده از روشهاای تصامیمگیاری چنادمعیاره ،همراساتا باا شااخصهاای پاژوهش
رتبااهبناادی محصااوالت کشاااورزی بااا تصاامیمگی اری چندشاخصااه اساات ] .[19همچنااین در
اولویتبندی مهمترین شااخصهاای کشات محصاوالت زراعای و اساتااده از روشهاای خباره
تصمیمگیری با نتایج اولویت کشت محصوالت کشاورزی در کرمانشاه مطابقت دارد ] .[23
نتیجهگیری
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر الگوی کشت و تحلیل عاملی این مؤلاهها نشان میدهد که عامل
مکانیزاسیونی -زراعی با مقدار ویژه  ،3/96در مجموع  18درصاد واریاانسهاای کال را توجیاه
میکند که بیانکنندة نقش بسایار مهام ایان عامال در تبیاین الگاوی کشات اسات .در باین
شاخصهای زیرمجموعۀ این عامل ،وجود تجهیزات مکانیزه ،سود محصو و نیاز آبی محصو با
بار عاملی  0/74 ،0/75و  0/74بهترتیب بیشترین اولویت را در تبیین الگوی کشت دارند .عوامل
خاک و اقلیم و مدیریت کالن دولت بهترتیب با مقادیر ویاژة  2/48و  ،2/17در مجماوع 21/16
درصد واریانس عوامل کلای الگاوی کشات را توجیاه مایکنناد کاه نشااندهنادة نقاش مهام
تصمیمگیری در بخشهای باالدستی است ،زیرا بدون داشتن زمینههای انگیزشی ،تغییر الگاوی
کشت برای کشاورزان بهسختی صورت میگیرد و باید سیاستهای تشویقی دولت بارای اصاال
الگوی کشت بهصورت هدفمند در دستور کار قرار گیرد .نتاایج تصامیمگیاری تاپسایس نشاان
میدهد که کشتهای چغندرقند ،گنادم ،جاو و کلازا باهترتیاب باا  0/558 ،0/589 ،0/598و
 0/556بیشترین اولویت کشت را در بین هشت محصو انتخابی دارناد .الگاوی کشات کناونی
منطقه عمدتأ سه محصو گندم ،جو و برنج است .روش تأمین آب برای کشت برنج اساتااده از
چاههای عمیق و آبهای زیرزمینی بوده که ادامۀ این روند به ایجاد مخاطرات زیستمحیطای و
کاهش منابع آب منجر میشود .بناا باه نتاایج تصامیمگیاری چنادمعیاره و باا در نظرگارفتن
مؤلاههای مؤثر برالگوی کشت محصوالت زراعی ،کشتهای چغندرقند و کلازا باا ثابات مانادن
حاشیۀ سود کشاورزان را میتوان به الگوی کشت منطقه اضافه کرد .طراحی بهینۀ الگوی کشت
سبب اتخاذ سیاستهایی میشودکه دسترسی کشاورزان باه زماین و دیگار نهاادههاای زراعای
بهمنظور افزایش بهرهوری و درآمد خانوار را تسهیل میکند و نیز در کاهش مخاطرات ناشای از
کمبود مواد غذایی در آینده ،نقش بسزایی دارد که این امر مستلزم اجرای اثربخش این سیاست
است .در عینحا باید برای موفقیت الگوی کشت محصاوالت زراعای باهطاور ویاژه ،در حاوزة
برداشت مکانیزه محصوالتی غیر از گندم و جو ،تحقیق و توسعه انجام گیرد تا تشویق باه تغییار
الگوی کشت بهصورت جدی و عملی با اقبا کشاورزان مواجه شود.
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