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 چکیده

هرای  هدف از تحقیق حاضر ارزیابی پایداری کشاورزی و تعیین الگوی کشت در اقلیم میانی )معتدل خزری( استان گلستان در اثرر امارال سیاسرت   
و تلفیقی از آن دو( بر اساس پنج سناریوی ترجیحی )ترجیح اقتصادی، تررجیح   %05و  %0 بندییهسها، %055و  %05کاهش مصرف آب )افزایش قیات 

پرسشرنامه  اسنادی و میردانی مسرتخرا از    یهادادهشامل  یازموردن. اطالمات است، ترجیح اجتاامی، ترجیح یکسان و ترجیح متخصصین( یستیزیطمح
پایرداری از پرسشرنامه و    زیرمعیارهرای جهت محاسبه اوزان معیارهرا و   .آمد به دست 99-99در سال زرامی با کشاورزان  رودررو مصاحبه و دیتول نهیهز

مثبت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شرد. برر    یاضیر یزیربرنامهتحقق اهداف تحقیق از روش  منظوربهحبه با متخصصین استفاده گردید و مصا
 براثرر آمرد.   به دسرت  000/5 و 202/5، 300/5در پایداری به ترتیب  زیستییطمحاساس میانگین نظر متخصصین وزن معیارهای اقتصادی، اجتاامی و 

پایداری کل منطقه  کهیدرصورتتغییر ناوده است. بر اساس نتایج،  سود ناخالصو  هانهاده، مصرف کشت یالگوکاهش مصرف آب،  هاییاستساماال 
کاهش  هاییاستسبرای اصالح الگوی مصرف آب با اماال  مالوهبهقیاتی فقط منجر به افزایش هزینه کشاورزان خواهد شد.  هاییاستسمدنظر باشد 

افرزایش قیارت    %05پایدارتر است. در سناریوی ترجیح اجتاامی سیاست  %05 یبندترجیح اجتاامی سیاست سهایه جزبهمصرف آب در هاه سناریوها 
اری برا پایرد   زیسرتی یطمحر های کاهش مصرف آب برای نگهداری تعادل بین پایداری اقتصرادی و  با اماال سیاست یگردمبارتبه؛ شودیمآب پیشنهاد 
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در این میان پایرداری کشراورزی    .(2013.0FAOاست ) ییاغذ منیتا
آن پایداری منرابع آب دارد.   بالطبعوابستگی زیادی به الگوی کشت و 

، محریط زیسرتی، اجتارامی و    یکشراورز  یارهرای معبایسرتی   مالوهبه
. برخی از این معیارها ناسازگار هستند، مرثال   قرارداد مدنظراقتصادی را 

حداکثر سود خالص مزرمه نیازمند اسرتفاده بیشرتر از منرابع آب اسرت     
مظیاری  ) استپایداری سیستم مستلز  کاهش مصرف آب  کهیدرحال

 (.0092فرد و هاکاران،
کشاورزی در استان گلستان سهم بزرگری در اقتصراد منطقره دارد    

بخرش کشراورزی در اسرتان گلسرتان      افرزوده ارزشسهم  کهینحوبه
 اسرت ( درصرد  10/0) یکشرور درصد و بسیار باالتر از متوسط  90/23

اخیرر بره دالیرل مختلر       هرای سرال در  .(0355)استانداری گلستان، 
به  ازحدیشبافزایش تقاضای آب، توسعه سطوح زرامی و فشار  ازجاله

از ترنش در   ییهرا نهنشرا آبخوان دشت گرگان و نیز تغییررات اقلیاری   
 تررین یجدپایداری کشاورزی ناایان گردیده است. بحران آب یکی از 
 یبرردار بهرهمعضالت اقتصادی، محیط زیستی و حتی سیاسی است و 
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از منابع آب، پایداری را با مشکل مواجه خواهد کرد. شهرستان  رویهیب
کره   آیرد یمر ترکان یکی از مناطق دشت حاصلخیز گرگان به شراار  

 بر اساسنقش مهای را در توسعه کشاورزی این استان به مهده دارد. 
 یهرا آباسرتان گلسرتان میرزان پتانسریل      یامنطقهآمار شرکت آب 

میلیرون   0205 و 0200سطحی و زیرزمینی استان گلستان به ترتیرب  
میلیرون   9و  03معرادل   یرب بره ترت مترمکعب و بررای بنردر تررکان    

طحی شهرستان ترکان تنهرا بره آورد دو   مترمکعب است. منابع آب س
در بخش شاالی آن  گرگان روددر جنوب شهرستان و  سوقرهرودخانه 
 منروان بره  گرگران رود . در این میان آبدهی رودخانره  گرددیممحدود 

با توجره بره    0099-0099رودخانه اصلی دشت گرگان در سال زرامی 
سبت به دوره کاهش نزوالت جوی و میزان مصارف آبی در باالدست ن

شرکت است )درصد برخوردار بوده  2/00از کاهشی به میزان  درازمدت
مسرالل مارده بخرش     ازجالره (. 0099اسرتان گلسرتان،   یامنطقهآب 

به آب ماندگی و سیالب در منطقه و  توانیمکشاورزی این شهرستان 
، پاسرخگو نبرودن پتانسریل منرابع آب     یاراضر فقدان زهکشی مناسب 

هرا و تقاضراها و هاینرین نادرسرت برودن الگروی       شهرستان بره نیاز 
از  ازحرد یشبر مصرف آب، اشاره ناود. این وضعیت ماال  به برداشرت  

آب زیرزمینی منجر شده و از آبخوان دشت تررکان اضرافه    یهاسفره
و لذا ادامه این امر به تضعی  پایداری بخش  گیردیمبرداشت صورت 

. هاینرین  ناایدیمک بزرگ آب کا کنندهمصرف منوانبهکشاورزی 
تنها  مترمکعبمیلیون  22/03قریب  99در سال  یادشدهبر اساس آمار 

حلقه چاه مایق و نیاره مایرق و سرطحی مجراز استحصرال       172از 
غیرمجاز رقرم دقیقری در    یاچاههگردیده است و از مقادیر برداشت از 

آمده به  به وجودو مالوه بر تغییرات اقلیای  سوآن. در یستندسترس 
اخیرر   هرای سرال دالیل مختل  اقتصرادی و اجتارامی قیارت آب در    

غیرمجراز و   یهاچاهافزایش چندانی نداشته که خود این امر به توسعه 
 .زندیمدامن  یرزمینیزاز آب  رویهیببرداشت 

 کنندگاناستفادهتاا   یبرا یرزمینیآب زدر کشور ایران استفاده از 
پرداخترره  یرراریآب یبرررا ایینررههزو برروده  یگررانرا 0099تررا سررال 

وحررردت رویررره دیررروان مررردالت     یرأاسرررت )گردیرررده ناررری
در حال حاضر نیز تحت منوان حرق النظراره از    .(03/05/0092اداری،

جهررت  0099شررود لرریکن از سررال کشرراورزان وجهرری دریافررت نارری
و  0099هرای  قانون بودجه سال 9ها در تبصره برداری از آب چاهبهره

تواننرد حرداکثر   ایری مری  های آب منطقره ست که شرکتآمده ا 0355
ریال به ازای برداشت یک مترمکعب آب دریافت  255 یزانممبلغی به 

 ناایند.
آب کشراورزی   هرای یاستسمطالعات مختلفی به بررسی پایداری 

پاسر    سرازی یهشرب برای (، 0090هاکاران ). پرهیزکاری و اندپرداخته
و  گرذاری یارت ق هرای یاسرت سکشاورزان شهرستان زابل نسربت بره   

مدل اقتصادی تولید محصوالت کشراورزی  از آب آبیاری  بندییهسها

اسرتفاده  ت ریاضری مثبر   یرزی ربرنامره مردل  و  SWAP)0( یامنطقه
سهایه  و گذارییاتق هاییاستسنشان داد که اماال  یجنتا .اندکرده
 یرزمنجر به کاهش مجاوع سطح  زابل آب آبیاری در شهرستان بندی
درصرد و کراهش    03/0 و 03/9محصوالت زرامری بره میرزان     کشت

درصد نسبت به سال پایره   50/7و  20/1میزان آب مصرفی به میزان 
 هرای یاسرت س اتثرر ا سری (، نیرز در برر 0099شد. اسعدی و نجفری ) 

وه بره  قر شتد در یورزکشا ارپاید توسعه بر آب منابع فمصر کاهش
 یهرا شاخصره و  2PMP() یاثبرات  یاضری ر یرزی ربرنامه یلگوکاک ا

مشرابهت بره    برر اسراس  های ترجیح روشاصلی و استفاده از رهیافت 
 یوهایرسرنا به این نتایج دست یافتند که  (0TOPSIS(ال ایده حلراه

 دورسر  ،هرمر رمز تریرکشر ز سرطح  کرل  کراهش  موجب ،یموردبررس
رضایی و هاکاران  .ستا هشد مصرفی آب فمصر کاهش و الصرناخ
 هرای یاسرت سهدف ارزیابی پایرداری منرابع آب ناشری از     (، با0099)

آب  بنردی یهسرها های قیاتری و  به بررسی اثر سیاست مدیریت تقاضا
کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان پرداخته و نتیجه گرفتند 

منرابع آبری بره ترتیرب      بندییهسها %25و  %05اماال سناریوی که 
و  %03/5مصررف آب و کراهش    %01/00و  %9/9جر بره کراهش   من
 ات(، اثرر 0355هاکراران ) نیراز و  بیناخالص خواهد شد.  سود 70/0%
 فمصرر آب و  یوربهرره  برر آب  بنردی یهسرها و  گرذاری یاتق هبالقو
 یموردبررسر یلویره و بویراحارد را   کهگ نستادر ا یورزکشا یهانهاده

 یرا آب و  قیات یشافزا ییوهارسنا  تاادر  که ندداد ننشاقرار داده و 
 برر آب تمحصروال آب  فمصرو  کشت یرز سطحآب،  سهایه کاهش
 است. یافتهیشافزا یمد تمحصوال کشت یرز سطحو  کاهش

بررسرری پایررداری کشرراورزی در   باهرردفو هاکرراران  یسدانترر
هایی از یونان به مقایسه بین پایرداری کشراورزی در دو منطقره    بخش
زیستی، اقتصرادی  های محیطه غربی( بین شاخصروس و مقدونی)اپی

اند. نتایج شاخص جداگانه پرداخته 20و اجتاامی و در قالب ترکیبی از 
هرا در  دهد که سطح پایداری در اغلب شراخص نشان می هاآنمطالعه 
میزان شاخص پایداری  که ینحواپیروس بسیار باالتر است به  منطقه

 059/5و در منطقره مقدونیره غربری     192/5کشاورزی در این منطقه 
 طرور بره که بیشتر ناشی از تفاوت اقتصاد دو منطقه بروده اسرت.    است

 یروساپزیستی منطقه زیستی، شاخص محیطمثال طبق ارزیابی محیط
از  است، چرا که در اسرتفاده  (333/5) یغرب( باالتر از مقدونیه 001/5)

امتیاز باالتری کسب کرده و در منراطق بیشرتری از    هاکشآفتکود و 
 آیردا  در  .)et al Dantsis.2010(دشوکشاورزی ارگانیک استفاده می

 لی)ابزار تحل 0MATAنا  به  یزیرمدل برنامهخود به استفاده از  مقاله
آب برر   یگرذار اتیق استیس ریأثبه ت( یبخش کشاورز یچندگانه برا
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solution 

4- Multiple Analysis Tools for Agriculture 
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و  یزرامر  یهرا تیمنابع آب توسط کشاورزان در رابطه با فعال یتقاضا
 ریترأث  آب گرذاری یارت ق اسرت ینشان داد که سپرداخت و  هاآندرآمد 

رخ  یتنهرا زمران   یرترأث  نیاما ا؛ منابع آب در غنا دارد یبر تقاضا یمنف
مطالعره   نیر ا د.ابی شیافزا یتوجهقابل زانیآب به م اتیدهد که قیم

 ییتنهرا بره  دیآب نبا گذارییاتق استیکه س کندمی هیتوص نیهاین
هاراه برا   دیبلکه با رد،یقرار گ مورداستفاده یاستیابزار س کی منوانبه
بره   یابیدسرت  منظرور بره در مصرف آب  ییجوصرفه یهااستیس ریسا

اراداس و هاکاران برا  . ت)Aidam ,2015) استفاده شود جینتا نیبهتر
درختان انگور و زیترون ضران بررسری    انتخاب یک مزرمه مختلط از 

هررای مرردیریت مزرمرره در جنرروب اسرررانیا از طریررق  بهترررین شرریوه
و برر اسراس    ابتکرار بررای کشراورزی مولرد پایردار(     ) 0INSPIAمدل
سال به ارزیرابی پایرداری    0مزرمه در طول  شدهضبطثبت و  یهاداده

کرود  مدیریت خرا،، مردیریت محصرول،     ازجالهشاخص  00بر روی 
تنوع زیستی، سودآوری، آب و انرژی پرداختره و نتیجره گرفتنرد     ،یده

ترکیبری براالتر اسرت و بهبرود کیفیرت خرا،،        یاشاخصره که ارزش 
، بهبود تنوع زیستی و خدمات اکوسیستای به ارتقاء کشاورزی وهواآب

(. زورامرانی و هاکراران   Tarradas et al.2020) کندیمپایدار کاک 
 زیتررون، درخترران محصرروالت دالارری،پایررداری کشرراورزی را برررای 

زرامی و مزارع دا  در یونان با اسرتفاده از فرآینرد تحلیرل     محصوالت
اند. بر اساس نتایج این تحقیرق،  ( بررسی کرده2AHP) یمراتبسلسله 

هررای اجتاررامی، اقتصررادی و محیطرری در وزنرری مسرراوی از شرراخص
هرا در  دامرداری مالکرد کلی پایداری محصوالت دالای در رتبره اول،  

رتبه دو  و درختان زیتون و محصوالت زرامی با مالکرد کاترر رتبره   
 (.Tzouramani et al.2020سو  را کسب کردند )
از  رویره یبر  یبرداربهره دهدیمنشان  شدهانجا بررسی مطالعات 

منابع آب، پایداری کشاورزی را با مشکل مواجره خواهرد کررد. نترایج     
شراخص محریط    مرثثر تره بره وزن براال و    اغلب مطالعات صورت گرف

زیستی در پایداری کشاورزی اشاره دارند و هاینین بره اثررات مثبرت    
 کراهش  برآب آبیاری  بندییهسها و گذارییاتق هاییاستساماال 

انررد کرره بررر پایررداری وری آن پرداختررهمصرررف آب و افررزایش بهررره
مزرمه و مصررف بهینره    دیریترم دبهبو روینازادارد.  یدتأککشاورزی 

 جتارامی ا ،یدقتصاا افهدا به ستیابید یابر مثثرآب کشاورزی گامی 
حفظ و ارتقاء پایداری کشاورزی خواهد برود.   منظوربهمحیط زیستی و 
 تلفیق با محدودیت منابع آبی در استان گلستان، این مطالعه به توجه با
 سلسرله  تحلیرل  ینرد افر یهرا روش و (PMP) مثبت یزیربرنامه لمد
)اسرتفاده  ات مختل  ترجیح بندییتاولوو با هاراهی  (AHP) تبیامر
یحی اقتصادی، اجتاامی، محیط زیستی، یکسران و  ترج یویسنار 0از 

آب  فمصررر کرراهش هررایسیاسررتاثرررات  سرریربر برره (متخصصررین
در  یکشرراورز یرداری پا ( برر گررذاری و تلفیقری ، قیارت بنردی یهسرها )

شهرستان ترکان )منطقه میانی دشت گرگان( پرداختره کره ایرن امرر     
                                                           
1- Initiative for Sustainable Productive Agriculture 

model 

2- Analytic hierarchy process 

 .گرددیک نوآوری در امر تحقیق محسوب می
 

 روش تحقیق
 برر اسراس  برای دستیابی به اهداف تحقیق، پس از مرور منرابع و  

 یهرا شراخص معیارهای مختل  اقتصادی، اجتاامی و محیط زیستی، 
 یبنرد رتبره صرین بره   پایداری تدوین گردید و به کاک نظرات متخص

ریاضری   یرزی ربرنامهپرداخته شد. سرس با استفاده از روش  هاشاخص
امارال   رفترار کشراورزان بازسرازی گردیرده و برا      سرازی یهشرب مثبت 

آب و بره کارک فراینرد     بنردی یهسرها مختل  قیاتی و  هاییاستس
تحلیل سلسله مراتبی، پایداری زرامی شهرسرتان تررکان برر اسراس     

 (.0شکل گرفت )ل  ترجیحی انجا  سناریوهای مخت
 

و  رمیا آ يآورو جمی   نمونیه  حجی   تعییی   ،یموردبررس منطقه

 تطالعاا
نااینده اقلیم  منوانبهتحقیق حاضر در محدوده شهرستان ترکان 

معتدل خزری و در میان دو منطقه اقلیاری شراالی و جنروبی اسرتان     
(. بارندگی شهرستان تررکان در  2ست )شکل ا گلستان صورت گرفته

متر بوده است. از خصوصریات ایرن   میلی 3/390به میزان  0099سال 
یر تا متوسرط، آب مانردگی، نابهنگرا     نفوذناپذتوان به خا، منطقه می

هرای  ی پرشاار شامل چراه برداربهرهی هاچاهبودن آب سطحی، وجود 
ی اطقرررهمنشررررکت آب نارررود )یاررره مایرررق، اشررراره نمایرررق و 

بره میرزان    0099(. بارندگی شهرستان ترکان در سرال  0099گلستان،
اسرت. مسراحت اراضری زرامری ایرن       شرده گرزارش مترر  میلی 3/390

شهرستان بنا بر اطالمات سازمان جهاد کشاورزی اسرتان گلسرتان در   
هکتار بوده است کره از ایرن    23937در حدود  0099-99سال زرامی 

سازمان است )( %0/07کشت آبی )قریب هکتار  3015سطح به مقدار 
 (.0099جهاد کشاورزی استان گلستان،

از سازمان جهاد کشاورزی اسرتان گلسرتان    اخذشدهمالوه بر آمار 
هرای  یراز فعالیرت  موردن(، کلیره اطالمرات   0099-0099)سال زرامری  

کشراورزان  برا   رودرروطریق تکایرل پرسشرنامه و مصراحبه    از زرامی 
ی، پنبره،  املوفهبی زرامی گند ، کلزا، ذرت شامل محصوالت ماده آ)

م ناونره از  رحجر  ینرتعی ایرری گردید و بآورجاعشالی و چغندرقند( 
= Nبطره  را یرن در ا (.0رابطه یری تصادفی استفاده شد )گناونهروش 

 سرطح  چنانیره  کره  ن،طاینرا ا ضرریب = Z ی،رماآ جاعیت کل ادتعد
 برا  سرت ا برابر ضریب ینا ارمقد ،باشد 50/5 با برابر نموآز دارییمعن

0.91 ،S =جامعه )در این پرووهش از نسربت   در  صفت دجوو واریانس
 اد= تعدnو  یگیرناونه قت= دd است(، شدهاستفادهواریانس سوددهی 

)زارمین کشت آبری  در جامعه  ناونه تعداد در این پووهش .استناونه 
 .نفر به دست آمد 012شهرستان ترکان( برابر 
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 مراحل تحقیق یکشمات -1شکل 

 

 
 موقعیت شهرستان ترکم  در استان گلستان و منطقه اقلیمی میانی -2شکل  

 

 (0) 
n =

Nz2s2

Nd2 + z2s2
 

 کننرده یرین تع زیرمعیارهرای و  هرا رمعیا یوزن دهر  یابرهاینین 
خبرگران( امرر پایرداری در    متخصصران ) نفرر   00نظررات  از  پایداری،

شررامل: ملررو   وخررا،آبهررای اقتصرراد کشرراورزی و ملررو  تخصررص
مهندسی آبیاری، آبیاری و زهکشری، زرامرت و توسرعه کشراورزی در     

 کرامال   صرورت بره این افراد است ) شدهاستفادهتکایل پرسشنامه  قالب
 (.اندشدهانتخابتعادی و غیر تصادفی 
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 یمتیی ق ییر غقیمتی و  هايیاستسالگوي کشت و  سازيیهشب 

 آب
 لسا کشت یرز سطحبا  مقایسهالگوی کشت و  سازییهشبجهت 

موجرود( از مردل    یلگرو ا) پایره  لسرا  منروان بره  0099-0099 زرامی
 است. شدهگرفتهریاضی کاک  یزیربرنامه
 شدهمشاهده فعالیت ترکیب که ستا ینا بر ضفرروش  ینر اد
 یک و ستا ورزکشا موردنظر بهینه بنتخاا دهندهانعکاس مهرمزدر 
. ناایدیم تولیدزبارا  هایتفعال شدهمشاهده حسطو غیرخطی فهد تابع

 لمد تبیین (0) ؛شودیم  نجاا یرز حشر بهو  مرحله سهروش در  ینا
و  ورزانکشا دسو یحداکثر ساز فهد تابع با خطی ییزربرنامه
 آوردبر جهت منابع هاییتمحدود با نسیواکالیبر هاییتمحدود

 تابع یپارامترها تعیین ( در این روش،2). است اییهسا هاییاتق
با توجه به مقادیر  (دو  جهدر غیرخطی هزینه تابع ( غیرخطیف هد

 .استحاصله مرحله اول 
Maximise z = PX́ − CX́  (2 )                                               

S.t.: A𝑥 ≤ 𝑏 [𝜆]  
 𝑥 ≤ 𝑥° + 𝜀 [𝜌]   
 𝑥 ≥ 0 

 Cv(x) =  d′x + 0.5 x′Qx                                            (0) 

کاربرد تابع هزینه  با نهایی ی شدهواسنج PMPمدل  تبیین (0) 
های منابع غیرخطی کالیبره شده مرحله دو  و مجاومه محدودیت

 .هایاستستحلیل  منظوربهمحدودیت کالیبراسیون(  جزبه)

Max    Z =  p′ x − d′ X − 0.5 x′ Qx                         (3) 

S.t.: AX ≤ 𝑏 

 X ≥ 0 

که بایستی  )سود ناخالص( تابع هدف مقدار Z قفو در معادالت

ماتریس ضرایب فنی، بردار منابع  ° A،𝑏  ،𝑥 ، 𝑐 ′،𝑥 .حداکثر شود
های متغیر سطح هر محصول و نیز سطح موجود، سطح تولید، هزینه

  Q یسماتر و ′ 𝑑در سال پایه است. بردار شدهمشاهدهفعالیت 
پارامترهای واسنجی شده تابع هدف غیرخطی و بردار هزینه 

 نگربه ترتیب بیا 𝜌 و 𝜀 ، 𝜆.استمربوط به تابع هزینه نهایی متغیر 
ای مربوط به ، قیات سایهمثبت کوچکاد درماز ا یدارررب

 .ستای مربوط به کالیبراسیون اهای منابع و قیات سایهمحدودیت
اف آن، هدو ا هشوورپع موضو به توجه با مدل ینا هاییتمحدود
 ،آالتینماش، کار یروین، ینرمآب، ز منابع هاییتوددرمح شامل

 یتودمحدو پتاس( و  ازتِ ،فسفاتِ) شیایایی یکودها تناوب زرامی،
 سازییهشببرای  .است( کشقارچو  کشحشره ،کشمل   )ساو

استفاده  GAMS(23.0.2) افزارنر از  هایاستسالگوی کشت و اماال 
 گردید.
 

 روش تحلیل سلسله مراتبی
سربی  منامعیار  هپییید مسالل تحلیل یابر رهدمعیارچن تصایم فن

 اتنظرر  شامل کیفیو  کای یهادادهاز  کیبیتر با که رودیمبه شاار 
 یهارمعیا با گیرییمتصا ناییاتو تکنیک ین. استاهاراه  نشناسارکا

 بنتخرراا یابررر مختلرر  هرراییصررهخص تجایررع طریررقاز  چندگانرره
. روش (Belton & Stewart, 2002) را دارد مسررتقل هررایینررهگز

 اولمترد و  جرامع  یهرا روشاز  یکری ( AHP) یمراتبر  سلسله تحلیل
 لمرد  سسرا ا برر  MCDA)(0 تکنیک دبررکا شدهیطراح هایسیستم
 نشناسرا رکا اتنظر به هایتاولو ااستخرا یابر که ستا نهاییارزش 
  نجرا ا نرایی اتو لیرل د به حاضر تحقیق. در (Saaty, 2008)دارد  تکیه

 تحلیرل از روش  یارپایرد  مختل  هاییوگیو تجایعو  جیزو مقایسه
 دهسرتفا ا هرا سیاسرت  بنردی یرت اولوو  سرنجش  یابرر  تبیامر سلسله

 .شودیم
سراخت   -0: شامل مراحل زیر اسرت  تبیامر سلسله تحلیل یندآفر

 محاسربه -0 هرا ینره گزو  هرا رمعیا جفتری  مقایسره  -2 درخت تصرایم 
قرار  یابیارز ها موردو گزینه هارمعیا جفتی مقایسهز ا پس که یرگازسا
 ،باشرد  0/5 برا  برر ابر یرا  ترکوچک یرگازارناس خنر چنانیه گیرد ومی

در  بایرد  صرورت  ینادر غیر  ستا یرشموردپذ هاقضاوتدر  یسازگار
 هاره  تجایرع  برا کره   یدمرد ارزش  دیجاا -3 .دشو یدنظرتجد یداور
 برا و  شودمی محاسبه منطقهدر  تصایم هایینهگز یابرو  هایصهخص

 مرحلره  ین. در ادهدیم ننشارا  شاخص هر نسبی هایتا یسازنرمال
 :شودیم( تعیین 3بر اساس رابطه ) هاینهگزاز  یک هر نهایی زمتیاا

امتیاز نهایی  = ∑ ∑ Wk Wi
m
i=1

n
k=1  (gij)                                            (0 )  

 هایتا ریبرررض ، Wiرمعیا هایتا ریبرررض Wkدر رابطه فوق
 تحلیل -0. هستند i ریرمعیاز با طتبادر ار j گزینه زمتیااgij ، i زیرمعیار
 نترایج  یرابی ارز قابلیرت و  هرا رمعیا هایرت ا یتغییرپرذیر  برا : حساسیت
در ایرن   .(Ishizaka and Labib, 2009) یررد گمری   نجرا ا تصرایم 

 Expert Choice (11) افرزار نرر  از  AHPتحقیرق و بررای کراربرد    
 استفاده گردیده است.

 

 نتایج و بحث

های کاهش مصررف منرابع آب در ایرن پرووهش شرامل      سیاست
بندی آب و تلفیقی از این دو بروده اسرت   قیاتی و سهایه هاییاستس

 ، اماال گردید.0جدول گزینه( به شرح ) یاستسکه در قالب شش 
 
 
 
 

                                                           
1- Multiple Criteria Decision Analysis 
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 آب بنديیهسهم و گذاريیمتق اعمالی مختلف هايیاستس -1جدول 

 بنديیهسهم
qouta 

 گذاريیمتق
Pricing 

 نام گزینه
Choices 

 C1 افزایش قیات %05 بندییهسهابدون 

 C2 افزایش قیات %055 بندییهسهابدون 
 C3 گذارییاتقبدون  کاهش حجم آب 0%
 C4 گذارییاتقبدون  کاهش حجم آب 05%
 C5 افزایش قیات %05 کاهش حجم آب 0%
 C6 افزایش قیات %055 حجم آبکاهش  05%

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 

را برر اسراس    هرا نهراده و  کشرت  یرر ز( تغییرات سطح 2جدول )
آب نسربت بره سرال پایره نشران       بندییهسهاقیاتی و  هاییاستس
شرود، براالترین تغییررات در    کره مالحظره مری    گونره هاان. دهدیم
( C6و در سیاسرررت ) %05 یبنررردیهسرررها( یعنررری C4) یاسرررتس

و  شرود یمر مالحظه  %055 گذارییاتقبا  توأمان %05 بندییهسها
 مشراهده قابل( C1) %05 گذارییاتق ترین تغییرات در سیاستپایین
 است.

 
 آب بر الگوي کشت شهرستان ترکم  گذاريیمتقو  بنديیهسهم هايیاستساثر  -2جدول 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
 ردمقدار کل 

 پایه سال
 هانهادهمحصوالت و 

 گند  0905 -7/32 -7/0 -7/30 -0/1 -2/0 -1/2

طح
س

 یرز 
 آب
ده
ما

ت 
وال

ص
مح

ت 
کش

 ی

ار(
کت
)ه

 

 کلزا 2/009 -9/99 -2/00 -055 -0/03 -1/00 -9/0

 یاملوفهذرت  3/200 -055 -0/09 -055 -0/09 -0/01 -5/9

 پنبه 7/90 -0/09 -0/2 -7/09 -1/2 -0/2 -0/0

 یشال 9/0599 -3/20 -2/0 -20 -0 -0/0 -7/0

 چغندرقند 0/0225 -0/07 -0/2 -3/07 -3/2 -2/2 -0/0

 سطوح کشت 7/3520 -3/32 -1 -9/32 -3/1 -0/0 -9/2

 فسفات 1/305009 -7/35 -9/0 -2/30 -0/1 -0/0 -1/2

)ک
ها 

ود
ک

ر 
وگ
یل

)
 

 (ازتِ) تراتین 9/921000 -7/35 -9/0 -2/30 -0/1 -0/0 -7/2

 پتاس 9/92971 -30 -7/0 -1/30 -0/1 -2/0 -1/2

 کشمل  7/1200 -3/09 0/0 -35 1/0 9/3 3/2

 )ل
و 
سا

تر
ی

)
 

 کشحشره 9/00509 -3/27 9/0 -0/27 7/0 7/0 9/0

 کشقارچ 925 -9/20 -7/21 -1/21 -0/21 -7/23 -1/02

 آب )مترمکعب( مقدار 22700702 -0/29 -0/3 -0/29 -0/3 -0/3 -0/2

 (روز)نفر  کار یروین 9/97701 -0/21 -1/0 -2/21 -1/0 -0/0 -7/0

 میلیون تومان() یسودده 23/13010 -5/02 -0/0 -9/1 -0/5 -9/1 -0/0

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 

دهد، میزان کاهش مقرداری آب در  ( هاینین نشان می2جدول )
های کاهش از اماال سیاست متأثر C4و  C3 بندییهسهادو سیاست 

درصد اماالی بر الگوی کشت پایه بوده اسرت. کراهش    05درصد و  0
 0/2بره ترتیرب    C2و  C1 مقداری مصرف آب در دو سیاست قیاتری 

و  C5سیاست تلفیقی و مقادیر کاهش در دو  استدرصد  0/3درصد و 
C6  درصد است. 0/29درصد و  0/3به ترتیب برابر 

هرای امارالی کراهش مصررف آب میرزان      در اثر کاربرد سیاسرت 
شرود  که دیده مری  گونههاانسطوح کشت نیز تغییراتی داشته است و 

 کلرزا درصد و سطح کشرت   055ای به میزان سطح کشت ذرت ملوفه
( کراهش  C6و  C4) یهرا اسرت درصرد، در سی  055و  9/99به میزان 

ها میرزان سرطوح محصروالت مختلر      داشته است. در هاین سیاست
اند. کاهش کاتری داشته چغندرقند، پنبه و یشال دیگر نیز یعنی؛ گند ،
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شود کاترین تغییرات سطح کشت در اثر کراربرد  هاینین مالحظه می
های وجود دارد. در اثر کاربرد سیاست (C2و  C1های قیاتی )سیاست

هایی چون انواع کودها و سراو  نیرز برا کراهش     اماالی مصرف نهاده
شود که در اینجا نیز بیشترین تغییرات شده است و مشاهده می روروبه
و کاتررین آن در اثرر امارال     بنردی یهسرها های کاربرد سیاست براثر

اند. تغییرات میزان سوددهی مزارع نیز های قیاتی اتفاق افتادهسیاست
نهایی جردول  های( مختل  در ردی  گزینه) یهاکاربرد سیاست در اثر
( C4درصرد )  05 بنردی یهسرها شود؛ در سیاسرت  مشاهده می یادشده

حاصل از اماال سیاست  آمدهدستبهبا میزان  یسوددهمیزان کاهش 

که  است یحال( و این در C2دارد )درصد مشابهت  055افزایش قیات 
( و C3درصد ) 0بندی در اثر سیاست سهایه یسوددهکاترین کاهش 

 توأمران در سیاسرت   یسودده( و بیشترین کاهش C1) یاستسسرس 
 C6درصد یعنی سیاست  055درصد و افزایش قیات  05بندی سهایه

 شود.دیده می
 گانره شرش  هرای یاسرت سامارال   براثرارزیابی پایداری  منظوربه 

یاست در منطقه از پرنج  آب و انتخاب بهترین س بندییهسهاقیاتی و 
سناریوی ترجیح محیط زیستی، تررجیح اقتصرادی، تررجیح اجتارامی،     

 (.0است )جدول  شدهاستفادهترجیح یکسان و ترجیح متخصصین 
 

 ترجیحی پایداري در سناریوهاي مختلف ياشاخصهوزن  -3جدول 

 وزن شاخص محیط زیستی وزن شاخص اجتماعی شاخص اقتصاديوزن  ترجیحات )سناریوهاي ترجیحی(

 000/5 202/5 300/5 ترجیح متخصصین
 205/5 205/5 055/5 ترجیح اقتصادی

 205/5 055/5 205/5 ترجیح اجتاامی

 055/5 205/5 205/5 ترجیحی محیط زیستی

 000/5 000/5 000/5 ترجیح یکسان

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 

 ي پایداري اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستیهاشاخص -4جدول 

به (1) معیار زیر اصلی معیار
رت

 

درصد 

 یتاهم

 یارمع یرز

(2) 

رتبه در 

 یرز
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ی
ست
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00

 

ها کشآفت
 )ساو (

2 70/00 

 هکتار مصرف در - در هکتار یترل 0/32 0 هاکشحشره

 مصرف در هکتار - در هکتار یترل 0/00 2 هاکشمل 

 مصرف در هکتار - در هکتار یترل 3/22 0 هاکشقارچ

 20/21 0 کودها

 73/39 0 نیتروژن
در  یلوگر ک

 هکتار
 مصرف در هکتار -

 99/21 2 فسفات
در  یلوگر ک

 هکتار
 مصرف در هکتار -

 09/23 0 پتاس
در  یلوگر ک

 هکتار
 مصرف در هکتار -

 _ _ _ 35 0 آب
مترمکعب در 

 هکتار
- 

مصرف در دوره 
 رشد

ی
ام
تا
اج

 

2/
20

 

اشتغال در 
 مزرمه

 + نیرو -نفر _ _ _ 055 0
کار در  نیروی

 هکتار

صاد
اقت

 ی

0/
30

 

 یسودده
 مزرمه

 ینههز-درآمد + ریال - - - 91/37 0

 یوربهره
 آب

 + نسبت )درصد( - - - 07/29 2
 تولیدیمحصول 

 به آب
 ارزش تولیدات
 کشاورزی

 *مالکرد قیات + در هکتار ریال - - - 07/20 0

 های تحقیقمنبع: یافته
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 هاي قیمتی و غیر قیمتی آبیاستسیر تأثدرخت تصمی  پایداري زراعی تحت  -3شکل 

 

های کاهش منابع آب سیاستتعیین اثرات  درختواره تصایم برای
هرای قیاتری و غیرر    سیاسرت  یرتأثتحت  زرامی شهرستان پایداری بر

اسرت. در سرطح اول    شرده دادهنارایش   0قیاتی آب در شکل شااره 
 محیط شاخص سه عرتجای وجود دارد که حاصل ، هدف اصلییارپاید
 بره  هرا شراخص . ایرن  است( 2در سطح ) یاجتاام و یدقتصاا ،یستیز
مصررفی   یهرا نهاده( شامل 0)در سطح  یریگاندازهقابل هاییرشاخهز

، هرا کرش حشره، هاکشمل ساو  )(، پتاسِ، ازتِ، فسفاتِ) کودها آب،
مزرمره و   یسرودده وری فیزیکی آب، ( و نیروی کار، بهرههاکشقارچ

تحلیرل   یتدرنهاو  اندشده بندییمتقس مهرمز سطحدر  ارزش تولیدات
در سرطح چهرار     گانره شرش های به کاک اماال سیاست هادادهاین 

 صورت گرفته است.
و جهرت اثرر آن    سمقیا ،اریپاید زیرمعیار و رمعیا هرو وزن  تبهر

 ن( نشرا 3شرااره )  ولجرد در در پایداری بر اساس نظرر متخصصرین   

 و محیط زیسرتی در  اجتاامی اقتصادی، معیار سه ست. وزنشده اداده

، 300/5بره ترتیرب    متخصصران  بنردی یرت اولو مبنای بر کل پایداری
اسررت و ایررن برردین معناسررت کرره   آمرردهدسررتبرره 000/5و  202/5
های اصلی به به پرسشنامه متخصصین از میان شاخص دهندگانپاس 

بر پایداری بیشرتر از دو   هاآنیر تأثمعیار اقتصادی ناره باالتری داده و 
معیرار   منروان بره ت را زیسر یطمحنقش  بعدازآندانند و معیار دیگر می

اصلی در رتبه دو  قرار داده و لذا معیار اقتصرادی در رتبره سرو  قررار     
 دو  ی حاصل در زیر معیار ساو  رتبره اول، هادادهگیرد. بر اساس می

 ،هرراکررشحشرررهبرره  223/5و  000/5، 320/5و سرو  برره ترتیررب بررا  
؛ هرا اختصرای یافرت و در زیرر معیرار کودهرا      کشو قارچ هاکشمل 

و  219/5، 399/5هرای  نیتروژن، فسفات و پتراس بره ترتیرب برا وزن    
 .اندقرارگرفتهدر رتبه اول تا سو   239/5

های ساو ، کودها و مصرف آب با اثر منفی و نیروی کار، شاخص

سطح 3
زیرشاخص2

سطح 4
سياست ها

سطح 1
هدف اصلي

سطح 2
شاخص ها

سطح 3
زیرشاخص1

(گزینه ها)
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زراعي
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اجتماعي

م ي  
زیستي

س د دهي  
مزرعه

ارز  
ت  يدات

ب ره وري آب

نيروي کار

آب

پتاسه

ک دها

سمو 

عل  کش

 شره کش

قار  کش

 س اته

C1

C2

C3

C4

C5

ازته

C6
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ی مزرمه و ارزش تولیدات زرامی با اثرر  سوددهی فیزیکی آب، وربهره
االترین وزن را در معیرار  ی بسوددهمثبت هستند. در میان زیرمعیارها، 

باشرند و  وری آب و ارزش تولیدات میبهره ازآنپساقتصادی داشته و 
زیستی داشرته  یطمحهاینین آب، بیشترین وزن را در میان معیارهای 

 و کودها قرار دارند. هاکشآفتی دو  و سو  هارتبهو در 
 

 یمتی ق یرغهاي قیمتی و یاستسارزیابی پایداري با اعمال 
ر اساس نظر متخصصین، بیشرترین پایرداری در الگروی کشرت     ب

(، برا نارره   C4درصرد )  05بندی شهرستان ترکان در سیاست سهایه
افترد و در رتبره بعردی سیاسرت     اتفراق مری   070/5پایداری به میزان 

قرررار دارد و کاترررین پایررداری در   075/5بررا ناررره   (C6تلفیقرری )
بره ترتیرب برا نارره     ( C1و ) (C2)های افرزایش قیارت آب   سیاست
تروان بره   (. در اینجرا مری  3باشند )شکل یم 012/5و  010/5پایداری 

نقش معیار اقتصادی نیز در باال رفتن میزان ناره پایداری در سناریوی 
 محیط زیستی دقت ناود.

 

 
 (0000=يرگازناسا خنر) ی متخصصسناریوي ترجیحی  نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم  در -4 شکل

 

 
 (0000=يرگازناسا خنر) ياقتصادسناریوي ترجیحی  نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم  در -5شکل 
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سطح پایداری زرامت آبی شهرستان ترکان در سرناریوی تررجیح   
نترایج   برر اسراس  است.  شدهدادهنشان  0اقتصادی و در شکل شااره 

بنردی آب در  یهسرها های قیاتری و  در اثر اماال سیاست آمدهدستبه
بنردی  یهسرها یاست باساین سناریوی تحقیق، بیشترین سطح پایداری 

بنردی  و سرس در اثر سیاست سرهایه  075/5( با ناره C4درصد ) 05
0% (C3 بررا ناررره )حاصررل گردیررده اسررت و کاترررین آن در  019/5

 مشراهده قابل 010/5 ( با نارهC2درصد ) 055سیاست افزایش قیات 
است. در اینجا سهم معیرار محریط زیسرتی موجرب براال رفرتن نارره        

درصد شده است و نقش این  05بندی پایداری کل در سیاست سهایه

 دهد.را در پایداری اقتصادی شهرستان ترکان نشان می صشاخ
هرای کراهش مصررف آب در سرناریوی     اماال سیاست بر اساس

 05 بنردی یهسرها در سیاست  ترجیح محیط زیستی، بیشترین پایداری
سیاسرت تلفیقری    ازآنپسشود و دیده می 079/5 ( با نارهC4درصد )

(C6  برا ناررره پایررداری )نررین کاترررین سررهم قررار دارد. های  079/5
وجرود   009/5( به میزان C1) %05پایداری در سیاست افزایش قیات 

شود نقش معیار که در شکل نیز مالحظه می طورهاان(. 1شکل دارد )
و سیاسرت   C4بنردی  محیط زیستی در پایداری باالی سیاست سهایه

 .است مثثر C6تلفیقی 
 

 
 (0000=يرگازناسا خنرسناریوي ترجیحی محیط زیستی ) نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم  در -6شکل 

 

سطوح پایداری زرامت در شهرستان ترکان در سناریوی ترجیحی 
 هرای یاسرت سشود. در اثر اماال دیده می 7اجتاامی در شکل شااره 

ی آب بیشترین پایداری در سیاست افزایش قیارت  و قیات بندییهسها

05% (C1 با ناره )یرزان ماست و کاترین نارره پایرداری بره     070/5 
 شود.دیده می (C6آب ) درصد مقدار 05کاهش در سیاست  015/5

 

 
 (0000=يرگازناسا خنرترجیحی اجتماعی )سناریوي  نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم  در -7شکل 
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نیز سرطح پایرداری زرامرت آب در شهرسرتان      9در شکل شااره 
هررای ترررکان در سررناریوی ترجیحرری یکسرران و بررا اماررال سیاسررت

. بیشترین ناره پایداری در گرددیمبندی و قیاتی آب مالحظه سهایه

و  اسرت  075/5( بره میرزان   C4آب ) درصد مقدار 05کاهش سیاست 
( بره میرزان   C1درصد ) 05کاترین آن در سیاست افزایش قیات آب 

 است. 010/5
 

 
 (0000=يرگازناسا خنرسناریوي ترجیحی یکسان ) نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم  در -8شکل 

 

 
 (0000=يرگازناسا خنرتحقیق ) انهگ 5سناریوهاي  نمودار سطوح پایداري کل زراعت آبی شهرستان ترکم  در -9شکل 

 

بندي و قیمتی آب بر اسیاس  یهسهمهاي یاستسبندي یتاولو

سناریوهاي ترجیحیی اقتصیادي، اجتمیاعی، محییط زیسیتی،      

 متخصصی  و یکسان
بر اساس نتایج تحقیق برای اصالح الگوی مصرف آب در بخرش  

های کاهش مصرف آب در اغلب سرناریوهای  یاستسزرامی با اماال 
براالترین رتبره و اولویرت اول بره      تررجیح اجتارامی،   جرز بهترجیحی 

یافتره  اختصرای ( C4درصد حجم آب کراربردی )  05سیاست کاهش 
( قررار  C6) توأمران و در مرتبره دو  اسرتفاده سیاسرت     ازآنپساست. 
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گیرد. در سناریوی ترجیح اجتارامی، سیاسرت افرزایش قیارت آب     می
05% (C1 و سرس سیاست ) توأمران (C6   در مرتبره اول و دو  قررار )
زیسرتی  یطمحر یگر اگر پایداری کل، اقتصرادی و  دمبارتبهگیرند. می

بنردی آب و اگرر   یهسرها اهایت داشته باشد بهترر اسرت از سیاسرت    
پایداری اجتاامی اهایت داشته باشد بهتر اسرت از سیاسرت افرزایش    

 (.9شکل شود )قیات آب آبیاری در منطقه استفاده 

 

 گیريیجهنت

در الگروی کشرت    یورزکشرا  یارپایرد  یابیارزدر این پووهش به 
 بندییهسها هاییاستس)زرامت آبی شهرستان ترکان( در اثر اماال 

آب با توجه به معیارهای اقتصادی، اجتاامی، محیط زیستی و و قیاتی 
)متخصصرین، اقتصرادی، اجتارامی،     بر اساس پنج سناریوی ترجیحی

باال بودن سرطح معیرار محریط     محیط زیستی و یکسان( پرداخته شد.
سرناریوی تررجیح    یرراز غبره زیستی در پایرداری ترجیحرات مختلر  )   

در ناودار تجاعی شامل کلیره   که ینحواجتاامی( مالحظه گردید؛ به 
سناریوها، سطح باالی پایداری در سناریوی محیط زیستی دیرده شرد.   

یعنرری پایررداری زرامرری بیشررتر در سررطح    اییجررهنتمشررابه چنررین 
اقتصرادی و   یهرا شراخص و براالتر از   محیطری یسرت ز یهرا شاخص

هاکاران نظیر؛ داداشیان سرای و  نمحققا یگرداجتاامی در مطالعات 
( به 0099و رضایی و هاکاران ) (0091و هاکاران ) داور پناه، (0093)

قیاتری و   هرای یاسرت سدر کنار نهاده آب و استفاده از  خورد.چشم می
چرون سراو  و کودهرا در     زیرمعیارهرای غیر قیاتی آن و با توجه بره  

ها نیز در امرر پایرداری زرامری    شاخص محیط زیستی، نقش این نهاده
در جهرت افرزایش    بایسرتی یمشود و ده میدی مثثرشهرستان ترکان 

پایداری زرامی در کراربرد انرواع آن احتیراط بیشرتری صرورت گیررد.       
 اریدپا یورزکشا به ستیابید یابر نتیجه گرفت که توانیم یطورکلبه

محریط   مسرالل  مایتروهله نخست در  در محدوده شهرستان ترکان
اهایت دارد و حفرظ و پایرداری کشراورزی در وهلره نخسرت،       زیستی
را  یورزکشرا  هرای یرت فعال محریط زیسرتی   هاییانزو  سیبآ کاهش

ضرروری   منرابع  یدقتصرا و ا بهینره  دهستفاا به توجه سرسو  طلبدیم
 است.

آب  بندییهسهاحاکی از برتری سیاست  هرچندنتایج این تحقیق 
نسبت به سیاسرت قیاتری آن در پایرداری الگروی کشرت شهرسرتان       

به  هاینهگزترکان دارد، لیکن اختالف موجود میزان پایداری در برخی 
. نزدیکی سطوح پایداری زرامی در برخی سناریوهای استهم نزدیک 

قیاتری و   هرای یاسرت س یریکرارگ بره کره در   آن استترجیحی مبین 
دقت کرافی   بایستییمشهرستان ترکان آب در محدوده  بندییهسها

اقتصرادی و محریط    مسرالل آید تا با توجه لزو  حفظ تعرادل   به مال
اجتاامی از سوی دیگر بیشرترین پایرداری    مساللو  سویکزیستی از 

، اتخراذ  بنردی یهسرها های حاصل شود. هاینین در خصوی سیاست

ح در سطو  یآبکمدر شرایط  سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی
کند ولی کای در پایداری ایجاد میدرصد، نسبت به حالت مبنا تغییر  0

کراهش   تا حدی سبب هرچنددرصد  05به میزان  کاهش آب مصرفی
گرردد ولری بره ایجراد پایرداری در سرطحی براالتر        زارمرین مری   سود
 انجامد.می

اقتصرادی و   یهاجنبه کهیدرصورتشود، بدین ترتیب پیشنهاد می
محیط زیستی و پایداری کل اهایت دارد، از سیاست  یاهجنبه یوهوبه

از  در اقلیم میانی اسرتان گلسرتان اسرتفاده گرردد و     %05 بندییهسها
پایداری اجتاامی بنا  جز در افزایش و حفظ های قیاتیاماال سیاست

هایی که بازده انتقال آب آبیاری را در از روش بر ضرورت استفاده شود.
رساند و از هدرروی آب جلروگیری  به حداکثر می یآبکم شرایط بحران

 ،انتقال در پوشش انهار سنتی یهالوله)استفاده از  کند استفاده شودمی
 از یرری گبهره، هوشاند ایرهرکنتوو  کنندهکنترلی هادستگاه برنص

توزیع نوبتی آب یا تحویل حجای آب با توجه  ،نوین آبیاری یهاروش
 (.استموارد  ازجالهو...  به الگوی کشت

اقتصادی،  مساللهای متفاوت گردد؛ با توجه به جنبهپیشنهاد می 
و از سروی   سرو یکاجتاامی و محیط زیستی در شهرستان ترکان از 

اقلیاری منراطق مختلر      که در پارامترهای یتوجهقابلدیگر تغییرات 
بر روی مناطق مختل   یاگستردهاستان گلستان وجود دارد؛ تحقیقات 

پایرداری زرامری و اثررات مختلر  امارال       ینره در زمگلسرتان  استان 
در  چنینری یرن اانجا  تحقیقرات   مصرف آب به مال آید. هاییاستس

و  اسرت کشراورزی مهرم    یهرا نظا سنجش میزان پایداری مناطق و 
به  یمثثرترارزیابی، نتایج  یهاشاخصدقیق هرچه بیشتر  یریکارگبه

تروان  دنبال خواهد داشت و بدیهی است با افزودن معیارهای دیگر می
 .یافتدستتری کامل هاییابیارزبه 

 

 مناب 
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و  گرذاری یارت ق هرای یاسرت سواکنش کشاورزان بره   سازییهشب
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the agriculture sustainability and determine the cultivation pattern in 
the Caspian temperate climate by the implementation of water consumption reduction policies (price, quota and 
a combination of the two) based on five scenarios of economic, environmental, social, and equal and experts' 
opinion preferences. The required information including documentary and field data from the production cost 
questionnaire and face-to-face interviews with farmers were obtained in the 2019-2020 crop year. The 
questionnaire and interviews with experts were used to calculate the weights of sustainability criteria and sub-
criteria. In order to achieve the goals of the study, Positive Mathematical Programming method and Analytic 
Hierarchy Process were used. Based on the average opinion of experts used in this study, economic, social and 
environmental weights criteria in sustainability were calculated to be 0.453, 0.232 and 0.315, respectively. Also, 
the cultivation pattern will change based on the implementation of water consumption reduction policies. 
According to the economic and environmental sub-criteria, a 30% water quota policy and according to the social 
sub-criteria, a 50% price increase policy will lead to agriculture sustainability and optimal water consumption at 
the same time. In addition, to improve the pattern of water consumption in the agricultural sector, in the city of 
Turkmen as a representative of the Caspian temperate climate, a policy to reduce the volume of water use by 
30% is proposed by applying policies (price, quotas and a combination of the two) in all preferential scenarios 
except the social preference. In the social preference scenario, a 50% increase in the water price is proposed. In 
the other words, there is an opposition between economic and environmental sustainability and social 
sustainability when implementing water consumption reduction policies and there must be an exchange between 
them. 

 
Keywords: Analytical Hierarchy Process, Positive Mathematical Programming, Water Pricing Policies, 
Water Quotation Policies 
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