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)با تأكید بر  هاي محیطی كشاورزي بدون آب در توسعۀ مناطق روستاییواكاوي نقش توان

 كشت تعاونی جالیز در بستر دریاچۀ هامون(
 4نوری ، هادی، نیکخواه3، امیرحمزه شهبازی2، حسنعلی جهانتیغ*1علیرضا شهبازی

 4/1/9511پذیرش:  تاریخ           19/5/9511تاریخ دریافت: 

 چکیده
دنبال شناسایی عنوان یکی از ابزارهاي حركت درراستاي توسعۀ پایدار، بهارزیابی توان محیطی سرزمین، به

اساس، هاي سرزمین است. براینمند براي مدیریت منابع و استفادة بهینه از ظرفیتهاي عقلایی و نظامو معرفی روش
توسعۀ نواحی  درهامون  هاي محیطی كشت تعاونی جالیز در بستر دریاچۀحاضر بررسی نقش توان هدف مطالعۀ

آوري روستایی سیستان بود. این پژوهش ازنظر روش، به صورت كمی، ازلحظ هدف، كاربردي و ازنظر شیوة گرد
( استفاده شد و از 8/0با خطاي گیري كوكران )ها، از نوع پیمایشی بود. براي تعیین حجم نمونه از روش نمونهداده

نفر از كارشناسان كشاورزي  93طورتصافی ساده و ازسویی، نفر از سرپرستان به 910خانوار روستایی،  000میان 
هاي گیري دردسترس مورد پرسشگري قرار گرفتند. روایی صوري و محتوایی سازهصورت نمونهمنطقه، به

نفر( ارزیابی و  99علمی دانشگاه )ن جهاد كشاورزي و اعضاي هیئتنامه بر اساس نظر كارشناسان سازماپرسش
هاي هر سازه نیز از طریق محاسبۀ ضریب آلفاي كرونباخ ارزیابی ها و همسانی درونی گویهتأیید شد. پایایی سازه

و  050/0، 040/0، 393/0محیطی به ترتیب برابر معیشتی، اجتماعی، كالبدي و زیست -گردید و براي بعد اقتصادي 
محیطی كشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش هاي اي نشان داد تواننمونهتک tدست آمد. نتایج آزمون درصد به 000/0

كه طوريمحیطی روستاهاي مورد مطالعه دارند بهمعیشتی، اجتماعی، كالبدي و زیست -مهمی در توسعه اقتصادي
ترتیب، با معیشتی و اجتماعی به -میان، عوامل اقتصاديت. دراین( اس5میانگین تمامی ابعاد بالاتر از میانۀ نظري )

بندي تحلیل رابطۀ با توجه به نتایج تکنیک رتبه درصد، بیشترین امتیاز را كسب كردند. 81/5و  4میانگین  
. هاي محیطی استمنظور استفاده از توان(، بهترین روستا به=Q 101/0باغ )با ضریب وخاكستري، روستاي لورگ

درصد،  48/0شده، سطح آب زیرزمینی بالا با وزن هاي شناختهفازي نشان داد میان توانمندي AHPنتایج تکنیک 
 آیند.شمار میترین عامل بهاهمیتدرصد، كم 5/0ترین توان محیطی و عدم نیاز به كوددهی با وزن مهم
 ایی، سیستاناي، مناطق روست: توان محیطی، توسعه، كشت دریاچههاي كلیديواژه

 مقدمه
عنوان فضاهایی که بخش های روستایی، بهویژه توسعۀ سکونتگاهتوسعه کلان و به

اند، منوط به توسعۀ پایدار بخش کشاورزی است زیادی از جمعیت را در خود جای داده
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(. در این بین، تعاون یک اهرم مناسب برای توسعۀ بخش 1331پور، معصوم و حجی)قدیری
های دولت، در بهبود شرایط کار، زندگی، تواند همگام با سیاستکه می کشاورزی است

(. 1331تولید، ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مؤثر باشد )گودرزی و همکاران، 
تعاونی کشاورزی رهیافتی مناسب برای دستیابی به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و نیز تحقق 

دیگر، متون (. ازسوی1331)ایزدی و همکاران، عدالت اجتماعی در مناطق روستایی است 
مایۀ فضایی هر منطقه قلمداد دهد وجود پتانسیل محیطی، که در واقع درونتوسعه نشان می

سازد و نقش اساسی در توسعۀ کشاورزی دارد تر میشود، فعالیت در عرصۀ فضا را آسانمی
توان گفت که این عامل یطی می(. در مورد اهمیت پتانسیل مح1334)میکانیکی و همکاران ، 

های او تأثیر داشته است؛ اما با توسعۀ علم و از بدو خلقت انسان، بر زندگی و فعالیت
تدریج از تأثیرات محیط بر زندگی انسان تا حدودی کاسته های مختلف، بهفناوری در عرصه

گی اجتماعی های محیطی بر زنددانان در تأکید بر نقش توانشده است. برخی از جغرافی
اند اند که منکر نقش عامل انسان در تغییر و دگرگونی محیط شدهانسان تا آنجا پیش رفته

های محیطی کلیۀ امکانات و منابع موجود در (. منظور از توان1331)فزونی و همکاران، 
طور طبیعی در فضاهای جغرافیایی مختلف موجود است و باشد که بهسطح یا زیر زمین می

ای به منظور بهبود وضعیت معیشت های توسعهای برای اجرای طرحعنوان پایهاند بهتومی
ای به تناسب انسانی مورد استفاده قرار گیرد. تجربیات تاریخی اثبات کرده است که هر جامعه

های آب، خاک، هوا و مردم محیط خود داشته است، بر میزان علم و اطلاعاتی که از استعداد
خویش افزوده است. توسعه و حفظ توان محیط نیز زمانی محقق خواهد شد بازده تولیدی 

های آن استفاده گردد. بر این اساس، شناسایی ها و توانمندیکه از سرزمین به تناسب قابلیت
های گوناگون بسیار حائز اهمیت های سرزمین پیش از انجام فعالیتها و توانمندیقابلیت

های محیط از حیث اقتصادی، (. توجه به ظرفیت133، 1331 است )حاج علیزاده و همکاران،
اجتماعی و به ویژه زیست محیطی در امر استحصال، برپایی و پایایی کشاورزی در نواحی 

برداری بهینه زیرا بهره ؛رودمختلف جغرافیایی، ضرورتی بنیادین و اصلی اساسی به شمار می
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کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن دهی و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و سامان
نقش مهمی در مدیریت محیط و جلوگیری از تخریب محیط زیست در راستای توسعۀ  

روست که شناسایی توان محیطی (. ازاین1331لنگرودی و همکاران، پایدار دارد )مطیعی
-حداقل منابع به همواره از اهداف توسعۀ کشاورزی پایدار است تا بتوان بیشترین بازده را از

هایی است که (. کشاورزی از جمله فعالیت1331پور، معصوم و حجیدست آورد )قدیری
 ,.Quintero-Angel et alواسطۀ آن، انسان بیشترین تأثیر را بر محیط زیست دارد )به

آید که به طور تنگاتنگ با محیط سرو کار شمار می(؛ بنابراین، کشاورزی فعالیتی به2018
بر همین اساس، برای داشتن کارایی بالاتر و تناسب بیشتر با محیط زیست، به شناسایی  دارد.

 (. 1331علمی روزافزون توان محیطی نیاز است )اکبریان رونیز، 
شناخت توان محیطی روستاها برای کاهش آثار نامطلوب شرایط محیطی و 

تواند مخاطرات ز طرفی میریزی برای ارتقای وضعیت سکونتی اهمیت زیادی دارد و ابرنامه
های توسعۀ روستایی و ارزیابی شناخت ظرفیت عبارتی،؛ بهمحیطی را به حداقل برساند

تواند ضمن ارتقای های زیستی روستایی میشناختی مجتمعسنجی محیطی و بومتوان
محیطی نیز کمک شایانی کند )آذر، های نهفتۀ روستایی، به کاهش تهدیدات زیستفرصت
ریزی برای توسعۀ های محیطی گامی مؤثر به منظور برنامهدر واقع، تکیه بر توان (.1333

ای های توسعهشود؛ زیرا با شناسایی توان محیطی در هر منطقه، برنامهپایدار اطلاق می
نمونۀ این نوع (. 1334توانند همگام با طبیعت تدوین شوند )مسعودی و همکاران، می

توان در کشت تعاونی روستاهای حاشیۀ دریاچه حیطی را میهای مشناخت بر پایۀ توان
رفتن منابع مهم  های دو ده اخیر ایران باعث ازبینخشکسالیهامون سیستان مشاهده نمود. 

هامون عامل مهم معیشتی بسیاری از  هدریاچ. هامون شده استۀ آبی کشور ازجمله دریاچ
به  اندست نیز مردمان روستایی توانستهآن بوده اما اکنون که خشک شده ا هروستاییان حاشی

به نوعی کشاورزی ارگانیک اقدام های محیطی با تکیه بر توانایی شکل تعاونی خودجوش و
گونه سم، کود و آبیاری که در این نوع کشاورزی هیچطوریدر بستر خشک دریاچه کنند به
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برند. ر را در خاک فرومیشود و کشاورزان با حفر گودال در بستر دریاچه، فقط بذانجام نمی
دهد. محصول کشاورزی کند و پس از رشد، محصول میاین بذر از آب زیرزمینی تغذیه می

وه بر تأمین لااست که توانسته ع )تیرماهی( فصل از خارج ةای فقط خربزسبز دریاچه
نی و )عنابستا نفر را در منطقه فراهم آورد 1666اشتغال  ۀنیازهای معیشتی روستاییان، زمین

دهد که روستاییان ساکن حاشیۀ دریاچۀ هامون با تمامی شواهد نشان می (.1331جهانتیغ، 
های منطقه و نقاط های محیطی منطقه خود آشنا هستند. شناسایی ظرفیتشرایط و توانمندی

ضعف و قوت آن در زمینۀ کشاورزی بدون آب در بستر دریاچۀ هامون خود تأییدی بر این 
اند علاوه بر تأمین های تجربی و کارآمد، توانستهورزان با استفاده از روشموضوع است. کشا

نیازهای معیشتی خود، به شکل تعاونی خودجوش، زمینه اشتغال را برای تعداد زیادی از 
های جهاد کشاورزی سیستان، زنان و جوانان روستایی منطقه فراهم کنند. بنا بر گزارش

های هکتار از اراضی هامون در شهرستان 1266تا  166نه حدود برداران تالاب هامون سالابهره
دهند و از هر هکتار از نیمروز و هیرمند را به شکل مشارکتی به کشت خربزه اختصاص می

 کنند. تن خربزه برداشت می 16تا  1راضی حدود ااین 
های محیطی گفته، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر شناسایی توانبا توجه به مطالب پیش

کشت تعاونی بدون آّب در منطقه سیستان بود. در واقع، ضرورت پرداختن به این مسئله 
های محیطی کشاورزی تعاونی بدون آب و بررسی اثرات آن بر توسعۀ علاوه بر شناسایی توان

 مناطق روستایی، حل مشکلات مناطقی مشابه با شرایط سیستان بوده است.
 پیشینه و مبانی نظري

ترین عامل تأمین معاش روستاییان فقیر است دهند کشاورزی مهمیمطالعات نشان م
(. تعاونی 1336پور و همکاران، و نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد دارد )خسروی

ع تولید محصولات کشاورزی، از متولیان تأمین ترین منابعنوان یکی از مهمی، بهکشاورز
ها بدون (.  دستیابی به توسعۀ تعاونی1334 رود )مظفری،امنیت غذایی در کشور به شمار می

های نهادینه نمودن مشارکت اعضا در فرایندهای آن امری محال است، چراکه تعاونی
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اند و های اقتصادی و اجتماعی غیر دولتی هستند که به نیروی مردمی متکیکشاورزی تشکل
بنابراین،  (؛1331شوند )ایزدی و همکاران، محور تأسیس میبا تصمیمات مشارکت

برداری در جهت حداکثر کردن استفاده از منابع و های کشاورزی نوعی نظام بهرهتعاونی
های نوین کشاورزی هستند )سواری و همکاران، شیوهبه های محیطی کشور با توجه توان

های محیطی، برداری از توانها در بهره(. در همین راستا و با توجه به اهمیت تعاونی1334
ۀ اخیر، ارزیابی توان محیطی یکی از مباحث مهم مورد بررسی در سرتاسر جهان بوده در ده

(. اهمیت شناخت توان محیطی تا به آنجاست که چنانچه Pope et al., 2017است )
سرزمینی بالقوه فاقد توان محیطی مناسب برای اجرای کاربری خاص باشد )حتی در صورت 

محیطی منطقه طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیستنیاز اقتصادی و اجتماعی( اجرای آن 
(؛ 1332گردد، بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به همراه دارد )فیروزی و همکاران، نمی

بنابراین، جهت دستیابی به توسعۀ پایدار، شناسایی و توجه به توان محیطی امری ضروری 
فرایندی است که تلاش دارد از (. ارزیابی توان محیطی 1331است )کیانی سلمی و همکاران، 

ای درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم سازد. طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، توسعه
شود؛ زیرا ریزی برای توسعه پایدار اطلاق میدر واقع، این ارزیابی گامی مؤثر به منظور برنامه

توانند همگام ای میهای توسعههای محیطی در هر منطقه، برنامهبا شناسایی و ارزیابی توانایی
شود که از سرزمین به با طبیعت تدوین شوند. از طرفی، توسعه مناسب زمانی محقق می

(. با وجود 41 ،1333ساز و همکاران، های آن استفاده گردد )کاشیها و قابلیتاندازه ظرفیت
آنها بسیار مهم است. این  مند در مدیریت منابع و استفاده بهینه ازاین، استفاده عقلایی و نظام

ها باید به نحوی باشد که توان و ظرفیت سرزمین را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، روش
 (.1334شود )مسعودی و همکاران، خسارت جبران ناپذیری به منابع سرزمین وارد می

های محیطی بسیار توجه ها و محدودیتریزی روستایی به تواندر بحث برنامه 
ها از طرف دیگر، نسبت به طرف و رفع محدودیتها از یکد تا بتوان با تقویت توانشومی

ریزی بهینه روستایی اقدام شود. به همین دلیل، شناخت محیط طبیعی روستا جزو برنامه
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الدینی، ریزی توسعه روستایی است )مهدوی و محیترین مباحث در برنامهاولین و ضروری
برداران و ریزی بر اساس تعامل بین نیازهای اجتماعی و نیازهای بهره(؛ بنابراین، برنامه1333

پور و همکاران، خصوصیات فیزیکی و محیط طبیعی هر منطقه استوار شده است )شمسی
واسطۀ آن انسان بیشترین هایی است که به(. در این بین، کشاورزی از جمله فعالیت1331

لذا توسعۀ کشاورزی بر (؛ Quintero-Angel et al., 2018تأثیر را بر محیط زیست دارد )
عبارت دیگر، به ؛ها در کنار هم داردها و ضعفها، نیاز به شناسایی قوتتوانمندیاین اساس 

ویژه کشاورزی و کشت محصولات خاص، ای برای اهداف مختلف، بهسنجی منطقهتوان
ری منابع نیز تعادل و برابری برداهای موجود، در استفاده و بهرهعلاوه بر مشخص کردن توان

های تحول جوامع پیشرفته (. با نگاهی به زمینه1334نماید )میکانیکی وهمکاران، ایجاد می
یافتگی بسیاری از ممالک، مازاد تولید در بخش شود منشأ توسعهکنونی مشخص می

دوند، کشاورزی بوده و در مراحل اولیه توسعه، مبناساز تحولات شده است )بازیار و احم
(. در دنیای کنونی نیز به علت افزایش جمعیت، مسئلۀ امنیت غذایی در سطح جهان 1331

ای به خود گرفته و به یکی از مباحث مهم در کلیۀ کشورهای جهان تبدیل شده ابعاد تازه
است. از آنجا که خودکفایی یکی از راهکارهای اساسی نیل به امنیت غذایی و تغذیه جمعیت 

تیابی به این مهم تنها از طریق افزایش تولید مواد غذایی ممکن خواهد بود. ، دساست جهان
توسعه و از جمله ایران مشهود است )شبانی و خصوص در کشورهای درحالاین موضوع به

های اقتصاد است ترین بخشکه در این کشورها، کشاورزی از مهمایگونه( به1332همکاران، 
عنوان فعالیت گیرد. همچنین کشاورزی، بهمیو اشتغال را در بر  که درصد قابل توجهی از تولید

زایی، نقش اساسی در حیات و اصلی در مناطق روستایی و منبع عمده تأمین درآمد و اشتغال
 (. Ommani et al., 2019توسعه اقتصاد روستاها دارد )

ضوعات هاست که از مورابطۀ توسعۀ روستایی و توسعه کشاورزی و تحولات آن دهه
های مختلف بوده است. مروری بر ادبیات توسعه مهم اندیشمندان مباحث توسعه در شاخه

در کشورهای درحال توسعه گویای وجود نظریات و رهنمودهایی است که بر رابطه توسعه 
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جانبه روستایی، مدل کشاورزی و توسعه روستایی استوار است. انقلاب سبز، توسعۀ همه
دار روستایی و بسیاری دیگر از نظریات بر ارتباط متقابل و تعیین کننده اگروپلیتن، توسعه پای

دارند. هربرت کوتر معتقد کشاورزی و روستا و توسعۀ روستایی و توسعه کشاورزی تأکید 
(. 1331است توسعۀ کشاورزی بخشی از توسعۀ روستایی جوامع است )امیرانتخاب و همکاران، 

ریزی و مدیریت روستا، کشاورزی نقش برنامه الگوی جدیددر اکثر کشورهای درحال توسعه در 
کند و پایۀ اصلی سیستم اقتصادی و اجتماعی اکثر ای در توسعۀ مناطق جغرافیایی ایفا میعمده

 & Vadivelu ;باشد )ترین منبع اشتغال آنها میرود و همچنین بزرگکشورها به شمار می

Kiran, 2013 White, 2012 Jun & Xiang, 2011; با توجه به اینکه کارکرد اصلی مناطق .)
عنوان راهبردی برای بهبود شرایط کشاورزی است، این بخش، به روستایی در جهان سوم

 & Meijerinkاجتماعی و اقتصادی روستاییان از طریق فقرزدایی، نقش مهمی دارد )

Roza, 2007سملسر، (. صاحب نظران توسعه مانند لویس امرج، جون رابینسون، نیل ا
مایکل تودارو، روستو، ارتور لوئیز و روزون اشتاین، راه توسعۀ روستایی را در توسعۀ  بخش 

اند و در این راستا بر اثرات عمده بخش کشاورزی مانند کاهش بیکاری، کشاورزی دیده
اند )صادقی و های شغلی، بالابردن سطح کیفیت زندگی و غیره تأکید کردهایجاد فرصت

 (.1331همکاران، 
های انسانی های محیطی بر توسعۀ سکونتگاههای مختلفی بر نقش تواندر پژوهش

های بالقوة محیطی رشد تأکید شده است. از لحاظ نظری نیز این عقیده وجود دارد که توان
(. در همین راستا، 1333شوند )بهبودی و همکاران، اقتصادی را بالا برده و موجب توسعه می

پردازان معتقدند دانند. این نظریهحیطی را محرک اصلی رشد اقتصادی میهای مبرخی، توان
که منابع طبیعی هم به لحاظ نهادة تولید و هم به لحاظ تأمین مالی، عامل رشد و توسعه 

؛ میرهاشمی Ortega & Gregorio, 2005؛ Blomstrom & Meller, 1990باشند )می
های محیطی را عامل مهم رشد نابع و توان( م1332آبادی و صادقی )(. شاه1334دهنوی، 

های محیطی در توسعه اقتصادی دو کشور ایران و نروژ دانستند. علاوه بر بحث اهمیت توان
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و رشد اقتصادی، برخی از مطالعات بر کاربرد مؤثر این عامل در توسعه مناطق روستایی 
نان باعث پایداری هرچه محیطی زاند آگاهی زیستاند؛ برای مثال، بیان کردهمتمرکز شده

گردد شود و این امر خود موجب توسعۀ روستایی میبیشتر محیط زیست روستایی می
تواند ( و از طرف دیگر، مشارکت و توانمندسازی روستاییان می1331)لاهیجانیان و سکویی، 
نی، های محیطی در جهت توسعۀ پایدار اثرگذار باشد )صلاحی اصفهابر بهبود استفاده از توان

دهد با استفاده ( نشان می1333الدینی )(. در همین زمینه، نتایج مطالعۀ مهدوی و محی1331
های محیط طبیعی، منطقۀ مورد مطالعه کارگیری توانهای موجود و بهبهینه از منابع و پتانسیل

ر ای نه چندان دور به یک قطب مهم اقتصادی در کشور تبدیل شود. دتواند در آیندهآنها می
 نقشمحیطی  یاـهظرفیت ( نشان داد که1334همین راستا، نتاج مطالعۀ بدری و قنبری )

ای ( در مطالعه1334ریاحی و مؤمنی ) .دارند ستاییرو انعمر یهاوژهپر ی بهبودابر یمساعد
و  نیشهرستان بوئ ییروستا یدر نواح یتوان منابع آب زراع لیتحلمشابه در راستای 

از منابع آب  یبرداربهره ۀنیدر زم دیجد یهااستیاتخاذ سرسیدند که به این نتیجه  اندشتیم
نقش  یاریآب یهاستمیمصرف آب و اصلاح س انهیجوصرفه یهاوهیو توجه به ش نیو زم
 روستاها دارد. یداریو پا یداشتن توان منابع آبدر بالا نگه یمهم

وهش در قالب جدول در این قسمت، به بیان برخی  از مطالعات مرتبط با موضوع پژ
 پرداخته شده است. 1

 . مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش9جدول 
 نتیجه هدف محقق )سال(

 (1333آذر )
های محیطی در توزیع مکانی بررسی نقش توان

 های روستاییفضایی سکونتگاه –

درصد روستاها در  13از نظر توان محیطی، 
درصد در وضعیت پایداری  1/21وضعیت پایدار، 

درصد روستاها در وضعیت ناپایدار  1/4وسط و مت
 قرار دارند.

امینی و مرادی 
(1333) 

تبیین محیطی پدیدایی و ناپایداری 
 های روستاییسکونتگاه

ناپایداری روستاها از سازوکارهای غیرمحیطی نیز 
های فرسودگی بنیان»افزایی متأثر است و هم
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 نتیجه هدف محقق )سال(
 –ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی »و « محیطی

به بازتولید آن و نارسایی توسعۀ متوازن « تماعیاج
 و آمایش سرزمین دامن زده است.

علیایی و عزیزی 
(1331) 

 های محیطی در نواحی روستاییارزیابی توان

در  فیضع تیقابل یعیمنابع طب دیشد تیمحدود
را سبب  یتیجمع نییو تراکم پا تینگهداشت جمع
و  یاتو خدم یصنعت ،یکشاورز تیشده و نرخ فعال

توسعه  یهااز عوامل و شاخص زیناچ یبهره مند
 را محدود کرده است.

زمانی گرمسیری و 
 (1331ایلانلو )

ارزیابی نقش اقتصاد کشاورزی در توسعۀ شهر 
 میداوود

گاری جمعیت و توسعۀ فیزیکی کشاورزی در ماند
 ها نقش اساسی دارد.اهسکونتگ

برقی و شایان 
(1331) 

های تعاونی کتتحلیل نقش عملکرد شر
کشاورزی در پایداری اشتغال روستایی 

 شهرستان کاشان

های کشاورزان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی تعاونی
 نقش کاملاً مثبتی ندارند.

مؤمنی و همکاران 
(1331) 

تبیین اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل 
اجتماعی ساختار شهری و  –اقتصادی 

 روستایی

توسعه مناطق روستایی بخش کشاورزی در روند 
 کند.کشور نقش بسیار مهمی ایفا می

فر و همکاران نظم
(1331) 

 سنجش پایداری محیطی
، نسبت به ابعاد 431/6بعد اقتصادی با ارزش 

 محیطی، پایداری بیشتری دارد.اجتماعی و زیست
فیروزی و همکاران 

(1331) 
بررسی نقش کشاورزی در توسعۀ پایدار 

 روستایی
ویژه کشت گوجه فرنگی در توسعۀ و  بهکشاورزی 

 پایدار روستایی تأثیر دارد.
نوری زمان آبادی و 

 (1331همکاران )
تأثیر کشاورزی پایدار در توسعۀ پایدار 

 روستایی
روستاهای منطقه از نظر پایداری کشاورزی در 

 وضعیت مناسبی قرار ندارند.

میکانیکی و همکاران 
(1334) 

ای با تأکید بر طقههای منشناخت توانمندی
 کشاورزی)کشت زعفران(

( از مساحت % 16/11کیلومتر مربع ) 2141بیش از 
 2121منطقه برای کشت زعفران بسیار مناسب و 
 کیلومتر دارای محدودیت شدید است.

خورشیددوست و 
 (1334همکاران )

 ارزیابی توان محیطی برای کشت کلزا

 4ر پتانسیل اقلیمی و محیطی برای کشت کلزا د
(، % 4/34(، مناسب )% 1/13طبقۀ خیلی مناسب )

بندی ( تقسیم% 1/14( و  ضعیف )% 1/32متوسط )
 شدند.

هایی از ناحیه کشاورزی ممتد فقط در بخشهای محیطی برای توسعۀ ارزیابی تواننوروزی آوارگانی و 
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 نتیجه هدف محقق )سال(
کاری و که برای دیمپذیر است؛ درحالیامکان کشاورزی (1333همکاران )

اری مبتنی بر آبیاری شرایط مناسبی وجود باغد
 دارد.

کاسیه و همکاران 
(2612) 

های پایدارمدار در کشاورزی بررسی شیوه
 پاخرده

های  ها و آگاهیها در افزایش مهارتتعاونی
های پا برای اجرای سیاستکشاورزان خرده

 کشاورزی پایدار نقش مؤثری دارند.

 (2611عارف )
زی در توسعۀ کشاورزی در تأثیر تعاونی کشاور

 ایران

توانند های تولید کشاورزی در ایران میتعاونی
زمینۀ مناسبی را جهت توسعۀ کشاورزی پایدار به 

 وجود آورند.

دسیلوا و همکاران 
(2611) 

 های کشاورزی پایداربررسی پذیرش فعالیت
عنوان یک منبع مولد درآمد، فرصت کشاورزی، به

اشتغال و افزایش فعالیت ای برای ایجاد گسترده
 اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است.

شرقی و همکاران 
(2616) 

بررسی عوامل مؤثر در دستیابی به پایداری 
 کشاورزی

گذاری، زیرساخت، تحقیق، عامل سیاست 1
آموزش، توسعه اقتصادی و اجتماعی و همکاری، 

 در پایداری کشاورزی اثرگذارند.
 ی پژوهش.های اسنادمنبع: یافته

توان به این نتیجه رسید که تا کنون بندی مطالعات صورت گرفته میبا توجه به جمع 
ای و نقش آن بر توسعۀ نواحی روستایی های محیطی کشاورزی بدون آب دریاچهدربارة توان

بودن موضوع پژوهش حاضر است. بر این  ای انجام نشده است که این امر نشان از نومطالعه
ها بر پایداری و توسعه مناطق روستایی امری ضروری به حساب رسی نقش دریاچهاساس، بر

لذا در این پژوهش بر نقش توان محیطی  ؛آید و مطالعۀ حاضر اقدامی است در این راستامی
در کشاورزی و توسعۀ روستایی تأکید شده است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، بر مبنای 
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عنوان یک عامل( ای) بهتأثیر کشاورزی بدون آب دریاچه های نظری و میدانی، براساسیافته
 (. 1بر توسعۀ روستایی شکل گرفته است )شکل 

 هاي پژوهش()منبع: یافته. مدل مفهومی پژوهش9شکل 
 
 

 تحقیق روش

های محیطی کشاورزی بدون آب بر توسعۀ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توان
ز روش پیمایشی طراحی و اجرا شد. در این پژوهش، روستاهای منطقه سیستان با استفاده ا

گیری شامل دو مرحله بود. در مرحلۀ اول، با توجه به خاص بودن کشاورزی روش نمونه
روستا شناسایی  12ای و همچنین محدود بودن روستاهای درگیر با این نوع کشت، دریاچه

خانوار  166نفر و  2136ت روستا با جمعی 1تر، شدند، سپس برای دستیابی به نتایج مطلوب
(. در این بین، با استفاده از فرمول کوکران )خطای =166Nعنوان نمونه انتخاب شدند )به
عنوان نمونۀ روستایی انتخاب گردیدند و به نفر از سرپرستان خانوار به 126درصد(،  3/6

 طور تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. این فرمول عبارت است از:

مقدار اشتباه مجاز  Dو  1/6برابر با  q=P ، 31/1برابر با   Zحجم جامعه،  Nر آن، که د
 است.

 دهد. روستاها، تعداد خانوار و حجم نمونه را نشان می 2جدول 

 . روستاهاي مورد بررسی و تعداد نمونه1جدول 
 تعداد نمونه خانوار جمعیت نام روستا
 33 131 331 ملادادی
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 21 134 132 گمشاد
 11 11 311 بچهگله

 13 11 233 سراوانی
 3 44 211 کوهکن

 11 14 261 لورگ و باغ
 1 23 126 آل گرگ

 126 166 2136 جمع
 (1331) مأخذ: مرکز آمار ایران  

ای با دو بخش اطلاعات فردی نامهآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشابزار جمع
محیطی روستاهای دارای دی و زیستمعیشتی، اجتماعی، کالب -های اقتصادیو شاخص

های پیشین بررسی ها در ابتدا پژوهشای بود. به منظور استخراج شاخصکشاورزی دریاچه
سازی شد و روایی ها بومیشد و در پایان با توجه به موقعیت منطقۀ مورد مطالعه، شاخص

یز به وسیلۀ توسط متخصصان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن ن نامهپرسش
، 111/6 معیشتی -اقتصادی  آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد که میزان ضریب آن برای بعد

دست آمد. ابعاد و به 116/6محیطیو بعد زیست 136/6، بعد کالبدی 146/6بعد اجتماعی 
 نشان داده شده است. 3های مورد استفاده، در جدول شاخص

 ده در پژوهشهاي مورد استفا. ابعاد و شاخص5جدول 
 هاشاخص ابعاد

 - اقتصادی
 معیشتی

  -4    ،دیتول یافزوده بالاارزش -3، درآمد شیافزا -2ی، کشاورز یمحصولات صادرات دیتول شیافزا -1
 -1         ،به سمت قاچاق شیگرا کاهش -1ی، در بخش کشاورز یگذار هیمخاطره سرما کاهش

به صرفه بودن  مقرون -3ی، زندگ یها نهیهز نیمأت ییتوانا -1، در منطقه ییاقتصاد روستا تیتقو
 یمال هیبن تیتقو -16ی، و اقتصاد یمال ییخودکفا جادیا -3ی، در بخش کشاورز یگذار هیسرما

 -13          ی، شدن محصولات کشاورز متنوع -12، خانوار یاعضا یبرا ییزااشتغال -11، کشاورزان
 یکشاورز داتیلتو شیافزا -14ی، شغل یهافرصت شیافزا

 اجتماعی
ی، کاریب کاهش -3، کار زنان و جوانان یرویاز ن استفاده -2یی، کننده روستا دیتول تیجمع شیافزا -1

همبستگی اجتماعی و  شیافزا -1کاری، بزه کاهش -1، اشتغال مولد جادیا -1، سطح رفاه شیافزا -4
 انییمهاجرت روستا کاهش -3، سطح فقر کاهش -3مشارکت مردمی، 

روستا،  یدر  معمار یمصالح  بوم کاربرد -2کیفیت مناسب راه های ارتباطی و مسیرهای موجود،  -1 کالبدی
 یورود یبایز ینمااز روستا  مندیبهره -4روستا،  یمتناسب با بافت داخل یوجود ساخت و سازها -3
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زیبایی  -1 ،یا مصالح بومو ... ب دیهمچون باد و نور خورش یعیاز سوانح طب یناش یروهایمهار ن -1 ،
مساکن نوساز  با بافت  نیب یهماهنگ -3، نیزم بیش منطبق با گسترش بافت روستا -1 ،منظر روستا

 روستا یمیقد

 محیطیزیست
معکوس عدم دخل و تصرف در  -3جویی در مصرف آب، صرفه -2رونق کشاورزی ارگانیک،  -1

 -1     تراکم پوشش گیاهی، -1تعدیل گرمای هوا،  -1های روان، تثبیت ماسه -4منابع آبی زیرزمینی، 
 کاهش آلودگی زیست محیطی -3جلوگیری از اتلاف منابع انرژی، 

نیا و همکاران (، توکلی1331(، سرور و همکاران )1332پور )(، جمعه1333فرجی سبکبار و همکاران ) منابع
 (1331فر و همکاران )(، نظم1333(، میرزاخانی و برندک )1334)

های محیطی کشت تعاونی بدون آب بر توسعه نواحی برای بررسی نقش توان
وتحلیل آماری در های تجزیهاز روش ،نامهاطلاعات پرسشاستخراج و روستایی مورد مطالعه 

ها )بیشترین و کمترین( در ارتباط با ابعاد استفاده و شدت تأثیر شاخص SPSSافزار نرم
 سیربر ایبرهای محیطی سنجیده شد. محیطی توانو زیستاقتصادی، اجتماعی، کالبدی 

شدن پس از مشخصشد.  دهستفاا 1فسمیرنوا -وفگرولموک نمواز آز متغیرها دنبو لنرما
های محیطی کشت تعاونی بدون آب بر توسعه ها، برای بررسی نقش توانتوزیع نرمال داده

ن برای تحلیل فضایی بهترین روستا از استفاده شد. همچنی 2اینمونهتک tروستایی، از آزمون 
کار گرفته شد. در به 3های محیطی، مدل تحلیل رابطۀ خاکسترینظر استفاده مؤثر از توان

استفاده شد. برای این منظور،  4فازی AHPهای محیطی از تکنیک بندی توانپایان برای رتبه
و استادان دانشگاه جواب  نفر از کارشناسان 11نامۀ کارشناسی طراحی گردید و توسط پرسش

، اصول وارد کردن SPSSافزار ها در نرمشود که هنگام وارد کردن دادهداده شد. یادآور می
خیلی  =1 تاخیلی کم  =1) سازی شدهای منفی معکوسشاخصها رعایت و برخی از داده

، ند از: کاهش مخاطره سرمایه گذاری در بخش کشاورزیاهای فوق عبارتزیاد(. شاخص
کاری، کاهش سطح فقر، کاهش کاهش گرایش به سمت قاچاق، کاهش بیکاری، کاهش بزه

                                                                                                                                  

1. Kolmogorov–Smirnov test 

2. One sample t test  

3. Grey Relational Analysis 

4. Fuzzy AHP Method 
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مهاجرت روستاییان، کاهش آلودگی زیست محیطی و معکوس عدم دخل و تصرف در منابع 
 آبی زیرزمینی.

 محدودة مورد مطالعه
و بلوچستان با طول  ستانیو در شمال استان س رانیدر شرق ا ستانیس دشت

ی شمال قهیدق 11درجه و  36 ییایو عرض جغراف یشرق قهیدق 31درجه و  11 ییایجغراف
 (.2است )شکل گرم و خشک  میاقلدارای متر و  413آن  یایارتفاع از سطح در و قرار دارد

 گرادیدرجه سانت 43تا  -1/3آن از  یو دما باشدمی متریلیم 11 نبارش سالانه آ نیانگیم
که  ،تالاب نیوجود تالاب هامون است. ا ستان،یدشت سشاخص  یهایژگیاست. از و ریمتغ

 باً یتقر تیموجود ،ییایجغراف تیموقع لیبه دل خ،یدر طول تار ،شودیگفته م زین اچهیبه آن در
محسوب  رانیفلات ا یتالاب بخش خاور نیترهمبودن آب آن، م نیریو به علت ش یدائم

در  یهامون سابور ،یو جنوب غربهامون در مغرب  هیسه ناح یتالاب دارا نی. اشودیم
 یاز لحاظ اقتصادهامون است. تالاب  ستانیس یو هامون پوزک در شمال شرق یشمال غرب

و مهم  میعظ یمنبع زین یطیمح ستیدارد و از نظر ز ییبسزا تیماه ستانیساکنان س یبرا
سه  نیعمدتاً ا ،مرطوب و پرآب یهادر سال (.1332 ،یو انصار یری)پ رودیشمار مهب

 اچهیکه سه در ی. در صورتدهندیم لیرا تشک یعیو پهنه وس شوندمیبه هم متصل  اچهیدر
. کل دهندیم یمتر مکعب آب را در خود جا اردیلیم 16از  شیب شوند،به هم متصل 

 نی. آخررسدیم لومتریک 434به  شانطیمربع و مح لومتریک 1163با  ربراب دریاچه 3مساحت 
متر مکعب  اردیلیم 13مربع و حجم را تا  لومتریک 1666از  شیآنها را تا بمساحت  ،هایابیارز

و ارتفاع متوسط  استمتفاوت  اینسبت به سطح در هااچهیبرآورد نموده است. سطح در
حدود  یآزاد و ارتفاع متوسط هامون صابر یهامتر از سطح آب 416حدود  رمندیهامون ه

 یآنها فصل شتریکه ب زدیریبه هامون م یمتعدد ی. رودهاباشدیم ایمتر از سطح در 411
 (.1333 ،یاست )خسرو
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 . محدودة مورد مطالعه1شکل 

 

 نتایج و بحث 
 آنها بین درصد 1/31 ند.شد بندیطبقه یگروه سن 1در  یانپاسخگو ،پژوهش یندر ا

که  ینفر 126 تمامیند. شتسال قرار دا 41 -16 یدرصد در رده سن 3/26سال و  46-31
( در چهار یلاتبر حسب سواد )تحص یانپاسخگو بودند. قرار گرفتند مرد یپرسشگر مورد

 ینو کمتر ییگروه ابتدا مربوط به درصد 16با  یفراوان یشترینکه ب ندشد یبندگروه طبقه
گروه  1در شتغال ا. افراد به لحاظ بودو بالاتر  یپلمد هایگروه مربوط به درصد 1/1 با یفراوان
. بود یمربوط به کشاورز (درصد 2/14باره )ی دراینفراوان یشترینبد که شدن بندییمتقس

درصد( مربوط  1/11) یفراوان یشترینکه ب شدندیم به چهارگروه تقس یافراد از لحاظ درآمد
 .بودتومان  یلیونم یکتا  نهزار توما 166 یبه دسته درآمد
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 گویانهاي عمومی پاسخترین ویژگی. برخی از مهم4جدول 

م
غیر

ت
 

 محدوده

انی
راو

ف
صد 

در
غیر 

مت
 

 محدوده

انی
راو

ف
صد 

در
 

س
جن

 

 166 126 مرد

ات
صیل

تح
 

 3/21 31 سوادبی
 16 16 ابتدایی 6 6 زن

 سن

 1/11 21 راهنمایی 21 36 26 -36
 1/1 3 دیپلم و بالاتر 1/31 33 31 -46
16- 41 21 3/26 

غال
اشت

ت 
ضعی

و
 

 2/14 33 کشاورزی
 1/1 3 مداریدا 1/22 21 11 -16

آمد
در

 

 1/1 3 کارمند 3/26 21 هزار 166کمتر از 
 3/3 4 مرغداری 1/11 12 میلیون 1تا  166
 1/1 3 صنایع دستی 3/26 21 میلیون 2تا  1
 4/2 1 غیره 1/1 3 میلیون به بالا 2

 های پژوهشمأخذ: یافته

ای دریاچه های محیطی کشت تعاونیدر پژوهش حاضر، برای بررسی نقش توان
شاخص مشخص و بررسی  14نفع، معیشتی روستاییان ذی –جالیز بر توسعه اقتصادی 
های افزایش تولید محصولات صادراتی کشاورزی، افزایش درآمد شدند. در این بین، شاخص

و  21/4، 21/4های گویان، به ترتیب با میانگینو ارزش افزوده بالای تولید، از نظر پاسخ
های افزایش تولیدات های اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین شاخصرتبه درصد، در 16/4

حصولات کشاورزی به ترتیب با کشاورزی، افزایش فرصت های شغلی و متنوع شدن م
(. دلیل 1درصد، کمترین امتیاز را کسب نمودند )جدول  33/3و  31/3، 13/3های نیگمیان

های محل کشت رزی این است که زمینپایین بودن امتیاز شاخص افزایش تولیدات کشاو
های واگذاری به کشاورزان جهت باشد و مقدار زمینتحت حفاظت سازمان منابع طبیعی می

گیرد که این امر تأثیر مستقیم بر ای به صورت محدود انجام میکشت تعاونی دریاچه
 محدودیت ایجاد اشتغال دارد.
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 معیشتی -اقتصادي  هاياخصش معیار انحراف و وزنی میانگین . درصد،3جدول 

 شاخص
 درصد

ین
انگ

می
یار 

 مع
اف

حر
ان

 کم 
لی

خی
 

سط کم
متو

 

زیاد زیاد
لی 

خی
 

 41/6 21/4 21 3/12 1/6 6 6 افزایش تولید محصولات صادراتی کشاورزی
 43/6 21/4 2/21 3/14 6 6 6 افزایش درآمد

 33/6 16/4 13 4/34 1/2 6 6 ارزش افزوده بالای تولید
 21/6 63/4 3/1 2/32 6 6 6 بخش کشاورزی طره سرمایه گذاری درکاهش مخا

 33/6 63/4 13 1/11 4/16 6 6 کاهش گرایش به سمت قاچاق
 31/6 63/4 3/1 31 2/1 6 6 تقویت اقتصاد روستایی در منطقه
 31/6 61/4 1 31 1/1 6 6 توانایی تأمین هزینه های زندگی

 31/6 33/3 1/1 1/31 3/1 6 6 خش کشاورزیمقرون به صرفه بودن سرمایه گذاری در ب
 26/6 31/3 6 1/31 4/3 6 6 ایجاد خودکفایی مالی و اقتصادی

 21/6 31/3 3/6 1/31 1/4 6 6 تقویت بنیه مالی کشاورزان
 31/6 33/3 1/1 4/34 3/13 6 6 زایی برای اعضای خانواراشتغال

 31/6 33/3 6 1/33 1/11 6 6 متنوع شدن محصولات کشاورزی
 33/6 31/3 6 3/36 1/13 6 6 های شغلیافزایش فرصت

 46/6 13/3 6 1/13 3/26 6 6 افزایش تولیدات کشاورزی
 های پژوهشمأخذ: یافته

ای جالیز بر توسعه های محیطی کشت تعاونی دریاچهبرای بررسی نقش توان
ویای این گ 1شاخص تعیین و بررسی شدند. نتایج جدول  3نفع اجتماعی روستاییان ذی

مورد بررسی، افزایش جمعیت تولید کننده روستایی، استفاده از  شاخص 3است که در بین 
 31/3و  63/4، 11/4های نیروی کار زنان و جوانان و کاهش بیکاری به ترتیب با میانگین

های کاهش مهاجرت درصد، به ترتیب بیشترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین شاخص
 11/3، 11/3های سطح فقر و افزایش اعتبار اجتماعی به ترتیب با میانگین روستاییان، کاهش
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اند. این نکته قابل توجه است که کشاورزی  درصد، کمترین امتیاز را به دست آورده 13/3و
برداران روستایی داشته اما نتواسته است با پدیده ای تأثیر مثبت بر زندگی بهرهدریاچه

 ن به شهرها مقابله کند. مهاجرت روزافزون روستاییا

 اجتماعی  هايشاخص معیار انحراف و وزنی میانگین . درصد،0 جدول
 درصد 

ین
انگ

می
یار 

 مع
اف

حر
ان

 

 شاخص
 کم

لی
خی

 

سط کم
متو

 

زیاد زیاد
ی 

خیل
 

 33/6 11/4 4/11 1/31 3/6 6 6 افزایش جمعیت تولید کننده روستایی
 43/6 63/4 3/31 11 1/1 6 6 استفاده از نیروی کار زنان و جوانان

 41/6 31/3 1/3 3/13 2/12 6 6 کاهش بیکاری
 42/6 34/3 1/1 1/31 2/12 6 6 افزایش سطح رفاه
 42/6 33/3 4/3 3/36 1/11 6 6 ایجاد اشتغال مولد

 41/6 34/3 6 1/11 1/43 6 6 کاریکاهش بزه
 41/6 13/3 6 1/13 3/31 6 6 یت مردمکو مشار یاجتماع یهمبستگ شیافزا

 13/6 11/3 1/3 1/41 1/43 6 6 کاهش سطح فقر
 43/6 11/3 1/6 1/11 24 6 6 کاهش مهاجرت روستاییان

        های پژوهشمأخذ: یافته

شاخص تعیین و بررسی شدند. نتایج  3های کالبدی برای بررسی وضعیت شاخص
متناسب  یوجود ساخت و سازهاهای زیبایی منظر روستا، دهد که شاخصنشان می 1جدول 

های به ترتیب با میانگین یورود یبایز ینما از روستا مندیبهرهروستا و  یبا بافت داخل
گسترش های درصد، بیشترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین شاخص 11/3و  13/3، 12/3

های ارتباطی و درصد(، کیفیت مناسب راه 31/3)با میانگین  نیزم بیش منطبق بابافت روستا 
همچون  یعیاز سوانح طب یناش یروهایمهار ندرصد( و  34/3ی موجود )با میانگین مسیرها

درصد(، به ترتیب کمترین امتیاز را  41/3ی )با میانگین و ... با مصالح بوم دیباد و نور خورش
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ای توانسته است بر کسب نمودند. این نکته قابل توجه است که کشت تعاونی دریاچه
همچنین بهبود ساخت و سازهای روستایی تأثیر مثبت داشته  زیباسازی منظر روستایی و

 باشد. 

 هاي كالبديو انحراف معیار شاخص  . درصد، میانگین0جدول 

 شاخص

 درصد

ین
انگ

می
یار 

 مع
اف

حر
ان

 

لی
خی

 کم

سط کم
متو

 

 زیاد

لی
خی

 
 زیاد

 31/6 12/3 2/11 3/42 3/21 3/12 3/1 زیبایی منظر روستا
 33/6 13/3 2/11 3/41 3/21 12 1/2 روستا یمتناسب با بافت داخل یوجود ساخت و سازها

 /34 11/3 3/14 3/42 3/21 14 1  یورود یبایز ینما از روستا مندیبهره
 31/6 12/3 3/14 2/41 1/23 14 3/1 روستا یمیمساکن نوساز  با بافت قد نیب یهماهنگ

 32/6 41/3 3/3 1/41 2/23 1/14 3/1 روستا یدر  معمار یمصالح  بوم کاربرد
همچون باد و  یعیاز سوانح طب یناش یروهایمهار ن

 یو ... با مصالح بوم دینور خورش
3/1 1/11 2/36 1/43 4/3 41/3 36/6 

 31/6 34/3 3/3 1/34 3/46 1/12 3/2 های ارتباطی و مسیرهای موجودکیفیت مناسب راه
 31/6 31/3 1/3 1/33 3/46 1/12 2/4 نیزم بیگسترش بافت روستا منطبق با ش

 های پژوهشمأخذ: یافته

شاخص تعیین و بررسی شدند.  3محیطی های زیستبرای بررسی وضعیت شاخص
جویی در های رونق کشاورزی ارگانیک، صرفهدهد که شاخصنشان می 3نتایج جدول 

 درصد، 43/3و  13/3، 11/3های به ترتیب با میانگین های روانتثبیت ماسهو  مصرف آب
های معکوس عدم دخل و تصرف در منابع بیشترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین شاخص

 33/3درصد(، کاهش آلودگی زیست محیطی )با میانگین  23/3آبی زیرزمینی )با میانگین 
درصد( به ترتیب کمترین امتیاز  31/3درصد( و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی )با میانگین 
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توان بیان داشت که این نوع کشت تعاونی دست آمده میوجه به نتایج بهرا کسب نمودند. با ت
های روان ناشی از جویی در منابع آب منطقه، در تثبیت ماسهتوانسته است علاوه بر صرفه

 روزه نقش مهمی داشته باشد. 126بادهای 

 محیطیهاي زیست. درصد، میانگین و انحراف معیار شاخص8جدول 

 شاخص

 درصد

نگی
میا

یار ن
 مع

اف
حر

ان
 

لی
خی

 کم

سط کم
متو

 

زیاد زیاد
ی 

خیل
 

 31/6 11/3 3/11 3/41 3/21 4/3 1/6 رونق کشاورزی ارگانیک
 31/6 13/3 12 2/41 1/33 4/3 3/1 جویی در مصرف آبصرفه

 11/6 43/3 1/12 1/43 1/24 1/13 1/6 های روانتثبیت ماسه
 32/6 41/3 1/3 1/41 3/21 1/11 3/1 تراکم پوشش گیاهی
 31/6 42/3 1/1 3/41 3/21 3/11 3/2 تعدیل گرمای هوا

 /31 31/3 1/1 3/44 21 3/26 3/1 جلوگیری از اتلاف منابع انرژی
 31/6 33/3 1/1 2/43 1/21 3/26 3/1 کاهش آلودگی زیست محیطی

 31/6 23/3 1/3 1/32 1/31 3/11 1/2 معکوس عدم دخل و تصرف در منابع آبی زیرزمینی
 های پژوهشخذ: یافتهمأ

 دهستفاا فسمیرنوا -وفگرولموک نمواز آز متغیرها دنبو لنرما سیربر ایبر ،مهدر ادا
 61/6شان بیشتر از داریو سطح معنی -33/1+ و  31/1ها بین تمام دادهشد و مشخص 

  ها  نرمال است.ها و متغیرها توزیع دادباشد؛ لذا برای همه شاخصمی
بودن متغیرهای تحقیق، برای بررسی ضریب تأثیر ابعاد یادشده در با توجه به نرمال 

 ای استفاده شد.نمونهتک  tروستاهای مورد مطالعه از آزمون 
 ای، به تعیینتک نمونه tدر این قسمت، مطابق نظر روستاییان و با استفاده از آزمون 

 عنوان میانهبه 3دام شد. عدد ای بر ابعاد مورد نظر اقمحیطی کشت تعاونی دریاچه اثرات توان
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ای انتخاب شد. نتایج آزمون حاکی از این است که نظری پیامدهای کشت تعاونی دریاچه
معیشتی با  -باشد. در این بین، عامل اقتصادی ( می3میانگین ابعاد بالاتر از میانه نظری )

دوم  را کسب نمود  درصد رتبه 33/3درصد رتبه اول و عامل اجتماعی با میانگین  4میانگین 
 (.3)جدول 

 . ضریب اثرگذاري ابعاد مورد بررسی از دیدگاه روستاییان1جدول 

 معیارانحراف میانگین نمونه ابعاد
 13/6 4 126 معیشتی -اقتصادی

 21/6 33/3 126 اجتماعی 
 /31 41/3 126 کالبدی

 23/6 41/3 126 محیطیزیست

 های پژوهشمأخذ: یافته     

های محیطی کشت تعاونی ترین روستا از نظر استفاده مؤثر از توانن مناسببرای تعیی
ایده اصلی تحلیل ( استفاده شد. GREبندی چندمعیاره خاکستری )ای، از تکنیک رتبهدریاچه

عنوان یک روش آنالیز کمی، بر این نکته بنا شده است که مقدار نزدیکی به ،رابطه خاکستری
اساس یند پویای در حال رشد، باید بر اعامل مختلف در یک فرو همبستگی رابطه بین دو 

درجه  ،سنجیده شود. هر چقدر میزان این شباهت بیشتر باشدها های آنمیزان شباهت منحنی
ها وجود دارد و برعکس. برای سنجش میزان این شباهت از درجه بالاتری از رابطه بین سری

 از:  دنام تکنیک چندمعیاره خاکستری عبارتمراحل انجا شود.رابطه خاکستری استفاده می
 نرمال سازي مقادیر . 9

امکان ، استهای مختلف، متفاوت گیری عملکرد شاخصزمانی که واحدهای اندازه
های ها نادیده گرفته شود. همچنین زمانی که برخی شاخصتأثیر برخی از شاخصدارد 

نین اتفاقی روی دهد. برای ای برخوردارند، ممکن است چعملکرد از دامنه گسترده
 :شودسازی مقادیر از یکی از سه فرمول زیر استفاده مینرمال
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ijX =                                         تر بهترهرچه بزرگ

 

                                                تر بهترهرچه کوچک
Xij=

 

  تر بهتر( نزدیک*Yلوب )هر چه ارزش مط 
Xij=

 

 . ضرایب رابطه خاكستري90جدول 
 محیطیزیست کالبدی اجتماعی معیشتی -اقتصادی نام روستا
 331/6 311/6 1 1 ملادادی
 1 313/6 311/6 111/6 دگمشا

 331/6 313/6 331/6 113/6 کوهکن
 332/6 1 341/6 163/6 آل گرگ
 343/6 331/6 313/6 112/6 سراوانی
 321/6 313/6 312/6 131/6 گله بچه
 331/6 316/6 333/6 113/6 ملادادی

 های پژوهشمأخذ: یافته               

 . نرمال سازي مقادیر99جدول 
 محیطیزیست کالبدی اجتماعی معیشتی -اقتصادی نام روستا
 66/6 63/6 66/6 66/6 ملادادی
 66/6 13/6 64/6 23/6 دگمشا

 11/6 13/6 11/6 43/6 کوهکن
 11/6 66/6 61/6 33/6 آل گرگ
 61/6 61/6 63/6 31/6 سراوانی
 61/6 63/6 11/6 32/6 گله بچه
 62/6 63/6 12/6 23/6 ملادادی
Δmin 66/6 66/6 66/6 66/6 
Δmax 43/6 11/6 13/6 11/6 

rΔmax 116431/6 613311/6 612633/6 64431/6 

Δmin+rΔmax 11/6 61/6 61/6 64/6 

 های پژوهشمأخذ: یافته             
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 9هاي هدف مرجعتعریف سري. 1 

 ،های عملکردیبا استفاده از معادلات بالا، تمامی ارزش ،خاكستريپس از ایجاد روابط 
شود، بین صفر و یک قرار خواهند گرفت. هر که از مفهوم نرمال کردن استفاده میمانند زمانی

سری  ،در نتیجه ،از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود ،باشدتر به یک نزدیک xij چه
بهترین انتخاب خواهد بود. سری هدف مرجع  ،باشد 1های آن برابر ای که تمام گزینهمقایسه

 می تعریف زیر صورتبه و است 1های عملکردی آن برابر یک سری است که تمامی ارزش

 شود:

 

 بیشتری مطلوبیت از باشد، تر نزیک مرجع به سری iگزینه  ایمقایسه سری هرچه

 .بود خواهد برخوردار

 هاي هدف مرجع. تعیین سري91جدول 
 زیست محیطی کالبدی اجتماعی معیشتی -اقتصادی نام روستا

 361/6 111/6 1 1 ملادادی
 1 231/6 163/6 311/6 دگمشا

 231/6 231/6 343/6 231/6 کوهکن
 234/6 1 126/6 363/6 آل گرگ

 411/6 316/6 413/6 323/6 اوانیسر
 311/6 336/6 231/6 343/6 گله بچه
 161/6 311/6 331/6 311/6 ملادادی

 های پژوهشمأخذ: یافته      

                                                                                                                                  

1. Reference Sequence Definition 
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 9ريتضریب رابطه خاكس. 5
متناظر سنجش  xoj به xij نزدیکی هر ،با استفاده از ضریب رابطه خاکستری

 رابطه ضریب ت.اشد، نزدیکی بیشتر استر بشود. هرچه ضریب رابطه خاکستری بزرگمی

 :شودمی محاسبه زیر صورتبه خاکستری

 

 محاسبه شود: ∆ijباید  فوق محاسبات انجام برای

 
 بود. خواهد ∆ijمقدار  ترینبزرگ ∆maxو  ∆ijمقدار  ترینکوچک ∆ min،بنابراین

 ضریب تحدید دامنه یا گسترش جهت و است 2تشخیص ضریب rرابطه،  این در

 نیز ζیا ρ با  گاهی که تشخیص، ضریب کرد خاکستری به کار می رود. باید دقت بطهرا

شود. بر می گرفته نظر در 1/6 معمولاً  و است] 1و  6[بین  شود، مقداری می داده نمایش
 تشخیص ضریب یک 1/6(، مقدار 1333لین ) و چانگ حساسیت تحلیل مطالعه اساس

 خوبی دارد. ثبات و است متعادل

 . تعیین ضریب رابطه خاكستري95جدول 
 زیست محیطی کالبدی اجتماعی معیشتی -اقتصادی نام روستا
 111/6 6321/6 133/6 132/6 ملادادی
 126/6 6332/6 6362/6 6431/6 دگمشا

 111/6 6332/6 6411/6 6311/6 کوهکن
 132/6 134/6 6132/6 6466/6 آل گرگ
 233/6 163/6 6113/6 6434/6 سراوانی

 232/6 122/6 633/6 6413/6 بچه گله
 431/6 6432/6 6441/6 6433/6 ملادادی

 های پژوهشمأخذ: یافته          

                                                                                                                                  

1. Grey Relational Coefficient 

2. Distinguishing Coefficient 
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 9رتبه رابطه خاكستري. 4
رتبه رابطه خاکستری  y(xij , xij )ب رابطه خاکستری یپس از محاسبه تمامی ضرا

 :شودبا فرمول زیر محاسبه می

 

 .دهدمی نشان را ای مقایسه سری و هدف مرجع سری همبستگی میزان عبارت این

 محاسبه نتروپیآ تکنیک توسط که هاست شاخص وزن همان w ،محاسبات این در

 شده است.

 . وزن حاصل از آنتروپی94جدول 
 محیطیزیست کالبدی اجتماعی معیشتی -اقتصادی بعد

 12/6 134/6 133/6 132/6 وزن آنتروپی

 ژوهشهای پمأخذ: یافته               

آل مثبت و دهد، نتایج پس از مشخص شدن ایدهنشان می 11گونه که جدول همان
روستا  3روستای مورد مطالعه،  1آل مثبت نشان داد که از بین منفی و سنجش فاصله تا ایده

آل مثبت هستند؛ لذا روستاهای لورگ و باغ، نزدیک به ایدهو درصد  1/6دارای ضریب بالای 
درصد و بالاترین امتیاز را  1/6درصد بیشتر از  131/6و  133/6، 363/6ه با بچملادادی و گله

آل مثبت درصد به ایده 1/6کمتر از  روستا ضریب نزدیکیِ 4کسب نمودند. در طرف دیگر، 
گرگ به ترتیب با ضرایب های گمشاد، سراوانی، کوهکن و آلاند. به این ترتیب، روستاداشته
اند و به آل مثبت داشتهدرصد، بیشترین فاصله را با ایده 431/6و  421/6، 313/6، 233/6

 باشند.عبارتی دارای رتبۀ پایینی در بین روستاهای مورد مطالعه می
                                                                                                                                  

1. Grey Relational Grade 
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 گیري چندمعیاره خاكستريبندي روستاهاي مورد مطالعه بر اساس مدل تصمیم. رتبه93جدول 
 رتبه Q نام روستا

 1 363/6 لورگ و باغ
 2 133/6 ملادادی

 3 131/6 بچهگله
 4 431/6 آل گرگ
 1 421/6 کوهکن
 1 313/6 سراوانی
 1 233/6 گمشاد

 های پژوهشمأخذ: یافته             

در بخشی از پژوهش، با توجه به نظر کارشناسان کشاورزی منطقه، به شناسایی و 
شد. برای تحقق  های محیطی کشت تعاونی جالیز در بستر دریاچۀ هامون اقدامبندی توانرتبه

با  های محیطی مؤثر بر کشت تعاونی جالیز در بستر دریاچهاین امر، پس از شناسایی توان
بندی عوامل فوق اقدام شد. با توجه به نظر کارشناسان، فازی به رتبه AHPاستفاده از مدل 

. 2. سطح آب زیرزمینی بالا، 1اند از:  ای عبارتهای محیطی کشت تعاونی دریاچهتوان
 1266تا  166. وجود بستر مناسب از لحاظ مساحت )بین 3حاصلخیز بودن خاک بستر، 

سمپاشی، . عدم نیاز به 1تن در هکتار(،  16تا  1. عملکرد مناسب بازده محصول )4هکتار(، 
 . (11)جدول  . دسترسی مناسب و راحت کشاورزان به دریاچه1. عدم نیاز به کوددهی، 1

دهد میان عوامل شناخته شده، سطح آب فازی نشان می AHPنتایج حاصل از مدل 
ترین توان محیطی دریاچه هامون جهت درصد رتبه اول و مهم 43/6زیر زمینی بالا با وزن 
باشد و پس از آن، عوامل حاصلخیز بودن خاک بستر و عملکرد ای میکشت تعاونی دریاچه

درصد،  11/6و  21/6ا وزن تن در هکتار( به ترتیب ب 16تا  1مناسب بازده محصول )
های دوم و سوم را کسب نمودند. همچنین عوامل عدم نیاز به کوددهی، عدم نیاز به رتبه

به ترتیب با وزن  هکتار( 1266تا  166 نیوجود بستر مناسب از لحاظ مساحت )بسمپاشی و 
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جه به بنابراین، با تو  (.11درصد، کمترین رتبه را کسب نمودند )جدول  1/6و  4/6، 3/6
توان عامل بالا بودن سطح آب در بستر دریاچه را  آمده در این پژوهش، میدستنتایج به

ترین توان محیطی و پس از آن، عامل حاصلخیز بودن خاک بستر دریاچه را دومین و مهم
عامل بازده محصول در بستر دریاچه را سومین توان محیطی معرفی کرد. این نکته قابل توجه 

ای، سه عامل اول های محیطی دریاچهعامل شناسایی شده در زمینۀ توان 1بین است که از 
 امتیاز را کسب نمودند. 166درصد از مجموع  36

 اي از دیدگاه كارشناسانهاي محیطی كشت تعاونی دریاچهبندي توان. رتبه90جدول 
 رتبه    وزن عامل ردیف     

 1 43/6 سطح آب زیرزمینی بالا 1
 2 21/6 بودن خاک بستر حاصلخیز 2
 3 11/6 تن در هکتار( 16تا  1محصول ) عملکرد مناسب بازده 3
 4 1/6 دسترسی مناسب و راحت کشاورزان به دریاچه 4
 1 1/6 هکتار( 1266تا  166وجود بستر مناسب از لحاظ مساحت )بین  1
 1 4/6 عدم نیاز به سمپاشی 1
 1 3/6 عدم نیاز به کوددهی 1
  166 مجموع 3

 های پژوهشمنبع: یافته          

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
ترین عنوان یکی از ابعاد توسعۀ پایدار، از جمله مهمهای محیطی، بهبررسی توان

باشد؛ زیرا با این کار ریزی روستایی مورد توجه و تأکید میمسائلی است که در برنامه
ها از طرف دیگر، نسبت به محدودیت طرف و رفعها از یکتوان با تقویت توانمی

های ریزی بهینۀ روستایی اقدام کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توانبرنامه
 محیطی کشت تعاونی جالیز در توسعۀ روستاهای حاشیۀ دریاچۀ هامون سیستان انجام شد.
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ترین ها مهمهنتایج این پژوهش نشان داد که سطح آب زیرزمینی بالا و رطوبت دریاچ
ی و باشد که تأثیر بسزایی در کشاورزی بدون آب دارد. در این باره، رحیمعامل محیطی می

کنند که بر ( اشاره میMitsch & Gosselink,2015) (؛ میچ و گسلینک1333همکاران )
های بارز وجودی اساس شرایط هیدرولوژیکی، درجۀ رطوبت و خیسی از جمله ویژگی

تر هستند؛ بنابراین، های اطراف خود مرطوبها از زمینرود، زیرا تالابر میشماها بهتالاب
عنوان یک توان محیطی بسیار مؤثر بر توسعۀ مناطق ها بههایی کامل تالابشناخت ویژگی

 آید. حساب میمحلی امری ضروری به

 معیشتی، -ای بر ابعاد اقتصادیبررسی تأثیر کشت تعاونی بدون آب دریاچه     
محیطی توسعۀ منطقۀ مورد مطالعه نشان داد این نوع کشت اجتماعی، کالبدی و زیست

طوری که توانسته است نقش مهمی در توسعۀ پایدار روستاهای مورد مطالعه داشته باشد به
( بود. در این 3دست آمده برای تمامی ابعاد مورد بررسی بالاتر از میانگین نظری )میانگین به

اقتصادی کشاورزی بدون آب بیشتر از سایر ابعاد توسعه بوده است. بین، اثرگذاری 
های تجربی و اند با استفاده از روشروستاییان ساکن در حاشیۀ دریاچۀ هامون توانسته

کارآمد و به صورت تعاونی، به رفع برخی از نیازهای معیشتی نائل آیند و زمینۀ اشتغال را 
نظیر از کشت تعاونی ای بیفراهم آورند و به نمونه برای برخی از زنان و جوانان روستایی

اند با استفاده از دانش بومی، در شرایطی با برداران توانستهدست یابند. از سوی دیگر، بهره
ای از محیط زیست ریسک کم به کشاورزی پایدار و ارگانیک دست یابند و استفاده بهینه

ای را حرانِی نبود و کمبود آب، کشت دریاچهبدون تخریب آن داشته باشند. آنان در شرایط ب
اند و به این آوری در برابر ناملایمات محیط انتخاب کردهعنوان روزنه امیدی بر تاببه

اند با آن انس بگیرند و با استفاده از مزایای ترتیب، با تعامل مثبت با طبیعت به خوبی توانسته
 ای و منفعت حاصل از آن دست یابند. هها به کشاورزی تعاونی دریاچآن و تعیین ظرفیت

های محیطی کشاورزی تعاونی بدون آب دریاچۀ هامون بر بنابراین، اثرگذاری توان    
بهبود وضعیت زندگی روستاییان حاشیۀ دریاچۀ هامون مطلوب و قابل قبول است. در همین 
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توسعۀ اقتصادی های محیطی را بر ( نقش توان1333الدینی )زمینه، مطالعۀ مهدوی و محی
( بر این امر که توان محیطی 1331فر و همکاران )کند. همچنین نظممناطق روستایی تأیید می

دهد که اگر به اند. این مسئله نشان میای بر توسعۀ اقتصادی دارد تأکید داشتهنقش سازنده
ادی این تواند توسعۀ اقتصهای محیطی مناطق روستایی اهمیت داده شود، نتیجۀ آن میتوان

تواند مشکلات نواحی محروم باشد؛ بنابراین، در برهه کنونی، استفاده منطقی از محیط می
ای ناشی از توسعۀ ناموزون روستایی را به حداقل برساند. همچنین کشاورزی دریاچه

توانسته است آثار مثبت اجتماعی بر روستاهای مورد مطالعه داشته باشد. نتایج مطالعۀ 
های محیطی ( تأییدی بر این موضوع است که توان1331و همکاران )حیدری ساربان 

تواند باعث رونق کشاورزی شود و در نتیجه معظلات اجتماعی را به حداقل ممکن می
های برساند. این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تکیه بر این نوع توان

قش مهمی در افزایش جمعیت تولید کننده ای( توانسته است نمحیطی )کشت تعاونی دریاچه
روستایی داشته باشد. از طرف دیگر، استفاده از نیروی کار زنان افزایش یافته و در پی آن، 
کاهش بیکاری رقم خورده است. این نکته قابل توجه است که نتایج مطالعه فرجی سبکبار و 

اها از پایداری اقتصادی محیطی روست( نشان داد که وضعیت پایداری زیست1333همکاران )
های اقتصادی و های روستایی، پایداری شاخصو اجتماعی آنها بیشتر است. در محیط

اجتماعی کم و در مقابل پایداری محیطی بیشتر است که این امر با نتایج پژوهش حاضر 
( این Spreng, Kemmler & 2007سپرنگ )املر و ل این امر از نظر کمغایرت دارد. دلی

تر از مسائل دیگر در کشورهای در حال توسعه، مسائل اقتصادی بسیار مهم است که
(، 1331های سرور و همکاران ))اجتماعی و محیطی( است. همچنین پژوهش حاضر با یافته

 راستاست.( هم1333( و میرزاخانی و برندک )1334نیا و همکاران )توکلی
 شود:ئه میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارا

گذاری در راستای شناسایی راهکارهای مؤثر برای گسترش این نوع انجام سرمایه -
 کشاورزی در منطقۀ سیستان؛
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شده از کشاورزی بدون آب در بهبود صنایع تبدیلی مرتبط با محصول برداشت -
 (؛جهت بازده اقتصادی بیشتر محصول )مغز تخمه، مربا و ترشی خربزه، میوه خشک شده و ...

 برندسازی محصول ارگانیک جهت بهبود عوامل مؤثر بر بازاریابی؛  -
معرفی و الگوبرداری این نوع کشاورزی برای مناطق دارای شرایط مشابه با منطقۀ  -
 سیستان.
  

 منابع
های فضایی سکونتگاه –های محیطی در توزیع مکانی (. بررسی و نقش توان1333آذر، ع. )

(، 1) 12، فصلنامه آمایش سرزمین .فازی AHPبا تکنیک روستایی شهرستان مراغه 
121-111. 

(. تحلیل پایداری کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در نواحی 1331اکبریان رونیز، س. )
 3، ایریزی منطقهفصلنامه برنامه شهرستان استهبان(. -روستایی )مورد: دهستان رونیز

(31 ،)131-136. 
ارزیابی اثرات توسعۀ کشاورزی در (. 1331سنی مقدم، ح. )امیرانتخاب، ش.، جوان، ف. و ح

ای )مورد: اراضی پایاب سد های ماهوارهپایداری نواحی روستایی با استفاده از داده
موسسۀ  :تهران .. هفتیمن همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدارسبلان(

 آموزشی عالی مهر اروند.
های روستایی یین محیطی پدیدآیی و ناپایداری سکونتگاه(. تب1333امینی، ع. و مرادی، ن. )

های پژوهش( در استان اصفهان. GIS-MCEرویکرد ارزیابی چندمعیارة فضایی ) با
 .346-323(، 2) 11، جغرافیای انسانی

(. بررسی فعالیت تعاونی تولید 1331ایزدی، ب.، رضایی مقدم، ک. و بهروزه، س. )
 1، فصلنامه تعاون و کشاورزی رکت اعضا در آنها. تان خرامه و مشاکشاورزی شهرس

(13 ،)13-33. 
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های توسعۀ کشاورزی در روستاهای (. تبیین بازدارنده1331و احمدوند، م. ) بازیار، ا.
 .11-11(، 1) 16، های ترویج و آموزش کشاورزیفصلنامه پژوهششهرستان رستم. 

ی محیطی در عمران روستایی ها(. ارزیابی توان1334بدری، س.ع. و قنبری، ج.ص. )
، 14، های جغرافیاییپژوهش)مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر(. 

113-131. 
 یداریبر پا یکشاورز یتعاون یهاعملکرد شرکت لیتحل(. 1331برقی، ح. و شایان، م. )

-1، 21، نشریه علوم جغرافیایی .: شهرستان کاشان(یمورد ۀ)نمون ییاشتغال روستا
26. 

(. بررسی فراوانی منابع طبیعی، سرمایۀ 1333پور، س. )بهبودی، د.، اصغرپور، ح. و ممی      
، های اقتصادی ایرانپژوهشانسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کنندة نفت. 

11 (46 ،)121-141. 
(. بررسی خشکسالی دشت سیستان و تأثیر آن بر تالاب 1332پیری، ح. و انصاری، ح. )

 .14-13، 11، فصلنامه تالابالمللی هامون. بین

(. تحلیل 1334لو، و. )نیا، ج.، کانونی، ر.، خاوریان گرمسیر، ا. و پاسبان عیسیتوکلی
ریزی برنامه ای در بخش بهداشت و درمان استان لرستان.های توسعۀ منطقهنابرابری

 .14-1(، 11) 1، ایمنطقه
ها و ای: اصول، روشیطی و پایداری شهری و منطقهریزی محبرنامه(. 1332پور، م. )جمعه

 انتشارات سمت. تهران: .های محیطی پایداری سرزمینشاخص

(. ارزیابی توان اکولوژیکی برای تعیین 1331راد، م. )حاج علیزاده، ا.، حیدروند، م. و سیرمی
 .11-13(،4) 3، های روستاییفصلنامۀ پژوهشگنج. کاربری زراعت در شهرستان قلعه

(. تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ پایدار 1331حیدری ساربان، و.، باختر، س. و زیارتی، م. )
جغرافیا و پایداری در مناطق روستایی )مطالعۀ موردی: روستاهای استان کرمانشاه(. 

 .14-13(، 21) 3، محیط
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منابع آب  تحقیقات های هامون.مکانی پایدار دریاچه –(. تحلیل زمانی 1333خسروی، م. )
 .13-13، 3، ایران

(. بررسی ضرورت 1336پور، ب.، برادران، م.، غنیان، م.، منفرد، ن. و گودرزی، ز. )خسروی
-41، 131، شماره مجله کار و جامعههای یک تعاونی کشاورزی کارآفرین. و ویژگی

14. 

ن محیطی (. ارزیابی توا1334خورشید دوست، ع.م.، سبحانی، ب.، آزرم، ک. و امینی، ج. )
. TOPSISو مدل  AHPاستان آذربایجان غربی برای کشت کلزا بر اساس روش 

 .111-141(، 12) 13، ریزیفصلنامۀ جغرافیا و برنامه
ها بر (. ارزیابی خدمات اکوسیستمی تالاب1333محمدی، ب. و یاوری، ا. )رحیمی، ل.، ملک

لوژیکی )مطالعۀ اکو –بندی ساختارها و کارکردهای هیدرولوژیکی اساس طبقه
 .12-36،11، جغرافیا و پایداری محیطموردی: تالاب شادگان(. 

شهرستان  ییروستا یدر نواح یتوان منابع آب زراع لیتحل(. 1334ریاحی، و. و مومنی، ح. )
 .111-113(، 3) 4، اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، اندشتیو م نیبوئ

سی و ارزیابی نقش اقتصاد کشاورزی در (. برر1331زمانی گرمسیری، ف. و ایلانلو، م. )
 .311-311، 43، فصلنامه مدیریت شهریتوسعۀ شهر میداوود. 

ای؛ نمونه های منطقه(. اقتصاد فضا و نابرابری1331سرور، ر.، عشقی، ع. و علوی، س. )
 .12-13(، 24) 1، ایریزی منطقهبرنامهموردی: استان اردبیل. 

های تولید (. واکاوی نقش تعاونی1334ی فمی، ح. )سواری، م.، درانی، م. و شعبانعل
فصلنامه تعاون و  کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی.

 .123-161(، 13) 4، کشاورزی

اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و  (. مقایسه1332) ، ح.صادقی ، ا وشاه آبادی
 .43-21(، 22) 1 ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی .نروژ
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(. 1332فیروزی، ج. )زادهزاده، م.، حیاتی، ب. و حسینشبانی، ا.، دشتی، ق.، قهرمان
فصلنامه اقتصاد و توسعۀ  گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران.اندازه

 .223-223(، 3) 21، کشاورزی
ولوژی زمینه در تعیین (. ارزیابی اک1331ا.، فیضی، و. و ساعد موچشی، ر. )پور، ع.شمسی

، صلنامۀ مطالعات شهریقابلیت زمین در حوزة شهری یاسوج با مدل اکولوژیک. ف
1 ،11-12. 

(. تحلیل اثرات کشت زعفران بر حس تعلق 1331نژاد، م. و قنبری، س. )صادقی، خ.، طولابی
مجله آمایش  مکانی خانوارهای روستایی )مطالعۀ موردی: دهستان رشتخوار(.

 .11-11(، 23) 3، یی فضاجغرافیا
محیطی نمونه (. تحلیل اکوموزه در روند پایداری زیست1331صلاحی اصفهانی، گ. )

جغرافیا )فصلنامۀ علمی و موردی: روستاهای بالقوه، بخش نوبران، شهرستان ساوه. 
 .111-143(، 43) 4 المللی انجمن جغرافیای ایران(،پژوهشی و بین

های محیطی در نواحی (. بررسی و ارزیابی توان1331علیایی، م.ص. و عزیزی، س. )
فصلنامۀ آباد شهرستان بافت استان کرمان(. روستایی )مطالعۀ موردی: دهستان وکیل

 .333-313(، 4) 13، های انسانیریزی سکونتگاهمطالعات برنامه
ای یاچههای توسعۀ کارآفرینی سبز دربررسی چالش(. 1331ا. و جهانتیغ، ح. )عنابستانی، ع.

 .21-1(، 4) 3 ریزی فضایی )جغرافیا(،برنامهدر منطقه سیستان. 
(. سنجش 1333لنگرودی، س.ح. و شرفی، ح. )سبکبار، ح.، بدری، س.ع.، مطیعیفرجی

میزان پایداری نواحی روستایی بر مبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا 
 42، های جغرافیای انسانیپژوهشسا(. )مطالعۀ موردی؛ نواحی روستایی شهرستان ف

(11 ،)131-111. 
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(. نقش عوامل محیطی در توسعۀ 1331فزونی، ب.، استعلاجی، ع. و ولی شریعت پناهی،  م. )
های نو در نگرشاقتصاد روستایی )مطالعۀ موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل(. 

 .43-21(، 3) 3، جغرافیای انسانی

(. بررسی نقش کشاورزی در توسعۀ پایدار 1331، س. و حصیری، آ. )پورفیروزی، م.ع.، امان
فصلنامه جغرافیا و روستایی )نمونۀ موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر(. 

 .146-121(، 21) 3، ریزی شهریبرنامه
(. آمایش اکولوژیکی مکان در راستای پیشبرد توسعه 1331پور، م. )معصوم، م. و حجیقدیری

مجله آمایش  )مطالعۀ موردی: کشت پسته در شهرستان نهبندان(. پایدار کشاورزی
 .124-163، 1، جغرافیایی فضا

(. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله 1333ساز، م.، منوری، م.، افخمی، م و کرباسی، ع. ا. )کاشی
شهری )مطالعۀ  –( در ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی AHPمراتبی )

-16(، 1) 1 نشریه محیط زیست و توسعه،ون استان خوزستان(. موردی: منطقه صید
43. 

ریزی مکانی و (. برنامه1331کیانی سلمی، ص.، موسوی، س.ح. و یگانه دستگردی، پ. )
گردی با نگرش آمایش سرزمین )مطالعۀ موردی: سنجی نواحی مستعد طبیعتامکان

 .223-211(، 162) 21، فصلنامه اطلاعات جغرافیاییاستان چهارمحال بختیاری(. 
نگرش مدیران  (. 1331و منفرد، ن. ) .گودرزی، ز.، خسروی پور، ب.، برادران، م.، غنیان، م

آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و  ها در زمینۀ نقش عوامل تعاونی
 .142-121(، 11) 1، تعاون و کشاورزیفصلنامه  .های کشاورزیموفقیت تعاونی

 زیست.(. بررسی توانمندی زنان روستایی در حفظ محیط1331ن، ا. و سکویی، ن. )لاهیجانیا
 .111-113(، 4) 13، علوم و تکنولوژی محیط زیست
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(. اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل 1331مؤمنی، ف.، دشتبانی، س. و بانوئی، ع.ا. )
ضا و توسعه فصلنامه اقتصاد ف اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران. –اقتصادی 
 .41-11(، 4) 1، روستایی

(. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، 1334مسعودی، م.، جوکار، پ. و صادقی، م. )
 .13-43(، 3) 1، های طبیعی ایراناکوسیستمروستایی و صنعتی شهرستان داراب. 

ان سازی تو(. مدل1331لنگرودی، س.ح.، نصیری، ح.، عزیزی، ع. و مصطفایی، ا. )مطیعی
داری با استفاده از روش های کشاورزی و مرتعاکولوژیک سرزمین از منظر کاربری

AHP و Fuzzy در محیطGIS  .)فصلنامه )مطالعب موردی: شهرستان مرودشت
 .124-161، 1، آمایش سرزمین

های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و (. بررسی کارایی اقتصادی تعاونی1334مظفری، م.م. )
فصلنامه ها در فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی. روی آنی مشکلات پیشبنداولویت

 .332-314(، 4) 2، راهبرهای توسعۀ روستایی
های محیطی و نقش آن بر توسعۀ (. بررسی توان1333الدین، م.ا. )مهدوی، م. و محی

 1، جغرافیای سرزمینروستایی )مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مهاباد(، 
(21 ،)1-12. 

های استان بندی توسعه یافتگی شهرستان(. سطح1333و برندک، ف. ) .میرزاخانی، ب
 .13-36(، 11) 3 ،نشریه جغرافیا و مطالعات محیطیاردبیل. 

( بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای 1334میرهاشمی دهنوی، م. )
(، 3) 4، اقتصاد منابع طبیعی بزرگ. صادر کنندة منابع طبیعی با رویکرد نظریۀ فشار

3-13. 
سنجی محیطی، الگویی در راستای (. توان1334میکانیکی، ج.، صادقی، ح. و فدایی، م. )

ای با تأکید بر کشاورزی )مورد مطالعه: کشت زعفران در های منطقهشناخت توانمندی
 .11-43، (13) 1، ایریزی منطقهفصلنامۀ برنامهنات و زیرکوه(. ئشهرستان قا
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(. سنجش و ارزیابی 1331چهار برج، ع. و احمدزاده، غ. )فر، ح.، علوی، س.، عشقینظم
-23، 21 جغرافیا و پایداری محیط، پایداری محیطی )مطالعۀ موردی: استان اردبیل(.

44. 
های محیطی (. ارزیابی توان1333نوروزی آوارگانی، ا.، نوری، س.ه. و کیانی سلمی، ص. )

فصلنامۀ  کشاورزی )مطالعۀ موردی: ناحیۀ چغاخور، شهرستان بروجن(. برای توسعۀ
 .111-31(، 2) 1، های روستاییپژوهش

(. تأثیر کشاورزی 1331آبادی، س.ه.، امینی فسخودی، ع. و کشاورزی، س. )نوری زمان
پایدار در توسعۀ پایدار روستایی: مطالعۀ موردی بخش دشمن زیاری شهرستان 

 .44-21(، 2) 26، صلنامه روستا و توسعهف نورآباد ممسنی.
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Abstract 

The aim of the present study is to investigate the role of Hamoon Lake’s 
environmental capabilities on the socio-economic development of rural areas of 
Sistan. The method of this research is descriptive - analytical and the required 
data were obtained through completing questionnaires and field study. To 
determine the sample size, Cochran sampling method (with error of 0.8) was 
used, and out of 600 rural households, 120 supervisors were randomly 
interviewed. Also, 15 agricultural experts from the region were interviewed, 
using available sampling. Descriptive statistics; frequency, percentage, mean, 
and standard deviation; and t-test were used to analyze the research data in 
SPSS software. Also, the VICOR ranking model was used for spatial analysis of 
the villages and finally the Fuzzy AHP model was applied to investigate the 
environmental impact factor in sistan. The results of the t-test showed that the 
environmental capabilities of Lake Hamoon had a significant effect on the 
economic and social sustainability of the studied villages of sistan, so that in 
both dimensions, the mean dimensions were higher than the theoretical median 
(3). Economic and livelihoods (4%) and socio-cultural (3.89%) were the 
highest, respectively. According to the results of the VICOR ranking technique, 
the Lourg va Bagh village with coefficient (Q =0.909) is the best village to use 
environmental potentials in sistan. The results of Fazzy AHP technique showed 
that among the known capabilities, high groundwater level (0.48%) was the 
most important environmental power in sistan and the need for no fertilization 
(0.3%) was the least important factor. 
Keywords: Environmental Power, Development, Lake Cultivation, Rural Areas, 
Sistan 
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