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  4داغی و رستم قره 3، علی فرامرزي2، ناصر نظري1ساداتی اکبر سید*

 ،ي تخصصی مدیریت منابع خاك (فیزیک وحفاظت خاك)، گروه علوم خاك، واحد میانه، دانشگاه آزاداسالمی، میانه، ایراندانشجوي دکتر1
گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد میانه، دانشگاه آزاد  استادیار3 ،استادیار گروه علوم خاك، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسالمی، میانه، ایران2

  نشگاه آزاد اسالمی، میانه، ایرانگروه مدیریت، واحد میانه، دا استادیار4 ،اسالمی، میانه، ایران
  25/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 16/06/1399تاریخ دریافت: 

  1چکیده
، سبب شده زندگی رقابت خانوارها در تأمین نیازهاي پایهاثر و  روستاییروند افزایش جمعیت شهري،  سابقه و هدف:

رشد شتابان به خود گیرند. در چنین فضاي رقابتی، منابع دورود مازندران از جمله میانتا مصرف منابع مختلف 
ی و که، دامنه این نیازهاي انسانی به منابع، منجر به تغییر کاربري اراض طوري ههاي زراعی دستخوش تغییر شده ب زمین

 ،راستادر همین . یده استبه دنبال آن، افزایش فرسایندگی و کاهش منابع تجدیدپذیر در منطقه هدف پژوهش گرد
کاهش کمی و کیفی مبنی بر را یکسانی  اًنتایج حدود ،با تغییر کاربري اراضی مرتبط جهانی هايسوابق پژوهش

، هدف از این پژوهش راهبردي، نشانه به بنابراین .اندمنابع خاکی، اشاره داشتهفرسایش و افزایش  هاي زراعی خاك
هاي زیر کشت، هاي فرایندي بوده و سبب پایداري خاكهاي اثربخشیروند تغییر کاربري اراضی مرسوم بر کاستی

 گردند.دورود میهاي زراعی منطقه میانوري سیستمو افزایش بهره توسعه اشتغال دوسویه
  

دلیل برخورداري از ساختار تمدن طبیعی و منطقه ویژه کشاورزي، این مطالعه  ، بهمیاندورودمنطقه  ها: مواد و روش
هاي دایر کیلومتر مربع، که حدود زمین 483پژوهشی در این منطقه راهبردي صورت پذیرفت. وسعت کل این منطقه 

(پیمایشی) و  رویکرد میدانی تحلیلی و با -این پژوهش، که از نوع مطالعات توصیفیباشد. هکتار می 33530آن، 
هاي تهدید)، و اطالعات مؤلفه - ضعف و فرصت  -هاي درون و برون سیستمی منطقه (قوت جامعه آماري آن مؤلفه

هاي و زیر مجموعه) WOTS-UP Analysis( رو، مدل انتخابی براي این هدف راهبردي، از این باشند.مهم خاك می
 و برنامه ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمیجدول  ،اکسل به ترتیب؛ از برنامهگیري و نتیجهآن است. براي تحلیل 

تفکر تجربه و هاي داخلی و خارجی، از بندي مؤلفه. و براي رتبهگردیداستفاده براي تصمیم گیري  ،ونسیم هوشمند
  ، کمک گرفته شد.پیمایشی)صورت  به( منطقهخبره کارشناسان مشورت با و استراتژیستی 

  

 هاي فرایندي، میزان درصد اثربخشیمالکین در منطقه خردهافزایش با توجه به روند تغییر کاربري اراضی و  :ها یافته
؛ مانند تأثیر تحتهاي میزان مؤلفه ،. در نتیجه با پایین بودن اثربخشی فرایندينشان داده استبسیار پایین  97/33%

                                                
  sadatycopds@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

 پژوهشی -مقاله کامل علمی
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 گرم برمیلی 4/6 به 3/56 از هاي منطقهخاك استفاده مقدار فسفر قابل، 56/0 به 7/2 کاهش در صد کربن آلی خاك از
 5/20به  1/29 از جذب مقدار گوگرد قابل ،گرم بر کیلوگرممیلی 117به  301 از جذب پتاسیم قابل مقدار ،کیلوگرم

 ، ازEC الکتریکیو افزایش تدریجی هدایت  9/7 به 6/6 هاي منطقه دشت ازخاك pH افزایش گرم بر کیلوگرم، میلی
زراعی  هايمتري خاكسانتی 25 -30در عمق  باعث افزایش تراکم منفی فیزیکیو در نهایت ) dS/m( ،0/3به  9/0

 شده است.در طی یک دهه گذشته منطقه 
  

هاي (نقاط قوت و نقاط فرصت)، و مؤلفه برندههاي پیشبا شناسایی مؤلفهنتایج این پژوهش که  گیري:  نتیجه
تغییر کاربري اراضی در منطقه مورد هدف پژوهش  ،کهنشان داد  همراه بوده(نقاط ضعف و نقاط تهدید)،  بازدارندگی

و بالعکس، با اجراي سیستم  ، اثر منفی دارد.دورودمیان منطقههاي اراضی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
، توسعه اشتغال دوسویه، کاهش نرخ هاي زراعیخاكتوان، در پایداري ) می3(انتخاب سناریوي  مدیریت راهبردي

  هاي زراعی مؤثر واقع شد.وري خاكبیکاري، اثربخشی در بهره
  

  هاي اصلی خاك مؤلفه ،کاربري اراضی، راهبرديسیستم ، پایداري خاك، اثربخشی فرایندي هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

نیاز کشور به محصوالت کشاورزي نسبت به سایر 
زنجیره  هاينیازدلیل  تري به تولیدات، از اهمیت بیش

د. نباشبرخوردار می ،منابع انسانی سالمتی ارزش
تر به محصوالت کشاورزي چندین  تولید بیش، بنابراین

ترین  که مهم ،وجود دارد 1دورودمیانراه در پیش روي 
هاي  میزان تولید در واحد سطح را به روشآن، یا باید 

و یا به  ،ساختافزون  ، دستکاري ژنتیکیزراعیبه
تصمیم در افزایش زیر کشت جدید مبادرت ورزید. 

اول  منابع با محدودیت روبرو است. ،یراهاین سه
دورود کشور ایران از جمله منطقه میان ،اینکه

 جهانینزوالت متوسط  تر از کم مازندران، بارندگی
عنوان تهدید در نیاز آبی منابع  هکه ب روبرو بوده،

اي از کشور را توان هر منطقهوب شده که نمیسمح
که توسعه  دوم این"زیر کشت برد. به به راحتی 

                                                
هاي اخیر، که دورود مازندران، نامی که بر خاسته از دههمیان - 1

اي، عصر جدید به خود سیاسی، منطقهبرگرفته از تقسیمات 
شجره تاریخی این منطقه با نام سارویه  بنابراینگرفته است. 

سال)،  700 شرقی که برگیرنده تاریخ تمدنی بسیار دور (بیش از
  حکایت دارد.

زمینه الزم  ،فرهنگ شهرنشینی و نیاز به منابع جدید
هاي زیر کشت محصوالت را براي پایداري زمین

هاي که دامنه این نیازها به زمین ،متزلزل ساخته
و محیط  ،روستایی و سایر مناطق زراعی کشیده شده

 ".)13( نمودمهیا مربوطه را براي تغییر کاربري 
محصوالت  تولید ،، چنین فضایی سبب شده تابنابراین

زراعی به دلیل رشد شتابان به مصرف منابع سرزمین و 
و سم)،  (مثل کود هاي کشاورزيورود نابجاي نهاده

 هاي زیر کشتاري زمیندزمینه را براي ناپای
و فرسایش خاك در منطقه  اثربخشکم ،محصوالت

توسعه دامنه تغییر ، بنابرایندورود را فراهم سازند. میان
از  فرایندي سبب مشکالتدورود میان کاربري اراضی

جدید تصمیمات  -2 ؛افزایش مهاجرت -1 :جمله
و افزایش فروش مالکیت زمین  -3 ؛درتعویض کشت

افزایش روند  -4 ؛در کاربري اراضی ایجاد فشار
افزایش  -5 ؛و باالیاي طبیعی در منطقه يناپایدار

عنوان منابع ورودي و آلوده ساز  هتدریجی کود و سم ب
بوده  اقتصاد دوسویه توسعهعدم  -6 ؛زراعی به سیستم

اشتغال  تصمیمی که منجر به زنجیره، بنابراین" است.
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کشاورزي  زنجیره اشتغال در ،(صنعت تبدیلی) به جلو
، از جمله دالیل بسیار مهم در )F.L & B.L(1 پایدار
بنابراین،  ".)11( بوده است راهبرديتصمیم  بروز

هاي زراعی در منطقه رشد و توسعه تغییر کاربري
خاك، محیط فرسایش  ،دورود با ناپایداري اقلیم میان

هاي  کاهش توان زمین و آب ریزوسفري گیاهان،
 .(همبستگی) برقرار است ارتباط قوي تجدیدپذیر

   ايهاي اقلیمی و منطقهنگاه فنی به مؤلفه"
جمله بستگی عوامل)، از بسته بودن و عدم هم (هم

 راهبردي مدلبوده که الزم دانسته تا با یک  عواملی
)WOTS-Up Analysis (به حل  ،و زیر مجموعه آن

دلیل عدم وجود  به ،منطقه مورد هدف تمشکال
 دنپرداخته شوتحقیقات مروري در جهان امروزي 

هاي میدانی در ارتباط با وضعیت طی بررسی ".)14(
 دورودآنالیز شیمیایی و کیفیت خاك منطقه میانروند 

تر  خاك بیش pH ،نتایج نشان داد که)، 2(جدول 
را به خود اختصاص  )3/7 -8(دامنه بین دشت مناطق 

این دامنه در حد مطلوبیت  ،که . در صورتیاستداده 
چنین شدت تغییر در  قرار ندارند. هم زراعی

و  هجوم استفاده چند باره کشت در مزارع ،ها کاربري
(افزایش خرده  هاي زراعیقطعه نمودن زمین -قطعه
خاك  کربن الی (%) سبب کاهش در صد )،نمالکی

)SOCدر گذشته  یک دههدر طی  56/0 به 7/2 )، از
دورود گردیده هاي زیر کشت منطقه میاناکثر زمین

) نشان دادند که، با 2016( و همکاران ساداتی"است. 
 )WOTS-UP Analysis( راهبردي مدلبکارگیري 

 ،منطقه هزارجریب استان مازندران در کاربري اراضی
% به 6/2از  افزایش در صد کربن آلی خاك سبب

کاهش  سببو شده  گذشته نیم دههدر طی  %،8/4
گریده هاي زیر کشت منطقه زمین خاك فرسایش

 الدینی و همکارانشمسهمینطور، " .")15( است
بندي  و با رتبه )SOWT( ). با استفاده از مدل2015(

                                                
1- Forward linkage & Backward linkage 

صورت گرفته نشان دادند که با اجراي مدیریت 
ضعف و تهدید مناطق  ،تواندرست کاربري اراضی می

. ")17( تبدیل ساخت فرصتو  قوتروستایی را به 
ناپذیر در تجدید تقریباًخاك به عنوان منبع طبیعی "

خشک)، نیمه می گرم و ی(به دلیل شرایط اقل کشور
 تواند،میعالوه بر پرورش و تولید محصوالت زراعی 

غذایی در سطوح  یک زنجیره ،در طی فرایندي
و در نهایت بروز  ،شاملمختلف زیستی را 

در همین  ".)3( گردندرا سبب  ي انسانیها آلودگی
ها، خاك به عنوان پاالینده و ، با شروع آلودگیزمینه

(فلزات  سازچنین منبع گیرنده عناصر مشکل هم
مختلف  هايزنجیرهو وارد ساختن آنان به  ،2سنگین)

 وداتـغذایی، و باالخره در انسان و سایر موج
 .سازندسازگار میآنان را  ،محیطی انباشتگران)(زیست 

چنین   بهو همبستگی وابستگی  عالوه دامنه هب"
را در  يگیري مختلف همههابیماري بروزبا  ،فرایندي
 ".)9( خواهند شدسبب  ،مختلف زیستیجامعه 

، راهبردي ازاینرو، یکی از اهداف اصلی این پژوهش
که بر پایه  ،(ضعف و تهدید) شناسایی بازدارندگی

(نقاط قوت و نقاط  سیستمیهاي درون و برونمؤلفه
براي  ،استوار بودهمورد هدف پژوهش فرصت) منطقه 

و  ،)2( زنی و به یک گمانه )1( یک پرسش خ بهپاس
  :مورد استفاده قرار گرفته استزیر  ترتیب به
(تحقق  اثربخشیبا کاربري  تغییر مرسومآیا شیوه  -1

همراه  دورودهاي دایر منطقه میانزمین بر در هدف)
   است؟

با  منطبق ،کاربري اراضی تغییر مرسوم استراتژي -2
. همراه است هاي اراضی دایرهاي خاكنیازهاي مؤلفه

را  این پژوهشعملی و کابردي  هدافا ازاز اینرو، 
  سنجش متوالی فصلی در  -1 :شامل ،توانمی

 ساز که بسترو باغی نوع کاشت محصوالت زراعی 
 .دنرا فراهم ساز )F.L & B.L(دوسویه  اشتغالفرایند 

                                                
2- As-Zn- Pb- Ni- Mn- Fe- Cu- Cd & … 



 1399) 6)، شماره (27هاي حفاظت آب و خاك جلد ( نشریه پژوهش
 

30 

در بین مروجان، متولیان، توسعه تفکر راهبردي  -2
هاي دایر منطقه براي حفظ حریم زمینکشاورزان و... 

هاي دایر منطقه با رویکرد، توانمندسازي زمین -3
هاي از نهادهورودي سازي منابع بهینهخاکورزي و 

 کشاورزي.

 
  ها روشمواد و 

   به وسعت ،منطقه مورد مطالعه پژوهش
طول جغرافیایی مربع در موقعیت  کیلومتر 483 حدود

17 50  تا25 53  شرقی و عرض جغرافیایی  
24 36  تا50 36 و به مرکزیت شهر  شمالی

 .)1شکل ( استواقع شده  استان مازندرانسورك در 
از سطح  )،ددورومیان( همنطقاین  محدوده ارتفاعی"

 ،بنابراین ".)1( دنباشمیمتر 120تا  30 در حدود ،دریا
ممکن ساختن حل مشکل نوع پژوهش عملیاتی براي 

است. از  "تلفیقی" ،این منطقه در نظر گرفته شده
از نوع کاربردي،  ،پژوهش که از نظر ماهیتاینرو، این 

 -، توصیفییتحقیقاتو از حیث هدف، از نوع 
به بررسی و استفاده از عوامل تأثیرگذار  ،بوده تحلیلـی

هاي دایر منطقه دشت در تغییرکاربري و زمین
در این  .به اجرا درآمده است ،دورود مازندران میان

و با توجه به مدل انتخابی جامعه آماري  ،روش
فرایند  ،مورد هدف پژوهش اي دایر منطقهه زمین

 در دو بخش مجزااطالعات مطالعه و گردآوري 
نوع با توجه به اطالعات کیفیت خاك صورت گرفت. 

هاي درون و  و اطالعات مؤلفه ،کاربري اراضی مرسوم
نقاط قوت و شامل؛ ( دورود میان برون سیستمی منطقه

در  فرایند آماريو ، )و تهدید نقاط فرصت -ضعف
  .صورت پذیرفت به صورت پیمایشی ،منطقه

  

  
  .)برداري کشور و سازمان برنامه و بودجه سازمان نقشه( مازندراناستان دورود  میانموقعیت جغرافیایی منطقه  -1 شکل

Figure 1. Geographical location of Miandorood region of Mazandaran (Country Mapping Organization and 
Program and Budget Organization). 
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منطقه کشت  استفاده قابلهاي  اطالعات کل زمین
 44719 هاي زراعی حدود دورود که شامل؛ زمین میان

هکتار که در مجموع  88810هکتار و باغی حدود 
33530 رسوم و تار بوده، در اثر روند کشاورزي مهک

مناسب و گاه در جای ،داريها از نظر پایتغییر کاربري
، در این راستا بنابرایننیست.  ول کارشناسانقب قابل

در بخش  هاکاربريروند تغییر  ساله 10اطالعات 
 دریافی از دهیاران و جهاداطالعات ( صنعتیمسکن و 

)، میزان بارندگی پژوهش منطقه هدف کشاورزي
(اطالعات دریافتی از سازمان هواشناسی  منطقه ساالنه
اطالعات جغرافیایی منطقه از ، )مازندران منطقه

آنالیز چنین،  هم"دریافت شد. سازمان مدیریت استان 
به را  قه هدف پژوهشهاي دایر منطهاي زمین خاك
کز تحقیقات مر ازطور،  ینمهپیمایشی و  روش

 آوري جمع جهاد کشاورزي استان مازندران خاکشناسی
  .")2( ه استگردید ارائه 2 و 1 هاي جدول و در

  
  ).هکتار به( ي صنعتیها و فعالیت مسکونیبه به تعداد واقعه، زراعی ساله روند تغییر کاربري  10اطالعات  -1جدول 

Table 1. 10-year information on the trend of agronomical land use change in the number of events, residential 
and industrial activities (To hectares). 

Y 
C 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

  )(در سال تعداد تغییر کاربري اراضی
Number of land use change (In year) 

36 42 41 52 57 62 66 71 74 77 

  هکتار به مسکونی
Hectares to residential 

43 44.5 54.6 52.3 55.5 51.6 61.5 63.3 65.5 69.7 

  به صنعت هکتار
Hectares to Industry 

9.5 10.2 10.5 10 11.5 10.5 12.5 13.2 13.5 14.5 

 
  .هاي زراعی و بارندگی منطقه مورد هدف مطالعه هاي مهم خاك مؤلفه هاطالعات ده سال -2جدول 

Table 2. Information on ten years of important components of arable soils and rainfall in the study area. 

  هدایت الکتریکی
(EC) 

/m)(dS 

 پ هاش
(pH) 

  کربن آلی
(O.C) 
(%) 

  گوگرد
(S) 

(ppm) 

  فسفر
(P) 

(ppm) 

  پتاسیم
(K) 

(ppm) 

  بارندگی در سال
Rainfall per year 

(mm) 

  سال
Year 

0.9 6.6 2.70 29.1 56.3 301 723.5 1388 

1.3 6.8 1.94 30.4 50.4 288 640.1 1389 

1.4 6.8 1.88 24.3 38.4 235 648.6 1390 

1.3 6.7 1.46 23.8 27.1 235 948.6 1391 

1.6 7.1 1.08 22.9 22.7 245 798.0 1392 

1.8 7.1 1.2 23.1 20.1 165 752.4 1393 

2.1 7.6 1.01 23.1 15.7 152 676.1 1394 

2.2 7.6 0.97 21.4 14.8 132 878.4 1395 

2.8 7.8 0.8 21.2 7.4 125 562.1 1396 

3.0  7.9 0.56 20.5 6.4 117 587.7 1397  
  

در این مطالعه پژوهشی،  :اجراییهاي تدوین سناریو
انداز درستی با مدل طرح راهبردي که چشم براي این

براساس ساختار شناختی که داشته باشیم، سه سناریو 

به  3جدول در  مدیریت شده ،O.S(1( بازسیتم 
وضعیت مرسوم در انتخاب ، رواز این. نمایش درآمد

   مؤثر بوده است. سناریوها
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  .دورود مازندران منطقه میانسناریوهاي مختلف پیش روي  -3جدول 
Table 3. Different scenarios in front of Miandorood region of Mazandaran. 

  1 سناریوي
Scenario1 

  2 سناریوي
Scenario2  

 3 سناریوي
Scenario3  

 ادامه روند کاربري مرسوم
Continue the status of 

conventional  
  کنترل شدید در تغییر کاربري اراضی

Strict control over land use change  
  اجراي مدل مدیریت راهبردي در منطقه

Implementation of strategic 
management model in the region  

  
روند  ،در این مطالعه شد،طور که اشاره همان1

  (گذشته، حال و  کاربري اراضی در سه وضعیت
مورد بررسی راهبردي میاندورود آینده) منطقه 

)WOTS. A(  بخش در ادامه، قرار گرفته است. و
ترین و دوم فرایند پژوهش که یکی از مهم

آوري جمع ترین قلمرو مدیریتی بوده، تخصصی
هاي درون و برون همراستایی با مؤلفه 2اطالعات

تهدید)،  ،فرصتنقاط  و قوت، ضعفنقاط ( یسیستم
این چهار محیطی بوده است. اصلی  بخشچهار در 

مؤلفه  16مؤلفه براي نقاط قوت و  19 ؛شامل بخش
مربوط به نقاط ضعف انتخاب و ارزیابی صورت 

 18مؤلفه براي نقاط فرصت و  20چنین  گرفت. هم
 و براي آنانبینی  مؤلفه براي نقاط تهدید پیش

ردي، در این پژوهش راهب بندي شده است. اولویت
منطقه مورد هدف پژوهش  برايؤلفه، م 73 مجموعاً

. از اینرو، خالصه بندي گردیده استبررسی و رتبه
چهار مؤلفه اصلی درون و  3ترکیب فرآیند و ادغام

به  ،4اهبرديرداول ارزیابی ـبرون سیستمی که از ج
                                                
1- Open system 

هاي اصلی که از مؤلفه 4در مدل راهبردي،  جامعه آماري - 2
تهدید)،  - ضعف و فرصت - مؤلفه (قوت 73ها،  درون آن

طبق  ها را بر شناسایی شدند. و سپس، بر اساس نوع مؤلفه، آن
و  )4جدول (ایم ههاي متن مقاله، ارزیابی راهبردي نمود تکنیک

ها اثرگذارترین مؤلفههاي چهارگانه، سازي مؤلفهدر نهایت با بهینه
اجرایی نمودن  ، براي5طبق جدول  در منطفه هدف پژوهش بر

ها و جداول انتخاب شدند. و در ادامه، نسبت به ثبت سایر مؤلفه
  کم اهمیت، در این مقاله پژوهشی خودداري شده است. 

3- Amalgamation 
4- IFE & EFE  

راهبردي نویسنده  تجربهتوسط  ،5سنجش واقعیروش 
شده، نسبت  مشورت نفر) 24( و صاحبنظران منطقه

را براي  یم و حاصل عملیاتابندي آنان اقدبهتبه ر
در ایم. کار گرفته هتعیین درصد اثربخشی فرایندي ب

عات سیستمی از تحلیل اطالنهایت، روش تجزیه و 
چنین  هم و )UP Analysis-WOTS( مدل،

هاي اصلی از جدول استاندارد، گذاري مؤلفه ارزش
 اقدام الزم صورت ،راهبردي کمیریزي ماتریس برنامه

 هاي تخصصیبراي تحلیل داده ،در این راستاگرفت. 
و افزار اکسل از نرم ،(آنالیز خاك)منطقه  خاك
کمک افزار ونسیم از نرم ،هاي راهبردي منطقه داده

از  لهـر در این مرحـاگقابل ذکر است که،  گرفته شد.
با (وضعیت مرسوم)  تحلیل شده يهاداده، پژوهش

 ،در فرایند، ادامه روند راهبردي انحراف همراه نبود
تکرار چنین،  و هم 3سناریوي  و دستیابی به ،2شکل 

 یعبارت به .خواهند بوداثربخش و غیرمعنی  بی ،پژوهش
 منطقه مرسوم ، اگر وضعیت تغییر کاربري اراضیدیگر

 دنباش با عمل استاندارد مطابقت داشته ،هدف پژوهش
 ،، ادامه روند پژوهشهاي فرایندي)اثربخشی < 70(%

رایند ساختار فرو، از این. اي خواهند بودفایدهکار بی
موجود  وضعیت بخشی 4 به راهبردياه و نگ پژوهش

(کشاورزان، نوع  شامل:، 2هاي شکل سیستم، ورودي
هاي کشاورزي، مروجان، بودجه، محصول، نهاده

هاي باشند. و خروجیها، تکنولوژي و...) می ایده
ها، ماندها، ایدهسیستم نظیر: (محصول تولیدي، پس

ها) را شامل شدند. و در اطالعات، ضایعات، آلودگی
                                                
5- Actual measurement 
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باشد که، اثربخشی می 2نهایت، فرایند تحول بخش 
گرداند. بنابراین، سیستم را با بازار مصرف تعیین می

، نوع 2و  1هاي  دف جدولهاي آماري منطقه هداده
مدل " .2خاب گردانید، شکل انتمدل طرح پژوهشی را 

گرایی و از نوع پیمایشی این پژوهش، با نوع عمل
هاي اصلی (نقاط قوت، ضعف و مؤلفههمراه بوده، و 

با نقاط فرصت، تهدید) منطقه مورد هدف پژوهش 
  "):14( دهاي زیر قابل سنجش هستن تکنیک

  

 
 .مازندران دورود استان میانمرسوم بر کاربري اراضی  )WOTS UP Analysis( طرح پژوهشی مدلو  باز سیستم ی ازنوع -2 شکل

Figure 2. Type of open system and model of research plan (WOTS UP Analysis) on conventional land use in 
Miandorood, Mazandaran province. 

  
هاي مؤلفه 2و  1، رابطه فرایند ارزیابی چنین در

هاي مؤلفه 4و  3 هاي درون سیستمی و رابطه
سیستمی منطقه هدف پژوهش را تشکیل  برون

  دهند. می
  

IFE(S) = ∑ (푆1 × 푅1)		 + (푆2 × 푅2)… . (푆푛 × 푅푛) =	+퐴 )1                                               (  
  

IFE(W) = ∑ 	(W1 × R1) − (W2 × R2)… . (Wn × Rn) = −A )2                                           (  
  

EFE(O) = ∑ 	(O1 × R1) + (푂2 × 푅2)… . (푂푛 × 푅푛) =	+퐵 )3                                            (  
  

EFE(T) = ∑ (푇1 ×× 푅1) − (푇2 × 푅2)… (푇푛 × 푅푛) = 	−퐵 )4(                                              
  

Notable: IFE = Internal factors evaluation ارزیابی عوامل درون سیستمی     
               EFE= External Factors Evaluation ارزیابی عوامل برون سیستمی 
                C.I = IFE (S) – IFE (W)   تفاوت عوامل داخلی                                                         
                P. E = .

	
	× 100	 = %	푃푟표푐푒푠푠	퐸푓푓푒푐푡푖푣푛푒푠푠	فرایندي	اثربخشی		  

  
سیستم (براي مثال؛ سیستم کاربري اراضی) صورت پذیرد و )؛ هر اقدام و عملی که در یک PEاثربخشی فرایندي (" *

گردد. و یکی از وري سیستم زراعی میبه هدف نزدیک و یا تطابق یابد، اثربخشی فرایندي بوده و سبب افزایش بهره
دالیل مهم انتخاب این روش و این مدل براي نخستین بار در بخش کاربري اراضی و زراعی، دسترسی به این مؤلفه 

  ").10ثربخشی فرایندي) بوده است ((ا
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  نتایج و بحث
حاصل از اطالعات منطقه  ي پژوهشیهایافته

آن مرحله اول در دو مرحله صورت گرفت.  ،هدف
ابتدا در  راهبردي و مرحله دوم آن تخصصی بوده است.

کاربري اراضی در منطقه و  ارزیابی اثر تغییر مرحله اول؛

 ناحیه ، براي چهار2مدل شکل با توجه به کاربرد 
منطقه در ت، ضعف، فرصت و تهدید وقنقاط اصلی، 

ما در عدم کاربرد قوانین  پروردهکه دستدورود میان
  شده است: کاربري اراضی بوده به شرح زیر حاصل

  

1- IFE(S) = = (+4/237)                            2- IFE(W) = = (−2/749) 

3- EFE(O) = = (+4/372)                             4-EFE(T) = = (−2/309) 

  

در بخش   IFEولجدارزیابی عبارتی، خروجی به 
(قوت)  عامل درون سیستمی تغییر کاربري اراضی

را به خود  -749/2و (ضعف) عدد  237/4 عدد
 EFE جدول طور خروجیو همین. انداختصاص داده

 عامل برون سیستمی تغییر کاربري اراضیدر بخش 
را  -309/2(تهدید)، عدد  + و372/4عدد (فرصت)، 

 و هازنیگمانهبراي اثبات  اند.از آن خود ساخته

روش از ، )-5 0+ 5( منديرضایتدرجه ا آن بمقایسه 
هاي  مؤلفه مشترك گیريبا بهره و 1استانداردعمل 
چه در این راستا، هر .ه استگردید استفاده، اصلی

عدد منفی  ،منطقه هدف پژوهش درضعف و تهدید 
، اجراي )W & T < 1( دنگیر به خود 1تر از  بیش

و  ضروريبسیار زراعی سیستم  درراهبردي مدیریت 
  است.حیاتی 

  
  ها و تهدیدها) در جامعه هدف. ها، فرصت ها، ضعف هاي اصلی (قوت وضعیت مرسوم مؤلفه مندي میزان درجه رضایت -4 جدول

Table 4. The degree of satisfaction of the traditional status of the main components (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) in the target society. 

هاي اصلی اثرگذار در منطق مؤلفه   میزان کارایی گذار در منطقهاثر هاي اصلی مؤلفه میزان کارایی 

 (4/372+) مورد 20نقاط فرصت جامعه هدف تحقیق  (4/237+) مورد 19هدف تحقیق نقاط قوت جامعه 
 (2/309-) مورد 18نقاط تهدید جامعه هدف تحقیق  (2/749-) مورد 16نقاط ضعف جامعه هدف تحقیق 

  
کاربري اراضی که موقعیت  ، براي اینو در ادامه

آمایشی پایدار انداز چشمدر را مناطق دایر و زراعی 
دورود بسنجیم، باید نشان دهیم که این منطقه  میان

در را پیمایشی  چه روند سیستمیازنظر ارزیابی  راهبردي
دو  ایم، توانسته منطقه مرسوم گردفرادر چنین  پیش دارد.

راهبردي و را در این پژوهش  روش وابسته و همبسته
  .گیریمکار  هبصورت زیر بهکاربردي 

هاي درون و اثر تغییر کاربري اراضی بر مؤلفه
و  ،یپژوهشطرح ج ـبا توجه به نتای: سیستمی برون

 73 ها و اثر متقابل نظر به همبستگیچنین  هم1
سیستمی که از بین چهار  هاي درون و برون مؤلفه

یابی ریشه، روند بررسی حاصل شدهاصلی مؤلفه 
خواهند بود: فرایندي منطقه به روش راهبردي چنین 

فنی ترین رتبه  مؤلفه نقاط قوت منطقه، بیش 19 در بین
باورهاي فرهنگی و تمدنی «کسب شده مربوط به 

فضاي آمایشی «و » جامعه هدف با کاربري اراضی
و از بین نقاط  .اراضی دایر سرزمین منطقه در تثبیت

ترین رتبه کسب شده مربوط به  ، بیشمؤلفه 16 ضعف

                                                
1- Standard action 
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هاي کشاورزي و تسلط زمینقطعه نمودن  -قطعه«
سواد و فنون کشاورزان سطح میانگین «و » مالکی خرده
چنین از بین نقاط فرصت  . و همباشندمی» منطقه
ترین امتیاز کسب شده مربوط به  بیش مؤلفه 20 ،منطقه

قانون در حفظ اراضی زراعی و باغی دایر وجود «
به مربوط و نظارتی وجود مراکز تحقیقاتی «و » منطقه

بوده » کشاورزي در منطقه سازمان جهاد اك وخ و آب
که  مؤلفه 18 تهدیددر نهایت از بین نقاط  است.
باال بودن «ترین امتیاز و یا رتبه حاصل مربوط به  بیش

عدم آگاهی «و » نرخ بیکاري در بین جوانان روستایی
اي و از کاشت محصوالت نیازمند با بازارهاي منطقه

ها  ، تأثیرگذارترین مؤلفهبنابرایناند. بوده» ايفرامنطقه
 8مؤلفه انتخابی در مرحله نخست ارزیابی،  73از بین 

را در تغییر کاربري ترین اثر راهبردي  مؤلفه بیش
اي و بدون پرسشنامهدر این امر، اراضی مرسوم که 

نفر از  24مشورت با و  1فقط تجربه استراتژیستی
انتخاب و  ،5جدول  در ،بودهمنطقه کارشناران خبره 
  مدیریت گردید.

  
  .باز سیستمیک تجربه استراتژیستی درون و برون سیستمی بر تغییر کاربري اراضی منطقه برطبق  هايثیرگذارترین مؤلفهأت -5جدول 

Table 5. The most influential components internal and external the system on land use change in the region 
according to the strategic experience of an open system. 

 ردیف  مؤلفه اصلی
Row  

 هاي منتخب درون و برون سیستمی منطقه مورد هدف پژوهشمؤلفه
)IFE & EFE(  

T.C  
 تکنیکضریب 

T.R  
  رتبه تکنیک

S.P  
  نمره موجود

  قوت
Strength  

  0.355  5  0.071  باورهاي فرهنگی و تمدنی جامعه در عمل استاندارد -1
  0.305  5  0.061  فضاي آمایشی سرزمین منطقه در تثبیت اراضی دایر -2

  ضعف
weaknesse  

  0.198  3  0.066  هاي کشاورزي و تسلط خرده مالکیقطعه نمودن زمین -قطعه -3
  0.192  3  0.064  (پنجم ابتدایی) منطقه واد کل کشاورزانمیانگین اطالعات و سطح س -4

  فرصت
Opportunity  

  0.33  5  0.066  قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغی در جامعهوجود  -5
  0.305  5  0.061  در کنترل ساخت و سازها مراکز تحقیقاتی، جهادکشاورزي نظارت -6

  تهدید
Threat  

  0.22  4  0.055  باال بودن نرخ بیکاري در بین جوانان روستایی -7
  0.183  3  0.061  فرامنطقه اي وآگاهی از کاشت محصوالت نیازمند، با بازارهاي منطقه -8

  
حکایت  ،5 اشاره در جدولموردهاي تحلیل مؤلفه

دورود از آن دارد که، فضاي آمایشی در منطقه میان
به دریاي ساحلی خزر و  جنوبمثل؛ جاده ترانزیت از 

جاده ترانزیت شرق به غرب و قرارگرفتن روستاها و 
طرف ا، از یکههاي کشاورزي در دو طرف جادهزمین

تهدید جدي و از طرف دیگر یک فرصت اقتصادي 
بدون ضاي آمایشی سرزمین با تغییر و ایجاد فاست. 

محیطی، یک تهدید جدي به حساب مطالعه زیست
با باورهاي فرهنگی و ، فضایی با چنین ).5آید (می

توان به تثبیت اراضی منطقه کمک کرد. دوم تمدنی می
(تسلط  ه، خرد شدنـترین ضعف منطقبزرگ ،اینکه
سواد و  سطحهاي منطقه و مالکی) زمین خرده

بودن نرخ  اطالعات فنی کشاورزان منطقه و باال
بیکاري و عدم آگاهی از کاشت محصوالت فصلی در 1

که با فرصت و قوت موجود  ،بخش تهدیدات است
زایی و به توسعه محصوالت درون ،توانمنطقه می

 سویهآفرینی با کارآفرینی دواشتغال پایدار در فرصت
)F.L & B.L(  نقاط قوت ورزید. منطقه مبادرت در

ریزي و برنامهتوان با اقتصادي را در یک منطقه می
مدیریت زمان به فرصت (کارآفرینی و اشتغال) تبدیل 

 ،توانداي میهر منطقه ). منابع موجود8ساخت (
که درصورتید، نباشو یا تهدیدآفرین آفرین فرصت

                                                
تراتژیست شخصی است، که به فرایند یک سیستم و به اس - 1

  تأثیرپذیري متقابل، خطرات احتمالی و دور اندیشی آگاه است.
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 آینددرست مدیریت شوند، فرصت به به حساب می
اقدامی مؤثر و پایداري اگر در چنین فرایندي، . )6(

صورت نپذیرد،  آن منطقهتوسط متولیان و مدیریت 
 ،پژوهش مورد هدفسوزي و در منطقه  فرصت

که در سایه آن؛  خواهند شدتهدیدات دیگري پدیدار 
که جامعه  ،دنیاباقتصادي رشد می ،اجتماعی هايهزینه

  ".)11( باید به پرداخت آن تن در دهد
 :هاي دایر منطقه زمینبر تغییر کاربري اراضی  اثر

وتحلیل  تجزیههاي راهبردي در  اطالعات مؤلفه نظر به
دورود،  هاي منطقه میاناطالعات تخصصی خاك

ها، به یابی جهت انتخاب سناریومرحله دوم ریشه
تصویر درآوردن اطالعات مهم خاك بوده است. در 

اطالعات مورد هدف هر یک این مرحله از پژوهش، 
)، pH( هاي مهم خاك منطقه، نظیر؛ اسیدیتهاز مؤلفه

)، K( )، پتاسیمP( )، فسفرECهدایت الکتریکی (
و  3هاي  شکلصورت  به) S)، گوگرد (O.C( آلی کربن

، توسط 5د تغییر کاربري اراضی در شکل ، و رون4
  افزار اکسل، مورد تحلیل قرارگرفته است: نرم

  

  
(ب)،   pH(آ)، اسیدیته  ECهاي منطقه نظیر؛ هدایت الکتریکی هاي مهم خاك ساله) بر مؤلفه 10(روند  کاربري اراضی اثر تغییر -3شکل 

  ها نشان داده شده است.   (د)، را در روند مرسوم کاربري اراضی و با خطوط عمودي روي ستون S (ج)، گوگرد  OCدرصد کربن آلی
Figure 3. The effect of land use change (10-year trend) on important components of soils in the region, such as; 
The electrical conductivity of EC (a), the pH (b), the percentage of organic carbon OC (c), the sulfur S (d), are 
shown in the conventional land use trend and with vertical lines on the columns. 

  

  
(ب)، را در روند   K(آ)، پتاسیم P هاي منطقه نظیر؛ فسفرهاي مهم خاكساله) بر مؤلفه10(روند تغییر کاربري اراضی  اثر - 4 شکل

  ها نشان داده شده است.   مرسوم کاربري و با خطوط عمودي روي ستون
Figure 4. The effect of land use change (10-year trend) on important soils components in the region, such as; 
Phosphorus P (a), potassium K (b), is shown in the traditional land use trend and with vertical lines on the columns. 
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سال (الف)، تغییر به مسکونی و تغییر به صنعتی به هکتار(ب)، در منطقه  ضی، تعداد واقعه درتغییر کاربري ارا ساله روند ده - 5 شکل

  عمودي نشان داده است. صورت مورد هدف به
Figure 5. The ten-year trend of land use change, the number of events per year (A), change to residential and 
change to industrial per hectare (B), is shown vertically in the target area.  

  
 دورود منطقه میانراهبردي فرایندي  تحلیل

نظر به روند تغییر کاربري اراضی در  :مازندران
مازندران، استان  دورودمنطقه میانکشاورزي مرسوم 

(روند منطقه هدف را زمانی موقعیت فرایند  ،5شکل 
به تصویر  ،وضعیتتغییر در در شرایط  ساله) 10

سبب  ت. در این راستا، پیامد چنین تغییري،کشیده اس
 صورت زیربههاي مهم خاك شده تا موقعیت مؤلفه

  د:نتغییر اساسی یاب
در  ،دهد کهنشان می )ب 3 شکل( در ):pH( اسیدیته

باغی که نشأت  اثر تغییر کاربري اراضی زراعی و
 -شهرنشینی، قطعهاقتصاد جایگزینی، گرفته از تأثیرات 

عدم آگاهی از هاي زراعی، زمین نقطعه شد
استفاده  هاي زیرکشت وفرایند(کاشت و داشت) زمین

 pH، هاي زراعیزمینمنابع دایر  از توان حدازبیش
با توجه به  .افزایش یابد 9/7به  6/6منطقه از  خاك

هاي  کاتیونروند کاهش مواد آلی خاك و افزایش 
باال  موجب هاي دایر،زمینقلیایی و قلیایی خاکی در 

شده دورود در منطقه دشت میان» اسیدیته خاك«رفتن 
به عبارتی، قابلیت جذب عناصر غذایی است. 

  خاك دارد. pHوابستگی زیادي به 
(آ)، نشان  3در شکل  :)EC( خاكهدایت الکتریکی 

داد که در اثر تغییر کاربري اراضی منطقه دشت و 

هدایت هاي دایر منطقه، استفاده شتابان از زمین
زیمنس بر  دسی 0/3/. به 9خاك از  ،)CEالکتریکی (

یکی از  ECافزایش نشان دهد؛ بنابراین،  ،)dS/m( متر
گیري شده در خاك براي ترین کمیت اندازهمتداول

وري توصیف و تنوع اراضی براي برونداد سنجش بهره
محیط خاك رابطه  pHمحصوالت کشاورزي که با 

را یک مؤلفه فرایندي در محیط  توان آنیداشته، م
) EC( هدایت الکتریکیریزوسفري خاك نام برد. 

مربوط به توانایی مواد در جریان الکتریکی از درواقع 
طریق آن بوده و هر چه ماده محلول در نمونه خاك و 

تر  در آن ماده بیش ECیا آب باالتر باشد، میزان 
چنین فرایندي در منطقه مورد هدف  اینخواهد بود. 

دورود مازندران) که با تغییر کاربري  پژوهش (میان
هاي دایر، توسعه خرده مالکین، ناراضی مرسوم با زمی

هاي  برداري از آبافزایش تبخیروتعرق، افزایش بهره
  خاك نیز تغییر یافت؛  ECزیرزمینی در ارتباط بوده، 

 هاي دایر،و با باال رفتن هدایت الکتریکی زمین
)dS/m 5/2 (>EC د، توانو باالتر از حد معمول می

رایندي در هاي فعبور از خط قرمز شروع بازدارندگی
یک هشدار  زراعی آن را،اي تولیدات هاثربخشی

  جدي دانست.
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ج) نشان داده  3در (شکل  ):SOC( کربن آلی خاك
 کارگیري اراضی و بهاثر تغییر کاربري  شود که درمی

توده  هاي دایر، سوزاندن زیستازحد توان زمین بیش
ورزي نامناسب، عدم  محصوالت زراعی و باغی، خاك

و  دورود تناسب اراضی در منطقه میان بهشناخـت 
سبب کاهش شدید درصد کربن آلی خاك از نظایر، 

در منطقه مورد هدف پژوهش شده  56/0به  7/2
  است.

(د) و  3در شکل : جذب پتاسیم قابلگوگرد، فسفر و 
(آ) و (ب) نظر به اینکه، سه عنصر  4در شکل 

از عناصر پرمصرف در منطقه ریزوسفري گیاه  یادشده،
شوند، در اثر تغییر کاربري اراضی و محسوب می

ورزي و  ، نوع خاكاستفاده شتابان از توان سرزمین
عدم نابجاي مصرف منابع ورودي به سیستم کشت 

چنین عناصري  رفت واقعی اینمنطقه دایر، سبب برون
داري طور، وضعیت ناپایاند؛ و همیندر خاك شده

منطقه کشت، موجب اختالل  شده حاصل از دستکاري
عناصر در ریزوسفري  سینرژیستی و آنتاگونیستیدر 

هاي زراعی و باغی در یک دهه گذشته در اکثر خاك
منطقه هدف پژوهش شده، نگاه زیرکشت هاي زمین

  .5و  4، 3 هاي به شکل
بررسی و تحلیل وضعیت مرسوم منطقه و تأثیر 

هاي دایر و ترکیب اراضی بر روي زمینتغییر کاربري 
 آمده از دست ها ازنظر کمی، استراتژي به محاسباتی آن

این نتایج، نشانگر این واقعیت است که جامعه فعلی 
انداز راهبردي مناسبی با  دورود باید چشم میانمنطقه 

 نیازهاي موجود از وضعیت فعلی داشته باشد.
  امعه در دیگر، نیازهاي گذر زمانی ج عبارت به

وري  ها با بهرهترین و مؤثرترین مؤلفهعرصه اصلی
  همراه نبوده و در نتیجه موقعیت راهبردي  قبول قابل

  اي را در وحدت رویه منطقه گرایانه واقعو یا 

). در یک 1996( ساداتی"مورد هدف پژوهش ندارد. 
 WOTS-UPبررسی پژوهشی که با استفاده از مدل

Analysis زمایشی زیرکشت دانه در یک مزرعه آ
روغنی سویا در منطقه ساري صورت پذیرفت نشان 

اصل وحدت رویه در کاشت، داشت و داد که اجراي 
روغن استخراجی از  درصدمیزان برداشت با افزایش 

 %)4/22 -2/28( به %)3/17 -7/19( هاي سویادانه
توان بیان کرد که . در این راستا می")16( تغییر یافت
هاي همسو در منطقه ریزوسفري خاك با بین مؤلفه

   وحدت رویه ارتباط قوي برقرار است.
روند نمایشی در صد اثربخشی فرایندي  رو، ازاین

هاي از تالش منطقه هدف، ازجمله مواردي بوده که
وتحلیل  هدفمند در راستاي حفظ منابع در تجزیه

درصد حاصل  صورت هاي اصلی و درنهایت بهمؤلفه
  گردد.

اثربخشی منابع منطقه هدف، تابعی از چه گر
ی و محیطـی است، اما قطعاً عوامل اقتصادي، اجتماع

تواند، به میزان درخور رسد که میمی ربه نظ
وه مدیریت راهبردي کاربري ، تابعی از نحتوجهی قابل

ها نام  آناز وري منطقه منظور افزایش بهره اراضی به
در  اصلی اي وهعنوان یکی از عوامل پای برد. زمین به

تولید محصوالت کشاورزي با توجه به کارکردهایی 
هاي کشور .باشندیاهمیت م دارايبسیار  که دارد،

درگیر عملیات  کشاورزانتر  توسعه که بیش  درحال
ها  کشاورزي اولیه هستند و تغییر در آن سنتی و یا

هاي ها بر کیفیت خاك بسیار دشوار بوده و فعالیت آن
 دجدي قرار گیرن خورده، باید موردتوجه اراضی پیوند

وري را در موقعیت بهره 6بنابراین، شکل  .)14(
به تصویر کشیده دورود  میانشرایط مرسوم منطقه 

 است:
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  .مازندراندورود استان محصوالت کشاورزي منطقه میانهاي بر اثربخشی هااثر تغییر کاربرينتایج  -6 شکل

Figure 6. Results of the effects of land use change on the effectiveness of agricultural products in the 
Miandorood area of Mazandaran province. 

  
توان، قبالً هم بیان گردید، کارایی را می کههمانطور

مروجان، مجریان کشاورزان  هايتالش و یا کوشش
و... در یک مسیر و یا چندین هدف دانست. ولی 

طور اثربخشی، رسیدن به هدف و یا چندین هدف به
، بنابرایندر ارزش فرایندي قلمداد نمود.  ها آنزمان هم

ها، با  فعالیتبه این معناست که  افزایش اثربخشی

شده همسو بوده و داراي رضایتمندي  اهداف تعیین
 خالصه نتایج عملیات دوسویه فرایندي ت.اس

دورود  سیستمی) منطقه میان هاي درون و برون (مؤلفه
 شده مدیریت راهبردي به شرح زیر خالصه گاهبا ن

  :است

  
S + (- W) > 0 = 4.237 + (-2.749) =(+ 1.488)  O + (- T) > 0   = 4.372 + (- 2.309) = (+ 2.063) 

  
وري (کارایی+ اثربخشی)، حال اگر مقدار بهره

عمل استاندارد فرایندي حاصل از کشورهاي با 
) در نظر 5- 0( توانمندي باال را در محدوده عددي بین

بخشی در بهترین محدوده اثر 5گرفته باشیم، عدد 

همین (حداکثري)، هدف ما قرار خواهند گرفت. در 
حال، تحلیل و برآورد میزان درصد فرایند پذیرش 
موردنظر (اثربخشی) براي مقایسه آن بین دو و یا چند 

  ):18( منطقه، به شرح زیر حاصل گردیده است
  

Percent	of	effectiveness = .
.
× 100	 = %	퐸    %	퐸 = . × 100	 = %	87.6 

  
هاي هاي مؤلفهبه عبارتی، میزان اثربخشی

هاي مختلف آمایشی و تغییر کشاورزي در حوزه
ها در تولیدات محصوالت زراعی پایدار براي کاربري

درصد است. حال  6/87ظم، کشورهاي پیشرفته و من

عنوان استاندارد و یا  چنین درصدي را به اگر این
در صد اثربخشی گیرند،  رایندي در نظرمقایسه ف

  :شاملفرایندي در منطقه هدف پژوهش 

  
Percent	of	effectiveness = .

.
× 100	 = %	퐸    %	퐸 = .

.
× 100	 = %	33.97  
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هاي  د اثربخشیدرص دارحال، مق باشد. بااین یم
در مقابل عمل استاندارد  %،97/33 دورود میانمنطقه 

فاصله زیادي دارد. به عبارتی کشورهاي  6/87%
که داراي اثربخشی  نوردند را درمیتوانمند آن راهی 

(رسیدن به اهداف)، بسیار باالیی در سیستم کشاورزي 
، میزان تفاوت منطقه بنابراینو آمایشی خود دارند. 

هاي معنی است که، کارایی% بدین 63/53پژوهش 
روز نیستند.  ها هماهنگ و بهجامعه هدف با اثربخشی

هاي که یکی از مؤلفهها طور، اثربخشی به همین
وري فرایندي بوده تأثیر بسیار زیادي در روند  بهره

دورود بوده که  میاناقتصاد زراعی دوسویه منطقه 
ا متأسفانه، با روند کاهشی روبرو است. و درنتیجه، ب

هاي )، میزان مؤلفهPE( پایین بودن اثربخشی فرایندي
هاي منطقه نظیر؛ کاهش در صد کربن آلی خاك خاك

هاي خاك استفاده مقدار فسفر قابل، 56/0 به 7/2 از
و مقدار  -رم بر کیلوگرمگمیلی 4/6 به 3/56 منطقه

 -گرم بر کیلوگرممیلی 117به  301 جذب پتاسیم قابل
گرم بر میلی 5/20به  1/29جذب  قابلمقدار گوگرد 

 هاي منطقه دشت ازخاك pHو افزایش  -کیلوگرم 
چنین میزان کاهش در صد  شده است. هم 9/7 به 6/6

وري محصوالت زراعی و باغی ها در بهرهاثربخشی
درصدي تخلخل  18و در نهایت کاهش % 97/33

هاي زراعی متري خاك سانتی 25 -30خاك در عمق 
در یک دهه گذشته شده است. در این  منطقه دشت

 راستا، با بررسی و تحلیل از مدل مدیریت راهبردي
)WOTS – UP Analysis نشان از کارایی و ،(

دورود مازندران حکایت  منطقه میاناثربخشی کم در 
دارد. با توجه به اینکه، دو مؤلفه اصلی (نقاط قوت و 

  نقاط فرصت منطقه) مثبت هستند که از ترکیب 
  هار مؤلفه (منطقه ضعف و منطقه تهدید)، تشکیلچ

راي ادامه روندکار در منطقه استراتژي نهایی ب اند، شده
دورود استان مازندران یک استراتژي تهاجمی  میان

ها به دلیل خواهد بود. شرایط کنونی تغییر کاربري
ور بهرهفاوت زیاد با شرایط کشاورزي نوین کمت

) پذیرفته 3میکی (سناریوي شده و راهبرد دینا شناخته
هاي یابی اثربخشیدیگر، روند ریشه عبارت شود. به یم

دورود در میاناراضی زراعی و باغی منطقه دشت 
ا روش عمل استاندارد تفاوت استان مازندران ب

و فاصله زیادي دارد. نتایج ارزیابی راهبردي  %،63/53
هاي داخلی و دهد که، مؤلفهمنطقه هدف نشان می

)، مغایر با اصل پایداري IFE & EFE( خارجی منطقه
و با فرسایندگی منابع آبی و خاکی منطقه همسو است. 

ما با کاهش جـدي با چنین رویکردي،  دیگر، عبارت به
وري  دسترسی به بهرهو درنهایت ربخشی) (کارایی + اث

نامناسب در زراعت و باغبانی روبرو خواهیم بود. 
خاب استراتژي برتر حاصل از رو، منحنی و انت ازاین

راهبرد اصلی براي مدیریت  دورود،ارزیابی منطقه میان
شکل (است منطقه را به تصویر و پیشنهاد گردانیده 

، استراتژي تهاجمی و یا توسعه که یک بنابراین .)7
از درون  دورود که بلندمدت منطقه میانراهبرد 

هاي اصلی (نقاط قوت، ضعف و فرصت،  مؤلفه
گیري شده، باید از بین چهار راهبرد زیر ، نتیجهتهدید)

  گردند:انتخاب و مدیریت 
  

   ،استراتژي رقابتـی –2           ،یاستراتژي تهاجم –1
  استراتژي دفاعی –4  ،   کارانه محافظه استراتژي –3
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  دورود مازندران. هاي زراعی منطقه میان بر خاكراهبرد انتخابی، تأثیر تغییر کاربري اراضی  -7شکل 

Figure 7. Selective strategy, the effect of land use change on arable soils in Miandorood region of Mazandaran. 
  

، حاصل از فرآیند ارزیابی 7شکل  منحنی راهبردي
)، در شرایط IFE & EFEهاي اصلی منطقه (مؤلفه

گذشته، حال واقعیتی را آشکار ساخته که نیاز به 
 2و  1حرکات اساسی و شتابی داشته و از سناریوي 

دو  این منحنی در تغییر کاربري باید دوري نمود.
) و یک وضعیت 3و  2وضعیت نامناسب (منطقه 
هاي منطقه را )، اثربخشی4بحرانی و یا تدافعی (منطقه 

کشیده است. و اگر راهی براي اندیشیدن به تصویر 
وجود نداشته باشد، وضعیت کنونی مشکلی را ایجاد 
خواهند کرد که، توانمندي منابع آبی تجدیدشونده کم 

). نشان 2014پهلوانی و همکاران ("). 13( گرددمی
توانستند  SWOTمدل  کارگیري مشابه دادند که با به

منطقه استان هاي  ترین جذابیت را در مهار آب بیش
سیستان و بلوچستان با استراتژي برتر براي توسعه 

، کاهش بنابراین .")8( آورنددست  پایدار منابع آب به
منابع خاکی، با افت نوسانات شدید به سمت 
ناپایداري در منابع زراعی و باغی در منطقه دشت 

کنونی منطقه روبرو خواهیم بود. بنابراین، موقعیت 
سوي  ، نشانگر گامی به7 منحنی شکلدورود در  میان

دي است، که باید توسعه اثربخشی در مدیریت راهبر
به عبارتی با شرایط  .وندطور بنیادي مدیریت ش به

ها در وضعیت اثربخشیی (مرسوم) که درصد کنون
دورود حاصل شده  % در منطقه میان97/33مرسوم 

 2ادامه روند و سناریوي شماره  1سناریوي شماره 
اثـر بـوده و گیري در تغییر کاربري اراضی بـیسخت

(اعمال مدیریت راهبردي)، اثربخش  3تنها سناریوي 
دو  وتحلیل خواهند بود. در این صورت، نتایج تجزیه

هاي خاك و مدل روش وابسته و همبسته یعنی؛ داده
محکمی در تغییر وضعیت موجود دارد.  لیلراهبردي د

در اعتقادات دیرینه  که تغییري ، براي اینبنابراین
هاي جامعه هدف پژوهش در بخش تغییر کاربري

جاي افقی  وسازهاي عمودي به مرسوم در ساخت
 3منطقه هدف پژوهش اتفاق مثبتی بیافتد، سناریوي 

یعنی، برنامه مدیریت راهبردي در بخش کاربري 
اراضی باید اجرایی شوند. به عبارت بهتر، با ادامه 

 تغییر کاربري اراضی مرسومروند اقتصاد زراعی و 
)، منطقه را با خطر جدي کمبود 2و  1(سناریوي 

بر  ییر کاربريغتمنابع مختلف روبرو خواهند کرد. 
اصول استاندارد متقابل همراه زیست اگر برپایه  محیط

شکل  در مدل). 4گردد (باشند، خطر از محیط دور می
، فرایند حرکت از وضعیت مرسوم به وضعیت پایدار 7

مدل مدیریت  منطقه را به تصویر درآورده است.
راهبردي و ترکیب و ادغام آن با اطالعات تخصصی 

هاي تواند، میزان درصد اثربخشیشده می تحلیل
 دورود % در منطقه میان97/33فرایندي را که در عمل 

شده به سمت اصل عمل استاندارد و توسعه  حاصل
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. در رهنمون ساخت )F.L & B.L( اقتصاد دوسویه
شیوه سنتی (مرسوم) مدیریت منابع این راستا، 

هاي  سرزمین در تغییر کاربري اراضی کشور، ضعف
توان، روند  فراوانی در اجراي گذر زمانی داشته و نمی

کنونی را با مدیریت منابع در جهت تضمین منافع 
تغییر کاربري ). 9( هاي آینده برآورده ساختنسل

د جدي به یتهدهاي غیر زراعی بخشاراضی به 
چنین، تغییر کاربري  هم). 7تولیدات کشاورزي است (

بر روي ساختار تمدن طبیعی که با که  ،غیر واقعی
سایر ي بر رو، صورت گیردپوشش گیاهی همراه بوده 

 ).19( بگذاردزیادي اثرات منفی  تواند،می هااقلیم
اجراي ، حرکت به سمت منابع پایدار از طریق رو ازاین

ورد هاي نجات منطقه م همسو، یکی از راهقوانین 
دانش و  .است 3هدف پژوهش در اجراي سناریوي 

کشاورزي در ایران در چند دهه گذشته در  فناوري
خاکی  -در پایداري منابع آبی راهبرديبخش مدیریت 

هاي  تقریباً ثابت بوده و تغییر معناداري را در شیوه
). از سوي 12( ایمشاهد نبوده ،پایه منابعمدیریت 
ناصحیح در تغییر   ریزي گذاري و برنامههدفدیگر با 

منابع و  کاربري اراضی زمینه را براي فرسایندگی بیشتر
تسلط خرده مالکین در منطقه مهیا ساخته و اگر 

ود موجزاینده اي اندیشیده نشود، مشکالت ف چاره
تر خواهند کرد. چنین فرایند اقتصاد پیچیده منطقه را

غییر کاربري اراضی مرسوم از منظر زراعی و ت
متخصصان و استادان کشاورزي منطقه هم دور نمانده 

ترین نظر مساعد در تغییر، به سمت مدیریت  و بیش
کنونی پیشنهاد ) را در شرایط 3راهبردي (سناریوي 

، که به 6هشت راهبرد مهم جدول  ،بنابرایناند. نموده
سه نوع مدیریت هاي آن اشاره گردیده، ترین مؤلفه مهم

زمان براي اجرایی شدن در نظر گرفته شدند. این سه 
مدت و مدت، میان نوع مدیریت در زمان یعنی؛ کوتاه

بلندمدت را که از ترکیب نقاط چهارگانه اصلی منطقه، 
بر طبق جدول حاصل از تجربه استراتژیستی و برنامه 

به روش  دورودنظران منطقه میانونسیم و نیز صاحب
طور منظم و پیوسته بر  هشی حـاصل شده، باید بپیمای

انداز منطقه هدف، مدیریت و ، در چشم6جدول  قطب
  اجرایی گردند: 

  
  .دورود مازندرانمیانمنطقه  اراضیهاي تغییر کاربري و زمین براي هاي توسعهاجراي مؤلفه درزمانی  ریزيبرنامه -6جدول 

Table 6. Time planning in the implementation of development components on land use change and 
agricultural lands in Miandorood region of Mazandaran. 

T (زمان) 
 

N ( ترکیب مؤلفه(  

مدت کوتاه  

Short term 
مدتمیان  

Medium term 

مدتبلند  

Long time 

   S & O 1 – 5 - 6  قوت و فرصت

  S & T  3 – 7 - 8  قوت و تهدید

 O & W   2 - 4  فرصت و ضعف

  Avoidance دور گریز Suppression سرکوب Optimization  سازي بهینه W & T  ضعف و تهدید
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  کلی نتیجه گیري
نتایج این پژوهش که با شناسایی و ارزیابی 

(نقاط قوت و نقاط فرصت)، و  برندههاي پیش مؤلفه
و آنالیز (نقاط ضعف و نقاط تهدید)،  بازدارندگی

روند تغییر کاربري  ،دست آمده نشان داد که هبخاك 
و خاك  تبر کاهش کیفی و کمی ،منطقهمرسوم اراضی 

دلیل تراکم  به منطقه هاي تجدیدپذیرآبچنین  هم
، با بنابراینزیادي دارد. منفی اثر  هاي زراعی،خاك

اجراي و  )3 (سناریوي مدیریت راهبردي کاربرد
 جامعه هدف، بر روي )6(جدول  زمانمدیریت 

، مخربي هااز تغییر کاربري توان،می پژوهش
، چنین راهبردياجراي در نهایت با  نمود. جلوگیري

گیري، و رویه روستاییان به شهر جلوبیاز مهاجرت 
کاهش ، کاهش آالیندگی، هاي زراعیخاكبه پایداري 

، اثربخشی در نرخ بیکاري روستامالکین، کاهش خرده
 اشتغال دوسویهبه  ورـطو همین وري محصوالتبهره

)F.L & B.L،( دورود به منطقه میانرا ک شایانی ـکم
  کرد. مازندران 

  
  تقدیر و تشکر

استاندار وقت استان  در مرحله نخست، از
اسالمی)، دستور همکاري مهندس (جناب  مازندران

جاي  ،جانبه به مراکز مرتبط را صادر فرمودند همه
مرکز تحقیقات خاکشناسی همکاري از  تشکر است.

سازمان  ،سازمان هواشناسی، مدیریت بحراناستان، 
مدیریت جهاد کشاورزي، ، زیستحفاظت از محیط

ق ـاران مناطـفرمانداري، بخشداران منطقه دوگانه، دهی
از ، در پایانگزاري است. و دورود سپاسمختلف میان

مرکز انتشارات توسعه علوم، نهایت دریغ هاي بیکمک
  قدردانی است.

 
 ها و اطالعاتداده

ها و اطالعات مورد استفاده در نبع و منشاء دادهم
  ، از رساله دکتراي تخصصیپژوهشی الهـاین مق

ردیده است. و این طرح پژوهشی، در سال گاستفاده 
دورود استان مازندران به اجراء در آمده در میان 1397
  است.
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Abstract1 
Background and Objectives: The trend of increasing urban-rural population and the effect of 
household competition in meeting the basic needs of life, has caused the consumption of various 
resources, including Miandorood Mazandaran, to accelerate growth. In such a competitive 
space, agricultural land resources have changed so that the scope of these human needs for 
resources has led to land use change and, consequently, increased erosion and decrease 
renewable resources in the target study area. In this regard, the records of global research related 
to land use change, have indicated approximately the same results of quantitative and qualitative 
reduction of arable soils and increased erosion of soil resources. So, the purpose of this strategic 
research is a sign of the trend of land use change commonly on the shortcomings of process 
effectveness and cause the stability of cultivated soils, the development of mutual employment 
and increase the productivity of agricultural systems in the Miandorod region. 
 
Materials and Methods: Miandorood region, due to the structure of natural civilization and 
special agricultural area, this research study was conducted in this strategic area. The total area 
of this area is 483 square kilometers, of which the usable lands area is 30,335 hectares. This 
research, which is a descriptive-analytical study with a field (survey) approach, and its statistical 
society is the internal and external system components of the region (strengths-weaknesses and 
opportunities-threats), and information on important soil components. Hence, the model of 
choice for this strategic goal is (WOTS-UP Analysis) and its subsets. For analysis and 
conclusion, respectively; Excel program, quantitative strategic planning matrix table and 
Wensim intelligent program were used for decision making. To rank the internal and external 
components, experience and strategic thinking and consulting with experts in the region (in a 
survey), was used. 
 
Results: Due to the trend of land use change and the increase of smallholders in the region, the 
percentage of process effectiveness 33.97%, has shown very low. As a result, with low process 
effectiveness, the amount of affected components such as; Reduction in soil organic carbon 
content from 2.7 to 0.56, usable phosphorus content of regional soils from 56.3 to 6.4 mg / kg, 
absorbable potassium content from 301 to 117 mg / kg, the amount of absorbable sulfur from 
29.1 to 20.5 mg / kg, increasing the pH of plain soils from 6.6 to 7.9, and increasing Gradual 
electrical conductivity EC, from 0.9 to 3.0, (dS / m) and finally to increase the negative physical 
density at a depth of 25-30 cm in the arable soils of the region over the past decade Has been.    
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Conclusion: The results of this study, which were accompanied by the identification of 
development components (strengths and opportunities), and deterrence components 
(weaknesses and threat points), showed that land use change in the study area has a negative 
effect on the physical and chemical properties of soils Agriculture in the Miandorood region. 
Conversely, by implementing a strategic management system (Scenario 3 selection), it is 
possible to be effective in arable soils sustainability, development of bilateral employment, 
decrease of unemployment rate, and effectiveness in arable land productivity. 
 
Keywords: Land use, Main Components of soil, Precess effectiveness, Soil stability, Strategic 
system   
 
 

 


