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چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری کشااورزی و منابع ببیعی هاهرساتا های اساتا ذرربایجا هارقی انجام هااد.
روش تحقیق از نوع توصاییی -همبساتگی میباهاد .در ابتدا ،بر اساا
هااص

نرر کارهاناساا کشاورزی و منابع ببیعی25 ،

در ساه بعد اقتصاادی ،اجتماعی و زیسات محیطی انتاا هاد .ساس ،،دادهها و ابالعات مورد نیاز از سازما

جهاد کشااورزی ،ساالنامههای ذماری و ساازما ذ منطقهای اساتا ذرربایجا هرقی در سال  5351جمعذوری هد و
وز نسبی هاص

ها با استیاده از تحلیل مؤلیههای اصلی تعیین گردید .برای ادغام هاص

تابع چندمعیاره بر اساااا

ها و ایجاد هاص

مرکب از

فاصاااله از نقطه ایدهذل اساااتیاده هاااد .نتایع مطالعه نشاااا داد که کلیبر پایدارترین و بنا

ناپایدارترین هاهرساتا از لحا پایداری کشااورزی و منابع ببیعی اسات .هااص
عملکرد در بعد اقتصاادی ،هاص

های سرانه زمین کشاورزی ،بیمه و

باسوادی و درجه مهاجرپذیری در بعد اجتماعی و هاص

های درصد پوهش گیاهی،

مصرف کود هیمیایی و درصد ماده ذلی صاک در بعد زیستمحیطی دارای بیشترین اهمیت نسبی هستند .با توجه به نتایع
به دسات ذمده ،جهت دساتیابی به ساطوا با تر پایداری کشاورزی و منابع ببیعی ،توصیههای زیر ارائه میهود .سرانه
زمین کشااورزی میتواند از بریق اجرای ساازو کارهای مناساب جهت جلوگیری از تیییر کاربری ارا ای کشاورزی و
گساترش زمینههای اهاتیال در منابق روستایی به ویهه در صنایع وابسته به کشاورزی ،جهت جذ نیروی کار مازاد از
زمینهای کشااورزی ،افزایش یابد .جهت ریشاهکن کرد بیساوادی در منابق روستایی ،صدمات ذموزهی به ویهه برای
کشاورزا گسترش یابد و با حیاظت از پوهش گیاهی فعلی استا در جهت بهبود و توسعه ذ اقدام هود.
واژههای کلیدی :استا ذرربایجا هرقی ،پایداری کشاورزی و منابع ببیعی ،تحلیل مؤلیههای اصلی ،هاص
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Abstract
This study aimed to assess the agricultural and natural resources sustainability of East Azerbaijan
Province counties. The research approach was the descriptive-analytical. At first, according to the agricultural
and natural resources experts’ viewpoints, 29 indicators were selected in three dimensions: economic, social
and environmental issues. Then, the required data and information have been collected from Statistical reports
of Agriculture Jihad organization, Statistical yearbooks of East Azerbaijan province and analytical reports of
Regional Water organization of East Azerbaijan Province in 2015 and the relative weight of indicators were
determined using principal components analysis. The multi-criterion function based on the distance to the ideal
point was used to aggregate the several indicators. The results showed that Kaleybar and Varzeghan are the
most sustainable and unstable counties respectively. Agricultural land per capita indicator, insurance
percentage and yield indicator in economic dimension, literacy rate and immigration in social dimension and
the indicators of vegetation cover, chemical fertilizer use and soil organic matter in environmental dimension
have the most relative importance. Based on the results, the following recommendations are presented in order
to achieve higher levels of agricultural and natural resources sustainability. The arable land per person might
be increased through the implementation of appropriate mechanisms that avoid land-use changes and expand
the fields of agriculture employment in rural areas, particularly in agro-based industries, to absorb the labor
surplus from the agriculture lands. Educational services must be expanded to eradicate illiteracy in rural areas,
especially for farmers, and with protection of current vegetation cover in the province, should be tried to
improve and extend it.
Keywords: Agricultural and Natural Resources Sustainability, Composite Indicator, East Azerbaijan Province,
Principal Components Analysis

پایدار فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول بومهناصتی است

مقدمه

که هدف اصالی ذ ایجاد تعادل و رسید به پایداری در

 واژه کشاورزی، امروزه در عرصه کشاورزی جها

 در واقع کشاااورزی.)2222 تولید میباهااد (یانگ و کای

 کشاااورزی.پایدار دارای جایگاه ارزنده و ویههای اساات
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ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی ....
پاایادار یاک روش تولیاد مواد غاذایی اسااات که از نرر

برای ارزیابی پایداری روشهای ماتلیی وجود دارد،

محیطی ،اقتصاااادی و اجتمااعی از باات کلی برصوردار

های

اما کارذمدترین ذ ها بر تبیین معیارها و هااااص

بوده و هاادفی مهد در برنااامااهریزیهااای اقتصاااادی و

ماتلف از جمله هااص

توسااعه منابع انسااانی در سااطج جهانی اساات .میهوم

اقتصاادی ،اساتوار اسات (سعیدی  .)5558هدف عمومی

کشاااورزی پایدار پاسااخ جدیدی اساات به کاهش کیییت

هر هااااص

 ،ارزیابی و اساااتانداردساااازی نتایع قابل

منابع ببیعی پایه که وابسااته به کشاااورزی رایع اساات

مقایساااه و فراگیر کرد ذ هاسااات .با توجه به ماهیت

من

چنادبعاادی کشااااورزی پااایادار ،در این مطاالعااه نیز از

بر هد زد تواز و تعادل زیساااتبومهای زراعی و

هااااص

هاای مرکاب جهات سااانجش میزا پاایداری

ببیعی ،کاهش حاصاالایزی و فرسااایش صاک ،ذلودگی

کشااورزی استیاده هده است .محققا ماتلف داصلی و

ذ  ،افزایش گازهای گلاانهای ،تاریب جنگلها ،افزایش

صارجی متییرها و هاص

های ماتلیی را جهت سنجش

سیل و از دست داد صاک ،افزایش مصرف انرژیهای

پایداری کشاااورزی به کار گرفتهاند .عربیو و همکارا

فساایلی و همچنین مشااکالت اجتماعی از قبیل ،کاهش

( )2225به منرور ساانجش سااطج پایداری نرام کشاات

تعداد کشااااورزا و بر هد ریاتن ساااامانه اجتماعی

گنادم در ابعااد اقتصاااادی ،اجتماعی و بومهاااناصتی و

محلی تولید و افزایش مهاجرت را باعث هاااده اسااات

هااانااساااایی عوامل مؤ ر بر ذ به انجام مطالعهای در

(کوچکی و علیزاده  .)5331نرام کشاورزی رایع

(سبونسرانگ و گیلمن .)2223

استا فار

های زیست محیطی ،اجتماعی و

پرداصتهاند .مؤلیهها و هاص

های پایداری

در ایرا نیز هماانناد ساااایر کشاااورهای در حال

با توجه به ابعاد سااهگانه تدوین و با اساااتیاده از روش

توساااعااه ،کشاااااورزی یکی از مهدترین باشهااای

تحلیال مؤلیههای اصااالی وز دهی هااادهاند .یافتههای

اقتصااادی اساات که درصااد قابل مالحره و با یی از

پهوهش نشااا میدهد که  86/1درصااد کشاااورزا از
پاایداری کل نرام کشااات گندم و 55/11

تولیاد و اهاااتیال را در بر میگیرد (عمانی و همکارا

نرر هااااص

 .)2225اما اساااتیادهی بیرویه از نهادههای بیرونی به

درصاااد از لحا اقتصاااادی در حد ناپایدار و بسااایار

ویهه ذفتکشها و کودهای هاایمیایی در ایرا  ،ساابب

ناپایدار قرار دارند .پورزند و باشوده ( )2252با استیاده

ذسایب هدید به منابع ذ و صاک ،کاهش قدرت عملکرد

از مادل پاایاداری کشااااورزی و رهیاافات برنامهریزی

زمایان ،ذلودگی محیطی ،صاااادمااه دیااد چرصااهی

تاوافاقی ،اقاادام بااه ارزیااابی پااایااداری کشاااااورزی
کردهاند .بر اسا

زیستمحیطی ببیعت و مشکالت بهداهتی برای انسا ،

هاهرساتا های منتاب استا فار

دام و ببیعت هااده اساات (هاارقی و همکارا .)2252

نتایع حاصاال از روش مذکور هااهرسااتا های اسااتا

مجموع عوامل یاد هاااده باعث پر رنگ هاااد مباحث

فار

تاوساااعااهی پااایاادار در ایرا و بااه ویهه در باش

گردیدند .محمدی و همکارا ( )2251با اساااتیاده از 55

کشااورزی هاده است .در ایرا ابالعات بسیار اندکی

هاااص

در سااه بعد اقتصااادی ،اجتماعی و زیساات

در مورد و ااعیت پایداری نرامهای کشاااورزی وجود

محیطی بااه ارزیااابی پااایااداری تولیااد برنع در ایرا

دارد .همچنین ،باید تهدیدهای پیش روی توسعهی پایدار
کشااااورزی را مشاااا

کرد تا نسااابت به تدوین

به ساه گروه پایدار ،نسبتا پایدار و ناپایدار تقسید

پرداصتند .جهت وز دهی هاااص
اصاالی و جهت ترکیب هاااص

ها از تحلیل مؤلیههای
ها از روش ترکیب صطی

برنااماههاای واقعبینانه برای بهبود پایداری در باش

فزاینده اساتیاده هاده است .داداهیا سرای و همکارا

کشاورزی اقدامات زم صورت گیرد.

( )2251در مطاالعهای به ارزیابی و مقایساااهی پایداری
کشااورزی در هاهرستا های منتاب استا ذرربایجا
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هاارقی پرداصتهاند .به منرور محاساابهی میزا پایداری

که اسااتا ذرربایجا هاارقی از جمله اسااتا های مهد

در

کشااور در زمینه کشاااورزی میباهااد ،مقاله حا اار

مرکب اساتیاده هاده اسات 21 .هاص

از هااص

سااه بعد اقتصااادی ،اجتماعی و زیساات محیطی انتاا
هااادند .این هااااص

ها با اساااتیاده از روش

درصادد اسات تا به تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و

5AHP

وز دهی هاااده و بعااد از محااسااابااه میزا پاایااداری،
ههرستا ها از لحا میزا پایداری رتبهبندی هدند.

منابع ببیعی این استا بسردازد.
اساتا ذرربایجا هارقی از جمله منابقی اسات که
دارای هااارای

گومز لمو و رزگو ( )2225در مطالعهای به بررسی

مناساااب اقلیمی و جیرافیایی اسااات و

کشاااورزی جزف فعالیتهای اصاالی اسااتا محسااو

پایداری ساایسااتدهای کشاااورزی اسااسانیا پرداصتهاند.

میهاااود ،به نحوی که در ساااالهای اصیر در حدود 22

روش  AHPو  2PCAوز دهی

درصد جمعیت فعال استا در باش کشاورزی مشیول

هااااص

ها بر اساااا

هاده و ساس ،با هد جمع هدهاند .گومز لمو و سانچز

به کارند و باش کشاااورزی  55درصااد تولید ناصال

فرناندز ( )2252پایداری دو ساایسااتد کشاااورزی ذبی و

داصلی و  51درصااااد صااااادرات غیر نیتی را بااه صود

دید را در دو منطقه اسااسانیا مورد بررساای قرار دادهاند.

اصتصاااد داده اساات (اسااتانداری ذرربایجا هاارقی

ها با دو روش  AHPو  PCAوز دهی هااده و

 .)2251ولی بااه دلیاال برصی بیتوجهیهااا بااه اصاااول

هاااص

برای ادغام معیارهای همگن هااده و تشااکیل هاااص

پایداری کشااااورزی ،صااادمات جبرا ناپذیری به منابع

مرکب ،از فرمولهای ماتلف بر حساب میزا جانشااینی

ببیعی و محی زیست استا وارد هده است .مهدترین

ها استیاده هده است .روی و همکارا ()2251

ماابره زیساتمحیطی اساتا در سالهای اصیر کاهش

هااص

برای ارزیابی پایداری مزارع برنع بنگالدش 52 ،هاص

ساطج ذ دریاچه ارومیه اسات .این مو وع که ناهی

در چهاار بعد اجتماعی ،زیسااات محیطی ،اقتصاااادی و

از صشکسالیهای متوالی ،کد ذبی و هیوه های نادرست

سایاسای را با استیاده از تحلیل عاملی وز دهی کردند.

ذبیااری میبااهاااد میتواناد تا  52درصاااد بازدهی

دوناگ و همکارا ( )2251در مطالعهای با هدف ارزیابی

محصااو ت کشاااورزی را کاهش دهد .زیرا با کاهش

پایداری کشااورزی مزارع ویساکانسین ذمریکا از تحلیل

ساااطج ذ

دریااچه اورمیه و بیرو ماند گنبدهای

فراگیر دادهها و تحلیل مؤلیههای اصلی استیاده کردهاند.

نمکی ،وزش باد امالا و نمکها را به ساامت ارا اای

مورد استیاده

کشاورزی و درصتا میوه برده و زمینهای کشاورزی

جهت سانجش میزا پایداری  56هاص

این منابق را در معرض نابودی و هورهدگی قرار داده

قرار گرفت.

اساات (محمدی یگانه و همکارا  .)2253از سااوی دیگر

بررسااای مطالعات انجام هاااده نشاااا میدهد که
مجموعه وسااایعی از متییرهای ترویجی ،اقتصاااادی،

ساطج تراز ذ زیرزمینی در تمامی ذ صوا های استا

اجتماعی و زیستمحیطی بر پایداری کشاورزی و منابع

کاهش یافته است (ذ منطقهای استا ذرربایجا هرقی

ببیعی مؤ ر هسااتند .این مطالعات پیشزمینهای در جهت

 .)2251همچنین مهاجرفرساااتی در اساااتا دارای روند

های پایداری برای مطالعات بعدی فراهد

هااادیدی اسااات ،به نحوی که در بی دهههای گذهاااته

میکند .اما از برف دیگر اکثر مطالعات داصل کشااور در

اساتا ذرربایجا هارقی رتبه اول مهاجرفرستی را در

ساطج مزارع و کشاورزا انجام هده و مطالعاتی اندکی

کشااور داهااته و به ویهه در منابق روسااتایی به علت

به ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع ببیعی در سطوا

محرومیت بیشا اتر ،فقر و فرصاااتهای هااایلی کمتر،

کال مانند هاهرستا ها یا استا ها میپردازند .از ذنجا

پیوساته مهاجرفرساتی بیش از مراکز ههری بوده است

گزینش هاص

)Analytic Hierarchy Process (AHP

1

)2- Principal Component Analysis (PCA

ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی ....
(بیکمحمدی و حاتمی  .)2225لذا

ااارورت پرداصتن به

مساأله پایداری کشااورزی اساتا ذرربایجا هرقی از
اهمیت ویههای برصوردار اسات .در این راستا ،هدف این

636
در بعد اقتصادی ،نه هاص

هاص
 52هاص

در بعد اجتماعی و

در بعد زیستمحیطی انتاا کردند.

پ ،از تعیین هااااص

ها جهت اندازهگیری ذ ها بر

مطالعه ارزیابی و اااعیت پایداری کشااااورزی و منابع

حساب پهوهشها و نوهاتارهای رایع سه وجه اساسی

ببیعی هاااهرساااتا های اساااتا ذرربایجا هااارقی با

ها با

اساتیاده از روشهاناسای هااص

وجود دارد ،کاه باید رعایت هاااود .ابتدا هااااص

های مرکب است که

توجه به متیاوت بود از حیث ماهیت و واحد اندازهگیری

نتایع این مطالعه میتواند جهت بهبود سیاستهای فعلی

باید نرمال یا اساتاندارد هوند .دوم در صورت نیاز باید

منابع ببیعی و کشااورزی اسااتیاده هود و پایداری این

وز گذاری هااوند و سااوم باید از روش مناساابی برای

باش را بهبود باشد.

ترکیب هااااص

ها و تعیین امتیاز واحد برای مقایساااه

نتایع اساااتیاده کرد (فرجی سااابکبار و همکارا .)2252
مواد و روشها

بانااابراین در ابتاادا قباال از هر اقاادامی زم اساااات

مطالعه حا اار با توجه به نوع هدف ،کاربردی بوده

هاص

های اولیه به متییرهای بدو واحد تبدیل هوند.

و از لحاا نحوهگردذوری دادهها از روش توصاااییی-

این کار باعث میهااود که بتوا ذ ها را با هد مقایسااه

همبسااتگی اسااتیاده کرده اساات ،از لحا پاراداید ،کمی

کرد و یا عملیات ماتلف ریا ااای را بر روی ذنها انجام

بوده و بااا توجااه بااه نوع ابالعااات مورد نیاااز ،راهبرد

داد .به بور معمول انتاا روش نرمالسازی به ماهیت

کتاباانهای مورد اساااتیاده قرار گرفته اسااات .از لحا

دادهها و هدف از ساااصت هاااص

بسااتگی دارد .برای

زماانی ،باا توجاه باه این کاه در یک مقطع صاد زمانی

نرمالسااازی هاااص

صاااورت گرفتاه اسااات ،از نوع پهوهشهای تکمقطعی

(فردونبرگ  .)2223در این مطاالعه از روش تقساااید بر

میباهد.

میانگین جهت بیبعدسااازی هاااص

گاام اول در انجاام این مطالعه انتاا
هااص

ها اسااتیاده هااده

یک مجموعه

اساات .در این روش موقعیت نساابی منابق و پراکندگی

مناسب ،قابل اعتماد ،با قابلیت دسترسی داده،

متییرها تحت تأ یر قرار نمیگیرند و ویهگیهای اصااالی

برای ارزیابی پایداری کشااورزی و منابع ببیعی استا
اساات .برای انتاا
هااص

ها هاایوههای ماتلیی وجود دارد

مناسااابترین هاااص

ها از بین

های جمعذوری هااده بهترین روش اساتیاده از

متییرها حیظ میهود (کالنتری .)2228
در گام دوم باید هاااص
هاای وز دهی هااااص

ها وز دهی هااوند .تکنیک
ها را میتوا به دو دساااته

پانل متاصاصاا اسات (محمدی و همکارا  .)2251در

تکنیکهای تکنیکهای هنجاری و علمی دسااتهبندی کرد.

این مطالعه به منرور براحی یک مدل پایداری کشاورزی

تکنیکهای هنجاری یا برو زا ساااعی میکنند تا اهمیت

و منااابع ببیعی ،بااا مرور مطااالعااات قبلی ،فهرساااتی از
هاص

های پیشنهادی برای ارزیابی پایداری کشاورزی

نسابی هاص
متاصااا

ها را به عنوا تابعی از نرر کارهناسا
یا تصااامیدگیرا صارجی محاسااابه کنند.

در ساطج هاهرساتا ها ،اساتارا هد و در اصتیار یک

اساااتیااده از این روشهاا باه مثابهی معرفی ترجیحات

پانل از متاصاااصاااا کشااااورزی و منابع ببیعی قرار

جامعه در رابطه با ابعاد تحلیل پایداری است (پایداری به

گرفات .گروه متاصاااصاااا بر مبنای معیارهای مهد

عنوا یک سااصت اجتماعی در نرر گرفته میهاود) .این

نریر قابلیت اندازهگیری ،تناسب علمی،

تکنیکها هاامل تکنیکهای فرایند تحلیل سالسله مراتبی

حساااساایت به تیییرات و از لحا اقتصااادی و زمانی

( ،)AHPتعیین مسااتقید نررات ،وز دهی تعادلی و غیره

مقرو باه صااارفه بود جمعذوری ابالعات ،هشااات

اسات .دساته دوم تکنیکهای علمی یا درو زا هستند که

انتاا هااص

637

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /3پاییز 6331

منافی ،حیاتی و ...
هاا را از بریق روشهای ذماری

 𝜆 = 0/5برای جانشینی نسبی و  𝜆 = 0برای جانشینی

محاسبه میکنند و اجازهی هیچگونه قضاوت ارزهی را

ها استیاده هده است .سس ،با توجه

وز هاای هااااص

در مورد اهمیت نسابی هاص

صایر بین هاص

ها نمیدهند .از جمله این

باه نتاایع (مقاادیر حاداقال ،حاداکثر ،میانگین و انحراف

روشهاا میتوا باه تکنیاکهای تحلیل فراگیر دادهها،

معیار) ببقات پایداری با اسااتیاده از فرمول  ،4 ISDMبه

تحلیل مؤلیههای اصالی و تحلیلهای رگرسایونی اهاره

صورت زیر تعریف هدند:

کرد (گومزلمو و سااانچزفرناندز  .)2252در این مطالعه

بسااایار ناپایدار:

)𝑒𝑆 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴 < (𝑚𝑒𝑎𝑛 −

ناپایدار:

𝑛𝑎𝑒𝑚 < 𝐵 ≤ )𝑒𝑆 (𝑚𝑒𝑎𝑛 −

اصالی اساتیاده هاده است تا از هرگونه اریبی نتایع در

پایدار:

)𝑒𝑆 𝑚𝑒𝑎𝑛 ≤ 𝐶 < (𝑚𝑒𝑎𝑛 +

ا ر قضاوتهای اهتباه و جانبدارانه جلوگیری هود.

بساایار پایدار:

جهت وز دهی به هااااص

ها از روش تحلیل مؤلیههای

در گام ساوم باید نسبت به ادغام هاص
هااااص

ها و ایجاد

مرکب اقدام کرد .روشهای ماتلیی برای این

فرایناد وجود دارد و همین امر منشاااأ اولین انتقادات بر
اساااتیاده از هااااص

های مرکب اسااات (موندا .)2221

انتااا فرم ادغاام هااااص

هاا یاک کار پیش پا افتاده

نیسااات ،چو این امر نوع نره نهااایی جااانشاااینی 3بین
هااااص

ها را تحت تأ یر قرار میدهد (موندا  .)2288با

توجه به فرم ادغام میتوا احتمال جانشینی کلی ،جزئی
یا صاایر را در میا هاااص

ها در نرر گرفت ،به همین

دلیل در این مطالعه تابع چندم عیاره بر اسااا

فاصله از

نقطه ایدهذل به فرم زیر برای ادغام هااااص

ها در نرر

گرفته هااده اساات .این تابع با اسااتیاده از اوزا ماتلف
اندازهگیری میهود ،این روش به وسیلهی دیاز-بالتریو
( )2221توسعه یافته و به صورت زیر تعریف میهود:

≤ 𝐷 ≤ )𝑒𝑆 (𝑚𝑒𝑎𝑛 +

𝑥𝑎𝑚

همچنین به منرور تعیین نابرابری هاااهرساااتا های
استا در صصود هر یک از هاص
از

های مورد بررسی

ااریب تیییرات ( )CVبه هاارا ریل اسااتیاده هااده

است:

𝜎
𝜇

𝑐𝑣 = × 100

][2

کاه در این رابطاه 𝜎 میزا انحراف معیار و 𝜇 میزا
میانگین هاص

مورد بررسی میباهد .در واقع

ریب

تیییرات نشاااا میدهاد انحراف معیار چند درصاااد از
میانگین است (نوفرستی .)2225
ذمار و ابالعات مورد نیاز جهت تشااکیل هاااص

ها

از منابعی نریر ساااالنامههای ذماری اساااتا  ،سااایمای
کشااورزی استا و ههرستا ها ،سازما ذ منطقهای
و منابع ببیعی اساتا ذرربایجا هارقی در سال 5351
به دسااات ذمد و کلیه محاسااابات در نرمافزار SPSS24
انجام هد.

𝑛=𝑘∑ ∙ 𝜆 𝐼𝑆𝐼𝑖 =(1-λ)∙[𝑀𝑖𝑛𝑗 (𝑤𝑗 ∙ 𝐼𝑖𝑗 )] +
𝑗𝑖𝐼 𝑗𝑤 𝑘=1

][5
𝜆 پاارامتر جانشاااینی اسااات که بین  2و  5قرار دارد و
درجاهای از جاانشاااینی را بین هااااص

هاا امکا پذیر

میساااازد 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 ،اهااااره باه هااااص

نتایج و بحث
جدول  5صالصاه ویهگیهای توصااییی هاص

های

ها و

بعد اقتصاادی را نشا میدهد .با ترین میزا نابرابری

𝑛  𝑖 = 1,2, … ,اهااااره به هاااهرساااتا ها دارد .برای 𝜆

مربوط به هاااص

تعداد صاانایع تبدیلی اساات ،به بور

میتوا مقااادیر ماتلیی را در نرر گرفاات کااه امکااا

متوساا در برابر هر هزار بهرهبردار کشاااورزی 6/85

ها فراهد میکند .در

صانایع تبدیلی کشاورزی در استا وجود دارد .افزایش

این مطاالعاه ساااه حالت  𝜆 = 1برای جانشاااینی کامل،

تعداد صانایع تبدیلی کشااورزی عالوه بر ایجاد اهتیال،

3

4

جانشااینی ماتلیی را برای هاااص

Marginal rate of substitution

)Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM
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ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی ....
به افزایش ارزش افزوده باش کشااااورزی کمک میکند.

محصاو ت کشااورزی در ههرستا های استا 53/35

بعد از صانایع تبدیلی ،بیشترین توزیع نابرابر مربوط به

ریب تیییرات ،نابرابری

بیمه است .این هاص

هاص

درصد مساحت ارا ی

درصاد میباهد و با توجه به

زیاادی بین هاااهرساااتاا هاا وجود دارد .افزایش بیمه

تحت کشات گندم و کلزای ذبی و دید دارای پوهش بیمه

محصو ت کشاورزی به کاهش ریسک درذمدی زارعا

کشااااورزی را نسااابت به کل مسااااحت زیر کشااات این

باه ویهه زماانی کاه تنها محل معاش ذ ها کشااااورزی

محصاااو ت نشاااا میدهااد .میااانگین درصاااد بیمااه

است ،کمک زیادی میکند.

جدول  -1ویژگیهای توصیفی شاخصهای بعد اقتصادی
بیمه
واحد اندازهگیری
هاص

ها

میانگین
انحراف معیار
ریب تیییرات

درصد

53/35
51/15
83/35

عملکرد

راندما

نره مشارکت

ذبیاری

اقتصادی

کیلوگرم بر

کیلوگرم بر

هکتار

متر مکعب

3522/61
653/525
53/863

3/861
2/311
62/66

درصد

11/256
1/185
52/36

به بور متوساا  5/55درصااد ارا اای کشاااورزی

ریب
مکانیزاسیو
اسب باار بر
هکتار

5/152
2/363
21/63

سرانه زمین

صاکورزی

تعداد صنایع

کشاورزی

حیاظتی

تبدیلی

هکتار بر نیر

درصد

1/21
2/315
11/22

5/55
1/282
11/13

کار گرفته هده است .افزایش این هاص

تعداد بر هزار
نیر

6/85
1/332
83/36

نشا دهندهی

اساتا از ساامانه صاکورزی حیاظتی اساتیاده میکنند.

افزایش ساارمایهگذاری در زمینهای کشاااورزی بوده و

اامن

با صااارفهجویی در زما و افزایش راندما نیروی کار،

افزایش اسااتیاده از سااامانه صاکورزی حیاظتی

کاهش هزینه مصااارف ساااوصت به دلیل کاهش عملیات

سابب کاهش هزینههای تولید میهااود .به بور متوس

زراعی ،امکا کاهت مضاعف و سرمایهگذاری کمتر در

هر کشاااااورز در اساااتااا دارای  1/21هکتااار زمین

مااهاااینذ ت را فراهد کرده و باعث صااارفهجویی در

کشااااورزی اسااات و افزایش این هااااص

بااه دلیاال

اساااتیاده از نیروی کار میهاااود .میانگین عملکرد گندم

صااارفاهجوییهاای حاصااال از مقیا  ،نقش مثبتی در

ذبی در استا در حدود  3/5تن در هکتار است که تقریبا

پایداری کشاورزی و منابع ببیعی اییا میکند.

پراکنش یکسااانی در بین تمامی هااهرسااتا های اسااتا
دارد .با توجه به مقدار متوسااا راندما ذبیاری ،از هر
متر مکعااب ذ

جدول  2صالصاه ویهگیهای توصااییی هاص
بعد اجتماعی را نشااا میدهد .بر اسااا

های

ابالعات ارائه

کشاااااورزی در حاادود  3/8کیلوگرم

هاااده در این جادول ،به بور متوسااا  53/1درصاااد

محصااول کشاااورزی در اسااتا تولید میهااود .کاهش

روسااتاهای با ی بیساات نیر اسااتا به ذ ذهااامیدنی

مصااارف ذ با کاهش هزینه تولید و صااارفهجویی در

ساالد (هااص

بهداهات) دسترسی دارند .این هاص

مصرف این منبع ارزهمند ببیعی ،سبب افزایش پایداری

دارای کمترین

اااریب نابرابری بین هاااهرساااتا های

کشااورزی و منابع ببیعی میهود .در حدود  11درصد

استا میباهد .در مقابل هاص

افراد با ی  52ساااال در منابق روساااتایی جزف جمعیت

مهاجر وارد هده را نسبت به تعداد مهاجر صار هده از

ریب

هر هاهرساتا نشا میدهد دارای با ترین نابرابری یا

تیییرات ،این رقد در بین تماامی هاااهرساااتا ها تقریبا

نوسااا در میا هااهرسااتا های اسااتا اساات .به بور

یکساااا اسااات .باه بور متوسااا در هر هکتار زمین

متوس در فاصله زمانی  5381-52در مقابل هر مهاجر

کشاااورزی اسااتا  5/15 ،اسااب باار نیروی محرکه به

صار هااده از اسااتا یک نیر مهاجر وارد اسااتا هااده

فعال اقتصاادی محساو میهوند و با توجه به

مهاجرپذیری که تعداد
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منافی ،حیاتی و ...

است ،این در حالی است که مطابق یافتههای بیکمحمدی

زما میتواند اهااره به بهبود هرای زندگی و معیشت

و حاتمی ( )2225در فاصاااله زمانی  5361-81در مقابل

در اساتا و به ویهه در منابق روساتایی داهاته باهد،

هر دو نیری که از اساتا صار میهدند تنها یک نیر به

زیرا باش عمده مهاجرا از منابق روساااتایی اساااتا

اساااتا مهاجرت میکرد .بهبود این هااااص

صار هدهاند.

در بول

جدول  -2ویژگیهای توصیفی شاخصهای بعد اجتماعی
بهداهت سرانه فضا
واحد اندازهگیری
هاص

ها

درصد

مترمربع بر
فرد

55815/8 53/1
میانگین
انحراف معیار 6361/1 1/383
13/31
ریب تیییرات 1/65

ارتبابات
درصد تعداد ص
تلین به جمعیت

32/536
5/536
32/32

باسوادی کال های ترویجی
درصد

نیر روز به هزار نیر

62/223
3/161
52/55

82/163
38/336
18/51

باه بور متوسااا در منابق روساااتایی هر فرد در

هاص

تعاونی
تعداد به
هزار نیر
2/585

اهتیال کشاورزی
درصد

تعداد کارهنا

مهاجرپذیری

تعداد به هزار نیر بدو واحد
5/213

32/383

3/131

5/321

51/183

5/516

2/615

15/13

11/32

32/32

62/18

ها اکتیا هده است .به بور متوس  2/53درصد

حدود  52هزار متر مربع فضااای ساارانه در اصتیار دارد.

کشات سابزی و صایییجات استا در محی گلاانهای

نشااانه تراکد کمتر جمعیت بوده و

صاورت میگیرد که نیاز به افزایش دارد .افزایش درصد

ریب نیور

کشااات گلاانهای به صااارفهجویی در منابع ذ و صاک

افزایش این هاااص

بر منابع ببیعی فشار کمتری وارد میذورد.
تلین ابت (هااااص

ارتبابات) که برابر با تعداد صطوط

میانجامد .در هر هکتار از مراتع اساتا به بور متوس

مشااایول باه کاار تلین ابت نسااابت به جمعیت نواحی

حدود  8واحد دامی مشیول به چرا هستند که با توجه به

روسااتایی هر هااهرسااتا اساات ،بور متوس ا برابر با

کیییت پایین اکثر مراتع ( 38درصاااد مراتع درجه  2و 3

 32/36درصااد اساات .در حدود  62درصااد کشاااورزا

هستند) ،فشار زیادی به مراتع وارد میذورد که باعث از

باسااوادند .برای هر هزار نیر بهرهبردار کشاااورزی در

بین رفتن پوهش گیاهی مراتع و فرسایش صاک میهود.

ترویجی تشااکیل هااده اساات و

 55/68درصااااد ذ هااای ساااطحی و زیرزمینی قاااباال

باه ازای هر دو هزار نیر بهرهبردار تنهاا در حدود  3نیر

اساتحصاال اساتا در باش کشاااورزی مورد استیاده

و مرو کشاااورزی وجود دارد .تعاونیهای

قرار میگیرناد کاه جهات حیااظات از مناابع ذ نیاز به

کشاااورزی جزف زیرساااصتهای توسااعه کشاااورزی

کاهش دارد .در حال حا ر سطج تراز ذ های زیرمینی

محساااو هاااده و نقش مهمی در پاایاداری دارند .این

اسااتا به بور متوس ا  5163/63متر اساات که در بی

تنها در حدود دو تعاونی به ازای هر  5222نیر

 32سااال گذهااته کاهش یافته اساات .تنها  1/3درصااد

ااریب تیییرات با یی اساات.

ارا ی زراعی و باغی از سیستدهای ذبیاری تحت فشار

حدود  82نیر روز کال
کارهاانا

هاااص

بهرهبردار بوده و دارای

همچنین در حدود  32درصاااد جمعیت فعال اساااتا در

(قطرهای و بارانی) اساااتیاده میکنند .به بور متوسااا

باش کشاورزی هاغلند.

صاکهای اساتا  5/1درصد ماده ذلی دارند و در حدود

ویهگیهااای مهد توصاااییی هاااااص

هااای بعااد

زیستمحیطی در جدول  3ارائه هده است .در این باش
جهاات اصتصااااار تنهااا بااه رکر ویهگیهااای برصی از

 33/1درصد ارا ی کشاورزی به ذیش گذاهته میهود.
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جدول  -3ویژگیهای توصیفی شاخصهای بعد زیست محیطی

واحد اندازهگیری تراز ذ
هاص

متر

ها

غلرت

هوری ذ

سیستد

نیترات

میکرومو

کارذمد

میلی گرم

بر سانتی

ذبیاری

بر لیتر

متر

درصد

مصرف
ذ
درصد

مصرف
سد
کیلوگرم
بر هکتار

مصرف
کود
هیمیایی
کیلوگرم
بر هکتار

ماده
ذلی
صاک
درصد

درصد پوهش
ذیش

گیاهی

درصد درصد

هاص
چرای دام
واحد دامی
بر هکتار

ارا ی
گلاانهای
درصد

میانگین

1476/76

4/606

1361/12

4/62

11/71

0/613

41/361

1/31

41/21 33/11

6/11

0/13

انحراف معیار

171/01

2/07

111/70

1/134

1/06

0/167

27/111

0/274

14/77 17/17

4/74

1/363

ریب تیییرات

11/41

43/67

11/4

116/24

1/13

124/71

71/01

11/11

32/36 41/42

11/77

146/73

پ ،از نرماالساااازی هااااص
مؤلیههای اصاالی انجام هااد.

هاای اولیه ،تحلیل

اارایب مربوط به اولین

عامل استارا هده که دارای بیشترین مقدار ویهه است
و درصااد بیشااتری از واریان ،بین هاااص

میکند ،به عنوا وز هااااص

های پایداری اساااتیاده

میهاااود .جدول  1نتایع اساااتارا وز ها را نشاااا
میدهد.

ها را تبیین

جدول  -4وزنهای به دست آمده شاخصها از طریق تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
پایداری اقتصادی
هاص بیمه
هاص عملکرد
راندما اقتصادی ذ
نره مشارکت اقتصادی
ریب مکانیزاسیو
هاص سرانه زمین
حیاظتی
صاک ورزی
کشاورزی
تعداد صنایع تبدیلی

وز
2/81
2/681
2/23
2/288
2/222
2/853
2/12
2/623

کشاورزی

پایداری اجتماعی
هاص بهداهت
تراکد جمعیت
هاص ارتبابات
هاص باسوادی
هاص فعالیتهای ترویجی
هاص تعداد تعاونیهای تولید
هاص اهتیال کشاورزی
تعداد کارهنا کشاورزی
درجه مهاجرپذیری

وز
2/322
2/33
2/353
2/815
2/355
2/228
2/658
2/225
2/823

پایداری زیست محیطی
سطج تراز ذ های زیرزمینی
غلرت نیترات در ذ های زیرزمینی
هوری ذ
هاص سیستدهای کارذمد ذبیاری
هاص مصرف ذ کشاورزی
هاص مصرف سد
هاص مصرف کود هیمیایی
ماده ذلی صاک
هاص ذیش
درصد پوهش گیاهی
هاص چرای دام
درصد ارا ی گلاانهای

وز
2/53
2/116
2/625
2/256
2/215
2/561
2/336
2/323
2/123
2/532
2/353
2/31

**/+بزررئ

در بعد اقتصااادی مهدترین هاااص

ساارانه زمین

هااااص

کشاااورزی اساات و پ ،از ذ هاااص

بیمه و عملکرد

هاناساایی هااد .در بعد زیساتمحیطی درصاد پوهااش

قرار دارناد ،در مطاالعاه گومزلمو و ساااانچزفرنااندز

گیاهی ،مصاارف کودهاایمیایی در هکتار و درصااد ماده

بیماه یاک از عوامال مهد پایداری

ذلی صاک دارای بیشاترین وز هساتند .ا ر مصرف کود

اقتصاادی محساو میهود .همچنین مطالعه محمدی و

هااایمیاایی بر پایداری کشااااورزی در مطالعه دونگ و

( )2252نیز هااااص

همکااارا ( )2251بر ا ر مثباات هاااااص
پایداری اقتصادی تأکید دارد .هاص
مهاجرپذیری مهدترین هاص

عملکرد بر

باسوادی و درجه

باساااوادی جزف عوامل مهد پایداری اجتماعی

همکارا ( )2251نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
جهت ادغام هاص

ها و ساصتن هاص

کلی میزا

های بعد اجتماعی هستند.

پایداری ،هما بور که در باش قبل رکر هد ،سه حالت

در مطاالعاه دادهااایاا سااارای و همکارا ( )2251نیز

مورد اساتیاده قرار گرفته اسات .در صورتی که 𝜆 = 0
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باهاد ،امکا جانشاینی بین هااص

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  72شماره  /3پاییز 6331
های پایداری صیر

چاارایمااو و صداذفرین ناپایدارترین و تبریز پایدارترین

در نرر گرفته میهاااود .این حالت نشاااا دهنده نگرش

هاااهرساااتا از لحا کشااااورزی و منابع ببیعی بوده

ساااتگیرانه میباهااد ،یعنی هیچ هاااصصاای نمیتواند

اسات .در صاورت در نرر گرفتن امکا جانشینی نسبی

جایگزین هااص
یک هاااص

( ) 𝜆 = 0.5و کامل ( ) 𝜆 = 1بین هاص

دیگر هود و اگر ههرستانی از لحا

عملکرد بدی داهااته باهااد ،پایداری کل ذ

کشاااورزی ،نتایع رتبهبندی بین هااهرسااتا ها یکسااا

هااادیادا تحت تأ یر قرار میگیرد .مثال در این حالت اگر
مقدار نرمال یکی از هاااص

های پایداری

اساااات ،در این صاااورت کلیبر پااایاادارترین و بنااا
ناپایدارترین هاااهرساااتا از لحا کشااااورزی و منابع

های پایداری هااهرسااتا

ببیعی محسو میهود .ههرستا کلیبر عملکرد صوبی

برابر با صاایر باهااد ،میزا پایداری کل وی نیز صاایر

در مورد هاص

صواهد بود .بر ببق این هاارای هااهرسااتا های جلیا،

های زیستمحیطی دارد.

جدول  -1نتایج رتبهبندی شهرستانها از لحاظ پایداری کشاورزی و منابع طبیعی با حاالت مختلف ادغام شاخصها
ههرستا
ذررههر
اسکو
اهر
بستا ذباد
بنا
تبریز
جلیا
چارایماو
صداذفرین
سرا

𝟎=𝝀
8
52
53
3
52
1
11
11
11
6

𝟓 𝝀 = 𝟎.
56
5
8
55
20
51
3
1
2
52

𝟏=𝝀
56
5
8
55
20
51
3
1
2
52

ههرستا
هبستر
عجب هیر
کلیبر
مراغه
مرند
ملکا
میانه
ورزقا
هری،
هشترود

𝟎=𝝀
1
56
1
5
51
51
3
53
2
55

𝟓 𝝀 = 𝟎.
58
51
1
53
52
55
53
6
1
3

𝟏=𝝀
58
51
1
53
52
55
53
6
1
3

هاکل  5ببقهبندی ههرستا های استا را در مورد

دارای درصاد پوهش گیاهی و مواد ذلی با یی در صاک

پایداری کشاااورزی و منابع ببیعی بر حسااب جانشااینی

هساااتند ،در گروه پایدار یا بسااایار پایدار قرار دارند .از

کامل نشااا میدهد .هااهرسااتا های کلیبر ،صداذفرین،

دیگر ویهگیهاای گروه پاایادار و بسااایاار پایدار درجه

جلیا و چارایماو در گروه بسیار پایدار ،هری ،،ورزقا ،

مهاااجرپااذیری و باااساااوادی بااا اساااات .در مقاااباال

هشترود ،اهر و اسکو در گروه پایدار ،سرا  ،بستا ذباد،

ههرستا هایی که زارعین سرانه زمین کشاورزی کمتر

مرند ،میانه ،تبریز ،ذررههر ،عجب هیر ،مراغه و هبستر

و مصارف کود هیمیایی با تری دارند در گروه ناپایدار

در گروه ناپایدار و ملکا و بنا در گروه بسیار ناپایدار

و بسیار ناپایدار قرار میگیرند.

قرار گرفتهاند .اکثر هااهرسااتا های هاامالی اسااتا که
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شکل  -1طبقهبندی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری کشاورزی و منابع طبیعی (یافتههای تحقیق)

با توجه به نتایع حاصاااله ،پیشااانهادهای زیر ارائه
میهود:
 -هااص

افزایش ساااطج ساااواد در افزایش کیییاات زناادگی و
بهرهمنادی از صادماات ترویجی و فنااوریهاای جدید

سارانه زمین کشاورزی و درصد بیمه

کشااااورزی پاایادار نقش مثبتی دارد و از ویهگیهای

با ترین وز را در پایداری اقتصااادی کشاااورزی به

اصااالی هر جااامعااه توساااعااه یااافتااهای اساااات .بااا

دساات ذوردهاند .ساارانه زمین کشاااورزی در اسااتا ،

سااارمایهگذاری در باش ذموزش روساااتایی میتوا

مطابق ساارهااماری عمومی کشاااورزی سااال ،5353

ذ اار فزاینده ذ را در پایداری اقتصاااادی ،اجتماعی و

 1/213هکتار میباهااد که نساابت به سااال  5382در

زیسااتمحیطی کشاااورزی مشاااهده کرد .هااااص

حدود  6/3درصاد کاهش یافته است .از سوی دیگر به

مهاااجرپااذیری بااا ترین نوسااااا و تیییر را در بین

بور متوس کمتر از یک پنجد ارا ی زیر کشت گندم

هاهرستا های استا دارد .جهت افزایش این هاص

و کلزای اساااتا تحت پوهاااش بیمه قرار دارند و این

پیشااانهاد میهاااود به منابق محروم اساااتا توجه

میزا نیز در بین هاهرستا های ماتلف دارای توزیع

بیشاتری هاود و با گساترش امکانات اهتیال به ویهه

نابرابری است .با توجه به این نتایع توصیه میهود با

در صااانایع وابساااته به کشااااورزی و بهبود صدمات

اجرای ساااازو کارهای مناساااب در جهت جلوگیری از

رفاهی ،ذموزهااای و بهداهاااتی در این منابق از روند

تیییر کاربری ارا اای کشاااورزی و گسااترش صنایع

مهاجرت به ههرها کاسته هود.

تبدیلی و زمینههای اهاتیال در منابق روستایی جهت

 -هااص

جاذ نیروی کار مازاد در زمینهای کشااااورزی ،در

مهدترین هاااص

راساتای افزایش سارانه زمین کشااورزی اقدام هااود.

اسات .افزایش درصاد پوهش گیاهی ،در حیاظت صاک

همچنین با افزایش سااطج پوهااش بیمه کشاااورزی در

در مقابل فرسایش ذبی و بادی نقش مهمی داهته و به

تمامی هاااهرساااتا ها و نیز گساااترش ذ به ساااایر

افزایش نیورپااذیری ذ بااارا و کاااهش سااایال هااا

محصاااو ت زراعی زمینه پایداری اقتصاااادی هر چه

میانجامد .بنابراین توصایه میهود

من تالش جهت

بیشتر کشاورزی فراهد ذید.

حیاظت از منابع جنگل و مرتع فعلی ،با افزایش جنگل و

 -در بعاد اجتماعی هااااص

باساااوادی و درجه

مهااجرپاذیری باا ترین وز را باه دسااات ذوردهاند.

درصد پوهش گیاهی با اصتالف زیادی
بعد زیسااتمحیطی هااناصته هااده

مرتعکاری ،از تراکد دامها در مراتع اسااتا نیز کاسته
هود.
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