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 چکیده

های اخیر افزایش تولید محصوالت کشاورزی گرچه بخشی از نیازهای جمعیت رو به رشد را برطرف نموده است، اماا اماروزه مشاخ     در طی دهه
رویه از منابع، منجر به تخریب محیط زیست شده است. لذا کشاورزی پایدار باه  های کشاورزی مرسوم به دلیل استفاده بیشده است که استفاده از روش

ریزی توافقی اقدام باه ارزیاابی میازان پایاداری     رهایی از مشکالت به وجود آمده، مطرح شده است. در این مطالعه با استفاده از روش برنامهعنوان کلید 
ها از طریق نظرسنجی مستقیم از کارشناسان کشاورزی تعیین شد و سایر اطالعات های استان آذربایجان شرقی گردید. وزن شاخ کشاورزی شهرستان

آوری گردیاد.  جماع  1394های آماری استان آذربایجان شرقی در سال ای و سالنامهزم از منابع ثانویه نظیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطقهال
تعاداد  ورزی حفاظتی و شاخ  بیمه، در بعد اجتمااعی شااخ  باساوادی،    نتایج نظرسنجی نشان داد که در بعد اقتصادی راندمان آبیاری، عملکرد، خاک

محیطی شااخ  ساطت تاراز آب زیرزمینای، مصارف آب کشااورزی،       کارشناس کشاورزی، شاخ  بهداشت و درصد اشتغال کشاورزی و در بعد زیست
ریزی توافقی مشخ  شد که در بعاد اقتصاادی،   اند. با اجرای برنامهها شناخته شدهترین شاخ های کارآمد آبیاری، شوری و غلظت نیترات مهمسیستم
دهد کاه باا توجاه باه     اند. نتایج مطالعه نشان میها بودهمحیطی و نیز در کل، کلیبر پایدارترین شهرستانشیر در بعد اجتماعی، جلفا، در بعد زیستعجب

تر ع عادالنهشود. همچنین توزیهای اصلی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان محسوب میبحران خشکسالی در منطقه، پایداری منابع آب از دغدغه
–تواناد باه توساعه اقتصاادی    های بهداشت و اماکن رفااهی مای  های توسعه کشاورزی نظیر صنایع تبدیلی، مدارس روستایی، خانهامکانات و زیرساخت

 های محروم استان بیانجامد. اجتماعی شهرستان
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   2 1 قدمهم

 اسات  نوینی حرکت محیطی، زیست مالحظات با کشاورزی پایدار
 و باه ماواد شایمیایی    کشااورزی متکای   کاردن  دگرگون جهت در که

 و اقتصاادی  فشاارهای  در نتیجه 1980اواسط  در نامناسب، تکنولوژی
 از لاوگیری ج و زیسات محیطای   مساالل  به الزم نسبت هایحساسیت
بر  حرکت تأکید این است. آمده وجود به کشاورزی هایزمین فرسایش

 کاه  شاوند،  دهیای سازمانگونه های کشاورزی بهفعالیت که دارد آن 
 ینادهای آفر از تولیاد  جریان در نشده و وارد زیست محیط به ایصدمه

 یك پایدار در واقع کشاورزی نظام (.7) گردد استفاده طبیعی بیولوژیك
 که دیدگاهی طبیعی است حفظ منابع بر متکی و مستمر سودمند، نظام

 باین  همبساتيی  آن، در کاه  به طوری دارد. صرف تولید اقتصاد ورای 
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 جامع صورتی به محیط زیست کیفیت و ثبات اکولوژیکی تولید، اقتصاد
 کارده  شده ثابت انجام مطالعات کهحالی (. این در9شود )نيریسته می
 خااک،  بافات  و سااختمان  متعارف موجاب تياییع   وشبه ر کشاورزی
در  خطراتای  ایجااد  زیست، از بین رفتن تنوع اکولوژیکی،محیط تيییع
 طبیعات،  در تعاادل  خاوردن  هام  غاذایی، باه   مواد و بهداشت المتس

 مناابع  شادن  دلیال ناابود   باه  تولید توان کاهش و تولید هزینه افزایش
پایادار   توساعه  امروزه موضوع با توجه به این (.10 و 15شود )می تولید
 کشور ذکر بخش کشاورزی ای درتوسعه اهداف ترینمحوری جمله  از
 سااله  20 اناداز چشام  و پنجم و ساند  چهارم هایبرنامه طی در و شده

(. اماا باا وجاود اهمیات     4گرفته اسات )  قرار تأکید مورد توسعه کشور
وضاعیت  باالی توسعه پایادار کشااورزی، اطالعاات انادکی در ماورد      

پایداری کشاورزی مناطق مختلف ایران وجود دارد، این امار ضارورت   
انجام مطالعه به منظور سانجش میازان پایاداری کشااورزی منااطق      

هاای کلیادی و اساسای    ها و دغدغهمختلف کشور و شناسایی شاخ 
 سازد.پایداری را دوچندان می

های مختلفی جهت سنجش پایاداری کشااورزی در ادبیاات    روش
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دهاد اجمااع   اند، اما مارور ادبیاات نشاان مای    موضوع مطرح شده این
ای در زمیناه سانجش میازان پایاداری کشااورزی از      عمومی گسترده
 هاای توانند آثار فعالیات می ها(. شاخ 6ها وجود دارد )طریق شاخ 
کنند.  محاسبه اجتماعی -اقتصادی ابعاد و محیط زیست بر کشاورزی را

انجام  که هستند زمانی برای ا یك جایيزینهشاخ  دیير، عبارتی به
(. در این مطالعه بر اسااس  11گیری مستقیم امکان پذیر نیست )اندازه

ریزی توافقی جهات سانجش میازان    اطالعات موجود، از روش برنامه
های استان آذربایجان شرقی استفاده شده پایداری کشاورزی شهرستان

ایران جهت تخصای  مناابع،    ریزی توافقی اکثراً دراست. مدل برنامه
ترین سیستم آبیااری اساتفاده   تعیین اليوی کشت و یا انتخاب مناسب

شده و این روش کاربرد کمای در ماورد ارزیاابی پایاداری کشااورزی      
 در پایاداری،  ای باه ارزیاابی  ( در مطالعه1داشته است. امینی و نوری )

 و فهاناصا  شاهر  در شرق جنوبی براآن روستایی منطقه زراعی سیستم
اناد. جهات   پرداختاه  کشت متناساب باا آن   اليوی ترینمناسب تعیین
 یك هدفه ریزی ریاضیهای برنامهمدل سازی اهداف پایداری ازبهینه
با استفاده از ( 2عنابستانی و همکاران ) استفاده شد. کسری چندهدفه و

بنادی توساعه پایادار    ای به ساطت در مطالعهریزی توافقی روش برنامه
اناد. پورزناد و   ایی در بین روستاهای شهرستان کمیجان پرداختاه روست

مدل پایداری ریزی توافقی و رهیافت برنامه( با استفاده از 12بخشوده )
های منتخاب  کشاورزی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان

 ،اسااتان فااارس کردنااد. باار اساااس نتااایج حاصاال از روش مااذکور  
به سه گروه پایدار، نسبتاً پایدار و ناپایادار   های استان فارسشهرستان

 ی هلند رالبن ( پایداری مزارع16تقسیم گردیدند. ون کاکر و همکاران )
و تحلیال آن در   1آرمانی توساعه یافتاه   ریزیبا استفاده از روش برنامه

اند. خااویر و  یین کردهتعی طیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصادسه بعد 
ریازی تاوافقی، تصامیمات    ده از مادل برناماه  ( با اساتفا 17همکاران )

ای را از دیادگاه  های مدیترانهاجرایی در رابطه با مدیریت پایدار جنيل
 اند. های مختلف درگیر بررسی کردهگروه

از نظاار سااطت هااای اخیاار اساتان آذربایجااان شاارقی طاای سااال 
کشاورزی در کشور در رتبه چهارم و از نظر سطت زیرکشات اراضای و   

 .سات باوده ا  هاا دارا ات رتبه پنجم، را در میان ساایر اساتان  سطت باغ
همچنین این استان یکی از پنج اساتان مهام در زمیناه کشااورزی و     

باشد، به طوری که کشاورزی این تولیدات زراعی و باغی در کشور می
استان باا مصارف ساه درصاد آب کشااورزی، ساه درصاد کودهاای         

شور، حدود شش درصاد از  شیمیایی و دو درصد سموم شیمیایی کل ک
امااا (. 8کاال تولیاادات کشاااورزی را بااه خااود اختصااا  داده اساات )

هاای کشااورزی   کشاورزی استان آذربایجان شرقی، که یکی از قطاب 
باشد، بنا به دالیل مختلاف از پیامادهای مصارف نامناساب     کشور می
بارداری ناپایادار از مناابع    مصرفی و نیاز بهاره  های بیرونی، بیشنهاده

                                                           
1- Extended Goal Programming approach (EGP) 

ای در جهت برد و نه تنها برنامهعی و منابع مولد کشاورزی رنج میطبی
شاود بلکاه آمارهاای    فاصله گرفتن از کشاورزی متعارف مشاهده نمی

ای را در جهت تخریاب محایط زیسات اساتان     موجودی روند فزاینده
 توان به افزایش توزیع انواع کوددهند. از جمله این آمارها مینشان می
، 1388تن در سال  136245به  1380تن در سال  73423شیمیایی از 
 283باه   1380هکتاار در ساال    1120کاری در مراتع از کاهش علوفه
هکتاار در   3850کاری از ، کاهش مساحت جنيل1390هکتار در سال 

اشاره کارد. از ساوی دیيار     1390هکتار در سال  871به  1365سال 
هاای نماك   ها و طوفانخشك شدن دریاچه ارومیه، به دلیل ایجاد باد
های سطحی و زیرزمینی حاصل از آن، تأثیر منفی بر منابع خاک و آب

(. بررسی وضعیت موجود بخش کشاورزی استان 3استان داشته است )
به روشنی بیانير این است که بر اليوی کشاورزی متعارف مبتنی است 

د. در های غیربومی و بیرونی تأکید دارکه به شدت بر بکارگیری نهاده
های پایدار، ضرورت توجه باه رعایات   نتیجه با عنایت به اهمیت نظام

اصول زیست محیطی، حفظ منابع طبیعای و تبیاین ساطوح پایاداری     
 و ارزیابی سنجش این زمینه کشاورزی در استان مورد تأکید است. در

 سازدقادر می را گذارانسیاست و گیرانتصمیم ابزاری است که پایداری

 نظاام کشااورزی را   بیشتر چه هر پایدارسازی مناسب برای تاقداما تا

دهند. در راستای مطالب ذکر شده، هدف این مطالعه نیز ارزیابی  انجام
هاای اساتان   بندی شهرساتان پایداری کشاورزی و منابع طبیعی و رتبه

 باشد.آذربایجان شرقی بر حسب میزان پایداری می
 

 هامواد و روش

هاا، گروهای   دهی به شااخ  تخاب و وزندر این مطالعه جهت ان
متشکل از افرادی متخص  و خباره در زمیناه پایاداری کشااورزی و     
منابع طبیعی، انتخاب شدند. جامعه آماری مورد نظر شامل تمامی افراد 
کارشناس و متخص  در زمینه پایاداری کشااورزی و مناابع طبیعای     

تخصصاین  استان آذربایجان شرقی است و در هنيام تشاکیل گاروه م  
ها، مراکاز تحقیقااتی و   تالش شد تمامی افرادی که در سطت دانشياه

ی استان آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت در زمیناه  ادارات مربوطه
پایداری کشاورزی و منابع طبیعی هساتند، در نظار گرفتاه شاوند. در     
نهایت به دلیل محدودیت زمان و بودجاه، گروهای تشاکیل شاد کاه      

هاای مختلاف دانشاياهی    اعيای هیئت علمی گروه نفر از 42شامل 
ریازی  زیست و برنامههای کشاورزی، منابع طبیعی، محیطشامل رشته

نفر  42روستایی، محققین مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و 
زیسات  از کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی، مناابع طبیعای و محایط   

های مختلاف علاوم   از طیف گویاناستان آذربایجان شرقی است. پاسخ
اند تا باه دلیال   های اجرایی مختلف انتخاب شدهدانشياهی و با سمت

ها پوشاش داده  چندبعدی بودن مفهوم پایداری کشاورزی تمامی جنبه
ها در نظر گرفته شود تا به اریبی نتایج دچار شده و عالیق تمامی گروه
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 نشویم. 
داری کشااورزی، باا   به منظور طراحی یك مدل پایا کار، در ادامه 

های پیشنهادی برای ارزیاابی  مرور مطالعات قبلی، فهرستی از شاخ 
ها، استخراج شد پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در سطت شهرستان

مجموعه  و در اختیار گروه متخصصان قرار گرفت؛ چرا که انتخاب یك
 ارزیاابی  بارای  داده دسترسای  قابلیات  با اعتماد، قابل شاخ  مناسب،
 معیارهای حالز اهمیت است. گروه متخصصان بر مبنای پایداری بسیار

 علمای،  تناساب  گیاری، قابلیات انادازه   نظیار  شااخ   انتخااب  مهم 
 صارفه  باه  زماانی مقارون   و لحاظ اقتصادی از و حساسیت به تغییرات

آوری اطالعات، هشت شاخ  در بعد اقتصادی، نه شاخ  بودن جمع
محیطی انتخاب کردند که ر بعد زیستشاخ  د 12در بعد اجتماعی و 

هاا از  های مرتبط باا شااخ   اراله شده است. سپس وزن 1در جدول 
طریق مصاحبه با گروه متخصصان تعیین شد و اطالعات ثانویه نیاز از  

هاای اساتانی، ساازمان جهااد کشااورزی و      سایر منابع نظیر آمارناماه 
 به دست آمد. 1394ای در سال سازمان آب منطقه

های مختلف پایداری کشاورزی و رسایدن باه   ی ادغام شاخ برا
هاای اساتان آذربایجاان    بندی شهرستانیك شاخ  کلی جهت رتبه

ریزی توافقی استفاده شده است. این روش جاز   شرقی از روش برنامه
و  18زلنای و یاو )  گیری چند هدفه است که توساط  های تصمیمروش
 ریازی برناماه  مدلده است. اراله ش گیرندهمتصمی به کمك ( برای19

آل اهداف مختلف ماورد مطالعاه،   حالت ایده از فاصله مبنای بر توافقی
 اولینبنابراین  .کندمی بندیتوسط یك سیستم خا  رتبه را هاگزینه

است، اما  آل هر هدفایده تعیین نقطه توافقی ریزییك برنامه در قدم
اف، در دنیاای واقعای   باین اهاد   تقابال  دلیال  باه  معموالً آلایده نقطه
 آل باه وسایله  است. در چنین شارایطی نقطاه ایاده    دسترس غیرقابل

شاود  تر هستند، تعیاین مای  آل نزدیكنقطه ایده به این هایی کهجواب
آل، باه صاورت بهتارین    (. در این مطالعه نیز نقطه یا جاواب ایاده  14)

ده نقطه از هر هدف یا به صورت پایدارترین مقدار هر شاخ  تعیین ش
آل وجاود  است. مثالً در مورد شاخ  درصد بیمه کشاورزی، نقطه ایده

هاای اساتان   درصد پوشش بیمه است اما چون در بین شهرستان 100
ای وجاود نادارد، حاداکثر    آذربایجان شرقی چنین سطت پوشش بیماه 
آل ها به عنوان جواب ایاده میزان درصد پوشش بیمه در بین شهرستان

تارین  آل نیست اما نزدیاك ه حداکثر مقدار ایدهانتخاب شد، چون اگرچ
آل موجود است، یاا در ماورد شاوری آب هار چاه      جواب به مقدار ایده

، بناابراین  به نفع پایداری کشااورزی اسات   ،درصد شوری کاهش یابد
 باشد، اماا از آن ترین نقطه، میزان شوری صفر میآلپایدارترین و ایده

العه مشاهده نشده اسات، کمتارین   جا که این مقدار حداقل در این مط
آل ها به عنوان جواب ایدهدرصد شوری مشاهده شده در بین شهرستان

 انتخاب شد. 

 
 های مورد استفاده در تحلیل پایداری کشاورزی و منابع طبیعیلیست شاخص –1جدول 

Table 1- List of indicators for assessment of agricultural and natural resources sustainability 

 پایداری اقتصادی

Economic sustainability 

 پایداری اجتماعی

Social sustainability 

 پایداری زیست محیطی

Environmental sustainability 
 درصد بیمه

Insurance percentage 

 بهداشت شاخ 

Health indicator 

 های زیرزمینیسطت تراز آب

Groundwater level 

 شوری آب
Water salinity 

 عملکرد گندم آبی

Irrigated wheat yield 

 تراکم جمعیت

Population density 

 ایدرصد اراضی گلخانه

Percentage of greenhouse land   

 ماده آلی خاک

Soil organic matter 
 راندمان اقتصادی آبیاری

Economic efficiency of irrigation 

 شاخ  ارتباطات

Connection indicator 

 های کارآمد آبیاریسیستم

Efficient irrigation systems 

 شاخ  آیش

Fallow indicator 
 نرخ مشارکت اقتصادی

Economic participation rate 

 نرخ باسوادی

Literacy rate 

 شاخ  مصرف آب کشاورزی

Agricultural water use indicator 

 درصد پوشش گیاهی

Vegetation cover 
 انیزاسیونضریب مک

Mechanization level 

 های ترویجیفعالیت

 Extension activities 

 شاخ  مصرف سم

Indicator of pesticides use 

 شاخ  چرای دام

Grazing indicator 
 سرانه زمین کشاورزی

Agricultural land per capita 

 های کشاورزیتعداد تعاونی

Number of agricultural cooperatives 

   مصرف کود شیمیاییشاخ

Indicator of fertilizer use 

 غلظت نیترات

Nitrate concentration 
 خاک ورزی حفاظتی

Conservation tillage 

 اشتغال کشاورزی

Agricultural employment 
  

 تعداد صنایع تبدیلی کشاورزی

Number of agro-processing iIndustries 

 کارشناس کشاورزی

Agricultural expert 
  

 مهاجرپذیری 

Immigration 
  

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 
)در ایان مطالعاه    هاا ام در بین تماامی گزیناه   iبدترین مقدار شاخ   ام و  i تارین مقادار شااخ    آلایده بنابراین اگر 
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ام در شهرستان  iمقدار ارزیابی شده شاخ   ها( باشد و شهرستان

j         ام را نشان دهد، مااتریس فاصاله نرماال باه صاورت زیار تشاکیل
 (:   5شود )می

 (1                                               ) 

یك قرار خواهند داشات. در   های ماتریس نرمال بین صفر تادرایه
آل باشاد، مقادار درایاه متنااظر     صورتی که شاخ  دارای مقدار ایاده 

ماتریس برای وی برابر با صفر و در صورتی که دارای بادترین حالات   
دهاد بیشاترین   باشد مقدار درایه برابر با یك خواهد بود که نشان مای 

ی مقاادیر اولیاه   هاا آل دارد. پس از آن کاه داده فاصله را از حالت ایده
ماتریس فاصاله بااال نرماال شادند، از طریاق       ازها با استفاده شاخ 

آل بارای هار   رابطه زیار، فاصاله مقادار ارزیاابی شاده از نقطاه ایاده       
 شود:شهرستان تعیین می

  )2(

                                                                              

i ها و اره به شاخ اشj هاا دارد.  ها یاا شهرساتان  اشاره به گزینه
( اسات، کاه از   ) iشکل استاندارد شده میزان وزنای شااخ     

 شود:   رابطه زیر محاسبه می

   )3(  

گیرناده نسابت باه حاداکثر     گویای نظر و حساسیت تصامیم  پارامتر 
بزرگتار،   اف قابل قباول در محاسابات اسات. هار چاه مقادار       انحر

و  12حساسیت بیشتر است. در این مطالعه بر اساس مطالعات گذشته )
فاصاله  هرچه میزان در نظر گرفته شد. در نهایت  ( مقدار 13

تار  ( برای شهرساتانی کم آل )مقدار ارزیابی شده از نقطه ایده

 شود.باشد، پایدارتر تلقی می
، () ، حاداکثر () سپس با توجه به نتایج )مقادیر حاداقل 

( طبقات پایداری باه صاورت   () و انحراف معیار () میانيین
 زیر تعریف شدند:

     بسیار ناپایدار: -
     

 ناپایدار:  -

 
 پایدار: -

        
 بسیار پایدار:  -

 
 

 نتایج و بحث 

هاای  ( برای شااخ  1ماتریس فاصله نرمال با استفاده از رابطه )

هر سه بعد محاسبه شد، اما باه دلیال محادودیت حجام مقالاه، تنهاا       
شاده   ارالاه  2محیطی در جدول ماتریس فاصله نرمال برای بعد زیست

 است. 

آباد دارای باالترین سطت تاراز آب زیرزمینای در   شهرستان بستان
باشد. هر چه سطت تراز آب زیرزمینی باالتر باشاد، پایاداری   استان می

آل برای این شاخ  منابع آب شهرستان بهتر است. بنابراین نقطه ایده
 آباد بوده و فاصله نرمال این شاخ  از نقطهعملکرد شهرستان بستان

باشد کاه در جادول   آباد برابر با صفر میآل برای شهرستان بستانایده
( قابل مشاهده است. شهرستان جلفا کمترین میزان سطت تاراز آب  2)

زیرزمینی را داراست، سطت تراز آب زیرزمینی شهرستان جلفا در طای  
ساانتیمتر کااهش داشاته     31سال گذشته به طور متوسط سااالنه   20

ر در بدترین وضعیت ممکان قارار دارد، بناابراین    است و در حال حاض
آل برای شهرستان جلفا برابر باا  فاصله نرمال این شاخ  از نقطه ایده

آل. مقادار  باشد، یعنی بیشترین فاصاله ممکان از نقطاه ایاده    یك می
هاا در فاصاله باین    آل برای بقیه شهرساتان فاصله نرمال از نقطه ایده

زان شااخ  بیشاتر فاصاله از نقطاه     صفر و یك قرار دارد، هر چه می
آل کمتر و هرچه میزان شاخ  کمتر، فاصله نیز افزایش یافتاه و  ایده

 شود. تر میبه یك نزدیك

هااای شهرسااتان اسااکو دارای کمتاارین غلظاات نیتاارات در آب  
زیرزمینی بوده و پایدارترین عملکارد را در ایان زمیناه دارد، بناابراین     

رای شهرستان اسکو برابار باا صافر    میزان فاصله نرمال این شاخ  ب
ترین بدترین میزان غلظات نیتارات در   باشد. اما بیشترین و در واقعمی
های زیرزمینی مربوط باه شهرساتان شبساتر اسات کاه از لحااظ       آب

مصرف کود و انواع سموم شیمیایی نیز ناپایدارترین عملکارد را دارد و  
آل کسب نقطه ایدهدر مورد هر دو شاخ  بیشترین فاصله )یك( را از 

کرده است. افزایش میزان مصرف سموم و کود شیمیایی اثر منفی بار  
آل از نظار  پایداری کشاورزی و منابع طبیعی دارد، بنابراین نقطاه ایاده  

ها جایی است که حداقل میزان عملکرد وجود داشته باشد. این شاخ 
ت های زیرزمینی، هر چه غلظبنابراین برعکس شاخ  سطت تراز آب

نیترات و میزان مصرف سموم و کود شیمیایی در هکتار بیشتر، مقادار  
شود و تر مییابد و به یك نزدیكآل نیز افزایش میفاصله از نقطه ایده

برعکس. جهت بررسی بیشتر رابطه بین مصرف کود و سموم شیمیایی 
هااای زیرزمیناای از آزمااون  در هاار هکتااار و غلظاات نیتاارات در آب 

بارا نشاان    -استفاده شد، چون انجام آزمون جاکو همبستيی اسپیرمن
 باشند. ها دارای توزیع نرمال نمیداد این شاخ 

دهاد  آمده است، نشان می 3نتایج آزمون همبستيی که در جدول 
های زیرزمینای  که بین مصرف سموم شیمیایی و غلظت نیترات در آب

درصاد   5 داری وجود دارد )مقدار آماره که در ساطت رابطه مثبت معنی
است(، اما بین شاخ  مصرف کاود   5489/0باشد برابر با دار میمعنی

 داری وجود ندارد.شیمیایی و غلظت نیترات رابطه معنی
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 های بعد زیست محیطیماتریس فاصله نرمال برای شاخص -2 جدول

 Table 2- Normal distance matrix for environmental indicators 

 تراز آب

Ground 

water 

level 

 غلظت نیترات

Nitrate 

concentration 

 شوری آب

Water 

salinity 

سیستم 

 کارآمد آبیاری

Efficient 

irrigation 

system 

مصرف آب 

 کشاورزی

Agricultural 

water use 

indicator 

 مصرف سم

Indicator of 

pesticides 

use 

مصرف کود 

 شیمیایی

Indicator of 

fertilizer use 

ماده آلی 

 اکخ

Soil 

organic 

matter 

شاخص 

 آیش

Fallow 

indicator 

پوشش 

 گیاهی
Vegetation 

cover 

شاخص 

 چرای دام
Grazing 

indicator 

اراضی 

 ایگلخانه
Percenta

ge of 

greenhou

se land 

 

0.8126 0.4582 0.9478 0.9958 0.7561 0.8761 0.9446 0.1956 0.1400 0.6859 0.9894 0.9426 
 آذرشهر

Azarshahr 

0.6992 0 1 0.9984 0.5962 0.7481 0.9231 0.3394 0.4271 0.7166 0.6892 0.3412 
 اسکو

Osku 

0.6047 0.8599 0.6275 0.7471 0.6829 0.9562 0.7622 0.1721 0.3284 0.4699 0.6947 0.9498 
 اهر

Ahar 

0 0.2035 0.3417 0.6888 0.1311 0.6571 0.9978 0.7309 0.4807 0.9099 0.7508 0.9405 
 آبادبستان

Bostan Abad 

0.8342 0.9686 0.9095 0.9477 0.7981 0.9707 0.9101 0.6876 0.6401 0.6987 0.9108 0.9823 
 بناب

Bonab 

0.3699 0.9472 0.8773 0.6522 0 0.9544 0.9114 0.6703 0.4122 0.7739 0.8639 0.6075 
 تبریز

Tabriz 

1 0.6700 0.4423 0 0.6597 0.9202 0.8688 0.5672 0 0.3961 0.1907 1 
 جلفا

Jolfa 

0.4156 0.7552 0.3638 0.9988 0.7319 0.8251 0.9912 0.6683 0.8302 0.8317 0.2170 1 
 چارایماق

Charoymaq 

0.4094 0.3200 0.0686 0.8548 0.8714 0.9191 0 0.1448 0.5781 0.0205 0.8660 0.9666 
 خداآفرین

Khoda Afarin 

0.2068 0.6021 0.4862 0.9197 0.7797 0.8061 0.8862 0.2195 0.5100 0.7107 0.8682 0.9868 
 سراب

Sarab 

0.7145 1 0.7466 0.5698 0.5991 1 1 0.7087 0.5722 0.7717 0.2099 0.8770 
 شبستر

Shabestar 

0.7501 0.6795 0.4532 1 0.7250 0.8191 0.9805 0.1711 0.2885 0.6219 0.9682 0.9456 
 شیرعجب

Ajabshir 

0.4079 0.3682 0.0686 0.5737 0.8833 0.5188 0.5872 0 0.2798 0 0 0.9194 
 کلیبر

Kaleybar 

0.6543 0.7707 0 0.9469 1 0.9742 0.9152 0.8085 0.3022 0.6968 0.9654 0.8403 
 مراغه

Maragheh 

0.8687 0.8149 0.6058 0.9546 0.4326 0.9112 0.9213 0.5589 0.0718 0.4802 0.3501 0.9951 
 مرند

Marand 

0.8094 0.9067 0.7899 0.9833 0.7967 0.9642 0.9751 0.7597 0.8579 0.8050 1 0.9198 
 ملکان

Malekan 

0.7710 0.8878 0.6015 0.7759 0.7530 0.8426 0.9806 0.7211 0.8368 0.6701 0.5571 0.9233 
 میانه

Mianeh 

0.2691 0.8315 0.1469 0.9973 0.3790 0.1062 0.7006 0.1024 0.4718 0.4696 0.4818 0.8017 
 ورزقان

Varzeghan 

0.3717 0.7814 0.8429 0.9224 0.7352 0 0.7649 1 0.3033 0.7099 0.6567 0 
 هریس

Heris 

0.4116 0.7653 0.3638 0.9039 0.6728 0.8037 0.9992 0.6055 1 1 0.9012 0.3804 
 هشترود

Hashtrood 
         Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته
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 های زیرزمینینتایج بررسی رابطه بین مصرف سم و کود شیمیایی و غلظت نیترات در آب -3 جدول
Table 3- The results of survey relation between pesticide and chemical fertilizer and nitrate concentration  

 شاخص مصرف سم

Indicator of pesticides use 

 شاخص مصرف کود

Indicator of fertilizer use 
 

0.5489 

(0.0122) 
0.1338 

(0.5738) 
 های زیرزمینیغلظت نیترات در آب

Nitrate concentration in groundwater 
                             The number in parentheses represent significance level دهند.می داری را نشانمقادیر داخل پارانتز سطوح معنی

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته
 

 های کارآمدای و بارانی به عنوان سیستمهای آبیاری قطرهسیستم
در  1369هاا از سااال  اناد. ایان سیساتم   آبیااری در نظار گرفتاه شاده    

آذربایجان شرقی در حال اجرا هساتند، بیشاترین درصاد اجارای ایان      
ها نسبت به سطت زیر کشت در شهرستان جلفا و کمتارین آن  سیستم

های اخیر گسترش سیستم شیر بوده است. در سالدر شهرستان عجب
هاای  هاای آبیااری در دشات   یجاد شبکهرسانی از رودخانه ارس و اآب

هاای  منطقه مانند گردیان و گلفرج نقش بسزایی در گساترش شابکه  
اناد. افازایش اساتفاده از    آبیاری تحت فشار در شهرستان جلفاا داشاته  

جاویی در مصارف مناابع آب    های کارآمد آبیاری سابب صارفه  سیستم
منطقه شده و در راستای پایاداری کشااورزی و مناابع طبیعای اسات.      

های کارآمد آبیاری، اثر مثبتی رود استفاده از سیستمبنابراین انتظار می
بر شاخ  راندمان آبیاری )مقدار محصول زراعی و دامی تولید شده به 

الزم باه ذکار   ازای مصرف هر متر مکعب آب کشاورزی( داشته باشد. 
هاای بعاد اقتصاادی پایاداری     است که راندمان آبیاری جاز  شااخ   

باشد. جهت بررسی رابطه بین این دو شاخ  از آزماون  میکشاورزی 
ها نیز دارای توزیع نرمال همبستيی اسپیرمن استفاده شد )این شاخ 

اراله شده است، نشاان داد   4باشند(. اما نتایج آزمون که در جدول نمی
اناد و رابطاه   ین دو شاخ  به صورت مستقل از هم توزیاع شاده  که ا
 داری با هم ندارند. معنی

 
 های کارآمد آبیارینتایج بررسی رابطه بین راندمان آبیاری و درصد سیستم -4 جدول

Table 4- The results of survey relation between pesticide and chemical fertilizer and nitrate concentrations  

  Economic efficiency of irrigation  راندمان آبیاری

0.3068 
(0.1883) 

 های کارآمد آبیاریسیستم
Efficient irrigation system 

                             The number in parentheses represent significance level دهند.داری را نشان میمقادیر داخل پارانتز سطوح معنی

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 
مراغااه بیشااترین و تبریااز کمتاارین درصااد میاازان مصاارف آب  
کشاورزی را داشته است. بنابراین فاصله نرمال این شااخ  از نقطاه   

ا یك و بارای تبریاز صافر باوده     آل برای شهرستان مراغه برابر بایده
است. هر چه درصد مصرف آب کشاورزی کمتر باشد، مقدار فاصاله از  

درصاد آب کشااورزی    60یاباد. بایش از   آل نیز کاهش مای نقطه ایده
شود. هرچه درصد مصارف  ها تأمین میها، قنات و چشمهاستان از چاه

اهش آب کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور، ک
 شود.یابد به پایداری منابع آبی در منطقه کمك بیشتری می

شوری آب کشاورزی در مراغه کمترین میزان و در اسکو بیشترین 
مقدار را داشته اسات. هار چاه میازان شاوری بیشاتر، از کیفیات آب        

شاود. در واقاع   کشاورزی کاسته شاده و سابب کااهش پایاداری مای     
ارای بیشترین میزان شاوری آب  های حاشیه دریاچه ارومیه دشهرستان

کشاورزی در استان هستند، در این میان تنها شهرستان عجب شیر به 
درصد آب کشااورزی ایان    54های سطحی )دلیل استفاده بیشتر از آب

شااود( دارای شااوری آب هااای سااطحی تهیااه ماایشهرسااتان از آب

 کشاورزی کمتری است.
ر بااین شهرسااتان کلیباار بیشااترین درصااد پوشااش گیاااهی را د 

شهرهای استان داراست، همچنین بیشترین درصد پوشش جنيلای در  
سطت استان نیز متعلق به این شهرستان است. وجود پوشش گیاهی در 
تعدیل آب و هوا و تثبیت منابع آب و خاک نقش چشميیری داشاته و  

شاود. وجاود بقایاای    از عوامل کلیدی پایداری کشاورزی محسوب می
وامل مهم افزایش میزان ماواد آلای خااک    گیاهی در سطت خاک از ع

های کشاورزی شود. بنابراین دور از انتظار نیست که خاکمحسوب می
این شهرستان دارای بیشترین مقدار ماده آلی خاک هم باشند. بنابراین 

آل ممکان  عملکرد شهرستان کلیبر از لحاظ این دو شاخ ، نقطه ایده
ت و در نتیجه همان طاور  برای این دو شاخ  در نظر گرفته شده اس

آل نیاز بارای   شاود، فاصاله از نقطاه ایاده    که در جدول مشااهده مای  
شهرستان کلیبر در این دو مورد برابر با صفر است. شهرستان هاریس  

ها از لحاظ وجود مواد آلی است و در مورد این ترین خاکدارای ضعیف
 آل دارد. شاخ  بیشترین فاصله )یك( را از نقطه ایده
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گااذاری اراضاای کشاااورزی در جلفااا بیشااترین و در آیااش درصااد
هشترود کمترین میزان را داشته است، با توجه به اقلیم خشك و سارد  

های کشاورزی استان دارای ماده آلی کمتار  استان و این که اکثر خاک
گذاری یك روش مناسب جهات حفاظات از   درصد هستند، آیش دواز 

راین شهرساتان جلفاا دارای   شاود. بنااب  منابع آب و خاک محسوب می
آل این شاخ  است و درایاه مربوطاه در مااتریس فاصاله     مقدار ایده

 باشد.نرمال برابر با صفر می
شاخ  چرای دام تعداد واحد دامی در هر هکتاار مرتاع را نشاان    

دهد. این شاخ  در شهرستان کلیبر کمترین و در ملکان بیشترین می
بر مراتع افزایش یابد، سبب تخریب میزان را داشته است. هر چه فشار 

بیشتر مرتع شده و افزایش فرسایش خاک و هدر رفت منابع آب را باه  
آل در مراتاع واحاد   دنبال دارد. در اکثر نواحی استان بیش از حاد ایاده  

دامی وجود دارد، به نحوی که شهرستان ملکاان باا داشاتن کمتارین     
 آورد. احد وارد میدرصد مراتع استان بیشترین فشار را بر مراتع و

ای به صورت درصد اراضای تحات کشات    شاخ  اراضی گلخانه

جاات  ای نسبت به مساحت اراضی تحت کشت سبزی و صیفیگلخانه
تعریف شده است. این شااخ  در شهرساتان هاریس بیشاترین و در     
جلفا و چارایماق کمترین میزان را داشته است. هرچاه درصاد اراضای    

جاویی  ر مصارف مناابع آب و خااک صارفه    ای افزایش یاباد د گلخانه
بیشتری شده و در راستای پایداری کشاورزی و مناابع طبیعای اسات.    
بنابراین شهرستان هریس کمترین فاصله )صافر( و جلفاا و چارایمااق    

 آل ممکن دارند.بیشترین فاصله )یك( را از نقطه ایده
پس از تشکیل ماتریس فاصله نرمال برای هر سه بعد، اقادام باه   

هاای  نتاایج اساتخراج وزن   5هاا شاد کاه جادول     دهی شااخ  زنو
ها از گاروه  دهی به شاخ دهد. جهت وزناستاندارد شده را نشان می
هاای هار بعاد باه     امتیاز را بین شاخ  100متخصصان خواسته شد، 

بوده و  100نحوی تخصی  دهند که مجموع امتیازات هر بعد برابر با 
بی شااخ  ماورد نظار از لحااظ     امتیاز هر شاخ  مبین اهمیت نسا 

 پایداری مربوطه باشد. 

 
 های هر بعدهای مربوط به شاخصوزن -5جدول

Table 5- The weights of indicators of each dimension 
 پایداری اقتصادی

Economic sustainability 

 وزن

Weight 

 پایداری اجتماعی

Social sustainability 

 وزن

Weight 

 حیطیپایداری زیست م

Environmental sustainability 

 وزن

Weight 
 درصد بیمه

Insurance percentage 
0.122 

 شاخ  بهداشت

Health Indicator 
0.120 

 های زیرزمینیسطت تراز آب

Groundwater level 
0.144 

 عملکرد گندم آبی

Irrigated wheat yield 
0.154 

 تراکم جمعیت

Population Density 
0.094 

 تراتغلظت نی

Nitrate concentration 
0.087 

 راندمان اقتصادی آبیاری

Economic efficiency of irrigation 
0.188 

 شاخ  ارتباطات

Connection Indicator 
0.101 

 های کارآمد آبیاریسیستم

Efficient irrigation systems 
0.093 

 نرخ مشارکت اقتصادی

Economic participation rate 
0.097 

 اسوادینرخ ب

Literacy rate 
 شاخ  مصرف آب کشاورزی 0.137

Agricultural water use indicator 
0.093 

 ضریب مکانیزاسیون

Mechanization level 
0.107 

 های ترویجیفعالیت

Extension activities 
0.115 

 شاخ  مصرف سم

Indicator of pesticides use 
0.116 

 سرانه زمین کشاورزی

Agricultural land per capita 
0.102 

 های کشاورزیتعداد تعاونی

Number of agricultural cooperatives 
0.090 

 شاخ  مصرف کود شیمیایی

Indicator of fertilizer use 
0.069 

 خاک ورزی حفاظتی

Conservation tillage 
0.127 

 شاخ  اشتغال کشاورزی

Agricultural employment indicator 
0.125 

 شوری آب
Water salinity 

0.067 

 تعداد صنایع تبدیلی کشاورزی

Number of agro-processing industries 
0.103 

 کارشناس کشاورزی

Agricultural expert 
0.138 

 ماده آلی خاک

Soil organic matter 
0.076 

 مهاجرپذیری  

Immigration 
0.080 

 شاخ  آیش

Fallow indicator 
0.052 

 هیدرصد پوشش گیا    

Vegetation cover 
0.085 

 شاخ  چرای دام    

Grazing indicator 
0.059 

    
 ایدرصد اراضی گلخانه

Percentage of greenhouse land 

 
0.059 

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته
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تارین شااخ    دمان اقتصاادی آبیااری مهام   در بعد اقتصادی رانا 

ورزی حفااظتی و  های عملکرد، خاکشناخته شد و پس از آن شاخ 
های دیير تقریباً دارای وزن یکساانی  شاخ  بیمه قرار دارند، شاخ 

هستند. در بعد اجتماعی شاخ  باسوادی و تعداد کارشناس کشاورزی 
اخ  بهداشت اند. گروه متخصصین شها تعیین شدهترین شاخ مهم

و درصد اشتغال کشاورزی را دو دلیل مهام دیيار پایاداری اجتمااعی     
محیطی شاخ  سطت تراز آب اند. در بعد زیستکشاورزی اعالم کرده

ها مقام اول را دارست، دیير زیرزمینی با فاصله زیادی از دیير شاخ 
هااای مصاارف آب هااای پایااداری منااابع آب یعناای شاااخ شاااخ 

ای کارآماد آبیااری، شاوری و غلظات نیتارات در      هکشاورزی، سیستم
دهاد باا توجاه باه بحاران      های بعدی قرار دارند، که نشان میجایياه

های اصلی پایاداری  خشکسالی در منطقه، پایداری منابع آب از دغدغه
 شود.کشاورزی در استان محسوب می

( میازان پایاداری کشااورزی و    2با اساتفاده از فرماول )   در نهایت
بنادی  نتاایج طبقاه   6بیعی هر شهرستان تعیاین شاد. جادول    منابع ط
های استان آذربایجان شرقی را از لحاظ پایاداری اجتمااعی   شهرستان
دساته  شایر جاز    های جلفا، اساکو و عجاب  دهد. شهرستاننشان می

اند. همان طور که بندی شدههای بسیار پایدار اجتماعی طبقهشهرستان
شاخ  این بعد تعداد کارشناس  ترینمشخ  است، مهم 5در جدول 

بردار کشااورزی اسات و مااتریس    کشاورزی به ازای هر هزار نفر بهره
دهاد کاه   هاای بعاد اجتمااعی نشاان مای     فاصله نرمال برای شاخ 

شهرستان جلفا بهترین عملکرد را در ایان خصاو  داشاته اسات. از     
لحاظ باسوادی که دومین شاخ  مهام در ایان بعاد اسات هار ساه       

آل اناد و فاصاله کمای از نقطاه ایاده     عملکرد خوبی داشاته  شهرستان
ممکن )یعنی عملکرد شهرساتان جلفاا در خصاو  درصاد باساوادی      

اند. شهرساتان اساکو از لحااظ شااخ  بهداشات و      کشاورزان( داشته
مهاجرپذیری و شهرستان جلفا از لحاظ شاخ  ارتباطات دارای مقاام  

ها بوده ین مقدار این شاخ باشند، یعنی دارای بیشتراول پایداری می
و در ماتریس فاصله نرمال تشاکیل شاده بارای بعاد اجتمااعی دارای      
درایه صفر هستند. پایین بودن تعاداد کارشاناس کشااورزی، تشاکیل     

های ترویجی، پایین بودن سرانه فيا و درجه مهااجر  تعداد کم کالس
پذیری اندک از خصوصایات گاروه بسایار ناپایادار اسات کاه شاامل        

 آباد و خداآفرین است.های ملکان، مراغه، بستانرستانشه

 
 های استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری اجتماعیبندی شهرستانطبقه -6 جدول

Table 6- Classification counties of east Azerbaijan province in terms of social sustainability 
 بسیار پایدار

Very sustainable 

 دارپای

Sustainable 

 ناپایدار

Unstable 

 بسیار ناپایدار

Very unstable 
 جلفا

Jolfa 

 چارایماق

Charoymaq 

 آذرشهر

Azarshahr 

 اهر
Ahar 

 ورزقان

Varzeghan 

 آبادبستان

Bostan Abad 

 ملکان

Malekan 
 اسکو

Osku 

 شبستر

Shabestar 

 هشترود

Hashtrood 

 تبریز

Tabriz 

 کلیبر

Kaleybar 

 خداآفرین

Khoda Afarin 

 مراغه

Maragheh 
 شیرعجب

Ajabshir 

 میانه

Mianeh 

 هریس

Heris 

 مرند 

Marand 

  

     Sarab سراب Bonab بناب 

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 
ن را از لحااظ  هاای اساتا  بنادی شهرساتان  نتاایج طبقاه   7جدول 

شایر، هاریس و   های عجبدهد. شهرستانپایداری اقتصادی نشان می
اناد، ایان   بنادی شاده  ملکان از لحااظ اقتصاادی بسایار پایادار طبقاه     

تار ایان بعاد یعنای، رانادمان      های مهام ها از لحاظ شاخ شهرستان
آبیاری، عملکرد و درصد شخم حفاظتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، 

فاصاله  آل های ورزقاان و مرناد از حالات ایاده    شهرستان در حالی که
اند به نحوی کاه مرناد کمتارین عملکارد گنادم آبای و       داشتهزیادی 

 ورزقان کمترین ضریب مکانیزاسیون را داشته است. 
هاای اساتان را از لحااظ    بنادی شهرساتان  نتاایج طبقاه   8جدول 

حااظ  هاایی کاه از ل  دهد. شهرساتان پایداری زیست محیطی نشان می
های سطت تراز آب، شوری آب، درصد پوشاش گیااهی، مااده    شاخ 

آلی خاک و میزان مصرف سموم شیمیایی در وضاعیت مناسابی قارار    
های کلیبر، ورزقان و خاداآفرین در گاروه بسایار    دارند یعنی شهرستان
اند. این در حالی است کاه اساتفاده کمتار از سیساتم     پایدار قرار گرفته
ف باالی آب کشاورزی، باال بودن غلظت نیتارات،  کارآمد آبیاری، مصر

مصرف باالی کود شیمیایی، کمبود ماده آلی خاک، پایین بودن درصد 
پوشش گیاهی و باال بودن تعداد واحاد دامای در هار هکتاار مرتاع از      

 خصوصیات مشترک گروه بسیار ناپایدار است.
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 ز لحاظ پایداری اقتصادیهای استان آذربایجان شرقی ابندی شهرستانطبقه -7 جدول

Table 7- Classification counties of east Azerbaijan province in terms of economic sustainability 
 بسیار پایدار 

Very sustainable 

 پایدار

Sustainable 

 ناپایدار

Unstable 

 بسیار ناپایدار

Very unstable 
 شیرعجب

Ajabshir 

 آبادبستان

Bostan Abad 

 اهر

Ahar 

 شبستر

Shabestar 

 آذرشهر

Azarshahr 

 جلفا

Jolfa 

 ورزقان

Varzeghan 
 هریس

Heris 

 تبریز

Tabriz 

 هشترود

Hashtrood 

 مراغه

Maragheh 

 میانه

Miane) 

 کلیبر

Kaleybar 

 مرند

Marand 
 ملکان

Malekan 

 چارایماق

Charoymaq 
 سراب 

Sarab 

 خداآفرین

Khoda Afarin 

 بناب

Bonab 
 

   Osku کواس    

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 
 های استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری زیست محیطیبندی شهرستانطبقه -8جدول 

Table 8- Classification counties of east Azerbaijan province in terms of environmental sustainability 
 بسیار پایدار

Very sustainable 

 پایدار

Sustainable 

 ناپایدار

Unstable 

 بسیار ناپایدار

Very unstable 

 کلیبر

Kaleybar 

 اهر

Ahar 

 سراب

Sarab 

 چارایماق

Charoymaq 

 آبادبستان

Bostan Abad 

 مرند

Marand 

 بناب

Bonab 

 مراغه

Maragheh 
 نورزقا

Varzeghan 

 شیرعجب

Ajabshir 

 اسکو

Osku 

 میانه

Mianeh 

 تبریز

Tabriz 

 هشترود

Hashtrood 

 ملکان

Malekan 

 هریس

Heris 
 خداآفرین

Khoda Afarin 

 آذرشهر

Azarshahr 

 جلفا

Jolfa 

 شبستر 

Shabestar 
   

 Source: Research Findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 

هاای اساتان را از لحااظ    بنادی شهرساتان  نتاایج طبقاه   9جدول 
شیر و ورزقاان  های کلیبر، عجبدهد. شهرستانپایداری کل نشان می

اند، این امار  بندی شدهدر مجموع از لحاظ کشاورزی بسیار پایدار طبقه
ز لحاظ پایاداری  های کلیبر و ورزقان ادور از انتظار نبود زیرا شهرستان
شیر از لحاظ اجتمااعی جاز  گاروه    زیست محیطی و شهرستان عجب

بندی شده بودند. شهرستان مراغاه در هار ساه بعاد     بسیار پایدار طبقه
آل ممکن داشته و جز  گروه ناپایدار یاا  بیشترین فاصله را از نقطه ایده

یار بندی شده است و در مجموع نیز جز  گاروه بسا  بسیار ناپایدار طبقه
ناپایدار قرار دارد. شهرستان ملکان اگرچه به مدد عملکارد و رانادمان   

بنادی شاده   آبیاری باال، از لحاظ اقتصادی جز  گروه بسیار پایدار طبقه
محیطی به دلیل عملکرد ضعیف در است، اما در ابعاد اجتماعی و زیست

های کارآمد آبیاری، درصاد  های تعداد کالس ترویجی، سیستمشاخ 
و شاخ  چرای دام جز  گروه بسیار ناپایدار قرار گرفته است که  آیش

 پایدار کل وی را تحت تأثیر قرار داده است.
 

 های استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری کلبندی شهرستانطبقه -9جدول 

Table 9- Classification counties of east Azerbaijan province in terms of total sustainability 
 بسیار پایدار

Very sustainable 

 پایدار

Sustainable 

 ناپایدار

Unstable 

 بسیار ناپایدار

Very unstable 

 کلیبر

Kaleybar 

 خداآفرین

Khoda Afarin 

 اسکو

Osku 

 چارایماق

Charoymaq 

 هریس

Heris 

 بناب

Bonab 
 شیرعجب

Ajabshir 

 جلفا

Jolfa 

 اهر

Ahar 

 آبادبستان

Bostan Abad 

 شبستر

Shabestar 

 ملکان

Malekan 
 ورزقان

Varzeghan 

 آذرشهر

Azarshahr 

 سراب

Sarab 

 هشترود

Hashtrood 

 میانه

Mianeh 

 مراغه

Maragheh 

 تبریز   

Tabriz 

 مرند

Marand 
 

 Source: Research findings                                                       های تحقیقمأخذ: یافته

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 در ایاان مطالعااه بااا هاادف ارزیااابی میاازان پایااداری کشاااورزی 

های استان آذربایجاان شارقی انجاام شاد و ضامن تعیاین       شهرستان
هاای اساتان از لحااظ پایاداری     هاا، شهرساتان  اهمیت نسبی شاخ 
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محیطی و کشاورزی و منابع طبیعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست
 شدند.  بندیکل طبقه

بین مصرف ساموم  نتایج آزمون همبستيی اسپیرمن نشان داد که 
رابطاه مثبات   های زیرزمینای اساتان   شیمیایی و غلظت نیترات در آب

داری وجود دارد، به طوری کاه شهرساتان شبساتر باا بیشاترین      معنی
هاای  میزان مصرف سموم شیمیایی، بااالترین غلظات نیتارات در آب   

توجه به ميرات سموم شیمیایی برای انسان و زیرزمینی را داراست. با 
شود کنترل بیشتری بر روی استفاده از سموم زیست، توصیه میمحیط

های جایيزین مانند کنترل تلفیقی آفات شیمیایی انجام شده و از روش
دار بین درصاد  بیشتر استفاده شود. مسئله دیير عدم وجود رابطه معنی

آبیااری اسات کاه توساط آزماون      سیستم آبیاری کارآماد و رانادمان   
دار بین این دو همبستيی اسپیرمن بررسی شد. عدم وجود رابطه معنی

هاای مفیاد جهات    در کنار ایجاد زیرسااخت که دهد شاخ  نشان می
جویی در مصارف آب کشااورزی، بایاد اليوهاای کشات بهیناه       صرفه

محصول نیز توسعه یابد و در هر منطقه محصوالتی کاشته شاوند کاه   
داشتن صرفه اقتصادی، در راستای پایاداری مناابع آب و خااک    ضمن 

 استان عمل کنند. 

هاای رانادمان   نتایج مطالعه نشان داد گروه متخصصاین شااخ   
هاای بعاد   تارین شااخ   اقتصادی آبیاری و عملکرد را به عنوان مهم

شاود بارای افازایش    اند. در نتیجه پیشانهاد مای  اقتصادی تعیین کرده
کشاااورزی و منااابع طبیعاای، راناادمان آبیاااری در پایااداری اقتصااادی 

های استان آذربایجان شرقی افزایش یابد، این کار از طریاق  شهرستان
 مزایاای تهیه اليوهای مناسب کشت که متناسب با شرایط جغرافیایی، 
پاذیر  نسبی و محدودیت منابع در هر شهرستان تهیه شده است، امکان

ش توزیاع باذور اصاالح شاده     شود با افازای است. همچنین توصیه می
عملکرد محصوالت کشاورزی بهبود یابد. با توجاه باه نظارات گاروه     

شااود بارای افاازایش پایااداری اجتماااعی در  متخصصاین توصاایه ماای 
هااای اسااتان در گااام اول تعااداد کارشناسااان و مااروجین  شهرسااتان

توانناد نقاش   کشاورزی در منطقه افزایش یابد؛ چرا که کارشناسان می
هاای ترویجای و توساعه عملیاات     فزایش تشاکیل کاالس  مهمی در ا

هاای کارآماد   کشاورزی پایدار نظیر استفاده از شخم حفاظتی، سیساتم 

آبیاری و غیره داشته باشند. همچنین افزایش درصد میازان باساوادی   
هاا بعادی در زمیناه    زارعین و دسترسی به آب شرب ساالم از توصایه  

محیطی تالش در جهات  ستتوسعه پایداری اجتماعی است. در بعد زی
های این بعد به ویژه اقدام در جهت بهبود پایداری منابع بهبود شاخ 

تواند نقش مهمای در  ها، میآب، با توجه به اهمیت نسبی این شاخ 
 محیطی کشاورزی و منابع طبیعی استان داشته باشد.پایداری زیست

بناادی در نهایاات یکاای از نتااایج مهاام قاباال مشاااهده در طبقااه 
هااا از لحاااظ پایااداری، وجااود تناااقج در مااورد جایياااه   هرسااتانش

های کلیبر، ورزقان و خداآفرین در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شهرستان
محیطی است. اگر چه این سه شهرستان عملکارد  نسبت به بعد زیست
اند، اما از لحااظ اقتصاادی و   محیطی اراله دادهمناسبی از لحاظ زیست
شاوند و  ناپایدار و یا بسیار ناپایدار محساوب مای  اجتماعی جز  مناطق 

های بعد اقتصادی و اجتماعی بدترین امتیااز  حداقل در یکی از شاخ 
هاای تعاداد صانایع    اند. شهرستان خداآفرین از لحاظ شاخ را داشته

تبدیلی، تعداد تعاونی کشاورزی و باسوادی، ورزقاان از لحااظ ضاریب    
جه مهاجرپذیری بیشترین فاصله را از مکانیزاسیون و کلیبر از لحاظ در

اناد. جهات کااهش ایان تنااقج بایاد باه        آل ممکن داشتهنقطه ایده
هاای  های محروم توجه بیشتری شود و امکانات و زیرساختشهرستان

هاای  توسعه کشاورزی نظیر صنایع تبادیلی، مادارس روساتایی، خاناه    
هاای  انتاری در باین شهرسات   بهداشت و اماکن رفاهی توزیع عادالنه

 استان داشته باشند.
دهای آنهاا   هاای پایاداری و وزن  در این مطالعه، انتخاب شااخ  

تحت نظارت گروهی از کارشناسان کشاورزی و مناابع طبیعای انجاام    
های مختلاف کشااورزی پایادار فعالیات دارناد، در      گرفت که در زمینه
دهی قابل تعمیم باه منااطقی باا شارایط اقتصاادی،      نتیجه نتایج وزن

شاود باا   باشد. از این رو پیشانهاد مای  جتماعی و جغرافیایی مشابه میا
دهی مطالعاتی در سایر مناطق کشور انجاام شاود   استفاده از نتایج وزن

تاری  های مناساب تا بتوان با تهیه نقشه پایداری کشاورزی کشور، گام
ریازی توساعه پایادار کشااورزی کشاور      در راستای مدیریت و برناماه 

 برداشت. 
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