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 چکیده

 .انجام هااد های اساتا  ذرربایجا  هارقی  پایداری کشااورزی و منابع ببیعی هاهرساتا     ارزیابیاین مطالعه با هدف 

 25بر اساا  نرر کارهاناساا  کشاورزی و منابع ببیعی،     ،در ابتدا. باهاد می همبساتگی  -توصاییی از نوع  روش تحقیق

ها و ابالعات مورد نیاز از سازما  دادهساس،،  . اجتماعی و زیسات محیطی انتاا  هاد  هااص  در ساه بعد اقتصاادی،    

ذوری هد و جمع 5351اساتا  ذرربایجا  هرقی در سال  ای های ذماری و ساازما  ذ  منطقه جهاد کشااورزی، ساالنامه  

ها و ایجاد هاص  مرکب از های اصلی تعیین گردید. برای ادغام هاص ها با استیاده از تحلیل مؤلیهوز  نسبی هاص 

  ذل اساااتیاده هاااد. نتایع مطالعه نشاااا  داد که کلیبر پایدارترین و بنا تابع چندمعیاره بر اساااا  فاصاااله از نقطه ایده

های سرانه زمین کشاورزی، بیمه و هااص  کشااورزی و منابع ببیعی اسات.    پایداری ناپایدارترین هاهرساتا  از لحا   

های درصد پوهش گیاهی، عملکرد در بعد اقتصاادی، هاص  باسوادی و درجه مهاجرپذیری در بعد اجتماعی و هاص  

رای بیشترین اهمیت نسبی هستند. با توجه به نتایع محیطی دامصرف کود هیمیایی و درصد ماده ذلی صاک در بعد زیست

سرانه  .هودمی های زیر ارائهو منابع ببیعی، توصیه به دسات ذمده، جهت دساتیابی به ساطوا با تر پایداری کشاورزی   

اجرای ساازو کارهای مناساب جهت جلوگیری از تیییر کاربری ارا ای کشاورزی و     از بریق تواندمی زمین کشااورزی 

از  مازادجهت جذ  نیروی کار  ،وابسته به کشاورزیصنایع های اهاتیال در منابق روستایی به ویهه در  زمینهگساترش  

به ویهه برای صدمات ذموزهی ساوادی در منابق روستایی،  کن کرد  بیجهت ریشاه . یابدافزایش کشااورزی،  های زمین

 ذ  اقدام هود.   توسعهو با حیاظت از پوهش گیاهی فعلی استا  در جهت بهبود و کشاورزا  گسترش یابد 
 

 های اصلی، هاص  ترکیبیاستا  ذرربایجا  هرقی، پایداری کشاورزی و منابع ببیعی، تحلیل مؤلیه: کلیدیهای واژه
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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 

 

  مقدمه

امروزه در عرصه کشاورزی جها ، واژه کشاورزی 

ای اساات. کشاااورزی پایدار دارای جایگاه ارزنده و ویهه

ست ا هناصتیبومپایدار فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول 

که هدف اصالی ذ  ایجاد تعادل و رسید  به پایداری در  

در واقع کشاااورزی (. 2222)یانگ و کای باهااد تولید می
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پاایادار یاک روش تولیاد مواد غاذایی اسااات که از نرر      

محیطی، اقتصاااادی و اجتمااعی از  باات کلی برصوردار   

هااای اقتصاااادی و ریزیبوده و هاادفی مهد در برنااامااه

ی در سااطج جهانی اساات. میهوم  توسااعه منابع انسااان 

کشاااورزی پایدار پاسااخ جدیدی اساات به کاهش کیییت  

 منابع ببیعی پایه که وابسااته به کشاااورزی رایع اساات 

 نرام کشاورزی رایع  من (.5331زاده )کوچکی و علی

 و زراعی هایبومزیسااات تعادل و تواز  هد زد  بر

 ذلودگی فرسااایش صاک، و کاهش حاصاالایزی ببیعی،

 افزایش ها،جنگل ای، تاریبگلاانه گازهای فزایشا ذ ،

 هایافزایش مصرف انرژی صاک، از دست داد  و سیل

کاهش  قبیل، از اجتماعی مشااکالت  همچنین و فساایلی

 اجتماعی امانهسااا بر هد ریاتن و کشااااورزا  تعداد

 اسااات هاااده باعث را مهاجرت و افزایش تولید محلی

   (.2223)سبونسرانگ و گیلمن 

در حال  کشاااورهای ساااایر هماانناد   ایرا  نیز در

 هااایباش ترینمهد از یکی کشاااااورزی توساااعااه،

 از با یی و مالحره قابل درصااد که اساات اقتصااادی

)عمانی و همکارا   گیرددر بر می را اهاااتیال و تولیاد 

 های بیرونی بهنهاده از رویهبی یاما اساااتیاده (.2225

 ساابب ایرا ،در  هاایمیایی کودهای و هاکشذفت ویهه

 عملکرد قدرت کاهش صاک، و ذ  منابع به هدید ذسایب 

 یچرصااه صاااادمااه دیااد   محیطی، ذلودگی زمایان،  

 انسا ، برای بهداهتی مشکالت و ببیعت محیطیزیست

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

 مباحث پر رنگ هاااد  باعث یاد هاااده عوامل مجموع

 باش در ویهه بااه و در ایرا  پااایاادار یتاوساااعااه 

 اندکی بسیار ابالعات ایرا  در .است هاده  کشااورزی 

 وجود کشاااورزی هاینرام پایداری و ااعیت مورد در

پایدار  یتوسعه روی پیش باید تهدیدهای همچنین، .دارد

 تدوین به نسااابت تا کرد مشاااا  را کشااااورزی

 باش در پایداری بهبود بینانه برایواقع هاای برنااماه  

  گیرد. صورت  زم اقدامات کشاورزی

های ماتلیی وجود دارد، پایداری روش ارزیابیبرای 

های ها بر تبیین معیارها و هااااص اما کارذمدترین ذ 

محیطی، اجتماعی و های زیستماتلف از جمله هااص  

هدف عمومی  (.5558)سعیدی  اقتصاادی، اساتوار اسات   

هر هااااص ، ارزیابی و اساااتانداردساااازی نتایع قابل  

هاسااات. با توجه به ماهیت راگیر کرد  ذ مقایساااه و ف

چنادبعاادی کشااااورزی پااایادار، در این مطاالعااه نیز از    

هاای مرکاب جهات سااانجش میزا  پاایداری     هااااص 

محققا  ماتلف داصلی و  کشااورزی استیاده هده است. 

های ماتلیی را جهت سنجش صارجی متییرها و هاص 

 را عربیو  و همکااند. پایداری کشاااورزی به کار گرفته

به منرور ساانجش سااطج پایداری نرام کشاات   ( 2225)

و  هاااناصتیبومگنادم در ابعااد اقتصاااادی، اجتماعی و   

ای در هااانااساااایی عوامل مؤ ر بر ذ  به انجام مطالعه  

های پایداری ها و هاص اند. مؤلیهاستا  فار  پرداصته

گانه تدوین و با اساااتیاده از روش با توجه به ابعاد سااه 

های اند. یافتهدهی هااادههای اصااالی وز تحلیال مؤلیه 

درصااد کشاااورزا  از   1/86دهد که پهوهش نشااا  می

 11/55نرر هااااص  پاایداری کل نرام کشااات گندم و   

درصاااد از لحا  اقتصاااادی در حد ناپایدار و بسااایار  

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

ریزی مهاز مادل پاایاداری کشااااورزی و رهیاافات برنا     

تاوافاقی، اقاادام بااه ارزیااابی پااایااداری کشاااااورزی     

اند. بر اسا  های منتاب استا  فار  کردههاهرساتا   

های اسااتا  نتایع حاصاال از روش مذکور هااهرسااتا  

فار  به ساه گروه پایدار، نسبتا  پایدار و ناپایدار تقسید  

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

اجتماعی و زیساات  اقتصااادی، بعد سااه در هاااص 

ایرا   در برنع تولیااد پااایااداری ارزیااابی بااهمحیطی 

های ها از تحلیل مؤلیهدهی هاااص . جهت وز پرداصتند

ها از روش ترکیب صطی اصاالی و جهت ترکیب هاااص 

داداهیا  سرای و همکارا  فزاینده اساتیاده هاده است.   

پایداری ی ای به ارزیابی و مقایساااهدر مطاالعه  (2251)

های منتاب استا  ذرربایجا  کشااورزی در هاهرستا   
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ی میزا  پایداری اند. به منرور محاساابههاارقی پرداصته

هاص  در  21از هااص  مرکب اساتیاده هاده اسات.     

سااه بعد اقتصااادی، اجتماعی و زیساات محیطی انتاا   

 AHP5 هااادند. این هااااص  ها با اساااتیاده از روش 

میزا  پاایااداری،   دهی هاااده و بعااد از محااسااابااه  وز 

 بندی هدند.  ها از لحا  میزا  پایداری رتبهههرستا 

ای به بررسی در مطالعه (2225گومز لمو  و رزگو )

اند. های کشاااورزی اسااسانیا پرداصته پایداری ساایسااتد 

دهی وز  PCA2و  AHPها بر اساااا  روش هااااص 

گومز لمو  و سانچز  اند.و ساس، با هد جمع هده  هاده 

پایداری دو ساایسااتد کشاااورزی ذبی و  (2252فرناندز )

اند. مورد بررساای قرار داده دید را در دو منطقه اسااسانیا

دهی هااده و وز  PCAو  AHPها با دو روش هاااص 

برای ادغام معیارهای همگن هااده و تشااکیل هاااص    

های ماتلف بر حساب میزا  جانشااینی  مرکب، از فرمول

( 2251  )روی و همکاراها استیاده هده است. هااص  

هاص   52، یابی پایداری مزارع برنع بنگالدشارز برای

در چهاار بعد اجتماعی، زیسااات محیطی، اقتصاااادی و   

 .کردنددهی با استیاده از تحلیل عاملی وز  را سایاسای  

ای با هدف ارزیابی در مطالعه (2251دوناگ و همکارا  ) 

پایداری کشااورزی مزارع ویساکانسین ذمریکا از تحلیل   

ند. اهای اصلی استیاده کردهها و تحلیل مؤلیهدادهفراگیر 

هاص  مورد استیاده  56جهت سانجش میزا  پایداری  

 قرار گرفت.  

 که دهدمی نشاااا بررسااای مطالعات انجام هاااده 

، اقتصاااادی ترویجی، متییرهای از وسااایعی مجموعه

کشاورزی و منابع  پایداری برمحیطی و زیست اجتماعی

ای در جهت زمینهپیش مطالعاتاین  .هسااتند ببیعی مؤ ر

های پایداری برای مطالعات بعدی فراهد گزینش هاص 

کند. اما از برف دیگر اکثر مطالعات داصل کشااور در می

مطالعاتی اندکی ساطج مزارع و کشاورزا  انجام هده و  

 در سطواپایداری کشاورزی و منابع ببیعی  ارزیابیبه 

 ذنجا از. پردازندمی هاها یا استا کال  مانند هاهرستا  

                                                 
1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

های مهد اسااتا  ذرربایجا  هاارقی از جمله اسااتا    که

 حا اار مقاله ،باهااددر زمینه کشاااورزی میکشااور 

کشاورزی و  پایداری عوامل تحلیل به تا اسات  درصادد 

 .بسردازدمنابع ببیعی این استا  

 که اسات  منابقی جمله اساتا  ذرربایجا  هارقی از  

و  اسااات جیرافیایی و اقلیمی مناساااب هااارای  دارای

های اصاالی اسااتا  محسااو    کشاااورزی جزف فعالیت

 22های اصیر در حدود هاااود، به نحوی که در ساااالمی

درصد جمعیت فعال استا  در باش کشاورزی مشیول 

درصااد تولید ناصال   55به کارند و باش کشاااورزی 

درصااااد صااااادرات غیر نیتی را بااه صود  51داصلی و 

ی ذرربایجا  هاارقی )اسااتاندار اصتصاااد داده اساات 

هااا بااه اصاااول توجهیولی بااه دلیاال برصی بی (.2251

ناپذیری به منابع پایداری کشااااورزی، صااادمات جبرا  

 ترینببیعی و محی  زیست استا  وارد هده است. مهد

کاهش  اصیر هایدر سال اساتا   محیطیزیسات  ماابره

 ناهی که مو وع این ساطج ذ  دریاچه ارومیه اسات.  

نادرست  های هیوه و ذبی کد متوالی، هایصشکسالی از

 بازدهی درصاااد 52 تا تواناد بااهاااد می می ذبیااری 

 کاهش دهد. زیرا با کاهش را کشاااورزی محصااو ت

 گنبدهای ماند  بیرو  و اورمیه دریااچه  ذ  ساااطج

 ساامت ارا اای  به ها رانمک و امالا باد وزش نمکی،

 کشاورزی هایزمین میوه برده و درصتا  و کشاورزی

قرار داده  و هورهدگی نابودی را در معرض منابق این

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

های استا  صوا ساطج تراز ذ  زیرزمینی در تمامی ذ  

ای استا  ذرربایجا  هرقی )ذ  منطقهکاهش یافته است 

همچنین مهاجرفرساااتی در اساااتا  دارای روند  (.2251

های گذهاااته ه در بی دهههااادیدی اسااات، به نحوی ک

اساتا  ذرربایجا  هارقی رتبه اول مهاجرفرستی را در   

 علت به روسااتایی منابق کشااور داهااته و به ویهه در

 هااایلی کمتر، هایو فرصااات فقر تر،شااابی محرومیت

 است بوده ههری مراکز از بیش پیوساته مهاجرفرساتی  

2- Principal Component Analysis (PCA) 
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لذا  ااارورت پرداصتن به  (.2225محمدی و حاتمی )بیک

پایداری کشااورزی اساتا  ذرربایجا  هرقی از   له أمسا 

هدف این  ،ای برصوردار اسات. در این راستا اهمیت ویهه

و اااعیت پایداری کشااااورزی و منابع   ارزیابیمطالعه 

های اساااتا  ذرربایجا  هااارقی با ببیعی هاااهرساااتا 

های مرکب است که هاناسای هااص    اساتیاده از روش 

 های فعلییاستتواند جهت بهبود سنتایع این مطالعه می

منابع ببیعی و کشااورزی اسااتیاده هود و پایداری این  

 .باش را بهبود باشد

 

 هامواد و روش

مطالعه حا اار با توجه به نوع هدف، کاربردی بوده 

 -ها از روش توصااایییگردذوری دادهو از لحاا  نحوه 

همبسااتگی اسااتیاده کرده اساات، از لحا  پاراداید، کمی  

ابالعااات مورد نیاااز، راهبرد  بوده و بااا توجااه بااه نوع

ای مورد اساااتیاده قرار گرفته اسااات. از لحا   کتاباانه

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

مقطعی های تکصاااورت گرفتاه اسااات، از نوع پهوهش  

 باهد. می

 مجموعه یک انتاا گاام اول در انجاام این مطالعه   

 ،داده ترسیدس قابلیت با اعتماد، قابل هااص  مناسب، 

کشااورزی و منابع ببیعی استا    پایداری ارزیابی برای

 بین از هاترین هاااص  مناساااب انتاا  . برایاساات 

از  روش اساتیاده  بهترین هااده ذوریجمع هایهااص  

در (. 2251)محمدی و همکارا  اسات   متاصاصاا    پانل

 این مطالعه به منرور براحی یک مدل پایداری کشاورزی

بااا مرور مطااالعااات قبلی، فهرساااتی از ، و منااابع ببیعی

پایداری کشاورزی  ارزیابیهای پیشنهادی برای هاص 

ها، اساتارا  هد و در اصتیار یک  در ساطج هاهرساتا    

پانل از متاصاااصاااا  کشااااورزی و منابع ببیعی قرار 

 مهد معیارهای گرفات. گروه متاصاااصاااا  بر مبنای  

 علمی، تناسب گیری،قابلیت اندازه نریر هااص   انتاا 

زمانی  و لحا  اقتصااادی از حساااساایت به تیییرات و 

 هشاااتذوری ابالعات، بود  جمع صااارفه باه  مقرو 

هاص  در بعد اجتماعی و  نههاص  در بعد اقتصادی، 

 محیطی انتاا  کردند.  هاص  در بعد زیست 52

ها بر گیری ذ ها جهت اندازهپ، از تعیین هااااص 

ساسی ها و نوهاتارهای رایع سه وجه ا حساب پهوهش 

ها با وجود دارد، کاه باید رعایت هاااود. ابتدا هااااص   

گیری توجه به متیاوت بود  از حیث ماهیت و واحد اندازه

باید نرمال یا اساتاندارد هوند. دوم در صورت نیاز باید  

گذاری هااوند و سااوم باید از روش مناساابی برای  وز 

ها و تعیین امتیاز واحد برای مقایساااه ترکیب هااااص 

 (.2252)فرجی سااابکبار و همکارا   یاده کردنتایع اسااات

اساااات  هر اقاادامی  زم بانااابراین در ابتاادا قباال از 

بدو  واحد تبدیل هوند.  به متییرهای اولیه هایهاص 

را با هد مقایسااه  هاذ  بتوا  که هااودمی باعث کار این

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

سازی به ماهیت روش نرمال داد. به بور معمول انتاا 

ها و هدف از ساااصت هاااص  بسااتگی دارد. برای  داده

 دارد وجود ماتلیی هایها هاایوهسااازی هاااص نرمال

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

ها اسااتیاده هااده  بعدسااازی هاااص  میانگین جهت بی

اساات. در این روش موقعیت نساابی منابق و پراکندگی   

 های اصااالیگیرند و ویهگیتحت تأ یر قرار نمی متییرها

   (.2228)کالنتری  هودمتییرها حیظ می

دهی هااوند. تکنیکها وز در گام دوم باید هاااص 

دساااته  دو به توا می را هادهی هااااص وز  هاای 

کرد.  بندیدسااته علمی و های هنجاریهای تکنیکتکنیک

اهمیت  تا کنندمی ساااعی زابرو  یا هنجاری هایتکنیک

کارهناسا   نرر از تابعی عنوا  به را هاهاص  نسابی 

کنند.  صارجی محاسااابه گیرا یا تصااامید متاصااا 

ی معرفی ترجیحات هاا باه مثابه  اساااتیااده از این روش 

جامعه در رابطه با ابعاد تحلیل پایداری است )پایداری به 

هاود(. این  عنوا  یک سااصت اجتماعی در نرر گرفته می 

تحلیل سالسله مراتبی   فرایند هایتکنیک هاامل ها تکنیک

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

زا هستند که درو  یا های علمیاسات. دساته دوم تکنیک  
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 ذماری هایروش بریق را از هاا هااااص  هاای وز 

 قضاوت ارزهی را گونههیچ یاجازه و کنندمحاسبه می

دهند. از جمله این نمی هاهاص  اهمیت نسابی  مورد در

 ها،فراگیر داده های تحلیلتکنیاک  باه  توا هاا می روش

رگرسایونی اهاره   هایتحلیل اصالی و  هایمؤلیه تحلیل

در این مطالعه  (.2252)گومزلمو  و سااانچزفرناندز  کرد

های ها از روش تحلیل مؤلیهدهی به هااااص جهت وز 

نتایع در اصالی اساتیاده هاده است تا از هرگونه اریبی    

 دارانه جلوگیری هود.های اهتباه و جانبا ر قضاوت

ها و ایجاد در گام ساوم باید نسبت به ادغام هاص  

های ماتلیی برای این هااااص  مرکب اقدام کرد. روش

فرایناد وجود دارد و همین امر منشاااأ اولین انتقادات بر  

(. 2221)موندا  های مرکب اساااتاساااتیاده از هااااص 

هاا یاک کار پیش پا افتاده   ادغاام هااااص  انتااا  فرم  

بین  3نیسااات، چو  این امر نوع نره نهااایی جااانشاااینی 

با  (.2288)موندا  دهدها را تحت تأ یر قرار میهااااص 

توا  احتمال جانشینی کلی، جزئی توجه به فرم ادغام می

ها در نرر گرفت، به همین یا صاایر را در میا  هاااص  

عیاره بر اسااا  فاصله از دلیل در این مطالعه تابع چندم

ها در نرر ذل به فرم زیر برای ادغام هااااص نقطه ایده

گرفته هااده اساات. این تابع با اسااتیاده از اوزا  ماتلف 

و بالتری-دیاز یهود، این روش به وسیلهگیری میاندازه

 هود:توسعه یافته و به صورت زیر تعریف می (2221)

                                                                                                

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

]5[ 

𝜆    قرار دارد و  5و  2پاارامتر جانشاااینی اسااات که بین

پذیر هاا امکا  ای از جاانشاااینی را بین هااااص   درجاه 

𝑗ساااازد، می = 1,2, … , 𝑚    ها و اهااااره باه هااااص

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

توا  مقااادیر ماتلیی را در نرر گرفاات کااه امکااا   می

کند. در ها فراهد میجانشااینی ماتلیی را برای هاااص 

𝜆این مطاالعاه ساااه حالت    = برای جانشاااینی کامل،  1

                                                 
3 Marginal rate of substitution 

𝜆 = 𝜆برای جانشینی نسبی و  0/5 = ی برای جانشین 0

ها استیاده هده است. سس، با توجه بین هاص  صایر 

باه نتاایع )مقاادیر حاداقال، حاداکثر، میانگین و انحراف       

به ، ISDM 4با اسااتیاده از فرمول معیار( ببقات پایداری 

 صورت زیر تعریف هدند:

𝑚𝑖𝑛        بسااایار ناپایدار: ≤ 𝐴 < (𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝑆𝑒)         
𝑚𝑒𝑎𝑛)                      ناپایدار: − 𝑆𝑒) ≤ 𝐵 < 𝑚𝑒𝑎𝑛 
𝑚𝑒𝑎𝑛                  پایدار: ≤ 𝐶 < (𝑚𝑒𝑎𝑛 + 𝑆𝑒)       

𝑚𝑒𝑎𝑛)                       بساایار پایدار: + 𝑆𝑒) ≤ 𝐷 ≤

𝑚𝑎𝑥 
های هاااهرساااتا  همچنین به منرور تعیین نابرابری

های مورد بررسی استا  در صصود هر یک از هاص 

هاارا ریل اسااتیاده هااده  ( به CVاز  ااریب تیییرات )

      است:

   ]2[                                   𝑐𝑣 =
𝜎

𝜇
× 100 

میزا   𝜇میزا  انحراف معیار و  𝜎کاه در این رابطاه   

باهد. در واقع  ریب میانگین هاص  مورد بررسی می

دهاد انحراف معیار چند درصاااد از  تیییرات نشاااا  می

   (.2225)نوفرستی  میانگین است

ها ار و ابالعات مورد نیاز جهت تشااکیل هاااص ذم

های ذماری اساااتا ، سااایمای از منابعی نریر ساااالنامه

ای ها، سازما  ذ  منطقهکشااورزی استا  و ههرستا  

 5351و منابع ببیعی اساتا  ذرربایجا  هارقی در سال   

 SPSS24افزار به دسااات ذمد و کلیه محاسااابات در نرم

 انجام هد.

 

 نتایج و بحث

های های توصااییی هاص صالصاه ویهگی  5جدول 

دهد. با ترین میزا  نابرابری بعد اقتصاادی را نشا  می 

مربوط به هاااص  تعداد صاانایع تبدیلی اساات، به بور  

 85/6بردار کشاااورزی متوساا  در برابر هر هزار بهره

صانایع تبدیلی کشاورزی در استا  وجود دارد. افزایش  

ه بر ایجاد اهتیال، تعداد صانایع تبدیلی کشااورزی عالو  

4 Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
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کند. به افزایش ارزش افزوده باش کشااااورزی کمک می

بعد از صانایع تبدیلی، بیشترین توزیع نابرابر مربوط به  

این هاص  درصد مساحت ارا ی هاص  بیمه است. 

تحت کشات گندم و کلزای ذبی و دید دارای پوهش بیمه  

کشااااورزی را نسااابت به کل مسااااحت زیر کشااات این 

میااانگین درصاااد بیمااه  دهااد.   میمحصاااو ت نشاااا 

 35/53 های استا در ههرستا  محصاو ت کشااورزی  

باهد و با توجه به  ریب تیییرات، نابرابری درصاد می 

افزایش بیمه هاا وجود دارد.  زیاادی بین هاااهرساااتاا    

  امحصو ت کشاورزی به کاهش ریسک درذمدی زارع

ها کشااااورزی باه ویهه زماانی کاه تنها محل معاش ذ    

 کند.کمک زیادی می است،

  

 های بعد اقتصادیهای توصیفی شاخصویژگی -1 جدول
راندما   عملکرد بیمه 

 ذبیاری

نره مشارکت 

 اقتصادی

 ریب 

 مکانیزاسیو 

سرانه زمین 

 کشاورزی

ورزی صاک

 حیاظتی

تعداد صنایع 

 تبدیلی

گیری اندازه واحد

 هاهاص 
 درصد

کیلوگرم بر 

 هکتار

کیلوگرم بر 

 متر مکعب
 درصد

اسب باار بر 

 هکتار
 درصد هکتار بر نیر

تعداد بر هزار 

 نیر

 85/6 55/5 21/1 152/5 256/11 861/3 61/3522 35/53 میانگین
 332/1 282/1 315/2 363/2 185/1 311/2 525/653 15/51 انحراف معیار

 36/83 13/11 22/11 63/21 36/52 66/62 863/53 35/83  ریب تیییرات

درصااد ارا اای کشاااورزی   55/5به بور متوساا  

کنند. ورزی حیاظتی اساتیاده می صاک امانهاساتا  از سا  

ورزی حیاظتی  اامن صاک امانهافزایش اسااتیاده از ساا

کاهش هزینه مصااارف ساااوصت به دلیل کاهش عملیات 

گذاری کمتر در زراعی، امکا  کاهت مضاعف و سرمایه

جویی در ذ ت را فراهد کرده و باعث صااارفهمااهاااین 

هاااود. میانگین عملکرد گندم اساااتیاده از نیروی کار می

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

های اسااتا  پراکنش یکسااانی در بین تمامی هااهرسااتا 

دارد. با توجه به مقدار متوسااا  راندما  ذبیاری، از هر 

کیلوگرم  8/3در حاادود متر مکعااب ذ  کشاااااورزی  

هااود. کاهش محصااول کشاااورزی در اسااتا  تولید می

جویی در مصااارف ذ  با کاهش هزینه تولید و صااارفه 

مصرف این منبع ارزهمند ببیعی، سبب افزایش پایداری 

درصد  11هود. در حدود کشااورزی و منابع ببیعی می 

ساااال در منابق روساااتایی جزف جمعیت  52افراد با ی 

هوند و با توجه به  ریب ی محساو  می فعال اقتصااد 

ها تقریبا  تیییرات، این رقد در بین تماامی هاااهرساااتا   

یکساااا  اسااات. باه بور متوسااا  در هر هکتار زمین   

اسااب باار نیروی محرکه به  15/5کشاااورزی اسااتا ،  

 یدهندهکار گرفته هده است. افزایش این هاص  نشا 

بوده و های کشاااورزی گذاری در زمینافزایش ساارمایه

جویی در زما  و افزایش راندما  نیروی کار، با صااارفه

هااود. به بور متوس  های تولید میسابب کاهش هزینه 

هکتااار زمین  21/1هر کشاااااورز در اساااتااا  دارای  

افزایش این هااااص  بااه دلیاال  و کشااااورزی اسااات 

هاای حاصااال از مقیا ، نقش مثبتی در  جوییصااارفاه 

 کند.ا میپایداری کشاورزی و منابع ببیعی ایی

های های توصااییی هاص صالصاه ویهگی  2جدول 

دهد. بر اسااا  ابالعات ارائه بعد اجتماعی را نشااا  می

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

روسااتاهای با ی بیساات نیر اسااتا  به ذ  ذهااامیدنی  

ساالد )هااص  بهداهات( دسترسی دارند. این هاص     

های هاااهرساااتا  دارای کمترین  اااریب نابرابری بین

باهد. در مقابل هاص  مهاجرپذیری که تعداد استا  می

مهاجر وارد هده را نسبت به تعداد مهاجر صار  هده از 

دهد دارای با ترین نابرابری یا هر هاهرساتا  نشا  می  

های اسااتا  اساات. به بور نوسااا  در میا  هااهرسااتا 

در مقابل هر مهاجر  5381-52متوس  در فاصله زمانی 

  هااده از اسااتا  یک نیر مهاجر وارد اسااتا  هااده صار
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محمدی بیک هایاست، این در حالی است که مطابق یافته

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

هدند تنها یک نیر به هر دو نیری که از اساتا  صار  می 

کرد. بهبود این هااااص  در بول اساااتا  مهاجرت می

بهبود هرای  زندگی و معیشت  تواند اهااره به زما  می

ویهه در منابق روساتایی داهاته باهد،    در اساتا  و به 

زیرا باش عمده مهاجرا  از منابق روساااتایی اساااتا  

 اند.  صار  هده

 

 های بعد اجتماعیهای توصیفی شاخصویژگی -2 جدول
 مهاجرپذیری تعداد کارهنا  کشاورزی اهتیال تعاونی های ترویجیکال  باسوادی ارتبابات سرانه فضا بهداهت 

گیری اندازه واحد

 هاهاص 
 درصد

بر  ربعمترم

 فرد

درصد تعداد ص  

 تلین به جمعیت
 نیر روز به هزار نیر درصد

تعداد به 

 هزار نیر
 بدو  واحد تعداد به هزار نیر درصد

 213/5 131/3 383/32 585/2 163/82 223/62 536/32 8/55815 1/53 میانگین

 615/2 516/5 183/51 321/5 336/38 161/3 536/5 1/6361 383/1 انحراف معیار

 18/62 32/32 32/11 13/15 51/18 55/52 32/32 31/13 65/1  ریب تیییرات

باه بور متوسااا  در منابق روساااتایی هر فرد در   

فضااای ساارانه در اصتیار دارد.  ربعهزار متر م 52حدود 

افزایش این هاااص  نشااانه تراکد کمتر جمعیت بوده و  

ذورد.  ریب نیور بر منابع ببیعی فشار کمتری وارد می

تلین  ابت )هااااص  ارتبابات( که برابر با تعداد صطوط 

مشااایول باه کاار تلین  ابت نسااابت به جمعیت نواحی    

با روسااتایی هر هااهرسااتا  اساات، بور متوساا  برابر 

درصااد کشاااورزا   62درصااد اساات. در حدود  36/32

بردار کشاااورزی در باسااوادند. برای هر هزار نیر بهره

نیر روز کال  ترویجی تشااکیل هااده اساات و  82حدود 

نیر  3بردار تنهاا در حدود  باه ازای هر دو هزار نیر بهره 

های کارهاانا  و مرو  کشاااورزی وجود دارد. تعاونی

ای توسااعه کشاااورزی  هکشاااورزی جزف زیرساااصت 

محساااو  هاااده و نقش مهمی در پاایاداری دارند. این    

نیر  5222تعاونی به ازای هر  دوهاااص  تنها در حدود 

بردار بوده و دارای  ااریب تیییرات با یی اساات.  بهره

درصاااد جمعیت فعال اساااتا  در   32همچنین در حدود 

  باش کشاورزی هاغلند.
هااای بعااد هااای مهد توصاااییی هاااااص  ویهگی

ارائه هده است. در این باش  3محیطی در جدول یستز

هااای برصی از جهاات اصتصااااار تنهااا بااه رکر ویهگی 

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

ای گلاانه جات استا  در محی کشات سابزی و صاییی   

گیرد که نیاز به افزایش دارد. افزایش درصد صاورت می 

منابع ذ  و صاک  جویی درای به صااارفهکشااات گلاانه

انجامد. در هر هکتار از مراتع اساتا  به بور متوس   می

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

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

ذورد که باعث از هستند(، فشار زیادی به مراتع وارد می

ود. همی بین رفتن پوهش گیاهی مراتع و فرسایش صاک

هااای ساااطحی و زیرزمینی قاااباال درصااااد ذ  68/55

اساتحصاال اساتا  در باش کشاااورزی مورد استیاده    

گیرناد کاه جهات حیااظات از مناابع ذ  نیاز به       قرار می

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

متر اساات که در بی  63/5163اسااتا  به بور متوساا  

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

های ذبیاری تحت فشار ارا ی زراعی و باغی از سیستد

کنند. به بور متوسااا  ای و بارانی( اساااتیاده می)قطره

درصد ماده ذلی دارند و در حدود  1/5های اساتا   صاک

 هود. درصد ارا ی کشاورزی به ذیش گذاهته می 1/33
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، تحلیل اولیه هاای هااااص  ساااازینرماال  از پ،

های اصاالی انجام هااد.  اارایب مربوط به اولین   مؤلیه

عامل استارا  هده که دارای بیشترین مقدار ویهه است 

ها را تبیین و درصااد بیشااتری از واریان، بین هاااص 

های پایداری اساااتیاده کند، به عنوا  وز  هااااص می

ها را نشاااا  نتایع اساااتارا  وز  1هاااود. جدول می

 دهد.  می

 

 

 (PCAهای اصلی )ها از طریق تکنیک تحلیل مؤلفههای به دست آمده شاخصوزن -4 جدول

 وز  پایداری زیست محیطی وز  پایداری اجتماعی وز  پایداری اقتصادی
 53/2 های زیرزمینیسطج تراز ذ  322/2 هاص  بهداهت 81/2 هاص  بیمه

 116/2 های زیرزمینیغلرت نیترات در ذ  33/2 تراکد جمعیت 681/2 هاص  عملکرد
 625/2 هوری ذ  353/2 هاص  ارتبابات 23/2 راندما  اقتصادی ذ 
 256/2 های کارذمد ذبیاریهاص  سیستد 815/2 هاص  باسوادی 288/2 نره مشارکت اقتصادی
 215/2 ذ  کشاورزیهاص  مصرف  355/2 های ترویجیهاص  فعالیت 222/2  ریب مکانیزاسیو 
هاص  سرانه زمین 

 کشاورزی

 561/2 هاص  مصرف سد 228/2 های تولیدهاص  تعداد تعاونی 853/2
 336/2 هاص  مصرف کود هیمیایی 658/2 هاص  اهتیال کشاورزی 12/2 صاک ورزی حیاظتی
تعداد صنایع تبدیلی 

 کشاورزی

 323/2 ماده ذلی صاک 225/2 تعداد کارهنا  کشاورزی 623/2
 123/2 هاص  ذیش 823/2 درجه مهاجرپذیری  
 532/2 درصد پوهش گیاهی    
 353/2 هاص  چرای دام    
 

 +/**بزررئ

 31/2 ایدرصد ارا ی گلاانه   

 

 

ترین هاااص  ساارانه زمین   در بعد اقتصااادی مهد 

کشاااورزی اساات و پ، از ذ  هاااص  بیمه و عملکرد  

گومزلمو  و ساااانچزفرنااندز   قرار دارناد، در مطاالعاه   

نیز هااااص  بیماه یاک از عوامال مهد پایداری     (2252)

محمدی و  هود. همچنین مطالعهاقتصاادی محساو  می  

بر ا ر مثباات هاااااص  عملکرد بر   (2251همکااارا  )

پایداری اقتصادی تأکید دارد. هاص  باسوادی و درجه 

د اجتماعی هستند. های بعترین هاص مهاجرپذیری مهد

نیز  (2251دادهااایاا  سااارای و همکارا  )   در مطاالعاه  

هااااص  باساااوادی جزف عوامل مهد پایداری اجتماعی 

محیطی درصاد پوهااش  هاناساایی هااد. در بعد زیسات   

گیاهی، مصاارف کودهاایمیایی در هکتار و درصااد ماده  

ذلی صاک دارای بیشاترین وز  هساتند. ا ر مصرف کود   

دونگ و  ورزی در مطالعههااایمیاایی بر پایداری کشاااا  

  نیز مورد تأکید قرار گرفته است. (2251همکارا  )

ها و ساصتن هاص  کلی میزا  جهت ادغام هاص 

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

𝜆مورد اساتیاده قرار گرفته اسات. در صورتی که    = 0 

 محیطی های بعد زیستهای توصیفی شاخصویژگی -3 جدول

گیری اندازه واحد

 هاهاص 

 تراز ذ 

 متر

غلرت 

 نیترات

میلی گرم 

 بر لیتر

 هوری ذ 

میکرومو  

بر سانتی 

 متر

سیستد 

کارذمد 

 ذبیاری

 درصد

مصرف 

 ذ 

 درصد

مصرف 

 سد

کیلوگرم 

 بر هکتار

مصرف 

کود 

 هیمیایی

کیلوگرم 

 بر هکتار

ماده 

ذلی 

 صاک

 درصد

درصد 

 ذیش

 درصد

پوهش 

 گیاهی

 درصد

هاص  

 چرای دام

واحد دامی 

 بر هکتار

ارا ی 

 ایگلاانه

 درصد

 13/0 11/6 21/41 11/33 31/1 361/41 613/0 71/11 62/4 12/1361 606/4 76/1476 میانگین
 363/1 74/4 77/14 17/17 274/0 111/27 167/0 06/1 134/1 70/111 07/2 01/171 انحراف معیار
 73/146 77/11 36/32 42/41 11/11 01/71 71/124 13/1 24/116 4/11 67/43 41/11  ریب تیییرات



 6331/  پاییز 3شماره  72پایدار/ جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید               و ...                                منافی، حیاتی                    631
 

های پایداری صیر باهاد، امکا  جانشاینی بین هااص    

هاااود. این حالت نشاااا  دهنده نگرش گرفته میدر نرر 

تواند باهااد، یعنی هیچ هاااصصاای نمی گیرانه میسااات

جایگزین هااص  دیگر هود و اگر ههرستانی از لحا   

یک هاااص  عملکرد بدی داهااته باهااد، پایداری کل ذ  

گیرد. مثال  در این حالت اگر هااادیادا  تحت تأ یر قرار می 

ایداری هااهرسااتا   های پمقدار نرمال یکی از هاااص 

برابر با صاایر باهااد، میزا  پایداری کل وی نیز صاایر   

های جلیا، صواهد بود. بر ببق این هاارای  هااهرسااتا   

چاارایمااو و صداذفرین ناپایدارترین و تبریز پایدارترین   

هاااهرساااتا  از لحا  کشااااورزی و منابع ببیعی بوده 

اسات. در صاورت در نرر گرفتن امکا  جانشینی نسبی   

(𝜆 = 𝜆( و کامل ) 0.5 = های پایداری ( بین هاص  1

ها یکسااا  بندی بین هااهرسااتا کشاااورزی، نتایع رتبه

اساااات، در این صاااورت کلیبر پااایاادارترین و بنااا   

ناپایدارترین هاااهرساااتا  از لحا  کشااااورزی و منابع 

هود. ههرستا  کلیبر عملکرد صوبی ببیعی محسو  می

   محیطی دارد.های زیستدر مورد هاص 
 

 هاکشاورزی و منابع طبیعی با حاالت مختلف ادغام شاخص پایداریها از لحاظ بندی شهرستاننتایج رتبه -1جدول 
𝝀 ههرستا  = 𝟎 𝝀 = 𝟎. 𝟓 𝝀 = 𝝀 ههرستا  𝟏 = 𝟎 𝝀 = 𝟎. 𝟓 𝝀 = 𝟏 
 58 58 1 هبستر 56 56 8 ذررههر
 51 51 56 عجب هیر 5 5 52 اسکو
 1 1 1 کلیبر 8 8 53 اهر

 53 53 5 مراغه 55 55 3 بستا  ذباد
 52 52 51 مرند 20 20 52 بنا 
 55 55 51 ملکا  51 51 1 تبریز
 53 53 3 میانه 3 3 11 جلیا

 6 6 53 ورزقا  1 1 11 چارایماو
 1 1 2 هری، 2 2 11 صداذفرین
 3 3 55 هشترود 52 52 6 سرا 

 

 

های استا  را در مورد بندی ههرستا ببقه 5 هاکل 

پایداری کشاااورزی و منابع ببیعی بر حسااب جانشااینی 

های کلیبر، صداذفرین، هااهرسااتا  دهد. کامل نشااا  می

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

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

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

در گروه ناپایدار و ملکا  و بنا  در گروه بسیار ناپایدار 

های هاامالی اسااتا  که اند. اکثر هااهرسااتا قرار گرفته

دارای درصاد پوهش گیاهی و مواد ذلی با یی در صاک  

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

هاای گروه پاایادار و بسااایاار پایدار درجه     دیگر ویهگی

مهاااجرپااذیری و باااساااوادی بااا  اساااات. در مقاااباال  

هایی که زارعین سرانه زمین کشاورزی کمتر ههرستا 

و مصارف کود هیمیایی با تری دارند در گروه ناپایدار  

 .گیرندو بسیار ناپایدار قرار می
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 های تحقیق()یافته  های استان آذربایجان شرقی از لحاظ پایداری کشاورزی و منابع طبیعیبندی شهرستانطبقه -1 شکل

 

با توجه به نتایع حاصاااله، پیشااانهادهای زیر ارائه 

 هود:می

درصد بیمه  سارانه زمین کشاورزی و  هااص   -

در پایداری اقتصااادی کشاااورزی به   را وز  ترینبا 

در اسااتا ، ساارانه زمین کشاااورزی   اند.هدساات ذورد

، 5353مطابق ساارهااماری عمومی کشاااورزی سااال  

در  5382باهااد که نساابت به سااال   هکتار می 213/1

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

ارا ی زیر کشت گندم بور متوس  کمتر از یک پنجد 

و کلزای اساااتا  تحت پوهاااش بیمه قرار دارند و این  

ماتلف دارای توزیع  هایمیزا  نیز در بین هاهرستا  

با د هوتوصیه می با توجه به این نتایع .نابرابری است

جهت جلوگیری از در اجرای ساااازو کارهای مناساااب 

تیییر کاربری ارا اای کشاااورزی و گسااترش صنایع 

های اهاتیال در منابق روستایی جهت  زمینهتبدیلی و 

کشااااورزی، در های در زمینمازاد جاذ  نیروی کار  

راساتای افزایش سارانه زمین کشااورزی اقدام هااود.    

در کشاااورزی بیمه  با افزایش سااطج پوهااش همچنین

ها و نیز گساااترش ذ  به ساااایر تمامی هاااهرساااتا 

هر چه اقتصاااادی محصاااو ت زراعی زمینه پایداری 

 کشاورزی فراهد ذید.بیشتر 

هااااص  باساااوادی و درجه   در بعاد اجتماعی  -

اند. مهااجرپاذیری باا ترین وز  را باه دسااات ذورده    

افزایش ساااطج ساااواد در افزایش کیییاات زناادگی و  

هاای جدید  فنااوری منادی از صادماات ترویجی و    بهره

های کشااااورزی پاایادار نقش مثبتی دارد و از ویهگی  

ای اساااات. بااا اصااالی هر جااامعااه توساااعااه یااافتااه 

توا  گذاری در باش ذموزش روساااتایی میسااارمایه

ذ اار فزاینده ذ  را در پایداری اقتصاااادی، اجتماعی و  

هااااص   محیطی کشاااورزی مشاااهده کرد.  زیساات 

یییر را در بین مهاااجرپااذیری بااا ترین نوسااااا  و ت

جهت افزایش این هاص  . های استا  داردهاهرستا  

اساااتا  توجه هاااود به منابق محروم پیشااانهاد می

بیشاتری هاود و با گساترش امکانات اهتیال به ویهه    

صدمات و بهبود در صااانایع وابساااته به کشااااورزی  

در این منابق از روند رفاهی، ذموزهااای و بهداهاااتی 

   کاسته هود.  به ههرها مهاجرت

هااص  درصد پوهش گیاهی با اصتالف زیادی   -

محیطی هااناصته هااده تسااترین هاااص  بعد زیمهد

افزایش درصاد پوهش گیاهی، در حیاظت صاک  اسات.  

در مقابل فرسایش ذبی و بادی نقش مهمی داهته و به 

هااا افزایش نیورپااذیری ذ  بااارا  و کاااهش سااایال 

هود  من تالش جهت انجامد. بنابراین توصایه می می

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

تع اسااتا  نیز کاسته ها در مراکاری، از تراکد داممرتع

 هود.



 631 ....                                                                        های استان آذربایجان شرقیارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان

 

 منابع مورد استفاده

Arabioun A, Kalantari Kh, Asadi A and Shabanali-Fami H, 2009. Assessment of the sustainability of wheat 

cultivation systems in the Fars province and determination of its influencing factors. Iranian Journal of 

Agricultural Extension and Education Sciences, 5(2): 17-28. (In Persian). 

Beik Mohammadi H and Hatami M, 2009. Geographical analysis of migration trends in East Azerbaijan 

province. Environmental Based Territorial Planning, 10: 23-42. (In Persian). 

Dadashian Saray M, Dashti GH, Hayati B and Ghahramanzadeh M, 2015. The Combined Use of AHP and 

TOPSIS Technique for Determining the Weighted Criteria and Evaluation of Agricultural Sustainability 

(Case Study: Selected Counties of East Azerbaijan Province). Agriculture Knowledge and Sustainable 

Production, 25(1): 1-13. (In Persian). 

Díaz-Balteiro L and Romero C, 2004. In search of natural systems sustainability index. Ecological Economics, 

49 (3): 401–405. 

Dong F, Mitchell PD and Colquhoun  J, 2015. Measuring farm sustainability using data envelope analysis with 

principal components: The case of Wisconsin cranberry. Journal of Environmental Management, 

147:175-183. 

East Azerbaijan Governor, 2014. Statistical Yearbook. (In Persian). 

East Azerbaijan Regional Water, 2015. Analytical reports of water resources. (In Persian).  

Faraji Sabokbar HA, Badri SA, Motiee Langroodi SH and Sharafi H, 2010. Measuring the Sustainability of 

Rural Areas Using Analytical Network Process (ANP), Case-study: Rural Areas of Fasa County. Human 

Geography Research, 42 (72): 135-156. (In Persian). 

Freudenberg M, 2003. Composite indicators of country performance: a critical assessment. OECD Science, 

Technology and Industry Working Papers, 2003/16. OECD, Paris. 

Gomez- Limon JA and Riesgo L, 2009. Alternative approaches to the construction of a composite indicator of 

agricultural sustainability: An application to irrigated agriculture in the Duero basin in Spain. Journal of 

Environmental Management, (90) 33:45–3362. 

Gomez-Limon JA and Sanchez-Fernandez G, 2010. Empirical Evaluation of agricultural sustainability using 

Composite Indicators. Ecological Economics, 69: 1062- 1075. 

Kalantari K, 2008. Regional development planning. Khoshbin publications, Tehran. (In Persian). 

Koochaki A and Alizade A, 1986. Principles of Cultivating in arid regions. Astan-e-Ghods Publications, 

Mashhad. (In Persian). 

Mohammadi Y, Irvani H and Kalantari K, 2014. Sustainability Assessment of Rice Production in Iran Using 

Composite Indicators (A Practical Methodology). Iranian Journal of Agricultural Economics and 

Development Research, 45(1): 79-90. (In Persian). 

Mohammadi Yeganeh B, Tavalaee M and Cheraghi M, 2013. The Effects of water level decline on agriculture 

of rural areas around Urumia Lake, Case study: northern Marhamat Abad county, Miandoab township. 

Geography and Environmental Hazards, 5: 56-71. (In Persian). 

Munda G, 2005. Measuring Sustainability: a multi-criterion framework. Environment. Development and 

Sustainability, 7 (1): 117–134. 

Munda G, 2008. Social Multi-Criteria Evaluation for a Sustainable Economy. Springer, New York.  

Noferesti M, 2009. Statistic in economics and business 1. Rasa, Tehran. (In Persian). 

Ommani AR, Chizari M, Salmanzadeh C and Farj Allah Hosseini J, 2009. Predicting adoption behavior of 

farmers regarding on-farm sustainable water resources management (SWRM): Comparison of models. 

Journal of Sustainable Agriculture, 33:595-616.  



 633 ....                                                                        های استان آذربایجان شرقیارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان

 

 

 

Pourzand F and Bakhshode M, 2012. Evaluating Agricultural Sustainability of Fars Province: application of 

Compromise Programming Approach. Journal of Agricultural Economics Research, 4(1): 1-26. (In 

Persian). 

Roy R, Weng Chan N and Rainis R, 2014. Rice farming sustainability assessment in Bangladesh. Sustainable 

Science, 9:31–44. 

Saeidi A, 1998. Sustainable development and non-stability of rural development. Journal of the Islamic 

Revolution Housing Foundation, 2(34): 16-22. (In Persian).  

Setboonsarng S, and Gilman J, 2003. Alternative Agriculture in Thailand and Japan. Horizon Solutions Site, 

Peer reviewed answers to problems in environment, health, population and development. 

Sharghi T, Sedighi H and Roknoddin Eftekhari A, 2010. Effective factors in achieving sustainable agriculture. 

American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5: 235-341.  

Yang Y and Cai Y, 2000. Sustainable evaluation on rural resources. Environment and development of China-

The SEEA method and its applications. Acta Geographica Sinica, 55(5): 596-606.  


