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چکیده
اهداف :دریاچه ارومیه یکی از مهمترین و ارزشمممتردترین بوظ ن اظهای ایران اسمممتا با توبه به این که بت یت ع یتی از
مردظ سماکن اسمتان ربربایجان شر ی در ضو ه دریاچه ارومیه به کشاورزی مشلول هسترد و ا تداد مره ه و ساکرین
مره مه بمه پایداری ن اظ های کشممماورزی در زمان ضال و ریرده وابسمممتگی باریی دارد ،از این رو بررسمممی پایداری بوظ
ن اظهای زراعی این مره ه اهتیت زیادی داردا
مواد و روشها :این م اله به سمممرجا پایداری بوظ ن اظهای زراعی شمممهرسمممتان ربرشمممهر در دوره زمانی 1393-89
میپردازدا وزن شماخ

ها با اسمتااده از روش رنتروپی ت یین شمده و سمایر ااتعاز رزظ از سازمان بهاد کشاورزی،

سازمان رب مره های و سالرامههای رماری استان ربربایجان شر ی در ای سالهای مورد بررسی بتعروری گردیدا
یافتهها :نتایج مهال ه نشمان داد میزان پایداری در ابتدای دوره ی ری ای سمالهای  1393-95کاهشی بوده است و ب د از
یک افزایا مو ت ای سالهای  ،1395-80در ادامه مجدداً کاهشی شده و شرایط پایداری کاها یافته استا
نتیجهگیری :با توبه به نتایج ضاصممل از وزندهی شمماخ

ها و محاسممبه میزان پایداری ،ن ا مهم عوامل ایجاد پایداری

خدوصاً مدرف نهادههای شیتیایی بر میزان پایداری مشخ

گردیدا

واژههای کلیدی :ارزیابی پایداری ،بوظ ن اظ ،دریاچه ارومیه ،شاخ

های ابتتاعی-ا تدادی ،شاخ

های پایداری
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Abstract
Background and objective: Lake Urmia is one of the most important and valuable Iranian ecosystems. Given
that a large population of East Azarbaijan residents in the Urmia Lake Basin is engaged in agricultural business,
and the economy of the region and residents of this region depend on the sustainability of agricultural systems
in the present and future, hence the study of the sustainability of the agricultural ecosystems of this region are
very important.
Materials & Methods: This paper examines the sustainability of the agricultural ecosystems of Azarshahr in
the period of 2004-2017. The weight of the indicators was determined using entropy method and other
information was collected from Jihad-e-Agriculture Organization, Regional Water Organization and the
yearbooks of East Azarbaijan province during the studied years.
Results: The results of the study showed that the level of stability at the beginning of the period was decreasing
during the years 2004-2006 and after a temporary increase in the years 2006-2013, it was reduced again and
the conditions of sustainability deteriorated.
Conclusion: Given the results of weighting the indices and calculating the sustainability level, the important
role of the factors of sustainability, especially the use of chemical inputs, was shown on the sustainability.

Keywords: Ecosystem, Lake Urmia, Sustainability Assessment, Socio-Economic Indices, Sustainability
Indices

 ناتتاظ تل ی میشود (بریتانی و،ماهوظ پایداری محیهی

مقدمه

)ا از مهتترین مخاارههای محیهی که در2010 اصلری

از رنجا که هر گونه ف الیتی برای ارت ای کیایت

 کاها،سالهای اخیر در ایران در ضال رخ دادن است

 برابراین،زندگی انسانی در محیطزیست انجاظ میشود

ضجم رب دریاچه ارومیه میباشدا در سالهای اخیر رب

یت محیطزیست و مرابع رن از ن ر پایداری یا

دریاچه ارومیه به دلیل عوامل مت دد در م رض خشک

ناپایداری بر فرایرد توس ه تأثیرگذار خواهرد بودا بر این

شدن رار گرفته و شهرها و روستاهای پیرامون خود را

 هر بحثی دربارهی توس ه پایدار بدون توبه به،اساس

به شدز تحت تأثیر رار داده است (سلیتی ترکتانی

و
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)2011ا از بین رفتن دریاچهها و تاربها تهدید اساسی

ن اظهای زراعی شمممهرسمممتان ربرشمممهر میتواند ن هه

برای مرااق روستایی و بخا کشاورزی بشتار میرود،

شمروعی برای این سری مهال از باشدا بر اساس نتایج

زیرا این ضجمهای ع یم رب ن ا اساسی در تثبیت

سممرشممتاری عتومی کشمماورزی در سممال  ،1383ت داد

ف الیتهای کشاورزی مانرد کرترل سیل ،کرترل فرسایا،

 12519بهرهبردار کشماورزی در شهرستان ربرشهر به

بهبود کیایت رب و مرابع زیرزمیری و زیستگاهی برای

ف الیت کشممماورزی مشممملول میباشمممردا در ضدود 93

ضیازوضا و غیره دارند (والترز و شروبسل )0223ا

درصمد زارعین این شمهرستان بیسواد بوده و یا سواد

بوظن اظهای زراعی واضدهای چردکارکردی هسمممترد

ابتدایی و غیررسممتی دارندا  59درصممد ارا ممی زراعی

تن تأمین نیازهای انسانی مختلف ،خدماز متروعی

ربی و  44درصد به صورز دیم کشت میشوند و سرانه

از بتلمه کاها فرسمممایا ربی و بادی ،کاها گازهای

ارا می کشماورزی این شمهرستان  1/55هکتار به ازای

گلخانهای و ترسیب کربن را فراهم میکرردا با این وبود

هر بهرهبردار کشاورزی است (مرکز رمار ایران )0214ا

در سمممده اخیر بوظ ن ماظهای زراعی بیشمممتر به عروان

وسم ت مراتع شمهرسمتان ربرشهر  02522هکتار است،

واضمدهای تولیدی مورد توبه رار گرفتهاند و به مر ور

اما اکثر مراتع شورهزار بوده و دربه سه و چهار استا

بیشممیره کردن عتلکرد شممتار اندکی محدممول زراعی یا

هتچرین این شمهرستان فا د برگل ابی ی استا بررسی

دامی ممدیریت شمممدهاندا برای رسمممیدن به این هدف ،از

هیدروگراف دشمت ربرشهر نشان میدهد که سه تراز

روشهایی اسممتااده شممده اسممت که هر یک به نور تأثیر

رب زیرزمیری از سال  1303-99به اور محسوسی افت

مرای بر دیگر اب ماد و کمارکردهای بوظ ن اظهای زراعی

پیمدا کرده اسمممتا هتچرین کیایت رب نیز به اور مداوظ

داشمتهاندا بانشمین کردن گونههای چردسمماله به وسیله

افت داشمته و شوری رن افزوده شده است (سازمان رب

گونههای یکسمماله ،باعک کاها پوشمما گیاهی سممه

مره مهای اسمممتمان ربربمایجان شمممر ی )0215ا به ن ر

خما ،،کماها میزان مواد رلی و ب ایای گیاهی و افزایا

میرسمممد وبود چرین مشمممکتتی در عرصمممه ابی ی و

فرسمممایا خا ،شمممده اسمممتا کابرد بیرویه کودها و

کشاورزی شهرستان ربرشهر سبب شده است دستیابی

سممتوظ شممیتیایی مرجر به رلودگی مرابع رب و خا ،،از

به پایداری با مشکتز بسیاری روبرو باشدا

که

بین رفتن گونههای ماید ،شمممور شمممدن خا،ها و به هم

مهال از زیادی در داخل و خارج از کشمممور به

روری خا ،شده استا بوظ

بررسمی و ارزیابی پایداری سیستمهای زراعی و ابی ی

ن مماظهمای زراعی رایج برای افزایا تولیممد بممه شمممدز

پرداختهاندا به عروان نتونه شممموشمممتریان و هتکاران

وابسممته به انرژیهای فسممیلی هسممترد که از راه کاربرد

( )0212در مهال های با استااده از یک مدل برنامهریزی

نهمادههما به رنها وارد میشممموندا این ن اظها افزون بر

خهی و ترکیمب رن بمما تئوری بممازیهما میزان پمایممداری

رسمممیممبپممذیمر بودن بمماعممک کمماها مرممابع انرژی و

سمیسممتمهای زراعی مره هی کامایروز اسمتان فارس را

اثرگذاریهای سمو محیهی میشوندا برابراین ن ارز و

بررسمممی کردنمدا نتایج این مهال ه نشمممان داد که با

ممدیریمت د یق بر رنهما بمه مر ور کاها مشمممکتز و

بکارگیری عتلیاز زراعی مراسممب میتوان سممیسممتمهای

ممرورز خواهد

کشمماورزی را به گونهای در بهت پایداری مدیریت کرد

خوردن ت ادل عردرهای

پایداری تولید در بوظ ن اظهای زراعی
داشت (محتدی و هتکاران )0219ا

که مرابع برای اسممتااده در ریرده ضاظ شممودا بریتانی و

مرور مرمابع نشمممان میدهمد کتتر مهمال مهای به

اصملری ( )0212ناپایداری زیستمحیهی سکونتگاههای

بررسممی پایداری در ضو ممه دریاچه ارومیه و بویژه در

روسممتایی سممیسممتان را با اسممتااده از مدل ارزیابی

اول زمان پرداخته استا از این رو بررسی پایداری بوظ

اصمملی در

چردم یاره و دادههای مربوط به  05شمماخ
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سمامانه ااتعاز بلرافیایی بررسی کردندا نتایج تح یق

پایداری زیسمتمحیهی در سه مرااق کشور ترکیه ،با

نشممان داد ناپایداری زیسممتمحیهی در اکثر روسممتاها

اسممتااده از روش  AHPبه محاسممبه شمماخدممی مرکب

شممدید یا بسممیار شممدید بودا عرابسممتانی و خسممروبیگی

پرداختردا بدین مر ور پرج مره ه در اسممتانهای مختلف

( )0210با اسمتااده از روش فرایرد تحلیل سملسله مراتب

این کشمور در ن ر گرفته شد و  11شاخ

بهت انجاظ

فازی و تکریک پرومتی 1به سمه بردی توس ه پایدار در

ارزیابی مورد اسمممتااده رار گرفتا برابر با یافتههای

مرااق روسممتایی شممهرسممتان کتیجان پرداختردا در این

پژوها مره ه استانبول بیشترین پایداری زیستمحیهی

ها با اسممتااده از روش فشممار-

را در م ایسمه با سایر مرااق داشتا صبیحا و هتکاران

و مم یت موبود  -واکرا صممورز گرفتا بر اسمماس

( )0219پممایممداری زیسمممتمحیهی در کمماشمممت گونممه

نتایج کیایت رب کشمماورزی ،ضاصمملخیزی خا ،و ترور

پرمحدمول برنج را با استااده از سه دسته شاخ

در

رب مدرفی بیشترین اهتیت را در پایداری زیستمحیهی

سه ناضیه از شتال غرب برگتدش بررسی کردندا سپس

مرااق روسممتایی داشممتردا ملکی و هتکاران ( )0214با

ها بین صمممار و یک نرمال شمممدند به

مهال ه انتخاب شمماخ

اسممتااده از روش  TOPSISو  11شمماخ

تتامی شممماخ

به بررسممی

صمممورتی که م ادیر بزرگتر نشممماندهرده مشمممکتز

پایداری توسم ه زیسممتمحیهی شممهرسمتانهای اسممتان

زیسمممتمحیهی بیشمممتر بودند و سمممپس م ادیر تتامی

خوزسمممتمان پرداخترمدا نتمایج این مهال ه نشمممان داد

شماخ

ها باهم بتع شدندا نتایج نشان داد کاشت برنج

شمممهرسمممتانهای شمممتال اسمممتان از دیدگاه توسم م ه

رسممیب زیسممتمحیهی باریی در نواضی مختلف شممتال

زیسممتمحیهی برتر از شممهرسممتانهای بروب اسممتان

غرب برگتدش ایجماد کرده و بمه مر ور دسمممتیابی به

هستردا

کشماورزی پایدار رزظ اسمت مداخله سمیاسمتی صورز
( )0220میزان توسممم ممه پایدار

گیردا کو ،و هتکاران ( )0210در مهال های به بررسممی

بیمان و ژئوپیرم

کشمماورزی اسممتان شممانگهای چین را با اسممتااده از 33

های اندازهگیری پایداری زیسمممتمحیهی در

شممماخ

شممماخ

در پرج ب د بت یت ،ا تدممماد ،بام ه ،مرابع و

سمه کشورها پرداختردا این مح ین ابتدا با استااده از

محیطزیسممت در دوره زمانی دهسممالهی  1884-0223با

ن راز گروهی از کارشمراسمان شماخ

های مراسب را

استااده از یک روش بامع چردم یاره بررورد کردندا در

شمممراسمممایی کرده و سمممپس ا داظ به ارزیابی پایداری

های مورد ن ر با اسممتااده از روش

زیستمحیهی در کشورهای نروژ و ایسلرد کردندا نتایج

این مهال ه شمماخ

رنتروپی وزندهی شممدندا یافتههای این مح ین ضاکی از

مهال ه رنان نشممان داد کتبود دادهها به ویژه در سممه

رن اسممت که پایداری کشمماورزی در ب د بام ه ،در ای

ملی ،مانع از اندازهگیری صمحی پایداری زیستمحیهی

دهه گذشمته بهبود یافته اسمت و در ب د بت یتی او ار

اسمممتا ممدرتی و هتکمماران ( )0219در مهممال ممهای در

بدتر شممده که دلیل رن پیشممرفت اند ،و ضتی پسممرفت

شمهرسمتان ربرشمهر به شمراسایی ن اط

ف و وز

رموزش نیروی کار روستایی بوده استا اب اد ا تدادی،

درونسمیستتی با فرصتها و تهدیداز برون سیستتی

مرابع و محیطزیسمممت ب د از کاهشمممی در اوایل دوره

مدیریت واضدهای تولید کشاورزی در م ابله با تلییراز

بامع

اکولوژیمک دریاچه ارومیه پرداختردا نتایج ضاصمممل از

توسم هی پایدار کشماورزی هر ساله رشد  0/0درصدی

ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خاربی نشان داد

داشته و لذا کشاورزی شانگهای در ضالت عتومی پایدار

که با توبه به امتیاز نهایی کلی بدسمممت رمده برای

اسممتا کارا و کره ( )0210با هدف ارزیابی و م ایسممه

عواممل داخلی و خماربی ممدیریمت واضمدهمای تولید

پیشممرفت داشممترد ،به نحوی که در کل شمماخ
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کشممماورزی در م مابله با تلییراز اکولوژیک دریاچه

مواد و روشها

ارومیه در مره ه ربرشممهر ،راهبرد اسممتراتژیک مدیریت

توصیف منطقه اجرای مطالعه
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شهرستان ربرشهر با وس ت  942کیلومتر مربع (1.9

واضدهای کشاورزی ،راهبرد تداف ی میباشد.
سرجا میزان پایداری بوظ ن اظهای زراعی و ابی ی

درصد مساضت استان ربربایجانشر ی) در 32

و شممراسممایی عوامل مبثر بر رن برای ضاظ بازدهی در

کیلومتری تبریز وا ع شده و ارتاار رن از سه دریا

اورنیممدز ،ضامماامت از مرممابع ابی ی ،پیشمممگیری از

 1342متر می باشدا ابق رخرین ت سیتاز کشوری،

مشمممکتز زیسمممتمحیهی و اسمممتاماده پایدار از مرابع

شهرستان ربرشهر دارای سه بخا از بتله بخا گوگان

مروری میباشدا از این رو این مهال ه در پی بررسی

(شامل دهستانهای تیتورلو و دستجرد) با  49ربادی

پایداری بوظ ن اظهای زراعی در شممهرسممتان ربرشممهر

میباشدا این شهرستان در ساضل دریاچه ارومیه رار

های

گرفته استا ستت شرق و بروب شر ی این شهرستان

مهم پایداری بوظ ن اظهای زراعی شمهرسممتان ربرشهر،

کوهستانی و در ملرب رن ساضل پست دریاچه ارومیه

هما با اسمممتااده از روش رنتروپی و

رار گرفته است (شکل )1ا شهرستان ربرشهر از ن ر

ها به این سمممبال کلیدی پاسمممخ دهد که

چگونگی رب و هوا یک تااوز کلی با سایر بخاهای

"میزان پایداری بوظ ن اظهای زراعی شهرستان ربرشهر

مرااق کوهستانی ربربایجان داشته و از یک تتایز

در اول زممان به چه میزان بوده اسمممت و چه تلییراتی

مخدوصی برخوردار است ،مو یت رار گرفتن این

یمافتمه اسمممت "ا نتایج این مهال ه میتوانرد بهت بهبود

شهرستان از ن ر بلرافیایی در رب و هوای رن اثر

سیاستهای ف لی زیست محیهی و کشاورزی استان در

بخدوصی دارد ،زیرا دوری و نزدیکی به دریاچه

بخا پایداری استااده شوندا

ارومیه ،وا ع شدن در دامره کوهستانها ،ارتاار و

میباشممدا این م اله تتش دارد تا با ت یین شمماخ
وزندهی شممماخ
ادغاظ شممماخ

مو یت موبود در ت یین رب و هوا مبثر است
(استانداری ربربایجان شر ی )0219ا

شکل  -1نقشه شهرستان آذرشهر (منبع :استانداری آذربایجان شرقی )2112

این شهرستان در تولید محدورز کشاورزی ن یر
سیر ،لپه ،سرجد ،گردو و باداظ دارای بایگاه متتازی در
استان است و یکی از هبهای کشاورزی استان است
(استانداری ربربایجان شر ی )0219ا

در این مهممال ممه برای گردروری شمممماخ

همما از

چهارچوب سمملسممله مراتبی ارزیابی پایداری ن اظهای
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زراعی و محیطزیسمت )SAFE( 1استااده شد که بر پایه

اسممتااده از انرژیهای پا ،میباشممرد) در ادامه م یارها

ها و م ادیر مربع بوده و

که از اصمممول بزئیتر و ضالت عتلیاتیتر دارند ،ت ریف

ونکاونبرگ و هتکاران ( )0220رن را اراضی کردهاندا

میشمموندا با توبه به هر اصمملی باید م یار یا م یارهای

ها در یک چهارچوب

متکن ت ریف شممده و سممپس هر م یار به واضد عتلیاتی

سملسمله مراتبی استخراج میشوندا بهوری که ابتدا باید

ها در وا ع

اصمممول ،م یارها ،شممماخ

بما توبمه بمه این روش ،شممماخ
هدف کلی مشممخ

خود ی ری شممماخ

تبدیل شمممودا شممماخ

شممود (در این مهال ه هدف پایداری

متلیرهممایی از هر نور بوده کممه ممابممل ارزیممابی بهممت

زیسمتبوظهای زراعی شهرستان ربرشهر است) ،سپس

بررورده نتودن م یار هسمممترد (ونکاونبرگ و هتکاران

اصمول بر اسماس هدف کلی در ن ر گرفته شده ،ت ریف

)0220ا بر این اسمماس و نیز در دسممترس بودن ااتعاز

میشموند (در ایرجا اصمول سودمردی ا تدادی ،پذیرش

از بین شمماخ

انتخاب

ابتتمماعی ،غیرمخرب و ضممامی محیطزیسممممت بودن و

شد که در بدول  1نشان داده شده استا

های بال وه موبود  10شمماخ

جدول  -1چهارچوب انتخاب شاخصهای پایداری بر اساس روش SAFE
اب اد پایداری

اصول

م یارها

سودمردی ا تدادی

ضاظ یا افزایا بهرهوری

عتلکرد گردظ دیم

ا تدادی -

ضدا لسازی میزان هزیرهها

متوسط هزیره تولید گردظ

ابتتاعی

ب ای ا تدادی

سه زیرکشت

پذیرش ابتتاعی

افزایا پذیرش عتلیاز پایداری زراعی و زیست-

ف الیتهای ترویجی

غیرمخرب و ضامی

ضاظ کیایت فیزیکی و
کاها فرسایا خا ،و
محیهی

ریا

محیطزیست

بیولوژیکی خا،

کشت ب ورز

زیستمحیهی-

شاخ

ها

غیرمخرب و ضامی

مدرف رفتکا در هکتار

محیطزیست

مدرف ارچکا در هکتار

زراعی

ضاظ کیایت شیتیایی خا،

مدرف کود فسار در هکتار
مدرف کود پتاس در هکتار
مدرف کود ازز در هکتار

استااده از انرژیهای پا،

مدرف انرژی تجدیدپذیر در بخا کشاورزی

مدرف برق کشاورزی

مربع :یافتههای تح یق

نتاد عتلکرد گیاهان زراعی انتخاب شممده اسممتا هتچرین

شاخصهای انتخاب شده عبارتند از
هایی که افزایا

از رنجا که عتلکرد محدممورز دیم بیشممتر تحت تأثیر

خودکاایی و ثباز ا تدادی را در اول زمان اندازهگیری

شممرایط محیهی رار دارند ،عتلکرد گردظ دیم به عروان

عملکرد گندم دیم -از بتله شاخ

میکرد ،میزان عتلکرد استا گردظ مهمترین گیاه خانواده

شاخ

پایداری ا تدادی انتخاب شده استا

غتز و یک محدول زراعی پایه در کل کشور میباشد،

متوسط هزینه تولید گندم دیم -امروزه کشاورزان

ن ر به این که این محدممول بیشممترین سممه زیرکشممت

برای کاها هزیرهها ،رسمیدن به ضداکثر سود و افزایا

محدممورز زراعی شممهرسممتان ربرشممهر را به خود

تولیداز خود به اعتال فشمممار بیا از ضد بر ارا مممی

داده اسممت ،عتلکرد این محدممول به عروان

زراعی و سمممیسمممتمهمای ابی ی روی روردهاند و از

اختدمما

1

Sustainability Assessment of Farming and the Environment
)Framework (SAFE
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سنجش پایداری بوم نظامهای زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی :شهرستان آذرشهر)
نهادههای تجدیدناپذیر ضداکثر اسمممتااده را دارندا ولی

کشماورزی که به ف الیت زراعت اختدمما

چمرممانچممه این فشممممار بیا از ضممد اثراز مخرب بر

نشان میدهدا هتاناور که بتً گاته شد ،سرانه ارا ی

محیطزیست داشته باشد و باعک بروز مشکتتی از بیل

کشممماورزی این شمممهرسمممتان  1/55هکتار به ازای هر

گسمممترش بیتاریهای مختلف ،کاها ترور زیسمممتی،

بهرهبردار کشمماورزی اسممت که هر سمماله کل رن نیز به

فرسمممایا خا ،و ت لیل مرابع رب تجدیدپذیر شمممود،

زیرکشممت نتیرودا برای افزایا ب ای ا تدممادی ف الیت

توبیهپذیر نبوده و در بلردمدز محکوظ به شمکست است

افزایا یابدا

(ضسمممیری عرا ی )1880ا کماها هزیرمههمای تولید به
افزایا پایداری ا تدادی کشاورزی کتک مینتایدا

کشمماورزی رزظ اسممت م دار این شمماخ
این شاخ

بخا کشمماورزی و روسممتایی میباشممدا بسممیاری از
مح ان نارگاهی و نبود ااتعاز کافی در زمیره پایداری
زراعی و اکولوژیکی ،را یکی از علل مهم است بال محدود
کشمماورزان از این نور عتلیاز میدانردا این شممماخ
ت داد نار روز تشممکیل کتسهای ترویجی کشمماورزی
پایدار در شهرستان ربرشهر را نشان میدهدا
آیش -رن سممتت از ارا ممی زراعی ربی یا دیم ،که
در تراوب کشت رار دارد ولی در سال زراعی مورد ن ر
کشمت نشمده اسمت و محدمولی از رن برداشت نخواهد
شمد که بر ضسمب مورد ،ریا ربی یا ریا دیم محسوب
میشودا ریا نه ترها عتلکرد را افزایا میدهد بلکه رن
را وا یتر نیز میسممازد و باعک میشممود که در اول
زمان زمینهای کشمماورزی وز و توانایی خودشممان را
در تولید محدممورز باکیایت و وی از دسممت ندهردا
هتچرین ریاگذاری زمین در ترسممیب کربن ن ا مهتی
دارد که میتواند به کاها غل ت دیاکسیدکربن اتتسار
کمه یک گاز گلخانهای اسمممت ،کتک نتاید (فابریزی و
هتکاران )0220ا این شمماخ

با اسممتااده از فرمول ()1

محاسبه شده استا
(رابهه )1

سه ریا
سه زمینهای زراعی

= شاخ

شااخص ساطز زیرکشاات -این شمماخ

ریا
مساضت

زمیری که به مر ور تولید محدمول در هتان سال یا بل
از رن زیرکشممت رفته باشممد را نسممبت به کل ارا ممی

را میتوان از رابهه زیر محاسبه کرد:

(رابهه )0

فعالیتهای ترویجی -رموزش یک سمممرمایهگذاری
پربازده در فرایرد توسمم ه ،بویژه توسمم ه انسممانی در

یافته اسممت،

سه زیر کشت
سه زمینهای زراعی

= شاخ

سه زیرکشت

مصاارف برک کشااااورزی -بخا کشمممماورزی
مدرفکررده  19درصد از کل برق مدرفی کشور است
کممه ضممدود  02درصمممد از رن در موتورهممای پتم رب
چاههای کشممماورزی اسمممتااده میشمممودا بر دار کردن
چماههمای رب بخا کشممماورزی مرجر بمه کاها میزان
مدمممرف سممموخممتهممای فسمممیملمی ،کمماها رلودگی
زیسممتمحیهی و بهیرهسممازی مدممرف انرژی میشممود
(بمما مرزاده ) 0210ا بممرممابممراین افزایا مدمممرف برق
کشاورزی در راستای پایداری در ن ر گرفته شده استا
م مدار این شممماخ

از گزارش شمممرکت برق مره های

اسمتان ابربایجان شمر ی در سالرامههای رماری استان
در ای سالهای مورد مهال ه استخراج شده استا
کشات بقوالت -ضضور ب ورز در ن اظهای زراعی
از اریق تثبیت نیتروژن و افزایا مواد رلی خا ،،سممبب
بهبود ضاصمملخیزی خا ،و عتلکرد محدممول میشممود
ممتن این که فرسممایا خا ،را نیز کاها خواهد داد
(ن امی و هتکاران )0213ا از رنجا که کشت این محدول
در افزایا کیایت خا ،ن ا مبثری دارد ،افزایا کشمت
این محدول در راستای پایداری زراعی استا
(رابهه)3

سه زیرکشت ب ورز
سه زمینهای زراعی

= شاخ

کشت ب ورز

مصاارف آفتکش و قارچکش در هکتار -در کرار
محاسممن مت ددی که مدممرف سممتوظ با کرترل عوامل
خسمارززا به دنبال دارند مسئله مهتی که امروزه توبه
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خماصمممی به رن م هوف میشمممود ،مسمممئله رلودگی

وزندهی شاخصها :روش آنتروپی

محیطزیسممت و مرابع غذایی و رشممامیدنی بشممر توسممط

دومین گاظ در این مهال ه ت یین وزن شاخ

سمتوظ شمیتیایی ،خدموصاً ستومی که پایداری زیادی

مورد اسممتااده و محاسممبه میزان پایداری بوظ ن اظهای

در برابر عوامل محیهی از خود نشممان میدهرد ،اسممت

زراعی شممهرسممتان ربرشممهر در اول بازه زمانی مورد

ها نشمممان میدهرد در هر

ها و محاسبه

(مرافی )0210ا این شممماخ

بررسمی اسمتا بهت وزندهی به شاخ

های

پایداری کل از روش رنتروپی شانون 1استااده

هکتار زمین کشمماورزی چرد کیلوگرظ رفتکا شممیتیایی

شماخ

(شمممامل ضشمممرهکا و کرهکا) و ارچکا اسمممتااده

شممدا زمانی که دادههای یک ماتریس تدممتیمگیری به

ها کوچکتر،

شده باشرد ،روش رنتروپی میتواند

شممدهاند برابراین هر چه میزان این شمماخ
پایداری بیشتر استا

اور کامل مشخ

برای ارزیمابی وزنها به کار رودا رنتروپی یک ماهوظ

سه زیر کشت
میزان انوار ستوظ شیتیایی

= شاخ

بسمممیار پراهتیت در علوظ ابتتاعی ،فیزیکی و نیز در

مدرف ستوظ شیتیایی

تئوری ااتعاز اسممت (ربر و رببزاده )0220ا رنتروپی

(رابهه )4
مصاارف کود فساا،ر ،پتاس و نیتروژن در هکتار-

در ن ریمه ااتعاز یک م یار عدظ ااتیران اسمممت که
𝑖𝑃 بیان میشمممودا

مدرف کودهای شیتیایی در ت ویت زمین ،افزایا ناوب

بوسمممیله توزیع اضتتال مشمممخ

ریشه در خا ،و افزایا تولید ن ا عتدهای دارندا بدون

انمدازهگیری این عدظ ااتیران به وسمممیله شمممانون به

تردید مدرف بیرویه رنها بر کیایت محدورز تولیدی

صورز بیل بیان شده است (هوان و یون :)1895

تمأثیر داشمممته و هتچرین زمیره به هم خوردن ت ادل
ابی ی بوظ ن اظ را فراهم میکرد ،به نحوی که مرجر به

𝑛

𝑖

بخشممموده )0210ا با توبه به رنچه گاته شمممد ،میزان
مدمرف انوار کودهای شیتیایی در واضد سه در اول
یمک دوره زممانی میتوانممد نشممماندهرممدهی پمایممداری

𝑛 = 1,2, … ,

(رابهه )9
در این رابهه 𝑀 یک م دار ثابت اسممت که به ترتیب
زیر محاسمبه میگردد و م دار 𝑖𝐸 را بین صار و یک نگه
میداردا
(رابهه )0

کشاورزی باشدا هر چه این نسبت در اول زمان کاها
یابد ،نشماندهردهی پایداری بیشتر استا این شاخ

با

سه زیر کشت
میزان انوار کودهای شیتیایی

1

𝑛 𝑛𝑙 = 𝑀

از رنجا که رابهه ( )9در محاسمممباز رماری مورد
اسمممتااده اسمممت ،به ناظ رنتروپی توزیع اضتتال 𝑖𝑃 نیز

رابهه ( )5محاسبه میشودا
= شاخ

𝑖𝑃𝑛𝑙 𝑖𝑃 ∑ 𝑀= −
𝑖=1

کاها مواد رلی خا ،شممده و در نتیجه ضاصمملخیزی
خا،ها را دچار ن دمممان و اختتل میکرد (پورزند و

) 𝑛𝑃 𝐸𝑖 = 𝑆(𝑃1 , 𝑃2 , … ,

مدرف کود شیتیایی

(رابهه )5

نامیده میشودا واژههای رنتروپی و عدظ ااتیران در یک
ماهوظ به کار میروندا در یک ماتریس تدممتیمگیری 𝑖𝑃
میتواند برای ارزیابی گزیرههای مختلف بکار رودا در
ماتریس تدمتیمگیری 𝑛 گزیره و 𝑘 شاخ

وبود دارد

که در شمکل ( )0نشان داده شده است (بارنز و مارشال
)1884ا

Shannon Entropy Method

1

سنجش پایداری بوم نظامهای زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی :شهرستان آذرشهر)

)𝑓𝑘(.
) 𝑓𝑘(𝑎1
) 𝑓𝑘(𝑎2
⋮
) 𝑛𝑎(𝑘𝑓

)𝑓2(.
) 𝑓2(𝑎1
) 𝑓2(𝑎2
⋮
) 𝑛𝑎(𝑓2

…
…
…
⋱
…
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)𝑓1(.
) 𝑓1(𝑎1
) 𝑓1(𝑎2
⋮
) 𝑛𝑎(𝑓1

𝑎1
𝑎2
⋮
𝑛𝑎

شکل  -2ماتریس تصمیمگیری

𝑖 اظ به شرح زیر است:

نتایج این ماتریس برای شاخ

(رابهه)9
سپس رنتروپی ( 𝑖𝐸) با استااده از رابهه ( )4محاسبه

𝑖∀

𝑛 ; 𝑖 = 1,2, … ,

در گاظ ب دی ،با

میگرددا در ادامه م دار دربه انحراف ( 𝑖𝑑) محاسمممبه

) 𝑎(𝑖𝑓
𝑖

𝑛∑ = 𝑖𝑃

) 𝑖𝑎(𝑖𝑓 𝑖=1

ممرب وزنهای محاسممبه شممده در

مرضلهی بل در م ادیر نرمال شممدهی شمماخ

ها م دار

𝑖 اظ چه میزان ااتعاز

پایداری برای هر سممال محاسممبه میگرددا برای ادغاظ

ماید برای تدممتیمگیری در اختیار تدممتیمگیرنده رار

شماخ

ها و محاسممبه میزان پایداری کل رزظ اسمت در

میدهمدا هر چمه م ادیر اندازهگیری شمممده به یکدیگر

ابتدا شمماخ

نزدیکتر باشممرد نشممان دهردهی رن اسممت که گزیرههای

شمموندا این کار باعک میشممود که بتوان رنها را با هم

تااوز چردانی با یکدیگر ندارندا

م ایسمه کرد یا عتلیاز مختلف ریا ی را بر روی رنها

در تدتیمگیری باید به هتان اندازه

انجمماظ دادا در این مهممال ممه از روش  min-maxبرای

میشود که بیان میکرد شاخ

ر یب از ن ر رن شاخ
لذا ن ا رن شاخ
کاها یابدا برابراین:

(رابهه )8
سپس م دار وزن شاخ

نرمالسممازی اسممتااده شممده اسممتا این روش دارای دو
𝑖 ∀ ; 𝑖𝐸 𝑑𝑖 = 1 −

ضالت است (کتنتری :)0229

های پایداری ( 𝑖𝑊)

محاسبه میگردد (اصلرپور :)0214
(رابهه )12

های اولیه به متلیرهای بدون واضد تبدیل

𝑖 ∀;

-

اگر بزرگترین عدد بیانگر بهترین و پایدارترین

ضالت باشد ،شاخ

𝑖𝑑

𝑘∑ = 𝑖𝑊

نرمال شده از فرمول ( )11به دست

میرید:

𝑖𝑑 𝑖=1

× 122

(رابهه )11

اگر کوچکترین عدد بیانگر بهترین ضالت باشممد و با کاها م دار شمماخ

م دار ضدا ل−م دار وا ی
م دار ضدا ل−م دار ضداکثر

= م دار نرمال شده

پایداری بهبود یابد ،شمماخ

نرمال شممده از

فرمول زیر به دست میرید:
(رابهه × 122 )10
با توبه به ماهیت شاخ

م دار ضدا ل−م دار ضداکثر

های سه

در نهمایمت ،میزان پمایمداری بوظ ن ماظ های زراعی

زیر کشت ،ریا ،کشت ب ورز ،عتلکرد ،ف الیتهای

شمهرستان ربرشهر در سالهای مختلف به صورز زیر

ترویجی و مدرف برق با استااده از فرمول ( )11و

محاسبه میشود:

ب یه شاخ

ها ،شاخ

م دار ضدا ل−م دار وا ی

 = 1 −م دار نرمال شده

ها با استااده از فرمول ( )10نرمال شدهاندا
𝑖 = 1393, 1394, … , 1396

(رابهه )13

𝑛=𝑘∑
𝑘𝐼 𝑘=1 𝑊𝑘 .

= 𝑖𝑆
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که در رن 𝑖𝑆 بیانگر میزان پایداری 𝑖 ،نشممماندهرده

سمممازمان رب مره های اسمممتان ربربایجان شمممر ی در

سمال زراعی مورد بررسمی 𝑊𝑘 ،بیانگر وزن اختدا
𝑘 و 𝑘𝐼 نیز نشممان دهردهی م دار

داده شممده به شمماخ
نرمال شدهی شاخ

سالهای مورد مهال ه به دست رمدا

𝑘 استا

نتایج و بحث

با توبه به مشممکل دسممترسممی به دادهها و ااتعاز

در ابتدا با اسمممتااده از م ادیر شممماخ

ممدیتی ،دوره زمممانی  1393-89برای انجمماظ مهممال ممه

ها ماتریس

تدتیمگیری اولیه تشکیل شد که م ادیر اولیه شاخ

انتخماب شمممد و دادههای مورد نیاز پژوها از اریق

ها

در سالهای مورد بررسی نشان میدهدا

مراب مه به مرابع ااتعاتی ن یر سمممالرامههای رماری
اسمتان ،سمیتای کشاورزی ،سازمان بهاد کشاورزی و
جدول  -2ماتریس تصمیمگیری اولیه
مدرف

شاخ
سال

کود
نیتروژن
در هکتار

مدرف

مدرف

کود فسار کود پتاس

مدرف

مدرف

ارچکا

رفتکا

در هکتار در هکتار در هکتار در هکتار

سه
زیرکشت

ریا

کشت

عتلکرد

ب ورز گردظ دیم

متوسط
هزیره تولید

ف الیتهای مدرف
ترویجی

برق

1393

03/21

31/34

8/019

2/002

2/010

2/499

2/309

9/91

1129

159322

1222

5822

1394

92/11

33/99

2/099 12/109

2/013

2/459

2/390

1002 5/951

158222

1022

9022

1395

88/94

8/985 49/904

2/059

2/990

2/452

2/383

5/0

1129

130314

1442

9922

1399

41/41 08/505

2/333 10/199

2/593

2/438

2/384

1110 5/489

104595

1522

0042

1390

0/105 40/082 90/883

2/081

2/542

2/442

2/381

002 5/034

142025

1935

9522

1399

2/399 09/940 98/013

2/012

2/450

2/410

2/413

903 4/290

189593

1528

8858

1398

0/520 30/288 55/054

2/109

2/402

2/429

2/404

1101 4/990

059490

1402

11345

1382

8/234 15/413

1/404

2/198

2/495

2/382

2/438

025 4/590

590902

1009

12093

1381

9/803 15/413

1/830

2/101

2/490

2/300

2/459

435 5/989

500932

1000

13128

1380

4/805 13/380

0/010

2/101

2/499

2/382

2/438

1322 5/099

934902

0458

14242

1383

3/319 15/929 00/094

2/19

2/522

2/393

2/440

1195 5/948

1345982

0502

19922

1384

3/134 11/134 13/554

2/021

2/539

2/390

2/459

1032 9/102

1035522

1043

10159

1385

4/809 10/005 33/902

2/011

2/544

2/349

2/408

1032 9/929

1400922

3380

19900

1389

2/180 12/211 19/008 42/283

2/513

2/330

2/489

589 9/030

1089022

4948

10159

سپس به مر ور محاسبه وزن شاخ

ها با استااده

از روش رنتروپی ،با استااده از م ادیر اولیه شاخ

ها

سپس با استااده از روابط ( )9و ( )8میزان رنتروپی ( 𝑖𝐸)
و دربه انحراف ( 𝑖𝑑) هر شاخ

محاسبه گردید و در

در ماتریس تدتیمگیری اولیه و فرمول ( )9ماتریس

نهایت با استااده از رابهه ( )12م دار وزن شاخ

تدتیمگیری 𝑖𝑃 تشکیل میشود ،که نتایج در بدول 3

( 𝑖𝑊) به دست رمدا وزن شاخ

نتایا داده شده استا

شده است که مجتور رنها برابر با یک باشد

ها

ها به نحوی محاسبه

999
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جدول  -3ماتریس تصمیمگیری 𝒊𝑷
مدرف

شاخ

مدرف

کود

کود فسار کود پتاس

نیتروژن

سال

مدرف

در هکتار

مدرف

مدرف

ارچکا

رفتکا

در هکتار در هکتار در هکتار در هکتار

سه
زیرکشت

ریا

کشت

عتلکرد

ب ورز

گردظ دیم

متوسط

ف الیت-

هزیره

های

تولید

ترویجی

مدرف
برق

1393

2/2903 2/2839 2/2998 2/1103 2/2829 2/1244

2/2393 2/2391 2/2104 2/2935 2/2990 2/2931

1394

2/2929 2/2831 2/2994 2/1085 2/2892 2/1149

2/2390 2/2433 2/2100 2/2818 2/2018 2/2945

1395

2/2085 2/2980 2/2909 2/1058 2/1429 2/1405

2/2418 2/2518 2/2149 2/2935 2/2990 2/2959

1399

2/2009 2/2035 2/1201 2/1548 2/1189 2/1139

2/2400 2/2541 2/2185 2/2939 2/2988 2/2959

1390

2/2000 2/2024 2/2830 2/2813 2/1390 2/1059

2/2504 2/2990 2/2150 2/2023 2/2999 2/2953

1399

2/2030 2/2589 2/2900 2/2240 2/2001 2/2882

2/2913 2/2544 2/2000 2/2520 2/2502 2/2982

1398

2/2010 2/2914 2/2590 2/2318 2/2809 2/2080

2/2988 2/2510 2/2099 2/2944 2/2589 2/2029

1382

2/2982 2/2920 2/2549 2/2199 2/2091 2/2002

2/2993 2/2492 2/2952 2/2531 2/2594 2/2033

1381

2/2950 2/2928 2/2551 2/2049 2/2059 2/2002

2/2920 2/2941 2/2598 2/2309 2/2005 2/2095

1380

2/2998 2/2930 2/2552 2/2090 2/2144 2/2180

2/2995 2/2990 2/2831 2/2808 2/2034 2/2033

1383

2/2909 2/2954 2/2508 2/2400 2/2450 2/2318

2/1235 2/2828 2/1520 2/2909 2/2044 2/2039

1384

2/2948 2/2988 2/2949 2/2388 2/2300 2/2184

2/1250 2/2908 2/1309 2/2800 2/2095 2/2095

1385

2/2911 2/2011 2/2991 2/2934 2/2514 2/2494

2/1238 2/1005 2/1590 2/2800 2/2941 2/2088

1389

2/2589 2/2902 2/2934 2/1004 2/2401 2/2503

2/1250 2/1900 2/0224 2/2452 2/2950 2/2909

جدول  -4وزنهای کسب شده برای شاخصها در روش آنتروپی شانون
شاخ

مدرف
کود

ها

نیتروژن در
هکتار

𝒊𝑬
𝒊𝒅 2/205
𝒊𝑾 2/1540
2/805

مدرف

مدرف

مدرف

مدرف

کود فسار

کود پتاس

ارچکا

رفتکا

در هکتار

در هکتار

در هکتار در هکتار

سه
زیرکشت

ریا

کشت

عتلکرد

ب ورز

گردظ دیم

متوسط
هزیره
تولید

ف الیتهای

مدرف

ترویجی

برق

2/8344

2/8238

2/8850 2/8825

2/8891

2/8902 2/9921 2/8038 2/8890 2/8890

2/8059

2/2959

2/2891

2/2249 2/2285

2/2218

2/2392 2/1388 2/2091 2/2239 2/2213

2/2044

2/1348

2/1809

2/2289

2/2238

2/2090

2/2520

پس از محاسمبه وزن شاخ

2/2184

ها ،در گاظ ب د ا داظ به

نرممالسمممازی م ادیر اولیه شممماخ

2/2200

2/0905 2/2530 2/2209

شده هر چه به یک نزدیکتر باشد پایداری بیشتر شاخ

ها میشمممود تا

در رن سممال و هر چه به صممار نزدیکتر باشممد ،پایداری

ها بدون واضد اندازهگیری شوند و امکان انجاظ

کتتری را در رن سممال نشممان میدهدا به عروان مثال با

عتلیمماز ریمما مممی بر روی رنهمما فراهم گرددا نتممایج

مدممرف نیتروژن در

شماخ

توبه به این که م دار شمماخ

نرمالسمازی در بدول  5ارائه شده استا شاخ

ها به

هکتار در بدول  5نرمال شده ،هر چه م دار این شاخ

نحوی نرمال شممدهاند که افزایا م دار شمماخ

نرمال

افزایا یابد ،پایداری نیز افزایا خواهد یافتا

شممده ،در راسممتای پایداری باشممدا برابراین م دار نرمال
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جدول  -5نرمالسازی مقادیر اولیه شاخصها
مدرف

مدرف

مدرف

کود

کود

کود

نیتروژن

فسار در

پتاس در

در هکتار

هکتار

هکتار

شاخ
سال

مدرف

مدرف

ارچکا

رفتکا

در هکتار در هکتار

1393

2/3938 2/0522 2/3899 2/3299

2

سه
زیرکشت

1

ریا

2

کشت

عتلکرد

ب ورز

گردظ دیم

1

متوسط

ف الیت-

هزیره

های

تولید

ترویجی

2/8959 2/9139

مدرف

2

برق

2

1394

2/2151 2/3840 2/1990 2/3395 2/0095

2/839

2/2099 2/2549 2/8942 2/8003 2/5045 2/2983

1395

2/1158 2/4902 2/1800

2/9050

2/9139 2/4280 2/1030

2/2088 2/1029

1399

2/1990 2/0300

2/5802

2/0810

2/1934 2/1302 2/8049 2/9105 2/5109 2/1392

1390

2/9912 2/0545 2/4030 2/2020 2/1351

2/0805

2/0328 2/0099 2/8852

2

2

2

1399
1398

2/8494 2/8921 2/9199 2/3083 2/5298

2/5329

1382

2/8293 2/8201 2/8099

2/8999

2/4101

2/4302 2/2059 2/0080 2/4003 2/1940 2/5192

1381

2/8929 2/8828 2/9901 2/8289 2/8099

2/0909

2/9423 2/0108 2/0904 2/1920 2/5810 2/9921

1380

2/9081 2/8802 2/9439

2/4205

2/9199 2/5108

2/0032 2/3889 2/5009

1383

2/9329 2/8309 2/0522 2/0501 2/9802

2/3583

2/8990 2/4199 2/0029 2/9998 2/9401 2/5410

1384

2/9891 2/9248 2/0959 2/9582 2/8890

2/0302

2/0239 2/3302 2/8302 2/0949 2/9090

1385

2/9909 2/0434 2/9284 2/0201 2/0930

2/2951

2/8049 2/9598 2/0044 2/8302 2/8043 2/9520

1389

2/0900 2/9318 2/1909 2/0413 2/9825

2

1

2/0520

با بررسمممی روند تلییر م دار شممماخ

1

1

2/4002 2/1299

2/9198

2/0805

2/4930 2/1151 2/8054 2/9090 2/0014 2/3988

1

2

2

2/5240 2/3509

1

1

2

1

2/3925 2/1385 2/8920 2/3813

1

2/3194 2/8003

2

1

1
1

ها در اول

میزان پایداری محاسبه شده ،دوره زمانی مورد بررسی

زمان میتوان رنها را در الب سه گروه ت سیمبردی کرد:

را میتوان بممه سمممه بخا ت سمممیم کرد دوره اول -95

هایی ن یر مدممرف برق ،ف الیتهای

1393ا در این دوره میزان پایداری محاسمممبه شمممده بر

ترویجی و ریا هسترد که در اول زمان در ضال افزایا

اسماس شاخ

های مورد مهال ه ،در سالهای اولیه رو

میباشرد و پایداری را افزایا میدهردا گروه دوظ شامل

به کاها داشمته است و در سال  1395به بدترین ضالت

متوسمط هزیره تولید و سه زیرکشت است که در ضال

خود در  14سمال گذشته میرسدا دوره دوظ1395-80 :ا

کاها بوده و پایداری را کاها میدهردا دسممته سمموظ

در اول این بمازه زممانی پمایداری با نرخ کردی رو به

شممامل متلیرهای مدممرف کود و سممتوظ شممیتیایی در

افزایا داشمته اسمتا سال  1380ن هه اوج نتودار است

هکتار ،کشممت ب ورز و عتلکرد گردظ دیم اسممت که روند

کمه بیشمممترین میزان پمایداری را در ای دوره مورد

ثابتی در اول دوره مورد بررسممی ندارندا مدممرف کود

بررسمممی نشمممان میدهد و در نهایت دوره سممموظ-89 :

و ستوظ شیتیایی و کشت ب ورز در ابتدای دوره بسیار

1380ا در اول این ممدز رونمد پایداری دوباره نزولی

زیاد اسمت اما در ای سمالهای  1399-82شدیداً کاها

شده و در سال  1389به کتترین میزان میرسدا بررسی

گروه اول شمماخ

یافته و سپس دوباره افزایا مییابدا

م دار شمماخ

ها در سممالهای مختلف نشممان میدهد،

در نهمایمت میزان پمایمداری بوظ ن ماظ های زراعی

افزایا شممدید هزیرههای تولید از سممال  1380به ب د و

شهرستان ربرشهر در بازه زمانی  ،1393-89با استااده

نیز افزایا مدمرف کودها و ستوظ شیتیایی ب د از یک

از فرمول ( )13محاسبه شد که شکل ( )1نتایج این بخا

دوره کاها ،از علل اصلی این ناپایداری میباشدا

را نشان میدهدا با توبه به کتیت و روند رشد یا کاها

سنجش پایداری بوم نظامهای زراعی حاشیه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی :شهرستان آذرشهر)
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شکل  -1روند پایداری بوم نظامهای زراعی شهرستان آذرشهر در دوره زمانی 1323-69

برای بررسی بیشتر رابهه بین مدرف کود و ستوظ

شممر ی بهت ت یین پتانسممیل ضاصمملخیزی مزارر گردظ

شممیتیایی و پایداری ،نتودار این سممه مورد با هم رسممم

شمهرسمتان ربرشمهر در سال  ،1395نشان میدهد اکثر

شمد (شمکل )0ا برای رسم شکل از دادههای نرمال شده

ارا ی این شهرستان از م دار باری فسار و پتاسیم در

مدمرف کود (مجتور نیتروژن ،فسار و پتاس) و ستوظ

گرمدظزارهما رنج میبرنمدا بما توبمه بمه این که به اور

(مجتور رفتکا و ارچکاها) شممیتیایی اسمتااده شممدا

متوسمط بیا از  52درصد ارا ی زیرکشت ربی و دیم

لذا م ادیر مدرف بدون واضد اندازهگیری استا از رنجا

دارد ،این

که م ادیر شماخ

های مدمرف ستوظ و کود شیتیایی

شمهرسمتان ربرشهر به کشت گردظ اختدا

نتایج ابلیت ت تیم به کل ارا می کشاورزی را داردا در

به صممورتی نرمال شممدهاند که افزایا م دار شمماخ

نتیجه ن ر به هزیرهی باریی که برای تأمین و مدممرف

نشاندهرده کاها مدرف کود و ستوظ شیتیایی است،

این کودهای شمیتیایی گذاشته میشود و در اکثر موارد

برابراین شمکل ( )0نشان میدهد رابهه مثبتی بین کاها

عدظ نیاز ارا می کشاورزی به چرین نهادههایی ،باید از

مدممرف این نهادههای شممیتیایی و پایداری وبود داردا

مدممرف بیرویهی این کودها بلوگیری شممود تا هم از

مدرف ستوظ و کودهای شیتیایی در تولید محدورز

صرف هزیره و و ت و هم از رلوده شدن محیطزیست و

کشمماورزی گرچه سممبب افزایا عتلکرد و ارت ا کیایت

زمینهای کشمماورزی به کودهای شممیتیایی بلوگیری

محدممورز کشمماورزی میشممود ،ولی بدنبال خود رثار

شمودا از رنجا که میزان مدمرف کود و ستوظ شیتیایی

مخربی ن یر رلوده کردن محیطزیسممت و مخدمموصمماً

شممدیداً متأثر از یارانههای پرداختی به این بخا اسممت،

ربهمای زیرزمیری ،تجتع مواد رریرده ن یر نیتراز در

لذا اصمممتح سمممیاسمممتهای پرداخت یارانه به نهادههای

محدمورز زراعی و در نتیجه به خهر افتادن ستمت و

کشممماورزی میتوانممد ن ا مهتی در بهبود و ممم یممت

بهداشت انسان و داظ را به دنبال داردا گزارش تهیه شده

پایداری بوظ ن اظهای زراعی این شمممهرسمممتان داشمممته

توسممط سممازمان بهاد کشمماورزی اسممتان ربربایجان

باشدا
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شکل  -2روند زمانی مصرف کود و سموم شیمیایی و پایداری در شهرستان آذرشهر

با توبه به نتایج ضاصمل از مهال ه پیشرهاد میشود

سایر انرژیهای تجدیدناپذیر ن یر ناتگاز میتواند ن ا

ن ارز بیشمتری بر توزیع و مدممرف سمتوظ و کودهای

مبثری در افزایا پایداری بوظ ن اظهای زراعی داشمممته

شمیتیایی توسط دولت و نهادهای ن ارتی صورز گیردا

باشدا از رنجا که بخا عتده مدرف برق در کشاورزی

بما وبود کمارایی و اثربخشمممی کودهای شمممیتیایی در

مربوط بمه الکتروپتم هما بمه مر ور پتپماژ رب چاههای

افزایا تولیداز زراعی ،در صممورتی که اسممتااده از این

کشمماورزی اسممت ،بر دار کردن چاههای رب کشمماورزی

کودهما هتراه با رگاهیهای رزظ در زمیره میزان و زمان

میتواند مرجر به کاها رلودگی زیسمتمحیهی ناشی از

اسمتااده نباشد ،نتیجه مورد ن ر ضاصل نتیشودا رشرا

عدظ استااده از سوخت های فسیلی ،کاها ابل متض ه

نتودن کشماورزان با مدمرف صحی کودهای شیتیایی

هزیرمههمای کشممماورزی و در نهمایمت کاها میزان رب

و روشهمای مبمارزه غیرشمممیتیایی (زراعی ،مکانیکی و

برداشممتی از سممارههای رب زیرزمیری به بهت ندممب

بمیولوژیکی) بمما رفمماز بممایممد مورد توب مه مروبین و

کرتور اشمماره کردا از این رو توصممیه میشممود دولت از

مممتن

اریق مشمموقهای مالی ن یر اعهای تسممهیتز بانکی و

افزایا اسمتااده از عتلیاز کشاورزی پایدار ن یر کشت

تخایااز یتت ،اسمممتااده از این نور انرژی را گسمممترش

ب ورز و ریاگذاری ارا ممی کشمماورزی ،ف الیتهای

دهدا افزایا استااده از واریتههای پرمحدول به مر ور

ترویجی در بهت افزایا رگاهی و دانا کشممماورزان

افزایا عتلکرد و دررممد زارعین ،بدون افزایا سمممه

صورز گیردا

زیرکشمممت از دیگر عوامل افزایا پایداری کشممماورزی

کارشمممراسمممان کشممماورزی رار گیردا هتچرین

بمار بودن هزیرههای تولید از علل اصممملی ناپایداری

است ،لذا توصیه میشود تهیه و توزیع ار اظ پرمحدول

کشماورزی در سال های اخیر است ،ضتایت ا تدادی از

در بهت افزایا پایداری کشممماورزی ،در دسمممتورال تل

کشمماورزان در الب اعهای واظهای کشمماورزی کمبهره،

کاری دولت رار گیردا

تشمممویق زارعین بمه ایجماد ت ماونیهای تولید در بهت

در این مهال ه بسمیاری از شاخ

های ماید به دلیل

کماها هزیرهها و ااا میتواند در کاها هزیرههای تولید

عدظ دسممترسممی به ااتعاز ،کرار گذاشممته شممدند ایجاد

و افزایا پایداری کشمماورزی ن ا مثبتی داشممته باشممدا

بانک ااتعاز کشاورزی میتواند ن ا مهتی در پیشبرد

افزایا اسمممتااده از برق در بخا کشممماورزی به بای

مهال از رتی و استخراج نتایج د یقتر داشته باشدا
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