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 چکیده

باشند، بنابراین با توجه به ارتباط های تولید آن میهای کشاورزی است و منابع طبیعی نهادهزیست بستر فعالیتمحیط

پایداری کشیییاورزی نمش مهدی در ظتاات از رسییید که زیسیییت به نمر میوسییییع کشیییاورزی با منابع طبیعی و محیط

 به ارزیابی تحمیقزیسیت داشیته باشید. با توجه به اهدیت این مو ور در توسعه پایدار، این    های طبیعی و محیطسیرمایه 

 با استتاده از تحلیل سلسله مراتب گروهیهای اسیتان آرربایاان شیرقی   کشیاورزی شیهرسیتان    محیطیزیسیت  پایداری

(AHP) تعیین شید و سایر اطعاا  زز  از منابع   گروه کارشیناسیان  ها از طریق نمرسینای از  پردازد. وزن شیاص  می

 0371های آماری استان آرربایاان شرقی در سال ای و سالنامهثانویه نمیر سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب منطمه

 های کارآمد آبیاری وغیرکشاورزی، سیستم های درصید مصر  آب نتایج مطالعه نشیان داد شیاص    آوری گردید.جدع

از دیدگاه گروه کارشییناسییان اوامل مهدی   ،171/1و  001/1، 027/1، به ترتیب با وزن نسییبی سییطت تراز آب زیرزمینی

هایی که در شیییدال و نشیییان داد شیییهرسیییتان  بندی میزان پایداریرتبه گذارند.هسیییتند که بر میزان پایداری ترثیر می

هایی که در گوشییه اما شییهرسییتان هسییتند، یبیشییتر محیطیزیسییتدارای پایداری  انداسییتان واقع شییدهشییرقی شییدال

نتایج هدچنین  باشند.محیطی کدتری میدارای پایداری زیست ،غربی اسیتان و در ظاشییه دریا ه ارومیه قرار دارند  جنوب

ا ب محیطی کشاورزی آشکار کرد.پایداری زیستهای مختل  استان را در دستیابی به این مطالعه نماط  یع  شیهرستان  

 های سنتیهای آبیاری تحت فشار، اصعح انهار و سیستمشیود با گسیترش سییسیتم    توجه به نتایج ظاصیله پیشینهاد می  

های غیرمااز و تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط تغییر اقلیم به کاهش مصر   اهظتر ، ممابله با زاررانتمال آب در م

 .کدک ندود کشاورزی و تمویت منابع آبی زیرزمینی استانآب 

 

  ، کشاورزی(AHP) محیطی، تحلیل سلسله مراتب گروهیپایداری زیست ارزیابی، آرربایاان شرقی، :کلیدی هایواژه
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Abstract 

     The environment is the basis for the agricultural activities and natural resources are its production inputs. 

Therefore it seems that agricultural sustainability plays an important role in protecting natural capital and 

environment, considering the wide relation among agriculture with natural resources and environment. Due 

to the importance of this subject in sustainable development, this research evaluates the environmental 

sustainability of agriculture in counties of East Azerbaijan province by using of Group Analytic Hierarchy 

Process. The indicators weight were determined by survey from experts group and other required data have 

been collected from the secondary sources, including the Agriculture Jihad, Regional Water organization and 

statistical yearbooks of East Azerbaijan province in 2015. The results showed that experts group believed that 

indicators of non-agricultural water use, efficient irrigation systems and, ground-water level with relative 

importance 0.129, 0.116 and 0.094 respectively were the important factors that influenced the sustainability. 

The results of the sustainability classification showed that the counties located in the north and northeast of 

the province have more environmental sustainability, while the counties located in the southwest of the 

province and on the coast of the Urmia Lake have worse environmental sustainability. Also, the results of this 

study revealed the weaknesses of various counties of the province in achieving environmental sustainability 

of agriculture. According to the results, it is suggested that with the expansion of pressure irrigation systems, 

refinement the traditional water transfer systems in farms, prevention of unauthorized well drilling and 

changing the cropping pattern adapted to climate change conditions, help to the reduction of agricultural water 

consumption and strengthen the underground water resources of the province.  

 

Keywords: Agriculture, East Azerbaijan Province, Environmental Sustainability, Evaluation, Group Analytic 

Hierarchy Process (AHP) 

 

 

 مقدمه

فعییالیتی برای ارتمییای کیتیییت از آناییا کییه هر گونییه 

ییابیید، لییذا  زیسیییت تحمق میزنیدگی انسیییانی در محیط 

زیسیییت و منابع آن از نمر پایداری یا و یییعییت محیط 

ین د بود. بر انناپایداری بر فرایند توسعه ترثیرگذار صواه

بدون توجه به  پایدار ی توسعهاسیا،، هر بحیی درباره 
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شیییود می ، ناتدا  تلمیمحیطیزیسیییت متهو  پیاییداری  

 در ریشییه پایداری متهو (. 2101بریدانی و اصییغری )

 هر در اگر اصل، این اکولوژیک دارد. بر اسا، اصل یک

 زیسییییت،محیط تولییید طبیعی توان بییه انییدازه محیطی

)منابع  سیییرمیاییه   اصیییل شیییود، برداری انایا  بهره

 ما از اسییتتاده و ماندمی باقی پایدار طور به اکولوژیک(

پایدار اسییت  هدیشییه تولیدی، توان آن اندازه به محیط

زیادی از پایداری  تعاری  (.2101فر سیییرایی و مییدی)

زیست سازمان ملل متحد، ارائه شده است. برنامه محیط

توجه  ها باتوسعه پایدار را پیشرفت کیتیت زندگی انسان

ی ظیا  کره کنندههای سییییسیییتم ترمین به ظتظ ارفیت

نسیل کنونی بدون صدمه  زمین، یعنی برآوردن نیازهای 

که جلوی ترمین نیازهای  زدن به منابع زمین و بدون این

 (.0772تشکری ) کندنسیل آینده گرفته شود، تعری  می 

 قرن پایانی دهه سه طی محیطیزیست پایداری مو ور

 افراد از بسیییاری مورد توجه ایویژه طور به بیسییتم

نیز  ایراندر  بوده اسییت. هادولت و محممین بخصییو 

در  ای کشورتوسعه اهدا  ترینمحوری این مو یور از 

و  های  هار برنامه و در شییده رکر بخش کشییاورزی

 مورد توسیعه کشور  سیاله  21 انداز شیم  پنام و سیند 

ریزی و نمار  معاونت برنامهاسیییت ) گرفته قرار ترکید

 (.2101راهبردی 

 نهایی هد  پایدار توسعهدر صورتی که دستیابی به 

 برای زز  شرط محیطیزیست و پایداری رود شدار به

هایی روش صور  این در باشد، پایدار توسعه تحمق

 سوی به ظرکت بتوان هاآن کدک به مورد نیاز است که

بریدانی و ) گرفت اندازه را محیطی زیست پایداری

-پایداری زیست ارزیابی ظالت این در (.2101اصغری 

 ریزیبرنامه فرآیند در ابزار مهدترینبه انوان  محیطی

پایداری  ارزیابی و سناش. است طرح قابل  توسعه پایدار

 یابیدست برای قبول قابل هایراه از یکیمحیطی زیست

 مشکع  تواندکه می است پایدار توسعه اهدا  به

-گزینه و کند شناسایی را محیطی موجود در منطمهیستز

در واقع  .نداید نتخابا را هاظل آن برای منطمی های

 و گیرانتصدیم که است ابزاری پایداری ارزیابی

 برای مناسب اقداما  تا سازدمی ادرق را گذارانسیاست

 دهند اناا  را جامعه بیشتر  ه هر پایدارسازی

 . (2100صسروبیگی  انابستانی و)

تعیین سطت مطالعه دارای اهدیت زیادی در ارزیابی 

های مستمیداً انتخاب شاص پایداری است،  را که 

دهد و یکی از مناسب جهت ارزیابی را تحت ترثیر قرار می

ادده اهدا  مرور منابع در این نور مطالعا  تعیین 

های مناسب جهت اناا  ارزیابی است. مرور شاص 

اند که به کوشیده محممان برصیدهد که منابع نشان می

محصول در ارزیابی میزان پایداری کشت نور صاصی از 

)نمیر محددی و هدکاران  ارا ی کشاورزی بپردازند

؛ روی و هدکاران 2102 زاده و هدکاران؛ ابداهلل2101

(، دسته دو  مطالعا  به 2101؛ صبیها و هدکاران 2101

مختل   تهای کشسناش میزان پایداری برای سیستم

امینی و نوری ؛ 2100اند )شوشتریان و هدکارانپرداصته

لدون و سانچز -؛ گومز2110یر و هدکاران نامب؛ 2100

(. دسته سو  مطالعا  مربوط به پایداری 2101فرناندز 

کشاورزی در سطت روستاها هستند )بریدانی و اصغری 

؛ تمدیسی و 2100؛ انابستانی و صسروبیگی 2101

(. در دسته 2103؛ صیدایی و هدکاران 2102بسحاق 

 و پایداری کشاورزی هار  مطالعاتی مربوط به ارزیابی 

ها قرار دارند )پورزند در سطت شهرستان محیطیزیست

؛ داداشیان و 2101ملکی و هدکاران ؛ 2102و بخشوده 

( و در نهایت مطالعاتی مربوط به ارزیابی 2102هدکاران 

ها و یا محیطی مناطق، استانپایداری کشاورزی و زیست

 اند )کو کی وکشورها در دسته ششم قرار گرفته

؛ کوک و 2102؛ کارا و کنه 2101؛ سیهان 2103هدکاران 

بررسی مطالعا  اناا  در این تحمیق، (. 2109هدکاران 

و  هاشهرستان تر نمیر روستاها،کعن حوشده در سط

اند. ها داشتهنمش مهدی در انتخاب شاص  مناطق،
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های مربوط به کدیت و کیتیت آب کشاورزی در شاص 

(، 2101نمیر بریدانی و اصغری ) ،اکیر مطالعا 

کو کی و هدکاران ( و 2100انابستانی و صسروبیگی )

های مربوط اند. شاص مورد استتاده قرار گرفته (2103)

مطالعا  کوک و  به مصر  کود و سدو  شیدیایی در

( و سیهان 2102داداشیان و هدکاران )  (،2109هدکاران )

گیاهی، سرانه اند. درصد پوشش ( استتاده شده2101)

فضای سبز یا تراکم پوشش گیاهی در مطالعا  ملکی و 

( و کارا و 2103(، کو کی و هدکاران )2101هدکاران )

های مربوط به شود. شاص ( مشاهده می2102کنه )

، راایت ظاصلخیزی صاک نمیر درصد ماده آلی صاک

 و ظیوانی های سبزدگذاری و استتاده از کوتناوب، آیش

پورزند و  ،(2100در مطالعا  انابستانی و صسروبیگی )

استتاده ( 2103و صیدایی و هدکاران )( 2102بخشوده )

توان لیست اند. با مرور مطالعا  اناا  شده میشده

های استتاده شده برای ها و روشطویلی از شاص 

 ارزیابی پایداری کشاورزی استخراج کرد.

ترین ترین و پرجدعیتبزرگشرقی  آرربایاان استان

 شییود.می محسییوب ایران غربی شییدال یاسییتان ناظیه

 کیلومتر مربع بوده و با 97/12171مسیییاظت اسیییتان  

 به مساظت کل کشور درصید از  91/2دادن  اصتصیا  

 آیدصود، ییازدهدین اسیییتان بزرگ ایران به شیییدار می  

ترین مهم (.2102اسیییتییانییداری آرربییایاییان شیییرقی  )

های اصیر صشک استان در طی سالمحیطی زیستمشکل

 های پیاپی،سییالیشییدن دریا ه ارومیه به دلیل صشییک 

های سطحی، اظداث  اه آب منابع از ظد از استتاده بیش

از  .باشدهای نادرست آبیاری میسید و شیوه  غیرمااز،

سیییوی دییگیر سیییطت تراز آب زیرزمینی در تدییامی    

آمارهای  هدچنین .های استان کاهش یافته استصوانآب

ای را در جیهییت تیخریییب   میوجیودی رونیید فیزایینییده    

از جدله این آمارها ؛ دهندزیسیت اسیتان نشان می  محیط

توان به افزایش استتاده از ادوا  کشاورزی، افزایش می

 0391تن در سییال  93123توزیع انوار کود شیییدیایی از 

اا  های ان، کاهش فعالیت0399تن در سییال  031212به 

کاهش اقداما  اناا  ی ظتاات آبخیزها، شیده در راستا 

های روان و کاهش مساظت شیده در راستای تیبیت شن 

هکتار  990به  0312هکتار در سال  3921کاری از جنگل

استانداری آرربایاان شرقی اشاره کرد ) 0371در سال 

برداری از منابع وجود  نین مشیییکعتی در بهره(. 2102

است، دستیابی به  طبیعی و کشاورزی استان سبب شده

محیطی در بخش کشیاورزی با مشکع   پایداری زیسیت 

 یمشکعت نین با توجه به وجود  بسییاری روبرو باشد. 

در اسییتان و لزو  دسییتیابی به توسییعه پایدار در تدامی 

تواند راهگشییای ابعاد آن، اناا  مطالعه در این زمینه می

 طو نما محیطی استان باشدظل برصی از مشکع  زیست

های مختل  را در دستیابی به توسعه  یع  شهرستان 

بر هدین اسییا، این . محیطی آشییکار ندایدپایدار زیسییت

های مهم پایداری مماله تعش دارد تا با تعیین شیییاص 

ها با استتاده دهی شاص ، وزنمحیطی در استانزیست

از نمر کارشناسان صبره و آگاه و شناسایی نماط  ع  

های مختل  به این سیال کلیدی پاسخ و قو  شهرستان

کشیییاورزی محیطی میزان پیایداری زیسیییت "دهید کیه   

های مختل  اسیتان آرربایاان شرقی به  ه  شیهرسیتان  

 .  "میزان است؟

 

 هاروشمواد و 

ثیر رت تحت ایفزاینده طور به پیاییداری   سیییناش       

باشییید می های ارزیابیو روش ابزارها از ایمادوایه 

بییه  هییاروش ابزارهییا و (. این2119 نس و هدکییاران)

ترین ها مهمشوند. شاص می نامیده« شاص »طورکلی 

ابزاری هسیییتنید که به افراد، نهادها، اجتدااا  و جوامع  

کننید تا درباره آینده صود به انتخاب متتاو  و  کدیک می 

گیری، بهتری دسییت بزنند. ااداد شییاص  وسیییله اندازه

ند که دارای ماهیت هایی هسییتپدیده ممایسییه و سییناش

کننده مشییخ  و ظداقل دارای یک صاصیییت مشییخ   

 .(2117مطیعی لنگرودی و شدسایی ) باشندمی

های بالموه اولین گا  در این مطالعه شناسایی شاص 
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-ها میترین شاص ارزیابی پایداری و انتخاب مناسب

های مورد استتاده در این جهت انتخاب شاص باشد. 

مطالعه با مرور مطالعا  قبلی و بررسی مشکع  

استان  بخش کشاورزی محیطیزیستپایداری 

ها انتخاب شد ای از شاص آرربایاان شرقی، مادواه

و در اصتیار گروهی از کارشناسان قرار گرفت. 

ها و کارشناسان از بین ااضای هیئت الدی دانشگاه

استان و کارشناسان  میما  کشاورزیکز تحمحممین مرا

زیست در ادارا  جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط

 در آرربایاان شرقی انتخاب شدند.مراکز ستادی استان 

 انتخاب مهم هایمعک گروه کارشناسان بر مبناینهایت 

تناسب الدی، ظساسیت  گیری،قابلیت اندازهر نمی شاص 

 صرفه به زمانی ممرون و لحاظ اقتصادی از و به تغییرا 

 کردندشاص  را انتخاب  02 ،آوری اطعاا بودن جدع

کشاورزی  محیطی زیستپایداری  ارزیابیکه به منمور 

استان آرربایاان شرقی، مورد استتاده قرار گرفت. در 

شده معرفی محیطی های پایداری زیستشاص ادامه 

های استان ها در سطت شهرستانتدامی شاص  است.

 اند که افزایشبه نحوی تعری  شدهو اند گیری شدهاندازه

های انتخاب شده شاص  آنها در راستای پایداری است.

 ابارتند از:

سال گذشته به  31طی  سیطت تراز آب زیرزمینی:  -0

های زیرزمینی رویه، سیییطت تراز آبدلیل برداشیییت بی

آب سییازمان ) ان به طور متوالی کاهش یافته اسییتاسییت

 این شاص  (.2102آرربایاان شیرقی   اسیتان ای منطمه

های پیزومتریک از طریق میانگین وزنی سیییطت تراز  اه

 محاسبه شد.  GISهر شهرستان با استتاده از نر  افزار 

 این شییاص های زیرزمینی: غلمت نیترا  در آب -2

 هایشییهرسییتان آب منابع تحلیلی گزارش از اسییتتاده با

 آرربایاان استان ایمنطمه آب سازمان توسط که استان

ممدار این شاص   .گردید تعیین است، شده تهیه شیرقی 

به صور  معکو، وارد مطالعه شده است، به نحوی که 

  افزایش آن در راستای پایداری است.

با استتاده از گزارش  نیز شوری آب: این شاص  -3

ای استان تحلیلی منابع آب که توسط سازمان آب منطمه

. ظداکیر گردیدآرربایاان شرقی تهیه شده است، تعیین 

میزان مااز شوری صاک برای فعالیت کشاورزی سه هزار 

هدانند شوری آب نیز  متر است.میکرو مو، بر سانتی

، شاص  باز به صور  معکو، وارد محاسبا  شده است

ی کاهش ممدار شوری هیعنی افزایش ممدار شاص  نشان

محیطی و در راستای افزایش پایداری زیست باشدآب می

 است.

 آب صحیت سیستم کارآمد آبیاری: مدیریت -1

 آبیاری راندمان مطدئناً کشاورزی بخش در شده برداشت

 را آب مصر  وریو بهره داده افزایش را آبرسانی و

این شاص  به صور  درصد  .بخشید صواهد بهبود

های آبیاری تحت فشار نسبت ارا ی تحت پوشش سیستم

 به کل سطت زیر کشت، تعیین شد. 

درصد مصر  آب غیرکشاورزی: اگر ه بیش از  -2

درصید سطت زمین را آب فراگرفته است اما تنها سه   90

های شیرین هستند که در ظدود دو سو  آب ،درصید آن 

 از .آن به مصییر  آبیاری کشییاورزی اصتصییا  دارد  

 کشورهای در ویژه به جدعیت افزایش دیگر روند سوی

را  دستر، در آب یسرانه روز به روز توسعه ظال در

این شیاص  میزان آب مصیر  شده در    دهد.می کاهش

و روستایی، فضای  شهریشرب بخش غیرکشیاورزی ) 

های مورد ( نسیییبت به کل آبسیییبز، صییینعت و صدما 

هر  ه درصد  دهد.استحصال هر شهرستان را نشان می

مصیییر  آب در بخش کشیییاورزی کاهش یابد، پایداری 

 یابد.    محیطی بخش کشاورزی افزایش میزیست

شیییاص  مصیییر  سیییدو  شییییدیایی: در کنار  -1

محاسییین متعددی که مصیییر  سیییدو  با کنترل اوامل 

مسئله مهدی که امروزه  ،زا به دنبال داشته استصسار 

آلودگی  شییود، مسییئله توجه صاصییی به آن معطو  می

زیست و نیز منابع غذایی و آشامیدنی بشر توسط محیط

سیدو  شییدیایی، صصیوصاً سدومی که پایداری زیادی    
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 .باشددهند، میدر برابر اوامل محیطی از صود نشان می

دهد هر کیلوگر  سدو  شیدیایی این شیاص  نشیان می  

 و اسییت در  ند هکتار زمین کشییاورزی اسییتتاده شییده

 محیطیپایداری زیسییتافزایش دهنده افزایش آن نشییان

 است.

 به آب شییاص  مصییر  کود شیییدیایی: آلودگی -9

 توان کاهش موجیب  متدیادی  سیییالییان  طی هیا نیترا 

 در دیگر محیطیزیسییت معضییل هاده و صاک بیولوژیک

 از اسییتتاده که صییورتی در .اسییت گشییته زمین کره

 هایآب وارد باشد، رویهبی صور  به شیدیایی کودهای

 کشییاورزی محصییوز  طریق از نهایت در و زیرزمینی

 به بدن در نهایت در شیییود ومی هاانسیییان غذای وارد

این شاص  نشان  .شد صواهد تبدیل زاسیرطان  ترکیبا 

دهد هر کیلوگر  کود شییییدیایی در  ند هکتار زمین می

هر  ه ممدار این شاص  شود. کشیاورزی اسیتتاده می  

 است. محیطیزیست پایداریبیشتر باشد، در راستای 

ترین اامل میثر در ادلکرد و ماده آلی صاک: مهم -9

وز  کشاورزی، ظاصلخیزی صاک کیتیت مطلوب محصی 

 کدیتدر باز بردن سییهم زیادی  صاک ماده آلی اسییت و

های سیییازمان از گزارش ممدار این شیییاص  آن دارد.

صیزی جهاد کشیییاورزی در زمینه تعیین قابلیت ظاصیییل

 ارا ی کشاورزی استان استخراج شد.  

 92شاص  آیش: با توجه به این که بیش از  -7

- ی زراای استان به صور  دیم کاشته میادرصد ار

گذاری ارا ی زراای جهت ظتظ رطوبت و شوند، آیش

افزایش ادلکرد محصول بسیار مورد توجه است. این 

شاص  درصد ارا ی آیش گذاشته شده را نسبت به 

 دهد. ت کل ارا ی زراای نشان میسط

درصیید پوشییش گیاهی: به دلیل نبود اطعاا    -01 

جدید در مورد درصیید پوشییش گیاهی   GISهای نمشییه

ها، از بررسییی طبما  پوشییش گیاهی برای شییهرسییتان

اسیییتتیاده شییید. بیا توجیه به نمر      این شیییاص تعیین 

کیارشییینیاسیییان اکولوژی گییاهی در مورد نور و طبمه     

 به این منمور( 0را یی استان، فرمول ) پوشیش گیاهی ا 

 :(2119 ممد ) گردیداستتاده 
 

درصد پوشش گیاهی =
(کل ارا ی باغی)1/2+(کل ارا ی زراای)1/22+مساظت جنگل+مساظت مراتع اصعح شده

مساظت شهرستان
× 011   (0  )  

 

 ظد در از بیش برداریشاص   رای دا : بهره -00 

 و شدهمنابع  این تخریب موجب کشور مراتع از بسیاری

. کندمی وارد و صاک گیاهی پوشییش به زیادی صسییارا 

شییاص   رای دا  ممدار ارا ییی مرتعی موجود برای  

افزایش ممییدار این  .دهییدهر واظیید دامی را نشییییان می

 محیطی است.شاص  در راستای پایداری زیست

 ایگلخانه هایای: کشتدرصید ارا یی گلخانه   -02 

 ایویژه اهدیت تولید، مصیینوای شییرایط ندودن فراهم با

این  .دارند پایدار کشیییاورزی فرآینیدهای  پیشیییبرد در

ای شییاص  برابر سییطت زیرکشییت محصییوز  گلخانه 

ر در ه جا نسبت به کل سطت زیرکشت سبزی و صیتی

 باشد. شهرستان می

                                                
1 Group Analytic Hierarchy Process (GAHP) 

های وزن شاص  تعییندومین گا  در این مطالعه 

محیطی مورد استتاده و محاسبه میزان پایداری زیست

به  دهیوزنجهت کشاورزی هر شهرستان است. 

اری کل از روش تحلیل ها و محاسبه شاص  پایدشاص 

استتاده شد. این روش جزء  0سلسله مراتب گروهی

به طور  که است ندمعیاره گیری های تصدیمتکنیک

گیری در مسائل واقعی به کار تصدیم برایای گسترده

مراظل کلی روش تحلیل سلسله مراتبی  گرفته شده است.

 :(2101زنایر ی ) باشدبه صور  زیر می

جهت  برای مسیییئله: مراتبیسیییاصت سیییلسیییله  -0

مشییخ  شییدن سییلسییله مراتب مورد بررسییی در   

به درصت تصیییدیم مورد اسیییتتاده  مطالعه، در ابتدا 
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 (.0شود )شکل میرسم  صور  شداتیک

گیرنیدگان در هر بار  در دومین مرظلیه تصیییدیم  -2

قضییاو  دو انصییر را نسییبت به سییطت بعفاصییله   

برای میزان بازترشیییان ممایسیییه کرده و امتیازی را 

کنند. در این مطالعه برتری گزینه اول بر دو  ارائه می

ها اسییتتاده برای امتیازدهی قضییاو  0طی  سییااتی

هایی بر اسا، این جدول نامهاند. سپس پرسشهشید 

تنمیم و با مراجعه به گروه کارشیناسان ممایسه بین  

ها صییور  گرفته و امتیازا  زز  کسیییب  شییاص  

 اند.شده

 

 
 شرقیهای استان آذربایجان محیطی شهرستانساختار سلسله مراتبی ارزیابی پایداری زیست -1شکل

 

های توافمی بر اسا، در سیومین مرظله ماتریس  -3

آوری شیده در مرظله قبل تشیکیل شیید. از   های جدعداده

آناا که در این مطالعه از تحلیل سییلسییله مراتب گروهی 

ممادیر هر سلول یا درایه با استتاده اسیتتاده شده است،  

ن و با اسییتتاده از میانگین گیرندگااز نمر تدامی تصییدیم

شیییود. در صیییورتی که هندسیییی نمرا  افراد تعیین می

نسبت  𝑖ا  را در مورد اولویت نسبی گزینه  𝑘نمرا  فرد 

𝑟𝑖𝑗به صیور    𝑗 به گزینه
𝑘 ممدار تادیع اده شودنشان د ،

گیرنده به صییور  زیر محاسییبه تصییدیم 𝑘 شییده نمرا 

   :(2101زنایر ی ) شودمی

   (2)                                    𝑟𝑖𝑗 = √∏ 𝑟𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑘=1
𝑘    

 

 ندونه یک ماتریس توافمی به شکل زیر قابل ندایش است:

                 𝐴1                             𝐴2     …       𝐴𝑛    

  𝑘 =

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑛

[
 
 
 
 
 1                         𝑎12

𝑎21 =
1

𝑎12
             1 

 ⋯
𝑎1𝑛

𝑎2𝑛

⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑛1 =
1

𝑎1𝑛
𝑎𝑛2 =

1

𝑎2𝑛
⋯ 1 ]

 
 
 
 

     (3                         )  

 

های ها و گزینهدر این مرظله وزن نسبی شاص  -1

 ی اصلی و بردارشود. ممادیر ویژهپایداری محاسیبه می 

ی اصلی ی مربوط به هر ممدار ویژهی نرمال شیده ویژه

در مییاتریس توافمی، وزن نسیییبی معیییارهییای مختل   

                                                
1  Saaty 

 با هد کند. به این منمور ابتدا ممایسیه شده را ارائه می 

های گیری، میاتریس هیای متتیاو  انیدازه   ممییا،  ظیذ  

ابتدا مادور ه این منمور . بشیییونید نرمیازیز می  توافمی

محاسییبه ( 1ا اسییتتاده از فرمول )باناصییر هر سییتون  
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 :)هدان منبع( شودمی

𝑠𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1      𝑖 = 1,  2,  … ,  𝑛  (1    )      

از طریق تمسیییم هر درایه  𝑘 ماتریس اناصییرسییپس 

 :گرددماتریس بر مادور ستون صودش نرمال می

𝑟𝑖𝑗
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =

𝑎𝑖𝑗

𝑠𝑖
 (2)                                    

 ابیبا اسییتتاده از میانگین ظسیی  وزن هر گزینه آنگاه

 :(2101زنایر ی ) یدآاناصر هر سطر به دست می

𝑤𝑖 =
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑛
𝑖=1

𝑛
(1)                                

گزینه در زیرمعیار فوقانیش  رب  وزن هردر نهایت 

های محلی آن گزینه نسبت به هر معیار شود تا وزنمی

های محلی در وزن معیارهای دست آید. پس از آن وزنبه 

ها به های نهایی گزینهشود تا وزنفوقانیش  رب می

 𝑗 نسبت به معیار 𝑖 دست آید. در صورتی که وزن گزینه

 بنامیم، وزن نهایی گزینه 𝑤𝑗 ا  را 𝑗و وزن معیار  𝑤𝑖𝑗 را

𝑖 هدان منبع(: آیدبه صور  زیر به دست می(                         

𝑊𝑖                      (9)رابطه  = ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 × 𝑤𝑗                                                                               

مراتبی یک فرایند رهنی  سیلسله تحلیل از آناا که  -2

اسیییت و به جهت اد  دقت اددی این روش امکان بروز 

، در پایان باشدبیشیتر از الو  دقیق می یابی صطا در ارز

دهی اقدا  به بررسیییی سیییازگاری قضیییاو  افراد  وزن

منمور شیاص  سازگاری برای هر یک  این . به شیود می

شود، در صورتی که های توافمی محاسبه میاز ماتریس

بیاشییید، سیییازگاری    0/1ممیدار این شیییاص  کدتر از  

   .(2101زنایر ی ) شودها پذیرفته میقضاو 

ای هاز جنبیه  دیگر تعیین ممییا، مکیانی تحلییل، یکی   

های اسیییت که در تعیین شیییاص مهم ارزیابی پایداری 

ورنس لبندی طبق تمسیییم کند.پایداری نمش مهدی ایتا می

پایداری  ( در صردترین سییطت ارزیابی0791)و هدکاران 

ییک قطعه زمین زراای )واظد تولیدی( قرار   کشیییاورزی

توانند به صیییور  مزارر )واظد می دارد کیه این قطعا  

مییدیریتی( در هم ادغییا  شیییونیید. مزارر بییه نوبییه صود 

های کشییاورزی )واظد اکولوژیکی( را توانند سیییسییتممی

بسییازند و در نهایت به طور سیییاسییی در قالب نواظی،   

بندی ها )واظدهای سیاسی( طبمهها یا استانشیهرسیتان  

وح قبل این سیطت از مطالعه شامل تدامی سط شیوند.  می

تواند و نتایج آن می باشیییدهیا می تر از آنبوده و جیامع 

های آتی در زمینه پایداری استتاده جهت سییاسیتگذاری  

از این رو (. 0779دونییالیید اسیییدییییت و مییک  ) شیییود

جهت ارزیابی  های اسیتان آرربایاان شرقی شیهرسیتان  

محیطی کشاورزی در این مطالعه انتخاب پایداری زیست

های صاک و موقعیت آب و هوایی، ویژگیشرایط . اندشده

ای مناسب و مستعد منطمه جغرافیایی منطمه، استان را به

ه دلیل برای کشییاورزی تبدیل کرده اسییت. این اسییتان ب 

منابع طبیعی وسیییع و  صیزوجود صاک متنور و ظاصییل

کشیییاورزی یکی از مراکز  های بخشدر زمینیه فعیالیت  

بر اسییا،  آید.میادده کشییاورزی کشییور به ظسییاب  

، اسیییتان 0371آصرین تمسییییدا  سییییاسیییی در سیییال 

شهرستان است )استانداری  20آرربایاان شرقی دارای 

در سییال شییهرسییتان هوراند . (2102آرربایاان شییرقی 

 ، اما به دلیله استاز شیهرسیتان کلیبر تتکیک شد   0372

اد  وجود اطعاا  کافی برای این شهرستان در مطالعه 

ده اسییت و این مطالعه تنها بر اسییا، ظا ییر وارد نشیی

 شهرستان صور  پذیرفت. 21اطعاا  

مراجعه  طریق از نیاز پژوهش، مورد هایدادهسیایر  

های آماری اسیییتان بیه منیابع اطعااتی نمیر سیییالنامه  

آرربیایاان شیییرقی، سییییدای کشیییاورزی اسیییتان و    

ها، سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شیهرسیتان  

ای اسیییتان آرربایاان شیییرقی در  منطمهسیییازمان آب 

های اناا  تحلیلبه دسییت آمد.  0372و  0371های سییال

ها و ارزیابی خراج وزن شاص جهت است، AHPآماری 

های استان محیطی کشاورزی شهرستانپایداری زیسیت 

آرربییاییاییان شیییرقییی بییا اسیییتییتییاده از نیر  افییزار     

SuperDecision .اناا  گرفت 

 

 و بحث نتایج

محیطی مورد های زیسیییتشیییاص  وزن نهاییابتدا 

نتایج . (0محاسیییبه گردید )جدول اسیییتتاده در مطالعه 

های پایداری ترین شیییاص مطیالعه نشیییان داد که مهم 
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محیطی در رابطیه بیا پیاییداری منابع آب تعیین     زیسیییت

اند. با توجه به بحران صشکسالی در منطمه و وجود شده

صشییک شییدن دریا ه  های ادیده در مورد اثرا  نگرانی

ارومییه، این امر دور از انتمار نبود. کارشیییناسیییان به   

های ترتیب درصید مصیر  آب غیرکشیاورزی، سیستم   

کارآمد آبیاری و سیییطت تراز آب زیرزمینی را به انوان 

مصیییر  آب انیید و هییا تعیین کردهترین شیییاص  مهم

ترین شیییاص  غیرکشیییاورزی بییا تتییاو  زیییادی مهم

گزارش ناصته شییده اسییت.  محیطی شییپایداری زیسییت

( 2102ای اسیتان آرربایاان شرقی ) سیازمان آب منطمه 

ترین دهیید کییه بخش کشییییاورزی بزرگ نشییییان می

در ظال ظا ر باشید و  کننده آب در اسیتان می مصیر  

درصد منابع آب قابل استحصال استان، در  72در ظدود 

شیییود. از این رو بیخیش کشییییاورزی مصیییر  می   

تواند نمش اورزی میجویی در مصییر  آب کشییصییرفه

کاهش میزان مهدی در پیاییداری منابع آب ایتا کند. برای   

کارایی مصییر  آب بهبود مصییر  آب کشییاورزی باید 

وری آب کشیییاورزی افزایش یابد، این کار ییافته و بهره 

پییاسیییخی بییه افزایش روزافزون کدبود آب و افزایش  

بیاشییید؛ از جدله این نیازها  نییازهیای طبیعی بشیییر می  

هییا و ن بییه رهییاسیییازی آب کییافی در رودصییانییه توامی

ها برای ظتظ اکوسیییسییتم طبیعی و رفع نیازهای دریا ه

رو به رشد تما ای آب در شهرها و صنایع اشاره کرد. 

با توجه به این که اکیر مناطق ایران دارای اقلیم صشک و 

باشییند، مصییر  آب کشییاورزی هدواره صشییک مینیده

محیطی در پایداری زیسیییتهای اصیییلی یکی از دغیدغه 

به نحوی که در مطالعا  کو کی کشییورمان بوده اسییت 

( 2100( و انابسییتانی و صسییروبیگی )2103و هدکاران )

های نیز مصر  آب کشاورزی و کیتیت آن جزء شاص 

 اند.  محیطی شناصته شدهمهم پایداری زیست

 

 محیطی بر حسب پایداریهای زیستشاخص نتایج محاسبه وزن -1جدول 

سطت  

 تراز آب

غلمت 

 نیترا 

شوری 

 آب

سیستم 

کارآمد 

 آبیاری

 مصر  آب

 غیرکشاورزی

مصر  

 سم

مصر  

کود 

 شیدیایی

ماده آلی 

 صاک

 شاص 

 آیش

پوشش 

 گیاهی

شاص  

 رای 

 دا 

ارا ی 

 ایگلخانه

وزن 

 نسبی

171/1 199/1 1992/1 001/1 027/1 192/1 197/1 1991/1 112/1 170/1 129/1 129/1 
 01 00 1 02 2 9 7 0 2 1 9 3 رتبه

 

باشد های کارآمد آبیاری میشیاص  بعدی سییستم  

اسیییت. در ظال ظا یییر به دلیل   001/1کیه دارای وزن  

های سنتی آبیاری و انتمال آب هدر رفت بازیی سییسیتم  

و تنها در ظدود در بخش کشیاورزی استان وجود دارد  

های درصد ارا ی زراای و باغی استان از سیستم 9/1

)جهاد کشییاورزی  کنندآبیاری تحت فشییار اسییتتاده می 

های آبیاری تحت . افزایش اسییتتاده از سیییسییتم  (2102

فشار در جهت کاهش مصر  آب کشاورزی و ظتظ این 

 نمیردر هدین راستا سایر مطالعا   منبع ارزشدند است.

داداشیییییان و هدکاران   ( و2102)بخشیییوده پورزنید و  

هییا را در پییایییداری نیز اهدیییت این شییییاص  (2102)

اند. محیطی کشیییاورزی مورد تیرکیید قرار داده  زیسیییت

محیطی شییییاص  مهم بعییدی برای پییایییداری زیسییییت

باشد. طبق های زیرزمینی میکشیاورزی، سطت تراز آب 

 آرربایاانای اسیییتان های سیییازمان آب منطمهگزارش

درصد آب کشاورزی استان  22( در ظدود 2102شرقی )

 رویهشییود و برداشت بیاز منابع آب زیرزمینی تهیه می

هییای آب زیرزمینی بییه ویژه در قییالییب ظتر از سیییتره

های زیرزمینی های غیرمااز، سیییبب کاهش تراز آب اه

های اصیر شده های اسیتان در طی سال دشیت  در تدامی

اسیت که هدین امر سیبب شناسایی این شاص  بعنوان   

یکی از اوامل مهم پایداری توسییط کارشییناسییان شییده  

 است. 

درصد پوشش گیاهی به انوان  هارمین شاص  مهم 
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 از یکیتوسط گروه کارشناسان شناصته شده است. 

 گیاهی، پوشش ای و تولیدیغیرالوفه کارکردهای

. است فرسایش صاک از جلوگیری و صاک ظتاات

 باشدمی صاک سطت دارای اثرا  زیادی بر آبی فرسایش

 و اجتداای اقتصادی، ابعاد در معضعتی با هدراه که

کاهش  که داشت نمر در محیطی است. بایدزیست

 اتولید ر میزان تنها نه فرسایش اثر در صاک ظاصلخیزی

 بآ آلودگی نمیر صارجی دارای اثرا  بلکه آورد،می پایین

باشد. می ها و پر شدن سدهاسیعب افزایش هوا، و

درصد مساظت  19بنابراین با توجه به این که در ظدود 

ماهور( های ناهدوار )کوهستان و تپهاستان را زمین

دهند و اهدیت مضاا  پوشش گیاهی در تشکیل می

دار جهت جلوگیری از فرسایش صاک، ارا ی شیب

تواند نمش مهدی در افزایش درصد پوشش گیاهی می

آب و فرسایش آبی صاک ایتا کند و بااث کاهش روان

محیطی شود. از سوی دیگر نتایج افزایش پایداری زیست

ها دارای توزیع آزمون هدبستگی اسپیرمن )این شاص 

بین درصد ماده آلی صاک و  دادباشند( نشان نرمال ندی

 داری وجود دارددرصد پوشش گیاهی رابطه میبت معنی

باشد که در سطت می 1221/1)ممدار آماره برابر با 

دار است(. کارشناسان نیز ماده آماری یک درصد معنی

-آلی صاک را به انوان شاص  مهم بعدی شناسایی کرده

-( نشان2102های سازمان جهاد کشاورزی )اند. گزارش

های کشاورزی استان از کدبود ماده دهد اکیر صاکمی

د. افزایش درصد ماده آلی صاک در برنآلی صاک رنج می

بهبود ظاصلخیزی صاک و افزایش ادلکرد محصول نمش 

 کارا و کنه. اهدیت این شاص  در مطالعا  مهدی دارد

( نیز مورد ترکید  قرار 2101) و هدکاران ملکی ( و2102)

افزایش ممدار این اامل از طریق اناا   گرفته است.

ادلیا  زراای صحیت، افزودن کودهای آلی و دامی به 

پذیر صاک و ظتاات از صاک در ممابل فرسایش امکان

شاص  مهم بعدی شوری آب کشاورزی است.  است.

شوری هدواره یکی از تهدیدا  ادده در زمینه پایداری 

العا  محیطی بوده است، به نحوی که در مطزیست

( نیز 2109)کوک و هدکاران ( و 2102)پورزند و بخشوده 

 های اثرگذار بر پایداری شناصته شده است.از شاص 

شوری آب کشاورزی در اکیر مناطق استان در ظد 

های ظاشیه دریا ه استاندارد قرار دارد، اما شهرستان

ارومیه دارای بیشترین میزان شوری آب کشاورزی 

 کاهش صود تنها نه کشاورزیدر  آب هستند. شوری

 مرور به بلکه دارد، دنبال به محصول را ادلکرد شدید

 رفتن بین از و گیاه، شور شدن صاک سدیت سبب زمان

 شور هایآب درازمد  از هدچنین استتاده .شودمی آن

 شود.  غیرمدکن ادعً از صاک استتاده تا شد صواهد سبب

استان های شهرستانهر یک از وزن در گا  دو  

محیطی های زیستآرربایاان شرقی بر ظسب شاص 

ماتریس  02صعصه  جدول. این (2جدول ) محاسبه گردید

باشد. شهرستان استان می 21توافمی تشکیل شده برای 

ها برای هر شاص  محاسبه شده ممدار وزن شهرستان

ها نیز برای هر بندی شهرستانو هدچنین نتایج رتبه

ئه شده است. شاص  شاص  مورد بررسی ارا

ها محاسبه گردید که در سازگاری برای تدامی ماتریس

  بود. 0/1تدامی موارد ممدار  ریب کدتر از 

در شاص  سطت تراز آب زیرزمینی بهترین وزن      

آباد است که رتبه یک را در مورد این متعلق به بستان

شاص  کسب کرده است. با بهبود و افزایش سطت تراز 

زیرزمینی از فشار به این منبع طبیعی کاسته شده های آب

شود. اما کدترین وزن و امکان برداشت پایدار فراهم می

متعلق به شهرستان جلتاست که کدترین سطت تراز آب 

زیرزمینی را داشته است. کدترین وزن شاص  غلمت 

نیترا  در شهرستان اسکو و بیشترین میزان متعلق به 

 ه نیتروژن یک انصر شهرستان شبستر است. اگر

شود، اما باز بودن  روری برای رشد گیاه محسوب می

غلمت نیترا  در آب، اظتدال صطر برای سعمتی انسان، 

دهد و باید در ظد زیست را افزایش میظیوان و محیط

 های ظاشیه استاندارد نگه داشته شود. تدامی شهرستان
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 محیطیهای زیستبر حسب شاخص های استان آذربایجان شرقیشهرستان وزنتایج محاسبه ن -2جدول

 شوری آب غلظت نیترات تراز آبسطح  
سیستم کارآمد 

 آبیاری
 ایاراضی گلخانه چرای دام پوشش گیاهی آیش شاخص ماده آلی خاک کود شیمیایی مصرف سم غیرکشاورزی آب

 رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار رتبه ممدار 

 12 1022/1 11 1093/1 1 1127/1 3 197/1 1 1217/1 13 12112/1 11 1273/1 11 13117/1 11 11997/1 11 109/1 5 1910/1 11 11119/1 آررشهر

 2 0970/1 1 1119/1 11 1111/1 12 121/1 1 1217/1 12 13092/1 5 1211/1 5 12191/1 11 11909/1 22 101/1 1 0009/1 12 11901/1 اسکو

 11 1031/1 12 1112/1 5 1271/1 1 113/1 5 1111/1 1 19232/1 11 1023/1 1 11291/1 1 11911/1 13 129/1 15 1331/1 12 11722/1 اهر

 11 1010/1 11 1119/1 11 1307/1 12 117/1 11 1122/1 11 10311/1 1 1929/1 2 00221/1 5 19201/1 5 112/1 2 1733/1 1 11213/1 آبادبستان

 11 1119/1 11 1221/1 11 1122/1 11 131/1 11 1131/1 1 13201/1 11 1172/1 11 13009/1 13 10711/1 11 120/1 11 1239/1 11 11120/1 بناب

 1 0119/1 12 1271/1 11 1111/1 1 122/1 13 1110/1 1 13191/1 15 1029/1 1 03217/1 1 17012/1 11 121/1 11 1221/1 1 12132/1 تبریز

 11 11112/1 2 171/1 3 1112/1 1 173/1 12 1192/1 1 11222/1 11 1077/1 1 11919/1 1 21979/1 1 129/1 1 1217/1 22 11127/1 جلتا

 22 11110/1 1 1730/1 11 1319/1 11 109/1 12 1112/1 11 10190/1 1 1110/1 11 13721/1 11 11919/1 1 113/1 1 1130/1 1 12332/1  ارایداق

 15 11712/1 13 1271/1 2 1999/1 15 111/1 3 1103/1 1 21107/1 13 1212/1 11 12071/1 1 11072/1 2 191/1 3 1929/1 1 12317/1 صداآفرین

 11 1132/1 11 1272/1 13 1111/1 13 111/1 1 1299/1 1 11003/1 1 1110/1 15 13321/1 12 12122/1 12 121/1 1 1291/1 2 12970/1 سراب

 1 1331/1 3 1739/1 15 1111/1 11 111/1 15 1127/1 22 10220/1 22 1131/1 1 12131/1 2 00179/1 11 131/1 22 1219/1 13 11192/1 شبستر

 13 1019/1 11 1071/1 1 1211/1 5 111/1 1 1111/1 15 10910/1 1 1101/1 12 11112/1 22 11197/1 1 121/1 1 1177/1 11 11112/1 شیرااب

 1 1209/1 1 0011/1 1 1970/1 1 119/1 1 1111/1 2 00111/1 3 0120/1 11 12111/1 3 00113/1 3 191/1 1 1993/1 1 12322/1 کلیبر

 1 1131/1 11 1071/1 12 1123/1 1 112/1 11 1371/1 12 13392/1 11 1192/1 22 11212/1 12 10713/1 1 170/1 11 1109/1 11 11901/1 مراغه

 11 1103/1 5 1910/1 1 1297/1 2 191/1 1 1199/1 11 13231/1 12 1209/1 1 19939/1 11 10999/1 12 111/1 13 1399/1 11 11311/1 مرند

 1 1209/1 22 1013/1 11 1392/1 11 101/1 11 1102/1 11 10991/1 11 1011/1 11 13031/1 15 10190/1 15 131/1 11 1273/1 11 11192/1 ملکان

 12 1219/1 1 1271/1 1 1191/1 11 101/1 11 1122/1 11 10939/1 12 1311/1 13 13199/1 1 11012/1 11 112/1 11 1300/1 15 11227/1 میانه

 5 1239/1 1 1190/1 1 1271/1 11 121/1 2 1129/1 3 19992/1 2 0721/1 3 19101/1 11 11911/1 1 191/1 11 1312/1 3 12122/1 ورزقان

 1 2901/1 1 121/1 12 1112/1 1 112/1 22 1331/1 5 19011/1 1 2020/1 12 13703/1 11 12229/1 11 121/1 12 1119/1 5 12130/1 هریس

 3 0191/1 15 1211/1 22 1212/1 22 110/1 11 1112/1 11 10290/1 1 1111/1 1 11910/1 1 13111/1 1 113/1 12 1122/1 1 12311/1 هشترود

 

شیر از باز ی ارومیه به غیر از شهرستان اابدریا ه

برند، به نحوی که بودن میزان شوری آب رنج می

کشاورزی متعلق به بیشترین ممدار شوری آب 

های باشد و پس از آن شهرستانشهرستان اسکو می

آررشهر، بناب و تبریز قرار دارند. در رتبه بعدی 

های سازمان شهرستان هریس قرار دارد. طبق گزارش

( منابع آب 2102شرقی ) آرربایاانای استان آب منطمه

-زیرزمینی در شهرستان هریس دارای شوری بازیی می

ن شهرستان نیز در ظو ه دریا ه ارومیه قرار باشند. ای

های ملکان و دارد. هدچنین آب کشاورزی شهرستان

 شبستر نیز دارای درجه شوری بازیی است. 

های کارآمد آبیاری گسترش  ندانی در سیستم

اند. شهرستان جلتا با ارا ی کشاورزی استان نداشته

ست اصتع  زیادی رتبه اول این شاص  را کسب کرده ا

های شبستر، کلیبر و تبریز قرار و پس از آن شهرستان

های کارآمد آبیاری دارند. افزایش استتاده از سیستم

جویی در مصر  منابع آب منطمه شده و در سبب صرفه

محیطی کشاورزی است. ادده راستای پایداری زیست

منابع آب قابل استحصال استان در بخش کشاورزی 

مصر  آب در بخش شوند. بیشترین مصر  می

غیرکشاورزی متعلق به شهرستان تبریز است که طبق 

 12در ظدود  0372سرشداری نتو، و مسکن سال 

درصد جدعیت استان را در صود جای داده است. 

های بعدی آباد و ورزقان در رتبههای بستانشهرستان

قرار دارند. کاهش مصر  آب در بخش کشاورزی به 

تواند نمش مهدی در میه میویژه در ظو ه دریا ه ارو

    پایداری منابع آبی استان داشته باشد.

وزن شاص  مصر  سم برای شهرستان هریس در 
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بهترین ظالت قرار دارد و هر کیلوگر  سدو  شیدیایی در 

مساظت بزرگتری از ارا ی کشاورزی نسبت به سایر 

است. در مورد شاص  کود  ها استتاده شدهشهرستان

ن رتبه متعلق به شهرستان صداآفرین شیدیایی بهتری

های بعدی را های کلیبر و ورزقان رتبهاست. شهرستان

اند و کدترین مصر  در مورد هر دو شاص  کسب کرده

های شیدیایی در ارا ی کشاورزی را دارا هستند. نهاده

اما بدترین وزن متعلق به شهرستان شبستر است که 

کسب کرده است. آصرین رتبه را در مورد هر دو شاص  

بیشترین وزن شاص  ماده آلی صاک به ترتیب در 

های کلیبر، ورزقان و ارا ی کشاورزی شهرستان

نیاز از مصر  صداآفرین مشاهده شده است که آنها را بی

د کنکودهای شیدیایی به منمور افزایش باروری صاک می

و بااث شده است کدترین میزان مصر  کود شیدیایی 

ها باشد. اما تعلق به این شهرستاندر هر هکتار م

های هریس و مراغه به ترتیب کدترین وزن را شهرستان

-دهندهاند که نشاندر شاص  ماده آلی صاک کسب کرده

ا هی پایین بودن کیتیت صاک کشاورزی در این شهرستان

نسبت به سایر شهرستانهاست. بیشترین وزن شاص  

یعنی بیشترین شود آیش در شهرستان جلتا مشاهده می

درصد ارا ی آیش گذاشته شده نسبت به سطت کل 

ارا ی زراای زیرکشت شهرستان متعلق به جلتا است. 

اکیراً ارا ی دیم جهت تادید توان و رصیره رطوبت به 

ها شوند و این امر در تدامی شهرستانآیش گذاشته می

های هشترود، ملکان، میانه و مشهود است. شهرستان

 اند ورین رتبه را در این زمینه کسب کرده ارایداق بدت

گذاری ارا ی زراای رواج کدتری در این آیش

 ها داشته است.    شهرستان

بیشترین وزن شاص  درصد پوشش گیاهی متعلق 

های کلیبر و صداآفرین است که دارای به شهرستان

های بیشترین پوشش جنگلی در استان بوده و جنگل

قرار دارند. در  دو شهرستانارسباران در اطرا  این 

مادور تنها نه شهرستان استان دارای پوشش جنگلی 

باشند. اما مراتع و کشتزارها در تدامی نواظی استان می

شوند. پوشش گیاهی نمش مهدی در کنترل مشاهده می

فرسایش صاک و تغذیه منابع آب زیرزمینی بر اهده دارد. 

کم دا  در شهرستان کلیبر دارای کدترین میزان ترا

ارا ی مرتعی بوده و رتبه اول شاص   رای دا  را 

کسب کرده است. بیشترین واظد دامی متعلق به 

باشد که قطب دامپروری استان شهرستان سراب می

است، اما به دلیل وجود مراتع گسترده در این شهرستان 

 به فشار باشد. کاهششدید ندی  ندان تراکم واظد دامی

 به فراوانی کدک گیاهی، پوشش از ظتاات و مراتع

کند. بیشترین وزن می صاک و آب از منابع ظتاات

ای به ترتیب متعلق به شاص  درصد ارا ی گلخانه

هریس، اسکو و هشترود است. افزایش تولید در واظد 

جویی و کاهش در مصر  آب کشاورزی و سطت، صرفه

استتاده بهینه از منابع آب و صاک از مزایای کشت 

 باشد. ای میگلخانه

محیطی کشاورزی بندی پایداری زیستنتایج رتبه

( نشان 0های استان آرربایاان شرقی )ندودار شهرستان

 محیطیداد که کشاورزی شهرستان کلیبر از نمر زیست

پایدارترین ادلکرد را در استان دارد. این امر دور از 

های انتمار نبود زیرا این شهرستان رتبه اول شاص 

آلی صاک و پوشش گیاهی را داراست که جز اوامل ماده 

اند. هدچنین کشاورزی این مهم پایداری شناصته شده

ها به غیر از مصر  آب شهرستان از نمر بمیه شاص 

غیرکشاورزی در و عیت صوبی قرار دارد. بعد از کلیبر 

های شهرستان جلتا قرار دارد که رتبه اول شاص 

یش را داراست. هدچنین های کارآمد آبیاری و آسیستم

های پوشش گیاهی و  رای دا  نیز به از لحاظ شاص 

ترتیب رتبه دو  و سو  را کسب کرده است. شهرستان 

محیطی قرار دارد. هریس در رتبه سو  پایداری زیست

 ای استاناین شهرستان بیشترین درصد ارا ی گلخانه

و کدترین میزان مصر  سدو  شیدیایی در هر هکتار 

کشاورزی را داراست. هدچنین از لحظ سطت تراز  زمین

آب زیرزمینی و مصر  کودشیدیایی نیز دارای رتبه 

های باشد. شهرستان ورزقان با کسب رتبهصوبی می
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های مصر  سدو  شیدیایی، ماده آلی صوب در شاص 

صاک، سطت تراز آب زیرزمینی، مصر  آب 

 یغیرکشاورزی و کود شیدیایی در رتبه بعدی پایدار

محیطی قرار دارد. رتبه پنام پایداری متعلق به زیست

باشد که دارای پایدارترین شهرستان صداآفرین می

ادلکرد در زمینه مصر  کود شیدیایی است. هدچنین 

های زیرزمینی این شوری آب و غلمت نیترا  در آب

شهرستان جزء کدترین ممادیر است و دارای پوشش 

باشد. مناسبی نیز میگیاهی و درصد ماده آلی صاک 

دهد، تدامی این بررسی نمشه جغرافیایی نشان می

-ها در شدال و شدال شرقی استان واقع شدهشهرستان

 اند.

 

 
 های استان آذربایجان شرقیمحیطی کشاورزی شهرستانبندی پایداری زیست. رتبه1نمودار 

 

های ملکان و بناب به انوان ناپایدارترین شهرستان

-نشان می 2اند. بررسی جدول ها شناصته شدهشهرستان

-های زیستدهد که هر دو شهرستان در تدامی شاص 

-محیطی ادلکرد  عیتی در ممایسه با سایر شهرستان

ظداقل در مورد ها اند. بمیه شهرستانهای استان داشته

اند که سبب شده رتبه یک شاص  ادلکرد صوبی داشته

پایداری بهتری کسب کنند؛ به انوان میال شهرستان 

های آررشهر در مورد شاص  آیش، غلمت نیترا  در آب

زیرزمینی و ماده آلی صاک، شهرستان مراغه در مورد 

ای های شوری آب، آیش و درصد ارا ی گلخانهشاص 

های شوری آب ارایداق در مورد شاص و شهرستان  

ها تا ظدودی ادلکرد و  رای دا  نسبت به بمیه شهرستان

 اند. بهتری داشته

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه

نشان  توسط کارشناسانها دهی شاص نتایج وزن

دارای  های مرتبط با کدیت و کیتیت آبشاص  که داد

کشاورزی محیطی اهدیت بیشتری در پایداری زیست

به این که بحران صشکسالی جزء با توجه . استان هستند

محیطی استان تهدیدا  مهم در ارصه پایداری زیست

شود این امر دور از رهن نبود، لذا گسترش محسوب می

-های آبیاری تحت فشار، اصعح انهار و سیستمسیستم

-های آبخوانهای سنتی انتمال آب در مزارر، اجرای طرح

-های آب زیرزمینی، ممابله با  اهاظیای ستره داری برای

تغییر الگوی کشت  های غیرمااز ظتاری شده در منطمه و

اهش به کتواند منطمه متناسب با شرایط تغییر اقلیم می

بی زیرزمینی آمصر  آب کشاورزی و تمویت منابع 

 کدک نداید.  استان

کشاورزی محیطی پایداری زیست ارزیابینتایج 

نشان داد اکیر های استان آرربایاان شرقی شهرستان

شرقی استان نمیر کلیبر، های شدال و شدالشهرستان

جلتا، هریس، ورزقان و صداآفرین که دارای پوشش 

گیاهی مناسبی هستند، رتبه پایداری بازتری دارند. وجود 

پوشش گیاهی در تعدیل آب و هوا و تیبیت منابع آب و 
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ز اوامل کلیدی پایداری صاک نمش  شدگیری داشته و ا

شود، اما منابع طبیعی و کشاورزی محسوب می

غربی استان و در هایی که در گوشه جنوبشهرستان

ی دریا ه ارومیه قرار دارند نمیر ملکان، بناب، ظاشیه

محیطی کدتری آررشهر و مراغه دارای پایداری زیست

 باشند. می

-از سوی دیگر نتایج مطالعه نماط  ع  شهرستان

-های مختل  استان را در دستیابی به پایداری زیست

توان برای محیطی کشاورزی آشکار کرد، در نتیاه می

هر شهرستان به صور  جداگانه بسته پیشنهادی ارائه 

ی مشکع  شهرستان آررشهر در داد. برای میال ادده

های شوری آب،  رای دا ، سطت تراز آب شاص 

آبیاری است. گسترش های کارآمد زیرزمینی و سیستم

های آبیاری تحت فشار و کشت محصوز  مماو  سیستم

محیطی تواند پایداری زیستبه صشکی و شوری آب می

این شهرستان را افزایش دهد. این توصیه برای 

شهرستان اسکو نیز کاربرد دارد. اما مشکل ادده 

شهرستان اهر مصر  زیاد سدو  شیدیایی و باز بودن 

های زیرزمینی است. اصعح الگوی ر آبغلمت نیترا  د

مصر  سدو  شیدیایی توسط کشاورزان و کنترل منابع 

تواند به بهبود شرایط پایداری در این ی آب میآزینده

 شهرستان بیاناامد. 
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