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    چکیده
هاي منتخب استان آذربایجان شرقی انجام شده هاي کشاورزي رایج شهرستاناین تحقیق با هدف ارزیابی پایداري مولفه     
امل شهرستان تبریز، اهر و مراغه به لحاظ تنوع اقلیم، شرایط طبیعی و وضعیت در این راستا سه منطقه منتخب استان ش. است

- هاي تصمیمهاي زیست محیطی به عنوان شاخصشاخص. خاص تولیدات کشاورزي، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است
مدیریت جهاد  نظرات فنی کارشناسانگیري از ها و اطالعات مورد نیاز با بهرهداده. گیري ارزیابی پایداري در نظر گرفته شد

ها به روش تحلیل سلسله ارزش وزنی زیر شاخص. شدجمع آوري  1391هاي آماري استان در سال کشاورزي استان و سالنامه
ها ها در گزینهاهمیت نسبی هر یک از زیرشاخص. انجام گرفت  Expert Choiceو با استفاده از نرم افزار (AHP) مراتبی 

زیرمعیارهاي کود و سم مصرفی در واحد که نتایج نشان داد . تعیین شد Topsisنیز با استفاده از تکنیک ) کشاورزيمناطق (
. کمترین نقش را در پایداري کشاورزي را دارند  018/0رعایت تناوب زراعی با وزن زیرمعیار و  219/0سطح با وزن نسبی 

مطلوب ترین منطقه و شهرستان تبریز با ارزش وزنی  362/0ن نهایی نتایج بیانگر آن است که شهرستان اهر با ارزش وز
  .باشدضعیف ترین منطقه به لحاظ پایداري کشاورزي می 304/0

  
، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی، کشاورزيزیست محیطی آذربایجان شرقی، ارزیابی، پایداري :هاکلید واژه  

 
  مقدمه

این شیوه کشاورزي . باشدام سودمند، مستمر و متکی بر حفظ منابع طبیعی مینظام کشاورزي پایدار در واقع یک نظ    
هاي طبیعی و تبدیل آن به محصوالت کشاورزي، بدون اقتصادي ترین و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژي

تولید صرف دارد  ز اقتصادفراتر ااین روش کشاورزي دیدگاهی . کندتخریب کیفیت خاك و کیفیت محیط زیست را توصیه می
 ).5(شودجامع نگریسته میبه طوریکه در آن همبستگی بین اقتصاد تولید، ثبات اکولوژیک و کیفیت زیست محیطی به صورت 

 این از استفاده با دارد و تکیه کشاورزي مدرن هايشیوه بر که است تولیدي نظام یک کشاورزي، پایدار توسعه واقع نظام در
کشاورزي پایدار  .شودمی کافی توجه نیز تولید بازده و بودن اقتصادي به محیطی، زیست مسائل دادن قرار ظرمدن و هاشیوه

-غذایی است که از نظر محیطی، اقتصادي و اجتماعی از ثبات کلی برخوردار بوده و هدفی مهم، در برنامهیک روش تولید مواد
  ).3(انی استمنابع انسانی در سطح جه هاي اقتصادي و توسعهریزي

ها باعث ها مثل شرایط توپوگرافی، بارندگی، دسترسی به منابع آب و مصرف نهادهوجود یکسري ویژگی در کشور ایران نیز،   
از تنوع اقلیمی و تولید محصوالت برخوردار شود ضمن اینکه شیوه بهره برداري از عوامل آذربایجان شرقی شده است تا استان 

آمار و اطّالعات ارائه شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي حاکی از . باشدکشاورزي استان متنوع میف تولید در مناطق مختل
-هاي تاثیر گذار بر عملکرد تولیدات کشاورزي استان آذربایجان شرقی میوجود تفاوت در میزان مصرف عوامل تولید و مولّفه

لذا براي  ،)4و2(ي کشاورزي در مناطق مختلف استان متفاوت باشدرود سطح پایدارباشد و به واسطه همین امر انتظار می
ارزیابی و مقایسه پایداري در استان آذربایجان شرقی، سه شهرستان اهر، تبریز و مراغه را که به لحاظ شرایط جغرافیایی 
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هاي ر و شاخصکه مقادی دهدبخش کشاورزي نشان مینگاهی به آمار و اطالعات  .متفاوت از هم بودند انتخاب شدند
هاي منتخب استان حاکی از متفاوت بودن سطوح حاصلخیزي و کود در کل کشور، استان آذربایجان شرقی و شهرستان

هاي کودشیمیایی در هاي موجود در شرایط طبیعی مناطق مد نظر، مصرف نهادهبا عنایت به تفاوت. باشدها میپایداري در آن
پایداري کشاورزي سه  از همین رو هدف اصلی این مقاله ارزیابی . باشدو مراغه می شهرستان اهر کمتر از مناطق تبریز

 .باشدهاي زیست محیطی پایداري میاز نظر شاخص) اهر، تبریز و مراغه(شهرستان استان آذربایجان شرقی 
 

  مواد و روش ها
-جدید که امکان ارزیابی پایداري و رتبههاي تصمیم گیري چند شاخصه به عنوان رهیافتی بررسی پایداري از روش جهت    

الزمه تعیین یک محاسبه کامل به منظور . توان یادکردباشد میهاي کشاورزي را دارا میبندي عوامل موثر بر پایداري سیستم
ا هاي مختلفی که قادرند در پایداري یک نظام دخیل باشند را بسنجش میزان پایداري یک نظام کشاورزي این است که جنبه

هم ادغام نمود، تا در نهایت یک محاسبه جامع را جهت سنجش پایداري ارائه داد لذا در این تحقیق براي سنجش میزان 
در این مطالعه، در  .هاي کمی و کیفی، از رهیافت تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده استپایداري کشاورزي و ترکیب داده

دهی به اي تهیه و تنظیم شد براي وزنپرسشنامه ،یق، از آمار و اطالعات موجودها متناسب با روش تحقراستاي گردآوري داده
الزم به ذکر . ایسه زوجی معیارها متناسب با جدول نه درجه ساعتی طراحی شدهایی به صورت مقهاي پایداري پرسششاخص

ي اي که پس از مطالعهاي گردآوري شده است؛ به گونههاي مورد نیاز پژوهش بیشتر از طریق مطالعات کتابخانهاست که داده
هاي آماري و کشاورزي استان النامهها، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سمنابع آماري مورد اطمینان، شامل نشریه

  .معیارهاي مورد نظر شاخص سازي و محاسبه شدند 1390آذربایجان شرقی در سال 
یکی از روش هاي تصمیم گیري چند شاخصه است که به طور گسترده  AHPروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی       

- وش سیستماتیک و منطقی براي رسیدن به جواب استفاده میدر هر روش تصمیم گیري و برنامه ریزي از یک ر. کاربرد دارد
 ازدر این مطالعه، براي انتخاب و اولویت تصمیم گیري اهداف، در راستاي رسیدن به پایداري کشاورزي شهرستان اهر، . )1(شود
   .بهره گرفته شد AHP روش
هاي قوي در تصمیم یکی دیگر از روش )TOPSIS(آل هاي ایدهروش اولویت بندي ترجیحی براساس تشابه به پاسخ    

هاي یکی از روش TOPSISمنطق زیربنایی روش . ارایه گردید این روش توسط هوآنگ و یون. گیري چند معیاره است
-حلِّ ایدهها از راهي گزینهي فاصلهگیري چند شاخصه است که بر مبناي محاسبههاي تصمیممرسوم و پرکاربرد در میان روش

-تفکیک کاربرد هریک از دو روش در این مطالعه، در قالب دو مرحله زیر بوده است ).6(آل منفی استوار است و ایدهآل مثبت 
ها در قالب استفاده از مراتبی و تعیین ارزش وزنی شاخص هاي زیست محیطی، طرّاحی ساختار سلسله انتخاب شاخص - 1:

 .به منظور رتبه بندي مناطق TOPSISز روش تعیین مقادیر کمی و کیفی و استفاده ا -AHP 2روش 
  
  نتایج و بحث   
هاي منتخب استان آذربایجان شرقی براساس میزان پایداري براي نیل به یک شاخص کلی جهت رتبه بندي شهرستان   

تا براساس حداقل فاصله نسبت به یک جواب  )1جدول (دهی شدهاي مختلف زیست محیطی ادغام و وزنکشاورزي، شاخص
  .هاي اثرگذار بر پایداري مناطق تعیین گرددشاخص    آل، بهترین منطقه و ایده
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  هاها و زیر شاخصنتایج ارزش وزنی شاخص :1جدول
ارزش   زیر شاخص  شاخص

  ) نسبی(وزنی
  زیر شاخص

  ) نهایی(ارزش وزنی
  زیر شاخص

 
  

  
 

Z       
زیست (

 )محیطی

1 Z)مصرف کود شیمیایی(  
2Z )مصرف سموم( 
3Z )صلخیزي زمین زراعیحا( 
4Z )کود آلی( 
5Z )آیش( 
6Z )جنگل( 
7Z )سیستم آبیاري( 
8Z )رعایت تناوب زراعی( 
 9Z )تنوع کشت زراعی(  

0/219 
0/176 
0/219 
0/085 
0/023 
0/031 
0/14 
0/018 
0/089 

0/141036 
0/113344 
0/141036 
0/05474 
0/014812 
0/019964 
0/09016 

0/011592 
0/057316 

  
  

- ارایه شده 2آل در جدول حل ایدهها و محاسبات مربوط به محاسبه مقدار نزدیکی به راهیج نهایی حاصل از اعمال وزننتا     
به عنوان بردار وزن مفروض به الگوریتم  AHPها در روش هاي محاسبه شده براي شاخصبه این صورت که وزن. است

TOPSIS 362/0ان اهر با مقدار دهد که شهرستنتایج نشان می. انتقال داده شد A= ترین پایداري و شهرستان تبریز مطلوب
304/0  C=شهرستان مراغه نیز . دهدترین پایداري کشاورزي در بین سه منطقه منتخب استان را به خود اختصاص میضعیف

 . پایداري بین این دو منطقه را در کشاورزي دارد=B 334/0با 
  

  رزي مناطق منتخب استان آذربایجان شرقیرتبه بندي پایداري کشاو: 2جدول 
حل نزدیکی به راه  شهرستان

  ایده آل
  رتبه

  1  362/0  اهر
  2  334/0  مراغه
  3  304/0  تبریز

 
 

در بین معیارهاي زیست محیطی، زیرمعیارهاي کود و سم مصرفی در واحد سطح با وزن نسبی  هاي تحقیق،مطابق یافته   
کمترین نقش  023/0و سپس زیرمعیار آیش با وزن  018/0معیار رعایت تناوب زراعی با وزن بیشترین اهمیت را و زیر 219/0

  .پیونددبه بیان دیگر با کاهش مصرف کود و سم بهبود زیادي در پایداري کشاورزي به وقوع می. را در پایداري کشاورزي دارند
مواد غذایی، دارند براي دستیابی به این هدف با افزایش  از آنجایی که جمعیت در حال افزایش نیاز به افزایش عرضه یا تولید

هاي مصرف کود و سموم شیمیایی همراه است که این منجر به بروز اثرات سوء زیستی، کاهش حاصلخیزي زمین و آلودگی آب
- رش فعالیتهاي جدي و الزم در جهت گستکه در این راستا اجراي برنامه. شودزیرزمینی ناشی از مصرف مواد شیمیایی می

- هایی توصیه میهاي پایداري مثل مصرف کودهاي آلی ودامی، رعایت تناوب زراعی، آتش نزدن کاه و کلش و  چنین برنامه
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نشان داد که شهرستان اهر پایداري مطلوب  Topsisها و محاسبات مربوط به روش نتایج نهایی حاصل از اعمال وزن .شود
  :توان به صورت زیر نوشته این رتبه بندي را میتري نسبت به دو شهرستان دیگر دارد ک

 تبریز   >مراغه        >اهر    
  در جهت پایداري
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