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چكیده
ب ه ك رگيري بيگوي ه نهردههر تولرد به منظوگ افزايش عملكيد طي دهههر اخري و دگ نترجه تخييب
محرطزيس  ،اهمر ،توجه به پريداگ كشروگز و استمياگ تولرد همياه بر حفظ منربع طبرعي گا دو چندان كيده
اس  ،دگ اين گاس تر اين پژوهش نرز به تحلرل و تبررن عرملهر اصلي پريداگ كشروگز و منربع طبرعي استرن
آذگبريجرن ش ي ي بر اس تفرده از تحلرل عرملي ميپيدازد دادههر و اطالعرت موگد نررز بيگس ي بر مياجعه به مياجع
يونريوني مرنند سرزمرن جهرد كشروگز سرزمرن آب منطقها استرن آذگبريجرن شي ي و سرلنرمههر آمرگ استرن
و ش هيس ترنهر ييدآوگ ش د نتري بيگس ي نشرن داد كه پن عرمل بقر اجتمرعي حمري،هر زييبنريي بقر
ا تص رد بقر زيس ،محرطي و عملررت كش روگز پريداگ محوگ كه از  61ش رخ تشكرل شدهاند برش از 07
دگص د واگيرن عرملهر پريداگ كشروگز و منربع طبرعي استرن آذگبريجرن شي ي گا تبررن ميكنند بر توجه به
نتري پرش نهرد ميشود بر اتخرذ سررس،هريي بيا بهبود كرفر ،زنديي دگ منرطق گوستريي و نرز افزايش امكرنرت
و خدمرت گوس تر مرنند امكرنرت بهداش تي و آموزشي دگ جه ،بقر اجتمرعي پريداگ عمل شود همچنرن توصره
ميش ود خدمرت زييبنريي مرنند صنريع تبديلي كشروگز تعرونيهر كشروگز و امكرنرت مكرنرزاسرون دگ منرطق
گوستريي يستيش يربد زييا اين عرملهر ميتواند نقش مهمي دگ كرهش هزينههر تولرد و واسطهيي و افزايش
اگزش افزوده بخش كشروگز ايفر كند
طبقهبندی .Q01, C10 :JEL
واژههای کلیدی :استرن آذگبريجرن شي ي تحلرل عرملي عرملهر پريداگ

كشروگز و منربع طبرعي
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مقدمه
بشررر در سررده گذشررته و سررا های پس از آن با اسررتداده از ناوریهای جدید و با اتکا به منابع
طبیعی ارزان قیمت در زمینه تأمین غذای جهان به پیشررر تهای شررگر ی دسررت یا ته اسررت
متأسردانه این دسرتاوردها در بر ی موارد با قیمت گزا ی از ن ر مشک ز زی تمحیطی همراه
ایر تقییر اقلیدر آآودگی آ ر ای و هوا و کاه
بوده اسرررت و پیامدهایی مانند رسرررای
تنوع زی ررتی را به دنبا داشررته اسررت عمانی و یذریر  )1831بنابراین به من ور رهایی
یا تن از بحرانهای به وجود آمده بای تی مدیریت کشت بومهای رایج مورد بازنگری قرار گیرد
و سرامانهی جدیدی طراحی شود که هدف آن پایداری بلندمدزر در عین حدظ سطح توآید در
کوتاه مدز باشررد سررنانای 1ر  )1991در این راسررتا راهبرد توسررعه پایدار کشرراورزی میتواند
پاس ر ی مناسررب برای حک مشررک ز کنونی زی ررتمحیطی در این ارتباط باشرردر زیرا هدف از
کشراورزی پایدار ایجاد ن امهای توآیدی کشراورزی بادوامر ن ام یا ته و ان انی است که تضادی
با منا ع زی رتمحیطی و اقتصادی -اجتماعی ندارد و در اصک به ظر یت حدظ باروری همراه با
اسررتمرار بیای منابع پایه تأکید دارد مطیعی آنگرودی و همکارانر  )1839در واقع کشرراورزی
پایدار نوعی از کشرراورزی اسررت که کیدیت زندگی ن ررکهای کنونی و آتی را با حدظ و بهبود
رایندهای بومشرنا تی اکوآوژیکی) که زندگی بدانها واب رته استر بهبود میب شد قربانی و
همکارانر )1839
صرراحبن ران بر این باورند که توسررعه کشرراورزی پایدار نیاز به ی برنامه بلندمدز مبتنی بر
بین مجموعهنگر و همهجانبه دارد که بتواند محیط زی ررت را از گزند پیامدهای نا وشررایند
بدور داشررته و رآوردههای غذائی سرراآد توآید کند اآبته ن ام کشرراورزی پایدار هنگامی تحیق
پیدا میکند که در رایند کشررراورزی به رویکردهای بهرهوری حیوانی و گیاهیر کیدیت و
س مت محیط زی تر س مت توآیداز و محصوالز کشاورزی و پویایی اقتصادی و اجتماعی به
طور همزمان توجه اص شود سلمانزادهر 1831؛ کرمیر 1831؛ جاکو 1ر  1991و صدییی و
روسررتار  )1831در این راسررتار آنچه امروزه دارای اهمیت اصرری میباشررد م ررئله طراحی
ن امهای پایداری کشاورزی و منابع طبیعی است که ضمن ا زای باروریر با نیازهای بلندمدز
بشرر در مورد م رئله حداظت از منابع طبیعی و پیشرگیری از مشک ز زی تمحیطی سازگار
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باشررد به این من ور نیاز به شررناسررایی عامکها و مؤآدههای پایداری کشرراورزی و منابع طبیعی
وجود داردر را که شررناسررایی این عامکها موجب محا ت و صرریانت از منابع طبیعی برای
بازدهی در بلند مدزر ارائه سریاستگذاریها و راهحکهای تشوییی برای استداده پایدار از منابع
و شرناسایی نیاط قوز و ضعف عاآیتها برای حذف یا تیویت آنها میشود علیبیگی و بابلیر
 )1833با توجه به آنچه گدته شردر بررسریهای مربوط به شرناسایی و ارزیابی پایداری به ویهه
کشراورزی و منابع طبیعی در برنامههای توسرعهای همهی کشورها از جمله ایران
پایداری ب
اهمیت زیادی دارد
برا توجره بره اهمیت پایداری کشررراورزی و منابع طبیعی و نی آن در توسرررعه کشررراورزیر
بررسررریهای ندی در این زمینه انجام گر ته اسرررتر که در اینجا به بر ی از آنها که ارتباط
نزدی تری با این بررسری دارندر اشاره میشود ایروانی و دربان آستانه  )1838در بررسی ود
به اندازهگیریر تحلیک و تبیین پایداری ن ام زراعی گندمکاران استان تهران با استداده از تحلیک
عاملی پردا تهاند متقیرهای تأثیرگذار بر میزان پایداری شرامک دو گروه متقیرهای بومشنا تی
و متقیرهای اقتصرادی -اجتماعی بودند آنان به این نتیجه رسیدند که میزان محصو توآیدی و
بهرهوری کک عامکهای توآید و دان نی -زراعی بهره بردارانر دارای بیشترین تأثیر بر پایداری
ن ام زراعی ه ررتند ک نتری و همکاران  )1839با اسررتداده از روت تحلیک عاملی به تحلیک
مؤآدههای پایداری ن ام کشت گندم در استان ارس پردا تهاند نتایج به دست آمده از تحلیک
عاملی نشررران داد که پنج عامکر بومشرررنا تی -زراعیر عملیاز زراعی پایدار محورر دماز
حمایتی -ترویجیر وضررعیت اجتماعی -مشررارکتی و عامک اقتصررادیر بی از  31درصررد از
واریانس عامکهای پایداری ن ام کشررت گندم در اسررتان ارس را تبیین میکنند ب ررحاو و
همکاران  )1891در پهوهشری به شناسایی و ارزیابی عامکهای مؤثر بر پایداری ن ام کشاورزی
مرکزی شرهرستان مینودشت پردا تهاند نتایج نشان داد که پنج عامک
مناطق روسرتایی ب
حمایتهای دماتی -زیربناییر عملیاز زراعی پایدار محورر اجتماعی -مشررارکتیر بومشررنا تی
و اقتصرادی میتوانند بی از  13درصد واریانس پایداری ن ام کشاورزی را تبیین کنند پورزند
و ب شروده  )1891با استداده از مد پایداری کشاورزی و رهیا ت برنامهریزی توا ییر اقدام به
ارزیابی پایداری کشراورزی شرهرسرتانهای منت ب استان ارس کردند در این بررسی پایداری
در سره سرطح س مت زی ت محیطیر سازگاری نی کشاورزی و بیای اقتصادی و اجتماعی در
مرکب پایداریر اقدام به
ن ر گر ته شرررد و پس از وزندهی شرررا ها و محاسررربه شرررا
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طبیهبندی شررهرسررتانها از آحاظ پایداری کشرراورزی شررد میردامادی و همکاران )1118 1با
اسررتداده از تحلیک عاملی به بررسرری عامکهای مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آ کشرراورزی در
اسررتان اصرردهان پردا تند نتایج تحلیک عاملی نشرران داد که پنج عامک ویهگیهای اقتصررادیر
عاآیتهای آموزشی و تبلیقاتیر عاآیتهای اجتماعیر دان و اط عاز و حمایت دوآتی حدود
 31درصررد از واریانس مدیریت پایدار منابع آ کشرراورزی را توضرریح میدهد روی و همکاران1
 )1111در بررسری ود به ارزیابی پایداری شاآیزارهای بنگ دت پردا تهاند برای وزندهی به
شا ها از تحلیک عاملی استداده شده است نتایج نشان داد که کمتر از نیمی از توآیدکنندگان
برنج از ن ر سررودمندیهای اقتصررادیر زی ررت محیطی و کیدیت زندگی پایدار بودهاند اگوا و
ویلیامز )1111 8با اسررتداده از تحلیک عاملی به شررناسررایی عامکهای محدودکننده بهرهوری
کشرراورزی پایدار در نیجریه پردا تهاند نتایج نشرران داد که مهدترین عامکهای محدودکنندهر
ن ام ماآکیت زمینر محیط زی رت و منابع ماآی بوده است و توصیه میشود برای بهبود پایداری
کشاورزیر بهره وام کشاورزی کاه یا ته و به نهادههای کشاورزی یارانه داده شود
مرور نتایج بررسرریهای انجام شررده نشرران میدهدر مجموعه گ ررتردهای از متقیرهای ترویجیر
اقتصررادیر اجتماعی و زی ررتمحیطی بر پایداری کشرراورزی و منابع طبیعی مؤثر ه ررتندر که
پی زمینهای در جهت گزین شرا های پایداری برای بررسریهای بعدی راهد میکند اما
از سروی دیگر بیشتر بررسیهای دا ک کشور در سطح کشتزارها و کشاورزان انجام شده و جای
بررسیهایی در سطوح ک ن مانند شهرستانها یا استان اآی است از آنجا که استان آذربایجان
شررقی از جمله اسرتانهای مهد در زمینه کشاورزی کشور میباشد این نوشتار درصدد است تا
به تحلیک عامکهای پایداری کشاورزی و منابع طبیعی این استان بپردازد.
بنا بر نتایج سرشماری کشاورزی سا 1898ر  1/33درصد بهرهبرداران کشاورزی و  3/13درصد
اراضی کشاورزی کشور در استان آذربایجان شرقی قرار دارندر این استان رتبه پنج از آحاظ شمار
بهرهبردار و رتبه سره از آحاظ درصد اراضی کشاورزی کشور را داراست وجود ند ویهگی مانند
شررایط پ رتی و بلندی اراضری توپوگرا ی)ر میزان بارندگیر دسرترسری به منابع آ و مصرف
نهادهها باعث شررده اسررت تا اسررتان دارای تنوع اقلیمی و نیز تنوع توآید محصرروالز کشرراورزی
شودر به نحوی که از آحاظ توآید علو هر پیاز و عدس رتبه ی و از آحاظ توآیداز دامی رتبه سه
1
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کشررور را داراسررت اسررتانداری آذربایجان شرررقیر  )1891اما با وجود همهی برتریها در این
ب ر به دآیک نبود رعایت اصررو پایداری کشرراورزی شرراهد ت ریب منابع طبیعی و آسرریب به
محیط زی رت و منابع آ و ای استان ه تید مهدترین مشککزی تمحیطی استان در طی
سا های ا یر ش شدن دریا ه ارومیه به دآیک ش ساآیهای پیاپیر استداده بی از حد
از منابع آ سرطحیر احدا اههای غیرمجاز و سرد و غیره میباشرد ح نزاده و همکاران1ر
 )1111این امر تأثیر مندی بر کیدیت آ و ای کشاورزی منطیه داشته و ناپایداری را تشدید
میکند از سرروی دیگر در اصررله سررا های  1831تا  1898با وجود کاه شررمار بهرهبردار و
سررطح اراضرری کشرراورزیر سرررانه زمین کشرراورزی نیز کاه یا ته اسررت و از  1/891هکتار به
 1/118هکتار رسریده اسرت همچنین بنا بر نتایج سررشماری سا 1898ر در حدود  33درصد
کشراورزان بیسروادند و یا تحصری ز ابتدایی یا غیررسمی دارند سرشماری عمومی کشاورزیر
 )1898بیمه م حصروالز کشاورزی توسعه ندانی در استان نداشته استر این بیمه تنها شامک
محصروالز زراعی گندمر جو و کلزا بوده و تنها در حدود  11درصرد سطح کشت این محصوالز
باعث شررده اسررتر با وجود همهی
را پوشرر میدهد همهی مشررک ز موجود در این ب
برتریهای طبیعیر اسرتان آذربایجان شررقی در زمینه توسرعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعیر
د ار مشرکک باشرد بنابراین نیاز به شناسایی عامکها و مؤآدههای اصلی توسعه پایدار در استان
اح راس میشرود در این راسرتا هدف این بررسری تحلیک عامکهای پایداری کشاورزی و منابع
طبیعی استان آذربایجان شرقی با استداده از رهیا ت تحلیک عاملی است

روش تحقیق
برای تعیین عامکهای پایداری کشراورزی استان آذربایجان شرقی از روت تحلیک عاملی استداده
شررد تحلیک عاملی از جمله روتهای آماری ند متقیره اسررت که میتوان از آن برای کاه
پیچیدگی تحلیک متقیرهای اوآیه م رررئلهر در مواردی که حجد زیادی از اط عاز وجود دارد و
همچنین برای تد رریر بهتر اط عاز اسررتداده کرد در این روت متقیرهای م ررتیک و واب ررته
مطرح نی رت و همهی متقیرها ن ربت به هد واب رته به شمار میآیند و سعی میشود تا شمار
زیادی متقیر در ند عامک صرره شرروند در واقع هدف اصررلی تحلیک عاملی ت لی شررمار
زیادی از متقیرها در شرررمار محدودی از عامکها میباشرررد که ترکیبی طی از متقیرهای اوآیه
Hassanzadeh et al
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ه تند عامک های جدید ن بت به هد دارای همب تگی صدر بوده و با اجرای این روت کمترین
میزان گد شدن اط عاز وجود دارد ک نتریر )1891
روت تحلیک عاملی جزء روتهای نا راسررنجهای پارامتری ) اسررت و بنابراین م ررتلزم پذیرت
رضریههایی درباره توزیع آماری جامعه مورد بررسری نی رتر اما برای تشر ی مناسررب بودن
دادههرا برای تحلیک عاملی میتوان از روتهایی مانند آزمون  KMOو آزمون بارتلت اسرررتداده
کرد میدار  KMOهمواره بین صردر و ی در نوسان است در صورتی که میدار این آماره کمتر
از  1/1باشردر نتایج تحلیک عاملی به احتما زیاد سودمند ن واهد بود آزمون بارتلت این رضیه
را که ماتریس همب رتگیهای مشراهده شدهر متعلق به جامعهای با متقیرهای غیرواب ته استر
میآزماید برای این که ی مد عاملی مدید و دارای معنا باشرردر الزم اسررت متقیرها همب ررته
باشرندر در غیر این صرورز دآیلی برای تبیین مد عاملی وجود ندارد رضریه صدر این آزمون
نبود همب رتگی بین متقیرهای مورد بررسری اسرت در صرورز رد رضریه صدرر تحلیک عاملی
میتواند برای متقیرها سودمند باشد ک نتریر  1891و ا شانی و همکارانر  )1891در صورتی
که دادهها برای تحلیک عاملی مناسرب باشرند در گام دوم اقدام به بیبعدسرازی دادهها میشودر
که در این بررسری از روت تی رید بر میانگین اسرتداده شررده است سپس ماتریس همب تگی
برای متقیرهای اوآیه تشرکیک میشرود این ماتریس متیارن بوده و اعضررای قطر اصلی واریانس
متقیرهای ورودی و دیگر درایههار کوواریانس بین متقیرها را نشرران میدهند ضررمن این که با
حک معادآه زیرر میادیر ویهه  )λو بردارهای ویهه از ماتریس همب رررتگی اسرررت را میشرررود
نیرومندر :)1891
()1

|𝑅 − 𝜆𝐼𝑝 | = 0

𝑝𝐼 یر مراتریس واحد با ابعاد 𝑝 × 𝑝 میباشرررد بنابراین میتوان 𝑝 میدار ویهه مرتب شرررده
𝑝𝜆 ≥ ⋯ ≥  𝜆1 ≥ 𝜆2بره دسرررت آورد کره مجموع میادیر ویهه برابر با 𝑝 شرررمار متقیرها)
میبراشرررد هر میردار و بردار ویهه ی عامک اصرررلی را ارائه میکند که درصررردی از اط عاز
متقیرهای اوآیه را توضرریح میدهد از آنجا که میدار واریانس هر عامک اصررلی برابر با میدار ویهه
آن عامک اسررتر هر ه میدار ویهه بزر تر باشررد شررامک اط عاز بیشررتری اسررت به شررمار
متقیرهای موجود در مد میتوان عامک اسررت را کردر اما ون عامکهای آ ر سررهد ب رریار
کمی در تبیین موضروع دارندر به طور معمو کنار گذاشته میشوند بر پایه م ی کی ر میادیر
ویهه بزر تر از ی مبنای انت ا شرمار عامکهای اصلی استر یا بر پایه م ی درصد واریانسر
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در تحیییاز اجتماعی -ان انیر انت ا شماری از عامکها که  01درصد واریانس را تبیین کنندر
کدایت میکند سیدی و همکارانر 1839؛ ک نتریر 1891؛ نیرومندر )1891
مناسررب روی ماتریس ضررریبهای عامکهاسررت از
گام نهایی در تحلیک عاملی اجرای ر
آنجا که در تشرکیک هر عامک از همهی متقیرهای اوآیه اسرتداده میشودر تد یر عامکها مشکک
واهد بود به این دآیک روتهایی برای تد رریر سررادهتر عامکها به وجود آمده اسررت این
عمودی و مایک تی ید میشوند
عامکها ه رتند که به دو نوع ر
روتهار همان ر
عمودیر اسرررتی بین عامکها حدظ میشرررودر این نوع
به دآیک این که در روت ر
وریماکس
بیشرتر مورد اسرتداده قرار میگیرد در بررسریهای علمی بیشتر از ر
ر
عمودی است سیمونوف و همکاران1ر )1118
اسرتداده میشرود که یکی از روتهای ر
اسررتاندارد
این روت ن رربت به دیگر روتها نتایج بهتری را ایجاد میکند و به عنوان ر
در ی تحلیک عاملی تد ررریر نتایج بر پایه بار عاملی
توصررریره میشرررود اما مهدترین ب
هایی که دارای بار
شا هاستر به این من ور برابر ن ر ک نتری  )1891در هر عامک شا
عاملی بزر تر از  ±1/1باشندر معنیدار شنا ته شده و برای تد یر نتایج استداده شدند
برای انت ا شرا های مورد اسرتداده در بررسری با مرور نتایج بررسیهای پیشین و بررسی
ها
مشرک ز پایداری کشراورزی و منابع طبیعی اسرتان آذربایجان شرقیر مجموعهای از شا
انت ا شرد و در ا تیار ی گروه از کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی استان قرار گر ت در
مانند قابلیت اندازهگیریر
نهایت گروه کارشررناسرران بر مبنای م یهای مهد انت ا شررا
تناسررب علمیر ح رراسرریت به تقییراز و از آحاظ اقتصررادی و زمانی میرون به صررر ه بودن
گردآوری اط عراز و بر پایه نه معیار پایداری منابع آ ر منابع ای و جنگک و مرتعر سررر مت
زی رررت محیطیر بیرای اقتصرررادی و اجتمراعیر عراآیتهای ترویجیر حمایتهای زیربنایی و
را انت ا کردند که به من ور تحلیک عامکهای
عملیاز کشررراورزی پایدار محورر  13شرررا
پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقیر مورد استداده قرار گر ت
همهی شرا ها در سرطح شرهرسرتانهای استان اندازهگیری شدهاند سطح تراز آ از طریق
میانگین وزنی سطح تراز اههای پیزومتری هر شهرستان با استداده از نرم ا زار  GISمحاسبه
شد بازده راندمان) آبیاری برابر ن بت میزان کک محصو کشاورزی توآید شده به ازای کک آ

Simeonov et al
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کشراورزی مصررف شرده در هر شرهرستان است درصد مصرف آ کشاورزی میزان آ مصرف
کشاورزی ن بت به کک آ های مورد استحصا هر شهرستان را نشان میدهد
شده در ب
جدول()1معیارها و شاخصهای مورد استفاده در تحلیل مؤلفههای پایداری کشاورزی و منابع طبیعی
شاخص

معیار
 -سطح تراز آ

پایداری منابع آب

 بازده آبیاری -درصد ماده آآی ای

پایداری منابع خاک

بقای اقتصادی

 -درصد پوش

حمایتهای زیربنایی
عملیات کشاورزی پایدار محور

 -شا

گیاهی

 غل ت نیتراز در آ های زیرزمینی -مصرف سموم شیمیایی در هکتار

آی
رای دام

 شوری آ -مصرف کود شیمیایی در هکتار

 -درصد بیمه محصوالز کشاورزی

 -عملکرد گندم آبی

 -سرانه زمین کشاورزی

 -نرخ مشارکت اقتصادی

 -شا

بقای اجتماعی
فعالیتهای ترویجی

 -شا

 -درصد اراضی گل انهای

پایداری منابع جنگل و مرتع
سالمت زیست محیطی

 -درصد مصرف آ کشاورزی

بهداشت

 میزان مهاجرپذیریشمار کارشناس کشاورزی

 -شا

 شا -شا

 درصد باسوادی درصد اشتقا کشاورزی -شا

ارتباطاز
تعاونی کشاورزی

 -ای ورزی حداظتی

تشکیک ک س ترویجی
 -درجه مکانیزاسیون

 -شا

صنایع تبدیلی کشاورزی

 -سامانههای کارآمد آبیاری

منبع:یا ته های تحییق

درصرررد مراده آآی رای از گزارتهرای سرررازمران جهاد کشررراورزی در زمینه تعیین قابلیت
حاصرک یزی اراضی کشاورزی شهرستانهای استان است را شد درصد اراضی گل انهای برابر
سطح زیرکشت محصوالز گل انهای ن بت به کک سطح زیرکشت سبزی و صیدی هر شهرستان
آی درصد اراضی آی را ن بت به سطح کک اراضی زراعی نشان میدهد به
میباشرد شا
دآیک نبود اط عاز نیشههای  GISجدید در مورد درصد پوش گیاهی شهرستانها از میانگین
وزنی اراضرری دارای انواع پوشرر گیاهی جنگلیر مرتعیر در تی و زراعی برای تعیین درصررد
رای دام برابر با شرمار واحد دامی در هر هکتار اراضی
پوشر گیاهی اسرتداده شرد شرا
مرتعی میباشرد که برای تعیین گ رترهی کک اراضی مر تعی با توجه به ظر یت توآید علو ه در
سرره نوع اراضرری مرتعی درجه ی ر دو و سرره از میانگین وزنی آنها اسررتداده شررد با اسررتداده از
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گزارت تحلیلی منابع آ شررهرسررتانهای اسررتان که توسررط سررازمان آ منطیهای اسررتان
آذربایجان شررقی تهیه شده استر غل ت نیتراز در آ های زیرزمینی و شوری آ تعیین شد
مصررف سموم و کود شیمیایی به ترتیب میزان مصرف این دو ماده شیمیایی را در هر
شرا
هکتار اراضری کشاورزی نشان میدهند درصد بیمه محصوالز کشاورزی برابر درصد اراضی زیر
کشرت گندمر جو و کلزای آبی و دید تحت پوش بیمه کشاورزی ن بت به کک سطح زیرکشت
این محصوالز میباشد سرانه زمین کشاورزی برابر ن بت اراضی کشاورزی به شمار بهرهبرداران
کشرراورزی اسررت گندم آبی ی گیاه زراعی پایه در کک کشررور میباشررد و عملکرد این گیاه به
عنوان نماد عملکرد گیاهان زراعی انت ا شرد نرخ مشارکت اقتصادی درصد جمعیت عا 11
سرراآه و بیشررتر را ن رربت به کک جمعیت روسررتایی در این بازه سررنی نشرران میدهد شررا
بهداشرت به صرورز درصد روستاهای دارای آ آشامیدنی ساآد به کک روستاهای باالی  11ندر
مهاجرپذیری تداوز مهاجران وارد شده و ار شده از استان را در بازه
محاسربه شرد شرا
زمانی  1831-91نشرران میدهد که به دآیک نبود اط عاز جزئی برای مناطق روسررتاییر برای
باسوادی برابر درصد باسوادی بهرهبرداران ب
کک شرهرسرتان محاسربه شرده اسرت شا
کشاورزی را ن بت به کک
کشراورزی میباشرد درصرد اشرتقا کشاورزی درصد شاغ ن ب
کارشناس کشاورزی و تشکیک ک سهای ترویجی
شراغ ن هر شهرستان نشان میدهد شا
کشاورزی شاغک در جهاد کشاورزی و شمار
به ترتیب به صرورز ن ربت شرمار کارشناس ب
ک سهای ترویجی تشرکیک شرده توسرط این سرازمان ن بت به هر هزار ندر جمعیت بهرهبردار
ارتباطاز ضریب ندوذ تلدن ثابت روستایی را نشان میدهد
کشراورزی تعیین شده است شا
که برابر با شررمار طوط تلدن ثابت مشررقو به کار ن رربت به جمعیت نواحی روسررتایی در هر
تعاونی و صنایع تبدیلی کشاورزی به ترتیب برابر ن بت شمار تعاونی و
شهرستان است شا
صرنایع تبدیلی کشراورزی به هر هزار ندر بهرهبردار کشراورزی اسرت درجه مکانیزاسیون میزان
نیروی محرکه اسرب ب ار) در هر هکتار اراضی کشاورزی را نشان میدهد ایورزی حداظتی
به درصرد اراضری تحت پوشر ن امهای کد و بی ایورزی ن بت به کک سطح زیر کشت هر
سامانههای کارآمد آبیاری به صورز درصد اراضی تحت پوش
شرهرستان اشاره دارد و شا
سامانههای آبیاری تحت شار ن بت به کک سطح زیر کشتر تعیین شده است
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دادههای مورد نیاز بررسی با مراجعه به مراجع گوناگونی مانند سازمان جهاد کشاورزیر سازمان
آ منطیهای اسرتان آذربایجان شرقی و ساآنامههای آماری استان و شهرستانها گردآوری شد
برای انجام تحلیکهای آماری و برآورد مد از نرم ا زار  SPSS 24استداده شد

نتایج و بحث
در آغاز آزمون  KMOو بارتلت برای بررسری امکان اجرای تحلیک عاملی انجام شد که نتایج در
جدو  1گزارت شررده اسررت میدار آماره  KMOبی از  1/1بوده و رض صرردر آزمون بارتلت
نیز در سررطح اطمینان  99درصررد رد میشررودر یعنی متقیرهای مورد اسررتداده در تحلیک دارای
همب تگی مناسبی برای اجرای تحلیک عاملی ه تند
جدول( )2آزمون معنیداری تحلیل عاملی
مجموعه متقیرهای مورد تحلیک

میدار KMO

میدار بارتلت

سطح معنیداری

تحلیک مؤآدههای پایداری کشاورزی و منابع طبیعی

1/00

1113/11

1/111
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مورد
پس از نرما کردن شررا ها تحلیک عاملی انجام شررد نتایج نشرران داد از  13شررا
دارای بار عاملی معنیدار در پنج مؤآده اصررلی ه ررتند که در
اسررتداده در تحلیکر  10شررا
حدود  31درصرررد واریانس کک را تبیین میکنند این عامکها به همراه میادیر ویهه و درصرررد
واریانس هر ی در جدو  8گزارت شرده است بنا بر نتایج این جدو ر عامک بیای اجتماعی به
عنوان ن رررتین و مهدترین عرامکر با میدار ویهه  0/100به تنهایی  11/013درصرررد واریانس
پایداری کشررراورزی و منابع طبیعی را تبیین میکند حمایتهای زیربنایی با  10/131درصررردر
بیای اقتصرادی با  11/198درصردر بیای زی رتمحیطی با  11/839درصد و عملیاز کشاورزی
پایدار محور با  1/909درصد تبیین واریانسر در میامهای بعد قرار دارند
جدول()3عاملبندی شاخصهای پایداری کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

1

بقای اجتماعی

0/100

ویژه
مقدار
11/013

واریانس
11/013

1

حمایتهای زیربنایی

1/319

10/131

83/191

8

بقای اقتصادی

1/198

11/198

18/031

1

بقای زیستمحیطی

8/818

11/839

01/131

1

عملیات کشاورزی پایدار محور

1/111

1/909

31/118
کککک 1
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مممممد
مممنککککککک
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نتایج بررسرری سررا تار عامکها در جدو  1ارائه شررده اسررت این جدو حاوی ضررریبهای
ها
شرا های معر ی شده در عامک های است راجی است که اهمیت و نی هر ی از شا
را در شککگیری عامکها نشان میدهد
جدول( )4شاخصهای بارگذاری شده در هر عامل و میزان بار عاملی به دست آمده از ماتریس دوران
یافته
ردیف

نام عامل

1

بیای اجتماعی

1

حمایتهای
زیربنایی

8

بیای اقتصادی

1

بیای زی ت-
محیطی

1

عملیاز
کشاورزی
پایدار محور

 -شا

شاخصها
بهداشت درصد دسترسی به آ آشامیدنی ساآد)

مقدار بار عاملی
1/311

 -درصد باسوادی بهرهبرداران کشاورزی

1/313

 -میزان مهاجرپذیری

1/330

 درصد اشتقا کشاورزی -شمار تعاونی کشاورزی به هر هزار ندر بهرهبردار کشاورزی

1/191
1/311

 -ضریب مکانیزاسیون

1/311

 -شمار صنایع تبدیلی کشاورزی به هر هزار ندر بهرهبردار کشاورزی

1/00

 -درصد اراضی بیمه شده

1/313

 -عملکرد گندم آبی

1/338

سرانه زمین کشاورزی

1/301

 -مصرف سد در هکتار

-1/331

 -درصد اراضی گل انهای

1/381

 -مصرف کود شیمیایی در هکتار

-1/033

 شوری آ -درصد استداده از ایورزی حداظتی

-1/139
1/301

 -درصد استداده از سی تد آبیاری کارآمد

1/019
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بهداشت با
در آن بارگذاری شده است شا
عامک او بیای اجتماعی اسرت که هار شا
برار عاملی  1/311بیشرررترین تأثیر را بر بیای اجتماعی پایداری دارد پس از آن شرررا های
درصرد باسروادی با بار عاملی 1/313ر میزان مهاجرپذیری با بار عاملی  1/330و درصررد اشتقا
کشررراورزی با بار عاملی  1/191قرار دارند این نتایج با یا تههای ب رررحاو و همکاران )1891
هماهنگ اسررت که بیان میکند وضررعیت امکاناز و دماز روسررتا مانند امکاناز بهداشررتی و
آموزشریر نی مهمی در پایداری کشراورزی دارند بنابراینر توجه و تأکید بر توسعهی دماز
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کشررراورزی و ات اذ
امکرانراز ر اهی در مناطق روسرررتاییر ا زای امکان اشرررتقا در ب
سریاستهایی برای بهبود کیدیت زندگی در مناطق روستاییر میتواند نی مهمی در توسعهی
پایدار کشاورزی و منابع طبیعی استان داشته باشد
تعاونی کشاورزیر که شمار تعاونی
عامک دوم حمایتهای زیربنایی اسرت در این عامک شرا
کشراورزی را به ازای هر هزار ندر بهرهبردار کشراورزی نشران میدهدر دارای بیشترین بار عاملی
 )1/311اسرررت تعراونیهای کشررراورزی در زمینه توآیدر توزیع و رید و روت محصررروالز
سبب کاه
کشراورزیر توآید و توزیع نهاده ها و غیره عاآیت دارند ا زای میزان این شا
واسرطهگری در بازار نهادهها و محصروالز کشراورزی شرده و به ندع کشاورز است دسترسی به
تعراونیهرای توآید و روت کشررراورزیر در بررسررری ب رررحاو و همکاران  )1891جزء عامک
دیگر در این عامک ضریب مکانیزاسیون
حمایتهای دماتی -زیربنایی قرار گر ته است شا
کشاورزی در
میزان نیروی محرکه ب
است که دارای بار عاملی  1/311میباشد این شا
هر هکتار زمین کشرراورزی را نشرران میدهد پایین بودن هزینه اسررتداده از ماشررین در میابک
اسررتداده از نیروی کارر کیدیت مطلو تر عملیاز و محصرروالز توآیدی آن و مدیریت آسررانتر
ماشرینها و ادواز کشراورزیر مکانیزاسریون را جزئی جداییناپذیر از کشراورزی کرده استر که
در این عامک
ا زای آن نی مثبتی در ا زای کارایی زمین و نیروی کار دارد آ رین شا
صنایع تبدیلی کشاورزی است که دارای بار عاملی  1/00میباشد صنایع تبدیلی ب
شرا
داشررته باشررند
کشرراورزی میتوانند نی مهمی در ایجاد اشررتقا و ارزت ا زوده در این ب
در اسرتان پیشرر ت شرمگیری نداشته و از این آحاظ شکافهای عمییی
متأسردانه این ب
بین شرهرسرتانهای م تلف به شد می ورد با گ ترت نین حمایتهای زیربنایی از ب
کشاورزی و منابع طبیعی استان بود
کشاورزیر میتوان شاهد توسعه پایدارتر ب
عامک سروم بیای اقتصادی است که از شا های درصد اراضی بیمه شدهر عملکرد گندم آبی و
سرانه زمین کشاورزی به ترتیب با بار عاملی 1/313ر  1/338و  1/301تشکیک شده است تصور
پایداری کشراورزی و منابع طبیعی بدون بیای اقتصادی ن ام کشاورزی ممکن نی ت در بیشتر
بررسررریهرای محییران مراننرد ک نتری و همکراران )1839ر ب رررحاو و همکاران  )1891و
میردامادی و همکاران  )1118عامک اقتصررادی یکی از مؤآدههای اصررلی پایداری کشرراورزی و
منابع طبیعی بوده است
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مصرف سد و کود شیمیایی
عامک هارم بیای زی رت محیطی اسرت در این عامک سه شا
در هکتار و شروری آ دارای بار عاملی مندی ه تند بدون تردید مصرف بیرویه مواد شیمیایی
بر کیدیت محصرو توآیدی و کیدیت ای اثر مندی داردر بنابراین ا زای شرا های مصرف
سررد و کود شرریمیایی نشررانه کاه پایداری اسررت از سرروی دیگر آ های اسررتان به ویهه
شرهرسرتان هایی که در حوضه آب یز دریا ه ارومیه قرار دارند در معرض شورشدگی قرار دارند
شروری آ در کشراورزی نه تنها ود کاه شدید عملکرد محصو را به دنبا داردر بلکه به
مرور زمان سرربب م ررموم شرردن گیاهر شررور و قلیایی شرردن ای و از بین ر تن آن میشررود
این عامک درصررد
بنابراین ا زای شرروری نیز در راسررتای عدم پایداری اسررت آ رین شررا
اراضرری گل انهای اسررت که دارای بار عاملی  1/381میباشررد گل انه ی محیط مناسررب برای
کشرت شررده انواع گیاهان زراعی اسرت که در مصرف آ و ای صر هجویی میکند و باعث
کنتر بهتر شررایط کشرت میشرود ا زای درصرد اراضی گل انهای در پایداری منابع طبیعی
استان نی مهمی دارد
آ رین عامک عملیاز کشرراورزی پایدارمحور اسررت که شررامک شررا های درصررد اسررتداده از
ایورزی حداظتی و درصررد اسررتداده از سررامانههای کارآمد آبیاری اسررت شرر د حداقک یا
حداظتیر نوعی ن ام کاشت گیاهان زراعی است که در آن دستکد  81درصد بیایای گیاهی در
سرطح ای باقی گذاشرته میشوند مطابق ن ر کو کی و همکاران )1830ر سامانههای ش د
ای را به کمترین میزان رسررانده و
حداظتیر هزینه زراعت را کاه دادهر روانا و رسررای
باعث حدظ رطوبت و مواد آآی ای میشرروند اسررتداده از این س رامانهها نیاز به ادواز اصرری
مراننرد کمبینازر ردیف و طیکارهای بی ایورزی دارد و با توجه به برتریهای آن به تازگی
در بررسرری ایروانی و دربان آسررتانه  )1838نیز جزء
در اسررتان روا یا ته اسررت این شررا
عامکهای اصرلی مؤثر بر پایداری بوده اسرت درصرد اسرتداده از سامانههای کارآمد آبیاری با بار
این عامک است م ئله کارایی استداده از آ یکی از گ تردهترین
عاملی  1/019دومین شا
م ررائک مربوط به پایداری اسررتر زیرا سررامانههای آبیاری تحت شررار آبیاری بارانی و قطرهای)
یکی از راهکارهای اسراسری رویارویی با کدآبی میباشد استداده از روتهای آبیاری تحت شار
سربب کاه هدرر ت و مصرف آ ر ا زای بازده و بهرهوری آبیاریر ا زای عملکرد و کاه
برداشت از منابع آ زیرزمینی میشود
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نتیجهگیری و پیشنهادها
توسرعهی پایدار و م رتمر هر کشروری واب رته به پایداری ن ام کشاورزی و منابع طبیعی آن
کشررور اسررت؛ بنابراینر دسررتیابی به ن ام کشرراورزی پایدارر یکی از سرریاسررتهای مهد ب
کشراورزی کشرورها است پایداری ن ام کشاورزی و منابع طبیعی به عامکهای ندی ب تگی
دارد که بررسری و شرناسایی آنها میتواند در تدوین سیاستها و راهبردهای کشاورزی پایدار
نی مهمی را ایدا کند در این راسررتا این پهوه نیز به تحلیک و تبیین عامکهای اصررلی
پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با استداده از تحلیک عاملی میپردازد
نتایج بررسری نشان میدهد که پنج عامک بیای اجتماعیر حمایتهای زیربناییر بیای اقتصادیر
بیای زی ررتمحیطی و عملیاز کشرراورزی پایدار محور بی از  31درصررد واریانس عامکهای
پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی را تبیین میکنند
نتایج به دسرت آمده از تحلیک عاملی و متقیرهای معنیدار شده در عامک او نشان میدهند که
وضررعیت امکاناز و دماز روسررتا مانند امکاناز بهداشررتی و آموزشرریر نی مهمی در تحلیک
پایداری کشررراورزی دارند بنابراینر توجه و تأکید بر توسرررعهی دماز و امکاناز ر اهی در
کشراورزی و ات اذ سیاستهایی برای بهبود
مناطق روسرتاییر ا زای امکان اشرتقا در ب
کیدیت زندگی در مناطق روسرتاییر میتواند نی مهمی در توسرعهی پایدار کشاورزی و منابع
طبیعی استان داشته باشد
متقیرهای معنیدار شرررده در عامک دوم نشررران میدهند که متقیرهای زیربنایی مانند شرررمار
تعاونیهای کشراورزیر ضریب مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی نی اساسی در پایداری کشاورزی
ها اقدام شود زیرا ایجاد
و منابع طبیعی دارند آذا توصیه میشود که در جهت بهبود این شا
صرنایع تبدیلی کشراورزیر تعاونیهای کشاورزی و گ ترت امکاناز مکانیزاسیون میتواند نی
کشراورزی داشته
مهمی در کاه هزینههای توآید و واسرطهگری و ا زای ارزت ا زوده ب
باشد که به پایداری کشاورزی و منابع طبیعی استان میانجامد
عامک سروم در پایداری کشراورزی و منابع طبیعی اسرتان بیای اقتصادی است با توجه به نتایج
پیشنهاد می شود با ا زای درصد بیمه اراضی کشاورزیر توزیع بذور اص ح شدهر یکپار هسازی
اراضری و اجرای سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از تقییر کاربری اراضی کشاورزی به من ور
ا زای سرانه زمین کشاورزی به بیای اقتصادی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی کم شود
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با توجه به متقیرهای معنیدار شده در عامک هارم توصیه میشود کنتر بیشتری روی مصرف
سرموم و کود شیمیایی انجام شود و از روتهای جایگزین مانند مصرف کودهای حیوانیر آآی و
سرربز و روت کنتر تلدییی آ از اسررتداده بیشررتری شررود همچنین ا زای درصررد اراضرری
گل انهای میتواند در مصرررف منابع طبیعی مانند آ و ای صررر هجویی کند و باعث کنتر
این عامک شوری آ است که اثر مندی بر
بهتر شررایط کشرت شرود در نهایت آ رین شرا
توصرریه میشررود روتهای آبیاری پیشررر ته جایگزین
پایداری دارد برای کنتر این شررا
روتهای سرنتی شود و از آنجا که ش شدن دریا ه ارومیه ارتباط م تییمی با این شا
دارد پیشنهاد میشود با برنامهریزی من جد برای احیا این دریا ه اقدام شود
آ رین عامک عملیاز کشراورزی پایدارمحور است که با گ ترت ناوریهای نوین توسعه پایدار
ارتباط دارد در این رابطه توسررعه اسررتداده از سررامانههای کارآمد آبیاری و ایورزی حداظتی
میتواند به شکلی جدی مد ن ر دستاندرکاران کشاورزی استان باشد
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