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هاي در استانپایدار شناسایی و تحلیل راهبردهاي توسعه فعالیت کشاورزي 
در راستاي احیاي دریاچه ارومیهشرقیآذربایجان آذربایجان غربی و 
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چکیده

توجهی از این هاي کشاورزي در حوضه آبریز دریاچه ارومیه منجر به خشک شدن بخش قابلدر چند دهه اخیر، توسعه ناپایدار فعالیت
بر کیفیت زندگی جوامع محلی پیرامون دریاچه، تأثیر مخربی بر کیفیت و کمیت منفیعالوه بر تأثیر مسئلهدریاچه شده است. این 

ي هاترین گامتوسعه کشاورزي پایدار به عنوان یکی از مهمرسد که به نظر می، . بر این اساسهاي کشاورزي در منطقه داشته استفعالیت
شناسایی و تحلیل راهبردهاي توسعه «ف اصلی این پژوهش کاربرديهدرود. با توجه به اهمیت موضوع، احیاي دریاچه ارومیه به شمار می

جامعه آماري این بود. » در راستاي احیاي دریاچه ارومیهشرقیآذربایجان هاي آذربایجان غربی و فعالیت کشاورزي پایدار در استان
سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل حفاظت هاي ایران،ربط در دفتر حفاظت از تاالبنفر از کارشناسان و متخصصان ذي27پژوهش را 

ابتدا در این پژوهش، هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تشکیل دادند. در استانکشاورزيمهندسی -یفنهاي زیست و شرکتمحیط
فعالیتاقدام به شناسایی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتگیري از تکنیکبا بهره

در راستاي قبولقابلهاي بندي راهبردبه اولویتکمیراهبرديریزي ماتریس برنامهبا استفاده از تکنیک ،سپس. کشاورزي پایدار گردید
، استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقیهر دوبا توجه به نتایج به دست آمده، درپرداخته شد. توسعه فعالیت کشاورزي پایدار 

نقاط قوت فعالیت کشاورزي پایدار بر نقاط ضعف آن برتري و در عین حال، روي فعالیت کشاورزي پایدار بر تهدیدهاي آن هاي پیشفرصت
هر دو استان آذربایجان غربی و فعالیت کشاورزي پایدار در از نظر فضاي راهبردي، همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که . داشتند

ترین راهبردهاي مشترك در سطح هر دو استان حداکثر قرار داشت. در این زمینه، مهم- اي یا حداکثرآذربایجان شرقی در موقعیت توسعه
ختلف دولتی و هاي مهاي موجود در بخشبخشی در راستاي استفاده از پتانسیلهاي بینافزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم"شامل 

"زیست با تأکید بر حفظ دریاچه ارومیهارتباط دادن فعالیت کشاورزي پایدار با مباحث حفاظت از محیط"و "غیردولتی در سطح استان
بودند.
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مقدمه
ها به . تاالب)1399(مالین و همکاران، دهندکه پیوند حیاتی بین زمین و آب را تشکیل میهاي پویایی هستندها زیستگاهتاالب

ترین، با مهمتوان ها را میگیاهی و جانوري هستند. تاالبهاي منحصر به فرد و محل اجتماع گونهپناهگاه زیستی، عنوان مهد تنوع
هاي آب همچون تغذیه سفرهی متنوعاکوسیستمی در نظر گرفت که خدمات زمین هايبومزیستترین ترین و پیچیدهارزش

(سبزقبایی و همکاران، دهندمیارائه انسانیبه جوامع را کنترل سیالب و گردشگري طبیعی ، زیرزمینی، تعدیل شرایط اقلیمی
پذیرترینآسیبتوان را میهاآندر عین حال، ).1396روي معیشت مردم محلی تأثیرگذارند (شانازي و اعظمی، و )1393

ها در حدود سه تاالبتخریب)؛ شواهد حاکی از آن است که سرعت 1392(کهرم و همکاران، در نظر گرفتکره زمین ي هازیستگاه
,Ramsar Convention on Wetlandsهاي طبیعی است (برابر جنگل و تغییرات آب و هوایی در سطح جهاندر این زمینه،). 2018

ي تاالبی را با سرعت هابومزیستساختار و کارکرد هاي اخیرکه در دهههستنددو عامل اساسی هاي انسانی تر فعالیتمهمبه طور 
و کاهش خدمات اکوسیستمی یستیتنوع زمنجر به از بین رفتن به نوبه خود مسئلهکه این انداي تحت تأثیر منفی قرار دادهفزاینده

Sun(شده است  et al., 2020; Yuan et al., که ها بوماثرات عوامل انسانی بر زیستشناختبا توجه به اهمیت این موضوع، ). 2021
اي کانونی در تحقیقات تبدیل به نقطهرود، بوم و توسعه پایدار جامعه انسانی امري حیاتی به شمار میبراي مدیریت خردمندانه زیست

Liشده ( et al., هاي حفاظت از اصلی موفقیت برنامههاي شرطپیشمنزله یکی از جلب مشارکت پایدار جوامع محلی به و )2021
).1397است (شاهنوري و همکاران، قرار گرفتهگذارانیاستسریزان و جدي مورد توجه برنامهبه طور ها از جمله تاالبزیست محیط

هاي آبی بوماند و این زیستها در کشور شکل گرفتهایران، انواع متفاوتی از تاالبشناسی، توپوگرافی و اقلیمی با توجه به شرایط زمین
حفاظت کنند. بر اساس اطالعات سازمان هاي خشکی ایفا میبومو حتی سایر زیستیستیتنوع زنقش کلیدي را در حفظ 

. دهندرا پوشش میبیش از سه میلیون هکتار مساحتی تاالب در کشور وجود دارد که در مجموع 105، در حدود کشورزیست محیط
آبی مواجه شده و از دو دهه گذشته با بحران شدید کمطی به ویژه دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است کهدر این بین،

پیامدهاي مسئله؛ این )1399مانده است (دهقانی سانیج و همکاران، کیلومتري آن تنها در حدود پنج الی ده درصد باقی5700پهنه 
و زیستی، فرسایش خاك، افت قابل توجه سطح منابع آب زیرزمینیبسیار نامطلوبی همچون افزایش گرد و غبار، از بین رفتن تنوع

ساکنان زیادي را به محیطی اجتماعی، اقتصادي و زیستهاي مهاجرت را به دنبال داشته است که این پیامدها به نوبه خود هزینه
مسئلهه به یک یاحیاي دریاچه اروم، چنین شرایطیدر).1400(لیث و همکاران، اند روستایی پیرامون دریاچه ارومیه تحمیل کرده

,Abadi(کلیدي تبدیل شده  و سادات مفضلیسیاح آن جلب شده است (المللی به نهادهاي ملی و بینبسیاري از توجه و ) 2019
هاي گذشته دریاچه ارومیه المللی در راستاي مواجهه با این چالش، در سالمنظور اقدامی بین. در این خصوص و به)1396رحمتی، 
طرح حفاظت از «هاي نمونه به منزله یکی از سایتگولقوريو قشالق، نوروزلومانند کانی برازان، سولدوز، قرههاي اقماري آنو تاالب

Conservation of Iranian(هاي ایرانتاالب Wetlands Project( «هاي ایران با نگاهی انتخاب شدند. طرح حفاظت از تاالب
برنامه توسعه ملل متحد «با » دولت جمهوري اسالمی ایران«بوم در چارچوب همکاري محور و مبتنی بر مدیریت جامع زیستبرنامه

)UNDP «( و به طور کلی پایداري و هاحذف دائمی تهدیدکاهش یا آغاز شد. هدف اصلی این برنامه، 2005از سال » دولت ژاپن«و
سازي و مشارکت فعال جوامع محلی و مدیریت پایدار منابع آب و سازي، ظرفیتاز طریق آگاهیهاي تاالبی ایران بقاء اکوسیستم

از جمله دریاچه هاي منتخب کشاورزي پایدار در مناطق روستایی واقع شده در پیرامون تاالبهايتکنیکخاك به ویژه با استقرار 
زمینه شروع پروژه جدیدي با هاآنهاي نمونه کشاورزي پایدار و تجارب و نتایج به دست آمده از آمیز طرحارومیه بود. اجراي موفقیت

را از » زیستیهمکاري در احیاي دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزي پایدار و حفاظت از تنوع«عنوان 
هاي روستاي استان250فراهم آورد که تا زمان حال نیز ادامه یافته است، به نحوي که طی هفت فاز مختلف در بیش از 1393سال 

به شایان ذکر است که ،. البته)1400هاي ایران، (دفتر طرح حفاظت از تاالباستاجرا شدهآذربایجان غربی و آذربایجان شرقی 
هاي خانوارهاي روستایی، توسعه مشارکتی فناوري و بخشی به معیشتهاي جانبی از قبیل تنوعه اجراي برخی فعالیتموازات توجه ب

شود در این فعالیت تالش می، کلیبه طور . استبوده کشاورزي پایدار فعالیت روي از ابتدا پروژه این تمرکز اصلی کشاورزي تلفیقی، 
ضمن حفظ منافع و درآمد کشاورزان، ، استآموزش و مشارکت کشاورزانپایههاي کشاورزي پایدار که بر تا با استفاده از تکنیک

(سیاح شودتأمینآبه دریاچه ارومیه بخشی از حقهاي کشاورزي در سطح مزرعه کاهش یابد و از این طریق مصرف منابع آب و نهاده
ورزي و خاكکاربرد کمشود، شامل تأکید میهاآنهاي اصلی که در فعالیت کشاورزي پایدار بر اجراي تکنیک). 1399و حقیقی، 
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و اصالح رژیم شده، تسطیح مناسب زمین هاي بذر اصالحرقمابعاد کرت آبیاري، استفاده از عمق، بهینه کردن استفاده از شخم کم
هایی در زیرحوضهفعالیت کشاورزي پایدار کردنعملیاتی به منظور. )1399دهقانی سانیج و همکاران،(است (مدیریت تغذیه) کودي 

اقداماتکشاورزي مهندسی - یفنهايشرکت،سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین شده و مقرر گردیده است تا در هر زیرحوضه
:PDMپروژه (ماتریس طراحی ریزي مشارکتی، تهیه ورود به جامعه محلی و برنامهاعم از مختلفی  Project Design Matrix( استقرار ،
.)1399سیاح و حقیقی، انجام دهند (را مستندسازيبراي کشت پائیزه و بهاره و در مزرعهیفنهايتکنیک

هاي آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انجام ارزیابی فعالیت کشاورزي پایدار طی هفت فاز مختلفی که در مناطق روستایی استان
صورت فنیهاي نتایج پایشبراي نمونه، است؛ داشتهنسبتاً قابل قبولیدهد که اجراي این فعالیت اثربخشی گرفته است، نشان می

جویی در مصرف درصد صرفه40هاي کشاورزي پایدار توانسته است به طور متوسط باعث گرفته حاکی از آن است که اجراي تکنیک
طور، از دیگر دستاوردهاي کلیدي اجراي فعالیت کشاورزي همینهاي شیمیایی شود. مصرف نهادهدرصد کاهش 40آب در مزارع و 

12پروژه، تشکیل براي اجراي کشاورزي مهندسی - فنیشرکت 30توان به ایجاد پایدار در سطح روستاهاي تحت پوشش می
آموزش بیش از هاي کشاورزي پایدار و و آموزشی اجراي تکنیکفنیکارگاه 200برگزاري ، محیطینهاد (سمن) زیستسازمان مردم

رویکرد مشارکتی و «سازي با محوریت کارگاه ظرفیت40برگزاري ، کننده در پروژه)(کشاورزان شرکتمرجعان کشاورزنفر از 1800
نمایشگاه 120برگزاريهاي مجري، و شرکتيجهاد کشاورزاي براي کارشناسان هاي توسعهدر پروژه»هاي تسهیلگريتکنیک

. به عبارت )1399سیاح و حقیقی، (پوستر آموزشی، اشاره کرد 600هاي کشاورزي پایدار و تهیه و توزیع بیش از معرفی فناوري
پذیري میزان مشارکت و مسئولیتتوانسته است افزون بر تقویت هاي اخیر دیگر، اجراي فعالیت کشاورزي پایدار در سال

احیاي در هاآننقش اصالح رفتارهاي خود در زمینه حفاظت از منابع آب، ، با کمک به کشاورزان براي محیطی جوامع محلیزیست
,Abadi؛ 1396(ابدي و همکاران، تر کند را پر رنگدریاچه ارومیه  به دلیل البته، با وجود نتایج و دستاوردهاي اشاره شده، ). 2019

سازي و اجراي این فعالیت همواره پیادهیند آفرنفعان درگیر در آن، کشاورزي پایدار و تعدد کنشگران و ذيماهیت مشارکتی فعالیت 
بر این اساس، از آنجایی که). 1396، و سادات رحمتیمفضلیسیاح نیز همراه بوده است (مختلفیهاي ها و دشواريچالشبا 

هاي آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز ادامه استاندیگر مناطق روستایی درفعالیت کشاورزي پایدار اجراي شود بینی میپیش
تر آن این فعالیت، زمینه براي اجراي اثربخشبرنده به واسطه مطالعه و شناخت دقیق عوامل بازدارنده و پیش، ضروري است پیدا کند

ها و تهدیدها استفاده از تکنیک تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتبا این مطالعه ، با توجه به این موضوعدر فازهاي آتی مهیا شود. 
)SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ( توسعه فعالیت کشاورزي شناسایی و تحلیل راهبردهاي«به دنبال

. بر اساس هدف کلی اشاره شده، بود» در راستاي احیاي دریاچه ارومیههاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقیپایدار در استان
هاي جزئی این پژوهش شامل موارد زیر بودند:هدف

هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛فعالیت کشاورزي پایدار در استاناجراي مرتبط با شناسایی و تحلیل نقاط قوت - 1
هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛استانفعالیت کشاورزي پایدار در اجراي مرتبط با شناسایی و تحلیل نقاط ضعف - 2
هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی؛فعالیت کشاورزي پایدار در استانمرتبط با اجرايهاي شناسایی و تحلیل فرصت- 3
وآذربایجان شرقی؛هاي آذربایجان غربی و فعالیت کشاورزي پایدار در استاناجراي مرتبط با شناسایی و تحلیل تهدیدهاي - 4
شرقی.آذربایجان هاي آذربایجان غربی و بندي راهبردهاي توسعه فعالیت کشاورزي پایدار در استانشناسایی و اولویت- 5

در حوزه مباحث گرفتهانجام هاي کلیدي پژوهشهاي و تبیین یافتهبندي ) به دسته1در جدول (هاي پژوهش، با توجه به هدف
هاي متعدد پژوهشبه رغم انجام پیداست، 1که از جدول طورهمانکشاورزي پایدار در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. 

در حوزه کشاورزي پایدار، بیشتر این مطالعات روي بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کشاورزي پایدار متمرکز بوده و کمتر با استفاده 
با محوریت شناسایی و هاي بسیار اندکی تعداد پژوهشتاکنون ؛ به ویژه اینکه اندتر موضوع پرداختهبه بررسی جامعSWOTاز تحلیل 

رسد که در این زمینه یک شکاف پژوهشی جدي رو، به نظر میاز این. گزارش شده استراهبردهاي توسعه کشاورزي پایدار تحلیل 
در حوزه کشاورزي پایدار انجام گرفته است، این SWOTوجود دارد. از سوي دیگر، در معدود مطالعاتی که با استفاده از تحلیل 

را مورد توجه قرار (مانند برنج) یک محصول خاص تولید پایدار توسعه محور بوده و به صورت موردي راهبردهاي حصولها مپژوهش
Shafieyanاند (داده et al., شامل که مجزایی پروژهعنوانبه کشاورزي پایدار خود فعالیت به ). به عبارت دیگر، در این مطالعات 2017

، در این مسئلهبا توجه به این . پرداخته شده استکمتر ، باشدیکپارچه براي طیفی از محصوالت کشاورزي هاي تکنیکاي از مجموعه
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هاي کشاورزي پایدار در استانپروژهتري نسبت به اجراي بررسی جامعSWOTمطالعه تالش شده است تا با استفاده از تحلیل 
هاي مختلف بندي راهبردهاي مناسب جهت توسعه کاربرد تکنیکو اولویتآذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با تأکید بر شناسایی

صورت پذیرد.پروژهمرتبط با این 

هاي پژوهشبر اساس هدفکشاورزي پایدارمباحث هاي کلیدي در حوزه پژوهشبندي دسته-1جدول 
هاي موضوعی حیطه

پژوهشگرانهاي مرتبطیافتهمورد پژوهش

نقاط قوت

بومی غنی در بین کشاورزان، جلب مشارکت افراد محلی، استفاده وجود دانش 
محیطی در هاي زیستهاي آموزشی و ترویجی مناسب، ایجاد حساسیتاز روش

بین کشاورزان، مزایاي کشاورزي پایدار نسبت به کشاورزي سنتی در مدیریت 
هاي شیمیایی، وجود بهتر منابع آب و خاك و کاهش استفاده از نهاده

اسان با تجربهکارشن

Shafieyanشفعیان و همکاران ( et

al., کاظمیه و موسی ؛ )2017
)1397(

نقاط ضعف

پایین بودن سطح اطالعات و دانش کشاورزان، عدم آموزش کافی کشاورزان، 
-هاي زراعی کشاورزان، استفاده کشاورزان از روشها و شیوهقدیمی بودن رویه

اي پروژه از سوي منابع آب، اجراي سلیقهرویه هاي آبیاري سنتی، برداشت بی
تکنولوژیکی، -فنیترویجی، ضعف -هاي تحقیقیبرخی مجریان، ضعف فعالیت

پا، باال آالت کشاورزي کافی، عدم توجه کافی به کشاورزان خردهنبود ماشین
هاي کشاورزي پایدارهاي اجراي تکنیکبودن هزینه

Shafieyanشفعیان و همکاران ( et

al., کاظمیه و موسی ؛ )2017
)1398شریفی و همکاران (؛ )1397(

هافرصت

سازي و نهاد، حرکت در راستاي فرهنگهاي مردمها و سازمانوجود تشکل
اي، دسترسی به آموزش اهمیت آب، دسترسی به بازارهاي محلی و منطقه

هاي گیري از کمکوري تولید، امکان بهرههاي جدید براي افزایش بهرهفناوري
هاي المللی، همکاري و مشارکت فعال سازماناي ملی و بینو مشاورهفنی

گیري از تسهیالت دولتی،ها، امکان بهرهها و پروژهمرتبط در اجراي برنامه

Shafieyanشفعیان و همکاران ( et

al., ؛ کاظمیه و موسی )2017
)1397(

تهدیدها

منابع آب، عدم وجود نگرش خشکسالی و تغییر اقلیم، کاهش کمیت و کیفیت 
اعتمادي کشاورزان نسبت به کارشناسی بر مبناي اصول توسعه پایدار، بی

، ناهماهنگی بین نهادهاي هاآنهاي دولتی و دشوار بودن جلب اعتماد سازمان
پشتیبانی و نبود منابع مالی کافی، وجود مسائل -ربط، ضعف حمایتیذي

اجتماعی، نوسان در - ل، مشکالت فرهنگیزیرساختی، نبود بازار نهاده و محصو
ها، کوچک بودن اندازه مزارعها و بیماريقیمت محصوالت کشاورزي، خطر آفت

Shafieyanشفعیان و همکاران ( et

al., ؛ کاظمیه و موسی )2017
)1398شریفی و همکاران (؛ )1397(

راهبردها

ها، تقویت زیرساختبخشی، هاي بیناي (تأکید بر همکاريراهبردهاي توسعه
توسعه و ارائه خدمات حمایتی و توسعه نهادي)، راهبردهاي رقابتی (توسعه 

هاي آموزشی، وضع قوانین حمایتی و اصالح الگوي کشت)، راهبردهاي برنامه
سازي عمومی) و راهبردهاي تغییر جهت (تشویق بخش خصوصی و فرهنگ

سازي اراضی، ایجاد یکپارچههاي سنتی آبیاري و کشاورزي،تدافعی (تغییر شیوه
هاي مرتبط و تلفیق دانش بومی و مدرن)هماهنگی بین زیربخش

؛ کاظمیه و )1395و همکاران (ویسی
)1397موسی (

عوامل تأثیرگذار

هاي شناختی، ویژگیاقتصادي کشاورزان، عوامل روان-هاي اجتماعیمشخصه
فنی اقدامات مرتبط با کشاورزي پایدار، جلب مشارکت و تشویق کشاورزان به 

کشاورزان درباره مزایاي کشاورزي پایدار، توسعه يسازآگاهانجام کشت پایدار، 
تدوین و اجراي قوانین ، فرهنگ مناسب در جامعه براي مصرف محصوالت سالم

، هاي کشاورزانانجمنها و سازي بین مروجان، تشکیل گروهمرتبط، شبکه
هاي تحقیق و توسعه در حوزه کشاورزي پایدارتوسعه فعالیت

لطیفی و ؛ )1389مینائی و صبوري (
ازنارسانچز و )؛ 1396همکاران (

Aznar-Sánchezهمکاران ( et al.,
Heylenلن و همکاران (هی)؛ 2020

et al., پینیرو و همکاران ؛ )2020
)Pineiro et al., فوگساتو و ؛ )2020

& Foguesattoماچادو ( Machado,

Pham)؛ فام و همکاران (2021 et
al., 2021(
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روش پژوهش
هاي نوع پژوهشاز میزان کنترل متغیرها نظر تحلیلی و از -لحاظ روش، توصیفیاز نظر هدف کاربردي، از این پژوهش 

پژوهش کارشناسان و مطلعان کلیدي در سطوح مختلف محلی (شامل جامعه آماري این.رودغیرآزمایشی به شمار می
زیست) و ملی مهندسی مجري پروژه)، استانی (شامل سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل حفاظت محیط-هاي فنیشرکت

براي انجام هانآگیري هدفمند تعداد مناسبی از هاي کشور) بودند که با استفاده از روش نمونه(شامل دفتر حفاظت از تاالب
گیري تا جایی پیش رفت که با پژوهش انتخاب شد. حجم نمونه تا رسیدن به اشباع نظري ادامه یافت؛ به عبارت دیگر، نمونه

آوري شده تکرار اطالعات قبلی بودند. در نهایت، پس از هاي جمعادامه فرآیند پژوهش اطالعات جدیدي حاصل نشده و داده
ارائه شده است. 2کننده در جدول هاي مشارکتها بین گروهها به دست آمد. نحوه توزیع مصاحبهدادهمصاحبه اشباع27انجام 
نفر در استان 13در استان آذربایجان غربی و مورد مطالعهکنندگان نفر از مشارکت14پیداست، 2که از جدول طورهمان

آذربایجان شرقی قرار داشتند.

کننده در پژوهشهاي مشارکتها در بین گروهنحوه توزیع مصاحبه-2جدول 

فراوانیمواردشماره
آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

22مهندسی مجري پروژه-هاي فنیشرکت1
75سازمان جهاد کشاورزي استان2
33زیست استاناداره کل حفاظت محیط3
23هاي کشوردفتر حفاظت از تاالب4

27جمع کل

در دو بخش اصلی شامل SWOTچارچوب تحلیل با توجه به بود که پرسشنامه در این پژوهش ها ابزار گردآوري داده
ها و تهدیدهاي مرتبط با اجراي فعالیت و بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتپاسخگویاناي هاي فردي و حرفهمشخصه

پرداخته شده و با پیشینه پژوهش ادبیات و مند مرور نظامدر مرحله نخست به این منظور، براي کشاورزي پایدار تدوین شد. 
)، کاظمیه و موسی 1395هایی مانند ویسی و همکاران (بررسی دقیق مطالعات مرتبط داخلی و خارجی به ویژه پژوهش

Shafieyan)، شفعیان و همکاران (1398)، شریفی و همکاران (1397( et al., Heylenهمکاران (لن و )، هی2017 et al.,

Aznar-Sánchez) و ازنارسانچز و همکاران (2020 et al., عوامل داخلی استخراج و در قالب پرسشنامه هاي اولیه )، گویه2020
تکمیل تقویت و براي در این مرحله البته، بندي شدند. دسته) ها و تهدیدهافرصت) و عوامل خارجی (نقاط ضعفو نقاط قوت(

همکاري در احیاي دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار «مرتبط با پروژه اسناد ها و گزارشموارد، 
هاي) و گزارش1396(و سادات رحمتیمفضلیسیاحبه ویژه منابعی همچون ، »زیستیکشاورزي پایدار و حفاظت از تنوع

به بررسی روایی محتوایی در مرحله بعدي، . ندمطالعه قرار گرفت، به دقت مورد بررسی و پروژهارزیابی فازهاي پیشین
کارشناسان و متخصصان مرتبط به ویژه در در اختیار تدوین شده پرسشنامه اولیه پرداخته شد؛ براي این منظور، پرسشنامه 

از نظر معیارهاي مختلف اعم از رعایت ست کشور قرار گرفته و یزسازمان حفاظت محیطو ) و زنجانارومیه، ها (تبریزدانشگاه
دقیق و مرتبط هاي اصلی مفاهیم مورد مطالعه، گیري جامع جنبهها و اندازهکافی بودن کمیت و کیفیت پرسشدستور زبان، 
در نهایت پس از . شدعدم ایجاد حساسیت در پاسخگویان، بررسی و در جاي مناسب خودهاآنها و قرار گرفتن بودن پرسش

19در مجموع شامل نهایی الزم به ذکر است که پرسشنامه گردید. تدوین نهاییپرسشنامه انجام اصالحات ضروري، ویرایش و 
از پس بود. ضعف)نقطه مورد 9قوت و نقطهمورد 13عامل داخلی (22) و دمورد تهدی8مورد فرصت و 11عامل خارجی (

از توسعه فعالیت کشاورزي پایدار جهتبندي راهبردهاي مناسب شناسایی و اولویتبه منظور مورد نیازهايدادهآوري گرد
گیرد که در ادامه این مراحل طی مراحل مختلفی صورت میSWOTتکنیک البته، اجراي .شداستفاده SWOTتکنیک 

.)1399؛ دیوید، 1398همکاران، زاده و ؛ عبداله1392فر، ؛ ضرابی و محبوب1387(بهزادفر و زمانیان، توضیح داده شده است 
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شود. ها و تهدیدها) تدوین میضعف) و عوامل خارجی (فرصتنقاط در مرحله اول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و 
ها با در این مرحله، پس از شناسایی و فهرست عوامل داخلی و خارجی، با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و مقایسه مؤلفه

شود. در ادامه این مرحله، با اهمیت) تا یک (بسیار مهم) به آن مؤلفه اختصاص داده میضریب اهمیت بین صفر (بییکدیگر،
نقاط ضعف و و با لحاظ جدي یا معمولی بودن 3یا 4به ترتیب رتبه ها نقاط قوت و فرصتتوجه به عالی یا معمولی بودن 

شود. پس از محاسبه وزن و رتبه عوامل، وزن هر عامل در رتبه صاص داده میها اختبه مؤلفه2یا 1به ترتیب رتبه تهدیدها 
شود تا امتیاز کامل هر عامل به دست آید. سپس امتیازهاي تمامی عوامل موجود در ماتریس با مربوط به همان عامل ضرب می

تعیین جایگاه (یا فضاي) راهبردي یک براي یکدیگر جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهایی عوامل محاسبه شود. در مرحله دوم، 
در این ماتریس، شود؛ خارجی تدوین می- ماتریس داخلیپروژه و مشخص کردن جایگاه آن در تدوین راهبردهاي اصلی، 

خارجی، - داخلیشوند. در ماتریس بندي می) طبقه5/2تا 1) و ضعیف (4تا 5/2نمرات در یک طیف دو بخشی شامل قوي (
نطقه مورد مطالعه از نظر نمرات عوامل خارجی و داخلی در ناحیه اول نمودار باشد، راهبرد چنانچه موقعیت م

)، چنانچه در خانه سوم باشد، STحداقل/ رقابتی (-)، اگر در ناحیه دوم باشد، راهبرد حداکثرSOاي (حداکثر/ توسعه-حداکثر
حداقل/ تدافعی - و در نهایت اگر در ناحیه چهارم باشد، راهبرد حداقل)WOحداکثر/ تغییر جهت یا بازنگري (- راهبرد حداقل

)WTنقاط قوت، نقاط ضعف، ماتریس قبولقابلشناسایی و ارائه راهبردهاي برايدر ادامه، در مرحله سوم د. گرد)، پیشنهاد می
بهترین راهبردها مشخص شوند، هدف در این ماتریس این نیست که . )3(جدول شود) تدوین میSWOT(ها و تهدیدها فرصت

بلکه هدف تعیین راهبردهاي قابل اجرا است.
ها و تهدیدهاضعف، فرصتنقاط ماتریس نقاط قوت، -3جدول 

S.W.O.Tتحلیل 

محیط درونی
W- نقاط ضعفS- نقاط قوت

نقاط قوت فهرست موضوعات
.شودمی

نقاط ضعف فهرست موضوعات
.شودمی

محیط بیرونی

اي)(توسعهSOراهبردهاي O-فرصت
هـا اسـتفاده   با بهره جستن از نقاط قوت از فرصـت 

.شودمی

 راهبردهايWO(تغییر جهت)
ها نقـاط ضـعف از بـین    با بهره جستن از فرصت

.شودبرده می هافرصتموضوعات
.شودفهرست می

(رقابتی)STراهبردهاي T-تهدیدها
ــاط  ــدات از نق ــتن از تهدی ــراي دوري جس ــوت ب ق

.شوداستفاده می

 راهبردهايWT(تدافعی)
دهـد و از تهدیـدها   نقاط ضـعف را کـاهش مـی   

.شودپرهیز می تهدیدهاموضوعات
.شودفهرست می

1394منبع: اکبري و همکاران، 

کمی راهبرديریزي از تکنیک ماتریس برنامهقبولقابلبندي راهبردهاي در مرحله چهارم به منظور اولویتدر نهایت، 
)QSPM: Quantitive Strategic Planning Matrix( .امتیاز یا ضریبی ،محاسبه این تکنیکشاخص اصلی براياستفاده شد

این امتیازها ،شود که در نهایتاست که از سوي پاسخگویان در خصوص میزان جذابیت نسبی هر یک از راهبردها داده می
کند یمشخص مQSPMرود. به عبارت دیگر، تکنیک راهبردها به کار میبهترین گیري درباره انتخاب براي مقایسه و تصمیم

از اولویت باالتري برخوردار است.و بودهپذیر انتخاب شده، امکانهاي راهبردي گزینهاز یککدامکه 
نمایش داده شده است.4در جدول به طور خالصه SWOTبا توجه به مطالب اشاره شده، مراحل انجام تکنیک 

ها و بحثیافته
بود. همچنین، 2/5سال با انحراف معیار 4/41بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که میانگین سن افراد مورد مطالعه 

سال به دست آمد. با توجه به نتایج پژوهش، میانگین سابقه کار 32سال و کمینه آن 53بیشینه سن افراد مطالعه شده 
درصد) مربوط به کارشناسانی 3/66بود. از نظر سطح تحصیالت، بیشترین فراوانی (1/7سال با انحراف معیار 5/16پاسخگویان 

ها مشخص شد که میانگین سابقه آشنایی افراد بود که مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد داشتند. همچنین، بر اساس یافته
(با کمینه یک سال و بیشینه هفت سال) بود.2/2سال با انحراف معیار 5/5مورد مطالعه با فعالیت کشاورزي پایدار 
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ریزي راهبردي به اي برنامهدر این قسمت، با توجه به مراحل اشاره شده در بخش روش پژوهش با طی فرآیند چهار مرحله
به تفکیک هاآنتایج هر یک از بندي راهبردهاي توسعه فعالیت کشاورزي پایدار پرداخته شد که در ادامه نشناسایی و اولویت

دو استان مورد مطالعه شامل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ارائه شده است.

)SWOTچارچوب تحلیل براي تدوین راهبرد (-4جدول 
مرحله اول: تدوین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و عوامل داخلی

خارجی)عوامل داخلی و تعیین میزان اهمیت و رتبه (فهرست و 
خارجی- مرحله دوم: تدوین ماتریس داخلی
(تعیین موقعیت پروژه در ماتریس)
)SWOT(ها و تهدیدها عف، فرصتضقوت، نقاط مرحله سوم: تدوین ماتریس نقاط 

)قبولقابلشناسایی و ارائه راهبردهاي (
)QSPMریزي راهبردي کمی (مرحله چهارم: تدوین ماتریس برنامه

)قبولقابلبندي راهبردهاي اولویتگیري و(تصمیم

داخلیو عوامل خارجی مرحله اول: تدوین ماتریس ارزیابی عوامل 
آذربایجان غربی هايکشاورزي پایدار در استانفعالیتداخلی تأثیرگذار بر عوامل عوامل خارجی و براي تدوین ماتریس ارزیابی 

) و یدتهدمورد 8مورد فرصت و 11تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل خارجی (نخست به در گام ، و آذربایجان شرقی
فهرست شده در پرسشنامه پرداخته شد، به نحوي که بر مبناي ضعف)نقطه مورد 9و قوتنقطه مورد 13عوامل داخلی (

به ، تعیین رتبه عواملدر مرحله بعد، براي ). 6و 5هاي (جدولداده شدهاآنبه یک تا صفر بین، وزنی یک از موارداهمیت هر 
در داده شد. 4تا 1شوند، رتبه کشاورزي پایدار میفعالیتهر یک از عوامل خارجی و داخلی که موجب موفقیت یا تضعیف 

امتیازهاي تمامی ،ادامه، وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گردید تا امتیاز کامل هر عامل به دست آید. سپس
به تفکیک هر عوامل خارجی و عوامل داخلی براي عوامل موجود در ماتریس با یکدیگر جمع زده شدند تا مجموع امتیاز نهایی 

).6و 5هاي محاسبه شود (جدولهاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی یک از استان
عوامل خارجی محاسبه شده براي نهایی امتیازهاي پیداست، مجموع 5که از نتایج به دست آمده در جدول طورهمان

. با توجه به اینکه بود52/2آذربایجان شرقی و در استان 55/2در استان آذربایجان غربی تأثیرگذار بر فعالیت کشاورزي پایدار 
فعالیتروي هاي پیشفرصتتوان نتیجه گرفت که ، بنابراین میهستند5/2از عدد شاخص تربزرگبه دست آمدههر دو

. همچنین، بر اساس ندداشتبر تهدیدهاي آن غلبه هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی استانکشاورزي پایدار در 
نهاد فعال در هاي مردمها و سازمانوجود تشکل"، امتیازهاي نهایی محاسبه شده براي هر یک از عوامل (ستون امتیاز نهایی)

و فنیهاي مالی، مندي از کمکامکان بهره"و "ود پتانسیل و ظرفیت باال در بخش کشاورزي منطقهوج"، "سطح منطقه
انگیزگی و بی"دو مورد ،ها و در مقابلفرصتترینمهم، به ترتیب "ربطالمللی ذيها و نهادهاي ملی و بیناي سازمانمشاوره

هاي مورد نیاز دسترسی محدود کشاورزان به نهاده"و "مختلفهاي ها و پروژهدلسردي کشاورزان از مشارکت در برنامه
کشاورزي پایدار در استان آذربایجان غربی فعالیتترین تهدیدهاي مرتبط با ، اصلی"کشاورزي پایدار (مانند کودهاي زیستی)

همکاري و مشارکت "، "ذهنیت و نگرش مثبت کشاورزان نسبت به پروژه و مشارکت در آن"سه مورد ، به طور مشابهبودند. 
، به "هاي استانی و ملیرسانی و انعکاس پروژه در شبکهاطالع"و "هاي مرتبط در سطح استان براي اجراي پروژهفعال سازمان

هاي الزم از سوي نهادهاي مرتبط در سطح ها و نبود پشتیبانیضعف زیرساخت"ها و در مقابل دو مورد فرصتترینمهمترتیب 
ترین تهدیدهاي مرتبط با فعالیت اصلیبه ترتیب ، "ها و نهادهاي دولتیمادي روستاییان نسبت به ارگاناعتبی"و "استان

.)5(جدول کشاورزي پایدار در استان آذربایجان شرقی بودند
مشخص است، 6که از اطالعات مندرج در جدول طورهماندر خصوص عوامل داخلی تأثیرگذار بر فعالیت کشاورزي پایدار، 

به 92/2و استان آذربایجان شرقی 69/2مجموع امتیازهاي نهایی محاسبه شده براي این عوامل در استان آذربایجان غربی 
دست آمد؛ این عددها به این معنی است که نقاط قوت فعالیت کشاورزي پایدار در هر دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان 
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داشتند. همچنین، بر اساس امتیازهاي نهایی محاسبه شده براي هر یک از عوامل (ستون امتیاز شرقی بر نقاط ضعف آن برتري 
ارتقاي سطح "نقاط قوت فعالیت کشاورزي پایدار در استان آذربایجان غربی به ترتیب شامل ترینمهمنهایی) مشخص شد که 

ها و اقدامات اصالح شیوه"و "دریاچه ارومیهمحیطی به ویژه حفاظت ازدانش و حساسیت کشاورزان نسبت به مسائل زیست
ترین نقاط ضعف بودند. این در حالی است که عمده"با مباحث کشاورزي پایدارهاآنزراعی کشاورزان در راستاي همسو کردن 

بر حد بیش ازتأکید "و "هاي خاص در منطقهانحصاري شدن اجراي پروژه در اختیار برخی شرکت"پروژه به ترتیب مربوط به 
نقاط قوت فعالیت ترینمهم). به همین منوال، 6بودند (جدول "انجام اقداماتفرآیندو مستندسازي به جاي تأکید بر ماهیت 

ارتقاي سطح دانش و حساسیت کشاورزان نسبت به مسائل "کشاورزي پایدار در استان آذربایجان شرقی به ترتیب شامل 
گران تعامل و ارتباط نزدیک بین کشاورزان مرجع و کارشناسان و تسهیل"و "ارومیهمحیطی به ویژه حفاظت از دریاچه زیست

هاي بر بودن اجراي برخی تکنیکهزینه"ترین نقاط ضعف پروژه نیز به ترتیب مربوط به دو مورد و در مقابل، عمده"ربطذي
).6بودند (جدول "نجام پروژهمحدودیت در انتخاب روستاهاي هدف براي ا"و "توصیه شده براي کشاورزان مرجع

خارجی (تعیین فضاي راهبردي پروژه)- مرحله دوم: تشکیل ماتریس داخلی
هاي ارزیابی عوامل خارجی و عوامل داخلی، در این مرحله به منظور تعیین فضاي راهبردي فعالیت پس از تدوین ماتریس

). از آنجایی که مجموع امتیازهاي نهایی عوامل خارجی 1خارجی شد (شکل - کشاورزي پایدار اقدام به تشکیل ماتریس داخلی
و همچنین مجموع امتیازهاي نهایی 52/2آذربایجان شرقی و در استان 55/2) در استان آذربایجان غربی هاY(روي محور 

رو، با وجود بودند، از این92/2و در استان آذربایجان شرقی 69/2) در استان آذربایجان غربی هاXعوامل داخلی (روي محور 
لیت کشاورزي پایدار هاي احتمالی که از نظر ابعاد مختلف بین دو استان مطالعه شده وجود داشت، فضاي راهبردي فعاتفاوت

).1نگارهحداکثر) تعیین شد (-اي یا حداکثربه طور مشابه در هر دو استان در ناحیه اول (یعنی راهبردهاي توسعه

یشرقجانیآذرباو آذربایجان غربیهايکشاورزي پایدار در استانفعالیتماتریس ارزیابی عوامل خارجی تأثیرگذار بر -5جدول 

عوامل خارجیردیف
آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی
ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی

فرصت
ها

059/075/32225/0041/031240/0وجود پتانسیل و ظرفیت باال در بخش کشاورزي منطقه1

هاي معیشتی (مالی، انسانی، اجتماعی و وجود سرمایه2
051/031525/0041/075/31550/0در مناطق روستاییسیاسی) نسبتاً مناسب 

هاي مرتبط در سطح همکاري و مشارکت فعال سازمان3
025/05/30890/0070/032107/0استان براي اجراي پروژه

اي و مشاورهفنیهاي مالی، مندي از کمکامکان بهره4
059/075/32225/0054/031880/0ربطالمللی ذيها و نهادهاي ملی و بینسازمان

هاي ارتباطی جدید به ویژه گیري از فناوريامکان بهره5
068/025/32203/0054/031612/0رسانیهاي مجازي جهت معرفی پروژه و اطالعشبکه

هاي توانمند و باسابقه در منطقه به عنوان وجود شرکت6
051/075/31907/0054/075/32014/0اهرم اجرایی پروژه

نهاد فعال در سطح هاي مردمها و سازمانوجود تشکل7
068/05/32373/0054/05/31880/0منطقه

025/075/30953/0041/031240/0اشتیاق و استقبال کشاورزان نسبت به نوآوري و تغییر8

هاي فرهنگی قوي در بین وجود هنجارهاي اخالقی و ارزش9
034/075/31271/0054/05/31880/0زیسترابطه با حفاظت از محیطکشاورزان در

ذهنیت و نگرش مثبت کشاورزان نسبت به پروژه و 10
051/05/31780/0070/025/32283/0مشارکت در آن

042/075/31589/0070/032107/0هاي استانی و ملیرسانی و انعکاس پروژه در شبکهاطالع11
534/025/3989/1603/025/3698/1نمراتمجموع
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5ادامه جدول 

عوامل خارجیردیف
آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی
ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی

تهدیدها

در هاي متضاد با توسعه پایدارسیاستها و وجود برخی برنامه1
068/025/10847/0054/010537/0منطقه

ها و مسائل ساختاري در مزارع به ویژه وجود برخی محدودیت2
025/075/10445/0041/05/10620/0هاآنهاي کشاورزي و کوچک بودن پایین بودن کیفیت زمین

پایین بودن روحیه مشارکتی بین کنشگران مختلف درگیر در 3
042/075/10742/0041/025/10517/0پروژه

068/05/11017/0054/05/10806/0ها و نهادهاي دولتیاعتمادي روستاییان نسبت به ارگانبی4

ها و انگیزگی و دلسردي کشاورزان از مشارکت در برنامهبی5
076/05/11144/0041/05/10620/0هاي مختلفپروژه

نیاز کشاورزي هاي مورد دسترسی محدود کشاورزان به نهاده6
076/05/11144/0041/05/10620/0پایدار (مانند کودهاي زیستی)

هاي درگیر در پروژه با سایر هماهنگی ضعیف بین سازمان7
059/025/10742/0054/025/10671/0هاي فعال در سطح مناطق روستاییسازمان

هاي الزم از سوي ها و نبود پشتیبانیضعف زیرساخت8
051/010508/0070/05/11054/0نهادهاي مرتبط در سطح استان

466/05/1166/0397/01154/0مجموع نمرات
55/252/2مجموع امتیازهاي نهایی

و آذربایجان شرقیآذربایجان غربیهايکشاورزي پایدار در استانفعالیت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تأثیرگذار بر -6جدول 

عوامل داخلیردیف
آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی
ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی

نقاط قوت

تلفیق دانش بومی کشاورزان با دانش فنی کارشناسان در 1
060/025/31940/0049/05/31711/0سطح مزرعه (تدوین برنامه اقدام مشارکتی)

037/041493/0038/075/31410/0توصیه شدهمرتبط هاي سادگی و سهولت تکنیک2

کشاورزان مرجع و کارشناسان و بینیکنزدتعامل و ارتباط 3
030/05/31045/0364/042556/0ربطذيیلگرانتسه

015/025/30485/0064/05/32237/0همسو بودن اهداف پروژه با منافع کشاورزان در روستاها4
060/025/31940/0049/075/31833/0هاي مردمی در آنماهیت مشارکتی پروژه و تأکید بر مشارکت5

ها و اقدامات زراعی کشاورزان در راستاي همسو اصالح شیوه6
052/075/31959/0038/025/31222/0با مباحث کشاورزي پایدارهاآنکردن 

جویی در استفاده منابع آب و صرفهمصرفوري افزایش بهره7
045/075/31679/0064/075/32397/0آب

045/075/31679/0064/025/32077/0جلوگیري از تخریب و فرسایش منابع خاك8
045/075/31679/0049/05/31711/0کم کردن وابستگی به استفاده از کودها و سموم شیمیایی9

کمک به افزایش میزان تولید و در نتیجه بهبود سطح درآمد 10
037/075/31399/0049/075/31833/0کشاورزان
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6ادامه جدول 

عوامل داخلیردیف
آذربایجان شرقیآذربایجان غربی

ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی
ضریب 
امتیاز رتبهاهمیت

نهایی

نقاط قوت

سطح دانش و حساسیت کشاورزان نسبت به مسائل ارتقاي11
060/075/32239/0064/042556/0محیطی به ویژه حفاظت از دریاچه ارومیهزیست

هاي کشاورزي پایدار بین ایجاد انگیزه براي پذیرش تکنیک12
037/025/31213/0049/05/31711/0نکرده در پروژهکشاورزان شرکت

هاي اي دانش بین کشاورزان و تقویت جریانزنجیرهانتقال 13
052/05/31823/0049/05/31711/0اطالعاتی

575/05/4606/2688/04750/2مجموع نمرات

نقاط ضعف

هاي توصیه شده براي بر بودن اجراي برخی تکنیکهزینه1
067/010672/0049/075/10855/0کشاورزان مرجع

هاي ادوات کاشت مکانیزه براي اجراي برخی تکنیککمبود 2
067/010672/0049/010489/0مرتبط

هاي انحصاري شدن اجراي پروژه در اختیار برخی شرکت3
067/05/11007/0038/05/10564/0خاص در منطقه

و بر مستندسازي به جاي تأکید بر ماهیت بیش از حد تأکید 4
045/020896/0038/010376/0اقداماتفرآیند انجام 

هاي مجري در اجراي پروژه اي عمل کردن برخی شرکتسلیقه5
030/05/10448/0026/05/10395/0بدون توجه کافی به شرح خدمات پروژه

037/020746/0049/025/10611/0محدودیت در انتخاب روستاهاي هدف براي انجام پروژه6

- سوگیري در انتخاب جهت مشارکت دادن برخی افراد یا گروه7

052/05/10784/0011/010113/0هاي خاص در پروژه

تمرکز عمده پروژه روي کشاورزان پیشرو و نوآور و عدم توجه 8
030/020597/0026/075/10461/0به سایر کشاورزان به ویژه کشاورزان دیرپذیر

شرح خدمات اجراي پروژه و باال به پایین پذیري کم انعطاف9
030/05/10448/0026/025/10329/0بودن آن

425/01463/0312/01242/0مجموع نمرات
69/292/2مجموع امتیازهاي نهایی

شرقیآذربایجان و آذربایجان غربیهايکشاورزي پایدار در استانفعالیتخارجی (فضاي راهبردي) -ماتریس داخلی-1نگاره
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) به منظور شناسایی و ارائه راهبردهاي SWOTها و تهدیدها (تدوین ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتمرحله سوم: 
قبولقابل

ها و ؛ براي این منظور، ابتدا فرصتشدتشکیل SWOTاطالعات به دست آمده از مراحل قبلی، ماتریس کمک در این مرحله با 
و نقاط قوت و نقاط ضعف شناسایی SWOTتهدیدهاي شناسایی شده درباره فعالیت کشاورزي پایدار، در سطرهاي ماتریس 

هاي خارجی، نقاط ضعف داخلی و نقاط قوت داخلی و فرصت، سپس. گرفتندقرار SWOTهاي ماتریس شده در ستون
هاي خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهاي خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهاي خارجی با یکدیگر مقایسه شده و فرصت
دید ته-)، قوتWOفرصت (-)، ضعفSOفرصت (-هاي مربوط به گروه راهبردهاي قوتبه ترتیب در خانههااین مقایسهنتایج

)STتهدید (- ) و ضعفWT 7(جدول شدند) درج.(
قبولقابلبندي راهبردهاي اولویت) براي مقایسه و QSPM(ریزي راهبردي کمیمرحله چهارم: تدوین ماتریس برنامه

راهبرد مختلف براي توسعه فعالیت کشاورزي پایدار در 27ست، پیدا7که از نتایج به دست آمده در جدول طورهمان
اي، رقابتی، تغییر جهت و تدافعی هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در قالب چهار دسته راهبردهاي توسعهاستان

بوده و به طور بالقوه قابلیت اجرا دارند، ولی با توجه به زیاد بودن شمار قبولقابلاست. هرچند، تمامی این راهبردها شدهینتدو
منابع (اعم از مالی، زمانی، انسانی و سایر موارد) از سوي دیگر، ضروري است به منظور مدیریت و سو و محدودیت از یکهاآن

دار براي اجرا شناسایی شوند. براي این کار، در گام نخست بر اساس نتایج تر پروژه، راهبردهاي اولویتریزي اثربخشبرنامه
در هر دو استان مورد مطالعه یعنی آذربایجان غربی و خارجی که بر مبناي آن فضاي راهبردي پروژه-ماتریس داخلی

اي (شامل آذربایجان شرقی در ناحیه اول تعیین شده بود، از بین راهبردهاي چهارگانه اشاره شده تنها روي راهبردهاي توسعه
از بین راهبردهاي گیري درباره انتخاب بهترین راهبردهاو تصمیمبنديراهبرد) تمرکز شد. سپس، براي مقایسه، اولویت10

). در این خصوص، نتایج پژوهش نشان داد که سه راهبرد 8به کار گرفته شد (جدول QSPMاي شناسایی شده، تکنیک توسعه
افزایی توانمندسازي نهادي و هم"اصلی توسعه فعالیت کشاورزي پایدار در استان آذربایجان غربی به ترتیب اولویت شامل 

، "هاي مختلف دولتی و غیردولتی در سطح استانهاي موجود در بخشراستاي استفاده از پتانسیلبخشی در هاي بینظرفیت
توجه به جایگاه "و "زیست با تأکید بر حفظ دریاچه ارومیهارتباط دادن فعالیت کشاورزي پایدار با مباحث حفاظت از محیط"

ها و سایر ها، تعاونیمهندسی، سمن- فنیهاي کت(اعم از شرهاآنبخش خصوصی و غیردولتی و به رسمیت شناختن نقش 
بخشی در راستاي استفاده از هاي بینافزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم"و در استان آذربایجان شرقی نیز شامل "موارد)

پایدار با ارتباط دادن فعالیت کشاورزي "، "هاي مختلف دولتی و غیردولتی در سطح استانهاي موجود در بخشپتانسیل
هاي ایجاد درك و زبان مشترك بین کنشگران و سازمان"و "زیست با تأکید بر حفظ دریاچه ارومیهمباحث حفاظت از محیط

). 8بودند (جدول "درگیر
هاي بخشی در راستاي استفاده از پتانسیلهاي بینافزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم"نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد 

در هر دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی باالترین اولویت را "هاي مختلف دولتی و غیردولتیوجود در بخشم
همکاري در احیاي دریاچه «) تأکید دارند راهبرد کلی در پروژه 1396(سیاح مفضلی و سادات رحمتیکه طورهمانداشت. 

، تالش براي استفاده بهینه از »یستیتنوع زکشاورزي پایدار و حفاظت از ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار 
به شیوه مشارکتی درست است. این در حالی هاآنکارگیري هاي مختلف دولتی و غیردولتی و بههاي موجود در بخشپتانسیل

هاي مختلف به خوبی بهره بخشها ها و پتانسیل) حاکی از آن است که از ظرفیت1399بیگی (است که نتایج ارزیابی علم
ها (به گرفته نشده است؛ براي نمونه، نتایج این ارزیابی نشان داد که باالترین سطح ارتباط و همکاري دفتر حفاظت از تاالب

هاي آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با سازمان جهاد کشاورزي عنوان متولی اصلی فعالیت کشاورزي پایدار) در سطح استان
هاي کلیدي به ویژه ستاد احیاي دریاچه ارومیه (در استان آذربایجان غربی) و ان بوده و ارتباط این دفتر با دیگر سازماناست

هاي ارتباط جمعی و اي از وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنین، سایر کنشگران محلی، به ویژه رسانهشرکت آب منطقه
توانند نقش کلیدي داشته اي را دارند؛ اگرچه این کنشگران میقش حاشیهشوراهاي اسالمی و دهیاران در ساختار شبکه ن

با جامعه محلی (شوراهاي مؤثرترهاي ارتباط جمعی) و برقراري ارتباطات افزایی (رسانهباشند و از طریق دو جریان آگاهی
ارتباط دادن فعالیت "که راهبرد اسالمی و دهیاران) سبب ارتقاي عملکرد پروژه شوند. با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد 
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در هر دو استان آذربایجان غربی و شرقی "زیست با تأکید بر حفظ دریاچه ارومیهکشاورزي پایدار با مباحث حفاظت از محیط
در اولویت دوم قرار گرفته بود. به طور سنتی، این نگرش و ذهنیت در کشاورزان منطقه وجود داشته است که حفاظت از 

تواند منجر به آسیب در تضاد یا رقابت بوده و تالش براي حفظ دریاچه ارومیه میهاآنمیه با معیشت و منافع دریاچه ارو
). این در حالی است که استقرار کشاورزي پایدار توانسته 1396، سیاح مفضلی و سادات رحمتیشود (هاآنرساندن به معیشت 

وري مصرف منابع آب) و در عین حال ابعاد اقتصادي (به ویژه افزایش بهرهمحیطی (به ویژه است با اثرگذاري در ابعاد زیست
ها و بهبود سطح درآمد کشاورزان)، این نگرش را تا حدود زیادي تغییر دهد. از سوي دیگر، از آنجایی که کاهش هزینه

وجود دارد، ارتباط زیستیطدر رابطه با حفاظت از محمنطقه هاي فرهنگی قوي در بین کشاورزان هنجارهاي اخالقی و ارزش
تواند عالوه بر افزایش انگیزه کشاورزان مرجع در پیگیري زیست میدادن فعالیت کشاورزي پایدار به مباحث حفاظت از محیط

هاي کشاورزي پایدار، در سوق دادن سایر کشاورزان نیز به سوي این پروژه تأثیرگذار باشد. تجارب پیشین به دست فعالیت
تواند آبی نمیدهد که تشویق کشاورزان به مشارکت در فعالیت کشاورزي پایدار تنها به دلیل مقابله با کممیآمده نشان 

را جهت مشارکت در پروژه ایجاد کند؛ در حالی که اگر عواقب منفی عدم کاربرد هاآنحساسیت درك شده الزم در 
ها به ویژه در حوزه حفاظت از دریاچه ارومیه به ي این تکنیکهاي کشاورزي پایدار و در عین حال پیامدهاي مثبت اجراتکنیک

).1400هاي ایران، خوبی براي کشاورزان تشریح شود، زمینه بهتري براي انجام پروژه شکل خواهد گرفت (دفتر حفاظت از تاالب

هاي آذربایجـان  استانکشاورزي پایدار در مرتبط با فعالیت) SWOTها و تهدیدهاي (ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت-7جدول 
غربی و آذربایجان شرقی

W- نقاط ضعفS- نقاط قوت

تلفیق دانش بومی کشاورزان با دانش فنی -1
کارشناسان در سطح مزرعه (تدوین برنامه اقدام 

؛مشارکتی)
؛توصیه شدهمرتبط هاي سادگی و سهولت تکنیک-2
کشاورزان مرجع و بینیکنزدتعامل و ارتباط -3

؛ربطذيیلگرانتسهکارشناسان و 
همسو بودن اهداف پروژه با منافع کشاورزان در -4

؛روستاها
هاي ماهیت مشارکتی پروژه و تأکید بر مشارکت-5

؛مردمی در آن
ها و اقدامات زراعی کشاورزان در اصالح شیوه-6

؛با مباحث کشاورزي پایدارهاآنراستاي همسو کردن 
جویی منابع آب و صرفهمصرف وري افزایش بهره-7

؛از آندر استفاده 
؛جلوگیري از تخریب و فرسایش منابع خاك-8
کم کردن وابستگی به استفاده از کودها و سموم -9

؛شیمیایی
کمک به افزایش میزان تولید و در نتیجه بهبود -10

؛سطح درآمد کشاورزان
کشاورزان و حساسیت سطح دانش ارتقاي -11

محیطی به ویژه حفاظت از نسبت به مسائل زیست
؛دریاچه ارومیه

هاي کشاورزي ایجاد انگیزه براي پذیرش تکنیک-12
؛ ونکرده در پروژهپایدار بین کشاورزان شرکت

اي دانش بین کشاورزان و تقویت انتقال زنجیره-13
.هاي اطالعاتیجریان

ي هابر بودن اجراي برخی تکنیکهزینه-1
؛براي کشاورزان مرجعشدهتوصیه

کمبود ادوات کاشت مکانیزه براي اجراي -2
؛هاي مرتبطبرخی تکنیک

انحصاري شدن اجراي پروژه در اختیار برخی -3
؛هاي خاص در منطقهشرکت

بر مستندسازي به جاي بیش از حد تأکید -4
؛یند انجام اقداماتآو فرتأکید بر ماهیت 

هاي ردن برخی شرکتاي عمل کسلیقه-5
مجري در اجراي پروژه بدون توجه کافی به شرح 

؛خدمات پروژه
محدودیت در انتخاب روستاهاي هدف براي -6

؛انجام پروژه
سوگیري در انتخاب جهت مشارکت دادن -7

؛هاي خاص در پروژهبرخی افراد یا گروه
تمرکز عمده پروژه روي کشاورزان پیشرو و -8

نوآور و عدم توجه به سایر کشاورزان به ویژه 
؛ ودیرپذیرکشاورزان

پذیري کم شرح خدمات اجراي پروژه انعطاف-9
. آنو باال به پایین بودن 
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7ادامه جدول 
(تغییر جهت)WOراهبردهاي اي)(توسعهSOراهبردهاي O-هافرصت

پتانسیل و ظرفیت باال در بخش وجود - 1
کشاورزي منطقه؛

هاي معیشتی (مالی، انسانی، وجود سرمایه- 2
اجتماعی و سیاسی) نسبتاً مناسب در مناطق 

روستایی؛
هاي مرتبط همکاري و مشارکت فعال سازمان- 3

در سطح استان براي اجراي پروژه؛
و فنیهاي مالی، مندي از کمکامکان بهره- 4

المللی ها و نهادهاي ملی و بینسازماناي مشاوره
ربط؛ذي

هاي ارتباطی جدید گیري از فناوريامکان بهره- 5
هاي مجازي جهت معرفی پروژه و به ویژه شبکه

رسانی؛اطالع
هاي توانمند و باسابقه در منطقه وجود شرکت- 6

به عنوان اهرم اجرایی پروژه؛
فعال نهاد هاي مردمها و سازمانوجود تشکل- 7

در سطح منطقه؛
اشتیاق و استقبال کشاورزان نسبت به نوآوري - 8

و تغییر؛
هاي فرهنگی وجود هنجارهاي اخالقی و ارزش- 9

قوي در بین کشاورزان در رابطه با حفاظت از 
زیست؛محیط

ذهنیت و نگرش مثبت کشاورزان نسبت به - 10
پروژه و مشارکت در آن؛ و 

هاي روژه در شبکهرسانی و انعکاس پاطالع- 11
استانی و ملی.

هاي افزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم- 1
هاي موجود بخشی در راستاي استفاده از پتانسیلبین

هاي مختلف دولتی و غیردولتی در سطح در بخش
استان؛

ایجاد درك و زبان مشترك بین کنشگران و - 2
هاي درگیر؛سازمان

راستاي برجسته کردن تر در رسانی اثربخشاطالع- 3
دستاوردهاي فعالیت کشاورزي پایدار براي تسهیل 

هاي ملی و هاي سازمانها و حمایتجذب کمک
؛المللیینب

الگوسازي نحوه مشارکت جوامع محلی براي درگیر - 4
کردن تعداد کشاورزان بیشتر در پروژه؛

ارتباط دادن فعالیت کشاورزي پایدار با مباحث - 5
زیست با تأکید بر حفظ دریاچه حفاظت از محیط

ارومیه؛
توجه به جایگاه بخش خصوصی و غیردولتی و به - 6

- فنیهاي (اعم از شرکتهاآنرسمیت شناختن نقش 
ها و سایر موارد)؛ها، تعاونیمهندسی، سمن

تدوین و مستندسازي منسجم تجارب و دانش - 7
بومی کشاورزان در زمینه فعالیت کشاورزي پایدار؛

هاي ترویجی به توجه به توسعه دیگر فعالیت- 8
هاي آموزشی و ترویجی؛موازات برگزاري دوره

تشویق و حمایت بیشتر از رویکرد مشارکتی ترویج - 9
کشاورز به کشاورز؛ و 

تولیدفرآیندسازي زمینه الزم براي گواهیفراهم- 10
تولید شده در پروژه کشاورزي پایدار.و محصوالت

هاي محدود تمرکز روي تعداد شرکتاجتناب از-1
براي انجام پروژه و درگیر کردن تعداد بیشتري از 

؛هاآن
جهت تأمین ادوات و کشاورزانکمک به -2

هاي کشاورزي تجهیزات مورد نیاز براي اجراي تکنیک
پایدار در سطح مزارع؛

- استفاده از ظرفیت و پتانسیل اینترنت و شبکه-3

رسانی و درگیر کردن تعداد هاي مجازي جهت اطالع
کشاورزان بیشتر در پروژه؛

سازي اجتماعی در مقیاس بزرگ به ویژه آگاهی-4
هاي انبوهی مانند رادیو و تلویزیون؛با کمک رسانه

اجتناب از تمرکز صرف پروژه روي کشاورزان -5
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,Abadiاحیاي دریاچه ارومیه ایفا کنند ( مشخص شد که پژوهشاین بر اساس نتایج افزون بر راهبردهاي اشاره شده، ). 2019

در استان آذربایجان غربی در اولویت پنجم و در "هاي درگیرایجاد درك و زبان مشترك بین کنشگران و سازمان"راهبرد 
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پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی که با توجه به که اشاره شد، طورهماناستان آذربایجان شرقی در اولویت سوم قرار گرفته بود. 
بخشی و جلب هاي بیناجراي فعالیت کشاورزي پایدار وجود دارد، تقویت همکاريبراينفع در منطقه هاي ذيدر سطح سازمان

سازي پروژه و همسوسازي یند پیادهآاز طریق ایجاد درك مشترك به ویژه پیرامون اهداف، رویکرد و فرهاآنمند مشارکت نظام
تري را تواند بستر مناسبمشخص براي هر یک میهايیتمسئولدر راستاي تعیین وظایف و هاآنبینیکنزدرقراري تعامل و ب

براي استقرار کشاورزي پایدار فراهم کند. در حال حاضر، چنین بستري به واسطه ساختار مدیریتی مناسبی که براي اجراي 
زیادي فراهم شده است؛ هرچند، با توجه به اینکه در این ساختار، سازمان جهاد پروژه کشاورزي پایدار طراحی شده، تا حدود 

رسد که اجراي کشاورزي پایدار دارند، به نظر میفرآیند ها نقش محورتري در زیست استانکشاورزي و اداره کل حفاظت محیط
یی برخوردار است.از اهمیت بسزاپروژهربط در هاي ذيتر سایر سازمانجلب همکاري و مشارکت فعال

(به عنوان اولویت چهارم در استان آذربایجان راهبرد بعدي که بر اساس نتایج این پژوهش پس از چهار راهبرد اشاره شده، 
سازي زمینه الزم براي گواهیفراهم"راهبرد ، آن تأکیده شده استغربی و اولویت پنجم در استان آذربایجان شرقی) روي 

کشاورزي فعالیتبا توجه به اینکه در شرح خدمات اجراي بود. "تولید شده در پروژه کشاورزي پایدارمحصوالتو تولیدفرآیند 
هاي حفاظت از محصول با تمرکز بر مصرف بهینه اي بر مصرف بهینه کودهاي شیمیایی و اجراي تکنیکپایدار به طور ویژه

جایگزینگیري اصلی شامل اندازهدو شاخص این موضوع،ی شدن هاي شیمیایی تأکید شده و براي عملیاتسموم و آالینده
بینی شده پیشدرصد 10به مقدار ماده آلی خاك میزان درصد کودهاي شیمیائی با کودهاي ارگانیک و افزایش 30کردن 

پروژه کشاورزي پایدار وجود دارد. با در نظر فرآیندبسیار مناسبی براي تولید محصول سالم در زمینهرسد که است، به نظر می
تولید و محصوالتتولیدفرآیندحمایت و پشتیبانی بیشتري در این زمینه به ویژه براي گواهیچنانچهگرفتن این موضوع، 

ورزان و شده در پروژه کشاورزي پایدار صورت پذیرد، تغییر قابل توجهی در بازاریابی بهتر محصوالت و بهبود سطح درآمد کشا
با توجه به نتایج این در پروژه ایجاد خواهد شد.بیشتر در نتیجه، افزایش انگیزه و اشتیاق جوامع محلی جهت مشارکت 

، یکی دیگر از راهبردهاي تدوین شده در راستاي توسعه فعالیت کشاورزي پایدار که در هر دو استان مطالعه شده در پژوهش
تدوین و مستندسازي منسجم تجارب و دانش بومی کشاورزان در زمینه فعالیت "د راهبراولویت ششم قرار گرفته است، 

که در سطح مناطق روستایی در حوزه کشاورزي پایدار وجود ییبهاگرانبا توجه به تجارب و دانش بومی بود. "کشاورزي پایدار
براي اجراي فعالیت یکیفیت برنامه اقدام مشارکتتواند عالوه بر اینکه منجر به بهبود دارد، تدوین و مستندسازي این دانش می

هرچند، در این زمینه اجراي پروژه را نیز بهبود بخشد.فرآیندشود، اعتماد به نفس و انگیزه کشاورزان در کشاورزي پایدار 
تلف مهندسی در مراحل مخ-فنیهاي هاي صورت گرفته از سوي شرکتضروري است از طریق نظارت و پایش مستمر فعالیت

در نهایت، جلوگیري شود. بر مستندسازي هاآنها و تمرکز بیش از حد اجراي شرح خدمات از انحراف روند انجام فعالیت
راهبرد دیگري که با توجه به نتایج این پژوهش در استان آذربایجان غربی در اولویت هشتم و در استان آذربایجان شرقی در 

بود. آنچه مسلم "رویکرد مشارکتی ترویج کشاورز به کشاورزتشویق و حمایت بیشتر از"هفتم قرار گرفته است، راهبرداولویت 
ترین رویکردهاي ترویجی که از اثربخشی بسیار باالیی در تبادل دانش و اطالعات بین کشاورزان برخوردار یکی از اصلیاست، 

گیري یک ارتباط درست و انتقال مناسب ل شکلکه ضمن باال بردن احتماباشدمیاست، رویکرد ترویج کشاورز به کشاورز 
دهد. بر اساس شرح خدمات فعالیت هاي ترویجی را نیز به طور قابل توجهی افزایش میهاي ترویجی، سطح پوشش برنامهپیام

نفر از کشاورزان انتخاب و تحت پوشش فعالیت25کشاورزي پایدار به طور متوسط در هر یک از روستاهاي منتخب در حدود 
از کشاورزان فرصت مشارکت در پروژه را پیدا نکنند. قابل توجهیشود تا بخش سبب میمسئلهگیرند که این ها قرار میشرکت

تواند نقش مهمی در فراهم آوردن زمینه رسد که اتخاذ رویکرد ترویج کشاورز به کشاورز میدر چنین شرایطی به نظر می
نشر و فرآیندو در نتیجه تسهیل هاآناي دانش و اطالعات بین به یکدیگر و انتقال زنجیرهکشاورزانانتقال مستقیم تجربه 

و هاي اجتماعی باال بودن سطح سرمایهبه با توجه رسد که به نظر می. در این خصوص، کندکشاورزي پایدار ایفا هاي پذیرش تکنیک
پتانسیل خوبی در راستاي تشویق و حمایت از رویکرد ترویج کشاورز ، ظرفیت و مورد مطالعهانسانی در سطح مناطق روستایی

به کشاورز وجود دارد.
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
هاي آذربایجان غربی و شناسایی و تحلیل راهبردهاي توسعه فعالیت کشاورزي پایدار در استان«اصلی این پژوهش هدف

پژوهش نشان داد که فعالیت کشاورزي پایدار این به طور کلی، نتایج . بود»در راستاي احیاي دریاچه ارومیهآذربایجان شرقی
حداکثر قرار داشت، به این مفهوم که باید -اي یا حداکثردر هر دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در موقعیت توسعه

راهبردهاي مشترك در سطح ترینمهمزمینه، ها استفاده و پروژه توسعه پیدا کند. در اینبا بهره جستن از نقاط قوت از فرصت
هاي بخشی در راستاي استفاده از پتانسیلهاي بینافزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم"شامل مورد مطالعه هر دو استان 

حفاظت از ارتباط دادن فعالیت کشاورزي پایدار با مباحث "و "هاي مختلف دولتی و غیردولتی در سطح استانموجود در بخش
بخش خصوصی توجه به جایگاه"مچون بودند. در حالی که راهبردهاي دیگري ه"زیست با تأکید بر حفظ دریاچه ارومیهمحیط

ایجاد "، ")سایر مواردها و ها، تعاونی، سمنمهندسی- فنیهاي (اعم از شرکتهاآنو غیردولتی و به رسمیت شناختن نقش 
و محصوالتتولیدفرآیندسازي زمینه الزم براي گواهیفراهم"،"هاي درگیرسازماندرك و زبان مشترك بین کنشگران و
تدوین و مستندسازي منسجم تجارب و دانش بومی کشاورزان در زمینه فعالیت "، "تولید شده در پروژه کشاورزي پایدار

هاي متفاوت در سطح نیز با اولویت"کشاورزتشویق و حمایت بیشتر از رویکرد مشارکتی ترویج کشاورز به "و "کشاورزي پایدار
حائز اهمیت بودند. در راستاي توسعه پروژه کشاورزي پایدار و آذربایجان شرقی آذربایجان غربی هاي استان

د:شومیارائهوهش، پیشنهادهاي زیر هاي اصلی کسب شده از پژدر نظر گرفتن یافتهبا، نهایتدر 
هاي بخشی در راستاي استفاده از پتانسیلهاي بینافزایی ظرفیتتوانمندسازي نهادي و هم"با توجه به اهمیت راهبرد -1

و غیردولتی دولتی هاي تر سایر سازمان، جلب همکاري و مشارکت فعال"هاي مختلف دولتی و غیردولتیموجود در بخش
از اهمیت بسزایی محیطی هاي زیستسمن) و به عنوان متولی آب کشاورزي در طرح(اي ربط به ویژه شرکت آب منطقهذي

تواند ضمن و اجرایی پروژه میفنیدر کارگروه راهبري ها این سازمانبرخوردار است. در این زمینه، عضویت نمایندگان 
به شودپیشنهاد میعالوه بر این، پروژه تأثیرگذار باشد. عملکردافزایی بیشتر و کمک به بهبود اجتناب از موازي کاري، در هم

ها و محیطی در توسعه فعالیت کشاورزي پایدار از ظرفیتهاي زیستهاي غیردولتی و سمنمشارکت بخشتقویت منظور 
اي مرتبط به کشاورزان، مدیریت تضاد منابع آب و تسهیل ها و خدمات مشاورهبراي ارائه آموزشهااین تشکلهاي یلسپتان

بهره گرفته شود.هاي دولتی ارتباط بین کشاورزان و سازمان
، ضروري است که "هاآنتوجه به جایگاه بخش خصوصی و به رسمیت شناختن نقش "با در نظر گرفتن اهمیت راهبرد -2

هاي دولتی (به ویژه سازمان جهاد کشاورزي رویکرد باال به پایین و نگاه باالدستی و فرمایشی که بعضاً در برخی مدیران سازمان
مهندسی مجري پروژه وجود دارد، تغییر یافته و نقش و - فنیهاي ها) نسبت به شرکتزیست استانو اداره کل حفاظت محیط

مهندسی نسبت به -فنیهاي به رسمیت شناخته شود. به طور خاص، با توجه به شناخت بسیار خوبی که شرکتهاآنجایگاه 
در مراحل مختلف اجراي فعالیت کشاورزي هاآنروستاهاي تحت پوشش خود دارند، مشارکت دادن هاي مشخصهمنطقه و 

ها گردد.ها و فعالیتتواند باعث صرف درست منابع و اثربخشی بیشتر برنامهبه ویژه انتخاب روستاهاي هدف میپایدار 
تولید شده در پروژه کشاورزي و محصوالتتولیدفرآیندسازي زمینه الزم براي گواهیفراهم"اهمیت راهبرد با توجه به -3

تولید فرآیندسنجی گواهی شود از طریق رایزنی و هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزي براي امکانپیشنهاد می، "پایدار
سازي پروژه گنجانده محصوالت، این موضوع در شرح خدمات اجراي پروژه کشاورزي پایدار به عنوان یکی از مراحل اصلی پیاده

ها در این زمینه شوند. به همکاري با کشاورزان جهت تسهیل رویهموظفهاي مجري شده و شرکت
شود پیشنهاد می،"تشویق و حمایت بیشتر از رویکرد مشارکتی ترویج کشاورز به کشاورز"اهمیت راهبرد در نظر گرفتنبا -4

هاي یادگیري، شناسایی کشاورزان ترویجی و کانون-الگوییهاي جامع اندازي سایتاز طریق توجه به سازوکارهایی همچون راه
هاي روز مزرعه، برگزاري بازدیدهاي برگزاري مستمر برنامهو با سایر کشاورزان، ایجاد مزارع نمایشیهاآنالگو و تسهیل تعامل 
شود. در این خصوص، جلب زمینه بهتري براي انتقال تجربیات کشاورزان به یکدیگر فراهمهاي خالقانه، گروهی و دیگر روش

تواند گام مؤثري در حمایت بیشتر از رویکرد نیز میمند در فازهاي پیشین افراد باتجربه و عالقهکردن مشارکت و همراه
مشارکتی ترویج کشاورز به کشاورز باشد.
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Abstract 
In recent decades, unsustainable development of agricultural activities in the Lake Urmia (LU) catchment area 

has led to drying up of a significant part of the lake. In addition to the negative impacts on the quality of life of 

local communities around the lake, this issue has had a devastating effect on the quality and quantity of 

agricultural activities in the region. Accordingly, it seems that the development of sustainable agriculture (SA) 

can be considered as one of the most important steps towards the revitalization of LU. Due to the importance of 

the subject, the main purpose of this applied research was to identify and analyze the strategies for the 

development of sustainable agricultural activities in the provinces of West Azerbaijan and East Azerbaijan in 

order to revitalize LU. The statistical population of the research was 27 renowned experts and specialists in the 

Conservation of Iranian’s Wetlands Office, Agriculture-Jihad Organizations, Department of Environmental 

Protection, and Agricultural Technical-engineering Firms in the provinces of West Azerbaijan and East 

Azerbaijan. In this research, first, internal and external factors affecting SA activities were identified using 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) technique. Then, the quantitative strategic planning 

matrix (QSPM) technique was employed to prioritization of acceptable strategies for the development of SA 

activities. According to the results, in both West Azerbaijan and East Azerbaijan provinces, the opportunities for 

SA activities outweighed its threats, and at the same time, the strengths of SA activities outweighed its 

weaknesses. Also, the results of this research showed that in terms of strategic position, SA activities in both 

West Azerbaijan and East Azerbaijan provinces were in a developmental position or maximum-maximum. In 

this regard, the most important joint strategies at the level of both provinces were included "institutional 

empowerment and synergy of inter-sectoral capacities in order to use the existing potentials in different 

governmental and non-governmental sectors in the provinces" and "linking SA activity with environmental 

protection issues with emphasis on the conservation of LU".  
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