
 

 1931/  بهار 1 شماره 27نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 

 

 ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان 

 3بهنام کامکار ،*2، حسین کاظمی1مریدیراضیه شاهی

 

 22/5/59تاریخ پذیرش:      41/2/59تاریخ دریافت: 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اکولوژیک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -4

 اه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگ ،استادیار-2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار-3

 E-mail: hossein_k_p@yahoo.com*مسئول مکاتبه 

 

 

 چکیده

 و رسیدن تعادل حالت ایجاد آن اصلی هدف که است شناختیاصول بوم بر مبتنی و علمی فعالیتی پایدار، کشاورزی        

 ارزیابی روش از ،در استان گلستان پایداری وضعیت توسعه کشاورزی  ارزیابی باشد. به منظورمی تولید در ریپایدا به

توسعه کشاورزی،  منابع شامل سامانه حمایتی پنج ،هدف این برای .شد استفادههای حمایتی سامانه نسبی مزیت

ر ظسنجه در ن 91موزش و مدیریت در قالب آم، علو و روستایی وضعیت جوامع ،هانظامو بوم زیست محیط کشاورزی،

 در و محاسبه شاخص 9 این مجموع از شهرستان استان گلستان 41پایدار  کشاورزی توسعهوضعیت نهایی گرفته شد. 

)پایداری باال، پایداری متوسط، پایداری ضعیف، ناپایداری ضعیف، ناپایداری  کالس 6 درArcMap در محیط  نهایت

کشاورزی،  منابع لحاظ وضعیت گلستان از که استان مشخص کرد. نتایج نشان داده شد ری باال(متوسط و ناپایدا

ضعیف و در زمینه وضعیت جوامع  پایداری ها و علوم، آموزش و مدیریتنظامپیشرفت کشاورزی، محیط زیست و بوم

از پایداری  هاشاخص اکثردر  گنبدکاووسو گرگان  هایشهرستان باشد.برخوردار می یروستایی از ناپایداری ضعیف

 زبه ج بررسیهای مورد شهرستان گمیشان نیز در تمام شاخص ها نشان داد کهارزیابی .باالیی برخوردار بودند

 توسعه نهایی بندیپهنهنتایج . استترین شهرستان دارناپایروستایی و علوم، آموزش و مدیریت،  جوامع هایشاخص

 پهنه در پایدار کشاورزی توسعه نظر از این استان مجموع در که داد نشان لستاناستان گکل  در پایدار کشاورزی

 بقیه و بوده باال و متوسط پایداری کالس شهرستان دارای پنجشهرستان تنها  41زیرا از  دارد، قرار ضعیف پایداری

  .قرار گرفتند ضعیف پایداریهای ناپایدار و در کالس های استانشهرستان
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Abstract 

           Sustainable agriculture is a scientific activity, based on ecological principles that its main purpose is 

to create balance and sustainability in production systems. In order to assess the status of sustainable 

agricultural development in Golestan province, relative advantage assessment of support systems was used. 

For this purpose, five support systems are constructed, including agricultural resources, agricultural 

development, environment and ecosystems, rural societies and sciences, education and management based on 

54 indicators. In final, status of sustainable agriculture developmant of 14 townships in Golestan province 

was calculated by sum of these support systems. Then, the status of sustainable agriculture were zoning in 

ArcMap media in 6 classes (high sustainable, moderate sustainable, weak sustainable, weak 

unsustainable, moderate unsustainable and high unsustainable). The results showed that Golestan province 

was weak in terms of sustainability in agriculture resources, agriculture development, environment and 

ecosystems and sciences, education and management, but it hadweak unsustainable in term of rural 

societies. In general, it can be stated that Gorgan and Gonbad-Kavous townships had the highest 

sustainability in some indexes. Also, Gomishan was identified as most unsustainable township in comparison 

with other townships in all studied indexes except rural societies and science, education and management. 

The results of sustainable agriculture development showed that Golestan province had unsustainable or weak 

sustainable status in development of sustainable agriculture, because only 5 townships from 14 townships 

had high and moderate sustainable and others townships were classfied in weak sustainability or un-

sustainability classes. 

 
Keywords: Agriculture Development, Agriculture Resources, Environment, Golestan Province, Sustainable 

Agriculture 

 

 مقدمه

ای که نیازهای توسعه پایدار عبارت است از توسعه     

کنونی جهان را تامین کند، بدون آن که توانایی نسلهای 

آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و در 

حقیقت توسعه پایدار رابطه متقابل انسان و طبیعت در 

 پایدار کشاورزی(. 2229سراسر جهان است )نصیری 

 عنوان به که است پایدار توسعه از مهم اخهش یک

 مهم این بخش پایداری جهت در 24 قرن مناسب رویکرد
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 جهان مردم از عظیمی قشر زندگی به توجه و اقتصادی

 .(2229فی و زاهدی )نج است شده شناخته سوم

-اصول بوم بر مبتنی و علمی فعالیتی پایدار، کشاورزی

و  تعادل التح ایجاد آن اصلی هدف که است شناختی

 )یانگ و کای باشدمی تولید در پایداری به رسیدن

پایداری مفهومی پویاست و به عوامل متعدد  (.2222

 فیزیکی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد

(. از نگاه مدیریتی پایداری در کشاورزی 2223)تیسدل 

شود که به تولیدکننده کمک به راهبردهایی اطالق می

ی از عملیات، فرایندها، ارقام امجموعه تا نمایدمی

زراعی، مدیریت آفات، نظام خاکورزی و تناوب زراعی 

را انتخاب کند که هزینه تولید را کاهش دهد و اثرات 

ور به حداقل های مجانظامبوم را بر بومجانبی کشت

های مد حاصل از فعالیتبرساند و تولید و درآ

ند)هانسن کشاورزی را در سطح مطلوبی تثبیت ک

نوعی  توانمی را پایدار کشاورزی واقع (. در4556

منابع  از بهینه استفاده با که دانست سازیبهینه فرآیند

کیفیت  و کرده تامین را بشر غذایی نیاز بتوان ، طبیعی

 (. 2229دامغانی  )مهدوی ببرد باال را زیست محیط

کشاورزی پایدار از نظر اندیشمندان مختلف دارای      

عانی گوناگونی است که به حیطه عالقه و تجربه آنان م

بستگی دارد. اما بیشتر اختالف نظرهایی که امروزه در 

مورد ماهیت و توانایی های کشاورزی پایدار وجود 

ا تعاریفی است که از آن ارائه دارد عمدتا در ارتباط ب

 یه لوکرتزر(. بنا به نظ4551 کوچکی و خلقانیشود )می

ای از خط به مجموعهح کشاورزی پایدار ( اصطال4515)

ها جهت مقابله با مشکالت موجود بر سر راه و مشی

شود. چنین مشکالتی شامل سعه کشاورزی اطالق میوت

افت حاصلخیزی خاک بر اثر فرسایش فزاینده و 

غذایی مورد نیاز پیامدهای آن نظیر از دست رفتن مواد 

-ه آالیندهزمینی بهای سطحی و زیرگیاه، آلودگی آب

منابع  کاهشها و رسوبات، ها، کودکشهایی نظیر حشره

کشاورزی به دلیل باال غیر قابل تجدید، کمی درآمد 

بودن قیمت فروش  پایین های تولید وبودن هزینه

باشد. به عالوه واژه پایدار تلویحا مبین محصوالت می

بعد زمانی است و توانایی یک نظام کشاورزی از نظر 

)هاشمی نیا و  ت در درازمدت را در بر داردادامه حیا

در  (.2243 کوچکی و همکاران و 4555قهرمانیان 

های کشاورزی پایدار به مجموعه فعالیتمجموع 

شود که نیاز غذا و پوشاک نسل کشاورزی گفته می

کند بدون آنکه منابع محدود محیطی کنونی را  تامین می

-ساند که نسلرا به شکلی کاهش دهد یا به آن آسیب بر

 های آینده در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند

 (.2221)کامکار و دامغانی 

عین  در و مفهوم یک پایداری واژه اینکه به توجه با     

باشد، می مستقیم صورت به گیریهانداز قابل غیر حال

کشت  و کشاورزی پایداری میزان درک برای بنابراین

وجود  آنها سازیساده جز ایچاره زراعی هایبوم

پایداری،  مطالعه برای .(2221 دامغانی و )کامکارندارد 

و  اجتماعی زیستی، شیمیایی، فیزیکی، متغیرهای

و  شده کمی پایداری هایسنجه از استفاده با اقتصادی

پیچیده  روابط به مربوط انبوه هایداده صورت بدین

 وضعیتتفسیر  و شده سازیساده هابومکشت بر حاکم

 هس و 4551 )کوچکی شودمی پذیر امکان سامانه جاری

  .(2222همکاران  و

 کشاورزی علم در 4GIS فنآوری از استفاده امروزه     

 افزایش به رو اطالعات و درک ارائه سهولت منظور به

 در پایداری وضعیت .( 2222همکاران  و است )رائو

 شانن GISهای نقشه در قالب توانمی را وسیع سطح

 کرد که مشخص توانمی سادگی به ترتیب این به داد. 

 پایداری از و کسب نموده کمتری امتیاز مناطق کدام

 مناطق کدام و هستند برخوردار کشاورزی کمتری در

 کشاورزی پایداری از و کسب نموده امتیاز بیشتری

( به نقل 2243کوچکی و همکاران )) باالیی برخوردارند

 از فنآوری استفاده . بنابراین((2242) داللی و منداساز 

GISاز مختلف مناطق بندیپهنه سطح وسیع برای در 

                                                           
1- Geographical Information System  
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 برای و مناسب ساده روشی کشاورزی، پایداری لحاظ

 و )بلمونتی باشدمی منطقه هر در پایداری میزان درک

اعمال  با می توان بعد مرحله در ( و4555 همکاران

پایینی  متیازا که هاییشاخص برای مناسب هایمدیریت

کشاورزی  سامانه ضعف نقاط اند،آورده منطقه هر در

 آن در راها پایدارسازی کشت بوم و نموده برطرف را

 .آغاز کرد منطقه

 سنجش ( برای2224) پرانت واتاکل و همکاران     

 از تایلند، شمال در ایمنطقه پایداری کشاورزی ارزیابی

 هاآن .اندکرده استفاده پایداری هایشاخص تحلیل روش

 خانوار، مختلف سطح سه در را پایداری کشاورزی

یافتهدادند.  قرار ارزیابی مورد آبریز یحوزه و دهکده

 غذایی، مواد کمیت که داد نشان این پژوهش های

 هر زمین یاندازه و کشاورزی شاخص پایدارترین

 ناپایدارترین از آب، کمبود زمین،و خانوار، مالکیت

-بوده مطالعه مورد یمنطقه در اورزیکش هایشاخص

 تعیین جهت خصی( شا2229) همکاران و اند. نیکلز

 گروه دو درآن اند کهکرده ارایه هاتاکستان پایداری

 هایسنجه و خاک های کیفیتسنجه ؛بردند کار به سنجه

 سنجه به هردر این مطالعه  .زراعی محصوالت سالمت

( 4559) نگ و مارتینالوگرفت.  تعلق 42 تا 4بین امتیازی

های در پژوهش خود باعنوان ارزیابی پذیرش شیوه

های به بررسی میزان پذیرش شاخص کشاورزی پایدار

 بر کشاورزی پایدار توسط کشاورزان آیووا پرداختند.

 دسترسی متغیرهای دست آمده به نتایج مبنای

 به نسبت کشاورزان دیدگاه و اطالعات به کشاورزان

 بیشترین کشاورزی پایدار، ایهشیوه سازگاری

 کشاورزی هایشیوه پذیرش متغیر با را همبستگی

 دیدگاه اکثر کشاورزان به طور کلی، وداشتند  پایدار

 هایشیوه سازگاری و سودآوری با ارتباط در مثبتی

 پژوهشی ( در4551) . مولرداشتند پایدار کشاورزی

 سه در کاستاریکا، یمنطقه در را کشاورزی پایداری

 مورد ارزیابی آبریز یحوزه و زارع خانوار کرت، سطح

داد که  نشان پژوهش این نتایج تحلیل .است داده قرار

 وضعیت در زیستی تنوع ها مانندشاخص برخی از 

  رند.دا قرار ناپایداری

ارزیابی توسعه  جهت( 2243کوچکی و همکاران )     

سنجه  62ایران از  سرتاسر کشاورزی پایدار در

را مشخص  استانفاده کردند و میزان پایداری هر است

کردند و در نهایت وضعیت توسعه کشاورزی پایدار 

در . گردیدبندی پهنه  GISهایکشور را در قالب نقشه

این مطالعه استان گلستان به همراه استانهای  گیالن، 

 ستان ومرکزی، تهران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، لر

دیپتی . قرار گرفتاری ضعیف پایدپهنه در  خوزستان

( توسعه کشاورزی پایدار را 2244شارما و همکاران )

مزرعه در هند مورد  492ساله برای  62طی یک دوره 

های ارزیابی قرار دادند و بنابراین نتیجه گرفتد که شیوه

ها را حفظ کنند هر چند نظامکشاورزی باید، پایداری بوم

در همین یاد است اما دامنه مناطق مختلف برای بهبود ز

-محیطی، اجرای بهتر سیاستافزیش سواد زیستراستا 

های دولت، بهداشت، آموزش و تعامالت کشاورزی باید 

( در چین با تهیه 2223بهبود یابند. یوان و همکاران )

وضعیت پایداری  ،سنجه بود 41پرسشنامه که شامل 

 .یکی از مناطق شانگهای را مورد ارزیابی قرار دادند

های مختلف اجتماعی نشان داد گروه پژوهشنتایج این 

های مختلف، اهمیت متفاوتی قائلند و برای برای سنجه

 در ها اهمیت بیشتری دارند.سری از سنجههرگروه یک

 و اقتصادی -اجتماعی هایسازه بین رابطه ایمطالعه

 میان در پایدار، کشاورزی دانش بر مؤثر زراعی تولیدی

 نتایجبررسی شد. فارس  استان کارگندم کشاورزان

 مورد کارگندم کشاورزان مجموع در که داد نشان

 از پایدار ی کشاورزیزمینه در استان این یمطالعه

 و کرمی )حیاتی نیستند برخوردار مناسبی دانش سطح

2221) . 

 توسعه ارزیابی ( برای2226) همکاران زو و     

 و کردند ستفادها سنجه 56 از چین در کشاورزی پایدار

 کردند. مشخص را منطقه هر در پایداری نهایت میزان در

 از پایدار کشاورزی توسعه بندیپهنه ایشان برای
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 افزایش راهکارهای و ندکرد استفادهGIS فنآوری

 عامل اساس بر منطقه هر برای را کشاورزی در پایداری

 لی بیگی و بابلیع .دادند ارائه پایداری محدود کننده

 گندم مزارعبه ارزیابی پایداری ای ( در مطالعه2221)

شاخص از  42توجه به  آبی شهرستان سرپل ذهاب با

. بر اساس پرداختند  DSRگیری الگویطریق به کار

درصد از  19پایداری  ،مورد مطالعهشاخص  44بررسی 

روستاهای مورد مطالعه در سطح ناچیز و متوسط قرار 

در تحقیق خود به  (2225) عربیون و همکاران گرفت.

 سنجش پایداری نظام کشت گندم در ابعاد اقتصادی،

و اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن شناختی بوم

شاخص  31در استان فارس پرداختند به این منظور 

گانه تدوین اد سهبرای سنجش پایداری با توجه به ابع

درصد کشاورزان از نظر  1/61. نتایج نشان داد که شد

و  کل نظام کشت گندم در حد ناپایدارپایداری شاخص 

درصد  11/55بسیار ناپایدار بودند اما در بعد اقتصادی 

کشاورزان مورد مطالعه در گروه ناپایدار و بسیار 

 .قرار گرفتندناپایدار 

استان گلستان مستعد کشت انواع محصوالت زراعی      

-میهای زراعی در آن اجرا و باغی است و انواع فعالیت

های کشاورزی با شود که این حجم گسترده فعالیت

ورزی و طبیعی از های کشانظامایجاد ناپایداری در بوم

زیست و منابع طبیعی، آلودگی منابع جمله تخریب محیط

شور شدن اراضی، کاهش سفره آب آب و خاک، 

های کشاورزی نظامزمینی و سرانجام ناپایداری بومزیر

-عیت موجود مزارع و کشتهمراه است. ارزیابی وض

ها و بررسی مشکالت و مسائل موجود در بوم

استان منابع طبیعی، آب و خاک  و وضعیتکشاورزی 

تواند میهای پایداری با استفاده از شاخصگلستان 

ی هر منطقه و نحوه نقاط قوت، مسایل و مشکالت

این  تعیین کند. بنابراینرا  هابوممدیریت آینده کشت

در  کشاورزی پایدار توسعه بندیپهنه منظور به مطالعه

 تا شد انجام استان گلستان سطح در مقیاس شهرستانی

 لحاظ از استان جغرافیایختلف ممناطق  وضعیت

 .گردد مشخص پایداری وضعیت

 

 هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه: محدوده استان گلستان به         

استان . (4 )شکل عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد

کیلومتر مربع و  1/22131گلستان با مساحتی بیش از 

 1درجه و  31دقیقه تا  32 درجه و 36عرض جغرافیایی 

دقیقه تا  91درجه و  93 طول جغرافیایی دقیقه شمالی و

دقیقه شرقی در شمال شرق ایران واقع  22درجه و  96

کردکوی،  های آن عبارتند از:و شهرستان شده است

آزادشهر، مینودشت،  ،گرگان، رامیان ،کتول علی آباد

 گمیشان، قال، بندر ترکمن،ق آ کالله، گنبد کاووس،

از شمال و  این استان. (4)شکل  زگالیکش و بندر گ

شمال غرب به جمهوری ترکمنستان و از جنوب و 

جنوب شرقی به استان سمنان و از جنوب غربی به 

محدود  استان مازندران و از شرق به خراسان شمالی

 به توجه با توانرا می استان هوای و شود. آبمی

 خزری معتدل نوع سه به بارش و دما خصوصیات

 نیمهک)خشنیمه و (و سرد معتدلی)کوهستان مرطوب،

 موقعیت به توجه با گلستان، . استانکرد تقسیم (بیابانی

رشته  جغرافیایی، ارتفاع و عرض تأثیر تحت ،جغرافیایی

 هایبیابان دریا، به نزدیکی و ورید البرز، هایکوه

 و ایو ناحیه محلی بادهای وزش ، ترکمنستان جنوبی

داری گلستان )استان دارد قرار جنگلی متراکم پوشش

2225). 

 

 پایدار کشاورزی ارزیابی توسعه

استان  پایدار در کشاورزی توسعه مطالعه برای     

 که (2226نسبی )زو و همکاران  مزیت روش از گلستان

 ارائه چین در پایدار توسعه موسسه تحقیقات توسط

 کلی ظرفیت استفاده گردد. ابتدا برای تعیین شده است،

حمایتی شامل  کشاورزی، پنج سامانه پایدار توسعه

 زیست و  محیط  کشاورزی،   توسعه کشاورزی،   منابع
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 شورنقشه استان گلستان و موقعیت آن در ک -1شکل

 

ها، جامعه روستایی، علوم، آموزش و مدیریت نظام بوم

تعیین شد. سپس برای هر کدام از این پنج سامانه، سه 

شاخص در نظر گرفته شد که عبارتند از: منابع 

های استعداد منابع طبیعی، کشاورزی شامل شاخص

های اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت پایداری منابع، نهاد

سعه کشاورزی شامل هزینه تولیدات سامانه حمایتی تو

کشاورزی، سطح توسعه کشاورزی و روند توسعه 

نظام زیست و بومکشاورزی، سامانه حمایتی محیط

ها، تجدید و حفاظت محیط و نظامشامل وضعیت بوم

سطح توسعه   ها، جوامع روستایی شاملنظامبوم

 و عیسطح امنیت اجتما و اجتماعی، سطح کیفی زندگی

-تواناییعلوم، آموزش و مدیریت شامل  ،امانهآخرین س

 و  ها و نمود آموزشی، ظرفیت علوم و فنون کشاورزی

ها به هریک از این شاخص توانایی مدیریت منطقه

داده(. در مجموع 4)جدول  بندی شدندهایی طبقهسنجه

مورد  سنجه 91 محاسبه برای نیاز مورد و اطالعات ها

 آوریگرد ،محلی هایانسازم ومختلف  منابع از بررسی

اساس این بر سپس. شد بندی و استاندارد سازیدسته

به  شهرستان، هر برای زیانو  سود بین اختالف ا،هداده

گردید.  برای آن شهرستان محاسبه نسبی عنوان مزیت

هر  محاسبه مزیت نسبی برای ارزیابی و از بعد

طبق پیشنهاد زو و همکاران ها ارزیابی این شهرستان،

 درشد.  بندیرتبه( 2243و کوچکی و همکاران ) ( 2226)

 استان گلستان از نظر بندیپهنهبندی و رتبه نهایت

 نرم افزار از استفاده با کشاورزی پایداری وضعیت

ArcMap پایداری باال،  کالس 6در  3/42 نسخه(

پایداری متوسط، پایداری ضعیف، ناپایداری ضعیف، 

 نقشه صورت بهی باال( ناپایداری متوسط و ناپایدار

 .گردید ترسیم
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 در استان گلستان ده برای ارزیابی پایداری کشاورزیهای مورد استفاسنجه -1جدول

 سنجه سامانه حمایتی

 منابع کشاورزی

مصرف کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت محصوالت باغی، سطح زیرکشت محصوالت زراعی، 

نیمه عمیق،  هایچاه عمیق، تعداد هایچاه آب، تعدادنه ساال تخلیه ،مخزن آب حجم ،قنات تعداد

 آالت، تعداد ماشیناستان GDP از هاشهرستان ،سهم، روستاییهر   تعدادچشمه، سرانه آب

شهرستان، تعداد  کل به سطح نسبت شده ، درصد زمین آبیاریدر سال ، مصرف سوختکشاورزی

 کشاورز هربه ازای  جمعیت، زمین کشت شده به نسبت کشاورز کل

 توسعه کشاورزی

زراعی، سرانه تولید  باغی، تولید محصوالت محصوالت سیلو، تولید روستایی، ظرفیت هایراه طول

دام،  برداریواحد بهره ، تعداد(گوسفند)تعداد دام سرانه تولید محصوالت باغی،  محصوالت زراعی،

کشاورزی روستایی،  هایرکت تعاونیش دام)مرغ(، تعداد برداریبهره واحد ، تعداد(مرغ)تعداد دام

های های تحت پوشش سیستمکشاورزی روستایی، زمین تعاونی تعداد کشاورزان عضودرشرکت

 آبیاری

 هانظامو بوم زیستمحیط

مساحت جنگل، مساحت مرتع، مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، تنوع 

ی، متوسط دمای ساالنه، رطوبت نسبی، روزهای محصوالت باغی و زراع ای(غنای گونه )زیستی

 یخبندان، ساعات آفتابی، سرعت باد، مقدار بارندگی، شوری

 ییجامعه روستا

روستاها،  فعال هایبهداشت خانه تلفنی، تعداد ارتباط دارای روستایی روستایی، نقاط جمعیت درصد

 خانوارهای بیکاری، درصد ت، نرخجمعی طبیعی رشد روستایی، نرخ خانوارهای تعداد تعداد روستاها،

 آب آشامیدنی. از مندبهره خانوارهای دار، درصدبرق

 علوم، آموزش و مدیریت

جمعیت،  به نسبت سوادبی کشاورزان درصد آموزی،سامان نهضت سواد پوشش تحت روستاهای

 ، تعدادمتوسطه و راهنمایی سواد دارای کشاورزان ابتدایی، تعداد سواد دارای تعداد کشاورزان

 دانشگاهی سواد دارای کشاورزان

 

 نسبی مزیت و زیان سود و نسبی مقادیر محاسبه

 )روش مزیت نسبی(

رتبه با هاییشاخص برای سود، محاسبه در

و 1/2، 6/2، 1/2، 4یر،به ترتیب مقاد 9و1،3،2،4بندی،

 یهایشاخص برای زیان، محاسبه برای و شد اعمال2/2

، -2/2،به ترتیب مقادیر 41و 43،42،44،42بندی، رتبه با

-شاخص برای .گردید اعمال -4و  -1/2، -6/2، -1/2

 نظر در صفرعدد  مقدار 5 تا 6بین بندیبارتبه هایی

با  سود و زیان کل (.2226 )زو و همکارانشد  گرفته

 دید.محاسبه گر 4 استفاده از رابطه

[4]        )5n×0.2() +2n×0.8)+(1n×xi =(1 

)10n×0.2-()+13n×0.8 -)+(14n×1-yi=( 

آن  jکه  رتبه شاخص سود njو  سود کل xiکه در آن 

متغیر  41تا  42آن از  j کل و یانز yi است، و 9تا  4از 

 .است

محاسبه  2ازرابطه  با استفاده سود نسبی و زیان نسبی

 گردید.

Xi=(xi/Ni) ×100                                              ]2[
Yi=(yi/Ni) ×100          

 زیان نسبی و ،Yiسود نسبی و  ،Xiکه در این معادله 

Ni باشد.می  هابیانگر تعداد کل نمایه 

 

 محاسبه مزیت نسبی

 زیان و نسبی سود مجموع حقیقت در نسبی مزیت       

 محاسبه شد. 3رابطه از که باشدنسبی می

[3]                                                       i+Yi=XiB 

 برای محاسبه ظرفیت توسعه کشاورزی پایدار از رابطه

 شود.استفاده می 1
(i=1,2,3,…5; T=1,2,…13; N= 54)      
100×N+∑yit/N)/SP=(∑xit                                         ]1[    
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نشان   pسامانه حمایتی، 9بیانگر  iکه در این رابطه 

ها و نشان دهنده تعداد کل نمایه  N،دهنده واحد استانی

ip  بیانگر سامانه حمایتیi باشدمی در واحد شهرستان. 

باشد توسعه کشاورزی در آن منطقه  0PS<چنانچه 

باشد توسعه کشاورزی ناپایدار  0PS>پایدار است و اگر

 .باشدمی

 

 نتایج و بحث

 پایداری منابع کشاورزی

 شاورزی،ک منابع پایداری نظر وضعیت شاخص از     

 آبادکتول دارایتنها سه شهرستان گرگان، رامیان و علی

گرفتند  قرار پهنه یک در و باال بوده پایداری شاخص

قال، بندرگز، های آقشهرستان همچنین (.2)جدول 

 با دارا نیز کردکوی، کالله، گنبدکاووس و مینودشت

 یک گروه در ،2-49کشاورزی بین  منابع پایداری بودن

ضعیف  پایداری از کالس و گرفته رقرا مشترک

های بندرترکمن طرفی شهرستان از باشند.برخوردار می

 دارای -22 از کمتر بودن پایداری دارا با و گمیشان

 گروه در و منابع کشاورزی بوده پایداری کمترین

همچنین در این ارزیابی  طبقه بندی شدند. باال ناپایداری

گروه  در تپهراوههای آزادشهر، گالیکش و مشهرستان

گـرفتند  قرار کشاورزی منابع نظر از ضعیف ناپایداری

 نظر از استان گلستان بندیپهنه توجه به با (.2)شکل 

که  شودمی مشاهده منابع کشاورزی، پایداری شاخص

 ضعیفی کشاورزی منابع از پایداری استان گلستان

شهرستان  41باشد به طوری که در بین می برخوردار

تنها سه شهرستان در گروه پایداری باال قرار  استان

بدلیل وابستگی زیاد کشاورزی  تواندمی این امر گرفتند.

کاربرد گسترده ماشینشیمیایی،  هاینهاده به منطقه

 زیاد کشتی و استفادههای تکنظام فشرده، آالت، کشت

-زیرزمینی و غیره دانست که این عوامل می هایآب از

کیفیت تنزل و دسترسی به منابع تواند موجب کاهش 

کشاورزی و افزایش فشار بر منابع محیطی در منطقه 

 دسترسی به که کرد بیان (2229دامغانی ) شوند. مهدوی

( و غیره کود تولید )بذر، هاینهاده و کشاورزی منابع

 .کنند-می ایفا زراعی هاینظام در پایداری مهمی نقش

 

 

 های استان گلستان از لحاظ شاخص منابع کشاورزیوضعیت پایداری شهرستان -2جدول 

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 آبادکتولگرگان، رامیان، علی پایداری باال 4

 آق قال، بندرگز، کردکوی، کالله، گنبدکاووس و مینودشت پایداری ضعیف 3

 آزادشهر، گالیکش و مراوه تپه ناپایداری ضعیف 1

 و گمیشان بندرترکمن ناپایداری باال 6

 استان گلستان پایداری ضعیف 3
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 پایداری منابع کشاورزی در استان گلستان وضعیتبندی پهنه-2شکل

 

 توسعه کشاورزی وضعیت پایداری

کشـاورزی در   پایداری توسـعه  بندیپهنه به توجه با     

 نشـان داده شـده اسـت    3شـکل   استان گلستان، کـه در 

از ناپایـداری   اسـتان  شـرقی های واقع در نیمهشهرستان

-متوسطی از لحاظ توسـعه کشـاورزی برخـوردار مـی    

اسـتان،   هـای واقـع در غـرب   باشند. در بـین شهرسـتان  

گمیشان و بنـدر تـرکمن در گـروه ناپایـداری بـاال قـرار       

های، بندرگز و کردکوی هم به ترتیـب  گرفتند. شهرستان

ــد.     ــرار گرفتن ــعیف ق ــط و ض ــداری متوس ــروه پای در گ

جنـوبی   هایهمچنین شهرستان و شمالی هایشهرستان

هـای گـالیکش و مینودشـت و    شهرستان جزء استان، به

 لحـاظ توسـعه   از هـای پایـدار  شهرسـتان  جـز  کاللـه 

شــدند. نتــایج نشــان داد کــه  بنــدی کشــاورزی طبقــه

از پایدارترین )پایـداری بـیش از    شهرستان گنبدکاووس

هـــای گمیشـــان و بنـــدرترکمن از   ( و شهرســـتان12

هــا در ( شهرســتان-12یــدارترین )پایــداری کمتــر از ناپا

باشـند  زمینه توسعه کشاورزی در اسـتان گلسـتان مـی   

-های مورد مطالعه نشـان مـی  مشاهده سنجه (.3)جدول 

هـای گمیشـان و بنـدرترکمن از نظـر     دهد که شهرسـتان 

-هـا ماننـد تعـداد دام، تعـداد واخـد بهـره      اکثر این سنجه

ــد  بــرداری دام، تولیــد محصــوالت زراعــی، ســرانه تولی

محصوالت زراعی، تولید محصوالت باغی، سرانه تولیـد  

محصــوالت بــاغی و غیــره در وضــعیت مناســبی قــرار  

هـای  ندارند اما شهرسـتان گنبـدکاووس در اکثـر سـنجه    

هـای روسـتایی، ظرفیـت    مورد مطالعـه، ماننـد طـول راه   

هـای  سیلو، تعداد کشاورزان عضـو در شـرکت تعـاونی   

ها، و غیره در وضـعیت  اد شرکت تعاونیکشاورزی، تعد

ها قرار داشـت. در  تری نسبت به سایر شهرستانمطلوب

 شهرسـتان  1شهرستان اسـتان گلسـتان    41مجموع از 

 جـزء  شهرسـتان  6 و هـای پایـدار  شهرسـتان  جـزء 

 در زمینـه توسـعه کشـاورزی    ناپایـدار  هـای شهرستان

 کشاورزی بر این اساس شاخص توسعه شدند. شناخته

( برخوردار بود. 2-22پایداری ضعیفی ) کل استان از در

 نبـودن  و ریـزی برنامـه  در کشاورزان مشارکت نکردن

-دیـدگاه  و هـا خواسـته  کشاورزان بتوانند هایی کهنهاده

 عدم همچنین و کنند منتقل تصمیم گیران را به خود های

 متولی فقدان و کشاورزی به بازاریابی محصوالت توجه

توسـعه   در عمـده  ضـعف  نقـاط  رینمهمتـ  از بـرای آن، 

(. 4551رود )نجفــی مــی شــمار بــه کشــاورزی پایــدار

 مهم دالیل از که یکی ( عنوان کرد2229) دامغانیمهدوی

 زراعی، عملکردهای هاینظام پایداری امتیاز پایین بودن

بهبـود   و باشـد. البتـه حفـظ   زراعی می محصوالت پایین

 از یکـی  مطلـوب،  سطح در کشاورزی تولید محصوالت

باشد )مارتن می پایدار کشاورزی اصلی هایپیش شرط
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رسد با توجه به تـوان و جایگـاه مهـم    (. به نظر می4551

ــاورزی در     ــوالت کش ــد محص ــتان در تولی ــتان گلس اس

توانـد در ایـن   کشور، بخش صنایع تبدیلی کشاورزی می

استان گسترش یابـد. اصـوالص صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی      

وگیری از ضـایعات محصـوالت   بخش کشاورزی در جلـ 

کشاورزی، ایجـاد ارزش افـزوده در بخـش کشـاورزی،     

وری بخـش  افزایش درآمـد روسـتاییان، بـاالبردن بهـره    

کشاورزی و افزایش سـهم اشـتغال صـنعتی در منـاطق     

ــی از فرآ رو ــه عنــوان جزی ــد توســعه ســتایی و نیــز ب ین

کنـد. ایـن صـنایع در فراینـد     روستایی، ایفـای نقـش مـی   

ر نقش کلیدی داشته و توجه بیشـتر بـه آن،   توسعه کشو

تسریع در رشد و توسعه کشاورزی و اقتصادی کشـور  

 پـور طباطبـایی  داشـت )نـوری و نیلـی    را در پی خواهـد 

2221.) 

 

 توسعه کشاورزیشاخص  های استان گلستان از لحاظ وضعیت پایداری شهرستان-3جدول

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 دکاووسگنب پایداری باال 4

 قال و بندرگزآبادکتول،آقرامیان، علی پایداری متوسط 2

 آزادشهر، کردکوی و گرگان پایداری ضعیف 3

 گالیکش، مینودشت و کالله ناپایداری ضعیف 1

 تپهمراوه ناپایداری متوسط 9

 گمیشان و بندرترکمن ناپایداری باال 6

 استان گلستان پایداری ضعیف 3

 
 

 

 
 توسعه کشاورزی در استان گلستان شاخص وضعیتدی بنپهنه-3شکل

 

 هانظامو بوم زیستپایداری محیط

گرگـان و  های شهرستان نشان داد که 1نتایج جدول      

های استان آبادکتول به عنوان پایدارترین شهرستانعلی

هـا شـناخته   نظـام از لحاظ پایداری محیط زیسـت و بـوم  

شدند و رتبه ناپایدارترین شهرستان نیز بـه شهرسـتان   

ــتان   ــت. شهرس ــاف یاف ــان اختص ــه و  گمیش ــای کالل ه

هـای اسـتان در وضـعیت    مینودشت در بـین شهرسـتان  

های آزادشهر، همچنین شهرستانمتوسطی قرار داشتند. 
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ــامانه    ــن س ــر ای ــدکاووس از نظ ــالیکش وگنب ــان، گ رامی

حمایتی در گروه پایداری ضعیف قـرار گرفتنـد. در ایـن    

قال، بنـدرترکمن،  های آقبررسی مشخص شد شهرستان

تپـه درشـرق   بندرگز در غرب استان و شهرستان مـراوه 

دارند. قرار  (-42تا  2)استان در گروه ناپایداری ضعیف 

از طرفی شهرستان کردکوی با دارا بودن پایـداری بـین   

( به عنوان شهرستان با ناپایـداری متوسـط   -49تا -42)

 هـای شـمالی اسـتان،   طبقه بندی شد. در بین شهرسـتان 

هـا  نظامزیست و بومگنبدکاووس از لحاظ پایداری محیط

هـا  تـری نسـبت بـه بقیـه شهرسـتان     از وضعیت مناسب

 پایداری جنوبی استان ازمجموع نیمه دربرخوردار بود. 

-(. بررسـی سـنجه  1برخوردار بودند )شـکل   قبولی قابل

دهـد کـه نیمـه    های مورد مطالعه در این بخش نشان می

ها مانند مساحت جنگل، جنوبی استان از نظر اکثر سنجه

طق تحـت مـدیریت سـازمان    مساحت مرتع، مساحت منا

وسـط دمـای   زیست، بارندگی، شـوری، مت حفاظت محیط

ساالنه، تنوع زیستی محصوالت باغی و زراعـی و غیـره   

تری نسبت بـه نیمـه شـمالی اسـتان     در وضعیت مناسب

 مساحت و تعداد زیستی، افزایش تنوع قرار دارد. افزایش

 جلـوگیری  و مراتع کاهش تخریب و حفاظت شده مناطق

زیسـت  محـیط  پایـداری  از که مناطقی در زدایی جنگل از

 در مـوثر  راهکارهـای  جمله از هستند ارکمتری برخورد

باشـد. در همـین   می مناطق این در پایداری زمینه افزایش

 وضـعیت  پایـداری  عـدم  ( دلیـل 4551راسـتا کـوچکی )  

طبیعی، از منابع رویهبی استفاده را ایران در زیستمحیط

از  حاصـل  هـای آلـودگی  و زدایـی  جنگل خاک، فرسایش

کـرد. در   یی گـزارش شـیمیا  هـای نهـاده  رویـه بی کاربرد

 در اسـتان  پنبـه -گنـدم  زراعـی  ارزیـابی پایـداری نظـام   

 زراعی دامی، های تولیداتخراسان، مشخص شد سنجه

 نامناسـبی  در شـرایط  آبیـاری  مدیریتی ماننـد  عوامل و

(. در مطالعه دیگری در 2229مغانی دادارند )مهدوی قرار

 49هـای پایـدار و   اسـتان جـزء اسـتان    49، سطح کشور

و  بنـدی شـدند  های ناپایدار طبقهن دیگر جزء استاناستا

اسـتان بـه عنـوان     42پایـدار کشـور،    اسـتان  49در بین 

. در نتیجـه  های با پایداری ضعیف شناخته شـدند استان

-وضـعیت پایـداری محـیط   آن پژوهش مشخص شد که 

)کـوچکی  باشد ضعیف می ایران درها نظامو بوم زیست

 (.2243 و همکاران

ز عوامل محدود کننده محیطی در شمال غربـی  یکی ا     

هـای گمیشـان،   استان گلستان بخصوف در شهرسـتان 

عـواملی  باشـد.  قـال شـوری خـاک مـی    بندر ترکمن و آق

 دارنـد کـه  خاک ایـن منـاطق دخالـت     یمتعددی در شور

ــد از ــوب :عبارتن ــای خزر،رس ــذاری دری ــیالبگ ــایس  ه

ــاد،    ــت، وزش ب ــودن باف فصــلی، شــیب کــم و ســنگین ب

ا و فاضـالب شـهری بـه    هکارخانهچنین ورود پساب هم

هـا  ی این مناطق و آبیاری با اّب این رودخانههاخانهرود

ــد      ــر تولی ــی در ام ــت زراع ــدیریت نادرس ــا م ــراه ب هم

قابل استفاده شدن خاک محصوالت کشاورزی باعث غیر

 این مناطق برای کشاورزی و گسترش بیابان شده اسـت 

عامل (. 4555آبادی عباس و 2221 )زهتابیان و سرابیان

ــی از    ــده برخـ ــث شـ ــه باعـ ــر کـ ــده دیگـ ــدود کننـ محـ

های های شمال و شمال شرقی استان در رتبهشهرستان

آخر از لحاظ پایداری قرار بگیرنـد، میـزان انـدک بـارش     

باشد. اصوالص میزان بارش در اسـتان گلسـتان   ساالنه می

ــی 222از  ــیش از   میل ــه ب ــرقی ب ــمال ش ــر در ش  122مت

رسـد. بیشـترین سـطح اراضـی     تر در جنـوب مـی  ممیلی

ــر   ــارش زی ــی 922اســتان در محــدوده ب ــع میل ــر واق مت

اند. در استان گلستان طبـق قاعـده کلـی بـا افـزایش      شده

(. 2242 نـد )کـاظمی  کارتفاع، بارندگی نیز افزایش پیدا می

هـای طبیعـی   نظـام برهمین اساس وسـعت و تعـداد بـوم   

ر بوده و این منـاطق  )جنگل و مرتع( جنوب گلستان بیشت

 ای باالیی برخوردارند.از غنای گونه
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 هانظامزیست و بوممحیط شاخص های استان گلستان از لحاظوضعیت پایداری شهرستان -4جدول

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 کتولآبادگرگان و علی پایداری باال 4

 کالله، مینودشت پایداری متوسط 2

 ادشهر، رامیان، گالیکش و گنبدکاووسآز پایداری ضعیف 3

 تپهقال، بندرترکمن، بندرگز، مراوهآق ناپایداری ضعیف 1

 کردکوی ناپایداری متوسط 9

 گمیشان ناپایداری باال 6

 استان گلستان پایداری ضعیف 3

 

 

 

 
 های کشاورزی در استان گلستاننظامزیست و بومپایداری محیط وضعیتبندی پهنه-4شکل

 

 یایداری وضعیت جامعه روستایپ

 هایشهرستان های استان گلستان،شهرستان بین در     

کاووس با کسب امتیاز پایداری باالی قال، کالله و گنبدآق

گرفتند  قرار باال پایداری های باشهرستان گروه در 32

این شاخص  مورد مطالعه هایمشاهده سنجه (.9 )جدول

سنجه  این اکثر نظر از هاشهرستان این که دهدمی نشان

 با نقاط روستایی مانند تعداد خانوارهای روستایی،

فعال  های بهداشتخانه تعداد ارتباط تلفنی، امکانات

روستایی، تعداد روستاها و غیره در وضعیت بهتری 

آبادکتول و های علیقرار داشتند. سپس شهرستان

( و آزادشهر و 42تا  32گرگان در گروه متوسط )

پایداری ضعیف  با هایگروه شهرستان ودشت درمین

 قرار روستایی ( از لحاظ وضعیت جوامعصفرتا  42)

دو شهرستان رامیان و گالیکش به  گرفتند. همچنین

ترتیب در گروه ناپایداری ضعیف و متوسط قرار گرفتند 

های واقع در (. نتایج نشان داد که شهرستان9)جدول 

اری باالتری برخوردار های شمالی استان از پایدقسمت

باشند. درمجموع نیمه شرقی استان از لحاظ وضعیت می

-جوامع روستایی در گروه ناپایداری ضعیف و نیمه

غربی استان نیز در دو گروه ناپایداری متوسط و 

بندی (. براساس جمع9ناپایداری باال قرار گرفتند )شکل 

، به از نظر این سامانه حمایتی استان گلستان نتایج، کل

طور کلی به گروه ناپایداری ضعیف اختصاف یافت.

یندی است که طی آن توان عمومی آروستایی فر توسعه
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مثبت در  روستائیان با ایجاد تغییر و تحوالت سازنده و

یدار از جمله کاهش فقر، ی پامسیر نیل به اهداف توسعه

زیست، مشارکت و امنیت غذایی در حفظ محیط

رسد عاملی به نظر می رود.ال میهای روستایی بامحیط

های انسانی تواند از اتالف سرمایهکه در این راستا می

روستایی پایدار  و غیر انسانی جلوگیری نماید و توسعه

عصر حاضر محقق  آوریفنرا با توجه به دانش و 

 )ساعدی مرغملکی باشدسواد و پیامدهای آن می ،سازد

2226). 

 

 های استان گلستان از لحاظ وضعیت جوامع روستاییرستانوضعیت پایداری شه-5جدول

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 کاووسقال، کالله و گنبد آق پایداری باال 4

 آبادکتول و گرگانعلی پایداری متوسط 2

 آزادشهر، مینودشت پایداری ضعیف 3

 تپهرامیان، مراوه ناپایداری ضعیف 1

 میشانگالیکش، گ ناپایداری متوسط 9

 بندرترکمن، بندرگز، کردکوی ناپایداری باال 6

 استان گلستان ناپایداری ضعیف 1

 

 

 
 بندی پایداری جوامع روستایی در استان گلستانپهنه-5شکل

 

 پایداری علوم، آموزش و مدیریت

 بـه  شهرستانی مربوط بندیپهنه و پایداری وضعیت     

جـدول  در  کشـاورزی  مدیریت و آموزش علوم، شاخص

هـای گنبـدکاووس و   است. شهرسـتان  شده داده نشان 6

باالترین میـزان   دارای 32 از باالتر گرگان با داشتن رتبه

هـا  باشند. زیرا ایـن شهرسـتان  می بخش این در پایداری

تاهای تحـت  های مورد مطالعه مانند روسـ در بین سنجه

آموزی، تعداد کشـاورزان  پوشش سازمان نهضت سواد

تدایی، راهنمایی، متوسطه و فـوق دیـپلم و   دارای سواد اب

-تری نسبت به بقیه شهرستانباالتر در وضعیت مناسب

-هـای واقـع در نیمـه   ها قرار داشتند. از بـین شهرسـتان  

غربی، شهرسـتان  تپه و در نیمهشرقی، شهرستان مراوه
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ــداری ضــعیف و    ــا ناپای ــب در گــروه ب ــه ترتی ــدرگز ب بن

وزش و مـدیریت قـرار   ناپایداری باال در زمینه علـوم آمـ  

ــداری     ــان از پای ــدرترکمن و گمیش ــین بن ــد. همچن گرفتن

جنـوبی اسـتان بـه    متوسطی برخـوردار بودنـد. در نیمـه   

تـا   32های کالله از پایـداری متوسـط )  ترتیب شهرستان

(، 2تا  49(، مینودشت و کردکوی از پایداری ضعیف )49

-49تا  2آبادکتول و آزادشهر از ناپایداری ضعیف )علی

( -49تا  -32( و رامیان و گالیکش از ناپایداری متوسط )

از لحاظ وضعیت علوم، آمـوزش و مـدیریت برخـوردار    

کـه   نتیجـه گرفـت   تـوان مـی  (. بنـابراین 6بودنـد )شـکل   

هـای  غربی و شرقی استان به جز شهرستان هایقسمت

لحاظ شاخص علوم آمـوزش و   از بندرترکمن و گمیشان

باشـند و در  می برخوردار از وضعیت نامطلوبی مدیریت

شمالی استان در وضـعیت بهتـری از لحـاظ    مجموع نیمه

جنـوبی  پایداری علوم، آموزش و مدیریت نسبت به نیمـه 

 چنـین اسـتنباط   توانمی استان قرار دارد. بر این اساس

آمـوزش   پایـداری  لحـاظ  از کـه اسـتان گلسـتان    کـرد 

 برد. در چنیننمی سر به مناسبی وضعیت در کشاورزی

 و از مروجـان  گیـری شود بـا بهـره  شرایطی توصیه می

 ریـزی برنامـه  و های علمـی نهاده دیده، آموزش عامالن

 پایـداری  و عـدم پایـداری   دارای کـه  منـاطقی  در علمـی 

ارتقـا  به باشند،کشاورزی می آموزش بخش در ضعیف

 تراکم افراد باسـواد  (.4551 این سامانه کوشید )کوچکی

 گلسـتان  وبی و میـانی اسـتان  محدوده جنـ در  روستایی

در اراضــی  .نفــر در کیلــومتر مربــع اســت 92بــاالتر از 

نفـر در   92شمالی استان نیز تـراکم افـراد باسـواد زیـر     

مطیعـی  مطالعـه   .(2243 باشد )کـاظمی کیلومتر مربع می

نشـان   قالشهرستان آق ( در4315و همکاران )لنگرودی 

گـذاری،  سـرمایه  ،بـردار متغیـر سـن بهـره    6کـه  دهد می

میــزان مشــارکت، انــدازه زمــین زراعــی، دسترســی بــه 

مسـتقیم و متغیرهـای    رآالت دارای اثـ ها و ماشـین نهاده

ــابع اطالعــاتی کشــاورزی و ســطح  بهــره ــرداری از من ب

هـای  سواد، به طور غیرمستقیم بر سـطح پایـداری نظـام   

، بـرای  ایـن محققـین   .استثیرگذار أبرداری زراعی تبهره

ایـن  در  و رسـیدن بـه تولیـد پایـدار    ولید افزایش میزان ت

هـای  دانـش فنـی و مهـارت    سـواد،  سـطح  ارتقـاء منطقه 

در پژوهش  .را پیشنهاد دادندمدیریت مزرعه کشاورزان 

 ( هم مشخص شد که کشـاورزان 2221و کرمی ) حیاتی

 از پایـدار  ی کشـاورزی زمینه در استان فارس کارگندم

 نیستند. مناسبی برخوردار دانش سطح

 

 موزش و مدیریتهای استان گلستان از لحاظ علوم، آوضعیت پایداری شهرستان-6جدول

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 گنبدکاووس و گرگان پایداری باال 4

 بندرترکمن، کالله و گمیشان پایداری متوسط 2

 قال، کردکوی، و مینودشتآق پایداری ضعیف 3

 تپهتول و مراوهآبادکآزادشهر، علی ناپایداری ضعیف 1

 گالیکش، رامیان ناپایداری متوسط 9

 بندرگز ناپایداری باال 6

 استان گلستان پایداری ضعیف 3
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 موزش و مدیریت در استان گلستانبندی پایداری علوم، آپهنه-6شکل

 

توسعه کشاورزی نتایج نهایی ارزیابی وضعیت 

 استان گلستان در پایدار

پایـداری   کشـاورزی  ی توسـعه نتـایج نهـایی ارزیـاب        

داد شــده اســت.  نشـان  1 دراسـتان گلســتان در جــدول 

 در گـرفتن  قـرار  با و گرگان های گنبدکاووسشهرستان

 ، دارای422از  مشترک و با کسب رتبـه بیشـتر   پهنه یک

 اسـتان  در پایـداری کشـاورزی   توسـعه  میزان باالترین

 قـال و آبـادکتول، آق هـای علـی  شهرستان(. 1بودند )شکل

 رتبـه  در 422 تـا  92 بین بودن پایداری دارا با کالله نیز

 از کـالس پایـداری متوسـطی    گرفتنـد کـه   قـرار  بعـدی 

هــای رامیــان، و همچنــین شهرســتانبرخــوردار بودنــد. 

. (1)شــکل  ضــعیف بودنــد دارای پایــداری مینودشــت

های آزادشهر، کردکـوی، بنـدرگز، گـالیکش و    شهرستان

 هـایی شهرستان به عنوان یک پهنه مشترک در تپهمراوه

قـرار گرفتنـد. از طرفـی     (- 92تا  2ضعیف ) ناپایداری با

تـا   -92بندرترکمن با دارا بودن پایداری بین ) شهرستان

-به عنوان شهرستان با ناپایداری متوسـط طبقـه   (-422

 شهرستان گمیشـان در این ارزیابی  (.1بندی شد )شکل 

، بـه عنـوان   -422 پایـداری بـاالتر از   میزان بودن دارا با

 ناپایدارترین شهرستان از نظر توسعه کشاورزی پایدار

به طور کلی نتایج نشـان   استان گلستان شناخته شد. در

غربی استان از و جنوبهای شرق کلیه شهرستانداد که 

-ناپایداری متوسط و ضعیفی برخوردار بودند. در نیمـه 

جنــوبی اســتان از غــرب بــه شــرق بــه ترتیــب از رتبــه  

ــ ــی   پای ــزوده م ــداری اف ــر ناپای ــته و ب ــود. داری کاس ش

های واقع درنیمه شمال غربـی اسـتان نیـز از    شهرستان

 بنـدی ناپایداری باال برخوردار بودند. نتایج نهـایی پهنـه  

 که داد نشان دراستان گلستان کشاورزی پایدار توسعه

 در پایـدار کشـاورزی   نظر توسـعه  از استان مجموع در

 41 از (. زیـرا 1)شـکل   ر داردقرا ضعیف کالس پایداری

 کشـاورزی  توسـعه  شهرستان دارای 9 شهرستان، تنها

ناپایدار  یا هاشهرستان بقیه و باال بوده و پایدار متوسط

در  باشـند. مـی  برخـوردار  پایـداری پـایینی   از یا و بوده

شاخص  امتیاز کرد ( گزارش4551همین راستا کوچکی )

 اصـفهان،  هـای کشـاورزی اسـتان   هـای پایـداری نظـام  

 94 و 64 ،62 ترتیـب  بـه  غربـی  و آدربایجـان  مازندران

کشاورزی در  ناپایداری توسعه باشد. اما دلیل اصلیمی

مـدیریت   مختلـف  هایجنبه به تواناستان گلستان را می

برداری از منابع کشاورزی، نحوه بهره محصوالت تولید

 .محیطی و وضعیت جوامع روستایی مرتبط دانست
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 توسعه کشاورزی  نهاییهای استان گلستان از لحاظ پایداری ضعیت شهرستانو -7جدول

 شهرستان وضعیت پایداری طبقه

 گنبدکاووس، گرگان پایداری باال 4

 قال و کاللهآبادکتول، آقعلی پایداری متوسط 2

 رامیان و مینودشت پایداری ضعیف 3

 په و بندرگزتکردکوی، گالیکش، مراوه آزادشهر، ناپایداری ضعیف 1

 بندرترکمن ناپایداری متوسط 9

 گمیشان ناپایداری باال 6

 استان گلستان پایداری ضعیف 3

 

 

 
 

 پایدار توسعه کشاورزی استان گلستان از نظر وضعیتبندی پهنه-7شکل

 

 

 گیری کلینتیجه 

های توسعه نتایج حاصل از ارزیابی شاخص

د که تمامی ن گلستان نشان داکشاورزی پایدار در استا

ها از لحاظ کشاورزی پایدار در وضعیت شاخص

قرار دارند به جز شاخص جوامع  یپایداری ضعیف

. در گروه ناپایداری ضعیف قرار گرفتروستایی که 

ایداری این شاخص را می توان به وجود دالیل ناپ

درصد در روستاییان یازده  45تا  42بین درصد بیکاری

االیی از جمعیت درصد ب وجود استان،شهرستان 

روستایی در شهرستانهای کم برخوردار از امکانات 

شهرستان  5ای مانند مراوه تپه، برخورداری توسعه

آب شرب  دسترسی به درصد 12تا  92استان از 

روستایی و عدم وجود خانه بهداشت فعال در همه 

 استان که داد نشان نتایج کلی بطور .روستاها نام برد

 وضعیت در کشاورزی پایدار عهنظر توس از گلستان

 9شهرستان استان تنها  41زیرا از دارد،  قرار ضعیف

 باال و پایدار متوسط کشاورزی توسعه دارای شهرستان

 از یا و ناپایدار بوده یا های استانشهرستان بقیه و بوده

این  نتایج به توجه با باشند.می داربرخو پایین پایداری

دراستان  ف پایداریضع نقاط شدن آشکار و پژوهش

 با مدنظر قرار دادن برخی از توانمی گلستان

باال از نظر  متوسط و به وضعیت پایداری  راهکارهای
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 :از این راهکارها عبارتند .توسعه کشاورزی دست یافت

بکارگیری مشارکت جوامع روستایی در طرح های 

طرح مدرسه در مانند اجرای توسعه کشاورزی پایدار 

 کاربرد کودهای ،صحیح زراعی تناوب اجرای مزرعه،

و  آفاتتلفیقی  کنترل ،خاک و افزایش حاصلخیزی آلی

کاهش ، و منابع آبی محیطی منابع از حفاظت ها،بیماری

، سوخت و انرژی، شیمیایی سموم و کود مصرف

های نوین آبیاری وافزایش کارایی استفاده از روش

 ناشی محیطی زیست خسارات مصرف آب، کنترل

توجه به  ،ناسبم کشت الگوی تعیین، ورزیکشا

 .وضعیت معیشت، رفاه و آموزش جوامع روستایی

شهرستانهای  کردکوی و  گمیشان از نظر سامانه         

حمایت محیط زیست و بوم نظام در ناپایداری باال و 

 زیستی، گسترش تنوع افزایش د.متوسط  قرار گرفتن

 جلوگیری و مراتع کاهش تخریب و شده حفاظت مناطق

 موثر راهکارهای جمله از و بیابان زایی زدایی جنگل از

باشد. برای  می مناطق این در پایداری زمینه افزایش در

مراوه تپه، کالله،  ،مینودشت ،لیکشاشهرستانهای گ

بندرترکمن و گمیشان که از نظر شاخص توسعه 

کشاورزی از وضعیت ناپایداری برخوردارند، گسترش 

همچنین  کشاورزی پیشنهاد می گردد. صنایع تبدیلی

شهرستانهای رامیان، مراوه تپه، گالیکش، گمیشان، بندر 

و کردکوی رتبه های آخر شاخص  ، بندرگزترکمن

وضعیت جوامع روستایی را کسب کردند. به نظر می 

توسعه زیرساختهای  و رسد با کاهش نرخ بیکاری

روستایی ماننددسترسی به خانه های بهداشت و آب 

می توان به ارتقا این شاخص در این   شامیدنیآ

در شهرستانهای  گالیکش،  شهرستانها کمک کرد.

 میزان مشارکترامیان، بندر گز و مراوه تپه، افزایش 

، روستاییان در دوره های آموزشی کشاورزی

سطح افزایش  منابع اطالعاتی کشاورزی و به دسترسی

سطح  بر ، به طور غیرمستقیمتحصیلی و مدرک سواد

کشاورزی از طریق ارتقا   های بهره برداریپایداری نظام

 .استثیرگذار أت علوم، آموزش و مدیریت شاخص 
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بدین وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع        

و جناب آقای دکتر  مالیحمایت طبیعی گرگان بابت 

این پژوهش  به جهت مساعدت علمی در راد   شیرانی

 آید.انی بعمل میقدرد تشکر و
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