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چکیده
کشاورزی پایدار ،فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول بومشناختی است که هدف اصلی آن ایجاد حالت تعادل و رسیدن
به پایداری در تولید میباشد .به منظور ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایداری در استان گلستان ،از روش ارزیابی
مزیت نسبی سامانههای حمایتی استفاده شد .برای این هدف ،پنج سامانه حمایتی شامل منابع کشاورزی ،توسعه
کشاورزی ،محیط زیست و بومنظامها ،وضعیت جوامع روستایی و علوم ،آموزش و مدیریت در قالب  91سنجه در نظر
گرفته شد .وضعیت نهایی توسعه کشاورزی پایدار  41شهرستان استان گلستان از مجموع این  9شاخص محاسبه و در
نهایت در محیط  ArcMapدر  6کالس (پایداری باال ،پایداری متوسط ،پایداری ضعیف ،ناپایداری ضعیف ،ناپایداری
متوسط و ناپایداری باال) نشان داده شد .نتایج مشخص کرد که استان گلستان از لحاظ وضعیت منابع کشاورزی،
پیشرفت کشاورزی ،محیط زیست و بومنظامها و علوم ،آموزش و مدیریت پایداری ضعیف و در زمینه وضعیت جوامع
روستایی از ناپایداری ضعیفی برخوردار میباشد .شهرستانهای گرگان و گنبدکاووس در اکثر شاخصها از پایداری
باالیی برخوردار بودند .ارزیابیها نشان داد که شهرستان گمیشان نیز در تمام شاخصهای مورد بررسی به جز
شاخصهای جوامع روستایی و علوم ،آموزش و مدیریت ،ناپایدارترین شهرستان است .نتایج پهنهبندی نهایی توسعه
کشاورزی پایدار در کل استان گلستان نشان داد که در مجموع این استان از نظر توسعه کشاورزی پایدار در پهنه
پایداری ضعیف قرار دارد ،زیرا از  41شهرستان تنها پنج شهرستان دارای کالس پایداری متوسط و باال بوده و بقیه
شهرستانهای استان در کالسهای ناپایدار و پایداری ضعیف قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :استان گلستان ،توسعه کشاورزی ،کشاورزی پایدار ،محیطزیست ،منابع کشاورزی
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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 unsustainability classes.
Keywords: Agriculture Development, Agriculture Resources, Environment, Golestan Province, Sustainable
Agriculture

حقیقت توسعه پایدار رابطه متقابل انسان و طبیعت در

مقدمه

 کشاورزی پایدار.)2229 سراسر جهان است (نصیری

توسعه پایدار عبارت است از توسعهای که نیازهای

یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان

 بدون آن که توانایی نسلهای،کنونی جهان را تامین کند

 در جهت پایداری این بخش مهم24 رویکرد مناسب قرن

آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند و در
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اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان

محصوالت میباشد .به عالوه واژه پایدار تلویحا مبین

سوم شناخته شده است (نجفی و زاهدی .)2229

بعد زمانی است و توانایی یک نظام کشاورزی از نظر

کشاورزی پایدار ،فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول بوم-

ادامه حیات در درازمدت را در بر دارد (هاشمی نیا و

شناختی است که هدف اصلی آن ایجاد حالت تعادل و

قهرمانیان  4555و کوچکی و همکاران  .)2243در

رسیدن به پایداری در تولید میباشد (یانگ و کای

مجموع کشاورزی پایدار به مجموعه فعالیتهای

 .)2222پایداری مفهومی پویاست و به عوامل متعدد

کشاورزی گفته میشود که نیاز غذا و پوشاک نسل

فیزیکی ،زیستی ،اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد

کنونی را تامین میکند بدون آنکه منابع محدود محیطی

(تیسدل  .)2223از نگاه مدیریتی پایداری در کشاورزی

را به شکلی کاهش دهد یا به آن آسیب برساند که نسل-

به راهبردهایی اطالق میشود که به تولیدکننده کمک

های آینده در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند

مینماید تا مجموعهای از عملیات ،فرایندها ،ارقام

(کامکار و دامغانی .)2221

زراعی ،مدیریت آفات ،نظام خاکورزی و تناوب زراعی

با توجه به اینکه واژه پایداری یک مفهوم و در عین

را انتخاب کند که هزینه تولید را کاهش دهد و اثرات

حال غیر قابل اندازهگیری به صورت مستقیم میباشد،

جانبی کشتبوم را بر بومنظامهای مجاور به حداقل

بنابراین برای درک میزان پایداری کشاورزی و کشت

برساند و تولید و درآمد حاصل از فعالیتهای

بومهای زراعی چارهای جز سادهسازی آنها وجود

کشاورزی را در سطح مطلوبی تثبیت کند(هانسن

ندارد (کامکار و دامغانی  .)2221برای مطالعه پایداری،

 .)4556در واقع کشاورزی پایدار را میتوان نوعی

متغیرهای فیزیکی ،شیمیایی ،زیستی ،اجتماعی و

فرآیند بهینهسازی دانست که با استفاده بهینه از منابع

اقتصادی با استفاده از سنجههای پایداری کمی شده و

طبیعی ،بتوان نیاز غذایی بشر را تامین کرده و کیفیت

بدین صورت دادههای انبوه مربوط به روابط پیچیده

محیط زیست را باال ببرد (مهدوی دامغانی .)2229

حاکم بر کشتبومها سادهسازی شده و تفسیر وضعیت

کشاورزی پایدار از نظر اندیشمندان مختلف دارای
معانی گوناگونی است که به حیطه عالقه و تجربه آنان

جاری سامانه امکان پذیر میشود (کوچکی  4551و هس
و همکاران .)2222

بستگی دارد .اما بیشتر اختالف نظرهایی که امروزه در

امروزه استفاده از فنآوری  4GISدر علم کشاورزی

مورد ماهیت و توانایی های کشاورزی پایدار وجود

به منظور سهولت ارائه و درک اطالعات رو به افزایش

دارد عمدتا در ارتباط با تعاریفی است که از آن ارائه

است (رائو و همکاران  .) 2222وضعیت پایداری در

میشود (کوچکی و خلقانی  .)4551بنا به نظریه لوکرتز

سطح وسیع را میتوان در قالب نقشههای  GISنشان

( )4515اصطالح کشاورزی پایدار به مجموعهای از خط

داد .به این ترتیب به سادگی میتوان مشخص کرد که

و مشی ها جهت مقابله با مشکالت موجود بر سر راه

کدام مناطق امتیاز کمتری کسب نموده و از پایداری

توسعه کشاورزی اطالق میشود .چنین مشکالتی شامل

کمتری در کشاورزی برخوردار هستند و کدام مناطق

افت حاصلخیزی خاک بر اثر فرسایش فزاینده و

امتیاز بیشتری کسب نموده و از پایداری کشاورزی

پیامدهای آن نظیر از دست رفتن مواد غذایی مورد نیاز

باالیی برخوردارند (کوچکی و همکاران ( )2243به نقل

گیاه ،آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به آالینده-

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

هایی نظیر حشرهکشها ،کودها و رسوبات ،کاهش منابع

GISدر سطح وسیع برای پهنهبندی مناطق مختلف از

غیر قابل تجدید ،کمی درآمد کشاورزی به دلیل باال
بودن هزینههای تولید و پایین بودن قیمت فروش

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

برخی از شاخصها مانند تنوع زیستی در وضعیت

درک میزان پایداری در هر منطقه میباشد (بلمونتی و

ناپایداری قرار دارند.

همکاران  )4555و در مرحله بعد می توان با اعمال

کوچکی و همکاران ( )2243جهت ارزیابی توسعه

مدیریتهای مناسب برای شاخصهایی که امتیاز پایینی

کشاورزی پایدار در سرتاسر ایران از  62سنجه

در هر منطقه آوردهاند ،نقاط ضعف سامانه کشاورزی

استفاده کردند و میزان پایداری هر استان را مشخص

را برطرف نموده و پایدارسازی کشت بومها را در آن

کردند و در نهایت وضعیت توسعه کشاورزی پایدار

منطقه آغاز کرد.

کشور را در قالب نقشههای  GISپهنهبندی گردید .در

پرانت واتاکل و همکاران ( )2224برای سنجش

این مطالعه استان گلستان به همراه استانهای گیالن،

ارزیابی پایداری کشاورزی منطقهای در شمال تایلند ،از

مرکزی ،تهران ،آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،لرستان و

روش تحلیل شاخصهای پایداری استفاده کردهاند .آنها

خوزستان در پهنه پایداری ضعیف قرار گرفت .دیپتی

پایداری کشاورزی را در سه سطح مختلف خانوار،

شارما و همکاران ( )2244توسعه کشاورزی پایدار را

دهکده و حوزهی آبریز مورد ارزیابی قرار دادند .یافته

طی یک دوره  62ساله برای  492مزرعه در هند مورد

های این پژوهش نشان داد که کمیت مواد غذایی،

ارزیابی قرار دادند و بنابراین نتیجه گرفتد که شیوههای

پایدارترین شاخص کشاورزی و اندازهی زمین هر

کشاورزی باید ،پایداری بومنظامها را حفظ کنند هر چند

خانوار ،مالکیت زمین،و کمبود آب ،از ناپایدارترین

دامنه مناطق مختلف برای بهبود زیاد است اما در همین

شاخصهای کشاورزی در منطقهی مورد مطالعه بوده-

راستا افزیش سواد زیستمحیطی ،اجرای بهتر سیاست-

اند .نیکلز و همکاران ( )2229شاخصی جهت تعیین

های دولت ،بهداشت ،آموزش و تعامالت کشاورزی باید

پایداری تاکستانها ارایه کردهاند که درآن دو گروه

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

سنجه به کار بردند؛ سنجههای کیفیت خاک و سنجههای

پرسشنامه که شامل  41سنجه بود ،وضعیت پایداری

سالمت محصوالت زراعی .در این مطالعه به هر سنجه

یکی از مناطق شانگهای را مورد ارزیابی قرار دادند.

امتیازی بین 4تا  42تعلق گرفت .الونگ و مارتین ()4559

نتایج این پژوهش نشان داد گروههای مختلف اجتماعی

در پژوهش خود باعنوان ارزیابی پذیرش شیوههای

برای سنجههای مختلف ،اهمیت متفاوتی قائلند و برای

کشاورزی پایدار به بررسی میزان پذیرش شاخصهای

هرگروه یکسری از سنجهها اهمیت بیشتری دارند .در

کشاورزی پایدار توسط کشاورزان آیووا پرداختند .بر

مطالعهای رابطه بین سازههای اجتماعی -اقتصادی و

مبنای نتایج به دست آمده متغیرهای دسترسی

تولیدی زراعی مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار ،در میان

کشاورزان به اطالعات و دیدگاه کشاورزان نسبت به

کشاورزان گندمکار استان فارس بررسی شد .نتایج

سازگاری شیوههای کشاورزی پایدار ،بیشترین

نشان داد که در مجموع کشاورزان گندمکار مورد

همبستگی را با متغیر پذیرش شیوههای کشاورزی

مطالعهی این استان در زمینهی کشاورزی پایدار از

پایدار داشتند و به طور کلی ،اکثر کشاورزان دیدگاه

سطح دانش مناسبی برخوردار نیستند (حیاتی و کرمی

مثبتی در ارتباط با سودآوری و سازگاری شیوههای

.)2221

کشاورزی پایدار داشتند .مولر ( )4551در پژوهشی

زو و همکاران ( )2226برای ارزیابی توسعه

پایداری کشاورزی را در منطقهی کاستاریکا ،در سه

کشاورزی پایدار در چین از  56سنجه استفاده کردند و

سطح کرت ،خانوار زارع و حوزهی آبریز مورد ارزیابی

در نهایت میزان پایداری در هر منطقه را مشخص کردند.

قرار داده است .تحلیل نتایج این پژوهش نشان داد که

ایشان برای پهنهبندی توسعه کشاورزی پایدار از
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فنآوری GISاستفاده کردند و راهکارهای افزایش

وضعیت مناطق مختلف جغرافیای استان از لحاظ

پایداری در کشاورزی را برای هر منطقه بر اساس عامل

وضعیت پایداری مشخص گردد.

محدود کننده پایداری ارائه دادند .علی بیگی و بابلی
( )2221در مطالعهای به ارزیابی پایداری مزارع گندم

مواد و روشها

آبی شهرستان سرپل ذهاب با توجه به  42شاخص از

منطقه مورد مطالعه :محدوده استان گلستان به

طریق به کارگیری الگوی  DSRپرداختند .بر اساس

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

بررسی  44شاخص مورد مطالعه ،پایداری  19درصد از

گلستان با مساحتی بیش از  22131/1کیلومتر مربع و

روستاهای مورد مطالعه در سطح ناچیز و متوسط قرار

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

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

دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  93درجه و  91دقیقه تا

سنجش پایداری نظام کشت گندم در ابعاد اقتصادی،

 96درجه و  22دقیقه شرقی در شمال شرق ایران واقع

بومشناختی و اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن

شده است و شهرستانهای آن عبارتند از :کردکوی،

در استان فارس پرداختند به این منظور  31شاخص

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

برای سنجش پایداری با توجه به ابعاد سهگانه تدوین

کالله ،گنبد کاووس ،آق قال ،بندر ترکمن ،گمیشان،

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

گالیکش و بندر گز (شکل  .)4این استان از شمال و

شاخص پایداری کل نظام کشت گندم در حد ناپایدار و

شمال غرب به جمهوری ترکمنستان و از جنوب و

بسیار ناپایدار بودند اما در بعد اقتصادی  55/11درصد

جنوب شرقی به استان سمنان و از جنوب غربی به

کشاورزان مورد مطالعه در گروه ناپایدار و بسیار

استان مازندران و از شرق به خراسان شمالی محدود

ناپایدار قرار گرفتند.

میشود .آب و هوای استان را میتوان با توجه به

استان گلستان مستعد کشت انواع محصوالت زراعی

خصوصیات دما و بارش به سه نوع معتدل خزری

و باغی است و انواع فعالیتهای زراعی در آن اجرا می-

مرطوب ،کوهستانی(معتدل و سرد) و نیمهخشک(نیمه

شود که این حجم گسترده فعالیتهای کشاورزی با

بیابانی) تقسیم کرد .استان گلستان ،با توجه به موقعیت

ایجاد ناپایداری در بومنظامهای کشاورزی و طبیعی از

جغرافیایی ،تحت تأثیر عرض و ارتفاع جغرافیایی ،رشته

جمله تخریب محیطزیست و منابع طبیعی ،آلودگی منابع

کوههای البرز ،دوری و نزدیکی به دریا ،بیابانهای

آب و خاک ،شور شدن اراضی ،کاهش سفره آب

جنوبی ترکمنستان  ،وزش بادهای محلی و ناحیهای و

زیرزمینی و سرانجام ناپایداری بومنظامهای کشاورزی

پوشش متراکم جنگلی قرار دارد (استانداری گلستان

همراه است .ارزیابی وضعیت موجود مزارع و کشت-

.)2225

بومها و بررسی مشکالت و مسائل موجود در
کشاورزی و وضعیت منابع طبیعی ،آب و خاک استان
گلستان با استفاده از شاخصهای پایداری میتواند
نقاط قوت ،مسایل و مشکالت هر منطقه و نحوهی
مدیریت آینده کشتبومها را تعیین کند .بنابراین این
مطالعه به منظور پهنهبندی توسعه کشاورزی پایدار در
مقیاس شهرستانی در سطح استان گلستان انجام شد تا

ارزیابی توسعه کشاورزی پایدار
برای مطالعه توسعه کشاورزی پایدار در استان
گلستان از روش مزیت نسبی (زو و همکاران  )2226که
توسط موسسه تحقیقات توسعه پایدار در چین ارائه
شده است ،استفاده گردد .ابتدا برای تعیین ظرفیت کلی
توسعه پایدار کشاورزی ،پنج سامانه حمایتی شامل
منابع کشاورزی ،توسعه کشاورزی ،محیط زیست و
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شکل -1نقشه استان گلستان و موقعیت آن در کشور

بوم نظامها ،جامعه روستایی ،علوم ،آموزش و مدیریت

ها و اطالعات مورد نیاز برای محاسبه  91سنجه مورد

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

بررسی از منابع مختلف و سازمانهای محلی ،گردآوری

شاخص در نظر گرفته شد که عبارتند از :منابع

دستهبندی و استاندارد سازی شد .سپس براساس این

کشاورزی شامل شاخصهای استعداد منابع طبیعی،

دادهها ،اختالف بین سود و زیان برای هر شهرستان ،به

نهادهای اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت پایداری منابع،

عنوان مزیت نسبی برای آن شهرستان محاسبه گردید.

سامانه حمایتی توسعه کشاورزی شامل هزینه تولیدات

بعد از ارزیابی و محاسبه مزیت نسبی برای هر

کشاورزی ،سطح توسعه کشاورزی و روند توسعه

شهرستان ،این ارزیابیها طبق پیشنهاد زو و همکاران

کشاورزی ،سامانه حمایتی محیطزیست و بومنظام

( )2226و کوچکی و همکاران ( )2243رتبهبندی شد .در

شامل وضعیت بومنظامها ،تجدید و حفاظت محیط و

نهایت رتبهبندی و پهنهبندی استان گلستان از نظر

سطح توسعه

وضعیت پایداری کشاورزی با استفاده از نرم افزار

اجتماعی ،سطح کیفی زندگی و سطح امنیت اجتماعی و

 ArcMapنسخه  42/3در  6کالس (پایداری باال،

آخرین سامانه ،علوم ،آموزش و مدیریت شامل توانایی-

پایداری متوسط ،پایداری ضعیف ،ناپایداری ضعیف،

ها و نمود آموزشی ،ظرفیت علوم و فنون کشاورزی و

ناپایداری متوسط و ناپایداری باال) به صورت نقشه

توانایی مدیریت منطقه هریک از این شاخصها به

ترسیم گردید.

بومنظامها ،جوامع روستایی شامل

سنجههایی طبقهبندی شدند (جدول  .)4در مجموع داده
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جدول -1سنجههای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری کشاورزی در استان گلستان
سنجه

سامانه حمایتی

مصرف کودهای شیمیایی ،سطح زیر کشت محصوالت باغی ،سطح زیرکشت محصوالت زراعی،
تعداد قنات ،حجم مخزن آب ،تخلیه ساالنه آب ،تعداد چاههای عمیق ،تعداد چاههای نیمه عمیق،
منابع کشاورزی

تعدادچشمه ،سرانه آب

هر روستایی، ،سهم شهرستانها از  GDPاستان ،تعداد ماشینآالت

کشاورزی ،مصرف سوخت در سال ،درصد زمین آبیاری شده نسبت به سطح کل شهرستان ،تعداد
کل کشاورز نسبت به جمعیت ،زمین کشت شده به ازای هر کشاورز
طول راههای روستایی ،ظرفیت سیلو ،تولید محصوالت باغی ،تولید محصوالت زراعی ،سرانه تولید
محصوالت زراعی ،سرانه تولید محصوالت باغی ،تعداد دام(گوسفند) ،تعداد واحد بهرهبرداری دام،
توسعه کشاورزی

تعداد دام(مرغ) ،تعداد واحد بهرهبرداری دام(مرغ) ،تعداد شرکت تعاونیهای کشاورزی روستایی،
تعداد کشاورزان عضودرشرکت تعاونی کشاورزی روستایی ،زمینهای تحت پوشش سیستمهای
آبیاری
مساحت جنگل ،مساحت مرتع ،مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،تنوع

محیطزیست و بومنظامها

زیستی(غنای گونه ای) محصوالت باغی و زراعی ،متوسط دمای ساالنه ،رطوبت نسبی ،روزهای
یخبندان ،ساعات آفتابی ،سرعت باد ،مقدار بارندگی ،شوری
درصد جمعیت روستایی ،نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی ،تعداد خانه بهداشتهای فعال روستاها،

جامعه روستایی

تعداد روستاها ،تعداد خانوارهای روستایی ،نرخ رشد طبیعی جمعیت ،نرخ بیکاری ،درصد خانوارهای
برقدار ،درصد خانوارهای بهرهمند از آب آشامیدنی.
روستاهای تحت پوشش سامان نهضت سوادآموزی ،درصد کشاورزان بیسواد نسبت به جمعیت،

علوم ،آموزش و مدیریت

تعداد کشاورزان دارای سواد ابتدایی ،تعداد کشاورزان دارای سواد راهنمایی و متوسطه ،تعداد
کشاورزان دارای سواد دانشگاهی

محاسبه مقادیر نسبی سود و زیان و مزیت نسبی

سود نسبی و زیان نسبی با استفاده ازرابطه  2محاسبه

(روش مزیت نسبی)

گردید.

در محاسبه سود ،برای شاخصهایی با رتبه
بندی1،3،2،4،و 9به ترتیب مقادیر2/1 ،2/6 ،2/1 ،4،و
2/2اعمال شد و برای محاسبه زیان ،برای شاخصهایی
با رتبهبندی43،42،44،42 ،و  41به ترتیب مقادیر،-2/2،
 -2/1 ،-2/6 ،-2/1و  -4اعمال گردید .برای شاخص-
هایی بارتبهبندی بین 6تا  5مقدار عدد صفر در نظر
گرفته شد (زو و همکاران  .)2226سود و زیان کل با
استفاده از رابطه  4محاسبه گردید.
[]4

)xi =(1×n1)+(0.8×n2) +(0.2×n5

)yi=(-1×n14)+(-0.8 ×n13)+(-0.2×n10
که در آن  xiسود کل و  njرتبه شاخص سود که  jآن
از  4تا  9است ،و  yiزیان کل و  jآن از  42تا  41متغیر
است.

Xi=(xi/Ni) ×100

[]2

Yi=(yi/Ni) ×100
که در این معادله  ،Xiسود نسبی و  ،Yiزیان نسبی و
 Niبیانگر تعداد کل نمایهها میباشد.
محاسبه مزیت نسبی
مزیت نسبی در حقیقت مجموع سود نسبی و زیان
نسبی میباشد که ازرابطه  3محاسبه شد.
Bi=Xi+Yi

[]3

برای محاسبه ظرفیت توسعه کشاورزی پایدار از رابطه
 1استفاده میشود.
[]1

)(i=1,2,3,…5; T=1,2,…13; N= 54
100×N+∑yit/N)/SP=(∑xit
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که در این رابطه  iبیانگر  9سامانه حمایتی p ،نشان

کمترین پایداری منابع کشاورزی بوده و در گروه

دهنده واحد استانی N ،نشان دهنده تعداد کل نمایهها و

ناپایداری باال طبقه بندی شدند .همچنین در این ارزیابی

 ipبیانگر سامانه حمایتی  iدر واحد شهرستان میباشد.

شهرستانهای آزادشهر ،گالیکش و مراوهتپه در گروه

چنانچه  SP>0باشد توسعه کشاورزی در آن منطقه

ناپایداری ضعیف از نظر منابع کشاورزی قرار گـرفتند

پایدار است و اگر SP<0باشد توسعه کشاورزی ناپایدار

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

میباشد.

شاخص پایداری منابع کشاورزی ،مشاهده میشود که
استان گلستان از پایداری منابع کشاورزی ضعیفی

نتایج و بحث

برخوردار میباشد به طوری که در بین  41شهرستان

پایداری منابع کشاورزی

استان تنها سه شهرستان در گروه پایداری باال قرار

از نظر وضعیت شاخص پایداری منابع کشاورزی،

گرفتند .این امر میتواند بدلیل وابستگی زیاد کشاورزی

تنها سه شهرستان گرگان ،رامیان و علیآبادکتول دارای

منطقه به نهادههای شیمیایی ،کاربرد گسترده ماشین

شاخص پایداری باال بوده و در یک پهنه قرار گرفتند

آالت ،کشت فشرده ،نظامهای تککشتی و استفاده زیاد

(جدول  .)2همچنین شهرستانهای آققال ،بندرگز،

از آبهای زیرزمینی و غیره دانست که این عوامل می-

کردکوی ،کالله ،گنبدکاووس و مینودشت نیز با دارا

تواند موجب کاهش کیفیت تنزل و دسترسی به منابع

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

کشاورزی و افزایش فشار بر منابع محیطی در منطقه

مشترک قرار گرفته و از کالس پایداری ضعیف

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

برخوردار میباشند .از طرفی شهرستانهای بندرترکمن

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

و گمیشان با دارا بودن پایداری کمتر از  -22دارای

نقش مهمی در پایداری نظامهای زراعی ایفا می-کنند.

جدول  -2وضعیت پایداری شهرستانهای استان گلستان از لحاظ شاخص منابع کشاورزی
طبقه

وضعیت پایداری

شهرستان

4

پایداری باال

گرگان ،رامیان ،علیآبادکتول

3

پایداری ضعیف

آق قال ،بندرگز ،کردکوی ،کالله ،گنبدکاووس و مینودشت

1

ناپایداری ضعیف

آزادشهر ،گالیکش و مراوه تپه

6

ناپایداری باال

بندرترکمن و گمیشان

3

پایداری ضعیف

استان گلستان
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شکل-2پهنهبندی وضعیت پایداری منابع کشاورزی در استان گلستان

پایداری وضعیت توسعه کشاورزی
با توجه به پهنهبندی پایداری توسـعه کشـاورزی در

محصــوالت بــاغی و غیــره در وضــعیت مناســبی قــرار
ندارند اما شهرسـتان گنبـدکاووس در اکثـر سـنجههـای

استان گلستان ،کـه در شـکل  3نشـان داده شـده اسـت

مورد مطالعـه ،ماننـد طـول راههـای روسـتایی ،ظرفیـت

شهرستانهای واقع در نیمهشـرقی اسـتان از ناپایـداری

سیلو ،تعداد کشاورزان عضـو در شـرکت تعـاونیهـای

متوسطی از لحاظ توسـعه کشـاورزی برخـوردار مـی-

کشاورزی ،تعداد شرکت تعاونیها ،و غیره در وضـعیت

باشند .در بـین شهرسـتانهـای واقـع در غـرب اسـتان،

مطلوبتری نسبت به سایر شهرستانها قرار داشـت .در

گمیشان و بنـدر تـرکمن در گـروه ناپایـداری بـاال قـرار

مجموع از  41شهرستان اسـتان گلسـتان  1شهرسـتان

گرفتند .شهرستانهای ،بندرگز و کردکوی هم به ترتیـب

جـزء شهرسـتانهـای پایـدار و  6شهرسـتان جـزء

در گــروه پایــداری متوســط و ضــعیف قــرار گرفتنــد.

شهرستانهـای ناپایـدار در زمینـه توسـعه کشـاورزی

شهرستانهای شمالی و همچنین شهرستانهای جنـوبی

شناخته شدند .بر این اساس شاخص توسعه کشاورزی

استان ،به جزء شهرستانهـای گـالیکش و مینودشـت و

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

کاللـه جـز شهرسـتانهـای پایـدار از لحـاظ توسـعه

مشارکت نکردن کشاورزان در برنامـهریـزی و نبـودن

کشــاورزی طبقــه بنــدی شــدند .نتــایج نشــان داد کــه

نهادههایی که کشاورزان بتوانند خواسـتههـا و دیـدگاه-

شهرستان گنبدکاووس از پایدارترین (پایـداری بـیش از

های خود را به تصمیم گیران منتقل کنند و همچنین عدم

 )12و شهرســـتانهـــای گمیشـــان و بنـــدرترکمن از

توجه به بازاریابی محصوالت کشاورزی و فقدان متولی

ناپایــدارترین (پایــداری کمتــر از  )-12شهرســتانهــا در

بـرای آن ،از مهمتـرین نقـاط ضـعف عمـده در توسـعه

زمینه توسعه کشاورزی در اسـتان گلسـتان مـیباشـند

کشــاورزی پایــدار بــه شــمار مــیرود (نجفــی .)4551

(جدول  .)3مشاهده سنجههای مورد مطالعه نشـان مـی-

مهدویدامغانی ( )2229عنوان کرد که یکی از دالیل مهم

دهد که شهرسـتانهـای گمیشـان و بنـدرترکمن از نظـر

پایین بودن امتیاز پایداری نظامهای زراعی ،عملکردهای

اکثر این سنجههـا ماننـد تعـداد دام ،تعـداد واخـد بهـره-

پایین محصوالت زراعی میباشـد .البتـه حفـظ و بهبـود

بــرداری دام ،تولیــد محصــوالت زراعــی ،ســرانه تولیــد

تولید محصوالت کشاورزی در سطح مطلـوب ،یکـی از

محصوالت زراعی ،تولید محصوالت باغی ،سرانه تولیـد

پیش شرطهای اصلی کشاورزی پایدار میباشد (مارتن
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 .)4551به نظر میرسد با توجه به تـوان و جایگـاه مهـم

کشاورزی و افزایش سـهم اشـتغال صـنعتی در منـاطق

اســتان گلســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در

روســتایی و نیــز بــه عنــوان جزیــی از فرآینــد توســعه

کشور ،بخش صنایع تبدیلی کشاورزی میتوانـد در ایـن

روستایی ،ایفـای نقـش مـیکنـد .ایـن صـنایع در فراینـد

استان گسترش یابـد .اصـوالص صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی

توسعه کشور نقش کلیدی داشته و توجه بیشـتر بـه آن،

بخش کشاورزی در جلـوگیری از ضـایعات محصـوالت

تسریع در رشد و توسعه کشاورزی و اقتصادی کشـور

کشاورزی ،ایجـاد ارزش افـزوده در بخـش کشـاورزی،

را در پی خواهـد داشـت (نـوری و نیلـی پـور طباطبـایی

افزایش درآمـد روسـتاییان ،بـاالبردن بهـرهوری بخـش

.)2221

جدول-3وضعیت پایداری شهرستانهای استان گلستان از لحاظ شاخص توسعه کشاورزی
طبقه

وضعیت پایداری

شهرستان

4

پایداری باال

گنبدکاووس

2

پایداری متوسط

رامیان ،علیآبادکتول،آققال و بندرگز

3

پایداری ضعیف

آزادشهر ،کردکوی و گرگان

1

ناپایداری ضعیف

گالیکش ،مینودشت و کالله

9

ناپایداری متوسط

مراوهتپه

6

ناپایداری باال

3

پایداری ضعیف

گمیشان و بندرترکمن
استان گلستان

شکل-3پهنهبندی وضعیت شاخص توسعه کشاورزی در استان گلستان

پایداری محیطزیست و بومنظامها

شدند و رتبه ناپایدارترین شهرستان نیز بـه شهرسـتان

نتایج جدول  1نشان داد که شهرستانهای گرگـان و

گمیشــان اختصــاف یافــت .شهرســتانهــای کاللــه و

علیآبادکتول به عنوان پایدارترین شهرستانهای استان

مینودشت در بـین شهرسـتانهـای اسـتان در وضـعیت

از لحاظ پایداری محیط زیسـت و بـومنظـامهـا شـناخته

متوسطی قرار داشتند .همچنین شهرستانهای آزادشهر،
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ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان
رامیــان ،گــالیکش وگنبــدکاووس از نظــر ایــن ســامانه

سطح کشور 49 ،اسـتان جـزء اسـتانهـای پایـدار و 49

حمایتی در گروه پایداری ضعیف قـرار گرفتنـد .در ایـن

استان دیگر جزء استانهای ناپایدار طبقهبنـدی شـدند و

بررسی مشخص شد شهرستانهای آققال ،بنـدرترکمن،

در بین  49اسـتان پایـدار کشـور 42 ،اسـتان بـه عنـوان

بندرگز در غرب استان و شهرستان مـراوهتپـه درشـرق

استانهای با پایداری ضعیف شناخته شـدند .در نتیجـه

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

آن پژوهش مشخص شد که وضـعیت پایـداری محـیط-

از طرفی شهرستان کردکوی با دارا بودن پایـداری بـین

زیست و بوم نظامها در ایران ضعیف میباشد (کـوچکی

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

و همکاران .)2243

طبقه بندی شد .در بین شهرسـتانهـای شـمالی اسـتان،

یکی از عوامل محدود کننده محیطی در شمال غربـی

گنبدکاووس از لحاظ پایداری محیطزیست و بومنظامهـا

استان گلستان بخصوف در شهرسـتان هـای گمیشـان،

از وضعیت مناسبتـری نسـبت بـه بقیـه شهرسـتانهـا

بندر ترکمن و آققـال شـوری خـاک مـیباشـد .عـواملی

برخوردار بود .در مجموع نیمهجنوبی استان از پایداری

متعددی در شوری خاک ایـن منـاطق دخالـت دارنـد کـه

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

عبارتنــد از :رســوبگــذاری دریــای خزر،ســیالبهــای

های مورد مطالعه در این بخش نشان میدهـد کـه نیمـه

فصــلی ،شــیب کــم و ســنگین بــودن بافــت ،وزش بــاد،

جنوبی استان از نظر اکثر سنجهها مانند مساحت جنگل،

همچنین ورود پساب کارخانهها و فاضـالب شـهری بـه

مساحت مرتع ،مساحت مناطق تحـت مـدیریت سـازمان

رودخانههای این مناطق و آبیاری با اّب این رودخانههـا

حفاظت محیطزیست ،بارندگی ،شـوری ،متوسـط دمـای

همــراه بــا مــدیریت نادرســت زراعــی در امــر تولیــد

ساالنه ،تنوع زیستی محصوالت باغی و زراعـی و غیـره

محصوالت کشاورزی باعث غیرقابل استفاده شدن خاک

در وضعیت مناسبتری نسبت بـه نیمـه شـمالی اسـتان

این مناطق برای کشاورزی و گسترش بیابان شده اسـت

قرار دارد .افزایش تنوع زیستی ،افزایش تعداد و مساحت

(زهتابیان و سرابیان  2221و عباسآبادی  .)4555عامل

مناطق حفاظت شده و کاهش تخریب مراتع و جلـوگیری

محـــدود کننـــده دیگـــر کـــه باعـــث شـــده برخـــی از

از جنگل زدایی در مناطقی که از پایـداری محـیطزیسـت

شهرستان های شمال و شمال شرقی استان در رتبههای

کمتری برخوردار هستند از جمله راهکارهـای مـوثر در

آخر از لحاظ پایداری قرار بگیرنـد ،میـزان انـدک بـارش

زمینه افزایش پایداری در این مناطق میباشـد .در همـین

ساالنه می باشد .اصوالص میزان بارش در اسـتان گلسـتان

راسـتا کـوچکی ( )4551دلیـل عـدم پایـداری وضـعیت

از  222میلــیمتــر در شــمال شــرقی بــه بــیش از 122

محیطزیست در ایران را استفاده بیرویه از منابعطبیعی،

میلی متر در جنـوب مـیرسـد .بیشـترین سـطح اراضـی

فرسایش خاک ،جنگل زدایـی و آلـودگیهـای حاصـل از

اســتان در محــدوده بــارش زیــر  922میلــیمتــر واقــع

کاربرد بیرویـه نهـادههـای شـیمیایی گـزارش کـرد .در

شدهاند .در استان گلستان طبـق قاعـده کلـی بـا افـزایش

ارزیـابی پایـداری نظـام زراعـی گنـدم-پنبـه در اسـتان

ارتفاع ،بارندگی نیز افزایش پیدا میکنـد (کـاظمی .)2242

خراسان ،مشخص شد سنجههای تولیدات دامی ،زراعی

برهمین اساس وسـعت و تعـداد بـومنظـامهـای طبیعـی

و عوامل مدیریتی ماننـد آبیـاری در شـرایط نامناسـبی

(جنگل و مرتع) جنوب گلستان بیشتر بوده و این منـاطق

قرار دارند (مهدویدامغانی  .)2229در مطالعه دیگری در

از غنای گونهای باالیی برخوردارند.

221

شاهی مریدی ،کاظمی و ....

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

جدول -4وضعیت پایداری شهرستانهای استان گلستان از لحاظ شاخص محیطزیست و بومنظامها
شهرستان

طبقه

وضعیت پایداری

4

پایداری باال

2

پایداری متوسط

کالله ،مینودشت

3

پایداری ضعیف

آزادشهر ،رامیان ،گالیکش و گنبدکاووس

1

ناپایداری ضعیف

آققال ،بندرترکمن ،بندرگز ،مراوهتپه

9

ناپایداری متوسط

کردکوی

6

ناپایداری باال

گمیشان

3

پایداری ضعیف

گرگان و علیآبادکتول

استان گلستان

شکل-4پهنهبندی وضعیت پایداری محیطزیست و بومنظامهای کشاورزی در استان گلستان

پایداری وضعیت جامعه روستایی

( 42تا صفر) از لحاظ وضعیت جوامع روستایی قرار

در بین شهرستانهای استان گلستان ،شهرستانهای

گرفتند .همچنین دو شهرستان رامیان و گالیکش به

آققال ،کالله و گنبدکاووس با کسب امتیاز پایداری باالی

ترتیب در گروه ناپایداری ضعیف و متوسط قرار گرفتند

 32در گروه شهرستانهای با پایداری باال قرار گرفتند

(جدول  .)9نتایج نشان داد که شهرستانهای واقع در

(جدول  .)9مشاهده سنجههای مورد مطالعه این شاخص

قسمتهای شمالی استان از پایداری باالتری برخوردار

نشان میدهد که این شهرستانها از نظر اکثر این سنجه

میباشند .درمجموع نیمه شرقی استان از لحاظ وضعیت

مانند تعداد خانوارهای روستایی ،نقاط روستایی با

جوامع روستایی در گروه ناپایداری ضعیف و نیمه-

امکانات ارتباط تلفنی ،تعداد خانههای بهداشت فعال

غربی استان نیز در دو گروه ناپایداری متوسط و

روستایی ،تعداد روستاها و غیره در وضعیت بهتری

ناپایداری باال قرار گرفتند (شکل  .)9براساس جمعبندی

قرار داشتند .سپس شهرستانهای علیآبادکتول و

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

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

گروه ناپایداری ضعیف اختصاف یافت .بهطور کلی

مینودشت در گروه شهرستانهای با پایداری ضعیف

توسعه روستایی فرآیندی است که طی آن توان عمومی
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ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان
روستائیان با ایجاد تغییر و تحوالت سازنده و مثبت در

و غیر انسانی جلوگیری نماید و توسعه روستایی پایدار

مسیر نیل به اهداف توسعهی پایدار از جمله کاهش فقر،

را با توجه به دانش و فنآوری عصر حاضر محقق

حفظ محیطزیست ،مشارکت و امنیت غذایی در

سازد ،سواد و پیامدهای آن میباشد (ساعدی مرغملکی

محیطهای روستایی باال میرود .به نظر میرسد عاملی

.)2226

که در این راستا میتواند از اتالف سرمایههای انسانی
جدول-5وضعیت پایداری شهرستانهای استان گلستان از لحاظ وضعیت جوامع روستایی
شهرستان

طبقه

وضعیت پایداری

4

پایداری باال

2

پایداری متوسط

علیآبادکتول و گرگان

3

پایداری ضعیف

آزادشهر ،مینودشت

1

ناپایداری ضعیف

رامیان ،مراوهتپه

9

ناپایداری متوسط

گالیکش ،گمیشان

6

ناپایداری باال

1

ناپایداری ضعیف

آققال ،کالله و گنبد کاووس

بندرترکمن ،بندرگز ،کردکوی
استان گلستان

شکل-5پهنهبندی پایداری جوامع روستایی در استان گلستان

پایداری علوم ،آموزش و مدیریت

در بین سنجههای مورد مطالعه مانند روسـتاهای تحـت

وضعیت پایداری و پهنهبندی شهرستانی مربوط بـه

پوشش سازمان نهضت سوادآموزی ،تعداد کشـاورزان

شاخص علوم ،آموزش و مدیریت کشـاورزی در جـدول

دارای سواد ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه و فـوق دیـپلم و

 6نشان داده شده است .شهرسـتانهـای گنبـدکاووس و

باالتر در وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه شهرستان-

گرگان با داشتن رتبه باالتر از  32دارای باالترین میـزان

ها قرار داشتند .از بـین شهرسـتانهـای واقـع در نیمـه-

پایداری در این بخش میباشند .زیرا ایـن شهرسـتانهـا

شرقی ،شهرستان مراوهتپه و در نیمهغربی ،شهرسـتان
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بنــدرگز بــه ترتیــب در گــروه بــا ناپایــداری ضــعیف و

علمـی در منـاطقی کـه دارای عـدم پایـداری و پایـداری

ناپایداری باال در زمینه علـوم آمـوزش و مـدیریت قـرار

ضعیف در بخش آموزش کشاورزی میباشند ،به ارتقـا

گرفتنــد .همچنــین بنــدرترکمن و گمیشــان از پایــداری

این سامانه کوشید (کوچکی  .)4551تراکم افراد باسـواد

متوسطی برخـوردار بودنـد .در نیمـهجنـوبی اسـتان بـه

روستایی در محدوده جنـوبی و میـانی اسـتان گلسـتان

ترتیب شهرستانهای کالله از پایـداری متوسـط ( 32تـا

بــاالتر از  92نفــر در کیلــومتر مربــع اســت .در اراضــی

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

شمالی استان نیز تـراکم افـراد باسـواد زیـر  92نفـر در

علیآبادکتول و آزادشهر از ناپایداری ضعیف ( 2تا -49

کیلومتر مربع میباشد (کـاظمی  .)2243مطالعـه مطیعـی

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

لنگرودی و همکاران ( )4315در شهرستان آققال نشـان

از لحاظ وضعیت علوم ،آمـوزش و مـدیریت برخـوردار

میدهد کـه  6متغیـر سـن بهـرهبـردار ،سـرمایهگـذاری،

بودنـد (شـکل  .)6بنـابراین مـیتـوان نتیجـه گرفـت کـه

میــزان مشــارکت ،انــدازه زمــین زراعــی ،دسترســی بــه

قسمتهای غربی و شرقی استان به جز شهرستانهـای

نهادهها و ماشـینآالت دارای اثـر مسـتقیم و متغیرهـای

بندرترکمن و گمیشان از لحاظ شاخص علوم آمـوزش و

بهــرهبــرداری از منــابع اطالعــاتی کشــاورزی و ســطح

مدیریت از وضعیت نامطلوبی برخوردار میباشـند و در

سواد ،به طور غیرمستقیم بر سـطح پایـداری نظـامهـای

مجموع نیمهشمالی استان در وضـعیت بهتـری از لحـاظ

بهرهبرداری زراعی تأثیرگذار است .ایـن محققـین ،بـرای

پایداری علوم ،آموزش و مدیریت نسبت به نیمـهجنـوبی

افزایش میزان تولید و رسـیدن بـه تولیـد پایـدار در ایـن

استان قرار دارد .بر این اساس میتوان چنـین اسـتنباط

منطقه ارتقـاء سـطح سـواد ،دانـش فنـی و مهـارتهـای

کـرد کـه اسـتان گلسـتان از لحـاظ پایـداری آمـوزش

مدیریت مزرعه کشاورزان را پیشنهاد دادند .در پژوهش

کشاورزی در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد .در چنین

حیاتی و کرمی ( )2221هم مشخص شد که کشـاورزان

شرایطی توصیه میشود بـا بهـرهگیـری از مروجـان و

گندمکار استان فارس در زمینهی کشـاورزی پایـدار از

عامالن آموزش دیده ،نهادههای علمـی و برنامـهریـزی

سطح دانش مناسبی برخوردار نیستند.

جدول-6وضعیت پایداری شهرستانهای استان گلستان از لحاظ علوم ،آموزش و مدیریت
شهرستان

طبقه

وضعیت پایداری

4

پایداری باال

2

پایداری متوسط

بندرترکمن ،کالله و گمیشان

3

پایداری ضعیف

آققال ،کردکوی ،و مینودشت

1

ناپایداری ضعیف

آزادشهر ،علیآبادکتول و مراوهتپه

9

ناپایداری متوسط

گالیکش ،رامیان

6

ناپایداری باال

3

پایداری ضعیف

گنبدکاووس و گرگان

بندرگز
استان گلستان
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شکل-6پهنهبندی پایداری علوم ،آموزش و مدیریت در استان گلستان

نتایج نهایی ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی

در استان گلستان شناخته شد .به طور کلی نتایج نشـان

پایدار در استان گلستان

داد که کلیه شهرستانهای شرق و جنوبغربی استان از

نتـایج نهـایی ارزیـابی توسـعه کشـاورزی پایـداری

ناپایداری متوسط و ضعیفی برخوردار بودند .در نیمـه-

دراسـتان گلســتان در جــدول  1نشـان داد شــده اســت.

جنــوبی اســتان از غــرب بــه شــرق بــه ترتیــب از رتبــه

شهرستانهای گنبدکاووس و گرگان با قـرار گـرفتن در

پایــداری کاســته و بــر ناپایــداری افــزوده مــیشــود.

یک پهنه مشترک و با کسب رتبـه بیشـتر از  ،422دارای

شهرستانهای واقع درنیمه شمال غربـی اسـتان نیـز از

باالترین میزان توسـعه پایـداری کشـاورزی در اسـتان

ناپایداری باال برخوردار بودند .نتایج نهـایی پهنـهبنـدی

بودند (شکل .)1شهرستانهـای علـیآبـادکتول ،آققـال و

توسعه کشاورزی پایدار دراستان گلستان نشان داد که

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

در مجموع استان از نظر توسـعه پایـدار کشـاورزی در

بعـدی قـرار گرفتنـد کـه از کـالس پایـداری متوسـطی

کالس پایداری ضعیف قرار دارد (شـکل  .)1زیـرا از 41

برخــوردار بودنــد .همچنــین شهرســتانهــای رامیــان ،و

شهرستان ،تنها  9شهرستان دارای توسـعه کشـاورزی

مینودشــت دارای پایــداری ضــعیف بودنــد (شــکل .)1

پایدار متوسط و باال بوده و بقیه شهرستانها یا ناپایدار

شهرستانهای آزادشهر ،کردکـوی ،بنـدرگز ،گـالیکش و

بوده و یا از پایـداری پـایینی برخـوردار مـیباشـند .در

مراوهتپه در یک پهنه مشترک به عنوان شهرستانهـایی

همین راستا کوچکی ( )4551گزارش کرد امتیاز شاخص

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

پایـداری نظـامهـای کشـاورزی اسـتانهـای اصـفهان،

شهرستان بندرترکمن با دارا بودن پایداری بین ( -92تـا

مازندران و آدربایجـان غربـی بـه ترتیـب  64 ،62و 94

 )-422به عنوان شهرستان با ناپایداری متوسـط طبقـه-

میباشد .اما دلیل اصلی ناپایداری توسعه کشاورزی در

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

استان گلستان را میتوان به جنبههای مختلـف مـدیریت

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

تولید محصوالت کشاورزی ،نحوه بهرهبرداری از منابع

ناپایدارترین شهرستان از نظر توسعه کشاورزی پایدار

محیطی و وضعیت جوامع روستایی مرتبط دانست.

شاهی مریدی ،کاظمی و ....
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جدول -7وضعیت شهرستانهای استان گلستان از لحاظ پایداری نهایی توسعه کشاورزی
شهرستان

طبقه

وضعیت پایداری

4

پایداری باال

2

پایداری متوسط

علیآبادکتول ،آققال و کالله

3

پایداری ضعیف

رامیان و مینودشت

1

ناپایداری ضعیف

آزادشهر ،کردکوی ،گالیکش ،مراوهتپه و بندرگز

9

ناپایداری متوسط

بندرترکمن

6

ناپایداری باال

3

پایداری ضعیف

گنبدکاووس ،گرگان

گمیشان
استان گلستان

شکل-7پهنهبندی استان گلستان از نظر وضعیت توسعه کشاورزی پایدار

نتیجه گیری کلی

استان از  92تا  12درصد دسترسی به آب شرب

نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای توسعه

روستایی و عدم وجود خانه بهداشت فعال در همه

کشاورزی پایدار در استان گلستان نشان داد که تمامی

روستاها نام برد .بطور کلی نتایج نشان داد که استان

شاخصها از لحاظ کشاورزی پایدار در وضعیت

گلستان از نظر توسعه پایدار کشاورزی در وضعیت

پایداری ضعیفی قرار دارند به جز شاخص جوامع

ضعیف قرار دارد ،زیرا از  41شهرستان استان تنها 9

روستایی که در گروه ناپایداری ضعیف قرار گرفت.

شهرستان دارای توسعه کشاورزی پایدار متوسط و باال

دالیل ناپایداری این شاخص را می توان به وجود

بوده و بقیه شهرستانهای استان یا ناپایدار بوده و یا از

درصد بیکاری بین 42تا  45درصد در روستاییان یازده

پایداری پایین برخودار میباشند .با توجه به نتایج این

شهرستان استان ،وجود درصد باالیی از جمعیت

پژوهش و آشکار شدن نقاط ضعف پایداری دراستان

روستایی در شهرستانهای کم برخوردار از امکانات

گلستان میتوان با مدنظر قرار دادن برخی از

توسعهای مانند مراوه تپه ،برخورداری  5شهرستان

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

شهرستانهای رامیان ،مراوه تپه ،گالیکش ،گمیشان ،بندر

بکارگیری مشارکت جوامع روستایی در طرح های

ترکمن ،بندرگز و کردکوی رتبه های آخر شاخص

توسعه کشاورزی پایدار مانند اجرای طرح مدرسه در

وضعیت جوامع روستایی را کسب کردند .به نظر می

مزرعه ،اجرای تناوب زراعی صحیح ،کاربرد کودهای

رسد با کاهش نرخ بیکاری و توسعه زیرساختهای

آلی و افزایش حاصلخیزی خاک ،کنترل تلفیقی آفات و

روستایی ماننددسترسی به خانه های بهداشت و آب

بیماریها ،حفاظت از منابع محیطی و منابع آبی ،کاهش

آشامیدنی می توان به ارتقا این شاخص در این

مصرف کود و سموم شیمیایی ،سوخت و انرژی،

شهرستانها کمک کرد .در شهرستانهای

گالیکش،

استفاده از روشهای نوین آبیاری وافزایش کارایی

رامیان ،بندر گز و مراوه تپه ،افزایش میزان مشارکت

مصرف آب ،کنترل خسارات زیست محیطی ناشی

روستاییان در دوره های آموزشی کشاورزی،

کشاورزی ،تعیین الگوی کشت مناسب ،توجه به

دسترسی به منابع اطالعاتی کشاورزی و افزایش سطح

وضعیت معیشت ،رفاه و آموزش جوامع روستایی.

سواد و مدرک تحصیلی ،به طور غیرمستقیم بر سطح

شهرستانهای کردکوی و گمیشان از نظر سامانه
حمایت محیط زیست و بوم نظام در ناپایداری باال و

پایداری نظامهای بهره برداری کشاورزی از طریق ارتقا
شاخص علوم ،آموزش و مدیریت تأثیرگذار است.

متوسط قرار گرفتند .افزایش تنوع زیستی ،گسترش
مناطق حفاظت شده و کاهش تخریب مراتع و جلوگیری

سپاسگزاری

از جنگل زدایی و بیابان زایی از جمله راهکارهای موثر

بدین وسیله از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

در زمینه افزایش پایداری در این مناطق میباشد .برای

طبیعی گرگان بابت حمایت مالی و جناب آقای دکتر

شهرستانهای گالیکش ،مینودشت ،مراوه تپه ،کالله،

شیرانی راد به جهت مساعدت علمی در این پژوهش

بندرترکمن و گمیشان که از نظر شاخص توسعه

تشکر و قدردانی بعمل میآید.

کشاورزی از وضعیت ناپایداری برخوردارند ،گسترش
صنایع تبدیلی کشاورزی پیشنهاد می گردد .همچنین
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