
 
 

  يداریپا يراهبردها ارائه و ران
  *2حامد منصوري و 2و روح اهللا مرادي

  

  دکتري اکولوژي گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

پایداري مناطق مختلف، امکان مقایسه و پهنه بندي میزان پایداري کشاورزي عالوه بر روشن نمودن وضعیت 
هاي روش شناسی متنوعی جهت ارزیابی امروزه رهیافت

در این مطالعه براي ارزیابی میزان پایداري کشاورزي از روش 
کشاورزي، محیط زیست،  پیشرفتشاخص شامل منابع کشاورزي، 

میزان پایداري کلی توسعه کشاورزي نیز از . سنجه در نظر گرفته شد
 GIS١هاي نقشه شاخص محاسبه گردید و در نهایت وضعیت توسعه کشاورزي پایدار کشور در قالب

توان نتیجه گرفت که کشور ایران از لحاظ پایداري منابع کشاورزي، 
کشاورزي از پایداري  پیشرفتو آموزش کشاورزي ضعیف بوده و در زمینه 

ها هاي خراسان رضوي و فارس در تمام شاخص
شاخص مورد استفاده  5استان قم در تمام . مورد ارزیابی به جزء جوامع روستایی از پایداري باالتري برخوردار بودند

توسعه کشاورزي پایدار در بطور کلی نتایج پهنه بندي 
ایران نشان داد که در مجموع کشور از نظر توسعه کشاورزي پایدار در وضعیت ناپایدار یا با پایداري ضعیف قرار دارد، 

هاي کشور یا ناپایدار بوده و یا از استان داراي پایداري متوسط و باال بوده و بقیه استان
-میبا توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف توسعه کشاورزي پایدار در هر منطقه، 

هایی که از هاي آینده را در راستاي بهبود نقاط ضعف و شاخص

  منابع کشاورزي، محیط زیست، 

                                                           
1 Geographic Information System 
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پهنه بندي میزان پایداري کشاورزي عالوه بر روشن نمودن وضعیت 
امروزه رهیافت. نمایدشناخت نقاط ضعف و قوت را در مناطق مختلف فراهم می
در این مطالعه براي ارزیابی میزان پایداري کشاورزي از روش . وضعیت پایداري در بخش کشاورزي مطرح شده است

شاخص شامل منابع کشاورزي،  5براي این منظور، . ردیدمزیت نسبی استفاده گ
سنجه در نظر گرفته شد 60جوامع روستایی و آموزش در قالب 

شاخص محاسبه گردید و در نهایت وضعیت توسعه کشاورزي پایدار کشور در قالب 
توان نتیجه گرفت که کشور ایران از لحاظ پایداري منابع کشاورزي، بندي جغرافیایی میبا توجه به پهنه. بندي گردید
و آموزش کشاورزي ضعیف بوده و در زمینه  وضعیت جوامع روستاییمحیط زیست، 

هاي خراسان رضوي و فارس در تمام شاخصبیان کرد که استانتوان میبطور کلی . باشدمتوسطی برخوردار می
مورد ارزیابی به جزء جوامع روستایی از پایداري باالتري برخوردار بودند

بطور کلی نتایج پهنه بندي . براي ارزیابی پایداري کشاورزي، ناپایدارترین استان شناخته شد
ایران نشان داد که در مجموع کشور از نظر توسعه کشاورزي پایدار در وضعیت ناپایدار یا با پایداري ضعیف قرار دارد، 

استان داراي پایداري متوسط و باال بوده و بقیه استان 5استان کشور تنها 
با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف توسعه کشاورزي پایدار در هر منطقه، . ایین برخوردار بودند

هاي آینده را در راستاي بهبود نقاط ضعف و شاخصریزيبراي افزایش پایداري در کشاورزي، برنامه
  .پایداري پایینی در هر منطقه برخوردارند، معطوف کرد

محیط زیست،  ،توسعه روستایی، سنجه آموزش کشاورزي، :کلیدي
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Abstract  
Zoning of agriculture sustainability can be illustrated the status of sustainability in different 

regions and also provided the comparison capability and identification of advantage and 

disadvantage properties. Today, various methodologies were used to evaluate status of 

sustainability in agriculture section. To evaluate the agricultural sustainability the relative advantage 

method was used in this study. For this purpose, 5 indexes were considered which included: 

agriculture resources, agriculture development, environment, rural societies and education based on 

60 indicators. The total sustainability of agriculture development was calculated by sum of the 5 

indexes and subsequently, the status of sustainable agriculture was zoned in GIS maps. Based on 

geographical zoning, Iran was weak in terms of sustainability in agriculture resources, environment, 

rural society and agriculture education but it had moderate sustainability in term of agriculture 

development. Generally, it can be stated that Khorasan Razavi and Fars provinces had the highest 

sustainability in all indexes except rural society. Ghom province was identified as most 

unsustainable province in comparison with other provinces in all studied indexes. The results of 

sustainable agriculture development in Iran showed that Iran had unsustainable or weak sustainable 

status in development of sustainable agriculture because only 5 provinces from 30 provinces had 

high and moderate sustainability and others had low sustainability or un-sustainability. With 

consider to identification of advantage and disadvantage for sustainable agriculture development in 

every location, future schematization can be focused on improvement of disadvantage properties 

and indexes which had low sustainability in every location. 

 
Keywords: Agriculture resources, Agriculture education, Environment, Indicator, Rural 
development 

 
  قدمهم

هاي  انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوري
 بوبژهنوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان قیمت، 

سوخت هاي فسیلی در زمینه تامین غذاي جمعیت روز 
. هاي شگرفی نایل آمده استپیشرفتافزون جهان به 

متاسفانه این دستاوردها در برخی موارد به قیمت 
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گزافی از نظر مشکالت زیست محیطی همراه بوده و پی 
آمدهاي مختلفی از قبیل فرسایش خاك، کاهش تنوع 

و آلودگی آب، خاك و هوا در بر  گرمایش زمینزیستی، 
ین دلیل در به هم. )1387 کامکار و دامغانی( داشته است

چند دهه اخیر نگرش ها، انگاره ها و ایستارهاي جدیدي 
در رابطه با توسعه پایداري در بهره برداري از منابع 

  ).2009 تاتلیدیل و همکاران(کشاورزي شکل گرفته است 
کشاورزي جهان، واژه  عرصهامروزه در 

. کشاورزي پایدار داراي جایگاه ارزنده و ویژه اي است
ار، فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول کشاورزي پاید

اکولوژیک است که هدف اصلی آن ایجاد حالت تعادل و 
 یانگ و کاي(باشد رسیدن به پایداري در تولید می

توان نوعی در واقع کشاورزي پایدار را می). 2000
فرآیند بهینه سازي دانست که با استفاده بهینه از منابع 

تامین کرده و کیفیت طبیعی بتواند نیاز غذایی بشر را 
پیوند ). 1384 مهدوي دامغانی(محیط زیست را باال ببرد 

وري دادن بهره وري فرآیندهاي اقتصادي با بهره
وري بر فرآیندهاي اکولوژیکی به معنی قرار دادن بهره
هاي زیست مدار توسعه پایدار و جلوگیري از بحران

 فطرس(ریت بحران هاي اقتصادي است محیطی و مدی
1377 .( 

با توجه به اینکه واژه پایداري یک مفهوم و در عین 
 ،باشدمیحال غیر قابل اندازه گیري به صورت مستقیم 

بنابراین براي درك میزان پایداري کشاورزي و کشت 
بوم هاي زراعی چاره اي جز ساده سازي آنها نداریم 

براي مطالعه پایداري، ). 1387 کامکار و دامغانی(
، شیمیایی، زیستی، اجتماعی و متغیرهاي فیزیکی

هاي پایداري کمی شده و اقتصادي با استفاده از سنجه
هاي انبوه مربوط به روابط پیچیده بدین صورت داده

سازي شده و تفسیر ها سادهحاکم بر کشت بوم
 یکوچک(وضعیت جاري سامانه امکان پذیر می شود 

هاي پایداري که در سنجه). 2000 هس و همکاران ،1382
تدوین شاخص پایداري به کار می روند باید کلیه مسایل 
بنیادي یک کشت بوم نظیر عوامل زراعی، بوم شناختی، 

هاي استفاده شده را مورد اقتصادي، اجتماعی و فناوري
ل کمی بررسی و تحلیل قرار دهند و هر یک را به شک

ند یتی چپایداري ماه). 1999 پانل و شیلیتزي(بیان کنند 
 ، پانل و گلن2002دکوئیار و همکاران (بعدي دارد 

د توانمی ، بنابراین هیچ سنجه اي به تنهایی ن)2000
پایداري را کمی کند و انتخاب سنجه هاي مناسب از 

گیري میان سنجه هاي متعددي که براي پایش و اندازه
همواره بحث برانگیز و دشوار بوده  ،پایداري وجود دارد

و باید در انتخاب سنجه ها بر اساس ابعادي که بیشتر 
  ). 1995 النگ و مارتینآ(مورد توجه است، عمل کرد 

توان وضعیت براي هر منطقه جغرافیایی می
پایداري کشاورزي را پس از تعیین امتیازات سنجه ها 

ي مناطق به صورت جداگانه محاسبه کرد و میزان پایدار
امروزه استفاده از فن . مختلف را مورد مقایسه قرار داد

در علم کشاورزي به منظور سهولت ارائه و  GISآوري 
 رائو و همکاران(درك اطالعات رو به فزونی است 

در توان میوضعیت پایداري در سطح وسیع را ). 2000
هاي  نشان داد که در آن رنگ GISقالب نقشه هاي 

مختلف معرف مقدار کمی امتیاز کل براي پایداري می 
مشخص کرد توان میباشند و به این ترتیب به سادگی 

که کدام مناطق امتیاز کمتري آورده و از پایداري کمتري 
در کشاورزي برخوردار هستند و کدام مناطق امتیاز 
بیشتري آورده و از پایداري کشاورزي باالیی 

بنابراین استفاده از ). 2012 داللی منداس و(برخوردارند 
براي پهنه بندي مناطق مختلف در سطح  GISفن آوري 

وسیع از لحاظ پایداري کشاورزي، روشی ساده و 
باشد میمناسب براي درك میزان پایداري در هر منطقه 

و در مرحله بعد با اعمال ) 1999 بلمونتی و همکاران(
متیاز پایینی هاي مناسب براي شاخص هایی که امدیریت

در هر منطقه آورده اند، نقاط ضعف سامانه کشاورزي 
زو . را برطرف و پایداري را در آن منطقه بهبود بخشید

کشاورزي توسعه براي ارزیابی ) 2006(و همکاران 
سنجه استفاده کردند و در نهایت  96در چین از پایدار 

 ایشان. میزان پایداري در هر منطقه را مشخص کردند
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بندي توسعه کشاورزي پایدار از فن آوري پهنهبراي 
GIS  استفاده کرده و راهکارهاي افزایش پایداري در

کشاورزي را براي هر منطقه بر اساس عامل محدود 
  .کننده پایداري ارائه دادند

علی رغم اینکه ایران کشوري وسیع با آب و  
و امکان کشت بسیاري از باشد میهواي متنوع 

، بخش باشدمیناطق مختلف فراهم محصوالت را در م
کشاورزي نتوانسته به تقاضاي فزاینده براي مواد 
غذایی پاسخ گوید و واردات محصوالت کشاورزي 

). 1377 نجفی(الحظه اي افزایش یافته است بطور قابل م
تاکنون مطالعه اي براي پهنه بندي با این وجود، 

کشاورزي پایدار در سطح کشور که گویاي نقاط ضعف 
و قوت هر منطقه در زمینه پایداري کشاورزي باشد 
انجام نگرفته و مطالعه پایداري به صورت منطقه اي 

بنابراین این . توسط برخی محققان انجام گرفته است
به منظور پهنه بندي توسعه کشاورزي  حاضر مطالعه

پایدار در سطح کشور انجام گرفته تا وضعیت مناطق 
جغرافیاي کشور از لحاظ پایداري و همچنین نقاط قوت 
و ضعف هر منطقه مشخص گردد تا مدیریت هاي آینده 
براي توسعه کشاورزي پایدار در هر منطقه بر اساس 

  .عامل اصلی کاهش پایداري انجام گیرد
  
  واد و روش هام

براي مطالعه پهنه بندي توسعه کشاورزي پایدار 
که توسط موسسه   1در ایران از روش مزیت نسبی

تحقیقات توسعه پایدار در چین ارائه شده، استفاده 
براي این منظور از یک سري شاخص هایی که . گردید

  . در زیر به آن اشاره شده است استفاده گردید
سعه پایدار کشاورزي، براي تعیین ظرفیت کلی تو

  :سیستم حمایتی مدنظر قرار گرفت که عبارتند از 5
 يکشاورز منابع -1
 کشاورزي پیشرفتمیزان  -2

 سالمت محیط زیست و اکوسیستم -3

                                                           
1 Relative Advantage 

 وضعیت جوامع روستایی -4

 کیفیت علوم، آموزش و مدیریت -5

شاخص  3سپس براي هر کدام از این پنج سیستم، 
شاخص به دست  15مجموع در نظر گرفته شد که در 

هاي ها بر اساس سنجهآمد و هر کدام از این شاخص
در (سنجه  60خاصی ارزیابی گردید، که در نهایت 

براي ارزیابی ظرفیت کلی ) آورده شده است 1جدول 
توسعه پایدار کشاورزي براي هر استان، بعنوان واحد و 
مقیاس مطالعه در نظر گرفته شده و میزان پایداري 

چارچوب ارزیابی ظرفیت کلی توسعه . به شدمحاس
داده ها و . آمده است 1کشاورزي پایدار در شکل 

سنجه مورد  60اطالعات مورد نیاز براي محاسبه 
لف گرد آوري شد هاي مختبررسی از منابع و سازمان

، بی نام 1389، بی نام 1388، بی نام 1386بی نام (
و همکاران  کوچکی، 1391، عبدالهی 1391، بی نام 1390
و  2اختالف بین سود). 1388ولی زاده و همکاران  ،1390
براي هر استان، به عنوان مزیت نسبی براي آن  3زیان

بعد از ارزیابی و محاسبه مزیت . استان محاسبه گردید
بندي شده و ها رتبهنسبی براي هر استان، این ارزیابی

با بندي کشور از نظر پایداري کشاورزي در نهایت پهنه
  . .روي نقشه ترسیم شد GISاستفاده از 

ها در مقیاس هاي متفاوتی با توجه به اینکه سنجه
محاسبه می شوند، بنابراین الزم است که آنها به یک 

 بنابراین، تمام واحدهاي استانی. مقیاس تبدیل شوند
بندي شدند و در نهایت مقایسه و براي هر سنجه رتبه

  :ایجاد شد) A(َی ماتریسیک رتبه بندي 
[1]                             = (   )  ×    

apj رتبه و درجه استان ،p استان کشور  30در بین  
استان پیشرفته به  10سپس . باشدمی jبراي شاخص 
در نظر  زیان نبه عنوااستان محروم  10عنوان سود و 

در حقیقت یک  A ماتریسبنابراین . گرفته خواهند شد
  .زیان خواهد بود/سود ماتریس

                                                           
2 Assets 
3 Debt 
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1 Gross domestic product 

 
  سنجه هاي مورد استفاده براي ارزیابی پایداري در شاخص هاي مختلف -1جدول 

 شاخص سنجه

حجم  -تعداد قنات -یکشت محصوالت باغ ریسطح ز - یکشت محصوالت زراع ریسطح ز - نیسرانه زم
 زانیم - ییسرانه آب هر روستا -تعداد چشمه -قیعم مهیو ن قیتعداد چاه عم - آب هیکل تخل - مخزن آب

١GDP-  سهم استان ازGDP سرانه  - کل کشورGDP- ییایمیش کود مصرف - آالت نیتعداد ماش- 
  -تیجمع به نسبت کشاورز کل تعداد -استان سطح به نسبت شده ياریآب نیزم درصد - سوخت مصرف

  کشاورز هر يازا به شده کشت نیزم

  يمنابع کشاورز. 1

 عملکرد - فشار تحت ياریآب يبرا مستعد مساحت -لویس تیظرف -ییروستا يراهها طول -ابانیوسعت ب
 دیتول درآمد -یزراع محصوالت دیتول سرانه - یزراع محصوالت دیتول -یباغ محصوالت دیتول - گندم

 یتعاون يها شرکت تعداد -دام يبردا بهره واحد تعداد - دام تعداد -فرد هر يازا به یزراع محصوالت
 ییروستا يکشاورز یتعاون يها شرکت در عضو کشاورزان تعداد - ییروستا يکشاورز

 يکشاورز شرفتیپ. 2

 تیریتعداد مناطق تحت مد - يشور زانیم - مساحت مراتع حفاظت شده –مساحت مرتع  -مساحت جنگل
گونه  يغنا - ستیز طیسازمان حفاظت مح تیریمساحت مناطق تحت مد -ستیز طیسازمان حفاظت مح

 -سرعت باد -یساعات آفتاب - خبندانی يتعداد روزها - یرطوبت نسب -دما - شاخص تنوع شانون - يا
 یمقدار بارندگ

 ستیز طیمح. 3

 - روستاها فعال بهداشت يها خانه تعداد -یتلفن ارتباط يدارا ییروستا نقاط - ییروستا تیدرصد جمع
 - يکاریب نرخ - تیجمع یعیطب رشد نرخ -آب انشعابات تعداد -ییروستا خانوار تعداد -روستا تعداد

 ییروستا يخانوارها یمصرف خدمات و کاالها يبها شاخص

 ییروستا جوامع تیوضع. 4

 درصد -يآموز سواد نهضت سازمان پوشش تحت يروستاها - يکشاورز ماهر و متخصص يروین
 سواد يدارا کشاورزان تعداد -ییابتدا سواد يدار کشاورزان تعدا -تیجمع به نسبت سوادیب کشاورزان

 یدانشگاه سواد يدارا کشاورزان تعداد -متوسطه ،ییراهنما

 تیریعلوم، آموزش و مد. 5
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  .سیستم حمایتی و زیر شاخه هاي آن 5چارچوب کلی براي تعیین ظرفیت کلی توسعه کشاورزي پایدار در ایران با توجه به 

- 9/0، -1به ترتیب مقادیر  21، ...، 28، 29، 30رتبه بندي 
خص هایی با براي شا. اعمال گردید -1/0، ... ، -

مقدار صفر در نظر گرفته شد  20تا  11رتبه بندي بین 
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چارچوب کلی براي تعیین ظرفیت کلی توسعه کشاورزي پایدار در ایران با توجه به 

  و زیان و مزیت نسبیمحاسبه مقادیر نسبی سود 
در محاسبه سود، براي شاخص هاي با رتبه بندي 

 1/0، ... ، 8/0، 9/0، 1به ترتیب مقادیر 10
اعمال شد و براي محاسبه زیان، براي شاخص هاي با 

رتبه بندي 
 ،8/0-

رتبه بندي بین 

184                    

 

  

 

 

 

 

چارچوب کلی براي تعیین ظرفیت کلی توسعه کشاورزي پایدار در ایران با توجه به  -1شکل 
 

محاسبه مقادیر نسبی سود 
در محاسبه سود، براي شاخص هاي با رتبه بندي 

1 ،2 ،3 ، ... ،10
اعمال شد و براي محاسبه زیان، براي شاخص هاي با 
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که داللت به این موضوع دارد که از لحاظ مزیت نسبی، 
  . استان می باشند 30حد واسط بین 

، i=1( iدر سیستم حمایتی ) x(کل   براي محاسبه سود
  :)2006زو و همکاران( استفاده شد 2معادله از ) 5، ... ، 2

      = (1 ×   +  0.9 ×   +⋯+ 0.1 ×   )     
  ]2[  
nj  10تا  1که از باشد میبیانگر رتبه شاخص سود 

 iنیز در هر سیستم حمایتی ) y(زیان کل . باشدمی متغیر
)i  =1 ،2 ، ... ،5 (با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه 

  .باشدمی
]3[                      = (−1 ×    ) +  (−0.9 ×   ) +⋯+ (−0.1 ×    ) 

نشاندهنده رتبه شاخص زیان است که  njدر اینجا نیز 
  .باشدمی متغیر 21تا  30از 
  

  محاسبه سود نسبی و زیان نسبی
سود و زیان نسبی با استفاده از فرمول هاي زیر           

=    .)2006 زو و همکاران( محاسبه گردید       ×
]4[  

    =       × 100%  ( = 1, 2, … , 5) 

]5[  
زیان نسبی و  Yi، سود نسبی؛ Xiکه در این معادالت، 

Ni  بیانگر تعداد کل نمایه ها در یک سیستم حمایتی می
  .باشند

  )سود خالص نسبی(محاسبه مزیت نسبی 
سود نسبی و زیان نسبی  مجموعمزیت نسبی در حقیقت 

=    . که از معادله زیر محاسبه شدباشد می   +  
]6[  

همچنین، سود خالص نسبی براي هر استان از دو روش 
  :زیر محاسبه گردید

 :سیستم حمایتی  5براي 

    =    +     ( = 1, 2, … , 5; =1, 2, … , 30) 
]7[  

=    کشاورزي پایداربراي ظرفیت کلی توسعه   ∑    +  ∑      100% ( = 1, 2, … , 5; = 1, 2, … , 30; = 60) 
]8[  
i سیستم حمایتی؛  5، بیانگرp واحد  30، نشاندهنده

-می 60تعداد کل نمایه ها که برابر  Nاستانی مختلف و 

در واحد  iبیانگر سیستم حمایتی  ipبراي مثال . باشد
 Sp ≥ 0در نهایت در صورتی که . باشدمی pاستانی 

-میباشد بیانگر این است که توسعه کشاورزي پایدار 

باشد، نشاندهنده  Sp < 0و در صورتی که باشد 
  .دباشمی ناپایداري توسعه کشاورزي

  
  نتایج و بحث

  پایداري منابع کشاورزي
تنها دو استان  ،از نظر پایداري منابع کشاورزي

 پایداري باالشاخص خراسان رضوي و فارس داراي 
همچنین استان ). 2شکل(بوده و در یک پهنه قرار گرفتند 

هاي کرمان، اصفهان، مرکزي و آذربایجان شرقی نیز با 
، در یک 15-30دارا بودن پایداري منابع طبیعی بین 

منابع کشاورزي متوسط گروه قرار گرفته و از پایداري 
از طرفی استان قم با دارا بودن  .خوردار شدندبر

داراي کمترین پایداري منابع  -30پایداري کمتر از 
کشاورزي بود و به تنهایی در گروه ناپایداري باال قرار 

هاي خراسان جنوبی، سیستان و  استان ).2شکل(گرفت 
سمنان و ایالم نیز در گروه ، هرمزگان، بلوچستان

بطور  .منابع کشاورزي قرار گرفتندناپایداري باال از نظر 
کلی به استثناي استان هاي خراسان رضوي، کرمان و 
اصفهان، بقیه استان هاي واقع در نیمه مرکزي و شرقی 

 ناپایدار قرار گرفتندکشور در گروه استان هاي 
در بین استان هاي غرب و شمال و غرب ). 2شکل(
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ه و اردبیل، لرستان، کرمانشاکشور نیز، استان هاي 
ناپایدار بوده  ایالم از نظر شاخص پایداري منابع طبیعی

استان هاي این بخش کشور بجز آذربایجان و بقیه 
استان . شرقی، از پایداري ضعیفی برخوردار بودند

از نظر  ،خزرمازندران در بین استان هاي حاشیه دریاي 
پایداري منابع طبیعی ضعیف بود و دو استان گیالن و 

از ناپایداري ضعیف برخوردار شدند گلستان نیز 
دسترسی بیان کرد که ) 1384(مهدوي دامغانی  ).2شکل(

...) بذر، کود و(به منابع کشاورزي و نهاده هاي تولید 
  .نقش مهمی در پایداري نظام هاي زراعی ایفا می کند

استان به عنوان  17هاي کشور در بین استان
استان به عنوان استان هاي  13هاي ناپایدار و استان

پایدار براي شاخص منابع کشاورزي در نظر گرفته 
استان کشور در گروه استان هاي با  6تنها شدند، که 

بطور کلی، با توجه . پایداري باال و متوسط قرار گرفتند
به پهنه بندي کشور از نظر شاخص پایداري منابع 

طور کلی کشور ایران از ، مشاهده می شود که بطبیعی
این . باشدمی پایداري منابع کشاورزي پایینی برخوردار

د بدلیل اتکاي زیاد کشاورزان ایران به نهاده توانمیامر 

از قبیل کودهاي شیمیایی و کنترل  هاي شیمیایی
د زیاد ر، اتکا به بذرهاي اصالح شده، کاربشیمیایی آفات
و بعبارتی شخم فشرده، تک کشتی و  ماشین آالت

استفاده زیاد از آب هاي زیر زمینی که با هزینه زیاد از 
 نصیري و همکاران(، باشد زمین استخراج می شوند

بعبارتی کشاورزي رایج در کشور، به شیوه  ).1388
ینده را تحت تاثیر قرار داده است، آهاي مختلف تولیدات 

ك، آب و تنوع زنتیکی بطوریکه منابع کشاورزي مانند خا
بیش از حد مورد بهره برداري قرار گرفته و در حال 

فرایندهاي اکولوژیک که در ایران، . باشدمی انهدام
وابسته است، کشاورزي در نهایت به آنها پایداري 

دگرگون گشته و شرایط اجتماعی الزم براي حفاظت 
با توجه به  .اند گشتهمنابع ضعیف و بدون پشتوانه 

استان هاي خراسان رضوي و اطالعات بدست آمده 
آبیاري توسط آب قنات و فارس بدلیل رایج بودن 

همچنین استفاده از کودهاي آلی و دامی، بخصوص در 
نسبت به دیگر استان هاي کشور از بخش باغبانی 

  .پایداري منابع کشاورزي باالتري برخوردار بودند
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رانیدر ا يمنابع کشاورز يداریپا يپهنه بند -2شکل  
 

  
  

  کشاورزي پیشرفتپایداري 
کشاورزي  پیشرفتبا توجه به پهنه بندي پایداري 

هاي غربی کشور به جز همدان که استاندر ایران، 
، بقیه استان هاي واقع باشدمیداراي پایداري متوسط 

 پیشرفتدر این بخش کشور از پایداري پایینی در زمینه 
کشاورزي برخوردار هستند که در بین استان هاي 
غرب کشور، استان ایالم از ناپایداري باالیی نسبت به 

در نیمه ). 3شکل (هاي این قسمت دارد استانبقیه 
هاي خراسان استانمرکزي و شرق کشور نیز به جزء 

رضوي، کرمان و اصفهان، بقیه استان ها از پایداري 
کشاورزي برخوردار بودند و  پیشرفتپایینی از لحاظ 

هاي قم و یزد از ناپایدارترین استان استاندر این بین، 
). 3شکل (هاي این بخش کشور محسوب می شوند 

هاي جنوبی کشور، اناستهاي شمالی و همچنین استان
هاي ناپایدار از لحاظ استانبه جزء استان فارس، جز 

هاي استانکشاورزي طبقه بندي شدند و  پیشرفت
کهکیلویه بویر احمد و بوشهر در این میان از 

). 3جدول (هاي این قسمت بودند استانناپایدارترین 
کشاورزي در قسمت شمال غربی کشور از  پیشرفت

وضعیت پایداري مناسبی برخوردار است بطوریکه 
هاي آذربایجان شرقی و غربی جزء استان هاي با استان

به طور کلی ). 3شکل (پایداري متوسط طبقه بندي شدند 
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در سطح کشور، استان هاي خراسان رضوي، فارس و 
هاي قم، یزد، کهکیلویه تاناسخوزستان از پایدارترین و 

ها در زمینه استانو بویر احمد و بوشهر از ناپایدارترین 
   .کشاورزي بودند پیشرفت
  

 
 

  پهنه بندي میزان پایداري پیشرفت کشاورزي ایران -3شکل
جزء استان هاي  استان 15استان کشور،  30از 

استان دیگر جزء استان هاي ناپایدار در  15پایدار و 
بنابراین به . زمینه پیشرفت کشاورزي شناخته شدند

نظر می رسد وضعیت پیشرفت کشاورزي در سطح 
کشور از پایداري متوسطی برخوردار است و با توجه 
به اینکه زیر ساخت هاي موجود در زمینه کشاورزي از 

هاي تاثیر گذار در برآورد میزان مهمترین سنجه 
توان با حمایت هاي مالی پیشرفت کشاورزي بودند، می

در خصوص بهبود زیر ساخت ها در مناطق و استان 
هایی که در زمینه پیشرفت کشاورزي ناپایدار هستند، 
وضعیت پایداري در این بخش را به سطوح باالتر سوق 

سنجه هاي افزایش تولیدات کشاورزي از دیگر . داد
باشد، بنابراین موثر در پایداري پیشرفت کشاورزي می
تواند نقش قابل استفاده از شیوه هاي جدید تولید می

توجهی در افزایش محصوالت کشاورزي و پایداري در 
پیشرفت کشاورزي گردد، اگرچه عالوه بر افزایش 
تولیدات کشاورزي، توجه به سایر مسائل زیر ساختی 

محصوالت نیز در زمینه افزایش پایداري  مانند بازاریابی
مشارکت . پیشرفت کشاورزي ضروري به نظر می رسد

نکردن کشاورزان در برنامه ریزي و نبودن نهاده هایی 
که کشاورزان بتوانند خواسته ها و دیدگاههاي خود را 
به تصمیمگیران منتقل کنند و همچنین عدم توجه به 
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ن متولی براي بازاریابی محصوالت کشاورزي و فقدا
آن، از مهمترین نقاط ضعف عمده در پیشرفت 

نجفی، (کشاورزي پایدار در ایران به شمار می رود 
بنابراین، عملکردهاي پایین محصوالت زراعی ). 1377

یکی از دالیل مهم پایین بودن امتیاز پایداري این نظام 
). 1384مهدوي دامغانی (هاي زراعی محسوب می شود 

یز تاکید کرده است که افزایش تولید ن) 1998(مارتن 
باعث پایداري می شود، بطوریکه حفظ و بهبود تولید 
محصوالت کشاورزي در سطح مطلوب، یکی از پیش 

  . باشدمی شرط هاي اصلی کشاورزي پایدار
  
  

 پایداري محیط زیست

وضعیت پایداري محیط زیست در سطح کشور در 
اسان استان هاي خر. نشان داده شده است 4شکل 

رضوي و شیراز به عنوان پایدارترین استان هاي کشور 
از لحاظ محیط زیست شناخته شدند و ناپایدارترین 
استان هاي کشور در زمینه پایداري محیط زیست نیز 

). 4شکل (مربوط به استان هاي قم، همدان و اردبیل بود 
استان هاي شمال غربی کشور از لحاظ پایداري محیط 

اسبی داشته و جزء استان هاي زیست وضعیت نامن
نیمه غربی کشور نیز از . ناپایدار در این زمینه می باشند

لحاظ پایداري محیط زیست ضعیف بوده و در بین 

استان هاي غربی کشور، استان کردستان نسبت به بقیه 
استان هاي واقع در غرب کشور از پایداري باالتري 

متوسط  برخوردار بوده و جز استان هاي با پایداري
طبقه بندي می شود، در صورتی که نیمه شرقی کشور 
از پایداري قابل قبولی در زمینه محیط زیست برخوردار 
بود، بطوریکه فقط استان خراسان شمالی از لحاظ 
محیط زیست ناپایدار بود و سایر استان هاي شرقی 
کشور در طبقه استان هاي پایدار محیط زیستی قرار 

ه شمالی کشور نیز وضعیت نیم). 4شکل (داشتند 
مناسبی از لحاظ پایداري محیط زیست ندارد ولی به 
نسبت نیمه جنوبی پایداري بهتري نسبت به نیمه شمالی 

استان هاي واقع در مرکز کشور پایداري ). 4شکل (دارد 
پایینی در زمینه محیط زیست داشتند و همان طور که 

ن هاي در قبل نیز اشاره شد، استان قم در بین استا
). 4شکل (مرکزي کشور ناپایدارترین استان شناخته شد 

دلیل عدم پایداري وضعیت محیط ) 1382(کوچکی 
زیست در ایران را استفاده بی رویه از منابع طبیعی، 
فرسایش خاك، جنگل زدایی و آلودگی هاي حاصل از 

  .کاربرد مفرط نهاده هاي شیمیایی گزارش کرد

استان جزء استان  15به طور کلی در سطح کشور، 
استان دیگر جزء استان هاي ناپایدار  15هاي پایدار و 

  استان  15اما با توجه به اینکه در بین  طبقه بندي شدند، 
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پهنه بندي میزان پایداري محیط زیست در ایران -4شکل  

 
استان به عنوان استان هاي با پایداري  10پایدار کشور، 

 توان نتیجه گرفت که وضعیتضعیف شناخته شدند، می
شکل (باشد پایداري محیط زیست در کشور ضعیف می

برخی از سنجه هاي مورد استفاده براي ارزیابی ). 4
کمتر مدیریتی  وضعیت پایداري محیط زیست از انعطاف

برخوردار بوده و به عبارتی متکی به وضعیت 
جغرافیایی منطقه می باشند به عنوان مثال میزان 
بارندگی و تعداد روزهاي یخبندان جزء سنجه هایی می 

باشند که وابسته به منطقه مورد نظر می باشند و  
بنابراین براي افزایش پایداري محیط زیست بیشتر تاکید 

باشد که با مدیریت مناسب ر سنجه ها میبر بهبود سای
افزایش تنوع زیستی، . امکان بهبود آنها وجود دارد

افزایش تعداد و مساحت مناطق حفاظت شده و کاهش 

کوچکی (تخریب مراتع و جلوگیري از جنگل زدایی 
در مناطقی که از پایداري محیط زیست کمتري ) 1382

ر زمینه برخوردار هستند از جمله راهکارهاي موثر د
  .باشدمی افزایش پایداري در این بخش

  
  پایداري وضعیت جوامع روستایی

در بین استان هاي کشور، تنها استان مازندران از 
برخوردار بود و به  40پایداري جوامع روستایی باالي 

تنهایی در گروه استان هاي با پایداري باال قرار گرفت 
بعد از آن دو استان کرمان و آذربایجان ). 5شکل(

شرقی در گروه استان هاي با پایداري متوسط وضعیت 
مشاهده سنجه هاي مورد . گرفتندجوامع روستایی قرار 

مطالعه نشان داد که این استان ها از نظر اکثر این سنجه 
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مانند نسبت جمعیت روستایی نسبت به کل جمعیت، نقاط 
، تعداد خانه هاي )تلفن(روستایی با امکانات ارتباطی 

بهداشت فعال روستایی و تعداد انشعابات آب روستایی 
  .در وضعیت بهتري قرار داشتند

کلیه استان هاي شرقی، جنوبی و شمال غرب 
کشور به استثناي بوشهر و اردبیل از نظر پایداري 
وضعیت جوامع روستایی، در گروه با پایداري ضعیف 

نتایج نشان داد که بجز استان ). 5شکل(قرار گرفتند 
لرستان، کلیه استان هاي مرکزي و غربی کشور از نظر 

دند و در بین آنها دو توسعه جوامع روستایی ناپایدار بو
استان قم و ایالم کمترین پایداري وضعیت جوامع 

دو استان ). 5شکل(روستایی را در کشور دارا بودند 
بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد نیز در گروه استان 
. هاي با ناپایداري متوسط جوامع روستایی قرار گرفتند

 بطور کلی پهنه بندي پایداري نشان داد که  کشور از
نظر وضعیت جوامع روستایی، از پایداري پایینی 

استان کشور  30استان از  23برخوردار بود، بطوریکه 
 )-20تا  20بین (ناپایداري ضعیف در گروه با پایداري و

از نظر این شاخص قرار گرفتند و چهار استان نیز 
در رابطه با ). 5شکل(بودند  -20داراي پایداري کمتر از 
تایی باید خاطر نشان شد که به توسعه جوامع روس

سبب گستردگی ایران، فاصله بسیاري از روستا زیاد 
بوده و امکان خدمات رسانی به روستا کاهش و هزینه 

عالوه بر این براي کشاورزان نیز . آن افزایش یافته است
به سبب افزایش هزینه مسافرت و زمانی که باید صرف 

تحقیق و مسافرت کنند، امکان دسترسی به مراکز 
باشد، ترویجی و خدماتی که اغلب در شهرها متمرکز می

  ).  1377نجفی (به حداقل ممکن کاهش یافته است 
  

 
رانیدر ا ییروستا جوامع تیوضع يداریپا زانیم يپهنه بند -5شکل  
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  پایداري علوم، آموزش و مدیریت کشاورزي
وضعیت پایداري و پهنه بندي جغرافیایی 
مربوط به بخش علوم، آموزش و مدیریت کشاورزي در 

استان خراسان  5. نشان داده شده است 6شکل 
رضوي، مازندران، گیالن، آذربایجان غربی و فارس با 

براي شاخص ارزیابی  30داشتن مقادیر باالتر از 
وضعیت آموزش کشاورزي داراي باالترین میزان 

وضعیت علوم ). 6شکل (یداري در این بخش می باشند پا
و آموزش کشاورزي در قسمت شمال غربی کشور 
مناسب به نظر می رسد و در بین استان هاي واقع در 

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، (این بخش کشور 
، تنها استان زنجان از ناپایداري )اردبیل و زنجان

در صورتی که  ،باشدمیآموزش کشاورزي برخوردار 

برخی از استان هاي واقع در قسمت غربی کشور داراي 
پایداري ضعیف و برخی استان هاي این بخش داراي 
ناپایداري در زمینه علوم، آموزش و مدیریت کشاورزي 

بیان کرد که توان میو بنابراین ) 6شکل (می باشند 
قسمت غربی کشور از لحاظ آموزش کشاورزي از 

اکثر استان . برخوردار می باشدوضعیت نابسامانی 
هاي واقع در بخش مرکزي کشور نیز وضعیت مناسبی 
براي پایداري آموزش کشاورزي نشان ندادند و در این 
میان تنها دو استان تهران و اصفهان در طبقه پایداري 
قرار گرفتند و دیگر استان هاي واقع در بخش مرکزي 

زي قرار جزء استان هاي با ناپایداري آموزش کشاور
   )6شکل (گرفتند 

  
 

   پهنه بندي میزان پایداري علوم، آموزش و مدیریت در ایران -6شکل
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ناپایداري علوم و آموزش کشاورزي در بخش 
شرقی کشور نیز به وضوح مشخص است به طوریکه 

استان خراسان رضوي،  در این قسمت کشور، به جزء
بقیه استان ها در طبقه استان هاي ناپایدار در زمینه 
آموزش قرار داشتند همچنین شرایط مشابهی از لحاظ 
پایداري در قست جنوبی کشور مشاهده شد و به غیر از 
استان فارس، تمام استان هاي واقع در بخش جنوبی 
کشور از وضعیت نامناسب براي پایداري آموزش 

نیمی از استان ). 6شکل (ي برخوردار بودند کشاورز
هاي موجود در سطح کشور داراي پایداري آموزش 
کشاورزي و نیم دیگر داراي ناپایداري در این زمینه می 

استانی که در طبقه  7باشند، ولی با توجه به اینکه 
پایداري آموزش کشاورزي طبقه بندي شده بودند، با 

ي آموزشی، داراي وجود طبقه بندي در قسمت پایدار
توان چنین پایداري ضعیفی بودند و بطور کلی می

استنباط کرد که کشور از لحاظ پایداري آموزش 
کشاورزي در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و در 

بهره . بیشتر استان ها داراي پایداري ضعیفی می باشد
گیري از مروجان و عامالن آموزش دیده، نهاده هاي 

زي علمی در مناطقی که داراي عدم علمی و برنامه ری
پایداري و پایداري ضعیف در بخش آموزش کشاورزي 

تواند باعث افزایش پایداري آموزش می باشند، می
کشاورزي گردیده و در نهایت به عنوان یکی از مولفه 
هاي موثر در پایداري کلی کشاورزي نقش بسزایی 

  ).      1376کوچکی (  داشته باشد
  

  توسعه کشاورزي ایرانپایداري کلی 
مطالعه پهنه بندي میزان توسعه پایداري 
کشاورزي در ایران نشان داد که استان هاي فارس و 
خراسان رضوي با قرار گرفتن در یک پهنه مشترك 

، داراي باالترین میزان توسعه پایداري )30بیشتر از (
استان هاي کرمان، ). 7شکل(کشاورزي در کشور بودند 

بایجان شرقی و اصفهان نیز با دارا بودن مازندران، آذر
در گروه بعدي قرار گرفتند و از  30تا  15پایداري بین 

همچنین، استان هاي . پایداري متوسطی برخوردار بودند
گیالن، گلستان، مرکزي، تهران، آذربایجان غربی، 
کرمانشاه، لرستان، خوزستان و کردستان داراي 

از طرفی، ). 7شکل(پایداري ضعیف کشاورزي بودند 
استان هاي خراسان شمالی و جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، اردبیل، زنجان، قزوین، هرمزگان، همدان و 

بعنوان استان   - 15تا  0یزد با دارا بودن پایداري بین 
هاي با ناپایداري ضعیف تقسیم بندي شدند و استان 
هاي ایالم، بوشهر، چهار محال و بختیاري، سمنان و 

و بویراحمد در یک پهنه قرار گرفته و استان  کهگیلویه
). 7شکل(هاي با ناپایداري متوسط را شامل شدند 

، - 30استان قم نیز با دارا بودن میزان پایداري کمتر از 
بعنوان استان با ناپایداري باال در کشور تقسیم بندي 
گردید و ناپایدارترین استان کشور از نظر توسعه 

  .کشاورزي تلقی شد
کلی نتایج نشان داد که کلیه استان هاي بطور 

غرب و شمال غرب کشور، بجز آذربایجان شرقی و، 
برخوردار ) 0-15بین (اردبیل از توسعه پایداري پایینی 

همچنین تمامی استان هاي نیمه شرقی کشور به . بودند
استثناي خراسان رضوي از لحاظ توسعه پایدار 

ان هاي با کشاورزي، ناپایدار بوده و در گروه است
مطالعه حاضر ). 7شکل(ناپایداري ضعیف قرار گرفتند 

نشان داد که میزان توسعه کشاورزي پایدار پیش از 
آنکه تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار بگیرد، از نحوه 
مدیریت مزارع کشاورزي و توسعه روستایی کشور 

همانطور که مشاهده می شود، . تاثیر پذیرفته است
هاي اردبیل و همدان با اینکه داراي بعنوان مثال استان 

شرایط اقلیمی کامال متفاوت از استان هاي یزد و 
سیستان و بلوچستان می باشند، با اینحال در یک گروه 

  ).7شکل(توسعه پایداري قرار گرفته اند 
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توسعه کشاورزي پایدار در ایران پهنه بندي میزان -7شکل  
 

بطور کلی نتایج پهنه بندي توسعه کشاورزي 
از نظر پایدار در ایران نشان داد که در مجموع کشور 

کشاورزي در وضعیت ناپایدار یا با  پایدار توسعه
استان  30زیرا از ). 7شکل(پایداري ضعیف قرار دارد 

 پایدار ان داراي توسعه کشاورزياست 5کشور تنها 
متوسط و باال بوده و بقیه استان هاي کشور یا ناپایدار 

دلیل . بوده و یا از پایداري پایین برخور دار می باشند
در جنبه هاي مختلف مدیریت توان میاین ناپایداري را 

بعنوان  .تولید و مصرف محصوالت کشاورزي یافت
زي به فعالیت هاي مثال تخریب و تبدیل اراضی کشاور

تخریب اراضی کشاورزي با اعمال  شهري و صنعتی،
نتیکی ژروش هاي غلط آبیاري و خاکورزي، فرسایش 

نهاده و مفرط گونه هاي گیاهی بومی ایران، کاربرد غلط 

کاهش حاصلخیزي و باروري اراضی، شیمیایی، هاي 
عدم توجه کافی به عمران و الگوهاي کشت نامناسب، 

، عدم اطالع رسانی به کشاورزان در رفاه روستایی
شعبانعلی (پایدار و ارگانیک و غیره زمینه کشاورزي 

در ناپایداري کشاورزي ایران ) 1387 همکارانفمی و 
  .نقش اساسی دارد
گزارش کرد امتیاز شاخص ) 1998(کوچکی 

پایداري نظام هاي کشاورزي اصفهان، مازندران و 
. بوده است 51و  60، 61آدربایجان غربی به ترتیب 

نیز در مطالعه اي میزان پایداري نظام ) 1376(کرمی 
هاي کشت گندم استان فارس گزارش کرد که بخش 
عمده اي از کشاورزان در گروه ناپایدار و تنها بخش 

  .اندکی از آنها در گروه پایدار قرار می گیرند
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  کشاورزي پایداربردهاي توسعه راه
کشاورزي در دستیابی به توسعه پایدار براي 

کشور باید مجموعه اي از راهبردها تدوین و بکار گرفته 
در این مسیر باید عالوه بر توجه به ثبات نسبی . شود

. عملکرد، به مقوله حفاظت محیط زیست نیز توجه شود
شدن نقاط ضعف با توجه به نتایج تحقیق و آشکار 

زیر راهکارهاي به توان میبطور کلی پایداري در کشور 
  :اشاره کردبراي حصول کشاورزي پایدار 

تعیین الگوي کشت متناسب با مزیت هاي نسبی  -
  مناطق مختلف کشوراکولوژیک 

  حفاظت از منابع در حال تخریب -
  بهینه سازي مصرف کود و سموم شیمیایی -
توجه به خسارات زیست محیطی ناشی از  -

  توسعه نا متناسب کشاورزي
رآمد اتخاذ تدابیر حمایتی براي افزایش د -

  جرت انها به شهرهااکشاورزان و جلوگیري از مه

تقویت و توسعه فعالیت هاي کشت مخلوط،  -
کاربرد شخم حداقل، جنگل زراعی، تناوب زراعی، 
فات و آکودهاي آلی و بیولوژیک، کنترل اکولوژیک 

 ...و  بیماري ها

 ارتقاي راندمان آبیاري  -

ها با رعایت  پسابآب از مجدد استفاده  -
 زیستیمالحظات 

 گونه هاي گیاهی و جانوري سازگار شناسایی  -

حفاظت از گونه هاي در معرض انقراض و  -
  گونه هاي برتر بومی

 
  سپاسگزاري

هزینه این پژوهش از محل پژوهه شماره 
، معاونت محترم پژوهشی 2/12/1390مصوبه  20577/1

تامین شده است که  و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد
  . بدین وسیله سپاسگزاري می شود
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