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شهرستان گرگان، (، GIS) (، سامانه اطالعات جغرافياييAHP) تحليل سلسله مراتبيبندي، فرايند پهنه کلیدي: هايواژه

 آفتابگردان

 

 

كشاورزي و منابع دانشگاه علوم  فناوري و معاونت پژوهشي 09-390-09به شماره  طرح پژوهشي مصوب منبع یافته:

 طبيعي گرگان

 E-mail: hossein_k_p@yahoo.com                                                            حسين كاظمي نویسنده)گان(:

 ن گرگان جهت كشت آفتابگردانشناختي اراضي كشاورزي شهرستابندي بومپهنه عنوان:

 

-09  شماره:

390-09 

   تاریخ:

93/8/9301 

 علمی های کوتاهیافته
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  مساله(: )شرحمقدمه 

محيطي از هداي زيسدتالگوي نامناسب استفاده از سرزمين و تغييرات شديد در كاربري آن باعث پيدداي  بحران

هدا، كداه  ها، فرساي  خاك، شور و اسديدي شددن خاكجمله تخريب و آلودگي منابع آب و خاك، گسترش بيابان

وري زمدين كداه  اسدتعداد بابليدت بهدره زدايي ولاي، جنگدتخريب اليه ازن، افزاي  گازهاي گلخانه تنوع زيستي،

هاي توليدي كنوني بشر نه تنها شود. فعاليتها باعث خروج سرزمين از مدار توسعه پايدار ميگرديده است. اين بحران

 (.1990؛ دالروزا و همكداران، 1999مخددوم، دهد )تأثير برار ميهاي آينده بلكه نسل فعلي را نيز به شدت تحتنسل

هايي را در عرصده مسدا ل هاي محيطدي آنهدا نارسداييهاي زراعي بدون توجه به ظرفيتمنطقي از زمينستفاده غيرا

ها و اسدتعدادهاي متفداوتي در رابطده بدا اندواع هاي مختلف توانطور كه سرزمينمحيطي به وجود آورده است. همان

ن كده نيازهداي گياهدان نيدز باشد، همچنداها دارند، استعداد اراضي براي توليد گياهان زراعي نيز يكسان نميكاربري

متفاوت است. يك بطعه زمين در عين مستعد بودن براي توليد يك محصول، ممكن است براي محصول ديگدر نيمده 

بدرداري بهينده از مستعد و يا حتي نامناسب باشد. بنابراين تعيين مناطق مستعد براي توليد هر محصدول امكدان بهره

كاهدد هداي فسديلي ميط زيست جلوگيري و از وابستگي بي  از بي  به انرژيمنابع توليد را فراهم و از تخريب محي

 (.1991)غفاري و همكاران، 

 

  ها:ترین یافتهمهم

جهت توليدد  شهرستان گرگانهاي زراعي درصد زمين 38/93و  33/19نشان داد كه به ترتيب اين مطالعه  نتايج

متدر( و ميلدي 099هدا از بدارش كدافي )بداالتر ازاين پهنده هاي بسيار مستعد و مستعد برار دارند.در پهنه آفتابگردان

درصد از اراضي كنوني كشداورزي شهرسدتان  10/90همچنين نتايج نشان داد حدود  حاصلخيزي باال برخوردار بودند.

ختي داراي محدوديت اسدت. ايدن شناباشد و حدابل از نظر يك منبع بومگرگان جهت كشت آفتابگردان مناسب نمي

شهرسدتان  جندوبيهاي بده بسدمت (،درصدد 01/1) مسدتعدو غير (درصدد 30/0) مسدتعدطبقات نيمهاراضي شامل 

از عوامدل مانندد نيتدروژن، پتاسديم و كلسديم  و كمبود برخي عناصر غذايي شيب باالدر اين مناطق  .اختصاص يافت

 كننده كشت شناخته شدند. محدود
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 اهمیت موضوع: 

عنوان پنجمين هاي روغني در جهان و بهترين دانهعنوان يكي از مهمبه (.Helianthus annuus L)آفتابگردان 

اين (. 1990آيد )اسدي و فرجي، اب ميه و بادام زميني به حسمنبع مهم توليد روغن خوراكي بعد از سويا، كلزا، پنب

(. مساعد بودن آب و هواي استان 1999پور، شود )خواجهصورت آبي و هم ديم كشت ميگياه در ايران هم به

گلستان براي توليد اغلب محصوالت كشاورزي باعث شده كه اين استان از نظر توليد محصوالت زراعي داراي تنوع 

خصوص سويا و كلزا، در كشور از نظر سطح زيركشت و توليد داراي هاي روغني بهكه در دانهباشد، بطوري بااليي

بندي و شناسايي توان مناطق مختلف . از طرفي عدم پهنه(1999 كشاورزي، جهاد وزارت) باشدهاي نخست ميرتبه

شناختي منطقه، باعث تخريب محيط بوم هاي كشاورزي با توجه به خصوصيات و عواملاستان براي انواع فعاليت

زيست و منابع طبيعي، آلودگي منابع آب و خاك، شور شدن اراضي، كاه  سفره آب زيرزميني و سرانجام 

 هايكاربري براي سرزمين توان و استعداد شناسايي هاي كشاورزي در اين استان شده است.نظامناپايداري بوم

 همه و پايدار توسعه يراستا در كشاورزي محصوالت پايدار توليد و محيطي منابع حفظ منظوربه كشاورزي مختلف

شهرستان گرگان ويژه هب گلستان استان. با توجه به جايگاه نخست رسدمي نظربه ضروري مختلف مناطق در جانبه

شت كهت دسنجي اراضي اين شهرستان جمنظور استعدابه مطالعه اين يروغني هادانهتوليد و سطح زير كشت  در

 انجام شد. فتابگردانگياه زراعي آ

 



 

؛ کد پستی: 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 93761-81968

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(:اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

 .بندي شده جهت كشت آفتابگردان در اراضی كشاورزي شهرستان گرگانهاي طبقهمساحت پهنه -1-3جدول 

هابندي پهنهرتبه  كشاورزي گرگان )درصد( اراضينسبت مساحت پهنه نسبت به مساحت  مساحت )هكتار( 

33/00109 بسيار مستعد  33/19  

08/3831 مستعد  38/93  

30/0109 نيمه مستعد  30/0  

33/0099 غير مستعد  01/1  

 

 

 .پهنه بسیار مستعد جهت كشت آفتابگردان در اراضی كشاورزي شهرستان گرگان -90-3شکل 


