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 مقدمه )شرح مساله(

پذیری و بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای کاربری خاص از نظر تولید، آسیبارزیابی سرزمین شامل پیش

شناختی ساخته شده، های بومشناختی و مدلهای بومهای مدیریتی است که این سنجش با مقایسه ویژگینیازمندی

منظور استفاده بهینه از منابع های مناسب برای هر منطقه بهذیرد. تعیین کاربریپبرای کاربری مورد نظر انجام می

استفاده از زیرا  (.1155تواند گامی موثر در راستای توسعه پایدار باشد )مخدوم، پایه و جلوگیری از تخریب آنها، می

یامدهای ناگوار همچون های محیطی، باعث پشناختی و پتانسیلهای بومسرزمین بدون در نظر گرفتن تفاوت

دهد و شود و در نهایت منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار میزایی، آلودگی و تخریب محیط میفرسایش، بیایان

 سازد.محیط را از توسعه پایدار دور می

 آن الزمه یو عوامل خاک ییآب و هوا یطهر منطقه با شرا یکشاورز یتتناسب و انطباق فعال یاز چگونگ یآگاه

برخوردار است. به  یشتریب یتاز اهم یمزراعت د یطدر شرا یژهوموضوع به یناست. ا یکشاورز یتهر گونه فعال

و ارزش  یتاز اهم یمد محصوالت عوامل موثر در یرو سا، خاکی یمیاقل یرهایشناخت روابط متغ یلدل ینهم

بنابراین تعیین تناسب اراضی یک منطقه برای یک نوع کاربری  .(1112 ی،)کمال باشدیبرخوردار م ییباال یاقتصاد

  خاص کشاورزی مستلزم در نظر گرفتن بسیاری از معیارهاست.

 اهترين يافتهمهم

زنی، متوسط ساالنه، دماای مطلاوب جواناه نند دماینشان داد که برخی از متغیرهای اقلیمی ما این مطالعه نتایج

دهی، دمای کمینه ساالنه، دمای مطلوب پرشدن دانه، بارش ساالنه و مجموع سااعات آفتاابی در دمای مطلوب سنبله

شرقی استان گلستان عواملی مانند میزان های شمالی و شمالکننده نیستند، اما در بخشمنطقه مورد مطالعه محدود

مااه و هاای پااییزه، بهااره، خردادهاای بافات خاا،، میازان باارشزان ماده آلی، فرسایش خاا،، کا  شوری، می

هاای کننده زراعت دیم شناخته شادند. همچناین مشاخد شاد کاه در بخاشعنوان عوامل محدودماه بهشهتباردی

درصد از  15اعت دیم تا کننده است. براسا  نتایج استعدادسنجی اراضی، توسعه زرجنوبی استان عامل شیب محدود

ناوار طاولی از شارق تاا  ارب،  صاورتههای جنوبی و میانی بهکتار(، در قسمت 1/345111اراضی کنونی گلستان )

و شارقی اساتان دارای محادودیت محیطای باوده درصد از اراضی شمالی و شمال 33اما نزدیک به  پذیر است،امکان

 .وجود نداردامکان زراعت دیم   ت پاییزه در این مناطق 
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 اهمیت موضوع

 گلستان در استان کشاورزی محصوالت زیرکشت ، سطح5345-41 زراعی در سال آمار منتشر شده براسا 

 دیم به کشت هکتار آن 339239 و آبی کشت به آنهکتار  359311 مقدار از این که هکتار بوده 544531

هکتار  112111 مقدار این از که هکتار بوده 113151   ت زیرکشت سطح بین در این. است شده داده اختصاص

 جهاد کشاورزی سازمان) است یافته گندم و جو اختصاص دیم عمدتاً کشت به هکتار آن 132421 و آبی کشت به

استان گلستان، عدم شناسایی توان  طح زیرکشت گسترده محصوالت دیم درتوجه به س با (.1153 گلستان، استان

استان جهت اجرای کاربری دیم با توجه به خصوصیات و عوامل محیطی منطقه، باعث  شناختی اینبوم –زراعی

ته تخریب ها و در برخی از مناطق این استان شده است. البنوسان میزان تولید محصوالت دیم در بعضی از سال

ق ، های آقهای از شهرستانمحیط زیست و منابع طبیعی، آلودگی منابع آب و خا،، شور شدن اراضی )بخش

های کشاورزی در نظامکاوو (، کاهش سفره آب زیرزمینی و سرانجام ناپایداری بومگمیشان، بندرترکمن و گنبد

براسا  ارزیابی توان آن در نظر گرفته شود. بنابراین برای تواند از تبعات عدم استفاده از سرزمین این استان نیز می

منظور حفظ منابع محیطی، دیم، به جلوگیری و کاهش این مسایل، شناسایی استعداد و توان سرزمین جهت کاربری

 .رسدنظر میتولید پایدار محصوالت کشاورزی در راستای توسعه پایدار و همه جانبه در استان گلستان ضروری به

کشاورزی )دیم و آبی( و مرتعداری )مدل ر ایران برای ارزیابی توان سرزمین جهت کاربری دیم از مدل کاربرید

شود. در این مدل بر سر حدود مرز این دو کاربری یعنی دیمکاری و تجزیه تحلیل سیستمی مخدوم( استفاده می

کاری و مرتعداری مشخد حد بین دیم برای برخی از متخصصانکه مرتعداری اخت ف نظر وجود دارد تا جایی

جا ارایه داری یکنیست. به خاطر پرهیز از این مشکل مدل دو کاربری کشاورزی )کشت آبی و کشت دیم( و مرتع

 دخیل در زمان با اجرای این طرح، با شناسایی و تعیین دقیق متغیرهای محیطیهم (.1155شده است )مخدوم، 

کاربری دیم ایران و تفکیک آن از به ارتقای مدل  های سنجش اراضی دیم،خدارها و شازراعت دیم و ساختن معی

های ارزیابی چندمعیاره، تحلیل مکانی و توابع همپوشانی سامانه مرتعداری با کمک روش -مدل توام دیمکاری

 اط عات جغرافیایی پرداخته شد. 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

  های تناسب اراضی کشاورزی استان گلستان جهت توسعه زراعت دیم.مساحت طبقه -5 لجدو

 هاپهنه )هکتار( مساحت نسبت مساحت به کل )درصد(

 (1S)بسیار مناسب  19/195112 11/39

 (2S)مناسب  11/511191 45/11

 (3S)متوسط  35/45124 52/51

 (1N)موقتا نامناسب  49/531415 13/52

 (2N)نامناسب دائمی  11/44319 22/53

 جمع 35/352315 511

 

 

 
 

 . نقشه استعدادسنجی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت توسعه زراعت دیم -5 شکل

 


