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یکی از اهداف خطیر  ،پایدار توسعه کشاورزي رو ینا. از داردفضایی توسعه  -اساسی در تمامی ابعاد مکانی  ینقش ،کشاورزي
هاي اکولوژیکی نواحی جغرافیایی ها و ظرفیتشناخت و ارزیابی توانرود. گذاري جوامع به شمار میریزي و سیاستبرنامه هاينظام
توسعه پایدار کشاورزي  تواند روند دستیابی بههاي ویژه میبرداري از آن در تولید محصوالت مختلف کشاورزي با قابلیتبهره براي

هاي کشاورزي تکیه جمعیت آن بر فعالیت است کهروستایی  عمدتاً ايهناحی ،را تسریع نماید. شهرستان نهبندان در شرق کشور
ها و عمده تولیدات کنونی بخش کشاورزي این ناحیه، هاي اقتصادي است؛ از طرف دیگر، میزان توان فعالیتبیش از سایر بخش

به کشت پسته به صورت  برخی روستاها که تاکنون اقدامیست. در گوي احتیاجات اقتصادي و زیستی کشاورزان نبخوبی جوابه
 شهرستان نهبندان کل سنجی اکولوژیکتوان، این مقالههدف  تجربی و خودجوش انجام شده، بازدهی مناسبی را نشان داده است.

ي جهت رسیدن به توسعه کشاورزي و رونق کمک به مدیریت ناحیه در راستاي شت پستهاک هاي مناسبمعرفی محدوده براي
مورد شناخته شده  هفت ،شت پسته در هر ناحیه جغرافیاییامقاله حاضر کاربردي است. معیارهاي اثرگذار بر کاست. اقتصادي 

 برايط گردآوري شده است. هاي مربوهاي مربوط به آن براي شهرستان نهبندان از اسناد، آمار و اطالعات سازماناست که داده
به  آنهاي وکتوري، تبدیل اقداماتی چون تشکیل بانک داده در سیستم اطالعات جغرافیایی، تهیه الیه ،تجزیه و تحلیل اطالعات

ها گذاري و تهیه نقشه نهایی پهنههمو در نهایت اعمال عملگر فازي گاما جهت روي هاشیپ فایلسازي فرمت رستري، فازي
که عمدتاً شامل  ،شهرستان نهبندانقابل کشت کل اراضی هکتار) از  11861درصد ( 51 که ته است. نتایج نشان دادصورت گرف

توان بهره اقتصادي مناسبی از آن براي کمک به و می استشت پسته امستعد کشود، می ي مرکزي و پرجمعیت شهرستانمحدوده
توسعه  ، جهت کمک بهنهادهاي متولیپیشنهاد این است که کشاورزي برد.  وضعیت اقتصادي خانوارهاي روستایی و توسعه پایدار

به حمایت از کشاورزان عالقمند به کاشت پسته، خصوصاً در بعد پشتیبانی ي جمعیت نهبندان، کشاورزي و اقتصادي بخش عمده
  بندي انجام شده، بپردازند.مالی، بر اساس سطح

  
  نهبندان. ،منطق فازي پسته، سیستم اطالعات جغرافیایی، کاشت ،کشاورزيپایدار  هتوسع :هاي کلیدي واژه

  
  1 و طرح مسأله مقدمه

 شـماريبـیسرزمین به عوامـل  جانبه  همهتوسعه 
متکی است. از پارامترهاي اساسی جهت حصول توسعه 

هـاي روسـتایی بـه گـاهکالن و به ویژه توسعه سکونت
ود از جمعیت را در خـ زیاديعنوان فضاهایی که بخش 

ــاورزي اســت. جــاي داده ــدار بخــش کش ــعه پای ، توس
 ینتـأمنظیـر کشـاورزي  کارکردهاي چندجانبه بخـش

                                                             
 mhajipour24@yahoo.comنویسنده مسؤول: *

کمـک مواد اولیه صنعت و  ینتأمامنیت غذایی جامعه، 
توسعه صنعتی، جذب نیروي کار، ارزآوري، کمک به  به

و  یاندرآمدزایی براي روسـتای ل،کاهش مصرف ارز داخ
و رشـد اقتصـادي در نهایت کمک به ثبـات اجتمـاعی 

در فرآینـد توسـعه آن  بـدیلاهمیت بـیسبب جامعه، 
 ,Gongn and Lin ؛37 :1390 پـور،(حجیشده است 

بســیاري از کشــورها اي کــه در بــه گونــه ؛)27 :2000
یافته در مراحل اولیه ویژه در کشورهاي کمتر توسعه به
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لنگرودي و مبناساز تحوالت شده است (مطیعی ،توسعه
  ).85: 1386 شمسایی،

رهیافتی در پـی حـداکثر نمـودن  ،کشاورزي پایدار
هــاي بخــش کشــاورزي (اعــم از وري از ظرفیــتبهــره

طبیعی و انسانی) و حداقل نمـودن پیامـدهاي مخـرب 
توسعه کشاورزي پایدار  ساناست. بدین محیطی یستز

موجود شـکل یابـد؛ از  يفنّاوربه امکانات و  اتکابا  دبای
پـذیر، از نظـر اقتصادي توجیه نظر فنی مناسب، از نظر

اجتماعی قابل قبول و از نظـر محیطـی مطلـوب باشـد 
-246: 1387 ؛ طالـب و عنبـري،92: 1374 (کوچکی،

). به بیـان دیگـر جهـت اسـتیالي توسـعه پایـدار 245
بـر مقولـه پایـداري در تمـامی ابعـاد  یدتأک ،کشاورزي

ـــرورتی  ،محیطی یســـتزاقتصـــادي، اجتمـــاعی و  ض
چرخــه «در کشــور ایــران نیــز  اســت. ناپــذیراجتنــاب

 نیـافتن در بخش کشـاورزي نظیـر افـزایش »ها چالش
، سه برابر شدن جمعیـت کشـور طـی کشت یرزسطح 

ســال گذشــته و کــاهش مســاحت اراضــی مفیــد،  40
افزایش فشار اکولوژیکی در فضاهاي تولیـد محصـوالت 

)، اسـتفاده مکـرر از زمـین، کشاورزي (نواحی روستایی
ست و مخرب از منابع آبی، کاهش راندمان استفاده نادر

عوامل بنیادي تولید (آب و زمین) و بـه صـرفه نبـودن 
بردار در بخـش تولید در این بخش، پیري جمعیت بهره

 ،جوانـان بـه فعالیـت در آناغـب نبـودن کشاورزي و ر
ده تا این بخش مهم اقتصادي بـه مـرور زمـان شسبب 

ر راسـتاي حفـظ د رو ینادچار ناپایداري مفرط شود. از 
 ینچنـهمي و اسـتفاده عقالیـی از آن و دمنابع خـدادا
یان، مثبت در وضعیت کشاورزان و روسـتای ایجاد تغییر

ضرورت توجه بـه توسـعه پایـدار کشـاورزي احسـاس 
  .)68-67: 1392 گردد (افراخته و همکاران، می

 کیفیت (آب و خاك) و محیط طبیعی هايپتانسیل
نیـز  ناحیـه هـر فضـایی هـاي یهما درونکه در واقع آن 

 توسـعهبنیـادي جهـت حصـول  ی، نقششودمی قلمداد
: 1388 (افتخــاري و همکــاران، دارد کشــاورزي پایــدار

 و افـزایش سـو یکموجـود از  محـدودیت منـابع .)90
غـذایی  نیـاز افـزایش روزافزون جمعیت کـه نتیجـه آن

نمایـد در چـارچوب است از سـوي دیگـر، ایجـاب مـی
هـاي ریزي کاربستنظامات برنامه ،یدارفرآیند توسعه پا

 هاي محیطه را با مالحظات استفاده بهینه از توانتوسع
ــهمو  ــا ینچن ــره يارتق ــیآن  وريبه ــد پ ــزي نماین ری

ــزدان ــاران،(ی ــاه و همک ــرمدیان194: 1385 پن و  ؛ س
ــاران ــدین ).93: 1388 ،همک ــناخت ســان ب ــس از ش پ

مهم و  یکی از مباحث ،هاي محیطیتوانمندي و قابلیت
، کشـاورزي پایـدار ۀاساسی در راسـتاي تحقـق توسـع

چگونگی تخصیص بخشی از فضـاي جغرافیـایی مـورد 
نـوعی محصـول خـاص بـا توجـه بـه  برايریزي برنامه
تنـوع . اسـتهـاي کمـی و کیفـی آن محـدوده ویژگی

گسترده آن سبب شده تـا  و پیچیدگیل محیطی یمسا
 گـذاريتفرآینـد سیاسـ و گیـريتصمیمدر امر امروزه 
ن، به مداخله و توجه بـر تمـامی ابعـاد استفاده آجهت 

 (لشـکري و کیخسـروي،کیـد گـردد أمحیط طبیعـی ت
کیـد بـر لـزوم اسـتفاده به عبارت دیگر تأ). 97: 1388

جم زیاد پایدار و متعادل از منابع محیطی با توجه به ح
هـاي هـا در نظـامافـزون آناطالعات و کاربردهـاي روز

و ماهیـت پویـایی و تغییرپـذیري  مختلف از یک طرف
انسـان  ،از طرف دیگر هابرخی از اطالعات مربوط به آن

را مجبور به استفاده از علوم و فنون جدید، ابزار کمکی 
ــت. و روش ــاخته اس ــوین س ــاي ن ــنه ــاربرد از ای رو ک
ــدل ــب م ــی در قال ــی و منطق ــاي ریاض ــدل ه ــاي م ه

بـه همـراه سیسـتم اطالعـات معیاره گیري چند تصمیم
جهت افزایش دقت در جغرافیایی و فن سنجش از دور 

ــه ــر برنام ــهام ــرین گزین ــاب بهت ــزي و انتخ رواج  ،ری
 ,Makowski, 2002: 24; Maji(اي یافته است  گسترده

1993: 260-263(.  
است کـه در دنیـا  یکی از محصوالت کشاورزي ،پسته

بـه عنـوان اولـین و  آمیختـه و ایـن کشـوربا نام ایـران در
کـه  طـوري به ؛دنیا شهرت دارد پسته ةکنندادرترین ص مهم

 داردسـهم بسـزایی  ،در میان کاالهاي صاداراتی غیر نفتی
ایـن  ). از سـوي دیگـر1382 بازرگـانی، و آمـار (سـالنامه

ترین محصــوالت بهــامحصــول بــه عنــوان یکــی از گــران
کشاورزي (طالي سبز) و دارویی جهان، از جمله گیاهـانی 

ومـت زیـاد در برابـر خشـکی و است که بـا توجـه بـه مقا
در وضـعیت اجتمـاعی و اقتصـادي  زیـاديشوري، نقـش 

د (پنــاهی و کنـخشـک ایفـا مــیمنـاطق خشـک و نیمــه
سازگاري اکولـوژیکی ایـن محصـول ). 1: 1380 همکاران،
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گرمسیري که داراي کمتـرین میـزان  با مناطق گرم و نیمه
هاي شـدید زمسـتانه اسـت (میرموسـوي و خطر یخبندان

ده کـه در اسـتان خراسـان ش)، سبب 121: 1389 ي،اکبر
گـرایش بـه  ،جنوبی به عنوان یکی از مناطق شرقی کشور

آن پدید آید. حـال از دیـد در نواحی مختلف  پستهکشت 
چـه «ال کلیـدي مطـرح اسـت کـه ؤاین سـ ،ریزيبرنامه
هـایی در منطقــه خراسـان جنــوبی بـراي کشــت و مکـان

ین بیشـترداراي  مناسب است که هم کاريپستهگسترش 
ـــاورزي و  ـــش کش ـــادي در بخ ـــت اقتص ـــات مثب تبع

هم داراي کمتـرین میـزان  ،هاي روستایی بوده گاه سکونت
  .  »رسانی و تخریب منابع طبیعی باشد؟ آسیب

 ،از توابع استان خراسان جنـوبی نهبندانشهرستان 
در چنـد سـال  یکی از واحدهاي جغرافیایی اسـت کـه

نهـاده  افزایشن رو به یش به کشت پسته در آاخیر گرا
حـدود  معیتـیدر صورتی که این شهرستان با ج ؛است
بـر پایـه  ي کـه عمـدتاًاقتصاددرصد روستانشین و  68

ــوده ــاورزي ب ــران، بخــش کش ــار ای ــز آم ؛ 1385 (مرک
)، به لحاظ سطح توسعه در میـان 38: 1390 پور، حجی
در مرتبـه  0702/0شهرستان کل کشور با ضریب  336
در این  ).12: 1390 (زیاري و همکاران،قرار دارد  324

 1گیري از منطـق فـازيتحقیق تالش شده است با بهره
ــایی ( ــات جغرافی ــتم اطالع ــاظ  )GISدر سیس ــه لح ب

صـورت  نهبنـدان شهرسـتاناز  سنجی توان ،اکولوژیکی
 کمـک بـه بـراي پسـتهگیرد و نواحی مسـتعد کشـت 

 توسعه پایدار کشاورزي در این واحد جغرافیایی حصول
  معرفی گردد. 

  
 پیشینه تحقیق

سنجی و استعدادیابی جایگاه تواندلیل اهمیت و  به
نواحی براي گسترش کشت محصوالت زراعـی و بـاغی 
در امر توسعه پایدار کشـاورزي، تـاکنون مطالعـات پـر 

اي در نواحی مختلـف جغرافیـایی ایـران صـورت دامنه
ــال ــت. ف ــه اس ــاران (گرفت ــلیمان و همک ) در 1392س

ــ ــوان  یتحقیق ــا عن ــارآیی روشم«ب ــه ک ــاي قایس ه
و تاپسیس بـه منظـور  AHP گیري چندشاخصه تصمیم

تعیین نواحی مستعد کشت محصـول پسـته در دشـت 
                                                             
1. Fuzzy 

مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطالعات 
بخـش ، AHP بر اساس روشدریافتند که » جغرافیایی

عمده دشت مختاران براي کشت پسـته بـا محـدودیت 
امـا در روش  اسـت،و بـدون محـدودیت  متوسط، کـم

ــا محــدودیت  ــن دشــت ب تاپســیس بیشــتر منــاطق ای
شدید و محدودیت شدید تشخیص داده  متوسط، نسبتاً

هــاي . تطبیــق موقعیــت جغرافیــایی پهنــهاســتشــده 
 نبـودن یـد یکسـانؤشده از دو روش مزبور نیز متعیین

ها به ویژه در نواحی بودن محدودیت پهنه موقعیت این
کشت پسته در دشت مورد مطالعه است. با توجـه  براي

نواحی  ،نسبت به روش تاپسیس AHP به این که روش
بیشتري را مسـتعد کشـت پسـته در دشـت مختـاران 

شـده در ده و همچنین نواحی مستعد معرفیکرمعرفی 
آن، با وضع موجود کشت پسته در این منطقه انطبـاق 

ــوان گفــت کــارآیی بیشــتري مــی ،بیشــتري دارد در ت
یـابی نـواحی مسـتعد کشـت محصـوالت راستاي مکان

  .داردکشاورزي 
 بـــه ) در تحقیقــی1392(و همکـــاران  حســینی

بندي آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه  پهنه
 در هـر دو مـدلاند. نتایج نشان داد که  پرداخته ارومیه

AHP  مســاحت بــه بیشــترین  ،دارپوشــانی وزنو هــم
مناسب براي کاشت آفتابگردان  ، یعنی منطقه2منطقه 

مـورد  شـرق و شـرق محـدودههـاي شـمالکه قسمت
الدین، پلدشـت ءهاي خوي، قره ضیامطالعه (شهرستان

اختصـاص یافتـه اسـت و  ،شـودو شوط) را شـامل مـی
مناطق بسـیار مناسـب بـراي کشـت در هـر دو مـدل، 

هاي قره ضیاالدین و پلدشـت تشـخیص داده  شهرستان
  .استشده 

اي بـا عنـوان ) در مقالـه1392صفرپور ( مظفري و
بندي مراتع استان کردسـتان بـا مدل اکولوژیکی پهنه«

نشـان دادنـد کـه  »تأکید بر عناصر اقلیمی دما و بارش
هــاي مختلــف اطالعــاتی منطبــق بــر اســتفاده از الیــه

نیازهاي اکولوژي گیاهان مرتعـی، روشـی بهینـه بـراي 
تواند باشـد. از میبندي مناسب از مراتع ارائه یک طبقه

هکتار مساحت استان کردسـتان،  7/2904642 مجموع
 ،1درجـه  هکتار به مرتـع خـوب بـا تـوان 2/378248
 و 2هکتار به مرتع متوسط با تـوان درجـه  3/402891
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 3هکتـار بـه مرتـع فقیــر بـا تـوان درجــه  1/411897
) در تحقیـق 1391عینـی و همکـاران ( .دارداختصاص 

هـاي توپوکلیمـایی بندي پتانسـیلپهنه«عنوان  باخود 
کـارگیري ه ، با بـ»کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

ناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمـین یعنـی ارتفـاع و ع
دریافتند که در حرکت از شرق به غـرب اسـتان،  شیب

شود و ایـن اطق مساعد کشت گندم دیم مساعد میمن
. روند مشابه پراکندگی بـارش سـاالنه در اسـتان اسـت

افزون بر این از بین پارامترهاي مـورد مطالعـه در ایـن 
اســت. تـر قیـق، نقـش بـارش ســاالنه از همـه مهـمتح

ثر در فراینـد ؤهـاي مـهمچنین از طریق انطبـاق الیـه
کشت گنـدم دیـم در محـیط، امکـان شـناخت میـزان 

کشت این گیاه ارزشمند  برايمطلوبیت مناطق مساعد 
  .وجود دارد

ــی ــارانفیض ــا 1391( زاده و همک ــی ب ) در تحقیق
بندي قابلیت کشت گنـدم دیـم در سـطح پهنه«عنوان 

هـاي پارامتردریافتنـد کـه  »استان آذربایجـان شـرقی
ثر در فرآینـد ؤهـاي مـاقلیمی بارش و دمـا از شـاخص
د. همچنـین توابـع شـوکشت گندم دیم محسـوب مـی

امکانـات مناسـب بـراي ارزیـابی  بـا ارائـه  GISتحلیلی
یک از عوامـل در  مال نسبت اهمیت هرمعیاره و اعچند
چه بهتـر منـاطق ابی، امکان شناسایی هرهاي ارزیمدل

مستعد بـراي کشـت محصـوالت کشـاورزي را فـراهم 
سـازي شـریط الزم بـراي رشـد آورد. بر اساس مدل می

گندم دیم متناسـب بـا معیارهـاي مربـوط بـه شـرایط 
ــاك ــی، خ ــتان اقلیم ــوگرافی ســطح اس شناســی و توپ

ن شرقی، مناطق بسـیار مناسـب بـراي کشـت آذربایجا
درصـد و اراضـی  12/94 درصد، اراضی مناسب 1گندم 

  .استدرصد  37/12 متوسط نیز
که در زمینـه مطالعـه پـیش رو از دیگر تحقیقاتی 

چـون ی همتـوان بـه تحقیقـاتصورت گرفته است، مـی
ــدواري ( ــبحانی (1384امی ــزدان1384)، س ــاه و )، ی پن
ـــاران ( ـــاران ( )، محمـــدي1385همک )، 1386و همک

) 1390حسینی و بهبهـانی ( )، عظیمی1389چهرازي (
. در کرد) اشاره 1392شاهیوندي و همکاران ( و صیدي

مجموع وجه تمایز این تحقیق با مطالعات گذشته ایـن 
محـدوده  ویـژه است که هم روش مورد اسـتفاده و بـه

اي است کـه تـا بـه حـال مورد مطالعه از جمله نواحی
ریـزان و محققـان جهـت امـر رد توجه برنامـهکمتر مو

 ،تجارب محلـی لعه قرار گرفته است. از سوي دیگرمطا
شدید به سوي کشـت پسـته در منطقـه را  افق گرایش

تحقیـق پـیش رو ضـرورت و  رو. از ایـندهـدنشان می
  تمایز خاصی دارد.

  
   مبانی نظريها و مفاهیم، دیدگاه

وامـع دهـی و نیـل بـه بهزیسـتی زنـدگی جسامان
ملـی و هـاي ها و برنامهاز اهداف غایی سیاست ،انسانی

شـود عنوان توسعه یاد مـی المللی است که از آن بابین
)United Nations Population Fund, 2002: 31( .

توان فرآیند و جریانی رو به جلـو دانسـت توسعه را می
ــاد گســترده و  ــه ابع ــادي داردک ــم زی ــارتی ه ــه عب . ب

زاري حیـات انسـان نظیـر تفکـرات، افـهـاي نـرم جنبه
هاي شود و هم زمینهها را شامل میها و برنامهسیاست

ۀ زیستی هاي انسان در عرصافزاري مانند فعالیتسخت
کشـاورزي و  سـانبدین ).Lehmann, 1979: 9-32( را

ي اکه نوعی کنش عرصـه را آن دربارهل مطروحه یمسا
 ،قتصادي اسـتمین غذا و نیازهاي اتأانسان در راستاي 

هاي بنیادین در جهت نیل بـه توسـعه وان از زمینهتمی
ــعه کــالن و همــه ــه توس ــه شــمار آورد. مقول ــه ب جانب

 1950هـاي دهه به ،کشاورزي در بعد تئوریکی و عمل
  ).17: 1388 گردد (شکوري،میمیالدي باز 1960و 

رهیافتی پویا در جهـت افـزایش  ،توسعه کشاورزي
ــاورزي و تغ ــدگی محصــوالت کش ــه در زن ــرات بهین یی

: 1388 کشاورزان ذکر شده است (افتخاري و همکاران،
دگی و ارائـه خـدمات رسـی ،) که آرمـان اصـلی آن88

ن گونـاگون اعـم از کوچـک، متوسـط و متنوع به زارعا
 ،تــر توســعه کشــاورزيبــزرگ اســت. بــه طــور جــامع

اي است که ضـمن انجـام اقـدامات گسـترده در  پروسه
ــراهم ــزایش تولیــد و ي زمینــهســازراســتاي ف هــاي اف

هاي پس از تولیـد را یتوري کشاورزي، بهبود فعال بهره
ــري،مــینیــز در بر ــب و عنب ــرد (طال -245: 1387 گی

246  .(  
در توسـعه  هاي اخیر یکـی از مـوارد مؤکـددر دهه

که جایگاه خاصی در است  »پایداري« ۀمقول ،کشاورزي
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صـفی بـه عنـوان وجـه و ایـن مقولـه. داردامر توسـعه 
توسعه، وضعیتی اسـت کـه مطلـوب بـودن و امکانـات 

 Sus(و از کلمـه  یابدنمیموجود در طول زمان کاهش 

Sustenere( ــایین ــی از پ ــه  Teneres و یعن ــی نگ یعن
داشتن گرفته شده است که داشتن) به معناي زنده نگه

و  (زاهـديکنـد کید مـیوام بلندمدت تأبر حمایت یا د
ـــی ـــداري79: 1384 ،نجف ـــه ،). پای ـــدون نگ داري ب

 ,Gane(گاه زنـدگی اسـت پشتیبان و تکیه اضمحالل،

گونه  سان توسعه پایدار کشاورزي اینبدین. )2007:132
هــا و توســعه سیاســتفرآینــد « اســت:تعریــف شــده 

عملیاتی است که توانایی مـردم را بـراي تولیـد غـذا و 
پوشاك تضـمین کـرده، وضـعیت اقتصـادي و تجـاري 

  بـیکنـد، ي اجتماعی را حفظ میهاارزش کشاورزي و
. هــدف »آن کــه ســبب تخریــب منــابع طبیعــی شــود

اعمال مدیریت موفق بـر منـابع پایـه  ،کشاورزي پایدار
تـا  اسـت،محیطی کشاورزي یا به عبارتی تطابق زیست

ف بتواند نیازهاي متغیر انسانی را در حال و آینده برطر
، در مـدت ارتقـا بخشـدکند و درآمد خـانوار را در بلند

ترین و سودمندترین نحوه استفاده صورتی که اقتصادي
از انـرژي و تبـدیل آن بـه تولیـدات کشـاورزي، سـبب 

زیست نشود تخریب حاصلخیزي خاك و کیفیت محیط
لنگـرودي و ؛ مطیعـی261: 1382 (حسینی و شریعتی،

  ).  57: 1388 شمسایی،
رزي اصـطالح کشـاو ،)1989( 1لـوکرتز بنا به نظـر

مقابلـه بـا  بـرايهـا مشـیواي از خطجموعهپایدار به م
مشکالت موجود بر سـر راه توسـعه کشـاورزي اطـالق 

حاصلخیزي خاك  شود. چنین مشکالتی شامل افتمی
و پیامدهاي آن نظیر از دست  روزافزونبر اثر فرسایش 

هـاي رفتن مواد غذایی مـورد نیـاز گیـاه، آلـودگی آب
ها، کشحشرههایی نظیر سطحی و زیرزمینی به آالینده

، کمـی ناشـدنیکودها و رسوبات، نقصان منـابع تجدید
هاي تولیـد و درآمد کشاورزي به دلیل باال بودن هزینه

. به عالوه واژه استنازل بودن قیمت فروش محصوالت 
مبین بعد زمانی است و توانایی یک نظـام  پایدار تلویحاً

دارد اورزي از نظر ادامه حیات در درازمدت را در بـرکش
ــمی ــا و قهرمــان،(هاش  :1379 ؛ ادواردز،10 :1378 نی

                                                             
1. Lou Kertesz  

کشـاورزي هنگـامی  کـه تـوان گفـتمی رواز این). 13
پایدار است که از نظـر اقتصـادي باعـث رشـد و ترقـی 

د، بـه لحـاظ اجتمـاعی عادالنـه، بـه لحـاظ شومناسب 
در و  محیطـی بـادوامزیسـت، از حیث فرهنگی مناسب

ریـزي لمی، برنامهو ع نگربر مبناي یک رویکرد کلکل 
ــود ( ــام ش ــمی؛ UNDP, 1994: 21و انج  داران،هاش

ــعه پا ).56 :1384 ــراي توس ــائو ب ــاورزي و ف ــدار کش ی
مین نیازهـاي غـذایی تـأمعیارهایی همچون  ،روستایی

ز نظر کمـی و کیفـی و در اساسی نسل حاضر و آینده ا
ایجــاد  مین تولیــدات کشــاورزي دیگــر؛عــین حــال تــأ

افی و شرایط مناسب زنـدگی و مشاغل دائمی، درآمد ک
کار بـراي کسـانی کـه در فراینـد تولیـدات کشـاورزي 

ارتقاي ظرفیت  ،حفظ و در صورت امکان اشتغال دارند؛
شونده، بدون  منابع طبیعی پایه و منابع تجدید تولیدي

هــاي اساســی ایجــاد اخــتالل در عملکــرد چرخــه
هـاي طبیعی و تخریب جنبـه هايشناختی و تعادل بوم

مع روستایی با ایجـاد آلـودگی فرهنگی جوا -اعی اجتم
ي پذیري بخش کشـاورزکاهش آسیبو  محیطیزیست

ماعی و دیگر اجت -نسبت به عوامل طبیعی و اقتصادي 
 شــمردرا بــر مــی اتکــاییتهدیــدها و تقویــت خود

)Munssing and shearer, 1995 .(  
هـاي محـیط از حیـث توجه به ظرفیـت ساندینب

محیطـی در امـر ی و به ویـژه زیسـتاقتصادي، اجتماع
استحصال، برپایی و پایایی کشاورزي در نواحی مختلف 

ضرورتی بنیادین و اصلی اساسی بـه شـمار  ،جغرافیایی
بــرداري بهینــه و اصــولی از منــابع بهــره زیــرا ؛رودمــی

دهی کاربري اراضی بر اساس طبیعی سرزمین و سامان
محـیط و  یتتوان اکولوژیکی آن، نقش مهمی در مدیر

زیسـت در راسـتاي توسـعه جلوگیري از تخریب محیط
ــدار  ــی داردپای ــاران،(مطیع ــرودي و همک : 1391 لنگ

اسـتعدادیابی منـابع (اعـم از  رو است کـهاز این). 101
انسانی و طبیعی) همواره از اهـداف توسـعه کشـاورزي 

ین بازده را از حـداقل منـابع بیشترتا بتوان  استپایدار 
    ).85: 1390 حسینی و بهبهانی،ظیمیدست آورد (ع به

ماهیـت  ،زیستیهاي محیطپدیده بیشترجا که از آن
تــوان از ســامانه اطالعــات ، مــیدارنــدزمــانی  -مکــانی

د کرها استفاده ) در بررسی این پدیدهGISجغرافیایی (
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آن بتـوان در  ۀهایی را ایجاد کرد کـه بـه واسـطو مدل
ــه ــف برنام ــوارد مختل ــدیریت و م ــزي، م ــت  ری در نهای

گیري به منظور استیالي مناسب توسعه پایـدار تصمیم
) بـا داشـتن GISنمود. سـامانه اطالعـات جغرافیـایی (

ــابع  ــادل از من ــذ و تب ــت اخ ــد قابلی ــیاتی مانن خصوص
هنگــام دهـی، دریافـت و نمـایش بـهمختلـف، سـازمان

هـاي گونـاگون و امکـان اطالعات، تجزیه و تحلیل داده
کارآمـد در  ره، به عنوان ابـزاريه خدمات چندمنظوئارا

هـاي زیسـتی بـه ویـژه ارزیـابیهاي محیط ریزي برنامه
در سیسـتم  ).96: 1384 (کـرم،عامله مطرح است چند

ــات جغرافیــایی  ــق داده بــراياطالع هــا بــراي تلفی
یابی و تعیین تناسب اراضی از طریـق سازي، مکان مدل

ــرزمینی، از روشارزش ــه س ــذاري پهن ــاي گ ــادي ه زی
گـذاري، منطـق هـمون منطق بولین، منطـق رويچهم

هــاي عصــبی احتمــاالت، ضــریب همبســتگی، شــبکه
منطـق فـازي شود. مصنوعی و منطق فازي استفاده می

اي که قادر اسـت بسـیاري از مفـاهیم، به عنوان نظریه
 ،انــدهــایی را کــه نــادقیق و مــبهممتغیرهــا و سیســتم

تدالل، زمینه را بـراي اسـ ،بندي ریاضی بخشیدهصورت
گیري در شرایط عدم اطمینان فـراهم کنترل و تصمیم

در مطالعـات  ،)34: 1386 آورد (پوراحمـد و همکـاران،
یــابی از توجــه و بــه ویــژه مباحــث مکــان جغرافیــایی

  روزافزونی برخوردار شده است.
  

  تحقیق  روش
 -، کاربردي و داراي مـاهیتی توصـیفیمقاله حاضر

با اسـتفاده ابتدا  م کار،به لحاظ نحوه انجا است. یتحلیل
از مطالعات اسنادي، چارچوب نظري تحقیـق تـدوین و 

گیــري از دانــش ســپس بــا بهــرهتبیــین شــده اســت. 
ــاغ ــوم زراعــی و ب داري ســازمان جهــاد متخصصــان عل

هاي اساسی جهت کاشت پسته لفهؤتعداد م ،کشاورزي

عمق خاك، شده شامل هاي تعیینلفهؤم .دش شناسایی
متوسـط حـداقل و حـداکثر دمـاي  درجه سـختی آب،

  بوده است. ساالنه، شیب، ارتفاع و نوع کاربري اراضی
کننـده مکـان کشـت پس از شناخت عوامل تعیین

هـاي مـورد نیـاز از ناحیـه پسته، بانک اطالعات و داده
چـون ه کمک اسناد و اطالعـات مراکـزي همنهبندان ب

سازمان جهاد کشـاورزي، اداره منـابع طبیعـی، سـایت 
ــهســاز اي مان هواشناســی کشــور و شــرکت آب منطق

سـازي خراسان جنوبی تهیه شده است. پس از رقـومی
 ARCهاي وکتوري در محیط الیه سازيآمادهها و داده

GIS.10  در قالــب سیســتم تصــویرUTM  و دیتــوم
WGS.1984 )ZONE 40N( ،بـه هاي مـورد نظـر الیه

  تبدیل شده است.  يرسترفرمت 
بـوط بـه ناحیـه پسـته مر رستري کشت ۀهفت الی

در Fuzzy Membership  عملگـر، بـه کمـک نهبنـدان
 Spatialابـزاري گـروهدر زیر Arc Toolboxجعبه ابزار 

Analyst نظـر که منطبق بر  هبا استفاده از توابع مربوط
ص جهت کشت پسـته کارشناسی و متغیر زبانی متخص

 1گـذاريهـمروي بـراي سـازي شـده اسـت.بوده، فازي
هاي متناسب کشت شده و استنتاج پهنهفازي هاي الیه

از عملگــر  Fuzzy Overlay عملگــرپسـته، بــه کمــک 
عملگر مطلوب گاما استفاده  به عنوان 9/0فازي گاماي 

بندي تـوان اکولوژیـک در نهایت نقشه پهنه شده است.
انجام کشت پسته بـه دسـت آمـد  برايناحیه نهبندان 

در تعـداد جـی نقشـه خرو Cellsizeکه با ضرب مقدار 
ــاي پیکســل ــدام از ه ــر ک ــره ــورد نظ ــه م ــنج طبق  پ

(محدودیت شدید، محدودیت نسبتاً شدید، محـدودیت 
، مسـاحت متوسط، محدودیت کم و بدون محـدودیت)

ها در سطح شهرستان نهبندان به هکتار محاسـبه پهنه
 )1(به شـرح شـکل شده است. مدل کلی انجام تحقیق 

  است. بوده

                                                             
1. Overlay 
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  سنجی اکولوژیکی کشت پسته در شهرستان نهبندان (روش انجام تحقیق) چرخه توان :1شکل 

  

  
  نقشه شهرستان نهبندان و موقعیت آن در استان خراسان جنوبی :2شکل 

  

  محدوده و قلمرو پژوهش
درجه  30شهرستان نهبندان بین عرض جغرافیایی 

دقیقـه شـمالی و طـول  20درجه و  32دقیقه تا  31و 

 52درجـه و  60دقیقـه تـا  35و درجه  58جغرافیایی 
تـرین شهرسـتان دقیقه شرقی واقع شـده کـه جنـوبی

. ایـن شهرسـتان )2(شکل  استان خراسان جنوبی است
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ــا مــرزي حــدود  ــه کشــور افغانســتان ب  60از شــرق ب
کیلومتر، از شمال به شهرسـتان سربیشـه، از غـرب بـه 

غربی بـه اسـتان کرمـان و از جنوب ،شهرستان بیرجند
به استان سیسـتان و بلوچسـتان محـدود شرقی جنوب

 ،د. فعالیـت اقتصـادي عمـده در ایـن محـدودهشـومی
ــت ــدي فعالی ــداري و در درجــه بع ــاي زراعــت و باغ ه

. ایــن شهرسـتان بــا سـطح زیــر کشــت اسـتداري  دام
ــی و 8720 ــوالت زراع ــار محص ــار از  1579 هکت هکت

درصـد از سـطح  7/2و  9/7ترتیـب  محصوالت باغی، به
(اسـتانداري  داردان خراسـان جنـوبی را کشت است زیر

 .)24: 1389 خراسان جنوبی،
  

  بحث اصلی
سـنجی از متخصصـان و بر اسـاس مطالعـات و نظر

شـامل مشخص شد که هفت عامل  کارشناسان مربوط
سختی آب، متوسـط حـداقل دمـاي  ۀعمق خاك، درج

سالیانه، متوسط حداکثر دماي سالیانه، شیب، ارتفـاع و 
مکـان کشـت پسـته و در تعیـین  ،نوع کاربري اراضـی

 راندمان تولید ایـن محصـول اقتصـادي اثرگـذار اسـت
هـاي معیار. عمق خـاك بـه عنـوان یکـی از )1(جدول 

 ءجـز ،متـرسـانتی دویسـتاز  بیشـتراثرگذار با میزان 
هاي بدون محدودیت و یا خیلی مناسـب ارزیـابی خاك

شده اسـت و از طرفـی نیـز طبـق گفتـه کارشناسـان، 

کشت  متر برايسانتی پنجاهبا عمق کمتر از هاي خاك
. اسـتیـا نامناسـب  داراي محـدودیت شـدید و ،پسته

ترین میـزان درجـه سـختی آب ترین و مناسبمطلوب
)ECمیکرومهـوس و  7/0کمتـر از  ) براي کشت پسـته

 10تـرین میــزان آن مربـوط بــه رقـم بــاالي نامناسـب
ه دمـاي سـالیانترین حداقل . مناسباستمیکرومهوس 

درجــه  5/6کمتــر از  ،شــدهبــراي کشــت محصــول یاد
ترین دماي حداقل سـالیانه بـین و نامناسب گراد سانتی

اظهار شده است. به لحـاظ  گراد سانتیدرجه  14-5/16
 کـه حداکثر دماي سالیانه نیـز اظهـارات حـاکی اسـت

تـرین و مناسـب ،گراد سـانتیدرجه  32-28دماي بین 
تـرین دمـا نامناسب ،گراد سانتیدرجه  5/16-14دماي 

شـیب مناسـب و بـدون  .اسـتتولید کشت پسته  براي
درصـد و  دوتـا  صـفربین محدودیت براي کشت پسته 

بـاالي  ،شیب نامناسب و داراي محدودیت بسیار شدید
درصد یاد شده است. از حیث ارتفاعی نیز ارتفـاع  هفده
متر داراي باالترین میزان مطلوبیت  1200تا  600بین 

فاقـد صـرفه و بـه نـوعی  ،متـر 2400بیش از و ارتفاع 
تـرین مناسبشود. کشت پسته تلقی می براينامناسب 

 اسـت اياراضی ،اول ۀها به لحاظ کاربري در وهلزمین
فعالیت زراعی و باغی صورت پذیرفته  که پیشتر در آن

  .استهاي شور و نمناك زمین ،ترین نوع آنو نامناسب

  

  کی اثرگذار در مکان کشت پستههاي اکولوژیمولفه: 1جدول 
  کالس

  معیار
بدون محدودیت یا 

  خیلی مناسب
محدودیت کم یا 

  مناسب
محدودیت 

  متوسط
محدودیت نسبتاً 

  شدید
محدودیت یا 

  نامناسب 
 >cm(  200> 150  - 200  100  - 150  50 – 100  50عمق خاك (

EC ) آبDS/M(  7/0 < 2 – 7/0  6 - 2  10 - 6  10> 
متوسط حداقل دماي 

  گراد)االنه (سانتیس
5/6<  9 – 5/6  5/11 - 9  14 – 5/11  14-  5/16  

متوسط حداکثر دماي 
  گراد)ساالنه (سانتی

28 - 32  24 - 28  20 - 24  16  - 20  16 < 

 < 17   12 – 17  5 - 12  2 -  5  2 -  0  شیب (درصد)
 < 2400  1900 - 2400  1600 - 1900  1200 - 1600  1200 - 600  ارتفاع (متر)

  مراتع  زمین کشاورزي  ي اراضیکاربر
جنگل و زمین 

  بایر
اراضی سنگی و 

  ايصخره
زمین شور و 

  نمناك
  1390: جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبی، مأخذ
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شهرسـتان نهبنـدان از : و شـیب  ارتفاع توپوگرافی،
ــد  ــه دو واح ــوژیکی ب ــوگرافی و ژئومورفول ــاظ فیزی لح

 هــاي همــوار تقســیمطبیعــی کوهســتانی و ســرزمین
ــی ــی و  م ــر طبیع ــود از نظ ــت، خ ــد دش ــود. واح ش

اي، اي و پادگانههاي آبرفتی دامنهتوپوگرافیکی به پهنه
اي، شـنی و رسـی هـاي ماسـهها و پهنـهمخروط افکنه

شهرستان نهبندان به اقتضاي موقعیت  شود.تقسیم می
طبیعی آن و مجاورت با کویر، دشتی نسبتاً وسیع واقع 

ي ایـن شهرسـتان در شـمال شده است. از نظر ناهموار
متـر  2500مشتمل بر ارتفاعاتی است که قلـل آن بـه 

بوبـک از  کـوه – بیدمشـک کـوه –کوه سرخ  .رسد می
جمله این ارتفاعات است. در بخش غربی شهرستان نیز 

 ،متر ارتفـاع دارد 3732شاهکوه که بلندترین نقطه آن 
واقع گردیده است. بقیه سطح شهرسـتان مشـتمل بـر 

ــت ــايدش ــاد،  ه ــهل آب ــو، س ــر سرچاهش ــوار نظی هم
کـه ارتفـاع ایـن  اسـتچاهداشی، دهسـلم و نهبنـدان 

بطـور  ؛سـتا متر از سـطح دریـا 1000ها حدود دشت
کلی جهت شـیب در شهرسـتان نهبنـدان از جنـوب و 

کـه در قسـمت شـرقی و  جنوب غربی بوده به طـوري
جنوب شرقی به دشت سیستان و در جنـوب و جنـوب 

  گردد.  وت منتهی میغربی به بیابان ل
 ارتفاعـات شـرقی جنـوب –در جهت جنوب غربی 

متر) واقـع  2159آتشکده با کوه( آباد سهل دشت شرق
پیوندد. یک رشـته  شده که در نهایت به کوه بهاران می

 کـوه( شـرق جنـوب –ارتفاعات در جهت شمال غرب 
ــا ســناجان متــر) اســت کــه در غــرب دشــت  2012 ب

ارتفاعـات کـوه هـاري کـه  آباد واقع گردیده و به سهل
پیونـدد. شهرسـتان  می ،بلندترین نقطه متر ارتفاع دارد

هاي کم ارتفاع بهاران محـدود  نهبندان از شمال به کوه
ــاد و  شــود ایــن کوه می هــا در شــمال دشــت ســهل آب

هاي شهرستان  چاهدراز واقع گردیده و مشجرترین کوه
  .هستند

طـی  دما در شهرسـتان نهبنـدان بررسی وضعیت: دما
ــاري  دوره ــی )1344-93ســاله ( 10آم ــد نشــان م ده

درجـه  4/19میانگین دماي سالیانه بـراي کـل ناحیـه 
اسـت. در طـی دوره آمـاري بررسـی شـده  گراد سانتی

و میـانگین  گراد سـانتیدرجه  27حداکثر دماي ساالنه 

بـوده کـه  گراد سانتیدرجه  5/13حداقل دماي ساالنه 
درجـه  6/38دمـاي  در ایـن میـان تیرمـاه بـا متوسـط

 5/1و دي مـاه بـا متوسـط حـداقل دمـاي  گراد سانتی
بـه ترتیـب گرمتـرین و سـردترین  گراد سـانتی ،درجـه

بیشـترین همچنـین شـود. هاي سال محسـوب مـی ماه
اختالف بین متوسط حـداکثر و حـداقل دمـاي ماهانـه 

  است.  گراد سانتیدرجه 17مربوط به مهر ماه با 
ي منابع در بندان، عمدهدر شهرستان نه: منابع آب

شود که به طور کلی دسترس، به دو دسته تقسیم می
میکرومهوس بر  6تا  4داراي میانگین سختی آب بین 

  ) بوده است:1393متر (میکانیکی و همکاران، سانتی
هاي سطحی: در شهرسـتان نهبنـدان بـه علـت ) آب1(

ــه، همــواره آب  ــر شــدید در منطق ــم و تبخی ــارش ک ب
ــاص  ــی خ ــتان اهمیت ــاتی دارد. محــدوده شهرس و حی

هاي آبریز هامون هیرمند و نهبندان در محدوده حوضه
دشت لوت واقع است. محدوده شـرق منطقـه، در زیـر 

هاي غـرب شهرسـتان هیرمند و قسمت-حوضه هامون
هـاي ) آب2در زیرحوضه آبریز کویر لوت واقع اسـت؛ (

 هاي مربوط به آنهاي زیرزمینی و سفرهزیرزمینی: آب
هاي دشتی نهبندان، جهـت در مناطق پایکوهی و پهنه

هــاي تـأمین منــابع آب کشــاورزي و شــرب ســکونتگاه
  شهرستان داراي اهمیت است. 

شهرسـتان نهبنـدان از لحـاظ : وضعیت منابع خـاك 
هـاي هاي مختلف شامل خـاكخاکشناسی داراي طیف

هاي بیابانی سیروزم توام لیتوسل آهکی در ناحیه خاك
هـاي شـور، ، بیابانی و سیروزم توام با خـاكبا ریگوسل

هـاي شـنی و خـاك سـیروزم اسـت. بیابانی توام با تپه
درصـد  60هاي لیتوسل در ناحیه بیابانی بیش از خاك

هـا . این نوع خـاكشودمیمحدوده شهرستان را شامل 
در مناطق وسیعی از شهرسـتان گسـترده شـده اسـت. 

درصـد  10هاي سیروزم توام بـا ریگوسـل حـدودخاك
ــش  ــاً در محــدوده بخ ــتان را خصوص محــدوده شهرس

هـایی غربـی و جنـوب شـرقی بخـش شوسف و قسمت
هـاي ایـن همچنـین، خـاك. اسـتمرکزي در برگرفته 

ــی و ازت،  ــواد آل ــورداري از م ــاظ برخ ــه لح ــه ب منطق
تاحدودي فقیر است. میزان کربن آلی و ازت کل خاك 

ن فسـفر، ها بسیار کم اسـت. از نظـر میـزادر تمام الیه
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هاي زیرین اغلب کم و فقـط در الیـه مقدار آن در الیه
سـطحی مقــدار آن متوســط اســت، در واقــع از میــزان 

شود. فسفر قابل جذب با افزایش عمق خاك کاسته می
ها بیانگر این اسـت کـه میزان پتاسیم قابل جذب خاك

هـا میـزان پتاسـیم قابـل اغلب در الیه سـطحی خـاك
هـاي زیـري خـاك، کـم تـا جذب، متوسـط و در الیـه

 جلـد اول، متوسط اسـت (مهندسـین مشـاور ویسـان،
1386 :124-111.(  

  

  
شده طبقات ارتفاعی در شهرستان  نقشه فازي :3شکل 

  نهبندان

  
شده طبقات درجۀ سختی آب در  نقشه فازي :4شکل 

  شهرستان نهبندان

  
نقشه فازي شده طبقات کاربري اراضی در : 5شکل 

  دانشهرستان نهبن

  
نقشه فازي شده طبقات حداکثر دماي سالیانه در  :6شکل 

  شهرستان نهبندان
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نقشه فازي شده طبقات حداقل دماي سالیانه در  :7شکل 

  شهرستان نهبندان

  
نقشه فازي شده طبقات شیب در شهرستان  :8شکل 

  نهبندان
  

  
  شده طبقات عمق خاك در شهرستان نهبنداننقشه فازي :9شکل 

  

هاي فازي به کمـک گذاري الیههمترکیب و روي با
بندي زیر براي کشـت محصـول ر گاما، نقشه پهنهعملگ

پسته در شهرستان نهبندان تولید شـده اسـت (شـکل 
هـاي نقشـه نهـایی ). بر اساس تجزیه و تحلیل داده10
 23449) از مجمـوع مسـاحت 2توان گفت (جدول می

د اراضـی ین درصـبیشـتر ،هکتاري شهرستان نهبنـدان
 7635درصـد ( 33این ناحیه جهت کشت پسته یعنی 

گیـرد. در با محـدودیت کـم قـرار مـی ۀهکتار) در پهن
درصد از اراضی شهرسـتان نهبنـدان  26 ،مراتب بعدي

بـا محـدودیت متوسـط  ۀهکتـار در پهنـ 6201برابر با 
هکتـار  4226درصد یعنی برابـر بـا  18گیرد. جاي می

بسیار مناسب یـا بـه بیـان این ناحیه براي کشت پسته 
 محاسـبات صـورت بنا بر .استدیگر، بدون محدودیت 

شدید  هاي داراي محدودیت شدید و نسبتاًپهنه گرفته،
درصـد  12بـه ترتیـب برابـر بـا در شهرستان نهبندان 

ارزیــابی هکتــار)  2673درصــد ( 11هکتــار) و  2714(
  شده است.
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  ن نهبندان با روش فازيهاي کشت پسته در شهرستامساحت پهنه :2جدول 
  درصد  مساحت (هکتار)  نوع پهنه

  12  2714  محدودیت شدید
  11  2673  محدودیت نسبتاً شدید

  26  6201  محدودیت متوسط
  33  7635  محدودیت کم

  18  4226  بدون محدودیت
  100  23449  جمع کل

  1392منبع: محاسبات تحقیق، 
  

  
  بر مبناي گاماي فازي  کشت پسته برايتان نهبندان بندي توان اکولوژیک شهرسنقشه پهنه :10شکل 

  
  گیرينتیجه

ریـزي و عنوان رویکرد جدید برنامه توسعه پایدار به
گذاري توسعه در بخش کشاورزي نیز اهمیت و سیاست

اي که بر اساس ماهیت و به گونه دارد؛بدیلی جایگاه بی
 از چون ایـران،هاي سرزمینی برخی کشورها همیژگیو

یــاد عنـوان شـالوده توسـعه فضـاهاي روسـتایی  آن بـه
نیل به توسعه پایدار کشاورزي در نواحی  براي. شود می

هاي این بخش اقتصادي در  اهم فعالیت دجغرافیایی بای
ــوان چــارچوب ــتت ــا و ظرفی ــاي محــیطه زیســتی، ه

ســان اجتمــاعی و اقتصــادي ایــن فضــاها باشــد. بــدین
ــوان ــات ت ــانمطالع ــنجی و امک ــوالس ــنجی محص ت س
تـوان اقـدامی الزم و اساسـی در ایـن کشاورزي را مـی

  شمار آورد. ه زمینه ب

شهرستان نهبندان به عنوان یکی از نـواحی شـرقی 
هـاي گـاهزیـاد سـکونت ایران که هم بـا تعـدد بسـیار

گـاه شـهري یعنـی نسـبت روستایی در مقابل سـکونت
ه اســت و هــم نقطــه شــهري مواجــ 2آبــادي بــه  369

ــاک ــت س ــت جمعی ــیش از  ن آناکثری ــد) 68(ب  ،درص
: 1391 پـور،سـلیمان و حجـیروستایی هسـتند (فـال

ــزوم11 ــدار کشــاورزي )، ل ــوق در امــر توســعه پای  ،تف
رو در تحقیــق حاضــر از ایــن. دارداهمیتــی دوچنــدان 

گیري از سیستم اطالعـات جغرافیـایی سعی شد با بهره
نگـري بـه ارزیـابی و و منطق فازي بـا یـک چندجانبـه

کشـت  براياکولوژیکی شهرستان نهبندان  سنجیتوان
ــازده پســته پرداختــه شــود.  محصــول اقتصــادي و پرب
همچین مقایسه این تحقیق با مطالعاتی که در گذشته 
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صورت گرفته است، داراي این تفاوت اساسی بوده کـه 
اوالً تــاکنون در ناحیــه نهبنــدان، اســتعدادیابی کشــت 

کرد فـازي در پسته مورد توجه نبوده و دیگر اینکه، روی
هاي نواحی از جمله رویکردهایی است تحلیل توانمندي

  که تاکنون داراي ایرادات کمتري بوده است.
ها مؤید این واقعیت بوده است که از مجمـوع یافته

 33هکتـار ( 7635کل ناحیه نهبندان، مساحتی حدود 
هکتـار  4226درصد) از اراضی داراي محدودیت کـم و 

راي کشت پسته کامالً مناسب و درصد) از اراضی ب 18(
تـوان گفـت بدون محدودیت است. به بیـان دیگـر مـی

درصد از کل اراضی شهرستان  51هکتار یعنی  11861
تـوان بهـره نهبندان مستعد کشـت پسـته اسـت و مـی

اقتصادي مناسبی از آن برد. همچنین تطبیق وضـعیت 
هـایی روسـتایی شهرسـتان بـا توزیع فضایی سکونتگاه

دهـد کـه استعداد کاشت پسته نیز نتیجه می هايپهنه
ي شـمال غـرب عمدتاً روستاهاي مسـتقر در محـدوده

ــمال شهرســتان و روســتاهاي محــدوده ــد ش ي کمربن
مرکز و جنوب شرق شهرستان، در طبقات بـدون -غرب

محدودیت و محدودیت کم براي کاشت پسته اسـتقرار 
  اند. یافته

  

  
  یی روستایی شهرستان نهبندان نسبت هاتوزیع فضایی سکونتگاه :11شکل 

  هاي استعداد کشت پستهبه پهنه
  

محصـول پسـته در از یـک سـو با عنایت به اینکـه 
مناطق داراي آب و هوا و موقعیـت جغرافیـایی مشـابه 

ي تولیدات کشاورزي پُربازده به شمار زمره درنهبندان، 
از سوي دیگر، بیشترین تعداد و تـراکم نقـاط  رود ومی

هایی اسـت کـه امکـان ایی شهرستان در محدودهروست
بــري از ایــن محصــول اقتصــادي فاقــد کاشــت و بهــره

توان بنا براین میمحدودیت و یا با محدودیت کم بوده، 
دریافت کـه تـرویج و توسـعه کشـت محصـول پسـته، 
کمک شایانی به رفع محرومیت در روستاهاي یاد شده 

  نماید.
ــت،در  ــت حقیق ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــايب ــالقوه  ه ب

چـون نهبنـدان بـراي تولیـد محصـوالتی هم شهرستان
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وضـعیت اسـت،  زیـاديپسته که داراي بازده اقتصادي 
شهرستان در کل کشور این ماندگی سطح توسعه عقب

ــاران،( ــاري و همک ــت  )12: 1390 زی ــطح زیرکش و س
هکتاري پسته در شهرستان نهبنـدان (مـدیریت  1005

تـوان  ) مـی1392 جهاد کشاورزي شهرستان نهبنـدان،
ریزي و گفت تاکنون توجه چندانی از سوي نظام برنامه

مدیریت اقتصاد و توسـعه فضـا در ناحیـه نهبنـدان بـر 
به . در واقع مقوله مهم و بنیادین کشاورزي نشده است

بایسـتی مبناسـاز کـه  ايهاي اکولوژیکینوعی ظرفیت
بـوده یان ه ویـژه روسـتایبـ ،تحول و رشد اقشار جامعه

شان در ارتباط مستقیم و تنگاتنـگ بـا زندگی که باشد
ـــی ـــیط طبیع ـــی مح ـــوده و از طرف ـــرین و  ب فقیرت

، بـه فعلیـت الزم هستندبرخوردارترین اقشار ناحیه  کم
تـوان انتظـار رو نمـین. از ایـاسـت نرسیده و رها مانده

حصول توسـعه  داشت پویایی و دگرش الزم در راستاي
مناسـب در چنـین تحـول تبعـی پایدار کشاورزي و هم

ــت ــه روس ــنجامع ــردد. از ای ــدار گ ــدان پدی رو ایی نهبن
هاي محلی و نهادهاي متـولی دستگاه شودمیپیشنهاد 

ــدان، ــه نهبن ــعه ناحی ــان توس ــات امک ــنجی و مطالع س
سنجی محصوالت کشـاورزي و پررونـق بـه لحـاظ  توان

جانبـه مورد تسري، تشویق و حمایت همـهرا اقتصادي 
مند یت از کشاورزان عالقههمچنین در حما؛ دهندقرار 

به کاشت پسته، میکرو نـواحی شـناخته شـده در ایـن 
  تحقیق داراي اولویت باشد.
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