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  مالكي  خرده پايداري اكولوژيكي نظام زراعي زانيبررسي م

  دان\هم‐آباد در بخش صالح
  

  ۳ وکريم نادری مهديي۲، خليل کالنتری۱*سيد محمود حسيني
  ن ،  استاديار و دانشيار پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهرا۲، ۱

  ،عضو هيات علمی دانشگاه بوعلی همدان۳

  )۳/۳/۸۵:  تاريخ تصويب‐ ۳۰/۹/۸۳: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  
مالكي بر اساس  اين مطالعه پيمايشي با هدف بررسي وضعيت پايداري كشاورزي نظام زراعي خرده

ين منطقه در ا. شاخصهاي اكولوژيكي توسعه پايدار كشاورزي در بخش صالح آباد همدان انجام گرديد

 ، كودهاي شيميايي سموم ومراتع، افزايش روزافزون استفاده ازو تبديل تخريب : عوامل متعددي از جمله

مواد   آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني در اثر، افت مواد آلي و عناصر غذايي آنوخاك فرسايش 

 با مرور ادبيات موضوع، كنند مي را تهديد پايداري كشاورزي ، اراضي زراعي كاربريشيميايي  و تبديل

 و براي سنجش اين شاخصها، يدگرد و تدوين عيينشاخصهاي اكولوژيكي توسعه پايدار كشاورزي ت

ه است كه روايي پرسشنامه بودق يتحق ابزار بنابراين. متغيرهاي مناسب  در قالب پرسشنامه طراحي گرديد

 ٣٠ش آزمون و تكميل ييز با انجام پآن بوسيله كميته تحقيق و نظر متخصصان موضوعی و پايايي آن ن

هاي پرسشنامة  مذكور و محاسبه ضريب آلفاي  پرسشنامه اوليه در منطقه مورد مطالعه وتحليل داده

 روستاي بخش ٢٧  بهره بردارانجامعه آماري تحقيق كشاورزان. مورد تاييد قرار گرفت) ٧٥/٠(کرنباخ

گيري   روش نمونهول كوكران برآورد گرديد و بهحجم نمونه با استفاده از فرم. باشد آباد مي صالح

 ها  نهايتا پرسشنامه.  انتخاب گرديدواحد بهره برداري  ٩٦اي با انتساب اپتيمم، تعداد  اي دومرحله خوشه

از روشهاي آماري تحليل هاي حاصله  براي تحليل داده. دياز طريق مصاحبه حضوری تكميل  گرد

 استفاده بندي نظامهاي زراعي  جهت گروه تحليل كالسترخصها ودهي به شا جهت وزنهاي اصلي  مولفه

 بطوري گرفته است، لحاظ پايداري، نظام زراعي منطقه در وضعيت بحراني قرار به  نتايج نشان داد .شد

 درصد در ٣/٧، "  ناپايدار" درصد در سطح٩/٢٢، "  بسيار ناپايدار " درصد نظام زراعي در سطح٧/٦٧كه 

ق به مثابه  ين تحقيج حاصله از اينتا. می باشند "پايدار"  درصد در سطح ١/٢ و تنها " ارنسبتاً پايد"سطح

استهای توسعه کشاورزی در منطقه مورد يزی سير  تواند در برنامهييك هشداري است كه مسقيما م

  .ردياستفاده قرار گ

  

، مهاي زراعيكشاورزي پايدار، پايداري اكولوژيكي، نظا  توسعه پايدار،:ی کليديها واژه

  شاخصهاي اكولوژيكي

  
  مقدمه

بانگاهي اجمالي به روند تغييرات در مفهوم توسعه، 
 توسعه را با رشد ١٩٦٠مشخص است كه تا اواسط دهه 

 با .دانستند  معادل ميي ناخالص ملتوليدكمي  يا افزايش 
يافته با مشكالت  گذشت زمان جوامع به اصطالح توسعه

براي . ابرابري و بيكاري مواجه شدنداي از قبيل فقر، ن عديده

            E-mail: knadery@yahoo.com   ۰۹۳۵‐۴۳۱۸۶۴۹:تلفن    کريم نادری :  نويسنده مسئول*  
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، الگوي نيازهاي ١٩٧٠مقابله با اين مشكل در اوايل دهه 
نسبت به توليد تاکيد ر اولويت توزيع باساسي، مطرح شد كه 

اي   نوع برداشت از مفهوم توسعه نيز مسائل عديده.مي کرد
 به ،داشت و مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفت را در پي

 توسعه همه جانبه مطرح  ۱۹۸۰وايل دهة اهمين دليل 
گرديد كه همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 

اما پس از گذشت مدتي . گرفت توسعه را با هم در نظر مي
 عدم توجه به بعد بويژه از كاستيهاي اين مفهوم جديد هم

و به  مشخص گرديد  محيطي اكولوژيكي يا زيستمسائل 
 بطور عام و توسعه پايدارولوژيکي همين منظور  بعد اک
   .بطور خاص  مورد تاكيد قرار گرفت توسعه پايدار كشاورزي 
  رشد جمعيت و: اواخر هزاره دوم شاملچالشهاي بزرگ

 افزايش محصول از  لزومافزايش تقاضاي جهاني براي غذا،
 افزايش ظرفيت  وطريق افزايش عملكرد در واحد سطح

كه الگوي توسعه كشاورزي ايي نگرانيه از يک طرف و توليد
متعارف مبتني بر استفادة بي رويه و غير عقالئي از 
تكنولوژي نوين و تبعات آن از طرف ديگر لزوم توجه به 
  توسعه پايدار کشاورزي را مطرح کرد 

افزايش مقاومت علفهاي هرز و حشرات به امروزه ). ۳، ۲(
ه كش، كاهش ميزان باروري خاك ب كش و حشره سموم علف

علت افت مواد آلي و عناصر غذايي آن در اثر فرسايش، 
 شيميايي در  آلودگي آبهاي سطحي در اثر مصرف مواد

 و حشرات مفيد )۱۰( كشاورزي، از بين رفتن حيات وحش
كش، به خطر انداختن سالمت  بر اثر مصرف سموم آفت

كش، اثرات سوء  انسان و دام بر اثر مصرف سموم آفت
 بر كيفيت مواد غذايي، تخليه منابع هاي شيميايي نهاده

محدود مورد استفاده در تهيه كودهاي شيميايي پرمصرف از 
رويه  نظر انرژي، پرورش دام در سيستمهاي فشرده، چراي بي

مراتع و تخريب آن، روند تخريب جنگلها، روند شكارهاي 
هاي شيميايي  غيرمجاز، آلودگي آبهاي سطحي با پسماند

هاي گياهي و   زوال بعضي از گونهصنعتي، روند رو به
  مندابي ،ي مديريت نادرست اراضي كشاورزي وبيابان جانوري،
 از جمله مشکالتي هستند زار شدن اراضي كشاورزي و شوره

. )۱۰، ۷، ۸، ٩( باشد که توسعه کشاورزي با آنها مواجه مي
بنابراين، نظام كشاورزي پايدار با هدف كاهش و رفع 

شود كه در  در شرايطي برقرار ميمشكالت فوق الذكر 

وري حيواني و  فعاليتهاي كشاورزي مواردي نظير بهره
گياهي، كيفيت و سالمتي محيط زيست و پويايي اقتصادي 

  ).۵. (و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد
 پايدار كشاورزي بر اساس الگوي جديد توسعه، توسعه

ن ضمكه در دراز مدت، الگويي از توسعه کشاورزي است 
 مرتبط با کشاورزي، اي  كيفيت اكولوژيكي منابع پايهارتقاء 

 از نظر خته ونيازهاي اساسي انسانها به غذا را برآورده سا
 و كيفيت زندگي كشاورزان و كل ودهاقتصادي بادوام ب
   ).٩( بخشدمي اجتماع را بهبود 

 هدف با عنايت به مسائل مترتب بر بخش كشاورزي،
  اكولوژيكي سنجش پايداريكلي اين پژوهش بررسي و

آباد بر اساس شاخصهاي  نظامهاي زراعي بخش صالح
است كه براي نيل به اين اكولوژيكي توسعه پايدار كشاورزي 

تدوين شاخصهاي : هدف كلي اهداف اختصاصي از قبيل
 اكولوژيكي توسعه پايدار كشاورزي، ارزيابي نظام زراعي

ژيكي، بررسي  منطقه از لحاظ پايداري اكولومالكي خرده
 ويژگيهاي زراعي و فردي در زيرسيستمهاي حاصل از تحليل

  .نيز بر آن مترتب مي باشد
با توجه به اهميت روش سنجش پايداري اکولوژيکي و 
روشهاي متنوعي كه وجود دارد مختصرا به چند روش اشاره 

  :ميشود
براي محاسبه ميزان پايداري يك نظام زراعي  سناناياك
  : )١٢( نمايد  ارائه مي را ي ، مدل زيراز نظر اكولوژيك
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  شاخص پايداري اكولوژيكي : 
  خارجي ) هاي  نهاده(داده هاي  : 
  نسبت انرژي : 

  )نيرو( قدرت تعادل: 
  كارآيي انرژي خورشيدي:  

R :  مدت زمان تثبيت خاك  
  ي خاكژ مواد بيولوتثبيتان ممدت ز: 
در تحقيقاتي كه انجام داده براي ارزيابي پايداري  الل

   :)۳(كند  اكولوژيكي از معادله زير استفاده مي
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  : در اين معادله

  

sI

iS

i

iC

اي از پايداري  شاخص پايداري است كه اندازه : 
است كه در رابطه با تغييرات بازدهي بر اثر تغيير در 

  .شود خصوصيات محيطي حاصل مي
ترين منبع كم تجديد شونده بازدهي تغيير در :  iP

  تغيير در خصوصيات خاك  :    
  W :  تغيير در خصوصيات و كيفيت آب  
   فاكتور تصحيح شده اقليم :   
   t : باشد  زمان مي.  

در تحقيقي در ايالت مونتاناي ) ١٩٩٤(سالتيل و بائودر 
نجش پايداري نظام كشت گيري و س آمريكا به اندازه

آنها به منظور رسيدن به بهترين و . كشاورزان پرداختند
. اند مناسبترين شاخصها، از تحليل عاملي استفاده نموده

كشت محصوالت  :شاخصهاي مورد استفاده آنها عبارتند از
 رعايت عملياتهاي ،استفاده از محصوالت متنوع ، جايگزين
 پوشش ، هرز  علفهايتناوب زراعي براي كنترل، حفاظتي

 استفاده از ، چشم پوشي از نظام آيش، دادن دايمي به زمين
  .كش كاهش مصرف علف و كودهاي آلي

كرمي در تحقيق خود تحت عنوان رابطه سازه هاي 
 اقتصادي با دانش فني و كشاورزي پايدار بين –اجتماعي 

گندمكاران اقدام به سنجش پايداري نظام كشت گندم با 
ز متغيرهاي عام نموده و از طريق روش استفاده ا
سازي مركب، ميزان پايداري نظام كشت گندمكاران  شاخص
  :)۳( از معادله زير استفاده نمود گيري كرد و را اندازه
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 شامل i  x  :در اين تحقيق از شاخصهايي مانند 
  رعايت،متوسط عملكرد گندم در واحد سطحشاخصهاي 

، تناوب زراعي ، قرار دادن گياهان خانواده غالت در تناوب
 ،استفاده از كودهاي سبز، استفاده از كودهاي آلي و حيواني

روند تغييرات در ، ش گندملاه ككاستفاده از بقاياي گياهي و 
 روند تغييرات در منابع خاكي ،منابع آب در طول زمان

خم  شز استفاده ا،در طول زمان) حاصلخيزي خاك (
ميزان مصرف سموم  شامل شاخصهاي y j  ، وحفاظتي

شيميايي در هر هكتار مزرعه گندم در طول دوره كاشت و 

 ميزان مصرف كود شيميايي ازته به ازاء هر تن ،داشت
اته به ازاء فسفميزان مصرف كود شيميايي و محصول گندم 

، استفاده شده که هشت شاخص اول هر تن محصول گندم
اي مثبت پايداري و سه شاخص آخر مربوط به شاخصه

  .مربوط به شاخصهاي منفي است
صديقي و روستا در تحقيقي تحت عنوان بررسي 

انجام  پايداري نظام زراعي در واحدهاي كشاورزي نمونه
اند فقط با اين  شناسي كرمي بهره برده اند كه از روشداده

 شاخص ۱۵تفاوت كه هشت شاخص مورد استفاده كرمي به 
داده شده است كه نهايتا نظامهاي زراعي را به چهار ارتقاء 

، ) درصد۴/۳۹(، ناپايدار ) درصد۳/۱۹(مقوله بسيار پايدار 
)  درصد۳/۹(و بسيار پايدار )  درصد۳۲(نسبتا پايدار 

  . اند بندي نموده طبقه
  

  مواد و روشها
جامعه . توصيفي استتحقيقي پيمايشي و   اين تحقيق، 

از کشاورزان خرده مالك بخش نفر  ٢٩٦٦اين تحقيق آماري 
  . باشد ميصالح آباد استان همدان 

كوكران و براساس تصحيح شدة با استفاده از فرمول 
عملكرد گندم ( واريانس صفت مورد نظرو  فاصله اطمينان

 را به تعداد نفر برآورد گرديد كه اين ۹۲ حجم نمونه ) ديم
اي دو  خوشهگيري   نفر ارتقاء داده شد و به روش نمونه۱۰۰
  نفر انتخاب گرديدند۱۰۰اي با انتساب اپتيمم اين  مرحله

 ۱۰۰ پرسشنامه از ۴هاي  به دليل نقص اساسي در داده(
ها از تحليل خارج شدند   تا از پرسشنامه۴پرسشنامه مذكور 
 ) پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت۹۶هاي  كه مجموعآ داده

 هر خوشه به نسبت  ازمنطقه، بندي و از آنها  پس از خوشه
تعداد كشاورزان آن ، سهم هر خوشه از كل حجم برآورد 

ها به نسبت جمعيت  شده مشخص گرديد و از خوشه
 روستا بصورت تصادفي انتخاب كرده و ١‐٢ ها،كشاورزان آن

با   روستا ليست كامل كشاورزان.شدبه آن روستاها مراجعه 
از ست  همكاري شوراي اسالمي تهيه گرديد و بر اساس لي

  . آمدگيري تصادفي سيستماتيك بعمل  آنها نمونه
همانطور كه اشاره شد روش برآورد حجم نمونه از 

كه فرمول .فرمول فرمول تصحيح شده كوكران استفاده شد
  :                                              باشد اصلي فرمول روبرو مي
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 نفر ٢٩٦٦جم جامعه آماري كه برابر با اما با توجه به ح
 از اين جامعه را بعنوان نمونه ٠٥/٠باشد و ما كمتر از  مي

انتخاب كرديم لذا فرمول باال را تصحيح نموديم و از فرمول  
  .تصحيح شده زير جهت برآورد حجم نمونه استفاده نموديم
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n =      حجم نمونه برآورد شده  
t =قدار مt برابربا عدد  درصد اطمينان ٩٥ استودنت با

  در نظر گرفته شده است؛
s = پرسشنامه كه ۳٠انحراف معيار صفت مورد نظر در 

  محاسبه گرديد؛  ۴۸/۰ تكميل گرديد، آزمون در مرحله پيش
d = دقت احتمالي مطلوب كه براي صفت عملكرد گندم
  . تن محاسبه گرديد۰/ ۰۱ ديم 

برداري در  چون شكل غالب نظام بهرهالزم به ذكر است 
مالكي از نوع خانوادگي  برداري خرده بهره بخش مذكور نظام

است لذا نظام زراعي مورد مطالعه، صرفا نظام زراعي 
مالكي بوده است و ساير نظامهاي زراعي مشمول اين  خرده

  .باشند مطالعه نمي
  متخصصين  ونظر اساتيد با استفاده از  در اين تحقيق 
  همچنين و)اكولوژي و خاكشناسياز جمله (وضوعي م

. های پرسشنامه، روا گرديد  گويهرفتهتحقيقات صورت گ
.  استفاده شدلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي از  ضريب آ

  بوده است ۷۵/۰ محاسبه شده لفاي كرونباخ كه ضريب آ
   .كه در تحقيقات پيمايشي قابل قبول است

   سنجش پايداريشناسي روش

ي مورد استفاده داراي مقياسهاي  شاخصهااينکه نظر به 
روش تقسيم بر " متفاوتي بودند، بنابراين با استفاده از

، اختالف مقياس شاخصهاي مورد استفاده مرتفع " ميانگين
گرديد و براي دستيابي به اهميت شاخصها، وزن هر شاخص 

 محاسبه و بر ١هاي اصليبا استفاده از روش تحليل مولفه

اين روش امکان  .شاخصهاي رفع اختالف شده اعمال گرديد
 

1. Principal Component analysis 

را  ۲دستيابي محقق به برداري تحت عنوان اولين عامل اصلي

کند که بطور خطي با متغيرهاي اصلي مرتبط بوده فراهم مي
و بيشترين مجموع مجذور همبستگي با متغيرها را داراست 

 ديگر مثبت و بعضي شاخصهااز آنجايي که بعضي از ). ۶(
منفي بودند بنابراين به منظور محاسبه شاخص ترکيبي، 

 هاي به شاخصمنفي به روش کسر از عدد ثابت  شاخصها
         ).۶(توسعه تبديل شدند مثبت 

جهت تعيين مناسب بودن شاخصها جهت تحليل 
و آزمون بارتلت استفاده K.M.O هاي اصلي از روش  مولفه
  .ستا ارائه شده ۲ که نتايج آن در جدول شد

  
   مقادير آزمون بارتلت مربوط به انجام تحليل  ‐ ۲ جدول

 هاي اصلي مؤلفه
  آزمون بارتلت

K.M.O  
  سطح معني داري  ضريب  آزمون بارتلت

٠٠٠/٠  ٨١٩/٢٠٩  ٦٥١/٠  

  
 K.M.O مقدار همانطوري که از جدول فوق بر ميآيد

 آزمون  ضريب و مقداربوده ٦٥١/٠بدست آمده برابر با 
بدست آمد که نشان مي دهند  ٨١٩/٢٠٩ابر با  بر نيزبارتلت
براي . هاي اصلي مناسب هستند ها براي تحليل مولفه داده

 نيز بارهاي عاملي اولين عامل محاسبه تعيين وزن شاخصها
گرديد که نتايج آن همراه با شاخصهاي پايداري مورد 

  . ه شده است ارائ۳استفاده در جدول 
هاي اصلي بر مقادير  هوزنهاي بدست آمده از تحليل مولف

رفع اختالف از طريق تقسيم بر ميانگين، شاخصهايي كه 
 و سپس شاخص ترکيبي ضرب گرديد بودند  مقياس شده

معادله محاسبه شاخص پايداري . پايداري بدست آمد
  )۶.(اکولوژيکي نظامهاي زراعي بشرح ذيل مي باشد

Wij.
1

∑
=

=
n

i

Xij

x
CI  

  :در اين معادله 
CI =كيبي پايداريشاخص تر  
Xij =  مقدار شاخصiبردار   مربوط به بهرهj  

                                                                               
2. First Principal Factor 
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x = ميانگين شاخصXi  
Wij =  وزن مربوط به شاخصI که از طريق بردار اولين 

  .عامل بدست مي آيد 
  

 استخراج شده از و وزنهايي پايداري شاخصها ‐۳جدول 
  هاي اصلي  تحليل مؤلفهطريق تکنيک

  شاخصها
 وزن

 اخصش
   درصد اراضي كه در آن تناوب رعايت شده ‐  ۱
معكوس مقدار كود از ته مصرف شده نسبت به هر تن محصول توليدي  ‐ ۲
معكوس مقدار كود فسفاته مصرف شده نسبت به هر تن محصول ‐ ۳

  توليدي
  مقدار كود دامي مصرف شده نسبت به هر تن محصول توليدي  ‐ ۴
ده نسبت به هر تن محصولمعكوس مقدار كود پتاسه مصرف ش ‐ ۵

  توليدي 
  كش مصرف شده نسبت به محصول توليدي  معكوس مقدار آفت ‐ ۶
  كش مصرف شده نسبت به محصول توليدي  معكوس مقدار علف ‐ ۷
  معكوس مقدار قارچ كش مصرف شده نسبت به محصول توليدي ‐ ۸
   معكوس درصد سطح برداشت شده محصول با دست  ‐ ۹
كش ، دروگر و كمباين اشت شده، با يدكمعكوس درصد سطح برد ‐۱۰

  آوري كاه وكلش  همراه با جمع
آوري كاه و كلش درصد سطح برداشت شده با كمباين بدون جمع ‐۱۱

  محصول
 معكوس نسبت ميزان عمليات خاكورزي صورت گرفته در يك دوره ‐۱۲

  به هكتار
  درصد شخم برخالف جهت شيب نسبت به اراضي شيبدار ‐۱۳
   سال اخير ٥درصد اراضي آبي تبديل به ديم شده در  معكوس  ‐۱۴
  معكوس مقدار كود ازته مصرف شده به هكتار ‐۱۵
   معكوس مقدار كود فسفاته مصرف شده به هكتار  ‐۱۶
  معكوس مقدار كود پتاسه مصرف شده به هكتار ‐۱۷
  كش مصرف شده به هكتار  معكوس مقدار آفت ‐۱۸
  ه هكتاركش مصرف شده ب معكوس مقدار علف ‐۱۹

١٠/٠  
٣٠/٠  

  
٣٧/٠  
٢٥/٠  

  
١٨/٠  
٠٥/٠  
٠١/٠  
٣٨/٠  
٢٩/٠  

  
٨١/٠  

  
١٥/٠  

  
٧٢/٠  

  
٢٠/٠  
٤٧/٠  
٣٠/٠  
٣٧/٠  
١٨/٠  
٠٥/٠  
٠١/٠  

  

  و بحثنتايج 
هاي  تحليل مولفه بوسيله ي بدست آمده پايدارشاخص

شد بندي  مقوله ١تحليل كالستر با بهره گيري از روش اصلي
براي رسم .  آيدنظامهاي زراعي بدست پايداري تا سطوح

                                                                               
1.Cluster Analysis 

  ۲مرکز ثقلاز روش  نيز ها دندوگرام و تفكيك خوشه
در  دندوگرام مستخرج از  نتايج که استفاده گرديده است

  .ه استشد آورده  ۴جدول 
  

 سلسله  كالسترهاي حاصل از تحليل كالستر به روش -۴جدول

  )Centroid  method( مراتبي و تكنيك مرکز ثقل
لعه مورد مطا بهره بردارانكد

  )١كالستر (
 بهره بردارانكد

  مطالعهمورد
  )٢كالستر (

 بهره بردارانكد 
  مورد مطالعه

  )٣كالستر (

برداران  بهرهكد
مورد مطالعه 

  )٤كالستر (
٩٣    ١٥  
٥٠    ١٦  
٩٥    ١٧  
٤٥   ١٨  

١٩  
٣٤  
٣٧  
٧٢  
٥٨  
٥٩  
١٣  
٧٧  
٩٠  
٥٦  
٦٣  
٣٠  
١٩  
٩١  

٦١  
٨٧ 
٤١ 
٦٨  
٣٥ 
٤٧ 
٢٧ 
٢٨ 
٦٠  
٤٤ 
٥١ 
٥٧ 
٨٩ 
٨٤ 
٣٣ 
٤٨ 
٥٤ 

٤٦  
٧٤  
٣١  
٩٤  
٨٦  
٦٢  
١  
٧٠  
٩٢  
٢٩  
٦٧  
٣٢  
٤٢  
٧٩  
٣٦  
٣٨  
٦٤  
٥٥  
٨٨ 

٥٣  
٧١  
٤٠  
٣  
٧٣  
٢٢  
٢٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٢  
٦٩  
١٠  
٢١  
٢٤  
٣٩  
٧  
٧٨  
٩  
٤٣  
٧٥  
٨١  
٨٢  
٦٦  
٨٠  
١٢  
٢  
٦٥  
٥  

٨٣  
١٤  
٤٩  
  

٤  
٩٦  
٢٥  
٦  
٨  
٨٥  
٧٦  
  

١١  
٢٦  
  

ي آنها تركيبپايداري  باتوجه به مقادير شاخص ،كالسترهاي ايجاد شده
مشاوره با متخصصين و واقعيتهاي موجود منطقه بدين از طريق  ،

  : د شدنصورت نامگذاري 
  سطح بسيار ناپايدار ؛ : ١كالستر 
  سطح  ناپايدار ؛: ٢كالستر 
  سطح نسبتاً پايدار ؛ و: ٣كالستر

  .سطح پايدار : ٤كالستر
  

   ميزان پايداري نظام زراعي در سطوح سيستم ‐ ۵جدول 

 زراعي  الگويفراواني  سطوح پايداري
درصد   درصد  بهره برداران

  تجمعي

  بسيار ناپايدار
  ناپايدار

  نسبتا پايدار
  پايدار

٦٥  
٢٢  
٧  
٢  

٧/٦٧  
٩/٢٢  
٣/٧  
١/٢  

٧/٦٧  
٦/٩٠  
٩/٩٧  

١٠٠  
  ‐  ١٠٠  ٩٦  جمع

                                                                               
2. Centroid Method 



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۹۶

 
 ها  اختصاص يافته به زير سيستم پايداريمقايسة سطوح

  اي زير نمايش داده شده است   نمودار دايرهدر

22.91

7.29 2.08

67.70
سيستم بسيار ناپايدار سيستم ناپايدار

سيستم نسبتا پايدار سيستم پايدار

  
   مقايسه درصد فراوانی سطوح زراعی‐۱شکل 

  
حاصل از  ويژگيهاي نظامهاي زراعي ن بخش يدر ا

  :ه استشد ک آورده يتفک ل بهيتحل
  سيستم بسيار ناپايدار
هاي گرد آوري شده از منطقه مورد  بر اساس داده

 متوسط عملكرد گندم آبي، مطالعه ، در اين زير سيستم
، ۲۰۰۰ديم و سيب زميني بترتيب، گندم ديم، جو آبي، جو 

. باشد گرم در هكتار مي  كيلو١۲۰٠٠ و ٩٧٨، ٢٠٧٦، ۱۵۰۰
 ٢/٢١متوسط تناوب رعايت شده به كل كشت صورت گرفته 

 تن در هكتار ، ٤٨/١درصد، متوسط كود دامي مصرف شده 
كش مصرف شده به  كش و علف كش، قارچ ميانگين آفت

تار، ميانگين محصول  ليتر در هك٣٣/١، ٢٩/١ ،٣٣/١ترتيب 
كاه (مانده گياهي  برداشت شده با دست كه حداقل پس

 ، درصد٧/٦٣گذارد،  را بر روي زمين باقي مي) وكلش
كش و كمباين همراه  ميانگين محصول برداشت شده با يدك

 درصد، ميانگين محصول ٥/٣٠با برداشت كاه و كلش، 
فر برداشت شده با كمباين بدون جمع آوري كاه و كلش، ص

  .بوده است
از لحاظ ويژگيهاي فردي كشاورزان، ميانگين سني آنها 

بوده سواد  بي بهره برداران در سطح  سواد نماي سال،١٢/٥٣
 هكتار و متوسط تعداد قطعات ١٦، ميانگين مالكيت زمين، 

  باشد  قطعه مي٨٦/٩زمين براي هر كشاورز 
  سيستم ناپايدار

  زير سيستمهاي ميداني نشان داد که، در اين داده

متوسط عملكرد گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم و 
 ٩٠۸۳ و ٨٦٤، ۱۹۵۵، ١۳۵۰، ١٩٠٩سيب زميني بترتيب، 
متوسط تناوب رعايت شده به . باشد كيلو گرم در هكتار مي

 درصد، متوسط كود دامي ٤٥/٣٦كل كشت صورت گرفته   
كش،   تن در هكتار ، ميانگين آفت٢٢/٢مصرف شده 

، ٥٧/١، ٦٤/٠كش مصرف شده به ترتيب  كش و علف قارچ
 ليتر در هكتار، ميانگين محصول برداشت شده با ٣٣/٠

را بر روي ) كاه وكلش(مانده گياهي  دست كه حداقل پس
 ميانگين محصول ، درصد٤/٧٧گذارد،  زمين باقي مي

كش و كمباين همراه با برداشت كاه و  برداشت شده با يدك
نگين محصول برداشت شده با  درصد، ميا٠٤/٤٤كلش، 

  .كمباين بدون جمع آوري كاه و كلش، صفر بوده است
در اين سيستم از لحاظ ويژگيهاي فردي كشاورزان، 

 بهره برداران در  سوادنماي،   سال٦٤/٤٨ميانگين سني آنها 
هكتار و ١٢ ، ميانگين مالكيت زمين،  بودهسواد بيسطح 

  قطعه ٠٩/٨رز متوسط تعداد قطعات زمين براي هر كشاو
  .باشد مي

  سيستم نسبتا پايدار

 هاي ميداني نشان داد که ، در اين زير سيستم داده
 متوسط عملكرد گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم و

 ۹۰۲۰و  ٩٢٥ ،٢٠۰۰، ١۲۲۹، ۱۷٠٠ بترتيب، نييب زميس
متوسط تناوب رعايت شده به . باشد كيلوگرم در هكتار مي

 درصد، متوسط كود دامي ٩٧/١٨كل كشت صورت گرفته
كش،   تن در هكتار ، ميانگين آفت٦١/١مصرف شده 

صفر و ٥/٢، ٣/٠به ترتيب  كش مصرف شده  كش و علف قارچ
ليتر در هكتار، ميانگين محصول برداشت شده با دست كه 

را بر روي زمين باقي ) كاه وكلش(مانده گياهي  حداقل پس
 برداشت شده با  ميانگين محصول، درصد٢٦/٧٨گذارد،  مي
 ٥٨/٤٢كش و كمباين همراه با برداشت كاه و كلش،  يدك

درصد، ميانگين محصول برداشت شده با كمباين بدون جمع 
  . بوده استدرصد٢٧/٠آوري كاه و كلش، 

در اين سيستم از لحاظ ويژگيهاي فردي كشاورزان، 
بهره برداران در   سواد، نماي سال١٤/٥٦ميانگين سني آنها 

  هكتار و٦، ميانگين مالكيت زمين، بودهواد س بيسطح 
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 قطعه ١٤/٧متوسط تعداد قطعات زمين براي هر كشاورز 
  .باشد مي

  سيستم پايدار

 هاي ميداني نشان داد که ، در اين زير سيستم داده
 و مي ، جو دمتوسط عملكرد گندم آبي، گندم ديم، جو آبي

 ۱۱۵۰٠و  ۸۶۰، ۱۹۴۰، ۸۹۷، ١٨۰۰سيب زميني بترتيب، 
متوسط تناوب رعايت شده به . باشد كيلو گرم در هكتار مي

 درصد ، متوسط كود دامي ٦٢/٤۲كل كشت صورت گرفته 
كش،   تن در هكتار ، ميانگين آفت٢٧/٤مصرف شده 

، ٦٢/٠ ، ٣/٠كش مصرف شده به ترتيب  كش و علف قارچ
صفر ليتر در هكتار، ميانگين محصول برداشت شده با دست 

را بر روي زمين ) كاه وكلش(ه گياهي ماند كه حداقل پس
 ميانگين محصول برداشت  ، درصد٥/١٢گذارد،  باقي مي

كش و كمباين همراه با برداشت كاه و كلش،  شده با يدك
 درصد، ميانگين محصول برداشت شده با كمباين ٥/١٢

  .  درصد بوده است٧٤/٨بدون جمع آوري كاه و كلش، 
ميانگين سني آنها از لحاظ ويژگيهاي فردي كشاورزان، 

، بودهسواد  بي بهره برداران در سطح  سوادنماي سال، ٥٣
 هكتار و متوسط تعداد قطعات ٥/٢٣ميانگين مالكيت زمين، 

ويژگيهاي نتايج .باشد  قطعه مي١٣زمين براي هر كشاورز 
در مربوط به سطوح پايداري نظام زراعي نظامهاي زراعي زير 

  . ه استشد ارائه  ۶ جدول
نگاه عميقتر به جدول فوق و نتايج اين مطالعه، با يك 

كشي از منابع و  به وضوح روشن است كه حداكثر بهره
كه از مكانيزمهاي )  شيميايي(هاي مصنوعي  استفاده از نهاده

 براي توسعه كشاورزي است، در ١اصلي الگوي نوسازي

بعبارت ديگر . منطقه مورد مطالعه نهادينه گرديده است
ي كه چندين دهه منسوخ شده، خواسته يا ا الگوي توسعه

ناخواسته مورد تاكيد و ترويج نهادهاي متولي توسعه 
توان  كه از مصاديق اين مسئله مي. باشد كشاورزي كشور مي

 
1. Modernization  

هايي چون   هاي هنگفتي كه توسط دولت به نهاده به يارانه
  . شود، اشاره كرد كودها و سموم شيميايي اختصاص داده مي

  
سة ويژگيهاي  زراعي  با توجه به ميزان  مقاي-۶جدول 

   زراعيهايپايداري نظام
ميانگين مقادير  شاخصها در 

سطوح نظامهاي زراعي با توجه 
  متغيرها  به ميزان پايداري سيستم

بسيار 

ناپايدار
ناپايدار

نسبتا 

 پايدار
 پايدار

 ١٨٠٠ ١٧٠٠ ١٩٠٩ ٢٠٠٠  )كيلو گرم( عملكرد گندم آبي

  ٨٩٧ ۱۲۲۹ ۱۳۵۰ ١٥٠٠  )يلو گرمك( عملكرد گندم ديم

 ١٩٤٠ ٢٠٠٠ ١٩٥٥ ٢٠٧٦  )كيلو گرم( عملكرد جو آبي

  ۸۶۰  ٩٢٥  ٨٦٤  ٩٧٨  )كيلو گرم( عملكرد جو ديم

 ١١٥٠٠ ۹۰۲۰ ٩٠٨٣ ١٢٠٠٠  )كيلو گرم( زميني  عملكرد سيب

 ٦٢/٤٢ ٩٧/١٨ ٤٥/٣٦  ٢/٢١  )درصد(استفاده از تناوب 

  ٣/٠  ٣٠/٠  ٦٤/٠  ٣٣/١  )ليتر(كش در هكتار استفاده از آفت

  ٦٢/٠  ٢٥/١  ٥٧/١  ٢٩/١  )ليتريا كيلو(كش در هكتار استفاده از قارچ

  ٠  ٠  ٣٣/٠  ٣٣/١  )ليتر(كش در هكتار    استفاده از علف

  ٧٨  ٧٦ ٦/١٣٣ ٨/١٤٧  )كيلوگرم(استفاده از كود نيترات در هكتار

  ٧٥ ٧٥/٦٩ ٨/١٠٣ ٤/١٣٣  )كيلوگرم(استفاده از كود فسفات در هكتار

  ٠  ٠  ٢٥  ١٥٤  )كيلوگرم(ز كود پتاس در هكتاراستفاده ا

  ٢٧/٤  ٦١/١  ١٢/٢  ٤٨/١  )تن(استفاده از كوددامي در هكتار

  ١٥  ١٠  ٦/٦  ٨٠/٦  )درصد(شخم بر خالف شيب

  ٧٧/٧  ٦٨/٦  ٧٧/٩ ٤٠/١١  )درصد (خاكورزي

  ٥/٢٣  ٦  ١٢  ١٦  )هكتار(كل اراضي زراعي

  ١٣  ١٤/٧  ٠٩/٨  ٨٦/٩  تعداد قطعه اراضي

  
هاي الگوي متعارف توسعه  مصداقبنابراين بعضي 

كشاورزي كه اين مطالعه به آن دست يافته شامل موارد ذيل 
  : باشد مي

ش استفاده از کودهاي شيميايي كه منجر ي روند افزا‐  
از داليل اصلي  .به ناپايداري نظامهاي زراعي گرديده است

 كاهش حاصلخيزي يا مرغوبيت اراضي توان به آن مي
 از رويه بدون رعايت تناوب و آيش ت بي كشبخاطركشاورزي 

 و سبز در كودهاي دامي) آني(تاثير اندك يك طرف و 
  ؛ شيمياييمواد افزايش عرضه و،خيزي خاك  حاصل



  ۱۳۸۶، ۱، شماره ۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۹۸

 نياز بازار  به دليل  استفاده از تناوب زراعي پايين بودن‐
وابستگي و به محصوالت خاص، محدوديت اراضي كشاورزي 

 نبودن  و ملموسعاش زندگي مبراي تامين انشديد كشاورز
  ؛فاده از تناوب زراعيتنتيجه اس
 به نقش توان   مياز داليل آنكه  كاهش تنوع كشت ‐
بعضي محصوالت از لحاظ نياز بازار در شرايط خوبي (بازار 

  .، سياست دولت و عوامل اقليمي اشاره نمود)قرار دارند
 به  استفاده از سموم شيميايي در كشاورزي باال بودن‐

 افزايش روزافزون آفات و بيماريها كه خود نتيجه ايجاد ليلد
 اما داليلي از قبيل سياست .استاختالل در اكوسيستم 

ها كه منجر به كاهش كارايي سموم   در تخصيص يارانهدولت
، افزايش عرضه و غيرقابل اقتصادي بودن ساير شيميايي شده

  . روشهاي مبارزه با آفات و امراض اشاره نمود
 

  سگزاريسپا
و بدينوسيله از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تهران 

كه هزينه اين تحقيق را در قالب طرح دانشکده کشاورزي 
بررسي شاخصهاي اكولوژيكي توسعه پايدار كشاورزي در 

.شود  قدرداني ميند، همدان تامين نمود‐ آباد بخش صالح
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