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  129        ...مطالعه پايداري بوم شناختي نظام زراعي

 

  

  پنبه در استان خراسان-مطالعة پايداري بوم شناختي نظام زراعي گندم
 

   1عبدالمجيد مهدوي دامغاني، عليرضا كوچكي، پرويز رضواني مقدم، مهدي نصيري محالتي

 

 

  چكيده
اي در  لعه پنبه در استان خراسان، مطا-شناختي نظام كشاورزي گندم به منظور تدوين شاخصي براي كمي كردن ميزان پايداري بوم

 اقتصادي، توليد محصوالت زراعي و -هاي اجتماعي اطالعات مربوط به اين نظام كشاورزي شامل سنجه.  انجام شد1382سال 
اي كشاورزي و مديريت  دامي، كود و مواد شيميايي، مديريت بقاياي گياهي، آب و آبياري، شخم و مكانيزاسيون، تنوع گونه

كه ميانگين امتياز  با توجه به اين. بور، بردسكن و فردوس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفترستان نيشاهاي هرز در سه شه علف
اين نتايج . يا بيشتر كسب كردند 50 درصد كشاورزان امتياز 6/18 بود، نتايج نشان داد كه تنها 0/44شاخص پايداري در اين نظام 

هاي مورد مطالعه،  در ميان سنجه.  در ساير مناطق كشور استهاي كشاورزي هاي ديگر در زمينه پايداري نظام همسو با گزارش
نتايج رگرسيون گام . ترين امتياز را داشتند  درصد، پايين37 و 31، 6توليدات دامي، زراعي و عوامل مديريت آب و آبياري به ترتيب با 

، عملكرد گندم، م زراعي، سطح زير كشتكننده شاخص پايداري در اين نظا تعيينترين عوامل   كه مهمرونده نشان داد به گام پس
كه مصرف كودهاي شيميايي به ويژه كود  مديريت بقاياي گياهي، درآمد زراعي و دسترسي به آموزش و ترويج بوده است؛ در حالي

ن، آموزش  بررسي نقاط بحراني اين نظام نشان داد كه براي بهبود پايداري آ.اي بر شاخص پايداري نداشت كننده نيتروژن اثر تعيين
  .كشاورزان، كمك به ثبات اقتصادي آنها، اصالح مديريت توليد محصول و مديريت منابع آب از اولويت برخوردار هستند

 
  .شاخص پايداري، گندم، پنبه، خراسان: ها كليدواژه

 
  
  
  

  1مقدمه
هاي كشاورزي در قرن بيستم كه حاصل تالش   پيشرفت

ياستگزاران بوده چندين نسل از كشاورزان، پژوهشگران و س
 تن در 9/0باعث افزايش متوسط عملكرد جهاني گندم از 

 تن در هكتار در پايان اين 6/2هكتار در آغاز قرن بيستم به 
 درصدي عملكرد جو در هندوستان 103، افزايش )15(قرن 

و افزايش شاخص برداشت ) 8 (1950-1980طي چهار دهة 
                                                            

 به ترتيب استاديار پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، استاد و -1
 .دانشياران گروه زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

از سوي ديگر، اما ). 14( شده است 50/0 به 30/0برنج از 
شناختي،  ها پيامدهاي نامطلوبي از نظر بوم همين پيشرفت

اجتماعي و اقتصادي به دنبال داشته است كه از آن جمله 
توان به فرسايش و زوال خاك، آلودگي منابع آبي به مواد  مي

زدايي، زوال ساختارهاي اجتماعي  شيميايي كشاورزي، جنگل
  .شاره كردو تضعيف قدرت اقتصادي جوامع سنتي ا

اي است  هاي رايج كشاورزي به گونه بنابراين روند فعلي نظام
ها با بحراني روبرو هستند كه قادر  رسد اين نظام كه به نظر مي
رفاه براي تمام مردم تامين نشده است و : باشند به حل آن نمي

ترين چالش جهان  مهم. ها رو به زوال و نابودي هستند نظام بوم
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). 3،7(يي و تامين اين نياز اولية انسان است امروز، امنيت غذا
هاي اقليمي و محيطي،  اين چالش در مناطقي كه ويژگي

محدودكنندة توليد محصوالت كشاورزي هستند، نظير مناطق 
اين . خشك و نيمه خشك ايران، اهميت دوچندان يافته است

محيطي و  بحران امنيت غذايي باعث تشديد مشكالت زيست
 است، زيرا از يك سو در كشورهاي توسعه شناختي شده بوم

نيافته و در حال توسعه، فشار جمعيت و فقر جوامع كشاورزي 
باعث كاهش سرانة توليد و فشار هر چه بيشتر به منابع شده 

هاي  است و از سوي ديگر، در كشورهاي توسعه يافته، نظام
در حال (كشاورزي به علت كاهش حجم بخش كشاورزي 

د نيروي كار اياالت متحده در بخش  درص2حاضر تنها 
، براي توليد غذاي كافي به )10كشاورزي فعال است،

اند كه بوم ناسازگار  ها و راهكارهايي متكي شده فناوري
آيد كه  از مجموع نكاتي كه مطرح شد چنين بر مي. هستند

هاي توليد  هاي رايج كشاورزي و روش تجديدنظر در نظام
براين اساس مديريت . باشدمواد غذايي اجتناب ناپذير 

هاي كشاورزي بايد مورد بازنگري جدي قرار بگيرد و  نظام
هاي نويني طراحي شوند كه اولويت آنها پايداري  نظام

  ).13(درازمدت در عين حفظ توليد در كوتاه مدت باشد 
ي هستند كه ديدگاه ما مهاي پايداري مقاديري ك  شاخص

هاي كشاورزي  نظام يرا نسبت به شرايط محيطي و پايدار
 ،كشاورزي 1يك شاخص پايداري. روشن مي سازند

نظام  هاست كه پايداري يك بوم اي از سنجه مجموعه
پايداري 2سنجه. كند  تعيين مييكشاورزي را به شكل كم 
ي متغيرهاي فيزيكي، شيميايي، طبق تعريف به مقدار كم

ردن ي كشود كه با كم زيستي، اجتماعي و اقتصادي گفته مي
هاي انبوه مربوط به روابط پيچيدة حاكم بر  سازي داده و ساده

هاي كشاورزي، تفسير وضعيت جاري نظام را ساده و  نظام بوم
در واقع هر شاخص پايداري، يك ). 5،12(كند  پذير مي امكان

مقدار عددي است كه از مجموع چندين سنجه پايداري 
داري نظام تشكيل شده است و در قالب يك كميت واحد، پاي

                                                            
1 - Sustainability Index 
2 - Indicator 

با استفاده از شاخص پايداري . دهد  نشان ميكشاورزي را
 ارزيابي هاي كشاورزي را نظام توان كارايي و كيفيت بوم مي

كرد و از آنها به عنوان ابزاري براي مطالعه روندها، مشخص و 
تعيين كردن شرايط خاص محيطي و كمك به 

هره  بهاي كشاورزي نظامهاي كالن در اداره  گيري تصميم
سازگار كه در  هاي كشاورزي بوم در طراحي نظام). 5(گرفت 

آنها ضمن دستيابي به عملكرد قابل قبول محصوالت زراعي، 
شناختي، اجتماعي و  سالمت محيط و كاركردهاي بوم

شود،  اقتصادي جوامع نيز به شكل پايدار حفظ و مديريت مي
احي هاي پايداري نخستين گام در راه طر شاخص استفاده از 

پايدار و در مرحلة بعد پايش پيوستة نقاط حساس و بحراني 
موجود و راهكارهاي خالهاي نظام كشاورزي، شناخت 

  .برطرف ساختن آنها خواهد بود
مطالعات متعددي در زمينة كمي كردن پايداري در ايران 

با ) 1(حياتي و كرمي . و ديگر نقاط جهان انجام شده است
هاي كشت گندم  ايداري نظامتدوين شاخصي به مطالعة پ

اند به   شاخصي كه آنها تدوين كرده.اند استان فارس پرداخته
اي طراحي شده است كه  با بهره گيري از متغيرهاي عام  گونه

عواملي كه در توليدات كشاورزي موثر بوده و مبناي (
هاي كشت   ميزان پايداري نظام،)توليدات كشاورزي هستند

بر اساس اين مطالعه، شاخص . است كردهگندم را ارزيابي 
  : شود پايداري به شكل زير محاسبه مي
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هاي مورد مطالعه و امتياز هر گروه از  گروه بندي سنجه - 1جدول 

 . امتياز شاخص پايداري100
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ه ترتيب  ب  X8ا  ت X1 ميزان پايداري، Sكه در آن 

زراعي، استفاده از عملكرد گندم در واحد سطح، تناوب 
بقوالت، استفاده از كودهاي آلي و حيواني ، استفاده از كود 
سبز، استفاده از بقاياي گياهي، شخم حفاظتي، روند تغييرات 
منابع آلي در طول زمان و تغييرات منابع خاكي در طول زمان 

 به ترتيب ميزان مصرف سموم شيميايي، مصرف   y3 تا  y1و
 X1هاي  در واقع سنجه.  و فسفاته هستندكود شيميايي نيتروژنه

 پايداري نظام زراعي را افزايش  و ، با افزايش خودX8تا 
  با افزايش مقدار خود پايداري  نظام y3 تا y1هاي  سنجه

دهد كه  نتايج اين مطالعه نشان مي. دهند  ميزراعي را كاهش
هاي مورد مطالعه در شرايط ناپايدار و  بيش از نيمي از نظام

نكته قابل  .اند  درصد آنها در شرايط پايدار قرار داشته9ها تن
توجه در اين پژوهش  اين است كه بر خالف تصور رايج كه 

شود كه  مي هاي پايدار عملكرد كمتري دارند، مشاهده نظام
هاي  هاي پايدار تفاوتي با نظام ميزان عملكرد گندم نظام

هاي پايدار  نظامناپايدار ندارد، به شكلي كه عملكرد گندم در 
شناختي در آنها رعايت  كه اصول پايداري و كشاورزي بوم

تن در هكتار 3/4هاي رايج   و عملكرد نظام2/4نشده است 
بنابراين مديريت مطلوب نظام كشاورزي ). 1(بوده است 

تواند ضمن دستيابي به عملكرد قابل قبول، پايداري نظام  مي
  .زراعي را نيز تضمين كند

هاي كشاورزي سه استان  پايداري نظام )11( كوچكي
ي و  به صورت كم رامازندران، اصفهان و آذربايجان غربي

در اين پژوهش . كرددر قالب يك شاخص پايداري تعيين 
شناختي و اقتصادي اجتماعي   سنجه مختلف زراعي، بوم31

، عوامل خاك، آب:  عبارتند از كهمورد ارزيابي قرارگرفت
راعي، عمليات پايدار و عوامل اجتماعي توليد، تنوع زيستي ز

هاي  بر اساس نتايج به دست آمده، پايداري نظام .و اقتصادي
 با كشاورزي اصفهان، مازندران و آذربايجان غربي به ترتيب

هاي نسبتاً پايدار قرار  در گروه نظام امتياز 51 و 60، 62 كسب
   .گرفتند

اري هايي جهت ارزيابي پايد سنجه) 9(زينك  و فرشاد
اي در همدان به  كشاورزي تدوين كرده و آن را در مطالعه

در اين مطالعه از يك مدل پايداري شش ستوني . اند كار بسته
 پاية سالمت 6اعتقاد آنها، يك نظام پايدار از به. استفاده شد

محيطي، بقاي اقتصادي، مقبوليت اجتماعي، قابليت  زيست
مقبوليت سياسي اجراي مديريتي، سازگاري فني كشاورزي و 

هايي   پايه، سنجه6براي هر يك از اين . تشكيل شده است
هاي حاصل از   يافته.ي كردن آنها استفاده شدجهت كم

 داد كه هاي مختلف اين مطالعه در همدان نشان  سنجه
هاي   مواجهه با محدوديتهاي رايج و سنتي هنگام نظام

اده و خاكي از دو رويكرد كامالً متفاوت استفاقليمي 
  . كنند مي

تحقيق حاضر با هدف بررسي كمي ميزان پايداري 
 پنبه در استان خراسان، تعيين نقاط -شناختي نظام گندم بوم

ضعف و بحراني نظام مورد مطالعه و ارائة راهكارهاي مناسب 
  .جهت افزايش پايداري آن انجام شد

  
  ها مواد و روش

خراسان به اي و در سطح استان  اين تحقيق در مقياس منطقه
ابتدا پايداري به صورت فصل مشترك عوامل . انجام رسيد
شناختي، اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته و بر  زراعي، بوم

شاخص . اساس آن يك شاخص پايداري طراحي شد
 پنبه - سنجه در نظام گندم82پايداري در مطالعة حاضر از 

ها در چند گروه شامل  اين سنجه. تشكيل شده است
 اقتصادي، توليد محصوالت زراعي و -هاي اجتماعي سنجه

دامي، كود و مواد شيميايي، مديريت بقاياي گياهي، آب و 
اي كشاورزي و  آبياري، شخم و مكانيزاسيون، تنوع گونه

براي محاسبة . بندي شدند هاي هرز دسته مديريت علف
). 6( استفاده شد 1شاخص پايداري از روش مجموع وزني

 براي هر سنجه امتياز خاصي تعيين       براساس اين روش،
متغير ) 2، 1، 5/0(امتياز هر سنجه از صفر تا سقف . شود مي

                                                            
1 - Weighting Sum 
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به عالوه . گيرد است كه به مقادير مختلف سنجه تعلق مي
شود كه بر  براي هر سنجه، يك دامنة مقادير در نظر گرفته مي

اساس آن به بهترين حالت، حداكثر امتياز و به نامطلوب ترين 
پس از . گيرد حالت، امتياز صفر يا حداقل امتياز تعلق مي

ها جمع شده و به  تعيين امتياز هر سنجه، مجموع امتياز سنجه
 براي كه علت اين. شود عنوان امتياز نهايي منظور مي

هاي مختلف، امتيازهاي متفاوتي در نظر گرفته شد،  سنجه
هايي  سنجهاز ميان . ها بود اولويت و اهميت باالي برخي سنجه

 100از مجموع (كه بيشترين امتياز به آنها تعلق گرفته است 
توان به عملكرد هر محصول  مي) امتياز شاخص پايداري

، تحصيالت كشاورز، مقدار و ) امتياز3هر يك ( زراعي 
پراكنش بارندگي، درآمد از محصوالت زراعي، نوع مالكيت 

؛ در حالي كه اشاره كرد)  امتياز5/2هر يك (و اندازة مزرعه 
اي مانند استفاده از كود دامي به عنوان سوخت فقط  سنجه

براي شاخص پايداري در مجموع .  امتياز داشته است25/0
ها   امتياز هر گروه از سنجه1در  جدول .  امتياز منظور شد100

  . نشان داده شده است
 پس از محاسبة امتياز شاخص پايداري، براي شناسايي 

 82اي تعيين كنندة شاخص پايداري از ميان ه ترين سنجه مهم
.  انجام شد1سنجة مورد استفاده، آناليز گام به گام پس رونده

بر اساس اين روش، شاخص پايداري به عنوان متغير وابسته و 
هاي مورد مطالعه به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب و  سنجه

هايي كه حضورشان در  آناليز شدند و از ميان آنها، سنجه
داري در برآورد شاخص پايداري نداشت  معادله، تاثير معني
سپس با استفاده از رگرسيون چندمتغيرة . حذف گرديدند

. خطي، ضرايب معادلة برآورد شاخص پايداري محاسبه شد
همين روش براي تعيين عوامل موثر بر توليد عملكرد 

  .محصوالت زراعي نيز مورد استفاده قرار گرفت
نامه به سه   پرسش518اييد سنجه ها  پس از طراحي و ت

 پنبه -شهرستان نيشابور، بردسكن و فردوس كه تناوب گندم
در آنها غالب است ارسال  شد و پس از تكميل، اطالعات آن 

                                                            
1- Backward Stepwise Regression 

ها از نرم  براي تجزيه و تحليل داده. مورد استفاده قرار گرفت
  . استفاده شدSigma Stat و Excel ،SPSSافزارهاي 

  
  نتايج و بحث

امتياز شاخص پايداري در اين نظام كشاورزي در  
بر اين اساس، ميانگين امتياز .  نشان داده شده است2جدول

 بود و امتياز 0/44شاخص پايداري كشاورزان مورد مطالعه 
. نهايي هر سه شهرستان مورد مطالعه در يك دامنه قرار گرفت

دهد كه اين نظام كشاورزي  نتايج شاخص پايداري نشان مي
 8/0تنها .  مجموع از پايداري مطلوبي برخوردار نيستدر

 0/18  و 69 تا 60درصد كشاورزان مورد مطالعه به امتياز
كوچكي ). 3جدول(اند   دست يافته59 تا 50درصد به امتياز 

هاي كشاورزي اصفهان، مازندران  شاخص پايداري نظام) 11(
 . گزارش كرد51 و 60، 61و آذربايجان غربي را به ترتيب

هاي كشت گندم  در مطالعة ميزان پايداري نظام) 2(كرمي 
اي از كشاورزان در  استان فارس گزارش كرد كه بخش عمده

 9/8(و تنها بخش اندكي از آنها )  درصد3/51( گروه ناپايدار 
  .در گروه پايدار قرار گرفتند) درصد

هاي مختلف، كمترين امتياز در توليد  در ميان سنجه
اگر ). 1شكل(زراعي كسب شده است محصوالت دامي و 

ها و تضمين  حداقل عملكرد مطلوب گندم را بر اساس هزينه
 تن در 4حداقل درآمد براي كشاورز و همچنين كارايي فني 

 درصد گندمكاران به اين سطح 24هكتار در نظر بگيريم، تنها 
كالنتري و ميرگوهر ).  الف-2شكل(اند  از توليد دست يافته

 درصد گندمكاران 38اند كه تنها حدود   كردهنيز گزارش) 4(
 4هاي اصفهان وتهران به عملكرد  مورد مطالعة آنها در استان

اند و بيش از نيمي  تن و بيشتر در توليد گندم آبي دست يافته
كرمي . اند  تن در هكتار داشته4 تا 2از آنها عملكردي بين 

ور  درصد گندمكاران سطح كش11نيز گزارش كرد تنها ) 2(
  .اند  تن در هكتار دست يافته4به عملكرد بيش از 
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  هاي مختلف پايداري امتياز كسب شدة سنجه -  1شكل 
 

 درصد 6دهد تنها  توليد پنبه نيز نتايج نشان مي در زمينة
 تن در هكتار 4كشاورزان عملكردي معادل يا بيش از 

ي كمتر از اند و نزديك به دو سوم كشاورزان، عملكرد داشته
با توجه به ). ب-2شكل(اند   تن در هكتار توليد كرده3

هاي مطالعة حاضر و اطالعات موجود، داليل متعددي را  يافته
توان براي اين امر ذكر كرد كه كارايي پايين عمليات  مي

، )3شكل(توليد نظير كارايي پايين مصرف آب 
هاي اقليمي و سطح پايين تحصيالت كشاورزان  محدوديت

عوامل موثر . روند از جملة اين عوامل به شمار مي) 4شكل(
در تعيين عملكرد محصوالت زراعي در هر دو نظام 

 و 1كشاورزي با استفاده از آناليز گام به گام پس رونده
بر اين .  مشخص شده است2رگرسيون چند متغيرة خطي

  :اساس عوامل تعيين كنندة عملكرد گندم عبارتند از
Y =  641.5 + ( 0.169 *A) + ( 1.77 *B) + ( 0.00683 

*C) + ( 210.2 *D) + ( 144.1  *E) - ( 264.0 *F)          

 + ( 186.0 *G) + ( 306.1 *H) + ( 35.8 *I) + ( 3181.1 

*J) + (0.000207 *K) +( 0.00000507 *L)          - ( 

0.00000574 *M) + ( 0.900 *N) + ( 105.1 *O) + ( 

227.2 *P) - ( 72.9 *Q) 

                                                            
1 - Backward Stepwise Analysis 
2 - Multiple Linear Regression 

 B مصرف كود نيتروژنه، A عملكرد گندم، Yكه در آن 
 كاربرد D مصرف كود دامي، Cمصرف كود پتاسيم، 

 G سوزاندن بقاياي گياهي، Fكش،   تنوع قارچEكش،  علف
 برگرداندن بقاياي Hمصرف بقاياي گندم براي تغذية دام، 

 كارايي مصرف J فروش بقاياي گياهي، Iگندم به خاك، 
 درآمد محصوالت دامي، Lكتار گندم،  درآمد هر هKآب، 

M،درآمدهاي غير كشاورزي N ،كل سطح زير كشت O 
 Q دسترسي به اعتبارات مالي و Pها،  دسترسي به نهاده

نكتة مهمي كه در اين  .دسترسي به كارشناسان ترويج است
ارتباط وجود دارد، عدم وابستگي قوي توليد عملكرد گندم 

طور كه در اين  همان. ه استبه مصرف كودهاي نيتروژنه بود
شود، با مصرف هر كيلوگرم كود نيتروژن  معادله مشاهده مي
يابد؛ به عبارت   كيلوگرم افزايش مي17/0در گندم، عملكرد

 17 كيلوگرم در هكتار كود نيتروژن تنها 100ديگر، مصرف 
دهد، در  كيلوگرم در هكتار عملكرد گندم را افزايش مي

به ( واحد افزايش يابد 1/0ف آب حالي كه اگر كارايي مصر
 600 گرم دانه با مصرف هر متر مكعب آب، 500جاي توليد 

 كيلوگرم در هكتار 318، عملكرد )گرم محصول توليد شود
  .يابد افزايش مي

 2جدول هاي توليد، همانطور كه در  عالوه بر سنجه
هاي آب و آبياري نيز در سطح  شود، امتياز سنجه ديده مي

 درصد كشاورزان در اين نظام از 75حدود .  استپاييني بوده
كنند كه اين  سيستم كرتي براي آبياري محصول استفاده مي

). 4جدول( درصد بوده است 100رقم در بردسكن و فردوس 
تلفات آب در اين سيستم آبياري به شكلي است كه بخش 

اي از آب آبياري يا از دسترس گياه خارج است و يا  عمده
شود، به شكلي كه كارايي مصرف  صول نميصرف توليد مح
 كيلوگرم در مترمكعب 22/0 و در پنبه 50/0آب در گندم 

اي  هاي آبياري باراني و قطره استفاده از سيستم. بوده است
هاي خارجي و مصرف باالي  هرچند به دليل ورود نهاده

انرژي در توليد و فعاليت آنها، از يك طرف وابستگي نظام 
دهد، ولي افزايش كارايي آبياري در  كشاورزي را افزايش مي

در اين مطالعه، در . تواند اين نقيصه را جبران كند آنها مي

6
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هاي آبياري   درصد كشاورزان از اين سيستم2/0مجموع تنها 
  .اند بهره گرفته

 
 

 
 

  هاي مختلف و شاخص پايداري امتياز سنجه  -2جدول 

   امتياز كسب شده درصد امتياز كسب شده
  سنجه  نيشابور بردسكن فردوس نيشابور بردسكن فردوس

 اقتصادي-اجتماعي 50/12 63/13 85/12 42 46 44
 كود و مواد شيميايي 01/6 88/5 91/4 41 41 34
 بقاياي گياهيمديريت  95/3 86/2 67/4 69 50 81
 آب و آبياري 44/5 88/4 46/5 38 34 39
 شخم و مكانيزاسيون 27/9 36/9 29/8 89 59 53
 توليد محصوالت زراعي 14/2 14/3 37/2 29 42 32
 توليد محصوالت دامي 26/0 06/0 04/0 9 2 1
 تنوع زيستي كشاورزي 51/2 12/2 07/3 42 35 51
 هاي هرز لفمديريت ع 36/2 56/1 94/1 67 45 55

 شاخص پايداري 4/44 4/42 6/43      

 
   دسته بندي امتياز شاخص پايداري كسب شده- 3جدول

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ب(و پنبه ) الف( فراواني عملكرد گزارش شدة گندم -  2شكل 

 امتياز شاخص پايداري فراواني
   تعداد درصد

6/0 3 9/29...20 
6/27 143 9/39...30 
1/53 275 9/49...40 
0/18 93 9/59...50 
8/0 4 9/69...60 

الف
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  هاي آبياري مختلف توسط كشاورزان خراساني  فراواني كاربرد سيستم-  4جدول

 سيستم آبياري كرتي نشتي باراني
   درصد درصد درصد

 نيشابور 63 40 0

 بردسكن 100 0 0

 فردوس 100 0 0

 ميانگين 2/75 9/26 2/0
 .ت وزني است ميانگين ها به صور-1
 . برخي كشاورزان نيشابوري از دو روش آبياري استفاده كرده اند-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   فراواني مقاديركارايي مصرف آب  گندم در مزارع مختلف-  3شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ميزان تحصيالت كشاورزان مورد مطالعه-  4شكل
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 ن خراسان وسعت مزارع مطالعه شده در استا-  5شكل
 
 

 اقتصادي نيز امتيازات پاييني -در زمينة عوامل اجتماعي
در مورد وسعت مزرعه، . توسط كشاورزان كسب شده است

 درصد 49 هكتار،1 درصد مزارع در اين طرح كمتر از 30
 هكتار 5 درصد آنها بيش از 6 هكتار و تنها حدود 1-2آنها 

كه بيش نيز گزارش كرد ) 2(كرمي ). 5شكل(وسعت دارند 
 هكتار وسعت 5 درصد مزارع گندم فارس كمتر از 70از 

طبيعي است كه كوچك بودن مزارع و قطعه . داشته است
شود تا امكان ورود و  قطعه شدن آنها در طول زمان باعث مي

هاي كوچك  آالت و تجهيزات در اين زمين استفاده از ماشين
 و كاهش يابد، به دليل درآمد پايين امكان گسترش كمي

كيفي براي كشاورز مقدور نباشد و كارايي عمليات 
  .كشاورزي و در نتيجه توليد كاهش يابد

توليد در مزارع مختلف در اين طرح نشان   مقايسة
دهد در شهرستان نيشابور، متوسط عملكرد گندم در  مي

 كيلوگرم در 2991اند  مزارعي كه كمتر از يك هكتار بوده
 2-5اين رقم در مزارعي كه كه  هكتار بوده است، در حالي

 5 و در مزارع بزرگ تر از 3695هكتار وسعت داشته اند 
در فردوس نيز .  كيلوگرم در هكتار بوده است3732هكتار، 
تر از يك  كه عملكرد گندم در مزارع كوچك در حالي

 5تر از   كيلوگرم در هكتار بود، در مزارع بزرگ2100هكتار، 
در مطالعة زايبت و . تار رسيد كيلوگرم در هك3608هكتار به 
در عمان نيز رابطة وسعت زمين زراعي و )18(دارماپاال

عالوه بر اندازة زمين، درآمد . عملكرد نشان داده شد

كشاورزان در اين مطالعه از سطح مطلوبي برخوردار نبوده 
 درصد از 40اين در حالي است كه حدود ). 5جدول (است 

. اند ر كشاورزي نداشتهكشاورزان مورد مطالعه درآمد غي
چنين وضعيتي بسيار هشداردهنده است، چرا كه بدين معني 
است كه در صورت بروز هر نوع مشكلي كه به از دست 
رفتن بخشي يا تمام درآمد كشاورزي كشاورزان منجر شود، 
معيشت حدود نيمي از كشاورزان كه فاقد درآمد غير 

يت درآمد اهم. كشاورزي هستند به شدت تهديد خواهد شد
غير كشاورزي از اين نظر است كه در مواقع بروز هر نوع 
مشكل، كشاورزان را از تنگنا نجات خواهد داد و به ثبات 

 .اقتصادي جوامع كشاورزي منجر خواهد شد
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   پنبه-  درآمد كشاورزان در نظام زراعي گندم-  5جدول

   )كتارريال در ه( درآمد زراعي قالي بافي صنايع دستي درآمدهاي ديگر
 محصول گندم پنبه (%)فراواني كشاورزان بهره بردار

 نيشابور 5260770 8844710 24 0/3 66

 بردسكن 6096150 662500 3 0 88

 فردوس 3799330 732874 12 0 7

 ميانگين 5072430 8322490 19/1 0/2 57/8

 . ميانگين ها به صورت وزني است-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ترسي كشاورزان به نهاده هاي توليد، منابع مالي و كارشناسان ترويج فراواني دس-   6شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  رابطة عملكرد گندم و شاخص پايداري- 7شكل 
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  رابطة عملكرد پنبه و شاخص پايداري-  8شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدار مصرف كود هاي نيتروژنه در گندم و پنبه - 9شكل 
 
 

، در بررسي دسترسي كشاورزان به بيمه،  از سوي ديگر
 درصد 34شود كه تنها  وام و منابع بانكي نيز مشخص مي

بنابراين ). 6شكل(كشاورزان به اين اعتبارات دسترسي دارند 
هرگونه اُفت درآمدهاي كشاورز كه با توجه به شرايط اقليمي 

رسد،  هاي كشاورزي خراسان محتمل به نظر مي و فني نظام
به همين دليل . ها خواهد شد يداري شديد اين نظامباعث ناپا

سودمندي اقتصادي را يكي از ) 9(است كه فرشاد و زينك
. دانند هاي كشاورزي مي هاي اصلي پايداري نظام مؤلفه
نيز تاكيد كرده است كه بهبود وضعيت اقتصادي ) 17(وبستر

ترين نمود مزيت هر نظامي  ترين و عيني كشاورز، ملموس
از سوي ديگر، . كند اورز از آن استقبال مياست كه كش

هاي مالي براي پايداري در  دسترسي به اعتبارات و حمايت

هاي كشاورزي در هنگام كاهش توليد و درآمد، اجتناب  نظام
نيز فشارهاي اقتصادي ) 11(كوچكي ). 16(ناپذير خواهد بود

را يكي از عوامل مهم بي توجهي به حفظ منابع و ناپايداري 
هاي كشاورزي در سه استان مازندران، اصفهان و  نظام

  .آذربايجان غربي دانسته است
اما رابطة عملكرد محصوالت زراعي و شاخص پايداري 
حاكي از آن است كه عالوه بر اين عامل، متغيرهاي ديگري 
نيز بر شاخص پايداري تاثير گذارند، زيرا در يك عملكرد 

زان مختلف كامالً خاص، امتياز شاخص پايداري براي كشاور
به عبارت ديگر، ).8 و 7شكل(متفاوت و در نوسان بوده است 

عملكرد محصوالت زراعي اصلي ترين و تنها ترين عامل 
تعيين كنندة پايداري اين دو نظام كشاورزي به شمار 
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رود، بلكه عوامل ديگري نيز وجود دارند كه به اندازة و  نمي
شاخص پايداري يا بيش از عملكرد محصوالت زراعي بر 

شاخص پايداري در اين بر همين اساس، . گذارند تاثير مي
هاي به كار رفته در اين پژوهش با  نظام براساس كل سنجه

رونده و محاسبة ضرايب   گام به گام پسرگرسيوناستفاده از 
آن به كمك رگرسيون چندمتغيرة خطي محاسبه و ضرايب 

  :مدل به صورت زير تعيين شدند
 S.I.= 42.1-(0.537*A)+(0.001*B)-

(0.683*C)+(3.24*D)-(4.74*E)-(0.018*F)-

(4.86*G)+(5.45*H)-

(0.000006*I)+(1.52*G)+(7.58*K) 

 
سطح زير كشت : Aشاخص پايداري، : .S.Iكه در آن 

: Dاي زراعي،  تنوع گونه: Cعملكردگندم، : Bگندم، 
برگرداندن : Fكش در پنبه،  تنوع قارچ: Eكش،  كاربرد علف

: Hفروش بقاياي گندم، : Gياي گندم به خاك، بقا
فاصلة : Jدرآمد پنبه، : Iبرگرداندن بقاياي پنبه به خاك، 

دسترسي به كارشناسان و : Kمزرعه تا محل سكونت، و 
شود،  همانطور كه در اين مدل مشاهده مي. مروجان است

مقدار عددي شاخص پايداري با افزايش سطح زير كشت 
كه مؤيد تاثير منفي آن بر پايداري اين يابد  گندم، كاهش مي

نيز در مطالعة پايداري ) 2(كرمي . نظام كشاورزي است
گندمزارهاي كشور نشان داد كه وسعت مزرعه اثر منفي 

به اعتقاد وي، كشاورزاني . داري بر پايداري داشته است معني
تر دارند، به فناوري نيز دسترسي بيشتر داشته  كه مزارع بزرگ

هاي به كار  ليدي آنها ناپايدارتر است، زيرا فناوريو نظام تو
. رفته در اين مزارع عموماً مربوط به كشاورزي رايج هستند

هاي زراعي هنگامي سبب  بنابراين افزايش وسعت زمين
شود كه همراه با مالحظات  پايداري نظام كشاورزي مي

. سازگار باشد هاي بوم محيطي و به كار بردن فناوري زيست
قابل توجه در اين مدل اين كه عواملي نظير مقدار نكتة 

مصرف كودهاي شيميايي بر شاخص پايداري اثري تعيين 

اي  هايي نظير تنوع گونه كه سنجه كننده نداشته، درحالي
زراعي يا مديريت بقاياي گياهي و دسترسي به آموزش تاثير 

  .اند قابل توجهي بر مقدار نهايي شاخص پايداري داشته
 

  ي و پيشنهادهابند جمع
رسد   اقتصادي، به نظر مي-از ميان عوامل اجتماعي

تحصيالت كشاورزان يكي از عوامل مهم پايين بودن امتياز 
وجود بيش . هاي كشاورزي مورد مطالعه است پايداري نظام

 درصد كشاورزان با 68سواد و   درصد كشاورزان بي14از 
كاهش داده ها را به شدت  ، كارايي اين نظامسواد ابتدايي

كشاورزان تحصيالت درصد 5است و از طرفي تنها حدود 
انتظار پذيرش عمليات منطبق با پايداري . اند دانشگاهي داشته

از . رسد از سوي اين كشاورزان چندان منطقي به نظر نمي
التحصيالن كشاورزي،  سوي ديگر، با وجود تعداد زياد فارغ

آنها در بخش فراهم ساختن بسترهاي مناسب براي اشتغال 
عالوه بر . كشاورزي مي تواند به رفع اين بحران كمك كند

تحصيالت، بخش عمدة درآمد كشاورزان در مطالعة حاضر 
هاي كشاورزي بوده است و اين امر در شرايط  از فعاليت

بيني منطقه كه مكرراً در معرض  اقليمي غير قابل پيش
، هاي محيطي و افت توليد محصوالت كشاورزي است تنش

ايجاد بسترهاي . اندازد ثبات اقتصادي آنها را به مخاطره مي
هاي اقتصادي ديگر در جوامع روستايي  مناسب براي فعاليت

هاي  ، ثبات اقتصادي و بنابراين پايداري نظام)كشاورزي(
زيستي آنها را به ويژه در شرايط نامطلوب تضمين خواهد 

تر به در همين ارتباط، اعطاي تسهيالت مالي بيش. كرد
كشاورزان كه عموماً دسترسي محدودي به اين تسهيالت 

هاي اقتصادي آنها را افزايش  اند، امكان گسترش فعاليت داشته
  .خواهد داد

عملكرد محصوالت زراعي در اين مطالعه مطلوب نبوده 
ها توسط  است، به نحوي كه تنها يك سوم امتياز اين سنجه

ه افزايش توليد از آنجا ك. كشاورزان به دست آمده است
شود، هر راهكاري كه  باعث افزايش درآمد كشاورزان نيز مي

محيطي به  ضمن رعايت اصول پايداري و سالمت زيست
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ها را  افزايش توليد كمك كند در نهايت پايداري اين نظام
آموزش مستمر و پيوستة كشاورزان نقش . افزايش خواهد داد

.  خواهد داشتاه قابل توجهي در بهبود پايداري اين نظام
توجه به سطح سواد كشاورزان و انتقال مفاهيم پايداري به 
شكلي كه از سوي آنها قابل فهم و پذيرش باشد، نقشي مهم 

  .در توفيق فعاليت هاي آموزشي و ترويجي خواهد داشت

 
  سپاسگزاري

در تهية اطالعات مربوط به اين تحقيق، كارشناسان 
اند   همكاري داشتهمحترم سازمان جهاد كشاورزي خراسان

  .شود كه بدين وسيله از آنها قدرداني مي
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Ecological Sustainability of a Wheat-cotton 
 Agroecosystem in Khorassan 
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Abstract 
 
In order to develop a sustainability index (SI) for quantifying the sustainability of 
a wheat-cotton agroecosystem, a study was conducted in 2003 in the Khorassan 
province. Data of socio-economic, agronomic and ecological indicators were 
collected using 518 questionnaires. Results showed that only 18.6 percent of 
farmers gained the half or more of SI scores. The mean SI score was 44.0 which 
indicate that these agroecosystems are not sustainable. Results of this study are in 
consistent with other reports in other regions of the country. Livestock 
production, crop production, and water and irrigation indicators had the lowest 
score (6, 31, and 37, respectively). The backward stepwise regression analysis 
indicated that SI can be predicted from a linear combination of field size, wheat 
yield, crop residue management, crop income and education and extension 
services, while application of chemical fertilizers did not add to the prediction 
ability of SI. Results also showed that any progress in farmers’ education, 
economic viability, crop production management and water use efficiency could 
improve overall sustainability of these agroecosystems substantially. 
 
Keywords: Sustainability Index, Wheat-cotton Agroecosystem, Khorassan  
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