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 چکیده

در  9311سال  تا 9313سال بازه زمانی گندم و ذرت در کشت  هاينظامیداري بومپا یابیباهدف ارز یبررس ینا

به مصاح یقکه از طر ، پرسشنامه بود یقو ابزار تحق یمایشیاجرا شد. روش پژوهش پ شهرستان کرمانشاه یبخش سنجاب

و بسته  ايینهچندگزیی با پاسخ هاپرسش صورتبهالب طیف لیکرت و قدر  هاپرسشنامه. یدگرد یلمنطقه تکم با کشاورزان

کاران کاران و گندمجامعه هدف و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه براي جامعه آماري ذرت بر اساستدوین شدند. 

 يهامؤلفه ظرازن به ترتیبذرت و  یگندم آب هاينظامبومکه  نشان دادیج نتاآمد.  به دست فرد 17و  15 به ترتیب

 .مشاهده نشدسامانه دو  داري میاناختالف معنی یاجتماع از نظر شتند، ولیدا داريي معنیبرتري اقتصاد محیطی ویستز

 یدارپا ياورزکش یتوضعدر منطقه ذرت مزارع درصد  9/8 وگندم مزارع درصد از  4/4 تنها که دادنشان  ینهمچن یجنتا

هاي اقتصادي سبب شده است که مخاطرات در شاخص مزارع گندمنسبت به مزارع ذرت نسبی برتري ، درمجموع داشتند.

وري آب، پایداري اقتصادي در نظر گرفتن بهره نظر گرفته نشود. هرچند درصورتمنطقه در محیطی کشت ذرت در زیست

 به ترتیبهاي هرز علف و هاي غیر شیمیایی آفاتگیري از روشبهره ایت،در نه کشت ذرت نیز بسیار کاهش خواهد یافت.

  ها سهیم باشد.نظامتواند تا حد زیادي در افزایش پایداري این بومذرت و گندم میهاي نظامبومدر 

 

 ، محیط زیستیدارپا يکشاورزغالت،  ،یمایشیپژوهش پ، وريبهره: کلیدیهای واژه
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Abstract  

The main purpose of this study was to investigate the evaluation the sustainability of the wheat and 

maize agroecosystems in Sanjabi area in Kermanshah province in the period from 2014 to 2016. The study 

carried out as survey method and research tool was questionnaires. The questionnaires were developed based 

on Likert scale as closed and multiple choice questions that filled by interview. Sample amount were 56 and 

92 for wheat and maize farmers respectively based on the target community and Cochran formula. The results 

showed that the wheat and maize agroecosystems were better in environmental and economic indices 

significantly. However there was no significant difference between agroecosystems in social factors. The 

results showed that only 4.4 and 8.1 percent of wheat and maize farms were managed as sustainable. In general, 

the relative advantages of maize farms in economic indices compare to wheat farms resulted in forget the 

environmental hazards of maize cultivation. However, the maize economic sustainability reduces strongly if 

water productivity is considered. Finally, non chemical methods of weed management and pest control may 

result in higher sustainability in maize and wheat agroecosytems respectively. 
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 مقدمه

ه شد یدبر آن تأک 9111که از دهه  یدارتوسععه پا 

و در ارتبعا  با   یاز توسعععععه انسعععان   ياجنبعه  ،اسعععت

)پیرس و همکاران  است ندهیآي هاو نسعل  زیسعت یطمح

یرگععذارترین تععأ یکی از  عنوانبععهکشععععاورزي  .(7193

بیشعععتر، باید در  ي جوامع جهت توسععععه هرچههابخش

به  اعتماد رایزد مسعععیر پعایعداري قرار داشعععتعه بعاشععع     

 کاربردو  پرشععتاب گسععترشکشععاورزي رایج به همراه 

کش و از کودهععاي شعععیمیععایی، حشعععره  انبوهبسعععیععار 

ها، موجب تخریب و آلودگی بیوسعععفر و در پی کشعلف

ی آدمهعاي آینده  آن، افزایش خطرات جعانی براي نسعععل 

. اگرچه کشاورزي (7191تانگوي و همکاران ) شده است

 ینقشعععمنیععت غععذایی و ایجععاد رفععاه رایج در تععأمین ا

 يهانظام، ولی لزوم تغییر در داشععته اسععتانکار یرقابلغ

ي هاسععامانه ها با آنکشععاورزي صععنعتی و جایگزینی  

هاي زراعی با تمرکز بر کاهش وابسعععتگی به نهاده نوین

محیطی در دنیاي زیست مسائلخارجی ناپایدار و رعایت 

سازمان . (7111رلس )ا اجتناب استیرقابلغامروز امري 
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را  یدارپا يخود، کشععاورز یفبنا بر تعر یخواربار جهان

 یععتو هععدا یععهپععا یعیاز منععابع طب يو نگهععدار یریععتمععد

کععه  ییدر راسعععتععا يو نهععاد يفنععواور هععايیدگرگون

 يهانسل یانسععان یازهايمسعتمر ن  يارضعا  یرندهدربرگ

 .(7118 نامبی) تبیین کرده است باشد یندهحاضر و آ

 يبرا ايیلهعنوان وسبه تواندیم یداريپا یابیارز

 ،يا رات اقتصععاد یريگاندازه یاو  گذاريیاسععتسعع ییرتغ

 یابیشود. درواقع ارز یفتعر محیطییسعت و ز یاجتماع

 یابزار جهت دگر گون ینترعنوان مهمبه یعداري پعا  یزانم

 تواندیماسععت، و  یدارتوسعععه پا يدر راسععتا یطشععرا

کند تا تصمیم  یاريرا اران گذو سعیاسعت   یرانگیمتصعم 

بگیرنعد چعه اقعدامعاتی را بعاید و چه اقداماتی را نباید در      

)بایندر و  تالش براي سعععاختن جامعا پایدار انجام دهند

 .(7197همکاران 

در رابطعه با پایداري کشعععاورزي و ارزیابی آن،  

مطالعات خوبی در کشععور صععورت گرفته اسععت. براي   

 ییدر مناطق روسععتا يکشععاورز یداريپا نمونه ارزیابی

درصد از  11 یتکه وضع نشان دادشعهرسعتان روانسر   

درصعععد در گروه  1/35یدار، کشعععاورزان در گروه نعاپا 

 یععداردرصععععد در گروه پععا 1/8و  یععدار،پععا ياتععاانععدازه

درصد از  9/38ها،در بعد شععناسه یناند. همچنقرارگرفته

درصعععد در گروه  18/77یدار، ها در گروه ناپاشعععناسعععه

 جاي یداردرصعععد در گروه پا 91/38و  یدارپا ياازهتااند

 یععابییشعععهرهمچنین در . (7193)صعععیعدایی   داشعععتنعد 

نظام کشعععت گندم در اسعععتان فارس،  یداريپا يهامؤلفه

 یاتعمل ی،زراع-یکیکه پنج عامل اکولوژ مشععاهده شععد، 

 یتوضع یجی،ترو -یتیمحور، خدمات حما یدارپا یزراع

 97از  یش، بيقتصعععادا انگیزهو  یمشعععارکت -یاجتمعاع 

نظام کشععت گندم در  یداريعوامل پا یانسدرصععد از وار

 یجنتا .(7191)کالنتري  کندیم ییناسعععتعان فعارس را تب  

در بخش جعفرآباد  یداريپا یعابی ارزاز  آمعده دسعععتبعه 

ي کشعاورز  يهاینداد که تنوع زم شعان شعهرسعتان قم ن  

و فروش محصوالت،  یددر خر الن(، دخالت دالیبآو  یم)د

فروش  ي،کشععععاورز هععايیععتانععداز در فعععالپس یزانم

 يهاینتعداد قطعات زم ،هایهاتحاد یقمحصعععوالت از طر

محصعععوالت  يگععذارمععتیقاز  یععترضعععا ي،کشعععاورز

و  یینپععا یععداريپععا یععانگیناز م یره،غ و يکشععععاورز

 هايیتدر فعال یاسعععتفاده از دانش بوم يهعا شعععاخص

ارزش  یدي،تول يدر کارها يگذاریهسععرما رزي،کشععاو

 یبانک یالتو استفاده از وام و تسه يکشاورز يهاینزم

 عنابستانی) اندبرخوردار بوده يباالتر یدارياز سعط  پا 

 یععابییشعععهرو یععه در تجزی دیگر پژوهشععع. در (7197

عنوان به یداريدر رابطه با پا یمشعععارکت یريپذیبآسععع

که  مشعععاهده شعععد  ییروسعععتعا  یشعععتیچهعارچوب مع 

و تنوع آب و هوا ، نوسعععانات  ییرغت ین،از زم یريکارگبه

 یاصعععل یععلاز دال یشعععرفتععهپ یزاسعععیونبععازار و مکععان

منافی مال . (7197)ویسعععی  بوده اسعععت پذیريیبآسععع

( گزارش کردنععد کععه 7199یعوسعععفعی و هعمعکععاران )    

هععاي سعععرانعه زمین، بیمعه و عملکرد در بعععد   شعععاخص

اقتصععادي شععاخص باسععوادي و درجه مهاجرپذیري در 

هاي درصعععد پوشعععش گیاهی، بعد اجتماعی و شعععاخص

مصععرف کود شععیمیایی و ماده آلی خا  در بعد زیسععت 

 محیطی از اهمیت نسبی بیشتري برخوردار هستند.

 یتالیادر ا يکشععاورز یدتول يهاسععامانه یبررسعع

 یداريبعه پا  یعابی دسعععت يراسعععتعا در نشعععان داد کعه  

 ياقتصاد یاجتماع یداريپا ي،کشاورز یدتول يهاسامانه

. (7194)پئانو  اسععت یازن مورد یفرهنگو  محیطییسععتز

 يکشععاورز یاتعوامل مؤ ر بر کاربرد عمل یدر بررسعع

 یرهايمتغ یتوانی،و ل یچک، اسلواک يدر کشورهایدار پا

 یتکار با دستمزد، عضو یرويو ن یکار خانوادگ یروين

 يدانش کشاورز یردولتی،غ يکشاورز يهادر سعازمان 

 طیمحییسعععتز یفیتکو باور به بهبود  یدارو پا یکارگان

مثبت و  یرگذاراز عوامل تأ  یادشده يکشاورز يهانظام

 یاتعمل یرشبر پذ یاز عوامل منف ینزم یتمعالک  یوهشععع

 )کریستوي بود کیارگاني و کشعاورز  یدارپا يکشعاورز 

 .(7119 و همکاران
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اسععتان کرمانشععاه  درصععد اراضععی   91 در حدود       

وجود  روند ومناسعععب جهت کشعععت آبی به شعععمار می

امکععان کععاشععععت اکثر محصعععوالت  مختلف،  هععايیماقل

را فراهم کرده و اسعععتععان را در زمره  يکشععععاورز

قرار  یو دام يعمده محصععوالت کشععاورز دکنندگانیتول

اسععتان کرمانشععاه در خصععو   کهيطوربه .داده اسععت

اي به ترتیب رتبه پنجم و دوم را تولیعد گندم و ذرت دانه 

در شمال  یمنطقه سنجاب .(7198نام )بی کشعور دارد در 

شهر کرمانشاه قرار دارد و از توابع بخش کوزران  یغرب

 نیا يتعداد کل روسععتاها اسععت.شععهرسععتان کرمانشععاه 

 نیب یتیجمع هاآنپارچه بوده که بخش اعظم  915بخش 

 نیشعععتریاند. بداده يخعانوار را در خود جا  911تعا   71

ذرت  و یآب گندم بیبه ترتمنطقه  نیا یآب داتیمقعدار تول 

 رایقدمت بس يدارا یکشت گندم در منطقه سنجاباسعت.  

مناسععب و  يمسععتعد، آب و هوا يهانیاسععت. زم يادیز

 یکیموجب شده است که گندم  ی قابل دسعترس، منابع آب

 نیدر ا يکشععاورز يدیتول يهاسععامانه نیتریاصععلاز 

کشعععت ذرت در منطقه برخالف گندم،  منطقعه بعاشعععند.  

و با  51از اواخر دهه  و ندارد يادیقعدمعت ز   یسعععنجعاب 

آغاز شده است. در  يکارشناسان جهاد کشاورز جیترو

سال  زییکاشعت ذرت از پا  یمقدمات اتیگذشعته آغاز عمل 

که در آن کشاورزان اقدام به انجام  شعد یشعروع م  شیپ

 یکشعععت قبل يایععرو کردن خععا  و بقععا ریز وشعععخم 

کار  نیا به انجام لیتما ریاخ يهااما در سعععال نمودندیم

و اغلب در فصعععل بهار اقدام به آتش زدن  افتهیع کعاهش  

. دنینمایم سکیو شخم و سپس د نیشع یکشعت پ  يایبقا

مدیریت رایج در کشاورزي ممکن است ا رات ، حالنیباا

داشعععته بر منعابع و امنیت غذایی منطقه   يرینعاپعذ  جبران

 .باشد

اي کشعععاورزي پایدار، راسعععتع حرکعت در   امروزه        

بخش کشععاورزي است به  نظرانصعاحب ی اصعلی  نگران

ي کشععاورزي امر هاسععامانههمین دلیل ارزیابی پایداري 

 يهاپژوهش ي ازابرجسععتهبسععیار مهمی بوده که بخش 

 امروز مراکز علمی جهان را به خود معطوف کرده است.

استان تر در گسترده يهایمطلب لزوم انجام بررسعع ینا

 شععتریب نیهمچنکند. یم یهکشععور را توج و سععایر نقا 

 يکشاورز سعتم یمطالعات صعورت گرفته در کشعور سع   

 یاند و کمتر به بررسع قرار داده یابیرا مورد ارز ايیژهو

 یدر سعععطوح محلزراعی مختلف  يهععانظعام  سعععهیمقعا 

تر آنکه در اسعععتان کرمانشعععاه  انعد. مورد مهم پرداختعه 

اسععت. بر  دهیانجام گرد نهیزم نیدر ا یاندک يهاپژوهش

 يهاشاخص یابیارز یمطالعه باهدف اصل نیاساس ا نیا

گندم و ذرت در  دیولت يهاي و مقایسعععه سعععامانه داریپا

 یشعععهرسعععتان کرمانشعععاه و معرف  یمنطقعه سعععنجعاب  

 تیریمد نیو همچن یمصعععرف يهانهاده نیرگعذارتر یتعأ  

اجرا  داریپا يدرحرکت به سعمت اهداف کشاورز  یزراع

 شد.

 

 هامواد و روش

تا سععال   9313سععال   یپژوهش در بازه زمان نیا         

از توابع شعهرستان کرمانشاه   یدر منطقه سعنجاب  9311

 45.31.11و  34.71.39 ییایععدر طعول و عر  جغراف 

با استفاده از ابزار پرسشنامه  یشیمایصعورت پ درجه به

و  کرتیل فیالب طقها در انجعام گرفعت. پرسعععشعععنعامه    

و بسععته  يانهیبا پاسععخ چندگز ییهاصععورت پرسععشبه

ل فرمو يریکارگبهجامعه هدف و با  هیبر پاشدند.  نیتدو

 .  (7119)کوکران  کوکران

𝒏 =

𝒛𝟐 𝒑𝒒

𝒅𝟐

𝟏 +
𝟏

𝑵 
{

𝒛𝟐  𝒑𝒒

𝒅𝟐 }
 [ 9رابطه ] 

 

 یت= حجم جمعN= حجم نمونه، nکه در آن، 

= درصد z یا t(، رهیو غشهر، استان  یت)حجم جمع يآمار

از  ی= نسبت pقابل قبول یناناطم یبضر یارمع يخطا

 ی= نسبتqمردان(، یتجمع مثالً) ینفاقد صفت مع یتجمع
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= درجه dزنان(، یتجمع مثالً)ینفاقد صفت مع یتاز جمع

 pمطالعه،  یندر ا .است لوبمط یبا دقت احتمال یناناطم

، معادل  dو مقدار  15/9ا برابر ب z. مقدار  1/1برابر  q و

، تعداد تیدرنها. بر همین اساس، گرفته شددر نظر   1/1

به کاران کاران و گندمذرت يجامعه آمار ينمونه برا

 .آمد به دستتن  17و  15 بیترت

 ،ییو محتوا یشکل ییروا دیتائ يبرا

از  یگروه اریدر اخت شدههیته يهاپرسشنامه

تا مشخص  ندقرار داده شد اننظرو صاحب انخصصمت

 يهامؤلفهاندازه معرف و بازتاب ها تا چه شود که پرسش

 31 ،پرسشنامه ییایپا نییتع ي. براهستند یمورد بررس

از  تن 31 اریدر اخت شدهیطراح يهانسخه از پرسشنامه

قرار  ،یبررساز افراد مورد  يجدا ،قیجامعه تحق ياعضا

 يآلفا لهیوسها بهپرسشنامه ییایپا ردداده شد. برآو

 یو اجتماع ياقتصاد ،یطیمحستیز يهابخشکرنباخ از 

 يکرنباخ برا ي. آلفادیگرد برآوردصورت جداگانه به

 بیبه ترت ،یو اجتماع ياقتصاد ،یطیمحستیز يهامؤلفه

دهنده آمد، که نشان به دست 91/1و  81/1، 83/1برابر با 

 بود. شنامهقبول پرسقابل ییایپا

مزارع گندم و ذرت منطقه ازنظر  مشخصات

اطالعات  قیغالب از طر يهاوخا ع آبنوع مناب ت،یموقع

آزمون  زیو ن یسنجاب يمرکز خدمات و جهاد کشاورز

 ریخا  موجود به دست آمد. آمار مربو  به سط  ز

محصوالت گندم و ذرت در منطقه  دیتول زانیکشت و م

و مرکز  ستانا ياز جهاد کشاورز زین 14-13در سال 

عات اطال نیو همچن یسنجاب يخدمات و جهاد کشاورز

 يها. سنجهدیگرد هیپرسشنامه ته قیآمده از طردستبه

 ،یطیمحستیز يهااز شاخص یندگیهدف به نما

 يبرا يکشاورز داریتوسعه پا یو اجتماع ياقتصاد

  ریذرت و گندم در منطقه به شرح ز يهانظامبوم یابیارز

بر اساس چهار سنجه  ستیزطیمح هايمؤلفه

 يمزرعه، سالمت خا  و انرژ تیریبر منابع آب، مد تأ یر

 . (7114)رسول و تاپا  قرار گرفت یمورد بررس

احتساب  قیاز طر زین یبر منابع آب تأ یر سنجه

هر  يآب کشاورز يورو برآورد بهره يآب مجاز زانیم

 زانیو م يمحاسبه آب مجاز يآمد. برا به دستمحصول 

 استفاده شد 3و  7از روابط  يآب کشاورز يوربهره

 .(9381یزدي )عربی 

 

SWDc =
𝐶𝑊𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑐

𝐶𝑌̅̅̅̅ 𝑐
 [ 7رابطه ] 

CWP =
1

𝑆𝑊𝐷
 [ 3رابطه ] 

 

𝐶𝑊𝑅̅̅ اه،یآب گ ژهیو ازین SWDcها، که در آن ̅̅ ̅̅ ̅𝑐 

) متر  مؤ راز باران  نظرصرف یخالص آب ازیمتوسط ن

𝐶𝑌̅̅̅̅مکعب در سال(،  𝑐 عملکرد محصول )تن در  میانگین

تن بر متر مکعب( ) يآب کشاورز يوربهره CWPهکتار(، 

  است.

آفات، مقدار  تیریمد هیمزرعه بر پا تیریسنجه مد

کشت محصول، کشت  وهیش ا،یکنترل بقا وهیش ،یکود ده

قرار گرفت. سنجه  یتناوب، مورد بررس يبقوالت و اجرا

خا   يهانمونه لیو تحل هیتجز قیسالمت خا  از طر

 شد. سپس نییاز مزارع گندم و ذرت تع شدهيآورجمع

 pHو  يرو م،یفسفر، پتاس تروژن،ین ،یمقدار کربن آل

 قرار گرفت. یابیمورد ارز

 ،يمصرف انرژ ییکارا يهاشاخص ،يسنجه انرژ

 بانیز به ترتیب  يدیتول يخالص و شدت انرژ يانرژ

ند )غالی و شد، محاسبه 5تا  4 يهااستفاده از رابطه

.(7114الساکا 
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کارایی مصرف انرژي =
انرژي خروجی( مگا ژول در هکتار)

انرژي ورودي(مگا ژول در هکتار)
 [ 4رابطه ] 

 

انرژي خالص = (مگا ژول در هکتار) −انرژي ستاده (مگا ژول در هکتار) ] انرژي نهاده 1رابطه ] 

 

شدت انرژي تولیدي = ] 10000/(انرژي تولید شده در یک هکتار) 5بطهرا ] 

 

، درآمد يوربهره يهاشاخص ،يدر بخش اقتصاد

در . (7114)رسول و تاپا  گرفته شدندملکرد در نظر و ع

اظهارات  قیدرآمد و عملکرد از طر يهاسنجهاین رابطه 

و  کل يورشاخص بهره وکشاورزان و پرسشنامه 

محاسبه  8و  9 هاياز رابطهبا استفاده  به ترتیب، متوسط

 (7191)دشتی  ندشد

∑، ستاده مزرعه وQ هاکه در آن 𝑊𝑖𝑛𝑖 ع کل مناب

مقدار  𝑋𝑖و ) ياقتصاد ندیفرا کی(، کل ستاده y) ،یمصرف

  .دهدیرا نشان مآن  دیتول يبرا ازینهاده مورد ن

مشارکت  زانیم ،یاجتماع هايمؤلفه یابیارز يبرا

افراد و  یاعتماد اجتماع زانیم ،یافراد در امور اجتماع

مورد مطالعه قرار  یمحل يمقدار مشارکت در نهادها

 زانیم ،یشاخص سالمت اجتماع یابیارز گرفت. در

انتقال  لیزان تمایافراد از شغل و درآمد خود، م تیرضا

درآمد حاصله آنان از راه  زانیبه فرزندان و م اتیتجرب

 ییغذا تیمورد سنجش قرار گرفت. امن يکشاورز

 شده توسط دیتول ییمواد غذا تیاز نظر کفا زیخانوارها ن

 ییمواد غذا دیخر يبرا ییتوانا نیهمان خانواده همچن

)رسول و  قرار گرفت یابیاز بازار مورد ارز ازیمورد ن

 (.7114تاپا 

ها شاخص ریکل، مقاد يداریمنظور برآورد پا به

ضرب سپس با هم جمع بسته  شدهنییتع يهادر وزن

 ¬اسیبر اساس مق ،يداریمحاسبه پا يشدند، و برا

 نید. در ااستفاده ش ،اي¬تابع مرحله ¬ها از روش¬داده

 ف،یضع يداریهر شاخص در سه طبقه )پا ریرابطه مقاد

و  هیشد. جهت تجز يدبن( دستهيقو يداریمتوسط و پا

، 79نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده يآمار لیتحل

 جیتان سهیو به منظور مقا یاستفاده شد. در بخش استنباط

 اسیبا مق هایی¬در مورد داده Fو  tآزمون  ياز آمارها

 نی¬توی¬آزمون من يو از آمارها یو نسبت اي¬صلهفا

 استفاده شد. یبیترت اسیبا مق هایی¬داده رددر مو

 

 نتایج و بحث

 و یسن نیانگی، مآمدهدستبه يهاافتهی هیبر پا

با  سهیکار در مقاکشاورزان ذرت خانواده تیجمع

بود. در مقابل جامعه  شتریکار بکشاورزان گندم

نسبت به کشاورزان  يباالتر تالیکاران سط  تحصگندم

گوناگون  يهای(. در بررس9ذرت کار داشتند )شکل 

و  التیسن و سال، تحص انیکه م شده است هنشان داد

 وجود یمیارتبا  مستق داریپا يبه کشاورز یابیدست

 يسط  سواد، دانش کشاورز يرهایمتغ. براي نمونه دارد

 بر یمثبت تأ یرازه مزرعه و اند تعداد افراد خانواده دار،یپا

؛ 7111)تاردلی  داشته است يکشاورز اتیعمل يداریپا

 (.9)شکل ( 7198توآیی 

 pH نیانگیآمده، مدستبه جیبر اساس نتا نیهمچن      

 دی(. شا9خا  در مزارع گندم کمتر از ذرت بود )جدول 

 در خا  یونی دروژنیبودن غلظت ه شتریب لیبتوان دل

 رایعنوان نمود. ز ایآتش زدن بقا شتریبمزارع ذرت، رواج 

حل در قابل يهانمک شیبا افزا یاهیگ يایسوزاندن بقا

)آل عیسی و  کندیم ادیرا ز دروژنیه ونیخا ، غلظت 

 ازنظر مقدار ماده .(7193؛ مالتاس و همکاران 7119 مره 

  ینامناسب اریبس تینظام، وضعخا  هر دو بوم یآل
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 ی.کار و ذرت کار منطقه سنجابگندم مزارع کشاورزان تیو وضع یفرد اتیصخصوبرخی  -1شکل 

 یبودن ماده آل نییپا یاصل لیدل دی(. شا9داشتند )جدول 

 يایبقا  خروج  بیترت و ذرت، به  خا  در مزارع گندم 

 گرید يباشد. از سو ندهاو آتش زدن پسما یاهیگ

ه ب یآل ماده ندافزوو عدم  ییایمیش يکودها يریکارگبه

 شیافزا لیخا  به دل یخا ، موجب کاهش مواد آل

. (7193)مالتاس و همکاران  شودیها مآن هیسرعت تجز

با  میمستق یوابستگنیز با توجه به خا   نیتروژنمقدار 

 حالنیباابود،  نییپا نظامبوم ی، در هر دومقدار ماده آل

 از شتریب یاندکگندم هاي زیر کشت خا  تروژنینمقدار 

ماده درصد(.  11/1و  97/1 بیذرت بود )به ترت مزارع

آلی نقش کلیدي در پایداري حاصلخیزي خا  دارد. 

مدیریت نامناسب کشاورزي رایج، کاهش ماده  متأسفانه

.  کرده استهاي زراعی فراهم آلی خا  را در بوم نظام

جذب  از راهدر خا   یماده آل شتریوجود مقدار ب

ده خا  ش تروژنین ییاز آبشو يریباعث جلوگ يدیکلوئ

 هتیدیاس نی. همچنکاهدیم یطیمحستیز يهایو از آلودگ

صورت خا  به یرفتن مواد آل نیخا  موجب از ب يباال

  (.7199)گیمیره  شودیم کیگازکربن رفتبرون

در مزارع ذرت  ییایمیش يکاربرد کودها مقدار

 مزارع گندم بود برابر 3به  کینزد يداریطور معنبه

 وحش،اتیزدن به ح بیها، آسآب ی(. آلودگ9)جدول 

در آب  یمشکالت بهداشت جادیو ا هابومستیاختالل در ز

 ياست که کاربرد گسترده کودها یراتیتأ  یدنیآشام

 يرونیازا کنند،یم جادیا ستیزطیمح يبرا ییایمیش

 وهیانتظار داشت که کشت ذرت با توجه به ش توانیم

 یطیمحستیا  خود، خطرات زخ يزیحاصلخ تیریمد

 به همراه داشته باشد.  يشتریب

 نیانگیپسماندها، مزارع گندم، م تیرینظر مد از

د پسمان تیریمد وهیش رونیداشتند؛ ازا يتررتبه بزرگ

ذرت  يهانظامگندم در سنجش با بوم يهانظامدر بوم

 تیریمددر کار کشاورزان ذرت حالنیبرتر بود. باا

بهتر از کشاورزان  نیزم يسازو آمادههرز  يهاعلف

کاشت  که،نیا وجهت ل. نکته قابنشان دادندکار گندم

 شیافزا يهاکه از روش ياعلوفه اهانیگ ایبقوالت 

از  کیچیاست در ه یطیمحستیز يهامؤلفه يداریپا

نداشت؛ و با توجه به اظهارات  يآشکار يها برترنظامبوم

 دانست. ینبود پشتوانه مال

 يهاروش انیدر م ،یتنیاساس آزمون من و رب

در  یکیروش مکان ،یاهیگ يهايماریمبارزه با آفات و ب

و  یستیز يهانبود اما در روش داریمعننظام هر دو بوم

به مزارع گندم و ذرت  يبرتر بیبه ترت ییایمیش

در  یمنف ینقش ییایمیاختصا  داشت؛ که البته روش ش

41 4
دیپلم 8/1

19 5
راهنمایی 4/4

سن

(سال)

تعداد اعضاي خانوار

(نفر)

سط  سواد 

(مقطع تحصیلی)

اندازه زمین 

(هکتار)

گندم کار ذرت کار
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رابطه،  نی(. در ا9)جدول  خواهد داشت يداریپا شیافزا

ارائه  (7119نامبیار و همکاران ) توسط یمشابه جینتا

 شده است.

 يانرژ نیانگیمهاي انرژي، در رابطه با شاخص

نداشت،  يدارینظام اختالف معن خالص در دو بوم

ه ب کیدر مزارع گندم نزد يمصرف انرژ ییکارا حالنیباا

طور دو برابر مزارع ذرت بود. در مقابل مزارع ذرت به

و شاخص  يدیتول يشاخص شدت انرژ يدارا يداریمعن

 يا(. در مطالعه9بودند )جدول  يباالتر یمصرف يانرژ

در  یخالص خروج يانرژ هرچندشد که  شاهدهمشابه م

ا ب سهیدر مقا يگندم واقع در شهرستان ر يهاکشت بوم

برخوردار  یقابل قبول تیر از وضعمناطق کشو ریسا

مزارع چندان  نیدر ا يمصرف انرژ ییکار آ یبود، ول

 .(7193پور )علی توجه نبودقابل

 

 یگندم و ذرت منطقه سنجابهای نظامبومدر  یطیمحستیز یهاشاخص سهیمقا -1جدول 

 ذرت گندم  اجزا  شاخص
معیار 
 آزمون

sig 

  (7114و تاپا،   رسولمدیریت مزرعه )

77/933  نیتروژن  )کیلوگرم هکتار(  78/481  978/1- t 111/1  
11/911  گرم هکتار(یلو)ککود فسفات   15/944  131/3- t 113/1  
11/73  گرم هکتار(یلو)ککود پتاس   15/44  119/7- t 114/1  
51/1  )کیلوگرم هکتار(ریزمغذي   94/9  399/7- t 111/1  

هاي شیمیایی )لیتر در کشآفت
 هکتار(

 14/4  18/3  193/9 t 989/1  

11/7  کود دامی )تن در هکتار(  87/1  179/3 t 113/1  
78/1  )تن در هکتار(کود مرغی   1 974/9- t 111/1  

94/85  مدیریت بقایا  38/11  195/4- z 111/1  
85/11  هاي هرزعلف یریتمد  49/83  119/3- z 111/1  

58/97  ايعلوفه یاهانگ یاکاشت بقوالت   41/99  984/1- z 433/1  
91/95  ینگذاري زمتعداد دفعات آیش  93/91  148/9- z 977/1  

31/99  مدیریت آفات و بیماري )مکانیکی(  58/91  714/9- z 791/1  
17/83  یماري )زیستی(آفات و ب یریتمد  11/51  147/4- z 111/1  
11/99  یماري )شیمیایی(آفات و ب یریتمد  43/91  914/3- z 119/1  

ون اول و همکاران، بر منابع آب ) تأ یر
7118) 

 
11/9558  آب مجازي )مترمکعب بر تن(  41/7311  974/4- t 111/1  

11151/1  وري آب )تن بر مترمکعب(بهره  11144/1  993/8 t 111/1  

  (7114غالی و الساکا انرژي )

19/7  کارایی مصرف انرژي *  17/9  917/7 t 111/1  
19/49817  بر هکتار( مگا ژول)  انرژي خالص  99/47181  117/1- t 179/1  

بر  مگا ژولشدت انرژي تولیدي )
 مترمربع(

 35/5  38/8  197/9- t 111/1  

 بر)مگا ژول مصرفی  يشدت انرژ
 (ربعمترم

 11/9  85/7  919/9- t 111/1  

 سالمت خا 

7/9   اسیدیته خا    9/9    
99/9  ماده آلی )درصد(   91/9    
48/94   فسفر )میلی گرم در کیلوگرم(   81/8    
398   (یلوگرمگرم در ک یلی)مپتاسیم    718   

 

 

 



 903...                                                                                                  های کشت گندم و ذرتنظامارزیابی و مقایسه پایداری بوم

 

 

 

 

 

 يگذارشیآ وهیدر ش یتیوضع نیکشاورزان چن

وجود داشت  زیدر هردو سامانه ن يکشاورز يهانیزم

 يجا عامل نیترمهمبتوان  دیشا بارهنیدرا(. 9)جدول 

 ياقتصاد يهازهیانگ اها در چرخش زراعی رندادن لگوم

در مزارع گندم و ذرت  ياقتصاد يهاشاخص سهیمقاو 

 شتریب دینشان داد که باوجود تول  یدر منطقه سنجاب

 ییایمیش يکودها شتریبمصرف  ولیذرت،  يکشتزارها

 ییایمیش يکودهاباالتر  يورموجب شد که مقدار بهره

 نیانگیباشد؛ و از نظر م یپوشچشمسامانه قابل نیا

نظام تفاوت دو بوم نیب ییایمیش يکودها يوربهره

متوسط  يوربهره نیانگیمشاهده نگردد. م يداریمعن

ها در مزارع ذرت کشها و علفکشسموم، اعم از حشره

 موضوع نیاز مزارع گندم بود. ا شتریب يداریطور معنبه

 از سموم يریکارگبهبهتر ذرت در  يورنشانگر بهره

و  نیشیطور که در بخش پ(. همان3ول بود )جد شیمیایی

عنوان شد،  زین ییایمیمقدار مصرف سموم ش سهیمقا

مقدار مصرف سموم در دو  انیم يداریتفاوت معن

مصرف  يازا در وجودنیباانظام وجود نداشت بوم

ذرت،  مزارع شتریعملکرد ب به خاطرمواد،  نیا کسانی

 بود.  نظام باالتربوم نیسموم در ا يوربهره زانیم

 نیانگیکمتر بودن مقدار مصرف آب، م لیدل به

 ( در مزارع گندمتریبر ل لوگرمیمتوسط آب )ک يوربهره

از مقدار آن در ذرت بود. در  شتریب يداریطور معنبه

 اریبس نیانگیم يداریطور معنمقابل مزارع ذرت به

 يبه ازا کهيطوربهداشتند؛  نیزم يوردر بهره يباالتر

ر به دو براب کیذرت نزد دیمقدار تول ن،یبع از زمهر مترمر

 داشت.  ( همخوانی7113یوان و همکاران ) جینتابود، که با 

ر تکم يداریطور معنبهکاران درآمد گندم نیانگیم

و  1515711معادل  بیاز مقدار آن در ذرت بود )به ترت

 (.3تومان( )جدول  8918199

 

 یگندم و ذرت منطقه سنجابهای نظامبومدر  اقتصادی یهاشاخص سهیمقا -3 جدول

 t sig ذرت گندم  وريبهره
   

74/1  متوسط کودهاي شیمیاییوري بهره  11/1  813/1-  311/1  

81/7734  متوسط سموم )کیلوگرم بر لیتر(وري بهره  41/3788  487/4-  111/1  

119/1  متوسط آب )کیلوگرم بر لیتر(وري بهره  11198/1  917/9  111/1  

48/1  متوسط زمین )کیلوگرم بر مترمربع(وري بهره  84/1  841/94-  111/1  

11/15157111  درآمد )ریال در هکتار(  11/89181991  911/1-  111/1  

 111/1 -147/97 47/8445 11/4891  عملکرد )کیلوگرم(

 

در  یاجتماع هیسرما جادیدر ا لیدخ يهاشاخص

اظهارات  بر بنا. شده استارائه  4جدول شماره 

کاران و که گندم ینهاد اجتماع نیتربرجستهکشاورزان، 

 کردندیها فعاالنه شرکت مآن تیکاران در عضوذرت

رابطه تفاوت  نیبود، که در ا ییروستا يهایتعاون

برداران دو بوم نظام مورد بهره تیدر عضو يداریمعن

 يهائتیه يهادر گروه تیمشاهده نشد. وضع یبررس

 يو شوراها شرویکشاورزان پ ،یسازندگ جیبس ،ینید

 نیمشاهده شد. بد داریبدون اختالف معن زیحل اختالف ن

کشاورزان گندم کار و  نیب يداریکه اختالف معن یمعن

 رگذاریتأ  يدر نهادها تیذرت کار، در خصو  عضو

 مشاهده نشد. یاجتماع يهاهیسرما جادیدر ا

 ،ییغذا تیو امن یخصو  سالمت اجتماع در

 تیکاران نسبت به شغل و درآمد خود اعالم رضاگندم

کشاورزان ذرت کار، فرصت  در مقابلداشتند  يشتریب

 هیتوص نیرا اعالم کردند. همچن يشتریب جادشدهیا یشغل

ذرت کاران  نیبه فرزندان هرچند در ب يشغل کشاورز

 لیبا تما يداریمعن فداشت، اما اختال يشتریطرفداران ب
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کار به ادامه شغل خود توسط دمکشاورزان گن

 ،یتنیبر اساس آزمون من و  فرزندانشان نداشت.

 يدر رتبه باالتر ییغذا تیگندم از نظر امن يهانظامبوم

هرچند تفاوت  قرار گرفتندذرت  يهانسبت به سامانه

(. از 4دو گروه مشاهده نشد )جدول  انیدر م يآشکار

 يبعرا عدیبا ،يزکشاور داریپاتوسععه  ،یاجتمعاع عدگاهید

کعه  یکعسان يبعرا ژهیوبه ییمناطق روسعتا يخانوارها

 ریغمنعابع و فرصعت اشعتغال و درآمعد در بخعش 

)کالنتري  کند جادیا داریپا شتیندارند، مع يکشاورز

7191.) 

 

 یگندم و ذرت منطقه سنجابهای نظامبومدر  اجتماعی یهاشاخص سهیمقا -4 جدول
 

 

 ذرت گندم

z sig   میانگین

 رتبه
 میانگین رتبه

     سرمایه  اجتماعی 

15/91  سط  اعتماد به نهادها   19/59  941/9-  187/1  

میزان تبادل خدمات و نهاده ها با 

 سایر کشاورزان
 78/98  71/58  419/9-  934/1  

 

 عضویت در نهادهاي محلی

9/83 روستایی يهایتعاون  7/81  198/1  341/1  

 - - 1 1 ولید کشاورزيت يهایتعاون 

4/1 دینی يهائتیه   9/91  731/1  181/1  

4/1 هاي بسیج سازندگیگروه   3/1  191/1  737/1  

1/1 هاي کشاورزان پیشرو و خبرهگروه   3/1  191/1  737/1  

4/1 شوراهاي حل اختالف   9/91  191/1  737/1  

     سالمت اجتماعی 

51/55 میزان رضایت از شغل و درآمد   14/89  199/3-  117/1  

13/83 مقدار فرصت شغلی ایجاد شده در مزرعه  11/11  911/3-  111/1  

4/99 توصیه شغل کشاورزي به فرزندان  91/81  339/9-  983/1  

     امنیت غذایی 

11/84 پاسخگو بودن میزان محصول تولید شده در معیشت خانواده   34/19  991/4-  111/1  

57/95 معیشت خانواده در صورت کم بودن محصولپاسخگو بودن درآمد براي   17/99  819/1-  317/1  

 

 

درصد از کشاورزان  99در مجموع نزدیک به 

کاران در درصد از ذرت 11از  شیکار و بگندم

به  دیمتوسط تا شد يهاخود موجب خسارت کشتزارهاي

 راتیرابطه اگرچه تأ  نی. در اشوندیم ستیزطیمح

 حالبااین ست،یقوت کشت ذرت ن نامطلوب کشت گندم به

)پرتی و  جیرا يکشاورز یذات یمنف تأ یربا توجه به 

 يبرا زیگندم ن دیتول يها، سامانه(7191همکاران 

متر کهمچنین  .کنندیم جادیا یا رات نامطلوب ستیزطیمح

و  داریپا ياقتصاد تیکاران وضعدرصد گندم 71از 

ذرت  ياقتصاد تیوضع کهیمتوسط داشتند درصورت

ها درصد آن 41از  شیب کهيطورتر بود. بهکاران مطلوب

)شکل  و متوسط بودند داریپا ياقتصاد تیوضع يدارا

7).  

مشاهده  يداریمختلف پا يهاشاخص سهیمقا در

اختالف  یکه اگرچه دو بوم نظام مورد بررس شد

 یاجتماع يهاشاخص يداریپا تیدر وضع يداریمعن
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( ییغذا تیامن ،یسالمت اجتماع ،یاجتماع هی)مانند سرما

صورت مزرعه، نداشتند، اما مزارع گندم به تیریو مد

 ازیقرار دادند و ن تأ یررا کمتر تحت  یمنابع آب يداریمعن

مزارع ذرت  يورداشتند. در مقابل بهره يبه انرژ يکمتر

 (.7بود )شکل  يباالتر ياقتصاد يداریپا يدارا

 
 

 زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی هایمؤلفهاز نظر گندم و ذرت  هایم نظامبووضعیت پایداری  -2 شکل

 برحسب درصد منطقه سنجابی 

 

و ذرت منطقه  نشان داد کشاورزان گندم جینتا تیدر نها

صورت درصد به 54و  19از  شیب بیبه ترت یسنجاب

(. 3اند )شکل محصوالت خود نموده دیاقدام به تول داریناپا

در بخش  شدهانجام یدر بررس یمشابه رایموارد بس

. شده استاز استان کرمانشاه گزارش  يگرید

از کشاورزان شهرستان  صددر 11 تیوضع کهيطوربه

 (9317)صیدایی داشتند  يجا داریروانسر در گروه ناپا

 

 
 یگندم و ذرت منطقه سنجاب های نظامبومدر )درصد( کل  یداریپا تیوضع سهیمقا -3شکل 
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 کلی یریگجهینت

 دیاز د نتایج این مطالعه نشان داد که

 يبهتر گاهیجاگندم  دیتول هاينظامبوم یطیمحستیز

از  کهیدرحال. داشتند تذر دیتول يهانسبت به سامانه

هاي ذرت نظامي اقتصادي، برتري با بومهامؤلفهنظر 

عنوان نهاده در نظر که آب به کهیهرچند درصورتبود. 

کاهش  اریبسنیز ذرت  ياقتصاد يدارید پاگرفته شو

ی مشابهوضعیت  یاجتماع همچنین از نظر. افتیخواهد 

به  دیشامشاهده شد، که کشاورزان دو مجموعه  نیدر ب

بر  يکشاورز هاينظامبوم تأ یرشناخت کمتر  لیدل

 يالگوبررسی ي، هرروبهباشد..  یاجتماع يهامؤلفه

عوامل کاهنده ن یکی از عنوایی بهایمیاستفاده از مواد ش

 و گندم ذرتهاي نظامبوم دري، نشان داد که داریپا

 شتریبه سمت استفاده بمصرف مواد شیمیایی به ترتیب 

گرایش دارد. بنابراین ها کشعلف ا وهکشاز حشره

کنترل  مانندهاي غیر شیمیایی آفات از روشاستفاده 

 هاي کشت مخلو  در مزارع ذرت وزیستی و یا روش

 مدیریت هاي اکولوژیک درهمچنین استفاده از روش

گیري از هاي هرز براي مزارع گندم، مانند بهرهعلف

تواند تا حد زیادي در افزایش گیاهان پوششی و .. می

 یبررساین  در ها سهیم باشد.نظامپایداري این بوم

در  ي نیتروژنیکه مقدار مصرف کودها دیمشخص گرد

ویژه در مورد ذرت باال سی بهمورد برر هايبوم نظام

قرار دادن بقوالت در تناوب، تا حد زیادي  روینازااست. 

به پایداري کشاورزي منطقه کمک خواهد کرد. در بحث 

کم هاي گیري از روشتوان با بهرهانرژي نیز، می

جویی در ضمن صرفه ،يورزخا  یبو  يورزخا 

  و ش مهمی در وضعیت مواد آلی خامصرف انرژي، نق

جود و ینجاادر پی آن بهبود باروري آن ایفا نمود. البته در 

 چنینیناادوات مناسب براي کشت مدیریت بقایا در 

ین هاي ایافته یهبر پا چراکهحیاتی دارد،  قشنهایی سامانه

کار و درصد کشاورزان ذرت 31و  51به ترتیب  بررسی

 لي محصول قبایآتش زدن بقااقدام به  هکار منطقگندم

ي هانظامبوم یبر منابع آب تأ یراز نظر اگرچه  کنند.می

د، داشتنقرار نسبت به ذرت  يدارتریپا تیدر وضعگندم 

هاي نوین آبیاري مانند آبیاري ولی توسعه روش

وري آب جویی در انرژي، بهرهصرفه افزون بر، فشارکم

  و در پی آن پایداري را افزایش داد.
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