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 چکیده
 در گندم کشاورزي نظام شناختی بوم پایداري میزان کردن کمی براي شاخصی تدوین منظور به تحقیق این

- اجتماعی هايسنجه شامل کشاورزي نظام این به طمربو اطالعات .شد انجام 1389 سال در جام تربت شهرستان
 يا هگون تنوع آبیاري، و آب گیاهی، بقایاي مدیریت دامی، و زراعی محصوالت تولید شیمیایی، مواد و کود اقتصاي،

 در .بود 5/62 نظام این در پایداري شاخص امتیاز گینمیان .بود هرز يها علف مدیریت و مکانیزاسیون و شخم کشاورزي،
 ايگونه تنوع و گیاهی بقایاي مدیریت هرز، هاي علف مدیریت دامی، محصوالت تولید مطالعه، مورد هايسنجه میان

 پس گام به گام رگرسیون نتایج .داشتند را امتیاز ترین پایین درصد، 6/44 و 92/3 ،64/2 ، 88/0 با ترتیب به کشاورزي
 کشت زیر سطح ،گندم عملکرد زراعی، نظام این در پایداري شاخص کننده تعیین عوامل ترین مهم که داد نشان رونده
 دسترسی و زراعی ايگونه تنوع ،شیمیایی هايکش آفت تنوع وام، به دسترسی ها،نهاده به رسیدست زراعی، درآمد ،گندم
 آن،آموزش پایداري بهبود براي که داد نشان نظام این حرانیب نقاط بررسی .است بوده مروجان و کارشناسان به

 برخوردار اولویت از کشاورزان اقتصادي ثبات به کمک و آب منابع مدیریت محصول، تولید مدیریت اصالح کشاورزان،
  .هستند
  
  گندم تولید نظام پایداري، کردن کمی پایداري، هاي سنجه :کلیديهاي واژه

mailto:m_asgharipour@yahoo.com
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Abstract  

    This research was conducted to compile an index for quantifying ecological sustainability of 

wheat farming system in the city of Torbat-e-Jam in 2010. Sustainability indices include social–

economical indices, fertilizer and chemicals, crops and livestock production, crop residue 

management, irrigation water, diversity of agricultural systems, mechanization, tillage and weed 

management were studied. Average score of sustainability of the system was 62.5.Among the 

studied indices, livestock production, weed management, crop residue management, and diversity 

of agricultural species, with 0.88, 2.64, 3.92 and 44.6, respectively, had the lowest score. The 

stepwise regression results showed that the most important determinants of sustainability in the 

wheat farming system, were area under cultivation of wheat, wheat crop income, accessibility to 

inputs and loans, diversity of chemical pesticides, diversity of crop species, and accessibility to 

experts and advocates. Critical points of this system showed that to improve its sustainability, 

training of farmers, improved crop management, water resource management and economic 

stability to farmers had priority. 

 

Keywords: Quantifying sustainability, sustainability indices, wheat agroecosystem.  

 
  

 
  مقدمه

 نمایانگر بیستم، قرن در اورزيکش هايپیشرفت
 و هشگرانپژو کشاورزان، از نسل چندین تالش

 افزایش موجب هاتالش این ينتیجه .است سیاستگزاران
 بیستم قرن آغاز در 9/0 از گندم جهانی عملکرد متوسط

 شاخص افزایش و قرن این پایان در هکتار در تن 6/2 به
کلر سین( است شده 50/0 به30/0 از برنج برداشت

 هايپیامد پیشرفت همین دیگر، سوي از اما .)1998
 اقتصادي و اجتماعی شناختی، بوم نظر از را نامطلوبی

 به توانمی جمله آن از که است داشته نبالد به
 کیفی و کمی زوال و شدن اسیدي شدن، شور فرسایش،

 جنگل کشاورزي، یاییشیم مواد به منابع آلودگی خاك،
 قدرت تضعیف اجتماعی، ايهساختار زوال زدایی،

 اشاره دست این از هاییپدیده و سنتی جوامع اقتصادي
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 مقدار نیز )2003( آرایخو و آسودو گزارش به .کرد
 نفر یک غذاي مینتأ براي پیش سال هزار ده که زمینی

 تأمین را نفر 3000 غذاي اکنون داشت، اختصاص
 شکل به انسان که است معنی بدان این .کند می

 سنگین و فشرده شکل به محیطی منابع از ونیروزافز
 گسست و اختالل آن پیامد که است کرده برداري بهره
 به هانظام بوم بر حاکم زیستی ايچرخه روابط کلیه
 در چالش این .است بوده کشاورزي هاي نظام بوم ویژه

 يکننده محدود محیطی، و اقلیمی يها ویژگی که مناطقی
 خشک مناطق نظیر ستند،ه کشاورزي محصوالت تولید

 دارد، قرار اقلیمی چنین در هم ایران که خشک نیمه و
 شده مطرح نکات مجموع از .است یافته چندان دو اهمیت
 رایج هاينظام در نظر تجدید که آید می بر چنین

 ناپذیر اجتناب غذایی مواد تولید هاي روش و کشاورزي
 یدبا کشاورزي هاينظام مدیریت اساس براین .باشد
 نوینی هاي نظام و بگیرد قرار جدي بازنگري دمور

 زیست اهداف تامین آنها اولویت که شوند طراحی
   ).2009 همکاران و گلندینینگ( باشد محیطی

 دیدگاه که هستند کمی مقادیري پایداري هاي شاخص
 هاينظام پایداري و محیطی شرایط به نسبت را ما

 اريپاید شاخص یک .سازند می روشن کشاورزي
 یک پایداري که هاستسنجه از ايمجموعه کشاورزي

 .کندمی تعیین کمی شکل به را کشاورزي نظام بوم
 هاي متغیر کمی مقادیر به تعریف طبق پایداري سنجه

 گفته اقتصادي و اجتماعی زیستی، شیمیایی، فیزیکی،
 انبوه هايداده سازي ساده و کردن کمی با که شودمی

 هاي نظام بوم بر حاکم يدهپیچی روابط به مربوط
 امکان و ساده را نظام جاري وضعیت تفسیر کشاورزي،

 مقدار یک پایداري شاخص هر واقع در .کندمی پذیر
 پایداري يسنجه چندین مجموع از که است عددي
 پایداري واحد، کمیت یک قالب در و است شده تشکیل
 شاخص از استفاده با .دهدمی نشان را کشاورزي نظام

 هاي نظام بوم کیفیت و کارایی توان می ایداريپ
 ابزاري عنوان به آنها از و کرد ارزیابی را کشاورزي

 شرایط کردن تعیین و مشخص ها، روند ي مطالعه براي
 در کالن هاي گیري تصمیم به کمک و محیطی خاص
 مهدوي( گرفت بهره کشاورزي هاي نظام ياداره

  .)1384 همکاران و دامغانی
 سري یک از استفاده با )2001( همکاران و نامبیار

 -اجتماعی و شیمیایی فیزیکی، -زیست هاي سنجه
 نظامهاي پایداري سنجش جهت شاخصی اقتصادي،
 شاخص آن در که اند کرده تدوین چین در کشاورزي
 غذایی، عناصر موازنه از تابعی کشاورزي پایداري
 مدیریت خاك، کیفیت زراعی، محصوالت عملکرد

 تنوع کشاورزي، نظام محیطی زیست کیفیت ،کشاورزي
 نظام اجتماعی و اقتصادي هاي جنبه کشاورزي، زیستی
 در .است کشاورزي در خالص انرژي موازنه و زراعی

 براي هایی سنجه گانه هشت گروههاي این از یک هر
 سه در سنجه امتیاز و شده استفاده آنها کردن کمی
 حداقل که شده داده قرار زیاد و متوسط کم، گروه
 منظور سنجه هر براي 100 امتیاز حداکثر و 75 امتیاز
 هاي سنجه مجموع حاصلضرب نهایت، در .است شده
 پایداري شاخص نهایی امتیاز که است گانه هشت گروه
 در 2003 سال در همکاران و یوآن .کند می تعیین را

 بود، سنجه 17 شامل که نامه پرسش یک تهیه با چین
 مورد را شانگهاي مناطق از کیی پایداري وضعیت
 مختلف هاي گروه گرفتند نتیجه و دادند قرار ارزیابی
 متفاوتی اهمیت مختلف، هاي سنجه براي اجتماعی

 اهمیت ها سنجه از سري یک گروه هر براي و اند قائل
 و کشاورزان براي مثال، عنوان به .دارند بیشتري
 رآمد،د نظیر زندگی کیفیت در موثر هاي سنجه کارگران
 نیازهاي تر کلی عبارت به یا اجتماعی رفاه و اشتغال
 )2005( همکاران و زنیکل .بود اولویت در زیستی اولیه

 اند کرده ارایه ها تاکستان پایداري تعیین جهت شاخصی
 هاي سنجه است؛ رفته کار به سنجه گروه دو درآن که

 به .زراعی محصوالت سالمت هاي سنجه و خاك کیفیت
 به که، گیرد می تعلق 10تا  1 بین متیازيا سنجه هر

 متوسط وضعیت به ،1 امتیاز وضعیت ترین نامطلوب
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 تعلق 10 امتیاز سنجه وضعیت ترین مطلوب و 5 امتیاز
 تعداد بر و جمع ها سنجه تمام امتیاز پایان، در .گیرد می
 تعیین شاخص نهایی کمی مقدار تا شود می تقسیم آنها
 پایداري باشد، 5 از کمتر زرعهم نهایی امتیاز اگر .شود
 بشتر 5 از نهایی امتیاز هرچه و است آستانه از کمتر آن

   .است برخوردار بیشتري پایداري از زراعی نظام باشد،
 پایداري میزان کمی بررسی هدف با حاضر تحقیق

 از استفاده با و خراسان استان در گندم کشاورزي نظام
 سیستمی فترهیا .است شده انجام سیستمی رهیافت
 به تعریف، طبق که است سیستم مفهوم بر مبتنی

 در که شودمی گفته اجزا از ايپیوسته هم به يمجموعه
 تأثیر آنها از یک هر بر که خارجی عوامل به واکنش
 هس و استفان( کنندمی عمل کلیت یک شکل به بگذارد
 در( سیستم یک کارکرد چگونگی رهیافت این .)1999
 گرفتن نظر در با را )ورزيکشا نظام اینجا

 شیمیایی، فیزیکی، زیستی، مختلف عوامل يها برهمکنش
 دهد می قرار تحلیل و تجزیه مورد اقتصادي و اجتماعی

 رهیافت از اخیر يدهه دو در .)2001 و همکاران کروف(
 به کشاورزي هاينظام مدیریت و طراحی در سیستمی

 پس حقیقت این اهداف .است شده استفاده گسترده شکل
 و ضعف نقاط تعیین پایداري، شاخص یک کردن کمی از

 ارائه و مطالعه مورد کشاورزي هاينظام بحرانی
  .آنهاست پایداري افزایش جهت مناسب راهکارهاي

  
  ها روش و مواد

 انجام به جام تربت شهرستان سطح در تحقیق این
 کیلومتر 8879 وسعت با جام تربت شهرستان .رسید
 به شمال از رضوي خراسان استان رقشدر واقع مربع

 حیدریه تربت و فریمان به غرب از و سرخس شهرستان
 و هریررود رودخانه به شرق از و تایباد به جنوب از -

 .گرددمی منتهی ترکمنستان و افغانستان کشور دو مرز
 انتخاب حاضر يمطالعه براي دمگن کشاورزي نظام
 کشاورزي منظا در محصول این اهمیت آن دلیل کهشد

 محصول ترین راهبردي و ترین اصلی عنوان به ایران

 يهاشهرستان در گندم کشت زیر سطح .است زراعی
 هکتار 3500 و 27000 ترتیب به آباد صالح و جام تربت
  .باشدمی

 عوامل مشترك فصل صورت به را پایداري ابتدا
 نظر در اقتصادي و اجتماعی شناختی، بوم زراعی،
   .شد طراحی پایداري شاخص یک آن اساس بر و گرفته

 سنجه 55 از حاضر ي مطالعه در پایداري شاخص
 .)1جدول ( است شده تشکیل گندم نظام در )معیار(

 همکاران و زنیکل( منابع از ها سنجه این از يا هعمد بخش
 ،2000 همکاران و براون ،1997 همکاران و تونی ،2005

 تعدادي و اجاستخر )1384مهدوي دامغانی و همکاران 
 تحت يها نظام خاص يها ویژگی به توجه با نیز آنها از

 میان این از .ندا هشد گنجانده تحقیق این در مطالعه
 از استفاده یا بافی قالی دستی، صنایع وجود به توان می
 مورد يها سنجه .کرد اشاره سوخت عنوان به دامی کود

 سیمتق گروه دو در توان می را بررسی این در استفاده
 هايسنجه و اقتصادي-اجتماعی يها سنجه :کرد بندي
   .شناختی بوم-زراعی

 مجموع روش از پایداري شاخص يمحاسبه براي
 سنجه هر براي روش، این براساس .شد استفاده وزنی
 سنجه هر براي عالوه به .شودمی تعیین خاصی امتیاز
 اساس بر که شودمی گرفته نظر در مقادیر يدامنه یک
 ترین نامطلوب به و امتیاز حداکثر حالت، بهترین هب آن

 از پس .گیردمی تعلق امتیاز حداقل یا صفر یازامت حالت،
 شده جمع ها سنجه امتیاز مجموع سنجه، هر امتیاز تعیین

 مجموع روش .شودمی منظور نهایی ازامتی عنوان به و
 هايشاخص تدوین تحقیقات از بسیاري در وزنی

 یک ).1376 عراقی حسینی( است فتهر کار به پایداري
 وجود سنجه هر امتیاز تعیین چگونگی با ارتباط در نکته
 در متفاوتی هايامتیاز مختلف، يها سنجه براي .رددا

 باالي اهمیت و اولویت امر این دلیل .شد گرفته نظر
 که هاییسنجه میان از .است بوده هاسنجه برخی

 100 مجموع از( است گرفته تعلق آنها به امتیاز بیشترین
  تحصیالت میزان به توان می )پایداري شاخص امتیاز
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هاي تولید گندم در  نظامکمی کردن پایداري براي به کار رفته بوم شناختی  -اجتماعی و زراعی-هاي مختلف اقتصادي سنجه -1جدول 
  هاي تربت جام و صالح آبادشهرستان

  

 غیر و امتیاز 25/3 کشاورزي با مرتبط دانشگاهی
 کشاورز، درآمدهاي مالکیت، نوع امتیاز، 75/2 مرتبط
 راعیز محصوالت وعملکرد محصوالت کشت زیر سطح
 کود از استفاده مانند ايسنجه که حالی در ؛کرد اشاره
 از پس .است داشته امتیاز 25/0 سوخت عنوان به دامی

 و شد؛ تهیه نامه پرسش 150 هاسنجه تأیید و طراحی

 این اطالعات سپس .ردیدگ تکمیل کشاورزان توسط
  .فتگر قرار استفاده مورد و تایید هانامه پرسش
 گنـدم  ظـام ن در پایـداري  شـاخص  اسـاس،  همـین  بر

 محاسـبه  طـرح  در رفتـه  کـار  به هايسنجه کل براساس
 عمـومی  فـرم  از پایـداري  شـاخص  يمحاسبه براي .شد

  :یعنی رگرسیون، يمعادله
Y=f(x1, x2…xn) 

 ردیف معیار سنجه  ردیف   معیار سنجه

  ر کشت هر محصولسطح زی

سنجه
 

تولیدهاي 
  

سنجه
 

هاي زراعی
-

بوم شناختی
  

سنجه هاي اجتماعی   تعداد افراد خانواده  28
مربوط به زارع

  

سنجه هاي اجتماعی
- 

اقتصادي
  

1  
 2 وجود نیروي کار خانوادگی در مزرعه  29  عملکرد  هر محصول در واحد سطح

  3 ي کار خانوادگی در مزرعهعدم نیرو  30  )گوشت و شیر(تولید محصوالت دامی 
  مصرف انواع کود شیمیایی 

سنجه
 

هاي کود و مواد 
شیمیایی

  

 4 سن کشاورز  31

 5 میزان تحصیالت  32  مصرف انواع کود آلی

 نوع مالکیت زمین زراعی  33  هاي شیمیایی  مصرف  علف کش

سنجه هاي اجتماعی مربوط به نظام تولید
  

6 

 7 تعداد قطعات زمین زیر کشت  34  میایی هاي شی مصرف حشره کش

 8 ي مزرعه  اندازه  35  هاي شیمیایی مصرف قارچ کش

  سوزاندن بقایا

سنجه
 

هاي 
ت بقایاي 

مدیری
گیاهی

  

  9  هاي زیر کشت سطح کل زمین  36
 10  فاصله ي مزرعه تا محل سکونت  37  ي دام از بقایا تغذیه

 11  هاي تولید دسترسی راحت به نهاده  38  بازگرداندن بقایا به خاك

 12  دسترسی به بیمه   39  فروش بقایا

  مقدار مصرف آب

سنجه
 

هاي آب و آبیاري
  13  دسترسی به وام  40  

  14  دسترسی به اعتبارات بانکی  41  نوع منابع آبی
ي جهاد  دسترسی به مروجان و کارشناسان اداره  42  نوع سیستم آبیاري

  15  کشاورزي
  43  عمق چاه آب
  درآمد خالص هر هکتار محصول زراعی  44  نوع موتور چاه

سنجه هاي اقتصادي
- 

درآمدها
  

16 

  استفاده از شخم با دام

سنجه
 

شخم و هاي 
مکانیزاسیون

 17  درآمد خالص ساالنه از محصوالت دامی  45  

  18  درآمد قالی بافی   46  شخم مکانیکی 
  19  درآمد صنایع دستی  47  تعداد شخم

  استفاده از آیش

سنجه
 

هاي تنوع گونه
 

اي 
کشاورزي

  

سایر درآمدهاي کشاورز از منابع دیگر نظیر اجاره   49
  دادن زمین

20  
  48  اي بقوالت علوفه

  ي ماشین آالت  ي اجاره ي ساالنه هزینه  48  تنوع محصوالت زراعی

سنجه هاي اقتصادي
-

هزینه
ها 

  21  
  22  ي زمین ي اجاره ي ساالنه هزینه  50  ضور دام در مزرعهح

  23  ي آب  ي اجاره ي ساالنه هزینه  51  عدم حضور دام در مزرعه
  24  ي موتور چاه ي ساالنه هزینه  52  ها تنوع دام

  استفاده از کنترل مکانیکی 

سنجه
 

هاي 
ت 
مدیری
ف
عل

 
هرزهاي 

  25  ها ي نهاده ي ساالنه هزینه  53  
  26  ي نیروي انسانی ي ساالنه هزینه  54  وجین دستی

  27  هاي تولید سایر هزینه  55  )بیولوژیک(کنترل زیستی 
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 چند رگرسیون يمعادله آن اساس بر و شد استفاده
:از است عبارت که عمومی خطی يمتغیره  

 
Y=(bo +b1x1+b2x2+…bnxn) 

  
 مقدار b0 مستقل، هايمتغیر ضرایب bnات b1 آن در و

 استفاده با سپس .است وابسته متغیر y و معادله ثابت
 حذف فرآیند رونده، پس گام به گام آنالیز روش از

 مدل ترتیب، این به .شد دنبال ضروري غیر هايمتغیر
 شده محاسبه متغیر 100 و سنجه 82 توسط که اولیه
 متغیر محدودي ادتعد بر مبتنی تريساده مدل به بود

 داري معنی طور به را وابسته متغیر تغییرات که اصلی
-محاسبه براي مدل این .گردید خالصه کردندمی توجیه

  :از است عبارت گندم نظام پایداري شاخص ي
  

S.I.=35.057+(0/015*A)+(0/944*B)+(1.42*C)
+(1.1*D)+(1.20*E)+(0/02*F)+(1.50*G)+ 
(1.82*H)+(0/98*I)+(0/834*J)-(0/008*K)- 
(1.29*L) 

  
 B گندم، عملکردA  پایداري، شاخص SI آن در که
 تنوع D زراعی، ايگونه تنوع C گندم، کشت زیر سطح
 G گندم، درآمد F کش، قارچ تنوع E کش، علف

 I ها،نهاده به دسترسی H خاك، به بقایا برگرداندن
 و کارشناسان به دسترسی J وام، به دسترسی
 L و سکونت محل تا مزرعه يفاصله K مروجان،
 .است گندم بقایاي فروش

 و Excel افزارهاي نرم با هاداده تحلیل و تجزیه
Sigma stat وSpss شد انجام.  

  
  بحث و نتایج

 نظام در نهایی یداريپا شاخص امتیاز میانگین     
 نظام در پایداري امتیاز ینبیشتر .بود 5/62گندم زراعی
 این نتایج .بود 25/50 زامتیا کمترین و 62/76 گندم

 است پایدار حدودي تا نظام این که دهدمی نشان مطالعه
 ضعیفی سطح در شده انجام مطالعات با مقایسه در و

 مساوي امتیاز به کشاورزان درصد 50 زیرا ،ندارد قرار
 یا مساوي امتیاز به آنها درصد 66/44 و 60 باالي یا

 دامغانی مهدوي .ندا هیافت دست )60 از کمتر و( 50 باالي
 صشاخ امتیاز میانگین 1384 سال در همکاران و

 خراسان استان هاي شهرستان از بعضی در را پایداري
 درصد8/0 تنها مطالعه این در و اندکرده گزارش 44

 درصد 18 و 69 تا 60 امتیاز به مطالعه مورد کشاورزان
 را اختالف این علت .ندا هیافت دست 59 تا 50 امتیاز به
 تربت شهرستان در زمین قطعات بودن بزرگ توانمی
 قطعات بودن بزرگ علت به آمد در بودن البا و جام
 اشاره ها زمین اکثر خصوصی مالکیت همچنین و زمین
 اصول با طبقمن عملیات انجام امکان امر این که کرد

 يهاسنجه امتیاز 2 جدول در .کندمی تسهیل را پایداري
 )1998( کوچکی .است آمده طرح این در شده محاسبه
 زراعی هاي نظام در پایداري شاخص که کرد گزارش
 60 ،61 ترتیب به غربی آذربایجان و مازندران اصفهان،

 نشان خود مطالعه با )1996( کرمی و حیاتی .بود 51 و
 مزارع جزء فارس استان مزارع از %3/51 که دادند

 آنها از %9/8 تنها درحالیکه شدند، بندي طبقه ناپایدار
   .بودند پایدار
 به امتیاز کمترین 2 يشماره جدول به توجه با
 سنجه هر امتیاز اما دارد تعلق دامی تولیدات هاي سنجه
 سنجه آن به شده داده امتیاز حداکثر به توجه با باید

 5/2 دامی تولیدات سنجه براي حداکثر که شود مقایسه
 تعلق امتیاز حداکثر به توجه با که هاییسنجه .است
 هايسنجه اندآورده بدست کمی امتیاز آنها به گرفته

 آبیاري و شیمیایی مواد و کود اقتصادي، - اجتماعی
 موجود، اطالعات و حاضر يمطالعه به توجه با .هستند
 پایین سطح کرد ذکر امر این براي توان می که را دالیلی

 کودهاي يرویه بی مصرف کشاورزان، تحصیالت
و عدم دسترسی به  آب مصرف پایین کارایی ،شیمیایی

 .)2007کاستولدي و همکاران ( است تسهیالت بانکی
 هر در زراعی محصوالت عملکرد تعیین در مؤثر عوامل

   پس گام به گام آنالیز  از استفاده با کشاورزي  نظام دو
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  هاي تولید گندم  ي نظامبوم شناختی برا -اجتماعی و زراعی-هاي مختلف اقتصادي امتیاز سنجه -2جدول 
  هاي تربت جام و صالح آباددر شهرستان

  
 شده مشخص خطی متغیره چند رگرسیون و رونده
 عوامل جمله از گندم، نظام در مثال عنوان به .است
 آب، مصرف کارایی به توانمی عملکرد يکننده تعیین

 و نیتروژن کود مصرف تولید، هاي نهاده به دسترسی
 اشاره گیاهی بقایاي مدیریت دامی، کود مصرف پتاسیم،

 عدم دارد وجود ارتباط این در که مهمی ي نکته .کرد
 کودهاي مصرف به گندم عملکرد قوي وابستگی
   .بود نیتروژن

 8 گندم نظام در مزرعه، مساحت با ارتباط در
 33/11 هکتار، 10 از تر کم طرح این در مزارع درصد
 بین آنها درصد 33/77 هکتار، 20 تا 10 بین آنها درصد

 هکتار 100 از بیش آنها درصد 33/3 و هکتار 100 تا 20
علت عمده ) 1998(اسمیت و مک دونالد  .دارند وسعت

ها براي ورود  کم مزارع کوچک را محدودیتپایداري 
  . نددانست اي در مزارع دام و رویاندن گیاهان علوفه

 ،دهدمی نشان طرح این مختلف مزارع در تولید يمقایسه
 مزارعی از تر کم کوچکتر مزارع در عملکرد متوسط
 از استفاده کمتر امکان آن علت .اندبوده بزرگتر که است

 علت به کشاورزي نوین هايروش و مکانیزه عملیات
 علت به اینکه دیگر دلیل .است کشاورزان براي کم درآمد
 ماشین از استفاده امکان زراعی هايزمین بودن کوچک

 آن دنبال به و یابدمی کاهش کوچک هايزمین در آالت
 که هایی نگرانی .یابدمی کاهش هم هانظام این پایداري

 به توجه با که است این دارد وجود ارتباط این در
 انداز چشم موجود، حقوقی قوانین و اجتماعی ساختار
 این در کشاورزي هايزمین ي اندازه مورد در روشنی
 با شود می بینی پیش چنین بلکه ندارد، وجود هانظام

 افزوده کوچک هايزمین قطعات تعداد بر زمان گذشت
 به کشاورزي هايزمین یکبار سال چند هر زیرا شود
 قطعات به و شود می تقسیم خانواده فرزندان تعداد

 کشور در اینکه به توجه با و شودمی تبدیل کوچکتري
 هايزمین نگهداري و تقسیم عدم براي قانونی ما

 از تا ندارد وجود موجود ابعاد همین در کشاورزي
 جلوگیري هازمین شدن ترکوچک و شدن قطعه قطعه
 هايزمین ندهآی در شودمی بینی پیش بنابراین کند،

 و تایبز نیز عمان در .بشوند هم تر کوچک کشاورزي
 و مزرعه اندازه میان مستقیمی ارتباط )1999( دارماپاال
   .کردند پیدا محصول عملکرد

 .است بوده 5/3 گندم عملکرد به مربوط امتیاز
 امتیازي هیچ بود تن 2 از کمتر محصول عملکرد چنانچه
 حداکثر بود تن 4 از یشب عملکرد اگر و گرفت نمی تعلق
 مطلوب عملکرد حداقل اگر .گرفتمی تعلق آن به امتیاز

 درصدامتیاز
امتیاز 100امتیاز از کل  امتیازکسب شده کسب شده  

 سنجه شاخص پایداري نهایی

25/55  3/16  5/29 اقتصادي-اجتماعی   
81/28  5/8  5/14  کود و مواد شیمیایی 
28/13  92/3  75/5  مدیریت بقایاي گیاهی 
08/25  4/7  آب و آبیاري 11 
71/38  42/11  شخم و مکانیزاسیون 16 
35/21  3/6  5/7  تولید محصوالت زراعی 
98/2  88/0  5/2  تولید محصوالت دامی 
79/15  66/4  75/8 اي کشاورزيتنوع گونه   
94/8  64/2  5/4 هاي هرزمدیریت علف   
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 درآمد حداقل تضمین و هاهزینه تأمین اساس بر را گندم
 نظر در تن 4 فنی کارایی همچنین و کشاورز براي

 تولید از سطح این به کشاورزان درصد 32 بگیریم،
 سطح رد و نیست قبولی قابل عملکرد که اند،یافته دست

 از هیچکدام گندم تولید هاي نظام در .ندارد قرار مطلوبی
 مهدوي .اندنداشته تن 2 از کمتر عملکرد کشاورزان
 22 تنها که اندکرده گزارش )1384( همکاران و دامغانی
 در تن 4 عملکرد به گندم نظام در کشاورزان درصد
میانگین ) 1994(سینگ و پارادا  .اندیافته دست هکتار

پایداري سیستم تواید گندم در منطقه جنوب  شاخص
یانگر تولید ، که بندگزارش کرد) 100از ( 42شرق آسیا 

  .  ستالحاظ اکولوژیکی ناپایدار گندم به 
 که است این داشت توجه آن به باید که اينکته
 معنی به هرگز کشاورزي هاينظام پایداري به دستیابی
 شناختی ومب و محیطی زیست هاي جنبه به صرف توجه
 شود، حفظ مطلوبی حد در نیز تولید باید آن در و نیست
 مورد، این در( بعد یک از کشاورزي نظام اگر که چرا
 نباشد، مطلوب سطح در )کشاورزي محصوالت تولید

 و دانلپ( بود نخواهد پذیر امکان پایداري به دستیابی
  .)1992 همکاران

 مجموع زا( آبیاري و آب هايسنجه امتیاز 11 از    
 امتیاز )درصد 27/67( 4/7 کشاورزان ،)امتیاز 100

 اما نیست پایینی مقدار سنجه این امتیاز .آوردند بدست
 محدودي تعداد ياستفاده آن بودن پایین دالیل از یکی
 پایینی کارایی که است کرتی آبیاري از کشاورزان از

 آبیاري از کشاورزان درصد 6/8 که طوري به ،دارد
 درصد 22 و نشتی آبیاري از آنها درصد 33/69 کرتی،
 میزان اینجا در .کنندمی استفاده بارانی آبیاري از آنها

 خود به را بیشتري سهم بارانی و نشتی آبیاري
 این باالي امتیاز دالیل از یکی این و است داده اختصاص

 آب تلفات کرتی آبیاري در که صورتی در .است سنجه
 از یا آبیاري آب از ايهعمد بخش که است شکلی به

 محصول تولید صرف یا و است خارج گیاه دسترس
 به هرچند بارانی آبیاري سیستم از استفاده .شودنمی

 در انرژي باالي مصرف و خارجی هاينهاده ورود دلیل
 نظام وابستگی طرف یک از آن، فعالیت و تولید

 کارایی افزایش ولی دهد،می افزایش را کشاورزي
 این در .کند جبران را نقیصه این تواندمی آن رد آبیاري
 آبیاري سیستم این از کشاورزان درصد 22 مطالعه
 توجه با اما است قبولی قابل مقدار که اندکرده استفاده

 .باشد این از بیشتر باید روش این باالي کارایی به

 شاخص و زراعی محصوالت عملکرد يرابطه
 این بر عالوه که است واقعیت این از حاکی پایداري
-می تأثیر پایداري شاخص بر نیز دیگري عوامل عامل،

 شاخص امتیاز خاص، عملکرد یک در زیرا گذارند،
 در و متفاوت کامالً مختلف کشاورزان در پایداري
 محصوالت عملکرد دیگر، عبارت به .است بوده نوسان
 يکننده تعیین عامل ترین تنها و ترین اصلی زراعی
 بلکه رود،نمی شمار به کشاورزي نظام دو این پایداري
 بیش یا و ياندازه به که دارند وجود نیز دیگري عوامل

 تأثیر پایداري شاخص بر زراعی محصوالت عملکرد از
  .گذارندمی

 مقدار شود،می مشاهده فرمول در که همانطور
 تا مزرعه يفاصله افزایش با پایداري شاخص عددي
 مؤید که یابدمی کاهش بقایا فروش و سکونت محل
 نظام این پایداري بر شده یاد عوامل منفی تأثیر

 این فرمول این در توجه قابل ي نکته .است کشاورزي
 شیمیایی کودهاي مصرف مقدار نظیر عواملی که است
 و اندنداشته ايکننده تعیین اثر پایداري شاخص بر

 و کش علف تنوع زراعی، ايگونه تنوع نظیر هاییسنجه
 هانهاده به دسترسی و گیاهی بقایاي کش،مدیریت ارچق

 پایداري شاخص نهایی مقدار بر توجهی قابل تأثیر
  .اندداشته

 کشت زراعی هاي نظام در پایداري بهبود براي   
 پیشنهاد را زیر موارد توان می جام تربت منطقه در گندم
  :کرد

 سطح اقتصادي،- اجتماعی عوامل میان از -1
 زیرا .است مهم عوامل از یکی رزانکشاو تحصیالت
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 این سوي از پایداري با منطبق عملیات پذیرش انتظار
 بررسی در .رسدنمی نظر به منطقی چندان کشاورزان

 با کشاورزان تعداد جام تربت شهرستان در شده انجام
 کشاورزان تعداد و درصد 66/20 دانشگاهی تحصیالت

 مطالعه این رد .بود درصد 48 دیپلم زیر یا و سواد بی
 مطلوبی نسبتا سطح در کشاورزان تحصیالت میزان
 با مرتبط تحصیالت آن از تر مهم اما دارد، قرار

 فارغ زیاد تعداد به توجه با که است کشاورزي
 مناسب بسترهاي ساختن فراهم کشاورزي، التحصیالن

 رفع به تواندمی کشاورزي بخش در آنها اشتغال براي
  .کند کمک بحران این

 مصرف بررسی این در مهم خیلی مسایل از یکی -2
 با .است کشاورزان توسط شیمیایی کودهاي باالي
 این مصرف و تأمین براي که باالیی يهزینه به توجه

 به که ناچیزي تأثیر و شودمی گذاشته شیمیایی کودهاي
 باید دارد، عملکرد افزایش روي باال، يهزینه این نسبت

 هم تا شود جلوگیري کودها این يرویه بی مصرف از
 محیط شدن آلوده از هم و وقت و هزینه صرف از

 شیمیایی کودهاي به کشاورزي هايزمین و زیست
 مصرف سالمت همه از تر مهم اما .شود جلوگیري
 تولید با باید که است کشاورزي محصوالت کنندگان

  .شود توجه آن به سالم و ارگانیک محصوالت
 هايگزارش بر است أییديت تحقیق، این نتایج -3
 وجود آب مصرف پایین کارایی مورد در که قبلی مکرر
 خراسان استان کشاورزي هاينظام در مشکل این دارد
 و پایین يساالنه بارندگی طرف، یک از .دارد وجود
 با را کشاورزان زیرزمینی هايآب سطح بودن پایین

 طرف از .است کرده مواجه آبی منابع جدي محدودیت
 محدود آبی منابع همین از وري بهره پایین کارایی یگر،د

 بهره افزایش هايراه از یکی .است شده علت بر مزید نیز
 فشار تحت آبیاري هايسیستم از استفاده آب، وري
 کشاورزان به مالی تسهیالت يارایه با بتوان اگر .است
 به کرد، فراهم را هاسیستم این از گیري بهره يزمینه
-می نظر به .است شده حل مساله از عظیمی خشب یقین

 موجود سنتی آبیاري هايسیستم بین انتخاب در رسد
 هايسیستم و اندك انرژي مصرف ولی پایین، کارایی با

 مصرف حال عین در و باال کارایی با نوین آبیاري
 اهداف فعلی، شرایط در دوم يگزینه انتخاب باال، انرژي
  .کند می تأمین تري مطلوب شکل به را پایداري

 رضایت تحقیق این در زراعی محصوالت عملکرد -4
 کشاورزان درصد 66/66 که شکلی به است، نبوده بخش

 اینکه به عنایت با .اند آورده بدست تن 3- 4 بین عملکردي
-می نیز کشاورزان درآمد افزایش باعث تولید افزایش

 و پایداري اصول رعایت ضمن که راهکاري هر شود،
 در کندمی کمک تولید افزایش به محیطی زیست سالمت
  .داد خواهد افزایش را هانظام این پایداري نهایت
 زیستی کنترل سبز، کود از کشاورزان اکثر -5

- نمی استفاده ايعلوفه بقوالت از همچنین و )بیولوژیک(

-می زیستی تنوع کاهش باعث شکل دو به امر این .کنند

 حشرات و زراعی اهانگی زیستی تنوع سو یک از .شود
 سوي از و یابدمی کاهش زیستی کنترل عوامل دیگر یا

 آفت توسط هدف غیر و هدف هايهگون از بسیاري دیگر
 نمیتوان را امر این .روندمی بین از شیمیایی هاي کش
 و عملیات این با کشاورزان آشنایی نا خاطر به صرفاً
 و همطالع در داخلی پژوهشگران کوتاهی بلکه رهیافت
 هاينظام بوم شرایط با سازگار هاي گونه معرفی

 چه و بقوالت و سبز کود بخش در چه ایران کشاورزي
 است ممکن البته .دانست زیستی کنترل عوامل بخش در

 و گرفته صورت زمینه این در ايگسترده تحقیقات
 هر به اما باشد، داشته وجود هم توجهی قابل اطالعات
 کشاورز، به آن انتقال تا شدان تولید يزنجیره شکل

  .رسدمی نظر به گسسته
 توان می را زیادي موارد که است وروشن واضح

 در گندم کشت زراعی هاي نظام در پایداري بهبود براي
 در آنها همه به پرداختن که برشمرد جام تربت منطقه
 علمی تحقیقات به نیاز شک بدون و گنجد، نمی مقوله این

        .دارد بیشتري
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