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چکیده
این بررسی باهدف ارزیابی پایداري بومنظامهاي کشت گندم و ذرت در بازه زمانی سال  9313تا سال  9311در
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه اجرا شد .روش پژوهش پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه بود ،که از طریق مصاحبه
با کشاورزان منطقه تکمیل گردید .پرسشنامهها در قالب طیف لیکرت و بهصورت پرسشهایی با پاسخ چندگزینهاي و بسته
تدوین شدند .بر اساس جامعه هدف و با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد نمونه براي جامعه آماري ذرتکاران و گندمکاران
به ترتیب  15و  17فرد به دست آمد .نتایج نشان داد که بومنظامهاي گندم آبی و ذرت به ترتیب ازنظر مؤلفههاي
زیستمحیطی و اقتصادي برتري معنیداري داشتند ،ولی از نظر اجتماعی اختالف معنیداري میان دو سامانه مشاهده نشد.
نتایج همچنین نشان داد که تنها  4/4درصد از مزارع گندم و  8/9درصد مزارع ذرت در منطقه وضعیت کشاورزي پایدار
داشتند .درمجموع ،برتري نسبی مزارع ذرت نسبت به مزارع گندم در شاخصهاي اقتصادي سبب شده است که مخاطرات
زیستمحیطی کشت ذرت در منطقه در نظر گرفته نشود .هرچند درصورت در نظر گرفتن بهرهوري آب ،پایداري اقتصادي
کشت ذرت نیز بسیار کاهش خواهد یافت .در نهایت ،بهرهگیري از روشهاي غیر شیمیایی آفات و علفهاي هرز به ترتیب
در بومنظامهاي ذرت و گندم میتواند تا حد زیادي در افزایش پایداري این بومنظامها سهیم باشد.
واژههای کلیدی :بهرهوري ،پژوهش پیمایشی ،غالت ،کشاورزي پایدار ،محیط زیست
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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

 افزایش خطرات جعانی براي نسعععلهعاي آینده آدمی،آن

 بر آن تأکید شده9111 توسععه پایدار که از دهه

 اگرچه کشاورزي.)7191 شده است (تانگوي و همکاران

 جنبعهاي از توسعععععه انسعععانی و در ارتبعا با،اسعععت

رایج در تععأمین امنیععت غععذایی و ایجععاد رفععاه نقشعععی

محیطزیسعت و نسعلهاي آینده است (پیرس و همکاران

 ولی لزوم تغییر در نظامهاي،غیرقابلانکار داشععته اسععت

 کشععععاورزي بععه عنوان یکی از تععأ یرگععذارترین.)7193

کشععاورزي صععنعتی و جایگزینی آنها با سععامانههاي

 باید در،بخشهاي جوامع جهت توسععععه هرچه بیشعععتر

نوین زراعی با تمرکز بر کاهش وابسعععتگی به نهادههاي

مسعععیر پعایعداري قرار داشعععتعه بعاشعععد زیرا اعتماد به

خارجی ناپایدار و رعایت مسائل زیستمحیطی در دنیاي

کشععاورزي رایج به همراه گسععترش پرشععتاب و کاربرد

 سازمان.)7111 امروز امري غیرقابلاجتناب است (ارلس

 حشعععرهکش و،بسعععیععار انبوه از کودهععاي شعععیمیععایی
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خواربار جهانی بنا بر تعریف خود ،کشععاورزي پایدار را

میزان پس انععداز در فعععالیععت هععاي کشععععاورزي ،فروش

مععدیریععت و نگهععداري از منععابع طبیعی پععایععه و هععدایععت

محصعععوالت از طریق اتحادیهها ،تعداد قطعات زمینهاي

دگرگونی هععاي فن عواوري و نهععادي در راسعععتععایی کععه

کشعععاورزي ،رضعععایععت از قیمععتگععذاري محصعععوالت

دربرگیرنده ارضعاي مسعتمر نیازهاي انسععانی نسلهاي

کشععععاورزي و غیره ،از میععانگین پععایععداري پععایین و

حاضر و آینده باشد تبیین کرده است (بینام .)7118

شعععاخصهعاي اسعععتفاده از دانش بومی در فعالیتهاي

ارزیابی پایداري میتواند بهعنوان وسیلهاي براي

کشععاورزي ،سععرمایهگذاري در کارهاي تولیدي ،ارزش

تغییر سعیاسععتگذاري و یا اندازهگیري ا رات اقتصععادي،

زمینهاي کشاورزي و استفاده از وام و تسهیالت بانکی

اجتماعی و زیسعتمحیطی تعریف شود .درواقع ارزیابی

از سعط پایداري باالتري برخوردار بودهاند (عنابستانی

میزان پعایعداري بهعنوان مهمترین ابزار جهت دگر گونی

 .)7197در پژوهشعععی دیگر در تجزیععه و ریشعععه یععابی

شععرایط در راسععتاي توسعععه پایدار اسععت ،و میتواند

آسعععیبپذیري مشعععارکتی در رابطه با پایداري بهعنوان

تصعمیمگیران و سعیاسعتگذاران را یاري کند تا تصمیم

چهعارچوب معیشعععتی روسعععتعایی مشعععاهده شعععد که

بگیرنعد چعه اقعدامعاتی را بعاید و چه اقداماتی را نباید در

بهکارگیري از زمین ،تغییر و تنوع آب و هوا  ،نوسعععانات

تالش براي سعععاختن جامعا پایدار انجام دهند (بایندر و

بععازار و مکععانیزاسعععیون پیشعععرفتععه از دالیععل اصعععلی

همکاران .)7197

آسعععیبپذیري بوده اسعععت (ویسعععی  .)7197منافی مال

در رابطعه با پایداري کشعععاورزي و ارزیابی آن،

یعوسعععفعی و هعمعکععاران ( )7199گزارش کردنععد کععه

مطالعات خوبی در کشععور صععورت گرفته اسععت .براي

شعععاخصهععاي سعععرانعه زمین ،بیمعه و عملکرد در بعععد

نمونه ارزیابی پایداري کشععاورزي در مناطق روسععتایی

اقتصععادي شععاخص باسععوادي و درجه مهاجرپذیري در

شعهرسعتان روانسر نشان داد که وضعیت  11درصد از

بعد اجتماعی و شعععاخصهاي درصعععد پوشعععش گیاهی،

کشعععاورزان در گروه نعاپایدار 35/1 ،درصعععد در گروه

مصععرف کود شععیمیایی و ماده آلی خا در بعد زیسععت

تععاانععدازه اي پععایععدار ،و  8/1درصععععد در گروه پععایععدار

محیطی از اهمیت نسبی بیشتري برخوردار هستند.

قرارگرفتهاند .همچنین در بعد شععناسهها 38/9،درصد از

بررس عی سععامانههاي تولید کشععاورزي در ایتالیا

شعععناسعععهها در گروه ناپایدار 77/18 ،درصعععد در گروه

نشعععان داد کعه در راسعععتعاي دسعععتیعابی بعه پایداري

تااندازهاي پایدار و  38/91درصعععد در گروه پایدار جاي

سامانههاي تولید کشاورزي ،پایداري اجتماعی اقتصادي

داشعععتنعد (صعععیعدایی  .)7193همچنین در ریشعععهیععابی

زیسععتمحیطی و فرهنگی مورد نیاز اسععت (پئانو .)7194

مؤلفههاي پایداري نظام کشعععت گندم در اسعععتان فارس،

در بررسععی عوامل مؤ ر بر کاربرد عملیات کشععاورزي

مشععاهده شععد ،که پنج عامل اکولوژیکی-زراعی ،عملیات

پایدار در کشورهاي چک ،اسلواکی و لیتوانی ،متغیرهاي

زراعی پایدار محور ،خدمات حمایتی -ترویجی ،وضعیت

نیروي کار خانوادگی و نیروي کار با دستمزد ،عضویت

اجتمعاعی -مشعععارکتی و انگیزه اقتصعععادي ،بیش از 97

در سعازمانهاي کشاورزي غیردولتی ،دانش کشاورزي

درصععد از واریانس عوامل پایداري نظام کشععت گندم در

ارگانیک و پایدار و باور به بهبود کیفیت زیسعععتمحیطی

اسعععتعان فعارس را تبیین میکند (کالنتري  .)7191نتایج

نظامهاي کشاورزي یادشده از عوامل تأ یرگذار مثبت و

بعهدسعععتآمعده از ارزیعابی پایداري در بخش جعفرآباد

شعععیوه معالکیت زمین از عوامل منفی بر پذیرش عملیات

شعهرسعتان قم نشعان داد که تنوع زمینهاي کشعاورزي

کشعاورزي پایدار و کشعاورزي ارگانیک بود (کریستوي

(دیم و آبی) ،دخالت دالالن در خرید و فروش محصوالت،

و همکاران .)7119

903

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  23شماره  / 2تابستان 8931

نوری ،خرمی وفا و ...
در حدود  91درصععد اراضععی اسععتان کرمانشععاه

امروزه حرکعت در راسعععتعاي کشعععاورزي پایدار،

مناسعععب جهت کشعععت آبی به شعععمار میروند و وجود

نگرانی اصعلی صعاحبنظران بخش کشععاورزي است به

اقلیم هععاي مختلف ،امکععان کععاشععععت اکثر محصعععوالت

همین دلیل ارزیابی پایداري سععامانههاي کشععاورزي امر

کشععععاورزي را فراهم کرده و اسعععتععان را در زمره

بسععیار مهمی بوده که بخش برجسععتهاي از پژوهشهاي

تولیدکنندگان عمده محصععوالت کشععاورزي و دامی قرار

امروز مراکز علمی جهان را به خود معطوف کرده است.

داده اسععت .بهطوريکه اسععتان کرمانشععاه در خصععو

این مطلب لزوم انجام بررسعیهاي گستردهتر در استان

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

و سععایر نقا کشععور را توجیه میکند .همچنین بیشععتر

در کشعور دارد (بینام  .)7198منطقه سنجابی در شمال

مطالعات صعورت گرفته در کشعور سعیسعتم کشاورزي

غربی شهر کرمانشاه قرار دارد و از توابع بخش کوزران

ویژهاي را مورد ارزیابی قرار دادهاند و کمتر به بررسعی

شععهرسععتان کرمانشععاه اسععت .تعداد کل روسععتاهاي این

مقعایسعععه نظعامهععاي مختلف زراعی در سعععطوح محلی

بخش  915پارچه بوده که بخش اعظم آنها جمعیتی بین

پرداختعه انعد .مورد مهم تر آنکه در اسعععتان کرمانشعععاه

 71تعا  911خعانوار را در خود جاي دادهاند .بیشعععترین

پژوهشهاي اندکی در این زمینه انجام گردیده اسععت .بر

مقعدار تولیدات آبی این منطقه به ترتیب گندم آبی و ذرت

این اساس این مطالعه باهدف اصلی ارزیابی شاخصهاي

اسعت .کشت گندم در منطقه سنجابی داراي قدمت بسیار

پایداري و مقایسعععه سعععامانههاي تولید گندم و ذرت در

زیادي اسععت .زمینهاي مسععتعد ،آب و هواي مناسععب و

منطقعه سعععنجعابی شعععهرسعععتان کرمانشعععاه و معرفی

منابع آبی قابل دسعترس ،موجب شده است که گندم یکی

تعأ یرگعذارترین نهادههاي مصعععرفی و همچنین مدیریت

از اصععلیترین سععامانههاي تولیدي کشععاورزي در این

زراعی درحرکت به سعمت اهداف کشاورزي پایدار اجرا

منطقعه بعاشعععند .برخالف گندم ،کشعععت ذرت در منطقه

شد.

سعععنجعابی قعدمعت زیادي ندارد و از اواخر دهه  51و با
ترویج کارشناسان جهاد کشاورزي آغاز شده است .در

مواد و روشها

گذشعته آغاز عملیات مقدماتی کاشعت ذرت از پاییز سال

این پژوهش در بازه زمانی سععال  9313تا سععال

پیش شعروع میشعد که در آن کشاورزان اقدام به انجام

 9311در منطقه سعنجابی از توابع شعهرستان کرمانشاه

و بقععای عاي کشعععت قبلی

جغرافی عایی  34.71.39و 45.31.11

شعععخم و زیر رو کردن خععا

در طعول و عر

مینمودند اما در سعععالهاي اخیر تمایل به انجام این کار

درجه بهصعورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه

کعاهش یعافته و اغلب در فصعععل بهار اقدام به آتش زدن

انجعام گرفعت .پرسعععشعععنعامهها در قالب طیف لیکرت و

بقایاي کشعت پیشعین و شخم و سپس دیسک مینمایند.

بهصععورت پرسععشهایی با پاسععخ چندگزینهاي و بسععته

بااینحال ،مدیریت رایج در کشاورزي ممکن است ا رات

تدوین شدند .بر پایه جامعه هدف و با بهکارگیري فرمول

جبراننعاپعذیري بر منعابع و امنیت غذایی منطقه داشعععته

کوکران (کوکران .)7119

باشد.
𝒒𝒑

]رابطه[9

}

𝟐𝒛

𝟐𝒅
𝒒𝒑 𝟐𝒛 𝟏
𝟐𝒅

{ 𝑵𝟏+

=𝒏

که در آن =n ،حجم نمونه =N ،حجم جمعیت

خطاي معیار ضریب اطمینان قابل قبول = pنسبتی از

آماري (حجم جمعیت شهر ،استان و غیره) t ،یا  =zدرصد

جمعیت فاقد صفت معین (مثالً جمعیت مردان) =q،نسبتی
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از جمعیت فاقد صفت معین(مثالً جمعیت زنان) =d،درجه

مؤلفههاي محیطزیست بر اساس چهار سنجه

اطمینان با دقت احتمالی مطلوب است .در این مطالعهp ،

تأ یر بر منابع آب ،مدیریت مزرعه ،سالمت خا و انرژي

و  qبرابر  . 1/1مقدار  zبرابر با  9/15و مقدار  ، dمعادل

مورد بررسی قرار گرفت (رسول و تاپا .)7114

 1/1در نظر گرفته شد .بر همین اساس ،درنهایت ،تعداد

سنجه تأ یر بر منابع آبی نیز از طریق احتساب

نمونه براي جامعه آماري ذرتکاران و گندمکاران به

میزان آب مجازي و برآورد بهرهوري آب کشاورزي هر

ترتیب  15و  17تن به دست آمد.

محصول به دست آمد .براي محاسبه آب مجازي و میزان

براي

تائید

روایی

شکلی

و

محتوایی،

پرسشنامههاي تهیهشده در اختیار گروهی از

بهرهوري آب کشاورزي از روابط  7و  3استفاده شد
(عربی یزدي .)9381

متخصصان و صاحبنظران قرار داده شدند تا مشخص
شود که پرسشها تا چه اندازه معرف و بازتاب مؤلفههاي

]رابطه[7

نسخه از پرسشنامههاي طراحیشده در اختیار  31تن از

]رابطه[3

مورد بررسی هستند .براي تعیین پایایی پرسشنامه31 ،

𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝑅𝑊𝐶
𝑐 ̅̅̅̅
𝑌𝐶

= SWDc

1
= CWP
𝐷𝑊𝑆

اعضاي جامعه تحقیق ،جداي از افراد مورد بررسی ،قرار
داده شد .برآورد پایایی پرسشنامهها بهوسیله آلفاي

که در آنها SWDc ،نیاز ویژه آب گیاه،

کرنباخ از بخشهاي زیستمحیطی ،اقتصادي و اجتماعی

متوسط نیاز خالص آبی صرفنظر از باران مؤ ر ( متر

بهصورت جداگانه برآورد گردید .آلفاي کرنباخ براي

مکعب در سال)̅̅̅̅𝑐 ،
𝑌𝐶 میانگین عملکرد محصول (تن در

مؤلفههاي زیستمحیطی ،اقتصادي و اجتماعی ،به ترتیب

هکتار) CWP ،بهرهوري آب کشاورزي (تن بر متر مکعب)

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

است.

پایایی قابلقبول پرسشنامه بود.

𝑐̅̅̅̅̅̅̅
𝑅𝑊𝐶

سنجه مدیریت مزرعه بر پایه مدیریت آفات ،مقدار

مشخصات مزارع گندم و ذرت منطقه ازنظر

کود دهی ،شیوه کنترل بقایا ،شیوه کشت محصول ،کشت

موقعیت ،نوع منابع آبوخا هاي غالب از طریق اطالعات

بقوالت و اجراي تناوب ،مورد بررسی قرار گرفت .سنجه

مرکز خدمات و جهاد کشاورزي سنجابی و نیز آزمون
خا

موجود به دست آمد .آمار مربو

سالمت خا

از طریق تجزیه و تحلیل نمونههاي خا

به سط زیر

جمعآوريشده از مزارع گندم و ذرت تعیین شد .سپس

کشت و میزان تولید محصوالت گندم و ذرت در منطقه

مقدار کربن آلی ،نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،روي و pH

در سال  14-13نیز از جهاد کشاورزي استان و مرکز

مورد ارزیابی قرار گرفت.

خدمات و جهاد کشاورزي سنجابی و همچنین اطالعات

سنجه انرژي ،شاخصهاي کارایی مصرف انرژي،

بهدستآمده از طریق پرسشنامه تهیه گردید .سنجههاي

انرژي خالص و شدت انرژي تولیدي نیز به ترتیب با

هدف به نمایندگی از شاخصهاي زیستمحیطی،

استفاده از رابطههاي  4تا  ،5محاسبه شدند (غالی و

اقتصادي و اجتماعی توسعه پایدار کشاورزي براي

الساکا .)7114

ارزیابی بومنظامهاي ذرت و گندم در منطقه به شرح زیر
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انرژي خروجی ) مگا ژول در هکتار(
انرژي ورودي )مگا ژول در هکتار(

= کارایی مصرف انرژي

]رابطه[1

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

]رابطه[5

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

در بخش اقتصادي ،شاخصهاي بهرهوري ،درآمد

تحلیل آماري دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه ،79

و عملکرد در نظر گرفته شدند (رسول و تاپا  .)7114در

استفاده شد .در بخش استنباطی و به منظور مقایسه نتایج

این رابطه سنجههاي درآمد و عملکرد از طریق اظهارات

از آمارهاي آزمون  tو  Fدر مورد داده¬هایی با مقیاس

کشاورزان و پرسشنامه و شاخص بهرهوري کل و

فاصله¬اي و نسبتی و از آمارهاي آزمون من¬ویت¬نی

متوسط ،به ترتیب با استفاده از رابطههاي  9و  8محاسبه

در مورد داده¬هایی با مقیاس ترتیبی استفاده شد.

شدند (دشتی )7191
که در آنها  ،Qستاده مزرعه و 𝑖𝑛𝑖𝑊 ∑ کل منابع

نتایج و بحث

مصرفی ،)y( ،کل ستاده یک فرایند اقتصادي و ( 𝑖𝑋 مقدار
نهاده مورد نیاز براي تولید آن را نشان میدهد.

بر پایه یافتههاي بهدستآمده ،میانگین سنی و
جمعیت خانواده کشاورزان ذرتکار در مقایسه با

براي ارزیابی مؤلفههاي اجتماعی ،میزان مشارکت

کشاورزان گندمکار بیشتر بود .در مقابل جامعه

افراد در امور اجتماعی ،میزان اعتماد اجتماعی افراد و

گندمکاران سط تحصیالت باالتري نسبت به کشاورزان

مقدار مشارکت در نهادهاي محلی مورد مطالعه قرار

ذرت کار داشتند (شکل  .)9در بررسیهاي گوناگون

گرفت .در ارزیابی شاخص سالمت اجتماعی ،میزان

نشان داده شده است که میان سن و سال ،تحصیالت و

رضایت افراد از شغل و درآمد خود ،میزان تمایل انتقال

دستیابی به کشاورزي پایدار ارتبا

مستقیمی وجود

تجربیات به فرزندان و میزان درآمد حاصله آنان از راه

دارد .براي نمونه متغیرهاي سط سواد ،دانش کشاورزي

کشاورزي مورد سنجش قرار گرفت .امنیت غذایی

پایدار ،تعداد افراد خانواده و اندازه مزرعه تأ یر مثبتی بر

خانوارها نیز از نظر کفایت مواد غذایی تولید شده توسط

پایداري عملیات کشاورزي داشته است (تاردلی 7111؛

همان خانواده همچنین توانایی براي خرید مواد غذایی

توآیی ( )7198شکل .)9

مورد نیاز از بازار مورد ارزیابی قرار گرفت (رسول و
تاپا .)7114
به منظور برآورد پایداري کل ،مقادیر شاخصها

همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین pH
خا

در مزارع گندم کمتر از ذرت بود (جدول  .)9شاید

بتوان دلیل بیشتر بودن غلظت هیدروژن یونی در خا

در وزنهاي تعیینشده ضرب سپس با هم جمع بسته

مزارع ذرت ،رواج بیشتر آتش زدن بقایا عنوان نمود .زیرا

شدند ،و براي محاسبه پایداري ،بر اساس مقیاس¬

سوزاندن بقایاي گیاهی با افزایش نمکهاي قابلحل در

داده¬ها از روش¬ تابع مرحله¬اي ،استفاده شد .در این

خا  ،غلظت یون هیدروژن را زیاد میکند (آل عیسی و

رابطه مقادیر هر شاخص در سه طبقه (پایداري ضعیف،

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

متوسط و پایداري قوي) دستهبندي شد .جهت تجزیه و

آلی خا هر دو بومنظام ،وضعیت بسیار نامناسبی
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4/4

راهنمایی

8/1

دیپلم

اندازه زمین

سط سواد

تعداد اعضاي خانوار

(هکتار)

(مقطع تحصیلی)

(نفر)

ذرت کار

5

19

4

41
سن
(سال)

گندم کار

شکل  -1برخی خصوصیات فردی و وضعیت مزارع کشاورزان گندمکار و ذرت کار منطقه سنجابی.

داشتند (جدول  .)9شاید دلیل اصلی پایین بودن ماده آلی

اختالل در زیستبومها و ایجاد مشکالت بهداشتی در آب

در مزارع گندم و ذرت ،به ترتیب خروج بقایاي

آشامیدنی تأ یراتی است که کاربرد گسترده کودهاي

گیاهی و آتش زدن پسماندها باشد .از سوي دیگر

شیمیایی براي محیطزیست ایجاد میکنند ،ازاینروي

بهکارگیري کودهاي شیمیایی و عدم افزودن ماده آلی به

میتوان انتظار داشت که کشت ذرت با توجه به شیوه

به دلیل افزایش

خود ،خطرات زیستمحیطی

خا

خا  ،موجب کاهش مواد آلی خا

سرعت تجزیه آنها میشود (مالتاس و همکاران .)7193
مقدار نیتروژن خا

مدیریت حاصلخیزي خا

بیشتري به همراه داشته باشد.

نیز با توجه به وابستگی مستقیم با

از نظر مدیریت پسماندها ،مزارع گندم ،میانگین

مقدار ماده آلی ،در هر دو بومنظام پایین بود ،بااینحال

رتبه بزرگتري داشتند؛ ازاینرو شیوه مدیریت پسماند

مقدار نیتروژن خا هاي زیر کشت گندم اندکی بیشتر از

در بومنظامهاي گندم در سنجش با بومنظامهاي ذرت

مزارع ذرت بود (به ترتیب  1/97و  1/11درصد) .ماده

برتر بود .بااینحال کشاورزان ذرتکار در مدیریت

دارد.

علفهاي هرز و آمادهسازي زمین بهتر از کشاورزان

متأسفانه مدیریت نامناسب کشاورزي رایج ،کاهش ماده

گندمکار نشان دادند .نکته قابل توجه اینکه ،کاشت

را در بوم نظامهاي زراعی فراهم کرده است.

بقوالت یا گیاهان علوفهاي که از روشهاي افزایش

از راه جذب

پایداري مؤلفههاي زیستمحیطی است در هیچیک از

شده

بومنظامها برتري آشکاري نداشت؛ و با توجه به اظهارات

آلی نقش کلیدي در پایداري حاصلخیزي خا
آلی خا

وجود مقدار بیشتر ماده آلی در خا

کلوئیدي باعث جلوگیري از آبشویی نیتروژن خا

و از آلودگیهاي زیستمحیطی میکاهد .همچنین اسیدیته

نبود پشتوانه مالی دانست.

باالي خا موجب از بین رفتن مواد آلی خا بهصورت
برونرفت گازکربنیک میشود (گیمیره .)7199

بر اساس آزمون من ویتنی ،در میان روشهاي
مبارزه با آفات و بیماريهاي گیاهی ،روش مکانیکی در

مقدار کاربرد کودهاي شیمیایی در مزارع ذرت

هر دو بومنظام معنیدار نبود اما در روشهاي زیستی و

بهطور معنیداري نزدیک به  3برابر مزارع گندم بود

شیمیایی به ترتیب برتري به مزارع گندم و ذرت

(جدول  .)9آلودگی آبها ،آسیب زدن به حیاتوحش،

داشت؛ که البته روش شیمیایی نقشی منفی در

اختصا
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افزایش پایداري خواهد داشت (جدول  .)9در این رابطه،

معنیداري داراي شاخص شدت انرژي تولیدي و شاخص

نتایج مشابهی توسط نامبیار و همکاران ( )7119ارائه

انرژي مصرفی باالتري بودند (جدول  .)9در مطالعهاي

شده است.

مشابه مشاهده شد که هرچند انرژي خالص خروجی در

در رابطه با شاخصهاي انرژي ،میانگین انرژي

کشت بومهاي گندم واقع در شهرستان ري در مقایسه با

خالص در دو بوم نظام اختالف معنیداري نداشت،

سایر مناطق کشور از وضعیت قابل قبولی برخوردار

بااینحال کارایی مصرف انرژي در مزارع گندم نزدیک به

بود ،ولی کار آیی مصرف انرژي در این مزارع چندان

دو برابر مزارع ذرت بود .در مقابل مزارع ذرت بهطور

قابلتوجه نبود (علیپور .)7193

جدول  -1مقایسه شاخصهای زیستمحیطی در بومنظامهای گندم و ذرت منطقه سنجابی
شاخص

مدیریت مزرعه (رسول و تاپا)7114 ،

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

انرژي (غالی و الساکا )7114

اجزا

گندم

ذرت

نیتروژن (کیلوگرم هکتار)
کود فسفات (کیلوگرم هکتار)

933/77
911/11

481/78
944/15

-1/978t
-3/131t

1/111
1/113

کود پتاس (کیلوگرم هکتار)
ریزمغذي (کیلوگرم هکتار)

73/11
1/51

44/15
9/94

-7/119t
-7/399t

1/114
1/111

آفتکشهاي شیمیایی (لیتر در
هکتار)
کود دامی (تن در هکتار)

4/14

3/18

9/193t

1/989

7/11

1/87

3/179t

1/113

کود مرغی (تن در هکتار)
مدیریت بقایا
مدیریت علفهاي هرز

1/78
85/94
11/85

1
11/38
83/49

-9/974t
-4/195z
-3/119z

1/111
1/111
1/111

کاشت بقوالت یا گیاهان علوفهاي
تعداد دفعات آیشگذاري زمین

97/58
95/91

99/41
91/93

-1/984z
-9/148z

1/433
1/977

مدیریت آفات و بیماري (مکانیکی)
مدیریت آفات و بیماري (زیستی)
مدیریت آفات و بیماري (شیمیایی)

99/31
83/17
99/11

91/58
51/11
91/43

-9/714z
-4/147z
-3/914z

1/791
1/111
1/119

آب مجازي (مترمکعب بر تن)

9558/11

7311/41

-4/974t

1/111

بهرهوري آب (تن بر مترمکعب)

1/11151

1/11144

8/993t

1/111

کارایی مصرف انرژي *

7/19

9/17

7/917t

1/111

انرژي خالص (مگا ژول بر هکتار)
شدت انرژي تولیدي (مگا ژول بر
مترمربع)

49817/19

47181/99

-1/117t

1/179

5/35

8/38

-9/197t

1/111

9/11

7/85

-9/919t

1/111

9/7

9/9

ماده آلی (درصد)
فسفر (میلی گرم در کیلوگرم)

9/99
94/48

9/91
8/81

پتاسیم (میلی گرم در کیلوگرم)

398

718

شدت انرژي مصرفی (مگا ژول بر
مترمربع)
اسیدیته خا
سالمت خا

معیار
آزمون

sig
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کشاورزان چنین وضعیتی در شیوه آیشگذاري

مقایسه مقدار مصرف سموم شیمیایی نیز عنوان شد،

زمینهاي کشاورزي در هردو سامانه نیز وجود داشت

تفاوت معنیداري میان مقدار مصرف سموم در دو

(جدول  .)9دراینباره شاید بتوان مهمترین عامل جاي

بومنظام وجود نداشت بااینوجود در ازاي مصرف

ندادن لگومها در چرخش زراعی را انگیزههاي اقتصادي

یکسان این مواد ،به خاطر عملکرد بیشتر مزارع ذرت،

و مقایسه شاخصهاي اقتصادي در مزارع گندم و ذرت

میزان بهرهوري سموم در این بومنظام باالتر بود.

در منطقه سنجابی نشان داد که باوجود تولید بیشتر

به دلیل کمتر بودن مقدار مصرف آب ،میانگین

کشتزارهاي ذرت ،ولی مصرف بیشتر کودهاي شیمیایی

بهرهوري متوسط آب (کیلوگرم بر لیتر) در مزارع گندم

موجب شد که مقدار بهرهوري باالتر کودهاي شیمیایی

بهطور معنیداري بیشتر از مقدار آن در ذرت بود .در

این سامانه قابلچشمپوشی باشد؛ و از نظر میانگین

مقابل مزارع ذرت بهطور معنیداري میانگین بسیار

بهرهوري کودهاي شیمیایی بین دو بومنظام تفاوت

باالتري در بهرهوري زمین داشتند؛ بهطوريکه به ازاي

معنیداري مشاهده نگردد .میانگین بهرهوري متوسط

هر مترمربع از زمین ،مقدار تولید ذرت نزدیک به دو برابر

سموم ،اعم از حشرهکشها و علفکشها در مزارع ذرت

بود ،که با نتایج یوان و همکاران ( )7113همخوانی داشت.

بهطور معنیداري بیشتر از مزارع گندم بود .این موضوع

میانگین درآمد گندمکاران بهطور معنیداري کمتر

نشانگر بهرهوري بهتر ذرت در بهکارگیري از سموم

از مقدار آن در ذرت بود (به ترتیب معادل  1515711و

شیمیایی بود (جدول  .)3همانطور که در بخش پیشین و

 8918199تومان) (جدول .)3

جدول  -3مقایسه شاخصهای اقتصادی در بومنظامهای گندم و ذرت منطقه سنجابی
ذرت

t

sig

-1/813

1/311
1/111

بهرهوري

گندم

بهرهوري متوسط کودهاي شیمیایی

1/74

1/11

بهرهوري متوسط سموم (کیلوگرم بر لیتر)

7734/81

3788/41

-4/487

بهرهوري متوسط آب (کیلوگرم بر لیتر)

1/119

1/11198

9/917

1/111

بهرهوري متوسط زمین (کیلوگرم بر مترمربع)

1/48

1/84

-94/841

1/111

درآمد (ریال در هکتار)

15157111/11

89181991/11

-1/911

1/111

عملکرد (کیلوگرم)

4891/11

8445/47

-97/147

1/111

شاخصهاي دخیل در ایجاد سرمایه اجتماعی در

معنی که اختالف معنیداري بین کشاورزان گندم کار و

جدول شماره  4ارائه شده است .بنا بر اظهارات

ذرت کار ،در خصو

عضویت در نهادهاي تأ یرگذار

کشاورزان ،برجستهترین نهاد اجتماعی که گندمکاران و

در ایجاد سرمایههاي اجتماعی مشاهده نشد.

ذرتکاران در عضویت آنها فعاالنه شرکت میکردند

در خصو

سالمت اجتماعی و امنیت غذایی،

تعاونیهاي روستایی بود ،که در این رابطه تفاوت

گندمکاران نسبت به شغل و درآمد خود اعالم رضایت

معنیداري در عضویت بهرهبرداران دو بوم نظام مورد

بیشتري داشتند در مقابل کشاورزان ذرت کار ،فرصت

بررسی مشاهده نشد .وضعیت در گروههاي هیئتهاي

شغلی ایجادشده بیشتري را اعالم کردند .همچنین توصیه

دینی ،بسیج سازندگی ،کشاورزان پیشرو و شوراهاي

شغل کشاورزي به فرزندان هرچند در بین ذرت کاران

حل اختالف نیز بدون اختالف معنیدار مشاهده شد .بدین

طرفداران بیشتري داشت ،اما اختالف معنیداري با تمایل
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کشاورزان گندمکار به ادامه شغل خود توسط

دیعدگاه اجتمعاعی ،توسععه پایدار کشاورزي ،بایعد بعراي

بر اساس آزمون من ویتنی،

خانوارهاي مناطق روسعتایی بهویژه بعراي کعسانی کعه

بومنظامهاي گندم از نظر امنیت غذایی در رتبه باالتري

منعابع و فرصعت اشعتغال و درآمعد در بخعش غیر

نسبت به سامانههاي ذرت قرار گرفتند هرچند تفاوت

کشاورزي ندارند ،معیشت پایدار ایجاد کند (کالنتري

آشکاري در میان دو گروه مشاهده نشد (جدول  .)4از

.)7191

فرزندانشان نداشت.

جدول  -4مقایسه شاخصهای اجتماعی در بومنظامهای گندم و ذرت منطقه سنجابی
گندم
میانگین
رتبه

ذرت
میانگین رتبه

z

sig

سرمایه اجتماعی

سط اعتماد به نهادها

91/15

59/19

-9/941

1/187

98/78

58/71

-9/419

1/934

83/9

81/7

1/198

1/341

1

1

-

-

هیئتهاي دینی

1/4

91/9

1/731

1/181

گروههاي بسیج سازندگی

1/4

1/3

1/191

1/737

گروههاي کشاورزان پیشرو و خبره

1/1

1/3

1/191

1/737

شوراهاي حل اختالف

1/4

91/9

1/191

1/737

میزان تبادل خدمات و نهاده ها با
سایر کشاورزان
تعاونیهاي روستایی
تعاونیهاي تولید کشاورزي
عضویت در نهادهاي محلی

سالمت اجتماعی
میزان رضایت از شغل و درآمد

55/51

89/41

-3/199

1/117

مقدار فرصت شغلی ایجاد شده در مزرعه

83/13

11/11

-3/911

1/111

توصیه شغل کشاورزي به فرزندان

99/4

81/91

-9/339

1/983

امنیت غذایی
پاسخگو بودن میزان محصول تولید شده در معیشت خانواده

84/11

19/34

-4/991

1/111

پاسخگو بودن درآمد براي معیشت خانواده در صورت کم بودن محصول

95/57

99/17

-1/819

1/317

در مجموع نزدیک به  99درصد از کشاورزان

از  71درصد گندمکاران وضعیت اقتصادي پایدار و

گندمکار و بیش از  11درصد از ذرتکاران در

متوسط داشتند درصورتیکه وضعیت اقتصادي ذرت

کشتزارهاي خود موجب خسارتهاي متوسط تا شدید به

کاران مطلوبتر بود .بهطوريکه بیش از  41درصد آنها

محیطزیست میشوند .در این رابطه اگرچه تأ یرات

داراي وضعیت اقتصادي پایدار و متوسط بودند (شکل

نامطلوب کشت گندم به قوت کشت ذرت نیست ،بااینحال

.)7

با توجه به تأ یر منفی ذاتی کشاورزي رایج (پرتی و

در مقایسه شاخصهاي مختلف پایداري مشاهده

همکاران  ،)7191سامانههاي تولید گندم نیز براي

شد که اگرچه دو بوم نظام مورد بررسی اختالف

محیطزیست ا رات نامطلوبی ایجاد میکنند .همچنین کمتر

معنیداري در وضعیت پایداري شاخصهاي اجتماعی
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کمتري به انرژي داشتند .در مقابل بهرهوري مزارع ذرت

و مدیریت مزرعه ،نداشتند ،اما مزارع گندم بهصورت

داراي پایداري اقتصادي باالتري بود (شکل .)7

معنیداري منابع آبی را کمتر تحت تأ یر قرار دادند و نیاز
ناپایدار

پایدار

نیمه پایدار

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ذرت

ذرت

گندم

اجتماعی

ذرت

گندم

اقتصادی

گندم

زیستمحیطی

شکل  -2وضعیت پایداری بوم نظام های گندم و ذرت از نظر مؤلفه های زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
منطقه سنجابی برحسب درصد

در نهایت نتایج نشان داد کشاورزان گندم و ذرت منطقه

دیگري از استان کرمانشاه گزارش شده است.

سنجابی به ترتیب بیش از  19و  54درصد بهصورت

بهطوريکه وضعیت  11درصد از کشاورزان شهرستان

ناپایدار اقدام به تولید محصوالت خود نمودهاند (شکل .)3

روانسر در گروه ناپایدار جاي داشتند (صیدایی )9317

موارد بسیار مشابهی در بررسی انجامشده در بخش
پایدار
80
60
گندم

40

ذرت

20
0

متوسط

ناپایدار

شکل  -3مقایسه وضعیت پایداری کل (درصد) در بومنظامهای گندم و ذرت منطقه سنجابی
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گیاهان پوششی و  ..میتواند تا حد زیادي در افزایش

نتایج این مطالعه نشان داد که از دید

پایداري این بومنظامها سهیم باشد .در این بررسی

زیستمحیطی بومنظامهاي تولید گندم جایگاه بهتري

مشخص گردید که مقدار مصرف کودهاي نیتروژنی در

نسبت به سامانههاي تولید ذرت داشتند .درحالیکه از

بوم نظامهاي مورد بررسی بهویژه در مورد ذرت باال

نظر مؤلفههاي اقتصادي ،برتري با بومنظامهاي ذرت

است .ازاینرو قرار دادن بقوالت در تناوب ،تا حد زیادي

بود .هرچند درصورتیکه که آب بهعنوان نهاده در نظر

به پایداري کشاورزي منطقه کمک خواهد کرد .در بحث

گرفته شود پایداري اقتصادي ذرت نیز بسیار کاهش

انرژي نیز ،میتوان با بهرهگیري از روشهاي کم

خواهد یافت .همچنین از نظر اجتماعی وضعیت مشابهی

خا ورزي و بی خا ورزي ،ضمن صرفهجویی در

در بین کشاورزان دو مجموعه مشاهده شد ،که شاید به

مصرف انرژي ،نقش مهمی در وضعیت مواد آلی خا و

دلیل شناخت کمتر تأ یر بومنظامهاي کشاورزي بر

در پی آن بهبود باروري آن ایفا نمود .البته در اینجا وجود

مؤلفههاي اجتماعی باشد ..بههرروي ،بررسی الگوي

ادوات مناسب براي کشت مدیریت بقایا در اینچنین

استفاده از مواد شیمیایی بهعنوان یکی از عوامل کاهنده

سامانههایی نقش حیاتی دارد ،چراکه بر پایه یافتههاي این

پایداري ،نشان داد که در بومنظامهاي ذرت و گندم

بررسی به ترتیب  51و  31درصد کشاورزان ذرتکار و

مصرف مواد شیمیایی به ترتیب به سمت استفاده بیشتر

گندمکار منطقه اقدام به آتش زدن بقایاي محصول قبل

از حشرهکشها و علفکشها گرایش دارد .بنابراین

میکنند .اگرچه از نظر تأ یر بر منابع آبی بومنظامهاي

استفاده از روشهاي غیر شیمیایی آفات مانند کنترل

گندم در وضعیت پایدارتري نسبت به ذرت قرار داشتند،

زیستی و یا روشهاي کشت مخلو در مزارع ذرت و

ولی توسعه روشهاي نوین آبیاري مانند آبیاري

همچنین استفاده از روشهاي اکولوژیک در مدیریت

کمفشار ،افزون بر صرفهجویی در انرژي ،بهرهوري آب

علفهاي هرز براي مزارع گندم ،مانند بهرهگیري از

و در پی آن پایداري را افزایش داد.
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