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Abstract
An agro-ecosystem could be defined as a special ecosystem
with various functions which is usually used for production
special crops. In recent years, due to unsuitable management
and increasing pressures on agro-ecosystems, their functions
and structures have been destroyed and so it is necessary to
monitor the health of these ecosystems. In order to evaluate
agro-ecosystem health in nine western provinces of Iran (i.e.
Ardebil, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Zanjan,
Kermanshah, Kurdistan, Lorestan, Hamedan and Ilam
Provinces) the current study was conducted during 2002-2011.
Total agro-ecosystem health and its components (namely,
structural health, functional health and organizational health)
were determined by use of 13 indices for structural health, 11
indices for functional health and six indices for organizational
health. Based on the results, agro-ecosystem health in all of
the studied provinces was judged weak. The highest and
lowest values of structural health were calculated for
Kurdistan and Ilam Provinces, respectively. In the case of
functional health, the results were different and the highest and
lowest values were observed in Kermanshah and Ilam
Provinces. For organizational health, the pattern was totally
different with highest value calculated for East Azerbaijan
Province whereas the lowest value was observed in Kurdistan
Province. Finally, total agro-ecosystem health was calculated
using the summation of structural, functional and
organizational health values. Based on results, Hamedan
Province has the best condition of total agro-ecosystem health
and Ilam Province has the worst condition in this regard.
Keywords: Functional health, Structural health, Sustainable
agriculture, Agro-ecosystem.
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چکیده
 بومنظامهایی با کارکردهای متعدد هستند که بهرای تولیهد،کشتبومها
 اما مدیریت نادرست و فشار بهر ننهها.محصوالت خاص مدیریت میشوند
منجر ب تخریب ساختار و کارکرد کشتبومها شده و لزوم توج و بررسی
 در این پژوهش سالمت کشهتبهومههای.سالمت ننها را ضروری میسازد
، ناربایجهان شهر ی،استانهای غرب و شمالغربی ایهران شهاما اردبیها
 همهدان و ایهالم، لرسهتان، کرمانشهاه، زنجان، کردستان،ناربایجان غربی
 سهازمانی و، کهارکردی، از لحاظ ساختاری1391  تا1331 طی سالهای
13  سهالمت سهاختاری بها اسهت اده از.در نهایت سالمت کا بررسی شد
 سهنج و سهازمان11  کارکردهای مختله کشهتبهوم از طریه، سنج
کشتبوم ک نشاندهنده توانایی سیستم در ح ظ ساختار و کارکرد خود
 نتایج به دسهت نمهده. سنج مؤثر و مرتبط ارزیابی شدند6  توسط،است
نشان داد ک تمامی استانهای مهورد بررسهی از لحهاظ سهالمت کها در
 از لحاظ سالمت ساختاری استان کردسهتان دارای.مرتب ضعی هستند
 از نظهر سهالمت.بیشترین امتیاز و استان ایالم دارای کمترین امتیاز بود
سازمانی بیشترین امتیاز مربوط ب اسهتان ناربایجهان شهر ی و کمتهرین
 رتب بندی استانهای مورد بررسهی.امتیاز مربوط ب استان کردستان بود
از لحاظ سالمت کارکردی نیز مت اوت بود و بیشترین امتیاز برای سالمت
کارکردی متعل ب استان کرمانشاه و کمترین امتیاز بهرای اسهتان ایهالم
 نتایج حاصا از محاسب شاخص سالمت کها ککه حاصها.محاسب شد
 ساختاری و سازمانی است) نشان داد ک اسهتان،جمع سالمت کارکردی
همدان دارای بیشترین میزان سالمت کا کشتبوم بود و استان ایهالم از
.لحاظ سالمت کا کشتبوم در پایینترین رتب رار گرفت
، کشاورزی پایهدار، سالمت کارکردی، سالمت ساختاری:کلمات کلیدی
.کشتبوم
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 -1مقدمه
کشت بوم می تواند ب صورت یک واحهد کهارکردی
شاما اجزایهی تعریه شهود که بها یکهدیگر و عناصهر
بیرونی ارتباط متقابا دارند و خهدمات متعهددی م ها
ح اظت از زمین ،ح ظ چشم انداز ،کاهش فرسایش نبی
و بادی ،کهاهش گازههای گلخانه ای ،ترسهیب کهربن و
مشههارکت در پویههایی ا تصههاد منههاط روسههتای ی را نیههز
فراهم می کنند ]  . [ 1کشت بوم های رایهج بهرای افهزایش
تولید ،ب شدت وابست ب انرژی های فسیلی هستند که
از طری نهاده ها ب ننها وارد می شوند .این سیسهتم هها
عالوه بر نسیب پذیر بودن باعث کاهش منهابع انهرژی و
اثرات سوء محیطی می شوند ]  . [ 2میزان زیاد فرسهایش
خاک ک حیات وحش و زیستگاه ها را تهدید می کند ،ب
خطر افتادن سالمت انسان به دلیها مصهرو کودهها و
نفت کش های شیمیایی ،هزین زیاد نهاده ها و وابستگی
ا تصههادی کشههاورزان ب ه یاران ه هههای دولههت ،ازجمل ه
فاکتورهایی هستند ک نیاز ب بازنگری در بوم نظام های
کشاورزی را ضهروری مهی سهازند ]  . [ 3بها مطهرش شهدن
مباح ی همچون پایداری محیطی و ا تصادی  -اجتماعی
برای تولید غذای جههانی ،به نظهر مهی رسهد که بایهد
مشکالت بهوم نظهام ههای پیچیهده کشهاورزی در الهب
سالمت کشت بوم بررسی شوند .سالمت کشت بهوم ،سه
بعد اصلی کشت بوم ها یعنی اجتمها بشهری ،ا تصهاد و
محیط را د ر بر دارد ]  . [ 4بهر ایهن اسهاال سهالمت یهک
کشت بوم منطق ای می تواند ب صورت توانایی سیسهتم
بههرای ح ههظ سههاختار مههورد نیههاز بههرای تحق ه کامهها
کارکردهای مورد نظر اجتما در طول یک دوره طوالنی
تعری شود .محققان برای ارزیهابی سهالمت کشهت بهوم
ویژگی های مت اوتی از نن را به عنهوان مع یهار در نظهر
گرفت انهد ]  5و  . [ 6چراکه ههی گهاه نمهی تهوان بهرای
ارزیابی سالمت تمام کشت بهوم هها از یهک روش مهدون
یکسان است اده کرد و تاکنون هی چهارچوبی ب وجود
نیامده تا سالمت کشت بهوم را بها اسهت اده از داده ههای
اجتماعی  -ا تصادی و بیوفیزیکی اندازه گیری کنهد ] . [ 7
برای پ ژوهش سالمت کا کشت بهوم مهی تهوان سهالمت
اجزاء نن را در س بخش خردتر و با توج ب مالک های
س گان ساختاری ،کارکردی و سازمانی بررسی کرد.
منظور از ساختار کشت بوم ،نحهوه ترکیهب و توزیهع
اجزاء سیستم اسهت و تمرکهز بهر ویژگهی ههای سهاختاری
مربوط ب نو و ترکیب منابع بیوفیزیک ی ،الگوی ا تصهادی

اجتماعی و توزیع نن است و این م هوم از دو نظر اهمیت
دارد ] .[6اول اینک نحهوه توزیهع اجهزاء سهاختاری باعهث
ایجاد پای یا مبنایی می شود ک کارکرد کشت بوم بسهتگی
ب نن دارد .دوم اینک ساختار کشت بوم رابط مسهتقیمی
با نیازهای اجتماعی دارد .بهرای برر سهی سهالمت سهاختار
کشت بوم از معیارهایی م ا موجودی منبع ،دسترسهی به
منبع و تنو است اده می شود.
کارکرد کشت بوم بیهانگر چگهونگی انجهام فراینهدهای
مورد انتظار از نن سیستم است ک با است اده از سهاختارهای
موجههود ،به چه سههطحی از کمیههت و کی یههت در تولیههدات
خروجی خود رسیده است .کشتبوم ب عنهوان یهک ماهیهت
چندبعههدی ،کارکردهههای مت ههاوتی دارد کهه مربههوط بهه
چرخ های بیوفیزیکی ،تولیدات ا تصادی و سازمان اجتماعی
هستند .مرسومترین مبانی کارکردی کشتبوم عبهارتانهد از
تولید ،کارایی و درج تأثیر].[3
تمرکز معیارههای سهازمانی بهر ایهن اسهت که نیها
سازمان هر سطح از کشهت بهوم به وسهیل مکانیسهم ههای
خودتنظیمی استقرار یافت است یا ب وسیل عواما بیرونی
کنترل می شود ] .[6در وا ع مهالک ههای سهازمانی بیهانگر
این هستند ک چگون ساختار و کارکرد کشت بوم ها تحهت
تأثیر عواما خارجی رار می گیرند .برای ارزیابی تأثیر این
عواما و ورودی های خارجی بر ساختمان و عما کشت بوم
م ههاهیم انسههجام ،خههودتنظیمی و خودمختههاری اسههت اده
می شوند.
ارزیابی سالمت کشهتبهومهها روشهی مشهاب ارزیهابی
سالمت انسان دارد ک در نن ویژگیهای سالمت سیستم یها
نماینده نن -ک شاخص نامیده می شود -بررسی مهی شهوند.
بههرای ت سههیر بهتههر نتههایج مربههوط ب ه سههالمت اکولوژیههک
سنج های مورد پژوهش بر اساال اهمیت ،نقش و ارتباط در
گروههای کوچکتری هرار مهیگیرنهد .از ننجها که تحقیه
جامعی در مورد ارزیابی سالمت کشتبومهای زراعهی کشهور
وجود نداشت ،این پژوهش با هدو بررسی مقایسه سهالمت
اکولوژیههک کشههتبههومهههای اسههتانهههای وا ههع در غههرب و
شمالغربی کشور انجام شد.
 -2مواد و روشها
برای بررسی سالمت کشت بوم های زراعی استان های
وا ع در غرب و شمال غربی کشور نمار مورد نیاز از منهابع
مختل م ا پرسش نام ها ،سهال نامه ههای نمهاری وزارت
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هدا محمدی و همکاران

جهاد کشاورزی و مرکز نمار ایران برای دوره زمانی 1331
تا  1391تهیه شهد .دامنه مکهانی ایهن پهژوهش شهاما
استان ههای ناربایجهان شهر ی ) ، (ASHناربایجهان غربهی
) ،(AGHاردبیههها ) ،(ARDزنجهههان ) ،(ZANکردسهههتان
) ، (KORکرمانشاه ) ،(KSHلرستان ) ،(LORایالم )(ILM
و همدان ) (HAMبهود .به رای تعیهین سهالمت کها از 31
سنج مت اوت اسهت اده شهد و بها توجه به ماهیهت ایهن
سنج هها در سه گهروه سهاختاری ،کهارکردی و سهازمانی
دست بندی شدند تا ب این ترتیب سهم هریک از اجزاء در
سالمت کا مشخص شود.
محاسب این سنج هها بهر اسهاال تعریه علمهی ههر
سنج برای کا کشور انجام شد .ب عنوان م ال سنج سران
زمین های کشاورزی عبهارت اسهت از نسهبت مسهاحت کها
اراضی کشاورزی استان ب جمعیت استان در سال مورد نظر،
سنج اراضی نیش برابر است با مساحت زمینهای نیهش در
هر سال ب مساحت کا اراضی زراعی استان ،سنج گیاههان
ت بیتکننده نیتروژن عبارت است از مساحت زیر کشت کها
گیاهانی ک توانایی ت بیت نیتروژن دارند ب کها سهطح زیهر
کشت همان سال .ب دلیا اینک واحد سنجش و اندازهگیری
هم این سنج ها یکسان نیست و همچنین از ننجا ک دامن
تغییرات هر سنج نیز بسیار مت اوت است ،بعهد از محاسهب
سنج های مورد نظر ب منظور سهولت مقایسه هها و نیهز بها
هدو یکسان سهازی نوسهانات داده ههای حاصها از محاسهب
سنج ها ،عما نرمالسازی دادهها با است اده از رابط  1انجام
شد.
ک)1

 X  X min

 X max X min

اگر مقدار نهایی هریک از مالک های س گان م بهت باشهد
در محدوده سالمت و اگر من هی باشهد در محهدوده عهدم
سالمت رار خواهد گرفت.
برای تعیین روابط درونی بین سنجهها و گارو بنا ی
آنه از روش تجزیه به مؤلفهه ی اصلی استف د شا در هار
مؤلفه سنجهه ی ب مق دیر (ضریب) مس وی ی بیشتر از 3/03
معن دار تلقی ش ن بارای مشا ک داردی میازای شا ه
است یه از تجزیه خوشاهای باه روش وارد ( )wardتوساط
نرمافزار  Minitab16استف د ش سازماندهی اولی دادهها و
تهی سنج های مورد نظر و رسم شکاها نیهز بها اسهت اده از
نرمافزار  Excelانجام شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3مقایسه سالمت کشتبوم استانها از لحاظ
ساختاری ،کارکردی و سازمانی
مقادیر سنج های محاسب شده مربوط ب مالک های
سههاختاری کجههدول  ،) 1سههازمانی کجههدول  ،)2کههارکردی
کجدول  )3و ضرایب سنج ها در جدول های مربوط نشان
داده شده است .بها مقایسه اسهتان ههای مهورد بررسهی از
لحههاظ سههاختاری کشههکا  ،) 1مشههخص شههد ک ه اسههتان
کردستان باالترین رتب سالمت ساختاری را دارد و بعهد از
نن ب ترتیب استان های همدان ،ناربایجان شر ی ،اردبیا،
ناربایجههان غربههی ،زنجههان ،لرسههتا ن ،کرمانشههاه و ایههالم
رتب های دوم تا نهم را ب خود اختصاص دادند .مهم تهرین
سههنج هههایی که باعههث شههده سههالمت سههاختاری اسههتان
کردستان نسبت به سهایر اسهتان ههای مهورد مقایسه در
وضعیت بهتری هرار گیهرد به ترتیهب عبارتنهد از بیشهتر
بههودن نسههبت اراضههی دیههم ب ه نبههی ،سههران زمههین هههای
کشاو رزی ،دسترسی بیشتر ب سیستم ههای نبیهاری تحهت
فشار و بارندگی بیشتر نسبت ب میانگین استان ها .کمبود
بارندگی و است اده بیشتر از منهابع نب زیرزمینهی در یهک
کشت بوم ،عالوه بر اثرات زیست محیطی و افزایش هزینه
تولید برای کشهاورزان ،نشهان دهنهده ناپایهداری ااتهی نن
کشت بوم است ] . [9با توج ب وضعیت مناسب اراضی دیم
و بارندگی استان ،منابع نب زیرزمینی کمتهر تحهت فشهار
رار می گیرند .با اینک سنج نبیاری تحت فشهار اسهتان
کردستان نسبت ب میانگین استان ها بیشتر است ،اما تنها
 3درصد از اراضی فاریاب استان را شاما می شود.

Xnorm 

ک در این معادله  Xnorm ،عهدد نرمهال شهده x ،داده
مههورد نظههر xmax ،داده بیشههین و  xminداده کمینه اسههت.
برای تعیین وجود یا عدم ارتباط معنادار بین سهنج ههای
مورد بررسی ،نزمون همبستگی انجام شد .در مرحله بعهد
سنج ها با توج ب اثر م بت یا من ی و همچنهین شهدت
اثر بر سالمت کشت بهوم هها ،دسهت بنهدی شهده و ضهرایب
م بت و من ی مربوط ب نن ها اعمال شهد .بهرای محاسهب
سالمت در هر یک از مهالک ههای سهاختاری ،کهارکردی و
سازمانی ،سنج های هر مالک بعد از اعمال ضرایب جمهع
شدند .مهرز بهین سهالمت و عهدم سهالم ت در ههر یهک از
مالک ها ،عدد ص ر در نظر گرفت شد .به ایهن معنهی که
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جدول  -1مقادیر سنج های محاسب شده مربوط ب مالک ساختاری و ضرایب سنج ها
سنج
سران زمینهای کشاورزی
توزیع مالکیت
تراکم زراعی
تراکم زراعی دیم
نسبت اراضی دیم ب نبی
مساحت اراضی نیش
تنو زراعی
مساحت ت بیتکنندههای ازت
سطح زیر کشت گیاهان
چندسال
سطح زیر کشت گیاهان علوف ای
میزان بارندگی
دسترسی ب نبیاری تحت فشار
دسترسی ب ادوات کشاورزی

وزن
سنج

ناربایجان
ش

ناربایجان
غ

اردبیا

ایالم

زنجان

کردستان

کرمانشاه

لرستان

همدان

ک)+2
ک)-1
ک)-2
ک)+1
ک)+2
ک)+2
ک)+3
ک)+3

1/32
-1/49
-1/17
1/51
1/35
1/33
1/35
1/55

1/63
-1/34
-1/76
1/64
1/25
1/24
1/71
1/61

1/93
-1/32
-1/23
1/52
1/34
1/77
1/91
1/41

1/13
-1/36
-1/55
1/63
1/39
1/45
1/54
1/14

1/93
-1/91
-1/37
1/72
1/31
1/63
1/31
1/34

1/66
-1/32
-1/42
1/79
1/13
1/53
1/13
1/41

1/27
-1/61
-1/56
1/31
1/72
1/44
1/52
1/47

1/14
-1/51
-1/61
1/73
1/57
1/39
1/99
1/53

1/41
-1/77
-1/31
1/53
1/31
1/69
1/67
1/61

ک)+3

1/47

1/43

1/31

1/12

1/24

1/15

1/12

1/13

1/61

ک)+2
ک)+3
ک)+3
ک)+2

1/93
1/69
1/15
1/79

1/35
1/92
1/17
1/71

1/62
1/73
1/17
1/63

1/15
1/71
1/41
1/53

1/41
1/71
1/52
1/53

1/35
1/21
1/64
1/73

1/16
1/13
1/53
1/71

1/27
1/25
1/16
1/61

1/54
1/1
1/64
1/55

جدول  -2مقادیر سنج های محاسب شده مربوط ب مالک سازمانی و ضرایب سنج ها
وزن سنج

سنج
سموم شیمیایی
کودهای شیمیایی
تناوب زراعی
پوشش زمین
حشرات م ید
سطح خسارت دیده

ک)-3
ک)-1
ک)+1
ک)+2
ک)+2
ک)-1

ناربایجانش

ناربایجان غ

اردبیا

ایالم

زنجان

کردستان

کرمانشاه

لرستان

همدان

-1/29
-1/17
1/9
1/31
1/13
-1/12

-1/26
-1/13
1/6
1/25
1/17
-1/14

-1/25
-1/13
1/2
1/24
1/11
-1/13

-1/43
-1/15
1/3
1/19
1/13
-1/16

-1/35
-1/14
1/32
1/16
-1/19

-1/33
-1/13
1/24
1/13
-1/31

-1/43
-1/11
1/5
1/13
1/13
-1/13

-1/42
-1/13
1/55
1/16
1/24
-1/19

-1/26
-1/13
1/25
1/31
1/14
-1/21

جدول  -3مقادیر سنج های محاسب شده مربوط ب مالک کارکردی و ضرایب سنج ها
سنج

وزن
سنج

ناربایجان ش

ناربایجان غ

اردبیا

ایالم

زنجان

کردستان

کرمانشاه

لرستان

همدان

کاربری زراعی اراضی
بهرهوری نیتروژن
ساختمان خاک
عملکرد غالت نبی
عملکرد غالت دیم
عملکرد حبوبات
عملکرد گیاهان صنعتی
عملکرد سبزیجات
عملکردگیاهان جالیزی
عملکردگیاهان علوف ای
هزین تولید

ک)+1
ک)+1
ک)+2
ک)+3
ک)+3
ک)+3
ک)+3
ک)+3
ک)+3
ک)+3
ک)-1

1/49
1/22
1/23
1/33
1/74
1/11
1/11
2/33
1/43
1/23
-1/43

1/37
1/25
1/11
1/19
1/91
1/17
1/22
2/19
1/39
1/26
-1/31

1/1
1/21
1/23
1/67
1/95
1/11
1/31
1/37
1/47
1/33
-1/36

1/23
1/19
1/73
1/34
1/74
1/12
1/15
1/96
1/71
1/57
-1/37

1/64
1/22
1/54
1/33
1/73
1/17
1/44
1/47
1/66
1/21
-1/36

1/61
1/21
1/51
1/75
1/33
1/14
1/21
1/77
1/37
1/23
-1/31

1/72
1/19
1/51
2/67
1/16
1/13
1/37
1/61
1/56
1/34
-1/32

1/52
1/16
1/35
1/26
1/97
1/14
1/65
1/34
1/61
1/27
-1/44

1/94
1/29
1/33
1/71
1/37
1/13
1/53
2/11
1/64
1/56
-1/42

روشهای نبیاری تحتفشار ک در ننها نب با د هت بیشهتری
توزیع مهیشهود باعهث افهزایش کهارایی مصهرو نب کتها 35
درصد) میشوند .عالوه بر این ،است اده از روشههای نبیهاری
تحتفشار باعث کاهش مشکالت ناشی از شوری نب و تهنش

بنههابراین بهها توسههع ایههن سیسههتم در اسههتان ،کههارایی
مصرو نب بیشتر می شود .زیرا کارایی مصرو نب بسهت به
نو سیستم نبیاری مت اوت است و روشههای رایهج نبیهاری
غر ابی بیشترین میزان تل ات را دارند .در مقابها اسهت اده از
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هدا محمدی و همکاران

کشاورزی منجر ب کاهش شاخص سهالمت کشهتبهومههای
مشهد طی دوره  21سال پژوهش شدند.
نتایج حاصا از تجزی ب مؤل ه ههای اصهلی بهرای 13
سنج مؤثر در سالمت ساختاری در جهدول  4درج شهد .بها
توج ب نتایج این جدول چهار مؤل اصلی  1تا  4ک دارای
مقادیر ویژه بیشتر از  1هستند انتخاب شدند ک به ترتیهب
 1/3 ،3/3 ،4/9و  1/1هستند .همچنین این چههار مؤل ه در
مجمو  %39از واریانس کا را توجی کردنهد .در مؤل ه اول
سنج های تنو زراعی ،گیاهان چندسهال و سهطح گیاههان
علوفهه ای بیشههترین اثههر م بههت را داشههتند .در مؤل هه دوم
سنج های تراکم زراعی ،اراضی نیش ،سران زمین بیشهترین
تأثیر را در جهت م بت داشتند .در مؤل سهوم سهنج ههای
نبیاری تحهتفشهار ،بارنهدگی ،گیاههان چندسهال و گیاههان
ت بیت کننده ازت در جهت م بت تأثیر بیشهتری نسهبت به
سههایر سههنج ههها داشههتند و در مؤل ه چهههارم سههنج هههای
دسترسی ب ادوات در جهت م بت تأثیر بیشتری نسهبت به
سایر سنج ها داشت.

غر اب نیز میشود ] .[11بنابراین اصالش روش نبیاری همهراه
با اصالش سایر ابعاد سالمت ساختاری کشتبهومههای اسهتان
ک نسبت ب میانگین استان ها در وضعیت ضعی تهری هرار
دارند ،میتواند باعث ارتقاء سالمت سهاختار کشهتبهومههای
استان شود .چنانک اکر شد استان ایالم ضعی ترین سهطح
سالمت ساختاری را در میان استان های مورد بررسی داشت.
مهمترین سنج هایی ک باعث تنزل سالمت سهاختاری ایهن
استان شدهاند ب ترتیب عبارتند از کم بودن سطح زیر کشت
گیاهان علوف ای ،گیاهان ت بیهتکننهده نیتهروژن و گیاههان
چندسال  ،عالوه بر موارد فوق کم بودن سنج های دسترسی
ب ادوات کشاورزی ،بارندگی ،سهران زمهینههای کشهاورزی،
نسبت اراضی دیم ب نبی و اراضی نیش نسهبت به میهانگین
استانها نیز باعث شده ک سالمت ساختاری کشتبهومههای
استان ایالم در مقایس با سایر استانها در بهدترین وضهعیت
رار گیهرد .در پهژوهش وفهابخش و همکهاران ] [11کهاهش
بارندگی و افزایش بهرهبرداری از نبهای زیرزمینهی ،کهاهش
اراضی نیش کافزایش تراکم زراعی) و کاهش سران زمینهای

8

شاخص سالمت ساختاری

7
6
5
4
3

شکل -1سالمت ساختاری کشتبوم در استانهای مورد بررسی
جدول -4مقادیر ویژه،درصد واریانس کا و تجمعی و ضرایب ویژه بردارهای مربوط ب سنج های مؤثر سالمت ساختاری
نام ص ت

مؤل 1

مؤل 2

مؤل 3

مؤل 4

تنو زراعیک)DIV
تراکم زراعیک)DEN
تراکم زراعی دیمک)FEN
اراضی نیشک)FAL
نبیاری تحت فشارک)IRG
دسترسی ب ادواتک)MEC
توزیع مالکیتک)LND
گیاهان چندسال ک)PER
گیاهان ت بیت کننده ازتک)FIX
نسبت دیم ب نبیک)DTI
سران زمینک)LPC
سطح گیاهان علوف ایک)FOR
بارندگیک)RIN

1/325
1/132
-1/363
1/132
-1/313
1/213
1/135
1/345
1/243
-1/333
-1/251
1/331
-1/132

-1/161
1/433
-1/262
1/433
1/193
-1/296
-1/337
1/156
-1/179
1/141
1/351
1/113
-1/213

-1/246
-1/114
1/174
-1/114
1/312
1/231
-1/273
1/355
1/531
1/234
1/111
1/262
1/394

-1/554
-1/194
-1/171
-1/194
1/241
1/331
1/191
1/164
-1/339
1/114
-1/169
1/161
-1/537

مقادیر ویژه
درصد واریانس کا
درصد واریانس تجمعی

4/9131
1/373
1/373

3/3314
1/295
1/673

1/3253
1/141
1/313

1/1126
1/135
1/393
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بررسی سالمت کشتبومها در استانهای غربی ایران

کرمانشاه ،ب دلیا است اده از غالت و گیاهان علوفه ای
در تناوب ،سهاختمان خهاک در وضهعیت مطلهوبی هرار
دارد .بهها اینکه عملکههرد غههالت نبههی و دیههم و گیاهه ان
صنعتی در استان بیشتر از میانگین اسهتان ههای مهورد
بررسی است اما عملکرد سایر گروه ههای زراعهی شهاما
حبوبههات ،سههبزیجات ،گیاهههان جههالیزی و علوف ه ای بهها
شرایط مطلوب فاصل زیادی دارد .اصهالش ویژگهی ههای
ساختاری کشت بوم می تواند نقهش مهوثری در پایهداری
عملکههرد بهه عنههوان یکههی از مهههم تههرین کارکردهههای
کشت بوم داشت باشد .در استان ایالم ب ترتیهب کمتهر
بودن سنج ههای عملکهرد سهبزیجات ،کهاربری زراعهی
اراضی ،عملکرد گیاهان صنعتی ،عملکهرد غهالت نبهی و
دیههم و بهههره وری کههود نیتههروژن نسههبت ب ه میههانگین
استان ها ،باعث کمتهر بهودن سهطح سهالمت سهاختاری
استان ایالم ن سبت ب استان های مورد بررسهی شهد .در
پههژوهش هههای مربههوط ب ه پایههداری نظههام هههای تولیههد،
عملکردهای پایین محصوالت زراعی ،یکی از دالیا مهم
پایین بودن امتیاز پایداری نظام ههای زراعهی محسهوب
شدند ]  . [ 14چنانچه در بخهش مهالک ههای سهاختاری
گ ت شد استان ایالم از لحاظ مالک های ساخت اری نیهز
رتب نخر را در بین  9استان مورد پژوهش داشهت .به
نظر می رسد وضعیت نامناسب ساختار کشهت بهوم ههای
اسههتان باعههث ناپایههداری تولیههد و کههاهش عملکههرد و
بههههره وری نیتهههروژن شهههده اسهههت کهه از مهمتهههرین
کارکردهای کشت بوم هستند.

برای تعیین رابت استانها از تجزی خوش ای است اده
شد .در سطح تشاب  71درصد استانها در سه خوشه هرار
گرفتند .در خوش  ،1استانهای ناربایجان شهر ی  ،اردبیها،
همدان رار گرفتند .در خوش  2استانهای کرمانشاه ،ایالم و
لرستان ،و در خوش سوم استانهای زنجان و کردستان هرار
گرفتند .استان ناربایجان غربی در سطح  71درصد تشهابهی
با سایر استانها نداشت کشکا .)2
جمع امتیازات مربهوط به مهالک ههای کهارکردی
نشان داد ک اسهتان کرمانشهاه بهتهرین وضهعیت را در
میان  9استان مورد بررسی دارد و بعد از نن ب ترتیهب
استان های همدان ،اردبیا ،ناربایجان غربی ،کردستان،
زنجان ،لرستان ،ناربایجان شر ی و ایالم رتب های دوم
تا نهم را دارند کشکا  .) 3ت هاوت اسهتان کرمانشهاه بها
سایر استان ها از لحاظ وضهعیت سهالمت کهارکردی به
دلیا مقدار بیشتر سنج های عملکرد غالت نبی و دیم،
عملکههرد گیاهههان صههنعتی ،کههاربری زراعههی اراضههی و
ساختمان خاک نسبت به میهانگین اسهتان ههای مهورد
بررسی است .با توج ب شرایط کاربری زراعی ،کارکرد
زیبایی شناختی کشت بهوم در ایهن اسهتان در وضهعیت
مناسههبی ههرار دارد .همچنههین سههاختمان خههاک از
سنج های مههم بررسهی سهالمت کشهت بهوم هها اسهت.
فشردگی ساختمان خاک ب دلیا کمبود بقایای گیاهی
و مواد نلی در خاک ،کشهت مهداوم گیاههانی بها عمه
ریش کم و است اده از ماشین نالت در شهرایط مرطهوب
بودن خاک ات اق می افتد و اثرات نامطلوب زیادی دارد.
فشردگی باعث افزایش تهراکم و کهاهش منافهذ خهاک،
کاهش ن وا و ظرفیت نگهداری نب ،افهزایش روانهاب و
تشدید فرسایش نبی می شود .تأثیر فشردگی خهاک بهر
رشد ریش و سمت های هوایی گیاه ،مشاب تأثیر تنش
خشکی بر گیاه است ]  . [ 12پژوهش ههای دیهوران ] [ 13
نشان داد ک کاهش ن واپهذیری خهاک باعهث افهزایش
فرسایش نبی شده و کاهش فراهمی نب و عناصر غذایی
و ماده نلی خاک و همچنین کاهش عم خهاک ،باعهث
کاهش عملکرد مهی شهود .گیاههانی که در پهاییز و در
شرایط مرطوب بودن خهاک برداشهت مهی شهوند باعهث
افههزایش فشهه ردگی خههاک و کشههت غههالت و گیاهههان
علوف ای ک ریش عمیه و هوی دارنهد باعهث کهاهش
فشردگی و بهبود ساختمان خاک می شهوند .در اسهتان

Dendrogram
Ward Linkage, Squared Euclidean Distance
0.62

66.87

AGH

KOR

ZAN

ILM
KSH
LOR
Observations

HAM

شکل -2دندروگرام حاصا از تجزی

ARD

خوش ای

سنج های مؤثر در سالمت ساختاری
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ASH

100.00

Similarity

33.75

هدا محمدی و همکاران

شاخص سالمت کارکردی

10
9
8
7
6
5
4
3

شکل  -3سالمت کارکردی کشتبوم در استانهای مورد پژوهش
جدول - 5مقادیر ویژه ،درصد واریانس کا و تجمعی و ضرایب ویژه بردارهای مربوط ب سنج های مؤثر در سالمت کارکردی
نام ص ت

مؤل 1

مؤل 2

مؤل 3

مؤل 4

کاربری زراعی اراضی ک)KAR
کارایی مصرو کود نیتروژن ک)NUE
ساختمان خاک ک)STR
عملکردغالت نبی ک)CIY
عملکرد غالت دیم ک)CDY
عملکردحبوبات ک)PUY
عملکردصنعتی ک)INY
عملکردسبزیجات ک)VGY
عملکردجالیز ک)JLY
عملکردعلوف ک)FRY
هزین تولید ک)PRC

1/147
1/291
-1/442
1/149
1/212
-1/314
1/259
1/419
-1/451
-1/273
1/223

-1/154
1/412
-1/212
-1/519
-1/415
1/291
-1/226
1/263
-1/134
-1/139
-1/366

1/596
1/214
-1/111
1/272
1/353
1/321
1/119
1/159
1/279
1/252
-1/337

-1/351
-1/145
-1/272
-1/271
1/261
1/331
1/633
-1/231
1/237
-1/196
-1/151

مقادیر ویژه
درصد واریانس کا
درصد واریانس تجمعی

3/6339
1/331
1/331

2/6195
1/237
1/563

1/3151
1/165
1/733

1/2654
1/115
1/343

گرفتند .در خوش  1استانهای ناربایجهان شهر ی ،اردبیها،
همدان ،کردستان و در خوش  2استانهای ایهالم ،زنجهان و
لرستان رار گرفتند .استانهای ناربایجان غربی و کرمانشهاه
در سطح  71درصد تشابهی با سایر استانها نداشتند کشهکا
.)4

نتایج حاصا از تجزی ب مؤل ه ههای اصهلی بهرای 11
سنج مؤثر در سالمت کارکردی در جهدول  5درج شهد .بها
توج ب نتایج این جدول چهار مؤل اصلی  1تا  4ک مقادیر
ویژه بیشتر از  1دارند انتخاب شهدند که به ترتیهب ،3/63
 1/3 ،2/6و  1/2هسههتند .همچنههین ایههن چهههار مؤل هه در
مجمو  %34از واریانس کا را توجی کردنهد .در مؤل ه اول
سههنج هههای عملکههرد غههالت دیههم ،صههنعتی و سههبزیجات
بیشترین اثهر م بهت و در مؤل ه دوم سهنج ههای عملکهرد
حبوبات و کارایی مصرو نیتروژن بیشهترین تهأثیر در جههت
م بت را داشتند .در مؤل سوم سنج ههای عملکهرد غهالت
دیم و نبی ،حبوبات ،جهالیز و علوفه در جههت م بهت تهأثیر
بیشتری نسبت ب سایر سنج ها داشتند و در مؤل ه چههارم
سنج های عملکرد غالت دیم ،حبوبات ،صهنعتی و جهالیز در
جهت م بت تأثیر بیشتری نسبت ب سایر سنج ها داشتند.
برای تعیین رابت استانها از تجزی خوش ای است اده
شد .در سطح تشاب  71درصد استانهها در دو خوشه هرار
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باد و نب باعث فرسایش یک درصد از خاک سهطحی جههان
میشوند .کاهش خهاک زراعهی در نتیجه فرسهایش مسه ل
بحرانی است زیرا بست ب شهرایط منطقه از لحهاظ ا لهیم و
خاک ،گاهی تا هزار سال طول میکشد تها یهک سهانتیمتهر
خاک تشکیا شهود ] .[13اسهت اده از حشهرات م یهد بهرای
مبارزه بیولوژک با نفات و اسهت اده کهم از سهموم شهیمیایی
باعههث افههزایش خوداتکههایی سیسههتم شههده و مههیتوانههد
توجیه کننههده کههم بههودن سههنج سههطح خسههارت دیههده در
کشتبومهای اسهتان و در مجمهو سهالمتهر بهودن سهازمان
کشت بوم باشد .در استان کردسهتان ،سهطح خسهارت دیهده
بیشتر و کمتر بودن سهنج ههای پوشهش زمهین و حشهرات
م ید ،سالمت سازمانی استان را نسبت ب سهایر اسهتانههای
مورد بررسی در کمترین مرتبه هرار دادهاسهت .چنانکه در
سههمت مههرتبط بهها سههالمت سههاختاری بیههان شههد ،اسههتان
کردسههتان بهتههرین شههرایط سههاختاری را نسههبت ب ه سههایر
استان های مورد بررسی داشت امها در صهورتی که سهالمت
سازمانی کشتبومهای استان ارتقا نیابد ،کشهتبهوم توانهایی
ح ظ ساختار و کهارکرد خهود را نخواههد داشهت و سهالمت
کارکردی نن نیز تنزل خواهد یافت.
با توج ب نتایج تجزی ب مؤل های اصلی کجهدول )6
س مؤل اصلی  1تا  3که مقهادیر ویهژه بیشهتر از  1دارنهد
انتخاب شدند ک ب ترتیهب عبارتنهد از 1/36 ،2/53و .1/12
همچنین این س مؤل در مجمهو  %32از واریهانس کها را
توجی ه کردنههد .در مؤل ه اول سههنج هههای تنههاوب زراعههی،
حشرات م ید و سهطح خسهارت دیهده بیشهترین تهأثیر و در
مؤل دوم سنج های سموم شیمیایی ،پوشش زمین و سطح
خسارتدیده بیشترین تأثیر را در جهت م بت داشتند دارند.
در مؤل سوم سنج های تناوب زراعی و سموم شیمیایی در
جهت م بت تأثیر بیشتری نسبت ب سایر سنج ها داشتند.

بررسی سنج های مؤثر در سالمت سازمانی نشهان داد
ک ناربایجان شر ی از لحاظ سازمان کشهتبهوم هویتهر از
سایر استان های مورد بررسی اسهت .بعهد از نن اسهتانههای
ناربایجان غربی ،لرستان ،همدان ،اردبیا ،زنجان ،کرمانشهاه،
ایالم و کردستان ب ترتیهب در بهتهرین تها بهدترین شهرایط
سازمان کشت بوم هستند کشهکا  .)5در ناربایجهان شهر ی،
بیشتر بودن سنج های تناوب زراعی ،پوشش زمین و مراکهز
تولید حشرات م ید و از طرفی کمتهر بهودن مصهرو سهموم
شیمیایی و سطح خسارتدیده باعث باالتر بودن امتیهاز ایهن
استان نسبت ب میانگین اسهتانهها شهد .نتهایج محققهان در
مورد بررسی پایداری بومنظام های زراعی در ایران نشان داده
است ک مصرو غیراصولی کودها و سموم شیمیایی از جمل
دالیا ناپایداری کشاورزی در ایران است ] .[15تناوب زراعی
از روش های مؤثر در مدیریت نفات و عل های ههرز اسهت و
منجر ب کاهش مصرو سموم شیمیایی میشود .کورسلیوال
] [16اظهار داشت با ایجاد تناوب زراعی ،در چرخ تولیدم ا
نفات اختالل ایجاد می شود و نیاز به کنتهرل نفهات کهاهش
مییابد .همچنین تناوب میتواند نیاز ب است اده از کودهها را
کاهش دهد زیرا بازچرخش عناصر غذایی را از طریه فعهال
کردن موجودات زنده خاک امکهانپهذیر مهیکنهد .از طرفهی
گیاهان مختل از اعماق مختله خهاک اسهت اده مهیکننهد
ضمن اینک ممکن است یک محصول برای محصهول زراعهی
بعد عناصر غذایی فهراهم کنهد .بنهابراین ایجهاد یهک تنهاوب
کارنمههد در نهایههت باعههث کههاهش وابسههتگی به نهههادههههای
خههارجی ،اخیههره انههرژی و عملکههرد پایههدار شههده ،سههالمت
کشتبوم را بهبود می بخشد .چنانک اکر شد ،سنج پوشش
زمین در استان ناربایجان شر ی در وضهعیت مطلهوبی هرار
دارد .است اده از گیاهان پوششی دارای چنهدین فایهده مههم
است ک میتوان ب فراهم سهاختن زیسهتگاه بهرای حشهرات
م یههد ،افههزایش نیتههروژن و مههاده نلههی ب ه خههاک ،افههزایش
ن واپذیری و جلوگیری از فرسایش خاک اشاره کرد .هر سال
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شکل -5سالمت سازمانی کشتبوم در استانهای مورد بررسی
فصلنامه علوم محیطی ،دوره چهاردهم ،شماره  ،1بهار 1395

46

شاخص سالمت سازمانی

1.8

هدا محمدی و همکاران
جدول -6مقادیر ویژه ،درصد واریانس کا و تجمعی و ضرایب ویژه بردارهای مربوط ب سنج های سازمانی
نام ص ت

مؤل 1

مؤل 2

مؤل 3

سموم شیمیاییک)CID
کود شیمیاییک)FER
تناوب زراعیک)ROT
پوشش زمینک)COV
حشرات م یدک)INS
سطح خسارتدیدهک)DML

-1/443
-1/357
1/334
-1/441
1/394
1/464

1/493
1/172
1/333
1/477
1/334
1/454

1/235
-1/563
1/553
1/111
-1/526
-1/117

مقادیر ویژه
درصد کا واریانس
درصد تجمعی واریانس

2/5341
1/422
1/422

1/3666
1/223
1/651

1/1224
1/171
1/321

از لحاظ ساختاری ،تهراکم زراعهی بهاال ،اختصهاص مسهاحت
کمتری از اراضی ب کشهت دیهم و نیهش ،کهم بهودن میهزان
بارندگی و عدم دسترسی کهافی به سیسهتم نبیهاری تحهت
فشار ،اختصاص مساحت بسهیار کمهی از اراضهی زراعهی به
گیاهان چندسال و ت بیتکنندهههای نیتهروژن بهود .از نظهر
کههارکردی کههم بههودن بهههرهوری نیتههروژن و عملکههرد کلی ه
گروههای زراعی باعث کاهش سالمت شد .اسهت اده کمتهر از
تناوب و حشرات م ید در مدیریت کشتبومها از مههمتهرین
دالیا سالمت سازمانی ضعی کشتبهومهها در اسهتانههای
مورد بررسی بود.
در ایههن بههین اسههتان همههدان دارای بیشههترین امتیههاز
ک )13/15و اسههتان ایههالم دارای کمتههرین امتیههاز ک )12/27از
مجمو سنج ههای مهؤثر در سهالمت کشهتبهومهها بودنهد.
اختصههاص مسههاحت بیشههتری از اراضههی زراعههی به گیاهههان
چندسال و ت بیتکنندههای نیتهروژن و بیشهتر نیهش بها ی
گذاشتن اراضی زراعی نسبت ب میانگین استان ها در بخهش
ساختاری ،بیشتر بودن سنج ههای کهاربری زراعهی اراضهی،
عملکرد سبزیجات ،گیاهان علوفه ای ،غهالت نبهی و گیاههان
جالیزی نسبت ب میانگین اسهتانهها از لحهاظ کهارکردی ،و
اسههت اده کمتههر از سههموم شههیمیایی و بیشههتر بههودن سههنج
پوشش زمین در سمت سالمت سازمانی ،در مجمهو باعهث
بیشتر شدن امتیاز سالمت کا کشتبومهای اسهتان همهدان
در میان استانهای مورد بررسی شد.
از ننجهها کهه اسههتان همههدان از لحههاظ سههالمت
سههاختاری و کههارکردی رتبهه دوم و از لحههاظ سههالمت
سازمانی رتب چهارم را در میان  9اسهتان مهورد بررسهی
داشههت ،بنههابراین کشههت بههوم هههای ایههن اسههتان از لحههاظ
ساختاری و کارکردی هوی تهر از ویژگهی ههای سهازمانی
هستند .کشت گیاهان چندسال از ابعاد مختل در ح ظ
سالمت کشهت بهوم تهأثیر دارد .گهزارش شهده اسهت که

در سطح تشاب  71درصد استانها در س خوش هرار
گرفتند .در خوش اول استان های ناربایجان شر ی و غربهی،
در خوش دوم استانهای کرمانشهاه و لرسهتان ،و در خوشه
سوم استانهای اردبیا ،همهدان ،ایهالم ،زنجهان و کردسهتان
رار گرفتند کشکا .)6
Dendrogram
Ward Linkage, Squared Euclidean Distance
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 -2-3مقایسه سالمت کل کشتبوم استانها
با توج ب اینک دادههای مربوط ب سنج های مختل
نرمال شده و بین ص ر و یک رار دارند و با در نظهر گهرفتن
کلی ضرایب م بت و من ی ک برای سنج ههای مختله در
مالکهای ساختاری ،کارکردی و سازمانی در نظر گرفت شد،
کشتبومهای کشور میتواننهد حهداک ر امتیهاز م بهت  53و
حدا ا امتیاز من ی  -9را داشت باشند .با تقسیمبندی فاصل
 -9تا  ،+53جدول  7حاصا شد ک با است اده از نن میتوان
تشخیص داد سالمت کا کشت بوم های استانهای مورد نظر
در چ وضعیتی است .مجمو امتیازات حاصا از مالکههای
س گان برای هر استان کشکا  ،)7نشهان داد که تمهامی 9
استان مورد بررسی ،از لحاظ سالمت کها در مرتبه ضهعی
رار دارند .مهمترین دالیا ضعی بودن سالمت کشتبومهها
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سطح اختصاص یافت ب گیاهان علوفه ای نیهز بسهیار کهم
است .گیاهان علوف ای بها پوشهش زیهاد در سهطح مزرعه
باعث کاهش تبخیر از سطح خاک و مانع فرسهایش نبهی و
بادی می شوند ] .[23از ننجا ک تمام سهمت ههای ههوایی
گیاهان علوف ای است اده می شوند  ،از لحاظ تبدیا منهابع
ب مواد نلی بر سایر گیاههان برتهری دارنهد .ضهمن اینکه
کنترل عل های هرز در این مزار کمتر اسهت در نتیجه
کمتر باعث نلودگی محیط می شوند .سهاختار انبهوه ریشه
این گیاهان باعث اصالش ساختار خاک و افزایش مواد نلهی
ب خاک مهی شهود .بنهابراین اسهت اده محهدود از گیاههان
چندسال و لگوم ها در تناوب باعهث تنهزل سهطح سهالمت
ساختاری کشت بوم استان شده است .از طرفهی به دلیها
کم بودن سران زمهین ههای کشهاورزی در اسهتان و کمتهر
نیههش بهها ی گههذاردن اراضههی ،بهه نظههر مههی رسههد کهه
کشت بوم های استان برای تولید بیشتر تحت فشار هستند.
بهها توج ه ب ه بارنههدگی کههم و عههدم دسترسههی کههافی ب ه
سیسههتم هههای نبیههاری تحههت فشههار و ادوات کشههاورزی،
پیش بینی می شود با ادام وضع موجود ساختار کشت بهوم
استان ضعی تر شده و کهارکرد نن را که در حهال حاضهر
نیز در وضعیت مناسبی نیسهت بیشهتر تحهت تهأثیر هرار
دهههد .در بخههش ویژگههی سههازمانی ،اسههت اده از تنههاوب در
مدیریت کشت بوم های استان بسیار کم اسهت و در مبهارزه
بهها نفههات از سههموم شههیمیایی زیههادی اسههت اده مههی شههود.
همچنین از کودهای شیمیایی بیشتر از میانگین استان هها
است اده می شود در حالیک بهره وری کود نیتروژن کمتر از
میههانگین اسههتان هههای مههورد بررسههی اسههت .هوریگههان و
همکاران ] [24اظهار داشتند ک محصهوالت زراعهی فقهط
یک سوم تا نص نیتروژن است اده شده در مزرع را جهذب
می کنند .نیتهروژن اضهافی در خهاک مهی توانهد منجهر به
کاهش تنو گون های گیاهی و کاهش تولید بیومس شود.
تغذی مستقیم گیاه از طری مصرو کودهای شیمیایی بها
اصههول اکولوژیههک د ر تضههاد اسههت .از دیههدگاه اکولوژیههک،
بهترین و سالم ترین روش تغذی گیاه ،تغذی خهاک اسهت
] .[1ب این م هوم که حاصهلخیزی خهاک بایهد از طریه
مواد نلی و نهاده های بیولوژیک تأمین شود تا با این روش،
مواد غذایی برای اسهت اده گیاههان فهراهم شهود .بنهابراین
کارکرد ضعی کشت بوم ها ی استان ایالم از لحاظ عملکهرد
و بهره وری نیتروژن ،می تواند ب تدریج بر سالمت محهیط
تأثیر گذاشت و باعث ضع سایر ابعاد کارکردی کشت بهوم
شود.

گیاهان یک سال  5برابر گیاهان چندسهال ههدردهی نب
دارند ک نشان می دهد گیاهان یک سال نیاز به نبیهاری
بیشتر دارند ک باعث تهدید منابع نبهی و تنهو زیسهتی
می شود ] . [17گیاهان یهک سهال هادر به جهذب کامها
کودها و سموم شیمیایی نیستند و این مواد شیمیایی بها
ورود ب نب های زیرزمینی باعث نلودگی ننها مهی شهوند.
گلوور و همکاران ] [13نشان دادند ک گیاهان چندسهال
ب دلیا داشتن سیستم ریش ای گسهترده باعهث کهاهش
نلههودگی نب هههای زیرزمینههی مههی شههوند .همچنههین در
بررسی های ننها مشخص شد که گیاههان یهک سهال 35
برابر گیاهان چندسال هدردهی نیتروژن دارند .اسهت اده
از لگوم های ت بیهت کننهده نیتهروژن ،یکهی از روش ههای
پایدار افزایش حاصلخیزی و مدیریت صحیح خاک اسهت.
ت بیت کننده های نیتهروژن منبهع تجدیدپهذیر و رایگهان
تولید نیتروژن هستند ک ب موازات کاهش کشهت ننهها،
مصرو کودهای ازته افهزایش مهی یابهد ] .[19کودههای
شههیمیایی نمونیههومی باعههث اسههیدی شههدن ریزوس ه ر و
کود های شیمیایی نیترات باعث لیهایی شهدن ریزوسه ر
شههههده و تههههأثیر من ههههی بههههر فعالیههههت و جمعیههههت
میکرواورگانیسم های خاک و همچنین در درازمدت تأثیر
من ی بر تولید بیهومس و عملکهرد گیاههان دارنهد ].[21
درحالیک سیستم هایی ک کربن و نیتروژن زیر خهاک را
از طری وارد کردن لگوم ها در تن اوب افزایش می دهنهد،
باعث افزایش جمعیت میکروبی و افهزایش فعالیهت ننهها
نسبت ب سیستم هایی می شوند ک از کودهای شیمیایی
است اده می کنند .با توج ب مطالب فوق از طری اصالش
نقاط ضع سنج های ضعی م ا دسترسهی بیشهتر به
ادوات کشاورزی و سیستم ههای نبیهاری تحهت فشهار در
ب خش ساختاری و تقویت سنج های وی تر م ا است اده
کمتر از کودهها و سهموم شهیمیایی در بخهش سهازمانی
می توان کارکرد کشت بهوم ههای اسهتان همهدان را ارتقها
بخشهید .مهههدوی دامغهانی ] [21نیههز اظههار داشههت که
دسترسی ب نهاده های تولیهد و منهابع کشهاورزی نقهش
مهمی در پایداری نظام های زر اعی ای ا می کند .کهوچکی
] [22دلیا عدم پایداری وضعیت محیط زیست در ایهران
را نلههودگی هههای حاصهها از کههاربرد م ههرط نهههاده هههای
شیمیایی ،است اده بی رویه از منهابع طبیعهی ،فرسهایش
خاک و جنگا زدایی گزارش کرد.
در استان ایالم ،عالوه بر عدم بهره مندی کشت بوم از
مزایای کشت گیاه ان چندسال و ت بیهت کننهده نیتهروژن،
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