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پژوهشي به  –داراي مجوز علمي

مورخ  704401/8/3/88شماره 

از وزارت علوم،  74/71/7388

 تحقیقات و فناوري



 به نام خدا

 «شناختي مجله كشاورزي بوم»هيه مقاله براي راهنماي ت

شناختی را که به زبان فارسی  هاي پژوهشی تهيه شده در زمينه علوم مربوط به کشاورزي بوم مقالهشناختي  مجله كشاورزي بوم

چوب زير براي با رعايت چار0را  ،نوشته شده و به هيچ مجله اي براي چاپ فرستاده نشده و در هيچ مجله اي انتشار نيافته باشند

 چاپ در مجله مورد بررسی قرار می دهد:

 

 روش نگارش

(، (A4سانتی متر  12×12مقاله بايد روي کاغذ به اندازه 

، سه سانتيمتر حاشيه در چهار طرف 5/2با فاصله سطور 

 به صورت تک ستونی تايپ شده باشد. 

نام هاي علمی )انگليسی( بايد به صورت ايتاليک در  -

 شوند.  پرانتز نوشته

شود  نام نگارنده)گان( مرجع در متن، به انگليسی قيد  -

)براي جزئيات به قسمت منابع مورد استفاده همين راهنما 

 مراجعه شود(.

 تا حد امكان از نوشتن پاورقی اجتناب شود.   -

قبل از نقطه ).( و کاما )،( گذاشتن فاصله الزم نيست،  -

 .ولی پس از آنها، يک فاصله الزم است

 صفحه تنظيم شود. 25مقاله حداکثر در  - 

از هر مقاله بايد چهار نسخه کامل تايپ شده با  -

)بدون درج اسامی نگارنده)گان(   Word 2003پرداز واژه

در باالي صفحه اول(، همراه با لوح فشرده حاوي فايل 

مقاله، جهت بررسی به نشانی دفتر مجله ارسال شود. 

ه نشانی پست الكترونيک مدير توان مقاله را ب همچنين می

 ( ارسال کرد. mmd323@yahoo.comداخلی )

و نوع قلم انگليسی:  B Nazanin 12نوع قلم فارسی:  -

Times New Roman 10 .انتخاب شود 

 ها ترتيب بخش

 بخش هاي مختلف مقاله به ترتيب عبارتند از: 

 ها مواد و روش -5 عنوان -2

 نتايج و بحث -6 چكيده -1

  سپاسگزاري -7 هاي کليدي ژهوا -3

 مقدمه -4

  

 منابع مورد استفاده -2

  چكيده انگليسی -9

 

 برگ شناسه

)گان( در باالي صفحه اول مقاله  از درج اسامی نگارنده

نام خانوادگی و سمت  ،نام ،اجتناب شود. عنوان مقاله

نام دانشگاه و مؤسسه پژوهشی که  ،نگارنده)گان(

ه پژوهش اشتغال دارند، آدرس نگارنده)گان( در آن ب

نگارنده)گان( و اسم و مشخصات نگارنده مسئول 

مكاتبات )به هر دو زبان فارسی و انگليسی(، در يک 

صفحه جداگانه )برگ شناسه( تايپ شده و همراه با 

 چهار نسخه مقاله ارسال شود.

 فرم تعهدنامه نگارنده مسئول مكاتبات بايد  *

را كه به امضاي كليه آنان رسيده است، همراه با مقاله 

 ارسال كند. 

 عنوان

  بودهعنوان بايد فشرده و گوياي محتوي مقاله 

 . ترجمه انگليسی عنوان بيشتر نباشدکلمه  26و از 

 )با حروف کوچک( نيز بايد در زير عنوان فارسی 

 نوشته شود.

 چكيده

 ،ي گويايی از مقاله با تأکيد بر هدف بايد فشرده ،هچكيد

 در . چكيده بايد تحقيق و نتايج باشد  مواد و روش

. بيشتر نباشدکلمه  300از و يک پاراگراف نوشته شده 

واژۀ کليدي ارائه شود  6تا  4پس از چكيدۀ فارسی، بايد 

 .باشند  که ترجيحاً در عنوان مقاله نيامده

 مقدمه 

هاي  پس از اشاره کافی به منابع و پژوهشدر اين بخش 

بايد  ،در زمينه مورد بحث اجرا شده داخلی و خارجی

http://www.agrobreed.ir/journal/taahod.DOC
http://www.agrobreed.ir/journal/taahod.DOC


 به طور واضح اعالم شود. نيزهدف يا اهداف آزمايش 

 ها مواد و روش

 طرح آزمايشی و  ،آزمايش در اين قسمت بايد مواد

روش هاي مورد استفاده به طور کامل بيان شود. در عين 

ح کامل روش هاي اقتباس شده نبوده و حال نيازي به شر

 ذکر اصول و مأخذ کافی است.

 نتايج و بحث

نتايج تحقيق به صورت نوشتار، جدول، در اين قسمت 

ها به هر  و نمودار ارائه می شود. مضمون جدول تصوير

نحو و يا به هر شكل نبايد در مقاله تكرار شود. هر 

ل جدول از شماره، عنوان، سرستون ها و متن جدو

تشكيل می شود. هر جدول با يک خط افقی از شماره و 

عنوان جدول متمايز می شود. هم چنين سر جدول با 

 يک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زير 

 .می شودمتن جدول نيز يک خط افقی ترسيم 

از  ،در صورت لزوم می توان براي تقسيم سر جدول

کرد. خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده 

عنوان جدول در باالي کادر جدول درج شده و پس از 

کلمه جدول و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذکر 

می شود. در متن جدول تا حد امكان نبايد از خطوط 

افقی و عمودي استفاده کرد. هر ستون جدول بايد داراي 

عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد. چنانچه تمام 

توان  داراي واحد مشترك باشند میارقام متن جدول 

واحد را در عنوان اصلی جدول ذکر نمود. توضيحات 

ت زيرنويس ارائه اضافی عنوان و متن جدول به صور

هاي آماري بايد به يكی از روش  شوند. نتايج تجزيه می

هاي علمی در جدول منعكس شود، چنانچه محاسبات 

سطوح  ، درآماري منجر به اختالف معنی دار شده باشد

درصد به ترتيب با يک و دو ستاره نشان داده  2و  5

 "ns"شوند. چنانچه اختالف معنی دار نباشد، با عالمت 

سانتيمتر  21×10مشخص شود. اندازۀ جدول نبايد از 

 . بيشتر باشد

 ▲■●∆□○در خصوص رسم نمودارها: ترجيحاً از عالئم 

 به صورت توپر و توخالی استفاده شود.

گذاري شده و  نام« شكل»و تصاوير با واژه  نمودارهاکليه 

در زير آن درج می شود. براي درج عنوان   عنوان شكل

از کلمه شكل و شماره آن، خط تيره و  هر شكل، پس

ها  بايد به صورت سياه  شود. عكس سپس عنوان ذکر می

 و سفيد تهيه شوند. 

 سپاسگزاري

 در اين بخش که حداکثر در چهار سطر تنظيم 

توان از اشخاص حقيقی و حقوقی که در  ، میشود می

راهنمايی و يا انجام تحقيق مساعدت نموده ويا در تأمين 

بودجه، امكانات و لوازم کار نقش مؤثري داشته اند، 

 سپاسگزاري نمود.

 منابع مورد استفاده

ارجاع معموالً پس از يک مطلب مهم قيد می شود. طرز 

اهد بود، منبع نوشتن ارجاع در متن به اين ترتيب خو

پايان شود، در  مورد نظر که مطلب به آن ارجاع داده می

)براي کليۀ منابع فارسی  جمله در داخل پرانتز به انگليسی

. مراجعی که دو نويسنده می شودو التين( گذاشته 

دارند، اسم هر دو نويسنده و مراجعی که بيش از دو نفر 

 ",.et al"آن نويسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از 

 شود. مثال: )با حروف ايتاليک( و تاريخ استفاده می

مشابهی توسط ساير محققان گزارش شده  نتايج.........  

 (Ahmadvand and Koocheki, 1998)است 

............ نتايج مشابهی توسط ساير محققان گزارش شده است 

(Brown et al., 1997 ) 

ر به صورت پيوسته و فهرست منابع مورد استفاده در آخ

کليه آنها به زبان انگليسی )براي منابع فارسی و انگليسی( 

شود. منابع مورد استفاده بر حسب حروف  تنظيم می

الفباي نام خانوادگی نگارنده، )يا اولين نگارنده براي 

منابعی که بيش از يک نگارنده دارند( زير هم آورده 

نبع مورد شوند. چنانچه از يک نگارنده چندين م می

 مراجعه قرار گرفته باشد، ترتيب درج آن ها 

بر حسب سال انتشار، از قديم به جديد خواهد بود. اگر 



اي چندين منبع همسال وجود داشته باشد، با  از نگارنده

در جلو سال انتشار از يكديگر  cو   a،bگذاشتن حروف 

متمايز خواهند شد. در صورتی که مقاالت منفرد و 

نگارنده ارائه شود، ابتدا مقاالت منفرد و  مشترك از يک

هاي مشترك به ترتيب حروف الفباي نام  سپس مقاله

 شوند. نگارندگان بعدي مرتب می

در مورد مقاله به ترتيب نام خانوادگی نگارنده، حرف 

اول اسم کوچک نگارنده، تاريخ انتشار مقاله، عنوان 

آخرين  کامل مجله، شماره جلد، و اولين و مقاله، عنوان

صفحه مقاله خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتيب نام 

خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، 

تاريخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، نام ناشر، 

محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد. در 

مورد مقاله يا کتاب هايی که بيش از يک نفر نويسنده 

يب نام خانوادگی و حرف اوّل اسم اوّلين دارند به ترت

نويسنده و سپس اوّل اسم دوّمين و ... نويسنده و پس از 

 شود. آن نام خانوادگی آن ها ذکر می

در مورد مرجعی که نويسنده آن مشخص نيست به جاي 

 ذکر خواهد شد. "Anonymous"نام نگارنده کلمه 

 
Anonymous., 2000. Guide to Weed Control. 

Pulication 75. Ministry of Agriculture, Food, 

and Rural Affaris. 66-75. 

مرجع يا مراجعی که ترجمه باشند، در فهرست منابع بايد 

ابتدا نام نويسنده)گان( کتاب اصلی، عنوان مشخصات 

 فارسی آن )به زبان انگليسی( و سپس 

 نام مترجم )مترجمان( ذکر شود.
 ها مثال

 ي  علمي استانداردها مقاالت در مجله
(Article in Standard Journals)     
Bordoli, J. M. and Mallarino, A. P., 1998. 

Deep and shallow banding of phosphorous and 

potassium as alternatives to broadcast 
fertilization for no-till corn. Agronomy Journal . 
90,  27–33. 

 

 

 ريات ادواريمقاالت در نش
 (Article in Serial Publications)  

Brown, P. D. and Morra, M. J., 1997. Control 

of soil-borne plant pests using glucosinolate 

containing plants. Advances in Agronomy. 61, 
167–231. 

  مقاالت در نشريات غير انگليسي با چكيده انگليسي
Faraji, A., 2005. Evaluation of the effect of 

sowing date on grain yield and oil yield and 

yield components of four canola genotypes in 

Gonbad. (In Persian with English Abstract.) 

Iranian Journal of Agricultural Sciencec. 7, 

189-201. 

دي و ها، كارهاي چند جل ها، گزارش كتاب، بولتن

 ها سري
Brown, J., 1966. Soils of the Okpilak River 

Region, Alaska. CRREL Research Report. 188. 

U.S. 

 

 فصلي از يک كتاب
 (Chapter in a Book) 
Johnson, D. W. and Todd, D. E., 1998. Effects 

of harvesting intensity on forest productivity 

and soil carbon storage. In: Lal, R. (Ed.) 

Management of carbon sequestration in soils. 

Advances in Soil Science. pp. 351–363. CRC 

Press, Boca Raton, FL. 

 

ها و  ها، سمپوزيوم مقاالت در مجموعه مقاالت كنفرانس

 هاي آموزشي كارگاه
(Conferences, Symposiums, and Workshops 

Proceedings)  
Sakamoto, S. (Ed.) 1983. process international 

Wheat Genetics symposium., 6th, Kyoto, 

Japan. 28 Nov.–3 Dec. 1983. Plant Germ-Plasm 

Institute., Faculty of Agriculture., Kyoto 

University., Kyoto. Japan. 
 

 

 پايان نامه/ رساله
(Thesis/Dissertation)  
Kirkegaard, J. A., 1990. Effect of compaction 

on the growth of pigeonpea on clay soils. Ph.D. 

Thesis. University of Queensland, St Lucia, 

QLD, Australia. 
 

 

 چكيده مقاالت
 (Abstracts)  
Caldwell, B. A., 1997. Fatty acid esterase 

activity in forest soils and ectomycorrhizal mat 

communities. p. 223. In 1997 Agronomy 

Abstracts. ASA, Madison, WI. USA. 
 

 نرم افزار و منابع مربوط به نرم افزار



(Software and Software publications)   

Abacus Concepts., 1991. SuperANOVA user’s 

guide. Release 1.11. Abacus Concepts, 

Berkeley, CA. USA. 

 

  (Miscellaneous) متفرقه
 (Encyclopedia article)    المعارف ةمقاله در دائر

Salisbury, F. B., 1981. Response to 

photoperiod. p. 135–167. In O.L. Lange et al. 

(Ed.) Physiological plant ecology: I. Responses 

to the physical environment. Encyclopedia of 

plant physiology. Vol. 12A. Springer-Verlag, 

Berlin. Germany. 
 
 

 (Abstract)چكيده انگليسي 

چكيده انگليسی مقاله بايد ترجمه کامل چكيده فارسی 

)گان( درباالي صفحه  باشد. از درج اسامی نگارنده

چكيده انگليسی نيز اجتناب شود. در پايان چكيده 

حروف الفبا  واژۀ کليدي به ترتيب 6تا  4انگليسی، 

شود که ترجيحاً نبايد در عنوان مقاله آمده  آورده می

 باشند.
 

 ساير نكات

هاي  نگارندگان، مسئول مطالبی هستند که در مقاله -

 کنند. خود بيان می

 گروه دبيران از پذيرش مقاله هايی که قبالً  -

به صورت تک نگاشت در ساير مجالت چاپ و منتشر 

 يهی است مقاله هاياند، معذور است. بد شده

ارائه شده در کنگره ها، سمپوزيوم ها و يا سمينارهاي  

 داخلی و خارجی که فقط خالصه آن ها چاپ و 

 منتشر شده باشد، مستثنی هستند.

ها را در هر  گروه دبيران حق قبول، رد و ويرايش مقاله -

 اي دارد. مرحله

 هاي رسيده توسط گروه دبيران مجله با همكاري مقاله -

متخصصان و افراد صاحب نظر، داوري شده و در 

 صورت تأييد، با رعايت نوبت به چاپ خواهند رسيد.

 هاي پذيرفته نشده، برگشت داده نخواهند شد. مقاله -
توجه: مقاالتي كه بر اساس راهنماي تهيه مقاله براي  *

 شناختي تهيه نشده و  مجله كشاورزي بوم

 اشته باشند، با مندرجات اين راهنما مطابقت ند

 مورد بررسي قرار نخواهند گرفت. 
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 .0 -00(: 4) 0. يشناخت بوم

 چکیده

 نقش اكولوژيكي پايداري توليد در بوم نظام هاي كشاورزي به حفظ و تقويت اشكال مختلف تنوع زيستي در آنها وابسته مي باشد. عليرغم

 نشده جامان ايران زمينه در اين در جامعي مطالعات ،باشد مي دارا كشاورزي هاي اكوسيستم كاركردي هاي ويژگي و پايداري در تنوع كه

هدف از اين تحقيق، بررسي جامع تنوع زيستي بوم نظام هاي كشاورزي و همچنين بررسي روابط موجود بين تنوع زيستي بنابر اين  .است

استان كشور جمع آوري گرديد.  36داده هاي مورد نياز براي اين تحقيق از شهرستان هاي مختلف  كشاورزي و عوامل اقليمي در ايران بود.

گروه باغي، غالت، صنعتي، حبوبات، دارويي، علوفه اي، صيفي و سبزيجات طبقه بندي شد. نتايج نشان داد  8صوالت كشاورزي به كليه مح

( و 4/60كه بين استان هاي مختلف كشور از نظر تنوع زيستي اختالف زيادي وجود داشت. از بين كليه محصوالت كشاورزي، غالت )%

. استان هاي فارس، خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان بترتيب با هستندسطح زير كشت را دارا ( بيشترين 0/46محصوالت باغي )%

. دارندگونه كمترين غناي گونه اي را  30و  43گونه زراعي و درختي بيشترين و استان هاي بوشهر و هرمزگان بترتيب با  62و  68، 04

بر اساس  ( بودند، بطور ميانگين بيشترين و كمترين شاخص تنوع زيستي40/6)صرفنظر از گياهان دارويي كه داراي تنوع بسيار پاييني 

( بود. بيشترين تنوع زيستي محصوالت كشاورزي در 06/6( و محصوالت علوفه اي )36/0شانون بترتيب مربوط به محصوالت باغي ) شاخص

شانون و يكنواختي گونه اي همبستگي مثبت و  تنوعشاخص . نتايج نشان داد كه بين مشاهده شداستان هاي فارس و خراسان رضوي 

. همچنين اقليم گرم و خشك فالت مركزي ايران و اقليم معتدل و مرطوب خزري به ترتيب بيشترين و كمترين داردمعني داري وجود 

 .در بر دارندتنوع بتا را 

 اقليم، غناي گونه اي، شاخص شانون، شاخص يكنواختي، تنوع بتا كلیدي: هاي واژه
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 مهمقد
كشاورزي بعنوان يكي از مهمترين عوامل  تنوع زيستي

موثر در ايجاد و افزايش پايداري در كشاورزي شناخته 

(. امروزه تنوع زيستي Rajendra et al., 2010شده است )

كشاورزي به معني تنوع و گوناگوني حيوانات، گياهان، و 

ميكروارگانيسم هاي كه بطور مستقيم و غير مستقيم براي 

د غذا در كشاورزي استفاده مي شوند، اطالق مي شود تولي

(Oldfield et al., 1987.) (Altieri, 1999 با مطالعه نقش ،)

اكولوژيكي تنوع در بوم نظام هاي زراعي، اظهار داشت كه 

اهميت اين تنوع فراتر از توليد مواد غذايي بوده و اثرات 

ها و مثبتي نظير گردش مواد غذايي، كنترل آفات، بيماري 

علف هاي هرز را در بر دارد. تنوع سيستم هاي زراعي در 

وهله اول در راستاي تنوع اقليمي بوده و پس از آن به 

تنوع خصوصيات خاك مربوط مي شود كه خود متاثر از 

 ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك مي باشد

 (Naeem, 1995 .) تنوع زيستي كشاورزي همچنين در

افزايش كارايي استفاده از نهاده ها كنترل فرسايش زمين و 

نقش دارد. بررسي بسياري از مطالعات سيستم هاي كشت 

مخلوط بخوبي نشان مي دهد كه تنوع گونه اي باال، از 

طريق تفاوت در چرخه مواد غذايي باعث افزايش 

حاصلخيزي خاك شده كه در نهايت مي تواند منجر به 

 ,.Rajendra et alعملكرد بيشتر گياهان زراعي نيز بگردد )

2010; Hooper and Vitousek, 1998 .) 

مطالعات نشان داده اند كه در حال حاضر تعداد برخي 

زيادي از گونه هاي گياهي و جانوري در سطح جهان در 

حال انقراض هستند و تخريب زيستگاه هاي طبيعي به 

دليل فعاليت هاي مختلف انسان عامل اصلي اين امر مي 

ميان سهم فعاليت هاي كشاورزي در به  باشد و در اين

درصد برآورد شده  26تا  66مخاطره افتادن تنوع زيستي 

(. از سوي ديگر حفظ ثبات و Hilton-Taylor, 2000است )

تداوم توليد در بوم نظام هاي كشاورزي نيز به تنوع زيستي 

موجود در آنها وابسته بوده و بسياري از محققين رابطه ي 

ام هاي زراعي و تنوع آنها را مورد تاكيد پايداري بوم نظ

 ;Stohlgren et al., 1997; Thrupp, 1998قرار داده اند )

Rajendra et al., 2010با ، امروزه كشاورزان (. با اين وجود

سوق دادن مديريت در جهت حداكثر يكنواختي و استفاده 

وسيع از ژنوتيب هاي پر بازده گياهي يا دامي همراه با 

رده نهاده هاي شيميايي، تنوع زيستي در بوم مصرف گست

نظام هاي زراعي را با خطر جدي مواجه ساخته اند. 

برآوردهاي انجام شده حاكي از آن است كه با وجوديكه 

درصد از افزايش توليد محصوالت زراعي در طي قرن  86

گذشته به دليل استفاده از واريته هاي اصالح شده بوده 

اين واريته ها باعث از بين ولي در عين حال گسترش 

درصد از واريته هاي محلي در سراسر جهان شده  36رفتن 

 (.Engels and Wood, 1999است )

تاكنون اكثر فعاليت هايي جامع كه در زمينه اندازه گيري 

و حفظ تنوع زيستي انجام گرفته است، در بوم نظام هاي 

طبيعي بوده است و با اينكه نظام هاي كشاورزي سهم 

يادي از زمين هاي كشور را به خود اختصاص داده اند، ز

ولي مطالعه جامع و كاملي در مورد تنوع زيستي آن 

صورت نگرفته است. در ايران مطالعاتي در مورد تنوع 

زيستي نظام هاي مختلف زراعي، باغي، صيفي جات و علف 

 ;Koocheki et al., 2004aهاي هرز صورت گرفته است )

2004b; 2004c; 2004d; Nassiri Mahallati, 2005) 

بعنوان مثال تنوع زيستي گياهان باغي، سبزي و صيفي 

( براي تعدادي Koocheki et al., 2004aايران نيز توسط )

از استان هاي كشور مورد بررسي قرار گرفت و در اين 

گونه محصوالت باغي  30مطالعات مشاهده شده است كه 

گيرد و بيشترين و در كشور مورد كشت و كار قرار مي 

كمترين شاخص شانون در مورد گياهان باغي بترتيب در 

( وجود داشت. 23/6( و بوشهر )63/4استان هاي فارس )

بيشترين تنوع گونه هاي سبزي و صيفي نيز براي استان 

(. Koocheki et al., 2004dگيالن گزارش شده است )

تنوع زيستي گياهان دارويي و معطر در بوم نظام هاي 

( براي Koocheki et al., 2004bزراعي ايران توسط )

ن وتعدادي از مناطق مورد بررسي قرار گرفت و تنوع شان

گزارش شد. همچنين ايشان  02/6براي اين گياهان حدود 

درصد گونه هاي دارويي و  33بيان داشتند كه حدود 

معطري كه در ايران كشت و كار مي شود، بومي بوده و 

و اصالح شده درصد بسيار كمي از  گونه هاي وارداتي

 سطح زير كشت را به خود اختصاص داده اند. 

نقش تنوع زيستي كشاورزي در كاركرد و نهايتا پايداري 

بوم نظام هاي كشاورزي بخوبي شناخته شده است 

(Stinner et al., 1997 .) با اين وجود خالء يك بررسي

ع كلي و جامع بصورت فالتحليل در مورد وضعيت تنو

زيستي در بوم نظام هاي كشاورزي ايران احساس مي 

بدون ترديد حفاظت و بهره گيري صحيح از تنوع شود. 
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زيستي كشاورزي، بيش از هر چيز در گرو شناخت ويژگي 

بنابراين هدف از اين  ها و پراكندگي مكاني آن است.

تحقيق، بررسي جامع تنوع زيستي بوم نظام هاي 

ت باغي، غالت، علوفه اي، كشاورزي ايران شامل محصوال

صنعتي، دارويي، حبوبات، صيفي جات و سبزيجات در 

تمامي استان هاي كشور و همچنين بررسي روابط موجود 

بين تنوع زيستي كشاورزي و عوامل اقليمي در كشور مي 

 باشد.

 مواد و روش ها
 جمع آوري اطالعات

داده هاي مورد نياز براي اين تحقيق از شهرستان هاي 

جمع آوري گرديد. 0383در سال استان كشور  36لف مخت

اطالعات مربوط به هر شهرستان توسط سازمان جهاد 

كشاورزي استان ها در پرسشنامه هايي كه به همين 

منظور تهيه و توزيع شده بود و نيز از طريق مصاحبه هاي 

موردي با مسئولين مربوطه ثبت گرديد. همچنين اطالعات 

بوطه از طريق كليه ايستگاه هاي هواشناسي و اقليمي مر

سينوپتيك هواشناسي هر استان و نيز بعضا مراجعه 

 موردي به مسئولين هر بخش جمع آوري گرديد.

تجزیه و تحلیل اطالعات و تعیین شاخص تنوع 

 محصوالت كشاورزي 

پس از استخراج داده ها و تجزيه و تحليل آنها، كليه 

ت، صنعتي، گروه باغي، غال 8محصوالت كشاورزي به 

حبوبات، دارويي، علوفه اي، صيفي و سبزيجات طبقه 

بندي شد. غناي گونه اي با شمارش تعداد گونه هاي 

زراعي زير كشت در هر استان تعيين گرديد. براي ارزيابي 

تنوع گونه اي در گروه هاي ذكر شده از شاخص تنوع گونه 

Hاي شانون )  گونه اي و فراواني ( كه بر اساس غناي

 . ( استفاده شد0باشد، طبق معادله ) ها مي نسبي گونه

(                        0) معادله
N

n

N

n
H ii ln  

Hكه در آن  ( شاخص شانونH ≥ 0 ،)in  تعداد افراد )يا

تعداد كل افراد  Nامين گونه( و  iمقدار بيوماس( هر گونه )

)بيوماس كل( در يك منطقه مي باشد. مقدار 
N

ni ،

نشاندهنده نسبت يا فراواني نسبي يك گونه است. در اين 

مطالعه جهت محاسبه شاخص تنوع شانون، مقدار 
N

ni 

بصورت سطح زير كشت محصوالت كشاورزي در هر گروه 

-82كل سطح زير كشت در سال زراعي  مورد مطالعه به

 ( محاسبه گرديد. 4براي هر استان از طريق معادله ) 80

ii(                          4) معادله  ppH ln  

امين گونه محصول مورد مطالعه  iسهم ipدر اين معادله، 

از كل  )براي مثال سطح زير كشت گندم در يك استان(

سطح زير كشت آن نوع محصول )به عنوان مثال سطح زير 

 كشت غالت در يك استان( مي باشد. 

همچنين براي بررسي چگونگي پراكندگي محصوالت در 

ي استفاده شد  0سطح كشور از شاخص يكنواخت

(Gosselin, 2006 كه با معلوم بودن شاخص شانون از ،)

 قابل محاسبه است.  3طريق معادله 

(                                          3ه )معادل
S

H
J

ln
 

 Sشاخص تنوع شانون و  Hشاخص يكنواختي،  Jكه در آن 

تعداد گونه ها )يا سطح زير كشت گونه هاي گياهي( مي 

باشد. اين شاخص معياري از شدت يكنواختي توزيع تعداد 

گروه هاي  يا سطح زير كشت گونه هاي گياهي موجود در

مختلف محصوالت كشاورزي بوده و مقدار آن مساوي يا 

به يك نزديك تر  Jمي باشد. هرچه ميزان  0كوچكتر از 

باشد، به معني يكنواختي بيشتر سطح زير كشت گونه 

هاي يك محصول )مثال گونه هاي مختلف غالت از قبيل 

جو، گندم، برنج و ...( و هرچه به صفر نزديكتر باشد، 

ده غالبيت يك محصول )مثال گندم در غالت( مي نشاندهن

 باشد.

 36گروه هاي مختلف محصوالت كشاورزي مربوط به 

استان كشور، بر اساس تنوع زيستي كشاورزي توسط نرم 

در معرض تجزيه كالستر قرار گرفتند و استان  SASافزار 

                                                 
1
 Evenness Index 
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هاي مختلف بر اساس سطح تشابه تنوع زيستي كشاورزي 

 ايران نشان داده شد. در نقشهدسته بندي و 

 (β( و بتا )αتعیین تنوع آلفا )

 0براي اندازه گيري تنوع آلفا و بتا از رابطه ي غناي گونه اي و مساحت

(Preston, 1962 بر اساس معادله )استفاده شد.  2 

(2                                               )zACS  

با تبديل لگاريتمي بصورت خطي  را مي توان 2معادله 

 (:6بيان كرد )معادله 

 (6                      )LogAZLogCLogS  

مساحت منطقه  Aغناي گونه اي و  Sكه در اين معادله 

ضرايب ثابت بوده كه بترتيب بيانگر تعداد  Zو Cمي باشد. 

گونه ها يا غناي گونه اي در كوچكترين مساحت و سرعت 

غناي گونه اي با افزايش مساحت مي باشند. عرض  افزايش

بيانگر تنوع آلفا و شيب معادله  ،Cيعني  6از مبدا معادله 

(Z بيان كننده تنوع بتا ) مي باشد. در اين مطالعه مقايسه

تنوع آلفا و بتا در ميان گونه هاي زراعي چهار منطقه آب و 

معتدل و مرطوب هوايي مختلف كشور شامل: اقليم 

گرم و ، رانيا يگرم و خشك فالت مركز، خزر سواحل

 ,Yousefi and Familiي )سرد كوهستانو  مرطوب جنوبي

( انجام شد. بدين منظور غناي گونه هاي زراعي 2008

و مساحت هر استان  Cاستان هاي هر منطقه بعنوان 

 منظور شد و معادله مورد نظر برازش داده شد. Aبعنوان 

 نتایج و بحث 

 محصوالت كشاورزي در ایرانسطح زیر كشت 

نتايج نشان داد كه بين استان هاي مختلف كشور از نظر 

سطح زير كشت محصوالت مختلف كشاورزي، اختالف 

( و 4/60(. غالت )%0چشم گيري وجود دارد )جدول

( بيشترين سطح زير كشت در 0/46محصوالت باغي )%

ان (، گياه6/2كشور را دارا مي باشند و نباتات علوفه اي )%

( و 2/3(، سبزيجات )%6/6(، حبوبات )%4/2صنعتي )%

هاي بعدي قرار  ( به ترتيب در رتبه0/3گياهان جاليزي )

درصد سطح زير كشور  02/6دارند و گياهان دارويي با 

محصوالت مختلف، كمترين سطح زير كشت را دارا مي 

(، فارس 84/08(. استان هاي كرمان )%4باشند )جدول

                                                 
1
 Species- Area relationship 

( 40/6( و مازندران )%08/2رضوي )%(، خراسان 83/04)%

( و قم 08/6به ترتيب بيشترين و استان هاي ايالم )%

( به ترتيب كمترين سطح زير كشت محصوالت 02/6)%

باغي را به خود اختصاص داده اند. استان هاي كرمان، 

( 06/22فارس، خراسان رضوي و مازندران حدود نيمي )%

(. 4بودند )جدول از سطح زير كشت محصوالت باغي را دارا

باغي پسته، انگور و خرما به ترتيب با  محصوالت بين در

سهم  كشور، باالترين باغات سطح 6/3و % 8/00، %8/00%

 80-82در سال زراعي  زير كشت محصوالت باغي را سطح

  (.Jihad-e-Agriculture, 2010شامل مي شوند )

در بين محصوالت زراعي مختلف، كشت غالت نظام غالب 

درصد از كل سطح زير كشت كشور را  4/60ه و حدود بود

 ، استان80-82(. در سال زراعي 4شامل مي شود )جدول

كرمانشاه، خوزستان و همدان به ترتيب  زنجان، فارس، هاي

درصد، در مجموع حدود  2/0و  8/0، 6/2، 4/2، 0/8با 

درصد از سطح زير كشت غالت را دارا مي باشند  6/36

درصد سطح زير كشت غالت  22حدود (. گندم با 4)جدول

در كشور، بيشترين سطح زير كشت غالت را بخود 

اختصاص داده است و به جزء استان هاي شمالي از قبيل 

گيالن و مازندران كه برنج نظام زراعي غالب در آنها مي 

باشد، در ديگر مناطق كشور در گروه غالت، گندم كشت 

(. اين خود Jihad-e-Agriculture, 2010غالب مي باشند )

مي تواند بدليل خصوصيات اقليمي متفاوت استان هاي 

حاشيه درياي خزر، خصوصا بارندگي باالي آن باشد، كه 

شرايط الزم جهت توسعه كشت برنج را در اين مناطق 

( نشان داد كه از Gliessman, 1995فراهم آورده است. )

 نظر اكولوژيكي، شرايط اقليمي متفاوت اساس شكل گيري

تنوع در اكوسيستم هاي زراعي جهان مي باشد. 

(Koocheki et al., 2004a نيز با بررسي نظام هاي زراعي )

ايران، در ميان گروه هاي اصلي محصوالت زراعي كشت 

گندم و برنج را به عنوان دو نظام زراعي اصلي در كشور 

معرفي كردند. در مطالعات ديگر نيز وجود دو سيستم 

گندم به عنوان نظام هاي زراعي اصلي مبتني بر برنج و 

(. Ladha et al., 2003قاره آسيا مورد تاييد قرار داده اند )

در حال حاضر تقريبا نيمي از اراضي كشاورزي جهان زير 

(. Altieri, 1999; Bajwa, 1995) كشت غالت است

چنانچه مصرف مستقيم وغير مستقيم )علوفه و تغذيه دام( 

درصد كالري مصرفي  02د حدود غالت به هم افزوده شون

 (.Sarris, 2000جهان از اين گياهان تامين مي شود )
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درصد از كل سطح زير كشت  22/3حبوبات تنها 

محصوالت كشاورزي را به خود اختصاص داده اند 

(. طبق گزارشات سازمان جهاد كشاورزي، از كل 4)جدول

درصد بصورت كشت آبي و  3/02سطح برداشت حبوبات 

صد بصورت ديم مي باشد، كه بنظر مي رسد با در 0/84

توجه بحران كاهش ظرفيت آب در كشور، كشت و كار اين 

محصوالت كم توقع از نظر مواد غذايي و رطوبت، مي تواند 

راه مناسبي در بهبود پايداري كشاورزي ايران مدنظر قرار 

 032666داد. از كل سطح زير كشت حبوبات در ايران )

(، 2/00(، كردستان )%4/42ي كرمانشاه )هكتار(، استان ها

( و آذرباييجان 3/8(، آذرباييجان شرقي )%3/3لرستان )%

( به ترتيب بيشترين سطح زير كشت حبوبات 0/8غربي )%

(. در مجموع بنظر 4و0را به خود اختصاص داده اند )جدول

مي رسد ناحيه شمال غربي ايران كه شامل استان هاي 

( از 8/04ي بيش از نيمي )%مذكور مي باشد، به تنهاي

سطح زير كشت حبوبات را شامل مي شود. همانطور كه 

از سطح زير كشت حبوبات بصورت  86ذكر شد بيش از %

ديم مي باشد و بنظر مي رسد ناحيه شمال غربي ايران از 

نظر خصوصيات اقليمي و نياز آبي شرايط مناسبي براي 

كشت اين  كشت و كار حبوبات باشد، كه خود باعث توسعه

محصوالت در اين منطقه جغرافيايي از ايران شده است. 

هكتار،  364666نباتات علوفه اي نيز با سطح زير كشت 

درصد از كل سطح  زير كشت كشور را در  66/2حدود 

شامل شد، كه استان هاي  0380-82سال زراعي 

آذرباييجان شرقي، آذرباييجان غربي و اردبيل به ترتيب با  

درصد بيشترين سطح زير كشت و  6/0و  4/06، 2/04

استان هاي بوشهر، گيالن، ايالم و خوزستان بترتيب با 

درصد به ترتيب كمترين  63/6و  08/6، 68/6، 68/6

سطح زير كشت نباتات علوفه اي را دارا مي باشند 

درصد از سطح زير كشت نباتات  3/02(. حدود 4و0)جدول

 مي باشدعلوفه اي تنها مربوط به كشت يونجه 

 (Jihad-e-agriculture, 2010.) 

 646666محصوالت صنعتي با سطح زير كشت حدود 

درصد از كل سطح زير كشت كشور را  4/2هكتار، حدود 

(، خراسان 6/43شامل مي شوند. استان هاي گلستان )%

( 4/06( و مازندران )%2/03(، خوزستان )%4/00رضوي )%

لويه و بويراحمد، به ترتيب بيشترين و استان هاي كهگي

درصد،  08/6و  03/6، 60/6ايالم و زنجان به ترتيب با 

كمترين سطح زير كشت گياهان صنعتي را به خود 

(. گياهان صنعتي غالب در 4 و 0ولااختصاص داده اند )جد

رضوي پنبه و چغندر قند، گلستان پنبه و   استان خراسان

 توتون، خوزستان نيشكر و مازندران كلزا مي باشند

(Jihad-e-agriculture, 2010 سبزيجات حدود .)28/3 

درصد از كل سطح زير كشت محصوالت كشاورزي در 

ايران را شامل مي شود، كه استان هاي اصفهان، همدان، 

فارس، آذرباييجان شرقي، هرمزگان و خراسان رضوي در 

درصد از سطح زير كشت سبزيجات را  26مجموع حدود 

ر مي رسد از بين انواع (. بنظ4دارا هستند )جدول

محصوالت كشاورزي، سبزيجات پراكندگي يكنواخت تري 

بخوبي اين  2را در كشور دارا باشند، كه نتايج جدول 

موضوع را تاييد مي كند، چنانكه مشاهده مي شود از بين 

تمامي محصوالت كشاورزي، گروه سبزيجات داراي 

 ( مي باشند. محصوالت03/6بيشترين شاخص يكنواختي )

هكتار،  403666جاليزي نيز با سطح زير كشت حدود 

( از كل سطح زير كشت كشور را شامل 0/4سهم اندكي )%

مي شود. در اين ميان استان هاي خراسان رضوي، كرمان، 

 6/0و  2/0، 0/03، 8/03فارس و هرمزگان به ترتيب با 

درصد، بيشترين سطح زير كشت گياهان جاليزي را دارا 

اين چهار استان به تنهايي حدود نيمي هستند، بطوريكه 

( از سطح زير كشت گياهان جاليزي كشور را به 4/20)%

(. هندوانه، خربزه و 4و0خود اختصاص داده اند )جدول

درصد، گياهان  3/42و  4/42، 4/38خيار به ترتيب با 

 ,Jihad-e-Agricultureجاليزي غالب كشور هستند )

درصد( از  02/6يزي )(. گياهان دارويي نيز سهم ناچ2010

كل سطح زير كشت كشور را به خود اختصاص داده اند، 

كه استان هاي خراسان رضوي، گلستان و فارس بيشترين 

(. كه در اين ميان زعفران و 4سهم را دارا هستند )جدول

 زيره سبز بيشترين سطح زير كشت را دارا مي باشند.

 تنوع محصوالت مختلف كشاورزي در ایران

اي محصوالت كشاورزي بين استان هاي  ناي گونهاز نظر غ

مختلف كشور اختالف زيادي وجود دارد، بطوريكه استان 

هاي فارس، خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان 

گونه زراعي و باغي بيشترين و  62و  68، 04بترتيب با 

گونه  30و  43استان هاي بوشهر و هرمزگان بترتيب با 

(. 3امل مي شوند )جدولكمترين غناي گونه اي را ش

( گزارش Oldfield and Alcorn, 1987همانطور كه )

كردند تنوع نظام هاي زراعي در درجه اول تحت تاثير تنوع 
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اقليمي بوده و بعد از آن به تنوع خصوصيات خاك )كه 

خود متاثر از تنوع اقليمي مي باشد( مربوط مي شود، بنظر 

بدليل تنوع  مي رسد غناي گونه اي باالي استان فارس

اقليمي باالي اين استان باشد، چراكه نواحي جنوبي اين 

استان تحت تاثير اقليم گرم و معتدل جنوبي، از سمت 

شمال تحت تاثير اقليم سرد رشته كوه زاگرس و نواحي 

شرقي اين استان نيز داراي اقليم گرم و خشك فالت 

 (. درYousefi and Famili, 2008مركزي ايران مي باشند )

عوض استان هاي بوشهر و هرمزگان تنها داراي اقليم گرم 

و معتدل جنوبي بوده كه خود شرايط كشت و كار گياهان 

خاصي را در اين دو استان باعث شده و غناي گونه اي 

 محصوالت كشاورزي را كاهش داده است.

   

 

 اي مختلف ایرانسطح زیر كشت )هکتار( گروه هاي مختلف محصوالت كشاورزي در استان ه -7جدول

 صنعتي جالیزي سبزیجات علوفه اي حبوبات غالت دارویي باغي نام استان

  3238  0660  48432  002220  04632  336202 3362 062828 آذربایجان شرقي

  00433  2680  3000 32003 60266 406463 400 068424 آذربایجان غربي

 08203  042 44666 00348 32200 362262 -  30242 اردبیل

  8804  2626 36033 63233  2422 000830 0360  86604 اصفهان

  003 00268  300  0033  0063  02264 260 2666 ایالم

  2844  2068 08880  866  06 034863 33  26802 بوشهر

  4422  2438 00023  62306  323  30802 00 63824 تهران

  0886  002  6046  42384  8032  26662 -  24602 چهارمحال و بختیاري

 40846 0648 0326 46433 822 02088 04682 28328 جنوبي  خراسان

 22263 63300 40844 66203 3283 202608 30426 082033 خراسان رضوي

 06664 4006 0033 00360 08666 033803 00364 33023 خراسان شمالي

  24462  04002 00203  6063  3632 283262 4464  06033 خوزستان

  328  363  02203  40382  20020  662042 2224  06083 زنجان

  06066  06624  2423  3683  3603  63334 0633  32632 سمنان

  0360  6222  8303  46236  0068  22262 00032  02268 سیستان و بلوچستان

  36066  08603  30062  36083  43022  623603 08606 336636 فارس

  2338  0236  0024  06486  066  34233 -  02004 قم

  4860  3822  3028  26080  08200  032336 6002  26220 قزوین

  4022  3236  03323  26063  80233  260432 -  32036 كردستان

  3326  36333  40868  62288  3068  030226 8686 284006 كرمان

  8836  3020  06663  04043  008060  232430 6383  24043 كرمانشاه

  28  0466  0226  2603  0203  060842 06  48684 كهگیلویه

  046033  00224  46303  43633  3288  240342 40803  30328 گلستان

  0224  6240  3280  264  3623  033323 8006  000302 گیالن

  6284  06338  0648  40322  03204  423203 4366  63388 لرستان

  8023 6328  00642  26004  36240  460063 606 20423 مركزي

  63846  4680  42604  40864  4846 436248 2633 032836 مازندران

 04322  2236 32636 00036 40626 260243 36  63880 همدان

 4268 02283 42046  446 48 44664 4606  24323 هرمزگان

 0333 3030 4862 00832 430 32433 062  26803 زدی

  646666  403666  203666  364666  032666 2636666 023302 4066666 كل

 



  2                                                                                                            ...فرا تحليل تنوع زيستي كشاورزي
 

 

 درصد سطح زیركشت گروه هاي مختلف محصوالت كشاورزي در استان هاي مختلف ایران -1جدول 

 يصنعت جالیزي سبزیجات علوفه اي حبوبات غالت دارویي باغي نام استان

 80/0 43/4 63/0 38/04 32/8 00/2 80/0  63/2  آذربایجان شرقي

 0/3 64/0 63/4 40/06  03/8  32/4  04/6  44/2  آذربایجان غربي

 62/3  66/6 80/2  60/0  38/2  32/2  - 42/0 اردبیل

 08/0 04/4 68/2  06/6  00/6 36/4  06/0  02/3 اصفهان

 03/6 32/2  40/6 08/6 43/6 36/6 33/6  08/6  ایالم

 34/6 20/0 68/2  68/6 اندك 24/4  66/6  63/0 بوشهر

 23/6 20/4 28/3  20/6  02/6 3/0 63/6  0/4  تهران

 30/6 60/6 40/0 60/4 46/0 60/0 - 02/0 چهارمحال و بختیاري

 06/2  24/4  24/6  03/4  04/6  30/6  06/2  30/0  جنوبي  خراسان

 02/02  86/03  23/6  33/6  30/0  88/6  22/46  08/2  خراسان رضوي

 30/4  8/6  32/0  03/0  63/4  23/4  44/3  66/0  خراسان شمالي

 26/03 6/2 66/3  63/6 22/6 84/0  42/0  36/4 خوزستان

 08/6 30/6 83/3 82/4 04/0 00/2 40/2  60/4 زنجان

 33/0 23/3 60/0 30/6 3/0 82/6 23/3  36/0 سمنان

 32/6 03/4 34/0 20/4 43/6 63/0 48/0  02/4 ستان و بلوچستانسی

 82/6 20/0 24/0 26/3 34/3 63/8 22/06  83/04  فارس

 82/6 63/6 46/6 68/0 64/6 20/6 - 02/6 قم

 63/6 00/3 63/4 48/2 02/4 83/0 00/3  32/4 قزوین

 20/6 20/0 02/2 42/2 03/00 30/0 - 36/0  كردستان

 3/0 06/03 28/6 62/0 26/6 86/0 80/2  84/08  كرمان

 08/0 08/0 42/4  42/0 03/42 32/0 32/3  02/0 كرمانشاه

 60/6 22/6 38/6 24/6 46/6 60/0 63/6  63/0 كهگیلویه

 32/44 32/2 20/6 0/3 2/0 64/0 33/04  46/0 گلستان

 42/6 04/4 26/6 68/6 60/6 22/4 86/2  30/2 گیالن

 62/0 80/3 3/0 30/4 30/3 22/3 43/0  68/4 لرستان

 60/0 40/4 62/3 42/2 20/2 62/3 43/6  8/0  مركزي

 46/06 22/6 3/6 43/4 20/6 0/2 42/4  40/6 مازندران

 20/4  83/4 22/2  28/0  22/3 22/0  66/6  33/4 همدان

 22/6  23/0  86/6  64/6 اندك  30/6  03/0  84/4 هرمزگان

 46/6  00/0  04/6  46/0  63/6  28/6  32/6  30/4  یزد

 00/2 03/4 02/3 66/2 63/6 40/60  02/6 00/46 كل
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بطور كلي نتايج نشان داد كه شاخص تنوع زيستي شانون 

در اكثر استان ها و محصوالت كشاورزي ايران پايين مي 

(. صرفنظر از گياهان دارويي كه داراي تنوع 3باشد. )جدول

بسيار پاييني در كشور مي باشند، بطور ميانگين بيشترين 

مترين شاخص تنوع زيستي شانون بترتيب مربوط به و ك

( 06/6( و محصوالت علوفه اي )36/0محصوالت باغي )

بود. بين گونه هاي زراعي نيز سبزيجات داراي بيشترين 

(. باالترين مقدار تنوع 3ميانگين تنوع زيستي بودند )جدول

میزان غناي گونه اي استان هاي مختلف و شاخص تنوع زیستي شانون گروه هاي مختلف محصوالت كشاورزي در  -3جدول

 ایران 

 نام استان
غناي 

 گونه

Hشاخص شانون ) ) 

 كل اي علوفه جالیزي سبزیجات صنعتي حبوبات غالت دارویي باغي

 66/0 22/6 46/0 32/0 33/0 36/6 22/6 23/6 34/0 20 آذربایجان شرقي

 64/0 42/6 00/0 03/0 26/6 23/6 26/6 36/6 60/0 23 آذربایجان غربي

 38/6 62/6 اندك 44/6 43/0 23/6 00/6 اندك 04/4 32 اردبیل

 06/0 83/6 32/0 62/0 46/0 33/6 30/6 60/6 36/4 66 اصفهان

 03/6 62/6 08/0 32/6 24/6 26/6 00/6 اندك 03/4 66 ایالم

 22/6 02/6 46/0 80/6 60/0 اندك 23/6 اندك 26/6 43 بوشهر

 30/6 22/6 48/0 32/6 46/6 اندك 03/6 42/6 63/4 24 تهران

چهارمحال و 

 بختیاري
33 04/0 26/6 اندك   33/6  62/6  44/6  .66/6  80/6  38/6  

 62/0 30/6 36/6 32/0 26/6 62/0 02/6 28/6 04/4 60 خراسان جنوبي

 06/0 06/6 80/6 00/0 80/6 62/6 23/6 64/6 62/4 62 خراسان رضوي

 83/6 42/6 22/6 33/6 36/6 02/6 60/6 30/6 06/4 20 خراسان شمالي

 02/6 82/6 82/6 30/0 28/6 60/6 60/6 اندك 08/0 20 خوزستان

 06/6 02/6 66/0 03/0 02/6 00/0 30/6 06/6 84/0 22 زنجان

 62/0 00/6 66/6 06/0 63/0 20/6 02/6 02/6 66/4 26 سمنان

سیستان و 

 بلوچستان
68 26/0 08/6 22/6 08/6 03/6 32/6 00/6 20/6 62/0 

 02/0 08/6 36/0 30/0 42/0 84/6 83/6 28/6 23/4 04 فارس

 28/6 23/6 48/6 46/6 26/6 68/6 68/6 اندك 06/0 22 قم

 33/6 03/6 88/6 30/6 66/0 66/6 22/6 44/6 62/4 20 قزوین

 83/6 20/6 64/0 26/6 00/0 02/6 38/6 اندك 63/4 22 كردستان

 02/0 00/6 83/6 38/6 36/6 06/6 83/6 42/6 20/4 66 كرمان

 28/6 28/6 32/6 40/0 66/0 66/6 84/6 46/6 02/4 28 كرمانشاه

 32/6 26/6 02/6 36/6 06/6 60/6 80/6 اندك 00/0 26 كهگیلویه

 33/6 02/6 63/0 03/0 36/0 30/6 23/6 06/6 40/4 63 گلستان

 30/6 06/6 80/6 20/6 26/6 23/6 30/6 48/6 30/0 63 گیالن

 22/6 83/6 03/6 36/0 20/6 02/0 04/6 46/6 88/0 62 لرستان

 38/6 86/6 06/0 80/6 23/6 62/6 23/6 22/6 83/0 66 مركزي

 60/0 46/6 30/6 80/6 82/6 33/6 22/6 24/6 63/4 60 مازندران

 33/6 68/6 34/6 00/6 00/6 80/6 62/6 46/6 30/0 26 همدان

 60/0 03/6 82/6 00/0 63/0 اندك 32/6 اندك 28/0 30 هرمزگان

 33/6 03/6 33/0 33/6 63/0 63/0 86/6 26/6 03/0 66 یزد

 - 06/6 82/6 83/6 80/6 03/6 02/6 40/6 36/0 28 میانگین
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زيستي كشاورزي در ايران، مربوط به محصوالت باغي در 

بود  23/4شاخص تنوع شانون معادل  استان فارس با

(. مقدار تئوريك شاخص شانون براي گونه هاي 3)جدول

مي باشد  6گياهي در اكوسيستم هاي طبيعي بين صفر تا 

(Magurran, 2005 اين مقدار براي اكوسيستم هاي .)

گزارش شده  3زراعي پايين تر بوده و معموال بين صفر تا 

 (. Smale et al., 2003است )

سي تنوع شانون در بين محصوالت باغي نشان مي دهد برر

كه استان هاي فارس، كرمان و خراسان رضوي بترتيب با 

هاي بوشهر و  بيشترين و استان 62/4و  20/4، 23/4

كمترين ميزان تنوع  08/0و  26/6خوزستان بترتيب با 

 Koocheki et(. )3زيستي را بخود اختصاص دادند )جدول

al., 2004dبررسي تنوع زيستي محصوالت باغي  ( نيز با

نشان دادند كه بيشترين و كمترين ميزان تنوع شانون 

بترتيب مربوط به استان هاي فارس و بوشهر بود. از طرفي 

بررسي شاخص يكنواختي در محصوالت باغي نشان داد كه 

( و خراسان رضوي 26/6(، تهران )22/6استان هاي فارس )

كنواختي را دارا بودند ( بيشترين ميزان شاخص ي23/6)

(. در يك بوم نظام تنوع گونه اي تنها بوسيله 2)جدول

تعداد گونه ها تعيين نمي شود، بلكه يكنواختي پراكندگي 

گونه ها در بوم نظام نيز عامل مهمي در تعيين تنوع 

(. همانطور كه Gosselin, 2006زيستي بحساب مي آيد )

ن و يكنواختي (، بين تنوع شانو6مشاهده مي شود )جدول 

( وجود p < 0.05گونه اي همبستگي مثبت و معني داري )

دارد. بدين معني كه هرچه يكنواختي گونه اي بيشتر 

باشد، نشان دهنده اينست كه سطح زير كشت گونه هاي 

گياهي در هر استان يكنواخت تر بوده و غالبيت يك يا 

چند گونه كاهش مي يابد، تنوع شانون بهبود مي يابد. 

مشاهده مي شود، تمام  3و  4انطور كه در جداول هم

استان هايي كه تنوع شانون محصوالت باغي در آنها باالي 

مي باشد )بجز استان مازندران(، شاخص يكنواختي آنها  4

گونه  32مي باشد. استان مازندران داراي  06/0نيز باالي 

درصد  60باغي بود كه از اين بين، پرتقال و نارنگي بيش از 

طح زير كشت اين استان را به خود اختصاص دادند، كه س

غالبيت اين دو گونه خود باعث كاهش شاخص يكنواختي 

 ( اين استان شد. 22/6)

نتايج نشان داد كه در گروه محصوالت دارويي، استان هاي 

(، خراسان 23/6آذربايجان شرقي )(، 64/6خراسان رضوي )

رين تنوع بودند ( داراي بيشت28/6( و فارس )28/6جنوبي )

(. از بين گياهان دارويي در ايران زيره سبز و 3)جدول

درصد از سطح زير كشت  8/08و  2/46زعفران بترتيب با 

گياهان دارويي، بيشترين سطح زير كشت را به خود 

(. در مورد Jihad-e-Agriculture, 2010اختصاص دادند )

ن غالت كمترين مقدار شاخص تنوع شانون مربوط به استا

(. در استان گيالن كشت برنج 3( بود )جدول30/6گيالن )

درصد سطح زير كشت غالت اين  34غالب بوده و بيش از 

مربوط به اين گياه بود  0380-82استان در سال زراعي 

(Jihad-e-Agriculture, 2010 كه خود باعث كاهش ،)

شاخص تنوع شانون در اين استان شد. شاخص يكنواختي 

(، نيز اين نكته را تائيد مي كند. 08/6ستان )پايين در اين ا

استان هاي هرمزگان، اصفهان، كرمان و فارس نيز بترتيب 

بيشترين تنوع زيستي غالت  83/6و  83/6، 30/6، 32/6با 

( Nassiri Mahallati et al., 2005(. )3را دارا بودند )جدول

دليل باال بودن سطح تنوع زيستي شانون در غالت براي 

هاي اصفهان، فارس و خراسان را تنوع شرايط استان 

اقليمي و امكان كشت انواع گونه هاي خانواده غالت 

( با Koocheki et al., 2004cگزارش كردند. همچنين )

بررسي تنوع واريته هاي گندم، بيان كردند كه استان هاي 

فارس و خراسان بيشترين غناي واريته اي و نيز شاخص 

 2را دارا بودند. بررسي جدول تنوع شانون براي گندم 

نشان مي دهد كه باالترين شاخص يكنواختي در گروه 

(، كه 2( بود )جدول80/6غالت مربوط به استان هرمزگان )

خود مي تواند يكي از داليل باال بودن شاخص تنوع شانون 

 در اين استان باشد. 

در مورد حبوبات نيز استان هاي لرستان، زنجان، خراسان 

 63/0و  62/0، 00/0، 02/0يزد بترتيب با جنوبي و 

بيشترين و استان هاي بوشهر، تهران و كرمانشاه كمترين 

(. نكته جالب اينجاست كه 3تنوع را نشان دادند )جدول

استان كرمانشاه با اينكه بيشترين سطح زير كشت حبوبات 

(، ولي 0هكتار( را دارا بود )جدول 008060در كشور )

( بود. اين 66/6ون بسيار پاييني )داراي شاخص تنوع شان

موضوع مي تواند بدليل شاخص يكنواختي پايين حبوبات 

(. كه به نوبه خود 2( در  اين استان باشد )جدول68/6)

درصد از سطح زير كشت  32بدين علت است كه، بيش از 

 حبوبات در اين استان مربوط به نخود بوده

 (Jihad-e-Agriculture, 2010و غالبيت اي ) ن گياه

شاخص يكنواختي حبوبات استان مذكور را كاهش چشم 

گيري داد. باالترين مقدار شاخص يكنواختي نيز در استان 
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(، 83/6(، زنجان )82/6(، خراسان جنوبي )83/6هاي يزد )

( بدست آمد 83/6( و لرستان )83/6آذرباييجان شرقي )

(، كه خود مي تواند در باال بودن تنوع زيستي اين 2)جدول

استان ها نقش داشته باشد. بيشترين تنوع زيستي گياهان 

صنعتي نيز بترتيب در استان هاي گلستان، آذربايجان 

 46/0و  42/0، 33/0، 36/0شرقي، فارس و اصفهان با 

 (. 3بدست آمد )جدول

 

 شاخص یکنواختي در گروه هاي مختلف محصوالت كشاورزي ایران -4جدول 

 علوفه اي جالیزي سبزیجات  صنعتي وباتحب غالت  دارویي باغي استان

 08/6 80/6 30/6 84/6 83/6 32/6 08/6 06/6 آذربایجان شرقي

 32/6 83/6 80/6 66/6 30/6 34/6 06/6 60/6 آذربایجان غربي

 28/6 اندك 46/6 33/6 26/6 66/6 اندك 03/6 اردبیل

 80/6 30/6 26/6 22/6 28/6 00/6 43/6 24/6 اصفهان

 28/6 86/6 08/6 38/6 20/6 28/6 اندك 06/6 ایالم

 33/6 80/6 23/6 30/6 اندك 24/6 اندك 48/6 بوشهر

 02/6 34/6 20/6 30/6 اندك 26/6 06/6 26/6 تهران

 22/6 66/6 00/6 28/6 02/6 62/6 اندك 62/6 چهارمحال و بختیاري

 33/6 06/6 38/6 22/6 82/6 06/6 46/6 00/6 خراسان جنوبي

 63/6 68/6 86/6 63/6 38/6 22/6 03/6 23/6 خراسان رضوي

 36/6 02/6 02/6 03/6 06/6 26/6 04/6 03/6 خراسان شمالي

 22/6 00/6 36/6 22/6 26/6 26/6 اندك 30/6 خوزستان

 40/6 26/6 82/6 00/6 83/6 08/6 62/6 68/6 زنجان

 30/6 66/6 23/6 32/6 02/6 68/6 04/6 02/6 سمنان

 26/6 22/6 08/6 62/6 00/6 63/6 06/6 38/6 سیستان و بلوچستان

 04/6 38/6 32/6 23/6 63/6 06/6 46/6 22/6 فارس

 33/6 46/6 06/6 08/6 63/6 63/6 اندك 02/6 قم

 03/6 02/6 40/6 20/6 26/6 60/6 06/6 00/6 قزوین

 03/6 22/6 43/6 86/6 03/6 02/6 اندك 02/6 كردستان

 03/6 02/6 36/6 03/6 22/6 80/6 42/6 26/6 كرمان

 20/6 88/6 82/6 30/6 68/6 68/6 63/6 00/6 كرمانشاه

 02/6 34/6 06/6 32/6 66/6 06/6 اندك 03/6 كهگیلویه

 68/6 22/6 80/6 03/6 00/6 60/6 63/6 08/6 گلستان

 63/6 04/6 43/6 02/6 24/6 08/6 04/6 66/6 گیالن

 80/6 03/6 32/6 03/6 83/6 22/6 30/6 63/6 لرستان

 24/6 83/6 04/6 23/6 20/6 23/6 08/6 00/6 مركزي

 08/6 00/6 04/46 28/6 02/6 44/6 03/6 22/6 مازندران

 63/6 00/6 28/6 22/6 04/6 28/6 08/6 00/6 همدان

 33/6 04/6 82/6 86/6 اندك 80/6 اندك 06/6 هرمزگان

 33/6 30/6 02/6 20/6 83/6 62/6 48/6 38/6 یزد

 06/6 00/6 03/6 00/6 66/6 64/6 04/6 06/6 میانگین
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 بین شاخص هاي تنوع، عملکرد، سطح زیر كشت و شاخص هاي اقلیمي ایران همبستگي ضرایب -2جدول 

 شاخص یکنواختي غناي گونه اي تنوع زیستي متغیر
 سطح

 زیر كشت
 بارندگي درجه حرارت عملکرد

       0 تنوع زیستي

      0 32/6** غناي گونه اي

     0 36/6** 88/6* اخص یکنواختيش

    ns00/6 ns42/6 ns34/6 0 سطح زیر كشت

   ns62/6 ns42/6 *32/6 *86/6 0 عملکرد

  ns64/6 **20/6 0 32/6* 22/6** 00/6* درجه حرارت

 ns08/6- ns00/6 ns00/6 ns23/6- ns42/6- ns63/6- 0 بارندگي
 

گروه سبزيجات نتايج نشان داد كه در بين گياهان زراعي، 

هم تنوع شانون و هم شاخص يكنواختي بيشتري نسبت 

به ديگر محصوالت زراعي داشتند، كه از اين ميان استان 

، 46/6هاي قم، اردبيل و چهار محال و بختياري بترتيب با 

كمترين و استان هاي خراسان جنوبي،  44/6و  44/6

 ،32/0آذرباييجان شرقي، خوزستان و فارس به ترتيب با 

بيشترين تنوع زيستي را دارا بودند  30/0و  30/0، 32/0

(. در گروه سبزيجات از نظر شاخص يكنواختي 3)جدول

نيز بين استان هاي كشور اختالف زيادي وجود داشت، 

(، آذربايجان 38/6بطوريكه استان هاي خراسان جنوبي )

( داراي بيشترين و 32/6( و خوزستان )30/6شرقي )

كمترين شاخص يكنواختي را  00/6ا استان هاي زنجان ب

(. بيشترين و كمترين مقدار تنوع زيستي 2داشتند )جدول

و شاخص يكنواختي براي گياهان جاليزي در استان هاي 

(. در بين گياهان 2و 3فارس و اردبيل بدست آمد )جدول

زراعي، نباتات علوفه اي كمترين مقدار تنوع زيستي شانون 

شامل مي شدند  0380-82( را در سال زراعي 06/6)

(. استان هاي اصفهان، لرستان و خوزستان 3)جدول

باالترين و استان هاي  82/6و  83/6، 83/6بترتيب با 

 46/6، 02/6زنجان، مازندران و آذربايجان غربي بترتيب با 

 كمترين تنوع را داشتند.  42/6و 

مقايسه شاخص تنوع شانون محصوالت كشاورزي براي 

كشور نشان مي دهد كه بطور كلي  تمامي استان هاي

(، 06/0(، خراسان رضوي )02/0استان هاي فارس )

( بيشترين و استان هاي 02/0( و كرمان )06/0اصفهان )

(، بوشهر 32/6(، كهكيلويه و بوير احمد )30/6گيالن )

( كمترين تنوع زيستي را دارا بودند 28/6( و قم )22/6)

ور از نظر تنوع (. تجزيه كالستر استان هاي كش3)جدول

زيستي، نشان مي دهد كه علي رغم نواسانات موجود در 

ميان گروه هاي اصلي محصوالت كشاورزي ايران، بطور 

 2كلي استان هاي كشور از نظر تنوع زيستي شانون در 

(. استان هاي فارس، 0گروه اصلي قرار گرفتند )شكل

كرمان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و 

بي، اصفهان، سمنان، مازندران، همدان، آذرباييجان جنو

شرقي و آذرباييجان غربي همگي در يك گروه قرار گرفتند، 

كه تنوع تمامي اين استان ها باالي يك بود. از طرفي 

استان هاي گيالن، بوشهر، قم و كهكيلويه و بوير احمد نيز 

ا ، كمترين تنوع ر6/6در يك گروه قرار گرفته و با تنوع زير 

 0(. همانطور كه در شكل 0شامل مي شدند )شكل 

مشاهده مي شود، استان هاي قسمت هاي مركزي )به 

استثناي يزد(، شرقي و جنوبي كشور تنوع باالتري داشتند. 

اكثر استان هايي كه در اين مناطق قرار دارند، استان هاي 

پهناوري بوده و در هر استان چند اقليم متفاوت مشاهده 

آنجا كه تنوع بوم نظام هاي كشاورزي تا حد  مي شود. از

(، Naeem, 1995زيادي وابسته به تنوع اقليمي مي باشد )

تنوع باالتر اين استان ها ممكن است تحت تاثير اقليم هاي 

متفاوت آنها باشد. از طرف ديگر همانطور كه نتايج جدول 

نشان مي دهد، همبستگي مثبت و معني داري بين  6

نوع زيستي محصوالت كشاورزي وجود درجه حرارت و ت

داشت. بنظر مي رسد درجه حرارت باالتر احتمال خطر 

سرمازدگي در اين استان ها را كاهش داده و امكان كشت 

گونه هاي گياهي بيشتري، خصوصا در مورد محصوالت 

باغي را ايجاد كرده است. برخي از گزارشات تاييد كرده اند 

بهاره( خسارات زيادي  كه هر ساله سرما )خصوصا سرماي

 ,.Azizi et alبه محصوالت زراعي و باغي وارد مي كند )

(، احتمال اين خسارت در مناطق كوهستاني و 2008

سردتر كشور باالتر بوده و امكان كشت بسياري از گونه ها 

را نسبت به مناطق گرم تر كشور محدود مي كند. 
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استان  همبستگي معني داري بين ميانگين بارندگي ساالنه

(. از 6هاي كشور و تنوع زيستي آنها مشاهده نشد )جدول

آنجايي در مناطق گرم و خشك كشور كه ميانگين 

بارندگي در آنها پايين بوده و رودخانه هاي دائمي براي 

آبياري وجود ندارد، كشاورزان از آب هاي زير زميني براي 

آبياري محصوالت كشاورزي بهره مي برند، از اين طريق 

ستگي به بارندگي و رودخانه هاي دائمي را كاهش داده واب

اند، كه خود مي تواند در عدم همبستگي كشت و كار گونه 

هاي گياهي و تنوع آنها به ميانگي بارندگي اين مناطق 

 بسيار تاثير گذار باشد.

 تنوع آلفا و بتا در اقلیم هاي مختلف ایران

 0در جدول  تنوع آلفا و بتا براي اقليم هاي مختلف ايران

نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود اقليم 

معتدل و مرطوب خزري بيشترين و اقليم گرم و مرطوب 

جنوبي كمترين تنوع آلفا را دارا مي باشند. اقليم گرم و 

خشك فالت مركزي ايران و اقليم معتدل و مرطوب خزري 

دند به ترتيب بيشترين و كمترين تنوع بتا را شامل مي ش

(. تنوع آلفا نشان دهنده تعداد گونه هاي گياهي 0 )جدول

موجود در حداقل مساحت از واحدهاي نمونه گيري 

)استان هاي موجود در هر اقليم( مي باشد و بر اساس 

، شيب اين خط نشان دهنده تنوع بتا مي باشد. 2معادله 

يعني هرچه گونه هاي بين استان ها با شيب بيشتري 

( Stohlgren, 1997وع بتا باالتر خواهد بود. )تغيير كند، تن

نشان دادند كه تنوع بتا شاخصي از گراديان هاي محيطي 

در يك منطقه مي باشد و افزايش اين نوع تنوع وجود 

تغييرات قابل توجه محيطي را با افزايش مساحت مشخص 

مي سازد. باال بودن تنوع بتا در اقليم گرم و خشك فالت 

دهنده تنوع قابل توجه اقليمي در  مركزي ايران نشان

استان هاي موجود در اين اقليم بوده و در نتيجه با افزايش 

مساحت غناي گونه اي بشدت افزايش يافته است، در 

حاليكه در اقليم معتدل و مرطوب خزري كه از يكنواختي 

بيشتري برخوردار مي باشد، با افزايش مساحت غناي گونه 

. اقليم معتدل و مرطوب جنوبي اي تغيير چنداني نمي كند

نيز بعد از اقليم معتدل خزري، كمترين تنوع بتا را داشت، 

كه نشاندهنده يكنواختي اقليمي در اين اقليم مي باشد.  

(Nassiri Mahallati et al., 2005 نيز با مطالعه تنوع آلفا )

( و كمترين 03/0و بتا براي چند استان كشور، بيشترين )

نوع آلفا را بترتيب براي استان هاي گيالن ( ميزان ت23/6)

و فارس گزارش كردند. نامبردگان كمترين تنوع بتا را براي 

( و بيشترين مقدار آن را براي استان 60/6استان گيالن )

 ,Connor and McCoy( گزارش نمودند. )03/6خراسان )

( شيب خط رگرسيون بين غناي گونه اي و مساحت 1979

برآورد كردند.  4/6 -6/6ي طبيعي بين را در اكوسيستم ها

(Nassiri Mahallati, et al, (2005  نيز ميزان تنوع بتا را

گزارش  0/6 -4/6براي چند استان كشور در محدوده 

كردند، كه پايين تر از بوم نظام هاي زراعي مي باشد. در 

اين تحقيق نيز دامنه شيب خط رگرسيون )تنوع بتا( براي 

بدست  02/6 -62/6شور در محدوده اقليم هاي مختلف ك

آمد.

 

 ( در اقلیم هاي مختلف ایران از نظر غناي گونه اي محصوالت كشاورزيβ( و بتا )αمیزان تنوع آلفا ) -1جدول 

C اقلیم
 

Z R
2 

 26/6 62/6 24/0 معتدل و مرطوب سواحل خزر

 38/6 06/6 30/0 گرم و مرطوب جنوبي

 30/6 02/6 60/0 يسرد كوهستان

 83/6 02/6 02/0 رانیا يو خشك فالت مركزگرم 

 C  وZ  بوده، كه  6ضرايب معادلهC  عرض از مبدا( به عنوان برآوردي از تنوع آلفا و(Z  برآوردي از تنوع يتا و )شيب خط رگرسيون(R2  نيز ضريب

 همبستگي معادله مي باشد.
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 پراكندگي تنوع زیستي كشاورزي در ایران. -7شکل

 0ي شانون بزرگتر از :  تنوع زيست

 26/6-0: تنوع زيستي شانون 

  6/6 -26/6: تنوع زيستي شانون 

 را نشان مي دهند. 6/6: تنوع زيستي شانون كوچكتر از 

 نتیجه گیري 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه از بين گروه هاي مختلف 

محصوالت كشاورزي در ايران، غالت و محصوالت باغي 

ت در كشور را دارا مي باشند و بيشترين سطح زير كش

نباتات علوفه اي، گياهان صنعتي، حبوبات، سبزيجات و 

هاي بعدي قرار دارند و  گياهان جاليزي به ترتيب در رتبه

درصد سطح زير كشور محصوالت  02/6گياهان دارويي با 

كشاورزي، كمترين سطح زير كشت را شامل مي شدند . 

وه هاي مختلف شاخص تنوع زيستي شانون در بين گر

محصوالت كشاورزي نشان داد كه بطور ميانگين بيشترين 

و كمترين شاخص تنوع زيستي شانون بترتيب مربوط به 

( بود. در 40/6( و گياهان دارويي )36/0محصوالت باغي )

بين استان هاي مختلف كشور نيز، بطور كلي استان هاي 

و ( 06/0(، اصفهان )06/0(، خراسان رضوي )02/0فارس )

(، 30/6( بيشترين و استان هاي گيالن )02/0كرمان )

( و قم 22/6(، بوشهر )32/6كهكيلويه و بوير احمد )

 ( كمترين تنوع زيستي را دارا بودند. 28/6)

تجزيه كالستر استان هاي كشور از نظر تنوع زيستي نشان 

داد كه علي رغم نوسانات موجود در ميان گروه هاي اصلي 

يران، بطور كلي استان هاي كشور از محصوالت كشاورزي ا

گروه اصلي قرار گرفتند، كه  2نظر تنوع زيستي شانون در 

با توجه به همبستگي مثبت و معني داري كه بين درجه 

حرارت و تنوع زيستي محصوالت كشاورزي مشاهده شد، 

نتايج نشان داد كه استان هايي كه در نواحي مركزي و 

االتري نسبت به استان شرقي كشور قرار داشتند تنوع ب

هاي شمالي و غربي كشور داشتند. از نظر تنوع آلفا و بتا 

بين اقليم هاي مختلف ايران، مشاهده شد كه اقليم معتدل 

و مرطوب خزري بيشترين و اقليم گرم و مرطوب جنوبي 

كمترين تنوع آلفا را دارا بودند و نيز اقليم گرم و خشك 
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و مرطوب خزري به  فالت مركزي ايران و اقليم معتدل

 ترتيب بيشترين و كمترين تنوع بتا را دارا مي باشند.

 سپاسگزاري
بدين وسيله از معاون محترم پژوهشي دانشگاه فردوسي 

مشهد و مديريت محترم دانشكده كشاورزي دانشگاه 

فردوسي، بخاطر تقبل هزينه و فراهم سازي شرايط اجراي 

 اين تحقيق قدر داني مي شود.
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Abstract 

Sustainable agroecosystems production depends on conservation of agrobiodiversity. Despite the ecological role 

of biodiversity in the stability and functional characteristics of agroecosystem, there are not enough studies in 

this topic in Iran. Therefore, the aim of this study was to evaluate agrobiodiversity and its relationship with 

climate in Iran. Data collected from 30 provinces of Iran. Agricultural productions classified to 8 groups of 

horticultural products, cereal, industrial crops, pulses, medicinal plants, forage and vegetable. Result showed that 

there were high differences between different provinces in terms of area planting of different agricultural crops 

and agrobiodiversity. Cereal (56.2%) and horticultural crops (20.6%) showed the highest planting area. The 

highest species richness was in Fars, Khorasan Razavi and Sistan-o-Baluchestan provinces and the lowest was 

obtained in Bushehr and Hormozgan provinces, respectively. Regardless of medicinal plants, the horticultural 

(1.95) and forage (0.60) crops showed the highest and the lowest Shannon index, respectively. The highest 

agrobiodiversity was obtained in Fars and Khorasan Razavi provinces. Results showed that there was a positive 

and significant relationship between Shannon index and evenness index in this study. Hot and dry climate of 

central Plateau of Iran showed the highest beta diversity. 

Keywords: Climate, Species richness, Shannon index, Evenness index, Beta diversity. 
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 در شرایط رقابت با   (.Zea mays L)عملکرد و اجزاي عملکرد ذرتاثر نیتروژن بر 

 و ارزن (.Amaranthus retroflexus L)علف هاي هرز تاج خروس 
 (Panicum miliaceum L.) 

 2، احمد مصدق منشادي4، گریت هوگنبوم3در زند، اسکن1، محمد بنایان**،7، مجید آقاعلیخاني*،7سعید صوفي زاده
 به ترتيب دانش آموخته دوره دكتري و استاديار گروه زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، تهران. 0

 گروه زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد. 4 

 تهران.بخش تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور،  3 

 گروه مهندسي كشاورزي و زيست شناسي، دانشگاه جورجيا، جورجيا، آمريكا. 2 

 گروه علوم زراعي، دانشگاه منابع طبيعي و علوم زيستي وين، وين، اتريش.  6 

 .شگاه شهيد بهشتي، تهرانآدرس فعلي: گروه كشاورزي اكولوژيك، پژوهشكده علوم محيطي، دان *

 maghaalikhani@modares.ac.ir :نويسنده مسئول **

 

اثر نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد  .0336زاده، س.، م. آقاعلیخاني، م. بنایان، ا. زند، گ. هوگنبوم و ا. مصدق منشادي.  صوفي

 و ارزن (.Amaranthus retroflexus L)در شرايط رقابت با علف هاي هرز تاج خروس   (.Zea mays L)ذرت

 (Panicum miliaceum L.).  02 -33(: 4) 0. شناختي كشاورزي بوممجلۀ. 

 چکیده
تعيين بهترين ميزان استفاده از كود نيتروژني در ذرت جهت دست يابي به عملكرد باالي دانه در شرايط حضور علف هاي هرز از اهميت زيادي 

و پي بردن به اين مسئله كه آيا ميزان كود نيتروژني برخوردار است. به منظور بررسي تاثير رقابت ذرت با علف هاي هرز بر كاركرد گياه زراعي 

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده  0382يك آزمايش مزرعه اي در سال قابل استفاده در اين گياه تحت تاثير گونه علف هرز قرار مي گيرد يا خير، 

بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا در  كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل سه عاملي در قالب طرح

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بود. عامل دوم شامل دو گونه علف  436و  082، 038آمد. عامل اول متشكل از سه سطح نيتروژن در مقادير 

بوته د متر مربع براي  6/32و  6/2تاج خروس و  بوته در متر مربع براي 46و  6)به ترتيب هرز تاج خروس و ارزن، هر يك در دو تراكم كم و زياد 

ت. به عنوان عامل آزمايشي سوم، بود. در پايان دوره رشد اثر رقابت با علف هاي هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت مورد ارزيابي قرار گرفارزن( 

ه تيمار شاهد)عدم حضور علف هرز( و سطح كودي نتايج نشان داد كه حضور علف هرز سبب كاهش معني دار عملكرد دانه گياه زراعي نسبت ب

كيلوگرم نيتروژن  436گرم در متر مربع متعلق به تيمار شاهد  0622كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار شد. باالترين عملكرد دانه به مقدار  436

ف هاي هرز تاج خروس و ارزن در مقادير كودي خالص در هكتار بود و كمترين عملكردهاي دانه نيز به ترتيب در تيمارهاي تراكم هاي باالي عل

گرم در متر مربع( حاصل گرديدند. افزايش تراكم هاي ارزن و تاج خروس  606و  023كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار )به ترتيب  436و  082

بود. بر اين اساس، عملكرد دانه ذرت در از كم به زياد موجب كاهش عملكرد دانه ذرت شد ولي اين اُفت تنها در حضور علف هرز ارزن معني دار 

گرم در مترمربع بود. تفاوت  033گرم در مترمربع و در تراكم هاي زياد اين دو علف هرز  236و  866تراكم هاي كم ارزن و تاج خروس به ترتيب 

رت در شرايط رقابت با علف هاي هرز ايجاد در مقدار كاربرد كود نيتروژني نتوانست تفاوت معني داري را در هيچ يك از اجزاي عملكرد دانه در ذ

د دانه نمايد. تراكم هاي متفاوت علف هرز سبب گرديدند تا تفاوت معني داري از نظر تعداد رديف در بالل در شرايط رقابت با ارزن و از نظر تعدا

ه علف هرزي نيتروژن دوست مانند تاج خروس در رديف در رقابت با تاج خروس مشاهده شود. در مجموع نتايج آزمايش نشان دادند در مزارعي ك

گونه غالب است، افزايش ميزان كود مصرفي )نسبت به مقدار بهينه( نه تنها موجب افزايش عملكرد ذرت نمي شود بلكه ضمن كاهش عملكرد دانه 

 توليدي، موجبات آلودگي بيشتر محيط زيست را فراهم مي آورد.

، عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانهد دانه در رديفارزن، تاج خروس، تعدا هاي كلیدي: واژه
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 مقدمه
ترين  در ميان گياهان زراعي مختلف، ذرت يكي از مهم

اي كه سهم  گونه  شود به گياهان در جهان محسوب مي

 اي در تامين غذاي بسياري از مردم جهان دارد  عمده

(Jans et al., 2010; Liu et al., 2010; Panda et al., 2004) .

% كالري مصرفي در 46% غذاي جهان و 26حدود در 

كشورهاي در حال توسعه توسط ذرت تامين مي شود 

(Lenka et al., 2009) از طرف ديگر ذرت يكي از گياهان .

 Philippeau and)علوفه اي مهم در دنيا مي باشد 

Michalet-Doreau, 1997; Tolera et al., 1999) . در

مهم بوده و پس از گندم و ايران نيز ذرت يك گياه زراعي 

برنج بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده 

سطح زير  (FAO, 2009)است. بر اساس آخرين آمار 

كشت و عملكرد دانه اين گياه در كشور به ترتيب 

كيلوگرم در هكتار بوده است.  2486هكتار و  446033

با تواند به شدت در اثر رقابت  عملكرد دانه اين گياه مي

 (Baghestani et al., 2007)هرز كاهش يابد  هاي علف

كه چنانچه كنترل نشوند سبب اُفت عملكرد به  طوري به

بنابراين مديريت علف شوند.  درصد مي 86ميزان بيش از 

هاي هرز به منظور به حداقل رساندن اثر منفي آنها بر 

توليد گياهان زراعي از فعاليت هاي مهم در عرصه زراعت 

 . (Oerke and Dehne, 2004)شد مي با

هرز در  هاي در حال حاضر، روش غالب در كنترل علف

ها است. اين  كش اغلب نقاط جهان استفاده از علف

تركيبات شيميايي، كه به راحتي در دسترس كشاورز بوده 

باشد، قادر هستند اين  و كاربرد آنها نيز بسيار آسان مي

بخش و در مدت زماني  اي كامالً رضايت گونه گياهان را به

كوتاه كنترل نمايند. مزاياي برشمرده شده براي 

ها سبب گرديده است تا مصرف آنها در طي يك  كش علف

دهه اخير شديداً افزايش يابد و اين امر سبب كاهش 

كارايي اين تركيبات به دليل ظهور پديده مقاومت به 

هرز، پيامدهاي منفي  هاي ها در علف كش علف

فراوان و افزايش هزينه توليد شده است. در  محيطي زيست

هرز را روشي  هاي توان روش فعلي كنترل علف نتيجه نمي

پايدار براي مديريت بلندمدت آنها دانست. امروزه 

دانشمندان علوم زراعي به دنبال جستجوي دورنماي 

هرز در مقايسه با اتكا  هاي تري براي مديريت علف وسيع

از راهكارهاي بسيار مؤثر در  ها هستند. كش صرف به علف

اين باره كاربرد تلفيقي از ارقام با قدرت رقابت باال و 

هاي زراعي از قبيل مديريت حاصلخيزي خاك  تاكتيك

 . (McDonald and Gill, 2009)است 

ترين  در بعد مديريت حاصلخيزي خاك، نيتروژن مهم

باشد. در كشاورزي،  عنصر تاثيرگذار بر رشد گياه مي

هاي كودي براي هر منطقه و گياه زراعي مقداري  توصيه

خاص است. روش متداول در تعيين مقدار كود مصرفي 

اين است كه مقادير بهينه عناصر غذايي از طريق آزمايش 

ي نتايج حاصله،  گردند و سپس بر پايه خاك تعيين مي

مقدار كودي كه الزم است تا غلظت عناصر در خاك را به 

شوند. ولي اين  به كار برده ميسطح هدف نزديك كند 

تواند بهترين مقدار كود مورد نياز را تعيين كند  روش نمي

هاي آن اثر رقابت بين گياه زراعي و  كه يكي از علت

هرز بر فراهمي عناصر غذايي داخل خاك است.  علف

هاي دخيل در رقابت گياه  بنابراين، براي شناسايي مكانيسم

ژن، بايد اثرات متقابل تداخل هرز براي نيترو زراعي با علف

هاي گياه زراعي بررسي شده  هرز و نيتروژن بر ويژگي علف

ها، عملكرد  و تعيين شود كه چگونه تغيير در اين ويژگي

 دهد. تأثير قرار مي گياه را تحت

اضافه كردن عناصر غذايي در بوم نظام هاي زراعي ممكن 

 است سبب افزايش و يا كاهش رقابت پذيري علف هاي

هرز شده و يا حتي هيچ گونه اثري بر اين خصوصيت 

. در مطالعه اي روي (Lemerle et al., 2001)نداشته باشد 

رقابت يوالف وحشي و گندم، افزايش كود نيتروژني رشد 

يوالف وحشي را بيشتر از گندم افزايش داد و در نتيجه در 

 سطوح باالتر نيتروژن اُفت عملكرد گندم بيشتر بود

(Carlson and Hill, 1986) در اين مورد، فشار رقابتي بر .

گندم به موازات افزايش در فراهمي منبع محدود كننده 

)نيتروژن( افزايش يافت كه احتماالً علت آن تشديد رقابت 

براي منبعي ديگر )نور( بوده است. كمبود نيتروژن در 

خاك در مقايسه با عدم كمبود آن، رشد ذرت در شرايط 

ف هرز را به ميزان بيشتري كاهش داد رقابت با عل
(Staniforth, 1957; Nieto and Staniforth, 1961; 

Tollenaar et al., 1997) درمطالعه اي ديگر مشخص شد .

كه عملكرد ذرت در شرايط محدوديت نيتروژن و حضور 

% كمتر از مقدار مشابه در همين شرايط ولي 22علف هرز 

، ولي (Tollenaar et al., 1997)عدم حضور علف هرز بود 

تحت شرايط عدم محدوديت نيتروژن، اُفت عملكرد به 

تيكر و همكاران % بود. 02واسطه حضور علف هرز تنها 
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(Teyker et al., 1991) گزارش كردند كه با افزايش مقدار ،

خروس  نيتروژن، جذب اين عنصر توسط تاج

(Amaranthus retroflexus L.)  بيش از ذرت بود كه

خروس در  گر اين مطلب است كه شدت تداخل تاج بيان

باشد. ايوانز و  ذرت در سطوح باالتر نيتروژن بيشتر مي

، نشان دادند كه كاهش (Evans et al., 2003)همكاران 

ي بحراني كنترل  تر دوره مقدار نيتروژن سبب آغاز سريع

 هرز در ذرت گرديد. علف

امل تعيين تراكم علف هاي هرز نيز يكي از اصلي ترين عو

كننده ميزان كاهش عملكرد مي باشد. تمامي شواهد 

حكايت از آن دارند كه رابطه بين تراكم علف هرز و اُفت 

 عملكرد گياه زراعي يك رابطه هذلولي يا نمايي است

(Gill and Davidson, 2000)كارلسون و هيل . 

 (Carlson and Hill, 1986)  الي  8نشان دادند كه حضور

تا  26در متر مربع،  (Avena fatua)الف وحشي بوته يو 00

 % عملكرد گندم را كاهش داد. آندرسون66

 (Anderson, 1993)  بوته علف  08نشان داد كه در حضور

در متر مربع،  (Aegilops cylindrical)هرز دانه تسبيحي 

% كاهش پيدا كرد. عملكرد نخود 42عملكرد دانه گندم 

(Cicer arietinum)  بوته شلمي 6در حضور 

(Rapistrum rugosum)  و يا يوالف وحشي زمستانه

(Avena sterilis ssp. ludoviciana)  در متر مربع به

، (Whish et al., 2002)% كاهش پيدا كرد 46و  26ترتيب 

 (Lupinus angustifolius)درحالي كه عمكلرد گياه لوپن 

 بوته تربچه وحشي 06توسط 

(Raphanus raphanistrum) كاهش يافت 48ميزان  به %

(Hashem and Wilkins, 2002). 

هدف از انجام آزمايش حاضر بررسي اثر سطوح مختلف 

كود نيتروژني بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت در شرايط 

 رقابت با علف هاي هرز تاج خروس و ارزن مي باشد.

 مواد و روش ها
تحقيق حاضر در قالب يك آزمايش مزرعه اي در سال 

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه  0382

درجه و  36تربيت مدرس واقع در مختصات جغرافيايي 

دقيقه طول  86درجه و  60دقيقه عرض شمالي و  26

متر از سطح دريا انجام شد. محل  0406شرقي و ارتفاع 

اجراي آزمايش بر اساس تقسيم بندي اقليمي كوپن داراي 

ب مي شود. متوسط اقليم خشك و نيمه خشك محسو

ميلي متر  0/434بلند مدت بارندگي ساالنه در اين منطقه 

است كه عمده پراكنش آن در فصول پاييز و زمستان مي 

 0/02باشد. متوسط درجه حرارت ساالنه اين منطقه نيز 

درجه سانتي گراد مي باشد. بافت خاك محل اجراي 

شني است. خصوصيات فيزيكي و  -آزمايش از نوع لومي 

نشان داده  0شيميايي خاك مزرعه آزمايشي در جدول 

 شده است.

آزمايش به صورت فاكتوريل سه عاملي در قالب طرح بلوك 

هاي كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا در آمد. عامل اول 

 436و  082، 038متشكل از سه سطح نيتروژن در مقادير 

% 26كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بود، كه به ترتيب 

% مقدار بهينه نيتروژن 046مقدار بهينه، مقدار بهينه و 

مورد نياز گياه براي حصول بيشينه عملكرد در شرايط عدم 

تنش مي باشند. مبناي محاسبه مقدار بهينه كود نيتروژني 

به كار رفته، پتانسيل عملكرد و درصد پروتئين استحصالي 

وده در دانه رقم زراعي مورد استفاده در اين آزمايش ب

است. عامل دوم شامل دو گونه علف هرز تاج خروس 

(Amaranthus retroflexus L.) و ارزن 

(Panicum miliaceum L.)  مي باشند. اين دو گونه علف

كربنه اي مي باشند كه از نظر  2هرز از علف هاي هرز 

ويژگي هاي تاج پوشش كامالً متفاوت با يكديگر مي باشند 

گونه ايستاده با شاخه دهي به طوري كه تاج خروس يك 

فراوان بوده و ارزن، گياهي باريك برگ با حجم كانوپي 

كوچك تر و توان پنجه زني باال است. عامل سوم آزمايشي، 

تراكم علف هرز در دو سطح كم و زياد مي باشد. مبناي 

انتخاب دو سطح تراكم كم و زياد، اعمال كمينه و بيشينه 

بر اين اساس، تراکم زياد  رقابتي بر ذرت بوده است. فشار
علف هرز پنج برابر تراکم کم منظور گرديد. بدين ترتيب، 

بوته در متر مربع و  55و  5تاج خروس در تراکم هاي 
بوته در متر مربع کشت  5/77و  5/7ارزن در تراکم هاي 

گرديدند. توجه به اين نکته ضروري است که با توجه به 
و ارزن يکسان در  ساختار متفاوت تاج پوشش تاج خروس

نظر گرفتن تراکم هاي کم و زياد اين دو گياه با يکديگر از 
نظر بيولوژيک صحيح نبوده، زيرا مانع اعمال فشار رقابتي 
بيشينه، دست کم در يکي از گونه ها مي شود. عالوه بر 
تيمارهاي آزمايشي فوق الذکر، سه واحد آزمايشي در هر 

در شرايط عدم رقابت تکرار به عنوان شاهد به کشت ذرت 
 با علف هرز در هر يک از سطوح کودي اختصاص داده شد. 
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 ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي خاك محل اجراي آزمایش. -7جدول 

  ویژگي هاي فیزیکي  ویژگي هاي شیمیایي

هدایت  نیترات آمونیوم فسفر پتاسیم

الکتریکي 
(mS/cm) 

pH  كربن آلي

)%( 

وزن مخصوص  

ظاهري 
(g/cm

3
) 

عمق  شن سیلت رس

خاك 

(cm) 

(ppm)  )%( 

864 264 06 06 3/0 22/2 23/0  46/0 00 46 02 72 - 0 

843 804 00 00 3/0 22/2 60/0  26/0 02 08 08 30 - 72 

833 242 03 46 3/0 22/2 63/0  28/0 00 08 00 10 - 30 

 
عمليات آماده سازي مزرعه در خرداد ماه صورت پذيرفت. 

نظور ابتدا اقدام به شخم زدن عميق مزرعه تا عمق بدين م

سانتي متري گرديد و پس از آن، كلوخه هاي تشكيل  36

شده به كمك ديسك خرد گرديد. در مرحله سوم و با 

استفاده از ماله، اقدام به تسطيح خاك مزرعه آزمايش با 

حداكثر دقت ممكن شد. پس از اطمينان از تسطيح 

ه از شيارساز )فاروئر( اقدام به مناسب مزرعه، با استفاد

احداث جوي و پشته هاي مزرعه گرديد. هر واحد آزمايشي 

متري بود. فاصله بين رديف هاي  0رديف  0متشكل از 

متر  6/0سانتي متر و بين كرت هاي آزمايشي  26كاشت 

در نظر گرفته شد. با توجه به نتايج آزمون خاك، هيچ 

ره و پتاسي در ابتداي گونه نيازي به كاربرد كودهاي فسف

آزمايش نبود. همچنين با توجه به آنكه مقدار نيتروژن 

معدني موجود در خاك نياز ذرت در مرحله گياهچه اي را 

برطرف مي نمود، هيچ گونه كود نيتروژني )اوره( نيز در 

زمان آماده سازي زمين به كار برده نشد. همچنين به 

در مزرعه در  منظور اندازه گيري حجم آب به كار رفته

طول دوره رشد ذرت، اقدام به نصب يك دستگاه كنتور آب 

 در محل منبع آبياري گرديد.

به منظور اطمينان از حصول بيشينه سطح سبز در مزرعه، 

كشت بذر ذرت به صورت هيرم كاري انجام شد، بدين 

مفهوم كه دو الي سه روز قبل از تاريخ مورد نظر براي 

يفي آبياري شد و سپس كاشت كاشت، مزرعه به شيوه رد

ذرت روي خط آب )داغ آب( صورت گرفت. عمليات كاشت 

سانتي متر روي رديف  6/02تير ماه و به فاصله  3ذرت در 

كاشت انجام شد. براي اطمينان از دست يابي به تراكم 

بوته ذرت در متر مربع(، در هر چاله كه به  0/2هدف )

دو عدد بذر ذرت سانتي متري حفر گرديده بود،  6/4عمق 

كه جزو ارقام متوسط رس  OSSK 602رقم سينگل كراس 

ذرت مي باشد، كشت شد. شايان ذكر است كه قبل از 

كاشت، بذور ذرت با استفاده از قارچ كش ويتاواكس 

 ضدعفوني شدند.

بالفاصله پس از اتمام عمليات كاشت ذرت، شيارهاي 

ف طولي در دو طرف خط كشت ذرت ايجاد شد و بذور عل

هاي هرز تاج خروس و ارزن با چند برابر تراكم هدف در 

داخل شيارها ريخته و شيارها با خاك پوشانده شدند. 

چنين شيوه كاشت بذور علف هاي هرز، شرايط رقابتي 

نزديك تري مشابه با آنچه در مزرعه واقعي كشاورز اتفاق 

مي افتد را فراهم نمود. بدين ترتيب، فاصله بين رديف 

سانتي متر بود. بالفاصله  6/32علف هاي هرز  هاي كاشت

پس از اتمام عمليات كاشت ذرت و علف هاي هرز مزرعه 

آبياري گرديد. به منظور جلوگيري از وقوع تنش خشكي 

بر گياهان و با توجه به سبك بودن خاك مزرعه آزمايش، 

درطي دوره رشد رويشي هر هفته دو بار مزرعه آبياري مي 

لدهي به بعد و با توجه به پوشش كامل گرديد. از مرحله گ

سطح خاك توسط گياهان و در نتيجه كاهش تبخير از 

روز يكبار افزايش پيدا  0سطح خاك، فاصله آبياري به هر 

كرد. پس از آنكه از سبز شدن مناسب بذور ذرت و علف 

هاي هرز اطمينان حاصل شد، در مرحله سه الي چهار 

اه زراعي و علف هاي برگي ذرت، اقدام به تنك كردن گي

هرز تا دستيابي به تراكم هاي هدف گرديد. همچنين به 

منظور عاري نگاه داشتن واحدهاي آزمايشي از علف هاي 

هرز غير هدف، دوبار و طي مراحل چهار برگي و تاسل 

دهي ذرت، مزرعه وجين گرديد. بالفاصله پس از عمليات 

شي از تنك و وجين، مزرعه آبياري مي گرديد تا شوك نا

اين عمليات بر گياه زراعي و علف هاي هرز هدف در 

حداقل مقدار ممكن باشد. به منظور هماهنگ نمودن زمان 

اعمال تيمارهاي كود نيتروژني با زمان اوج نياز گياهان و 

نيز براي كاهش آبشويي كود به كار رفته، اقدام به تقسيط 

ر كود نيتروژني گرديد. بدين ترتيب كه نيمي از كود د

مرحله پنج برگي ذرت و نيمي ديگر در مرحله تاسل دهي 
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اين گياه به كار برده شد. در طي دوره رشد، هيچ گونه 

آفت و يا بيماري خاصي كه بتواند به ذرت آسيب معني دار 

رسانده و در نتيجه موجبات مبارزه با آنها را فراهم آورد، 

شد مشاهده نگرديد. با نزديك شدن ذرت به انتهاي دوره ر

و به منظور مشخص نمودن زمان برداشت نهايي، شش 

عدد از بوته هاي ذرتي كه در هر واحد آزمايشي از ابتداي 

دوره رشد عالمت گذاري گرديده بودند، دو بار در هفته 

مورد ارزيابي قرار گرفتند. معيار رسيدن بوته هاي ذرت به 

مرحله بلوغ فيزيولوژيك و در نتيجه برداشت نهايي، 

اليه سياه رنگ در محل اتصال دانه به محور بالل  تشكيل

بود. بر اين اساس در هر نوبت ارزيابي، تعداد چند عدد دانه 

از بالل هريك از بوته هاي عالمت گذاري شده از محل 

% از بوته هاي 66چوب بالل جدا و در صورتي كه بيش از 

عالمت گذاري شده داراي اليه سياه رنگ مي بودند، ذرت 

واحد آزمايشي از نظر فيزيولوژيك بالغ فرض شده  هاي آن

 و برداشت صورت مي پذيرفت. 

در مرحله بلوغ فيزيولوژيك با رعايت اثر حاشيه تمامي بوته 

هاي ذرت و علف هرز دو رديف مياني هر واحد آزمايشي 

متر مربع( از سطح خاك كف بر  3/2)مساحتي معادل 

ي و وزن گرديدند. در ذرت وزن خشك كل اندام هواي

خشك هر يك از اندام هاي گياهي )برگ، ساقه، تاسل و 

محور+پوست بالل( در هر كرت آزمايشي مورد توزين قرار 

گرفتند. در مرحله بعد و به منظور اندازه گيري اجزاء 

عملكرد تعداد هشت بوته ذرت از ميان بوته هاي برداشت 

ر شده انتخاب و صفات تعداد رديف در بالل، تعداد دانه د

رديف، وزن صد دانه )ميانگين دو توده صدتايي( و طول 

دانه اندازه گيري شدند. در ارتباط با علف هاي هرز، تنها 

وزن خشك كل اندام هوايي در اين مرحله اندازه گيري 

 شدند.

تمامي تجزيه هاي آماري صورت گرفته در تحقيق با 

 SAS (SAS Institute, 2008)استفاده از نرم افزار آماري 

انجام پذيرفت. قبل از انجام عمل تجزيه واريانس، از نرمال 

)با  بودن توزيع خطاي آزمايشي در هر يك از تيمارها

و يكنواخت بودن آن در داخل  Univariateاستفاده از رويه 

هر يك از بلوك هاي آزمايشي )با استفاده از آزمون 

Residual ) اطمينان حاصل شد به گونه اي كه هيچ گونه

زي به تبديل داده نبود. تجزيه واريانس داده هاي نيا

انجام شد. مقايسه  GLMآزمايش با استفاده از رويه 

ميانگين اثرات متقابل تيمارهاي آزمايشي بر پايه روش 

برش دهي فيزيكي و با استفاده از روش حداقل تفاوت 

صورت گرفت. همچنين براي محاسبه  (LSD)معني دار 

بين صفات مختلف از رويه ضرايب همبستگي پيرسون 

CORR  استفاده به عمل آمد. همچنين به منظور مقايسه

ميانگين عملكرد هاي دانه و بيولوژيك تيمارهاي رقابت با 

تيمارهاي كودي شاهد، كليه تيمارهاي آزمايشي به صورت 

يك طرح بلوك كامل تصادفي در نظر گرفته شده و تجزيه 

 گرديدند.

 نتایج و بحث
ارايه  4واريانس داده هاي آزمايش در جدول نتايج تجزيه 

شده است. همانگونه كه در اين جدول مشاهده مي شود، 

اثر متقابل كود نيتروژني و گونه علف هرز بر عملكرد دانه و 

بيولوژيك معني دار بوده است. اين بدان مفهوم است كه 

تجزيه واريانس اين دو صفت بر مبناي اثرات اصلي 

صحيح نبوده و مي بايست آنها را به  فاكتورهاي آزمايشي

تفكيك گونه علف هرز تجزيه نمود. از آنجائيكه عملكرد 

هاي دانه و بيولوژيك مهمترين صفات در نتيجه گيري در 

زمينه اثرات تيمارهاي آزمايشي هستند بنابراين به تبعيت 

از اين دو صفت، ساير صفات مورد بررسي در آزمايش نيز 

رز مورد تجزيه و تحليل قرار به تفكيك گونه علف ه

گرفتند. چنين شيوه تجزيه اي، به طور خودكار اثر متفاوت 

بودن تراكم هاي كم و زياد بين علف هاي هرز تاج خروس 

 و ارزن در تجزيه واريانس را برطرف مي نمايد.

 عملکرد دانه

نتايج حاصل از آزمايش نشان مي دهند كه تفاوت معني 

ود نيتروژني از نظر عملكرد دانه داري بين مقادير مختلف ك

توليدي در شرايط رقابت با علف هرز ارزن وجود نداشته 

است، حال آنكه عملكرد دانه توليدي در حضور علف هرز 

تاج خروس بين مقادير مختلف كودي از نظر آماري 

الف(. در شرايط رقابت با ارزن،  0متفاوت بود )شكل 

گرم  236ترين )گرم در متر مربع( و بيش 206كمترين )

در متر مربع( عملكرد هاي دانه متعلق به مقادير كودي 

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بود.  436و  082

كيلوگرم نيتروژن خالص در  038عملكرد دانه تيمار كودي 

گرم در متر مربع بوده است. اين موضوع نشان  233هكتار 

 مي دهد كه كاربرد مقدار بهينه كود نيتروژني سبب

كاهش عملكرد دانه در رقابت با اين علف هرز شده است. 
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علت را چنين مي توان مطرح كرد كه در كمترين تيمار 

كودي، ذرت احتماالً در جذب نيتروژن از خاك موفق تر از 

ارزن عمل نموده است و بنابراين توانسته است عملكرد 

دانه بيشتري را نسبت به مقدار بهينه كودي توليد نمايد. با 

كيلوگرم نيتروژن خالص در  082افزايش مقدار كود به 

هكتار، قدرت رقابت ارزن با ذرت افزايش پيدا كرده است و 

بنابراين توانسته است فشار رقابتي بيشتري را بر ذرت 

درصدي كود نيتروژني مصرفي،  46تحميل نمايد. افزايش 

سبب توليد بيشترين عملكرد دانه در ذرت گرديد. دليل 

را مي توان به تمايل كمتر ارزن براي جذب  اين امر

نيتروژن در سطوح باالي اين عنصر در خاك نسبت داد. در 

چنين شرايطي، گياه زراعي بيشترين بهره را از نيتروژن 

اضافه شده برده و فرصت مي يابد تا بر علف هرز به گونه 

اي بهتر غلبه نمايد. اين نتيجه گيري، با نتيجه حاصل از 

  (Blackshaw et al., 2003)ك شاو و همكارانآزمايش بل

مبني بر كاهش جذب نيتروژن در دم روباهي سبز 

(Setaria viridis (L.))  در مقادير باالي كودي هم خواني

دارد. در مقابل مشاهده گرديد كه در تيمارهايي كه در آن 

ذرت در رقابت با علف هرز تاج خروس قرار داشت، افزايش 

ني به بيش از حد بهينه موجب اُفت ميزان كود نيتروژ

معني دار عملكرد دانه شد به گونه اي كه مقدار اين صفت 

گرم  834كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار  082در تيمار 

كيلوگرم نيتروژن خالص در  436در مترمربع و در تيمار 

گرم در متر مربع بود. اين موضوع به خوبي،  033هكتار 

رز براي جذب نيتروژن در مقادير تمايل باالي اين علف ه

افزايش رقابت پذيري آن را نتيجه  باالي اين عنصر و در

  نشان مي دهد. بلك شاو و همكاران

(Blackshaw et al., 2003)  بيان كردند كه علف هرز تاج

خروس پاسخ دهي بسيار خوبي به مقادير نيتروژن اضافه 

شده در خاك مي دهد و در گروه علف هاي هرز با 

بيشترين تمايل براي جذب اين عنصر قرار دارد. اين 

محققين همچنين اظهار داشتند كه در مقادير كم كودي، 

تفاوت معني داري بين گونه هاي مختلف علف هرز از نظر 

 پاسخ دهي به نيتروژن وجود ندارد و اكثر گونه هاي 

% نيتروژن موجود در 86علف هرز قادر هستند تا بيش از 

تيكر و همكاران ين شرايطي جذب نمايند. خاك را در چن

(Teyker et al., 1991)  نيز گزارش كردند كه با افزايش

 خروس مقدار نيتروژن، جذب اين عنصر توسط تاج

 (A. retroflexus L.) گر اين  بيش از ذرت بود كه بيان

خروس در ذرت در  مطلب است كه شدت تداخل تاج

 باشد. سطوح باالتر نيتروژن بيشتر مي

مقايسه ميانگين اثر تراكم علف هرز بر عملكرد دانه ذرت 

نيز نشان مي دهد كه افزايش تراكم علف هرز از كم به 

زياد در هر دو گونه ارزن و تاج خروس موجب كاهش 

عملكرد دانه ذرت شد ولي اين اُفت تنها در حضور علف 

ب(. عملكرد دانه ذرت در  0هرز ارزن معني دار بود )شكل 

 236و  866ي كم ارزن و تاج خروس به ترتيب تراكم ها

گرم در مترمربع و در تراكم هاي زياد اين دو علف هرز 

گرم در مترمربع بود. مشاهده مي شود كه تراكم هاي  033

كم و زياد هر يك از دو گونه علف هرز ارزن و تاج خروس 

فشار رقابتي يكساني را بر ذرت اعمال نموده اند. تراكم 

دو علف هرز، عملكرد دانه ذرت را كمي بيش هاي زياد هر 

 گرم در متر مربع كاهش دادند. 066از 

مقايسه ميانگين عملكرد دانه ذرت در شرايط  3جدول 

رقابت با شرايط عدم رقابت را نشان مي دهد. مشاهده مي 

شود كه حضور علف هرز سبب كاهش معني دار عملكرد 

كيلوگرم  436دانه گياه زراعي نسبت به تيمار شاهد 

نيتروژن خالص در هكتار شده است. تيمارهاي بدون علف 

هرز عملكرد دانه باالتري را نسبت به تيمارهاي رقابت 

توليد نمودند. باالترين عملكرد دانه توليدي به مقدار 

 436گرم در متر مربع متعلق به تيمار شاهد  0622

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بود به طوري كه با 

 082تيمارهاي آزمايشي به جز تيمار شاهد  تمامي

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار داراي تفاوت آماري 

معني دار بود. كمترين عملكرد دانه نيز به ترتيب متعلق به 

تيمارهاي تراكم هاي باالي علف هاي هرز تاج خروس و 

كيلوگرم نيتروژن  436و  082ارزن در مقادير كودي 

گرم در متر مربع(  606و  023تيب خالص در هكتار )به تر

 بودكه با نتايج تجزيه واريانس اثر متقابل نيتروژن در 

 علف هرز هم خواني دارد.
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 جدول تجزیه واریانس صفات مختلف اندازه گیري شده در ذرت تحت تاثیر تیمارهاي مختلف آزمایش -1جدول 

 درصد آماري. 0و  6: به ترتيب معني دار در سطوح **، *

 
 
 

   میانگین مربعات

طول دانه 

)میلي 

 متر(

طول بالل 

)سانتي 

 متر(

 قطر بالل

)میلي 

 متر(

وزن صد 

 دانه )گرم(

تعداد دانه 

 در ردیف

تعداد 

ردیف در 

 بالل

سل وزن تا

)گرم در 

 متر مربع(

وزن محور 

 بالل

)گرم در 

 متر مربع(

وزن برگ 

)گرم در 

 متر مربع(

وزن ساقه 

)گرم در 

 متر مربع(

عملکرد 

 دانه

)گرم در 

 متر مربع(

عملکرد 

بیولوژیك 

)گرم در 

 متر مربع(

درجه 

 آزادي
 منابع تغییرات

06/6 * 60/0  66/0  63/44 * 40/0  2/0  تکرار 4 060838 06334 02482 366 3026 **23 *

03/6  26/0  33/6  23/2  83/2  68/6  (N)نیتروژن  4 23030 00400 0364 042 034 34 

83/2 * 04/6  84/4  80/6  28/2  63/6  03/6 گونه علف هرز  0 8036 22 00082 866 32 
(WS) 

30/0  683/6  38/4  42/0  63/6  30/0 تراكم علف هرز  0 *460308 **38306 3264 4286 002 28 *
(WD) 

82/4  44/0  43/6  32/0  30/06  00/6  20** 4004 6438 26264** 06633* 364880** 4 N*WS 

33/6  62/0  00/6  36/3  60/0  63/6  33 488 0030 06223 0230 30332 4 N*WD 

48/6  60/6  636/6  02/00  03/3  46/6  46 683 634 0382 82 04660 0 WS*WD 

60/0  63/2  23/4  00/00  43/08  33/6  03 202 3083 03200 0066 23260 4 N*WS*WD 
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اثیر سطوح مقایسه میانگین عملکرد دانه ذرت در شرایط رقابت با هر یك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس تحت ت -7شکل 

مختلف كود نیتروژني )الف( و تراكم علف هرز )ب(. ستون هاي مشابهي كه حداقل داراي یك حرف مشترك مي باشند، فاقد 

 مي باشند. (LSD)درصد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معني دار  2تفاوت آماري معني دار در سطح 

 
 عملکرد بیولوژیك

دير مختلف كود نتايج آزمايش نشان دادند كه كاربرد مقا

نيتروژني سبب بروز تفاوت معني دار در عملكرد بيولوژيك 

ذرت تحت شرايط رقابت با هر يك از علف هاي هرز ارزن و 

الف(. در شرايط رقابت با ارزن،  4تاج خروس گرديد )شكل 

كيلوگرم نيتروژن  082كمترين مقدار اين صفت به تيمار 

مترمربع تعلق گرم در  0323خالص در هكتار و به ميزان 

داشت، كه با دو تيمار ديگر كودي داراي تفاوت معني دار در 

درصد آماري بود. باالترين مقدار عملكرد بيولوژيك  6سطح 

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار مربوط بود.  436به تيمار 

الگوي پاسخ دهي عملكرد بيولوژيك ذرت به تيمارهاي 

ابه الگوي پاسخ دهي نيتروژن در رقابت با اين علف هرز مش

عملكرد دانه بود. در رقابت با علف هرز تاج خروس، بيشترين 

و كمترين عملكردهاي بيولوژيك به ترتيب متعلق به 

كيلوگرم نيتروژن خالص در  436و  082تيمارهاي كودي 

گرم در متر مربع بودند. اين  0433و  0202هكتار به مقادير 

ر باالترين مقدار كود، نتايج نشان مي دهند كه ذرت در تيما

تحت تأثير بيشترين فشار رقابتي از سوي علف هرز تاج 

خروس قرار گرفته است كه اين امر نه تنها سبب كاهش ماده 

خشك توليدي در انتهاي فصل شده است، بلكه به واسطه 

چنين كاهشي در بيوماس، عملكرد دانه كمتري را نيز توليد 

ه الگوي تغييرات نموده است. در مجموع مشاهده شد ك

عملكرد دانه ذرت با الگوي تغييرات عملكرد بيولوژيك آن هم 

خواني دارد كه نشان از تأثير زياد ماده خشك توليدي بر 

 تولنار و همكارانعملكرد دانه استحصالي دارد. 

(Tollenaar et al., 1994) گزارش كردند كه تداخل ،

وتاهي پس از ي ك هرز كه در فاصله هاي علف مخلوطي از گونه

ذرت سبز شدند، بيوماس، شاخص برداشت و عملكرد دانه را 

 در سطوح باالي اين عنصر كاهش داد.

ب مشاهده مي شود، هيچ گونه  4همان گونه كه در شكل 

تفاوت معني داري بين عملكردهاي بيولوژيك توليدي در 

تراكم هاي كم و زياد هر يك از علف هاي هرز ارزن و تاج 

داشت. با اين وجود تراكم هاي باالي اين دو خروس وجود ن

علف هرز سبب كاهش ماده خشك نهايي توليد شده 

گرديدند. همانند آنچه در مورد عملكرد دانه مشاهده شد، در 

مورد اين صفت نيز مشخص است كه فشار رقابتي اعمال 

شده از سوي گونه هاي ارزن و تاج خروس در هر يك از 

 ديگر بوده است.سطوح تراكم، نزديك به يك
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مقایسه میانگین عملکرد هاي دانه ذرت در شرایط رقابت با هر یك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس تحت تاثیر  -1شکل 

سطوح مختلف كود نیتروژني )الف( و تراكم علف هرز )ب(. ستون هاي مشابهي كه حداقل داراي یك حرف مشترك مي باشند، 

 مي باشند. (LSD)درصد از نظر آزمون حداقل تفاوت معني دار  2ري معني دار در سطح فاقد تفاوت آما

 
مقايسه ميانگين عملكرد بيولوژيك تمامي  3جدول 

تيمارهاي آزمايشي با يكديگر را نشان مي دهد. همان گونه 

كه مشخص است باالترين مقادير اين صفت به ترتيب متعلق 

وگرم نيتروژن خالص در كيل 436و  082به تيمارهاي شاهد 

گرم در متر مربع بوده  0822و  0326هكتار و به ميزان 

است به گونه اي كه تفاوت معني داري از نظر آماري بين 

كيلوگرم نيتروژن خالص در  082مقدار اين صفت در تيمار 

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار و نيز  038هكتار، تيمار 

ي هرز )به جز تراكم هاي تمامي تيمارهاي رقابت با علف ها

كم و زياد ارزن و تاج خروس در تيمار كودي بهينه( وجود 

داشته است. مشاهده مي شود كه ترتيب تيمارهاي شاهد و 

نيز رقابت )در اكثر موارد( بين عملكردهاي دانه و بيولوژيك 

متفاوت مي باشند كه اين مسئله نشان از تأثير مقدار كود و 

برداشت ذرت دارد. از طرف ديگر  علف هرز بر شاخصحضور 

نشان مي دهد كه كمترين عملكردهاي بيولوژيك  3جدول 

به ترتيب به تراكم هاي باالي علف هاي هرز تاج خروس و 

كيلوگرم نيتروژن  082و  436ارزن در تيمارهاي كودي 

گرم در متر  0432و  0000خالص در هكتار )به ترتيب 

ي از علل اصلي كاهش مربع( تعلق داشت. بر اين اساس، يك

عملكرد دانه ذرت در شرايط رقابت با علف هاي هرز در 

 آزمايش به كاهش ماده خشك توليدي مربوط مي شود.

 

 وزن خشك اندام هاي مختلف

وزن خشك ساقه، برگ ، تاسل و محور + پوست  2جدول 

بالل در مرحله برداشت نهايي را نشان مي دهد. همان طور 

داده شده است، كاربرد مقادير كه در اين جدول نشان 

مختلف كود نيتروژني سبب شد تا وزن خشك ساقه و برگ 

ذرت در رقابت با ارزن داراي تفاوت معني داري از نظري 

آماري باشند. مشاهده مي شود كه كمترين وزن خشك ساقه 

كيلوگرم  082گرم در متر مربع( به تيمار كودي  362)

ه است. كمترين عملكرد نيتروژن خالص در هكتار تعلق داشت

دانه ذرت در رقابت با ارزن نيز متعلق به همين تيمار كودي 

بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه در شرايط رقابت با 

علف هاي هرز، تخصيص بيشتر ماده خشك به ساقه از 

اهميت زيادي برخوردار است. نقش ساقه در حصول 

به دو عامل مي  عملكردهاي باالتر دانه در شرايط رقابت را

توان نسبت داد. اول اينكه بيشتر بودن وزن ساقه به مفهوم 

وجود ذخيره اي مطمئن از مواد فتوسنتزي محسوب مي 

كه طي فرايند انتقال مجدد مي تواند به افزايش وزن  شود

 دوره پر شدن اين اندام بيانجامد. دانه در
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 ژیك ذرت در تیمارهاي رقابت با علف هرز با تیمارهاي شاهد در آزمایش.مقایسه میانگین عملکرد هاي دانه و بیولو -3جدول 

 تیمار عملکرد دانه )گرم در متر مربع( عملکرد بیولوژیك )گرم در متر مربع(

0822 0622** N3* 

0326 380 N2 

0603 823 N1 

0026 226 N1MD1 

0220 262 N1MD2 

0060 806 N1PD1 

0263 240 N1PD2 

0334 222 N2MD1 

0432 023 N2MD2 

0082 802 N2PD1 

0220 236 N2PD2 

0628 823 N3MD1 

0638 230 N3MD2 

0283 266 N3PD1 

0000 606 N3PD2 

 (LSD)حداقل تفاوت معني دار  006 480

* N3 ،N2  وN1 هكتار. كيلوگرم نيتروژن خالص در  038و  082، 436: تيمارهاي كودي شاهد بدون علف هرز به ترتيب در مقاديرM  وP به ترتيب : 

  : به ترتيب تراكم هاي كم و زياد علف هرز.D2و  D1علف هاي هرز ارزن و تاج خروس. 
 6در سطح چنانچه تفاوت بين دو ميانگين داخل هر ستون از حداقل تفاوت معني دار الزم براي آن ستون كمتر باشد، تفاوت معني داري از نظر آماري و  **

 نگين وجود ندارد.درصد بين آن دو ميا

 

دوم اينكه، وزن بيشتر ساقه مي تواند به مفهوم ارتفاع بيشتر 

ساقه و درنتيجه دسترسي سهم بيشتري از برگ ها به 

تشعشع دست نخورده در چنين شرايطي باشد كه ممكن 

است منجر به افزايش عملكرد گياه زراعي شود. بيشترين 

ز، در كمترين وزن خشك ساقه ذرت در رقابت با اين علف هر

درصدي در ميزان  46تيمار كودي به دست آمد و افزايش 

كود كاربردي نسبت به حد بهينه، وزن خشك نهايي ساقه را 

گرم در متر مربع كاهش داد. اين موضوع نشان مي  388به 

دهد كه تخصيص مواد فتوسنتزي به ساقه داراي يك نقطه 

ميزان تعادلي است به طوري كه چنانچه تخصيص از اين 

كمتر و يا بيشتر شود، موجبات اُفت عملكرد دانه ذرت را 

فراهم مي آورد. الگوي تغييرات وزن خشك ساقه در رقابت با 

علف هرز تاج خروس نيز علي رغم عدم وجود تفاوت معني 

دار آماري با الگوي تغييرات عملكرد دانه هم خواني داشت. 

علق به گرم در متر مربع( مت 282بيشترين وزن ساقه )

تيماري بود كه بيشترين عملكرد دانه را در رقابت با اين علف 

 هرز توليد كرده بود.

الگوي تغييرات وزن خشك برگ ذرت در پاسخ به مقادير 

مختلف كود نيتروژني در رقابت با علف هاي هرز مشابه 

(. در رقابت با 2الگوي تغييرات وزن خشك ساقه بود )جدول 

 082گ مربوط به تيمار كودي ارزن كمترين وزن خشك بر

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بوده است. در حقيقت، در 

تيمار كودي بهينه، رقابت با ارزن سبب گرديد تا وزن خشك 

برگ و ساقه ذرت به ميزان معني داري نسبت به دو تيمار 

كودي ديگر كمتر شود كه اين مسئله عامل اصلي اُفت 

ار بوده است. كمتر بودن وزن عملكرد دانه ذرت در اين تيم

خشك برگ مي تواند به مفهوم كمتر بودن فتوسنتز جاري 

گياه در طول دوره رشد بوده باشد. كم بودن وزن خشك 

ساقه در اين تيمار نيز مؤيد اين مطلب است كه احتماالً مواد 

فتوسنتزي ذخيره اي كافي براي انتقال به دانه وجود نداشته 

هرز تاج خروس نيز، بيشترين وزن  است. در رقابت با علف
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برگ متعلق به تيمار كودي بود كه باالترين عملكرد دانه را 

توليد نمود. اين مسئله مجدداً بيانگر نقش مهم وزن برگ در 

دست يابي به عملكردهاي باالي دانه در شرايط رقابت با علف 

 هاي هرز مي باشد.

در تفاوت معني داري بين وزن خشك نهايي تاسل ذرت 

شرايط رقابت با هر يك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس 

(. در شرايط رقابت با ارزن باالترين 2وجود داشت )جدول 

كيلوگرم نيتروژن  436وزن خشك تاسل به تيمار كودي 

خالص در هكتار و كمترين آن به تيمار بهينه كود نيتروژني 

آماري تعلق داشت، به گونه اي كه تفاوت معني داري از نظر 

بين اين دو تيمار وجود داشت. در رابطه با تاج خروس نيز 

مشاهده مي شود كه بيشترين وزن خشك تاسل ذرت 

گرم درمتر مربع( در تيمار كودي بهينه و كمترين  06/46)

گرم در متر مربع( در تيمار بيشترين مقدار كود  36/04آن )

ر به دست آمد. مجدداً مشاهده مي شود كه هم خواني بسيا

نزديكي بين الگوي تغييرات عملكرد دانه و الگوي تغييرات 

وزن خشك تاسل در اين گياه وجود دارد. اين مسئله بر نقش 

حمايتي اين اندام از دانه هاي در حال پر شدن در طول دوره 

رشد زايشي طي فرآيند انتقال مجدد مواد فتوسنتزي تاكيد 

توجه به كم دارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه با 

بودن وزن خشك اين اندام در مقايسه با ساير اندام هاي 

ذرت، به همان نسبت نيز از سهم اين اندام در فرايند انتقال 

مجدد كاسته مي شود. همچنين نتايج اين آزمايش نشان مي 

دهند كه تفاوت آماري معني داري از نظر وزن خشك محور 

ر رقابت با هر + پوست بالل بين تيمارهاي مختلف كودي د

يك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس وجود نداشته است 

(. با اين وجود الگوي تغييرات وزن خشك اين دو 2)جدول 

اندام با چگونگي تغييرات عملكرد دانه ذرت هم خواني 

داشت. اين موضوع بر كمتر بودن نقش اين دو اندام در 

ا علف هاي حصول عملكردهاي باالتر دانه در شرايط رقابت ب

 هرز داللت مي كند.

همچنين مقايسه ميانگين صفات فوق نشان مي دهد كه 

تفاوت معني داري از نظر آماري بين تراكم هاي كم و زياد 

هر يك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس وجود نداشته 

است. هر چند كه تراكم زياد هر دو علف هرز اوزان خشك 

بالل را نسبت به تراكم ساقه، برگ، تاسل و محور + پوست 

هاي كم كاهش داده است. اين نتايج همچنين نشان مي 

دهند كه تأثير منفي تراكم باالي تاج خروس بيش از تأثير 

 منفي تراكم باالي ارزن بوده است.

 اجزاي عملکرد

تفاوت در مقدار كاربرد كود نيتروژني نتوانست تفاوت معني 

انه در ذرت در داري را در هيچ يك از اجزاي عملكرد د

(. 6شرايط رقابت با علف هاي هرز ايجاد نمايد )جدول 

بيشترين تفاوت ها بين تيمارهاي كودي در شرايط رقابت با 

ارزن در رابطه با تعداد دانه در رديف و وزن صد دانه وجود 

كيلوگرم نيتروژن خالص  436داشتند. بر اين اساس، تيمار 

را به خود اختصاص داده در هكتار كه باالترين عملكرد دانه 

عدد( را نيز توليد  62/33بود، بيشترين تعداد دانه در رديف )

كرد. طول دانه هاي بالل در اين تيمار نيز بيشتر از دو تيمار 

ديگر بود. بنابراين به نظر مي رسد كه برتري از نظر اين دو 

صفت عامل بيشتر بودن عملكرد دانه اين تيمار بوده است. در 

كيلوگرم نيتروژن خالص در  082تا تيمار كودي همين راس

هكتار كه كمترين عملكرد دانه را در رقابت با ارزن به خود 

اختصاص داده بود، كمترين مقادير تعداد دانه در رديف، وزن 

صد دانه و طول دانه را به خود اختصاص داد. ذكر اين نكته 

 ضروري است كه عملكرد دانه حاصلضربي از تعداد رديف در

بالل، تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه مي باشد. بنابراين 

علي رغم آنكه تفاوت هاي موجود بين اجزاي عملكرد از نظر 

آماري معني دار نبوده است ولي حاصلضرب تفاوت هاي 

كوچك مشاهده شده در هر يك از اجزاي عملكرد در نهايت 

و موجب بزرگ شدن تفاوت مشاهده شده در عملكرد دانه 

معني دار شدن آن بين سطوح مختلف كودي در شرايط 

 رقابت با علف هاي هرز شده است.

در رابطه با تيمارهاي رقابت با تاج خروس نيز مشاهده مي 

كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار  082شود كه تيمار كودي 

كه بيشترين عملكرد دانه را در اين شرايط توليد نموده بود، 

در رديف و وزن هزاردانه برتر از دو تيمار از نظر تعداد دانه 

 كودي ديگر بود.
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تروژني و تراكم مقایسه میانگین وزن خشك اندام هاي مختلف ذرت در شرایط رقابت با هر یك از علف هاي هرز ارزن و تاج خروس تحت تاثیر سطوح مختلف كود نی -4جدول 

 علف هرز.

وزن خشك محور + پوست بالل 

 ()گرم در متر مربع

 وزن خشك تاسل  

 )گرم در متر مربع(

 وزن خشك برگ 

 )گرم در متر مربع( 

 وزن خشك ساقه 

 فاكتورهاي آزمایشي سطح )گرم در متر مربع( 

 ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس

 نیتروژن            

020a 060a  30/00 ab 32/08 a  086a 036a  338a 206a* 038  

022a 033a  06/46 a 26/02 b  466a 022b  282a 362b 082  

024a 006a  36/04 b 32/00 ab  026a 036a  332a 388a 436  

 تراكم علف هرز            

004a 064a  36/08 a 64/02 a  466a 083a  244a 322a كم  

026a 060a  60/06 a 08/00 a  020a 026a  336a 302a زياد  

 (LSD)درصد از نظر آزمون حداقل تفاوت معني دار  6كه حداقل داراي يك حرف مشترك باشند، فاقد تفاوت آماري معني دار در سطح اي داخل هر يك از ستون هاي هر يك از فاكتور هاي آزمايشي ميانگين ه *

 هستند.
 

 ارزن و تاج خروس تحت تاثیر سطوح مختلف كود نیتروژني و تراكم علف هرز.مقایسه میانگین اجزاي عملکرد ذرت در شرایط رقابت با هر یك از علف هاي هرز  -2جدول 

 طول دانه

 )میلي متر( 

 وزن صد دانه 

 )گرم( 

  تعداد ردیف در بالل  تعداد دانه در ردیف 

 فاكتورهاي آزمایشي سطح

  ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس  ارزن تاج خروس

 نیتروژن             

06/08 a 26/02 a  83/48 a 62/36 a  06/30 a 20/43 a  66/02 a 33/02 a  038  

63/08 a 26/00 a  66/43 a 04/42 a  20/34 a 64/36 a  20/02 a 06/02 a  082  

60/08 a 06/08 a  80/48 a 36/43 a  00/30 a 62/33 a  46/02 a 20/02 a  436  

 تراكم علف هرز             

36/02 a 26/02 a  22/48 a 00/36 a  30/34 a 06/36 a  42/02 a 00/02 b  كم  

60/08 a 06/02 a  66/43 a 40/48 a  68/30 b 26/30 a  66/02 a 24/02 a  زياد  

 (LSD)حداقل تفاوت معني دار درصد از نظر آزمون  6كه حداقل داراي يك حرف مشترك باشند، فاقد تفاوت آماري معني دار در سطح ميانگين هاي داخل هر يك از ستون هاي هر يك از فاكتور هاي آزمايشي  *

 هستند.
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در حقيقت در ميان اين تيمارها، تيماري كه داراي بيشترين 

وزن خشك ساقه و برگ بود، باالترين تعداد دانه در رديف و 

وزن هزار دانه را نيز دارا بود. اين مسئله امري منطقي به نظر 

مي رسد زيرا بيشتر بودن وزن خشك هاي برگ و ساقه به 

حمايت قوي تر از دانه هاي در حال پر شدن از سوي  مفهوم

  اين اندام ها مي باشد.

تراكم هاي متفاوت علف هرز سبب گرديدند تا تفاوت معني 

داري از نظر تعداد رديف در بالل در شرايط رقابت با ارزن و 

از نظر تعداد دانه در رديف در رقابت با تاج خروس مشاهده 

رد تفاوت معني داري بين تراكم (. در ساير موا6شود )جدول 

هاي كم و زياد اين دو علف هرز مشاهده نگرديد. بر اين 

اساس، در شرايط رقابت با ارزن، تراكم باالي اين علف هرز 

موجب افزايش تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در رديف و 

طول دانه شد. علي رغم برتري ذرت از نظر اين صفات در 

كم آن، ولي  ي ارزن در مقايسه با تراكمرقابت با تراكم باال

عملكرد دانه توليدي در تراكم كم بيشتر از تراكم زياد اين 

علف هرز بود. اين مسئله مؤيد اين مطلب است كه علي رغم 

ايجاد تعداد دانه زياد، ولي ذرت نتواسته است تمامي اين دانه 

ها را به طور كامل پر نمايد. كاهش وزن صد دانه ذرت از 

گرم درتراكم باالي  40/48گرم در تراكم كم ارزن به  00/36

اين علف هرز گواهي بر اين ادعا است. از طرف ديگر مشاهده 

مي شود كه تراكم باالي تاج خروس سبب شد تا تعداد دانه 

در رديف و وزن صد دانه ذرت در مقايسه با تراكم كم اين 

بين علف هرز كاهش يابد. با توجه به رابطه ضرب پذيري 

اجزاي عملكرد، اُفت اين دو صفت را مي توان عامل اصلي 

كاهش عملكرد ذرت در رقابت با تراكم باالي تاج خروس در 

 مقايسه با تراكم كم آن دانست.

 

 همبستگي صفات مختلف

همبستگي بين صفات مختلف مورد ارزيابي در  0جدول 

شرايط رقابت در آزمايش را نشان مي دهد. همان طور كه در 

ين جدول مشخص است، همبستگي مثبت و معني داري ا

بين عملكردهاي دانه و بيولوژيك، وزن خشك ساقه، برگ، 

تاسل و محوز + پوست بالل وجود داشته است. باالترين 

ضريب همبستگي بين عملكرد بيولوژيك و وزن ساقه به 

مشاهده گرديد. با توجه به آنكه محاسبه اين  36/6مقدار 

ر مبناي شرايط رقابت با علف هرز انجام ضرايب همبستگي ب

شده است، اين مطلب نشان مي دهد كه هر چه در چنين 

شرايطي ذرت بتواند ساقه خود را تقويت كرده و ماده خشك 

بيشتري را به اين اندام اختصاص دهد، عملكرد بيولوژيك 

توليدي و به تبع آن عملكرد دانه حاصله افزايش بيشتري 

خواهد يافت. از طرف ديگر مشاهده مي )معادل اُفت كمتر( 

شود كه همبستگي بين اين صفات و اجزاي عملكرد در اكثر 

موارد معني دار نبوده است. بر اين پايه تنها همبستگي هاي 

وزن ساقه با وزن صد دانه و طول دانه، وزن برگ با وزن صد 

دانه و وزن محور + پوست بالل با تعداد دانه در رديف در 

د آماري معني دار بوده است. معني دار بودن درص 6سطح 

همبستگي وزن ساقه و وزن برگ با وزن صد دانه مؤيد اين 

موضوع است كه اين دو صفت اثر مثبت خود بر عملكرد دانه 

را از طريق افزايش وزن دانه بر جاي گذاشته اند. از طرف 

ديگر بيشتر بودن وزن محور + پوست بالل احتماالً به مفهوم 

ر بودن طول اين محور و در نتيجه افزايش تعداد دانه در بيشت

هر رديف بالل مي باشد. بنابراين به نظر مي رسد كه وزن 

خشك ساقه، وزن خشك برگ و وزن صد دانه در ميان 

مهمترين صفات مؤثر بر عملكرد دانه ذرت در شرايط رقابت 

 با علف هاي هرز ارزن و تاج خروس بوده اند.

آزمايش نشان مي دهند كه تأثير افزايش در مجموع نتايج 

ميزان كود نيتروژني مصرفي بر افزايش عملكرد ذرت در 

شرايطي كه مزرعه آلوده به علف هرز مي باشد، به گونه علف 

هرز بستگي دارد. به عبارت ديگر در مزارعي كه علف هرزي 

نيتروژن دوست، گونه غالب است، افزايش ميزان كود مصرفي 

افزايش عملكرد ذرت نمي شود بلكه ضمن نه تنها موجب 

كاهش عملكرد دانه توليدي، موجبات آلودگي بيشتر محيط 

زيست را فراهم مي آورد. از طرف ديگر مشخص شد كه 

حضور علف هاي هرز ارزن و تاج خروس عملكرد دانه ذرت را 

 به شدت كاهش دادند كه اين مسئله لزوم مديريت مناسب

مي دهد. همچنين مشخص شد اين علف هاي هرز را نشان 

كه تعداد دانه در رديف بالل و وزن صد دانه مهمترين اجزاي 

 عملكرد در ذرت براي نيل به عملكردهاي باالي دانه در
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 ضرایب همبستگي بین صفات مختلف مورد بررسي در آزمایش. -1جدول 

 طول دانه وزن صد دانه تعداد دانه در رديف ديف در باللتعداد ر وزن تاسل وزن محور + پوست بالل وزن برگ وزن ساقه عملکرد دانه 

82/6 عملکرد بیولوژیك *** 36/6 *** 86/6 *** 86/6 *** 80/6 *** 03/6-  24/6  66/6  20/6  

68/6 0 عملکرد دانه * 63/6 * 23/6 ** 06/6 * 48/6-  26/6  30/6  04/6  

80/6 0  وزن ساقه *** 22/6 ** 82/6 *** 60/6  30/6  68/6 * 06/6 * 

86/6 0   گوزن بر ** 24/6 ** 63/6-  22/6  06/6 * †66/6  

06/6 0    وزن محور + پوست بالل * 60/6  26/6 * 32/6  20/6  

-04/6 0     وزن تاسل  06/6  †64/6  48/6  

32/6 0      تعداد ردیف در بالل  00/6-  06/6  

-43/6 0       تعداد دانه در ردیف  †60/6  

63/6† 0        وزن صد دانه  

 0         طول دانه

 درصد آماري. 0/6و  0، 6: به ترتيب معني دار در سطوح ***، **، *
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شرايط رقابت اين گياه با علف هاي هرز مي باشند. در نهايت 

مي توان پيشنهاد نمود كه كاهش ميزان كود مصرفي در 

شرايطي كه گونه غالب علف هرز در مزرعه ذرت تاج خروس 

كاري مناسب جهت به حداقل است، مي تواند به عنوان راه 

رساندن اُفت عملكرد ذرت و كم نمودن مخاطرات زيست 

 محيطي ناشي از مصرف اين مواد شيميايي محسوب شود.
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Abstract 

Determination of the best amount of nitrogen (N) fertilizer application in maize that results in high grain yield under 

weed competition is of great importance. In order to study the effect of weed competition on maize performance and 

identifying whether or not N application rate affects by weed species, an experiment was conducted in 2008 at the 

Research Field of Tarbiat Modares University. The experiment was established as a randomized complete block 

design with factorial arrangement of treatments and three replications. First factor was N fertilizer at the three 

following rates: 138, 184 and 230 kg N ha
-1

.Second factor consisted of two weed species; i.e. redroot pigweed and 

proso-millet. Third factor was planting each weed species at low and high densities. Yield and yield components of 

maize was assessed at final harvest. Results indicated that weed competition significantly reduced maize grain yield 

compared to 230 kg N ha
-1

 control treatment. The highest grain yield (1077 g m
-2

) was achieved in treatment 230 kg 

N ha
-1

 while the lowest yields belonged to high densities of redroot pigweed and proso-millet fertilized with 184 and 

230 kg N ha
-1

, respectively (643 and 565 g m
-2

). Increasing millet density resulted in significant loss of maize grain 

yield only. Maize grain yields in competition with low densities of proso-millet and pigweed were 800 and 795 g m
-

2
, respectively which reduced to 693 g m

-2
 when weed densities increased. Difference in N application rate did not 

cause significant differences in yield components of maize under weed competition. However, high densities of 

proso-millet and redroot pigweed resulted in significant reductions of the number of rows per ear and the number of 

grains per row, respectively. Overall, results indicated that in fields where a nitrophile species is the dominant weed 

species, increasing N application rate beyond the optimum rate not only does not increase maize grain yield but also 

reduces its yield and causes pollution of environment.  

Keywords: Grain yield; biological yield; redroot pigweed, proso-millet, the number of grains per row.      
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 گروه فيتوشيمي، پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارويي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. 4

 L.tabrizi@ut.ac.irنويسنده مسئول: *

 گياه كيفي خصوصيات و عملكرد رشد، هاي ويژگي بر آلي هاي نهاده تأثير . بررسي0336ریزي، ل.، ف. دژاوین، ي. مستوفي و م. مریدي. تب

 .32 -60(: 4) 0 .شناختي كشاورزي بوممجلۀ  .(.Calendula officinalis L) بهار هميشه دارويي

 چکیده

آرايشي و -(، داراي مصارف متعدد دارويي، بهداشتي Asteraceaeتعلق به خانواده كاسني )( م.Calendula officinalis Lگياه هميشه بهار )

هاي آلي، هاي رشد، عملكرد و خصوصيات كيفي اين گياه در پاسخ به كاربرد نهادهباشد. به منظور بررسي ويژگيغذايي در صنايع مختلف مي

، پرديس كشاورزي و منابع انشكده علوم و مهندسي كشاورزيد علوم باغباني، در ايستگاه تحقيقات گروه 0388-83آزمايشي در سال زراعي 

تن در هكتار(، كمپوست  46هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. تيمارها شامل كود دامي )دانشگاه تهران در قالب طرح بلوك طبيعي

تن در هكتار( و شاهد )عدم مصرف نهاده  06هكتار(، ورمي كمپوست )تن در  06تن در هكتار(، كمپوست قارچ مصرف شده ) 46زباله شهري )

عملكرد گل ، ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعي، تعدادگل در واحد سطح و قطر گل، وزن تر و خشك بوته، وزن هزار دانه ي از قبيلآلي( بودند. صفات

ج نشان داد كه ورمي كمپوست باعث افزايش معني دار صفات ارتفاع . نتاياندازه گيري شدنددو شاخص كيفي ميزان اسانس و عصاره گل  وو بذر 

 بوته، تعداد ساقه فرعي، تعداد گل در واحد سطح، وزن هزار دانه، وزن تر و خشك بوته و عملكرد گل و بذر گرديد در حاليكه تيمار هاي كود

يش وزن هزار دانه با تيمار ورمي كمپوست اختالف معني دار دامي و كمپوست زباله شهري در افزايش ارتفاع بوته و تيمار كود دامي در افزا

نداشتند. بيشترين قطر گل و ميزان عصاره در تيمار كود دامي مشاهده شد هرچند بين تيمارهاي كود دامي و ورمي كمپوست در افزايش اين 

با توجه بنابراين، اربرد كمپوست قارچ بدست آمد. كمترين ميزان صفات مورد اندازه گيري با كهمچنين، صفات اختالف معني دار وجود نداشت. 

هاي آلي در راستاي توليد پايدار گياه رسد كاربرد نهاده پايدار، به نظر ميكم نهاده و هاي كشاورزي  به ضرورت توليد گياهان دارويي در نظام

 قرار گيرد.  اي مناسب و جايگزين كودهاي شيميايي مورد توجهتواند به عنوان گزينه هميشه بهار، مي

ميزان عصاره كودهاي آلي، گياه دارويي، خصوصيات مورفولوژيك، عملكرد گل، واژه هاي كلیدي:

mailto:L.tabrizi@ut.ac.ir
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 مقدمه

هاي كشاورزي و  امروزه افت حاصلخيزي خاك در زمين

استفاده گياهان از ذخاير خاك بدون جايگزيني مناسب و 

كافي، باعث كاهش توان توليدي خاك گرديده است. در اين 

مين عناصر أاستفاده از كودهاي شيميايي به دليل ترابطه 

غذايي در خاك و افزايش عملكرد در واحد سطح، سريعترين 

راه جبران نقصان حاصخيزي خاك و افزايش توليد محسوب 

 يها (. بر اين اساس، روشAkbarinia et al., 2004شود ) يم

هاي شيميايي، نه تنها  كشاورزي رايج با مصرف بي رويه نهاده

هاي منابع آب  ها و آلودگي مشكالت جدي اعم از تجمع نمك

و خاك، كاهش ميزان تنفس خاك و تخريب جوامع ميكروبي 

همراه داشته است، بلكه پايداري مزارع و امنيت  خاك را به

ساخته  هاي بسياري مواجه غذايي بشر در آينده را با نگراني

، كشاورزي ها (. براي مقابله با اين چالشSuthar, 2009است )

هاي توليد، كاهش  پايدار كم نهاده با هدف كاهش هزينه

ها در توليدات گياهي، به حداقل رساندن  كش بقاياي آفت

هاي خارجي مانند كود ها و آفت كش ها،  استفاده از نهاده

هاي سطحي و زيرزميني و افزايش  پرهيز از آلودگي آب

گرفته است هاي كوتاه و دراز مدت مورد توجه قرار  سودمندي

(Kamkar and Mahdavi Damghani, 2008در نظام .)  هاي

كشاورزي پايدار، عالوه بر كميت توليد به كيفيت، ثبات و 

 ,.Puryousef et alشود )يپايداري توليد نيز توجه خاصي م

(. با توجه به اين كه ارزش گياهان دارويي وابسته به 2007

فيت نهاده پذيري كيفيت اين محصوالت بوده و عموما از ظر

-هاي زراعي و باغي برخوردار ميكمتري نسبت به اكثر گونه

هاي پايدار كم  باشند، بنابراين توليد اين گياهان در نظام

تواند كيفيت  نهاده، ضمن حفظ سالمت محيط زيست، مي

هاي  اين گياهان را تضمين كرده و از اثرات منفي نهاده

 (. Tabrizi, 2007د )ها بكاه شيميايي بر كيفيت دارويي آن

هاي آلي در مديريت عناصر  استفاده از نهادهاز طرف ديگر، 

تواند  عنوان يكي از اركان كشاورزي پايدار مي غذايي خاك، به

از طريق بهبود خواص فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك 

هاي كشاورزي گردد  منجر به حفظ پايداري بوم نظام

(Tahami zarandi et al., 2009) .بر عالوهدامي  كودهاي 

 افزايش باعث هوموس مقدار افزايش و خاك ساختمان بهبود

 شوند مي خاك در غذايي عناصر به دسترسي قابليت

(Putwattanaa et al., 2010 .)نتايج حاصل از مطالعات 

et al. (2011)  Ahmadian آلماني بر روي بابونه 

 (Matricaria chamomilla L.)  وده بيشترين زيست ت

گياهي، تعداد گل در گياه و تعداد ساقه اصلي را در تيمار 

كود دامي در مقايسه با كمپوست و كود شيميايي نشان داد. 

نتايج حاصل از ارزيابي تأثير تيمارهاي مختلف كود همچنين، 

 Plantago ovataاسفرزه )دارويي گياه دو دامي روي 

Forsk.( و پسيليوم )Plantago psyllium L.ثر مقادير (، ا

مختلف كود دامي را بر ميزان موسيالژ بذور اسفرزه و 

پسيليوم معني دار ندانسته و مزيت استفاده از كود دامي را 

بيشتر در ارتباط با اصالح خواص فيزيكي خاك، كاهش وزن 

مخصوص ظاهري و افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك 

 (.Koocheki et al., 2004عنوان گزارش نموده است )

(2005 )Khandan and Astaraiei  با مقايسه اثر كود گاوي و

كمپوست بر خصوصيات فيزيكي خاك، اثر كمپوست را در 

گيري شده به مراتب بيشتر از كود اكثر پارامترهاي اندازه

تر بودن كمپوست از نظر ماده آلي و  گاوي و به دليل غني

 .Khalid et alدر همين رابطه كربن آلي گزارش نمودند. 

نيز در مطالعه اي بر روي گياه هميشه بهار به اثر  (2006)

مثبت كود دامي در افزايش قطر طبق و زيست توده خشك 

رشد روز افزون  گياهي و درصد اسانس اشاره نمودند.

ني موجب افزايش حجم ضايعات يجمعيت و پديده شهر نش

 توليد شده توسط انسان به ويژه در كالن شهرها

 (Inbar et al., 2000و ضايعات و پسماندها )كشاورزي از  ي

گرديده  0(SMCجمله بقاياي كمپوست قارچ مصرف شده )

(. از اين رو مديريت Vahabi Mashak et al., 2008است )

مطلوب اين ضايعات در قالب بازيافت و فراوري آنها و توليد 

اي به خصوص از كمپوست از اين منابع از اهميت ويژه

طي و بهداشتي برخوردار ديدگاه زيست محي

تأثير مثبت   Zheljazkov and Warmanand (2004)است.

( را .Ocimum basilicum Lحان )يبر ر يكمپوست زباله شهر

ارش از طريق افزايش عملكرد گياه و گلدهي زودتر آن گز

كردند. در بررسي كه با كاربرد كمپوست زباله شهري بر 

( انجام گرفت، .Trigonella foenum-graecum Lشنبليله )

 666افزايش رشد و عملكرد در اين گياه با تيمارهاي كمتر از 
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Spent Mushroom Compost 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zheljazkov%20VD%22%5BAuthor%5D
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گرم كمپوست در هرگلدان و كاهش پارامترهاي رشد با 

زياد و  گرم به دليل امالح 666افزايش آن به مقادير بيش از 

 (ECافزايش هدايت الكتريكي )
 ,.Lopez et alمشاهده شد )0

در  ECبرخي منابع حاكي از افزايش ميزان (. نتايج 2008

كمپوست قارچ به دليل نوع تركيبات و امالح موجود در آن 

ج ي(. با وجود اين نتاJordan et al., 2008باشد ) مي

وست قارچ اثرات مثبت كمپ  Jonathan et al. (2011)قيتحق

( .Capsicum annum Lرا بر تعداد گل و ميوه در فلفل )

 نشان داد. 

امروزه توليد ورمي كمپوست با استفاده از كرم هاي خاكي 

عنوان يك نهاده  باشند به كه قادر به تغذيه از ضايعات آلي مي

هاي فرآيند آلي مورد توجه قرار گرفته است. بررسي تفاوت

وست بيانگر فراهمي بيشتر توليد كمپوست و ورمي كمپ

باشد. -عناصر به شكل قابل جذب در ورمي كمپوست مي

حاكي از آن است كه  Atiyeh et al. (2000b)نتايج پژوهش 

ورمي كمپوست به عنوان مكمل بستر كشت گل جعفري 

(Tagetes erecta L.)  ،در مقايسه با كود مرغي و كمپوست

ساره، محتواي بيشترين تأثير را در افزايش وزن خشك شاخ

كلروفيل و شاخص فعاليت ميكروبي داشته است. اين 

هاي خاكي در بستر  پژوهشگران اظهار داشتند فعاليت كرم

ورمي كمپوست موجب تغييرات بسياري از خصوصيات 

 شيميايي آن نسبت به كمپوست معمولي گرديده است. 

( گياه دارويي .Calendula officinalis Lگل هميشه بهار )

( است كه Asteraceaeه، متعلق به خانواده كاسني )يكسال

هاي آن به عنوان داروي ضد التهاب طبيعي براي گلبرگ

 گيرددرمان زخم و سوختگي مورد استفاده قرار مي

 (Muley et al., 2009.)  ،همچنين عالوه بر مصارف دارويي

اين گياه در صنايع غذايي )طعم و رنگ دهنده غذاهاي 

هاي نقاشي و  اي( رنگرزي )تهيه رنگ مختلف، چاي كيسه

ها، شامپو و  نايلون صنعتي( و بهداشتي )تهيه انواع كرم

(. با توجه به Marczal, 1987شود ) لوسيون( به كار برده مي

كه تا كنون روي اين گياه انجام گرفته  ياينكه عمده تحقيقات

در رابطه با كاربرد كودهاي شيميايي بوده است و همچنين 

نه سازي توليد اين گياه در نظام هاي يبه ضرورت به با توجه

كشاورزي پايدار، مطالعه حاضر به منظور ارزيابي اثر كاربرد 
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Electrical Conductivity 

هاي آلي بر خصوصيات كمي و كيفي گياه هميشه بهار نهاده

 انجام گرفت.

 هامواد و روش
-در قالب طرح بلوك 0388-83اين آزمايش در سال زراعي 

ار در ايستگاه تحقيقات گروه هاي كامل تصادفي با سه تكر

انشكده علوم و مهندسي كشاورزي دانشگاه د علوم باغباني،

  Eو طول جغرافيايي N  '03°30تهران )با عرض جغرافيايي

متر از سطح دريا( اجرا شد. وضعيت  0346ارتفاع  و 38°63'

برخي عوامل اقليمي از جمله ميانگين درجه حرارت و 

در  0388-83يش در سال بارندگي در مكان اجراي آزما

هاي نشان داده شده است. تيمارهاي آزمايش نهاده 0شكل 

آلي مختلف شامل كود دامي )كود گاوي كامال پوسيده در 

تن در هكتار(، كمپوست زباله شهري )تهيه شده از  46سطح 

تن در هكتار(، كمپوست  46هاي تر خانگي در سطح  زباله

 06ورمي كمپوست )تن در هكتار(،  06قارچ مصرف شده )

 بافتتن در هكتار( و شاهد )عدم مصرف نهاده آلي( بودند. 

 و نيتروژن% 60/6 داراي و لومي-رسي آزمايش مكان خاك

 و پتاسيم و فسفر كيلوگرم بر گرم ميلي 400 و 02 ترتيب به

 هدايت ميزان و 3/8 خاك اسيديته. بود آلي ماده% 68/6

شد.  برآورد رمت بر زيمنس دسي 60/0 حدود الكتريكي

خصوصيات شيميايي كود هاي آلي مورد استفاده،  همچنين،

نشان داده شده است. بذور گل هميشه بهار از  0در جدول 

باغ اكولوژيك گياهان دارويي واقع در مزرعه آموزشي 

تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد تهيه 

مين محل شدند. پيش از اعمال تيمارهاي آزمايشي، ابتدا ز

آزمايش با حداقل عمليات خاكورزي آماده گرديد، سپس 

هاي تيمارهاي كودي به طور يكنواخت در سطح كرت

سانتي متري، به طور كامل با  36مربوطه پخش و تا عمق 

متر مربع  6×6/4خاك مخلوط شدند. ابعاد هر كرت آزمايشي 

هاي آزمايشي و شامل پنج رديف كشت بود. فاصله بين كرت

-ها با احتساب جويسانتي متر و بين بلوك 66هر تكرار در 

متر در نظر گرفته شد. كشت بذور به صورت  4هاي آبياري 

هاي تعبيه شده در هر كرت با فواصل مستقيم بر روي پشته

انجام گرفت.  03/0/0383سانتي متر در تاريخ  06×66

ها بالفاصله پس از كشت انجام شد و سپس آبياري اول كرت
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نظور حصول اطمينان از سبز شدن بذور، آبياري دوم، به م

هاي بعدي به فاصله ده روز چهار روز پس از كشت و آبياري

ها پس يكبار صورت گرفت. جهت حصول تراكم مناسب بوته

برگي، گياهان طي يك  0از استقرار كامل گياه و در مرحله 

هاي هرز در طي فصل رشد مرحله تنك شدند. كنترل علف

ت دستي )از طريق وجين كردن( انجام گرفت و هيچ به صور

هاي هرز در گونه نهاده شيميايي مصنوعي براي كنترل علف

طي مراحل انجام آزمايش مورد استفاده قرار نگرفت. 

همچنين در طي اجراي آزمايش، آفت يا بيماري خاصي در 

  گياهان مشاهده نشد.

)دو  در طي فصل رشد، پس از حذف اثر حاشيه در هر كرت

سانتي متر از ابتدا و انتهاي سه رديف  66رديف كناري و 

مياني هر كرت( دو رديف به برداشت گل و يك رديف به 

هاي برداشت بذر اختصاص يافت. نمونه برداري از كرت

آزمايشي همزمان با شروع گلدهي گياهان )تيرماه( آغاز شده 

اين  و تا پايان دوره گلدهي )آبان ماه( ادامه يافت. براي

منظور پس از آغاز گلدهي گياهان در اوايل تير ماه، برداشت 

گل از سطح يك متر مربع، كه به طور تصادفي در رديف 

هاي مياني كرت، پس از حذف اثر حاشيه تعيين شد، هر 

-هفته يكبار تا پايان دوره گلدهي گياهان انجام گرفت. گل

اه هاي برداشت شده در هر برداشت بالفاصله به آزمايشگ

 درجه  26 ± 6منتقل شده و پس از توزين، در دماي 

درون آون خشك و مجددا ساعت  42به مدت سانتي گراد 

هاي برداشت شده، توزين شدند. پيش از خشك كردن گل

تعداد گل و قطر پنج گل به طور تصادفي با استفاده از 

هاي خشك گيري شد. مجموع كليه گلكوليس اندازه

مار در هر كرت در طي فصل رشد به برداشت شده از هر تي

عنوان عملكرد گل در آن واحد آزمايشي در نظر گرفته شد. 

همچنين در انتهاي فصل رشد و پيش از برداشت نهايي، پس 

اي در هر كرت تعداد پنج بوته به طور از حذف اثر حاشيه

تصادفي از هر كرت برداشت شده و پس از انتقال به 

ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعي و آزمايشگاه صفاتي از قبيل 

وزن تر و خشك بوته اندازه گيري شد. برداشت بذر در طول 

فصل رشد حدودا يك ماه پس از آغاز گلدهي، صورت گرفت. 

هاي تعيين در مجموع سه بار عمليات برداشت بذر از رديف

شده انجام شد و در نهايت عملكرد بذر بر اساس مجموع 

به هر تيمار در طي فصل رشد در بذور برداشت شده مربوط 

نظر گرفته شد و وزن هزار دانه بذور نيز اندازه گيري شد. به 

از  منظور تعيين خصوصيات كيفي گياه دارويي هميشه بهار،

 هاي خشك شده جهت تعيين عملكرد گل، استفاده شد. گل

گرم نمونه از گلبرگ هاي  4براي تعيين ميزان عصاره، 

از هر تيمار توزين شده و عصاره ، خشك شده فاقد كاسبرگ

گيري الكلي با استفاده از متانول خالص در دماي اتاق، طي 

ساعت انجام شد. عصاره به دست آمده توسط دستگاه  24

 066روتاري تغليظ، توزين و ميزان عصاره بر حسب گرم در 

(. Gordana et al., 2003گرم گل خشك محاسبه گرديد )

خشك شده هاي اسانس از گل همچنين به منظور استخراج

از روش تقطير با بخار آب توسط دستگاه كلونجر  ،ن گياهاي

ساعت اسانس گيري، اسانس حاصل  2استفاده شد. پس از 

گرم  066جمع آوري و ميزان اسانس بر حسب ميلي ليتر در 

 . (British Pharmacopeia, 1998) گل خشك محاسبه شد

 ,SAS Inst., ver 9.1م افزار هاي آزمايش با استفاده از نر داده

ها  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و مقايسه ميانگين 2003

 % صورت گرفت.6در سطح احتمال  LSDبا استفاده ازآزمون 

و  Sigma plot version 10رسم اشكال با استفاده از نرم افزار

Excel .انجام گرفت 

 

 
 آزمایش در ستفادها مورد آلي هاي نهاده شیمیایي خصوصیات -7جدول

 pH )دسي زیمنس بر متر( EC ماده آلي )%( )%(پتاسیم )%(فسفر )%(نیتروژن آلي نهاده

 6/8 24/3 02/0 02/4 26/0 30/0 دامي كود

 0/2 60/6 24/3 66/6 34/0 02/0 شهري زباله كمپوست

 2/2 20/04 8/03 63/4 2/0 40/0 قارچ كمپوست

 3/2 20/0 6/40 34/6 00/6 38/0 كمپوست ورمي
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 7388وضعیت میانگین درجه حرارت و بارندگي شهرستان كرج در سال  -7شکل 

 نتایج و بحث

 ارتفاع و تعداد ساقه فرعي در بوته

نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري 

نشان داده شده است. همانگونه كه  3و 4شده در جداول 

هاي هاي آلي بر ويژگي-شود اثر نهاده حظه ميمال

-(. به4( )جدول ≥60/6Pمورفولوژيك گياه معني دار شد )

طوريكه بيشترين ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعي در تيمار 

ورمي كمپوست بدست آمد كه نسبت به شاهد به ترتيب 

% افزايش نشان داد. هر چند بين تيمار كود 3/084% و 8/63

وست زباله شهري با ورمي كمپوست در افزايش دامي و كمپ

و تيمارهاي كود  ارتفاع بوته اختالف معني دار مشاهده نشد

دامي و كمپوست زباله شهري نيز به ترتيب باعث افزايش 

% گرديدند. 2/20% و 3/20ميانگين اين صفت به ميزان 

همچنين ميانگين ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعي در بين 

د و كمپوست قارچ اختالف معني داري نداشت تيمارهاي شاه

و هر دو باعث ايجاد كمترين مقدار ميانگين اين صفات 

 (.3)جدول  گرديدند

طبق نتايج به دست آمده ورمي كمپوست از لحاظ افزايش 

ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعي نسبت به ساير تيمار ها برتري 

در هميشه  رسد افزايش ارتفاع بوته نظر ميداشته است. به

بهار حاصل تأثير ورمي كمپوست بر ساختمان فيزيكي خاك 

و قابليت باال در جذب و نگهداري آب و متعاقبا فراهمي آب 

كه در  يدر طي مراحل توسعه سلول باشد. نتايج تحقيقات

رابطه با كاربرد ورمي كمپوست انجام شده است حاكي از اثر 

افزايش منافذ مثبت آن بر خصوصيات فيزيكي خاك از طريق 

باعث افزايش است كه  خاك و كاهش چگالي نسبي خاك

  et al., 2008شود )داري آب در خاك ميظرفيت نگه

Parthasarathi.)  همچنين تأثير مثبت كود دامي در بهبود

ساختار فيزيكي خاك و افزايش قدرت جذب و نگهداري آب 

 Ghanbariگزارش شده است.  Ramesh et al. (2009)توسط 

et al. (2005)  اظهار داشتند كه در صورت استفاده از كود

(، مي توان از .Cuminum cyminum Lدامي در زيره سبز )

دست تعداد دفعات آبياري كاست و عملكرد مناسب را به

اهميت كمپوست زباله  Allahdadi et al. (2004)آورد. 

شهري را بيش از ارزش غذايي آن، به دليل اصالح 

كي خاك عنوان نموده و بهبود خلل و فرج خصوصيات فيزي

ها و مقاومت به فرسايش در اثر كاربرد كل، پايداري خاكدانه

كمپوست زباله شهري گزارش كردند. در همين زمينه 

Lopez et al. (2008)  نيز بيشترين ارتفاع و قطر ساقه را در

( در گلدان هايي .Rosemarinus officinalis Lگياه رزماري )

% كمپوست زباله شهري در محيط كشت 46-66با نسبت

ها اظهار داشتند كه كاربرد كمپوست زباله گزارش كردند. آن

شهري نه تنها دانه بندي، تخلخل خاك و ظرفيت نفوذ 

بخشد بلكه باعث تامين مواد پذيري آب و تهويه را بهبود مي

 Tahami zarandiمغذي و ريز مغذي ها براي گياه مي گردد. 

et al. (2009)  بيشترين ارتفاع بوته در ريحان را در تيمارهاي

كود گوسفندي و ورمي كمپوست گزارش نمودند و دليل 
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اصلي تعيين كننده ارتفاع گياه را فراهمي عناصر غذايي 

خصوصا عناصر ماكرو )نيتروژن، فسفر و پتاسيم( و كربن آلي 

در  Nasimul Gani et al. (2001)هاي گزارش نمودند. يافته

بطه با اثر كمپوست زباله شهري بر گياه كنف هندي را

(Corchorus capsularis و )Mohamed and Abdu (2004) 

 Foeniculum) در خصوص تأثير كود دامي بر رازيانه

vulgare Mill. نيز با پژوهش حاضر مطابقت دارد. بنابراين )

ورمي كمپوست، كود دامي و كمپوست زباله  احتمال دارد

ق اثر مثبت بر خصوصيات فيزيكي خاك، عالوه شهري از طري

بر بهبود تهويه خاك و دسترسي بهتر آب براي گياه، منجر 

طور غير  كه به گردندبه توسعه و رشد بهتر ريشه در خاك 

مستقيم بر فراهم نمودن عناصر غذايي براي گياه و كمك به 

 باشد.رشد و توسعه گياه نيز تأثير گذار مي

 

 آلي هاينهاده تأثیر تحت بهار همیشه گیاه در شده گیري اندازه صفات یانسوار تجزیه -1جدول
 مربعات میانگین  

 منابع
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 62/6 66668/6 33/02 63/6 664/6 64/6 32/36 30/6 32/604 02/48 24/02 4 تکرار

 2 كود
**23/444 

**62/380 
**60/34043 

**28/38 
**30/2323 

**60/0 
**04/8 

**60/0 
**24/0684 

**604/6 
**43/6 

 خطاي

 آزمایش
8 66/03 40/0 66/046 63/2 06/28 60/.6 43/6 60/6 82/36 6660/6 60/6 

 .باشند مي% 0 و% 6 احتمال سطح در دار معني يبترت به**  و* 

 

رسد تأثير مثبت ورمي كمپوست بر  بطور مشابهي بنظر مي

تعداد ساقه فرعي احتماال مربوط به قابليت دسترسي مطلوب 

به عناصر غذايي در اثر فراهمي بيشتر جذب عناصر غذايي در 

هاي آلي به ويژه تأثير نهاده Sunitha( 2006خاك باشد. )

ورمي كمپوست را بر توسعه انشعابات گل جعفري مثبت 

توصيف كرده و فراهم نمودن عناصر غذايي براي گياه توسط 

ورمي كمپوست و در نتيجه رشد بهتر و توسعه ريشه در 

خاك و متعاقبا افزايش رشد و افزايش شاخه فرعي را گزارش 

تأثير معني دار ورمي  ديگري، در مطالعه نموده است.

ر پارامترهاي رشد هميشه بهار در مقايسه با كمپوست ب

 (.Atiyeh et al., 2000aكمپوست گزارش شده است )

 

 

 تعداد گل در واحد سطح و قطر گل 

تعداد گل در متر مربع و قطر گل بطور معني داري تحت 

(. 4( )جدول ≥60/6Pتأثير نهاده هاي آلي قرار گرفتند )

و بيشترين قطر  بيشترين تعداد گل از تيمار ورمي كمپوست

( كه به ترتيب 3گل از تيمار كود دامي حاصل شد )جدول 

% افزايش نشان دادند. با اين 6/34% و 8/20نسبت به شاهد 

وجود بين تيمارهاي كود دامي و ورمي كمپوست در افزايش 

دار وجود نداشت و ورمي كمپوست قطر گل اختالف معني

شاهد شد.  % افزايش در قطر گل نسبت به3/40نيز باعث 

% كاهش ميانگين 08/3استفاده از كمپوست قارچ منجر به 

%كاهش تعداد گل نسبت به تيمار شاهد  2/3قطر گل و 

 گرديد هرچند كه اختالف معني داري با شاهد نشان نداد. 
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  آلي هايبهار تحت تأثیر نهاده همیشه گیاه رشدي خصوصیات میانگین -3جدول

 آلي نهاده
 بوته ارتفاع

 (متر نتيسا)

 فرعي ساقه تعداد

 (بوته در)

 تعدادگل

 (مربع متر در)

 گل قطر

 (متر سانتي)

 بوته تر وزن

 (مربع متر در گرم)

 بوته خشك وزن

 (مربع متر در گرم)

 08/08  86/066  32/6  22/263  83/00  03/22 دامي كود

  03/03  34/040  06/2  60/262  26/06  23/26 شهري زباله كمپوست

  62/06  40/03  00/3  26/246  23/3  28/43 قارچ ستكمپو

  28/43  038  63/6  32/222  82/40  63/28 كمپوست ورمي

  20/06  00/84  63/2  63/236  23/2  42/30 شاهد

LSD (5%) 30/0 46/6 06/02 22/6 63/40 66/2 

 

رسد اثر مثبت ورمي كمپوست بر افزايش تعداد گل بنظر مي

به دليل تأثير آن بر خصوصيات شيميايي و  احتماال هم

افزايش تركيبات هوموسي خاك و تأثير مستقيم بر فراهمي 

عناصر غذايي براي گياه و هم به دليل نقش ورمي كمپوست 

هاي بيولوژيك خاك و متعاقبا توليد مواد در تحريك فعاليت

شبه هورموني و اثر آن بر فيزيولوژي گلدهي و بهبود آن 

در  pHافزايش  Parthasarathi et al. (2008)اشد. تواند ب مي

وميك طي فرآيند هضم و تجزيه ينتيجه افزايش تركيبات ه

هاي خاكي را در تيمار ورمي كمپوست مواد آلي توسط كرم

گزارش نمودند. همچنين همبستگي ميان مقادير تيمار ورمي 

را مثبت  0(CECكمپوست و ميزان ظرفيت تبادل كاتيوني )

 Arancon et al. (2003)كردند. نتايج آزمايشات  ارزيابي

حاكي از فراهمي عناصر غذايي توسط ورمي كمپوست بود 

ه اين محققان اظهار داشتند كه عناصر غذايي به ك بطوري

هاي هيوميك اسيد موجود در صورت سطحي روي مولكول

ورمي كمپوست جذب شده و به تدريج و به آرامي در خاك 

جر به توسعه فرآيند رشد كمي و كيفي گردد و منآزاد مي

در  Haj seyed hadi et al. (2011) مطالعاتگياه مي گردد. 

افزايش معني دار بابونه، بر گياه  بررسي تأثير ورمي كمپوست

قطر طبق و عملكرد گل را نشان داد. در اين پژوهش ورمي 

كمپوست به عنوان منبع غني از عناصر غذايي ماكرو و ميكرو 

د كه نه تنها با تأثير مثبت بر خصوصيات فيزيكي عنوان ش

هاي خاك منجر به افزايش عملكرد گرديده بلكه فعاليت كرم

در خاك و اثرات  زيستيهاي خاكي منجر به تشديد فعاليت

 سبب موجودات اين فعاليت گردد. مثبت حاصل از آن مي

                                                 
1
- Cation Exchange Capacity  

 و غذايي عناصر شدن معدني افزايش هوموس، توليد افزايش

 توسط غذايي عناصر جذب افزايش مواد، ترعسري گردش

 شودمي نيتروژن تثبيت افزايش و فسفر بخصوص گياهان

(Jeyabal and Kupposwamy, 2001 .)  همچنين تشديد

-خاك باعث تحريك توليد تنظيم كننده زيستيهاي فعاليت

مطالعات در  (.Atiyeh et al., 2001گردند ) هاي رشد مي

ه بيانگر اهميت بيشتر فاكتورهاي هاي رشد گيازمينه الگو

هاي ها و تنظيم كنندهبيولوژيك و نقش برجسته هورمون

 باشدرشد گياهي در رشد زايشي و گلدهي مي

 (Mustafa, 2009.)  Atiyeh et al. (2000a)  بيشترين جوانه

هايي با گل و تعداد گل در گياه هميشه بهار را در گلدان

كشت گزارش كردند.  % ورمي كمپوست در محيط26نسبت 

 Krishnamoorthy and Vajranabhaiahهاينتايج بررسي

روي ورمي كمپوست حاصل از ضايعات آلي، نشان  (1986)

هاي خاكي و دهنده همبستگي مثبت ميان جمعيت كرم

ميزان اكسين و سيتوكينين در خاك بود و همبستگي ميان 

 هاي رشدم كنندهيهاي خاكي و توليد تنظفعاليت كرم

 را گزارش نمودند.  4(PGRگياهي )

تيمار كود دامي و ورمي كمپوست در افزايش قطر گل داراي 

اختالف معني دار نبودند. در مقايسه كود دامي و ورمي 

كمپوست بايد به اين مسئله توجه داشت كه هر چند ورمي 

هاي خاكي از لحاظ تامين كمپوست به دليل فعاليت كرم

باشد با نسبت به كود دامي مي عناصر غذايي داراي برتري

سهم ورمي  Alikhani and Savabeghi (2006) اين وجود

كمپوست در تامين عناصر غذايي را بيشتر در ارتباط با 

                                                 
2
- Plant Growth Regulators 
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عناصر كم مصرف گياهي عنوان كردند. نتايج حاصل از 

تيمار كود دامي و ورمي  Yagi et al. (2003)تحقيقات 

دسترس در خاك داراي كمپوست را از نظر تامين فسفر قابل 

مين پتاسيم و أاختالف معني دار ندانسته و كود دامي را در ت

منيزيم نسبت به ورمي كمپوست بهتر معرفي نمود. 

Theunissen et al. (2010)  نقش فسفر را در رشد زايشي و

گلدهي گياه مهم توصيف كرده و فراهمي عناصر غذايي را در 

 ج پژوهشافزايش قطر گل موثر دانستند. نتاي

 Khalid et al. (2006)  حاكي از افزايش تعداد طبق در گياه

كه افزايش باشد بطوري هميشه بهار با كاربرد كود دامي مي

صفات مذكور را ناشي از بهبود ساختار فيزيكي خاك توسط 

كود دامي دانستند كه منجر به تحريك و توسعه رشد ريشه 

 دد.گرو نهايتا رشد رويشي و زايشي گياه مي

 Shadanpour et al. (2011)  بيشترين اندازه گل جعفري را

در تيمار ورمي كمپوست در مقايسه با كمپوست گزارش 

افزايش نمودند و اثر ورمي كمپوست بر رشد گياه را از طريق 

عناصر غذايي، جذب عناصر غذايي توسط ريشه ها،  دسترسي

و ذخيره  تأثير بر فتوسنتز و سنتز متابوليت هاي اوليه گياه

 .اند ها عنوان كرده مواد در برگ

 وزن تر و خشك بوته

هاي آلي وزن تر و خشك بوته را بطور معني داري  نهاده

( و همانگونه كه 4( )جدول ≥60/6Pتحت تأثير قرار دادند )

نشان داده شده است، كاربرد ورمي كمپوست  3در جدول 

% 0/82% و 0/02وزن تر و خشك بوته را به ترتيب به مقدار 

نسبت به تيمار شاهد افزايش داد. تيمار كمپوست زباله 

% و 3/36شهري در رده بعدي پس از ورمي كمپوست با 

% كاهش نسبت به ورمي كمپوست منجر به بهبود وزن 2/33

تر و خشك بوته گرديد. كمترين وزن تر و خشك بوته از 

تيمار كمپوست قارچ حاصل شد كه داراي اختالف معني دار 

 مار شاهد نبود.با تي

افزايش وزن تر و خشك بوته در نتيجه مصرف ورمي 

كمپوست با توجه به اثرات مفيد اين كود كه پيشتر به آنها 

 نيز Vadiraj et al. (1998) .باشد اشاره شد، قابل توجيه مي

 افزايش وزن تر و خشك گياه گشنيز

 (Coriandrum sativum L. در پاسخ به تيمار ورمي )

و كردند مقايسه با كود شيميايي را گزارش  كمپوست در

دليل آن را تغيير عناصر غذايي خاك به فرم قابل جذب براي 

گياه در اثر كاربرد ورمي كمپوست عنوان نموده اند. براساس 

تيمار كمپوست زباله شهري نيز در ، حاضر نتايج آزمايش

افزايش وزن تر وخشك بوته هميشه بهار تأثير گذار بود. به 

رسد برتري ورمي كمپوست نسبت به كمپوست زباله مي نظر

شهري در افزايش وزن تر وخشك بوته به تفاوت اين دو 

ها و تفاوت ريزموجودات دخيل در نهاده در فرآيند توليد آن

مربوط به آنها باشد كه متعاقبا باعث  زيستيفرايندهاي 

ر ها بهاي شيميايي اين دو نهاده و تأثير آنتفاوت در ويژگي

دليل برتري  Atiyeh et al. (2000b)گردد. خاك و گياه مي

ورمي كمپوست نسبت به كمپوست را فرآيند توليد متفاوت 

هاي ميكروبي به كار برده اين دو نهاده به ويژه نوع جمعيت

شده ذكر كردند به طوري كه تغييرات صورت گرفته طي 

فرآيند تهيه ورمي كمپوست منجر به آزاد شدن نيتروژن 

معدني در كمپوست به شكل آمونيوم و در ورمي كمپوست به 

باشند، صورت نيترات كه اشكال قابل جذب براي گياه مي

دهد كه حذف ها نشان ميگردد. از سوي ديگر پژوهش مي

برخي امالح در حين فرآيند توليد ورمي كمپوست، سبب 

كاهش هدايت الكتريكي در ورمي كمپوست به عنوان 

بت به بستر اوليه شده است. عالوه بر اين، محصول نهايي نس

ميزان غلظت فلزات سنگين مانند سرب و كادميوم در آن نيز 

(. ازطرف ديگر، Alidadi et al., 2005كاهش يافته است )

شوند كي خاك مييهاي بيولوژامالح زياد مانع فعاليت

كه افزايش مقدار كمپوست زباله شهري بدليل افزايش بطوري

ريكي و ايجاد سميت سبب كاهش رشد و عملكرد هدايت الكت

 گرديد (.Trigonella foenum-graecum L) در گياه شنبليله

 et al., 2011) Kasthuri).  

 وزن هزار دانه

هاي آلي مصرف شده قرار وزن هزار دانه تحت تأثير نهاده

(. نتايج حاكي از آنست كه 4( )جدول ≥60/6Pگرفت )

بوط به تيمار ورمي كمپوست بود بيشترين وزن هزار دانه مر

هر چند بين تيمار ورمي كمپوست و كود دامي در افزايش 

كه به وزن هزار دانه اختالف معني دار وجود نداشت بطوري

% 4/08% و 4/46ترتيب باعث بهبود اين صفت به ميزان 
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نسبت به تيمار شاهد شدند در حاليكه حداقل ميانگين وزن 

ت قارچ حاصل گرديد كه نسبت به هزار دانه از تيمار كمپوس

 (.2% كاهش نشان داد )جدول 6/8شاهد 

رسد افزودن ورمي كمپوست به خاك با توجه به به نظر مي

هاي ميكروبي تري كه براي بهبود فعاليتشرايط مناسب

خاك مهيا نموده است و از طريق جذب مطلوب عناصر 

غذايي پر مصرف و كم مصرف توسط ريشه، موجب افزايش 

ها شد، گلدهي و فراهمي اين عناصر در مرحله پر شدن دانهر

گرديده و در نتيجه سبب بهبود وزن هزار دانه شده است. در 

افزايش وزن هزار دانه  etal. (2004)  Kapoorهمين رابطه 

در رازيانه با مصرف مقادير بيشتر ورمي كمپوست را ناشي از 

هي گزارش بهبود ميزان فتوسنتز و توليد زيست توده گيا

اي افزايش وزن هزار دانه گياه هميشه بهار كردند. در مطالعه

 با كاربرد كود دامي نيز گزارش شده است

 (Khalid et al., 2006.) ،از طرف ديگر 

et al. (2009)  Akbarnezhad  تأثير معني داري كمپوست

زباله شهري را بر وزن دانه در بوته در گياه سياه دانه 

(Nigella sativa L.گزارش نمودند، بطوري ) 06كه كاربرد 

تن در هكتار كمپوست زباله شهري، وزن دانه در بوته را 

تن در هكتار رشد  36افزايش داد اما با افزايش مقدار آن به 

 گياه كاهش و در نتيجه وزن دانه در بوته نيز كاهش يافت. 

 عملکرد گل خشك و بذر

داري طور معني به هاي آلي بر عملكرد گل خشك و بذرنهاده

كه نتايج ( بطوري4( )جدول ≥ 60/6Pتأثيرگذار بودند )

حاكي از برتري ورمي كمپوست در افزايش عملكرد گل 

%( نسبت به شاهد بود. 3/00%( و عملكرد بذر )2/63خشك )

كمترين ميزان عملكرد گل و بذر مربوط به تيمار كمپوست 

ر نشان نداد قارچ بود كه با تيمار شاهد اختالف معني دا

 (. 2)جدول 

رسد كاربرد ورمي كمپوست از طريق توليد مواد به نظر مي

شبه هورموني و تأثير آنها بر فيزيولوژي گلدهي در افزايش 

اجزاي عملكرد هميشه بهار نظير تعداد، اندازه گل و وزن 

هزار دانه تأثير گذار بوده است كه در نتيجه منجر به افزايش 

ديده است. از طرف ديگر، با توجه به عملكرد گل و بذر گر

عادت رشد نامحدود اين گياه و لزوم برقراري تعادل مناسب 

بين رشد رويشي و زايشي گياه پس از شروع گلدهي، با توجه 

اين نكته كه عملكرد اقتصادي اين گياه منوط به توليد گل 

مناسب در طي فصل رشد مي باشد، لذا بنظر مي رسد ورمي 

مين عناصر غذايي مناسب براي گياه أبا ت كمپوست همچنين

در ايجاد تعادل ميان رشد رويشي و زايشي و افزايش تعداد 

ساقه هاي فرعي گل دهنده در طي فصل رشد، تأثير مثبتي 

در افزايش تعداد گل و متعاقبا عملكرد گل و بذر داشته 

تركيبات شبه هورموني و  Domingues et al. (1997)است. 

ت سنگين در پاسخ به تيمار ورمي كاهش جذب فلزا

( 2003)  كمپوست را دليل افزايش عملكرد گل دانستند.

Paterson  وجود اسيد هيوميك باالتر در ورمي كمپوست

نسبت به كود دامي را دليل افزايش ظرفيت كاتيوني دانستند 

كه باعث مي شود وجود عناصر غذايي در ورمي كمپوست 

 .Haj Seyed Hadi et alينبيشتر از كود دامي باشد. همچن

تن در  46بيشترين عملكرد گل خشك را در تيمار  (2011)

 هكتار ورمي كمپوست در بابونه گزارش نمودند.

 (2006 )Astaraei  با بررسي اثر ورمي كمپوست بر اجزاي

عملكرد گياه اسفرزه بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن 

پوست گزارش نمود و % ورمي كم46دانه در بوته را در تيمار 

باال بودن تعداد و وزن دانه در سنبله را افزايش تعداد و طول 

هاي خاكي و سنبله در اين تيمار به دليل فعاليت كرم

ترين زيست توده ميكروبي و در نتيجه فراهمي بيشتر مناسب

 عناصر غذايي براي گياه عنوان كردند. 



  23                                                                                                                     ...بررسي تاثير نهادهاي آلي بر 
 

 

  آلي هاينهاده تحت تأثیر بهار همیشه گیاه بذر و گل عملکرد دانه، هزار میانگین وزن -4جدول

 آلي هاينهاده
 دانه هزار وزن

 (گرم)

 گل عملکرد

 (مربع متر در گرم)

 بذر عملکرد

 )گرم در متر مربع(

  80/420  46/32  33/06 دامي كود

  32/022  60/26  20/02 شهري زباله كمپوست

  26/062  30/00  32/04 قارچ كمپوست

  40/426  02/068  40/00 ستكمپو ورمي

  26/004  33/26  63/03 شاهد

LSD (5%) 60/0 26/06 03/03 

 

 دهي گیاه در طول فصل رشد روند گل

، روند گلدهي هميشه بهار در طي فصل رشد 4در شكل 

هاي آلي نشان داده شده است. تحت تأثير تيمار نهاده

د گل كم دوره گلدهي ميزان تولي اوايلشود در مشاهده مي

هاي فرعي گل دهنده بوده و به تدريج با افزايش تعداد ساقه

ها افزايش يافته و به  و افزايش رشد زايشي، ميزان توليد گل

 رسد. حداكثر مي

 
 روند گلدهي همیشه بهار در طي فصل رشد تحت تأثیر نهاده هاي آلي -1شکل 

 

و  از طرف ديگر، در اواخر فصل رشد، تغيير شرايط اقليمي

هاي ها نسبت به توليد برگهمچنين افزايش ريزش برگ

جديد، منجر به ايجاد يك روند كاهشي در توليد گل شده 

اينكه عملكرد اقتصادي مورد نظر در گياه است. نظر به

هميشه بهار از ميزان توليد گل خشك در واحد سطح حاصل 

شود، بنابراين با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و مي

توان با مديريت مناسب تاريخ كشت، ان اوج گلدهي ميزم

شرايط مساعد آب و هوايي را براي گياه فراهم نمود. در مورد 

گياه هميشه بهار كه توليد اندام اقتصادي )گل( تحت تأثير 

رشد زايشي قرار دارد، ايجاد تعادل مناسب بين رشد رويشي 

ن اين و زايشي خصوصا با توجه به عادت رشد نامحدود بود

رسد كاربرد باشد. بنابر اين به نظر مي گياه، حائز اهميت مي

اي كه باعث حفظ تعادل بين رشد كودهاي آلي به گونه

تواند در جهت رسيدن به حداكثر رويشي و زايشي گردد، مي

نيز  Ameri et al. (2007)عملكرد اقتصادي تأثير گذار باشد. 

گل در گياه هميشه به نتايج مشابهي در مطالعه روند توليد 

بهار تحت تأثير تيمار كود نيتروژن دست يافتند و بر كاربرد 

مقادير مناسب كود بر ميزان گلدهي و حفظ تعادل بين رشد 

 رويشي و زايشي در اين گياه تأكيد ورزيدند.
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 میزان اسانس و عصاره

هاي آلي بر ميزان اسانس نتايج حاكي از تأثير معني دار نهاده

( 4( )جدول ≥60/6Pاز گل مي باشد ) و عصاره حاصل

كه بيشترين ميزان اسانس و عصاره به ترتيب از بطوري

تيمارهاي ورمي كمپوست و كود دامي به دست آمد كه 

برابر از روند افزايشي برخوردار  3/0و  4نسبت به شاهد 

بودند. هر چند بين تيمار كود دامي و ورمي كمپوست در 

 06ار مالحظه نگرديد. كاربرد دافزايش عصاره اختالف معني

تن در هكتار كمپوست قارچ كمترين ميزان اسانس و عصاره 

را به همراه داشت كه با تيمار شاهد در يك گروه آماري قرار 

  (.3گرفت )شكل 
رسد ورمي كمپوست از طريق فراهمي عناصر،  به نظر مي

برقراري تعادل سطوح مواد غذايي در خاك و بهبود تغذيه 

ياه تأثير مثبت بر مسيرهاي بيوسنتزي معدني گ

هاي ثانويه داشته است و از اين طريق در ميزان  متابوليت

مواد موثره توليدي تأثيرگذار بوده است. احتمال دارد فراهمي 

و تعادل عناصر غذايي موجود، واكنشهاي آنزيمي و عوامل 

دخيل در هدايت اين مسيرهاي بيوسنتزي را در گياه تحت 

از فسفر معدني به  Kapoor et al. (2002)دهند.  تأثير قرار

عنوان عامل تأثير گذار در بيوسنتز اسانس ياد مي كنند. 

تيمار كود دامي همچنين پس از ورمي كمپوست باعث بهبود 

 ميزان اسانس گل هميشه بهار نسبت به شاهد گرديد.

et al. (2010) Jha  تأثير كود دامي بر محتواي آرتميزينين

( را بررسي و افزايش .Artemisia annua Lنه )گياه درم

محتواي آرتميزينين در تيمار كود دامي را گزارش نمودند. 

اين پژوهشگران دريافتند كه بيشتر آرتميزينين موجود 

بنابراين كود دامي با  ،ابدي%( در برگ تجمع مي83درگياه )

فراهمي بيشتر عناصر باعث افزايش رشد و سطح برگ و در 

در  نجر به افزايش محتواي آرتميزينين گرديده است.نتيجه م

رسد كه كود دامي نيز با افزايش قطر پژوهش حاضر بنظر مي

هميشه بهار باعث افزايش محتواي عصاره در  يها و اندازه گل

ن رابطه روي ياين گياه گرديده است كه نتايج مشابهي در ا

 .Ameri et alتوسط با كاربرد كود نيتروژنه  گياه هميشه بهار

 همچنين نتايج تحقيق گزارش شده است. (2007)

 Khalid et al. (2006)  حاكي از تأثير مثبت كود دامي در

 باشد. بهار مي افزايش ميزان اسانس هميشه

 

Yagi et al. (2003)  ضمن توصيف اثرات مثبت مواد آلي در

مين نياز گياه به عناصر غذايي و اصالح ساختار خاك، أت

مواد آلي را با افزايش مقادير ورمي كمپوست  افزايش خطي

همچنين با مقايسه ورمي كمپوست و كود  .گزارش كردند

دامي از نظر محتواي مواد آلي، كارايي ورمي كمپوست در 

 افزايش مواد آلي خاك را بيشتر از كود دامي دانستند. 

در خصوص تأثير منفي كمپوست قارچ بر كليه صفات مورد 

حاضر، ذكر اين نكته ضروريست كه بر  مطالعه در تحقيق

(، كمپوست قارچ 0هاي آلي )جدول اساس نتايج تجزيه نهاده

ن ميزان يمورد استفاده از بيشتر يهادر مقايسه با ساير نهاده

EC ( برخوردار بودdS.m
(. عالوه بر اين گياه هميشه 120/04-

اند و كاهش بهار را گياهي حساس به شوري توصيف كرده

مربوط به رشد و عملكرد هميشه بهار مانند  خصوصيات

ارتفاع بوته، سطح برگ و زيست توده گياهي را در پاسخ به 

(. Chaparzade et al., 2004اند )شوري گزارش نموده

بنابراين احتماال كاهش رشد و عملكرد گياه در اين آزمايش 

باال در اين كمپوست  ECدر تيمار كمپوست قارچ مربوط به 

اد بودن يگياه به شوري حاصل با توجه به زو حساسيت 

 .et alمقدار كمپوست مورد مصرف بوده است. چرا كه

(2002)  Young  اثر كمپوست قارچ بر نوعي گل جعفري

(Tagetes patula L. را به دليل رها سازي كند عناصر )

غذايي، تهويه مناسب و قدرت نگهداري آب مثبت ارزيابي 

ورزند يا شستن آن را تاكيد مي نموده و بر مصرف بهينه آن

-منظوركاهش شوري توصيه مي پيش از مصرف به

با توصيه   Rezvani Moghadam et al. (2011)نمايند.

استفاده بهينه از مقادير مناسب كمپوست قارچ به عنوان 

راهكاري مناسب در راستاي اهداف توليد زعفران در 

بر قطر، تعداد كشاورزي پايدار، اثرات مثبت كمپوست قارچ را 

( گزارش .Crocus sativus Lبنه و عملكرد كالله زعفران )

 كردند. 

هاي آلي در افزايش عملكرد اكثر بطور كلي، تأثير نهاده

صفات اندازه گيري شده در اين تحقيق تقريبا قابل مقايسه با 

 نتايج تحقيقاتي بوده است كه از كودهاي شيميايي در توليد

 اده شده است.گياه هميشه بهار استف
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 بهار همیشه گل( ب) عصاره و( الف) اسانس میزان بر آلي هاي نهاده تأثیر -3 شکل

 

با بررسي اثر مقادير  Ameri et al. (2007)بعنوان مثال، 

مختلف كود شيميايي نيتروژن بر خصوصيات كمي و كيفي 

رد گل خشك گياه هميشه بهار، بيشترين ميزان عملك

ميلي  44/6گرم در متر مربع( و ميزان اسانس ) 00/064)

كيلوگرم در  066گرم گل خشك( را در تيمار  066ليتر در 

هكتار كود شيميايي گزارش كردند كه نتايج حاصل تقريبا 

-مشابه با حداكثر عملكرد گل خشك و اسانس توليدي به

 066در ميلي ليتر  48/6گرم در متر مربع و  02/068ترتيب 

گرم گل خشك، در تحقيق حاضر با كاربرد ورمي كمپوست 

با مقايسه اثر كود  Hussein et al. (2011)باشد. همچنين مي

شيميايي نيتروژن و كود هاي زيستي نظير ورمي كمپوست و 

باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر گياه هميشه بهار، 

داد شاخه جانبي بهبود پارامترهاي رشد مانند ارتفاع بوته و تع

را در تيمار هاي كود شيميايي و تلفيق كود هاي زيستي 

گزارش نمودند. اين محققين اظهار داشتند كه اثرات مثبت 

ناشي از كاربرد كود هاي زيستي احتماال مربوط به توليد مواد 

شبه هورموني و افزايش قابليت دسترسي عناصر غذايي از 

وري كه تجزيه برگ و جمله فسفر براي گياه مي باشد به ط

ريشه و تعيين درصد نيتروژن، فسفر و پتاسيم مبين اين 

مطلب بود و بيشترين درصد عناصر نامبرده در تجزيه ماده 

 خشك برگ در تيمار تلفيق كود هاي زيستي بدست آمد.

 

 

 

الف

) 

 ب(
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 روابط همبستگي بین صفات مورد مطالعه

نتايج بررسي روابط همبستگي بين برخي از صفات مورد 

العه حاكي از وجود همبستگي مثبت و معني دار در اكثر مط

هاي (. در بين ويژگي6باشد )جدول صفات مورد مطالعه مي

رشدي گياه، ارتفاع بوته نسبت به تعداد ساقه فرعي 

-همبستگي بهتري با صفات مورد مطالعه نشان داد. بنظر مي

رسد تأثيرگذاري مثبت ارتفاع بوته روي عملكرد گل ناشي از 

أثير مثبت آن بر روي تعداد و قطر گل باشد خصوصا اينكه ت

داري با تعداد گل عملكرد گل همبستگي مثبت و معني

(34/6r=( و قطر گل )82/6r= نشان داد. تعداد گل و قطر )

( برخوردار بودند كه بر =26/6rگل نيز از همبستگي بااليي )

خالف تصور موجود، افزايش تعداد گل نه تنها نقشي در 

هاي توليدي نداشته است بلكه منجر به توليد اهش قطر گلك

با تر و نهايتا عملكرد گل بيشتر شده است. هاي درشتگل

توجه به اينكه هميشه بهار گياهي رشد نامحدود است و 

عالوه بر ساقه اصلي، ساقه هاي فرعي نيز در توليد گل نقش 

گل و  دارند، لذا افزايش تعداد ساقه فرعي در افزايش تعداد

گونه كه در باشد. همانمتعاقبا عملكرد گل تأثيرگذار مي

درصد از تغييرات تعداد گل  08مالحظه مي شود،  6جدول 

مي باشد. برخوردار هاي فرعي تعداد ساقه از روندي همسو با

رشد رويشي مناسب گياه از طريق رسد بنابراين بنظر مي

اقبا افزايش افزايش ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعي و متع

تعداد گل، نقش موثري در عملكرد گل توليدي و مواد موثره 

ها داشته است. نتايج مشابهي نيز توسط از گل استخراج شده

Yazdani Bioki et al. (2010) ( در ماريتيغالSylibum 

marianum L. گزارش گرديد. درمجموع با توجه به روابط )

توان گفت كه يهمبستگي كه بين اين صفات مشاهده شد، م

تواند  تغيير هر يك از اين عوامل )افزايشي يا كاهشي( مي

عملكرد گل خشك توليدي را تحت تأثير قرار دهد. روابط 

رگرسيوني بين عملكرد بذر و وزن هزار دانه نيز حاكي از 

باشد همبستگي مثبت معني دار بين اين دو صفت مي

ز وزن هزار درصد تغييرات عملكرد بذر ناشي ا 80كه بطوري

 (.3دانه تخمين زده شد )شكل 

 

 گیري كلينتیجه
نتايج اين پژوهش حاكي از تأثير مثبت ورمي كمپوست در 

-بهبود رشد و عملكرد كمي و كيفي گياه هميشه بهار مي

باشد هرچند كه استفاده از كود دامي نيز نتايج تقريبا 

رسد ورمي مشابهي در اين خصوص نشان داد. بنظر مي

به دليل افزايش جمعيت و تنوع ميكروبي داراي  كمپوست

هاي منحصر به فردي است كه آن را قادر ساخته است  ويژگي

هاي جايگزين براي كودمناسب و هاي كي از گزينهيتا 

شيميايي باشد. در اين خصوص كود دامي و كمپوست زباله 

شهري نيز با تأثير مثبت بر ساختار فيزيكي خاك ضامن 

باشند. هرچند كه در لند مدت مزرعه ميهاي بسودمندي

و ماهيت  أارتباط با مصرف كمپوست زباله شهري بايد از منش

مواد اوليه آن كامال اطمينان حاصل كرد تا با مشكل آلودگي 

د. البته الزم به ميكروبي و سميت فلزات سنگين مواجه نش

ذكر است كه با توجه به اثرات نسبتا مشابه كود دامي و 

وست بر اكثر صفات اندازه گيري شده، اگر جنبه ورمي كمپ

اقتصادي كاربرد اين دو كود مد نظر باشد، كاربرد كود دامي 

از نظر اقتصادي نسبت به ورمي كمپوست مقرون به صرفه تر 

مقايسه اثرات ورمي كمپوست، كود دامي و باشد. مي

كمپوست زباله شهري و قارچ همچنين نشان دهنده اهميت 

ها به مقدار مناسب، هم بمنظور صحيح نهادهنقش انتخاب 

ايجاد توازن مناسب بين رشد رويشي و زايشي گياه در جهت 

هاي گل دهنده و افزايش عملكرد گل و هم جهت توليد ساقه

ها در راستاي توليد پايدار گياهان بهينه سازي مصرف نهاده

 باشد.دارويي مي
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 آلي هاينهاده تأثیر تحت بهار همیشه گیاه در بررسي مورد صفات برخي همبستگي ضرایب -2 جدول

  ارتفاع بوته تعداد ساقه فرعي تعداد گل قطر گل عملکرد گل میزان عصاره میزان اسانس

      66/0  ارتفاع بوته 

     66/0  تعداد ساقه فرعي 62/6 * 

    66/0  ** 08/6  ** 00/6  تعداد گل 

   66/0  ** 26/6  44/6  ns ** 26/6  قطر گل 

  66/0  ** 82/6  ** 34/6  * 66/6  ** 20/6  عملکرد گل 

 66/0  ** 83/6  ** 28/6  * 03/6  33/6  ns ** 84/6  میزان عصاره 

66/0  ** 26/6  ** 30/6  ** 28/6  ** 32/6  ** 06/6  ** 22/6  میزان اسانس 

 .ندباش مي داري معني عدم و% 0 ،%6 احتمال سطح در دار معني ترتيب به ns و**  ،*
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 بهار همیشه دانه هزار وزن با بذر عملکرد رگرسیوني رابطه -3 شکل
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Abstaract 

Pot marigold (Calendula offıcinalis L.) belongs to Asteraceae family is a medicinal herb which its flowers have 

diverse pharmaceutical, cosmetic and nutritional uses. In order to study the effect of organic fertilizers on agronomic 

performance, yield and quality characteristics of pot marigold, a field experiment was conducted based on 

randomized complete block design with three replications in Research Station of Faculty of Agriculture, College of 

Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, in 2010. Treatments were vermicompost (15 t ha
-1

), 

municipal waste compost (20 t ha
-1

), cattle manure (25 t ha
-1

), mushroom compost (15 t ha
-1

) and control (without 

fertilizer). Quantitative and qualitative criteria such as plant height, number of branch per plant, number of flower 

per unit area, flower diameter, herbal fresh and dry weight, 1000 seed weight, flower and seed yield and content of 

essential oil and extract were measured. Results revealed that among different organic inputs, vermicompost 

performed better and  significantly increased plant height, number of branch per plant, number of flower per unit 

area, 1000 seed weight, herbal fresh and dry weight and flower and seed yield. Whereas there were no significant 

difference between cattle manure and municipal waste compost in plant height and also with vermicompost in 1000 

seed weight. Application of cattle manure resulted in highest flower diameter and extract content. Although, there 

were no significant difference between cattle manure and vermicompost in flower diameter and extract content 

improvement. Yield and all plant criteria were decreased with mushroom compost application. In general, this study 

indicated that vermicompost could be an alternative organic input instead of chemical fertilizers in sustainable 

production system of C. officinalis. 

Key words: Organic fertilizers, Medicinal plant, Morphological criteria, Flower yield, Extract content 
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 .64 -06(: 4) 0 .شناختي كشاورزي بوممجلۀ  تنوع زيستي گونه هاي سبزي و صيفي؛ مطالعه موردي شهرستان ورامين.

 چکیده

مل موثر بر آن، در روستاهاي شهرستان ورامين از طريق مصاحبه با كشاورزان هاي سبزي و صيفي و عوادر اين مقاله وضعيت تنوع زيستي گونه 

 -هاي سبزي و صيفي در اين منطقه تحت تاثير  عوامل اجتماعيو استفاده از دانش بومي آنها  ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه تنوع گونه

هاي زراعي به ترتيب همبستگي ميزان دسترسي به آب و اندازه زمين اقتصادي كشاورزي قرار دارد. در اين رابطه از ميان متغيرهايي مختلف

اي نشان دادند، بطوري كه هر چه كشاورزان به منظور مقابله با مشكل كم آب گونه هاي متنوع تري از معني دار منفي و مثبت را با غناي گونه

هاي زراعي كم بود، كشاورزان يكي از د مطالعه وسعت زمينسبزي و صيفي را كشت مي كردند. همچنين از آنجا كه در اغلب روستاهاي مور

توان گفت كه ميزان دسترسي به مهمترين داليل كاهش تنوع در مزارع خود را در اختيار نداشتن زمين كافي معرفي كردند. به اين ترتيب مي

 شود. هاي كشاورزي محسوب مينهاده ها يكي عوامل تعيين كننده تنوع زيستي گونه

:  تنوع زيستي، دانش بومي، غناي گونه ايهاي كلیديواژه 
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 مهمقد
مبناي زندگي بر روي كره زمين است و از  تنوع زيستي

هايي كه ما از آنها كاال و خدماتي چون عملكرد اكوسيستم

اكسيژن، غذا، آب سالم و مواد دارويي برداشت مي كنيم، 

. تنوع زيستي (Hillel et al., 2002)كند حمايت مي

اي از تنوع زيستي است و به تنوع در ورزي زير مجموعهكشا

ها و ...( كه زندگي موجودات زنده )گياهان، حيوانات، باكتري

و امروزه  (Wolff, 2004) در كشاورزي نقش دارند، اشاره دارد

ها انسان براي تامين غذا و امور كشاورزي به زندگي ميليون

نوع زيستي آن وابسته است. بر اين اساس امروزه كه ت

كشاورزي در معرض تهديد است به عنوان يكي از اجزا و 

پيش نيازهاي مهم در توسعه پايدار كشاورزي در سطح بين 

و تحقيقات ( Cleveland et al., 1994)المللي مدنظر است 

متعددي در رابطه با آن انجام شده و يا در حال انجام است، 

يط زيستي از كه يكي از نقاط ضعف آنها تاكيد بر علل مح

 WRI/ IUCN/UNEP, 1992) بين رفتن تنوع زيستي است

and Rana et al., 2007)،  اين در حالي است كه تنوع زيستي

اجتماعي نظير  -كشاورزي همزمان با كاركردهاي اقتصادي

ارتقاي امنيت غذايي، پايداري معيشت روستايي و افزايش 

تحت (، Pimbert, 1999)قابليت تحمل جوامع كشاورزي 

تاثير اين عوامل مانند اندازه مزرعه، بازار، تنوع فرهنگي، 

 ,Brush,1995 and  Odero) خدمات ترويجي و نيروي كار

 دوري و نزديكي به مراكز فروش و بازار،  (1998

(Hashemi et al., 1389 و )(Gauchan et al., 2005)  ،

هاي فرهنگي و دانش بومي و.. نيز وضعيت اقتصادي، ارزش

( Rana et al., 2007. در اين زمينه رانا و همكاران )باشدمي

ضمن تاكيد بر اهميت شناخت عوامل تاثيرگذاربر تنوع 

هاي حفاظت از تنوع زيستي زيستي در تعيين استراتژي

هاي كشاورزان، كشاورزي، اثر تعداد قطعات، عضويت در گروه

 هاي شيميايي را بر تنوع رقم هايدسترسي به آب و نهاده

داند، وي دار ميمدرن در مزارع برنج را مثبت و معني

همچنين اندازه مزرعه، سن سرپرست خانوار و ميزان 

محصول توليد شده در مزارع خانوادگي را بر تنوع زيستي 

كشاورزي موثر بيان كرده است. همچنين ساكنا و همكاران 

(Saxena et al., 2005 در بررسي تنوع زيستي كشاورزي در )

ليا دريافتند كه تغييرات منفي در تنوع زيستي هيما

كشاورزي منطقه در اثر تمركز بر روي كسب درآمد بيشتر و 

داري در تنوع زيستي صرفه اقتصاد بازاري، كاهش معني

گياهان كشاورزي ديده شده است. در همين رابطه در تحقيق 

هاي حاضر كه با هدف بررسي وضعيت تنوع زيستي گونه

ابتدا ميزان  ر شهرستان ورامين انجام شد،سبزي و صيفي د

-هاي سبزي و صيفي با استفاده از شاخصتنوع زيستي گونه

هاي تنوع زيستي بررسي شده و سپس ارتباط ها و مقياس

 -هاي اقتصادياحتمالي اين ميزان از تنوع با برخي مولفه

اجتماعي روستاييان و كشاورزان مورد واكاوي قرار گرفته 

 است.

 هاروشمواد و 

 منطقه تحقیق

شهرستان ورامين به عنوان يكي از اصلي ترين نقاط تامين 

كننده سبزي و صيفي استان بزرگ تهران داراي پيشينۀ 

طوالني در توليد محصوالت كشاورزي بويژه سبزي و صيفي 

كيلومتر مربع  4032باشد. شهرستان ورامين با مساحت مي

ل ايران، در كيلومتري جنوب شرقي تهران و شما 36در 

شرقي و عرض جغرافيايي  60°، 33’مقياس طول جغرافيايي 

شمالي واقع شده است. جمعيت اين شهرستان در  °36، 03’

هزار نفر  624834در حدود  0386آمار سرشماري سال 

 8روستا و  036برآورد شده است. شهرستان ورامين داراي 

به باشد. پراكندگي جمعيت شهرستان  شهر مي 2دهستان و 

نفر  426666نفر شهرنشين و  346666اين صورت است كه 

روستانشين هستند. در اين تحقيق هشت روستاي از دو 

رضا، بخش پيشوا و جوادآباد شامل؛ روستاهاي طغان، يوسف

محمدآباد، خاوه، طارند، قلعه سين، سناردك و عسگرآباد كه 

داراي خصوصيات اكولوژيكي و اقليمي مشابهي بودندو در 

ها تعداد زيادي از كشاورزان به كشت سبزي و صيفي آن

هاي جدول گونه كه دادهمشغول بودند، گزينش شدند. همان

دهد در بخش پيشوا روستاهاي عسكرآباد و ( نيز نشان مي0)

خانوار و در بخش جوادآباد روستاهاي  26و  66قلعه سين با 

خانوار باالترين تراكم  36خاوه و محمدآباد با بيش از 

 جمعيتي را داشتند.  
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 ویژگي هاي جغرافیایي و جمعیت شناختي روستاهاي مورد بررسي در منطقه مورد مطالعه -7-3جدول 

 تعداد خانوار ارتفاع از سطح دریا عرض جغرافیایي طول جغرافیایي بخش نام روستا
 تعداد كشاورزان 

 مورد مطالعه

 E   35°15' N    300 66 08 '22°51 پيشوا عسگرآباد

 E   35°13' N    308 36 3 '20°51 جوادآباد محمدآباد

 E   35°11' N    366 26 04 '18°51 پيشوا قلعه سین

 E   35°21' N    306 42 0 '18°51 پيشوا یوسف رضا

 E   35°18' N    360 36 3 '17°51 پيشوا سناردك

 E   35°10' N    304 08 0 '15°51 جوادآباد طغان

 E   35°14' N    366 46 3 '30°51 پيشوا طارند

 E   35°20' N    306 32 04 '33°51 جوادآباد خاوه
 

 روش تحقیق

 -از آنجا كه هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير عوامل اقتصادي

اجتماعي بر تنوع زيستي گونه هاي سبزي و صيفي  بود، 

 (Descriptive research)روش تحقيق از لحاظ نوع، توصيفي 

صورت گرفته  (Survey research)ت كه با فن پيمايش اس

اي بودكه بر اساس پيش است. ابزار پژوهش پرسشنامه

ها تدوين و روايي صوري آن از طريق روش پانل نگاشته

متخصصان و پايايي آن با محاسبه ضريب كرانباخ آلفا بعد از 

انجام يك مطالعه پايلوت كه طي آن پرسشنامه هاي اوليه 

نفر از كشاورزان منطقه تحقيق شده بود ارزيابي  06توسط 

شد. متغيرهاي وابسته تحقيق نوع و تعداد گونه هايي بود كه 

هر كشاورز مورد كشت قرار مي داد، متغيرهاي مستقل 

تحقيق ويژگي هاي فردي كشاورزان )سن كشاورز، سطح 

كه در  سواد، تعداد اعضاي خانواده و تعداد افرادي از خانواده

ويژگي هاي مزرعه كشاورز  شاورزي شاغل هستند(،بخش ك

)اراضي تحت مديريت اجاره اي يا ملكي، سطح زير كشت و 

ميزان زمين تحت آيش، نوع مزرعه )آبي يا ديم( و محل 

استقرار مزرعه، كيفيت خاك و شيب زمين و ميزان درآمد 

ساالنه كشاورز، وضعيت مكانيزاسيون در مزرعه و كاربرد 

ن آب، كودآلي، كود شيميايي، سموم، بذرهاي نهاده هايي چو

اصالح شده، نهاده هاي بيولوژيك و همچنين نوع مبارزه با 

آفات، بيماري ها و علف هاي هرز( بودند. هر پرسشنامه 

سوال بود. طي فرآيند جمع آوري اطالعات در  08شامل 

درصد افراد سرپرست خانوار مصاحبه  36هرروستا حداقل با 

 80ها از اين طريق تكميل گرديد. در كل شد و پرسشنامه

روستاي ذكر شده مورد مصاحبه قرار گرفت.  8كشاورز از 

هاي بدست آمده وارد نرم پس از تكميل پرسشنامه ها، داده

هاي آماري توصيفي، گرديد و آزمون SPSS version 18افزار 

آزمون رگرسيون خطي و تجزيه واريانس براي تحليل داده ها 

 شد.استفاده 

 نتایج و بحث

 اجتماعي -هاي اقتصاديویژگي

هاي فردي كشاورزان و وضعيت اجتماعي در خصوص ويژگي

هاي تحقيق نشان داد كه. ميانگين سن خانوارها يافته

سال مي  26كشاورزان در روستاهاي مورد بررسي باالي 

 03باشد به طوري اين ميانگين در روستاي قلعه سين با 

سال كمترين  20وستاي يوسف رضا سال بيشترين و در ر

بود. از نظر تحصيالت نيز اكثر كشاورزان در روستاهاي مورد 

مطالعه داراي تحصيالت زير ديپلم بودند. البته تفاوت هايي 

درصد  6650نيز در ميان روستاها وجود داشت، بعنوان مثال 

از كشاورزان در روستاي عسگرآباد بي سواد بودند در حاليكه 

سواد مشاهده نشد. درصد رضا كشاورز بييوسف در روستاي

كشاورزاني كه داراي تحصيالت دانشگاهي بودند بسيار اندك 

 0/6درصد(، عسگرآباد ) 2/00بود و تنها در روستاهاي طغان )

درصد(  0/00درصد( و محمدآباد ) 0/00درصد(، سناردك )

كشاورزاني با تحصيالت دانشگاهي مشاهده شدند. ميانگين 

اعضاي خانوارها در روستاهاي مورد مطالعه بسيار به تعداد 

رضا با ميانگين يكديگر نزديك بود طوري كه روستاي  يوسف

 6بيشترين مقدار و روستاي عسگرآباد با ميانگين  26/2

كمترين مقدار را نشان داد. ميانگين تعداد اعضاي خانوار در 
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ظر روستاهاي ديگر نيز حد فاصل اين دو مقدار بود.. از ن

هاي تحقيق اشتغال اعضاي خانوار در بخش كشاورزي يافته

نشان داد كه در اكثر موارد تنها يك نفر آن هم سرپرست 

پردازد و ديگر اعضاي هاي كشاورزي ميخانواده، به فعاليت

دهند. و باالخره خانواده تمايل چنداني به اين امور نشان نمي

مختلف در هر  هايدر مورد درآمد درآمد كشاورزان از بخش

يك از روستاهاي مورد مطالعه نشان داد كه در تمام 

هاي زراعي بيشترين سهم روستاهاي مورد مطالعه فعاليت

درآمد كشاورزان را به خود اختصاص داده است و اين در 

هاي باغباني، دامپروري و غيره نقش حالي است كه فعاليت

طوري د بهچنداني در تامين معيشت كشاورزان بر عهده ندارن

هاي كه تنها در سه روستاي طارند، طغان و عسگرآباد فعاليت

 غير كشاورزي آن هم در سطحي محدود مشاهده شد.

 هاي سبزي و صیفيهاي تنوع زیستي گونهشاخص

هاي سبزي و صيفي به عنوان وضعيت تنوع زيستي گونه

هاي متغير وابسته در اين تحقيق از طريق محاسبه شاخص

وينر، و همچنين شاخص  -اي و تنوع شانونغتاي گونه

-برآورد شد. از نظر غناي گونه   غالبيت و شاخص يكنواختي

( نشان داد كه در مجموع 0هاي تحقيق در شكل)اي يافته

اي نسبتاً كمي برخوردار روستاهاي مورد مطالعه از غناي گونه

اي در روستاي قلعه هستند به طوري كه بيشترين غناي گونه

گونه مشاهده شد.  8/6و  20/0هاي خاوه با ميانگينسين و 

-كمترين مقدار نيز مربوط به طغان و عسگرآباد با ميانگين

-گونه بود كه علت آن عمدتاً رواج سيستم 8/3و  3/4هاي 

هاي تك كشتي در اين روستاها است بطوري كه تقريباً تمام 

هاي اي از زمينكشاورزان روستاي عسگرآباد در بخش عمده

خود كاهو و كلم سفيد كشت مي كنند و در روستاي طغان 

شد. از نيز طالبي كشت رايج و اصلي كشاورزان محسوب مي

هاي جغرافيايي و آنجا كه تقريباً تمام روستاها از لحاظ ويژگي

اقليمي از توزيع يكساني برخوردارند و از اين لحاظ اختالف 

رايط چشمگيري با يكديگر ندارند فرض متفاوت بودن ش

هاي مختلف در روستاها منتفي بود. از كشت براي گونه

اي در روستاي طغان، باال داليل ديگر پايين بودن غناي گونه

بودن ميزان دسترسي به آب و همينطور زياد بودن ميانگين 

هاي كشاورزي در اين روستا بود. بطوري كه سطح زمين

ني از تقريباً تمام كشاورزان در روستاي طغان بدون نگرا

هايي هاي خود را به كشت گونهريسك توليد تمام زمين

دهند كه بيشترين تقاضا را در بازار دارد و با اختصاص مي

رسند. اين در حالي است كه در قيمت باالتري بفروش مي

روستاهاي ديگري مانند خاوه و قلعه سين كه دسترسي به 

هاي آب در سطح روستا دشوارتر است و ميانگين سطح زمين

اي  نسبت تر است، ميانگين غناي گونهزراعي به مراتب پايين

 به ساير روستاها باالتر است. 

 

 

میانگین غناي گونه هاي سبزي و صیفي موجود در روستاهاي مورد مطالعه – 7شکل  
 

وينر، شاخص غالبيت و شاخص  -از نظر شاخص تنوع شانون

داد كه  ( نشان4هاي تحقيق در )شكل يكنواختي، يافته

وينر در تمام روستاها نسبتاً باال است  -مقدار شاخص شانون

و در اين زمينه بيشترين آن مربوط به روستاي خاوه با مقدار 

 8/0و كمترين آن مربوط به روستاي طغان با مقدار  22/3

بود. در مورد شاخص غالبيت نيز باالترين مقادير در 
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 محوريت كشت دو گونۀ طالبي و كاهو در اين دو روستا بود.  ناشي از روستاهاي طغان و عسگرآباد مشاهده شد كه 
 

 

 شاخص هاي تنوع زیستي سبزي و صیفي در روستاهاي مورد مطالعه -1شکل 

هاي اقتصادي بر تنوع گونه -تاثیر عوامل اجتماعي

 سبزي و صیفي

هاي اجتماعي با تنوع گونه –بررسي رابطه عوامل اقتصادي 

ان داد كه از ميان متغيرهاي مستقل سبزي و صيفي نش

اجتماعي؛ در حالي كه بين اندازه زمين، تحصيالت، -اقتصادي

تعداد شاغلين كشاورزي، دسترسي به كود شيميايي و بذور 

اصالح شده رابطه مثبت وجود دارد اما اين رابطه تنها در 

مورد اندازه زمين معني دار است. اين رابطه همچنين بين 

دسترسي به آب، كود آلي و سموم و غناي متغيرهاي سن، 

اي سبزي و صيفي در منطقه، منفي است و تنها در گونه

داري مورد متغير  ميزان دسترسي به آب رابطه منفي و معني

 است. 

 اجتماعي -رابطه غناي گونه اي  با عوامل اقتصادي -7جدول 

 دار است معني 60/6در سطح                        ** دار است. معني 66/6در سطح  *
 

دار شده با استفاده از رگرسيون تر روابط معنيواكاوي دقيق

ام شد. بدين جان( Enter)چند متغيره به روش همزمان 

منظور دو متغير اندازه زمين و ميزان دسترسي به آب كه 

داراي باالترين ضريب همبستگي و معني دار با متغير غناي 

اي بودند در تحليل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفتند. گونه

 0در سطح  ANOVAاز آزمون  Fدار بودن ميزان  معني

بيني كننده و  دهد كه بين متغيرهاي پيش درصد نشان مي

و  Tمتغير وابسته رابطه خطي وجود دارد، همچنين مقادير 

دهد كه هر دو متغير اندازه  داري آن نشان مي سطح معني

ن و ميزان دسترسي به آب داراي رابطه خطي با متغير زمي

اين  R2باشند. بر اساس ميزان  اي ميوابسته غناي گونه

-درصد تغييرات در غناي گونه36متغيرها در مجموع قادرند 

بيني نمايند. با توجه به مدل رگرسيون چند  اي را پيش

 اي را تخمين زد.توان غناي گونه متغيره، با معادله زير مي

 همچنين اين اثرات را مي توان به شكل معادله زير نوشت: 

Y=  26/6 X1- 32/6  X4 

Y = غناي گونه اي   X1 = اندازه زمين 

X2
 
 ميزان دسترسي به آب=

متغیرهاي 

 مستقل
 تحصیالت سن

تعداد 

شاغلین 

 كشاورزي

اندازه 

 زمین

دسترسي 

 به آب

دسترسي به 

 كودشیمیایي

دسترسي 

 به كودآلي

دسترسي 

 به سموم

دسترسي به 

بذور اصالح 

 شده

ضریب 

 همبستگي

00/6-  66/6  03/6  23/6 
 34/6- 

 62/6  00/6-  00/6-  66/6  

سطح معني 

 داري

6/6  26/6  33/6  662/6  63/6  00/6  6/6  22/6  20/6  
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 هاي سبزي و صیفياقتصادي بر تنوع گونه -تاثیر عوامل اجتماعي -3جدول

 B SEB Beta T Sing  متغیر

43/6 اندازه زمین زراعي   620/6  26/6  32/3  664/6  

-2/6 میزان دسترسي به آب   42/6  32/6-  68/4-  603/6  

F= 04/8 , Sig = 660/6 , R
2 
= 3/6 , Constant = 33/21 

 

وضعيت تنوع زيستي از طريق تنوع فرهنگي خود را نشان 

 -از اينرو تبيين وضعيت و الگوهاي اقتصادي ،دهدمي

و جامعه اجتماعي كه بازنماي تنوع فرهنگي يك اكوسيستم 

توانند در مديريت و تبيين تنوع زيستي كشاورزي هستند مي

كه خود نوعي شيوه زندگي است مفيد و موثر باشد. در اين 

هاي كيفي زندگي كشاورزان مورد رابطه ارزيابي ويژگي

مطالعه در اين منطقه نشان داد كه در اغلب روستاها 

شت خود كشاورزان فقير و خرده پا بودند و براي تامين معي

وابسته به درآمد حاصل از فروش محصوالت زراعي خود 

درصد درآمد آنها از فروش اين  86بودند بطوري كه بيش از 

توان گفت كه زراعت شد. بنابراين ميمحصوالت تامين مي

شد و درصد اشتغال آنها پيشه اصلي كشاورزان محسوب مي

يار در بخش هاي ديگري چون دامپروري، باغباني و غيره بس

رغم وجود چنين وابستگي به اين بخش از اندك بود. علي

كشاورزي درصد فعاليت اعضاي خانوارها بويژه زنان در مزارع 

بشدت كم بود بطوري كه تقريباً در هيچ كدام از خانوارهاي 

هاي زراعي مورد بررسي نقش و مشاركت زنان در فعاليت

زان به قابل توجه نبود و اين موضوع افزايش نياز كشاور

كارگران فصلي را به همراه داشت و در اغلب موارد كشاورزان 

از افرادي غير از اعضاي خانواده خود براي كار در مزارع 

استفاده مي كردند. اين موضوع از اين جهت نگران كننده 

هاي زراعي سبب مي است كه نداشتن حق مالكيت در زمين

-از زمين هاي حفاظتشود كارگران توجه چنداني به جنبه

هاي زراعي نداشته باشند و بدون نگراني و داشتن احساس 

مسئوليت نسبت به مراقبت از زمين به استفاده هرچه بيشتر 

از نهاده هاي شيميايي و ادوات كشاورزي بپردازند و اهميتي 

نيز براي حفظ تنوع قائل نشوند. اين شرايط تا حدودي مشابه 

در مورد مطالعاتي خود ( Upreti, 2000آنچه است كه آپرتي )

در خصوص نقش زنان در  ويدر نپال به آن دست يافت. 

حفظ تنوع زيستي به اين نتيجه رسيد كه زنان بعلت نداشتن 

هاي زراعي عالقه و انگيزه هاي مالي و نداشتن حق در زمين

هاي كشاورزي ندارند و با گرايشي به مشاركت در فعاليت

در حفظ و نگهداري وجودي كه مي توانند نقش بسزايي 

دهند به داشته باشند ترجيح ميهاي زراعيتنوع زيستي گونه

امور ديگري غير از كشاورزي بپردازند. نتايج حاصل از ارزيابي 

تنوع و فراواني گونه هاي سبزي و صيفي در روستاهاي مورد 

اي مطالعه نشان داد كه در مجموع روستاها از غناي گونه

مي برخوردار بودند و شاخص شانون سبزي و صيفي نسبتاً بك

ها را بجز روستاي قلعه سين در ساير نيز تنوع اين گونه

اي آنها نشان داد. از نظر روستاها متناسب با غناي گونه

هاي ديگر مانند شاخص غالبيت و شاخص يكنواختي شاخص

نيز بجز دو روستاي طغان و عسگر آباد كه الگوهاي تك 

شاخص غالبيت در آنها به  كشتي رواج بيشتري داشت و

نسبت باال بود، ساير روستاها وضعيت مساعدي داشتند. 

و حداكثر غناي  3/4با ميانگين  0حداقل غناي گونه اي 

هاي بود. اين نتايج با يافته 8/6با ميانگين  03اي گونه

غناي گونه  كه Koocheki et al., 2004)و همكاران ) كوچكي

برآورد كردند  06خراسان  اي سبزي و صيفي را در استان

دارد و مقدار آن كمتر است. در مورد شاخص شانون نيز 

بود كه براي اين منطقه عدد قابل  22/3باالترين امتياز 

اي رسد. اين روند نزولي مذكور در غناي گونهقبولي بنظر مي

توان تا حدود زيادي ناشي از در منطق ورامين را مي

ي اين منطقه دانست كه فرسايش انساني در بخش كشاورز

به صورت كم شدن تعداد نيروي كار خانوادگي شاغل در 

هاي كشاورزي، بخش كشاورزي، مشاركت كم زنان در فعاليت

نياز به درآمدهاي غيركشاورزي، و مسن تر شدن شاغلين 

بخش كشاورزي مشخص شده است. الزم به ذكر است كه با 

زمين)مستقيم و دار دو متغير اندازه توجه به تاثير معني

مثبت( و ميزان دسترسي به آب)معكوس و منفي( در روند 

نزولي فوق الذاكر مي توان استنباط كرد كه هر چه كشاورزان 

بيشتر با مشكل كمبود آب مواجه بودند بيشتر به كشت 
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سبزي و صيفي پرداختند تا از طريق باال هاي مختلفگونه

ي توليد در بردن سطح تنوع در مزارع خود ريسك احتمال

ها در آن دائماً در حال نوسان است بازاري را كه قيمت

كاهش دهند و از اين طريق بطور غير مستقيم سبب حفظ 

شوند.در شرايطي كه تنوع و برخورداري از توليدي پايدار مي

ها بخصوص آب كشاورز دسترسي آسان و كافي به نهاده

در بازار  داشته باشد بدون نگراني از نوسان قيمت محصوالت

پردازد كه بيشترين سود را براي او به اي ميبه كشت گونه

همراه دارد و از اين طريق سيستم زراعت بسمت الگوي تك 

. اين (Cebolla et al., 2007) كندكشتي سوق پيدا مي

وضعيت در دو روستاي طغان و عسگر آباد بوضوح قابل 

در اختيار مشاهده بود بطوري كه كشاورزان اين دو روستا با 

داشتن آب كافي كه بيشتر از مقدار آب قابل دسترس در 

پرداختند هايي ميروستاهاي ديگر بود، صرفاً به كشت گونه

توان گفت كه باالترين قيمت را در بازار داشتند. بنابراين مي

هاي اقتصادي كشاورزان براي رسيدن به سود و كه انگيزهكه 

يستي كشاورزي در هاي تنوع زعوايد كوتاه مدت جنبه

كشاورزاني كه سپارد. هاي زراعي را به فراموشي ميسيستم

مند به كشت بيشتر پيرو روند بازار هستند تنها عالقه

محصوالت نقدينه هستند كه تنها در راستاي هدف 

گيرند، در نتيجه تنوع درآمدزايي مورد توجه قرار مي

آنها ت.سبزيجات كاهش يافته و اين روند ادامه خواهد ياف

كنند كه تقاضاي بيشتر و قيمت اي را كشت ميمعموالً گونه

باالتري در بازار دارد، بنابراين جايي براي عاليق كشاورزان و 

ماند ضمن اينكه كشاورزان ورامين اغلب حفظ تنوع باقي نمي

تنها به فكر تامين نيازهاي كشاورزان خرده پايي بودند كه 

روزانه خود بوده و فرصتي براي فكر كردن در مورد حفظ 

تنوع زيستي مزارع خود نداشتند. اين در حالي بود كه ارتباط 

هاي زراعي ارتباطي مستقيم بود غناي گونه اي با اندازه زمين

به اين معني كه هرچه كشاورز زمين بيشتري در اختيار 

هم در مزرعه خود ايجاد مي كرد و داشت تنوع باالتري 

-گرايش بيشتري بسمت كشت گونه هاي مختلف نشان مي

داد. متاسفانه از آنجا كه در اغلب روستاهاي مورد مطالعه 

هاي زراعي كم بود، كشاورزان يكي از داليل وسعت زمين

كاهش تنوع در مزارع خود را در اختيار نداشتن زمين كافي 

( Shrestha, 1999بود كه شرستا )مي دانستند. اين موضوعي 

نيز در مطالعات خود به آن اشاره كرده است و توزيع 

ناعادالنه زمين را يكي از داليل مهم كاهش انگيزه در 

است. و  كشاورزان براي حفظ تنوع زيستي معرفي نموده

( و اودرو Brush, 1995باالخره همان گونه كه براش )

(Odero, 1998نيز در مورد اهميت )  خدمات ترويجي اشاره

هاي مانند اند ضروري است تا از طريق اجراي برنامهكرده

-مدرسه در مزرعه و افزايش نقش كشاورزان در كليه تصميم

ها و ايجاد راهكارهاي اجرايي براي مديريت پايدار گيري

منابع آب در هر روستا مبتني بر مديريت پايدار رابطه 

ورزان، مروجان، آب/خاك/ گياه به آگاه ساختن كشا

كارآفرينان كشاورزي و سياست گزاران از اهميت و لزوم 

 حفظ تنوع زيستي كشاورزي اقدام كرد. 
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Abstract 

The objective of this investigation is to study the vegetable diversity in villages at Varamin plain, situated in north of 

Iran, using qualitative research methods, focused group discussion, key informant interview, informal discussion and 

using local knowledge. The findings showed that the diversity of vegetables in this area is severely affected by socio-

economic factors and among different factors, water accessibility and land size were two determinant factors which 

showed negative and positive significant correlation with species richness, respectively. As in this region most 

farmers cultivate diverse species for reducing the risk of production and small land size was an important problem 

which farmers introduced it as a main reason for diversity reduction. Then it can be said that accessibility to different 

inputs is a determining factor in crop diversity.  
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حداث باغ كليمايي منطقه آبسرد دماوند به منظور ا-ارزيابي وضعيت پدو. 0336لیاقتي.  ، ه.كامبوزیا. جع. علي موسوي، نوري رودسري، ا.، 

 .00 -22(: 4) 0 .شناختي كشاورزي بوممجلۀ . و مزرعه اكولوژيك

 چکیده

به مسئله مهمي در كشاورزي  ،تر در امر منابع محدود طبيعي هاي اخير توجه به مسائل زيست محيطي و همچنين اعمال مديريت دقيق در سال

نيل به كشاورزي پايدار الزم است مناطق مناسب براي توسعه،  براي افزايش سطح زير كشت محصوالت باغي و زراعي و تبديل شده است.

منطقه آبسرد دماوند براي احداث باغ و مزرعه نمونه  ، ارزيابي و بررسي استعدادهاي طبيعيهاين مطالعشناسايي و انتخاب شود. هدف از 

تناسب زمين در حقيقت تطابق است.  غيرهشناسي، خاكشناسي و  با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرايط اقليمي، زمين اكولوژيك،

براساس كليمايي در اين مطالعه -وضعيت پدوارزيابي . نمايد مشخص ميكاربرد خصوصي از انواع ه هاي نوع بخصوصيات زمين را با نيازمندي

ها، هاي آزمايشگاهي نمونه خاكزيهبا توجه به نتايج حاصل از انجام مطالعات صحرائي و همچنين نتايج حاصله از انجام تجشد. روش فائو انجام 

با بررسي عوامل موثر بر استقرار گياهان در مجموع درختان سيب و گردو و گياهان زراعي گندم و جو . مشخص شدمشخصات عمومي خاك 

 براي كشت در منطقه مناسب شناخته شدند.

 كليمايي-باغ و مزرعه اكولوژيك، تناسب زمين، وضعيت پدو هاي كلیدي:واژه

mailto:o_nouri@sbu.ac.ir
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 قدمهم
امروزه دنيا به اهميت توليد محصوالت عاري از تركيبات 

برده است و با توجه به فعاليت جهاني در جهت شيميايي پي

O.Cعالمت  با محصوالتتوليد 
0
در آينده نه چندان دور،  .

ترين مشخصه حضور در بازار جهاني بويژه مهمترين و اصلي

يبات براي محصوالت باغي، عرضه محصوالت عاري از ترك

. همچنين با توجه به (Neilsen, 2003) باشد شيميايي مي

، به كود و سم هاي اجرا شده در زمينه كاهش مصرف طرح

غير  هويژه با توجه به باور و قبول كشاورزان در زمينه مبارز

شود كه در آينده راهي جز شيميايي اين حقيقت آشكار مي

حفظ  توسعه و تعميم هدفمند كنترل غيرشيميايي، براي

 محصوالت كشاورزي وچود نخواهد داشت

 (Sokhansanj, 2001.) 

كيلومتري  066شهر آبسرد در شهرستان دماوند و در حدود 

شرق تهران واقع شده است. شرايط آب و هوايي و اقليمي 

 هاي كشاورزي مطلوب است. منطقه به طور كلي براي فعاليت

گالبي، شاهد اين امر نيز، توليدات كشاورزي نظير سيب، 

با و محصوالت صيفي زميني  گردو، گيالس، آلبالو، سيب

اولين قدم در  است. باال در منطقه مذكوركيفيت و عملكرد 

احداث هر نوع مزرعه و باغ ارزيابي دقيق منطقه از نظر 

 موقعيت مكانيخاك شناختي و  اقليمي،-شرايط محيطي

 (.Gary, 2003باشد )مي

هاي اوليه آماده سازي و هاز آنجا كه در احداث باغ هزين

هاي نگهداري ساليانه تا زمان باردهي همچنين هزينه

نوع محل، نوع خاك، در انتخاب  ددرختان ميوه زياد است، باي

چرا كه اشتباه در اين  ،بسيار دقت نمود و رقم آن، درخت

 به دنبال خواهد داشترا هاي جبران ناپذيري مرحله زيان

(Nouri et al., 2007). همين دليل بررسي هر يك از  به

 عوامل فوق الذكر در احداث باغ و مزرعه اهميت زيادي دارد.

-ها و محدوديتهدف از ارزيابي زمين تهيه اطالعات، فرصت

هاي استفاده از زمين و تهيه مبنايي براي تصميم گيري 

 باشددرباره استفاده و مديريت بهينه زمين مي

(Sys et al., 1991.) 

                                                 
1
 Organic Crop 

براي اولين بار سازمان خوار و بار جهاني  0320در سال 

هاي زمين پرداخت و طبقه )فائو( به تعريف انواع بهره برداري

هاي خاص مطرح نمود بندي تناسب زمين را براي استفاده

(FAO, 1976) روش پارامتريك براي ارزيابي  0322. در سال

تناسب زمين ارائه شد. در اين روش بسته به ميزان 

كنند هاي در زمين ايجاد ميهر يك از فاكتور همحدوديتي ك

به هر يك از آنها اختصاص داده  066كميتي بين صفر و 

ها، شاخص قابليت زمين ضرب اين كميتشود. از حاصلمي

(Capability Indexبدست مي ) آيد. اين شاخص تعيين

 ,Sys and Verheyeباشد )مي 0تا  0كننده كالس زمين از 

ن تحقيقات زيادي در رابطه با ارزيابي (. پس از آ1974

تناسب زمين در سطح جهان براي انواع محصوالت كشاورزي 

 بر اساس روش فائو انجام شده است.

آغاز شده  0320مطالعات ارزيابي زمين در ايران از سال 

-است. اين مطالعات توسط كارشناسان فائو پايه گذاري شده

آبياري و ارزيابي منابع  اند و عموما ً شامل طبقه بندي قابليت

(. ارزيابي Mohajer Shojaei, 1984باشند )و قابليت زمين مي

فيزيكي تناسب زمين براي گياهان خاص، براي اولين بار، بر 

اساس روش فائو انجام شد. در اين تحقيق از روش فائو 

-استفاده شد و محدوده خصوصيات زمين براي تعريف كالس

ج شد. در نهايت با استفاده از روش ها، از جداول سايز استخرا

محدوديت ساده، كالس تناسب زمين براي گياه خاص تعيين 

(. مطالعات تناسب زمين در Movahedi Naeini, 1993شد )

هاي باشند و بيشتر در قالب طرحكشور نسبتاً جديد مي

هاي دانشجويي تحقيقاتي در مراكز تحقيقاتي و يا پايان نامه

 (. Bameri, 2002شوند )انجام مي

براي انجام ارزيابي تناسب زمين در ابتدا خصوصيات زمين 

-شوند. خصوصيات زمين به خصوصياتي اطالق ميتعيين مي

(. Ayoubi, 1996شود كه قابل اندازه گيري يا برآورد باشند )

آن دسته از خصوصيات اقليمي و خاكي كه اجازه بهترين 

هاي اساسي محصول دهند، نيازرشد و عملكرد محصول را مي

(. به منظور ارزيابي تناسب Bazgir, 1999آيند )به حساب مي

زمين براي كاشت نباتات مختلف الزم است نياز آن نباتات از 

نظر شرايط اقليمي و خصوصيات خاكي مشخص شوند. بدين 

هاي اقليمي و خاكي منظور جداولي بطور جداگانه براي نياز

شده است. براي استفاده از اين گياهان در منابع خارجي ارائه 
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جداول الزم است كه آنها را براي شرايط ايران واسنجي كرد. 

در اين راستا الزم است تحقيقاتي در كشور صورت گيرد 

(Givi, 1996 .) 

هاي اقليمي و خاكي گياهان باغي و زراعي براي تعيين نياز

تحقيقاتي در سراسر دنيا انجام شده است. در تحقيقي كه در 

كانادا براي ارزيابي تناسب زمين براي كشت بهاره غالت دانه 

هاي اقليمي و خاكي ريز انجام شد، براي تعيين نياز

خصوصيات اقليمي و خاكي در هفت سطح درجه بندي 

(. در تحقيق ديگري در چين تأثير Pettapiece,1995شدند )

خصوصيات زمين بر روي عملكرد گندم آبي بررسي شد. در 

بين خصوصيات خاك و عملكرد محصول رابطه  آن تحقيق

همبستگي بر قرار گرديد و ضريب همبستگي هر خصوصيت 

خاك با عملكرد محاسبه شد و در نهايت ارزيابي زمين بر 

(. در Tang and Rants, 1997اساس اين نتايج انجام شد )

اي كه براي ارزيابي تناسب زمين براي كشت لوبياي مطالعه

در مناطق خشك و نيمه خشك نيجر و  چشم بلبلي و ارزن

هاي اقليمي و خاكي، برزيل انجام شد، براي تهيه جداول نياز

هاي موثر در رشد و عملكرد هر گياه از شرايط بهينه فاكتور

استفاده شد و با استفاده از روش پارامتريك به هر يك از 

 066خصوصيات اقليمي، خاكي و منظر زمين ارزش صفر تا 

( در تحقيق ديگري Thomas and Frieder, 2001داده شد )

كه در اكوادر براي ارزيابي تناسب زمين براي درختان چرمويا 

هاي اقليمي و خاكي انجام شد، در ابتدا جداول تناسب نياز

چرمويا بر اساس خصوصيات اقليمي و خاكي و ميزان عملكرد 

چرمويا در سه سطح مناسب، متوسط و نامناسب تهيه شدند. 

اين جداول مبناي ارزيابي تناسب زمين براي چرمويا سپس 

 (.Bydekerke, 1997قرار گرفتند )

، ارزيابي و بررسي استعدادهاي طبيعي هاين مطالعهدف از 

با در نظر  براي احداث باغ و مزرعه نمونه اكولوژيك، حوزه

شناسي،  گرفتن مجموعه عوامل و شرايط اقليمي، زمين

 است. خاكشناسي و غيره

 هاروش مواد

 موقعیت عمومي منطقه

هزار هكتار يا  42حوزه آبخيز جمع آبرود با وسعتي معادل 

كيلومتري شرق شهرستان دماوند  6كيلومتر مربع در  426

 23تا َ 36و ْ 34واقع شده است. اين حوزه در حد فاصل َ

طول شرقي قرار  64و ْ 00تا َ 64و ْ 62عرض شمالي و َ 36و ْ

از شمال به ارتفاعات البرز مركزي، از . (0)جدول  گرفته است

جنوب به استان سمنان و ايوانكي، از شرق به سربندان و 

شود. حوزه  سرخ ده و از غرب به دماوند و كوه قوچ منتهي مي

اي و  مذكور با شكلي خاص شامل اراضي كوهستاني، كوهپايه

دشتي است. تجمع مراكز مسكوني در نواحي مركزي حوزه 

بيشترين سطح بوده و د آبسرد در اين حوزه بوده و شهر همن

 واقع شده است. همين شهردر اطراف نيز اراضي كشاورزي 

داراي  دمطالعاتي تنها ايستگاه همن منطقههاي  ايستگاه از

بديهي است با شبكه  است.سال  02آماري بيش از 

هاي  هاي منطقه مطالعاتي نه تنها امكان تحليل ايستگاه

رندگي وجود ندارد، بلكه امكان انجام ساير اي پارامتر با منطقه

به همين  بنابراينهاي هواشناسي نيز وجود ندارد،  تحليل

سنجي تا مناطق مجاور  هاي باران منظور شبكه ايستگاه

 گسترش يافت.

شبكه دماسنجي درون منطقه شامل ايستگاه فعال همند و 

از اي كه اين دو ايستگاه  باشد. محدوده سنجي كيالن مي باران

درصد سطح آن  26پوشاند در حدود  سطح منطقه را مي

اي امكان برآورد روابط  است و بديهي است با چنين شبكه

اي براي محدوده مطالعاتي وجود ندارد و الزم است  منطقه

هاي هواشناسي تا مناطق مجاور گسترش يابد.  شبكه ايستگاه

يان به دليل اهميت برآورد دما در مناطق فاقد ايستگاه گراد

گيري از آمار  حداكثر و حداقل دماي ماهانه و ساالنه با بهره

هاي آبعلي، الر، فيروزكوه، نمرود، رينه لريجان،  ايستگاه

همند، كيالن، نارمك، ماملو، بنكوه، قرمزتپه، ورامين، كوير، 

باد، ابردژ، واحدآباد، گرمسار و ده نمك صورت گرفته  جوادآ

 است. 

روزهاي يخبندان ماهانه و ساالنه و تعداد بارندگي ماهانه 

صورت خطي برآورد منطقه با استفاده از معادالت گراديان و ب

 باشد: مي T = A + BHو به صورت 

A: عرض ازمبداء 

B: شيب خط 

T:  حداكثر و حداقل دماي ماهانه و ساالنه بر حسب

گراد سانتي  

H: ارتفاع بر حسب متر 
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منطقه در قالب نمونه خاك از قسمت هاي مختلف  86تعداد 

كيلومتر گرفته  0در  0سيستم شطرنجي و به ابعاد تقريبي 

-6شد. بطوريكه در هر يك از نقاط تقاطع يك نمونه از عمق 

(، مقدار گچ، OCخاك برداشته شد. از مقدار كربن آلي ) 06

، موجود در خاك، با استفاده از pH ،EC ،CECمقدار آهك، 

 ,Ali Ehyaei)د هاي مناسب آزمايشگاهي تعيين شروش

براي تشريح ساختمان خاك نيز از حفر نيمرخ خاك . (1997

 عدد در منطقه استفاده شد. 36به تعداد 

 منطقه آبسردموقعیت جغرافیائي اجزاء مطالعاتي  -7جدول 

 كد واحد عرض شمالي طول شرقي

 0 36ْ 43َ 46تا ً 36ْ 42َ 38ً 64ْ 63َ 34تا ً 64ْ 60َ 60ً

 4 36ْ 36َ 02تا ً 36ْ 48َ 00ً 64ْ 63َ 46تا ً 64ْ 60َ 62ً

 3 36ْ 43َ 63تا ً 36ْ 48َ 00ً 64ْ 63َ 26تا ً 64ْ 68َ 03ً

 2 36ْ 34َ 40تا ً 36ْ 43َ 44ً 64ْ 63َ 66تا ً 64ْ 60َ 44ً

 6 36ْ 34َ 02تا ً 36ْ 36َ 30ً 64ْ 06َ 06تا ً 64ْ 62َ 33ً

 0 36ْ 33َ 46تا ً 36ْ 34َ 68ً 64ْ 63َ 30تا ً 64ْ 60َ 38ً

 2 36ْ 32َ 06تا ً 36ْ 34َ 22ً 64ْ 63َ 06تا ً 64ْ 66َ 28ً

 8ـ0 36ْ 32َ 44تا ً 36ْ 30َ 60ً 64ْ 68َ 06تا ً 64ْ 60َ 66ً

 8ـ4 36ْ 20َ 40تا ً 36ْ 32َ 60ً 64ْ 62َ 44تا ً 64ْ 62َ 63ً

 8ـ3 36ْ 24َ 66تا ً 36ْ 32َ 43ً 64ْ 68َ 32تا ً 64ْ 60َ 38ً

 8ـ2 36ْ 20َ 60تا ً 36ْ 33َ 28ً 64ْ 63َ 2/6تا ً 64ْ 62َ 26ً

 8ـ6 36ْ 20َ 62تا ً 36ْ 26َ 06ً 64ْ 06َ 3/0تا ً 64ْ 68َ 38ً

 8ـ0 36ْ 20َ 32تا ً 36ْ 36َ 26ً 64ْ 06َ 20تا ً 64ْ 63َ 00ً

 8ـ2 36ْ 26َ 60تا ً 36ْ 33َ 33ً 64ْ 00َ 46تا ً 64ْ 06َ 42ً

 8 36ْ 24َ 66تا ً 36ْ 36َ 26ً 64ْ 03َ 06تا ً 64ْ 62َ 63ً

 3 36ْ 38َ 03تا ً 36ْ 36َ 40ً 64ْ 00َ 68تا ً 64ْ 68َ 30ً

 06 36ْ 30َ 32تا ً 36ْ 36َ 03ً 64ْ 06َ 30تا ً 64ْ 63َ 63ً

 00 36ْ 36َ 28تا ً 36ْ 32َ 48ً 64ْ 06َ 32تا ً 64ْ 63َ 06ً

 04ـ0 36ْ 36َ 33تا ً 36ْ 32َ 03ً 64ْ 00َ 03تا ً 64ْ 06َ 66ً

 04ـ4ـ0 36ْ 23َ 64تا ً 36ْ 33َ 28ً 64ْ 02َ 2/8تا ً 64ْ 06َ 36ً

 04ـ4 36ْ 23َ 64تا ً 36ْ 36َ 62ً 64ْ 02َ 2/8تا ً 64ْ 06َ 04ً

 04ـ3 36ْ 26َ 06تا ً 36ْ 36َ 63ً 64ْ 02َ 63تا ً 64ْ 00َ 02ً

 04ـ2 36ْ 36َ 28تا ً 36ْ 32َ 42ً 64ْ 03َ 30تا ً 64ْ 00َ 02ً

 04ـ6 36ْ 32َ 26تا ً 36ْ 34َ 63ً 64ْ 03َ 2/3تا ً 64ْ 00َ 62ً

 04 36ْ 23َ 64تا ً 36ْ 34َ 46ً 64ْ 02َ 63تا ً 64ْ 06َ 66ً

 03 36ْ 34َ 63تا ً 36ْ 30َ 33ً 64ْ 04َ 42تا ً 64ْ 06َ 34ً

 02 36ْ 30َ 43تا ً 36ْ 36َ 43ً 64ْ 00َ 22تا ً 64ْ 06َ 34ً

 06 36ْ 36َ 34تا ً 36ْ 42َ 43ً 64ْ 00َ 60تا ً 64ْ 06َ 68ً

 V 36ْ 32َ 23تا ً 36ْ 33َ 44ً 64ْ 06َ 66تا ً 64ْ 60َ 22ً
 حوزه آبخيز 36ْ 23َ 64تا ً 36ْ 42َ 43ً 64ْ 02َ 63تا ً 64ْ 62َ 63ً

 

 نتایج و بحث
با توجه به نتايج كلي حاصل از انجام مطالعات صحرائي و 

هاي آزمايشگاهي نمونه همچنين نتايج حاصله از انجام تجزيه

خاكها، مشخصات عمومي خاكها در هر يك از اجزاء 

اند. مشخصاتي از خاكها كه  واحدهاي اراضي شرح داده شده

اند اغلب مشتمل بر خصوصيات پايداري است  شرح داده شده
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كه مستقيماً يا به طور غير مستقيم بر نحوه كاربري اراضي و 

 .چگونگي تناسب آنها اثر دارند

 M1-2و  M1-1ر اجزاء واحدهاي اراضي ـ د

هاي سنگي  اين اراضي عموماً فاقد خاك و متشكل از توده

باشند. به طور پراكنده در برخي قطعات  سخت و مضرس مي

هاي پائين دست داراي خاكهاي بسيار كم  خصوصاً در دامنه

عمق يا كم عمق سنگالخي و سنگريزه دار با بافت متوسط و 

باشند. هيچگونه  ل پروفيلي ميبدون هيچگونه تكام

 محدوديت از نظر شوري و قليائيت در اين خاكها وجود ندارد.

  M4-1و  M2-1ـ در اجزاء واحدهاي اراضي 

اين اراضي عموماً شامل تشكيالت رسوبي دوران سوم است 

كه به طور عمده از مواد مارني يا كنگلومرائي آهكي تشكيل 

 ،مقداري برونزد سنگي بوده شده اند، بدون برونزد سنگي يا با

با بافت متوسط  ئيداراي پوشش كم عمق تا متوسط خاكها

( بر روي مواد مادري SiLتا  SiCLتا نسبتاً سنگين )

 باشند. مي

در برخي از قسمتها تراكم خاكواره هاي مارني متشكل از 

سنگهاي سيلتي تا رسي نرم و يا تراكم قلوه سنگهاي آهكي 

هاي نسبتاً عميق ي وجود دارد. خاكمتحجر در طبقات تحتان

با بافت متوسط تا سنگين و با مقداري شوري در برخي دره 

هاي اصلي و در جنوب منطقه مطالعاتي  ها در مجاور آبراهه

 در قطعات نه چندان وسيع وجود دارد. 

  M4-2و  M4-3ـ در اجزاء واحدهاي اراضي 

اي نوك تيز يا  شامل كوههاي متشكل از سنگ ماسه

نگهاي گچي ممتد كه به صورت خطوط موازي يكديگر س

اند. در حد فاصل برونزدهاي سنگي خاكواره هاي  نهشته شده

 & Siltstone)مارني متشكل از سنگهاي سيلتي و رسي 

Mudstone)  همراه با مواد گچي و آهكي وجود دارد. در حد

ها( خاكهاي نسبتاً عميق و بدون  فاصل اين ارتفاعات )دره

يا با مقادير سنگريزه اندك و با بافت متوسط تا  سنگريزه

اي رسوبات  توأم با مقادير قابل مالحظه (SiCL)سنگين 

گردد. فرسايش خندقي با  گچي و امالح شور مشاهده مي

 ها وجود دارد.  فواصل كم و عمق نسبتاً زياد در دره

  H1-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

ليكن  شدهتشكيل  هاي سنگي بدون خاك اين اراضي از توده

به طور بسيار پراكنده خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق 

دار با بافت سبك تا متوسط خصوصاً در پائين  سنگريزه

شود. خاكهاي فاقد هر  ها مشاهده مي ها يا در محل دره دامنه

نوع تكامل پروفيلي بوده و هيچگونه محدوديت نيز از نظر 

 شوري و قليائيت در آنها وجود ندارد.

  H1-2ـ در اجزاء واحد اراضي 

هاي سنگي  ها نيز به طور عمده و اساسي از توده اين تپه

هاي نامنظم و بدون خاك و يا خاكهاي بسيار  مضرس با دامنه

ها تشكيل گرديده كه اغلب از سنگهاي  كم عمق در دامنه

آهكي دوران دوم و سوم به وجود آمده اند. در اين اراضي نيز 

ها و در مجاور  كنده خصوصاً در انتهاي دامنهبه طور بسيار پرا

دار با  ها خاكهاي بسيار كم عمق سنگالخي و سنگريزه دره

بافت سنگين وجود دارد كه هيچگونه محدوديت شوري و 

 باشند.  قليائيت نداشته و فاقد تكامل پروفيلي نيز مي

  H2-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

اواخر دوران سوم  ها به طور عمده تشكيالت رسوبي اين تپه

)پليوسن( و با نام تشكيالت بختياري از مواد كنگلومرائي 

آهكي متحجر تشكيل گرديده است، اغلب داراي قلل مدور و 

هاي سخت سنگي است. داراي پوشش  بدون برونزد صخره

ق بر روي تراكم سنگريزه قلوه يخاكي كم عمق تا نيمه عم

و  CL & SiCLسنگ و مواد آهكي است. بافت خاك سنگين 

اي فشره )بدون ساختمان( است. در  ساختمان خاك توده

برخي قطعات تجمع مواد آهكي به صورت پودر آهك سخت 

شود. اسيديته  شده و يا نرم در افق زيرين خاكها مشاهده مي

و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع  6/2خاكها حدود 

دسي زيمنس بر متر بوده و فاقد  4خاكها كمتر از 

باشند. مقدار بسيار  هاي شوري يا قليائيت مي محدوديت

اندكي مارنهاي گچي فرسايش پذير مخلوط با اين اراضي در 

 برخي مقاطع قابل مشاهده است. 

  H4-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

اي كه متشكل از رسوبات  وژپشتهگي با قلل مدور و ئها تپه

گي در آنها مارني اواخر دوران سوم )ميوسن( است. برونزد سن

اندك و داراي پوشش كم عمق تا نيمه عميق خاكهاي با 
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بافت متوسط تا سنگين بر روي تراكم مواد آهكي و مارن 

باشند. خاكها فاقد تكامل پروفيلي هستند. در بعضي  مي

هاي تحتاني مشاهده  قسمتها تراكم مواد آهكي در اليه

با ها خاكهاي نيمه عميق تا عميق  شود، در برخي دره مي

بافت سنگين با مقدار كمي شوري و همراه با فرسايش 

خندقي وجود دارد. مواد مادري خاكها در مقابل فرسايش به 

هاي فاقد پوشش به سرعت  شدت حساسيت داشته و زمين

 گيرند. در معرض فرسايش آبي قرار مي

  T1-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

كي است. فالتهاي پست و بلند كه داراي مقداري سنگريزه آه

به طور عمده محل زراعت محصوالت ديم است. داراي 

خاكهاي نسبتاً عميق تا نيمه عميق با بافت سطحي متوسط 

تا سنگين با بافت خاك تحتاني سنگين تا خيلي سنگين 

(SiL & SiC)  نسبتاً تكامل يافته با ساختمان مكعبي متوسط

باشند. نفوذپذيري و وضع زهكشي اراضي  نسبتاً قوي مي

هاي آهكي  سبتاً مناسب است. در طبقات تحتاني تجمع لكهن

و  6/2ـ  8و يا تراكم پودر آهك وجود دارد. اسيديته خاكها 

دسي  4قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع آنها كمتر از 

 زيمنس بر متر و فاقد محدوديت هستند. 

درصد و مقدار مواد  8/6درصد كربن خاك سطحي حدود 

 درصد است.  46ـ  66اني در حد فاصل آهكي در خاك تحت

  T1-2ـ در اجزاء واحد اراضي 

دار با پستي و بلندي كم  اين اراضي شامل فالتهاي سنگريزه

تا متوسط هستند. داراي خاكهاي نيمه عميق تا عميق 

و بافت خاك  (SiL)دار با بافت سطحي متوسط  سنگريزه

اي مواد  ههمراه با مقادير قابل مالحظ (SiCL)زيرين سنگين 

آهكي به صورت پودر، ميسليوم و سنگريزه هاي آهكي است. 

و قابليت هدايت الكتريكي  6/2ـ  8اسيديته خاكها حدود 

دسي زيمنس بر متر و فاقد  4عصاره اشباع خاكها كمتر از 

 باشند.  محدوديت مي

درصد مواد  8/6ـ  0مقدار كربن آلي در خاك سطحي حدود 

 است. درصد  46ـ  36آهكي حدود 

خاكها داراي ساختمان تكامل يافته و در برخي قطعات اين 

در  Calcicرسوبات متشكل از مواد آهكي به صورت افق 

 خاك تحتاني وجود دارد. 

  P1-2و  P1-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

اي كه به طور عمده محل  خاكهاي واقع در دشتهاي دامنه

. داراي زراعت آبي، سبزيكاري، گلكاري و درختكاري است

خاكهاي عميق و عمدتاً فاقد سنگريزه با بافت سطحي نسبتاً 

بر روي خاكهاي با بافت خيلي سنگين  (SiCL)سنگين 

(SiC)  است. خاكها عموماً تكامل يافته و در طبقه تحتاني

شود. در برخي قطعات  ساختمان مكعبي قوي مشاهده مي

فق هاي آهكي به صورت ا تجمع لكه P1-1خصوصاً در اجزاء 

Calcic  در خاكهاي تحتاني وجود دارد. تمامي خاكهاي اين

 Cambicاجزاء واحد اراضي در طبقه تحتاني داراي افق 

و قابليت  6/2ـ  8/2باشند. اسيديته خاكها در حدود  مي

دسي  4هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاكها كمتر از 

 باشند.  زيمنس بر متر و فاقد محدوديت شوري يا قليائيت مي

درصد كربن آلي در خاك سطحي و كمتر از  0ـ  6/0حدود 

 درصد مواد آهكي در خاك تحتاني وجود دارد.  46

  P2-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

اي واقع در حاشيه سرشاخه  خاكهاي واقع در اراضي دامنه

اصلي جمع آبرود )رودخانه زيارت( كه اغلب داراي شيب 

باغات ميوه خصوصاً درصد( و محل  6ـ  46متوسط تا زياد )

سيب، گردو و غيره است. داراي خاكهاي عميق تكامل يافته 

مراه با هدار با بافت سنگين  و در بعضي قسمتها سنگريزه

هاي آهكي در طبقات زيرين است. اسيديته خاكها  تجمع لكه

و حدود يك درصد كربن آلي در خاك سطحي  6/2حدود 

ه اشباع خاكها وجود دارد. قابليت هدايت الكتريكي عصار

دسي زيمنس بر متر و فاقد شوري هستند. حدود  4كمتر از 

 درصد مواد آهكي در خاكها وجود دارد.  42

  P2-2ـ در اجزاء واحد اراضي 

اي متشكل در حاشيه  خاكهاي واقع در دشتهاي دامنه

 6رودخانه جمع آبرود تقريباً مسطح يا با شيب ماليم )تا 

ا بافت سنگين تا خيلي درصد( داراي خاكهاي عميق ب

سنگين كه در بعضي قسمتها مقدار كمي سنگريزه در داخل 

خاك وجود دارد. خاكها عموماً تكامل يافته در نواحي نيمه 

هاي آهكي در طبقات  خشك محدوده هستند. مقداري لكه

و قابليت  6/2باشند. اسيديته خاكها  تحتاني پراكنده مي

دسي  4كمتر از  هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاكها
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باشند.  زيمنس بر متر و فاقد محدوديت شوري و قليائيت مي

 46درصد كربن آلي حدود يك درصد و مواد آهكي حدود 

درصد است. اين اراضي نيز محل باغات ميوه، زراعت و 

 سبزيكاري است. 

  P2-3ـ در اجزاء واحد اراضي 

ي اي متشكل در حاشيه جنوب خاكهاي واقع در دشتهاي دامنه

 6جمع آبرود داراي شيب ماليم و كمي پستي و بلندي )تا 

درصد( داراي خاكهاي عميق با بافت سنگين تا خيلي 

سنگين و اغلب فاقد سنگريزه هستند. به دليل مواد مارني 

اي  قرمز رنگ در خاك و اطراف آن رنگ خاكها عموماً قهوه

هاي آهكي در خاكهاي تحتاني  باشد. لكه مايل به قرمز مي

. خاكها عموماً تكامل يافته و در شرايط نواحي استراكنده پ

و قابليت هدايت  8باشند. اسيديته خاكها  خشك مي

دسي زيمنس  2الكتريكي عصاره اشباع خاكها اغلب كمتر از 

ليكن به طور پراكنده خاكهاي با كمي  .بر متر و شوري ندارند

اد درصد و مو 6/6شوري وجود دارند. درصد كربن آلي حدود 

درصد در خاك تحتاني است. زراعت غالت  26آهكي حدود 

و پنبه و همچنين باغات انار، انجير و زردآلو در اين نواحي 

 شود.  مشاهده مي

  CF1-1ـ در اجزاء واحد اراضي 

دار كه در  هاي بادبزني شكل سنگريزه خاكهاي واقع در واريزه

 اي افقهاي سطحي و تحتاني داراي مقادير قابل مالحظه

باشند. بافت خاك سطحي متوسط  دار مي هاي زاويه سنگريزه

و خاك تحتاني سنگين است. در برخي قطعات در خاكهاي 

تحتاني تجمع يا تراكم مواد آهكي به صورت پودر و ميسيلوم 

(. مقدار Calcicهاي آهكي وجود دارد )افق  و يا سخت دانه

 درصد كربن آلي در خاك سطحي كمتر از يك درصد و مواد

درصد است. اسيديته  46ـ  36آهكي در خاكهاي تحتاني 

و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع  6/2ـ  8خاكها 

دسي زيمنس بر متر و محدوديت شوري و  4خاكها كمتر از 

 قليائيت ندارند. 

  AF1-2و  AF1-1ـ در اجزاء واحدهاي اراضي 

ار د هاي بادبزني شكل سنگريزههاي واقع در آبرفتدر خاك

هاي سطحي و تحتاني داراي مقادير نسبتاً زيادي قلوه در افق

باشند. داراي  اي )سائيده شده( مي هاي رودخانهسنگ

دار بر روي تراكم  خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه

قلوه سنگهاي رسوبي كه به صورت اليه اليه بر روي هم 

هاي سطحي و زيرين متوسط اند. بافت خاك نهشته شده

(Loam) باشند.  و خاكها فاقد تكامل پروفيلي مي 

ها نسبتاً سريع است اسيديته خاك حدود نفوذپذيري خاك

 6/6ـ  2/6و مقدار درصد كربن آلي در خاك سطحي  6/2

درصد است. قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 

دسي زيمنس بر متر و فاقد محدوديت شوري و  4كمتر از 

 قليائيت است.

رده در  4هاي موجود در اين روش تنها رده خاك 04ين از ب

اند.  محدوده مطالعاتي )جمع آبرود( شناسائي و مشخص شده

 ها عبارتند از:  اين رده

  Inceptisolsهاي در حال تكامل يا ـ رده خاك0

  Entisolsهاي جوان و فاقد تكامل يا ـ رده خاك4

 ناگفته نماند بخش اعظم پوشش خاكي موجود در 

بوده و خاكهاي جوان  Inceptisolsمنطقه شامل خاكهاي رده 

در نواحي خاكدار منطقه  Entisolsو فاقد تكامل پروفيلي يا 

 وسعت زيادي ندارند. 

طور خالصه مشخصات عمومي هر يك از رده خاكها و به 

 تقسيمات كلي آنها در قلمرو مطالعات به شرح زير است: 

 (Inceptisols)رده اينسپتي سول خاكهاي 

در بخش بسيار وسيعي از خاكهاي منطقه خصوصاً در اجزاء 

واحدهاي اراضي كه محل زراعت و كشاورزي هستند در اين 

 اند.  بندي شده رده از خاكها طبقه

خاكهاي اين رده عموماً خاكهاي معدني همراه با كمي مواد 

باشند.  آلي در جوار مقادير قابل مالحظه اي كلسيم مي

به طور عمده در جهت شستشوي مواد آهكي و  تكامل خاكها

 رسوب آنها در طبقات تحتاني است. 

تمامي خاكهاي اين رده در منطقه جمع آبرود داراي افق 

هستند. با توجه به  (Ochric Epipedon)سطحي اوكريك 

اين كه رژيم رطوبتي غالب در خاكهاي اين ناحيه رژيم 

 Xereptsاكها معرفي شده زير رده تمامي خ Xericرطوبتي 

 باشند.  مي

اسامي گروههاي بزرگ خاكها بستگي به افق شناسائي خاكها 

. در اغلب (Diagnostic Horizon)در طبقات تحتاني دارد 
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حضور دارد كه با و يا بدون  Cambicخاكهاي تحتاني افق 

است. )در خاكهايي كه فاقد سنگريزه زياد  Calcicافق 

ك گروه بزرگ خاكها باشند( در شرايط حضور افق كلسي

Calcixerepts  تعيين و مشخص شده است. در ساير موارد در

به دليل برخورداري از شرايط  Haploxereptsخاكهاي 

و در نواحي جنوبي  Typic Haploxereptsمعمولي به صورت 

 Aridicبه دليل مجاورت با مناطق خشك به صورت 

Haploxerepts كهاي اند. در برخي خا تعيين و مشخص شده

اين گروه به دليل مطبق بودن خاكها و كاهش نامنظم مقادير 

 Fluventicكربن آلي با افزايش عمق زيرگروه خاكها 

Haploxerepts باشد. مي 

در شرايط برخورداري از حالت  Calcixereptsدر خاكهاي 

و چنانچه مجاور نواحي خشك  Typic Calcixereptsمعمولي 

و در مواردي كه افق  Aridic Calcixereptsجنوبي باشد. 

تجمع آهك به صورت اليه محدود كننده مملو از مواد آهكي 

به صورت  (Petrocalcicسخت شده يا پودر باشد )افق 

Petrocalcic alcixerepts اند.  بندي شده طبقه 

 :اسامي خاكها در زيرگروههاي بزرگ به شرح زير تعيين شده
-Fine loamy, carbonatic, mesic Typic Haploxerepts  

-Fine loamy, carbonatic, thermic, Aridic 

Haploxerepts  

-Loamy Skeletal, Carbonatic, mesic, Fluventic 

Haploxerepts  

-Fine loamy, carbonatic, mesic, Fluventic 

Haploxerepts  

-Fine loamy, carbonatic, mesic, Typic Haploxerepts  

-Fine loamy, carbonatic, mesic, Aridic Haploxerepts  

-Fine loamy, carbonatic, mesic, Petrocalcic 

Haploxerepts  

 

  (Entiosols)هاي جوان  خاك

در خاكهاي جوان و فاقد تكامل پروفيلي غير از افق سطحي 

هيچگونه افق شناسائي ديگر  (Ochric Epipedon)اوكريك 

 شود.  در خاكهاي تحتاني مشاهده نمي

اغلب خاكهاي جوان و بدون تكامل پروفيلي در محدوده 

ها و به صورت خاكهاي خيلي كم عمق تا  كوهستانها و تپه

شوند. در اغلب موارد اين خاكها مشتمل  نيمه عميق ديده مي

كه در اثر حركات  ،اي است ها و مواد تخريب شده بر سنگريزه

ادري با كمك نيروي ثقل از مواد م (Colluvium)واريزه اي 

هاي فصلي يا رودخانه حمل و در  جدا شده و توسط آبراهه

 اند. فواصل كم تا خيلي زياد رسوبگذاري شده

اي كه مسافت چنداني تا محل رسوبگذاري  خاكهاي واريزه

و  Orthentsدار( در زير رده  اي زاويه اند )سنگريزه نپيموده

خاكهاي آبرفتي كه مسافت زيادي تا محل رسوبگذاري 

 Fluventsاي شكل( در زير رده  هاي قلوه اند. )سنگريزه پيموده

به  Fluventsنمايد خاكهاي  اند. اضافه مي بندي شده طبقه

صورت مطبق بوده و كربن آلي در آنها با افزايش عمق كاهش 

 Xerorthentsگروه بزرگ خاكها به ترتيب  …منظم ندارد و 

به و در خاكهاي كم عمق كوهستاني  Xerofluventsو يا 

 اند. بندي شده طبقه Lithic Xerorthentsصورت 

الذكر به شرح  اسامي فاميل خاكها در زيرگروههاي بزرگ فوق

 اند: زير تعيين شده
-Loamy skeletal, carbonatic, mesic Typic 

Xerofluvents  

-Coarse Loamy skeletal, mixed, mesic, Typic 

Xeroluvents  

-Loamy, Carbonatic, mesic, Lthic Xeroluvents 

 تحلیل هوا و اقلیم منطقه

 الگوي ارتفاعي رژیم بارندگي محدوده مطالعاتي

 قبليحث امب هاي يادشده در اطالعات ايستگاه ازگيري  بهره با

نظير آنچه كه قبالً گفته شده بود معادالت گراديان بارندگي 

 نتايج در ماهانه منطقه مطالعاتي به صورت خطي برآورد و

اطالعات اين جدول  ازگيري  بهره . بااست آمده 3و  4ل واجد

واحدها برآورد  يك از اً فصلي هرعمقادير بارندگي ماهانه و طب

 شده است.
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 منطقه آبسردگرادیان بارندگي ماهانه خطي رایب معادالت ض -1 جدول

 هریورش مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ضریب معادالت

 -64/6 -30/2 -63/2 -84/04 ـ03/2- 03/0- 38/8 0/02 0/00 00/02 40/4 60/8 (Aعرض ازمبداء)

 00% 02% 02% 630% 02% 02% 4% 40% 00% 623% 682% 668% (Bشیب خط )

 863/6 826/6 222/6 233/6 863/6 833/6 82/6 368/6 086/6 226/6 234/6 803/6 (r) ضریب همبستگي

 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 (nدرجه آزادي )

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سطح معني داربودن )درصد(

 

 (متر میلي) نطقه آبسردم تجمعي و ساالنهمقادیر بارندگي  -3 جدول

سطح  از )متر تراز

 دریا(
 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

7200 3/04 8/03 2/43 6/48 0/34 0/33 4/34 2/36 4/00 4/2 4/6 2/3 2/460 

1000 8/02 8/40 2/30 3/33 0/33 0/28 4/24 2/23 4/03 4/00 2/3 0/0 0/333 

1200 3/43 8/33 2/23 0/38 0/20 0/60 4/64 2/60 4/42 4/06 0/03 6/3 2/206 

300 8/48 8/26 2/66 3/24 0/63 0/06 4/04 2/03 4/36 0/03 8/02 2/04 3/232 

3200 3/32 8/22 2/62 2/22 0/06 0/23 4/24 2/84 4/23 0/43 44 3/06 0/623 

3800 0/32 64 0/00 0/66 3/02 2/28 4/28 4/36 28 2/46 0/42 02 4/048 
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 دماي هوا

بر اساس ضرايب اين معادالت اُفت متوسط دماي ماهانه در 

تا  6/6ع بين طول سال به ازاي يك كيلومتر افزايش ارتفا

(. اين اُفت 2نمايد )جدول  گراد تغيير مي درجه سانتي 2/2

ماهانه براي متوسط حداكثر دما به ازاي يك كيلومتر 

درجه  3/8در آذر ماه تا  2/0افزايش ارتفاع به ترتيب بين 

 كند.  گراد در خرداد ماه تغيير مي سانتي

رح معادله گراديان متوسط دماي ساالنه در مطالعات به ش

 زير محاسبه شده است: 
 

 

H =  34/42ـ  6628/6  T  

H  وT شوند. با توجه به اين  به همان صورت باال تعريف مي

هايي كه اطالعات آنها در برآورد و  كه اسامي ايستگاه

اند متفاوت است، دوره آماري در  معادله به كار گرفته شده

مطالعات متفاوت هستند، ولي نتايج براي ترازهاي معين 

محدوده مطالعاتي به يكديگر نزديك است. بر اساس 

معادله رگرسيوني متوسط درجه حرارت هوا بر اساس 

 (.2ارتفاعات مختلف محاسبه شده است )جدول 

 

 مقایسه مقادیر میانگین دماي ساالنه ترازهاي معین منطقه آبسرد -4جدول 

 ارتفاع )متر از سطح دریا(
 میانگین دماي ساالنه 

 (سانتي گراداتي )منطقه مطالع
 مقادیر میانگین سالیانه

7413 2/03 4/03 

7200 3/04 0/04 

1000 6/3 2/8 

1200 0/0 8/2 

3000 2/4 3/6 

 ـ3 ـ2/6 3200

 ـ6/6 ـ3/4 3871

 

 ضرایب معادالت خطي گرادیان تعداد روزهاي یخبندان ماهانه و ساالنه منطقه آبسرد -2جدول 

 ساالنه سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سامبرد نوامبر اكتبر ضریب معادالت

 04/8 ـ04/6 6 6 6 ـ82/6 ـ2/6 ـ20/06 88/0 34/02 00/00 ـ06/3 0/0 (A) عرض ازمبداء

 6624/6 600/6 6628/6 6662/6 6632/6 600/6 6603/6 6663/6 6 6 6 6660/6 604/6 (Bشیب خط )

 606/6 233/6 232/6 80/6 808/6 334/6 84/6 842/6 6 6 6 308/6 826/6 (r) ضریب همبستگي

 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 (nدرجه آزادي )

 يسطح معني دار

 )درصد(
 0 ـــ ـــ ـــ ـــ 0 0 0 0 0 0 0 6

 

 متوسط تعداد روزهاي یخبندان ساالنه براي ترازهاي معین منطقه آبسرد -1جدول 

 متوسط تعداد روزهاي یخبندان ساالنه دریا( ارتفاع )متر از سطح

7413 8/88 

7200 0/060 

1000 0/034 

1200 0/003 

3000 0/032 

3200 0/446 

3871 3/426 
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تغييرات تعداد روزهاي يخبندان منطقه مطالعاتي از 

 3/426روز تا  8/88ترين نقطه حوزه از  ترين تا مرتفع پست

ان براي ارتفاع متوسط روز در سال متغير است و يخبند

منطقه مطالعاتي از اواخر مهرماه آغاز و تا اواسط فروردين 

 (.0و  6ول داماه ادامه دارد )ج

 

 نتیجه گیري
ميزان اراضي تحت پوشش باغات و محصوالت زراعي 

هكتار  0236ارائه شده اند. حدود  8و  2منطقه در جداول 

به  هكتار 36از اراضي مزبور به محصول سيب و حدود 

گردو اختصاص دارد. باقيمانده باغات شامل درختان هلو، 

 باشند. آلبالو، گيالس، زردآلو، شفتالو و آلو مي

از آنجا كه حوزه مورد بررسي از لحاظ باغداري منشاء 

باشد.  درآمد و اهميت اقتصادي زيادي براي اهالي مي

نزديكي حوزه به بازار تهران موجبات تشويق اهالي را به 

محصوالت باغي از قبيل سيب، هلو، گيالس، آلبالو، توليد 

زردآلو و گردو فراهم نموده است، كه در توسعه اقتصادي 

منطقه و افزايش درآمد و ايجاد اشتغال نقش مؤثر دارد. 

ولي عوامل محدود كننده اي در اين مورد وجود دارد كه 

 الزم است براي توسعه باغات مد نظر قرار گيرد.

 بارتند از:مهمترين آنها ع

 رب در منطقهجـ فقدان آموزش و ترويج نيروهاي م

 ـ كمبود آب 

ـ محدوديت عرضه نهاده هاي كشاورزي در اثر كمبود آنها 

 و نارسائي هاي مديريتي و اداري

 هاي مربوط به عرضه محصوالت كشاورزي ـ محدوديت

همچنين با توجه به بررسي عوامل موثر بر استقرار گياهان 

ختان سيب و گردو و گياهان زراعي گندم و در مجموع در

 جو مناسب براي كشت شناخته شدند.

 

 

 

 
 تركیب كشت اراضي زراعي منطقه آبسرد )مقدار به هکتار( -1جدول 

 جمع آیش سایر سیب زمیني علوفه اي حبوبات صیفي جات جو گندم روستا

 04 06 ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خسروان

 000 4 ـــ 36 0 ـــ ـــ ـــ 08 عین ورزان

 806 ـــ ـــ 266 66 06 466 26 86 آبسرد

 063 066 ـــ ـــ 3 ـــ ـــ ـــ ـــ همند آبسرد

 024 ـــ 6 066 4 ـــ 06 ـــ ـــ اهران

 046 36 ـــ 26 3 ـــ 02 06 46 اتابك كوتي

 02 ـــ ـــ 36 4 ـــ 36 ـــ ـــ شمساتابك 

 02 ـــ ـــ 00 06 ـــ 46 2 02 بیدك

 046 ـــ 06 066 ـــ ـــ 06 ـــ 6 تاسکین

 466 ـــ 06 66 6 6 36 36 046 زان

 66 36 ـــ ـــ 3 ـــ 4 06 6 زیارت

 66 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 36 06 06 كردر

 86 ـــ 6 6 06 6 6 06 36 كوهان

 3 ـــ ـــ ـــ ـــ 0 4 ـــ ـــ گم بیك

 006 066 ـــ ـــ 6 ـــ 6 36 46 لومان

 046 46 ـــ 86 6 ـــ 06 4 3 مرانك

 4300 434 36 308 006 40 380 082 336 جمع حوزه

 4002 434 36 308 006 46 380 068 466 جمع اراضي آبي

 464 ـــ ـــ ـــ ـــ 0 ـــ 20 046 جمع اراضي دیم
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 تركیب باغات منطقه دماوند -8جدول 

 جمع مساحت باغ زردآلو انار شفتالو آلو و گیالس هلو گردو گالبي و به سیب روستاها

 366 ـــ ـــ 40 3 66 6 ـــ 466 خسروان

 066 ـــ ـــ 0 6 06 4 4 08 عین ورزان

 364 3 ـــ 6 03 6 0 3 426 و لمسار آبسرد

 86 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 6 86 همند آبسرد

 06 4 ـــ 4 3 0 0 0 66 اهران

 06 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 03 اتابك كوتي

 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 4 شمساتابك 

 2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2 بیدك

 06 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 0 2 تاسکین

 406 4 ـــ 4 3 2 6 ـــ 036 زان

 22 40 ـــ ـــ ـــ ـــ 06 ـــ 8 زیارت

 026 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 26 066 كردر

 306 4 ـــ 2 06 8 4 2 346 كوهان

 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3 گم بیك

 066 4 ـــ 4 ـــ 06 3 6 82 لومان

 30 2 ـــ ـــ 3 ـــ ـــ ـــ 42 مرانك

 0384مأخذ: سازمان جهاد كشاورزي تهران، سال 
 

 سپاسگزاري
انشگاه شهيد هزينه اين طرح از محل اعتبارات پژوهشي د

نوسيله كمال تشكر و كه بدي بهشتي تامين شده است،

 قدرداني را دارد.
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Abstract 
In recent years, environmental issues and management practices have increasingly paid more attentions 

particularly in the limited natural resources. To increase acreage and biological products is required to achieve 

sustainable agriculture areas suitable for development, recognition and be selected. The purpose of this study 

assess the talents of natural areas for ecological construction of the orchard and farm samples, considering 

factors and climatic conditions, geology, soil science and more. In fact land suitability determines proportion of 

land characteristics matching with the requirements of particular uses. Evaluation of pedo-climatic in this study 

was carried out according to the FAO method. According to field study and soil samples analysis, soil properties 

were determined. Evaluation of effective factors on plant establishment shows apple and walnut trees and wheat 

and barley crops are suitable for cultivation in this region. 

Key Words: Ecological Orchard and Farm; Land suitability; Pedo-Climatic Condition.
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 ( در تناوبBrassica napusتوسط كلزا )ن ژ  بازیافت بقایاي كود نیترو

  كلزا-اي ذرت علوفه 

 اله فالح سیف

 ان زراعي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهركرداستاديار اكولوژي گياه
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كشاورزي مجلۀ  . كلزا-اي ( در تناوب ذرت علوفهBrassica napusتوسط كلزا )ن ژ  بازيافت بقاياي كود نيترو .0336فالح، س. 
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 چکیده

كشاورزي عالوه بر كاهش آبشويي نيتروژن و آلودگي آبهاي زيرزميني به عنوان كودي جايگزين توصيه استفاده از بقاياي كود نيتروژن در 

 طرحبا استفاده از كلزا، آزمايشي -اي ن توسط كلزا در سيستم زراعي ذرت علوفهژ  گردد. به منظور ارزيابي بازيافت بقاياي كود نيترو مي

به اجرا درآمد.  0382-88تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد در سال زراعي  در مزرعه تكرار چهار بابلوكهاي كامل تصادفي 

بود. در كشت ذرت  ن از منبع كود مرغي و كود اورهژهكتار نيترو كيلوگرم در 366و  466،  066تيمارهاي آزمايشي شامل بقاياي صفر، 

 .ن براي گياه ذرت از دو منبع كود مرغي و شيميائي مصرف شدژيتروكيلوگرم ن 366و  466، 066مقادير صفر،  0382طوري كه در بهار  به

پس از برداشت ذرت در شهريور ماه در كرتهاي آزمايش قبلي اقدام به كشت كلزا شد. بقاياي كود مرغي در تمامي سطوح بكار برده شده، 

نه در غالف و وزن هزار دانه را نسبت به بقاياي كود صفات عملكرد دانه، ماده خشك، درصد و عملكرد روغن، تعداد غالف در بوته، تعداد دا

كيلوگرم نيتروژن از  366اوره افزايش دادند. بيشترين تعداد غالف در بوته، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، روغن و شاخص برداشت در سطح 

يلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع كود ك 466منبع كود مرغي به دست آمد. بيشترين تعداد دانه در غالف و عملكرد بيولوژيك در سطح 

هاي كود شيميايي براي محصول  طور كلي، استفاده از بقاياي نيتروژن بعد از برداشت ذرت عالوه بر كاهش هزينه بهمرغي به دست آمد. 

 باشد. محيطي نوعي مديريت مؤثر مي كلزا از لحاظ زراعي و زيست

 كلزا، محيط زيست، بقاياي نيتروژنبازيافت،   هاي كلیدي: واژه
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 مقدمه
كليه عناصر غذايي مصرفي به صورت كود در مزارع ممكن 

طوري  در طول دوره رشد گياه مورد استفاده قرار نگيرد، به

هاي آبي توسط نيترات حاصل از  كه امروزه آلودگي سيستم

نه به عنوان ژزراعت فشرده و بكارگيري كودهاي نيترو

شود  محسوب ميمشكلي بسيار مهم در سرتاسر دنيا 

(Choi, et al., 2007 بقاياي كود نيتروژن در پاييز به .)

شود  آساني به داخل آبهاي زيرزميني آبشويي مي

(Shipley, et al., 1990, Isse, et al., 1991). ،بنابراين 

ن قابل ژاستفاده از اين كودها براي رشد گياهان هم نيترو

دار كه  نژترودسترس براي آبشوئي از خاك و هم بقاياي ني

 دهد بعداً قابل آبشويي هستند، را افزايش مي

 (Addiscott, et al., 1991 .) 

هاي بعد از  مقدار زيادي از نيتروژن كودهاي آلي در سال

مصرف براي گياهان قابل دسترس است، اين موضوع 

توسط محققان متعددي تابحال گزارش شده است 

(Eghball, et al., 2004مقدار بقاياي .)  نيتروژن كودهاي

درصد نيتروژن آلي  26دامي قابل دسترس در سال اول 

هاي بعدي براي گياهان  آنها است و باقيمانده آن در سال

 (. Pimentel, 1993قابل دسترس است )

 06 در غالت ايي زراعي نيتروژن هاي پيشرفته كار در كشور

كيلوگرم دانه به ازاء هر كيلوگرم نيتروژن مصرفي و 

درصد  33هاي نيتروژنه در غالت  ن بازيافت كودميانگي

هاي نيتروژنه به طرق  درصد كود 02به عبارت ديگر  است.

مختلفي مانند آبشويي، تصعيد، و رواناب سطحي هدر رفته 

هاي  رفت ساالنه كود ميليارد دالر هدر 3/06كه معادل 

(. در اين Raun and Johnson, 1999نيتروژنه است )

درصد كشاورزان  32و  66ه است كه ارتباط گزارش شد

رفتن  چين به ترتيب در هنگام كاشت و مرحله به ساقه

 Cui, et) گندم نيازي به اضافه كردن كود نيتروژن ندارند

al., 2008.) 
هاي انجام شده حاكي از آن است كه بخشي از بررسي

ن مصرفي در مزارع ممكن است مورد استفاده گياه ژنيترو

(.  Pimentel, 1993; Eghball, et al., 2004قرار نگيرد )

ن و در ژبنابراين براي جلوگيري از هدررفت اين نيترو

نتيجه كاهش آلودگي محيط، مديريت كوددهي محصول 

بعدي اهميت زيادي دارد. در اين راستا بازيافت بقاياي 

ن مصرفي در محصول ذرت توسط كلزاي پاييزه ژنيترو

 مورد بررسي قرار گرفت. 

 هاروشواد و م
پژوهش حاضر با هدف ارزيابي بازيافت بقاياي كود اوره و 

بلوكهاي  طرحبا استفاده از كود مرغي توسط گياه كلزا، 

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده  تكرار چهاركامل تصادفي در 

درجه و  34كشاورزي دانشگاه شهركرد )با عرض جغرافيايي

درجه  23درجه و  66دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  40

متر از سطح دريا( در سال زراعي   4666شرقي و ارتفاع 

بندي آمبروژه  بر اساس تقسيمبه اجرا درآمد.  88-0382

. شود محسوب ميجزء مناطق خشك  محل مورد مطالعه

مشاهده بيشترين ميزان بارندگي ساليانه در فصل زمستان 

در منطقه كه با فصل رويش گياهان زراعي  شود مي

و از نظر پراكنش زماني داراي وضعيت  هماهنگ نبوده

 (. Alizadeh Dehkordi, 2011) مطلوبي نيست

خاك محل آزمايش ذرت داراي بافت لوم رسي با اسيديته 

 دراستفاده  مورد مرغي كود % و00/6و نيتروژن كل  2/8

، قابليت هدايت  4/8داراي اسيديته  كشت ذرت نيز

% ، 30لي زيمنس بر متر، كربن آ دسي 0/0الكتريكي 

 % بود.2/0% و اكسيد فسفر 0/4نيتروژن كل 

تيمارهاي آزمايشي شامل بقاياي شاهد )عدم مصرف كود(و 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع  366و  466،  066

بود. در كشت ذرت  كود مرغي و كود شيميايي )اوره(

الذكر به ترتيب به عنوان مقادير كم،  سطوح كودي فوق

اي اعمال  يتروژن براي توليد ذرت علوفهمتوسط و زياد ن

به  0382طوري كه براي اعمال آنها در بهار  شده بودند، به

تن در هكتار كود مرغي  3/08و  4/04، 0/0ترتيب مقادير 

كيلوگرم در هكتار كود اوره يك  060و  232، 402و  

هفته قبل از كشت ذرت مصرف شده بود. پس از برداشت 

ور ماه در كرتهاي آزمايش قبلي اي در شهري ذرت علوفه

  نمونه 0قبل از كشت كلزا با تهيه اقدام به كشت كلزا شد. 

متري هر كرت آزمايشي ميانگين  سانتي 36از عمق صفر تا 

كرت تعيين گرديد. بذر هر در خاك باقيمانده كل ژن نيترو

درون  0380شهريور ماه  46( در تاريخ Okapiكلزا )رقم 

 36رديف به فاصله  8 تر و شاملم 3به طول  هايي كرت

متر  4و بلوكها  ها. فاصله بين كرتكشت گرديدمتر سانتي

اي از سطح خاك،  هاي ذرت علوفه پس از برداشت بوته بود.

 6متر و عمق  سانتي 36ابتدا شيارهايي به فواصل 
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طرفين پشته ايجاد نموده و سپس كشت در متر  سانتي

اي ي و به صورت كپهمترسانتي 6/4عمق بذور كلزا در 

بذر قرار داده و بعد از كاشت  3انجام شد. در هر كپه 

)به  هاي طول فصل رشد آبياري آبياري صورت گرفت.

 براي ار انجام شد.بكروز ي 2استثناي دوره بارندگي( هر 

در  بوته در متر مربع( 86) مطلوب دستيابي به تراكم

 كلزابرگي در زمان نمناك بودن مزرعه  3-2مرحله 

 . عمليات تنك انجام شد

كلزا و در طول دوره رشد آن هيچگونه كودي در كاشت 

استفاده نشد. در طي آزمايش، علفهاي هرز مزرعه با دست 

وجين شده و شته مومي توسط سم متاكلوپرايد به ميزان 

 سي در هكتار كنترل گرديد. سي 66

با  ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف

بوته از هر كرت در زمان رسيدگي  06انتخاب تصادفي 

ها و ايجاد رنگ  )شروع به زرد شدن بوته ژيكفيزيولو

آذين(  هاي ثلث مياني گل اي در دانه نيام قهوه -منقوط سبز

تعيين گرديد. وزن هزار دانه، عملكرد دانه، ماده خشك و 

گيري شد. براي  شاخص برداشت در زمان برداشت اندازه

رديف مياني هر  0گيري عملكرد دانه و ماده خشك،   دازهان

متر ابتدا و انتهاي  6/6اي )  كرت با حذف اثرات حاشيه

بر شدند و پس از جداسازي ها كف  ها( انتخاب و بوته رديف

گرم  666گرم دانه و  066دانه از كاه و كلش، از هر كرت 

درجه سانتي  26ساعت در دماي  28كاه و كلش به مدت 

راد در آون قرار داده شدند و شاخص برداشت از نسبت گ

وزن دانه به كل ماده خشك محاسبه گرديد. سپس با 

شمارش هزار دانه از هر نمونه وزن هزار دانه نيز تعيين 

شد. وزن هزار دانه و عملكرد دانه در هكتار بر اساس 

درصد محاسبه گرديد. درصد روغن دانه با  02رطوبت 

ه سوكسله تعيين شد و عملكرد روغن از استفاده از دستگا

 ضرب درصد روغن در عملكرد دانه بدست آمد. حاصل

افزار  ها با استفاده از نرم پس از اطمينان از نرمال بودن داده

Sigma stat  ،با استفاده و تجزيه رگرسيون  تجزيه واريانس

و مقايسه ( SAS, 2001)رفت گانجام  SAS افزاراز نرم

% 6در سطح احتمال  LSDاستفاده از آزمون ها با ميانگين

  انجام شد.

 نتایج و بحث
درصد بيشتر  8/00ي ژن تيمارهاي كودميزان بقاياي نيترو

بيشتر از درصد  2/04مرغي  از شاهد و در تيمارهاي كود

ها در  بود و اختالف اين گروه ميايييشكود تيمارهاي 

 روند(، 0دار بود )جدول  درصد معني 0سطح احتمال 

تغييرات نيتروژن باقيمانده در خاك در كرتهاي دريافت 

كننده كود مرغي به صورت خطي ولي در كرتهاي دريافت  

كننده كود شيميايي به صورت خطي و درجه دوم بود 

ژن در تيمارهاي كود (. باال بودن بقاياي نيترو0)جدول 

ژن در هكتار نيتروكيلوگرم  366شيميايي مرغي و تيمار 

رت كشت پائيزه بعد از محصول ذرت جهت بيانگر ضرو

ژن خاك نيتروآزمايش  جلوگيري از آبشويي و همچنين

 Fallah, et .باشد ميژن جويي در مصرف نيترو جهت صرفه

al., (2007)  نيز گزارش نمودند كه با افزايش سهم كود

ژن باقيمانده در مرغي در تيمارهاي كودي ميزان نيترو

داري داشت.  ايش معنيپس از برداشت محصول افزخاك 

هاي ديگري بكارگيري كود دامي در  همچنين در آزمايش

سال اول، افزايش فسفر قابل دسترس براي گياه اول و 

همچنين افزايش ميزان نيترات در خاك )نيتروژن قابل 

دسترس براي فصل بعدي كاشت( پس از برداشت كلزا 

 ,.Gao, et al., 2002; Fallah, et alتأييد شده است )

2004 .) 
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اثرات بقایاي مقادیر مختلف نیتروژن از منبع كود مرغي و اوره پس از برداشت ذرت  بر بقایاي نیتروژن خاك،  -7جدول 

 ارتفاع بوته و اجزا عملکرد كلزا.

 منبع

بقایاي نیتروژن 

 خاك

 ارتفاع

 بوته

 تعداد غالف

 در بوته

 تعداد دانه

 در غالف

 وزن

 هزار دانه

kg/ha cm - - g 

 68/3 08/00 64/33 36/03 6/86 عدم كوددهي )شاهد(

      (kg/haكود مرغي )

700 3/32 84/84 28/66 34/02 03/3 

100 8/33 44/23 06/06 34/44 63/2 

300 3/064 28/28 06/33 08/03 44/2 

      (kg/haكود اوره )

700 4/80 08/22 24/20 34/00 66/3 

100 3/80 44/82 06/28 34/03 08/3 

300 2/066 88/22 46/06 66/03 43/3 

LSD (α=0.05) 08 32/2 60/04 43/3 33/6 

 تجزیه واریانس  

      كود مرغي

 NS ** NS NS * خطي

 NS NS NS * NS درجه دوم

      كود اوره

 NS * ** NS ** خطي

 NS ** NS ** * درجه دوم

 مقایسه گروهي  

 NS NS ** * ** شاهد در مقابل كوددهي

 ** ** ** NS ** كود مرغي در مقابل اوره

 داري. بيانگر غيرمعني NSدرصد و  0و  6داري در سطح احتمال  به ترتيب بيانگر معني  **و  *
 

 

ميانگين ارتفاع بوته كلزا تحت شرايط استفاده از بقاياي 

متر بيشتر از شاهد بود و اين برتري در  سانتي 0/8نيتروژن 

دار بود، ولي بين تيمارهاي  د معنيدرص 6سطح احتمال 

دريافت كننده كود مرغي از كشت قبلي با كود شيميايي 

داري در ارتفاع كلزا مشاهده نگرديد )جدول اختالف معني

(. در شرايط استفاده از بقاياي كود مرغي رابطه مشخصي 0

براي ارتفاع بوته يافت نشد ولي رابطه ارتفاع بوته با بقاياي 

درجه دوم بود. بيشتر بودن بقاياي نيتروژن كود شيميايي 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار از منبع  366در تيمار 

هاي جانبي سبب كاهش در  شيميايي با تشديد رشد شاخه

كيلوگرم نيتروژن در  466ارتفاع بوته در مقايسه با تيمار 

 هكتار از اين منبع شده است.

غالف در  شود تعداد مشاهده مي 0طور كه در جدول  همان

درصد بيشتر از  2/60بوته در كرتهاي دريافت كننده كود 

و در كرتهاي داراي بقاياي كود مرغي  (P<0.01) شاهد بود

. (P<0.01) درصد بيشتر از كود شيميايي بود 3/38

تأمين نيتروژن كلزا از بقاياي نيتروژن منبع كود همچنين 

مرغي در تمام سطوح مصرفي تعداد غالف در بوته را 

(. عالوه بر 0نسبت به منبع كود اوره افزايش داد )جدول 

اين، افزايش سطح نيتروژن مصرفي از هر دو منبع نيز 

باعث افزايش تعداد غالف در بوته گرديد. بعضي محققان 

نيز افزايش تعداد كل غالف در بوته كلزا را به افزايش 

 ,.Jankowski, et alاند ) سطح كوددهي نيتروژن نشان داده

1995; Cheema, et al., 2001.) 

خطي بودن روند تغييرات تعداد غالف در بوته در كرتهاي 

داراي بقاياي نيتروژن از منبع كود مرغي يا كود شيميايي 

بندي  حاكي از تأثير مستقيم باقيمانده نيتروژن بر غالف
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طوري كه در كرت شاهد پتانسيل  باشد به اين محصول مي

 ش يافته است.درصد كاه 66آن تا بيش از 

بيانگر آن است كه تعداد دانه در غالف تيمارهاي  4جدول 

داري ندارند ولي  داراي بقاياي كود با شاهد اختالف معني

در تيمارهايي كه بقاياي نيتروژن از منبع كود مرغي 

داشتند نسبت به تيمارهايي كه بقاياي نيتروژن از منبع 

رديد اوره داشتند دانه بيشتري در غالف تشكيل گ

(P<0.01 افزايش سطح نيتروژن تا .)كيلوگرم در  466

هكتار از هر دو منبع تعداد دانه در غالف را افزايش داد. 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار از هر دو منبع  366اما، سطح 

رسد (. به نظر مي0باعث كاهش اين صفت گرديد )جدول 

 كيلوگرم در هكتار از منبع اوره در مراحل قبل 366سطح 

افشاني و تشكيل بذر توانسته مواد غذايي مورد نياز از گرده

براي رشد را فراهم آورد اما از اين مرحله به بعد گياه هم 

كه ميزان برداشت عناصر غذايي از اين تيمار به دليل اين

 ,Fallah and Adeli)عملكرد علوفه ذرت( بيشتر بوده )

مانده ممكن كه عناصر غذايي باقي( و هم به دليل اين2010

است با گذشت زمان از هنگام كاشت كلزا و آبياري منظم 

 دچار آبشوئي شده باشند.

صورت  واكنش تعداد دانه در غالف به بقاياي كود مرغي به

صورت خطي و  دوم و به بقاياي كود شيميايي به  درجه

تواند بيانگر كاهش  (. اين روند مي0درجه دوم بود )جدول 

تيمارهاي داراي غالف بيشتر در قدرت منبع فتوسنتزي 

 ها باشد. پركردن اين غالف
وزن هزار دانه به بقاياي نيتروژن از دو منبع كودي پاسخ 

داري نشان نداد و اين صفت در تيمار شاهد اختالف  معني

(. 0داري با بقاياي تيمار كوددهي نداشت )جدول  معني

تري تأمين بقاياي نيتروژن از منبع كود مرغي عالوه بر بر

درصد( نسبت به كود شيميايي در تمام  6/03دار ) معني

سطوح نيز از لحاظ عددي بر سطوح متناظر از كود 

(. ظاهراً تجزيه تدريجي 0شيميايي برتري داشت )جدول 

كود مرغي و تداوم تأمين نيتروژن آن براي گياه موجب 

توليد مواد فتوسنتزي بيشتر و در نتيجه تقويت پر شدن 

 (.Fallah, et al., 2007ت )دانه شده اس

شود كه عملكرد دانه كلزا با  مشاهده مي 4در جدول 

كيلوگرم بيشتر از كرتهاي  268بقاياي كودي كشت قبلي 

(. همچنين تأمين نيتروژن از منبع P<0.05بدون كود بود )

مرغي نسبت به منبع اوره در تمامي سطوح، عملكرد دانه 

توليد دانه در كود مرغي بيشتري را باعث گرديد و ميانگين 

(. افزايش 4درصد باالتر از كود شيميايي بود )جدول  3/08

عملكرد دانه گياه كلزا )گياه زمستانه بعد از كشت ذرت( 

به دليل اثر باقيمانده كود دامي است كه مربوط به 

 باشدآزادسازي كند عناصر درشت و ريزمغذي مي

 (Banik, et al., 1997)همچنين در گزارش . Gaur, et al., 

بيان شده است كه با كاربرد كودهاي دامي كمتر از   1984

% پتاسيم 26% فسفر و 26تا  06% نيتروژن، حدود 36

باشد و باقيمانده عناصر براي گياه اوليه قابل دسترس مي

 ,.Eghball, et alشود. آن توسط گياه بعدي مصرف مي

را با اثر  كه افزايش عملكرد دانه ذرترغم اين علي 2004

باقيمانده تيمارهاي كود مرغي، كمپوست و كود شيميايي 

داري بين نسبت به تيمار شاهد نشان دادند، اختالف معني

تيمارهاي كودي )مرغي، كمپوست و شيميايي( مشاهده 

ها نكردند به اين دليل كه خاك منطقه مورد مطالعه آن

انه با عملكرد درابطه %(. 6/3داراي ماده آلي زيادي بود )

بقاياي نيتروژن از كود مرغي و كود اوره به ترتيب خطي 

طور كه در جدول  (. همانP<0.05مستقيم و معكوس بود )

شود تعداد غالف در بوته رابطه خطي  مشاهده مي 0

طوري  مستقيمي با بقاياي سطوح كود اوره داشته است، يه

كه اين افزايش رشد عناصر غذايي را از خاك خارج نموده 

افشاني و پرشدن دانه كاهش  ت، بنابراين در هنگام گردهاس

ويژه نيتروژن از طريق كاهش توان  ميزان اين عناصر به

فتوشنتزي گياه منجر به كاهش تعداد دانه در غالف و 

همچنين وزن دانه و در نتجه افت عملكرد شده است، ولي 

بقاياي كود مرغي با تأمين تدريجي نيتروژن و جلوگيري از 

فت آن عملكرد دانه كشت كلزا را ا افزايش داده است هدرر

(Ramamurthy and Shivashankar, 1996 در ارزيابي .)

اثر مستقيم كود مرغي بر كلزا نيز گزارش شده است  كه با 

تن، عملكرد كلزا  06به  6افزايش سطح كود مرغي از 

 ,.McAndrews, et alداري افزايش پيدا كرد )طور معني به

2004; Gill, et al., 2010بعضي از محققان  حال ( با اين

داري عملكرد دانه گندم تحت بقاياي نيتروژن  تفاوت معني

كود مرغي با كود شيميايي كشت ذرت مشاهده نكردند 

(Camberato and Frederick, 1994 .) 
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بر عملکرد دانه و ماده خشك، شاخص  اثرات بقایاي مقادیر نیتروژن از منبع كود مرغي و اوره پس از برداشت ذرت -1جدول 

 برداشت، درصد و عملکرد روغن كلزا.

 منبع

 عملکرد

 دانه 

 ماده 

 خشك

شاخص 

 برداشت

 غلظت

 روغن

 عملکرد 

 روغن

kg/ha kg/ha % g/kg kg/ha 
 202 33/26 00/08 0468 0068 عدم كوددهي )شاهد(

      (kg/haكود مرغي )

700 0388 3340 03/40 24/26 862 

100 4262 06332 32/44 86/26 0660 

300 4228 06383 32/40 46/20 0026 

      (kg/haكود اوره )

700 0082 2463 62/43 24/20 003 

100 0662 8333 06/02 32/26 033 

300 0636 0366 02/00 88/33 203 

LSD (α=0.05) 268 0362 06/4 20/6 020 

   تجزیه واریانس  

      كود مرغي

 * ** ** NS * خطي

 NS NS NS NS NS درجه دوم

      كود اوره

 * ** ** NS * خطي

 NS NS NS NS NS درجه دوم

   مقایسه گروهي  

 ** NS ** ** ** شاهد در مقابل كوددهي

 ** NS ** ** ** كود مرغي در مقابل اوره

 داري. بيانگر غيرمعني NSدرصد و  0و  6داري در سطح احتمال  به ترتيب بيانگر معني  **و  *

 

ماده خشك كلزا واكنش مشخصي به بقاياي نيتروژن منابع 

مختلف كودي نشان نداد  ولي در مقايسات گروهي 

اختالف بين كوددهي با شاهد و همچنين كود مرغي با 

دار بود  درصد معني 0كود شيميايي در سطح احتمال 

هاي (. در تمام سطوح بكار گرفته نيتروژن تيمار4)جدول 

كود مرغي نسبت به كود اوره ماده خشك بيشتري داشتند 

كه ممكن است به دليل تأثير مثبت كود مرغي بر 

 خصوصيات فيزيكي و بيولوژيكي خاك باشد

 (Hati, et al., 2001; Sistani, et al., 2008 سطح .)366 

كيلوگرم در هكتار از منبع اوره كمترين ماده خشك را به 

داري نيز با تيمار اختالف معنيخود اختصاص داد كه 

كه در كشت قبلي بيشترين شاهد نداشت. به دليل اين

كيلوگرم نيتروژن در  366عملكرد علوفه ذرت در سطح 

 ,Fallah and Adeliهكتار از منبع اوره به دست آمده بود )

توان استنباط كرد كه ميزان تخليه عناصر (، مي2010

اده بوده است و نتوانسته غذايي در اين تيمار به ميزان زي

 عناصر غذايي مورد نياز براي كشت بعدي را فراهم كند.

ديگر محققان نيز افزايش ماده خشك كلزا در اثر افزايش 

نيتروژن قابل دسترس و اثر مثبت بقاياي نيتروژن بر 

 ,Nuttal and Malhiاند ) عملكرد سويا را گزارش كرده

1991; Jankowski, et al., 1995 .) 

ابطه خطي شاخص برداشت تحت تأثير بقاياي كود مرغي ر

دار بود و  درصد معني 0و كود شيميايي در سطح احتمال 

روند تغييرات آن مشابه تغييرات عملكرد دانه بود )جدول 

كود مرغي و كود اوره در مقايسه با شاهد به (. بقاياي 4

درصد  00/6و  84/2ترتيب شاخص برداشت را به ميزان 

ادند. وجود مقدار بيشتر نيتروژن ناشي از مصرف افزايش د

كود مرغي در كشت قبلي عالوه بر افزايش رشد رويشي و 
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تأثير بيشتري بر افزايش رشد زايشي كلزا داشته است و 

تواند دليل برتري شاخص برداشت در سطوح  همين امر مي

اند  باالي كود مرغي مصرفي باشد. محققان نيز نشان داده

هاي بعدي  يتروژن كود مرغي در سالكه بخشي از ن

 ;Pimentel, 1993تواند براي گياه قابل دسترس باشد ) مي

Mitchel and Donal, 1999.) 

تا  8/338دامنه ميزان روغن  4بر اساس نتايج جدول 

با مقادير گزارش شده در  گرم بر كيلوگرم بود، كه 4/202

كلزا  مشابه بود. غلظت روغن دانه O’Brien (2004)مطالعه 

داري تحت تأثير بقاياي نيتروژن دو منبع طور معني به

داري طور معني عملكرد روغن بهولي كودي قرار نگرفت 

(، ميانگين P < 0.01تحت تأثير بقاياي كودي قرار گرفت )

كيلوگرم بيشتر از  206عملكرد روغن با بقاياي كود مرغي 

ربرده در تمام سطوح بكابقاياي كود شيميايي بود، بعالوه 

شده نيتروژن، تأمين نيتروژن از منبع كود مرغي نسبت به 

 ,Gao(. 4منبع اوره عملكرد روغن را افزايش داد )جدول 

et al., 2002  نيز نشان دادند كه كاربرد كود دامي عملكرد

روغن بيشتري از كانوال نسبت به كاربرد كود اوره داشت. 

د روغن را عالوه بر آن افزايش سطح كود مرغي نيز عملكر

داري افزايش داد. در مورد تيمارهايي كه  طور معني به

داراي بقاياي نيتروژن از منبع كود اوره بودند، افزايش 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  366به  066سطح نيتروژن از 

عملكرد روغن را به شدت كاهش داد، با توجه به تغييرات 

در اندك غلظت روغن دليل اصلي كاهش عملكرد روغن 

توان به افت زياد  شرايط استفاده از كود شيميايي را مي

 (. 4عملكرد دانه نسبت داد )جدول 

 گیري نتیجه
كيلوگرم  466بطور كلي در شرايط بكارگيري بيش از  

نيتروژن در هكتار از منبع كود مرغي  براي كشت ذرت، 

كشت گياه كلزا بالفاصله بعد از برداشت ذرت عالوه بر 

ر مصرف كود و جلوگيري از هدررفت عناصر جوئي دصرفه

در طي زمستان، باعث و آلودگي آبهاي زيرزميني غذايي 

 234تا  688دستيابي به عملكرد روغن كلزا به ميزان 

كيلوگرم در هكتار بيشتر از سيستم متداول كوددهي 

تواند گامي در  شود كه اين امر مي شيميايي در ذرت مي

رود. در شرايط بكارگيري   توسعه پايدار كشاورزي بشمار

محيطي كشت گياه كلزا  هاي زيست كود اوره در ذرت مزيت

مشابه بقاياي كود مرغي خواهد بود ولي با توجه به نتايج 

اين آزمايش توجيه اقتصادي استفاده از بقاياي كود اوره 

 شود. توأم با كود سرك نيتروژن حاصل مي
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canola–forage maize rotation 
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Abstract 

Fertilizer N residual use in agriculture is recognized worldwide as an alternative fertilizer and to a sharp decrease 

of the nitrate concentration in seepage water recharging the groundwater. In order to evaluate recovery of 

residual fertilizer-nitrogen by canola in a canola–forage maize agroecosystem, a field experiment was conducted 

at research farm of Shahrekord University, 2008-2009.  Experimental design was a randomized complete block 

with four
  
replicates. Treatments include residues of 0, 100, 200 and 300 kg N ha

-1
 in the form of urea and broiler 

litter which that this soil amendments were applied in spring for maize as prior crop. Canola was planted in mid-

September following forage maize harvest. The results showed that broiler N residual increased pod/plant, 

seed/pod, 1000 seed weight, grain yield, dary matter, oil concentration  and oil yield compared with the N 

residual of urea. The greatest pod/plant, 1000 seed weight, grain yield, oil concentration  and oil yield were 

obtained with 300 kg N ha
-1

 from source of poultry litter, but 200 kg N ha
-1 

from broiler litter produced the 

highest seed/pod and biological yield. In conclusion, utilization N residual after maize harvest would help to 

minimize the use of high cost synthetic mineral fertilizers for canola production and represents an 

environmentally and agronomically sound management strategy. 

Keywords: Canola; Environment; Nitrogen residual; Recovery.
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 .82 -32(: 4) 0. شناختي كشاورزي بوممجلۀ  پاشي باكتريهاي فيلوسفري محرك رشد گياه بر رشد و جذب عناصر غذايي در ذرت.

 چکیده

ي تاثير محلول پاشي باكتري هاي فيلوسفري بر رشد وجذب عناصر غذايي در ذرت به انجام رسيد. به اين تحقيق جهت شناسايي و بررس 

اين منظور  پس از تهيه نمونه هاي برگ ذرت از مزارع اطراف كرج نسبت به شمارش جمعيت كل باكتريهاي ساكن سطح برگ و جداسازي 

ظيم كننده رشد اقدام شد. ميزان تثبيت نيتروژن با دستگاه كروماتوگرافي گازي انواع تثبيت كننده نيتروژن و توليد كننده هورمون هاي تن

و توليد اكسين با روش اسپكتروفتومتري مورد ارزيابي قرار گرفت. شمارش جمعيت باكتري هاي ساكن سطح برگ نشان داد كه به طور 

باكتري براي آزمايش  06باكتري جدا شده،  33ز بين سلول بر هر گرم برگ وجود دارد. ا 060تا  062متوسط روي سطح برگ ها جمعيت 

گلخانه اي انتخاب شدند. در آزمايش گلخانه اي سوسپانسيون باكتريها در چهار مرحله بر روي سطوح برگها و اندام هوايي اسپري شدند. 

زه گيري شد. نتايج نشان داد كه روز برداشت شدند و شاخص هاي رشد گياه و ميزان جذب عناصر غذايي در آنها اندا 26گياهان پس از 

منتخب به صورت برگ پاشي باعث افزايش ارتفاع گياه، قطر ساقه، وزن تر اندام هوايي و وزن خشك اندام هوايي در  باكتري 06كاربرد 

ريشه و سطح مقايسه با تيمار شاهد گرديد. تاثير اين باكتري ها بر روي ريشه، نشان دهنده افزايش طول ريشه، حجم ريشه، وزن خشك 

 ريشه بود. كاربرد تيمارهاي باكتري همچنين باعث افزايش جذب عناصر غذايي شد. 

 كودهاي بيولوژيك،باكتريهاي محرك رشد،محلولپاشي كودهاي بيولوژيك،فيلوسفركلیدي:  هاي واژه
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 مقدمه
غالت يكي از منابع مهم تامين كننده غذاي موردنياز 

ن محصوالت نياز زيادي به انسان مي باشند. توليد ساالنه اي

مصرف كودهاي شيميايي دارد كه اين امر مي تواند 

آاليندگي منابع آب و خاك را در پي داشته باشد. مصرف 

بي رويه كودهاي شيميايي خود مي تواند منجر به آلودگي 

و كاهش كيفيت محصوالت توليدي نيز گردد. بدين ترتيب 

ه غالت يكي از استفاده از كودهاي زيستي بويژه در تغذي

راه حل هاي اساسي و مفيد براي توليد محصول سالم مي 

باشد. از جمله ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در توليد 

كودهاي زيستي، باكتري هاي ريزوسفري محرك رشد گياه 

(PGPR هستند. اين باكتريها به گروه نامتجانسي از انواع )

كه با استفاده ساكن در ريزوسفر گياهان اطالق مي شوند 

از يك يا چند مكانيسم خاص موجب بهبود شاخص هاي 

 (.Glick, 1995رشد و نمو گياه مي گردند )

تثبيت نيتروژن اتمسفري، توليد تنظيم كننده هاي رشد 

گياهي مانند اكسين، جيبرلين و سيتوكينين، افزايش 

حالليت عناصر غذايي در خاك، توليد سيدروفور و آنزيم 

ACC deaminase  از راهكارهايي هستند كه توسط اين

باكتريها براي تحريك رشد و نمو گياهان مورد استفاده 

 (.Bashan, 1998قرار مي گيرند )

تثبيت نيتروژن اتمسفري توسط پروكاريوت هايي كه 

داراي آنزيم نيتروژناز مي باشند انجام ميگيرد و انواع 

ه ميزبان تثبيت كننده مي توانند بر حسب نوع رابطه با گيا

مقادير متفاوتي را تثبيت و در اختيار گياه قرار دهند. 

گزارشات بسياري مبني بر افزايش رشد گياهان زراعي 

بويژه ذرت در اثر تلقيح با انواع باكتريهاي تثبيت كننده  

(. Talik, 1982; Zahir, 2000; Hamidi, 2007وجود دارد )

باشد كه مي  IAAيكي از هورمونهاي اصلي گروه اكسين، 

 توسط بسياري از باكتريهاي ريزوسفري توليد مي شود

(Vessey, 2003 از لحاظ پيكربندي .)IAA  به آمينو اسيد

تريپتوفان شباهت دارد و در مطالعات بيوسنتز اكسين، 

تريپتوفان به عنوان يكي از پيش سازهاي اين ماده معرفي 

توسط باكتري هاي محرك رشد  IAAشده است. توليد 

عامل اصلي افزايش ريشه، تعداد تارهاي كشنده، گياه 

 تعداد ريشه هاي فرعي و سطحي ريشه باشد

 (Patten and Glick, 2002; Kloepper, 2003.) 

 ,Ruinenميالدي رايج شد ) 0360واژه فيلوسفر از سال 

( ولي تحقيقات سالهاي اخير نشان داده است كه  1956

ر سطح برگها باكتري هاي محرك رشد گياه مي توانند د

نيز ساكن شوند. جامعه ميكروبي فيلوسفر شامل انواعي 

است كه روي برگ زندگي فعال دارند و داراي اثرات 

متقابل با محيط زندگي خود هستند. به اين 

 Epiphyllicسطحي زي )  ميكروارگانيسم ها

Microorganism مي گويند كه اكثرا شامل باكتري هاي )

ي رشته اي مي باشند هوازي، مخمرها و قارچ ها

(Andrews., 2000; Thompson., 1993.) 

باكتريهاي موجود در سطح برگ متعلق به گروه هاي 

تاكسونوميك متنوعي هستند و بطور عمده به جنس هاي 
Bacills, Xanthomonas, Erwinia, Pseudomonas, 

Corynebacterium ( تعلق دارندMorris, 1998 .) 

ي سطح برگ داراي نوسان جمعيت ميكروارگانيسم ها

زيادي است و شديدا وابسته به شرايط محيطي مي باشد. 

برخي از باكتريهاي موجود در سطح اندام هوايي گياهان 

داراي توان تحريك رشد گياه مي باشند. اين باكتريها از 

راهكارهايي مانند تثبيت نيتروژن اتمسفري، توليد 

ريزاي گياهان هورمونهاي محرك رشد و كنترل عوامل بيما

 استفاده مي كنند.

شمار قابل توجهي از ميكروارگانيسم هاي تثبيت كننده 

نيتروژن بر روي فيلوسفر بسياري از گياهان گزارش شده 

است. وجود باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن در فيلوسفر 

(. در Ruinen, 1965پنبه و قهوه گزارش شده است )

گياه پنبه انجام ( روي 0380) Murtyبررسي كه توسط 

 08/6-28/6گرفت، فعاليت آنزيم نيتروژناز بين 

hcm

HC
nmol

..

روي سطح برگ واريته هاي مختلف پنبه   22

تعيين شده است. كاربرد كورينه باكتريوم و فالووباكتريوم 

 36-32به صورت اسپري روي برگها سبب افزايش %

برد (. كارGiri and Pati, 2004محصول ذرت گرديد )

باكتريهاي فيلوسفري سبب افزايش جوانه زني و رشد بادام 

 (.Kishore., 2005زميني شده است )

هدف از اين تحقيق جداسازي باكتري هاي فيلوسفري 

محرك رشد از گياه ذرت و بررسي تاثير آنها بر رشد 

وجذب عناصر غذايي از طريق محلول پاشي در اين گياه 

 ميباشد.
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 مواد و روش ها
مطالعه جمعيت كل باكتريها در سطح برگهاي ذرت و براي 

جداسازي باكتريهاي محرك رشد گياه، نمونه برداري از 

مزرعه اطراف كرج انجام شد و از هر  06برگهاي ذرت از 

نمونه از برگ سوم هر گياه انتخاب شد. پس از  3مزرعه 

از وسط برگ جداسازي  6×6انتقال به آزمايشگاه، قطعات 

گرم از اين قطعات توزين شد و قطعات برگ  6و به ميزان 

ميلي ليتر آب مقطر استريل ريخته  36در ارلن هاي حاوي

شد و پس از تهيه سري هاي رقت، جمعيت كل باكتري 

بدست  NAهاي برگ به روش شمارش روي محيط كشت 

 آمد.

به منظور جداسازي باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن از 

(. Rennie, 1981تفاده شد )محيط كشت فاقد نيتروژن اس

گرم در ليتر، مانيتول  6تركيب محيط كشت شامل ساكارز 

 KH2PO4گرم در ليتر،  3/6گرم در ليتر، سديم الكتات  6

گرم در ليتر،  7H2O ،MgSO4 4/6گرم در ليتر،  4/6

K2HPO4 8/6  ،گرم در ليترCaCl2 60/6  ،گرم در ليتر

NaCl 0/6  ،2گرم در ليترH2O ،Na2MoO4 646/6  گرم

 Biotinگرم در ليتر،  Na2Fe EDTA 648/6در ليتر، 

گرم در ليتر و پارا آمينو بنزوئيك اسيد  666666/6

(PABA به ميزان )گرم در ليتر با  66660/6pH 7.2  .بود 

 3براي جداسازي باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن از 

روش مختلف استفاده شد. در روش اول از سوسپانسيون 

ميكروليتر برداشته شد. سپس  066رلن به ميزان داخل ا

سوسپانسيون موردنظر توسط فيلترهاي استريل با قطر 

ميكرومتر فيلتر شد. ميكروارگانيسم هاي موجود در  26/6

ميلي ليتر آب مقطر  6/0سطح فيلتر در لوله حاوي 

استريل شستشو و ورتكس شدند. سپس بوسيله ميكرو پي 

گانيسم هاي فيلوسفري به ميزان پت از لوله حاوي ميكروار

ميكرو ليتر در لوله هاي حاوي محيط نيمه جامد رني  066

درجه سانتي گرادو  48تزريق شد. سپس لوله ها در دماي 

 به مدت يك هفته نگهداري شدند.

در روش دوم از هر نمونه برگ، يك قطعه كوچك انتخاب 

شده، با پنس استريل داخل لوله هاي حاوي محيط نيمه 

امد رني گذاشته شد. به طوريكه به ديواره ها و ته لوله ج

درجه سانتي  48برخورد نكنند. سپس لوله ها در دماي 

 گراد و به مدت يك هفته نگهداري شدند.

رقت  06-2در روش سوم از سوسپانسيون ارلن تا رقت 

ميكروليتر در داخل لوله  066گيري و از هر رقت به ميزان 

م روي سطح محيط جامد درون هاي نيمه جامد رني و ه

 پتري تلقيح شد و با ميله شيشه اي كامال پخش گرديد.

درجه سانتي گراد  48سپس لوله ها و پليت ها در دماي 

قرار داده شدند. پس از رشد باكتري ها و اطمينان از 

رني  خلوص آنها، در لوله هاي حاوي محيط كشت شيبدار 

داري شدند. در درجه سانتي گراد نگه 2كشت و در دماي 

 Azospirillum irakens (DSMاين آزمايش از دو باكتري 

به عنوان  Azospirillum lipoferum (strain of)و  (11586

باكتري هاي مرجع استفاده شد. باكتري هاي مذكور 

 متعلق به موسسه تحقيقات خاك و آب بودند.

به منظور اندازه گيري توان تثبيت نيتروژن اتمسفري در 

( استفاده شد GCري ها از روش كروماتوگرافي گازي )باكت

(Turner and Gibson, 1980 در اين روش باكتريها به .)

ميلي ليتر محيط كشت نيمه  6لوله هاي آزمايش حاوي 

گرم عصاره مخمر تلقيح شدند  0/6جامد رني غني شده با 

درجه  48( در دماي pelicleو تا زمان تشكيل پرده رشد )

رشد داده شدند. سپس درپوش پنبه اي لوله سانتي گراد 

ها با انواع الستيكي جايگزين شده و با استفاده از سرنگ 

ميلي ليتر(  4/0درصد از هواي داخل لوله ها )معادل  06

درصد  33/33تخليه و معادل آن گاز استيلن با خلوص 

ساعت در  42بدرون لوله ها تزريق شد. لوله ها بمدت 

ميكرو ليتر از فاز  06ي و سپس درجه نگهدار 48دماي 

تزريق و مقدار اتيلن توليد  GCگازي درون لوله به دستگاه 

شده اندازه گيري گرديد. ميزان اتيلن توليد شده توسط هر 

سويه به عنوان شاخص فعاليت آنزيم نيتروژناز و تثبيت 

نيتروژن در نظر گرفته شد. از لوله حاوي محيط كشت 

 د منفي استفاده گرديد.تلقيح نشده به عنوان شاه

به منظور اندازه گيري ميزان اكسين توليد شده توسط 

باكتري ها از روش اسپكتروفتومتري استفاده شد 

(Benziri., 1998 در اين روش ابتدا باكتريها در محيط .)

ساعت رشد داده شدند. سپس  28به مدت  TSBكشت 

ميكروليتر از سوسپانسيون باكتري به درون محيط  66

ميلي گرم در ليتر  066غني شده با  TSBت مايع كش

ساعت رشد داده شدند.  28تريپتوفان تلقيح و بمدت 

دور در  8666دقيقه در  06سوسپانسيون باكتريها به مدت 

دقيقه سانتريفوژ شدند. يك ميلي ليتر از محلول رويي با 

دو ميلي ليتر از معرف سالكوفسكي مخلوط شد و شدت 

ده از اسپكتروفتومتر در طول موج رنگ حاصله با استفا

نانومتر قرائت شد. ميزان اكسين توليد شده با  636
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مقايسه مقادير قرائت شده با منحني استاندارد حاصل از 

 اكسين خالص محاسبه گرديد.

باكتري جدا  33براي انجام آزمايش گلخانه اي از بين 

باكتري برتر به همراه دو سويه مرجع و يك تيمار 06شده،

هد )عدم محلول پاشي( انتخاب شدند. هر يك از شا

ميلي ليتر محيط كشت  466باكتريها در ارلن هاي حاوي 

NB  درجه سانتي گراد  48ساعت در دماي  24به مدت

تكثير شدند. به منظور چسبندگي بيشتر سوسپانسيون 

گرم در ليتر و به  02باكتري از مواد چسباننده به ميزان 

به  tween 20ز چند قطره منظور كاهش كشش سطحي ا

عنوان سورفاكتانت استفاده گرديد. براي پر كردن گلدانها 

از شن شسته شده و استريل به همراه يك درصد پرليت 

استفاده شد. بذر ذرت مورد استفاده شده ذرت علوفه اي 

بود كه پس از ضدعفوني سطحي  704رقم سينگل كراس 

قه و درصد به مدت ده دقي 3با هيپوكلريت سديم 

همچنين ضدعفوني برعليه قارچهاي بيماريزا با استفاده از 

بذر در هر گلدان  2در هزار به تعداد  4قارچ كش كاپتان 

كاشته شدند كه پس از دو هفته گياهان به سه عدد تقليل 

داده شدند. گلدانها در قالب طرح بلوكهاي كامال تصادفي و 

اد غذايي، از در سه تكرار منظم شدند و به منظور تامين مو

 محلول غذايي هوگلند اصالح شده

 (Taiz and Zeiger, 2002 استفاده گرديد. گلدانها در )

 02لوكس و طول روز  46666گلخانه اي با شدت نور 

 ساعت قرار گرفتند.

هفته از رشد گياه، سوسپانسيون باكتري  4پس از گذشت 

موجود در ظروف استريل به دقت به سطوح بااليي و 

برگها اسپري گرديد. به منظور جلوگيري از نفوذ  پاييني

باكتري به داخل گلدانها سطح گلدانها بوسيله سلفون كامال 

پوشانده شدند. عمل اسپري كردن باكتري ها به فواصل هر 

هفته يكبار و در چهار نوبت صورت گرفت. گلدانها به  4

روز نگهداري شدند. پس از برداشت گياهان  26مدت 

ن تر و خشك اندام هوايي، تعداد برگها، شاخص هاي وز

قطر ساقه)توسط كوليس(، طول اندام هوايي و حجم ريشه 

 ها )توسط استوانه مدرج (اندازه گيري شدند.

پس از آسياب شدن اندام هوايي، ميزان نيتروژن، فسفر و 

پتاسيم همچنين عناصر كم مصرف شامل آهن، روي، مس 

ب اندازه گيري و منگنز بخش هوايي با روشهاي مناس

 (Page ,1999)شدند.

 نتایج و بحث
شمارش جمعيت كل باكتري هاي ساكن سطح برگ نشان 

تا  062داد كه به طور متوسط روي سطح برگ ها جمعيت 

سلول بر هر گرم برگ وجود دارد. جمعيت باكتري  060

 063هاي تثبيت كننده ي نيتروژن روي برگ ذرت حدود 

بدست آمد. وجود باكتريهاي سلول بر هر گرم برگ  062تا 

تثبيت كننده نيتروژن در فيلوسفر گياهان براي اولين بار 

( به اثبات رسيد. نتايج مشابهي 0306) Ruinenتوسط 

 و همچنين Giri and Patti (2001)توسط 

 Sengupta et al. (1982) .گزارش شده است 

با توجه به شرايط محيطي نامساعد براي ماندگاري باكتري 

ز جمله بارندگي، نور شديد آفتاب، اشعه ماوراء بنفش، ها ا

خشكي، حرارت يا رطوبت بيش از آستانه تحمل باكتري ها 

 اين تعداد باكتري ها رقم قابل توجهي است. 

باكتري بر اساس قابليت رشد بر روي محيط  33تعداد 

كشت فاقد نيتروژن و توان تثبيت نيتروژن جداسازي و به 

فعاليت آنزيم نيتروژناز با روش  منظور اندازه گيري

انتخاب شدند. تمامي اين  (GCكروماتوگرافي گازي )

باكتري ها داراي توان تثبيت نيتروژن در محيط نيمه 

جامد و فاقد نيتروژن رني بودند به طوريكه روي سطح 

محيط پليكل واضح تشكيل دادند. براساس نتايج بدست 

ان توليد اتيلن ( ميزARAآمده از آزمون احياي استيلن )

نانومول در هر لوله در  30/04تا 34/6در باكتري ها بين 

بيشترين مقدار اتيلن معادل  06Bساعت بود. جدايه 42

ساعت را در بين جدايه  42نانومول در هر لوله در  34/06

ها در اين تحقيق توليد نمود. با اين حال هر دو سويه 

د. تفاوت سويه مرجع باالترين مقدار اتيلن را توليد كردن

هاي باكتريايي در توان تثبيت نيتروژن در ساير گزارشات 

(. نتايج حاصل از Dobbereiner, 1995نيز ذكر شده است)

اندازه گيري ميزان توليد اكسين توسط باكتري هاي مورد 

(، تمامي B1استفاده نشان داد كه به استثناي يك جدايه )

 4/4-3/62دوده باكتريها داراي توان توليد اكسين در مح

 Azospirillum lipoferum(. سويه مرجع 0بودند )جدول 

(strain of)  موثرترين سويه در اين قسمت بود. تنوع در

توليد مقادير مختلف اكسين توسط باكتريهاي محرك رشد 

 گياه در مطالعات متعددي به اثبات رسيده است

 (Glick, 1998.) 
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 ن در جدایه هاي مورد مطالعه در سطح برگ ذرتمیزان تولید اتیلن و اكسی -7جدول 

 باكتري (nmol/tube/24hتولید اتیلن ) (mg/Lاكسین ) دتولی

- 06/8 B1 

63/22 20/8 B2 

30/06 30/8 B3 
80/06 33/8 B4 
06/28 3/8 B5 
82/20 68/8 B6 
44/23 34/8 B7 
63/26 60/3 B8 
06/22 43/8 B9 
40/23 34/06 B10 
62/42 06/8 B11 
32/03 60/8 B12 
84/46 34/6 B13 
62/44 04/8 B14 
84/46 36/2 B15 
84/46 26/8 B16 
03/46 68/8 B17 
03/46 68/2 B18 
62/42 04/8 B19 
62/42 26/8 B20 

26/40 06/8 B21 
84/46 20/8 B22 
60/02 60/8 B23 
03/46 63/8 B24 
36/48 26/8 B25 
33/23 06/8 B26 
32/32 26/8 B27 
06/20 06/8 B28 
46/48 43/8 B29 
33/33 60/3 B30 
06/30 26/8 B31 
60/42 43/3 B32 
36/33 28/8 B33 

28/26 88/8 B34 

82/23 30/8 B35 

20/26 62/3 B36 
68/43 26/8 B37 

32/33 60/8 B38 

42/4 03/8 B39 

36/48 46/00 Azospirillum irakens DSM 11586 

40/62 30/04 A.lipoferum strain of 
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باكتري منتخب به همراه دو سويه مرجع  06نتايج كاربرد 

به صورت محلول پاشي در كنار تيمار شاهد نشان داد كه 

تيمارهاي مورد استفاده تاثير معني داري را بر ارتفاع گياه، 

قطر ساقه، وزن تر اندام هوايي، وزن خشك اندام هوايي در 

ر معني داري بر تعداد سطح يك درصد و همچنين تاثي

افزايش  (.4درصد داشتند )جدول  6برگها در سطح 

عملكرد گندم در اثر محلول پاشي با باكتريهاي فيلوسفري 

 (.Iswaran., 1978در گذشته گزارش شده است.)

 
 مقایسه میانگین دانکن جدایه هاي مختلف بر شاخص هاي رشد در اندام هوایي ذرت -1جدول

قطر ساقه 

 ر()میلي مت

وزن خشك اندام هوایي 

 )گرم/بوته(

وزن تر اندام هوایي 

 )گرم/بوته(

 تعداد برگ

 در بوته

ارتفاع گیاه 

 )سانتي متر(
 باكتري

a30/00 c0/3 ab48/64 ab33/06 cd20/36 B1 

a00/04 abc06533 abc06500 abc3500 a003586 B2 

a26/00 abc46 /06 ab 33/00 abc 66/06 bcd30583 B3 
a04/04 abc06524 ab68/03 ab33/06 bcd32500 B4 
a62/00 abc06536 ab22/04 ab33/06 bcd38530 B5 
a03/00 bc 860/3 bc63528 abc3500 cd33563 B6 
a02/00 abc60/06 ab24/00 ab33/06 cd36566 B7 
a64/00 abc 83/06 ab40/02 bc33/3 cd26/062 B8 
a38/00 a22/00 a83/08 abc3500 ab33/064 B9 
a40/00 bc83/3 ab06 /06 ab33 /06 cd3 /36 B10 

a83/06 ab82/06 ab23 /06 a00 /06 cd36 /066 Azospirillum 

lipoferum strain of 

a20/00 ab63/00 ab20 /02 a00 /06 cd20/064 A. irakens DSM 

11586 
b40/2 d43/8 d32 /66 c66 /3 cd80 /82 Control 

 

به كار برده شده باعث افزايش برگپاشي تيمارهاي باكتري 

 2/26درصد(، ضخامت ساقه )تا  8/44ارتفاع گياه )تا 

درصد( و وزن خشك  2/40درصد(، وزن تر اندام هوايي )تا 

درصد( در مقايسه با تيمار شاهد  66/48اندام هوايي )تا 

 شدند.

داراي بيشترين تاثير در وزن تر و وزن خشك  B9باكتري 

ه بود و در مورد ارتفاع گياه و تعداد اندام هوايي و قطر ساق

برگها نيز تفاوت معني دار با تيمار شاهد در سطح يك 

 درصد وجود داشت. 

تيمارهاي مورد استفاده تاثير معني داري را بر طول ريشه، 

حجم ريشه، وزن خشك ريشه و سطح ريشه داشتند. سويه 

موثرترين  Azospirillum lipoferum (strain of)مرجع  

ه در اين قسمت بود و داراي بيشترين تاثير بر طول سوي

ريشه، وزن خشك ريشه و سطح ريشه بود و از نظر آماري 

در سطح يك درصد تفاوت معني دار با بقيه تيمارها داشت 

ولي بين ديگر تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نشد 

 (. 3)جدول

جذب نيتروژن، پتاسيم، آهن، منگنز، روي و مس بطور 

داري تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفتند  معني

در مجموع برترين باكتري بود كه  B4(. جدايه 2)جدول 

 6/2درصد(، پتاسيم ) 86سبب افزايش جذب نيتروژن )

 02درصد(، مس ) 068درصد(، روي ) 66درصد(، آهن )

 درصد( نسبت به تيمار شاهد گرديد. 03درصد( و منگنز )

 2003در طول سال هاي  Esitken (2006) در مطالعاتي كه

از  PGPRدر تركيه انجام داد تاثير باكتري هاي  2005تا 

جمله سودوموناس و باسيلوس را بر روي ريشه درخت و 

محصول آن و تغذيه گيالس شيرين مطالعه نمود. نتايج 

، افزايش وزن ميوه 2/40اين تحقيق افزايش محصول تا %

و  62/6تا % N، P ،K، 0/43، طول ساقه تا %42/0تا %

و همچنين  6/36برگي را تا باالي % Znو  Feمحتواي 

 نشان داد. 0/40محتواي منگنز برگ را تا %
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 مقایسه میانگین دانکن جدایه هاي مختلف بر شاخص هاي رشد در ریشه ذرت 3-جدول

سطح ریشه 

cm)بوته/
2) 

وزن خشك اندام هوایي 

 (g)بوته/

حجم ریشه 

cmبوته/)
3) 

بوته/  طول ریشه

(cm) 
 باكتري

cde 02/668  cdef 28/6  ef 06/60  cdef 24/282  B1 

de 02/602  fg 62/2  def 22/64  Fg 06/262  B2 

e 66/6  efg 22/2  fg 36/22  Efg 00/244  B3 
abc 33/003  abc 08/0  bcde 63/66  abc 64/666  B4 
de 66/646  bcde 20/6  g 33/23  bcde 23/668  B5 
e 64/238  bcde 60/0  h 00/30  abcd 02/633  B6 

abc 43/033  ab 06/0  cde 24/62  Ab 22/634  B7 
ab 23/060  abcd 33/6  a 33/03  abcd 26/633  B8 
abc 32/042  abcde 88/6  abc 32/63  abcde 04/643  B9 
bcd 02/682  defg 33/2  ab 0/00  defg 2/222  B10 
a 03/028  a 60/2  abcd 80/68  A 83/043  Azospirillum 

lipoferum strain of 
ab 82/028  abcde 82/6  a 3/02  abcde 23/644  A. irakens DSM 

11586 
f 06/260  g 32/3  h 03/30  G 00/366  Control 

 

 

 

 مقایسه میانگین دانکن جدایه هاي مختلف بر غلظت عناصر غذایي در اندام هوایي ذرت -4جدول 

 كتريبا نبتروژن فسفر پتاسیم  آهن منگنز روي  مس 

mg L
-1

  % 

cd 33/0  bcd 00/26  f 33/66  de 00/62   cd 60/6  ab 0200/6  c 23/4  B1 

cd 00/0  bc 33/23  cde 00/04  e 00/62   a 43/6  b 036/6  c 38/4  B2 

cd 33/0  de 66/30  ef 00/68  de 00/62   bcd 62/6  b 0333/6  c 26/4  B3 
cd 00/0  a 00/66  a 00/20  a 00/86   bcd 60/6  ab 0200/6  c 63/4  B4 
bc 33/2  def 33/36  f 66/60  cde 00/63   bcd 00/6  ab 0300/6  c 33/4  B5 
b 33/8  fg 66/43  f 00/60  e 66/63   bcd 40/6  ab 0233/6  c 62/4  B6 
ba 33/8  gh 33/40  f 00/62  e 66/66   cd 40/6  ab 0300/6  c 66/4  B7 
a 33/8  ef 33/33  bc 66/00  a 33/83   ab 20/2  ab 026/6  a 62/3  B8 
b 33/8  h 66/40  f 00/66  cd 00/04   ab 68/6  b 036/6  c 30/4  B9 
cd 33/0  ab 00/26  a 33/20  a 66/80   cd 02/6  ab 0633/6  c 66/4  B10 
b 33/8  bc 66/23  b 00/02  bc 00/60   bc 02/6  ab 026/6  ab 40/3  Azospirillum 

lipoferum 

strain of 
b 33/8  cde 66/32  df 33/00  b 00/20   abc 32/2  b 0333/6  b 03/3  A. irakens DSM 

11586 
d 00/6  gh 33/42  bcd 33/02  de 66/62   d 82/2  a 0033/6  d 2/0  Control 
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روش استفاده از كودهاي بيولوژيك در نتايج حاصل از 

تلقيح تاثير زيادي دارد.به طوري كه ميتواند اثربخشي 

از آنجا كه مصرف  هد.كودها را تحت تاثير خود قرار د

بذرمال كودهاي زيستي ،زمان و تعداد دفعات تلقيح را 

محدود مي سازد و از طرفي اين نوع روش تلقيح تنها در 

زمان كشت امكان پذير است،از اين رو در اين تحقيق سعي 

گرديد كه روشهاي جايگزين و تكميلي نيز مورد آزمايش 

ژيك افزايش و قرار گيرد تا كارايي مصرف كودهاي بيولو

امكان مصرف آن در كشاورزي گسترش يابد. استفاده از 

روش محلولپاشي برگي روشي نوين است كه با توجه به 

نتايج بدست آمده در اين تحقيق و تاثير مثبتي كه در 

افزايش طول ساقه و حجم ريشه و همچنين جذب عناصر 

غذايي داشته مي تواند جايگزيني مناسب با روشهاي 

 بل باشد.مرسوم ق

 سپاسگزاري
از همكاران و محققين بخش  نگارنده بر خود الزم مي داند

تحقيقات بيولوژي  كه در راهنمايي و انجام تحقيق 

بودجه، امكانات و لوازم كار مساعدت نموده ودر تأمين 

 نقش مؤثري داشته اند، سپاسگزاري نمايد.
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Abstract 

According to identify and survaying the effect of plant Growth Promoting phyllospheric Bacteria Foliar 

Application on nutrient uptake of corn, this experiment was done. Therfore, leaf samples were taken from corn 

plants growing around karaj ,Iran and total bacteria inhabiting plant surfaces were determined. Nitrogen-fixing 

and auxine producing bacteria were isolated from the leaves. Amount of N2-fixation and auxin production were 

determined by gas chromatography and spectrophotometry methods, respectively. Results showed that there 

were 10
4
 to 10

6
 bacteria on the leaves. Among 39 isolates, 10 were selected for greenhouse experiment. Bacteria 

suspensions were sprayed on the leaves four times in two-week intervals. Plants were harvested after 75 days 

and morphological indices and nutrient uptake were measured. Results showed that application of bacteria 

increased plant height, fresh and dry matter and stem diameter compared to control plants. Spraying of bacteria 

affected length, volume, dry matter and surface area of the roots. Nutrient uptake was also increased due to foliar 

application of the bacteria. 

Key words: Biologic Fertilizers, plant Growth promoting Bacteria, Biologic Fertilizer Foliar application ,  

Phyllosphere 
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 82 -770( 7380) 7 (1) شناختي مجله كشاورزي بوم

برداري دهقاني و تحلیل عوامل مؤثر بر آن؛  طبیعي در نظام بهره سنجش پایداري

 مطالعه موردي شهرستان بهبهان

 3دل ، پرستو طاهر طلوع1، حسین شعبانعلي فمي7*سید ابوالحسن ساداتي
  ، كرج.اشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرجب0

 .وسعه كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهرانگروه مديريت و توسعه كشاورزي گروه مديريت و ت 4

 .گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگاه تهران 3 

 abolhasan_sadati@yahoo.comنويسنده مسئول: * 
 

برداري دهقاني و تحليل عوامل مؤثر  نظام بهرهسنجش پايداري طبيعي در  .0336.شعبانعلي قمي و پ. طاهر طلوع دل. ح.، ا، ساداتي

 .36 -006(: 4) 0. شناختي كشاورزي بوممجلۀ بر آن؛ مطالعه موردي شهرستان بهبهان. 

 چکیده

باشد. نمونه آماري تحقيق مورد  برداري دهقاني و شناخت عوامل موثر بر آن مي هدف از تحقيق حاضر سنجش پايداري طبيعي در نظام بهره

گيري سيستماتيك، از بين  كشاورز به روش نمونه 2302هكتار اراضي كشاورزي، كه از بين  06بردارن با كمتر از  نفر از بهره 468نظر را 

ها پرسشنامه بوده است. نتايج حاصل از  آوري داده اند، تشكيل داده است.ابزار جمع روستاي شهرستان بهبهان انتخاب شده 38روستاييان 

ن متغيرهاي ميزان سواد، ميزان مشاركت ترويجي، ميزان درآمد غير كشاورزي، ، ميزان اراضي وجين شده، سرمايه تحقيق نشان داد كه بي

انساني، سرمايه اجتماعي و ميزان پايداري طبيعي رابطه مثبت وجود دارد و بين سن كشاورزان، بعد خانوار، شاخص خردي قطعات و ميزان 

ها از كود دامي استفاده شده  اراضي كه در آن»يج آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه متغيرهاي اي منفي وجود دارد.نتا پايداري رابطه

كل اراضي » ،«اراضي زهكشي شده»، «اند اراضي كه با گاوآهن قلمي شخم زده شده»، «اراضي آيش گذاشته شده» ،«سم مصرفي»، «است

 متغير وابسته را تبيين نمودند. واريانساز درصد  2/22اند و  شده وارد معادله« ميزان مصرف كود شيميايي» و «تحت مديريت

 برداري دهقاني، پراكندگي اراضي، شهرستان بهبهان پايداري كشاورزي، پايداري طبيعي، نظام بهره كلیدي: هاي واژه
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 مقدمه
توسعه كشاورزي نقشي  در بسياري از كشورهاي در حال

منجر به كاهش فقر، نمايد بايد  حياتي در اقتصاد ايفا مي

امنيت غذايي و توليد درآمد مداوم براي جمعيت در حال 

 ;Lee, 2005; Bhutto and Bazmi, 2007) رشد شود

Sadati et al., 2010 كه اين امر در بيشتر موارد با ،)

زيست و تخريب كيفيت زمين، فرسايش  تخريب محيط

 هاي وسيع جنگلي و وارد آوردن خاك و از بين بردن پهنه

ناپذيري به محيط زندگي انسان همراه بوده  صدمات جبران

 كند است كه پايداري جهان را تهديد مي

 (Abaspour-Gilandeh et al., 2006.) 

از طرف ديگر، مالكيت شخصي زمين و وضعيت تخصيص 

هاي ناپايدار از منابع  برداري ها همچنين نتايج بهره زمين

 باشد مشترك از نتايج رشد جمعيت مي

 (Adger and Luttrell, 2000مي .) بيني نمود در  توان پيش

كشورهاي جهان سوم مشكالت مربوط به تخريب اراضي به 

هاي كشاورزي و  مناسب فعاليت دليل توأم شدن مديريت نا

عدم سازگاري بين كيفيت زمين و كاربري اراضي بيشتر 

 (. Beinroth et al., 1994) باشد مي

هاي در  خصوص در كشور ، بههاي كشاورزي يكي از روش

هاي كشاورزي سنتي  استفاده از روش  حال توسعه،

باشد. اين شيوه كشاورزي به طور غالب در مواجه با  مي

باشد. اين روش منبع غالب درآمد اقتصادي و  طبيعت مي

معيشت و شكل غالب استفاده از منابع به صورت مستقيم 

 ,.FAO, 2001; Tilman et al) باشد مستقيم مي و غير

كه به طور مشخص در مصرف انرژي  ضمن اين. (2001

 باشد گذار مي جهاني و چرخه مواد در طبيعت تاثير

(Matson et al., 1997; Vitousek  et al., 1997) در اين .

ترين  عمده Khajeh-Shahkoei and Jaafari (2003)راستا 

هاي  مشكالت فراروي بخش كشاورزي كه محدوديت

ا در مسير دستيابي به توسعه پايدار روستايي اي ر گسترده

ايجاد نموده است، در كوچك بودن و پراكندگي اراضي 

دانند.  برداران و عدم بضاعت اقتصادي آنان مي مزروعي بهره

ها بر  اهميت و ضرورت پايداري كشاورزي در اين نظام

هاي  كس پوشيده نيست و هدف بيشتر سياست هيچ

كشاورزي كارا و پويا بوده به كشاورزي دستيابي به بخش 

طوري كه عملكرد اقتصادي اين بخش همگام با استفاده 

 Van-panssel and) مداوم و پايدار از منابع طبيعي باشد

Nevens, 2006.) 

ترين منبع تامين غذا در  برداري دهقاني مهم هاي بهره نظام

باشند به نحوي كه در حدود  كشورهاي در حال توسعه مي

رد نفر از مردم جهان از اين طريق معيشت خود ميليا 6/0

رغم نقش و  علي (.Sadati et al., 2010) نمايند را تامين مي

ها تحت  اهميت حياتي دهقانان كوچك، دوام و بقاي آن

طور خاص تفكر  سازي مورد ترديد است و به فرايند جهاني

كه مبتني بر مشاهده تجربي « كوچك زيباست»سنتي 

وري زمين  ت كه مزارع كوچك بهرهبوده و بر آن اس

بيشتري نسبت به مزارع بزرگ دارند مورد چالش قرار 

كه نشان داده شده است يك رابطه مثبت  طوري گيرد به مي

وري نيروي كار وجود دارد. لذا  بين اندازه مزرعه و بهره

براي كمك به رونق مزارع كوچك تحت فرايند 

رايشات خود را ها مجبورند تا برخي گ سازي دولت جهاني

تغيير دهند. براي مثال اصالحات ارضي نوآورانه براي 

ها  امنيت حقوقي اين نوع زارعين و افزايش اندازه مزرعه آن

ضروري است. عالوه بر اين اصالحات نهادهاي عمومي به 

منظور كمك به زارعين كوچك براي دسترسي به 

وع اعتبارات، بازاريابي و فناوري حائز اهميت بوده و تن

تواند نقش مهم در افزايش درآمد  ارزش مي توليدات پر

 (. (Shenggen Chan-kang, 2005 ها ايفا نمايد آن

پراكندگي اراضي مشكلي اساسي در جوامعي است كه رشد 

جمعيت بااليي دارند و قوانين ارث و اصالحات ارضي نيز 

باشند. اين مساله  نقشي در تشديد اين مساله موثر مي

جنوب آسيا، صحراي آفريقا و اروپا مشاهده  ويژه در به

شود. پراكندگي اراضي موجب تسريع فرسايش خاك و  مي

 شود محدوديت توسعه كشاورزي مي

 (Niroula and Thapa, 2005 عالوه بر اين، پراكندگي .)

اراضي در بين كشاورزان فعال در نظام زراعي دهقاني با 

و كاهش  اراضي با حاصلخيزي كم، باعث تضعيف اراضي

شود و در نتيجه پذيرش  سود اقتصادي كشاورزان مي

دليل كاهش انگيزه در بين  هاي كشاورزي را به آوري نو

ر بدهد. همچنين پراكندگي اراضي  كشاورزان كاهش مي

رو  روي حاصلخيزي خاك تاثير دارد و از اين

گذاران بايد عواملي كه موجب بروز اين پديده  سياست

 ها را كنترل نمايند و آن شوند را شناسايي مي

 (Nguyen et al., 1996 يكي از راه .)  ،هاي حل اين مساله

اجاره دادن اراضي و يا تبادل قطعات زمين بين كشاورزان 
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باشد كه در نهايت منجر به يكپارچه شدن اراضي  مجاور مي

 (. Wan and Cheng , 2001گردد ) كشاورزان مي

ليتي كه نيازهاي جاري و فعا»كشاورزي پايدار را به عنوان 

و ديگر نيازهاي مرتبط به   چوب،  مدت را در تأمين غذا، بلند

اي كه حداكثر سود خالص از طريق حفاظت از منابع  گونه

براي دستيابي به ديگر خدمات و كاركردهاي اكوسيستم و 

 اند ، تعريف نموده«توسعه انساني بلند مدت حاصل شود

(Tilman et al., 2001امرو .)گسترده مشخص  طور زه به

شده است كه كشاورزي پايدار بايد چند بعدي بوده و 

هاي توليدي، اكولوژيكي، اجتماعي و اقتصادي  مؤلفه

. اين (zinck and farshad, 1995)  بگيرد كشاورزي را در بر

اجتماعي و  )اقتصادي،  تعريف بر اهداف چند بعدي

د. كشاورزي نماي محيطي( كشاورزي پايدار تأكيد مي زيست

زمان از محيط  رقابتي و موثر است و هم  پايدار حاصلخيز،

ها  كند و آن طبيعي و شرايط جوامع روستايي حفاظت مي

(. تداوم توليد Unilevere, 2002بخشد ) را بهبود مي

محيطي دو  محصوالت كشاورزي و كاهش آثار منفي زيست

 باشند هدف اساسي كشاورزي پايدار مي

 (Khatonabadi and Mozafar-amini, 1996 ،از طرفي .)

 ترين هدف كشاورزي پايدار است حفظ منابع طبيعي مهم

 (Sartori et al, 2005 براي كاهش فقر و دستيابي به .)

پايداري در استفاده از منابع طبيعي، كشورهاي در حال 

توسعه بايد فرسايش خاك و تخريب زمين را كنترل 

استفاده مناسب و بهينه ها  كش نموده، از كودها و آفت

نموده، و دربخش خدمات ترويجي و تحقيقات كشاورزي 

 (.Bhutto and Bazmi, 2007) گذاري نمايند سرمايه

هاي كشاورزي پايدار تنها هدف  به طور كلي در نظام

كاهش مصرف برخي نهاده ها مانند سموم و كودها نيست، 

 بلكه هدف به كارگيري روش هايي است كه باعث حفظ و

اصالح خاك شده و با افزايش تنوع زيستي كشاورزي و 

حفظ تعادل بيولوژيك و جايگزين كردن نهاده هاي داخلي 

با نهاده هاي خارجي، ثبات و پايداري را حفظ كند و عالوه 

بر حفظ سالمت محيط زيست، سالمت جوامع انساني 

 Khajeh-Shahkoei and) وابسته به آن را نيز تأمين كند

Jaafari, 2003) 

هاي مرتبط با اثرات توليد بر  پايداري طبيعي شامل ويژگي

هاي كشاورزي پايدار، به عنوان  باشد. نظام اكوسيستم مي

اي كه باززاينده بوده و قادر به تجديد خود  هاي زنده نظام

طور نامحدود  وري و نيروي حياتي خود را به بوده و بهره

(. Ikerd, 2006) كنند، مورد تأكيد هستند حفظ مي

هاي محيطي سالمت به دليل  گيري هزينه نخستين اندازه

هاي خارجي، در كشاورزي انگلستان انجام  استفاده از نهاده

ميليون پوند در  4326اي در حدود  شده كه هزينه ساالنه

 (. Pretty et al., 2000) تحميل كرده بود 0336دهه 

طور اساسي حاصل استفاده نامناسب از  آلودگي خاك به

ها و كودهاي شيميايي،  كش آالت كشاورزي، آفت ماشين

هاي مدرن آبياري مانند  آبياري نامناسب و فقدان سيستم

رويه از  موقع و بي زدائي، چراي بد اي، جنگل آبياري قطره

هاي كشاورزي براي استفاده در  ها و استفاده از زمين زمين

( Anonymous, 2008) باشد هاي مسكن و صنعت مي بخش

ل اين امر خواه فقدان آگاهي كشاورزان در مورد دلي

هاي مناسب از ميزان آلودگي خاك يا خواه  گيري اندازه

هاي بازدارنده براي كنترل  فقدان قوانين و دستورالعمل

رفتار كشاورزان در اين مورد باشد؛ نتيجه آن يكسان است 

 باشد و آن آلودگي خاك در طي فرآيند كشاورزي مي

(Bhutto and Bazmi, 2007 بنابراين، نياز براي تمركز .)

تحقيقات بر روي كاهش مسائل محيطي ناشي از توليد 

كشاورزي و اثرات منفي بر روي محيط اطراف، بهبود 

هاي جديد كشاورزي و  سالمت حيوانات، و شناسايي روش

 (.Borch, 2007) شود توليدي احساس مي

كشت  مصرف زياد كودهاي شيميايي، عدم تناوب زراعي و

مستمر، عدم استفاده از كودهاي آلي و كودهاي سبز و 

بقاياي گياهي، استفاده نكردن از شخم حفاظتي و مصرف 

 Krami and Rezaei-Moghadamزياد سموم شيميايي را، 

به عنوان علل ناپايداري در شهرستان بهبهان  (1998)

-Fathi and Rezaeiاند. در تحقيقي،  معرفي نموده

Moghadam (1999) هاي اقتصادي و  ضمن بررسي زيان

محيطي كاربرد كودهاي شيميايي ازته در كشاورزي،  زيست

يافتن جايگزين براي اين نوع كودها را عاملي به منظور 

هاي  نمايند و محدوديت دستيابي به پايداري معرفي مي

علمي و اجتماعي و فرهنگي را به عنوان مانعي براي 

نمايند و عدم  عرفي ميهاي تثبيت ازت م پذيرش سيستم

ها با  آگاهي كشاورزان در مورد چگونگي اثرات متقابل آن

 دانند. ها مي محيط را از موانع اساسي پذيرش آن

هاي گياهي و  هاي از بين رفته، تعداد گونه مساحت جنگل

جانوري از بين رفته، گاز كربنيك انتشار يافته، سوخت 

مساحت فسيلي مصرفي بر حسب ميليون تن در سال، 

هاي اضافه شده، نرخ جمعيت و مصرف انرژي را،  بيابان



 (4) 0شناختي  ( مجله كشاورزي بوم0336ساداتي و همكاران )                                                                     38
 

 

Kohan (1997)  محيطي به  هاي زيست به عنوان شاخص

 نمايد. منظور ارزيابي و سنجش توسعه پايدار معرفي مي

نشان داد كه  et al. (2004)  Belcheraنتايج تحقيقات 

محيطي و اقتصادي نظام وابسته به  پايداري زيست

بيوفيزيكي )كيفيت و عملكرد خاك( كه  هاي محدوديت

هاي مديريتي فني، اقتصادي و  كننده گزينه تعيين

باشد. توسعه كشاورزي بدون توجه  برداري هستند، مي بهره

مدت  محيطي كشاورزي در بلند به فرآيندهاي زيست

ها و  سودمند نيست. الزمه توسعه كشاورزي تغيير روش

منابع در راستاي حفاظت  برداري از ابزارهاي توليدي و بهره

زيست كشاورزي و همچنين بومي كردن و استفاده  محيط

هاي مديريت تلفيقي آفات، كاهش مصرف  از تكنولوژي

كودهاي شيميايي و حركت به سمت مصرف كودهاي آلي، 

حمايت از تنوع زيستي، همگي فنوني هستند كه براي 

ه هاي اين مطالع سازي كشاورزي بر مبناي يافته پايدار

 (.(Saifi and Drake, 2008 ضروري هستند

OECD ها،  كش تعادل غذايي كشاورزي، كاربرد آفت

اي در كشاورزي، منابع مالي  كيفيت خاك، گازهاي گلخانه

مزرعه، مديريت مزرعه، كيفيت آب، كاربري منابع آب در 

هاي حيات  گاه كشاورزي، تنوع زيستي كشاورزي، زيست

اي كشاورزي، حفاظت از اندازه وحش و كشاورزي، چشم

زمين كشاورزي و ابعاد اجتماعي كشاورزي را به عنوان 

هاي محيطي كشاورزي معرفي نموده است  شاخص

(Minami, 1999 در تحقيقي .)Rasul and Thapa (2004) 

هاي؛ ميزان نيتروژن، فسفر، پتاسيم، سولفات، روي،  شاخص

اك ، ميزان مواد آلي خاك، كاربري و حفاظت خpHميزان 

هايي به منظور سنجش پايداري  را به عنوان شاخص

 اند. اكولوژيكي به كار برده

 Hua-Jiao et al. (2007)سالمت زيستي و پايداري از نظر 

هاي  اي در دستيابي به پايداري اكوسيستم نقش برجسته

زراعي در كاربري زمين دارد  و شاخصي كليدي است كه 

رار گيرد و ارزيابي الزم است در تمامي مطالعات مدنظر ق

آلي براي سنجش پايداري در  كيفيت خاك شاخص ايده

 Naderi-mehdieiمطالعات پايداري است. در تحقيقي؛ 

به بررسي وضعيت پايداري كشاورزي براساس   (2002)

هاي اكولوژيكي توسعه پايدار در بخش صالح آباد  شاخص

همدان پرداخت. نتايج تحقيقات وي حاكي از آن است كه 

هاي زراعي منطقه در وضعيت  ه لحاظ پايداري، نظامب

 Irvani and Darban- Astanehبحراني قرار دارند. 

نتيجه گرفتند كه متغيرهايي نظير ميزان محصول   (2004)

زراعي  -وري كل عوامل توليد و دانش فني توليدي، بهره

هاي ماهيانه  برداران بيشترين تأثير مثبت و هزينه بهره

زان استفاده از نيروي كار و ميزان كاربرد مي  خانوار،

هاي كشاورزي بيشترين تأثير منفي در پايداري  ماشين

 باشند.  گندم را دارا مي

 عواملي از قبيل؛ اندازه مالكيت، سن و سطح سواد

 (Malia and Korsching, 1989 ميزان سرمايه و فروش ،)

(Pample and Van ES, 1977 اندازه واحد توليدي و ،)

و داشتن  (Bultena and Hoiberg, 1983مايل به ريسك )ت

( در پذيرش Alonge and Martin, 1995اطالعات )

 باشند. هاي كشاورزي پايدار موثر مي شيوه

 ها مواد و روش
تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ متغيرهاي 

پيمايشي -مورد استفاده از نوع تحقيقات همبستگي

نفر از كشاورزان  468اري تحقيق را باشد. نمونه آم مي

هكتار كه  06شهرستان بهبهان با سطح زير كشت كمتر از 

 2302گيري با انتساب متناسب از بين  به روش نمونه

اند،  بردار پنج دهستان شهرستان بهبهبان انتخاب شده بهره

ها پرسشنامه بوده  آوري داده اند و ابزار جمع تشكيل داده

ايي پرسشنامه از پانل متخصصان و است. براي تعيين رو

براي سنجش پايايي آن از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. 

پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده بود كه در بخش اول 

اي كشاورزان مورد سوال واقع  هاي فردي و حرفه ويژگي

هايي براي سنجش ميزان  شد و در بخش دوم شاخص

اده قرار گرفت. بردارن مورد استف پايداري طبيعي بهره

ها، اطالعاتي در مورد نحوه كاركرد يك سيستم  شاخص

دهند. آنها به تعريف اهداف كلي، پيوند دادن اين  ارايه مي

اهداف با اهداف عملياتي و ارزيابي پيشرفت در راستاي 

هاي  كنند و داراي ويژگي دستيابي به اهداف، كمك مي

اجتماعي زيستي و  چندبعدي شامل ابعاد اقتصادي، محيط

(. براي سنجش Panell and Schilizzi, 1999) هستند

شاخص  48ميزان پايداري طبيعي مقياسي متشكل از 

ساخته شد. در مرحله بعد به كمك روش تقسيم بر 

ها رفع مقياس شده و با كمك روش مك  ميانگين داده

گراناهان ضرايب مربوط به هر شاخص محاسبه و پس از 

ها جمع شده و  امي شاخصضرب در شاخص مربوطه، تم

 شاخص تركيبي نهايي ساخته شد. 
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 نتایج
 آمار توصیفي -7

 هاي فردي ویژگي 7-7

سال  40/22متوسط سن كشاورزان در تحقيق حاضر 

كشاورزان در سه  ،باشد. براي انجام محاسبات آماري مي

بندي شدند.  بندي مركز آمار، طبقه طبقه مطابق با طبقه

درصد از كشاورزان در  3/08، هاي تحقيق براساس يافته

ها در گروه  نآدرصد از  2/60طبقه جوان قرار گرفتند. 

بردارن قرار  درصد از بهره 46در گروه مسن نيز ، و ميانسال

 43برداران  و متوسط سابقه فعاليت كشاورزي بهره گرفتند

درصد  43بود. از لحاظ ميزان سواد تنها در حدود 

باشند كه  باالتر مي كشاورزان داراي سواد ديپلم و

دهنده سطح پايين سواد در بين كشاورزان منطقه  نشان

نفر از  046باشد. از لحاظ وضع مالكيت كشاورزان  مي

هايي هستند كه بر روي آن كار  كشاورزان مالك زمين

 كنند.  مي

درصد( از  0/44نفر ) 22در نمونه مورد مطالعه تنها 

برداران  ند و ساير بهرها هبرداران به زراعت اكتفا نمود بهره

ها  عالوه بر زراعت به دامپروري، باغداري و يا تركيبي از آن

نفر از  32هاي تحقيق  اشتغال دارند. براساس يافته

كشاورزان عالوه بر زراعت به دامپروري نيز اشتغال دارند و 

ها در كنار زراعت و دامپروري به باغداري نيز  نفر از آن 66

ها در كنار زراعت به باغداري  ر از آننف 04پردازند و  مي

  .اشتغال دارند

برداران  درصد از بهره 26از بين جامعه آماري مورد مطالعه 

درصد ديگر  36اند و  در كالس هاي ترويجي شركت نكرده

ها شركت  از آنان نيز به صورت موردي در اين گونه كالس

اري اند كه دليل اين امر از سوي كشاورزان عدم برگز نموده

هاي  ها در زمان ها در محل روستا و يا برگزاري آن كالس

ها براي شركت  نامناسب و همچنين عدم احساس نياز آن

 ها عنوان گرديده است. در اين كالس

 هاي اقتصادي ویژگي -7-1

طبق تعريف عملياتي تحقيق حاضر، كشاورزان با ميزان 

پا محسوب  هكتار جزء كشاورزان خرده 06اراضي زير 

شوند. در نمونه مورد مطالعه، كشاورزاني كه داراي  مي

باشند بيشترين فراواني را به  هكتار مي 6/2اراضي بيش از 

بردار( و كمترين فراواني  بهره 66اند)  خود اختصاص داده

هكتار زمين در  6/4مربوط به كشاورزاني است كه زير 

ي اختيار دارند. الزم به تذكر است كه در اكثر موارد، اراض

هاي ديم بودند كه به دليل  كشاورزان مورد مطالعه زمين

آبي در منطقه قابل كشت نبوده يا داراي بازدهي بسيار  كم

 باشند. كمي مي

آوري شده از كشاورزان  با توجه به اطالعات جمع

روستاهاي مورد مطالعه، متوسط تعداد قطعات اراضي 

باشد. بيشتر كشاورزان  قطعه مي 2حدود كشاورزان 

اند.  قطعه زمين انجام داده 2تا  3مليات خود را بر روي ع

قطعه  4الي  0درصد از آنان عمليات خود را بر روي  6/42

 6درصد نيز بر روي بيش از  8/08زمين انجام داده و 

 .اند قطعه، توليد خود را به ثمر رسانيده

 3/6نفر) 00نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه تنها 

ن بذر مورد نياز خود را از فصل قبل درصد( از كشاورزا

درصد( نفر از آنان نيز به طور  2/03) 20كنند و  ذخيره مي

كامل بذر مورد نياز خود را از مراكز دولتي مانند مراكز 

درصد( از كشاورزان  04نفر ) 46نمايند.  خدمات تهيه مي

نمايند.  اند كه بذر را به صورت آزاد تهيه مي نيز بيان نموده

اند كه بذر  برداران عنوان نموده درصد( از بهره 03ر )نف 030

مورد نياز را به صورت مختلط به صورت دولتي، آزاد و 

 نمايند. ذخيره شده از سال قبل تهيه مي

اند كه كود مورد نياز خود  درصد كشاورزان بيان نموده 23

در صد از  33اند و در حدود  را از مراكز دولتي تهيه نموده

يك فصل  در اند كه كود مورد نياز خود داشته ها اظهار آن

زراعي را به صورت تركيبي از خريد از مراكز دولتي، خريد 

اند. دليل  هاي قبل تهيه نموده از مراكز آزاد و ذخيره از سال

هاي پرداختي از طرف  توان ميزان كم سهميه اين امر را مي

مراكز دولتي يا باال بودن ميزان مصرف كود در بين 

 برداران بيان نمود.  هبهر

كشاورزي  هاي غير به فعاليت كشاورزاننفر از  36تنها 

پردازند كه اين مشاغل نيز داراي درآمد ثابتي  مي

باشند. از جمله اين مشاغل كارهايي از قبيل رانندگي  نمي

نقل و فروش محصوالت كشاورزي در شهرهاي  و و حمل

ين مشاغل باشد كه به گفته خود كشاورزان، ا اطراف مي

 ها را تامين نمايد.  توانند نيازهاي مالي آن نمي

هاي  ها در فعاليت برداري درصد از بهره 06در حدود 

شود و در بقيه  مختلف از كارگر خانوادگي استفاده مي

واحدها نيز به دليل عدم داشتن نيروي كار خانوادگي از 

نفر از  026شود. ها در امور كشاورزي استفاده نمي آن

استفاده  خانوادگي ( از نيروي كار غير3/02ورزان )كشا
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برداراني كه  نمايند. الزم به ذكر است كه تمامي بهره مي

خانوادگي استفاده  اند از نيروي كار غير عنوان نموده

براساس  اند. از كارگر فصلي استفاده نموده اند، نموده

اند  درصد از كشاورزان عنوان نموده 0/20هاي تحقيق  يافته

ه براي استفاده از منابع آبي در فصل زراعي گذشته ك

 .اند اي را پرداخت نموده هزينه

 هاي زراعي ویژگي -7-3

بردارن در  نفر از بهره 080هاي تحقيق،  براساس يافته 

اند.  فصل زراعي قبلي به كشت گندم آبي مبادرت ورزيده

نفر از آنان در اراضي خود به كشت گندم ديم اقدام  004

اضي خود ربرداران در ا درصد از بهره 42اند. در حدود  نموده

نفر  00اند. از بين محصوالت جاليزي نيز  برنج كشت نموده

از اراضي خود  زراعي گذشته ميزاني لاز كشاورزان در فص

اند. ساير محصوالتي كه  را به كشت هندوانه اختصاص داده

 اند عبارت از ذرت، جو، در منطقه مورد مطالعه كشت شده

در بين محصوالت  اند. بوده كنجد، خربزه و گوجه فرنگي

كشت به خرما اختصاص  باغي بيشترين ميزان سطح زير

درصد از كشاورزان درصدي از  33داشت كه در حدود 

 اند.  كشت اين محصول برده زمين زراعي خود را به زير

اند كه بخش  ( بيان نموده6/88نفر از پاسخگويان ) 082

هاي  نمايند، زمين هايي را كه كشت مي ناي از زمي عمده

( چنين بيان 6/00) نفر از آنان 42باشد و تنها  مسطح مي

. باشد دار و باتالقي مي ها شيب هاي آن اند كه زمين داشته

( آب مورد نياز خود 4/60) نزديك به نيمي از كشاورزان

نمايند  هاي كشاورزي را از رودخانه تامين مي براي فعاليت

درصد از كشاورزان آب مورد نياز خود  32رفته  هم و روي

نمايند و ساير  هاي زير سد تامين مي را از رودخانه و كانال

درصد آب مورد نياز  0رفته در حدود  هم منابع روي

 كنند. كشاورزي را تامين مي

هاي  برداران از روش درصد( نفر از بهره 6/6تنها يك )

آفات استفاده نموده مبارزه بيولوژيك به منظور مبارزه با 

درصد از كشاورزان اظهار نمودند كه از وجين در  68بود. 

تمامي يا بخشي از مزرعه خود به منظور از بين بردن 

برداران  نفر از بهره 0تنها نمايند.  هاي هرز استفاده مي علف

كنند كه تمامي  اند كه از بادشكن استفاده مي بيان نموده

و نمودند  اغات خود استفاده ميها از بادشكن در اطراف ب آن

ها در فصل زراعي گذشته تمامي يا  درصد از آن 03تنها 

قرار  خاك قسمتي از قطعات مزرعه خود را مورد آزمايش

  .اند داده

برداران از نظر میزان پایداري  بندي بهره طبقه -7-4

 طبیعي

پس از ساخت شاخص تركيبي و براساس دامنه تغييرات 

 2برداران، كشاورزان در  يعي در بين بهرهميزان پايداري طب

بندي شدند. براساس نتايج تحقيق و  گروه تقسيم

درصد از  2/84آمده است،  0گونه كه در جدول  همان

نفر  0بودند و تنها « كم خيلي»بردارن داراي پايداري  بهره

 بود.« زياد»برداران داراي ميزان پايداري  از بهره

 میزان پایداري طبیعياد مورد مطالعه براساس توزیع فراواني افر -7جدول
 درصد تجمعي درصد فراواني 

 2/84 2/84 024 كم خیلي

 0/32 3/02 30 كم

 6/33 3/0 2 متوسط

 066 6/6 0 زیاد

  066 468 مجموع

 

پایداري طبیعي هاي سنجش  بندي شاخص اولویت -7-2

  مورد استفاده در پژوهش

هاي  بندي شاخص طور كه نتايج حاصل از اولويت همان

رفته در پژوهش به منظور سنجش پايداري طبيعي  كار به

دهد،  نشان مي 4برداري دهقاني در جدول  در نظام بهره

، «هاي داراي كشت متناوب نسبت زمين»هاي  شاخص

ميزان استفاده از كود »و « نسبت بذر اصالح شده به كل»

هاي اول را به خود اختصاص  اولويت« دامي در هكتار

 اند. داده

 30000/4انحراف معيار:  36/08حداكثر:  38/0حداقل:  2230/3ميانگين: 
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 هاي سنجش پایداري طبیعي بندي شاخص اولویت  -1جدول 

ضریب  انحراف معیار میانگین شاخص

 تغییرات

 اولویت

 0 432/6 46338/6 8032/6 هاي داراي كشت متناوب نسبت زمین

 4 232/6 3068/6 0366/6 *نسبت بذر اصالح شده به كل

 3 663/6 63800/3 6000/2 میزان استفاده از كود دامي در هکتار

 2 640/6 26036/4 0882/6 *میزان مصرف كود سیاه در هکتار

 6 042/6 30633/6 6838/6 نسبت انهار بتوني به كل انهار

 0 263/6 80636/6 0668/0 *میزان مصرف علف كش در هکتار

 2 200/6 08033/6 0003/6 ه شده به كل اراضياراضي آیش گذاشت

 8 843/6 40686/6 4063/6 *نسبت اراضي شیب دار به كل اراضي

 3 838/6 36008/6 3303/6 *میزان كاه و كلش سوزانده شده به كل

 06 323/6 30308/6 3833/6 نسبت اراضي زهکشي شده به كل اراضي

 00 66/0 63433/4 6303/4 *میزان مصرف كود مخلوط در هکتار

 04 666/0 48620/6 4268/6 شود ها از كود دامي استفاده مي نسبت اراضي كه درآن

 03 426/0 63342/6 2330/6 *میزان مصرف قارچ كش در هکتار

 02 460/0 20463/8 2364/0 تعداد واحد دامي به سطح

 06 242/0 44002/6 0634/6 *اند به كل اراضي نسبت اراضي كه به دلیل كم آبي كشت نشده

 00 062/0 00268/6 6268/6 هاي داراي كشت مخلوط نسبت زمین

هاي كشت حفاظتي استفاده شده است به كل  ها از روش نسبت اراضي كه در آن

 اراضي

0682/6 42202/6 230/0 02 

 08 823/0 43364/6 4223/6 ربه كل اراضيشود ها از وجین استفاده مي اراضي كه در آننسبت 

 03 260/4 86220/0 26/6 متوسط كود دامي مصرف شده در هکتارمیزان 

 46 266/4 06304/6 6028/6 نسبت كاه و كلش برگردانده شده به خاك 

 40 220/4 08362/6 6080/6 هاي داراي كشت متناوب نسبت زمین

 44 846/4 62308/6 6463/6 نسبت اراضي زیر كشت بقوالت

 43 60/3 44326/6 6203/6 اراضي نسبت اراضي آزمایش خاك شده به كل

 42 220/3 06404/6 6423/6 شود به كل اراضي نسبت اراضي كه در آنها  از كولتیواتور استفاده مي

 46 208/6 02338/6 6346/6 *نسبت نهال اصالح شده به كل

شود  آبیاري تحت فشار استفاده مي يها ها از روش هایي كه در آن ینمنسبت ز

 به كل اراضي

6363/6 46028/6 806/0 40 

 42 280/2 62202/6 6663/6 نسبت اراضي داراي بادشکن به كل اراضي

 48 332/02 64222/6 6602/6 شود هاي مبارزه بیولوژیك استفاده مي ها از روش هایي كه در آن نسبت زمین
 تركيبي معكوس گرديده اند. گزاره هاي  ستاره دار، گزاره هايي با ماهيت منفي بوده اند كه در زمان ساختن شاخص*

 

 آمار استنباطي -1

 ها نرمال كردن داده 1-7

گونه شاهد  هاي آماري غالباً بدون هيچ در بسياري از تحليل

شود كه متغير داراي  سادگي فرض مي تجربي يا آزموني به

توزيع نرمال است. ولي توزيع نرمال در بسياري از 

مفروضه مورد هاي آماري اساسي است. چنانچه اين  روش

تواند از  توجه قرار نگيرد تفسير و استنتاج آماري نمي

(. به اين Park, 2008) پايايي يا روايي برخوردار باشد

هاي پارامتري،  منظور در اين پژوهش قبل از انجام آزمون

هاي  نرمال بودن توزيع مقياس تحقيق از طريق آزمون

زمون شاپيرو ويلك و كولموگروف اسميرنف بررسي شد. آ

دار شده، بنابراين فرض صفر  در مقياس مورد نظر معني

هاي مورد مطالعه داراي توزيع  آزمون رد شده و مقياس

هاي  هاي پرت و نيز داده نرمال نبود، كه پس از حذف داده
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ها موردسنجش  با تكرار غيرمعمول مجددا نرمال بودن داده

)شكل  ها بود قرار گرفت و نتايج حاكي از نرمال بودن داده

0.) 
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 چگونگي پراكندگي داده ها قبل و بعد از نرمال شدن -7شکل

 

همبستگي بین برخي متغیرهاي تحقیق و پایداري  -1-1

 طبیعي

رابطه برخي متغيرهاي تحقيق با  3در جدول شماره  

بردارن مورد مطالعه  ميزان پايداري طبيعي در بين بهره

قرار گرفته است كه نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي 

ميزان درآمد »، «ميزان مشاركت ترويجي»، «ن سوادميزا»

، «ميزان اراضي آيش گذاشته شده»، «غير كشاورزي

ميزان كود دامي استفاده »، «ميزان اراضي زهكشي شده»

ها از كود دامي استفاده شده  اراضي كه در آن»، «شده

ميزان استفاده از »، «ميزان اراضي وجين شده»، «است

سرمايه »، «سرمايه انساني»، «هاي ارتباطي كانال

و ميزان « منابع تأمين آب مورد استفاده»و « اجتماعي

داري در سطح يك  پايداري طبيعي رابطه مثبت و معني

درصد مشاهده گرديد. براساس نتايج آزمون همبستگي 

و پايداري طبيعي رابطه « پايداري اجتماعي»بين ميزان 

 ديد.درصد مشاهده گر 6داري در سطح  مثبت و معني

سن »همچنين نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه بين  

، «هاي كشاورزي  سابقه فعاليت»، «بعد خانوار»، «كشاورزان

، «كل اراضي تحت مالكيت»، «كل اراضي تحت مديريت»

، «ميزان مصرف كود شيميايي»، «ميزان اراضي آبي»

با ميزان پايداري « سرمايه طبيعي»و « ميزان سم مصرفي»

داري در سطح يك درصد  ابطه منفي و معنيطبيعي ر

و ميزان « شاخص خردي قطعات»وجود دارد. بين متغير 

درصد  6داري در سطح  پايداري رابطه منفي و معني

 مشاهده شد.

 
 آزمون تفاوت میانگین -1-3

در بين سطوح طبيعي مقايسه سطح پايداري  -4-3-0

 برداران مختلف سابقه فعاليت كشاورزي بهره

 در بين  طبيعي سطح پايداري ،هاي تحقيق يافته براساس

داري  سطوح مختلف سابقه فعاليت كشاورزي اختالف معني

دهد. براساس نتايج آزمون  درصد نشان مي 6در سطح 

و سابقه « زياد خيلي» با« كم خيلي»دانكن، بين سطح 

هاي كشاورزي و ميزان  سابقه فعاليت« زياد خيلي»با « كم»

 (.2) داري وجود دارد تالف معنياخطبيعي پايداري 

مختلف در بین سطوح طبیعي مقایسه سطح پایداري  -1-3-1

 برداران سني بهره

نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نشان داد كه تفاوت 

 داري در سطح يك درصد دربين سطوح مختلف معني

نتايج وجود دارد. طبيعي برداران از نظر پايداري  سني بهره

دهد كه؛  نشان مي آمده استكن كه در جدول آزمون دان
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 رابطه بین برخي متغیرهاي تحقیق و سطح پایداري مدیریت منابع طبیعي در بین كشاورزان -3جدول 

 همبستگي سطح معني داري "r"ضریب همبستگي متغیر

 پيرسون 666/6 -342/6** سن

 پيرسون 666/6 408/6** میزان سواد

 پيرسون 660/6 -400/6** بعد خانوار

 پيرسون 666/6 -304/6** هاي كشاورزي سابقه فعالیت

 پيرسون 660/6 422/6** میزان مشاركت ترویجي

 پيرسون 666/6 -423/6** كل اراضي تحت مدیریت

 پيرسون 660/6 -400/6** كل اراضي تحت مالکیت

 پيرسون 632/6 -003/6* شاخص خردي قطعات

 پيرسون 660/6 -404/6** میزان اراضي آبي

 پيرسون 666/6 340/6** میزان درآمد غیر كشاورزي

 پيرسون 668/6 462/6** اراضي آیش گذاشته شده

 پيرسون 666/6 346/6** اراضي زهکشي شده

 پيرسون 666/6 483/6** میزان كود دامي استفاده شده

 پيرسون 666/6 328/6** ها از كود دامي استفاده شده است اراضي كه در آن

 پيرسون 664/6 -434/6** ن مصرف كود شیمیایيمیزا

 پيرسون 666/6 -426/6** میزان سم مصرفي

 پيرسون 662/6 408/6** میزان اراضي وجین شده

 پيرسون 664/6 433/6** هاي ارتباطي میزان استفاده از كانال

 پيرسون 664/6 -430/6** سرمایه طبیعي

 پيرسون 666/6 338/6** سرمایه انساني

 پيرسون 663/6 440/6** یه اجتماعيسرما

 پيرسون 620/6 068/6* پایداري اجتماعي

 دارتفاوت غير معني nsمعني داري در سطح پنج درصد          *معني داري در سطح يك درصد           **

 
و « مسن»با « جوان»سطح پايداري در بين گروه  تفاوت

 دار شده است. معني« مسن»با « ميانسال»گروه 

در بين طبيعي آزمون مقايسه ميانگين ميزان پايداري  -4-3-3

 سطوح مختلف نگرش نسبت به كشاورزي پايدار

نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نشان داد كه تفاوت 

داري در سطح يك درصد دربين سطوح مختلف  معني

 طبيعي نگرش نسبت به كشاورزي پايدار و ميزان پايداري

طور  مانهرد. ابرداران وجود د اورزي بهرههاي كش در فعاليت

آمده است و براساس نتايج حاصل از آزمون  كه در جدول

نگرش هاي  در بين گروهطبيعي پايداري  ميزاندانكن، 

« زياد» با« كم»بين گروه  و« زياد»با گروه « كم خيلي»

 .دهد را نشان ميداري  اختالف معني

 
مختلف  هاي وهبین شیمقایسه سطح پایداري در  -1-3-4

 تولید

 شود سطح پايداري مشاهده مي گونه كه در جدول همان

برداري اختالف  مختلف بهره هاي شيوهدر  طبيعي

. نتايج دهد نشان ميدر سطح يك درصد داري را  معني

داري از  تفاوت معني دهنده آن است كه آزمون دانكن نشان

« زراعت»شيوه توليد در بين  طبيعي پايداريميزان نظر 

 با« دامپروريزراعت و »بين و « زراعت و دامپروري»  با

« زراعت و باغباني و دامپروري»و « زراعت و باغباني»

 شود. مشاهده مي
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 برداراننتایج آزمون تجزیه واریانس مقایسه سطح پایداري در بین سطوح مختلف سابقه فعالیت كشاورزي بهره  -4جدول

F یانگینم گروه دوم میانگین  گروه اول 
Mean 

difference 
 .Sig خطاي استاندارد

**033/2 

 3840/4 كمخيلي 

 6868/3 كم
ns06344/6- 03860/6 386/6 

 2366/4 متوسط
ns08204/6 03382/6 884/6 

 0633/4 زياد
ns32803/6 03232/6 304/6 

 4302/4 خيلي زياد
*26636/6 42066/6 603/6 

 6868/3 كم

 2366/4 متوسط
ns43632/6 03628/6 626/6 

 0633/4 زياد
ns28030/6 03344/6 632/6 

 4302/4 خيلي زياد
**86204/6 43802/6 662/6 

 2366/4 متوسط
 0633/4 زياد

ns03062/6 03263/6 804/6 

 4302/4 خيلي زياد
ns60328/6 43342/6 033/6 

 4302/4 خيلي زياد 0633/4 زياد
ns32440/6 43206/6 603/6 

 دارتفاوت غير معني nsمعني داري در سطح پنج درصد          *معني داري در سطح يك درصد           **
 

 

 سني بهره برداراندر بین سطوح مختلف  طبیعي نتایج آزمون تجزیه واریانس مقایسه سطح پایداري -2 جدول

F میانگین گروه دوم میانگین گروه اول Mean difference داردخطاي استان Sig. 

**662/2 
 6686/3 جوان

 3426/4 ميانسال
ns68223/6 08366/6 883/6 

 663/6 46402/6 06033/6** 2606/4 مسن

 664/6 06033/6 64466/6* 2606/4 مسن 3426/4 ميانسال

 دارتفاوت غير معني nsمعني داري در سطح پنج درصد          *معني داري در سطح يك درصد           **

 

 

 ایسه سطح پایداري در بین سطوح مختلف نگرش نسبت به كشاورزي پایدارقنتایج آزمون تجزیه واریانس م  -1 جدول

F میانگین گروه دوم میانگین گروه اول Mean difference خطاي استاندارد Sig. 

**432/2 

 2330/4 خيلي كم

 6284/4 كم
ns06623/6 44602/6 836/6 

 3683/4 متوسط
ns02203/6- 42206/6 836/6 

 622/6 46803/6 -08460/6* 2062/3 زياد

 6284/4 كم
 3683/4 متوسط

ns33604/6- 00863/6 460/6 

 666/6 08308/6 -83228/6** 2062/3 زياد

 2062/3 زياد 3683/4 متوسط
ns66230/6- 40230/6 683/6 

 دارتفاوت غير معني nsطح پنج درصد         معني داري در س *معني داري در سطح يك درصد           **

 

 تولیدمختلف  هاي شیوهنتایج آزمون تجزیه واریانس مقایسه سطح پایداري در بین  -1 جدول

F ميانگين گروه دوم ميانگين گروه اول Mean difference خطای استاندارد Sig. 

**866/6 

 6602/3 زراعت

 2320/4 زراعت و دامپروري
**66203/6 00462/6 660/6 

 0062/3 زراعت و باغباني
ns00324/6- 32202/6 220/6 

 6632/3 زراعت و باغباني و دامپروري
ns2233/6 08488/6 233/6 

 2320/4 زراعت و دامپروري
 0062/3 زراعت و باغباني

*02032/6- 33430/6 626/6 

 6632/3 زراعت و باغباني و دامپروري
**66303/6- 00680/6 664/6 

 6632/3 زراعت و باغباني و دامپروري 0062/3 زراعت و باغباني
ns00020/6 32360/6 038/6 

 دارتفاوت غير معني nsمعني داري در سطح پنج درصد          *معني داري در سطح يك درصد           **
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 پایداري طبیعي معادله رگرسیون عوامل موثر بر  -1-4

نه گام به گام براي شناسايي گا از روش رگرسيون چند

برداران استفاده  عوامل مؤثر بر پايداري طبيعي در بين بهره

گرديد. در ابتدا متغيرهاي مستقل همبسته با متغير وابسته 

اند. در  آورده شده 8 شناسايي گرديدند كه در جدول

متغير شناسايي شده وارد وارد آزمون  48مرحله بعد اين 

متغير وارد  8گام،  8ند كه در رگرسيون گام به گام شد

ها از  اراضي كه در آن»معادله شدند. در گام اول متغير 

وارد معادله شده و به « كود دامي استفاده شده است

از ميزان پايداري طبيعي را تبيين نمود. در  028/6تنهايي 

از  034/6وارد معادله شد و « سم مصرفي»گام دوم متغير 

اراضي »مود. در گام سوم متغير متغير وابسته را تبيين ن

از ميزان  668/6وارد معادله شد و « آيش گذاشته شده

هاي چهارم تا هشتم  پايداري طبيعي را تبيين نمود. در گام

اراضي كه با گاوآهن قلمي شخم زده »به ترتيب متغيرهاي 

كل اراضي تحت »، «اراضي زهكشي شده»، «اند شده

وارد معادله شده « يميزان مصرف كود شيمياي»، «مديريت

، 633/6، 634/6، 623/6و هر يك به تنهايي به ترتيب 

 از ميزان متغير وابسته را تبيين نمودند. 648/6

اساس در مجموع، هشت متغير در مدل رگرسيون  اين بر

اند و پس از استاندارد نمودن ضرايب رگرسيون  وارد شده

 گردد: مدل نهايي به صورت زير ارائه مي

Y = +460/0  626/6  x00  668/6- x04 +  636/6 x  +03  

636/6 x02 + 648/6 x06 643/6- x00 668/6- x02 

 كه در آن:

= Y ميزان پايداري طبيعي 

= X11 ها از كود شيميايي استفاده  ميزان اراضي كه در آن

 شود مي

= X12 ميزان سم مصرفي 

= X13 ميزان اراضي آيش گذاشته شده 

= X14 شوند خم زده ميميزان اراضي كه با چيزل ش 

= X15 ميزان اراضي زهكشي شده 

= X16 كل اراضي تحت مديريت 

= X17 ميزان مصرف كود شيميايي 

دهد متغيرهاي ميزان اراضي كه در  مدل فوق نشان مي

شود، ميزان سم مصرفي،  ها از كود دامي استفاده مي آن

يش گذاشته شده، ميزان اراضي كه با چيزل آميزان اراضي 

شوند، ميزان اراضي زهكشي شده، كل اراضي  شخم زده مي

ترين عوامل  تحت مديريت و ميزان مصرف كود دامي مهم

مؤثر بر پايداري طبيعي در منطقه مورد مطالعه بوده و در 

% درصد از اين متغير را تبيين 2/22اند  مجموع توانسته

 نمايند.

 گیري بحث و نتیجه

ترين  و اصليترين  بعد اكولوژيكي كشاورزي پايدار ملموس

شود. اين بعد مبتني بر حفظ منابع  بعد آن محسوب مي

هاي خطرناك و مواد  طبيعي و تاكيد كمتر بر نهاده

باشد. بعد اكولوژيكي  زيست مي كننده محيط شيميايي آلوده

تواند در كيفيت بازده تاثيرگذار باشد كه به كميت  مي

دارد.  ها و فرآيندهاي رشد بيولوژيكي بستگي فيزيكي نهاده

نظر به اهميت بعد اكولوژيكي، تحقيق حاضر در پي 

هاي  سنجش سطح پايداري طبيعي با استفاده از شاخص

 منتخب و شناسايي عوامل موثر بر آن بوده است.

كوچك بودن و پراكنده بودن اراضي يكي از مشكالت رايج 

شود  باشد كه عالوه بر اينكه موجب مي در كشور مي

ها نوين در مزرعه توجيه اقتصادي  استفاده از تكنولوژي

حد خانوار كشاورز  از نداشته باشند و به دليل وابستگي بيش

هاي كشاورزي در طوالني  به درآمدهاي ناشي از فعاليت

مدت موجب تخريب گسترده منابع به دليل فشار گسترده 

شود. يكي از مشكالت ديگري كه در زمينه  ها مي بر آن

يت اراضي در منطقه كت كه مالمالكيت وجود دارد اين اس

باشد و در هر سال يا چند  مورد مطالعه به صورت مشاع مي

كند كه اين امر  هاي كشاورزان تغيير مي بار زمين سال يك

شود نهادهاي دولتي و كشاورزان نتوانند  موجب مي

هاي مورد نياز براي دستيابي به كشاورزي پايدار را  طرح

كنند در  شاورزان سعي مياجرايي كنند و از طرف ديگر ك

هايي كه مالكيت يك زمين را در اختيار دارند تا جايي  سال

شار وارد نمايند كه اين امر در ها ف كه ممكن است بر زمين

 شود. ند مدت موجب از بين رفتن اراضي ميبل

اي مثبت با ميزان پايداري  ميزان مشاركت ترويجي رابطه

 ليل ماهيت و نقش طبيعي نشان داده است و اين امر به د
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 رگرسیون چند متغیره براي شناسایي عوامل مؤثر بر پایداري طبیعي  -8 جدول

  t آماره  ضرایب استاندارد خطاي معیار ضرایب عنوان متغیر

C463/02 ** ----- 626/6 460/0 : ضریب ثابت 

 :X1 003/6 -263/0 -688/6 سن كشاورزان 
ns 002/6- 

X2030/6 330/6 642/6 زان: میزان سواد كشاور 
ns634/6 

X3224/6 -436/6 -608/6 : بعد خانوار 
ns642/6- 

X4623/6 -208/0 -063/6 هاي كشاورزي : سابقه فعالیت 
ns023/6- 

X5004/6 668/6 634/6 هاي ترویجي : تعداد شركت در كالس 
ns624/6 

X6000/6 -226/6 -633/6 : میزان كل اراضي تحت مالکیت 
ns630/6- 

X7438/6 -622/0 622/6 : شاخص خردي قطعات 
ns686/6- 

X8463/6 -400/0 -046/6 : میزان اراضي آبي 
ns063/6- 

X9062/6 044/0 060/6 : میزان درآمد غیر كشاورزي 
ns034/6 

X10060/6 262/6 666/6 : میزان كود دامي مورد استفاده ns632/6 

X11666/2** 360/6 606/6 626/6 شود ستفاده ميها از كود دامي ا : میزان اراضي كه در آن 

:X12 333/3** -436/6 664/6 -668/6 میزان سم مصرفي- 

X13243/3** 430/6 663/6 636/6 : میزان اراضي آیش گذاشته شده 

 :X14 242/3** 436/6 668/6 636/6 اند میزان اراضي كه با گاوآهن قلمي شخم زده شده 

X15620/3** 440/6 662/6 648/6 : میزان اراضي زهکشي شده 

X16324/3** -422/6 660/6 -643/6 : كل اراضي تحت مدیریت- 

X17 660/3** -082/6 663/6 -668/6 : میزان مصرف كود شیمیایي- 

X18203/6 -463/6 646/6 : میزان وجین ns640/6- 

X19333/6 -682/6 -666/6 هاي ارتباطي : میزان استفاده از كانال ns662/6- 

X20228/6 -206/6 -664/6 : سرمایه طبیعي ns604/6- 

X21684/6 664/6 630/6 : سرمایه انساني ns626/6 

X22802/6 -434/6 -606/6 : سرمایه اجتماعي ns603/6- 

X23622/6 864/0 006/6 : پایداري اجتماعي ns020/6 

 062Df =  **424/40F =  222/6R
2
 =  260/6R =  

 دارتفاوت غير معني nsمعني داري در سطح پنج درصد          *يك درصد           معني داري در سطح **
 

 باشد كه اين هاي كشاورزي مي دانش در انجام فعاليت

آيد. آشنايي با  دانش از طريق آموزش به وجود مي

مدت  مدت و بلند هاي نوين كشاورزي و اثرات كوتاه شيوه

كه كشاورزان را ترغيب اي باشد  ها بايد به گونه اين آموزش

 ها نمايد. به شركت در اين كالس

با توجه به نتايج حاصل از آزمون همبستگي، شاخص 

خردي قطعات رابطه معكوسي با ميزان پايداري نشان داده 

است كه اين امر ناشي از كاهش توان كشاورز براي 

باشد كه در  زمان قطعات جدا از هم اراضي مي مديريت هم

ارد آمدن خسارات متعدد به ساختار مزرعه بلند مدت به و

 شود.  منجر مي

هاي درون و  شيوه بهره برداري از مزرعه و تنوع فعاليت

ها  اي است كه در آزمون تفاوت ميانگين بيرون مزرعه نكته

اي كه  اثر خود را بر ميزان پايداري نشان داده است به گونه

شند به با كشاورزاني كه داراي منابع درآمدي بيشتري مي

آمدهاي ناشي از زراعت، فشار  دليل وابستگي كمتر به در

نمايند كه اين امر در  كمتري به اراضي زراعي خود وارد مي

مدت موجب بهبود وضع مزرعه و دستيابي به پايداري  بلند

 گردد. هاي كشاورزي مي در فعاليت

و همچنين ها از كود شيميايي  ميزان اراضي كه در آن

ترين عوامل موثر  و كود شيميايي از مهمميزان مصرف سم 

باشند كه با  بر ميزان پايداري طبيعي در تحقيق حاضر مي

ميزان پايداري رابطه معكوس دارند كه اين نتايج با نتايج 

  Krami and Rezaei-Moghadam (1998) تحقيقات

مطابقت دارد. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان 

بر ميزان پايداري طبيعي تاثير شده  اراضي آيش گذاشته
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تواند در اثر كاهش فشار  مستقيم دارد كه دليل اين امر مي

وارده بر منابع طبيعي باشد. ميزان اراضي كه با چيزل 

اند به دليل افزايش ثبات سيستم خاك و  شخم زده شده

هاي  كارايي عناصر غذايي موجب باال رفتن پايداري فعاليت

 Koochaki etنتيجه با تحقيق  شود، كه اين كشاورزي مي

al (2005) .تطابق دارد 

 پیشنهادات

 گردند: با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادهاي زير ارايه مي

استفاده از كودهاي دامي، براساس نتايج تحقيق، 

همبستگي مثبتي با پايداري فعاليت هاي كشاورزي دارد 

ه توان با تاكيد بر اين روش و ترغيب كشاورزان ب كه مي

هاي زراعي در  استفاده از كودهاي دامي پايداري فعاليت

 منطقه را باال برد.

آموزش كشاورزان به منظور استفاده از تناوب زراعي در 

كه با استفاده از تناوب  هاي كشاورزي به دليل اين فعاليت

زراعي چند محصول در مزرعه، كشاورزان از توليد مجدد 

كنند و نياز به  چرخه توليد مثلي آفات جلوگيري مي

كنترل آفات و در نتيجه مصرف سموم شيميايي كاهش 

( كه اين امر منجر به Corselius et al., 2001يابد ) مي

 گردد. افزايش پايداري طبيعي مي

هاي كشاورزان و كاهش وابستگي  بخشي به فعاليت تنوع

هاي  كشاورزان به درآمدهاي ناشي از زراعت يكي از راه

باشد كه پيشنهاد  بي به پايداري ميموثر براي دستيا

گردد با آموزش مشاغل جانبي كشاورزي به كشاورزان و  مي

همچنين كمك به ايجاد صنايع روستايي و كشاورزي در 

 محيط روستاها از طريق دولت به اين امر مبادرت شود.

گسترش كشاورزي ارگانيك ار طريق آموزش كشاورزان و 

تي به آنان و همچنين هاي مالي دول همچنين اعطاي كمك

منظور فروش اين محصوالت  ايجاد زير ساخت هاي الزم به

تواند راهكار مناسبي در زمينه دستيابي به پايداري  مي

 طبيعي باشد.

 اريزسپاسگ
از تمامي كشاورزان و كارشناسان جهاد كشاورزي 

شهرستان بهبهان وهمچنين دكتر علي اسدي دانشيار 

زي پرديس كشاورزي و گروه مديريت و توسعه كشاور

منابع طبيعي دانشگاه تهران كه در تمامي مراحل انجام 

اند كمال تشكر و  رسان گروه تحقيق بوده پژوهش ياري

 سپاسگذاري را داريم.
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Abstract 
The purpose of this study was to assess natural sustainability in peasant farming system and its determinants. 

The target population in this research was  include all farmers in Behbahan county (7314) with less than 10 

hectare land that a number of 208 people were selected by systematic sampling method among farmers of 38 

villages of this county. A questionnaire used for collected data. The result of study showed that there are positive 

correlation between farmers’ literacy, extension participation, off-farm income, weeding lands, human capital, 

social capital and natural sustainability. According to study findings, there are negative correlation between 

farmers’ age, family size, land pieces index and amount of natural sustainability. Result of regression showed 

that variables “farm lands fertilized by manure”, “consumed pesticides”, “rotated lands”, “lands cultivated by 

chisel”, “drained lands”, “total managed lands” and “amount of chemical fertilizer” entered in equation and 

explained 44.7% of dependent variable variance.  

Keywords: sustainable agriculture, natural sustainability, peasant farming system, land fragmentation,  

Behbahan County. 
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