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Introduction 
Over the past few decades, agriculture has experienced rapid intensification in agricultural ecosystems. 

Although, this production pattern has significantly improved the yield of some crops, but has also led to an 
uncontrolled increase in the consumption of various chemical inputs. Agricultural activities are always 
dependent on natural resources and therefore have complex relationships with the environment. Evidence shows 
that the negative consequences of these activities, which are due to increased application of chemical inputs 
(such as fertilizers and pesticides) and fossil fuels, land use change and tightening of agricultural operations, 
increase the incidence of pollution. Global warming and climate change, natural habitat loss and endangered 
biodiversity. Indigenous knowledge is well recognized for its contribution to global warming and climate change 
adaptation strategies, and natural resource conservation. The present study aimed to compare the environmental 
impacts of low input (as a local production system) and conventional (as a high input farming system) saffron 
systems in Razavi Khorasan province, Iran. 

 
Materials and Methods 

The required data related to saffron yield and management methods in low input and conventional systems in 
Razavi Khorasan province were collected from the Ministry of Jihad Agriculture, saffron farmers and different 
organizations in charge of agriculture. Data (as a 7-year perennial crop) were collected by using a face-to-face 
questionnaire. Four phases, such as goal and scope definition, inventory analysis, impact assessment, and 
interpretation, were designed to assess the life cycle indicator based on the ISO14044 procedure. Four main 
categories as impacts, including global warming, acidification, and eutrophication (terrestrial and aquatic) were 
defined. The functional unit was considered as a one-kg flower yield. N2ODirect, N2OIndirect, N2Oleaching, and 
N2Ovolatilization were computed for the production systems. K

2
 and Pearson coefficients were computed. 

 
Results and Discussion 

The results showed that the conventional system's flower yield was higher than the low input farming system, 
up to 71 percent. Aquatic eutrophication potential for the conventional system was computed with 15.07 kg PO4 
eq./ per kg of flower higher than other management systems up to 34%. Environmental indicators for low input 
and conventional production systems were calculated with 2.72 and 3.51 Ecox per per kg of flower, respectively. 
The share on impact categories such as global warming, acidification, terrestrial eutrophication, and aquatic 
eutrophication were calculated with 16, 7, 8 and 69 percent from the conventional system's Ecox. The values 
were computed with 17, 7, 8, and 68 percent from the low input system's Ecox. The relationship between flower 
yield and fuel, nitrogen and fuel, nitrogen and phosphorus, and manure and yield was significant. The highest 
Pearson coefficient was calculated for flower yield and fuel with +0.824. The amount of CO2 emission in the low 
input system was equal to 312.15 kg equivalent of CO2 per kg of flower yield, which was 95% higher than the 
conventional system. On the other hand, the emissions of CH4 and N2O in the conventional system were 322.88 
and 4913.94 kg, respectively, equivalent to CO2 per kg of flower yield, which is 31 and 28% higher than the 
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emissions of these greenhouse gases in the system under management was low input. The global warming 
potential for the conventional management system was equal to 5262.67 kg equivalent of CO2 per kg of flower 
yield, which was 18% higher than the low input system. 

 
Conclusion 

Based on the results, it is suggested that the implementation of conservation tillage methods, consumption of 
low inputs and more efficient irrigation systems be used in saffron production systems, which reduces 
consumption of fossil fuels as well as soil low input matter recovery and in the long run can have a significant 
impact on reducing the use of chemical fertilizers, especially nitrogen fertilizers. The integration of conservation 
tillage, indigenous knowledge, and traditional management based on women farmers are valuable contributions 
for global warming and climate change strategies, sustainable agriculture, natural resource and water 
management conservation especially in high input saffron agroecosystems. 

 
Keywords: Climate change, Indigenous knowledge, Global warming, Smallholder and traditional farming 
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 در استان خراسان رضوی با فرانزع نهاده کم و رایج های نظام محیطی زیست اثرات مقایسه

 LCA حیات چرخه ارزیابی از استفاده

 3سینا فرشچین ،0، سرور خرم دل*1پرویز رضوانی مقدم

 10/00/0311تاریخ دریافت: 

 01/11/0011تاریخ پذیرش: 

 چکیده

گرمایش جهاانی و تیییار ایمایم و ظتااات از     است که عمدتاً برای سازگاری با پا  و خردهنهاده  های کم مدیریت نظامدانش بومی راهکاری سنتی در 
استان خراسان رضاوی انااام   نهاده و رایج زعتران در  کمهای  نظام محیطی  اثرات زیست مقایسهاین مطالعه با هدف شود.  متید وایع مینیز منابع طبیعی 

در ، ISO14044روش ارزیابی چرخه ظیات بر اساس  یین شد.و تع آوری جمعپرسشنامه  17با استتاده از  هتتمهای اول تا  طی سالی مصرفی ها شد. نهاده
 .گیاری و تتسایر نتاایج محاسابه گردیاد      و تمتیا،، نتیااه  ثیر چرخه ظیات اارزیابی ت، اهداف و ظوزه عمل، ممیزی چرخه ظیات سازی مشخصچهار گام 

واظاد کاارکردی معاادل یا      ناد.  بودهای خشکی و آبی(  ط)در محی اوتریتیکاسیونشامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و مورد مطالعه ثیر اهای ت گروه
های مختما    برای نظام ثیر آبشویی و تصعیداتحت ت اکسید نیتروسانتشار  و اکسید نیتروسانتشار مستقیم و غیرمستقیم  در نظر گرفته شد. کیموگرم گل

ها از آزمون کای مربع و ضریب همبساتگی پیرساون اساتتاده     منظور بررسی همبستگی متییرهای مختم  عممکرد با میزان مصرف نهاده محاسبه شد. به
های مختم ، بین عممکرد با مصرف سوخت، کاربرد نیتروژن و سوخت، مصرف نیتروژن و فستر و کاربرد کود دامی باا   شد. نتایج نشان داد که در مدیریت

درصاد باارتر باود. پتانسایل      10نهاده  کم  رایج در مقایسه با نظام. عممکرد گل در نظام تحت مدیریت شت( وجود داp≤10/1داری ) عممکرد رابطه معنی
نهاده بود.  درصد بارتر از نظام کم 30محاسبه شد که  گل کیموگرمی  به ازای  PO4کیموگرم معادل  11/00اوتریتیکاسیون آبی برای نظام رایج برابر با 

ثیر اتا های مختم   محاسبه شد. سهم گروه گل کیموگرمی  به ازای  EcoX 00/3و  17/7ترتیب  نهاده و رایج به های کم شناخت برای نظام شاخص بوم
 71و  8، 1، 07ترتیب  شناخت در نظام رایج به های خشکی و آبی از ماموع شاخص بوم نظام شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریتیکاسیون در بوم

د محاسبه شد. بارترین ضریب همبستگی پیرسون برای عممکرد گل و مصرف سوخت برابر باا  درص 78و  8، 1، 01ترتیب  نهاده به درصد و برای نظام کم
های رایج به دنبال داشت. بر اسااس نتاایج، پیشانهاد     محیطی کمتری در مقایسه با نظام نهاده اثرات زیست کارگیری مدیریت کم ه+ ثبت گردید. ب870/1
عنوان راهکارهایی برای کااهش اثارات    تواند به گیری از مدیریت سنتی بر پایه ظضور زنان می بهرهورزی ظتااتی، تمتی، دانش بومی و  شود که خاک می

هاای فشارده تولیاد زعتاران      محیطی، مقابمه با گرمایش جهانی و تیییر ایمیم، دستیابی به کشاورزی پایدار و ظتاات از منابع طبیعی و آب در نظام زیست
 مدنظر یرار گیرد.

 
 پا های سنتی و خرده تیییر ایمیم، دانش بومی، گرمایش جهانی، نظام های کلیدی:واژه

 

   1  مقدمه

باا شادت بااریی     ،چناد دهاه گذشاته    درکشاورزی های  نظامبوم
اند که این امر اگرچاه بهباود یابال توجاه     تاربه کردهرا سازی فشرده

عممکرد برخی محصاورت زراعای را موجاب شاده ولای باه واساطه        

                                                           
 استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -0
 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزی ،دانشیار گروه اگروتکنولوژی -7
گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی  ارشد کشاورزی اکولوژی کارشناس -3

 دانشگاه فردوسی مشهد
 (Email: rezvani@um.ac.irنویسنده مسئول:                             -)*

DOI: 10.22067/jcesc.2021.68449.1015 

های شیمیایی محقا، شاده اسات    مصرف انواع نهاده رویهافزایش بی
(García- Palma and Sánchez-Mora Molina, 2016  شاواهد .)

ها که ناشی از افازایش  آمدهای منتی این فعالیتدهد که پینشان می
هاای فسایمی، تیییار کااربری     شایمیایی و ساوخت   یهامصرف نهاده

باعا  تشادید باروز     ،دنباشا یاات زراعای مای   اراضی و فشاردگی عمم 
محیطی، گرماایش جهاانی و تیییار ایمایم، از باین      های زیستآلودگی

 های طبیعی و به مخاطره افتادن تنوع زیستی شده استرفتن زیستگاه
(Heller and Keoleian, 2003 Tilman et al., 2002). 

تیییار ایمایم و گرماایش    ثیر اتا به میزان زیادی تحات   کشاورزی
ثیر اتا (. باا توجاه باه    Gregory et al., 2005گیارد ) هانی یرار میج
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مسااتقیم گرمااایش جهااانی باار درجااه ظاارارت، ایاان عاماال محیطاای 
کننده فرآیندهای اصمی گیاهان بوده و مراظل نماو و گمادهی را    کنترل
 ;Koocheki et al., 2009) دهاد یارار مای  ثیر اتا ت تحات  بشاد 

Menzel, 2000). 
یکی از محصورت اصمی و مهام   (.Crocus sativus L) زعتران

های اخیار تحقیقااتی مبتنای بار     باشد که طی سالاستان خراسان می
گرمایش جهانی و تیییر ایمیم در مناط،  کاهش عممکرد آن تحت تاثیر

خشا  گازارش شاده    ویژه در مناط، خشا  و نیماه   مختم  تولید به
است. اگرچه عوامل زراعی متعددی بر عممکارد گال ایان گیااه ماوثر      

رفتاار  کنناده  کنتارل و  ایمیمای  هستند، ولی درجه ظرارت عامل اصمی
 ,.Koocheki et al., 2009; Molina et al) باشاد گمادهی آن مای  

2004; Molina et al., 2005; Gresta et al., 2009)   ،و از طرفای
هاا مویاد افازایش درجاه ظارارت در اساتان خراساان طای         بینی پیش
ایان تیییارات ایمیمای باا اساتتاده از      ثیر اتشد که باهای اخیر می سال
 ,.Koocheki et al) سازی برای زعتران نیاز تاییاد شاده اسات     مدل

2009). 
پا خرده های زراعینظامدر بومسنتی  ارهایراهکترین  یکی از مهم

باا   مقابمه های زراعی درنظامدر بوم ارفیت سازگاری یارتقا منظور به
اساتتاده از پتانسایل   محیطای،  و تختی  سایر اثرات زیستایمیم  تیییر

 است یوم هر ممّی سرمایه از بخشی بومی، باشد. دانش می 0دانش بومی

 هاای محمای و داناش   هاای  آگااهی  و هاا  روش هاا،  ارزش باورها، که

 بار  در زنادگی  محیط از افراد مختم  همچون کشاورزان را اکولوژی 

ثیر اتا و تحات  باوده   خطا و آزمون ها یرن ظاصل. این دانش، گیرد می
 García- Palma and) شاود یاااد مای  ا اجتماعی و عوامل ایتصادی

Sánchez-Mora Molina, 2016 .)کارگیری داناش باومی بارای     هب
 Turner and) باشاد ظتااات از زماین، آب و مناابع، ضاروری مای     

Garibaldi, 2004; Montanari and Bergh, 2019) . راهکارهاای 
اثارات  های کشاورزی، تولید بهینه با  نظامر بومسازگارانه دسنتی و بوم

متناساب باا پتانسایل     پاایین و ردپای اکولاوژیکی  محیطی کم، زیست
کشاورزان آن را در طی زمان در دارد که عمی، بالقوه، ریشه در بینشی 
یاا باه بیاانی    سنتی نهاده و کم اند. کشاورزی وجود خود نهادینه نموده

 چاون  هاایی  ویژگای  بوده که بار  مبتنی بر دانش بومی 7خرده مالکی

عادم وابساتگی    محمی، منابعکاربرد  اتکا بر محیط طبیعی، با سازگاری
 ازو بهیناه   معقاول  استتاده کشت،در تنوع  منابع غیرتادیدشونده، به

 تاکیاد دارد مناابع   از ظتااات  و تولیاد غاذا   هاای نظاام  پایداری منابع،
(Cheharsoghi and Mirdamadi, 2008 .) ( شااهولیShahvali, 

( تأکید نمود که دانش بومی جزء ضروری برای توساعه محمای   2011
بر مزایای داناش باومی جواماع     محققانبسیاری از شود. محسوب می

                                                           
1- Indigenous knowledge 
2- Smallholder 

تاکیاد   های مختم  نیزدارای ایمیم جهانروستایی در بسیاری از نقاط 
 ,Briggs, 2013; Briggs, 2014; Briggs and Sharp) اناد  داشته

از اوایل یرن بیست و یکم، تحقیقات متعددی دربااره داناش    .(2004
هاای  نظاام در باوم تیییر ایمیم  نسبت به سازگاریبومی و ارتباط آن با 

 ;Green and Raygorodetsky, 2010) اناااام شااده زراعاای 

Galloway Mclean, 2010; Salick and Ross, 2009)  و
بااا محققااین متعقدنااد کااه سااازگاری/ تختیاا  تبعااات تیییاار ایماایم  

پذیر اسات  امکانهای زراعی کارگیری دانش بومی در مدیریت نظام هب
(Hiwasaki et al., 2014 .) 

ساط  زیار کشات     روناد تولیاد و  کاه اماروزه   امر   به اینبا توجه 
در مناد و چشامگیری   به شکل یاانون نهاده و کممحصورت ارگانی  

کاه  است، لذا ظرکت به سمت تولیاد ارگانیا  زعتاران     ظال افزایش
خاانوادگی، روساتا   کشاورزی  صورت معمورً بهدر ایران آن  تولیدنظام 

 شااود ماای ماادیریتنهاااده  کااممااالکی، معیشااتی و  محااوری، خاارده
(Khorramdel et al., 2018; Koocheki et al., 2017) ،تواندمی 

کننده ریابات ایاران در   تضمین محیطی،عالوه بر کاهش اثرات زیست
کننادگان  ارتقای سط  سالمت مصرفبوده و موجب  بازارهای خارجی

( نیاز تاکیاد نمودناد    Fallahi et al., 2021فالظی و همکاران ) .شود
اگرچه بسیاری از مراظل تولید، فرآوری، تاارت و مصرف زعتاران در  

ریزی شده و بیشتر تولیدات ایان گیااه   ایران بر مبنای دانش بومی پایه
گیری از صورت همکاری خانوادگی و بهره هدر مزارع با سط  کوچ  ب

از طرفای بخاش    و گیارد سازگار شکل مای ای بومهها و فناورینهاده
توجهی از تولید این محصول در ایران نزدیکی بااریی باا اصاول     یابل

تولیاد ایان   کشاورزی ارگانی  دارد، ولی از نظر یواعد و استانداردهای 
شود. البته ارگانی  تمقی می عنوان ی  محصول شبه بهمحصول صرفاً 

ارگانیا  زعتاران، عادم وجاود     باا تولیاد   از جممه مشاکالت مارتبط   
هزینه باه موسساات صادور    استاندارد جامع، عدم دسترسی آسان و کم

اناد  گواهی و نیاز بازاریاابی ضاعی  محصاول تولیادی معرفای شاده       
(Fallahi et al., 2021در .) محیطی زیست اثرات ارزیابی راستا همین

منار باه  محیط زیست، ایش توجه به تواند ضمن افزمی زعترانتولید 
و از طرفای   مدیریتی شاود  پایدار هایو انتخاب شیوه هاکاهش هزینه

هادف ایان تحقیا،،     ،رو. از ایان کیتیت محصول را نیز بهبود بخشاد 
و رایج تولیاد زعتاران    نهادهکمهای محیطی نظاممقایسه اثرات زیست

و  LCA خاه ظیاات  با استتاده از ارزیابی چردر استان خراسان رضوی 
 برآورد انتشار اکسید نیتروس بود.

 هامواد و روش

های و روش زعترانها مربوط به عممکرد آوری دادهمنظور جمع به
)برای  و رایج در استان خراسان رضوینهاده کمهای مدیریتی در نظام

، از اطالعاات وزارت  برداری در مزارع هتت سااله( های بهرهسالتمام 
هاای زیاربط و   مراجعه ظضوری به ساازمان  استتاده و یجهاد کشاورز



 00      ...زعفران نهاده کم و رایج های نظام محیطی زیست اثرات مقایسهرضوانی مقدم و همکاران، 

های نیشاابور،  هرستاندر شکشاورزان مختم  پرسشنامه از  17تکمیل 
رزم  شد. اناامتربت ظیدریه و کاشمر فیروزه، مشهد، سبزوار، یوچان، 

ویژه بار مبناای مادیریت سانتی و      به ذکر است اگرچه برخی مزارع به
ودند، ولی جهت ایاااد یکناواختی تنهاا    نهاده دارای سن بیشتری ب کم

عنوان یا  نظاام تولیادی مادنظر یارار       هتت سال اول هر مزرعه به
 گرفت.

بر اساس روش ارائه شده در محیطی: ارزیابی اثرات زیست
ISO14044 (Brentrup et al., 2004a, b; ISO, 2006)، LCA  در

چهار گام تعری  اهداف و ظوزه عمل، ممیزی چرخاه ظیاات، ارزیاابی    
محاسبه و تعیین شد. در گام  ،ثیر چرخه ظیات و تمتی، و تتسیر نتایجات

گال در نظار گرفتاه شاد      کیموگرممعادل ی  « واظد کارکردی»اول، 
(Brentrup et al., 2004a, bدر گام دوم، میز .) هاا  ان مصرف نهااده

بار ظساب واظاد کاارکردی محاسابه      تحت هر دو نوع نظام مدیریتی 
(Brentrup et al., 2001) محیطاای باار اساااس اثاارات زیساات و

 (. Finkbeiner et al., 2006المممی برآورد شد )استانداردهای بین
ثیر مورد مطالعه شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن اهای تگروه

بودند. پتانسیل گرمایش در دو زیرگروه آبی و خشکی و اوتریتیکاسیون 
ای در تشدید برای بیان پتانسیل انتشار انواع گازهای گمخانهکه جهانی 

 Brentrup) گیارد میو تیییر ایمیم مورد استتاده یرار  گرمایش جهانی

et al., 2004a, b) ای میزان انتشار گازهاای گمخاناه  طری، تعیین ، از
بار اسااس   و  محاسابه  سید نیتروساکاکسید کربن، متان و  دی شامل
(. پتانسایل  ISO, 2006ساازی شاد )  یکساان  اکسید کاربن  دی معادل

ات معدنی به خااک  امالح و ترکیباسیدی شدن، بر اساس میزان ورود 
به ازای واظاد کاارکردی     SO2واظد معادل کیموگرم صورت برآورد و به
. از (Brentrup et al., 2004a, b; Biswas et al., 2008)بیان شد 

های خشکی و نشت ترکیباات  نظامدر بوم  NOxو NH3 آناا که ورود
هاای آبای موجاب    نظاام های ساطحی در باوم  یتروژن و فستر به آبن

 ,Brentrup et al., 2004a)شاود  اوتریتیکاسیون میپتانسیل تشدید 

b) ، ترتیب بار   ثیر در دو زیرگروه خشکی و آبی برآورد و بهاگروه تاین
 Brentrup etسازی شد )یکسان PO4 و NOx اساس واظدهای معادل

al., 2004a, b .) 
نظاام بار   ثیر کاارکرد باوم  ادر گام بعد، سه گروه فوق ممیزی و تا 
 ها بار اسااس دساتورالعمل   اساس واظد کارکردی تعیین شد. شاخص

ISO نرمال ،و ضرایب( سازیGuinée, 2001)  دهی شادند تاا   وزنو 
 Brentrup etهر گروه لحاظ گاردد )  ها بر ظسب وزن ثیر آناشدت ت

al., 2004a, bشناخت محاسابه شاد   (. در آخرین مرظمه، شاخص بوم
(Brentrup et al., 2004a, b.) 

یم و میازان انتشاار مساتق   برآورد انتشار اکسیید نیتیرو :   
مصرف کودهاای شایمیایی باا    ثیر اتتحت   غیرمستقیم اکسید نیتروس

 (.Rochette, 2008محاسبه گردید ) (7)و  (0) روابطاستتاده از 

                  
  
  ⁄       (0)  

                      
  
  ⁄       (7)  

)بار    : انتشاار مساتقیم اکساید نیتاروس    N2ODirect، روابطن در ای
kg N2O haظسب 

-1 ،)NNSF  مصارفی  : میزان کود شیمیایی نیتاروژن
kg.haبر ظسب 

-1 ،EFهاای   برای نهاده  : فاکتور انتشار اکسید نیتروس
 kg)برظساب    : انتشار غیرمستقیم اکسید نیتروسN2OIndirectمختم ، 

N2O ha-1 و )N2OL و N2OV: ترتیب انتشاار اکساید نیتاروس تحات      به
و  (3) رواباط فرآیندهای آبشویی و تصعید هستند که با استتاده از ثیر ات
 محاسبه شدند. (0)

               (3)  

               (0)  

kg.haمقدار مصرف کود نیتروژن بر ظساب   :Nf، روابطدر این 
-1 ،

RL  وRV :ضرایب انتشار در اثر آبشویی و تصعید دهنده ترتیب نشان به
و  RLeaching: فاکتورهای انتشار بر اثر آبشویی و تصعید، EFVو  EFLو 

RVolatilization آبشاویی و  ثیر اتا تحات   اکسید نیتاروس : ضرایب انتشار
 (.Helgason et al., 2005باشند )تصعید می
ها باا   های توصیتی و فراوانی نتایج پرسشنامه اساس آمارهبر نتایج 
ضریب همبستگی پیرساون باه کما      ،پیرسون مربع کایاستتاده از 

 مورد مقایسه آماری یرارگرفت. SPSS ver. 25افزار تحمیل آماری  نرم
 رسم شد.  Sigma plot و Excelافزارهای ها با استتاده از نرمشکل
 

 نتایج و بحث

میزان پیرسون برای عممکرد گل و  کای مربعضرایب  0جدول در 
نهاده و پرنهاده تولیاد زعتاران نشاان    های کمها در نظامنهادهمصرف 

 داده شده است.
، ماموع عممکارد گال   شودمشاهده می 0شکل گونه که در  همان

از درصد بارتر  10مدیریت رایج تحت هتت ساله های زعتران در نظام
فراهمی باارتر عناصار   ثیر اتنهاده تعیین گردید که تحت های کم نظام

باشاد. در  های فشرده مای ورزی ویژه نیتروژن و فستر و خاک غذایی به
هاای رایاج و   ظدایل اختالف بین عممکرد در نظاام سایر مطالعات نیز 

( کاه باه   Lee et al., 2019درصد گزارش شاده اسات )   71نهاده کم
ویژه محتوی فستر خاک نسابت   های زراعی بهتتاوت در مدیریت نظام

(. نتایج مطالعه فعمی همچنین تایید Oehl et al., 2002شود )داده می
نمود کاه عممکارد در هار دو نظاام مادیریتی رایاج و سانتی ارتبااط         

( با میازان مصارف ساوخت دارد. نتاایج آزماون      p≤10/1داری ) معنی
دهنده ارتباط خطی مثبات و  + نشان870/1همبستگی پیرسون با عدد 
نماید مصارف  می( که تاکید 0جدول باشد )یوی بین این دو متییر می

های فشارده بار    آرت در نظامکارگیری ماشین ههای شیمیایی و بنهاده
 باشد.  ل زعتران بسیار موثر میعممکرد گ



 1421 بهار، 1، شماره 02نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد      03

 87/778برابار باا   رایاج  در نظاام  اکساید کاربن    دیمیزان انتشار 
گل محاسبه شد  کیموگرمبه ازای ی  اکسید کربن  دیکیموگرم معادل 

میزان انتشاار   از طرف دیگر،بود.  نهادهکمارتر از نظام درصد ب 07که 
 10/0103و  88/377ترتیاب   در نظام رایاج باه  اکسید نیتروس  متان و

دست آمد  هگل ب کیموگرمبه ازای ی  اکسید کربن  دیکیموگرم معادل 
باود.  نهااده  مکا درصد بارتر از انتشار این گازها در نظام  71و  73که 

ماموع پتانسیل گرمایش جهانی برای نظاام مادیریت رایاج برابار باا      
ل گا  کیماوگرم به ازای ی   اکسید کربن دیکیموگرم معادل  71/0777

شکل ظاصل گردید )نهاده کمدرصد بارتر از نظام  71که  محاسبه شد
0.) 

هاای رایاج    داد که میزان مصارف نیتاروژن در نظاام    نتایج نشان 
داری در سط  اظتمال پنج درصد با میازان   کشت زعتران ارتباط معنی

رتبااط  هرچند نتایج آزمون همبساتگی پیرساون ا   مصرف سوخت دارد.
طاور   هخطی مثبتی بین این دو متییر نشان نداد، اما بر اساس نتایج، با 

های کشاورزی و سوخت ارتباط مثبتی باا   کمی افزایش استتاده از نهاده
هاای زراعای   نظاام مصارف انارژی در باوم   (. 0جادول  یکدیگر دارند )

کااارگیری  هباا ه،نیتروژناا شاایمیایی کودهااایواسااطه اسااتتاده از  بااه
 افازایش  جاب آبیااری مو  هاای اجارای روش و  کشااورزی  های ماشین

 ;Moudrý et al., 2013) شااودای ماایانتشااار گازهااای گمخانااه

Ramedani et al., 2011) .   ،بختیااری و همکااران   از طارف دیگار
(Bakhtiari et al., 2015    میاانگین انتشاار گازهاای گمخاناه ) ای در

در  اکسید کربن دیکیموگرم معادل  0/7370های تولید زعتران را نظام
را باه مصارف    هاترین عامل انتشار این گازهکتار برآورد کرده و عمده

  کودهای شیمیایی نسبت دادند.
 

 نهاده و پرنهاده تولید زعفرانهای کمها در نظامنهادهمصرف لکرد گل و پیرسون برای عم کای مربعضرایب  -1جدول 
Table 1- Pearson Chi-Square coefficients for flower yield and some inputs in low input and conventional production systems 

of saffron 

 نظام رایج
Conventional system 

نهادهنظام کم  
Low input 

system 

 
 نیتروژن و فسفر
Nitrogen and 

phosphorus 

سوخت و 

 نیتروژن
Fuel and 

nitrogen 

 عملکرد گل و کود دامی
Flower yield and cow 

manure 

عملکرد گل و 

 سوخت
Flower yield and 

fuel 

عملکرد گل و 

 سوخت
Flower yield 

and fuel 

111.400** 268.651** 451.500** 716.833** 559.583* 
پیرسون کای مربع  

Pearson Chi-Square 

66.777 112.760 146.741 208.655 180.522 
 آزمون نسبت درست نمایی

Likelihood ratio 

1.531 2.304 4.233 26.470 0.045 

 پیوستگی خطی
Linear-by-linear 

association 

 دار در سط  اظتمال پنج و ی  درصدترتیب معنی * و **: به
* and **: are significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

هاای کشااورزی و   فعالیتدهد در همین راستا، برآوردها نشان می
ای به درصد گازهای گمخانه 70-70کاربری اراضی عامل انتشار تیییر 

-Aguilera et al., 2013a; Morugán) باشاانداتمسااتر ماای 

Coronado et al., 2020; Vicente-Vicente et al., 2016; 

Tubiello et al., 2015)    بر اساس نتایج مطالعاات متاآناالیز، نقاش .
طاور   ی در مقابماه باه  های زراعا کشاورزی در تختی  و سازگاری نظام

 ,.Aguilera et al)داری با تیییر ایمیم باار تعیاین شاده اسات    معنی

2013a; Morugán-Coronado et al., 2020; Lee et al., 

2019; Moudrý et al., 2013). 
های خااکورزی فشارده و رایاج    نظامکارگیری  هبعالوه بر این که 

تشدید تیییر ایمیم و تخریب خاک را به دنباال دارد، در درازمادت نیاز    
تواند تهدیادی بارای پایاداری    زراعی میمدیریت نوع کارگیری این  هب

خش  محسوب شود ویژه در مناط، خش  و نیمه های زراعی بهنظام
(Morugán-Coronado et al., 2020 .)کاارگیری   هاز طرف دیگر، ب

تختیا   ، راهکارهای زراعی مناسب تحت تااثیر کشااورزی ظتاااتی   
 ,.Karimi et al) باه دنباال دارد  مصارف انارژی و انتشاار کاربن را     

2012.) 
تحت تاثیر  دریل مصرف باری سوخت در مزارع زعتران دیگراز 

کاارگیری   هبپا های سنتی و خردهویژه مدیریت به، های مختم یریتمد
باا  آرت آرت فرسوده و باا عمار زیااد و عادم تناساب ماشاین       ماشین

 دهاد هاا نشاان مای   بررسی باشد.میعممیات زراعی و مساظت مزرعه 
غاذایی   عناصر هایهچرختنظیم کشاورزی ظتااتی با بهبود کیتیت و 

زراعای بارای انطبااق باا     هاای  نظامآوری  ابباع  افزایش تدر خاک 
عناوان یا     باه  اجرای ایان نظاام،   روینا از ،شود تیییرات ایمیمی می

باشاد   برای سازگاری با تیییرات ایمیمی مطارح مای  اکولوژی  راهکار 
(Hobbs and Govaerts, 2010.) 
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Figure 1- Emissions of pollutants and life cycle impact indicators for different impact categories in saffron production 

systems per one functional unit 
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پایاداری،   ظتاااتی عاالوه بار ایاااد    کشاورزی های  نظام اجرای
 موجاب هاای گیااهی    و ظتظ باییماناده  فشردهعمت عدم خاکورزی  به

سوخت و نیاروی کاار   مصرف جویی در صرفه وافزایش ترسیب کربن 
گازهااای  انتشااار کاااهش ( کااه در نهایااتSu et al., 2007شااده )
(. نتاایج بررسای   Baker et al., 2007) را نیز به دنبال داردای  گمخانه
هاای   های ظتااتی نسبت به نظام های کشاورزی در اجرای نظام هزینه

نیروی کار و کارگیری  هبداد که با کاهش   نشان رایج در اردنو فشرده 
 هاای کشااورزی  در نظاام سازی زمین  آماده عممیات آرت برای ماشین

کااهش یافات   درصد  01-71سوخت و انرژی ظدود  مصرف ،ظتااتی
(Khresat, 2016.)   ( روبرتساون و همکاارانRobertson et al., 

( نیز عنوان کردند اجرای نظام کشاورزی ظتاااتی، باا مصارف    2000
شاود  سوخت فسیمی کمتر، موجب افزایش نسبی ماده آلی در خاک می

ر زمان نیاز به استتاده از کودهاای شایمیایی را   که به نوبه خود به مرو
هاای   شایوه از طرف دیگر، اجارای  خواهد داد. و ثبات را بهبود کاهش 

کودهای شایمیایی   مصرفورزی فشرده و  کشاورزی رایج که به خاک
گیاهی، عالوه بر بقایای محصورت  تسریع در تازیهبا  ،متکی هستند

به اتمساتر  ، کربن را زیهای خاک میکروارگانیسمفعالیت منتی بر تاثیر 
شاده   در همین راساتا بارآورد   (.Baker et al., 2007) کندمی منتشر
ساالیان طاورنی در    طای که  زیادیهای اخیر کربن  که در سال است

 هاای فشارده باه   خااکورزی اجارای  به دلیال  بود، خاک ترسیب شده 
 ,.Balesdent et al., 2000; Six et al)اتمساتر آزاد شاده اسات   

و   هاای ساازگار باا محایط     اساس، واردات تکنولاوژی بر این . (2004
عالوه بر ظتظ بقایای گیاهی تواند ظتااتی می هایورزی خاکاجرای 

غمظات   انتشاار نقاش ماوثری در راساتای    و بهبود مااده آلای خااک،    
(. Al-Kaisi and Yin, 2005)سید کربن به همراه داشته باشاد  اک دی

کننده و پشاتیبان ساایر   از آناا که کارکردهای خاک ظمایتهمچنین 
 Zornoza etباشاد ) کننده کیتیت خاک مای نظام و تعیینخدمات بوم

al., 2015خااکورزی باا ظادایل دساتکاری و     های کام (، اجرای نظام
تواند عالوه بر بهبود خدمات، سایر کارکردها نظیر برهم زدن خاک می

کاهش تبخیر و بهبود محتوی ذخیره رطوبتی خاک را تقویت و ثباات  
های ظساس نسبت به تیییارات ایمیمای   ویژه برای این نظام تولید را به

 تضمین نماید.
اگرچاه زناان معماورً نقاش      عالوه بر مزایای ذکر شده در فاوق، 

هااای کشاااورزی دارنااد   ای و اناادکی در ماادیریت نظااام  ظاشاایه
(Glazenbrook, 2011،)  ها در  رسد که وارد کردن آنبه نظر میولی

های مبتنی بر مدیریت سنتی ویژه در نظام های زراعی بهمدیریت نظام
پاذیری و  تواناد انعطااف  همچون زعتاران مای   0و کشاورزی خانوادگی

 هاا را نسابت باه تیییارات ایمیمای بهباود بخشاد       ازگاری این نظامس

                                                           
1- Family farming 

(Galvin, 2009; McKune et al., 2015)هااا تاییااد . بررساای
پاا تمایال زیاادی باه     های کشاورزی خارده نماید که زنان در نظام می

 ,.Murage et alبیعی دارند )های سازگار با منابع طپذیرش تکنولوژی

دهاد کاه زناان دارای داناش     (. سایر مطالعات نیاز نشاان مای   2015
زیسات و   مند به ظتاات پایدار از محیط هاکولوژیکی بومی بوده و عالی

 ,Montanari and Berghمدیریت سازگار با منابع طبیعای هساتند )  

گیری از زنان روساتایی در  رسد بهره(. بر این اساس، به نظر می2019
دلیال نگااه    ههای رایج و فشارده با  ویژه نظام مدیریت تولید زعتران به

نهاده و مصرف ها از طری، اجرای مدیریت کم شناختی آنعمی، و بوم
محیطای   تواند در کااهش اثارات زیسات   های شیمیایی میکمتر نهاده
 ود.  متید وایع ش

انتشار اکسید نیتروس بین ی  تا پنج درصد از نیتاروژن مصارفی   
های تولیدی گزارش شده است، عالوه بر این، در مدیریت زراعی نظام

اکسید نیتروس تحت تأثیر فرآیند دنیتریتیکاسیون باه محایط منتشار    
میاازان مصاارف نیتااروژن در (. Crutzen et al., 2008شااود )ماای
داری با مصرف فستر داشته  تران ارتباط معنیهای رایج کشت زع نظام

(10/1≥p( ) که نشاان 0جدول )      دهناده تمایال بااری مصارف اناواع
های تحت مدیریت رایاج  کودهای شیمیایی در بین کشاورزان در نظام

باشد. البته از آناا کاه جاذب عناصار غاذایی باه تعاادل باین         بار می
شاود کاه هنگاام    اک بستگی دارد، لذا پیشنهاد میها در خ محتوی آن

 مصرف کودهای شیمیایی، خصوصیات خاک تعیین شود. 
تحات  از مزارع  متانترین منبع انتشار  مهم دامیمصرف کودهای 

 31/1 کاه انتشاار آن،  به طوری باشند؛مینهاده و ارگانی  کممدیریت 
شاده اسات    در سال گزارش دامیگرم متان به ازای هر کیموگرم کود 

(Van der Hoek and Van Schijndel, 2006 .)    باا وجاود تااثیر
مثبت کاربرد کود دامی بر بهبود خصوصایات خااک، برخای محققاان     

شاناختی   عنوان راهکاری باوم  افزایش ماده آلی خاک بهتأکید دارند که 
ایمایم ماوثر    کااهش تیییار   ودر جهت بهبود پتانسیل ترسایب کاربن   

 (. Zhang et al., 2016شد )با می
در گروه تأثیر اسایدی شادن در    SO2و  NH3 ،NOxسهم انتشار 

کیموگرم معادل  10/3و  71/0، 17/0ترتیب  بهتولید زعتران نظام رایج 
SO2   درصاد   30و  71، 73دست آمد کاه   هگل ب کیموگرمبه ازای ی

بود. ماموع پتانسیل گروه تأثیر اسایدی شادن   نهاده کمظام بارتر از ن
 کیموگرمبه ازای ی   SO2کیموگرم معادل  31/8برای نظام رایج برابر 
 نهااده کام درصد بارتر از نظام تحت مدیریت  00گل محاسبه شد که 

 (. 0شکل بود )
عوامال نشات    تارین  عنوان یکی از مهام  های کشاورزی بهفعالیت

 Billen etباشد )زیست مطرح می های مختم  نیتروژن به محیطفرم

al., 2013   ویاژه نیتاروژن    (. تولید و مصرف کودهاای شایمیایی و باه
ترین موارد موثر در ایااد  یکی از مهم عنوان عالوه بر مصرف انرژی به
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شاود  سطحی محسوب مای  های زیرزمینی وبروز آلودگی آبو تشدید 
(;Bexfield, 2008Zhang et al., 2012   ،باار ایاان اساااس .)
و  بقاورت گیاهاان خاانواده    تاکید بار زراعی با های  تناوب کارگیری هب

هاای   هخا بهباود چر  ،ساازی آب  ذخیاره  ،های آیش تیییر در تعداد سال
و کاهش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی را به همراه  خاکغذایی در 

زدن چرخه زندگی  عمت برهم (. همچنین بهWhite et al., 2011) دارد
نیاز   از طری، راهکارهای پایادار  ها ها، امکان کنترل آن آفات و بیماری

رسااند.  می به ظدایلنیز شود و استتاده از سموم شیمیایی را  می فراهم
ت در شرایط اجارای تنااوب   متتاو هریشتوسعه گیاهان با عم،  کاشت
غذایی از اعماق متتاوت خاک را  عناصرامکان استتاده از آب و  زراعی،

 بارای  غاذایی  عناصار  آورد، از طرفی نیازهاای متتااوت   فراهم مینیز 
هاای   در تناوب زراعی باعا  کااهش مصارف نهااده     مختم  گیاهان

 انتخااب و اجارای   ،رو . از ایان (ECAF, 2019) شاود  می نیزشیمیایی 
اثارات  تواناد در ساازگاری و تختیا      مای  مناساب  زراعی هایتناوب
محیطی ناشی از مصرف سموم و کودهاای شایمیایی همچاون    زیست

 متید وایع شود. گروه تأثیر اسیدی شدن
 10/01و  10/3رتیب ت در نظام رایج به NH3و  NOxمیزان انتشار 
و  38دست آمد کاه   هگل ب کیموگرمبه ازای ی   SO2کیموگرم معادل 

بود. ماموع پتانسایل  نهاده کمدرصد بارتر از نظام تحت مدیریت  00
 71/1گروه تأثیر اوتریتیکاسیون در زیرگاروه خشاکی در نظاام رایاج     

 30دسات آماد کاه     هگل ب کیموگرمبه ازای ی   SO2کیموگرم معادل 
، Nانتشار میزان همچنین (. 0شکل بود )نهاده کمرصد بارتر از نظام د

NH3، NH4، NOx، NO3، NO3-N و P  تیب باا  تر بهبرای نظام رایج
 PO4کیموگرم معادل  31/0و  03/7، 07/1، 13/1، 80/0، 10/0، 03/7

 00، 00 ،38، 37، 71، 01ظاصل گردید که گل  کیموگرمی  به ازای 
نهااده  کام ها در نظام های آریندهدرصد بارتر از انتشار این فرم 07و 

بود. ماموع پتانسیل اوتریتیکاسیون در زیرگروه آبی برای نظاام رایاج   
گاال  کیماوگرم یاا  باه ازای   PO4کیماوگرم معااادل   11/00برابار بااا  

نهااده باود   کمدرصد بیشتر از نظام تحت مدیریت  30محاسبه شد که 
 . (0شکل )

عناوان یکاای از عوامال مارثر در گاروه تااأثیر      انتشاار نیتارات باه   
اوتریتیکاسیون، بیش از هر چیز به شرایط ایمیمی و خصوصیات خااک  
بستگی داشته و در شرایط محیطی ثابت، تابع میزان مصرف نیتاروژن  

عناوان یکای دیگار از     . فستر نیاز باه  (Charles et al., 2006است )
هاای  نظاام ترین عوامل موثر در تشادید اوتریتیکاسایون در باوم   اصمی

زراعی مختما  تحات اناواع شارایط آب و هاوایی در دنیاا محساوب        
(. از Charles et al., 2006Khoshnevisan et al., 2013;شود ) می

تواند به صورت پوششی محاافظ در اطاراف ذرات   طرفی، ماده آلی می
و یا از بوده تبادل آنیونی های عنوان پیونددهنده فستر در محل کود، به

عمال نمایاد و    طری، واکنش با فستر و تشکیل ترکیبات فستات آلای 
دهد  یابمیت استتاده از فستر را به دلیل آزادسازی تدریای آن افزایش 

(Zolfi Bavariani and Nouruzi, 2010 .)  نتایج تحمیل رگرسایونی
گام رفتار کشاورزان منطقه ورامین بر پاذیرش اساتتاده از اناواع     به گام

داد کاه داناش     های ظتاات خاک پایادار نشاان   کودهای آلی و روش
هاای   درصد از تیییرات پاذیرش روش  83 تا تواند ظتاات از خاک می

رو، از ایان  (.Rezvanfar et al., 2009را توضای  دهاد )   آنظتاات 
جهات تولیاد    درهای آلای  مبتنی بر افزایش مصرف نهادههای  راهکار
باه  خشا   هاای زراعای منااط، خشا  و نیماه     نظاام در بومباثبات 
پایااداری وضااعیت  یارتقااااساساای باارای کاااهش فقاار و  یموضااوع

هاای  ویاژه در نظاام   و از طرفی بهبود خصوصیات خاک باه شاورزی ک
تباادیل ساانتی و مبتناای باار اصااول ماادیریت اکولوژیاا  و ارگانیاا  

 است.  شده

ارایاه راهکارهاای    ،ساازی  آموزش و ترویج کشاورزان جهت آگااه 
 توجاه باه  و گیاهاان  اکولاوژیکی   خصوصایات شناخت  همراه باپایدار 

 هاای واناد در انتخااب بهتارین روش   ت شرایط آب و هوایی منطقه مای 
و کاااهش اثاارات  هااای هاارزهااا و عماا ماادیریت آفااات، بیماااری 

محیطی ناشی از مصرف کودها و سموم شیمیایی در گروه تاأثیر   زیست
(. اسااتتاده از Woodley, 1991مااوثر وایااع شااود )اوتریتیکاساایون 

از طریا، ایاااد    ش هزیناه، بار افازای   عاالوه   شیمیاییهای  کش عم 
و افزایش غمظات و دفعاات کااربرد ساموم      های هرز عم در مقاومت 
همچناین نتاایج    نمایاد. تهدید مای های رایج را  ، پایداری نظاممصرفی

داد که به دلیال افازایش    ها در شرایط تیییر ایمیم نشان برخی پژوهش
تیییر و  های بارظرارتافزایش درجهها در اثر  کش سرعت تازیه آفت

کمتار شاده   شیمیایی  مصرف این مواد، تأثیر محیطیبرخی عوامل در 
. داشات  خواهاد  را باه دنباال  سموم این مصرف افزایش در نتیاه که 

جذب و انتقال تحقیقات نشان داده است که نتایج برخی عالوه بر این 
یابال  آب محتاوی  بارنادگی و   وابساته باه میازان   سموم دفع آفاات،  

 منااط، آن در صورت کاهش تعارق در  و تأثیر  دهبو در خاکدسترس 
 شااودماای، محاادود خشاا  همچااون ماازارع زعتااران و نیمااه خشاا 

(Keikotlhaile, 2011.) اترود که با تشدید تیییر انتظار می ،نابراینب 
 بیشاتر شاود  نیز مصرفی  یها کش آفتمصرف تعداد و غمظت  ،ایمیمی

در جایگزین و تمتیقی سازگار، های  کارگیری روش هایط بدر این شر که
 ,.Delcour et al) دارداهمیت بیشتری محیطی  کاهش اثرات زیست

با توجه به اهمیت دانش بومی در ظتااات از تناوع    ،روینا (. از2015
(، Smith et al., 2017بیولوژیکی و استتاده پایدار از مناابع طبیعای )  

 زیسات  های غیرشایمیایی و ساازگار باا محایط     روششود  پیشنهاد می
بارای   ارگانیا  نهااده و  کمهای سنتی و تحت مدیریت مشابه با نظام

امار تختیا    کارگرفته شاود کاه ایان     هبهای هرز  کنترل آفات و عم 
اسایون را  های تاثیر اسیدی شدن و اوتریتیکمحیطی گروهاثرات زیست
  به دنبال دارد.

نهاده و رایج تولیاد  های کمشناخت برای نظامماموع شاخص بوم
گال   کیماوگرم یا   باه ازای   EcoX 00/3و  17/7ترتیاب   زعتران به
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هاای  های مختم  برای گروهمحاسبه شد. میزان این شاخص در نظام
 هاای نظامتأثیر گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریتیکاسیون در بوم

 71/1، 70/1، 01/1ترتیب برابر با  خشکی و آبی برای مدیریت رایج به
 33، 70، 08دست آمد که  هبگل  کیموگرمی  به ازای  EcoX 17/0و 
های نهاده بود. سهم گروهدرصد بارتر از نظام دارای مدیریت کم 77و 

نظاام  تأثیر گرمایش جهانی، اسایدی شادن و اوتریتیکاسایون در باوم    
ترتیاب   شناخت در نظام رایاج باه  از ماموع شاخص بوم خشکی و آبی

، 01ترتیاب   نهاده باه ای نظام با مدیریت کمدرصد و بر 71و  8، 1، 07
 (. 7شکل درصد محاسبه گردید ) 78و  8، 1
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Figure 2- Environmental indicators of different impact categories for one kg flower in different production systems of 

saffron 

 
محیطی یکی از راهکارهای اکولوژیکی برای بهبود وضعیت زیست

بهبود عممکارد ایتصاادی    وری وهای زراعی، افزایش بهرهنظامدر بوم
بر . (Iriarte et al., 2010; Romero-Gámez et al., 2014) است

های تولیاد زعتاران در اساتان    سازی نظاممنظور بهینهاین اساس، به 
وضعیت ایتصادی و همچناین کااهش    ،خراسان رضوی از نظر انرژی

ی هاا سازی و انتخاب الگوشود بهینهپیشنهاد می ،محیطیستاثرات زی
های ها و منابع غیریابل تادید با نهادهجایگزینی نهادهکاشت مناسب، 
اجارای کشااورزی دییا،،    (، Alluvione et al., 2011تادیدپاذیر ) 

 (،Yuan and Peng, 2017هاای ناو )  کاارگیری تکنولاوژی   هتوسعه ب
گیری از دانش بومی و تمتی، آن با وضعیت ماشین آرت و بهره ارتقای

 ;Ford et al., 2016; Montanari and Bergh, 2019)دانش نوین

Strauch et al., 2016; UN-CFCCC, 2013)  .مدنظر یرار گیرد 
فرآینادهای آبشاویی و   ثیر اتا تحات   اکسید نیتروسمیزان انتشار 

 78/01و  00/1ترتیاب برابار باا     های تولید فشارده باه  تصعید در نظام
به ازای ی  هکتار و میزان انتشار مساتقیم و   اکسید نیتروسکیموگرم 

های تحت مدیریت رایج و فشارده  ر نظامد اکسید نیتروسغیرمستقیم 
به ازای ی  هکتار برآورد  اکسید نیتروستن  01/7و  70/001برابر با 

دلیل عدم مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه تحت  هگردید. همچنین ب
ای برابر با صتر محاسبه نهاده میزان انتشار این گاز گمخانهمدیریت کم

 (.3شکل شد )
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 های مختلفهای تولید زعفران تحت مدیریتدر نظام اکسید نیترو میانگین انتشار  -3شکل 

Figure 3- Mean of N2O emission for saffron crop under different management systems 
 

نتایج این مطالعه تایید نماود کاه عممکارد گال زعتاران ارتبااط       
میزان مصرف کودهای دامی دارد. همچناین  ( با p≤10/1داری ) معنی

دهناده ارتبااط   + نشاان 317/1نتایج آزمون همبستگی پیرسون با عدد 
در طی (. 0جدول باشد )میخطی مستقیم و متوسط بین این دو متییر 

مصرف کود و تولیدات کشااورزی  بین ضریب همبستگی ، یرن گذشته
 Heffer andگازارش شاده اسات )    1/1رابار  ببار باوده و  در جهان 

Prud-homme, 2009   ای منتشار  (. تقریباً دو ساوم گازهاای گمخاناه
 اکسید نیتروسهای کشاورزی به شکل فعالیتثیر اتشده در دنیا تحت 

ناشی از مصرف کودهای شیمیایی  این انتشار مربوط بهکه عمده  بوده
 Hillier et(. هیمیار و همکااران )  Gan et al., 2012نیتروژنه است )

al., 2009 ای درصد انتشار گارهای گمخانه 10( نیز گزارش کردند که
در تولید محصاورت مختما  زراعای در اساکاتمند ناشای از مصارف       

رویا  کودهاای شایمیایی    رغم مصرف بیکودهای نیتروژنه است. عمی

این متوسط عممکرد  ،زعتران نظیرزراعی های نظامن در ویژه نیتروژ به
 ,Koochekiباوده )  ی عمده تولیدکنندهتر از سایر کشورهاپایین گیاه

داری بین مصارف کودهاای مختما  و    ( و رابط  مثبت و معنی2018
رلز و چادر همین راستا  .گزارش نشده استایران این گیاه در عممکرد 

مقادیر ( نیز نتیاه گرفتند که تأمین Charles et al., 2006همکاران )
ها مزایاای  بهبود کارآیی مصرف نهادهتاکید بر گیاه با  عناصر مورد نیاز

 محیطی بسیاری به دنبال دارد.زیست
سالمت خاک تحات عناوان شاخصای بارای تعیاین ارفیات آن       

شاود کااه اجازای زنااده و   نظاام تعریاا  مای  د باوم صاورت کااارکر  باه 
(. Doran and Zeiss, 2000نمایاد ) ها را ظمایت مای  کارکردهای آن

طاور چشامگیری وابساته باه مادیریت زراعای        این شاخص کیتی باه 
(Doran and Zeiss, 2000   باوده کاه تضامین )    کنناده دساتیابی باه

شاود  عناصر غذایی مای  عممکرد بار بوده و موجب جموگیری از تمتات
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(Congreves et al., 2015    عاالوه بار ایان، نظاام .)   هاای زراعای
توانند کارکردهای فراوانی نظیر تولید غذا، تنوع زیساتی و تختیا     می

 ;Aguilera et al., 2013b)اثرات تیییر ایمیم را به همراه داشته باشند

Lee et al., 2019). گیری از در این راستا، تمتی، دانش بومی با بهره
های عمم مدرن امروزی و تکنولوژی، اصل مهمی جهت ظتظ شاخص

 Ford et)بیولوژی  سالمت خاک، سازگاری با تیییرات آب و هوایی 

al., 2016; Montanari and Bergh, 2019)  دسااتیابی بااه ،
کشااورزی پایاادار، ناوآوری در ماادیریت آب و ساایر منااابع طبیعاای و    

 ;Berkes et al., 2007همچنااین تضاامین سااالمت جامعااه )  

Montanari and Bergh, 2019; Strauch et al., 2016; UN-

CFCCC, 2013        هماراه باا دساتیابی باه ساط  مطماوبی از تولیاد )
   شود.محسوب می

 

 گیرینتیجه

هاای تحات مادیریت    محیطی نظامهای زیستبا مقایسه شاخص
هاای اول تاا هتاتم در اساتان     مختم  رایج و سنتی زعتران طی سال

نهاده و کمهای تحت مدیریت رسد که زمیننظر می هخراسان رضوی ب
دارای مساظت کمتر بوده و بر اجرای عممیات زراعی با نیاروی  پا خرده

های با انسانی و مصرف کودهای آلی تکیه دارند. از طرف دیگر، زمین
کاارگیری بیشاتر    همساظت بیشتر و تحت مدیریت فشرده و رایج بر با 

شایمیایی وابساتگی باارتری دارناد.     های آرت و مصرف نهادهماشین
و  17/7ترتیاب   باه و رایج نهاده کمی ها شناخت برای نظام شاخص بوم

00/3 EcoX  کاه بیشاترین   محاسابه شاد    گال  کیموگرمی   ازایبه

شناخت  ثیر از ماموع شاخص بوماتمختم  های سهم در مقایسه گروه
. دودرصاد( با   71و  78ترتیب برابر با  بهآبی )اوتریتیکاسیون  مربوط به

ساازی پایادار و   شاود کاه راهکارهاای فشارده    بنابراین، پیشانهاد مای  
گیری های زراعی نظیر تمتی، دانش بومی و نوین، بهرهاکولوژی  نظام

هاا و جاایگزینی   از زنان روستایی، افازایش کاارآیی اساتتاده از نهااده    
زیسات از طریا،    هاای ساازگار باا محایط    های شیمیایی با نهادهنهاده

هاای تادیدپاذیر،   های ورودی و استتاده از نهااده اهش سهم انرژیک
عنوان راهکارهای پایدار برای افزایش تولید، همراه با کاهش تمتاات   به

های زراعی ای در مدیریت نظامعناصر غذایی و انتشار گازهای گمخانه
محیطای مادنظر یارار داد.    منظور تختیا  اثارات زیسات    فشرده را به

هاای  نظاام ا که سالمت خاک، کاارکرد ضاروری باوم   همچنین از آنا
باشد و طور چشمگیری وابسته به مدیریت زراعی می زراعی بوده که به

های سالم موجب دستیابی باه  با توجه به این مطمب که مدیریت خاک
شاود، مشاخص   عممکرد بار و جموگیری از تمتات عناصر غاذایی مای  

های نظامویژه در بوم خاک بهاست که تقویت و بهبود پویایی و باروری 
تواند کارکردهای فراوانای نظیار تولیاد غاذا، تناوع      فشرده زعتران می

 زیستی و تختی  تیییر ایمیم را به همراه داشته باشد.
 

 سپاسگزاری

ماور    01077 بودجه این پروژه از محل اعتبار طرح پژوهه شماره
ی مشهد توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوس 08/17/0311

 شود.وسیمه سپاسگزاری میتأمین شده که بدین
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