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چکیده
با بهبود کارایی مصرف نهادهها در بومنظامهای کشاورزی ،جایگزینی نهادههای بومسازگار با نهادههای شیمیایی بههعنهوان دومهیگ گهام و طراحهی
مجدد بومنظامهای زراعی به عنوان آخریگ مرحله در گذار از کشاورزی رایج به پایدار مطرح میباشند .به منظور ارزیابی وضعیت نظامهای زراعی کشهور،
 229پژوهش و مطالعه انجام گرفته در سطح کشور در زمینههای مختلف از نظر جایگزینی نهادهها و طراحی بومنظهامههای زراعهی مهورد بررسهی قهرار
گرفت .با توجه به ایگکه در کشاورزی پایدار بیشتر کارکردهای چندگانه بومنظامها مدنظر میباشد ،در ایگ مطالعهه سهعی شهده اسهت جنبههههای چنهد
کارکردی مدیریتهای مختلف در زمینه جایگزینی نهادهها مورد ارزیابی قرار گیرد .کارکردهای مورد مطالعه در ایگ پهژوهش شهام بهبهود خصویهیا
بیوفیزیکوشیمیایی خاک ،مدیریت بومسازگار آفا و بیماریها ،کاهش مصرف انرژی و افزایش تنوع زیستی با استفاده از رهیافتهای مدیریتی بومسازگار
میباشند که در قالب مدیریتهای مختلف از قبی استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک ،مدیریت بقایای گیاهی ،استفاده از ویژگیهای دگرآسیبی گیاهان،
شخمهای حفاظتی ،تناوب زراعی و کشت مخلوط مطرح میباشند .در بخش طراحی ،بر مبنای آگاهی و دانش حای از پژوهشههای نظهری و عملهی،
بوم نظام کشاورزی پایدار طراحی و بازآفرینی شد .در طراحی مدیریت آب و خاک ،آب در مقیاس چرخههای بزرگ در نظر گرفتهه شهد و در مهورد خهاک
تأکید بر تغذیه خاک بهجای تغذیه گیاه یور گرفت .در مدیریت آفا بهجای کنترل به بینش مدیریت آفا توجه شد و در مدیریت تنوع ،مفهوم تنهوع
فراتر از گونههای زراعی مدنظر قرار گرفت و گونههای گیاهی غیرزراعی ،گونههای جانوری و تنوع زیر خاک را نیز در نظر گرفت .رهیافتهای تخفیف و
سازگاری در رابطه با تغییر اقلیم و همچنیگ تدریجی کردن دوره گذار از رایج به پایدار به منظور بهحداق رساندن مخاطرا مالی برای کشاورزان نیهز از
جمله مواردی است که در طراحی بومنظام مورد توجه قرار گرفت .بهطور کلی ،علیرغم ایگکه در بخهش جهایگزینی نههادهههای بهومسهازگار بهه جهای
نهادههای رایج پژوهشهای مختلفی در ایران انجام گرفته است ولی سیاست گذاری در انتقال ایگ راهبردها به مزارع ضروری است .گرچه از نظر طراحی
بومنظام زراعی بومسازگار پژوهشهای منسجمی در ایگ زمینه یور نگرفته است ،ولی وجود نتایج کافی برای دو مرحلهه اول و دوم (افهزایش کهارایی
نهادهها و جایگزینی آنها) میتواند مبنایی برای ایگ مرحله باشد .بنابرایگ در مرحله آخر گذار به کشاورزی پایدار باید مطالعا عمیقی در سطح بومنظهام
بر اساس پتانسی هر منطقه انجام شود.
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چشمگیری ارتقاء یافته است ،اما پیامهدهای گسهترده زیسهتمحیطهی
حای از فعالیتهای مختلف مربوط به تولید و بههخصهو

مصهرف

نهادههای شیمیایی ،روشهای کنونی را زیر سؤال برده اسهت .ههدف
ایلی در کشاورزی رایج به حداکثر رساندن تولیهد و درآمهد مهیباشهد
( )Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008و لههذا بهههمنظ هور
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دستیابی بهه ایهگ اههداف ،مجموعههای از عملیها بهدون توجهه بهه

منابع میشود ( .)Ndakidemi, 2006ایگ بومنظامها بها شهبیهسهازی

مخاطرا زیستمحیطی آنها به اجرا گذاشته میشوند .در ایران نیهز

فرآیندهای بومشناختی ،ضمگ حفظ سهالمت تنهوع زیسهتی ،عملکهرد

متأسفانه ،نهادههای شیمیایی مصرفی شام کودها و سموم شهیمیایی

قاب قبول و مطلوبی نیز تولید میکنند.

بهدلی سهولت کهاربرد و بهرآوردهسهازی نیهاز محصهوز زراعهی در

برای گذار از کشاورزی رایج به پایدار سهه مرحلهه پیشهنهاد شهده

کوتاهمد  ،بهشد مورد استفاده قرار مهیگیرنهد و کشهاورزان ارتقهاء

اسههت ( :)Gliessman & Rosemeyer, 2010مرحلههه اول شههام

حایههلخیزی درازمههد خههاک و فرآینههدهای کنتههرلکننههده آن را بههه

افزایش کارایی نهادههایی چون کود و سموم شهیمیایی اسهت کهه در

فراموشی سپردهاند .نکته قاب توجه ایگ است که بخش قاب توجهی از

حال حاضر در کشاورزی رایج مورد استفاده قرار میگیرند .مرحلهه دوم

سموم و کودهای شیمیایی از دسترس گیاه و خاک خارج شده و باعث

مربوط به جایگزینی نهادههای رایج با نهادهها و عملیها بهومسهازگار

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی میشوند .از طهرف دیگهر ،تولیهد

بوده و مرحله سوم طراحی مجدد بومنظامهای کشاورزی بهنحوی کهه

مواد غذایی به شک رایج هنوز نتوانستهاست مشهک کمبهود غهذا در

کارکرد آن بهر مجموعههای از فرآینهدهای اکولهوژیکی اسهتوار باشهد،

سطح جهان را ح نمایهد و در حهال حاضهر در جههان بهیش از یهک

میباشد.

میلیارد نفر در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند .بنابرایگ ،نیه بهه

مرحله اول که مربوط به کارایی استفاده از نههادهههای نیتهروژن،

کشاورزی پایدار و بازنگری در بینشهای رایج ضهرورتی انکهار ناپهذیر

آب ،نور و سموم شیمیایی میباشد و ارائه راهکارههای بهبهود کهارایی

میباشد (.)Gliessman & Rosemeyer, 2010

استفاده از ایگ نهادهها بهعنوان گام اول گهذار از کشهاورزی رایهج بهه

یکی از راهکارهای کلیدی در کشاورزی پایدار بازگرداندن تنوع به

پایدار قبال بهعنوان نخستیگ بخش از ایگ پژوهش مورد ارزیهابی قهرار

محیطهای کشهاورزی و مهدیریت مهؤثر آن اسهت .افهزایش تنهوع بها

گرفته است ( ،)Koocheki et al., 2013بنابرایگ هدف از ایگ بخهش

دیدگاههای کشاورزی رایج که هدف آن حصهول حهداکثر عملکهرد از

از پژوهش ،بررسی وضعیت کاربرد نهادهها و مدیریتهای جایگزیگ در

طریق کشت خالص محصوز در مقیاس وسیع مهیباشهد ،در تاهاد

کشاورزی کشور بهعنوان گام دوم گذار از کشاورزی رایج بهه پایهدار و

است ( .)Nassiri et al., 2007بهنظر میرسد تنوع در بومنظهامههای

طراحی بومنظامهای زراعی مبتنی بر ایول و مبانی بومشهناختی بهه-

کشاورزی رایج عام ناخواسته است ،زیرا که نهادهها و عملیا زراعی

عنوان گام سوم میباشد.

بهنحوی طراحهی شهدهانهد کهه باعهث محهدودیت تنهوع مهیشهوند.
نگرانیهای ناشی از زوال تنوع زیستی در بومنظامهای رایج و آگهاهی
از ایگ امر که کاهش تنوع زیستی کشاورزی هزینهههایی بهرای تولیهد
کنندگان ،هزینههای اجتماعی برای جوامع ،پیامدهای دراز مد بهرای
تولیدا کشاورزی و در نتیجهه اثهرا منفهی بهر امنیهت غهذایی دارد
( ،)Koocheki, 1997باعث شده است که در دو دهه اخیهر ،عملیها
بومسازگار مانند کشت مخلوط ،تناوب ،کنترل اکولوژیک آفا  ،کهاربرد
نهههادههههای اکولوژیههک و مههدیریت بقایههای گیههاهی کههه از دیربههاز در
بههومنظههامهههای سههنتی جایگههاه ویههژهای داشههته اسههت ،بهههتههدریج در
سامانههای نویگ نیز مورد توجهه قهرار گیهرد (.)Tsubo et al., 2001
بومنظامهای کشت مخلوط بر پایه استفاده مؤثر از تشعشع خورشیدی،
عنایر معهدنی و منهابع محیطهی اسهتوار هسهتند ،زیهرا تفهاو ههای
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گونههای مختلف نظیر الگوهای متفاو
اندامهای هوایی ،ریشه ،جذب عنایر و مسهیر فتوسهنتزی گونههههای
مختلفی که در کنار یکدیگر رشد میکنند ،باعث اسهتفاده کارآمهدتر از

مواد و روشها
جایگزینی نهادهای شیمیایی با نهادهای زیستی و بومسهازگار بهه
عنوان دومیگ گام و طراحی بهومنظهامهها در راسهتای بهبهود کهارایی
نهادهها و جایگزینی آنها به طور توام فرآیند گذار از کشهاورزی رایهج
به پایدار را تکمی مینمایهد (.)Gliessman & Rosemeyer, 2010
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی وضعیت جایگزینی نهادههای بومسازگار
و نیز طراحی بومنظامهای کشاورزی بر پایه ایول اکولوژیک در ایران
انجام شده است .بدیگ منظور 229 ،پژوهش انجام گرفته در ایگ زمینه
بر روی محصوز مختلف زراعی و دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت و
پس از تجزیه و تحلی بر اساس ویژگیههای کهارکردی و سهاختاری
گروهبندی شده و اطالعا مورد نیاز استخراج گردید.
با توجه به ایگکه در کشهاورزی بهومسهازگار بیشهتر کارکردههای
چندگانه بومنظام مدنظر مهیباشهد ،در ایهگ مطالعهه جنبههههای چنهد
کارکردی مدیریتهای مختلف در زمینه جایگزینی نهادهها مورد توجه
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قرار گرفت .کارکردهای مورد مطالعه در ایهگ پهژوهش شهام بهبهود

بیشتر ایگ مواد ترغیب میشوند ( .)Nassiri et al., 2007در گهذار از

حایههلخیزی و خصویههیا بیوفیزیکوشههیمیایی خههاک ،مههدیریت

کشاورزی رایج به پایدار همواره سعی شده است تا کهاربرد ایهگ مهواد

اکولوژیک آفها و بیمهاریههای گیهاهی ،کهاهش مصهرف انهرژی و

شیمیایی تا حد ممکهگ کهاهش و حتهی حهذف شهود و از روشههای

افزایش تنوع زیستی بود .استفاده از کودهای آلهی و بیولوژیهک ،بهاقی

جایگزیگ از قبی تناوب زراعی ،کشت مخلوط ،استفاده از دگرآسهیبی،

گذاشههتگ بقایههای گیههاهی در سههطح خههاک ،اسههتفاده از ویژگههیهههای

گیاهان پوششی ،گیاهان مانع و تله ،کنترل مکانیکی ،کنترل بیولوژیک

دگرآسیبی ،شخمهای حفاظتی و کاهش یافته ،تناوب زراعی و کشهت

و مدیریت شخم بهرای کنتهرل آفها اسهتفاده شهود .کنتهرل آفها و

مخلوط از جمله رهیافتهای مورد مطالعه برای جایگزینی با نهادههای

علفهای هرز یکی از چالشهای ایلی در گذار بهه کشهاورزی پایهدار

شیمیایی و برون مزرعهای بودند.

میباشد که باید بهخوبی مدیریت شوند .مطالعا متعدد یور گرفته

در بخش طراحی بومنظام نیز بر اساس رهیافتههای مربهوط بهه

در ایران در زمینه کنترل اکولوژیهک آفها و علهفههای ههرز نشهان

افههزایش کههارایی منههابع (مرحلههه اول گههذار) و همچنههیگ جههایگزینی

میدهد که ایگ روشهها مهیتوانهد جهایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم

نهادههای رایج و فشرده با نهادههای بومسهازگار (مرحلهه دوم گهذار)،

شیمیایی باشد.

نظامهای جایگزیگ کشاورزی بهر مبنهای آگهاهی و دانهش حایه از

نتایج برخی بررسیها در ایران نشان داده است که در بسهیاری از

پژوهشهای نظری و عملی و بر پایه ای ثبا درازمهد عملکهرد و

موارد ،کنترل مکانیکی علفهای هرز عالوه بر فواید زیسهت محیطهی

حفاظت محیط زیست طراحی شدند .در ایگ بخش متغیرههای مربهوط

میتواند مؤثرتر از کنترل شیمیایی عم کند .آزمایش پهور آرر (

به آب ،خاک ،مدیریت آفا  ،تنوع زیستی ،تغییرا اقلیمی ،بومنظهام-

 )Azar, 2009نشان داد که وجیگ دستی و کولتیواتور علفهای ههرز

های کم نهاده ،مناطق حاشیهای ،زمیگهای کمبازده و شرایط نامساعد

را بهتر از کاربرد علفکشههای تریفلهورالیگ و اتهالفلهورالیگ کنتهرل

محیطی مد نظر قرار گرفت .در طراحی بومنظامهای پایدار کشاورزی،

نمودند و از طرفی عملکهرد کلهزا ( )Brassica napus L.در شهرایط

طراحی هر جزء بومنظام در ارتباط با سایر اجزاء مورد توجه قرار گرفت

کنترل مکانیکی بهطور چشمگیری بازتر از کنترل شیمیایی بود (شک

و در نهایت ک بومنظام کشاورزی به یور یک مجموعهه طراحهی

.)6

گردید.

Pour

بررسی برخی مطالعا مختلف نشان میدهد کهه اجهرای تنهاوب
زراعی میتواند ابهزاری سهودمند و جهایگزینی مناسهب بهرای سهموم

نتایج و بحث

شیمیایی در کنترل علفههای ههرز ( Oveisi et al., 2006; Jamali

مدیریت اکولوژیک آفات

& Jokar, 2010; Siahmarguei et al., 2003; Mohammad
 )Dust & Asghari, 2009و آفها ( ;Sadrabadi et al., 2010

آفتکشهای شیمیایی گروه ویهژهای از ترکیهبههای مصهنوعی
هستند که استفاده گسترده از آنها در کشاورزی رایج منجهر بهه ورود
مقادیر زیادی از ایگ مواد به منابع آب و خاک شده و بهعنوان تهدیدی
برای محیطزیست محیطی به شمار می روند .یکهی از دزیه عمهده
آلودگی آبهای زیرزمینی ،عدم کنتهرل کهافی و رهاسهازی سهموم در
مح های مصرف آنهاست و بدیگ ترتیب پازیش خهاک و آبههای
زیرزمینی آلوده شهده در ایهگ منهاطق یکهی از مههمتهریگ مشهکال
محیطی بههشهمار مهیرود ( .)Rezaei et al., 2011آفهتکهشههای
شیمیایی در کوتهاهمهد مهیتواننهد جمعیهت آفها را بههطهور قابه
مالحظهای کاهش دهند اما بهعلت ایگکهه همهراه بها کنتهرل آفها ،
شکارچیهای طبیعی آنها نیز از بیگ میروند ،جمعیت آفا مجدداً به
حالت اولیه و حتی بیشتر از آن برگشته و متعاقباً کشاورزان به مصهرف

 )Alimoradi et al., 2006باشهد .محمهد دوسهت و علهی ایهغری
( )Mohammad Dust & Asghari, 2009با بررسی تأثیر تنهاوب و
علفکش بر کنترل علفهای هرز گزارش نمودند کهه اجهرای تنهاوب
سه ساله میزان تراکم و وزن خشک علفهرز را بسیار بهتهر از علهف-
کههش دیکلروسههولفورن کههاهش داد و از طرفههی ،عملکههرد چههاودار
( )Secale cereal L.در زمان اجرای تناوب بهطور معنیداری بیشهتر
از شرایط عدم تناوب بهود (جهدول  .)6جمهالی و جوکهار (

& Jamali

 )Jokar, 2010نیز گهزارش کردنهد کهه در کلیهه تنهاوبههای گنهدم
(-)Triticum aestivum L.رر ( ،)Zea mays L.گندم-چغندرقنهد
( )Beta vulgaris L.و گنهدم-آفتهابگردان (
 )L.تعهداد بهذر علهفههرز جهودره (

Helianthus annuus

Hordeum spontaneum C.
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یافت.

 )Kochدر خاک نسبت به کشت متنهاوب گنهدم کهاهش معنهیداری

350
Weed dry matter

300
Canola yield

250

150

g.m-2

200

100
50
0
Cultivator

Herbicide

Hand thinning

Control

شکل  -1تأثیر روشهای مختلف کنترل علفهرز بر وزن خشک علفهای هرز و عملکرد کلزا (پورآذر)1811 ،
)Fig. 1- Effect of different methods of weed control on weed dry matter and canola yield (Pur-Azar, 2009

ترکیب و تراکم بذر علفهای هرز در خاک بسهیار متغیهر بهوده و

یکی دیگر از روشهای کنترل اکولوژیک آفا و علفههای ههرز

ارتباط نزدیکی بها سهابقه کشهت زمهیگ دارد ( Siahmarguei et al.,

کشت مخلوط میباشد .وجود توأم دو گیاه در مقایسه با یک محصول،

 .)2003برخی بررسیهها ( Oveisi et al., 2006; Siahmarguei et

بهطور مؤثرتری از منابع نور ،آب و مواد غذایی بههرهبهرداری کهرده و

)al., 2003; Sadrabadi et al., 2010; Alimoradi et al., 2006

بنابرایگ منابع محدودتری برای استفاده علفههای ههرز بهاقی خواههد

نشان دادهاست که برنامههای مختلف تناوبی در بومنظامههای زراعهی

مانهد (

نقش مهمی در تغییر ترکیب گونهای بانک بذر دارد .همانطور کهه در

 .)al., 2012از طرفی ،کشت مخلوط میتواند از طریهق حایه شهدن

شک  2مشاهده میشود ،میزان بانک بذر علفهرز در زمهانی کهه دو

بیگ دو گونه گیاهی ،اثرا دگرآسیبی و نیز افزایش جمعیهت دشهمنان

Cicer

طبیعی آفا و بیماریها ،نقش مؤثری در کاهش خسهار بیمهاری و

 )arietinum L.بعد از آیش کاشته شدند بهطور معنهیداری بیشهتر از

آفا گیاهی داشته باشد و جایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم شهیمیایی

کشت ایگ گیاهان پس از تناوب گندم-رر بود .همچنیگ ،تراکم بهذر

محسهوب شهود ( & Karimipur, 2006; Rezvani Moghaddam

علفهای هرز در کشت جو بعد از آیش بههطهور معنهیداری بهازتر از

.)Moradi, 2012

گیههاه زیههره سههبز (  )Cuminum cyminum L.و نخههود (

Rezaei et al., 2011; Alizade et al., 2010; Fotuhi et

کشت جو بعد از رر و کلزا بود (شک .)9
جدول  -1تأثیر کنترل شیمیایی و اکولوژیک بر عملکرد دانه چاودار و تراکم و وزن خشک علفهرز
Table 1- Effect of chemical and ecological control on grain yield rye and weed density and dry matter

تراکم علف هرز (بوته در مترمربع)
)Weed density (Plant.m-2

وزن خشک علف هرز (کیلوگرم در هکتار)
)(kg.ha-1

Weed dry matter

عملکرد دانه چاودار (کیلوگرم در هکتار)
)(kg.ha-1

Chavdar grain yield

عدم تناوب

تناوب

عدم تناوب

تناوب

عدم تناوب

تناوب

No-rotation

Rotation

No-rotation

Rotation

No-rotation

Rotation

264

101

585

55

1200

3100

257

75

472

49

1600

3500

منبع :محمددوست و ایغری ()6911
)Reference: Mohammad Dust & Asghari (2009

تیمار
Treatment

عدم کنترل
No-control

علفکش
Herbicide

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...
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140

131.5

100
80
60
44.3
40
15.04

20

)Seed density (Number.kg-1 soil

120

0
Wheat-maize

Fallow-Chickpea

Fallow-Cumin

شکل  -2تأثیر تناوبهای مختلف بر تراکم بذر علفهای هرز (سیاهمرگویی و همکاران)1812 ،
)Fig. 2- Effect of various rotations on seed density of weeds (Siahmarguei et al., 2003

300
250
200
150

122
84

100
50

)Seed density (Number.kg-1.soil

260

0
Canola-barely

Maize-barely

Fallow-barely

شکل  -8میزان بانک بذر در تناوبهای مختلف زراعی (اویسی و همکاران)1811 ،
)Fig. 3- Effect of various agronomical rotation of seed bank (Oveisi et al., 2006

در ایران مطالعا مختلفی در زمینه تأثیر کشت مخلوط بر کنتهرل

( )Rezvani Moghaddam & Moradi, 2012بها بررسهی تهأثیر

علفهای هرز یهور گرفتهه اسهت و همهانطهور کهه در جهدول 2

کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum

مشاهده میشود ،اکثر آنها تأیید میکنند که زیستتهوده علهفههای

 )L.بر میزان بیماری فوزاریوم ( )Fusarium oxysporumکه منجهر

هرز در شرایط کشت مخلوط دو گونه گیاهی بهطور معنیداری کمتهر

به بوتهمیری زیره سبز میشود ،گزارش نمودند که کشهت شهنبلیله در

Rezaei et al., 2011; Alizade

بیگ ردیفهای زیره سبز بهعنوان کشت مخلوط از طریق جلوگیری از

et al., 2010; Fotuhi et al., 2012; Seyedi, 2012; Ghanbari
 .)et al., 2010; Nazari et al., 2012تأثیر مثبت کشت مخلوط بهر

انتشار بیماری در بیگ ردیفها ،میزان بوتهمیری در ایگ گیهاه را حهدود

از کشت خالص دو گونه میباشد (

کنترل آفا و بیماریهای گیهاهی نیهز در آزمایشها مختلهف مهورد
بررسی قرار گرفته است .بههعنهوان مثهال ،رضهوانی مقهدم و مهرادی

 29درید نسبت به کشت خالص زیره سبز کاهش داد.
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جدول  -2تأثیر کشت مخلوط گیاهان مختلف بر میزان ماده خشک علفهرز (کیلوگرم در هکتار)
)Table 2- Effect of intercropping of different crops on weed dry matter (kg.ha-1

نخود-جو

لوبیا-ریحان

ذرت-کدو

ذرت-ماش

ارزن-لوبیا

ماش-سیاهدانه

Maize-bean

Chichpeabarely

Bean-

ocimum

Maizecucumber

Maziemungbean

Panicumbean

Mungbeanblack cumin

4900

1500

1353

3456

2430

1152

308

6455

642

1082

1413

3224

1217

565

3420

180

693

2316

1854

892

340

Fotuhi
Chiyaneh et
)al. (2012

Seyedi et al.
)(2012

Alizade et
)al. (2010

Ghanbari et
)al. (2012

Nazari et al.
)(2012

Ghanbari et
)al. (2010

Rezvani
Moghaddam et
)al. (2009

ذرت-لوبیا

خالص گونه اول
Sole first
species

خالص گونه دوم
Sole scecond
species

مخلوط دو گونه
Intercropping

منبع
Reference

همانطور که در جدول  9مشاهده میشهود ،گونههههای مختلهف

 Streptomycesپژمردگی فوزاریومی خربزه ( )Cucumis melo L.را

قارچ تریکودراما برای کنتهرل بیولوژیهک بیمهاریههای ریشههگرههی

حدود  61درید و مرگ گیاهچه چغندرقند را حدود  55دریهد نسهبت

گوجهههفرنگههی ( ،)Solanum lycopersicum L.پوسههیدگی طوقههه

به شرایط عدم کنترل بهبود بخشید (جدول  .)9عالوه بهر ایهگ ،نتهایج

آفتابگردان و گندم و مرگ گیاهچه ای چغندرقند مهورد بررسهی قهرار

برخهی بررسهیهها (

& Mohammadi et al., 2005; Padasht

 )Izadyar,نشههان داده اسههت کههه بههاکتری جههنس باسههیلوس

گرفته است و نتایج ایگ بررسهیهها نشهان مهیدههد کهه ایهگ عامه

2006

بیولوژیک بیماریهای فوق را بیگ  21تا  16درید نسبت بهه شهرایط

( )Bacillus sp.نیز در کنترل بیماری بالست بهرنج ( Oryza sativa

عدم کنترل کاهش داده است .تأثیر مثبت گونههای مختلهف بهاکتری

 )L.و پوسیدگی ریشه گندم مؤثر است ،بهطوریکه ایگ بیمهاریهها را

سودوموناس در کنترل بیماریههای پوسهیدگی ریشهه بهاقال (

Vicia

بهترتیب حدود  93و  16درید کاهش داد (جدول .)9

 ،)faba L.سیاهک پنهان گندم و پژمردگی خیار ( Cucumis sativus

استفاده از ویژگی دگرآسیبی گیاهان دگرآسیب نیز میتواند نقهش

 )L.در آزمایشا مختلف مورد تأیید قرار گرفته است (جدول  .)9بهه-

مهمی در مدیریت و کنترل آفا و علفهای هرز ایفها کنهد .مزایهای

عنوان مثهال گلپایگهانی و همکهاران ()Golpayegani et al., 2010

استفاده از مواد آللوپاتیک ،در مقایسه با علفکشهای مصنوعی در ایگ

گزارش نمودند کهه بهاکتری  Pseudomonas fluorescensبیمهاری

است که بهعلت تجزیهپذیری زیستی ،ایمگتر بهوده ،در غلظهتههای

پوسیدگی ریشه باقال را  56درید کاهش داد (جدول .)9

پاییگ بهطور انتخابی عم مهینماینهد و چهون ایهگ مهواد بههوسهیله

سهارانی و همکهاران ( )Sarani et al., 2009نشهان دادنهد کهه

میکروارگانیسمها تجزیه میشوند ،اثرا سوء زیستمحیطی طهوزنی

باکتری  Burkholderia cepaciaمرگ گیاهچه کلزا را که عام آن

ندارند ( .)Moradi et al., 2010در ایران مطالعا متعددی در زمینهه

 Rhizoctonia solaniمیباشد ،حدود  11درید نسهبت بهه شهرایط

تأثیر مواد دگرآسیب بر رشد علهفههای ههرز (

عدم کنترل بهبود بخشید (جدول  .)9نکته قاب توجه اینجاست که در

Moradi et al., 2010; Azizi et al., 2010; Velayati et al.,
;2011; Piraste et al., 2011; Rauf & Omidbegi, 2011
Tahami & Rezvani, 2011; Karimian et al., 2011; Saraei
 )et al., 2012و آفها گیهاهی ( )Hakimi et al., 2004یهور

شیمیایی بنومی و  Rhizoctonia solaniوجود نداشت که ایگ خهود

گرفته است .در تمامیمطالعا مورد بررسی ،مواد دگرآسهیب بههطهور

نشاندهنده ایگ است که عوام بیولوژیک میتواند جایگزیگ مناسهبی

معنیداری باعث کاهش خصوییا رشد علفهای هرز و آفا شدند

Ashrafi zade et al.,

و با افزایش غلظت مواد دگرآسیب میزان بازدارندگی ایگ مواد افزایش

آزمایش سارانی و همکاران ( )Sarani et al., 2009مشاهده شهد کهه
تفاو معنیداری بیگ کنترل مرگ گیاهچهه کلهزا توسهط آفهتکهش

برای سموم شیمیایی باشد .برخی بررسیهها (

 )2003; Sadeghi et al., 2009نشهان داد کهه عامه بیولوژیهک

یافت.

;Oruji et al., 2009

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...
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جدول  -8کنترل بیولوژیک آفات مختلف توسط برخی عوامل بیولوژیک در گیاهان مختلف
Table 3- Biological control of different pest by biological agents in various plant

عامل بیولوژیک

آفات هدف

Biological agent

Target pests

گیاه میزبان

نام بیماری

Host
plant

Disease
name

درصد
کنترل
Contol
)(%

منبع
References

برنج

بالست

Rice

Blast

39

Padasht Dehkaei and
)Izadyar (2007

گندم

سیاهک پنهان

Wheat

Bunt

18

)Khodaygan et al. (2006

پژمردگی
فوزاریومی

92

Bacillus criculans

Pyricularia grisea

Pseudomonas
fluorescens

Tilletia laevis

Streptomyces

Fusarium
oxysporum

Melon

Burkholderiacepacia

Rhizoctonia solani

کلزا

Pseudomonas
fluorescens

Fusarium solani

Rhizobium

Fusarium solani

خربزه

)Ashrafizadeh et al. (2003

Fusarium
wilt

مرگ گیاهچه
66

)Sarani et al. (2009
)Golpayegani et al. (2010

Canola

Damping
off

باقال

پوسیدگی ریشه

Faba bean

Root Rot

51

باقال

پوسیدگی ریشه

Faba bean

Root Rot

9

)Golpayegani et al. (2010

Trichoderma
harzianum

Meloidogyne
javanica

گوجه فرنگی

ریشه گرهی

Tomato

Root- knot

28

Maleki Ziyarati et al.
)(2009

Streptomyces

Rhizoctonia solani

چغندرقند

مرگ گیاهچه
57

)Sadeghi et al. (2009

14

)Ahmadifar et al. (2005

81

Shahiri Tabarestani et al.
)(2005

گندم

پوسیدگی ریشه
Root Rot

61

)Mohammadi et al. (2005

76

)Etebariyan et al. (2007

آفتابگردان

پوسیدگی طوقه

Sunflower

Crown rot

71

Abdollahzadeh et al.
)(2006

Sugar beet

Damping
off

Pseudomonas
fluorescens

Verticillium
dahliae

خیار

پژمردگی

Cucumber

Wilt

Trichoderma
harzianum

Rhizoctonia solani

چغندرقند

Bacillus subtilis

Bipolaris
sorokiniana

Wheat

Trichoderma viride

Bipolaris spicifera

گندم

پوسیدگی طوقه

Wheat

Crown rot

Trichoderma virens

Sclerotinia
sclerotiorum

Sugar beet

مرگ گیاهچه
Damping
off

دانش بهومیایرانیهان از گذشهتهههای دور راهکارههای مناسهب و

میلیاردها ریال به کشاورزی کشور خسار وارد میکند ،تنها به مبارزه

مؤثری را برای مدیریت آفا و بیماریهای گیاهی در اختیار مها قهرار

شیمیایی اکتفا شود ،واردا و مصرف ایگ سموم افزایش خواهد یافهت

داده است .گزارشهایی از  555سال پیش در کشاورزی ایهران وجهود

و ایگ امر عالوه بر زیانهای اقتصادی ،پیامدهای زیستمحیطی برای

دارد که بر اساس آن برای مبارزه با بعای آفا از مواد و عصارهههای

تمام موجودا زنده بهدنبال خواههد داشهت و در ایهگ میهان مقاومهت

گیاهی ،روغگهای معدنی و موادی همچون خاکستر ،آههک و گهوگرد

عوام بیماری زا در برابر سموم یکی از جدیتریگ پیامدهای زیان بار

اسهتفاده مههیشههده اسههت (

Kamkar & Mahdavi Damghani,

آن است (.)Koocheki, 1997

 .)2008متأسفانه واکنش آفا به سموم شیمیایی کم شده است و ایگ
موضوع باعث افزایش مقدار مصرف سم در کشور شده است .بنهابرایگ
بهنظر میرسد اگر برای مقابله و مهدیریت آفها گیهاهی کهه سهازنه

افزایش تنوع زیستی

در گذار از کشهاورزی رایهج بهه پایهدار بایهد مهدیریت بهر مبنهای
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 4پویایی بومنظام کشاورزی با تنوع زیاد نشان داده شده است.

روشهای افزایش تنوع و پیچیدگی بومنظام کشاورزی باشد .در شک

Farmer-designed diversity
• intercropping
• natural weeds
• borders and hedgerows
• rotations
• grazing animals
Improvement of abiotic conditions
• higher nutrient availability
• microhabitat differentiation
• increase in soil organic matter
• improved soil structure

Increased biotic diversity
• natural herbivore predators
• beneficial soil organisms
• allelopathic weeds
• nitrogen fixers

Emergent system qualities
)• Beneficial interferences (mutualisms
• Internal nutrient cycling
• Internal management of pest populations
• Avoidance of competition
• Efficient energy use
• Stability
• Reduction of risk
شکل  -4پویایی بومنظام در بومنظام کشاورزی با تنوع زیاد (نصیری و همکاران)1811 ،
)Fig. 4- Ecosystem dynamic in a high diversity agroecosystem (Nassiri et al., 2007

وضعیت تنوع زیستی گیاهان زراعی ،آفا و علفهای هرز بهرای

مقایسه میزان تنوع گیهاهی تحهت تهأثیر اسهتفاده از کودههای آلهی و

بومنظامهای مختلف کشاورزی کشور در پژوهشهای متعهددی مهورد

معدنی گزارش کردند که کاربرد کود گوسفندی بههمیهزان  25تهگ در

Koocheki et al., 2011; Koocheki et

هکتار منجر به افزایش میزان تنوع شانون و مارگالف ههم در گیاههان

al., 2004a; Koocheki et al., 2004b; Mahdavi Damghani
;et al., 2007; Nassiri et al., 2005; Koocheki et al., 2004c
Koocheki et al., 2004d; Azizi et al., 2009; Khoramdel et
al., 2009; Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et
al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al.,
 .)2010b; Khodashenas et al., 2008تناوب زراعهی ،یکهی از

زراعی و هم علفهای هرز نسبت به کودهای شیمیایی شدند (جهدول

ارزیابی قرار گرفته است (

راههای مؤثر افزایش تنوع در مزرعه میباشد که از آن بهعنوان تنهوع
زمانی یاد میشود .مطالعا مختلف نشان داده است که تناوب زراعهی
باعث بروز اثرا و کارکردهای مفید در بومنظام زراعی میشهود .بهه-
عنوان مثال ،نقش تناوب بر افزایش جمعیت ریز موجودا مفید خهاک
( )Soduri, 2006کنترل و کاهش تنهوع و خسهار علهفههای ههرز
( )Siahmarguei et al., 2003; Azizi et al., 2009مورد تأیید قرار
گرفته است .بررسی مطالعا مختلهف در ایهران نشهان مهیدههد کهه
استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک بهجای کودهای شیمیایی منجر به
افزایش تنوع زیستی گیاهی و جانوری بومنظام کشهاورزی مهیگهردد.
بهعنوان مثال ،عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2009بها بررسهی

 .)4برخی بررسیها نشان داده است که بها حرکهت از بهومنظهامههای
کشت پرنهاده میزان تنوع مارگالف و شانون علفههای ههرز افهزایش
نشان داد (شک  5و.)1
در گذار از کشاورزی رایج به پایدار ،کشت مخلوط نیهز بههعنهوان
یکی از کلیدیتریگ محورهای بهبود تنوع بهومنظهام کشهاورزی بایهد
مورد توجه قرار گیرد .افزایش تنوع گیاهان زراعهی و پوشهش گیهاهی
بهعنوان روشی برای کاهش اثهر آفها تویهیه شهده و فقهدان تنهوع
همواره یکی از عوام آلودگی به آفا معرفی شده اسهت (

Ahmadi

 .)& Damadzade, 2006نتههایج مطالعههه کههوچکی و همکههاران
( )Koocheki et al., 2012نشان داد کهه الگوههای مختلهف کشهت
مخلهوط لوبیها ( )Phasaeolus vulgaris L.و گاوزبهان (

Echium

 ،)amoenum L.تنوع شانون علفهای هرز را نسبت به کشت خالص
دو گیاه کاهش داد و الگوی کشت دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان،
بیشتریگ میزان کاهش توع را شام شد (شک .)5
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)1811 ، شاخصهای تنوع گیاهان زراعی و علفهرز در تیمارهای کودی مختلف (عزیزی و همکاران-4 جدول
Table 4- Diversity index of crops and weed in different fertilizer treatment (Azizi et al., 2009)

مارگالف

شانون

Margalef

کود آلی
Organic fertilizer

کود معدنی
Mineral fertilizer

Shannon

علفهرز

گیاه زراعی

علفهرز

گیاه زراعی

Weed

Crop

Weed

Crop

2.20

0.41

0.56

0.11

2.10

0.37

0.50

0.09

5
4.4

Diversity index

4.5
4

Shannon diversity

3.5

Margalef diversity

3

2.7

2.6

2.5
2
1.5
1
0.5

0.56

0.44

0.27

0
High input

Medium input

Low input

)1811 ، شاخص تنوع شانون و مارگالف علفهای هرز تحت تأثیر مدیریتهای مختلف زراعی (خرمدل و همکاران-1شکل
Fig. 5- Shannon and Margalef index of weed as affected by different agronomical managements (Khorramdel et al., 2009)

16

Species richness

14
12

High input system
Low input system

10
8
6
4
2
0
Soil invertebrates

Spiders

Soil bacteria

Mycorrhiza

،؛ خداشناس و همکاران1811 ، غنای گونهای موجودات مختلف خاک در منطقه مشهد تحت تأثیر مدیریت مختلف (خداشناس و همکاران-6 شکل
)1811 ؛ خداشناس و همکاران1811 ،؛ خداشناس و همکاران1811 ،؛ خداشناس و همکاران1811
Fig. 6- Species richness of various soil microorganisms as affected by different management in Mashhad region
(Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al., 2010b; Khodashenas et
al., 2008)
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چنیگ بهنظر میرسد که کشت مخلوط با افهزایش تنهوع مکهانی،

جمعیت شکارگرها به آفا را نسبت به کشهت خهالص لوبیها افهزایش

آشیانهای کمتری را در اختیار علفهای هرز قهرار داده کهه ایهگ امهر

چشمگیری داده است (شک  .)1آنها همچنیگ تأکید کهرده انهد کهه

منجر به کاهش تعداد گونه علفههرز در واحهد سهطح شهده اسهت .از

کشهت مخلهوط از طریهق افهزایش شهکارگرههای طبیعهی از جملهه

طرفی نتایج نامبردگان در بررسی جمعیت آفا و دشمنان طبیعی آن-

کفشدوزک هفت نقطهای باعث کاهش جمعیت شته و سایر آفا شده

ها در الگوهای مختلهف کشهت دو گیهاه حهاکی اسهت کهه الگوههای

است .ایگ موضوع بهخوبی نشهاندهنهده نقهش مثبهت افهزایش تنهوع

مختلف کشت مخلوط ،جمعیهت که حشهرا و بههخصهو

مکانی حای از کشت مخلوط بر دیگر کارکردهای بومنظام میباشد.

نسهبت

0.8
0.7
0.6

0.4
0.3
0.2

Shannon index

0.5

0.1
0
Borago

Bean

4.4

3.3

2.2

1.1

شکل  -1میزان تنوع شانون علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص دو گیاه لوبیا و گاوزبان (کوچکی و همکارن)1811 ،
)Fig. 7- Shannon index of weed in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012
30

20
15
10
5

Percentage of pest and natural enemy

Natural enemy

Pest

25

0
Borago

Bean

4.4

3.3

2.2

1.1

شکل  -1سهم آفات و دشمنان طبیعی از کل حشرات موجود در مزرعه تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت لوبیا و گاوزبان (کوچکی و همکاران،
.)1811
)Fig. 8- Share of pest and natural enemies in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012
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برای جایگزینی بها کودههای شهیمیایی مهیباشهند (

پایداری خاک
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Nassiri et al.,

مدیریت پایدار خاک تأکید بر زنده ،سهالمت و پویها بهودن خهاک

 .)2007; Kamkar & mahdavi Damghani, 2008نقش کودهای

دارد .بنابرایگ فرآیندهایی که ویژگیهای مهذکور را بهبهود بخشهیده و

آلی مختلف بر میزان عنایر غذایی اضافه شده به خهاک در جهدول 5

مصرف نهادههای شیمیایی را کاهش دهند ،بهعنوان فرآینهدهای بهوم

نشهان داده شهده اسهت .ابراهیمهی و همکهاران (

سازگار نقش مهمی در بهبود خصوییا مختلهف بیوفیزیکوشهیمیایی

 )2008تأیید کردند که تغذیه بستر خاک با کودهای آلی نقش مهمهی

خاک دارند .کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک ،بهاقی گذاشهتگ بقایها در

در بهبود خصوییا شیمیایی خاک داشت .نتایج آنها نشان داد که از

سطح خاک ،خاک ورزی حفاظتی و همچنیگ افزایش تنهوع از طریهق

بیگ نهادهههای آلهی مختلهف مهورد اسهتفاده ،کهود دامهی نسهبت بهه

تناوب و کشهت مخلهوط و بههویهژه اسهتفاده از بقهوز در تنهاوب و

کمپوست و لجگ فاضالب دارای مزیت بیشتری در بهبود خصویهیا

بومنظام مخلوط از جمله راهکارهای بهبود خصوییا شیمیایی خاک

شیمیایی خاک بود.

Ebrahimi et al.,

جدول  -1تأثیر کودهای مختلف آلی بر میزان برخی عناصر غذایی خاک (ابراهیمی و همکاران)1811 ،
)Table 5- Effect of various organic fertilizers on some soil nutrients (Ebrahimi et al., 2010

نیتروژن ()%

فسفر (میلیگرم در کیلوگرم)

پتاسیم (میلیگرم در کیلوگرم)

)P (mg.kg-1

)K (mg.kg-1

)N (%

باقیمانده

تجمعی

باقیمانده

تجمعی

باقیمانده

تجمعی

Residual

Cumulative

Residual

Cumulative

Residual

Cumulative

0.19

1.9

95

256

701

1572

0.18

2

44

63.3

687

697

0.17

1.70

49

60

473

503

0.10

0.10

18

18

407

426

نوع کود
Fertilizer type

گاوی
Cow manure

کمپوست
Compost

لجگ فاضالب
waste

شاهد
Control

قرشی و همکاران ( )Ghoreshi et al., 2012نیز گزارش نمودند

احمدآبادی و همکهاران ( )Ahmadabadi et al., 2011نیهز افهزایش

که استفاده از کود گاوی باعث افزایش غلظت فسفر در گیهاه رر بهه

جذب عنایر غذایی کممصرف در خاک را تحت تهأثیر کهود دامهی در

میزان  51درید در مقایسه با شرایط عدم مصهرف کهود گهاوی شهد.

مقایسه با شاهد و کود شیمیایی بیان نمودند.

کاربرد کود گاوی تأثیر مثبت بر جذب فسهفر و بههتبهع آن رشهد رر

فریدونی و همکاران ( )Fereyduni et al., 2009در بررسی تأثیر

داشت که نشان میدهد ،مواد آلی عامه مهمهیدر فراهمهی فسهفر و

کود شیمیایی و مرغی بر خصوییا بیولوژیکی خاک گزارش کردنهد

تعادل بیگ عنایر غذایی خاک و گیاه بهشمار میآیند .مطالعا دیگهر

که استفاده از کود مرغی باعث بهبهود خصویهیا زیسهتی خهاک در

نیز حاکی از آن است که استفاده از کودهای دامی باعث بهبود جهذب

مقایسه با کود شیمیایی شد ،بهطوری که کود مرغی تأثیر بیشتری بهر

سههایر عنایههر غههذایی در گیاهههان مههیشههود .،دهقههانی و همکههاران

جریان  ،CO2بیومس میکروبی خاک و شهاخص دسترسهی کهربگ در

( )Dehghani et al., 2007در بررسی تأثیر استفاده از کود گاوی بهر

مقایسه با کهود اوره داشهت .دهقهان و همکهاران ( Dehghan et al.,

میزان عنصر روی در خاک گزارش کردند که اسهتفاده از کهود گهاوی

 ) 2012نیز اظههار داشهتند کهه کهاربرد سهطوح مختلهف کمپوسهت و

باعث افزایش معنیداری در میزان ایگ عنصر در خهاک شهد .افهزایش

ورمیکمپوست به مراتب بیش از کود شیمیایی موجب افزایش میهزان

جذب عنایر کممصرف همچون آهگ ،روی ،مهس و منگنهز در گیهاه

کربگ آلی ،تنفس میکروبی ،کربگ بیوماس میکروبی و فعالیهت آنهزیم

رر تحت تأثیر کاربرد کمپوست و ورمیکمپوست در مقایسه با شاهد

اوره آز شد .آنها گزارش نمودند که با افزایش تعداد سالهای کهاربرد

توسط یقطیگ و همکاران ( )Yaghtin et al., 2009گهزارش گردیهد.

کود از دو سال به چهار سال ،مقدار اندازهگیری شده فعالیت آنزیم اوره
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آز روند افزایشی داشت و در نهایت کاربرد ورمیکمپوست تأثیر بهتری

ظرفیهت نگهداشهت آب خهاک همهراه بهود (

بر فعالیت میکروبی و آنزیمیخاک داشت .در بررسی و مقایسهه تهأثیر

 .)2011ایهغری و همکهاران ( )Asghari et al., 2010نیهز اظههار

مدیریتهای مختلف زراعهی بهر فعالیهت زیسهتی و میکروبهی خهاک

داشتند که استفاده از کود دامیدر مقایسه بها لجهگ و ورمهیکمپوسهت

گزارش شده است که روش بدون خاکورزی همراه با حفهظ پسهماند

باعث بهبود بیشتر ساختمان ،ایالح ظرفیت نگهداری آب در خهاک و

گیاهی و روش بدون سوزاندن مؤثرتریگ روشها در حفاظهت از مهاده

همچنیگ افزایش میانگیگ ظرفیت آب قاب استفاده برای گیاهان شهد.

آلی و بهبود کربگ زیستتوده میکروبی مهیباشهد ( Hosseini et al.,

کاهش مقاومت خاک در بومنظام خاکورزی رایج نسبت به بهومنظهام

 .)2010افزایش فعالیت آنزیمهای الکهالیگ فسهفاتاز و سهاکاراز تحهت

کم خاکورزی توسهط شهیرانی و همکهاران ()Shirani et al., 2010

تأثیر استفاده از کود مرغی بهترتیب بهمیزان  63و  3درید در مقایسه

گزارش شده است و دلی ایگ امر را عمق بیشتر خهاک نهرم در تیمهار

با کود اوره و  99و  25درید در مقایسه با شهاهد توسهط فریهدونی و

گههاوآهگ برگردانههدار در مقایسههه بهها دیسههک سههطحی بیههان نمودنههد.

همکهاران ( )Fereyduni et al., 2009گهزارش شهد .آنهزیم الکهالیگ

نامبردگان گزارش کردند که افزودن کود دامی موجب کاهش معنیدار

فسفاتاز هیدرولیز ترکیبا آلی فسفردار به یهون فسهفا قابه جهذب

مقاومت خاک در مقایسه با شاهد گردید .افزایش پایداری خاک دانهها

توسط گیاههان را بهر عههده دارد و آنهزیم سهاکاراز نیهز در هیهدرولیز

در بومنظامهای خاکورزی حفاظتی و حداق توسط روسهتا (

ترکیبهها آلههی کههربگدار نقههش مهمههی دارد .محمههدی و همکههاران

 )2009نیز گزارش شد.

Ahmadabadi et al.,

Rusta,

( )Mohammadi et al., 2012در بررسی یهفا جامعهه میکروبهی

در برخهی پهژوهشهها ( Alijani et al., 2011; Salehi et al.,

خاک تحت تأثیر کوددهی و خاکورزی بیان نمودند که عملیا بدون

2011; Haghighatnia et al., 2008; Rahimizade et al.,

خاکورزی و خاک رزی حداق نسبت به خاکورزی رایج و همچنهیگ
کاربرد کود دامی و کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی و شاهد باعث
افزایش خصویهیا میکروبهی خهاک شهام تعهداد بهاکتری ،کهربگ
میکروبی و آنزیمهای اوره آز ،فسفاتاز اسیدی ،فسفاتاز قلیایی ،کاتهازز
و سلوزز گردید .شخم نیز بهدلی بر هم زدن و زیر و رو کردن خهاک
مههیتوانههد بههر فعالیههت میکروبههی خههاک تههأثیر بگههذارد .مهههرآوران
( )Mehravaran, 2001به افهزایش درجهه کلونیزاسهیون قهارچههای
مایکوریزا با ریشههای رر و افزایش فعالیت ریسه قارچهها در تیمهار
بدون خاکورزی در مقایسه با بومنظامههای کهم خهاکورزی و رایهج
اشاره کردند.
بهبود خصوییا فیزیکی خاک تحت تهأثیر اسهتفاده از کودههای
آلی از دیگر مزایای استفاده از ایگ کودها میباشد که در یور توجیه
اقتصادی ،کاربرد کود دامیمیتوانهد موجهب بهبهود شهرایط فیزیکهی
نامطلوب خهاک شهود .یفادوسهت و همکهاران (

Safadoost et al.,

 )2007گزارش کردند که استفاده از کود دامی بهمیهزان  95و  15تهگ
در هکتار باعث افزایش ضریب آبگذری اشباع ،تخلخ که  ،تخلخه
درشت ،تخلخ ریز و میانگیگ وزنی قطر خاکدانههها شهد .اسهتفاده از
ورمیکمپوست باعث افزایش میزان تخلخ و ظرفیت نگهداشهت آب
خاک در مقایسه با شاهد و کود شهیمیایی گردیهد و نسهبت بهه تیمهار
شاهد بهترتیب افزایش  93/31و  25/15دریدی در میزان تخلخه و

 )2011تأثیر مثبت مدیریت بقایای گیاهی و تناوب زراعهی بهر بهبهود
خصوییا شیمیایی خاک گزارش شده اسهت .علیجهانی و همکهاران
( )Alijani et al., 2011به تأثیر مثبت باقی گذاشتگ بقایا و بومنظهام
خاکورزی کاهش یافته بر افزایش درید کربگ آلی و نیتروژن خهاک
اشاره کردند و بیان نمودند که در یور حفظ بقایای رر در مزرعهه
با بومنظام خاک ورزی کاهش یافته ،درید کهربگ آلهی خهاک از 5/5
درید به  5/13درید میرسد .یهالحی و همکهاران ( Salehi et al.,

 )2011نیز در پژوهشی نشان دادند که کاربرد بقایای گیاهی بر کیفیت
خاک تأثیر مثبت داشته و با کاربرد بقایای گیاهی ،مقهدار کهربگ آلهی،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم خاک افزایش معنیداری یافت .حقیقت نیها و
همکاران ( )Haghighatnia et al., 2008و رحیمهیزاده و همکهاران
( )Rahimizade et al., 2011در بررسی تهأثیر نظهامههای مختلهف
تناوب بر خصوییا خاک بیان نمودند کهه اسهتفاده از تنهاوب باعهث
افزایش کربگ آلی ،فسفر و پتاسیم خاک شده و استفاده از بقهوز در
تناوب باعث بهبود تغذیه خاک شد.
مشکال زیستمحیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی بهرای
افزایش عملکرد گیاهان زراعی و هزینههای تولید و مصهرف آنهها از
مهمتهریگ مسهائ مهورد توجهه مهیباشهد (.)Shahiri et al., 2005
امروزه ،کودهای آلی و بیولوژیک بهعنهوان جهایگزینی مناسهب بهرای
مصرف روز افزون کودهای شیمیایی و بهمنظور افهزایش حایهلخیزی

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...

خاک بهخصو

در بحث کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفتههانهد.

در همیگ راستا مطالعا زیادی در زمینه استفاده از کودهای بیولوژیک
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کودهای آلی و بیولوژیک عملکرد ایگ گیاه را حدود  62دریهد نسهبت
به استفاده از کودهای شیمیایی افزایش داد.

بهمنظور جایگزینی با کودهای شیمیایی در کشور انجام شده است کهه
در اکثر آنها ،افزایش عملکرد در مقایسه بها تیمهار شهاهد و حتهی در

انرژی

برخی موارد در مقایسه با کودهای شیمیایی نیز گهزارش شهده اسهت.

اولویت نخست برنامههای مربوط به انرژی در کشهاورزی پایهدار،

بیشتریگ افزایش عملکرد گهزارش شهده ،بهرای کهاربرد کهود زیسهتی

حفظ منابع انرژی فسیلی و کهاهش مصهرف ایهگ انهرژی و در نتیجهه

فسفا بارور  2در گیاه ریحهان ( )Ocimum basilicum L.مشهاهده

کاهش اثرا زیستمحیطی ناشی از مصرف بی رویه ایهگ انهرژیهها

شده است که عملکرد ایگ گیاه را در مقایسه با شهاهد بههمیهزان 615

مهیباشهد ( .)Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008بیشهتریگ

درید افزایش یافته است ( .)Visani et al., 2012نتهایج بررسهیهها

انرژی مصرفی در بخش کشاورزی مربوط به آبیهاری ،ماشهیگ آز و

نشان داد که در کلیه پژوهشهای انجام گرفته ،به غیر از کاربرد کهود

کوددهی میباشد ،بنابرایگ تمام عملیا مدیریتی و زراعهی جهایگزیگ

بیولوژیک سودوموناس در گیاه کدو تخم کاغذی ( Cucurbita pepo

که باعث کاهش مصرف انرژی در بخشهای مصهرف کننهده انهرژی

 ،)Jahan et al., 2010( )var. sterica L.کاربرد کودهای بیولوژیهک

باشد میتواند گامیدر راستای نی بهه پایهداری انهرژی در کشهاورزی

باعث بهبود عملکرد گیاهان در مقایسه با شاهد شده اسهت .بها وجهود

باشد .استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نظیر انرژی بهاد و خورشهید و

ایگکه استفاده از کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودههای شهیمیایی

همچنیگ انرژیهای زیستی به جای انرژیهای فسیلی میتوانهد یهک

نشان مهیدههد ( Shoghi et al.,

راهکههار اساسههی در کههاهش مصههرف انههرژیهههای تجدیدناپههذیر و

;2011; Shafati et al., 2012; Amirabadi et al., 2012
;Naghizade et al., 2012; Saeinejad et al., 2012
Mohammadi et al., 2011; Shakeri et al., 2012; MohsenNia Jalilian, 2012; Khasse Sirjani et al., 2011; Saber et
 ،)al., 2013ولی بهنظر میرسد کودهای آلهی و بیولوژیهک ،بههعلهت

آلودگیهای ناشی از آن باشد که پژوهشهای عملی چنهدانی در ایهگ

عملکرد کمتری را در اکثر مطالعا

کارکردهای مطلوب زیستمحیطی آنها در کشاورزی بومسازگار بهه-
عنوان جایگزیگ کودهای شیمیایی مناسب باشند .بررسیها نشهان داد
که کودهای آلی بهطور میهانگیگ از عملکهرد بهازتری در مقایسهه بها
کودهای بیولوژیک برخهوردار بودنهد و کهاربرد تهوأم کودههای آلهی و

زمینههه یههور نگرفتههه اسههت .یههفائیه و دانشههور (

& Safaeie

 )Daneshvar, 2006با طراحهی بهومنظهام اسهتخراج آب از چهاه بها
استفاده از انرژی باد ،توانست آب را بدون یرف سایر انرژیها از چهاه
تلمبه کند که یک نمونه کاربردی برای استفاده از انرژی باد به عنوان
انرژی قاب تجدید در بخش کشاورزی میباشد.
حسگ زاده و همکهاران ( )Hasanzade et al., 2001در بررسهی
تأثیر بومنظامهای مختلف تغذیه بر میزان انهرژی مصهرفی در زراعهت

بیولوژیک باعث افزایش عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد جداگانه هر

آفتابگردان تأیید نمودند که کاربرد مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به

کدام از ایگ کودها شهد ( Shoghi et al., 2011; Saeinejad et al.,

جای کود شیمیایی نه تنها میهزان مصهرف انهرژی در واحهد سهطح را

2012; Mohammadi et al., 2011; Mohsen-Nia Jalilian,
 .)2012; Darzi et al., 2012; Moradi et al., 2009بههعنهوان

مثهال کهاربرد ازتوبهاکتر بهه همهراه ورمهیکمپوسهت در گیهاه رازیانههه
( )Foeniculum vulgare L.باعهث افهزایش عملکهرد بیشهتری در
مقایسه با کاربرد ازتوباکتر یا ورمیکمپوست به تنهایی شد (

Moradi

 .)et al., 2009سعید نژاد و همکاران ( )Saeinejad et al., 2012نیز
نشان دادند که در یور کاربرد ازتوباکتر و ورمیکمپوست بهیهور
خالص ،بهترتیب افزایش عملکرد گیاه سورگوم (

Sorghum bicolor

 )L.در مقایسه با شاهد  95/31و  21/15درید بهود ،در حهالیکهه در
زمان کاربرد ازتوباکتر همراه با ورمیکمپوست ایگ افزایش عملکرد بهه
 15/25درید در ایگ گیاه رسید .نتایج آنها نشان داد که کاربرد تهوأم

کاهش میدهد بلکه راندمان انرژی تولیدی را نیز افزایش میدههد .از
جمله راهکارهای جایگزیگ برای کاهش مصرف انهرژی در کشهاورزی
میتوان زراعت مخلوط و چند کشتی را به جای کشت خالص گیاهان
بیان کرد ،زیرا در کشت مخلوط بهرهبرداری از زمیگ زراعهی بههعلهت
مصرف نهادههای کمتر و افزایش نسبت برابری زمیگ بیشتر میشهود.
در اکثر پژوهشهای انجام گرفته در زمینه کشت مخلهوط ( Rezvani
Moghaddam et al., 2009; Rezvani Moghaddam et al.,
2012; Seyedi et al., 2012; Alizade et al., 2010; Fotuhi et
;al., 2012; Ghanbari et al., 2010a; Ghanbari et al., 2010b
Koocheki et al., 2012; Nazari et al., 2012; Naghizade et
 )al., 2012میزان نسبت برابری زمیگ بیشتر از یک بود ،که همهان
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طور که قبالً نیز اشاره شد ،بههمفههوم مصهرف انهرژی کمتهر در ایهگ

کشاورزی میباشند ،بهطوریکه مصرف انرژی در چنیگ بومنظامهایی

بومنظامها بهعلت مصرف نههاده کمتهر مهیباشهد .اسهتفاده از شهخم

کاهش یافته و یرفهجویی در مصرف سوخت تا  45دریهد مهیباشهد

حفاظتی نیز از دیگر راهبردهای کاهش مصرف انرژی در سامانهههای

(.)Jabel-Ameli, 2012
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شکل  -1بررسی تأثیر انواع مختلف شخم بر میزان مصرف انرژی (امانلو و همکاران)1811 ،
)Fig. 9- Effect of different tillage on energy use (Amanlu et al., 2011

امانلو و همکاران ( )Amanlu et al., 2011گهزارش کردنهد کهه

زراعی در شرایط کشت آبی بیشتر از کشت دیم بود ولی میزان کارایی

انرژی مصرفی در بومنظام شخم حداق در کشت رر در مقایسهه بها

مصرف انرژی در کشت دیم بهدلی حذف نهاده آب و کاهش مصهرف

شخم متوسط و رایج کاهش یافت و میزان ایگ کاهش انرژی بهترتیب

کود و سموم شیمیایی بیشتر از کشت آبی بود.

 52و  52درید بود (شک  .)3نامبردگان گزارش کردند کهه عملکهرد
رر تحت تأثیر سیستمهای مختلف شخم در سیستم شهخم حهداق
بیشتر از سایر روشههای شهخم بهود .همچنهیگ ،مهرادی (

طراحی بومنظامهای پایدار

Moradi,

در مرحله طراحی بومنظام که آخریگ گهام در گهذار از کشهاورزی

 )2013نشان داد که شهخم فشهرده باعهث افهزایش انتشهار گازههای

رایج به کشاورزی پایدار میباشد ،بر اساس نقاط قو و ضعف بررسی

گلخانهای گردید .ایشان گزارش نمود که میزان انتشار گاز دی اکسهید

شده در مراح اول و دوم (بهبود کارایی و جایگزینی نههادههها) و بهر

کربگ در شخم رایج حدود  69درید بیشتر از شخم حداق بود.

مبنای آگاهی و دانش حای از پژوهشهای نظری و عملی ،بومنظام

مختلهف ( Salami et al., 2010; Beheshti

زراعی طراحی میشود .در ایگ بخش طراحهی ههر جهزء بهومنظهام در

از طرفی ،مطالعا

Tabar et al., 2010; Ghorbani et al., 2011; Koocheki et
; )al., 2011در ایران نشان میدهد که بها وجهود عملکهرد پهاییگتهر

ارتباط با سایر اجزاء بوده و در نهایت ،به ک بومنظام به یهور یهک

کشت دیم محصوز مختلف نسبت بهه شهرایط کشهت آبهی ،امها از
لحاظ کارایی مصرف انرژی و سهم انهرژیههای قابه تجدیهد و بهوم
سازگار ،کشت دیم نسبت به کشت آبی برتهری دارد .بههعنهوان مثهال
کوچکی و همکهاران ( )Koocheki et al., 2011بها بررسهی میهزان
کارایی مصرف انرژی در زراعت دیم و آبی نخود ،لوبیا و عدس ( Lens

 )culinaris L.نشان دادند که میزان عملکرد دانهه ایهگ محصهوز

مجموعه نگریسته مهیشهود .همهانطهور کهه در شهک  65مشهاهده
میشود ،برای رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی بایهد تلفیقهی از
انواع مدیریتهای بومسازگار که در جهت بهبود کارکردهای مهم بوم-
نظام کشاورزی از قبی افزایش تنوع زیستی ،مدیریت اکولوژیک آفا
و بیماریها ،بهبهود خصویهیا بیوفیزیکوشهیمیایی خهاک و کهاهش
آلودگیهای زیستمحیطی مدنظر قرار گیرد.

راهبردهای گذار از کشاورزی رایج به پایدار در ایران...
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Biological and organic fertilizers, of plant residu management, allelopathy,
conservation tillage, agronomic rotation, intercropping, agronomic, mechanical
and biological pests control

Increasing biodiversity, managing pests and diseases, improving soil bio-physicochemical properties, reducing pollution

Environmental sustainability, economic sustainability, social sustainability
شکل -11اجزاء گذار از کشاورزی رایج به پایدار
Fig. 10- Component of transition to sustainable agriculture

در طراحی مدیریت آب ،مفهوم کارایی مصهرف آب در کشهاورزی

و تولید بومنظام را حفظ میکنند ،به تعادل بیگ اجزای زنده و غیر زنده

فراتر از مفهوم کاربرد روشها و رهیافتهای زراعی و فنی میباشهد و

خاک و همچنیگ تغذیه خاک به جای تغذیه گیاه اهمیت ویهژهای داده

باید آب را در مقیاس چرخههای بزرگ در نظر گرفتهه و مزرعهه را در

شود .در طراحی بومنظام برای مدیریت آفا باید بینش کنترل کهردن

مقیاس آبخیز و محیط پیرامهون آن کهه آب از آن منشهأ گرفتهه و در

شرایط و جمعیتها به بینش مدیریت آنها تبهدی شهود .در سیسهتم

نهایت پس از عبور از مزرعه به آن باز مهیگهردد ،در نظهر گرفهت .در

مدیریتی و طراحی جامعه و بومنظام زراعی بایهد بهه اثهرا متقابه و

چنیگ دیدگاهی است که میتوان کارکرد آب را در بومنظام شهناخت و

روابط پیچیده بیگ گونهها و محیط آنها و همچنهیگ سهالمت بشهر و

با بهبود کارایی مصرف آن در سطوح پاییگ با استفاده از مدیریتههای

محیط زیست توجه ویژه گردد .افزایش تنوع امکهان برقهراری روابهط

زراعی به افزایش کارایی آن در سهطح بهومنظهام رسهید کهه کهاهش

مفید بیگ گونههای مختلف را فراهم میسهازد ،کهه باعهث پایهداری و

آلههودگی آب و همچنههیگ رخیههره آن را بیشههتر از دیههد یههرفاً افههزایش

ثبا بومنظام زراعی میشود .در مدیریت تنوع در بومنظام زراعی باید

عملکرد مدنظر قرار میدههد .بایهد در طراحهی بهومنظهامههای پایهدار

مفهوم تنوع را فراتر از گونههای زراعی در طراحی مهدنظر قهرار داد و

کشاورزی استفاده از آبهای غیر متعارف در بخهش کشهاورزی را مهد

گونههههههای گیههاهی غیرزراعههی ،گونههههههای جههانوری و تنههوع

نظر قرار داد .همچنیگ ،سعی شود از اکوتیپهایی اسهتفاده گهردد کهه

میکروارگانیسمها را نیز در نظر گرفت .بومنظامهای کشهت مخلهوط و

دارای خصوییا مورفولوژیکی و بیولوژیکی بوده که نسبت به شرایط

تناوب زراعی بهعنوان یکی از شاخصهای مهم افزایش تنهوع در بعهد

نامساعد محیطی و تنش خشکی مقاومت بیشهتری را باعهث شهود .در

مکانی و زمانی مطرح بوده و باید از اجزاء ایلی بومنظهامههای پایهدار

بسههیاری از منههاطق کههویری کشههور ،بههدلی کمبههود آب ،زمههیگهههای

کشاورزی باشند .ایگ نکته که انتخاب گونه گیاهی مناسب ،اولیگ گهام

کشاورزی رها شده اند ،باید در ایگ مناطق گیاههان فرامهوش شهده و

در موفقیت و عدم موفقیت سامانههای کشت مخلوط و تناوب زراعهی

Linum usitatissimum

میباشد از اهمیت خایی برخوردار میباشد و در انتخاب گونه گیهاهی

Kochia scoparia

باید سعی شود تا حدودی آشیان اکولوژیک هر گونه با سایر گونهها از

 )L.و بسیاری از گیاهان دارویی که از ویژگیهای مقاومت به کمآبهی

لحاظ مکانی و زمانی متفاو باشد تا از منابع نور ،آب و مهواد غهذایی

و تنش خشکی برخوردار میباشند ،در طراحی استفاده گردد.

بهیور مکم استفاده کرده و ضهمگ افهزایش کهارایی ایهگ منهابع،

کمتر مورد توجه قرار گرفتهه ماننهد کتهان (

 ،)L.کنجد ( ،)Sesamum indicum L.کوشیا (

در طراحی بومنظام باید عالوه بر فرآیندهایی که سالمت ،پویهایی

ظهور سایر روابط مفید از جمله کنترل علفهای هرز و آفها  ،حاهور
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دشمنان طبیعی آفها  ،بهبهود خصویهیا بیوفیزکوشهیمیایی خهاک،

کشاورزانی که از ارتبهاط بهیگ کشهاورزی ،محهیطزیسهت و کیفیهت و

کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه کهاهش اثهرا

سالمت محصول آگاه باشند از ضرور های پایداری زیسهت محیطهی

سوء زیستمحیطی ناشی از مصرف آنها در کنار کاهش ریسک برای

محسوب میشود و برای ایجاد کشتبومهای پایدار توجهه مجهدد بهه

زارعیگ فراهم گردد .در ایگ میان ،رابطه بیگ بقوز و گیاهان زراعهی

رویکردهای اخالقی بهویژه در سیاسهتگهذاری کشهاورزی و طراحهی

از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.

کشتبومها اجتنابناپذیر است.

یکی دیگر از نکاتی که در طراحی بومنظامهای زراعی باید مهورد

با توجه به ایگکه کشاورزی پایدار حرکت به سمت بومنظهامههای

توجههه ویههژهای قههرار گیههرد بحههث ت هأثیر تغییههرا اقلیمههیآینههده بههر

کم نهاده میباشد ،بنابرایگ ،ایالح بذور در ایگ بومنظهامهها بایهد بهر

بومنظامهای کشاورزی میباشد .نتایج مطالعا مربوط به تغییر اقلهیم

مبنای استفاده از تیپهای ایدهآل کمنهاده در اگرواکوسیستم باشهد تها

که در طی سالهای اخیر در ایران انجام شده است همگی مؤید بهروز

زمیگهای حاشیهای و کمبازده کنونی نیز وارد بومنظهام کشهت آینهده

;Koocheki & Kamali, 2010

گردد .نکته حائز اهمیت در بحث طراحی بومنظام توجه به ایگ موضوع

ایهگ پدیهده در کشهور بهوده انهد (

Lashkariet al., 2012; Moradi et al., 2013a; Moradi et al.,

 .)2013bتخفیف 1و سازگاری 2دو روش شناخته شهده بهرای کهاهش

میباشد که در گذار از کشاورزی رایج به پایدار باید تغییرا و مراحه
گذار تدریجی باشد تا ضمگ حفظ تولید ،مخاطرا مالی کشاورزان نیز

اثرا منفی تغییر اقلیم میباشد ( .)Moradi et al., 2013aرهیافهت-

به حداق برسد و با ایجاد چنیگ بستری میتوان توسعه روستایی را نیز

های تخفیف که در برنامه طراحی بومنظام باید مدنظر قرار گیهرد ،بهه

بهعنوان یکی از مؤلفههههای رسهیدن بهه پایهداری کشهاورزی بهبهود

کاهش انتشهار گازههای گلخانههای از طریهق فعالیهتههای مهدیریتی

بخشید .از طرفی محصوز تولیدی در بومنظامهای تولید کشهاورزی

مختلف از قبیه کهاهش کهاربرد کودههای شهیمیایی ،مکانیزاسهیون،

پایدار به دلی سالمتر و با کیفیتتر بودن ایگ محصوز در مقایسه با

افزایش ترسیب کربگ ،کشت و کهار گیاههان زراعهی بها ههدف تولیهد

بومنظامهای رایج و هزینه تولید کمتر ایگ محصوز میتواند مشوقی

سوختهای زیستی و حرکهت بهه سهمت کشهاورزی ارگانیهک منجهر

برای گرایش کشاورزان به ایگ بومنظامها و بهبود شرایط برای توسعه

میشود .در بخش سازگاری نیز رشد و نمو گیهاه طهوری بایهد تنظهیم

روستایی برای نی به کشاورزی پایدار باشد .در نهایت ،بهرای طراحهی

شود که کمتر در معرض تغییرا اقلیمی بهوقوع پیوسته قرار بگیرد که

بومنظام کشاورزی پایدار باید تلفیقی از عملیا بهبود کارایی نهادههها

از جمله ایگ رهیافتها میتوان به تغییر تاریخ کاشت ،تهراکم کاشهت،

و جایگزینی آنها که در ایگ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،مدنظر

استفاده از ارقام مقاوم بهه شهرایط گهرمتهر ،تغییهر در تنهاوب کاشهت،

قرار گیرد .در نهایت ،بهنظر میرسد تشکی اتحادیهها و هستههایی در

مدیریت آبیاری و غیره اشاره کرد .پتانسی کاهش اثرا منفهی تغییهر

مراکز تولید برای توسعه کشاورزی بومسازگار ضروری بهنظر میرسد.

اقلهیم از طریهق مهدیریت تهاریخ کاشهت (

Koocheki & Nassiri,

 ،)2008; Moradi et al., 2013a; Moradi et al., 2013bآبیهاری
( )Moradi et al., 2013aو ارقام سازگار ()Moradi et al., 2013b
در ایران مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است که میتواند در طراحهی
بومنظامهای زراعی در شرایط تغییر اقلیم مدنظر قرار گیرد.
در طراحی بومنظام کشاورزی پایدار در ایران بحهث اخهالق بایهد
مدنظر قرار گرفته و آگهاهی روسهتاییان و کشهاورزان ههم نسهبت بهه
مسائ و مشکال زیستمحیطی و هم نسبت به راهحه ههای بهرون
رفت از ایگ مسای بهنحوی تغییر یابد که رفتارهای سازگار با پایداری
در کشاورزی تامیگ گردد .در ک مهیتهوان مطهرح کهرد کهه وجهود
6- Mitigation
2- Adaptation

نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که در راسهتای گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در
ایران در بخش مطالعاتی اقداما قاب تهوجهی یهور گرفتهه اسهت.
بهعنوان نمونه مطالعا متعددی کارایی مناسب کنتهرل غیرشهیمیایی
علفهای هرز و همچنیگ کنترل بیولوژیهک آفها و بیمهاریهها را در
ایران را در مقایسه با کنترل شیمیایی تایید نمودند .نتایج نشان داد که
دانش بومی ایرانیان از گذشتههای دور راهکارهای مناسب و مؤثری را
برای مدیریت آفا و بیماریهای گیاهی در اختیار ما قرار داده اسهت.
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از تناوب زراعهی ،کودههای آلهی و
بیولوژیک و کشت مخلوط از جمله راهکارهای افزایش تنهوع زیسهتی
بعنوان یکی از مهمتریگ ارکهان گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در ایهران
میباشد .نقش استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک و همچنهیگ شهخم
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سپاسگزاری
 مورخهه6/25593 هزینه ایهگ پهژوهش از محه پژوههه شهماره
 معاونت محترم پژوهشهی و فنهاوری دانشهگاه فردوسهی،6935/62/2
 از مساعد های معاونت پژوهشهی و فنهاوری.مشهد تأمیگ شده است
دانشکده کشاورزی دانشهگاه فرودسهی مشههد در اجهرای ایهگ طهرح
.سپاسگزاریم

حفاظتی در پایداری خاک در تحقیقا مختلف در کشور مورد بررسهی
 نتهایج تحقیهق تاییهد نمهود کهه بهرای، بطور کلی.و تایید قرار گرفت
-رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی باید تلفیقی از انهواع مهدیریت
های بهوم سهازگار کهه در جههت بهبهود کارکردههای مههم بهومنظهام
 مهدیریت اکولوژیهک آفها و،کشاورزی از قبی افزایش تنوع زیستی
 بهبههود خصویههیا بیوفیزیکوشههیمیایی خههاک و کههاهش،بیمههاریههها
.آلودگیهای زیستمحیطی مدنظر قرار گیرد
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Introduction
Sustainable agricultural development is an important goal in economic planning and human development
worldwide. A range of processes and relationships are transformed, beginning with aspects of basic soil
structure, organic matter content, and diversity and activity of soil biota. Eventually, major changes also occur in
the relationships among weed, insect, and disease populations, and in the balance between beneficial and pest
organisms. Ultimately, nutrient dynamics and cycling, energy use efficiency, and overall system productivity are
impacted. Measuring and monitoring these changes during the conversion period helps the farmer evaluate the
success of the conversion process, and provides a framework to determine the requirements for sustainability.
After improving resource use efficiency, replacement of ecological inputs with chemical inputs as second step
and redesign of agro-ecosystems is as final step in transition of common to sustainable agriculture. The study
was investigated to evaluation of Iran’s agricultural systems status.
Materials and Methods
Using organic and ecological inputs than chemicals is the second step for transition to sustainable agriculture.
This study was performed to assess and measure the status of inputs replacement and agro-ecosystem designing
based on ecological principle in Iran. For this purpose, we used 223 studied researches on agronomical and
medicinal plants. After, they analyzed based on functional and structural characteristics and then used.
Considering to the importance of multi-functionality in sustainable agriculture, in this study we considered the
multiple managements for inputs replacement. The using functions in the study were: improving fertility and
bio-chemical characteristics of soil, ecological managements of pest and diseases, reducing the energy usage,
and increasing biodiversity. Using the organic and biological inputs, remaining the plant residual on soil, using
the allelopathy, reduced and conservation tillage, crop rotation and intercropping were the main approaches for
inputs replacement. In section of agro-ecosystem designing, we designed the replaced systems based on
increasing inputs efficiency approach (first step) and also replacement of conventional inputs with ecological
inputs (second step). We considered the parameters about water, soil, pest management, biodiversity, climate
change, low inputs systems, margin regions and environmental hazards in designing section. In designing
sustainable agroecosystems, the designing of each component was considered in relation to others components
and finally designed the total of agroecosystem as on society.

Results and Discussion
The results of studies showed that in most cases, mechanical control of weed in addition to environmental
benefits can be most effective than chemical control. Crop rotation can be considered as a suitable replacement
method than chemical herbicides. Intercropping was found as an appropriate approach for pest control. Using the
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allelophatic properties of plants had a positive role for pest and weed control in Iran.
Increasing the biodiversity must be considered in transition to sustainable agriculture. Crop rotation, organic
fertilizers and intercropping were found the effective approaches for improving biodiversity in agro-ecosystems.
Sustainability of agro-ecosystem is closed with soil sustainability. The studies showed that using organic
chemical, remaining residual on soil, conservation tillage, crop rotation and intercropping spatially with legumes
are the improving approaches for physical-chemical characteristics of soil and replacement for chemical
fertilizers. Based on the researches, one main goal for achieving to sustainable agriculture was found minimizing
energy consumption. Efficient use of energy in agriculture will prevent destruction of natural resources, and
promote sustainable agriculture as an economical production system. Thus, natural resources could be used more
efficiently. Eliminate the use of nonrenewable off farm human inputs that have the potential to harm the
environment or the health of farmers, farm workers, or consumers. Mitigation and adaptation strategies in
relation to climate change and quantization of transition period from common to sustainable agriculture to reduce
economic risks for farmers were regarded in the agro-ecosystem design.
Conclusion
In general, although different studies were performed in the replacement of ecological inputs instead of
common inputs in Iran, needed policy is necessary to transfer findings of these researches to fields. Although the
complete studies were not carried out about designing agro-ecosystem, the existence of enough results for two
previous steps (increasing inputs efficiency and its replacement) could be basic for this step. Therefore, deep
researches and studies based on site potential in the ecosystem level should be done in the final step of transition
to sustainable agriculture.
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