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  هچکید

 الزم موجاود  هااي سيستم شناسايي ،زراعيبيشه مطالعات براي بستري ايجاد براي ايران، در زراعيبيشه مطالعاتمحدود بودن  به نظر

 اساتان  در چادگاان  و دنيا فر يهاا شهرساتان  ،کارد   دايا پ توسعه آن در زراعيبيشه يفناور و ستميس انواع که يطقمنا از يکي .است
 روشاي  ايجااد  مطالعاه،  ايان  از هاد   .شد انتخاب مطالعه يبرا هاستميس تنوع و يدسترس سهولت سبب به منطقه نيا ؛است اصفهان

 سنتي دانش ۀارائ منظور و دارد قرارزراعي بيشه مختلف هايفناوري يال البه در که است اطالعاتي ثبت و شناسايي، آوريجمع براي

 يروشا  از منطقاه  در زراعيبيشه يهايفناور ثبت و فيتوص يبرا . است دانش اين پيشبرد و پژوهش هايزمينه ايجاد و زراعيبيشه
 روش و (1989) تزيکاارلو  ياۀ اول روش ۀعاالو باه  هيا پا اطالعاات  ثبات  و مصااحبه  ،يدانيا م مشاهدات قيتلف حاصل کهشد  استفاد 

 ماورد اساتفادۀ   يارهاا يمع. دشا  ثبت ستميس هر يبرا يفرم چارچوب در آمد  دستهب اطالعات. است( 1382) همکاران و خوا  نيمت
 از متعادد  يهاا ديا دباز باه  توجاه  با انيپا در. است بود  فرم نيا ياصل يۀپا ،هافناوري يگذارنام براي (1382) همکاران و خوا نيمت

 بار  منطقاه  طيشارا  باا  متناساب  اريا مع نيچند نيهمچن .گرفت صورت آنها در ييهاليتعد ،هگرفتانجام يهامصاحبه و تحقيق ۀمنطق
 باا  ساتم يس 17 نيا ا از کيا  هر. دش ثبت و ييشناسا زراعي بيشه مختلف ستميس 17 يبررس نيا در. شد اضافه يقبل روش يارهايمع

 هاا، ساتم يس ياساام  سات فهر نيهمچن. است توصيف شد  آن يهارشاخهيز و مقاله متن در شد  آورد  اريمع 22 يريکارگهب به توجه
 آورد  ،دارناد  (1993) رين يبندطبقه در که اي يگذارنام با ياعلوفه و يزراع ،يدرخت ياصل يهامؤلفه ذکر با آنها يبررس مورد ۀمنطق
   .  استدش يبندطبقه ياجتماع ياقتصاد يهاتيوضع و يکياکولوژ و يمياقل طيشرا براساس هاستميس نيا سپس .است شد 

 .دنيفر ،چادگان ،هاسيستم ثبت ،زراعيبيشه :یكليد گانواژ
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 مقدمه
 باا  نيگزيجاا  ياراضا  يکااربر  ساتم يس کيا  زراعيبيشه

 داريا پا روش کيا  عناوان باه  کاه  است يسنت يکشاورز

 تيا امن تيا تثب يبارا  يکياکولاوژ  و ياقتصااد  ،يعاجتما

 منااطق  در خصاوص باه  ريا فق مناطق در بلندمدت ييغذا

 يکااربر  نيا ا. اسات  د شا يما  استفاد  حار  مهين و حار 

 و يساانت يکشاااورز اتيااعمل يباارا يديااجد اصااطال 

 چندسااله  يچاوب  اهانيگ که است ياراض يکاربر ستميس

 در يزراعاا اهااانيگ بااا را( هااادرختچااه و درختااان)

 موجاب  و کناد  ماي  قيا لفت يزماان  و يمکاان  يهاشيآرا

 و آنهااا نيباا کيااولوژيب متقاباال تاایثيرات يسااازنااهيبه

 ماننااد و شااوديماا سااودمند ياقتصاااد يهااايخروجاا

 نيا ا در متناوع  يهاا گوناه  از فاد تاسا  ،يسانت  يکشاورز

 .[1] دشاو يما  يشناسا باوم  تنوع حفظ موجب هاستميس

 حفاظ  امکاان  هاا ساتم يس نيا ا اندک يکيمکان مداخالت

 بهبااود را ييغااذا عناصاار ۀچرخاا و خاااک يکپااارچگي

 را تاروژن ين دياکسا  و کربن تصاعد تينها در و بخشديم

 نيا ا کاربن،  ۀباالقو  گاا  ر يذخ عنوانبه و دهديم کاهش

 هام  مياقلا  رييا تغ به يسازش پاسخ کي عنوانبه هاستميس

 راتييا تغ باا  يساازگار  در هم و کربن تصاعد کاهش در

 .[1] ندا مطر  يشناسبوم

 درختااان، کااه اساات يميقااد يمفهااوم زراعاايبيشااه

 کوچاک  مازارع  در يسنت طوربه دام و يزراع محصوالت

 مادرن  علام  اسات  ديا جد آنچاه  شدند،يم داد  پرورش

 آماازون  اطارا   مناطق در مثال طوربه .است زراعيبيشه

 ناآگاهاناه  اي آگاهانه يبوم جوامع سال هزاران از شيب يط

 کردناد لفيق ميت درختان با را خود يکشاورز يهاستميس

 نيااا از يناشاا گااريد يکاالهااا زياان و محصااوالت از و

 از ياريبسا  آماازون  در .[2] شادند يما  مندبهر  تيريمد

 بااه موسااوم هااانآ اکااانين نيهمچناا و يبااوم جوامااع

 خاود  يزراعا  يهاا نيزما  در را درختاان  1هاا لوسکوکاب

 اطارا   يهاا  باغچاه  در ايا  معماول طور  به که کاشتنديم

 يزراعا  ۀگسترد يهاستميس صورتبه اي يمسکون مناطق

   .[2] است بود  يفيرد کاشت شامل

 يهاا دهاه  يط يزارع يهاستميس در درختان حضور

 يهااااساااتميس مطالعاااات شاااروع باااا ،1980 و 1970

ۀ دها  در. کارد  جلب خود به را ياژ يو توجه زراعيبيشه

 داريااناپا تيااماه شاادن روشاان بااا زراعاايبيشااه 1980

 يبارا  شاتر يب ،يکشاورز ياقتصاد و ياجتماع ،يشناسبوم

 دوباار   حار  مهين و حار  مناطق در يشتيمع يازهاين رفع

 يکشاورها  در زراعاي بيشاه  نيا ا وجود با .گرفت رونق

 مات يقگران و ينتيز اهانيگ ديتول بر شتريب معتدله يصنعت

 يشات يمع يازهاا ين رفاع  يجابه مزارع سود شيافزا يبرا

 يهاا ساتم يس شادن  جيا را گار يد ليدل .[1] است متمرکز

 باه  چاه  يکشتتک بودن ريخطرپذ که بود نيا زراعيبيشه

 راتييا تغ و ياقتصااد  لحااظ  باه  چه و يکياکولوژ لحاظ

 شيافازا  سامت  به شيگرا ،يکشاورز محصوالت متيق

 پارورش  باا  چراکه ،است داد  گسترش را محصول تنوع

 ديا تول يبرا يشتريب يهانهيگز کشاورزان محصول، انواع

 .[3] داشت خواهند شفرو و

 زراعاي بيشاه  متاون  در «ساتم يس» و «اتيعمل» ۀواژ

 کاه يدرحاال  روناد، يما  کاار  باه  متاراد   طاور به اغلب

 سااتميس کياا. دارد وجااود آنهااا نيباا ييهاااتفاااوت

 زراعاي بيشاه  ياجارا  از خاص يمحل ۀنمون زراعيبيشه

 يهاا گوناه  ،يطا يمح ستيز يهايژگيو توسط که است

  - ياقتصاااد يياکااار و تيريمااد آنهااا، نظاام و ياهيااگ

 اتيااعمل کااه يدرحااال. شااوديماا فيتوصاا ياجتماااع

                                                           
1  . Caboclos 
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 و زماان  در را هاا لفاه ؤم از يمشخصا  نظاام  زراعيبيشه

 اتيااعمل نااوع هجااد  اياادن در .کنااديماا نيمعاا مکااان

 هاا صد تاکنون کهيدرحال ،[4] شد  گزارش زراعي بيشه

 هااي فنااوري ». اسات  شاد   ثبات  زراعاي بيشاه  ستميس

 و يدرخت ،يزراع يهاگونه يهابيترک زين «زراعيبيشه

  .[5]است  منطقه در موجود دام

 مختلاف  هااي ساتم يس يايا مزا و آثاار  ماورد  در

 صاورت  يفراوانا  هااي يبررسا  و قاتيتحق زراعيبيشه

 خاود  يدکتار  ۀرساال  در (1382) خوا نيمت .است گرفته

 و هيا لويکهگ اساتان  در را زراعاي بيشاه  يسنت ستميس 30

 که دکنيم اشار  يو [.5] دکر ثبت و ييشناسا راحمديبو

 نشاان  منطقاه  در زراعاي بيشه يهاستميس تنوع و يفراوان

 عناوان  باه  را هاا ساتم يس نيا ياراض ورانبهر  که دهديم

 حااال نيعاا در و شااانيهاازياان نباارآورد يباارا يحلاارا 

 يمهندسا  .[5] اناد آورد  وجودبه يعيطب منابع از حفاظت

 شهرساتان  در خاود  قيتحق در (1388) همکاران و نينم

 يزراعا شهيب يهاستميس که دنديرس جهينت نيا به اصفهان

 بااه نساابت يريچشاامگ طااور بااه را ياايزااشااتغال زانياام

 شاهر  باه  مهااجرت  نيهمچن .دهنديم شيافزا کشتي تک

چشام   هبا  کمتار  يزراعا شهيب يهاستميس کاربران انيم در

 يبررساا در (2010) همکاااران و کاالبااا. [6] خااوردمااي

 جهينت نيا به قايآفر جنوب مناطق زراعيبيشه يها ستميس

 بار  عاالو   يزراعا شهيب ۀافتيبهبود يهاستميس که دنديرس

 شات يمع باه  کماک  در را ييايا مزا ،يستيز تنوع شيافزا

 عملکرد و ياجتماع و ياقتصاد تيوضع بهبود ،ييروستا

 ارائاه  ياراضا  يکااربر  يهاا ساتم يس در يطا يمح ستيز

 ساهم  شيافازا  راًيا اخنهاا  آ ۀديا عق باه  نيهمچن. نددهيم

 خاادمات بهبااود جهاات در يزراعااشااهيب يهاااسااتميس

 تيرسام  باه  ييروساتا  منااطق  در شات يمع و ستمياکوس

 در (2012) همکااران  و نهاو يپ .[7] اسات  شاد   شناخته

 جاه ينت نيا ا باه  آماازون  اطرا  مناطق در خود قاتيتحق

 زراعاي بيشه ياهستميس يهاتيمز از ياريبس که دنديرس

 يکياکولاوژ  ايا  ياقتصااد  ثيا ح از تاوان يم يسخت به را

 از ياريبسا  کاه  يطاور  باه  ،کارد  يسااز يکم ا  و حيتشر

 درختااان يرو يگااذارهيساارما و اسااتفاد  در کشاااورزان

 يدرختا  مختلف يهاگونه از استفاد  حال نيا با. مرددند

 يهاااسااتميس در شااد گرفتااه کااار بااه اتيااعمل گااريد و

 يبارا  ينيگزيجاا  راهکاار منزلاۀ   به توانيمرا  يزراعبيشه

 يزکشااور  داتيا تول حفاظ  و خاک يزيحاصلخ شيافزا

 .[2] دکار  يتلقا  حاار   منااطق  يکشااورز  يداريپا يبرا

 ونجهي و صنوبر يقيتلف کشت (1391) همکاران و ياسد

 ديا تول يبارا  کاه  ندداد نشان و کردند يبررس کرج در را

 و کاشات  ۀنا يبه ۀفاصل تيرعا بهتر، تيفيک با ييهاچوب

 نيبا  يفضاا  از استفاد  همرا  به مناسب يبرداربهر  زمان

 در ژ يا وباه  يزراعا  محصاوالت  کشات  يبارا  درختاان 

 بيا ترغ و يوربهر  سطح يارتقا موجب ه،ياول يهاسال

 .[8] شوديم چوب زراعت به زارعان شتريب

مزاياي اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي در عملياات  

 درشاد  اسات، اماا     خوبي تشاخي  داد  بهزراعي  بيشه

کنادي صاورت   هاا باه  حاضر پذيرش ايان سيساتم   حال

زراعاي باراي پاذيرش توساط     هاي بيشهگيرد. سيستممي

باه اثباات برساد. از طار       يشانکشاورزان بايد سودآور

 اکولاوژيکي  لحاظبه چه کشتيتک بودن خطرپذير ،ديگر

 صاوالت مح قيمات  تغييارات  و اقتصاادي  لحاظبه چه و

 را محصاول  تناوع  افازايش  سمت به گرايش کشاورزي،

محصاول،   اناواع  است، چراکه باا پارورش  داد   گسترش

 و فاروش  تولياد  باراي  بيشاتري  هااي گزيناه  کشاورزان

 انااواع کااه يمناااطق از يکااي ، بنااابراينداشاات خواهنااد

 دايا پ توسعه آن در ياگروفارستر يهايفناور و هاستميس

 اصافهان  اساتان  چادگاان  و نديا فر يهاا شهرستان ،کرد 
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 تناوع  و يدسترسا  ساهولت  سابب  باه  منطقاه  نيا ؛است

 مطالعاه،  اين از هد  .شد انتخاب مطالعه يبرا هاستميس

 ثباات و شناسااايي و آوريجمااع بااراي روشااي ايجاااد

 مختلاف  هااي فنااوري  يالالباه  در کاه  اسات  اطالعاتي

 ساانتي دانااش ۀارائاا منظااور و دارد قاارارزراعااي بيشااه

 ايان  پيشابرد  و پاژوهش  هااي زميناه  ايجاد و اعيزربيشه

 باا  دکنيم جابيا يبررس نيا هد  نيبنابرا. است دانش

 يهاا ساتم يس ثبات  يبارا  موجاود  يهاا روش باه  توجه

 ماورد  ۀمنطقا  طيشارا  باا  متناساب  يروش ،ياگروفارستر

 نيا ا اطالعاات  بتاوان  آن براسااس  تاا  دشو ابداع يبررس

 .  کرد يبند معج تينها در و يآورجمع را هاستميس

 هاروش و مواد

 تحقيق ۀمنطق

 غارب  در چادگاان  و دنيفر يهاشهرستان تحقيق ۀمنطق

 شهرساتان  دو نيا ا ۀفاصل. (1 شکل) است اصفهان استان

 گريکاد ي بهي موجود روستاها واست  لومتريک 25 هم از

 .دارد وجاود  روساتا  50 شهرستان دو نيا در ؛ندا کينزد

 ۀدامنا  در کاه  يکوهساتان  اسات  ياهيا ناح تحقياق  ۀمنطق

 8/9 دماا  ۀسااالن  ميانگين. دارد قرار زاگرس يهاکو  رشته

 3/324 بارناادگي ۀساااالن ميااانگين و گااراد سااانتي ۀدرجاا

 زمساتان  فصل در يبارندگ مقدار بيشترين. است مترميلي

 بارنادگي  از درصاد  2/52 کاه  (متار ميلاي  3/169) است

 و اسات  داد  اختصااص  خود به را شهرستان اين ۀساليان

 2) اسات  تابساتان  فصال  به متعلق ساالنه بارش کمترين

ايان  . ستدارا را ساالنه بارش از درصد 6/0 که (متر ميلي

 باا  دوماارتن  روش باه  اقليماي  بنديطبقه براساسمنطقه 

 باا  و خشاک نيماه  منااطق  ءجاز ، 8/18 خشاکي  ضريب

 ءجاز  1/29 خشاکي  ضاريب  باا  آمبرژ  روش از استفاد 

 .[9] است سرد خشکنيمه مناطق

 
 اصفهان استان در تحقیق ۀمنطق تیموقع. 1 شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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 هاستميس ثبت یهاروش

 (1989) تزیكارلو روش (الف

 و زراعاي بيشه هايفناوري» ۀمقال در (1989) کارلويتز

 آن تاا  متعددي هايواژ  که داردمي بيان «علوفه ليدتو

 کاار  باه  زراعيبيشه توصيف در متراد  طور به تاريخ

 يکاار ختاه يآم مانناد  کوتااهي  عباارات  .است رفتهمي

 ينوار
1
2مراتاع  در درختاان  ياا  يداالنا  کشات  يا 

 در 

 کاردن  اساتاندارد  وي. نيستند کافي هافناوري توصيف

 ضروري را زراعيبيشه ايهفناوري توصيف و تعريف

 :داردمي بيان آن يبرا را زير تعريف و شمرد مي

 چگااونگي از ايمجموعااه زراعاايبيشااه ناااوري

 و درختاان  هااي ماديريت  و هانظم ها،موقعيت خدمات،

. اسات  آن همارا   دامي و زراعي هاي لفهؤمو هادرختچه

 ديگار  ويژگاي  چند و اينها اگر تنها که داردمي اظهار وي

زراعاي را  هااي بيشاه  ، فنااوري ندشاو تشاريح  وضو به

هشات   گاا   آنراحتي از يکديگر تشخي  داد. توان بهمي

 دکنا مي گذاريبنيان هافناوري توصيف ايرب معيار زير را

 مااديريت .3 ؛مکاااني نظاام .2 ؛زماااني نظاام .1 :[5،10]

 تولياد  .6 ؛اولياه  تولياد  .5 ؛غيرآميختاه  ياجزا .4 ؛آميخته

 موقعيات  .8 ؛سيساتم اجازاي   خادماتي  نقاش .  7 ؛ثانويه

 .[10] سيستم دراجزا 

 (1382) همکاران و خواهنيمت روش( ب

 در موجاود  هااي فنااوري  توصايف  باراي  روش اين در

 اساتان  مختلاف  نقاا   از راحماد يبو و هيا لويگکه اساتان 

-بيشاه  تکنيک از موردي کجا هر. آمد عمل بهبازديدهايي 

چاارچوبي  ساپس  و ثبت آن اطالعات ،شد ديد  زراعي

 اصالي  الگاوي . شاد  ايجااد  هاا سيستم اين توصيف براي

                                                           
1. Hedgerow intercropping  

2. Trees in rangelands 
 

 تزيکاارلو  ايکلماه  هشات  عباارت  کاار  اين در کاررفته به

 هااي ويژگاي  که شد تهيه فرمي که صورت اين  هب ؛است

 در کاررفتاه به کلمات با ارتبا  در را هافن اين از يک هر

 باه  ددمتعا  اتمراجعا  با گا  آن. دکن ثبت کارلويتزعبارت

 اطالعاات  ناو  از و تکميال  اطالعات ثبت فرم ،هاسيستم

 شاد  تعياين  اهادا   تکرارپاذير،  يندافر اين. شدمي ثبت

 ايان  باراي  روشي ايجاد و هاسيستم اطالعات ثبت يعني

 ايان  در. کارد  ماي  برآورد  منطقه شرايط با متناسب را امر

 3طراحاي  و تشخي  توصيف، آموزشي کتاب از تحقيق

 را 4زراعاي بيشه قاتيتحق يالمللنيب مرکز هايديدگا  که

 زيا ن دکنا ماي  روشن زمين کاربري توصيف خصوص در

 .[5] شد استفاد 

 پژوهش نیا در ستميس ثبتروش (ج

 منطقاه  در زراعاي بيشه يهايفناور ثبت و فيتوص يبرا

 و مصااحبه  ،يدانيم مشاهدات قيتلف حاصل که يروش از

 (1989) تزيکاارلو  يۀاول روش ۀعالو به هيپا اطالعات ثبت

 ،[5،10] اساات( 1382) همکاااران و خااوا نيمتاا روش و

 يفرما  چاارچوب  در آمد دستهب اطالعات. شد استفاد 

 ماورد اساتفادۀ   يارهاا يمع .گردياد  ثبات  ستميس هر يبرا

 هااي ثبات سيساتم   باراي  (1382) همکاران و خوا نيمت

 ياصال  ياۀ پا ،راحمديبو و هيلويکهگ استان در زراعي بيشه

 از متعادد  يهاا ديبازد به توجه با. [5] است بود  فرم نيا

پرسشانامه   17 ،هگرفتا انجام يهامصاحبه و تحقيق ۀمنطق

زراعي در آنهاا  هاي بيشهروستاي منطقه که فناوري 17از 

همچناين باراي رواياي و     .آوري شاد جمع، مشاهد  شد

ترتياب از روش بازآزماايي و نظار     باه ها پرسشنامهپايايي 

 در پاياان اين پژوهش استفاد  شاد.  استادان صان و متخص

                                                           
3. Characterization,  Diagnosis and Design  

4. )ICRAF) International Center for Research on 

Agroforestry  
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 شاد   آوري جماع هااي  با توجه به مصااحبه و پرسشانامه  

 صااورت هاااي قبلاايروش يارهااايمع در ييهاااليتعااد

 منطقاه  طيشارا  با متناسب اريمع نيچند نيهمچن .گرفت

 از کيا  هار  کاه  شاد  اضافه يقبل يهاروش يهااريمع بر

 شادن  روشان  باراي  کاه  نددار ييارهايرمعيز ارهايمع نيا

 بار  .است شد  گرفته نظر در فرم در ياصل اريمع تيوضع

 يبارا  ماورد اساتفاد    يارهاا يمع ،يقبلا  حاتيتوض يمبنا

 جيانتا  قسامت  در ،منطقاه  در هاا ستميس ثبت و فيتوص

 .است شد  آورد 

 بحث و جینتا
 آن مهام  ۀجنبا  دو. دارد يمختلفا  ابعااد  تحقيق نيا جينتا

 :از ندا عبارت

 يهااايفناااور ثباات و فيتوصاا يباارا يروشاا .1

 در ماذکور  روش ياجارا  ۀجينت .2؛ منطقه در زراعي بيشه

 تعااداد و اصاافهان چادگااان و دنياافر يهاااشهرسااتان

 کي هرکه  ،زراعيبيشه هاي فناوري و اتيعمل ها، ستميس

 :شوديم انيب خالصه طوربه

 يهاا يفنااور  ثبات  و فيتوصا  يبارا  يروشا  (الف

   منطقه در زراعي بيشه

 ثبات  و فيتوصا  يبارا  ،يقبلا  حاتيتوضا  يمبنا بر

 :شد استفاد  ريز يارهايمع از منطقه در هاستميس

 فيتوصاا در بخااش نيااا: يعمااوم مشخصااات .1

 عناوان  به و است ريناپذ اجتناب ياگروفارستر يهايفناور

. روديما  کاار  باه  منطقاه  باه  يآتا  يدسترس يبرا يمرجع

 (الاف  :ارتناد از عب ديا آيما  اريمع نيا ليذ دري که موارد

 شهرساتان  تاا  فاصاله  (ب ؛ستميس ييايجغراف مشخصات

 ناام  (  ؛مالاک  ناام  (د ؛ايا در ساطح  از ارتفاع (ج ؛مربو 

 ؛آن تيجمع و روستا

 جهاات( ب ؛بيشاا درصااد (الااف: يتوپااوگراف .2

 ؛ستميس ييايجغراف

 ؛يبارندگ تيوضع .3

 (الاف : زراعاي بيشاه  يبارا  يمياقل نامساعد عوامل .4

 تگار   ن،يسانگ  بر  (ج ؛ديشد آفتاب (ب ؛يخشکسال

 ؛وفانت (  ؛صاعقه (د ؛خبنداني و

 ؛يشناس خاک .5

 يدرختا  (الف: يفراوان بيترت به منطقه فلور و فون .6

 ؛منطقه جانوران (ج ؛يعلف (ب ؛يادرختچه و

 (ب ؛رودخاناااه (الاااف: منطقاااه آب تيوضاااع .7

 يهاا چاا   (د ؛کيا نزد يهاا قنات (ج ؛منطقه يها چشمه

 ؛قيعم مهين و قيعم

 ۀفيوظ (الف: ستميس ياجتماع و يفرهنگ تيوضع .8

 يخيتاار  قادمت  (ب ؛ستميس در خانواد  ياعضا و مالک

 يجنسا  بيا ترک (ج؛ (روساتا  يفرهنگا  تيا هو) ستميس

 و مالاک  التيتحصا  (  ؛تيجمع يسن هرم (د ؛تيجمع

   ؛خانواد  ياعضا

 هار  اشتغال جاديا (الف: ستميس ياقتصاد تيوضع .9

 ساطح  واحد در ستميس انهيسال درآمد زانيم (ب ؛ستميس

 ؛ساطح  واحد در ستميس ۀانيسال ۀنيهز زانيم( ج؛ (هکتار)

 ؛سطح واحد در ستميس ۀانيسال سود زانيم( د

 درصااد (الااف: روسااتا کالبااد در سااتميس ريتاایث .10

 يهاا يکااربر  باه  نسابت  ياگروفارساتر  يکاربر وسعت

 ؛روستا هر در يکشاورز

 تيا قابل (الف: ستميس از ور چندمنظ يهااستفاد  .11

 از تيا حما (ج ؛خااک  حفاظات  (ب ؛تفرج يبرا استفاد 

 ؛وحش اتيح

 (الاف : يدرختا  و يزراع يهاگونه متقابل اثرات .12

 ؛خاک ازت تيتثب( ب ؛يآللوپات



 (اصفهان چادگان و دنیفر شهرستان: یمورد ةمطالع) زراعیبیشه اتیعمل ییشناسا و ها ستمیس ثبت
467 

 نيگزيجااا قاباال و هماارا  ،ياصاال يهاااکشاات .13

 (ج ؛همارا   يهاا کشات  (ب ؛ياصل کشت (الف: ستميس

 ؛نيگزيجا قابل يهاکشت

 ؛ستميس احداث ياصل اهدا  .14

 اياا يدرختاا يهااامؤلفاه ( الااف: سااتميس ياجازا  .15

 ؛دام (ج ؛يعلف اشکوب (ب ؛يادرختچه

 راتييا تغ شار  ) يخيتار برش( الف: يزمان نظم .16

 ؛اجزا تناوب و يهمزمان (ب ؛(يکاربر تحوالت و

 خطاو   گارفتن  قارار  ۀنحاو  (الاف : يمکان نظم .17

 ؛يعلفا  اشاکوب  گرفتن قرار ۀنحو (ب ؛يچوب يهاگونه

 (  ؛مالاک  ۀخانا  محال  (د ؛ياريآب ستميس يمکان نظم( ج

 ؛ستميس کل مساحت

 هايديا تهد و هاا  فرصات  ،هاا  ضاعف  ،هاا  قوت .18

 ؛ياجتماع (ج ؛ياقتصاد (ب ؛يکياکولوژ( الف: ستميس

 ؛يکل ستميس در تيموقع .19

 از اساتفاد   ليا دال( الف: ازهاين با ستميس تناسب .20

 تيرضاا  زانيم (ب ؛آن ۀجينت و ستميس ياجزا زا کي هر

 ؛ستميس از مالک ياقتصاد

 ؛نظر مورد ستميس يبرا يعلم اتيتجرب .21

 .ستميس ريتصاو .22

 يهاا  يفناور ثبت و فيتوص روش ياجرا ۀجينت (ب

 منطقه در زراعيبيشه
 منطقه در موجود یاگروفارستر یهاستمیس .1 جدول

 (1993بندی نیر طبقه براساس) اتیعمل نام قطعه تعداد زراعت یدرخت یها نهگو شهرستان یا روستا محل فیرد

 چادگان آباد حجت 1
 زردآلو، هلو، ب،یس

 آلبالو و بادام
 یفیرد کاشت 7 ونجهی

 یفیرد کاشت 8 ونجهی زردآلو و هلو ب،یس چادگان درکان 2
 یفیرد کاشت 1 ونجهی گردو درختان چادگان چشمه چهل 3
 1 ایتانگ 2 ونجهی گردو و بادام ب،یس چادگان یخشت خرسونک 4
 ایتانگ 1 ونجهی بیس درختان دنیفر ریامگل 5
 ایتانگ 2 گندم بادام و گردو چادگان اورگان 6
 2خاک یایاح و حفظ یبرا درختان 1 ونجهی دیب و یبوم صنوبر دنیفر عادگان 7
 خاک یایاح و حفظ یراب درختان 2 ونجهی یزیتبر و یبوم صنوبر چادگان زجانیگشن 8

 ونجهی و گندم یزیتبر چادگان ایعل خرسونک 9
1 

 
 3زنده یحصارها یهابادشکن و سبز یهاکمربند

 دهزن یحصارها یهابادشکن و سبز یهاکمربند 2 ونجهی ون و ایاقاق صنوبر، دنیفر داران 10

 زنده یحصارها یهابادشکن و سبز یهاکمربند 1 ونجهی داریسپ دنیفر آشجرد 11

 دنیفر دهق 12
 بیس ، داریسپ

 آلوچه و
 و جاتیفیص

 گندم
 هزند یحصارها یهابادشکن و سبز یهاکمربند 2

 زنده یحصارها یهابادشکن و سبز یهاکمربند 1 ونجهی گردو درختان دنیفر دامنه 13

 چادگان جهیاگر 14
 یزیتبر دار،یسپ بادام، گردو، ب،یس

 دیب و
 ةعلوف
 یوحش

 (مخلوط)  4داشکوبهچن باغات 1

 دیب و یزیتبر دار،یسپ دنیفر موغان 15
 ةعلوف
 یوحش

 خاک یایاح و حفظ یبرا درختان 3

 دیب و یبوم صنوبر دنیفر یاسکندر 16
 ةعلوف
 یوحش

 خاک یایاح و حفظ یبرا درختان 2

17 
 سد

 رود ندهیزا
 چنار چادگان

 ةعلوف
 یوحش

 خاک یایاح و حفظ یبرا درختان 7
 

                                                           
1. Taungya 

2. Trees in soil conservation and reclamation 

3. Shelterbeit and windbreaks, live hedges 

4. Multilayer tree gardens 
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 استفاد  با اصفهان چادگان و دنيفر يها شهرستان در

 مصااحبه  ،يدانيا م مشاهدات و آمد  دست هب يينها فرم از

 زراعاي  بيشاه  مختلاف  ساتم يس 17 ،هيپا اطالعات ثبت و

بندي نيار   طبقه براساس زراعيبيشه يهاستميس. دش ثبت

 و ؛ جنگال 1دام و جنگال  گرو  سه به ساختار و بر مبناي

 .[4] شود يم ميتقس 3دام و زراعت و جنگل ؛2زراعت

 گارو   در آماد   دسات  هبا  ساتم يس 17ي بررس نيا در

 ساتم يس 17 از کيا  هر فيتوص. رنديگيم قرار 2 ۀشمار

 و «الاف »بند عنوان 22 يريکارگبه به توجه با زراعيبيشه

 تنهاا رو  ازايان  گنجد،ينم بحث اين در آن يهارشاخهيز

 ذکار  با هاآن يبررس مورد ۀمنطق ها،ستميس ياسام ستفهر

 بااا ياعلوفااه و يزراعاا ،يدرختاا ياصاال يهااامؤلفااه

 جادول  يطا  ،دارند[ 4] رين يبندطبقه در که اي يگذار نام

 .ندشويم ذکر 1

 در را منطقاه  در موجاود  زراعاي بيشاه  يهاستميس

 تناوع  و شاان ازين ماورد  آب نيتیم يچگونگ با ارتبا 

 .دکر يبند دسته گرو  سه در توانيم ياگونه

 قارار  رودخاناه  ۀيحاشا  در کاه  يمناطق :لاو گرو 

 از ييهاا کاناال  قيا طر از شانازين مورد آب و اندگرفته

 تناوع  نيتريشا ب هاستميس نيا. شود يم نيتیم رودخانه

 يتماام  شاامل  و دارناد  را يزراعا  و يدرخت يهاگونه

 نيا ا. اسات  تحقياق  ۀمنطق يدرخت و يزراع يهاگونه

 :ردک ميتقس دسته سه به توانيم را گرو 

 اطارا   در که ييهاستميس: باال ياگونه تنوع( الف

 باغاات  آنهاا  در و اناد گرفتاه  قرار رود ند يزا ۀرودخان

 الس،يگا  زردآلاو،  هلاو،  ب،يسا  متنوع درختان با و يم

 اتيااعمل .دارد وجااود بااادام و گااردو آلوچااه، آلبااالو،

 هاا ساتم يس نيا ا در ايتانگ و يفيرد کاشت زراعي بيشه

                                                           
1. Silvopastoral 

2. Agrisilvicultural 

3. Agrosilvopastoral 

 منطقاه  در هاا ساتم يس نيا ا ۀجملا  از. دگيار يما  انجام

 هاااي موجااود در روسااتاهاي سيسااتم بااه تااوان يماا

 .کرد اشار  يخشت خرسونک و درکان آباد، حجت

 در کاه  ييهاا ساتم يس: متوساط  ياگوناه  تنوع( ب

 آنهاا  در و اناد گرفتاه  قارار  رود ند يزا ۀرودخان اطرا 

 ،يباوم  صانوبر  متناوع  درختاان  باا  رمثمريغ يهاگونه

 اتيا عمل و دارد وجاود  ديا ب و چناار  ک،شاال  دار،يسپ

 و خااک  يايا اح و حفاظ  يبارا  درختاان  زراعاي بيشه

 در زناد   يحصاارها  يهاا بادشکن و سبز يهاکمربند

 در هاستميس نيا ۀجمل از. دگيريم انجام هاستميس نيا

 رود ند يزا سدهاي موجود در سيستم به توانيم منطقه

 تنهاا  کاه  ستا ذکر شايان. کرد اشار  ايعل خرسونک و

 وجاود  رود  ند يزا سد در تحقيق ۀمنطق چنار يهاگونه

 .اندشد  کاشته خاک ياياح و حفظ هد  با که دارند

 اطارا   در کاه  ييهاا ستميس :کم ياگونه تنوع (ج

 يهاا گوناه  آنها در و اندگرفته قرار پالسجان ۀرودخان

 شالک دار،يسپ ،يبوم صنوبر متنوع درختان با رمثمريغ

 يبرا درختان زراعيبيشه اتيعمل و دارند جودو ديب و

. دگيار يم انجام هاستميس نيا در خاک ياياح و حفظ

روستاهاي  به توانيم منطقه در هاستميس نيا ۀجمل از

 .  کرد اشار  عادگان و موغان ،ياسکندر زجان،يگشن

 قيا طر از شاان ازين ماورد  آب که يمناطق :دوم گرو 

 تناوع . شاود يما  نيمتای  قيا عم ماه ين و قيا عم يهاا چا 

 و متوساط  هاا ساتم يس نيا ا يزراعا  و يدرخت يها گونه

 تحقياق  ۀمنطقا  يدرختا  و يزراع يهاگونه ربيشت شامل

 و ايا تانگ ،يفا يرد کاشات  زراعاي  بيشه اتيعمل و است

 نيا در زند  يحصارها يهابادشکن و سبز يهاکمربند

 در هاا ساتم يس نيا ا ۀجملا  از. دگيار يم انجام هاستميس

هااي موجاود در روساتاهاي    سيساتم  باه  توانيم منطقه

 و دهاق  آشاجرد،  داران، اورگاان،  ر،يامگل چشمه،چهل
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 هاا ستميس شتريب گفت توانيم نيبنابرا. کرد اشار  دامنه

 يهاا چاا   قيطر از تحقيق ۀمنطق زراعيبيشه اتيعمل و

 يبارا  مطلب نيا که شونديم ياريآب قيعم مهين و قيعم

 .است صادق زين منطقه در دموجو يکشاورز يهانظام

 قيا طر از شانازين مورد آب که يمناطق :سوم گرو 

 يزراع و يدرخت يهاگونه تنوع. شوديم نيتیم چشمه

 و بود  ترفيضع قبل گرو  دو به نسبت ها ستميس نيا

 رمثمريغ درختان و و يم درختان از بادام و گردو شامل

 نهاا ت گفات  ديا با و اسات  ديب و شالک دار،يسپ زين آن

 گارو   نيا ا شاامل  منطقاه  در جهياگر روستاي ستميس

 در چنداشاکوبه  باغات زراعيبيشه اتيعمل که شوديم

 نظاار از سااتميس نيااا. شااوديماا اجاارا سااتميس نيااا

 ۀعلوف تنها و است فيضع اريبس زين يعلف راشکوبيز

. کنديم رشد ستميس نيا در خودرو صورت به يوحش

 يهاا  ستميس که بيميا درمي مذکور اطالعات به توجه با

 ياگوناه  تنوع بهتر( يآب) يمياقل طيشرا در زراعيبيشه

 پاژوهش نتاايج   باا  موضاوع  نيا ا که ابندي يم يشتريب

 .[5] دارد يهمخوان( 1382) همکاران و خوا نيمت

 يهاا ساتم يس تماام کاه  نيا گريد توجه شايان ۀنکت 

 يبارا  درختاان  اتيا عمل که تحقيق ۀمنطق زراعيبيشه

 ماورد  آب ،دگيريم انجام آنها در خاک ياياح و حفظ

 اصال  در و شاود يما  نيتیم رودخانه قيطر از شانازين

 يهاا نيزما  خااک  يايا اح و حفاظ  هاد   با درختان

 و رود ناد  يزا يهاا رودخانه انيطغ برابر در يکشاورز

. اناد شاد   کاشاته  رودخانه دو نيا اطرا  در پالسجان

 شات کا زراعاي بيشاه  اتيا عمل که است يحال در نيا

 يهاا بادشاکن  و سابز  يهاا کمربناد  و ايا تانگ ،يفيرد

 ازشاان ين ماورد  آب منطقه در موجود ۀزند يحصارها

 و قيعم يهاچا  قيطر از هم و رودخانه قيطر از هم

 زراعاي بيشاه  ساتم يس تنهاا  و شود يم نيتیم قيعم مهين

 باغااات اتيااعمل کااه جااهياگرموجااود در روسااتاي 

 نيا ا ازيا ن ماورد  آب ،شود يم اجرا آن در چنداشکوبه

 .شوديم نيتیم چشمه از ستميس

 از را ياگروفارساتر  يهاا ستميس( 1982) لوندگرن

 د کار  ميتقس ريز ۀدست سه به ياجتماع -ياقتصاد نظر

 :[5] است

 .2 اسات؛  فروش يبرا آن ديتول ۀعمد که: 1يتجار .1

2متوسااط
 مصاار  و فااروش در يمتوسااط حالاات کااه :

 يبارا  آنهاا  ديا تول ۀدعما  کاه  :3يمصرف .3 دارد؛ داتيتول

 هااي سيساتم  لحااظ  ايان  از .[5] است يشخص مصر 

 بارخال   اينکاه  مهام  ۀنکتا . هستند يتجاراغلب  منطقه

 يهاااسيسااتم تولياادۀ عمااد کااه نشااينجنگاال مناااطق

 ،[5]اساات خودشااان مصاار  يباارا ياگروفارسااتر

 مانناد  يکشااورز  ياراضا  در ياگروفارساتر  يها ستميس

 مقادار  افازايش  هاد   اب دنيفر و چادگان يها شهرستان

 نموناه  باراي  .اناد شاد   جااد يا شاتر يب فروش يبرا ديتول

 يهاا روساتا  در رود ناد  يزا ۀرودخانا  اطارا   يهاا نيزم

 ساتم يس ياجرا با گذشته سال صد از درکان و آبادحجت

 صاورت  باه  ونجهي با و يم درختان کشت و ياگروفارستر

 در پالساجان  ۀرودخانا  اطرا  يهانيزم و يداالن کشت

 باا  ياساکندر  و موغاان  عادگاان،  زجان،يگشن يروستاها

 خااک  يايا اح و حفاظ  و شيفرساا  از يريجلاوگ  هد 

 افتاه ي اختصااص  يصانوبرکار  به که است ياديز انيسال

 شاد   ثبت ياگروفارستر يها ستميس گريد نيهمچن .است

 کاشات  با آشجرد و داران ا،يعل خرسونک مانند منطقه در

 و بادشاکن  صاورت  به ارعمز اطرا  در رمثمريغ درختان

 کااهش  و نيزما  باازد   شيافزا هد  با زند ، يحصارها

 در باد وزش اثر در تعرق و ريتبخ قيطر از آب هدررفت

                                                           
1. Commercial 

2. Intermediate 

3. Subsistence 
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 اگريجاه  سيساتم  از غير به نيبنابرا. اندشد  يياجرا منطقه

 اجارا  آن در چنداشکوبه باغات ياگروفارستر عمليات که

 يهااالا مصاار  يباارا آنهااا ديااتول بيشااتر و شااوديماا

 و يشناسااي  يهاا سيساتم  يتمام ديتول اغلب ،ستروستا

 .  است فروش يبرا منطقه در موجود ۀشد ثبت

 یريگجهينت
 در زراعات  -جنگال  ساتم يس 17 ييشناسا به توجه با

 اتيا عمل 10 از اتيعمل 5 نکهيا و يبررس مورد ۀمنطق

 -جنگال  ساتم يس يبارا  (1993) رين که را زراعيبيشه

 شاود، يم شاملرا نيز  ،است  کرد يبند ميتقس زراعت

 باه  توجه با) منطقه در زراعيبيشه اتيعمل يباال تنوع

 .شاود يما  مشخ ( تحقيق ۀمنطق تيجمع و مساحت

 ياجتمااع  ،يکياکولاوژ  يهاتيمز به توجه با نيهمچن

 در شااد  انيااب زراعاايبيشااه يهاااسااتميس ياقتصاااد و

 ،يکشات تاک  يهاا ساتم يس باه  نسبت مذکور قاتيتحق

 نيااابااراي  کشاااورزان و نمساالوال روديماا انتظااار

 يجاا  يجاا  در و شاوند  قائل يشتريب يبها ها ستميس

 يهاااايفنااااور و اتياااعمل از زماااانيعز کشاااور

 منطقاه  آن يما ياقل طيشارا  باا  متناساب  ياگروفارستر

 .عمل آيد به يشتريب ۀاستفاد



 (اصفهان چادگان و دنیفر شهرستان: یمورد ةمطالع) زراعیبیشه اتیعمل ییشناسا و ها ستمیس ثبت
471 

References  

[1]. Spiegelaar, N.F., Tsuji, J.S., and Oelbermann, M. (2013). The potential use of agroforestry 

community gardens as a sustainable import-substitution strategy for enhancing food security in 

subarctic Ontario.Sustainability Journal, 5: 4057-4075. 

[2]. Pinho, R.C., Miller, R.P., and Afaia, S.S. (2012). Agroforestry and the improvement of soil 

fertility: Aview from Amazonia. Applied and Environmental Soil Science, 10: 1-11. 

[3]. Ataie Giglu, I., Jalilvand, H., PoorMajidian, M.R., and Didar, R. (2011). agroforestry, new 

procedure to develop rural economy. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources, 5 

(4): 49-61. 

[4]. Nair, P.K.R. (1993).An introduction to agroforestry, University of Florida Press, Florida, 461pp. 

[5]. Matinkhah, S.H., Shamekhi, T., Khajedin, G., Jafari, M., and Jalalian, A. (2003). Developing a 

method for diagnosis and characterization of traditional agroforestry systems in Iran (Case Study: 

Kohkiloieh and Boyerahmad province). Iranian Journal of Natural Resources, 56 (3): 213-228. 

[6]. Mohandesi Namin, S., Yakh Keshi, A., Fllah, A., and MatinKhah, S.H. (2009). Consolidated 

culture and its role in economic and social development of Isfahan city, Proceedings of the Eighth 

Congress of the Regional Conference Series landscape of the Islamic Republic of Iran in 1404. 

Shahrekord, pp. 1-36. 

[7]. Kalaba, K.F., Chirwa, P., Syampungani, S., and Ajayi, C.O. (2010). Contribution of agroforestry 

to biodiversity and livelihoods improvement in rural communities of Southern African regions, 

Environmental Science and Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 10(3): 461-476.  

[8]. Asadi, F., Calagari, M., Ghasemi, R., and Bagheri, R. (2012).Final results of intercropping of 

poplar and alfalfa in Karaj. Iranian Journal of Forest, 4(1): 33-44.   

[9]. Agricultural Jihad 0rganization of Isfahan. (2012). Performance assessment report of agricultural 

Jihad organization management in province's cites, 81pp. 

[10]. Carlowitz, G. (1989). Agroforestry technologies and fodder production-concepts and examples. 

Agroforestry Journal, 9:1-16. 

  


