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ثبت سیستمها و شناسایی عملیات بیشهزراعی
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چکیده
نظر به محدود بودن مطالعات بيشهزراعي در ايران ،براي ايجاد بستري براي مطالعات بيشهزراعي ،شناسايي سيستمهااي موجاود الزم
است .يکي از مناطقي که انواع سيستم و فناوري بيشهزراعي در آن توسعه پيادا کارد  ،شهرساتانهااي فريادن و چادگاان در اساتان
اصفهان است؛ اين منطقه بهسبب سهولت دسترسي و تنوع سيستمها براي مطالعه انتخاب شد .هاد از ايان مطالعاه ،ايجااد روشاي
براي جمعآوري ،شناسايي و ثبت اطالعاتي است که در البهالي فناوريهاي مختلف بيشهزراعي قرار دارد و منظور ارائۀ دانش سنتي
بيشهزراعي و ايجاد زمينههاي پژوهش و پيشبرد اين دانش است .براي توصيف و ثبت فناوريهاي بيشهزراعي در منطقاه از روشاي
استفاد شد که حاصل تلفيق مشاهدات مياداني ،مصااحبه و ثبات اطالعاات پاياه باهعاالوۀ روش اولياۀ کاارلويتز ( )1989و روش
متينخوا و همکاران ( )1382است .اطالعات بهدستآمد در چارچوب فرمي براي هر سيستم ثبت شاد .معيارهااي ماورد اساتفادۀ
متينخوا و همکاران ( )1382براي نامگذاري فناوريها ،پايۀ اصلي اين فرم بود است .در پايان با توجاه باه بازديادهااي متعادد از
منطقۀ تحقيق و مصاحبههاي انجامگرفته ،تعديلهايي در آنها صورت گرفت .همچنين چندين معياار متناساب باا شارايط منطقاه بار
معيارهاي روش قبلي اضافه شد .در اين بررسي  17سيستم مختلف بيشهزراعي شناسايي و ثبت شد .هر ياک از ايان  17سيساتم باا
توجه به بهکارگيري  22معيار آورد شد در متن مقاله و زيرشاخههاي آن توصيف شد است .همچنين فهرسات اساامي سيساتمهاا،
منطقۀ مورد بررسي آنها با ذکر مؤلفههاي اصلي درختي ،زراعي و علوفهاي با نامگذاري اي که در طبقهبندي نير ( )1993دارناد ،آورد
شد است .سپس اين سيستمها براساس شرايط اقليمي و اکولوژيکي و وضعيتهاي اقتصادي اجتماعي طبقهبندي شد است.
واژگان كليدی :بيشهزراعي ،ثبت سيستمها ،چادگان ،فريدن.
* نویسندۀ مسئول ،تلفن همراه09370966072 :

Email: mohsenhassani@ ut.ac.ir
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مقدمه

جوامااع بااومي و همچنااين نياکااان آنهااا موسااوم بااه

بيشهزراعي ياک سيساتم کااربري اراضاي جاايگزين باا

کابوکلوسهاا 1درختاان را در زماينهااي زراعاي خاود

کشاورزي سنتي است کاه باهعناوان ياک روش پايادار

ميکاشتند که بهطور معماول ياا در باغچاههااي اطارا

اجتماعي ،اقتصاادي و اکولاوژيکي باراي تثبيات امنيات

مناطق مسکوني يا بهصورت سيستمهاي گستردۀ زراعاي

غذايي بلندمدت در مناطق فقيار باهخصاوص در منااطق

شامل کاشت رديفي بود است [.]2

حار و نيمهحار استفاد مايشاد اسات .ايان کااربري

حضور درختان در سيستمهاي زارعي طي دهاههااي

اصااطال جديادي بااراي عملياات کشاااورزي ساانتي و

 1970و  ،1980باااا شاااروع مطالعاااات سيساااتمهااااي

سيستم کاربري اراضي است که گياهان چاوبي چندسااله

بيشهزراعي توجه ويژ اي را به خود جلب کارد .در دهاۀ

(درختااان و درختچااههااا) را بااا گياهااان زراعااي در

 1980بيشااهزراعااي بااا روشاان شاادن ماهي ات ناپاي ادار

آرايشهاي مکااني و زمااني تلفياق ماي کناد و موجاب

بومشناسي ،اجتماعي و اقتصادي کشاورزي ،بيشاتر باراي

بهينااهسااازي تاایثيرات متقاباال بيولوژيااک بااين آنهااا و

رفع نيازهاي معيشتي در مناطق حار و نيمهحار دوباار

خروجاايهاااي اقتصااادي سااودمند ماايشااود و ماننااد

رونق گرفت .با وجود ايان بيشاهزراعاي در کشاورهاي

کشاورزي سانتي ،اساتفاد از گوناههااي متناوع در ايان

صنعتي معتدله بيشتر بر توليد گياهان زينتي و گرانقيمات

سيستمها موجب حفظ تنوع باومشناساي مايشاود [.]1

براي افزايش سود مزارع بهجاي رفاع نيازهااي معيشاتي

مداخالت مکانيکي اندک ايان سيساتمهاا امکاان حفاظ

متمرکز است [ .]1دليل ديگار راياج شادن سيساتمهااي

يکپااارچگي خاااک و چرخ اۀ عناصاار غااذايي را بهبااود

بيشهزراعي اين بود که خطرپذير بودن تککشتي چاه باه

ميبخشد و در نهايت تصاعد کربن و اکسايد نيتاروژن را

لحاظ اکولوژيکي و چه باه لحااظ اقتصاادي و تغييارات

کاهش ميدهد و بهعنوان ذخير گاا باالقوۀ کاربن ،ايان

قيمت محصوالت کشاورزي ،گرايش به سامت افازايش

سيستمها بهعنوان يک پاسخ سازشي به تغييار اقلايم هام

تنوع محصول را گسترش داد است ،چراکه باا پارورش

در کاهش تصاعد کربن و هم در ساازگاري باا تغييارات

انواع محصول ،کشاورزان گزينههاي بيشتري براي تولياد

بومشناسي مطر اند [.]1

و فروش خواهند داشت [.]3

بيشااهزراعااي مفهااومي قااديمي اساات کااه درختااان،

واژۀ «عمليات» و «سيساتم» در متاون بيشاهزراعاي

محصوالت زراعي و دام بهطور سنتي در مازارع کوچاک

اغلب بهطاور متاراد

باهکاار مايروناد ،درحااليکاه

پرورش داد ميشدند ،آنچاه جدياد اسات علام مادرن

تفاااوتهااايي بااين آنهااا وجااود دارد .يااک سيسااتم

بيشهزراعي است .بهطور مثال در مناطق اطارا آماازون

بيشهزراعي نمونۀ محلي خاص از اجاراي بيشاهزراعاي

طي بيش از هزاران سال جوامع بومي آگاهانه يا ناآگاهاناه

است که توسط ويژگيهاي زيستمحيطاي ،گوناههااي

سيستمهاي کشاورزي خود را با درختان تلفيق ميکردناد

گي ااهي و نظاام آنهااا ،مااديريت و کااارايي اقتصااادي-

و از محصااوالت و نيااز کاالهاااي ديگاار ناشااي از اياان

اجتماااعي توص ايف م ايشااود .درحااالي کااه عملي اات

مديريت بهر مند مايشادند [ .]2در آماازون بساياري از
1. Caboclos
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بيشهزراعي نظاام مشخصاي از مؤلفاههاا را در زماان و

تحقيقات خود در مناطق اطرا آماازون باه ايان نتيجاه

مکااان مع اين م ايکنااد .در دني اا هجااد نااوع عملي اات

رسيدند که بسياري از مزيتهاي سيستمهاي بيشهزراعاي

بيشهزراعي گزارش شد [ ،]4درحاليکه تاکنون صدهاا

را بهسختي ميتاوان از حياث اقتصاادي ياا اکولاوژيکي

سيستم بيشاهزراعاي ثبات شاد اسات« .فنااوريهااي

تشريح و کمايساازي کارد ،باهطاوري کاه بساياري از

بيشهزراعي» نيز ترکيبهاي گونههاي زراعي ،درختي و

کشاااورزان در اسااتفاد و ساارمايهگااذاري روي درختااان

دام موجود در منطقه است [.]5

مرددند .با اين حال استفاد از گونههاي مختلف درختاي

در ماورد آثاار و مزايااي سيساتمهااي مختلاف

و ديگاار عملي اات بااهکااار گرفتااهشااد در سيسااتمهاااي

بيشهزراعي تحقيقات و بررسايهااي فراواناي صاورت

بيشهزراعي را ميتوان بهمنزلاۀ راهکاار جاايگزيني باراي

گرفته است .متينخوا ( )1382در رساالۀ دکتاري خاود

افزايش حاصلخيزي خاک و حفاظ توليادات کشااورزي

 30سيستم سنتي بيشاهزراعاي را در اساتان کهگيلوياه و

براي پايداري کشااورزي منااطق حاار تلقاي کارد [.]2

بويراحمد شناسايي و ثبت کرد [ .]5وي اشار ميکند که

اسدي و همکاران ( )1391کشت تلفيقي صنوبر و يونجه

فراواني و تنوع سيستمهاي بيشهزراعاي در منطقاه نشاان

را در کرج بررسي کردند و نشان دادند کاه باراي تولياد

ميدهد که بهر وران اراضي اين سيساتمهاا را باه عناوان

چوبهايي با کيفيت بهتر ،رعايت فاصلۀ بهيناۀ کاشات و

را حلاي بااراي باارآوردن ني اازهايشااان و در ع اين حااال

زمان بهر برداري مناسب بههمرا استفاد از فضااي باين

حفاظت از منابع طبيعي بهوجود آورد اناد [ .]5مهندساي

درختاان باراي کشات محصاوالت زراعاي باهوياژ در

نمين و همکاران ( )1388در تحقيق خاود در شهرساتان

سالهاي اوليه ،موجب ارتقاي سطح بهر وري و ترغياب

اصفهان به اين نتيجه رسيدند که سيستمهاي بيشهزراعاي

بيشتر زارعان به زراعت چوب ميشود [.]8

ميازان اشااتغالزايااي را بااهطااور چشاامگيري نساابت بااه

مزاياي اکولوژيکي ،اقتصادي و اجتماعي در عملياات

تککشتي افزايش ميدهند .همچنين مهااجرت باه شاهر

بيشهزراعي بهخوبي تشاخي

داد شاد اسات ،اماا در

در ميان کاربران سيستمهاي بيشهزراعاي کمتار باهچشام

حال حاضر پذيرش ايان سيساتمهاا باهکنادي صاورت

ماايخااورد [ .]6کاالبااا و همکاااران ( )2010در بررس اي

ميگيرد .سيستمهاي بيشهزراعاي باراي پاذيرش توساط

سيستم هاي بيشهزراعي مناطق جنوب آفريقا به اين نتيجه

کشاورزان بايد سودآوريشان باه اثباات برساد .از طار

رسيدند که سيستمهاي بهبوديافتۀ بيشهزراعاي عاالو بار

ديگر ،خطرپذير بودن تککشتي چه بهلحاظ اکولاوژيکي

افزايش تنوع زيستي ،مزاياايي را در کماک باه معيشات

و چه بهلحاظ اقتصاادي و تغييارات قيمات محصاوالت

روستايي ،بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و عملکرد

کشاورزي ،گرايش به سمت افازايش تناوع محصاول را

زيست محيطاي در سيساتمهااي کااربري اراضاي ارائاه

گسترش داد است ،چراکه باا پارورش اناواع محصاول،

ميدهند .همچنين باه عقيادۀ آنهاا اخياراً افازايش ساهم

کشاورزان گزيناههااي بيشاتري باراي تولياد و فاروش

سيسااتمهاااي بيشااهزراع اي در جهاات بهبااود خاادمات

خواهنااد داشاات ،بنااابراين يک اي از مناااطقي کااه انااواع

اکوسيستم و معيشات در منااطق روساتايي باه رساميت

سيستمها و فناوريهاي اگروفارستري در آن توسعه پيادا

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

کرد  ،شهرستانهااي فريادن و چادگاان اساتان اصافهان
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است؛ اين منطقاه باه سابب ساهولت دسترساي و تناوع

استان اصفهان است (شکل  .)1فاصلۀ ايان دو شهرساتان

سيستمها براي مطالعه انتخاب شد .هد از اين مطالعاه،

از هم  25کيلومتر است و روستاهاي موجود به يکاديگر

ايجاااد روشااي بااراي جمااعآوري و شناسااايي و ثباات

نزديکاند؛ در اين دو شهرستان  50روساتا وجاود دارد.

اطالعاتي اسات کاه در الباهالي فنااوريهااي مختلاف

منطقۀ تحقياق ناحياهاي اسات کوهساتاني کاه در دامناۀ

بيشااهزراعااي قاارار دارد و منظااور ارائ اۀ دانااش ساانتي

رشته کو هاي زاگرس قرار دارد .ميانگين سااالنۀ دماا 9/8

بيشهزراعي و ايجاد زميناههااي پاژوهش و پيشابرد ايان

درجاۀ سااانتيگااراد و ميااانگين ساااالنۀ بارناادگي 324/3

دانش است .بنابراين هد اين بررسي ايجاب ميکند باا

ميليمتر است .بيشترين مقدار بارندگي در فصل زمساتان

توجه باه روشهااي موجاود باراي ثبات سيساتمهااي

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

اگروفارستري ،روشي متناساب باا شارايط منطقاۀ ماورد

ساليانۀ اين شهرستان را به خود اختصااص داد اسات و

بررسي ابداع شود تاا براسااس آن بتاوان اطالعاات ايان

کمترين بارش ساالنه متعلق به فصال تابساتان اسات (2

سيستمها را جمعآوري و در نهايت جمعبندي کرد.

ميليمتر) که  0/6درصد از بارش ساالنه را داراست .ايان
منطقه براساس طبقهبندي اقليماي باه روش دوماارتن باا

مواد و روشها

ضريب خشاکي  ،18/8جازء منااطق نيماهخشاک و باا

منطقۀ تحقيق

استفاد از روش آمبرژ باا ضاريب خشاکي  29/1جازء

منطقۀ تحقيق شهرستانهاي فريدن و چادگاان در غارب

مناطق نيمهخشک سرد است [.]9

شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق در استان اصفهان
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بهکاررفته در اين کاار عباارت هشاتکلماهاي کاارلويتز

روشهای ثبت سيستمها

است؛ به اين صورت که فرمي تهيه شد که ويژگايهااي

الف) روش كارلویتز ()1989
کارلويتز ( )1989در مقالۀ «فناوريهاي بيشهزراعاي و
توليد علوفه» بيان ميدارد که واژ هاي متعددي تاا آن
تاريخ بهطور متراد
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در توصيف بيشهزراعي باهکاار

ميرفته است .عباارات کوتااهي مانناد آميختاهکااري
نواري  1يا کشات داالناي ياا درختاان در مراتاع 2در
توصيف فناوريها کافي نيستند .وي اساتاندارد کاردن
تعريف و توصيف فناوريهاي بيشهزراعي را ضروري
ميشمرد و تعريف زير را براي آن بيان ميدارد:
ناااوري بيشااهزراعااي مجموعااهاي از چگااونگي
خدمات ،موقعيتها ،نظمها و ماديريتهااي درختاان و
درختچهها و مؤلفههاي زراعي و دامي همارا آن اسات.

هر يک از اين فنها را در ارتبا با کلمات بهکاررفتاه در
عبارت کارلويتز ثبت کند .آنگا با مراجعاات متعادد باه
سيستمها ،فرم ثبت اطالعات تکميال و از ناو اطالعاات
ثبت ميشد .اين فرايند تکرارپاذير ،اهادا تعياينشاد
يعني ثبت اطالعات سيستمها و ايجاد روشي باراي ايان
امر را متناسب با شرايط منطقه برآورد مايکارد .در ايان
تحقيق از کتاب آموزشي توصيف ،تشخي

و طراحاي

3

که ديدگا هاي مرکز بينالمللي تحقيقات بيشهزراعاي 4را
در خصوص توصيف کاربري زمين روشن مايکناد نياز
استفاد شد [.]5
ج) روشثبت سيستم در این پژوهش

وي اظهار ميدارد که تنها اگر اينها و چند ويژگاي ديگار

براي توصيف و ثبت فناوريهاي بيشهزراعاي در منطقاه

بهوضو تشاريح شاوند ،فنااوريهااي بيشاهزراعاي را

از روشي که حاصل تلفيق مشاهدات ميداني ،مصااحبه و

داد .آنگاا هشات

ثبت اطالعات پايه بهعالوۀ روش اوليۀ کاارلويتز ()1989

معيار زير را براي توصيف فناوريها بنيانگذاري ميکناد

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

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

استفاد شد .اطالعات بهدستآمد در چاارچوب فرماي

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

براي هر سيستم ثبات گردياد .معيارهااي ماورد اساتفادۀ

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

متينخوا و همکاران ( )1382باراي ثبات سيساتمهااي

اجزا در سيستم [.]10

بيشهزراعي در استان کهگيلويه و بويراحمد ،پاياۀ اصالي

ميتوان بهراحتي از يکديگر تشخي

ب) روش متينخواه و همکاران ()1382
در اين روش باراي توصايف فنااوريهااي موجاود در
اساتان کهگيلوياه و بويراحماد از نقاا مختلاف اساتان
بازديدهايي بهعمل آمد .هر کجا موردي از تکنيک بيشاه-
زراعي ديد شد ،اطالعات آن ثبت و ساپس چاارچوبي
براي توصيف اين سيستمهاا ايجااد شاد .الگاوي اصالي
1. Hedgerow intercropping
2. Trees in rangelands

اين فرم بود است [ .]5با توجه به بازديدهااي متعادد از
منطقۀ تحقيق و مصاحبههاي انجامگرفتاه 17 ،پرسشانامه
از  17روستاي منطقه که فناوريهاي بيشهزراعي در آنهاا
مشاهد شد ،جمعآوري شاد .همچناين باراي رواياي و
پايايي پرسشنامهها باهترتياب از روش بازآزماايي و نظار
متخصصان و استادان اين پژوهش استفاد شاد .در پاياان

on

3. Characterization, Diagnosis and Design
4. )ICRAF) International Center for Research
Agroforestry
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با توجه به مصااحبه و پرسشانامههااي جماعآوريشاد
تعااديلهااايي در معيارهاااي روشهاااي قبلااي صااورت

 .2توپااوگرافي :الااف) درصااد شاايب؛ ب) جهاات
جغرافيايي سيستم؛

گرفت .همچنين چندين معيار متناسب با شارايط منطقاه

 .3وضعيت بارندگي؛

بر معيارهاي روشهاي قبلي اضافه شاد کاه هار ياک از

 .4عوامل نامساعد اقليمي باراي بيشاهزراعاي :الاف)

اين معيارها زيرمعيارهايي دارند کاه باراي روشان شادن

خشکسالي؛ ب) آفتاب شديد؛ ج) بر سانگين ،تگار

وضعيت معيار اصلي در فرم در نظر گرفته شد است .بار

و يخبندان؛ د) صاعقه؛ ) توفان؛

مبناي توضيحات قبلاي ،معيارهااي ماورد اساتفاد باراي

 .5خاکشناسي؛

توصيف و ثبت سيستمهاا در منطقاه ،در قسامت نتاايج

 .6فون و فلور منطقه بهترتيب فراواني :الف) درختاي

آورد شد است.

و درختچهاي؛ ب) علفي؛ ج) جانوران منطقه؛
 .7وضاااعيت آب منطقاااه :الاااف) رودخاناااه؛ ب)

نتایج و بحث

چشمههاي منطقه؛ ج) قناتهااي نزدياک؛ د) چاا هااي

نتايج اين تحقيق ابعااد مختلفاي دارد .دو جنباۀ مهام آن

عميق و نيمهعميق؛

عبارتاند از:

 .8وضعيت فرهنگي و اجتماعي سيستم :الف) وظيفۀ

 .1روشااي بااراي توصاايف و ثباات فناااوريهاااي

مالک و اعضاي خانواد در سيستم؛ ب) قادمت تااريخي

بيشهزراعي در منطقه؛  .2نتيجۀ اجاراي روش ماذکور در

سيستم (هويات فرهنگاي روساتا)؛ ج) ترکياب جنساي

شهرسااتانهاااي فرياادن و چادگااان اصاافهان و تعااداد

جمعيت؛ د) هرم سني جمعيت؛ ) تحصايالت مالاک و

سيستمها ،عمليات و فناوري هاي بيشهزراعي ،که هر يک

اعضاي خانواد ؛

بهطور خالصه بيان ميشود:
الف) روشاي باراي توصايف و ثبات فنااوريهااي
بيشهزراعي در منطقه
بر مبناي توضايحات قبلاي ،باراي توصايف و ثبات
سيستمها در منطقه از معيارهاي زير استفاد شد:
 .1مشخصااات عمااومي :اياان بخااش در توصاايف
فناوريهاي اگروفارستري اجتنابناپذير است و بهعناوان

 .9وضعيت اقتصادي سيستم :الف) ايجاد اشتغال هار
سيستم؛ ب) ميزان درآمد ساليانه سيستم در واحد ساطح
(هکتار)؛ ج) ميزان هزينۀ ساليانۀ سيستم در واحد ساطح؛
د) ميزان سود ساليانۀ سيستم در واحد سطح؛
 .10تاایثير سيسااتم در کالبااد روسااتا :الااف) درصااد
وسعت کاربري اگروفارساتري نسابت باه کااربريهااي
کشاورزي در هر روستا؛

مرجعي براي دسترسي آتاي باه منطقاه باهکاار مايرود.

 .11استفاد هاي چندمنظور از سيستم :الف) قابليات

مواردي که در ذيل اين معيار مايآياد عبارتناد از :الاف)

استفاد براي تفرج؛ ب) حفاظات خااک؛ ج) حمايات از

مشخصات جغرافيايي سيستم؛ ب) فاصاله تاا شهرساتان

حياتوحش؛

مربو ؛ ج) ارتفاع از ساطح درياا؛ د) ناام مالاک؛ ) ناام
روستا و جمعيت آن؛

 .12اثرات متقابل گونههاي زراعي و درختاي :الاف)
آللوپاتي؛ ب) تثبيت ازت خاک؛
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 .13کشااتهاااي اصاالي ،هماارا و قاباال جااايگزين

مساحت کل سيستم؛

سيستم :الف) کشت اصلي؛ ب) کشاتهااي همارا ؛ ج)
کشتهاي قابل جايگزين؛
 .14اهدا

 .18قوت هاا ،ضاعف هاا ،فرصات هاا و تهديادهاي
سيستم :الف) اکولوژيکي؛ ب) اقتصادي؛ ج) اجتماعي؛
 .19موقعيت در سيستم کلي؛

اصلي احداث سيستم؛

 .20تناسب سيستم با نيازها :الف) داليال اساتفاد از

 .15اجازاي سيسااتم :الااف) مؤلفاههاااي درختاي ياا

هر يک از اجزاي سيستم و نتيجۀ آن؛ ب) ميزان رضاايت

درختچهاي؛ ب) اشکوب علفي؛ ج) دام؛
 .16نظم زماني :الف) برش تاريخي (شار تغييارات

اقتصادي مالک از سيستم؛
 .21تجربيات علمي براي سيستم مورد نظر؛

و تحوالت کاربري)؛ ب) همزماني و تناوب اجزا؛

 .22تصاوير سيستم.

 .17نظم مکاني :الاف) نحاوۀ قارار گارفتن خطاو

ب) نتيجۀ اجراي روش توصيف و ثبت فناوريهااي

گونههاي چوبي؛ ب) نحوۀ قرار گرفتن اشاکوب علفاي؛
ج) نظم مکاني سيستم آبياري؛ د) محال خاناۀ مالاک؛ )

بيشهزراعي در منطقه

جدول  .1سیستمهای اگروفارستری موجود در منطقه
زراعت

تعداد قطعه

نام عملیات (براساس طبقهبندی نیر )1993

ردیف

محل یا روستا

شهرستان

1

حجتآباد

چادگان

2
3
4
5
6
7
8

درکان
چهلچشمه
خرسونک خشتی
گلامیر
اورگان
عادگان
گشنیزجان

چادگان
چادگان
چادگان
فریدن
چادگان
فریدن
چادگان

گونههای درختی
سیب ،هلو ،زردآلو،
بادام و آلبالو
سیب ،هلو و زردآلو
درختان گردو
سیب ،بادام و گردو
درختان سیب
گردو و بادام
صنوبر بومی و بید
صنوبر بومی و تبریزی

یونجه

7

کاشت ردیفی

8
1
2
1
2
1
2
1

کاشت ردیفی
کاشت ردیفی
1
تانگیا
تانگیا
تانگیا
2
درختان برای حفظ و احیای خاک
درختان برای حفظ و احیای خاک

یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
گندم
یونجه
یونجه

9

خرسونک علیا

چادگان

تبریزی

گندم و یونجه

10
11

داران
آشجرد

فریدن
فریدن

12

دهق

فریدن

13

دامنه

فریدن

14

اگریجه

چادگان

صنوبر ،اقاقیا و ون
سپیدار
سپیدار  ،سیب
و آلوچه
درختان گردو
سیب ،گردو ،بادام ،سپیدار ،تبریزی
و بید

15

موغان

فریدن

سپیدار ،تبریزی و بید

16

اسکندری

فریدن

صنوبر بومی و بید

17

سد
زایندهرود

چادگان

چنار

یونجه
یونجه
صیفیجات و
گندم
یونجه
علوفة
وحشی
علوفة
وحشی
علوفة
وحشی
علوفة
وحشی

کمربندهای سبز و بادشکنهای حصارهای زنده

3

2
1

کمربندهای سبز و بادشکنهای حصارهای زنده
کمربندهای سبز و بادشکنهای حصارهای زنده

2

کمربندهای سبز و بادشکنهای حصارهای زنده

1

کمربندهای سبز و بادشکنهای حصارهای زنده

1

باغات چنداشکوبه ( 4مخلوط)

3

درختان برای حفظ و احیای خاک

2

درختان برای حفظ و احیای خاک

7

درختان برای حفظ و احیای خاک

1. Taungya
2. Trees in soil conservation and reclamation
3. Shelterbeit and windbreaks, live hedges
4. Multilayer tree gardens
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در شهرستانهاي فريدن و چادگان اصفهان با استفاد

انجام مايگيارد .از جملاۀ ايان سيساتمهاا در منطقاه

از فرم نهايي بهدست آمد و مشاهدات مياداني ،مصااحبه

ماايتااوان بااه سيسااتمهاااي موجااود در روسااتاهاي

و ثبت اطالعات پايه 17 ،سيساتم مختلاف بيشاهزراعاي

حجتآباد ،درکان و خرسونک خشتي اشار کرد.

ثبت شد .سيستمهاي بيشهزراعي براساس طبقهبندي نيار

ب) تنوع گوناهاي متوساط :سيساتمهاايي کاه در

و بر مبناي ساختار به سه گرو جنگال و دام1؛ جنگال و

اطرا

رودخانۀ زايند رود قارار گرفتاهاناد و در آنهاا

زراعت2؛ جنگل و زراعت و دام 3تقسيم ميشود [.]4

گونههاي غيرمثمر باا درختاان متناوع صانوبر باومي،

در اين بررسي  17سيساتم باهدسات آماد در گارو

سپيدار ،شاالک ،چناار و بياد وجاود دارد و عملياات

شمارۀ  2قرار ميگيرند .توصيف هر ياک از  17سيساتم

بيشهزراعاي درختاان باراي حفاظ و احيااي خااک و

بيشهزراعي با توجه به بهکارگيري  22عنوان بند«الاف» و

کمربندهاي سبز و بادشکنهااي حصاارهاي زناد در

زيرشاخههاي آن در اين بحث نميگنجد ،ازايان رو تنهاا

اين سيستمها انجام ميگيرد .از جملۀ اين سيستمها در

فهرست اسامي سيستمها ،منطقۀ مورد بررسي آنها با ذکار

منطقه ميتوان به سيستمهاي موجود در سد زايند رود

مؤلفااههاااي اصاالي درختااي ،زراعااي و علوفااهاي بااا

و خرسونک عليا اشار کرد .شايان ذکر است کاه تنهاا

نامگذارياي که در طبقهبندي نير [ ]4دارند ،طاي جادول

گونههاي چنار منطقۀ تحقيق در سد زايند رود وجاود
دارند که با هد

 1ذکر ميشوند.
سيستمهاي بيشاهزراعاي موجاود در منطقاه را در

حفظ و احياي خاک کاشته شد اند.

ج) تنوع گونهاي کم :سيستمهاايي کاه در اطارا

ارتبا با چگونگي تیمين آب ماورد نيازشاان و تناوع

رودخانۀ پالسجان قرار گرفتهاند و در آنها گوناههااي

گونهاي ميتوان در سه گرو دستهبندي کرد.

غيرمثمر با درختان متنوع صنوبر بومي ،سپيدار ،شالک

گرو اول :مناطقي کاه در حاشايۀ رودخاناه قارار

و بيد وجود دارند و عمليات بيشهزراعي درختان براي

گرفتهاند و آب مورد نيازشان از طرياق کاناالهاايي از

حفظ و احياي خاک در اين سيستمها انجام ميگيارد.

رودخانه تیمين ميشود .اين سيستمها بيشاترين تناوع

از جملۀ اين سيستمها در منطقه ميتوان به روستاهاي

گونههاي درختي و زراعاي را دارناد و شاامل تماامي

گشنيزجان ،اسکندري ،موغان و عادگان اشار کرد.

گونههاي زراعي و درختي منطقۀ تحقياق اسات .ايان
گرو را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:

گرو دوم :مناطقي که آب ماورد نيازشاان از طرياق
چا هااي عمياق و نيماهعمياق تایمين مايشاود .تناوع

الف) تنوع گونهاي باال :سيستمهايي که در اطارا

گونههاي درختي و زراعاي ايان سيساتمهاا متوساط و

رودخانۀ زايند رود قرار گرفتاهاناد و در آنهاا باغاات

شامل بيشتر گونههاي زراعي و درختاي منطقاۀ تحقياق

ميو با درختان متنوع سايب ،هلاو ،زردآلاو ،گايالس،

است و عمليات بيشهزراعاي کاشات رديفاي ،تانگياا و

آلبااالو ،آلوچااه ،گااردو و بااادام وجااود دارد .عملياات

کمربندهاي سبز و بادشکنهاي حصارهاي زند در اين

بيشهزراعي کاشت رديفي و تانگيا در ايان سيساتمهاا

سيستمها انجام ميگيارد .از جملاۀ ايان سيساتمهاا در

1. Silvopastoral
2. Agrisilvicultural
3. Agrosilvopastoral

منطقه ميتوان باه سيساتمهااي موجاود در روساتاهاي
چهلچشمه ،گلامير ،اورگاان ،داران ،آشاجرد ،دهاق و
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دامنه اشار کرد .بنابراين ميتوان گفت بيشتر سيستمهاا

موجااود در روسااتاي اگريجااه کااه عمليااات باغااات

و عمليات بيشهزراعي منطقۀ تحقيق از طريق چاا هااي

چنداشکوبه در آن اجرا ميشود ،آب ماورد نيااز ايان

عميق و نيمهعميق آبياري ميشوند که اين مطلب باراي

سيستم از چشمه تیمين ميشود.

نظامهاي کشاورزي موجود در منطقه نيز صادق است.
گرو سوم :مناطقي که آب مورد نيازشان از طرياق
چشمه تیمين ميشود .تنوع گونههاي درختي و زراعي
اين سيستمها نسبت به دو گرو قبل ضعيفتر بود و

لوندگرن ( )1982سيستمهااي اگروفارساتري را از
نظر اقتصادي -اجتماعي به سه دستۀ زير تقسيم کارد
است [:]5
 .1تجاري :1که عمدۀ توليد آن براي فروش اسات؛ .2

شامل گردو و بادام از درختان ميو و درختان غيرمثمر

متوسااط :2کااه حالاات متوسااطي در فااروش و مصاار

آن نيز سپيدار ،شالک و بيد اسات و باياد گفات تنهاا

توليدات دارد؛  .3مصرفي :3کاه عمادۀ تولياد آنهاا باراي

سيستم روستاي اگريجه در منطقاه شاامل ايان گارو

مصر شخصي است [ .]5از ايان لحااظ سيساتمهااي

ميشود که عمليات بيشهزراعي باغات چنداشاکوبه در

منطقه اغلب تجاري هستند .نکتاۀ مهام اينکاه بارخال

اي ان سيسااتم اجاارا م ايشااود .اي ان سيسااتم از نظاار

مناااطق جنگاالنشااين کااه عماادۀ توليااد سيسااتمهاااي

زيراشکوب علفي نيز بسيار ضعيف است و تنها علوفۀ

اگروفارسااتري بااراي مصاار خودشااان اساات[،]5

وحشي بهصورت خودرو در اين سيستم رشد ميکند.

سيستمهاي اگروفارساتري در اراضاي کشااورزي مانناد

با توجه به اطالعات مذکور درمي يابيم که سيستمهااي

شهرستانهاي چادگان و فريدن با هاد افازايش مقادار

بيشهزراعي در شرايط اقليمي (آبي) بهتر تنوع گوناهاي

توليد براي فروش بيشاتر ايجااد شاد اناد .باراي نموناه

بيشتري مييابند که ايان موضاوع باا نتاايج پاژوهش

زمينهااي اطارا رودخاناۀ زايناد رود در روساتاهااي

متينخوا و همکاران ( )1382همخواني دارد [.]5

حجتآباد و درکان از صد سال گذشته با اجراي سيساتم

نکتۀ شايان توجه ديگر اينکاه تماام سيساتمهااي

اگروفارستري و کشت درختان ميو با يونجه باهصاورت

بيشهزراعي منطقۀ تحقيق که عملياات درختاان باراي

کشت داالني و زمينهاي اطرا رودخاناۀ پالساجان در

حفظ و احياي خاک در آنها انجام ميگيرد ،آب ماورد

روستاهاي گشنيزجان ،عادگاان ،موغاان و اساکندري باا

نيازشان از طريق رودخانه تیمين مايشاود و در اصال

هد جلاوگيري از فرساايش و حفاظ و احيااي خااک

حفاظ و احيااي خااک زماينهااي

ساليان زيادي است که به صانوبرکاري اختصااص يافتاه

کشاورزي در برابر طغيان رودخانههااي زايناد رود و

است .همچنين ديگر سيستم هاي اگروفارستري ثبتشاد

اين دو رودخانه کاشاته شاد اناد.

در منطقه مانند خرسونک عليا ،داران و آشجرد با کاشات

اين در حالي است که عملياات بيشاهزراعاي کاشات

درختان غيرمثمر در اطرا مزارع بهصاورت بادشاکن و

رديفي ،تانگياا و کمربنادهااي سابز و بادشاکنهااي

حصارهاي زند  ،با هد افزايش باازد زماين و کااهش

حصارهاي زندۀ موجود در منطقه آب ماورد نيازشاان

هدررفت آب از طريق تبخير و تعرق در اثر وزش باد در

درختان با هاد
پالسجان در اطرا

هم از طريق رودخانه و هم از طريق چا هاي عميق و
نيمهعميق تیمين ميشود و تنهاا سيساتم بيشاهزراعاي

1. Commercial
2. Intermediate
3. Subsistence

470

جنگل و فرآوردههای چوب ،مجلة منابع طبیعی ایران ،دورۀ  ،69شمارۀ  ،3پاییز 1395

منطقه اجرايي شد اند .بنابراين بهغير از سيساتم اگريجاه

تنوع باالي عمليات بيشهزراعي در منطقه (با توجه باه

که عمليات اگروفارستري باغات چنداشکوبه در آن اجارا

مساحت و جمعيت منطقۀ تحقيق) مشخ

مايشاود.

ماايشااود و بيشااتر توليااد آنهااا بااراي مصاار اهااالي

همچنين با توجه به مزيتهاي اکولاوژيکي ،اجتمااعي

روستاست ،اغلب توليد تمامي سيساتمهااي شناساايي و

و اقتصااادي سيسااتمهاااي بيشااهزراعااي بياانشااد در

ثبتشدۀ موجود در منطقه براي فروش است.

تحقيقات مذکور نسبت باه سيساتمهااي تاککشاتي،
انتظااار ماايرود مساالوالن و کشاااورزان بااراي اياان

نتيجهگيری

سيستمها بهاي بيشتري قائل شاوند و در جااي جااي

با توجه به شناسايي  17سيساتم جنگال -زراعات در

کشاااور عزيزماااان از عملياااات و فنااااوريهااااي

منطقۀ مورد بررسي و اينکه  5عمليات از  10عملياات

اگروفارستري متناساب باا شارايط اقليماي آن منطقاه

بيشهزراعي را که نير ( )1993باراي سيساتم جنگال-

استفادۀ بيشتري بهعمل آيد.

زراعت تقسيم بندي کرد است ،را نيز شامل ميشاود،
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