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 چکيده

آلودگی منابع آب،  وها اثر گذاشته يوه سالمت انسانوزيست و بهرويه سموم و كودهای شيميايی در كشاورزی بر روی محيطمصرف بی

عنووان يکوی از   نظران توسعه پايدار، مصرف انورژی در كشواورزی را بوه   اين مسئله موج  شده است تا صاح . خاک و غذا را به دنبال دارد

مصرف انرژی در توليود محصوو،ت زراعوی و بواغی رابطوه مسوتقيمی بوا        . زيست مورد توجه قرار دهندهای مهن تهديد كننده محيطچالش

بوود  حفا تی در توسعه پايدار كشاورزی های كشاورزی سيستنارزيابی نقش  مطالعههدف از انجام اين . رزی داردهای خاكورزی كشاوسيستن

-یتعواون  نفر از كشاورزان عضوو  371 .بررسی شدگندم آبی در استان همدان  در خصوص توليدخاكورزی كن كه؛ سيستن كشاورزی حفا تی

با  وها با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات ميدانی، طی يک سال زراعی جمع آوری داده. دی به طور تصادفی انتخاب شدنكشاورز ديتول یها

های ورودی در فرايند توليد گندم در سيستن مجمو  انرژی نشان داد كهها يافته. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت lecxEاستفاده از نرم افزار

و بعود از آن  % 10عمدتاً گازوئيل بوا  % 10انرژی سوخت با . بود( MJ/h001311)وجیهای خرو انرژی( GJ/h30)خاكورزی حفا تی حدودكن

. از انرژهای ورودی را به خوود اختصواص دادنود   ، بيشترين سهن %31عمدتاً كود نيتروژن با% 33انرژی ناشی از مصرف كودهای شيميايی با 

ام مهمی در جهوت اسوتفاده بهينوه از مصورف انورژی در توليود       خاكورزی گنتايج به دست آمده نشان داد كه سيستن كشاورزی حفا تی كن

مهموی در  گوام  تووان  خاكورزی حفا تی، موی گيری صحيح و دقي  سيستن كندر صورت به كار بر اساس نتايج،. محصو،ت كشاورزی است

گيوری از  ی در كنوار بهوره  هوای كشواورزی حفوا ت   بعالوه، گسوترش سيسوتن  . جهت دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی و روستايی برداشت

محيطوی در  تواند موج  بهبود وضعيت اقتصادی كشواورزان و كواهش اثورات زيسوت    های مالياتی و نظارتی، می سناريوهايی همچون؛  اهرم

 .كشاورزی شده و در نتيجه اهداف كشاورزی پايدار محق  شود
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 مقدمه

-رويه سموم و كودهای شيميايی در كشاورزی بوه مصرف بی

ويوه سوالمت  زيست و بهطور مستقين و غير مستقين روی محيط

آلوودگی منوابع حيواتی آب و خواک را بوه       وها اثر گذاشته انسان

و همکوواران،  فخووری؛ 0107، و همکووارانابطحووی )همووراه دارد 

های فسيلی، سوموم  های ناشی از مصرف سوختنگرانی(. 0107

و كودهای شيميايی و اثرات آن بر محيط زيسوت در كشواورزی   

عنووان يکوی از   ، موجو  شوده توا مصورف انورژی بوه      0متعارف

مهمترين عوامل تهديدكننده توسعه پايدار كشاورزی، مورد توجوه  

محصووو،ت  توليوودايوون مسووئله، (. 0113، 0كوگووا)قوورار گيوورد 

هايی مواجوه نمووده   را با محدوديتی كشورهای در حال توسعهدر 

های  به همين دليل، سيستن(. 0111و همکاران،  3تانکاپان)است 

يی بيشتری در استفاده از منابع داشوته و  اكاركشاورزی پايدار كه 

هستند، كانون توجه دسوت انودركاران    در توازن زيست محيطبا 

 . بخش كشاورزی قرار گرفته است

از جملووه رويکردهووای  1هووای كشوواورزی حفووا تیسيسووتن

دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی و روستايی هستند كه در چند 

-انودركاران و تصومين  سال گذشته در ايران موورد توجوه دسوت   

هوای   رفته و اخيرا به صوورت سوايت  گيرندگان اين بخش قرار گ

الگووويی و پراكنووده در منوواط  مختلوو  ايووران در حووال اجوورا و  

كشوواورزی حفووا تی رويکووردی اسووت بوورای  .گسووترش هسووتند

محيطووی جهووت بهبووود و پايووداری مووديريت كشوواورزی زيسووت

وری، افزايش سود و امنيت غذايی و در عين حال افزايش و  بهره

ای اسوت بورای   ط زيسوت و شويوه  بهبود منابع پايه و حفظ محوي 

تركي  توليد سودآور محصو،ت كشاورزی و حفظ پايداری منابع 

                                                                                           
1- Conventional tillage  
2- Koga 
3- Thankappan 
4- Conservation tillage   

ای از كشاورزی حفا تی به مجموعه(. 0105، 0فائو)زيست محيط

اقدامات شامل؛ نگهوداری مقودار مناسوبی از بقايوای گيواهی در      

ش هر چه بيشتر سطح خاک، رعايت تناوب زراعی مناس  و كاه

جويی در زموان و   شود كه سب  صرفه عمليات خاكورزی گفته می

، حقوايقی و انصواری  )شوود  انرژی و تقويت منابع آب و خاک می

به نظر نگارنده، كشاورزی حفا تی رويکردی مبتنوی بور   (. 0101

 هايی است كه عوالوه بور كواهش گازهوای    استفاده از تکنولوژی

محيطوی دركشواورزی،   ای و تقليل اثورات منفوی زيسوت    گلخانه

شود تا ضمن حفظ منابع آب و خاک، سالمت و امنيت موج  می

-غذايی را به طور چشمگيری ارتقاء داده و از منافع حياتی نسول 

های بعدی محافظت و توسوعه پايودار كشواورزی و روسوتايی را     

 .  سازد محق  می

ارگيری تکنولووژی موورد   كو كشاورزی حفا تی بر حس  بوه 

-كون ( 0 :شوودكه عبارتنود از   استفاده به چهار دسته تقسوين موی  

( 1و  3كووورزی نووواریخووا(  3؛  7كووورزیخووابووی(  0؛1خوواكورزی

های كشاورزی حفا تی الگوهايی سيستن. كورزیخاهای بی پشت

و  5دسيلوا) برای پايداری اقتصادی، اجتماعی و اكولوژيکی هستند

توانود كواهش اثورات    هوا موی  كه هودف از آن ( 0100همکاران، 

های غلط افزايش كمی محصو،ت كشاورزی و در نتيجه سياست

سياست افوزايش  . دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی كشور باشد

عنووان دسوتاويزی  جهوت رسويدن بوه خودكفوايی در       توليد بوه 

بع آب و خاک به همراه داشته كشاورزی، اثرات زيانباری را بر منا

های خاكورزی حفا تی، برای غلبه بر اين  گسترش سيستن. است

چالش، گام مهمی در جهت دستيابی به توسعه پايودار كشواورزی   

محيطی مطالعات زيادی در خصوص اثرات زيست. در ايران است

. های فسيلی در جهان و ايران انجام شده استاستفاده از سوخت

                                                                                           
5- Food and Agriculture Organization (FAO) 

6- low- Tillage 
7- No-tillage 
8- Strip tillage 
9- D’Silva 
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م شووده در خصوووص ارزيووابی ردپووای اكولوووژيکی مطالعووه انجووا

-هايی مانند سوختكشاورزی نشان داده است كه؛ مصرف نهاده

های فسيلی، كودها و سموم شيميايی بويش از  رفيوت زيسوتی    

توليد محصول گندم در واحد سطح بوده و ضمن كاهش  رفيت 

محيطوی را  اكولوژيکی خاک، آب و هوا ، موجبات آلودگی زيسوت 

 (. 0101و همکاران،  نادری)آورده است  نيز فراهن

هوای فسويلی،   محيطی ناشی از مصرف سووخت اثرات زيست

هوای موورد   سموم و كودهای شيميايی از راه تبديل آن به انرژی

 از موثثر  استفاده بهينوه و . پذير است استفاده در كشاورزی امکان

-زيسوت  بوار اثورات  زيوان كشاورزی عالوه بر كواهش   در انرژی

تواند روند دستيابی بوه كشواورزی پايودار را تسوهيل     محيطی می

كشاورزی پايدار رويکوردی  (. 0110و همکاران،  0پروانچان)نمايد 

است كه پايداری اقتصوادی، اجتمواعی و اكولووژيکی را تضومين     

عنووان محوور    توانود بوه  و می( 0100همکاران،  و 0دسيلوا)نموده 

يابی به پايداری اقتصادی و كواهش انتشوار گازهوای    اصلی دست

برخوووی از (. 0100و همکووواران،  3آلوينوووا)ای باشووود گلخانوووه

هوای مختلو  آن را موورد ارزيوابی      پووهشگران، انرژی و جنبوه 

هوای  و انورژی  1ورودی هوای یانرژ بخش دو قرارداده و آن را به

هوای ورودی را بوه دو دسوته    نمووده و  انورژی   تقسين 0 خروجی

و  1كالتساس)اند های مستقين و غير مستقين تفکيک كردهانرژی

و  3اک كوواوز؛ 0113و همکوواران،  7تورهووان؛ 0117همکوواران، 

های مستقين انرژی(.  0115و همکاران،  5تيپی؛ 0115همکاران، 

گازوئيول،  )هوای فسويلی   های حاصل از مصرف سوختبه انرژی

شوود كوه جهوت اسوتفاده از      و يوا بورق گفتوه موی    ( بنزين و گاز

آ،ت در مراحل مختل ؛ كاشت، داشت، برداشت، حمول و   ماشين

                                                                                           
1- Pervanchon 
2- D’Silva 
3- Alluvione 
4- Energy Input  
5- Energy Output 
6- Kaltsas 
7- Turhan 
8- Akcaoz 
9- Tipi 

كردن  های آبياری، گرم كردن و خشک، سيستننقل داخل مزرعه

هوای غيور   در مقابل انرژی. گيرند محصول مورد استفاده قرار می

های هسوتند كوه از مصورف كودهوای شويميايی،      مستقين انرژی

(.  0110و همکواران،   01،مآ)شود ها حاصل میكشسموم و آفت

راهی است برای پوی بوردن   های ورودی و خروجی تحليل انرژی

های زراعوی توا چوه     به اين مسئله كه؛ مصرف انرژی در سيستن

اندازه كاهش داشته و كارايی انرژی در كشاورزی توا چوه انودازه    

تحليول  (. 0110و همکواران،   00كليمنوتس )افزايش يافتوه اسوت   

ای هو ی اسوت بورای ارزيوابی پايوداری سيسوتن     موثثر انرژی راه 

ها با رويکرد توسعه پايدار كشاورزی و تعيين اينکه كداميک از آن

كشوواورزی همسووو بوووده و اهووداف مووورد نظوور در آن را محقوو  

 . سازد می

به عنووان معيواری    00تعدادی از پووهشگران از كارايی انرژی

هوای كشواورزی   جهت ارزيابی پايداری يا عدم پايوداری سيسوتن  

. اند لفی را مورد ارزيابی قرار دادهاستفاده كرده  و محصو،ت مخت

مطالعووات انجووام شووده در كشووور ايتاليووا، كووارايی انوورژی را در  

های زراعی متعارف، حفا تی و زيسوتی را موورد مقايسوه     سيستن

نتايج به دست آمده نشان داده است كوه؛ ميوزان   . قرار داده است

كارايی انرژی در دو سيستن حفا تی و زيستی بيشوتر از سيسوتن   

هوای زراعوی   تعارف بووده، ميوزان مصورف انورژی در سيسوتن     م

كمتر  و ميزان انرژی توليدی نيوز  %  31حفا تی و زيستی حدود 

(. 0115و همکوواران، 03تيپووی)بيشووتر بوووده اسووت  % 03حوودودا 

مزرعه توليود گنودم در تركيوه نشوان      57مطالعات انجام شده در 

نودم  مگاژول در هکتار انرژی صورف توليود گ   01103داده است 

درصود   31درصد مربوط به مصرف سوخت و% 10شده است كه 

هوای  نسوبت انورژی  . ناشی از مصرف كودهوای شويميايی اسوت   

بورآورد گرديوده    15/3های انرژی  نيز برابر با خروجی به ورودی

                                                                                           
10- Alam 
11- Clements 
12- Energy efficiency index 

13- Tipi 
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مطالعوواتی نيووز در خصوووص  (. 0115و همکوواران  تيپووی)اسووت 

انرژی در سازی عملکرد گندم با استفاده از الگوهای مصرف  بهينه

مناط  مختلفی ازكشور هندوستان انجام شده است كه بيشوترين  

گيگواژول در   3/07ميزان انرژی ورودی در توليود گنودم معوادل    

كوارايی انورژی بورای    (. 0117و همکاران،  0سين )هکتار است 

های كشاورزی موضوعی اسوت كوه در   ارزيابی پايداری سيسستن

مزرعه  000اين مطالعه در  . د مطالعه قرار گرفته استآمريکا مور

نتوايج نشوان داده   . كشت سبزيجات در كنتاكی  انجام شده است

بيشوتر از  % 05است كه ميزان مصرف انرژی در سيستن متعارف 

كمتور از سيسوتن   % 10سيستن حفا تی و ميزان توليد انرژی نيز 

ت آموده در  همچنين  بر اساس نتايج به دسو . حفا تی بوده است

% 31اين مطالعه، ميزان كارايی انرژی در سيستن زراعی حفا تی 

و  0اسشرامسوکی )بيشتر از سيستن متعارف گوزارش شوده اسوت    

 توليود  هوای  سيسوتن  مطالعات انجام شوده در (. 0103همکاران، 

زراعی درشش مزرعه گندم در دو بخوش گرگوان نشوان     گياهان

 1/0073متوسط ميانگين انورژی ورودی برابور بوا     داده است كه؛

حداكثر انرژی ورودی . مگاژول در هکتار در كل مزار  بوده است

 001030مگاژول و حداكثر انرژی خروجی معوادل   00075معادل

در اين مطالعه نشان داده شده است . مگاژول در هکتار بوده است

با بيش  های ورودی ناشی از مصرف كودهای شيميايیكه انرژی

، بيشوترين سوهن را در كول    %33درصد عمدتاً نيتروژن بوا   10از 

هوای ورودی  های ورودی دارا بوده و به دنبوال آن انورژی  انرژی

هودف از  (. 0100و همکواران،   رجبوی )قرار دارند ( 00)%سوخت 

حفوا تی  های كشواورزی  سيستنارزيابی نقش  مطالعهانجام اين 

 بود كه؛ سيسوتن كشواورزی حفوا تی   عه پايدار كشاورزی در توس

گنودم آبوی در اسوتان همودان      در خصووص توليود  خاكورزی كن

های ورودی، خروجی و  در اين مطالعه، مصرف انرژی. بررسی شد

ها برای تعيوين نقوش   كارايی انرژی فاكتورهايی هستند كه از آن

                                                                                           
1- Sing 
2- Schramski 

 .ده استخاكورزی حفا تی در توسعه پايدار كشاورزی استفاده ش

 هامواد و روش

هوای  های ورودی در اين پووهش، به دو دسته انورژی انرژی

هوای  انورژی . شووند ورودی مستقين و غير مسوتقين تقسوين موی   

های فسيلی؛ های حاصل از مصرف سوختمستقين شامل؛ انرژی

از جمله گازوئيل، بنوزين و الکتريسويته، كوه جهوت اسوتفاده در      

؛ كاشت، داشت، برداشت، حمول و  آ،ت در مراحل مختل  ماشين

هوای آبيواری، موورد اسوتفاده قورار      نقل داخل مزرعه و سيسوتن 

هوای هسوتند كوه از    های غيور مسوتقين انورژی   انرژی. گيرند می

. شوند ها حاصل میمصرف كودهای شيميايی، سموم و آفت كش

 . های خروجی نيز شامل؛ كاه و كلش و گندم توليدی استانرژی

ر ايوون تحقيوو  عبووارت اسووت از ميووزان   كووارايی انوورژی د

های خروجی به انرژی ورودی بورای توليود گنودم آبوی در      انرژی

انورژی   هر چه نسوبت بورآورد شوده   . سيستن كشاورزی حفا تی

خروجی به انرژی مصرفی در سيستن بيشتر باشد، بيانگر كوارايی  

 : آيدبيشتر است و بالعکس كه از رابطه زير به دست می

(0)                 EE = Output energy / Input energy    

 
 

 عضوووكشوواورزان نفر 1173ی ايوون مطالعووه  آمووار جامعووه

از  در يوک زموان و مکوان   كه  ،بودند یكشاورز ديتول یها یتعاون

كوه بوا    كردنود یاسوتفاده مو   ورزیخاكو كن متعارف یها ستنيس

ز نفور ا  371، تعوداد 3ی مورگان و كرجیبردار جدول نمونهاستفاده 

هووا بووا اسووتفاده از  داده. آنووان بووه طووور تصووادفی انتخوواب شوودند

 Excelآوری و از نورم افوزار    پرسشنامه و مشاهدات ميدانی جموع 

در اين مطالعه از فاكتورهوای  . جهت تجزيه و تحليل استفاده شد

بورای تبوديل انورژی    ( 0101و همکواران،   0بووچی ) 1سواز معادل

 (: 0جدول )استفاده شد 

                                                                                           
3- Morgan & Krejcie (1970)   

4- Equivalence Factor 

5- Bocchi 
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 ساز فاكتورهای معادل .1جدول 

 منبع (مگاژول بر واحد)معادل انرژی واحد مصرف ورودی ها و خروجی ها

 ورودی ها

 0115و همکاران،  تيپی 7/00 كيلوگرم بذر گندم
 0111اوزكان و همکاران،  51/0 ساعت نيروی انسانی

 0115همکاران، آكوز و  1/11 كيلوگرم ازت
 0115آكوز و همکاران،  0/00 كيلوگرم فسفر

 0115آكوز و همکاران،  7/1 كيلوگرم پتاسين

 0117كالتاس و همکاران،  33 ليتر گازوئيل
 0117كالتاس و همکاران،  37 ليتر بنزين

 0117كالتاس و همکاران،  0/00 كيلووات ساعت الکتريسيته

 0110تزيليوكيس و همکاران،  073 مثثرهكيلوگرم ماده  ها كشعل  
 0110استراپاتسا و همکاران،  55 كيلوگرم ماده مثثره ها كشقارچ 
 0110تزيليوكيس و همکاران،  037 كيلوگرم ماده مثثره ها كشحشره 

 خروجی ها
 0115و همکاران،  تيپی 7/01 كيلوگرم دانه گندم
 0115طباطبايی فر و همکاران،  00/5 مكيلوگر كاه و كلش

 

 نتایج 

دهد كوه، مجموو    نشان می 0نتايج به دست آمده در جدول 

خواكورزی  های ورودی در فرايند توليد گندم در سيستن كنانرژی

انرژی حاصل از مصرف . در هکتار است( GJ/h30)حفا تی حدود

و بعود  درصد، بيشترين  10درصد عمدتاً گازوئيل با  10سوخت با 

درصود،   33از آن انرژی ناشی از مصرف كودهوای شويميايی بوا    

-درصد، بيشترين سهن در كول انورژی   31عمدتاً كود نيتروژن با 

؛ 0115و همکواران،   0تيپوی )های ورودی داشتند كه با مطالعوات  

اموا بور خوالف مطالعوه     . مطابقت دارد( 0100و همکاران،  رجبی

هوای   از مصرف سووخت  ، انرژی ناشی(0100و همکاران،  رجبی)

تورين  فسيلی قبل از انرژی حاصول از كودهوای شويميايی مهون    

 (.0جدول )گذار بودند  تأثيرفاكتورهای 

های خروجوی را در سيسوتن حفوا تی    ميزان انرژی 3جدول 

بوا توجوه بوه    (. MJ/h001311)دهد كه برابر اسوت بوا   نشان می

ا هوای ورودی در ايون سيسوتن كوه برابور اسوت بو       ميزان انرژی

(MJ/h30310)    كارايی انرژی محاسبه شد كه عوددی معوادل بوا،

6.3EEIcm  نتوايج بوه دسوت نشوان داد كوه در      . ارزيابی شود

                                                                                           
1- Tipi 

مجمو  كشاورزی حفا تی كن خاكورزی يک سيستن كشواورزی  

و همکاران،    0سوين  )نسبتا پايدار است كه با نتوايج تحقيقوات   

   .طابقت داردم( 3102و همکران،   3اسشرامسکی؛ 0117

 

 گيری و بحثنتيجه

نتايج اين تحقي  نشان داد كه، كشاورزان اطالعوات انودكی   

ويووه اثورات   در خصوص اثورات مثبوت كشواورزی حفوا تی بوه     

های آب و خاک و فرسايش داشته محيطی كاهش آلودگی زيست

به پذيرش و اجرای  زيادی كه احتما، شايد به همين دليل تمايل

اجرای اين سيستن . خاكورزی نداشتند تی كنسيستن زراعی حفا

گيری آن كاردر زمان انجام مطالعه مصادف بود با دومين سال به

توسط تعدادی از كشاورزان كوه بوه صوورت پراكنوده و محودود      

خواكورزی اجورا   بخشی از اراضی خود را تحت كشت حفا تی كن

مشاهدات نشان داد كوه سيسوتن كشواورزی حفوا تی      .كردندمی

خاكورزی به معنوای واقعوی در منطقوه رايوج نبووده و جنبوه       كن

 .تر از واقعيات اجرای دقي  آن بودشعاری و آماری آن برجسته

                                                                                           
2- Sing 
3- Schramski 



 8931، تابستان 2، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      111

 

 برآورد انرژی های ورودی در سيستم خاكورزی حفاظتی.  2جدول 

ضريب تبديل انرژی  ميزان واحد فاكتور
EQ 

 (%)درصد برآورد انرژی

 00 3731 7/00 033 كيلوگرم بذر                
 0 000 51/0 000 ساعت كار نيروی انسانی              

 كود
 31 5151 1/11 011 كيلوگرم نيتروژن
 3 335 0/00 31 كيلوگرم فسفر

 سوخت
 10 03131 33 311 ليتر گازوئيل
 01 3100 0/00 001 كيلووات ساعت الکتريسيه

 0 051 55 1 كيلوگرم سن                

 011 30310    جمع

 

 های خروجی در سيستم خاكورزی حفاظتیبرآورد انرژی. 3 دولج

 ضريب تبديل انرژی ميانگين واحد فاكتور
EQ 

 MJ انرژی

 05111 00/5 0301 كيلو گرم ميزان توليد كاه و كلش
 30011 7/01 0311 كيلو گرم ميزان توليد گندم

  5111 - 001311 

 

كون خواكورزی نقوش    -یبر اساس نتايج، كشواورزی حفوا ت  

های انرژی و در نتيجه  ملموسی در كاهش ميزان مصرف ورودی

توليود گنودم در   . افزايش كارايی انرژی در توليد گندم آبی داشت

دومين سال اجرای اين سيستن رونود كاهشوی داشوت كوه ايون      

هوا، اثور   مسئله در نگرش كشاورزان و در نتيجه نرد پوذيرش آن 

يل كشواورزان تمايول چنودانی بوه     معکوس داشته و به همين دل

 .  گسترش آن نداشتند

اين پووهش نشوان داد كوه، جوايگزينی سيسوتن كشواورزی      

هوای توليود،    حفا تی با سيستن متعارف به لحاظ كواهش هزينوه  

-زيست و توسعه پايدار كشاورزی، موی كاربرد آن در حفظ محيط

هوای غلوط   تواند گام مهمی در جهت اصالح و تعوديل سياسوت  

بعالوه هور چنود   . ش كمی توليد محصو،ت كشاورزی باشدافزاي

كارشناسان عرصوه كشواورزی معتقدنود كوه؛ در پونج سوال اول       

های كشاورزی حفا تی، توليد و در نتيجوه درآمود   اجرای سيستن

يابد اما، اينکوه چوه ميوزان توليود و درآمود       كشاورزان كاهش می

كواهش   كشاورزان در هر سال زراعی كاهش خواهد يافت؟ و آيا

توانود كواهش   های ورودی میهای ناشی از مصرف انرژیهزينه

های نخستين را جبوران كنود   درآمدی ناشی از افت توليد در سال

از اينرو، بررسی اين مشوکالت  . وضوح مشخ  نيستيا خير؟ به

بعوالوه  . شودموضوعی است كه برای مطالعات آينده پيشنهاد می

های حمايتی، مالياتی و ياستشود كه دولت با اتخاذ ستوصيه می

نظووارتی و فووراهن كووردن بسووتر ،زم بوورای اجوورا و گسووترش   

های خاكورزی حفوا تی در بخوش كشواورزی، شورايط     سيسستن

. ،زم را برای دسوتيابی بوه توسوعه پايودار كشوور فوراهن نمايود       

همچنين با توجه بوه اينکوه كشواورزان درک درسوتی از كواربرد      

ی و نقوش آن در توسوعه پايودار    سيستن زراعی كشاورزی حفا ت

های آموزشوی در موزار    كشاورزی ندارند بنابراين، برگزاری دوره

های الگويی به عنوان راه حلوی جهوت افوزايش    نمايشی و سايت

های كشاورزی حفوا تی،  نرد پذيرش جهت توسعه پايدار سيستن

خاكورزی به عنوان يکوی  های بیگسترش سيستن. ضروری است

وسعه پايدار كشاورزی و روستايی، الگوی ديگری از عوامل مهن ت

شوود در منواط  ديون خيوز كشوور و در      است كوه پيشونهاد موی   
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 .  محصو،ت مختل  زراعی مورد استفاده قرار گيرد
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    Abstract 

Excessive consumption of toxins, pesticides, and fertilizers in agriculture causes pollution of 

vital sources of water, soil, and food. This problem has caused experts to  consider energy 

consumption in agriculture, as one of the major environmental threatening challenges. Energy 

consumption in crop and garden products is directly related to agricultural tillage systems. The 

purpose of this study is to evaluate the role of conservation agriculture systems on sustainable 

agriculture. For this purpose, irrigated wheat was surveyed in the Hamedan province. 370 farmers 

were selected at random from agricultural cooperatives. Data were collected using a questionnaire 

and they were analyzed with the Excel software package. The findings show that the total input 

energy in the wheat production process, in the tillage conservation system is (32GJ/h) while the 

output energy is (11GJ/h). The energy generated by diesel consumption with more than %42 as the 

main fossil fuel was in the first place and fertilizer with %32 was in the second place. The results 

showed that adoption of low-tillage farming system is an important step towards optimal use of 

energy in agricultural production and achieving the sustainable agriculture and rural development 

is possible if the principles of tillage conservation systems are properly adopted. In addition, the 

expansion of agriculture conservation systems, as well as using scenarios such as tax increase and 

monitoring systems, can reduce environmental impact and fulfill our sustainable agriculture goals. 

Keywords: Conservation Tillage System, Sustainable Agricultural, Rural Development. 
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