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 چکیده
 سازي فشردهي کاربردي در تعیین میزان ها ورزي شناخته شده است. یکی از شاخصین عامل در افزایش تولیدات کشاتر مهمعنوان  به سازي فشرده

به بررسی روند  1390تا 1341ساله  50کشت و اقلیمی مربوط به دوره  ي سطح زیرها این تحقیق با استفاده از داده استفاده از شاخص تراکم زراعی است.
 sativa Oryza( ، برنج) L.Hordeum vulgare( ، جو)L aestivum Triticum.( در محصوالت مهم زراعی (شامل گندم سازي فشردهتغییرات 

L.( ،ذرت ).L mays Zea( زمینی سیب ).L tuberosum Solanum( ،فرنگی گوجه ).Mill Lycopersicon esculentum(شبدر ، ) Trifolium
.ps(قند ، محصوالت جالیزي، حبوبات، سبزیجات، چغندر ).LBeta vulgaris ( و پنبه ).Larboreum  Gossypium(  ي سطح ها داده آوري جمعبا

ت سطح زیر کشـت رو بـه   تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که روند تغییرا ي کشور پرداخته است.ها زیر کشت و تولید و داده بارندگی در همه استان
 94/8ماه و میانگین سه سال 80/8و  84/8، 26/9ترتیب  به 1390و  1382 ،1350بر اساس میانگین میزان تراکم زراعی کل کشور در سال . کاهش بود

 98/5ترتیب با میانگین  بهان و مازندر )ي ساحلی جنوب (هرمزگان و بوشهرها متعلق به استان 1350ماه بود. کمترین میزان شاخص تراکم زراعی در سال 
نیز کمتـرین میـزان ایـن     1390 ماه بود و در سال 62/6و  72/5ترتیب با مدت پوشش  بهي گیالن و مازندران ها به استان 1382و در سال  ماه 33/6 و

نکه در اکثر مناطق کشور بیش از نیمی ماه تعلق داشت. با توجه به ای 3/6و  63/5ترتیب با مدت پوشش  بهي ساحلی جنوب ها گیالن و استان شاخص به
در بین محصوالت زراعـی   ها ینتر طوالنی ءماند جز میاز سطح زیر کشت به گندم اختصاص دارد و از طرفی مدت زمانی که گندم در روي زمین باقی 

در مناطق شـمال غربـی    از طرفی ،کند می(یا پوشش زراعی) ایفا  زراعی ین سهم را در تعیین شاخص تراکمتر مهمباشد، لذا سطح زیر کشت گندم  می
باشد و دلیل اصلی باالتر بودن شاخص  میگندم در روي زمین قرار دارند نیز بیشتر  ویژه بهمدت زمانی که غالت و  ،شرایط اقلیمی و سردتر بودن دلیل به

مناطقی با باالترین میزان تراکم زراعی بوده  ءراسان جزخ ،ها باشد و در همه سال میمدت زمان حضور گندم در سطح زمین  ،تراکم زراعی در این مناطق
. بررسی تراکم زراعی در در تولید محصوالت زراعی در این استان است ثبات دهنده نشاننبوده که  11در هیچ دوره این مقدار کمتر از  که طوري به ،است
 مـدت پوشـش زمـین    ،دلیل کشت محصوالتی مانند بـرنج  بهرندگی بیشتر در مناطق داراي با ،ي زراعی کشور نشان داد که برخالف انتظارها زیست بوم
تـوان بـا وارد    میو  باشد میو لذا تغییر الگوي کاشت در این مناطق ضروري  کمتر بوده و مدت زمانی طوالنی در سال زمین بدون کشت بوده نسبت به

  امنیت غذایی استفاده نمود. تأمینراي افزایش تولید و شرایط اقلیمی این مناطق ب از ،کردن گیاهانی مانند بقوالت و یا حبوبات
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بود و با توجه به افزایش سـریع تقاضـا    غذاي مورد نیاز انسان خواهند
سال آینده  20رهاي در حال توسعه، در طی براي مواد غذایی در کشو

شدت افزایش خواهد یافـت، بنـابراین گسـترش     بهنیاز به مواد غذایی 
هـاي   اراضی زیر کشت و افزایش بازده تولید از طریق بهبـود سیسـتم  

ي هـا  اصالح نباتـات، بهبـود روش   مدیریت محصوالت زراعی شامل
ي هـرز و  هـا  ، کنتـرل آفـات، بیمـاري و علـف    کوددهی، ورزي خاك

ارتباط بین رشد جمعیت، تولید غذا و  مدیریت آب و آگاهی از چنین هم
 باشـد  پایدار غذاي مورد نیاز ضـروري مـی   تأمینمحیط زیست براي 

)Borlaug, 2007( .ــرده ــازي فش ــهم  س ــترین س ــعه را بیش در توس
 د،توسعه دار درحالکشورهاي  ویژه بهکشاورزي در کشورهاي مختلف 

ی را بـه همـراه   محیطـ  زیستیند اثرات متعدد اجتماعی و البته این فرا
   .)Dahal et al., 2009( دارد

شـرط الزم بـراي    را سـازي  فشردهالمللی  نهادهاي بین ها و دولت
 تأکیـد انـد.   توسعه دانسـته  کشورهاي درحال اقتصادي مناسب در رشد

کشاورزي بر تولید و بازده اقتصادي اسـت کـه    سازي فشردهاصلی در 
در کشـورهاي کمتـر    ویـژه  بـه بیشترین اهمیـت را بـراي کشـاورزان    

  .)Dahal et al., 2009( توسعه دارد حال یافته و در توسعه
از سوي محققین ارائـه   1سازي فشردهتاکنون تعریف واحدي براي 

نشده است و بسته به سیستم کشاورزي تعاریف متعدد و متنوعی براي 
ــود دارد ــراي   )Boserup, 1966( آن وج ــامع ب ــف ج ــک تعری در ی

و  هـا  ، محققان الگوي کشت محصوالت زراعی و وروديسازي فشرده
 & Turner( اند داده نظر قرار دو بازه زمانی را م به سیستم ها خروجی

Doolittle, 1978( وابستگی زیادي به  سازي فشرده. بنابراین تعریف
شـود    می موضوع مورد بررسی و منظري که از آن به موضوع پرداخته

 ,.Rudel et al( . رادل و همکـاران )Dahal et al., 2009( دارد

که یکی  اند دو عامل متضاد دانسته تأثیررا تحت  سازي فشرده )2009
شـود، در ابتـدا     می باعث افزایش و دیگري باعث کاهش سطح اراضی

عملکرد و درآمد بیشتر را براي کشاورزان به همراه دارد  تولید فشرده و
کند،   می به گسترش سطح زیر کشت تشویق و در نتیجه کشاورزان را

اگر این افزایش تولید با افزایش تقاضا همراه نباشد منجر به کاهش  ماا
شود   می قیمت و در نتیجه کاهش انگیزه کشاورزان براي توسعه بیشتر

)Rudel et al., 2009(. 
در کشـاورزي   سـازي  فشردهدر نپال نوعی تعریف کاربردي براي 

برده شده است، که شامل افزایش تعداد محصـوالت زراعـی در   کار  به
                                                        
1- Intensification 

یک فصل زراعی، همراه با روند تغییرات مواد شیمیایی  واحد سطح در
 .)Dahal et al., 2009( باشد میبر اي بهبود عملکرد گیاه 

) Boserup, 1966بوسـرپ (  وسـیله  بهي مهم ها یکی از شاخص
از  اسـت  کشاورزي عبارت سازي فشردهارائه شده است. در این تعریف 

ر دوره مشخص در یـک سیسـتم   زایش کاشت محصوالت زراعی داف
جا منشا گرفته است که در کشاورزي قبل از  این ایده از آن کشاورزي؛

سـال افـزایش    صنعتی شدن تنها راه افزایش محصول زراعی در یک
 تعداد دفعات کاشت محصوالت مهـم بـوده اسـت. ایـن مفهـوم بعـداً      

ي طول دوره آیـش و  ها تفاوت سایر محققان با اضافه کردن وسیله به
 ,Turner & Doolittle( شـد  تـر  کاشت محصـوالت زراعـی جـامع   

1978(.  
از بسـامد محصـوالت کـه بیـانگر میـزان       ي،در تحقیقات متعدد

اسـتفاده   سازي فشردهعنوان شاخص  بهباشد  میبرداري از اراضی  بهره
براي استفاده از بسـامد محصـوالت زراعـی     شده است. بهترین حالت

در وضعیتی است که مزارع مورد  سازي فشردهعنوان شاخص ارزیابی  به
ي مورد استفاده شرایط ها ررسی از نظر سیستم کشاورزي و تکنولوژيب

. بسامد محصـوالت زراعـی   Netting, 1993)( یکسانی داشته باشند
اسـتفاده شـده اسـت     سـازي  فشـرده عنوان شاخصی براي ارزیـابی   به
)Boserup, 1981.(  

ذیـل   صـورت  بـه ي کشاورزي اراضـی  ها گروه براي کاربري پنج
  :)Boserup, 1966مشخص شده است (

در این گروه زمین مورد نظر براي یک تـا   :مدت طوالنی 2آیش
سـال)   25دو سال کشت شده و سپس براي سالیان متمادي (حداقل 

 شود تا جنگل قدرت بازسازي خویش را داشته باشد. میرها 
شش تـا  دوره آیش بعد از کشت محصول بین  مدت: آیش میان

 سال است. 10
آیش پس از کشت محصول یـک سـال   دوره  مدت: آیش کوتاه

ي وحشی قدرت رشد قبل از کشت ها است که در این مزارع تنها علف
 .مجدد محصول را دارند

فاصـله   دراین اراضی مدت زمان آیش تنها بـه  :3کشت ساالنه
شود که عمده  میبین برداشت گیاه موجود تا کاشت گیاه جدید محدود 

 .صورت است نکشت محصوالت زراعی مورد نیاز بشر به ای
ین سیستم کشاورزي در تر فشرده کشت چند محصول در سال:

                                                        
2- Fallow 
3- One year cropping 
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یـا چنـد    دودر یک قطعه مشـخص   است که در آن بندي تقسیماین 
شود و دوره بین برداشت تا کاشت محصول جدید  میمحصول کاشته 

 باشد. میبسیار کوتاه 
بسامد محصوالت زراعی عبارت است از: نسـبت اراضـی کشـت    

راضی کشت شده و آیش در سال بر حسب درصد که شده به مجموع ا
 40، 40تا  10، 10تا  صفرترتیب بین  بهگروه فوق  پنجاین مقدار براي 

 .)Boserup, 1981 ( باشد میدرصد  300تا  200و  100تا  80، 80تا 
تعریف دیگر براي بسامد محصوالت زراعی ارائه شده که عبارت است 

هاي  عالوه آیش به تعداد سال هب از نسبت مجموع تعداد سالهاي کشت
  .)FAO, 1984کشت (

افـزایش اسـتفاده از    ،چـه رخ داده  در طی چند دهـه گذشـته آن   
ع براي افـزایش تولیـد و گسـترش    ري ورودي مختلف به مزاها نهاده

 بوده است، سازي فشردهسطح زیر کشت و در نتیجه افزایش غیرپایدار 
یستم تولید محصوالت کشاورزي بر ناپایدار ساختن س که این امر عالوه

منجـر شـده    هـا  به تخریب سایر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگل
  .)Velayati & Kadivar, 2006( است

در کشاورزي ایـران در   سازي فشردهبررسی  ،هدف از این مطالعه
ي مختلـف کشـور   هـا  در استان )1341 -1390سال گذشته ( 50طی 

وري در  براي توسعه کشت یا افـزایش بهـره   ها منظور تعیین فرصت به
استفاده از اراضی در تولید محصوالت زراعی با کمک شاخص تـراکم  

 زراعی بود.
 

 ها مواد و روش

منظور بررسی روند تغییرات تراکم زراعی، تنوع زراعی و پایداري  به
متغیر کشـاورزي   15ي آماري ها در تولید محصوالت کشاورزي، داده

تفکیک  بهکشت محصوالت زراعی و میزان بارندگی  شامل سطح زیر
نامـه   از سال 1390تا  1341ساله  50ي کشاورزي براي دوره ها استان

وزارت کشاورزي، اطالعات مرکز آمـار ایـران    يها آماري، پایگاه داده
  شدند.
اي از  بـه منظور بررسی وضـعیت کـاربري اراضـی زراعـی و جن     به
ساله  که شامل پوشش سطح زمین با گیاهان زراعی یک سازي فشرده

باشد، از شاخص تراکم زراعی استفاده شد. این شاخص مدت زمانی  می
پوشـیده هسـتند را   ي کشاورزي از محصـوالت زراعـی   ها را که زمین

استفاده  )Dial, 1978( دیال  به این منظور از روش نماید میمحاسبه 
کشت محصوالت زراعی مهم  شد. ابتدا اطالعات مربوط به سطح زیر

، شبدر، فرنگی گوجه، زمینی سیبساله شامل گندم، جو، برنج، ذرت،  یک
بـراي سـه    و پنبه محصوالت جالیزي، حبوبات، سبزیجات، چغندرقند

در مرحله بعد طـول مـدت    ،گردآوري شد 1390و 1382، 1350سال 
از منابع مختلف گـردآوري   ها تفکیک استان بهزمان رشد هر محصول 

مقدار شاخص تراکم زراعـی بـراي هـر     1سپس بر اساس معادله  ،شد
  استان محاسبه شد. 

  )1معادله (
 

 :iمدت زمان اشغال زمـین   :t ،سطح زیر کشت :a ،معادلهاین  در
ـ  مجمــوع سـطح زیـر کشـت همــه     :A باشـد و   مـی  ن محصـول زامی

  محصوالت در استان مورد نظر است.
رگرسیون، تجزیـه بـه    هاي هبرازش معادل کلیه محاسبات آماري،

کمک  بهو  Excel 2013در محیط  ها ي اصلی و ترسیم نمودارها مؤلفه
 انجام شد. XLSTAT 2014افزار آماري  نرم

  
  نتایج و بحث

 1390و  1382 ،1350تراکم زراعی کل کشور در سـال  میانگین 
محاسبه  94/8 ماه و میانگین سه سال 80/8و  84/8، 26/9ترتیب  به

در تحقیقی شاخص تـراکم زراعـی را بـر اسـاس نسـبت سـطح        شد.
ي ایـران  هـا  ساله به کل محصوالت براي همه استان محصوالت یک

سال معـادل   ماه 12که براي  )Koocheki, 2004محاسبه شد ( 8/0
باالترین میـزان شـاخص تـراکم زراعـی بـه       1350سال در بود. 6/9

شـمالی و   ي آذربایجان شرقی، غربـی و خراسـان (رضـوي،   ها استان
میانگین این شاخص بـراي ایـن سـه     .)1) تعلق داشت (شکل یجنوب

سـه   1390و  1382مـاه بـود. در سـال     6/11 ،1350سال  استان در
با میانگین تراکم  دبیل و آذربایجان غربیاستان آذر بایجان شرقی، ار

خـود  ه ماه باالترین شاخص تراکم زراعی را ب 99/10و  95/10زراعی 
   )3و 2 هاي شکل( اختصاص دادند

وجـود دارد،  در کشـور  در ایران دو نظام اصلی محصوالت زراعی 
 Koocheki etیکی نظام مبتنی بر گندم و دیگري مبتنی بر بـرنج ( 

al., 2004(.  
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شمسی 1350هاي مختلف براي سال  تراکم زراعی (مجموع اراضی آبی و دیم) در استان - 1شکل   

Fig. 1- The crop density (total irrigated land and dry land) in different states in 1971 
 

  
مسیش 1382هاي مختلف براي سال  تراکم زراعی (مجموع اراضی آبی و دیم) در استان - 2شکل   

 Fig. 2- The crop density (total irrigated land and dry land) in defferent states in 2003 
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  شمسی 1390هاي مختلف براي سال  تراکم زراعی (مجموع اراضی آبی و دیم) در استان - 3شکل 

Fig. 3- The crop density (total irrigated land and dry land) in different stated in 2011 
 

ي غربی شامل آذربایجان شـرقی و غربـی و اردبیـل بـا     ها استان
دلیل شـرایط   بهي شاخص که ها ماه پوشش اراضی از استان 11حدود 

 ویژه بهاقلیمی خاص و غالبیت کشت پاییزه و هم غالبیت کشت غالت 
ي هرمزگـان و  هـا  گندم داراي باالترین تراکم زراعی اسـت و اسـتان  

 5/6و مازندران با تـراکم زراعـی    ششزراعی نزدیک  بوشهر با تراکم
نکته قابل توجه این است که در سواحل  ،کمترین میزان را داشتند ماه

دلیـل اقلـیم خشـک و گـرم و      بـه جنوبی پایین بودن تـراکم زراعـی   
کـه در   حـالی ، درمحدودیت فصل رشد از نظر دمـا و بارنـدگی اسـت   

دلیل غالبیت تناوب مبتنی بـر   بهبودن تراکم زراعی  تر مازندران پایین
ي پرباران ساحل خزر بوده است. اقلیم ها برنج در الگوي کاشت استان

گیــري و  ي شــیمیایی و فیزیکــی خــاك مبنــاي شــکلهــا و ویژگــی
). توزیـع  Glisman, 1992( باشـند  مـی ي زراعی در جهان ها اکوسیتم

کشور  ي اقلیمیها مکانی دو نظام زراعی در ایران نیز بر مبناي ویژگی
). بارنـدگی و درجـه حـرارت    Koocheki et al., 2004استوار اسـت ( 

مناسب همراه با خصوصیات مطلوب خاك باعث توسعه کشت برنج در 

که سطح استان مازندران  ي شمالی شده است و با توجه به اینها استان
 را نظام اصلی زراعی کشور ،باشد میو گیالن نسبت به کل کشور کم 

دانستند. در بسیاري از کشورهاي دیگر نیز نظام اصلی مبتنی بر گندم 
). با توجه بـه  Aleston, 2010( باشد مینظام مبتنی بر گندم  زراعی،

اینکه در اکثر مناطق کشور بیش از نیمی از سطح زیر کشت به گندم 
اختصاص دارد و از طرفی مدت زمانی که گندم در روي زمـین بـاقی   

باشـد، لـذا    می ها ینتر طوالنی ءجزی در بین محصوالت زراع ،ماند می
ین سـهم را در تعیـین شـاخص تـراکم     تـر  مهمسطح زیر کشت گندم 

در مناطق شمال غربی  کند. از طرفی میزراعی (یا پوشش زراعی) ایفا 
 ویـژه  بهشرایط اقلیمی و سردتر بودن مدت زمانی که غالت و  دلیل به

و دلیل اصلی باالتر  باشد میگندم در روي زمین قرار دارند نیز بیشتر 
بودن شاخص تراکم زراعی در این مناطق مدت زمان حضور گندم در 

  باشد. میسطح زمین 
متعلـق بـه    1350کمترین میزان شاخص تراکم زراعی در سـال   
ترتیب بـا   بهو مازندران  )ي ساحلی جنوب (هرمزگان و بوشهرها استان
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ي گـیالن و  هـا  به استان 1382ماه و در سال  33/6و  98/5میانگین 
مـاه بـود. در سـال     62/6و  72/5ترتیب با مدت پوشـش   بهمازندران 

ي سـاحلی  ها گیالن و استان نیز کمترین میزان این شاخص به 1390
 ماه تعلق داشت. به نظـر  3/6و  63/5ترتیب با مدت پوشش  بهجنوب 

ي غرب و شمال غربـی)  ها مرطوب کشور (استان رسد مناطق نیمه می
باشـد در مقایسـه بـا منـاطق       مـی  عه کشت دیم فراهمکه امکان توس
 ,.Koocheki et al( خشک تراکم زراعی باالتري دارند خشک و نیمه

دهد که تراکم زراعی در  میمربوط به آسیا نشان  هاي ). گزارش2004
مناطق غربی آسیا دو برابر بیشـتر از مقـدار ایـن شـاخص در آسـیاي      

  .)Wood et al., 2000( جنوب شرقی است
ي شـمالی  هـا  دلیل تغییرات زیاد شاخص تراکم زراعی در اسـتان 

مـاه   72/5بـه   1350ماه پوشش در سـال   97/6گیالن که از  ویژه به
کاهش سـطح زیـر کشـت     ،کاهش یاقته است 1390پوشش در سال 

که سطح زیر  طوري هب ؛باشد میگندم و افزایش سطح زیر کشت برنج 
هـزار هکتـار در    10بـه   1350هزار هکتار در سال  26گندم از کشت 
 1350و سطح زیر کشت بـرنج در ایـن اسـتان در سـال      1390سال 

هزار هکتار بوده است که بر اسـاس آمـار وزارت جهـاد     103میزان  به
افزایش یافته است  1390هزار هکتار در سال  180حدود  بهکشاورزي 

رنج در خارج فصل کشت ب اًکه اراضی برنج در شمال اکثر علت آن بهو 
لذا  ،شوند میآیش نگهداري  صورت بهسازي براي سال بعد  جهت آماده

مـاه   پـنج مدت پوشش اراضی زیر کشت برنج در اکثر مناطق حـدود  
باشد و در نتیجه میانگین پوشـش اراضـی زراعـی در ایـن اسـتان       می

کاهش چشمگیري داشته است. بررسی سایر محققان نیز نشـان داده  
 شـود  مـی کاهش شاخص تراکم زراعـی  که افزایش سهم آیش باعث 

)Wood et al., 2008(،     این محققان میزان شـاخص تـراکم زراعـی
محدودیت فصـل رشـد و    چنین هماعالم کردند.  48/0را  1براي سوئد

دماي پایین در کشورهاي اروپایی باعث پایین بودن تراکم زراعی شده 
که  خشک مناطق خشک و نیمه ). درKoocheki et al., 2004( است

 Wood( آیش سهم مهمی در انتقال رطوبت بین فصول زراعـی دارد 

et al., 2000(،  کند. گسـترش کشـت    میشاخص تراکم کاهش پیدا
تواند  میحبوبات یا شبدر) در مناطق شمالی ( برنج در تناوب با بقوالت

از زمین و افزایش شـاخص تـراکم زراعـی در     وري بهرهباعث افزایش 
). در برخی از مناطق هند Koocheki et al., 2004( این مناطق شود

                                                        
ساله به کل  شاخص تراکم زراعی تنها بر اساس نسبت سطح گیاهان زراعی یک -1

  باشد.تر از یک می گیاهان زراعی تعیین شده است، به همین دلیل کوچک

شرایط اقلیمی امکان کشت متوالی را فراهم کـرده و شـاخص تـراکم    
  ). Johansen et al., 2000گزارش شده است ( سهزراعی آبی تا 

همبستگی بین سطح زیر کشـت محصـوالت اصـلی و شـاخص     
ان ) نشهمشاهد 70تعداد  (ي این سه سالها تراکم زراعی بر روي داده

داد ضرایب همبستگی تغییرات سطح زیر کشت چهار محصول گندم، 
 ترتیـب  بـه  2با تغییرات شاخص تراکم زراعی برنج، یونجه و چغندرقند

 دهنده خوبی نشان هبود که ب 3269/0و  5314/0 ،-3078/0، 3244/0
  باشد. میرابطه منفی سطح زیر کشت برنج با تراکم زراعی 

 10ایـران شـامل   اعی رز بوم بندي نهپهفائو  بندي تقسیمبر اساس 
شمال غرب، خراسان، خشک مرکزي، خشـک جنـوبی،   ناحیه شامل (

جنوب زاگرس، زاگرس مرکزي، مرکزي، خوزستان و سواحل جنـوبی)  
ناحیه نشان داد که  10مقایسه وضعیت تراکم زراعی در این  ؛شود می

حل ماه متعلق به سـوا  9/6از حداقل  1350دامنه این شاخص در سال 
 ،)4شـکل  ( در ناحیه خراسان متغیر بـود  4/11جنوبی ایران تا حداکثر 
بـراي سـواحل    10 و 7/6ترتیـب   به 1382 ها همین مقادیر براي سال

 10و  2/6ترتیـب   بـه  1390جنوبی و ناحیه شمال غرب و براي سال 
  .)6 و 5 هايشکل( براي سواحل جنوبی و ناحیه شمال غرب بود

 1350خص تـراکم زراعـی در سـال    کالستربندي بر اسـاس شـا  
هاي مورد بررسی را در سه گروه اصلی قرار داد کـه گـروه اول    استان

هاي اصفهان، بختیاري، خوزستان، زنجـان، سیسـتان و    شامل استان
بلوچستان، کردستان، کرمـان، لرسـتان، مرکـزي، همـدان و یـزد بـا       

ماه پوشـش و گـروه دوم شـامل ایـالم،      CII 82/7میانگین شاخص 
هاي سـاحل   منان، کهکیلویه و بویراحمد، گیالن، مازندران و استانس

ماه پوشش  61/6جنوبی (بوشهر و هرمزگان) با میانگین تراکم زراعی 
چنین گروه سوم شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،  زمین و هم

خراسان (شامل خراسان شمالی، رضوي و جنوبی)، فارس و کرمانشاه 
کـه هنـوز در    دلیـل آن  ). به7ماه پوشش بود (شکل  25/9با میانگین 

هاي شمالی کشـت گنـدم نسـبت بـه بـرنج غالـب اسـت، لـذا          استان
هاي مبتنی بر گندم قرار  بندي در کنار نظام هاي شمالی در دسته استان

هاي کشور از نظر تراکم زراعی در سه  که استان گیرند و با وجود آن می
ر سه گروه ضریب عدم تشابه کمتر از اند، ولی ه بندي شده گروه تقسیم

  ها را در یک گروه قرار داد. توان آن دو دارند و می
  

                                                        
2- Crop intensity 
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1350ایران در سال  زراعی بوممقایسه وضعیت تراکم زراعی در نواحی  - 4شکل   

Fig. 4- Mean comparison of crop density composition in Iran's agroecological zone in 1971 
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1382ایران در سال  زراعی بوممقایسه وضعیت تراکم زراعی در نواحی  - 5 شکل  

Fig. 5- Mean comparison of crop density composition in Iran's agroecological zone in 2003 
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1390ایران در سال  زراعی بوممقایسه وضعیت تراکم زراعی در نواحی  - 6شکل   

Fig. 6- Mean comparison of crop density composition in Iran's agroecological zone in 2011 
  

  
1350هاي کشور بر اساس شاخص تراکم زراعی سال  دندروگرام تجزیه کالستر استان - 7شکل   

Fig. 7- Dendrogram cluster analysis for Iranian provinces based on the density of farming in 1971 
  

 سـه محصـول اصـلی در    چهـار مجموع سطح زیر کشت و سهم 
 آورده شـده اسـت.   1در جـدول   1350کالستر اراضی زراعی در سال 

درصـد از   60بـیش از   1350شود در سـال   میطور که مشاهده  همان
سطح زیر کشت به گندم تعلق داشته است و لـذا محصـول اصـلی در    

سـهم سـطح    نبا وجود نزدیک بود از طرفی ،باشد میگندم  این سال
تفاوت آشکاري در بین متوسط شـاخص   ،زیر کشت در این سه دسته

که در گروه سـوم مقـدار ایـن     طوري هب ،شود میمشاهده  ها زراعی آن
باشـدکه دلیـل آن شـرایط اقلیمــی     مــیمـاه   9/ 25شـاخص معـادل   

یا  سرد و ی با اقلیمیها ي گروه سوم است، در این گروه استانها استان
و مدت زمانی که گندم در روي سطح زمین  اند معتدل سرد قرار گرفته

بوده و لذا شاخص تراکم زراعـی ایـن گـروه     تر مانده طوالنی میباقی 
بـین سـطح    دار معنیهمبستگی  باالتر بوده است. از طرفی عدم وجود

 ،1350زیر کشت محصوالت زراعی و شاخص تراکم زارعی در سـال  
کننده میزان شاخص تراکم زراعی  مل اصلی تعیینید آن است که عاؤم

گنـدم در سـطح اراضـی     ویژه بهمدت حضور غالت و  ،1350در سال 
  زراعی بوده است. 
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 1350ي شاخص تراکم زراعی براي سال ها مجموع سطح زیر کشت و سهم محصوالت اصلی زراعی در کالستر - 1 جدول

Table 1- Total cropping area and the share of main crops in clustered crop density index for 1971  
  سایر محصوالت
Other crops  

 جو  
Barley  

 برنج  
Rice  

 یونجه  
Alfalfa  

  گندم  
Wheat  

  زراعی تراکم  
Crop density  

  گروه
Group 

  سطح
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  سطح  
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  سطح  
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  سطح  
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  سطح  
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  ماه  
Month 

  

286754  8.31   595472  17.259   55756  5.35   95532 2.76   241719  70   8.71 1 
143295 7.72   241661  13.02   277627  14.96   29881  1.06   11162864  62.677   6.61 2 
413724 13.2   567536  18.17   3811  0.12   147436  4.72   1990629  63.73   9.25 3 

  
 1382اساس شاخص تراکم زراعی سال  بر ها استان کالستربندي

ي ها گروه اول شامل استان ،بندي نمود گروه طبقه چهاردر را  ها استان
غربی، خراسان رضوي، فارس و کرمانشاه  اردبیل، آذربایجان شرقی و

سـان جنـوبی،   ي اصفهان، چهـار محـال بختیـاري، خرا   ها بود، استان
خراسان شمالی، خوزسـتان، زنجـان، سیسـتان، کردسـتان، کرمـان،      
لرستان، مرکزي، همدان و یزد در گروه دوم قرار گرفتند، گروه سوم در 

ي ایـالم سـمنان و کهکیلویـه بـود و در نهایـت      هـا  گیرنده استان بر
ي ساحلی شامل گیالن و مازندران و هرمزگـان و بوشـهر در   ها استان

 چهارمیانگین تراکم زراعی در این  ).8 قرار گرفتند (شکل گروه چهارم
مـاه پوشـش زمـین بـود.      36/5و  66/6، 66/7، 04/9ترتیب  بهگروه 

 1382سهم محصوالت اصلی براي سـال   مجموع سطح زیر کشت و
  آورده شده است. 2 در جدول

 1382در سـال  ) Koocheki et al., 2004( کوچکی و همکاران

محاسـبه نمودنـد کـه     74/0آبی را براي ایـران  شاخص تراکم زراعی 
باشد که عدد محاسبه شده در این بررسی  تقریباً معادل هشت ماه می

  کند. آن را تأیید می
، 1390کالستربندي بر اساس شاخص تراکم زراعی و براي سـال  

بندي نمـود، گـروه اول شـامل     هاي کشور را در سه گروه طبقه استان
آذربایجان غربی، چهـار محـال بختیـاري،     اردبیل، آذربایجان شرقی،

هـاي اصـفهان،    خراسان رضوي، کرمـان و کرمانشـاه بودنـد. اسـتان    
ــارس،   ــوبی، خراســان شــمالی، خوزســتان، سیســتان، ف خراســان جن
کردستان، مرکزي، همدان و یزد در یک گروه قرار گرفتند و در گروه 

کیلویه و هاي ایالم، زنجان، بوشهر، هرمزگان، سمنان، که سوم استان
). کـه  9بویراحمد، گیالن، لرستان و مازندران جـاي گرفتنـد (شـکل    

، 65/8ترتیـب   میانگین شاخص تراکم زراعی براي این سه دسـته بـه  
  ).3ماه بودند (جدول  1/6و  66/7

Gi
la

n 

M
az

an
da

ra
n

H
or

m
oz

ga
n 

W
es

t A
za

rb
ay

eja
n

A
rd

ab
il

Ea
st

 A
za

rb
ay

ej
an

K
ho

ra
sa

n 
Ra

za
vi

Fa
rs

K
er

m
an

sa
h

Ila
m

Se
m

an
 

K
oh

ki
lu

ye
h

Es
fe

ha
n

K
er

m
an

N
or

th
 K

ho
ra

sa
n

K
or

de
st

an

Ba
kh

tia
ry

Y
az

d

H
am

ed
an

K
ho

ze
st

an

M
ar

ka
zi ن

Za
nj

an

So
ut

h 
K

ho
ra

sa
n

Si
st

an

Lo
re

st
an

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Di
ss

im
ila

ti
on

Dissimilation level =2 

  1382ل هاي کشور بر اساس شاخص تراکم زراعی سا گرام تجزیه کالستر استاندندرو - 8شکل 
Fig. 8- Dendrogram cluster analysis for Iranian provinces based on the density of farming in 2008 



  1399، بهار  1، شماره12، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     64

 1382ي شاخص تراکم زراعی براي سال ها مجموع سطح زیر کشت و سهم محصوالت اصلی زراعی در کالستر - 2 جدول
Table 2- Total cropping area and the share of main crops in clustered crop density index for 2003  

  سایر محصوالت
Other crops 

  جو
Barley  

 برنج
Rice  

 یونجه
Alfalfa  

  گندم
Wheat 

  تراکم زراعی
Crop 

density  گروه 
Group  سطح  

Area (ha)  
 درصد

Percent  
  سطح

Area (ha)  
 درصد

Percent  
  سطح

Area (ha)  
 درصد

Percent  
  سطح

Area (ha)  
 درصد

Percent  
  سطح

 Area (ha) 
 درصد

Percent  
  ماه 

Month 
929837  24.14  494248  12.83  45710  1.18  297617 7.72  2083329  54.1  9.04 1 
821745 17.90  649656  14.10  47940  1.04  171399  3.73  2897718  63.15  7.66 2 
219850 17.42  212359  17.02  7845  0.62  5919  0.47  801165  64.24  6.66 3 
150268 10.56 267834 18.82 325400 22.87 30281 2.12 648912 45.63 5.36 4 

 

  
  1390هاي کشور بر اساس شاخص تراکم زراعی سال  دندروگرام تجزیه کالستر استان - 9شکل 

Fig. 9- Dendrogram cluster analysis for Iranian provinces based on the density of farmin in 2011  
  

 1390ي شاخص تراکم زراعی براي سال ها جموع سطح زیر کشت و سهم محصوالت اصلی زراعی در کالسترم - 3 جدول
Table 3- Total cropping area and the share of main crops in clustered crop density index for 2011  

  سایر محصوالت
Other crops  

 جو
Barley  

 برنج
Rice  

 یونجه
Alfalfa  

  گندم
Wheat 

راکم زراعیت
Crop 

density   گروه  
Group سطح  

Area (ha)  
 درصد

Percent
  سطح

Area (ha)  
 درصد

Percent  
  سطح
Area  
(ha)  

 درصد
Percent  

  سطح
Area (ha)  

 درصد
Percent  

  سطح
 Area (ha) 

 درصد
Percent  

  ماه
Month 

712673  19.71  570679  15.78  4885  0.13  297554 8.23  2028999  56.13  8.93 1 
1068461 22.66  655679  13.91  233400  4.95  140431  2.97  26155954  55.49  7.76 2 
482967 21  320686  13.94  413141  17.97  47227  2.05  1034836  45.01  6.01 3 

  
که بارندگی در اقلیم ایران نقش مهمی در تعیـین   با توجه به آن

 تأثیرتحت  بسیاري از منابع آبی ایران چنین همالگوي زراعی داشته و 
آن  تأثیرخش به بررسی تغییرات بارندگی و ، در این ببارش قرار دارند

  بر شاخص تراکم زراعی پرداخته شده است:
ي مختلـف  ها بندي بر اساس مجموع بارندگی ساالنه استان گروه
ي هـا  انجام شد، بر این اساس استان 1390تا  1330ساله  60در دوره 
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 شــدند بنـدي  طبقـه گـروه   هفـت  نظـر بارنـدگی در   مـورد بررسـی از  
استان گیالن، مازندران، و کهکیلویه و بویر احمـد   سهکه  ،)10شکل(

 متـر  میلـی  823و  889، 1337 بلندمدتترتیب با میانگین بارندگی  به
ي هـا  گروه چهارم شامل استان ،ساالنه در سه گروه مجزا قرار گرفتند

 متر میلی 89و  59 ترتیب با میانگین بارندگی ساالنه بهیزد و سیستان 
ي ایالم، کردستان، کرمانشاه، لرستان ها بود و گروه پنجم شامل استان

بود. گروه  متر میلی 589تا  439و گلستان با میانگین بارندگی ساالنه 
ي اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان، قم، تهران، ها ششم شامل استان

تـا   125ن کرمان، هرمزگان و خوزستان با میانگین بارش ساالنه بـی 
 ي چهار محال و بختیاري،ها و گروه هفتم شامل استان متر میلی 210

آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان رضوي و شمالی، بوشـهر،  
 250زنجان، فارس، قزوین، مرکزي و همدان با بارش ساالنه متوسط 

بود. همبستگی بین شاخص تراکم زراعی با بارندگی  متر میلی 338تا 
بـود. یکـی از    دار معنی یک درصدو در سطح  -3875/0) 72(ساالنه 

آن است کـه در شـرایط محـدودیت آب سـطح زیـر       دالیل این مورد
بیشتر بوده و لذا نسبت اشغال سطح زمین بیشتر از حالتی  غالت کشت

 ویـژه  بـه فراهمـی آب تنـوع کشـت محصـوالت      دلیـل  بـه است کـه  
بودن طـول دوره   تر تاهکو دلیل بهیابد و  میمحصوالت بهاره افزایش 

 یابد. میزراعی کاهش  رشد این محصوالت، شاخص تراکم
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  )1390تا  1330سال ( 60هاي کشور بر اساس مجموع بارش ساالنه طی  بندي استان گروه - 10شکل 
Fig. 10- Grouping of the provinces of the country based on the total annual rainfall over 60 years (1951 t0 2011) 

  
 ،1350( زراعـی 	تـراکم  شـاخص  بـراي  بررسـی  مورد سال سه در
میانگین بـارش   فوق، شده انجام بندي گروه اساس بر) 1390 و 1382

 ینبشاخص تراکم زراعی  و 1078 تا 43 بینمتر  میلیساالنه برحسب 
  ).4 جدول( ماه پوشش متغیر بود 3/8 تا 4/5

  
  کشوري ها استان بندي گروهمقایسه وضعیت بارش و میانگین تراکم زراعی در  –4ول جد

Table 4 Comparison of rainfall situation and average of agronomic density in the provinces of Iran 
 حداقل بارش

Lowest precipitation 
(mm)  

 حداکثر بارش
Highest precipitation 

(mm) 

 راکم زراعیحداقل ت
Lowest crop density 

(Month) 

 حداکثر تراکم زراعی 
Highest crop density 

(Month) 
 گروه /استان  

Province /group  
 گروه

Group  
831  1447  4.36  6.92  1  1  
486  1082  5.62  6.3  1  2  
414  890  6.62  6.7  1  3  

9  69  7.3  8.2  2  4  
350  640  6.4  8.6  5  5  
41  218  5.9  8.4  8  6  
97  440  7.4  9.5  12  7  
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  گیري نتیجه
دلیل غالبیت کشـت غـالت در    بهنتایج این بررسی نشان داد که 

سطح  تأثیرزراعی تحت 	الگوي کاشت محصوالت زراعی، میزان تراکم
گیرد و به همین دلیل در مناطقی کـه   میزیر کشت این گیاهان قرار 

ودیت بارندگی سطح زیر کشت غالب گندم بوده و از طرفی داراي محد
تراکم زراعی بـاالتر   ،شوند میپاییزه کشت  صورت بههستند و غالت 

علـت قـرار گـرفتن بـرنج      بـه که در مناطق پربـاران   درحالی ،باشد می
 ،عنوان محصول اصلی در الگوي کاشت و کوتاه بودن دوره رشد آن به

عمالً بارندگی مناسب از اراضی  باشد و با وجود میتراکم زراعی کمتر 
 طور مناسبی استفاده نشده، از طرفی گرچه میانگین تراکم زراعی در هب

تا  10با تراکم زراعی باالي بین  ،خاطر وجود برخی از مناطق هکشور ب
تـراکم زراعـی    ايولی تعداد قابل توجهی از منـاطق دار  ،ماه است 11

باشند و لذا بخش مهمی از اراضی زراعی کشور  میماه  هشتتا  هفت
امنیت  تأمیناده باقی مانده است، بنابراین با توجه به اینکه بدون استف

ي مهم در دستیابی بـه  ها ي اساسی بوده و یکی از راهها غذایی از نیاز
 ،باشـد  میاین امر افزایش تولید در واحد سطح و افزایش تراکم زراعی 

پایین است  سازي فشردهلذا تغییر الگو یا سیستم کاشت در مناطقی که 
افزایش تراکم زراعی و در نتیجه افزایش تولیـد محصـوالت    منظور به

  باشد. میزراعی 
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Introduction 
In the foreseeable future, plants are still the most important source of human food supply, and given the rapid 

rise in demand for food in developing countries, the demand for food will increase sharply over the next 20 
years. Compression is the most important factor in increasing agricultural production. One of the useful 
indicators in determining the compression rate is the use of agronomic index. In Nepal, an applied definition has 
been used to compress agriculture, which includes increasing the number of crops per unit area in a crop season, 
along with the trend of chemical changes to improve plant performance. One of the important indicators used by 
many researchers is made by Boserup (1966). In this definition, agricultural compression means increasing the 
cultivation of crops in a given period in an agricultural system. The idea of increasing the frequency of planting 
important crops originated in agriculture prior to industrialization and was the only way to increase crop 
production in one year. This concept later became more comprehensive by other researchers by adding the 
differences in the length of sowing and planting of crops. In a number of studies, the frequency of products 
indicating the amount of land use has been used as a compression index.  

Materials and Methods 
In order to study the trend of changes in crop density, agronomy and stability in agricultural production, 

statistical data of 15 agricultural variables including crop area and rainfall in different provinces of the country 
for the period of 50 years from 1961 to 2011 have been obtained from the Statistical Yearbook, databases The 
Ministry of Agriculture, the Center for Statistics of Iran and the FAO Database. 

Agronomic index was used to study the land use status of arable land and an aspect of compression including 
land cover with one-year cultivars.  

Result and Discussion 
Based on the average, total agricultural density in 1971, 2004 and 2011were 9.26, 8.48 and 8.80, 

respectively, and the mean of three years was 8.94 months. The lowest index of agricultural density index in 
1350 belonged to southern coastal provinces (Hormozgan and Bushehr) and Mazandaran with average of 6.98 
and 7.33 months, respectively. In 2004 Guilan and Mazandaran provinces had the least index of 4 and 62.5 
months, and in 2011 the lowest rate of this indicator was in Gilan and southern coastal provinces, with a period 
of coverage of 63.6 and 5.3 months, respectively. Considering that in most regions of the country more than half 
of the cultivated area is allocated to wheat, and also wheat remains on the ground longer than the other crops, 
therefore, wheat cultivation owns the most important share in the determination of the index of agronomic 
agglomeration (or crop cover). On the other hand, in the northwestern regions due to climatic conditions and 
colder periods of time, cereals especially wheat remail on the ground longer ,so the main reason for the higher 
index of agronomy in these areas is that wheat is present at the surface of earth. The study of agronomy in the 
country's arable crops showed that, contrary to expectation, in areas with higher rainfall the duration of land 
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cover is less and soil remains without cultivation a long time in the year, due to the cultivation of crops such as 
rice. Therefore, changing the pattern of planting is essential in these areas. 

Conclusion 
The results of this study showed that due to the dominance of cereal cultivation in cropping pattern, crop 

density was affected by the cropping area of these plants. Food security is one of the basic needs and increasing 
the production per unit area isone of the important ways to achieve it. So, changing the pattern or planting 
system is necessary in areas where compression is low. 

 
Keywords: Cultivation pattern, Follow, Food security 
 


