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  چکیده

هاي مهم بخش  امروزه یکی از سیاست . برهمین اساس،هاي توسعه پایدار است ترین جنبه کشاورزي پایدار یکی از مهم

شناسایی  پژوهش حاضر باهدف کلیدر همین راستا، . یابی به یک نظام کشاورزي پایدار است کشاورزي کشورها، دست

شده است. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی  عوامل مؤثر بر کشاورزي پایدار در شهرستان شیروان و چرداول انجام

- 90شده است. جامعه آماري پژوهش شامل تمامی کشاورزانی است که در سال زراعی  است و به روش پیمایشی انجام

این  ). از میان=2550Nاند ( به کاشت برنج مشغول بودهطور تخصصی  در شهرستان شیروان و چرداول به 1389

هاي  عنوان نمونه اي با استفاده از فرمول کوکران به اي چندمرحله گیري طبقه روش نمونه نفر به 185کشاورزان، تعداد 

نفر خارج از نمونه اصلی) انجام  30آزمون ( ، پیشپژوهشاند. براي تعیین قابلیت اعتبار و اعتماد ابزار  آماري انتخاب شده

) بودن پرسشنامۀ پژوهش 932/0) و اطمینان (789/0دهنده مورد اعتماد ( مجموع نشان آمده در دست بهگرفت که ضرایب 

درصد از برنجکاران داراي دانش کشاورزي پایدار در سطح متوسط  82/67است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

درصد نیز داراي نگرشی متوسط نسبت به پایداري کشت برنج هستند. همچنین، بین پایداري کشت  01/42بوده، و حدود 

کشت برنج، مشارکت اجتماعی، دانش اراضی تحت تملک، وسعت اراضی زیر سن، وسعت :برنج و متغیرهایی مانند

حصیالت یک رابطه مثبت هاي ترویجی، میزان ت کشاورزي پایدار، نگرش نسبت به کشاورزي پایدار، میزان تماس

  درصد وجود دارد. 95دار در سطح  معنی

  کاران، شیروان چرداولیداري کشت، کشاورزي پایدار، برنجاي، پا تحلیل خوشه هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

آید که امروزه با توجه به کالري و پروتئین  پس از گندم، برنج دومین محصول کشاورزي پرمصرف در کشور به شمار می

برنج  ،هاي قبل داشته است. در بخش عظیمی از قاره آسیا گیري نسبت به دههجود در برنج، مصرف آن افزایش چشممو
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  ). 25: 1380درصد پروتئین مصرفی مردم است (نوري،  75درصد کالري و  80کننده بیش از  تأمین

اما امروزه  ؛کننده است کمکافزایش تولید محصوالت کشاورزي گرچه در رفع نیازهاي جمعیت رو به رشد 

منجر کنند، به فرسایش و تخریب باالیی  رویه استفاده می هاي مدرنی که از منابع دست اول بی مشخص شده، فناوري

هاي زراعی، فرسایش خاك و  همچنین، تخریب و تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی به زمین. )124: 1376اند (خزاعی،  شده

هاي کشاورزي ابعاد  رویه از مواد شیمیایی و افزایش فاضالب حد و استفاده بی از  اري بیشبرد آلودگی آب ناشی از بهره

هاي کشاورزي رایج در بیشتر  ، نظاماین با وجود .)36: 1995، 1خود گرفته است (آلونگ و مارتین عاده وخیمی بهال فوق

اي در جهت کاهش استفاده  تنها هیچ برنامه دارند و نههاي بیرونی تأکید  رویه از نهاده کشورهاي جهان سوم بر استفاده بی

ها روندي رو به رشد داشته است (شریفی و  گیري از آن هاي اخیر بهره بلکه در سال ؛ها مشاهده نشده است از این نهاده

  ).144: 1390همکاران، 

ایدار فراهم گردد. تعاریف سوي کشاورزي پ حرکت به زمینۀ دها و مسائل موجود بای هرحال، با توجه به نگرانی به

هاي  ترین تعریف کشاورزي پایدار آن است که کلیه جنبه ولی عمومی ؛متعددي از کشاورزي پایدار صورت گرفته است

کشاورزي زمانی پایدار خواهد بود که از نظر  ،عبارت دیگر داشته باشد. بهشناختی را دربر ، اجتماعی و بوماقتصادي

پذیر، از نظر سیاسی مناسب، از نظر مدیریتی قابل اجرا و از نظر  ار، از نظر اقتصادي توجیهپذیر و سازگ اجتماعی امکان

عدم تعادل بین رشد جمعیت و تولیدات کشاورزي، کشورهاي ). 31: 1371زاده،  محیطی سازگار باشد (سلمان

ذخیره غذایی توجه جهانی را هاي  افزون جمعیت و محدودیترو ساخته و فشار روز توسعه را با چالشی جدي روبه درحال

براي پایداري  ،طورکلی به .)30: 2005و همکاران،  2(بورك به پژوهش دربارة محیط، غذا و تغذیه جلب کرده است

درآمد دوم،  ویژه در بین افراد کم به ؛زیست در کشاورزي سه موضوع اهمیت زیادي دارد: اول درآمد کافی محیط

مصرف آن (از طریق افزایش تولید و بهبود بازاریابی) و سوم، حفاظت و بهبود منابع افزایش قابلیت دسترسی به غذا و 

  ).28: 1379طبیعی (کوچکی و همکاران، 

توانایی این بخش براي کاهش  خصوصکند، در  کشاورزي نقش بسیار حیاتی در اقتصاد ایفا می که توجه به اینبا 

هایی به  براي کشاورزان و سایر مردم روستایی نگرانی ،آمد پایدارعنوان در فقر در مناطق روستایی و امنیت غذایی به

شده به این دلیل است که محیط کشاورزي و مناطق روستایی با مشکالت  مطرح يها وجود آمده است. این نگرانی

مانند هدر ایران،  .)1093: 2009، 3دیل (تاتلی در طی دو دهه گذشته مواجه شده است ویژه به ؛محیطی  -سابقه زیست بی

از تولید  ییباال و درصد فراوان کهست اهاي اقتصادي  رین بخشت توسعه، کشاورزي یکی از مهم کشورهاي درحال سایر

 گیرد.  میرا دربرو اشتغال 

وخاك، کاهش  ی در ایران به آسیب شدید به منابع آبیها و کودهاي شیمیا کش خصوص آفت به ؛رویه بی استفاده

محیطی طبیعت و مشکالت بهداشتی براي انسان،  - چرخه زیست صدمه دیدنقدرت عملکرد زمین، آلودگی محیطی، 

 ؛شده ضرورت مباحث توسعه پایدار مطالب گفته .)235: 2010و همکاران،  4است (شرقی شده منجرو طبیعت  دام

                                                
1- Along & Martin 
2- Burke 
3- Tatlidil 
4- Sharghi 
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شیروان و شهرستان  ،در این راستا دهد. هاي اخیر را نشان می ویژه در سال به ؛ار کشاورزي در ایرانمخصوصاً توسعه پاید

عنوان منبع اصلی تأمین  هکه داراي شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی بوده و کشاورزي ب استازجمله مناطقی  ،چرداول

درصد 20حدود هاي اشتغال، بستر مناسبی در راستاي توسعه روستاهاي منطقه فراهم آورده است.  درآمد و فرصت

ست. از کل اراضی زراعی آبی در منطقۀ مورد اواقع در شهرستان شیروان و چرداول آبی  ،مساحت کل اراضی زراعی

شود. با  شت برنج اختصاص داده میهاي منطقه) به ک هاي پربارش و وفور آب رودخانه درصد (در سال 40مطالعه، حدود 

توجه به درآمدزا بودن کشت و تولید محصول برنج، نسبت به سایر محصوالتی که معموالً توسط روستاییان کاشت و 

با مدیرت صحیح و اصولی  توان می)، 288: 1389شود (جمشیدي و همکاران،  صورت خودمصرفی) مصرف می (به

به توسعه پایدار اراضی زیر کشت برنج که یکی از  ،مدیریت پایدار خاك و پایدار آبازجمله مدیریت  ،کشاورزي

د باشد، پرداخت و به توان میصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در منطقه  عوامل مؤثر در افزایش درآمد و ایجاد اشتغال به

درپی  هاي پی توجه به خشکسالیذکر است، با  شایان ،آینده اقتصادي خانوارهاي کشاورز در این منطقه امیدوار بود. البته

ازجمله  ،رعایت اصول کشاورزي پایدار ،ها) هاي جاري (رودخانه هاي زیرزمینی و آب گذشته و کاهش آب دهۀ

مطالعه حاضر مدیریت پایدار منابع آب زارعی اهمیت باالیی پیدا کرده است. بنابراین، با توجه به مطالب ارائه شده، 

گرایانه از وضعیت موجود پایداري کشت برنج در شهرستان شیروان و چرداول در پی پاسخ  باهدف شناخت و تحلیل واقع

عوامل مؤثر و  - 2وضعیت پایداري کشت برنج در منطقه در چه سطحی است؟  -1هاي ذیل طراحی شده است:  به پرسش

  مورد مطالعه کدامند؟ منطقۀمرتبط بر پایداري نظام کشت برنج در 

اما مطالعاتی را که  ؛اند زیابی کلی پایداري نظام کشاورزي و عوامل مؤثر بر آن پرداختهمطالعات متعددي به ار

صورت تخصصی به بررسی وضعیت پایداري کشت برنج در تمامی ابعاد در منطقۀ مورد مطالعه و یا سایر مناطق کشور  به

نظام زراعی کشاورزي را در نظر گرفته  کل ،رغم این مهم، اکثر مطالعات صورت گرفته پرداخته باشند، وجود ندارد. علی

به نتایج چندین مطالعه صورت  ،اند. در ادامه و یا به بررسی دانش و نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار پرداخته

  شود. گرفته در زمینه موضوع پژوهش پرداخته می

دهد گرفته است که نتایج آن نشان میکاران مدنظر قرار  پایداري نظام زراعی ذرت )، تحلیل1379در پژوهش روستا (

زراعی با پایداري نظام زراعی که بین دانش فنی، عملکرد محصول خدمات ارائه شده از جانب مرکز خدمات و نوع نظام 

درباره تحلیل پایداري نظام زراعی )، 1385عمانی و چیذري ( مطالعۀدار وجود دارد.  کاران رابطه مثبت و معنی ذرت

دهد که سطح سواد، دانش فنی، دانش کشاورزي پایدار، میزان اراضی زیر کشت آبی، میزان اراضی  نشان میکاران  گندم

زیر کشت دیم، کل زمین تحت مالکیت، زمین زیر کشت گندم، درآمد محصول، منزلت اجتماعی و هنجار اجتماعی، 

دار دارد. همچنین،  زراعی رابطه مثبت و معنی هاي ارتباطی با پایداري نظام مشارکت اجتماعی و میزان استفاده از کانال

شهر را  زمینی در شهرستان فریدون )، در پژوهش خود عوامل مؤثر بر پایداري کشت سیب1385مقصودي و همکاران (

دار بین پایداري کشت با سن، سابقه کار  اند که یک رابطه مثبت معنی ها در پایان به این نتیجه رسیده . آناند کردهمطالعه 

زمینی، وسعت زمین زراعی، وسعت  زمینی، عضویت در شرکت تعاونی، نوع زراعت سیب کشاورزي، سابقه کشت سیب

  .وجود داردشناختی، منزلت اجتماعی، دانش کشاورزي پایدار و نگرش  هاي بوم زمینی، ویژگی زمین زیر کشت سیب
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ي نظام کشت گندم در استان فارس و تعیین اي به عنوان سنجش سطح پایدار )، در مطالعه1388عربیون و همکاران (

درصد کشاورزان از نظر شاخص پایداري کل  4/68ها نشان داد که  هاي پژوهش آن اند. یافته عوامل مؤثر بر آن پرداخته

درصد کشاورزان مورد  44/99که در بعد اقتصادي  در حالی ؛اند نظام کشت گندم در حد ناپایدار و بسیار ناپایدار بوده

درصد کشاورزان نیز از نظر بعد اکولوژیک در  41/56 ،ه در گروه ناپایدار و بسیار ناپایدار قرار داشتند. همچنینمطالع

درصد واریانس پایداري نظام کشت  61سطح پایداري متوسط به باال قرار داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 

مندي از خدمات حمایتی، آموزشی ترویجی و پراکندگی اراضی  منطقه توسط متغیرهاي دانش فنی، مکانیزاسیون، بهره

  گردد.  تبیین می

برداري زراعی خانوادگی و  هاي بهره اي به بررسی پایداري نظام )، در مطالعه1389مطیعی لنگرودي و همکاران (

شده، نشان داد متغیرهاي  ها که با استفاده از تحلیل مسیر انجام آن نتایج مطالعۀ .د روستایی پرداختندهاي تولی تعاونی

آالت داراي اثر مستقیم  ها و ماشین بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده گذاري، سن بهره سرمایه

هاي  طور مستقیم بر سطح پایداري نظام برداران به برداري از منابع اطالعاتی کشاورزي و سطح سواد بهره و متغیرهاي بهره

)، در بررسی عوامل مؤثر بر پایداري نظام 1390برداري زراعی تأثیرگذار هستند. همچنین، شریفی و همکاران ( بهره

 ،هاي مورد مطالعه ناپایدارند. همچنین درصد از گلخانه 13/39اي نشان دادند که، ازلحاظ پایداري کشت  کشت گلخانه

مورد مطالعه توسط متغیرهاي سطح  منطقۀاي در  خانهدرصد از تغییرات سطح پایداري کشت گل 9/53نشان دادند که 

هاي آموزشی ـ ترویجی  دانش کشاورزي پایدار، سطح تحصیالت، نگرش به کشاورزي پایدار، میزان شرکت در کالس

  شود. اي تبیین می و سابقه فعالیت گلخانه

 کاران زمینی سیب بین رد پایدار کشاورزي دانش هدف بررسی )، که با1390داودي و مقصودي ( نتایج مطالعۀ

شده، نشان داد که سطح دانش و نگرش کشاورزان مورد مطالعه نسبت به کشاورزي پایدار در حد  شوشتر انجام شهرستان

)، در 1389متوسط بوده و اکثر پاسخگویان از نظر پایداري کشت در سطح متوسطی قرار دارند. بیگدلی و صادقی(

ها  هاي کشاورزي پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین پرداختند. آن روشاي به بررسی رفتار پذیرش  مطالعه

از طریق سنجش نمرات دانش و نگرش  ،هاي کشاورزي پایدار بود خود را که رفتار پذیرش روش مطالعۀ وابستۀمتغیر 

 9/67میزان اراضی دیم کلی این مطالعه نشان داد که متغیرهاي سطح سواد و  کاران ترویجی محاسبه کردند. نتیجۀمدد

  کنند. هاي کشاورزي پایدار در افراد مورد مطالعه را تبیین می درصد تغییرات رفتار پذیرش روش

 هضحو و زارع خانوار کرت، سطح سه در کاستاریکا، منطقه در را کشاورزي پایداري پژوهشی در )1998( 1مولر

 پژوهش این نتایج تحلیل. است کرده ارزیابی اکولوژیک و اجتماعی اقتصادي، پایداري یعنی ؛پایداري بعد سه در آبریز

 و 2واتاکل پرانت. اند داشته قرار ناپایداري وضعیت در پذیري، برگشت و زیستی تنوع هاي شاخص که است داده نشان

 هاي شاخص تحلیل روش از تایلند، شمال در اي منطقه کشاورزي پایداري ارزیابی سنجش براي )2001( همکاران

 ارزیابی آبریز هضحو و دهکده خانوار، مختلف سطح سه در را کشاورزي پایداري ها آن. اند کرده استفاده پایداري

 هر زمین اندازه و کشاورزي شاخص پایدارترین غذایی، مواد کمیت که است داده نشان پژوهش این هاي یافته. دندکر

                                                
1 Muller 
2 Praneetvatakul 
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 مهدوي. اند بوده مطالعه مورد منطقه در کشاورزي هاي شاخص ناپایدارترین از ،آب کمبود و زمین مالکیت خانوار،

 مبناي بر. اند پرداخته خراسان استان در پنبه ـ گندم زراعی نظام شناختی بوم پایداري مطالعه به )2006همکاران ( و دامغانی

 شرایط در آبیاري و آب مدیریت عوامل و زراعی دامی، تولیدات مطالعه، مورد هاي سنجه میان در آمده به دست نتایج

 واقع ،چرداول و سیروان هاي شهرستان در خود مطالعۀ در )2013همکاران ( و جمشیدي همچنین،. اند داشته قرار نامناسبی

 پایداري هاي شاخص کاهش باعث منطقه در گذشته دهه دو در درپی پی هاي خشکسالی که اند داده نشان ایالم استان در

  .است شده اقتصادي و اجتماعی هاي شاخص ازجمله ،کشاورزي

تر  ریزي مطمئن اما براي پی ؛ریزي و اقدامات مختلفی صورت گرفته هرچند در زمینه پایداري بخش کشاورزي برنامه

برداري، ابعاد اصلی و عوامل مرتبط با پایداري،  هاي بهره ، ارزیابی و شناخت علمی پایداري کشاورزي و نظاممسألهاین 

هاي ممکن براي حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب ضروري  ترین راه و انتخاب مناسبترسیم وضعیت مطلوب 

رسد پایداري کشت برنج در منطقه در  به نظر می - 1است. مطالعه حاضر بر مبناي فرضیات زیر به انجام رسیده است: 

ترین عامل مؤثر و مرتبط بر پایداري  ممه ،رسد سطح سواد افراد مورد مطالعه به نظر می - 2ست؛ اسطح نامناسبی (ناپایدار) 

  نظام کشت برنج در شهرستان شیروان و چرداول باشد. 

  

 روش پژوهش وها  داده

 پژوهش این آماري ست. جامعۀاصورت پیمایشی  آوري اطالعات به این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و جمع

صورت  به 1388-89ند که در سال زراعی هستهاي روستایی برنجکار شهرستان شیروان و چرداول  کلیه خانوار شامل

 نظر در چهار دهستانآماري مورد اند. جامعۀ هکتار اراضی این شهرستان به کاشت برنج مشغول بوده 2361تخصصی در 

در  بوده و خانوار برنجکار 2550 بر بالغ دارند که سکونت مرکزي بخش و زنگوان بیجنوند، لومار، شباب، هاي نام به

 هدفمند صورت به دهستان و چهار بخش یک اول مرحلۀ دارند. براي انتخاب نمونه، در سکونت آبادي 30بیش از 

 شد تعیین دهستان هر تخصیصی هاي نمونه تعداد دهستان هر جمعیت برنجکار به توجه با بعدي مرحلۀ در و شده انتخاب

 توجه با و تصادفی صورت به روستا هر در نیز گیري نمونه .شد انتخاب تصادفی صورت به روستا تعدادي هر دهستان از و

 .است بوده متناسب انتساب با اي چندمرحله گیري نمونه که روش گفت توان می یعنی؛ شد انجام روستا آن جمعیت به

ها قرار  ها در اختیار آن نمونه انتخاب و پرسشنامهعنوان  خانوار برنجکار به 185سپس، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

آوري و پایایی ابزار جمع آوري اطالعات در این مطالعه پرسشنامه بود. براي اطمینان از روایی گرفت. روش جمع

نفر از افراد خارج از روستاهاي هدف در منطقه مورد مطالعه تکمیل و  30اطالعات، در آغاز، ابزار مورد نظر، توسط 

کرونباخ  و آلفاي ، ك.ام.اُضریب ترتیب، از  آوري اطالعات، به . براي اطمینان از روایی و پایایی ابزار جمعشدرسی بر

محاسبه شد که درمجموع  932/0و  789/0ترتیب  آمده براي روایی و پایایی پرسشنامه به دست بهشد. ضرایب  استفاده 

  دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامۀ پژوهش است.  نشان
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 فاصله انحراف ازمنظور توصیف کیفی متغیر میزان نگرش پاسخگویان در مورد پایداري کشت برنج از روش  به

در این روش نحوه تبدیل  .) 9: 2003، 2و صدیقی و محمدزاده 371: 1390استفاده شد (جمشیدي و همکاران،  1میانگین

  ازات کسب شده به چهار سطوح به شرح ذیل برآورد شد:امتی

A= ضعیف: A<Mean-Sd                              B= متوسط: Mean –SD<B<Mean 

C= خوب: Mean<C<mean+Sd                 D= عالی: Mean+Sd<D 
  

  است. Sd =و انحراف از معیار Mean= ذکر است که در روابط باال، میانگین  شایان

هاي  ویژه شاخص ؛ بهدر این مطالعه نیز به منظور سنجش سطح پایداري کشت برنج با توجه به مطالعات اشاره شده

شاهی و همکاران  )، حسن1389لنگرودي و همکاران ( )، مطیعی1390تدوین شده در مطالعات شریفی و همکاران (

طور  د. بهشها استفاده  منظور تکمیل این شاخصبه) 2005( 3سوبایی و همکاران ) و ال1390)، داودي و مقصودي (1388(

ها بر  آن هايپایداري کشت برنج و اثر ،هاي مورد استفاده براي محاسبه متغیر وابسته یا به عبارتی ها و گویه شاخص ،کلی

ي دهنده پایدار هاي مورد بررسی درمجموع نشان ها و گویه آورده شده است. شاخص )1(پایداري کشت برنج در جدول 

همیشه)  = 3گاهی،  گه=  2هرگز،  = 1ند، که بر مبناي طیف سه قسمتی (هستدر سه بعد اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیک 

  بررسی شده است.

 هاي هاي نامبرده، در گروه شاخص بر اساس پایداري کشت برنج یعنی میزان ؛پژوهش وابسته متغیر بندي دسته براي

 مربوط به هاي شاخص انتخاب از پس، به این منظور .شد ) استفاده1999( 4روش بوسل پایداري از لحاظ از همگن

 از و اختالف مقیاس رفع بر میانگین تقسیم روش کمک به ها این شاخص ها، آن گیري اندازه کاشت برنج و پایداري

آمد).  دست به عاملی تحلیل طریق روش از ها شاخص از یک هر شدند (وزن دهی اصلی وزن هاي مؤلفه تحلیل طریق

 نهایت گرفت. در انجام و بارتلت ، ك.ام.اُ هاي آزمون از استفاده با عاملی تحلیل براي ها بودن داده مناسب تشخیص

 شاخص و قرار گرفتند وجمع  ضرب عملیات تحت شده، مقیاس هاي رفع اختالف شاخص آمده دست به هاي وزن

 سه به پایداري باسل بندي سطح بر اساس )1بود (فرمول  1 تا 0 بین عددي هر کشاورز که براي آمده دست به ترکیبی

به  ،شدند. در نهایت بندي تقسیم 1تا  6/0متوسط و  پایداري 6/0- 4/0ناپایدار،  4/0- 0 شامل؛ ،پایداري مختلف گروه

گانه (اجتماعی، اقتصادي و اکولوژیک)،  ، به تفکیک ابعاد سهاي شاخص پایداري کل و همچنین کمک تحلیل خوشه

  د.شبندي  اد مورد مطالعه در سه گروه پایدار، نسبتاً ناپایدار و ناپایدار طبقهافر
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میانگین شاخص مورد  = j ،Xمربوط به کشاورز  iمقدار شاخص  = xijشاخص ترکیبی پایداري،  = CIدر این رابطه: 

  .jمربوط به کشاورز  iوزن مربوط به شاخص  = Wijنظر و 

  

                                                
1- Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
2-Sadighi & Mohammadzadeh 
3- AL-Subaiee et al 
4- Bossel 
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  هاآن شاخص هايهاي ارزیابی پایداري کشاورزي (کشت پایدار برنج) اثر) شاخص1جدول 

  اثرات  شاخص  اثرات  شاخص

  2  محصولی تک کشت از استفاده  1  سبز کود از استفاده

  1  زراعی محصوالت کاشت تناوب از استفاده  1  حیوانی کود از استفاده

  1  آب منابع از بهینه استفاده  1  آفات با مبارزه براي برداشت و کاشت زمان تغییر از استفاده

  1  زراعی محصوالت بیمه از استفاده  1  کشاورزي آالت ماشین و ادوات کارگیريهب

 و آفات با مبارزه در شیمیایی سموم از استفاده  1  منطقه در شایع امراض و آفات به مقاوم هاي واریته از استفاده

  امراض

2  

  1  مشورت و مشارکت به داشتن اعتقاد  1  هرز هاي علف بردن بین از براي مکانیکی هاي روش کارگیريهب

  2  شیب جهت درزدن  شخم  1  برنج ویژه کشت به ؛محصوالت کشت در آیش از استفاده

  1  کاشت از قبل بذر ضدعفونی  1  آفات با مبارزه براي بیولوژیک کنترل از استفاده

  1  هرز هاي علف با تلفیقی مبارزه از استفاده  1  اجتماعی هاي تشکل در بودن عضو و شرکت

    2   محصوالت از مانده برجاي بقایاي سوزاندن

  = داراي اثر منفی2= داراي اثر مثبت، 1

  

  قلمرو پژوهش

بخش،  سهداراي  مورد نظرشهرستان ست. امنطقۀ مورد مطالعه حاضر، شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایالم 

کشت برنج درکل است. سطح زیرترین منطقۀ تولید برنج در استان ایالم  این شهرستان مهم. ستاشهر  سهدهستان و هشت 

شود. از کل  تن در برنج در استان برداشت می 12931کشت ساالنه هکتار بوده که از این سطح زیر 32291استان ایالم 

کاشت برنج، در شهرستان شیروان چرداول وجود  هکتار از اراضی قابل 2361اراضی قابل کاشت برنج در استان ایالم، 

شود.  درصد برنج استان در این شهرستان تولید می 77یعنی حدود  ؛تن در سال 9878در این شهرستان  ،دارد. همچنین

  نشان داده شده است. )1(موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه در شکل 
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  چرداول نسبت به استان ایالم و کشور ایران) موقعیت جغرافیایی منطقۀ شهرستان 1شکل 

  

  هاي پژوهش یافته

  برداران اي و زراعی بهره هاي شخصی، حرفهویژگی

کاران مورد مطالعه دهد که میانگین سنی برنج رداران نشان میب هاي شخصی بهره نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ویژگی

سال  28سال و  32ترتیب  کشت برنج در نمونه مورد مطالعه به سال، متوسط سابقه فعالیت کشاورزي و سابقه 56حدوداً 

هاي آموزشی شرکت  درصد در کالس66سواد بوده و حدود درصد بی41از کل افراد مورد مطالعه حدود است. همچنین، 

  هکتار زمین زیر کشت برنج بودند. 4/3طور میانگین داراي   برداران مورد مطالعه به کردند. بهره

به  ؛اند برداران مذکور به شدت از کود شیمیایی در مزارع برنج خود استفاده کرده مطالعه نشان داد، بهرهنتایج اولیه 

که سهم استفاده از کود حیوانی در مزارع این  درحالی ؛کیلوگرم در هکتار بوده 53/350اي که میانگین مصرف آن  گونه

کیلوگرم در هکتار برآورد شده است. متوسط  54/20که میانگین مصرف تنها  طوري  به ؛برداران بسیار کمتر است بهره

لیتر در هکتار بود، که با توجه به آلوده نبودن مزارع برنج منطقه  4مصرف سموم شیمیایی نیز در بین افراد مورد مطالعه 

  اند). یري بیان کردهست (بسیاري از برنجکاران دلیل مصرف سموم شیمیایی را پیشگامورد مطالعه، رقم باالیی 

  

  اجتماعی کشاورزان هايویژگی

 :نظیر ،ها میزان مشارکت اجتماعی کشاورزان با نهادها و اُرگان دهد که از میان عوامل اجتماعی، متغیر ) نشان می2جدول (

از  استفاده :نظیر ،ها ها باالترین اولویت را نسبت به دیگر گویه ها و تشکل ها، تعاونی باشگاه مسجد، کتابخانه، مدرسه،

  هاي ارتباطی و منزلت اجتماعی کسب کرده است. هاي ترویجی، کانال تماس
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  اجتماعی کشاورزان هاي ) توزیع فراوانی برنجکاران بر حسب ویژگی2جدول 

 متغیرها *میانگین انحراف معیار مینیمم ماکزیمم

 هاي ترویجی میزان استفاده از تماس 25/2 83/0 0 3

 هاي ارتباطی میزان استفاده از کانال 03/3 47/0 1 5

 میزان مشارکت اجتماعی 45/3 45/0 1 4

 میزان منزلت اجتماعی 02/2 23/0 1 3

  = خیلی زیاد5= زیاد و 4= متوسط، 3= کم، 2کم،  = خیلی1 *
  

  کشاورزان (برنجکاران) در منطقۀ مورد مطالعه توسط گیاهی بقایاي و حفاظتی شخم کارگیري به

 همواره را شخم حفاظتی هاي روش کارگیري به کشاورزان در مزارع خود از درصد9 آمده، حدود دست بهطبق نتایج 

 عدم دلیل کشاورزان .نیست معمول ها روش این آنان از درصد 32/68مزارع  در که در حالی ؛کرده می رعایت

قفه (پس از برداشت گندم بالفاصله  کاشت بی و بندهاي مناسب محدود بودن یا عدم دنباله را حفاظتی شخم کارگیري به

 به گیاهی بقایاي و برگردانیدن کلش و کاه از استفاده زمینه همچنین، در اند. نموده ذکر شود) کاشت برنج شروع می

 نمونه مورد مطالعه وضعیت برنجکاران مزارع در ؛ستاخاك که یکی از اقدامات مفید در پایداري کشاورزي 

 منطقۀ). سطح استفاده از سایر متغیرهایی که در پایداري کشت برنج در 3 جدول(است  نداشته وجود اي کننده راضی

  شوند. مشاهده می )3(توانند مؤثر باشند، در جدول  مورد مطالعه می

  

  هاي پایداري کشت برنج توسط افراد مورد مطالعه (درصد) برخی از شاخص ) استفادة3جدول 

  هاگویه        

  سطح

  استفاده 

کود 

  حیوانی

کود 

  سبز

بقایاي 

  گیاهی

شخم 

  *حفاظتی

مبارزه   **تناوب

  مکانیکی

ضدعفونی 

  بذر

کنترل 

  *بیولوژیک

شخم در 

جهت 

  شیب

  29/15  0  29/90  17/23  12/69  51/8  71/9  29/8  29/15  همیشه

  30/38  5/12  11/6  33/44  21/26  26/23  31/30  02/20  41/46  گاهی گه

  41/46  5/87  6/3  5/32  67/4  23/68  98/59  69/71  30/38  هرگز

هاي دهه گذشته  به دلیل خشکسالی **بسیاري از افراد مورد مطالعه هیچ آگاهی در باره شخم حفاظتی نداشتند.   *

  کارند. بسیاري از افراد به علت کمبود آب به اجبار یکسال در میان برنج می

  

  کشت برنج در منطقۀ مورد مطالعهکشاورزي پایدار  برنجکار از کشاورزان بررسی سطح دانش

گویه استفاده شده  دوازدهشود، براي بررسی سطح دانش کشاورزان برنجکار از  مشاهده می )4(طور که در جدول  همان

تناوب زراعی در "، "شود تناوب زراعی باعث حاصلخیزي خاك و افزایش محصول می"است. از این مقدار، سه گویه 

اثر شدن کود مصرفی  هاي هرز باعث بی وجود علف"و  "هاي شایع مؤثر خواهد بود بیماريهاي هرز و  کنترل علف

توان گفت که کشاورزان مورد مطالعه  اند. با توجه به این نتایج می ، بیشترین میزان اولویت را کسب نموده"شود می
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ویژه در کاشت  به ؛صوالت خودبوده و معموالً در کاشت مح آگاهتناوب زراعی  هاياثر ازصورت بومی و تجربی  به

  کنند. محصوالت در اراضی دیم از تناوب زراعی استفاده می

بندي آنان در سه  منظور بررسی و توصیف بهتر وضعیت دانش برنجکاران مورد مطالعه، اقدام به گروه به )5(در جدول 

درصد) متعلق به برنجکارانی است که  96/67ده است. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی (شگروه پایین، متوسط و باال 

  سطح دانش کشاورزي پایدار آنان در حد متوسط تعریف شده است.

  

  بندي میزان دانش افراد مورد مطالعه نسبت به کشت پایدار برنج (کشاورزي پایدار) رتبه )4جدول 

  رتبه  s.d  c.v  *میانگین  هاگویه

  3  168/0  694/0  13/4  شود. اثر شدن کود مصرفی می هاي هرز باعث بی وجود علف

  4  169/0  623/0  68/3  هاي هرز با وجین کردن نسبت به استفاده از سموم شیمیایی بهتر است. کنترل علف

  2  145/0  591/0  08/4  هاي شایع مؤثر خواهد بود. هاي هرز و بیماريتناوب زراعی در کنترل علف

  1  144/0  61/0  25/4  شود. تناوب زراعی باعث حاصلخیزي خاك و افزایش محصول می

  7  198/0  776/0  91/3  وجود بقایاي محصول در سطح مزرعه در کنترل فرسایش خاك تأثیر مثبت دارد.

  6  186/0  742/0  98/3  هاي هرز مؤثر است. موقع زمین در کنترل علف شخم زدن به

  8  220/0  681/0  09/3  انجام آیش در حاصلخیزي خاك مؤثر است.

  12  540/0  945/0  75/1  .است  سبز(کاشت جو و برگردان آن) در حاصلخیزي خاك مؤثرتر از کودشیمیاییاستفاده از کود 

  11  319/0  791/0  48/2  در کشت تک محصولی همیشه طغیان آفات و بیماري دردسرساز خواهد بود.

  5  181/0  637/0  51/3  طور مرتب باعث کاهش حاصلخیزي خاك مزرعه خواهد شد. کاشت یک محصول به

  10  268/0  731/0  73/2  تغییر تاریخ کاشت و برداشت محصول در کاهش خسارت توسط آفات مؤثر خواهد بود.

  9  253/0  711/0  81/2  شدن حاصلخیزي خاك مؤثر است. ها در جلوگیري از فرسایش و کم آب کنترل روان

  = خیلی زیاد5= زیاد و 4= متوسط، 3= کم، 2کم،  = خیلی1* 

  

 سطح دانش کشاورزي پایدارتوزیع فراوانی افراد بر حسب )5جدول 

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سطح دانش کشاورزي پایدار

  67/14  67/14  27  پایین

  63/82  96/67  126  متوسط

  100  37/17  32  باال

  -   100  185  جمع

  

 کشاورزي پایدار در زمینۀ کشاورزان برنجکارنگرش 

، "دناي مدیریت شوند که توانایی تولید در دراز مدت را داشته باش مزارع برنج باید به شیوه"هاي  گویه )6(در جدول 

هاي کشاورزي یکی  فعالیت"و  "ستامدت  ؛ ولی براي کوتاههاي طوالنی بهتر از تولید زیاد ولی براي سال ؛تولید کمتر"

از نظر افراد مورد مطالعه بیشترین میزان اولویت را در  "از عوامل مهم در ایجاد فرسایش خاك بوده و مشکل جدي است

صورت بومی و تجربی  توان گفت که افراد مورد مطالعه به اند. لذا، با توجه به نتایج می ها کسب نموده مقایسه با سایر گویه

  به اصل پایداري اعتقاد دارند.
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  دار برنج (کشاورزي پایدار)بندي نگرش برنجکاران مورد مطالعه نسبت به کشت پای ) رتبه6جدول 

  *میانگین  هاگویه
SD CV رتبه  

  7  253/0  794/0  13/3  .چون فقط باعث خسارتند ؛هاي هرز ضروري است از بین بردن علف

  5  206/0  823/0  98/3  .هدف اصلی فرد برنجکار تولید بیشتر و سود بیشتر است

  1  138/0  591/0  28/4  .مدت را داشته باشددر درازي باشد که توانایی تولید ا مدیریت مزارع باید به شیوه

  2  140/0  61/0  35/4  .ستاولی براي کوتاه مدت  ؛تولید کمتر به مدت طوالنی خیلی بهتر از تولید زیاد

  6  249/0  776/0  11/3  .دهندارقامی مناسبند که درصورت استفاده زیاد از کود شیمیایی محصول بیشتري می

  4  186/0  742/0  98/3  .هاي زیرزمینی تأثیر خواهند گذاشت آلودگی خاك و آبکود و سموم شیمیایی در 

  3  175/0  681/0  89/3  .هاي کشاورزي از عوامل مهم در ایجاد فرسایش خاك بوده و مشکل جدي است فعالیت

  8  331/0  945/0  85/2  .دشوآالت کشاورزي انجام  سازي زمین باید توسط ماشینتمام مراحل آماده
  = خیلی زیاد5= زیاد و 4= متوسط، 3= کم، 2کم، خیلی= 1* 

  

، سطح نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به کشاورزي پایدار در سه سطح )6(دست آمده از جدول  با توجه به نتایج به

 داراي نگرش درصد 19/13  ،شود طور که مشاهده می آورده شده است. همان )7(د که نتایج آن در جدول شبندي  گروه

 کشاورزي پایدارنسبت به مساعد داراي نگرش  درصد 60/44 و نسبتاً مساعدداراي نگرش  درصد 21/42، نامساعد

  هستند.

  

 پایداري کشت برنجها در زمینه  آن توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان نگرش )7جدول 

 سطوح نگرش فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی تجمعی

 نامساعد 24 19/13  19/13

 نسبتاً مساعد 78 21/42  40/55

 مساعد 83 60/44  100

 جمع 185 100  - 

  

  نتایج استنباطی

  پایداري نظام کشت برنج در منطقۀ مورد مطالعه

درصد از برنجکاران مورد مطالعه در گروه اول یا در وضعیت ناپایدار،  50)، 8دست آمده (جدول  بر اساس نتایج به

درصد در گروه سوم یا در وضعیت پایدار قرار داشتند. همچنین،  55/27نسبتاً پایدار و درصد در گروه دوم یا  45/22

حاکی از آن است که سطح پایداري ابعاد اجتماعی  ،گانه پایداريداري کشت برنج به تفکیک ابعاد سهبررسی سطح پای

ست. با از سطح پایداري ابعاد اقتصادي سطح پایداري ابعاد اکولوژیک و سطح پایداري ابعاد اکولوژیک باالتر ا باالتر از

ر وضعیت مناسبی قرار توان ادعا نمود که بعد اقتصادي کشاورزان برنجکار منطقه مورد مطالعه د توجه به این نتایج می

تواند یکی از دالیل ناپایداري بعد اقتصادي  مورد مطالعه می منطقۀهاي تولید این محصول در  بودن هزینهندارد. باال

عنوان یکی از  هاي تولید باید به هاي کاهش هزینه تقویت بنیه اقتصادي برنجکاران و راه ،برنج باشد. بنابراین کاشت

منظور بررسی و مقایسه وضعیت  رویکردهاي اصلی افزایش سطح پایداري کاشت برنج در منطقه مورد توجه قرار گیرد. به
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استفاده شد که نتایج آن  آزمون تیاز تکنیک آماري  ،برداران مورد مطالعه گانه پایداري کاشت برنج در بین بهره ابعاد سه

مورد مطالعه کمتر از  منطقۀابعاد پایداري کاشت برنج در  دست آمده؛ در همۀ د. طبق نتایج بهشو مشاهده می 9در جدول 

طوري که  به ؛دي مشاهده کردوان در بعد اقتصات ترین شرایط را می نامناسب ،اند. در این میان حد متوسط ارزیابی شده

دي هاي مبنایی بعد اقتصا دهد. این بدان معناست که گویه محاسبه شده انحراف فراوانی را از متوسط نشان می tآماره 

کل  راضی، متوسط عملکرد و متوسط هزینۀمحصوالت کشاورزي، تغییر کاربري ا مانند کشت محصوالت متنوع، بیمۀ

  دهد. شان میتولید وضعیت نامطلوبی را ن

  

  برداران ) مقایسه درصد وضعیت ابعاد پایداري کاشت برنج در بین بهره8جدول 

  

  ) تفاوت میزان ابعاد پایداري کشت برنج از نظر افراد مورد مطالعه9جدول 

  

  تحلیل همبستگی

اي از ضریب همبستگی پیرسون و براي سنجش همبستگی متغیرهاي  منظور محاسبه ضریب همبستگی متغیرهاي فاصله به

دهد بین سن، سطح تحصیالت،  مینشان ) 10(اي از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج جدول رتبه

میزان  و هاي ارتباطی، سطح دانش فنی، میزان مصرف کود سبز، میزان مصرف کود حیوانی هاي ترویجی، کانال تماس

. سایر نتایج وجود دارددرصد اطمینان با سطح پایداري کشت برنج  001/0داري با احتمال معنی ۀمشارکت اجتماعی رابط

  آورده شده است.  )10(مبستگی در جدول دست آمده از تحلیل ه هب

  

  

  

  

  

  ابعاد پایداري             

  وضعیت پایداري

  جمع کل  پایداري اکولوژیک  پایداري اقتصادي  پایداري اجتماعی

  00/50  8/19  2/5  00/25  ناپایدار

  45/22  2/6  23/6  02/10  نسبتاً پایدار

  55/27  7/12  9/8  95/5  پایدار

  100  7/38  33/20  97/40  جمع کل

  Test value  داريسطح معنی  T آماره  میانگین پایداري  ابعاد پایداري

  14  000/0  12/7  21/13  پایداري اجتماعی

  14  000/0  58/6  17/11  پایداري اقتصادي

  20  000/0  87/7  79/18  پایداري اکولوژیک

  50  000/0  23/14  82/37  پایداري کل
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  ) رابطه بین پایداري کشت برنج و برخی متغیرهاي تبیین کنندة آن10جدول 

 ضریب همبستگی نوع مقیاس متغیر مستقل ضریب همبستگی نوع مقیاس متغیر مستقل

  498/0***  ترتیبی  دانش فنی -502/0*** ايفاصله سن

  402/0**  ترتیبی  نگرش 518/0*** ترتیبی سطح تحصیالت

  501/0***  ترتیبی  مصرف کود سبز 385/0** اي فاصله میزان عملکرد برنج

  497/0*** ترتیبی  مصرف کود حیوانی 453/0** اي فاصله سابقه کشاورزي

  - 392/0** ترتیبی  مصرف کود شیمیایی  436/0** ايفاصله  سابقه کشت برنج

  - 401/0** ترتیبی  ها کش آفتمصرف  623/0*** ترتیبی هاي ترویجیتماس

  - 431/0** ترتیبی  ها مصرف علف کش 569/0*** ترتیبی هاي ارتباطیکانال

  428/0** ي فاصله  سطح زیر کشت 028/0  ترتیبی منزلت اجتماعی

  450/0** ايفاصله  وسعت اراضی 542/0***  ترتیبی مشارکت اجتماعی

p≤ 0.001: ***, p≤ 0.01: **, p≤ 0.05: * 

  

  مسیرتحلیل 

منظور تبیین سیستماتیک عوامل تأثیرگذار بر پایداري زراعت برنج در شهرستان شیروان و چرداول و نیل به یک مدل  به

ها و متغیرهاي مورد بحث، در  جامع، از تکنیک چندمتغیري تحلیل مسیر استفاده شده و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سازه

هاي موجود در این زمینه و  هاي انجام گرفته و تئوري اساس پژوهش بر ،است. بدین منظور شدهیک مدل بررسی 

و  2د که نهایتاً مدل نظري نشان داده شده در شکل شو اجرا  یحاهاي مختلفی طر نتایج تحلیل همبستگی، مدل ،همچنین

را با پایداري  ها و متغیرهاي مورد بررسی وکارهاي عملی مربوط به سازهساز  تأیید گردید. این مدل رابطه 11ل جدو

  دهد. زراعت برنج نشان می

  

  ) مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر میران پایداري کشت برنج11جدول 

  مجموع تأثیرات  غیرمستقیم هاياثر  مستقیم هاياثر  نام متغیر

  1749/0  0349/0  14/0  وسعت اراضی

  17/0  -   17/0  سطح زیر کشت

  29/0  -   29/0  میزان عملکرد

  3115/0  0015/0  31/0  سطح سواد

  22/0  -   22/0  نگرش نسبت به کشاورزي پایدار

  2461/0  0661/0  18/0  دانش فنی

  - 08/0  -   - 08/0  میزان مشارکت اجتماعی

  09/0  -   09/0  میزان تماس ترویجی

  1161/0  0261/0  09/0  میزان مصرف کود سبز

  1448/0  0348/0  11/0  میزان مصرف کود حیوان
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مستقیم، از طریق اثر بر متغیرهاي دیگر  هايدهد که بعضی از متغیرهاي مستقل عالوه بر اثر نتایج تحلیل مسیر نشان می

متغیرهاي  ،شود طور که مشاهده می گذارند. همان (پایداري کشت برنج) اثر می وابستۀصورت غیرمستقیم بر متغیر  و به

وسعت اراضی زارع، سطح سواد، میزان دانش فنی، میزان مصرف کود سبز و میزان کود حیوانی از طریق متغیرهاي 

بندي متغیرهاي درونی  اند. رتبه طور غیرمستقیم بر پایداري کشت برنج (کشاورزي پایدار) تأثیرگذار بوده متعددي به

)، بر 3115/0دار ( داراي بیشترین اثر، مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معنیبردار  دهد که سطح سواد بهره معادله نشان می

پایداري کاشت برنج بوده است. این متغیر از طریق تأثیرگذاري بر متغیرهاي میزان تماس ترویجی، سطح نگرش برنجکار 

یري غیرمستقیم بر پایداري کار نسبت به کشاورزي پایدار نیز داراي تأثزي پایدار و میزان دانش فنی برنجنسبت به کشاور

بینی و منطبق بر بسیاري از نظریات موجود در این زمینه است. کشاورزان  اي قابل پیش . چنین نتیجهاستکشت برنج 

روز مربوط به کشاورزي پایدار و نحوه استفاده  باسواد، با توجه به اینکه توانایی مطالعه بسیاري از منابع مکتوب علمی و به

در امر  ،سایر عوامل مؤثر در تولید را دارند و داراي سطح آگاهی بیشتر و نگرش بهتري هستند و در نتیجه ها و از نهاده

ذکر است که متغیرهایی که در شکل پایین  شایانکنند.  می تر عمل تولید و حفظ منابع براي رفتن به سمت پایداري موفق

  اند. عادله کنار گذاشته شدهداري از م پایین بودن سطح معنی علتبه  ،اند آورده نشده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مورد مطالعه بر کشت پایدار برنج هاي) تحلیل مسیر و اثر2شکل 
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  گیري و پیشنهادها نتیجه

هاي کشاورزي،  یکی از مناطق مستعد منطقه براي توسعه فعالیت ،ویژه شهرستان شیروان و چرداول استان ایالم؛ به

ریزي براي توسعه پایدار بخش کشاورزي در این استان، به آگاهی از  اما هرگونه برنامه ؛ستامخصوصاً کاشت برنج 

توجه دارد. با نیاز گیري کنونی فعالیت کشاورزي در مناطق مختلف استان  هاي کشاورزي پایدار و جهت وضعیت شاخص

هکتار از مزارع شهرستان شیروان و چرداول از  2100هاي عادي که خشکسالی وجود نداشته باشد، میزان  به اینکه در سال

هدف بررسی  یابد. لذا، مطالعه حاضر با استان ایالم (باالترین سطح زیر کشت در استان) به کشت برنج اختصاص می

انجام گرفته است. ستان شیروان و چرداول و تبیین عوامل مؤثر بر آن وضعیت پایداري نظام کشت و تولید برنج در شهر

دهد، میزان دانش برنجکاران در مورد کشاورزي پایدار در سطح  دست آمده از این مطالعه نشان می بررسی نتایج به

شاورزي پایدار باید توجه کرد که ممکن است کشاورزان دانش الزم را در مورد ک ،متوسط به باالیی قرار دارد. البته

دانند و آنچه  یعنی بین آنچه می ؛کار بگیرند هولی به دالیل مختلف نتوانند از آن استفاده کنند و یا آن را ب ؛داشته باشند

کشاورزي پایدار نیز نشان  زمینۀتفاوت وجود دارد. همچنین، بررسی نگرش افراد مورد مطالعه در  ،توانند عمل کنندمی

  سطح متوسط به باال و مساعدي قرار دارد.  در ها آنداد که نگرش 

 50مورد مطالعه ( منطقۀنتایج پژوهش حاکی از آن است که بخش اعظمی از نظام زراعت برنج در  ،مجموع در

حاکی از ضرورت توجه جدي به این مهم  مسألهقرار دارند که این در وضعیت نامناسبی درصد) از نظر کشاورزي پایدار 

گردد. همچنین، نتایج نشان داد که بین متغیر  تأیید می پژوهشلذا، فرضیه اول  ؛بخش کشاورزي است توسعه پایدار براي

ذکر  شایان ،داري وجود دارد. البته مثبت و معنی داري نظام زراعی کشاورزي رابطۀسطح سواد افراد مورد مطالعه با پای

رداران داراي بیشترین اثر، مستقیم و ب که سطح سواد بهرهبندي متغیرهاي درونی تحلیل مسیر نشان داد  است که نتایج رتبه

عنوان نمود که فرضیه دوم  توان می. بنابراین، است)، بر پایداري کاشت برنج 3115/0دار ( غیرمستقیم مثبت و معنی

  ست.اقابل قبول  پژوهش

داري نظام زراعی کشاورزي نشان داد، بین متغیرهاي دانش و نگرش نسبت به کشاورزي پایدار با پای پژوهشنتایج  -

ذکر است که داشتن دانش کافی و نگرش مناسب به موضوع کافی  شایان ،داري وجود دارد. البته مثبت و معنی رابطۀ

رایج وجود ندارد  شیوةگونه تفاوتی بین محصوالت تولید شده با اصول کشاورزي پایدار و  در بازار هیچ اکنون همیست. ن

شوند، وجود ندارد و در دسترس همگان نیست. همچنین  محصوالتی که با این شیوه تولید می و حتی مراکزي براي ارائه

هاي تولید و عدم توانایی  به بخش کشاورزي موجب شده کشاورزان در سالیان اخیر با افزایش چشمگیر هزینه یتوجه بی

بر فقر و ناپایداري کشاورزان و  مسألهکه این  اشندفروش مستقیم محصوالت بدون حضور واسطه و دالالن، روبرو ب

بر منابع تولیدي فشار  مسألهتأثیر مستقیمی گذاشته است و کشاورزان به ناچار براي رهایی از این  ها آنهاي  خانواده

اي را ارائه نمود. نتیجه حاضر با  جانبه هاي همه یابی به کشاورزي پایدار باید سیاست کنند. لذا براي دست بیشتري وارد می

) و داودي و 1390شریفی و همکاران ()، 1385عمانی و چیذري ()، 1385مقصودي و همکاران (جه مطالعات نتی

  ) مطابقت دارد.  1390مقصودي (

مورد مطالعه نشان داد که سطح پایداري ابعاد اجتماعی باالتر از  منطقۀنتایج سنجش پایداري نظام زراعی برنج در  -

باالتر از سطح پایداري ابعاد اقتصادي است. با توجه به  ،سطح پایداري ابعاد اکولوژیک و سطح پایداري ابعاد اکولوژیک
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ت مناسبی قرار ندارد. باال توان ادعا نمود که بعد اقتصادي کشاورزان برنجکار منطقه مورد مطالعه در وضعی این نتایج می

تواند یکی از دالیل ناپایداري بعد اقتصادي کاشت برنج  مورد مطالعه می منطقۀهاي تولید این محصول در  بودن هزینه

  باشد. 

است که بعد از متغیر سطح سواد، بیشترین اثر مستقیم  ییکی از متغیرهای ،تولید کل در واحد سطح یا میزان عملکرد -

 کشت یرزیعنی سطح پایداري کشت برنج داشته است. تولید کل خود وابسته به وسعت زمین  ؛پژوهش وابستۀرا بر متغیر 

 ختهعنوان مؤثرترین متغیري شنا هاي مهم در پایداري است. این متغیر به  و قدرت اقتصادي زارع است که یکی از مالك

) همخوانی دارد. با 1379آمده با نتیجه مطالعه روستا ( دست بهست. نتیجه ااقتصادي خانوار تأثیرگذار  وضعیت شده که بر

  گردد:  دست آمده پیشنهادهاي زیر ارائه می هتوجه به نتایج ب

ه نتایج تحلیل مسیر کبه اهمیت متغیر سطح دانش کشاورزي پایدار و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن، چنان با توجه -

هاي آموزشی ـ ترویجی، چاپ و توزیع نشریات و ي مختلف مانند برگزاري دورهها شیوهشود به نشان داد، پیشنهاد می

هاي آموزشی مرتبط و مواردي مانند این براي افزایش هرچه بیشتر سطح آگاهی  بروشورهاي ترویجی، تهیه و پخش فیلم

تواند نقش  ان اقدام کرد. بدون تردید، در این زمینه ترویج و آموزش کشاورزي میو دانش برنجکاران و سایر کشاورز

اي را ایفا نماید. اهمیت این موضوع با توجه به اینکه سطح دانش اکثریت افراد مورد مطالعه در سطح  مهم و تعیین کننده

  متوسط و پایین است، دوچندان خواهد بود.

یعنی سطح پایداري  ؛پژوهش وابستۀدر واحد سطح یا میزان عملکرد بر متغیر با توجه به اهمیت متغیر تولید کل  -

 براي شود لذا، پیشنهاد می ؛کنند می عمل بهتر نظر پایداري از بیشتر تولید عنوان کرد کشاورزان با توان میکشت برنج، 

 سمت این به ها گذاري سرمایه و ها برنامه و شود توجه زمین کم و فقیرتر بر کشاورزان است بهتر کشت پایداري افزایش

  گردد. متمایل ها گروه

با توجه به اینکه بعد اقتصادي کشاورزان برنجکار منطقه مورد مطالعه در وضعیت نامناسبی قرار دارد، پیشنهاد  -

افزایش عنوان یکی از رویکردهاي اصلی  هاي تولید به هاي کاهش هزینه شود تقویت بنیه اقتصادي برنجکاران و راه می

  سطح پایداري کاشت برنج در منطقه مورد توجه قرار گیرد.
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