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استاد جغرافيا و برنامه ريزي روستا يي دانشگاه تهران

فرشاد سوري
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چکيده

در چهار دهه گذشته ،تحوالت چشمگيري در توليد محصوالت كشاورزي ايجاد شده است که علیرغم افزايش میزان بهرهوري،
فشار بيرويهاي را بر منابع توليدي كشاورزي وارد نموده است .مهمترين دليل آن ،به كارگيري فناوريهاي نامناسب و استفاده

نادرست از فناوريهاي مدرن است .براي مقابله با آثار اين پديده ،کشاورزي پايدار بصورت دستيابي به حداكثر ظرفيت باروري و

توليدي مستمر با حفاظت از منابع پايه به ويژه آب و خاك در كشاورزي تعريف شده است .هدف این نوشتار تحليلي بر ميزان

استفاده از فناوريهاي کشاورزي پايدار در بهرهوري توليد برنج در شهرستان دورود ميباشد .در اين راستا مسأله پیشرو اين است
كه كشاورزان در توليد برنج از چه فناوريها يي استفاده ميكنند و تا چه اندازه اصول پايداري را مورد توجه قرار ميدهند؟ پژوهش

داراي دو نوع متغير است .متغير وابسته به کارگيري از فناوريهاي کشاورزي و متغير مستقل عوامل سن ،تجربه ،آگاهي ،شرکت در

کالسهاي ترويجي و ..ميباشد که براي سهولت کار در شش دسته عوامل تقسيمبندي شدهاند .شيوه گردآوري اطالعات در اين

پژوهش پيمايش ميداني است و از نظر روش تحقيق به شيوه تحليلي -همبستگي ميباشد .حجم نمونه نيز از بين  03روستاي مورد
مطالعه با استفاده از فرمول  170نفر تع يي ن شد که جهت تحليل نتايج پرسشنامهها از نرم افزار  spssو آزمونهاي همبستگي و

رگرسيون استفاده گرديده است .نتايج پژوهش حاکي از آن است که ،برخي از متغيرها از قبيل دسترسي ،ترويج ،تعداد قطعات

اراضي ،درآمد و هزينه داراي رابطه مثيت و معنادار و برخي ديگر از متغيرها ازجمله سن ،سواد ،نظام بهرهبرداري و آگاهي داراي

رابطه منفي و غير معناداري با فناوريهاي کشاورزي پايدار ميباشند .بطور کلي از نتايج تحقيق چنين استنباط ميشود كه به

ًال با فناوريهاي کشاورزي پايدار همخواني چنداني نداشته و ثاني ًاًا بهكارگيري فناوريها
كارگيري فناوريها در منطقه مورد مطالعه :او ًال
بيشتر براي كسب سود بوده و به پايداري کشاورزي کمتر توجه شده است.

واژگان کليدي :کشاورزي پايدار ،بهرهوري ،توليد برنج ،شهرستان دورود

 -1سيد حسن مطيعي لنگرودي (نويسنده مسول)
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مقدمه
بيشتر تاريخ انسان به وقايع کشاورزي مربوط است .کشاورزي در معناي جامع آن همواره اصلي ترين تأمين کننده
يهاي اقتصادي در سراسر جهان باعث شده است که
مواد غذا يي بشر بوده است .جهاني شدن و گستردگي وابستگ 
تصميمگيري فعاليتهاي زراعي ،از سطح مزرعه تا سطح ملي ،متأثر از تحوالت و تغ يي رات اقتصادي جهاني باشد
(مطيعي لنگرودي و شمسا يي  .)1 : 1388 ،به رغم تحوالت اساسي در چهار دهه گذشته ،هنوز ميزان توليد محصوالت
کشاورزي فعلي جوابگوي نيازهاي جمعيت موجود نيست و جهان با مشكالت غذا يي

جدي روبروست

( .)khush,2004:19تالش براي افزايش توليد محصوالت كشاورزي ،منجر به پيدايش فناوري انقالب سبز گرديد
كه با نهادههاي مدرن ،نظير كودهاي شيميا يي  ،ماشين آالت كشاورزي و غيره ،توليد محصوالت كشاورزي تحول
چشمگيري پيدا كرد (Rezaee moghadam and et al,2005:25؛  .)Rahman,2003:181چنين اقداماتي ،اگر
چه سبب افزايش بهرهوري شده ،ل كي ن فشار بي رويهاي را بر منابع توليد كشاورزي وارد نموده است .مهم ترين دليل
آن ،به كارگيري فناوريهاي نامناسب و استفاده نادرست از فناوريهاي مدرن است ( Rezaee moghadam and et

al,2005:28؛ Rahman,2003:185؛  .)Along and martine,1995:33اين نگرانيها اقداماتي را از سوي بخش-
هاي دولتي و غير دولتي ارتقاء بخشيد تا به گسترش پذيرش و نشر فناوريهاي پايدار كشاورزي كمك كند .در اين
زمينه در برنامه چهارم توسعه كشور ،حفاظت از محيط زيست در فرآيند رشد اقتصادي ،اساس توسعه پايدار
محسوب شده است (سازمان مديريت و برنامه ريزي .) 17 : 1383 .به دليل كوچ يك اندازه واحدهاي بهرهبرداري برنج
در منطقه مورد مطالعه ،محدود بودن مشاغل جنبي و وابستگي شال كي اران به زمين تحت بهرهبرداري خود ،شاليکاران
براي تأمين نيازهاي غذا يي و تأمين هزينههاي زندگي خانواده خود تالش زيادي ميكنند تا بهرهوري اراضي تحت
بهرهبرداري خود را افزايش دهند .با توجه به كم سوادي شاليکاران ،محدوديت دسترسي به منابع اطالعاتي
كشاورزي ،وضعيت زيرساختي بخشها يي از اراضي شال كي اري منطقه ،باعث استفاده بيرويه از فناوريهاي مدرن
شده است .بنابراين ،مسألهاي كه بايد روشن شود اين است كه كشاورزان در استفاده از فناوريها در توليد برنج تا چه
اندازه اصول پايداري را مورد توجه قرار ميدهند؟ از آنجا كه تأ يك د بر پايداري اكولوژ يكي تنها هنگامي نتيجه بخش
خواهد بود كه منافع كشاورزان تأمين گردد؛ لذا ،جنبه پايداري اقتصادي نيز بايد در هر گونه تالش براي پايداري
مورد توجه قرار گيرد .بنابراين ،به کارگيري فناوريها و عملياتي که نظامهاي کشت برنج را به سوي پايداري بيشتر
سوق ميدهد ،بايد در سرلوحه برنامههاي ترويج کشاورزي پايدار قرار گيرد ،به نحوي که کشاورزان تشويق شوند
همراه به کارگيري اين فناوريها ،نظامهاي کشت برنج را به سوي پايداري بيشتر سوق دهند .با توجه به آنچه ذکر
شد ،هدف اين پژوهش ،تحليل فناوريها يي است که کشاورزان شاليکار شهرستان دورود جهت کشت برنج و افزايش
ميزان بهرهوري خود از آنها استفاده ميکنند .در اين زمينه سوآل اصلي پژوهش نيز اين است که ،آيا کشاورزان
الزامات پايداري را در پروسه توليد رعايت ميکنند؟ سوآالت فرعي پژوهش نيز به شرح زير ميباشند:
سوآل اول :آيا بين عوامل شخصي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود دارد؟
سوآل دوم :آيا بين عوامل نهادي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود دارد؟
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سوآل سوم :آيا بين عوامل عوامل زيرساختي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود
دارد؟
سوآل چهارم :آيا بين عوامل اقتصادي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود دارد؟
سوآل پنجم :آيا بين عوامل اجتماعي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود دارد؟
سوآل ششم :آيا بين عوامل نگرشي و به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار رابطه معني داري وجود دارد؟
روششناسي و مواد تحقيق
تحقيق حاضر از نظر پارادايم تحقيق ،در گروه پژوهشهاي کمي قرار دارد که از نظر ميزان کنترل متغيرها نيز ،يک

تحقيق توصيفي -همبستگي و غير آزمايشي 1است .از نظر شيوه دريافت اطالعات ،اين تحقيق درحوزه مطالعات

ميداني قرار دارد كه کسب اطالعات به صورت پيمايشي انجام گرفته است .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق
ساخته  44سوآلي است که روا يي آن با نظر اساتيد و کارشناسان دانشگاه تهران تأ يي د و پايا يي آن با آلفاي کرونباخ
 0/28محاسبه شد .جامعه مورد مطالعه تحقيق ،کشاورزان شاليکار روستاهاي شهرستان دورود است .براي تع يي ن
اندازه نمونه يک مطالعه راهنما با تکميل پرسشنامه توسط  25نفر از کشاورزان در روستا يي خارج از روستاهاي
نمونه در منطقه مورد مطالعه انجام شد .در بررسيهاي اوليه ،معلوم شد كه ميزان جمعيت روستاهاي منطقه مورد
مطالعه تا حدود زيادي با اندازه سطح زير كشت آن روستاها در ارتباط است .روستاهاي پرجمعيت داراي سطح
كشت زيادتر بود و روستاهاي كم جمعيت نيز سطح كشت كمتري داشتند .براي آنكه نمونه انتخابي بيانگر شرايط

جامعه باشد ،از روش نمونه گيري طبقهاي با انتساب متناسب استفاده شده است .سپس ،با استفاده از فرمول 2کوکران
تعداد نمونهها  170نفر(از  30روستاي منطقه مورد مطالعه) مشخص گرديد .در انتها جهت پاسخگو يي به سوآالت از
تحليل همبستگي و جهت شناسا يي متغيرهاي تأثيرگذار بر ميزان کل بهرهوري کشاورزان از آزمون رگرسيون استفاده
شده است.
متغيرها و شاخصها :تحقيق داراي يک متغير وابسته با عنوان ميزان بکارگيري فناوريهاي کشاورزي پايدار(که داراي
شاخصهاي انتخاب بذر ،مصرف کودهاي آلي ،آبياري و حفاظت از منابع آب ،وابستگي به نيروي کار مزد بگير،
ابقاي بقاياي نباتي ،کاربرد کودها و سموم شيميا يي  ،كنترل زراعي ،مكان يكي و بيولوژ كي

فهاي
يها و عل 
آفات ،بيمار 

هرز ،شاخص تر يك بي به كارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار و تناوب و تنوع است) و چند متغير مستقل از جمله
فاصله جاده ،منابع اطالعاتي ،کالسهاي ترويجي ،فاصله تا شهر ،فاصله تا تعاوني کشاورزي ،ادراک ،آگاهي ،سواد،
سن و ...ميباشند که از بين متغيرهاي جغرافيا يي متناسب با جغرافياي کشاورزي استخراج شدهاند .به علت فراواني
تعداد متغيرهاي مستقل آنها را در شش دسته با عنوانهاي عوامل شخصي(سواد ،سن ،تجربه) عوامل نهادي و
دسترسي (دسترسي به ترويج و تحقيق) عوامل زيرساختي(تعداد قطعات و فاصله تا تعاوني) عوامل جغرافياي

Non-experimental
N (t.s ) 2
Nd 2 + (t.s ) 2

=n

1

2
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اجتماعي (نظام بهره برداري) عوامل اقتصادي (درآمد و هزينه) و عوامل نگرشي (مانند آگاهي و ادراک) طبقهبندي
کرده و معني داراي ارتباط آنها را با شاخصهاي متغير مستقل مورد بررسي قرار داديم.
منطقه مورد مطالعه :شهرستان دورود با  326 1کيلومتر وسعت در شرق استان لرستان قرار داشته و  7/4درصد از
خاک استان را دربرگرفته است .اين شهرستان در ارتفاغ  1527متري از سطح دريا بوده ،داراي دو بخش مرکزي و
سيالخور و پنج دهستان ميباشد .جمعيت اين شهرستان در سال  1387برابر با  60686 1نفر بوده که  102313نفر
آنها در نقاط شهري و  58247نفر در نقاط روستا يي ميباشند(سالنامه آماري استان لرستان .) 42 : 1387 ،وسعت کل
اراضي زراعي اين شهرستان  34530هکتار است که از اين مقدار  30 /9درصد زيرکشت برنج قرار دارد (جهاد
کشاورزي استان لرستان .) 24 : 1387 ،تحليل يافتههاي توصيفي حاصل از پاسخگويان شاليکار منطقه مورد مطالعه
نشان ميدهد که اراضي زير کشت  41 /8درصد از پاسخگويان كمتر از يک هکتار بوده و تنها  3/5درصد از
پاسخگويان بيش از سه هکتار زمين شاليزاري را به زير کشت برده بودند .ميانگين سطح کشت  1/ 79هکتار ،کمترين
و بيشترين مقدار آن به ترتيب  0/ 25و 4هکتار بوده است .براساس همين نتايج 71 /2 ،درصد پاسخگويان کمتر از 51
سال سن داشته اند و بيشترين فراواني به دامنه سني  50 - 41سال و كمترين فراواني به دامنه سني  30 - 20سال تعلق
داشت .از ميان  69نفر ( )04/5كه داراي تحصيالت ديپلم و باالتر بوده اند 5/9 ،درصد در رشته کشاورزي و 34 /7
درصد در رشتههاي غير کشاورزي تحصيل کرده بودند .در رابطه با ميزان فاصله از شهر 50 ،درصد از پاسخگويان در
فاصله بيش از  15کيلومتري شهر سکونت داشته اند .كمينه و بيشينه فاصله محل زندگي پاسخگويان تا شهر به
ترتيب  2و  30يك لومتر بوده است.

نقشه  ،1موقعيت منطقه مورد مطالعه در گستره فضا يي ايران.
منبع :نگارندگان

مباني نظري

اصطالح توسعه پايدار که در اغلب برنامههاي اقتصادي و اجتماعي مطرح است ،از دو کلمه توسعه 1و پايدار 2ترکيب

شده ،که کلمه توسعه به معناي ارتقاي کيفيت زندگي و کلمه پايدار به معني هميشگي و جاويدان است(مطيعي و
شمسا يي  .)8 : 1388 ،توسعه پايدار يک موضوع اعتقادي است( )Tolba,1987:141و فرصتي براي تغ يي ر اساسي

1 development
2 sustainable
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توسعه از مالحظات کمي به کيفي(کهن ) 19 : 376 1 ،و تولد يک توسعه ديگر(شاندارم ) 43 : 1378 ،براي بهبود واقعي
کيفيت زندگي انسان ،و با حفظ شادابي و تنوع زمين و داد و ستد منابع در طول زمان(مخدوم و عرب زاده: 1375 ،
یباشند.
 57و مطيعي و شمسا يي  .)9 : 1388 ،تمامي تعاريف توسعه پايدار داراي سه ويژگي مشترك م 
• بعد اكولوژ يكي پايداري؛ اين بعد از پايداري به مفهوم حفظ منابع پايه ،حفظ و ارتقاء ظرفيت ،يك فيت و انعطاف
يهاي
يها و بازيافت آن و يافتن فناور 
اكوسيستم است كه با كاهش منابع و انرژي ،كاهش حجم ضايعات ،آلودگ 
یشود ).(WCED,1981:22
مناسب تقويت م 
• بعد اقتصادي پايداري؛ برحفظ و بهبود شرايط اقتصادي و باز دهي بهتر سرمايه تا يك د دارد .تخصيص مديريت
يها تضمين كننده اين بعد خواهد بود.
كارآمد منابع و جريان سرمايه گذار 
• بعد اجتماعي پايداري؛ توزيع عادالنه منابع و يك فيت زندگي و دسترسي همه اقشار جوامع به مواهب توسعه حاصل
از اين بعد از پايداري است .كاهش تنشهاي اجتماعي ،شيوه سازمان دهي سازگار با شرايط اجتماعي ،حقوق برابر
شهاي اجتماعي از
براي زنان ،محرومان ،گروههاي قومي و نژادي و مذهبي ،حقوق سياسي و مشاركت و ترويج ارز 
یباشد ).(WCED,1981:22-23
محورهاي اصلي اين بعد از توسعه پايدار م 

شکل شماره  -1جايگاه ابعاد پايداري در توسعه.
منبع :مطيعي و شمسا يي 11 : 1388 ،

فلسفه كشاورزي پايدار مبتني بر اهداف انساني و درك تاثير بلند مدت فعاليتهاي ما بر محيط زيست و بر ديگر
گونههاست .استفاده از اين فلسفه ما را راهنما يي ميكند تا تجارب پيشين و آخرين پيشرفتهاي علمي را براي ايجاد
نظامهاي كشاورزي تلفيقي ،ذخيره كننده منابع و عادالنه بكار گيريم .اين نظامها تخريب محيط زيست را كاهش مي-

دهند ،بهرهوري كشاورزي را حفظ ميكنند ،دوام اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت ارتقا ميبخشند و ثبات

اجتماعات روستا يي و يك فيت زندگي آنان را حفظ ميكنند ( .)Francis and Youngberg,1999:89برخي ويژگي-
هاي مهم نظام كشاورزي پايدار به شرح زير است:
• استفاده از منابع طبيعي با قابليت جايگزيني مجدد؛
• حفظ منابع زيست محيطي در مقابل آاليندههاي محيط زيست و جلوگيري از اتالف بيهوده منابع طبيعي؛
لهاي آينده ؛
• حداقل استفاده از منابع طبيعي پايه و انتقال آن به نس 

• در نظر گرفتن سالمتي انسان ،بهبود كمي و يك في زندگي و دستيابي به استانداردهاي زندگي مطلوب( Pears and

 .)Atkinson,1993:103-108بطور کلي كشاورزي پايدار نظامي است كه بتواند از نظر بوم شناسي سازگار ،از نظر
اقتصادي پويا و از نظر اجتماعي پذيرفتني باشد).(CIAS, 2000:3
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اهميت توليد برنج و بهکارگيري فناوري کشاورزي پايدار
در چهار دهه گذشته تالش در جهت افزايش كميت و يك فيت توليد مواد غذا يي  ،بويژه در زمينهي محصوالت غذا يي
اصلي ،ضرورتي اجتناب ناپذير بوده است (مطيعي لنگرودي و شمسا يي  .)4 : 1388 ،در سال 2002حدود  154ميليون
هكتار ،يعني  11درصد كل اراضي جهان در  113كشور زير كشت برنج قرار داشت كه از آن اراضي 573 ،ميليون تن
برنج توليد گرديد (Badwi,2004:30؛  .)khush,2004:21در اين رابطه 90 ،درصد توليد ،مصرف و سطح
زيركشت برنج جهان به آسيا تعلق دارد (سليماني و اميري الريجاني  ) 1383و  75 - 35درصد كالري مورد نياز بيش
از  3ميليارد آسيا يي از برنج تامين ميشود (Badwi,2004:30؛  .)khush,2004:21برنج يكي از محصوالت غذا يي
اصلي مردم ايران است كه در  17استان در مساحتي حدود  72 0هزار هكتار كشت ميشود .متوسط توليد برنج در
كشور حدود  4500يك لوگرم شلتوك در هكتار و مصرف سرانه آن  93يك لوگرم ميباشد (جهاد كشاورزي: 1387 ،
 .)93برنج توليدي ايران در سالهاي  6002تا  8002به ترتيب  3/4 ،3/3 ،3/2ميليون تن بوده است كه اين ميزان تنها
پاسخگوي دو سوم نيازهاي داخلي بوده است و بر همين اساس ،كشور مجبور شده است طي سالهاي مذكور به
ترتيب 0/8 ،0/9 ،و  0/8ميليون تن برنج وارد كند(.)Fao,2009:21
فناوري كشاورزي ،به مثابه هر گونه رفتار يا عملي كه مستلزم تعامل افراد در درون نظام توليد است تعريف شده
است .از زماني كه كشاورزان تصميم ميگيرند كه چه نوع سرمايهاي را در كشاورزي به كار اندازند تا زماني كه
محصول خود را ميفروشند ،كي

سلسله اقداماتي را انجام ميدهند كه حاصل دانش ،تفكر و عمل آنان است

) .(CTTA, 1992:41تغ يي ر فناوري معادل توسعه و پذيرش فناوريهاي پيشرفته است كه به نهادههاي سرمايهاي
زياد و نوآوريها يا اختراعات علمي مت يك است و هدف كلي از پذيرش چنين فناوريها يي  ،حداكثر كردن عملكرد
و سود است .فناوري تميز ،نظير كنترل بيولوژ كي

آفت ،اثرات زيست محيطي كمتري از فناوريهاي پيشرفته دارند و

به تدريج ،حتي در كشاورزي فشرده ،جايگزين آنها ميشوند ( )Mounton and et al,1999: 144فناوريهاي
مناسب كشاورزي ،تميزتر از فناوري پيشرفته هستند ،اگر چه همه آنها نيازمند مقدار نهاده كمي نيستند .رشد عالقه
به فناوريهاي تميز تا اندازهاي پاسخي به قبول عمومي كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل ،يعني «پارادايم
جديد پايداري» است و مستلزم آن است كه هم عملكردها پايدار بماند و هم اثرات زيست محيطي به حداقل برسد
( Grainger and et al,2003:209و عزيزي .) 38 : 386 1 ،فناوريهاي مورد مطالعه به دو گروه تقسيم ميشوند)1 :
فناوريهاي كشاورزي پايدار  )2فناوريهاي كشاورزي پايدار كم نهاده .1امروزه ،نهادههاي خارجي به عنوان كي

واقعيت در كشاورزي ،به ويژه ،در زراعت برنج به طور گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرد و اگر قرار باشد كاربرد
اينگونه نهادهها دال بر ناپايداري نظام زراعي تلقي گردد ،با كي

حكم كلي ميتوان گفت كه تمام نظامهاي زراعي در

منطقه مورد مطالعه ناپايدارند .اما اگر از اين نهادهها به درستي استفاده شود ،در ابعاد اقتصادي و اجتماعي به پايداري
یكند و حتي در بعد اكولوژ كي
كمك م 

نيز ميتوان چنان از آنها استفاده به عمل آورد كه ناپايداري را به حداقل

رساند .براي سوق دادن واحدهاي توليد برنج به سوي پايداري و بهرهوري بيشتر الزم است شيوههاي به كارگيري

LISA

1
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فناوريهاي توليد مورد بررسي قرارگيرد(رولينگ و پرتي .) 588 : 1381 ،به نظر بدوي ( ،)Badwi,2004:32-34كي
برنامه تحقيقي موفق برنج بايد بر اقدامات متعددي متمركز شود ،از جمله:
• مكانيزاسيون :جستجوي ادوات كوچك مقياسي كه بتوان آنها را در سطح محلي توليد و نگهداري كرد؛
• اقتصاد :كاهش هزينهها با پيشرفت موفق در فناوري؛
• ترويج :براي تا يي د و انتقال فناوري جديد به كشاورزان؛
• توليد و انتشار ارقام جديد زودرس و پر محصول مقاوم به آفات و بيماريها؛
• انتقال فناوري مناسب به جامعه كشاورزي براي بهبود و مديريت محصول؛
• پايش تنگناهاي توليد در طول فصل و پي گيري فوري با اقدامات مناسب.
به طور كلي ،توليدات كشاورزي را ميتوان به طرق زير افزايش داد )1 :افزايش سطح زيركشت  )2افزايش عملكرد
در واحد سطح و  )3استفاده از زمان يا افزايش توليد در واحد سطح با كشت بيش از كي

محصول (تناوب) درسال

(مظاهري .) 262 : 386 1 ،در روش اول ممكن است اراضي نامناسب زير كشت برنج برود كه پيامدهاي جبران
ناپذيري براي پايداري خواهد داشت .اما بهرهگيري از روشهاي دوم و سوم مطلوب ميباشند و ميتوان هر دوي
آنها را در مقولهاي به نام «فناوري توليد» گنجاند كه به مفهوم “به خدمت گرفتن دانش فني بشر در قالبهاي
مختلف ،نظير علم و دانش ،ابزار و ادوات ،مواد و كليه منابع مادي و غير مادي براي افزايش توليد” است.
يهاي کشاورزي داراي پايداري باال در توليد برنج
جدول  ،1فناور 
فناوريهاي کشاورزي پايدار

تشريح خصوصيات

تناوب(کشت مضاعف)

برهم کنش دو محصول و کاشت همزمان آنها

کود معدني ،کودسبز(کود آلي)

دسترسي توده زنده براي کود آلي و افزايش حيات خاک

کنترل بيولوژيک

دور شدن آفات توسط دشمنان طبيعيشان

ابقاي بقاياي نباتي

استفاده از تله و دام براي شکار حشرات مضر براي محصوالت

مصرف سموم

مصرف صرفهجويانه و همراه با انتخاب سموم

انتخاب بذر

فناوريهاي نحوه انتخاب بذر و ضد عفوني آنها

مديريت آب در مزرعه

فناوريهاي اليروبي ،پوشش کانال آبياري ،غرقاب نگه داشتن مزرعه و...

نيروي کار مزدبگير

شامل نيروي کار انساني ،دامي و ماشين آالت کشاورزي
منبع :يانگ و برتون 1377 ،؛ De souza and et al,1999:97

در بخش پيشين بيان شد كه پايداري داراي سه بعد است و يكي از ابعاد آن ،بعد اقتصادي پايداري ميباشد كه به

قابليت دوام اقتصادي 1كي

نظام كشاورزي اشاره دارد .تقريبا تمامي شاخصهاي پايداري بر اين موضوع تا يك د

ورزيدهاند .اگر نظام كشاورزي صرفًاًا از نظر اكولوژ كي

پايداري داشته باشد اما از بعد اقتصادي فاقد پايداري باشد ،با

توجه به نيازهاي فزاينده جمعيت در حال رشد ،به ويژه در جهان سوم ،قطعًاًا چنين نظامي قابليت دوام نخواهد
داشت ،همچنانكه ،به قول رحمان ( ،)Rahman,2003:182نبايد كي

نظام كشاورزي را به هزينه تخريب محيط

زيست از نظر اقتصادي پايدار نگه داشت.

Economic Viability

1
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تحليل استنباطي(همبستگي ،رگرسيون) يافتههاي تحقيق
يهاي انتخاب بذر با افزايش سن،
الف -انتخاب بذر :نتيجه تحليل همبستگي نشان داده است كه بكارگيري فناور 
تجربه در كشاورزي ،تماس با منابع اطالعاتي ،مشاركت درفعاليتهاي ترويجي ،به ويژه شركت در كالسهاي
ترويجي ،افزايش آگاهي و نگرش مثبت در مورد كشاورزي پايدار افزايش يافته است .ولي ،با افزايش فاصله روستا تا
جاده آسفالته كاهش يافته است .در واقع ،دوري از جاده ،معادل دوري از مراكز ترويجي و نيز دوري از منابع مهم
یگردد.
كسب اطالعات كشاورزي تلقي م 
جدول  ،2ضرايب همبستگي بين شاخص انتخاب بذر و برخي متغيرهاي تحقيق
همبستگي متغيرها
R
انتخاب بذر

معني داري

آگاهي از

منابع

فاصل ه

ن گ رش

مشاركت

پايداري

اطالعات

(جاده)

پايداري

ترويجي

تجربه

سن

كالس
ترويجي

0/12

0/12

-0/ 20

0/ 18

0/ 17

0/ 17

0/61

0/ 15

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 02

0/ 03

0/ 03

0/ 05

0/ 05

منبع :يافتههاي تحقيق

یداد كه با افزايش دسترسي به منابع اصلي كود آلي ،يعني ،دام ،محصوالت فرعي در
ب -كود آلي :نتايج نشان م 
كشت دوم ،مصرف اين كودها نيز افزايش يافته است .در عين حال ،كشاورزان به كارگيرنده كودهاي آلي جزء
كشاورزان پيشرو هستند .آنان دسترسي بيشتري به ترويج و منابع كسب اطالعات كشاورزي داشتند ،آگاهي زيادي
نسبت به روشهاي كشاورزي پايدار داشتند ولي كودهاي آلي را نه به منظور پايدار سازي كشاورزي ،بلكه براي
یكردند .بدين منظور ،آنان كودهاي شيميا يي
تقويت خاك براي محصول بيشتر مصرف م 

بيشتري نيز مصرف

یكردند .به كارگيري اين فناوري با دورتر شدن از شهر بيشتر شد ولي ،با افزايش فاصله تا شركت تعاوني به
م
یشد .علت آن است كه شركت تعاوني هم به عنوان يكي از منابع كسب اطالعات و
يها كمتر م 
كارگيري اين فناور 
هم منبعي براي تامين نهادههاي كشاورزي مثل تهيه بذر محصوالت کشاورزي ،نقش مهمي در اين زمينه ايفا میكند.
جدول  .3ضرايب همبستگي بين شاخص كود آلي و برخي متغيرهاي مستقل
همبستگي متغيرها

كود آلي

تنوع

تنوع

واحد

كود/

فاصله

فاصله

منابع

فعاليت

محصول

دامي

هكتار

جاده

تعاوني

اطالعاتي

آگاهي

كالس

كل

ترويجي

كود

R

0/ 56

0/ 43

0/ 37

0/ 24

0/ 23

-0/12

0/ 20

0/61

0/61

0/ 15

معني داري

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 05

0/ 05

0/ 05
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یدهد ،شاخص مذكور با متغيرهاي سواد،
ج -آبياري و حفاظت از منابع آب :همان طور كه نتايج جدول  4نشان م 
درآمد خارج از مزرعه ،مشاركت ترويجي ،نگرش و آگاهي نسبت به كشارزي پايدار ،رابطه مثبت ولي با متغيرهاي
فاصله تا جاده ،فاصله تا شهر ،كل كار خانواده رابطه منفي معني دار داشته است .اين نتيجه نشان میدهد كه با
تهاي ترويجي ،آگاهي و نگرش مثبت پاسخگويان نسبت به كشاورزي پايدار،
افزايش سواد ،مشاركت در فعالي 
یكردند .ولي با افزايش فاصلههاي مذكور،
کشاورزان مديريت صحيح تري براي استفاده بهتر از آب آبياري اعمال م 
از دو جهت به كارگيري اين شاخص كاهش يافته بود .او ًالًال اكثر اين روستاها در مناطق دور دست و كم آب قرار
یكردند .ثانيًاًا پاسخگويان اين مناطق به دليل
داشتند و به ناچار از چاه براي تامين آب مورد نياز مزرعه استفاده م 
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يها آشنا يي كافي داشتند و تعداد
تماس بيشتر با ترويج و ساير منابع اطالعاتي ،با شيوه صحيح به كارگيري اين فناور 
یگرفتند.
بيشتري از آنها را به كار م 
جدول  .4ضرايب همبستگي بين شاخص آبياري وحفاظت از منابع آب و برخي متغيرها
همبستگي متغيرها
و

آبياري
حفاظت آب

آگاهي

ن گ رش

سواد

پايداري

R
معني داري

فاصل ه

كار

فاصل ه

درآمد غير

مشاركت

(جاده)

خانواده

تا شهر

كشاورزي

ترويجي

0/82

0/ 25

0/ 24

-0/ 24

-0/61

-0/61

0/ 15

0/ 15

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 03

0/40

0/ 02

0/ 05

منبع :يافتههاي تحقيق

د -شيوه مصرف سموم شيميا يي  :در اين زمينه نيز به كارگيري عملياتي كه كارآ يي سموم را افزايش میدهند و
یكنند مورد توجه قرار گرفته است .همان گونه كه پيشتر بيان شد ،به دليل
اثرات زيست محيطي آنها را كمينه م 
يها ،اكثر پاسخگويان درك نادرستي از كاربرد اين مواد داشته اند .نتايج
ماهيت پيچيده شيوههاي كنترل آفات و بيمار 
يهاي اين گروه با متغيرهاي سواد ،نگرش و آگاهي نسبت به كشاورزي پايدار
نشان داده است كه به كارگيري فناور 
رابطه مثبت ولي ،با متغير تعداد اعضاي خانوار رابطه منفي داشته است (جدول  .)5اين نتيجه بدين مفهوم است كه
يهاي برنج داشته اند .به همين دليل ،سم كمتري
پاسخگويان با سوادتر درك بهتري از شيوههاي كنترل آفات و بيمار 
مصرف كرده بودند .همچنين ،با افزايش آگاهي و نگرش مساعد آنان نسبت به اثرات زيست محيطي اين سموم،
مصرف اين مواد نيز كاهش يافته بود .ولي ،با مشاركت بيشتر اعضاي خانوار در كشاورزي ،به دليل هم سطح نبودن
سواد و آگاهي آنان ،مصرف اين مواد با افزايش مواجه گرديد.
جدول .5ضرايب همبستگي بين شاخص شيوه مصرف سموم و برخي متغيرها
همبستگي متغيرها
شيوه مصرف سموم

سواد

R

آگاهي

ادراك

تعداد اعضاي خانوار

0/ 214

0/802

-0/891

0/ 160

معني داري

0/500

0/700

0/ 042

0/ 037

منبع :يافتههاي تحقيق

ه -وابستگي به نيروي كار مزدبگير :اين شاخص نيز با کاهش استفاده از نيروي كار خارج از مزرعه سنجيده شد.
یدهد كه اين شاخص با استفاده از نيروي كار خانواده رابطه مثبت ولي ،با سواد ،فاصله تا مركز خدمات
نتايج نشان م 
و كل هزينه كارگر رابطه منفي معني دار داشته است .براساس اين نتايج (جدول  ،)6افراد باسوادتر ببشتر از كارگر
یكردند ،استفاده كمتري از كارگر
یكردند ،پاسخگوياني كه بيشتر از نيروي كار خانواده استفاده م 
مزدبگير استفاده م 
مزدبگير كرده بودند و دوري از مركز خدمات به معني فاصله بيشتر با مراكز شهري و جمعيتي است كه اين روستاها
یكردند ،زيرا آنان
همان روستاهاي باالدست بوده اند .پاسخگويان چنين مناطقي نيز كمتر از كارگر مزدبگير استفاده م 
بيش از كي

یكردند .در عين حال ،در اين مناطق كاشت و برداشت برنج در زماني ديرتر از زمان
رقم برنج كشت م 

یشد .در چنين شرايطي ،به ويژه براي برداشت كه درجه حرارت هوا كاهش
برداشت برنج ساير مناطق انجام م 
یيابد ،فاصله زماني كاشت يا برداشت بين ارقام زود رس و ديررس ،نياز به نيروي كار مزد بگير كاهش میيابد.
م
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جدول  .6ضرايب همبستگي بين شاخص وابستگي به نيروي كار مزدبگير و برخي متغيرهاي مستقل
هزينه كارگر /هكتار

متغير مستقل

ارائه خدمات

R
كارگر مزدبگير

نيروي كار خانواده

فاصله تا مرکز

سواد

-0/ 987

معني داري

0/100

0/ 257

-0/502

0/100

0/700

-0/ 215
0/500

منبع :يافتههاي تحقيق

و -ابقاي بقاياي نباتي :نتايج تحليل همبستگي رابطه شاخص ابقاي بقاياي نباتي و متغيرهاي مورد مطالعه در جدول
 7درج شده است .همان گونه كه اين نتايج نشان ميدهد ،اين شاخص با متغيرهاي تنوع و تناوب (تنوع رقم،
محصول ،رشته فعاليت) ،تعداد واحدهاي دامي ،كل توليد برنج ،مصرف كود شيميا يي  ،استفاده از نيروي كار خانواده،
تهاي ترويجي همبستگي مثبت ولي ،با هزينه كارگر مزد
شركت در كالسهاي ترويجي و مشاركت دركليه فعالي 
بگير ،سن و تجربه ،همبستگي منفي داشته است .براساس اين نتايج ،همانند نتايج بكارگيري كودهاي آلي ،تنوع و
تناوب همبستگي باال يي با بكارگيري اين فناوريها داشته است .درمقابل ،بخش وسيعي از اراضي ماندابي منطقه كه
چنين امكاني در آنها وجود ندارد ،توجهي با ارزش ابقاي بقاياي نباتي نميشود كه مستلزم چاره انديشي است.
همچنين ،رابطه مثبت اين شاخص با استفاده از نيروي كار خانواده و رابطه منفي آن با وابستگي به نيروي كارخارج
از مزرعه نشان ميدهد كه پاسخگويان براي كشت دوم كمتر به كارگر وابسته بوده اند و آناني كه از نيروي كار
خانوادگي بهره بيشتري برده بودند ،براي حاصلخيزي خاك از فناوري استفاده به عمل آورده بودند .عالوه بر آن،
تهاي ترويجي نشان
سهاي ترويجي و ساير فعالي 
رابطه مثبت اين شاخص با تماس با منابع اطالعاتي ،شركت دركال 
یدهد كه اين منابع آگاهي كشاورزان را در باره اين فناوري افزايش داده اند .به همين دليل رابطه آن با آگاهي نيز
م
مثبت بوده است .رابطه منفي آن با سن و تجربه (به علت رابطه منفي اين دو متعير با متعير سواد) و با توجه به نتايج
فوق ،نشان ميدهد كه كشاورزان مسنتر اطالع کمتري از اهميت اصل كشاورزي پايدار داشتهاند .همان طور كه
يها بي توجه كرده بود.
پيشتر بيان شد ،كود شيميا يي چنين كشاورزاني را نسبت به اهميت اين فناور 
جدول .7ضرايب همبستگي بين شاخص ابقاي بقاياي نباتي و برخي متغيرهاي مستقل
همبستگي متغيرها

هزينه

واحد

تنوع

منابع

آگاهي

تنوع

كا ر

كالس

كل

كارگر

دامي

محصول

اطالعاتي

پايداري

رقم

خانواده

ترويجي

توليد
برنج

ابقاي بقاياي

R

-0/ 47

0/ 37

0/ 41

0/ 31

0/ 30

0/ 17

0/ 20

نباتي

معني داري

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 03

0/ 01

0/61
0/ 041

0/ 17
0/ 02

ادامه جدول  .7ضرايب همبستگي بين شاخص ابقاي بقاياي نباتي و برخي متغيرهاي مستقل
همبستگي متغيرها
ابقاي بقاياي
نباتي

كود برنج

سن

تجربه

مشاركت ترويجي

R

0/ 168

-0/ 157

-0/ 151

0/ 151

معني داري

0/ 029

0/ 041

0/ 05

0/ 042

منبع :يافتههاي تحقيق

ز -كنترل زراعي ،مكان يكي
بيولوژ كي

حها يي
و بيولوژيك آفات ،بيماريها و علفهاي هرز :اگر چه طر 

نظير مبارزه

حهاي مشابه ديگر هر ساله توسط وزارت كشاورزي
با آفات ،مبارزه تلفيق آفات ،طرح كاهش سموم و طر 

یگردد ،ل كي ن ،اين نتيجه نشان داده است كه اين
تهاي اين نهاد مسئول كشاورزي كشور اعالم م 
به عنوان اولوي 

يهاي کشاوري57 ...
تحليلي بر ميزان به کارگيري فناور 

بسيار

شهاي مبارزه بيولوژ كي
تها در منطقه مورد مطالعه از حد نوشتار فراتر نرفته است و به كارگيري رو 
سياس 

محدود بوده است .ولي به كارگيري روشهاي مبارزه زراعي و مكان يكي وضعيت نسبتًاًا مطلوبي داشته است .نتايج
يها با متغيرهاي مستقل در جدول  8درج شده است.
تحليل همبستگي اين فناور 
جدول .8ضرايب همبستگي بين شاخص كنترل زراعي ،مكان يكي و بيولوژيك با برخي متغيرها
رابطه متغيرها

كنترل بيولوژ كي

و زراعي

سواد

منابع

مشاركت

كالس

زمين

اطالعاتي

ترويجي

ترويجي

شخصي

R

0/ 24

0/12

0/ 19

0/ 17

0/61

معني داري

0/ 02

0/ 01

0/ 02

0/ 03

0/40

كل

درک

درآمد

کشاورزي

برنج

پايدار

0/61

0/ 15

0/40

0/ 05

منبع :يافتههاي تحقيق

یدهد ،بين به كارگيري اين شاخص پايداري و متغيرهاي سواد ،ميزان زمين شخصي،
همان طور كه اين نتايج نشان م 
تهاي ترويجي به ويژه ،شركت در كالسهاي آموزشي
كل درآمد برنج ،تماس با منابع اطالعاتي ،مشاركت در فعالي 
ترويجي و نگرش نسبت به كشاورزي پايدار رابطه مثبت معني داري وجود داشته است .براساس اين نتيجه ،افراد با
تهاي ترويجي مشاركت فعال تري داشته اند و با منابع كانالهاي كسب اطالعات بيشتر
سوادتر و كساني كه در فعالي 
يها را بيشتر به كار میگيرند.
در تماس بوده اند و نگرش مساعدتري نسبت به كشاورزي پايدار داشته اند اين فناور 
يها (و معني دار نبودن رابطه آن با مصرف كودهاي شيميا يي ) نشان
رابطه مثبت درآمد برنج با به كارگيري اين فناور 
یتواند تا حدود زيادي جايگزين كودهاي شيميا يي شده و توليد برنج
يها م 
یدهد كه به كارگيري آگاهانه اين فناور 
م
را افزايش دهد.
پ -شاخص مصرف كود در هكتار :امتيازات اين شاخص نيز براساس معكوس مصرف كود شيميا يي در هكتار
یدهد
محاسبه گرديده است .نتايج تحليل همبستگي روابط اين شاخص با متغيرهاي مورد مطالعه (جدول  )9نشان م 
كه بين شاخص مصرف كود در هكتار با متغيرهاي سطح كشت ،ميزان اراضي شخصي ،كل درآمد برنج ،رابطه مثبت
ولي ،با متغيرهاي فاصله تا شركت تعاوني ،تنوع رقم ،تنوع محصول ،تنوع فعاليت ،كل هزينه كود و كل هزينه سم
رابطه منفي معني دار داشته است.
جدول  .9ضرايب همبستگي بين شاخص مصرف كود شيميا يي در هكتار و برخي متغيرها
رابطه متغيرها

مصرف

R

تنوع

كل هزينه

هزينه

تنوع

سم/

فاصله

درآمد

سطح

اراضي

تنوع

محصول

كود

برنج

فعاليت

هكتار

تعاوني

برنج

زي ر

شخصي

رقم

0/ 36

-0/ 31

0/ 24

-0/ 25

0/ 20

كشت
-0/ 53

-0/ 46

0/ 19

0/ 18

-0/ 18

-

كود
معني داري

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 02

0/ 02

منبع :يافتههاي تحقيق

يهاي اين شاخص به مثابه متغيرهاي مستقل مهم با بكارگيري
ح -تناوب و تنوع :اگرچه وجود برخي از فناور 
صهاي ديگر مرتبط بوده اند ولي ،همان گونه كه در مباحث گذشته مطرح گرديد ،تناوب و تنوع خود كي
شاخ 
شاخص مهم كشاورزي پايدار است .نتايج نشان داده است كه اين شاخص با متغيرهاي تعداد واحدهاي دامي،
مصرف كودها و سموم شيميا يي درهكتار ،استفاه از نيروي كار خانواده ،فاصله تا شهر ،تعداد قطعات اراضي ،كل
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درآمد مزرعه همبستگي مثبت و با درآمد غير كشاورزي همبستگي منفي داشته است (جدول  .) 10به بيان ديگر،
اغلب پاسخگويان به كارگيرنده تناوب بنا به داليل پبش گفته ،در روستاهاي دورتر از شهر زندگي میكردند ،در
یكردند ،با افزايش تناوب و
قطعات مخنلف مزارع خود ارقام مختلف برنج و يا محصوالت بعد از برنج كشت م 
تنوع ،درآمد كل مزرعه افزايش يافته بود و با افزايش درآمدهاي غير كشاورزي ،به دليل وجود مشغلههاي درآمدزاي
ديگر ،اتكاي به تناوب و تنوع براي كسب درآمد ،كاهش يافته بود .علي رغم مزاياي برشمرده ،با افزايش تناوب و
تنوع ،مصرف كودها و سموم شيميا يي نيز افزايش يافته بود .با توجه به همبستگي باالي آن با تعداد واحدهاي دامي،
در اين قبيل مزارع ،رابطه تكميلي زراعت و دامپروري رعايت شده بود.
جدول  . 10ضرايب همبستگي شاخص تناوب و تنوع با برخي متغيرها
رابطه متغيرها
تناوب و تنوع

واحد

كود/

كا ر

تعداد

درآمد غير

درآمد

سم/

فاصل ه

R

دامي

هكتار

خانواده

قطعات

كشاورزي

مزرعه

هكتار

(شهر)

0/ 60

0/ 47

0/ 31

0/25

-0/ 22

0/12

0/ 19

0/61

معني داري

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/40

منبع :يافتههاي تحقيق

1

ر -شاخص تر يك بي به کارگيري فناوريهاي کشاورزي پايدار ( :

Xij
Xi

n

∑ = CI
i =1

2

) با فاصله تا جاده و شهر رابطه

مثبت ولي ،با فاصله تا تعاوني رابطه منفي داشته است .همچنين ،رابطه آن با کل درآمد مزرعه و کل توليد برنج رابطه
مثبت بود .چون پاسخگويان داراي درآمد بيشتر ،عمدتًاًا با سوادتر بوده اند و دسترسي بيشتري به منابع اطالعاتي
داشتند از مزاياي فناوريهاي پايدار بيشتر سود برده اند .رابطه منفي درآمد خارج از مزرعه با اين شاخص با يافته
یدهد که اين گروه از پاسخگويان وابستگي کمتري به کشاورزي
کومر( )9991همحواني ندارد .اين نتيجه را نشان م 
یکردند .کشاورزان پايدارتر ،از
داشته اند و به دليل داشتن مشغلههاي ديگر ،زمان کمتري را صرف کشاورزي م 
یکردند اين نتيجه با نتايج دسوزا فيلهو و همکاران ( )9991و کومر و
نيروي کار خانوادگي ببشتري استفاده م 
يهاي
همکاران ( )9991همخواني دارد .بين تماسهاي مشورتي با منابع کسب اطالعات و ميزان بکارگيري فناور 
يها نيز
فوق رابطه مثبت و معني دار وجود داشته است .بين آگاهي از کشاورزي پايدار و ميزان بکارگيري اين فناور 
رابطه مثبت و معني داري وجود داشته است .اگرچه ،رابطه بين اين شاخص تر يك بي و مشاركت در تمامي
تهاي ترويجي ،مثل بازديد از مزارع نمايشي ،مركز تحقيقات و بازديد خارج از روستا معني دار نبوده است،
فعالي 
سهاي آموزشي ترويجي رابطه مثبت داشته است اين نتيجه با يافتههاي عماني و چيذري
ل كي ن ،با شركت در كال 

(  ) 1385و روستا (  ) 1378همخواني دارد .به دليل نگرش فن ساالرانه 3در بين بسياري از كارشناسان كشاورزي و
يهاي كشاوري پايدار به جاي كاهش دادن مصرف كودهاي شيميا يي
كشاورزان منطقه ،به كارگيري فناور 

و

هزينههاي توليد مترتب بر آن ،با افزايش مصرف اين نهاده همراه بوده است.

1اين شاخص از مجموع امتيازات رفع اختالف مقياس شده پاسخگويان از شاخص هاي فوق محاسبه گرديد
2در اين معادله = CI ،شاخص تر يك بي؛  = Xijمقدار نمره پاسخگويان از فناوري

 iمربوط به شاخص j

و  = Xiميانگين نمرات پاسخگويان از هر كي

از فناوري ها مي باشد.

Technocratic

3

يهاي کشاوري59 ...
تحليلي بر ميزان به کارگيري فناور 
يهاي كشاورزي پايدار با برخي متغيرهاي تحقيق
جدول ،11ضرايب همبستگي شاخص تر يك بي به كارگيري فناور 
رابطه متغيرها
شاخص
تر يك بي

قطعه

كار

فاصله

فاصله

م ن ابع

توليد

درآمد

آگاهي

درآمد

كود/

كالس

فاصله

R

خانواده

شهر

جاده

اطالعات

برنج

مزرعه

پايداري

غيرمزرعه

هكتار

ترويجي

تعاوني

0/ 51

0/ 29

0/ 26

0/12

0/ 20

0/ 19

0/ 17

-0/ 19

0/ 17

0/ 17

-0/ 17

0/61

معني داري

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 01

0/ 05

0/ 01

0/ 01

0/ 02

0/ 03

0/ 05

0/ 03

0/ 03

منبع :يافتههاي تحقيق

براي يافتن متغيرها يي که بتوانند به بهترين نحو تع يي رات ميزان بهرهوري كل عوامل را براي كشت برنج در شهرستان
دورود تب يي ن نمايند از تحليل رگرسيون استفاده گرديد .مقادير Betaنشان ميدهد كه متغير كل هزينه كارگر بيشترين
قدرت تب يي ن تغ يي رات بهرهوري را بر عهده دارد .به دنبال آن ،متغيرهاي سطح كشت ،وابستگي به کارگر و ..قرار
یکنند.
دارند .متغيرهاي فوق در مجموع  50 /6درصد از تغ يي رات در بهره وري كشت برنج را تب يي ن م 
جدول  . 12تحليل رگرسيون 1متغيرهاي تاثيرگذار بر بهرهوري كشت برنج (السپيرز)

نام متغير
مقدار ثابت

B

0/ 84

Beta
-

P

R

R2

R adj

T

23 / 91

0/100

-

-

-

2

وابستگي به كارگر

-0/500

-6/ 23

-3/ 15

0/0 02

0/ 476

0/ 227

0/ 222

كل توليد برنج

0/ 24 0

0/ 317

2/ 50

0/0 13

0/1 62

0/ 385

0/ 378

0/ 036

0/ 240

4/ 25

0/0 01

0/ 657

0/ 431

0/ 421

0/ 66 1

0/ 712

4/ 35

0/0 01

0/ 677

0/ 458

0/ 445

كل هزينه كارگر

-3/ 91

-0/ 648

-3/0

0/300

0/107

0/194

0/ 476

قطعه

-0/ 03

-0/ 153

0/ 033

0/ 711

0/605

0/ 487

مشاركت ترويجي (كالس)
سطح كشت
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-2/ 15

F= 27 / 43 Sig =0/100

بحث و پاسخ به سوآالت
يها و متغيرهاي تحقيق
صهاي به كارگيري فناور 
با توجه به مباحث فوق ،به بررسي سوآالت مربوط به رابطه شاخ 
پرداخته ميشود .سوآل اول اين بخش مربوط به وجود رابطه معنيدار بين عوامل شخصي و به كارگيري فناوريهاي
كشاورزي پايدار ميباشد .اين عوامل عبارتند از :سن ،سواد ،تجربه ،تعداد اعضاي خانوار ،ميزان مشاركت اعضاي
خانوار در كشاورزي و اندازه مزرعه .با توجه به معنيدار نبودن رابطه شاخص تر يك بي با سن ،سواد ،تجربه ،سوآل
تحقيق از جنبه رابطه عوامل شخصي تأ يي د نشد اين نتيجه توسط آلونگ و مارتين ( )5991نيز مورد تا يي د قرار گرفته
است .رابطه سن و تجربه با شاخص انتخاب بذر؛ سواد و كار خانواده با آبياري؛ سن ،تجربه و كار خانواده با شاخص
ابقاي بقايا؛ اندازه مزرعه با مصرف كود در هكتار؛ و كار خانواده با تناوب مورد تأ يي د قرار گرفت .سوآل دوم ،وجود
يهاي پايدار بود که از جنبه ترويج
رابطه بين عوامل نهادي ،يعني ،دسترسي به تحقيق و ترويج با به كارگيري فناور 
سهاي آموزشي ترويجي با به کار گيري فناوريهاي کشاورزي پايدار مورد تا يي د قرار
يعني ،رابطه شركت در كال 
گرفت ،ولي از جنبه رابطه دسترسي به تحقيق با شاخص مذكور ،مورد تا يي د قرار گرفت و پاسخ سوآل منفي بود .در
صهاي انتخاب بذر ،كود آلي ،آبياري ،ابقاي بقاياي نباتي و كنترل بيولوژ كي  ،زراعي آفات مورد
مورد رابطه شاخ 
 -1در این جدول متغیرهایی که معنی دار نبودهاند ذکر نشدهاند.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره دوم ،بهار 3931
 60فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

تا يي د قرار گرفت ولي ،در مورد بقيه شاخصها پاسخ مثبت بود .سوآل سوم ،مربوط به وجود رابطه بين به کارگيري
فناوريهاي کشاورزي پايدار وعوامل زيرساختي ،شامل تعداد قطعات اراضي و فاصله روستاي محل سكونت
پاسخگويان تا مركز خدمات ،شركت تعاوني ،جاده آسفالته و شهر بود .که سوآل ازنظر تعداد قطعات اراضي مورد
تا يي د قرار گرفت .در ميان فاصلهها نيز فاصله تا شركت تعاوني ،شهر وجاده آسفالته مورد تا يي د قرار گرفت .در ميان
صهاي مورد مطالعه ،اين سوآل از نظر رابطه تعداد قطعات با شاخص خاكورزي و شاخص تناوب -تنوع؛
شاخ 
فاصله تا جاده با شاخصهاي انتخاب بذر ،كود آلي ،آبياري و رابطه تكميلي زراعت و دام ،فاصله تا شهر با شاخص
آبياري ،تناوب -تنوع و رابطه تكميلي زراعت و دام ،فاصله تا تعاوني با شاخص كود آلي و مصرف كود شيميا يي
تا يي د گرديد ولي در بقيه موارد پذيرفته نشد .رابطه به کارگيري فناوريهاي کشاورزي پايدار با عوامل اقتصادي
چهارمين سوآل تحقيق است .اين عوامل عبارتند از كل درآمد مزرعه ،درآمدهاي خارج از مزرعه ،هزينه نهادهها،
دسترسي به اعتبارات و كل توليد برنج .به جز دسترسي به اعتبارات ،تمامي اين روابط معني دار بوده و نتيجه بدست
صهاي مورد مطالعه ،اين سوآل از نظر رابطه متغير مصرف نهاده كود شيميا يي با
آمده مثبت بود .در ارتباط با شاخ 
شاخص بكارگيري كود آلي ،تناوب -تنوع ،ابقاي بقاياي نباتي؛ رابطه متغير كل درآمد مزرعه با شاخص ابقاي بقايا،
كنترل بيولوژ كي  ،تناوب و تنوع ،رابطه تكميلي؛ و رابطه متغير درآمد خارج از مزرعه با شاخص آبياري ،تناوب-
تنوع ،رابطه تكميلي مورد تأ يي د قرار گرفت .سوآل ديگر تحقيق ،رابطه عامل اجتماعي با به کارگيري فناوريهاي
کشاورزي پايدار مورد مطالعه بود .تنها متغير آن ،نوع نظام بهرهبرداري (مال يك ت ،سهم بري و توام) است .در پاسخ
به اين سوآل ،عدم وجود رابطه معنيدار بين شاخص تر يك بي و نوع نظام بهره برداري پذيرفته شد .از لحاظ وجود
رابطه بين ميزان مال يك ت شخصي و شاخصهاي خاكورزي ،كنترل آفات و مصرف كود در هكتار نيز رابطه معني
يها و عوامل نگرشي ،شامل آگاهي
داري را نشان ميدهد .آخرين سوآل مربوط به وجود رابطه بين به كارگيري فناور 
و نگرش (ادراك) نسبت به بكارگيري فناوريهاي كشاورزي پايدار ميباشد .از جنبه آگاهي ازكشاورزي پايدار،
وجود رابطه معني دار مورد تأ يي د قرار گرفت .ولي از جنبه نگرش نسبت به كشاورزي پايدار ،پاسخ سوآل منفي يا
نشان دهنده عدم وجود رابطه بود .در مورد شاخصها نيز رابطه آگاهي با شاخصهاي انتخاب بذر ،كودآلي ،آبياري
و شيوه مصرف سموم تأ يي د و رابطه نگرش نسبت به كشاورزي پايدار با شاخص انتخاب بذر ،شيوه مصرف سموم،
وكنترل آفات تأ يي د گرديد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
کشورها بعد از جنگ جهاني دوم و افزايش جمعيت جهت تأمين غذا ،بيش از پيش به تکنولوژزي وابسته شدند و
فشار بر منابع را به باالترين حد خود رساندند .در اين ميان فشار بر منابع و تخريب آنها از يک سو و تخريب و
آلودگي محيط زيست به سبب استفاده بيش از حد از توليدات شيميا يي (کودها و سموم مختلف) از سوي ديگر
واکنش عدهاي از طرفداران محيط زيست را برانگيخت و به تشکيل کنفرانسهاي مختلفي جهت حفاظت از محيط
زيست پرداختند .در اين کنفرانسها عنوانهاي مختلفي براي علوم مطرح شد که داراي پسوند پايداري بود .يکي از
اين عنوانهاي بسيار جنجال برانگيز مباحث مربوط به کشاورزي پايدار بود که با هدف استفاده درست از منابع و عدم
تخريب محيط زيست مطرح شد .در اين پژوهش هدف بررسي و تحليل ،فناوريها يي است که کشاورزان شاليکار
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شهرستان دورود جهت کشت برنج از آنها استفاده ميکنند و تا چه حد الزامات پايداري را در اين پروسه توليد
رعايت ميکنند .پژوهش داراي يک متغير وابسته ،ميزان بکارگيري فناوريهاي کشاورزي پايدار(که داراي شاخصهاي
مصرف کودهاي آلي ،آبياري و حفاظت از منابع آب ،کاربرد کودها و سموم شيميا يي و )...و چند متغير مستقل از
جمله فاصله جاده ،منابع اطالعاتي ،کالسهاي ترويجي ،فاصله تا شهر ،فاصله تا تعاوني کشاورزي و ...ميباشد .در
يها در منطقه مورد مطالعه او ًالًال با فناوريهاي
تحليل همبستگي متغيرها چنين استنباط ميشود كه به كارگيري فناور 
کشاورزي پايدار همخواني چنداني نداشته و ثانيٌاٌا بيشتر به كارگيري فناوريهاي كشاورزي براي كسب سود بيشتر
ميشود تا به جنبه پايداري کشاورزي .رابطه بين عوامل شخصي و به کارگيري فناوريهاي کشاورزي پايدار معنيدار
نبود و عکس آن يعني عدم وجود رابطه تأ يي د شد .وجود رابطه بين عوامل نهادي ،يعني دسترسي و ترويج معني دار
بود و تأ يي د شد .وجود رابطه بين عوامل زيرساختي شامل ،تعداد قطعات اراضي و فاصله با شهر و تعاوني مورد تأ يي د
قرار گرفت .وجود رابطه با عامل اجتماعي مثل نوع نظام بهره برداري پذيرفته نشد .رابطه با عوامل اقتصادي مانند
درآمد و هزينه تمام شده در پروسه توليد مورد تأ يي د قرار گرفت .رابطه با عوامل نگرشي و ادارک رفتاري در ميزان
استفاده از فناوريهاي کشاورزي عدم وجود رابطه تأ يي د شد و به علت عدم وجود ادراک و رفتار صحيح در مورد
استفاده از فناوريهاي کشاورزي پايدار رابطه مثبت مورد تأ يي د قرار نگرفت .علت اصلي رد روابط مثبت مربوط به
ترويج و آگاهي و کم آگاهي در مورد استفاده از فناوريهاي کشاورزي پايدار در منطقه مورد مطالعه دروني نبودن
فرهنگ توسعه پايدار و حفظ منابع براي نسلهاي آينده از يک سو و تالش در جهت کسب سود بيشتر از سوي
ديگر ميباشد .براي يافتن متغيرها يي که به بهترين شکل تع يي رات ميزان بهرهوري كل عوامل را براي كشت برنج در
شهرستان دورود تب يي ن نمايند از تحليل رگرسيون استفاده گرديد .مقادير Betaنشان ميدهد كه متغير كل هزينه كارگر
بيشترين قدرت تب يي ن تغ يي رات بهرهوري را بر عهده دارد .در آخر به ارائه برخي پيشنهادات در رابطه با نتايج تحقيق
پرداخته شده است.
 با توجه به كوچك بودن اكثر واحدهاي بهره برداري برنج و فقدان منابع درآمدي ديگر در مناطق روستا يي مورد
مطالعه كه سبب شده است تا كشاورزان براي كسب درآمد بيشتر از اين واحدهاي توليدي ،از طريق بكارگيري
یشود صنايع روستا يي و صنايع
يهاي ناپايدار فشار بي رويه اي را بر اين منابع توليد وارد نمايند ،پيشنهاد م 
فناور 
جن يي

كشاورزي به عنوان منابع جديد كسب درآمد در روستاها مورد حمايت قرار گيرد و در اين راستا ،كليه

ملزومات ،اعتبارات ،تسهيالت و آموزش الزم به روستا يي ان ارائه گردد.
یشود سازمان نظام
 با توجه به پا يي ن بودن سطح پوشش دهي كشاورزان توسط مروجين کشاورزي ،پبيشنهاد م 
مهندسي كشاورزي در زمينه برنج در سطح منطقه فعال تر شود و كارشناسان آن در فصول كشت ،به دور از ضوايط
اداري حضور فعال تري در روستاها داشته باشند.
 با توجه به پا يي ن بودن سطح تحصيالت كشاورزان ،به ويژه ،تحصيالت كاركردي در رشته كشاورزي ،پيشنهاد
یشود زمينه سازي الزم براي جذب جوانان تحصيل كرده ،به ويژه تحصيل كردههاي كشاورزي در كشاورزي منطقه
م
فراهم گردد.
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 پيشنهاد میشود در ترويج کشاورزي ،به جاي اولويت دادن به سياست افزايش توليد ،سياست جديد خود را در
راستاي ارتقاي بهره وري و پايداري معطوف نمايد .چنين سياستي ،به خودي خود افزايش توليد را به دنبال خواهد
داشت.
یتواند زمينه ساز به
 پرورش دام نه تنها فعاليتي مكمل زراعت دركشاورزي پايدار است ،گسترش آن در منطقه م 
يها يي نظير كودهاي آلي ،كشت علوفه و تناوب زراعي باشد .اين فعاليت در عين حالي اشتغال زا و
كارگيري فناور 
يهاي
یباشد و از ب كي اري پنهان نيروي كار خانواده و از فشار زياد بر مزارع از طريق به كارگيري فناور 
درآمدزا م 
یكاهد.
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