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  چکيده
  

 يها ، نيازمند شناخت از وضعيت شاخصي توسعه پايدار بخش کشاورزي برايريز هرگونه برنامه
با توجه به اينکه ميزان قابل توجهي از مزارع شهرستان شيروان چرداول به کشت . يدار دارد پايکشاورز

هاي کشاورزي پايدار، اين پژوهش  برنج اختصاص دارد، و نظر به ضرورت همسويي اين مزارع با مولفه
 در چارچوب كلي مزارع برنج در شهرستان شيروان و چرداول و ي اکولوژيکيبا هدف تحليل پايدار

اند که   نفر از کشاورزان بوده١٣٦ پژوهش تعداد ي نمونه آمار.رسيده است به انجام ي پيمايشهاي پژوهش
 مورد  با ابزار پرسشنامه و،انتخاب  متناسباي با انتساب  طبقهي تصادفگيري با استفاده از روش نمونه

محاسبه گرديده  ها رسشنامهبه منظور تشخيص پايايي پکه  كرونباخ يضريب آلفا .اند گرفتهمطالعه قرار
نيز با  پرسشنامه ي صورروايي. به دست آمده است كه حاكي از پايايي ابزار پژوهش بوده است ٨٧/٠

 ها با استفاده تجزيه و تحليل داده . شده است تأييدمرتبط با موضوع ستادانكارشناسان و انظرخواهي از 
.  انجام شده استيا با استفاده از تکنيک تحليل خوشهها  تحليل داه.  انجام گرفته استSPSSاز نرم افزار 

هاي ذهني   درصد از شاخص٤٨/٣٥ نشان داده است كه يا هاي به دست آمده از تحليل خوشه يافته
ها   درصد از اين شاخص٤٨/٣٥ درصد نسبتاً پايدار و ٢٩ مزارع برنج بررسي شده پايدار، ياکولوژيک

هاي ذهني   درصد از شاخص٦٠ حدود ين گفت كه وضعيت پايدارتوا بنابراين مي. اند ناپايدار بوده
  . پايداري کشاورزي مزارع برنج بررسي شده پايدار و نسبتا پايدار بوده استياکولوژيک

  
  ، پايداري اكولوژيكي، مزارع برنج، تحليليكشاورزي پايدار، شاخص ذهن : كليدييها واژه

  .يا خوشه                                 
    

  مقدمه
 ي ملموس کردن وضعيت پايداريهاي اخير برا در سال

. کنند ي استفاده مي و کيفي کميها  از شاخصيکشاورز
اند كه مفهوم شاخص يك  بيشتر پژوهش گران پذيرفته

وسيله عملي و معقول، جهت كار كردن با ماهيت چند 
برخي ). Pannell & Schilizzi, 1999( جانبه پايداري است

ها، به سادگي اندازه گرفته شده و برآورد  از شاخص

با اين . دهند مستقيمي از اثرات يك متغير را نشان مي
تواند بوسيله يک  وجود، اثرات ديگري وجود دارد که نمي

گيري مستقيم  زماني که اندازه. شاخص ساده توصيف شود
يک اثر، هم غيرممکن و هم غيرعملي باشد، نوع ديگري از 

 شود  استفاده مي١ستنباطيشاخص يعني شاخص ا
)Walker, 1997 .(Lawrence) 1995 ( نيز اشاره کرده

                                                                                         
1  .  Derived indicator 
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ه ي اراي پايداريها ه شاخصياست که هدف از ارا
 از وضعيت، مسير و ي آگاهي براي و کيفي کميها مقياس

درخصوص .  استي خصوصيات زندگيميزان تغييرات فعل
 پايدار الزم است که اشاره ي کشاورزي ذهنيها شاخص

ها   پايدار، اين شاخصي کشاورزيود که در ادبيات ارزيابش
کنند و منظور از آنها  ي تفکيک مي عينيها را از شاخص

هايي است كه اعداد و ارقام مورد نياز   دسته از شاخص آن
باشد و امكان محاسبه  براي محاسبه آنها در دسترس نمي

كمي آنها و نمايش وضعيت آنها با اعداد و ارقام وجود 
دارد و براي آگاهي از وضعيت آنها ديدگاه افراد مورد ن

 از مناطق مستعد ياستان ايالم يک. گيرد استناد قرار مي
باشد؛ اما  ي مي کشاورزيها  توسعه فعاليتيکشور برا

 در ي توسعه پايدار بخش کشاورزي برايريز هرگونه برنامه
 ي کشاورزيها  از وضعيت شاخصياين استان، نياز به آگاه

 در ي کشاورزيها  فعاليتي کنونيدار و جهت گيرپاي
 يبا توجه به اينکه در سال ها. مناطق مختلف استان دارد

 ۲۱۰۰ميزان ,  وجود نداشته باشدي که خشکساليعاد
هکتار از مزارع شهرستان شيروان چرداول به کشت برنج 

 يابد، و نظر به ضرورت همسويي اين مزارع با ياختصاص م
ي کشاورزي، آگاهي از وضعيت هاي پايدار مولفه

هاي کشاورزي پايدار در اين منطقه يک ضرورت  شاخص
هاي  اين پژوهش با هدف بررسي وضعيت شاخص. مي باشد

اکولوژيکي کشاورزي پايدار در مزارع برنج شهرستان 
در . رسيده استبه انجام شيروان چرداول استان ايالم 

ي انجام ها  از پژوهشي پيشينه پژوهش، به تعداديبررس
 .گردد يگرفته در زمينه موضوع مورد مطالعه اشاره م

Saltiel et al.) 1994 ( در پژوهشي در ايالت مونتاناي
.  پايداري نظام كشت كشاورزان پرداختنديآمريكا به ارزياب 

هاي اين پژوهش نشان داد كه  نتايج حاصل از تحليل يافته
وع، كشت محصوالت جايگزين، استفاده از محصوالت متن

رعايت عمليات حفاظتي و تناوب زراعي براي كنترل علف 
.  قرار داشته انديهاي هرز در وضعيت مناسبتر

Praneetvatakul et al.) 2001 ( جهت ارزيابي پايداري
اي در شمال تايلند از روش تحليل  كشاورزي در منطقه

هاي اين  يافته. اند هاي پايداري استفاده كرده شاخص
اند كه کميت مواد غذايي، پايدارترين   پژوهش نشان داده

شاخص كشاورزي و اندازه زمين هر خانوار، مالكيت زمين، 
هاي كشاورزي در  و كمبود آب از ناپايدارترين شاخص

 Fernandes & Woodhouse. اند منطقه مورد مطالعه بوده

پايداري کشاورزي دهقاني را در جنوب برزيل ) 2003(
است که  ي پژوهش آنها نشان داده ها يافته. اند بررسي کرده

ساختمان، (هاي سرمايه فيزيکي  در مورد شاخص
، از نظر آماري تفاوت )زيرساختار، ماشين آالت و تجهيزات

داري بين کشاورزان اکولوژيک و غيراکولوژيک وجود  معني
هاي اكولوژيكي  شاخص) Naderi) 2002. نداشته است

اد شهرستان بهار توسعه پايدار كشاورزي در بخش صالح آب
نتايج اين پژوهش .  نموده استياستان همدان را بررس

هاي  است كه منطقه مورد مطالعه از لحاظ نظام نشان داده 
زراعي، در وضعيت بحراني قرار دارد؛ بطوري كه بيشتر 

هاي زراعي منطقه مورد مطالعه در سطح بسيار  نظام
  .اند ناپايدار بوده

  Pacini et al.)2003 ( هاي زيست  استفاده از شاخصبا
محيطي و اقتصادي، پايداري سه نظام زراعي ارگانيک، 

. اند  اي در ايتاليا ارزيابي کرده تلفيقي و متعارف را در منطقه
نتايج اين پژوهش نشان داده است که سود خالص مزارع 

. هاي زراعي متعارف بوده است ارگانيک باالتر از نظام
ز نظر از دست دادن نيتروژن، هاي زراعي ارگانيک ا نظام

خطر حشره کش، تنوع زيستي گياهان علفي و ديگر 
 زيست محيطي عملکرد بهتري نسبت به يها شاخص
 Rasul & Thapa. هاي زراعي تلفيقي و متعارف دارند نظام

در پژوهشي پايداري دو نظام کشاورزي متعارف و ) 2004(
هش نشان داده نتايج اين پژو. اند اکولوژيک را ارزيابي کرده

است که از نظر تنوع کشت، مديريت حاصلخيزي خاک، 
ها و استفاده از مواد شيميايي  مديريت آفات و بيماري

کشاورزي، بين دو نظام کشاورزي مورد مطالعه تفاوت 
در ) Zhen et al) 2005.  .داري وجود داشته است معني

اي در  هاي زراعي را در منطقه پژوهشي، پايداري فعاليت
هاي اين پژوهش نشان  يافته. اند مال چين ارزيابي كردهش

هاي زراعي منطقه مورد مطالعه از نظر  داد كه هرچند نظام
 و محيط زيست ياقتصادي پايدار بودند اما منابع طبيع

منطقه مورد مطالعه تخريب و سالمت مردم در وضعيت 
 يدر پژوهش) Vahedi et al) 2009..  قرار داشتنديناپايدار
 يهاي ذهني پايداري اكولوژيكي کشاورز يت شاخصوضع

 کرده يدر سطح خانوار زارع در شهرستان نظرآباد را بررس
است و نتيجه گرفته است که ميزان حاصلخيزي خاك 
مزرعه، شخم زدن مزرعه براي مبارزه با آفات و ميزان 
برگرداندن كاه و كلش به خاك در مقايسه با ساير 
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ه در وضعيت پايدارتري قرار شد هاي ذهني بررسي  شاخص
  .اند داشته

  ها مواد و روش
 ياين پژوهش با هدف تحليل وضعيت پايدار

 مزارع برنج شهرستان شيروان چرداول استان ياکولوژيک
 هاي در چارچوب كلي پژوهشايالم از ديدگاه کشاورزان و 

 اين پژوهش ي جامعه آمار.رسيده است به انجام يپيمايش
 شاليکاران شهرستان شيروان چرداول نفر از ۱۲۶۰تعداد 

با توجه به . بوده اند)  نفر۵۴۲ نفر و چرداول ۷۱۸شيروان (
اينکه مزارع برنج شهرستان شيروان چرداول در دو بخش 

 نفر از ۱۳۶ تمرکز پيدا کرده اند، تعداد يشيروان و مرکز
کشاورزان با محاسبه فرمول کوکران و با استفاده از روش 

اي با انتساب متناسب از ميان   في طبقهگيري تصاد نمونه
 نفر و چرداول ۷۷شيروان ( برنجکاران دو بخش ياد شده

 مورد مطالعه  با ابزار پرسشنامهوانتخاب )  نفر۵۹
 ياد شده به عنوان يبدين ترتيب كه بخش ها. گرفتندقرار

دو طبقه در نظر گرفته شد و از هريك از بخش ها چند 
هاي آماري از بين  خاب و نمونهروستا به صورت تصادفي انت

 كرونباخ به منظور تشخيص يضريب آلفا. آنها تعيين شدند
محاسبه گرديد كه در اين پژوهش  ها پايايي پرسشنامه

به دست آمده است كه حاكي از مناسب بودن ابزار  ۸۷/۰
نيز با نظرخواهي از  پرسشنامه ي صورروايي. پژوهش بود

 كارشناسانه ايالم و  دانشگاياساتيد دانشکده کشاورز
تجزيه و تحليل  . شد تأييد استانيسازمان جهاد کشاورز

.  انجام گرفته استSPSSافزار  از نرم ها با استفاده داده
 انجام ي و استنباطيها در دو بخش توصيف هدتحليل دا

شناسي تدوين  در اين پژوهش براساس روش. گرفته است
يداري هاي ذهني پا شده براي بررسي وضعيت شاخص

كشاورزي، ابتدا نسبت به بررسي وضعيت كنوني شاخص و 
ها نسبت به  سپس به بررسي ميزان تغيير هريك از شاخص

گذشته اقدام گرديد، و در ادامه، از طريق جمع زدن ضريب 
تغييرات وضعيت كنوني و ضريب تغييرات ميزان تغيير 

ها نسبت به گذشته، امتياز هر شاخص  هريك از شاخص
فرمول طراحي شده براي تحليل . رديدمحاسبه گ

هاي ذهني پايداري برگرفته شده از پژوهش  شاخص
Vahedi et al.) 2009 (باشد، که در زير آمده استيم .  
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  :كه در اين فرمول

S1:انحراف معيار وضعيت كنوني شاخص ذهني   
µ1:اي وضعيت كنوني شاخص ذهني   ميانگين رتبه  

S2:حراف معيار ميزان تغيير شاخص ذهني نسبت به  ان
  گذشته

µ2 =اي ميزان تغيير شاخص ذهني نسبت به  ميانگين رتبه
  گذشته

 بنابراين اعداد بدست آمده نمايانگر وضعيت پايداري 
. باشند هاي ذهني پايداري كشاورزي مي هر يك از شاخص

هاي ذهني كه  الزم به ذكر است كه آن دسته از شاخص
 بودند، در مرحله  هاي منفي طراحي شده يهبصورت گو

براي . اند  شدهيپردازي بصورت معكوس امتياز ده داده
 كشاورزي در شرايط كنوني و ي وضعيت پايداريبررس

 گويه ۳۱ميزان تغييرات آن نسبت به چند سال گذشته از 
موارد .  ليكرت استفاده گرديديدر قالب طيف پنج گزينه ا

و " زياد"، "متوسط"، "كم "، "مخيلي ك "اين طيف شامل 
، "خيلي كم شده "براي شرايط كنوني و موارد " خيلي زياد"
خيلي بيشتر "و " بيشتر شده"، "تغييري نكرده"، "كم شده "

ها نسبت به  براي بررسي ميزان تغييرات اين گويه" شده
ها مقدار عددي يك براي  در اين گويه. چند سال پيش بود

" خيلي كم شده "اي شرايط كنوني و ه در گويه"  خيلي كم"
هاي تغييرات نسبت به چند سال گذشته و مقدار  در گويه

در " خيلي بيشتر شده"و " خيلي زياد"عددي پنج نيز براي 
براي اولويت بندي اين موارد از ضريب . نظر گرفته شد

در بخش .  استفاده گرديده است)CV(پراكندگي 
ت پايداري بندي وضعي  دستهي نيز براياستنباط
  .  استفاده شده استيا هاي ذهني از تحليل خوشه شاخص

  
  نتايج و بحث

 گفت که، توان ميدر توصيف جامعه مورد مطالعه 
 يمتعلق به پاسخگويان, ي سنيها گروهيبيشترين فراوان

 سال قرار ۵۵ بيشتر از يبوده است که در گروه سن
. اند دهندگان بيسواد بوده  درصد پاسخ۳/۴۶. اند داشته

هاي آبي  ي زمين اطالعات به دست آمده در مورد اندازه
 پاسخگويان كمتر از يها  درصد از زمين۸/۷۲نشان داد كه 
 درصد از قطعات كمتر از نيم هكتار،  ۷/۷۵يك هكتار و 
 ۸۰يافته ها نشان داد كه مساحت بيش از . بوده است

,  پاسخگويان شدهي برنجکارياراض)  مورد۱۰۹(درصد 
  . ز نيم هكتار بوده استكمتر ا

 وضعيت پايداري كشاورزي مناطق مورد يدر بررس
ي  ، بيشترين رتبه)۱۳۸۷سال ( مطالعه در شرايط كنوني

ي ضرايب پراكندگي  محاسبه شده بر اساس محاسبه
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)CV(هاي، ميزان استفاده از مبارزه  ، به ترتيب به گويه
ن تلفيقي براي مبارزه با آفات، عمق خاك سطحي و ميزا

, همچنين. حاصلخيزي خاك مزرعه اختصاص يافته است
هاي جمعيت كرم  بر اساس همين ضرايب پراكندگي گويه

هاي آبي به ديم، ميزان  خاكي مزرعه، ميزان تبديل زمين
آب مزرعه و ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از 

ها را به خود اختصاص  برداشت محصول، كمترين رتبه
 وضعيت ي ديگر بررسيبه عبارت. )۱جدول( اند داده

 نشان داد ي شده در شرايط کنوني بررسي ذهنيها شاخص
 از  مبارزه با آفات محصول خود صرفاًيکه شاليکاران برا

 از بين بردن يبلکه برا, کنند يمبارزه شيميايي استفاده نم
وضعيت . کنند يها استفاده م  از روشيآفات از تلفيق

ان حاصلخيزي خاك مناسب عمق خاك سطحي و ميز
 کشاورزان يمزرعه نيز نشان از اين دارد که در شرايط کنون

.  خاک مزارع خود دارندي در حفظ و بهبود حاصلخيزيسع
 براساس ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه ،همچنين
هاي آبي به ديم،   تبديل زميني ذهنيها شاخصوضعيت 

مانده ميزان آب مزرعه و ميزان سوزاندن كاه و كلش به جا
تواند  ياين مسئله م. کننده استنگران, از برداشت محصول

  . اخير باشديها  سالي خشکسالي منفياز پيامدهايانشانه
  

  هاي اکولوژيکي کشاورزي پايدار در شرايط کنوني  اولويت بندي وضعيت شاخص‐۱جدول 
  

ف
ردي

  

  شاخصها
ضريب   يميانگين رتبه ا  انحراف معيار

  )cv(پراكندگي 
  رتبه

  ۱  ١١٧/٠  ٩٨/٢  ٣٥/٠  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با آفات  ۱
  ۲  ١٢٨/٠  ٦٧/٢  ٣٤/٠  عمق خاك سطحي  ۲
  ۳  ١٥٣/٠  ٦٠/٢  ٤٠/٠  ميزان حاصلخيزي خاك مزرعه  ۳
  ۴  ١٥٦/٠  ٦٤/٣  ٥٧/٠  تعداد و تنوع حشرات مزرعه  ۴
  ۵  ١٧٤/٠  ٥٤/٣  ٦٢/٠  جمعيت پرندگان مزرعه  ۵
  ۶  ١٨٠/٠  ٥/٤  ٨١/٠   جهت شيب زمينشخم زدن در  ۶
  ۷  ١٨٤/٠  ٥٩/٣  ٦٦/٠  هاي هرز مزرعه تعداد و تنوع علف  ۷
  ۸  ١٨٥/٠  ٥/٤  ٨٣/٠  هاي كشاورزي به غير كشاورزي ميزان تغيير كاربري زمين  ۸
  ۹  ١٨٥/٠  ٦٠/٣  ٦٧/٠  دوبار گاو آهن زدن  ۹
  ۱۰  ١١٧/٠  ٠٢/٣  ٥٩/٠  هاي هرز مبارزه تلفيقي با علف  ۱۰
  ۱۱  ١٩٧/٠  ١/٣  ٦١/٠  رسايش خاك مزرعهميزان ف  ۱۱
  ۱۲ ٢٠٣/٠ ٩٨/٢ ٦١/٠  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با بيماري  ۱۲
  ۱۳  ٢٠٥/٠  ٣٣/٣  ٦٨/٠  ماله زدن  ۱۳
  ۱۴  ٢٠٥/٠  ٦٠/٣  ٧٤/٠  ميزان مصرف كود دامي  ۱۴
  ۱۵  ٢٠٦/٠  ٨٨/٢  ٦٠/٠  درصد بوته زار  ۱۵
  ۱۶  ٢٢٢/٠  ٧٨/٢  ٦٢/٠  استفاده از كود سبز  ۱۶
  ۱۷  ٢٢٤/٠  ٠٨/٤  ٩٢/٠  ميزان ضدعفوني بذر برنج  ۱۷
  ۱۸  ٢٤١/٠  ١/٤  ٩٩/٠  ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي  ۱۸
  ۱۹  ٢٤٤/٠  ١٠/٢  ٥١/٠  كشت محصوالت متنوع  ۱۹
  ۲۰  ٢٥٠/٠  ٤٢/٢  ٦١/٠  ميزان رعايت آيش  ۲۰
  ۲۱  ٢٥٠/٠  ٠٥/٣  ٧٦/٠  ديسك زدن  ۲۱
  ۲۲  ٢٥٤/٠  ٨٣/٢  ٧٢/٠  ميزان رعايت تناوب زراعي  ۲۲
  ۲۳  ٢٦٨/٠  ٨٦/١  ٤٩/٠  ميزان مصرف كودهاي شيميايي  ۲۳
  ۲۴  ٢٧٠/٠  ٥٨/٣  ٩٧/٠  كانال با پوشش بتني  ۲۴
  ۲۵  ٢٧٨/٠  ٨١/١  ٥٠/٠  ميزان مصرف سموم شيميايي  ۲۵
  ۲۶  ٣٠٠/٠  ٢٧/٣  ٩٨/٠  هاي ديم به آبي ميزان تبديل زمين  ۲۶
  ۲۷  ٣٦٥/٠  ٤٢/٣  ٢٥/١   به خاكبرگرداندن كاه و كلش به جامانده از برداشت محصول  ۲۷
  ۲۸  ٣٦٧/٠  ٩٥/١  ٧٢/٠  جمعيت كرم خاكي مزرعه  ۲۸
  ۲۹  ٣٩٣/٠  ٥/٢  ٩٨/٠  هاي آبي به ديم ميزان تبديل زمين  ۲۹
  ۳۰  ٤٣٨/٠  ٥٧/١  ٦٩/٠  ميزان آب مزرعه  ۳۰
  ۳۱  ٤٤٨/٠  ١/٣  ٣٩/١  ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از برداشت محصول  ۳۱

  هشيافته هاي پژو: منبع



 ۱۲۱  ... در تحليل پايداری اکولوژيکی مزارع برنج: مرادنژادی و همکاران  

هاي مربوط به  ي ضرايب پراكندگي گويه در محاسبه
 مورد مطالعه نسبت به يها ارزيابي ميزان تغييرات شاخص

نيز مشخص گرديد كه ) ۲جدول(پنج سال گذشته 
هاي كشاورزي به  هاي ميزان تغيير كاربري زمين گويه

غيركشاورزي، ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي و 
رزه تلفيقي براي مبارزه با آفات، ميزان استفاده از مبا

هاي جمعيت كرم خاكي  ها و همچنين گويه بيشترين رتبه
  مزرعه، ميزان رعايت آيش و كشت محصوالت متنوع

   . اند  داده  اختصاص ها را به خود ترين رتبه نيز پايين

 تغيير كاربري ي ذهنيها ديگر وضعيت شاخص يبه عبارت
قطعه  ، ميزان قطعههاي كشاورزي به غيركشاورزي زمين

شدن اراضي كشاورزي و ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي 
تر نسبت به پنج سال گذشته مناسب, براي مبارزه با آفات

دهنده بهبود وضعيت  تواند نشان ياين وضعيت م. است
  درآمد شاليکاران به دليل افزايش قيمت برنج و در 

 يبر از تغيير کاري جلوگيرينتيجه تالش آنها برا
 يها  و قطعه قطعه کردن زميني کشاورزيها زمين

  . باشديشاليکار
  

  هاي اکولوژيکي کشاورزي پايدار در پنج سال گذشته بندي وضعيت روند تغييرشاخص اولويت‐۲جدول 
  شاخصها  رديف  

  ميانگين رتبه اي  انحراف معيار
ضريب 
  رتبه  )cv(پراكندگي 

  ۱  ٠٨٤/٠  ۳  ٢٥/٠  ورزي به غير كشاورزيهاي كشا ميزان تغيير كاربري زمين  ۱
  ۲  ٠٩٢/٠  ۳  ٢٧/٠  ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي  ۲
  ۳  ١١١/٠  ۱۰/۱  ١٢/٠  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با آفات  ۳
  ۴  ١٤٤/٠  ۲/۳  ٤٦/٠  هاي ديم به آبي ميزان تبديل زمين  ۴
  ۵  ١٤٩/٠  ۵۱/۳  ٥٣/٠  تعداد و تنوع حشرات مزرعه  ۵
  ۶  ١٦٠/٠  ۲۱/۱  ١٩/٠  هاي هرز مبارزه تلفيقي با علف  ۶
  ۷  ١٦٦/٠  ۳۹/۳  ٥٦/٠  دوبار گاو آهن زدن  ۷
  ۸  ١٧٣/٠  ۱/۴  ٧١/٠  ميزان مصرف سموم شيميايي  ۸
  ۹  ١٧٥/٠  ۶۸/۳  ٦٤/٠  جمعيت پرندگان مزرعه  ۹
  ۱۰  ١٧٩/٠  ۰۶/۳  ٥٥/٠  عمق خاك سطحي  ۱۰
  ۱۱  ١٨٠/٠  ۱/۴  ٧٣/٠  ميزان مصرف كودهاي شيميايي  ۱۱
  ۱۲  ١٨٠/٠  ۴۱/۳  ٦٢/٠  هاي هرز مزرعه تعداد و تنوع علف  ۱۲
  ۱۳  ١٨٦/٠  ۷۰/۲  ٥٠/٠  ماله زدن  ۱۳
  ۱۴  ١٩٢/٠  ۴۹/۲  ٤٨/٠  هاي آبي به ديم ميزان تبديل زمين  ۱۴
  ۱۵  ١٩٢/٠  ۱۹/۱  ٢٣/٠  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با بيماري  ۱۵
  ۱۶  ١٩٨/٠  ۴/۳  ٦٧٥/٠  ميزان فرسايش خاك مزرعه  ۱۶
  ۱۷  ٢٠٤/٠  ۹۳/۳  ٨٠/٠  ميزان ضدعفوني بذر برنج  ۱۷
  ۱۸  ٢٠٧/٠  ۶۷/۲  ٥٥/٠  هاي مزرعه ميزان آب  ۱۸
  ۱۹  ٢٠٨/٠  ۳۷/۳  ٧٠/٠  ميزان مصرف كود دامي  ۱۹
  ۲۰  ٢٠٨/٠  ۷۲/۲  ٥٧/٠  كانال با پوشش بتني  ۲۰
  ۲۱  ٢٢٨/٠  ۱۳/۳  ٧٢/٠  ميزان حاصلخيزي خاك مزرعه  ۲۱
  ۲۲  ٢٥٦/٠  ۱۵/۲  ٥٥/٠  عيميزان رعايت تناوب زرا  ۲۲
  ۲۳  ٢٥٧/٠  ۷۴/۲  ٧١/٠  ميزان برگرداندن كاه و كلش به خاك  ۲۳
  ۲۴  ٢٦٩/٠  ۵۹/۱  ٤٣/٠  زار درصد بوته  ۲۴
  ۲۵  ٢٨٥/٠  ۴/۲  ٦٨/٠  شخم زدن در جهت شيب  ۲۵
  ۲۶ ٣٠٣/٠  ۸۳/۱ ٥٦/٠  ديسك زدن  ۲۶
  ۲۷   ٣٥٩/٠  ۷۱/۲  ٩٧/٠  ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از محصول  ۲۷
  ۲۸  ٣٩٨/٠  ۳۶/۱  ٥٤/٠  استفاده از كود سبز  ۲۸
  ۲۹  ٤٢٣/٠  ۸۶/۱  ٧٩/٠  جمعيت كرم خاكي مزرعه  ۲۹
  ۳۰  ٥٥٧/٠  ۳۶/۱  ٧٦/٠  ميزان رعايت آيش  ۳۰
  ۳۱ ٧٣١/٠  ۱۹/۱ ٨٧/٠  كشت محصوالت متنوع   ۳۱

  يافته هاي پژوهش: منبع
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هاي مربوط به ارزيابي  بندي كلي گويه به منظور اولويت
كشاورزي در شرايط كنوني و ميزان  يوضعيت پايدار

تغييرات آنها نسبت به چند سال گذشته نيز مانند آنچه كه 
براي اولويت بندي كلي منابع اطالعاتي كشاورزان صورت 

ي ميانگين  عمليات مشابه ديگري نيز براي محاسبه, گرفت
ضرايب پراكندگي هرگويه در شرايط كنوني و ميزان 

نيز ) ۳جدول(ال گذشته تغييرات آنها نسبت به چند س
ها بر اساس ميانگين  بندي نهايي گويه صورت گرفت و رتبه

  .محاسبه شده انجام گرديد
هاي مربوط به ارزيابي  پس از اولويت بندي كلي گويه

بر اساس ميانگين ضرايب ) ۳جدول(وضعيت كشاورزي 

هاي ميزان استفاده از  پراكندگي مشخص گرديد كه گويه
 مبارزه با آفات، تعداد و تنوع حشرات مبارزه تلفيقي براي

مزرعه، عمق خاك سطحي و جمعيت حشرات مزرعه، 
همچنين . اند هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده رتبه

هاي  بندي مشخص گرديد كه گويه بر اساس همين رتبه
 ميزان برگرداندن كاه و كلش به خاك، جمعيت کرم خاکي

و ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از محصول 
به عبارتي . اند ها را به خود اختصاص داده كمترين رتبه

هاي ذهني مورد مطالعه نشان  ديگربررسي توصيفي شاخص
داد که کشاورزان کاه و کلش باقيمانده از برداشت 

  عالوه  بر  اين  آنها.  گردانند محصوالت را به  خاک  برنمي
   

  
  هاي ارزيابي وضعيت كشاورزي  اولويت بندي نهايي گويه‐۳ول جد

  )cv(ضريب پراكندگي 

يف
رد

  

در شرايط   شاخصها
  كنوني

تغييرات نسبت به 
  چند سال گذشته

  رتبه  ميانگين

  ۱  ۱۱۴/۰  ۱۱۱/۰  ۱۱۷/۰  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با آفات  ۱
  ۲  ۱۳۴/۰  ۰۸۴/۰  ۱۸۵/۰  اورزي به غير كشاورزيهاي كش ميزان تغيير كاربري زمين  ۲
  ۳  ۱۵۳/۰  ۱۷۹/۰  ۱۲۸/۰  عمق خاك سطحي  ۳
  ۴  ۱۶۴/۰  ۱۷۳/۰  ۱۵۵/۰  تعداد و تنوع حشرات  ۴
  ۵  ۱۶۶/۰  ۰۹۲/۰  ۲۴۱/۰  ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي  ۵
  ۶  ۱۷۴/۰  ۱۷۵/۰  ۱۷۴/۰  جمعيت پرندگان مزرعه  ۶
  ۷  ۱۷۵/۰  ۱۶۶/۰  ۱۸۵/۰  دوبار گاو آهن زدن  ۷
  ۸  ۱۷۸/۰  ۱۶۰/۰  ۱۹۶/۰  هاي هرز مبارزه تلفيقي با علف  ۸
  ۹  ۱۸۲/۰  ۱۸۰/۰  ۱۸۴/۰  هاي هرز مزرعه تعداد و تنوع علف  ۹
  ۱۰  ۱۹۰/۰  ۲۲۸/۰  ۱۵۳/۰  ميزان حاصلخيزي خاك مزرعه  ۱۰
  ۱۱  ۱۹۵/۰  ۱۸۶/۰  ۲۰۵/۰  ماله زدن  ۱۱
  ۱۲  ۱۹۷/۰  ۱۹۲/۰  ۲۰۳/۰  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با بيماري  ۱۲
  ۱۳  ۱۹۷/۰  ۱۹۸/۰  ۱۹۷/۰  ميزان فرسايش خاك مزرعه  ۱۳
  ۱۴  ۲۰۱/۰  ۵۵۷/۰  ۲۵۰/۰  ميزان رعايت آيش  ۱۴
  ۱۵  ۲۰۶/۰  ۲۰۸/۰  ۲۰۵/۰  ميزان مصرف كود دامي  ۱۵
  ۱۶  ۲۱۴/۰  ۲۰۴/۰  ۲۲۴/۰  ميزان ضدعفوني بذر برنج  ۱۶
  ۱۷  ۲۲۴/۰  ۱۸۰/۰  ۲۶۸/۰  ميزان مصرف كودهاي شيميايي  ۱۷
  ۱۸  ۲۲۵/۰  ۱۷۳/۰  ۲۷۸/۰  ان مصرف سموم شيمياييميز  ۱۸
  ۱۹  ۲۳۲/۰  ۲۸۵/۰  ۱۸۰/۰  شخم زدن در جهت شيب  ۱۹
  ۲۰  ۲۳۹/۰  ۲۰۸/۰  ۲۷۰/۰  كانال با پوشش بتني  ۲۰
  ۲۱  ۲۳۸/۰  ۲۶۹/۰  ۲۰۶/۰  زار درصد بوته  ۲۱
  ۲۲  ۲۴۲/۰ ۱۸۴/۰  ۳۰۰/۰  هاي ديم به آبي ميزان تبديل زمين  ۲۲
  ۲۳  ۲۵۵/۰  ۲۵۶/۰  ۲۵۴/۰  ميزان رعايت تناوب زراعي  ۲۳
  ۲۴  ۲۷۷/۰ ۳۰۳/۰  ۲۵۰/۰  ديسك زدن  ۲۴
  ۲۵  ۳۱۰/۰  ۳۹۸/۰  ۲۲۲/۰  استفاده از كود سبز  ۲۵
  ۲۶  ۳۲۲/۰  ۲۰۷/۰  ۴۳۸/۰  هاي مزرعه ميزان آب  ۲۶
  ۲۷  ۲۴۳/۰ ۷۳۱/۰  ۲۴۴/۰  كشت محصوالت متنوع  ۲۷
  ۲۸  ۲۶۸/۰  ۱۴۴/۰  ۳۹۳/۰  هاي آبي به ديم ميزان تبديل زمين  ۲۸
  ۲۹  ۳۱۱/۰  ۲۵۷/۰  ۳۶۵/۰  اندن كاه و كلش به خاكميزان برگرد  ۲۹
  ۳۰  ۳۹۵/۰  ۴۲۳/۰  ۳۶۷/۰  جمعيت كرم خاكي مزرعه  ۳۰
  ۳۱  ۴۰۳/۰  ۳۵۹/۰  ۴۴۸/۰  ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از محصول  ۳۱
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معني . کنند ها هم مي اقدام به سوزاندن اين کاه و کلش
ه به اين کار اين است که کشاورزان مورد نظر ضمن اينک
با , کنندغني شدن خاک زمين زراعي خود کمکي نمي

حاصلخيزي زمين زراعي خود را , هاسوزاندن کاه و کلش
  .کنندتر هم ميضعيف

هاي شاليزار به  بندي زمين در اين پژوهش براي دسته
هاي ذهني  هاي مختلف از نظر ميزان پايداري شاخص گروه

. ده شده استاي استفا پايداري كشاورزي، از تحليل خوشه
اي تكنيكي است که از آن براي دسته بندي  تحليل خوشه

. مواردي که شباهت زيادي با هم دارند، استفاده مي شود
هاي ذهني  بندي شاخص در اين پژوهش براي دسته

. اي استفاده شده است پايداري كشاورزي، از تحليل خوشه
. اند هاي به دست آمده مشخص شده خوشه) ۴(در جدول 

هاي به دست آمده با توجه به موضوع پژوهش  خوشه
الزم به ذکر است که پس از آنکه . پژوهش نامگذاري شدند

هاي ذهني را در سه گروه دسته  اي شاخص تحليل خوشه
ها و موضوع  پژوهش گر براساس نمرات خوشه, بندي نمود

. ها نموده است مورد مطالعه اقدام به نامگذاري خوشه
اي انجام شده که در جدول  وشهبراساس نتيجه تحليل خ

هاي  هاي ذهني تبديل زمين آورده شده است، شاخص) ۴(
رعايت , درصد بوته زار, استفاده از کود سبز, ديم به آبي

, کشت محصوالت متنوع, کانال با پوشش بتني, آيش
برگرداندن كاه و كلش , جمعيت کرم خاکي خاک مزرعه
 و كلش سوزاندن كاه, بجامانده از محصول به خاك

آب مزرعه و ديسک زدن در , بجامانده از برداشت محصول
توان نتيجه  به عبارتي ديگر مي. يک دسته قرار گرفته اند

اي را چنين تفسير نمود که براساس ديدگاه  تحليل خوشه

هاي ذهني پايداري  کشاورزان در مورد وضعيت شاخص
ها وضعيت مشابهي دارند؛ که با  اين شاخص, مزارع برنج

هاي  توان آنها را گروه شاخص جه به نمرات آنها ميتو
  .ناپايدار ارزيابي نمود

 ي انجام شده برمبنااي خوشه براساس تحليل ،همچنين
 ي ذهنيها شاخصديدگاه کشاورزان در مورد وضعيت 

 تعداد و تنوع علف ي ذهنيها شاخص,  مزارع برنجيپايدار
م مصرف سمو, هاي شيمياييكودمصرف , هاي هرز مزرعه

فرسايش خاك , جمعيت پرندگان مزرعه, شيميايي
رعايت , مبارزه تلفيقي با علف هاي هرز, هاي مزرعه زمين

مبارزه تلفيقي با بيماري ها و ضد عفوني بذر , تناوب زراعي
 دارند؛ که با توجه به نمرات آنها يبرنج وضعيت مشابه

  . نمودي نسبتا پايدار ارزيابيها شاخص آنها را گروه توان مي
 انجام اي خوشهو ديگر اينکه همچنين براساس تحليل 

 ديدگاه کشاورزان در مورد وضعيت يشده برمبنا
 ي ذهنيها شاخص,  مزارع برنجي پايداري ذهنيها شاخص

قطعه , هاي آبي به ديم تبديل زمين, بار گاو آهن زدن دو
هاي  تغيير كاربري زمين, هاي كشاورزي قطعه شدن زمين

, حاصلخيزي خاك مزرعه شما, اورزيكشاورزي به غير كش
, ماله زدن, زدن شخم در جهت شيب, عمق خاک سطحي

مبارزه تلفيقي با آفات و تعداد و تنوع , كود داميمصرف 
 دارند؛ که با توجه به يحشرات مزرعه وضعيت مشابه

 ي پايدار ارزيابيها شاخص آنها را گروه توان مينمرات آنها 
بيانگر آن , اي خوشهتحليل  ديگر نتيجه يبه عبارت. نمود

 ي ذهنيها شاخص, است که براساس ديدگاه کشاورزان
از ,  شدهي بررسيها شاخصنسبت به ساير , مورد اشاره
  . قرار داشته انديوضعيت بهتر

  
  هاي ذهني پايداري کشاورزي مزارع برنج  شاخصاي خوشهي به دست آمده از تحليل ها خوشه ‐۴جدول 
  )پايدار (۳ اي خوشه  )نسبتا پايدار (۲ اي خوشه  )ناپايدار (۱ اي خوشه
  هاي مورد مطالعه شاخص  هاي مورد مطالعه شاخص  هاي مورد مطالعه شاخص

  هاي ديم به آبي تبديل زمين
  استفاده از کود سبز

  درصد بوته زار
  رعايت آيش

  کانال با پوشش بتني
  کشت محصوالت متنوع

  جمعيت کرم خاکي خاک مزرعه
  كلش بجامانده از محصول به خاكبرگرداندن كاه و 

  سوزاندن كاه و كلش بجامانده از برداشت محصول
  آب مزرعه
  ديسک زدن

  تعداد و تنوع علف هاي هرز مزرعه
  هاي شيمياييكودمصرف 

  مصرف سموم شيميايي
  جمعيت پرندگان مزرعه
  هاي مزرعه فرسايش خاك زمين
  هاي هرز مبارزه تلفيقي با علف
  رعايت تناوب زراعي

  ها زه تلفيقي با بيماريمبار
  ضد عفوني بذر برنج

  دوبار گاو آهن زدن
  هاي آبي به ديم تبديل زمين

  هاي كشاورزي قطعه قطعه شدن زمين
هاي كشاورزي به غير  تغيير كاربري زمين

  كشاورزي
  حاصلخيزي خاك مزرعه شما

  عمق خاک سطحي
  زدن شخم در جهت شيب

  ماله زدن
  كود داميمصرف 

  آفاتمبارزه تلفيقي با 
  تعداد و تنوع حشرات مزرعه



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره  تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله  ۱۲۴

  
هاي ذهني پايداري   شاخصاي خوشه تحليل ي فراوان‐۵جدول 

   مزارع برنجياکولوژيک
  درصد  فراواني  سطوح پايداري

  ۴۸/۳۵  ۱۱  پايدار
  ۴/۲۹  ۹  نسبتا پايدار
  ۴۸/۳۵  ۱۱  ناپايدار
  ۱۰۰  ۳۱  جمع

  
هاي  توزيع فراواني ميزان پايداري شاخص) ۵(جدول 
يداري کشاورزي مزارع برنج را كه براساس تحليل ذهني پا
براساس نتايج .  به دست آمده، نشان داده استاي خوشه

هاي ذهني   درصد از شاخص۴۸/۳۵ اي خوشهتحليل 
 ۲۹پايداري کشاورزي مزارع برنج بررسي شده پايدار، 

ها   درصد از اين شاخص۴۸/۳۵درصد ديگر نسبتا پايدار و 
 يتوان گفت كه وضعيت پايدار براين ميبنا. اند ناپايدار بوده

 پايداري يهاي ذهني اکولوژيک  درصد از شاخص۶۰حدود 
کشاورزي مزارع برنج بررسي شده پايدار و نسبتا پايدار 

  .بوده است
از ميان ,  انجام شدهاي خوشهبراساس تحليل 

 ي ذهنيها شاخص شده وضعيت ي بررسي ذهنيها شاخص
  درصد  سبز،  ستفاده از کود هاي ديم به آبي، ا تبديل زمين

  
  

  هاي ذهني پايداري و تغيير آنها نسبت به گذشته  مقايسه وضعيت كنوني شاخص‐ ۶جدول 
  ها ميانگين رتبه

  شاخص ذهني پايداري  رديف
  وضعيت كنوني

تغيير نسبت 
  به گذشته

  مقدار 
  آزمون

سطح معني 
  داري

**  ۹۴/۱۰  ۵۰/۶۳  ۰  ا آفاتميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه ب  ۱ ۰۰۰/۰  
**  ۴۴/۹  ۹۰/۳۱  ۶۵/۵۷  هاي كشاورزي به غير كشاورزي ميزان تغيير كاربري زمين  ۲ ۰۰۱/۰  
**  ۷۸/۵  ۵۰/۲۶  ۴۷/۳۰  عمق خاك سطحي  ۳ ۰۰/۰  
*    ۹۶/۵۲  ۰۲/۷۷  ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده از محصول  ۴ ۰۰۰/۰  
**  ۸۱/۷  ۹۶/۳۹  ۰۴/۵۷  ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي  ۵ ۰۰۰/۰  
*  ۱۷/۷  ۷۸/۳۷  ۵۰/۲۳  ميزان برگرداندن كاه و كلش به خاك  ۶ ۰۰۸/۰  
*  ۲۲/۳  ۰  ۵۳  هاي مزرعه ميزان آب  ۷ ۰۰۰/۰  
*  ۸/۱۰  ۲۶  ۰  هاي هرز مبارزه تلفيقي با علف  ۸ ۰۰۰/۰  
**  ۲/۳  ۳۱  ۳۱  هاي هرز مزرعه تعداد و تنوع علف  ۹ ۰۰۱/۰  
*  ۲۸/۷۲  ۴۲  ۶۸/۴۳  ميزان حاصلخيزي خاك مزرعه  ۱۰ ۰۱۹/۰  
**  ۰۵/۸  ۵۷/۳۸  ۳۳  ماله زدن  ۱۱ ۰۰۱/۰  
*  ۳۸/۱۰  ۳۸/۶۶  ۵۰/۹  ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي مبارزه با بيماري  ۱۲ ۰۱۲/۰  
*  ۲۲/۳  ۵۸/۴۸  ۳۴/۴۸  ميزان فرسايش خاك مزرعه  ۱۳ ۰۱۵/۰  
**  ۵۶/۸  ۶۱/۵۳  ۲۶  ميزان رعايت آيش  ۱۴ ۰۰۴/۰  
*  ۶۹/۳  ۸۶/۲۶  ۵۰/۲۳  ميزان مصرف كود دامي  ۱۵ ۰۴۷/۰  
*  ۴۵/۶  ۷۶/۳۸  ۳۲  ميزان ضدعفوني بذر برنج  ۱۶ ۰۴۸/۰  
**  ۰۴/۱۰  ۶۶  ۰  ميزان مصرف كودهاي شيميايي  ۱۷ ۰۰۳/۰  
**  ۰۷/۱۰  ۵۰/۶۶  ۰  ميزان مصرف سموم شيميايي  ۱۸ ۰۰۱/۰  
**  ۴۷/۹  ۵۰/۶  ۳۶/۶۰  شخم زدن در جهت شيب  ۱۹ ۰۰۰/۰  
**  ۲۲/۸  ۴۶  ۳۱  كانال با پوشش بتني  ۲۰ ۰۰۰/۰  
**  ۲۸/۹  ۵۳/۵۶  ۲۷  زار درصد بوته  ۲۱ ۰۰۰/۰  
**  ۶۱/۹  ۳۴/۶۱  ۱۸  استفاده از كود سبز  ۲۲ ۰۰۴/۰  
**  ۴۵/۶  ۸۸/۵۰  ۷۰/۵۰  ميزان رعايت تناوب زراعي  ۲۳ ۰۰۰/۰  
**  ۲۶/۹  ۲۵/۵۵  ۵/۲۸  ديسك زدن  ۲۴ ۰۰۲/۰  

   درصد۱معني دار در سطح **درصد          ۵معني دار در سطح *
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نال با پوشش بتني، کشت زار، رعايت آيش، کا بوته
محصوالت متنوع، جمعيت کرم خاکي خاک مزرعه، 
برگرداندن كاه و كلش بجامانده از محصول به خاك، 
سوزاندن كاه و كلش بجامانده از برداشت محصول، آب 

  .اند قرار نداشتهيمزرعه و ديسک زدن در وضعيت مناسب
هاي ذهني  مقايسه وضعيت كنوني شاخص) ۶(جدول 

 مزارع برنج و تغيير آنها نسبت به ياکولوژيکپايداري 
دار بوده است، نشان داده  گذشته را در مواردي كه معني

   انجام١كاكسون اين مقايسه با استفاده از آزمون ويل. است
گرفته است و نتايج حاصل از آن در مواردي كه در سطح 

، و در )**(دار بوده با عالمت دو ستاره يك درصد معني
 درصد با عالمت يك ۵دار بودن در سطح  صورت معني

بر اساس اطالعات اين به . مشخص شده است) *(ستاره
 و ميزان يدست آمده، در بيشتر موارد بين وضعيت کنون

 شده ي بررسي ذهنيها شاخصتغيير نسبت به گذشته 
بدين صورت که از .  وجود داشته استي داريتفاوت معن

 يها ت شاخص شده وضعيي بررسي ذهنيها شاخصميان 
, هاي كشاورزي به غير كشاورزي ميزان تغيير كاربري زمين

ميزان سوزاندن كاه و كلش به جامانده , عمق خاك سطحي
, ميزان قطعه قطعه شدن اراضي كشاورزي, از محصول
ميزان حاصلخيزي خاك مزرعه و , هاي مزرعه ميزان آب

 سال گذشته بدتر ۵شخم زدن در جهت شيب نسبت به 
 ي بررسي ذهنيها شاخص همچنين از ميان .شده است

 ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي يها شاخصشده وضعيت 
, ميزان برگرداندن كاه و كلش به خاك, براي مبارزه با آفات

هاي هرز  هاي هرز،تعداد و تنوع علف مبارزه تلفيقي با علف
مزرعه، ماله زدن، ميزان استفاده از مبارزه تلفيقي براي 

ا بيماري، ميزان فرسايش خاك مزرعه، ميزان مبارزه ب
رعايت آيش، ميزان مصرف كود دامي، ميزان ضدعفوني بذر 
برنج، ميزان مصرف كودهاي شيميايي، ميزان مصرف 

زار،  د بوتهسموم شيميايي، كانال با پوشش بتني، درص
 ديسك زدن و ميزان رعايت تناوب استفاده از كود سبز،

  .ه بهبود پيدا کرده است سال گذشت۵زراعي نسبت به 
  پيشنهادهانتيجه گيري و 

 نتايج نشان داد كه مساحت بيشتر قطعات برنج ‐ 
تعدد زياد قطعات .  شده كمتر از نيم هكتار بوده استيکار

تواند يكي از عوامل مؤثر در افزايش  به خودي خود مي
                                                                                         
1. Wilcoxon  

ها در  هاي توليد و همچنين مصرف زيادتر انواع نهاده هزينه
گردد که سازمان يبنابراين پيشنهاد م. ا باشده اين زمين

 ي آموزشيها استان با استفاده از روشيجهاد کشاورز
 يمناسب نسبت به آگاه نمودن کشاورزان در خصوص مزايا

 اين کار ي و تسهيالت فراهم شده براي اراضييکپارچه ساز
 و يور در افزايش بهرهي اراضيو نيز تاثير يکپارچه ساز

 سازي   آنان، كشاورزان را براي يكپارچهعملکرد محصول
  .اراضي در اين مناطق ترغيب نمايد

 از کشاورزان مزارع ي نتايج نشان داد كه بيش از نيم‐ 
برنج مورد مطالعه، اقدام به سوزاندن بقاياي به جا مانده از 

هاي به دست آمده در اين  يافته. اند برداشت محصول نموده
در بخش ) Naderi) 2002 هاي شهرستان مشابه با يافته

هاي به عمل  در مصاحبه. صالح آباد استان همدان است
ها مشخص گرديد كه  آمده در هنگام تكميل پرسشنامه

ها  بسياري از افرادي هم كه اقدام به سوزاندن كاه و كلش
اند به دليل مرطوب بودن و عدم قابليت اشتعال اين  ننموده

ان بوده و گرنه بسياري بقايا و شرايط آب و هوايي در آن زم
اين رفتار . اند از آنها به سوزاندن اين بقايا تمايل داشته

 ي حاصلخيزي بر رويد عواقب زيانبارتوان ميکشاورزان 
بنابراين با عنايت به اهميت .  داشته باشدي زراعيها زمين

 گردد که کارشناسان ترويج سازمان يموضوع، پيشنهاد م
 توجه قرار دادن اين موضوع  استان با مورديجهاد کشاورز

 کوتاه ي آموزشيها برنامهنسبت به کنکاش آن و تدوين 
 تغيير رفتار کشاورزان و جهت يمدت و بلند مدت برا

 برگرداندن کاه و کلش باقيمانده ي کشاورزان به سويگير
  .به خاک اقدام نمايند

 ي ذهنيها شاخص ي وضعيت کنوني نتايج بررس‐ 
 برگرداندن که و يشاخص ذهن نشان داد كه ياکولوژيک

 نسبت يوضعيت ناپايدارتر, کلش به جا مانده از محصول
هاي به  يافته.  شده داردي بررسي ذهنيها شاخصبه ساير 

 .Zhen et alهاي  دست آمده در اين شهرستان مشابه يافته
) 2001 (.Praneetvatakul et alدر شمال چين و ) 2000(

 گردد، کارشناسان يپيشنهاد م. در شمال تايلند است
 استان با مورد توجه قرار يترويج سازمان جهاد کشاورز

 يها برنامهدادن اين موضوع نسبت به کنکاش آن و تدوين 
 تغيير رفتار ي کوتاه مدت و بلند مدت برايآموزش

 برگرداندن کاه ي کشاورزان به سويکشاورزان و جهت گير
  .و کلش باقيمانده به خاک اقدام نمايند

 يها شاخص ي وضعيت کنونينين نتايج بررس همچ‐ 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره  تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله  ۱۲۶

 ميزان آب ي نشان داد كه شاخص ذهني اکولوژيکيذهن
 نسبت به ساير يمزرعه محصول وضعيت ناپايدارتر

بنابراين پيشنهاد .  شده داردي بررسي ذهنيها شاخص
 فراهم نمودن ي الزم در خصوص راهکارهايگردد، بررس يم

ن فراهم شود و از  کشاورزاي مورد نياز برايآب کشاورز
 مديريت بهينه مصرف ي الزم براي ديگر سازوکارهايسو

  .  تدوين شوديآب کشاورز
 يها شاخص وضعيت ميزان تغيير ي نتايج بررس‐ 
 نسبت به گذشته نشان داد كه شاخص ي اکولوژيکيذهن
 نسبت به ساير ي رعايت آيش وضعيت ناپايدارتريذهن

هاي به دست  يافته.  شده داردي بررسي ذهنيها شاخص
) Naderi) 2002هاي  آمده در اين شهرستان مشابه با يافته

بنابراين با توجه . در بخش صالح آباد استان همدان است
 در ي کشاورزيها زمينبه اهميت در آيش قرار دادن 

 و در نهايت عملکرد محصول پيشنهاد يافزايش حاصلخيز
ستان  ايگردد، کارشناسان ترويج سازمان جهاد کشاورز يم

 ي آموزشيها برنامهبا مورد توجه قرار دادن اين موضوع 
 در آيش ي تغيير رفتار کشاورزان براي برايمورد نياز را برا

  . خود تدوين نماينديها زمينقرار دادن 
 يها شاخص وضعيت ميزان تغيير ي نتايج بررس‐ 
 نسبت به گذشته نشان داد كه شاخص ي اکولوژيکيذهن
 يوع نيز وضعيت ناپايدارتر كشت محصوالت متنيذهن

  .  شده داردي بررسي ذهنيها شاخصنسبت به ساير 
بنابراين با توجه به اهميت و جايگاه کشت مخلوط در 

 گردد، کارشناسان ي مزارع پيشنهاد ميوضعيت پايدار
 استان با  مشارکت يزراعت سازمان جهاد کشاورز

 ترويج کشت يکارشناسان ترويج اقدامات مورد نياز برا
  .مخلوط در مزارع برنج استان بعمل آورند
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