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 چکیده

پایداري اکولوژیکی مزارع برنج در  هايو مقایسه شاخصاین پژوهش با هدف بررسی 

به انجام  پیمایشی هاي در چارچوب کلی پژوهشو  استان ایالم مناطق سیروان و چرداول

نفر از آنها  136ند که تعداد نفر از کشاورزان بود 1260تعداد جامعه آماري  .رسیده است

 گیري با استفاده از روش نمونهو  برآوردبراساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماري 

 صوري روایی .اند گرفتهمورد مطالعه قرار با ابزار پرسشنامه متناسب اي با انتساب طبقه تصادفی

 يضریب آلفا .است شده تأییدموضوع مورد مطالعه کارشناسان با نظرخواهی از پرسشنامه 

تجزیه و تحلیل . محاسبه گردیده است 87/0  به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه نیز کرونباخ

که در هاي به دست آمده نشان داد  یافته. انجام گرفته است SPSSاز نرم افزار  ها با استفاده داده

ها، میزان الیتهاي کشاورزي به سایر فعهاي تبدیل زمینمنطقه مورد مطالعه وضعیت شاخص

در دو . هت شیب  و ضدعفونی بذر، مطلوب استآب مزارع، استفاده از دیسک، شخم در ج

منطقه مورد مطالعه وضعیت برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاك، عمق خاك 

و  ه از دیسک براي آماده نمودن زمیناستفاد ، مصرف سموم و کودهاي شیمیایی،زراعی

  .متفاوت بوده است مصرف کود دامی

  

  یروان، چرداولسکشاورزي پایدار، پایداري اکولوژیکی، مزارع برنج، : هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه  

هاي بسیار متفاوتی براي رساندن مفهوم پایداري  هواژ

تر  در کشاورزي استفاده شده است که داللت بر مهم

هاي کشاورزي نسبت به  بودن بحث پایداري در نظام

ها بر  هر کدام از این واژه. هاي موجود دارد سایر نظام

 کنند هاي مختلفی تأکید می ها و فعالیت ها، اولویت ارزش

.(Pretty, 2002)  تأکیدي که بر پایداري کشاورزي

ل و مشکالت بسیار گسترده یشود، بازتاب دهنده مسا می

 & Regmi)در زمینه کشاورزي و محیط زیست است 

Weber, 2000).  افزایش اثرات منفی مصرف مواد

شیمیایی در کشاورزي مرسوم روي سالمتی انسان و 

هاي رایج ري سیستمپایدا هایی را دربارهجانوران، نگرانی

 ,Zhen & Routray(در بلندمدت بوجود آورده است

روشن شدن وضعیت کشاورزي پایدار در   .)2003

مطالعات میدانی، باعث فراهم شدن اطالعات نظام مندي 

تواند براي توسعه و کنترل یک سیستم  شود که می می

ریزي مناسب براي توسعه اطالعات محلی جهت برنامه

هرچند که مطالعات . زي مفید واقع گرددپایدار کشاور

موردي انگشت شماري در مورد وضعیت پایداري 

کشاورزي ایران صورت گرفته است، اما با توجه به تنوع 

هاي بهره برداري در کشور ما، این جغرافیایی و نظام

این در حالی است که . رسندمطالعات کافی به نظر نمی
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ران بدلیل تحوالت از مناطق مستعد کشاورزي ای سیاريب

صورت گرفته در ساختار کشاورزي آنها در معرض 

اند و توسعه بخش کشاورزي بدون  ناپایداري قرارگرفته

درنظر گرفتن وضعیت پایداري، اثرات زیانبار جبران 

 Vahedi(دنبال خواهد داشت ناپذیري را براي جامعه به 

et al.2009.(  استان ایالم یکی از مناطق مستعد کشور

 باشد؛ اما هرگونه هاي کشاورزي می اي توسعه فعالیتبر

ریزي براي توسعه پایدار بخش کشاورزي در این  برنامه

استان، نیاز به آگاهی از وضعیت پایداري کشاورزي و 

هاي کشاورزي در مناطق  جهت گیري کنونی فعالیت

دهد نشان میبررسی پیشینه پژوهش، . دارد آنمختلف 

 ،شده در ارتباط با موضوع هاي انجامکه در پژوهش

هاي ترین شاخصند تا مهماهگران تالش کردپژوهش

 .اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی را بررسی نمایند

(2014)Sadeghzade et al. پایداري اراضی شالیکاري در 

ت پایدار شهرستان رشت را با استفاده از رویکرد معیش

شهرستان ند که شش بخش این بررسی کرده و نشان داد

از لحاظ سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و 

  .نیستند طبیعی از وضعیت خوبی برخوردار

(2012)Emamiهاي کشاورزي وضعیت پایداري خاك

 62دشت کرج را بررسی کرده و نشان داد که حدود 

ها داراي کیفیت نامناسبی براي درصد این خاك

وضعیت  .Ghazvini et al(2012). کشاورزي هستند

پایداري باغات انگور شهرستان تاکستان را با استفاده از 

ر سرزمین بررسی کرده و چارچوب ارزیابی مدیریت پایدا

به علت کارآیی پایین  ند که در بعد بهره ورينشان داد

-هاي مو و مصرف زیاد نهادهآبیاري، تراکم نامناسب بوته

منیت و ها ناپایدار، در بعد ات این باغوضعی هاي خارجی

پایایی اقتصادي وضعیت نسبتاً پایدار، در بعد حفاظت به 

سبب دانش فنی پایین تاکداران، مصرف زیاد کود و 

سموم شیمیایی و هدررفت زیاد آب، وضعیت ناپایدار و 

 .در بعد مقبولیت اجتماعی وضعیت نسبتاً پایدار است

(2011)Oyekala  نیز براي ارزیابی میزان پایداري مزارع

.  ور نیجریه از همین چارچوب استفاده کرده استشدر ک

(2011)Hosseini et al. هاي شهر تهران با بررسی گلخانه

دریافتند پنج عامل زراعی، اقتصادي، آموزشی ترویجی، 

ها و اجتماعی بر پایداري کشت گلخانهاري ذگسیاست

-تعیین کننده Beshagh et al. (2012). شندبامؤثر می

نظام کشاورزي مناطق روستایی را در  هاي پایداري در

نودشت ارزیابی کرده و نتیجه بخش مرکزي شهرستان می

زیربنایی، - هاي خدماتیند که پنج عامل حمایتگرفت

مشارکتی، -عملیات زراعی پایدارمحور، اجتماعی

درصد از  58توانند بیش از اکولوژیک و اقتصادي می

مطالعه . ندواریانس پایداري نظام کشاورزي را تبیین کن

(2008)Saifi & Drake نشان داد که بکارگیري سیستم -

هاي مدیریت تلفیقی هاي پیشرفته آبیاري، تکنولوژي

آفات، کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و حرکت به 

 ،حمایت از تنوع زیستی و سمت مصرف کودهاي آلی

همگی فنونی هستند که براي پایدارسازي کشاورزي 

در پژوهشی Rasul & Thapa  (2004). ضروري است

شناختی را  پایداري دو نظام کشاورزي متعارف و بوم

که از نظر  نتایج این پژوهش نشان داد. ندارزیابی کرد

تنوع کشت، مدیریت حاصلخیزي خاك، مدیریت آفات و 

ها و استفاده از مواد شیمیایی کشاورزي، بین دو  بیماري

ود داري وج نظام کشاورزي مورد مطالعه تفاوت معنی

در پژوهشی، پایداري  )Zhen et al. )2005 .داشته است

اي در شمال چین ارزیابی  هاي زراعی را در منطقه فعالیت

هاي این پژوهش نشان داد که هرچند  یافته. اند کرده

هاي زراعی منطقه مورد مطالعه از نظر اقتصادي  نظام

پایدار بودند، اما منابع طبیعی و محیط زیست منطقه 

لعه تخریب و سالمت مردم مورد تهدید قرار مورد مطا

پایداري  )Praneetvatakul et al.)2001 .گرفته است

اي از شمال تایلند را بررسی  کشاورزي در منطقه

است که  هاي این پژوهش نشان داده  یافته. اند کرده

کمیت مواد غذایی، پایدارترین شاخص کشاورزي و اندازه 

و کمبود آب از  زمین هر خانوار، مالکیت زمین،

هاي کشاورزي در منطقه مورد  ناپایدارترین شاخص

پژوهشی را در ) Theodore et al.)2001 .اند مطالعه بوده

اي در جنوب هند، با هدف ارزیابی و مقایسه  منطقه

هاي زراعی داراي تنوع و بدون تنوع انجام  پایداري نظام

فنظر نتایج  این پژوهش نشان داده است که، صر. اند داده

از اندازه مزرعه، پایداري مزارع داراي تنوع، به طور 

 Naderi .داري باالتر از مزارع بدون تنوع بوده است معنی

اکولوژیکی توسعه پایدار کشاورزي  هاي شاخص )2002(

در بخش صالح آباد شهرستان بهار استان همدان را 

است  نتایج این پژوهش نشان داده . بررسی نموده است
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هاي زراعی، در  که منطقه مورد مطالعه از لحاظ نظام

هاي  وضعیت بحرانی قرار دارد؛ بطوري که بیشتر نظام

زراعی منطقه مورد مطالعه در سطح بسیار ناپایدار 

بین پایداري رابطه  پژوهشی در) Karami)2000  اند  بوده

 دانش فنی و نظام زراعی گندمکاران را با متغیرهاي

ها بررسی  آن و تولیدي اقتصادي –ی اجتماع هاي سازه

گونه  نتایج این پژوهش نشان داده که هیچ. است  کرده 

داري بین متغیرهاي سن و سواد کشاورزان با  رابطه معنی

ها وجود نداشته و خدمات  میزان پایداري نظام زراعی آن

حمایتی ارائه شده توسط مرکز خدمات تأثیر منفی و 

زراعی داشته و سبب کاهش  داري بر پایداري نظام معنی

 در پژوهشی )Vahedi et al )2009 .استآن گردیده 

هاي ذهنی پایداري اکولوژیکی کشاورزي  وضعیت شاخص

آباد را بررسی در سطح خانوار زارع در شهرستان نظر

که میزان حاصلخیزي خاك  کرده و نتیجه گرفتند

مزرعه، میزان استفاده از شخم زدن براي مبارزه با آفات 

ها و میزان برگرداندن کاه و کلش بجامانده از  و بیماري

هاي  برداشت محصول به خاك در مقایسه با سایر شاخص

وضعیت پایدار، ولی میزان استفاده  شده در ذهنی بررسی 

از آیش و تناوب و میزان مصرف کودهاي شیمیایی در 

ان با توجه به اینکه میز .وضعیت ناپایداري قرار داشته اند

چرداول و یروان هاي ستوجهی از مزارع شهرستانقابل 

استان ایالم به کشت برنج اختصاص دارد، و نظر به 

هاي پایداري  با مولفه ضرورت همسویی این مزارع

هاي کشاورزي  آگاهی از وضعیت شاخص کشاورزي و

، این پژوهش با هدف بررسی مناطقپایدار در این 

ار در پاید هاي اکولوژیکی کشاورزي وضعیت شاخص

یروان و چرداول در استان ایالم مزارع برنج دو منطقه س

  .رسیده استبه انجام 

  

  هامواد و روش

 هايو مقایسه شاخصاین پژوهش با هدف بررسی 

یروان و س پایداري اکولوژیکی مزارع برنج در دو منطقه

 هاي در چارچوب کلی پژوهشچرداول در استان ایالم و 

جامعه آماري پژوهش  .استرسیده به انجام  پیمایشی

یروان و س نفر از شالیکاران مناطق 1260تعداد 

بوده اند ) نفر 542نفر و چرداول  718یروان س(چرداول

نفر از کشاورزان با محاسبه فرمول  136تعداد که 

گیري تصادفی  کوکران و با استفاده از روش نمونه

 همنطقاي با انتساب متناسب از میان برنجکاران دو   طبقه

 وانتخاب ) نفر 59نفر و چرداول  77شیروان ( یاد شده

بدین ترتیب . گرفتندمورد مطالعه قرار با ابزار پرسشنامه

یاد شده به عنوان دو طبقه در نظر گرفته  هايمنطقهکه 

چند روستا به صورت تصادفی  آنهاشد و از هریک از 

ها بصورت از بین آن هم هاي آماري انتخاب و نمونه

ها ابزار گردآوري داده .اده تعیین شدندتصادفی س

با آن  صوري رواییپرسشنامه محقق ساخت بوده که 

نظرخواهی از اعضاي هیئت علمی دانشکده کشاورزي 

سازمان جهاد کشاورزي  کارشناساندانشگاه ایالم و 

کرونباخ به منظور  يضریب آلفا. شد تأیید استان

ر این محاسبه گردید که د  تشخیص پایایی پرسشنامه

به دست آمده است که حاکی از مناسب  87/0پژوهش 

 ها با استفاده تجزیه و تحلیل داده. بودن ابزار پژوهش بود

ها در دو  تحلیل داه. انجام گرفته است SPSSاز نرم افزار 

در این . بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است

شناسی تدوین شده براي بررسی  پژوهش براساس روش

هاي پایداري کشاورزي، ابتدا نسبت به  وضعیت شاخص

-هاي مربوط به آنهایی که دادهبررسی وضعیت شاخص

، )ص هاي عینیشاخ(اندها قابل مشاهده و گردآوري بوده

پرداخته شده است و در ادامه براي مقایسه وضعیت 

پایداري اکولوژیکی مناطق مورد مطالعه، از تحلیل و 

الزم به . مقایسه شاخص هاي ذهنی استفاده شده است

، ي ذهنیهاذکر است که براي آگاهی از وضعیت شاخص

مورد استناد قرار  در قالب طیف لیکرت دیدگاه کشاورزان

در این پژوهش به منظور بررسی کلی . ستگرفته ا

وضعیت دو منطقه مورد مطالعه از تحلیل خوشه اي 

براساس روش شناسی درنظرگرفته . استفاده شده است

کنونی وضعیت ها ابتدا شده، براي تحلیل این شاخص

ها نسبت  و سپس میزان تغییر هریک از شاخص شاخص

ه آن الزم به ذکر است ک. بررسی شده استبه گذشته 

هاي منفی  هاي ذهنی که بصورت گویه دسته از شاخص

پردازي بصورت  بودند، در مرحله داده  طراحی شده

همانگونه که اشاره گردید، . اند معکوس امتیاز دهی شده

 در دو منطقهبراي مقایسه وضعیت پایداري اکولوژیکی 

مورد مطالعه، از تحلیل و مقایسه شاخص هاي ذهنی 

  .استفاده شده است
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 نتایج و بحث 

هاي کشاورزان و مزارع  ویژگی ابتدا در این بخش

مورد مطالعه آورده شده و در ادامه وضعیت تک تک 

هاي مورد اشاره توصیف و سپس وضعیت شاخص

 سیروان و چرداول  پایداري اکولوژیکی در دو منطقه

بر اساس اطالعات به . مورد مقایسه قرار گرفته است

سال  55گویان بیشتر از دست آمده، نماي سن پاسخ

دهد که سن  اطالعات به دست آمده نشان می. باشد می

سال  45بیشتر از کشاورزان ) نفر 66(درصد  6/48

بیسواد ) درصد 3/46، نفر 63(بیشتر کشاورزان. باشد می

تواند تأثیرات منفی  می بیسوادي کشاورزان. اند بوده

هاي  زیادي بر روي کار کشاورزي و عملکرد آموزش

 7/75سطح زیرکشت برنج در . ترویجی داشته باشد

 6/20از قطعات کمتر از نیم هکتار، ) مورد 103(درصد 

 9/2آنان نیم تا کمتر از یک هکتار، ) مورد 28(درصد 

یک تا کمتر از یک ونیم هکتار و ) چهار مورد(درصد 

نیز یک و نیم تا دو هکتار بوده ) یک مورد(درصد 7/0

  .است

  ي اکولوژیکی کشاورزي پایدارهاارزیابی شاخص

: هاي کشاورزيزمینمیزان تغییر کاربري 

از  ،هاي کشاورزيبررسی وضعیت تغییر کاربري زمین

. هاي بررسی شده در این پژوهش بوده استشاخص

دهد که در ده سال گذشته  نشان می) 1(اطالعات جدول 

گونه تغییر کاربري در  هیچ) مورد 135(درصد  3/99در

صورت نگرفته و تنها در یک مورد و در سطح نیم اراضی 

-می ،بنابراین .هکتار تغییر کاربري صورت گرفته است

مورد مطالعه روند تبدیل زمین  مناطقتوان گفت که در 

ها کند است و این هاي کشاورزي به سایر فعالیت

  .شاخص وضعیت مطلوبی دارد

  

ال کشاورزان در ده س هايزمینتغییر کاربري  - 1جدول  

  گدشته

  درصد  فراوانی  )هکتار( زمینکاربري 

  3/99  135  تغییر کاربرينبود 

  7/0  1  )نیم هکتار( تغییر کاربري

  100  136  جمع

  

یکی دیگر از شاخص : وضعیت آب مزارع برنج

عینی بررسی شده در این پژوهش بررسی وضعیت آب 

وضعیت میزان آب مزارع ) 2(جدول  مزارع بوده است

دهد  ها نشان می یافته. دهد برنج مورد مطالعه را نشان می

) درصد 7/46(قطعه  63تعداد  مطالعه،انجام که در سال 

 2/42(قطعه  57از  مزارع برنج از آب کافی، تعداد 

 1/11(قطعه  15از میزان آب متوسط و تعداد ) درصد

 بنابراین. اند برخوردار بوده نیز از میزان آب ناکافی) درصد

درصد از  9/88توان نتیجه گرفت که میزان آب  می

حد متوسط و بیشتر از آن بوده است و این قطعات در 

  .شاخص وضعیت مطلوبی دارد

  

  هاي کشاورزيزمینتوزیع فراوانی وضعیت آب  .2جدول

  درصد   فراوانی  میزان آب

  7/46  63  کافی

  2/42  57  متوسط

  1/11  15  ناکافی

  100  136  جمع

  

  عملیات خاك ورزي

از دیگر شاخص عینی بررسی شده در این پژوهش، 

نتایج حاصل از  شاخص عملیات خاك ورزي بوده است

ي زمین در بیش از  دهد که براي تهیهتحقیق نشان می

در هنگام ) قطعه 99(درصد اراضی مورد مطالعه  72

. شده استورزي، دوبار از گاوآهن استفاده عملیات خاك

 7/0(و یک بار شخم ) درصد 3/24(انجام سه بار شخم 

 .ها مشاهده شده است نیز در این زمین) درصد

از ) نفر 121( درصد  3/90همچنین). 3جدول(

ورزي جهت تسطیح  کشاورزان در هنگام عملیات خاك

اند که این نتایج نشان دهنده  مزرعه از ماله استفاده کرده

ماله در عملیات کاشت محصول درك اهمیت استفاده از 

برنج توسط کشاورزان پاسخگو و نقش آن در افزایش 

هاي  بر اساس یافته ).9جدول(باشد میزان محصول می

 87توان گفت که در بیش از  می) 9(حاصل از جدول 

در هنگام عملیات تهیه ) قطعه 119( درصد اراضی 

با توجه به اینکه . زمین از دیسک استفاده شده است

براساس ادبیات کشاورزي پایدار، انجام بهینه عملیات 

خاك ورزي منجر به بهبود کمی و کیفی خاك و در 
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نتیجه بهبود پایداري می گردد، می توان گفت که این 

  .شاخص وضعیت مناسبی دارد

  توزیع فراوانی تعداد دفعات شخم مزارع با گاوآهن .3جدول 

  درصد  فراوانی  دفعات شخم

  یک بار

  دو بار

  سه بار

2  

100  

34  

8/0  

4/74  

8/24  

  100  136  جمع

  

  توزیع فراوانی مقدار مصرف کود ازت و فسفات. 4جدول 

میزان 

مصرف 

  ازت

میزان   درصد  فراوانی

مصرف 

  فسفات

  درصد  فراوانی

بیشتر از 

 حد

  مجاز

بیشتر از   22  30

  حد مجاز

15  11  

در حد 

  مجاز

در حد   78  106

  مجاز

121  89  

  100  136  جـمع  100  136  جـمع

 

 مقدار و تعداد دفعات مصرف کود ازته و فسفاته

شیمیایی نیز از مقدار و تعداد دفعات مصرف کود 

هاي عینی بررسی شده در این پژوهش بوده شاخص

نیز آمده است، در ) 4( همان طور که در جدول .است

 106(هاي مورد مطالعه  درصد از زمین 78بیش از

 22در. ، در حد مجاز کود ازته مصرف شده است)قطعه

درصد مزارع برنج نیز بیشتر از حد مجاز کود مصرف 

با توجه به پیامدهاي زیانبار مصرف بیش از . شده است

حد کود هاي شیمیایی براي سالمت انسان و محیط 

ی توان گفت که افزایش مصرف بیش از حد زیست، م

. درصد از قطعات می تواند نگران کننده باشد 22مجاز 

یافته ها نشان داد که همانند مصرف کود ازته، در بیش 

هاي زراعی کود فسفاته در حد  درصد از زمین 89از 

همانگونه که در مورد کود ازته . مجاز مصرف شده است

مجاز کودهاي شیمیایی  اشاره گردید، مصرف بیش از حد

  . هرچند در مقیاس کم نمی تواند مناسب باشد

هاي هرز،  مقدار سم مصرفی براي مبارزه با علف

  هاآفات و بیماري

از شاخص هاي عینی  میزان مصرف سموم مزارع نیز 

اطالعات  .بررسی شده در این پژوهش بوده است

مصرف سموم علف  دهد که میزان نشان می) 5(جدول

. مزارع درحد مجاز بوده است درصد 7/75کش، در 

درصد نیز بیشتر از حد مجاز سم  3/24همچنین در 

، علف کشعالوه بر سم . علف کش مصرف شده است

مقدار سموم مصرفی آفت کش نیز در این تحقیق مورد 

 9/77نتایج تحقیق نشان داد که در . پرسش قرار گرفت

اعی در حد مجاز سم آفت کش هاي زر درصد از زمین

درصد از قطعات نیز بیشتر از  6/20در. مصرف شده است

 5/1(هاي مورد مطالعه  حد مجاز، و در سایر زمین

نیز از هیچ گونه سم آفت کشی در مزارع استفاده ) درصد

توزیع فراوانی مقدار سموم مصرفی براي  .نشده است

درصد از  4/54دهد که در ها را نشان می مبارزه با بیماري

 1/44مزارع در حد مجاز سم استفاده شده است و در 

درصد از قطعات نیز کمتر از حد مجاز سم استفاده شده 

درصد  5/1ها نشان داد که تنها در  همچنین یافته. است

از مزارع مورد مطالعه از هیچگونه سمی استفاده نشده 

است که ممکن است این امر نیز ناشی از عدم دسترسی 

همانگونه که در . وقع آنها به سموم شیمیائی باشدبه م

مورد کود هاي شیمیایی نیز اشاره گردید، مصرف بیش 

و سموم شیمیایی هرچند در مقیاس  ز کودهااز حد مجا

  .کم بسیار خطرناك است

  

  هاسموم علف کش، آفت کش و مبارزه با بیماريمقدار مصرف . 5جدول

میزان مصرف 

  علف کش

میزان مصرف   درصد  فراوانی

  آفت کش

میزان مصرف سم   درصد  فراوانی

  مبارزه با بیماریها

  درصد  فراوانی

  5/1  2  عدم مصرف   5/1  2  عدم مصرف   0  0  عدم مصرف 

  4/54  60  در حد مجاز  9/77  106  در حد مجاز  7/75  103  در حد مجاز

  1/44  74  بیشتر از حد مجاز  6/20  28  بیشتر از حد   3/24  33  بیشتر از حد 

  100  136  جمع  100  136  جمع  100  136  جمع
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ها و  وضعیت برخی از شاخص) 6(در جدول 

 هايزمینهاي مربوط به وضعیت کشاورزي در  ویژگی

 30این ارزیابی در قالب . مورد مطالعه آورده شده است

تنظیم شده  "خیر"و  "بلی"قالب  گویه که پاسخ آنها در

هاي آنها در جدول  اند که فراوانی پاسخ انجام گرفته, بود

  .زیر آورده شده است

  

  هاي ارزیابی وضعیت کشاورزي گویه .6جدول

ف
دی

ر
  

  

  خیر  بلی  ها گـــویه

درصد   درصد  فراوانی

  معتبر

درصد   درصد  فراوانی

  معتبر

  100  100  136  0  0  0  آیش گذاشتن زمین توسط کشاورزان  1

  6/92  9/91  125  4/7  4/7  10  شخم در جهت شیب زمین  2

  9  8/8  12  91  7/89  122  ضدعفونی کردن بذر مصرفی  3

  7/75  7/75  103  3/24  3/24  33  انجام آزمون خاك قبل از کودپاشی  4

  0  0  0  100  5/98  134  ها انتقال به موقع نشاء از خزانه به داخل کرت  5

  2/90  6/81  111  8/9  8/8  12  شور شدن خاك مزرعه  6

  7/9  6/9  13  3/90  89  121  استفاده از ماله در عملیات تهیه زمین  7

  6  9/5  8  94  6/92  126  استفاده از کود دامی در زمین  8

  6/86  3/85  116  4/13  2/13  18  استفاده از کود سبز در زمین  9

  2/99  6/95  130  7/0  7/0  1  هاي هرز مبارزه با علف استفاده از روش تلفیقی  10

  2/99  6/95  130  8/0  7/0  1  استفاده از روش تلفیقی مبارزه با آفات  11

  3/99  8/97  133  7/0  7/0  1  کاشت همزمان یک محصول دیگر در مزرعه  12

  2/11  11  15  8/88  5/87  119  استفاده از دیسک در عملیات تهیه زمین  13

  100  1/94  128  0  0  0  ها روش تلفیقی مبارزه با بیمارياستفاده از   14

  7/50  50  68  3/49  5/48  66  مانده به خاك  برگرداندن کاه و کلش باقی  15

  3/49  5/48  66  7/50  50  68  مانده سوزاندن کاه و کلش باقی  16

  0  0  0  100  100  136  رعایت تناوب در مزرعه  17

  

  آیش و تناوبرعایت 

دهد که آیش در هیچ یک از مزارع  ها نشان می یافته 

برنج مورد مطالعه رعایت نشده و هر ساله نسبت به 

کاشت آنها اقدام شده است که این امر به نوبه خود 

کاهش میزان عملکرد محصول و همچنین افزایش 

مصرف انواع کودهاي شیمیایی براي جبران کاهش 

بدین  .به همراه داشته استمحصول و تقویت خاك را 

مورد مطالعه در وضعیت  مناطقترتیب، این شاخص در 

دهنده  نشان) 6(نتایج جدول  . باشدبسیار ناپایداري می

 مناطقرعایت تناوب زراعی توسط همه کشاورزان در 

هاي به عمل آمده  در مصاحبه. مورد مطالعه بوده است

مشخص گردید که کشاورزان محصول گندم را در تناوب 

بنابراین مشاهده می شود که  .اند زراعی خود قرار داده

در وضعیت مطلوبی مورد مطالعه  مناطقاین شاخص در 

  . قرار دارد

  شخم در جهت شیب اراضی

 دانشو همچنین اراضی  با توجه به کم بودن شیب  

کشاورزان از معایب و مضراتی که شخم در جهت شیب 

درصد افراد  4/7تواند بر روي اراضی داشته باشد تنها  می

نشان  اند که این امر اقدام به شخم در جهت شیب نموده

مناطق مورد دهنده وضعیت مناسب این شاخص در 

 هاي تواند ناشی از فعالیت میاین نتیجه . باشدمی مطالعه

   .ترویجی صورت گرفته در این زمینه باشد
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  ضدعفونی کردن بذر مصرفی

درصد  7/89) 6(بر اساس اطالعات جدول  

کشاورزان اقدام به ضدعفونی بذر قبل از اقدام به کاشت 

تواند باعث  اند که این امر می آن در خزانه نموده

ها و همچنین کاهش  جلوگیري از بروز بسیاري از بیماري

ها  جهت مبارزه با بیماري, سموم شیمیایی مصرف برخی

  .در مراحل داشت محصول شود

  انجام آزمون خاك

هاي مصرف بهینه و متناسب انواع  یکی از راه 

باشد که بر  انجام آزمون خاك می, کودهاي شیمیایی

درصد افراد در  3/24اساس اطالعات به دست آمده تنها 

بدین ترتیب  .اند مزرعه خود به این کار مبادرت نموده

اط مورد مشاهده می شود که وضعیت این شاخص در من

با توجه به اهمیت این  . در حد مطلوب نمی باشدمطالعه 

و  آزمون خاكنسبت به ترویج  الزم استموضوع 

 همانند این کاري انجام  همچنین فراهم نمودن زمینه

مناطق مورد هاي فنی خاك در اندازي آزمایشگاه راه

و تجویز مصرف کود بر اساس نتایج آزمایش  مطالعه

  .اقدام الزم را به عمل آورد ،خاك

  شوري خاك مزرعه

درصد کشاورزان پاسخگو اظهار  90بیش از  

اند که خاك مزارع آنها شور نشده است اما بنابر  داشته

 8/9( نفر 12اظهارات کشاورزان خاك مزرعه تعداد 

  .استاز آنان نسبت به قبل شورتر شده ) درصد

  استفاده از کود دامی و سبز

شود بیش  مشاهده می) 6(همان طور که در جدول  

براي تقویت خاك ) نفر 126( کشاورزاندرصد  90از 

اند که  مزارع خود از انواع کودهاي دامی استفاده نموده

درك وضعیت مناسب این شاخص و ي  نشان دهنده

باالي کشاورزان از اهمیت مصرف کودهاي حیوانی و 

. باشد نقش آنها در بهبود وضعیت و اصالح خاك می

درصد  4/13دهد که تنها در   هاي جدول نشان می یافته

از اراضی از کود سبز براي بهبود وضعیت ) نفر  18( 

خاك مزرعه استفاده شده است که این امر باید بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ترویج و فراهم نمودن 

  .ز این نوع کود اقدامات الزم به عمل آیدامکان استفاده ا

هاي هرز و آفات و  ی با علفمبارزه تلفیق

  هابیماري

هاي تلفیقی مبارزه با  روش بررسی شدهمزارع در  

هاي  هاي هرز و آفات بسیار کمتر از سایر روش علف

جدول  درنتایج این . اند مورد توجه قرار گرفته, مبارزه

بدست اساس اطالعات  بر. نمایان استبه خوبی ) 6(

کشاورزان از این ) یک مورد(درصد  7/0تنها  آمده

هاي هرز و  براي مبارزه با علف) روش تلفیقی( ها  روش

بیش از (اند و سایر افراد  ه آفات مزارع خود استفاده نمود

ها جهت مبارزه استفاده  از این روش) درصد 99

ز ها نشان می دهد که استفاده ا یافته. اند ننموده

هاي تلفیقی مبارزه با آفات چندان مرسوم نبوده و  روش

که در  گونههمان . کمتر مورد توجه قرار گرفته است

از اراضی  یشود تنها در یک نیز مشاهده می )6(جدول

ها  یافته. ها استفاده شده است مورد بررسی از این روش

نشان داد که برنجکاران تمایلی براي مبارزه غیرشیمیایی 

بر اساس اطالعات  .ندارندهاي شایع در مزرعه  با بیماري

کشاورزان از سموم مبنی بر استفاده تمام ) 6(جدول 

 شیمیایی می توان چنین نتیجه گرفت که وضعیت این

این یافته با . شاخص پایداري در حد مطلوب نمی باشد

 & Ghazvini et al. ،Rasul(2012)نتایج پژوهش هاي  

Thapa  (2004)  وVahedi et al )2009( دارد همخوانی.  

  کاشت همزمان سایر محصوالت در مزرعه

درصد از  99نتایج نشان داد که در بیش از  

طور همزمان هاي مورد بررسی محصول دیگري به  زمین

گردد و این مزارع به طور کامل به  در مزرعه کشت نمی

  .کشت شالی اختصاص دارد

  سوزاندن و برگرداندن کاه و کلش به خاك

هاي مورد  از زمین) قطعه  68( درصد  7/50در  

کشاورزان اقدام به سوزاندن بقایاي به جا مانده , مطالعه

به عمل هاي  در مصاحبه. اند از برداشت محصول نموده

ها مشخص گردید که  آمده در هنگام تکمیل پرسشنامه

ها  بسیاري از افرادي هم که اقدام به سوزاندن کاه و کلش

اند به دلیل مرطوب بودن و عدم قابلیت اشتعال  ننموده

این بقایا به دلیل شرایط آب و هوایی در آن زمان بوده و 

  گرنه بسیاري از آنها به سوزاندن این بقایا تمایل
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ل مهم پس از برداشت محصول یکی از مسای .اند داشته 

ي برخورد کشاورز با کاه و کلش به جا مانده از  نحوه

هاي این تحقیق  یافته. برداشت محصول در مزرعه است

 50بیش از مورد مطالعه نشان داد که در  اطقدر من

مانده از  کاه و کلش باقی) قطعه 68(درصد از اراضی 

بدین ترتیب .  .شده استنانده محصول به خاك برگرد

اطق مشاهده می شود که وضعیت این دو شاخص در من

این یافته با نتایج  .نامناسب می باشدمورد مطالعه 

  .می باشد ناهمسو  )Vahedi et al. )2009پژوهش 

وضعیت کلی پایداري شاخص هاي ذهنی در 

 مناطق مورد مطالعه

پایداري روشن شدن وضعیت در این پژوهش براي 

هاي ذهنی در دو منطقه مورد مطالعه از نحلیل شاخص

در این راستا پس از انجام . اي استفاده گردیدخوشه

هاي اصلی و وزن دهی به شاخص هاي تحلیل مولفه

هاي ذهنی، نسبت به محاسبه شاخص ترکیبی شاخص

شاخص ترکیبی به دست آمده به . ذهنی اقدام شده است

جام تحلیل خوشه اي قرار گرفت عنوان یک مبنا براي ان

ها به روش تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار و داده

آمده است، در ) 7(همانگونه که در جدول . گرفتند

درصد شاخص هاي ذهنی در  3/32منطقه سیروان 

درصد در وضعیت نسبتا پایدار و  29وضعیت پایدار، 

. ندادرصد آنها در وضعیت ناپایدار قرار داشته 7/38

درصد شاخص هاي  42همچنین در منطقه چرداول 

درصد در وضعیت نسبتا  29ذهنی در وضعیت پایدار، 

. انددرصد نیر در وضعیت ناپایدار قرار داشته 29پایدار و 

توان گفت که در اي، میبه استناد نتایج تحلیل خوشه

هاي ذهنی که در وضعیت منطقه چرداول تعداد شاخص

اند بیشتر از منطقه دار قرار داشتهپایدار و نسبتا پای

هاي به عبارتی دیگر، تعداد شاخص. سیروان بوده اند

ذهنی در وضعیت ناپایدار در منطقه سیروان بیشتر از 

  .منطقه چرداول بوده است

  

  

  

  

وضعیت کلی میزان پایداري شاخص هاي ذهنی در . 7جدول 

  مناطق سیروان و چرداول

  منطقه چرداول  منطقه سیروان

سطوح 

  پایداري

سطوح   درصد  فراوانی

  پایداري

  درصد  فراوانی

  0/42  13  پایدار  3/32  10  پایدار

نسبتا 

  پایدار

نسبتا   0/29  9

  پایدار

9  0/29  

  0/29  9  ناپایدار  7/38  12  ناپایدار

  100  31  جمع  100  31  جمع

  

هاي ذهنی پایداري در  مقایسه وضعیت کنونی شاخص

  دو منطقه مورد مطالعه 

هاي ذهنی  شاخص وضعیت کنونی مقایسه )8(جدول

با استفاده از آزمون  و چرداول منطقه سیروانپایداري در 

دار بوده است نشان  در مواردي که معنیرا من وایت نی 

توان گفت که  میبراساس نتایج آزمون  .داده است

برگرداندن کاه و کلش بجا مانده از محصول به خاك، 

یایی، مصرف عمق خاك زراعی، مصرف سموم شیم

هاي شیمیایی و استفاده از دیسک براي آماده نمودن کود

زمین و مصرف کود دامی در بین دو منطقه مورد مطالعه 

. اند در سطح یک درصد تفاوت معنی داري داشته

هاي  در بین مناطق مورد مطالعه شاخص ،همچنین

هاي هرز، حاصلخیزي خاك ذهنی مبارزه تلفیقی با علف

هاي کشاورزي و مصرف  عه شدن زمینمزرعه، قطعه قط

در سطح پنج درصد داراي تفاوت معنی داري  کود دامی

  Rasul & Thapaهاي این یافته با نتایج پژوهش .اند بوده

. همخوانی دارد )Theodore et al.)2001و (2004)

-اي به دست آمده از آزمون من براساس میانگین رتبه

نی برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به وایت

خاك، مبارزه تلفیقی با علف هاي هرز، قطعه قطعه شدن 

هاي کشاورزي، مصرف سموم شیمیایی، مصرف  زمین

هاي شیمیایی و استفاده از دیسک براي آماده نمودن کود

یروان بوده در منطقه چرداول بیشتر از منطقه سزمین 

  توان چنین اظهار نظر وع میدر استدالل این موض. است
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کرد که نزدیکی مزارع منطقه چرداول به مرکز  

اقتصادي این بخش نسبت  شهرستان و شرایط مناسب

یروان، سبب ساز بهبود نسبی وضعیت به منطقه س

هاي برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول  شاخص

به خاك و مبارزه تلفیقی با علف هاي هرز در این بخش 

سبب شده است تا  این شرایط ،همچنین. یده استگرد

دسترسی بهتري به سموم و کودهاي شالیکاران چرداول 

شیمیایی داشته باشند و مصرف این مواد در منطقه 

افزایش نسبی جمعیت در منطقه . چرداول بیشتر باشد

چرداول سبب شده است تا قطعه قطعه شدن زمین ها 

اطالعات به  براساس. با سرعت بیشتري صورت گیرد

هاي ذهنی عمق  اي شاخص دست آمده، میانگین رتبه

راعی، و مصرف کود خاك زراعی، حاصلخیزي خاك ز

یروان بیشتر از منطقه چرداول بوده دامی در منطقه س

توان چنین اظهار نظر  در استدالل این موضوع می. است

هاي زراعی با دامداري در  کرد که توام بودن فعالیت

سبب شده است تا وضعیت خاك این یروان منطقه س

منطقه بهتر باشد شاید دلیل دیگر در مورد استفاده 

کمتر این زارعین از کودهاي شیمیایی به خاطر همین 

  .موضوع باشد

  

  )ر در جدول آمده استموارد معنی دا(هاي ذهنی پایداري در دو منطقه مورد مطالعه  مقایسه وضعیت کنونی شاخص  -8جدول

  سطح معنی داري  مقدار آزمون اي  میانگین رتبه  شاخص ذهنی پایداري  ردیف

  سیروان  چرداول

  000/0  **750  78/41  12/75 برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاك  1

  027/0  *1062  37/54  25/71 مبارزه تلفیقی با علف هاي هرز  2

  022/0  *1019  69/52  48/70  هاي کشاورزي زمینقطعه قطعه شدن   3

  003/0  **1035  33/52  50/72 مصرف سموم شیمیایی  4

  001/0  **998  96/50  84/72 هاي شیمیاییکودمصرف   5

  001/0  **882  67/46  18/72 استفاده از دیسک براي آماده نمودن زمین  6

  000/0  **778  58/89  84/60 عمق خاك زراعی  7

  056/0  *1240  07/77  38/66 زراعیحاصلخیزي خاك   8

  001/0  **1094  42/80  04/65  مصرف کود دامی  9

  درصد 1دار در سطح  معنی **درصد                        5دار در سطح  معنی*

  

هاي ذهنی پایداري نسبت  مقایسه میزان تغییر شاخص

  به گذشته در دو منطقه مورد مطالعه

  در این پژوهش در ادامه مقایسه وضعیت 

هاي کشاورزي پایدار در دو منطقه مورد مطالعه شاخص

به دنبال روشن شدن این پرسش بوده است که آیا میزان 

هاي بررسی شده در این پژوهش نسبت به تغییر شاخص

گذشته در مناطق سیروان و چرداول یکسان بوده است 

میزان تغییر پرسش یا خیر؟ براي رسیدن به پاسخ این 

  هاي ذهنی پایداري نسبت به گذشته در  شاخص

هاي سیروان و چرداول با استفاده از آزمون من بخش

در مواردي  انجام گرفته است که نتایح آزمون وایت نی

نشان داده ) 9(است در جدول شماره دار بوده  که معنی

توان گفت که  براساس نتایج آزمون می. استشده 

نی سوزاندن کاه و کلش بجامانده از هاي ذه شاخص

هاي هرز مزرعه و برداشت محصول، تعداد و تنوع علف

هاي کشاورزي در بین دو منطقه  قطعه قطعه شدن زمین

مورد مطالعه در سطح یک درصد تفاوت معنی داري 

  .اند داشته

ها نسبت به به عبارتی دیگر میزان تغییر این شاخص

چرداول یکسان نبوده گذشته در دو منظقه سیروان و 

هاي ذهنی  همچنین در بین این مناطق شاخص .است

برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاك، 

هاي کشاورزي به غیر کشاورزي،  تغییر کاربري زمین

رعایت تناوب زراعی و رعایت آیش در سطح پنج درصد 

براساس میانگین . اند داراي تفاوت معنی داري بوده

ه دست آمده از آزمون من وایت نی برگرداندن اي ب رتبه

کاه و کلش به جا مانده از محصول به خاك، تعداد و 

تنوع علف هاي هرز مزرعه، رعایت تناوب زراعی و رعایت 
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آیش در منطقه چرداول بیشتر از منطقه سیروان نسبت 

همچنین میزان تغییر نسبت . به گذشته تغییر کرده اند

 سوزاندن کاه و کلش هاي ذهنی به گذشته شاخص

هاي  بجامانده از برداشت محصول، تغییر کاربري زمین

کشاورزي به غیر کشاورزي و قطعه قطعه شدن 

هاي کشاورزي در منطقه سیروان بیشتر از منطقه  زمین

  . چرداول بوده است

  

 )موارد معنی دار در جدول آمده است(بت به گذشته در دو منطقه هاي ذهنی پایداري نس مقایسه میزان تغییر شاخص -9جدول

  شاخص ذهنی پایداري  ردیف

  

  سطح معنی داري  مقدار آزمون اي  میانگین رتبه

  شیروان  چرداول

  018/0  *1078  93/53  11/72 برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاك  1

  001/0  **894  89/89  20/63 محصولسوزاندن کاه و کلش بجامانده از برداشت   2

  002/0  **1125  33/76  11/64  هاي کشاورزي قطعه قطعه شدن زمین  3

  001/0  **864  58/47  07/72 تعداد و تنوع علف هاي هرز مزرعه  4

  03/0  *1074  30/72  04/64 هاي کشاورزي به غیر کشاورزي تغییر کاربري زمین  5

  017/0  *1181  76/57  16/71 رعایت تناوب زراعی  6

  047/0  *1102  90/55  89/70 رعایت آیش 7

  درصد 1دار در سطح  معنی **درصد                        5دار در سطح  معنی*

  

  نتیجه گیري و پیشنهادها

 مورد مطالعهنتایج نشان داد که جامعه شالیکاران  -

  ، پیشنهاد بنابراین .باشدبا پدیده پیرگرایی روبرو می

گردد که سازمان جهاد کشاورزي استان و سازمان ها می

هاي اجرایی مرتبط استان، با تالش براي بهبود و دستگاه

وضعیت شغل کشاورزي و فراهم نمودن امکانات رفاهی 

در مناطق روستایی و کشاورزي، برنامه ریزي الزم براي 

غل عالقمند نمودن جوانان روستایی استان به ش

  .  کشاورزي تدوین نمایند

درصد از شالیکاران مورد مطالعه  46بیش از  -

باشند که این یافته با توجه به سالخورده بودن بیسواد می

  تواند  ین امر میا. پاسخگویان دور از انتظار نیست

ورزي و عملکرد رتأثیرات منفی زیادي بر روي کار کشا

  پیشنهاد  بنابراین. هاي ترویجی داشته باشد آموزش

  که کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزي  شودمی

براي سازگار نمودن روش هاي را استان توجه الزم 

آموزشی با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشاورزان داشته 

  .باشند

نتایج نشان داد که مساحت بیشتر قطعات برنج  -

تعدد زیاد . کاري شده کمتر از نیم هکتار بوده است

تواند یکی از عوامل مؤثر در  قطعات به خودي خود می

هاي تولید و همچنین مصرف زیادتر انواع  افزایش هزینه

بنابراین پیشنهاد می گردد . ها باشد ها در این زمین نهاده

د کشاورزي استان با تشویق کشاورزان که سازمان جها

سازي اراضی در این مناطق زمینه افزایش   براي یکپارچه

  .بهره وري در این بخش را فراهم آورد

نتایج نشان داد که آیش در هیچ یک از مزارع برنج  -

مورد مطالعه رعایت نشده و هر ساله نسبت به کاشت 

کاهش آنها اقدام شده است که این امر به نوبه خود 

میزان عملکرد محصول و همچنین افزایش مصرف انواع 

کودهاي شیمیایی براي جبران کاهش محصول و تقویت 

-، پیشنهاد میبنابراین. خاك را به همراه داشته است

گردد که مروجان سازمان جهاد کشاورزي استان این 

نکته را مورد توجه جدي قرار دهند و برنامه هاي 

هاي قرار گرفتن زمین آموزشی الزم براي درآیش

  .نمایندتدوین شالیکاري 

هاي مصرف بهینه و متناسب انواع  یکی از راه  -

باشد که بر  کودهاي شیمیایی انجام آزمون خاك می

درصد افراد در  3/24اساس اطالعات به دست آمده تنها 

ها به این کار مبادرت  مزرعه خود و در برخی از سال

می گردد که مروجان سازمان  اند بنابراین پیشنهاد نموده

اقدام  آزمون خاكجهاد کشاورزي استان نسبت به ترویج 

انجام آزمون خاك از براي ي الزم  همچنین زمینه .نمایند

هاي فنی خاك در منطقه و  اندازي آزمایشگاه راه طریق
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فراهم  ،تجویز مصرف کود بر اساس نتایج آزمایش خاك

  .نمایند

  درصد  4/13 ها درنتایج نشان داد که که تن -

از اراضی از کود سبز براي بهبود وضعیت خاك ) نفر 18(

مزرعه استفاده شده است بنابراین پیشنهاد می گردد که 

مروجان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان نسبت 

به ترویج و فراهم نمودن امکان استفاده از این نوع کود 

  .اقدام نمایند

اي تلفیقی مبارزه با ه روش پژوهشنتایج بر اساس  -

هاي هرز و آفات مزارع شالیکاري بسیار کمتر از  علف

بر . اند هاي مبارزه  مورد توجه قرار گرفته سایر روش

یک (درصد  7/0اساس اطالعات به دست آمده تنها 

براي ) روش تلفیقی( ها  کشاورزان از این روش) مورد

هاي هرز و آفات مزارع خود استفاده  مبارزه با علف

یا از این ) درصد 99بیش از (اند و سایر افراد  ه نمود

ها اطالع نداشته و یا به هر دلیل دیگر از این  روش

بنابراین . اند ها جهت مبارزه استفاده ننموده روش

پیشنهاد می گردد با توجه به جایگاه مبارزه تلفیقی با 

هاي هرز و آفات مزارع در کشاورزي پایدار، مروجان  علف

سازمان جهاد کشاورزي استان نسبت به ترویج کشاورزي 

هاي هرز و آفات مزارع اقدام  مبارزه تلفیقی با علف

  .نمایند

درصد از  99نتایج نشان داد که در بیش از  -

هاي مورد بررسی محصول دیگري به طور همزمان  زمین

گردد و این مزارع به طور کامل به  در مزرعه کشت نمی

ابراین پیشنهاد می گردد با بن. کشت برنج اختصاص دارد

  توجه به جایگاه کشت مخلوط در کشاورزي پایدار،

   

  مروجان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان نسبت

  .به ترویج کشت مخلوط در مزارع برنج اقدام نمایند

نتایج تحقیق نشان داد که در هیچ یک از اراضی  -

هاي غیر شیمیایی مانند انواع  از روش همورد مطالع

هاي نوري، فیزیکی و غیره براي مبارزه با آفات مزرعه  تله

گردد با پیشنهاد می ،بنابراین. استفاده نگردیده است

هاي هرز و آفات  توجه به جایگاه مبارزه تلفیقی با علف

مزارع در کشاورزي پایدار، مروجان کشاورزي سازمان 

نسبت به ترویج مبارزه تلفیقی با  جهاد کشاورزي استان

  .هاي هرز و آفات مزارع اقدام نمایند علف

از کشاورزان بیش از نیمی  پژوهشتایج بر اساس ن -

، اقدام به سوزاندن بقایاي به جا مانده از مزارع برنج

هاي به عمل آمده  در مصاحبه. اند برداشت محصول نموده

که ها مشخص گردید  در هنگام تکمیل پرسشنامه

ها  بسیاري از افرادي هم که اقدام به سوزاندن کاه و کلش

اند به دلیل مرطوب بودن و عدم قابلیت اشتعال  ننموده

این بقایا به دلیل شرایط آب و هوایی در آن زمان بوده و 

گرنه بسیاري از آنها به سوزاندن این بقایا تمایل 

اري این رفتار کشاورزان می تواند عواقب زیانب. اند داشته

. بر روي حاصلخیزي زمین هاي زراعی داشته باشد

بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع، پیشنهاد می گردد 

که کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزي استان با 

  مورد توجه قرار دادن این موضوع نسبت به کنکاش

هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت آن و تدوین برنام

شاورزان و جهت گیري کشاورزان به براي تغییر رفتار ک

ش باقیمانده به خاك اقدام سوي برگرداندن کاه و کل

 .نمایند
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