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Organic farming is an alternative farming system for the production of healthy food free of synthetic 
substances. In Iran, organic farming is practiced in some areas over the past few years; a case in point 
is rice. The organic farming of this product has expanded in Guilan and Mazandaran provinces. 
The main objective of this study was to examine the status quo of organic rice farming in these two 
provinces and to design an appropriate model for extending and developing this practice and prod-
uct. A quantitative survey method has been deployed for the study, using descriptive, analytical and 
correlational methods for interpreting the results. Interviews were carried out with 211 rice produc-
ers in Guilan and Mazandaran provinces. Questionnaires were used to collect the required data.
Results show that the economic factor has the biggest influence in adoption or rejection of organic 
farming, and the most important obstacles to organic farming are lack of financial support from the 
government and high cost of controlling pests. Based on the study results, the most appropriate 
model for developing organic farming in rice cultivation is establishing institutions through partici-
patory approaches, with an emphasis on small scale farmers, thus enabling a more collective and 
institutional engagement in the practice for more resource-poor farmers. 
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Extended Abstract

1. Introduction

he main objective of this study was to exam-
ine the status quo of organic rice farming in 
Guilan and Mazandaram provinces and to 
design an appropriate model for extending 
and developing this practice and product. 

2. Methodology

This is an applied research with a descriptive-correla-
tional design and the data were collected by a question-

naire survey method.  The study location was rural areas 
of the two major sites of rice cultivation, i.e. Guilan and 
Mazandaran provinces. The statistical population com-
prised all farmers already involved in organic rice farm-
ing or had the tendency to do so and were under training 
to this end.  Proportionate stratified random sampling was 
applied to select 217 farmers. Formal and content reliabil-
ity was assessed by a panel of experts and its validity was 
confirmed by the Cronbach α coefficient which varied 
from 0.89 to 0.97 for different parts of the questionnaire. 
The data was processed by SPSS version 18. The indi-
cators of dispersion, central tendency, correlation coeffi-
cients and regression analysis were used for data analysis. 
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3. Results

The majority of farmers were in 42-52 years’ age group. 
The farmers' educational level varies from illiteracy to un-
dergraduate level and the majority of farmers are grouped 
at guidance school level. Farmers’ past experience in agri-
culture was 26 years on average and the majority of farmers 
had 25-35 years of experience. On average, farmers attend 
school farms 2 times a year with standard deviation of 5.1. 
The majority of farmers (53.9%) have attended the school 
farms sessions about 1-2 times in a year. Respondents' farm-
ing lands were equal to 1.2 hectares on average with a stan-
dard deviation of 3.2. The size of the farming lands of the 
majority of farmers is less than one hectare. The majority of 
farmers (55.2%) believe that the main constraints to organic 
farming are the lack of government support for farmers, 
costly control of pests and weeds in organic farming, costly 
application of organic farming, the lack of knowledge and 
awareness about organic agriculture. 

The correlation results indicate that of variables related to 
personal characteristics, the level of education and size of 
household have positive relationship with the acceptance of 
organic farming which are .Significant at 99% confidence 
interval. Among the farming characteristics the past experi-
ence in agriculture, area under organic rice cultivation and 
the number of land segments have positive relationship with 
the acceptance of organic farming which are positive at 99% 
confidence interval while the total area under farming culti-
vation and the number of attendance at school farm sessions 
have positive relationship with the acceptance of organic 
farming which are .Significant at 95% confidence interval.

The Significant independent variables can explain 64% 
(R2=0.647) of changes in dependent variable (the acceptance 
of organic farming). The .Significant independent variables 
are the previous experience in organic farming, the number 
of land segments, the selling price of 1 kg of rice, the size of 
household, the level of education and average annual income 
of rice farming.

4. Discussion

Based upon theoretical and practical findings of this study 
and considering Iran's condition, a model for the develop-
ment of organic rice farming in Guilan and Mazandaran 
provinces can be presented. This model which is based on 
institutional units maintains several unique characteristics. 
The model considers the needs of small farmers, educating 
the farmers with new practices, applying participatory meth-
ods, emphasizing government support, access to collective 
organic certification, and support and marketing of organic 
products by using media.

5. Conclusion 

The model has multidimensional consequences in the 
long run. Its environmental impacts are no chemical 
contamination, a balanced agroecological system, and 
preservation of natural resources and production systems 
compatible with environment. Social impacts include 
food security and safety, the provision of local needs and 
empowerment of households particularly women and the 
application of practices compatible with indigenous and 
local knowledge. Economic impacts are raising income, 
economic security, the production of safe food and the re-
duction in application of external inputs.

The most important objectives of this model include the 
following: 1. Helping poor farmers become independent; 2. 
The provision of training for farmers to increase their knowl-
edge and organic farming practices; 3. Directing farm par-
ticipatory research to different dimensions of organic farm-
ing and spread of findings by extension agents; 4. Supporting 
and marketing of organic products through printed media 
and social media; and 5. Establishing a process for acquiring 
collective certification like other developing countries.

Acknowledgments

This paper was extracted from the PhD thesis of the first 
author in Agricultural Planning Economic and Rural Devel-
opment Research Institute of Tehran. 

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest.

Razavi, S. H., et al. (2017). A Proposed Model for Organic Rice Farming in Rural Areas of Guilan and Mazandaran Provinces. JRR, 8(3), 372-387.



Autumn 2017. Vol 8. Num 3

374



پاییز 1396 . دوره 8. شماره 3

375

* نویسنده مسئول:
دکتر سید حسن رضوی

نشانی: تهران، مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد، کشاورزي و توسعه روستايي.
تلفن: 7217958 )912( 98+

 razavish@yahoo.com :پست الکترونیکی

کشاورزي ارگانيک يکي از مهم ترين نظام هاي کشاورزي جايگزين براي توليد مواد غذايي سالم و بدون استفاده از مواد شيميايي است. 
در ايران طي دهه گذشته به طور پراکنده برخي محصوالت به صورت ارگانيک کشت شده است؛ ازجمله در استان هاي گيالن و مازندران 
در سال هاي اخير کشت ارگانيک محصول برنج رواج يافته است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي وضعيت کشت ارگانيک محصول برنج 
در استان هاي گيالن و مازندران و طراحي الگوي مناسب براي توسعه کشت ارگانيک اين محصول است. روش تحقيق در اين پژوهش به 
صورت پيمايشي و کّمي بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوري شده است. برای تجزيه وتحليل آماري داده هاي پژوهش از 
نرم افزار SPSS و آزمون هاي تحليل همبستگي و رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نمونه آماري اين پژوهش، شامل 211 نفر بود که 
از بين شاليکاران ارگانيگ و کشاورزانی که در حال آموزش بودند و تمايل خود را برای اجرای اين کشت اعالم کردند با روش نمونه گيری 
طبقه ای تناسبی انتخاب شدند. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد از بين عوامل راهبردي، عامل اقتصادي بيشترين تأثير را در پذيرش 
کشت ارگانيک داشته و مهم ترين موانع پذيرش کشت ارگانيک، حمايت مالي ناکافي دولت از کشاورزان و پرهزينه بودن کنترل علف هاي 
هرز و آفات در مزارع است. بر اساس نتايج اين پژوهش، مناسب ترين الگو براي توسعه کشت ارگانيک محصول برنج، الگوي جامعه محور 

مبتني بر نهادسازي با هدف توجه به کشاورزان خرده پا از طريق استفاده از رهيافت هاي مشارکتي است.

کلیدواژه ها: 
کشاورزي ارگانيک، نظريه 

گذار، محصول سالم، کشت 
برنج، استان هاي گيالن و 

مازندران 
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مقدمه

برابر واکاوی متون »طی پنجاه سال گذشته سموم شیمیایی، 
آفت کش ها و انواع کودهای شیمیایی جزء ضروری دنیای کشاورزی 
بوده اند. گرچه تقاضا برای تولید و توزیع این نهاده ها باعث افزایش 
تولید شده است، اما مصرف بیش از حد و بی رویه آن ها در درازمدت 
منجر به بروز برخی از انواع بیماری های صعب العالج مانند سرطان 
این چرخه  شده است« .(Hajsharafi & Shokohfar, 2010: 2) در 
نه تنها کشاورزان و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی، بلکه 
محیط زیست شامل آب های زیرزمینی، آب های جاری، دریاها، 
هوا، خاک و همه موجوداتی که در آن ها زندگی می کنند نیز 
صدمه می بینند. این امر توجه به پایداری نظام های بهره برداری و 
استمرار تولید همراه با حفظ منابع طبیعی را دوچندان می کند. 

این نگرانی ها بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا با 
نگاهی ژرف تر به فعالیت های کشاورزی بنگرند و راه هایی را برای 
مقابله با این معضالت و سالم سازی فعالیت های کشاورزی ارائه 
دهند. الزمه کاهش و یا تعدیل این بحران های زیست محیطی 

توجه به مقوله پایداری و توسعه پایدار در کشاورزی است. هم 
اکنون حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار مباحث 
اصلی و اساسی ای است که با اجرای طرح های جامع اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در سرلوحه برنامه کشورهای مختلف جهان 
و همچنین ایران قرار گرفته است. با توجه به ناکارآمدی در بخش 
کشاورزی، جهان نیازمند روشی از کشت است که عالوه بر افزایش 
بازده محصول، ابعاد زیست محیطی را نیز مدنظر قرار دهد و از آثار 
سوء و تبعات منفی انقالب سبز جلوگیری کند. از این رو کشاورزان 

به کشت ارگانیک روی آوردند و از آن حمایت کردند. 

این مطالعه در استان های گیالن و مازندران انجام شده است که 
با اختصاص حدود 70 درصد از سطح زیر کشت محصول برنج، 
 (Rezaee & مهم ترین مناطق برنج خیز کشور محسوب می شوند
(Nahvi, 2005: 1. برنج پس از گندم دومین محصول استراتژیک 

در امر تغذیه جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مصرف سرانه 
هر ایرانی معادل 38 کیلوگرم در سال است. در سال 1392 در 
این دو استان بالغ بر 300 هزار بهره بردار در سطحی بیش از 320 
 (Statistical Center of هزار هکتار به کشت برنج مشغول بوده اند

1- استاديار، مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد، کشاورزي و توسعه روستايي، تهران، ايران.
2- دانشيار، گروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس،تهران، ايران.

3- استاد، گروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس،تهران، ايران.

الگوي پیشنهادي کشت ارگانیک محصول برنج درمناطق روستايي استان هاي گیالن و مازندران
*سيد حسن رضوي1، مهدي پورطاهري2، عبدالرضا رکن الدين افتخاري3



376

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1396 . دوره 8. شماره 3

 .Iran,2012: 237, 252)

همچنین این استان ها بیشترین مصرف سرانه آفت کش ها را به 
خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر شرایط اقلیمی و توپوگرافی، 
باالبودن میزان رطوبت و باالبودن سطح آب های زیرزمینی، این 
استان ها را در معرض خطر ناشی از مصرف بیش از حد کود و 
سم قرار داده است. یکی از دالیل افزایش سرطان های گوارشی 
در استان های شمالی مصرف نادرست سموم و کودهای شیمیایی 
است (Ansari, 2016). این پژوهش به دلیل اختصاص بیش از 20 
سایت کشت ارگانیک محصول برنج در این دو استان و پیشگیری 
از عوارض ناشی از مصرف سموم و آفت کش ها و انواع کودهای 
شیمیایی و رسیدن به الگویی مناسب برای دستیابی به محصول 

سالم و توسعه کشت ارگانیک محصول برنج انجام شده است.

یکی از چالش های عمده تولید غذای سالم در کشور رعایت 
میزان مناسب مصرف سموم و کودهای شیمیایی است. کشت 
ارگانیک یکی از اقدامات ضروری برای دستیابی به محصوالت 
غذایی سالم است. در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده روی 
محصوالت کشاورزی داخلی در 63 درصد از آن ها، نمونه هایی از 
بقایای سم و کود شیمیایی دیده شده است (Ansari, 2016). هدف 
دیگر این پژوهش بررسی عوامل راهبردی مؤثر در توسعه کشت 

ارگانیک و تحلیل وضعیت موجود است.

مجامع و سازمان ها و کارشناسان تعاریف متعدد و زیادی از 
کشاورزی ارگانیک ارائه داده اند. در همه این تعاریف، کشاورزی 
ارگانیك به عنوان سیستمی یکپارچه، نظام یافته و انسانی است که 
 (Pugliese, 2001: با منافع زیست محیطی و اقتصادی تضاد ندارد
(112. حفظ تنوع زیستی، سالمت آب و خاك و انسان، چرخه های 

طبیعی و استفاده نکردن از نهاده های خارج از مزرعه از ویژگی های 
تأکیدشده در این تعاریف است. افزون بر این، تأمین معیشت 
 (Razavi, کشاورزان خرد نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است

.Pourtaheri, & Eftekari, 2015: 30)

زمینه  در  کشور   170 سال 2013،  در  اطالعات،  اساس  بر 
کشاورزی ارگانیک فعالیت داشته اند. سطح زیر کشت محصوالت 
ارگانیک در جهان، از 11 میلیون هکتار در سال 1999، به 43/1 
 (Willer & Lernoud, میلیون هکتار در سال 2013 رسیده است
(2015:31. در ایران زمین های تحت پوشش کشت ارگانیک در 

سال 2014 معادل 11/6 هزار هکتار و سهم زمین های ارگانیک 
 (Willer & است  درصد   0/02 حدود  زراعی  زمین های  کل  به 

.Lernoud, 2015:40, 45)

ارگانیک  پرسش اصلی در این پژوهش این است که کشت 
محصول برنج در استان های گیالن و مازندران در چه وضعیتی 
قرار دارد و چه الگویی برای توسعه کشت ارگانیک مناسب است. 
برای پاسخ به این سؤال و طراحی الگوی مناسب، از پرسش نامه 

استفاده شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

پرورش  به  قبل  سال  10هزار  حدود  در  بشر  که  زمانی  از 
خانگی گیاهان و اهلی کردن حیوانات روی آورد تا زمان حاضر، 
کشاورزی با تغییرات بنیادینی روبه رو بوده است. این تغییرات 
تقاضای  و  غذایی  مواد  بازارهای  نگرش ها،  فناوری ها،  تغییر  با 
کشاورزی  مکانیزه شدن  است.  داشته  ارتباط  مصرف کنندگان 
از پیش ماهیت  نیز جهانی شدن بیش  و  نوزدهم  اوایل قرن  از 
از شکل های  بهره گیری  امکان  و  زنجیره ای کاالهای کشاورزی 
کارآمد تولید محصوالت کشاورزی با نیروی کار کمتر را فراهم 
آورد و به »کشاورزی صنعتی« انجامید که تولید انبوه فراورده های 
غذایی همسان و استاندارد از ویژگی اصلی آن به شمار می رود 

.(Mazoyer & roudart, 2006)

برخی محققان بر این باورند که این فرایندها در مقایسه با تغییراتی 
که پس از جنگ جهانی دوم در این حوزه به وقوع پیوسته است 
بسیار ناچیز محسوب می شود و پیشرفت های پنجاه سال گذشته از 
نظر شدت و وسعت بیش از چیزی است که تولید کشاورزی را در 
هزاره های پیشین متأثر ساخته است (Mannion, 1995). از دیدگاه 
نظام های اقتصادی پیشرفته عصر »تولیدگرایی«1 از پایان جنگ 
جهانی دوم تا حدود سال 1985 را در بر می گیرد. در این عصر 
عمومًا بیشینه سازی تولیدات غذایی برای تضمین خودکفایی ملی 
یا منطقه ای هدف اصلی کشاورزی محسوب می شد و کشاورزی 
جایگاه محوری »مسلط« را در جامعه به خود اختصاص می داد. در 
این دوره شاهد تشکیل محافل سیاست گذاری کشاورزی کوچک 
اما قدرتمند و منسجم بودیم؛ به عالوه، تولیدگرایی دارای وضعیتی 
»قوی« بود که در آن ساختارهای سیاستگذاری غالبًا باال به پایین 
بودند و فنون کشاورزی اغلب به کاربرد نهاده های بیرونی زیاد و 
دارای  مناطق  بود که در  ماشین آالت سنگین متکی  از  استفاده 
می شد  زیست  محیط  شدید  فرسایش  باعث  زیاد  کشت  تراکم 

 .(Wilson & Rigg, 2003)

درباره برخی از نظام های اقتصادی پیشرفته، عده ای معتقدند 
که انتقال به عصر »پساتولیدگرایی«2 از دهه 1980 آغاز شده 
 (Mather, Hill, & Nijnik, است  داشته  تداوم  حاضر  حال  تا  و 
(2006. پساتولیدگرایی »تصویر آینه گون«3 از تولیدگرایی است 

ازجمله  دارد؛  ویژگی هایی  پیشرفته  اقتصادی  نظام های  در  و 
کاهش تراکم کشاورزی از طریق گسترده سازی، تنوع بخشی و 
پراکنده سازی تولیدات کشاورزی، نبود جایگاه محوری کشاورزی 
در جامعه، تضعیف نقش دولت در سیاست گذاری ها و به کارگیری 
مدل های حکم روایی پرشمول تر که نقش پردازان مردمی را نیز در 
بر گیرد. فنون کشاورزی در عصر پساتولیدگرایی از طریق کاهش 

1. Productivism
2. Post Productivism
3. Mirror Image
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کاربرد )یا اساسًا عدم کاربرد( نهاده های بیرونی )مانند کشاورزی 
ارگانیک( با حفاظت از محیط زیست هماهنگی بیشتری دارد. 

»کشاورزی  خاتمه  با  ما  که  معتقدند  صاحب نظران  برخی 
متعارفی« مواجهیم که تنها هدف آن تولید مواد غذایی و فیبری 
اهداف  که  کند  ظهور  نوینی  کشاورزی  رژیم  بسا  چه  و  است 
گسترده تری ازجمله تولید طبیعت و فضاهای جدید برای تفرج را 
مدنظر قراردهد (Braun & Castree, 2005) و در آن کشاورز مدرن 
اندازه که تولیدکننده مواد غذایی و فیبری محسوب  به همان 
 (Marsden, گردد  تلقی  نیز  زیست  محیط  مدیر  یک  می شود، 
(1999. هر نظام کشاورزی بر اساس یك ایدئولوژی و هدف خاصی 

مطرح شده است که در جای خود ارزش و اعتبار خاصی دارد. 
گاهی شیوه های افراطی و یك جانبه نگرانه باعث کندی پیشرفت و 

تکامل آن ها می شود و بر اشکاالت آن ها سرپوش می نهد. 

رهیافت  پایدار  کشاورزی  در  راهبردی  رهیافت های  از  یکی 
ارگانیک  کشاورزی  به  تبدیل شدن  است.  تکنولوژی4  انتقال 
فرایندی طوالنی است. در این دوره زمانی تغییرات مزرعه از شیوه 
متعارف به شیوه مدیریت ارگانیک تبدیل می شود. با درنظرگرفتن 
گزینه کشاورزی ارگانیک، تولیدکنندگان باید بدانند که کشاورزی 
ارگانیک چیست؛ چه چیزهایی برای تغییر به مدیریت ارگانیک 
و  مزرعه  می تواند  ارگانیک  کشاورزی  چگونه  است؛  نیاز  مورد 
افراد خانواده را تحت تاثیر قرار دهد؛ و این تغییرات چقدر طول 
  (Khaledi, Weseen, Sawyer, می کشد و فرایند آن چگونه است

 .Ferguson, & Gray, 2010)

در این راستا دو راهبرد وجود دارد؛ راهبرد نخست به صورت 
خطی است و فرایند تبدیل شدن به کشاورزی ارگانیک، افزایش 
می کند.  تحمیل  کشاورز  بر  را  گذار  دوره  و  تولید  هزینه های 
این مکانیسم نیاز حتمی به شبکه پشتیبان دولتی دارد و تنها 
در سطح کوچک و مشخص می تواند طراحی و عملیاتی شود 
(Sharifi Moghadam, 2009: 66). راهبرد دوم که مبتنی بر مدیریت 

مشارکتی در توسعه کشاورزی ارگانیک است، راهکاری ترویجی 
است که کشاورزان آن را هدایت می کنند و آنان را کمك می کند 
تا کشاورزی ارگانیک را درك کنند و به کار گیرند. اختالف آن با 
روش های متعارف ترویجی که یافته ها را از مرکز تحقیقاتی به 
طور مقطعی به درون روستا می برند، در این است که یك جریان 
پیوسته شناخت است که کشاورزان را توانمند می کند تا خودشان 
کشت بوم مزرعه را بشناسند و بر اساس دانش دست اولی که از 
طریق تجربه می آموزند، تصمیم گیری های الزم و منطقی را برای 

مدیریت مزارع خود بر عهده گیرند. 

در پژوهش حاضر، منابع داخلی و خارجی و تحقیقات انجام شده 
متعدد به منظور شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی الگوی 
پیشنهادی کشت ارگانیک محصول برنج بررسی شده که به برخی 

4. Transfer of Technology (TOT)

از آن ها در ذیل اشاره می شود. 

تجربه  نقش  به  خود  مطالعه  در   (Singh, 2007,108) سینگ 
کشاورزی در توسعه دانش کشاورزی پایدار و عوامل اقتصادی 
در کشور  پایدار شالیکاران  دانش کشت  بهبود  در  اجتماعی  و 
 (Lammerts van همکاران  و  المارتز  دارد.  اشاره  هندوستان 
(Bueren, Struik, & Jacobsen, 2003, 263-277 در هلند، مشکالت 

کشاورزی ارگانیک را مشکالت بازاریابی، رعایت نکردن مقررات 
کشاورزی ارگانیک از سوی کشاورزان، فروشندگان محصوالت 
ارگانیک و سازمان های دولتی عنوان کردند. مطالعه دیگری در 
محصوالت  تولیدکنندگان  اتحادیه های  نبود  داد  نشان  ترکیه 
ارگانیک از مشکالت اساسی در راه توسعه کشاورزی ارگانیک 

.(Demiyurek, 2010:444-452) است

و  برزیل  کشورهای  در  ارگانیک  کشاورزی  بررسی  نتایج 
چین نیز نشان می دهد کشاورزان خرده پا برای گرفتن گواهی 
و  دولت  پشتیبانی  و  حمایت  به  محصوالتشان  بازاریابی  و 
 .(Oelofse et al., 2010, 1789) سازمان های غیردولتی نیاز دارند
همچنین در ایران، معتمد (Motamed, 2010) در مطالعه خود 
در  آنان  مشارکت  و  گیالنی  شالیکاران  دانش  بین  داد  نشان 
شرکت های تعاونی روستایی رابطه معنی داری وجود دارد. بر 
 (Kuponiyi & Bamighboye, اساس پژوهش کاپونی و بامیگبوی
(2009، متغیر های سن، درآمد حاصل از فروش برنج و اندازه 

بومی  دانش  سطح  با  معنی داری  و  مستقیم  ارتباط  مزرعه 
برنجکاران در ایالت اکیتی نیجریه دارد. هاشمی نژاد و رضوانفر 
و  موانع  ارگانیک  کشاورزی  توسعه  در  دادند  نشان   )2010(
مشکالتی مانند نبود بازار مناسب، نبود نهادها و سازمان های 
حمایتی و استانداردهای مشخص برای این محصوالت وجود 
الگوی  طراحی  منظور  به  تحقیق،  پیشینه  به  توجه  با  دارد. 
کشت ارگانیک محصول برنج، مدل مفهومی تحقیق در تصوير 

شماره 1 نشان داده شده است.

روش شناسی تحقیق 

این تحقیق از نوع کاربردی است و با توجه به هدف اصلی 
تحقیق که طراحی الگویی برای کشاورزی ارگانیک کشت برنج در 
استان های گیالن و مازندران است، هم زمان از دو شیوه کتابخانه ای 
و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل کّمی5 تحقیق از 
روش توصیفی همبستگی استفاده شد. در این پژوهش فرضیات 
تحقیق برای یافتن پاسخ سه سؤال اصلی مطرح شده است. این 
سه سؤال عبارتند از: کشت برنج ارگانیک در این دو استان در چه 
مرحله ای است؟ از بین عوامل راهبردی کدام عامل تأثیر بیشتری 
بر سطح پذیرش کشت ارگانیک دارد؟ تا چه حد زیست بوم منطقه 

مطالعه شده با کشت ارگانیک برنج سازگاری دارد؟

5. Quantitative research 
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تصویر 1. مدل مفهومي تحقيق

طراحی الگوی کشت ارگانیک محصول برنج
فعاالن اصلی )کشاورزان ارگانيک، تشکل های ارگانيک، عرضه کنندگان نهاده ها و سازمان های 

گواهی دهنده(
فعاالن فرعی )واسطه ها و خريداران محلی، سلف خرها، صادرکنندگان (

عوامل طبيعی و زير ساخت ها )محيط طبيعی و شرايط اقليمی، آب و خاک، زير ساخت های 
اقتصادی و اجتماعی(

عوامل سياست گذاری و پشتيبانی )تحقيق و ترويج، اعتبارات و تسهيالت، مشوق های صادرانی، 
برنامه ريزی، قوانين مقررات(

عوامل موثر برپذيرش

فرضيه اول: کشاورزی ارگانيک 
توليد برنج در مرحله اوليه است

موانع پذيرش

ه ها
داد

ی 
رود

و
يند

فرا
يج

 نتا
ی و

وج
خر

فرضيه سوم: الگوی نظام 
کشاورزی ارگانيک با شرايط 
زيست بوم توليد سازگار است

افزايش مصرف کود و سموم 
شيميايی ناپايداری ها در وضعيت 
کشاورزی و لزوم توجه به توسعه 

پايدار کشاورزی و روستايی

فرضيه دوم: از ميان عوامل 
راهبردی عامل اقتصادی بيش ترين 

تاثير را بر پذيرش دارد

تبيين الگوی مطلوب کشاورزی 
ارگانيک محصول برنج

کاهش مصرف کود و سموم شيميايی، پايداری در وضعيت کشاورزی و تبع آن پايداری در توسعه 
روستايی و توليد

پذيرش کشاورزی ارگانیک

آزمون فرضیات

ابعاد راهبردی توسعه کشاورزی 
ارگانيک

1- تعريف موضوع و اهداف،طرح 
مسئله، مرور پيشينه تحقيق، 

تدوين سواالت

2- شناسايی و تعريف کشاورزی 
ارگانيک

3- تبيين رويکرد پايداری و 
نظام های کشاورزی، مدل های 

انتقالی
4- شناسايی ابعاد و مولفه های 
اصلی )ابعاد راهبردی کشاورزی 

ارگانيک(
5-شناسايی شاخص ها و 

متغيرهای اصلی

6- ديدگاه يکپارچه و کل نگر
7- تعيين مدل ها و راهبرد های 

فرآيند تبديل به کشاورزی 
ارگانيک

8- تعيين سهم عوامل راهبردی 
در پذيرش کشاورزی ارگانيک

9- تحليل سازگاری با زيست بوم 
توليدکنندگان

زيست
اجتماعیاقتصادی محيطی

متغيرهای زراعیمتغيرهای اقتصادی

متغيرهای اجتماعیمتغيرهای فردی

متغيرهای وسايل ارتباطیمتغيرهای سازگاری

نگرش و دانشمتغيرهای سياست گذاری

بازخورد
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قلمرو تحقیق دربرگیرنده دو استان تولیدکننده عمده برنج 
کشور یعنی گیالن و مازندران است. جامعه آماری شامل تمام 
ارگانیك است که برنج  کشاورزان عضو 22 سایت کشت برنج 
دارند  ارگانیک  کشت  به  تمایل  یا  و  می کنند  تولید  ارگانیک 
شالیکار  کشاورز   514 شامل  که  هستند  آموزش  حال  در  و 
جدول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای   .)1 شماره  )جدول  است 
کرجسی و مورگان استفاده شد. 217 نمونه برآورد شد و برای 
در  تناسبی  طبقه ای  نمونه گیری  روش  از  نمونه  تعیین حجم 

از مجموع  داده ها  تجزیه وتحلیل  برای  استفاده شد.  هر طبقه 
217 پرسش نامه، اطالعات 211 پرسش نامه قابل استفاده بود. 
به روایی ظاهری و محتوایی پرسش نامه،  به منظور دستیابی 
پایایی  اندازه گیری  برای  و  استفاده  متخصصان  پانل  روش  از 
نمونه  کشاورز   30 بین  در  راهنما  مطالعه  یک  پرسش نامه، 
خارج از نمونه اصلی انجام شد و ضریب آلفای کرونباخ برای 
بخش های مختلف پرسش نامه بین 0/85 تا 0/97 محاسبه شد. 

جدول 1. سايت هاي عملياتي ارگانيک برنج

تعداد پرسش نامه تعداد افراد تحت پوششدهستانشهرستانرديف

استان گیالن
2010لوندويلآستارا1
2010کليدسرآستانه2
205حومهانزلي3
2210مالسراشفت4
2010پسيخانرشت5
2610ضيابرصومعه سرا6
2010مهدي خان محلهماسال7
235رستم آبادرودبار8
258خرارودسياهکل9
229رودبنهالهيجان10
2510کوملهلنگرود11
2010ماکلوانفومن12

263107جمع

استان مازندران
1910دشت سرآمل1
208بيشه شماليبابل2
199اشرفي اصفهانيبابلسر3
176عباس آبادتنکابن4
22207 بهمن، برزگرجويبار5
2712پنبه رازکني، هوالرساري6
2613پل سفيد، شيرگاهسوادکوه7
28/2618علي آباد، کياکالقائم شهر8
2511بايع کالنکا9
2610چمستاننور10

251104جمع

514211جمع کل

Statistical Center of Iran, 2012 :منبع
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يافته ها 

یافته های پژوهش نشان داد بیشتر کشاورزان )43 درصد( در 
گروه سنی 42 تا 52 سال قرار دارند و میانگین سن آن ها 48 سال 
است. دامنه تحصیالت آن ها از بی سواد تا فوق لیسانس متغیر 
کشاورزانی  به  مربوط  درصد(   28/4( فراوانی  بیشترین  و  است 
است که تحصیالت راهنمایی دارند. میانگین تعداد افراد خانوار 
کشاورزان 4 نفر است. میانگین سابقه فعالیت کشاورزی کشاورزان 
26 سال و سابقه آن ها در کشت برنج ارگانیک حدود 2 سال 
است. همچنین بیشتر کشاورزان )53/9 درصد( بین 1 تا 2 مرتبه 

در سال در جلسات مدرسه در مزرعه شرکت کرده اند. 

با  میانگین سطح اراضی کشاورزی پاسخ گویان 2/1 هکتار 
درصد(   41/3( کشاورزان  بیشتر  و  است   2/3 معیار  انحراف 
بیشتر  اراضی  قطعات  تعداد  دارند.  زمین  هکتار   1 از  کمتر 
کشاورزان )37/9 درصد( 2 تا 3 قطعه است و 78/2 درصد از 
آن ها مالك اراضی خود هستند. نتایج جدول شماره 2 حاکی 
از آن است که بیشتر کشاورزان )55/2 درصد( معتقدند موانع 

کشاورزی ارگانیک زیاد است.

کشاورزی  پذیرش  موانع  اولویت بندی  جدول شماره 3  در 
ارگانیک به ترتیب »حمایت مالی نکردن دولت از کشاورزان« 
اطالعات،  »نبود  و  اول  اولویت  تغییرات 25 درصد  با ضریب 
آگاهی و شناخت درباره کشاورزی ارگانیك« با ضریب تغییرات 

49 درصد اولویت آخر است. 

یافته های جدول شماره 4 میزان آشنایی کشاورزان با فرایند 
تبدیل به کشاورزی ارگانیک را نشان می دهد که بیشتر آن ها 
)43/3 درصد( در حد متوسط است. چنانچه فراوانی کسانی که 
میزان آشنایی آن ها هیچ، کم و خیلی کم است نیز به آن اضافه 
شود حدود 75/9 درصد را شامل می شود و این نشان دهنده آن 
است که میزان آشنایی کشاورزان نسبت به فرایند تبدیل محدود 

است و تنها 24/1 درصد شناخت زیاد و خیلی زیاد دارند.

اولویت بندی گویه های میزان آشنایی با فرایند تبدیل کشاورزی 
»میزان  است.  شده  داده  نشان   5 شماره  جدول  در  ارگانیک 
درصد   41 تغییرات  ضریب  با  ارگانیک«  کشاورزی  با  آشنایی 
اولویت اول و »میزان آشنایی با محیط زیست مزرعه و اصول 
کشاورزی ارگانیک« با ضریب تغییرات 44 درصد اولویت دوم 
است. همچنین »میزان آشنایی با مقررات، قوانین و استانداردهای 
کشاورزی ارگانیک« و »میزان آشنایی با نحوه دریافت گواهی 
ارگانیک« با ضریب تغییرات70 درصد و 79 درصد دو اولویت آخر 
هستند. در فرایند تبدیل که شامل مراحل شناخت، جمع آوری 
و  گواهی  دریافت  و  اجرا  پذیرش،  و  تصمیم گیری  اطالعات، 
بازاریابی و تداوم کار است یافته های پژوهش نشان می دهد 11/8 
درصد از کشاورزان روش ارگانیک را پذیرفته اند و به آن عمل 

می کنند و بقیه در حال امتحان روش هستند. 

جدول شماره 6 همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق 
نتایج  می دهد.  نشان  را  ارگانیک  پذیرش کشاورزی  متغیر  با 
افراد  تعداد  و  تحصیالت  میزان  بین  که  است  آن  از  حاکی 
و  مثبت  رابطه  ارگانیگ  کشاورزی  پذیرش  میزان  با  خانوار 
معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. بین سابقه فعالیت 
در کشاورزی، سطح زیر کشت برنج ارگانیک و تعداد قطعات 
و  مثبت  رابطه  ارگانیگ  کشاورزی  پذیرش  میزان  با  اراضی 

معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. 

این در حالی است که بین مساحت کل اراضی کشاورزی و 
پذیرش  میزان  با  مزرعه  در  در جلسات مدرسه  میزان شرکت 
کشاورزی ارگانیک رابطه مبثت و معنی داری در سطح 95 درصد 
وجود دارد. از میان ویژگی های اقتصادی بین متوسط عملکرد 
محصول برنج، قیمت فروش هر کیلو برنج ارگانیک، درآمد ساالنه 
حاصل از شالیکاری ارگانیک و میزان دریافت وام با میزان پذیرش 
کشاورزی ارگانیگ رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد 

)n=112( جدول 2. توزيع فراواني موانع پذيرش کشاورزي ارگانيک

درصد تجمعيدرصد معتبردرصد فراوانيفراوانيوضعیت

0000هيچ )0(

10/50/60/6خيلي کم )1-17(

94/35/25/8کم )18-34(

2612/315/120/9تاحدودي )35-51(

954555/276/2زياد )52-68(

4119/423/8100خيلي زياد )69-85(

3918/5بي پاسخ

منبع: يافته هاي تحقيق، ميانه: زياد؛ نما: زياد
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وجود دارد. همچنین بین میزان مصرف کود شیمیایی در هکتار 
با میزان پذیرش کشاورزی ارگانیگ رابطه منفی و معنی داری در 
سطح 99 درصد وجود دارد. بین میزان مصرف سم در هکتار با 
میزان پذیرش کشاورزی ارگانیگ رابطه منفی و معنی داری در 

سطح 95 درصد وجود دارد. 

برای تحلیل متغیرهای تبیین کننده میزان پذیرش کشاورزی 
ارگانیک از روش رگرسیون گام به گام6 استفاده شده است. برای 
به دست آوردن معادله رگرسیون میزان پذیرش کشاورزی ارگانیک 
پس از ورود تمام متغیرهای مستقل معنی دار، تنها متغیر های 

6. Stepwise

)n=112( جدول 3. اولويت بندي موانع پذيرش کشاورزي ارگانيک

رتبهضريب تغييرات )درصد(انحراف معيارميانگين*موانع پذيرش کشاورزي ارگانيک
4/071/05251عدم حمايت مالي دولت از کشاورزان

3/871/04262پرهزينه بودن کنترل علف هاي هرز و آفات در مزارع ارگانيک
3/661/05283کمبود و نبود کودهاي طبيعي و بيولوژيک

3/871/22314نبود برنامه ها و سياست هاي دولت در ارتباط با محصوالت ارگانيک
3/521/12315نبود بذرهاي ارگانيک

3/521/12316کمبود نيروي کار به دليل مهاجرت مردم
3/621/18327نبود کنترل برچسب ارگانيک در بازارهاي محلي

3/451/17338نشت آثار کودهاي شيميايي استفاد شده در روستاها و مزارع همجوار
3/591/24349نبود بازار براي محصوالت ارگانيک

3/411/183410حاصلخيزنبودن خاک ها
3/521/263511نبود دانش و مهارت براي مديريت مزارع کشاورزي ارگانيک

3/281/203612پيچيدگي نظام کشاورزي ارگانيک
3/211/183613عملکرد و درآمد پايين

3/001/193914ضعف مديريت کارشناسان و مراکز خدمات در زمينه کشاورزي ارگانيک
3/131/294115سودآوري کمتر کشاورزي ارگانيک نسبت به کشاورزي غيرارگانيک

3/101/294116هزينه هاي زياد به کارگيري روش هاي کشاورزي ارگانيک
3/371/684917نبود اطالعات، آگاهي و شناخت کشاورزي ارگانيک

منبع: يافته هاي تحقيق

*0: هيچ؛ 1: خيلی کم؛ 2: کم؛ 3: متوسط؛ 4: زياد؛ 5: خيلی زياد

)n=112( جدول 4. توزيع فراواني ميزان آشنايي کشاورزان با فرايند تبديل به کشاورزي ارگانيک

درصد تجمعيدرصد معتبردرصد فراوانيفراوانيوضعیت
52/42/72/7هيچ )0(

2411/412/815/5خيلي کم )1-9(
3215/217/132/6کم )10-18(

8138/443/375/9تاحدودي )19-27(
3114/716/692/5زياد )28-36(

146/67/5100خيلي زياد )37-45(
2411/4بي پاسخ

منبع: يافته هاي تحقيق 

ميانه: تاحدودي؛ نما: تاحدودي
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سابقه فعالیت در کشاورزی ارگانیک، تعداد قطعات اراضی، قیمت 
فروش هر کیلو برنج ارگانیک، تعداد افراد خانوار، میزان تحصیالت 
و درآمد ساالنه شالیکاری در معادله باقی ماندند. این متغیرها 
توانایی تبیین 64 درصد )R2=0/647( از تغییرات متغیر مالك 
سابقه  متغیر  داشتند.  را  ارگانیک(  کشاورزی  پذیرش  )میزان 

فعالیت در کشاورزی ارگانیک بتای بیشتری )β=0/456( نسبت 
به سایر متغیرهایی داشت که وارد رگرسیون شده اند. درنتیجه 
کشاورزی  پذیرش  میزان  متغیر  پیش بینی  در  بیشتری  سهم 
 7 جدول شماره  نتایج  از  استفاده  با  به طورکلی  ارگانیک دارد. 
می توان معادله رگرسیونی زیر را برای کل جامعه نمونه ارائه داد:

)n=112( جدول 5. اولويت بندي ميزان آشنايي کشاورزان با فرايند تبديل به کشاورزي ارگانيک

رتبهضريب تغییرات )درصد(انحراف معیارمیانگین*میزان آشنايي کشاورزان با فرايند تبديل به کشاورزي ارگانیک

2/711/13411 ميزان آشنايي با کشاورزي ارگانيک
2/641/17442 ميزان آشنايي با محيط زيست مزرعه و اصول کشاورزي ارگانيک

2/601/19453 ميزان آشنايي با فرايند تبديل کشاورزي رايج به کشاورزي ارگانيک
2/741/28464ميزان آشنايي با مزاياي کشاورزي ارگانيک

2/801/37485 ميزان آشنايي با آزمايش خاک و نحوه مبارزه با آفات در کشاورزي ارگانيک
2/531/32526 ميزان آشنايي با هزينه ها و مسائل مالي کشاورزي ارگانيک

2/431/36557 ميزان آشنايي با نحوه پياده سازي کشاورزي ارگانيک
2/271/39618 ميزان آشنايي با توليد ارگانيک

2/241/41629 ميزان آشنايي با فناوري هاي جديد در کشاورزي ارگانيک
2/101/326210 ميزان آشنايي با ارزيابي سود و زيان و تصميم گيري نسبت به تدارم توليد

2/161/386311 ميزان آشنايي با بازاريابي محصوالت ارگانيک
1/961/387012 ميزان آشنايي با مقررات، قوانين و استانداردهاي کشاورزي ارگانيک

1/641/317913 ميزان آشنايي با نحوه دريافت گواهي ارگانيک
 منبع: يافته هاي تحقيق

*0: هيچ؛ 1: خيلي کم؛ 2: کم؛ 3: متوسط؛ 4: زياد؛ 5: خيلي زياد

)n=112( جدول 6. همبستگي متغيرهاي تحقيق با متغير پذيرش کشاورزي ارگانيک

rPضريب همبستگيمتغیرهاي تحقیق

0/001**0/231اسپيرمنميزان تحصيالت

0/1430/051-اسپيرمنسن

0/001**0/236اسپيرمنتعداد افراد خانوار

0/1270/082-اسپيرمنسابقه فعاليت کشاورزي

0/0770/297-اسپيرمنسابقه کشت برنج

0/000**0/444اسپيرمنسابقه فعاليت در کشاورزي ارگانيک

0/031*0/185اسپيرمنميزان شرکت در جلسات مدرسه در مزرعه

0/032*0/157اسپيرمنمساحت کل اراضي کشاورزي

0/1110/131اسپيرمنسطح زيرکشت برنج

0/000**0/368اسپيرمنسطح زيرکشت برنج ارگانيک

»سید حسن رضوي و همکاران. الگوي پیشنهادي کشت ارگانیک محصول برنج درمناطق روستايي استان هاي گیالن و مازندران«
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rPضريب همبستگيمتغیرهاي تحقیق

0/000**0/293اسپيرمنتعداد قطعات اراضي

0/0720/237-اسپيرمنمتوسط عملکرد محصول برنج

0/000**0/271اسپيرمنمتوسط عملکرد محصول برنج ارگانيک

0/1230/100اسپيرمنقيمت فروش هر کيلو برنج

0/000**0/322اسپيرمنقيمت فروش هر کيلو برنج ارگانيک

0/000**0/333-اسپيرمنميزان مصرف کود شيميايي در هکتار

0/0690/348اسپيرمنميزان مصرف کود دامي در هکتار

0/020*0/178-اسپيرمنميزان مصرف سم در هکتار

0/0070/935اسپيرمنميزان مصرف کود بيولوژيک در هکتار

0/000**0/309اسپيرمندرآمد ساالنه حاصل از شاليکاري ارگانيک

0/0380/703-اسپيرمندرآمد ساالنه حاصل از فعاليت هاي متفرقه

0/003**0/236اسپيرمنميزان دريافت وام

0/0900/242اسپيرمنميزان سازگاري اکولوژيکي سايت هاي کشت ارگانيک برنج

0/004**0/214اسپيرمنميزان دانش و مهارت کشاورزان نسبت به کشت ارگانيک

0/000**0/384اسپيرمننگرش شاليکاران در خصوص کشاورزي ارگانيک

منبع: يافته هاي تحقيق، ** سطح معني داري 99 درصد؛ * سطح معني داري 95 درصد 

)n=112( جدول 7. تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام ميزان پذيرش کشاورزي ارگانيک

.R SquareAdjusted R SquareBBetatSigمتغیر مستقل

Constant----------9/431-----2/2910/025

)x1( 0/3040/29720/4565/1780/000سابقه فعاليت در کشاورزي ارگانيک

)x2( 0/4270/4136/4870/4456/6200/000تعداد قطعات اراضي

)x3( 0/4980/4810/0020/3644/5280/000قيمت فروش هر کيلو برنج ارگانيک

)x4( 0/5450/5322/2820/3154/4430/000تعداد افراد خانوار

)x5( 0/6200/5982/5550/3184/2980/000ميزان تحصيالت

)x6( 0/6470/6221/0080/2182/5280/013درآمد ساالنه شاليکاري ارگانيک

A.d.R2=0/622 R square=0/ 647 R=0/805

منبع: يافته هاي تحقيق
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Y=9.431+2(X1)+6.487(X2)+0.002(X3)+2.282(X4)+2.
555(x5)+1.008(x6)

اکولوژیکی  سازگاری  میزان  سنجش  منظور  به  همچنین 
سایت های کشت ارگانیک برنج از 9 گویه با طیف لیکرت پنج 
قسمتی استفاده شد. نتایج این بررسی در جدول شماره 8 حاکی 
از آن است که بیشتر کشاورزان )71 درصد( معتقدند که سازگاری 
اکولوژیکی سایت های کشت ارگانیک برنج با شرایط موجود در 

مزرعه در حد زیاد است. 

بحث و نتیجه گیری 

نهاده های  از  کم  استفاده  پایداری،  مسئله  نظری،  حوزه  در 
خارجی، کاهش مصرف سموم و کود های شیمیایی، سازگاری 
تولید با محیط زیست، بهبود سالمت محصوالت، اقتصاد محلی 
قوی تر و ایجاد نهادهای جامعه محور مطرح شد. از سوی دیگر 
کشاورزان خرد  که  است  واقعیت  این  بیانگر  تجربی  یافته های 
با اراضی محدود، سطح اطالعات و دانش کم نسبت به فرایند 
کشاورزی ارگانیک، با اعتقاد به وجود موانع زیاد در راه توسعه 
کشت ارگانیک، به عنوان کشاورزان پیشرو و آغازگر برای این 
تغییر اساسی، جامعه نمونه مطالعه حاضر را تشکیل می دهند. 
منحصربه فرد  ویژگی  چند  پیشنهادی  الگوی  این  به طورکلی 
دارد که عبارتند از: توجه به کشاورزان خرده پا، تأکید بر آموزش 
بر  تأکید  مشارکتی،  شیوه های  به کارگیری  و  الزم  مهارت های 
بازارهای  و  گروهی  گواهی  به  دستیابی  دولت،  جدی  حمایت 
صادراتی و بازاریابی محصوالت ارگانیک که این امور به تنهایی 
درنظرگرفتن  با  به طورکلی  نیست.  میسر  برای کشاورزان خرد 
همه موانع و شرایط موجود و ویژگی های استان های مطالعه شده، 
الگوی پیشنهادی توسعه کشت ارگانیک  راهبردهای زیر برای 

محصول برنج در دو حوزه ارائه شده است:

حوزه فرهنگ و آموزش 

فرهنگ سازی و برنامه ریزی در سطح کالن برای تولید و مصرف 
برنج ارگانیک؛ افزایش آگاهی در بین کشاورزان، مصرف کنندگان 
بخش  در  تحقیقات  و  آموزش  از  حمایت  و  سیاست گذاران؛  و 

کشاورزی ارگانیک.

حوزه اجرايی و سازمانی

حمایت از تولیدکنندگان محصوالت سالم و ارگانیک برنج در 
استان های مطالعه شده؛ تهیه استاندارد ها و صدور گواهی محصول 
ارگانیک برنج؛ توسعه نهادهای کشاورزمحور برای توسعه کشت 

ارگانیک محصول برنج؛ و توسعه بازار و معرفی برنج ارگانیک.

طبق نتایح حاصل از تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

به دلیل خرده پا بودن بیشتر شالیکاران و پایین بودن درآمد آن ها 
پیشنهاد می شود تشکل های خودجوش، مشارکتی و داوطلبانه 
ایجاد شود تا آن ها در چانه زنی و مذاکره با سازمان های متولی 
نسبت به دریافت کمک ها و حمایت های الزم و برگزاری دوره های 
آموزشی ترویجی اقدام کنند. همچنین سازمان های متولی باید 
قوانین و مقررات مدون و شفاف تدوین کنند که قابلیت اجرایی 
داشته باشد، زیرا آخرین چرخه تولید محصوالت ارگانیک دریافت 
نشان ارگانیک است و روشن بودن چگونگی دریافت این نشان 
از سوی کشاورزان موجب ایجاد انگیزه در آن ها نسبت به تولید 

محصوالت ارگانیک می شود. 

همچنین دولت باید با اعطای یارانه از کشاورزانی که مبادرت 
به کشت برنج ارگانیک می کنند حمایت مالی کند، زیرا به دلیل 
استفاده نکردن از کودهای شمیایی و علف کش ها راندمان کاهش 
بیولوژیک و جایگزین سود  باالبودن قیمت کودهای  و  می یابد 
زیادی  خسارات  متحمل  شالیکاران  و  می یابد  کاهش  کشاورز 

)n=112( جدول 8. توزيع فراواني ميزان سازگاري اکولوژيکي سايت هاي کشت ارگانيک برنج

درصد تجمعيدرصد معتبردرصد فراوانيفراوانيوضعیت

10/50/50/5خيلي کم )1-9(

10/50/51/1کم )10-18(

178/19/310/4تاحدودي )19-27(

13061/67181/4زياد )28-36(

3416/118/6100خيلي زياد )37-45(

2813/3بي پاسخ

منبع: يافته هاي تحقيق 

ميانه: زياد؛ نما: زياد
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می شوند. این کمک ها و حمایت ها در تمام جهان معمول است و 
در فرایند انتقال به کشت ارگانیک ضروری است. حمایت دولت در 
زمینه ارائه نهاده های ارگانیک )بذر، سموم و کودهای بیولوژیک( و 
در اختیار قراردادن آن ها به شالیکاران با قیمت مناسب در پاسخ 
به مشکل پرهزینه بودن کنترل آفات و علف های هزر به عنوان 
مهم ترین مانع کشت برنج ارگانیک در استان های مطالعه شده 
است. همچنین توزیع نهاده ها به گونه ای که همه به آن دسترسی 

داشته باشند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت باید از مزارعی که کشاورزی ارگانیک در آن اجرا شده 
و نتایج موفقیت آمیزی داشته است بازدید و فیلم  و بسته های 
آموزشی تهیه کند و در اختیار تمام شالیکاران منطقه قرار دهد. 
به منظور باالبردن سطح درآمد شالیکاران و ترغیب آنان به کشت 
ارگانیک برنج توصیه می شود از طریق همکاری دولت و اتحادیه 
شالیکاران به صورت صحیح محصول برنج ارگانیک قیمت گذاری 
شود. همچنین با پرداخت یارانه به نهاده های ارگانیک، هزینه 
تولید برای شالیکاران کاهش یابد و با ایجاد و گسترش بازارهای 
داخلی و خرید تضمینی در مراحل اولیه تولید، انگیزه اقتصادی 

کشت محصوالت ارگانیک برای کشاورزان تأمین شود.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری سیدحسن رضوی، 
انسانی  علوم  دانشکده  روستایی،  برنامه ریزی  و  جغرافیا  گروه 

دانشگاه تربیت مدرس است.
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