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  چکیده

جامعه آماري ایـن تحقیـق   . اجتماعی توسعه کشت توأم برنج و ماهی در استان گیالن انجام شد-تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصادي
  حاضـر از نـوع    پـژوهش . دادنـد  مـاهی انجـام مـی    اشرفیه کشت توأم برنج وشامل تمامی کشاورزانی بود که در دو شهرستان الهیجان و آستانه 

از شهرسـتان الهیجـان    تـا  39از شهرستان آستانه اشرفیه و  مزرعه63که  طوري به. نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 102بود، که   پیمایشی
اي کشت  نتایج نشان داد که مهمترین اثرات توسعه . شد  آوري  پرسشنامه جمع  از طریق  مربوطه  هايداده. حجم نمونه این تحقیق را تشکیل دادند

 آگاهی و تحصیالت ماهی، افزایش سطح پروتئین غذایی به دلیل تهیه رژیم در توازن ایجاد عبارت بودند از؛ توام برنج و ماهی در استان گیالن

 در مـردم  دیگـر روسـتاها، مشـارکت    و شهرها به روستاییان آمد و رفت زندگی روستاییان، در موجود هاي پیشرفت از روستاییان، خشنودي

 منابع در جویی ، کاهش مصرف کود و سم در کشت توام نسبت به تک کشتی، افزایش عملکرد برنج، صرفه)اجتماعی(روستا  توسعه هاي برنامه

  .روستاییان قوت و غذا مقدار آب، کاهش نیروي کارگر مورد نیاز براي وجین مزرعه و کیفیت،
  

  .گیالن، کشت توام، برنج، ماهی، اثرات اقتصادي :کلمات کلیدي
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 مقدمه
در کـه   PNUD(1(ي سازمان مللي توسعهدر برنامه

برنج غذاي اصلی بیش از نیمی از  ،اعالم شد 2010سال 
همچنـین معیشـت و اقتصـاد چنـد      .جمعیت جهان اسـت 

تولیــد بــرنج . دهــدمیلیــارد نفــر را تحــت تــاثیر قــرار مــی
روستاییان آسیایی به  ترین منبع اشتغال و درآمد براي مهم

حال آنکه امروزه به دلیـل محـدودیت در   . رودشمار می
ــاســتفاده ،هــاي کشــاورزيزمــین هــاي ه از زمــیني بهین

حاصلخیز زراعی بـه جهـت توسـعه کشـاورزي و تولیـد      
طـوري کـه   بـه  ،اسـت ضروري محصوالت غذایی امري 

ي این توسعه کشت تلفیقی و دو منظوره الزمهاستفاده از 
هاي اخیـر بـه   از طرفی، در سال. )FAO, 2010( باشدمی

هاي علمی بـراي ارائـه کـارایی بیشـتر بـراي      بهبود روش
از منابع و فراهم کردن مواد غذایی اضافی تاکید استفاده 

هـاي   از طرفی دیگر، امروزه یکـی از چـالش   .شده است
کرمی و ( عمده، مسئله آب و مدیریت درست منابع است

کشـت تـوأم بـرنج و مـاهی از جملـه      ). 1385همکـاران،  
ي توان از مزارع شالیزاري استفادههایی است که میروش

عمـل آورد و کشـاورزان قادرنـد    دو منظوره و بهینـه بـه   
. صورت همزمان در مزارع خود دو محصول تولید کنند هب

با توجه به اینکـه اسـتعدادهاي قابـل تـوجهی در اراضـی      
تواند در پرورش آبزیان هاي داخلی وجود دارد، می آب

و تولید قابل توجهی پروتئین سـفید مـورد اسـتفاده قـرار     
القوه موجود، فعالیتی گیرد، همچنین با توجه به امکانات ب

باشد که اگر این امر با اصول فنـی  آسان و کم هزینه می
مقدار قابل توجهی مـاهی در شـالیزار تولیـد     .انجام گیرد
کشت توأم برنج و ماهی براي اولـین بـار در    .خواهد شد

اردیبهشـت   29ایران زیر نظر شیالت مازندران در تاریخ 
ی از ور در یکـ الرو ماهی کپـ  30000با رهاسازي  1364

                                                             
1 United Nations Develepment  Programme 

در استان . شهر انجام گرفت مزارع روستاي پاشاکالي قائم
کشت توأم برنج و  1372و  1371هاي فارس نیز طی سال

ماهی به صورت ترویجی با نظارت واحد آبزیـان فـارس   
هاي مرودشت، نورآباد ممسنی، کـازرون و  در شهرستان

و  1369هاي همچنین در سال. فیروزآباد صورت گرفت
کشت توأم برنج، ماهی و آزوال در دانشکده علوم  1370

از سال . کشاورزي دانشگاه گیالن مورد اجرا قرار گرفت
کشت توأم برنج و ماهی در استان گیالن  1391تا  1376

هـا بـه   روند افزایشی یافته به طوري که در تمام شهرستان
مزرعه با سطح زیر  397تعداد  1388در سال . اجرا درآمد

کتار تحت کشت توأم بـرنج و مـاهی قـرار    ه 383کشت 
مزرعه با سطح  601به  1390داشتند که این تعداد در سال 

ــر کشــت  ــزایش یافــت   556زی ــار اف نورحســینی و (هکت
  ).1391باقرزاده، 

 و فرهنگـی  ممتـاز  نقـش  برنج و ماهی، توام کشت
کشـت   سیستم. دارد روستایی خانوارهاي براي اقتصادي

 و بخشـد  مـی  ارتقاء را اقتصادي و بومی وريبهره م،أتو
 یک یا بین ايتغذیه اشتراکات وجه از استفاده با همچنین

 مـدیریت  و بـرنج  و تولیـدي مـاهی   سیسـتم  جـزء  دو

بهینه  برداريهبهر و حفظ، را خاك و آب منابع مشترك،
 تـک  روي بـر  تمرکـز  کـه  درحالی. پذیرد می صورت

 باشد، می کوتاه دوره سود داراي برنج یا محصول ماهی

 وجـود ی تـوجه  قابل و موثر سود هیچ درازمدت اما در

و  مـاهی  توام کشت). 1376 محمودي، زاد بخش( ندارد
 اضافی، درآمد و غذا نمودن فراهم ضمن تواندمی برنج،

منـابع   از اسـتفاده  حداکثر و کوچک سرمایه با ايتجربه
 رویـه  و رهیافت کشوري هر که حال آن .باشد موجود

 و تجارب مشابهت، همچنین آنها اما دارد، را خود خاص
 در سودمند و جهانی شناخت. دارند مشکالت مشترك

 به کمک در ماهی، و برنج توام کشت پتانسیل از استفاده
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مـی  درازمدت در تنگدستی و فقر تغذیه، سوء با مبارزه
با توجه بـه اینکـه    .)Halwart and Gupta, 2004( باشد

در کشـور و بـراي دسـتیابی بـه     یند توسعه پایـدار  آدر فر
امنیت غـذایی و تـامین بـه غـذاي سـالم، ایجـاد اشـتغال،        

هاي مدیریت پایدار آب و خاك با کاهش فشار بر عرصه
وري منابع بخش کشاورزي، حفـظ  و بهره ء، ارتقاطبیعی

یط زیســـت و کــاهش فشــار بـــه   منــابع طبیعــی و محــ   
ــروري در هــاي طبیعــی آب، توســعه آبــزي  اکوسیســتم پ

صـالحی و  ( اسـت  هاي داخلی نقش ویژه پیدا کرده آب
لذا بررسی اثرات اقتصادي و اجتمـاعی  ). 1385نیا، مومن

یابـد تـا   ي کشت توأم برنج و ماهی ضـرورت مـی  توسعه
  .روند افزایش توسعه آن فراهم گردد

ــادي    ــرات اقتص ــی اث ــتاي بررس ــاعی -در راس اجتم
) 1391(مردانــی و احمدونــد  ،پـرورش مــاهی در مـزارع  

 بخـش  در سـرمایه گـذاري   زارش کردند که افـزایش گ

 مقدار و کیفیت بهبود و آن با هاي مرتبطبخش و آبزیان

 اقتصـادي  اثـرات  مهمتـرین  از روسـتاییان  قـوت  و غـذا 

. رونـد  می شمار به سردآبی ماهی پرورش احداث مزارع
 بـه افـزایش   میتـوان  نیـز  آن اجتماعی اثرات مهمترین از

 شـادي  و دلخوشـی  روستاییان، بین در تفریح و گردش

روسـتاییان بـه    آمد رفت و افزایش همچنین و روستاییان
 همچنـین، ضـریب   .کـرد  شهرها و دیگر روستاها اشاره

دهد که در مجموع متغیرهاي تبیین تعدیل شده نشان می
 درآمـد  مستقل سن، مساحت مزرعه، میزان تحصیالت،

مزرعه و طرح، تعداد افراد شاغل در  اجراي بعد از قبل و
از تغییـرات متغیـر    درصـد  85 نمیزان تولید توانـایی تبیـی  

 عـادلی  .باشـند هـا را دارا مـی  نگرش افراد بـه ایـن طـرح   
 بـر  توانـد مـی  پـروري  آبـزي  کـه  گزارش کـرد  )1385(

امنیـت   و صـادرات  توسـعه  اشـتغال،  ایجـاد  فقر، کاهش
 صالحی که دیگر پژوهشی در همچنین. باشد مؤثر غذایی

 در مهمی پروري نقشآبزي توسعه که نمود بیان) 1381(

 بـر  در را روسـتایی  توسـعه  و ارزآوري اشتغال، افزایش

 بین از که ندداد نشاننیز ) 1388(همکاران  و اسدي. دارد

 کشاورزي بخش در گذاريبهبود سرمایه اقتصادي، نتایج

 احداث اقتصادي اثر مهمترین عنوانبه غیر کشاورزي و

درویشـی   و رضـایی . اسـت  شـده  هـا شـناخته  حوضـچه 
 اثـرات  ارزیـابی " عنـوان  تحت پژوهشی در نیز )1386(

گزارش  "ایالم استان در آالقزل ماهی اقتصادي پرورش
 چند و بوده اقتصادي داراي توجیه مزارع اکثر که کردند

 کم سواد دلیل به نداشتند، اقتصادي توجیه که اي مزرعه

 آموزش عدم مزارع، نامناسب مدیریت دهندگان، پرورش

 قبیل بـوده  این از عواملی و مزرعه کل بیمه عدم کافی،

-رابطه بررسی به )2008(همکاران  و  Brummett .است

 غذایی امنیت و اقتصادي رشد با آبزیان پرورش بین ي

 اگـر  داد نشـان  آنهـا  کـه نتـایج   ،پرداختنـد  در آفریقـا 

امـر   ایـن  باشـد،  ماهی پرورش حامی دولت هاي سیاست
. شـود  غـذایی  امنیـت  و اقتصـاد  رشـد  منجـر بـه   تواندمی

Noorhosseini-Niyaki and Allahyari  2012در سال 
گزارش کردند که کشاورزانی که از سیستم کشت توأم 

گیرنـد بـه مقـدار کمتـري از مـواد      برنج و ماهی بهره می
هاي هرز اسـتفاده  شیمیایی جهت مبارزه با آفات و علف

گیرند و تعداد بیشتري بهره میکنند، از کودهاي آلی می
عـالوه بـر اینکـه بـه     . دهنـد دفعات شخم را کـاهش مـی  

کننـد   محیط زیست و سالمت جامعه کمک می پایداري
 و Yang. شوند یشتري نیز برخوردار میاز بهره اقتصادي ب

 يتوسعه تحت عنوان ايمطالعه در نیز) 2004(همکاران 
 نتیجه این به سطحی هاي آب بر آن اثرات و پروريآبزي

 ضمن تواندمی آبزي پرورش حیوانات که یافتند دست

 مصـرف،  بازار به زنده و تازه دریایی غذاهاي يعرضه

 Lorica و  Ahmed همچنـین . دهدش نیز افزای را درآمد
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 گسـترش  و توسـعه  بـین  يرابطـه  بررسـی  بـه ) 2002(

 میـزان  و غذایی امنیت میزان با ماهی واحدهاي پرورش

 که نتایج د،نپرداخت عربستان کشور در کشاورزان درآمد

معنـادار مثبـت بـین     يرابطـه  وجـود  از پـژوهش حـاکی  
واحدهاي پرورش ماهی بـا میـزان امنیـت     تعداد  افزایش

و  Edwards .است غذایی و میزان درآمد کشاورزان بوده
 در مـاهی  دهنـدگان پـرورش  پایداري) 1996(همکاران 

 بررسی مورد مناطق آسیا از برخی در را کوچک مزارع

 متعادل مدل یک که داد نشان آنها نتایج که دادند قرار

 در پـرورش  و سـنتی  يهردو شیوه ماهی شامل پرورش

 پایه منابع و مشارکت افزایش به داريمعنی طوربه مزارع 

 رفـاه  در تـوجهی  قابـل  افـزایش  و باعث است انجامیده

  : که شامل با دو هدفاین پژوهش  .است شده کشاورزان
شناسایی اثرات اقتصادي اجراي کشت تـوأم بـرنج و    -1

شناسایی اثرات اجتماعی اجراي کشت تـوأم   -2و  ماهی
  .در استان گیالن است، انجام شد برنج و ماهی

  
  ها مواد و روش

اي در در تحقیق حاضر منطقه مـورد مطالعـه، منطقـه   
در شـــرق اســـتان گـــیالن واقـــع در شـــمال ایـــران،      

جامعه . باشدآستانه اشرفیه و الهیجان می هاهاي شهرستان
آماري این تحقیق تمامی کشاورزانی که در دو شهرستان 
الهیجان و آستانه اشرفیه کشت توأم برنج و ماهی انجـام  

با توجه به تقسـیم که  طوري هب. گیردرا در بر می دهند می
ي و اجتماعی بـا یکـدیگر مقایسـه    بندي از لحاظ اقتصاد

ه کـه  بـود   پیمایشـی   از نـوع   حاضر که  پژوهش .شوندمی
  شده  آوري  پرسشنامه جمع  از طریق  آن  به  مربوط هايداده

ــت ــرات    .  اس ــتفاده از نظ ــا اس ــوق ب ــق ف ــنامه تحقی پرسش
متخصصــین و کارشناســان جهــاد کشــاورزي و شــیالت 
استان گیالن و چند نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده 

 اسـالمی واحـد رشـت تعیـین    کشـاورزي دانشـگاه آزاد   

یـک مطالعـه    منظور آزمـون پایـایی پرسشـنامه    هب. گردید
 نمونه خارج از(از محدوده مطالعه اصلی  راهنما در خارج

اساس نتایج مطالعـه   ترتیب داده شد و بر )آماري تحقیق
 و راهنما، پرسشنامه مورد اصالح و بازنگري قرار گرفت

شهرسـتان بـر    در هـر . بـرآورد شـد   79/0 آلفاي کرنبـاخ 
شــده، و بنـدي تصــادفی طبقـه   گیـري  اسـاس روش نمونـه  

نسبت بـه تکمیـل پرسشـنامه     هاي آماري انتخاب ونمونه
  .اقدام گردید

ــت و     ــه بارتل ــم نمون ــداقل حج ــدول ح ــاس ج براس
 5و با در نظر گـرفتن  ) Bartlett et al, 2001(همکاران 

نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند  102درصد خطا، 
نفـر از شهرسـتان آسـتانه     63که بر اسـاس تعـداد مـزارع    

نفر از شهرستان الهیجان حجـم نمونـه ایـن     39اشرفیه و 
  ). 1جدول( دادندتحقیق را تشکیل 

  

  هاي آستانه اشرفیه و الهیجانآمار و حجم نمونه پذیرندگان کشت توأم برنج و ماهی شهرستان :1جدول 
 ردیف  نام شهرستان  تعداد مزرعه )به هکتار ( مساحت مزارع   )نفر(حجم نمونه 

  1 آستانه اشرفیه 125 1/123  63
  2 الهیجان 78 75  39

  جمع  203 1/198  102
    

ــزار    ــرم اف ــا اســتفاده از ن تجزیــه و تحلیــل داده هــا ب
SPSS ــذیرفت ــل  . صــورت پ ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ب

هــاي توصـیفی نظیــر فراوانــی، درصــد،  آمـاري از آمــاره 
بـر  هـا   پاسـخ . میانگین و انحـراف معیـار اسـتفاده گردیـد    
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ــه  ــد پاســخگویان رتب بنــدي شــد و اســاس اهمیــت از دی
ها با استفاده از فاصله میانگین از انحـراف   همچنین پاسخ

  .بندي شدندمعیار گروه
  

 نتایج
  هاي فرديویژگی

نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار در جـدول  
نتایج مطالعـه نشـان داد روسـتاییان در    . ارایه شده است 2

 پروتئین غذایی به دلیل تهیه رژیم در توازن پاسخ ایجاد

 و آگـاهی  تحصـیالت  ، سطح)=79/3M( حیوانی ماهی

 هــايپیشــرفت از ، خشــنودي)=64/3M( روســتاییان

 آمـد  و ، رفت)=26/3M( زندگی روستاییان در موجود

و  )=26/3M( دیگـر روسـتاها   و شـهرها  بـه  روسـتاییان 
 )=25/3M( روسـتا  توسعه هاي برنامه در مردم مشارکت

هــاي مهــم  اتفــاق نظــر داشــته و ایــن مــوارد در اولویــت 
  . انداثرگذاري کشت توام برنج و ماهی قرار داده

  
  اولویت بندي اثرات اجتماعی توسعه کشت توأم برنج و ماهی: 2جدول

  رتبه انحراف معیار میانگین اثرات اجتماعی
 1 551/0 794/3 حیوانی ماهی پروتئین دلیل تهیه غذایی به رژیم در توازن ایجاد
 2 539/0 647/3 روستاییان آگاهی و تحصیالت سطح

 3 730/0 265/3 زندگی روستاییان در موجود هاي پیشرفت از خشنودي
 4 659/0 265/3 دیگر روستاها و شهرها به روستاییان آمد و رفت

  5 624/0 255/3 روستا توسعه برنامه هاي در مردم مشارکت
 6 785/0 167/3 تعاونی شرکتهاي افزایش تمایل براي عضویت در

 7 691/0 088/3 روستاییان شادي هاي و دلخوشی ها
 8 547/0 088/3 روستاییان بین وحدت و همدلی ایجاد

 9 571/0 029/3 یکدیگر با روستاییان ارتباط و معاشرت
 10 637/0 010/3 روستاییان )وضعیت جسمانی(تندرستی و زندگی از رضایت

  11 652/0 971/2 روستاییان زندگی احساس آرامش در
 12 443/0 961/2 یکدیگر به روستاییان افزایش اعتماد

  13 797/0 912/2 روستا از بیرون به روستاییان مهاجرت
 14 615/0 912/2 روستا زندگی در افزایش استانداردها

 15 554/0 902/2 روستاییان اجتماعی منزلت و جایگاه
 16 468/0 863/2 روستاییان بین در زندگی به امید

 17 010/2 833/2 )روستا به درنده حیوانات ورود( احساس امنیت
 18 732/0 833/2 دولت با روستاییان همدلی و پیوند

 19 096/2 775/2 )مردم سایر با روستا بین ثروتمندان فاصله ي( روستاییان بین طبقاتی کاهش اختالف
 20 632/0 608/2 گردش روستاییان و تفریح

 21 685/0 520/2  غیره و آب، زمین مسائل سر بر یکدیگر با روستاییان افزایش اختالف
 22 544/0 265/2 غیره و آب سر مسائل بر مجاور روستاهاي با روستاییان افزایش اختالف

 23 628/0 892/1 روستا درون به اطراف از مهاجرت
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 ي فاصله( روستاییان بین طبقاتی در انتها کاهش اختالف
گـردش   و ، تفـریح )مـردم  سـایر  با روستا بین ثروتمندان

 سر بر یکدیگر با روستاییان روستاییان، افزایش اختالف

 بـا  روسـتاییان  آب، زمـین، افـزایش اخـتالف    مسـائل 

 اطراف از مهاجرتآب،  سر مسائل بر مجاور روستاهاي

روسـتا روسـتاییان کمتـر تحـت تـاثیر پـذیرش        درون بـه 
  .اندکشت توام برنج و ماهی قرار گرفته

بیانگر اثـرات اقتصـادي حاصـل از توسـعه      3 جدول
در . باشـد  کشت توأم برنج و ماهی در استان گـیالن مـی  

نتایج مطالعه نشان داد که که کاهش مصرف کود و سم 

ــه    ــبت ب ــوام نس ــت ت ــتی در کش ــک کش ، )=92/3M( ت
 منابع در جویی ، صرفه)=66/3M( افزایش عملکرد برنج

، کاهش نیروي کارگر مورد نیـاز بـراي   )=61/3M( آب
ــه  ــین مزرعـ ــت )=49/3M( وجـ ــم   در اولویـ ــاي مهـ هـ

در . انـد  اثرگذاري کشت توام برنج و مـاهی قـرار داشـته   
تبـدیلی،   منطقه، گسترش صـنایع  هاي جاده انتها وضعیت

کشـورها و   سـایر  بـه  نقـل، صـادرات   و حمـل  وضـعیت 
توریست کمتر تحت تـاثیر پـذیرش کشـت تـوام      جذب

  .اند برنج و ماهی قرار گرفته

  
  اولویت بندي اثرات اقتصادي توسعه کشت توأم برنج و ماهی :3جدول

  رتبه انحراف معیار میانگین اثرات اقتصادي
 1 655/0 922/3 کشت توام نسبت به تک کشتی کاهش مصرف کود و سم در

 2 635/0 667/3 افزایش عملکرد برنج

 3 661/0 618/3 آب منابع در صرفه جویی

 4 625/0 490/3 کاهش نیروي کارگر مورد نیاز براي وجین مزرعه

  5 654/0 451/3 روستاییان  قوت و غذا مقدار کیفیت،
 6 638/0 441/3 کشاورزي بخش هاي دیگر در سرمایه گذاري

 7 883/0 412/3 بخش آبزي پروري در اشتغال

 8 644/0 373/3 روستاییان درآمدافزایش 

 9 744/0 373/3 همجوار  استانهاي به صادرات

 10 728/0 363/3 آبزیان سایر و ماهی مصرف براي تقاضا

  11 754/0 255/3 بخش آبزیان در سرمایه گذاري
 12 705/0 167/3  )غیره و ماهی غذاي و دارو فروش(آبزي پروري  با مرتبط هايبخش در اشتغال

  13 589/0 098/3 کشاورزي محصوالت سایر مصرف براي تقاضا
 14 613/0 020/3 )به مایحتاج دسترسی( روستاییان آسایش و رفاه

 15 493/0 882/2  روستاییان بهداشتی کیفیت
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 بحث
 به طور کلی نتایج نشان داد کـه  :اثرات اجتماعی

اي بـین  کشت توأم برنج و ماهی توانسته به عنوان واسطه
کنـد تمایـل آنهـا را     ایجاد افراد روستا وحدت و همدلی

هاي تعـاونی افـزایش دهـد در    براي عضویت در شرکت
افـراد روسـتا کـاهش یافتـه      تصورتی که احسـاس امنیـ  

هـاي دولـت و   است و از طرفی به دلیل کاهش حمایـت 
شیالت از کشاورزان از پیوند و همـدلی آنـان بـا دولـت     

شود به طوري که بر اساس آمـار  تر میروز کاستهروز به
سـاالنه تعــدادي از مـزارع کشــت تـوأم بــرنج و    شـیالت  

  . آورندماهی به تک کشتی روي می
ــت  ــوع فعالی ــه   تن ــک ب ــبب کم ــاورزي س ــاي کش ه

بضاعت در زمینه اشـتغال، کسـب درآمـد    کشاورزان کم
بـر  . شـود بیشتر و بهبود استانداردهاي رژیـم غـذایی مـی   

ها رویکرد یـک سیسـتم کشـاورزي بایـد بـر      اساس یافته
ــاي  ــد    مبن ــه تولی ــل ب ــراي نی ــابع ب ــدیریت من اســتراتژي م

محصوالت کشاورزي پایدار، اقتصـادي و تـأمین کننـده    
نیازهاي گوناگون کشـاورزان ناحیـه گرمسـیري باشـد و     
عالوه بر آن حفاظت از منـابع و تضـمین کیفیـت بـاالي     

یـک  به طور کلی تلفیق هـر . محیط نیز وجود داشته باشد
ؤسسـات پـرورش مـرغ،    هاي کشاورزي نظیر ماز تعاونی

ــبز و    ــوددهی س ــروري، ک ــاهی، دامپ ــرورش م اردك، پ
کشــت بــه کمــک کودهــاي زیســتی کــه بــه طــور قابــل 

هـرز را در مـزارع مـدیریت    هـاي توجهی آفات و علـف 
بــا ). Kathiresan, 2007(باشــد کنــد، کــاربردي مــیمـی 

بررسی کشت توأم برنج و ماهی و پتانسیل آن در توسعه 
هنـد نیـز    2در آروناچال پـرادش  1نیروستایی منطقه آپاتا

به طـور  گزارش شده است که کشت توأم برنج و ماهی 

                                                             
1. Apatani 
2. Arunachal Pradesh 

اي تنگدسـت بـه عنـوان    در میان کشاورزان حاشیهغالب 
ــه کــردن را دارد، بســیار حــائز    فعــالیتی کــه ارزش هزین

فقــدان دانــش کــافی و عــدم حمایــت از . اهمیــت اســت
کشـت  ها از مزایاي کشاورزان باعث دور نگه داشتن آن

ــی  ــاهی م ــرنج و م ــوأم ب ــط  . شــودت در روشــی کــه توس
 3دســتی سوبانســیريکشـاورزان آپاتــانی در ناحیــه پــایین 

آروناچال پرادش هند مورد پذیرش قـرار گرفتـه اسـت،    
کیلـوگرم در   500کشاورزان در مزارع برنج خودشان از 

کـه  شـوند در صـورتی  منـد مـی  هکتار ماهی در سال بهره
هـاي پرورشـی داده   مـاهی  هیچ گونه مکمـل غـذایی بـه   

سود اقتصادي برگشتی به کشاورزان بـه میـزان   . شودنمی
ــیش از  ــی   8/65ب ــین زده م ــال تخم ــد در س ــوددرص . ش

سیستم کشت توأم برنج و ماهی کـه توسـط کشـاورزان    
گیـرد، بـه عنـوان یـک     آپاتانی بـه مـورد اجـرا قـرار مـی     

توانـد پیشـرفتی   هزینه مـی فعالیت کشاورزي پایدار و کم
اي و رمنتظــره و قابــل توجــه بــراي کشــاورزان حاشــیهغی

بضاعت در نواحی مختلف جهان در پی داشته باشـد  کم
)Saikia and Das, 2008.(  

زا شماري از عوامل بیمـاري  در مزارع برنج تعداد بی
هـایی نظیـر ماالریـا،    وجود دارند که در ارتباط با بیماري

ماهیـان  از بچـه فیالرزیا و آنسفالیت هسـتند و بـا اسـتفاده    
خـوار کـاهش   معمـولی و کپـور علـف    قد کپـور انگشت

هـا  همچنین گزارش گردیده که تراکم الرو پشه. یابد می
در مزارع برنج چین که تحت کشت توأم بـرنج و مـاهی   

). 1381شیالت ایران، (بودند رو به نقصان گذارده است 
گزارشات متعددي حاکی از آن است که پرورش ماهی 

توانـد مـانع گسـترش    ور در مـزارع بـرنج مـی   از جمله کپ
هـــاي مختلـــف پشـــه شـــود جمعیــت ماالریـــا و گونـــه 

)Fernando and Halwart, 2000 ؛ Neng et al., 1995  ؛
                                                             

3. Subansiri 
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Frei and Becker, 2005 .(  از این رو کامالً واضح اسـت
که منافع بهداشت اجتماعی فراوانی با توسعه کشت توأم 

گـردد  اجتماعـات انسـانی مـی   ماهی در مزارع برنج عاید 
  ).1391نورحسیینی و باقرزاده، (

طور که نتایج ایـن مطالعـه    همان :اثرات اقتصادي
هـا   نشان داد، صادرات در میان روستاییان به سـایر اسـتان  

ناشــی از افــزایش تولیــدات روســتایی از جملــه پــرورش 
توانـد کشـت تـوأم را بسـیار و حـائز      باشـد مـی  ماهی می

از بسیاري محققان دیگر نیـز از جملـه   . اهمیت تلقی کند
ــد  ــی و احمدون گــزارش شــده اســت کــه  ) 1391(مردان

پرورش ماهی تمایل بـه صـادرات را در بـین روسـتاییان     
دستخوش تغییرات نموده و اثرات قابل توجهی گذاسـته  

ــت ــن . اس ــتا در ای ــاران Brummettراس ) 2008( و همک
ادي و توانـد موجـب رشـد اقتصـ    معتقدند که این امر می

در نتایج عادلی . امنیت غذایی افراد متوسط جامعه گردد
تواند بـر  نیز گزارش شده است آبزي پروري می) 1385(

. کاهش فقر با ایجاد اشتغال و امنیت غـذایی مـوثر باشـد   
همچنین اثرات اقتصـادي پـرورش مـاهی در بسـیاري از     

گــذاري در بخــش آبزیــان و مطالعــات افــزایش ســرمایه
با آن گزارش شـده اسـت کـه ایـن امـر       بخشهاي مرتبط

ــی ــت و زنــدگی اجتمــاعی      م ــر افــزایش کیفی توانــد ب
خشـت  حسـینی  . کشاورزان نیز بسیار حائز اهمیـت باشـد  

انـد کـه   نیز گـزارش کـرده  ) 1390(مسجدي و همکاران 
هاي سرمایه گذاري دولت در بخش ترویج، ارائه مشوقه

ــا     ــرویج، تاســیس موسســه ی ــان ت ــراي کارکن اقصــادي ب
ــازي   صــن ــراي کشــاورزان خــود، آســان س ــالی ب دوق م

تـوان توسـعه   تسهیالت بانکی براي کشـاورزان فقیـر مـی   
تعــدادي از . کشــت تــوأم بــرنج و مــاهی را فــراهم کــرد

اقتصادي به سودمندي باالي کشت  –مطالعات اجتماعی
افزایش درآمـد ناشـی   . اندتوأم برنج و ماهی اشاره کرده

مشـهود اسـت، زیـرا     از کشت توأم برنج و مـاهی کـامالً  
کشاورزان مـاهی را بـه عنـوان یـک محصـول مضـاعف        

کشت تـوأم بـرنج و   . کنندقابل عرضه در بازار، تولید می
پروري و استفاده دو منظوره از منـابع  ماهی، ترویج آبزي

آب کشاورزي و مصـرف آبزیـان در منـاطق روسـتایی،     
عالوه بر دسترسی بیشتر روسـتاییان بـه گوشـت سـالم و     

د از طریــق تولیــد مــاهی، منــافعی همچــون اســتفاده  مفیــ
اقتصادي، بهینه و دو منظوره از مزرعه برنج را بـه همـراه   

از سوي دیگر این امر با ایجاد درآمد جانبی باعث . دارد
تقویت اقتصادي برنجکاران و باال بـردن تـوان اقتصـادي    

شــود هــاي روســتایی بــویژه زنــان روســتایی مــی خــانوار
مســجدي، ، حسـینی خشـت  1376ي، زاد محمـود بخـش (

).  Frei and Becker, 2005و  1381، شیالت ایران، 1387
هـاي کـارگري بـراي حفـر پناهگـاه      از سوي دیگر هزینه

. بنـدها افـزایش پیـدا خواهـد کـرد     ماهیان و تقویـت آب 
هـاي  هاي اجرایـی نیـز نظیـر خریـد مـاهی، مکمـل      هزینه

رغـم ایـن   علـی . شوندغذایی، کود و آبیاري، تحمیل می
هاي اضافی، سوددهی ناشی از کشت توأم بـرنج و  هزینه

مـاهی غیـر قابــل انکـار بـوده و توســط تعـداد زیــادي از      
  . مطالعات ثابت شده است

نشان داد که مهمترین  قبه طور کلی نتایج این تحقی
اثرات توسعه اي کشـت تـوم و بـرنج و مـاهی در اسـتان      

غذایی بـه   مرژی در توازن ایجادگیالن مواردي همچون 
ــه ــروتئین دلیــل تهی ــزایش ســطح  پ ــوانی مــاهی، اف  حی

ــیالت ــاهی و تحصــ ــنودي  آگــ ــتاییان، خشــ  از روســ
 آمد و زندگی روستاییان، رفت در موجود هاي پیشرفت

 در مردم دیگر روستاها، مشارکت و شهرها به روستاییان

، کـاهش مصـرف   )اجتمـاعی (روسـتا   توسعه برنامه هاي
به تک کشتی، افـزایش   کود و سم در کشت توام نسبت

آب، کـاهش   منـابع  در عملکـرد بـرنج، صـرفه جـویی    
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 نیروي کارگر مورد نیاز براي وجـین مزرعـه و کیفیـت،   

اثـرات کشـت   . روستاییان مـی باشـند   قوت و غذا مقدار
توأم برنج و ماهی باید بتواند این تفکر را ایجاد کند کـه  

 اي در این زمینه بـراي کشـاورزان بـرنج   تالشهاي توسعه
تأثیر کشت توأم برنج و ماهی را به چند . کار مفید است

روش می توان اندازه گیري کرد که از جمله آن اثـرات  
در ایـن قسـمت روي تـأثیر    . اقتصادي اجتماعی می باشد

اقتصادي مستقیم آن تأکید دارد که در ادامه تأثیر آن بـر  
تغذیه خانگی، سالمت عمومی و نقش آن درکاهش فقر 

و بعـد مسـائل محیطـی مـد نظـر قـرار مـی         بیان می شـود 
توان بالقوه مـاهی در کنتـرل بیولـوژیکی     همچنین .گیرد

هاي هـرز و افـزایش حاصـلخیزي خـاك،     آفات و علف
به ترتیب باعث کاهش نیاز به سموم شیمیایی و کودهاي 

کشــاورزان نیــز جهــت حفــظ بقــاي . شــودشــیمیایی مــی
 پــروري و کــاهش تلفــات و ضــررهاي اقتصــادي آبــزي

ــود، مجبــ  ــیمیایی     خ ــموم ش ــرف س ــاهش مص ــه ک ور ب
ــی ــوند م ــان    . ش ــالمت ماهی ــت و س ــه حفاظ ــمن اینک ض

کنند بـه حفاظـت از آبهـاي    پرورشی خود را تضمین می
عـالوه بـر حفاظـت    . انجامـد خروجی مزارع آنها نیز مـی 

ــودگی    ــاهش آل ــت و  ک ــیط زیس ــی،   مح ــاي داخل آبه
حفاظت از سـالمت جوامـع انسـانی نیـز از طریـق تولیـد       

تر و تولید ماهی به عنوان پروتئین مورد نیـاز  برنجی سالم
بر طبق نتایج تحقیق حاضـر،  . باشدبسیار حائز اهمیت می

ــزایش درآمــد خانوارهــاي  پیشــنهاد مــی شــود جهــت اف
هـاي  هـاي ناشـی از فعالیـت   روستایی و کاهش آلـودگی 

هـاي  بخش کشاورزي بایستی بـه تـرویج کـاراتر سیسـتم    
تـوأم بـرنج و مـاهی پرداخـت و     تلفیقی از جمله کشـت  

هـاي  راهکاري مناسب جهت پذیرش اینگونه تکنولوژي
 .پایدار توسط کشاوزان ارائه نمود

  

  سپاسگزاري 
ــه    ــدانیم از زحمــات کلی ــر خــود الزم می در اینجــا ب
کســانی کــه مــا را در انجــام ایــن تحقیــق یــاري کردنــد  

  .سپاسگزاري نماییم
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