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  1394آبان  24  :تاریخ پذیرش   1394تیر  20: تاریخ دریافت

  چکیده
این تحقیق در . پذیرش پرورش ماهی در مزارع برنج استان گیالن صورت گرفت بندي عوامل موثر بر عدمتحقیق حاضر به منظور اولویت

ي اول حجـم نمونـه در مرحلـه   . ي آماري آن، شالیکاران غرب اسـتان گـیالن بودنـد   که جامعه ،انجام شد 1393و  1388هاي دو مرحله در سال
ماهی نداشتند و در همسـایگی مـزارع کشـت تـوأم بـرنج و مـاهی       نفراز کشاورزانی بودند که تمایلی به پذیرش کشت توام برنج و  123تحقیق 

نفر در خارج از محدوده پـذیرش بـه    135درصد به حجم نمونه مرحله اول اضافه گردید و سپس  10در مرحله دوم تحقیق نیز . سکونت داشتند
هـاي  ه از تحلیل چند پاسـخی صـورت گرفـت و داده   هاي مرحله اول تحقیق با استفادتجزیه تحلیل داده. طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند

نتایج نشان داد که عدم وجود امنیت یا نبود ارگان تأمین کننده . بندي شدمرحله دوم تحقیق نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل اعداد فازي اولویت
سود کم، محصور نبودن مزارع برنج و مشکالت ناشـی  ي سرقت ماهی، عدم دسترسی به تسهیالت مالی با تأکید بر وام بلند مدت با آن در زمینه

از آن، فقدان ارگان مسئول در زمینه کشت توأم، نداشتن بودجه اولیه براي احداث پناهگـاه مـاهی و هزینـه بـاالي آن، عـدم وجـود آگـاهی و        
یروي برق و دوري خانـه کشـاورز تـا مزرعـه     اطالعات در زمینه کشت توام برنج و ماهی، نداشتن امکانات اولیه مثل چاه عمیق یا نیمه عمیق و ن

  .ودندبهاي پذیرش پرورش ماهی در مزارع برنج، توسط کشاورزان شالیکاري مهمترین محدودیت

  ها، گیالنمحدودیت ،پرورش ماهی، مزرعه برنج، کشت توأم، مشکالت :کلمات کلیدي
  
  

                                                             
   .(noorhosseini.sa@gmail.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
 گذشـته،  هـاي دهـه  در زیاد هايپیشرفت رغمعلی

برد و ایـن مسـئله   می سر به غذایی بحران در هنوز جهان
جمعیت  چشمگیر افزایش با مناطق دیگر به خصوص در

یکـی  ). Guttman and Gregory, 2002(باشـد  می مهم
از مسائل و مشکالت اصلی تولید برنج در کشور، هزینـه  

هـایی بـراي   که  ضرورت یافتن راهباالي تولید آن است 
وري منـابع آبـی و   کاهش هزینـه تولیـد و افـزایش بهـره    

، کشـت تـوام بـرنج بـا مـاهی     . کنـد خاکی را آشکار می
ها براي حل ایـن مشـکل از طریـق     یکی از بهترین گزینه

ــت    ــعیت پایداراس ــواد در وض ــرژي و م ــانی ان ــاز چرخ ب
)Xieping et al., 1996; Edwards, 2000 .(رفطـ  از 

 و آب عمـده، مسـئله   هايچالش از یکی امروزه دیگر،
مقدم، رضائی و کرمی(است  آب منابع درست مدیریت

زراعت برنج نیز بـه خـاطر نیـاز بـه آب فـراوان،      ). 1381
هاي تواند زمینه را براي تکثیر و رشد بسیاري از گونهمی

-و مـاهی نیـز مـی   ) Halwart, 1998(ماهی فراهم کنـد  

 ,Li(طبیعی از اکوسیستم شـالیزار باشـد   تواند یک جزء 

 میلیـون  80 حـدود  کـه  شده اسـت  زده تخمین). 1988

. دارنـد  قـرار  بـرنج  کشـت  تحـت  جهان مناطق از هکتار
 طـور  بـه  توانندمی هاي مناسبزیرساخت با برنج مزارع

 Frei and(شـوند   اسـتفاده  مـاهی  تولیـد  بـراي  همزمـان 

Becker, 2005a .(  یـک  مـاهی  و بـرنج  کشـت تـوأم 

 آوردن دسـت  بـه  بـراي  هزینـه  کـم  و پایـدار  فعالیـت 

آیـد  مـی  شـمار  معـدنی بـه   مـواد  و باال ارزش با پروتئین
)Frei and Becker, 2005b; Saikia and Das, 

همزیستی برنج و ماهی به عنوان یک اکوسیستم ). 2008
هــا بــراي افــزایش بــازده تــرین روشطبیعــی، از مناســب

بهبـود کـارکرد و کـاهش    سیستم اکولـوژیکی شـالیزار،   
  ). 1386نیا، مومن( فقدان مواد و انرژي است

 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 توام،
 یک یا بین ايتغذیه اشتراکات وجه از استفاده با همچنین

 مـدیریت  و )بـرنج  و مـاهی ( تولیـدي  سیسـتم  جـزء  دو

 برداري بهره و سبب حفظ را خاك و آب منابع مشترك،

 یمحصول تک روي بر تمرکز که درحالی .شودبهینه می
 اما در باشد،می کوتاه دوره سود داراي )برنج ماهی یا(

-بخـش (ندارد  توجهی قابل و موثر سود هیچ درازمدت

 تواندمی و برنج، ماهی توام کشت). 1376 زادمحمودي،

 بـا  ايتجربـه  اضـافی،  درآمـد  و غذا کردن فراهم ضمن

 .باشد منابع موجود از استفاده حداکثر و کوچک سرمایه
 به دنیا، کشورهاي از تعدادي در ماهی و برنج توام کشت

 کشوري هر که، حال آن .است شده تجربه آسیا در ویژه

 همچنـین  آنهـا  اما دارد، را خود خاص رویه و رهیافت

 شـناخت  .دارند مشکالت مشترك و تجارب مشابهت،

 تـوام  کشـت  پتانسیل از استفاده در سودمندي و جهانی

 و فقـر  تغذیه، سوء با به مبارزه کمک در ماهی، و برنج
 ,Halwart and Gupta(باشد می درازمدت در تنگدستی

 تـامین  بـراي  مـاهی  به بهبود دسترسی و اصالح). 2004

 از استفاده ضرورت کاهش شرایط کردن هموار و معاش

 این اجراي هايشاخص تریناز مهم آفات، سموم خرید

 و برنج توأم کشت). Haque et al., 2010. (است پروژه
 Das et(دارد  به دنبـال  نیز را برنج بیشتر ماهی عملکرد

al., 2002 (مزرعه  با مقایسه در را بیشتري خالص سود و
 فروش و برنج عملکرد افزایش طریق از برنج کشتیتک

 ,Saikia and Das(کنـد  مـی  کشـاورز  نصـیب  مـاهی 

 باعـث  تواندمی تلفیقی تولید گونه این همچنین). 2008

 از زمین مکمل استفاده طریق از منابع مصرف کردن بهینه

  ). Frei and Becker, 2005b(شود  نیز آبیاري آب و
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 در تلفیقـی  کشت پذیرش عدم سبب زیادي دالئل

 کـه  دنشـو مـی  کشاورزان توسط توسعه مراحل ابتدایی

 نیـاز  اضـافی مـورد   منـابع  نبود دانش، فقدان :از عبارتند

 به اعتبـارات،  دسترسی فقدان پروري، آبزي تلفیق براي

-گونـه  از بچه ماهی تهیه به مربوط مشکالت زمان، نبود

 و زمـان پـرورش   بـراي  مناسـب  اندازه و نیاز مورد هاي
 امکـان از  کـه  این دلیل به کردن، ریسک به تمایل عدم

 در بنـدها  آب شکسـتن  خـاطر  بـه  هـا  ماهی دادن دست

 .Gupta et al(دارد  وجـود  سـنگین  خـالل بارنـدگی  

-ویژگـی  بررسی با اي دیگربه عالوه در مطالعه). 1998

 ماهی و برنج توأم کشت نپذیرندگان و پذیرندگان هاي

 بـه  دسترسـی  کـه  رسـیدند  نتیجه به این فارس استان در

 مـدیریت  بچـه مـاهی،   مـورد  در دانش اطالعاتی، منابع

 دانـش  و پـروري آبـزي  کـرت بـراي   تهیه پروري،آبزي

 متمایزکننـده  متغیرهـاي  مهمترین ماهی، صید به مربوط

هسـتند   مـاهی  و بـرنج  کشـت تـوأم   نپذیرنـده  و پذیرنده
ــاري ). 1385همکــاران،  و کرمــی( نورحســینی و اللهی
 تأثیرگـذار  عوامل ترین که مهم کردندگزارش ) 1389(

 مـورد  منطقـه  در مـاهی  و بـرنج  تـوأم  کشت پذیرش بر

 مراجعه به دفعات تعداد اعضاي خانواده، تعداد مطالعه،

 - آموزشـی  هايفعالیت در شرکت میزان ترویج، عامل

 زمـین  میـزان مالکیـت   مزرعـه،  کـار  نیـروي  ترویجـی، 

 از سـاالنه  درآمـد  میزان برنج، عملکرد متوسط زراعی،

بـرنج   کشت در ساالنه هزینه میزان و کشاورزي فعالیت
 کـه  نتیجـه رسـیدند   ایـن  بـه  همکـاران  و کاپاندا .هستند

 دام، مالکیـت  و تـاالب  انـدازه  جنس، سن، فاکتورهاي

 پـرورش مـاهی   پـذیرش  بـه  اقدام در مهمی پارامترهاي

 ایـن  بـه  نیـز  وتنگـر ). Kapanda et al., 2005(هسـتند  

 آمـوزش  سـن،  جـنس، : ماننـد  عـواملی  کـه  رسید نتیجه

 انـدازه  ترویجی، هايآموزش مذهبی، باورهاي رسمی،

 و پـذیري ریسک اعضاي خانواده، تعداد درآمد، زمین،
 پـذیرش  زمینـه  در مـوارد  تـرین مهـم  جـزء  سـودمندي 

). Wetengere, 2009(هسـتند   ماهی پرورش تکنولوژي
کـه   حـاکی از آن اسـت   پـروري  آبـزي  جـامع  مطالعات

 موجـب  بسـیار،  مطلـوب  نتـایج  بر عالوه پروري ،آبزي

 شــودمـی  نیـز  اجتمـاعی  و محیطـی  پایـداري زیسـت  
)Nunkoo, 1988 .(  ــاران ــی و همک ــق کرم ــایج تحقی نت
 پروريآبزي اطالعات به دسترسیکه  داد نشان) 1385(

-مـی  نپذیرنـدگان  از بیشتر به مراتب پذیرندگان بین  در

 بـرنج  توام کشت نوآوري از آگاهی زمان نظر از .باشد

وجـود   تفـاوتی  نپذیرنـدگان  و پذیرنـدگان  بین ماهی، و
 شـده  کسـب  دانش در گروه، دو بین تفاوت ندارد، اما

 داراي پذیرنـدگان،  .باشـد مـی  پـروري  آبـزي  زمینـه  در

 مـاهی  مـدیریت و صـید   تغذیـه،  دانش از باالتري سطح

 مورد دانش ایجاد و پروريآبزي ترویج بنابراین. هستند

 اهمیت حائز بسیار پروريآبزي نشر در کشاورزان، نیاز

 کشـاورزان  که گزارش کردند محقیقینهمچنین . است

 و برنج مانند سبوس( مزرعه درون منابع کم منابع با فقیر
 نیازمنـد  فنـاوري  پـذیرش  اولیـه  مراحل در ،)دامی کود

. هستند و اعتبارات نهاده عرضه آموزش، نظر از حمایت
) 1390(مسجدي و همکـاران  حسینی خشتنتایج تحقیق 

 عامل توام کشت ترویج الزامات تریننشان داد که مهم

 تـرویج  در را تـاثیر  بیشـترین  بـود و  آموزشـی  هايشیوه

 در مـاهی  پـرورش  .داشـت  بـرنج  و مـاهی  تـوام  کشت

و  بـوده  کـم هزینـه   فعـالیتی  نیـز  شمال ایران شالیزارهاي
شـاورزي  توجه بـه آن در راسـتاي گـرایش بـه سـمت ک     

پایدار با هدف نیل به افزایش عملکـرد و کـاهش هزینـه    
لـذا ایـن مطالعـه نیـز بـا      . رسـد تولید، ضروري به نظر می

هدف شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت تـوام  
  .برنج و ماهی در شالیزار به اجرا گذاشته شد
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  هامواد و روش
ــه اول در  ــه روش پیمــایش  مرحل ــق، مطالعــه ب تحقی

منطقه مورد مطالعه . انجام شد 1388توصیفی در تابستان 
هاي تالش، رضوانشهر و ماسال در غرب شهرستانشامل 

ي آماري این تحقیق شالیکارانی جامعه. استان گیالن بود
در منطقه مورد مطالعه بودند که مزارع آنها در مجاورت 

م بـرنج و مـاهی قـرار    و همسایگی پذیرندگان کشت توأ
براساس جدول حـداقل   در این مرحله از مطالعه،. داشت

 ,.Bartlett et al(حجــم نمونــه بارتلــت و همکــاران 

 نفر 123 ، تعداددرصد خطا 5و با در نظر گرفتن ) 2001
کشت توأم مـاهی و بـرنج، نمونـه    پذیرنده ناز کشاورزان 

ر بـه طـو  آماري تحقیق را تشکیل دادنـد کـه ایـن تعـداد     
-ابزار جمع. مورد مطالعه قرار گرفتندو تصادفی انتخاب 

 اي حاوي سؤاالت بسته و بازآوري اطالعات، پرسشنامه
کــه در ایــن مطالعــه یــک ســوال بــاز تحــت عنــوان  بــود

هاي اثرگـذار بـر عـدم پـذیرش کشـت تـوأم       محدودیت
با توجه به اینکه . برنج و ماهی، مورد بررسی قرار گرفت

تکنیــک ) Multiple Response( تحلیــل چنــد پاســخی
هــاي حاصــل از  مناســبی بــراي تجزیــه و تحلیــل داده   

هـا مـی باشـد، لـذا جهـت تحلیـل       سواالت باز پرسشـنامه 
در اولـین  . سؤال فوق از ایـن روش آمـاري اسـتفاده شـد    

هاي ارائه شده به این سؤال مورد قدم به دقت تمام پاسخ
ها توسط سپس حداکثر تعداد پاسخ. بررسی قرار گرفت

پاسـخ توسـط    5افراد مورد مطالعه مشخص گردیـد کـه   
 24همچـین  . یک کشاورز بیشترین پاسخ ارائه شده بـود 

نوع مشکل توسط کلیه کشاورزان مطرح شده بود که به 
با توجـه  . داده شد 24-01مشکالت مطرح شده کدهاي 
مشـکل را   24مشـکل از   5به اینکه هـیچ کـس بیشـتر از    

اسـتفاده   بامتغیر تعریف گردید و  5مطرح نکرده بودند، 
تجزیـه و تحلیـل آمـاري قـرار     مـورد   SPSS از نرم افزار

خروجی این تجزیـه و تحلیـل عبـارت بودنـد از       .گرفتند
  . درصد موردها وها، فراوانی درصد پاسخ وفراوانی 
به روش مجزا  ۀمطالع نیز یک مرحله دوم تحقیقدر 

ــیفی    ــایش توص ــق پیم ــاردر  وتحقی ــتان  1393 به در اس
 ،تحقیقمرحله از آماري این  جامعه. گیالن انجام گرفت

ي مزرعـه که  بودندمنطقه مورد مطالعه  انتمامی شالیکار
آنها خارج از محدوده پذیرنـدگان کشـت تـوأم بـرنج و     

از طریــق روش در ایــن مرحلــه نیــز . مــاهی قــرار داشــت
آوري اطالعــات تصـادفی، اقــدام بـه جمــع    گیــري نمونـه 

درصد به حجم نمونه مرحله اول تحقیق  10تدا اب. گردید
بـه عنـوان    نفـر  135اضافه گردید که بر این اساس تعداد 

ابـزار  . انتخـاب شـدند   مرحلـه دوم تحقیـق   نمونه آمـاري 
اي حاوي آوري اطالعات در این تحقیق، پرسشنامهجمع

  آمـده   بدسـت   سؤاالت بسته بود که با توجه به اطالعات
انجـام شـده در مرحلـه      مصـاحبه لیل نتایج تجزیه و تح از

-هـا از نـرم  آنـالیز داده بـراي  . ، تدوین گردید اول تحقیق

ــزار ــ و  SPSSاف ــور تجزی ــه منظ ــاري از  ب ــل آم ه و تحلی
هـاي توصـیفی نظیـر فراوانـی، درصـد، میـانگین و        آماره

ســپس بــراي تحلیــل و . معیــار اســتفاده گردیــدانحــراف 
توأم برنج و هاي پذیرش کشت بندي محدودیتاولویت

سازي اعـداد فـازي مثلثـی اسـتفاده     ماهی از روش غربال
شد تا ضمن مشخص شدن میـزان اهمیـت هـر شـاخص،     

  . آنهایی که داراي اهمیت بیشتري هستند، مشخص شوند
- محاسبه با عددهاي فازي، به دلیل ساختار خاص آن

بـراي آسـانگري و   . باشـد ها، بسیار زمان بر و پیچیده می
ها به اي در محاسبهکردن، عددهاي فازي ویژهکاربردي 

در این بررسی نیز پس از گردآوري . شوندکار گرفته می
هاي کیفی ها به صورت نمرهها از آنجا که پاسخپرسشنامه

اي از اهمیت بسیار باال تا اهمیـت بسـیار پـایین    پنج گزینه
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ها یـک عـدد مثلثـی     ید شده بودند، به هر یک از گزینهق
  .اند آمده 1ه شد که در جدول فازي داد

که براي محاسـبه مقـدار ثابـت مـاتریس     با توجه به این
هاي کمی قطعی است، بایـد پـس از تطبیـق هـر     نیاز به نمره

هاي فـازي  شاخص با مقدار فازي و دادن سطح زبانی، نمره
در ) فـازي زدایـی  (هاي کمی قطعـی، تبـدیل شـوند    به نمره

ن کار ارایـه شـده اسـت    ادبیات فازي چندین روش براي ای
- ها مرکز ثقل، کمینه میـانگین، کمینـه  توان به روشکه می

هـاي پرکـاربرد اسـتفاده از    یکـی از روش . بیشینه اشاره کرد
x(فرمول مینکووسـکی   = m بیـان   mاسـت کـه   ) +

) مـرز (بیـان کننـده حـد     αکننده باالترین درجه عضـویت،  
سـپس بـا اسـتفاده    . پایین است) مرز(بیان کننده حد  βباال و 

هـاي قطعـی معـادل شـد     هاي فازي مزبور به نمرهاز آن نمره
  ).Nazari et al., 2012(شود دیده می 1که در جدول 

  
  مثلثی به اعداد قطعی تبدیل اعداد فازي :1جدول 

 عدد کیفی
  عدد فازي

 مثلثی

  عدد فازي
  قطعی شده

  075/0  )0،  0،  25/0(  )کامالً مخالفم(پاییناهمیت بسیار 
  275/0 )0،  3/0،  5/0(  )مخالفم(اهمیت پایین

  5/0)2/0، 8/0،5/0(  )بینابین(اهمیت متوسط 
  725/0 )5/0، 7/0،  1( )موافقم(اهمیت باال 

  925/0 )7/0،  1،   1(  )کامالً موافقم(اهمیت بسیار باال
  

شـــمار هـــا، بـــا ضـــرب دآوري دادهپـــس از گـــر
هاي قطعـی  دست آمده هر شاخص در نمرههاي به پاسخ

دهندگان، وزن هر شاخص و تقسیم نتیجه بر شمار پاسخ
بـا تقســیم کــردن وزن هـر شــاخص بــر   . بـه دســت آمــد 

-شـده بـه  ) نرمـال (ها، وزن عـادي  مجموع وزن شاخص

  ).Nazari et al., 2012(دست آمد 
  

شاخص  وزن  =
×پایین بسیار اهمیت فراوانی 075/0 ×باال بسیار اهمیت فراوانی+…+ 925/0

دهندگان پاسخ تعداد
 

  
وزن نرمال شده = )/(وزن هر شاخص) هاشاخص  (مجموع وزن 

  
یـابی بـه   هاي فـازي و دسـت  انجام محاسبات با نمره

هـا بسـیار   به دلیل ساختار خـاص آن  ي قابل استناد،نتیجه
 براي آسانگري در دستیابی به. باشدزمان بر و پیچیده می

ها، از گونه محاسبهنتیجه و کاهش خطاهاي رایج در این
اســتفاده شــد تــا ضــمن شــتاب در   Excel2007نــرم افــزار 

ــه هــاي ایــنمحــدودیتدســتیبابی بــه نتیجــه از بــروز   گون
  .ها نیز جلوگیري شودمحاسبه
  

  نتایج 
دهندگان مرحلـه  شناختی پاسخهاي جمعیتویژگی

ــدول   ــق در ج ــت   2اول تحقی ــده اس ــه ش ــت  .ارائ اکثری
بیشـتر  . سـال بودنـد   40باالي ) درصد 7/62(پاسخگویان 

. مـرد بودنـد  ) درصـد  95حدود (شالیکاران مورد مطالعه 
 20اکثریت آنها تحصیالت زیر دیـپلم داشـتند و حـدود    

ارتبـاط اکثـر کشـاورزان بـا     . سـواد بودنـد  درصد آنها بی
میــانگین . دفعــه در سـال بــود  5عـاملین تــرویج کمتـر از   

نفر بود و عضویت کمی  4ضاي خانواده حدود تعداد اع
نفر از شالیکاران عدم  17در نهادها داشتند به طوري که 

کشــاورزان مــورد مطالعــه در . عضــویت را بیــان کردنــد
هاي شالیکاري خود به نسبت برابري از نیروي کار فعالیت

اکثـر آنهـا   . کردندخانواده و کارگر مزدبگیر استفاده می
داشتند و میانگین مالکیت مزرعه آنان  مالکیشرایط خرده

ها و دسترسی بیشتر آنها به نهاده. هکتار بود 1نزدیک به 
  .منابع مالی و اعتباري در حد متوسط بود
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  )مرحله اول( هاي پاسخگویانتوزیع فراوانی ویژگی: 2جدول 
  درصد  فراوانی  هاگروه هاویژگی

  8/13  17  سال 30تا  20  سن
  6/23  29  سال 40تا  31
  22  27  سال50تا  41
  7/40  50  سال و باالتر 51

  9/95  118  مرد  جنسیت
  1/4  5  زن

  3/20  25  سوادبی  میزان تحصیالت
  26  32  ابتدایی

  4/24  30  راهنمایی
  26  32  متوسطه و دیپلم
  3/3  4  کاردانی و باالتر

  7/96  119  متأهل  وضعیت تأهل
  3/3  4  مجرد

  8/22  28  نفر 3تا  1  تعداد اعضاي خانواده
  3/59  73  نفر 6تا  4
  9/17  22  نفر و بیشتر 7

تعداد دفعات مراجعه 
 به عامل ترویج در 

  طول یک سال

  2/86  106  دفعه و کمتر 5
  5/6  8  دفعه 20تا  6

  8/0  1  دفعه 35تا  21
  9/4  6  دفعه 50تا  36
  6/1  2  دفعه و بیشتر 51

-میزان شرکت در فعالیت

  ترویجی –هاي آموزشی 
  4/72  89  خیلی کم

  1/17  21  کم
  9/4  6  متوسط

  7/5  7  زیاد
  0  0  خیلی زیاد

عضویت در نهادهاي 
  اجتماعی

  8/13  17  عدم عضویت 
  3/59  73  نهاد 1عضویت در 
  26  32  نهاد 2عضویت در 
  8/0  1  نهاد 3عضویت در 

سابقه فعالیت در کشت 
  )به سال(برنج 

  8/9  12  کمترسال و  15
  26  32  سال 25تا  16
  1/21  26  سال 35تا  26
  2/25  31  سال 45تا  36
  9/17  22  سال و بیشتر 46

  3/94  116  مالکی  بردارينظام بهره
  9/4  6  بريسهم

  8/0  1  بريمالکی و سهم
  1/30  37  افراد خانواده  نیروي کار مزرعه

  1/17  21  کارگر مزدبگیر

  درصد  فراوانی  هاگروه هاویژگی
  8/52  65  هر دو مورد

میزان مالکیت زمین 
  )به هکتار(زراعی 

  5/54  67  هکتار 1کمتر از 
  5/41  51  هکتار 3تا  1
  1/4  5  هکتار 5تا  3
  0  0  هکتار و بیشتر 5

تعداد قطعات زراعی 
  تحت مالکیت

  6/62  77  قطعه 1
  26  32  قطعه 2
  9/8  11  قطعه 3
  4/2  3  قطعه و بیشتر 4

متوسط عملکرد برنج در 
  )تن در هکتار(سال 

  4/16  11  تن 5/1کمتر از 
  3/49  33  تن 5/2 – 5/1
  4/28  19  تن 5/3 – 5/2
  9/5  4  تن و بیشتر 5/3

  1/82  101  و کمتر 5  تعداد دام
6- 15  18  6/14  

16 – 25  2  6/1  
  6/1  2  و بیشتر 26

-میزان  دسترسی به نهاده

کود، (هاي کشاورزي 
  ...)سم، ادوات و 

  3/3  4  خیلی کم
  7/18  23  کم

  5/45  56  متوسط
  5/28  35  زیاد

  1/4  5  خیلی زیاد
میزان دسترسی به منابع 

- سرمایه/اعتباري/مالی
  گذاري

  9/30  38  خیلی کم
  5/32  40  کم

  3/29  36  متوسط
  5/6  8  زیاد

  8/0  1  خیلی زیاد
میزان دسترسی به منابع 

  آب آبیاري
  3/7  9  خیلی کم

  22  27  کم
  3/29  36  متوسط

  8/39  49  زیاد
  6/1  2  خیلی زیاد

  
دهندگان مرحلـه  شناختی پاسخهاي جمعیتویژگی

میـانگین سـن   . ارائه شـده اسـت   3دوم تحقیق در جدول 
سال بوده که اکثر آنها را مـردان تشـکیل    51کشاورزان 
 5/38(سطح تحصـیالت بیشـتر پاسـخگویان    . داده بودند

همچنـین سـابقه فعالیـت     .ابتدایی و راهنمایی بود) درصد
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در کشاورزي نیـز در بـین تعـداد زیـادي از پاسـخگویان      
 7/43شـغل اصـلی   . سال بـود  15کمتر از ) درصد 8/37(

آنهـا   7/66درصد کشاورزان مورد مطالعه کشـاورزي و  
ــر کشــاورزي در دیگــر بخــش  ــز اشــتغال  عــالوه ب هــا نی

درآمد کشـاورزي حـدود نیمـی از پاسـخگویان     . داشتند
ــدرد 6/49( ــر از ) ص ــود  5کمت ــان ب ــون توم ــدار . میلی مق

ــار    ــر از یــک هکت ــر کشــاورزان کمت ــین زراعــی اکث زم
نفـر از پاسـخگویان    102مالکیـت زمـین    .)درصد 6/69(

 60به صورت شخصی بود و همچنین منبـع آب آبیـاري   
  .درصد پاسخگویان رودخانه بود

  
  )مرحله دوم( هاي پاسخگویانتوزیع فراوانی ویژگی : 3 جدول

  درصد  فراوانی  هاگروه هاویژگی
  )سال( سن

  
  9/8  12  سال 35کمتر از 

  4/24  33  سال 45تا  35
  3/33  45  سال 55تا  45
  3/33  45  سال و باالتر 55

  9/8  12  زن  جنسیت
  1/91  123  مرد

  7/3  5  مجرد  وضعیت تاهل
  3/96  130  متاهل

  بعد خانوار
  

  1/28  38  نفر 3کمتر از 
  7/63  86  نفر 6تا  3

  1/8  11  نفر 6بیشتر از 
  23  31  بی سواد  سطح تحصیالت

  5/38  52  ابتدایی و راهنمایی
  1/31  42  دبیرستان و دیپلم

  4/7  10  تحصیالت دانشگاهی
کشاورزي به عنوان 

  شغل اصلی
  3/56  76  خیر
  7/43  59  بله

دارا بودن شغلی به 
  غیر کشاورزي

  3/33  45  خیر
  7/66  90  بله

سابقه فعالیت در 
  )سال(کشاورزي 

  

  8/37  51  سال 15کمتر از 
  2/25  34  سال 25تا  15
  3/16  22  سال 35تا  25
  7/20  28  سال باالتر 35

  تعداد دام
  

  9/51  70 بدون دام
  5/45  56  دام 10تا  1

  7/6  9  دام 10بیشتر از 
  9/45  62  بدون طیور  )قطعه(تعداد طیور 

  درصد  فراوانی  هاگروه هاویژگی
  5/38  52  قطعه 20تا  1  

  1/14  19  قطعه 40تا  20
  5/1 2  قطعه 40بیشتر از 

درآمد کشاورزي 
  )تومان(

  6/49  67  5000000کمتر از 
  6/29  40  10000000تا  5000000

  7/20  28  10000000بیشتر از 
درآمد غیر 
  )تومان(کشاورزي 

 

  9/25  35  بدون درآمد
  9/25  35  5000000کمتر از 

  23  31  10000000تا  5000000
  2/25  34  10000000بیشتر از 

هاي کل هزینه
 )تومان(کشاورزي 

  9/45  62  1500000کمتر از 
  4/24  33  3000000تا  1500000

  6/29  40  3000000بیشتر از 
مقدار زمین زراعی 

 )هکتار(

  6/69  94 کمتر از یک هکتار
  5/18  25  هکتار 2تا  1

  9/11  16  هکتار 2بیشتر از 
زمین تعداد قطعات 

  زراعی
 

  20  27  یک قطعه
  20  27  دو قطعه
  5/18  25  سه قطعه

  5/41  56  بیشتر از سه قطعه
فاصله خانه تا زمین 

  )کیلو متر(زراعی 
  9/45  62  1کمتر از 

  4/30  41  3تا  1
  7/23  32  3بیشتر از 

  1/88  119  محلی  ارقام مورد استفاده
  2/5  7  اصالح شده

  7/6  9  هر دو
  6/75  102  شخصی  مالکیتنوع 

  6/12  17  اجاره اي
  9/11  16  سهم بري

  60  81  رودخانه  منبع آب آبیاري
  4/4  6  چشمه

  4/7  10  نهر
  3/13  18  کانال

  1/11  15  کانال-نهر
  7/3  5  چاه

ماشین آالت در 
  دسترس

 9/5  8  بدون ماشن االت

  9/48  66  تیلر
  8/34  47  تراکتور

  4/10  14  تیلر و تراکتور

  
ــرین    ــق نشــان داد کــه مهمت ــه اول تحقی ــایج مرحل نت

هاي عدم پذیرش کشت تـوأم بـرنج و مـاهی    محدودیت
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مـــواردي از جملـــه دوري خانـــه کشـــاورز تـــا مزرعـــه 
شالیکاري، نداشتن امکانات اولیه همچون چاه عمیـق یـا   
نیمه عمیـق و نیـروي بـرق بـراي آن، عـدم دسترسـی بـه        

ت مالی با تاکید بر وام بلنـد مـدت بـا سـود کـم،      تسهیال

عدم وجـود آگـاهی و اطالعـات در زمینـه کشـت تـوام       
برنج و ماهی و نداشتن بودجه اولیه براي احداث پناهگاه 

  ). 4جدول (ماهی بود 

  
  )مرحله اول تحقیق(  برنج استان گیالنبندي عوامل موثر بر عدم پذیرش پروش ماهی در مزارع اولویت: 4جدول 

  هاي عدم توسعه پرورش ماهی در مزارع برنجمحدودیت
  فراوانی

  هاپاسخ
  درصد

  هاپاسخ
  درصد
  موردها

  رتبه

  1  71/31  42/12  39  دوري خانه کشاورز تا مزرعه شالیکاري  
  2  64/27  83/10  34  نداشتن امکانات اولیه همچون چاه عمیق یا نیمه عمیق و نیروي برق براي آن

  3  20/25  87/9  31  عدم دسترسی به تسهیالت مالی با تاکید بر وام بلند مدت با سود کم
  4  39/24  55/9  30  عدم وجود آگاهی و اطالعات در زمینه کشت توام برنج و ماهی

  5  76/22  92/8  28  نداشتن بودجه اولیه براي احداث پناهگاه ماهی که هزینه باالیی دارد
  6  63/14  73/5  18  زمین زراعی کافی براي اختصاص به پرورش ماهی عدم وجود

  7  82/13  41/5  17  قیمت باالي غذاي ماهی
  8  82/13  41/5  17  ترویجی- هاي آموزشیعدم دسترسی به کالس

  9  57/10  14/4  13  عدم عالقه کشاورز نسبت به پذیرش کشت توام برنج و ماهی
  10  79/9  82/3  12  کمبود آب
  11  13/8  18/3  10  وقت با افزایش حجم کار با پذیرش پرورش ماهیمحدودیت 

  12  13/8  18/3  10  ترس از شکست خوردن و عدم آگاهی از سود دهی این روش کشت
  13  50/6  55/2  8  نیاز به کارگر زیاد در قبال حجم کار باال با پذیرش پرورش ماهی

  14  50/6  55/2  8  سن باالي کشاورز و کاهش توانایی
  15  69/5  23/2  7  محصور نبودن مزارع برنج و مشکالت ناشی از آن

  16  69/5  23/2  7  عدم وجود ارگان مسئول در زمینه کشت توأم
  17  07/4  59/1  5  عدم حضور مروجان کشت توام برنج و ماهی در منظقه 

  18  07/4  59/1  5  تجربه شکست اطرافیان در پرورش ماهی
  19  25/3  27/1  4  دسترسی به مزرعهعدم وجود راه و جاده براي 

  20  44/2  96/0  3  اجاره اي و سهم بري یا ارثی بودن زمین زراعی
  21  44/2  96/0  3  عدم اعتماد کشاورزان به مسئوالن و مروجان

  22  63/1  64/0  2  مشکل فروش ماهی و نبود بازار مطمئن
  23  63/1  64/0  2  عدم دسترسی به کود شیمیایی مناسب براي براي پرورش ماهی

  24  81/0  32/0  1 عدم وجود امنیت یا نبود ارگان تامین کننده امنیت در خصوص سرقت ماهی
  -  28/255 00/100  314  جمع

  
ــراي      ــازي ب ــل ف ــه و تحلی ــق تجزی ــه دوم تحقی در مرحل

هاي پذیرش کشت توأم برنج و بندي محدودیتاولویت
ماهی حاکی از آن بود که بایسـتی بـه عـواملی همچـون     
عدم وجود امنیت یا نبود ارگان تـامین کننـده امنیـت در    
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خصوص سرقت ماهی، عدم دسترسی به تسهیالت مـالی  
با تاکید بر وام بلند مدت بـا سـود کـم، محصـور نبـودن      

گـان  مزارع برنج و مشکالت ناشی از آن، عدم وجود ار
مسئول در زمینه کشت توأم، نداشتن بودجـه اولیـه بـراي    
احداث پناهگاه ماهی که هزینه باالیی دارد، عدم وجود 

آگاهی و اطالعات در زمینه کشت توام برنج و مـاهی و  
نداشتن امکانات اولیه همچون چاه عمیق یا نیمه عمیق و 

ســـایر . نیــروي بـــرق بـــراي آن توجـــه بیشـــتري نمـــود 
ذیرش کشـت تـوأم بـرنج و مـاهی در     هاي پـ محدودیت

   .ارائه شده است 5جدول 
  

  )تحقیق دوممرحله (  بندي عوامل موثر بر عدم پذیرش پروش ماهی در مزارع برنج استان گیالناولویت: 5جدول 

  انحراف  میانگین  هاي عدم توسعه پرورش ماهی در مزارع برنجمحدودیت
  معیار

  میزان
 اهمیت

  وزن
 نرمال شده

  امتیاز وزن
 نرمال شده 

  رتبه

 1  047/5  050/0  811/0 012/1 11/4 عدم وجود امنیت یا نبود ارگان تامین کننده امنیت در خصوص سرقت ماهی

 2  043/5  050/0  811/0  888/0  10/4  عدم دسترسی به تسهیالت مالی با تاکید بر وام بلند مدت با سود کم

 3  893/4  049/0  787/0  977/0  00/4  مزارع برنج و مشکالت ناشی از آن محصور نبودن

 4  813/4  048/0  774/0  952/1  94/3  عدم وجود ارگان مسئول در زمینه کشت توأم

 5  748/4  047/0  763/0  039/1  90/3  نداشتن بودجه اولیه براي احداث پناهگاه ماهی که هزینه باالیی دارد

 6  740/4  047/0  762/0  870/0  89/3  در زمینه کشت توام برنج و ماهیعدم وجود آگاهی و اطالعات 

 7  730/4  047/0  760/0  131/1  89/3  نداشتن امکانات اولیه همچون چاه عمیق یا نیمه عمیق و نیروي برق براي آن

 8  520/4  045/0  727/0  077/1  75/3  محدودیت وقت با افزایش حجم کار با پذیرش پرورش ماهی

 9  476/4  045/0  720/0  313/1  73/3  کمبود آب

 10  461/4  045/0  717/0  030/1  70/3  عدم دسترسی به کود شیمیایی مناسب براي براي پرورش ماهی

 11  401/4  044/0  708/0  106/1  67/3  ترس از شکست خوردن و عدم آگاهی از سود دهی این روش کشت

 12  385/4  044/0  705/0  128/1  65/3  ترویجی- هاي آموزشیعدم دسترسی به کالس

 13  282/4  043/0  688/0  068/1  59/3  عدم حضور مروجان کشت توام برنج و ماهی در منظقه 

 14  241/4  042/0  682/0  895/0  55/3  قیمت باالي غذاي ماهی

 15  102/4  041/0  659/0  151/1  46/3  نیاز به کارگر زیاد در قبال حجم کار باال با پذیرش پرورش ماهی

 16  031/4  040/0  648/0  218/1  41/3  فروش ماهی و نبود بازار مطمئنمشکل 

 17  739/3  037/0  601/0  352/1  21/3  دوري خانه کشاورز تا مزرعه شالیکاري  

 18  460/3  036/0  585/0  255/1  15/3  عدم وجود زمین زراعی کافی براي اختصاص به پرورش ماهی

 19  611/3  036/0  580/0  214/1  13/3  سن باالي کشاورز و کاهش توانایی

 20  583/3  036/0  576/0  297/1  11/3  عدم وجود راه و جاده براي دسترسی به مزرعه

 21  534/3  035/0  568/0  117/1  07/3  عدم اعتماد کشاورزان به مسئوالن و مروجان

 22  362/3  034/0  540/0  281/1  97/2  عدم عالقه کشاورز نسبت به پذیرش کشت توام برنج و ماهی

 23  826/2  028/0  454/0  185/1  61/2  تجربه شکست اطرافیان در پرورش ماهی

 24  794/2  028/0 449/0  417/1  58/2  اجاره اي و سهم بري یا ارثی بودن زمین زراعی

  -  000/100 000/1 076/16  -   -   جمع
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  بحث 
به طور کلی در تحقیق حاضـر سـطح تحصـیالت و    

تـــرین کمبـــود آگـــاهی کشـــاورزان بـــه عنـــوان مهـــم 
هـاي توسـعه کشـت تـوأم مطـرح بودنـد کـه        محدودیت

ــکالت اقتصـــادي و امنیـــت تولیـــدي نیـــز ایـــن       مشـ
در ایـن راسـتا از دیـد    . کردندها را تشدید می محدودیت

 توسـعه  و تـرویج  الزامـات  تـرین دیگر محققان نیز، مهم

 مالی هايحمایت: شامل برنج و ماهی توام کشت پروژه

 بـراي  روسـتایی  بـانوان  و جوانـان  دولتی، تشویق بخش

 آگاهی سطح بردن باال پروژه، این اجراي در مشارکت

 اجـراي  تـرویج،  متخصصـین  تعداد کشاورزان، افزایش

 هـاي توصـیه  ارایـه  بـراي  کارشناسی بازدیدهاي مناسب

 هايتوصیه به کردن عمل و پرورش دوره در طول فنی

 و کرمـی ). 1384همکاران،  و حسنی(باشد می مروجان
 با نتایج همسویی گزارش کردنـد کـه  ) 1385(همکاران 

 بچه ماهی، مورد در دانش اطالعاتی، منابع به دسترسی

 و آبزي پروري کرت براي تهیه آبزي پروري، مدیریت
 متغیرهـاي  مهمتـرین  مـاهی،  صـید  بـه  مربـوط  دانـش 

 و بـرنج  کشـت تـوأم   نپذیرنـده  و پذیرنـده  متمایزکننـده 
هـا حـاکی از آن   همچنـین سـایر گـزارش   . هسـتند  ماهی

 ضـمن  توانـد مـی  و بـرنج،  مـاهی  توام هستند که کشت

 سـرمایه  بـا  ايتجربه اضافی، درآمد و غذا کردن فراهم

 کشت .باشد منابع موجود از استفاده حداکثر و کوچک

 ویژه به دنیا، کشورهاي از تعدادي در ماهی و برنج توام

 کشـوري  هـر  کـه  اسـت، حـال آن   شده تجربه آسیا در

 همچنـین  آنهـا  اما دارد، را خود خاص رویه و رهیافت

 شـناخت  .دارند مشکالت مشترك و تجارب مشابهت،

 تـوام  کشـت  پتانسیل از استفاده در سودمندي و جهانی

 و فقـر  تغذیه، سوء با به مبارزه کمک در ماهی، و برنج
 Halwart and(باشـد  مــی درازمــدت در تنگدسـتی 

Gupta, 2004 .( در مطالعـــاتGupta   و همکـــاران
 منابع نبود دانش، فقدان :زیادي مانند نیز دالیل) 1998(

 فقـدان  پـروري،  آبـزي  تلفیـق  بـراي  نیـاز  اضـافی مـورد  

 بـه  مربـوط  مشـکالت  ،زمان نبود به اعتبارات، دسترسی

 انـدازه  در و نیـاز  مـورد  هـاي گونـه  از بچـه مـاهی   تهیـه 

 ریسـک  بـه  تمایـل  عـدم  و شزمـان پـرور   براي مناسب

 بندهاآب شکستن خاطر به هاماهی دادن از دست کردن،

 کشـت  پـذیرش  عـدم  سـبب  سنگین خالل بارندگی در

 توسـط  تکنولـوژي،  توسـعه  مراحـل ابتـدایی   در تلفیقی

همچنــین  .اي گــزارش شــده اســتحاشــیه کشــاورزان
 تحلیلی از این گزارش حـاکی از آن اسـت کـه کشـت    

 بیشـتري بـراي   کـار  نیـروي  نیازمند ماهی و برنج تلفیقی

دالئـل   یکـی از  .اسـت  هـا گودال ایجاد و هاپشته تقویت
انـدازه   داراي خانوارهـاي  توسط تکنولوژي این پذیرش

 کـار  نیـروي  بـه  دسترسـی  توانـد مـی  بزرگتـر  خـانواده 

ارائـه   بـراي  نیـاز  مـورد  زمـان  امـر  ایـن . خانوادگی باشد
 نیازهاي آبزي و مالزمات تامین براي اضافی کار نیروي

. کنـد مـی  محـدود  را بـرنج  کشـت  بـا  تلفیقـی  پـروري 
-پـیش  صورتی کـه  در دهند،می نشان مختلف مطالعات

 افـزایش  بـه  منجـر  باشـد،  دسـترس  در نیازهاي ضروري

 Demaine and(شـد   خواهـد  پـروري پـذیرش آبـزي  

Turongruang, 1996 .(در  همکـارانش  و گوپتا مطالعه
 داد، نشـان  پـروري،  آبـزي  هـاي فعالیـت  پـذیرش  زمینه

 کشـاورزان  بـین  در مـاهی  و بـرنج  تـوأم  پذیرش کشت

 و تـر  فشـرده  کشـت  داراي هـاي بزرگتـر،  زمـین  با مرفه
 ,.Gupta et al(اسـت   بیشـتر بـوده   نسـبتاَ  ، بـاالتر  سواد

2002 .(  
در ادامه قابل ذکر است که افزایش توجه به توسـعه  
پایدار در چند دهه گذشته نتایج گونـاگونی را بـه دنبـال    

یکی از این مسائل توجه به امنیت و سالمت . داشته است
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هاي حفاظت غذایی است، طوري که با استفاده از روش
زیســت وارد کننــده منــابع، تخریــب کمتــري بــه محــیط 

هــاي داخلــی یکــی از    آب پــروري در آبــزي . گــردد 
هایی است که اخیراً به شدت مورد توجه واقع شده  زمینه

هـاي در منـاطق   و به عنـوان یکـی از الگوهـاي نـوآوري    
روستایی استان گیالن مورد ترویج و اشاعه قـرار گرفتـه   

پـروري در اسـتان   شک توفیق در ترویج آبـزي بی. است
زراعـی  هـاي  گیالن اثرات مطلوبی را در پایـداري نظـام  

اســتان و توســعۀ پایــدار آن  بــه همــراه خواهــد داشــت،  
ــه بـــه مشـــکالت و   ــاوي مســـایل و توجـ بنـــابراین واکـ

روي دست اندرکاران کشـت تـوأم   هاي پیشمحدودیت
پروري در این برنج و ماهی راهگشاي توسعه پایدارآبزي

در این راسـتا، شـناخت عـواملی کـه     . منطقه  خواهد بود
ــرورش مــاهی در مــانع از  پــذیرش کشــاورزا ن بــراي  پ
شوند کمک  قابـل تـوجهی    مزارع برنج استان گیالن می

ریـزي ایـن فعالیـت سـودمند در منطقـه خواهـد       به برنامه
اي که با حل مشـکالت و طراحـی برنامـه   به طوري. کرد

ــدامات      ــوثري اق ــی م ــت ترویج ــب رهیاف ــدون در قال م
در مجمـوع هماننـد   . اثربخشی در این راستا برداشته شود

هاي کشاورزي کشور، مشـکالت  بسیاري دیگر از بخش
اقتصادي در صدر مسایل مطرح شـده ایـن فعالیـت قـرار     

همچنین توجه به دسترسی به غذاي مطلوب ماهی، . دارد
تلفات، دسترسی به بچه ماهی مرغوب و مشـکالت کـم   

توانـد بسـیار حـائز    آبی و کیفیـت نامناسـب آب نیـز مـی    
هـا نیـز   ک از ایـن گزینـه  لذا توجه بـه هریـ  . اهمیت باشد

هاي اثزگذار بر عـدم پـذیرش   تواند به عنوان اولویت می
کشت توأم برنج و ماهی توسط کشـاورزان بـا توجـه بـه     
موقعیـــت خـــاص بایـــد، در دســـتور کـــار مســـئوالن و  

ــزان برنامــه ــرد شــیالتی ری ــرار گی ــین برگــزاري . ق همچن
هــاي ترویجــی، تبلیغــات، اقــدامات حمــایتی نظیــر   دوره

پروري، تخصـیص وام و  هاي مورد نیاز آبزينهادهتأمین 
زمینـــه   اعتبـــارات و وجـــود کارشـــناس مجـــرب در   

پروري از مهمترین اقدامات عملی براي نشر کشت  آبزي
باشد که توجه به آنها براي تقویت توأم برنج و ماهی می

ــتان   و توســعه ــرنج در اس ــزارع ب ــاهی در م ــرورش م ي پ
  .رودمی پذیر به شمارگیالن امري اجتناب

  
  سپاسگزاري

جنـاب آقـاي   م که از یدانبدینوسیله بر خود الزم می
دصادق اللهیاري و مهندس داریوش عشـوري  مدکتر مح
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