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چکیده
محیط زیست از مباحث اصلی توسعۀ پایدار است که نقش مؤثری در گسترش فعالیتهای اقتصادی در سکونتگاههای روستتایی دارد.
سکونتگاههای روستایی در حال حاضر به دلیل فعالیتهای کشاورزی تنگناهای زیست محیطی قابل توجهی را تجربه میکنند .با توجته بته
اینکه محصول اصلی شمال کشور برنج است ،حفاظت زیستمحیطی و توجه به منابع آب و خاک در پایداری اقتصاد و جمعیت روستتاهای
شالیکار نقش بسزایی دارد .این پژوهش به بررسی تأثیرات کشت برنج بر توسعۀ پایدار زیستمحیطی پرداخته استت .جامعتۀ آمتاری متورد
مطالعه ،شالیکاران روستاهای شهرستان نکاء استان مازندران هستند که براساس فرمول کوکران تعداد  262ختانوار نمونته انتختاب شتدند.
براساس یافتههای میدانی ،محصول برنج با توسعۀ پایدار زیستمحیطی همبستگی مثبت دارد که برابر با  0/981است .همچنتین براستاس
نتایج ارزیابی مدل پایداری پرسکات -آلن ،وضعیت زیستمحیطی کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه با امتیاز  0/351در سطح پایتداری
ضعیف قرار دارد؛ بهصورتیکه براساس یافتههای میدانی ،گویههای حفظ تنوع ژنتیکی و استفادۀ صحیح از مواد شیمیایی و سمی در ستطح
پایداری ضعیف و گویههای حفاظت و بهرهبرداری از آب شیرین ،بهرهبرداری پایدار از منتابع ختاک ،نحتوۀ عمتل دربتارۀ مستائل زبالتهها و
فاضالبها در سطح پایداری متوسط قرار دارند .در این راستا گسترش فعالیتهای ترویجی در زمینتۀ حفتظ منتابع آب و ختاک و تشتوی
روستاییان بر بهکارگیری کشاورزی ارگانیک ،عدم بهکارگیری کود و ست و اتختا راهکارهتای جلتوگیری از فرستایش ختاک در پایتداری
زیستمحیطی سکونتگاههای روستایی میتواند تأثیرگذار باشد.
واژههای کلیدی :اراضی شالیزار ،توسعۀ پایدار ،کشاورزی ،توسعۀ پایدار زیستمحیطی ،نکاء.

 .1نویسندۀ مسئول09395118405 ،r.soltani@pnu.ac.ir :
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مقدمه:
محیط زیست بستر اصلی معیشت و فعالیتهای کشاورزی در سکونتگاههای روستایی است و نقش مهمی در تتأمین امنیتت
غذایی ملی دارد ) .(Nan et al, 2011: 2623با گسترش مدرنیزاسیون ،مشکالت زیستمحیطی در نواحی روستایی پدیتدار شتد
)(Jun et al ,2011: 1278؛ بهطوریکه در حال حاضر ،مناط روستایی از نظر تشتدید و گستترش کشتاورزی ،تحتت فشتارهای
زیستمحیطی قابل توجهی هستند ) (Pourghasem et al, 2017: 42و رشد فناوری و بهرهبترداری نادرستت از محتیط زیستت
موجب ناپایداری روستایی شده است  23). (Soleimani et al, 2015:بنابراین حفاظت محیط زیست روستایی مبتنی بر توستعۀ
پایدار با توجه به تخریب گستردۀ محیط زیست ضروری است )(Riahi et al, 2016: 53؛ زیرا مفهتوم پایتداری یتا ناپایتداری در
دامنه و شکل روابط و تعامل گروههای اجتماعی با محیط زیست خود ریشه دارد ) .(Anebestani & Salehi, 2010: 31همچنین
تحق توسعۀ پایدار مستلزم تأکید بر محیط زیست است؛ بهطوریکه توسعۀ پایدار فرآیندی است که بتا ستازماندهی و تنظتی
رابطۀ انسان و محیط و مدیریت بهره برداری از منابع و محیط زیست ،دستیابی به تولید مستمر ،زندگی مطمئن ،امنیت غتذایی،
ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل میکند .به این ترتیب ،حفاظتت و نگهتداری منتابع بتا رویکترد رفتاه پایتدار ،برابتری
نسلهای حاضر و آینده در جهت بهرهبرداری بهینه از خایر سرمایهای را میتوان هستۀ مرکزی توستعۀ پایتدار محستوب کترد
) .(Pourtaheri & Nemati, 2012: 115توسعۀ پایدار تلفی اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای حداکثرسازی رفتاه
نسل فعلی بدون بهخطرانداختن تواناییهای نسل آینده است ()Eftekhari & Badri, 2013: 139؛ به بیان دیگر مسئلۀ حفاظتت
از محیط زیست و منابع آن یکی از ابعاد مه توسعۀ پایدار است که سایر ابعاد توسعه با آن ارتباط مستقی و غیرمستقی دارنتد
)(Jalalian &Dadgar,2013: 101؛ زیتترا بحتتران زیستتتمحیطی را بتتا هتتیک مشتتکل جهتتانی دیگتتر نمیتتتوان مقایستته
کرد) .(Mohammadi Ashnani et al.,2008:1از سوی دیگر ،مناط روستایی به منظور تأمین معیشت و نیازهای خود ،به منابع
طبیعی وابستگی باالیی دارند ( .)Masika & Joekes, 1997:9بنابراین پایتداری زیستتمحیطی ایتن منتاط در تحقت اهتداف
توسعۀ ملی به منظور مقابله با بیابانزایی و خطرهای ناشی از خشکسالیها ،مقابله با فرسایش و تخریب خاک ،حفظ و نگهتداری
منابع طبیعی و نیز خردهاقلی ها دارای اهمیت است ) .(Golshiri Esfehani & Saraei, 2010: 75این در حالی است که محتیط
زیست بسیاری از روستاهای کشور را خطرهایی ازقبیل گسترش بیابان ،تخریب جنگلها و مراتع ،تغییرکتاربری اراضتی زراعتی،
پایینرفتن سطح سفرههای آب زیرزمینی ،رانش زمین و غیره تهدید میکند(Geravandi & et al, 2011: 68).
بخش کشاورزی روستایی با توجه به اینکه بهعنوان زیربنای فعالیتهای اقتصادی کشور محسوب میشتود ،دارای اهمیتت
باالیی است و درمقایسه با سایر بخشهای اقتصادی ،ارتباط بیشتری با محیط زیست دارد ) . (Zamani et al.,2015:35همچنین
جمعیت و نیروی کاری فراوانی وابسته به بخش کشاورزی هستند و کشاورزی تأمینکنندۀ اشتغال و نیروی کتار نیتز بته شتمار
میرود .بنابراین ابعاد توسعۀ پایدار در بخش کشاورزی با توجه به اتکای جمعیت سکونتگاههای روستایی به ایتن بختش اهمیتت
فراوانی داشته و تأمین سرمایه و درآمد خانوارهای روستایی از این بخش صورت میگیرد .امروزه مصرف غذا بهسترعت در حتال
تغییر است؛ زیرا جمعیت جهان و جمعیت شهرنشین در حال افزایش است؛ مردم جهان بهطور متوستط ثروتمنتدتر میشتوند و
سبک زندگی و انتظار آنها در حال تغییر است و این تغییرات بهتنهایی بر میزان تولید محصوالت غذایی؛ بلکه بر مصترف انتواع
مواد غذایی ه تأثیر خواهد گذاشت ( .)Garnett, Charles & godfray, 2012: 22با توجه به اشتغال بخش اعظ روستاییان در
فعالیتهای کشاورزی بهطور مستل یکتی از کانالهتای متؤثر در دستتیابی بته پایتداری زیستتمحیطی در منتاط روستتایی،
فراه آوردن زمینههای زیستمحیطی کشاورزی پایدار (استفادۀ درست از منابع آب و ختاک ،حفتظ تنتوع ژنتیکتی و غیتره) در
مناط روستایی است). (Shahabadi & Telyabi,2017:1که در کشت محصوالت باید مورد توجه قرار گیرد .در این راستا یکتی
از محصوالت مه و معیشتی کشاورزی ،برنج است .رعایتنکردن مسائل زیستمحیطی در کشت برنج؛ مانند استفادۀ بیرویته از
س و کود شیمیایی ،تخریب خاک ،هدررفت منابع آبی ،استفاده از ارقام غیربومی ،چندکشتی ،کشت ستنتی و غیرمکتانیزه و ،...
در نواحی روستایی مسائلی به وجود آورده که آلودگی زیستمحیطی را به دنبال داشته است (.)Shieh et al, 2014: 155

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /32زمستان 1397

25

با توجه به اهمیت شایان توجه رعایت اصول پایداری زیستمحیطی در کشت و پرورش این محصول کته از ستویی نیازمنتد
منابع آب بسیار و از سوی دیگر استفادۀ ویژه از منابع خاک در طول فصتل زراعتی استت ،تحقیت حاضتر بته ارزیتابی پایتداری
زیستمحیطی در روستاهای شالیکار شهرستان نکاء از استان ساحلی مازنتدران در شتمال کشتور میپتردازد .عتدم بتهکارگیری
اصول زیستمحیطی در کشت برنج بهرغ بارش مناسب در این منطقه ،با توجه بته وجتود اشتکال مختلتف اراضتی ،منجتر بته
مشکالت و تنگناهایی شده که بر تتداوم معیشتت در ستالهای آتتی تتأثیرات نتامطلوبی میگتذارد .بتا توجته بته ایتن مستئله،
پرسشهای اساسی پژوهش عبارتاند از :تأثیر کشت برنج در توسعۀ پایدار زیستمحیطی روستاهای مورد مطالعه چیستت؟ آیتا
روستاهای مورد مطالعه از لحاظ توسعۀ زیستمحیطی کشاورزی وضعیت پایداری دارند؟ بر این اساس فرضتیۀ پتژوهش حاضتر
عبارت است از -1 :محصول برنج در توسعۀ پایدار زیستمحیطی سکونتگاههای روستایی تتأثیر دارد -2 .گستترش کشتت بترنج
سبب پایدارسازی سکونتگاههای روستایی میشود.
مبانی نظری تحقیق:
تأمین عادالنۀ نیازهای نستل حاضتر و آینتده تعریفتی استت کته کمیستیون برانتلنتد از توستعۀ پایتدار ارائته کترده استت
) .(George,2001:45نگرش توسعۀ پایدار این است که از منابع باید به گونهای استفاده کنی کته نته تنهتا نیتاز نستل فعلتی را
برآورده سازد؛ بلکه امکان تأمین نیازهای نسلهای آینده را نیز فراه آورد .بیتردید استفادۀ کارآ از منابع ،یکی از اهداف عمتدۀ
کشاورزی پایدار است ) .(Zamani et al.,2014:33ارزیابی توسعۀ پایدار از طریت شتاخصهای چندبعتدی امکانپذیراستت کته
براساس آنها انطباق ،به هنگام بودن و حساسیت بازار سنجش میشتود ) .(Tores-Delgado, 2014: 14در ایتن ارتبتاط فرآینتد
ارزیابی توسعۀ پایدار فرآیندی نظاموار و دارای کنش متقابل است که در اثر تهیۀ یک طرح یا راهبرد صورت میگیرد و براستاس
آن موضوعات مختلف زیستمحیطی ،اقتصادی ارزیتابی و فعالیتهتای پایتدار مشتخص میشتوند ) .(George,2001:33اقتصتاد
روستایی نقشی حیاتی را در فرآیند توسعه و رفاه مردم ایفا میکند .بنابراین توجه به اقتصاد روستتایی در برنامتهریزی ضتروری
است ) .(Kay,2009:16در سکونتگاههای روستایی غالب خانوارها در بخش کشاورزی اشتغال دارند و عضتو واحتدهای اقتصتادی
روستایی نیز هستند .بنابراین بهطور عمده وابسته به نیروی کار خانواده هستند .این مسئله در امنیت غذایی و اشتغال روستتایی
نقش بسزایی دارد .همچنین کشاورزی در بسیاری از کشورها بهخاطر اهمیت تولید غذا بهعنوان بخش اقتصادی پیشرو شناخته
شده است )(Vaz & Nikjkamp, 2009: 38؛ زیرادر میان بخشهتای اقتصتادی یتک کشتور در حتال توستعه ،بختش کشتاورزی
بهعنوان تأمینکنندۀ غذای جامعه اهمیت قابل مالحظهای دارد ).(Ghanbari et al.,2013:54
کشاورزی ازجمله فعالیتهای مه اقتصادی است که بیشتر در مناط روستتایی صتورت میگیترد .بتا نگتاهی بته تتاری
کشاورزی میتوان به این مه دست یافت که عمر کشاورزی در جهت تحقی در تنوع تولید و بتازدهی بتاالی آن ستیری شتده
است) .(Aghagolzadeh,2009:22در این راستا ،کشاورزی بیش از یتک فعالیتت اقتصتادی استت .کشتاورزان بایتد بته پایتداری
طوالنیمدت نیز بهاندازۀ کافی توجه نشان بدهند ) .(Gliessman & Rosemeyer, 2010: 39مه ترین نقش کشاورزی ،تولید غذا
و ارتقای کشاورزی پایدار است؛ بهصورتیکه تولید غذا را بهینه نمایند ،درآمد کشاورزان را افزایش دهند و اقتصتادهای متغیتر را
حفاظت کنند ) .(UN, 2009: 21همچنین از سوی دیگر پایداری سیست های کشاورزی وابسته به عملکرد انستان و نگرشهتای
اجتماعی است ) .(Pretty ,2005: 28رشد کشاورزی یکی از عوامل مؤثردر کاهش فقر و افزایش تولید ناخالص ملی در کشاورزی
بوده است ) .(UN, 2008: 81در مقیاس جهانی کشاورزی دستیابی به تقاضاهای روزافزون غذا در نیمۀ آخر قرن بیست افتزایش
یافته است ) .(Gilessman & Rosemeyer, 2010: 116بنابراین در قرن بیستویک سیست های تولید غذا باید الزامتات خاصتی
داشته باشند؛ امنیت کافی ،کاهش قابل توجه فقر روستایی ،پایدارسازی کشاورزی و درآمتد ختانوار روستتایی ،کتاهش تخریتب
روزافزون منابع طبیعی بهویژه زمین ) .(Worldbank, 2006: 64بسیاری از کشاورزان در دنیا بهویژه درآفریقتا محصتوالت عمتدۀ
زراعی را برای مصرف شخصی تولید و به بازراهای خانگی و ناحیهای عرضه میکنند .در این راستا فنتاوری و مهتارت ،در تولیتد
برخی ازاین محصوالت مؤثر است .کشت محصوالت عمدۀ زراعی باعث کتاهش فقتر روستتایی و نیتز افتزایش درآمتد روستتایی
میشود ).(UN, 2008: 35
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در حال حاضر کشاورزان بهخاطر ضعف در ارتباطات و فقدان بازارهای محلی ،کشاورزی مقیاس کوچک را که تا حد زیادی
غیرسودآوراست ،به وجود میآورند که بهخاطر این نوع کشاورزی ،نگرانی در راستای پایداری منابع زیستتمحیطی و کشتاورزی
شکل گرفته است )(Buttel & McMichael, 2005: 92؛ زیرا اقدامهای انسانی در زمینۀ افزایش ظرفیت تولیدی زمین در متوارد
زیادی به تخریب این عامل تولیدی مه منجر شتده استت ) .(Yasoori,2007:38در ایتن راستتا ،تتأثیرات نتامطلوب کودهتا و
آفتکشها بر محیط زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روشهایی شده که در آن نیازی به مصرف شتیمیایی نبتوده و یتا
ک باشد و این هدف موجب شده که بحث پایداری در کشاورزی و توجته بته کشتاورزی بومشتناختی متورد توجته قترار گیترد.
بنابراین کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان باشد ،کارآیی بیشتری در استفاده از منابع داشتته و بتا
محیط در توازن باشد .(Hossein nejad,2014:41) .درحالیکه مفهوم کشاورزی پایدار تولید سیست زیستتمحیطی کشتاورزی
است که تولید محصوالت کشاورزی با رعایت اصول زیستمحیطی انجام پذیرد .در این راستا ،بترای تقویتت پایتداری و حمایتت
ازتغییرات فنا وری ،اقتصادی و سازمانی توجه به چهار مقوله ضروری است :کشاورزی پایدار ،انرژی پایتدار ،کتاربرد پایتدار تنتوع
زیستی و منابع محیطی ،انرژی پایدار ).(Poppe & et al, 2009: 83
کشاورزی پایدار نقش مهمی در حفظ منابع تولیدی ،تنوع زیستی ،تضمین سالمت محیط زیست و دیگتر جنبتههای تولیتد
محصوالت کشاورزی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) دارد ) .(Lutz, 1998: 62سیست کشت برنج یکی از مه ترین سیستت های
کشت در آسیا است .در این راستا ،این کشت فشرده نقش مهمی در حفاظت از منابع زیستمحیطی داشته استت (Lal, 2004:
)36؛ زیرا کشت پایدار برنج و کشاورزی پایدار بهعنوان سیست مدیریتی تعریف میشود که از محیط زیستت حفاظتت میکنتد.
این حفاظت بهوسیلۀ حفاظت از فرسایش خاک و درنظرگترفتن ظرفیتت تحمتل آن و حفاظتت از آلتودگی آبهتای ستطحی و
آبهای زیرمینی است .همچنین از راهبردهایی جهت کنترل کشتت بترنج کته ایتن کشتاورزی بترای سیستت طبیعتت ،بترای
کشاورزان و یا مصرفکنندگان مضر نباشد ،استفاده میکند ( .)Filder, 2015: 61بترنج بتهعنوان یکتی از مه تترین محصتوالت
زراعی در جهان محسوب شده که غذای اصلی  40درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهد .این محصول دوسوم کالری مورد نیتاز
برای حدود دو میلیارد نفر را در آسیا تأمین کرده و منبع اصلی پروتئین برای جمعیت دنیاست .جمعیت کنونی جهان بیش از 7
میلیارد نفر بوده که تا سال  2030به حدود  9میلیارد نفر خواهد رسید .بنابراین انتظار میرود که تقاضا برای برنج هر ستاله بته
میزان  3درصد افزایش یابد .ه اکنون بیش از  160میلیتون هکتتار از اراضتی دنیتا بته کشتت بترنج اختصتاا دارد .از طرفتی
تحقیقات نشان میدهد که ساالنه  10-35میلیون هکتار از زمینهای قابل کشت در دنیا از بین میرود .با توجته بته اینکته 90
درصد شالیزارهای جهان در قارۀ آسیاست و به همین میزان  90درصد برنج تولیدی در این قاره مصرف میشود ،درنتیجه تولید
این محصول در این قاره دارای اهمیت ویژهای است .بنابراین افزایش تولید برنج برابر است با کسب امنیت غذایی باال در جوامتع
در حال توسعۀ آسیا و ازطرفی ،کاهش تولید بهطور مستقی روی این جوامع تأثیر گذاشته و باعتث نابستامانی اقتصتادی و فقتر
میشود ).(Daryaei & et al.,2014:2;Khalili & et al.2009:35
بیشترین کشت برنج در ایران در سه استان شمالی کشور گیالن ،مازندران و گلستان که در اطراف دریای خزر قرار دارند ،با
 71درصد سطح زیرکشت از کل کشور انجام میگیرد و از مراکز عمدۀ کشت و تولید برنج به حساب میآیند .تنوع ارقام محلتی
و اصالحشدۀ برنج در این استانها بسیار زیتاد استت .در ستال  1392استتان مازنتدران رتبتۀ اول و گتیالن ،گلستتان ،فتارس و
خوزستان در رتبههای بعدی از نظر میزان تولید قرار گرفتند .استان مازندران بهعنوان یکی از مه ترین قطبهای تولید برنج در
ایران ،بهویژه در زمینۀ معرفی و تولید ارقام پرمحصول ،ساالنه بهطور میانگین  44درصد برنج کشتور را تتأمین میکنتد .بتهطور
کلی سه نوع برنج طارم ،شیرودی ،ندا در این استان معمول است ،هرچند در چند دهۀ اخیر بهعلت کشتت متداوم بترنج و عتدم
توجه به حفاظت از منابع تولیدی ،شاهد مسائل متعددی در زمینۀ تخریب محیط زیست در این استتان بتودهای  .مصترف زیتاد
کودها بهویژه کودهای ازته و امکان آلودگی آبها بهویژه آبهای زیرزمینی و گاه ورود این ترکیبتات بته منتابع آب آشتامیدنی،
سالمتی انسانها و سایر جانوران بهخصوا آبزیان را با خطرات بسیاری روبهرو کرده است ).(Daryaei et al., 2014: 35

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /32زمستان 1397

27

براساس آمار سال  1390در شهرستان نکا  24867هکتار از اراضی زیرکشت محصوالت ستاالنه دیت و آبتی استت کته 6/9
درصد از اراضی کشاورزی استان و  9/1درصد از سطح زیر کشت استان را به خود اختصتاا داده استت ( Jahad Keshavarzi
) .organization of Neka & Mazandaran province, 2011همچنین  4/5درصد از اراضی زیر کشت برنج استان در نکاء است.
میزان برنج تولیدشدۀ نکاء  3/7درصد از برنج تولیدشتدۀ استتان را در بتر میگیترد ) .(Iran Statistics Center, 2011همچنتین
پیشینۀ پژوهشی زیادی دربارۀ ارزیابی زیستمحیطی محصول کشاورزی برنج وجود ندارد؛ زیرا تحقیقات انجامشتده در کشتور
عمدتاً به بررسی بیالن انرژی در بومنظامهای زراعی معطوف بوده و پیامدهای زیستمحیطی این نتوع توستعه بتهطور دقیت
ارزیابی نشده است .در جدول  1نمونهای از مطالعات مرتبط با موضوع تحقی کر شده است.
جدول  -1پیشینۀ تحقیق
سال

عنوان پژوهش

اهداف کار

محققان

1393

بررسی توسعۀ پایدار کشاورزی
در مناط روستایی با تأکید بر
رهیافت اقتصادی

مرتضی اشرفی ،محمود
هوشمند ،علی کرامتزاده

1393

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تغییر الگوی کشت و نقش آن
در توسعه روستایی(تغییر الگوی
کشت برنج به مرکبات در
دهستان باال تجن استان
مازندران

مهدیپور طاهری،
عبدالرضا رکنالدین
افتخاری ،علیاصغر سوادی

بررسی و ارزیابی علل و پیامدهای تغییر
الگوی کشت

2015

برنامههای پیشنهادی کشاورزی
پایدار

Illiniois
Department of
Agriculture

 -1تعریف انجام کشاورزی همراه با
حفظ تولیدات غذایی و حداقلسازی
نابودی محیط زیست
 -2تعیین ارتباط جابهجایی رسوبات،
کمیت و کیفیت طوفانها و سیلها و سطح
آبهای زیرزمینی با کیفیت انجام
فعالیتهای کشاورزی و ...

2013

کشاورزی پایدار :مروری بر
مشکالت پیش روی بخش
کشاورزی در افریقای جنوبی

S.L.Middelberg

2012

ارائۀ مدل ترکیبی برای ارزیابی
محدودیتهای سیست های
بیولوژی جهت جابهجایی
پسماندهای کشاورزی پایدار

D.Muth,Jr and
k.M.Bryden

ارزیابی پایداری اقتصادی در بخش
کشاورزی در مناط روستایی مورد مطالعه

نتایج
نتایج نشان داد طی سالهای مورد مطالعه،
شاخصهای توسعۀ پایدار در روستاها بهبودیافته
و مناط روستایی به سمت توسعۀ پایدار
پیشرفتهاند.
یافتههای تحقی نشان میدهد که در بخش
اقتصادی ،الگوی کشت جدید بر رفاه و امنیت
اقتصادی و نیز کیفیت اشتغال و در بخش
اجتماعی ،بهجز جنبۀ مشارکت در دو مؤلفۀ
ماندگاری و آگاهی کشاورزان ،اثرات مثبت و
قابل توجهی داشته است .براین اساس میتوان
گفت الگوی کشت مرکبات در توسعۀ روستاهای
مورد مطالعه نقش موثری را ایفا کرده است..

استفاده از کشاورزی ارگانیک و
سیست های حفاظتی کشاورزی بهعنوان
گزینهای برای انجام کشاورزی پایدار
این مقاله جهت حل فرسایش آبی و بادی
و شاخصهایی برای شرایط کربن خاک
بهوسیلۀ مدل ترکیبی سیست جابهجایی
پسماندهای کشاورزی ارائه میدهد

منبع :مطالعات نویسندگان.1397 ،

مواد و روش تحقیق:
روش تحقی بهصورت پیمایشی و توصیفیتحلیلی است .اطالعات نیتز بهصتورت کتابخانتهای و میتدانی و از طریت تتدوین
پرسشنامه در قالب طیف لیکرت گردآوری شده استت .جهتت تجزیتهوتحلیل اطالعتات از نرمافزارهتای اکستل و اسپتیاساس
استفاده شده است .در بخش توصیفی آمار و ارقام ،میانگین و فراوانی دادههای مربوط به کشت برنج در روستاهای مورد مطالعته
آمده است و در بختش تحلیلتی بترای تعیتین همبستتگی میتان نقتش بترنج در وضتعیت زیستتمحیطی کشتاورزی و توستعۀ
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پایدارکشاورزی در بعد زیستمحیطی روستاهای مورد مطالعه ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .همچنین
بهمنظور ارزیابی پایداری زیستمحیطی کشاورزی روستاهای مورد مطالعه از معیارهای ارزیابی پرسکات آلتن و روش بتارومتری
(ابزاری برای سنجش ابعاد مختلف پایداری در قالب دو شاخص کلی رفاه انسانی و پایداری اکوسیست طبیعتی) و رادار پایتداری
استفاده شده است .معیار اندازهگیری پرسکات آلن برای ارزیابی و تحلیل سطح پایداری زیستمحیطی روستاها به کار برده شده
است که در این ارتباط بارومتر و رادار پایداری در جامعۀ نمونه که در قالب طبقۀ پایداری بین صفر تتا یتک ستنجش میشتود،
مالک عمل است.
جدول  -2طبقات پنجگانۀ ارزیابی پایداری پرسکات آلن
وضعیت

معادل

ارزش

رتبه

ناپایدار

0-20

0/0-2

1

ناپایدار بالقوه (ضعیف)

21-40

0/0-4/2

2

پایداری متوسط

41-60

0/0-6/41

3

پایداری بالقوه (خوب)

61-80

0/0-8/61

4

پایدار

81-100

0-1/81

5

(Source: Prescott-Allen, 1997: p. 9).

محدودۀ مورد بررسی شهرستان نکاء در استان مازندران است .این شهرستان دارای دو بختش هزارجریتب و مرکتزی و پتنج
دهستان به نامهای مهروان ،استخر پشت ،قره طغان ،زارم رود و پی رچه است .تعداد کل روستاهای شهرستان نکاء  125روستتا
است که دارای  14782خانوار هستند .اکثر آنها بهطور مستقی و غیرمستقی با کشت برنج درگیر هستتند؛ بهگونتهای کته یتا
اراضی برنجکاری دارند و یا در اراضی دیگران مشغول به کار هستند .در این مطالعه  10روستای شالیکار بهعنوان نمونتۀ آمتاری
کالن انتخاب شدند .جمعیت کل جامعۀ آماری روستاهای مورد مطالعه 14782 ،خانوار است که براساس فرمتول کتوکران 262
نفر بهعنوان نمونههای بررسی در ده روستا (جدول  3و شکل  )1محاسبه شده است:
== 262n
جدول  -3حجم نمونه در روستاهای مورد مطالعه
ردیف

-1

نام روستا

پی رجه

کل خانوار کشاورز

حج
نمونه

2994

53

-2

مهروان

2681

48

-3

قره طغان

5667

100

-4

استخرپشت

1218

22

-5

زارم رود

2222

39

جمع

9

14782

262

(منبع :یافتههای تحقی .)1397 ،

حج نمونه
گلبستان

28

زرندین
سفلی

25

چالوپل

29

آبلو

19

خورشید

58

اطرب

59

استخر
پشت

14

سیکا

8

شیت

18

والمده

11

262

رابطۀ ()1
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعۀ شهرستان نکاء(-منبع :سازمان نقشهبرداری کشور.)1389 ،

گویههای مختلفتی در راستتای ادبیتات نظتری بتهمنظور عملیتاتیکردن شتاخصهای نظتری تبیینکننتدۀ توستعۀ پایتدار
زیستمحیطی در روستاهای مورد مطالعه گزینش و درجداول ( )4و ( )5کر شدهاند.
جدول  -4شاخصهای زیستمحیطی توسعۀ پایدار روستایی
 -1حفاظت و بهرهبرداری
از آب شیرین

جلوگیری از بههدررفتن آب
استفاده از کانالهای آبیاری

 -2بهرهبرداری
پایدار از منابع
خاک

اختصاا زمان آیش به زمین
زهکشی درست و بهموقع زمین

 -3مقابله با بیابانزایی و
خشکسالی

استفاده درست و متعادل از منابع آب و خاک
جلوگیری از ازبینرفتن مراتع جهت کشاورزی
جلوگیری از ازبینرفتن جنگل جهت کشاورزی

 -4حفظ تنوع
ژنتیکی

استفاده از تنوع کشت
جلوگیری از تک کشتی
حفاظت از اکوسیست طبیعی
(گونههای جانوری و گیاهی)

 -6نحوۀ عمل
دربارۀ زبالهها و
فاضالبها

دفع درست ضایعات کشاورزی
استفاده از بعضی ضایعات
کشاورزی در دامداری

 -5توسعۀ فضاهای
روستایی مربوط به
کشاورزی
 -7استفادۀ صحیح از مواد
شیمیایی و سمی

روستاهای دارای شرکت تعاونی روستایی
روستاهای دارای مرکز خدمات کشاورزی روستایی
استفاده از کود متناسب با نیاز محصوالت
استفاده از مواد سمی و کود سازگار با اکوسیست طبیعی منطقه
جلوگیری از آلودهشدن منابع آبی
جلوگیری از نابودشدن رات میکروبیولوژیکی در خاک
منبع :مطالعات نظری.1397 ،
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جدول  -5شاخصهای مربوط به نقش برنج در توسعۀ پایدار زیستمحیطی
شاخصهای نقش برنج در توسعۀ پایدار زیستمحیطی

برنج

 -1عملیات بهبود

ژنتیکی

استفاده از کود در زمان مناسب
استفاده از کود براساس نوع رق برنج
استفاده از کود سبز و گیاهی
استفاده از کود و مواد شیمیایی متناسب با اکوسیست طبیعی منطقه
جلوگیری از آلودهشدن منابع آبی و خاک

 -3استفاده از س و کود

 -2اکوسیست طبیعی و تنوع  -4ضایعات و زبالههای

استفاده از مبارزات بیولوژیکی آفتها
استفاده از عملیات تناوب زراعی
تأمین مناسب آب زمین در سال گذشته
رضایت از کیفیت خاک

استفاده از پتانسیلهای اقتصادی طبیعی در منطقه
کشت برنج متناسب با شرایط آبی منطقه
کشت برنج متناسب با پتانسیل خاک منطقه
امکان کشت دوم بعد از برداشت محصول
کشت همزمان برنج و شالی
شخ مواد باقیمانده در شالیزار

استفاده از ضایعات کشت برنج بهعنوان مثال در دامداری
دفع درست ضایعات محصول بعد از برداشت آن

ابزار

 -5دسترسی به خدمات و

راه ارتباطی مناسب برای دسترسی به زمین
استفاده از کانال آبرسانی برای شالیزارها
یکیارچهکردن اراضی شالیزاری
استفاده از ماشین نشاءکار
استفاده از تیلر و تراکتور در شخ زمین جهت زیروروکردن مناسب خاک
استفاده از دروگر و یا کمباین در برداشت شالی

منبع :مطالعات نظری.1397 ،

یافتههای تحقیق:
با توجه به بررسی تطبیقتی گویتههای متورد ارزیتابی براستاس جتدول  6میتتوان استتنباط کترد کته کلیتۀ شتاخصهای
زیستمحیطی مطلوبیتی بیش از حد متوسط داشته و به لحاظ آمتاری معنتادار بترآورده شتده استت .ایتن نشتان میدهتد کته
روستاهای مورد مطالعه از لحاظ زیستمحیطی مطلوبیت نسبی داشتهاند .بیشترین اثر زیستمحیطی برنج در روستتاهای متورد
مطالعه در زمینۀ بهرهبرداری پایدار از منابع خاک و استفاده از کود در زمان مناسب بوده است.
جدول  -6نتایج توصیفی گویههای بررسی
گویه

میانگین
وزنی

آمارۀ تی

سطح معناداری

نتیجه

حفاظت و بهرهبرداری از آب شیرین

4/01

2/62

0/010

معنیدار است

بهرهبرداری پایدار از منابع خاک

5/2

61/16

0/000

معنیدار است

مقابله با بیابانزایی و خشکسالی

3/12

41/28

0/030

معنیدار است

حفظ تنوع ژنتیکی

1/7

24/19

0/000

معنیدار است

توسعۀ فضاهای روستایی مربوط به کشاورزی

2/14

22/02

0/040

معنیدار است

نحوۀ عمل دربارۀ مسائل زبالهها و فاضالبها

4/3

36/81

0/034

معنیدار است

استفاده صحیح از مواد شیمیایی و سمی

1/8

26/64

0/000

معنیدار است

عملیات بهبود

4/5

33/14

0/002

معنیدار است

دسترسی به خدمات و ابزار

4/8

24/20

0/000

معنیدار است

اکوسیست طبیعی و تنوع ژنتیکی

4/1

36/15

0/010

معنیدار است

استفاده از س و کود در زمان مناسب

4/9

69/58

0/000

معنیدار است

ضایعات و زبالههای برنج

4/11

58/12

0/000

معنیدار است
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بهمنظور بررسی همبستگی بین نقش برنج و توسعۀ پایدار زیستمحیطی کشاورزی در روستتاهای متورد مطالعته از آزمتون
همبستگی پیرسون استفاده شده است .بهطور کلی مقدار ضریب همبستگی بتین نقتش بترنج و توستعۀ پایتدار زیستتمحیطی
کشاورزی در روستاهای متورد مطالعته  0/851در ستطح معنتاداری  0/0001استت؛ یعنتی بتین نقتش بترنج و توستعۀ پایتدار
زیستمحیطی روستایی در روستاهای مورد مطالعه ارتبتاط معنتیدار وجتود دارد .بنتابراین طبت یافتتههای جتداول ( )7و ()8
میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ اول پژوهش تأییتد میشتود؛ بتهعبارتدیگر کشتت بترنج در توستعۀ پایتدار زیستتمحیطی در
روستاهای مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته است و بیشترین ضریب همبستگی در روستاهای اطترب و استخرپشتت بتا  0/812و
 0/692درصد است.
جدول  -7همبستگی کشت برنج و توسعۀ پایدار زیستمحیطی
نام روستا

حج نمونه

مقدار ضریب همبستگی

مقدار احتمال آزمون

نتیجۀ آزمون

تحلیل

خورشید

58

0/643

0/0001

رد فرضیۀ صفر

ارتباط معنیدار است

اطرب

42

0/812

0001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

گلبستان

28

0/624

0/02

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

زرندین سفلی

25

0/593

0/006

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

چالوپل

29

0/612

0/014

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

آبلو

19

/658

0/001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

استخر پشت

14

/692

0/001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

سیکا

8

0/591

0/001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

شیت

18

0/524

0001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

والمده

11

0/568

0/0001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

جمع

262

0/851

0/0001

رد فرضیه صفر

ارتباط معنیدار است

(منبع :یافتههای تحقی .)1397 ،
جدول  -8ارزیابی سطح پایداری در گویههای توسعۀ پایدار زیستمحیطی

مولفه ها

نمره

سطح پایداری

رتبه

حفاظت و بهره برداری از آب شیرین

0/419

متوسط

3

بهره برداری پایدار از منابع خاک

0/528

متوسط

3

مقابله علیه بیابان زایی و خشکسالی

0/312

ضعیف

2

حفظ تنوع ژنتیکی

0/172

ناپایدار

1

توسعه فضاهای روستایی مربوط به کشاورزی

0/214

ضعیف

2

نحوه عمل درباره مسائل زباله ها و فاضالب ها

0/435

متوسط

3

استفاده صحیح از مواد شیمیایی و سمی

0/183

ناپایدار

1

کل

0/352

ضعیف

-
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براساس نتایج تحقی و تحلیلهای حاصل از روش تاپسیس در جهت رتبهبندی شاخصهای مربوط به نقش برنج در توسعۀ
زیستمحیطی روستایی؛ روستاهای خورشید و شیت بهترتیب از بیشترین و روستاهای کلبستان و چاله پل کمترین تأثیرپذیری
را داشتهاند( .جدول .)9

ارزیابی توسعه پایدار زیست محیطی در روستاهای شالیکار .....

32

جدول  -9اولویتبندی روستاها در توسعۀ پایدار زیستمحیطی کشاورزی با روش تاپسیس
شاخص ها

خورشید

اطرب

کلبستان

زرندین
سفلی

چالوپل

آبلو

استخر
پشت

سیکا

شیت

والمده

ciضریب

0/684

0/54

0/005

0/95

0/12

0/275

0/198

0/115

0/426

0/64

اولویت بندی

1

8

10

6

9

3

4

5

2

7
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همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده برحسب طبقات ارزیابی پایداری پرسکات آلن ،وضعیت زیستتمحیطی در روستتاهای
مورد مطالعه با امتیاز  0/352در سطح پایداری ضعیف ( )0/0-2/4قرار دارد( .شکل  .)2بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش؛ یعنی نقش
برنج در پایدارسازی سکونتگاههای روستایی رد میشود .براساس نتایج بهدستآمده از رادار مؤلفههای زیستمحیطی ،گویتههای
مقابله با بیابانزایی و خشکسالی ،توسعۀ فضاهای روستایی مربوط به کشاورزی در سطح پایداری ضتعیف ،گویتههای حفاظتت و
بهرهبرداری از آب شیرین ،بهرهبرداری پایدار از منابع خاک ،نحوۀ عمل دربتارۀ مستائل زبالتهها و فاضتالبها در ستطح پایتداری
متوسط و گویههای حفظ تنوع ژنتیکی و استفادۀ صحیح از مواد شتیمیایی و ستمی در ستطح ناپایتدار قترار دارنتد .مؤلفتههای
بهرهبرداری پایدار از منابع خاک با نمرۀ  0/528در بهترین وضعیت و استفادۀ صحیح از مواد سمی و شتیمیایی بتا نمترۀ 0/183
در بدترین وضعیت پایداری قرار دارند .همچنتین براستاس یافتتههای بهدستتآمده از رادار بتارومتر از لحتاظ شترایط پایتداری،
روستاهای مورد مطالعه در وضعیت ضعیف قرار دارند و کشت بترنج بتهتنهایی نتوانستته استت پایتداری را در روستتاهای متورد
مطالعه فراه کند( .شکل .)3

شکل  -2بارومتر وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای مورد مطالعه( -منبع :یافتههای تحقی .)1397 ،

شکل  -3رادار مؤلفههای توسعۀ پایدار زیستمحیطی در روستاهای منطقۀ مورد مطالعه -منبع :یافتههای تحقی .1397 ،
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نتیجهگیری:
پیامدهای زیستمحیطی بخش کشاورزی در نواحی روستایی بسیار قابل تأمل و ارزیتابی استت؛ زیترا تصتمی گیری دربتارۀ
روندهای آتی فعالیتهای اقتصادی متأثر از اثرات مختلفی است که از این فعالیتها ناشی میشود؛ بته دلیتل اینکته کشتاورزی
پایدار دارای چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی است که بعد زیستتمحیطی استاس نظریتۀ توستعۀ پایتدار
است .برپایۀ این بحث ،بعد زیستمحیطی کشاورزی در راستای کشتت بترنج در روستتاهای متورد مطالعته بررستی شتد .طبت
یافتههای تحقی  ،کشت برنج با توسعۀ پایدار زیستمحیطی کشاورزی ،ارتباط مثبت و معنیداری با ضریب همبستتگی 0/851
دارد .در این ارتباط بیشترین ضریب همبستگی بین توسعۀ پایدار زیستمحیطی و نقش برنج در روستای اطترب و استخرپشتت
بهترتیب با  0/812و  0/692به دست آمده است که براساس یافتهها فرضیۀ اول تأیید میشود .از ستوی دیگتر براستاس تحلیتل
فازی یافتههای میدانی با روش تاپسیس با هدف رتبهبندی شاخصهای بررسی ،روستاهای خورشید ( )0/684و شتیت ()0/426
بهترتیب دارای بیشترین تأثیرپذیری هستند و روستاهای کلبستتان ( )0/005و چالته پتل ( )0/12کمتترین تأثیرپتذیری از اثتر
محصول بترنج را دارنتد .همچنتین براستاس نتتایج بهدستتآمده برحستب طبقتات ارزیتابی پایتداری پرستکات آلتن ،وضتعیت
زیستمحیطی کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه با امتیاز  0/351در سطح پایتداری ضتعیف قترار دارد؛ بهطوریکته از بتین
مؤلفههای مورد مطالعه ،مؤلفههای حفظ تنوع ژنتیکی و استفادۀ صحیح از مواد شیمیایی و سمی در سطح ناپایتدار قترار دارنتد.
بنابراین با توجه شرایط طبیعی منطقۀ مورد مطالعه و پتانسیلهای موجود منطقه برای کشتت بترنج ،ایتن محصتول در شترایط
زیستمحیطی روستاهای مورد مطالعته تأثیرگتذار بتوده استت؛ ولتی براستاس نتتایج بتارومتر پایتداری و رادار بتارومتر میتزان
تأثیرگذاری مورد رضایت شالیکاران نیست و بهرغ تأثیرگذاری مثبت در روستاهای مورد مطالعه نتوانسته استت زمینتۀ توستعۀ
پایدار زیستمحیطی را بهصورت کلی فراه کند و باعث گرایش غالب شالیکاران به تغییر کاربری اراضی شده است .بنتابراین در
راستای افزایش اثربخشی نقش زیستمحیطی محصول برنج پیشنهادهای یل ارائه میشود:
 زمینهسازی گسترش فعالیتهای ترویجی در راستای آشنایی روستاییان با اصول حفاظت محیط زیست در کشاورزی.
 گسترش مزارع ارگانیک و نمونۀ زیست محیطی.


تشوی کشاورزان در راستای عدم بهکارگیری کود و س در کشاورزی.



گسترش نظارت بر حفاظت خاک و تمهید راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک در کشت محصول برنج.

 نظارت بر کشت واریتهها و ارقام مناسب محصول.

 تشوی روستاییان به حفظ اصول زیستمحیطی در زمینۀ منابع آبی در راستای کشت محصول برنج.
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