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واكاوي الگوهاي ذهني خبرگان كشاورزي در بازطراحي الگوي كشت نواحي روستايي
استان گيالن
پریسا شاهین رخسار؛ عضو هیئتعلمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران.
امین علیزاده*؛ استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
حسین انصاری؛ دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
محمد قربانی؛ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

دریافت مقاله1396/03/06 :

پذیرش نهایی1396/11/19 :

چكيده

اصالح الگوی کشت بهعنوان یکی از مهمترین الزامات بخش کشاورزی کشور بهصورت گسترده از سوی کارشناسان و فعاالن این
حوزه مورد تأکید قرارگرفته است .استان گیالن علیرغم برخورداری از نزوالت جوی ،به دالیل مختلف ازجمله پراکنش نامناسب
بارندگی و تغییر کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی با پدیده کمآبی در فصل کشت برنج مواجه شده است و در برخی از موارد نیاز
به طراحی مجدد الگوی کشت دارد .پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالشهای بازطراحی الگوی کشت در استان گیالن با
بررسی ذهنیتهای خبرگان کشاورزی با استفاده از روش کیو انجام شده است .جمعآوری دادههای این پژوهش در دو مرحله
صورت گرفته است .ابتدا پرسشنامهای حاوی دو سؤال در زمینه موانع و چالش های بازطراحی الگوی کشت بین کارشناسان و
مدیران دو سازمان متصدی مدیریت آب کشاورزی توزیع گردید و پس از جمعآوری دیدگاههای آنها و بررسی منابع داخلی و
خارجی ،تعداد  25گویه بهعنوان نمونه عبارات کیو انتخاب شد .در مرحله دوم تعداد  25مشارکتکننده ،متشکل از مدیران و
کارشناسان شرکت سهامی آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی گیالن و اساتید گروه آب و گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه
گیالن به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در نهایت دادهها با استفاده از نرمافزار  PQ METHOD 2.11به روش تحلیل
به ماهیت متغیرهای سازنده آن نامگذاری شدند که  61/44درصد از واریانس کل را تبیین نمودند .تدوین دستورالعمل شفاف و
کاربردی با بهرهگیری از دیدگاههای شناساییشده ،رفع موانع سازمانی – پژوهشی مرتبط با تعیین و بهینهسازی الگوی کشت،
توجه به نیازهای اقتصادی کشاورزان و تنوع درآمدی برای کاهش مخاطرات تغییر الگوی کشت ،توجه به قابلیتها و توان تولیدی
اراضی ازجمله عوامل مؤثر در باز طراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیالن بوده است.

واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،کشت برنج ،الگوی کشت ،مدیریت منابع آب ،استان گیالن.

alizadeh@um.ac.ir

*
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عاملی کیو پردازش و تحلیل شدند .بر اساس نتایج پژوهش 5 ،الگوی ذهنی متمایز در میان مشارکتکنندگان شناسایی و با توجه
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 )1مقدمه

بخش کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی با خاستگاهی روستایی ،در روند رشد و توسعه کشورهای
مختلف در ادوار زمانی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی
از آن است که توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن ،به
عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه
در این بخش ،نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند(مومنی و
همکاران .)18: 1396 ،امروزه ،اصالح الگوی کشت بهعنوان یکی از مهمترین الزامات بخش کشاورزی کشور
بهصورت گسترده از سوی کارشناسان و فعاالن این حوزه مورد تأکید قرارگرفته است .الگوی کشت مناسب موضوع
جدیدی نیست اما بحران منابع سبب شده تا این موضوع بیشتر در معرض دید قرار گیرد .بر اساس آمارهای
اعالمشده از سوی نهادهای بینالمللی ،بین توان تأمین آب و شدت تقاضا برای آب در جهان شکافی وجود دارد
که بحرانآفرین است .مطالعات سازمان ملل متحد حاکی از آن است که کمبود آب مشکلی جدی در خاورمیانه
است .مطابق با گزارش جهانی توسعه آب سازمان ملل متحد ،از مجموع کل آبهای جهان  9۷/۴درصد آن را
آبشور دریاها و اقیانوسها تشکیل میدهد که به دلیل شوری در عمل قابلاستفاده نیستند .بهرغم اینکه بخش
اعظم سطح زمین را آب پوشانده ،تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابلاستفاده است و در حقیقت تمام
برنامهریزیهای بشر باید با توجه به این محدودیتها صورت پذیرد .از طرف دیگر ،توزیع و پراکنش این حجم
محدود آب نیز در سطح کره زمین بسیار ناهمگون است و توزیع مکانی و زمانی آب نیز بسیار متغیر بوده و
منطبق با پراکنش جمعیت و نیاز جوامع بشری به آب نیست (خیابانی و همکاران .)۴2 :1396،در تئوری های
نوین مدیریتی در ارتباط با محدودیت منابع طبیعی ،آب به عنوان کاالیی اقتصادی – اجتماعی و نیاز اولیه انسان
برای انواع مصارف از جمله مصرف آب کشاورزی محسوب می شود(ریاحی و مومنی.)155 : 139۴ ،کشاورزی تا به
امروز بزرگترین کاربر ذخایر آب ،خاک و تنوع زیستی جهان به شمار میآید ۷0.درصد از برداشت جهانی آب به
فعالیتهای کشاورزی مربوط میگردد که اگر فقط کشورهای درحالتوسعه را در نظر بگیریم این سهم به 85
راهحلهای اساسی بهرهوری آب در بخش کشاورزی ،درعینحال که واکنش مناسب و هوشمندانهای در پاسخ به
مسئله کمآبی است ،خود نیز یکی از چالشهای پیش رو در برنامهریزی کشاورزی است .الگوی کشت به معنی
سهم زیر کشت و نوع محصوالت مختلف زراعی در یک منطقه است و تصمیم به اینکه کدام محصول با استفاده
از چه عوامل تولیدی ،با چه روشی و به چه مقدار تولید گردد ،از برنامههای مهم آن است .گسترش الگوی کشت
محصوالت دارای ارزش باال ،راهکاری اساسی برای اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی بهویژه در نواحی
کم آب است (حمزه ئی و بوزرجمهری .)1393:2۷9 ،انتخاب الگوهای کشت بهینه ،ضمن فراهم آوردن شرایط
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جهت مصرف بهینه آب ،موجب افزایش راندمان آبیاری ،افزایش عملکرد محصوالت ،حفظ و بهبود خصوصیات و
ویژگیهای خاک ،افزایش سطح درآمد خانوار ،جلوگیری از مهاجرت خانوارها از روستا به شهر و باالخره توسعه
کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی شده و درنتیجه گامی مهم در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار است (لطیف
زاده و همکاران .)62 :1389 ،کشت بدون برنامهریزی بهعنوان یکی از نمودهای آشکار کشاورزی سنتی در
کشورهای جهان سوم بسیار موردانتقاد قرارگرفته است و یکی از چالشهای کشاورزی کنونی در این کشورها ،نوع
نگرش کشاورزان و برنامه ریزان در این زمینه است.
ازآنجاییکه یکی از اهداف برنامهریزان توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ،توجه ویژه به بخش کشاورزی در
راستای تأمین مواد موردنیاز صنایع وابسته ،ایجاد اشتغال ،افزایش ضریب امنیت غذایی و خودکفایی در کشور
است .مطمئناً مدیران و برنامهریزان توسعه هر استان به تأسی از سیاستهای کالن کشور به بخش کشاورزی به
دلیل نقش بیدلیل آن در توسعه همهجانبه و پایدار ملی توجه ویژهای دارند .عوامل متعددی همواره تهدید جدی
در دستیابی به اهداف این بخش به شمار میآیند .موضوع آب از مهمترین چالشهای پیش روی این بخش از
فعالیت اقتصادی است .استان گیالن علیرغم برخورداری از نزوالت جوی مناسب به دالیل مختلف ازجمله پراکنش
نامناسب بارندگی و تغییر کیفیت اخیر آبهای سطحی و زیرزمینی با پدیده کمآبی در فصل کشت برنج مواجه
شده است .منابع آب سطحی استان گیالن شامل رودخانهها ،دریاچهها و تاالبها است .منابع آب سطحی و
زیرزمینی استان به حوزه آبریز سفیدرود ،شرق گیالن ،فومنات و تالش تقسیمشدهاند .مهمترین رودخانه این استان
سفیدرود است .این رودخانه در طی سالهای اخیر با کمآبی و شوری روبرو بوده است .حداکثر شوری کنونی
سفیدرود  2دسی زیمنس بر متر است ،با روند یابی پیشبینی میشود که حداکثر شوری رودخانه در سال 1۴00
به حدود  ۴/5دسی زیمنس بر متر برسد .حالآنکه حد آستانه تحمل برنج نسبت به شوری برای عملکرد 85
درصد (عملکرد قابلانتظار در منطقه) 2/86 ،دسی زیمنس بر متر است (نوابیان و همکاران .)۴5 :1390 ،با توجه
به مسائل مطرحشده ،به نظر میرسد بازنگری در سیاستهای مدیریت الگوی کشت ،جامعتر شدن آنها و بررسی
و استفاده از ظرفیتهای جدید ایجادشده در این زمینه اجتنابناپذیر باشد .از طرفی این مسئله بایستی موردتوجه
بنابراین برای بازطراحی الگوی کشت در مناطقی از استان که با بحران آب در فصل کشت برنج روبرو است،
واکاوی نگرش و ذهنیت خبرگان سطح جامعه کشاورزی میتواند در برنامهریزی و سیاستگذاری آتی دولت در
این زمینه بهعنوان کمک مؤثری در نظر گرفته شود .استان گیالن با مساحت  1۴022کیلومترمربع 6/8،درصد از
مساحت حوضه سفیدرود بزرگ را به خود اختصاص داده است .این استان در  36درجه و  33دقیقه تا  38درجه
 2۷دقیقه عرض شمالی و  ۴8درجه و  32دقیقه تا  50درجه و  36دقیقه طول شرقی از نصفالنهار قرارگرفته
است .بیش از  ۴0رودخانه در استان گیالن وجود دارد مهمترین آن رودخانه سفیدرود است که از کوههای چهل
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چشمه کردستان سرچشمه میگیرد و پس از عبور از استانهای کردستان ،زنجان و پس از گذشتن از دره
منجیل ،دلتاهای وسیعی با شاخههای بسیار تشکیل داده و در نزدیکی بندر کیاشهر ( 65کیلومتری شمال شرقی
شهر رشت) به دریای خزر میریزد.

شكل شماره ( )1موقعيت استان گيالن در تقسيمات سياسي كشور

بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی  30۴ ،1393هزار بهرهبرداری کشاورزی در سطح استان فهرست شده
است که حداقل به یکی از فعالیتهای زراعت ،باغداری ،تولید گلخانهای ،پرورش دام ،پرورش ماکیان به روش
سنتی ،پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم مشغول بودهاند .اکثریت مطلق این بهرهبرداریها توسط اشخاص حقیقی
یا همان کشاورزان و دامداران اداره میشود و تنها  32۷بهرهبرداری کشاورزی ( 0/1درصد) تحت اداره اشخاص
حقوقی (شرکتهای رسمی و مؤسسات عمومی) قرار داشته است .از بین بهرهبرداریهای کشاورزی ،سرشماری
سرشماری ،مساحت اراضی کشاورزی استان در آبان سال  ،1393در حدود  209۷65هکتار شامل اراضی زیر
کشت محصوالت زراعی ،باغ و قلمستان بوده است .مساحت اراضی زراعی  1۴9356هکتار و باغ و قلمستان
 60۴09هکتار گزارششده است .همچنین مساحت اراضی کشاورزی آبی استان در حدود  1۴۷963هکتار بوده
است (سالنامه آماری استان گیالن.)1393 ،
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جدول شماره ()1گزيده نتايج سرشماري كشاورزي استان گيالن
نوع محصول

تعداد بهرهبردار (نفر)

سطح زیر کشت (هکتار)
آبی

دیم

گندم

۷038

168

۷5۷8

برنج

19010۴

12۷052

-

تعداد دام (شامل گوسفند ،بز و بزغاله و گاو)

 ۷۴5هزار

تولید و صید انواع آبزیان

بیش از  62هزار تن

 565هزار هکتار

ارزشافزوده بخش کشاورزی

 ۴196۴میلیارد ریال

مساحت عرصههای جنگلی
منبع:سالنامه آماری استان گیالن1393 ،

 )2مباني نظري

شرایط خاص اقلیمی کشور ،خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی ،واقعیت گریزناپذیری است
که هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور
نموده است .مطالعات اخیر بیانگر این نکته است که با ادامه افزایش جمعیت ،توسعه شهرنشینی و گسترش منابع
تا سال  2025میزان آب قابل تخصیص بخش کشاورزی در کل جهان محدودتر خواهد شد و درنتیجه به دلیل
اختصاص منابع آب به مصارف مختلف زیستمحیطی ،خانوادگی و صنعت این بخش با زیانهای بیشتری روبرو
میشود؛ بنابراین ،با کاهش سرمایهگذاری در مدیریت منابع آب طی سالیان آینده ،جهان با کاهش چشمگیری در
تولید غذا ،افزایش قیمت مواد غذایی و بحران شدید در محیطزیست روبرو خواهد شد (امید و همکاران:1388 ،
.)16۷
وابستگی به آب تنها به یک جامعه یا گروه خاص بازنمیگردد؛ بااینهمه ،به دلیل وابستگی شدید جامعه
روستایی به تولیدات یا فعالیتهای کشاورزی ،آب دارای نقشی بسیار مهم در توسعه روستایی است .بر اساس
گزارشهای سازمان خواروبار و کشاورزی و بانک جهانی ،کاهش منابع آب و استفاده ناکارآمد از آن با تأثیر
چشمگیر بر اقتصاد روستایی همراه بوده و بنیانهای آن را سست میکند (پناهی و همکاران .)2۴ :1391 ،با توجه
به تقاضای در حال افزایش محصوالت کشاورزی ،افزایش بهرهوری استفاده از منابع کمیاب ،ضرورتی انکارناپذیر
درآمد بهرهبرداران را که برای آنها فعالیت کشاورزی عالوه بر فعالیت اقتصادی بهعنوان شیوهای از زندگی نیز
محسوب میشود ،به دنبال داشته باشد .به همین دلیل در برنامهریزیهای اقتصادی و کالن کشورهای مختلف،
افزایش بهرهوری استفاده از منابع یکی از مهمترین شاخصهای موردتوجه در کشاورزی بوده است (محمدی و
بوستانی.)26 :1388،
در این شرایط ،یکی از مهمترین چالشهای مدیریت آب کشور نظاممند بودن فرایند تخصیص آب و اعمال
مدیریت تخصیص است .با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و جامعه روستایی ،هدایت چنین
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تحوالت و تکیه اصلی بر توسعه عمقی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی که با تنشها و مناقشات اجتماعی و
سیاسی همراه است ،میبایست هماکنون درباره آن تدابیر دوراندیشانهای اتخاذ کرد (دانشی و همکاران:139۴ ،
 .)58بخش کشاورزی با نقش پذیری اصلی در نظام اقتصادی روستا ،زمینه تحول آن را در ابعاد مختلف محیطی،
اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده است.از این رو می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی ایفا
نماید(چرمچیان لنگرودی و جانباز.)129 :139۷ ،در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی رایج در بیشتر کشورهای
درحالتوسعه ،لزوم برنامهریزی همهجانبه بهمنظور استفاده از منابع تولید کشاورزی برای دست یافتن به اهداف
مختلف ضروری به نظر میرسد .در سطح خرد ،تعیین الگوی مناسب کشت توسط کشاورز از عوامل بسیار مؤثر بر
حداکثر سازی سودآوری وی است ،درحالیکه سیاستگذاران در سطح کالن به دنبال دستیابی به اهداف
اجتماعی و زیستمحیطی مانند مدیریت منابع آب (ذخیره آب) ،کاهش آثار منفی زیستمحیطی ،توسعه پایدار
روستایی و افزایش اشتغال هستند ،با در نظر گرفتن تمام این اهداف در کنار هم بهرهبرداری بهینه از نهادهها
افزون بر تأمین تقاضای جامعه بهعنوان یک هدف کالن ،میتواند افزایش درآمد بهرهبرداران را نیز در پی داشته
باشد (جوالیی و همکاران.)۷2 :1395 ،
برنامهریزی کمیت تولید در هر منطقه بر اساس تطابق اقلیم و بهرهبرداری بهینه از منابع موجود یکی از
ضرورتهای اساسی بخش کشاورزی است .در سالهای اخیر ،به دلیل کاهش منابع در دسترس مانند آبوخاک
حاصلخیز ،استفاده بیرویه از سموم و کودهای شیمیایی ،کاهش میزان سودآوری کشاورزان و افزایش هزینه
تولید ،ضرورت بازنگری در الگوی کشت موجود ،بیشازپیش احساس میشود.
الگوی کشت ،به روشی از برنامهریزی اطالق میشود که با در نظر گرفتن شرایط فنی ،اقتصادی و اهداف
استراتژیک کشور ،میزان تولید در هر واحد جغرافیایی را برای دورههای زمانی خاص تعیین و هدفگذاری میکند.
الگوی کشت میتواند زیربنای بهرهوری باشد و بستر الزم برای انجام عملیات ارتقای بهرهوری را فراهم نماید
(باولی و همکاران .)192 :139۴ ،ظهور الگوی کشت در یک منطقه خاص تا حدودی منتج از عوامل
زیستمحیطی -ترکیبی خاص از آبوهوا و خاک – و تا حدودی منتج از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعهی
هنگام تصمیمگیری در مزارع خود ،بهویژه هنگام تخصیص منابع با آن روبرو هستند (.)Niragira, 2011:4

برنامهریزی درست محصول یکی از مهمترین جنبههای یک اقتصاد کشاورزی توسعهیافته و کارآمد است .الگوی
کشت منعکسکننده ترجیحات کشاورزان برای محصوالت مختلف کاشته شده در یک حوزه است .به معنی ایجاد
فرصتی برای کشاورزان در خصوص اجرایی نمودن طرحهای جایگزین برای حداکثر سازی تولید ر واحد سطح و
زمان است (.)Gogoi, 2016:277
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ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بهطور چشمگیری بر الگوی کشت اثر میگذارند بهویژه در کشورهایی که
کشاورزی بهنوعی با زندگی کشاورزان عجین است .اجتماعات کشاورزی ،تکنیکها و سنتهایی را برای کشت
محصوالت توسعه دادهاند که الزاماً همیشه مبتنی بر سازگاری با محیط یا سود اقتصادی نبوده است.
همبستگیهای الگوی کشت از ماهیت پویایی برخوردار هستند ،بهجز عناصر فیزیکی آنکه به زمان نسبتاً طوالنی
برای تغییر نیاز دارند .پیشرفت فنّاورانه از قبیل آبیاری ،اقدامات حفاظت خاک و آب ،انتخاب ارقام پر محصول،
استفاده از کودهای شیمیایی و آفتکشها ،بهبود در وسایل حملونقل ،بازاریابی و ذخیرهسازی ،انگیزههای قیمت،
تصمیمگیرنده تعیین الگوی کشت هستند .مهمتر از همه ،تغییر در نگرش ذهنی کشاورزان ،سیاستگذاران،
محققان و سیاستمداران ،بر الگوی کشت بسیار تأثیرگذار بوده است (.)Ningaraju and Das, 2017: 334

الگوی کشت یک منطقه ،اگرچه تا حد زیادی تحت تأثیر پارامترهای اقلیمی و زیستی تعیینکننده بستر زراعی-
بوم شناختی برای تغذیه و مناسب بودن یک محصول یا مجموعه از آنها برای کشت هستند ،بااینوجود ،در سطح
کشاورزان ،بهرهوری بالقوه و منافع پولی بهعنوان اصل هدایتکننده انتخاب محصول در نظر گرفته میشوند.
همچنین ،تصمیمات انتخاب محصول و الگوی کشت ،تحت تأثیر چندین نیروی دیگر مربوط به امکانات
زیرساختی ،عوامل اجتماعی-اقتصادی و پیشرفتهای فنّاورانه است-به شرح زیر -که همه آنها در سطح خرد
تعاملی عمل مینمایند:
 امکانات زیرساختی :آبیاری ،حملونقل ،ذخیرهسازی ،تجارت و بازاریابی ،مدیریت پس از برداشت
و فرآوری و غیره.
 عوامل اجتماعی-اقتصادی :پایگاه منابع مالی ،زمین ،مالکیت ،اندازه و نوع زمینداری ،نیازهای
غذایی خانواده ،علوفه ،سوخت ،فیبر و دسترسی به نیروی کار.
 عوامل فنآوری :گونههای اصالحشده ،الزامات فرهنگی ،مکانیزاسیون ،حفاظت گیاه ،دسترسی به
اطالعات و غیره (.)Das,2013:33

وضعیت کشاورزی هر کشور را میتوان از دو دیدگاه کلی مورد بررسی قرارداد که عبارتاند از منابع تولید
درآمد کشاورزان و افزایش رفاه خانوارهای روستایی از مهمترین اهداف توسعه در بخش کشاورزی است.
آبوخاک ،اساسیترین منابع تولید کشاورزی و ثروت حقیقی کشور به شمار آمده و شیوه بهرهبرداری از آنها
میتواند به افزایش یا کاهش این ثروت بیانجامد .برنامهریزی تولید و مدیریت منابع در بخش کشاورزی ،کاربرد
منطقی و اقتصادی این منابع را بهدرستی تعیین نموده و مشخص میکند که کدام شیوه بهرهبرداری از منابع
موجود و الگوهای کاربری ،کاربرد مؤثرتری از منابع و شرایط موجود را سبب میگردد تا برای کشاورزان سودمندتر
باشد (امینی فسخودی و همکاران .)1۷8 :138۷،بقا و رفاه انسان بستگی به مدیریت کارآمد منابع طبیعی و
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کشاورزی دارد .بهموازات رشد جوامع ،مدیریت این منابع پیچیدهتر شده است .عواملی همچون افزایش جمعیت،
توسعه شهرنشینی ،رشد درآمد و تغییر الگوی مصرف غذایی سبب توجه بیشتر به افزایش بهرهوری زمینههای
زراعی و منابع در دسترس کشاورزان شده است (رستگاری پور و صبوحی.)۴05 :1388،
قالبهای سنتی کشاورزی که در آن اقتصاد معیشتی در دهههای گذشته مرسوم بود امروزه با توسعه جوامع
قابل توصیه نیست .ترکیب بهینه عوامل تولید در کنار انتخاب برتر ،نیاز به تصمیم گیرهای قدرتمندی دارد.
کشاورزی حرفهای است که با تصمیمهای زیاد سروکار دارد .اینکه چه محصولی را باید کاشت ،از چه نهادههایی
باید استفاده کرد و غیره ،تصمیمهای زراعی است که کار عادی روزانه بسیاری از تولیدکنندگان کشاورزی را
تشکیل میدهد .آنچه در مورد کشاورزی منحصربهفرد مینماید ،این است که در حقیقت میلیونها فرد و خانوار
خود این تصمیمها را اتخاذ میکنند (استاز و ایشر)220 :1998 ،؛ بنابراین آنچه در اتاق فکر تصمیم سازان طراحی
و سپس عملیاتی میگردد ،راهکارهای نسبتاً واقعیتری را به نمایش میگذراند و ارائه الگوهای کشت مبتنی بر
توانمندیهای سرمایههای مادی و معنوی از آن جمله است .تعیین الگوی بهینه کشت و به دست آوردن ترکیب
مناسبی از محصوالت که بتواند با صرف کمترین هزینه ،باالترین میزان بازده و بیشترین درآمد را برای زارع داشته
باشد ،ازجمله مسائل اساسی در زمینه برنامهریزی تولید محصوالت کشاورزی است .چنین الگویی قادر است تا
باالترین میزان بازده را با توجه به محدودیتها و شرایط موجود هر منطقه ،عاید بهرهبردار نماید (امینی فسخودی
و همکاران.)1۷9 :138۷،
در زمینه الگوی کشت مطالعات متعددی در ایران و جهان انجام شده که عمدتاً بر مدلهای برنامهریزی
متمرکز بوده و بر مدلهای ذهنی کشاورزان و خبرگان کشاورزی کمتر پرداختهشده است و این خصیصه ،وجه
تمایز این مطالعه با سایرین است .در جدول شماره  2تعدادی از این مطالعات همراه با نتایج آنها و همچنین در
شکل  2مؤلفه های تأثیر گذار بر الگوی کشت ارائه شده است.
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جدول شماره ( )2گزيده تحقيقات انجامشده در زمينه موضوع موردبررسي و نتايج آن
محققان و سال تحقیق

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

ســـــینگ و همکـــــاران2001 ،؛
نیراجیـــــرا2011،؛ عبـــــدالقادر و
همکاران2012 ،؛ ماندال و بزباروهـا،
2013؛ درویشــی و اینــدیرا2013 ،؛
ماتیکیتی و همکاران2015 ،؛ کومار
و همکاران201۷ ،؛ شـمسالدینی و
همکـــــاران1392،؛ صـــــالحی و
همکاران1388،

تعیین الگوی بهینه کشت؛ بهینهسازی
الگوی کشت؛ تنوع سازی الگوی کشت
و تعیینکننـــدههای آن و همچنـــین
نقش آن در کشاورزی؛ تجزیـهوتحلیل
الگوی کشت؛ اقدامات و محـدودیتها
در الگوی کشت؛ ساختار دارایی مـزارع
و الگوی کشت؛ عوامل تأثیرگذار

شناسایی محدودیتهایی نظیر مجموع آب در دسترس و
میزان زمین در فصول مختلف ،کمینه سطح زیـر کشـت
برای تأمین مایحتاج مـردم محلـی ،شـرایط اقتصـادی –
اجتماعی کشاورزان و ترجیحات آنها بـرای کشـت یـک
محصــول خــاص؛ شناســایی دارایــی و حقــوق و میــزان
دستمزد بهعنوان عوامل تأثیرگذار؛ تأیید صـرفهجویی در
مصرف آب؛ تأثیر تنوع کشت در افزایش درآمد با در نظـر
گرفتن محدودیت وقوع سیالب؛ تأثیر مثبت سیاستهای
آزادسازی تجاری بر تغییر سطح کشـت ،میـزان تولیـد و
بهرهوری محصـوالت؛ تـأثیر مثبـت مـداخالت در بهبـود
تولید و بهرهبرداری از محصـول مـوردنظر و سـهم آن در
تأمین غذا و درآمد برای توسعه پایدار و معیشت؛

خســروی پــور و همکــاران1395 ،؛ نــوع شناســی ادراکــات کشــاورزان ،شناسایی دو دیدگاه حمایت حمایتطلبانه و سازشـگرانه؛
هاتف و همکـاران1395 ،؛ محمـدی شناسایی سیاستگذاریها ،شناسـایی تأکید بر تطابق سیاستگذاری بـا نیازمنـدیها و اهـداف
ایستارهای کشـاورزان پیرامـون تغییـر کشاورزان؛ شناسایی چهـار الگـوی نگرشـی هـم گـرا بـه
تمری و همکاران1392،؛
تغییر ،واگرا به تغییر ،باز نگران به تغییـر و بیتفـاوت بـه
الگوی کشت
تغییر؛
کهنســال و زارع138۷،؛ طــاهری و
همکاران138۷،

ارزیابی الگوهای برنامهریزی کشت

رحمـــانی و طـــاهر خـــانی1386،؛ ارزیـــابی الگـــوی کشـــت در توســـعه
پرهیزکـــاری و همکـــاران139۴ ،؛ کشاورزی و روستایی ،ارزیـابی الگـوی
کشــت در کـــاهش آلـــودگی منـــابع
ورزیری و همکاران1395 ،
طبیعــی؛ بررســی اثــر قیمتگــذاری
اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت

شناسایی الگوهای برنامهریزی کشت
تأثیر مثبت الگوی کشـت در بهبـود و پیشـرفت معنـادار
وضعیت اقتصادی کشاورزان؛ تأثیر مثبت الگوی کشت در
کــاهش آلــودگی منــابع طبیعــی؛ تــأثیر مثبــت افــزایش
تدریجی قیمت آب در تعیین الگوی کشت
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شكل شماره ( )2مؤلفههاي تأثيرگذار در تعيين الگوي كشت
منبع :ادبیات تحقیق.

 )3روش تحقيق

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع ترکیبی (کمی-کیفی) است .این پژوهش با
هدف شناسایی موانع و چالشهای بازطراحی الگوی کشت در استان گیالن با بررسی ذهنیتهای خبرگان
کشاورزی با استفاده از روششناسی کیو انجامشده است .این روش ضمن برخورداری از ویژگیهای روش کیفی،
دارای رویکرد کمی نیز است و از آمار بیشترین بهره را میبرد و بهعنوان پژوهشی اکتشافی ،یافتن اندیشههای
جدید و فرضیههای جدید و مفید درباره موضوع تحقیق است (الجوردی.)109 :1389 ،
روش کیو فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد ،اوالً نگرشها و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی
نماید ،ثانی ًا به دستهبندی گروههای افراد بر اساس نگرشهایشان بپردازد .در تعریف جامعی از روش کیو ،از آن
میرود و همبستگی بین پاسخهای افراد مختلف به این رتبهبندی معطوف میشود (محمدی تمری و
همکاران .)89 :1392،روش کیو ،هم شیوه گردآوری داده (مرتبسازی) و هم شیوه تحلیل دادهها (تحلیل عاملی
کیو) را دارد .برخی مراحل انجام روش کیو را به پنج مرحله و برخی به دو مرحله دستهبندی نمودهاند (حسینی و
همکاران .)51 :1390 ،در این پژوهش از فرایند  5مرحلهای استفادهشده است .تهیه مجموعه عبارات کیو ،انتخاب
مجموعه مشارکتکنندگان ،مرتبسازی توسط مشارکتکنندگان ،ورود به نرمافزار ،تحلیل و تفسیر آن ازجمله
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یپی
1

مراحل این پژوهش بودند .به اعتقاد واتس و استنر ( )2005هنگامیکه محقق به دنبال دیدگاههای جالب و
کلیدی در زمینهی موضوعی باشد استفاده از نمونههای کوچک توصیه میشود و بهطورمعمول بین  20تا  ۴0نفر
مناسب است .برخی منابع نیز تعداد مناسب گویهها برای آنکه یافتهها دارای اعتبار آماری باشند بین بیست تا
شصت عبارت بیان نمودند (.)Donner, 2001:24

جمعآوری دادههای این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است .ابتدا پرسشنامهای حاوی دو سؤال در زمینه
موانع و چالشهای بازطراحی الگوی کشت بین کارشناسان و مدیران دو سازمان برنامهریز مدیریت آب کشاورزی
توزیع گردید و پس از جمعآوری دیدگاههای آنها و بررسی منابع داخلی و خارجی ،تعداد  25گویه بهعنوان نمونه
عبارات کیو انتخاب شد (جدول  .)3در مرحله دوم تعداد  25مشارکتکننده ،متشکل از  5نفر از مدیران و
کارشناسان سازمان آب منطقهای و  5نفر از مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی گیالن و  5نفر از اساتید
دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن 5 ،نفر از اعضای هیئتعلمی موسسه تحقیقات برنج کشور و  5نفر از اعضای
هیئتعلمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردیدند .سپس نموداری
حاوی  25خانه به شکل توزیع شبه نرمال طراحی گردید (شکل  .)3هر یک از گویهها روی کارتی به ابعاد 3 ×5
نوشته شد و بهصورت تصادفی از  1تا  25شمارهگذاری شد .سپس از مشارکتکنندگان خواسته شد که کارتهای
کیو را بر اساس میزان موافقت (موافقت کامل ( ،)+۴بینظر ( ،)0مخالفت کامل ( ))-۴خود با گویهها جایگذاری
نمایند .در نهایت پس از جمعآوری نمودارها ،دادهها وارد رایانه گردید و با استفاده از نرمافزار METHOD 2.11

 PQبه روش تحلیل عاملی کیو پردازش و تحلیل شدند.
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جدول شماره ( )3عبارتهاي نهايي كيو
گویه

کد
2

فقدان مزارع الگویی در کشور بهمنظور ترغیب کشاورزان برای تبعیت از الگوهای موفق

3

فقدان سازوکار مناسب برای توسعه کشاورزی و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی

۴

گران بودن تسهیالت بانکی اعطایی به کشاورزان در مقایسه با استانداردهای جهانی

5

کمبود سرمایهگذاری در بخشهای ذخیرهسازی ،انبارداری و صنایع تبدیلی برای محصوالت جایگزین

6

فقدان برنامه راهبردی مناسب کشاورزی بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

۷

فقدان اطالعات بهروز در زمینه ارزیابیهای اقتصادی و اکولوژیکی ناشی از فعالیتهای مختلف کاربری اراضی

8

اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

9

عدم برخورداری کشاورزان از دانش و ابزارهای جدید در جهت بهبود شرایط تولید

10

عدم توجه به بنگاههای اقتصادی بر اساس مزیتهای محلی با مشارکت قطعی و مؤثر تولیدکنندگان

11

دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت جایگزین

12

متناسب نبودن قیمتهای تضمینی محصوالت باقیمتهای بازار

13

ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی

1۴

فقدان نهادهای تسهیلگر در زمینه توسعه کشاورزی و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی

15

فقدان شبکه یکپارچه بازاریابی محصوالت کشاورزی و وجود شبکه واسطهگری در کشور

16

پراکنش نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج

1۷

عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی

18

فقدان آگاهی و دانش بهرهبرداران از لزوم تغییر الگوی کشت و سازگاری با روند تغییرات اقلیمی

19

ناهماهنگی سیاستها و برنامهها در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی

20

عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج

21

اهمیت تولید برنج برای کشاورز گیالنی بهمنظور تأمین امنیت غذایی خانواده

22

تجارت سنتی کشاورزی در ایران

23

ارزان بودن قیمت آب در کشور

2۴

نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی

25

فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن

منبع :ادبیات و یافته های تحقیق
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شكل شماره ( )3نمودار كيو

تحلیل در نرمافزار  ،PQ METHOD 2.11در چند مرحله صورت میگیرد به این صورت که  25گویه
تهیهشده در این پژوهش به همان ترتیبی که هر شرکتکننده در پاسخنامه تکمیل کرده است وارد نرمافزار شد.
عاملها از روش سنتروئید 1استخراج شدند و به روش واریماکس ،2پنج دور چرخش یافتند .برای استخراج عاملها
روشهای مختلفی وجود دارد که برحسب مقدار و نوع واریانسی که توسط متغیرهای هر عامل در مدل توجیه
میشود ،متفاوتاند .در این پژوهش هم از روش سنتروئید و هم از روش معیار درصد واریانس تجمعی استفاده شد.
سپس برای تعیین بارهای عاملی معنیدار از رابطه  1استفاده شد .اگر قدر مطلق بار عاملی از  Nبزرگتر باشد،
آنگاه با اطمینان  99درصد آن بار عاملی معنیدار است .در رابطه زیر  nتعداد گویهها یا کارتهای کیو است .در
این پژوهش بارهای عاملی بزرگتر از  0/5معنیدار در نظر گرفته شدند.
()1

 )4يافتههاي تحقيق

 68درصد آنان دارای تحصیالت فوقلیسانس و  32درصد دکتری کشاورزی داشتند .میانگین سنی و تجربه کاری
شرکتکنندگان به ترتیب  ۴۴و  18سال بود (جدول .)۴

Centroid factor
varimax

1
2
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بررسی ویژگیهای فردی مشارکتکنندگان نشان داد  ۷6درصد شرکتکنندگان مرد و  2۴درصد زن بودند.
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جدول شماره(  )4ويژگيهاي فردي مشاركتكنندگان
ویژگی

فراوانی درصد میانگین
25-35

3

12

36-۴5

1۴

56

 ۴6به باال

8

32

 10سال

5

20

 10-20سال

۷

28

 20سال به باال

13

52

مهندسی آب

9

36

منابع طبیعی

2

8

زراعت

6

2۴

اقتصاد کشاورزی

2

8

ماشینهای کشاورزی

2

8

خاکشناسی

۴

16

سن

تجربه کاری

رشته تحصیلی

انحراف معیار

6/9

۴۴

8/3

18

-

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

تحلیل توزیع نشان داد که میتوان تعداد  5الگوی ذهنی متمایز در میان مشارکتکنندگان شناسایی کرد که
 61/۴۴درصد از واریانس کل را تبیین میکند .بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با
امتیاز  22/39درصد بود (جدول  .)5مقدار ویژه هر عامل و سهمی از واریانس که توسط هر عامل تبیین میشود و
جمع تراکمی آنها در جدول  3نشان دادهشده است.
جدول شماره ( )5مقدار واريانس كل تبيين شده
1

5/59

22/39

22/39

2

3/21

12/8۴

35/2۴

3

2/89

11/5۷

۴6/81

۴

1/9۴

۷/۷۴

5۴/55

5

1/۷2

6/89

61/۴۴

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

بهمنظور اطمینان از خالص بودن عاملها و اینکه هرکدام بهتنهایی نگرش متفاوتی را تبیین میکنند یا خیر،
همبستگی بین عوامل موردبررسی قرار گرفت .همانگونه که در جدول  5مالحظه میشود همبستگی بین عاملها
وجود ندارد که نشاندهنده استقالل نگرشهای عاملهای استخراجشده است.
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جدول شماره ( )6همبستگي بين عوامل شناساييشده
عامل

1

2

3

۴

5

1

1

0/123۴

-0/0696

0/092۷

0/295۷

2

0/123۴

1

0/2960

0/1339

0/0319

3

-0/0696

0/2960

1

-0/1103

0/009۴

۴

0/092۷

0/1339

-0/1103

1

-0/1600

5

0/295۷

/0319

0/009۴

-0/1600

1

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

بررسی اعتبار عاملهای استخراجشده مشخصات عاملها شامل تعداد متغیرهای تعریفکننده هر عامل (تعداد
افراد در هر گروه) ،میانگین ضریب پایایی ،ضریب پایایی مرکب 1و خطای استاندارد عاملها با استفاده از نرمافزار
تعیین شد .همانگونه که در جدول  ۷مشاهده میشود ضریب پایایی مرکب که بیانگر پایایی و اعتبار عاملهای
استخراجشده است از اعتبار خوبی برخوردار است.
جدول شماره ( )7مشخصات عاملهاي استخراجشده
1

2

3

۴

5

مشخصات عاملها
تعداد افراد در هر گروه

۷

5

۴

3

۴

میانگین ضریب پایایی

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

پایایی مرکب

0/96

0/95

0/9۴

0/92

0/9۴

خطای استاندارد عاملها

0/20

0/22

0/2۴

0/28

0/2۴

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

سپس آرایههای عاملی آنها به تفکیک الگوهای ذهنی تعیین شد (جدول  )8و بار عاملی نمونهها (افراد)
شناسایی و وابستگی آنها به یکی از عوامل با عبارت  Xنشان دادهشده است .همانگونه که مالحظه میشود
مقادیر بار عاملی بیشتر از  0/5معنیدار در نظر گرفتهشده است (جدول  .)9بر این اساس تعداد  ۷نفر در عامل
اول 5 ،نفر در عامل شماره  ۴ ،2نفر در عامل شماره  3 ،3نفر در عامل شماره  ۴و  ۴نفر در عامل شماره  5و در

Composite reliability
Communalities

1
2
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جدول شماره ()8آرايههاي عاملي مربوط به پنج عامل موانع طراحي مجدد الگوي كشت در استان گيالن
1

2

کد
1

ناکارآمدی سیاستها و استراتژیهای صنعت بیمه در حمایت از تولید محصوالت کشاورزی

0

0 -3

2

فقدان مزارع الگویی در کشور بهمنظور ترغیب کشاورزان برای تبعیت از الگوهای موفق

0 -1

3

فقدان سازوکار مناسب برای توسعه کشاورزی و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی

+1 +3 +1 +1 +2

۴

گران بودن تسهیالت بانکی اعطایی به کشاورزان در مقایسه با استانداردهای جهانی

5

کمبود سرمایهگذاری در بخشهای ذخیرهسازی ،انبارداری و صنایع تبدیلی برای محصوالت جایگزین

0

6

فقدان برنامه راهبردی مناسب کشاورزی بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

+1 +3 +3 -1 +3

۷

فقدان اطالعات در زمینه ارزیابیهای اقتصادی و اکولوژیکی ناشی از فعالیتهای مختلف کاربری
اراضی
اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

9

عدم برخورداری کشاورزان از دانش و ابزارهای جدید در جهت بهبود شرایط تولید

8

گویه

 10عدم توجه به بنگاههای اقتصادی بر اساس مزیتهای محلی با مشارکت قطعی و مؤثر تولیدکنندگان

3

۴

-2 -1

0 +1 -1

0 +2 -1

0 -1

+2 +1 -۴ +1

0 +1

0 -2

0 +2 -2

+3 -2

-1 -1 -1 -2 +1

 11دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت جایگزین
 12متناسب نبودن قیمتهای تضمینی محصوالت باقیمتهای بازار

0 +1 -2 -2

1۴

فقدان نهادهای تسهیلگر در زمینه توسعه کشاورزی و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی

 15فقدان شبکه یکپارچه بازاریابی محصوالت کشاورزی و وجود شبکه واسطهگری
16

-2

+2 -3 +۴ +3 +1

0 +2

 13ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی

5

0 -3

0

-۴ -2
-1

+2 +1 -3

-1 +2 -1 +1 -1
0 +1 -1 -1

+1

پراکنش نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج

-3 +2 +2 +3 -۴

 1۷عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی

0 -3 +3 -۴ -2

 18فقدان آگاهی و دانش بهرهبرداران از لزوم تغییر الگوی کشت و سازگاری با تغییرات اقلیمی

0

0 +1 -2 -1

 19ناهماهنگی سیاستها و برنامهها در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی

0 -2 +3

20

عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج

 21اهمیت تولید برنج برای کشاورز گیالنی بهمنظور تأمین امنیت غذایی خانواده

0

+1

0 +2 +۴ +1

-3

-2 +2 +1 -1 +2

 23ارزان بودن قیمت آب در کشور

0

+3 -۴ -3 +2

 2۴نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی

0 -2 -1 -3 -3

 25فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن
منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

0 +۴

+۴ +۴ +2
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 22تجارت سنتی کشاورزی در ایران

0

-1 -1 -2 +1
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یپی
جدول شماره(  )9بار عامل گروهها و پراكنش افراد در آن
3
2
1
افراد/عامل ها
x-0/۷1
0/13
0/31
1
0/33
0/۴9
0/01
2
-0/20
x0/6۴
-0/02
3
0/05
-0/1۴
x0/83
۴
x0/۷5
0/1۴
0/30
5
-0/16
-0/02
0/11
6
0/13
-0/12
0/3۷
۷
-0/001
x0/65
-0/09
8
0/3۷
0/03
0/33
9
0/20
0/11
x0/66
10
x0/5۴
-0/0۴
0/0۴
11
-0/28
x0/۷1
-0/09
12
-0/22
-0/12
x0/۷3
13
-0/19
x-0/۷1
0/03
1۴
0/19
0/18
0/05
15
0/23
0/19
x0/6۴
16
0/22
-0/03
x0/۷۷
1۷
0/16
0/2۴
0/۴1
18
0/16
0/۴1
-0/08
19
0/0۷
x0/6۷
0/18
20
0/12
0/0۴
0/3۷
21
0/30
-0/2۷
x0/53
22
x0/6۴
-0/03
0/23
23
-0/10
0/02
-0/19
2۴
-0/005
-0/10
x0/۷6
25
منبع :یافته های تحقیق( .1396 ،افراد در آنها که با عالمت  xمشخصشده است)

۴
0/23
0/38
0/01
0/21
0/15
-0/25
0/10
0/11
0/33
-0/2۴
0/13
-0/32
-0/1۷
0/12
-0/09
0/13
0/18
x0/60
0/02
0/28
x0/80
0/۴2
0/0۴
x0/83
0/03

5
-0/3۴
0/0۴
0/39
-0/03
0/0۴
x0/۷2
x0/6۷
-0/01
0/0۷
0/3۴
0/۴6
0/01
0/35
0/33
x-0/55
-0/1۴
0/10
0/31
x0/56
-0/18
0/0۴
-0/08
-0/13
-0/13
-0/02

 )4-1دستهبندي و تشريح عاملها
الگوي ذهني اول (موانع سازماني  -پژوهشي)

خبرگان این گروه با تعداد  ۷نفر عضو بیشترین تعداد افراد را نسبت به گروههای دیگر در خود جای دادند و
تحقیقات برنج و  2نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی استان تشکیل دادند .به همین ترتیب از تعداد  ۷نفر این
گروه  3نفر دارای مدرک دکتری و  ۴نفر دارای مدرک فوقلیسانس بودهاند .جداول شماره  10و  11به ترتیب سه
عبارت اولی و سه عبارت آخری که گروه یک بیشترین و کمترین موافقت را با آنها داشتهاند ،نشان میدهد.
همانطور که در جدول مالحظه میشود این گروه فقدان برنامههای آمایش سرزمین ،برنامه راهبردی مناسب
کشاورزی و ناهماهنگی سیاستها و برنامهها را از مهمترین موانع طراحی مجدد الگوی کشت میدانند ،به نظر
میرسد رویکرد گروه اول توجه به مسائل کالن کشور نظیر سیاستگذاری و برنامهریزی بلندمدت دولت است؛
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بهعبارتدیگر درصورتیکه دولت سیاستها و برنامهریزی مناسبی برای بخش کشاورزی داشته باشد میتوان
طراحی الگوی کشت را بهصورت علمی و فنی بازطراحی کرد .به همین دلیل این عامل بهعنوان موانع سازمانی -
پژوهشی نامگذاری شد .این گروه مهمترین مانع طراحی بهینه الگوی کشت در استان گیالن را فقدان برنامه
آمایش سرزمین میدانند .این گویه دارای باالترین امتیاز ( )+۴از رتبهبندی کیو را به خود اختصاص داده است .در
این میان امتیاز نرمال شده  2/05عامل اول اولویت بیشتر آن را در مقابل امتیاز  1/9۷عامل دوم و  1/58عامل
سوم نشان میدهد .از طرف دیگر با بررسی رویکرد ذهنی این گروه مشاهده میشود که عواملی نظیر پراکنش
نامناسب بارندگی ،ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی استان و نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند را به
ترتیب الویت بهعنوان موانع بهینهسازی الگوی کشت استان نمیدانند .از نظر این گروه با توجه به زمینههای
فرهنگی کشاورزان استان در صورت برنامهریزی مناسب دولت فقدان یا کمبود تشکلهای با استفاده از ظرفیتها
محلی و بومی جبران میشود.
جدول شماره ( )10سه عبارت اولي كه گروه يک بيشترين موافقت را با آنها داشتهاند
عبارت کیو

عبارت

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

25

فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن

2/050

+۴

6

فقدان برنامه راهبردی مناسب کشاورزی بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی
زیست
سیاستها و برنامهها در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی
ناهماهنگی

1/9۷1

+3

1/583

+3

19

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
جدول شماره (  )11سه عبارت آخري كه گروه يک كمترين موافقت را با آنها داشتهاند
عبارت

عبارت کیو

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

16

پراکنش نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج

-2/199

-۴

13

ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی

-1/۴89

-3

2۴

نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی

-1/0۴0

-3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

 5نفر از خبرگان مصاحبه شده در این الگوی ذهنی قرار گرفتند .این گروه تشکیل یافته از  ۴نفر اعضای
هیئتعلمی دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و موسسه برنج و  1نفر کارشناس سازمان آب بود .از
این تعداد  2نفر دارای مدرک دکتری و  3نفر دارای مدرک فوقلیسانس بودند .جدول شماره  12سه عبارت اولی
که اعضای این گروه بیشترین موافقت را با آن داشتهاند ،نشان میدهد .همانگونه که رتبه این عبارتها نشان
میدهد از نظر این گروه عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج محدودیت اصلی
تحقق بازطراحی الگوی کشت استان است .بهطوریکه این گزینه با امتیاز  + ۴از رتبهبندی کیو و  1/85۷از نمرات
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یپی

نرمال شده باالترین اولویت را کسب کرده است .دومین عامل مهم اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده
مالکی حاکم که امتیاز  +3از رتبهبندی کیو و  1/۴۴از نمرات نرمال شده را به خود اختصاص داده است و پراکنش
نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج در رتبهی بعدی قرار دارد که امتیاز
 +3رتبهبندی کیو و  1/15از نمرات نرمال شده را در این گروه به خود اختصاص دادهاند .بر این اساس این گروه با
توجه به امتیاز گزینههای انتخابی بهعنوان موانع اقلیمی نامگذاری شد .بر اساس اطالعات جدول  13میتوان گفت
که اعضای این گروه کمترین موافقت را با عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت
تولیدات کشاورزی بهعنوان مانع تحقق طراحی الگوی کشت میدانند .این عبارت امتیاز  -۴از رتبهبندی کیو را
دریافت کرده و امتیاز نرمال شده آن  -2/325است در رتبههای بعدی عواملی همچون ناکارآمدی سیاستها و
استراتژیهای صنعت بیمه در حمایت از تولید محصوالت کشاورزی و نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند
برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی از مواردی هستند که اعضای این گروه کمترین موافقت را با نقش
محدودکننده آنها در تحقق بازطراحی الگوی کشت استان داشتهاند و از نظر امتیاز رتبهبندی کیو و امتیاز نرمال
شده تقریباً در یک سطح قرار دارند.
جدول شماره ( )12سه عبارت اولي كه اعضاي گروه دو بيشترين موافقت را با آن داشتهاند
عبارت کیو

عبارت

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

20

عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج

1/85۷

+۴

8

اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

1/۴۴

+3

16

پراکنش نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج

1/15

+3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
جدول شماره ( )13سه عبارت آخري كه اعضاي گروه دو كمترين موافقت را با آن داشتهاند.
عبارت

عبارت کیو

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

1

ناکارآمدی سیاستها و استراتژیهای صنعت بیمه در حمایت از تولید محصوالت کشاورزی

-1/192

-3

2۴

نبود و کمبود تشکلهای صنفی توانمند برای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی

-1/1۷5

-3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

الگوي ذهني سوم (موانع اقتصادي)

خبرگان گروه سوم  ۴نفر بودند که شامل  2نفر اعضای هیئتعلمی دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات
کشاورزی و موسسه برنج 1 ،نفر کارشناس سازمان آب و  1نفر کارشناس جهاد کشاورزی استان میباشند که 2
نفر از آنها دارای مدرک دکتری و دو نفر دیگر دارای مدرک فوقلیسانس هستند .بر اساس یافتههای تحقیق
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1۷

عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی

-2/325

-۴
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میتوان اذعان نمود که از نظر این گروه اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم بیشترین نقش
را در عدم تحقق بازطراحی الگوی کشت بر عهده دارد .همانگونه که در جدول شماره  1۴مشاهده میشود عدم
مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی و فقدان برنامه راهبردی
مناسب کشاورزی بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی عواملی هستند که در رتبههای بعدی
از نظر گروه سوم قرار میگیرند .بررسی نگرش خبرگان عضو این گروه نشان داد که موانع اقتصادی بهعنوان موانع
مهم در طراحی مجدد الگوی کشت میبایستی موردتوجه قرار گیرد .بر اساس اطالعات جدول شماره  15میتوان
گفت از نظر اعضای گروه  3نقش کمبود سرمایهگذاری در بخشهای ذخیرهسازی ،انبارداری و صنایع تبدیلی برای
محصوالت جایگزین با امتیاز  -۴از رتبهبندی کیو کمترین نقش را در عدم تحقق طراحی بهینه الگوی کشت
استان داشتهاند که دراینارتباط ارزان بودن قیمت آب در کشور و ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی اهمیت و
الویت کمتری داشت.
جدول شماره(  )14پنج عبارت اولي كه اعضاي گروه سه بيشترين موافقت را با آن داشتهاند
عبارت کیو

عبارت

امتیاز نرمال شده

امتیاز کیو

2/3

+۴
+3
+3

8

اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

1۷

عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی

1/198

6

فقدان برنامه راهبردی مناسب بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

1/093

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
جدول شماره(  )15سه عبارت آخري كه اعضاي گروه سه كمترين موافقت را با آن داشتهاند
امتیاز نرمال شده

امتیاز کیو

عبارت کیو

عبارت
5

کمبود سرمایهگذاری در بخشهای انبارداری و صنایع تبدیلی برای محصوالت جایگزین

-2/0۴1

-۴

23

ارزان بودن قیمت آب در کشور

-1/۷18

-3

13

ضعف بنیه اقتصادی جامعه کشاورزی

-1/30۷

-3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

خبرگان گروه چهارم  3نفر بودند که شامل  2نفر اعضای هیئتعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و موسسه برنج
و  1نفر کارشناس جهاد کشاورزی استان میباشند که هر سه نفر دارای مدرک فوقلیسانس هستند .با نگاهی به
جدول  16میتوان اینگونه بیان داشت که صاحبان این الگوی ذهنی بیشترین نقش در عدم تحقق بازطراحی
الگوی کشت را فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن میدانند
(رتبه  +۴کیو با امتیاز نرمال  )1/63۷و پسازآن فقدان سازوکار مناسب برای توسعه کشاورزی (رتبه  +3کیو با
امتیاز نرمال  )1/510و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی و فقدان برنامه راهبردی مناسب کشاورزی بر اساس
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یپی

واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی (رتبه  +3کیو با امتیاز نرمال  )1/232عواملی هستند که در
الویت های بعدی الگوی ذهنی این گروه قرار میگیرند؛ بنابراین اعضای این گروه مهمترین موانع بازطراحی الگوی
کشت را موانع ساختاری میدانند .بر اساس اطالعات جدول شماره  1۷میتوان گفت که بر اساس رویکرد ذهنی
این افراد ارزان بودن قیمت آب در کشور با امتیاز  -۴از رتبهبندی کیو کمترین نقش را در عدم تحقق بازطراحی
الگوی کشت در استان دارد و پسازآن اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم عدم مشارکت
کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی از عواملی بوده که در رتبههای دوم و
سوم قرارگرفتهاند.
جدول شماره ( )16سه عبارت اولي كه اعضاي گروه چهارم بيشترين موافقت را با آن داشتهاند
25

فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن

امتیاز نرمال
شده1
/63۷

+۴

3

فقدان سازوکار مناسب برای توسعه کشاورزی و ترویج کشت سازگار با تغییرات اقلیمی

1/510

+3

6

فقدان برنامه راهبردی مناسب بر اساس واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

1/232

+3

عبارت کیو

عبارت

امتیاز کیو

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
جدول شماره(  )17سه عبارت آخري كه اعضاي گروه چهارم كمترين موافقت را با آن داشتهاند
عبارت کیو

عبارت

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

23

ارزان بودن قیمت آب در کشور

-2/385

-۴

8

اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

-1/۴06

-3

1۷

عدم مشارکت کشاورزان در تنظیم سیاست بستههای حمایتی از قیمت تولیدات کشاورزی

-1/193

-3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

الگوي ذهني پنجم (موانع سازماني  -آموزشي)

 ۴نفر از خبرگان مصاحبه شده در این الگوی ذهنی قرار گرفتند .این گروه تشکیل یافته از  2نفر اعضای
هیئتعلمی موسسه برنج و  2نفر کارشناس سازمان آب بود .از این تعداد  1نفر دارای مدرک دکتری و  3نفر
آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن محدودیت اصلی تحقق بازطراحی الگوی
کشت استان است .بهطوریکه این گزینه با امتیاز  + ۴از رتبهبندی کیو و  2/01۴از نمرات نرمال شده باالترین
اولویت را کسب کرده است (جدول  .)18دومین عامل مهم ارزان بودن قیمت آب در کشور که امتیاز  +3از
رتبهبندی کیو و  1/29۷از نمرات نرمال شده را به خود اختصاص داده است و عدم برخورداری کشاورزان از دانش
و ابزارهای جدید در جهت بهبود شرایط تولید در رتبهی بعدی قرار دارد که امتیاز  +3رتبهبندی کیو و  1/102از
نمرات نرمال شده را در این گروه به خود اختصاص دادهاند؛ بهعبارتدیگر اعضای این گروه هم به
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سیاستگذاریهای متولیان آب در زمینه قیمتگذاری اعتراض دارد و هم ضعف آموزش و دانش کشاورزان را
عامل عدم مقبولیت طراحی مجدد الگوی کشت حتی برای کشت دوم پس از برنج میداند .بر اساس اطالعات
جدول شماره  19میتوان گفت که دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت جایگزین با امتیاز
 -۴از رتبهبندی کیو و  -1/9۴9از نمرات نرمال شده کمترین نقش را در عدم تحقق بازطراحی الگوی کشت بهینه
استان از نظر اعضای گروه  5دارد که دراینارتباط عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت
جایگزین برنج با کمترین امتیاز نرمال شده ( ،)-1/553اهمیت و الویت کمتری نسبت به سایر عبارتها داشت.
جدول شماره(  ) 18سه عبارت اولي كه اعضاي گروه پنجم بيشترين موافقت را با آن داشتهاند
عبارت

عبارت کیو

امتیاز نرمال شده امتیاز کیو

25

فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت متناسب با آن

2/01۴

+۴

23

ارزان بودن قیمت آب در کشور

1/29۷

+3

9

عدم برخورداری کشاورزان از دانش و ابزارهای جدید در جهت بهبود شرایط تولید

1/102

+3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
جدول شماره(  )19سه عبارت آخري كه اعضاي گروه پنجم كمترين موافقت را با آن داشتهاند
امتیاز نرمال شده

امتیاز کیو

عبارت کیو

عبارت
11

دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت جایگزین

-1/9۴9

-۴

16

پراکنش نامناسب بارندگی با زمان نیاز مصرف آب در کشت محصوالت جایگزین برنج

-1/929

-3

20

عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج

-1/553

-3

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

 )4-2عبارات متمايزكننده

1

عبارات متمایزکننده یکی از بخشهای مهم تحلیل آماری کیو است چراکه میتواند به پژوهشگر کمک کند
عباراتی که باعث میشود دو عامل از هم جدا و بهعنوان دو عامل مستقل در نظر گرفته شناسایی شود .درواقع این
عبارات به هر عامل هویت مستقل میبخشد .جدول  20تفاوتهای عمده در نگرش پنج گروه کارشناسان
این جدول ،مؤلفه اصلی متمایزکننده دیدگاههای این پنج گروه مشاهده میشود .در گروه اول ناهماهنگی
سیاستها و برنامهها در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی (با رتبه  ،)+3در گروه دوم عدم تناسب ساختار اراضی
کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج (با رتبه  ،)+۴در گروه سوم اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل
خرده مالکی حاکم (با رتبه  )+۴را بهعنوان موانع میداند و در مقابل گروه چهارمی وجود دارد که هرچند عضو
کمتری دارد ولی دیدگاهی کامالً متفاوت با گروه سوم دارد عبارت متمایزکننده این گروه اقتصادی نبودن واحد
Distinguishing statements

1
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تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم است (با رتبه  )-3ولی با این تفاوت که آن را مانع تحقق طراحی مجدد الگوی
کشت نمیداند .در نهایت از دیدگاه گروه پنجم دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت
جایگزین مانع تحقق بازطراحی الگوی کشت نیستند (با رتبه .)-۴
نظر به اینکه در روش کیو تالش بر این است که از رویکرد اثباتگرایی فاصله گرفته و بهجای تمرکز بر کشف
یک واقعیت عینی بپذیریم که مسائل اجتماعی میتوانند واقعیتهای متفاوتی از منظر افراد و گروههای مختلف
داشته باشند ،بر این اساس میپذیریم که چالشهای اولویتبندی شده توسط هر پنج گروه عوامل کلیدی در
موانع تحقق بازطراحی الگوی کشت است چراکه هر گروه با دانش و بینش و نگرش متفاوتی که به موضوع دارند
آن را بررسی و اولویتبندی نمودهاند .بنابراین ضمن اینکه اولویتهایی که بهصورت مشترک توسط هر سه گروه
مورد تأکید قرار گرفتند راهگشا خواهد بود ،پرداختن به اولویتهایی که بهطور جداگانه و منبعث از تفاوت در
دیدگاههای این گروهها اجتنابناپذیر و ضروری است.
جدول شماره(  )20امتيازات عباراتي كه بيشترين تفاوت را در بين سه گروه كارشناسي در رتبهبندي كيو كسب كردهاند
شماره

عبارت کیو

گروه  1گروه  2گروه  3گروه  ۴گروه 5

19

ناهماهنگی سیاستها و برنامهها در زمینه حمایت از تولیدات کشاورزی

+3

*

-2

0

0

+1

20

عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج

+1

+۴

*

2

0

-3

8

اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده مالکی حاکم

+1

+3

+۴

11

دشواری جلب رضایت کشاورزان در زمینه کشت محصوالت جایگزین

+2

0

0

*

*

+2

-2

*

-3

-۴

 )5نتيجهگيري

موقعیت اقتصادی هر سرزمین ،وابسته به کارکرد بخشهای اقتصادی آن شامل کشاورزی ،صنایع و خدمات
است .این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه عوامل تولید (سرمایه و کار) شکل میگیرد ،که خود تابعی از توانمندی-
های بومی است .بنابراین توجه به توان تولیدی و کارا کردن آن ،زمینههای مناسبی را برای افزایش بهرهوریهای
کشاورزی در اقتصاد ایران است؛ زیرا کشاورزی توانسته است از نظر اشتغالزایی ،تأمین درآمد و سهم آن در تولید
ناخالص ملی ،تأمین نیازهای مصرفی جمعیت و همچنین تأمین ارز ،موقعیت مطلوبتری را نسبت به سایر
بخشهای اقتصاد کسب نماید .با توجه به تقاضای در حال افزایش محصوالت کشاورزی ،افزایش بهرهوری استفاده
از منابع کمیاب ،ضرورتی انکارناپذیر است .بهرهبرداری مطلوب از این منابع ،افزون بر تأمین تقاضای جامعه
بهعنوان یک هدف کالن ،میتواند افزایش درآمد بهرهبرداران را که برای آنها فعالیت کشاورزی عالوه بر فعالیت
اقتصادی بهعنوان شیوهای از زندگی نیز محسوب میشود ،به دنبال داشته باشد .به همین دلیل در برنامهریزیهای
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اقتصادی و کالن کشورهای مختلف ،افزایش بهرهوری استفاده از منابع یکی از مهمترین شاخصهای موردتوجه در
کشاورزی بوده است .یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی ،اصالح الگوی کشت
محصوالت با توجه به معیارهای اقتصادی در مناطق مختلف و همچنین در نظر گرفتن محدودیتهای فنی و
عوامل تولید است .پیشرفتهای امروزه به بشر توانایی داده تا از این راهکار به گونه مطلوبتری استفاده کند.
مزیت روشهای نوین به روشهای سنتی ،اختصاص بهینه عوامل تولید برای حصول حداکثر بهرهوری استفاده از
آنهاست .افزایش تولید ،رشد درآمد کشاورزان و افزایش رفاه خانوارهای روستایی از مهمترین اهداف توسعه در
بخش کشاورزی است .آبوخاک ،اساسیترین منابع تولید کشاورزی و ثروت حقیقی کشور به شمار آمده و شیوه
بهرهبرداری از آنها میتواند به افزایش یا کاهش این ثروت بیانجامد .برنامهریزی تولید و مدیریت منابع در بخش
کشاورزی ،کاربرد منطقی و اقتصادی این منابع را بهدرستی تعیین نموده و مشخص میکند که کدام شیوه
بهرهبرداری از منابع موجود و الگوهای کاربری ،کاربرد مؤثرتری از منابع و شرایط موجود را سبب میگردد تا برای
کشاورزان سودمندتر باشد .پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالشهای بازطراحی الگوی کشت در استان
گیالن با بررسی ذهنیتهای خبرگان کشاورزی با استفاده از روششناسی کیو انجامشده است .در این پژوهش
پس از بررسی و مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای حضوری با خبرگان کشاورزی  25مانع و چالش شناسایی
گردید .خبرگان آگاه نیز پنج ذهنیت متفاوت نسبت به موانع و چالشهای بازطراحی الگوی کشت در استان
گیالن داشتند که با توجه به ماهیت متغیرهای سازنده آن نامگذاری شدند .این عوامل عبارت بودند از موانع
سازمانی -پژوهشی ،اقلیمی ،اقتصادی ،ساختاری و سازمانی -آموزشی که  61/۴۴درصد از واریانس کل را تبیین
نمودند .موانع سازمانی  -پژوهشی با توجه به متغیر سازنده آن شامل فقدان برنامه آمایش منطقهای و برنامه
راهبردی مناسب کشاورزی و ناهماهنگی بین سیاست و برنامههای دولت بهعنوان مهمترین مانع شناسایی شد که
با نتایج پژوهشهای سینگ و همکاران ( ،)2001نیراجیرا ( ،)2011عبدالقادر و همکاران ( ،)2012ماندال و
بزباروها ( ،)2013درویشی و ایندیرا ( ،)2013ماتیکیتی و همکاران ( ،)2015کومار و همکاران (،)201۷
شمسالدینی و همکاران )1392( ،و صالحی و همکاران ( )1388همسو است که بر عوامل محدودکننده ،تأثیر
که اعضای گروه اول ،چهارم و پنجم فقدان برنامههای آمایش سرزمین در جهت تهیه نقشههای الگوی کشت
متناسب با آن را محدودیت اصلی تحقق بازطراحی الگوی کشت استان میدانند .در مقابل به نظر اعضای گروه
دوم عدم تناسب ساختار اراضی کشاورزی با کشت محصوالت جایگزین برنج موجب عدم رغبت کشاورزان به
کشتهای جایگزین برنج و یا حتی کشت دوم شده است که با نتایج پژوهش کومار و همکاران ( ،)201۷سینگ و
همکاران ( )2001همسو است .در نهایت به نظر اعضای گروه سوم اقتصادی نبودن واحد تولیدی به دلیل خرده
مالکی حاکم بیشترین نقش را در عدم تحقق بازطراحی الگوی کشت بر عهده دارد که با نتایج پژوهش گوگی
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( ،)2016سینگ و همکاران ( ،)2001عبدالقادر و همکاران( ،)2012ماندال و بزباروها ( )2013و درویشی و ایندیرا
( )2013همسو است .بر اساس نتایج این پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را برای تسهیل و تقویت فرایند تعیین،
اجرا و بهینهسازی الگوی کشت ارائه داد:
 تدوین دستورالعمل شفاف و کاربردی با بهرهگیری از دیدگاههای چهار گروه شناساییشده در این پژوهش
در زمینه سازوکارهای تعیین و بهینهسازی الگوی کشت؛
 رفع موانع سازمانی – پژوهشی مرتبط با تعیین و بهینهسازی الگوی کشت و توجه به عواملی نظیر برنامه
آمایش منطقهای و برنامه راهبردی مناسب کشاورزی و تقویت هماهنگی بین سیاستها و برنامههای
دولت با نیازهای جامعه کشاورزی؛
 مدنظر قرار دادن قابلیتها و توان تولیدی اراضی بهعنوان یک عامل تأثیرگذار و تعیینکننده در
بهینهسازی الگوی کشت؛
 توجه به نیازهای اقتصادی کشاورزان و تنوع درآمدی برای کاهش مخاطرات تغییر الگوی کشت و ایجاد
انگیزه در آنها برای پیروی از سیاستهای بهینهسازی الگوی کشت پیشنهادی.
 )6منابع
 استاز ،ام .جان ،کارل ایشر ،)13۷۷( ،اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ،ترجمه :غالمرضا آزاد و احمد یزدان
پناه ،انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 امید ،محمد حسین ،ا غالم حسن اسکندری ،حسین شعبانعلی فمی ،و مرتضی اکبری ،)1388( ،واکاوی مشکالت
تشکل آببران در فرایند انتقال مدیریت آبیاری مطالعه شبکههای تجن ،مغان و ورامین ،مجله تحقیقات
آبوخاک ایران ،سال  ،۴0شماره ،2صص .16۷-1۷5
 امینی فسخودی ،عباس ،سید هدایت اهلل نوری و سید رضا حجازی ،)138۷( ،تعیین الگوی بهرهبرداری در اراضی
زراعی ناحیه شرق اصفهان به کمک رهیافت برنامهریزی آرمانی ،مجله اقتصاد کشاورزی ،سال ،2شماره ،۴صص
.1۷۷-19۷
 امینی ،عباس ،)1392( ،برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع تولید کشاورزی در شرایط عدم قطعیت ،کاربرد
.106
 باولی ،مصیب ،کامران عادلی ، ،فرشاد محمدیان ،و سهراب دل انگیزان  ،)139۴( ،تعیین الگوی بهینه کشت در
راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی ،صص دشت ماهیدشت) ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،دوره ،23
شماره  ،90صص .191-216
 پرهیزکاری ،ابوذر ،محمدمهدی مظفری ،و مهدی حسینی خدادادی ،)139۴( ،بهینه سازی الگوی کشت در جهت
حفظ و پایداری محیط زیست در منطقۀ الموت غربی )رهیافتی از برنامه ریزی آرمانی اولویتی( ،محیطزیست
طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،68شماره ،3صص .373- 385
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 پناهی ،فاطمه ،ایرج ملک محمدی ،و محمد چیذری ،)1391( ،تحلیل موانع بهکارگیری مدیریت بهینه منابع آب در
نظام کشاورزی ایران ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ،15شماره  ،۴صص ۴1-23
 جوالیی ،رامتین ،شهرزاد میرکریمی،مریم حسنوند ،و فرهاد شیرانی بید آبادی ،)1395( ،مدیریت الگوی بهینه کشت
محصوالت زراعی استان مازندران با بهره گیری از الگوی آرمانی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال  ،2۴شماره ،9۴
صص .۷1-9۴
 چرمچیان لنگرودی ،مهدی و جانباز ،علیرضا ،)139۷( ،تحلیل رضایت باغداران از اعتبارات بانکی آبیاری تحت
فشار در شهرستان قائم شهر.فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال ،۷شماره ،2صص .2322-2131
 حسینی ،یعقوب ،بابک بهجتی اردکانی ،و سحر رحمانی ،)1390( ،شناسایی ذهنیت افراد نسبت به سیاستهای
خصوصیسازی در ایران (سیاستهای اصل  44قانون اساسی) با استفاده از روششناسی کیو ،فصلنامه
کاوشهای مدیریت بازرگانی،سال  ،3شماره  ،6صص.51-۷۴
 حمزه ئی ،مجید و بوزرجمهری ،خدیجه ،)1393( ،واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در
شهرستان نیشابور مطالعه موردی :دهستان اسحق آباد ،نشریه زراعت و فناوری زعفران ،سال ،2شماره  ،۴صص
.2۷۷-288
 خسروی پور ،بهمن ،مسعود یزدان پناه ، ،معصومه فروزانیو طاهره زیبدی ،)1395( ،نوع شناسی ادراکات کشاورزان
گندمکار و سبزیکار نسبت به تغییرات آبوهوایی با استفاده از روششناسی کیو ،پژوهشهای روستایی ،سال ،2
شماره  ،۷صص .390-3۷۴
 خوشگویان فرد ،علیرضا ،1386 ،روششناسی کیو .انتشارات صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول.
 خیابانی ،ناصر ،سروش باقری ،و امیر بشیری پور ،)1396(،الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب ،نشریه آب و فاضالب،
شماره ،1صص .56-۴2
 دانشی ،علیرضا ،مهدی وفاخواه ،و مصطفی پناهی ،)139۴( ،ارزیابی اقتصادی سناریوی تغییر الگوی کشت در حوزه
آبخیز سیمینه رود به منظور اصالح مدیریت آب کشاورزی :تالشی برای احیای دریاچه ارومیه با استفاده از
سازوکار  ،PESمجله تحقیقات منابع آب ایران ،سال  ،11شماره  ،3صص .5۷-68
 رحمانی ،داریوش ،مهدی طاهر خانی ،)1386( ،تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه
روستایی :کشت توتفرنگی در منطقه ژاورود مریوان ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،ویژهنامه جغرافیا ،شماره ،۴
 رستگاری پور ،فاطمه و صبوحی ،محمود ،)1388( ،تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامهریزی فازی خاکستری
مطالعه موردی شهرستان قوچان ،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آبوخاک ،شماره  ،2صص .۴13-۴05
 ریاحی ،وحید و حسین مومنی ،)139۴(،تحلیل توان منابع آب زراعی در نواحی روستایی شهرستان بوئین و
میاندشت.فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،سال ،۴شماره  ،3صص.153-1۷1
 سالنامه آماری استان گیالن.)1393( ،
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یپی

 شمسالدینی ،علی ،حمید محمدی و حامد دهقانپور ،)1392( ،انتخاب الگوی زراعی مناسب در راستای استفاده
پایدار از منابع آب با تأکید بر کمآبیاری مطالعه موردی شهرستان سپیدان ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،دوره ،21
شماره  ،8۴صص .۷8-53
 صالحی ،الله ،شاپور ظریفیان و احمد رضوان فر ،)1388( ،تحلیل دیدگاههای کیوی کاران غرب استان مازندران در
خصوص عوامل تأثیرگذار بر تغییر الگوی کشت از برنج و مرکبات به کیوی .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،
سال  ،16شماره  ،1صص .3۴-۴3
 طاهری ،فرزانه ،سید نعمت اهلل موسوی و فزدین بوستانی ،)138۷( ،تلفیق هدفهای زیستمحیطی و هدفهای
بهرهبرداران کشاورزی در تعیین الگوی بهینه در استان فارس ،مجله اقتصاد کشاورزی ،سال  ،2شماره  ،۴صص -۴0
.115
 کهنسال ،محمدرضا و علی فیروز زارع ،)138۷( ،تع یین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از
برنامهریزی فازی کسری با اهداف چندگانه ،مطالعه موردی خراسان شمالی ،مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال
 ،16شماره  ،62صص 1-31
 الجوردی ،اشرف ،)1389( ،نقش کانونهای تفکر دارای مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
خطمشیهای عمومی ،پژوهشی بر مبنای روش کیو ،مجله پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،شماره  ،55صص
.8۷-109
 لطیف زاده ،شهال،روح اهلل مختاران ،لیال لطیف زاده و سعید حمزه ،)1389( ،تعیین الگوی کشت بهینه در راستای
مدیریت مصرف آب کشاورزی در حوزه شبکه آبیاری عقیلی-گتوند ،فصلنامه مهندسی آب ،شماره ،1صص -6۷
.61
 محمدی تمری ،ذکریا ،مصطفی احمدوندو صدیقه قاسمی ،)1392( ،ایستارهای شالیکاران پیرامون تغییر الگوی
کشت از برنج به مرکبات :پژوهشی بر مبنای کیو ،مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،سال  ،9شماره ،2
صص.89-106
 محمدی ،حمید و فردین بوستانی ،)1388( ،کاربرد برنامهریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در
شهرستان مرودشت با تأکید بر محدودیت منابع آب ،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،سال ،1شماره  ،3صص -۴6
.25
اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران.فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال ،6شماره.۴
 نوابیان ،مریم و آقاجانی ،محبوبه ،)1391( ،ارزیابی اثر مدیریت آبیاری شور و شیرین بر عملکرد برنج رقم هاشمی،
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آبوخاک ،سال  ،16شماره  ،60صص .5۴-۴5
 ورزیری ،آزیتا ،محمد حسن وکیل پور و سید ابوالقاسم مرتضوی  ،)1395( ،بررسی اثر قیمتگذاری اقتصادی آب
آبیاری بر الگوی کشت در دشت دهگالن ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،سال ،8شماره ،3صص.81-100
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 تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت عمده،)1395( ، علی اکبرسروری و محمود دانشور کاخکی، حکیمه، هاتف
-192 صص،3 شماره،8 سال، تحقیقات اقتصاد کشاورزی،زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید
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