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  چکیده

، پیمایشی - توصیفی تحقیق این هدف .ستهاها و تعادل بین این داراییمقدار داراییمعیشت کشاورزان متأثر از 
شالیکاران  همۀ شامل  تحقیقآماري  ۀجامع. است ت هاي پایداري نظام شالیکاري شهرستان رشتحلیل سطوح دارایی

مورگان  -کرجی ۀکه حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونبود  1392در سال ) =84772N( شهرستان رشت
اي نامه ابزار تحقیق شامل پرسش. انتخاب شد) =401n(اي متناسب با حجم جامعه گیري خوشهبا روش نمونه و

که  است) فیزیکی، انسانی، اجتماعی، مالی و طبیعی( معیشت پایدار ۀسرمایمؤلفه براي پنج  13گویه و  42با  شده یطراح
انسانی در  ۀسرمایها نشان داد که یافته. و کارشناسان تأیید شد متخصصانبا نظر اصالحی  آنروایی صوري و محتوایی 

هاي فیزیکی، همچنین به ترتیب سرمایه. خوردار استپایداري بر ۀسرمایسطح در میان پنج  بیشترینشهرستان رشت از 
فیزیکی، انسانی، مالی،  ۀسرمایشاخص ترکیبی کل براي پنج . اندگرفتهمالی و طبیعی در سطوح بعدي قرار اجتماعی،

هاي سرمایه ءارتقابا بهبود و ن است که که بیانگر ای محاسبه شد 8/0و  866/0، 361/1، 03/1اجتماعی و طبیعی به ترتیب 
  .کردتوان به پایداري کشت برنج در شهرستان رشت کمک و در بین شالیکاران می روستاها موجود در
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  مقدمه
در استان . بسیار زیادي دارد اهمیت دومین محصول استراتژیک ایران و جهان  عنوان به ،برنج پس از گندم
آمارنامه جهاد کشاورزي استان گیالن، ( رود می کشت برنج  زیر هزار هکتار به 238گیالن هرساله حدود 

و اقتصاد گیالن  بودهترین فعالیت کشاورزي استان اصلی ،توان گفت که کشت برنجمی یطورکل به). 1390
است و  یرانکارناپذبرنج در خانوارهاي گیالنی حقیقتی نقش . است مبتنی بر کشاورزي با محوریت برنج 

مفهومی معیشت . کندتواند به توسعه و معیشت روستایی کمک تولید پایدار برنج در این منطقه می ،رو ینازا
ست نادتولید پایدار برنج را کلیدي براي بهبود معیشت شالیکاران  توانمیبنابراین فراتر از داشتن درآمد است، 

این در حالی است که طبق آمارنامه کشاورزي . رساندداشتن زندگی با رفاه بیشتر یاري میبرای ها نو به آ
-در سال. است یافته کاهشهاي اخیر، سهم استان گیالن در تولید برنج کشور وزارت جهاد کشاورزي طی سال

درصد از کل  8/27درصد و  35/29درصد،  07/30 ترتیب ینا به 88-89و  87-88، 86-87هاي زراعی 
؛ 1388کشاورزي، آمارنامۀ ؛ 1387کشاورزي، آمارنامۀ ( است بوده استان گیالن  متعلق بهتولیدات برنج کشور 

کاهش سهم و نقش استان گیالن در تولید این محصول  ةدهند نشانها این آمار ).1389کشاورزي، آمارنامۀ 
 .استان جاي تأمل بیشتري دارد است، این کاهش تولید با توجه به ظرفیت و استعداد این

شود می برده نامهاي پایداري دارایی عنوان بهها پایداري در نظام کشت نیازمند وجود عواملی است که از آن
 ۀسرمای، 2طبیعی ۀسرمای، 1انسانی ۀشامل سرمایپایداري  ۀسرمایبراي تأمین معیشت توسط پنج ها خانواده و

، 7؛ الیس1998، 6اسکونز(هستند مختلفی درگیر هاي در فعالیت ،5مالی ۀایسرمو  4اجتماعی ۀسرمای، 3فیزیکی
بخشی از  عنوان بهها دارایی) 2000( 9وودهوس و همکاران ازنظر .)2000، 8الملل؛ دپارتمان توسعه بین2000

 ۀایسرم .آوردن معیشت استفاده شوند وجود بهدر  یرمستقیمغتوانند مستقیم و انواع سرمایه هستند که می
هاي تعاونی است و مردم در چارچوب سازمان براي زندگی و کار با یکدیگر از این اجتماعی، انواع نظام

هاي هاي صنفی، گروه، مدرسه، اتحادیهوکار کسبها، کنند، مانند خانواده، جوامع، دولتمی سرمایه استفاده
ب و منابع بیولوژیکی از قبیل درخت، علفزار و طبیعی شامل زمین، آ ۀسرمای). 2002، 10خلفان(  یرهغداوطلبانه و 
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وودهوس و ( مدیریت انسان کاهش یا بهبود یابد ۀوسیلبهوري از این منابع ممکن است بهره. است وحش یاتح
-معیشتی استفاده می هاي هدفمالی بیانگر منابع مالی است که مردم براي دستیابی به  یۀسرما ).2000همکاران، 

همچنین شامل مقدار . کند میی از موجودي است که کمک به مصرف و همچنین تولید کنند و شامل جریان
مونگ اونگ ( کند توانا میهاي معیشتی که مردم را به پذیرش استراتژي استپول نقد در دسترس یا معادل آن 

  هاي تولیدي یک شخص، وارث و مالک شدن از طریقانسانی به ظرفیت ۀسرمای ).2003، 1او و همکاران
است و  شده ساختهتولید اقتصادي  وسیلۀ بهفیزیکی  ۀسرمای ).2003، 2گودوین(کند  میو آموزش اشاره  تحصیل

آب و همچنین کاالهاي تولیدکننده  ۀشبکبرق،  ۀعرضآبیاري،  یزاتتجهها، مانند جاده ییهاو شامل زیرساخت
  ).2000وودهوس، (است آالت مانند ماشین

 هاي کشاورزي در هاي در دسترس در نظامبررسی سرمایه منظور به) 2010( 3باررا ماسکوئرا و همکاران
منطقه  ۀتوسع منظور به اي پروژه ،آنهاي  قسمتدر بعضی از که کشور اکوادور  4ساراگورو ۀمنطقدر  روستاها

این  جشسن بههاي مناسب از شاخصبا استفاده و  طراحیمتغیرهایی  ،براي هر یک از پنج سرمایهبود،  اجراشده
رتبه و افزایش را با اجراي  برترینهاي مالی و انسانی سرمایهنشان داد  آمده دست بهنتایج . ها پرداختندسرمایه

 ،با انجام پروژه بود که شده محاسبه 17/0فیزیکی قبل از اجراي پروژه شاخص  ۀسرمای. اند آورده دست به ةپروژ
گذاري در سرمایه یجهدرنتفیزیکی  ۀسرمایفزایش در ارزش این ا. رشد پیدا کرد 35/0شاخص این سرمایه به 

 255(رشد ترین بزرگ در این مناطق اجتماعی ۀسرمای. بود شده حاصل، تجهیزات، ابزار و خدمات يفنّاور
 یتدرنها. اي پروژه داشتبدون اجر 18/0با اجراي پروژه در مقایسه با  64/0را با دستیابی به شاخص ) درصد

 ۀمطالع نتایج. محاسبه شد 53/0طبیعی  ۀسرمایو  52/0انسانی  ۀسرمای، 53/0مالی ایۀ سرماینکه شاخص 
 4/61( طبیعی ۀسرمای بسیارزیادي سطح  ،کاريسبزي هاي مکان نشان داد که ) 2012( 5پارماواتی و همکاران

ی و فیزیکی در هاي طبیعسرمایه ،در این ناحیه یطورکل به. دارند اجتماعی ۀسرمایاز اندکی و سطح ) درصد
-در مناطق گل. دارنددر سطحی متوسط قرار ) انسانی، مالی و اجتماعی( هاسرمایه دیگرو بسیار خوب سطح 

 ۀمنطقدر . نداهرا به خود اختصاص داد ها سطح  کمتریناجتماعی  ۀسرمایو برترین طبیعی سرمایۀ کاري، 
 متعلق بهسطح  کمترین و همچنین ) درصد 7/63( اجتماعیۀ سرمای  ، بهترین سطح متعلق بهغذا یدکنندةتول

 ۀسرماینشان داد که  »هیهه«حوزة رودخانۀ در ) 2012( 6یانگفانگ و هاي مطالعۀ. بوده است دارایی فیزیکی 
 و) 516/0شاخص (انسانی  ۀسرمای ،دنبال آن به و داشته است) 609/0شاخص با ( فیزیکی بیشترین مقدار را
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شاخص ( و طبیعی/) 286شاخص (هاي مالی سرمایهدر مقابل  ؛گیرند یمقرار  )354/0شاخص ( اجتماعی ۀسرمای
هاي مدیریت دارایی وتحلیل یهتجز با) 2008( شاهی و همکارانحسن .هستندبرخوردار  اندکیمقدار از ) 241/0

تعاونی تولید  9اجتماعی در  ۀسرمایکه  ندداد ولید کشاورزي در استان فارس نشانهاي تمنابع طبیعی در تعاونی
هاي به ترتیب براي سرمایه 4/33و  3/43، 4/48، 9/48ها سرمایه ة دیگرنمر را داشته و ) 6/64( نمره بهترین

  .ه استدست آمدانسانی، طبیعی، مالی و فیزیکی به

جایگاه  تعیین ،اساس بر آنو شهرستان رشت هاي پایداري سطوح سرمایهگیري اندازه ،هدف از این تحقیق
هاي بررسی سطوح سرمایه در این راستا،. استکشاورزي پایدار  ۀسرمایپنج  ازنظروضعیت شهرستان رشت و 

هاي سرمایه بندي رتبهو  در بین شالیکاران شهرستان رشت) فیزیکی، انسانی، مالی، اجتماعی و طبیعی( پایداري
  .شوند میمطالعه دنبال  هاي خاص هدف  عنوان بهپایداري شهرستان رشت 

  وش تحقیقر
ه از روش پیمایشی استفاده شد الزم هاي آوري دادهی است و براي جمعکم ،پارادایم غالب این تحقیق

. اند بودهنفر  84772، 1391که طبق آمار سال  هستندشالیکاران شهرستان رشت  ،آماري این مطالعه ۀجامع. است
انتخاب نفر از شالیکاران  401، )1ابطۀ ر( 1مورگان -یسکرج ۀنمونجدول حداقل حجم  براساس ،حجم نمونه

 .شد

s= X2NP (1− P) ÷ d 2 (N −1) + X 2P (1− P)  )1     (                                                                                

 اي تصادفی متناسب با حجم جامعهگیري خوشهبه روش نمونه ،در هر بخش ۀ بررسی شدةنمونتعداد 
، هر با توجه به متفاوت بودن تعداد شالیکاران در هر یک از شش بخش شهرستان رشت یعنی؛ مشخص شد

صورت متناسب به تعداد شالیکاران آن به ،و سپس از هر بخش گرفته شدعنوان یک خوشه در نظر ش بهبخ
هاي دي و شاخصهاي فراي شامل دو بخش ویژگینامه ابزار اصلی پژوهش پرسش. گیري شدتصادفی نمونه

اصالحی  هاينظراز نامه با استفاده  روایی صوري و محتوایی پرسش. هاي معیشت پایدار بودگیري سرمایهاندازه
آماري نۀ نمو ةمحدودراهنما در خارج از  ۀمطالعیک  ،نامه آزمون پایایی پرسش منظور به. شدکارشناسان تعیین 

تعیین اعتماد . شد نامه اصالح و بازنگري  راهنما، پرسش ۀمطالعو براساس نتایج  شد  دادهاصلی ترتیب مطالعۀ 
 96/0 ریچاردسون -مقدار ضریب کودر .ریچاردسون صورت گرفته است -کودر ۀمحاسبنامه از طریق  پرسش

  .است شده یطراح ۀنام پرسشپایایی باالي  ةدهندنشانکه  آمد دست به
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و  2010، باررا ماسکوئرا و همکاران( هاي معیشت پایدارسرمایه زمینۀدربا بررسی ادبیات موضوع و مطالعه 
فیزیکی، ( ۀسرمایمؤلفه براي سنجش پنج  13شاخص در  42 در مجموع ، )2012پارماواتی و همکاران، 

ها با استفاده از تحلیل هر یک از سرمایه سطح  ).1جدول ( تدوین شد) اجتماعی، انسانی، مالی و طبیعی
تري را نسبت دقیق ۀمحاسب ،استفاده از این شاخص ترکیبی کل. شد ترکیبی محاسبه هاي اصلی و شاخص  مؤلفه

کالنتري، ( فرمول شاخص ترکیبی کل عبارت است از .دهدمی دست بههاي اصلی به روش تحلیل مؤلفه
1386(:  

 )2       (                                                                                                                       * Wij  

میانگین شاخص  ،jمربوط به بخش  iمقدار شاخص ترکیبی  Xij، شاخص ترکیبی کل CIکه در آن 
  .است، آیدمی دست بهکه از طریق بردار اولین عامل  iوزن مربوط به شاخص ترکیبی  Wijو  iترکیبی 

  هاي پایداريهاي سرمایهفهمؤل -1جدول 
  هاشاخص  هامؤلفه  سرمایهنوع 

  يفنّاوردسترسی به   فیزیکی
  
  
  
  
  

  دسترسی به ابزار
  
  
  
  

  
  دسترسی به خدمات

  کننددرصد کشاورزانی که بر روي مرز دو شالی کشت می
  دهندبرنج و ماهی انجام می زمان همدرصد کشاورزانی که کشت 

  زنندمانده در زمین را شخم می درصد کشاورزانی که مواد باقی
  کنند میاستفاده  شده اصالحبذرهاي  درصد کشاورزانی که از 

  دهنددرصد کشاورزانی که کشت دوم انجام می
  

  انددهکرخود را یکپارچه  هاي زمین درصد کشاورزانی که
  کنندمیدرصد کشاورزانی که از ماشین نشاکار استفاده 

  کنندمیزمین استفاده  تراکتور براي شخم درصد کشاورزانی که از تیلر و یا
  کنندمیدرصد کشاورزانی که با دروگر و یا کمباین برنج را برداشت 

  آیدشان میدرصد کشاورزانی که ناظر برنج به مزرعه
  

  مندند بهره درصد کشاورزانی که از راه ارتباطی مناسب براي دسترسی به زمین 
  دارند آب آشامیدنی ۀشبکدرصد کشاورزانی که 

  شوند، تأمین آب میرسان آبدرصد کشاورزانی که از کانال 
  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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 1جدول  ۀادام
  هاشاخص  هامؤلفه  نوع سرمایه

  نیروي کار آموزش  انسانی
  
  

ارزش  و یسالمت
  غذایی

  کنندمیهاي ترویجی شرکت درصد کشاورزانی که در کالس
  در فعالیت مزرعه مشارکت دارندهایشان درصد کشاورزانی که خانواده

  کنندمیدرصد کشاورزانی که از نیروي کار روزمزد استفاده 
  مبتال نیستند... هایی همچون دیابت ودرصد کشاورزانی که به بیماري

  کنندسبزي تولید می ،درصد کشاورزانی که براي مصرف خانواده
  کنندمیمصرف  از انواع گوشت ،سه بار در هفته تا درصد کشاورزانی که یک 

  تولید سرمایه  مالی
  
  
  

  تأمین مالی

  فروشنددرصد کشاورزانی که پسماند و ضایعات برنج خود را می
  فروشندبرنج خود را در بازار میخود،  درصد کشاورزانی که 

و به فروش  کنندمی محصول دیگري را تولید ،درصد کشاورزانی که عالوه بر برنج
  رساندمی

  اند کردهاز بانک وام دریافت  درصد کشاورزانی که
  اند کردهدهندگان غیررسمی وام دریافت درصد کشاورزانی که از وام

  کنندانداز میدرصد کشاورزانی که درآمد خود را پس
  دارند...) حقوق، بازنشستگی و( یجانبدرصد کشاورزانی که درآمدهاي 

  درصد کشاورزانی که مالک زمین خود هستند
  اعیشبکه اجتم  اجتماعی

  
    

  مشارکت اجتماعی
  
  
  

  
  باورهاي اجتماعی

  وجود دارد نهاد مردمهاي اجتماعی و شان سازماندرصد کشاورزانی که در منطقه
  هاي کشاورزي و تعاونی عضو هستنددرصد کشاورزانی که در سازمان

  کنندمیدرصد کشاورزانی که به دیگر کشاورزان در فعالیت مزرعه کمک 
  هاي روستایی دارندایل به مشارکت در سازماندرصد کشاورزانی که تم
  کنندکشاورزان مشورت می دیگر درصد کشاورزانی که با 

  گذارنددر میان می دیگرانجدید خود را با  دانشدرصد کشاورزانی که 
  درصد کشاورزانی که تمایل به زندگی در روستا دارند

  کشاورزي هستند جدید دانش درصد کشاورزانی که مایل به یادگیري و دریافت 
  درصد کشاورزانی که به کشاورزان دیگر اعتماد دارند

  عملیات بهبود  طبیعی
  
  
  
  

  دسترسی به منابع

  کنندمیبیولوژیک استفاده  کودهايدرصد کشاورزانی که از 
  کنندمیدرصد کشاورزانی که از کود سبز و حیوانی استفاده 

  کنندمیفاده تناوب زراعی است هاي روش  درصد کشاورزانی که از 
  انددرصد کشاورزانی که طی یک سال گذشته درخت کاشته

  خوبی تأمین شدشان بهآب آبیاري مزرعه ،درصد کشاورزانی که در سال گذشته
  درصد کشاورزانی که از کیفیت خاك مزرعه رضایت دارند

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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  نتایج و بحث
ی بررسی آمار توصیف. دهدرا نشان می رشت شهرستان شده بررسی شالیکاران فراوانی توزیع 2جدول 

تا  50 سن در  ها آندرصد از  6/54و  بودهدرصد شالیکاران مرد  99دهد که نشان می یکارانشالاز  آمده دست به
 8/84تحصیالت و  اند مشغولسال به کشت برنج  40بیشتر از  شالیکاراندرصد از  7/26. قرار دارندسال  75

درصد از  6/79و  بودهزیر یک هکتار  درصد 6/59همچنین سطح زیر کشت . زیر دیپلم استها درصد از آن
  .کشاورزان مالک زمین زراعی خود بودند

 شهرستان رشت بررسی شدة توزیع فراوانی شالیکاران  -2جدول 

هاي سایر شاخص  درصد  فراوانی  سطوح  متغیر
  آماري

  مرد: نما  99  397  مرد  جنس
  1  4  زن  

  75تا  50:نما  1  4  25زیر   )سال(سن 
  70/55:میانگین

  23/35:انحراف معیار
  9/38  156  50تا  25  
  6/54  219  75تا  50  
  5/5  22  75بیشتر از   

  زیر دیپلم: نما  8/84  340  زیر دیپلم  تحصیالت میزان
  7/13  55  دیپلم  
  5/1  6  دانشگاهی  

  متأهل: نما  8/96  388  متأهل  وضعیت تأهل
  2/3  13  مجرد  

    9  36  10زیر   )سال( یتفعال ۀسابق
  سال 40بیشتر از : نما

  35/32:میانگین
  98/15:انحراف معیار

  7/22  91  20تا  10  
  9/24  100  30تا  20  
  7/16  67  40تا  30  
  7/26  107  40بیشتر از   

  هکتار 1زیر : نما  6/59  239  1زیر کشت سطح زیر 
  38/1:میانگین

  14/1:انحراف معیار
  4/35  142  3تا  1  
  5  20  3بیشتر از   

  شخصی: نما  6/79  319  شخصی  مالکیت
  2/8  33  يا اجاره  
  2/12  48  اياجاره شخصی  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ         
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 در. دهدها را در شهرستان رشت نشان میو همچنین شاخص ترکیبی مؤلفهه سرمایسطوح هر پنج  3 جدول
و  343/37 دسترسی به ابزار ۀمؤلف، 633/6 يفنّاوردسترسی به  ۀمؤلف شاخص ترکیبی ،فیزیکی ۀسرمای ارتباط با

، نیروي 833/6 آموزشانسانی، شاخص ترکیبی سرمایۀ براي . محاسبه شد 303/38 دسترسی به خدمات ۀمؤلف
تولید  نیز، الیم ۀهاي سرمایمؤلفه .آمد دست به 818/80 و شاخص ترکیبی سالمتی و ارزش غذایی 383/82 کار

 کل هاي ترکیبیشاخص. محاسبه شد 413/51با شاخص  و تأمین مالی 68/34با شاخص ترکیبی  سرمایه
  .آمد دست به 8/0و  866/0به ترتیب هاي اجتماعی و طبیعی نیز سرمایه

  هاي پایداريشاخص سرمایه -3جدول 
شاخص 

 کل
شاخص ترکیبی 

 هالفهؤم
مقدار 
 هاشاخص

  سرمایه هالفهؤم ...)اورزانی کهدرصد کش(ها شاخص

  
 

 
 
 
 
 

03/1 

  
  
633/6 

48/9  
5/0 

25/3 
25/2  
50/2  

 کنندبر روي مرز دو شالی کشت می

 دهندکشت توأم برنج و ماهی انجام می

 زنندمانده در زمین را شخم می مواد باقی

  کنندمیاستفاده  شده اصالح بذرهاي از 
 دهندکشت دوم انجام می

  
دسترسی به 

 يرفنّاو

  
  
  
  
  

 فیزیکی
  
  

343/37 

  
95/21 

24/3 
75/99 
69/25 

24/3 

  
 اند کردهخود را یکپارچه  هاي زمین

  کنندمیاز ماشین نشاکار استفاده 
  کنندمیزمین استفاده  از تیلر و یا تراکتور براي شخم

  کنندمیبا دروگر و یا کمباین برنج را برداشت 
 آیدشان میناظر برنج به مزرعه

  
  
  

 به ابزار دسترسی

  
303/38 

80 

12/50 

70/19 

 مندند بهرهاز راه ارتباطی مناسب براي دسترسی به زمین 

  آب آشامیدنی برخوردارند ۀاز شبک
 شوند، تأمین آب میرسان آباز کانال 

دسترسی به 
 خدمات

  
  
361/1 

  کنندمیهاي ترویجی شرکت در کالس 23/7 833/6
 

   آموزش
  
  

 انسانی

  
383/82 

 هایشان در فعالیت مزرعه مشارکت دارندخانواده 55/81
  کنندمیاز نیروي کار روزمزد استفاده 

 مبتال نیستند... هایی همچون دیابت وبه بیماري

 نیروي کار

50/96  

34/64  

818/80 54/80 

97 

 کنندبراي مصرف خانواده سبزي تولید می

 کنند یمسه بار در هفته از انواع گوشت مصرف  تا یک

سالمتی و ارزش 
 غذایی
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  هاي پایداريشاخص سرمایه -3جدول 
شاخص 

 کل

شاخص 
ترکیبی 

 هالفهؤم
  سرمایه هالفهؤم ...)درصد کشاورزانی که(ها شاخص هامقدار شاخص

  
  

  
  
  
855/0  

 

  
68/34 

 فروشندپسماند و ضایعات برنج خود را می 16/37
 فروشندخود را در بازار میبرنج خودشان 

  کنندمی محصول دیگري را تولید ،عالوه بر برنج
 رساندو به فروش می 

  
 تولید سرمایه

  
  
  

 مالی

42/33 

92/32 

 
413/51 

 اند کردهاز بانک وام دریافت  43/28
 اند کردهدهندگان غیررسمی وام دریافت از وام

  

 کنندانداز میدرآمد خود را پس
 دارند ...) حقوق، بازنشستگی و( یجانبآمدهاي در

  

 مالک زمین خود هستند

  
 15/40 تأمین مالی

94/25 

82/70 

52/91  

 
 
 
 
  

866/0 

616/86 100 

72 

37/52 

80/76 

52/93 

51/94 

86 

30/78 
  

52/92 

 وجود دارد نهاد مردمهاي اجتماعی و شان سازماندر منطقه
 اي کشاورزي و تعاونی عضو هستندهدر سازمان

  کنندمیبه دیگر کشاورزان در فعالیت مزرعه کمک 
  

 هاي روستایی دارندتمایل به مشارکت در سازمان
  

 کنندکشاورزان مشورت می دیگر با 
  

 گذارنددر میان میدیگران  اطالعات جدید خود را با 
 تمایل به زندگی در روستا دارند

ــادگیري و دریافــ   ــل بــه ی ــش تمای دربــارة  جدیــد  دان
 کشاورزي هستند

 به کشاورزان دیگر اعتماد دارند

 اجتماعی شبکه اجتماعی
 

 
  
 

406/79 

  
  

  

 مشارکت اجتماعی

 
 
 
 
 

  
  

726/84 

  
  

 باورهاي اجتماعی

 
 

  
 
 

8/0 

 
 

32/32 

19/24 

44/25 

50/1 

55/78 

28/88 

30/79 

  کنندمیولوژیک استفاده بی کودهاي از 
  کنندمیاز کود سبز و حیوانی استفاده 

  کنندمیتناوب زراعی استفاده  هاي روش از 
  

 اندطی یک سال گذشته درخت کاشته

 خوبی تأمین شدشان بهآب آبیاري مزرعه ،در سال گذشته
 از کیفیت خاك مزرعه رضایت دارند

  
  

 عملیات بهبود

 طبیعی

 
 

  
508/83  

 

  دسترسی به منابع
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ها را خوبی سطح هر یک از سرمایه، به)1شکل ( هاي پایداري شهرستان رشتضلعی دارایینمودار پنج
با  به ترتیب هاي انسانی، فیزیکی، اجتماعی، مالی و طبیعی سرمایهشود، که مشاهده می گونه همان .دهدنشان می

هاي پایدار شالیکاران در شهرستان داراییدر میان  اول تا پنجم را ۀرتب 8/0و  855/0، 866/0، 03/1، 361/1
  .دارند رشت

  
  هاي پایداري شهرستان رشتسطوح سرمایه - 1شکل 

  
  و پیشنهادها گیرينتیجه

شالیکاران برنج شهرستان  )، مالی و طبیعیفیزیکی، اجتماعی، انسانی( ۀسرمایپنج سطوح  ،در این مطالعه
نشان  آمده دست بهنتایج  .محاسبه شد ، بررسی وشاخص ترکیبیمحاسبۀ اصلی و  مؤلفۀ 13با استفاده از رشت 

هاي پرسیده شده از با توجه به شاخص. را داردنخست  ۀرتب ،انسانی ۀسرمایها، سرمایهاین ، در میان دهد یم
ها از روستا بیشتر فرزندان آن. هاي ترویجی حضور نداشتندها در کالسي از آنتعداد بسیار ،کشاورزان

 در کارهاي مزرعه البته زنان خانواده . دهندنمییا وقتی را براي کار در مزرعه اختصاص  شده خارج
-به .دکننمیپرداخت  براي آن هزینۀ گرانی  گرچه است دسترس در اما نیروي کار روزمزد  دارندقوي مشارکتی

از  کشاورزان شهرستان رشت. شودمیریال پرداخت  450000طور متوسط به هر نیروي کار براي نشاء روزانه 
 اکثر کشاورزان سبزي مصرف  و پروتئین . هستندهاي استخوانی و قلبی مبتال بیشتر به بیماري ،بیماري لحاظ

پرورش مرغ در  نیزدلیل اصلی آن  که  هبود) مرغ( ها از گوشت سفیدد اما پروتئین دریافتی آنکنن مصرف می
  .استهایشان حیاط خانه
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 ،در این خصوص. ، در مقام دوم جاي دارددر میان پنج سرمایه فیزیکی شهرستان رشت ۀسرمایسطح 
برنج از  هاي مزرعه ها در علت چراي آزاد دام بهو بسیاري از کشاورزان  است شالیزارها سنتیمشاهده شد که 

 آگاهی کافی کشت بر روي مرزهاي شالی کشاورزان دربارة مناطقدر برخی . کنند می  نظر صرفکشت دوم 
و همچنین به علت سنتی بودن زمین و باریک بودن مرزها قادر به انجام این کار نبودند و عدم آگاهی  ندارند

ن کشت توأم ماهی و همچو هایی يفنّاور .بود مالحظه قابلجدید  يفنّاوربسیاري از شالیکاران نسبت به این 
آب آشامیدنی  ۀشبکبیشتر روستاها از . مانده در زمین براي اکثر کشاورزان ناشناخته بودبرنج یا شخم مواد باقی

. اعالم نارضایتی کردنددر مصاحبه  ،داراي شبکه آب آشامیدنی بودند کشاورزانی هم که و بودند  محروم
 .است تان رشت حاکم فیزیکی شهرس ۀسرمایبر  این شرایط  یطورکل به

در تمامی . پایداري شالیکاران این شهرستان استۀ سرمایسومین سرمایه در بین پنج  ،اجتماعی ۀسرمای 
هاي گوي نیازپاسخ اند و باید گفت که تعطیلنیمه  ها آندارد که برخی از ایی وجود هاي روستتعاونی ،روستاها

ها عضو و فقط اسماً در آن تعاونی ندارند کافی رضایت ها نیاز تعاو کشاورزان یطورکل بهو نیستند کشاورزان 
  . بودند

کاهش این  هاي دلیلیکی از . کنند کمک می به یکدیگر  ، کمترهاي گذشتهنسبت به سالکشاورزان 
هاي از کشاورزان خواهان مشارکت در سازمان فراوانیدرصد . سن کشاورزان است ، افزایشهاکمک

خود  دانش کنند و مشورت می دیگرانمسائل کشاورزي و مشکالت خود با دربارة  ها نبیشتر آ و اند روستایی
و  دارندجدید کشاورزي  دانشتعداد زیادي از کشاورزان تمایل به یادگیري . گذارندرا با یکدیگر در میان می

مل به چگونگی کا یخودآگاهشان کافی است و این نکته که تجربه بربا تأکید  نیز هاتعداد معدودي از آن
 میاناعتماد متقابل در روستاها و . جدید دربارة کشاورزي نبودند دانشپذیرفتن  حاضر به ، کشت برنج دارند

شهرستان رشت  ۀسرمای آخرینطبیعی  ۀسرمایچهارم و  ۀرتبمالی در  ۀسرمای. است بسیار خوب کشاورزان 
و برخی  شندفرومیکشاورزان کاه و کلش را  مالی نمایان شد که برخی از ۀسرماینتایج حاصل از  در .است
 ،گویندمی »دانهنیم«برنج خود را که به آن  هاي باقی ماندهها رساندند اما اکثر آنبه مصرف دام می آن را دیگر

-برنج اندارصورت جو به کارخانهبعضی برنج را به. فروشندخود را می ةیدشدتولکنند و برنج خود مصرف می

کوبی یا دیگران برنج ۀکارخانهاي کشت برنج از صاحبان زیرا براي تأمین هزینه شند،فرومی ها کوبی یا واسطه
البته . بپردازندتا بتوانند بدهی خود را  هستند بنابراین مجبور به فروختن سریع برنج خود  کنند، دریافت میوام 

 زودهنگام ۀتسویمجبور به  کنند هم، میهاي سلف کشاورزي استفاده از وام نیز که تعداد معدودي از کشاورزان
 ۀسرماینتایج . دارندکه عالوه بر برنج، درآمد جانبی  هستندانداز کشاورزانی قادر به پس. هستندپس از برداشت 
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 ها دلیلیکی از . کنندبیولوژیک استفاده می مبارزات گونه حاصل شد که کشاورزان بسیار کمی از طبیعی این
 نیز اطراف هاي مزرعهباید کل  ،زنبور تریکوگراما ازجملهآمد بودن مبارزات بیولوژیک این است که براي کار

زنبور به دست کشاورزان یا فاسد بودن زنبورها در بعضی مواقع  موقع بهاز آن استفاده کنند و همچنین نرسیدن 
ها را به نتیجه نهاي شیمیایی که سریع آکشو آفت ها سمکشاورزان را از پذیرش آن گریزان کرده و به 

  .آوردندرساند، روي می می

شود که سازمان جهاد کشـاورزي  هاي پایداري شهرستان رشت نامطلوب است و پیشنهاد میوضعیت سرمایه
ایجاد بستر مناسب براي داشتن کشـت پایـدار بـرنج توجـه بیشـتري       منظور به  به آن  هاي مربوطسازمان دیگرو 

تـرین و  تواند یکی از مهمبهبود معیشت کشاورزان می براي درست و مناسب  هايسیاست نهمچنین تعیی. کنند
در چـارچوب پـنج جزئـی دپارتمـان      باشـد کـه   تأثیرگذارترین عوامل بر پایداري کشت برنج و معیشت پایـدار 

توجه به بحث سالمت و کیفیت غذاي کشـاورزان و ایجـاد   . است شده  اشارهنیز به آن ) DFID(الملل بین ۀتوسع
 فعالیـت  همچنـین . کندکمک انسانی  ۀسرمایتواند به بهبود شرایط زندگی جوانان در روستاها می ۀادامعالقه به 

و  یکشـ  لولـه  آب ۀشـبک ایجـاد  . شـود اجتماعی پیشنهاد می ۀسرمایافزایش  منظور به هاي روستایی کاراتر تعاونی
بـا  . تواند مؤثر باشـد فیزیکی می ۀسرمایارتقاء  منظور به روستاها  ۀهمکیفیت آن و فاضالب بهداشتی در  افزایش

و  کـرد توان کمک به بهبود وضعیت مـالی  هاي کشاورزي میوام ۀارائمالی و اعتباري و تسهیل در  يها تیحما
که عالوه بر کشت  کردتوان به کشاورزان کمک و تخصیص منابع می موقعیت مناسب کردنهمچنین با فراهم 

  .بپردازند نیز روري و غیرههاي دامپبرنج به فعالیت

 منابع

  ).1390( آمارنامه جهاد کشاورزي استان گیالن

ریزي و اقتصادي، دفتر آمـار و فنـاوري   وزارت جهاد کشاورزي، معاونت امور برنامه. )1387 -1386(آمارنامه کشاورزي 
  .اطالعات

ریزي و اقتصادي، دفتر آمـار و فنـاوري   هوزارت جهاد کشاورزي، معاونت امور برنام. )1388 -1387( آمارنامه کشاورزي
  .اطالعات

ریزي و اقتصادي، دفتر آمـار و فنـاوري   وزارت جهاد کشاورزي، معاونت امور برنامه. )1389 -1388(آمارنامه کشاورزي 
  .اطالعات

 .انتشارات خوشبین .چاپ اول). هاتئوري و تکنیک(اي ریزي و توسعه منطقهبرنامه). 1380(کالنتري خ 
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Abstract 
Access and use of sustainable asset can improve farmer economics status and farmers 

livelihood affected by capitals quantity and balance between these capitals. The main purpose 

of this descriptive-conductive research was to analysis sustainability asset in paddy systems of 

Rasht city. Statistical population of this research contained of all paddy farmers of Rasht 

township in 1392 (N= 84772), where sample size determines by Krejcie and Morgan sample 

size (n= 401). The questionnaire included 42 indicators and 13 components for five sustainable 

livelihoods capitals (physical, human, social, financial and natural). Content and face validity 

of research tool was obtained by a panel of experts. In order to obtain reliability of 

questionnaire, Coder- Richardson was used (0.96). The results show that human capital has 

highest level among five sustainable capitals. Physical capital, social capital, financial capital 

and natural capital ranked in order. Total component indicators for physical, human, financial, 

social and natural capitals calculated 1.03, 1.361, 0.866 and 0.8, respectively. This results show 

that improve in current capitals of rural areas would help to sustainability of paddy cultivation 

systems. 

 
Keyword: Social Capital, Human Capital, Natural Capital, Physical Capital, Financial 

Capital 
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