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 یدهچک

زیستی ها و مخاطرات محیط های اخیر بخش کشاورزی ایران، درمعرض بحراندر سال

روستاها وارد کررد  اسر    رۀناپذیری بر پیکگوناگونی قرار گرفته که اثرات عمیق و جبران

در هرا و مخراطرات و همینرین های اجتماعی و فرهنگی را در بروز این بحراننقش زمینه

این مخاطرات در میردان کشراورزی  ۀها و رفتارهای ایجادکنندها، ارزشرشگیری نگشکل

شرناختی برو  ۀواربنرابراین هردا ایرن پر،وهش، واکراوی عرادت ؛توان نادید  گرف نمی

  ایرن پر،وهش برا بودگیری آن های شکلن شهرستان ازنا و کشف بسترها و زمینهکشاورزا

گیری پ،وهش از نوع هدفمند برود   نمونهشدانجا  ای زمینه هاستفاد  از روش کیفی و نظری

  تکنیر  ایرن نردنفرر بود 33کننردگان و تا رسیدن به اشباع نظری ادامره یافر   مشرارک 

-فشارهای ساختاری ادراک، ها نشان دادساختاریافته بود  یافتههیمن ۀپ،وهش از نوع مصاحب

کره تروار  و تقسری   ۀی، معادلعنوان شرایط علّناکارآمدی دول  به-انفعال ۀشد  و دوگان

 گرر و تیر عنوان شررایط مداخلرهبه رد،از حد اراضی کشاورزی را درپی داخردشدن بیش 
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شناختی بو  ۀواررفتن عادت ای، موجب به حاشیهنهعنوان شرایط زمیکش  مکانیز  به هدولب

بریش از   اسرتفاد شوند  کشاورزان در مواجهه با این شرایط، کشاورزی سازگار با بازار،می

کننرد کره عنوان راهبررد انتخرام مریهای شیمیایی و آیش نگذاشتن زمین را بهحد از نهاد 

شرود  مرداخلات از نروع اجرت میدرنتیجه موجب تراژدی منابع آبی، فرسایش خاک و مه

توانرد بره مری گذاری، ترویج و آموزش و توجه به دانش سرنتی و برومی کشراورزانقانون

 بو  منجر شود شناختی کشاورزان و حفظ زیس بو  ۀوارعادت یارتقا

شرناختی، فشرار سراختاری، برو   واربرو ، عرادت: دانرش برومی، زیسر هاکلیدواژه

  کشاورزی

 . مقدمه1

زیسرتی در امران نمانرد  اسر   کشاورزی در جهان، از اثررات نرامولوم محریط وز امر

-های اسیدی، آفات و بیمراریهوا، بارانجهان با مسائلی مانند تغییرات آم و  در کشاورزی

 کاری ژنتیر  نظیرر مشرکلاتهای محصولات کشاورزی، عوارض ناشی از مهندسی و دس 

کشراورزان  نامناسرب معیشر  غذایی، و ، امنی مسروزافزون  استفاد  و زیستیمحیط جدی

مکن اس  (  م3-9، صص  9102، 1مزیسو بلو  براکو، ،ینیفلام لو،گوییکالدرگیر اس  )    و

کشراورزی، برا نگررش  ۀهرا و مسرائلی در زمینر  وجود چنین چالشهیدر نگا  نخس ، ما

ی و اجتماعی وامل فرهنگتوان نقش عجغرافیایی، اقتصادی، تکنیکی و فنی دید  شود، اما نمی

نوع نگا  انسان   یدیزیس ، زابحران محیط اصولاًتأثیر دانس   در وقوع چنین وضعیتی بیرا 

ن، در بسیاری از کشورها، مسائل انظر بسیاری از محققبین انسان و طبیع  اس   به ۀبه رابو

کیرا و )فرروتن دارنردزیستی قبل از داشتن محتوای فنی، محتوای اجتماعی و فرهنگری محیط

 (  01 ، ص 0321نواح، 

، از این مخاطرات در امران نمانرد  اسر   توسعهدرحالعنوان کشوری کشور ایران نیز به

زیستی های عملکرد محیطزیستی اس   شاخصهای عملکرد محیطشانگر این امر، شاخصن

                                                            
1. Calicioglu, Flammini, Bracco, Bellù & Sims 
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تأکیرد زیس  و مدیری  صحیح منرابع طبیعری حفاظ  از محیطیعنی دو هدا اصلی بر  که

-کنند  نشان میهای اخیر، نگراندر سال زیستیدارند، جایگا  ایران را به لحاظ مسائل محیط

ها کسب کررد  را در این شاخص  هشتاد هکشور جهان، ایران رتب 011چنانکه در بین ؛ دهند

هرای عملکررد (  همانند ابعاد مختلرف شراخص9101زیستی، اس  )شاخص عملکرد محیط

رزی نیز ایران عملکرد مناسبی نداشته اس   مشکلاتی نظیر بحران بعد کشاو زیستی، درمحیط

خرد بودن فرسایش خاک،  ،شاورزیآم، خشکسالی، چالش ناپایداری، کاش  مکرر اراضی ک

، هراجنگل، کمبود تاریخی سرمایه، تخریب مراتع، منرابع طبیعری و اراضی کشاورزیقوعات 

، کشراورزی در بخرش  دانشرگا یهاکرد لیتحصربودن سواد کشاورزان و حضور نراچیز ک 

؛ 0321های استرات،ی  ریاسر  جمهروری، اند )مرکز بررسیهای این بخش ذکر شد چالش

کنعرانی و احمدونرد،  ؛0321نروربخش،  و ؛ حراتمی0321، قنبرری و بذرافشران ،ن،ادطولابی

 ماننردکشراورزی زیسرتی و از مسرائل محریط (،0321) رانیا یهپ،وند یآ هموالعدر (  0321

تخریرب تنروع زیسرتی، ، رانیبر سر انتقال آم در داخل ا هانزاعبحران آم و پیامدهای آم، 

 بیرتخر زیسر ،محریط یداریبه پا یهتوجیب ،های زیستی جانوریهها و گونمسائل جنگل

های اساسی عنوان چالشبه آم یهایآلودگ ن ورایبر ا یمیاقل راتییتغ یهاامدیپ، منابع خاک

(  0321های استرات،ی  ریاس  جمهوری، ران نا  برد  شد  اس  )مرکز بررسیپیش روی ای

 ؛تواند داشته باشردبه کشاورزی اهمی  بسیاری می ها، رویکرد کشاورزاندر بروز این چالش

 ،برا تغییرر نگرا  کشراورزان ،دهد( نشان می0321چنانکه نتایج پ،وهش کنعانی و احمدوند )

 هرایآم زیسرتی نظیرر آلرودگیمحیط انواع گوناگونی از خسارات رزیاوکش رایج هایرویه

، فرسایش خراک  ها،کشآف   یا شیمیایی استفاد  بیش از حد از کودهای ۀزیرزمینی درنتیج

کنعرانی و احمدونرد، انرد )را تولیرد کررد  ژنتیکی تنوع کاهش و طبیعی هایبو زیس  زوال

0321 ) 

 داردروسرتا  21دهسرتان و  4 ،های استان لرستانز شهرستانعنوان یکی اشهرستان ازنا به

وابسرته شراورزی که معیش  تمامی روستاییان و حتی بسیاری از مردمان سراکن شرهر بره ک
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کشاورزی تشکیل شد  اس    -فرهنگی و اقلیمی ۀاز دو ناحیشهرستان ازنا ، یطورکلبهاس   

 ی، جراپلق در یر  منوقرهاظ کشاورزکه به لح اس این دو ناحیه شامل جاپلق و پاچه ل  

 غالبراً کرهیطوربره اسر ؛ واقرع شرد  مترریلیم 411آم و البته با میانگین بارش سالیانه ک 

 ۀل  که در دامنرپاچه ۀکه ناحی اس  یحالکشاورزی دی  در آنجا شکل گرفته اس ؛ این در 

-نابراین زمینه بررای شرکلاشترانکو  واقع شد  اس ، از منابع آبی فراوانی برخوردار اس ؛ ب

ایرن پر،وهش در شهرسرتان ازنرا کره  گیری زراع  آبی فراه  شد  اس   میدان کشراورزی

با جامعه ایران  هاآنهایی مواجه اس  که در بسیاری از مسائل و چالش اس ، باموالعه شد  

ای هبرر تجرارم نسرلنظا  کشاورزی روستاهای منوقه، غالبراً سرنتی و مبتنری اشتراک دارد 

های کشراورزی میندن زبو کوچ قوعه و پراکندگی، قوعه ،ناکه از نگا  محقق اس گذشته 

مروازات بره ( 0312منوقه اس  )تقدیسری و بسرحا ، بودن کشاورزی  سنتی ۀاز دلایل عمد

برداری از آن، رفتار با زمین و نوع بهر  نظا  کشاورزی از سنتی به مدرن، نحو  نسبی تغییرات

زیسرتی ماننرد ش  محصول، نگا  به منابع محریطمراحل کاش ، داش  و بردا الگوی کش ،

 و به مسرائلی نظیرر کروچکیها شپ،وهبرخی زمین، آم و غیر ، دچار تغییراتی شد  اس   

 های نوین آبیاری،سیست  زمین، آم، از نکردن بهینه ۀاستفاد رد هااراضی و نقش آن پراکندگی

کراهش  همینرین و کشراورزی تولیرد در ثرؤمر عوامرل دیگرر و انسانی، مکانیزاسیون نیروی

 کیرانی ،)مهدویاند پرداخته سنتی بودن کشاورزی منوقهدر اثر مهاجرت و  هاجمعی  روستا

 برر ؛(0321، بسحا  و سالاروند، ؛ تقوایی0312؛ تقدیسی و بسحا ، 0321، دانشور عامری و

اعی شهرسرتان ازنرا و فضای اجتمر تا به فه  بر آن اس حاضر قصد  پ،وهشدر  ،اساس این

هدا این   پرداخته شودشوند، ای که کشاورزان بازیگر اصلی آن قلمداد میهای تعاملیمیدان

هرا و هرا، ارزشهرا، دانرشگیرری نگررشها و شرایط شکلبسترها، زمینه ،وهش، شناساییپ

شرناختی ظات برو اصلی پ،وهش، واکاوی ملاح بنابراین مسئله ؛اس بو  رفتارهای مرتبط با 

  اس ازنا  شهرستاندر میدان کشاورزی کشاورزان 
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 . مبانی نظری تحقیق2

 . پیشینۀ تحقیق1. 2

بره  بسریارهای داخلی توجه اختی یکی از مفاهیمی اس  که در پ،وهششنبو  ۀوارعادت

زیسرتی ها و آگاهی محیطرفتارها، نگرش های داخلی بیشتر در زمینهآن نشد  اس   پ،وهش

ثر ؤبررسی عوامل مر»( پ،وهشی با عنوان 0321)، رضوانفر و میرترابی   شفیعیاند شدانجا  

با روش پیمرایش انجرا   «وسیله کشاورزان استان البرزبه بر رفتار استفاد  از کودهای زیستی

زیستی و اقتصادی اثرات استفاد  از کودهای زیسرتی و ادراک محیطنشان داد،  هادادند  یافته

، قادری، کوهی و ترین عامل برای مصرا کودهای زیستی هستند  زارعل انگیزشی، مه عوام

رهنگری و اجتمراعی مصررا آم در بخرش تبیرین ف»برا عنروان  ایموالعره (0321) مشیری

روش اسرتفاد  از  برا «کشاورزی با تأکید بر نگررش سرنجی کشراورزی شهرسرتان گرمسرار

انواع مختلف سرمایه اقتصادی، اجتمراعی و فرهنگری  ،نشان دادها انجا  دادند  یافته پیمایش

 فرهنر  دهقرانی برر نگررش بره مصررا آم توسرطو از طریق خرد   یرمستقیغصورت به

ای برا عنروان ( در موالعره0323) ، کراظمی، چراغری و رابرطکشاورزان تأثیر دارنرد  عینرالی

مروردی:  العرهتحلیلی بر آگراهی و عملکررد زیسرتی کشراورزان در نرواحی روسرتایی )مو»

زیسرتی و برین آگراهی محریط ،با روش پیمایش به ایرن نتیجره رسریدند «شهرستان ارومیه(

های خارجی تأکید زیادی برر تگی برقرار اس   در پ،وهشعملکرد زیستی کشاورزان، همبس

کشراورزان  وی، به ،های مختلفزیستی گرو شناختی در رفتارهای محیطبو  ۀوارنقش عادت

  ها ذکر شد  اس در ادامه تعدادی از این پ،وهش هک شد  اس 

اختی در اجتماعات شنبو  ۀوارعادت استقرار و مقایسه»ای با عنوان ( موالعه9101کربی )

سراختاریافته نیمره ۀانجا  داد  این موالعه با رویکرد کیفری و تکنیر  مصراحب 1«زیستیمحیط

، 0211ی از زمران پیردایش در اواخرر دهره ستزیانجا  شد  به اعتقاد کربی، اجتماعات محیط

بیرانگر  اند  نترایجشناختی داشتهبو  ۀزیستی بود  و غالباً دغدغمحیط هایوی،گی مه  جنبش

                                                            
1. Environmental communities 
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شناختی، مواضع مختلف نظری اس  که در بو  ۀوارگیری عادتآن بود که عامل اصلی شکل

( پ،وهشری برا 9101) 1لرانشناختی مشرهود اسر   نیزیستی و بو های رادیکال محیطجنبش

انجرا  داد  رویکررد « ییایاندونزگرای زیس شناختی دانشجویان محیطبو  ۀوارعادت»عنوان 

ها بیانگر آن برود کره پاسرخگویان معرانی کیفی و تکنی  آن مصاحبه بود  یافته این پ،وهش

با اقدامات  گردانند  این امرزیستی را به سووح محلی و شخصی برمیهای محیطذهنی بحران

انرد ترا وار  را کسرب کررد فرهنگی و تمایلات مولد عادت ها سرمایههمرا  اس   آن عملی

-عرادت»( پ،وهشی با عنوان 9104داشته باشند  کارفاگنا و همکاران )بتوانند دانش واقعی را 

ان ی فرهنگی بالا در میرشناختی در حال ظهور: پیکربندی مجدد عملکردهای سرمایهبو  ۀوار

واکراوی  موردی انجا  دادند  هردا ایرن پر،وهش، با روش موالعه« یاخلاقکنندگان مصرا

هرا یافتره شرود  گفتره مری« مصرا آگاهانره»یا « لاقیمصرا اخ»ای بود که به آن وار عادت

د؛ بلکره ایرن عملکردهرا زیستی، فردی نیسرتنمحیط ۀنشانگر آن بود که عملکردهای مسئولان

-ظهور مری« شناختیبو  ۀوارعادت»اند که این راهبرد با عنوان مصرا جمعیبرد راه ۀمنزلبه

سروی فهر  بهترر روابرط شرناختی: برهبو  ۀوارعادت»ای با عنوان ( موالعه9112کسپر )کند  

با استفاد  از روش اسنادی انجا  داد  هدا این موالعه، بسرط مفهرو   «یشناختبو -اجتماعی

 شرناختی برود  وی برابرو -روابط اجتمراعی پیشرف  در موالعه برایی شناختبو  ۀوارعادت

 داد  بسط را شناختیبو  ۀوارادتع مفهو  ی،شناسجامعه ۀنظری در تکمیلی کارهای از استفاد 

شناختی بو  یهاد یپد بیشتر بررسی و اندیشیدن متفاوت برای کاربردی ابزارعنوان به را آن و

پ،وهشی برا عنروان ( 9111) دیلای-هالوزا زیستی مورح کرد  اس  و رفتار محیط 8اجتماعی

دوستانه نسرب  بره س نوعح ایجاد از وار  اکولوژی خلق عادت: گراییزیس محیط تمرین»

برا  د  اوانجرا  دا «زیسرتیمحریط هرایسرازمان در اجتماعی و زیستیمحیط سازیآگا : مکان

 3گراییزیس محیط مفهو  بر را اجتماعی هایبشنج بوردیو، شناختیجامعه استفاد  از نظریه

                                                            
1. Nilan 

2. Socioecological phenomena 

3. Environmentalism 
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بررای  یممستحک گیریجه  ،شناختیجامعه برمبنای رویکرد و کرد  سازیمتمرکز و مفهو 

 ترا کررد  اسر  اسرتفاد  وار  بوردیرومفهو  عادت از پ،وهش این داد  اس  ارائه  هاجنبش

 در اصرولاً :اس  بود  دشوار رزیس  بسیادر زمینه محیط اجتماعی تغییرات چرا دهد توضیح

 بره وار عرادت تغییرر اسر ، زیستی نامناسبکه به لحاظ اجتماعی شرایط محیط جامعه ی 

-دشوار خواهد بود  استدلال این اسر  جنربش محریط بسیار اکولوژی  تراسبمن یهاروش

  برودترر خواهرد بخرششناختی، نتیجرهبو   وارخلق عادت برای خود سازیمفهو  زیستی با

 روش به هنوز را فرهنگی رمزگذاری شود،می تولید خود اجتماعی حوز  در که ایوار عادت

  کندمی منتقل یرقوعیغ

-ها و آگراهی محریطوار  در رفتارها، نگرشهای مختلف، نقش مفهو  عادتهشدر پ،و

ک بره ادرانداشرتن هرا، توجره پر،وهش ۀهای عمدأاما یکی از خل ،زیستی بررسی شد  اس 

شرناختی بو  ۀوارگیری مفهو  عادتدرواقع، شکل اس  شناختی بو ۀ وارزان از عادتکشاور

و  أبنابراین هدا پ،وهش حاضر، پوشش دادن این خل؛  ها واکاوی نشد  اسدر این پ،وهش

  اس شناختی در بستر کشاورزی متعارا بو  وار واکاوی ادراک کشاورزان از مفهو  عادت

 تحقیق نظری چارچوب. 2. 2

هرا زیسرتی انسرانها و رفتارهای محریطتواند به درک نگرشیکی از مفاهی  مهمی که می

وار  بررای درک تمایلرات، سرلایق، از مفهرو  عرادت 8بوردیرواس    1وار کم  کند، عادت

ساختار طبقاتی عمرل ی  کند که در قالب ها، عادات و رفتارها استفاد  میها، نگرششناخ 

، پیونردهایی برین ایرن اخیرر(  در موالعرات 011 ، ص 9104و همکراران،  3گناکارفاکند )می

برقررار شرد   0شرناختیبو  ۀوارو  عادتزیستی در قالب کاربس  مفهمفهو  و مسائل محیط

وار  اشرار  دارد کره در هرایی از عرادتشناختی بره جنبرهبو  ۀواربه بیان ساد ، عادت ؛اس 

                                                            
1. Habitus 

2. Bourdieu 

3. Carfagna 

4. Ecological habitus 
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شرناختی کشراورزان شرامل نظرامی از برو  ۀوارایرن اسراس، عرادت ارتباط با بو  هستند؛ بر

شود که در رابوره برا می یشناختبو ی هانگرش، سلایق، عادات و هاارزشتمایلات، علایق، 

خورد و راهنمای انجا  کنش کشاورزان در میدان رق  می    زیس ، زمین، خاک، آم ومحیط

پایردار و  ۀزیسر ، توسرعظ محریطراستای حفرتواند در وار  می  این عادتاس کشاورزی 

-هوار  برحتی خنثی عمرل کنرد  ایرن عرادت وها باشد کشاورزی ارگانی  یا در تقابل با آن

 (  9 ، ص 9112، 1شود )کسپرصورت بین نسلی منتقل می

شرناختی ها درمورد تأثیرات برو ها و آگاهیشناختی چیزی بیش از نگرانیبو  ۀوارعادت

هرای زیسرتی اسر ، برا زمینرههرای محریطوار  فراترر از شرناخ  و ارزشدتاس   این عا

وار  را عرادت ویروردبکند  تغییر میها اجتماعی همرا  اس  و با توجه به این زمینه-فرهنگی

وار  در   عادتدهدیارائه م یرا درمورد جهان اجتماع ییهانشیکه ب بیندمی «یمفهوم یابزار»

کره بررای تحلیرل هرگونره  هسرتند ویبورد لتر عمعیوس ۀینظر یاجزا ،هیو سرما دانیم کنار

کنشگران با سراختار یرا میردان  اصلی بین ۀواسووار  قرار گیرند  عادت مدنظرباید ای رابوه

میدان  آن های مربوط بهوار مختلف از طریق عادت یهادانیکنشگر در م یها یاس  و فعال

سرازی در نقرش درونری صررفاً وار عرادت ( 09 ، ص 9191، 9و تاپراچی )لرو شودانجا  می

سراختارهای  ۀمحدودکننرد منورق توانردیم بلکه ؛شودینمظاهر  بیرونی ساختارهایمنفعلانه 

نظر را مدی فرد در میدان احرفهو به این صورت مدیری   3تأثیر قرار دهدتح نیز نهادی را 

هرا، ها، نگررشاخ ایلات، سلایق، شنوار  برای درک تمتقوی  کند  بوردیو از مفهو  عادت

و کنرد )کارفاگنرا کند که در قالب ی  ساختار طبقاتی، عمل میعادات و رفتارها استفاد  می

وار  نوعی آمادگی عملی، آموختگی ذهنی و او، عادت به عقید  ( 011 ، ص 9104همکاران، 

-ها، روندها و    را میشتربی  اجتماعی اس  که به عامل امکان شناسایی قواعد، آدام، ارز

 ( 01 ، ص 0321ها عمل کند و اثرگذار باشد )بوردیو، دهد تا براساس آن

                                                            
1. Kasper 

2. Lowe & Tapachai 

3. Capable of disembodying 
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بوردیو و اضرافه کرردن پسروندهایی  ۀوارعادتاز مفهو   فاد با است جامعه شناسانبرخی 

 راخی  در موالعات اندگرفتهکار ی اجتماعی بههادانیمنظیر مذهبی، علمی و   ، آن را در انواع 

زیسرتی در قالرب کاربسر  مفهرو  شناسی، پیوندهایی بین این مفهو  و مسائل محریطجامعه

؛ 9113 ،3ی؛ کراسل9119 ،8؛ هورتون9110 ،1 یاسم  )شناختی برقرار شد  اسبو  ۀوارعادت

شرد  از برگرفته شناختیبو  ۀوارعادت(  9101، 0؛ گابلر9112 ،1؛ کسپر9111 ،0یلاید-هالوزا

 ریرپرذییتغ حالنیبادوا  و درع یستمیس 1به تجس  ،شناسیجامعه هیدر نظروار  مفهو  عادت

تواند که میاشار  دار  س یزطیمرتبط با مح یماد طی، عملکردها، ادراکات و شراتمایلاتاز 

و در  ردیگیشکل م 1شناختیبو  یاجتماع زمینهتأثیر تح  و سب  زندگی درک شود عنوانبه

 زیسرتیطیمح رفتار شناخ  نی؛ بنابرا(301 ، ص 9112پر، مؤثر اس  )کسگیری آن نیز شکل

افرراد و  نیمحصول روابط فعال بر کهاس  ای پدید عنوان شناختن آن به  یمستلز  به رسم

 د کننیم یکه در آن رشد و زندگاس   یمتقابل مختلف یهانهیزم

 کره ملاحظرات یریرگجه » فیتوص یبرا شناختیبو  ۀوارعادت از مفهو  لیدی هالوزا

 در زمینرهرا « رفترار-نگررش»شرکاا  او  کنردیاسرتفاد  مر «دهردیم حیرا ترج شناختیبو 

 « یرعامل-معضرل سراختار»بره  یادیز حد امر تا نیچگونه ا نکهیو ا ستیزیمحیطمشکلات 

ها و شناختی را چیزی فراتر از نگرانیبو  ۀوار  وی عادتکندیم بررسی، شودینسب  داد  م

هرای وار  فراتر از شرناخ  و ارزشداند  این عادتشناختی میها درمورد تأثیرات بو آگاهی

اجتمراعی همررا  -هرای فرهنگریبا زمینه ،کندبیان می نیزکسپر زیستی اس  و چنانکه محیط

 شرهیرفتار هم ،ویبورد یاجتماع یشناسانسانکند  در ها تغییر میاس  و با توجه به این زمینه

                                                            
1. Smith 

2. Horton 

3. Crossley 

4. Haluza-DeLay 

5. Kasper 

6. Gäbler 

7. Embodiment 

8. Socioecological contexts 
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 ؛هاسر و انرواع عوامرل فعرال در آن یاجتماع یهانهادها و شبکه نیمحصول روابط فعال ب

کنش متقابل عوامرل  نیا ۀواسوطور مشابه بهبه زین س یزطیسازگار با مح یرفتارها بنابراین

 ( 09-00 ، صص 9101و برزان،  دیلای -هالوزا) دنریگیها شکل ممیدانو 

 ایر «زیسرتیعملری محریطحرس »اشار  به  یبرا شناختیو ب ۀوارعادت مفهو از   یاسم

 ،حاک زیستی محیطمخرم  لاتیمحدود کردن تما در جه کند که یاستفاد  م« اخلا  مکان»

انتقال اطلاعات آموخ  و نه  قیصرفاً از طر توانیمه اخلا  را ن نیارسد  ی به نظر میضرور

امرر  نیرکند کره ااشار  می  یواقع نی، او به اگریعبارت د به؛ دکر جادیا نیبا نهاد ساد  قوان

 ینردهایبه فرا دیو محققان با دیبه وجود آ یاجبار ساختار ای یفرد منوق قیتواند از طرینم

در پاسخ  نیزکربی   ایجاد شوداخلا  مکان  ،آن ۀواسوکه ممکن اس  بهکنند  توجه یارابوه

-و برو  یکردن به لحاظ اجتماع یزندگخوم  یهاهیبه روشناختی بو  ۀوارعادت به ماهی 

  ( 9101، 1)کربی کندیدر مکان اشار  م شناختی

حسراس در نظرر  یحاضر، لنز نظری و مفهرومشناختی در پ،وهش بو  ۀوارمفهو  عادت

گیرری های شکلاین مفهو  پ،وهشگران را درمورد شرایط، بسترها و زمینه  گرفته شد  اس 

 کند  زیستی حساس میمحیطی هاها، رفتارها و ارزشنگرش

 . روش تحقیق3

 شرناختی ازبرو  ۀواردر این پ،وهش برای شناخ  تفسریر و ادراک کشراورزان از عرادت

دلیرل استفاد  شرد   (0323اشتراوس و کوربین ) سیستماتی ای زمینه رویکرد کیفی و نظریه

فراینردهای فهر   بررای اسر ، تررمرنظ کره  اسر  این بود  استفاد  از رویکرد سیستماتی 

-در سوح دنیا نیز بیشتر از این رویکرد اسرتفاد  مریو  دارداجتماعی قابلی  کاربرد بیشتری 

 و نقرش چرارمز، تفسریرگرای برساخ  های دیگر مانند رویکرددر رویکردکه درحالیشود؛ 

                                                            
1. Kirby  
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بررای گرردآوری دارد  کننرد  اهمیر  بیشرتری در مقایسه با تفسیر و نقش مشرارک  محقق

 ساختاریافته استفاد  شد نیمه ت از تکنی  مصاحبهاطلاعا

انتخرام  نرد ل  و جاپلق ازنرا بودکشاورز در مناطق پاچه 33 ،کنندگان پ،وهشمشارک 

، محل سکون ، جایگا  اجتماعی سنخ کشاورز، مقدار زمین، منوقهکشاورزان براساس معیار 

 گیری از نوع هدفمنردنمونهروش بود   کشاورزی و سابقه نوع کش  )آبی، دی ، آبی و دی (

 حرد تا راهبردمنوق حاک  بر این روش و   حداکثر تنوع استفاد  شد راهبرد، از آنبود که در 

-راهنمای پ،وهشگر در انتخام مشرارک  ،مفاهی  گیری نظری سازگار اس  زیادی با نمونه

 که گویندمیها آن ، ای مفهو  اسزمینه چون واحد تحلیل در نظریهواقع، در کنندگان بودند 

 یکننردگان ، مشارک گیری از مفاهیبا نمونه بنابراین ؛کنندگان چگونه انتخام شوندمشارک 

اسراس، بهتررین راهبررد  ایرن بر ؛اس  روی داد گیری نظری در آن که نمونه دندشانتخام 

  م شدگیری با حداکثر تنوع انتخاگانه، راهبرد نمونههدفمند از میان راهبردهای د 

هرای مصراحبه، اشباع نظری ادامره یافر ؛ یعنری ترا جرایی کره داد  گیری تا سوحنمونه

 :معیارهای مختلفی برای اشباع نظری وجود دارد  کندناطلاعات جدیدی را به پ،وهش اضافه 

های جدید مولب جدیدی به موالرب باشند که داد  1ها آنقدر مملو از جزئیاتاول اینکه داد 

هرای معیار بعدی این اس  که مقوله  که در این پ،وهش اتفا  افتاد  اس  کنندقبلی اضافه ن

با اظهرارات یعنی  ؛ید کنندتأی ها راداز  کافی آنانهایمان بهیافته ،دس  آوردی ه جدیدی که ب

 انرداز  بلکره بایرد بره ؛شد  اس ید تأیتوان پذیرف  مقوله کنندگان نمیچند نفر از مشارک 

هرا ابعاد و خصیصه بار این قضیه در  نظر داشته باشی مدی مقولهید تأیبر مبنی کافی شواهدی

 پ،وهش، در رابوه با عملکرد دول  طیفی ترسی  شد مثال، در این عنوانبه؛ مصدا  دارد نیز

انفعرال ترا مرداخلات  کنندگان در قالب پیوسرتارکنشگری دول  را از دید مشارک  که اس 

توسرط های کنشرگری دولر  در میردان کشراورزی یعنی خصیصه؛ دهدنمایش میناکارآمد 

و  ن مقولات برا همردیگربی روابط به دیگر در اشباع نظری، مسئله  شد  اس ترسی   محققان

                                                            
1. Redundant 
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و بره  شردکدگرذاری محروری مشرخص  گردد که در مرحلهها برمیآن کنندگیقدرت تبیین

ه با اشباع نظری مدنظر قرار گرف ، وآخرین چیزی که دررابشد  منجر ترسی  مدل پارادایمی 

-ی  مریحما ها از مقوله هسته کاملاً  در این پ،وهش داد هسته بود ها از مقولهحمای  داد 

  صورت گرف  هایی اشباع نظری فرضبا رعای  چنین پیش کنند 

 1ای اشرتراوس و کروربینزمینره ۀراهبررد نظریر کدگذاری در این پ،وهش در سه مرحله

این سه مرحله شامل کدگذاری باز، کدگذاری محروری و کدگرذاری  که استفاد  شد (0323)

ای از و مجموعره برچسرب خروردهرومی ای ی  برچسب مفهر گزار  ،درواقعبود  گزینشی 

مقولات  نهای  همهدرخوردند و محوری برچسب  نا  مقولهه تر بمفاهی  ی  برچسب بزرگ

هرا عبارت دیگر، در این پر،وهش، گرزار به ؛خوردندته هس نا  مقولهه تر بی  برچسب کلی

و  شردندبنردی دسته هاو سپس مفاهی  مشابه در قالب مقوله شد بندی جمله به جمله مفهو 

دربرگیرنرد   کره تقریبراًانتخام شد کدگذاری گزینشی، ی  مقوله هسته  درنهای  در مرحله

  تمامی مقولات بود 

معیار این  برای برآوردن  اس  8کیفی، ممیزی پ،وهشدر  اعتمادپذیری هاییکی از روش

و  شردندممیزان کیفی بازبینی  عنوانها توسط اساتید راهنما و مشاور بهها و مقولهاعتبار، داد 

و در فایرل متنری  شد ها ضبط   همینین برای اطمینان بیشتر، مصاحبهشدها تأیید صح  آن

  ندپیاد  شد

بررای بررآوردن ایرن معیرار، که در این پ،وهش،  اس  3اءعضا توسطروش دیگر بازبینی 

 یهرایمروارد ناهمراهنگیدر برخری   کنندگان قررار گرفر ها در اختیار مشارک داستان داد 

هرا کره گرزار  دهدمیبندی نشان فرایند تحلیل در جدول مفهو   مشاهد  شد که برطرا شد

 اند  مفاهی  استخراج شد  وشد  تحلیل 

                                                            
1. Strauss & Corbin 

2. Auditing 

3. membercheck 
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کنندگان، منظور حفظ اسرار مشارک بهشوندگان آمد  اس   ، اسامی مصاحبه0ل در جدو

  شد  اس در پ،وهش از اسامی مستعار استفاد  
 

 کننده. مشخصات کشاورزان مشارکت1جدول 
 نوع کشت محل سکونت بخش سن جنسیت سطح تحصیلات شوندهمصاحبهنام مستعار 

 آبی قجاپل 11 مرد کارشناس ارشد زراع  فروزان

 آبی جاپلق 13 مرد راهنمایی اسکندر

 آبی، دی  ل پاچه 11 مرد سوادبی علیپاپی

 یآب ل پاچه 41 مرد ابتدایی محمود

 آبی، دی  ل پاچه 44 مرد ابتدایی سیدعلی

 دی  جاپلق 13 مرد سوادبی کری حاج

 دی ، آبی جاپلق 43 مرد ابتدایی عبدالرضا

 دی  قجاپل 10 مرد ابتدایی رحی 

 آبی جاپلق 12 مرد ابتدایی اشرفی

 دی  جاپلق 19 مرد سوادبی محمدخان

 دی  جاپلق 11 مرد ابتدایی فلاح

 دی  جاپلق 11 مرد ادسوبی شیخ

 دی ، آبی جاپلق 11 مرد ابتدایی فرامرز

 دی ، آبی جاپلق 44 مرد دیپل  احمد

 دی  جاپلق 11 مرد راهنمایی باجلان

 آبی جاپلق 41 مرد دبیرستان مصوفی

 آبی جاپلق 11 مرد دیپل  مومنی

 دی  جاپلق 19 مرد سیکل دارام

 دی  جاپلق 11 مرد سوادبی سلوان

 دی  جاپلق 11 مرد سوادبی حافظ

 دی  جاپلق 41 مرد دبیرستان شکراله

 آبی ل پاچه 19 مرد ابتدایی یعشق

 آبی و باغداری ل پاچه 41 مرد ابتدایی سالار
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 نوع کشت محل سکونت بخش سن جنسیت سطح تحصیلات شوندهمصاحبهنام مستعار 

 آبی ل پاچه 92 مرد دیپل  جودی

 آبی و باغداری جاپلق 39 مرد کارشناسی ارشد باغبانی محمدتقی

 و گلخانهآبی  جاپلق 19 مرد کارشناسی حسن

 دی ، آبی جاپلق 40 مرد ابتدایی علیچراغ

 آبی جاپلق 41 مرد دیپل  رشید

 آبی ل پاچه 40 مرد دیپل  شهام

 غداریو باآبی  ل پاچه 39 زن کارشناسی سمیه

 آبی جاپلق 31 مرد کارشناسی ابراهی 

 آبی جاپلق 42 مرد دیپل  بهرا 

 دی  جاپلق 44 مرد حوزوی سلیمان

 

         های تحقیقته. یاف4

 ،دولر  یناکارآمرد-انفعال ۀدوگان مقوله هف  در قالبهای پ،وهش در این بخش، یافته

 یسرازگار، ز یکش  مکران دولبه  یت،  یقستوار  و ت معادلهشد ، ادراک یساختار یفشارها

 ادامره،توصیف شرد  اسر  کره در مفهو   41و  خاک شیفرساو  منابع آم یتراژد، با بازار

قرول و نقلشد  توصیف صورت متنی در قالب جدول و سپس به ابتدا شد مقولات استخراج

   شد  اس عنوان شواهد میدانی ارائه و تفسیر کنندگان نیز بهمشارک 
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 هسته های محوری و مقوله. مفاهیم، مقوله2جدول 

 مفاهیم
های مقوله

 محوری

 مقوله

 هسته

شدن  قوعهقوعهتفاوتی دول  به به کشاورزی، فقدان الگوی کش ، بیتوجهی دول  بی

توجهی دول  به تولید محصولات شناختی، بیتوجهی دول  به کشاورزی بو اراضی، بی

ی محصولات ارگانی  توسط دول ، مدیری  ناکارآمد منابع مینتض نکردن ارگانی ، خرید

 ی و نوار تیپ، تخصیص ناقص بودجههای آبیاری بارانآبی، حمای  ضعیف دول  از طرح

خریدهای تضمینی، تخصیص ناکارآمد  گذاری ناعادلانهها، نرخی قنوات و کانالروبیلا

 ادوات کشاورزی

 ۀدوگان

 -انفعال

ناکارآمدی 

 دول 

عا
ت

د
وار
 ۀ

بو 
شناختی در حاشیه

 

متوالی زمین، های تولید کشاورزی، ادراک اقتصادی نبودن کشاورزی، کاش  هزینه زیادبودن

محصولات  قیم  یثباتدلیل ریس  قیم  در زمان برداش ، بینکاشتن برخی محصولات به

ی مالی مرد  مرد  از محصول ارگانی ، ناتوان نکردن الگوی کش ، استقبال فقدان کشاورزی،

خرید محصول ارگانی ، بازارپسند نبودن محصول ارگانی ، کاهش کیفی  کود و س ،  در

گذاری محصولات تضمینی توسط دول ، اقتصادی نبودن تولید دن قیم منصفانه نبو

 محصولات ارگانی 

فشارهای 

ساختاری 

 شد ادراک

انحصار وراث ،  ۀرنتیجگذاری در کشاورزی دسرمایهفقدان خرد شدن زمین بین ورا ، 

 ها بین ورا افزایش اختلافات ملکی، مالکی  اشتراکی چا 

توار   ۀمعادل

 و تقسی 

تر بذر، پرتی کمتر بذر، افزایش عملکرد، افزایش سوح زیر کش ، کاش  یکنواخ 

بخشی از محصولات کشاورزی در  رفتن نیباز تر، پرتی کمتر محصول، کودپاشی یکنواخ 

 ، فشار بر منابع آموات کودپاشی و سمپاشی در زمیناثر تردد اد

 ۀتی  دولب

 کش  مکانیز 

 کشتی، انتخام نوع کش  براساس کشش بازارگسترش ت  سودآوری بیشتر و تغییر کش ،

کشاورزی 

سازگار با 

 بازار

سودآوری بیشتر، مصرا س  و بازارپسندی محصول، فاقد توجیه دلیلبه س مصرا 

از کود و س ، کود و س  ابزار  نکردن کشاورزی در صورت استفاد  اقتصادی بودن

 درآمدزایی، برداش  محصول بیشتر

بیش  استفاد 

از حد از 

های نهاد 

 شیمیایی

ها، آیش نگذاشتن زمین در اثر فشار افزایش بودن هزینه زیادآیش نگذاشتن زمین در اثر 

 نجمعی ، کنارگذاشتن آیش در اثر گسترش مکانیزاسیو

آیش نگذاشتن 

 زمین
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 مفاهیم
های مقوله

 محوری

 مقوله

 هسته

های ها، کاهش مداو  سوح آمخش  شدن قناتکاهش منابع آبی، های متوالی، خشکسالی

 رزمینیزی

تراژدی منابع 

 آم

 دار، سف  شدن خاکهای شیبیی خاک، تخریب زمینآبشو
فرسایش 

 خاک

 شدن زمین و بودن درآمد کشاورزی، کاهش آم و مهاجرت، مثله ک مهاجرت در اثر 

 کاهش سوح زیر کش  آبیاثر هاجرت در مهاجرت، م
 مهاجرت

 

 یشرایط علّ

فشرارهای سراختاری ناکارآمردی دولر  و -نفعرالا ۀدوگانر ،پر،وهش یهابر اساس داد 

این بره ایرن  ادامهدر   هستندشناختی در حاشیه بو  ۀوارعادت د یپد یعلّ طیشرا، شد ادراک

  دو مفهو  پرداخته شد  اس 

 ناکارآمدی دولت-انفعال ۀناگدو .الف

شرناختی در  بو ۀوارعادت»ی عنوان یکی از شرایط علّناکارآمدی دول ، به-انفعال ۀدوگان

دارد که از انفعال تا مداخلات ناکارآمد دول  اشار  به طیفی این دوگانه  کند عمل می «حاشیه

منظرور از  که وجود دارد  ابتدای طیف، انفعال دولدر گیرد  می بر در نظا  کشاورزی را در

ال انفعر  محرور اسر توجهی به این حروز  دول  در کشاورزی و بی نکردن انفعال، مداخله

تروجهی دولر  بره تولیرد محصرولات شناختی، بریتوجهی دول  به کشاورزی بو بیشامل 

دول  برر نداشتن نظارت تضمینی محصولات ارگانی  توسط دول ،  نکردن ارگانی ، خرید

و فقدان عردال   تجمیع اراضیبه دول   توجهیبیفقدان الگوی کش ، و س ،  دمصرا کو

، برا سرم  محرور ناکارآمردیبا حرک  بره  شودمی چا در تخصیص امکاناتی نظیر  یعیتوز

مردیری   شرامل کشاورزی مواجه هستی   این مرداخلات ۀمداخلات ناکارآمد دول  در زمین

های آبیاری بارانی و نوار تیپ، تخصریص طرح زاناکارآمد منابع آبی، حمای  ضعیف دول  
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تخصیص  و خریدهای تضمینی ۀنگذاری ناعادلاها، نرخی قنوات و کانالروبیلا ۀناقص بودج

 شود ناکارآمد ادوات کشاورزی می

 دیرتأکدولر  در کشراورزی ناکارآمرد  ۀ، بر انفعال و مداخلرشد اکثر کشاورزان مصاحبه

کشراورزی،  ۀساز انفعال و ناکارآمدی دول  در زمینرامل زمینهعو زایکی  هاآناز نظر   دارند

از دیردگا  کشراورزان، در    کشاورزی بود  اسر ۀنیزممتفاوت دول  در  ۀنوع نگا  و دغدغ

 ۀدغدغراین نگا  و  ۀنتیج کشاورزان اس   ۀدغدغدول  متفاوت از  ۀدغدغ اساساًاین حوز  

مختلف ظهور پیدا کرد   هایشکلکه به  اس  توجهی دول  به بخش کشاورزیمتفاوت، ک 

 گوید:می بار ن زیس  در ایان یکی از کشاورزان دوستدار محیطعنورشید به اس  

دغدغه ادار  جهاد کشاوری با دغدغه کشاورز یکی نیس   سازشان با ه  کوک نیس   » 
نه پرای درد دل  یشریعنی کمتر مدیر جهاد کشاورزی را دیدی  بیاد ب ؛ما که خیلی ساله ندیدی 

امرا   اما اگر با ،گ  ایراد ندار  مدیر ادار  کشاورزی روز بسیج را تبری  بگهکشاورز  من می
جمعه ی  دیدار دار  با کشاورزا چند تا دیدار داشته باشه  مرا ندیردی  مردیر کشراورزی برا 

فکرر    از کشاورز ایررادی بگیرر بگه کشاورز مشکل  چیه یا و کشاورز جلسه گذاشته باشه
تر   کشاورزی را نباید سیاسی کرد  انتخام مدیر نبایرد دسر  کن  براش حفظ پس  مه می

  «باشه نمایند  مجلس

-که به لحراظ برو  اس ای کش  یکی از عواملی کشاورزان، فقدان الگوی منوقه باوربه 

   کشاورزی ایجاد کرد  اسزیس  و آم و خاک ی و اقتصادی مسائلی را برای محیطشناخت

خروردن تعرادل منحنری نوع کش  تا حد زیادی تابع قیم  محصول اس ؛ بنابراین با برره 

رسند و گراهی ات کشاورزی، بسیاری از محصولات به فروش نمیعرضه و تقاضای محصول

-وجود الگوی کش  اهمی  پیدا مری رونیازا ؛شونداوقات از سوی کشاورزان برداش  نمی

 کرد  در این زمینه اعتقاد دارد:تحصیل فروزان یکی از کشاورزانکند  

  زنایی هویج بکارنممکنه سال آیند  خیلی از کشاورزان ا ،امسال چون هویج گران شد »
بلکه ممکنه به خاطر بالا برودن سروح زیرر  اند،تنها الگوی کش  را رعای  نکرد خب اینا نه
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هرا در بعضری سرال ایرکش  در آن سال، قیم  محصولشان پایین بیاد و ضرر زیادی کننرد 
بنرابراین هر   ؛ولری روی دسر  کشراورز مانرد ، بری مثل هندوانه کاشته شد محصول آم

لحاظ اقتصادی کلی ضرر کرد  ه  مقدار زیادی آم هدر رفته اس   بررای تولیرد به کشاورز
  «شهلیتر آم مصرا می 411-311هندوانه هر کیلو 

-اراضی اس  و ک نشدن ، تجمیع منوقه های کشاورزیکشاورزان، یکی از چالش نظراز 

سرتر اجتمراعی در با وجود نقش اساسی بتوجهی و انفعال دول  در این زمینه مشهود اس   

-کوچ  بودن قوعات زمیندید  گرف   ااین زمینه، نباید نقش نهادهای متولی کشاورزی را ن

تبعرات یکی از   زیس  داردحیطم یطورکلبههای کشاورزی، تبعات منفی برای آم، خاک و 

های آبیراری برارانی در ایرن های کشاورزی، اقتصادی نبودن اجرای طرحکوچ  بودن زمین

هرای مردرن ها و فقدان کانرالاضی اس  که با توجه به غرقابی بودن آبیاری این زمیننوع ار

 دنبرال دارد هآم را بر کر وری بسریار ، هدررف  و درنهای  بهر رویهمصرا بی انتقال آم،

 کنندگان در توصیف این وضعی  بدین شرح اس :تن از مشارک  دوهارات ظا

زمین دیمزار ار  و میراثی گرفته و رهاش کررد  و  متر 0111در این روستا دختر اومد  »
جور بکر ماند   آیا ارزش کاش  دارد؟ نه  دول  باید قانونی تصویب کنره کره بعرد از همین

)رشید،   «تفاوته به این قضیهکه دول  بیدرحالی ؛سهربفوت پدر زمین کشاورزی به ی  نفر 

 ساله( 41

کشره ترا آم بیراد سرر طول مری ساع و د  روز دوازد ساع  آم دار  توی شش من »
دیگره مجبرور  ،جا بودزمینا  ی  اگرر   جا باشه آب  کمتر هدر میزمین   خب اگر زمین  ی 

ه باید دو ساع  دیگه ببررمش ترا ی که باشروولی این ط ،نبود  آبمو ببر  سر یه زمین دیگه
سراع  آبر  شش  یطورساع  دیگه ببرمش سر اون یکی  خب این دو سر اون زمین و باز 

 ساله( 43)عبدالرضا،   «موننکشتا  ه  آم نداد  میو شه تمو  می

دول ، مدیری  منابع آبی اس    ناکارآمدبا توجه به دیدگا  کشاورزان، یکی از مداخلات 

هرای کشراورزی، موجرب حفرر یعی در تخصیص چا تقاد کشاورزان، فقدان عدال  توزعابه 
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مجروزی بررای برخری دیگرر از  کرهیدرحرالها شد  اسر ؛ های زیادی در برخی روستاچا 

 ۀل  موجرب تخلیرپاچه ۀحفر چا  در منوق ،روستاها صادر نشد  اس   به اعتقاد کشاورزان

دلیل سیست  حفر چا  سنتی و د  اس   همینین بهش قلجاپ ۀهای زیرزمینی در منوقآم سفر 

و حسن از کشراورزان توصیف دارام   اس  ک بسیار  هاآنوری آم در آبیاری غرقابی، بهر 

 گونه اس :دول  در زمینه آم بدینۀ مداخل دربارۀ ازناروستاهای 

وز چرا  جرمسال، سال به سال کمتر شد   برای اینکه روستاهایی که  41مون تو این آم»
تر  )در بین روستاهای منوقه، ارتفاع از سوح روستای ما پایین، سوحشون گرفتن و چا  زدن

هرای روسرتای مرا شدن آم قنات و چشمهاین باعث خش   ما بالاتر از همه اس (روستای 
 ،آبشون ک  شرد ولی بعداً ،متری به آم رسیدند 11تو  فرضاً شد   روستاهایی که چا  زدن و

 991ن توی مرزیران چرا  زدن آال تر کنن دادن که چا  را عمیقشون مجوز میاید بهبندوبار  
 ساله( 19)دارام،   «ولی همه چی شد  آشنابازی ،دادمی زخب نباید دول  مجو  متر

احوال  و اوضاع    با وجود اینکهکارشناس درس  ندار دول  مدیری  آم را رها کرد  »
گیرر  و مری 011 مثلراً هراآنچا  از  وز کشاورز برایجمدر صورت درخواس   ،هیم بحرانآ

 ؟نیفروشریم رو مرآ چرا با پرول پس ،س ین آماگه  د  مجوز برداش  ی  لیتر آم را می
تو بخرش  ،یحالا نه تو بخش کشاورز  دول  دنبال پوله ؟نیریگیپس چرا پول م، اگه هس 

 ساله( 19)حسن،  « جور نیهم ه  صنع 

از  تقریبراًهرای روان اسر   ناکارآمد دول ، مدیری  آم ۀهای مداخلهیکی دیگر از زمین

بنابراین در مناطقی که  ؛ندارندنیاز زان به آبیاری مزارع اواسط پاییز تا اواخر فروردین، کشاور

نیاز به ورود دول  و احدا  بندهای خاکی و اجررای  ،های روان باشدآوری آمامکان جمع

شرود  در هرای زیرزمینری احسراس مریو تغذیه سرفر  هاآنر اههای آبخیزداری برای مطرح

اش بسریار جاپلق که کشاورزی ۀمسن منوق نسبتاًعنوان یکی از کشاورزان اظهارات سلوان به

 ریزی گزارش شد  اس :اس ، این ضعف برنامهوابسته های فصلی به بارندگی
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کمترر کنره  همرین  اتونره عروارض خشکسرالی رهای روان مریدول  با مهار کردن آم»
ها و اسرتخرها را پرر کررد از گرل و ندگی ی  ما  پیش به حدی شدید بود که تما  جویبار
چهار تونس  هر جف  کشاورزی می ،شدخب اگر مهار می  ، همه خاکا رو شس  و بردلای
تا بند خاکی توی مسیر رودخانه چهار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کنه  دول  اگه  پنجتا 
های شینه داخل آممی ،ونهما  توی این بندها بم دوخب این آم اگه  ،ن آم ندار  بزنهآال هک

  «زیرزمینی

-محسوم مری آن هایتولید محصول ارگانی  یکی از ضعف ۀدول  در زمین یمدیریتبی

شوندگان، دول  باید با کنندگان مغفول نماند  اس   به باور مصاحبهشود که از نگا  مشارک 

  شودموجب گرایش کشاورزان به کاش  چنین محصولاتی  تضمینی محصول ارگانی  خرید

 گوید:بهرا  در این زمینه می

 وشراورزی بگرذار  ک مهنردسو یره رو بکرار  ینریزمبیس نیا کشاورزبگه  دیبا دول »
حشر   نیاز اجای س  بگه هو ب دیو استفاد  نکنرس   نیاه و بگه کار کن اوننظر  زیر کشاورز

یه سودی ه  برای من تعیین کنه کره     بعد قیم  نهایی محصول منو حسام کنهکنفاد  تسا
 ییلرویک ،ادیردرم دتیرهرزار تول پنج شما اگه کن یم نیمن تضم بگهدول  باید  ضرر نکن  

 «خر  که تو کشاورز با کاش  کش  ارگانی  ضرر نکنی میهزار تومن ازت هش  
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 کشاورزی ۀمدی دولت در حوزناکارآ-لاطیف انفع .1شکل 

 

 شدهفشارهای ساختاری ادراک -ب

فشرارهای ارهای حاک  بر کنشگری کشراورز اسر   ساخت تأثیردنبال بررسی ین مقوله بها

شرود و او را کشراورز تحمیرل مری برهشرایط علی در این مدل، از بیرون  عنوانبهساختاری 

کنشگر در انتخام کنش خرود آزادی کند  می  یکشی بیشتر از آم و خاک هداسم  بهر به

را او  یکنشرگرجامعره،  شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاک  برراما  ،دارد نسبی عمل

 :متشکل از مفاهی  زیر اس این مقوله  کند عنوان عضوی از جامعه محدود میبه

نکردن ال استقب ،اههزینه زیاد بودنادراک اقتصادی نبودن کشاورزی، کاش  متوالی زمین، 

خرید محصول ارگانی ، بازارپسرند نبرودن  درمرد  از محصول ارگانی ، ناتوانی مالی مرد  

صول ارگانی ، اقتصادی نبودن تولید محصولات ارگانیر  کراهش کیفیر  کرود و سر ، مح

  گذاری خرید محصولات تضمینیمنصفانه نبودن قیم 

 دولتنداشتن نظارت 

 بر مصرف کود و سم

ی زبه کشاوردولت توجهی بی

شناختیبوم  

 انفعال

 

 

ارآمدیناک  

 توجهی دولت به تولیدبی

 محصولات ارگانیک

 فقدان الگوی کشت

 تضمینینکردن  خرید 

لتمحصولات ارگانیک توسط دو  

 خریدهای گذاری ناعادلانهنرخ

 تضمینی

در  یعیتوزفقدان عدالت 

چاه ی نظیرتخصیص امکانات  

 تخصیص ناقص بودجه

هاکانالقنوات و  یرونیلا و  نابع آبمدیریت ناکارآمد م 

های روانآب  

تخصیص ناکارآمد ادوات 

 کشاورزی

های حمایت ضعیف دولت از طرح

 آبیاری بارانی و نوار تیپ

توجهی دولت به بی

 تجمیع اراضی
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-مری مجبور به انوبا  با شرایط بازار ارفشارهای ساختاری در بعد اقتصادی، کشاورزان 

و تنگناهرای مرالی ها و مخارج زنردگی، افرزایش فشرارهای اقتصرادی بودن هزینه زیادکند  

کند بررای افرزایش درآمرد و متروازن کرردن را ترغیب می هاآندارد و  به دنبالکشاورزان را 

نداشرته رغب  ل ارگانی  وصدرآمد و هزینه، بیشتر از کود و س  استفاد  کنند و به تولید مح

 گوید:مال  در این زمینه میعنوان یکی از کشاورزان عمد باشند  شهام به

در هکترار برداشر  پیاز تن  091 توانمی با کود شیمیایی مثلاً بین وقتی میشاورز کمن  »

 خب معلومه که از کود شیمیایی ،ردتن برداش  ک 41 توانمی فقط با کود ارگانی  ولی ،کرد

 ،باشره شریمیاییاومرد  برا کرود کش  عمل ارگانی  انداز  اگر درآمد کش   کن استفاد  می

 «تر بخرد ولی نیس   باید دول  محصول ارگانی  را گران ،ر کامی ارگانی کش  

سو  سم  تولید محصول بازارپسند فشار بازار نیز یکی از عواملی اس  که کشاورز را به

و  و سرم هراو برای تولیرد آن از کود مولوبی اس ظاهر دارای  د  محصول بازارپسندهدمی

از کودهرا و سرمو  شریمیایی، ظراهر  ننشرد در صرورت اسرتفاد شود  استفاد  می شیمیایی

در ایرن عنروان یکری از کشراورزان اظهرارات ابرراهی  برهمحصولات بازارپسند نخواهد شد  

 راستاس :

برری میردان را میمحصولات  نیاوقتی  اما ،زی، گوجه روکرم بیس یعنی  یارگان کش »

 «  صرفه براچون نمی ؛کار پس من کش  ارگانی  نمی ؛ ندار داریخربار، 

  کنردفشارهای ساختاری امکان کش  ارگانی  و مصرا محصول ارگانی  را فراه  نمی

  اس  هآنمحصولات ارگانی  یکی از موانع خرید  زیادهای پ،وهش، قیم  با توجه به یافته

همینین ذهنی  کشاورزان نشانگر آن اس  کره تولیرد محصرولات ارگانیر ، فاقرد توجیره 

توصیف کشاورزان کند  نمیحمای    دول  نیز از کاش  محصولات ارگانی  اس اقتصادی 

یکری از کشراورزان و کنرد  محمردتقی، خوبی این وضعی  را بازنمایی میشوند  بهمصاحبه

اقردا  هرای منرابع طبیعری زمین یاراضی منابع طبیعی به احیا سالهسیکه با اجار   باغدارانی

 گوید:، میاس  کرد 
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کنره کره ببینید توی این شرایط کسی بره ایرن فکرر نمری  هاشوننلن  حداقل ن مرد آال»

یعنری طررا بره  ؛مرد  در حال حاضر لرنگن  باید شکمو سیر کنه فعلاً  ارگانی  مصرا کنه

ولی اگه کسری  ،ولی ارزونه اونو بخر  تا زندگی کنه ،دار  مشکل فکر اینه یه چیزی حتی اگه

 «  ایطوریه چیز خوم  ما ایرانیا اینمیر  دنباله ی ،وضعش خوم باشه

 گرشرایط مداخله

 توارث و تقسیم ۀمعادل

 خرد بودن ۀ، مسئلازنا ۀکشاورزی منوق بردارانروی بهر های پیشچالش نیترمه یکی از 

ورا ،  تعداد زیاد به توجه با موارد برخی در تقسی  زمین بین ورا  اس  که خاطراراضی به

خرد   بیش از پیش تشدید شد  اس  ترقوعات کوچ  بهکشاورزی  خرد شدن اراضیشدت 

، درآمرد کشراورزان ات اقتصرادی نظیرر کراهش برازدهی زمرین ومشکلساز بروز زمینه شدن

 زیسرتی ماننرد گسرترشکلات محیطو مشنیزاسیون رغبتی به مکاهای تولید، بیافزایش هزینه

بری زمین کشراورزی بره مسرکونی و و حتی تغییر کامل کار کشاورزی اراضی در ویلاسازی

و به آم  ۀگذاری در زمینه مصرا بهینعلاقگی به سرمایهها، هدررف  آم و بیدیگر کاربری

ی رک  جامعرهو مشرا باعث تشردید اختلافرات و کراهش سروح همکراری ،لحاظ اجتماعی

 شود میهای مشترک کشاورزی در پروژ 

های کشراورزی برین سی  و خرد شدن زمینو تقسی  به تق توار  ۀدر این پ،وهش، معادل

  دارد  این مقوله از مفاهی  زیر تشکیل شد  اس :اشار  ورا  

تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گسترش ، آیش کنار گذاشتنخرد شدن زمین بین ورا ، 

دلیرل انحصرار وراثر ، روی کشراورزی برهنکرردن  یگذارهیسرماویلاسازی در اراضی،  باغ

-طررح نشردنت ملکی بین ورا  در اثر ارزشمند شدن زمین کشاورزی، اجراافزایش اختلافا

 بین ورا   هاچا دلیل مالکی  اشتراکی های نوین آبیاری به
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ین برین ورا  در پری داشرته، یکی از مسائلی که تقسی  زمر ،شد ذکرچنانکه پیش از این 

به این شرکل علی در توصیف پاپی این دغدغه  اس خرد شدن و فروش آن به دیگران بود  

 بیان شد  اس :

ن زمین پدر ما آولی ال ،چون زمین بین ورثه تقسی  نشد  بود ؛قدی  زمین زیادتری داشتی »

شاید  ،رسدر نفر زمین نمیبه ه ،وقتی زمین تقسی  شد بین ورا   برادر تقسی  شد پنج بین 

کنرد  کشراورزی  ارز  ی  نفر خودش را علاا ی  هکتار زمیننی  یا ی  هکتار  خب نمی

 «شه زمینش را بفروشد پس او مجبور می ؛توجیه اقتصادی ندارد

-به احدا  باغ هاآنبرخی ورا  در انجا  عملیات کشاورزی،  ایی نداشتنبا توجه به توان

شود  این مسئله موجب تغییر کاربری زمین به تفریحی می  کنندمیاقدا  ویلا یا فروش زمین 

 کند:ین شکل توصیف میا هدارام این موضوع را ب

آم و  خراطری برهکری :شرهیبدتر م روز بهروز  ند یدر آ ما یکشاورزبه نظر  وضعی  »

نفرر یا شش پنج  بینن آال کشاورزی داشته که نیهکتار زم 91 ا  پدر نیخرد شدن زم یگرید

ترا درخر  در زمرین خودشرون کاشرتن  چهار بلکه ؛کننتقسی  شد   وارثان کشاورزی نمی

باغ که برای تفریح مدتی به باغ بیایند و بعد هر  برونرد  کسری کره تهرران زنردگی  عنوانبه

 ؛ش رو رها کنه و بیاد اینجرااتونه خونه و زندگیتونه شخ  بزنه و درو کنه  نمینمی ،کنهمی

 «بنابراین فقط برای تفریح میاد اینجا  ؛امیدی به اینجا ندار چون 

شرد  زمین  ۀرویکش  بی تقسی  زمین بین ورا  موجب با توجه به اظهارات کشاورزان،

-سه  ورا  بسیار ناچیز اس ، درآمد کشاورزی روندی کاهشی را طری مری کهازآنجا  اس 

زمرین در  یزیحاصرلخرت براروری و زمین و کاهش قرد ۀاین امر، کاش  هرسال ۀکند  نتیج

و منابع آبی و  کرد استفاد   های شیمیاییکنند درنتیجه، کشاورزان از تقوی  ؛طول زمان اس 

 کند:در این زمینه بیان میعلی پاپیکنند  خاکی را آلود  می

زمرین  اسر  خاطر تقسی  ار ، زمین پدران بین فرزندان تقسی  شد  که باعرث شرد به»

هرر سرال  ،بنابراین برای اینکه درآمردمون کر  نشره ؛هکتار باشهی  ما در حدود  هرکدا  از
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چون جمعی   که قبلاًدرحالی ؛پس برای تقوی  زمین باید به آن کود داد ؛ری کازمینمان را می

 «کاشتی  هر سال نمی وا رهزمین ،ک  بود

شردن  هرای کشراورزی برین ورا ، کوچر یکی از مصائب تفکی  و خرد شدن زمرین

کی  مالد  دنبال دار هگذاری در این زمینه را برغبتی ورا  به سرمایهکه بی هاس آنقوعات 

داشته اس   این امرر موجرب اثر نامولوم چرخشی و اشتراکی ورا ، بر مدیری  منابع آبی 

هرای نروین آلرات کشراورزی و سرامانههایی نظیر ماشرینگذاری روی فناوریکاهش سرمایه

 ،خلیرلهای خرد و کوچر  وجرود نردارد  اس ؛ زیرا توجیه اقتصادی در زمینآبیاری شد  

نکرردن در توصریف همکراری  ،بررداز کمبود آم بسریار رنرج مریجاپلق که  ۀکشاورز منوق

 گوید:های آبیاری بارانی میکشاورزان برای اجرای طرح

  روستا شردندخیال کنند و رفتند شهر و بیبعضی از کشاورزان داخل روستا زندگی نمی»

 بعضریا  بعضیا ه  وضعشون خوبه و براشون مه  نیس  کشاورزی و آم روستا چگونه باشه

 ؛کرار مری هراآنهر سال یکری از  ،اما چون چندتا وار  هستن ،ه  وار  مل  پدری شدن

شون تونن برای حل مشکل کشاورزیبنابراین خیلی به درآمد کشاورزی وابسته نیستند و نمی

افق برسن  این به ضرر کشاورزان داخل روستا شد  و کسی پیگیر آبیراری برارانی با ه  به تو

 «نیس  

  ایینهشرایط زم

 کشت مکانیزه ۀتیغ دولب

آلرات گونراگون در ی کشاورزی متعرارا امرروزی، اسرتفاد  از ماشرینهای،گیویکی از 

 امکان عملدرکه بدون استفاد  از ادوات کشاورزی، طوریبه ؛مراحل مختلف کشاورزی اس 

کش   ۀدولب  تی  اس  نشدنیتصورعملیات کاش ، داش  و برداش  محصولات کشاورزی 

دارد اشار  آلات گوناگون در مراحل مختلف کشاورزی کشاورزان از ماشین ۀبه استفاد مکانیز 

 ترأثیرو ضرمن  کاهش داد  اس های کشاورزی را که دخال  نیروی انسان در انجا  فعالی 

وری کشراورزی، لبره تیرز راحتری کشراورزان و همینرین افرزایش بهرر  آسایش و مثب  بر 
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روی پوس  کشاورز و  زیستیمحیطی روانی، اقتصادی، اجتماعی و هادیگرش، ایجاد خراش

داشته اس   ایرن تصرویر از مکانیزاسریون کشراورزی  به دنبال کشاورزی )میدان کشاورزی(

 یعنری مدرنیتره پیشررفته ۀرای توصریف مرحلربرهمسو با تصویری اس  که آنترونی گیردنز 

از یرا مترأخر  رادیکرال ۀمدرنیترر توصیف د گیدنز  بردیا متأخر به کار می ی رادیکالمدرنیته

کند و آن را شبیه بره موترور خرارج از کنتررل استفاد  می «مدرنیته ۀخردکنند ۀگردون»مفهو  

اما هر  ،ای پش  فرمانش بنشینی انداز  توانی  تامی هاکه ما انسانداند دارای قدرت مهیب می

 ( 032: 0221گیدنز، ) شود و واژگون شد لحظه ممکن اس  کنترلش از دس  ما خارج 

را در برین  هراآنآلات کشراورزی، میرل زیراد بره اسرتفاد  از کنندگی ماشیننقش تسهیل

-فعالی گذشته،  تا پیش از دو سه دهه تقریباًچراکه کشاورزان  اس ؛ داشته کشاورزان درپی

؛ بنابراین دادندمینیروی انسانی و حیوانی انجا   لهیوسبهرا برر انررژیسنگین و هرای بسریار 

کنندگی این ادوات، نگرش بسیار مثب  به ورود چنرین رود با توجه به نقش تسهیلمیانتظار 

فی و مثب  های منآلات کشاورزی، پیامدداشته باشند؛ اما توسعه ادوات و ماشین هاییفناوری

 کیل شد  اس :دنبال داشته اس   این مقوله از مفاهی  زیر تش زیس  بهبرای جامعه و محیط

-کودپاشی یکنواخ تر بذر، ایش عملکرد، افزایش سوح زیر کش ، کاش  یکنواخ افز

بخشی از محصولات کشاورزی در اثر تردد ادوات کودپاشی  رفتن نیباز پرتی کمتر بذر، تر، 

  آم، فشار بر منابع پاشی در زمینو سم

مکانیزاسریون، افرزایش  اسر  ر بانسان، بسیار زمان وسیلههای کشاورزی بهانجا  فعالی 

شاید کند  جویی در زمان کشاورزی را به همرا  دارد و این مسئله را حل میعملکرد و صرفه

-دید، تمرامی مشرارک های کشاورزی قدی  و جدر رابوه با مقایسه بین وی،گی ،بتوان گف 

  داشرتند أکیردت عنوان اولین مزیر  آنبه کنندگان بر سرع  عمل و عملکرد زیاد اتوماسیون

 کند:توصیف می گونهنیارشید نقش مکانیزاسیون را 
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به شرخ  کرردن زمینرا و روز بره روز زمرین  شروع کردن کشاورزا ،تراکتور آمد کهیوقت»

مراتع را شرخ  کرردن  شرروع کرردن بره شرخ  زدن منابع طبیعی و  بیشتری را شخ  کردن 

 ساله( 41)رشید،  « هاکو 

از کشاورزان منوقه جاپلق که نوع کشراورزی دیمری را انجرا  یکی عنوان از نظر فلاح به

توسط کمباین مشهود اسر   گند   ۀمزی  اقتصادی مکانیزاسیون در برداش  مکانیز دهد،می

 :کنداو بیان می

و رترن گنرد  دو  تا کارگر از صبح تا غرروم 01 مثلاً ؛نگاه  مثبته  زیمکان یبه کشاورز»

ترن گنرد  برداشر   دو ،نیزمر چرخیردن ترویبرا دو دور  نیباکم یول ،درو کنن توننینم

 « کنهیم

برای بذرپاشری و کودپاشری  هاآنآلات، استفاد  از امروز  یکی از موارد استفاد  از ماشین

 کاش  یکدس  و هماهن  بذر و کود و ر وق  کشاورز،جویی داس   این کار ضمن صرفه

هرای دسرتگا  زیراددنبال داشرته اسر   دقر   ههمینین پرتی کمتر بذر و کود شیمیایی را ب

دستگاهی موجب استقبال کشاورزان از این وسرایل شرد  اسر    یهاکودپاشکاش  بذر و 

 :اس به این صورت توصیف مصوفی 

 قبلراً  مکانیز  شرد  کاملاًا تراکتور و ادوات کشاورزی کار ب  ن کشاورزی مکانیز  شد آال»

ن برا دسرتگا  آولری الر ،مونرددرصد اون روی خاک مری با دس  لوبیا می پاشیدند که چهل

جروری کره بهترر محصرول برد   در  ؛کاری کنه میای که عمق بذر رو ه  معلو  میپیشرفته

 «ابر خودش خاک روش باشه ربد   کشاورزی علمی اعتقاد بر اینه که بذری باید

تنهرا از مصررا آم هاما کشاورز ن ،داشته دنبال بهآبیاری بارانی، کاهش هدررف  آم را 

 هرایشبرردن براقی زمرین زیرکشر  بلکه از آن در راستای بهاس ، نکرد   نظرصرامازاد، 

ش  بخشری از   کامیسر نبود هاآناش  دلیل کمبود آم امکان کبه که قبلاً استفاد  کرد  اس 

میسرر  هرانآدلیل کمبود آم امکان کش  به ها که قبلاًها و کاش  پیاپی و هرساله زمینزمین

مصررا آم و درنتیجره  ،برداری استثمارگونه از زمین را در پی داشرتهنبود، ضمن آنکه بهر 
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برال دن ههای زیرزمینی را نیرز برو تخلیه آم سفر  از منابع آم زیرزمینی ازحدشیبرداش  ب

ضرعی  را تشردید کررد  آم، ایرن و ۀضرابوی و بیحجم مصرا ،علاو  بر اینداشته اس   

 کند:این وضعی  را توصیف میارات صفا اظهاس   

 ،شدینفر م  یآم که هر شش روز نوب   شدمی تأمینقنات  آم کشاورزیمون از  یقد»

ساع  آم در  94زدن و  قیچا  عمهمه مرد  روستا ن آال یول ،ساع  دو تا سهحد  در اون 

ابستان بکوم روشنن و ما  تسه حلقه چا  وجود دارد که  11ن در روستای ما آال دارن  اریاخت

ترا آم در  چهرارچرون فقرط  ،دی   خب اگه یکی بره مرا بگره کلرزا بکاریردآم به لوبیا می

ی  کره در را خاموش کنر هاچا تونی  این خواد، این یعنی تابستون میاردیبهش  و خرداد می

 «قدر آم بخار نشه  تشویق کشاورز، مصرا آم را مدیری  کنه گرمای تابستان این

 هابردراه

 کشاورزی سازگار با بازار .الف

ایرن   کنند  پیدا کررد  اسر تعیینو بازیگری آن اهمیتی  بازارنقش در کشاورزی جدید، 

 اما ،هدای  کرد  ارپسندباز ، سودآور وسم  کش  محصولات پردرآمدکشاورز را به مه امر 

سرازگاری برا  ۀمقولر مرراد از زیس  تحمیل کرد  اسر  بر جامعه و محیطنیز هایی را هزینه

توبیق کش  محصولات توسط کشاورزان با نیازهرای برازار کشاورزان،  راهبردعنوان بازار، به

 این مقوله از مفاهی  زیر تشکیل شد  اس :  اس 

کشتی، انتخام نوع کش  بر اسراس کشرش گسترش ت  سودآوری بیشتر و تغییر کش ،

 بازار 

ازگاری با بازار کاش  محصولاتی اسر  کره در منظور سیکی از راهبردهای کشاورزان به

 گوید: احمد در این زمینه می  کندها ها درآمد بیشتری نصیب آنمقایسه با دیگر کش 

-بررا زمرین خروبن را نمری کنن ون یونجه، شبدر، ماش  و نخود که زمینو پوک میآال»

 «کاری  درعوض لوبیا می ؛چون درآمدشون کمتر  ؛کاری 



 841                               …هيدر حاش يشناختبوم ةوارعادتکشاورزان و                         شمارة دوم   

 

 

راستای سازگاری با  یکی از راهبردهای کشاورزان درهای گذشته، ، طی سالاین بر علاو 

 شرکلمین محصولات موردنیاز بازار، کاش  محصولاتی خاص بود  که نمود آن برهأبازار و ت

که در کشاورزی سنتی و معیشتی کشراورزان بره کشر  انرواع درحالی اس  بود  کشتی ت 

در کشراورزی  ،بودندمجبور معیشتی خانوار خود  یازهایبه نمنظور پاسخگویی محصولات به

برر ایرن اسراس،  ؛نردفقط ی  محصول پردرآمد بکارکه دهند متعارا، کشاورزان ترجیح می

سرازگاری برا منظرور بره ،اس  زیس کشتی که در تقابل با حفظ محیطت  شهام از راهبرد

 س :ابازار بهر  برد  

 411هکترار هرویج  یر بهتر   امسرال  چون درآمدش ؛کار ساله هویج میهف  هش  »

معلومره کره ایرن   میلیون درآمرد دار  91 ،میلیون درآمد داشته  خب فکر کن اگر کلزا بکار 

 «کار  کشتو نمی

 یهای شیمیایبیش از حد از نهاده ۀاستفاد .ب

، اسر  ییدرآمردزا رویکردی یکشاورز مسلط بر که رویکردازآنجاکشاورزان،  دیدگا از 

هرای شریمیایی از نهراد  استفاد  ،هاآنراهبردهای افزایش تولید و درآمد برای اغلب  یکی از

 بیشرترهای شیمیایی در کشاورزی امروز آنقدر پررنر  اسر  کره در نگرا  نقش نهاد  اس  

کدهایی  ها، کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود تفاد  از این نهاد کشاورزان بدون اس

سودآوری بیشتر، مصرا س  و بازارپسندی محصرول، فاقرد توجیره دلیلهب س نظیر مصرا 

از کود و س ، کود و س  ابزار درآمدزایی نکردن اقتصادی بودن کشاورزی در صورت استفاد  

هرایی از نمونره  شردندها استخراج بودند که از مصاحبهمفاهیمی  ،و برداش  محصول بیشتر

 شود:بیان میهای شیمیایی تفاد  از نهاد اس ۀکنندگان در زمینمشارک  اظهارات

رشرد ، امرا کشرت و  کود نریخت   امتحان کرد من  ریز  بیشتر کود می مدآدر یبرافقط »

 ساله( 10)رحی ،  «داشته   خیلی تعریفی نه دونش ونکرد  

بعرد بکراری ترا بترونی چیرزی و اول باید بهش س  بزنی  ،هر کشتی که بخوای بکاری»

شیمیاییه و شیمیایی یعنی سَ   مگه غیراز اینه؟  ،د شیمیایی ه  اسمش روشهبرداش  کنی کو
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 «بازدهی ندار  و صررفه اقتصرادی نردار   ،ای که بند  کاشت  تا سَ  و کود نزن همین یونجه

 ساله( 19)عشقی، 

باید کود و س  بیشتری بدی   اگر کود و سر  کر   ،بخوای  اقتصادی کشاورزی کنی  اگر»

 ساله( 41)محمود،  «شه ن ک  میومتولید ،بدی 

 آیش نگذاشتن زمین .ج

-بهر  کاش  هرساله و، امروزیمتعارا در بستر کشاورزی  راهبردهای کشاورزان یکی از

آن، کاهش بازدهی زمین و آسیب دیدن  ۀیجای که نتمسئله اس ؛زمین برداری بیش از حد از 

منظور جبران کاهش بازدهی زمرین و بهشناختی اس   عنوان ی  پدید  غیربو باف  خاک به

اس  که درواقع ناگزیر های شیمیایی و سمو  کنند مقابله با آفات، کشاورز از مصرا تقوی 

 فاهی  زیر تشکیل شد  اس :ین مقوله از مشناختی اس   اغیربو  ۀوارآن ه  از جنس عادت

ین در اثر فشار افرزایش ها، آیش نگذاشتن زمبودن هزینه زیادآیش نگذاشتن زمین در اثر 

 ن آیش در اثر گسترش مکانیزاسیون جمعی ، کنارگذاشت

نظیر کاهش توان زمین و کنندگان، کنارگذاشتن آیش، پیامدهای نامولوبی به باور مشارک 

تقوی  زمین، آف  گرفتن زمرین و ضررورت اسرتفاد  از  برایفقیر شدن خاک، مصرا کود 

کود و س  در تولید محصولات کشراورزی  ۀرویصرا بیدلیل مس ، تهدید سلامتی جامعه به

منظور کسب درآمد، بهاما  ،رددنبال دا هب را زیس برای جامعه و محیطهای اقتصادی و هزینه

چگونه شررایط  ،دهدرز در این زمینه نشان میتوصیف فرام  هستندناگزیر از کنارگذاشتن آن 

 تن آیش سو  داد  اس :گذاش سم  کنارحاک  بر  جامعه، کشاورز را به

ن آنیراز نبرود هرر سرال بکرارن  الرو حش  کمی داشتند   مرد  خرج زیادی نداشتن قبلاً»

گنرد   علوفه براقیم  و   یاریچون علوفه ک  م ؛توقعات رفته بالا  مجبوری  هر سال بکاری 

 «دارن کا   ا بار نگیرناگر گندم نهیحداقلش ا   برابر

دهرد کره چگونره جاپلق نشان می ۀمسن از منوق ان نسبتاًاز کشاورزیکی اظهارات حافظ 

 حذا این جزء از سیست  کشاورزی موجب کاهش بازدهی زمین شد  اس :
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چون  ؛ش  ند ک زمین خب این باعث شد   کاری ساله که زمینا رو هرسال میپنج شش »

 ه(سال 11)حافظ،   «مجبوری  هرسال بکاری  ،چرخه و درآمدمون کمهمون نمیزندگی

هرا در مقایسره برا نیرروی آن زیرادعمل  ادوات کشاورزی و سرع  کنندگینقش تسهیل

سم  کاش  هرساله زمین بدون توجه به ضرورت آیرش سرو  داد  انسانی، کشاورزان را به

خلیل کشاورز  زمین بود  اس   از برداری و استثمار بیش از حدبهر  نتیجه آن مسل  اس که 

دنبرال کراهش بارنردگی و ترداو  هکند و بکاری کشاورزی میشکل دی  ساله که غالباً به 11

وجود ادراک مفیدبودن آیش، اما برای کسب  با ،خشکسالی درآمد چندانی از کشاورزی ندارد

 کند:را کش  می های خوددرآمد سالیانه تمامی زمین

 شیرآ نکرهیا یبه جرا ،کار می وولی من هر سال زمینا  ر ،آیش خیلی خوبه برای زمین»

بررا   نیچون ا کار یهر سال م  برابر محصول برداش  کن  سال انتظار دو هیو بعد از  بذار 

 « نداشته باش  درآمدی چیبهتر  که امسال ه

دلایرل اقتصرادی بره  ن آیرش، درعمرل برهبود درمجموع، کشاورزان با وجود ادراک مفید

برخی کشاورزان درعمل بره  ،دهدمی کنند  نتایج پ،وهش نشانمیاقدا  زمین  کاش  هرساله

 ؛ندهسرت هنروز پایبنرد اسر ،آیش گذاشتن زمین که جزئی از سیست  کشاورزی سنتی  ۀروی

 این رویه را کنرار مین،و سوداگرانه به ز طلبانهکه برخی دیگر با توجه به نگا  منفع درحالی

 اند گذاشته

 پیامدها

 منابع آب یتراژد .الف

 ۀهبرد سازگاری با بازار توسط کشاورزان، کاهش منرابع آبری در همریکی از پیامدهای را

هایی در زمینه منابع آبی شد  اس  که در ایرن اشکال اس   این روند کاهشی موجب بحران

های متوالی، کاهش منرابع شود  خشکسالیتعبیر می عنوان تراژدی منابع آمپ،وهش از آن به

  اندابعاد این تراژدیهای زیرزمینی، آم کاهش مداو  سوحها، آبی، خش  شدن قنات
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-خشکسالیکه طوری؛ بهمتفاوت شد  اس  ماهی  خشکسالی کاملاًهای گذشته، طی سال

نا  شیخ، ه از کشاورزان ب برای نمونه، یکی ؛افتندسره  اتفا  میصورت متوالی و پش ها به

 کند:گونه توصیف میوضعی  را این

 گرهینره د ؛نبرود یجرورنیرا یسال چیهولی  ،شدالی میها خشکسقدی  ه  بعضی سال»

 «شد ولی نه هرساله خشکسالی میسال  هی قبلاً  سره پش 

ع در رویه از آن موجرب کراهش ایرن منراببی ۀاستفاد ۀفشار زیاد روی منابع آبی، درنتیج

ا در   در ادامره، عبدالرضرشد  اس ها ها و چا قناتهای زیرزمینی، آماشکال مختلف نظیر 

 :کندبیان میاین زمینه 

قدر زیاد بود کره در  این آبمون نسب  به قدی  خیلی کمتر شد   فشار آم این قنات قبلاً»

ی یره درازبنرد ن آم را روآولری الر ،ذاشرتی مری 1نردبدرازچهرار موقع آبیراری آم را روی 

 «ذاری  می

زیرر را بره شرکل  های زیرزمینریکاهش سوح آم ،نا  شهامه یکی دیگر از کشاورزان ب

 کند:بیان می

ی از بالرا ومردآم از رودخانره می  کرردی بی آبیراری مریاغرق، ی  زمینی را 0311سال »

م خشر  آن آ اًبعد  هکتار پدری  01جوم بزرگ چالسبار تا سر زمین  ی  توبتم روستای

چرا  خشر  شرد   14 سرال ،زدی  11چاهی که سال   شروع کردی  چا  زدن 11سال شد و 

 متری دوکه ما چا  زدی  در  11سال چا  ه  خش  شد   ،ه خش  شدک جوم آم ،قعدروا

بره آم رسریدی  و عمرق چرا  را  مترری د دوبار  چا  زدی  در که  14به آم رسیدی   سال 

متری خش  شرد، براز آمردی   بیس دوبار  همان چا   21سال باز دوبار   متر  بیس کردی  

 « شنمیخش  همه و جوم  ،آن نهر ،پیش بری گر به همین روش ا  چا  جدید زدی 

 

                                                            
متری  دو تا سهصورت طولی به چند قسم  با عرض تقریباً تر و بهتر زمین آبی، آن را بهکشاورزان برای آبیاری راح   0

 گویند می «درازبند»کنند که به آن تقسی  می
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 خاک شیفرسا .ب

های کشاورزان اسرتخراج شرد  فرسایش خاک یکی دیگر از مقولاتی اس  که از مصاحبه

رفرتن  نیاز برای کشاورزی متعرارا، عنوان یکی از پیامدهمنظور از فرسایش خاک بهاس   

موردنیاز خود را از آن دریاف  که گیاهان بیشترین مواد مغذی و آم  زیحاصلخ یخاک سوح

فرسایش، حاصلخیزی خاک   اس کشاورزی های گوناگون فعالی  وتوسط آم، باد  ،کنندمی

  در ایرن داردمنفری  ریترأثکیفی  محصول و بازدهی زمین و بر عملکرد و دهد را کاهش می

 تخریرب خراک، ییآبشرو مفاهی  تشکیل شرد  اسر :این پ،وهش، مقوله فرسایش خاک از 

  دار، سف  شدن خاکهای شیبزمین

به استفاد  از  رود و برای انجا  این کاردر کشاورزی متعارا، زمین هرساله زیر کش  می

نیراز ورزی داش ، برداش  و حمل محصرولات کشراآلات در مراحل مختلف کاش ، ماشین

-ی بریشکشربهر تردد ادوات در زمین کشاورزی، اس   این دو رویه یعنی کاش  هرساله و 

روسر  کره سرلیمان، یکری از از ایرن ؛شروندازحد از زمین و فرسایش خاک را موجب مری

 برا اجتنرام ازکشاورزان  که اعتقاد دارد برای حفظ خاک لاز  اس  ،جاپلق ۀکشاورزان منوق

  :شودخاک  ییآبشومانع از را فراه  کنند تا حفظ پوشش گیاهی ۀ ، زمیننزمیۀ کاش  هرسال

کره  نرهیهم ،و زود خرام نشه ی خاک رو از دس  ند ی ،بهش برسا ک رخا یبخوا گرا»

 ینریزم یوقت یعنی ؛شهیخاک کمتر م شیفرسا ،بمونه شآیاگر  یعنی ؛یبزار شآی نویشما زم

 یولر ،اون رو بشور  ببر  خاک تونهیون بارون کمتر متو زمست ،داشته باشه ادیز یاهیباف  گ

چرون  ،بیراد نوبرار نکرهیبه محض ا ،شخمه نیزم نیاهرسال و  یکاریشما هر سال م یوقت

آم  ،و هرچقدر شریب بیشرتر باشره با خودش بر یخاکو م نیهمه ا ،بارندگیشخمه و نرمه 

آم  دیشرا  هر  دار  یاهیاف  گب ،باشه و شخ  نشد  باشه شآیاگر  یول ،بر خاکو بیشتر می

 « ار ذینممنفی  تأثیرخاک  یدرصد  رو  یبشه  ی ه  کهجارباران 

با توجره بره اینکره   اس زمین  زدن شخ ، محصول ش اعملیات ک منظورغالب به رویه

خاک را برهنره و بردون پوشرش کند، یخاک دفن م ریمحصول را ز یایبقا ،نیشخ  زدن زم
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برآینرد مصراحبه برا   دگیریقرار م یبارندگ یشیدرمعرض اثرات فرسا شتریببنابراین  ؛کندیم

عملیرات شرخ  برا گراوآهن  دربارۀ ادراک مثب  هابیشتر آن ،دهدان میکنندگان نشمشارک 

کند تا با استفاد  از گاوآهن زمرین بنابراین داشتن چنین ذهنیتی کشاورزان را وادار می ؛دارند

 یبره کشراورز شرناختیبو  کرردیاز رو یبخش مهمر شخ هش کا کهیدرحال ؛را شخ  کنند

سرازی زمرین را گان در ایرن پر،وهش، عملیرات آمراد کنندمشارک  بیشترمانند  خلیلاس   

 :دهدانجا  می شخ  زدن ۀلیوسبه

 زیرر و رواز خراک رو  یشرتریچون عمرق ب ؛بهتر  گاوآهنزن   من با گاوآهن شخ  می»

 « کنهیم

آلرات ا بازار و تولید محصول بیشتر، کشاورزان به اسرتفاد  از ماشرینبرای سازگار شدن ب

های کشاورزی، باف  خاک فشررد  و ادوات کشاورزی به زمین ورود ۀجدرنتی  هستندمجبور 

 گوید:در این زمینه می ،ل پاچه ۀکشاورز منوق ،شود  اشرفیمتراک  می

 سرال قبرلچرون  ؛زرگ شرد  برودهای بز کلوخپر ا ،سال زمینی را شخ  زد  بودی  ی »

چرون زمیرن  یره     برودی اسرتفاد  کررد کامیون ازچغندر  کاشته بودی  و برای حملچغندر 

 «زمین سف  شد  بود  د،ماشینا که توش حرک  کرد  بودن ،بودمقداری ن  داشته 

 مهاجرت .ج

هرا را نشرایط اقتصادی حاک  و راهبردهای کشاورزان برای سازگاری با شررایط برازار، آ

 ۀدهرای تحقیرق حکایر  از مروج فزاینرسم  مهاجرت از روستاها سو  داد  اسر   داد به

شامل مهاجرت  ۀدارد  کدهای مرتبط با مقول جاپلق ۀمنوق یانیوی،  در بین روستاهمهاجرت ب

شدن زمین و  بودن درآمد کشاورزی، کاهش آم و مهاجرت، مثله ک مهاجرت جوانان در اثر 

  شودمی جرت در کاهش سوح زیر کش  آبیهام و مهاجرت

بره  توجره دولر  غالبراًکشراورزان،  دیدیان اس   از یکشاورزی منبع اصلی درآمد روستا

تروجهی کره در   ایرن بریاسر توجره و به بخش کشاورزی بی اس معووا بخش صنع  

ریرق ط آم، امکان معراش کشراورزان از ۀازجمله در زمین ،های مختلف بروز پیدا کرد زمینه
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-یان یکی از پیامردهای ایرن برییمهاجرت روستا کشاورزی سنتی را به چالش کشید  اس  

یرن شررح ه ااحمد از مهاجرت ب ا ه نتوجهی بود  اس   توصیف یکی از کشاورزان منوقه ب

 اس : 

رن کرارگری در رو حسام کتام باشره کره کشراورزا نمری و اگه کشاورزی خوم باشه»

مد داشرتن از آنظر من اگه در هن این طرا و اون طرا برای کار  بفتشهرها  اکثر کشاورزا ر

نکه مرد  خیلی از روستاها را خالی کردند به خاطر کمبود آبه  اولین مشکل رفتن  ایاینجا نمی

ر  بالا، درآمد مرد  اگر آم باشه سوح زیر کش  آبی مرد  می  ما اینه که آم خیلی ک  شد 

 «بالا میر  

غالرب  ۀکشاورزی دی  شیو ،ق که وابستگی کشاورزی به باران بیشتر اس پلجا در منوقه

هرا و های اخیرر، منرابع آم زیرزمینری و قنراتدید خشکسالی طی سالتشکشاورزی اس   

کره کراهش درآمرد  خداد متوالی خشکسالیاس   ر کرد درنتیجه کشاورزی را دچار مشکل 

عنوان یکی از پیامدهای این رویداد مهاجرت به یدساز تشدزمینه، دنبال داشته را بهکشاورزان 

 اعتقاد دارد: طبیعی شد  اس   سلیمان در این زمینه

مین أهرای زنردگی رو ترد   هزینرهکاری کفراا نمریکاری   دیگه دی خب سم  ما دی »

 «کنه  یکی از دلایل مهاجرت همینه دیگه نمی

 هاشنهادیپگیری و . نتیجه5

توان گف  که مفهو  یا مقولره هسرته شد  می  و توضیحات ارائهعمدبا توجه به مقولات 

احرث مقولرات و مب همرۀتوانرد ای کره میمقولره اسر ؛« شناختی در حاشیهبو  ۀواردتعا»

شناختی بو  ۀوارداشته باشد  درک تغییرات عادتنیز تحلیلی  و جنبه دهدرا پوشش  پ،وهش

مفاهی ، مقولات عمد  و نیز مقوله هسته نهرایی ین و چگونگی ارتباط ب شد موالعه ۀدر جامع

   ارائه شد  اس  3شکل  دریند/ راهبرد و پیامد اای شامل شرایط، فرینهدر قالب ی  مدل زم
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 شناختی در حاشیهبوم ۀوارمدل پارادایمی عادت. 3شکل 

 

خرط رفته اس   گ لهسته، خط داستانی تحقیق شک ۀدر چارچوم مدل پارادایمی و مقول

سرازگار برا  و شرناختی، برو کشاورزان رۀوادر گذشته، عادتکه  کندبیان میداستانی تحقیق 

برداری مین نیازهای معیشتی خود بهر أزیس  بود و کشاورزان از آم و خاک در حد تمحیط

 یننرن و همیکشاورزابرخی فشارهای ساختاری بر باتوجه به در دوران مدرن،  کردند؛ امامی

ناختی در حاشریه قررار شربو  ۀواراین عادتکشاورزی،  ۀانفعال و ناکارآمدی دول  در حوز

 یشرایط علّ

 شدهادراک فشارهای ساختاری

 ناکارآمدی دولت -انفعال ۀدوگان

 گرهشرایط مداخل

 ارث و تقسیمتو ۀمعادل

 پیامدها

 منابع آبی تراژدی

 فرسایش خاک

 مهاجرت

 راهبرد

 کشاورزی سازگار با بازار

 های شیمیاییبیش از حد از نهاده ۀاستفاد

 آیش نگذاشتن زمین

 

 ایشرایط زمینه

 کشت مکانیزه ۀتیغ دولب

 

 پدیده

 شناختی در حاشیهبوم ۀوارعادت
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شردن تروار  کره موجبرات خرد ۀعنوان بستر و مسرئلبه نیز ز یکش  مکان ۀدولب  یت  گرف 

شرناختی بو  ۀوارگر، عادتعنوان شرایط مداخلهبه داردازحد اراضی کشاورزی را درپی بیش

ه اتخاذ راهبرد یه قرار داد  در این دور ، ساختار نیرومند بازار، کشاورزان را باشحرا بیشتر در 

، منرابع آم یترراژد) که پیامد آن فشار برر منرابع آم و خراک کردمجبور سازگاری با بازار 

  ( بود  اس  خاک شیفرسا

هرا و هرا، ارزشبرا توجره بره ادراک کشراورزان، کرنش، دهدهای پ،وهش نشان مییافته

تمراعی و دولتری شد  توسط سراختارهای اجی تحمیلشرایط علّ تأثیرتح ، هاآنهای شگرن

هرای مختلرف اعر  از کننرد، سررمایه( اشار  می0321گونه که زارع و همکاران )همان اس  

نگررش  برر هرافرهن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با اثرگذاری غیرمستقی  از طریق خرد 

اقتصررادی دارنررد و  ۀفشررارهای سرراختاری کرره بیشررتر جنبرر  ذارنرردگیتررأثیر مکشرراورزان را 

 یعنریشناختی کشاورزان را به حاشیه راند  اسر ؛ بو  رۀواای بازار هستند، عادتسازوکاره

زیسر  ها، اعتقادات و رفتارهای دوستدار محریطها، نگرشمرتبط با بو  و ارزش رۀواعادت

شرناختی در حاشریه، در بسرتر برو  رۀواعرادت د نرااهمی  شد دلیل شرایط ساختاری، ک به

  یافته اس گر ظهور های مستعد و معیوم و شرایط مداخلهزمینه ،شرایط ساختاری

اسر   دخالر  دولر  در بخرش  شردنیردپای دولر  در فشرارهای سراختاری ر یر 

شاورزی ک یهاگیرد  در بسیاری از زمینهمی بر کشاورزی، طیفی از انفعال تا ناکارآمدی را در

-این انفعال در زمینره  جود نداردها وکه نیازمند مداخلات دولتی هستند، اثری از این دخال 

 ،برای مثال ؛دنبال داشته اس  ناپذیری را بهگذاری بخش کشاورزی، اثرات جبرانهای قانون

 ،کنردشدن زمین برین ورا  دفراع مری که بستر اجتماعی و فرهنگی از تقسی  و خرددرحالی

 ضی کشاورزی را بهتشدید خردشدن ارا اتموجب تقسی  اراضی، ۀدر زمین مدون قانون دانفق

شناختی و تولید محصول ارگانیر  از کشاورزی بو دول   نکردن حمای  دنبال داشته اس  

دول  بر مصررا کرود و سر ، تنهرا بخشری از انفعرال دولر  در بخرش نداشتن و نظارت 

بل انفعال، مداخلات ناکارآمرد دولر  وجرود دارد؛ بررای قامدر  کهیدرحال ؛کشاورزی اس 
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های دستوری و ناعادلانه روی محصولات کشراورزی و دخالر  دولر  در اریگذنرخ ،مثال

گرذاری اصلی خود که تنظی  بازار و قرانون ۀتخصیص ادوات کشاورزی، این نهاد را از وظیف

 ، بازداشته اس  اس در بخش کشاورزی 

گر مانند گذاری بخش کشاورزی، شرایط مداخلهقانون ۀدولتی در عرصل ابا توجه به انفع

کنند  داشرته شناختی، نقش تسریعبو وارۀ عادتتوار  و تقسی ، در به حاشیه راندن  ۀمعادل

فقدان یا ضعف قوانین در بخش کشاورزی، مسائل مربوط به ار ، مانند خرد  ۀاس   درنتیج

تقسری  زمرین برین ورا ، مالکیر  درنتیجرۀ ات ملکی افلشدن زمین بین ورا ، افزایش اخت

گرذاری در بخرش کشراورزی، بره شررایط نرامولوم بخرش سرمایه فقدانها و اشتراکی چا 

 کشاورزی دامن زد  اس  

شرد ، وجرود کشراورزی مردرن و اسرتفاد  از راند حاشیهشناختی بهبو  ۀوارعادت ۀزمین

دنیای مردرن، کشراورزی نیرز تحولرات زیرادی را  به آلات مکانیز  بود  اس   با ورودماشین

  اس کشاورزی مدرن  ۀسترش مکانیزاسیون یکی از تحولات عمدپش  سر گذاشته اس   گ

اورزی، اثررات منفری نیرز بررای رغ  داشتن تبعات مثب  و تسرهیل در کشربهکش  مکانیز  

ت کشراورزی، لاوزیس  داشته اس   فشار بر منابع آم و خاک و از بین رفرتن محصرمحیط

 رات گسترش مکانیزاسیون بود  اس  بخشی از اث

 ، استفاد با شرایط زندگی مدرن، راهبرد سازگاری با بازار خود در توبیق شغل کشاورزان

به  کشاورزان، هااند  در این راهبردرا اتخاذ کرد های شیمیایی و آیش نگذاشتن زمین از نهاد 

هسرتند؛ زیررا برا اسرتفاد  از مجبور تولید محصولات  در استفاد  از کودها و سمو  شیمیایی

توانند به نیازهای بازار پاسخ دهند و سرودآوری بیشرتری داشرته ایی، بهتر میهای شیمینهاد 

زیستی مانند عملکردهای محیط، (0321با توجه به نتایج پ،وهش شفیعی و همکاران ) باشند 

-زیستی آن انجرا  مریدهای اقتصادی و محیطامیاستفاد  از کودهای زیستی نیز با ادراک از پ

که اتخاذ اس  قرار گرفته  مدنظرو با پ،وهش ذکرشد ، این نکته در موالعه حاضر همس  شود

همینین با   پذیردصورت می هاآنراهبردهای سازگاری توسط کشاورزان با ادراک اقتصادی 
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تدلال کرد که کشاورزان با توجره اس گونهتوان این( می9101نیلان ) ۀهای موالعتوجه به یافته

 هراآنزیررا  ؛زننردلی برای حفظ شرغل خرود دسر  مریبه شرایط، به اتخاذ راهبردهای مح

زمین نیز گذاشتن آیش نگیرند  کار میهای خود بهوار  را در جه  کنشتمایلات مولد عادت

یرش نظیرر آ  پیامردهای مثبر ازها براوجود آگراهی یکی از راهبردهای کشاورزان اس   آن

 ،زیس لامتی جامعه و محیطنیازی از مصرا کود و س  و درنتیجه حفظ ستقوی  زمین، بی

 منظور کسب درآمد، ناگزیر از کنارگذاشتن آن هستند  اما به

های شیمیایی و آیش نگذاشتن زمرین از نهاد  استفاد ، تخاذ راهبردهای سازگاری با بازارا

زیس  ازجمله مهاجرت از روستاها، فرسرایش خراک و یطحبرای جامعه و م پیامدهای منفی

 ۀرا به حاشیه بررد  اسر   اسرتفاد و محصولات ارگانی  دنبال داشته را بهتراژدی منابع آم 

برای سودآوری بیشتر و پاسخگویی به  یکشتت زیاد از کودها و سمو  شیمیایی و گسترش 

اس   کاهش بارندگی، خشکسرالی   دشمنجر شناختی خوردن تعادل بو به بره  کشش بازار

، ترراژدی منرابع هاآنرویه از بی ۀاستفاد ۀی درنتیجهای زیرزمینها و آمو خش  شدن قنات

عنوان ی  پیامد اجتمراعی حاصرل ایرن شررایط بهنیز مهاجرت  اس   آم را به همرا  داشته

دهرد، قررار مری ظرنکشاورزی سازگار با بازار که تنها درآمردزایی را مرد ۀدرنتیج  اس بود  

 جرت از روستاها افرزایش یافتره اسر  کیفی  زمین و آم رو به تحلیل رفته و درنتیجه، مها

که تا زمانی طبع،بهخود را از دس  داد  و دچار فرسایش شد  اس    گذشتۀخاک نیز کیفی  

عنوان راهبرد کشراورزان موررح باشرد، محصرولات تولید محصولات کشاورزی بازارپسند به

 افتد روند و سلام  جامعه به خور مینی  و سال  به حاشیه میگارا

های دولتی از تولید محصولات ارگانیر  و کشراورزی ، حمای توجه به نتایج پ،وهشبا 

شرناختی کشراورزان باشرد  برو  ۀوارهرای تقویر  عرادتتواند یکری از را شناختی، میبو 

گذاری باشد و اتکا به دانرش برومی نونقا در سوح بایدکشاورزی  ۀمداخلات دولتی در زمین

برو  تواند عاملی در جهر  حفرظ زیسر نتی کشاورزی میهای سکشاورزان و احیای روش

شرناختی از طریرق کشراورزی برو  ۀهای کشاورزان در زمینباشد  گسترش آگاهیکشاورزی 
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