پايداري شاليزارهاي گيالن و عوامل مؤثر بر آن
(مورد :شهرستان رشت)

سودابه سرائي
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دانش آموخته دکتری جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران.

حسن افراخته

استاد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران

چکیده
پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي ـ همبستگی است و باهدف سنجش ميزان پايداري در شاليزارهاي استان گيالن و
بررسي عوامل مؤثر در بهكارگيري روشهای کشاورزی پایدار انجامگرفته است .جامعه آماري شامل شاليكاران شهرستان رشت
ميباشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهاي محقق ساخته استكه روايي و پايايي آن با ضریب آلفای کرونباخ و آماره KMO
مورد تائید قرار گرفت .با استفاده از تحليل عاملي براي متغيرهاي اصلي تحقيق ،شاخص سازی شد .نتايج بيانگر اين است که
بين سطح سواد ( ،)0/505میزان درآمد حاصل از كشت برنج ( ،)0/283نوع نظام بهرهبرداری ( ،)0/447صرفهجويي در مصرف
نهاده ( ،)0/378میزان دانش بومی شالیکاران ( ،)r=0/121میزان دانش فنی شالیکاران ( )0/289و سطح دانش کشاورزی پایدار
( )0/944با كشاورزي پايدار ،رابطه مثبت و معنيدار در سطح  99درصد اطمینان وجود دارد ولي بين سن شالیکاران ،جنسیت،
سابقه کار کشاورزی ،تعداد افراد خانوار ،میزان زمین شالیکاری ،داشتن شغل غیر کشاورزی ،شرکت در کالسهای آموزشی و
ترویجی ،دسترسی به تسهیالت و اعتبارات با كشاورزي پايدار رابطه معنيداری مشاهده نگرديد..
واژههای کلیدی :پايدار ،شاليكاري ،برنج ،شهرستان رشت
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مقدمه
امروزه در سراسر جهان ،نگرانيهاي روزافزوني در خصوص اثرات مخرب فناوريهاي كشاورزي نوين بر روي محيط زيست و
منابع طبيعي و نيز قابليت پايداري بلندمدت سيستمهاي زراعي وجود دارد .عمده نگرانیهاي موجود در رابطه با کاهش سریع
ش از حد از مواد شيميايي،
و جدي منابع پایه کشاورزي (آبوخاک) از طریق آلودگي و فرسايش خاك ،آلودگي آب ،استفاده بی 
هرز رفت آب ،كاهش سفرههاي آب زيرزميني ،تخريب زيست بومهاي طبيعي حيات وحش و مقاوم شدن آفات به آفت كشها
تنها بخش كوچكي از نگرانيهاي متخصصان محيط زيست ،كشاورزي ،سياستگذاران و عموم مردم هستند .اين نگرانيها بسياري
از پژوهشگران را بر آن داشته تا با در نظر گرفتن معضالت فني ،اجتماعي و اقتصادي ،مقوله پايداري و توسعه پايدار در كشاورزي
را براي مقابله با اين معضالت و سالم سازي فعاليت هاي كشاورزي ارائه كنند (مینائی و صبوری .)1389 ،كشاورزي پايدار به
عنوان يك فلسفه مديريتي و سيستم فراهم كننده نيازهاي كشاورزي نسل حاضر و آينده در پاسخ به اين نامالیمتها و معضالت
طبيعي و انساني بهعنوان چالش عمده قرن  21ظهور نموده و به اين مفهوم است كه كشاورزي بايد كمتر مصرف كننده و بيشتر
پايدار باشد.
از طرفي از میان محصوالت کشاورزی ،برنج یکی از غالت مهم مصرفی انسان به شمار میرود که منحصرا ً برای انسان کاشته
میشود .از دهه  1350به اینطرف ،مصرف برنج در ایران عمومیت یافت و ب ه عنوان کاالیی ضروری بعد از گندم ،دومین عنصر
مهم غذایی و در ردیف کاالهای اساسی جای گرفت (یزدانی و دوراندیش .)1382 ،استان گیالن بیش از  35درصد تولید و سطح
زیر کشت شلتوك در کشور را داراست .در این استان هرساله بیش از  181هزار بهرهبردار در سطحی بیش از  200هزار هکتار از
اراضی حاصلخیز و مستعد ،برنجکاری میکنند .در واقع کشت برنج مهمترین فعالیت کشاورزي این استان به شمار میآید و اقتصاد
استان گيالن تا حد بسيار زيادي وابسته به اين محصول است .متأسفانه در ايران عدم توجه به علوم اجتماعی ـرفتاري در بخش
کشاورزي موجب شده است که بسیاري از یافته هاي تحقيقات علمي عمالً توسط کشاورزان به کار گرفته نشود و یا اینکه بهطور
غیر صحیح مورد استفاده قرار گیرد که نتایج آن بروز مشکالتی در زمینه کاربرد فناوري در بخش کشاورزي است.
افزايش توليدات محصوالت كشاورزي از دو طريق امكانپذير است .راه اول افزايش سطح زير كشت و راه دوم افزايش توليد در
واحد سطح ميباشد .گزينه اول نياز به سرمايه گذاريهاي زيربنايي و عمراني گسترده دارد كه اغلب فراهم نبوده و در كوتاهمدت
ممكن نيست و از طرفي ،در صورت تأمین برخي از امكانات الزم ،به علت محدوديت نهاده آب در كشور با محدوديت روبروست.
بهويژه در مورد محصول برنج كه نياز فراوان به نهاده آب دارد و امكان كاشت آن فقط در مناطق پرآب كشور امكانپذير است.
روش دوم يعني افزايش عملكرد در واحد سطح از طريق به كارگيري اصول بهزراعي ،استفاده از نهادههاي مناسبتر ،به کار بستن
روشهاي نوين كاشت ،داشت و برداشت ،استفاده از ارقام پربازده و اصالحشده ،مصرف سموم و كودهاي شيميايي و غيره صورت
ميگيرد (ايرواني و دربان آستانه.)1383 ،
نتايج تحقيقات انجامشده در زمينه پايداري نظامهاي زراعي از دو بعد "بررسي مؤلفههاي پايداري يا معيارهاي سنجش
كشاورزي پايدار" و "شناخت عواملي كه پايداري نظام زراعي را تحت تأثیر قرار داده است" براي اين پژوهش مهم است.
تحقیقات انجامشده در موارد فوقالذکر در قالب دو جدول  1و  2خالصه شده که در ادامه آورده شده است.
جدول  .1تحقیقات انجامشده در مورد معيارهاي سنجش كشاورزي پايدار
مؤلفه های کشاورزی پایدار
مدیریت صحیح منابع آب

عدم سوزاندن بقاياي گياهي

عدم استفادهي زياد از ادوات كشاورزي

منابع

نيكدخت و همكاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق (Saifi & Drake (2008) ،)1391
چارسوقیامین و میردامادی ()1387

چارسوقی امین و میردامادی ()1387

كاهش ميزان استفاده از سموم شيميايي
آیشگذاری

مقصودي ( ،)1384كرمي و رضايي ( ،)1377تقدیسی و بسحاق ( ،)1391حیاتی ( ،)1374روستا
( ،)1379کرمی ( ،)1378ایروانی(Saltiel et al. (1994)، Along & Martin (1995) ،)1383
مقصودي ( ،)1384چارسوقی و همکاران ( ،)1386ایروانی و دربان آستانه (Saltiel et al. ،)1383
)(1994

استفاده ارقام مقاوم براي مبارزه با آفات

چارسوقیامین و همکاران ()1386

استفاده از کودهای آلی

كرمي و رضايي( ،)1377حیاتی ( ،)1374روستا ( ،)1379کرمی ( ،)1378ایروانی و دربان آستانه
(Comer et ،Saifi & Drake (2008) ،Saltiel et al. (1994) ،RIRDC(1997) ،)1383
)al. (1999

استفاده از بذور اصالحشده

بر جاي گذاشتن بقاياي گياهي در مزرعه

کنترل مكانيكي علفهای هرز
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كالنتري و همكاران ()1386

ی امین و همکاران ()1386
چارسوق 

چارسوقیامین و همکاران (Allong & Martin (1995) ،)1386
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عدم نظام تککشتی

تغيير زمان كاشت و برداشت محصول
شخم حفاظتی (استفاده از گاوآهن قلمی
برای شخم زدن مزرعه)

مدیریت تلفیقی آفات

چارسوقیامین و میردامادی ()1387

چارسوقیامین و همکاران ( ،)1386چارسوقی امین و میردامادی ( ،)1387تقدیسی و بسحاق
()1391

كرمي و رضایی مقدم ( ،)1377چارسوقیامین و همکاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق (،)1391
)Saltiel et al. (1994
كالنتري ( ،)1386سايفي و درك ( ،)2008تقدیسی و بسحاق ()1391

كاهش مصرف كودهاي شيميايي

تقدیسی و بسحاق ( ،)1391الل ( ،)1378ایروانی و دربان آستانه (OECD(2000)، Saifi ،)1383
)& Drake (2008

استفاده از چرخش محصول (تناوب زراعي)
براي كنترل علفهای هرز

كالنتري ( ،)1386چارسوقی و همکاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ( ،)1391روستا (،)1379
کرمی ( ،)1378ایروانی و دربان آستانه (Allong & Martin ،Saltiel et al. (1994) ،)1383
)Saifi & Drake (2008) ،(1995

استفاده از كود سبز (بقاياي گياهي) و
حیوانی

كالنتري و همكاران (Allong & Martin (1995) ،)1386كرمي و رضایی مقدم (،)1377
چارسوقیامین و همکاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ( ،)1391روستا ( ،)1379کرمی (،)1378
ایروانی و دربان آستانه ()1383

استفاده از دام براي كنترل علفهای هرز

چارسوقیامین و میردامادی ()1387

كنترل بيولوژيكي براي مبارزه با آفات

چارسوقیامین و میردامادی ( ،)1387تقدیسی و بسحاق ()1391

جدول  .2تحقیقات انجامشده در مورد عوامل مؤثر بر پایداری نظامهای زراعی
گروه ها

متغیرها
سن
جنسيت

ویژگیهای
فردی

سطح سواد
سابقه کار کشاورزی
تعداد اعضای خانوار
دانش بومي كشاورزان
میزان دانش فني

ویژگیهای
زراعی

چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386چارسوقی امین و ميردامادي ( ،)1387تقدیسی و بسحاق
( ،)1391عادلی ساردوئی و همکاران ( ،)1390ایروانی و دربان آستانه ()1383
چارسوقی امین و ميردامادي ()1387

چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386عماني و چيذري ( ،)1385كالنتري و همكاران (،)1386
تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلیساردوئی و همکاران ( ،)1390ایروانی و دربان آستانه ()1383
چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386مقصودي ( ،)1384چارسوقی امین و ميردامادي (،)1387
كالنتري و همكاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلیساردوئی و همکاران ()1390
چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386امين و ميردامادي ( ،)1387تقدیسی و بسحاق (،)1391
عادلیساردوئی و همکاران ()1390

كالنتري و همكاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ()1391

نيكدخت و همكاران ( ،)1386عماني و چيذري ( ،)1385روستا و صديقي ( ،)1382ايرواني و دربان
( ،)1383تقدیسی و بسحاق ()1391

سطح دانش كشاورزي پايدار

عماني و چيذري ( ،)1385كالنتري و همكاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلیساردوئی
( ،)1390مینائی و صبوری ()1389

شرکت در دورهاي آموزشي

كالنتري و همكاران ( ،)1386عادلیساردوئی و همکاران ()1390

میزان مالکیت زمین

چارسوقی امین ( ،)1386عماني و چيذري ( ،)1385كالنتري ()1386

استفاده از نهادههاي بومي

دسترسي به اعتبارات

سطح زیر کشت محصول
ویژگیهای
اقتصادی

منابع

كالنتري و همكاران ()1386

كالنتري و همكاران ( ،)1386كريمي ()1379

چارسوقی امین ( ،)1386مقصودي ( ،)1384عماني و چيذري ( ،)1385تقدیسی و بسحاق
( ،)1391عادلی و همکاران ()1390

درآمد کشاورزی
نوع مالکیت

چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386عماني و چيذري ( ،)1385چارسوقی امین و ميردامادي
( ،)1387كالنتري و همكاران ( ،)1386تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلیساردوئی و همکاران
()1390
چارسوقی( ،)1386روستا و صديقي ( ،)1382عادلی و همکاران ()1390

شغل دوم

چارسوقی امین و همکاران ( ،)1386عادلی و همکاران ()1390

با توجه به تحقيقات انجامگرفته عمليات كشاورزي كه پايداري محصوالت كشاورزي را تحت تأثیر قرار ميدهند را ميتوان در
پنج گروه "منبع بذر"" ،كنترل علفهای هرز"" ،مديريت خاك"" ،مديريت كشت" و "كنترل آفات و بيماريها" تقسیم بندی
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کرد .بهمنظور سنجش پايداري مزارع كشاورزان ،برداشت ذيل از پايداري مدنظر قرار مي گيرد (عادلي ساردوئي و همكاران،
:)1390
 حداقل كردن مصرف نهاده هاي برون مزرعهاي؛ حداقل كردن مصرف نهادههاي منابع تجديد ناپذير؛ بهبود فرايندهاي بيولوژيكي محيط و منابع؛ بهبود تنوع زيستي و كيفيت زیستمحیطی.اهداف تحقيق
هدف کلی این تحقیق سنجش ميزان پايداري شاليزارهای شهرستان رشت و بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است و در
این راستا اهداف اختصاصی زیر دنبال شده است؛
ـ سنجش ميزان پايداري عملیات در شاليزارهاي شهرستان رشت؛
ـتعیین ویژگیهاي فردی ،اقتصادي و زراعي شالیکاران رشت؛
ـتعیین میزان عمل به روشهاي کشاورزي پایدار؛
ـبررسی رابطه ویژگیهاي فردی ،اقتصادي و زراعي شالی کاران با میزان رعایت روشهاي کشاورزي پایدار.
روش پژوهش
اين پژوهش يك تحقيق توصيفي ـ همبستگی است كه به روش پيمايشي و باهدف بررسي عوامل مؤثر در میزان استفاده
شالیکاران از روشهای کشاورزی پایدار در شهرستان رشت انجامگرفته است .در شهرستان رشت  42602هكتار سطح زير كشت
برنج وجود دارد كه در اين مساحت 136330 ،تن شلتوك برنج با عملكرد  3200كيلوگرم در هكتار توليد ميگردد (سالنامه آماري
استان گيالن.)1390 ،
جامعه آماري اين پژوهش شامل همه شاليكاران شهرستان رشت ميباشد .شاليزارها در روستاهاي شهرستان واقعشده و تعداد
 109روستاي داراي سكنه در رشت وجود دارد .به دلیل تعدد روستاها ابتدا با استفاده از فرمول كوكران از بين  109روستا به
روش تصادفی نمونهگيري شد و تعداد  24روستا به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .در هر روستا نيز از بين واحدهاي بهره
برداري برنجکار ،با استفاده از فرمول كوكران اقدام به نمونهگيري شد و به اين صورت  210شاليزار در شهرستان رشت موردبررسی
قرار گرفتند.
به منظور گردآوري اطالعات از منطقه موردپژوهش اقدام به طراحي پرسشنامه شد .در اين پرسشنامه ويژگي هاي فردي و
ص هاي كشاورزي پايدار مورد پرسش
خانوادگي شاليكاران ،ويژگيهاي اقتصادي ،ويژگيهاي زراعی و همچنين ميزان رعايت شاخ 
قرار گرفت .ميزان پايايي ابزار اندازهگيري با روش آلفاي کرونباخ برابر با  α =0/865به دست آمد .براي اندازهگيري روايي نيز از
تحليل عاملي و آماره  KMOاستفاده شد كه مقدار آن برابر با  0/902محاسبه گرديد .مقادير بهدستآمده نشاندهنده مناسب
بودن ابزار اندازه گيري ميباشد .پسازآن براي متغير وابسته تحقيق اقدام به شاخص سازی شد .به اين صورت كه با استفاده از
مؤلفههاي كشاورزي پايدار يك شاخص براي هر نفر محاسبه شد كه مبين ميزان رعايت معيارهاي كشاورزي پايدار درکشت برنج
براي هر شاليكار ميباشد.
در این پژوهش بهمنظور شناسایی متغیرهای موردنظر از منابع و تحقیقات انجامگرفته در این زمینه استفادهشده است .برای
ارزیابی کشاورزی پایدار سعی شده شاخص های مناسب پوششدهنده ابعاد مختلف کشاورزی پایدار و همچنین شاخصهایی که
روایی و پایایی الزم را در این زمینه داشته باشند در نظر گرفته شوند .بهطورکلی متغیرهای تحقيق در جدول  3نشان دادهشده
است.
جدول  .3متغیرهای تحقيق

نوع متغير

عنوان

متغير وابسته

روشهاي كشاورزي پايدار

متغير مستقل

عوامل مؤثر بر عمل به روشهاي كشاورزي پايدار

عمليات

كنترل علفهای هرز
منبع بذر

مديريت خاك

مديريت كشت

كنترل آفات و بيماريها
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ویژگیهای اقتصادی
ویژگیهای زراعي

پايداري شاليزارهاي گيالن و عوامل مؤثر بر آن (مورد :شهرستان رشت)

تمامی مؤلفه های متغیر وابسته بهصورت متغیر ترتیبی و به شکل طیف لیکرت  5گزینه ای طراحیشدهاند .متغیرهای مستقل
سن ،سابقه کار ،تعداد اعضای خانوار ،تعداد دورههای آموزشی و درآمد از نوع نسبی؛ متغیرهای جنسیت ،نوع مالکیت و شغل دوم
از نوع اسمی و بقیه متغیرها ترتیبی و ب ه صورت طیف لیکرت  5گزینه ای می باشند.
ساخت شاخص كشاورزي پايدار
براي متغير وابسته تحقيق با استفاده از  18مؤلفه ،شاخص كشاورزي پايدار ساخته شد .ساخت شاخص با تكنيك تحليل عاملي
و روش مؤلفههاي اصلي انجام گرفت .در اين روش  18متغير وارد معادله شده و عاملهاي تشکيلدهنده شاخص مشخص شدند
و به هرکدام وزني (بار عاملي) اختصاص يافت .سپس هر متغير در وزن مربوطه ضرب شد تا براي هر عامل عددي نمايشدهنده
به دست آيد .مقدار نمايش دهنده براي  18متغير باهم جمع شد و سپس بر مجموع وزني متغيرها تقسيم گرديد .بهاینترتیب
 18متغير در يك شاخص خالصهشده كه بيانگر شاخص توسعه كشاورزي پايدار براي هر شاليكار مي باشد .سنجههاي مربوط به
شاخص و روايي متغيرهاي تشکيلدهنده در جدول  4آورده شده است.
جدول  .4چگونگي ساخت شاخص كشاورزي پايدار (متغیر وابسته تحقیق)
مؤلفههای کشاورزی پایدار
مدیریت صحیح منابع آب

سوزاندن بقاياي گياهي

رتبه

میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

وزن سنجه

2

4/51

0/251

0/501

0/932

0/686

0/898

1

عدم استفادهي زياد از ادوات كشاورزي

3

آیشگذاری

عدم استفاده از سموم شيميايي

4

4/46
4/36

0/355
0/471

5

4/31

0/475

0/689

7

3/86

1/057

1/028

0/938

9

3/80

1/230

1/109

0/943

1/279

1/131

استفاده از ارقام مقاوم و بذور اصالحشده

برجاي گذاشتن بقاياي گياهي در مزرعه

8

نظام چند كشتي

3/90

1/133

3/81

1/016

10

3/74

1/170

شخم حفاظتی (استفاده از گاوآهن قلمی)

12

3/67

كاهش مصرف كودهاي شيميايي

14

کنترل مكانيكي علفهای هرز

استفاده از تغيير زمان كاشت و برداشت
مدیریت تلفیقی آفات

11
13

استفاده از چرخش محصول (تناوب زراعي)

15

استفاده از كود سبز (بقاياي گياهي) و حیوانی

17

استفاده از دام براي كنترل علفهای هرز
كنترل بيولوژيكي براي مبارزه با آفات
Sig=0/000

0/595

0/935
0/694

6

استفاده از کودهای آلی

4/54

0/288

0/536

0/675

16

18
Alpha=0/965

3/71

1/180

3/53

1/513

2/69

1/315

3/28
2/30
2/12

1/215
0/709
0/635

0/411
1/65
Bartlett= 6239.991

1/065

1/008
1/082
1/086

0/906

0/942
0/922
0/947
0/897

1/230

0/954

1/147

0/767

1/102
0/842
0/797

0/909
0/890
0/832

0/684
0/641
K.M.O=0/911

يافتهها
ويژگیهای شخصی پاسخگويان
در این پژوهش اکثر ( 82/9درصد) شالیکاران موردمطالعه مرد بودند .میانگین سنی  39سال با انحراف معیار  10/76میباشد
و بیشترین فراوانی در گروه  40تا  49سال قرار دارد .ازنظر سطح سواد تنها  1/9درصد افراد بیسواد بودند و  34/3درصد کشاورزان
سوادی در حد خواندن و نوشتن داشتند .همچنین  68/1درصد شالیکاران در خانوادههایی با تعداد  4تا  6نفری زندگی می کردند
و اکثر آنان ( 77/6درصد) مالک زمینهای کشاورزی خود بودند و نوع مالکیت بقیه به صورت اجارهای یا سهمبری و تعاونی بود.
متوسط سابقه کار آنان در زمینه برنجکاری  18/87سال محاسبه گردید که کمترین سابقه یک سال و بیشترین آن  45سال بود.
از لحاظ میزان زمین شالیکاری تنها  1/9درصد مالک بیش از  5هکتار زمین و نزدیک به نیمی از آنها ( 41/9درصد) در زمینی
به مساحت کمتر از یک هکتار برنج میکاشتند ولی میانگین آن  1/8هکتار محاسبه گردید .در مورد درآمد حاصل از کاشت برنج
میتوان گفت  57/1درصد درآمد کمی از کاشت برنج به دست می آورند و  17/7درصد افراد از درآمد خود راضی بودند زیرا درآمد
حاصل از شالیکاری برای مخارج زندگیشان کافی بود.
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وضعيت پايداری کشت برنج
بهمنظور بررسی میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار توسط شالیکاران موردمطالعه 18 ،مؤلفه با استفاده از طیف لیکرت
پنج گزینهای ( :1خیلی کم :2 ،کم :3 ،متوسط :4 ،زیاد :5 ،خیلی زیاد) موردبررسی قرار گرفت .مؤلفههای کشاورزی پایدار در
جدول  4به ترتیب میزان رعایت توسط شالیکاران رتبهبندی شدهاند .در بین مؤلفهها باالترین امتیاز ( )4/54مربوط به مدیریت
صحیح منابع آب و عدم سوزاندن بقایای گیاهی ( )4/51است که در باالی جدول قرارگرفتهاند به این معنا که شالیکاران به این
ي هاي اين چند سال اخير
معیارها بیشتر از سایرین عمل می کنند .دليل اين امر را ميتوان در خشكسالي ها و مشكل كم آب 
جستجو كرد .هرچند كه اين مشكل در استان گيالن چندان حاد نبوده ولي بارش كمتر نسبت به سالهاي پيش شاليكاران را به
سمت استفاده بهينه از منابع آب سوق داده است .همچنين با توجه به اينكه سوزاندن بقايا زيانهاي زيادي به پايداري نظام زراعي
ي كند كه اصالً قابلقبول نیست ،استفاده زياد شاليكاران از اين روش مي تواند ناشي از ناآگاهي باشد.
وارد م 
مالحظه ميشود كه برجاي گذاشتن بقاياي گياهي در مزرعه با میانگین ( )3/81كه آثار قابلتوجهی بر دسترسپذير كردن
تركيبات آلي براي ارگانيزمها و ويژگيهاي ريز اقليم (ميكروكليما) خاك دارد و قابليت دسترسي گياه به ازت و فسفر به دنبال
تجزيه بقاياي گياهان زراعي مخلوط شده با خاك افزايش مييابد و درنتیجه بر حاصلخیزی پايدار خاك مؤثر است؛ ميانگين بسيار
كمتري نسبت به روش سوزاندن بقايا دارد .استفاده از كود سبز حيواني ( )2/12و روش کنترل بیولوژیکی برای مبارزه با آفات
ی گیرد .نقش كودهاي حيواني
دارای کمترین امتیاز ( )1/65بوده و کمتر از هم ه معیارهای کشاورزی پایدار مورداستفاده قرار م 
در بهبود ساختار خاك و افزايش ظرفيت براي نگهداري آب همچنين حفظ و نگهداري نيتروژن و ساير مواد غذايي در خاك بر
كشاورزان پوشيده نبود لیكن به دلیل گراني و در دسترس نبودن از مصرف آن سرباز مي زدند.
ميزان پايداري در شاليزارهاي منطقه پژوهش
ميانگين پايداري شاليزارهاي منطقه پژوهش برابر با  3/592برآورد شد .اين ميزان با توجه به نحوه سنجش پايداري از طريق
طيف  5گزينهاي در پرسشنامه (=1هرگز=2 ،بهندرت=3 ،گهگاه=4 ،غالباً=5 ،هميشه) به دست آمد .بر اين اساس عدد  3به عنوان
ميانگين نظري پايداري درکشت برنج در نظر گرفته شد و در آزمون  tتك نمونهاي با ميانگين پايداري شاليزارها مقايسه گرديد.
نتايج آزمون  tتك نمونه اي (جدول  )5بيانگر وجود اختالف معنيدار ( )p< 0/05بين ميانگين كشاورزي پايدار و ميانگين نظري
 3ميباشد .بر اساس اين يافته ،هرچند كه ميانگين پايداري برابر با  3/592محاسبه گرديده ولي سطح پايداري در شاليزارهاي
منطقه پژوهش كمتر از حد متوسط ارزیابیشده است.
جدول  .5نتايج آزمون  tتك نمونهاي براي ارزيابي ميزان پايداري شاليزارها

استاندارد آزمون =3
ميانگين
پايداري

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

T

df

معنيداري
(دو دامنه)

تفاوت ميانگين

210

3/5929

0/76599

11/216

209

0/000

0/59285

فاصله اطمينان تفاوت
95درصد
باال

0/6971

پايين

0/4886

براي تعيين وضعيت پايداري تكتك مؤلفه هاي تشكيلدهنده شاخص كشاورزي پايدار ،آزمون  tتك نمونهاي به کار رفت.
ي دار وجود دارد (جدول .)6
نتايج آزمون مبين اين است كه بين ميزان پايداري همه متغيرها و ميانگين نظري اختالف معن 
جدول  .6نتايج آزمون  tتك نمونهاي براي تحليل پایداری عملیات كشاورزي (استاندارد آزمون = )3
مؤلفه های کشاورزی پایدار

میانگین

t

مدیریت صحیح منابع آب

4/54

41/689

سوزاندن بقاياي گياهي

4/51

43/654

استفاده زياد از ادوات كشاورزي

4/46

35/460

كاهش استفاده از سموم شيميايي

4/36

28/749

آیشگذاری

4/31

27/637
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Df
209
209
209
209
209

Sig
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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استفاده از ارقام مقاوم و بذور اصالحشده

3/90

12/250

استفاده از کودهای آلی

3/86

12/146

برجاي گذاشتن بقاياي گياهي در مزرعه

3/81

11/637

کنترل مكانيكي علفهای هرز

3/80

10/517

نظام تککشتی

3/74

9/887

استفاده از تغيير زمان كاشت و برداشت

3/71

9/092

شخم حفاظتی (استفاده از گاوآهن قلمی)

3/67

8/893

مدیریت تلفیقی آفات

3/53

6/283

كاهش مصرف كودهاي شيميايي

3/28

3/631

استفاده از چرخش محصول (تناوب زراعي)

2/69

-3/911

استفاده از دام براي كنترل علفهای هرز

2/30

-12/050

استفاده از كود سبز (بقاياي گياهي) و حیوانی

2/12

-15/530

کنترل بيولوژيكي براي مبارزه با آفات

1/65

-30/565

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

0/000

209

ي هاي فردي
بررسي نقش ويژگ 
آزمون همبستگی بین ویژگیهای فردی و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار در جدول  7نشان دادهشده است .نتایج
آزمون همبستگی اسپیرمن وجود رابطه معنی دار بین سن شالیکاران و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار را نشان نداد.
ی دار بین جنسیت و رعایت روشهای کشاورزی پایدار میباشد .بین سطح سواد
نتایج آزمون کرامر نیز مبین عدم وجود رابطه معن 
( )0/505و رعایت روشهای کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی دار در سطح  99درصد اطمینان وجود دارد .به این معنی که
برنجکارانی که از سطح سواد بیشتری برخوردارند روشهای کشاورزی پایدار را نیز بیشتر رعایت می کنند .بین سابقه کار کشاورزی
و رعایت روشهای کشاورزی پایدار رابطه معنی داری حاصل نشد .بین تعداد افراد خانوار و رعایت روشهای کشاورزی پایدار نیز
رابطه معنیدار یافت نشد.
جدول  .7آزمون همبستگی بین ویژگی های فردی و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار
متغیر مستقل
سن

متغیر وابسته

مقیاس

مقیاس

ترتیبی

جنسیت

اسمی (دوحالتی)

سطح سواد

اسمی (چندحالتی)

سابقه کار کشاورزی

نسبی

تعداد اعضای خانوار

نسبی

میزان رعایت
روشهای کشاورزی
پایدار

ترتیبی

نوع آزمون

مقدار ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

اسپیرمن

0/103

0/136

تتا  Vکرامر

0/149

0/323

ضریب فی الندا

**0/505

0/003

اسپیرمن

0/039

0/578

اسپیرمن

0/036

0/599

** معنی داری در سطح  99درصد اطمینان
ي هاي اقتصادي
بررسي نقش ويژگ 
ی های اقتصادی و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار در جدول  8خالصهشده است.
نتايج آزمون همبستگی بین ویژگ 
نتایج آزمون اسپیرمن رابطه معنی داری بین میزان زمین شالیکاری و عمل به روشهای کشاورزی پایدار نشان نداد .بین میزان
درآمد حاصل از كشت برنج (** ،)0/283نوع نظام بهر ه برداری (** )0/447و رعایت روشهای کشاورزی پایدار رابطه مثبت و
ی داری با رعایت روشهای کشاورزی پایدار نداشت .نتايج آزمون
معنیدار نشان داده شد .داشتن شغل غیر کشاورزی رابطه معن 
فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 4زمستان  / 96پیاپی 40

63

پايداري شاليزارهاي گيالن و عوامل مؤثر بر آن (مورد :شهرستان رشت)

اسپيرمن مبين وجود رابطه معنيدار در سطح  99درصد اطمينان بين صرفه جويي در مصرف نهاده ( )0/378و متغير وابسته
تحقيق ميباشد.
جدول  .8آزمون همبستگی بین ویژگیهای اقتصادی و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار
متغیر مستقل

مقیاس

میزان زمین شالیکاری

ترتیبی

درآمد حاصل از کشاورزی

ترتیبی

داشتن شغل دوم (غیر کشاورزی)

اسمی (دوحالتی)

صرف ه جويي در مصرف نهادهها

ترتيبي

مالکیت خانه

اسمی

نوع مالکیت زمین

دارایی ها

ابزار کشاورزی

درآمد
غیرکشاورزی

اسمی

مالکیت بنگاه اقتصادی
وسایل شخصی ارتباط

اسمی

پرورش دام و طیور

اسمی

تولید صنایعدستی

اجاره اتاق

اسپیرمن

0/283

0/000

اسپیرمن

اسمی (چندحالتی)

اسمی

مالکیت وسیله نقلیه

متغیر وابسته

مقیاس

نوع آزمون

ضریب
همبستگی

سطح
معناداری

-0/031

**

تتا  Vکرامر

میزان رعایت
روشهای
کشاورزی
پایدار

0/146

ضریب فی الندا
ترتیبی

0/447

**

0/378

اسپیرمن

**

0/155

تتا  Vکرامر
تتا  Vکرامر

اسمی

تتا  Vکرامر

اسمی

تتا  Vکرامر

اسمی

0/459

0/191

0/062

0/109

0/642

0/184

* معنیداری در سطح  95درصد اطمینان ** ،معنی داری در سطح  99درصد اطمینان

0/284

0/393
0/172

تتا  Vکرامر

0/007

0/254

*

تتا  Vکرامر

0/000

0/207

0/131

تتا  Vکرامر

0/344

0/062

*

تتا  Vکرامر

0/656

0/184
0/131

بررسي نقش ويژگي هاي زراعي
همانطور که در جدول  9مشاهده مي شود ،بین شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی ،میزان دسترسی به تسهیالت و
اعتبارات و میزان عمل به روشهای کشاورزی پایدار رابطه معنی داری دیده نشد .دانش بومي يك متغير تركيبي است كه خود
از چند متغير ديگر تشکیلشده است .بین میزان دانش بومی شالیکاران ( ،)0r=/121میزان دانش فنی ( )0/289و سطح دانش
کشاورزی پایدار ( )0/944و رعایت روشهای کشاورزی پایدار وجود رابطه مثبت و معنی دار مشاهده شد.
جدول  .9آزمون همبستگی بین ویژگی های زراعی و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار
متغیر مستقل

مقیاس

شركت در دورههاي آموزشي

متغیر وابسته

مقیاس

نوع آزمون

ضریب همبستگی
0/092

سطح
معناداری

0/121

0/081

میزان دانش بومي كشاورزان

اسمی

تتا  Vکرامر

ترتیبی

اسپیرمن

*

میزان دانش فني (برنجکاری)

ترتیبی

اسپیرمن

**

سطح دانش كشاورزي پايدار

ترتیبی

میزان استفاده از نهادههاي بومي

ترتیبی

استفاده از نوآوريها و تجهيزات و ماشين
آالت كشاورزي جديد
دسترسي به خدمات زيربنايي كشاورزي

ميزان دسترسي به تسهيالت و اعتبارات

ترتیبی

میزان رعایت
روشهای
کشاورزی
پایدار

ترتیبی
ترتیبی

ترتیبی

0/289

0/779

0/000

اسپیرمن
اسپیرمن

0/944

0/099

اسپیرمن

-0/022

0/756

اسپیرمن

0/020

0/769

اسپیرمن

* معنی داری در سطح  95درصد اطمینان ** ،معنیداری در سطح  99درصد اطمینان

**

-0/007

0/000
0/151

0/924

بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش باهدف ارزيابي ميزان پايداري شاليزارهاي شهرستان رشت و تعيين عوامل مؤثر بر عمل به روشهاي كشاورزي
پايدار و به روش ميداني انجام پذيرفت .براي سنجش متغير وابسته تحقيق که همان پايداري شاليزارها میباشد اقدام به شاخص
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سازی شد .در ساخت اين شاخص پایداری 18 ،متغیر در پن 
ج
گروه منبع بذر ،كنترل علفهای هرز ،مديريت خاك ،مديريت
كشت ،كنترل آفات و بيماريها در نظر گرفته شدند .ساخت
شاخص با تكنيك تحليل عاملي و روش مؤلفه هاي اصلي
انجام گرفت و ميزان پايايي با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
( )α =0/965و روايي با استفاده از آماره )KMO (KMO=0/911
نيز در حد مطلوبي برآورد گرديد .در بین مؤلفه هاي كشاورزي
پايدار باالترین امتیازها مربوط به مدیریت صحیح منابع آب
( )4/54و عدم سوزاندن بقایای گیاهی ( )4/51است يعني
شالیکاران به این معیارها بیشتر عمل می کنند .استفاده از كود
سبز حيواني ( )2/12و کنترل بیولوژیکی برای مبارزه با آفات
دارای کمترین امتیاز ( )1/65بوده و کمتر از همه معیارهای
کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار میگیرد .ميانگين ميزان
پايداري شاليزارهاي منطقه پژوهش برابر با  3/592برآورد شد.
نتايج آزمون  tنشان داد هرچند كه ميانگين پايداري برابر با
 3/592محاسبه گرديده ولي سطح پايداري در شاليزارهاي
منطقه پژوهش كمتر از حد متوسط است .متغيرهاي مستقل
تحقيق نيز در سه گروه ويژگيهاي فردي ،اقتصادي و زراعي
قرار گرفتند.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن وجود رابطه معنی دار
بین سن شالیکاران و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار
را نشان نداد .تحقیقات تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلی
ساردوئی و همکاران ( ،)1390چارسوقی امین و همکاران
( )1386و ( Allong & Martin (1995از این یافته حمایت
میکند ولی در راستای نتایج Souza et al. (1993)، Saltiel
) et al. (1994عمانی و چیذری ( )1385و عمانی ()1380
که رابطه منفی و معنی داری به دست آوردند ،نمی باشد.
چارسوقی و میردامادی ( )1389نیز رابطه مثبت و معنی دار
بین سن و کشت پایدار به دست آوردند.
نتایج آزمون کرامر نیز مبین عدم وجود رابطه معنی دار
بین جنسیت و رعایت روشهای کشاورزی پایدار میباشد .بین
سطح سواد ( )0/505و رعایت روشهای کشاورزی پایدار رابطه
مثبت و معنی دار در سطح 99درصد اطمینان وجود دارد .به
این معنی که برنجکارانی که از سطح سواد بیشتری برخوردارند
روشهای کشاورزی پایدار را نیز بیشتر رعایت میکنند .این
نتایج در تأیید یافتههای عادلی ساردوئی و همکاران (،)1390
چارسوقی و میردامادی ( ،)1389مقصودی ( ،)1385عمانی
و چیذری ( ،Souza et al. (1993( ،)1385عمانی ( )1380و
حیاتی و کرمی ( )1378میباشد Brower (2004( .بيسوادي
و اعتقادات اجتماعي را به عنوان مانعي درراه استفاده از
اصول كشاورزي پايدار در بين كشاورزان جهان سوم ميداند.
درصورتیکه ( Sharma)2002و چارسوقی امین و همکاران
( )1386رابطه منفی و معنی دار به دست آوردند و نتایج
) Allong & Martin (1995و ( Saltiel et al. (1994رابطه
معنیداری نشان نداد.
بین سابقه کار کشاورزی و رعایت روشهای کشاورزی
پایدار رابطه معنی داری به دست نیامد که این نتیجه در

تأیید یافتههای تقدیسی و بسحاق ( ،)1391عادلی ساردوئی و
همکاران ( ،)1390چارسوقیامین و همکاران ( )1386و Allong
 )& Martin (1995بوده درحالیکه عمانی و چیذری ()1385
و عمانی ( )1380رابطه منفی و معنی داری به دست آوردند.
یافتههای چارسوقی و میردامادی ( )1389نیز حاکی از ارتباط
مثبت و معنی دار می باشد .بین تعداد افراد خانوار و رعایت
روشهای کشاورزی پایدار رابطه معنی دار یافت نشد که در
تأیید نتایج تقدیسی و بسحاق ( )1391میباشد .درصورتیکه
چارسوقی و میردامادی ( )1389و عمانی و چیذری ()1385
ارتباط منفی و معنی داری پیدا کردند.
نتایج آزمون اسپیرمن رابطه معنی داری بین میزان زمین
شالیکاری و عمل به روشهای کشاورزی پایدار نشان نداد.
یافتههای چارسوقی امین و همکاران ( )1386در مورد گندم
کاران و  )Sαaltiel et al. (1994در زمینه پایداری نظام زراعی
در تأیید این فرضیه است ولی تقدیسی و بسحاق (،)1391
عادلی ساردوئی و همکاران ( ،)1390چارسوقی و میردامادی
( ،)1389عمانی و چیذری ( )1385و عمانی ( )1380رابطه
مثبت و معنی داری به دست آوردند .بین میزان درآمد حاصل
از كشت برنج ( )0/283و رعایت روشهای کشاورزی پایدار
رابطه مثبت و معنی دار نشان داده شد که تقدیسی و بسحاق
( ،)1391چارسوقی و میردامادی ( ،)1389عمانی و چیذری
( )1385و عمانی ( )1380نیز دقیقاً به همین نتیجه رسیدند.
كالنتري و همكاران ( )1389از درآمد كشاورزي بهعنوان
مهمترین متغير عوامل اقتصادي نام ميبرد .كرمي و رضایی
مقدم ( )1377نيز درآمد را به عنوان عامل مؤثر بر كشاورزي
پايدار شناخته است .چارسوقی امین و همکاران ()1386
در زمینه رابطه منفی و معنی دار به دست آوردند و عادلی
ساردوئی و همکاران ( )1390و ( Saltiel et al. (1994به هیچ
رابطه معنی داری دست نیافتند.
بین نوع نظام بهرهبرداری ( )0/447و میزان رعایت روش
های کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی دار با 99درصد
ی ساردوئی و همکاران (،)1390
اطمینان نشان داده شد .عادل 
چارسوقی و میردامادی ( )1389نیز این نتیجه را تأیید می
کنند .نيكنامي ( )1377وضعيت اجاره داري را يكي از عوامل
مؤثر بر گسترش و پذيرش فناوري جديد نام ميبرد.
داشتن شغل غیر کشاورزی رابطه معنی داری با رعایت
روشهای کشاورزی پایدار نداشت .یافته های عادلیساردوئی و
همکاران ( )1390نیز از این نتیجه حمایت میکند.
نتايج آزمون اسپيرمن مبين وجود رابطه معني دار در
سطح 99درصد اطمينان بين صرفه جويي در مصرف نهاده
( )0/378و متغير وابسته تحقيق ميباشد .دليل اين امر اين
است كه كشاورزاني كه هزينه زيادي صرف نهادهها ميكنند،
برخالف عملكرد بيشتر سود كمتري در واحد سطح در مقايسه
با كشاورزاني كه هزينه كمتري بابت نهادهها ميپردازند ،به
دست ميآورند .براي مثال استفاده بیشازحد مجاز از سموم
و علفكش ها بهتدریج منجر به مقاوم شدن حشرات و نياز
بيشتر به مصرف سم مي شوند (روستا و صديقي .)1382 ،لذا
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كشاورزان باانگیزه سود بيشتر به اين روش روي مي آورند.
خدمات آموزشي و ترويجي نيز عامل مهمي به شمار ميآيد كه
برشدت و جهت نگرش تأثیر میگذارد.
بین شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی و میزان عمل
به روشهای کشاورزی پایدار رابطه معنی داری دیده نشد و
عادلی ساردوئی و همکاران ( )1390نیز در تحقیق خود به
همین نتیجه رسیدند .البته عدم معنی داری متغیر شرکت
در کالسهای ترویجی که به نظر میرسد از متغیرهای مهم در
پایداری کشاورزی است ،می تواند به دلیل عدم شرکت نیمی
از نمونه موردمطالعه و ناکارآمدی کالسهای برگزارشده باشد.
كرمي و رضایی مقدم ( )1377به متغير آموزشهاي ارائهشده از
سوي مروجان اشاره دارد و آن را از سازههاي مؤثر بر پايداري
ذكر ميكند.
بین میزان دانش بومی شالیکاران ( )0r=/121و رعایت
روشهای کشاورزی پایدار وجود رابطه مثبت و معنی دار در
سطح 95درصد اطمینان مشاهده شد که یافته های چارسوقی
و میردامادی ( )1389نیز مبین همین نتیجه می باشد .بین
میزان دانش فنی شالیکاران ( )0/289و رعایت روشهای
کشاورزی پایدار وجود رابطه مثبت و معن یدار با 99درصد
اطمینان مشاهده شد که در تأیید یافته های چارسوقی و
میردامادی ( )1389می باشد.
بین میزان دسترسی به تسهیالت و اعتبارات و میزان
عمل به روشهای کشاورزی پایدار رابطه معنیداری یافت نشد
كه در تائید يافته هاي نور حسینی نیاکی و الهياري ()1389
است ،در صورتیکه نتایج كريمي ( )1379مبین وجود رابطه
مثبت و معنی دار می باشد .بین سطح دانش کشاورزی پایدار
( )0/944و میزان رعایت روشهای کشاورزی پایدار رابطه مثبت
و معنیداری با 99درصد اطمینان به دست آمد که در تأیید
یافت ه های عادلی ساردوئی و همکاران ( )1390و مقصودي
( )1384میباشد .كالنتري و همكاران ( )1389نيز اين عامل را
بسيار مهم مي دانند و عنوان مي كنند كه علت به کار نگرفتن
روشهاي نوين ،عدم اطالع از اين روشها و تكنيك هاست .عدم
وجود كالسهاي ترويجي مناسب با نياز ،عدم وجود رسانه مؤثر
براي رساندن اطالعات و آموزش در زمينه كشاورزي پايدار يكي
از مشكالت عمده در اين راه مي باشد Nowak (1992( .ميزان
آشنايي كشاورزان با كشاورزي پايدار را يكي از عوامل مؤثر در
پايداري نظام زراعي آنها ميداند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق و بر اساس شرایط منطقه مورد
ی گردد که امید است در بهبود
مطالعه پیشنهادهایی ارائه م 
وضعیت پایداری شالیزارها مؤثر واقع شود؛
 بر اساس یافته های تحقیق سطح پايداري در شاليزارهايمنطقه پژوهش كمتر از حد متوسط است ،لذا توصیه میگردد
مسئولین کشاورزی شهرستان این امر را موردعنایت بیشتر قرار
دهند و پایداری کشت برنج در اولویتبندی برنامه ها قرار گیرد.
 -ازآنجاییکه عملیات پایداری کشاورزی امتیازهای
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مختلفی کسب کردند این نتیجه حاصل میشود که شالیکاران
به برخی از روشهای کشاورزی پایدار توجه کمتری نشان
میدهند و این روشها کمتر از دیگر معیارهای کشاورزی پایدار
مورداستفاده قرار می گیرد .لذا پیشنهاد میشود در راستای
بهبود پایداری شالیزارها مسئولین و کشاورزان روی عملیاتی
که در وضعیت نامناسبتری قرار دارند متمرکز شوند که بر
اساس نتایج حاصلشده استفاده از كود سبز حيواني و کنترل
بیولوژیکی برای مبارزه با آفات بیشتر مدنظر قرار گیرند.
 نتایج تحقیق ،بین شرکت در کالسهای آموزشی وترویجی و میزان عمل به روشهای کشاورزی پایدار وجود رابطه
معنی داری را نشان نداد .البته عدم معنی داری متغیر شرکت
در کالسهای ترویجی که به نظر میرسد از متغیرهای مهم در
پایداری کشاورزی است ،میتواند به دلیل عدم شرکت نیمی
از نمونه موردمطالعه و ناکارآمدی کالسهای برگزارشده باشد؛
بنابراین پیشنهاد میشود سازمان جهاد کشاورزی کالسهای
آموزشی باکیفیت و متناسب با نیازهای آموزشی کشاورزان
را بیشتر برگزار نموده و با اطالعرسانی به کشاورزان آنان را
برای شرکت در دوره های آموزشی تشویق و ترغیب نماید.
پس از برگزاری دورههای آموزشی نیز کشاورزان به حال خود
رها نشوند و ارزشیابی الزم مبنی بر مناسب بودن کالسهای
برگزارشده انجام شود.
 از آنجاییکه پایداری یک مفهوم مکانی و زمانی میباشد،پیشنهاد میگردد شاخص پایداری طراحیشده در تحقیق حاضر
متناسب با مناطق مختلف و برای محصوالت مختلف تعدیل
شود و مورداستفاده محققین دیگر قرار گیرد.
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