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بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان
(مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله)


غالمرضا رعیت پناه

مدرس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران
غالمرضا مجردی
دانشیارگروه ترویج و آموزش ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،ایران
اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
بهمن امیری الریجانی
استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور ،معاونت مازندران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،آمل ،ایران
چکیده
یکی از مهمترین رویکردهایی نوین در زمینه توسعه کشاورزی ،توجه بهه زنییهرا ارزم موالهو
مطالعا

مهیباشه  .بها ایهنوجهود،

چن انی در داخل کشور بویژا در استان مازن ران ،بهعنوان مهمترین استان تولی کنن ا بهرنج درخالهو

برنج به انیام نرسی ا است .لذا ،ه ف از این مطالعهه شناسهایی مشهکت

زنییهرا ارزم بهرنج در اسهتان مازنه ران از دیه ااا

کشاورزان میباش  .پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روم اردآوری اطتعا
ارفتهاست .در بخش توقیقا

به دو صور

کتابخانهای و میه انی انیهام

کیفی از روم تولیل استقرایی به عنوان راهنمای جمعآوری و تولیل داداها استفادا شه ااسهت.

جامعه مورد مطالعه ،شالیکاران فعال در منطقه بودن که پس از مالاحبه با تع اد  15نفر از آنها که بهه صهور
ش ن  ،اطتعا

زنییهرا ارزم

به ح اشباع نظری رسی  .برای جمعآوری داداها از مشاه ا

ه فمنه انتخها

می انی و مالاحبههای عمیق در قالب اهرواههای

متمرکز ( )Focus groupبهرا ارفتهش  .اعتبار یافتهها نیز از طریق فرآین سهاوشهسازی تائی ش  .یافتههای توقیق نشان داد که
تغییرکاربریهای غیرمیاز اراضی شالیزاری به عنوان یک مو ودیت ج ی در توسعه زنییرا ارزم برنج عمل میکن  .اذشهته از
این ،مشکت

زیر ساختی ناشی از سنتی بودن شیواهای تولی بر هزینههای کاراری افزودااسهت .از مشهکت

افزایش هزینه تولی برنج و ارانی نهاداها نظیر کود ،سم و کمبود صنایع جانبی در منطقه میباش .
واژگان کلیدی :چالشها ،زنییرا ارزم ،برنج ،کشاورزان
 نویسن ا مسئول مکاتبا Rayatpanah@yahoo.com ،

دی هر زنییهرا،
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مقدمه

شناسایی کنن  ،رون تغییر تقاضا برای موالو

تولیه ی

را نمیتواننه پهیشبینهی نماینه  ،از وضهعیت سهودمن ی

روسههتاهای دارکههت و پنبههه چولههه بههه ترتیههب از توابههع

موالول اطتع ن ارن  ،نمیدانن چ ونه بایه قیمهتههای

شهرستانهای آمل و ساری استان مانه ران مهیباشهن کهه

دریافتش ا حاصل از فهروم موالهول تولیه ی خهود از

کشت غالب کشاورزان آنها ،برنج اسهت .عه م توجهه بهه

جمله برنج را بهبود بخشن ).(Dixie, 2015

زنییرا ارزم برنج در این دو روستا موجب ش ااست کهه
شالیکاران از درآم مورد انتظار بههرامنه نیسهتن  .در ایهن

برنج نقش بارز و چشم یری در تغذیهه ،درآمه و اشهتغال

ارتباط ،بانک جهانی ،بهبهود دسترسهی بهه بهازار و اییهاد

مردم جهان و نیز کشور ما دارد .غذای یک سوم از جمعیت

زنییرا ارزم کارآم را به عنوان عوامل مهمی در توسهعه

جهان به ش

به برنج و فرآورداهای آن وابسته اسهت .در

کشاورزی برمیشهمارد ).(Trevor Wilson, et al 2015

سال زراعی  97سطح زیر کشت انواع واریتههههای شهلتوب

جوهرا رهیافت زنییرا ارزم ،تال یق این نکته است کهه

در کشههور ح ه ود  530هههزار هکتههار اههزارم اردی ه کههه

عتوا بر اروا ه ف ،ذینفعان دی ری هم وجود دارن کهه

مازن ه ران بهها دارا بههودن  38/55درص ه از سههطح برداشههت

با هم ی ر مرتبط مهیباشهن و تسههیل در تغییهر رفتهار و

اراضی زیر کشت بهرنج مقهام نخسهت کشهور را بهه خهود

روابههط میههان آنههها اهمیههت دارد ( ; Berthe 2015

جههاد کشهاورزی .)1395 ،بها

 .)Takahashi and Barrett, 2015لذا ،قه ر

اختالا

زنییهرا

دادااست (وزار

این وجود ،کشاورز برنیکار تنها سهام ار زنییرا ارزم بهه

ارزم بر مبنای ضعیفترین حلقهی زنییر مواسهبه مهی-

شمار مهیآیه کهه از همهه کمتهر سهود مهیبهرد .چهون از

شود .به این معنا که ضعف هریک از عوامل یا فراینه های

و توانمنه ی زم بهرای تعامهل بها سهایر

اطتعا  ،مهار

درحال اجرا در بتی زنییرا ،باعث بهه ر رفهتن ارزم-

کنش ران زنییرا ارزم برخوردار نمیباشه )Nagaraj et

هایی میشود که توسط حلقههای دی ر اییهاد شه ااسهت

 .( al, 2015بنههابراین ،در صههور

(اصههغری و نعمتههی .)1395 ،پههرو اهههای توسههعه زنییههرا

زنییههرا ارزم بههرنج در سههطح منطقههه ،از یههک سههو،

ارزم در تتشن تا بههطورعهام ضهمن کمهک بهه امنیهت

تولی کنن اان این موالول استراتژیک ،بها قواعه و اصهول

غذایی آحاد مردم جامعه ،ثرو

و مشهاغل مشهترب بهرای

بازارمووری از مرحله قبهل از کاشهت تها عرضهه موالهول

آنها اییاد کن و بهطور خا

بر پای اری و رش درآمه

تولی یشان به بازار آشنا میشون و از سوی دی ر ،آنهها را

شناسههایی مشههکت

تولی کنن اان روستایی و کارآفرینانی بیفزاین که در زمینهه

توانمن میسازد تا در تولی موالو

تولی  ،فرآوری ،ذخیراسازی و بازاریابی موالهو تی نظیهر

ج ی متناسب با نیازها و خواستههای مشتریان و مواد اولیه

)African Development

استفادا نماینه  ،تها در نهایهت بهه هن هام

بههرنج فعالیههت مههیکننهه

 .(Fund, 2016فقهه ان خهه ما

با کیفیت مرغو

مربههوط بههه تههرویج

فروم دسترنج تولی ی خود بها مشهکت

خود از شهیواههای

کمتهری مواجهه

بازارموور در روستاها منیر به ناتمام مان ن فرآین تولی -

شون  .همچنین ،شواه حاکی از آن است که مطالعههای در

بازاریابی شه ا اسهت (یهادآور .)1395 ،کشهاورزان اغلهب

مهورد زنییههرا ارزم ایههن موالهول اسههتراتژیک در اسههتان

نم هیدانن ه چ ونههه بای ه خری ه اران بالفعههل و بههالقوا را

مازن ران انیام ن رفتهاسهت .بنهابراین ،پهژوهش حاضهر بها
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ه ف شناسهایی مشهکت

زنییهرا ارزم بهرنج در اسهتان

مازن ران انیام یافت .سوا

توقیق نیز عبار

بودن از:

زنییرا ارزم برنج در منطقه بها چهه مشهکتتی در مرحلهه
قبل از تولی روبرو میباش ؟
مرحله حین تولیه زنییهرا ارزم بهرنج در منطقهه بها چهه
چالشهایی روبرو است؟
مشکت

1

( )2009زنییرا ارزم به عنوان یک رویکرد مههم توسهعه
کشاورزی شناختهمیشهود ،زیهرا نقهش بخهش خالوصهی،
بازارهای کشاورزی و موسسا

را به رسمیت مهیشناسه .

مطالعه کهولس و میتلهل )2010( 2نشهان داد کهه بهازی ران
زنییههرا ارزم بههرنج در غنهها را تههامینکنن ه اان نهههاداههها
تولی کنن اان ،تب یلکنن اان عم افروشان و خردافروشان
تشکیل دادا و این بازی ران وظایف خاصهی را انیهام مهی-
دهن که معمو شامل عرضه نهاداها ،تولی  ،تب یل ،ذخیرا-
سازی ،عم افروشی (از جمله صهادرا ) ،خهردافروشهی و
مالرف میباش ) .(Janssen et al, 2012هملنین افهرادی
به عنوان بازی ران ثانویه هستن که خه ماتی ملهل حمهل و
نقل و کارازاری را برای حمایت از بهازی ران اصهلی ارائهه
میدهن  .بازی رانی که عملکردهای مشابهی را انیهام مهی-
دهن ملل تولی کننه اان و تیهار بهه عنهوان یهک حلقهه از
زنییههرا ارزم شههناخته مههیشههون (.)Osei-Asare,2010

زنییرا ارزم برنج تمام ارواهها یعنهی موققهان ،سهرمایه-
اههذاران ،تولیهه کننهه اان کههود ،تههامینکننهه اان بههذر،
تولی کنن اان برنج ،موسسا

(.)Loosvelt and Defoer, 2010
مطالعه کمپبل و همکارانش ( )2009نشهان داد کهه زنییهرا
ارزم برنج شامل شبکه درونی تعهامت

و مسهئولیتههای

دولتی و خالوصی است .مسهئولیتههای دولتهی اغلهب در
(ماننهه قههانون بههذر ،اسههتفادا از نهههاداههها ،سیاسههتهههای

ک امن ؟
در خالو

مولههی و کههاهش وابسههت ی بههه واردا

فههراهم مههیسههازد

زیرساختها (ملل جاداها و آبیاری) ،سیاستها و مقهررا

زنییرا ارزم برنج در مرحله پس از تولی
پیشینه این توقیق ،به عقی ا وبر و باسته

سازمان هی می د صنعت برنج مولی بهرای افهزایش تولیه

صادرا ) و توقیق و ترویج کشاورزی ختصهه مهیشهود.
مسئولیتهای بخش خالوصی هم در طهول زنییهرا ارزم
حول موورهایی چون عرضه مواد اولیهه ،تولیه موالهول،
تب یل ،فرآوری و تیار

آن متمرکز ش ا است .جانسن 3و

همکههارانش ( )2012دریافتن ه کههه بهها شناسههایی مشههکت
موجود در زنییرا ارزم میتوان از اسهتراتژیههایی ماننه
تسهیل دسترسی به نهاداها ،تقویت ارائه خه ما

کسهب و

کار و افزایش دسترسی به بازارهایی با ارزم بها تر ،بهرای
تقویت رقابت در زنییرا ارزم برنج استفادا کهرد .بررسهی
ناااراج 4و همکارانش ( )2015نشان داد که افهزایش ارزم
در زنییرا ارزم برنج به سرمایهاذاری در زمینه انبارداری،
فراین تب یل و بستهبنه ی بسهت ی دارد .آنهام وینهو ()2015

مهمترین چالشهای بازاریهابی در زنییهرا ارزم بهرنج را
ع م هماهن ی بین بازی ران زنییرا ارزم بهرنج ،ارزم افهزودا
کم ،و سیاستهای ناکافی و ناهماهنگ ،برشمردااست.

بررسی منابع مرتبط بها زنییهرا ارزم بهرنج نشهان داد کهه
بخشهای اصلی زنییرا را تامین نهاداها ،تولیه  ،فهرآوری،
بازاریابی و مالرف براساس شکل ( )1تشکیل میده .

اعتباری ،فهرآوریکننه اان و

مالرفکننه اان را اهرد ههم مهیآورد و رااههایی را بهرای
1. .Webber and Labaste
2 . Coles and Mitchell

3. Janssen et al
4.Nagaraj et al
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شکل  -1بخشهای اصلی زنییرا ارزم برنج
مطالعا

بسیار مو ودی در ایران و پژوهشهای متع دی در زمینه زنییرا ارزم برنج و مشهکت

آن در برخهی از کشهورهای

دنیا انیام یافتهاست .با توجه به بررسیهای بهعمل آم ا و بخشهای اصلی زنییهرا کهه در شهکل یهک نشهان داداشه  ،مراحهل
بررسی مشکت

زنییرا ارزم برنج در منطقه مورد مطالعه به شرح شکل ( )2میباش .

شکل -2مراحل بررسی مشکت

زنییرا ارزم برنج در بین شالیکاران استان مازن ران

اهداف تحقیق

ج -شناسایی مشکت

این پژوهش با ه ف کلی شناسایی مشکت

زنییرا ارزم

زنییرا ارزم برنج درمرحله پس از

تولی .

برنج از دی ااا کشاورزان انیام ش ااست .برای توقق این
ه ف ،اه اف اختالاصی زیر م نظر بودن :
الف -شناسایی مشکت

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر ه ف ،کهاربردی اسهت و از لوها

زنییرا ارزم برنج در مرحله قبل

از تولی
 -شناسایی مشکت

پارادایم در اروا توقیقا
زنییرا ارزم برنج در مرحله حین

کیفی قرار دارد و از بُعه روم،

از تولیل موتوای استقرایی استفادا شه ا اسهت .طبهق نظهر
برایمن )2015( 1تولیل استقرایی با تعریفی پیلیه ا از یهک

تولی

1. Bryman
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سوال پژوهش شروع میشود و با توضیح فرضهی از مسهئله

همان طور که در جددو ( )1مشداهد مدیشدود تعدداد کد

موردنظر ادامه یافته و به جمعآوری داداها خهتم مهیشهود.

رسدید

برای جمعآوری داداها از مشاه ا

می انی و مالاحبهههای

کدهایی که توسط محقق و همکار تحقیدق بده ثبد
اس

برابر  ،136تعداد ک توافقات بدی اید کددها  ، 49و

عمیق در قالب اهرواههای متمرکهز ( )Focus groupبههرا

تعداد ک عدم توافقات بی ای کدها برابر  36اس  .پایایی

ارفتهش  .جامعه ه ف ایهن پهژوهش ،کشهاورزان شهالیکار

بی کدگذاران برای مصاحبههای انجام گرفته در ای تحقیق

ه فمنه از دو روسهتا انتخها

با استفاد از فرمو ذکر شد برابر  72درصد اس  .با توجده

ش ن که پس از مالاحبه با تع اد  15نفر از آنها ،اطتعها

به اینکده اید میداان پایدایی بیشدتر از  60اسد  ،لدذا درصدد

به ح اشباع نظری رسی (ج ول شمارا.)2

پایایی بی کدگذاران در ای پژوهش مورد تأیید میباشد.

بودن  .نمونهها بهه صهور

بهههمنظههور تههيمین روایههی پههژوهش از راهبههرد "بههازخورد
مشارکتکننه ا " 1اسهتفاداشه  .بهه عبهار
پژوهش ران از اظهارا

ج ول  -1مواسبه پایایی دو ک اذار

دی هر ،تفسهیر

مالاحبهشون اان ،به آنها ارائه می-

ردیف عنههههوان تعههه اد تعههه اد تعهههه اد پایایی بهین
مالاحبه

اردی و بها توجهه بهه بازخوردههای دریهافتی ،اصهتحا

کهههههل توافقا
ک ها

عههههه م دو ک اذار
توافقا

( درص )

سه وجهیسازی 2بهراارفتهش  .به منظور سهوجهیسهازی،

1

A2

45

16

13

71

از راهبرد "تکلرارایی دادا" استفادا اردی  .این راهبهرد بهر

2

A7

52

19

14

73

از منهابع مختلهف تيکیه دارد .کلیهه

3

A10

مالاحبهها ضبط شه ا و مهتن ههر مالهاحبه پیهاداسهازی و

ک

ضروری در برداشتها انیام میش  .عهتوابهرآن ،از روم

جمع آوری اطتعها

39

14

11

72

136

49

36

72

ک اذاری اردی  .برای مواسبه پایهایی نیهز از روم پایهایی
بین دو ک اذار اسهتفادا شه  .در مالهاحبه بها روم توافهق

سپس نتایج حاص از مصاحبهها ،از طریدق انجدام کدگدذاری،

درون موضوعی دو ک اذار ،3از یک نفرکارشناس آشهنا بهه

طبقهبندی و تجایه و تحلی شد .کدگذاری روند اصلی کار و

ک اذاری درخواست ش تها بهه عنهوان ک اهذار ثانویهه در

نشاندهند عملیاتی بود که طی آن داد ها خرد شد  ،مفهدوم-

پژوهش مشارکت کن  .در ادامه موقق به همراا این همکهار

پردازی گشته و آنگا به روشهای جدید دوبار بههد متصد

پژوهش ،تع اد سه مالهاحبه را ک اهذاری کهردا و درصه

شدند.

توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تولیل به

با استفاد از روش تحلی محتوای استقرایی ،داد هدای کیفدی

کار میرود را با استفادا از فرمول زیر مواسبه نمودن .

تحلی شد؛ پس از پیاد سازی داد ها ،مفاهی و مقولهها ساخته

= درصد توافق درون گروهی

شد .کدگذاری در سه مرحله یعنی کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد .کدگذاری باز شدام
فرایند شکست مصاحبهها و دیگر فرمهای داد ها به واحددهای

1. Participant feedback
2. Triangulation method
)3. Inter coder reliability (ICR

مجاای معنایی و تشدخی

کلمدات و عبدارات کلیددی اسد .

بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله)

کدگذاری محوری درک مفاهی از طریق روابط پویای بی آنهاس ) .(Gouiding, 2002کدگذاری محوری فرایند مرتبط کدردن
طبقات با زیرطبقات اس  .کدگذاری انتخابی براساس نتایج کدگذاری باز و محوری بنا میگردد و شام فرایند طبقه اصلی و ارتبدا
دادن آن با طبقات دیگر اس .
طبقه اصلی در واقع همان پ ی ا اصلی است که سایر طبقهها بر موور آن اِرد میآین و کلیتی را تشکیل مهیدهنه

(Brown et

) .al. 2002ب ین ترتیب ،پس از پیاداسهازی مطالهب جمهعآوریشه ا از طریهق مالهاحبه ،در ک اهذاری بهاز ،بهه کمهک نهرم
افزار  Nvivoبه مرور تک تک اطتعا  ،جمت

مرتبط با موضوع پژوهش اسهتخراج شه  .بهه عبهار

شالیکاران مشخصکنن ا مفاهیم و ک ها بودن که این ک ها نیز بیانکنن ا مشهکت

دی هر ،نقهل قهولههای

زنییهرا در منطقهه مهورد مطالعهه از دیه ااا

شالیکاران بشمار آم ن  .بهطور نمونه ،برخی مفاهیم (مشکت ) مربوط به مرحله قبل از تولی کهه از نقهل قهولههای کشهاورزان
استخراج اردی در ج ول شمارا ( )3آم ااست و به دلیل مشترب بودن روم کهار ،از آوردن سهایر جه اول مشهابه مربهوط بهه
مراحل حین تولی و پس از تولی صرفنظر ش ااست.
ج ول -2مشخالا
جامعه ه ف
شالیکاران

جامعه ه ف پژوهش و رومهای کیفی مطالعه
م

مالاحبه (دقیقه)

افراد نمونه

تع اد (نفر)

روم کیفی

شالیکاران روستای دار کت آمل

7

جلسه بوث متمرکز اروهی

77

شالیکاران روستای پنبه چوله ساری

8

جلسه بوث متمرکز اروهی

95

ج ول  -3نمونههایی از نقل قولهای کشاورزان در مورد چالشهای مرحله قبل از تولی در زنییرا ارزم برنج
نقل قولها
" مهن سین و فروشن اان منطقه ،نظرا

مفاهیم استخراجش ا (مشکل)

و توصیههای متفاوتی را در انتخها

 -A1سردرامی کشاورزان به دلیل ارائه

انواع کود و سم عنوان میکنن "

نظرا

" قیمت نهاداهای تولی برنج از انواع کودها و سموم موردنیاز ارفته تا ادوا

- A3افزایش دو برابری قیمت نهاداها

متفاو

در تهیه نهاداها

کشاورزی ،از سال اذشته تا کنون نزدیک به دو برابر ش ااست"
" کمتر از پنج درص بذور شالی مالرفی کشاورزان ،اواهیش ا است"

 -A11ع م تکافوی بذور اواهی ش ا

"در اذشته سهمیه میانی برای ترغیب کشاورزان به انیام آزمون خاب وجود  -A2حذف سهمیه برای انیام رای ان
داشت که دی ر اعمال نمیشود".

آزمون خاب

" به کارشناس افتم :این چه بهذر اهواهیشه اای اسهت کهه ههم چ(کو(بهذر  -A8وجود ناخالالی در برخی بذور
توخالی و پوب) هم و(رمِز (وازمِل نوعی علف هرز مهزارع بهرنج) و ههم د(ل(هک اواهی ش ا
(ارقام غیرتیپ) دارد؟
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حاصههل ایههن مرحلههه ،شناسههایی مف هاهیم کلیه ی در زمینههه

در مرحله ک اذاری مووری ،داداهای ک اذاری ش ا با

زنییرا ارزم بهرنج بهه تفکیهک مراحهل قبهل از

خوشههایی درآم ن که

مشکت

یک ی ر مقایسه ش ن و به صور

تولی  ،حین تولی و پس از تولیه از دیه ااا جامعهه مهورد

با هم تناسهب دارنه  .که ها و دسهتهههای اولیههای کهه در

مطالعه بود .در پایان این مرحله به نظر رسی که این مفاهیم

ک اذاری باز اییاد ش ا بودن با موارد مشابه ادغام ش ن و

را در ابعاد مختلف پوشش دادا و نیهازی بهه

مشهخص اردیه و طبقهاتی بها

کلیۀ مشکت

ارتباط بهین خهردا طبقها

مراجعۀ مکرر به نمونههای مورد مطالعهه وجهود نه ارد .بهه

مفاهیم ج ی شکل ارفت و در نهایت مورد تیزیه وتولیل

بیان دی ر ،اعتبار درونی داداها در این مرحلهه مهورد تيییه

قرار ارفت که در بخش یافتههای پژوهش به آنهها پرداختهه

قرار ارفت .هملنین بها اسهتفادا از تکنیهک مللهثسهازی،

ش ااست.

تتم ش تا از روایهی درونهی ،دقهت و اعتمهاد بهه نتهایج
پژوهش کیفی ،اطمینان زم حاصل شهود .به ین نوهو کهه

یافتههای پژوهش

یافتههای حاصل از کاربرد فنون مختلف پهژوهش کیفهی بها

ج ول شمارا ( )4مفهومسازی داداهای حاصل از پهژوهش

یک ی ر و نیز با دی اااهای بیان شه ا از سهوی کشهاورزان

مربوط به مرحله قبهل از تولیه در زنییهرا ارزم بهرنج را

مورد مقایسه قرار ارفت.

نشان میده  .همانطور که ذکر ش بهه هریهک از مفهاهیم،
ک هایی از  A1تا  A22اختالا

یافت.

ج ول  -4مفهومسازی داداهای حاصل از پژوهش مربوط به مرحله قبل از تولی زنییرا ارزم برنج (ک اذاری باز)
مفاهیم
افزایش قیمت نهاداها و ادوا

مفاهیم

کد

کشاورزی

کد

A1

ع م توجه به حفظ حریم رودخانه

A12

حذف سهمیه برای انیام رای ان آزمون خاب

A2

تخریب و تغییر مسیر رودخانه واحتمال بروز سیل

A13

کمبود کود و سم به نرخ مالو

A3

بروز خشکسالی در سال  96و اییاد خسار

A14

وجود تقلب در تهیه برخی ترکیبا

A4

تقسیم ناعاد نه آ

نبود دقت کافی در انیام مستقل آزمون خاب

A5

ن اشتن ال وی کشت برنج در زمان کمآبی

A16

ع م اعتماد کشاورزان به نتایج آزمون خاب

A6

تغییر کاربری و خرد ش ن اراضی

A17

ع م تکافوی بذور شلتوب اواهی ش ا

A7

کمبود آ

وجود ناخالالی در برخی بذور اواهی ش ا

A8

وقوع سیل در سال  97و بروز خسار

A19

کاهش ت رییی کیفیت بذور خودمالرفی

A9

نارضایتی کشاورزان نسبت به بیمه

A20

ضعف دانش فنی کشاورزان در انتخا

کودی

پائین بودن کیفیت ی کیها و ادوا

نهاداها
در بازار

منبع  :یافته های می انی و مالاحبه ،پائیز1397 ،

A10
A11

در برخی مناطق

و ع م توسعه کشت ارقام پرموالول

وجود ضعف در نظار
مشکت

واعمال قوانین

تهیه سوخت و روغن توسط کشاورزان

A15

A18

A21
A22

بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله)

پس از انیام ک اذاری باز که در ج ول فوق ذکر ش ،

تناسب دارن  .این طبقها

مرحله ک اذاری مووری انیام ارفت .همان ونهه کهه

 -AA1مشکت

در ج ول ( )5مشخص ش ااست ،داداهای ک اذاری-

 -AA2مشکت

ش ا مربوط به مرحله قبل از تولی با یکه ی ر مقایسهه

سیاسههههتی -حمههههایتی ،و -AA4مشههههکت

ش ن و به صور

خوشههههایی درآم نه کهه بها ههم
ج ول  -5مقو

مقوالت

مخاطرا

و خردا طبقا

تامین نههاداهها و ادوا

کشهاورزی

فنی– اطتعاتی -AA3 ،مشکت
آ

و

طبیعی.

حاصل از مفاهیم (ک اذاری مووری)
مقوالت

مفاهیم (خرده طبقات)

کشاورزی
اطتعاتی

طبیعی

 -AA1تامین نهاداهای

 -AA4آ
و مخاطرا

 -AA2فنی –

حمایتی

 -AA3سیاستی-

کمبود کود و سم به نرخ مالو
وجود تقلب در تهیه برخی ترکیبا کودی
ع م انیام رای ان آزمون خاب
مشکت تهیه سوخت و روغن جهت تولی
ع م اعتماد به نووا انیام و نتایج آزمون خاب
ع م تکافوی بذور شلتوب اواهیش ا
کیفیت پایین برخی بذور اواهیش ا
ضعف دانش فنی کشاورزان در انتخا نهاداها
پائین بودن کیفیت لوازم ی کی در بازار
نبود دقت کافی در انیام مستقل آزمون خاب

و که های آنهها عبارتنه از:

کاهش ت رییی کیفیت بذور خودمالرفی

مفاهیم (خرده طبقات)
نارضایتی کشاورزان نسبت به بیمه
تغییر کاربری و خرد ش ن اراضی
وجود ضعف در نظار و اعمال قوانین
ن اشتن ال وی کشت برنج در زمان کمآبی
افزایش قیمت نهاداها و ادوا کشاورزی
ع م توجه به حفظ حریم رودخانه
تخریب و تغییر مسیر رودخانه و بروز سیل
بروز خشکسالی در سال  96و اییاد خسار
تقسیم ناعاد نه آ در برخی مناطق
کمبود آ و ع م توسعه کشت ارقام پرموالول
وقوع سیل در سال  97و بروز خسار

ج ول شمارا ( )6مفهومسازی داداهای حاصل از پژوهش مربوط به مرحله حین تولی در زنییرا ارزم برنج را نشان مهی-
ده  .به هریک از مفاهیم ،ک هایی از  B1تا  B20اختالا

یافت.

ج ول  -6مفهومسازی داداهای حاصل از پژوهش مربوط به مرحله حین تولی زنییرا ارزم برنج (ک اذاری باز)
مفاهیم

کد

مفاهیم

کد

با بودن هزینه تولی برنج
سیاستاذاری تولی ی از با به پائین توسط مسئولین
کمبود ارتباط مروجین با کشاورزان
ضعف زیرساخت و صعوبت و دشواری روم سنتی
نبود تشکل مناسب برای حمایت از کشاورزان
پائین بودن صرفه اقتالادی تولی برنج
تقلی ناصویح برخی کشاورزان از هم ی ر
ضعف دانش فنی کشاورزان در زمینه م یریت تولی

B1

نشاکاری نامنظم و غیریکنواخت در روم سنتی
تغییر کاربری اراضی و کاهش ان یزا تولی
افزایش دستمزدها به دلیل کمبود کارار ماهر
کاهش عملکرد بر اثر عوامل م یریتی و مویطی
کمبود دانش اپراتورها در انیام تنظیما کمباین
افزایش دستمزد تعمیر و ن ه اری ادوا
مالرف بیرویه نهاداها توسط برخی کشاورزان
اییاد تغییرا مغایر با استان اردها در برخی

B11

(تغذیه ،آبیاری و ایاهپزشکی و)...
خرد و پراکن ا بودن اراضی و اتتف وقت و انر ی
کمبود مهار نشاکاری کاراران غیربومی

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
57

کمباینها با ان یزا کسب درآم های بیشتر
وجود ضایعا و ریزم در هن ام برداشت
افزایش دستمزدها ب لیل تورم و ارانی

B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
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پس از انیام ک اذاری باز که در ج ول فوق ذکر ش  ،مرحله ک اذاری مووری انیام ارفت .همان ونه کهه در جه ول ()7
مشخص ش ااست ،داداهای ک اذاریش ا مربوط به مرحله حین تولی با یک ی ر مقایسه ش ن و به صهور
و ک های آنها عبارتن از -BB1 :مشکت

درآم ن که با هم تناسب دارن  .این طبقا
آموزشی -تروییی -BB3،مشکت

مشکت

ج ول  -7طبقا
مقوالت

زیرساختی ،و -BB4مشکت

کلی و خردا طبقا

مفاهیم (خرده طبقات)

 –BB1قیمتاذاری و بازراانی

زیرساختی

- BB3

تروییی

– BB2

آموزشی-

تقلی ناصویح برخی کشاورزان از هم ی ر
کمبود ارتباط مروجین با کشاورزان
سیاستاذاری از با به پائین توسط مسئولین

 -BB4فنی -تولی ی

با ان یزا کسب درآم های بیشتر

قیمهتاهذاری و بازراهانی-BB2 ،

فنی –تولی

ی.

حاصل از مفاهیم (ک اذاری مووری)
مقوالت

با بودن هزینه تولی برنج
پائین بودن صرفه اقتالادی تولی برنج
افزایش دستمزدها بهدلیل تورم و ارانی
وجود ضایعا و ریزم در هن ام برداشت
افزایش دستمزدها به دلیل کمبود کارار ماهر
افزایش دستمزد تعمیر و ن ه اری ادوا
اییاد تغییرا مغایر با اسهتان اردها در کمبهاین

خوشههههایی

مفاهیم (خرده طبقات)
خرد و پراکن ا بودن اراضی و اتتف وقت
نبود زیرساخت و دشواری تولی در روم سنتی
تغییر کاربری اراضی و کاهش ان یزا تولی
نبود تشکل مناسب برای حمایت از کشاورزان
کمبود دانش اپراتورها در انیام تنظیما کمباین
نشاکاری نامنظم و غیریکنواخت در روم سنتی
ضعف دانش کشاورزان در زمینه مه یریت تولیه
(تغذیه ،آبیاری و)..
کمبود مهار نشاکاری کاراران غیربومی
کاهش عملکرد بر اثر عوامل م یریتی و مویطی
مالرف بیرویه نهاداها توسط برخی کشاورزان

ج ول شمارا ( )8مفهومسازی داداهای حاصل از پژوهش مربوط به مرحله پس از تولیه در زنییهرا ارزم بهرنج را نشهان
میده  .به هریک از مفاهیم ،ک هایی از  C1تا  C30اختالا
پس از تولی با یک ی ر مقایسه ش ن  .این طبقها
 -CC2مشکت

ارتباطی -شغلی -CC3،مشکت

یافت .در ج ول شمارا  9داداهای ک اذاریشه ا مرحلهه

و که های آنهها عبارتنه از -CC1 :مشهکت
صنایع جانبی و بازراانی ،و  -CC4مشکت

فنهی -زیسهت مویطهی،
ساختاری -نهادی.

ج ول  -8مفهومسازی داداهای حاصل از پژوهش مربوط به مرحله پس از تولی زنییرا ارزم برنج (ک اذاری باز)
مفاهیم
ع م تمایل بازار به خری مستقیم برنج از کشاورز
فروم برنج به نرخ نازل توسط کشاورز
نبود تشکل کشاورزان برای عرضه برنج در بازار
کمبود حمایت دولت در اییاد تشکل کشاورزان
ع م حمایت تشکلهای موجود از کشاورزان
ع م ارتباط شالیکاران با عوامل بازار
ع م ارتباط مناسب کشاورزان با مالرفکنن اان
ع م اطتع کشاورزان از فرآورداهای جانبی برنج

کد

مفاهیم

کد

C1

پائین بودن قیمت برنج در مقایسه با سایر کا ها
واردا برنج با ارز دولتی و فروم به قیمت آزاد
صادرا کم برنج ارقام مولی و ارزآوری ان ب
ن اشتن برن و مشکل تخلیط ارقام برنج
بوثان یز بودن ستمت و اصالت برنج وارداتی
پائین بودن ضریب تب یل در برخی شالیکوبیها
ع م بهینهسازی شالیکوبیها با تیهیزا پیشرفته
غالب بودن سیستم سنتی در اکلر شالیکوبیها

C16

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23

بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله)

C9

استفادا از سبوس برنج عم تا برای تغذیه طیور
عرضه کم برنج سبوسدار در فروش ااها
سوزان ن کاا و کلش و ع م اطتع از عواقب آن
جانبی باارزم
ع م تب یل کاا و کلش به موالو
نبود صنایع جانبی برای تولی فراورداهای باارزم
ع م استفادا مناسب از پوسته برنج
تمایل بازار به خری انوالاری برنج از تیار و د ن
منبع  :یافته های می انی و مالاحبه ،پائیز1397 ،

ج ول  -9مقو

- CC1فنی-زیست مویطی
شغلی

 –CC2ارتباطی

ازتولید
حین تولید

C12
C13
C14
C15

و خردا طبقا

مفاهیم (خرده طبقات)
سوزان ن کاا و کلش و ع م اطتع از عواقب آن
استفادا از سبوس برنج برای تغذیه طیور
ع م استفادا مناسب از پوسته برنج
ن اشتن برن و مشکل تخلیط ارقام برنج
بوثان یز بودن ستمت و اصالت برنج وارداتی
پائین بودن ضریب تب یل در برخی شالیکوبیها
ضعف دانش افراد در تنظیم دست ااها و تیهیزا
ع م اطتع کشاورزان از فرآورداهای جانبی برنج
ع م رعایت اصول به اشتی در برخی شالیکوبی-
عها م اطتع از اهمیت و لزوم برن سازی
ع م تمایل بازار به خری مستقیم برنج از کشاورز
ع م ارتباط کشاورزان با عوامل بازار
تمایل بازار به خری برنج از تیار و د ن
ع م ارتباط مناسب کشاورزان با مالرفکنن اان
ع م ارتباط مروجین با شالیکوبیداران و تیار

مقوالت
تامین نهاداها وادوا
فنی  -اطتعاتی

کشاورزی

سیاستی  -حمایتی
آ و مخاطرا طبیعی
قیمتاذاری  -بازراانی
آموزشی  -تروییی

C25
C26
C27
C28
C29
C30

حاصل از مفاهیم (ک اذاری مووری)

 –CC4ساختاری -نهادی

قبل

C11

مقوالت

ج ول  -10مقو
مرحله

C10

 –CC3صنایع جانبی -بازراانی

مقوالت

فرسودا بودن دست ااها و تیهیزا شالیکوبیها
ضعف دانش افراد در تنظیم دست ااها و تیهیزا
ع م ارتباط مروجین با شالیکوبیداران و تیار
پراکنش نامناسب واح های شالیکوبی و تیار
ع م رعایت اصول به اشتی در برخی شالیکوبیها
کمبود امکانا درجهبن ی و بستهبن ی برنج
ع م اطتع از اهمیت و لزوم برن سازی

C24

مفاهیم (خرده طبقات)
فروم برنج به نرخ نازل توسط کشاورز
عرضه کم برنج سبوسدار در فروش ااها
جانبی
ع م تب یل کاا و کلش به موالو
نبود صنایع جانبی برای تولی فراورداهای باارزم
پائین بودن قیمت برنج در مقایسه با سایر کا ها
واردا برنج با ارز دولتی و فروم به قیمت آزاد
صادرا کم برنج ارقام مولی و ارزآوری ان ب
کمبود سرمایه و امکانا بستهبن ی برنج
نبود تشکل کشاورزان برای عرضه برنج در بازار
ع م حمایت در اییاد تشکل صنفی کشاورزان
ع م حمایت نهادهای موجود از کشاورزان
پراکنش نامناسب واح های شالیکوبی و تیار
سنتی بودن ساختار شالیکوبیها
غالب بودن سیستم سنتی در اکلر شالیکوبیها
فرسودا بودن دست ااها و ساختار شالیکوبیها

هریک از مراحل زنییرا ارزم برنج (ک اذاری مووری)
کد

مرحله

AA1

حین

AA2
AA3

تولید

AA4

پس از

BB1

تولید

BB2

59

مقوالت
زیرساختی
فنی -تولی ی
فنی -زیست مویطی
ارتباطی -شغلی
صنایع جانبی -بازراانی
ساختاری  -نهادی

کد
BB3
BB4
CC1
CC2
CC3
CC4
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طبقا

ج ول  -11طبقا

کلی حاصل از مراحل زنییرا ارزم برنج (ک اذاری مووری)

مقو

هر مرحله از زنییرا ارزم

کلی

ح واسط

مقو

سیاستی  -حمایتی

AA3

فنی  -اطتعاتی

AA2

آموزشی  -تروییی

BB2

ارتباطی  -شغلی

CC2

زیرساختی

BB3

ساختاری -نهادی

CC4

قیمتاذاری  -بازراانی

BB1

صنایع جانبی -بازراانی

CC3

طبیعی

AA4

سیاستی ،دانش و نوآوری کشاورزی
اجتماعی
ارتباطی شغلی و مشارکتی
ساختاری و زیرساختی
اقتالادی
قیمتاذاری و بازراانی
آلودای و خسار های مویطی
زیستمویطی
چالشهای فنی و تولی ی

پس از آنکه ک ها و دستههای اولیه بها مهوارد مشهابه ادغهام

ک

آ

و مخاطرا

فنی -زیست مویطی

CC1

فنی -تولی ی

BB4

تامین نهاداها وادوا

کشاورزی

AA1

بحث و نتیجهگیری

مشخص اردی  ،طبقهاتی بها

پس از اینکه داداها مهورد ک اهذاری و طبقههبنه ی قهرار

مفههومی

ارفتن  ،چالشهای زنییرا ارزم برنج در منطقه از دیه ااا

حاصل ش  .شکل ( )3ال وی شکلایری و پای اری زنییرا

کشاورزان در قالب سه طبقهه کلهی اجتمهاعی ،اقتالهادی و

ارزم برنج در استان مازنه ران بها تاکیه بهر نقطههنظهرا

زیستمویطی (ج ول شمارا  )11مطرح اردی ااسهت کهه

شالیکاران را نشان میده .

در زیر مورد واکاوی و تولیل قرار ارفتن .

ش و ارتباط بین خردا طبقا

مفاهیم ج ی شکل ارفت و بهته ریج چهارچو

شکل -3نمایش مقولههای ک اذاری انتخابی و شکلایری م ل اولیه پژوهش

بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله)

سایر کنش ران زنییهرا وجهود دارد .ایهن امهر ناشهی از نبهود

الف -چالشهای اجتماعی :از حیث سیاستهای حمهایتی و

اعتماد در میان بازی ران زنییهرا ارزم و هملنهین بهه دلیهل

دانش و نوآوری کشاورزی ،در شرایط فعلی تمهام ههم و غهم
متولیان توقیقا

فق ان فهم مشترب از مزایای ناشی از ارتباط با دی ران اسهت.

و ترویج فناوریها و یافتههای برنج ،متمرکز

نتایج مذکور با یافتههای کمپبل و همکارانش ( )2009مطابقت

بر تولی برنج بودا و بر پایه افزایش عملکرد در واحه سهطح

دارد .اکلر کشاورزان به دلیل فق ان تشکل مناسب ترجیح می-

اسههتوار اسههت و بههرای بخههشهههای توقیههق ،تههرویج و اجههرا،
سیاستاذاری زم صور

ن رفته تا به موضوعا

دهن به طور ج ااانه بازاریابی موالول خود را انیهام دهنه .

فراسهوی

این نتییه با یافتههای آناموینو ( )2015مطابقت دارد .تشهکل-

تولی بپردازن  .این نتییه با یافتههای مطالعه نوناوری ()2016

های موجود ملل اتوادیههای کمبهاینداران و شهالیکوبیداران

همخوانی دارد .عهتوابهراین ،کشهاورزان مهورد مالهاحبه ،از
ضعف اطتعرسانی و فراینه خه ما

برای افزایش ظرفیت تیاری بر مبنای " شهالیکاری بهه عنهوان

بیمهه ناراضهی بودنه .

یک کسهب و کهار" هیل ونهه برنامههای ن اشهتن  .لهذا ،ایهن

پاسخدهن اان خواسهتار اعهتم نهرخ خریه تنهمینی توسهط

پژوهش ،تشکیل و تقویت تشکلههای کشهاورزان و جههت-

دولت تا قبل از آغهاز فالهل زراعهی بودنه  .سیاسهت ال هوی

ایری تیاری آنان جهت برقراری روابهط بها سهایر کنشه ران

کشت برنج در منطقه هنوز اجرایی نش ااسهت ،لهیکن معرفهی

زنییرا را پیشنهاد مینمای .

روم آبیاری متناو  ،تيثیر ملبتی برافهزایش بهازدهی مالهرف
آ

ب -چالشهای اقتصادی :اردآوری داداههای میه انی نشهان

و صرفهجویی آن داشتهاست .از بّع آموزشی ،بوثههای

متمرکز اروهی نشان داد که حتی ارائه خه ما

داد که نظام خردا مهالکی در منطقهه حهاکم اسهت و یکهی از

توقیقهاتی و

چالشهای حیاتی برای تولی برنج داخلی ،تغییرکهاربریههای

تروییی که عمه تا معطهوف بهه تولی کننه اان اسهت ،کهافی

غیرمیاز است که اکوسیستم شالیزاری منطقه را ته ی کردا و

نیست .کشاورزان مورد مالاحبه با فعالیتهای زنییهرا ارزم

به عنوان یک مو ودیت ج ی در توسعه زنییرا ارزم بهرنج

و کاربرد آن آشهنا نبودنه  .اارچهه چنه ین شهرکت تهامین و

عمل میکن  .اذشته از این ،مشکت

توزیعکنن ا نهاداها ،تع ادی برنامههههای آموزشهی بها ان یهزا

سنتی بودن شیواهای تولی بر هزینههای کاراری افزودااست.

افزایش فروم نهاداهای برنج در منطقه اجرا کردن و بعنهی
از اطتعا

از مشکت

مربوط به استفادا از بذر ،کود و سموم مالرفی از

خ ما
اطتعا

مربهوط بهه قیمهتههای شهلتوب و بهرنج از طهرف

نظام شهالیزاری

و هزینههای کاراری است که با نتایج مطالعه نوناری ()2016
مطابقت دارد .لذا ،این پژوهش ،اقتالادی کردن تولی بهرنج از
طریق توسعه مکانیزاسیون و صنایع جانبی و کاهش هزینهها و

معاملهاران به کشاورزان جریان دارد ،اما مکانیزمههای کشهف

ضایعا

قیمت واقعی ،شفاف نیستن  .لذا ،این پژوهش ،سیاستاذاری

را پیشنهاد مینمای  .از سوی دی ر واردا

بهیرویهه

برنجهای خارجی با کیفیت پایین موجب تنهزل قیمهت بهرنج-

زم و ت وین بستههای حمایتی مناسب ( قیمتی و غیرقیمتی)

های تولی ی در منطقه میشود ،این نتییهه نیهز بها یافتههههای

را برای بهرامن ی کنش ران زنییرا ارزم برنج پیشنهاد مهی-
نمای  .از نظر مشارکت ،ارتباطا

دی ر زنییرا ،افزایش هزینه تولی برنج و ارانهی

نهاداها نظیر کود ،سم و ماشینهای مخالو

تامینکنن اان نهاداها به کشاورزان جریان دارد .بااین وجهود،
یادش ا موردی و ناکافی اسهت .هملنهین ،برخهی از

زیهر سهاختی ناشهی از

ن ه ار و همکاران ( )1395مبنی بر ضهرور

ضهعیف میهان کشهاورزان و
61

اعمهال سههمیه
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هههم راسههتا اسههت .یافتهههههها نشههان داد کههه کشههاورزان بههرای

که منابع پایه در معرض آلودای به آ ین اهای شهیمیایی قهرار

دیهزل وابسهته هسهتن و در

ایرد که به تبع آن شیوع بیماریهای مهلک برای کشاورزان را

تامین سوخت و روغن دچار مشکل مهیباشهن  .هملنهین ،در

رقم زدااست .اذشته از این ،سوزان ن بقایای ایاهی آلهودای

سطح مزارع سنتی ،فق ان جاداههای مناسهب و بعه مسهافت

مویط زیست را در پی داشته و حاصلخیهزی خهاب ههم بهه

مزرعه تا بازار موجب افزایش هزینههههای معاملهه در سهطوح

دلیل استفادا انه ب از کودههای دامهی ،سهبز و بیولو یهک در

مختلف زنییرا ارزم ش ااست .صنایع جانبی موالول بهرنج

معرض خطر میباش  .برخی کشاورزان بطور خودسرانه اقه ام

در سطح منطقه رااان ازی نشه ااسهت ،یهک دلیهل عمه ا آن

به مالرف کود و سم بیش از ح توصیهش ا نمودن  .تعه ادی

ن اشتن زنییرا ارزم برنج است .عم ا شالیکاران خرداپا به-

آفهت-

استوالال آ  ،بیشتر بهه قه ر

دلیل پائین بودن توان مالی ،قادر به دریافت تسهیت

اعتباری

از کشاورزان هم ازارم دادن که بیماریها و حمت

به تولی شهان شه ااسهت .هملنهین

ها موجب اییاد خسار

از بانکها نیستن  .ایهن نتییهه بها یافتههههای نونهاری ()2016

تنوع در سیستم تولی نظیر پرورم اردب و یا مهاهی در کنهار

همخههوانی دارد .کشههاورزان میبورنهه بخههش عمهه اای از

بههرنج در شههالیزار رایههج نیسههت .هملنههین ،مشههکتتی چههون

موالول شالی را در فالل برداشت ،بفروشهن تها هزینههههای

عملکرد پایین موالول به دلیل اسهتفادا از شهیواههای سهنتی

خانوادای و بازپرداخت ب هی را تامین کننه  .آنهها از قیمهت

تولی و مو ودیت دسترسی به بهذور اهواهیشه ا و فراایهر

برنج ناراضی بودنه و د یهل آن را بها بهودن هزینهه تولیه ،

نبودن کاربرد تکنولو یهای ج ی  ،سهبب شه ا کهه زنییهرا

ارانی و وجود ن رانی از اوضاع سال آتی عنهوان مهیکردنه .

ارزم برنج در منطقه نتوانه بطهور رسهمی و پایه ار فعالیهت

اکلریت واح های شالیکوبی منطقه از تیهیهزا

سهنتی بهرای

خشککردن و تب یل شهلتوب اسهتفادا کردنه  .ایهن واحه ها
بالور

حقالعمهل کهاری و کهارمزدی ،آن ههم بهرای مه

مو ود (دو تا سه ماا در سال) فعالیت داشتن که نکا

اخیهر

نمای .
پیشنهادها
با توجه به نتایج توقیق ،موارد زیر پیشنهاد میشود
 -حمایت همه جانبه از اییاد و توسعه تشکل های مرتبط بها

موجب کاهش مسئولیتپذیری متال یان و افهزایش ضهایعا

نظام شالیزاری (شامل بانک های نشا  ،خ ما

برنج اردی  .به طور کلی ،کمبود سرمایه و ان یزا برای ارتقها

و بازاریابی و فروم برنج)

زنییرا ارزم برنج وجود دارد.

 -اقتالادیکردن تولی برنج از طریهق توسهعه مکانیزاسهیون و

ج -چالشهای زیستمحیطی :وقوع پ ی اهای اقلیمی نظیهر

صنایع جانبی ،کاهش هزینهها و ضایعا

سیل و یا خشکسهالی در برخهی از سهالها و هملنهین بهارم

 -ترویج و توسعه آبیاری متنهاو

باران و ت رگ در فالل زراعی ،موجب میشود که خسارتهای

کارآم از جمله  SRIو کشت مستقیم

مکانیزاسهیون،

و سیسهتمههای مه یریتی

سن ینی به شهالیکاران و سهایر کنشه ران زنییهرا ارزم وارد -
شود .این نتییه با یافتههای م و همکهاران ( )2015مبنهی بهر -

 -اییاد بانک اطتعاتی علمی ،تروییی و اجرایی متمرکهز در

وجود عوامل خطر نظیر شرایط نامناسب اقلیمی برای زنییهرا

حوزا اقتالاد برنج.

 -ت وین بسته سیاستهای حمایتی مناسب

ارزم برنج مطابقت دارد .از طرفی ،رونق کشاورزی تیاری و -

 -اصتح کارخانیا

مالرف بیرویه نهاداهای شیمیایی ،شهرایطی را بوجهود آوردا

با ماشین های م رن تب یل

شالیکوبی و جای زینی ادوا

فرسهودا

)بررسی مشکالت زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکال و پنبهچوله
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