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 چکیده 

ر کاری برنج دخشکهفرصتها و تهدیدهای کشت  ،نقاط قوت، ضعف شناسایی پیمایشی -توصیفیهدف این تحقیق         

در  که بودندجامعه آماری تمام شالیکارانی بود.  استان خوزستان و ارائه راهبردهای الزم برای توسعه این نوع کشت

نفر با استفاده از فرمول کوکران  181افراد کاری برنج مشغول بودند. از میان این های اهواز و ماهشهر به خشکهشهرستان

استفاده  ها باداده .ای بودای متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامهگیری تصادفی طبقهو روش نمونه

 نقاط قوت، کاری برنج از ماتریس تحلیلتجزیه و تحلیل شدند. برای ارائه راهبردهای الزم توسعه خشکه SPSSافزار از نرم

کاری، استفاده شد. با توجه به نتایج، کاهش زمان برای کشت به صورت خشکه SWOT))  ها و تهدیدهاضعف، فرصت

های اول تا سوم نقاط قوت؛ افزایش کاری به ترتیب اولویتکاهش نیاز به نیروی کار و مصرف کم آب در کشت خشکه

مهمترین فرصت و وجود  شت در صورت مساعد بودن خاکگسترش این شیوه ک ،علفهای هرز مهمترین نقطه ضعف

. باشدکاری می، از مهمترین تهدیدهای کاشت برنج به صورت خشکهوجود تهدیدهای زیست محیطیناهمواری در زمین و 

ها و تهدیدها چه میانگین کل ضعف، چنانSWOTبراساس قاعده معمول در تحلیل با تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک، 

 توان پیشتهاد نمود از نوع تهاجمی خواهد بود، راهبرد کالنی که می(WT < SO)ها و فرصتها باشداز میانگین قوتکمتر 

، بنابراین راهبرد دوم (WO < ST)درصورتیکه میانگین کل نقاط ضعف و فرصتها از کل نقاط قوتها وتهدیدها کمتر  باشد و

  کارانه خواهد بود.کاری برنج راهبرد محافظهمورد استفاده در توسعه خشکه

 

 کاری برنج خشکه ،SWOTتحلیل ، خوزستان، پذیرشاستان  :کلیدی های واژه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 5331/  پاییز 3شماره   12نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ ج                                                         ربیعی، صدیقی و .....                    271

 

Developing of Dry-Bed Rice Seeding in Khuzestan Province: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats (SWOT), Iran 

Zahra Rabiei1*, Hassan Sadighi2, Enayat Abbasi3 
 

 

Received: October 3, 2015    Accepted:  July 13, 2016 

1-Former Master Student, Dept. of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Iran. 

2-Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Iran. 

3-Assist. Prof., Dept. of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Iran. 

*Corresponding Author: Email: zahrarabiei23@yahoo.com  
                    
 

Abstract 

          The purpose of this research survey and descriptive study was to identify strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of dry-bed rice seeding development in Khuzestan province, and provide strategies 

to develop dry-bed rice seeding cultivation. The statistical populations were all farmers of Ahwaz and 

Mahshahr township, which were engaged in dry-bed rice cultivation. From them 180 farmers were selected as 

sample using Cochran’s formula and stratified random sampling method. Data were collected using 

questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and to provide strategies to develop dry-bed rice the 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) matrix was used. Based on the results, reducing in 

time in dry-bed rice seeding cultivation, reducing in need for labor and low water consumption were important 

strengths; increasing in weeds growing was the important weakness; The development of culture in favorable 

soil was the important opportunity and roughness of the farming land and There are environmental threats 

were important threat of dry-bed rice seeding cultivation.By analyzing the strategic factors, based on common 

rules in the analysis of SWOT If the average of the weaknesses and threats is less than average strengths, 

opportunities (WT < SO), Strategy that can be proposed offensive and If the total average of the Weaknesses, 

opportunities is less than average Strengths and threats (WO<ST), conservative strategies  is proposed strategy 

for development of dry-bed rice seeding cultivation 
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 مقدمه

بررسی سازمان کشارزی و خواربار جهانی         

(FAO)  دهد که قاره آسیا دارای نشان می 3119در سال

درصد جمعیت  98درصد از اراضی قابل کشت و  21

جهان است و سرانه اراضی کشاورزی در حدود هشت 

این رقم برای ایران در حدود نفر به ازای هر هکتار است. 

رغم وسعت زیادکشور، باشد. علیچهار نفر در هکتار می

به دلیل کمبود آب امکان تولید محصوالت کشاورزی از 

وری از آب به باشد. افزایش بهرهجمله برنج محدود می

عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه منابع آب و افزایش 

ردن سطح رفاه تولیدات کشاورزی و در نتیجه باال ب

 (. 1289زاده و توکلی، شود)عربها محسوب میانسان

 اراضی در آب مصرف کاهش برای زیادی هایتالش      

 متعددی گزارشهای و است گرفته انجام کاری ایرانبرنج
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 و آب مصرف کاهش کاری درتأثیر خشکه درباره

است.  شده برنج منتشر آب مصرف وریبهره افزایش

 نشائی )احداث کشت صورت دو به ایران در برنج کشت

 در روش اول که شودمی انجام مستقیم کشت و خزانه(

 کشت مستقیم روش و بوده مرسوم کشور نقاط اکثر

 .دارد خوزستان( رواج استان )در کشور جنوب در بیشتر

کاری و با استفاده از کشت مستقیم به صورت خشکه

به صورت دار نشده در یک زمین خشک و بذور جوانه

گیرد. استفاده از شیوه پاش و ردیفی صورت میدست

حلی در جهت کاهش مصرف آب تواند راهکاری میخشکه

باشد. طی چند سال گذشته و به دنبال آزمایشات 

کاری با ای متعدد، امکان استفاده از روش خشکهمشاهده

استفاده از بذور خشک، مشخص شد و برتری آن از نظر 

)جوشی صرف آب نشان داده شده استجویی در مصرفه

کاری انجام عملیات در روش خشکه (.3112و همکاران 

کاری با تهیه زمین حداقل بوده و بذور به صورت خشکه

در کمترین زمان ممکن  1تاکاهای گندم مانند انواع کارنده

کاری با انواع بذور محلی یا کشت خواهند شد. خشکه

چنانچه تاریخ کشت و اصالح شده قابل اجرا بوده و 

مدیریت مزرعه به خوبی اعمال گردد، عملکرد محصول 

کاری هیچ تفاوتی با شیوه معمول در روش خشکه

 زارعین نخواهد داشت.

کاری اولین بار روش کشت برنج به صورت خشکه     

در استان خوزستان به صورت  1289در ایران در سال 

ری این استان کاهکتار از اراضی شلتوک 33آزمایشی در 

کاری در استان اجرا شد، کشت برنج به روش خشکه

هزار هکتار بوده و  11، 1241خوزستان در سال زراعی 

هزار هکتار رسیده  31این میزان به  1243در سال زراعی 

 مورد در نوین های اخیر فناوری های دهه است. در

                                                           
بوده و امکان کاشت همزمان و جداگانه بذر و کود را فراهم می آورد، به ی تاکا در انواع مختلف خاک با شرایط متفاوت قابل استفاده کارنده-1

 تر نسبت به بذر از ایجاد اثرات نامطلوب آن بر روی بذر جلوگیری می نمایدطوری که با قرار دادن کود در قسمت پایین

2 Strengths 
3 Weaknesses 
4Opportunities 
5Threats 

توسعه است.  گرفته توجه قرار مورد برنج محصول

 در کشاورزان برای را هاییین فرصتنو فناوریهای

 امنیت و درآمدها بهبود نیز و برنج افزایش محصول جهت

 و )سینگ سازدمی مهیا کشاورزی در غذای برنج

-می پیش ندرت کشاورزی، به حوزه در (3118همکاران، 

 و باشند را داشته الزم توانایی کشاورزان که آید

در نتیجه در جدید باشند،  هایفناوری پذیرش خواستار

-که همان شایستگی 3ژوهش با شناختن نقاط قوتاین پ

-کاری میهای  ممتازی از کشت برنج به صورت خشکه

باشند که به وسیله آنها بتوان تصویر مثبت ذهنی از این 

روش کشت در بین کشاورزان ایجاد کرد، شناسایی نقاط 

که نوعی محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها، 2ضعف

ها هستند که به طور محسوس مانع نات و تواناییامکا

شوند،  کاری برنج میعملکرد اثربخش کشت خشکه

ای که شرایط به عنوان موتور محرکه 4شناسایی فرصتها

ند کنکاری برنج فراهم میرا برای توسعه سریعتر خشکه

که تغییرات عمده و ناگهانی بر سر  5و شناسایی تهدیدها

باشند و مانع از  توسعه برنج می کاریراه توسعه خشکه

شوند، سعی دارد کاری میکشت برنج به صورت خشکه

کننده و رفع و حل عوامل تا با تکیه بر عوامل تسریع

بازدارنده، زمینه مساعد جهت پذیرش بیشتر و مؤثرتر 

کاری توسط شیوه کشت برنج به صورت خشکه

 جها توشالیکاران حوزهً تحقیق بیش از بیش فراهم آید. ب

مطالب بیان شده هدف کلی این تحقیق تحلیل نقاط قوت، 

 کاریدر توسعه کشت خشکهضعف، فرصتها و تهدیدها 

برنج در استان خوزستان می باشد. به منظور دستیابی 

 به هدف فوق اهداف اختصاصی زیرمدنظر است:

تبیین نقاط قوت و ضعف در کشت برنج به صورت  -1

 کاریخشکه
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در کشت برنج به صورت تبیین فرصتها و تهدیدها  -3

 کاری وخشکه

کارانه، رقابتی و ارائه راهبرهای )دفاعی، محافظه -2

-تهاجمی( برای توسعه کشت برنج به صورت خشکه

 کاری.
 

 پیشینه تحقیق

( در تحقیق خود در زمینه 1284قربانی و همکاران )      

این نتیجه رسیدند کاری در زراعت برنج به پذیرش خشکه

کاری در زراعت که بین پذیرندگان و نپذیرندگان خشکه

برنج، در خصوص میزان کل وام دریافتی، تولید شلتوک 

داری وجود داشته و سابقه کار کشاورزی تفاوت معنی

است. میانگین همه این موارد در بین پذیرندگان بیشتر از 

نشان  1241نژاد در سال سبحانیباشد. نپذیرندگان می

های کاری یکی از راهکه کشت برنج به روش خشکهداد 

آبی است وی از دیگر مزایای استفاده این غلبه بر کم

روش را کاهش مصرف انرژی انسانی، کاسته شدن از 

 91زحمت کشاورز نسبت به روش تهیه خزانه، کاهش 

ها، یکنواختی در سبز شدن مزرعه و درصدی هزینه

ستفاده از کمباین برای برداشت رسیدن محصول، امکان ا

و کاشت مستقیم در سطح وسیع و با سرعت باال، 

جلوگیری از هدر رفتن کود، افزایش اکسیژن خاک، کاهش 

ترکیبات سمی خاک، آزاد سازی آمونیوم، کاهش 

درصدی میزان مصرف  91ها، حشرات و کاهش بیماری

 3111در سال فاروق   .کندبذر در واحد سطح بیان می

زمینه بررسی تجارب، تهدیدها و فرصتهای کشت در 

دهد که کشت برنج به صورت کاری برنج نشان میخشکه

کاری موجب کاهش آب مورد نیاز محصول، خشکه

افزایش گردش ماده آلی در خاک، حفظ مواد مغذی خاک، 

شود. هجوم علفهای ای میکاهش انتشار گازهای گلخانه

به دنبال دارد از  هرز که کاهش عملکرد محصول را نیز

جمله معایب این نوع کشت بیان شده است  تحقیق دیگری 

ی درزمینه 3113در سال و همکاران  توسط ماهاجان

کاری و مدیریت توسعه کشت برنج به صورت خشکه

های هرز در شمال غربی هند و گنگ انجام شده علف

دهد مدیریت صحیح آب است. نتیجه این تحقیق نشان می

راهبردهای مدیریت علفهای هرز موجب توسعه کشت و 

  .کاری خواهد شدبرنج به صورت خشکه

نشان دادند در کشت برنج  3111کومار و الدها در سال 

کاری وجود ناهمواری در زمین موجب به صورت خشکه

عدم توزیع آب یکنواخت و نیز موجب کاهش تماس بذرها 

ضعیف در شود و در نتیجه موجب عملکرد با خاک می

کاری خواهد شد در نتیجه الزمه توسعه کشت خشکه

. باشدهای زراعی میکاری تسطیح زمینکشت خشکه

( بر روی مسائل و راهبردهای 3118و همکاران ) سینگ

ای انجام دادند. کاری مطالعهکشت برنج به صورت خشکه

دهد استفاده از بذرهای نتیجه این مطالعات نشان می

ت، داشتن مدیریت درست برای کنترل مناسب و با کیفی

علفهای هرز، مدیریت آب و توجه به مسائل اجتماعی و 

اقتصادی کشاورزان کمک فراوانی به ترویج این فن 

همکاران در سال د کرد. در تحقیق جوشی و آوری خواه

به مزیتهای بالقوه و مشکالت مرتبط با کشت برنج  3112

از مزایای  کاری اشاره شده است کهبه صورت خشکه

کاری به کاهش انتشار کشت برنج به صورت خشکه

ای و تغییرات آب و هوایی و از مشکالت گازهای گلخانه

آن به افزایش علفهای هرز، افزایش آلودگی نماتدی و 

رائو و همکاران  .افزایش عقیمی خوشه اشاره شده است

بیان کردند در بسیاری از  3117طی تحقیقی در سال 

ی گذشته برای پاسخگویی آسیایی در دو دههکشورهای 

 ی نیرویویژه برای تهیههای تولید بهبه افزایش هزینه

کار و آب از روش کشت مستقیم استفاده شده است. طبق 

پیش شرط الزم  برای  3111در سال ردی و  نتایج الدها

  -1کاری: موفقیت در کشت برنج به صورت خشکه

 -2دقیق منابع آبی،  مدیریت -3تسطیح دقیق زمین، 

  باشد.مدیریت مواد غذایی می -9مدیریت علفهای هرز و 

، برای ارائه راهبردها SWOTدر این تحقیق از ماتریس      

کاری بهره های مناسب جهت توسعه خشکهو استراتژی

گرفته شد. برای این منظور میانگین کل نقاط قوت و 
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 (WT)میانگین کل ضعف و تهدیدها  با  (SO)فرصتها 

محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شدند. از دیگاه این مدل، 

حداکثر و یک استراتژی مناسب قوتها و فرصتها را به

 رساند.ضعفها و تهدیدها را به حداقل می

 

 هامواد و روش

این تحقیق بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی است      

انجام گرفته است.  این تحقیق از که به روش پیمایشی 

طب که قاینباشد. با توجه به نوع تحقیقات توصیفی می

کاری در استان خوزستان در شهرستان اهواز و خشکه

جامعه آماری تمام شالیکارانی ماهشهر واقع شده است، 

طبق آمار و اطالعات جهاد کشاورزی استان بودند که 

کاشت تجربه ر در شهرستان اهواز و ماهشهخوزستان 

با  (.N=211)اندرا داشتهکاری برنج به صورت خشکه

توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق دهستانهای 

متفاوتی را دربردارد که افراد در هر دهستان در شرایط 

یکسان قرار دارند، ولی هر دهستان با دهستان دیگر 

گیری از روش باشد، برای نمونهدارای شرایط متفاوت می

ای با انتساب متناسب استفاده شده است. تصادفی طبقه

 و استفاده شدفرمول کوکران حجم نمونه از برای تعیین 

نفر انتخاب  181بر این اساس حجم نمونه تحقیق 

 (.n=181)گردید

های مورد نیاز آوری دادهدر تحقیق حاضر برای جمع     

از دو نوع پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ویژه 

شناسان و پرسشنامه ویژه کشاورزان. برای محاسبه کار

های مربوط به نقاط قوت، اهمیت نسبی هر کدام از گویه

نظرات کارشناسان ضعف، فرصتها و تهدیدها از نقطه

مرتبط با کاشت برنج در استان خوزستان بهره گرفته 

نفر از کارشناسان استان  11شد. بدین منظور تعداد 

 71لیه تحقیق مشتمل بر سرشماری و پرسشنامه او

-فرصتگویه،  16گویه، نقاط ضعف 31ط قوت )نقاگویه

( را تکمیل کردند. همه این گویه19تهدیدها گویه و  18ها

سؤاالت در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی سنجیده شدند. 

الزم به ذکر است که مبنای طراحی سؤاالت این 

 پرسشنامه بررسی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تحقیق

و همچنین مصاحبه با برخی از کارشناسان خبره زراعت 

برنج بود. برای محاسبه اهمیت نسبی هر گویه، ابتدا 

های مربوط به نقاط قوت، ضعف، میانگین هر یک ازگویه

ا هفرصتها و تهدیدها محاسبه گردید. سپس تمام میانگین

باهم جمع و بر تعداد آنها تقسیم تا یک میانگین کل حاصل 

ا تقسیم میانگین هرگویه بر میانگین کل اهمیت شود. ب

 دست آمد.نسبی  هرگویه به

پرسشنامه دوم که مربوط به پذیرندگان کشت برنج      

کاری بود در شش بخش طراحی شد. به صورت خشکه

بخش اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب مربوط به نقاط 

قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای  کشت برنج به صورت 

کاری بود که در قالب طیف لیکرت پنج کهخش

( مورد سنجش قرار گرفت. قسمت پنجم 9تا  صفرقسمتی)

و در ای کشاورزان های فردی و حرفهمربوط به ویژگی

های شامل شرکت در کالسقسمت ششم سه سؤال 

کاری و عضویت در آموزشی و ترویجی مرتبط با خشکه

رزان های اجتماعی کشاوبرای سنجش ویژگینهادها 

 آورده شد.

باتوجه به اطالعات حاصل از پرسشنامه کشاورزان       

های مربوط به نقاط قوت، ضعف، میانگین هریک از گویه

ها و تهدیدها محاسبه گردید. این میانگین امتیار فرصت

دست آوردن امتیاز عامل هر خالص نام دارد. برای به

ان کارشناسگویه، اهمیت نسبی هرگویه )که از پرسشنامه 

دست آمده است( را در امتیاز خالص )که از پرسشنامه به

دست آمده است( ضرب تا امتیاز عامل کشاورزان به

بندی دست آید. امتیاز عامل مبنای رتبههرگویه به

ا هبرای تجزیه و تحلیل یافته های مختلف قرار گرفت.گویه

استفاده شد.  تکنیک یا ماتریس  SWOTاز ماتریس 

SWOT  که گاهیTOWS شود، ابزاری برای نیز نامیده می

منظور و تهدیدها  به شناخت قوتها، ضعفها، فرصتها

 باشند.سنجش وضعیت و تدوین راهبردهای الزم می
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 نتایج و بحث

درصد کشاورزان  4/88دست آمده بر اساس نتایج به     

درصد آنان زن بودند. میانگین سن  1/11مرد و 

سال و بیشترین فراوانی متعلق به  63/23پاسخگویان 

سال قرار  11شالیکارانی بود که در رده سالی دو تا 

داشتند. براساس نتایج حاصله، بیشترین فراوانی مربوط 

به پاسخگویان دارای مدرک زیردیپلم بود که در حدود 

دهند. اطالعات کسب درصد پاسخگویان را تشکیل می 77

درصد پاسخگویان  11شده بیانگر آن بود که در حدود 

های درصد شالیکاران در کالس 1/62سواد بودند. بی

بودند و  کاری شرکت نکردهترویجی مرتبط با خشکه

های آموزشی و ترویجی درصد آنان در کالس 4/26

اند. متوسط زمینهای زراعی شالیکاران حضور داشته

هکتار بود. از متوسط وسعت کل زمینهای  11/32

هکتار زیر کشت برنج بودند  29/8  کشاورزی در حدود

هکتار آن  81/2و از کل زمینهای زیرکشت برنج در حدود 

کاری قرار داشتند. تحت کشت برنج به صورت خشکه

درصد( 4/78منبع تأمین آب اکثریت پاسخگویان )

درصد به  82درصد به صورت مکانیزه و  17رودخانه، 

یانگین روش سنتی آب مزرعه خود را تأمین می کردند. م

سال و به طور متوسط  11/12سابقه کار کشاورزی 

سال با  12/9سابقه کشت برنجکاران مورد مطالعه 

های است. بعد از توصیف ویژگی 41/2انحراف معیار 

ای و اجتماعی کشاورزان به تجزیه و تحلیل فردی و حرفه

نقاط قوت، ضعف فرصتها و تهدیدهای کشت برنج به 

ن راهبردهای الزم پرداخته کاری و تدویصورت خشکه

 شده است. 

نگرش شالیکران نسبت به نقاط  1درجدول شماره      

کاری آمده است. قوت کشت برنج به صورت خشکه

های ممتازی است که به منظور از نقاط قوت شایستگی

وسیله آن بتوان تصویر مثبت ذهنی در بین کشاورزان 

ای کاشت به ایجاد کرد. باتوجه به جدول، کاهش زمان بر

کاری، کاهش نیاز به نیروی کار در  این صورت خشکه

کاری روش کاشت و مصرف کم آب در کشت خشکه

از  2نسبت به کاشت نشائی با امتیاز عامل بیشتر از 

باشند. کاری برنج میمهمترین نقاط قوت کشت خشکه

کاری در وجود مروجین فعال و آگاه در زمینه خشکه

کمتر و اری کالسهای ترویجی برگزاستان خوزستان، 

کاری از کم در روش کشت خشکهبودن صدمه آفات 

 باشند.کاری برنج میترین نقاط قوت خشکهاهمیت

نگرش شالیکاران مورد مطالعه نسبت به  3جدول        

کاری را نشان نقاط ضعف کشت برنج به صورت خشکه

دهد.  هدف از نقاط ضعف نوعی محدودیت یا کمبود می

ها است که به طور منابع، مهارتها، امکانات و تواناییدر 

شود. محسوس مانع عملکرد اثربخش یک نوآوری می

مشخص است،  افزایش علفهای  3طور که از جدول همان

های افزایش هزینهکاری، هرز در روش کشت خشکه

ها در پرهیز کشاورز از پذیرش نوآوریمدیریتی و 

نقاط ضعف در کشت  صورت کاهش عملکرد از مهمترین

 کاری برنج هستند.خشکه
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 میانگین هر گویه((/)کل میانگین= ) نسبی همیتا*

 اهمیت نسبی× امتیاز عامل= امتیاز خالص **

 کاری برنجهای نقاط قوت کشت خشکهبندی گویهرتبه -1جدول

 گویه ردیف

میانگین 

)امتیاز 

 خالص(

 رتبه **امتیاز عامل *اهمیت نسبی انحراف معیار

1 
کاهش زمان برای کشت به صورت 

 خشکه کاری
76/3 76/1 21/1 61/2 1 

 3 99/2 21/1 19/1 72/3 کاهش نیاز به نیروی کار 3

 2 24/2 37/1 11/1 67/3 خشکه کاریآب درکشت  مصرف کم 2

 9 22/2 36/1 1/1 69/3 سنگین بودن خاک در این استان 9

9 
کاهش مهاجرت روستاییان به دلیل 

 افزایش سود خالص 
99/3 1 31/1 18/2 9 

6 
شرایط آب و هوایی در  مساعد بودن

 استان خوزستان
92/3 11/1 19/1 74/3 6 

 7 94/3 11/1 86/1 29/3 کمتر بودن بیماریهای خاص برنج 7

 8 99/3 18/1 1/1 37/3 منطقهوجود خاکهای آبرفتی  8

 4 22/3 19/1 1/1 33/3 کاهش مصرف انرژی برق 4

 11 39/3 12/1 1/1 18/3 ورزیخاککاهش عملیات  11

 11 13/3 11/1 49/1 13/3 امکان کشت بذور با عمق یکنواخت 11

13 
افزایش بازدهی تولید برنج در این 

 روش کشت
44/1 1 49/1 87/1 13 

 12 71/1 41/1 8/1 41/1 برای کشت بیشترایجاد فرصت  12

19 
دسترسی سریع و آسان کشاورزان 

 آالتبه ماشین
41/1 1/1 41/1 71/1 12 

19 
پیشرو در مناطق وجود کشاورزان 

 کاریپذیرنده خشکه
81/1 1 89/1 92/1 19 

 19 93/1 89/1 17/1 74/1 هاامکان استفاده از انواع کارنده 16

17 
مصرف کمتر سم و کود در روش 

 خشکه کاریکشت 
72/1 19/1 83/1 91/1 19 

18 
زودرس بودن برنج دراین روش 

 کاشت
69/1 1 78/1 38/1 16 

 16 38/1 78/1 39/1 69/1 ترویجی هایکالسبرگزاری  14

وجود مروجین فعال و آگاه در زمینه  31

 کاری در این استانخشکه
62/1 17/1 77/1 39/1 17 

 18 81/1 63/1 41/1 21/1 کمتر بودن صدمه آفات  31
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های پیش روی کشت برنج مبین فرصت 2جدول شماره 

کاری می باشد.  منظور از فرصتها به صورت خشکه

متغیرهایی هستند که به عنوان موتور محرکه شتاب 

کاری برنج( را چندین این تحقیق توسعه خشکهحرکت )در 

گسترش این شیوه کشت کنند. با توجه به جدول میبرابر 

این شیوه کشت در صورت مساعد بودن خاک، گسترش 

درصورت مناسب ومساعد بودن شرایط آب و هوایی 

)خشک نبودن هوا( و همسو شدن با اهداف توسعه پایدار 

-رو در توسعه کشت خشکهاز مهمترین فرصتهای پیش

 باشند.کاری برنج می

 

 کاری برنجهای نقاط ضعف کشت خشکهبندی گویهرتبه -2جدول

 گویه ردیف
 میانگین

 )امتیاز خالص(
 رتبه امتیاز عامل اهمیت نسبی انحراف معیار

 1 37/2 21/1 1 93/3 افزایش علفهای هرز 1 

 3 69/3 17/1 81/1 37/3 های مدیریتیافزایش هزینه 3

2 

 پرهیزکشاورز ازپذیرش

-کاهشهادرصورتنوآوری

 عملکرد

39/3 39/1 16/1 61/3 2 

 9 94/3 16/1 1 39/3 بوته کاهش ارتفاع 9

 9 29/3 11/1 72/1 12/3 کاهش طول 9

6 

ها کمبود برخی از ریزمغذی

)از جمله آهن، منگنز، روی و 

 فسفر(

64/1 11/1 87/1 89/1 6 

 7 74/1 46/1 8/1 87/1 کاهش عملکرد محصول 7

8 
قطرساقه در افزایش باریکی 

 کاریروش کشت خشکه
81/1 8/1 42/1 68/1 8 

4 
ضعیفی گیاهچه در این 

 روش
77/1 8/1 41/1 61/1 4 

11 

-ی ریسکروحیه کاهش

پذیری از کشاورز در 

 صورت عدم موفقیت

48/1 81/1 13/1 61/1 11 

 11 96/1 41/1 64/1 79/1 اختالل در کیفیت بذر 11

13 
افزایش بیماریهای خاک در 

 کاریکشت خشکه روش
62/1 41/1 89/1 96/1 13 

12 
دهی طوالنی شدن خوشه

 های برنج در این روشبوته
79/1 78/1 41/1 29/1 12 

19 
افزایش عدم تعادل در میزان 

 نیتروژن خاک
61/1 49/1 82/1 22/1 19 

19 
-کاهش نفوذپذیری در الیه

 های زیر سطحی
61/1 81/1 82/1 22/1 19 

 19 36/1 18/1 1 11/3 خوشهافزایش عقیمی  16



 271                                                              تهدیدها و فرصتها ضعف، قوت، نقاط تحلیل:  خوزستان استان در برنج کاری خشکه توسعه

 

      

تحلیل نگرش شالیکاران مورد مطالعه  9جدول شماره 

ا کاری رنسبت به تهدیدهای کشت برنج به صورت خشکه

دهد. تهدیدها، تغییرات عمده و ناگهانی هستند نشان می

توانند محدودکننده موفقیت یک تغییر باشند. با که می

وجود ناهمواری   9توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

 مانند وجود تهدیدهای زیست محیطیدر زمین،  

در توسعه این   وضعف کمبود بارش و...( )خشکسالی،

شیوه کشت در صورت نداشتن دسترسی به تکنولوژی 

ه رتبه اول عوامل س های مناسب مثل کارنده ها وکمباین

 کاریتهدید کننده توسعه کشت برنج به صورت خشکه

 باشند.در استان خوزستان می

 

 کاری برنجهای فرصتهای کشت خشکهبندی گویهرتبه -3جدول

 گویه ردیف
میانگین )امتیاز 

 خالص(
انحراف 

 معیار
 رتبه امتیاز عامل اهمیت نسبی

1 
ن شیوه کشت درصورت مساعد بودن گسترش ای

 خاک 
11/2 83/1 21/1 19/9 1 

3 
مساعد ب ومناسصورت در گسترش این شیوه کشت

 شرایط آب و هوایی )خشک نبودن هوا( بودن
89/3 89/1 18/1 29/2 3 

 2 37/2 17/1 79/1 81/3  همسو شدن با اهداف توسعه پایدار 2

9 
امکان کشت آبی محصوالت پاییزه با استفاده از 

 ذخیره آبی
79/3 42/1 19/1 13/2 9 

9 
لی مح توسعه این شیوه کشت با دسترسی به ارقام

 و ارقام مقاوم در برابر کمبود آب
69/3 66/1 11/1 41/3 9 

 6 69/3 19/1 47/1 92/3 تحقق اهداف زیست محیطی با حفظ کلش محصول  6
 6 69/3 19/1 66/1 92/3 افزایش توسعه کشاورزی 7
 7 62/3 14/1 41/1 93/3 کشت درکشور با افزایشغذایی ایجاد امنیت 8

4 
به دلیل  منطقه ایاقتصاد توسعه صنایع بومی و 

 کاریخشکهانرژی تحت شرایط کاهش مصرف آب و
93/3 89/1 11/1 99/3 8 

11 
توسعه این شیوه کشت با دسترسی کشاورزان به 

 مناسب و پیشرفته  تکنولوژی های
34/3 19/1 11/1 21/3 4 

 11 39/3 47/1 1 23/3 مدیریت آب  بهآگاهافرادیتوسعه این روش باوجود 11

13 
گسترش این نوع شیوه کشت با ایجاد انگیزه بیشتر 

 برای کشاورزان 
36/3 48/1 49/ 13/3 11 

12 
توسعه این شیوه کشت با اطالع رسانی کافی در 

  خشکه کاریخصوص مزایای کشت برنج به صورت 
31/3 23/1 43/1 12/3 13 

19 
یاز ن تشویق کشاورزان به تسطیح لیزری به دلیل

 خشکه کاریدر روش کشت  داشتن به زمین هموار
12/3 27/1 84/1 84/1 12 

 19 81/1 87/1 21/1 14/3 پنجم کشاورزیتوسعهدولت درقالب برنامهحمایت 19

16 
توسعه این نوع روش کشت با وجود نیروهای 

 متخصص 
12/3 21/1 89/1 71/1 19 

17 
گسترش این شیوه کشت با افزایش توجه دولت به 

 این نوع روش کشت و ارائه تسهیالت الزم 
46/1 29/1 83/1 61/1 16 

18 
ی استفاده از آگاهی و آشنایی کشاورزان از نحوه

 های الزم و کاربردی برای این شیوه کشتفناوری
89/1 32/1 77/1 93/1 17 
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 کاری برنجهای کشت خشکهدهای تهدیبندی گویهرتبه -4جدول

 گویه ردیف
میانگین)امتیاز 

 خالص(
انحراف 

 معیار
اهمیت 
 نسبی

 رتبه امتیاز عامل

 1 19/2 19/1 79/1 77/3 وجود ناهمواری در زمین  1

3 
وجود تهدیدهای زیست محیطی   

 مانند)خشکسالی،کمبود بارش و...(
79/3 34/1 12/1 14/2 3 

2 
در ضعف در توسعه این شیوه کشت 

دسترسی به تکنولوژی  نداشتن صورت
 های مناسب مثل کارنده ها وکمباین

69/3 88/1 14/1 88/3 2 

9 
گسترش بذر علفهای هرز به سایر 

 زمینهای مجاور 
97/3 46/1 16/1 73/3 9 

 9 98/3 12/1 11/1 91/3 گرفتن فرصت شغلی از  کارگران  9

6 
سبک بودن خاک زراعی )نامساعد 

 بودن خاک(
98/3 13/1 13/1 93/3 6 

7 
ضعف در گسترش این شیوه کشت به 

-علفدلیل هزینه باال برای خرید سموم 

 کش
99/3 49/1 11/1 99/3 7 

8 

ضعف در توسعه این شیوه کشت به 
دلیل توجه ناکافی مسؤولین مربوطه 
نسبت به این نوع روش کشت وعدم 

 ارائه تسهیالت الزم 

91/3 82/1 44/1 28/3 8 

4 
نبودن امکان تسطیح لیزری برای تمام 

 کشاورزان
24/3 91/1 48/1 29/3 4 

11 
دلیل  ضعف در توسعه این شیوه به 

 کمبود زیر ساختهای فنی و پشتیبانی
27/3 76/1 47/1 34/3 11 

11 
ناآگاهی در خصوص مدیریت منابع 

 آب
22/3 1 46/1 32/3 11 

کشت  به ضعف در توسعه این شیوه  13
دلیل  نبودن نیروهای متخصص و با 

 تجربه به این نوع روش کشت
39/3 48/1 43/1 17/3 13 

12 
از نحوه  نداشتن آگاهی کشاورزان

استفاده از فناوری های موجود برای 
 کاریتوسعه روش کشت خشکه

33/3 16/1 41/1 13/3 12 

19 
کاهش استقبال کشاورزان از 

های ترویجی در صورت عدم کالس
 موفقیت

14/3 29/1 41/1 47/1 19 

19 
-ضعف در توسعه این شیوه کشت  به

رسانی درخصوص دلیل ضعف اطالع
 خشکه کاریمزایای روش کشت 

11/3 86/1 86/1 81/1 19 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

و در  SWOT در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل        

راستای تحقق اهداف تحقیق نقاط قوت، ضعف، فرصتها 

-روی کاشت برنج به صورت خشکهتهدیدهای پیش و

 کاری  مشخص گردید. 

کاری برنج با بندی نقاط قوت کاشت خشکهرتبه     

استفاده از امتیاز عامل هر گویه حاکی از آن است که 

کاری، کاهش کاهش زمان برای کشت به صورت خشکه

نیاز به نیروی کار در این روش کشت، مصرف کم آب 

 سنگین کاری نسبت به کشت نشایی ودر کشت خشکه

کاری از در روش کشت خشکه بودن خاک در این استان

باشند. ترین نقاط قوت برای این نوع روش کشت میمهم

(، رائو و هکاران 3116(، فاروق و همکاران )1467هاتا )

و همکاران  (، کراپینک3118(، سینگ وهمکاران )3117)

نژاد گیالنی و کریمی(، 3112(، جوشی و همکاران )3113)

( نیز در تحقیقات خود به یک 1241) نژادسبحانی( و1287)

-یا بیشتر این موارد به عنوان نقاط قوت کاشت خشکه

 اند.کاری برنج اشاره کرده

براساس بخش دیگر از نتایج، افزایش علفهای هرز در      

 ،های مدیریتیافزایش هزینهکاری، روش کشت خشکه

ها در صورت کاهش از پذیرش نوآوریپرهیز کشاورز 

کاری عملکرد، کاهش ارتفاع بوته در روش کشت خشکه

-ترین نقاط ضعف کشت خشکهدر این روش کشت از مهم

افزایش عدم تعادل در میزان باشند. کاری برنج می

 های زیر سطحیکاهش نفوذپذیری در الیه، نیتروژن خاک

ضعف کشت های آخر نقاط رتبه افزایش عقیمی خوشه و

(، سینگ و 1444کاری برنج می باشند. کاتن )خشکه

( ماهاجان 3113(، پیتلوو )3111(، فاروق )3119همکاران )

( و 3112(، جوشی و همکاران )3113و همکارانش )

( نیز در تحقیقات خود به یک یا بیشتر 1274نوربخشیان )

این موارد به عنوان نقاط ضعف کشت برنج به صورت 

 اند. د کردهکاری یاخشکه

های خلق شده های مربوط به فرصتبا توجه به یافته     

گسترش این شیوه کاری برنج، ناشی از کاشت خشکه

گسترش این شیوه ، کشت درصورت مساعد بودن خاک

درصورت مناسب ومساعد بودن شرایط آب و کشت 

همسو شدن با اهداف توسعه  و هوایی )خشک نبودن هوا(

اول تا سوم را به خود اختصاص دادند های رتبه پایدار

 ( مطابقت دارد. 1467که این نتیجه با نتیجه تحقیق هاتا )

تحلیل تهدیدهای بیرونی کاشت برنج به شیوه      

کاری نشان داد که وجود ناهمواری در زمین اولین خشکه

وجود تهدیدهای زیست محیطی  تهدید و 

در توسعه ضعف  و  مانند)خشکسالی،کمبود بارش و...(

این شیوه کشت در صورت نداشتن دسترسی به 

ب به ترتی تکنولوژی های مناسب مثل کارنده ها وکمباین

 آیند.حساب میدومین و سومین تهدید مهم به

در نهایت به منظور ارائه راهبرد مناسب توسعه       

کاری الزم است که میانگین نقاط قوت و کشت خشکه

کل نقاط ضعف و تهدیدها با میانگین   (SO)فرصتها 

(WT)  (.9محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شدند )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

چه ، چنانSWOTبراساس قاعده معمول در تحلیل 

ا و هها و تهدیدها کمتر از میانگین قوتمیانگین کل ضعف

توان ، راهبرد کالنی که می(WT < SO)فرصتها باشد 

نعیمی و ) پیشتهاد نمود از نوع تهاجمی خواهد بود

همچنین چانچه عکس این قضیه  .(1241راد، پزشگی

، راهبرد کالن از نوع تدافعی (WT > SO)صادق باشد 

 و چگونگی تعیین راهبردها SWOTماتریس  -5جدول

 (Weaknesses)نقاط ضعف (Strengths)نقاط قوت SWOTماتریس

 کارانه()راهبرد محافظه 16/3 )راهبرد تهاجمی( 39/3 (Opportunities)فرصتها

 )راهبرد تدافعی( 17/3 )راهبرد رقابتی( 36/3 (Threats)تهدیدها
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 9شود. بر این اساس مطابق با اطالعات جدولپیشنهاد می

کمتر  (WT)ها و تهدیدها  نگین کل ضعفاز آنجایی که میا

 )باشد.می (SO)از میانگین کل نقاط قوت و فرصتها 

(39/3 )SO > (17/3 )WT راهبرد کالن پیشنهادی برای ،)

کاری از نوع راهبرد تهاجمی خواهد توسعه کشت خشکه

بود، که این راهبرد نقاط قوت و فرصتها را به حداکثر 

تدافعی یک راهبرد کنشگر رساند و برخالف راهبرد می

توانند در توسعه کشت باشد. سایر راهبردهایی که میمی

کاری مؤثر باشند و همچنین برنج به صورت خشکه

آنهایی که کمتر مؤثر هستند در زیر مورد بررسی قرار 

 اند.گرفته

از آنجایی که در  : (WO)کارانهراهبردهای محافظه     

 ف و فرصتها از کل نقاطاین تحقیق میانگین کل نقاط ضع

، بنابراین راهبرد (WO < ST)قوتها وتهدیدها کمتر است 

کاری برنج راهبرد دوم مورد استفاده در توسعه خشکه

کارانه خواهد بود. در این راهبردها سعی برآن محافظه

های درونی بهترین استفاده از است که با غلبه بر ضعف

 فرصتهای بیرونی به عمل آید. 

این راهبرد در واقع نقطه : (ST)هبردهای رقابتی را     

کارانه است و زمانی مفید است که مقابل راهبرد محافظه

میانگین کل نقاط قوت و تهدیدها از میانگین کل نقاط 

، این نوع (ST > WO)ضعف و فرصتها بیشتر باشد 

ها برای مقابله با تهدیدها گیری از قوتراهبردها بر بهره

(، 9دست آمده )جدوله با توجه به نتایج بهتأکید دارند ک

در صورت استفاده برای توسعه کشت برنج به صورت 

 سازی نخواهد بود.کاری راهبرد مناسب و چارهخشکه

این راهبرد نیز نقطه مقابل  :(WT)راهبردهای تدافعی      

که میانگین کل نقاط گیرد، زمانیراهبرد تهاجمی قرار می

 ها وبیشتر از میانگین کل نقاط قوتها و تهدیدها ضعف

دست آمده . براساس نتایج به(WT < SO)ها باشد فرصت

در این مطالعه استفاده از این راهبرد برای توسعه کشت 

 رسد.نظر نمیکاری برنج منطقی بهخشکه

دست آمده، بهترین طورکلی بر اساس نتایج بهبه      

ی برنج مؤثر کارراهبردهای کالن که در توسعه خشکه

-واقع خواهند شد تلفیقی از راهبردهای تهاجمی و محافظه

باشند. راهبردهای تهاجمی به دنبال به حداکثر کارانه می

ها می باشد، از طرفی دیگر رساندن نقاط قوت و فرصت

تواند مفید کارانه نیز میاستفاده از راهبردهای محافظه

ای هدف باشد، چرا که هدف این راهبرد نیز در راست

راهبردهای تهاجمی، یعنی غلبه بر ضعفها و استفاده از 

باشد. در جدول فرصتهای ممکن به بهترین وجه می

( راهبردهای پیشنهادی حاصل از نتایج تحقیق 6شماره)

 کاری برنج آورده شده است.برای توسعه کشت خشکه
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 کاری صورت خشکهجهت توسعه کشت برنج بهراهبردهای پیشنهادی  -6جدول

 (Threat)تهدیدها  (Opportunity)فرصتها  

نقاط قوت 
(Strength) 

  SO>WT :(SO)راهبردهای تهاجمی

ر منظوتوزیع بذور محلی و ارقام مقاوم به کم آبی در بین کشاورزان شالیکار به -

 کاری برنج. کشت خشکه

دارای خاک سنگین جهت ذخیره آب و فاقد  توسعه این روش کشت در مناطقی که -

 باشند.آب و هوایی خشک می

 های الزم به کشاورزان به منظور اعمال مدیریت بقایای گیاهی.ارائه آموزش -

های الزم به کشاورزان توسعه این روش کشت در مناطق مساعد از طریق آموزش -

 و آگاه کردن آنها از فواید کشاورزی و توسعه پایدار.

ادن یارانه و تسهیالت الزم به کشاورزانی که همسو با اهداف توسعه پایدار د -

 کنند.فعالیت می

فراهم آوردن شرایط و تسهیالت الزم برای کشت آبی محصوالت پاییزه تا از این  -

کاری برنج موجب کاهش عملکرد محصول برنج شد، هم طریق اگر کشت خشکه

م با ایجاد تناوب زراعی در خاک مزرعه ضرر مالی شالیکاران را جبران کند و ه

 موجب تقویت خاک زراعی شود.

های زراعی زیرا با گسترش این رهیافت کشاورزان گسترش رهیافت توسعه نظام-

اری کهای جدید از جمله کشت خشکهبا مراکز تحقیقاتی در ارتباط بوده و با فناوری

 شوند.برنج سریعتر آشنا می
 

  (ST):راهبردهای رقابتی
ST>WO   

دست آمده در این باتوجه به نتایج به

مطالعه شرایط استفاده از این 

راهبرد فراهم نیست، بنابراین 

کاربرد این راهبرد برای توسعه 

 .شودکاری برنج توصیه نمیخشکه

نقاط ضعف 
(Weakness) 

 WO>ST   : (WO)کارنهراهبردهای محافظه

تأخیر بیفتد علفهای هرز فرصت  موقع برنج، زیرا اگر کشت برنج بهکشت به-

های برنج بیشتر خواهد شد و بر بیشتری برای رشد پیدا کرده و ارتفاع آنها از بوته

های برنج سایه افکنده و موجب کاهش نور و به دنبال آن موجب کاهش روی بوته

 عملکرد برنج خواهد شد. 

داشته باشند تا استفاده از ارقامی که قدرت فوسنتز باال و سرعت رشد زیادی  -

 بتوانند با علفهای هرز رقابت و مانع رشد آنها شوند.

استفاده مناسب از ظرفیتهای علمی کشور در زمینه زراعت جهت بهبود پرورش  - 

 و کنترل علفهای هرز. 

های مدیریتی وارد به دادن وام و تسهیالت به کشاورزان برای کاهش هزینه -

 کاری. برنج به صورت خشکه کشاورزان برای تشویق آنان به کشت

این منظور که هر نوآوری هم احتمال  آگاهی کشاورزان و متقاعد کردن آنها به -

ی شکست یا عدم شکست دارد و هم موفقیت و شکست در یک نوآوری به منزله

 باشد. ها نمیموفقیت در پذیرش سایر نوآوری
 

 : (WT)راهبردهای تدافعی
WT>SO   

دست آمده در این باتوجه به نتایج به

مطالعه شرایط استفاده از این 

راهبرد فراهم نیست، بنابراین 

کاربرد این راهبرد برای توسعه 

 .شودکاری برنج توصیه نمیخشکه

 های تحقیقمنبع: یافته
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