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تژیک محسوب مـی گـردد        هـدف اصـلی ایـن    . امروزه در سطح جهانی، برنج به عنوان یکی از محصوالت استرا

قایسه میزان سطح مزارع برنج و تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمـه مکـانیزه در   تحقیق بررسی و م
خـانوار   58بـدین منظـور تعـداد    . شالیزارهاي شهرستان ماسال و شاندرمن واقع در غرب استان گیالن می باشـد 

نتایج حاصل از آزمـون  . شدخانوار در شیوه نیمه مکانیزه به منظور بررسی انتخاب  47برنکار در شیوه متعارف و 
کـوچکتر از سـطح در   ) هکتـار  11/1(سطح در مزارع بـا کشـت متعـارف    میزان تی مستقل نشان داد که هر چند 

ا هـم ندارنـد   ) هکتار 25/1(مزارع با کشت نیمه مکانیزه  t103,0(می باشد، اما اختالف معنی داري ب .05=1.89, 
sig.=0.060 .(مستقل نشان داد کـه عملکـرد محصـول بـرنج در مـزارع بـا        همچنین نتایج حاصل از آزمون تی

به طور معنی داري بیشتر از عملکرد محصول برنج در مـزارع بـا کشـت نیمـه     ) تن در هکتار 4/3(کشت متعارف 
t103, 0(می باشد ) تن در هکتار 2/3(مکانیزه  .05=3.66, sig =0.000 .(  

  
  . سطح مزرعه،  ماسال و شاندرمن نیمه مکانیزه،شیوه متعارف، شیوه برنج، تولید، :  واژگان کلیدي

  
  مقدمه

امروزه مقولۀ توسعۀ پایدار، جزئی جدا نشدنی از واژه شناسی توسعه شده است و در این میـان توسـعۀ کشـاورزي         
پیش شرط و نیاز ضروري توسعۀ اقتصادي کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطـرف نشـود، سـایر    

توسعه کشاورزي فرآیندي اسـت کـه عوامـل    . جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست نخواهد یافت بخش ها از
بخشـی از ایـن   . گذارنـد  گـی  بـر آن تـأثیر مـی    فرهنو  محیطی و عوامل اجتماعی، اقتصادي تغییر پذیري مانند شرایط

تـوان بـه    ه از آن جملـه مـی  در زمینه تولیـد محصـوالت کشـاورزي اسـت کـ     تکنولوژي تغییرپذیري حاصل بکارگیري 
برنج  یکی از مهمترین محصوالت غذایی در دنیا بـوده و از نظـر میـزان    . اشاره نمود) تکنولوژي ماشینی( یونمکانیزاس

درصد از جمعیت آسـیا بـوده    50برنج غذاي ثابت حدود . ]5[تولید و سطح تحت کشت در رتبه دوم جهانی قرار دارد 
میلیـون هکتـار از اراضـی در     200بیشـتر از   . ]2[این قاره کشت و مصرف می گـردد   درصد برنج دنیا در 90و حدود 
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این مساله موجب . ]3[درصد این مقدار به تنهایی در آسیا واقع شده است  90کل دنیا تحت کشت برنج قرار دارد که 
از طرفـی بخـش    .]4[شده است که برنج یکی مهمتـرین از محصـوالت اسـتراتژیک در اقتصـاد آسـیا محسـوب گـردد        

از بـین محصـوالت تولیـد شـده در ایـن      . کشاورزي در ایران نیز نقش مهمی را در پویایی اقتصاد ایران ایفا می نمایـد 
بـه  . ]1[غذایی و یک کاالي اساسی و استراتژیک محسوب می گـردد  بخش، برنج بعد از گندم به عنوان مهمترین ماده 

بدون شک تقاضا براي بـرنج بـه صـورت سـاالنه افـزایش قابـل تـوجهی         دلیل سیاست هاي افزایش جمعیتی در ایران،
این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه میزان سطح مزرعه و تولیـد محصـول در دو شـیوه مـدیریتی     . خواهد داشت

  . متعارف و نیمه مکانیزه در شهرستان ماسال و شاندرمن از توابع استان گیالن انجام شد
  

  مواد و روش ها
  د مطالعهمنطقه مور

 55حـدود  ) 1393(در سال مطالعـه  هکتار اراضی کشت برنج است که  7250داراي  ماسال و شاندرمنشهرستان 
دهستان شیخ نشین که مرکز آن نیز روستایی به همین  .خواهد یافتدرصد از آن به کشت نیمه مکانیزه اختصاص 

فیایی  فیایی  24و  درجه 37دقیقه تا  23درجه و  37نام است بین عرضهاي جغرا  48دقیقه شمالی و طولهاي جغرا
 17کیلومتر مربـع مسـاحت دارد و    4/43شیخ نشین . دقیقه شرقی قرار گرفته است 8درجه و  49دقیقه تا  52درجه و 

زراعـت بـرنج    دهسـتان، علت وجـود زمـین هـاي حاصـلخیز جلگـه اي در ایـن       به که  دهستان شیخ نشین .روستا را دربر می گیرد
هکتار می باشد کـه از ایـن مقـدار     1900مساحت کل اراضی زیر کشت در حدود  .است در این دهستانالیت اقتصادي فع مهمترین
هکتار شـالیکاري بـا بـازده     271داراي ) روستاي شیخ نشین(مرکز دهستان شیخ نشین . تن محصول تولید می شود 8000بیش از 
   .تن شلتوك در هکتار می باشد 3حدود 

  
  ها روش

اي و درمطالعـات   هـاي کتابخانـه   شده که در بخش مطالعـات نظـري از روش   تقسیمبخش مطالعات نظري و میدانی  به هشپژواین 
آمـاري مـورد مطالعـه را خانوارهـاي       جامعه. استفاده گردیده است) در سطح روستا و خانوار بهره بردار ( میدانی از روش پرسشنامه 

سـکونت  شامل روسـتاهاي شـیخ نشـین و پیرسـراي پـایین       دهستان شیخ نشینروستا از  دودهند که در  بردار برنج تشکیل می بهره
مکـانیزه و  نیمه تفکیک روستاهاي شهرستان براساس تعریف تطبیق داده شده مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج  به دو گروه . دارند

از فرمـول   گرفتـه شـد و بـا اسـتفاده      سـاده بهـره  تصادفی براي انتخاب خانوارهاي نمونه از روش نمونه گیري  .انجام گردید متعارف
به منظور تجزیه و تحلیل داده هـا از نـرم افزارهـاي    .  بررسی شد) مکانیزه نیمه نمونه  47و  متعارفنمونه  58( نمونه  105 کوکران
SPSS  وMinitab  ون نرمـال بـودن داده هـا و    عـد از آزمـ  به منظور مقایسه میزان سطح مزرعه و میزان تولید بـرنج ب  .شداستفاده

الزم بذکر است بدلیل اینکه هدف از بررسی حاضـر، اثـر مکانیزاسـیون    . از آزمون تی مستقل استفاده شدآزمون همگنی واریانس ها، 
کشاورزي بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج بوده لذا از پرداختن به بحث کاهش هزینه تولید که از اثرات بـارز مکانیزاسـیون   

  .کانیزه و سنتی صرفنظر گردیده استکشاورزي میباشند و مقایسه آنها در دو سیستم کشت م
  

  و بحث نتایج
ا وجود کـوچکتر بـودن سـطح مزرعـه در شـیوه متعـارف،        نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان می دهد که ب

عارف بیشتر از شیوه نیمـه  همچنین میزان انحراف معیار در شیوه مت. میزان تولید برنج در این شیوه بیشتر است
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خـانوار در کشـت نیمـه     47خانوار در کشـت متعـارف و    58نتایج حاصل از بررسی ). 1جدول(مکانیزه می باشد 
کوچکتر بـودن از سـطح در   ) هکتار 11/1(در مزارع با کشت متعارف مزرعه مکانیزه نشان داد که هر چند سطح 

ا ) هکتـار  25/1(مزارع بـا کشـت نیمـه مکـانیزه      د بـین آن هـا وجـود نـدار    شـد، امـا اخـتالف معنـی داري     مـی ب
)t103,0 .05=1.89, sig.=0.060 .(    همچنین نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد کـه عملکـرد محصـول

به طور معنی داري بیشتر از عملکرد محصول برنج در مزارع ) تن در هکتار 4/3(برنج در مزارع با کشت متعارف 
t103, 0(می باشد ) تن در هکتار 2/3(با کشت نیمه مکانیزه  .05=3.66, sig =0.000 (2این نتایج در جـدول   ؛ 

رائه شده است  1همچنین نتایج حاصل از مقادیر سطح مزرعه و تولید برنج در دو شیوه مورد بررسی در شـکل  . ا
   . آورده شده است

  
  متعارف و نیمه مکانیزه  شیوه هايدر  و میزان تولیدـ آمار توصیفی مربوط به میزان سطح مزرعه  1جدول 

  انحراف معیار  بیشینه  کمینه  میانگین  تعداد نمونه  نوع کشت  نوع متغیر
  

  سطح مزرعه
  40/0  80/1  40/0  11/1  58  متعارف

  38/0  10/2  60/0  25/1  47  نیمه مکانیزه
  

  تولید شلتوك
  68/288  4098  2844  12/3372  58  متعارف

  89/204  3521  2780  66/3195  47  نیمه مکانیزه
  

  متعارف و نیمه مکانیزهشیوه هاي درو میزان تولید مربوط به میزان سطح مزرعه ) آزمون تی مستقل(ـ آمار استنباطی 2جدول 
 .F Sig. df t  Sig  نوع متغیر

  06/0  89/1  103  33/0  96/0  سطح مزرعه
  000/0  66/3  103  02/0  82/5  تولید شلتوك

  

  
  متعارف و نیمه مکانیزهبرنج در مزارع  تولیدمیزان  سطح مزرعه ومقایسه  - 1 شکل
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  کلی نتیجه گیري
کـه  نتایج حاصل از این بررسی حاکی از کاهش معنی دار میزان تولید برنج در شیوه نیمه مکانیزه نسبت به شیوه متعارف می باشـد  

شاید دلیل این مهم را بتوان در فواصـل ایجـاد شـده هنگـام کشـت توسـط       . به دست آمد ]1،4[این نتیجه بر عکس نتیجه تحقیق 
از کشاورزان راغب  .ماشین نشاکار دانست ا وجود اذعان کشاورزان و نتایج عددي حاصله ب اما نکته اینجاست که چرا ب

ا توجه به اذعان کشاورزان در پرسشنامهبه اعمال شیوه کشت نیمه مکانیزه می باشند که این مهم را  ایـد در  ، ب ب
  . کمتر شدن مقادیر هزینه ها جستجو نمود
  :بدین ترتیب پیشنهادات زیر قابل طرح می باشند

   بررسی و مقایسه مقادیر هزینه تولید در دو شیوه متعارف و نیمه مکانیزه ـ 1
  
 ها  برداران براي استفاده درست و اصولی از ماشین ـ آموزش بهره2
  کاري  ها و تجهیزات شالی در سطح روستاها و تجهیز آنها به ماشینـ ایجاد واحدهاي خدمات مکانیزه 3
 ـ پرداختن به عوامل ساختاري در توسعه مکانیزاسیون ازجملـه مطالعـه و تحقیـق در مکانیزاسـیون منـاطق      4

  .هاي فنی، اقتصادي ، اجتماعی و زراعی مکانیزاسیون و غیره مختلف ، بررسی جنبه
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