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  چکیده
امروزه انسان نیازمند دستیابی به نظام هایی است که ضمن برخورداري از پویایی اقتصـادي، بتوانـد موجـب         

فراد وضعیت اجتماعی و ارتقا کیفیت زندگی  بهبود برخـی  هـدف اصـلی ایـن تحقیـق بررسـی و مقایسـه       . گرددا
تولید برنج در دو شیوه مدیریتی متعارف و نیمه مکانیزه در شالیزارهاي شهرستان ماسال  شاخص هاي اجتماعی

ر برن 58بدین منظور تعداد . و شاندرمن واقع در غرب استان گیالن می باشد  47کار در شـیوه متعـارف و   جخانوا
از نظـر تعـداد اعضـاي    نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که . خانوار در شیوه نیمه مکانیزه انتخاب شد

t103,0(خــانواده  .05=4.06, sig=0.000 (، ســـن )t103, 0 .05=3.98, sig=0.000( و میـــزان تحصـــیالت
)t103,0 .05=6.63, sig=0.000 (ه متعارف و نیمـه مکـانیزه تفـاوت معنـی داري وجـود      بین خانوارهاي دو شیو

ولی از نظر میزان تجربه بین خانوارهاي برنجکار در دو شیوه متعارف و نیمه مکـانیزه تفـاوت معنـی داري    دارد ؛ 
t103,0(وجود ندارد  .05=1.42, sig=0.16.(  

  
  . ماسال و شاندرمنستان شهرشاخص اجتماعی،  شیوه متعارف، شیوه نیمه مکانیزه،برنج، :  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    

توسـعه کشـاورزي فرآینـدي اسـت کـه      . ]1[فایی و توسعه دست نخواهد یافـت بخش ها از جمله بخش صنعت به شکو
بخشـی  . ]3[گذارنـد  گی  بر آن تأثیر میفرهنو  محیطی و عوامل اجتماعی، اقتصادي عوامل تغییر پذیري مانند شرایط

توان بـه   در زمینه تولید محصوالت کشاورزي است که از آن جمله میتکنولوژي از این 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 . ]3[تولید و سطح تحت کشت در رتبه دوم جهانی قرار دارد 
میلیـون هکتـار از اراضـی در     200بیشـتر از   . ]2[مصرف می گـردد   درصد برنج دنیا در این قاره کشت و 90و حدود 
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این مساله موجب . ]1[درصد این مقدار به تنهایی در آسیا واقع شده است  90کل دنیا تحت کشت برنج قرار دارد که 
از طرفـی بخـش    .]5،4[برنج یکی مهمترین از محصوالت اسـتراتژیک در اقتصـاد آسـیا محسـوب گـردد       شده است که

به دلیل سیاسـت هـاي افـزایش جمعیتـی در     . ایفا می نماید اجتماعیشاورزي در ایران نیز نقش مهمی را در پویایی ک
به صورت ساالنه افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ اما این در شـرایطی اسـت کـه بـه     ایران، بدون شک تقاضا براي برنج 

تولید این محصـول مهـم بیشـتر بایسـتی بـه سـمت       افزایش  دلیل محدود بودن زمین هاي مستعد کشت برنج، به منظور
سیاست هاي افزایش تولید با استفاده از مدیریت مناسب و مکانیزه نمودن واحدهاي کشاورزي و همچنین رعایـت اصـول   

در بـرنج  تولید محصـول   شاخص هاي اجتماعیبرخی این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه . اجتماعی گام برداشت
  . یتی متعارف و نیمه مکانیزه در شهرستان ماسال و شاندرمن از توابع استان گیالن انجام شددو شیوه مدیر

  
  مواد و روش ها

  منطقه مورد مطالعه
 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  .فتخواهد یادرصد از آن به کشت نیمه مکانیزه اختصاص 
فیایی  فیایی  24درجه و  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 .را دربر می گیردروستا 

هکتار می باشد کـه از ایـن مقـدار     1900مساحت کل اراضی زیر کشت در حدود  .است در این دهستانفعالیت اقتصادي  مهمترین
هکتار شـالیکاري بـا بـازده     271داراي ) روستاي شیخ نشین(خ نشین مرکز دهستان شی. تن محصول تولید می شود 8000بیش از 
   .تن شلتوك در هکتار می باشد 3حدود 

  
  ها روش

اي و درمطالعـات   هاي کتابخانـه  شده که در بخش مطالعات نظري از روش تقسیمبخش مطالعات نظري و میدانی دو  به پژوهشاین 
آمـاري مـورد مطالعـه را خانوارهـاي       جامعه. استفاده گردیده است) ار بهره بردار در سطح روستا و خانو( 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 براساس تعریف تطبیق داده شده مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج  به دو گروه  تفکیک روستاهاي شهرستان. 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  .  بررسی شد) مکانیزه نیمه نمونه  47و  متعارفنمونه  58(  خانوار برنجکار 105 تعداد کوکران

تعـداد اعضـاي خـانواده، سـن،      شاخص هاي اجتماعی شامل به منظور مقایسه  .شداستفاده  Minitabو  SPSSنرم افزارهاي 
از آزمـون نرمـال    عـد بمیزان تحصیالت و میزان تجربه بین خانوارهاي برنجکار در دو شیوه متعارف و نیمه مکـانیزه  

  .از آزمون تی مستقل استفاده شدبودن داده ها و آزمون همگنی واریانس ها، 
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  و بحث نتایج
 از نظـر متغیرهـاي تعـداد اعضـاي خـانواده، سـن و تجربـه       نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان می دهد که 

ز  انیزه اسـت ولـی از نظـر میـزان     مقادیر میـانگین در شـیوه نیمـه مکـ    مقادیر میانگین در شیوه متعارف بیشتر ا
تحصیالت میانگین سالهاي تحصیل در خانوارهایی که به شیوه نیمه مکانیزه اقدام به کشـت بـرنج مـی نماینـد؛     

 ). 1جدول(بیشتر است 
 

  ـ آمار توصیفی مربوط به شاخص هاي اجتماعی در شیوه هاي متعارف و نیمه مکانیزه  1جدول 
  انحراف معیار  میانگین  نمونهتعداد   نوع کشت  نوع متغیر

تعداد اعضاي 
  خانواده

  05/1  10/5  58  متعارف
  07/1  26/4  47  نیمه مکانیزه

  31/10  38/61  58  متعارف  سن
  52/9  60/53  47  نیمه مکانیزه

  02/3  12/2  58  متعارف  تحصیالت
  52/4  02/7  47  نیمه مکانیزه

  76/7  52/24  58  متعارف  تجربه
  36/9  15/22  47  نیمه مکانیزه

  
 

آمده است، نتـایج حاصـل از آزمـون تـی مسـتقل نشـان داد کـه از نظـر تعـداد اعضـاي            2همانطورکه در جدول 
انواده t103,0(خـــ .05=4.06, sig.=0.000 ( ســـن ،)t103,0 .05=3.98, sig.=0.000( و میـــزان تحصـــیالت

)t103,0 .05=6.63, sig.=0.000 ( یزه تفـاوت معنـی داري وجـود    بین خانوارهاي دو شیوه متعارف و نیمه مکـان
ولی از نظر میزان تجربه بین خانوارهاي برنجکار در دو شیوه متعارف و نیمه مکـانیزه تفـاوت معنـی داري     دارد؛ 

t103,0(وجود ندارد  .05=1.42, sig.=0.16.(   
  

  مکانیزه متعارف و نیمهشیوه هاي درشاخص هاي اجتماعی مربوط به ) آزمون تی مستقل(ـ آمار استنباطی 2جدول 
 .df t  Sig  نوع متغیر

  000/0  06/4  103  تعداد اعضاي خانواده
  000/0  98/3 103  سن

  000/0  63/6 103  تحصیالت
  159/0  418/1 103  تجربه 
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  نتیجه گیري کلی
و نتایج حاصل از این بررسی حاکی از کاهش معنی دار متغیرهاي مربوط به شاخص اجتماعی شـامل تعـداد اعضـاي خـانواده، سـن      

تجربه در شیوه نیمه مکانیزه نسبت به متعارف و افزایش معنی دار میزان تحصیالت در شیوه نیمه مکانیزه نسبت به شـیوه متعـارف   
شاید دلیل این مهم را بتوان در تحصیلکرده تـر بـودن افـراد میانسـال     . مطابقت دارد ]3،1[می باشد که این نتیجه با نتیجه تحقیق 

  . انستنسبت به افراد مسن تر د
  :بدین ترتیب پیشنهادات زیر قابل طرح می باشند

   در دو شیوه متعارف و نیمه مکانیزه  سایر متغیرهاي اجتماعیبررسی و مقایسه ـ 1
   جهت بهبود نگرش نسبت به شیوه نیمه مکانیزهبرداران  ـ آموزش بهره2
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