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  چكيده:

 و آبیاری کانالهای و مواصالتی های جاده نبود و ناهموار و نامنظم قطعات ، کوچك مالکیتهای

 افزایش منظور به. است داده قرار گیالن استان در برنج تولید سرراه بر را ای عمده مشکالت مناسب زهکشی

 ارتقای مزرعه، مدیریت و خاك حفاظت بهبود دوم، کشت امکان کشت، کردن مکانیزه برنج، تولید بازده

 یکپارچه طرح 1370 سال از وری، بهره افزایش نهایتاً و کشاورزی جامعه اجتماعی و اقتصادی وضعیت

 آماری جامعة .است شده آغاز جدی طور بهگیالن  سنتی شالیزارهای در اراضی نوسازی و تجهیز و سازی

 و نوسازی و تجهیز طرح آنها اراضی در که روستاهایی نخست. باشدمی مطالعاتی دوگروه شامل تحقیق،

 بخش در واقع چهارفریضه، دهستان از روستا 9 آنها تعداد و است شده اجرا شالیزاری اراضی سازی یکپارچه

 جهت تحقیق، هدف روستاهای عنوان به که باشدمی(گیالن غرب مناطق) بندرانزلی شهرستان مرکزی

 و شده اجرا یا طراحی آنها توسط طرح، که کارشناسانی بعدی گروه. است شده گرفته نظر در طرح ارزیابی

 عملیات حاصل مطالعه، این در استفاده مورد هایداده. اندداشته مسئولیت شده اجرا طرح در شکلی به یا

 در متخصص کارشناس 66 و مطالعه مورد منطقه در بردار بهره 249 کل از پرسشنامه پرکردن و میدانی

از دیدگاه کارشناسان و  اراضی سازی یکپارچه طرح تأثیرگذاری مطالعه توصیفی تحقیق این.است طرح

نقش باال بردن آگاهی بوده و لکرد اراضی از لحاظ کمی و کیفی و... با توجه به مقایسه میزان عمکشاورزان 

 . استمورد بررسی قرار داده را کشاورزان از تاثیرات طرح 

 

اراضی شالیزاری جلگه ای، مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی، : ها کليد واژه

 ، مطالعه توصیفیکشاورزی

 

            مقدمه -1

 داده اختصاص خود به کشور شلتوك تولید در را دوم رتبه شالیزاری، اراضی هکتار هزار 238 از مندی بهره با گیالن استان 

 غیر هایمالکیت و پراکنده و خرد اراضی وجود: جمله از مشکالتی با  اکنون هم گیالن شالیکاری اراضی  وجود این با. است

 و... شالیزارها در آبیاری راندمان بودن پایین و آب منابع کمبود ، اراضی آبیاری مدرن های شیوه از استفاده عدم هندسی،

 شبکه واجرای ساخت همراه به هندسی غیر و نامنظم قطعات نمودن منظم معنای به شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز      

 زهکشی کانال و آبیاری کانالدارای مستقل طور به منظم، قطعه هر که ای گونه بهاست ( خاکی عمدتاً)   زهکشی و آبیاری

 .]9[باشد مناسب سرویس جاده همراه به آب زه تخلیه برای

 و نوسازی و تجهیز ، شالیزاری اراضی شرایط به عنایت با و کشور غذایی نیاز تأمین در برنج محصول اهمیت به توجه با      

 اجتناب خاك و آب ازمنابع وریبهره میزان افزایش جهت مناسب هایزمینه ایجاد راستای در اراضی این سازییکپارچه
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 خواهد را انتظار مورد اهداف و نتایج درصورتی دیگر زیربنایی فعالیت هر مانند شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز.است ناپذیر

 بررسی و توپوگرافی هاینقشه مطالعة آن، مسائل و خاك نقشة تهیة و بررسی جمله از فنی معیارهای و ضوابط از که داشت

 .]2[نماید پیروی اجرا و طراحی مطالعات، مراحل درتمام... و اراضی تقریبی شیب آنها، مشخصات و مالکیت

 ترینمهم برنج میان، این در و گرفته شکل کشاورزی محور بر چهارفریضه دهستان یعنی مطالعه؛ مورد منطقه اقتصاد      

 موجب ملی، ضرورت یك عنوانبه غذایی مواد به نیاز صعودی روند و هاملت استقالل در غذا اهمیت. کندمی ایفا را نقش

 و گذارانسیاست به مهم این تحقق و گیرد قرار تأکید مورد مدت، میان و کالن هایریزیبرنامه در آن تأمین شد

 . است شده واگذار ایمنطقه و ملی سطح در کشور ریزانبرنامه

 استفادةهدف با که شودمی اطالق زیربنایی هایفعالیت کلیة به شالیزاری اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز،      

 توانمی کلی طور به.شودمی گذاشته اجرا به آبی کشاورزی اراضی در تولید نمودن اقتصادی و خاك و آب منابع از بهینه

 تجهیز طرح اجرای اما نمود؛ حل زمینهاین در ترویج گسترش با توانمی را روستایی نواحی در اجتماعی مشکالت اکثر گفت

 و آبیاری هایشبکه بهبود کشت، زیر کشاورزی اراضی نمودن مرتب و تسطیح یعنی سنتی؛ شالیزاری اراضی در نوسازی و

 به کشت استقرار و زراعی مورفولوژی بهبود در تغییر به منجر تواندمی...و زراعی هایجاده احداث خاك، اصالح زهکشی،

 .]8[سازد بارورتر را کار نیروی و کشاورزیزمین ترتیب بدین و گشته کاراتر مراتب

 بیان «هکتار 256 وسعت به شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز» نام به ای پروژه در نسب عادلی فردوس همچنین      

 آبیاری راندمان افزایش تولید، هزینة کاهش شالیزاری، اراضی کردن مرتب زمینة در طرح این موفقیت میزان که کندمی

 .]6[است بوده

 اصفهان و گیالن مازندران، استان در شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز طرح زمینة در تحقیقی در روح زنده حمید      

 و آسان کشت با برنج پرمشقت کشت جایگزینی تولید، هزینه کاهش باعث طرح این اجرای که کندمی بیان ،(1387)

 .]5[است شده کشاورزان درآمد افزایش و دوم کشت برای مساعدتر شرایط ایجاد برنج، مکانیزة

 در برنج کشت نمودن مکانیزه جهت اساسی هایی ساخت زیر» ارائه مقاله در حسینی موسی سید و زاده گل آقا حمید      

 کارشناسان که را مسائلی و مشکالت ممکن حد تا که کردند سعی ،(1381« ) شده سازی یکپارچه و تسطیح اراضی

 نزدیك آیندهای در مشکالت و موانع این تا کنند، یادآوری را هستند درگیر آنها با برنج مکانیزه کشت امر در مربوطه

 .]1[نگردد کشور در برنج کشت مکانیزاسیون گریبانگیر

 به(  1381« ) برنج تولید در اراضی نوسازی و تجهیز و سازی یکپارچه»  در خود هایبررسی در مقدم حسنی مجید      

 زمان از که بوده خاك و آب و تولید منابع از برداری بهره نظام کشاورزی، بنیادی مسائل از یکی: که است رسیده نتیجه این

 .]4[است گرفته قرار توجه مورد بیشتر آن تداوم و اراضی شدن خرد و اراضی اصالحات اجرای

 ،( 1381« ) شالیزاری اراضی سازی یکپارچه و نوسازی و تجهیز طرح بر تحلیلی »مقالة در زادهعرب بهروز همچنین      

 افزایش درصد 6 حدود آب کاربرد راندمان مقدار سازی یکپارچه و نوسازی و تجهیز طرح اجرای از پس که که کندمی بیان

 نمودن خراب گل زراعی اثرعملیات در همچنین و برنج متوالی کشت با. است گردیده حفظ خاك همگنی و است یافته

 .]7[است شدهیکنواخت حدی تا خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات کلیه مزرعه، خاك

 داشت بیان شالیزاری اراضی سازی یکپارچه های پروژه در طراحی مراحل بررسی در ،( 1381)  کوتنائی جاللی نوراهلل      

 می مراحل از یك هر رعایت عدم. شود ذکر خالصه بطور جزئیات طراحی و پالن طراحی مطالعات، در ضروری موارد که

 .]3[است آشکار مجری و طراح هر برای آنها اهمیت لذا و آورده بوجود اجرا زمان در را حادی مشکالت تواند

 از وسیعی اراضی،بخش سازی یکپارچه:  ارضی اصالحات ارزیابی عنوان با هند در ،( 1975)  زهیر ام، مطالعات اساس بر

 فرهنگی، اجتماعی، ابعادمختلف در کشاورزی اراضی سازی یکپارچه از حاصل فراپای( روستا هزار 80 از بیش) هند

 درآمد، افزایش تولید، های هزینه زمان،کاهش در جویی صرفه خاك، و آب مدیریت بهبود چون اکولوژیکی و اقتصادی

 زندگی در تحول باعث اراضی سازی یکپارچه کندمی اضافه و برده نام را...  و آالت ماشین و جدید های نهاده از استفاده

 .]11[است کرده فراهم توسعه اهداف به دستیابی برای را زمینه نهایت در و شده روستایی



 

3 
 

 و داده تغییر را کشاورزی بخش در تولید شرایط سازی یکپارچه هایپروژه ،( 1996)  همکاران و بروك هایلن نظر از      

 .]10[دارد... و درآمد افزایش مزارع، در کار برای نیاز مورد زمان وری،بهره تولید، الگوهای روی آثاری

 

 ها روش و مواد -2

  اطالعات آوري جمع و تحقيق روش -2-1

 پیمایشی و کتابخانه ای اطالعات، گردآوری روش. است کاربردی نوع از توصیفی صورت به و اکتشافی،تحقیق انجام روش

 ها، آمارنامه مقاالت، کتب، مختلف منابع از اطالعات آوری جمع منظور به اسنادی ای کتابخانه مطالعات بخش در است؛

 استانداری بندرانزلی، شهرستان و گیالن استان کشاورزی جهاد) مختلف نهادهای آرشیوهای ها،نقشه اینترنتی، سایتهای

 شده استفاده نظر مورد شالیزاری اراضی از مستقیم مشاهدة و...( و بندرانزلی شهرستان طبیعی منابع ادارة گیالن، استان

 از استفاده با و جسته بهره تحلیلی و اکتشافی هدف با تحقیق آزمون اثبات و پرسشها توصیف منظور به بعد مرحلة در. است

 تحقیق نتایج به توجه با نهایت در .است شده آوری جمع کارشناسان و کشاورزان از نیاز مورد اطالعات پرسشنامه، مصاحبه،

 است. گردیده ارائه آینده، در طرح شدن اجرا بهتر جهت راهکاریی تکنولوژیکی، بعد از طرح ضعف و قوت نقاط و

 نمونه حجم برآورد -2-2

 انزلی بندر ساحلی شهر و است ایران شمال در گیالن استان هایشهرستان از انزلی شهرستان: مطالعه مورد منطقة معرفی

 دو و مرکزی بخش یك شامل شهرستان این. استشده واقع گیالن استان غربی شمال در که بوده شهرستان این مرکز

 که بوده روستا یك و بیست شامل کپورچال روستای مرکزیت به فریضه چهار دهستان. است روستا و نه بیست و دهستان

 (. 1دهد )شکل  ی تشکیل را شهرستان غربی ناحیه

 
 : موقعيت شهرستان بندرانزلی و روستاهاي مورد مطالعه دهستان چهار فریضه1شكل 

 

. است بندرانزلی شهرستان دهستان چهارفریضه روستای9 برداران بهره شامل تحقیق، آماری جامعة اول گروهاین بنابر     

 که باشند می طرح به مربوط کارشناسان دوم گروه. باشد می نفر 2300آماری جامعة همان یا منطقه برداران بهره کل تعداد

 .است شده مرحله استفاده دو از نمونه حجم تعداد تعیین برای که بوده نفر 70 مربوطه کارشناسان کل تعداد

 کل از نمونه 249 تعداد درصد، 95/0اطمینان با و درصد 06/0 دقت ضریب با و کوکران فرمول از استفاده با اول مرحلة در

 .است گردیده برآورد کارشناسان 66 یعنی جامعة آماری کل از نمونه  تعداد و بردار بهره 2300 یعنی آماری؛ جامعة

 آماری جامعة برداران بهره کل بر تقسیم روستا هر برداران بهره تعداد یعنی متناسب، تخصیص فرمول با دوم مرحلة در

 حجم تعداد و( روستا10) روستا هر در نمونه حجم تعداد. میگردد نمونه ضرب حجم کل تعداد در آن نتیجة که میشود

𝑛                      .   است گردیده مشخص( 2) و( 1) جدول در (اداره 5)  ادارات در کارشناسان نمونه =
Nt2×Pq

Nd2+t2pq
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چهارفریضه دهستان نمونه حجم و شاليزاري اراضی نوسازي و تجهيز طرح مشمول برداران بهره کل تعداد. 1 جدول  

 جمع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف

 کچلک کرکان علی آباد کپورچال سنگاچين آبكنار نام روستا
سياه خاله 

 سر
  رودپشت خميران

کل بهره 

 برداران
580 421 349 210 188 175 145 131 101 2300 

حجم 

 نمونه
63 45 38 16 18 22 19 17 13 249 

 
 کارشناسان نمونه حجم و شاليزاري اراضی نوسازي و تجهيز طرح به مربوط کارشناسان کل تعداد. 2 جدول

 جمع 5 4 3 2 1 ردیف

 نام اداره
جهاد کشاورزي 

 استان

جهاد کشاورزي 

 شهرستان

مشاوران اجرایی 

 طرح

اعضاي شوراي 

 مورد مطالعه

فارغ التحصيالن 

کشاورزي مرتبط 

 با طرح

 

 

 

 70 5 9 9 14 33 کل کارشناسان

 66 5 8 8 13 32 حجم نمونه

 

 نتایج و بحث -3

  تحقيقتوصيفی  هاي یافته-3-1

 اراضی کشت زیر سطح افزایش باعث کشت، قابل اراضی به کشت قابل غیر اراضی تبدیل و سازی یکپارچه با طرح اجرای

 تغییری بنابراین. است شده کم مقداری اراضی کشت زیر سطح از مزارع بین سازی جاده و کانالکشی دلیل به اما است؛ شده

 دهد.، سطح زیر کشت اراضی شالیزاری را نشان می2شکل.است نیامده بوجود کشاورزان مالکیت میزان در

 
 ( درصد حسب بر)  کشاورزان شاليزاري اراضی کشت زیر سطح. 2شكل

 

  مطالعه مورد منطقة اراضی توليد ميزان-3-2

 در .پردازیممی شده کشت برنج ارقام از یك هر تولید میزان بررسی به سپس و کرده بررسی را تولید میزان کل ابتدا در

 6/16تن و یك از کمتر بردار بهره درصد 1/5 طرح، اجرای از قبل مطالعه مورد منطقة اراضی در تولید میزان با ارتباط

 تولید طرح اجرای از قبل تن 3 تا 2؛ 3/25 با برداران بهره اکثریت همچنین. داشتند تولید تن 5 از بیش آنها درصد

 از بیش برداران بهره تعداد و داشته تولید تن یك از کمتر برداران بهرهدرصد 4/0 فقط طرح، اجرای از بعد در اند؛ اماداشته

 تن 5 تا 4 تولیدشان برداران، بهره اکثریت طرح اجرای بعد از در همچنین .است یافته افزایش درصد 6/31به تولید تن5

 طرح، اجرای از بعد در آن مقدار و تأثیرگذار منطقه تولید میزان در اجرای طرح که بوده این بیانگر امر این .است بوده

 (.3)شکل است یافته افزایش

9.1 6.7 17.8
31.7

18.1 16.6
0

10
20
30
40

بر حسب هکتار
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 (درصد حسب بر)طرح اجراي از بعد و قبل اراضی توليد ميزان. 3شكل

 

  مطالعه مورد منطقة اراضی ملكردع -3-3

 درصد5/14تن، یك از کمتر برداران بهره درصد1/5طرح، اجرای از قبل مطالعه، مورد منطقة اراضی عملکرد خصوص در

 تا 3 عملکرد دارای درصد8/26با برداران بهره اکثریت طرح، از قبل در همچنین .داشته اند عملکرد هکتار در تن 5 از بیش

 درصد4/0بودند به هکتار در تن یك کمتراز عملکرد دارای که کشاورزانی طرح، اجرای از بعد در اما بودند؛ هکتار در تن 4

 همچنین. است یافته افزایش صد در4/37به بودند درهکتار تن 5 از بیش عملکردی که بردارانی بهره تعداد و یافته کاهش

 عملکرد میزان بهتر درك برای. بودند هکتار در تن 5 تا 4 عملکرد درصد دارای5/50با طرح از بعد در برداران بهره اکثریت

 (.4)شکل پردازیم می برنج ارقام از کدام هر عملکرد بررسی به جداگانه به طور طرح از بعد و قبل در برنج ارقام

 
 (هكتار در تن)  طرح از بعد و قبل در اراضی عملكرد. 4 شكل

 

  اراضی قطعات تعداد -3-4

 بهره درصد9/25فقط طرح اجرای از قبل در که گفت توانمی مطالعه، مورد منطقة در اراضی قطعات تعداد خصوص در

مشاهده  5طور که در شکلهمان اند، داشته زمین قطعه یك از بیش بقیه و بودند شالیزاری زمین قطعه یك دارای برداران

 اراضی بودن تکه تکه این که ،قبل از اجرای طرح زیاد بوده زمین قطعه سه از بیشتر و سه دارای برداران بهرهشود درصد می

 برداران بهره تعداد سازی، یکپارچه هایفعالیت اتمام و طرح اجرای از بعد اما داشت؛ خواهد بر در را پایینی عملکرد قطعاً

 قطعاً امر این که است یافته کاهش قطعه یك از بیش اراضی دارای کشاورزان تعداد و یافته افزایش زمین قطعه یك دارای

 (.5)شکل داد خواهد افزایش را برداران بهره عملکرد

 
 طرح اجراي از بعد و قبل اراضی قطعات تعداد. 5 شكل
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  طرح مختلف مراحل از برداران بهره رضایت بررسی -3-5

 از برداران بهره رضایت میزان بررسی منظور به. باشدمی مختلف مراحل دارای اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح

 آن نتایج که شدیم جویا را آنان نظرات مختلف، مراحل تفکیك به اراضی سازیویکپارچه نوسازی تجهیز، طرح اجرای

 قسمت طرح، اجرای مراحل بین از برداران بهره رضایت بیشترین دهد، می نشان جدول این که چنان. است آمده 6شکلدر

 از یکی که چرا داشتند رضایت مرحله این از برداران بهره درصد 42 حدود که طوری به است، بوده مزارع بین کشیجاده

 اجرای از قبل در که است مزارع در آالت ماشین انتقال و نقل و کشاورز خود عبور، منطقة کشاورزان مشکل ترینبزرگ

 مزارع بین کشی کانال از آن از بعد. است شده همسایه زمین و کشاورز خود زمین به خسارت باعث انتقالها و نقل این طرح

 (.6)شکل باشند می برداران بهره درصد 16 حدود که داشتند رضایت

 
 طرح اجراي مختلف مراحل از برداران بهره رضایت ميزان. 6 شكل

 
 کارشناسان دیدگاه از طرح روي پيش مشكالت بيشترین -3-6

 از کشاورزان عدم آگاهی را طرح اجرای مشکل بزرگترین درصد8/36با کارشناسان اکثریت است، آمده 7 شکل در که چنان

آگاهی دادن وباال بردن دانش واین حاکی از اهمیت  .کردند ذکر آنان از مالکیت سلب تصور و آن مثبت نقاط و طرح

 است.کشاورزان 

 
 کارشناسان گاه دید از طرح مشكالت. 7 شكل

 نتيجه گيري -4

 زیر فعلی هایساخت زیر در شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز طرح کیفی و کمی اهداف تحقق بر مؤثر معیارهای حضور

 انجام برنج، محصول در گیالن استان بالقوة پتانسیل به دستیابی برای. است رنگ کم بسیار گیالن استان شالیزارهای بنایی

 کیفی و کمی توسعة به که مواردی از یکی. است ضروری روز دانش به برداران بهره و اراضی کردن مجهز جهت اقداماتی

 که داد نشان حاضر مطالعه .باشد می شالیزاری اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح کند،می کمك برنج کشت

 اراضی پراکندگی و بودن کوچك"که دارندتاثیر گیالن استان در برنج کشت مکانیزاسیون توسعه در متعددی عوامل

و پس از اجرای طرح اثرات آن در بوده  عوامل این مهمترین "برنج کشت مکانیزاسیون زیرساختهای توسعه" و "شالیکاری

 بنابراین، توجه و چشم گیر بوده است. این اثرات قابل ،بخش های مختلف نمایان گردید که از نظر کارشناسان و کشاورزان
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 کشور، و گیالن استان در استراتژیك محصول این تولید پایدار توسعه نتیجه در و برنج کشت مکانیزاسیون توسعه منظور به

 شالیزارها، بیشتر کوچکترشدن از ممانعت جهت در عملیاتی راهبردهای تدوین ضمن کشاورزی جهاد وزارت است ضروری

 توسعه همزمان، طور به و ورزیده اهتمام گیالن استان نقاط کلیه در شالیکاری اراضی نوسازی و تجهیز طرحهای اجرای به

 خود هایزیرمجموعه کار دستور در جدی طور به را نشاء بانکهای تاسیس ویژه به برنج کشت مکانیزاسیون زیرساختهای

 .دهد قرار
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ABSTRACT: 
Small acquisitions, irregular parts and uneven and lack of roads network and irrigation canals and suitable 

drainage has put major problems in rice production in Guilan province. For increase the efficiency of rice 

production, mechanize cultivation, possibility of double cropping, improving soil conservation and farm 

management, improving the conditions of economic and social farming community and ultimately increase 

efficiency, from 1370 equipment, modernization and integration project is started seriously in the traditional 

Guilan paddy fields. Statistical population, is including two studies. Firstly, villages is implemented that its 

lands equipment, Modernization and integration project of paddy fields and its numbers 9 village of Chahar 

Farizeh Rural District, located in the central section town of Bandar Anzali (Guilan West regions), as villages 

goal of the research is intended for project evaluation. The next group are experts who project, design or 

implemented by them or someway had responsibility in project of implemented. The data used in this study 

is the result of field operations and questionnaire of the 249 farmers and 66 experts of the project in the study 

area. This research is examined descriptive study the influence integration Fields project from the perspective 

of experts and farmers with regard to performance of quality and quantity and raise farmers awareness from 

project effects. 

 

Keywords: Equipment and modernization and integration of land, paddy fields plains, agricultural 

mechanization, descriptive studies 


