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 چكيده

 هانظام این وضعیت از بیشتر آگاهی و شناخت منظور به آن هایزیرنظام و پایدار کشاورزی بررسی

 هدف. دارد اساسی اهمیت پایدار، کشاورزی توسعۀ به نیل برای مناسب هایبرنامه و راهبردها تدوین و

 اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح اثراتاستنباطی )تحلیلی(  مطالعۀ تحقیق، این اصلی

 تحقیق، آماری جامعۀ. باشدمی کارشناسان و کشاورزان نظر نقطه از آن موفقیت میزان ارزیابی و شالیزاری

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

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

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

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

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

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

 بهره و کارشناسان بینطبق مطالعات تحلیلی صورت گرفته  که دهدمی نشان تحقیق، نتایج. باشدمی

 .باشدمی 639/0همبستگی ضریب میزان که دارد وجود همبستگی طرح موفقیت میزان مورد در برداران

 

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

 ، مطالعه استنباطیکشاورزی

 

 مقدمه -1

 و هانسل بین شده منتقل مالی امنیت و معاش امرار منبع عنوانبه که است مصرفی تجدیدناپذیر و محدود منابع از زمین

 بین رابطه. است مردم اکثر معاش امرار یعمده منبع که شمالی هایاستان در خصوصبه شود،می تلقی ثروت عنوانبه

 کوچک. است زمین به وابسته نزدیکی طوربه آرزو و اجتماعی مقام ثروت، زندگی، از مردم درک و است عمیق مردم و زمین

 این در آالتماشین از استفاده تا گردیده باعث ایران کشاورزی مشکالت از یکی عنوانبه زراعی قطعات پراکنش و بودن

 مزارع در خصوصیات این. یابد کاهش مزرعه وری بهره و تولید نتیجه در و داده افزایش را هاهزینه و بوده مشکل اراضی

 استفاده عدم موجب هاآن نامناسب هندسی شکل و کوچک مزارع پراگندگی کهطوری دارد، عمومیت نیز ایران شالیکاری

 رسیدن مانع دیگر طرفی از و تولید هزینه افزایش باعث طرف یک از نتیجه در و گرددمی تولید هاینهاده و منابع از بهینه
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 و تجهیز راستا این در. سازدمی مواجه مشکل با را کشاورزی در پیشرفته هایروش و اعمال و شودمی تولید حداکثر به

. شودمی محسوب برنج محصول تراقتصادی و بیشتر تولید جهت الزم زیربنای مهم هایگام از شالیزاری اراضی نوسازی

 در تسریع و آالتماشین کاربری راندمان افزایش آبیاری، راندمان افزایش شالیزاری، اراضی کردن مرتب عملیات این از هدف

 قابلیت باالبردن اراضی، کاربری تغییر از جلوگیری زمینه کردن فراهم زارعی، هایجاده احداث پراکنده، قطعات تجمیع

 هانهاده و خاک و آب منابع از بهینه استفاده جمله یک در و برنج از بعد دوم کشت توسعه جهت در اراضی زهکشی

 .]4[باشدمی

 که شودمی محسوب زراعی محصول ترینمهم گندم از بعد هکتار هزار 630 از بیش زیرکشتی سطح با ایران در برنج      

 استانهای در استراتژیک محصول این زیرکشت سطح عمده ولی شودمی کشت بیش و کم کشور استانهای از بهضی در

 و برنجکار کشاورزان تجربی دانش کشت، قدمت لحاظ از ایران در برنج محصول گرچه. است شده واقع گیالن و مازندران

 افزایش و مکانیزه کشت جهت در جدید هایتکنولوژی خاطر به امروزه اما است؛ درخشانی سابقۀ دارای مصرف، تنوع

 است بدیهی. نیست برخوردار مطلوبی جایگاه از باغی و زراعی محصوالت سایر با مقایسه در آمده دست به محصول کیفیت

 کاهش و سطح واحد در عملکرد افزایش زیرکشت، سطح افزایش با جز کشور در برنج محصول خودکفایی به رسیدن که

 قابل چندان است مواجه آبی کم یا آب مشکل با که ایران مثل کشوری در زیرکشت سطح افزایش. نیست مقدور ضایعات

 واحد در عملکرد افزایش لحاظ از ولی شود؛ خشکی و آبیکم به مقاوم ارقام تولید و اصالح به اقدام آنکه مگر ؛ نیست توجیه

 . ]1[است باقی بسیاری کار جای باال پتانسیلی ضایعات کاهش و سطح

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

 اکثر گفت توانمی کلی طور بهشود می گذاشته اجرا به آبی کشاورزی اراضی در تولید نمودن اقتصادی و خاک و آب منابع

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

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

 کاراتر مراتب به کشت استقرار و زراعی مورفولوژی بهبود در تغییر به منجر تواندمی...و زراعی هایجاده احداث خاک، اصالح

 .]3[سازد بارورتر را کار نیروی و کشاورزیزمین ترتیب بدین و گشته

 سدة از فراگیر حرکت یک صورت به و مختلف هایروش با غربی اروپای در زراعی اراضی نوسازی و تجهیز هایبرنامه      

 کشورها اغلب در 1980 سال از .است یافته ادامه بیشتری شدت با بعد به دوم جهانی جنگ از و گردیده آغاز شانزدهم

 . ]5[دارد ادامه هم هنوز و است شده شروع تقریباً اراضی نوسازی و تجهیز فرآیند

 و سوئیس و اتریش لوکزامبورگ، بلژیک، فرانسه، هلند، آلمان، در عمدتاً اراضی و نوسازی تجهیز پروژه حاضر درحال      

 پیشرفت اشتراکی، مزارع در تولید سال پنجاه از بعد شرقی اروپای کشورهای .است شده اجرا سوئد و نروژ فنالند، همچنین

 کشورها، این در ارضی اصالحات موفقیت رغمعلی ترتیب بدین. اندداشته تولید ابزار مالکیت سازیخصوصی در محسوسی

 بخش پایدار توسعۀ اصلی مانع به بود ارضی اصالحات بطن از ناخواسته عامل که اراضی کوچکی و پراکندگی پدیده

 یوسیله به اراضی ساماندهی و سازی یکپارچه پیرامون جدید هایاندیشه بیشتر عموماً شده تبدیل کشورها این کشاورزی

 هایگروه بطوریکه. یابد دست پایداری نتایج به است نتوانسته اما شده اجرا وسیع مقیاس در و دولتی و خارجی نهادهای

 تجارب براساس کشورها این. اندشده تشکیل کشاورزی اراضی پراکندگی گوناگون ابعاد با مقابله برای خودجوش محلی

 .پرداختند خود کشاورزی بازسازی به المللیبین هایسازمان و غربی یافتهتوسعه کشورهای

 توسط 1380سال در که«  گالندر شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز طرح در مزارع بین های جاده ارزیابی»  پروژة در      

 هزینه افزایش دلیل به عرضی فرعی هایجاده احداث عدم که است آمده گرفت انجام گیالن استان کشاورزی جهاد سازمان

 بقایای وجود دلیل به که بوده زراعی های ازخاک عموماً سازی، جاده برای نیاز مورد خاک و باشد می زمین از استفاده و

 فرعی های جاده احداث گرچه که است آن از حاکی تحقیق این. باشد می زیاد مقدار به هرز هایعلف رشد مستعد، نباتی

 .]2[شودمی محسوب طرح قوت نقاط از اما است؛ روبرو مشکالتی با مزارع در
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 یکپارچه از حاصل فراپای( روستا هزار 80 از بیش) هند از وسیعی بخش در شده انجام میدانی مطالعات اساس بر      

 صرفه خاک، و آب مدیریت بهبود چون اکولوژیکی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مختلف ابعاد در کشاورزی اراضی سازی

 اضافه و برده نام را...  و آالت ماشین و جدید های نهاده از استفاده درآمد، افزایش تولید، های هزینه کاهش زمان، در جویی

 توسعه اهداف به دستیابی برای را زمینه نهایت، در و شده روستایی زندگی در تحول باعث اراضی سازی یکپارچه کند،می

 .]6[است کرده فراهم

 مواد و روش ها -2
 روش تحقيق و جمع آوري اطالعات -2-1

 به آماری مناسب های روش و محتوایی تحلیل از استفاده با که باشد می تحلیلی صورت به و اکتشافی تحقیق انجام روش

 اسناد، آمار، از استفاده با یعنی است، پیمایشی و ی کتابخانه اطالعات، گردآوری روش. است شده پرداخته فرضیه آزمون

 سپس و است گرفته انجام میدانی مشاهدات و پرسشنامه تکمیل و مصاحبه انجام نیز و ها پروژه و ها طرح مقاالت، کتب،

 نرم تحلیلی قسمت در. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد استنباطی بخش در آماری های داده و اطالعات

 می Excel و Spss افزار و نرم است، قرار گرفته استفاده مورد شده، آوری جمع اطالعات تحلیل و تجزیه جهت که افزاری

 و نوسازی تجهیز، طرح اجرای موفقیت میزان مورد در کارشناسان و کشاورزان دیدگاه دو میان همبستگی تعیین برای باشد

 شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب آماری کیفی آزمون از فرهنگی و اجتماعی بعد در شالیزاری اراضی سازییکپارچه

 .است شده استفادهGIS افزار نرم از مطالعه مورد منطقه از نقشه برای تهیه همچنین. است

 برآورد حجم نمونه  -2-2

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

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

 روستا یک و بیست شامل کپورچال روستای مرکزیت به فریضه چهار دهستان. باشد می روستا هشت و بیست و دهستان

 (.1 شکل) دهد می تشکیل را شهرستان غربی ناحیه که بوده

 
 فریضه چهار دهستان مطالعه مورد روستاهاي و بندرانزلی شهرستان موقعيت: 1 شكل

 

. باشد می بندرانزلی شهرستان چهارفریضه دهستان روستای 9 برداران بهره شامل تحقیق، آماری جامعۀ اول گروه      

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

 .است شده استفاده مرحله دو از نمونه حجم تعداد تعیین برای که باشند می 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 مرحلۀ در

 .است گردیده برآورد کارشناسان 66 یعنی آماری جامعۀ کل از نمونه  تعداد و بردار بهره 2300 یعنی آماری؛ جامعۀ
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 آماری جامعۀ برداران بهره کل بر تقسیم روستا هر برداران بهره تعداد یعنی متناسب، تخصیص فرمول با دوم مرحلۀ در

 حجم تعداد و( روستا10) روستا هر در نمونه حجم تعداد. گرددمی ضرب نمونه حجم کل تعداد در آن نتیجۀ که شودمی

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

Nd2+t2pq
 

 

 
 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

سياه خاله  کچلک کرکان علی آباد کپورچال سنگاچين  آبكنار نام روستا

 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

جهاد کشاورزي  نام اداره

 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 نمونهحجم 

 

 تحليل و تجزیه روش -2-3

 تحلیل و تجزیه جهت که افزاری نرم تحلیلی، قسمت در. است تحلیلی و توصیفی بخش دو شامل تحلیل و تجزیه روش

 این تحلیلی نتایج کلیۀ که باشدمی Excel و Spss افزار نرم است، گرفته قرار استفاده مورد شده، آوری جمع اطالعات

 موفقیت میزان مورد در کارشناسان و کشاورزان دیدگاه دو میان همبستگی تعیین برای و است افزار نرم دو همین از تحقیق

 همبستگی ضریب آماری کیفی آزمون از تکنولوژی بعد در شالیزاری اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح اجرای

 است شده استفاده افزار نرم از مطالعه مورد منطقۀ GIS از نقشه تهیۀ برای همچنین. است شده استفاده پیرسون

 (.4و3)جداول
 طرح اجراي موفقيت ميزان به نسبت کشاورزان دیدگاه هاي متغير. 3 جدول

 متغيرها ابعاد هدف اصلی تحقيق

ارزیابی طرح تجهيز، نوسازي و یكپارچه 

 سازي اراضی 

 وجود - ماشين با برداري بهره نظام کارآمدي تكنولوژي

 راندمان افزایش – نگهداري ماشين تأسيسات

 سهولت - آب ميزان در جویی صرفه - آبياري

 آبياري سهولت - آالت ماشين انتقال و نقل

 و مزارع

 اجراي اثر در آالت ماشين کاربرد کارآمدي

 طرح
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 طرح اجراي موفقيت ميزان به نسبت کارشناسان دیدگاه هاي متغير. 4 جدول
 متغيرها ابعاد تحقيق اصلی هدف

 یكپارچه سازي و نوسازي تجهيز، طرح ارزیابی

 شاليزاري اراضی

 -اصولی و علمی هاي روش بكارگيري تكنولوژي

 در- مجرب و کارآزموده نيروي بكارگيري

 نياز با متناسب امكانات و وسایل داشتن اختيار

 از استفاده - طرح

 وجود - طرح طراحی در مربوطه متخصصين

 خصوص به الزم ساختهاي زیر

 براي کافی زمان وجود و زهكشی پایانه هاي

 طرح صحيح اجراي

 
 فرضيه -2-4

 سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح ی اجرا تکنولوژیکی بعد مثبت اثرات مورد در کارشناسان و کشاورزان دیدگاه این

 .دارد وجود مثبت همبستگی مطالعه مورد منطقۀ در اراضی

 

 بحث و نتایج -3

 کارشناسان و کشاورزان دیدگاه از تکنولوژی شاخص لحاظ از طرح اجرای موفقیت میزان بررسی: استنباطی یافته های

 د.ندهمیزان توزیع نسبی پاسخگویی کشاورزان و کارشناسان را نشان می 6و5جداول
 کشاورزان پاسخگویی نسبی توزیع چگونگی. 5جدول

 (موثر درصد)کشاورزان جامعه ارزیابی جمع

 بسيار کم             کم            متوسط                   زیاد                           بسيارزیاد     

 ردیف شاخص

 1 راندمان استفاده از ماشين  8/24 1/46 6/19 4/7 1/2 100

 2 سهولت جابجایی ماشين 4/32 3/40 2/21 6/5 5/0 100

 3 کارآمدي نظام بهره برداري 6/25 3/45 6/21 6/6 9/0 100

 4 وجود تاسيسات نگهداري 6/8 7/39 32 9/14 8/4 100

 5 سهولت آبياري مزارع 2/31 43 4/20 1/4 3/1 100

 6 افزایش راندمان آبياري 5/25 1/46 19 8/7 6/1 100

 7 صرفه جویی در مصرف آب 8/31 43 9/16 4/6 9/2 100

 

 کارشناسان گوییپاسخ نسبی توزیع. 6جدول

 (مؤثر درصد) کارشناسان جامعه ارزیابی جمع

 کم            بسيار کم             متوسط                 زیاد                      بسيار زیاد    

 ردیف شاخص

 1 طرح اجراي براي کافی زمان 1/45 9/12 8/19 15 2/7 100

 2 الزم هاي ساخت زیر وجود 1/56 1/10 2/16 3/13 3/4 100

 3 مربوطه متخصصين از استفاده 55 1/17 2/23 5/4 2/0 100

 وسایل دراختيارداشتن 7/52 7/11 6/20 3/10 7/4 100

 وامكانات

4 

 و کارآزموده نيروي بكرگيري 1/60 3/13 4/18 6/5 6/2 100

 طرح دراجراي مجرب

5 

 واصولی علمی روش بكارگيري 4/65 2/20 1/11 8/2 5/0 100

 طرح اجراي در

6 
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 آنها اجرا اراضی در طرح که کشاورزانی دیدگاه از تکنولوژی شاخص لحاظ از طرح اجرای موفقیت میزان که از آنجایی      

 گروه دو این رابطۀ نظر بررسی به بنابراین باشد، متفاوت است ممکن اندکرده اجرا و طراحی را طرح که کارشناسانی و شده

 برای .شویم کشاورزان و دیدگاه کارشناسان از طرح منفی و مثبت نقاط متوجه آخر، در تا پردازیممی مطالعه مورد جامعۀ

 بدست زیر نتایج و است شده ( استفادهx2)  پیرسون همبستگی کیفی آزمون از مطالعه مورد گروه دو میان رابطۀ تعیین

 دیدگاه از متغییرها تکتک با طرح اجرای موفقیت میزان بین رابطۀ ابتدا رابطه، این شدن مشخص برای. است آمده

 آماری آزمون بعد، و شده انجام پیرسون همبستگی وسیلۀ پرداخته و تایید و رد به جداگانه طور به کارشناسان و کشاورزان

 همبستگی ضریب جدول، در. است شده مشخص فرضیه، به توجه با نهایی نتیجۀ و شده انجام مورد مطالعه جامعۀ دو بین

 احتمال حداکثر .است شده داده نشان گروه دو دیدگاه بین رابطه اشتباه احتمال یا ( sig) معناداری سطح دو گروه، بین

 که قبولند قابل همبستگی  گونه آن بنابراین .باشدمی( درصد 95 صحت احتمال یا)05/0آماری نظر از قبول قابل اشتباه

 .باشند 05/0حداقل آنها معناداری سطح

 

 رد شاخصها تمام بنابراین باشدمی 05/0از کمتر نظر مورد هایشاخص تمامی معناداری سطح، 7ولجد به باتوجه      

 .کند جلب را کشاورزان رضایت تکنولوژی لحاظ از است توانسته منطقه در طرح اجرای یعنی گردد؛می

 کشاورزان دیدگاه از طرح اجراي موفقيت ميزان. 7جدول
 (sig) کشاورزان دیدگاه از شده محاسبه احتمال ميزان نتيجه آزمون

 

 شاخص

 ماشين از استفاده راندمان-1 019/0 رد

 ماشين جابجایی سهولت -2 007/0 رد

 برداري بهره نظام کارآمدي -3 003/0 رد

 نگهداري تاسيسات وجود -4 000/0 رد

 مزارع آبياري سهولت -5 049/0 رد

 آبياري راندمان افزایش -6 000/0 رد

 آب مصرف در جویی صرفه -7 026/0 رد

 

 رد شاخصها تمام بنابراین باشد می 05/0از کمتر نظر مورد های شاخص تمامی معناداری سطح ،8جدول به توجه با

 .کند جلب را کارشناسان رضایت تکنولوژی لحاظ از است توانسته منطقه در طرح اجرای یعنی گردد؛می

 کارشناسان دیدگاه از طرح اجراي موفقيت ميزان. 8جدول
نتيجه 

 آزمون

) کارشناسان دیدگاه از شده محاسبه احتمال ميزان

sig) 

 شاخص

 طرح اجراي براي کافی زمان 039/0 رد

 الزم هاي ساخت زیر وجود 019/0 رد

 مربوطه متخصصين از استفاده 000/0 رد

 در اختيار داشتن وسایل و امكانات 025/0 رد

در  مجرب و کارآزموده نيروي رگيريابك 001/0 رد

 طرح اجراي

 اجراي در واصولی علمی روش بكارگيري 045/0 رد

 طرح
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 ما دوم فرضیۀ بنابراین باشدمی 05/0از کمتر دیدگاه دو بین معناداری سطح کنیممی مشاهده 9جدول در که همانطور

 تکنولوژی شاخص لحاظ از طرح اجرای موفقیت میزان مورد در کارشناسان و کشاورزان دیدگاه بین یعنی گردد؛می تأیید

       .دارد وجود مؤثر رابطۀ
 

 کشاورزان و کارشناسان نظر بين طرح اجراي موفقيت. 9جدول

 نظرکشاورز نظرکارشناس  

 1 639/0 ضریب همبستگی نظر کشاورز نسبت به موفقيت طرح

  003/0 سطح معناداري

 249  تعداد نمونه

 639/0 1 ضریب همبستگی کارشناس نسبت به موفقيت طرحنظر 

 003/0  سطح معناداري

  66 تعدادنمونه

 

 نتيجه گيري  -4

 وضعیت بهبود در اقدام ترینضروری که باشد،می زیادی مشکالت و معایب دارای سنتی شالیزاری اراضی از برداریبهره

 و اراضی از مفید و بهینه استفاده چون اهدافی به حصول برای آن سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، سنتی، شالیزاری اراضی

 مناسب بستری ریزیپی منظور به برنج های کرت برای مناسب هندسی ابعاد با زراعی قطعات ایجاد با آن مناسب وریبهره

 تحلیلی استنباطی و بخش در هاداده تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج کلی طور به .باشد می...  و مکانیزاسیون برای

 تحقیق هاییافته قسمت در. است بوده کارشناسان و کشاورزان دیدگاه از تکنولوژی بعد از طرح اجرای بودن موفق از حاکی

 با آماری نتایج که دهدمی نشان تکنولوژی، بعد از طرح موفق اجرای مورد در کارشناسان و کشاورزان دیدگاه ارزیابی و

 کارشناسان و کشاورزان کندمی داللت است05/0 از ترپایین که 003/0معناداری سطح و 639/0همبستگی ضریب به توجه

 لذا دارد، وجود آنها هایدیدگاه بین همگرایی زمینه این در و کنندمی ارزیابی موفق تکنولوژی بعد از را طرح اجرای دو، هر

 کارشناسان هم و کشاورزان دیدگاه از هم تکنولوژی متغیرهای تمامی آزمون نتایج به باتوجه. گرددمی تأیید تحقیق، فرضیۀ

 بعد از منطقه در طرح اجرای بنابراین. باشدمی 05/0از کمتر متغیرها تمام معناداری سطح و است شده ارزیابی خوب

 .گرددمی ارزیابی موفق تکنولوژی

 
 منابع -5

 .نباتات حفظ سازمان برنج، ضایعات افزایش در هاکمباین نقش مقاله ، 1389. حمید زاده، آقاگل -1

 و تجهیز بخش گیالن، استان کشاورزی جهاد، 1380،« گالندر شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز طرح در مزارع بین های جاده ارزیابی»  پروژه -2

 .اراضی سازی یکپارچه

  .ساری کشاورزی، جهاد انتشارات مازندران، شالیزاری اراضی سازی یکپارچه و نوسازی تجهیز، طرح اجرایی روند رب تحلیلی ،1386.رضا عظیمی،  -3

 .کشور برنج تحقیقات مؤسسه. مازندران و گیالن در شالیزاری اراضی نوسازی و تجهیز هایطرح ارزیابی پروژه نهایی گزارش(. 1383. )م یزدانی، -4

5- Castro, C, Aguiar, p and Mirada siLva, L. (2001). Asystems approcch for the estimation of the effects of Land consoLi 

dation projects (Lcps): A modeL and it’s a ppLication. Journal Agricultural Syst, 68 (3): , 179-195. 

6- Zaheer, M., 1975, Article, Measures, fland reform: consolidation of holding in India, 

Behavioural sciencesand community development. 
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ABSTRACT: 
Evaluation of sustainable agriculture and its subsidiaries for the purpose of understanding and awareness of 

the status of the system and codification strategies and suitable programs for achieving sustainable 

agricultural development is crucial. The purpose of this research, study of inferential (analytical) project 

effects of equipment, Modernization and integration of paddy fields and evaluate its success is from the point 

of view of farmers and experts. 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. The results show that, according to studies analytical conducted, there is correlation 

about success of project between experts and farmers that correlation coefficient is0.639. 

 

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

mechanization, analytical studies. 


