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  مقدمه -6-6

سلته  های آن کا پشت سر گذاشته، اما نه تنها از ارزش کشاورزی و نهاده زياگرچه امروزه بشر عصر صنعت را ن

هلای   انواع محصوالت حاصل از فرآورده شيبا افزا گريو از طر  د تيافزون جمع طر  با رشد روز کينشده، بلكه از 

های کشاورزی سطح زيلر   با توجه به آمارنامه چندان گشته است. و ارزش کشاورزی دو تيکشاورزی در صنعت، اهم

 نلام،  ي)بل  0328-23هزار هكتلار در سلال زراعلي    611از  محور کشاورزی نيتر  يعنوان اصل هبکشت محصول برنج 

گسلترش   آن ليل دل( کلاهش يافتله کله    0394نلام،   )بلي  0393-94هزار هكتلار در سلال زراعلي     191به  (0323

وری از    بهلره  شيبلرای افلزا   يدنبلال راهل   هب برداران بهره واست  بوده و تغيير کاربری اراضي و ويالسازی ينيشهرنش

کشت دوم اگلر چله تلا حلدی      ايمختلف  يد. استفاده از کود، سم، بذراصال  شده، منابع آبهستن ماندهيباق ياراض

گلذر   يهای سلنت  وهيخواهد داد که کشاورزان از ش جهينت يزمان نيا ی اما همه ديانم يمسائل و مشكالت را حل م

 شيجلود، امكلان افلزا   ملدرن مو  زاتيل از تجه ریيل گ بلا بهلره   های مدرن کشاورزی نهاده و وهيعرصه ش پا به کرده و

 وری را فراهم آورند. بهره

ی املرار   کله منبلع عملده    يشمال یها خصوص در استان است بهي مصرف ريدناپذيتجد محدود و يبعمن نيزم

وجلود دارد و در اکثلر روسلتاهای کشلور مملر درآملد       و ملردم   نيزم نيب يقيعم ی معاش اکثر مردم است. رابطه

عنلوان   بله  يقطعات زراع و غيرمنظم بودننامناس   يشكل هندسدگي و پراکن کوچک بودن و باشد، روستاييان مي

 و گلردد  يمل  ديتول یها از منابع و نهاده نهيموج  عدم استفاده به که یطور بوده، رانيا یاز مشكالت کشاورز يكي

محدود  ياراض نير اد ها نيتا استفاده از ماش دهيباعث گردچنين  هم. ابدي مزرعه کاهش  یور و بهره ديتول جهيدر نت

 جله يدارد، و در نت تيعموم زين رانيا یرزايدر مزارع شال اتيخصوص نيا دهد مي شيرا افزا ی توليدها نهيو هزباشد 
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 سلازد  يرا بلا مشلكل مواجله مل     یدر کشلاورز  شرفتهيپ یها شود و اعمال و روش يم ديبه حداکثر تول دنيمانع رس

 .(0323،يزداني)

و  شلتر يب ديل الزم جهلت تول  یربنلا يمهلم ز  یهلا  از گلام  یزاريشلال  ياراضل  یوسلاز و ن زيل راستا تجه نيدر ا 

رانلدمان   شيافلزا  ،یزاريشلال  يمرت  کردن اراضل  اتيعمل ني. هد  از اشود يمحصول برنج محسو  م تر یاقتصاد

راهم فل  ،يزارعل  یهلا  قطعات پراکنده، احلدا  جلاده   عيدر تجم عيو تسر ها نيماش یراندمان کاربر شيافزا ،یاريآب

توسعه کشلت دوم بعلد از   در جهت  ياراض يزهكش تيباالبردن قابل ،ياراض یکاربر رياز تغي یريجلوگ نهيکردن زم

   (.0323،يزداني) باشد يمها  آ  و خا  و نهادهتوليد نظير از منابع  نهيجمله استفاده به کي برنج و در

 تلرين محصلول زراعلي محسلو      ز گنلدم مهلم  هزار هكتار بعد ا 191بر بالغ برنج در ايران با سطح زيرکشتي 

 شلود وللي عملده سلطح زيرکشلت ايلن محصلول        های کشور کلم و بليش کشلت ملي     شود که در اغل  استان مي

 .  (0394نام،  )بي است های مازندران و گيالن واقع شده استراتويک در استان

ار و تنلوع مصلر ، دارای   کل  دانش تجربي کشاورزان برنج گرچه محصول برنج در ايران از لحاظ قدمت کشت،

جديلد در جهلت کشلت مكلانيزه و افلزايش کيفيلت        هلای  درخشاني است؛ اما امروزه به خاطر تكنوللوژی  ی هسابق

باغي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست. بديهي است  محصول به دست آمده در مقايسه با ساير محصوالت زراعي و

افزايش سطح زيرکشت، افزايش عملكلرد در واحلد سلطح و     باکه رسيدن به خودکفايي محصول برنج در کشور جز 

در کشوری مثل ايران که با مشلكل آ  يلا کلم آبلي مواجله       کاهش ضايعات مقدور نيست. افزايش سطح زيرکشت

آبلي و خشلكي شلود؛ وللي از      اصال  و توليد ارقام مقاوم به کم است چندان قابل توجيه نيست ؛ مگر آنكه اقدام به

 لكللرد در واحللد سللطح و کللاهش ضللايعات پتانسلليلي بللاال جللای کللار بسللياری بللاقي اسللت   لحللاظ افللزايش عم

 (.0329زاده، )آقاگل

 حال نيدر ع باشد، يدر داخل کشور م يقاتيمحدود بودن منابع تحق انگريب نه،يزم نيدر ا يمنابع علم يبررس

ادعلا نملود کله     تلوان  يمل  کله  یرواج داشته است، به طلور  یتا حدود یا و مطالعات پرسشنامه يليتحل یها يبررس

. بلا توجله بله    شلود  يمشلاهده نمل   مربوطه يعلم یها تيفعال زانيکار با م تيارزش و اهم نيب يهماهنگ گونه چيه

 یهلا  تيل شده در مزرعه، انجلام فعال  جاديا راتييطر ، و چند جانبه بودن تغ نيا یو اقتصاد يوسعت ابعاد اجتماع

. از باشلد  يدر کشلور چنلدان سلاده نمل     يقاتيتحق یها طر  ييو روال اجرا با در نظر گرفتن امكانات موجود يعلم

شلروع شلده و    شيهلا پل   از سلال   ز،يل برنج خ یدر کشورها یارزيشال ياراض زيتجه وتوسعه  یها طر  گر،يد یسو

 يلي اجرا اتيل و تجرب جياست کله نتلا   يعيقرار گرفته است. بد يها مورد بررس مربوطه، در آن سال يقاتيمسائل تحق
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بلكله بلا در    سلت يقابل استفاده ن يکشور ما کامأل مطابقت نداشته و به راحت طيبرنج در شرا ديمشابه تول یها طر 

کشور و مالحظلات   ی وهيو طيالزم است مطابق شرا ،یدر عرصه انتقال تكنولوژ یضرور ينظر گرفتن تمام مالحظات

 امر اقدام نمود. نيبا ا یمنطقه ا

در نهايلت عواملل    وکمي و کيفي اجرای طر  تجهيز و نوسلازی اراضلي   اثرات  هديپووهش تالش گرد نيدر ا

 ی همله  در و کلاربردی  يعلمل هلای   پلووهش  ی پايهخود مورد بررسي قرار گيرد که  موثر در پيشرفت و رکود طر 

و  زيل طلر  تجه  یاجلرا  یبلاال  نله يبلا توجله بله هز    .باشلد  يم و ايجاد توجه بيشتر و کارآمد به اجرای طر  سطو 

 شلتر يب یور کلار باعلث بهلره    معاي و رکود و رفع  شرفتيپ های مولفه ختشناو  يبررس ،یزاريشال ياراض ینوساز

طر  اقدام خواهلد نملود و    ینسبت به اجرا پارچهظم و يكمن یزير با برنامه یو وزارت جهاد کشاورز ديخواهد گرد

 ديل تول نديرا در فرآ یشتريب هرهب ونيزاسيمكان یها طر  از پيشرفت یبا اجرا زين برداران و بهره کشاورزان نيهمچن

 .آورد دست خواهند به های روز دنيا را با توجه به اجرای عملي فناوری خود

 

 مسئله انیب -6-2

لتو  کشور به خود هزار هكتار اراضي شاليزاری، رتبه دوم را در توليد ش 832استان گيالن با بهره مندی از  

از جمله: وجود اراضي خرد و  يگيالن با مشكالت یاريزشال ياراض. با اين وجود (0391 ،نام است )بي اختصاص داده

، کمبود منابع آ  و پايين آبياری اراضي درنهای غير هندسي، عدم استفاده از شيوه های م پراکنده و مالكيت

اضي خود بدليل نبودن عدم امكان دسترسي هر کشاورز به طور مستقل به ار ،ودن راندمان آبياری در شاليزارهاب

آالت به علت کوچک بودن قطعات زراعي و نبودن جاده  پايين بودن راندمان ماشين شبكه جاده بين مزارع و

آبها و الجرم عدم  عدم خروج زه لي، به دلکشاورز، باتالقي بودن مزارع زراعي هر طعاتدسترسي و تجميع نبودن ق

توليد در مراحل  ی هباال رفتن هزين جهين مرزها و قطعات و در نتقابليت کشت مكانيزه و کشت دوم، نا مرت  بود

. در اين بين طر  تجهيز و نوسازی باشند يمختلف )کاشت، داشت و برداشت( و بسياری از مشكالت ديگر روبرو م

د با چهار پروژه، بلو  بندی و تسطيح، احدا  جاده بين مزارع، ايجا یا به عنوان بخشي از عمران منطقه ياراض

ها، مقسم آ  و شي   شبكه های آبياری و زهكشي، احدا  تأسيسات مورد نياز نظير: پل ها، زيرگذرها، دريچه

 .ديآ يآ  و خا  و مرتفع نمودن اين مشكالت به اجرا در م نابعاز م  یدر بهره ور نينو يشكن به عنوان روش

از اهلم اهلدا  توسلعه     کيسلتراتو محصلوالت ا  ديل در تول ييجهلت خودکفلا   يزراعل  ياز اراض نهياستفاده به

 داتيل تول شيو افلزا  رود يدر کشلورمان بله شلمار مل     یاهدا  توسلعه اقتصلاد   نياز مهمتر يكيو  داريپا یکشاورز
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 یهلا  یفنلاور  یريبا به کلارگ  حدر واحد سط ديتول شيکشت در گرو افزا ريسطح ز تيبا توجه به محدود یکشاورز

 .باشد يم نينو

و استفاده مطلو  از منلابع آ  و   یبخش کشاورز ی هکشور، توسع یاقتصاد ی هعتوس ياصل یاز محورها يكي

بلا توجله بله تجربله      یکشور اسلت. بخلش کشلاورز    شيرو به افزا تيجمع یبرا ييغذا تيامن جاديخا  با هد  ا

بلودن بخلش    لشلاغ  ليل بله دل  نيو همچنل  يو اجتملاع  ياسل يس ،یاقتصاد ليو به دال يصنعت یکشورها ی توسع

 هلا  يمورد توجه قرار گرفته است. بررسل  م،يرمستقيو چه غ ميطور مستق حوزه چه به نيدر ا تياز جمع یريگ چشم

 ييو روسلتا  یمختللف توسلعه کشلاورز    یهلا  برنامه یرغم اجرا به دهد ينشان م شود، يمربوط م رانيتا آنجا که به ا

 ريسل  یدارا زيل ن یشته و در مواردندا يرشد مناسب ،ها بخش ريبخش نسبت به سا نيگذشته توسط ا یها دهه يط

 (.0328،یبوده است )شكور ينزول

 ريل دشلوار و غ  اريملرتبط بلا کشلت را بسل     ها نيماش یريکارگ هاغل  مزارع، ب يو کوچك ينامنظم ،يپراکندگ

کشلت   نلد ياسلت تلا فرا   دهيموج  گرد يعيطب یا گونه به یزاريشال يدر اراض يکار زراع ی. دشواردينما يممكن م

پلر   یاشتغال بله کارهلا   ليوکوچک در کنار م دهکار پراکن بوده و به يکار انسان یروين ازمنديابتدا تا انتها ناز  يشال

از  یا باعث شده اسلت تلا بخلش قابلل مالحظله      یرکشاورزيغ یها تيتر به همراه توسعه فعال درآمدتر و کم زحمت

 یهلا  تيل تناسل  بله فعال   يبل  يبله شلكل   ايل  تغيير کاربری دهنلد  خارج و دياز رده تول یارزشمند کشاورز ياراض

 (.0323،یريو کب يعقوبي) ابندياختصاص  یکشاورز

وجلود   ديل در مراحل مختلف تول یکشاورز آالت نياستفاده از ماش یرا برا یاديز شيگرا رياخ یها سال يط 

 نلد يا فرآهل  از آن حيقطعلات و علدم اسلتفاده صلح     نياز بل  یکشلاورز  یهلا  نيعبور ماش یعلت دشوار که به داشته

در صلورت علدم اسلتفاده     همچنلين  انداختله اسلت،   قيل را به تعو یکشاورز های جديد سازی و ورود فناوری مدرن

 دهلد،  يو درآملد کشلاورزان را کلاهش مل     يافتله  شيافزا یاديز زانيبه م ديتول یها نهيهز یکشاورز یها نيازماش

عنلوان عاملل مل ثر در     بله  ياراضل يكپارچه سلازی   و یو نوساز زيتجه ی هپروژ اجرای مشكل نيرفع ا یبرا رو نيازا

موجل    يزراع ياراض یناهموار ياست. از طرف ضروری یامر يزراع یها طر  ريتحقق سا یبستر مناس  برا جاديا

. للذا بلا توجله بله     شلود  يآ  در داخل مزرعه مل  يكنواختي عيآ  و بازده توز یکاهش قابل مالحظه راندمان کاربر

 یبلرا  يلي اجرا یهلا  هياجرا شده و فراهم آوردن توصل  یها به نقاط قوت و ضعف طر  يابيطر ، دست یاجرا تياهم

 .باشد يم یضرور یامر ها روش تيموفق  يو باال بردن ضر بهبود
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 یهلا  نله يشمال کشور بلا هلد  کلاهش هز    یزارهايدر شال ياساس ريدهه است که ضرورت تغي کياز  شيب 

از  یريجللوگ  ،یاريل واسلتفاده از آ  آب  عيل توز حيصلح  تيريمد ون،يزاسيگسترش مكان ،یکار يکاهش سخت د،يتول

کلار و   بلرنج  انکشلاورز  یاقتصلاد خانوارهلا   یامكلان توسلعه کشلت دوم و ارتقلا     ،یکشلاورز  ياراضل  غيير کاربریت

 قرار گرفته اسلت.  مانكارانيبرنج شامل کشاورزان، کارشناسان و پ دياندرکاران تول تمام دست توجهمورد  ينيکارآفر

کشلاورزان   نيقل يطلور   و بله  یو نوساز زيتجه اتيعمل ياست که خا ، بستر اصل نيا ريمس نينكته در ا نيهم ترم

 اتيل منلافع و نظر  ديل با شلود،  يبستر انجام مل  نيکه در ا يتيهر فعال ني. بنابراباشند يها م طر  نيا يصاحبان اصل

کشلاورزان، شلاخ     هلای و هلم ارز آن نظر  يفنل  یردهاو استاندا ليمسا ليدل نيبه هم د،ينما نيکشاورزان را تام

 (.0323زداني،ي) شوند يمحسو  م يابيمهم ارز یها

 

 قیو ضرورت تحق تیّاهم -6-9

نملوده   گردشگریهای  از قط  يكيبه  ليمنطقه را تبد نيا ؛وآ  و هوای خو  بايز عتيدر شمال کشور طب

 خورد. يه چشم مب شتريمنطقه ب نيدر ا يکاربری اراض رييتغ ليدل نيو به هم

 کيل از  يالمللل  نيملردا  بلزرب بل    نيو چنلد  خزر ایيباشد اما وجود در يم زيگرچه خا  منطقه حاصلخ 

پلس از   تيمنطقه در رده دوم تراکم جمع نيباز ا ريکه از د دهيباعث گرد گريهای البرز از طر  د طر  و رشته کوه

منلاطق، تلراکم    نيل ا ریيو مهاجرپذ 61دهه  ييهای ابتدا در سال تيجمع هيرو يو طبعاً با رشد ب رديتهران قرار گ

عنلوان غلذای    هبرنج ب گرياست. از طر  د افتهيسرعت  زيحاصلخ هاینيبه رشد بوده و روند کاهش زم رو تيجمع

بله بلرنج در کشلور     ازيل و در واقع ن افتهيراه  يرانيهای ا از خانواده اریيبه خانه بس ،يياز وعده های غذا يكي ياصل

 .(0391نام، )بي است افتهي شيافزا

که چين رتبله اول   باشد يهكتار م ونيليم 063کشت  ريتن با سطح ز ونيليم 081 برنج جهان در سال ديتول

، سلطح  0393 -94در سال زراعي  رانيا ی(. بر اسا  آمارنامه کشاورزFAO,2014) را دارا هستند 88و ايران رتبه 

 11/32هزار هكتار برآورد شده که استان مازندران با دارا بودن سلهم   191 های شلتو  در کشور حدود انواع واريته

خود اختصاص داده اسلت و اسلتان گليالن     برنج مقام نخست کشور را به رکشتياز سطح برداشت اراضي ز یصددر

 19/69 دو استان جمعاٌ نيکشور در جايگاه دوم قرار گرفته است. ا یارزيدرصد از اراضي شال 14/31نيز با برداشت 

 .(0394 نام، )بي درصد از سهم سطح برداشت انواع شلتو  کشور را دارا هستند
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غلر    یهلا  هجلگل  یارزايشال ياراض سازی و يكپارچه یو نوساز زيطر  تجه یبا توجه به کند بودن روند اجرا

يسله در دو شليوه   از اثرات طلر  و مقا  جامعيموضوع که تاکنون مطالعه  نيبه ا تيبا عنا نيو همچن النياستان گ

عواملل  اثرات طر  و بررسي  ،پووهش نيانجام نگرفته، لذا در ا نهيزم نيدر اقبل از اجرای طر  و بعد از اجرای آن 

 کيل بله عنلوان    الن،يدر غلر  گل   یرزايشال ياراض سازی و يكپارچه یو نوساز زيطر  تجه یو رکود اجرا شرفتيپ

 و مطالعه قرار خواهد گرفت. يضرورت مورد بررس

بلرای   حيهای صلح  روش ریيکارگ همربوطه به سمت ب نيتمام تالش کشاورزان و مسئول ديبا ضروری است که

هلای گذشلته وزارت جهلاد کشلاورزی و سلازمان       در سال ليدل نيکه به هم ابديروی کشاورزی سوق  بهره شيافزا

اجلرای   و يه سلاله اقلدام بله طراحل    هم زينو مهم را در دستور کار قرار داده  امر نيا النيگ تانجهاد کشاورزی اس

 نموده است. الن،يدر سطح استان گ زاریيشال يچند هزار هكتار از اراض سازی( كپارچهيو نوسازی ) زيتجه

 

 اهداف پژوهش -6-4

 یاهداف کل -6-4-6

 یو نوساز زيطر  تجه یو رکود در اجرا شرفتيعوامل پ نيتر مهم شناخت و بررسي ق،يتحق نيا ياصل  هد 

 مد نظر قرار دارند: ريز ياهدا  اختصاص  يترت نيکه بد باشد يم النيغر  استان گ یزاريشال ياضدر ار

 .یزاريشال ياراض یو نوساز زيطر  تجه یاجرا کيفي اثراتو  کمي بررسي •

 کلي قبل از اجرای طر  و مقايسه آن با بعد از اجرای طر  بررسي ميزان انرژی مصرفي •

 .ياراض یو نوساز زيتوسعه طر  تجه ريرکود در مسو  شرفتيپ های مولفه نيرت مهم ارزيابي و تحليل •

 .یو نوساز زيطر  تجه یاجرا قيشده از طر جاديا وانعفرصت ها و م شناخت •

 

 یئاهداف جز -6-4-2

 عبارتست از: يسازی اراض كپارچهي تجهيز و نوسازی و های و اجرای طر  يطراح گريد یهد  ها يبطورکل

وکلارآتر نملودن    نيکاری آسان و کارآتر برای کشاورزان در جهت بلارورتر نملودن زمل    طيودن شرانم امهي • 

 کار . رویين
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منلابع آ ، فلراهم نملودن     تيريو ملد  يکشل  زه و اریيها، بهبود شبكه آب اصال  خا  ،يمنظم نمودن اراض •

 .زهيانکشت مك طيپراکنده و فراهم نمودن شرا قطعات عيتجم و يهای مناس  دسترس راه

   جوار. هم نيتقابل حقوق مالك مناس  وکاهش تضاد و يتيمالك طيشرا جاديا •

 .در آمد کشاورزان در واحد سطح خواهد شد شيافزا و مراحل کار به کاهش زحمت منجر تيکه در نها    

 

 سواالت پژوهش -6-5

 :باشد يم ليشامل موارد ذ رديگ يقرار م يمورد بررس قيتحق نيکه در ا ياالتوس

 ياراضل  یو نوسلاز  زيل طلر  تجه  شلبرد يو پ یکشلاورز  ونيزاسل يمكان مطللو  مزرعله و   تيريمد نيب اآي • 

 وجود دارد؟ یم ثر ۀرابط یكاريشال

 زهيمكلان  يکه هلد  اصلل   یرزايشال ياراض یو نوساز زيطر  تجه شبرديپو  ديتول ینهيکاهش هز نيب اآي • 

 وجود دارد ؟ یم ثر ی هرابط ،است یکردن کشاورز

 یكاريشلال  ياراض یو نوساز زيطر  تجه یو اجرا رکودعنوان عامل  به نيموقع زم به ندادن ليتحو نيب اآي • 

 وجود دارد ؟ یم ثر ی هرابط

 وجود دارد؟ یموثر ی رابط شرفتهيپ یها نيو استفاده از ماش ياراض یو نوساز زيطر  تجه نيب اآي • 

 

 پژوهش یها هیفرض -6-1

  یكاريشلال  ياراضل  یو نوسلاز  زيل طر  تجه شبرديسب  پ یکشاورز ونيزاسيمكان و مطلو  مزرعه تيرمدي •

 .گردديم

درآمد کشاورزان کله   شيو افزا ديتول نهيموج  کاهش هز یرزايشال ياراض یو نوساز زيطر  تجه شبردپي • 

 .گردد ياست م یکردن کشاورز زهيمكان يهد  اصل

 .باشد يم یكاريشال ياراض یو نوساز زيطر  تجه یاجرا در رکودعامل  ن،يموقع زم به ندادن لتحوي •  

امكلان   سلب   ن،يابعاد زمل  یساز    و استاندارد ياراض حيتسط ليدل به ياراض یو نوساز زيطر  تجه اجرای •  

 .گردد يم شرفتهيپ ها نياستفاده از ماش
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 ها و اصطالحات پژوهش واژه فیتعر -6-2

 کيل جهلان، بله بلرنج بله عنلوان       تياز جمع يميجهان است. ن ييغذا غالت و اقالم نيتر برنج از مهم برنج:

روز(، متوسلط   041تا  031ارقام زودر  )طول دورة رشد  یاست که دارا ياهيوابسته هستند. برنج گ ياصل یغذا

 .باشد يروز( م 021تا  001) رر يروز( و ارقام د 061تا  011رشد )

 یا اچله يدر ايل  ايل است و بله در  آبرفت رودها به وجود آمدهاست که از  یپست و هموار نيجلگه سرزم :جلگه

 گونله نيل داشلته باشلد. ا   يکمل  یکه معموالً بلندا نديگو يم یمسطح و نسبتاً هموار ني. به زمشود يختم م يدائم

و  يمانند جلگله آبرفتل   شوند، يم یگذار مکه هر کدام بر حس  مورد نا نديآ يم ديگوناگون پد یها به روش ها نيزم

 .لهيمس نيو همچن يه ساحلجلگ

آن را در  ديل کاشت برنج ابتلدا با  ی. براشود ياست که در آن برنج کاشته م یکشاورز نيزم زار،يشال :زاریشال

 پر آ  هستند. شهيدر حال کاشت هم یزارهايمنتقل کرد. شال زاريرشد داد و بعد از آن به شال يمحوطه کوچك

ناخت دقيق ابعاد پديده پراکندگي و علوار  ناشلي از آن و   ش :یاراض سازی و یکپارچه یو نوساز زیتجه

از منلابع   تلر  يمنطقل بلرای اسلتفاده    شلرط  شيپل يلک   عنوان به یساز كپارچهيهمچنين در  ملمو  اثرات مثبت 

 تنهلا  نله که  عيکامل و جام ی هعنوان پروژ مطر  است. و به توسعه درحالانساني، طبيعي در جهت توسعه کشاورزی 

، بلكله  شلده  گنجانلده آن  درونمرتبط با آن در داخل منطقه پلروژه در   یکارها ريسانظم اراضي و  عمليات تجديد

 .رديگ يبرمرا نيز در  ختعمليات ساعمليات آبياری و زهكشي و تقريباً تمامي 
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 شلتوک کشت تیو اهم خچهیتار -2-6

 ياصلل  یغذا کي عنوان بهجهان، به برنج  تياز جمع يميجهان است. ن ييغالت و اقالم غذا نيتر برنج از مهم

 يکلل  رگونله يدر دو ز هانيدر جهان وجود دارد، اما ا« ها هزار نوع برنج ده»اکنون  . هم(FAO,2014) وابسته هستند

 «كاينلد يا»و برنج  Oryza sativa japonica يبا نام علم «كايجاپون»شامل برنج  ياصل رگونهي. دو زرنديگ يم یجا

 .(0306، وکيلي)اخوت و  شوند يم sativa indica يبا نام علم

درصلد آن در آسليا توليلد و مصلر       91، که بليش از  باشد يمدومين غذای اصلي اکثريت مردم جهان  برنج

درصلد   01و  یدرصلد انلرژ   81گونله کله    آن دهلد  يمل  ليرا تشك ايمردم دن ياصل یاز سه غذا يكيشود. برنج  مي

 یكلا يآمر ا،يکشلور جهلان در آسل    11از  شيحاضلر بلرنج در بل    درحال .کنديها را فراهم م انسان يمصرف نيپروتئ

 .(FAO,2014) گردد يکشت م قايو آفر اياروپا، استرال ،يو جنوب يشمال

شمه سرچ نيرودخانه پرل چ ی در دره شيسال پ 2811-03111 که برنج در دهد ينشان م يشيدايشواهد پ

و تلا ارتفلاع    يجنلوب  ی درجله  31تلا   يشمال ی درجه 11 ييايجغراف یها گرفته است. برنج درحال حاضر در عر 

. به موج  آمارهای موجود تقاضا برای مصر  برنج درکشور به علت افزايش جمعيلت و  شود يکشت م یمتر 8411

بلرای تلأمين نيازهلای داخللي      ساله همه که یونح بهتغييرات حاصله در رژيم غذائي مرتباً رو به افزايش بوده است، 

کننلدگان ايرانلي ارقلام     د، همچنين بلا توجله بله سلليقه مصلر      گرد برنج خارج از کشور وارد مي توجه قابلمقادير 

گيرنلد کله علالوه بلر پرمحصلول بلودن دارای خصوصليات         در ايران در صورتي مورد استقبال قرار ملي  شده يمعرف

 نيز باشند.مطلو  از نظر کيفيت پخت 
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بله بعلد    یالديآن از قرن دهم م عيو گسترش وس دهيرس انيساسان دوره انيبه پا رانيسابقه کشت برنج در ا

آورده  رانيل از هنلد بله ا   روانيبار در زمان خسلرو انوشل   نياول یمعتقدند شلتو  برا زين يصورت گرفته است. برخ

 دورهدارند در  دهينسبت داده و عق رانيا رلط اعرا  درونق کشت برنج را به پس از تس زيشده است و برخي ديگر ن

 (.0324؛ عليزاده، )زماني وجود نداشته است رانيدر ا یکار برنج انيساسان

 

 در ایران کشت محصول شلتوک -2-2

 سطح زیر کشت محصول شلتوک -2-2-6

سلطح انلواع   شلود،   ( مشلاهده ملي  0-8که در شلكل)  0394-91در سال زراعي یکشاورز ی نامهآمار براسا 

درصلد کلل سلطح برداشلت      66/4هزار هكتار بلرآورد شلده کله معلادل      191های شلتو  در کشور حدود  واريته

 11/32مازنلدران بلا دارا بلودن     درصد از کل سطح برداشت غالت مي باشلد کله اسلتان    42/6محصوالت زراعي و 

ختصاص داده و استان گليالن نيلز بلا    درصد از سطح برداشت اراضي زير کشت برنج مقام نخست کشور را به خود ا

 .  (0394نام، )بي است ری کشور در جايگاه دوم قرار گرفتهزادرصد از اراضي شالي 14/31برداشت 
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 6939-34سال زراعیهای کشور توزیع سطح محصول شلتوک در استان درصد: 6-2 شکل

 (6934وزارت جهاد کشاورزی،  اطالعات و ارتباطات یمرکز فناور)منبع: 
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های خوزسلتان   استان درصد از سطح برداشت انواع شلتو  کشور را دارا هستند. 19/69استان جمعاٌ  اين دو

کشور رتبه هلای سلوم تلا     يزاریدرصد از کل سطح برداشت اراضي شال 21/4و فار  با  9/2، گلستان با  08/01با 

درصلد از سلطح    96/98دران، گليالن، خوزسلتان، گلسلتان و فلار  جمعلاً      پنجم را دارا هستند و پنج استان مازن

از بلين   باشلد.  درصد مي 14/0خيز کشور  های برنج اند و ساير استان خيز کشور را به خود اختصاص داده اراضي برنج

 (.0394 نام، يب) باشد هكتار مي 0خيز، کمترين سطح برداشت برنج متعلق به استان کردستان با  های برنج استان

 

 میزان تولید محصول شلتوک -2-2-2

دهد  را نشان ميميليون تن برآورد شده  3/8ميزان توليد انواع گونه های شلتو  کشور حدود (، 8-8)شكل

باشد که  درصد از کل ميزان توليد غالت مي20/08ميزان توليد محصوالت زراعي و درصد از کل 11/3که معادل 

. جمعاً است شاليكاران گيالني توليد شده درصد توسط 40/86ن مازندراني و شاليكارا درصد آن توسط 03/40

سه استان خوزستان با چنين  هم باشد. درصد از توليد شلتو  کشور متعلق به اين دو استان ساحلي مي 8/62

د. درصد مقام های سوم تا پنجم توليد شلتو  در کشور را دارا هستن 08/1و فار  با  9، گلستان با  84/01

اند. از بين  درصد شلتو  کشور را توليد کرده 06/93شايان ذکر است که شاليكاران پنج استان اشاره شده 

 .(0394نام،  بي) تن کمترين ميزان توليد شلتو  را دارد 04خيز، استان کردستان با ميزان توليد  استانهای برنج
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 6939-34ی کشورسال زراعیها ن تولید محصول شلتوک در استانادرصد توزیع میز: 2-2شکل 

 (6934 ،یوزارت جهاد کشاورزمرکز فناوری اطالعات و ارتباطات )منبع: 
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 سلال  هزار هكتار در 611از کشت برنج ريسطح زشده توسط وزرات جهاد کشاورزی  های منتشر آمارنامه طبق

به باغلات و   ياراض ليتبد آن ليدل  است که رسيده 0394-91زراعي  سال هزار هكتار در 191به  0328-23زراعي 

و کلاهش   بلرنج در واحلد سلطح    ديل تول یاقتصلاد  ی بازده شيی کار افزا تنها چارهو بوده  یتجار و يمنازل مسكون

 کيل بله   دنيدر جهلت رسل   یبلردار  کشت و بهلره  یها وهيو جستجو در ش قيحقضرورت ت که باشد يم سختي کار

 .رديقرار گ و مراجع مربوطه در دستور کار دولتبايد  دار،يی پا توسعهدر  یراهبرد استيس

 

 یبردار نظام بهره -2-9

 يعنل ي. توسعه راستياصل اجتنا  ناپذ کياست، بلكه  ياساس ازين کيدر جامعه ما نه تنها  یوسعه کشاورزت

 زيل ن ديل جد یها تيظرف دجايدر کاهش فقر و ا ديتول زانيدر بهبود م يشتيمع ،يسنت یها دگرگون ساختن ساخت

طلور علام و    نامناس  از توسلعه بله   یها يها و طرز تلق نگرش رييامر جز با تغ نيبرداشته شود. اما ا ياساس یها گام

رفتلار اسلت    رييل تغ یتوسعه کشلاورز  ديراهبرد جد دي.کلستين ريپذ طور خاص امكان به یتوسعه در بخش کشاورز

 هيل ( از منابع پایبردار )نظام بهره یبردار بهره ديجد یالگوها جاديا ايال  دانش و نگرش و اص رييتغ قيکه جز از طر

هلر   اتيو خصوصل  هلا  يوگل يو کننلد يعمل مل  ستميس کيدر قال   یبهره بردار ینظام ها نخواهد بود. ريپذ امكان

از  ياسل يو س ياجتملاع  ،یاقتصلاد  ،يعل يطب یهلا  طيسو و تعامل آنها با محل  کياز  گريكديو تعامل آنها با  ستميس

 زيل ن یبلردار  بهلره و نظلام   آورد يوجود مل  آنها را به یها تيو قابل ها یدست به دست هم داده و توانمند گريد یسو

آ ، منلابع   ن،ي)زمل  هيل منلابع پا  ،یعبارت است از دانش و اطالعات، تكنولوژ یبردار است.   اجزاء نظام بهره نيچن

تعاملل   تيل در تعامل هستند و در نها گريكديکه دائم با  تيريو مد يلمنابع ما ،يانسان یرويو ...( نهادها، ن يكيژنت

 یهلا  طياجزاء و تعاملل آنهلا بلا محل     نياز ا کيو تحول در هر  رييتغ .شود يممحصول  ديآنها است که منجر به تول

.شلود  ينظام م نينزول ا ايو  يفيو ک يارتقاء کم یو حرکت به سمت و سو یبردار اطرا  منجر به تحول نظام بهره

 ،یاقتصلاد  ،يعل يطب یها طيکه شامل مح هستند طيمح رگذاريو اجزاء آن متأثر از عوامل تأث یبردار بهره یها نظام

اثرات خلاص خلود    يمنف ايصورت مثبت  به ها طيمح نياز ا کيهر جامعه است و تحول در هر  ياسيو س ياجتماع

عواملل  .کنلد  يم تيهدا  يتخر ايمطلو  شدن و  یوو س و آنها را به سمت گذارد يم یبردار بهره یها نظام یرا رو

قلرار دارنلد و تجربله ثابلت کلرده کله        يجهان طيمح ريتأث نوبه خود تحت به زين یبردار بهره یها نظام يمل يطيمح

طلور   و بله  يملل  یهلا  طيمحل  یرو ميرمسلتق يطلور غ  و بله  يملل  یهلا  طيمحل  یرو ميطور مستق به يتحوالت جهان
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را بله هملراه    يمنفل  ايل تواند اثرات مثبلت و   ياست و م رگذاريتأث یکشاورز یبردار بهره یها نظام یرو ميرمستقيغ

 (.0324 زاده، عبداله؛ حسيني؛ ی)کالنتر داشته باشد

 

 یاصالحات ارض تاریخچه -2-4

بلا دسلتور    ،يشمس یهجر 0389. مرحله اول در سال رفتيدر سه مرحله انجام پذ ران،يدر ا ياصالحات ارض

و بله دنبلال آن،    ديل که به ناحق تصاح  شده بود شلروع گرد  يامال  سلطنت یو آباد هيهزار قر 8از  شيب ميتقس

 يقلانون، هلر شلخ  مل     نيل ا 8. بر اسلا  ملاده   ديرس  يبه تصو ،يشمس یهجر 0332قانون اصالحات در سال 

و  ميل د يكتلار از اراضل  ه 211 اي يآب يکشت از اراض ريو ز شيآ يهكتار اراض 411توانست در تمام کشور، حداکثر 

سلال بله    8ظر  مدت  نيمالك يقانون، اجازه فروش اراض ني. در اديخود انتخا  نما يرا مالک باشد و از اراض ريبا

 یهجلر  0340ملاه   یو ملتمم آن در د  يشمسل  یهجلر  0341سال  مصوبه. در مرحله دوم، ديواگذار گرد نيزارع

قلانون،   نيل . در اديل کل کشور مأمور اجلراء گرد  يالحات ارضکه بر اسا  آن، سازمان اص ديرس  يبه تصو ،يشمس

. مرحله سوم قانون اصالحات بله اجلرا درآملد و    ديده شش دانگ محدود گرد کيبه  رانيهر فرد در تمام ا تيمالك

اصلالحات   یقلانون، شلورا   نيل . بر اسلا  ا ديمنظور گرد ،يحقوق دولت تيو معاف يثبت اتياز لحاظ عمل التيتسه

 نيبل  ميخلارج و ملورد تقسل    نيملالك  تياز مالك د،يو با خر گانيبه  صورت را يد آمد و انتقاالت اراضبه وجو يارض

 .(0326نام، ي) ب قرار گرفت نيزارع

شلد. بله    يبلرداران عملل   بهلره  نيبل  یکشاورز یها نيمجدد زم عيدر جهت توز ياراض یواگذار يقانون حهيال

رونلد مهلاجرت و علدم مطالعلات و      ،ينيرشد ناموزون شهرنش ت،يمعو انتقال، رشد ج ار ، نقل  نيموازات آن، قوان

 نيل شلد. از جملله ا   یبلردار  بهلره  امدر نظل  یدتريل و جد شتريباعث بروز مشكالت ب نهيزم نيالزم در ا یها يبررس

آن هلم در طبقلات    هلا  یبلردار  تعلداد بهلره   شيو افلزا  یکشلاورز  یهلا  نيزمل  شياز پل  شيمشكالت، خرد شدن ب

 بود. يد و دهقانخر یبردار بهره

 تيل و نحلوه مالك  زانيل در م ياساسل  راتييل عبارت اسلت از تغ  يتياربا  و رع ميرژ یالغا اي ياصالحات ارض

 ميل رژ ی. الغارديگ يجامعه صورت م يعموم یور بهره شيکه ادعا شد به منظور افزا یکشاورز ياراض وهيبه و ياراض

از ارکلان حلز  دمكلرات )دوران     يكي ياسيهد  س کيعنوان به  رانيا خيبار در تار نينخست یبرا يتياربا  و رع

 ينل يام يدکتر علل  رانيو نخست وز یمحمد رضا پهلو رانيدر کشور به دستور شاه ا يمشروطه( بود. اصالحات ارض

هلا   از دست از فئودال یکشاورز یها نيزم تيمالك وهيدر ش يراتييتغ  يترت نيو بد وستيو اسداهلل علم به تحقق پ
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 نيو سپس قلوان  يقانون اصالحات ارض  يکشاورزان، با تصو نيمجدد آن ب عيو توز يمالكان بزرب به خرده مالك اي

 ،يقانون اصالحات ارضل  يياجرا نامه نييآ ،يآن، از جمله قانون اصال  قانون اصالحات ارض یها نامه نييو آ ياصالح

 ياصلالحات ارضل   نامله  نيلي آ هماده بل  2ن الحاق مستأجر و قانو نيمورد اجاره به زارع يو فروش اراض ميقانون تقس

 .(0326 ،نام بي) اصل منشور انقال  شاه و مردم بود نينخست يمرحله انجام گرفت. اصالحات ارض 3 يط

آن بله   یو واگلذار  ميتقسل  قياز طر یدار نيحل مسأله زم شتريکه هدفش ب ارضي اصالحات اول، ی مرحله •

 بود. انيروستائ

 جينتلا  يی دوم اصلالحات ارضل   ی مرحلله  بود. ادامه افتهيتمرکز  یدار شكل اجاره یرو رشتيی دوم ب مرحله •

 دنبال نداشت. مطلو  و مورد نظر را به

ی  و حلل مسلأله   يخصوص یها تيبردن انواع مالك انيدرظاهر به منظور از م يی سوم اصالحات ارض مرحله •

 ی اجرا درآمد. به مرحله یدار اجاره

 رانيل ا ياسلالم  یدر حكوملت جمهلور   یکشلاورز  ياراض یو واگذار اءيقانون نحوه اح 0319ماه  نيدر فرورد

در حكوملت   یکشلاورز  ياراضل  یو واگلذار  ايل قلانون نحلوه اح   یراسلتا  در .ديانقال  رس یشورا  يو به تصو هيته

 يمنابع ملموات و  ياراض یبا هد  واگذار نيزم یهفت نفره واگذار یاتهايه یستاد مرکز رانيا ياسالم یجمهور

مصلحت نظام ادامه رونلد    يمجمع تشخ 0301خرداد  در شد. سيو کشاورزان در سراسر کشور تاس انيبه روستائ

 يسامانده یدر وزارت کشاورز ياصالحات ارض التيمجددا تشك خيتار نياعالم نمود. از ا يرا قانون ياصالحات ارض

هفت نفره، سلازمان   یاتهايه یوستاد مرکز يالحات ارضسازمان اص التياز ادغام تشك 0300بهمن ماه  در .ديگرد

مستقل و وابسته بله وزارت   يبه عنوان سازمان خيتار نيکشور از ا يشد. سازمان امور اراض سيکشور تاس ياموراراض

 کنلد.  يمل  تيفعال يتيحاکم یها تيمامورو  فياز وظا ي( با تنوعی)و پس از ادغام وزارت جهاد کشاورز یکشاورز

بلر   تيريسازمان در جهلت ملد   يتيمامور ياصل یحوزه ها «يو توسعه اراض يسامانده ،يكپارچگي ،یبرکار حفظ»

 .(0326،نام بي)است یرکشاورزيو غ یکشاورز یها طر  یبرا ياراض یو واگذار یکشاورز ياراض

 ئلت يه ،یکشلاورز  ياراضل  فيل تكلو  نيلي تع مديريتاهدا  مربوط به  اجرای جهت به يپس از انقال  اسالم

 اءيل و اح یواگلذار  يقلانون  حله يدر قالل  ال  یکشلاورز  يسازمان دادن به امور اراض برای ياراض یهفت نفره واگذار

 (.0320 شد )ازکيا، ليتشك 0361مصو   ياراض
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 خانواری یبردار بهره -2-5

 6/8بله   یاربرد بهره ونيليم 2/0از  نيبا زم یها یبردار تعداد بهره ريسال اخ 31 يدر کشور ما ط که يدر حال

 دهيواحلد رسل   ونيل ليم 4/8واحلد بله    ونيل ليم 1/0از  یهكتار 01 ريز یاست. واحدها افتهي شيواحد افزا ونيليم

 01 ريل هلر واحلد خلرد ز    يو متوسط اراض ارهكت 1/1هكتار به  11/6از  ياست که متوسط اراض يدر حال نياست. ا

 ياسلت. کلوچك   افتله ي ليل عله مجلزا و پراکنلده تقل   قط 6طلور متوسلط در    هكتار آن هم به 4/8به  9/8از  یهكتار

 شيافلزا  ،يربنلائ يز زاتيل تجه یرا بلرا  ييهلا  بست مشكالت و بن گريقطعات از همد يو پراکندگ یديتول یواحدها

اسلتفاده از   یبلرا  يکله عملالً ملانع    آورد يفلراهم مل   ونيزاسل يو مكان یکشاورز آالت نيکاربرد ماش ،یاريراندمان آب

 يبلر کلارآئ   يمطللو ، اثلرات منفل    یبلردار  عوامل و نبود نظام بهلره  نياست. مجموع ا یديولت شرفتهيپ یها  روش

 شيموارد نه تنها موج  افلزا  شتريکه در ب یطور به گذارد؛ يبرجا م یکشاورز ديمنابع و عوامل تول يو غن یاقتصاد

و  يطيمح ستيز عاتيضا یاريبس بلكه در موارد شود، ينم دياز عوامل و منابع تول نهيعملكرد محصول و استفاده به

 .(0324نام،  )بي دارد يدر پ زيمنابع آ  و خا  را ن  يتخر

 آمده است. کيبه تفك يبرداران قبل از اصالحات ارض بهره يدرصد اراض زانيم (،0-8)در جدول 
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 یقبل از اصالحات ارض یبرداران از اراض درصد بهرهتعداد و : 6-2جدول

 

 هره برداراندسته ب

 

 (ارضی اصالحات از قبل) 6993 سال

 برداری بهره 

 )هزار واحد(

 اراضی

 (هکتار هزار)

 متوسط وسعت

 برداری بهره

 (هکتار)

 متوسط

 هر قطعاتتعداد

برداریبهره  

 متوسط

 هر مساحت

 (هکتار) قطعه
 درصد مقدار درصد تعداد

 04/1 3 4/1 2/0 099 3/86 493 هکتار 6 از کمتر

 31/1 8/4 4/0 8/3 308 6/03 816 هکتار 2 -6

 60/1 4/1 80/3 0/03 0114 3/81 404 هکتار 2-5

 9/1 2/0 19/0 8/80 8403 0/02 341 هکتار 5-66

 1/0 4/00 43/00 3/46 1864 06 318 هکتار 66-56

 8/4 06 30/01 1 163 4/1 2 هکتار 56-666

 9/9 8/84 01/84 2/2 990 8/1 4 هکتار 666بیش از

 %99 0/6 11/6 011 00316 011 0200 مجموع

 (6926، یکشاورز یریآمارگ ران،ی: مرکز آمار ا)منبع
 

 بعد از اصالحات ارضي به تفكيک آمده است.برداران اراضي  (، درصد و تعداد بهره8-8در جدول)
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  یبعد از اصالحات ارض یبرداران از اراض تعداد و درصد بهره: 2-2جدول
 

 

دسته 

 برداری بهره

 (موجودی وضع) 6926 سال

 برداریبهره

 (واحد هزار)

 اراضی

 (هکتار هزار)

 متوسط وسعت

 برداریبهره

 (هکتار)

 متوسط

 قطعات تعداد

 برداربهره هر

 متوسط

 هر مساحت

 قطعه

 درصد مقدار درصد تعداد (هکتار) 

 02/1 4/8 44/1 80/0 880 21/02 494 هکتار 6کمتر از 

 41/1 2/8 82/0 64/8 421 84/04 303 هکتار 6-2

 03/1 8/4 13/3 84/00 8140 08/81 604 هکتار 2-5

 16/0 3/6 08/6 06/02 3319 02/02 498 هکتار 5-66

 2/0 6/9 82/00 09/11 9034 09/81 189 هکتار 66-56

 18/1 6/08 34/63 11/2 0410 22/1 83 هکتار 56-666

 01/01 4/08 20/094 16/2 0119 30/1 2 هکتار 666بیش از

 33/0 3/1 91/6 011 02806 011 8641 مجموع

 (6926 ،یکشاورز یریآمارگ ران،ی)منبع: مرکز آمار ا

 

در کشور وجود دارد که  يزراع یبردار واحد بهره 8641، در مجموع  (8-8) و (0-8های) جدول طبق آمار

 نيهكتار زم 91/6بردار  متعلق به هر بهره نيانگياسا  م ني. بر ارديگ يرا دربر م نيهكتار زم ونيليم 8/02حدود 

ده حسا  آورخانواری )دهقاني(  یبردار را در زمره بهره رکمتر از ده هكتا یبردار است. چنانچه بهره ميو د يآب

در  ها یبردار بهره ني. اشود يکشور را شامل م یها یبردار درصد از بهره 6/00آمار بالغ بر  ني. طبق ااست شده

هكتار  92/8حدود  ها یبردار بهره نيمساحت ا نيانگيدارند. م اريرا در اخت یکشاورز يدرصد از اراض 8/33مجموع 

هكتار است اما در  08/6حدود  یهكتار 1-01در طبقات  ها یبردار بهره ياراض نيانگيکه م آن با( است. ميو د ي)آب

 4411 يعنيهكتار به حداقل  کيکمتر از  یها یاربرد در بهره که یبطور يابد يم کاهش زانيم نيا تر نييطبقات پا
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 ها یبردار گروه از بهره نيکشور را ا یها یبردار درصد از بهره 21/02است که  یادآوري. الزم به رسد يمتر مربع م

 .دارند اريکشاورزی کشور را در اخت يدرصد اراض 30/0هرچند که تنها  دهند، يم ليتشك

 

 النیگ در خانواری  یبردار بهره -2-1

 يوسلعت اراضل   راتييل موجلود اسلت بررسلي تغ    تياز دوران مشلروط  النيگل  یکه از کشلاورز  ييها گزارش

در  قيل . گلزارش گلروه تحق  سلازد  ياست را ممكن مل  النيدر منطقه گ جيکشت را نيتر برنج را که مهم یبردار بهره

بلا   دهي(، چاپ گرد0303) یصاداقت قاتيکه در مجله تحق ييمرحوم مهند  عطا يبه سرپرست رانياقتصاد غالت ا

کله اصلل آن    النيرا در گل  هلا  یبلردار  بهلره  يوسلعت اراضل   راتييتغ ،یکشاورز قاتيگزارش تحق جياستفاده از نتا

 .دهد ياست را نشان م یکار برنج

 

 6959 النگی در بردارو تعداد بهره نیزم هایبرداریوسعت بهره -9-2جدول

 

دسته بهره 

 برداری

 بردار تعداد بهره

 

 ها برداری مساحت بهره

 (هکتار به)

 درصد مساحت درصد تعداد

 1/03 31916 0/46 90810 هکتار6کمتراز

 0/30 24810 0/30 60260 هکتار6-2

 8/39 013930 8/09 30489 هکتار2-5

 0/01 82336 8/8 4311 هکتار5-66

 4/8 3116 0/1 801 هکتار66-56

 - - - - هکتار56-666

 4/8 6309 18/1 38 هکتار666بیش از

 011 461161 011 091011 مجموع

 (6926آمارگیری کشاورزی، ، مرکز آمار ایرانمنبع: )
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Abstract: 

 Land is a limited and unrecoverable resource of consumption, especially in the northern 

provinces, which is the main source of livelihood for most people. Guilan province has the second 

largest in the country with the production of 238 thousand hectares of rice fields. However, the 

Gilan rice fields are now facing problems such as: the existence of micro, scattered and non-

geometric land, the lack of a network of inter-farm roads and the uncootability of agricultural units 

of each farmer, and ... increasing the cost of production at various stages (planting, Has taken and 

picked up) and many other problems. The research was divided into two parts: quantitative and 

qualitative; in order to justify the implementation of the land improvement and improvement 

program in the farms, the amount of energy consumed in the production of rice paddies in the pre-

cultivation, planting, and harvesting stages of rice before the implementation of the design 

Equipping and rehabilitation of the land and then it was investigated. The results indicate a 9% 

reduction in total energy consumption after the implementation of the plan, which is effective in 

achieving the goal of optimizing energy consumption and thus reducing production costs. In the 

qualitative section, in order to investigate the effects of the project on equipping and rehabilitating 

landslides, the factors of the progress and depression of the project in the study area (west of 

Guilan province) were investigated. The statistical population of this study was 120 experts of 

Jihad-e-Agriculture Organization of Guilan province and agricultural observers with experience in 

field planning and renovation. After collecting the data, the opinions of these subjects were 

analyzed statistically. According to the results of this study, the removal of unnecessary borders, 

the creation of suitable agricultural roads, increased production efficiency, farmers' incomes and 

reduced water consumption were the most important factors contributing to the development of 

land improvement and modernization schemes. Also, untimely delivery of land, uncertainty about 

proper division, implementation of the plan at inappropriate time, lack of trust of the farmers, and 

the refusal of some owners and farmers were identified as the most important factors in the 

recession of the plan for equipping and rehabilitating land plots. 
Keywords: Energy consumption, Rice, Progress, Recession, Land Reconstruction  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Biosystems engineering 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Engineering of Agricultural Mechanization - Management and Analysis of 

Systems 

 

Title: 

Identification and Investigation of Progress and Stagnation Factors in the 

Plain of Equipping and Modernization of Paddy Lands in West of Guilan 

Province 

Supervisor: 

Vali Rasooli Sharabiani (Ph. D) 

 

Advisor: 

Ebrahim Taghinezhad (Ph. D)

 

By: 

Mohammad Sadegh Besharati Moghaddam  

 

September – 2017 




