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  چکیده
طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان در اراضی 

طرح تجهیز و نوسازي اراضی  بهره برداراناین مقاله با هدف بررسی تغییرات تولیدي . شالیزاري طراحی شده است
هاي الزم براي آن، از طریق  نجام گرفته دادهاین پژوهش به صورت میدانی ا. شالیزاري استان گیالن تدوین گردیده است

شالیکار داراي اراضی تجهیز شده  188شالیکار داراي اراضی سنتی و  176اي تصادفی که شامل  روش نمونه گیري طبقه
محاسبه  65/0ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ نزدیک به . آوري شد جمع
هاي  درصد باعث کاهش هزینه 11نتایج تحقیق نشان داد طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري به میزان . گردید

تولیدي کشاورزان مشمول طرح نسبت به کشاورزان داراي اراضی سنتی شده است همچنین این طرح توانسته است با 
شاورزان مشمول طرح نسبت به کشاورزان درصد باعث بهبود درآمد ک 5/10ایجاد امکان توسعه کشت دوم، به میزان 

 . داراي اراضی سنتی گردد
  

  ، تولید برنج، طرح تجهیز و نوسازي، اراضی شالیزاري، استان گیالنشالیکاران: هاي کلیدي واژه
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Abstract 

On farm development program is a strategy for developing of agricultural parts of Iran rice 

fields following numerous targets that the most important of them is decreasing of production costs 

and increasing income of rice field farmers. The goal of this research is the Investigation of the 

change of production in rice field which to be included On farm development program in Gilan 

province. The research was conducted in the form of survey study. Necessary data for this research 

collected squarely by 176 farmers that have the traditional rice fields and 188 farmers of On farm 

development program in Gilan province were sampled by using stratified random sampling 

procedure. Data was collected through a questionnaire. The reliability of questionnaire was obtained 

by calculating the cronbach alpha coefficient (0.65) for different sections after conducting a pilot 

study. Results showed that this program to be able decreased production cost of farmers with have 

rice filed in design %11 in comparison with farmers with have traditional rice field. This On farm 

development program could improve incomes of farmers who have rice field in design %10.5 in 

comparison with farmers who have traditional rice field with development of second crop. 
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  مقدمه
به مجموعه  1طرح تجهیز و نوسازي اراضی

شود که به توسعه و بهبود وضعیت  فعالیتهایی گفته می
این اقدامات شامل . زیربنایی واحد مزرعه منجر شود

یکپارچه سازي اراضی، احداث شبکه فرعی آبیاري، 
شبکه زهکشی سطحی و در صورت لزوم زهکشی 

هاي دسترسی و راههاي بین مزارع  زیرزمینی، جاده

                                         
1- On Farm Development 

اقدامات زیربنایی سهولت در  باشد که با انجام این می
فعالیت کشاورزي و زمینه تولید بیشتر محصول فراهم 

هزار تن  2887ایران با تولید ).  1376سبحانی (گردد  می
میزان سطح   درصد تولید را در دنیا دارد 5/0شلتوك 

هزار هکتار و  600زیر کشت برنج در ایران بیش از 
هکتار  تن در 5/4متوسط عملکرد آن نیز بیش از 

در ایران  نیز استان گیالن )  1384  علیزاده(باشد می
درصد از کل  88/27درصد سطح زیر کشت و  69/31

در حال حاضر حدود . تولید را در ایران بر عهده دارد
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درصد  60درصد کل مساحت استان معادل  6/15
زمینهاي زراعی آن را کشت برنج تشکیل می دهد سطح 

هزار هکتار  200ان نزدیک به زیر کشت برنج در این است
و متوسط عملکرد آن نیز نزدیک به چهار تن در هکتار 

به منظور تقویت  ).1385آمارنامه کشاورزي (باشد می
وري در  هرچه بیشتر مزارع شالیزاري و ارتقاي بهره

این مزارع طرح تجهیز و نوسازي مزارع شالیزاري 
طرح باشد این  ریزي شده و در حال اجرا می برنامه

  :کند اهداف زیر را دنبال می
اشراف هر یک از قطعات اراضی تسطیح شده  -

هاي دسترسی  به کانال آبیاري، کانال زهکشی و جاده
 طرح

تجدید نظم و یکجا نمودن اراضی کوچک و  -
پراکنده صاحبین نسق، برمبناي استانداردهاي از پیش 
تعیین شده، بگونه اي که مشکلی از نظر تنسیق جدید 

  .ها در ارتباط با جابجایی قطعات حاصل نگرددمالکیت
استاندارد نمودن سطوح قطعات پس از  -

یکپارچه سازي به تناسب شرایط توپوگرافی و مالکیت 
اي که کشت مکانیزه و استفاده از ماشین  زمین، به گونه

 .آالت میسر شود
استقالل قطعات از یکدیگر در استفاده از  -

 ی و دسترسی طرحکانالهاي آبیاري، کانالهاي زهکش
تقلیل صعوبت کار، کاهش هزینه هاي تولید در  -

واحد سطح، افزایش عملکرد محصول در اراضی تحت 
 .کشت
تضمین ثبات نسبی در امر کشت و زرع برنج  -

 ).1377یعقوبی و کبیري(
بیشتر تحقیقاتی که در مورد ارزیابی طرح تجهیز و 

دهد  نوسازي اراضی شالیزاري صورت گرفته نشان می
ه اجراي آن داراي اثرات مثبت اقتصادي براي ک

با عنوان اصول  کهدر بررسی . برداران بوده است بهره
 و مبانی طراحی و اجراي طرح تجهیز و نوسازي اراضی 

نشان ضمن بررسی نتایج تحقیقات ارائه شده انجام شد 
این طرح می تواند در زمینه کاهش  که است داه شده

مان آب آبیاري، توسعه هزینه تولید، افزایش راند
مکانیزاسیون مزارع و افزایش درآمد کشاورزان 

 در تحقیق .)1376سبحانی پور(شالیکار موثر واقع شود
طرح توانسته است باعث کاهش  دیگري مشخص شد که

درصد گردد و میزان  55الی  8/63هزینه تولید بین 
در مزارع شالیزاري استان  درصد 03/8تولید را تا 

همچنین نتایج   .)1384فتوحی (  یش دهدافزا گیالن
تواند در زمینه  طرح میتحقیقات مشابه نشان داد که 

افزایش تولید برنج، توسعه مکانیزاسیون، توسعه کشت 
وري و  دوم، محافظت و بهبود خاك مزرعه، افزایش بهره
آشکار و ( بهبود وضع اقتصادي کشاورزان موثر باشد

صورت گرفته در  همچنین مطالعات. )1385همکاران 
خارج از کشور نیز تغییرات تولیدي ناشی از اجراي 

  .نمایند طرح را چنین ارزیابی می
توان می توان در نیروي کار  اجراي طرح میبا 

هاي  صرفه جویی نمود و در نتیجه باعث کاهش هزینه
 زهو( گردید ژاپنی تولید و افزایش درآمد شالیکاران 

سرمایه دهد که  ان مینتیجه تحقیق دیگري نش .)1997
گذاري در ایجاد جاده هاي مناسب توانسته است نقش 
اساسی در کاهش نیروي کار مورد نیاز براي فعالیت در 
مزرعه داشته باشد که این عمل خود باعث کاهش هزینه 
نیروي کار در تولید محصول می شود همچنین توسعه 
سیستم زهکشی در مزارع باعث افزایش تولید و کاهش 

 ها می گردد ینه نیروي کار الزم براي الیروبی کانالهز
 انجام شده نتایج تحقیق .)2001 کاستروکوال و همکاران(

بعد از اجراي طرح در مزارع در هند بیان می کند که 
کیلوگرم به  3025برنج میزان برداشت در واحد سطح از 

 آنبوموشی وهمکاران( کیلوگرم افزایش یافته است 3933
که این طرح کند  همچنین نتایج تحقیقات بیان می .)2002

توانست باعث افزایش تولید، توسعه مکانیزاسیون و 
 .)2002 آتسوشی( وري در مزارع گردد افزایش بهره

طرح تجهیز همچنین نتنایج تحقیق در ژاپن نشان داد که 
و نوسازي اراضی توانسته موجبات کاهش هزینه تولید 

همراه داشته باشد   عین را بهبرنج و افزایش درآمد زار
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ها مشغول به  که درآمد زارعینی که در این طرح طوري به
بیشتر از درآمد زارعینی است که  درصد 10کار هستند 

فوکودو و ( در مزارع سنتی مشغول به کار هستند
اثرات ناشی از نوسازي در بررسی . )2003 همکاران
 19 مشخص گردید که طرح توانسته است اراضی

همچنین وضعیت اراضی را بهتر نموده  درصد 
هاي حمل و نقل افراد و نهادها و محصول به  هزینه

کونومیستو و همکاران ( نصف کاهش پیدا کرده است
ین مقاله درصدد بررسی تغییرات تولیدي لذا ا   .2005

در اثر اجراي طرح تجهیز و نوسازي  بهره برداران
  .باشد در استان گیالن می ایران اراضی شالیزاري

  
  ها مواد و روش

دیدگاه کلی حاکم بر این تحقیق با توجه به ماهیت و 
این تحقیق از لحاظ هدف . نوع پژوهش دیدگاه کمی است

جزء تحقیقات کاربردي است تحقیق از نظر نحوه 
از جمله تحقیقات غیر ) طرح تحقیق(ها  گردآوري داده

لی مورد استفاده بوده و طرح اص) توصیفی(آزمایشی 
جامعه آماري تحقیق . در این پژوهش پیمایش است

  :توان به دو دسته تقسیم کرد ر را میضحا
کشاورزان داراي اراضی مشمول طرح  .1

 تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري
  کشاورزان داراي اراضی سنتی .2

آماري   به منظور گردآوري داده ها و تعیین نمونه
از طریق فرمول  )N=307346(حجم نمونه تحقیق ابتدا

  .شد کوکران محاسبه
 

: Z2 96/1( درصد 95 اطمینان ضریب (   
P  : 5(صفت وجود احتمال(./  

 :q 5( صفت وجود احتمال عدم(./  
 : d205(مطلوب احتمال دقت(./  
 :N307346(  آماري ي جامعه جمعیت(  

 :n400(نمونه  حجم(   = 307346 × 1.96 × 0.5 × 0.5307346 × 0.05 + 1.96 × 0.5 × 0.5 = 384 
  

براي افزایش دقت و پوشش عدم برگشت احتمالی 
سپس عدد افزایش یافت  420ها این میزان به  پرسشنامه

استان  اي، در سطح گیري طبقه با استفاده از روش نمونه
هفت ) مرکز  و غرب –شرق  سه منطقه (گیالن 

 تالش، من،فو اشرفیه، آستانه الهیحان،( شهرستان
به طور  انتخاب و )انزلی بندر و سیاهکل رشت،

نفر کشاورز داراي  30تصادفی از هر شهرستان 
نفر کشاورز مشمول طرح تجهیز و  30اراضی سنتی و 

هاي  نوسازي اراضی انتخاب و در بین آنها پرسشنامه
در . آوري گردید تحقیق تکمیل و اطالعات الزم جمع

پرسشنامه براي کشاورزان داراي  176نهایت تعداد 
کشاورزان مشمول طرح  پرسشنامه 188مزارع سنتی و 

ابزار تحقیق پرسشنامه . پردازي قرار گرفتند مبناي داده
بوده که روایی آن با توجه به نظر اساتید راهنما و 
مشاور و همچنین کارشناسان خبره سازمان جهاد 
کشاورزي استان گیالن بررسی و پس از اصالح موارد 

هاي آماري تحقیق حاضر قرار  الزم در اختیار نمونه
رفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب گ

محاسبه گردید و از  65/0آلفاي کرونباخ نزدیک به 
 .راي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدب spssافزار  نرم

: روشهاي آماري استفاده شده در این تحقیق عبارتند از
هاي آمار پراکندگی نظیر فراوانی،  استفاده از شاخصه

تر راف معیار و نما براي توصیف بهمیانگین، انح
داراي  برداران وضعیت موجود و مقایسه دو گروه بهره

برداران داراي اراضی تجهیز و  اراضی سنتی و بهره
 )t )t-testهمچنین استفاده از آزمون  نوسازي شده

هاي دو جامعه و بیان مواردي که  براي مقایسه میانگین
  . باشند ها می هنشان دهنده اختالف معنی دار بین گرو
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  تحقیق هاي یافته
متوسط عملکرد هاي تحقیق نشان داد  یافته

کیلو گرم  5/3548کشاورزان داراي مزارع سنتی 
این رقم براي کشاورزان  وشلتوك در هکتار بوده 

کیلوگرم شلتوك  3/3592مشمول طرح کمی باالتر یعنی 

باشد همچنین به لحاظ میزان درآمد نیز  در هکتار می
میلیون  یمتوسط درآمد در هکتار شالیکاران تقریباً س

براي کشاورزان داراي مزارع سنتی و متوسط  ریال
 ی و دودرآمد براي کشاورزان مشمول طرح تقریباً س

  .می باشد ریالمیلیون 
  

  هاي تولیدي کشاورزان داراي مزارع سنتی در هر هکتار توزیع فراوانی ویژگی  -1دول ج
  هاي آماري سایر مشخصه  درصد  فراوانی  ویژگی

  5/3548: میانگین  6/0  1  تن 2زیر   میزان تولید
  9/847: معیار  انحراف

  2-4: نما
4-2  113  2/64  

  2/35  62  تن 4باالي 
  17762980: میانگین  9/73  130  ریالمیلیون  بیستزیر   هزینه تولید

  4/429006: معیار  انحراف
  ریال میلیون بیستزیر : نما

  1/26  46  بیست تا چهل میلیون ریال  
  0  0  ریالمیلیون  چهلباالي   

  30509233:میانگین  2/14  25  زیر بیست میلیون ریال  میزان درآمد ناخالص
  4/1023322: معیار  انحراف

  ریالبیست تا چهل میلیون : نما
  1/59  104  بیست تا چهل میلیون ریال  
  7/26  47  ریال باالي چهل میلیون  

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
  

  هاي تولیدي کشاورزان داراي مزارع تجهیز شده در هر هکتار توزیع فراوانی ویژگی  -2دول ج
  هاي آماري سایر مشخصه  درصد  فراوانی  ویژگی

  3/3592: میانگین  0  0  تن 2زیر   میزان تولید
  9/799: معیار  انحراف

  2-4: نما
4-2  124  66  

  34  64  تن 4باالي 
  16172880: میانگین  2/86  162  زیر بیست میلیون ریال  هزینه تولید

  3/361121: معیار  انحراف
  زیر بیست میلیون ریال: نما

  8/13  26  بیست تا چهل میلیون ریال
  0  0  باالي چهل میلیون ریال

 32055087: میانگین  2/3  6  زیر بیست میلیون ریال  درآمد ناخالصمیزان 
  6/930353: معیار  انحراف

 بیست تا چهل میلیون ریال : نما
  4/73  138  بیست تا چهل میلیون ریال

  4/23  44  باالي چهل میلیون ریال  
  یافته هاي تحقیق: ماخذ

  
متوسط هزینه تولید در هکتار براي کشاورزان 
داراي مزارع سنتی تقریباً هجده میلیون ریال و براي 
کشاورزان داراي اراضی تجهیز و نوسازي شده کمی 

باشد سایر  پایین تر و تقریباً شانزده میلیون ریال می
کاران تفکیک تولید، درآمد و هزینه شالی به مشخصات

داراي اراضی سنتی و تجهیز و نوسازي شده به شرح 

هاي تحقیق  یافته .آورده شده است) 2(و ) 1(جدول 
نشان داد که در هر دو گروه از پاسخگویان به لحاظ 

که شامل (ویژگی اجراي کشت دوم پس از برداشت برنج
محصوالتی نظیر شبدر، سبزي و صیفی و کلزا 

بیشترین فراوانی مربوط  در مزارع شالیزاري، )باشد می
 80به عبارت دیگر . به طبقه بدون کشت دوم می باشد



  1391سال / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار ویژه نامه                                                  .....ابراهیمی، کالنتري و                     188
 

 

درصد از  76درصد از کشاورزان در مزارع سنتی و 
کشاورزان داراي مزارع تجهیز و نوسازي شده هنوز به 

) 3(این موارد در جدول . اند کشت دوم اقدام ننموده
   .آورده شده است

 
  

  تولیدي کشت دوم در اراضی شالیکاري  توزیع فراوانی ویژگی  -3دول ج
  آماري هاي مشخصه سایر  درصد  فراوانی  شالیزاري مزارع در دوم کشت ویژگی

 ارضی داراي کشاورزان
  سنتی

  46/6: میانگین  1/80  141  دوم کشت بدون
  1/16: معیار  انحراف

  کشت بدون: نما
  2/10  18  زمین از درصد30 زیر

  7/9  17  زمین از درصد 30 باالي
  100  176  جمع

 اراضی داراي کشاورزان
  شده تجهیز

  61/9: میانگین  1/76  143  دوم کشت بدون
  1/23: معیار  انحراف

  کشت بدون: نما
  7/11  22  زمین از درصد30 زیر

  2/12  23  زمین از درصد 30 باالي
  100  188  جمع

  تحقیق هاي یافته: ماخذ
  

دهد میانگین میزان  همانطور که جدول نیز نشان می
 61/9درصد در مزارع سنتی به  46/6کشت دوم از 

این . درصد در مزارع مشمول طرح افزایش یافته است
هاي  درصد از زمین 30افزایش عموماً در دسته باالي 

تواند دلیلی بر امکان  شالیزاري انجام گرفته است که می
ر مزارع تجهیز و نوسازي توسعه مطلوب کشت دوم د

 . شده باشد

همچنین به منظور مقایسه متغیرهاي مورد نظر نیز 
در دو جامعه کشاورزان داراي اراضی تجهیز و 

 tآزمون نوسازي و کشاورزان داراي اراضی سنتی از 
)t-test(  استفاده شد که نتایج آن در جدول)ارائه ) 4

   .شده است

  متغیرهاي مورد نظر کمی در دو گروه از کشاورزان داراي اراضی سنتی و تجهیز شده  مقایسه میانگین  -4جدول
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ns                                : 99 سطح در دار معنی : **      %95 سطح در دار معنی : *      دار غیرمعنی%  

  داري سطح معنی tمقدار   میانگین دو گروه  بندي متغیر گروه
  میزان تولید

  
  5/3548: سنتی اراضی داراي کشاورزان
  4/3592: شده تجهیز اراضی داراي کشاورزان

ns 407/1  236/0  

  میزان هزینه
  

  1776298: سنتی اراضی داراي کشاورزان
  1617288: شده تجهیز اراضی داراي کشاورزان

ns 23/3  073/0  

  میزان درآمد
  

  3050923: سنتی اراضی داراي کشاورزان
  3205509: شده تجهیز اراضی داراي کشاورزان

*98/3  047/0  

  46/6: سنتی اراضی داراي کشاورزان  میزان کشت دوم
  61/9: شده تجهیز اراضی داراي کشاورزان

**11/8  005/0  
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همانطور که در جدول نیز مشخص شده است نتایج 

دهد که از نظر میزان تولید و میزان هزینه دو  نشان می
گروه از کشاورزان داراي مزارع سنتی و تجهیز شده با 
هم اختالف معنی داري ندارند اما از نظر میزان درآمد 

درصد دو گروه اختالف معنی دار دارند و  95در سطح 
درصد  99ت دوم دو جامعه در سطح از نظر میزان کش

داري دارند بطوریکه در هر دو حیطه معنی  اختالف معنی
داري جامعه کشاورزان مشمول طرح به مراتب میانگین 

 .باالتري را دارند
 

  نتایج و بحث
توان گفت که  هاي تحقیق می با توجه به یافته

متوسط عملکرد و درآمد کشاورزان داراي مزارع تجهیز 
. شده باالتر از مزارع سنتی بوده است و نوسازي

بطوریکه اجراي طرح توانسته است به میزان یک درصد 
بیافزاید این مقدار افزایش تولید ناچیز  بر تولید شلتوك

دیگر  تحقیقاتی نتایج بابوده لذا نتایج این تحقیق 
آشکار و همکاران  ،1384 یفتوح ،1376 پور سبحانی(

، آنبوموژي و 2001ان کاسترو کوئلو و همکار ،1385
و آتسوشی  2003، فوکودا و همکاران 2002همکاران 

 و تجهیز مزارع در تولید افزایش توان گویاي که )2002
در مورد هدف  کند نمی مطابقت باشد می شده نوسازي

چهار  توسعه کشت دوم نیز نتایج تحقیق گویاي افزایش
نتایج  همچنین .باشد میبر میزان کشت دوم  يدرصد

توانسته دهد که طرح تجهیز  تحقیق حاضر نشان می
مد شالیکاران را افزایش آدرصد در 5/10است به میزان 

 این .هاي آنان را کاهش دهد درصد هزینه 11داده و 
 ،1376 پور سبحانی(دیگران  تحقیقاتی نتایج با نتایج
کاسترو کوئلو  ،1385 همکاران و آشکار ،1384 یفتوح

و فوکودا  2002، آنبوموژي و همکاران 2001و همکاران 
 مزارع در تولید هزینه کاهش بر مبنی )2003و همکاران 
 سنتی مزارع به نسبت شده نوسازي و تجهیز شالیزاري

ها می تواند ناشی از  این کاهش در هزینه. گردد می تایید

هاي  کاهش هزینه مرزبندي قطعات و کاهش هزینه
ها و محصول  سترسی به مزرعه و حمل و نقل نهادهد

توان امیدوار بود که با توسعه ضریب  اگرچه می .باشد
مکانیزاسیون و انتقال ادوات مناسب کاشت، داشت و 
برداشت به مزارع شالیزاري، به دلیل ایجاد 
زیرساختهاي مناسب در طرح، نسبت کاهش هزینه هاي 

تبع درامد بیشتري تولید به مراتب افزایش یابد و به 
  . نصیب شالیکاران گردد

همچنین در مورد افزایش عملکرد نیز می توان بیان 
کرد که اکثریت شالیکاران جلگه گیالن به کشت ارقام 

بندي مرغوب و عملکرد متوسط تمایل دارند  کیفی با دانه
توان با اصالح ارقام بومی و تولید ارقام کیفی  ولی می

باالتري را در مزراع  پرمحصول، متوسط عملکرد
بنابراین میزان افزایش تولید نیز . شالیزاري ایجاد نمود

تواند به عنوان یکی از اهداف طرح با ایجاد ارقام  می
  .پرمحصول کیفی در اولویت و اهمیت قرار گیرد

همچنین طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري  
توانسته در توسعه کشت دوم در مزارع شالیزاري 

موفق باشد میزان افزایش نزدیک به چهار  نسبتاً
درصدي کشت دوم گویاي این مطلب است که با 

توان  استفاده از مزایاي ناشی از اجراي طرح می
هاي توسعه هر چه بیشتر کشت دوم در مزارع  زمینه

گذاري  شالیزاري را ایجاد نمود بطوریکه با نوع سرمایه
هاي ایجاد شده در طرح به خصوص احداث زیرساخت

هاي مناسب در  ریزي مناسب شکل می بایست برنامه
جهت توسعه کشت دوم در مزارع شالیزاري صورت 

داري تغییرات نشان داد که  همچنبن بررسی معنی. گیرد
به لحاظ متغیر میزان درآمد، بین دو گروه شالیکاران 
داراي اراضی سنتی و شالیکاران داراي اراضی تجهیز 

درصد اختالف معنی  95و نوسازي شده در سطح 
داري دارد به عبارت دیگر میانگن باالتر درآمدي 
شالیکاران داراي اراضی تجهیز شده بیانگر تاثیر 
مطلوب و مثبت طرح در ایجاد درآمد باالتر براي 
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کشاورزان مشول طرح دارد همچنین به لحاظ متغیر 
درصد  99میزان کشت دوم نیز دو گروه در سطح 

اري دارند و میانگین باالتر گروه اختالف بسیار معنی د
داراي اراضی تجهیز شده نشان از توسعه بیشتر کشت 
دوم در مزارع شالیزاري آنان دارد ولی با توجه به اینکه 
متوسط عملکرد و هزینه تولید در دو گروه اختالف 

گیري نمود  توان چنین نتیجه معنی داري ندارند پس می
زان مشمول طرح که آنچه باعث افزایش درآمد کشاور

نسبت به کشاورزان داراي اراضی سنتی گردیده است 
بیشتر مربوط به توسعه کشت دوم در اراضی 

باشد که این مطلب نیز به نوعی در تائید  شالیزاري می
باشد لذا می بایست توسعه کشت  اطالعات مذکور می

دوم در مزارع شالیزاري مورد تاکید بیشتر مسئوالن و 
ساز توسعه درآمد  ار گرفته تا زمینهبرنامه ریزان قر

ضمن اینکه هدف . کشاورزان شالیکار را فراهم آرود
هاي تولیدي با تهیه و  افزایش تولید و کاهش هزینه

توسعه ارقام کیفی مطلوب و انتقال ادوات مناسب براي 
کاشت، داشت و برداشت مکانیزه برنج نیز باید در 

  .الن قرار گیردهاي مسئو اولویت و اهمیت برنامه ریزي
  

  هاپیشنهاد
نتایج تحقیق نشان داد که طرح تجهیز و نوسازي 

تر در اراضی شالیزاري در زمینه تولید عملکرد باال
با افزایش یک درصدي در عکملکرد و مزارع تجهیز شده 

بنابراین پیشنهاد . ك در مزارع، موفق نبوده استوشلت
تحقیقات برنج می گردد ضمن هماهنگی الزم با موسسه 

و شناسایی مشکالت حادث شده و با توسعه ارقام 
کیفی پرمحصول مورد تاکید آن موسسه، به هدف 
افزایش تولید محصول نیز که یکی از اهداف اجرایی 

هاي  یافته .باشد دقت و توجه کافی مبذول گردد طرح می
تحقیق نشان داد طرح تجهیز و نوسازي اراضی 

ختهاي مناسب توانسته است شالیزاري با ایجاد زیرسا
. درصد بکاهد 5/10از میزان هزینه تولید به میزان 

گردد که به منظور توسعه  بنابراین پیشنهاد می

تر طرح ضمن توجه و تعیین مواردي که  مناسب
دهند  هاي تولیدي را تشکیل می بیشترین درصد هزینه
هاي تولید شلتوك در مزارع  در جهت کاهش هزینه

امات الزم طراحی و اجراء گردد یکی از شالیزاري اقد
 وي کار استرهاي ناشی از نی ترین این موارد هزینه مهم

زیرا محصول برنج به لحاظ کاربري نیروي انسانی در 
فرآیندهایی نظیر نشاء محصول، وجیب و برداشت 

هاي دستمزد آنها در صدر  دستی محصول و هزینه
مکانیزه  اتوان ب که می محصوالت کشاورزي قرار دارد

نمودن کاشت، داشت و برداشت در مزارع تجهیز شده 
نتایج تحقیق  .ها کاست از درصد و میزان این هزینه

حاکی از این است که طرح تجهیز و نوسازي اراضی 
شالیزاري در توسعه کشت دوم به میزان بسیار جزي 

از آنجا که . نزدیک به چهار درصد توفیق داشته است
طرح تجهیز و نوسازي اراضی  یکی از اهداف اجراي

باشد و به همین دلیل  شالیزاري توسعه کشت دوم می
اجراي زیرساختهاي مناسب مانند جاده دسترسی و 

هاي آبیاري و زهکشی صورت گرفته است  کانال
بنابراین پیشنهاد می گردد که توسعه کشت دوم با 
ها  درنظر گرفتن وضعیت جغرافیایی مناسب و نوع نهاده

بذور مناسب با شرایط منطقه در اولویت و  به خصوص
هاي توسعه بیشتر آن  اهمیت قرار گیرد تا بتوان زمینه

را فراهم آورد به نحوي که بتوان حداقل در یک برنامه 
درصد اراضی مشمول طرح را به  50پنج ساله قریب به 

توان به  کشت دوم اختصاص داد در این رابطه می
براي توسعه کشت دوم  بینی ادوات و وسایل الزم پیش

از جمله محصور کردن محدود طرح را نیز پیشنهاد 
نتایج تحقیق بیانگر آن است که طرح تجهیز و  .نمود

تواند با ایجاد  نوسازي اراضی شالیزاري می
زیرساختهاي مناسب توسعه مکانیزاسیون اراضی 
شالیزاري را به نحو مطلوب هدایت نماید لذا ایجاد 

ط موسسات مالی و اعتباري حمایت اعتباري توس
مربوط به بخش کشاورزي براي خرید ادوات کاشت، 
داشت و برداشت مکانیزه در مزارع شالیزاري به عنوان 



  191...........                                                                                       طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاريبررسی تغییرات تولیدي بهره برداران 
 

 

  .گیردبایست مورد توجه قرار  کنده مطلوب می یک عامل کمک
  

     استفادهمنابع مورد 

انتشارات وزارت جهاد . 1383-84سال زراعی  –محصوالت زراعی و باغی  –جلد اول . 1385 .آمارنامه کشاورزي
 .دفتر آمار و فناوري اطالعات –کشاورزي معاونت امور برنامه ریزي اقتصادي 

دیریت آب و خاك سازمان انتشارات داخلی م. اصول و مبانی تهیه طرح تجهیز و نوسازي اراضی. 1376 .سبحانی پور ا
 .جهاد کشاورزي استان گیالن

موسسه . مقایسه اقتصادي نشاکاري سنتی و مکانیزه برنج با تاکید بر نقش نیروي کار در تولید. 1378 . علیزاده م
 .تحقیقات برنج کشور

مجموعه مقاالت . بررسی اقتصادي طرح تجهیز، نوسازي و یکپارچه سازي اراضی شالیزار گیالن. 1384. فتوحی ح
 .دانشگاه سیستان و بلوچستان. پنجمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزي ایران

مجموعه مقاالت نهمین . تحلیلی بر شیوه هاي کاربردي یکپارچه سازي اراضی شالیزاري. 1377 .ر کبیري و م یعقوبی
 .همایش کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران

Anbumozhi V, Matsumoto K and Yamaji E, 2002. “Sustaining Agriculture through Modernization 
of Irrigation Tanks: An Opportunity and Challenge for Tamilnadu, India”. Agricultural 
Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. 3:1-12. 

Ashakar M A and etall, 2006. Survey of point of view toward land consolidation in rice farms in 
Mazandaran province: a case study of Glirad village in joybar parish. Natural Research Center. 
Mazandaran. Iran. 

Atsushi S, 2002. Prospect of Agricultural Infrastructure Improvement in Tokai Region. Historical 
Review on Farmland Consolidation Projects in Tokai Area. Journal of the Japanese Society of 
Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering.70(6):515-518. 

Castro Coelho J, Aguiar Pinto, P and Mira da Silva L, 2001. A systems approach for the estimation 
of the effects of land consolidation projects (LCPs): a model and its application Agricultural 
Systems, Volume 68: 179-195. 

Fukuda H, Duck J and Stout J, 2003. Rice sector policies in japan. United ststes department of 
agriculture. Electronic out look report from the economic research service. 

Houterman J and etall, 2004. Water Resources Management during Transition and Reform in 
Indonesia toward an Integrated Perspective on Agricultural Drainage. The International Bank 
for Reconstruction and Development Agriculture & Rural Development Department. 
Agriculture and Rural Development Working Paper 14. Washington, DC. 



  1391سال / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار ویژه نامه                                                  .....ابراهیمی، کالنتري و                     192
 

 

Kunimitsu Y, Nakata S and Toshima R, 2005. A benefit incidence analysis on the far-reaching 
effects of paddy-field consolidation projects. Journal Paddy and Water Environment. Springer 
Berlin / Heidelberg. 3: 127–134. 

Zhou J, 1997. A new proposal for land consolidation and expansion in Japan and other economies. 
Sustainable Development Department (SD). Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. 

 
 
 
  


