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  چکیده
هاي آن به منظور شناخت و آگاهی بیشـتر از وضـعیت   بررسی کشاورزي پایدار و زیرنظام

 ،کشـاورزي پایـدار   براي نیل به توسعۀ هاي مناسبها و تدوین راهبردها و برنامهاین نظام
اثرات تکنولـوژیکی طـرح تجهیـز،     ، مطالعۀاهمیت اساسی دارد. هدف اصلی این تحقیق

سازي اراضی شالیزاري و ارزیابی میزان موفقیت آن از لحـاظ شـاخص   نوسازي و یکپارچه
شامل دو  ،آماري تحقیق باشد. جامعۀکارشناسان میکشاورزان و نقطه نظر  تکنولوژیکی از

روستاهایی که در اراضی آنها طـرح تجهیـز و نوسـازي و     نخست. باشدگروه مطالعاتی می
روسـتا از دهسـتان    9تعـداد آنهـا    و سازي اراضی شالیزاري اجـرا شـده اسـت   یکپارچه

که بـه عنـوان روسـتاهاي هـدف      استا ـرکزي شهرستان نکـواقع در بخش م، طغان قره
باشند که گروه بعدي کارشناسانی می. ر گرفته شده استجهت ارزیابی طرح در نظ ،تحقیق

توسط آنها طراحی یا اجرا شده و یـا بـه شـکلی در طـرح اجـرا شـده مسـئولیت         ،طرح
حاصـل عملیـات میـدانی و پرکـردن      ،هاي مورد استفاده در این مطالعـه داده. ندا هداشت

ناس متخصص در طرح کارش 68مورد مطالعه و  ۀبردار در منطقبهره 260پرسشنامه از کل 
برداران در دهد که در بعد تکنولوژي بین کارشناسان و بهرهنشان می ،. نتایج تحقیقاست

 بعـد  مورد میزان موفقیت طرح همبستگی وجـود دارد کـه میـزان ضـریب همبسـتگی     
  است. 641/0تکنولوژي 
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مهمقد 

 محسـوب  ،مهمتـرین محصـول زراعـی    ،هزار هکتار بعد از گندم 630با سطح زیرکشتی بیش از  برنج در ایران

ایـن محصـول    کشـت  ولی عمـده سـطح زیـر    ؛شود هاي کشور کم و بیش کشت میشود که در اغلب استان می
بـرنج در ایـران از لحـاظ قـدمت      گرچـه محصـول   .گیالن واقع شده استهاي مازندران و استراتژیک در استان

 خـاطر بـه  امـا امـروزه    ؛درخشـانی اسـت   ۀسـابق  داراي ،کار و تنوع مصـرف کشت، دانش تجربی کشاورزان برنج
مکانیزه و افزایش کیفیت محصـول بـه دسـت آمـده در مقایسـه بـا سـایر         جهت کشت هاي جدید درتکنولوژي
بـه خودکفـایی محصـول    رسـیدن  برخوردار نیست. بدیهی است که  از جایگاه مطلوبی یزراعی و باغ محصوالت

کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش ضایعات مقـدور نیسـت.    جز با افزایش سطح زیر برنج در کشور
چنـدان قابـل توجیـه     ،یا کم آبی مواجـه اسـت   مشکل آببا کشوري مثل ایران که  کشت در افزایش سطح زیر

ولی از لحـاظ افـزایش عملکـرد    ؛ آبی و خشکی شود مقاوم به کم که اقدام به اصالح و تولید ارقاممگر آن ؛نیست
  ).1: 1389، آقاگل زاده( جاي کار بسیاري باقی است پتانسیلی باال در واحد سطح و کاهش ضایعات

 ان،ـمیـ شاورزي شـکل گرفتـه و در ایـن    یعنی دهستان قره طغان بر محور ک ؛مورد مطالعه ۀاقتصاد منطق
نیـاز بـه مـواد غـذایی بـه       ،ها و رونـد صـعودي  . اهمیت غذا در استقالل ملتکندترین نقش را ایفا میبرنج مهم

کید قـرار  أمورد ت ،هاي کالن و میان مدتریزيمین مواد غذایی در برنامهأموجب شد ت عنوان یک ضرورت ملی،
لـذا  ؛ واگذار شده اسـت اي ریزان کشور در سطح ملی و منطقهگذاران و برنامهگیرد و تحقق این مهم به سیاست

بسیار حائز اهمیت بوده و سپس در جهت ارتقاء و بهبود کشـاورزي پایـدار    ،نخست، حفظ نقش موجود لۀدر وه
سـازي  و یکپارچـه  طـرح تجهیـز و نوسـازي   که در ایـن راسـتا،    ت همت گماردبایسمی منطقه به خصوص برنج

  نقش به سزایی دارد.  اراضی شالیزاري
شود که با هدف هاي زیربنایی اطالق میفعالیت ۀسازي اراضی شالیزاري به کلیارچهتجهیز، نوسازي و یکپ

 شـود گذاشـته مـی   ه اجرابهینه از منابع آب و خاك و اقتصادي نمودن تولید در اراضی کشاورزي آبی ب ةاستفاد
چـه   سازي اراضی که طی آن قطعات زراعی خرد و پراکنده هرن با یکپارچهگرچه تاکنو .)14: 1386، (عظیمی

اما بـه   ؛آوردبیشتر به سوي تمرکز پیش رفته و امکان مکانیزاسیون وارتقاء سطح مدیریتی را همزمان فراهم می
یـن امـر   سفانه اأسازي، متمندي طرح یکپارچهثر از عدم قانونأمت ،دالیل الینحل ماندن معضالت حاد اجتماعی

جـه  اعی که کارشناسان مربوطه در اجراي طـرح بـا آن موا  اجتم تحقق یافته است. از جمله مشکالت کمتر ،مهم
هستند، عدم آگاهی کشاورزان با این پروژه و اثرات مثبت آن است. شـاید بتـوان گفـت راه حـل اصـلی از بـین       

اشد. با فرستادن افـرادي  بد این طرح میویژه در موره تقویت بخش ترویج در امور کشاورزي ب ،بردن این مشکل
تـوان ایـن   هـا مـی  گونـه طـرح  و آشنا کردن روستاییان با ایـن  ایی که در این زمینه آگاهی دارندروست به نواحی

  اي است که در نواحی روستایی وجود دارد. اختالفات قومی و قبیله ۀمشکل را حل کرد. مشکل بعدي در زمین
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بـا گسـترش تـرویج در     تـوان میتوان گفت اکثر مشکالت اجتماعی در نواحی روستایی را به طور کلی می
یعنـی تسـطیح و مرتـب     ؛ما اجراي طرح تجهیز و نوسـازي در اراضـی شـالیزاري سـنتی    ا؛ این زمینه حل نمود

 هـاي زراعـی  هاي آبیاري و زهکشی، اصالح خاك، احداث جادهنمودن اراضی کشاورزي زیر کشت، بهبود شبکه
منجر به تغییر در بهبود مورفولوژي زراعی و استقرار کشت به مراتب کاراتر گشته و بـدین ترتیـب    ،تواندیمو... 

سازي شـرایط تولیـد   هاي یکپارچهپروژهکه  ).15: 1386، عظیمی( بارورتر سازد یروي کار رازمین کشاورزي و ن
 ... دارد (هـایلن بـروك،  وريالگوهاي تولیـد، بهـره  ثیر به سزایی بر روي أو ت دهددر بخش کشاورزي را تغییر می

براي کاهش  ،ادغام و توزیع مجدد زمین در یک منطقه«سازي را تعاریف جاسبر و دایلن یکپارچه 1).54: 1996
  ).ing & dhillon,1989:31( »کنندیمتعریف  ،هاي زیر کشت و آمایش مجدد اراضیت زمینعاتعداد قط

منظم و غیر هندسی به همراه سـاخت  ري به معناي منظم نمودن قطعات ناشالیزاتجهیز و نوسازي اراضی 
به طـور مسـتقل داراي    ،منظم ۀاي که هر قطعبه گونه باشدمی خاکی) آبیاري و زهکشی (عمدتاً ۀشبک يو اجرا
 وبی،(یعقـوبی و یعقـ   زه آب به همراه جـاده سـرویس مناسـب باشـد    ۀ آبیاري و کانال زهکشی براي تخلی کانال

کشاورزي فرآیندي است که عوامل تغییرپذیري مانند شـرایط محیطـی و عوامـل اجتمـاعی،     ۀ . توسع)1: 1386
حاصل بکارگیري  ،). بخشی از این تغییرپذیري1:  1387(نظرداد،  دگذاراقتصادي، فرهنگی و.... بر آن تأثیر می

مکانیزاسـیون (تکنولـوژي   بـه  تـوان  مـی  ،تولید محصوالت کشاورزي است کـه از آن جملـه   ۀتکنولوژي در زمین
اي از علوم و فنون کاربردي است که مطالعه، شـناخت   مجموعه ،ماشینی) اشاره نمود. به طور کلی مکانیزاسیون

و بکارگیري انواع مختلف ماشین و نیروي محرکه را در مراحل مختلف تولیـد و فـرآوري محصـوالت کشـاورزي     
گرفتـه   کـار ه صادي و اجتماعی بـ کاربردي با توجه به ابعاد فنی، اقت نوناین مجموعه علوم و فو شود  شامل می

در  باشـد و مقـدار اسـتاندارد آن   رم مـی گکیلو 40باالي برنج در کشور که حدود  ۀرف سرانمص ۀ. بواسطشود می
 هزار هکتار از اراضی زراعی کشـور و نیمـی از اراضـی    620ساله حدود  هر، باشدگرم در روز می 100 که جهان

چنـین کـار در شـالیزارهاي مرطـوب و     . هم)1یابد (همان :محصول اختصاص میاستان مازندران به کشت این 
همـراه بـا    ،ایـن عوامـل   ۀ. مجموعـ اي باشـند  راي مکانیزاسـیون پیچیـده  شود که این مزارع داکوچک سبب می

بـرنج از اهمیـت   کشـت   ۀدهد که بررسی نقش مکانیزاسیون در توسعصعوبت کاري باالي زراعت برنج نشان می
  ).  2:  (همان خاصی برخوردار است

مین نیاز غذایی کشـور و بـا عنایـت بـه شـرایط اراضـی شـالیزاري،        أاهمیت محصول برنج در ت با توجه به 
وري هاي مناسب جهت افزایش میزان بهرهسازي این اراضی در راستاي ایجاد زمینهتجهیز و نوسازي و یکپارچه

مانند هر فعالیت زیربنایی دیگـر در   ،ناپذیر است. تجهیز و نوسازي اراضی شالیزارياجتناب از منابع آب و خاك
 ۀنقشـ  ۀصورتی نتایج و اهداف مورد انتظار را خواهد داشت که از ضوابط و معیارهاي فنی از جمله بررسی و تهی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hyvlenbroeck, V., 1996 
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یب تقریبی اراضـی و... در  هاي توپوگرافی و بررسی مالکیت و مشخصات آنها، شنقشه ۀخاك و مسائل آن، مطالع

تمام مراحل مطالعات، طراحی و اجرا پیروي نماید. در حال حاضـر بـا توجـه بـه گذشـت چنـد سـال از شـروع         
هاي اجرائی در این زمینه و با عنایت به شرایط خاص عملیات مورد نیاز و وجود مشکالت فنی، حقـوقی  فعالیت

ه ضـوابط و معیارهـاي مربوطـه اقـدام گـردد. یکـی از       و قراردادي، شایسته است جهت تهیه و تـدوین مجموعـ  
پـور   کـار، پـاره باشـد ( ضـی مـی  هاي سـنگین در ایـن ارا  راندمان بسیار پایین ماشین، مشکالت عملیات اجرائی

یکـی از تحـوالت عظـیم در امـر کشـاورزي بـوده        ،). کاربرد ماشین براي تولید در کشاورزي6: 1384، محسنی
هـاي سیاسـی، اقتصـادي، علمـی،     جنبـه  :همچـون  ،هـاي زنـدگی بشـر   اري از جنبهدر بسی است. نتایج این امر

کـاهش یافتـه و    ،فرهنگی، اجتماعی و... مشهود است. با استفاده از ماشین، سنگینی و مشـقت کـار کشـاورزي   
اي پیـدا کـرده اسـت. مکانیزاسـیون بـرنج در کشـورهاي       افزایش قابل مالحظه ،میزان ستاده به ازاي هر کارگر

اصالح نباتـات، زراعـت، آبیـاري و...     :نچوهم ،پیشرفته با همکاري و مساعدت سایر علوم بیولوژیکی و مهندسی
  تحقق یافته است. 

 ۀباشـد. بـاال بـودن هزینـ    ترین کارهاي زراعـی مـی  ترین و مشکلیکی از پر هزینه ،در کشور ما کشت برنج
آوري و در ایین بـودن سـطح فـن   د، سـم، آب و...) پـ  هاي کشاورزي (کـو تولید، عدم دسترسی به موقع به نهاده

عدم پیشرفت کشت بـرنج در کشـور    ةهاي کشاورزي از دالیل عمدها و قیمت ماشینآن باال بودن هزینه ۀنتیج
مهمترین منبع غذایی در کشور ماست، اهتمام و توجـه بیشـتر بـه     ،د. با توجه به اینکه برنج بعد از گندمباشمی

اي جـز افـزایش   غـذایی چـاره   ةنتیجه براي افزایش تولید این مادامري ضروري است. در  ،این محصول باارزش
کشت بـرنج بـه   بهتر است  ،عملکرد در واحد سطح یا افزایش سطح زیر کشت نخواهیم داشت. در هر دو صورت

گیـرد کـه    کارهاي بنیادین و اساسی باید صورت ،صورت مکانیزه انجام گیرد. قبل از مکانیزه نمودن کشت برنج
سـازي اراضـی شـالیزاري نـه     باشد. تسطیح و یکپارچهسازي اراضی شالیزاري مییکی از آنها تسطیح و یکپارچه

نقـش   ،ها در ایـن اراضـی  ثیر دارد، بلکه در بازده ماشینأزان آن منطقه تهاي مختلف زندگی کشاورتنها برجنبه
هـاي  نشـاکارها، ماشـین   :همچـون  ،مختلف کشـاورزي  هايبازده و عملکرد ماشین ،سزایی دارد که در اثر آنه ب

  ).160: 1385یابد (افتخاري، داشت و برداشت، بسیار افزایش می
مهمتـرین آنهـا اشـاره     هایی صورت گرفتـه اسـت کـه بـه    تحقیق، مطالعات و پژوهش ۀدر خصوص پیشین

   گردد: می
سـال  در کـه   »اراضی شالیزاري گالنـدر هاي بین مزارع در طرح تجهیز و نوسازي ارزیابی جاده« ةدر پروژ 
 -هاي فرعـی عدم احداث جاده آمده است که ،انجام گرفت ،رزي استان گیالنتوسط سازمان جهاد کشاو 1380

عمومـاً از   ،باشـد و خـاك مـورد نیـاز بـراي جـاده سـازي       عرضی به دلیل افزایش هزینه و استفاده از زمین مـی 
ایـن  باشـد.  هاي هرز به مقدار زیاد مـی ایاي نباتی مستعد، رشد علفدلیل وجود بقه هاي زراعی بوده که ب خاك
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اما از نقـاط قـوت    ؛هاي فرعی در مزارع با مشکالتی روبرو استتحقیق حاکی از آن است که گرچه احداث جاده

  شود.طرح محسوب می
 256عت تجهیـز و نوسـازي اراضـی شـالیزاري بـه وسـ      « اي به نامهمچنین فردوس عادلی نسب در پروژه

مرتـب کـردن اراضـی شـالیزاري، کـاهش       ۀدر زمین این طرح میزان موفقیتکه  کندبیان می ،)1386( »هکتار
  است.  زایش راندمان آبیاري و... بوده تولید، اف ۀهزین

طرح تجهیـز و نوسـازي اراضـی شـالیزاري در اسـتان مازنـدران،       «تحقیقی در زمینۀ  در روححمید زنده  
تولیـد، جـایگزینی کشـت     ۀباعـث کـاهش هزینـ    ،اجراي این طرح که کند، بیان می)1387(» هانگیالن و اصف

دوم و افزایش درآمد کشاورزان برنج، ایجاد شرایط مساعدتر براي کشت  ةیزپرمشقت برنج با کشت آسان و مکان
 است. شده

آبیاري و زهکشی اراضـی   ۀهاي تجربی در اجراي شبکروش« در بررسیتضی یعقوبی و مجتبی یعقوبی مر 
هاي اجرایی مناسب به تناسب موقعیت مکانی طرح، انتخـاب  تعیین روشاظهار داشتند که  )1386( »شالیزاري

  .باشداراضی و آبیاري مناسب می ۀماشین آالت مناسب به منظور احداث شبک
هـاي کـاربردي   تحلیلـی بـر شـیوه   « طرحی توسط مرتضی یعقوبی و رها کبیـري بـا نـام    ،همین زمینه در

بهینـه از اراضـی زراعـی بـا      ةاسـتفاد  کنـد، انجام شده که بیان مـی ) 1383» (یکپارچه سازي اراضی شالیزاري
 ۀاورزي در هـر منطقـ  کشـ  ۀهاي مناسب مطالعـات اجرایـی، از اهـم اهـداف توسـع     کارگیري روشه شناخت و ب

  .جغرافیایی است
 )،1386( »هیز و نوسازي و یکپارچه سازي اراضـی حلیلی بر روند اجرایی طرح تجت« کتاب در عظیمی رضا

پایـدار   ۀتوسـع  ،اعث افزایش راندمان آبیاري، افزایش کشت برنج و در نهایتب ،اجراي این طرحاظهار داشته که 
 .شود، دست یافته استرزي منطقه میکشاو

جهـت مکـانیزه نمـودن     ،هـایی اساسـی  زیرساخت ۀارائ« ۀینی در مقالسیدموسی حس زاده وحمید آقا گل
مشـکالت و   ،سـعی کردنـد کـه تـا حـد ممکـن       )،1381(» سازي شدهکشت برنج در اراضی تسطیح و یکپارچه

مسائلی را که کارشناسان مربوطه در امر کشت مکانیزه برنج با آنها درگیـر هسـتند را یـادآوري کننـد، تـا ایـن       
  ون کشت برنج درکشور نگردد. گریبانگیر مکانیزاسی ،اي نزدیکموانع و مشکالت در آینده

زهکشـهاي   ـۀتعیین فاصلـ « قـدر تحقیرزایی ـا میـدس غالمرضـمهنهاي به عمل آمده توسط ررسیـدر ب
در بیشـتر  )، مشـخص گردیـده کـه    1381( »زیرزمینی در ترکیب چند کشتی در اراضـی شـالیزاري مازنـدران   

شده در طرح در خصوص زهکشی و فـراهم نمـودن    بینیمذکور، بهینه نبوده و عمالٌ اهداف پیش ۀفاصل ،اراضی
 ۀبستر مناسب کشت دوم حصول نشده است. با توجه به ارزش زمین و مشـکالت اجتمـاعی، کـم کـردن فاصـل     

  مشکالتی پیش روي مجریان طرح قرار داده است.  ،فوق ةباز مزرعه بنا به دالیل عمد هاي رو زهکش
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دستاوردهاي اقتصادي طرح تجهیز و نوسـازي و یکپارچـه   « ۀدر مقال یغالمرضا میرزایعسگري و  ،تشکري

داراي معایـب و   ،بـرداري از اراضـی شـالیزاري سـنتی    کنند که: بهرهبیان می» سازي اراضی شالیزاري مازندران
ترین اقدام در بهبـود وضـعیت اراضـی شـالیزاري سـنتی، تجهیـز، نوسـازي و        که ضروري استمشکالت زیادي 

وري مناسب آن با ایجـاد  بهینه و مفید از اراضی و بهره ةچون استفاد ،صول به اهدافیسازي آن براي حیکپارچه
ـ  ،زراعی با ابعـاد هندسـی مناسـب بـراي کرتهـاي بـرنج       قطعات بسـتري مناسـب بـراي     ،ریـزي منظـور پـی  ه ب

  باشد. میمکانیزاسیون و... 
 »اراضـی در تولیـد بـرنج    ازيسازي و تجهیـز و نوسـ  یکپارچه« هاي خود دردر بررسیمجید حسنی مقدم 

برداري از منابع تولیـد و آب  به این نتیجه رسیده است که: یکی از مسائل بنیادي کشاورزي، نظام بهره )1381(
بیشتر مورد توجه قـرار گرفتـه    ،و خاك بوده که از زمان اجراي اصالحات اراضی و خرد شدن اراضی و تداوم آن

ارچه، نزدیک ها در اراضی یکپباعث کارایی اقتصادي نهاده ،الیزارياست. اجراي طرح تجهیز و نوسازي اراضی ش
هـاي دهقـانی یـا    بـرداري متوسـط مـزارع زارعـین و بهبـود درآمـد بهـره       ةبهینه و انداز ةبین انداز ۀشدن فاصل
  شود. میعنوان نظام غالب بخش کشاورزي ه خانوادگی ب

 »لیزاريسازي اراضـی شـا  یز و نوسازي و یکپارچهتحلیلی بر طرح تجه« ۀزاده در مقالچنین بهروز عربهم
آب سازي مقـدار رانـدمان کـاربرد    که پس از اجراي طرح تجهیز و نوسازي و یکپارچهکند که )، بیان می1381(

چنین در اثـر  حفظ گردیده است. با کشت متوالی برنج و هم ،و همگنی خاك درصد افزایش یافته است 6حدود 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تا حـدي یکنواخـت    ۀمودن خاك مزرعه، کلیخراب ن ،عملیات زراعی گل

  شده است.  
 سـازي اراضـی شـالیزاري   اي یکپارچههطراحی در پروژه در بررسی مراحل )،1381( نوراهللا جاللی کوتنائی

بطـور خالصـه ذکـر کنـد. عـدم       ،تا موارد ضروري در مطالعات، طراحی پالن و طراحی جزئیات بیان داشت که
وجود آورده و لذا اهمیـت آنهـا   ه تواند مشکالت و معضالت حادي را در زمان اجرا بمیرعایت هر یک از مراحل 

  براي هر طراح و مجري آشکار است.  
هاي فرعی آبیاري اي از مشکالت احداث شبکهگزیده« )، طی تحقیق1384(ناصر دهقان، علی اکبر وژدان 

ترین مشـکالت موجـود در رونـد عملیـات     از مهمکه  پی بردند» ريتجهیز و نوسازي اراضی شالیزاو زهکشی و 
شامل موارد مرتبط با خـرد بـودن    ،برداران پروژهاجرایی این پروژه در سه محور به شرح مسائل و مشکالت بهره

اهمزمانی مطالعه و اجـراي  شامل موارد مرتبط با ن ،سازي و... مسائل و مشکالت مدیریت ساختاراضی، یکپارچه
هاي کـالن و مسـائل و مشـکالت سـازندگان (پیمانکـار و      گذاريهاي اصلی و فرعی و ناهماهنگی سیاستشبکه

   .استهاي برآورد شده و واقعی و... مهندس مشاور) شامل موارد مرتبط با هزینه
 ،سـازي اراضـی  ارضـی: یکپارچـه  ارزیابی اصـالحات  در هند با عنوان )، 1975ام، زهیر (بر اساس مطالعات 
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سـازي اراضـی کشـاورزي در ابعـاد     هزار روستا) فراپـاي حاصـل از یکپارچـه    80بخش وسیعی از هند (بیش از 

جـویی در زمـان،   چون بهبود مـدیریت آب و خـاك، صـرفه    ،مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و اکولوژیکی
-هاي جدید و ماشین آالت و... را نام برده و اضافه مـی ادههاي تولید، افزایش درآمد، استفاده از نهکاهش هزینه

یابی به اهداف باعث تحول در زندگی روستایی شده و در نهایت زمینه را براي دست ،سازي اراضیکند یکپارچه
  ). Zaheer,1975: 121( توسعه فراهم کرده است

ایط تولیـد در بخـش کشـاورزي را    شـر  ،سـازي هاي یکپارچه)، پروژه1996( همکارانیلن بروك و ها از نظر
وري، زمان مورد نیاز براي کار در مـزارع، افـزایش درآمـد و... دارد.    تغییر داده و آثاري روي الگوهاي تولید، بهره

آنها بـه   ،تواند متفاوت باشد. از سوي دیگردیگر می اییی به مزرعهیادیگر یا از مزرعه یاین آثار از مکانی به مکان
قبـل و چـه پـس از اجـرا،     ها چـه  سازي اراضی در مکانهاي یکپارچهشوند که ارزیابی طرحر میاین نکته متذک

کارگیري آنهـا بـراي مطالعـه و ارزیـابی نـواحی      ه ها و بضروري بوده و ساخت مدل ،آثار و عملکرد ۀبراي مقایس
  ).  Huvlenbroeck,1996 : 310ناپذیر است (مورد مطالعه اجتناب

  هامواد و روش

وش گردآوري اطالعـات،  رباشد. روش انجام تحقیق اکتشافی به صورت توصیفی و تحلیلی و از نوع کاربردي می
هـا و نیـز انجـام    ها و پـروژه مقاالت، طرح ،هابایعنی با استفاده از آمار، اسناد، کت؛ اي و پیمایشی استکتابخانه

هاي آمـاري در دو  ست و سپس اطالعات و دادهانجام گرفته ا ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه و مشاهدات میدانی
اي/ بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت. در بخـش مطالعـات کتابخانـه    

رنتی، ـهـاي اینتـ  ، مقـاالت، آمارنامههـا، سـایت   هـا باآوري اطالعات از منابع مختلف کتاسنادي به منظور جمع
اسـتانداري اسـتان    مختلف (جهاد کشـاورزي اسـتان مازنـدران و شهرسـتان نکـا،     ها، آرشیوهاي نهادهاي نقشه

استفاده شـده   ،مستقیم از اراضی شالیزاري مورد نظر ةمنابع طبیعی شهرستان نکا و...) و مشاهد مازندران، ادارة
جسته  بهره ،ها و اثبات آزمون تحقیق با هدف اکتشافی و تحلیلیبعد به منظور توصیف پرسش ۀاست. در مرحل

آوري شـده اسـت.   است و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه، اطالعات مورد نیاز از کشاورزان و کارشناسان جمع
جهـت بهتـر اجـرا     ییضعف طرح از بعد تکنولـوژیکی، راهکـار   در نهایت با توجه به نتایج تحقیق و نقاط قوت و

  ارائه شده است. ،شدن طرح در آینده

  برآورد حجم نمونه
باشد. تعـداد  روستاي دهستان قره طغان شهرستان نکا می 9برداران بهرهشامل  ،آماري تحقیق ۀوه اول جامعگر

 انـد  رحـوط به طـ ـروه دوم کارشناسان مربـد. گـباشنفر می 2405آماري  برداران منطقه یا همان جامعۀبهرهکل 
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مرحله اسـتفاده شـده   حجم نمونه از دو  دکه براي تعیین تعداهستند نفر  73ارشناسان مربوطه که تعداد کل ک
رصـد،  د 95/0درصـد و بـا اطمینـان     06/0با ضـریب دقـت    اول با استفاده از فرمول کوکران و است. در مرحلۀ

 73یعنـی   ،آماري نمونه از کل جامعۀ 68دار و تعداد بربهره 2405یعنی  ؛آماري نمونه از کل جامعۀ 260تعداد 
دوم با فرمول تخصیص متناسب، یعنی تعداد بهره برداران هـر روسـتا    در مرحلۀبرآورد گردیده است.  اسکارشن

گـردد. تعـداد   آن در تعداد کل حجم نمونه ضرب می شود که نتیجۀآماري می ۀبرداران جامعتقسیم بر کل بهره
) 3) و (2اداره) در جـدول (  5روستا) و تعداد حجم نمونـه کارشناسـان در ادارات (   9حجم نمونه در هر روستا (

  مشخص گردیده است.

푛  )1رابطه  =
푁푡2 × 푝푞
푁푑2 + 푡2푝푞

 

  푛 = 	
2405(1.96)2 × 0.5 × 0.5

2405(0.06)2 + (1.96)2 × 0.5 × 0.5
= 260 

  
푛 =

73(1.96)2 × 0.5 × 0.5
73(0.06)2 + (1.96)2 × 0.5 × 0.5

= 68 

  
 طغان و حجم نمونه دهستان قره برداران مشمول طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاريتعداد کل بهره .1 جدول

 جمع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ردیف

 آلوکنده نیمچاه خورشید نام روستا
حاجی 
 محله

 والشد
شهاب 
 الدین

 9 سیاوشکال اطرب بهزادکال

کل 
 برداران بهره

610 124 201 218 189 154 272 410 227 2405 

 260 25 44 29 17 20 24 22 13 66 حجم نمونه

  
  

  کارشناسان ۀالیزاري و حجم نمونتجهیز و نوسازي اراضی شتعداد کل کارشناسان مربوط به طرح  .2 جدول
 جمع 5 4 3 2 1 ردیف

 نام اداره
جهاد کشاورزي 
 استان مازندران

جهاد کشاورزي 
 شهرستان نکا

مشاوران 
 اجرایی طرح

 ياعضا
شوراهاي 

 مورد مطالعه

التحصیالن کشاورزي فارغ
مرتبط با طرح در روستاهاي 

 مورد مطالعه
5 

کل 
 کارشناسان

35 15 9 9 5 73 

 68 5 8 8 14 33 حجم نمونه
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  تحلیل روش تجزیه و

نرم افزاري که جهت تجزیه  ،شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی است. در قسمت تحلیلی ،روش تجزیه و تحلیل
 ۀباشـد کـه کلیـ   می Spssو  Excelآوري شده، مورد استفاده قرار گرفته است، نرم افزار و تحلیل اطالعات جمع

نتایج تحلیلی این تحقیق از همین دو نرم افزار است و براي تعیـین همبسـتگی میـان دو دیـدگاه کشـاورزان و      
کارشناسان در مورد میزان موفقیت اجراي طرح تجهیز، نوسازي و یکپارچـه سـازي اراضـی شـالیزاري در بعـد      

چنین براي تهیـۀ نقشـه از   همستفاده شده است. ا 1یب همبستگی پیرسونرض ،تکنولوژي از آزمون کیفی آماري
  استفاده شده است.   GISمورد مطالعه از نرم افزار  منطقۀ

  ژیکی ي دید گاه کشاورزان نسبت به میزان موفقیت اجراي طرح از بعد تکنولوها متغیر .3جدول 
 متغیرها ابعاد پژوهش  هدف اصلی

ارزیابی طرح تجهیز، نوسازي و 
 سازي اراضی شالیزاري یکپارچه

 تکنولوژي

سیسـات نگهـداري   وجـود تأ  ،بـرداري بـا ماشـین   م بهـره کارآمدي نظا
سـهولت   ،جـویی در میـزان آب  صرفه، افزایش راندمان آبیارين، ماشی

هولت آبیاري مـزارع و کارآمـدي کـاربرد    س، نقل و انتقال ماشین آالت
 ماشین آالت در اثر اجراي طرح

  
  ژیکی به میزان موفقیت اجراي طرح از بعد تکنولوي دیدگاه کارشناسان نسبت ها متغیر. 4جدول 

 متغیرها ابعاد هدف اصلی تحقیق

ارزیابی طرح تجهیز، نوسازي و یکپارچه 
 سازي اراضی شالیزاري

 تکنولوژي

ــ ــولی  کــارگیري روشه ب ــاي علمــی و اص ــارگیري نیــروي  ه بــ ،ه ک
ــات متناســب   کــارآزموده و مجــرب، در اختیــار داشــتن وســایل و امکان

ــرح  ــاز ط ــا نی ــرح   ،ب ــی ط ــه در طراح ــین مربوط ــتفاده از متخصص  ،اس
هـاي زهکشـی و وجـود    هـاي الزم بـه خصـوص پایانـه    وجود زیر ساخت

 زمان کافی براي اجراي صحیح طرح

  
مثبـت بعـد   اه کشـاورزان و کارشناسـان در مـورد اثـرات     بـین دیـدگ   بـدین گونـه اسـت،   فرضیه پژوهش 

همبسـتگی مثبـت    ،مـورد مطالعـه   ۀدر منطقـ  سازي اراضیتجهیز، نوسازي و یکپارچه طرح يتکنولوژیکی اجرا
  وجود دارد.

   مورد مطالعه ۀمعرفی منطق
دهسـتان و   5شامل مرکـزي و هزارجریـب و    ،بخش دوشامل شهر نکا و  ،شهري شهرستان نکا داراي یک نقطۀ

داراي  ،دهستان قره طغـان . )1390فرمانداري نکا،(باشد میآبادي خالی از سکنه  5داراي سکنه و  ،آبادي 127
بیشترین جمعیت در بین روستاهاي مورد مطالعه را روستاي خورشـید بـا    1390در سال . باشدنفر می 21587
ن (مرکز بهداشـت و درمـان شهرسـتا    باشدنفر می 427نفر و کمترین تعداد جمعیت روستاي نیم چاه با  2339

  .  )1390نکا، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Person pank correlation coefficient 



  1391 ، پاییز4سال دوم، شماره ، جغرافیا و پایداري محیط  48

 
 . جمعیت و تعداد خانوار در روستاهاي مورد مطالعه5جدول 

 خانوار تعداد 90جمعیت  تعداد خانوار  85 جمعیت تعداد خانوار 75جمعیت  نام روستا

 556 2339 621 2245 602 2205 خورشید
 198 756 199 753 180 710 سیاوشکال

 118 427 121 423 109 393 نیم چاه
 181 797 194 798 183 773 آلوکنده

 224 921 234 919 227 904 حاجی محله
 141 507 199  712 186 686 والشد

 158 576 121 544 116 531 شهاب الدین
 265 1018 268 995 256 968 بهزادکال

 393 1490 424 1486 410 1453 اطرب
  1390 بهداشت و درمان شهرستان نکا ةادار:  ماخذ 

  

  
   و روستاهاي مورد مطالعه موقعیت شهرستان نکا .1شکل 

  ریزي استانداري مازندرانمعاونت برنامه GISمنبع: گروه نقشه و 
  

  نمایش داده شده است.  2در چارچوب شکل شماره  پژوهشمدل مفهومی 

  
  سازي اراضی شالیزاريارزیابی اثرات تکنولوژي طرح تجهیز، نوسازي و یکپارچه .2شکل 
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  هاي پژوهش یافته
  پژوهش هاي توصیفی یافته
   مالکیت میزان
 تـا  1 بین درصد 33 حدود یعنی ؛نمونه حجم بردارانبهره واحدهاي اکثریت دهد،می نشان )3( شکل که چنان

 ،اسـت  ذکـر  قابـل . دارنـد  کشـت  زیـر  زمـین  هکتار یک از کمتر درصد 32 حدود جمعاً و دارد وسعت هکتار 2
 زیـر  سـطح  افـزایش  باعـث  کشت، قابل اراضی به کشت قابل غیر اراضی تبدیل و سازيیکپارچه با طرح اجراي
 کم مقداري اراضی کشت زیر سطح از مزارع بین سازي جاده و کشیکانال دلیله ب اما ؛است شده اراضی کشت
   .است نیامده وجوده ب کشاورزان مالکیت میزان در تغییري بنابراین. است شده

   

  
  )درصد حسب بر(  کشاورزان شالیزاري اراضی کشت زیر سطح. 3شکل 

  مطالعه مورد ۀمنطق اراضی تولید میزان
 شـده  کشـت  بـرنج  ارقـام  از یک هر تولید میزان بررسی به سپس و ردهـک ررسیـب را دـتولی میزان کل ابتدا در
 بـردار بهـره  درصد 4/5 طرح، اجراي از قبل ،مطالعه مورد ۀمنطق اراضی در تولید میزان با ارتباط در. پردازیممی

 2 درصد 8/25 با بردارانبهره اکثریت چنینهم. داشتند تولید تن 6 از بیش آنها درصد 5/16 و تن یک از کمتر
 تـن  یـک  از کمتـر  بردارانبهره 4/0 فقط ،طرح اجراي از بعد در اما ؛اندداشته تولید طرح اجراي از قبل تن 3 تا

 از بعـد  در چنـین هـم . اسـت  یافته افزایش درصد 5/31 به تولید تن 6 از بیش بردارانبهره تعداد و داشته تولید
 طـرح  اجـراي  که باشدمی این بیانگر امر این. است بوده تن 6 تا 4 تولیدشان برداران،بهره اکثریت ،طرح اجراي

  .است یافته افزایش ،طرح اجراي از بعد در آن مقدار و بوده ثیرگذارأت ،منطقه تولید میزان در
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  )درصد حسب بر( طرح اجراي از بعد و قبل اراضی تولید میزان .4شکل 

  مطالعه مورد ۀمنطق اراضی عملکرد
 تـن،  یـک  از کمتر بردارانبهره درصد 4/5 ،طرح اجراي از قبل مطالعه، مورد ۀمنطق اراضی عملکرد خصوص در
 5/26 بـا  بـرداران بهـره  اکثـر  ،طـرح  از قبل در چنینهم. اندداشته عملکرد هکتار در تن 6 از بیش درصد 3/14

 کمتـر  عملکرد داراي که کشاورزانی ،طرح اجراي از بعد در اما ؛بودند هکتار در تن 4 تا 3 عملکرد داراي درصد
 در تـن  6 از بـیش  عملکـردي  کـه  بردارانـی بهـره  تعداد و یافته کاهش درصد 4/0 به بودند هکتار در تن یک از

 ،درصـد  8/50 بـا  طـرح  از بعـد  در بـرداران بهـره  اکثر چنینهم. است یافته افزایش درصد 3/37 به بودند هکتار
 بـه  ،طـرح  از بعـد  و قبل در برنج ارقام عملکرد میزان بهتر درك براي. بودند هکتار در تن 6 تا 4 عملکرد داراي
    .پردازیممی برنج ارقام از کدام هر عملکرد بررسی به جداگانه طور

 

   
  )هکتار در تن(  طرح از بعد و قبل در اراضی عملکرد .5شکل 
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  اراضی قطعات تعداد

 8/25 فقـط  طـرح  اجـراي  از قبل در که گفت توانمی ،مطالعه مورد ۀمنطق در اراضی قطعات تعداد خصوص در
 طـوري  بـه  اند،داشته زمین قطعه یک از بیش بقیه و بودند شالیزاري زمین قطعه یک داراي بردارانبهره درصد

 ،اراضـی  بـودن  تکـه تکـه  ایـن  که اندبوده زمین قطعه سه از بیشتر و سه داراي بردارانبهره درصد 63 حدود که
 تعـداد  سـازي، یکپارچـه  هـاي فعالیت اتمام و طرح اجراي از بعد اما ؛داشت برخواهد در را پایینی عملکرد قطعاً
 از بـیش  اراضـی  داراي کشاورزان تعداد و یافته افزایش ،درصد 39 حدود به زمین قطعه یک داراي ،بردارانبهره
 نکتـه  ایـن  ،ضـمن  در. داد خواهـد  افزایش را بردارانبهره عملکرد قطعاً امر این که است یافته کاهش قطعه یک
 اسـت  خـاطر  این به ،باشندمی قطعه یک از بیش زمینی داراي که بردارانیبهره تعداد آن که است ذکر قابل هم
 زمـین  از یقسـمت  اسـت  ممکن بنابراین باشد،می هکتار 4/0 تا 3/0 کوچک تراکتورهاي براي انتخابی سطح که

 گـرفتن  نظر در و کشاورز دو توافق با را مشکل این ،مربوطه کارشناسان که گیرد قرار همسایه زمین در کشاورز
 .دارم زمین قطعه دو مثالً گفته کشاورز که است ایندلیل آن نیز  اند،کرده رفع زمین قیمت و آنها کشت

  

  
  طرح اجراي از بعد و قبل اراضی قطعات تعداد. 6شکل 

  طرح مختلف مراحل از بردارانبهره رضایت بررسی
 مراحـل  داراي ،اراضـی  سـازي یکپارچـه  و نوسـازي  تجهیز، طرح است، آمده نظري مبانی دوم فصل در هکچنان

 سـازي ویکپارچـه  نوسـازي  تجهیـز،  طرح اجراي از بردارانبهره رضایت میزان بررسی منظور به. باشدمی مختلف
 کـه  چنـان . اسـت  آمده )7نمودار ( در آن نتایج که شدیم جویا را آنان نظرات مختلف، مراحل تفکیک به اراضی

 بـین  کشـی جـاده  قسـمت  طـرح،  اجراي مراحل بین از بردارانبهره رضایت بیشترین دهد،می نشان جدول این
 از یکـی  کـه  چـرا  ؛داشـتند  رضـایت  مرحلـه  این از بردارانبهره درصد 43 حدود که طوري به است، بوده مزارع

 از قبل در که است مزارع در آالت ماشین انتقال و نقل و کشاورز خود ،عبور ۀمنطق کشاورزان مشکل بزرگترین
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 از آن از بعـد . اسـت  شـده  همسایه زمین و کشاورز خود زمین به خسارت باعث هاانتقال و نقل این طرح اجراي
   هستند. بردارانبهره درصد 16 حدود که داشتند رضایت مزارع بین کشیکانال

  

   
  طرح اجراي مختلف مراحل از بردارانبهره رضایت میزان. 7شکل 

   کارشناسان دیدگاه از طرح روي پیش مشکالت بیشترین
 عـدم  را طـرح  اجـراي  مشـکل  بزرگترین ،درصد 3/35 با کارشناسان اکثریت است، آمده )8( شکل در که چنان

  . کردند ذکر آنان از مالکیت سلب تصور و آن مثبت نقاط و طرح از کشاورزان آگاهی
  

  
  کارشناسان دیدگاه از طرح مشکالت. 8شکل   

 دیـدگاه  از تکنولـوژي  شـاخص  لحـاظ  از طرح اجراي موفقیت میزان بررسی: هاي استنباطی (تحلیلی)یافته
    کارشناسان و کشاورزان

7.7

16.2

42.7

5

7.3

21.2 بهسازي و شکل هندسی زمین 
کانال کشی بین مزارع
جاده بین مزرعه
تسطیح اراضی
یکپارچه سازي اراضی  
همه مراحل
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   تکنولوژي شاخص به کشاورزان پاسخگویی نسبی توزیع چگونگی. 6جدول 

 شاخص ردیف
  )موثر درصد(کشاورزان جامعه ارزیابی

 کم بسیار کم طمتوس زیاد بسیارزیاد
 جمع

 100 5/1 3/7 8/18 4/47 25 آبیاري راندمان افزایش 1

 100 7/2 2/6 3/17 3/42 5/31 آب میزان در جوییصرفه 2

 100 8/0 5/6 5/21 8/45 4/25 ماشین با برداريبهره نظان کارآمدي 3

 100 6/4 15 2/31 40 2/9 ماشین نگهداري سیساتأت وجود 4

 100 4/0 3/5 2/21 8/40 3/32 آالت ماشین انتقال و نقل سهولت 5

 100 2/1 8/3 4/20 1/43 5/31 مزارع آبیاري سهولت 6

 100 5/1 6/4 2/21 45 7/27 آالت ماشین کاربرد کارآمدي 7

  
  تکنولوژي هاي شاخص به دهندگان پاسخ فراوانی توزیع. 7 جدول

 تجمعی فراوانی درصدي فراوانی مطلق فراوانی تکنولوژي شاخص به پاسخ

 8/10 8/10 28 کم
 8/40 30 78 متوسط

 100 2/59 154 زیاد
 - 100 260 کل جمع

   

 فقـط  و انـد داشـته  رضایت طرح از تکنولوژي لحاظ از دهندگان پاسخ درصد 2/59 ،)7( جدول به توجه با
 موفـق  بـرداران بهـره  دیـدگاه  از تکنولوژي شاخص لحاظ از طرح اجراي یعنی ؛اندبوده ناراضی آنها درصد 8/10

  . است بوده
   تکنولوژي شاخص به کارشناسان پاسخگویی نسبی توزیع. 8جدول 

 شاخص ردیف
  )ثرؤم درصد( کارشناسان جامعه ارزیابی

 کم بسیار کم متوسطد زیا بسیارزیاد
 جمع

1 
 در اصولی و علمی روش کارگیريه ب

 طرح اجراي
7/64 6/20 8/11 9/2 0 100 

2 
 مجرب و کارآزموده نیروي رگیرياکه ب

 طرح اجراي در
3/60 7/14 6/17 9/5 5/1 100 

 100 4/4 3/10 6/20 8/11 9/52 امکانات و وسایل داشتن اختیار در 3

 100 0 4/4 5/23 6/17 5/54 مربوطه متخصصین از استفاده 4

 100 4/4 2/13 2/16 3/10 9/55 الزم هايساخت زیر وجود 5

 100 4/7 7/14 1/19 2/13 6/45 طرح اجراي براي کافی زمان 6
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  : تکنولوژي هايشاخص به دهندگان پاسخ فراوانی توزیع. 9 جدول

 تجمعی فراوانی درصدي فراوانی مطلق فراوانی تکنولوژي شاخص به پاسخ

 4/7 4/7 5 کم

 25 6/17 12 متوسط

 100 75 51 زیاد

 - 100 68 کل جمع

 
 و اندداشته رضایت بسیار ،طرح اجراي از تکنولوژي لحاظ از کارشناسان درصد 75 ،)9( جدول به توجه با 

 .اسـت  بوده موفق کارشناسان نظر از تکنولوژي لحاظ از طرح اجراي عبارتی به .اندبوده ناراضی درصد 4/7 فقط
که میزان موفقیت اجراي طرح از لحاظ شاخص تکنولوژي از دیدگاه کشاورزانی کـه طـرح در اراضـی     از آنجایی

ممکن است متفاوت باشد، بنابراین بـه بررسـی    ،اندآنها اجرا شده و کارشناسانی که طرح را طراحی و اجرا کرده
متوجه نقاط مثبت و منفـی طـرح از دیـدگاه     ،پردازیم تا در آخرمورد مطالعه می ۀنظر این دو گروه جامع ۀرابط

بسـتگی  میـان دو گـروه مـورد مطالعـه از آزمـون کیفـی هـم        کشاورزان شویم. براي تعیین رابطۀکارشناسان و 
بـین   ۀابتـدا رابطـ   ،ابطـه ) استفاده شده و نتایج زیر بدست آمده است. براي مشخص شـدن ایـن ر  x2پیرسون (

تک متغییرها از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان به طـور جداگانـه پرداختـه و    موفقیت اجراي طرح با تک میزان
مـورد مطالعـه    ۀآزمون آماري بین دو جامعـ  ،بستگی پیرسون انجام شده و بعدهم ۀبه وسیل H0یا رد  H0یید أت

بسـتگی بـین دو گـروه،    ضریب هم ،مشخص شده است. در جدول ،نهایی با توجه به فرضیه ۀانجام شده و نتیج
دو گروه نشان داده شده اسـت. حـداکثر احتمـال    در ) یا احتمال اشتباه رابطه بین دیدگاه sigسطح معناداري (

بسـتگی قابـل   گونه همباشد. بنابراین آندرصد) می 95(یا احتمال صحت  05/0اشتباه قابل قبول از نظر آماري 
  باشند.  05/0که سطح معناداري آنها حداقل  است قبول

  
  تکنولوژي شاخص لحاظ از کشاورزان دیدگاه از طرح اجراي موفقیت میزان) x2( پیرسون همبستگی ضریب. 10 جدول 

 آزمون نتیجه ) sig( کشاورزان دیدگاه از شده محاسبه احتمال میزان شاخص

 H0 رد 003/0 ماشین با برداريبهره نظام کارآمدي -1

 H0 رد 000/0 ماشین نگهداري سیساتأت وجود -2

 H0 رد 007/0 آالت ماشین انتقال و نقل سهولت -3

 H0 رد 049/0 مزارع آبیاري سهولت -4

 H0 رد 017/0 آالت ماشین کاربرد کارآمدي -5

 H0 رد 000/0 آبیاري راندمان افزایش -6

 H0 رد 026/0 آب میزان در جویی صرفه -7
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 بنـابراین  ،باشـد مـی  05/0 از کمتـر  نظر مورد هايشاخص تمامی معناداري سطح) 10( جدول به توجه با 

H0 رضـایت  تکنولـوژي  لحـاظ  از اسـت  توانسـته  منطقـه  در طـرح  اجـراي  یعنـی  ؛گرددمی رد هاشاخص تمام 
   .کند جلب را کشاورزان

   تکنولوژي شاخص لحاظ از کارشناسان دیدگاه از طرح اجراي موفقیت میزان)  x2( پیرسون همبستگی ضریب .11 جدول 

 شاخص
 کارشناسان گاه دید از شده محاسبه احتمال میزان

)sig ( 
 آزمون نتیجه

 H0 رد 044/0 طرح در اصولی و علمی روش کارگیريه ب -1
 H0 رد 001/0 مجرب و کارآزموده نیرو کارگیريه ب -2
 H0 رد 024/0 امکانات و وسایل داشتن اختیار در -3
 H0 رد 000/0 مربوطه متخصصین از استفاده -4
 H0 رد 018/0 طرح در الزم يها ساخت زیر وجود -5
 H0 رد 038/0 طرح اجراي براي کافی زمان وجود -6

   
 بنـابراین  ،باشـد مـی  05/0 از کمتـر  نظر مورد هايشاخص تمامی معناداري سطح) 11( جدول به توجه با

H0 رضـایت  تکنولـوژي  لحـاظ  از اسـت  توانسـته  منطقـه  در طـرح  اجـراي  یعنـی  ؛گرددمی رد هاشاخص تمام 
  . کند جلب را کارشناسان

   تکنولوژي شاخص لحاظ از کشاورزان و کارشناسان نظر بین طرح اجراي موفقیت)  x2( پیرسون همبستگی ضریب. 12 جدول 

   کشاورز نظر کارشناس نظر

 لحـاظ  از طـرح  موفقیت به نسبت کشاورز نظر همبستگی ضریب 1 641/0
 معناداري سطح  004/0 تکنولوژي

 نمونه تعداد 260 68

 لحاظ از طرح موفقیت به نسبت کارشناس نظر همبستگی ضریب 641/0 1
 معناداري سطح 004/0  تکنولوژي

 نمونه تعداد 260 68

  
 اسـت،  05/0 از کمتر دیدگاه دو بین) sig( معناداري سطح ،کنیممی مشاهده) 12( جدول در که همانطور

 موفقیـت  میـزان  مـورد  در کارشناسـان  و کشـاورزان  دیـدگاه  بـین  یعنی ؛گرددمی ییدأت ما دوم ۀفرضی بنابراین
 641/0 دیـدگاه  دو بـین  همبسـتگی  ینـچنـ هم. دارد وجود ثرؤم ۀرابط تکنولوژي شاخص لحاظ از طرح اجراي
  است.

  گیرينتیجهبحث و 
هاي تحقق اهداف کمی و کیفی طرح تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري در زیر ساختثر بر ؤحضور معیارهاي م
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چنـین شـرایطی، تبلـور بخشـی از      باشـد. در رنـگ مـی  بسـیار کـم   ،مازندرانفعلی زیربنایی شالیزارهاي استان 

اد تحول در ایـن  دیگر ایج یها یا به عبارتلذا لزوم تبلور این پتانسیل باشد؛نهان می ،کماکان ،هاي تولید فعالیت
اسـتان مازنـدران در محصـول     ةبراي دستیابی به پتانسیل بالقو جهت دستیابی به اهداف الزامی است. ،ساختار

باشد. یکی از مواردي که ضروري می ،برداران به دانش روزبهرهانجام اقداماتی جهت مجهز کردن اراضی و  برنج،
سـازي اراضـی شـالیزاري    تجهیـز، نوسـازي و یکپارچـه    کند، طرحکمی و کیفی کشت برنج کمک می ۀبه توسع

  است.
ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی حاکی از موفـق  دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهه به طور کلی نتایج ب

هاي تحقیـق و  بودن اجراي طرح از بعد تکنولوژي از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان بوده است. در قسمت یافته
دهـد کـه نتـایج    کشاورزان و کارشناسان در مورد اجراي موفق طرح از بعد تکنولوژي، نشان مـی ارزیابی دیدگاه 

نشـان  اسـت،   05/0تـر از  ایینـکـه پـ   004/0اداري ـح معنـو سط 641/0بستگی ب همـه به ضریـآماري با توج
کننـد و در ایـن   ارزیـابی مـی   ،عد تکنولوژي موفقاجراي طرح را از ب ،کشاورزان و کارشناسان هر دو دهد کهمی

گردد. با توجـه بـه نتـایج آزمـون     یید میأت ،تحقیق ۀلذا فرضی ؛هاي آنها وجود داردهمگرایی بین دیدگاه ،زمینه
ارزیـابی شـده اسـت و سـطح      ،هم از دیدگاه کشاورزان و هـم کارشناسـان خـوب    ،تمامی متغیرهاي تکنولوژي

شد. بنابراین اجراي طرح در منطقه از بعد تکنولوژي موفـق ارزیـابی   بامی 05/0معناداري تمام متغیرها کمتر از 
   گردد.می

  منابع 
  . GIS 1388استانداري استان مازندران، واحد نقشه و 

ـ ربرنامـه  ق،یتحق روش اصول، م،یمفاهي (کشاورز ۀتوسع ،1385. نیالـد رکن ،يافتخار ي سـاز کپارچـه ی، يزی
  ، تهران.سمت انتشارات ،ي)کشاورزی اراض
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