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  چكيده 
برنج يكي از محصوالت غذايي اساسي و استراتژيك است كه در شاليزارهاي سنتي در استان مازندران با 

با توجه به نقش و سهمي كه استان مازندران در توليد اين . ي كم  توليد مي شودسختي  بسيار، هزينه زياد و عملكرد
ي يكپارچه سازي اراضي شاليزاري به طرح هااي دارد، اجراي محصول از نظر اقتصادي و اجتماعي در بعد ملي و منطقه

وري اين اراضي الزم و ضروري منظور استفاده بهينه از منابع آب، خاك و نيروي انساني، بهبود مديريت و ارتقاء بهره
گذاري هنگفتي  به عنوان يك زيرساخت اساسي در افزايش توليد برنج، سرمايهطرح ها اجراي اين ،از طرف ديگر. است

هاي شاليزارهاي يكپارچه شده  ويژگي،در پژوهش حاضر.  ضروري استآن ها  لذا كسب آگاهي از عملكرد.طلبدمي را 
ي يكپارچه سازي در طرح ها اجراي ،بر اساس نتايج بدست آمده.  مورد مقايسه قرار گرفتنسبت به شاليزارهاي سنتي

 كيلوگرم در هكتار و از سوي 7/355منطقه مورد مطالعه از يكسو موجب افزايش عملكرد برنج در واحد سطح به ميزان
  .شدديگر موجب كاهش يك سوم ميزان  نيروي كاري در هر هكتار 

  
  ايگيري خوشهنظرسنجي، نمونه ليكرت، ز و نوسازي، طيفتجهي :كلمات كليدي

  
 مقدمه

با توجه به تغييرات محيط زيست، نياز به بهبود مديريت        
 به ايويـــژه در ايــن راسـتا، نگـرش. زمين امـري بديهي است

نواحي روستايي وجود دارد كه در آن موضوعات مرتبط با 
رزي، پايداري محيط زمين مفاهيم عميقي در توليد كشاو

 زيست و وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي روستايي
دليل اين كه اين موضوع در شاليزارها به ). 4( تداعي مي كند

مي هارا .  اهميت بيشتري دارد،شونداراضي غرقاب مي
توفان   اراضي شاليزاري در ژاپن در اثر،گزارش كرد) 2002(

  است و توفان ويد شده ايش شدــو بارندگي شديد دچار فرس

بارندگي شديد دچار فرسايش شديد شده است و تجهيز و   
نوسازي اراضي را در اصالح ساختار خاك و كاهش 

 ). 3( كند ارائه  ميفرسايش، راه حلي مهم

مهمترين عامل قطعه قطعه شدن اراضي به افزايش         
چند پاره شدن . شودجمعيت، وراثت و فقر نسبت داده مي

اضي آن را تبديل به قطعات بسيار كوچك نموده كه ار
مالكين آن زياد و هر زميني تحت مالكيت افراد زياد و يا 

  ).   2(كه هر مالكي داراي چند قطعه زمين است اين
دگرگوني و تغيير اساسي اين عرصه به بستري نوين، به      

  عنوان راهكاري تحت عنوان تجهيز و نوسازي و يكپارچه

                                                            
   دانشكده كشاورزي ، دانشگاه پيام نو، خيابان نخ،ميني سيتي، تهران: آدرس. ١
1391ارديبهشت، : و پذيرش1390دي، :   دريافت  
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  عبارتبه. اراضي به طور عام تعريف شده استسازي 
سازي اراضي عبارت از  تجهيز و نوسازي و يكپارچه،ديگر

عمليات عمراني است كه در آن اراضي سنتي به شكل منظم 
  ).1(شكل يابد هندسي آرايش مي

  
  )2(قرار گرفتن قطعات پراكنده در كنار هم در طرح تجهيز و نوسازي -1شكل 

  
سازي اراضي زارعين را در يكپارچه نمودن تجهيز و نو
عنوان مثال زارعي كه ه ب. نمايدمك ميقطعات زراعي ك

- مي، قطعه تقسيم شده استپنج يك هكتار زمين دارد و به 

تواند از طرح يكپارچه سازي كه اراضي وي را به يك قطعه 
كه با حفظ اندازه  ضمن اين.  ببردهواحد تبديل مي كند فايد

ي خواهد داشت كه زارع را ترتر و مناسببزرگزمين قطعه 
      ).1( زراعي را بهتر انجام دهندسازد تا عملياتقادر مي

كشورهاي مختلف  كاري جديد نبوده و يكپارچه سازي
         هايدنيا در هر سطحي از مراحل توسعه مخالف شيوه

اند و براي حل اين  بوده) پراكنش(اي برداري قطعهبهره
در راستاي تحقيقات انجام شده در چارچوب معضل، 

مديريت كشاورزي، مديريت روستايي و توسعه روستايي، 
سرانجام فرآيند اصالحات اراضي و يكپارچه سازي را يك 

   .اندضرورت دانسته و بدان اقدام كرده
هاي يكپارچه سازي اراضي زراعي در اروپاي برنامه

 فراگير از هاي مختلف به صورت يك حركتغربي با روش
قرن شانزدهم آغاز و از جنگ جهاني دوم به بعد از شدت 

در كشورهاي اروپاي شرقي و . شدبرخوردار بيشتري 
ساختار اراضي تحوالتي صورت  شوروي سابق در

   ).8(گرفت
 و در آلمان شرقي سابق از 1919در چك و اسلواكي از سال 

ه فرآيند يكپارچ.  اصالحات اراضي آغاز گرديد1945سال 
سازي اراضي زراعي در ساير كشورها چون آمريكا، كانادا و 
ژاپن همگام با رشد و توسعه نظام سرمايه داري در راستاي 

  ).7 (صنعتي شدن ضروري تشخيص داده شد
سازي اراضي  قانون يكپارچه ،1962در تركيه در سال 
هاي  زمينه1949در سال  ، در تايوان.زراعي به تصويب رسيد

 فراهم آمد و در طرح ها شاورزي با انجام اينتغيير ساخت ك
 با 1950 اراضي زراعي از سال مكانيكره جنوبي هم ساختار 

  ).7 (شدانجام اصالحات اراضي آغاز 
در ساير كشورها چون تايلند، پاكستان، مصر، مالزي، 
فليپين، مكزيك، برزيل، شيلي، كوبا، كره شمالي، چين، كنيا 

  مكانياراضي تغيير ساختارو الجزاير، پس از اصالحات 
ت پذيرفته اراضي زراعي در قالب سازماندهي تعاوني صور
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بدين ترتيب مشكالت ناشي از پراكنش اراضي زراعي . است
سازي تا رچهو تعدد صاحبان اراضي از طريق فرآيند يكپا

 ).7(حدودي برطرف شده است 

كه در نظر است اين طرح زيربنايي كشاورزي  از آنجائي
هاي مازندران و ضي برنجكاري كشور به ويژه استاندر ارا
طور فراگير به مورد اجرا درآيد و تحقق آن در گرو ه گيالن ب

 رضايت و توافق كشاورزان شاليكار از يك سو و ،جلب نظر
صرف هزينه عظيم از منابع عمومي و سهم مشاركت مردمي 

 ضرورت دستيابي به ،از سوي ديگر است، لذا) كشاورزان(
ج اثرات اجرائي طرح به طريق نظر خواهي از كشاورزان نتاي

 تحقيق حاضر ، لذا.ذينفع، علت موضوع اين پژوهش بوده است
سازي اراضي براي اولين بار در استان اثرات يكپارچه

شاليزاري را بر ميزان عملكرد محصول برنج مورد 
  .داده استارزيابي قرار 
  هامواد و روش

از ميزان تاثيري كه اجراي در اين تحقيق براي آگاهي 
سازي اراضي در شاليزارهاي سنتي داشته طرح يكپارچه

است، بررسي هاي ميداني صورت گرفت و به طريق نظر 
سنجي از كشاورزاني كه ذينفع در اجراي طرح بودند، 

ها و موانعي كه در ها، كاستيدستاوردها و پيامدها، نارسائي
 بر اساس ، اين راستادر. شد بررسي ،اين رابطه وجود داشت

اطالعات حاصل از مراجعه مستمر به مزارع و كشاورزان و 
بهره گيري از نظر كارشناسان و محققين دست اندركار و 

هاي اين  نيز ساختار نظري فرضيهتجربيات بدست آمده و 
پژوهش، يكپارچه سازي اراضي شاليزاري به عنوان 

  . يك متغير مستقل در نظر گرفته شده است
عنوان متغيرهاي وابسته مورد ه بتحقيقات فرضيه ها، اين در 

  :گرفتبررسي 
عمليات يكپارچه سازي اراضي شاليزاري موجب  :فرضيه اول

   .برنج شده است) افزايش توليد(بهبود عملكرد 
عمليات يكپارچه سازي اراضي شاليزاري  :فرضيه دوم

ي  نيروميزان كاهش (موجب استفاده بهينه از نيروي انساني 
  .شده است) كار

ليد با طرح گيري عوامل كمي تو براي اندازه،در اين ارتباط
نيروي كار (سنجش منابع كيفي  و در موردسئواالت واقعي

  سطحي ليكرت پنجاز طريق بكارگيري طيف) انساني
(LIKERT)يكار ل اقدام به نظر سنجي از كشاورزان شا

 پژوهش قلمرو مكاني اين .ذينفع در اجراي طرح شده است
شامل روستاهاي تابعه سازمان جهاد كشاورزي استان 
مازندران كه عمليات يكپارچه سازي اراضي در برخي از 

  .،  به مورد اجرا درآمد، مي باشدآن هاشاليزارهاي سنتي 
جامعه آماري اين پژوهش كليه روستاهايي است كه طي 

 طرح يكپارچه سازي اراضي در 1374 تا 1370سالهاي 
 به مورد اجرا درآمد و كشاورزان آن هااي سنتي شاليزاره

 حداقل طي دو دوره در 1375رح تا سال طذينفع در اجراي 
شرايط جديد نسبت به تداوم كشت و كار توليد برنج 

تعداد اين روستاها در شهرهاي مختلف . مبادرت نمودند
 نفر كشاورز در 3989 روستا با 40شامل )  شهرشش(استان 
  .است هكتار 2995سطح 
 درصد جامعه يعني 20 ،دليل همگن بودن جامعهه  ب

عنوان ه اي بوش نمونه گيري خوشهروستا از طريق رهشت 
 نسخه 160نمونه آماري انتخاب و اطالعات از طريق 

 اخذپرسشنامه و مصاحبه با كشاورزان ذينفع در اجراي طرح 
كران بشرح ذيل براي تعيين حجم نمونه از فرمول كو. شد

  ):7( شده استاستفاده
  

)1 (

  
  : كه در آن

n =  ،حجم نمونهt =  در نظر گرفته  درصد95سطح اطمينان 
بيش ( با درجه آزادي نسبتاً زيادtشد كه تعداد آن در جدول 

احتمال وجود صفت مورد P .باشد  مي1,96برابر  )30از 
  بامطالعه صرفاً شاليكار بودن كشاورزان در جامعه نمونه و

 عدم احتمال وجود صفت مورد مطالعه   q ،  درصد90 تعداد
 10 تعداد  بادر جامعه نمونه و) كشاورز شاليكار نباشد(
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 درصد 95 سطح معنا بوده كه با سطح اطمينان ، درصد
  .  تعداد كل جامعه مي باشدNبوده و   درصد5مقدار آن 

 121تعداد نمونه  ، با استفاده از فرمول مذكور،در نتيجه
 نمونه 160 تعداد ،اطمينان بيشتره منظور ولي ببدست آمد، 

  . شدتعيين 

اي كه در ارتباط با فرضيات تحقيق بود، با در پرسشنامه
استفاده از طيف ليكرت كه در مقايسه با طيف تورتسن، 

اي  طيف گرتمن يا طيف بوگاردوس از اهميت ويژه
  . امتيازبندي شد) 1(با استفاده از جدول برخوردار است، 

  
   امتياز بندي سئواالت پرسشنامه-1 جدول

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  گزينه
  1  2  3  4  5  امتيازات

  
هايي كه با استفاده از طيف ليكرت تهيه در مورد پرسش

يك از سئواالت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و   هر،شده
از آزمون  و ها از پارامتر ميانگين يك از آن  تعيين هربراي

tفرض مورد قبول در ارتباط .  براي آزمون فرض استفاده شد
  : زير مي باشدصورتيك از پارامترهاي تحقيق به  با هر

  
H0: =3            H1: >3 

روش آزمون قبلي «يري از گبه منظور كسب اعتبار اندازه
. پرسشنامه استفاده شد» آزمايش مقدماتي«  يا )9(پرسشنامه 
 پرسشنامه اوليه كه در واقع زبان مشترك ،نظوربراي اين م

بوده با توجه به شناخت ) كشاورزان(بين محقق و پاسخگو 
نسبي از فرهنگ روستايي و لغات و اصطالحات معمول و 

هاي متداول منطقه و نيز با استفاده از فرم و نمونه پرسشنامه
موجود كه عموماً در ارتباط با آمارهاي كشاورزي كاربرد 

  . شد تهيهدارد
ح و حذف سئواالت  به منظور تعيين نكات مبهم و اصال

اي به نامفهوم و گنگ و پي بردن به اشكاالت آن نمونه
روستا كه چهار طور تصادفي در ه  نفر تعيين و ب35حجم 

. شد بين كشاورزان توزيع  ،طرح در آن به مورد اجرا درآمد
هاي جمع آوري شده از نظر مفهوم عبارات و سپس داده

گيري ها، از نظر مناسب بودن متغيرها، قابليت اندازهپرسش
ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  و تست فرضيهآن ها
  منظور داشتن اصالحات و پيشنهادهايسرانجام با. گرفت

الزم، پرسشنامه نهايي تنظيم و مجدداً بين نمونه آماري توزيع 
  . دش

ها بر اساس محاسبات انجام شده با ميزان اعتبار پرسشنامه
براي  .است  درصد9/97 برابر SPSSاستفاده از نرم افزار 

  ):6( برآورد اعتبار از فرمول آلفا كرونباخ استفاده شد
)2                                   (

 

(St) و واريانس سئوال Si،  تعداد سئوالهاN: كه در آن
2 

  . مي باشدريانس كل تستوا
  نتايج

 پرسشنامه در 160نتايج استخراج شده از  :فرضيه اول
خصوص ميزان عملكرد توليد برنج قبل و بعد از اجراي طرح 

  .مي باشد) 2(و تفاوت ميزان آن به شرح جدول 
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   مقايسه عملكرد توليد برنج قبل و بعد از اجراي طرح -2جدول 
  لكرد برنج برحسب كيلوگرم در هكتارميزان عم

  تفاوت  بعد از اجرا  قبل از اجرا  روستا  شهرستان  رديف
  5/483  5/3326  2843  خورشيدكال  بهشهر  1
  160  5/2347  5/2187  چاله پل  نكا  2
  520  3358  2838  ندانكشبآب  ساري  3
  474  5/3243  5/2769  تنگه لته  ساري  4
  5/506  5/2773  2267  درونكال  بابل  5
  182  2934  2752  كله بست  بابل  6
  380  5/3502  5/3122  دينكالعس  آمل  7
  140  3127  2987  علي آباد  نور  8

  2846  58/24612  58/21766  جمع
  75/355  56/3076  81/2720  ميانگين عملكرد

 
 ميانگين عملكرد توليد برنج قبل از ،)2( بر اساس جدول

 كيلوگرم و بعد از اجراي طرح 81/2720اجرا 
يعني در هر هكتار . كتار بوده استكيلوگرم در ه56/3076
 معادل  درصد07/13طور متوسط افزايش عملكرد ه ب

نمودار عملكرد ) 2( شكل. كيلوگرم برنج بوده است75/355
  . دهدبعد از اجراي طرح را نشان ميبرنج قبل و 
تاثير اجراي طرح در كاهش نيروي كارگري در : فرضيه دوم

  : زير آمده است)3(مراحل مختلف توليد برنج در جدول
 

 
   بررسي عملكرد برنج قبل و بعد از اجراي طرح يكپارچه سازي -2شكل 
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  )قبل و بعد از اجراي طرح( مقايسه نيروي كارگري در مراحل مختلف توليد برنج -3جدول
  درصد كاهش  )نفر(بعد از اجراي طرح   )نفر(قبل از اجراي طرح   تعداد كارگر براي يك هكتار

  3/41  4/9  16  ماده سازي زميندر مرحله آ
  2/23  9/13  1/18  در مرحله نشاء كاري
  1/33  5/10  7/15  در مرحله داشت
  3/22  14  9/21  در مرحله برداشت
  50  5/12  25  نظارت در طول دوره

  ----  8/59  7/89  جمع
  

 تعداد نيروي ،شودطوريكه در جدول فوق مالحظه ميه ب  
ادگي يا نيروي كاري كه چه بصورت نيروي كار خانو

 مجموعاً ،شداستخدامي در اراضي سنتي به كار گرفته مي
 نفر روزكار بوده كه اين رقم پس از 90يا نزديك به  7/89

در شاليزارهاي سازي اراضي اجراي طرح يكپارچه
 نفر روز كار 60 يا قريب به 8/59كشاورزان ذينفع به تعداد 
 با اجراي طرح ،به عبارت ديگر. در هكتار تقليل يافته است

  .كاري كاسته شده استسوم نيروي يك،هكتار در هر
  

  بحث
توان نتيجه گرفت كه اجراي با بررسي فرضيه اول مي  

طرح و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري موجب افزايش 
 .شود قابل مالحظه عملكرد توليد برنج در واحد سطح مي
 5/62(ضمناً با احتساب ضريب تبديل شلتوك به برنج 

 كيلوگرم 2/569ميزان افزايش عملكرد محصول به ) درصد
قابل ذكر است كه عملكرد . باشد شلتوك در هر هكتار مي

و ) طارم( درصد رقم محلي  درصد60توليد برنج به نسبت 
است كه اين ) خزر و نعمت( ارقام پرمحصول  درصد40

  . نسبت در روستاهاي مختلف مورد بررسي متغير بوده است
 از آزمون فرضيه براي ،تائيد فرض اولدر خصوص   

. استفاده شد) آزمون دو دامنه(اختالف ميانگين دو جامعه 
دار وجود رابطه معني اين آزمون كه بيانگر عدم (H0)فرض 

باشد، رد و فرض بين اجراي طرح و عملكرد توليد برنج مي
  . پذيرفته شدپنج درصد آن با خطاي (H1)مقابل 

ملكرد برنج بازتاب برآيند سلسله  بديهي است افزايش ع  
هاي تغييراتي است كه در اثر اجراي طرح در عوامل و نهاده

تر و حيحرخ داده و امكان استفاده صتوليد مختلف 
  . را فراهم كرده استآن هاتر از اقتصادي

از نظر كشاورزان توان گفت در مورد فرضيه دوم نيز مي  
هاي رت و مراقبت مربوط به نظا نيروي كاربيشترين كاهش

در شرايط سنتي . الزم در طول دوره كشت و كار بوده است
طور مستمر از قطعات ه  ببايدكشاورزان بنا به ضرورت 

ه نمودند كه ب پراكنده و متعددشان در مزرعه مراقبت مي
دليل كوچكي و پراكندگي قطعات و نبود جاده دسترسي و 

ي بيشتري نياز ديگر عوامل، مسلماً اين كار به وقت و نيرو
 درصد كاهش 50 ولي در شرايط جديد اين نيرو تا ،داشت

  .يافته است
دومين مورد بعد از نظارت كه باالترين كاهش را از نظر   

نيروي كار به خود اختصاص داده است، مرحله آماده سازي 
      كشي، زمين شامل شخم و شيار با تيلر و تسطيح و ماله

خت نمودن قطعات و احداث بندي و مرزكشي و آب تكرت
هاي بعدي است كه قبل از اجراي طرح به خزانه و مراقبت

تناسب موقعيت و شرايط اراضي تعداد نيروي كار در واحد 
 ولي بعد از اجراي .رسيد نفر هم مي20 سطح به بيش از

 با كاهش تعداد قطعات كوچك و پراكنده و عدم نياز ،طرح
 3000(بهينه عات در ابعاد به مرزكشي متعدد و آماده شدن قط

اين كاهش نيرو تا )  متر100 متر و طول 30مترمربع با عرض 
  . درصد بوده است3/41
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 1/33مراحل كاشت و برداشت هر كدام به ترتيب با   
هاي بعدي  رده درصد كاهش نيروي كار در 3/22درصد و 

قرار دارند و كمترين كاهش مربوط به نشاكاري است كه در 
 نفر 20 تا 18ز اجراي طرح براي هر هكتار بين شرايط قبل ا

 نفر 9/13 به آن هاروزكار و بعد از اجراي طرح تعداد 
 در اين مرحله ميزان ،طور كليه ب .روزكار كاهش يافته است

با ارزيابي ) 1385( يوسف تبار . درصد است3/23كاهش 
اراضي شاليزاري شده تجهيز و نوسازي ي طرح هااقتصادي 
 موجب كاهش طرح هاز نشان داد كه اجراي اين مازندران ني

هزينه توليد و افزايش توليد محصول شده و نيز در سطح 
 شدهها  موجب كاهش مصرف نهادهپنج درصدمعني دار 

  .  است
 بديهي است با توجه به فراهم شدن زمينه الزم كاربرد   

هاي اخير استفاده از آن در هاي نشاكار كه در سالماشين

هيز و نوسازي شده در حال توسعه است، كاهش اراضي تج
كاري به وسيله ماشين نشاء تا حد ءنيروي كار در مرحله نشا

  .شود نفر در هكتار سه  الي حداكثر دو
يك رويكرد مهم و اساسي در كنار ساير اهداف انجام 

هاي زيربنايي بخش كشاورزي در بخش آب و خاك، پروژه
 محصول در كنار افزايش راندمان مصرف آب و عملكرد

باشد و يك جمع بندي كلي هاي توليد ميكاهش هزينه
 سازييكپارچههاي در پروژه مطرح نمودتوان چنين مي

طور مستقيم و يا بعنوان عاملي ه اراضي شاليزار، عوامل يا ب
غيرمستقيم منجر به افزايش عملكرد مطلوب برنج خواهد 

ها را ين پروژهاهداف كالن و مورد انتظاري كه انجام ا. شد
زير نمايش داده شده ) 2(نمايد در شكل  مي  توجيه پذير

  .است

 

 

  ها شاليزاريكپارچه سازياهدف مورد انتظار از اجراي مناسب -2شكل
  

 اگر افزايش عملكرد محصول در كشاورزي را تابعي از 
نوع كشت، نوع آبياري، شرايط اقليمي، عمليات زراعي و 

، داشته شودو شرايط گياه ) ، بذر و سمكود(ها توزيع نهاده
 شده يكپارچه سازيطور منظم ه  اراضي كه ب دربديهي است

و است شيوه آبياري و نيز توزيع مناسب و كنترل شده آب 
ساير عمليات زراعي با بيشترين اثر بخشي صورت پذيرفته و 
          در عين حال با سهولت و با كمترين نيروي انساني انجام

هاي سطحي روباز و چنانچه ميسر وجود زهكش. ردگيمي
ه  نيز بكشي زيرزميني براي اراضي شاليزار انجام زه،باشد

-طور غير مستقيم موجب افزايش عملكرد محصول برنج مي

 مكانيزه شدن مزارع كه پي آيند آن توزيع ،همچنين. شود
افزايش عملكرد برنج  راستايها است عاملي در مناسب نهاده

  . ودخواهد ب
  



 
 

   سازي اراضي شاليزاري بر عملكرد برنج  بررسي تأثير يكپارچه  /   112

  تشكر و قدرداني
جناب هاي ارزنده در پايان به نشانه حداقل سپاس از راهنمائي

 ضياء تبار احمدي و مهدي حسين نژاد  ميرخالقآقايان دكتر
و همچنين از بنيانگذاران اجراي طرح نوين تجهيز و نوسازي 
و يكپارچه سازي اراضي در شاليزارهاي سنتي استان 

ضي سخن سنج، احمد نبوي، مازندران آقايان مهندس مرت
اله رهبر صميمانه تشكر و قدرداني اله هاشمي و روححبيب
  .شود مي
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