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 انبرداربهره دگاهياز د النيهاي تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري گارزيابي طرح
 

 ،3یزدانیمحمدرضا ،2یگیآقاباصغر  یعل ،*1یدکوهیسف یغالم یمحمدعل

 5لمر یوقاص موریتو   4ینوحدان یمرز میمر
 

 ی، ساری، ایران سار یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه ،آبی گروه مهندسی، زهکش و یاریآب یدکتر یدانشجو ترتیب: دانشیار؛ وبه -2و  1

  رشت، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، برنج کشور قاتیموسسه تحقاستادیار پژوهشی  -3

 ، کرج، ایرانتهران دانشگاه ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعییزهکش و یاریآب یدکترا یدانشجو -4

 ی استان گیالن، رشت، ایرانارشد آمار سازمان جهاد کشاورز کارشناس -5

 31/4/96 :رشیپذ خیتار ؛23/12/95: افتیدر خیتار

 

  دهيچک

طور که به هاییزاریشالآن  در که طرح نیا .است یدر بخش کشاورز بناییریز یهاطرح از یکی ی،زاریشال ینوساز و زیتجهطرح 

، آخرین گززار  موسۀز  شد آغاز النیگاستان  در 1374 سال از یرسم طوربهآیند، میدرمدرن صورت بهشوند سنتی کشت می

ت. اسز شزد  ینوسزاز و زیزتجهاستان این  هایزاریشال از هکتار 7۶000بیش از  تاکنوندهد که نشان می تحقیقات برنج کشور

 طزرح یفزیک یارتقا به تواندیمهدفمند  یهاپرسشنامهر د آناننظر  افتیدر هۀتند، از این رو طرح نیبرداران ابهر از کشاورزان 

 455 ،ینوسزاز و زیزتجه طزرح در نفز یکشزاورزان   هایدیدگا  یابیارز و لیتحل و هیتجز منظوربه پژوهش، نیا در .کند کمک

 از یاراضاین  در شاغل کشاورزاندهد که می نشان هایافته بین آنان توزی  شد. 1390سال  یط، سئوال 50با  یک هر پرسشنامه

 ۶0حزدود  .دارنزد قزرار نیزمزکز  کشاورزان ۀرد در تیمالک  سران نظر از و، سوادیب ۀرد در سواد نظر از مۀن، ۀرد در یسنر نظ

درصد از آنزان مشزکل آر را بزرای پز یر  طزرح تجهیزز  نزوان  35آالت و درصد کشاورزان، نداشتن جاد  برای تردد ماشین

و توزیز  آر مشزکل  تزممینهای اول و دوم پس از اجرای طرح در خصوص نحزوۀ ورزان در سالکشااز  درصد 50اند. حدود کرد 

انزد درصد( این مشکل را حل کرد  30 و 35ترتیب ها )به مق و استفاد  از آر زهکشای ک هداشتند که با اقداماتی نظیر حفر چا 

 50درصد کشاورزان باقی ماند  بود. در مورد مصرف آر در داخزل مزر زه، بزیش از  35بعد برای های سوم بهکه در سالطوریبه

ی مشکل بودند. مشکل مصرف آر در مزر ه پس از اجرای های اول و دوم در مصرف آر داخل مزارع دارادرصد کشاورزان در سال

 ها و تغییر در زمان آبیاری، تغییزر در دبزی ورودی )هیدرومزدول( و تنظزی   مزق آر از بزرگ شدن ابعاد کرتناشی  طرح تجهیز،

یزق هزای بززرگ و تط دلیل مشکل تۀطیح سطوح بزرگ و مدیریت توزی  آر بود  است کزه بزا حزل مشزکالت تۀزطیح کرتبه

درصد تقلیل یافته است. پس از اجرای طرح تجهیزز  35کشاورزان با شرایط پس از اجرای پروژ ، مشکل مصرف آر در مزر ه به 

 نوان رو  مناسب آبیاری در مزارع خزود اسزتفاد  درصد از کشاورزان داخل طرح از رو  آبیاری تناوبی به 50و نوسازی، حدود 

 300 نۀ ت بزه حالزت ق زل، حزداک ر طرح یاجرا از پس محصول شیافزا مقداراند م داشتهاز کشاورزان ا ال درصد ۶2 کنند.می

 و محصزول برداشت سهولت با ث زیتجه طرح یاجرا که دارند ا تقاد بردارانبهر  درصد 78 حدود .استبود   هکتار در رمگلویک

منفزی بزر  یتمثیر که است شد  جاهجاب بردانبهر  درصد 7۶ حدود نیزمموقعیت  ،طرح یاجرا از پس شد  است. آن یکوبخرمن

از اجزرای  متوسزط تیرضزا کشزاورزان درصد 75 از شیبدهد که ها نشان میکلی یافته طوربه .داشته است بردارانرضایت بهر 

  طرح تجهیز و نوسازی دارند.
 

 يديکل هايواژه

 ی نظرسنج زار،یشال ،پرسشنامه ،برداربهر 
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دارنند  یادینمشنکالت ز رانیندر اسننتی  شالیزارهای      

 که نتیجۀ یزهکش و یاریآب مستقل یهاکانال فقدان مانند:

 آب عیسر یۀتخل امکان نبود ،است کرت به کرت یاریآب آن
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 لیندلبنه ونیزاسنیمکان ۀتوسع ناممکن بودن ،آب در مزارع

 کوچک یهاکرتوجود  مزرعه، به نیماش یدسترس مشکل

 یرویناز حد کار، فنرار ن شیب یسخت جهینت در و ناهموار و

روی  ،الینو و بنه سنامتمان یاراضن لیجوان از مزارع، تبند

 کناهشو  کیاسنتراتژ رینغ یهاکشنت آوردن شالیکارها به

بنا  مقابله برایدر عرصه مرد و کالن.  یبازده اقتصاد دیشد

اجنرای دهه است که ضنرورت  دو به کینزد ،مشکالت نیا

های با هدف کاهش هزینه طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها

کار، گسترش مکانیزاسیون، مندیریت  سختیکاهش  تولید،

، هاجلوگیری از تبندیل شنالیزارصحیح توزیع و کاربرد آب، 

اقتصنناد  قنندرتکشننت دوم و بنناد بننردن  ۀامکننان توسننع

 کننار مننورد اقبننال تمننامی مانوارهننای کشنناورزان بننرنج

تا از این طرین   اندرکاران تولید برنج قرار گرفته استدست

نینز کمنک  و کنارآفرینی یزاریلشا های سامانه یداریپابه 

 . شود

چهنار تجهیز و نوسازی اراضی شنالیزاری شنامل  طرح      

 ،منزارع نیبدسترسی  ۀاحداث جاد -1 ی است:پروژه اساس

و  حیتسنن  -3 ،یزهکشنن و یاریننآب یهنناکانننال احننداث -2

  و یسنناز کپارچننهی هننا،کننرت شننکلو  شینندر آرا رییننتغ

 رگنذر،یز)پنل،  سناتیسأت احنداث -4 و مزارع یجاسازکی

  . م ننناب (Yazdani, 2003) ...(و شنننکنبیش مقسننن ،

، اینن النیگن اسنتان یکشناورز جهناد سازمان هایگزارش

( از هکتنار ۷6000درصند ) 25طرح تاکنون در نزدیک بنه 

. به نظنر (Anon, 2016) شالیزارهای استان اجرا شده است

زمان آن  ت،یدهه فعال دوپس از  حاضر حال دررسد که می

قنوت و ضنع  تا ضمن ارزیابی طرح، نقاط  فرا رسیده است

 آینده بنا جندیت و تنوان بیشنتر دنبنال شناسایی و راه  آن

 شننامل یعمراننن هننایی طرحابیننارزطننورکلی، بننه .شننود

 راسنتا نینا در. است یاجتماع و یاقتصاد ،یفن یهایابیارز

 یابینشنام  ارز نیمهمتنر ،بنردارانبهره دگاهینتوجه به د

  بنر طرحاجرای  تأثیر هدف باپژوهش  نیا. مواهد بود طرح

 ،آوریجمنع ی از طرین زراع هایتیمختل  فعال یهاجنبه

اجرا  نفعیذکشاورزان  هایدیدگاه یابیارز و لیتحل ،هیتجز

 شد.

 در تحقیقننی (Sobhanipour, 2001) پننورسننبحانی      

 النیاسنتان گنیزاری طرح در مزارع شال یاجراگوید که می

 یهاننهیهز در ییجنوصنرفه سبب محصول، شیافزا ضمن

  یهانننننهیهز در نینننز و برداشننننت و داشنننت کاشنننت،

 ،(Adeli et al., 2012) همکناران و یعنادل .شودیم یاریآب

  یهاننهیهز کناهش باعن  طنرح یاجنراکنه  نندداد نشان

 کشناورزان درآمند و دینتول رانندمان شیافنزا بنرنج، دینتول

کشناورزان  بنه نسبت، روستاها نیا در کشاورزانشود و می

 برمنوردار یشنتریب یشنغل تننوع از، طنرح فاقد یروستاها

  .هستند

 -Ashkar-Ahangar) همکناران و کالینیآهنگر آشکار      

Kolaee et al., 2006)  طنرح به کشاورزان نگرشبا بررسی  

 نندداد نشان مازندران یزارهایشال در یاراض یسازکپارچهی

 یکشنناورز ۀجامعنن در یاجتمنناع و یمشننکل فرهنگنن کننه

 طننرح اسننت. یاجننرا ۀعامننل محنندود کنننند نیتریاصننل

 (Bozarjmehri & Enzayee, 2014) انزاینی و یرجمهرذبو

 و زینتجه طنرح یفرهنگن و یاجتمناع عملکنردبا ارزینابی 

 طغنانقنره دهستان در یمورد صورتبه هازاریشال ینوساز

و  بنردارانبهنرهبنین دیندگاه که  دادند نشان نکا شهرستان

 موفقیننت طننرح در مسننا ل از لحننا ، کارشناسنناندینندگاه 

داری وجننود دارد. امننتالف معنننی ی،فرهنگننو  یاجتمنناع

 یدارینپا (Ebrahimi et al., 2011) همکناران و یمنیابراه

 شنده زینتجه و یسننتیزارهای در شنالرا  هنانهنادهمصرف 

 مشنخ   ، ینتحق نینانتنایج  اسناس. بنر کردنند سنهیمقا

 نسبت بنه اراضنی  ،شده ینوسازو  زیتجه یدر اراضشد که 

  شننتریب ییایمیمصننرف کننود شنن تجهیننز و نوسننازی نشننده،

 همکناران و احمندپور .است کمتر مومس مصرف زانیم یول

(Ahmadpour et al., 2013)، مقاومنت منوثر یهنافناکتور  

  اسنتان در ینوسناز و زینتجه طنرح رشیپنذ در کشاورزان

 نشان دادند که موانع اصنلی در  کردند و یبررس را مازندران
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 قنانون از این قرارند: برداربهره کشاورزان نیطرح ب رشیپذ

هنای ی از جملنه هزیننهمنال مسنا ل ت،یجمع شیافزا ارث،

 تجهیننز و نوسننازی، گننرفتن وام و بنناد رفننتن درآمنند از 

 یفاکتورها آموزش، ن،یزم یتوپوگراف ،های کشاورزیزمین

منظنور مریند تجهینزات و ی شامل ارا ه تسهیالت بنهدولت

ها پس از اجرای طنرح موقع زمینمکانیزاسیون و تحویل به

ی کشناورز مسنا ل تناًینها و تجهیز و نوسازی به کشناورزان

ها، نیروی کار، پراکندگی ق عات زراعی و امل تنوع کشتش

 اننندازه ق عننات زراعننی پننس از اجننرای طننرح تجهیننز و 

 ۀننیدر زم تیندهنه فعال دوپنس از  پنژوهش، نیا .نوسازی

  شننالیزارها در اسننتان ینوسنناز و زیننتجهطننرح  یاجننرا

  هننایدینندگاه ۀجانبننهمننه یمنظننور بررسننبننه گننیالن،

اجنرای  تنأثیرو پذیرش این طرح  زانیم در موردکشاورزان 

، توزینع و مصنرف آب، تنأمیناین طرح بنر منواردی نظینر 

ها، سنهولت کناری، مینزان عملکنرد و منوارد تس یح کرت

 شد. اجرا دیگر

 

 هامواد و روش

 ،در ایننن مقالننه گرفتننه شننده کنناربننهروش اصننلی       

 آنجنا از. با طرح سنوادت بنود ایهای پرسشنامهسنجینظر

 اسنتان شهرستان 16در  هکتار ۷6000 حدود س ح در که

 کشننت ریننز سنن ح متوسنن  واجننرا شننده  زیننتجه طننرح

 ,Sobhanipour)اسننت هکتننار  ۷/0 حنندود انبننرداربهره

بننردار بهره 430 ،مورگننان جنندول از اسننتفاده بننا، (2001

ی حضور در مناطق با شدند. انتخاب یتصادف طوربه شالیکار

و بنا  اجنرا شندهاستان که در آنها طرح تجهیز و نوسازی از 

 هنا، پرسشننامهو مالقات با کشناورزان بازدید 100از  شیب

 تجهیز طرح با مرتب  شامل موارد هاپرسشنامه. شد لیتکم

 مشخصناتو  هنایژگنیو :ماننندبودنند  هازاریشال نوسازی و

ی؛ انسننان یرویننو ن یامکانننات زراعنن ؛بننرداربهره کشنناورزان

 ،شنده در اثنر تجهینز بنزر  یهناکنرت حیتس  مشکالت

)ننوبتی، کنرت بنه  و مصرف آب؛ نحوۀ آبیاری توزیع ،تأمین

 ؛مانکنارانیپ یهنایژگنیو ؛هناکاننال یروبنید کرت، دا  (؛

 بنر نظنارت تینفیک ؛پنروژه یاجرازمان  مدت و یبندزمان

 یاجنرا از پس یکشاورز کار سهولت و سرعت ؛طرح یاجرا

 ؛سن  و کنود مصنرف راتیینتغ ؛نیزمن متیق رییتغ ؛پروژه

یی جناهجابن ؛محصنول عملکنرد در رییتغ ؛برداشت سهولت

شنروع عملینات  ،پس از اجرای طرح نیزم موقعیت کنونی

 زانینم و ؛مزرعنه شندن یباتالقاجرایی در نیمۀ دوم سال؛ 

. کشناورزان ننزد در نوسنازی و تجهینز طرح یکل تیمقبول

پرسشنامه در سن ح روسنتاها و منزارع و در محنل تجمنع 

کشاورزان و از طری  مصاحبه حضنوری و ارا نۀ توضنیحات 

دزم به کشاورزان در مورد سوادت، تکمینل شند. در اینجنا 

صورت توصیفی و با نمودارها ارا نه و بنا نتایج این م العه به

صنورت به دو یمبا روش آزمون  SPSS افزاراستفاده از نرم

 آماری تحلیل شده است.

هنای آمناری و از از آزمون ،زمون می دو یا مربع کایآ      

متغیرهنای  قنوارگیهن است و برای ارزیابی  ناپارامترینوع 

این آزمون تنها راه حل موجنود بنرای  .رودکار میبه اسمی

 با بیش از متغیرهای مقیاس اسمیدر مورد  آزمون همگنی

بنابراین کاربرد میلی زینادتری نسنبت بنه  و استدو مقوله

 حجن  نموننههای دیگر دارد. این آزمون نسنبت بنه آزمون

 .حساس است
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 ،که در آن
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 نتايج و بحث

نتایج این م العه در دو بخش شامل نتایج توصیفی و نتایج 

 شود.آزمون آماری ارا ه می

 ...های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاریارزیابی طرح
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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 توصیفینتایج 

 مشخصات کشاورزان شالیکار در طرح تجهیز

درصد کشناورزان  ۷3ال ( بیش از  -1بر اساس شکل )      

سنواد ینا از دارای سنواد حنداقل )ابتندایی( مورد سوال بنی

هننای رسنناند کننه در پننذیرش روشهسننتند. ایننن امننر می

هنا، پیشرفتۀ زراعی، داشتن انع اف نسبت به این نوع طرح

 هننا در مننزارع آنننان مشننکالت ایننن روشنهادینننه شنندن و 

 ب( بننیش از -1سنامتاری وجننود دارد. بنر اسنناس شنکل )

 ترنند کنه جمعینت سال مسنن 55صد کشاورزان از در 52

 

درصند کشناورزان  60 شنوند. بنیش ازسالمند محسوب می

کمتر از یک هکتار زمین دارند کنه سن ح مالکینت بسنیار 

تنوان کنل، منی ج(. در -1شود شنکل )پایینی محسوب می

گرفت که کشاورزانی که طرح تجهینز و نوسنازی در  نتیجه

اراضی آنها اجرا شده است اضافه بر اینکه سن بناد و سنواد 

ینن موضنوع در اقل دارنند، از نظنر اقتصنادی فقیرنند. احد

میزان پذیرش کشاورزان و ت بین  آنهنا بنا الزامنات منزارع 

مدرن )مدیریت آبیاری مدرن، ارتقای مکانیزاسیون، کشنت 

 گذار است.تأثیردوم و...( 

 

 
 

 

بررسی اهداف کشاورزان شالیکار از پذیرش طرح تجهیز 

 و نوسازی

درصد کشاورزان نداشتن  60، حدود 2بر اساس شکل       

آدت را دلیلی برای پنذیرش طنرح جاده برای تردد ماشین 

 درصند از آننان مشنکل 35اند، تجهیز و نوسازی ذکر کرده

 و مصرف آب را یکی دیگنر از ددینل پنذیرش طنرح تأمین

 

تنوان نتیجنه گرفنت کنه مینزان اند. میتجهیز عنوان کرده

موفقیت طرح از نظر کشاورزان بر اساس اهداف اولینۀ آنهنا 

دسترسی سریع و مسنتقل بوده است یعنی سهولت کاری و 

 بننه مننزارع بننرای شننروع و اتمننام فعالیننت هایشننان و از

 ایننن منظننر مشننکل آب در ردۀ دوم مشننکالت آنننان قننرار

.1دارد 
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 درصد فراونی مۀاحت زمین، سن و تحصیالت کشاورزان -1 شکل
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 و نوسازی برداران در زمین  مشکالت ق ل از اجرای طرح تجهیزهای بهر درصد فراوانی دیدگا  -2 شکل

 

 ها برای سهولت مدیریت آبتسطیح کرت

ال ( درصد فراوانی مشکالت تس یح را در  -3شکل )

های اول و دوم پنس از اجنرای های شالیزاری در سالکرت

دهد. بر اساس این شکل، بیشنتر کشناورزان طرح نشان می

هنا تسن یح کنرتدرصد( معتقدند مشکالت مرتب  با  ۷۷)

دلینل بزرگتنر افزایش یافته است. این مشنکالت بیشنتر بنه

ها و ناتوانی کشاورزان و پایین بودن مهارت شدن ابعاد کرت

آنها در تس یح برای تهینۀ زمنین و همیننین ناهمناهنگی 

ب(  -3امکانات آنها با شرای  جدید است. بر اساس شنکل )

عند مشنکالت درصد بادیی از کشاورزان در سال سوم بنه ب

پننذیری دهننندۀ ت بینن اننند کننه نشننانمننود را حننل کننرده

 کشاورزان من قه برای کشت و کار در مزارع مدرن است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درصد فراوانی مشکالت حاصل از تۀطیح زمین در سال های اول، دوم و در حال حاضر -3 شکل

 

مشکل تأمین آب و آبیاری پس از اجرای طرح تجهیزز و 

 نوسازی

 درصند از کشناورزان 50نجی، حندود رسساس نظبر ا      

هنای اول و دوم پنس از اجنرای طنرح، اند که در سالگفته

تنوان بنه میتر شده است. این امر را آب زیاد تأمینمشکل 

هنا بنا شنرای  جدیند شنامت ناکنافی کشناورزان و میرآب

ها و بر هن  مرتب  دانست که به تغییرات هیدرولیکی کانال

 موردن شرای  قبلی منجنر شنده اسنت. بنر اسناس شنکل 

    

 ...های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاریارزیابی طرح
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ال (، پس از سال های اول و دوم، کشاورزان معتقد بنه -4)

 50 آب پس از اجرای طرح، از تأمینبیشتر شدن مشکالت 

درصد کاهش یافته است کنه همیننان رقن  بنادیی  35به 

ها نشان دهندۀ نیاز به توجنه بیشنتر در است. نتایج بررسی

ها، تهینۀ توزیع آب در مرحلۀ طراحی، اجرای مناسب کانال

هنای قبلنی، همناهنگی برنامۀ توزیع آب با توجه به حقابنه

هنای آموزشنی بنرای بیشتر بنا وزارت نینرو، و اجنرای دوره

 بنندی در یع آب در مزارع مدرن برای اجرای طرح نوبتتوز

دهند کنه ج( نشنان منی -4شنرای  جدیند اسنت. شنکل )

 انند کنه در پیش گرفته هاییراهآب،  تأمینکشاورزان برای 

ترتینب ها )بهعم  و استفاده از آب زهکشهای ک حفر چاه

آب زراعی بیشترین فراواننی را  تأمیندرصد( برای  30و 35

دهد. این موضوع مه  بیانگر این واقعیت است که نشان می

 منندیریت آب در مزارعننی کننه در آنهننا طننرح تجهیننز و

نوسازی اجراشده است باید با در نظر گرفتن همنۀ جواننب 

آب م مئن زراعنی بنر اسناس  تأمینز لحا  ویژه اباشد به

های قبلنی، اسنتفاده از مننابع کمکنی، و اسنتفاده از حقابه

.آبزه
 

 

 

 

 

 

   

 آر در طرح تجهیز و نوسازی تممینبرداران از نقطه نظر مشکل درصد فراوانی نظر بهر  -4 شکل

      

ها را پس از اجرای طرح کرتچگونگی آبیاری  5شکل       

درصد کشاورزان مزارع  50دهد که در آن بیش از نشان می

کننند کنه مود را بر اساس روش آبیاری نوبتی آبیاری منی

دهنندۀ وزارت نیرو آن را تهیه کرده است. این موضوع نشان

کنندۀ طرح تجهیز و نوسازی در مندیریت کنالن اثر تسهیل

بندی است. بنه بینان یت نوبتتوزیع آب و اجرای بهتر مدیر

دلینل سناماندهی آراینش دیگر، با اجرای طنرح تجهینز بنه

های آبیناری در سن ح منزارع، توزینع مزارع و احداث کانال

رغ  اجرای این رو بوده است. بهتری روبهآب با مشکالت ک 

درصد کشاورزان از روش آبگیری دا منی  30طرح، بیش از 

آبیاری کرت به کنرت اسنتفاده درصد از روش  10و حدود 

 کنند. با توجه به درصد بادی دو روش آبیاری، بایند بنامی

اقداماتی از قبیل طرح آبیاری نوبتی برای هنر سنامانه، اینن 

 اراضی نیز به روش آبیاری نوبتی آبیاری شوند.
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 برداران در بارۀ نحوۀ آبیاری پس از اجرای طرح تجهیز و نوسازیهای بهر درصد فراوانی دیدگا  -5 شکل

 

 مصرف آب در مزرعه

 در مننورد مصننرف آب در دامننل مزرعننه، بننیش از       

 هننننای اول و دوم در درصنننند کشنننناورزان در سننننال 50

 مصننرف آب دامننل مننزارع دارای مشننکل بودننند کننه در 

درصند کناهش یافتنه اسنت.  35های بعد این عدد به سال

 نیننافتن مشننکل مصننرف آب در مزرعننه، ناشننی کنناهش 

ها و تغییر در زمان آبیاری، تغیینر ابعاد کرت از بزر  شدن

 دبنننی ورودی )هیدرومننندول(، و تنظنننی  عمننن  آب  در

  و مدیریت توزینع آب دلیل مشکل تس یح س وح بزربه

 است.
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 درصد فراوانی مشکل مصرف آر در سال های اول، دوم  و در سال سوم به بعد -۶ شکل

 

 سهولت برداشت و عملکرد محصول

طننرح تجهیننز را بننر عملکننرد  تننأثیرمیننزان  ۷شننکل       

های اول و دوم و سال های سنوم بنه بعند محصول در سال

دهد. بر اساس این شکل، درصند بنادیی، )حندود نشان می

هنای اول و دوم پنس از درصد(، از کشناورزان در سنال ۷0

 انند. امنا دراجرای طنرح از کناهش محصنول شناکی بنوده

دی حل شنده های سوم به بعد این مشکل تا میزان زیاسال

درصد( به افنزایش عملکنرد نینز  50و درصد بادیی )حدود 

درصند  30های سوم به بعد، حدود اند. در سالاذعان داشته

از کشاورزان هنوز ه  بر کاهش محصول تاکیند دارنند کنه 

ای ناشی از ناآشنایی آنها با فنون آبیاری و زراعی در مزرعنه

ۀ گیاهی، مبنارزه مدرن و نیز ناشی از یکنوامت نبودن تغذی

هنای بنزر  در های هنرز در کنرتبا آفات و مبارزه با عل 

های اول و دوم است؛ این مسا ل به مرور از سال سنوم سال

  

 ...شالیزاریهای تجهیز و نوسازی اراضی ارزیابی طرح
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ج(  -۷اسنت. شنکل ) به بعد تنا مینزان زینادی حنل شنده

بنارۀ سنهولت برداشنت های کشناورزان را درفراوانی دیدگاه

 دهد. بنر اسناس اینن محصول پس از اجرای طرح نشان می

 درصند از کشناورزان معتقدنند تجهینز و ۷0شکل، بیش از

 نوسننننازی باعنننن  سننننهولت در برداشننننت محصننننول

 هننای تولینند واسننت کننه مننود بننه کنناهش هزینننه شننده

 وری اقتصننادی مننزارع شننالیزاریبهننرهامکننان افننزایش 

 انجامد.می

 

 

 

 

 

 

 
 

 کوبیهای اول، دوم  و سهولت برداشت محصول و خرمندرصد فراوانی  ملکرد محصول در سال -7شکل 

 

 ارزیابی کلی کشاورزان

 ، ارزیننابی کلننی از میننزان 8در نمودارهننای شننکل       

مندی کشاورزان از طنرح تجهینز نشنان داده شنده رضایت

 20و  22، 10دهد کنه ها نشان میاست. نتایج این ارزیابی

درصد از  60و  80، 100میزان ترتیب بهبه درصد کشاورزان

درصنند  60طننور کلننی، بننیش از طننرح رضننایت دارننند. بننه

رغن  درصد از پروژه رضایت دارند. به 50کشاورزان بیش از 

آب، چگونگی  تأمینمشکالت مختل  شامل تس یح زمین، 

مدیریت آب، و کاهش عملکرد کنه پیشنتر بنه  آب، مصرف

آنها اشاره شد، رضایت نسبی کشاورزان از اجرای این طنرح 

 مننندی از نقنناط قننوتوجننود دارد و بننا توجننه بننه بهره

ختی کار و باد رفنتن شامل احداث جاده، کاهش س -طرح 

توان گفنت کنه اینن طنرح منورد وری آب و زمین میبهره

 استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

 

 
 درصد فراوانی ارزیابی و رضایت کشاورزان از طرح تجهیز -8شکل 
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 هابررسی آماری داده

 مورد و شده مشاهده یرهایمتغ یبررس جینتا ،1جدول      

 کین در فقن  کنه شودمشاهده می. دهدیم نشان را انتظار

 نیزمن بودن یباتالقیعنی  ،م العه مورد یرهایمتغ از مورد

 منورد و شنده مشناهده یفراوانن نیبن ،زمسنتان و زییپا در

 و نندارد وجنوددرصد  5 س ح در یداریمعن تفاوت انتظار

 از یبرمن به که دارد وجود یداریمعن تفاوت موارد ریسا در

 بنردارانبهنره درصد 52 از شیب سن. مواهد شد اشاره آنها

 در انبنرداربهره درصد ۷3 از شیب. است سال 55 از ترشیب

 دسنت آمنده نتنایج بنه. سنواد دارنند کمتنر و ییابتندا حد

 ی و احمنندپورقیصنندتحقیقننات  جینتننا بننا تحقینن  از ایننن

(Sedighi & Ahmadpour, 2005) کننه  همخننوانی دارد

 طنرحسواد کشاورزان و نگرش آنان بنه میزان  نیبگوید می

کننندۀ آن انینب و ردداوجنود  یدار و معکوسنیراب ه معنن

بودن سن ح سنواد کشناورزان، آننان  نییرغ  پابه است که

 یهننامهارت ی،جننیترو یهنناآموزشاند بننا کمننک توانسننته

 حدود نیزم مساحت. رندیبگ ادیمود را  ازیمورد ن یاحرفه

  مسنناحت و هکتننار کینن از کمتننر بننردارانبهننره درصنند 5۷

 هکتنار دو تنا کین نیب انبرداربهره درصد 30 حدود نیزم

 توسن  طنرح یاجرا رشیپذ لیدد نیمهمتر از یکی. است

 از .اسنت بنوده نیزم به یدسترس ۀجاد نداشتن کشاورزان،

 مهنارت مانکنارانیپ درصند 45 حندود فق  کشاورزان نظر

 فاقند درصند 31 حندود و داشنته طنرح یاجرا یبرا یکاف

 بنودن نامناسب ،طرح مشکالت از یکی. اندبوده دزم مهارت

 درصند 91 حندود پاسنخ کهیطورهب است مزارع نیب جاده

 نشندن یزیرشن ای و یزیرشن بودن یناکاف به بردارانبهره

 کنه دارنند اعتقاد نرابردابهره درصد ۷5 حدود. هاستجاده

 سنهولت زینن و سنرعت شیافنزا باعن  زیتجه طرح یاجرا

 پنوریسنبحان بارهنیا در .شودیم یکشاورز یکارها اجرای

(Sobhanipour,  2001) و  زینتجه طرح یاجرا کهگوید می

 شیافنزا باعن  نوسازی در اراضی شالیزاری اسنتان گنیالن

  درآمند افنزایش و دینتول رانندمان شیافنزا بنرنج، محصول

 

 یاجنرا از پنس. دشنویم یانسان یروین کاهش و کشاورزان

 جناهجابن بنردانبهره درصد ۷6 حدود نیزمموقعیت  ،طرح

عملکنرد  بنر منفنی تنأثیر ییجناهجابن نینا اما است، شده

 ییجنوصنرفهان ندارد و موجب برداربهرهمحصول و رضایت 

 80 حندود. شنودیم یاریآب و داشت کاشت، یهانهیهز در

 در حیتسن  مشکالت که دارند اعتقاد بردارانبهره از درصد

 درصند ۷8 حندود. اسنتبوده  شتریب طرح دوم و اول سال

 باعن  زینتجه طنرح یاجنرا کنه دارنند اعتقاد بردارانبهره

 بنا کنه شودیم آن یکوبمرمن و محصول برداشت سهولت

 (Keikha & Keikha, 2012) و کیخنا خایکتحقیقات  جینتا

  نیبنن یمیمسننتق راب ننه اننندگفته کننه دارد یهمخننوان

 یکشاورز محصودت دیتول و ونیزاسیمکان و یسازکپارچهی

 مقندار کنه دارنند اعتقناد بردانبهره درصد 62. دارد وجود

 لوگرمیک 300 از کمتر طرح یاجرا از پس محصول شیافزا

 طنرح یاجنرا از نابنرداربهره درصد( 9. نه )است هکتار در

 یتیرضنا چیهن درصند5/13 حندود و دارنند کامنل تیرضا

 ,Bozarjmehri & Enzayee)انزاینی و یرجمهرذبو .ندارند

طننرح از  یاجننراگویننند بنه نقننل از کارشناسننان می (2014

 است.   بودهموف   یفرهنگو  یلحا  اجتماع

  آزمنون از ،رهنایمتغ نیبن راب نه وجنود یبررسن یبرا      

 مشناهده. (2 جندول) شند اسنتفاده یرینمتغ دو یدویم

 بنا هیناول ییآشننا ۀنحنو و بنردانبهره سن نیب که شودیم

 و کشناورزان توسن  طنرح یاجنرا بنه کمک طرح، یاجرا

 یباتالق و هاکانال یروبید مشکالت مانکار،یپ یانسان یروین

 5 یمعنننادار سنن ح در زمسننتان، و زییپننا در نیزمنن بننودن

 م العنه منورد رینمتغ دو نیا و ندارد وجود یاراب ه درصد

 و منانوار یاعضنا تعنداد ،مقابنل در. نندگریهمد از مستقل

 آدت،نیماشن داشنتن و مزرعنه مساحت ،یکار ۀعا ل تعداد

 جهناد کارشناسنان نظنارت و کشاورز به نیزم لیتحو زمان

 ،یکشنناورز یکارهننا انجننام سننهولت و سننرعت ،یکشنناورز

 آب مصنرف و حیتس  مشکالت س ، و کود مصرف راتییتغ

 سال  در آب مصرف و حیتس  مشکالت دوم، و اول سال در
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سنال  در و دوم و اول سال آب تأمین مشکالت ،سوم به بعد

 حال عملکرد و یکوبمرمن و برداشت سهولت ،سوم به بعد

  محصنول، ریینتغ مقندار و دوم و اول سنال عملکرد حاضر،

 (درصند 5) یمعننادار سن ح در ،آن اثر و نیزم ییجاهجاب

 اثنر ۀاننداز سنتون در راب ه نیا شدت که دارد وجود راب ه

 .است آمده
 

 یریمتغ کی دو یخ آزمون از استفاد  با مطالعه مورد یرهایمتغ مقایۀ  -1 جدول

 یمعنادار سطح یآزاد درجه دو یخ آماره مقدار ریمتغ نام

 00/0 3 5/3۷ سن

 00/0 3 2/34 مانواده یاعضا تعداد

 00/0 2 5/149 یکار یاعضا تعداد

 00/0 2 1/131 مزرعه مساحت

 00/0 1 0/21 آدت نیماش داشتن

 00/0 3 3/141 زیتجه طرح با هیاول ییآشنا

 01/0 1 3/۷ طرح یاجرا به کمک

 00/0 2 2/35 مانکاریپ یکار تبحر

 00/0 2 9/95 مانکاریپ یانسان یروین

 00/0 2 2/141 هاجاده( یزیر شن)پوشش

 00/0 3 ۷/4۷ طرح یاجرا مدت

 00/0 3 0/145 کشاورز از نیزم گرفتن زمان

 00/0 3 3/156 کشاورز به نیزم لیتحو زمان

 00/0 2 8/19 کشاورزی جهاد کارشناسان نظارت

 00/0 2 1/184 طرح یاجرا از پس نیزم متیق

 00/0 2 6/410 یکشاورز یکارها اجرای سرعت

 00/0 2 2/34۷ یکشاورز کار اجرای سهولت

 00/0 3 5/59 کود مصرف راتییتغ

 00/0 3 3/143 س  مصرف راتییتغ

 00/0 2 6/442 دوم و اول سال حیتس  مشکل

 00/0 2 1/18۷ حاضر حال حیتس  مشکل

 00/0 2 3/131 دوم و اول سال آب مصرف مشکل

 00/0 2 4/64 حاضر حال آب مصرف مشکل

 00/0 2 ۷/56 دوم و اول سال آب تأمین مشکل

 00/0 2 1/65 حاضر حال آب تأمین مشکل

 00/0 2 9/86 هاکانال یروبید مشکل

 00/0 2 6/404 محصول برداشت سهولت

 00/0 2 2/155 دوم و اول سال در محصول عملکرد

 00/0 2 8/۷8 حاضر درحال محصول عملکرد

 00/0 2 8/204 محصول رییتغ مقدار

 00/0 1 1/134 نیزم شدن جاهجاب

 00/0 2 8/26 نیزم ییجاهجاب اثر

 5۷/0 1 3/0 زمستان و زییپا در بودن باتالق

 03/0 5 8/12 طرح از تیرضا
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 یریمتغ دو دو یخ آزمون از مطالعه مورد یرهایمتغ نیب روابط یبررس -2 جدول

 *اثر ۀانداز یمعنادار سطح یآزاد ۀدرج دویخ ۀآمار مطالعه مورد یرهایمتغ

 ----- 1/0 6 ۷/10 طرح با هیاول ییآشنا سن

 =V 28/0 00/0 6 6/56 یکار ۀعا ل تعداد (مانواده یاعضا) عا له تعداد

 =V 21/0 00/0 2 5/19 آدت نیماش داشتن مزرعه مساحت

 ----- ۷8/0 1 1/0 مانکاریپ یانسان یروین طرح یاجرا به کمک

 =V 14/0 01/0 6 6/1۷ کارشناسان نظارت کشاورز به نیزم لیتحو زمان

 =V 5۷/0 00/0 4 6/2۷۷ کار جرایا سهولت یکشاورز یکارها اجرای سرعت

 =V ۷1/0 00/0 9 4/650 س  مصرف راتییتغ کود مصرف راتییتغ

2۷/0 00/0 4 ۷/58 دوم و اول سال آب مصرف مشکالت دوم و اول سال حیتس  مشکالت  V= 

 =V 31/0 00/0 4 5/80 حاضر حال آب مصرف مشکالت سال سوم به بعد در حیتس  مشکالت

 =V 5۷/0 00/0 4 ۷/2۷2 حاضر حال آب تأمین مشکل دوم و اول سال آب تأمین مشکالت

 ----- 16/0 2 ۷/3 نیمۀ دوم سال در بودن یباتالق هاکانال یروبید مشکالت

 =V 2/0 00/0 4 5/31 محصول حاضر حال عملکرد یمرمنکوب و برداشت سهولت

 =V 19/0 00/0 4 6/28 محصول رییتغ مقدار دوم و اول سال در محصول عملکرد

 =V 45/0 00/0 2 9/82 ییجاهجاب هایاثر نیزم شدن جاهجاب

 شود.کرامر نمایش داده می Vوphiشدت راب ه بین دو متغیر اسمی را می سنجد و با توجه به درجه آزادی با مقادیر (Effect Size) اندازۀ اثر*  

 

 يريگجهينت

هنای از نظنر ویژگنی کنه دهندمی نشنان تحقین  نیا      

 نوسنازی و تجهیز هایزاریشال در شاغل کشاورزان شخصی،

های آستانه، رشت، رودسر، در شهرستان النیگ استان هشد

سرا، فومن، دهیجنان، لنگنرود، رضوانشنهر و شفت، صومعه

 ۀرد در سننواد نظننر از مسننن، ۀرد در یسننن نظننر از املننش،

 کشاورزان ۀرد در مانوار هر تیمالک ۀسران نظر از و سوادیب

 .دارند قرار نیزمک 

طرح تجهیز و نوسازی بر مدیریت آبیاری،  تأثیراز نظر       

هنای اول و دوم پنس درصد از کشاورزان در سال 50حدود 

 آب داشته انند؛ از سنال سنوم  تأمیناز اجرای طرح مشکل 

است که باز هن  درصد کاهش یافته 35به بعد، این عدد به 

توان نتیجه گرفت کنه توجنه بیشنتر بنه رقمی بادست. می

ها، تهینۀ توزیع آب در مرحلۀ طراحی، اجرای مناسب کانال

ها، همناهنگی بیشنتر بنا برنامۀ توزیع آب با توجه به حقابه

های آموزشی برای آشنا رکردن دورهادارات امور آب و برگزا

ان بنا توزینع آب در منزارع مندرن م ناب  برداربهرهنمودن 

بندی جدید، از مهمترین اقدامات منورد نیناز در طرح نوبت

مناطقی است که طرح در آن اجرا شده اسنت، منی باشند. 

عمن  و هنای کن آب بنه حفرچناه تنأمینکشاورزان بنرای 

درصند( روی  30 و 35تینب ترها )بهاستفاده از آب زهکش

توان نتیجه گرفت که مندیریت اند و بر این اساس میآورده

آب در مزارع تجهیز شده باید با در نظر گرفتن همۀ جوانب 

رینزی آب و برنامنه تنأمینویژه با در نظنر گنرفتن باشد، به

هنای آبیاری بر مبنای آب م مئن زراعی بر اسناس حقابنه

 ه از منننابع دیگننر )آبقبلننی و در صننورت لننزوم اسننتفاد

های ذمینرۀ آب( ینا حتنی بازیافنت آب زمینی و استخرزیر

 های پمپاژ. وسیله ایستگاهها بهجاری در زهکش

  ز،ینننتجه طنننرح ۀگاننننچهنننار یهننناپروژه نیبننن از      

تنرین م لنوب کشناورزان برای مزارع نیب یهاجاده احداث

 تننوان بننه مثبننت ایننن جنناده هننا مننی تننأثیربننوده اسننت. از 

 و هناکاننال بنه یدسترسن این موارد اشناره کنرد: سنهولت

 ،زراعی نیزمدر  آدتنیماش گیری ازبهره امکان سات،یتاس

  بننه تجهیننزات بننردن و محصننول ییجنناهجابنن در عیتسننر

 و لیتبد احتمال ها بادرفتنمنفی این جاده تأثیر ؛نیسرزم

 بننردارانبهره اتفنناق بننه بیننقر اکثننر. اسننت یاراضنن فننروش
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  انداند یننا اگننر شنندهریننزی نشنندههننا شنننننند جننادهمعتقد

 و سنرعت شیافنزا بنه بردانبهره تیاکثر .ه استبود یناکاف

  ،شنننخ ) یکشننناورز یکارهنننا اجنننرای سنننهولت زینننن

 و تجهینز یاجنرا از پنس( یکنوبمرمن و برداشت ح،یتس 

 مانکارانیپ که معتقدند حال نیع در و دارند اذعان نوسازی

  در شنننتریب مهنننارت یدارا دیننبا زینننتجه طنننرح یمجننر

  بننودن یناکنناف امننر نیننا لیندل. باشننند پننروژه نیننا یاجنرا

 یبنرا دزم زمنان و مناسب آدتنیماش ،یآموزش یهادوره

 کنه دارنند اعتقناد بردانبهره درصد 62 .است پروژه یاجرا

 300 از کمتنر طنرح یاجنرا از پنس محصنولمقدار  رییتغ

 نیزمموقعیت  طرح یاجرا از پس. است هکتار در لوگرمیک

 نینا امنا اسنت، شنده جاهجاب نرابردابهره درصد ۷6 حدود

 درصند ۷5 از شیبن. اسنت نداشنته یماص تأثیر ییجاهجاب

 تیرضا طرح نیا از نوسازی و تجهیز طرح دامل کشاورزان

 سنن بنا مختلن  افنراداز جانب  ؛ این رضایتدارند متوس 

 ینسننب تیننموفق ،نییپننا تیننمالک دارای و ،سننوادکنن  بنناد،

  و دقنت بنا پنروژه نینا کنه اسنت دزم. دشنویمن محسوب

 م العنه، ۀننیزم در ییکنارا شیافنزا بنا و شنتریب یریگیپ

 کشور یکشاورز جامعه یبانیپشت با یابیارز و ،اجرای، طراح

شنود بنه ارتقنای اقداماتی که در زیر اشاره منی .دشو دنبال

طرح تجهیز و نوسازی و نیز رسیدن بنه اهنداف آن کمنک 

شننایانی مواهنند کننرد: افننزایش سنن ح سننواد و آگنناهی 

های رسمی و تخصصی، کمک ان از طری  آموزشبرداربهره

دوم  پنس از  هنای اول وبه کشاورزان طرح تجهیز در سنال

منظور فا   آمدن بر مشکالت آب، تهینۀ وسنایل و روع بهش

ادوات مناسب برای طرح های تجهیز، هماهنگی با شنرکت 

و توزیننع آب در  تننأمینای اسننتان در سننهامی آب من قننه

اراضی تجهیز و نوسازی شنده بنا شنرای  جدیند، مندیریت 

منظنور تسن یح سنالیانه آبیاری دامل مزرعه و آموزش بنه

هنا، برای تس یح کنرت گیری ادوات مناسبکارها و بهکرت

هنای بازینافتی، نظنارت بیشنتر بنر آموزش اسنتفاده از آب

هننا و تکننرار اجننرای پننروژه و عملکننرد پیمانکنناران طننرح

اننندرکاران طننرح از قبیننل نظرسنننجی بننرای سننایر دسننت

 مشاوران. کارشناسان، مروجان، پیمانکاران و
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Land consolidation and on-farm improvement project, is considered as one of the infrastructural projects in 

the agricultural sector. According to national plans traditional paddy fields need to improved and equipped 

with modern technologies.  In this context so far over 76,000 hectares of paddy fields in the Guilan 

province have benefited from the plan. Given that farmers are considered the beneficiaries of the project, 

their feedback and response is of prim importance. In this regard targeted questionnaire can help to improve 

their status furthermore. In order to analyze and evaluate the views of farmers involved in land 

improvement and consolidation and on-farm improvement Project, during the year 2011, total number of 

455 questionnaire, each with 50 questions, were distributed amongst farmers. The results showed that 

farmers in terms of age are old, in terms of literacy, are mostly illiterate and lands are in the category of 

small. The results showed that about 50 percent of farmers have problem in the first and second years after 

implementation of the project, in the way of supplying water and irrigation management practices. Also 

construction of roads between farms led to more favorable among farmers.  Further, according to results, 62 

percent of farmers reported an increase in production after the implementation of the plan upto 300 

kilograms per hectare. Generally, the findings showed that more than 75 percent of farmers expressed 

moderate satisfaction with the implementation of development plan. 
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