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چکيده
طرح تجهیز و نوسازی شالیزاری ،یکی از طرحهای زیربنایی در بخش کشاورزی است .این طرح که در آن شالیزارهایی که بهطور
سنتی کشت میشوند بهصورت مدرن درمیآیند ،بهطور رسمی از سال  1374در استان گیالن آغاز شد ،آخرین گززار

موسۀز

تحقیقات برنج کشور نشان میدهد که تاکنون بیش از  7۶000هکتار از شالیزارهای این استان تجهیزز و نوسزازی شزد اسزت.
کشاورزان از بهر برداران این طرح هۀتند ،از این رو دریافت نظر آنان در پرسشنامههای هدفمند میتواند به ارتقای کیفزی طزرح
کمک کند .در این پژوهش ،بهمنظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی دیدگا های کشزاورزان ینفز در طزرح تجهیزز و نوسزازی455 ،
پرسشنامه هر یک با  50سئوال ،طی سال  1390بین آنان توزی شد .یافتهها نشان میدهد که کشاورزان شاغل در این اراضی از
نظر سنی در ردۀ مۀن ،از نظر سواد در ردۀ بیسواد ،و از نظر سران مالکیت در ردۀ کشاورزان کز زمزین قزرار دارنزد .حزدود ۶0
درصد کشاورزان ،نداشتن جاد برای تردد ماشینآالت و  35درصد از آنزان مشزکل آر را بزرای پز یر

طزرح تجهیزز نزوان

کرد اند .حدود  50درصد از کشاورزان در سالهای اول و دوم پس از اجرای طرح در خصوص نحزوۀ تزممین و توزیز آر مشزکل
داشتند که با اقداماتی نظیر حفر چا های ک

مق و استفاد از آر زهکشها (بهترتیب  35و  30درصد) این مشکل را حل کرد انزد

بهطوریکه در سالهای سوم بهبعد برای  35درصد کشاورزان باقی ماند بود .در مورد مصرف آر در داخزل مزر زه ،بزیش از 50
درصد کشاورزان در سال های اول و دوم در مصرف آر داخل مزارع دارای مشکل بودند .مشکل مصرف آر در مزر ه پس از اجرای
طرح تجهیز ،ناشی از بزرگ شدن ابعاد کرت ها و تغییر در زمان آبیاری ،تغییزر در دبزی ورودی (هیدرومزدول) و تنظزی

مزق آر

به دلیل مشکل تۀطیح سطوح بزرگ و مدیریت توزی آر بود است کزه بزا حزل مشزکالت تۀزطیح کرتهزای بززرگ و تطقیزق
کشاورزان با شرایط پس از اجرای پروژ  ،مشکل مصرف آر در مزر ه به  35درصد تقلیل یافته است .پس از اجرای طرح تجهیزز
و نوسازی ،حدود  50درصد از کشاورزان داخل طرح از رو

آبیاری تناوبی به نوان رو

مناسب آبیاری در مزارع خزود اسزتفاد

میکنند ۶2 .درصد از کشاورزان ا الم داشتهاند مقدار افزایش محصول پس از اجرای طرح نۀقت بزه حالزت ققزل ،حزداک ر 300
کیلوگرم در هکتار بود است .حدود  78درصد بهر برداران ا تقاد دارند که اجرای طرح تجهیز با ث سهولت برداشت محصزول و
خرمنکوبی آن شد است .پس از اجرای طرح ،موقعیت زمین حدود  7۶درصد بهر بردان جابهجا شد است که تمثیری منفزی بزر
رضایت بهر برداران داشته است .بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که بیش از  75درصد کشزاورزان رضزایت متوسزط از اجزرای
طرح تجهیز و نوسازی دارند.

واژههاي کليدي
بهر بردار ،پرسشنامه ،شالیزار ،نظرسنجی

مقدمه

شالیزارهای سننتی در اینران مشنکالت زینادی دارنند

آن آبیاری کرت به کرت است ،نبود امکان تخلیۀ سریع آب

مانند :فقدان کانالهای مستقل آبیاری و زهکشی که نتیجۀ

در هنگام بارندگی شدید ،نبود تأسیسنات توزینع و کنتنرل

*

نگارنده مسئولmagholamis@yahoo.com :
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آب در مزارع ،ناممکن بودن توسعۀ مکانیزاسنیون بنهدلینل

تجزیه ،تحلیل و ارزیابی دیدگاههای کشاورزان ذینفع اجرا

مشکل دسترسی ماشین به مزرعه ،وجود کرتهای کوچک

شد.

و ناهموار و در نتیجه سختی بیش از حد کار ،فنرار نینروی

سننبحانیپننور ) (Sobhanipour, 2001در تحقیقننی

جوان از مزارع ،تبندیل اراضنی بنه سنامتمان و وینال ،روی

میگوید که اجرای طرح در مزارع شالیزاری اسنتان گنیالن

آوردن شالیکارها به کشنتهای غینر اسنتراتژیک و کناهش

ضمن افزایش محصول ،سبب صنرفهجنویی در هزیننههای

شدید بازده اقتصادی در عرصه مرد و کالن .برای مقابله بنا

کاشنننت ،داشنننت و برداشننننت و نینننز در هزینننننههای

این مشکالت ،نزدیک به دو دهه است که ضنرورت اجنرای

آبیاری میشود .عنادلی و همکناران )،(Adeli et al., 2012

طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها با هدف کاهش هزینههای

نشان دادنند کنه اجنرای طنرح باعن

کناهش هزیننههای

تولید ،کاهش سختی کار ،گسترش مکانیزاسیون ،مندیریت

تولیند بنرنج ،افنزایش رانندمان تولیند و درآمند کشناورزان

صحیح توزیع و کاربرد آب ،جلوگیری از تبندیل شنالیزارها،

میشود و کشاورزان در این روستاها ،نسبت بنه کشناورزان

امکننان توسننعۀ کشننت دوم و بنناد بننردن قنندرت اقتصنناد

روستاهای فاقد طنرح ،از تننوع شنغلی بیشنتری برمنوردار

مانوارهننای کشنناورزان بننرنجکننار مننورد اقبننال تمننامی

هستند.
آشکار آهنگرکالینی و همکناران (Ashkar-Ahangar-

دستاندرکاران تولید برنج قرار گرفته است تا از این طرین
به پایداری سامانههای شالیزاری و کنارآفرینی نینز کمنک

) Kolaee et al., 2006با بررسی نگرش کشاورزان به طنرح

شود.

یکپارچهسازی اراضی در شالیزارهای مازندران نشان دادنند
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شنالیزاری شنامل چهنار

کننه مشننکل فرهنگ نی و اجتمنناعی در جامع نۀ کشنناورزی

پروژه اساسی است -1 :احداث جادۀ دسترسی بین منزارع،

اصننلیترین عامننل محنندود کنننندۀ اجننرای طننرح اسننت.

 -2احننداث کانننالهننای آبیناری و زهکشنی -3 ،تسن یح و

بوذرجمهری و انزاینی )(Bozarjmehri & Enzayee, 2014

تغییننر در آرایننش و شننکل کننرتهننا ،یکپارچننه سننازی و

با ارزینابی عملکنرد اجتمناعی و فرهنگنی طنرح تجهینز و

یکجاسازی مزارع و  -4احنداث تأسیسنات (پنل ،زیرگنذر،

نوسازی شالیزارها بهصورت موردی در دهستان قنرهطغنان

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

شهرستان نکا نشان دادند که بنین دیندگاه بهنرهبنرداران و

گزارشهای سازمان جهناد کشناورزی اسنتان گنیالن ،اینن

دینندگاه کارشناسننان ،از لحننا موفقیننت طننرح در مسننا ل

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

اجتمنناعی و فرهنگننی ،امننتالف معنننیداری وجننود دارد.

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

ابراهیمنی و همکناران ) (Ebrahimi et al., 2011پاینداری

میرسد که در حال حاضر پس از دو دهه فعالیت ،زمان آن

مصرف نهنادههنا را در شنالیزارهای سننتی و تجهینز شنده

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

مقایسنه کردنند .بنر اسناس نتنایج اینن تحقین  ،مشنخ

آن شناسایی و راه آینده بنا جندیت و تنوان بیشنتر دنبنال

شد که در اراضی تجهیز و نوسازی شده ،نسبت بنه اراضنی

شننود .بننهطننورکلی ،ارزیننابی طرحهننای عمرانننی شننامل

تجهیننز و نوسننازی نشننده ،مصننرف کننود شنیمیایی بیشننتر

ارزیابیهای فنی ،اقتصادی و اجتماعی است .در اینن راسنتا

ولی میزان مصرف سموم کمتر است .احمندپور و همکناران

ارزینابی

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

طرح مواهد بود .این پژوهش با هدف تأثیر اجرای طرح بنر

کشاورزان در پنذیرش طنرح تجهینز و نوسنازی در اسنتان

جنبههای مختل فعالیتهای زراعی از طرین جمنعآوری،

مازندران را بررسی کردند و نشان دادند که موانع اصنلی در

توجه به دیندگاه بهرهبنرداران ،مهمتنرین شنام
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ارزیابی طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری...

پذیرش طرح بین کشاورزان بهرهبردار از این قرارند :قنانون

کرت ،دا )؛ دیروبنی کاننالهنا؛ ویژگنیهنای پیمانکناران؛

ارث ،افزایش جمعیت ،مسنا ل منالی از جملنه هزیننههنای

زمانبندی و مدت زمان اجرای پنروژه؛ کیفینت نظنارت بنر

تجهیننز و نوسننازی ،گننرفتن وام و بنناد رفننتن درآمنند از

اجرای طرح؛ سرعت و سهولت کار کشاورزی پس از اجنرای

زمینهای کشاورزی ،توپوگرافی زمین ،آموزش ،فاکتورهای

پروژه؛ تغییر قیمت زمنین؛ تغیینرات مصنرف کنود و سن ؛

دولتی شامل ارا ه تسهیالت بنهمنظنور مریند تجهینزات و

سهولت برداشت؛ تغییر در عملکنرد محصنول؛ جابنهجنایی

مکانیزاسیون و تحویل بهموقع زمینها پس از اجرای طنرح

موقعیت کنونی زمین پس از اجرای طرح ،شنروع عملینات

تجهیز و نوسازی به کشناورزان و نهایتناً مسنا ل کشناورزی

اجرایی در نیمۀ دوم سال؛ باتالقی شندن مزرعنه؛ و مینزان

شامل تنوع کشتها ،نیروی کار ،پراکندگی ق عات زراعی و

مقبولیت کلی طرح تجهینز و نوسنازی در ننزد کشناورزان.

اننندازه ق عننات زراعننی پننس از اجننرای طننرح تجهیننز و

پرسشنامه در سن ح روسنتاها و منزارع و در محنل تجمنع

نوسازی .این پنژوهش ،پنس از دو دهنه فعالینت در زمیننۀ

کشاورزان و از طری مصاحبه حضنوری و ارا نۀ توضنیحات

اجننرای طننرح تجهیننز و نوسننازی شننالیزارها در اسننتان

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

گننیالن ،بننهمنظننور بررسننی همننهجانبننۀ دینندگاههننای

نتایج این م العه بهصورت توصیفی و با نمودارها ارا نه و بنا

کشاورزان در مورد میزان پذیرش این طرح و تنأثیر اجنرای

استفاده از نرمافزار  SPSSبا روش آزمون می دو بهصنورت

این طرح بنر منواردی نظینر تنأمین ،توزینع و مصنرف آب،

آماری تحلیل شده است.
آزمون می دو یا مربع کای ،از آزمونهنای آمناری و از

تس یح کرتها ،سنهولت کناری ،مینزان عملکنرد و منوارد

نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی هن قنوارگی متغیرهنای

دیگر اجرا شد.

اسمی بهکار میرود .این آزمون تنها راه حل موجنود بنرای
آزمون همگنی در مورد متغیرهای مقیاس اسمی با بیش از

مواد و روشها

روش اصننلی بننهکننار گرفتننه شننده در ایننن مقالننه،

دو مقولهاست و بنابراین کاربرد میلی زینادتری نسنبت بنه

نظرسنجیهای پرسشنامهای با طرح سنوادت بنود .از آنجنا

آزمونهای دیگر دارد .این آزمون نسنبت بنه حجن نموننه

که در س ح حدود  ۷6000هکتار در  16شهرستان اسنتان

حساس است.

طننرح تجهی نز اجننرا شننده و متوس ن س ن ح زی نر کشننت
بهرهبننرداران حنندود  0/۷هکتننار اسننت (Sobhanipour,
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شالیکار بهطور تصادفی انتخاب شدند .با حضور در مناطقی

که در آن،

از استان که در آنها طرح تجهیز و نوسازی اجنرا شنده و بنا

 =Oفراوانیهای مشناهده شنده؛ و  =Eفراواننیهنای منورد

بیش از  100بازدید و مالقات با کشناورزان ،پرسشننامههنا

انتظار.

تکمیل شد .پرسشنامهها شامل موارد مرتب با طرح تجهیز
و نوسازی شالیزارها بودنند ماننند :ویژگنیهنا و مشخصنات
نتايج و بحث

کشنناورزان بهرهبننردار؛ امکانننات زراع نی و نی نروی انسننانی؛
مشکالت تس یح کنرتهنای بنزر

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

شنده در اثنر تجهینز،

آزمون آماری ارا ه میشود.

تأمین ،توزیع و مصرف آب؛ نحوۀ آبیاری (ننوبتی ،کنرت بنه
39
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نتایج توصیفی

سالمند محسوب میشنوند .بنیش از  60درصند کشناورزان

مشخصات کشاورزان شالیکار در طرح تجهیز

کمتر از یک هکتار زمین دارند کنه سن ح مالکینت بسنیار

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

پایینی محسوب میشود شنکل ( -1ج) .در کنل ،منیتنوان

مورد سوال بنیسنواد ینا از دارای سنواد حنداقل (ابتندایی)

نتیجه گرفت که کشاورزانی که طرح تجهینز و نوسنازی در

هسننتند .ایننن امننر میرس ناند کننه در پننذیرش روشهننای

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

پیشرفتۀ زراعی ،داشتن انع اف نسبت به این نوع طرحهنا،

حداقل دارنند ،از نظنر اقتصنادی فقیرنند .اینن موضنوع در

و نهادینننه شنندن ایننن روشهننا در مننزارع آنننان مشننکالت

میزان پذیرش کشاورزان و ت بین آنهنا بنا الزامنات منزارع

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

مدرن (مدیریت آبیاری مدرن ،ارتقای مکانیزاسیون ،کشنت

 52درصد کشاورزان از  55سال مسننترنند کنه جمعینت

دوم و )...تأثیرگذار است.

(الف)
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شکل  -1درصد فراونی مۀاحت زمین ،سن و تحصیالت کشاورزان

بررسی اهداف کشاورزان شالیکار از پذیرش طرح تجهیز

تجهیز عنوان کردهاند .میتنوان نتیجنه گرفنت کنه مینزان

و نوسازی

موفقیت طرح از نظر کشاورزان بر اساس اهداف اولینۀ آنهنا

بر اساس شکل  ،2حدود  60درصد کشاورزان نداشتن

بوده است یعنی سهولت کاری و دسترسی سریع و مسنتقل

جاده برای تردد ماشین آدت را دلیلی برای پنذیرش طنرح

بننه مننزارع بننرای شننروع و اتمننام فعالیننت هایشننان و از

تجهیز و نوسازی ذکر کردهاند 35 ،درصند از آننان مشنکل

ایننن منظننر مشننکل آب در ردۀ دوم مشننکالت آنننان قننرار

تأمین و مصرف آب را یکی دیگنر از ددینل پنذیرش طنرح

دارد.1

 -1این در حالی است که هدف اصلی این طرح ها کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری است.
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شکل  -2درصد فراوانی دیدگا های بهر برداران در زمین مشکالت ققل از اجرای طرح تجهیز و نوسازی

شدن ابعاد کرتها و ناتوانی کشاورزان و پایین بودن مهارت

تسطیح کرتها برای سهولت مدیریت آب

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

آنها در تس یح برای تهینۀ زمنین و همچننین ناهمناهنگی

کرتهای شالیزاری در سالهای اول و دوم پنس از اجنرای

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

طرح نشان میدهد .بر اساس این شکل ،بیشنتر کشناورزان

درصد بادیی از کشاورزان در سال سوم بنه بعند مشنکالت

( ۷۷درصد) معتقدند مشکالت مرتب با تسن یح کنرتهنا

مننود را حننل کننردهاننند کننه نشنناندهننندۀ ت بین پننذیری

افزایش یافته است .این مشنکالت بیشنتر بنهدلینل بزرگتنر

کشاورزان من قه برای کشت و کار در مزارع مدرن است.
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مشکل تسطیح داخل مزرعه در سال های اول و دوم

کمتر شده

بیشتر شده

مشکل تسطیح داخل مزرعه در حال حاضر

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

مشکل تأمین آب و آبیاری پس از اجرای طرح تجهیزز و

مشکل تأمین آب زیادتر شده است .این امر را میتنوان بنه

نوسازی

شنامت ناکنافی کشناورزان و میرآبهنا بنا شنرای جدیند

بر اساس نظرسنجی ،حندود  50درصند از کشناورزان

مرتب دانست که به تغییرات هیدرولیکی کانالها و بر هن

گفتهاند که در سالهنای اول و دوم پنس از اجنرای طنرح،

موردن شرای قبلی منجنر شنده اسنت .بنر اسناس شنکل
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(-4ال ) ،پس از سال های اول و دوم ،کشاورزان معتقد بنه

کشاورزان برای تأمین آب ،راههایی در پیش گرفتهانند کنه

بیشتر شدن مشکالت تأمین آب پس از اجرای طرح ،از 50

حفر چاههای ک عم و استفاده از آب زهکشها (بهترتینب

به  35درصد کاهش یافته است کنه همچننان رقن بنادیی

 35و 30درصد) برای تأمین آب زراعی بیشترین فراواننی را

است .نتایج بررسیها نشان دهندۀ نیاز به توجنه بیشنتر در

نشان میدهد .این موضوع مه بیانگر این واقعیت است که

توزیع آب در مرحلۀ طراحی ،اجرای مناسب کانالها ،تهینۀ

منندیریت آب در مزارعننی کننه در آنهننا طننرح تجهیننز و

برنامۀ توزیع آب با توجه به حقابنههنای قبلنی ،همناهنگی

نوسازی اجراشده است باید با در نظر گرفتن همنۀ جواننب

بیشتر بنا وزارت نینرو ،و اجنرای دورههنای آموزشنی بنرای

باشد بهویژه از لحا تأمین آب م مئن زراعنی بنر اسناس

توزیع آب در مزارع مدرن برای اجرای طرح نوبتبنندی در

حقابههای قبلنی ،اسنتفاده از مننابع کمکنی ،و اسنتفاده از

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

زهآب.
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مشکل تامین آب از منابع دیگر

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

شکل  5چگونگی آبیاری کرتها را پس از اجرای طرح

مزارع و احداث کانالهای آبیناری در سن ح منزارع ،توزینع

نشان میدهد که در آن بیش از  50درصد کشاورزان مزارع

آب با مشکالت ک تری روبهرو بوده است .بهرغ اجرای این

مود را بر اساس روش آبیاری نوبتی آبیاری منیکننند کنه

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

وزارت نیرو آن را تهیه کرده است .این موضوع نشاندهنندۀ

و حدود  10درصد از روش آبیاری کرت به کنرت اسنتفاده

اثر تسهیلکنندۀ طرح تجهیز و نوسازی در مندیریت کنالن

میکنند .با توجه به درصد بادی دو روش آبیاری ،بایند بنا

توزیع آب و اجرای بهتر مدیریت نوبتبندی است .بنه بینان

اقداماتی از قبیل طرح آبیاری نوبتی برای هنر سنامانه ،اینن

دیگر ،با اجرای طنرح تجهینز بنهدلینل سناماندهی آراینش

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

کنناهش نیننافتن مشننکل مصننرف آب در مزرعننه ،ناشننی

مصرف آب در مزرعه

در مننورد مصننرف آب در دامننل مزرعننه ،بننیش از

از بزر

شدن ابعاد کرتها و تغییر در زمان آبیاری ،تغیینر

 50درصنننند کشنننناورزان در سننننالهننننای اول و دوم در

در دبنننی ورودی (هیدرومننندول) ،و تنظنننی عمننن آب

مصننرف آب دامننل مننزارع دارای مشننکل بودننند کننه در

بهدلیل مشکل تس یح س وح بزر

و مدیریت توزینع آب

سالهای بعد این عدد به  35درصند کناهش یافتنه اسنت.

است.
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مشکل مصرف آب داخل مزرعه در حال حاضر

مشکل مصرف آب داخل مزرعه در سال های اول و دوم

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

سالهای سوم به بعد این مشکل تا میزان زیادی حل شنده

سهولت برداشت و عملکرد محصول

شننکل  ۷میننزان تننأثیر طننرح تجهیننز را بننر عملکننرد

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

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

اذعان داشتهاند .در سالهای سوم به بعد ،حدود  30درصند

نشان میدهد .بر اساس این شکل ،درصند بنادیی( ،حندود

از کشاورزان هنوز ه بر کاهش محصول تاکیند دارنند کنه

 ۷0درصد) ،از کشناورزان در سنالهنای اول و دوم پنس از

ناشی از ناآشنایی آنها با فنون آبیاری و زراعی در مزرعنهای

اجرای طنرح از کناهش محصنول شناکی بنودهانند .امنا در

مدرن و نیز ناشی از یکنوامت نبودن تغذیۀ گیاهی ،مبنارزه
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در

شکل ،بیش از ۷0درصند از کشناورزان معتقدنند تجهینز و

با آفات و مبارزه با عل های هنرز در کنرتهنای بنزر

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

نوسننننازی باعنننن سننننهولت در برداشننننت محصننننول

به بعد تنا مینزان زینادی حنل شنده اسنت .شنکل ( -۷ج)

شننده اسننت کننه مننود بننه کنناهش هزینننههننای تولینند و

فراوانی دیدگاههای کشناورزان را دربنارۀ سنهولت برداشنت

امکننان افننزایش بهننرهوری اقتصننادی مننزارع شننالیزاری

محصول پس از اجرای طرح نشان میدهد .بنر اسناس اینن

میانجامد.
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سهولت برداشت محصول و خرمن کوبی

شکل  -7درصد فراوانی ملکرد محصول در سالهای اول ،دوم و سهولت برداشت محصول و خرمنکوبی

مشکالت مختل شامل تس یح زمین ،تأمین آب ،چگونگی

ارزیابی کلی کشاورزان

در نمودارهننای شننکل  ،8ارزیننابی کلننی از میننزان

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

رضایتمندی کشاورزان از طنرح تجهینز نشنان داده شنده

آنها اشاره شد ،رضایت نسبی کشاورزان از اجرای این طنرح

است .نتایج این ارزیابیها نشان میدهد کنه  22 ،10و 20

وجننود دارد و بننا توجننه بننه بهرهمننندی از نقنناط قننوت

درصد کشاورزان بهترتیب بهمیزان  80 ،100و  60درصد از

طرح  -شامل احداث جاده ،کاهش سختی کار و باد رفنتن

طننرح رضننایت دارننند .ب نهطننور کلننی ،بننیش از  60درصنند

بهرهوری آب و زمین میتوان گفنت کنه اینن طنرح منورد

کشاورزان بیش از  50درصد از پروژه رضایت دارند .بهرغن

استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
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 60%رضایت

 40%رضایت

رضایت20٪

اصالً رضایت ندارم

ارزیابی و رضایت کشاورزان از طرح تجهیز

شکل  -8درصد فراوانی ارزیابی و رضایت کشاورزان از طرح تجهیز
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کشاورزان و کاهش نیروی انسانی میشنود .پنس از اجنرای

بررسی آماری دادهها

جدول ،1نتایج بررسی متغیرهای مشاهده شده و مورد

طرح ،موقعیت زمین حدود  ۷6درصد بهرهبنردان جابنهجنا

انتظار را نشان میدهد .مشاهده میشود کنه فقن در ینک

شده است ،اما اینن جابنهجنایی تنأثیر منفنی بنر عملکنرد

مورد از متغیرهای مورد م العه ،یعنی باتالقی بودن زمنین

محصول و رضایت بهرهبرداران ندارد و موجب صنرفهجنویی

در پاییز و زمسنتان ،بنین فراواننی مشناهده شنده و منورد

در هزینههای کاشت ،داشت و آبیاری میشنود .حندود 80

انتظار تفاوت معنیداری در س ح  5درصد وجنود نندارد و

درصد از بهرهبرداران اعتقاد دارند که مشکالت تسن یح در

در سایر موارد تفاوت معنیداری وجود دارد که به برمنی از

سال اول و دوم طرح بیشتر بوده اسنت .حندود  ۷8درصند

آنها اشاره مواهد شد .سن بیش از  52درصد بهنرهبنرداران

بهرهبرداران اعتقاد دارنند کنه اجنرای طنرح تجهینز باعن

بیشتر از  55سال است .بیش از  ۷3درصد بهرهبنرداران در

سهولت برداشت محصول و مرمنکوبی آن میشود کنه بنا

حد ابتندایی و کمتنر سنواد دارنند .نتنایج بنهدسنت آمنده

نتایج تحقیقات کیخا و کیخنا )(Keikha & Keikha, 2012

از ایننن تحقی ن بننا نتننایج تحقیقننات صنندیقی و احمنندپور

همخننوانی دارد کننه گفتهاننند راب ننه مسننتقیمی بننین

) (Sedighi & Ahmadpour, 2005همخننوانی دارد کننه

یکپارچهسازی و مکانیزاسیون و تولید محصودت کشاورزی

میگوید بین میزان سواد کشاورزان و نگرش آنان بنه طنرح

وجود دارد 62 .درصد بهرهبردان اعتقناد دارنند کنه مقندار

راب ه معننیدار و معکوسنی وجنود دارد و بینانکننندۀ آن

افزایش محصول پس از اجرای طرح کمتر از  300کیلوگرم

است که بهرغ پایین بودن سن ح سنواد کشناورزان ،آننان

در هکتار است .نه ( )9درصد بهرهبنرداران از اجنرای طنرح

توانسننتهاند بننا کمننک آموزشهننای ترویج نی ،مهارتهننای

رضایت کامنل دارنند و حندود 13/5درصند هنیچ رضنایتی

حرفهای مورد نیاز مود را یاد بگیرند .مساحت زمین حدود

ندارند .بوذرجمهری و انزاینی (Bozarjmehri & Enzayee,

 5۷درصنند بهننرهبننرداران کمتننر از ینک هکتننار و مسنناحت

) 2014بنه نقننل از کارشناسننان میگویننند اجننرای طننرح از

زمین حدود  30درصد بهرهبرداران بین ینک تنا دو هکتنار

لحا اجتماعی و فرهنگی موف بوده است.
برای بررسنی وجنود راب نه بنین متغیرهنا ،از آزمنون

است .یکی از مهمترین ددیل پذیرش اجرای طنرح توسن
کشاورزان ،نداشتن جادۀ دسترسی به زمین بنوده اسنت .از

میدوی دو متغینری اسنتفاده شند (جندول  .)2مشناهده

نظر کشاورزان فق حندود  45درصند پیمانکناران مهنارت

میشود که بین سن بهرهبنردان و نحنوۀ آشننایی اولینه بنا

کافی برای اجرای طنرح داشنته و حندود  31درصند فاقند

اجرای طرح ،کمک بنه اجنرای طنرح توسن کشناورزان و

مهارت دزم بودهاند .یکی از مشکالت طرح ،نامناسب بنودن

نیروی انسانی پیمانکار ،مشکالت دیروبی کانالها و باتالقی

جاده بین مزارع است بهطوریکه پاسنخ حندود  91درصند

بننودن زمنین در پنناییز و زمسننتان ،در سن ح معننناداری 5

بهرهبرداران به ناکافی بودن شنریزی و یا شنریزی نشندن

درصد راب های وجود ندارد و این دو متغینر منورد م العنه

جادههاست .حدود  ۷5درصد بهرهبرداران اعتقاد دارنند کنه

مستقل از همدیگرنند .در مقابنل ،تعنداد اعضنای منانوار و

اجرای طرح تجهیز باعن افنزایش سنرعت و نینز سنهولت

تعداد عا لۀ کاری ،مساحت مزرعنه و داشنتن ماشنینآدت،

اجرای کارهای کشاورزی میشود .در اینباره سنبحانیپنور

زمان تحویل زمین به کشاورز و نظنارت کارشناسنان جهناد

) (Sobhanipour, 2001میگوید که اجرای طرح تجهینز و

کشنناورزی ،سننرعت و سننهولت انجننام کارهننای کشنناورزی،

نوسازی در اراضی شالیزاری اسنتان گنیالن باعن افنزایش

تغییرات مصرف کود و س  ،مشکالت تس یح و مصنرف آب

محصول بنرنج ،افنزایش رانندمان تولیند و افنزایش درآمند

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

جابهجایی زمین و اثر آن ،در سن ح معنناداری ( 5درصند)

سوم به بعد ،سهولت برداشت و مرمنکوبی و عملکرد حال

راب ه وجود دارد که شدت این راب ه در سنتون انندازۀ اثنر

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

آمده است.

جدول  -1مقایۀ متغیرهای مورد مطالعه با استفاد از آزمون خی دو یک متغیری
مقدار آماره خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

نام متغیر
سن

3۷/5

3

0/00

تعداد اعضای مانواده

34/2

3

0/00

تعداد اعضای کاری

149/5

2

0/00

مساحت مزرعه

131/1

2

0/00

داشتن ماشین آدت

21/0

1

0/00

آشنایی اولیه با طرح تجهیز

141/3

3

0/00

کمک به اجرای طرح

۷/3

1

0/01

تبحر کاری پیمانکار

35/2

2

0/00

نیروی انسانی پیمانکار

95/9

2

0/00

پوشش(شن ریزی) جادهها

141/2

2

0/00

مدت اجرای طرح

4۷/۷

3

0/00

زمان گرفتن زمین از کشاورز

145/0

3

0/00

زمان تحویل زمین به کشاورز

156/3

3

0/00

نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی

19/8

2

0/00

قیمت زمین پس از اجرای طرح

184/1

2

0/00

سرعت اجرای کارهای کشاورزی

410/6

2

0/00

سهولت اجرای کار کشاورزی

34۷/2

2

0/00

تغییرات مصرف کود

59/5

3

0/00

تغییرات مصرف س

143/3

3

0/00

مشکل تس یح سال اول و دوم

442/6

2

0/00

مشکل تس یح حال حاضر

18۷/1

2

0/00

مشکل مصرف آب سال اول و دوم

131/3

2

0/00

مشکل مصرف آب حال حاضر

64/4

2

0/00

مشکل تأمین آب سال اول و دوم

56/۷

2

0/00

مشکل تأمین آب حال حاضر

65/1

2

0/00

مشکل دیروبی کانالها

86/9

2

0/00

سهولت برداشت محصول

404/6

2

0/00

عملکرد محصول در سال اول و دوم

155/2

2

0/00

عملکرد محصول درحال حاضر

۷8/8

2

0/00

مقدار تغییر محصول

204/8

2

0/00

جابهجا شدن زمین

134/1

1

0/00

اثر جابهجایی زمین

26/8

2

0/00

باتالق بودن در پاییز و زمستان

0/3

1

0/5۷

رضایت از طرح

12/8

5

0/03

46

ارزیابی طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری...

جدول  -2بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون خی دو دو متغیری
متغیرهای مورد مطالعه

*

آمارۀ خیدو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

اندازۀ اثر

آشنایی اولیه با طرح

10/۷

6

0/1

-----

تعداد عا لۀ کاری

56/6

6

0/00

V=0/28

داشتن ماشین آدت

19/5

2

0/00

V=0/21

نیروی انسانی پیمانکار

0/1

1

0/۷8

-----

زمان تحویل زمین به کشاورز

نظارت کارشناسان

1۷/6

6

0/01

V=0/14

سرعت اجرای کارهای کشاورزی

سهولت اجرای کار

2۷۷/6

4

0/00

V=0/5۷

تغییرات مصرف کود

تغییرات مصرف س

650/4

9

0/00

V=0/۷1

مشکالت مصرف آب سال اول و دوم

58/۷

4

0/00

=0/2۷ V

مشکالت مصرف آب حال حاضر

80/5

4

0/00

V=0/31

مشکل تأمین آب حال حاضر

2۷2/۷

4

0/00

V=0/5۷

باتالقی بودن در نیمۀ دوم سال

3/۷

2

0/16

-----

عملکرد حال حاضر محصول

31/5

4

0/00

V=0/2

مقدار تغییر محصول

28/6

4

0/00

V=0/19

اثرهای جابهجایی

82/9

2

0/00

V=0/45

سن
تعداد عا له (اعضای مانواده)
مساحت مزرعه
کمک به اجرای طرح

مشکالت تس یح سال اول و دوم
مشکالت تس یح در سال سوم به بعد
مشکالت تأمین آب سال اول و دوم
مشکالت دیروبی کانالها
سهولت برداشت و مرمنکوبی
عملکرد محصول در سال اول و دوم
جابهجا شدن زمین

* اندازۀ اثر ( )Effect Sizeشدت راب ه بین دو متغیر اسمی را می سنجد و با توجه به درجه آزادی با مقادیر  phiو  Vکرامر نمایش داده میشود.

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

نتيجهگيري

این تحقین نشنان میدهند کنه از نظنر ویژگنیهنای

کشاورزان بنرای تنأمین آب بنه حفرچناههنای کن عمن و

شخصی ،کشاورزان شاغل در شالیزارهای تجهیز و نوسنازی

استفاده از آب زهکشها (بهترتینب  35و  30درصند) روی

شده استان گیالن در شهرستانهای آستانه ،رشت ،رودسر،

آوردهاند و بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که مندیریت

شفت ،صومعهسرا ،فومن ،دهیجنان ،لنگنرود ،رضوانشنهر و

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

املننش ،از نظننر سنننی در ردۀ مسننن ،از نظننر سننواد در ردۀ

باشد ،بهویژه با در نظنر گنرفتن تنأمین آب و برنامنهرینزی

بیسواد و از نظر سرانۀ مالکیت هر مانوار در ردۀ کشاورزان

آبیاری بر مبنای آب م مئن زراعی بر اسناس حقابنههنای

ک زمین قرار دارند.

قبلننی و در صننورت لننزوم اسننتفاده از منننابع دیگننر (آب
زیرزمینی و استخرهای ذمینرۀ آب) ینا حتنی بازیافنت آب

از نظر تأثیر طرح تجهیز و نوسازی بر مدیریت آبیاری،

جاری در زهکشها بهوسیله ایستگاههای پمپاژ.

حدود  50درصد از کشاورزان در سالهنای اول و دوم پنس

از بنننین پروژههنننای چهنننارگاننننۀ طنننرح تجهینننز،

از اجرای طرح مشکل تأمین آب داشته انند؛ از سنال سنوم
به بعد ،این عدد به  35درصد کاهش یافتهاست که باز هن

احداث جادههای بین مزارع برای کشناورزان م لنوبتنرین

رقمی بادست .میتوان نتیجه گرفت کنه توجنه بیشنتر بنه

بننوده اسننت .از تننأثیر مثبننت ایننن جنناده هننا مننیتننوان بننه

توزیع آب در مرحلۀ طراحی ،اجرای مناسب کانالها ،تهینۀ

این موارد اشناره کنرد :سنهولت دسترسنی بنه کاننالهنا و

برنامۀ توزیع آب با توجه به حقابهها ،همناهنگی بیشنتر بنا

تاسیسات ،امکان بهرهگیری از ماشینآدت در زمین زراعی،

ادارات امور آب و برگزارکردن دورههای آموزشی برای آشنا

تسننریع در جابننهجننایی محصننول و بننردن تجهیننزات بننه

نمودن بهرهبرداران بنا توزینع آب در منزارع مندرن م ناب

سرزمین؛ تأثیر منفی این جادهها بادرفتن احتمال تبدیل و

طرح نوبتبندی جدید ،از مهمترین اقدامات منورد نیناز در

فننروش اراضنی اسننت .اکثننر قرینب بننه اتفنناق بهرهبننرداران
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معتقدننند جننادههننا شنننریننزی نشنندهاند یننا اگننر شنندهاند

پیگیری بیشنتر و بنا افنزایش کنارایی در زمیننۀ م العنه،

ناکافی بوده است .اکثریت بهرهبردان بنه افنزایش سنرعت و

طراحی ،اجرا ،و ارزیابی با پشتیبانی جامعه کشاورزی کشور

نینننز سنننهولت اجنننرای کارهنننای کشننناورزی (شنننخ ،

دنبال شود .اقداماتی که در زیر اشاره منیشنود بنه ارتقنای

تس یح ،برداشت و مرمنکنوبی) پنس از اجنرای تجهینز و

طرح تجهیز و نوسازی و نیز رسیدن بنه اهنداف آن کمنک

نوسازی اذعان دارند و در عین حال معتقدند که پیمانکاران

شننایانی مواهنند کننرد :افننزایش سنن ح سننواد و آگنناهی

مجننری طنننرح تجهینننز باینند دارای مهنننارت بیشنننتر در

بهرهبرداران از طری آموزشهای رسمی و تخصصی ،کمک

اجنرای اینن پننروژه باشننند .دلینل اینن امننر ناکننافی بننودن

به کشاورزان طرح تجهیز در سنالهنای اول و دوم پنس از

دورههای آموزشی ،ماشینآدت مناسب و زمنان دزم بنرای

شروع بهمنظور فا

آمدن بر مشکالت آب ،تهینۀ وسنایل و

اجرای پروژه است 62 .درصد بهرهبردان اعتقناد دارنند کنه

ادوات مناسب برای طرح های تجهیز ،هماهنگی با شنرکت

تغییر مقدار محصنول پنس از اجنرای طنرح کمتنر از 300

سننهامی آب من قننهای اسننتان در تننأمین و توزیننع آب در

کیلوگرم در هکتار است .پس از اجرای طرح موقعیت زمین

اراضی تجهیز و نوسازی شنده بنا شنرای جدیند ،مندیریت

حدود  ۷6درصد بهرهبرداران جابهجا شنده اسنت ،امنا اینن

آبیاری دامل مزرعه و آموزش بنهمنظنور تسن یح سنالیانه

جابهجایی تأثیر ماصی نداشنته اسنت .بنیش از  ۷5درصند

کرتها و بهکارگیری ادوات مناسب برای تس یح کنرتهنا،

کشاورزان دامل طرح تجهیز و نوسازی از این طرح رضایت

آموزش اسنتفاده از آبهنای بازینافتی ،نظنارت بیشنتر بنر

متوس دارند؛ این رضایت از جانب افنراد مختلن بنا سنن

اجننرای پننروژه و عملکننرد پیمانکنناران طننرحهننا و تکننرار

بنناد ،کن سننواد ،و دارای مالکینت پننایین ،موفقینت نسننبی

نظرسنننجی بننرای سننایر دسننتاننندرکاران طننرح از قبیننل

محسوب منیشنود .دزم اسنت کنه اینن پنروژه بنا دقنت و

کارشناسان ،مروجان ،پیمانکاران و مشاوران.

قدرداني

دادههای این پروژه با استفاده از اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن در قالب سفارش طرح الگنویی تجهینز
و نوسازی اراضی شالیزاری جمعآوری شده است که بدینوسیله از مسئودن و افراد دمیل سپاسگزاری میشود.
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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.
Keywords: Farmer, Paddy Fields, Questionnaires, Surveys
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