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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

istribution of villages of the country in 

terms of ownership forms before land 

reform, indicates that 42% of the land 

was classified as small-scale, and 29% 

of the agricultural land was owned by 

farmers. Also, in this year, only half a 

percent of the country's land was allocated to the 

first deck of the exploiters, while the first to fifth 

decks, allocated only 11.5% and the 10th deck, 

allocated just 40% of the agricultural land. By 

implementing land reform and benefiting about two 

million rural households of land ownership, 58 

percent of rural households owned agricultural land. 

In this research, we investigated the ways of 

exploitation (mechanized, traditional and semi-

mechanized) in rice cultivation in Rasht city and the 

impact on rural economic and social indicators in 

this city. In fact, by identifying the indicators of 

increasing income, increasing production, reducing 

product losses, timely agricultural operations and 

reducing production costs in economic dimensions, 

indicators of reducing the hard work, youth's interest 

in agricultural production, reducing the migration of 

rural households to the city, local people's 

participation, the desire to have children, poverty 

reduction in people with low land, the increase of 

socially-intensive career opportunities in social 

dimensions,  we are trying to examine the impact of 

each type of exploitation on this indicator. 

2. METHODOLOGY 

In this research, descriptive-analytical method has 

been used and in order to collect the required data, a 

survey method (collecting questionnaire) has been 

used from cluster-type of rural households. The level 

unit, is rural households study and Morgan table is 

used to calculate the sample size. Similarly, for 

analyzing the findings and achieving the final model 

of research in the hypothesis, ANOVA model was 

used using SPSS software. In fact, in this research 

and based on the estimation, 400 samples were 

selected from Rasht. It was completed on the field. 

3. DISCUSSION 
The studied area is Rasht in Guilan province, which 

is located in the White River plain. The city has 6 

sections (central, Khomam, Khoshkbijar, Sangar, 

Kochesfahan and Lasht Nesha), 6 city points (Rasht, 

Sangar, Kochesfahan, Lashte Nesha, Khoshkbijar 

and Khomam), 18 rural districts and 296 villages. 

The low level cultivation of rice in this city is 62336 

hectares, of which about 11.6 percent (7200 

hectares) are mechanized and 88.44 percent (55136 

hectares) are traditionally exploited. It can be said 

with 95% confidence, that the three methods of 

exploitation, have a significant difference in terms of 

economic and social impacts and the consequences 

that they leave. Therefore, according to this report, it 

can be said that the traditional cultivation method, in 

the city is more than other two methods. So, if we 

are to make a ranking based on this test, we can say 

that traditional cultivation is ranked first, the semi-

mechanized in second and mechanized in the third 

place, by regarding the fact that most people in the 

city, prefer the traditional exploitation rather than the 

two other methods of exploitation. This is due to 

issues such as lack of sufficient training and skill in 

the use of machinery, lack of primary capital for 

machinery, etc. However, at this stage, we want to 

measure the impact of each of the practices on 

economic indicators such as increased revenues, 

increased production, reduced product losses, timely 

agricultural operations. According to the analysis 
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test of variance in the socioeconomic model, this is 

clear, despite the fact that mechanized cultivation is 

much more convenient and cost effective than the 

traditional one, but in this city the traditional way of 

exploitation is more popular and desirable.  This 

may be due to lack of sufficent training in the 

mechanization or ineffectiveness of specialized 

training or inappropriate use of these trainings or the 

minority status of the land utilization system, and 

hence the low ability of exploiters to purchase 

agricultural machines and generation to generation 

cycling of technical knowledge in indigenous 

people, which has led villagers to avoid cultivation 

in a mechanized way and still use traditional 

practices that have long been customary.  

5. CONCLUSION 
The results of the research based on ANOVA 

analysis test, showed 95% confidence, that there is a 

significant difference between the three methods of 

exploitation and the effects on each of the economic 

and social indicators. In fact, based on this test, 

people in the county level tend to use more 

traditional way, and this factor itself can have many 

positive and negative effects, including the effects of 

increasing participation, creating correlation, 

childbearing desire to help future farms, increased 

workforce, etc. Negative effects are, such as 

lowering incomes in mechanized methods, 

increasing product losses, failing to timely crop 

operations in some cases. In fact, this study was 

carried out by Hasan Jani et al. (2007) research in an 

article entitled "Evaluation of different methods of 

harvesting rice in Guilan province, recommending 

the best method for harvesting in Guilan province, 

harvesting methods (manual, reaper and combine) as 

testing and Four different cities in the province. 

Effective field capacity parameters were determined 

as, total harvesting waste percentage, harvesting 

percentage and, number of required worker and 

harvest costs. The results showed that the difference 

was significant between the percentage of total 

lesions in the level of 5% and other factors at 1% 

level. Effective farm capacity in harvesting, with 

reaper was more than other methods, while the 

lowest percentage of total waste was related to 

harvesting with combine (1.92%). In this study, the 

reduction of product losses is one of the social 

indicators to be considered, manual and combine 

method is a traditional and mechanized method.  

Key words: Exploitation, economic, social, 

ANOVA, Rasht County. 

Acknowledgments: The current paper is extracted 

from the master thesis of the third author (Seyyedeh 

Fatemeh Emami) in the Department of Geography, 

Faculty of Human Sciences, University of Guilan, 

Rasht, Iran. 
Conflict of Interest: The authors have no 

conflict of interest to declare. 

 

How to cite this article: 

Yasouri, M., Ofoghi, N. & Emami, S. F. (2018). Economic and social effects of rice cultivation practices 

operation (Case study: Rice cultivator villages in Rasht County). Journal of Research & Rural Planning, 

7(1), 161-175 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55787 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55787


  

  

 

 ریزی روستاییپژوهش و برنامه مجلّة

 21، شمارة پیاپی 1397 بهار، 1، شمارة 7سال 

 2383-2495شاپای الکترونیکی:  2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 
 

  روستایی برداری در نواحیهای بهرهشیوهاقتصادی و اجتماعی  راثآبررسی 

 شهرستان رشت(روستاهای برنجکار  :موردی مطالعة)
 

 3سیده فاطمه امامی -2نادر افقی -1 *مجید یاسوری

 

 ریزی روستایی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.استاد جغرافیا و برنامه -1

 نشگاه گیالن، رشت، ایران.استادیار علوم اجتماعی، دا -2

 ، ایران.تهران، تهرانریزی روستایی، دانشگاه جغرافیا و برنامه دکترایدانشجوی  -3

 

 1396 آذر  23تاریخ پذیرش:                 1395 اردیبهشت 19تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های شزغلی  و ت، کاهش فقر و افززایش فرتزتهدف از این پژوهش بررسی آثار اجتماعی )کاهش سختی کار تولید، کاهش مهاجر اهداف:

موقع عملیزات زراعزی و کزاهش هزیتزل تولیزد  کزه آثار اقتصادی )شامل افزایش درآمد، افزایش تولید، کاهش ضایعات محصول، انجزام بزه

 ت به دنبال دارد.مکانیزه  کشت برنج در روستاهای شهرستان رشتتی و نیمهسبرداری )مکانیزه، های بهرهشیوه

ای وشزهخ ة  کزه بزه شزیوخانوار روسزتایی 400از  نامهآوری پرسشهای مورد نیاز از روش پیمایشی )جمعآوری دادهمتظور جمعبه: وشر

ها و تحلیل یافتزهوطزور بزرای تجزیزهحجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. همین لاستفاده شده است. برای محاسب ،ه استشدانتخاب 

 ده است. شاستفاده  Spssافزار نرم با استفاده از  ANOVAتحلیل واریانس )از مدل تحقیق  لایی پژوهش در فرضیدستیابی به مدل نه

بزرداری در اثزرات های بهرهتوان گفزت بزین شزیوهدرتد اطمیتان می 95آمده در مدل آنالیز واریانس با دست: طبق نتیجل بهگیرینتیجه

فاوت عمزدتا  در هزیتزل تنیز قابل مشاهده است این  LSDوجود دارد. این تفاوت دو به دو در آزمون  داریاقتصادی و اجتماعی تفاوت معتی

 کاشت و در نیروی کار طی مراحل کاشت، داشت و برداشت است.

ن بزود و اطالعی بسیاری از کشاورزان از بحز  مکانیزاسزیوسوادی و بیاز جمله موانعی که در این پژوهش وجود داشت، کم ها:محدودیت

 ند.نبودن بسیاری از کشاورزانی که انتخاب شده بودهمچتین، دردسترس

جا توسز  مسزالو ن بزرای افززایش ازجمله پیشتهادی که با توجه به نتایج به دست آمد، ارائل یک آموزش درست و بهراهکارهای عملی: 

 امل به بیشترین سود در کشاورزی برستد.عات کهای نوین کشاورزی است تا بتوانتد با اطالاطالع کشاورزان با شیوه

توانتزد در امزر تولیزد بزا بهتزرین رسان کشاورزانی باشد کزه میتواند کمکآمده، این پژوهش میدست: با توجه به نتایج بهاصالت و ارزش

 امکانات و کمترین هزیته بازدهی مثبتی در امر تولید داشته باشتد. 
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  همقدم .1
 مسأله. طرح 1 .1

هزای کشزورهای اقتصادی، یکی از ویژگی لدر ادبیات توسع

. براسززاس اسززتکشززاورزی سززتتی بززودن توسززعه داراحالدر

توسعه برای گذر کشورهای درحال  1995) 1اونسونهای یافته

به سراغ بخزش کشزاورزی خزود  دهای عدم توسعه بایاز بحران

رفته و ضمن تالش برای گسترش تولیدات کشاورزی در تفکزر 

آن باشززتد کززه ایززن بخززش را از حالززت سززتتی درآورده و بززا 

هگذر تولیدات خود تا از این ر بیامیزندهای پیشرفته تکتولوژی

 . بخزش کشزاورزی در 87 .، ص1386شزاکری، ) تدکت آرا کار

اقتصزادی  لتوسعه موتور اتلی رشد و توسزعحالکشورهای در

اسززت و بززه علززت ارتباطززات پسززین و پیشززین خززود بززا سززایر 

هزا را رشد آن لتواند با رشد خود زمیتمی ،های اقتصادیبخش

در ایززن کشززورها فززراهم آورد. تقویززت بخززش کشززاورزی،  نیززز

هزای بخش لیجاد کتد که این امر بزه توسزعانداز اپستواند می

دیگر در داخل کشور کمک خواهزد کزرد. بخزش کشزاورزی از 

ویژه آوری، ایجزاد بزازار و بزهلحاظ تأمین درآمزد، اشزتغال، ارز

خزوردار ای برها از اهمیزت ویزژهتأمین غذا در بین سایر بخش

  .25 .، ص1389باقرزاده، ) است

های کشاورزی اهمیت زیزربخش زراعزت در میان زیربخش

ها به لحاظ ایجاد اشتغال و کمزک بسیار با تر از سایر زیربخش

 25کزه بزیش از طوریبه اسزت به تولید ناخالص ملزی کشزور 

  بخزش کشزاورزی بزه درتد از حجم اشتغال ایجادشده توس

 .، ص1390 ،بزاقرزاده) شزودزیربخش زراعت کشور مربوط می

100.  

هزای مثابزه سزلول اتزلی فعالیتبرداری کشزاورزی بهبهره

حال کزه واقعیتزی اقتصزادی اسزت، واقعیتزی عینکشاورزی در

گی هزر چزارچوب زنزد زیزرا غالبزا   شوداجتماعی نیز تلقی می

توان آن دهد و به همین علت میخانواده دهقانی را تشکیل می

 ،ص1366وثزوقی، تتعتی یا تجاری متمزایز کرد) لسسالرا از م

برداری کشاورزی که مبتتی بزر همزاهتگی عوامزل  . بهره121

زیرکشزت تولید در یک واحد مشخص است، عبارت اسزت از به

زمیتی توس  نیزروی کزار معیتزی کزه ادوات و  لطعدرآوردن ق

. ، ص1366وثزوقی، ) وسایل کار و مواد اولیه را در اختیزار دارد

121.  

تولید کشزاورزی را در  ةگیری شیوبوگوسالوکالسکی جهت

)خززرد  یعتززی واحززدهای زراعززی خززانوادگی  شززکل مززدرن دو

)بززر  مقیزاس  ترسزیم  تعتی  و واحدهای زراعی تزمقیاس

واحزد تولیزد،  ةها را بر بتزای معیارهزای انزدازده و تمایز آنکر

هیزوا، ) ماهیت ایفای وظایف و سازمان تولید بیان کزرده اسزت

بزرداری های بهرهشزیوه ، . در گذشته221-227ص. ت ،1377

وقفی براساس روابز   اعم از دیوانی، ایتجو،  از اراضی کشاورزی

ارباب و رعیتی و تقسیم محصول بر مبتزای پزتج عامزل تولیزد 

گرفت و شاه همواره تورت می آب، کار، بذر و گاوشامل زمین، 

با برداری خردمقیاس )وجود، بهرهدار بود. بااینترین زمینبزر 

دیم  ص در اراضی نامرغوب و عمدتا خصوهمالکی  بعتوان خرده

ست. توزیع روسزتاهای کشزور برحسزش اشزکال وجود داشته ا

 42ن آن اسزت کزه مالکیت در قبزل از اتزالحات ارضزی مبزیّ

 29اند و بتدی شدهمالکی طبقهخرده لدرتد از اراضی در مقول

درتززد از اراضززی کشززاورزی تحززت مالکیززت کشززاورزان قززرار 

داشتتد. همچتین در این سال، از کل اراضی کشزور فقز  نزیم 

های برداران قرار داشت و دهکدهک اول بهرهدرتد در اختیار 

درتززد و دهززک دهززم  5/11فقزز   ،مجمززوعدراول تززا پززتجم 

درتد از اراضی کشاورزی را در اختیار داشتتد. با  40تتهایی به

متدشدن حدود دو میلیون خانوار اجرای اتالحات ارضی و بهره

درتد از خانوارهای روستایی  58روستایی از مالکیت بر زمین، 

   35. ، ص1374ازکیززا، ) مالززک زمززین کشززاورزی شززدند

  .40.، ص1382زاده، لهسائی

)مکزانیزه،  بزرداریهای بهرهدر این پژوهش بررسزی شزیوه

مکانیزه  در کشت برنج در سطح شهرستان رشت ستتی و نیمه

 لهای اقتصزادی و اجتمززاعی توسززعثیری کززه بزر شززاخصأو تز

پرداختزه شزده  ،گذارنزدروستایی در سطح این شهرسزتان می

های افززایش درآمزد، شزاخصدن کربا مشزخص ،است. درواقع

موقع عملیزات افزایش تولید، کاهش ضایعات محصول، انجام به

های تولید در ابعاد اقتصزادی و شزاخص لزراعی و کاهش هزیت

انزان در امزر تولیزد محصزو ت کاهش سختی کزار، رغبزت جو

کشاورزی، کاهش مهاجرت خانوار روستایی به شهر، مشزارکت 

، تمایزل بزه داشزتن فرزنزد، کزاهش فقزر در افزراد افراد محلی

های شدید شزغلی در ابعزاد اجتمزاعی زمین، افزایش فرتتکم

 برداری بزر ایزنهای بهرهثیر هر یک از شیوهأسعی بر بررسی ت

 شاخص شده است.
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 تحقیق ةپیشین .2 .1
ای به بررسزی عوامزل تولیزد در در مطالعه  1381مرادی )

بخش کشاورزی ایران و اثر آن بر مهاجرت روستایی پرداخزت. 

وری جزئزی عوامزل گیری بهزرهمتظور انزدازهدر این مطالعه به

 لوری متوسزز  جزئززی و بززرای محاسززبتولیززد از روش بهززره

ری کززل عوامززل تولیززد از سززه روش شززاخص هتدسززی، وبهززره

تیل و فیشر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشزان  -ترنکوئیست

وری نیروی کزار و زمزین رونزد تزعودی داشزته و داد که بهره

وری کودهای شیمیایی دارای روندی نزولی است. در مورد بهره

وری کل عوامل تولید نتایج هر سه شاخص نشزان داد کزه بهره

مورد مطالعه دارای روند  ةوری کل عوامل تولید در دو دوربهره

 تعودی بوده است.

در   1386) و علیزاده الحسیتیحسیتی، خادم، جانیحسن

های مختلف برداشزت بزرنج در ارزیابی روش»عتوان  باای مقاله

اسزتان  بهتزرین روش برداشزت در لبزه توتزی «استان گزیالن

عتوان های برداشت )دستی، دروگر و کمبزاین  بزهگیالن، روش

تیمارهززای آزمززایش و چهززار شززهر مختلززف اسززتان پرداخززت. 

ثر، درتد ضایعات کل، درتزد الای مپارامترهای ظرفیت مزرعه

آوری محصول، تعزداد کزارگر مزورد نیزاز و ضایعات درو و جمع

د کزه تفزاوت های برداشت تعیین شدند. نتزایج نشزان داهزیته

در سطح پتج درتد و سایر  درتد ضایعات کل در بین تیمارها

ای دار بزود. ظرفیزت مزرعزهعوامل در سطح یک درتد معتزی

هززای دیگزر بززود، ثر در برداشززت بزا دروگززر بیشزتر از روشالمز

کمترین درتد ضایعات کل هم مربوط به برداشت با کمبزاین) 

 درتد  بود. 92/1

در   1388، رضوانی، فرجی و شاهکوهی )مطیعی لتگرودی

برداری زراعی و های بهرهعتوان تحلیل پایداری نظام باای مقاله

مززوردی  لمطالعزز)هززای تولیززد روسززتایی خززانوادگی و تعاونی

بزرداری و های بهرهبه تحلیل پایداری نظام « شهرستان آق قال

نتزایج  .د روستایی پرداخزتهای تولیزراعی خانوادگی و تعاونی

هزا در وضزعیت برداریدرتزد بهره 7/14دهد نشان میتحقیق 

درتزد در وضزعیت  1/22درتد ناپایزدار،  1/42بسیار ناپایدار، 

 9/0درتد در وضزعیت پایزدار و بزا خره تتهزا  3/20متوس ، 

 تد.هستبرداران در وضعیت بسیار پایدار درتد از بهره

در   1388) باریکانی، کاوسی کالشمی و ساسولی، کوپاهی

هزا بزر ریسزک تولیزد بزرنج اثر کاربرد نهاده»عتوان  باای مقاله

به بررسی این موضوع پرداخته است که ریسک  «استان گیالن

و عدم حتمیزت نقزش مهمزی در تعیزین اهزداف کشزاورزان و 

کزه ریسزک بزر  ایگونزهبه  هزا داردگیری آنچگونگی تصمیم

گذارد. بر این یی تولید تأثیر میآها و کاربهیته از نهاده ةاستفاد

ها بر ریسک تولیزد محصزول به بررسی اثر مصرف نهاده ،اساس

با اسزتفاده  1384-1385برنج در استان گیالن در سال زراعی 

آمده نشزان دسزتهاز تابع تولید درجه دوم پرداخت که نتایج ب

زیرکشت و مصرف کزود شزیمیای باعز   داد که افزایش سطح

 د.شوافزایش ریسک تولید محصول برنج در این استان می

ای در مقاله  1392)متجم، رنجی، خانی، عطاری و درستی 

های تولیزد بزرنج در اسزتان گزیالن بزا ارزیابی روش»عتوان  با

جهت بررسی و  « AHPمراتبی)یتد تحلیل سلسلهآاستفاده از فر

انتخاب بهتزرین روش تولیزد بزرنج در اسزتان گزیالن، از بزین 

یتززد تحلیززل آمکانیزه و مکززانیزه از فرهززای سززتتی، نیمززهروش

هزای یزن متظزور از دادهه او بز نزددکرمراتبی اسزتفاده سلسله

کشزاورز  18کارشتاس بخزش کشزاورزی و  25آمده از دستهب

اسزتفاده شزد کزه  1391پیشرو استان گیالن در سال زراعزی 

های تولیزد بزرنج، مسزتحاتل این شد کزه در بزین سی لنتیج

ترین روش تولیزد متاسش 347/0روش مکانیزه با میانگین وزنی

و روش  329/0 مکانیزه با میانگین وزنیبرنج است و روش نیمه

های بعدی قرار در رتبه ،ترتیشبه 324/0ستتی با میانگین وزنی

 داشتتد.

در پژوهشی به کتکاش در مزورد عوامزل   2007) 2آلستون

هزای وری کزل عوامزل تولیزد در زیربخشثر بر افزایش بهرهالم

کشاورزی نظیر باغبانی و زراعت پرداخت. نتزایج ایزن پزژوهش 

دهزد کزه عوامزل کشزور در حزال توسزعه نشزان می 51برای 

از عتاتر کلیزدی در  اقتصادی نظیر ترویج و آموزش کشاورزی

ویژه زیربخش زراعزت هب ،هاوری برای این زیربخشارتقای بهره

 بوده است.

خردبودن اراضی، سطح پایین سواد، گرانزی   1985) 3پیالر

 لهزا و کمبزود سزرمایبزا ی نهادهل ها، هزیتزو کمبود ماشزین

 داند.یون کشاورزی میمکانیزاس لکشاورزی را از موانع توسع

 شناسی تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق . 1 .2

شهرسزتان رشزت در اسزتان گزیالن  ،مورد مطالعه لمتطق

مرکززی سزفید رود واقزع شزده اسزت. ایزن  لاست که در جلگ
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مرکزی، خمام، خشزکبیجار، سزتگر، ) بخش 6شهرستان دارای 

ر، سزتگ ،رشزت) شزهری لنقطز 6،  کوچصفهان و لشزت نشزا 

 ودهسزتان  18،  کوچصفهان، لشت نشا ، خشزکبیجار، خمزام

. سزطح زیزر کشزت بزرنج در ایزن  1شزکل) استآبادی  296

چیززی حزدود  ،که از این میان استهکتار  62336شهرستان 

 88.44تزورت مکزانیزه و هکتزار  به 7200) درتد آن11.55

شزود.بزرداری میهرهتورت سزتتی بهکتار  به55136درتد )

 

 
 همورد مطالع ۀموقعیت محدود -1شکل 

 1394مأخذ: نگارندگان، 
 

 ق. روش تحقی2 .2
اده شزده تحلیلزی اسزتف -در این پژوهش از روش توتیفی

هززای مززورد نیززاز از روش آوری دادهمتظور جمززعاسززت و بززه

نامه  از خانوارهای روستاهایی کزه آوری پرسشپیمایشی )جمع

 ،استفاده شده است. همچتزین ،دهشای انتخاب وشهخ ةبه شیو

 لو بزرای محاسزب استخانوارهای روستایی  لواحد سطح مطالع

طزور حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شزده اسزت. همین

 دستیابی به مدل نهزایی پزژوهشها و وتحلیل یافتهبرای تجزیه

 Spssافزززار نرم بززا اسززتفاده از ANOVAدر فرضززیه از مززدل 

د در این پژوهش و براساس برآور ،رت پذیرفته است. درواقعتو

نمونززه از سززطح شهرسززتان رشززت  400گرفته تعززداد تززورت

 د. شانتخاب و به تورت میدانی تکمیل 

 مدل مفهومی تحقیق. 3 .2
بزین » کهاین تحقیق در این پژوهش عبارت است از لفرضی

رابطزه  برداری و اثرات اجتماعی و اقتصزادی آنهای بهرهشیوه

متغیرهزای مسزتقل و  ،با توجزه بزه ایزن فرضزیه. «دروجود دا

متغیزر  ،هاتحقیق مشخص شزده اسزت. طبزق بررسزی لوابست

مکانیزه  و )سزتتی، مکزانیزه و نیمزه برداریهبهر ةمستقل شیو

)کزاهش سزختی کزار، رغبزت  متغیر وابسته اثزرات اجتمزاعی

دآوری، جوانان در امر تولید، کاهش مهاجرت، تمایزل بزه فرزنز

 های شزغلی  و اثزرات اقتصزادیکاهش فقر و افززایش فرتزت

)شامل افزایش درآمد، افزایش تولید، کاهش ضایعات محصزول، 

 اسزتتولیزد   لموقع عملیزات زراعزی و کزاهش هزیتزانجام به

 . 2شکل )
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 چوب مفهومی تحقیقراهچ -2 شکل

 1394خذ: نگارندگان، مأ

 . مبانی نظری تحقیق3
برداری زراعی از دیرباز نقش مهزم و بسززایی های بهرهنظام

عتوان یکزی از مسزائل کشاورزی داشته و همواره بزه لدر توسع

کارگیری تحیح متابع آب، خاک بتیادی کشاورزی در جهت به

ی و بزردارکه نزوع نظزام بهرهتر آنآید. مهمبه شمار می غیرهو 

تواند در میزان تولیزد، تخصزیص متزابع، سطح پایداری آن می

بهیتززه از فتززون کشززاورزی، تجهیززز امززور زیربتززایی،  ةاسززتفاد

بهیتزه از متزابع بزا بزازدهی  ةآ ت و استفادکارگیری ماشینبه

یکزی از مباحز    .25 .، ص1384کمزالی، ) ثر باشدالمتاسش م

بزرداری های بهرهبخش کشاورزی، الگوی نظام لتوسعاتلی در 

بزرداری زراعزی مسزتلزم هزای بهرهنظام لو توسزع استزراعی 

هزایی نظیزر ارتقزای دانزش و بیزتش کسش موفقیزت در حوزه

محصززو ت  زاربزا ای مسزاعد بززرایبزرداران، ایجزاد زمیتززهبهره

ها دهوری بهیته از عوامل تولید و تأمین انواع نهاکشاورزی، بهره

بزرداری کشزاورزی تر از همه مالکیت ارضی و نظزام بهرهو مهم

هزای نظام ،ازطرفزی . 37 .، ص1390مطیعی لتگرودی، )است 

ای هستتد که لفهالبرداری زراعی همانتد یک سیستم چتدمبهره

ها در گرو تحول مستمر با نظزام پیرامزونی و بقا و ماندگاری آن

هزا و پویزایی و تحزو ت  زم در آن اسزتثیرگزذار أتحزو ت ت

زمززانی کارآمززد و اثززربخش اسززت کززه بززه تززورت هدفمتززد، 

شده و مبتتی بر مالحظزات پایزداری در ریزییافته، برنامهنظام

محیطی در زمیتزه و ابعاد اقتصزادی، اجتمزاعی و زیسزت لکلی

تزورت هزا، شرای  خاص مطابق با ساختار و کارکرد ایزن نظام

ریزی برنامه ،ین متظوره اب . 7. ، ص1376، 4هاورکورت) پذیرد

برداری کشاورزی، باید نظام بهره لگذاری جهت توسعو سیاست

مبتتی بر افزایش تولیزد از طریزق افززایش عملکزرد در واحزد 

  زدن بززه محززی  زیسززت تززورت گیززردسززطح بززدون تززدمه

زاده، جزالل) افزایش ظرفیت تولید پایدار نیز باشزدکه طوریبه

بزرداری یزا نظام بهره  .48 .، ص2004، 5فیلوبه نقل از  1384

 ،تواند رواب  و متاسبات کشاورزان و همچتینسازمان تولید می

کارگیری متزابع ط با بهشیوه و چگونگی اعمال مدیریت در ارتبا

تزورت تولیزد بخزش دیگر را مانتد نیروی کار و سرمایه که به

خصوتی یا خانوادگی، گروهی، تولیزد جمعزی، تولیزد دولتزی، 

 ستتی

 مکانیزه

نیزهمکانیمه  

 اقتصادی

 اجتماعی

 افزایش درآمد

 افزایش تولید

 کاهش ضایعات مجصول محصول

زراعیات موقع عملیانجام به  

تولید لکاهش هزیت  

 کاهش سختی کار

 رغبت جوانان در تولید

های شغلیافزایش فرتت  

 کاهش مهاجرت

 مشارکت افراد محلی

 فرزندآوری

 کاهش فقر

ۀ شیو

برداریبهره  
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پذیرد، مشخص کتد. با توجه به مزوارد یادشزده یزک انجام می

ترین شزرای  کردن متاسزشبرداری در راستای فراهمنظام بهره

بزرداران، متزابع، جلزش مشزارکت بهره بهیتزه از ةبرای اسزتفاد

آوری و جلزش سزرمایه در های پذیرش فزنساختن زمیتهفراهم

، 1378افسر پتزاه، ) واند بر عهده بگیردبخش کشاورزی را می 

  .38 .ص

علت توسززعه بززهحالدر جوامززع روسززتایی کشززورهای در

هززای ی و نززوین، نظامهززای اجتمززاعی سززتتهمجززواری نظام

ای در . چتزین قاعزدهدارای تتزوع اسزت برداری کشاورزیبهره

  کتززونی کشززاورزی ایززران نیززز درسززت اسززت لمززورد جامعزز

برداری نظام بهره 9که پس از انقالب اسالمی در ایران طوریبه

ای، دهقانی مسزتقل، مشزاع کزاری، بری، اجارهکشاورزی، سهم

های سهامی زراعزی داری، شرکتتعاونی تولید، دهقانی سرمایه

  پدیززد  35 ، ص1372زاده، لهسززاییو نظززام کشززت و تتعت)

هزایی دارنزد گیژهای یادشده ویآمده است که هر کدام از نظام

جززدا سززاخته اسززت. ردیگطور کامززل از یکهززا را بززهکززه آن

دهزد شزان مینظام دهقزانی ن لشده در زمیتهای انجامپژوهش

هزا، مینزکه این نظام با مسزائل فراوانزی از جملزه پراکتزدگی 

هزای کشزاورزی، کارنگرفتن نهادههزا، بزهنابرابری توزیزع زمین

ها و فتون نوین کشزاورزی و بزازده پزایین کاربردنداشتن روش

هزای زیربتزایی از روست که این عوامل مانع انجزام فعالیتهروب

های رچگی کشزت، احزداش شزبکهپاجمله تسطیح اراضی، یک

، دانشزور) شزوندو تکمیلزی میاّبیاری و استقرار تتایع تبدیلی 

آثززار برخاسززته از تشززکیل   1354) نیززازی . 187. ، ص1379

شرکت سهامی زراعی سر پل ذهزاب قصزر شزیرین را بررسزی 

وضع روستاییان نکات مثبزت همچزون  لمقایسکرده است و با 

هزا افززایش میززان سزطح نیزاسیون، گسزترش دادهاتوسعه مک

نکزات متفزی  ،زیرکشت و افزایش درآمد روستاییان و همچتین

مانتد ضعف آگاهی عمومی از کار گروهی و نگرش متفی اعضزا 

هزای مورد بررسی قرار داده است. پراکتزدگی و کزوچکی زمین

کشززاورزی بززه شززمار  لکالت اساسززی توسززعکشززاورزی از مشزز

هززا نشززان  . دیگززر پژوهش77. ، ص1367ظفرنززژاد، ) آیتززدمی

ا از نظززر افززایش درآمززد اعضزا، حفزز  هزدهتزد کززه تعاونیمی

افزار و ناستقالل فردی کشاورزی در کار، امکان کزاربرد ماشزی

های سزهامی از شزرکتتر افزایش عملکزرد در هکتزار متاسزش

و ایزن دو نیزز از  آیتزدها به شزمار میزراعی و کشت و تتعت

دولت، لززوم  لهای توسعدر برنامه ،روازاین .ترندها متاسشمشاع

تحول کیفی کشاورزی ستتی به کشاورزی نوین سودآور مزورد 

 . 81. ، ص1377عبزدالهی، ) توجه و تأکید قزرار گرفتزه اسزت

متظور شزتاخت هزا بزهمطالعه و ارزشیابی عملکرد آن ،بتابراین

طبیعی و اجتماعی  های بهیته و متتاسش با شرای نظام یا نظام

مختلف در ایران، ضرورت و اهمیت علمزی و اجتمزاعی فزراوان 

 دارد.

 های تحقیقیافته. 4
 های توصیفی تحقیق. شاخص1 .4

وضعیت کلی متطقه از  ربارةدگفته های تورتطبق بررسی

سزن سرپرسزت  ،وضعیت تعداد خانوار و زن و مرد و همچتزین

توان به این نتیجه رسید کزه میزانگین می  1)جدول خانوار از 

نفر در خانواده است و  5الی  4تعداد افراد خانوار چیزی حدود 

رابزر اسزت. کمتزرین ب تعداد زنان و مردان نیز تقریبا  ،همچتین

نفره است و بیشترین تعزداد یکتعداد خانوار در این شهرستان 

 52عضو دارد. میانگین سن خانوار در ایزن تحقیزق  10خانوار 

سزال و  25سال است از این میزان کمتزرین عضزو در خزانوار 

سزاله بزه خزود اختصزاص داده 83بیشترین سن را کشزاورزی 

 است.

رین فراوانزی مربزوط بزه گرفته بیشزتطبق بررسی تزورت

 تد وهستدرتد   8/28) سواد پتجم ابتدایی لکشاورزان با درج

کمترین درتد هم مربوط به کشاورزان دارای مدرک تحصزیلی 

 ،نفزر هسزتتد. از ایزن میزان 2درتد  با تعزداد  0.5) لیسانس

درتد دیگزر دارای  26سواد و درتد کشاورزان بی 19.8حدود 

 درتد دارای فوق دیپلم هستتد. 1.3مدرک تحصیلی سیکل و 

 های تحلیلی. یافته2 .4
درتزد  95توان بزا می  2)و   1) جداولهای براساس داده

بزرداری از نظزر تزأثیرات بهزره ةاطمیتان گفزت کزه سزه شزیو

ر دیگبزا یزک ،گذارنزداقتصادی و پیامدهایی که بزر جزای مزی

 ةداری دارند. بیشتر افراد در سطح شهرستان شزیوتفاوت معتی

بزرداری دیگزر بهزره ةبرداری ستتی را نسزبت بزه دو شزیوبهره

دهتد. این امر به دلیل مسائلی چون نبود آمزوزش و ترجیح می

 لآ ت، کمبود سزرمایاستفاده از ماشین لمهارت کافی در زمیت

در ایزن مرحلزه  ،وجودینآ ت است. بزااماشین لاولیه برای تهی

-برداری را در شاخصهای بهرهخواهیم تأثیر هریک از شیوهمی
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 موقع عملیات زراعی بستجیم.ضایعات محصول، انجام بههای اقتصادی چزون افززایش درآمزد، افززایش تولیزد، کزاهش 
 

 های توصیفی اقتصادیشاخص -1 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 میانگین حجم نمونه 
انحراف 

 معیار

خطای استاندارد 

 میانگین

 
 میتیمم ماکسیمم

 حد با  حد پایین

 20/1 9 62/2 88/2 04/0 67/0 71/2 279 ستتی

 00/1 60/3 48/2 69/2 05/0 54/0 50/2 102 مکانیزه

 80/1 20/3 33/2 76/2 10/0 44/0 54/2 19 مکانیزهنیمه

 00/1 00/9 67/2 79/2 03/0 64/0 64/2 400 کل

 

 های اقتصادیجدول آنالیز واریانس در شاخص -2 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

سطح 

 داریمعتی

شاخص 

 فیشر

میانگین 

 مجذورات
 آزادی لدرج

مجموع 

 مجذورات
 

 واریانس بین گروهی 35/3 2 67/1 19/4 016/0

 واریانس درون گروهی 66/158 397 400/0  

 واریانس کل 01/162 399   

 

نمودار زیر هم میانگین رتبه و تأثیرات اقتصادی هر یزک از 

طورکزه در بزا  همان ،دهزدبرداری را نشان مزیهای بهرهشیوه

مکزانیزه اول، نیمه لبرداری ستتی در رتببهره ةشیو ،گفته شده

 . 3شکل ) دوم و مکانیزه سوم قرار دارد
 

 
های اقتصادی حاصل از تحلیل آنالیز واریانسنمودار میانگین شاخص -3 شکل  

 1394مأخذ: نگارندگان، 
 

دار شزده آنزالیز واریزانس معتزی لجایی که آزمون اولیازآن

  اسزتفاده Post Hoc) کزار از آزمزون تعقیبزی لدر ادام ،است

در خروجزی آنزالیز واریزانس وقتزی فزرب برابزری  ،ده استش

هزا و شتاسزایی د، بزرای بررسزی بیشزتر دادهها رد شزمیانگین

در  LSDشزود از آزمزون که این اختالف از کجا ناشی مزیاین

Post Hoc  آزمزون معزروف های تعقیبی و یا پسبه آزمون که

 442/0داری سزطح معتزی  3)جدول در  د.شاستفاده  ،هستتد

هزا وت یا برابری واریانسعدم تفا ،بتابراین .دست آمده استه ب

د. در شاستفاده  LSDدهد. پس از شاخص تعقیبی را نشان می

آزمون تعقیبزی دو بزه دو بزه تزورت زوجزی بزین   4)جدول 

طور کززه در مززدل هززای کشززت مشززخص اسززت. همززانشززیوه

ANOVA های کشزت د که بین شیوهش این موضوع مشخص

دار های اقتصادی تفاوت معتیلحاظ شاخصستتی و مکانیزه از 

کشت  ةتوان دید که بین شیودر این جدول هم می .وجود دارد

 لعکس مکزانیزه و سزتتی رابطزرتورت ستتی و مکانیزه و بزبه

 ها وجود دارد. داری از لحاظ قیمت و هزیتهمعتی
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 جدول آزمون همگنی واریانس لوین -3 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 داریسطح معتی 2آزادی  لدرج 1 آزادی لدرج شاخص لوین

818/0 2 400 442/0 
 

 LSDهای چندگانه( )مقایسه های اقتصادیجدول آزمون تعقیبی شاخص -4 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 هاتفاوت میانگین  
خطای استاندارد 

 میانگین

سطح 

 داریمعتی

  %95حدود اعتماد 

 حد با  حد پایین

 3504/0 *0628/00 005/0 07315/0 *20658/0 مکانیزه ستتی

 4441/0 -1453/0 319/0 14989/0 14941/0 مکانیزهنیمه 

 -0628/0 *-3504/0 005/0 07315/0 *-20658/0 ستتی مکانیزه

 2534/0 -3677/0 718/0 15796/0 -05717/0 مکانیزهنیمه 

 1453/0 -4441/0 319/0 14989/0 -14941/0 ستتی مکانیزهنیمه

 3677/0 -2534/0 718/0 15796/0 05717/0 مکانیزه 

 

تولیزد یزک هکتزار بزرنج در سززطح  لهزیتز  5)جزدول در 

شهرستان رشت به دو روش سزتتی و مکزانیزه محاسزبه شزده 

آمده کل هزیته در روش ستتی بزرا ی دستاست. طبق آمار به

و این درحالی اسزت کزه  استمیلیون ریال  63بلغ هر هکتار م

 42مبلزغ  ا کشت یک هکتار برنج به روش مکانیزه حدود لهزیت

سزازی آمزادههایی نظیزر ها در زمیتهمیلیون ریال است. هزیته

کود  لتهی، بتدی و نهرکشی )شامل شخم، تسطیح، کرت زمین

یزد ، خربها، آبیزاری و مراقبزتآب، و سم، کودپاشی و سمپاشی

-امزا در زمیتزه  کیسه و حق بیمه در هر دو روش مشابه است

خزانززه و  لسززازی بززذر، تهیززپززرورش نشززا )بززذر، آمادههززای 

-، نشاکاری و وجین و برداشت )دروکردن  که عمزدهبذرپاشی 

دهتد، تفاوت زیادی بین ها را به خود اختصاص میترین هزیته

دهزد کزه یاطالعات نشان مروش ستتی و مکانیزه وجود دارد. 

میلیزون ریزال  15پرورش نشا در بخش ستتی چیززی حزدود 

میلیزون  7.5یعتزی   اما در روش مکانیزه به نصزف  هزیته دارد

 6.4ها از در نشزاکاری هزیتزه ،یابد. همچتزین ریال کاهش می

میلیزون 3یعتی   میلیون ریال در روش ستتی به کمتر از نصف

وجزین  ،د. همچتزینریال در هکتار در روش مکانیزه هزیته دار

میلیزون  6.3در روش ستتی  ،گیردکه در دو مرحله تورت می

میلیون ریال است. یکی از مراحزل 4.8ریال و در روش مکانیزه 

آوری و بتزدی و جمزعمحصول و دسته کاری، دروبرنج لپرهزیت

 14ایززن مرحلززه در روش سززتتی  لکززوبی اسززت. هزیتززخرمن

 7یعتزی   صزف ایزن رقزممیلیون ریال و در روش مکانیزه بزا ن

 ،هایی که انجام شزدهمیلیون ریال است. با توجه به این مقایسه

کشت برنج در روش مکزانیزه بزرای  ةشود که شیومشخص می

عبارتی بزه  تر از روش ستتی اسزتترفهکار خیلی بهیک شالی

مکززانیزه  ةدر هزر هکتززار سززطح زیرکشززت بززرنج کززه بززه شززیو

اقتصزادی دارد.  لیون ریال ترفمیل 20حدود  ،برداری شودبهره

 54اگر این رقم را در سطح استان در شزرای  فعلزی کزه تتهزا 

تزورت درتزد  از اراضزی زیرکشزت بزرنج به24) هزار هکتزار

میلیارد ریال  1080چیزی حدود  ،محاسبه کتیم ،مکانیزه است

اقتصادی بزرای کزل  لبر دارد. این رقم ترف اقتصادی در لترف

 ،عبزارتیبه  میلیارد ریال خواهد بود4760اراضی استان حدود 

کززاری در اسززتان گززیالن حززدود شززده فعالیززت برنجبززا مکانیزه

میلیارد ریال افزایش درآمد در نواحی روستایی اسزتان را 4760

کشزت  لدنبال خواهد داشت. این مسائل در وضزعیت هزیتزه ب

که تفاوت بارزی مزابین کشزت را  داری و اینسطح معتی دقیقا 

 رساند.به اثبات می ،ستتی و مکانیزه وجود دارد ةیوبه ش
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 به دو روش سنتی و مکانیزه 1392کاری استان در سال تولید یک هکتار شالی ةهزین ةمقایس -5جدول 
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 )تومان  روش مکانیزه )تومان  روش ستتی شرح عملیات

 600000 600000 دی و نهرکشی بت)شامل شخم، تسطیح، کرت سازی زمینآماده

 750000 1500000 خزانه و بذرپاشی  لپرورش نشا )بذر، آماده سازی بذر، تهی

 300000 750000 نشاکاری

 640000 640000 پاشیکود و سم، کودپاشی و سم لتهی

 480000 6300000 وجین در دو مرحله

 700000 700000 بها، آبیاری و مراقبتآب

 700000 1400000 کوبیآوری و خرمنبتدی و جمعدرو محصول، دسته

 350000 35000 خرید کیسه

 450000 450000 سهم زارع لبیم

 4250000 6300000 جمع

-هم آنالیز واریانس را با توجه بزه شزاخص  7) و  6)جدول 

 95تزوان بزا ن آزمون هم میدر ای .دهدهای اجتماعی نشان می

بزرداری تفزاوت بهزرهة درتد اطمیتان گفت که بزین سزه شزیو

 3.27برداری ستتی با بهره ةشیو ،داری وجود دارد. درواقعمعتی

 لدر رتبز 3.18مکزانیزه بزا برداری نیمزهبهره ةاول، شیو لدر رتب

سوم قرار گرفته است. با توجه به  لدر رتب 3.02 دوم و مکانیزه با

مون آنالیز واریانس در مدل اجتماعی و اقتصادی روشتگر ایزن آز

مکزانیزه بسزیار  ةکه کشت به شیورغم اینعلی که موضوع است

در ایززن  ،سززتتی اسززت تززر از شززیوّتززرفهبهتززر و مقرونراحززت

مکزانیزه و پزس از آن سزتتی برداری نیمزهبهره ةشهرستان شیو

ت بزه د یلزی بیشترین طرفدار را دارد که خود این ممکزن اسز

اثربزودن چون نبود آموزش کافی در مورد مکانیزاسیون و یزا کم

هزا و یزا بودن ایزن آموزشهای تخصصی یا غیرکزاربردیآموزش

بزرداری از زمزین و مزالکی حزاکم بزر نظزام بهزرهوضعیت خرده

آ ت بززرداران بززرای خریززد ماشززینعززدم تززوان بهززره ،درنتیجززه

فتی در افراد بزومی اسزت گشتن دانش نسل بهکشاورزی و نسل

مکانیزه اجتتزاب  ةه تا روستاییان از کشت به شیوشدکه موجش 

 ،برداری سزتتی را کزه از قزدیم مرسزوم بزودهبهره ةتد و شیوکت

 لوجزود رابطز ،ست آمده دای که بهتوز به کار برند. طبق نتیجه

-های اجتماعی و کشت برنج را نشان مزیدار بین شاخصمعتی

هزای ون درسزت شزبیه بزه بررسزی شزاخصدهد. در ایزن آزمز

برای  LSDها از آزمون اقتصادی از تست لوین و برابری واریانس

 متغیرهزا اسزتفاده شزده اسزت یدوزوجی یا دوبه لبررسی رابط

ر اجتمزاعی کزه اثآترین مهم . براساس نتایج و یکی از9 جدول)

 ةزی که مزابین ایزن دو شزیوتفاوت بار است،بررسی نیروی کار 

کزه بزه ایزن تزورت بررسی شزده اسزت   ،دهدکشت نشان می

ة های اجتمزاعی و انتخزاب شزیودار را بین شاخصتفاوت معتی

شزرای  فعلزی عملیزات   . در10 جزدول) دهزدکشت نشان می

به تورت ترکیبی از ماشین و نیروی انسانی هزراعی تولید برنج ب

-دستی با نیروی انسانی انجام مزی %49% ماشیتی و  51نسبت 

مراحزل و عملیزات  لدرتورت استفاده از ماشزین در کلیزگیرد. 

زراعی تولید برنج نیروی انسانی مورد نیزاز بزرای یزک هکتزار از 

سزاعت  . 1393)کارشتاسان سازمان جهاد کشزاورزی،  نفر 465

یعتی   خواهد یافت نفر ساعت تقلیل 69مرسوم به  ةفعلی و شیو

 شزود.نفر ساعت از کار نیزروی انسزانی کاسزته می 396معادل 

 
 

 اجتماعی های توصیفیشاخص -6 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 میانگین  حجم نمونه 
انحراف 

 معیار

خطای استاندارد 

 میانگین

 
 میتیمم ماکسیمم

 حد با  حد پایین

 71/1 86/4 35/3 1839/3 04/0 71/0 27/3 279 ستتی
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 6ادامه جدول 

 میانگین  حجم نمونه 
انحراف 

 معیار

خطای استاندارد 

 میانگین

 
 میتیمم ماکسیمم

 حد با  حد پایین

 00/1 71/4 16/3 8753/2 072/0 73/0 02/3 102 مکانیزه

 14/2 43/4 48/3 8813/2 14/0 62/0 28/3 19 مکانیزهنیمه

 00/1 86/4 27/3 1293/3 03/0 71/0 29/3 400 کل

 

 های اجتماعیآنالیز واریانس شاخص -7 جدول

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

  مجموع مجذورات آزادی لدرج میانگین مجذورات شاخص فیشر داریسطح معتی

 گروهیواریانس بین 635/4 2 317/2 627/4 010/0

 گروهیواریانس درون 825/198 397 501/0  

 واریانس کل 459/203 399   

 ،طور که در بزا  گفتزه شزدههمان .دهدبرداری را نشان میهای بهرهزیر هم میانگین رتبه و تأثیرات اجتماعی هر یک از شیوه شکل

 .  4شکل) سوم قرار دارد ةدوم و مکانیز ةمکانیزاول، نیمه لبرداری ستتی در رتببهره ةشیو
 

 
 های اجتماعی حاصل از تحلیل آنالیز واریانسنمودار میانگین شاخص -4 لشک

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 آزمون همگنی واریانس لوین -8 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 داریسطح معتی 2آزادی  لدرج 1 آزادی لدرج شاخص لوین

265/0 2 400 767/0 
 

 LSDهای چندگانه( )مقایسه های اجتماعیصجدول آزمون تعقیبی شاخ -9 جدول

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 تفاوت میانگین ها  
خطای استاندارد 

 میانگین

سطح معتی 

 داری

  %95حدود اعتماد 

 حد با  حد پایین

 4099/0 *0879/0 003/0 08188/0 *24890/0 مکانیزه ستتی

 4165/0 -2432/0 606/0 16779/0 8666/0 مکانیزهنیمه 

 -0879/0 *-4099/0 003/0 08188/0 *-0//24890- ستتی مکانیزه

 1854/0 5099/0 359/0 17683/0 -16224/0 مکانیزهنیمه 
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 9ادامه جدول 

 تفاوت میانگین ها  
خطای استاندارد 

 میانگین

سطح معتی 

 داری

  %95حدود اعتماد 

 حد با  حد پایین

 2432/0 -4165/0 606/0 16779/0 -08666/0 ستتی مکانیزهنیمه

 5099/0 1854/0 359/0 17683/0 16224/0 مکانیزه 

 

 به دو روش سنتی و مکانیزه 1392کاری استان در سال هزینه تولید یک هکتار شالی ةمقایس -10جدول 
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 تعداد نفر )  روش مکانیزه )تعداد نفر  روش ستتی شرح عملیات

 3الی 2  3الی 2 بتدی و نهرکشی )شامل شخم، تسطیح، کرت سازی زمینآماده

 2الی 1 2الی  1 ی خزانه و بذرپاش لپرورش نشا )بذر، آماده سازی بذر، تهی

 2الی 1 10 نشاکاری

 3الی 2 3الی 2 کود و سم، کودپاشی و سمپاشی لتهی

 2الی 1  12الی 11 وجین در دو مرحله

 )خود کشاورز  1 ) خود کشاورز 1 و مراقبتبها، آبیاری آب

 4الی 3  16الی15 کوبیآوری و خرمنبتدی و جمعدرو محصول، دسته

 1 1 خرید کیسه

 1 1 هم زارعل بیم

 19 49 جمع کل

 گیرینتیجه بحث و. 5
 کزاهش ابعاد مانتزد سایر بر اقتصادی، رشد بر عالوه توسعه

 از یکزی کیزد دارد.تأ نیزز فقزر کردنکنریشزه و نزابرابری

 بخزش. اسزت رشد اقتصادی یافتگی،اتلی توسعه هایمشخصه

 ایجایگزاه ویزژه توسزعه، رشزد و یتدآفر به کمک در کشاورزی

 ناخزالص تولیزد از مهمزی سزهمدة کتتزتأمین بخزش این دارد.

 بزه نیزاز و غیرنفتزی تزادرات نیازهای غذایی، اشتغال، داخلی،

 رشزد بزا گذشزته دهزل چتد طی که کشاورزی است محصو ت

 کشور اقتصاد در کتتدهتعیین نقشی همچتان ولی مداوم آهسته 

و  شکوفایی اقتصادی نامطلوب بسیار شرای  در حتی و کرده ایفا

 تتهزا کزه جاازآن است. بتابراین، کرده عرضه نویتی هایظرفیت

 رشد عامل خام مواد یا انسانی فیزیکی، نیروی سرمایل موجودی

 جدیزد افکزار و دانزش بلکه  نیست اقتصادی مختلف هایبخش

 رشزد و شزودمی اقتصادی هایفعالیت سبش شکوفایی که است

 وریبهزره رشزد از تابعی کشور هر اقتصادی های مختلفبخش

 یکزی از عتوانبزه تواندمی وریبهره بهبود است، نیز کل عوامل

 بهبزود کیفیزت بزه و کتزد عمل توسعه و رشد محرکل نیروهای

 یزک عتوانوری بهبهره دیگر، عبارتبه  شود متجر مردم زندگی

 و دانزش اختیزار متزابع در بهیتل ترکیش ازطریق کلیدی، عامل

 سرمایه انرژی، خام، مواد ،تجهیزات فتاوری انسانی، هایمهارت

 .کتزدمی افززوده ارزش ایجاد قادر به را جامعه میانی خدمات و

 کا هزای پذیرشدنابترق به وری رشد بهره و افزایش درنتیجه،

 رونزد شزود.می متجزر جهزانی بازارهزای مختلف در هایبخش

 و وریبهزره میزان قزوی همبسزتگی المللزی،آمار بین بلتدمدت

 وریبهزره بتزابراین،. دهزدمی نشزان را بخش هر سطح اشتغال

  شغل دایجا و گذاریسرمایه تعیین برای شاخص بهترین تتهانه

است.  نیز مشاغل جدید ایجاد برای الیم متابع تأمین عامل بلکه

 95نتایج تحقیق براساس آزمون آنالیز واریانس نشانگر اطمیتان 

بزرداری و بهره ةداری بین سه شزیوکه تفاوت معتیدرتد از این

 لهای اقتصادی و اجتماعی توسزعاثراتی که بر هریک از شاخص

مزون براسزاس ایزن آز ،وجود دارد. در واقع ،گذارندروستایی می

و  دارنزدستتی  ةافراد در سطح شهرستان بیشتر گرایش به شیو

تواند تأثیرات مثبت و متفزی زیزادی را بزه این عامل خودش می

افزایش مشارکت، ایجاد  مثبتازجمله اثرات   همراه داشته باشد

، همبستگی، تمایل به فرزندآوری برای کمک در مزارع در آیتده

لی اثرات متفزی چزون کزاهش و  شود غیره افزایش نیروی کار و

مکزانیزه، افززایش ضزایعات محصزول،  ةدرآمد نسزبت بزه شزیو

موقع عملیزات زراعزی در برخزی از مزوارد باشزد. نشدن بهانجام
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  1386) جانی و همکزارانحسزن این پزوهش با تحقیق ،درواقع

های مختلزف برداشزت بزرنج ارزیابی روش»عتوان  باای در مقاله

بهتزرین روش برداشزت در اسزتان  لوتزیبه ت «در استان گیالن

عتوان )دستی، دروگزر و کمبزاین  بزه های برداشتگیالن، روش

تیمارهززای آزمززایش و چهززار شززهر مختلززف اسززتان پرداخززت. 

ثر، درتد ضایعات کزل، درتزد الای مپارامترهای ظرفیت مزرعه

تعزداد کزارگر مزورد نیزاز و  ،آوری محصزولضایعات درو و جمع

تعیین شزدند. نتزایج نشزان داد کزه تفزاوت های برداشت هزیته

در سطح پتج درتد و سزایر  درتد ضایعات کل در بین تیمارها

ثر الای مدار بود. ظرفیت مزرعهعوامل در سطح یک درتد معتی

هزای دیگزر بزود، کمتزرین در برداشت با دروگر بیشزتر از روش

 92/1) درتد ضایعات کل هم مربزوط بزه برداشزت بزا کمبزاین

 ةجایی که تأکید اتزلی ایزن پزژوهش بزر شزیوآناز. درتد  بود

مکانیزه بود. در این پزژوهش نیزز بزا توجزه بزه نتزایجی کزه در 

 ،دست آمزدهه های کشت بهای اقتصادی و اجتماعی شیوهشیوه

کشزت مکزانیزه در ایزن  ةتربودن شیوترفه بهمقرون هتوان بمی

 شهرستان تأکید ورزید.
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