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چکیده
بخش کشاورزی ایران علی رغم میل به تجاری شدن و افزایش مکانیزاسیون در قیاس با دیگر بخشهای اقتصادی (صنعت،
خدمات) از شیوه تولید سنتی رنج میبرد .کوچک بودن و پراکندگی قطعات ،تعدد کرتها ،نبود جادههای بین مزراع ،نبود کانالهای
آبیاری و زهکشی مناسب و ...موجب افزایش هزینههای تولید و در نتیجه رویگردانی قشر جوان برای فعالیت و سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی شده است .سختی کار نیروی انسانی و استفاده نادرست از منابع از مشخصات اراضی سنتی شالیزاری است و
دگرگونی و تغییر اساسی این عرصه در گرو اجرای طرحی تحت عنوان "تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری" است .روش تحقیق،
توصیفی– تحلیلی است و از روش میدانی بصورت مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای ارزیابی اثرات کالبدی ،اثرات
مکانیزاسیون و آزاد سازی نیروی انسانی و تنوع بخشی به فعالیتها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در بخش مرکزی
شهرستان صومعهسرا استفاده شده است .با استفاده از جدول مورگان  376پرسشنامه در بین کشاورزان تکمیل و جمعآوری
شد .پرسشنامهها بعد از کُدگذاری و وارد کردن در محیط  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،که مهمترین نتایج آن عبارتند
از :اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در روستاهای دارای طرح موجب تغییرات کالبدی ،در تعداد قطعات اراضی،
تعداد کرتها ،کاهش سطح کانالهای آبیاری و زهکشی و کاهش سطح مرزها در هکتار و افزایش دسترسی زارعین به جادههای
بین مزارع شده است .در نتیجه تغییرات کالبدی در اراضی دارای طرح ،بستری مناسب برای مکانیزه کردن کشت فراهم شده
است بطوری که کشاورزان در اراضی دارای طرح از ماشینآالت کشاورزی بیشتری نسبت به کشاورزان در اراضی فاقد طرح
استفاده میکنند.
واژگان کلیدی :تجهيز و نوسازي اراضي ،كرت ،جادههاي بين مزارع ،زهکشي ،مکانيزاسيون
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مقدمه
بخش كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته ،همگام با ساير بخشها در مسير رشد اقتصادي و توسعه در حال حركت
است .بخش كشاورزي در اين كشورها توانسته است بستري را كه بخشهاي همچون صنعت (توليد ماشين آالت
كشاورزي و )...و خدمات (بيمه و )...فراهم نموده ،سهم قابل توجه اي از توليد محصوالت غذايي را در جهان به خود
اختصاص دهد .اين در حالي است كه جمعيت شاغل در بخش كشاورزي در اين كشورها سهم ناچيزي از جمعيت شاغل
را به خود اختصاص مي دهد ،اما در كشورهاي در حال توسعه شمار زيادي از جمعيت جهت ادامه زندگي به كشاورزي
متکي ميباشند و تعداد آنها سريعاً ر و به افزايش است و گذشته از اين فرصتهاي شغلي كمي در خارج از بخش
كشاورزي وجود دارد .براي تغيير در ساختار بخش كشاورزي برنامهها و سياستهاي مختلفي مانند اصالحات ارضي و
انقالب سبز به اجرا درآمده است.
اصالحات ارضي نيز به نوبه خود نه تنها براي كشاورزان بيزمين و يا داراي اراضي كوچک ،منفعتي نداشت بلکه به
دليل سياست هاي نهفته در اجراي اين طرح بيشتر موجب كوچک شدن قطعات زمين ،تعدد كرتهاي زراعي ،مهاجرت
نيروي جوان از روستا و ...شد .در انقالب سبز نيز تنها كشاورزان داراي اراضي بزرگ بودند كه بيشترين منفعت را در
استفاده از نهادهها و ماشين آالت كشاورزي بردند كه در نتيجه به افزايش نابرابري در بين كشا ورزان انجاميد و خرده
مالکان به دليل درآمد پايين و داشتن اراضي پراكنده و كوچک از آن بيبهره ماندهاند.
طرح تجهيز و نوسازي اراضي با الهام از مکتب نوسازي اين بستر را براي كشاورزان فراهم مينمايد تا از كشاورزي سنتي
به سمت كشاورزي مدرن حركت كنند .طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري با اين هدف كه در آن نه تنها كشاورزان
داراي اراضي بزرگ بلکه اراضي تمامي كشاورزان را در بر مي گيرد و به دنبال فراهم آوردن شرايطي است كه كشاورزان
بت وانند از كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي مدرن و پيشرفته حركت كنند و اين زير ساخت را براي كشاورزان از طريق
اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري فراهم ميكند.
از آنجا كه اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري ميتواند در ساختار اقتصادي -اجتماعي روستاييان و همچنين
در ساختار كالبدي شاليزاريها تأثير بگذارد از اين رو مقاله حاضر در صدد پاسخگويي به سوالهاي اساسي زير ميباشد:
 اجراي طرح تجهيز و نوسازي مزارع تا چه حد باعث تغييرات كالبدي در شاليزارهاي محدوده مورد مطالعه شده است؟ اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري تا چه حدي در بکارگيري ماشينآالت و مکانيزاسيون زراعي در محدودهمورد مطالعه تأثير داشته است؟
در راستاي سئوالهاي پژوهش ،فرضيههاي اين تحقيق به شرح زير ميباشند:
 اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري از طريق يکپارچهسازي ،احداث كانالهاي آبياري و زهکشي و جادههايبين مزارع موجب تغييرات كالبدي در شاليزارهاي محدوده مورد مطالعه شده است.
 تغيير فضايي (آرايش هندسي) اراضي شاليزاري در طرح تجهيز و نوسازي اراضي موجب بکارگيري بيشتر ماشينآالتكشاورزي و افزايش مکانيزاسيون زراعي شده است.
ارزيابي اج راي طرحهاي تجهيز و نوسازي اراضي در توسعه روستايي به عنوان هدف كلي و؛
ـ تعيين ارتباط بين پراكندگي و نامنظم بودن قطعات شاليزار و توسعه نيافتگي كشاورزي به عبارت ديگر ارتباط بين
تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري و توسعه كشاورزي محدوده مورد مطالعه ،تعيين ارتباط بين اجراي طرح تجهيز و
نوسازي اراضي شاليزاري و افزايش مکانيزاسيون زراعي در محدوده مورد مطالعه و تعيين امکانات و محدوديتهاي ايجاد
شده از طريق اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در محدوده مورد مطالعه از اهداف فرعي تحقيق حاضر به
شمار ميروند.

ارزیابی اثرات کالبدی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - ...عادلی مسیب و همکاران

3

از آغاز اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي در كشورمان بيش از يک دهه ميگذرد .در خصوص ارزيابي آنها تحقيقات
اندكي انجام گرفته است .و بيشترين تحقيقات در باب يکپارچه سازي اراضي صورت گرفته و كمتر در زمينة طرح تجهيز و
نوسازي اراضي شاليزاري تحقيقي صورت گرفته است .از آن جمله ميتوان به پايانامه كارشناسي ارشد ابوطالب
سبحانيپور از مركز آموزش مديريت دولتي استان گيالن تحت عنوان " بررسي اجراي طرح تجهيز و نوسازي و يکپارچه
سازي اراضي شاليزار در رونق اقتصادي كشاورزي استان گيالن ( )1378نام برد .روش تحقيق وي توصيفي  -تحليلي
بوده است و از مهمترين اهداف تحقيق وي كاهش هزينههاي توليد و افزايش توليد و بهرهوري بهينة آب ميباشد .نتايج
تحقيق حاضر بيانگر آن است كه اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي باعث كاهش هزينه هاي توليد و افزايش درآمد و
در نهايت سبب كنترل آب و مصرف بهينة آب ميگردد .در اين تحق يق ،محقق تنها اين طرح را از ديدگاه اقتصادي مورد
بررسي قرار داده و به اثرات اجتماعي طرح بر زندگي روستاييان نپرداخته است .مقالهاي تحت عنوان "بررسي نگرش
كشاورزان به طرح يکپارچه سازي اراضي شاليزارهاي مازندران :مطالعه موردي :روستاي گليرد شهرستان جويبار (")1385
از محمد علي آشکارآهنگر كاليي و همکارانش مي باشد .روش تحقيق از نوع توصيفي و تحليلي بوده است و يافتههاي
تحقيق را با استفاده از تکنيک ( AHPتجزيه و تحليل سلسله مراتبي) كه يک روش تصميمگيري گروهي در محيطهاي
پيچيده ميباشد مورد ارزيابي و پردازش قرار داده است .نتايج تحقيق وي نشان ميدهد كه از چهار مولفة مورد بررسي
(عوامل فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و فني -اجرايي) عوامل فرهنگي ،بازدارندهترين عامل است .عوامل اجتماعي ،فني-
اجرايي و اقتصادي به ترتيب در اولويتهاي بعدي قرار ميگيرند.

مفهوم توسعه و توسعه روستایی
شرايط زندگي انسان ها پيوسته در حال تغيير است و به تبع آن نيازهاي جديدي پديد ميآيند .توسعه فرآيندي است در
جهت پاسخگويي به اين نياز ها .مفهوم توسعه به معني تغيير ،تحول و پيشرفت و گذار است ،گذار از وضعيت موجود ب ه
وضعيت بهينه و مطلوب ( .)Firouznia & Eftekhari, 2003:141توسعه همان رشد اقتصادي نيست ،زيرا توسعه
جريان چند بُعدي است كه در خود تجديد ساخت سازمان و سمتگيري متفاوت كل نظام اقتصادي و اجتماعي را به
همراه دارد ( )Azkia, 2002: 18توسعه مفهومي فراتر از رشد اقتصادي دارد ( Papeli Yazdi & Ebrahimi,
 )2006: 32توسعه با كاالهاي مادي آغاز نميشود ،با آدميان و تربيت آنها آغاز ميشود .بدون اين سه همه منابع،
پنهان و دست نخورده و بالمصرف باقي ميماند ( )Schumacher,1987:131توسعه بيش از همه به انگيزش و
يادگيري نيازمند است و در بهبود و كفايت مستمر توانايي هاي دروني تجلي مي يابد ( .)Rezvani, 2004: 214از
دير باز تالش براي يافتن راههاي بهتر زيستن  ،جوهره تکاپوي نظري و عملي انديشمندان علوم مختلف بوده است .از
زماني كه اين رشته به عنوان يک شاخه مستقل علمي مورد توجه قرار گرفت ،انديشمندان توسعه خود را در مركز تالش
براي بهبود شرايط زندگي يافتهاند ،اما درک اين انديشمندان نيز در طي اين سالها دچار تحول شده است
(.)Motavaseli et al, 2010: 2

نسل اول انديشمندان توسعه در چهار چوب مکانيکي پاردايم نئوكالسيک ،غايت توسعه را افزايش درآمد سرانه واقعي و
به تبع آن خريد از طريق رشد توليد ناخالص ملي ميدانستند ) .(Meier, 2001:24از اين رو اين نسل كليد پيشرفت
جوامع در حال توسعه را در سرمايه گذاري فيزيکي و ا فزايش ظرفيت توليد يافتند ،مدلهاي رشد هارود -دومار ،مدل
بخشي لوئيس ،مراحل رشد رستو ،فشار بزرگ روزنشتاين -رودن ،همگي مدلهايي بودند كه به سرمايه گذاري فيزيکي
توجه خاصي داشتند .از ديدگاه ريگلي توسعه را "اقتصاد وابسته به بهرهوري زمين" تعريف ميكند ( Wrigley,1988:
 )5با اين حال هنگامي كه نتايج مطلوبي از سرمايه گذاريها در جريان برنامههاي توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان
سوم به دست نيامد ،نسل دوم انديشمندان توسعه به بررسي دقيق تر الزامات توسعه پرداختند .در اين ميان ،در اواخر دهه
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 70و اوايل دهه ،80مکاتب مختلفي پديد آمدند كه از جمله آنها ،مکتب نيازهاي اساسي بود كه به قول استرينتن،
طليعهدار مفهوم توسعه انساني بود ( (Streeten,1995:101از اين رويکردهاي جديد به تدريج توجه را به سوي
مسائلي فراتر از توليد ناخالص ملي جلب كردند و به تدريج انديشمندان توسعه ضمن فاصله گرفتن از الگوهاي كالن و
خيال پردازانه ،به بحث بنگاها در سطح خرد ،تواناييهاي فردي ،بهداشت و آموزش توجه ويژهاي مبذول داشتند.
( (Meier, 2001:17-19در واقع ،آنچه در نظريههاي قبلي مورد غفلت قرار مي گرفت ،توجه به نهادها ،بنگاها و
مهارتهاي انساني بود ) (Mahbub Ul Haq,1995: 4و به تدريج به اين سو جلب شد .همزمان با اين تحول ،غايت
توسعه نيز به تدريج تغيير كرد و توجه از رشدكيفي ،كاهش فقر ،عدالت توزيعي و مباحث ديگرجلب شد (Meier,
 .(2001: 2توسعه روستايي يک فعاليت چند بخشي مركب است كه شامل توسعه كشاورزي و توسعه تسهيالت اجتماعي
براي هر فرد روستايي بوده و هدف نخستين آن تقويت رفاه مادي و اجتماعي جميعت روستايي بوده است .بنابراين براي
توسعه روستايي احتياج به برنامهريزي است و همان طوري كه شناخت و تبيين مقدمه برنامهريزي است ،برنامهريزي نيز
مقدم بر توسعه بوده و برنامه ريزي بهينه در نواحي روستايي به منظور دستيابي به توسعه انجام ميپذيرد ( Molaie
.)Hashjin, 2000: 44

مفهوم برنامهریزی و برنامهریزی روستایی
برنامه ريزي اساساً يک روش انديشيدن به مسائل اجتماعي و اقتصادي است ،جهتگيري برنامه ريزي عمدتاً به سوي آينده
است ،عيناً به ارتباط ميان هدفها و تصميمهاي جمعي مربوط مي شود و براي جامع بودن خطمشي و برنامه تالش
ميكند ( .)Friedman, 1975: 61برنامهريزي روستايي تعيين يک طرح مشخص و يک الگوي صريح جهت توسعه و
شکوفايي زندگي روستايي ،با پيشبيني و آينده نگري مسايل خاص اجتماعي و اقتصادي جهت توسعه است .بدون شک
برنامهريزي روستايي نمي تواند بدون توجه به امکانات مادي و انساني موجود صورت گيرد .بنابراين هدف اساسي در
برنامه ريزي روستايي ايجاد شرايطي است كه بتوان از امکانات موجود حداكثر استفاده را برده و در كوتاهترين مدت ممکن
به هدف تعيين شده كه همانا رشد و توسعه در زندگي روستايي است ،رسيد .يکي از مسائل مهم در برنامهريزي ،تعيين
هدف و تبديل آن به صورت برنامه و پيش بيني و اجراي عمليات است .مثالً كليترين هدف در برنامهريزي اقتصادي در
روستا تلفيق عوامل توليد كشاورزي به بهترين وجه ممکن است .عوامل توليد كشاورزي عبارتند از؛ آب ،زمين ،سرمايه،
كه به صورت محدود در طبيعت وجود دارند .پس كار برنامهريز روستايي در درجه اول ميتواند تلفيق معقول و اقتصادي
اين عوامل باشد .مسأله مديري ت نيروي انساني و پيشبيني رفتارها و كارهاي مؤثر آنها در ايجاد امکانات و يا موانع،
طرح سهلترين و اقتصاديترين شبکه آبياري ،استفاده مناسب از سرمايه و بدست آوردن حداكثر بارآوري از زمين و يا توزيع
عادالنه و متعادل آن بين اهالي ،ميتوانند ازجمله كارهاي مشخص يک برنامه ريز روستايي در امور اقتصادي باشد
(.)Kamran,1995:24-25

کشاورزی و توسعه روستایی
با توجه به ارتباط تنگاتنگ كشاورزي و روستا در كشور ،برنامههاي كشاورزي ،بدون توجه به توسعه روستايي مفيد
نيست ،زيرا هم مانع تداوم توسعه كشاورزي و افزايش توليد و هم اينکه آثار نامطلوبي بر جامعه روستايي بر جا ميگذارد،
هماهنگي وتلفيق برنامههاي توسعه روستايي و توسعه كشاورزي مي تواند زمينه توسعه روستاها و توسعه فعاليت كشاورزي
را ميسر سازد ( .)Taleb,1994: 8تنها كشورهاي اندكي هستند كه مي توانند فرآيند توسعه پايدار اقتصادي را بدون
توجه به بخش كشاورزي به پيش برند چرا كه كشاورزي نه تنها در مناطق روستايي بخش غالب است بلکه در بيشتر
كشورهاي در حال توسعه ،كل اقتصاد را تشکيل ميدهد .فعاليت هاي كشاورزي كه در آغاز با توجه به رابطه بين روستا و
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كشاورزي ،توسعه كشاورزي و حمايت از آن نقش تعيين كنندهاي در توسعه روستايي دارد ،به گونهاي كه ميتوان
كشاورزي را محور اساسي توسعه روستايي كشور قلمداد كرد .امروزه حمايت از بخش كشاورزي در اكثر كشورهاي جهان
به عنوان يک موضوع بسيار مهم امنيتي مطرح است .حتي دولتهايي كه ساختار اقتصادي بسيار محکمي دارند ،به هيچ
عنوان دست از حمايت كشاورزان خود بر نمي دارند و در همه شرايط و مراحل و با تمام شيوههاي ممکن از آنها حمايت
ميكنند ( .)Malekoti, 2002: 11بنابراين در بخش كشاورزي نيازمند يک تغيير نگرش در بين مسئوالن كشور بوده
و اگر اين تغيير در آنها ايجاد نشود و از بخش كشاورزي حمايت هاي جدي و اساسي به عمل نيايد ،به مرور زمان همين
قدرت رقابت اندک هم از دست خواهيم رفت ،و ديگر حرفي براي گفتن در عرصه كشاورزي نخواهيم داشت .به هر حال
با توجه به توانمنديهاي بخش كشاورزي و نقش مهم اين بخش در اقتصاد روستايي ،حركت به سمت كشاورزي پايدار و
حمايت از كشاورزي نقش اساسي در توسعه روستايي كشور خواهد داشت.

اصالحات ارضی و اثرات و پیامدهای آن
اصالحات ارضي به معني هرگونه تغيير و تحول در وضع زمينداري است كه موجب بهرهبرداري بهينه اراضي كشاورزي
گردد .اين راهبرد به طور رسمي به دهه  1950و  1960ميالدي مربوط ميشود .اصالحات ارضي نقش مهمي در تجديد
ساخت اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي دارد .تجديد ساخت و توليد و توزيع مجدد منابع اقتصادي از جمله اهداف
توسعه روستايي به شمار مي آيد .برخي ،اصالحات ارضي را كليد توسعه كشاورزي ميدانند كه توليد و بهرهوري را به
حداكثر مي رساند و مازاد سرمايه و خدمات را براي توسعه صنعت فراهم ميآورد .اصالحات ارضي نياز اساسي براي تحول
عميق روستايي و عنصر مهم سياسي است ،همچنين فرايندي از توسعه روستايي است كه براي دستيابي به اهداف
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار ميگيرد .به طور كلي ،اصالحات ارضي ميتواند به پنج مسئله؛ حل افزايش
تقاضا براي غذا ،كمک به درآمد ملي يا فراهم كردن ارز از طريق افزايش صادرات كشاورزي ،تأمين نيروي كار براي
صنعت ،افزايش درآمد كشاورزان و به تبع آن افزايش تقاضاي مصرف و در نتيجه توسعه صنعت ،پاسخ ميگويد
(.)Rezvani, 2004: 93
اصالحات ارضي در زمان پهلوي دوم كه در سال  1341با تصويب اليحه اي با اهداف سياسي ،اجتماعي و اقتصادي
توسط دولت و مجلس شروع شد و در سه مرحله تا سال  1353ادامه يافت ،مهمترين اقدام انجام شده در زمينه اصالحات
ارضي دركشور است كه البته جدا از برنامه هاي عمراني كشور اجرا گرديد .به طور كلي ،هدف مرحله اول اصالحات ارضي،
تقسيم اراضي بزرگ مالکان غايب از ده بين رعايا و محدود كردن مالکيت آنها به ميزان يک ده بود .در مرحله دوم
هدف اصالحات ارضي حذف نظام سهم بري بدون تغيير نظام زمينداري بود .مرحله سوم اصالحات ارضي عمدتاً با هدف
يکپارچهسازي اراضي از طريق ايجاد نظامهاي بهرهبرداري و افزايش بهرهوري كشاورزي اجرا گرديدRezvani, ( .
.)2004: 94
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،به منظور حل مسئله زمين ،اليحه قانون واگذاري و احياي اراضي در تاريخ
 1359/1/26توسط شوراي انقالب به تصويب رسيد .اين اليحه زمين ها را به چهار دسته به شرح زير تقسيم مي كند:
 اراضي موات و مراتع؛ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه به طور نامشروع تصرف شدند و دادگاههاي صالح اسالمي به استرداد آنهاحکم داده يا ميدهند؛
 اراضي باير كه قبالً داير بودند و برحسب مالکهاي رژيم سابق ،ملک اشخاص يا مؤسسات شمرده ميشدند؛ -اراضي داير (.)Azkia & Ghaffari, 2007: 136
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سازماني كه مسئوليت اجراي قوانين اراضي را در اوايل انقالب بر عهده داشت تحت عنوان هيئتهاي هفت نفره تقسيم
زمين ناميده مي شد .اين سازمان در ابتدا يک نهاد انقالبي محسوب ميشد اما از سال  1365در سازمان امور اراضي
وزارت كشاورزي (جهاد كشاورزي ) ادغام شد و زير ن ظر وزير كشاورزي به فعاليت ادامه داد.
به طور كلي نتايج حاصل از اجراي قوانين ارضي نشان ميدهد كه ماهيت اصالحات ارضي در اوايل پيروزي انقالب
اسالمي از خصلت راديکالي برخوردار بوده بويژه تقسيم اراضي آن دسته از مالکاني كه به حمايت از رژيم گذشته متهم
بودند .اما از سال  ، 1365زماني كه بين مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان بر سر مسئله تقسيم اراضي مصالحهاي
صورت گرفت ،سياست اصالحات ارضي دولت تغيير پيدا كرد و آهنگ تقسيم اراضي كند شد .بدين ترتيب ماهيت راديکال
اصالحات ارضي جنبه محافظه كارانه به خود گرفت (.)Azkia & Ghaffari, 2007: 138

انقالب سبز ،راهبردی در جهت افزایش تولیدات کشاورزی
در سالهاي  1960و  1970شاهد تأكيد بيشتر بر افزايش بهره وري كشاورزي بود كه اين امر كمک استفاده از انواع پر
محصول بذرها ،كود شيميايي ،سموم مختلف ضد آفت ،ماشينآالت جديد و روشهاي نوين كشاورزي انجام ميگرفت.
استفاده از اين روشهاي پيشرفته كه در اين دوره به "انقالب سبز "1معروف شد به افزايش توليد محصوالت كشاورزي
كمک كرد .عوامل متعددي به صورت جزئي و كلي با درجات اهميت متفاوت در به وقوع پيوستن انقالب سبز سهيم
بودهاند طي دهة  1950و  1960بر اثر تداوم رشد باالي جمعيت در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ،رشد درآمد واقعي
سرانه و مصرف غذاي سرانه به طور قابل مالحظه اي كاهش يافت .و محدوديت زمين ،نيروي كار در حال رشد ،نرخ رشد
كند بهرهوري در بخشهاي كشاورزي و غير كشاورزي و فقدان سياستهاي جدي و فعال دولت براي سرمايهگذاري
اساسي در بخش كشاورزي ،در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته ،همراه با بحرانهاي پياپي غذا و گرسنگي بود و چاره
كار در استفاده از انواع بذرهاي متنوع با كارايي باال بود كه گاهي اوقات از آن به عنوان "بذر معجزه گر" گندم و برنج ياد
شده است (.)Jomehpour, 2005: 78-79
بر اساس مطالعات متعدد ،انقالب سبز به هيچ وجه مهاجرت كارگران روستايي به مناطق شهري را كاهش نداده و بلکه
اين روند در برخي از نقاط افزايش نيز يافته است .حتي در كشورهايي كه اصالحات ارضي اجرا شد به دليل سازماندهي
نامناسب خدمات پشتيباني و اعتبارات ،ان قالب سبز چيزي به درآمد زارعان خرده پا نيفزود .صرفاً زمين به آنها واگذار شد،
ولي توانايي آنها براي بهرهگيري مطلوب از زمين تقويت نشد ( .)Jomehpour, 2005: 81-83گزينه مناسب ايجاد
يک كشاورزي با مزارع كوچک ،با بهرهوري مناسب و پايدار است كه اصول كشاورزي -اكولوژي 2را رعايت كند .اين تنها
مدل با پتانسيل الزم براي پايان دادن به فقر روستايي ،تأمين خوراک براي همه و حافظ محيط زيست و بهرهوري براي
نسلهاي آينده است ( .)Rosset et al, 2000اين موضوعات بيانگر نگاه جديد به توسعه كشاورزي است انقالب سبز
دوم 3ناميده ميشود .الگويي كه از آن به نام انقالب سبزدوم ياد ميشود ،بر روشهاي توليد پايدار همچون كشاورزي
ارگانيک ،حفظ تنوع زيستي ،مبارزه بيولوژيک با آفات ،افزايش تنوع زراعي و اقتصادي ،افزايش بازده از طريق استفاده از
كود سبز ،كمپوست 4تناوب زراعي و گسترش سيستم مزرعه خانوادگي و واحدهاي كوچک زراعي ،براي رسيدن به
كشاورزي پايدار ،با هدف توليد غذاي بيشتر ،محو فقر و گرسنگي تأكيد مي كند (.)Jomehpour, 2005: 86

1. Green revolution
2. Agro ecology
3. Second green revolution
4. Composted
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طرح تجهیز و نوسازی اراضی و جایگاه آن در مکتب نوسازی
اصطالح التين "مدرنيزاسيون" در ادبيات فارسي ،معادلهايي چون نوسازي ،مدرن شدن ،نوين سازي و ...پيدا كرده
است .اين مفهوم از كلمه التين مُدُ 1به معني همين حاال يا هم اكنون گرفته شده كه بعد از جنگ جهاني دوم در دهههاي
 1950و  1960به عنوان رويکردي غالب در ادبيات علوم اجتماعي مطرح شده است ).(Azkia, 2002: 87
نظريه نوسازي كه ملهم از نظريات"تکامل گرايي" 2و "كاركردگرايي" 3است ،نوسازي و توسعه را فرآيندي مرحله به
مرحله ميداند كه جوامع بشري در برهه هاي تاريخي از هر يک از اين مراحل ميگذرد .اين نظريه ،توسعه را فرآيندي
تجانس آفرين مي داند كه گرايش به همگرايي در جوامع را افزايش ميدهد .عالوه براين توسعه فرآيندي اروپايي ميداند
كه در بستر آن شکل گرفته و در ميان جوامع مختلف اشاعه يافته است و غير قابل بازگشت ميباشد .همچنين آن را
فرايندي رو به پيشرفت ،طوالني و انتقال دهنده تصور ميكند كه جوامع را از مرحلهاي به مرحله ديگر انتقال ميدهد
(. )Soy, 2001: 49-50متون توسعه نشان ميدهد كه راهبردهاي اتخاذ شده دهة  1950و اوايل  1960كه مبتني بر
نظريه هاي رشد و توسعه اقتصادي بود .شهرنشيني و صنعتي شدن را از اجزاي مهم توسعه اقتصادي قلمداد ميكرد .در
اين نظريهها دو شيوه برخورد در ارتباط با نيروي كار از روستا به شهر در جهت دستيابي به اهداف رشد از جمله صنعتي
شدن و شهرنشيني دنبال ميشد كه عبارتست از:
 قلمداد كردن مهاجرت (از روستا به شهر) به عنوان يک فرآيند طبيعي قلمداد كردن مهاجرت به عنوان فرآيندي غير طبيعي (تشديد كننده عدم تعادلهاي ساختي)شيوه اول كه بر اساس تجربه تاريخي توسعه اقتصادي و اجتماعي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي بود و در آن كشورها
نظريه رشد مبتني بر راهبرد صنعتي شدن در شهرهاي بزرگ پاسخ مثبت داده بود و روند صنعتي شدن را شتاب بخشيده
بود .لکن عليرغم جنبة هاي مثبت ،افزايش سن بهرهبردارن كشاورزي و  ...نهايتاً كاهش بهرهوري را در بخش كشاورزي
در بر داشت .شيوه اول كه بر اساس تجربه تاريخي توسعه اقتصادي و اجتماعي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي بود در
كشورهاي جنوب نيز به اجرا درآمد .لکن در اين كشورها با عدم موفقيت روبه رو شد و مشکالت عظيمي را فرا روي اين
كشورها قرار داد .از جمله دوگانگي ساختي در همه ابعاد از جمله ساخت اراضي بود .هرچند در دهههاي بعد شيوه دوم
مورد توجه قرار گرفت و راهبردهاي چون رشد اقتصادي توأم با توزيع در كنار راهبردهاي انقالب سبز به كار گرفته شد و
در اين ميان در هر دو شيوه ،فرآيند يکپارچه سازي اراضي كشاورزي براي تغيير ساختارها در روستاها در اولويت برخوردار
گرديد (.)Asefi, 2000:11
4
با تركيب عمليات زير بنائي و يکپارچه سازي اراضي يک طرح تجهيز و نوسازي اراضي زاده ميشود .در يک طرح
تجهيز و نوسازي كامل بايد كليه عمليات ضروري باشد كه نهايتاً منجر به تغيير چهره زمين و استقرار كشت و كاري به
مراتب كاراتر و عقالني تر گشته و بدين ترتيب زمين و نيروي كار را بارورتر سازد ،يک طرح آرماني عالوه بر موارد فوق
بايد منجر به مرتب كردن اراضي زير كشت ،بهبود شبکه آبياري و زهکشي ،اصالح خاک ،احداث جادههاي زراعي و
تجميع قطعات پراكنده گردد كه درنتيجه شرايط مناسب را براي توليد بيشتر ،مکانيزاسيون كشت و مديريت آبياري
عقالنيتر را فراهم ميآورد .طرح يکپارچه سازي آرماني شامل يکپارچه كردن تمام شرايط در يک مزرعه از جمله نقل و
انتقاالت حقوقي آن ميباشد بطوري كه پس از اتمام عمليات ،هر گونه سرمايهگذاريهاي احتمالي آينده را نيز مدنظر
قرار دهد .دراين ارتباط آگاهي از برنامهريزيهاي توسعه ملي و منطقهاي و انطباق عمليات پيشبيني شده درطرح با آنها
از ضروريات ميباشد ( .)Adeli, 2004:12از آنجايي كه طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در بيشتر كشورهاي
1. Modo
2. Evolutionary Theory
3. Functionalism Theory
4. On-Farm- Development
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جهان به همراه يکپارچه سازي اراضي صورت پذيرفته است ،به ناچار براي بررسي سابقه طرح تجهيز و نوسازي اراضي
شاليزاري بايد به سابقه يکپارچهسازي اراضي در جهان نيز پرداخته شود .ميتوان كشورها را از نظر زمان فعاليت در طرح
تجهيز و نوسازي و يکپارچهسازي اراضي به چند گروه تقسيم نمود:
دسته اول :پيشگامان اجراي طرح تجهيز و نوسازي و يکپارچه سازي شامل كشور آلمان و مجموعه كشورهاي اسکاند
يناوي بودهاند كه بين سالهاي  1550لغايت  1750اقدام به يکپارچهسازي اراضي نمودهاند .كشورهاي فرانسه ،ايرلند،
ايتاليا ،هلند ،اسپانيا ،بلژيک ،و تقريباً تمامي كشورهاي اروپايي از سال  1840لغايت  1948اقدامات خود را جهت يکپارچه
سازي اراضي با شدت هر چه تمام آغاز نمودهاند.
دسته دوم :تقريباً تمامي كشورهاي آسيايي و آفريقايي در اين گروه قرار دارند هندوستان از جمله كشورهاي پيشگام در
اين امر بوده كه از سال  1900اقدامات مؤثر و جدي خود را در جهت يکپارچه سازي اراضي آغاز نموده و كشورهاي مانند
تركيه ،تايوان ،فيليپين ،مالزي ،چين ،كره شمالي ،پاكستان ،كنيا ،الجزاير ،مصر ،كوبا  ،شيلي ،در بين سالهاي  1940لغايت
 1962جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده در اقتصاد  ،اقدامات موثري به منظور اجراي طرح با توجه به تجارب
كشورهاي اول و دوم به عمل آوردهاند.
در طرح تجهيز و نوسازي اراضي كه در كشور ما به اجرا در ميآيد از اولويتهاي طرح تجهيز و نوسازي اراضي
شاليزاري در كشور ،تغيير زيرساختها (شبکههاي آبياري و زهکشي ،جادههاي بين مزارع و )...و تغيير در اندازه كرتها
است ،هر چند در كنار آن به يکپارچهسازي اراضي نيز پرداخته مي شود اما در صورت مقاومت كشاورزان به يکپارچهسازي
قطعات اراضي خود ،تنها به ايجاد زير ساختهاي نو و تغيير در اندازه كرت ها پرداخته ميشود .نگاهي به سابقه طرح
تجهيز و نوسازي اراضي نشان مي دهد كه اين طرح ابتدا از برنامه اول جمهوري اسالمي ايران مطرح شده و روند اجراي
آن در سالهاي اول به دليل عدم آشنايي كشاورزان و كارشناسان دستگاهها از روند پيشرفت خوبي برخوردار نبوده ولي در
سالهاي بعدي به دليل آشنايي كشاورزان و كارشناسان دستگاه ها ،رشد صعودي را در پيش گرفته است .طرح تجهيز و
نوسازي اراضي شاليزاري در سال  1374در سطح استان گيالن آغاز گرديده و همراه با افت و خيزهاي فراوان بيش از
يک دهه از فعاليتهاي خ ود را پشت سر گذاشته است .در بخش مركزي شهرستان صومعهسرا اين طرح براي اولين بار
در سال  1376در روستاي چمثقال (دهستان كسماء) به مساحت  90هکتار به اجرا درآمد.
جدول  .1طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در بخش مرکزی شهرستان صومعهسرا
از سال 1374تا پایان سال 1387
سال

1378-1374

1383-1379

1388-1384

مجموع

تعداد آباديهاي تحت پوشش

6

24

14

44

تعداد خانوار بهرهبردار

1039

2312

2265

5616

مساحت كل سطح زير كشت برنج

1520

4062

2376

7958

مساحت كل اجرا شده طرح تجهيز(هکتار)

995

2013

1063

4071

متغیرها

Source: Management of Agriculture Jihad of Somesara Town ship and the Center of Agriculture Jihad
Services in Ziabar and Tahergorab villages, 2008

روش پژوهش
اين مقاله بر مبناي هدف از نوع كاربردي است .اما از نظر روش شناختي در زمرة تحقيقات توصيفي -تحليلي قرار گرفته
است .براي شناخت اهداف طرح تجهيز و نوسازي اراضي از روش اسنادي و كتابخانهاي و براي ارزيابي ،شناخت و تحليل
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موضوع از روش ميداني ،تالش بر اين بوده كه داده ها و اطالعات مورد نياز به طور مستقيم از جامعه تحقيق يعني
روستاييان و كشاورزان دريافت شود و به اعتبار آنها ،فرضيهها مورد آزمون قرار گيرد.
جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه شاليکاران ساكن در نقاط روستايي بخش مركزي شهرستان صومعهسرا تشکيل
مي دهد .براي تعيين جامعه آماري و انتخاب جامعه نمونه ابتدا با استفاده از نمونهگيري خوشهاي ،كل روستاهاي محدوده
مورد مطالعه را به دو دسته؛ روستاهايي كه در آنها طرح اجرا شده و روستاهايي كه در آنها اجرا نشده تقسيم گرديد و با
توجه به مطالعات مقدما تي و شناخت اوليه بدست آمده و با در نظر گرفتن ويژگيهاي طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي ،جمعيتي
و فرهنگي 25درصد از  93روستاهاي بخش مركزي به روش تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شدند كه جمعاً  24روستا را
شامل ميشود و در هر گروه 12روستا قرار گرفت ،آنگاه در مرحله بعدي با استفاده از جدول مورگان جهت مطالعات
ميداني از خانوارهاي بهرهبردار تعداد  376خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند كه  50درصد آنها از گروه نخست و
 50درصد از گروه دوم هستند .براي انتخاب خانوارهاي نمونه از روش تصادفي سيستماتيک استفاده گرديد.

شکل  .1توزیع جغرافیایی روستاهای نمونه از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا

به منظور آزمون فرضيات و تحليل آماري دادهها ،با عنايت به سطح سنجش متغيرها و انواع آزمونها ،با استفاده از نرم
افزارهاي همچون  SPSS, EXCELدر روش آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است .در تجزيه و تحليل كمّي
از آمار توصيفي مثل :اندازه هاي گرايش به مركز كه عمدتاً شامل ميانگين ،ميانه و نما كه معرف نحوه همگرايي توزيع
صفتند استفاده شده است .همچنين براي اندازه گيري پراكندگي از دامنة تغيير ،انحراف معيار و واريانس استفاده شده است.
در آمار استنباطي از آزمون  tو كاي اسکور استفاده شده است .آزمونهاي فوق را به وسيله رايانه و در محيط SPSS
انجام داده و خروجي دادهها را با توجه به سطح معني دار بودن و سطح اطمينان آن ،در اثبات يا رد فرضيات به كار گرفته
شده است .از نرم افزار  Arc GISبراي ترسيم نقشهها ا ستفاده شده است.
شهرستان صومعهسرا با مساحتي در حدوده  561/6كيلومتر مربع حدود  4/3درصد از مساحت استان گيالن را دارا
ميباشد .شهرستان صومعهسرا در بين مدار  37درجه و  15دقيقه تا  37درجه و  29دقيقه عرض جغرافيايي (شمالي) و
مابين نصف النهار  49درجه و  2دقيقه تا  49درجه و  31دقيقه طول جغرافيايي (شرقي) قرار دارد .شهرستان صومعهسرا
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در شمال ايران و در جنوب غربي درياي خزر واقع شده است و از شمال با شهرستان بندر انزلي و از جنوب با شهرستان
فومن و شفت و از غرب با شهرستان ماسال و رضوانشهر و از شرق با شهرستان رشت همجوار ميباشد .بخش مركزي
شهرستان صومعهسرا در بين مدار حداقل  37درجه و  15دقيقه و حداكثر  37درجه و  29دقيقه عرض جغرافيايي (شمالي)
و حداقل  49درجه و  7دقيقه و حداكثر  49درجه و  23دقيقه طول جغرافيايي (شرقي) قرار دارد .مساحت بخش مركزي
شهرستان صومعهسرا  288/1كيلومتر مربع ميباشد .بخش مركزي داراي سه دهستان به نامهاي كسما ،طاهرگوراب و
ضيابر ميباشد .اين بخش داراي  93آبادي داراي سکونت است .جمعيت روستايي آن براساس سرشماري سال ،1385
 39124نفر و  11063خانوار با بُعد خانوار  3/53بوده است .مقطع زماني كه براي تحقيق حاضر انتخاب شده است از سال
شروع طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در محدوده مورده مطالعه ( )1376تا پايان سال  1387ميباشد.

شکل  .2موقعیت اداری – سیاسی از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
با توجه به استخراج اطالعات از پرسشنامهها ،يافتههاي توصيفي نشان ميدهد كه اجراي طرح تجهيز و نوسازي
اراضي شاليزاري توانسته است موجب تغييرات كالبدي زيادي در اراضي شاليزاري بوجود آورد .اين تغييرات شامل :كاهش
تعداد قطعات ،كاهش تعداد كرتها ،كاهش مساحت مرزهاي مزارع در هر هکتار ،دسترسي بيشتر كشاورزان به جادههاي
بين مزارع و كاهش سطح كانال هاي آبياري و زهکشي در هر هکتار از اراضي داراي طرح ميباشد .ميزان اراضي كاسته
شده در نتيجه اجراي طرح در روستاهاي مختلف ،متفاوت بوده و اراضي در نتيجه اجراي طرح بر زمين كشاورز افزوده
نشده است .ميانگين اراضي شاليزاري براي هر بهرهبردار در روستاهاي داراي طرح  1/23هکتار و در روستاهاي فاقد طرح
تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري  1/04هکتار است.
بيشترين تأثير كالبدي اجراي طرح تجهيز و نوسازي در كاهش تعداد قطعات مزارع به ميزان  20/8درصد در هکتار،
كاهش تعداد كرتهاي مزارع  24/05درصد در هکتار ،كاهش مساحت مرزها به ميزان  88/3درصد در هر هکتار ،و
كاهش كانالهاي آبياري و كانالهاي زهکشي به ميزان  79/1درصد در هکتار ،افزايش  66/7درصد ضريب دسترسي
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كشاورزان به جادههاي بين مزارع و كاهش  62/2درصدي نزاع و درگيري در بين كشاورزان است .از مهمترين تغييرات
ايجاد شده در نتيجه اجراي اين طرح در جهت مکانيزه كردن كشاورزي ،استفاده كشاورزان در اراضي داراي طرح از تعداد
ماشينآالت كشاورزي بيشتر و مدرن تر نسبت به كشاورزان در اراضي فاقد طرح ميباشد .بطوري كه از حيث تعداد
ماشين آالت كشاورزي مورد استفاده در اراضي شاليزاري اراضي داراي طرح  12/5درصد بيشتر از روستاهاي فاقد طرح
است .از نظر استفاده از ماشين آالتي همچون تراكتور ،كمباين ،دستگاه نشاءگر و دروگر برنج كه نقش بسيار مهمي در
كاهش هزينه و تعداد نيروي كار دارد ،در روستاهاي داراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري بيشتر از روستاهاي
فاقد طرح است كه نشان دهنده سطح متفاوتي از كشاورزي مکانيزه در اين دو گروه از روستاها ميباشد.

یافتههای تحلیلی
آزمون فرضیه اول :اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري از طريق يکپارچهسازي ،احداث كانالهاي آبياري و
زهکشي و جادههاي بين مزارع موجب تغييرات كالبدي در شاليزارهاي محدوده مورد مطالعه شده است.
در مورد فرضيه اول در رابطه با تاثير اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در تغييرات كالبدي در شاليزارهاي
محدوده مورد مطالعه ،شاخصهاي همچون تعداد قطعات شاليزار ،تعداد كرتها ،مساحت مرزها ،سطح زير كشت برنج،
مساحت كانالهاي آبياري و زهکشي ،جادههاي بين مزارع ،رابطه جادههاي بين دسترسي به جادههاي بين مزارع و
مشاجره و نزاع در بين كشاورزان و مديريت مستقل مزرعه مورد بررسي قرار گرفتند .كه ميتوان با توجه به آزمون
شاخص هاي فرضيه ،مبني بر تغييرات كالبدي در اراضي داراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري را تأييد نمود.
نتايج آزمون شاخصهاي فرضيه اول به شرح ذيل است:
با توجه به اينکه سطح معناداري در آزمون  Tكوچکتر از آلفا  0/05ميباشد ميتوان فرضيه  H0را به نفع  H1رد نمود
و پذيرفت كه تفاوت معناداري در تعداد قطعات ،تعداد كرتها ،مساحت مرزها در هر هکتار ،مساحت كانالهاي آبياري و
زهکشي ،در اراضي داراي طرح و فاقد طرح وجود دارد .اما از آنجايکه سطح معناداري در آزمون  Tبزرگتر از آلفا 0/05
ميباشد فرضيه در ناحيه  H0قرار مي گيرد كه تفاوت معناداري در سطح زير كشت برنج در اراضي داراي طرح و فاقد
طرح وجود ندارد.
با استفاده از آزمون كايدو مشخص گرديد كه آماره آزمون در ناحيه H1قرار ميگيرد،در نتيجه ميتوان گفت :در سطح
اطمينان  95درصد بين دسترسي به جادههاي بين مزارع و اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري و همچنين
مديريت مستقل مزرعه با اجراي طرح و كاهش مشاجره و نزاع در بين زارعين با اجراي طرح رابطه معنيداري وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم :تغيير فضايي (آرايش هندسي ) اراضي شاليزاري از طرح تجهيز و نوسازي اراضي موجب
بکارگيري ماشين آالت و افزايش مکانيزاسيون زراعي شده است.
در مورد فرضيه دوم در رابطه با تغيير فضايي (آرايش هندسي) اراضي شاليزاري در طرح تجهيز و نوسازي اراضي موجب
بکارگيري ماشين آالت و افزايش مکانيزاسيون زراعي در شاليزارهاي محدوده مورد مطالعه ،با توجه به آزمون شاخصهاي
فرضيه ،مبني بر افزايش مکانيزاسيون زراعي در اراضي داراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري را تأييد كرد .نتايج
آزمون شاخصهاي فرضيه دوم به شرح ذيل است:
ميانگين تعداد ماشين آالت كشاورزي در اراضي داراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري  4/83دستگاه براي هر
كشاورز است و در اراضي فاقد طرح  4/3دستگاه براي هر كشاورز است .با توجه به اينکه سطح معناداري در آزمون T
كوچکتر از آلفا  0/05ميباشد ميتوان فرضيه  H0را به نفع  H1رد نموده و پذيرفت كه تفاوت معناداري در تعداد
ماشين آالت كشاورزي در اراضي داراي طرح و فاقد طرح وجود دارد.
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با استفاده از آزمون كايدو مشخص گرديد كه آماره آزمون درناحيه  H0قرار ميگيرد ،در نتيجه ميتوان گفت :در سطح
اطمينان  95بين نوع مبارزه با آفات در مزر عه با اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري رابطه معنيداري وجود
ندارد .در اراضي داراي طرح از  188كشاورز  158نفر از سمپاشي و  30نفر از روش بيولوژيکي براي مبارزه با آفات خود
استفاده ميكردند كه در اراضي فاقد طرح  173نفر از سمپاشي و تنها  15نفر از روش بيولوژيکي براي مبارزه با آفات
استفاده ميكردند
با استفاده از آزمون كايدو مشخص گرديد كه آماره آزمون در ناحيه H1قرار ميگيرد ،در نتيجه ميتوان گفت :در سطح
اطمينان  95درصد بين تعداد ماشين آالت كشاورزي مورد استفاده و تعداد كرتها رابطه معنيداري وجود دارد .بطوري كه
هر چه تعداد كرتها بيشتر باشد كشاورزان از ماشينآالت كمتر و هرچه تعداد كرتها كمتر باشد از ماشينآالت كشاورزي
بيشتر و مدرنتر مورد استفاده قرار دادهاند.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه

شاخص

T-test

chisquare

cramer's V

تعداد قطعات

-3/993

-

-

0/000

سطح زير كشت برنج

0/862

-

-

0/389

√
-

×

مساحت كانالهاي آبياري و زهکشي

-9/489

-

-

0/000

√

-

دسترسي به جادههاي بين مزراع

-

92/132

0/495

0/000

√

-

ارتباط بين دسترسي به جادههاي بين
مزراع و مشاجره و نزارع

-

95/110

0/503

0/000

√

-

مديريت مستقل مزرعه

-

156/113

0/644

0/000

√

-

تعداد ماشين آالت كشاورزي

2/357

-

-

0/019

شيوه مبارزه با آفات
رابطه تعداد كرت با تعداد ماشين آالت

-

3/439
69/854

0/249

0/064
0/000

√
-

-

فرضيه
اول

فرضيه
دوم

کایدو

ویکرامرز

سطح

نتیجه آزمون

معنیداری
sig

تأیید

رد
-

√

×
-

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر به ارزيابي اثرات كالبدي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در بخش مركزي شهرستان
صومعهسرا پرداخته شده است .كه نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه در روستاهاي كه اين طرح به اجرا درآمده است
باعث كاهش تعداد كرتها و قطعات زمين در بين بهرهبرداران شده و دسترسي كشاورزان به جادههاي بين مزارع و
مديريت مستقل مزارع را موجب شده است ،و مديريت مستقل مزرعه ،مشاجره و نزاع را در بين كشاورزان كاهش داده
است .همچنين در نتيجه اين تغييرات كالبدي در اراضي شاليزاري ،در روستاهاي داراي طرح ،كشاورزي بصورت مکانيزه،
بيشتر از روستاهاي فاقد طرح ميباشد.
با عنايت با نتايج بدست آمده در اين پژوهش ،پيشنهادات زير ارائه ميگردد:
 از آنجا كه قوانيني در خصوص جلوگيري از كوچک كردن اراضي در ايران وجود ندارد بعد از اجراي طرح بنابر داليليه مچون ارث ،فروش زمين يا تغيير كاربري موجب كوچک كردن اراضي و بازگشت به زمان قبل از اجراي طرح ميگردد.
بهترين راهکار وضع قوانيي براي جلوگيري از كوچک كردن اراضي (حداقل در اراضي كه طرح اجرا شده) ميباشد.
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 از آنجا كه اجراي طرحهاي عمران زراعي در روستا با هدف افزايش مکانيزاسيون كشاورزي و پايين آوردن هزينهها وتعداد نيروي كار در هر هکتار صورت مي گيرد بايد به اين نکته اساسي توجه كرد كه اجراي اينگونه طرحها بدون ايجاد
.اشتغال در روستا بيشتر موجب مهاجرت در اين روستاها ميشود
 هکتار است و كشاورزان به دليل هزينه1/5  از آنجايکه ميانگين اراضي در روستاهاي محدوده مورد مطالعه كمتر ازباالي ماشين آالت كشاورزي قادر به خريدن آن نيستند بايد تعاوني هاي مکانيزه در هر روستا ايجاد شود و كشاورزان با
 ماشين نشاگر و دروگر برنج كه در،عضويت در اين تعاونيها ميتواند با هزينه كمتر از ماشينآالتي همچون تراكتور
. استفاده كنند،كاهش هزينههاي كشاورزي نقش مهمي دارند
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Extended abstract
Introduction
Agriculture in developed countries is in line with other sections in moving towards economic
growth and development. In developing countries, however, the life survival of an increasing
number of people depends on agriculture and this number is on fast increase, and there are few
job opportunities out of this section. The renovation and equipment plan of fields inspired by
renovation school paves the way for farmers to move from traditional agriculture toward a
modern one. Since the renovation and equipment plan of fields can influence villagers' socioeconomic and physical structure of fields, this article tends to answer the following basic
questions:
1. To what extent has implementing the renovation and equipment plan of paddy fields caused
physical changes in the paddy fields of the region in the study?
2. To what extent has implementing the renovation and equipment plan of paddy fields
influenced the application of machinery and planting mechanization of the fields in the study?
Based on the questions mentioned above, the research hypotheses are:
1. Implementing the renovation and equipment plan of paddy fields through unification,
building water canals and drainages, and roads among fields has caused physical changes in the
paddy fields of the region in the study.
2. Spatial change (geometric arrangement) of paddy fields in the renovation and equipment plan
has caused more applications of agricultural machinery and planting mechanization.

Methodology
Based on the purpose of the study, this article is an applied one. Regarding methodology,
however, it is descriptive-analytic. Considering the natural, social, economic, demographic, and
cultural characteristics, the researchers chose 25 percent of 93 villages of central part based on
classified randomization. This includes 24 villages in two groups of 12 villages, and then using
Morgan table, 376 families were chosen as sample population for field study. Each group
comprises 50 percent of this sample. To choose sample families, the method of systematic
randomization was carried out.

* Corresponding Author:

Email: nmolaeih@iaurasht.ac.ir

1396  بهار،1  شماره، دوره دوازدهم،مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی

16

Discussion and Result
Descriptive findings reveal that implementing the renovation and equipment plan of paddy
fields has resulted in many physical changes in paddy fields. These changes include a decrease
in the number of land pieces, the number of karts, reduction in the border areas of fields in
hectare, farmers' further accessibility to roads among fields, and reduction in the areas of water
canals and drainages in hectare. The rate of land reduced as a result of implementing the plan
was different in villages, and the lands in the plan were not added to the farmers' lands.
First hypothesis: Implementing the renovation and equipment plan of paddy fields through
unification, building water canals and drainages, and roads among fields has caused physical
changes in the paddy fields of the region in the study. This hypothesis can be confirmed
regarding testing hypothesis indices based on physical changes in lands under the renovation
and equipment plan of paddy fields.
Second hypothesis: Spatial change (geometric arrangement) of paddy fields in the renovation
and equipment plan has caused more application of agricultural machinery and planting
mechanization. This hypothesis can be confirmed regarding testing hypothesis indices based on
increase in planting mechanization in lands under the renovation and equipment plan of paddy
fields.

Conclusion
The results indicate that the implementation of this plan has resulted in reduction of karts and
land pieces among land users, farmers' accessibility to roads among fields, and independent
management of fields. And, this independent management has reduced fights among farmers.
Similarly, due to these physical changes in paddy fields, mechanized agriculture is seen more in
villages under the plan than the villages that lack the plan.
Key words: Renovation and Equipment, Kart, roads among fields, drainages, mechanization

