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  :چكيده
ها و تدوين هاي آن به منظور شناخت و آگاهي بيشتر از وضعيت اين نظامبررسي كشاورزي پايدار و زيرنظام

، اهميت اساسي دارد. هدف اصلي اين تحقيق ،كشاورزي پايدار براي نيل به توسعة هاي مناسبراهبردها و برنامه
اثرات تكنولوژيكي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري و ارزيابي ميزان موفقيت آن  مطالعة

شامل دو  ،آماري تحقيق كارشناسان مي باشد. جامعةكشاورزان و نقطه نظر از لحاظ شاخص تكنولوژيكي از  
روستاهايي كه در اراضي آنها طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي اراضي  نخست. باشدگروه مطالعاتي مي

ا ـركزي شهرستان نكـواقع در بخش م، روستا از دهستان قره طغان 9تعداد آنها  و شاليزاري اجرا شده است
گروه بعدي . ر نظر گرفته شده استجهت ارزيابي طرح د ،باشد كه به عنوان روستاهاي هدف تحقيقمي

توسط آنها طراحي يا اجرا شده و يا به شكلي در طرح اجرا شده مسئوليت  ،باشند كه طرحكارشناساني مي
بهره  260حاصل عمليات ميداني و پركردن پرسشنامه از كل  ،هاي مورد استفاده در اين مطالعهداده. نداهداشت

دهد كه در بعد نشان مي ،كارشناس متخصص در طرح مي باشد. نتايج تحقيق 68بردار در منطقه مورد مطالعه و 
تكنولوژي بين كارشناسان و بهره برداران در مورد ميزان موفقيت طرح همبستگي وجود دارد كه ميزان ضريب 

  مي باشد. 641/0تكنولوژي همبستگي بعد

 قره طغان. دهستان عملكرد تكنولوژي، تجهيزو نوسازي، اراضي شاليزاري، يكپارچه سازي اراضي، ها:واژهكليد

 :مقدمه - 1

 هزار هكتار بعد از گندم مهمترين محصول زراعي محسوب 630با سطح زيركشتي بيش از  برنج در ايران

اين محصول  شود ولي عمده سطح زيركشتو بيش كشت مي شود كه در اغلب استانهاي كشور كممي
برنج در ايران از لحاظ قدمت كشت،  گرچه محصول .استراتژيك در استانهاي مازندران و گيالن واقع شده است

تكنولوژيهاي  خاطربه اما امروزه  ؛درخشاني است ةسابق داراي ،دانش تجربي كشاورزان برنجكار و تنوع مصرف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :09111579148نويسنده مسئول   E-mail: anzaeie@yahoo.com   
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مكانيزه و افزايش كيفيت محصول به دست آمده در مقايسه با ساير محصوالت زراعي و  جديد در جهت كشت

جز با  به خودكفايي محصول برنج در كشوررسيدن برخوردار نيست. بديهي است كه  از جايگاه مطلوبي باغي
ت افزايش سطح زيركشت، افزايش عملكرد در واحد سطح و كاهش ضايعات مقدور نيست. افزايش سطح زيركش

مگر آنكه اقدام به  ؛ يا كم آبي مواجه است چندان قابل توجيه نيست مشكل آببا كشوري مثل ايران كه  در
ولي از لحاظ افزايش عملكرد در واحد سطح و كاهش ؛ آبي و خشكي شودمقاوم به كم اصالح و توليد ارقام

  ).1: 1389، آقاگل زاده( جاي كار بسياري باقي است پتانسيلي باال ضايعات
برنج مهم  ميان، شاورزي شكل گرفته و در اين يعني دهستان قره طغان بر محور ك ؛اقتصاد منطقه مورد مطالعه

نياز به مواد غذايي به عنوان يك ضرورت  ،ها و روند صعودي. اهميت غذا در استقالل ملتكندترين نقش را ايفا مي
كيد قرار گيرد و تحقق اين مهم أمورد ت ،كالن و ميان مدتهاي ريزيمين مواد غذايي در برنامهأموجب شد ت ملي،

نخست، حفظ نقش  لة.  لذا در وهواگذار شده استاي ريزان كشور در سطح ملي و منطقهگذاران و برنامهبه سياست
مي   بسيار حائز اهميت بوده و سپس در جهت ارتقاء و بهبود  كشاورزي پايدار منطقه به خصوص برنج  ،موجود
  نقش به سزايي دارد.  و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري طرح تجهيز و نوسازيكه در اين راستا،  همت گمارد تبايس

شود كه با هدف هاي زيربنايي اطالق ميفعاليت ةارچه سازي اراضي شاليزاري به كليتجهيز، نوسازي و يكپ
 شودگذاشته مي ه اجرابهينه از منابع آب و خاك و اقتصادي نمودن توليد در اراضي كشاورزي آبي ب ةاستفاد

سازي اراضي كه طي آن قطعات زراعي خرد و پراكنده هرچه گرچه تاكنون با يكپارچه .)14: 1386، (عظيمي
اما به  ؛آوردزمان فراهم ميبيشتر به سوي تمركز پيش رفته و امكان مكانيزاسيون وارتقاء سطح مديريتي را هم

سفانه اين امر أسازي، متمندي طرح يكپارچهثر از عدم قانونأداليل الينحل ماندن معضالت حاد اجتماعي مت
جه اعي كه كارشناسان مربوطه در اجراي طرح با آن موااجتم تحقق يافته است. از جمله مشكالت كمتر ،مهم

و اثرات مثبت آن است. شايد بتوان گفت راه حل اصلي از بين  هستند، عدم آگاهي كشاورزان با اين پروژه
اشد. با فرستادن افرادي بويژه در مورد اين طرح ميه تقويت بخش ترويج در امور كشاورزي ب ،بردن اين مشكل

توان اين ها ميو آشنا كردن روستاييان با اينگونه طرح ايي كه در اين زمينه آگاهي دارندروست به نواحي
  اي است كه در نواحي روستايي وجود دارد. اختالفات قومي و قبيله ةرا حل كرد. مشكل بعدي در زمينمشكل 

با گسترش ترويج در اين  توانميتوان گفت اكثر مشكالت اجتماعي در نواحي روستايي را به طور كلي مي
يعني تسطيح و مرتب نمودن  ؛ما اجراي طرح تجهيز و نوسازي در اراضي شاليزاري سنتيا؛ زمينه حل نمود

   و... هاي زراعي هاي آبياري و زهكشي، اصالح خاك، احداث جادهاراضي كشاورزي زير كشت، بهبود شبكه
تواند منجر به تغيير در بهبود مورفولوژي زراعي و استقرار كشت به مراتب كاراتر گشته و بدين ترتيب زمين يم

سازي شرايط توليد در هاي يكپارچهپروژهكه  ).15: 1386، عظيمي( يروي كار را بارورتر سازدكشاورزي و ن
 ... دارد (هايلن بروك، و تاثير به سزايي بر روي الگوهاي توليد، بهره وري  دهدبخش كشاورزي را تغيير مي

ادغام و توزيع مجدد زمين در يك منطقه براي كاهش «سازي را تعاريف جاسبر و دايلن يكپارچه 1).54: 1996
  ).Sing & dhillon,1989:31كنند (مي    تعريف  ،تعداد قطعات زمينهاي زير كشت و آمايش مجدد اراضي

  :لهأبيان مس - 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Hyvlenbroeck, V., 1996. 
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منظم و غير هندسي به همراه ساخت و ري به معناي منظم نمودن قطعات ناتجهيز و نوسازي اراضي شاليزا

به طور مستقل داراي  ،منظم ةكه هر قطع ايبه گونه باشدمي خاكي)                           ًشبكه آبياري و زهكشي (عمدتا  ياجرا
 وبي،(يعقوبي و يعق زه آب به همراه جاده سرويس مناسب باشدة آبياري و كانال زهكشي براي تخلي كانال

كشاورزي فرآيندي است كه عوامل تغييرپذيري مانند شرايط محيطي و عوامل اجتماعي، ة . توسع)1: 1386
حاصل بكارگيري  ،). بخشي از اين تغييرپذيري1:  1387(نظرداد،  دگذارياقتصادي، فرهنگي و.... بر آن تأثير م

مكانيزاسيون (تكنولوژي به توان توليد محصوالت كشاورزي است كه از آن جمله مي ةتكنولوژي در زمين
اي از علوم و فنون كاربردي است كه مطالعه، شناخت و ماشيني) اشاره نمود. به طور كلي مكانيزاسيون مجموعه

بكارگيري انواع مختلف ماشين و نيروي محركه را در مراحل مختلف توليد و فرآوري محصوالت كشاورزي 
صادي و اجتماعي بكارگرفته شود و اين مجموعه علوم و فنون كاربردي با توجه به ابعاد فني، اقتشامل مي

در  و مقدار استاندارد آن باشدرم ميگكيلو 40باالي برنج در كشور كه حدود  ةرف سرانمص ة. بواسطشودمي
هزار هكتار از اراضي زراعي كشور و نيمي از اراضي استان  620ساله حدود  هر، باشدگرم در روز مي 100جهان 

. همچنين كار در شاليزارهاي مرطوب و كوچك )1يابد (همان :محصول اختصاص ميمازندران به كشت اين 
اين عوامل همراه با صعوبت كاري  ة. مجموعاي باشندپيچيدهراي مكانيزاسيون شود كه اين مزارع داسبب مي

برنج از اهميت خاصي برخوردار كشت  ةدهد كه بررسي نقش مكانيزاسيون در توسعباالي زراعت برنج نشان مي
  ). 2:  (همان است
تجهيز  مين نياز غذايي كشور و با عنايت به شرايط اراضي شاليزاري ،أاهميت محصول برنج در ت با توجه به 

وري از هاي مناسب جهت افزايش ميزان بهرهسازي اين اراضي در راستاي ايجاد زمينهو نوسازي و يكپارچه
منابع آب و خاك اجتناب ناپذير است. تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري مانند هر فعاليت زيربنايي ديگر در 

 ةنقش ةو معيارهاي فني از جمله بررسي و تهي صورتي نتايج و اهداف مورد انتظار را خواهد داشت كه از ضوابط
هاي توپوگرافي و بررسي مالكيت و مشخصات آنها، شيب تقريبي اراضي و... در نقشه ةخاك و مسائل آن، مطالع

تمام مراحل مطالعات، طراحي و اجرا پيروي نمايد. در حال حاضر با توجه به گذشت چند سال از شروع 
نه و با عنايت به شرايط خاص عمليات مورد نياز و وجود مشكالت فني، حقوقي و فعاليتهاي اجرائي در اين زمي

قراردادي، شايسته است جهت تهيه و تدوين مجموعه ضوابط و معيارهاي مربوطه اقدام گردد. يكي از مشكالت 
: 1384، محسنيپاره كار، پور باشد (ضي ميراندمان بسيار پايين ماشينهاي سنگين در اين ارا، عمليات اجرائي

در  ). كاربرد ماشين براي توليد در كشاورزي يكي از تحوالت عظيم در امر كشاورزي بوده است. نتايج اين امر6
هاي سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و... مشهود جنبه :همچون ،هاي زندگي بشربسياري از جنبه

رزي كاهش يافته و ميزان ستاده به ازاي هر كارگر است. با استفاده از ماشين، سنگيني و مشقت كار كشاو
اي پيدا كرده است. مكانيزاسيون برنج در كشورهاي پيشرفته با همكاري و مساعدت ساير افزايش قابل مالحظه

  اصالح نباتات، زراعت، آبياري و... تحقق يافته است.  :همچون ،علوم بيو لوژيكي و مهندسي
توليد،  ةباشد. باال بودن هزينترين كارهاي زراعي ميترين و مشكلهزينهدر كشور ما كشت برنج يكي از پر 

آن  ةآوري و در نتيجايين بودن سطح فنهاي كشاورزي (كود، سم، آب و...) پعدم دسترسي به موقع به نهاده
د. با باشعدم پيشرفت كشت برنج در كشور مي ةهاي كشاورزي از داليل عمدها و قيمت ماشينباال بودن هزينه

توجه به اينكه برنج بعد از گندم مهمترين منبع غذايي در كشور ماست، اهتمام و توجه بيشتر به اين محصول 
اي جز افزايش عملكرد در واحد غذايي چاره ةنتيجه براي افزايش توليد اين مادامري ضروري است. در  ،باارزش
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كشت برنج به صورت مكانيزه بهتر است سطح يا افزايش سطح زير كشت نخواهيم داشت. در هر دو صورت 

كارهاي بنيادين و اساسي بايد صورت گيرد كه يكي از آنها  ،انجام گيرد. قبل از مكانيزه نمودن كشت برنج
    سازي اراضي شاليزاري نه تنها بر باشد. تسطيح و يكپارچهسازي اراضي شاليزاري ميتسطيح و يكپارچه

ها در اين اراضي نقش بسزايي ثير دارد، بلكه در بازده ماشينأآن منطقه تزان هاي مختلف زندگي كشاورجنبه
هاي داشت و نشاكارها، ماشين :همچون ،هاي مختلف كشاورزيدارد كه در اثر آن بازده و عملكرد ماشين

  ).160: 1385يابد (افتخاري، برداشت، بسيار افزايش مي
   : تحقيق ةپيشين - 3

  هايي صورت گرفته است كه به  مهمترين آنها اشاره مي گردد:     عات و پژوهشتحقيق، مطال ةدر خصوص پيشين
سال در كه  »هاي بين مزارع در طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري گالندرارزيابي جاده« در پروژه ي 

 هاي فرعيعدم احداث جاده آمده است كه رزي استان گيالن انجام گرفتتوسط سازمان  جهاد كشاو 1380
     ً    عموما  از  ،باشد و خاك مورد نياز براي جاده سازيعرضي به دليل افزايش هزينه و استفاده از زمين مي

اين باشد. هاي هرز به مقدار زياد ميدليل وجود بقاياي نباتي مستعد، رشد علفه خاكهاي زراعي بوده كه ب
اما از نقاط قوت  ؛التي روبرو استهاي فرعي در مزارع با مشكتحقيق حاكي از آن است كه گرچه احداث جاده

  شود.طرح محسوب مي
 256عت تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري به وس« اي به نامهمچنين فردوس عادلي نسب در پروژه

ي مرتب كردن اراضي شاليزاري، كاهش در زمينه اين طرح ميزان موفقيتكه  كندبيان مي ،)1386( »هكتار
  است . زايش راندمان آبياري و... بوده توليد، اف ةهزين
طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در استان مازندران، گيالن «تحقيقي در زمينة  در روححميد زنده  
اجراي اين طرح باعث كاهش هزينه توليد، جايگزيني كشت پرمشقت  كه كند)، بيان مي1387(» هانو اصف

 دوم و افزايش درآمد كشاورزان شدهجاد شرايط مساعدتر براي كشت برنج، اي ةيزبرنج با كشت آسان و مكان
 است.

روشهاي تجربي در اجراي شبكه آبياري و زهكشي اراضي « در بررسيتضي يعقوبي و مجتبي يعقوبي مر 
تعيين روشهاي اجرايي مناسب به تناسب موقعيت مكاني طرح، انتخاب اظهار داشتند كه  )1386( »شاليزاري

  .ه اراضي و آبياري مناسب  مي باشدمناسب به منظور احداث شبكماشين آالت 
تحليلي بر شيوه هاي كاربردي يكپارچه « طرحي توسط مرتضي يعقوبي و رها كبيري با نام ،درهمين زمينه

بهينه از اراضي زراعي با شناخت و بكار  ةاستفاد كنند،انجام شده كه بيان مي) 1383» (سازي اراضي شاليزاري
  .اورزي در هر منطقه جغرافيايي استكش ةشهاي مناسب مطالعات اجرايي، از اهم اهداف توسعگيري رو
 )،1386( »حليلي بر روند اجرايي طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي اراضيت« كتاب در عظيمي رضا

پايدار  ةباعث افزايش راندمان آبياري، افزايش كشت برنج و در نهايت توسع ،اجراي اين طرحاظهار داشته كه 
 .رزي منطقه مي شود، دست يافته استكشاو

ارائه زير ساخت هايي اساسي جهت مكانيزه نمودن «  يني  در مقالهسيد موسي حس حميد آقا گل زاده و
د كه تا حد ممكن مشكالت و سعي كردن )،1381(» كشت برنج در اراضي تسطيح و يكپارچه سازي شده

مسائلي را كه كارشناسان مربوطه در امر كشت مكانيزه برنج با آنها درگير هستند را يادآوري كنند، تا اين 
  اي نزديك گريبانگير مكانيزاسيون كشت برنج در كشور نگردد. موانع و مشكالت در آينده
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تعيين فاصله زهكشهاي زير « ر تحقيقدمهندس غالمرضا ميرزايي هاي به عمل آمده توسط در بررسي

در بيشتر اراضي )، مشخص گرديده كه 1381( »زميني در تركيب چند كشتي در اراضي شاليزاري مازندران
بيني شده در طرح در خصوص زهكشي و فراهم نمودن بستر                         ٌ          مذكور، بهينه نبوده و عمال  اهداف پيش ةفاصل

ارزش زمين و مشكالت اجتماعي، كم كردن فاصله مناسب كشت دوم حصول نشده است. با توجه به 
  فوق مشكالتي پيش روي مجريان طرح قرار داده است.  ةباز مزرعه بنا به داليل عمد زهكشهاي رو
دستاوردهاي اقتصادي طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه « ةدر مقال يغالمرضا ميرزايعسگري و  ،تشكري

نند كه: بهره برداري از اراضي شاليزاري سنتي داراي معايب و كبيان مي» سازي اراضي شاليزاري مازندران
مشكالت زيادي مي باشد، كه ضروري ترين اقدام در بهبود وضعيت اراضي شاليزاري سنتي، تجهيز، نوسازي و 
يكپارچه سازي آن براي حصول به اهدافي چون استفاده بهينه و مفيد از اراضي و بهره وري مناسب آن با 

ريزي بستري مناسب براي زراعي با ابعاد هندسي مناسب براي كرتهاي برنج بمنظور پيايجاد قطعات 
  مكانيزاسيون و... مي باشد. 

 »ازي اراضي در توليد برنجيكپارچه سازي و تجهيز و نوس«هاي خود دردر بررسيمجيد حسني مقدم 
بهره برداري از منابع توليد و آب  به اين نتيجه رسيده است كه: يكي از مسائل بنيادي كشاورزي، نظام )1381(

و خاك بوده كه از زمان اجراي اصالحات اراضي و خرد شدن اراضي و تداوم آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته 
ارچه، نزديك ها در اراضي يكپاست. اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري باعث كارايي اقتصادي نهاده

متوسط مزارع زارعين و بهبود درآمد بهره برداريهاي دهقاني يا خانوادگي  ةاندازبهينه و  ةشدن فاصله بين انداز
  بعنوان نظام غالب بخش كشاورزي مي شود. 

 »ليزاريتحليلي بر طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي اراضي شا« ةزاده در مقالهمچنين بهروز عرب
كه پس از اجراي طرح تجهيز و نوسازي و يكپارچه سازي مقدار راندمان كاربرد آب كند كه )، بيان مي1381(

درصد افزايش يافته است، و همگني خاك حفظ گرديده است. با كشت متوالي برنج و همچنين در اثر  6حدود 
عمليات زراعي گل خراب نمودن خاك مزرعه، كليه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك تا حدي يكنواخت 

  است.  شده
 اي يكپارچه سازي اراضي شاليزاريطراحي در پروژه ه در بررسي مراحل )،1381( نوراهللا جاللي كوتنائي

تا موارد ضروري در مطالعات، طراحي پالن و طراحي جزئيات بطور خالصه ذكر كند. عدم  بيان داشت كه
بوجود آورده و لذا اهميت آنها رعايت هر يك از مراحل مي تواند مشكالت و معضالت حادي را در زمان اجرا 

  براي هر طراح و مجري آشكار است. 
هاي فرعي آبياري اي از مشكالت احداث شبكهگزيده« )، طي تحقيق1384(ناصر دهقان، علي اكبر وژدان 

از مهمترين مشكالت موجود در روند عمليات يافتند كه » ريو زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي شاليزا
ژه در سه محور به شرح مسائل و مشكالت بهره برداران پروژه شامل موارد مرتبط با خرد بودن اجرايي اين پرو

اراضي، يكپارچه سازي و... مسائل و مشكالت مديريت ساخت شامل موارد مرتبط با ناهمزماني مطالعه و اجراي 
گان (پيمانكار و شبكه هاي اصلي و فرعي، و ناهماهنگي سياستگذاريهاي كالن و مسائل و مشكالت سازند

  هاي برآورد شده و واقعي و... مي باشد.  مهندس مشاور) شامل موارد مرتبط با هزينه
 ارضي : يكپارچه سازي اراضيارزيابي اصالحات در هند با عنوان )، 1975ام، زهير (بر اساس مطالعات 

هزار روستا) فراپاي حاصل از يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در ابعاد  80بخش وسيعي از هند (بيش از ،
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مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اكولوژيكي چون بهبود مديريت آب و خاك، صرفه جويي در زمان، 

... را نام برده و اضافه  كاهش هزينه هاي توليد، افزايش درآمد، استفاده از نهاده هاي جديد و ماشين آالت و
مي كند يكپارچه سازي اراضي باعث تحول در زندگي روستايي شده و در نهايت زمينه را براي دستيابي به 

  ). Zaheer,1975: 121( اهداف توسعه فراهم كرده است
غيير سازي شرايط توليد در بخش كشاورزي را تهاي يكپارچه)، پروژه1996( همكاراناز نظر هايلن بروك و 

وري، زمان مورد نياز براي كار در مزارع، افزايش درآمد و... دارد. اين آثار داده و آثاري روي الگوهاي توليد، بهره
تواند متفاوت باشد. از سوي ديگر آنها به اين نكته ديگر مي اييي به مزرعهياديگر يا از مزرعه ياز مكاني به مكان

ها چه قبل و چه پس از اجرا، براي سازي اراضي در مكانكپارچههاي يمتذكر مي شوند كه ارزيابي طرح
ها و بكارگيري آنها براي مطالعه و ارزيابي نواحي مورد ضروري بوده و ساخت مدل ،مقايسه آثار و عملكرد

  ).  Huvlenbroeck,1996 : 310مطالعه اجتناب ناپذير است (

   مواد و روش ها -4

  :مدل مفهومي تحقيق - 4-1

  
  . ارزيابي اثرات تكنولوژي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري1شكل 

  : روش تحقيق و جمع آوري اطالعات -4-2
وش گردآوري رباشد. به صورت توصيفي و تحليلي و از نوع كاربردي مي روش انجام تحقيق اكتشافي و

ها و نيز ها و پروژهمقاالت، طرح آمار، اسناد، كتب،يعني با استفاده از ؛ اي و پيمايشي استاطالعات، كتابخانه
هاي آماري انجام مصاحبه و تكميل پرسشنامه و مشاهدات ميداني انجام گرفته است و سپس اطالعات و داده

در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش مطالعات كتابخانه 
هاي اينترنتي، ظور جمع آوري اطالعات از منابع مختلف كتب، مقاالت، آمارنامه ها، سايتاي / اسنادي به من

استانداري استان  ها، آرشيوهاي نهادهاي مختلف (جهاد كشاورزي استان مازندران و شهرستان نكا،نقشه
د نظر استفاده شده مستقيم از اراضي شاليزاري مور ةمنابع طبيعي شهرستان نكا و...) و مشاهد مازندران، ادارة
ها و اثبات آزمون تحقيق با هدف اكتشافي و تحليلي بهره جسته بعد به منظور توصيف پرسش ةاست. در مرحل

است و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه، اطالعات مورد نياز از كشاورزان و كارشناسان جمع آوري شده است. 
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ي جهت بهتر اجرا يضعف طرح از بعد تكنولوژيكي، راهكاردر نهايت با توجه به نتايج تحقيق و نقاط قوت و 

  ارائه شده است. ،شدن طرح در آينده

  :برآورد حجم نمونه -4-3
باشد. تعداد روستاي دهستان قره طغان شهرستان نكا مي 9شامل بهره برداران  ،آماري تحقيق ةگروه اول جامع

رح ـوط به طـروه دوم كارشناسان مربـي باشد. گنفر م 2405آماري  بهره برداران منطقه يا همان جامعةكل 
مرحله كه براي تعيين تعداد  حجم نمونه از دو  نفر مي باشند 73ارشناسان مربوطه مي باشند كه تعداد كل ك

درصد و با اطمينان  06/0اول با استفاده از فرمول كوكران و  با ضريب دقت  استفاده شده است. در مرحلة
 نمونه از كل جامعة 68دار و تعداد بهره بر 2405يعني  ؛آماري نمونه از كل جامعة 260رصد، تعداد د 95/0

دوم با فرمول تخصيص متناسب، يعني تعداد بهره  اسان برآورد گرديده است. در مرحلةكارشن 73آماري يعني 
جم نمونه آن در تعداد كل ح شود كه نتيجةآماري مي ةبرداران هر روستا تقسيم بر كل بهره برداران جامع

اداره)  5روستا) و تعداد حجم نمونه كارشناسان در ادارات ( 9گردد. تعداد حجم نمونه در هر روستا (ضرب مي
  ) مشخص گرديده است.3) و (2در جدول (

n=   

 260  = n= 
. . .

. . . .
  

73 1.96 2 0.5 0.5
73 0.06 2 1.96 2 0.5 0.5

68 
  

 طغانو حجم نمونه دهستان قره تعداد كل بهره برداران مشمول طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري . 1 جدول

 جمع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رديف

حاجي آلوكنده نيمچاه خورشيد نام روستا
 محله

 9 سياوشكال اطرب بهزادكال شهاب الدين والشد

 2405 227 410 272 154 189 218 201 124 610 كل بهره برداران

 260 25 44 29 17 20 24 22 13 66 حجم نمونه

  
  اليزاري و حجم نمونه كارشناسانتعداد كل كارشناسان مربوط به طرح تجهيز و نوسازي اراضي ش . 2 جدول

 جمع 5 4 3 2 1 رديف

جهاد كشاورزي نام اداره
 استان مازندران

جهاد كشاورزي
 شهرستان نكا

مشاوران
 اجرايي طرح

اعضا شوراهاي 
 مورد مطالعه

فارغ التحصيالن كشاورزي مرتبط 
با طرح در روستاهاي مورد 

 مطالعه

5 

 73 5 9 9 15 35 كل كارشناسان

 68 5 8 8 14 33 حجم نمونه

  
  : روش تجزيه وتحليل -4-4

نرم افزاري كه جهت تجزيه  ،روش تجزيه و تحليل شامل دو بخش توصيفي و تحليلي است. در قسمت تحليلي
 ةباشد كه كليمي Spssو  Excelو تحليل اطالعات جمع آوري شده، مورد استفاده قرار گرفته است، نرم افزار 

نتايج تحليلي اين تحقيق از همين دو نرم افزار است و براي تعيين همبسـتگي ميـان دو ديـدگاه كشـاورزان و     
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رح تجهيز، نوسازي و يكپارچه سـازي اراضـي شـاليزاري در بعـد     كارشناسان در مورد ميزان موفقيت اجراي ط

ستفاده شده است. همچنين براي تهية نقشـه از  ا 1يب همبستگي پيرسونرتكنولوژي از آزمون كيفي آماري ض
  استفاده شده است.  GISمورد مطالعه از نرم افزار  منطقة

  
  ژيكيمتغير هاي ديد گاه كشاورزان نسبت به ميزان موفقيت اجراي طرح از بعد تكنولو .3جدول 

 متغيرها ابعاد هدف اصلي تحقيق

ارزيابي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه
 سازي اراضي شاليزاري

 
 
  

 تكنولوژي

سيسات نگهداري وجود تأ - م بهره برداري با ماشين كارآمدي نظا
  - صرفه جويي در ميزان آب  - افزايش راندمان آبياري  –ماشين 

سهولت آبياري مزارع و  -سهولت نقل و انتقال ماشين آالت 
 كارآمدي كاربرد ماشين آالت در اثر اجراي طرح

  ژيكيمتغير هاي ديدگاه كارشناسان نسبت به ميزان موفقيت اجراي طرح از بعد تكنولو. 4جدول 
 متغيرها ابعاد هدف اصلي تحقيق

  
  

ارزيابي طرح تجهيز، نوسازي و يكپارچه 
 سازي اراضي شاليزاري

 
  

              
 تكنولوژي

 - بكارگيري نيروي كارآزموده و مجرب  -بكارگيري روش هاي علمي و اصولي
استفاده از  - در اختيار داشتن وسايل و امكانات متناسب با نياز طرح

هاي الزم به خصوص زير ساختوجود  - متخصصين مربوطه در طراحي طرح 
 هاي زهكشي و وجود زمان كافي براي اجراي صحيح طرحپايانه

  
 طـرح  ياه كشاورزان و كارشناسان در مورد اثـرات مثبـت بعـد تكنولـوژيكي اجـرا     بين ديدگ ه:فرضي -5- 4

  همبستگي مثبت وجود دارد.مورد مطالعه  ةدر منطق سازي اراضيتجهيز، نوسازي و يكپارچه

  : مورد مطالعه ةمعرفي منطق -4-6
دهستان و  5بخش شامل مركزي و هزارجريب و  2شهري شامل شهر نكا و  شهرستان نكا داراي يك نقطة

دهستان قره طغان داراي . )1390فرمانداري نكا،( آبادي خالي از سكنه مي باشد  5آبادي داراي سكنه و  127
بيشترين جمعيت در بين روستاهاي مورد مطالعه را روستاي خورشيد با  1390در سال . نفر مي باشد 21587
(مركز بهداشت و درمان شهرستان  نفر مي باشد 427نفر و كمترين تعداد جمعيت روستاي نيم چاه با  2339

  . )1390نكا، 
 نوار در روستاهاي مورد مطالعهجمعيت و تعداد خا .5 جدول

 خانوار تعداد 90جمعيت  تعداد خانوار 85 جمعيت تعداد خانوار 75جمعيت نام روستا

 556 2339 621 2245 602 2205 خورشيد

 198 756 199 753 180 710 سياوشكال

 118 427 121 423 109 393 نيم چاه

 181 797 194 798 183 773 آلوكنده

 224 921 234 919 227 904 حاجي محله

 141 507 199 712 186 686 والشد

 158 576 121 544 116 531 الدينشهاب 

 265 1018 268 995 256 968 بهزادكال

 393 1490 424 1486 410 1453 اطرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-person pank correlation coefficient 
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  1390 اداره بهداشت و درمان شهرستان نكا :  ماخذ    
  

  
  

   و روستاهاي مورد مطالعه موقعيت شهرستان نكا )2شكل (
 

  معاونت برنامه ريزي استانداري مازندران GISماخذ : گروه نقشه و      
  
  : هاي تحقيقيافته - 5
  : يقهاي توصيفي تحقيافته -1- 5
  : مالكيت ميزان -1-1- 5

 1 بين درصد 33 حدود يعني ؛نمونه حجم برداران بهره واحدهاي اكثريت دهد، مي نشان )3( شكل كه چنان
 است ذكر قابل. دارند كشت زير زمين هكتار يك از كمتر درصد 32 حدود     ًجمعا  و دارد وسعت هكتار 2 تا

 زير سطح افزايش باعث كشت، قابل اراضي به كشت قابل غير اراضي تبديل و سازي يكپارچه با طرح اجراي
 كم مقداري اراضي كشت زير سطح از مزارع بين سازي جاده و كشيكانال دليله ب اما ؛است شده اراضي كشت
  .  است نيامده بوجود كشاورزان مالكيت ميزان در تغييري بنابراين. است شده

                            
  ) درصد حسب بر(  كشاورزان شاليزاري اراضي كشت زير سطح .3شكل 
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  : مطالعه مورد ةمنطق اراضي توليد ميزان -1-2- 5
 شده كشت برنج ارقام از يك هر توليد ميزان بررسي به سپس و ردهـك ررسيـب را دـتولي ميزان كل ابتدا در
 بردار بهره درصد 4/5 طرح، اجراي از قبل مطالعه مورد ةمنطق اراضي در توليد ميزان با ارتباط در. پردازيممي

 درصد 8/25 با برداران بهره اكثريت همچنين. داشتند توليد تن 6 از بيش آنها درصد 5/16 و تن يك از كمتر
 يك از كمتر برداران بهره 4/0 فقط ،طرح اجراي از بعد در اما ؛اندداشته توليد طرح اجراي از قبل تن 3 تا 2
 بعد در همچنين. است يافته افزايش درصد 5/31 به توليد تن 6 از بيش برداران بهره تعداد و داشته توليد تن
 اجراي كه باشد مي اين بيانگر امر اين. است بوده تن 6 تا 4 توليدشان برداران، بهره اكثريت طرح اجراي از

  .است يافته افزايش ،طرح اجراي از بعد در آن مقدار و بوده ثيرگذارأت منطقه توليد ميزان در طرح
  

  )درصد حسب بر(طرح اجراي از بعد و قبل اراضي توليد ميزان .6جدول  
  

  
   

  : مطالعه مورد ةمنطق اراضي عملكرد -1-3- 5
  تن، يك از كمتر برداران بهره درصد 4/5 ،طرح اجراي از قبل مطالعه، مورد ةمنطق اراضي عملكرد خصوص در
 5/26 با برداران بهره اكثريت ،طرح از قبل در همچنين. اندداشته عملكرد هكتار در تن 6 از بيش درصد 3/14

 كمتر عملكرد داراي كه كشاورزاني ،طرح اجراي از بعد در اما ؛بودند هكتار در تن 4 تا 3 عملكرد داراي درصد
 در تن 6 از بيش عملكردي كه برداراني بهره تعداد و يافته كاهش درصد 4/0 به بودند هكتار در تن يك از

 درصد 8/50 با طرح از بعد در برداران بهره اكثريت همچنين. است يافته افزايش صد در 3/37 به بودند هكتار
 به طرح از بعد و قبل در برنج ارقام عملكرد ميزان بهتر درك براي. بودند هكتار در تن 6 تا 4 عملكرد داراي
 .   پردازيم مي برنج ارقام از كدام هر عملكرد بررسي به جداگانه طور
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  )هكتار در تن(  طرح از بعد و قبل در اراضي عملكرد .5شكل 

  

     
  

  : اراضي قطعات تعداد -1-4- 5
 8/25 فقط طرح اجراي از قبل در كه گفت توانمي ،مطالعه مورد ةمنطق در اراضي قطعات تعداد خصوص در

 طوري به اند، داشته زمين قطعه يك از بيش بقيه و بودند شاليزاري زمين قطعه يك داراي برداران بهره درصد
 اراضي بودن تكه تكه اين كه اند،بوده زمين قطعه سه از بيشتر و سه داراي برداران بهره درصد 63 حدود كه

 تعداد سازي، يكپارچه هايفعاليت اتمام و طرح اجراي از بعد اما ؛داشت خواهد بر در را پاييني عملكرد     ًقطعا 
 از بيش اراضي داراي كشاورزان تعداد و يافته افزايش درصد 39 حدود به زمين قطعه يك داراي برداران بهره
 نكته اين ضمن در. داد خواهد افزايش را برداران بهره عملكرد     ًقطعا  امر اين كه است يافته كاهش قطعه يك
 است خاطر اين به باشند مي قطعه يك از بيش زميني داراي كه برداراني بهره تعداد آن كه است ذكر قابل هم
 زمين از يقسمت است ممكن بنابراين باشد،مي هكتار 4/0 تا 3/0 كوچك تراكتورهاي براي انتخابي سطح كه

 گرفتن نظر در و كشاورز دو توافق با را مشكل اين مربوطه كارشناسان كه گيرد قرار همسايه زمين در كشاورز
 .دارم زمين قطعه دو    ًمثال  گفته كشاورز كه است علت اين به بنابراين اند،كرده رفع زمين قيمت و آنها كشت

  
  طرح اجراي از بعد و قبل اراضي قطعات تعداد. 6شكل 

  
  

  : طرح مختلف مراحل از برداران بهره رضايت بررسي -1-5- 5



  1391 تابستان، 3 ، شمارهجغرافيا و پايداري محيط  110

 
 مراحل داراي اراضي سازي يكپارچه و نوسازي تجهيز، طرح است، آمده نظري مباني دوم فصل در كه چنان

 سازيويكپارچه نوسازي تجهيز، طرح اجراي از برداران بهره رضايت ميزان بررسي منظور به. باشدمي مختلف
 كه چنان. است آمده )7نمودار ( در آن نتايج كه شديم جويا را آنان نظرات مختلف، مراحل تفكيك به اراضي

 بين كشيجاده قسمت طرح، اجراي مراحل بين از برداران بهره رضايت بيشترين دهد، مي نشان جدول اين
 از يكي كه چرا داشتند رضايت مرحله اين از برداران بهره درصد 43 حدود كه طوري به است، بوده مزارع

 از قبل در كه است مزارع در آالت ماشين انتقال و نقل و كشاورز خود ،عبور ةمنطق كشاورزان مشكل بزرگترين
 از آن از بعد. است شده همسايه زمين و كشاورز خود زمين به خسارت باعث هاانتقال و نقل اين طرح اجراي
  . باشند مي برداران بهره درصد 16 حدود كه داشتند رضايت مزارع بين كشي كانال

  طرح اجراي مختلف مراحل از برداران بهره رضايت ميزان .7شكل  
  

  
  
   كارشناسان ديدگاه از طرح روي پيش مشكالت بيشترين -5-1-6

 عدم را طرح اجراي مشكل بزرگترين درصد 3/35 با كارشناسان اكثريت است، آمده )8( شكل در كه چنان
  . كردند ذكر آنان از مالكيت سلب تصور و آن مثبت نقاط و طرح از كشاورزان آگاهي

  كارشناسان گاه ديد از طرح مشكالت .8شكل 
  

    
  
  
  
  
  
  

7.7

16.2

42.7

5

7.3

21.2
بھسازی و شکل ھندسی زمين 

کانال کشی بين مزارع

جاده بين مزرعه

تسطيح اراضی

يکپارچه سازی اراضی 

ھمه مراحل
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 از تكنولوژي شاخص لحاظ از طرح اجراي موفقيت ميزان بررسي: هاي استنباطي (تحليلي)يافته -2- 5

   كارشناسان و كشاورزان ديدگاه

   تكنولوژي شاخص به كشاورزان پاسخگويي نسبي توزيع چگونگي. 6جدول 
 )موثردرصد(كشاورزانجامعهارزيابي شاخص رديف

 كم بسيار   كم  طمتوس زياد  بسيارزياد

 جمع

 100 5/1 3/7 8/18 4/47 25 آبياري راندمان افزايش 1

 100 7/2 2/6 3/17 3/42 5/31 آب ميزان در جويي صرفه 2

 100 8/0 5/6 5/21 8/45 4/25 ماشين با برداري بهره نظان كارآمدي 3

 100 6/4 15 2/31 40 2/9 ماشين نگهداري سيساتأت وجود 4

 100 4/0 3/5 2/21 8/40 3/32 آالت ماشين وانتقال نقل سهولت 5

 100 2/1 8/3 4/20 1/43 5/31 مزارع آبياري سهولت 6

 100 5/1 6/4 2/21 45 7/27 آالت ماشين كاربرد كارآمدي 7

  
  : تكنولوژي هاي شاخص به دهندگان پاسخ فراواني توزيع. 7 جدول

 تجمعيفراواني درصديفراواني مطلقفراواني تكنولوژي شاخص به پاسخ

 8/10 8/10 28 كم

 8/40 30 78 متوسط

 100 2/59 154 زياد

 - 100 260 كل جمع

 8/10 فقط و اندداشته رضايت طرح از تكنولوژي لحاظ  از دهندگان پاسخ درصد 2/59 ،)7( جدول به توجه با 
 بوده موفق برداران بهره ديدگاه از تكنولوژي شاخص لحاظ از طرح اجراي يعني ؛اندبوده ناراضي آنها درصد
  . است

   تكنولوژي شاخص به كارشناسان پاسخگويي نسبي توزيع. 8جدول 
 )ثرؤمدرصد(كارشناسانجامعهارزيابي شاخص رديف

 كم بسيار كم متوسطد زيا بسيارزياد

 جمع

 اجراي در اصولي و علمي روش بكارگيري 1
 طرح

7/64 6/20 8/11 9/2 0 100 

 در مجرب و كارآزموده نيروي بكرگيري 2
 طرح اجراي

3/60 7/14 6/17 9/5 5/1 100 

 100 4/4 3/10 6/20 8/11 9/52 امكانات ووسايل داشتن اختيار در 3

 100 0 4/4 5/23 6/17 5/54 مربوطهمتخصصين از استفاده 4

 100 4/4 2/13 2/16 3/10 9/55 الزم هاي ساخت زير وجود 5

 100 4/7 7/14 1/19 2/13 6/45 طرح اجراي براي كافي زمان 6

  
  : تكنولوژي هاي شاخص به دهندگان پاسخ فراواني توزيع. 9 جدول

 تجمعيفراواني درصديفراواني مطلقفراواني تكنولوژي شاخص به پاسخ

 4/7 4/7 5 كم

 25 6/17 12 متوسط
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 100 75 51 زياد

 - 100 68 كل جمع

 
 فقط و اندداشته رضايت بسيار طرح اجراي از تكنولوژي لحاظ از كارشناسان درصد 75 ،)9( جدول به توجه با 
از  .است بوده موفق كارشناسان نظر از تكنولوژي لحاظ از طرح اجراي عبارتي به اندبوده ناراضي درصد 4/7

كشاورزاني كه طرح در اراضي آنها كه ميزان موفقيت اجراي طرح از لحاظ شاخص تكنولوژي از ديدگاه  آنجايي
 ةاند ممكن است متفاوت باشد، بنابراين به بررسي رابطاجرا شده و كارشناساني كه طرح را طراحي و اجرا كرده

متوجه نقاط مثبت و منفي طرح از ديدگاه  ،پردازيم تا در آخرمورد مطالعه مي ةنظر اين دو گروه جامع
ميان دو گروه مورد مطالعه از آزمون كيفي همبستگي  تعيين رابطةكشاورزان شويم. براي كارشناسان و 

 ةابتدا رابط ،) استفاده شده است و نتايج زير بدست آمده است. براي مشخص شدن اين رابطه x2پيرسون (
تك متغييرها از ديدگاه كشاورزان و كارشناسان به طور جداگانه پرداخته موفقيت اجراي طرح با تك بين ميزان

مورد  ةآزمون آماري بين دو جامع ،همبستگي پيرسون انجام شده و بعد ةبه وسيل H0يا رد  H0ييد أو ت
ضريب همبستگي بين دو  ،مشخص شده است. در جدول ،نهايي با توجه به فرضيه ةمطالعه انجام شده و نتيج
شده است. حداكثر ) يا احتمال اشتباه رابطه بين ديدگاه دو گروه نشان داده sigگروه، سطح معناداري (

باشد. بنابراين آن گونه درصد) مي 95(يا احتمال صحت  05/0احتمال اشتباه قابل قبول از نظر آماري 
  باشند.  05/0همبستگي قابل قبولند كه سطح معناداري آنها حداقل 

  تكنولوژي شاخص لحاظ از كشاورزان ديدگاه از طرح اجراي موفقيت ميزان)  x2( پيرسون همبستگي ضريب. 10 جدول  
ديـدگاهازشـدهمحاسبهاحتمالميزان شاخص

 ) sig( كشاورزان

 آزمون نتيجه

 H0 رد 003/0 ماشين با برداري بهره نظام كارآمدي-1

 H0 رد 000/0 ماشين نگهداري سيساتأتوجود-2

 H0 رد 007/0 آالت ماشين انتقال و نقلسهولت-3

 H0 رد 049/0 مزارع آبياريسهولت-4

 H0 رد 017/0 آالت ماشين كاربرد كارآمدي-5

 H0 رد 000/0 آبياري راندمانافزايش-6

 H0 رد 026/0 آب ميزان در جوييصرفه-7

  
 H0 بنابراين باشدمي 05/0 از كمتر نظر مورد هايشاخص تمامي معناداري سطح) 10( جدول به توجه با 

 را كشاورزان رضايت تكنولوژي لحاظ از است توانسته منطقه در طرح اجراي يعني ؛گرددمي رد هاشاخص تمام
   . كند جلب
   تكنولوژي شاخص لحاظ از كارشناسان ديدگاه از طرح اجراي موفقيت ميزان)  x2( پيرسون همبستگي ضريب .11 جدول 

گاهديدازشدهمحاسبهاحتمالميزان شاخص
 ) sig( كارشناسان

 آزمون نتيجه

 H0 رد 044/0 طرح در اصولي و علمي روش بكارگيري-1

 H0 رد 001/0 مجرب و كارآزموده نيرو بكارگيري-2

 H0 رد 024/0 امكانات و وسايل داشتن اختياردر-3

 H0 رد 000/0 مربوطه متخصصين ازاستفاده-4

 H0 رد 018/0 طرح در الزم هاي ساخت زيروجود-5
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 H0 رد 038/0 طرح اجراي براي كافي زمانوجود-6

 H0 بنابراين باشد مي 05/0 از كمتر نظر مورد هاي شاخص تمامي معناداري سطح) 11( جدول به توجه با 
 كارشناسان رضايت تكنولوژي لحاظ از است توانسته منطقه در طرح اجراي يعني ؛گرددمي رد هاشاخص تمام

  . كند جلب را
   تكنولوژي شاخص لحاظ از كشاورزان و كارشناسان نظر بين طرح اجراي موفقيت)  x2( پيرسون همبستگي ضريب. 12 جدول  

   كشاورز نظر كارشناسنظر

ازطـرحموفقيـتبهنسبت كشاورز نظر همبستگيضريب 1 641/0
 تكنولوژي لحاظ

 معناداريسطح  004/0

 نمونهتعداد 260 68

ازطرحموفقيتبهنسبتكارشناس نظر همبستگيضريب 641/0 1
 معناداريسطح 004/0  تكنولوژي لحاظ

 نمونهتعداد 260 68

  
 باشدمي 05/0 از كمتر ديدگاه دو بين) sig( معناداري سطح كنيممي مشاهده) 12( جدول در كه همانطور
 موفقيت ميزان مورد در كارشناسان و كشاورزان ديدگاه بين يعني ؛گرددمي ييدأت ما دوم ةفرضي بنابراين
 641/0 ديدگاه دو بين همبستگي ينـهمچن. دارد وجود ثرؤم ةرابط تكنولوژي شاخص لحاظ از طرح اجراي

  .باشدمي

  : نتيجه گيري -6
ثر بر تحقق اهداف كمي و كيفي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري در زير ؤحضور معيارهاي م

باشد. در چنين شرايطي، بسيار كم رنگ ميمازندران بنايي شاليزارهاي استان  هاي فعلي زيرساخت
 يها يا به عبارتلذا لزوم تبلور اين پتانسيل باشد؛نهان مي ،كان كما ،هاي توليدتبلور بخشي از فعاليت

براي دستيابي به پتانسيل  ديگر ايجاد تحول در اين ساختار جهت دستيابي به اهداف الزامي است.
تي جهت مجهز كردن اراضي و بهره برداران به انجام اقداما استان مازندران در محصول برنج، ةبالقو

كند، طرح كمي و كيفي كشت برنج كمك مي ةدانش روز ضروري ميباشد. يكي از مواردي كه به توسع
  تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي شاليزاري مي باشد.

حاكي از موفق بودن  ها در دو بخش توصيفي و تحليليبه طور كلي نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده
هاي تحقيق و اجراي طرح از بعد تكنولوژي از ديدگاه كشاورزان و كارشناسان بوده است. در قسمت يافته
دهد كه نتايج ارزيابي ديدگاه كشاورزان و كارشناسان در مورد اجراي موفق طرح از بعد تكنولوژي، نشان مي

است، داللت  05/0تر از ايينـكه پ 004/0اداري ـنح معـو سط 641/0ب همبستگي ـه به ضريـآماري با توج
اجراي طرح را از بعد تكنولوژي موفق ارزيابي مي كنند و در اين زمينه  ،كند كشاورزان و كارشناسان هر دومي

گردد. با توجه به نتايج آزمون تمامي ييد ميأت ،تحقيق ةهمگرايي بين ديدگاه هاي آنها وجود دارد، لذا فرضي
كنولوژي هم از ديدگاه كشاورزان و هم كارشناسان خوب ارزيابي شده است و سطح معناداري تمام متغيرهاي ت

  گردد.   مي باشد. بنابراين اجراي طرح در منطقه از بعد تكنولوژي موفق ارزيابي مي 05/0متغيرها كمتر از 
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