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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 semimechanized) 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.

D

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
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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 semimechanized 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
carried out by Hasan Jani et al. (2007) research in an
clear, despite the fact that mechanized cultivation is
article entitled "Evaluation of different methods of
much more convenient and cost effective than the
harvesting rice in Guilan province, recommending
traditional one, but in this city the traditional way of
the best method for harvesting in Guilan province,
exploitation is more popular and desirable. This
harvesting methods (manual, reaper and combine) as
may be due to lack of sufficent training in the
testing and Four different cities in the province.
mechanization or ineffectiveness of specialized
Effective field capacity parameters were determined
training or inappropriate use of these trainings or the
as, total harvesting waste percentage, harvesting
minority status of the land utilization system, and
percentage and, number of required worker and
hence the low ability of exploiters to purchase
harvest costs. The results showed that the difference
agricultural machines and generation to generation
was significant between the percentage of total
cycling of technical knowledge in indigenous
lesions in the level of 5% and other factors at 1%
people, which has led villagers to avoid cultivation
level. Effective farm capacity in harvesting, with
in a mechanized way and still use traditional
reaper was more than other methods, while the
practices that have long been customary.
lowest percentage of total waste was related to
harvesting with combine (1.92%). In this study, the
5. CONCLUSION
The results of the research based on ANOVA
reduction of product losses is one of the social
analysis test, showed 95% confidence, that there is a
indicators to be considered, manual and combine
significant difference between the three methods of
method is a traditional and mechanized method.
exploitation and the effects on each of the economic
Key words: Exploitation, economic, social,
and social indicators. In fact, based on this test,
ANOVA, Rasht County.
people in the county level tend to use more
traditional way, and this factor itself can have many
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چکیده
اهداف :هدف از این پژوهش بررسی آثار اجتماعی (کاهش سختی کار تولید ،کاهش مهاجرت ،کاهش فقر و افززایش فرتزتهای شزغلی و
آثار اقتصادی (شامل افزایش درآمد ،افزایش تولید ،کاهش ضایعات محصول ،انجزام بزهموقع عملیزات زراعزی و کزاهش هزیتزل تولیزد کزه
شیوههای بهرهبرداری (مکانیزه ،ستتی و نیمهمکانیزه کشت برنج در روستاهای شهرستان رشت به دنبال دارد.
روش :بهمتظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از روش پیمایشی (جمعآوری پرسشنامه از  400خانوار روسزتایی کزه بزه شزیوة خوشزهای
انتخاب شده است ،استفاده شده است .برای محاسبل حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .همینطزور بزرای تجزیزهوتحلیل یافتزهها و
دستیابی به مدل نهایی پژوهش در فرضیل تحقیق از مدل تحلیل واریانس ( ANOVAبا استفاده از نرمافزار  Spssاستفاده شده است.
نتیجهگیری :طبق نتیجل بهدستآمده در مدل آنالیز واریانس با  95درتد اطمیتان میتوان گفزت بزین شزیوههای بهرهبزرداری در اثزرات
اقتصادی و اجتماعی تفاوت معتیداری وجود دارد .این تفاوت دو به دو در آزمون  LSDنیز قابل مشاهده است این تفاوت عمزدتا در هزیتزل
کاشت و در نیروی کار طی مراحل کاشت ،داشت و برداشت است.
محدودیتها :از جمله موانعی که در این پژوهش وجود داشت ،کمسوادی و بی اطالعی بسیاری از کشاورزان از بحز مکانیزاسزیون بزود و
همچتین ،دردسترسنبودن بسیاری از کشاورزانی که انتخاب شده بودند.
راهکارهای عملی :ازجمله پیشتهادی که با توجه به نتایج به دست آمد ،ارائل یک آموزش درست و بهجا توسز مسزالو ن بزرای افززایش
اطالع کشاورزان با شیوههای نوین کشاورزی است تا بتوانتد با اطالعات کامل به بیشترین سود در کشاورزی برستد.
اصالت و ارزش :با توجه به نتایج بهدستآمده ،این پژوهش میتواند کمکرسان کشاورزانی باشد کزه میتوانتزد در امزر تولیزد بزا بهتزرین
امکانات و کمترین هزیته بازدهی مثبتی در امر تولید داشته باشتد.
کلیدواژهها :برنج ،شیوة بهرهبرداری ،اقتصادی ،اجتماعی ،ANOVA ،شهرستان رشت.
ارجاع :یاسوری ،م ،.افقی ،ن .و امامی ،س .ف . 1397( .بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی شیوههای بهرهبرداری در نواحی روستایی (مطالعزل مزوردی :روسزتاهای
برنجکار شهرستان رشت  .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.161-175 ، 1(7 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55787
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در ادبیات توسعل اقتصادی ،یکی از ویژگیهزای کشزورهای
درحالتوسززعه دارابززودن کشززاورزی سززتتی اسززت .براسززاس
یافتههای اونسون 1995( 1کشورهای درحالتوسعه برای گذر
از بحرانهای عدم توسعه باید به سراغ بخزش کشزاورزی خزود
رفته و ضمن تالش برای گسترش تولیدات کشاورزی در تفکزر
آن باشززتد کززه ایززن بخززش را از حالززت سززتتی درآورده و بززا
تکتولوژیهای پیشرفته بیامیزند تا از این رهگذر تولیدات خود
را کارآ کتتد (شزاکری ،1386 ،ص . 87 .بخزش کشزاورزی در
کشورهای درحالتوسعه موتور اتلی رشد و توسزعل اقتصزادی
اسززت و بززه علززت ارتباطززات پسززین و پیشززین خززود بززا سززایر
بخشهای اقتصادی ،میتواند با رشد خود زمیتل رشد آنهزا را
نیززز در ایززن کشززورها فززراهم آورد .تقویززت بخززش کشززاورزی،
میتواند پسانداز ایجاد کتد که این امر بزه توسزعل بخشهزای
دیگر در داخل کشور کمک خواهزد کزرد .بخزش کشزاورزی از
لحاظ تأمین درآمزد ،اشزتغال ،ارزآوری ،ایجزاد بزازار و بزهویژه
تأمین غذا در بین سایر بخشها از اهمیزت ویزژهای برخزوردار
است (باقرزاده ،1389 ،ص. 25 .
در میان زیربخشهای کشاورزی اهمیت زیزربخش زراعزت
بسیار با تر از سایر زیربخشها به لحاظ ایجاد اشتغال و کمزک
به تولید ناخالص ملزی کشزور اسزت بهطوریکزه بزیش از 25
درتد از حجم اشتغال ایجادشده توس بخزش کشزاورزی بزه
زیربخش زراعت کشور مربوط میشزود (بزاقرزاده ،1390 ،ص.
. 100
بهرهبرداری کشزاورزی بهمثابزه سزلول اتزلی فعالیتهزای
کشاورزی درعینحال کزه واقعیتزی اقتصزادی اسزت ،واقعیتزی
اجتماعی نیز تلقی میشود زیزرا غالبزا چزارچوب زنزدگی هزر
خانواده دهقانی را تشکیل میدهد و به همین علت میتوان آن
را از مالسسل تتعتی یا تجاری متمزایز کرد(وثزوقی،1366 ،ص
 . 121بهرهبرداری کشاورزی که مبتتی بزر همزاهتگی عوامزل
تولید در یک واحد مشخص است ،عبارت اسزت از بهزیرکشزت
درآوردن قطعل زمیتی توس نیزروی کزار معیتزی کزه ادوات و
وسایل کار و مواد اولیه را در اختیزار دارد (وثزوقی ،1366 ،ص.
. 121
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بوگوسالوکالسکی جهتگیری شیوة تولید کشزاورزی را در
دو شززکل مززدرن یعتززی واحززدهای زراعززی خززانوادگی (خززرد
مقیاس و واحدهای زراعی تزتعتی (بززر مقیزاس ترسزیم
کرده و تمایز آنها را بر بتزای معیارهزای انزدازة واحزد تولیزد،
ماهیت ایفای وظایف و سازمان تولید بیان کزرده اسزت (هیزوا،
 ،1377تص . 221-227 .در گذشته ،شزیوههای بهرهبزرداری
از اراضی کشاورزی اعم از دیوانی ،ایتجو ،وقفی براساس روابز
ارباب و رعیتی و تقسیم محصول بر مبتزای پزتج عامزل تولیزد
شامل زمین ،آب ،کار ،بذر و گاو تورت میگرفت و شاه همواره
بزر ترین زمیندار بود .بااینوجود ،بهرهبرداری خردمقیاس (با
عتوان خردهمالکی بهخصوص در اراضی نامرغوب و عمدتا دیم
وجود داشته است .توزیع روسزتاهای کشزور برحسزش اشزکال
مالکیت در قبزل از اتزالحات ارضزی مبزیّن آن اسزت کزه 42
درتد از اراضی در مقولل خردهمالکی طبقهبتدی شدهاند و 29
درتززد از اراضززی کشززاورزی تحززت مالکیززت کشززاورزان قززرار
داشتتد .همچتین در این سال ،از کل اراضی کشزور فقز نزیم
درتد در اختیار دهک اول بهرهبرداران قرار داشت و دهکهای
اول تززا پززتجم درمجمززوع ،فق ز  11/5درتززد و دهززک دهززم
بهتتهایی  40درتد از اراضی کشاورزی را در اختیار داشتتد .با
اجرای اتالحات ارضی و بهرهمتدشدن حدود دو میلیون خانوار
روستایی از مالکیت بر زمین 58 ،درتد از خانوارهای روستایی
مالززک زمززین کشززاورزی شززدند (ازکیززا ،1374 ،ص35 .
لهسائیزاده ،1382 ،ص. 40.
در این پژوهش بررسزی شزیوههای بهرهبزرداری (مکزانیزه،
ستتی و نیمهمکانیزه در کشت برنج در سطح شهرستان رشت
و تزأثیری کززه بزر شززاخصهای اقتصزادی و اجتمززاعی توسززعل
روستایی در سطح این شهرسزتان میگذارنزد ،پرداختزه شزده
است .درواقع ،با مشزخصکردن شزاخصهای افززایش درآمزد،
افزایش تولید ،کاهش ضایعات محصول ،انجام بهموقع عملیزات
زراعی و کاهش هزیتل تولید در ابعاد اقتصزادی و شزاخصهای
کاهش سختی کزار ،رغبزت جوانزان در امزر تولیزد محصزو ت
کشاورزی ،کاهش مهاجرت خانوار روستایی به شهر ،مشزارکت
افراد محلی ،تمایزل بزه داشزتن فرزنزد ،کزاهش فقزر در افزراد
کمزمین ،افزایش فرتتهای شدید شزغلی در ابعزاد اجتمزاعی
سعی بر بررسی تأثیر هر یک از شیوههای بهرهبرداری بزر ایزن
شاخص شده است.

سال هفتم

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی شیوههای بهرهبرداری در ....

 .2 .1پیشینة تحقیق
مرادی ( 1381در مطالعهای به بررسزی عوامزل تولیزد در
بخش کشاورزی ایران و اثر آن بر مهاجرت روستایی پرداخزت.
در این مطالعه بهمتظور انزدازهگیری بهزرهوری جزئزی عوامزل
تولیززد از روش بهززرهوری متوسزز جزئززی و بززرای محاسززبل
بهززرهوری کززل عوامززل تولیززد از سززه روش شززاخص هتدسززی،
ترنکوئیست -تیل و فیشر استفاده شد .نتایج این مطالعه نشزان
داد که بهرهوری نیروی کزار و زمزین رونزد تزعودی داشزته و
بهرهوری کودهای شیمیایی دارای روندی نزولی است .در مورد
بهرهوری کل عوامل تولید نتایج هر سه شاخص نشزان داد کزه
بهرهوری کل عوامل تولید در دو دورة مورد مطالعه دارای روند
تعودی بوده است.
حسنجانی ،حسیتی ،خادمالحسیتی و علیزاده ( 1386در
مقالهای با عتوان «ارزیابی روشهای مختلف برداشزت بزرنج در
استان گزیالن» بزه توتزیل بهتزرین روش برداشزت در اسزتان
گیالن ،روشهای برداشت (دستی ،دروگر و کمبزاین بزهعتوان
تیمارهززای آزمززایش و چهززار شززهر مختلززف اسززتان پرداخززت.
پارامترهای ظرفیت مزرعهای مالثر ،درتد ضایعات کل ،درتزد
ضایعات درو و جمعآوری محصول ،تعزداد کزارگر مزورد نیزاز و
هزیتههای برداشت تعیین شدند .نتزایج نشزان داد کزه تفزاوت
درتد ضایعات کل در بین تیمارها در سطح پتج درتد و سایر
عوامل در سطح یک درتد معتزیدار بزود .ظرفیزت مزرعزهای
مزالثر در برداشززت بزا دروگززر بیشزتر از روشهززای دیگزر بززود،
کمترین درتد ضایعات کل هم مربوط به برداشت با کمبزاین(
 1/92درتد بود.
مطیعی لتگرودی ،رضوانی ،فرجی و شاهکوهی ( 1388در
مقالهای با عتوان تحلیل پایداری نظامهای بهرهبرداری زراعی و
خززانوادگی و تعاونیهززای تولیززد روسززتایی (مطالعززل مززوردی
شهرستان آق قال » به تحلیل پایداری نظامهای بهرهبزرداری و
زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی پرداخزت .نتزایج
تحقیق نشان میدهد  14/7درتزد بهرهبرداریهزا در وضزعیت
بسیار ناپایدار 42/1 ،درتد ناپایزدار 22/1 ،درتزد در وضزعیت
متوس  20/3 ،درتد در وضزعیت پایزدار و بزا خره تتهزا 0/9
درتد از بهرهبرداران در وضعیت بسیار پایدار هستتد.
کوپاهی ،باریکانی ،کاوسی کالشمی و ساسولی ( 1388در
مقالهای با عتوان «اثر کاربرد نهادههزا بزر ریسزک تولیزد بزرنج

استان گیالن» به بررسی این موضوع پرداخته است که ریسک
و عدم حتمیزت نقزش مهمزی در تعیزین اهزداف کشزاورزان و
چگونگی تصمیمگیری آنهزا دارد بهگونزهای کزه ریسزک بزر
استفادة بهیته از نهادهها و کارآیی تولید تأثیر میگذارد .بر این
اساس ،به بررسی اثر مصرف نهادهها بر ریسک تولیزد محصزول
برنج در استان گیالن در سال زراعی  1384-1385با اسزتفاده
از تابع تولید درجه دوم پرداخت که نتایج بهدسزتآمده نشزان
داد که افزایش سطح زیرکشت و مصرف کزود شزیمیای باعز
افزایش ریسک تولید محصول برنج در این استان میشود.
متجم ،رنجی ،خانی ،عطاری و درستی ( 1392در مقالهای
با عتوان «ارزیابی روشهای تولیزد بزرنج در اسزتان گزیالن بزا
استفاده از فرآیتد تحلیل سلسلهمراتبی( » AHPجهت بررسی و
انتخاب بهتزرین روش تولیزد بزرنج در اسزتان گزیالن ،از بزین
روشهززای سززتتی ،نیمززهمکانیزه و مکززانیزه از فرآیتززد تحلیززل
سلسلهمراتبی اسزتفاده کردنزد و بزه ایزن متظزور از دادههزای
بهدستآمده از  25کارشتاس بخزش کشزاورزی و  18کشزاورز
پیشرو استان گیالن در سال زراعزی  1391اسزتفاده شزد کزه
نتیجل حاتل این شد کزه در بزین سیسزتمهای تولیزد بزرنج،
روش مکانیزه با میانگین وزنی 0/347متاسشترین روش تولیزد
برنج است و روش نیمهمکانیزه با میانگین وزنی  0/329و روش
ستتی با میانگین وزنی 0/324بهترتیش ،در رتبههای بعدی قرار
داشتتد.
آلستون 2007( 2در پژوهشی به کتکاش در مزورد عوامزل
مالثر بر افزایش بهرهوری کزل عوامزل تولیزد در زیربخشهزای
کشاورزی نظیر باغبانی و زراعت پرداخت .نتزایج ایزن پزژوهش
برای  51کشزور در حزال توسزعه نشزان میدهزد کزه عوامزل
اقتصادی نظیر ترویج و آموزش کشاورزی از عتاتر کلیزدی در
ارتقای بهرهوری برای این زیربخشها ،بهویژه زیربخش زراعزت
بوده است.
پیالر 1985( 3خردبودن اراضی ،سطح پایین سواد ،گرانزی
و کمبود ماشزینها ،هزیتزل بزا ی نهادههزا و کمبزود سزرمایل
کشاورزی را از موانع توسعل مکانیزاسیون کشاورزی میداند.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
متطقل مورد مطالعه ،شهرسزتان رشزت در اسزتان گزیالن
است که در جلگل مرکززی سزفید رود واقزع شزده اسزت .ایزن
165
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شهرستان دارای  6بخش (مرکزی ،خمام ،خشزکبیجار ،سزتگر،
کوچصفهان و لشزت نشزا  6 ،نقطزل شزهری (رشزت ،سزتگر،
کوچصفهان ،لشت نشا  ،خشزکبیجار ،خمزام  18 ،دهسزتان و
 296آبادی است (شزکل . 1سزطح زیزر کشزت بزرنج در ایزن
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شهرستان  62336هکتار است که از این میان ،چیززی حزدود
11.55درتد آن ( 7200هکتزار بهتزورت مکزانیزه و 88.44
درتد (55136هکتار بهتورت سزتتی بهرهبزرداری میشزود.

شکل  -1موقعیت محدودۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارندگان1394 ،

 .2 .2روش تحقیق

 .3 .2مدل مفهومی تحقیق

در این پژوهش از روش توتیفی -تحلیلزی اسزتفاده شزده
اسززت و بززهمتظور جمززعآوری دادههززای مززورد نیززاز از روش
پیمایشی (جمعآوری پرسشنامه از خانوارهای روستاهایی کزه
به شیوة خوشهای انتخاب شده ،استفاده شده است .همچتزین،
واحد سطح مطالعل خانوارهای روستایی است و بزرای محاسزبل
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شزده اسزت .همینطزور
برای تجزیهوتحلیل یافتهها و دستیابی به مدل نهزایی پزژوهش
در فرضززیه از مززدل  ANOVAبززا اسززتفاده از نرمافزززار Spss
تورت پذیرفته است .درواقع ،در این پژوهش و براساس برآورد
تززورتگرفته تعززداد  400نمونززه از سززطح شهرسززتان رشززت
انتخاب و به تورت میدانی تکمیل شد.

فرضیل تحقیق در این پژوهش عبارت است از اینکه «بزین
شیوههای بهرهبرداری و اثرات اجتماعی و اقتصزادی آن رابطزه
وجود دارد» .با توجزه بزه ایزن فرضزیه ،متغیرهزای مسزتقل و
وابستل تحقیق مشخص شزده اسزت .طبزق بررسزیها ،متغیزر
مستقل شیوة بهرهبرداری (سزتتی ،مکزانیزه و نیمزهمکانیزه و
متغیر وابسته اثزرات اجتمزاعی (کزاهش سزختی کزار ،رغبزت
جوانان در امر تولید ،کاهش مهاجرت ،تمایزل بزه فرزنزدآوری،
کاهش فقر و افززایش فرتزتهای شزغلی و اثزرات اقتصزادی
(شامل افزایش درآمد ،افزایش تولید ،کاهش ضایعات محصزول،
انجام بهموقع عملیزات زراعزی و کزاهش هزیتزل تولیزد اسزت
(شکل . 2
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افزایش درآمد
افزایش تولید

شیوۀ

اقتصادی

بهرهبرداری

کاهش ضایعات مجصول محصول

ستتی
انجام بهموقع عملیات زراعی

مکانیزه
کاهش هزیتل تولید

نیمهمکانیزه
کاهش سختی کار
رغبت جوانان در تولید

اجتماعی

کاهش مهاجرت
مشارکت افراد محلی

فرزندآوری
کاهش فقر
افزایش فرتتهای شغلی

شکل  -2چهارچوب مفهومی تحقیق
مأخذ :نگارندگان1394 ،

 .3مبانی نظری تحقیق
نظامهای بهرهبرداری زراعی از دیرباز نقش مهزم و بسززایی
در توسعل کشاورزی داشته و همواره بزهعتوان یکزی از مسزائل
بتیادی کشاورزی در جهت بهکارگیری تحیح متابع آب ،خاک
و غیره به شمار میآید .مهمتر آنکه نزوع نظزام بهرهبزرداری و
سطح پایداری آن میتواند در میزان تولیزد ،تخصزیص متزابع،
اسززتفادة بهیتززه از فتززون کشززاورزی ،تجهیززز امززور زیربتززایی،
بهکارگیری ماشینآ ت و استفادة بهیتزه از متزابع بزا بزازدهی
متاسش مالثر باشد (کمزالی ،1384 ،ص . 25 .یکزی از مباحز
اتلی در توسعل بخش کشاورزی ،الگوی نظامهای بهرهبزرداری
زراعی است و توسزعل نظامهزای بهرهبزرداری زراعزی مسزتلزم
کسش موفقیزت در حوزههزایی نظیزر ارتقزای دانزش و بیزتش
بهرهبزرداران ،ایجزاد زمیتززهای مسزاعد بززرای بزازار محصززو ت
کشاورزی ،بهرهوری بهیته از عوامل تولید و تأمین انواع نهادهها
و مهمتر از همه مالکیت ارضی و نظزام بهرهبزرداری کشزاورزی
است (مطیعی لتگرودی ،1390 ،ص . 37 .ازطرفزی ،نظامهزای

بهرهبرداری زراعی همانتد یک سیستم چتدماللفهای هستتد که
بقا و ماندگاری آنها در گرو تحول مستمر با نظزام پیرامزونی و
تحزو ت تأثیرگزذار اسزت و پویزایی و تحزو ت زم در آنهزا
زمززانی کارآمززد و اثززربخش اسززت کززه بززه تززورت هدفمتززد،
نظامیافته ،برنامهریزیشده و مبتتی بر مالحظزات پایزداری در
کلیل ابعاد اقتصزادی ،اجتمزاعی و زیسزتمحیطی در زمیتزه و
شرای خاص مطابق با ساختار و کارکرد ایزن نظامهزا ،تزورت
پذیرد (هاورکورت ،1376 ،4ص . 7 .به این متظور ،برنامهریزی
و سیاستگذاری جهت توسعل نظام بهرهبرداری کشاورزی ،باید
مبتتی بر افزایش تولیزد از طریزق افززایش عملکزرد در واحزد
سززطح بززدون تززدمهزدن بززه محززی زیسززت تززورت گیززرد
بهطوریکه افزایش ظرفیت تولید پایدار نیز باشزد (جزاللزاده،
 1384به نقل از فیلو ،2004 ،5ص . 48 .نظام بهرهبزرداری یزا
سازمان تولید میتواند رواب و متاسبات کشاورزان و همچتین،
شیوه و چگونگی اعمال مدیریت در ارتباط با بهکارگیری متزابع
دیگر را مانتد نیروی کار و سرمایه که بهتزورت تولیزد بخزش
خصوتی یا خانوادگی ،گروهی ،تولیزد جمعزی ،تولیزد دولتزی،
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انجام میپذیرد ،مشخص کتد .با توجه به مزوارد یادشزده یزک
نظام بهرهبرداری در راستای فراهمکردن متاسزشترین شزرای
برای اسزتفادة بهیتزه از متزابع ،جلزش مشزارکت بهرهبزرداران،
فراهمساختن زمیتههای پذیرش فزنآوری و جلزش سزرمایه در
بخش کشاورزی را می واند بر عهده بگیرد (افسر پتزاه،1378 ،
ص. 38 .
در جوامززع روسززتایی کشززورهای درحالتوسززعه بززهعلت
همجززواری نظامهززای اجتمززاعی سززتتی و نززوین ،نظامهززای
بهرهبرداری کشاورزی دارای تتزوع اسزت .چتزین قاعزدهای در
مززورد جامعززل کتززونی کشززاورزی ایززران نیززز درسززت اسززت
بهطوریکه پس از انقالب اسالمی در ایران  9نظام بهرهبرداری
کشاورزی ،سهمبری ،اجارهای ،دهقانی مسزتقل ،مشزاع کزاری،
تعاونی تولید ،دهقانی سرمایهداری ،شرکتهای سهامی زراعزی
و نظززام کشززت و تتعت(لهسززاییزاده ،1372 ،ص  35پدیززد
آمده است که هر کدام از نظامهای یادشده ویژگیهزایی دارنزد
کززه آنهززا را بززهطور کامززل از یکدیگرجززدا سززاخته اسززت.
پژوهشهای انجامشده در زمیتل نظام دهقزانی نشزان میدهزد
که این نظام با مسزائل فراوانزی از جملزه پراکتزدگی زمینهزا،
نابرابری توزیزع زمینهزا ،بزهکارنگرفتن نهادههزای کشزاورزی،
کاربردنداشتن روشها و فتون نوین کشزاورزی و بزازده پزایین
روبهروست که این عوامل مانع انجزام فعالیتهزای زیربتزایی از
جمله تسطیح اراضی ،یکپارچگی کشزت ،احزداش شزبکههای
اّبیاری و استقرار تتایع تبدیلی و تکمیلزی میشزوند (دانشزور،
 ،1379ص . 187 .نیززازی ( 1354آثززار برخاسززته از تشززکیل
شرکت سهامی زراعی سر پل ذهزاب قصزر شزیرین را بررسزی
کرده است و با مقایسل وضع روستاییان نکات مثبزت همچزون
توسعه مکانیزاسیون ،گسزترش دادههزا افززایش میززان سزطح
زیرکشت و افزایش درآمد روستاییان و همچتین ،نکزات متفزی
مانتد ضعف آگاهی عمومی از کار گروهی و نگرش متفی اعضزا
مورد بررسی قرار داده است .پراکتزدگی و کزوچکی زمینهزای
کشززاورزی از مش زکالت اساسززی توسززعل کشززاورزی بززه شززمار
میآیتززد (ظفرنززژاد ،1367 ،ص . 77 .دیگززر پژوهشهززا نشززان
میدهتزد کززه تعاونیهزا از نظززر افززایش درآمززد اعضزا ،حفز
استقالل فردی کشاورزی در کار ،امکان کزاربرد ماشزینافزار و
افزایش عملکزرد در هکتزار متاسزشتر از شزرکتهای سزهامی
زراعی و کشت و تتعتها به شزمار میآیتزد و ایزن دو نیزز از
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مشاعها متاسشترند .ازاینرو ،در برنامههای توسعل دولت ،لززوم
تحول کیفی کشاورزی ستتی به کشاورزی نوین سودآور مزورد
توجه و تأکید قزرار گرفتزه اسزت (عبزدالهی ،1377 ،ص. 81 .
بتابراین ،مطالعه و ارزشیابی عملکرد آنهزا بزهمتظور شزتاخت
نظام یا نظامهای بهیته و متتاسش با شرای طبیعی و اجتماعی
مختلف در ایران ،ضرورت و اهمیت علمزی و اجتمزاعی فزراوان
دارد.

 .4یافتههای تحقیق
 .1 .4شاخصهای توصیفی تحقیق
طبق بررسیهای تورتگفته دربارة وضعیت کلی متطقه از
وضعیت تعداد خانوار و زن و مرد و همچتزین ،سزن سرپرسزت
خانوار از جدول ( 1میتوان به این نتیجه رسید کزه میزانگین
تعداد افراد خانوار چیزی حدود  4الی  5نفر در خانواده است و
همچتین ،تعداد زنان و مردان نیز تقریبا برابزر اسزت .کمتزرین
تعداد خانوار در این شهرستان یکنفره است و بیشترین تعزداد
خانوار  10عضو دارد .میانگین سن خانوار در ایزن تحقیزق 52
سال است از این میزان کمتزرین عضزو در خزانوار  25سزال و
بیشترین سن را کشزاورزی 83سزاله بزه خزود اختصزاص داده
است.
طبق بررسی تزورتگرفته بیشزترین فراوانزی مربزوط بزه
کشاورزان با درجل سواد پتجم ابتدایی ( 28/8درتد هستتد و
کمترین درتد هم مربوط به کشاورزان دارای مدرک تحصزیلی
لیسانس ( 0.5درتد با تعزداد  2نفزر هسزتتد .از ایزن میزان،
حدود  19.8درتد کشاورزان بیسواد و  26درتد دیگزر دارای
مدرک تحصیلی سیکل و  1.3درتد دارای فوق دیپلم هستتد.

 .2 .4یافتههای تحلیلی
براساس دادههای جداول ( 1و ( 2میتوان بزا  95درتزد
اطمیتان گفزت کزه سزه شزیوة بهزرهبزرداری از نظزر تزأثیرات
اقتصادی و پیامدهایی که بزر جزای مزیگذارنزد ،بزا یزکدیگر
تفاوت معتیداری دارند .بیشتر افراد در سطح شهرستان شزیوة
بهرهبرداری ستتی را نسزبت بزه دو شزیوة بهزرهبزرداری دیگزر
ترجیح میدهتد .این امر به دلیل مسائلی چون نبود آمزوزش و
مهارت کافی در زمیتل استفاده از ماشینآ ت ،کمبود سزرمایل
اولیه برای تهیل ماشینآ ت است .بزااینوجود ،در ایزن مرحلزه
میخواهیم تأثیر هریک از شیوههای بهرهبرداری را در شاخص-
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ضایعات محصول ،انجام بهموقع عملیات زراعی بستجیم.

های اقتصادی چزون افززایش درآمزد ،افززایش تولیزد ،کزاهش

جدول  -1شاخصهای توصیفی اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
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2/64

0/64

0/03

2/79

2/67

9/00

1/00

ماکسیمم

میتیمم
1/20

جدول  -2جدول آنالیز واریانس در شاخصهای اقتصادی
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
مجموع
مجذورات

درجل آزادی

میانگین
مجذورات

شاخص
فیشر

سطح
معتیداری

واریانس بین گروهی

3/35

2

1/67

4/19

0/016

واریانس درون گروهی

158/66

397

0/400

واریانس کل

162/01

399

نمودار زیر هم میانگین رتبه و تأثیرات اقتصادی هر یزک از
شیوههای بهرهبرداری را نشان مزیدهزد ،همانطورکزه در بزا

گفته شده ،شیوة بهرهبرداری ستتی در رتبل اول ،نیمهمکزانیزه
دوم و مکانیزه سوم قرار دارد (شکل . 3

شکل  -3نمودار میانگین شاخصهای اقتصادی حاصل از تحلیل آنالیز واریانس
مأخذ :نگارندگان1394 ،

ازآنجایی که آزمون اولیل آنزالیز واریزانس معتزیدار شزده
است ،در ادامل کزار از آزمزون تعقیبزی ( Post Hocاسزتفاده
شده است ،در خروجزی آنزالیز واریزانس وقتزی فزرب برابزری
میانگینها رد شزد ،بزرای بررسزی بیشزتر دادههزا و شتاسزایی
اینکه این اختالف از کجا ناشی مزیشزود از آزمزون  LSDدر
 Post Hocکه به آزمونهای تعقیبی و یا پسآزمزون معزروف
هستتد ،استفاده شد .در جدول ( 3سزطح معتزیداری 0/442
به دست آمده است .بتابراین ،عدم تفاوت یا برابری واریانسهزا

را نشان میدهد .پس از شاخص تعقیبی  LSDاستفاده شد .در
جدول ( 4آزمون تعقیبزی دو بزه دو بزه تزورت زوجزی بزین
شززیوههززای کشززت مشززخص اسززت .همززانطور کززه در مززدل
 ANOVAاین موضوع مشخص شد که بین شیوههای کشزت
ستتی و مکانیزه از لحاظ شاخصهای اقتصادی تفاوت معتیدار
وجود دارد .در این جدول هم میتوان دید که بین شیوة کشت
بهتورت ستتی و مکانیزه و بزرعکس مکزانیزه و سزتتی رابطزل
معتیداری از لحاظ قیمت و هزیتهها وجود دارد.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
جدول  -3جدول آزمون همگنی واریانس لوین
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
شاخص لوین

درجل آزادی 1

درجل آزادی 2

سطح معتیداری

0/818

2

400

0/442

جدول  -4جدول آزمون تعقیبی شاخصهای اقتصادی (مقایسههای چندگانه) LSD
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،

ستتی
مکانیزه
نیمهمکانیزه

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد
میانگین

سطح
معتیداری

حد پایین

مکانیزه

*0/20658

0/07315

0/005

*00/0628

0/3504

نیمهمکانیزه

0/14941

0/14989

0/319

-0/1453

0/4441

ستتی

*-0/20658

0/07315

0/005

*-0/3504

-0/0628

نیمهمکانیزه

-0/05717

0/15796

0/718

-0/3677

0/2534

ستتی

-0/14941

0/14989

0/319

-0/4441

0/1453

مکانیزه

0/05717

0/15796

0/718

-0/2534

0/3677

در جزدول ( 5هزیتزل تولیزد یزک هکتزار بزرنج در سززطح
شهرستان رشت به دو روش سزتتی و مکزانیزه محاسزبه شزده
است .طبق آمار بهدستآمده کل هزیته در روش ستتی بزرا ی
هر هکتار مبلغ  63میلیون ریال است و این درحالی اسزت کزه
هزیتل کشت یک هکتار برنج به روش مکانیزه حدودا مبلزغ 42
میلیون ریال است .هزیتهها در زمیتههایی نظیزر آمزادهسزازی
زمین (شامل شخم ،تسطیح ،کرتبتدی و نهرکشی  ،تهیل کود
و سم ،کودپاشی و سمپاشی ،آببها ،آبیزاری و مراقبزت ،خریزد
کیسه و حق بیمه در هر دو روش مشابه است امزا در زمیتزه-
هززای پززرورش نشززا (بززذر ،آمادهسززازی بززذر ،تهیززل خزانززه و
بذرپاشی  ،نشاکاری و وجین و برداشت (دروکردن که عمزده-
ترین هزیتهها را به خود اختصاص میدهتد ،تفاوت زیادی بین
روش ستتی و مکانیزه وجود دارد .اطالعات نشان میدهزد کزه
پرورش نشا در بخش ستتی چیززی حزدود  15میلیزون ریزال
هزیته دارد اما در روش مکانیزه به نصزف یعتزی  7.5میلیزون
ریال کاهش می یابد .همچتزین ،در نشزاکاری هزیتزهها از 6.4
میلیون ریال در روش ستتی به کمتر از نصف یعتی 3میلیزون
ریال در هکتار در روش مکانیزه هزیته دارد .همچتزین ،وجزین
که در دو مرحله تورت میگیرد ،در روش ستتی  6.3میلیزون
ریال و در روش مکانیزه 4.8میلیون ریال است .یکی از مراحزل
پرهزیتل برنجکاری ،درو محصول و دستهبتزدی و جمزعآوری و
170

حدود اعتماد %95
حد با

خرمنکززوبی اسززت .هزیت زل ایززن مرحلززه در روش سززتتی 14
میلیون ریال و در روش مکانیزه بزا نصزف ایزن رقزم یعتزی 7
میلیون ریال است .با توجه به این مقایسههایی که انجام شزده،
مشخص میشود که شیوة کشت برنج در روش مکزانیزه بزرای
یک شالیکار خیلی بهترفهتر از روش ستتی اسزت بزهعبارتی
در هزر هکتززار سززطح زیرکشززت بززرنج کززه بززه شززیوة مکززانیزه
بهرهبرداری شود ،حدود  20میلیون ریال ترفل اقتصزادی دارد.
اگر این رقم را در سطح استان در شزرای فعلزی کزه تتهزا 54
هزار هکتزار (24درتزد از اراضزی زیرکشزت بزرنج بهتزورت
مکانیزه است ،محاسبه کتیم ،چیزی حدود  1080میلیارد ریال
ترفل اقتصادی در بر دارد .این رقم ترفل اقتصادی بزرای کزل
اراضی استان حدود 4760میلیارد ریال خواهد بود بهعبزارتی،
بززا مکانیزهشززده فعالیززت برنجکززاری در اسززتان گززیالن حززدود
4760میلیارد ریال افزایش درآمد در نواحی روستایی اسزتان را
به دنبال خواهد داشت .این مسائل در وضزعیت هزیتزل کشزت
دقیقا سطح معتیداری و این را که تفاوت بارزی مزابین کشزت
به شیوة ستتی و مکانیزه وجود دارد ،به اثبات میرساند.

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی شیوههای بهرهبرداری در ....

سال هفتم

جدول  -5مقایسة هزینة تولید یک هکتار شالیکاری استان در سال  1392به دو روش سنتی و مکانیزه
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
شرح عملیات

روش ستتی (تومان

روش مکانیزه (تومان

آمادهسازی زمین (شامل شخم ،تسطیح ،کرتبتدی و نهرکشی

600000

600000

پرورش نشا (بذر ،آماده سازی بذر ،تهیل خزانه و بذرپاشی

1500000

750000

نشاکاری

750000

300000

تهیل کود و سم ،کودپاشی و سمپاشی

640000

640000

وجین در دو مرحله

6300000

480000

آببها ،آبیاری و مراقبت

700000

700000

درو محصول ،دستهبتدی و جمعآوری و خرمنکوبی

1400000

700000

خرید کیسه

35000

350000

بیمل سهم زارع

450000

450000

جمع

6300000

4250000

جدول ( 6و ( 7هم آنالیز واریانس را با توجه بزه شزاخص-
های اجتماعی نشان میدهد .در این آزمون هم میتزوان بزا 95
درتد اطمیتان گفت که بزین سزه شزیوة بهزرهبزرداری تفزاوت
معتیداری وجود دارد .درواقع ،شیوة بهرهبرداری ستتی با 3.27
در رتبل اول ،شیوة بهرهبرداری نیمزهمکزانیزه بزا  3.18در رتبزل
دوم و مکانیزه با  3.02در رتبل سوم قرار گرفته است .با توجه به
آزمون آنالیز واریانس در مدل اجتماعی و اقتصادی روشتگر ایزن
موضوع است که علیرغم اینکه کشت به شیوة مکزانیزه بسزیار
راحززتتززر و مقرونبهتززرفهتززر از شززیوّ سززتتی اسززت ،در ایززن
شهرستان شیوة بهرهبرداری نیمزهمکزانیزه و پزس از آن سزتتی
بیشترین طرفدار را دارد که خود این ممکزن اسزت بزه د یلزی
چون نبود آموزش کافی در مورد مکانیزاسیون و یزا کماثربزودن
آموزشهای تخصصی یا غیرکزاربردیبودن ایزن آموزشهزا و یزا
وضعیت خردهمزالکی حزاکم بزر نظزام بهزرهبزرداری از زمزین و
درنتیجززه ،عززدم تززوان بهززرهبززرداران بززرای خریززد ماشززینآ ت
کشاورزی و نسلبه نسلگشتن دانش فتی در افراد بزومی اسزت
که موجش شده تا روستاییان از کشت به شیوة مکانیزه اجتتزاب
کتتد و شیوة بهرهبرداری سزتتی را کزه از قزدیم مرسزوم بزوده،

هتوز به کار برند .طبق نتیجهای که به دست آمد ،وجزود رابطزل
معتیدار بین شاخصهای اجتماعی و کشت برنج را نشان مزی-
دهد .در ایزن آزمزون درسزت شزبیه بزه بررسزی شزاخصهزای
اقتصادی از تست لوین و برابری واریانسها از آزمون  LSDبرای
بررسی رابطل زوجی یا دوبهدوی متغیرهزا اسزتفاده شزده اسزت
(جدول  . 9براساس نتایج و یکی ازمهمترین آثار اجتمزاعی کزه
بررسی نیروی کار است ،تفاوت بارزی که مزابین ایزن دو شزیوة
کشت نشان میدهد ،بررسی شزده اسزت بزه ایزن تزورت کزه
تفاوت معتیدار را بین شاخصهای اجتمزاعی و انتخزاب شزیوة
کشت نشان میدهزد (جزدول  . 10در شزرای فعلزی عملیزات
زراعی تولید برنج بهتورت ترکیبی از ماشین و نیروی انسانی به
نسبت  % 51ماشیتی و  %49دستی با نیروی انسانی انجام مزی-
گیرد .درتورت استفاده از ماشزین در کلیزل مراحزل و عملیزات
زراعی تولید برنج نیروی انسانی مورد نیزاز بزرای یزک هکتزار از
 465نفر (کارشتاسان سازمان جهاد کشزاورزی . 1393 ،سزاعت
فعلی و شیوة مرسوم به  69نفر ساعت تقلیل خواهد یافت یعتی
معادل  396نفر ساعت از کار نیزروی انسزانی کاسزته میشزود.

جدول  -6شاخصهای توصیفی اجتماعی
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،

ستتی

حجم نمونه

میانگین

انحراف
معیار

279

3/27

0/71

خطای استاندارد
میانگین

حد پایین

حد با

0/04

3/1839

3/35

ماکسیمم

میتیمم

4/86

1/71
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
ادامه جدول 6
حجم نمونه

میانگین

انحراف
معیار

خطای استاندارد
میانگین

حد پایین

حد با

مکانیزه

102

3/02

0/73

0/072

2/8753

3/16

4/71

نیمهمکانیزه

19

3/28

0/62

0/14

2/8813

3/48

4/43

2/14

کل

400

3/29

0/71

0/03

3/1293

3/27

4/86

1/00

ماکسیمم

میتیمم
1/00

جدول  -7آنالیز واریانس شاخصهای اجتماعی
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
مجموع مجذورات

درجل آزادی

میانگین مجذورات

شاخص فیشر

سطح معتیداری

واریانس بینگروهی

4/635

2

2/317

4/627

0/010

واریانس درونگروهی

198/825

397

0/501

واریانس کل

203/459

399

شکل زیر هم میانگین رتبه و تأثیرات اجتماعی هر یک از شیوههای بهرهبرداری را نشان میدهد .همانطور که در بزا گفتزه شزده،
شیوة بهرهبرداری ستتی در رتبل اول ،نیمهمکانیزة دوم و مکانیزة سوم قرار دارد (شکل. 4

شکل  -4نمودار میانگین شاخصهای اجتماعی حاصل از تحلیل آنالیز واریانس
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
جدول  -8آزمون همگنی واریانس لوین
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
شاخص لوین

درجل آزادی 1

درجل آزادی 2

سطح معتیداری

0/265

2

400

0/767

جدول  -9جدول آزمون تعقیبی شاخصهای اجتماعی (مقایسههای چندگانه) LSD
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،

ستتی
مکانیزه

172

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد
میانگین

مکانیزه

*0/24890

0/08188

حدود اعتماد %95

سطح معتی
داری

حد پایین

حد با

0/003

*0/0879

0/4099

نیمهمکانیزه

0/8666

0/16779

0/606

-0/2432

0/4165

ستتی

*-0//24890-

0/08188

0/003

*-0/4099

-0/0879

نیمهمکانیزه

-0/16224

0/17683

0/359

0/5099

0/1854

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی شیوههای بهرهبرداری در ....

سال هفتم

ادامه جدول 9

نیمهمکانیزه

حدود اعتماد %95

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد
میانگین

سطح معتی
داری

حد پایین

حد با

ستتی

-0/08666

0/16779

0/606

-0/4165

0/2432

مکانیزه

0/16224

0/17683

0/359

0/1854

0/5099

جدول  -10مقایسة هزینه تولید یک هکتار شالیکاری استان در سال  1392به دو روش سنتی و مکانیزه
مأخذ :یافتههای تحقیق1394 ،
شرح عملیات

روش ستتی (تعداد نفر

روش مکانیزه ( تعداد نفر

آمادهسازی زمین (شامل شخم ،تسطیح ،کرتبتدی و نهرکشی

2الی 3

2الی 3

پرورش نشا (بذر ،آماده سازی بذر ،تهیل خزانه و بذرپاشی

 1الی 2

1الی 2

نشاکاری

10

1الی 2

تهیل کود و سم ،کودپاشی و سمپاشی

2الی 3

2الی 3

وجین در دو مرحله

11الی 12

1الی 2

آببها ،آبیاری و مراقبت

 (1خود کشاورز

( 1خود کشاورز

درو محصول ،دستهبتدی و جمعآوری و خرمنکوبی

15الی16

3الی 4

خرید کیسه

1

1

بیمل هم زارع

1

1

جمع کل

49

19

 .5بحث و نتیجهگیری
توسعه عالوه بر رشد اقتصادی ،بر سایر ابعاد مانتزد کزاهش
نزابرابری و ریشزهکنکردن فقزر نیزز تأکیزد دارد .یکزی از
مشخصههای اتلی توسعهیافتگی ،رشد اقتصادی اسزت .بخزش
کشاورزی در کمک به فرآیتد رشزد و توسزعه ،جایگزاه ویزژهای
دارد .این بخزش تأمینکتتزدة سزهم مهمزی از تولیزد ناخزالص
داخلی ،اشتغال ،نیازهای غذایی ،تزادرات غیرنفتزی و نیزاز بزه
محصو ت کشاورزی است که طی چتد دهزل گذشزته بزا رشزد
آهسته ولی مداوم همچتان نقشی تعیینکتتده در اقتصاد کشور
ایفا کرده و حتی در شرای بسیار نامطلوب اقتصادی شکوفایی و
ظرفیتهای نویتی عرضه کرده است .بتابراین ،ازآنجا کزه تتهزا
موجودی سرمایل فیزیکی ،نیروی انسانی یا مواد خام عامل رشد
بخشهای مختلف اقتصادی نیست بلکه دانزش و افکزار جدیزد
است که سبش شکوفایی فعالیتهای اقتصادی میشزود و رشزد
بخشهای مختلف اقتصادی هر کشور تابعی از رشزد بهزرهوری
کل عوامل نیز است ،بهبود بهرهوری میتواند بزهعتوان یکزی از
نیروهای محرکل رشد و توسعه عمل کتزد و بزه بهبزود کیفیزت
زندگی مردم متجر شود بهعبارت دیگر ،بهرهوری بهعتوان یزک
عامل کلیدی ،ازطریق ترکیش بهیتل متزابع در اختیزار دانزش و

مهارتهای انسانی ،فتاوری تجهیزات ،مواد خام ،انرژی ،سرمایه
و خدمات میانی جامعه را قادر به ایجاد ارزش افززوده میکتزد.
درنتیجه ،افزایش و رشد بهره وری به رقابتپذیرشدن کا هزای
بخشهای مختلف در بازارهزای جهزانی متجزر میشزود .رونزد
بلتدمدت آمار بینالمللزی ،همبسزتگی قزوی میزان بهزرهوری و
سطح اشتغال هر بخش را نشزان میدهزد .بتزابراین ،بهزرهوری
نهتتها بهترین شاخص برای تعیین سرمایهگذاری و ایجاد شغل
بلکه عامل تأمین متابع مالی برای ایجاد مشاغل جدید نیز است.
نتایج تحقیق براساس آزمون آنالیز واریانس نشانگر اطمیتان 95
درتد از اینکه تفاوت معتیداری بین سه شزیوة بهرهبزرداری و
اثراتی که بر هریک از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی توسزعل
روستایی میگذارند ،وجود دارد .در واقع ،براسزاس ایزن آزمزون
افراد در سطح شهرستان بیشتر گرایش به شیوة ستتی دارنزد و
این عامل خودش میتواند تأثیرات مثبت و متفزی زیزادی را بزه
همراه داشته باشد ازجمله اثرات مثبت افزایش مشارکت ،ایجاد
همبستگی ،تمایل به فرزندآوری برای کمک در مزارع در آیتده،
افزایش نیروی کار و غیره شود ولی اثرات متفزی چزون کزاهش
درآمد نسزبت بزه شزیوة مکزانیزه ،افززایش ضزایعات محصزول،
انجامنشدن بهموقع عملیزات زراعزی در برخزی از مزوارد باشزد.
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 در این پزژوهش نیزز بزا توجزه بزه نتزایجی کزه در.مکانیزه بود
،شیوههای اقتصادی و اجتماعی شیوههای کشت به دست آمزده
میتوان به مقرونبه ترفهتربودن شیوة کشزت مکزانیزه در ایزن
.شهرستان تأکید ورزید
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از پایزان نامزه کارشتاسزی ارشزد سزیده
 دانشزگاه، دانشزکده علزوم انسزانی، گروه جغرافیزا،فاطمه امامی
. رشت است،گیالن

یادداشتها
1. Evenson
2. Alston
3. Pilar
4. Haverkort
5. Filho
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1386(  این پزوهش با تحقیق حسزنجانی و همکزاران،درواقع
در مقالهای با عتوان «ارزیابی روشهای مختلزف برداشزت بزرنج
در استان گیالن» به توتزیل بهتزرین روش برداشزت در اسزتان
 دروگزر و کمبزاین بزهعتوان، روشهای برداشت (دستی،گیالن
.تیمارهززای آزمززایش و چهززار شززهر مختلززف اسززتان پرداخززت
 درتزد، درتد ضایعات کزل،پارامترهای ظرفیت مزرعهای مالثر
 تعزداد کزارگر مزورد نیزاز و،ضایعات درو و جمعآوری محصزول
 نتزایج نشزان داد کزه تفزاوت.هزیتههای برداشت تعیین شزدند
درتد ضایعات کل در بین تیمارها در سطح پتج درتد و سزایر
 ظرفیت مزرعهای مالثر.عوامل در سطح یک درتد معتیدار بود
 کمتزرین،در برداشت با دروگر بیشزتر از روشهزای دیگزر بزود
1/92( درتد ضایعات کل هم مربزوط بزه برداشزت بزا کمبزاین
 ازآنجایی که تأکید اتزلی ایزن پزژوهش بزر شزیوة.درتد بود
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