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  ها هترین یافت مهم
    آالت، آب و کودهـاي شـیمیایی شـده و          تعداد قطعات باعث افزایش هزینه نیروي کار، ماشین        نتایج نشان داد که

  . همچنین عملکرد را کاهش داده است
 هاي متغیر تولید و عملکرد مزرعه تأثیر نداشت اندازه سطح زیر کشت، بر هزینه.   

          افزایش در اندازه سطح زیر کـشت بـراي   عات نشان داد که، نتایج آزمون تأثیر متقابل سطح زیر کشت و تعداد قط 
آالت و نیـروي کـار و کـاهش در     هـاي ماشـین     کشاورزانی با پراکندگی بیشتر اراضی منجر به افـزایش بیـشتر هزینـه            

  . شود عملکرد تولید می

             و انـدازه  کشاورزان با تعداد قطعات بیشتر و سطح زیر کشت کمتـر در مقایـسه بـا کـشاورزانی بـا قطعـات کمتـر 
  . آالت و نیروي کار را به میزان بیشتري استفاده کردند بزرگتر، ماشین

   پراکندگی اراضی، اندازه زمین، قطعات زمین، عملکرد مزرعه، هزینه عوامل تولید :هاي کلیدي واژه

  92-314-128طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

 زاده، مهنوش شریفی زاده، سیامک نبی غالمحسین عبداهللا ):گان(نویسنده

  هاي تولید محصول عملکرد و هزینهبررسی تأثیر پراکندگی اراضی کشاورزي بر  :عنوان

  92-314- 128 :شماره

  25/12/1393  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته

computer
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  اهمیت موضوع
 بـین  ویـژه در  بـه آن، نگرانـی عمـومی دربـاره     . پراکندگی اراضی زراعی ویژگـی غالـب در بیـشتر کـشورها اسـت             

هاي متغیر تولیـد رو بـه افـزایش     سازي اثرات آن بر عملکرد و هزینه  کمیزمینه در  به این حوزه  پژوهشگران عالقمند 
هـاي فـردي شـامل     شـود کـه در آن مـزارع یـا مالکیـت       پراکندگی اراضی در ادبیات به موقعیتی گفته می   .بوده است 

عنـوان   عمومـاً پراکنـدگی اراضـی بـه    . هاي مختلف اسـت  تعدادي قطعات زمین جدا از هم و در اندازه کوچک و شکل      
   .شود  تولید مزارع میيها شود و باعث افزایش هزینه شناخته میمانعی براي بهبود عملکرد مزارع 

  

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي تولید و کاهش  پراکندگی اراضی کشاورزي موضوعی مهم در سطح جهانی است که باعث افزایش هزینه

هاي متغیر تولید در بین  هزینه در این تحقیق تأثیر پراکندگی زمین بر عملکرد محصول و .شود عملکرد مزرعه می
فرض شد که افزایش .  روستاي شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی بررسی شد15 نفر از کشاورزان در 151

با . هاي متغیر تولید تأثیرگذار است چنین سطح زیر کشت بر هر دو جنبه یعنی عملکرد و هزینهقطعات و هم
  هاي متغیر تولید در بین چهار گروه از کشاورزان به  ، عملکرد و هزینهعاملهدو استفاده از آزمون تحلیل واریانس 

  ؛ )پراکندگی کم(هکتار کشاورزان کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک  )الف: این شرح مقایسه شد
تر از کشاورزان بیش) ؛ ج)پراکندگی متوسط ( هکتارکشاورزان کمتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک) ب

کشاورزان بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت ) ؛ د)پراکندگی زیاد ( هکتارچهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک
  .  مقایسه شد) پراکندگی بسیار زیاد ( هکتارکمتر از یک
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
داد که کشاورزان با چهار قطعه و کمتر با گروه هاي نیروي کار نشان   هزینه مقایسهنتایج آزمون تحلیل واریانس براي

 همچنین گروه کشاورزان با اندازه زیر کشت یک هکتار. دار دارند  تفاوت معنی از این نظرکشاورزان داراي بیشتر از چهار قطعه
   . )1جدول  (دار ندارد تفاوت معنیاز نظر هزینه و کمتر با گروه کشاورزان با اندازه سطح زیر کشت بیشتر از یک هکتار 

  
  . )واحد هزار ریال( نیروي کار در هر هکتار از اراضی پراکنده هاي  مقایسه هزینه-1جدول 
  F انحراف معیار  میانگین  هاي مختلف کشاورزان گروه

  73/208**      تعداد قطعات
   52/1289 10/6555  قطعه و کمتر چهار -1
   85/1462 66/9744   بیشتر از چهار قطعه-2

  ns374/0      تسطح زیرکش

   89/1730 97/7887   یک هکتار و کمتر-1
   92/2423 33/8266   بیشتر از یک هکتار-2

  27/8**      اثر متقابل سطح کشت و تعداد قطعات بر هزینه نیروي کار
  54/1435 78/6283   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-1
  29/1120 06/6782   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-2
   56/1543 73/100963   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-3
   83/1260 10/9329   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-4

  2و1 >4و3 و LSD  1=2 ،3=4نتیجه 
  . دهند دار نبودن را نشان می و معنی درصد 5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به ns و *و  **
  

 نشان داد که کشاورزان با چهار قطعه و آالت هاي کاربرد ماشین نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه هزینه
همچنین گروه کشاورزان با اندازه زیر کشت . دار دارند کمتر با گروه کشاورزان داراي بیشتر از چهار قطعه تفاوت معنی

  ). 2جدول (دار ندارد  یک هکتار و کمتر با گروه کشاورزان با اندازه سطح زیر کشت بیشتر از یک هکتار تفاوت معنی
  

  . )هزار ریال: واحد(آالت در هر هکتار از اراضی پراکنده  هاي کاربرد ماشین  مقایسه هزینه-2جدول 
 F انحراف معیار  میانگین  هاي مختلف کشاورزان گروه

  79/28**      تعداد قطعات
   61/2930 05/4937   قطعه و کمتر چهار-1
   43/4631 21/8203   بیشتر از چهار قطعه-2

  ns05/1      سطح زیرکشت
   42/3963 63/6697   یک هکتار و کمتر-1
   46/4365 51/6288   بیشتر از یک هکتار-2

  59/4*      آالت اثر متقابل سطح کشت و تعداد قطعات بر هزینه ماشین
   24/2683 63/3869   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-1
   87/2855 69/5830   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-2
   02/4452 32/8521   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-3
   16/4877 27/7827   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-4

  1>4 و LSD  1=2 ،2=4 ،3=4 ،3< 2،1نتیجه 
  . دهند دار نبودن را نشان می و معنی درصد 5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به ns و * و **
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 نشان داد که کشاورزان با چهار قطعه و کمتر با مصرف آبهاي  هزینهمقایسه ج آزمون تحلیل واریانس براي نتای
همچنین گروه کشاورزان با اندازه زیر کشت یک هکتار . دار دارند گروه کشاورزان داراي بیشتر از چهار قطعه تفاوت معنی

  ). 3جدول (دار ندارد   از یک هکتار تفاوت معنیو کمتر با گروه کشاورزان با اندازه سطح زیر کشت بیشتر
  

  . )هزار ریال: واحد(هاي مصرف آب در هر هکتار از اراضی پراکنده   مقایسه هزینه-3جدول 
 F انحراف معیار  میانگین  هاي مختلف کشاورزان گروه

  69/80**      تعداد قطعات
   37/19 50/456   چهار قطعه و کمتر-1
   12/19 16/484   بیشتر از چهار قطعه-2

  ns82/2      سطح زیرکشت
   77/24 02/471   یک هکتار و کمتر-1
   58/22 35/468   بیشتر از یک هکتار-2

  ns29/1      اثر متقابل سطح کشت و تعداد قطعات بر هزینه آب
   72/22 58/455   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-1
   28/17 27/457  ز یک کمتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر ا-2
   86/14 12/480   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-3
   48/22 93/488   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-4

  2،1 >3،4 و LSD  1=2 ،3=4نتیجه 
  . دهند دار نبودن را نشان می و معنی درصد 5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به ns و * و **
  

هاي مصرف کود شیمیایی نشان داد که کشاورزان با چهار قطعه و  یج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه هزینهنتا
همچنین گروه کشاورزان با اندازه زیر کشت . دار دارند کمتر با گروه کشاورزان داراي بیشتر از چهار قطعه تفاوت معنی

  ). 4جدول (دار ندارد   کشت بیشتر از یک هکتار تفاوت معنییک هکتار و کمتر با گروه کشاورزان با اندازه سطح زیر
  

  . )هزار ریال: واحد( مقایسه هزینه مصرف کود شیمیایی در هر هکتار از اراضی پراکنده -4جدول 
  F انحراف معیار  میانگین  هاي مختلف کشاورزان گروه

  22/4*      تعداد قطعات
   56/42 81/628   قطعه و کمتر چهار-1
   99/66 36/646  از چهار قطعه بیشتر -2

  ns97/1      سطح زیرکشت
   33/64 79/642   یک هکتار و کمتر-1
   96/45 49/631   بیشتر از یک هکتار-2

  ns14/0      اثر متقابل سطح کشت و تعداد قطعات بر هزینه کود
   03/55 04/620   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-1
   81/26 16/636  سطح کشت کمتر از یک کمتر از چهار قطعه و -2
   93/32 06/642   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-3
   84/92 44/651   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-4

  LSD  1=2=3=4نتیجه 
  . دهند دار نبودن را نشان می و معنی درصد 5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به ns و * و **
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عملکرد مزرعه نشان داد که کشاورزان با چهار قطعه و کمتر با گروه مقایسه نتایج آزمون تحلیل واریانس براي 
همچنین گروه کشاورزان با اندازه زیر کشت یک هکتار و . دار دارند کشاورزان داراي بیشتر از چهار قطعه تفاوت معنی

  ). 3جدول (دار ندارد   اندازه سطح زیر کشت بیشتر از یک هکتار تفاوت معنیکمتر با گروه کشاورزان با
  

  . )کیلوگرم در هکتار: واحد( مقایسه عملکرد در واحد سطح اراضی پراکنده -5جدول 
  F انحراف معیار  میانگین  هاي مختلف کشاورزان گروه

  14/7**      تعداد قطعات
   66/919 57/5115  قطعه و کمتر چهار -1
   35/2154 73/3857  بیشتر از چهار قطعه -2

  ns15/1      سطح زیرکشت
   48/715 90/4288   یک هکتار و کمتر-1
   79/1130 72/4745   بیشتر از یک هکتار-2

  94/3*      اثر متقابل سطح کشت و تعداد قطعات بر عملکرد
   46/2197 89/5928   کمتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-1
   80/708 65/4434   چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک کمتر از-2
   17/1026 57/3653   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت بیشتر از یک-3
   94/688 99/4098   بیشتر از چهار قطعه و سطح کشت کمتر از یک-4

    4،3>1 و LSD  1=2 ،2=3=4نتیجه 
  . دهند دار نبودن را نشان می یو معن درصد 5 و 1داري در سطح  ترتیب معنی به ns و * و **

  


