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  چکيده
وجـود  . شـود  مـي ين عوامل مـؤثر در توليـد بخـش كشـاورزي محسـوب      ترزمين يكي از مهم

آالت و عوامـل توليـد   دليل عـدم اسـتفادة مـؤثر از فنـاوري، ماشـين     واحدهاي خرده مالكي، به
. شود ميوري و بازدهي توليد در بخش كشاورزي محسوب كشاورزي، عامل محدود كنندة بهره

سـازي  کشاورزان در اجراي طـرح يکپارچـه  هدف اين نوشتار بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت 
در ايــن پــژوهش اطالعــات . اراضــي شهرســتان شــيروان و چــرداول در اســتان ايــالم اســت 

هـاي يـک   هاي توصيفي و استنباطي در قالب تحليلشده از طريق پرسشنامه، و آماره آوري جمع
د که سطح تحصيالت، دهنتايج تحقيق نشان مي. اندقرار گرفته بررسيمتغيره و دو متغيره مورد 

تـرين عوامـل مـؤثر بـر تمايـل مالکـان بـه        سازي مهـم ان از مفهوم يکپارچهبردار بهرهو آگاهي 
سـازي  هاي اجراي طـرح يکپارچـه  سازي اراضي، و باال بودن هزينهمشارکت در طرح يکپارچه

 جهت افـزايش مشـارکت کشـاورزان در   . اجراي طرح است ترين عامل بازدارندهاراضي، اصلي

                                                 
به ترتيب، نويسندگان اول و دوم دانشجويان توسعه روستايي دانشگاه صنعتي اصفهان؛ کارشناس ارشد ترويج و  *

  .شگاه آزاد اسالمي، واحد بيرجند آموزش کشاورزي؛ و عضو هيئت علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دان
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دهـي  هـاي گروهـي، سـازمان   رساني از طريق رسـانه سازي اراضي، اطالعاجراي طرح يکپارچه
هاي روستايي، اعطاي تسهيالت اعتباري و مالي به منظور يکپارچـه کـردن   کشاورزان در تشکل

  .شود مياراضي، و اجراي عمليات زير بنايي ديگر پيشنهاد 
)/ استان(ايالم / سازي اراضييكپارچه/ مشاركت روستايي/ توسعة كشاورزي: هاکليد واژه

  .)شهرستان(شيروان و چرداول / مطالعة موردي

* * *  
  مقدمه

طوري كه كليه ، بهشود ميپراكندگي اراضي يكي از معضالت بخش كشاورزي محسوب 
داننـد و در مقابـل، از يكپـارچگي    نظران آن را يكي از موانع اصلي توسـعه مـي  صاحب

در ايـن  . كنندعوامل عمدة دگرگوني در بخش كشاورزي ياد مي عنوان يكي ازاراضي به
هاي كشت و افزايش بازدهي محصوالت كشاورزي از اهداف اساسي زمينه، تقليل هزينه

هـاي يکپارچـه  نرخ بازگشـت سـرمايه در طـرح   . گذاران بخش كشاورزي استسياست
درصـد و در   ۱۵تـا   ۶طوري که در هلند نرخ بازگشت سـرمايه  سازي متفاوت است، به

  . (Demen, 2002)درصد گزارش شده است  ۲۲تا  ۱قبرس اين نرخ 
توليد محصوالت  فرايندپراكندگي و كوچكي قطعات در كشور ما نيز موجب شده تا 

كشاورزي در بسياري از نقاط كشور به صورت سنتي انجام گيرد و امكان استفادة بهينـه  
از طرفي با توجه به رشد روزافزون . از فناوري و امكانات نوين كشاورزي مقدور نباشد

جمعيت در روستاها و افزايش نسبي آن در شهرها، توليدات كشاورزي در داخل كشور 
با نظام سنتي موجود، جوابگوي تقاضاي جمعيت نخواهد بـود و بـراي جوابگـويي بـه     

كنند كه اين امر باعث خروج ارز را اتخاذ مي تقاضاي موجود، مسئوالن سياست واردات
و بـه   شـود  مـي از كشور و همچنين بدتر شدن وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاييان 

دليل اقتصادي نبودن توليد در واحدهاي كوچك، آنان را نـاگزير از مهـاجرت بـه نقـاط     
  .كندشهري مي
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وضـعيت ارضـي   مباحث فوق، بيانگر اهميت انتخاب روشـي مناسـب بـراي بهبـود     
كشاورزي است تا با مـدد گـرفتن از آن بتـوان از منـابع موجـود در بخـش كشـاورزي        

از طرفي تحقيقات و تجربيات گذشته بيانگر اين واقعيـت اسـت کـه    . استفادة بهينه كرد
اي درگـرو تحقيقـات علمـي و متناسـب بـا نـوع نگـرش و        موفقيت هر طرح يا برنامـه 

اين مهم ما را بر آن داشت تا پژوهشي دربارة  .باشدمي باورهاي افراد و جامعه مورد نظر
سـازي اراضـي شهرسـتان    عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچـه 

ريزي كنيم تا بتوانيم با شناسايي عوامل مـؤثر، بـه نـوع نگـرش     شيروان و چرداول طرح
هرچنـد کوچـک در    اميد است اين طـرح بتوانـد گـامي   . افراد در اين زمينه دست يابيم

 .سازي اراضي زراعي باشدجهت يکپارچه

  تعاريف عملياتي پژوهش
عبارت است از وضعيتي كه در آن اراضي متعلـق بـه هـر زارع در     :پراكندگي اراضي -

 محدوة يك مزرعه در نقاط مختلف پراكنده، و غالبًا در فواصلي دور از هم واقع شده
ي کشاورزي در بسياري از کشورهاي جهـان  از دير باز پراکندگي اراضي زراع. باشند

دور از شدت بيشتري برخوردار وجود داشته و در کشورهاي پرجمعيت آسيا و خاور 
  (FAO, 1956) .بوده و مشکالت زيادي را به بار آورده است 

ها با تعابير گوناگوني ارائه شـده  نامهسازي در فرهنگمفهوم يكپارچه :سازييكپارچه -
معني حفاظت ياد شده سازي بهفرهنگ كشاورزي ايران از يكپارچهاست؛ ازجمله در 

درسـت، تمـام، كامـل، و    «اين واژه در فرهنگ عميد به معناي ). ۱۳۶۳گونيلي،(است 
المعـارف  افتخاري بـه نقـل از دايـره   ). ۱۳۵۹عميد،(كار رفته است به» تكهنقيض تكه
ي پراكنده را به يك واحد كامـل  ي كه اراضفرايند«معني سازي را بهيكپارچه  بريتانيكا

اي سازي را شيوهطالب يكپارچه). ۱۳۸۲افتخاري، (تعريف كرده است » كندتبديل مي
دانـد كـه   آالت و ابزار جديد زراعي در سـطحي از زمـين مـي   براي استفاده از ماشين

از نظـر وي كـاربرد   . شـود  مـي هاي تجاري باعث كاهش هزينة توليد و توسعة كشت
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ي بردار بهرهفنون جديد كشاورزي در ارتباط مستقيم با سطح اراضي واحد ها و شيوه
ي از فراينــدســازي اراضــي يكپارچــه«از ديــدگاه افتخــاري ). ۱۳۶۷طالــب،(» اســت

اصالحات ارضي است كه با تغيير در ساخت فضايي اراضي زراعي از طريق اصـالح  
ساختار نـواحي  مديريت مزرعه، ضمن تحرك بخشي به اقتصاد روستايي، تحرك در 

  ).۱۳۷۵افتخاري،(» كندروستايي و توسعة روستايي را تسهيل مي
هايي اسـت کـه هماننـد بسـياري از مفـاهيم علـوم اجتمـاعي از        از واژه: )۱(مشارکت -

بنابراين پيداکردن تعريفي از مشـارکت کـه   . پيچيدگي و ابهام خاصي برخوردار است
. اي نيسـت باشـند، کـار سـاده    نظـران در مـورد آن توافـق نظـر داشـته     عموم صاحب

برند هاي متفاوتي به کار ميانديشمندان و متخصصان مختلف اين اصطالح را به گونه
. اي خــاص تعريــف و تحديــد نماينــدکننــد آن را بــه شــيوهو هــر کــدام ســعي مــي

شناسان اجتماعي، اقتصاددانان و عامه مردم ايـن  شناسان، علماي سياست، روان جامعه
نسـيمي مشـارکت را بـه    . دهنـد ش خاص خود مورد استفاده قـرار مـي  واژه را به رو

معناي قبول همکاري آگاهانه و از روي ميـل و اراده، بـراي رسـيدن بـه يـک هـدف       
ي، مراقبـت  بردار بهرهگيري، اجرا، داند که طي آن براي طرح مسئله، تصميمخاص مي

به نظر ). ۱۳۸۲سيمي، ن( شود ميو بازنگري اهداف، از تمام امکانات گروهي استفاده 
هاي عمدتًا فلسفي از مشارکت و ديدگاه )۳(هاي عملگرايانهتعارض بين ديدگاه )۲(هال

 طـي  در و شود موجب شده است که مفهوم مشارکت تبديل به يک مفهوم چندوجهي

با معاني متفاوتي هويدا شود؛ در نتيجه مشارکت مردمـي در معنـاي عـام خـود      زمان
 متفـاوت  ـ انساني تحت شـرايط اجتمـاعي  حوزه علوم اجتماعيهمانند ساير واژگان 

فعاليـت مشـارکتي تـا چـه حـد      : هايي چـون كرده است و پرسش پيدا متعددي معاني
ضروري و مطلوب است؟ اهداف آن كدام است ؟ آيا مشارکت در مقـام اجراسـت و   

ـ    باشد؟ از پرسشيا در مقام تصميم گيري نيز مي ف هايي هستند کـه بـر اسـاس تعري
  ).۱۳۸۷سجادي، (هاي متفاوتي به آنها داده شده است مشارکت پاسخ
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 ؤثر در پراكندگي اراضي زراعي عوامل م

بـرداري عوامـل مختلفـي مؤثرنـد کـه      Xدر پراكنده بودن اراضي زراعي يك واحـد بهـره  
  :اند ازعبارت
  ـ اصالحات ارضيالف

  کـه اصـالحات    کنـد تجربيات تاريخي کشورهاي مختلف ايـن حقيقـت را آشـکار مـي    
  نـوع پراکنـدگي   . ارضي در بسياري از كشورها موجب پراکنـدگي اراضـي شـده اسـت    

  و  شـود  مـي هـا مربـوط   يبـردار  بهـره آيد ، هم به که با انجام اصالحات ارضي پديد مي
ها افزايش يبردار بهرهبه اين معنا که پس از اصالحات، نه تنها . هم به قطعات داخل آنها

 شـود  مـي ي نسبت به قبـل، از قطعـات بيشـتري تشـکيل     بردار بهرهحد يافته بلکه هر وا
  ).۱۳۸۲احمدي، (

  ـ ارثب
  هـاي اجتمـاعي و مـذهبي در جوامـع روسـتايي اسـت، از       مسئلة ارث كه داراي ريشـه 

، چـرا كـه معمـوًال بعـد از فـوت يـا       شـود  مـي عوامل عمدة تقطيـع اراضـي محسـوب    
ايـن مسـئله در    ).۱۳۷۶تقـوايي،   ( شـود  ميم ازكارافتادگي زارع، زمين ميان وارثان تقسي

کشورهاي اسالمي و اروپاي غربي به عنوان عامل پراکندگي اراضي گزارش شده اسـت  
  ).۱۳۸۲احمدي، (
  ـ خريد و فروشج

ـ  مـي ان نيز از عواملي است کـه  بردار بهرهخريد و فروش قطعات زمين زراعي بين  د توان
اما چنانچـه بـا وضـع مقرراتـي بتـوان      . ث شودها را باعيبردار بهرهتقطيع بيش از پيش 

خريد و فروش اراضي را در جهت تقويت تجميـع اراضـي هـدايت نمـود، ايـن عامـل       
خـرج در  هاي بسـيار مـؤثر و در عـين حـال کـم     کارها و سياستد به يکي از راهتوان مي

 ).۱۳۸۲احمدي، (سازي اراضي تبديل گردد جهت يکپارچه
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  تيشناخعوامل محيطي و بوم ـد
هاي ارتبـاطي، دسترسـي بـه    اراضي زراعي در روستاها از نظر دوري و نزديكي به جاده

گير بودن، ارتفاع، مورفولـوژي، توپـوگرافي زمـين،    آب، كيفيت خاك، شيب زمين، سيل
نوع اقليم و غيره شرايط يكساني ندارند و هر كدام از اين عوامل بـه نوبـة خـود باعـث     

 ).۱۳۷۶تقوايي، (گردند ي در روستاها ميپراکندگي و تقطيع اراضي زراع

  ـ عوامل اجتماعي و فرهنگي  ه
ساختار سنتي و مذهبي جوامع روستايي ايران و حاكميت قوانين خاص همچون وقـف،  

سنت  .شود مياز جمله عوامل مهم اجتماعي مؤثر در پراكندگي اراضي زراعي محسوب 
هــاي غييــر و تحــول در شــيوههــاي گســترده، و تو آداب فرهنگــي، تحــول در خــانواده

هاي مالكانه، رشد جمعيت و عوامل متعدد ديگـر، از  ي از زمين همچون اجارهبردار بهره
  ).۱۳۷۸نوروزيان،(جمله عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر در پراكندگي اراضي هستند 

  دـ عامل كالبدي 
، )هر و غيـره جاده، ن(هاي انسان در شکل طبيعي زمين عوامل كالبدي و همچنين دخالت

دهد که در فرانسـه، هندوسـتان، ايرلنـد    ها نشان ميبررسي. در پراکندگي اراضي مؤثرند
شناسي، توپوگرافي زمين، نوع غربي و برخي مناطق ايران عوامل كالبدي همچون ريخت

پوشش گياهي زمين، کيفيت خاک، دسترسي به آب، تناوب و جابجايي محصـوالت بـر   
اراضي از روستا، و شبکه هيدرولوژي در تقطيع اراضي نقش  حسب اقليم، فاصله مکاني

هاي اراضي با توجه به نوع جامعه از لحاظ رشد و انواع كاربري ).۱۳۸۲احمدي، (دارند 
اراضي محسوب عوامل عمده در پراكندگي  از زمان و اجتماعي، ـ اقتصادي ساختار توسعه،

كشـي، تنـوع   بـه حصـار   تـوان  مـي از جمله عوامل عمده مـرتبط بـا كـاربري    . شوند مي
آهن، ايجـاد  ها، راهها، كانالاي، پلهاي روستايي، به ويژه نوع پراكندگي هسته سكونتگاه

سازي و تغيير كاربري اراضـي از  ي، خانهبردار بهرهصنايع و ساير تأسيسات، تغيير شيوة 
نقـش  زراعت به باغداري و غيره اشاره کرد كـه همگـي در پراكنـدگي اراضـي زراعـي      

   .)۱۳۷۸نوروزيان،(اي دارند عمده
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  پيشينه پژوهش
ان بـا  بـردار  بهـره اي با هدف بررسي و مقايسه داليل مخالفـت  اميني و همکاران، مطالعه

هاي کشـاورزي در شهرسـتان کرمانشـاه و منطقـه     سازي زمينهاي يکپارچهاجراي طرح
دهـد كـه در دو منطقـة    مينتايج پژوهش آنها نشان . اندلنجات استان اصفهان انجام داده

هاي فنـي اجـراي   هاي زراعي، نامناسب بودن روشمورد مطالعه، ناآگاهي صاحبان زمين
ترين موانـع پيشـبرد   ها و نبود قوانين روشن در زمينة يكپارچه سازي اراضي، عمدهطرح
 همچنين نشان داده شد کـه در روسـتاهاي متقاضـي طـرح يکپارچـه     . هستند فراينداين 

ان کمتـر،  بـردار  بهـره تر، پراکندگي قطعات بيشتر، تعـداد  ها بزرگضي، مالکيتکردن ارا
هـاي  مراکـز خـدمات کمتـر، و تعـداد برنامـه      تر، فاصله تاان باسوادتر و جوانبردار بهره

  ). ۱۳۸۶اميني و همکاران، (ـ ترويجي بيشتر بوده است آموزشي
ان تمايـل مالكـان بـه    اي موردي، بـا هـدف بررسـي ميـز    وثوقي و فرجي در مطالعه

ـ اقتصادي مؤثر سازي اراضي مزروعي و شناسايي عوامل اجتماعيمشاركت در يكپارچه
نتايج آنها گواه اين اسـت كـه متغيرهـاي    . اندبر تمايل كشاورزان صاحب زمين پرداخته

هاي شغلي، ميزان مالكيت زمين، اعتمـاد مـردم بـه يكـديگر،     سواد، فراهم بودن فرصت
داري بـا ميـزان تمايـل مالكـان بـه      به دولت و عوامل انگيزشي، رابطة معني اعتماد مردم

  ). ۱۳۸۵وثوقي و فرجي، (سازي دارند مشاركت در يكپارچه
سازي گـامي  هاي يكپارچهدهد كه برنامهتحقيق گونزالس گارسيا در اسپانيا نشان مي

ت، و افزايش آگاهي وري بهينه اراضي زراعي اسمهم در بهبود كارآيي نيروي كار و بهره
سازي اراضي، انتقـال اطالعـات   كشاورزان در مورد نتايج اقتصادي و اجتماعي يكپارچه

هاي حمـايتي دولـت، عوامـل مـؤثر در پـذيرش      مفيد از مروجان به كشاورزان، و برنامه
   ).Gonzales, 2002(سازي هستند يكپارچه

ين دليل براي سودمند بـودن  تردهد كه موجهمطالعات ويتي كاينن در اروپا نشان مي
وجـود  . سازي اراضي، اندازة قطعات و كاهش تعداد قطعـات اسـت  هاي يكپارچهبرنامه

كـه تعـويض    شود ميها و منابع آبي، باعث تفاوت در دسترسي برخي از اراضي به جاده
  . (Vitikainen, 2004)اراضي و يكپارچه کردن آنها با مشكالت زيادي همراه باشد 
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هـاي  دهند که بررسـي ظرفيـت  وريان در مطالعه خود در روماني نشان ميسا و فلؤر
  هـاي ارزشـيابي زمـين، افـزايش دانـش ارزيابـان زمـين، و وضـع         مناطق، توسعه روش

هـاي  سـازي بـراي اجـراي طـرح    يک چـارچوب حقـوقي مناسـب در مـورد يکپارچـه     
   Rusa and Florian. 2002).(سازي ضروري است  يکپارچه

هـاي  دادن زمـين اجراي طرح، ترس از دسـت ن داد که عدم اطمينان به نوروزيان نشا
داليـل  ترين هاي کشاورزي، از مهمسازي زمينخوب، و عدم آگاهي از ماهيت يکپارچه

هـاي کشـاورزي، و بـاالرفتن    سازي زمـين ان با اجراي طرح يکپارچهبردار بهرهمخالفت 
  جـويي در وقـت،   ت، و صـرفه شـدن کشـت و کـار، اسـتفاده از تسـهيال     درآمد، راحـت 

  ). ۱۳۷۸نوروزيان، (ترين داليل موافقت جامعه مورد مطالعه بوده است  از مهم
ان بردار بهرهدرصد از  ۷۵که بيش از  زارع در شهرستان فسا در استان فارس نشان داد

تـرين داليـل    او مهـم . انـد هاي کشاورزي ابراز تمايل کردهسازي زمينيکپارچهنسبت به
هاي کشاورزي وسيع و قطعـات بـزرگ، پيشـينه    سازي را داشتن زمينن يکپارچهمخالفا

هـاي کشـاورزي، و عـدم    هاي دولتـي در خصـوص زمـين   سياستذهني منفي نسبت به
  ).۱۳۷۹زارع، (اطمينان از حسن اجراي طرح بيان نمود 

  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
در تعريـف مفهـومي،   . ي تعريف کردبه دو صورت مفهومي و عمليات توان ميمتغيرها را 

؛ اين تعريف بـه شناسـايي ماهيـت يـک     شود ميهاي ديگر تعريف يک واژه توسط واژه
. نمايـد ها ايفـا مـي  منطقي تدوين فرضيه فرايندکند و نقش مهمي را در پديده کمک مي

تعريف مفهومي را بايد به تعريف عملياتي تبديل کرد تا بتـوان آن را مشـاهده يـا قابـل     
تعريف عملياتي محقق را در آنچه که بايد انجام گيرد و در شيوة انجام . گيري کرداندازه

بنابراين، تعريف عملياتي برگرداندن مفاهيم بـه امـور واقعـي و    . کندگرفتن راهنمايي مي
در اين قسمت به تعريف عمليـاتي متغيـر   ). ۱۳۸۶سرمد و ديگران، (قابل مشاهده است 

  .پردازيمتقل ميوابسته و متغيرهاي مس
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ي اسـت کـه از   فراينـد : سازي اراضـي Xمشارکت کشاورزان در اجراي طرح يکپارچه
تا اراضي پراكنده خود را از طريق معاوضه، فروش  شوند ميطريق آن کشاورزان ترغيب 

  .كنندXهاي ديگر، به يك واحد كامل و يکپارچه تبديل يا راه
بــارت اســت از ميــزان آشــنايي ع: ســازيXاطالعــات و آگــاهي مالکــان از يکپارچــه

ايـن  . سازي و آگاهي از معايب و مزايـاي يکپارچـه سـازي   کشاورزان با مفهوم يکپارچه
سـازي  در مرحلـه اول، مفهـوم يکپارچـه   : متغير در دو مرحله مورد سنجش قرار گرفت

بررسي شد، و در مرحله دوم براي بررسي ميزان آشنايي کشـاورزان بـا مزايـا و معايـب     
  .اي استفاده گرديدگزينه ۵گويه  ۹ازي از سيکپارچه

مقدار زميني است که به صورت عرفي و قانوني در تملک کشاورزان : مالکيت زمين
گيـري ايـن   بـراي انـدازه  . باشداست و هر گونه تغيير در زمين منوط به اجازه مالک مي

کشـاورزان  متغير، سؤاالتي مشتمل بر مقدار مالکيت، تعداد قطعات و انـدازه قطعـات از   
  .پرسيده شد

منظور، ميزان اعتمـادي اسـت کـه کشـاورزان بـه      : اعتماد متقابل مالکان به همکاران
  .اي مورد بررسي قرار گرفتگزينه ۵گويه  ۹اين متغير از طريق . يکديگر دارند

به معناي ميزان مقبوليت و جايگاهي است کـه دولـت بـين    : اعتماد مالکان به دولت
  .اي استفاده شدگزينه ۴گويه  ۵اي سنجش اين بعد از بر. کشاورزان داراست

عبارت اسـت از ميـزان همکـاري و عضـويت     : هاي ثانويXعضويت مالکان در گروه
هاي روستايي مثل شرکت تعاوني روستايي، هيئـت امنـاي مسـجد،    کشاورزان در تشکل

  .رار گرفتاي مورد بررسي قگزينه ۵گويه  ۶انجمن اوليا و مربيان و غيره، که از طريق 

  روش تحقيق و جامعه آماري
در اين پژوهش با توجه به اهداف آن، اطالعات به صورت ميداني و بـا اسـتفاده از فـن    

با توجـه بـه آمـار مـديريت جهـاد کشـاورزي اسـتان ايـالم،         . آوري شدپرسشنامه جمع
شهرستان شيروان و چرداول، کـه داراي بيشـترين پراکنـدگي اراضـي نسـبت بـه سـاير        

جامعـه آمـاري ايـن    . هاي اين استان است، به عنوان جامعه آماري انتخاب شدانشهرست
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دليل گسـترده بـودن شهرسـتان    به . اين شهرستان هستند بردار بهره ۸۰۹۹پژوهش تعداد 
. بخش شهرستان يادشده انتخاب شد ۳دهستان واقع در  ۸از بين  دهستان ۴ مطالعه، مورد

م نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران برآورد ، حجبردار بهرهاين تعداد  ميان از
 ۱۳۷ تحقيـق،  زمـاني  و مـالي  يهـا  محـدوديت  دليـل  بـه  ).۱۳۸۶ همکاران و اميني( گرديد
و پرسشنامه در اختيار آنان قرار  شدند انتخاب پژوهش اين آماري نمونه عنوان به بردار بهره

از آنها قابل استفاده بودند که در نهايت  عدد ۱۳۲ها بعد از بررسي پرسشنامه ولي گرفت؛
به منظور تعيين قابليت اعتماد يـا پايـايي پرسشـنامه، آزمـون     . مورد بررسي قرار گرفتند

هـا مـورد   مقدماتي در يکي از روستاهاي خارج از نمونه آماري انجام گرفـت و پرسـش  
ز روش تحليل روايي عوامل مورد سنجش در پرسشنامه ا. بازبيني و تصحيح قرار گرفتند

. ارزيـابي شـد   )۵(، و پايايي آن نيز با آلفاي کرونباخ)KMO)۴عاملي با استفاده از ضريب 
  .درصد به دست آمد ۶۴/۰و  ۸۲/۰شده به ترتيب  محاسبه KMOو کرونباخ آلفاي ضريب

  فرضيات 
داري معني ةسازي اراضي رابطميان ميزان تحصيالت مالکان و مشارکت در يکپارچه - ۱

  ؛وجود دارد
سازي سازي و مشارکت در طرح يکپارچهميان اطالعات و آگاهي مالکان از يکپارچه - ۲

  داري وجود دارد؛معني ةاراضي رابط
سازي اراضي ميان ميزان مالکيت زمين و تمايل مالکان به مشارکت در طرح يکپارچه - ۳

 داري وجود دارد؛معني ةرابط
سـازي اراضـي   طـرح يکپارچـه  ميان ميزان اعتماد مالکان به همديگر و مشارکت در  - ۴

 داري وجود دارد؛معني ةرابط
 ةسـازي اراضـي رابطـ   ميان اعتماد مالکان به دولت و مشـارکت در طـرح يکپارچـه    - ۵

 داري وجود دارد؛ معني
سازي اراضي هاي ثانوي و مشارکت در طرح يکپارچهميان عضويت مالکان در گروه - ۶

  .داري وجود داردمعني ةرابط
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  هاتحليل يافته
  برداران هاي فردي بهرهگيويژ

برداران  سال و سن بهره ۴۷برداران  که ميانگين سني بهره شود ميمالحظه  ۱طبق جدول 
بـرداران   ميانگين سابقه اشتغال به کار کشاورزي بهره. سال قرار دارد ۸۰-۲۶در محدودة 

ش از بـي . نفر است ۰۱/۵طور متوسط بردار به سال، وتعداد افراد تحت تکفل هر بهره ۳۰
درصـد داراي سـواد خوانـدن و     ۳۵سـواد،  درصد از نمونه آماري مورد مطالعـه بـي   ۱۳

برداران مـورد مطالعـه داراي تحصـيالت ابتـدايي و      درصد از بهره ۵۱نوشتن، و بيش از 
  .باالتر هستند

  بردارانXهاي فردي بهرهـ ويژگي۱جدول 
  ميانگين  درصد  فراواني  طبقه  هاي فرديXويژگي

  يهاي سنگروه

  ۲۵ ۳۳ سال۴۰تا۲۶

۴/۴۷  
  ۷۵/۵۸ ۶۰ سال۵۴تا۴۱
  ۲۵/۱۱ ۲۲ سال۶۸تا۵۵

  ۵ ۱۷ سال۶۸بيشتر از

  سابقه کار کشاورزي

  ۵/۱۲ ۲۳ سال۱۹تا۵

  ۲۵/۵۶ ۵۸ سال۳۳تا۲۰  ۲۵/۳۰
  ۵/۲۷ ۳۵ سال۴۷تا۳۴

  ۷۵/۳ ۱۶ سال۴۷بيشتر از

  ميزان تحصيالت

  ۷۵/۱۳ ۲۴ سوادبي

 --  
  ۳۵ ۴۱ خواندن و نوشتن
  ۷۵/۳۳ ۴۰ پنجم ابتدايي

  ۷۵/۸ ۲۰ ديپلم
  ۷۵/۸ ۲۰ باالتر از ديپلم

  ۰۱/۵  --  -- -- افراد تحت تکفل
  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  هاي کشاورزيهاي ساختاري زمينويژگي
  طـور متوسـط   دهـد کـه در شهرسـتان شـيروان و چـرداول بـه      نشان مي ۲نتايج جدول 

درصد از آنـان   ۵برداران به طور همزمان به زراعت ديم و آبي، و تنها  د از بهرهدرص ۹۵
قطعـه اسـت، متوسـط     ۲۰تا  ۱تعداد قطعات زراعي آبي بين . اندبه زراعت آبي مشغول

تعـداد  . هکتـار اسـت   ۴/۱قطعه و ميـانگين مسـاحت قطعـات     ۶۰/۵تعداد اين قطعات 
، و ميـانگين  ۴۷/۴تعـداد ايـن قطعـات     قطعـه، متوسـط   ۳۰تا  ۱قطعات زراعي ديم بين 

منابع آبي اراضي کشاورزان، قنات، رودخانـه و چـاه   . هکتار است ۸/۲مساحت قطعات 
چاه عميـق  «درصد و سهم  ۳/۲۱و  ۷/۲۳،  ۵/۳۲عميق است كه سهم هر يک به ترتيب 

  .باشددرصد مي ۵/۲۲به صورت توأم » و قنات

   رزيهاي کشاوXهاي ساختاري زمينXـ ويژگي۲جدول 
ميزان مالکيت  متغير

 اراضي آبي
 )هکتار(

 تعداد
  قطعات 
اراضي آبي

اندازه قطعات
اراضي آبي 

 )مترمربع(

ميزان مالکيت
اراضي ديم 

  )هکتار(

 تعداد
 قطعات 
ديم اراضي

اندازه قطعات
  اراضي ديم

  )مترمربع( 
  ۲۸۱۱۲.۵ ۴.۴۷  ۱۱.۷۱ ۱۴۶۸۳.۷۵ ۵.۶ ۸.۷۳  ميانگين

  ۳۲۲۴۲.۴۴ ۴.۹۹  ۱۲۷۳ ۸۵۴۳.۵۳ ۴.۵۳ ۱۵.۸۲ انحراف معيار
  ۲۰۰۰۰۰  ۳۰  ۸۰ ۶۵۰۰۰ ۱۹ ۱۳۹ دامنه تغييرات

  ۰  ۱  ۰ ۵۰۰۰ ۱ ۱  کمترين
  ۲۰۰۰۰۰  ۳۰  ۸۰ ۷۰۰۰۰ ۲۰ ۱۴۰  بيشترين

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  

  سازي اراضيموانع بازدارندة اجراي طرح يکپارچه
ي اراضـي از ديـدگاه   سـاز ترين موانـع اجـراي طـرح يکپارچـه    ، مهم۳براساس جدول  

هاي طرح، عدم همکـاري مرکـز خـدمات کشـاورزي، عـدم      کشاورزان، باال بودن هزينه
تـرين  اهميـت اعطاي کمک مالي دولت از طريق وام و کمـک بالعـوض هسـتند، و كـم    

سازي به دليـل  عدم همکاري معاونت آب و خاک، و عدم يکپارچه: اند ازعوامل عبارت
  .پراکنده بودن اراضي
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  ـ موانع بازدارندة اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي۳جدول

  موانع موجود
 ميانگين

  ايرتبه
  انحراف 
  معيار

ضريب 
  تغييرات

  رتبه

 ۱  ۸/۴۰  ۰۹۸/۱  ۶۹/۲ طرح هايهزينه بودن باال

  ۲  ۸/۴۵  ۱۲۴/۱  ۴۵/۲  خدمات مرکز همکاري عدم
  ۳  ۱/۴۷  ۱۶۹/۱  ۴۸/۲  سازييکپارچه وام اعطاي عدم
  ۴  ۴/۴۷  ۰۱۶/۱  ۱۴/۲قطعات اندازه بودن بزرگ دليل به سازييکپارچه عدم
  ۴  ۴/۴۷  ۰۲۴/۱  ۱۶/۲ سازييکپارچه فوايد از برداران بهره اطالعيبي

  ۵ ۷/۴۸  ۰۹۷/۱  ۲۵/۲  طرح انجام با برداران بهره مخالفت
  ۶  ۷/۵۰  ۱۵۸/۱  ۲۸/۲ كنند اجرا را طرح که افرادي يا فرد نبودن
  ۷  ۳/۵۷  ۱۵۳/۱  ۰۱/۲  اراضي بودن ندهپراک دليل به سازييکپارچه عدم
  ۸  ۶/۶۱  ۳۵۱/۱  ۱۹/۲ خاک و آب معاونت همکاري عدم
  هاي پژوهشيافته: مأخذ

سازي با برداران در اجراي طرح يکپارچه ـ رابطة ميان تمايل به مشارکت بهره۴جدول 
  متغيرهاي مستقل

  متغير دوم  متغير اول
sr  P  

 
  

مشارکت کشاورزان 
در اجراي طرح 

  سازي اراضييکپارچه

  ۰۰۰/۰  ۵۲۴/۰** ميزان تحصيالت
  ۰۰۰/۰  ۴۹۲/۰**  سازيميزان آگاهي از مفهوم يکپارچه

  ۰۱۳/۰  ۲۷۶/۰* ميزان مالکيت
  ۰۳۷/۰  ۲۳۳/۰* ميزان اعتماد متقابل مالکان به يکديگر

  ۰۰۱/۰  ۳۷۸/۰** ميزان اعتماد مالکان به دولت
  ۰۴۲/۰  ۲۲۸/۰*  هاي ثانويعضويت مالکان در گروه

  ،۰۵/۰داري در سطح معني: *    ، ۰۱/۰داري در سطح معني: **
sr :ضريب همبستگي اسپيرمن،    n :داريسطح معني  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  هاآزمون فرضيه
ان و تمايـل آنهـا بـه    بردار بهرهکه ميان سطح سواد  دهدنشان مي ۴جدول  -۱ فرضيه -

 ۰۱/۰داري در ســطح ســازي اراضــي رابطــه مثبــت و معنــياجــراي طــرح يکپارچــه
)۵۲۴/۰=sr( بنابراين، کشاورزان با سطح سواد باالتر، تمايل بيشتري نيـز  . وجود دارد

چنين تبيين كرد کـه   توان ميرا  علت اين رابطه. سازي دارندبه اجراي طرح يکپارچه
تـر و  سـازي بـاز  با باال رفتن سطح سواد، ديد افراد نسبت به فوايد و مزاياي يکپارچه

   .تمايل آنها براي اجراي طرح افزايش خواهد يافت
ان و مشـارکت  بـردار  بهرهنتايج حاصل از بررسي رابطة ميان ميزان آگاهي  -۲فرضيه  -

زي حاکي از آن است که ميـان ايـن دو متغيـر رابطـه     ساآنها در اجراي طرح يکپارچه
بنـابراين،  ). ۴جـدول  (وجـود دارد   )sr=۴۹۲/۰( ۰۱/۰داري در سـطح  مثبت و معني

. ان با آگاهي بيشتر نسبت به طرح، تمايل بيشتري نيـز بـه اجـراي آن دارنـد    بردار بهره
ه فـرد بـا داشـتن اطالعـات از     چنين توصيف كرد کـ  توان ميعلت اين همبستگي را 

اين آگاهي موجـب بـاال   . كندموضوع، آن را بررسي و به مزايا و معايب آن توجه مي
هاي مناسب براي رفـع مشـکل   حلرفتن قدرت تجزيه و تحليل مسائل و انتخاب راه

  . گرددمي
داري نشان داده شده است، رابطه مثبت و معني ۴همان طور که در جدول  -۳فرضيه  -

ــطح در  ــت  ) n=۰۱۳/۰و  sr=۲۷۶/۰( ۰۵/۰س ــزان مالکي ــان مي ــرهمي ــردار به ان و ب
ان بـا  بـردار  بهـره بنـابراين،  . سازي وجود داردمشارکت آنها در اجراي طرح يکپارچه

. تحت تملک بيشتر، تمايل بيشتري به مشارکت در اجراي طرح دارند هايزمين مقدار
سـازي باعـث   يکپارچـه  -۱: چنين توصيف کـرد  توان مياليل اين افزايش تمايل را د

قطعه شدن اراضي به وجود آمده اسـت،  حذف مرزهاي اضافي زيادي که بر اثر قطعه
يکپارچه شدن  -۲؛ شود ميهاي زير کشت و در نتيجه موجب افزايش مساحت زمين

و وسائل و ادوات مکانيزه و حذف  قطعات زراعي، باعث استفاده بهينه از منابع توليد
  .شود ميهاي زياد اين وسائل جابجايي
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نتايج حاصل از بررسي رابطة ميان ميزان اعتماد مالکان به يکديگر و تمايل  -۴فرضيه  -
آمده، گواه اين مطلـب اسـت کـه     ۴سازي که در جدول آنها به اجراي طرح يکپارچه

ــي    ــت و معن ــه مثب ــر رابط ــن دو متغي ــان اي ــطح داري مي و  sr=۲۳۳/۰( ۰۵/۰در س
۰۳۷/۰=n( اني که ميزان اعتماد آنها به يکديگر بيشـتر  بردار بهرهبنابراين . وجود دارد

از آنجا کـه کشـت   . سازي اراضي دارنداست، تمايل بيشتري به اجراي طرح يکپارچه
روهي، تعـاون، توجـه بـه آراي ديگـران و     گروهي مستلزم اعتماد به يکديگر و کار گ

اني که ميزان اعتماد آنها بـه يکـديگر بيشـتر اسـت، تمايـل      بردار بهرههمکاري است، 
  .سازي اراضي دارندبيشتري نيز به اجراي طرح يکپارچه

نتايج حاصل از بررسي رابطة ميان ميزان اعتماد مالکان به دولت و تمايـل   -۵فرضيه  -
دهد که ميان اين دو متغير رابطه مثبـت و  سازي نشان ميارچهآنها به اجراي طرح يکپ

هرچـه  ). ۴جدول (وجود دارد  )n=۰۰۱/۰و  sr=۳۷۸/۰( ۰۵/۰داري در سطح معني
کشاورزان به دولت اعتماد بيشتري داشته باشند، مشارکت آنها در اجراي طرح مؤثرتر 

سـازي از  در تبيين اين رابطه بايد گفت از آنجا کـه يکپارچـه  . بالعکسخواهد بود، و 
آيد، اعتماد مردم به دولت و نحوه اجـراي آن در انديشـه   طرف دولت به اجرا در مي

خواهد داشت و ميزان اعتماد کشاورزان به دولـت راه را بـراي    تأثيرجويان مشارکت
  . کنديسازي هموار مابراز تمايل به مشارکت در يکپارچه

  هـاي  ، ميـان ميـزان عضـويت مالکـان در گـروه     ۴با توجه به نتايج جدول  -۶فرضيه  -
  داري سـازي رابطـه مثبـت و معنـي    ثانوي و مشارکت آنها در اجراي طـرح يکپارچـه  

ــطح  ــود دارد )n=۰۴۲/۰و  sr=۲۲۸/۰( ۰۵/۰در س ــابراين، . وج ــرهبن ــي بردار به   ان
بيشتر اسـت، تمايـل   ) هاي روستاييتشکل(هاي ثانويه که ميزان همکاري آنها باگروه
چنين توجيه كرد کـه بـا    توان مياين افزايش تمايل را . بيشتري به اجراي طرح دارند

يابد، مالکان پراکنـدگي  گيري جمعي افزايش ميهاي ثانوي، تصميمعضويت در گروه
سـازي  حل آن را در مشارکت در يکپارچـه كنند، و راهها را يک مشکل تلقي ميزمين
 .يابندمي
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  گيري و پيشنهادهانتيجه
سـازي اراضـي و   منظور ادامه کـار يکپارچـه  با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، به 

  :شود ميتسريع آن پيشنهادهاي زير ارائه 
سـازي و  به علت همبستگي زياد بين مشارکت کشاورزان در اجراي طـرح يکپارچـه   •

ويـژه از طريـق   بـه طـرق مختلـف، بـه     شود ميميزان آگاهي آنان از موضوع، پيشنهاد 
. هاي جمعي، اطالعات الزم در مورد مزاياي طرح در اختيـار آنهـا قـرار گيـرد    رسانه

هاي آموزشي همچنين براي ترغيب بيشتر مالکان به مشارکت در اجراي طرح، کالس
 شدة موفق و در حال اجرا، برگزارگردد؛ هاي انجامهمراه با بازديد از طرح

هـاي  تشکل(هاي ثانوي دار ميان ميزان عضويت در گروهبا توجه به همبستگي معني  •
دولـت   شـود  مـي سازي، پيشـنهاد  و تمايل مالکان به مشارکت در يکپارچه) روستايي

هاي غيردولتـي  هاي ميانجي و سازمانها و گروهبسترهاي الزم را جهت ايجاد تشکل
 فراهم آورد؛

ان و مشـارکت آنهـا در   بـردار  بهرهداد که ميان ميزان مالکيت نشان مي ۳نتايج فرضيه   •
رو، رفع بسـياري از   از اين. سازي اراضي همبستگي وجود دارداجراي طرح يکپارچه

سـازي اراضـي   ان مستلزم اصالح روش اجراي طرح يکپارچـه بردار بهرههاي مخالفت
هاي اجراي طرح با توجه به ميزان مالکيـت  که هزينه شود مي بنابراين، پيشنهاد. است

هاي هر زارع محاسبه گردد و از زارعاني کـه داراي مالکيـت   و ميزان پراکندگي زمين
تري هستند، هزينة بيشتري گرفته شود تا زارعان با مالکيت هاي پراکندهبيشتر و زمين

 تري داشته باشند؛ت فعالسازي اراضي مشارککمتر ترغيب شوند در طرح يکپارچه
سازي، عامل ، از ميان عوامل بازدارندة اجراي طرح يکپارچه۳بر اساس نتايج جدول   •

سازي اراضي از ديدگاه ترين مانع اجراي طرح يکپارچههاي طرح مهمباال بودن هزينه
سازي اراضي نيـاز  از طرفي هم با توجه به اين که عمليات يکپارچه. کشاورزان است

هاي فرعـي ميـان مـزارع و    هايي جهت احداث کانال، جادهگذاري و هزينهمايهبه سر
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هـاي مـرتبط،   دولـت بـا همکـاري دسـتگاه     شـود  مـي تأسيسات ديگر دارد، پيشـنهاد  
 و نفع قرار دهد؛تسهيالت اعتباري در اختيار کشاورزان ذي

ف يـک  ها در روستاهاي مجاور و حتي در نقـاط مختلـ  با توجه به اينکه کيفيت زمين •
سـازي اراضـي کـار    روستا متفاوت است، متقاعد کـردن کشـاورزان بـراي يکپارچـه    

آيد؛ از اين رو، بهتر است کـه در مراحـل اوليـه بـراي اينکـه      دشواري به حساب مي
سـازي را لمـس کننـد، از روش معاوضـه موقـت زمـين       کشاورزان محاسن يکپارچه

ـ   . استفاده شود راي چنـد سـال زراعـي، بـين     معاوضة دو طرفه بين زارعـان معمـوال ب
جوار در قالب توافقـات شـفاهي و   ان ساکن در يک روستا يا روستاهاي همبردار بهره

. گيـرد قراردادهاي غيررسمي و از طريق وساطت ريش سفيدان محلـي صـورت مـي   
و بعد از گذشت  شود ميبدل ن و ان ردبردار بهرهمعموًال در اين حالت هيچ پولي بين 

صورت رضايت طرفين، قرارداد موقت ميان آنها شكل رسمي به چند سال زراعي در 
  .گيردخود مي

  ها  يادداشت
1. participation 
2. Hall 
3. pragmatistic 
4. Kaiser-Meyer-Olkin 
5. Cronbach's alpha 

  منابع 
سازي اراضي در شهرسـتان  بررسي موانع و مشكالت پيشبرد يكپارچه، )۱۳۸۲. (احمـدي، ع 

پايـان نامـه کارشناسـي ارشـد توسـعه      . نطقة لنجانـات اسـتان اصـفهان   كرمانشاه و م
  .دانشگاه صنعتي اصفهان: اصفهان. روستايي

دانشـگاه  : تهران. سازي اراضي زراعي در جهان و ايرانيكپارچه فرايند، )۱۳۷۵. (افتخاري، ع
  .تربيت مدرس

ريـزي در  امـه مفاهيم، اصـول، روش تحقيـق، برن  (توسعه كشاورزي ، )۱۳۸۲. (افتخـاري، ع 
  .سمت: تهران. )سازي اراضي كشاورزييكپارچه
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بـرداران بـا    بررسي و مقايسه داليل مخالفت بهـره «، )۱۳۸۶. (زن، عو پاپ. احمدي، ع. اميني، ا
هاي کشاورزي در شهرسـتان کرمانشـاه و منطقـه    سازي زمينهاي يکپارچهاجراي طرح

دانشگاه صنعتي  زي و منابع طبيعيمجله علوم و فنون کشاور. »لنجانات استان اصفهان
  .۴۱، شماره ۱۱سال . اصفهان

ـ مكاني عوامل مـؤثر در خـرد شـدن و پراكنـدگي     معرفي و مقايسه زماني«، )۱۳۷۶. (تقوايي، م
نشريه علمي پژوهشـي دانشـكده ادبيـات و    . »سازي اراضي زراعي و مسئله يكپارچه
  .۹شماره. علوم انساني دانشگاه اصفهان

مجموعه مقاالت سومين . »هـا پراکندگي اراضي در استان فارس، آثار و علت«، )۱۳۷۹. (زارع، ا
  .دانشگاه فردوسي: مشهد. کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران

ارزيابي ميزان تغييرات شرکت هاي تعاوني توليد روستايي شهرستان ، )۱۳۸۷. (سجادي، س
رشـد تـرويج و آمـوزش    ، پايان نامه کارشناسـي ا قاينات در دوره پس از خودگرداني

  .دانشگاه آزاد اسالمي: بيرجند. کشاورزي
  .آگاه: تهران. هاي تحقيق در علوم رفتاريروش، )۱۳۸۶(و همکاران . سرمد، ز
هـاي واحـد   عوامل مؤثر در تقطيع اراضي زراعي و لزوم يكپارچگي زمـين «، )۱۳۶۷. (طالب، م

  .۱۱شماره . رشد جغرافيا. »برداري بهره
  .امير كبير: تهران. فرهنگ عميد، )۱۳۵۹. (عميد، ح
  .امير كبير: تهران. فرهنگ كشاورزي ايران، )۱۳۶۳. (گونيلي، ا
انتشـارات علمـي و   : تهـران . گذاري نوين کشاورزياي بر سياستمقدمه، )۱۳۸۲. (نسيمي، ع

  .فرهنگي
سازي اراضي در بخش مركزي شهرسـتان  تحليلي بر مسائل يكپارچه، )۱۳۷۸. (نوروزيـان، م 
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