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تحلیل عوامل پیشبرندة طرح یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس
صالح حقیقت ،1هوشنگ ایروانی ،1خلیل کالنتری ،9ابراهیم مهدوی ،6سید علیرضا قدیمی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3 ،2استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .5دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاریخ دریافت - 92/3/11 :تاریخ تصویب) 92/7/29 :

چکیده
پراکندگی و قطعهقطعهبودن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعة کشاورزی محسوب میشود،
بهطوریکه کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفادة بهینه از آب ،زمین ،نیروی انسانی ،مکانیزاسیون و
دیگر عوامل مؤثر در تولید کشاورزی است .این وضعیت در بیشتر مناطق کشور ما نیز مشاهده میشود و به
یکی از مهمترین چالشهای توسعة کشاورزی کشور تبدیل شده است .بهاینمنظور ،یکی از سیاستهای
توسعة کشاورزی در سالهای گذشته یکپارچهسازی اراضی کشاورزی است .با توجه به اهمیت موضوع،
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل عوامل پیشبرندة طرح یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان است.
جامعة آماری پژوهش شامل تمام کشاورزان استان فارس بود ( .)N=215400حجم نمونه براساس فرمول
کوکران  252نفر تعیین شد که به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند .پس
از جمعآوری دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه ،روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر استادان
و متخصصان مربوطه تأیید شد و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ ( )2/33تأیید شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد پنج عامل دولتی -زیربنایی،
اقتصادی -حمایتی ،زراعی ،فردی– اجتماعی ،آموزشی ،حدود  76/99درصد واریانس کل عوامل پیشبرندة
طرح یکپارچهسازی اراضی را در استان فارس تبیین میکنند که ارائة تسهیالت اعتباری به کشاورزان برای
ایجاد انگیزه ،جلب اعتماد رهبران محلی ،اتخاذ قوانین کافی در باب یکپارچهسازی اراضی و اصالح و
بازنگری قوانین بهویژه قانون ارث و برگزاری کالسهای آموزشی در زمینة یکپارچهسازی اراضی از مهمترین
پیشنهادهای این پژوهش برای توسعة اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی هستند.
واژههای کلیدی :استان فارس ،پراکندگی اراضی ،توسعة کشاورزی ،یکپارچهسازی اراضی.

* نویسندة مسئول:

تلفن28340320090 :

Email: alighadimi@ut.ac.ir
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مقدمه
پراکندگی و قطعهقطعهبودن اراضی کشاورزی یكی از
اساسیترین و بنيادیترین مسائل و چالشهای توسعة
کشاورزی محسوب میشود و مانعی در استفادة بهينه از آب،
زمين ،نيروی انسانی ،مكانيزاسيون و دیگر عوامل مؤثر در توليد
کشاورزی است .پراکندگی و کوچكی اراضی کشاورزی ،ویژة
ایران یا کشورهای جهان سوم نيست ،بلكه تمام کشورهای
مختلف جهان ،حتی کشورهای پيشرفته و توسعهیافته نيز با آن
مواجهاند و امروزه به یكی از موانع اصلی توسعة کشاورزی جهان

تبدیل شد .بهطوریکه طبق اظهارات 92 ،(2008) Simons
درصد از اراضی کشاورزی در دنيا بهصورت خرد و پراکنده
هستند و فائو نيز طی سالهای اخير اعالم کرد سرانة زمين
کشاورزی برای هر فرد در جهان  2/20هكتار است .جدول 2
اندازة واحدهای بهرهبرداری را در تعدادی از کشورهای جهان
نشان میدهد .براساس دادههای این جدول ،تعداد واحدهای
بهرهبرداری در ایران  3/09ميليون واحد است که متوسط اندازة
مزارع در آن  5/24هكتار است ،درمقابل انگلستان با متوسط
 40/0هكتار جزء کشورهای پيشرو محسوب میشود
).(Haghighat, 2012

جدول  .1اندازة واحدهای بهرهبرداری در شماری از کشورهای دنیا و مقایسة آن با ایران در سال 1009

کشور
انگلستان
دانمارک
فرانسه
ایرلند
آلمان
هلند
اسپانیا
ایران
ایتالیا
پرتغال

کل اراضی کشاورزی

تعداد واحد بهرهبرداری

متوسط اندازة مزارع

(هزار هکتار)

(هزار واحد)

(هکتار)

17651
2693
23253
4915
11343
2224
24696
16775
15544
3331

272
36
931
216
625
132
1691
 3431
2634
735

74/4
32/2
23/7
22/6
17/3
15/3
13/3
 5/26
5/7
5/2

مأخذ :مرکز آمار ایران

در ایران ،توليد مستقل دهقانی رایجترین نظام بهرهبرداری
کشاورزی است که این واحدها در بسياری از مناطق کشور پایة
توليد کشاورزی هستند .این نوع بهرهبرداری کشاورزی بهطور
عمده واحدهای خرد و دهقانی زیر  22هكتار را شامل میشوند.
براساس اطالعات مرکز آمار در سال  ،2395از بين
بهرهبرداریهای کل کشور 04 ،درصد وسعتی کمتر از یک
هكتار دارند و متوسط اندازة آنها  2/34هكتار است و حدود
 45درصد از بهرهبرداریها فقط  00/4درصد اراضی را شامل
میشدند که این امر بيانگر کوچكی اراضی در نظام بهرهبرداری
غالب کشور است (مرکز آمار ایران .)2395 ،هرچند واحدهای
دهقانی بهدليل وجود انگيزههای شخصی از مطلوبترین
بهرهبرداریها بهشمار میروند ،اما لزوماً برترین آنها نيستند،
زیرا این نوع واحدها به اندازهای کوچکاند که بهرهبرداری
اقتصادی از آنها امكانپذیر نيست و پسانداز ،سرمایهگذاری و

انتقال فناوریهای نوین را با محدودیتهای مالی و فنی مواجه
میکند .درنتيجه ،افزایش بازدهی توليد و بهبود درآمد زارعان
نيز با چالشهای اساسی روبهرو میشوند ،بهطوریکه کوچكی
و پراکندگی زمينهای دهقانان در ایران موجب شد کشاورزان
بهشدت به مشاغل جانبی روی آورند ).(Haghighat, 2012
مطالعات نظری و تجربی در گذشته بهخوبی نشان میدهند
خردبودن و پراکندگی اراضی موجب میشود استفاده از عوامل
توليد با دشواری صورت گيرد و هزینههای توليد افزایش یابد و
کشاورزی غير اقتصادی شود ،بهطوریکه امكان سرمایهگذاری
در امور زیربنایی که بسيار حائز اهميتاند بهعلت خرد و پراکنده
بودن قطعات ،وجود ندارد ( ;Amirnejad & Rafei, 2009
& Abdollahzadeh & Kalantari, 2006; Arsalanbod
 .)Esmaeilpour, 2000از اینرو ،برای رفع مشكالت و عوارض

ناشی از خرد و پراکندهبودن اراضی ،برنامهریزان و سياستگذاران

حقیقت و همکاران :تحلیل عوامل پیشبرندة طرح یکپارچهسازی اراضی از...

کشاورزی راه حل منطقی و قابل اجرای یكپارچهسازی اراضی
را توصيه کردند )Gergievski, Gonzales Garcia, 2007
;2005; Zipping et al., 2005; Zhou, 1999; Dijk Van, 2002
;Yasori et Amirnrjad & Rafei, 2009; Backman, 2002
; )Taghvaei, 1997; Kalantari et al., 2005; al., 2007و آن
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را برای توسعة پایدار روستایی و کشاورزی ضرورتی
اجتنابناپذیر میدانند .یكپارچهسازی اراضی مزایای بسياری
دارد که به تعدادی از آنها اشاره میشود (جدول .)0

جدول  .1مزایای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و نقش آن در توسعة کشاورزی و روستایی

کاهش هزینههای تولید
افزایش بهرهوری عوامل تولید
اقتصادی افزایش درآمد و فقرزدایی
صرفهجویی در زمان
افزایش سرمایهگذاری در کشاورزی

Vosoghi, 2003; Eftekhari, 2003; Demen, 2002; Wu et al., 2005
Kopeva et al., 2002; Backman, 2002; Wu et al., 2005
Kalantari et al., 2005; Zhou, 1999; Backman, 2001; Sonnenberg,
2002; Meha, 2004
Vosoghi, 2003; Backman, 2001; Sonnenberg, 2002

مزایای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی

Man, 1959; Zaheer, 1975; Vosooghi, 1985; Meha, 2004
& Dijk Van, 2002; Backman, 2002; Niroula & Thapa, 2005; Thapa
افزایش تولید (امنیت غذایی)
Niroula, 2008
Crecente et al., 2002; Backman, 2002; Gergievski, 2005; Gonzales
افزایش سطح زیر کشت
Garcia, 2007
افزایش استفاده از بذرهای اصالحشده
Agrawal, 1971; Eftekhari, 2003; Mirdorikvand, 2007
سهولت استفاده از ماشینآالت و & Amirnejad, 1999; Dijk Van, 2000; Meha, 2004; Todorova
Lulcheva, 2005

فنی
نهادهای جدید
افزایش کیفیت محصول
Vosoghi, 2006
افزایش بازده آبیاری
Tavasoli, 1999; Meha, 2004; Thomas, 2006
کاهش نیاز به نیروی کار
Kalantari et al., 2005; Gonzales Garcia, 2007
کاهش فرسایش خاک
Falkgard & Sky, 2002; Gergievski, 2005
استفادة بهینه از زمین
Gonzales Garcia, 2007; Yu et a1., 2010
اکولوژیکی
تسهیل زهکشی
Tavasoli, 1999; Ashkar ahangar kalaie, 2006; Thomas, 2006
حفاظت از محیط زیست
Backman, 2001; Sonnenberg, 2002; Gonzales Garcia, 2007
سهولت اجرای تصمیمات سیاسی و کالن
Oldenburg, 1990; Eftekhari, 2003
بهبود مدیریت و نظارت کشاورزی Ahmadi & Amini, 2008; Kalantari et al., 2005; Institute for Indian
افزایش فرصت شغلی
سازمانی بازاریابی راحتتر محصوالت کشاورزی
تسهیل انجامدادن امور زیربنایی
افزایش رونق صنایع تبدیلی
سهولت ارائة خدمات ترویجی
کاهش اختالفات و مشاجرههای مردمی
اجتماعی افزایش همکاری و تعاون
افزایش انگیزه برای کشاورزی

در سالهای اخير ،محققان زیادی مطالعاتی را در این زمينه
انجام دادند که به چند مورد آنها اشاره میشود :وزارت کشاورزی،
منابع طبيعی و محيط زیست مصر 2در سال  0222یكپارچهسازی
اراضی را عامل مهمی در افزایش سطح زیر کشت محصوالت و
بهبود درآمد بهرهبرداران کشاورزی میدانست(2010) Yu et a1. .

Estate Planning, 2007
Backman, 2002; Gergievski, 2005; Gonzales Garcia, 2007
FAO, 2003; Mirdorikvand, 2007

Meha, 2004; Molen el al., 2005; Ashkar ahangar kalaie, 2006
Jahandost, 1995
Zaheer, 1975; Man, 1959; Vosooghi, 1985; Eftekhari, 1992
Eftekhari, 2003; Oldenburg, 1990
Rohani, 2000; Vosoghi, 2003
Zaheer, 1975; Man, 1959; Vosooghi, 1985; Eftekhari, 2003

؛  (2006) Sklenickaبه این نتيجه رسيدند که یكپارچهسازی
اراضی موجب شد اکوسيستم طبيعی و محيطی و وضعيت
اجتماعی و اقتصادی روستایيان بهبود یابد2005) Niroula & .
 (2008; Thapaنتيجه گرفتند یكپارچهسازی اراضی سبب پذیرش
نوآوریهای جدید ،توليد بيشتر ،مدیریت و حفاظت مؤثر اراضی و
1. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 2010
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بهدستآوردن درآمد و سود بيشتر شد (2005) Wu et al. .به این
نتيجه رسيدند که یكپارچهسازی اراضی در کاهش هزینهها،
افزایش بهرهوری و خودکفایی روستایيان تأثيرگذار بودMolen et .
 (2005) al.یكپارچهسازی اراضی را برای بقای اهداف کشاورزی
ضروری میدانند که میتواند زیرساختها و معيشت زندگی
روستایيان را ارتقا دهد و مقدمات توسعة پایدار فراهم سازد و
براساس مطالعات  (2010) Rohaniیكپارچهسازی از دالیل مهم
افزایش بهرهوری عوامل توليد در شرکتهای تعاونی توليد روستایی
است (2005) Kalantari et al. .بيان میکنند اجرای پروژههای
یكپارچهسازی شرایط توليد در بخش کشاورزی را تغيير داد و بر
الگوهای توليد ،بهرهوری عوامل توليد ،زمان مورد نياز برای کار در
مزارع ،درآمد و ...اثر دارد (2002) Crecente et al. .نيز به این
نتيجه رسيدند که یكپارچهسازی اراضی بر مشارکت اجتماعی،
دانش فنی ،سطح زیر کشت زراعی و شرایط زیستمحيطی و
اقتصادی کشاورزان تأثيرگذار است .در زمينة عوامل پيشبرندة
طرح یكپارچهسازی اراضی نيز نتایج تحقيقات & Amirnejad
 (2009) Rafeiنشان داد متغيرهای سطح تحصيالت شاليكار،
کيفيت اراضی شاليزاری ،فاصله بين قطعات اراضی شاليزاری،
برنامههای آموزشی -ترویجی ،تعداد افراد خانوار و حمایتهای
اعتباری مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش طرح یكپارچهسازی در
اراضی شاليزاری استان مازندران هستند(2009) jamshidi et al. .
در تحقيقشان نشان دادند سطح تحصيالت و آگاهی بهرهبرداران
از مفهوم یكپارچهسازی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایل مالكان به
مشارکت در طرح یكپارچهسازی اراضی است(2007) Gonzales .
افزایش آگاهی کشاورزان درمورد نتایج اقتصادی و اجتماعی
یكپارچهسازی اراضی ،انتقال اطالعات مفيد به کشاورزان توسط
مروجان و برنامههای حمایتی دولت را عوامل مؤثر در پذیرش این
برنامه میداند (2006) Vosoghi & Faraji .نيز در مطالعهشان در
روستاهای زریندشت نشان دادند متغيرهای سواد ،فراهمبودن
فرصتهای شغلی ،ميزان مالكيت زمين ،اطالعات ،اعتماد مردم به
یكدیگر ،اعتماد مردم به دولت و عوامل انگيزشی دارای رابطة مثبت
و معنیداری با متغير وابستة ميزان تمایل مالكان به مشارکت در
یكپارچهسازی اراضی مزروعی هستند (2002) Backman .بيان
میکند یكپارچهسازی اراضی موجب توسعة روستایی در سوئد شد
و مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش یكپارچهسازی اراضی از سوی
کشاورزان ،سطح تحصيالت و آگاهی کشاورزان ،شرایط جغرافيایی
اراضی ،تعداد قطعات و برنامههای آموزشی کشاورزان است.
 (1999) Norozianنيز افزایش درآمد ،راحتشدن کشتوکار،

استفاده از تسهيالت و صرفهجویی در وقت را مهمترین دالیل
پذیرش طرح یكپارچهسازی اراضی عنوان میکندshirzad .
) (1997در مطالعهای که در حوضة آبریز هراز استان مازندران انجام
داد 00 ،عامل را مؤثر بر پذیرش یكپارچهسازی اراضی عنوان کرد
که مهمترین آنها ارزش زمين ،وضعيت اراضی ،تالشهای
ترویجی ،آگاهی کشاورزان ،سودآوری زراعی ،مالكيت اراضی و
عوامل حمایتی بود.
با توجه به ضرورت و همچنين مزایایی که برای اجرای طرح
یكپارچهسازی اراضی ذکر شد ،متأسفانه فقط تعداد کمی از
کشاورزان حاضر به یكپارچهسازی اراضی بودند ،که این تعداد نيز
در طول زمان رو به کاهش است؛ برای مثال ،در کرمانشاه
طرحهای انجامگرفته از  30طرح در سال  2340به  3طرح در
سال  2392کاهش یافت یا در لنجانات اصفهان در سال 2349
حدود  422هكتار اراضی یكپارچه شد ،ولی در سال  2392فقط
 022هكتار اراضی یكپارچه شدند ) .(Amini et al., 2007بهاین
منظور ،تحليل و شناسایی عوامل پيشبرندة طرح یكپارچهسازی
اراضی در کشور و بهویژه در منطقة مورد مطالعه (استان فارس)
بسيار حائز اهميت است ،زیرا بخش کشاورزی در آن سهم
عمدهای از توليد ناخالص ملی دارد و دارای جایگاه ویژهای در
تأمين اشتغال ،توليد و امنيت غدایی کشور است ،بهطوریکه
بسياری از محصوالت کشاورزی استان فارس مانند انواع غالت و
مرکبات رتبة اول تا سوم کشور را دارند ،زیرا پراکندگی و خردی
اراضی کشاورزی در استان فارس ،مانعی جدی در راه افزایش
کارایی فعاليتهای کشاورزی محسوب میشود .این وضعيت در
منطقة مورد مطالعه ،برای اغلب کشاورزان بهعنوان مانعی برای
اقدام به هرگونه تالش منظم در راستای اجرای برنامههای توسعة
کشاورزی است .همانطورکه در جدول  3نيز مشاهده میشود،
ميانگين اراضی کشاورزی به ازای یک بهرهبرداری در استان
فارس حدود شش هكتار است و ميزان اراضی بيش از  45درصد
بهرهبرداریها کمتر از ميانگين است .بدیهی است این گروه از
بهرهبرداریها مازاد توليد الزم را برای تشكيل سرمایه و استفاده
از فناوری ندارند .مقایسة گروههای اول و آخر بهرهبرداریها نيز
نشان میدهد گروه نخست که حدود  29/0درصد بهرهبرداریها
را در خود جای دادند ،فقط یک درصد اراضی را دارند ،درحالی
که گروه آخر با حدود  3درصد بهرهبرداریها نزدیک به  22درصد
از اراضی کشاورزی استان را در اختيار دارد که این نشانگر دامنة
وسيع کوچک و پراکندهبودن اراضی کشاورزی در
بهرهبرداریهای استان است (.)Abdollahzadeh, 2005
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جدول  .9توزیع اراضی مزروعی در گروههای بهرهبرداری استان فارس در سالهای ( 1936-1931واحد :هکتار)
گروههای بهرهبرداری

کمتر از 1

تعداد 32932
بهرهبرداری
درصد 13/2
هکتار 12137
جمع اراضی
1
درصد
مزروعی
2/33
میانگین هر بهرهبرداری

1-2

2-5

5-11

11-21

21-55

 51-111 55-51باالتر از 111

1322 1271
5519 13425 34253 53227 24332
2/3
2/6
3/3
12/3
22/3
31/3
14/4
32513 52643 135272 231216 223737 172263 29996
3/1
4/9
13/2
22/7
21/3
15/7
2/9
73/26 42/24 24/51 12/57
7/53
3/21
1/23

474
2/3
121229
9/9
213/12

جمع

179634
122
1224693
122
7/24

مأخذ :مؤسسة پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ()1933

بههمينمنظور ،تحليل و شناسایی عوامل پيشبرندة طرح
یكپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان و ارائة راه حلهایی
برای پيشبرد این طرح ،هدف اصلی در این تحقيق بود و اهداف
اختصاصی تحقيق عبارت بودند از:
 .2تعيين ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان مورد
مطالعه
 .0سنجش نگرش کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی
 .3سنجش تمایل کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی
 .0بررسی رابطة بين متغيرهای تحقيق با متغير تمایل کشاورزان
به یكپارچهسازی اراضی
 .5شناسایی عوامل پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی
از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه
مواد و روشها
این تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمی است .با توجه
به هدف از نوع تحقيقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها،
از نوع تحقيقات توصيفی (غير آزمایشی) است و از آنجاکه این
تحقيق به بررسی و تحليل روابط ميان متغيرها براساس هدف
تحقيق میپردازد ،از نوع تحقيقات توصيفی -همبستگی به
شمار میرود .جامعة آماری تحقيق  025022نفر کشاورز استان
فارس بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگيری
کوکران محاسبه شد.
N  t .s 

2

()2
 216

=

Nd2   t .s 

2

 = nحجم نمونه

215400 1 / 96 1 / 5 

2

 2154000/ 2   1 / 96 1 / 5 

2

2

 =Nحجم جامعه
 =Sانحراف معيار جامعه
 =dدقت احتمالی مطلوب
 =Tآمارة  tاستيودنت در سطح معنیداری  85درصد

برای تعيين انحراف معيار جامعة مورد مطالعه و همچنين
دقت احتمالی مطلوب ،سی نفر از کشاورزان بهصورت اتفاقی
انتخاب و پيشآزمون شدند .انحراف معيار بهدستآمده از این
پيشآزمون  2/5و دقت احتمالی مطلوب  2/54محاسبه شد که
بهمنظور افزایش دقت و صحت نتایج تا  2/02تعدیل شد .بهاین
ترتيب ،حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل  024نفر به
دست آمد و بهمنظور افزایش اعتبار تحقيق 052 ،پرسشنامه
در بين اعضای جامعة آماری با روش نمونهگيری طبقهای
تصادفی با انتساب متناسب ،بهاینصورت محاسبه شد که تعداد
نمونه برای هر  00شهرستان موجود در جامعة آماری به نسبت
تعداد کشاورز هر شهرستان بود .سپس از هر شهرستان یک یا
دو روستا بهصورت تصادفی انتخاب شد و در مرحلة بعد ،در
هریک از روستاها نيز بهصورت تصادفی چندین کشاورز انتخاب
شدند .کشاورزان موجود در نمونه بهاینصورت انتخاب شدند
که با توجه به حجم نمونهای که از قبل محاسبه شده بود،
پرسشنامهها به نسبت متناسب بين کشاورزان توزیع شد .به
منظور گردآوری دادهها و اطالعات ،پس از بررسی جامع ادبيات
موضوع و مشورت با متخصصان موضوع ،پرسشنامهای طراحی
و تدوین شد .این پرسشنامه از چهار بخش زیر تشكيل میشد:
ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان (ده گویه) ،نگرش
کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی (هفده گویه) ،عوامل
پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی ( 33گویه) و متغير
وابستة تحقيق یعنی تمایل کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی
(هفت گویه) .پرسشها بهصورت باز و بسته طرح شد و بهمنظور
سنجش هریک از شاخصهای تمایل کشاورزان به
یكپارچهسازی اراضی ،نگرش کشاورزان به یكپارچهسازی
اراضی و عوامل پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی از طيف
پنجگزینهای ليكرت استفاده شد که در آن عدد یک نشانگر
کمترین ميزان و عدد پنج بيانگر بيشترین ميزان است و به
منظور توصيف کيفی آنها از روش Interval of Standard
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) Deviation from the Mean (ISDMاستفاده شد
) .)Gangadharappa et al., 2007در این روش ،نحوة تبدیل
امتيازات کسبشده به سه سطح به شرح زیر برآورد شد:
()0
()3
()0

1
A   SD
2
1
1
 B  x  SD   SD
2
2
1
C  x  SD
2

برای سنجش روایی محتوایی ابزار تحقيق ،دیدگاههای چند
تن از اعضای هيئت علمی گروه مدیریت و توسعة کشاورزی
دانشگاه تهران و سه تن از کارشناسان خبرة منطقه پرسيده
شد و اصالحات الزم مبنی بر اظهارات آنان انجام گرفت.
درضمن ،برای تأیيد روایی از نظر درک مخاطب یا ادبيات مورد
استفاده نيز در مرحلة پيشآزمون با سی نفر از کشاورزان از
نقاط مختلف استان فارس مصاحبه شد ،نكات مبهم از
پرسشنامه حذف شد یا برای اصالح آنان اقدام شد .برای
سنجش پایایی ابزار تحقيق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای مقياسهای
پرسشنامه  2/93بهدست آمد و بيانگر قابليت اعتماد باالی ابزار
تحقيق است .بهمنظور تجزیه و تحليل دادهها در دو بخش آمار
توصيفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بهاین
منظور در بخش آمار توصيفی از آمارههای فراوانی ،درصد،
ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطی از ضرایب
همبستگی پيرسون و اسپيرمن و تحليل عاملی استفاده شد.
یافتهها و بحث
ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان

ميانگين سنی پاسخگویان  09سال بود ،که بيشتر آنها بين
 32تا  52سال بودند 9/9 .درصد پاسخگویان بیسواد04/0 ،
درصد ابتدایی 03/0 ،درصد راهنمایی و  25/4درصد دیپلم و
 5/0درصد دارای تحصيالت دانشگاهی بودند .در این تحقيق،
بيش از  94درصد کشاورزان مورد مطالعه ميزان اراضی کمتر
از پنج هكتار داشتند .کمينة ميزان اراضی یک هكتار و بيشنة
آن  222هكتار بود و ميانگين سطح زیر کشت کشاورزان مورد
تحقيق نيز  3/50هكتار بود .کشاورزان مورد مطالعه از لحاظ
تعداد قطعات به پنج دسته تقسيم شدند .در طبقة اول
کشاورزانی با تعداد قطعات یک قرار دارند که فراوانی آن 5/0
درصد است و طبقات دوم (دو قطعه) ،سوم (سه قطعه) ،چهارم

(چهار قطعه) و پنجم (بيش از چهار قطعه) نيز بهترتيب ،24
 00/9 ،02/9و  25/0درصد از فراوانی جامعة نمونه را به خود
اختصاص دادند .از نظر متوسط اندازة قطعات نكتة شایان توجه
این است که  95درصد کشاورزان مورد مطالعه ،متوسط اندازة
اراضیشان کمتر از دو هكتار است و ميانگين متوسط اندازة
قطعات کشاورزان  2/53هكتار بود که این امر نشانگر خرد و
پراکندهبودن اراضی کشاورزی در منطقة مورد مطالعه است و
ميانگين سابقة کار کشاورزان نيز  00/20سال بود.
تمایل کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی

بررسی تمایل کشاورزان مورد مطالعه به یكپارچهسازی اراضی
با استفاده از روش  ISDMبيانگر آن است که اکثر کشاورزان
تمایل متوسطی به یكپارچهسازی اراضی دارند ( 09/0درصد)
و  30/0درصد کشاورزان دارای تمایل کم و فقط  24/0درصد
کشاورزان تمایل باالیی دارند (جدول .)0
جدول  .6توزیع فراوانی تمایل کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی
تمایل به یکپارچهسازی
اراضی

امتیاز

  21امتیاز
 >27امتیاز ≥21
امتیاز ≥27

کم
متوسط
باال
مجموع
میانگین19/94 :

فراوانی

انحراف معیار6/01 :

37
121
43
252

کمینه3 :

درصد

34/4
43/4
16/2
122
بیشینه95 :

نگرش کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی
اولویتبندی مؤلفههای سنجش مقیاس نگرش کشاورزان به
یکپارچهسازی اراضی

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،برای سنجش نگرش
کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی ،هفده گویه بهعنوان شاخصهای
سنجش نگرش انتخاب شدند که با طيف پنج گزینهای ليكرت (:2
خيلیمخالفم :0 ،مخالفم :3 ،نظری ندارم :0 ،موافقم و  :5خيلیموافقم)
مطرح شدند تا پاسخگویان ميزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک
از آن گویهها اظهار کنند ،که گویههای «یكپارچهسازی اراضی زمينه
را برای استفادة بهينه از ماشينآالت مدرن فراهم میکند» و
«یكپارچهسازی اراضی موجب افزایش سطح زیر کشت از طریق
حذف مرزها و نهرها و جادههای اضافی میشود» و «یكپارچهسازی
اراضی زمينه را برای صرفهجویی در مصرف آب فراهم میکند» به
ترتيب اولویتهای اول تا سوم را داشتند.
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جدول  .5اولویتبندی مؤلفههای سنجش مقیاس نگرش کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی
ضریب تغیرات انحراف معیار میانگین

گویهها

یکپارچهسازی اراضی زمینه را برای استفادة بهینه از ماشینآالت مدرن فراهم میکند.
یکپارچهسازی اراضی موجب افزایش سطح زیر کشت از طریق حذف مرزها و نهرها و
جادههای اضافی میشود.
یکپارچهسازی اراضی زمینه را برای صرفهجویی در مصرف آب فراهم میکند.
یکپارچهسازی اراضی سبب کاهش هزینة تولید میشود.
یکپارچهسازی اراضی موجب افزایش انگیزه برای کشاورزی میشود.
یکپارچهسازی اراضی زمینه را برای افزایش مشارکت و همکاری روستاییان فراهم میکند.
یکپارچهسازی اراضی موجب راحتی و اقتصادیشدن مبارزه با آفات میشود.
یکپارچهسازی اراضی سرمایهگذاری را برای امور زیربنایی کشاورزی بهصرفه میکند.
یکپارچهسازی اراضی موجب کاهش رفتوآمد بین اراضی و درنتیجه کاهش اتالف وقت میشود.
یکپارچهسازی اراضی زمینه را برای استفاده از روشهای مدرن آبیاری فراهم میکند.
یکپارچهسازی اراضی سبب افزایش بهرهوری نهادههای کشاورزی (آب ،کود و )...میشود.
یکپارچهسازی اراضی سبب استفاده از فناوریهای روز کشاورزی میشود.
برای حل مشکالت کنونی کشاورزی یکپارچهسازی اراضی ضروری است.
یکپارچهسازی اراضی مؤثرترین روش کاهش تعداد قطعات پراکندة اراضی است.
یکی از مهمترین دالیل پایینبودن تولید در منطقه پراکندگی اراضی است.
*
یکپارچهسازی اراضی موجب کاهش درآمد کشاورزان میشود.
*
یکپارچهسازی اراضی سبب راحتتر و بهترشدن مدیریت مزرعه نمیشود.

رتبه

2/134
2/135

2/727
2/567

4/49
4/25

1
2

2/139
2/142
2/143
2/145
2/145
2/147
2/147
2/143
2/173
2/173
2/166
2/135
2/136
2/193
2/223

2/723
2/723
2/723
2/731
2/727
2/723
2/754
2/752
2/742
2/753
2/762
2/734
2/761
2/769
2/735

4/34
4/33
4/23
4/33
4/31
4/33
4/36
4/44
3/93
3/36
3/69
3/79
3/56
3/42
3/36

3
4
5
7
6
3
9
12
11
12
13
14
15
17
16

* این گویهها با توجه به ماهیت بهصورت معکوس نمرهگذاری شدند.

توزیع فراوانی نگرش کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی

بررسی نگرش کشاورزان مورد مطالعه به یكپارچهسازی اراضی
با استفاده از روش  ISDMبيانگر آن است که اکثر کشاورزان
( 50/0درصد) نگرش مثبتی به یكپارچهسازی اراضی دارند و
 38/0درصد کشاورزان دارای نگرش متوسط هستند و فقط
 9/0درصد کشاورزان نگرش منفی دارند (جدول .)4
جدول  .4توزیع فراوانی نگرش کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی
نگرش به یکپارچهسازیاراضی

منفی
متوسط
مثبت
مجموع

امتیاز

فراوانی درصد

3/4 21
  57امتیاز
 >77امتیاز ≥39/2 93 57
امتیاز ≥ 52/4 131 77
122 245

میانگین 41/01 :انحراف معیار 3/46 :کمینه 13 :بیشینه65 :

بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با متغیر تمایل کشاورزان به
یکپارچهسازی اراضی

همانگونهکه در جدول  4مشاهده میشود ،برای بررسی رابطة بين
ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان و تمایل به یكپارچهسازی
اراضی از همبستگی استفاده شد .نتایج آزمونهای همبستگی
جدول  4نشان داد بين تعداد قطعات ،متوسط فاصلة زمين تا منبع
آب ،عالقه به کار گروهی ،ميزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی،
ميزان تماس با کارشناسان و مروجان ،اعتماد به دولت و برنامههای
پيشنهادی دولت ،اعتماد کشاورزان به یكدیگر و ميزان تمایل
کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی رابطة مثبت و معنیداری وجود
دارد و بين سن ،سابقة کشاورزی ،ميزان اراضی ،سطح زیر کشت
و متوسط اندازة قطعات ،متوسط فاصلة قطعات و ميزان تمایل
کشاورزان به یكپارچهسازی اراضی رابطة منفی و معنیداری وجود
دارد.
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جدول  .3نتایج آزمونهای ضریب همبستگی بهمنظور تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق
با میزان تمایل کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی
ردیف

متغیر مستقل

نوع آزمون

1
2
3
4
5
7
6
3
9
12
11
12
13
14
15
17
16
19
22

سن
تحصیالت
سابقة کار کشاورزی
میزان اراضی
سطح زیر کشت
تعداد قطعات
متوسط اندازة قطعات
متوسط فاصلة قطعات
متوسط فاصلة زمین تا منبع آب
متوسط فاصلة زمین تا محل سکونت کشاورز
هزینة تولید
عالقه به کار گروهی
سهم کشاورزی از درآمد کل
میزان استفاده از فناوریهای جدید کشاورزی
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی
میزان تماس با کارشناسان و مروجان
میزان استفادة ماشینآالت
اعتماد به دولت و برنامههای پیشنهادی دولت
اعتماد کشاورزان به یکدیگر

پیرسون
اسپیرمن
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
پیرسون
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

ضریب همبستگی
*

- 2/137
2/121
*- 2/157
**- 2/243
**- 2/325
**2/239
**- 2/327
**- 2/267
*2/124
2/239
2/242
*2/132
-/262
2/223
*2/123
*2/159
/241
*2/152
*2/169

معنیداری

2/232
2/256
2/214
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
2/249
2/171
2/527
2/242
2/254
2/975
2/243
2/212
2/516
2/213
2/214

* معنیداری در سطح  ** 0/05معنیداری در سطح 0/01

رتبهبندی گویههای مربوط به عوامل پیشبرندة طرح
یکپارچهسازی اراضی

در جدول  ،9گویههای استفادهشده در شناسایی عوامل
پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی ،طبق دیدگاه کشاورزان
مورد مطالعه براساس ضریب تغييرات پاسخگویان رتبهبندی
شد .همانگونهکه جدول  9نشان میدهد ،براساس نظر
کشاورزان مورد مطالعه ،تضمين مالكيت توسط دولت ،همكاری
ارگانهای ذیربط مانند جهاد کشاورزی ،اعطای تسهيالت
اعتباری ،تأمين آب و احداث کانالهای آب توسط دولت و
انجامدادن کارهای زیربنایی اوليه توسط دولت از مهمترین
عوامل پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی هستند .همچنين،
نزدیكی به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی ،استفاده از
فناوریهای نوین کشاورزی ،تحصيالت فرزندان کشاورز،
وابستگی بيشتر کشاورز به ماشينآالت کشاورزی و وابستگی

کشاورز به درآمد کشاورزی از کماهميتترین عوامل پيشبرنده
از نگاه این طيف جامعة آماری هستند.
تحلیل عاملی متغیرهای مربوط به عوامل پیشبرندة طرح
یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان

برای دستهبندی عوامل پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی
از تكنيک تحليل عاملی استفاده شد .مقدار  KMOبهدست
آمده  2/924و آزمون بارتلت  Chi-Square= 5044/002و
سطح معنیداری آن  2درصد بود که بيانگر مناسببودن دادهها
برای تحليل عاملی است .تكنيک تحليل عاملی از  33عامل
پيشبرندة ذکرشده برای یكپارچهسازی اراضی 05 ،مورد را در
پنج عامل طبقهبندی کرد که این تعداد  44/882درصد از
واریانس کل را تبيين کردند .مقدار آمارة  KMOو آزمون بارتلت
کشاورزان در جدول  8ارائه میشود.
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جدول  .6رتبهبندی عوامل پیشبرندة طرح یکپارچهسازی اراضی از نگاه کشاورزان مورد مطالعه

گویهها
تضمین مالکیت توسط دولت
همکاری ارگانهای ذیربط مانند جهاد کشاورزی
اعطای تسهیالت اعتباری
تأمین آب و احداث کانالهای آب توسط دولت
انجامدادن کارهای زیربنایی اولیه توسط دولت
عالقة کشاورز به فعالیتهای مشارکتی
نگرش مثبت به یکپارچهسازی
آگاهی و دانش دربارة مزایای یکپارچهسازی
زیادبودن تعداد قطعات کشاورزان
انجامدادن چند پروژة موفق بهصورت الگو
باالبودن تحصیالت کشاورزان
بازدید کشاورزان از پروژههای موفق یکپارچهسازی
تعداد کم بهرهبردارن
عضویت کشاورزان در فعالیتهای مشارکتی و انجمنی
تناسب شیوة اجرای طرح با منطقة مورد اجرا
برگزاری کالسهای آموزشی در زمینة یکپارچهسازی اراضی
فراهمکردن زمینة اشتغال کشاورزان در دیگر بخشها
زیادبودن فاصلة بین قطعات کشاورز
تضمین خرید محصوالت کشتشده
اتخاذ قوانین کافی در باب حمایت از یکپارچهسازی
استفاده از رهبران محلی و کشاورزان کلیدی
تماس با مروجان و کارشناسان کشاورزی
استفاده از وسایل ارتباط جمعی
حمایتهای فنی دولت
آگاهی کشاورزان از مفهوم یکپارچهسازی اراضی
استفادة کشاورزان از منابع اطالعاتی
استفادة زیاد مالک از کارگران زراعی
عضویت کشاورزان در تعاونیهای تولید کشاورزی
کاهش وابستگی کشاورز به درآمد کشاورزی
وابستگی بیشتر کشاورز به ماشینآالت کشاورزی
تحصیالت فرزندان کشاورز
استفاده از فناوریهای نوین کشاورزی
نزدیکی به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی
جدول  .3مقدار آمارة  KMOو آزمون بارتلت

عوامل پیشبرندة طرح
یکپارچهسازی اراضی

KMO

Bartletts Test

Sig

2/316

5476/242

2/22

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغیرات

رتبه

4/11
4/33
4/63
4/22
4/64
4/54
4/52
4/62
4/26
4/27
4/43
4/5
4/24
4/43
3/62
4/23
3/62
4/23
3/62
3/66
3/72
4/27
4/26
4/56
4/12
4/22
4/22
3/11
3/57
3/24
3/12
3/72
3/22

2/742
2/624
2/635
2/793
2/322
2/323
2/324
2/375
2/635
2/343
2/339
2/393
2/324
2/916
2/695
2/925
2/327
2/956
2/922
2/373
2/335
2/995
1/24
1/16
1/12
1/15
1/19
1/25
1/15
1/22
1/13
1/42
1/43

2/155
2/172
2/174
2/175
2/163
2/131
2/133
2/134
2/193
2/196
2/193
2/222
2/224
2/225
2/214
2/217
2/223
2/224
2/242
2/232
2/232
2/234
2/244
2/257
2/263
2/264
2/297
2/333
2/323
2/362
2/331
2/394
2/473

1
2
3
4
5
7
6
3
9
12
11
12
13
14
15
17
16
13
19
22
21
22
23
24
25
27
26
23
29
32
31
32
33

در این بررسی با توجه به مالک کسير ،پنج عامل دارای مقدار
ویژة باالتر از یک استخراج شد .عاملها با روش وریماکس چرخش
داده شد و متغيرهای مربوط به هر عامل شناسایی شد و عاملهای
بهدستآمده نامگذاری شد که نتایج در جدول  22میآید.
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جدول  .10عاملهای استخراجشده همراه با بار عاملی
مؤلفه

متغیر

عامل دولتی -زیربنایی

عامل اقتصادی -حمایتی

عامل زراعی

عامل فردی – اجتماعی

عامل آموزشی

بار عاملی

تناسب شیوة اجرای طرح با منطقة مورد مطالعه
همکاری ارگانهای ذیربط مانند جهاد کشاورزی
انجامدادن چند پروژة موفق بهصورت الگو
تضمین مالکیت توسط دولت
اتخاذ قوانین کافی در باب یکپارچهسازی اراضی
تأمین آب و احداث کانالهای آب توسط دولت
انجامدادن کارهای زیربنایی اولیه توسط دولت
حمایتهای فنی دولت
بازدید کشاورزان از پروژههای موفق یکپارچهسازی
اعطای تسهیالت اعتباری توسط دولت
تضمین خرید محصوالت کشتشده
فراهمکردن زمینة اشتغال کشاورزان در دیگر بخشها
کاهش وابستگی کشاورز به درآمد کشاورزی
عضویت کشاورزان در تعاونیهای تولید کشاورزی
کمتربودن تعداد بهرهبرداران
زیادبودن تعداد قطعات کشاورزان
زیادبودن فاصله بین قطعات کشاورز
استفادة زیاد مالک از کارگران زراعی
عالقة کشاورز به فعالیتهای مشارکتی
نگرش مثبت به یکپارچهسازی
عضویت کشاورزان در فعالیتهای مشارکتی و انجمنی
باالبودن تحصیالت کشاورزان
استفادة کشاورز از منابع اطالعاتی
آگاهی کشاورزان از مزایای یکپارچهسازی اراضی
برگزاری کالسهای آموزشی در زمینة یکپارچهسازی اراضی

براساس جدول  ،22مقدار واریانس تجمعی تبيينشده
توسط این پنج عامل  44/882درصد بود .برایناساس ،عوامل
دولتی -زیربنایی و اقتصادی -حمایتی مهمترین عوامل
پيشبرندة طرح یكپارچهسازی اراضی بهشمار میآیند .مقدار
واریانس تبيينشده توسط این دو عامل بهترتيب  03/494و

2/977
2/399
2/339
2/333
2/332
2/363
2/323
2/333
2/663
2/974
2/929
2/393
2/314
2/743
2/951
2/935
2/361
2/343
2/356
2/339
2/332
2/323
2/343
2/326
2/735

 25/932درصد است .عوامل بعدی نيز بهترتيب زراعی ،فردی-
اجتماعی و آموزشی هستند که بهترتيب  8/420 ،22/854و
 9/225درصد واریانس کل را تبيين میکنند .مقدار ویژه و
درصد واریانس تبيينشده توسط هر عامل در جدول  22ارائه
میشود.

جدول  .11عاملهای استخراجشده از تحلیل عاملی عوامل پیشبرندة طرح یکپارچهسازی اراضی
ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

1
2
3
4
5

دولتی -زیربنایی
اقتصادی -حمایتی
زراعی
فردی– اجتماعی
آموزشی

6/532
5/275
3/527
3/229
2/596

23/736
15/332
12/956
9/422
3/115

23/736
39/516
52/464
59/367
76/991
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نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس نتایج ،مشاهده میشود اکثر کشاورزان نگرش مثبتی
به یكپارچهسازی اراضی دارند و همچنين اکثر آنها تمایل
باالیی به یكپارچهسازی اراضی کشاورزی دارند .از دیدگاه
کشاورزان مورد مطالعه تضمين مالكيت توسط دولت ،همكاری
ارگانهای ذیربط مانند جهاد کشاورزی ،اعطای تسهيالت
اعتباری ،تأمين آب و احداث کانالهای آب توسط دولت و
انجامدادن کارهای زیربنایی اوليه توسط دولت از مهمترین
پيشبرندههای طرح یكپارچهسازی اراضی است .نتایج تحليل
عاملی متغيرهای پيشبرندة یكپارچهسازی اراضی از دیدگاه
کشاورزان نيز گویای این واقعيت است که میتوان این متغيرها
را در پنج عامل خالصه کرد .مقدار واریانس تجمعی تبيينشده
توسط این پنج عامل حدود  44درصد است .این عوامل که
براساس متغيرهایی نامگذاری شدند که در آنها جای گرفتند
بهترتيب از مهمترین عامل عبارتند از:
 .2عامل دولتی -زیربنایی حدود  03درصد از واریانس کل
را دربر میگيرد .متغيرهای این عامل بهترتيب بار عاملی،
تناسب شيوة اجرای طرح با منطقة مورد مطالعه ،همكاری
ارگانهای ذیربط مانند جهاد کشاورزی ،انجامدادن چند پروژة
موفق بهصورت الگو ،تضمين مالكيت توسط دولت ،اتخاذ قوانين
کافی در باب حمایت از یكپارچهسازی اراضی ،تأمين آب و
احداث کانالهای آب توسط دولت ،انجامدادن کارهای زیربنایی
اوليه توسط دولت ،حمایتهای فنی دولت و بازدید کشاورزان
از پروژههای موفق یكپارچهسازی هستند .از آنجاکه مناطق
مختلف از لحاظ فنی -طبيعی و فرهنگی متفاوتاند ،میتوان با
متناسبکردن شيوههای اجرای یكپارچهسازی با شرایط منطقة
مورد مطالعه ،موانع پيش روی یكپارچهسازی را کاهش داد.
همچنين ،با توجه به خوگرفتن کشاورزان به شرایط موجود باید
با استفاده از اجرای چند طرح بهصورت الگو ،مزایای
یكپارچهسازی را بهصورت عملی به آنها نشان داد .این یافته
با مطالعات Eftekhari ،(2005) Gergievski ،(1999) Zhou
) (2003مطابقت میکند.
 .0عامل اقتصادی -حمایتی حدود  25درصد از واریانس
کل را دربر میگيرد .متغيرهای این عامل بهترتيب بار عاملی،
اعطای تسهيالت اعتباری توسط دولت ،تضمين خرید
محصوالت کشتشده ،فراهمکردن زمينة اشتغال کشاورزان در
دیگر بخشها ،وابستگی کشاورز به درآمد کشاورزی و عضویت
کشاورزان در تعاونیهای توليد کشاورزی هستند .مسلماً اجرای
طرح یكپارچهسازی نيازمند منابع مادی است ،بههمين دليل
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اعطای تسهيالت میتواند مشوقی برای یكپارچهسازی اراضی
باشد .همچنين ،اگر زمينه برای اشتغال کشاورزان در دیگر
بخشها فراهم باشد ارزش وقت برای آنان بيشتر میشود؛
بنابراین ،بهدنبال راهی برای کاهش تلفات زمانی میگردند .این
یافته با مطالعات  (2007) Gonzalesو (2003) Eftekhari
مطابقت میکند.
 .3عامل زراعی حدود  22درصد از واریانس کل را دربر
میگيرد .متغيرهای این عامل نيز بهترتيب بار عاملی،
کمتربودن تعداد بهرهبرداران ،زیادبودن تعداد قطعات
کشاورزان ،زیادبودن فاصله بين قطعات کشاورز و استفادة زیاد
مالک از کارگران زراعی هستند .هرچقدر تعداد بهرهبرداران
کمتر باشد ،توافق برای اجرای طرح راحتتر است .همچنين،
کشاورزانی که تعداد قطعات زیادتر و با فاصلة بيشتری دارند،
صدمات بيشتری نيز از پراکندگی اراضی میبينند .درنتيجه،
تعداد قطعات بيشتر و فاصلة بيشتر قطعات از یكدیگر میتواند
پيشبرندهای برای پذیرش یكپارچهسازی اراضی باشد .این
یافته با مطالعات ،(2007) Amini et al. ،(2002) Backman
 (2005) Gergievskiمطابقت دارد.
 .0عامل فردی -اجتماعی حدود  8درصد از واریانس کل را
دربر میگيرد .متغيرهای این عامل بهترتيب بار عاملی ،عالقة
کشاورز به فعاليتهای مشارکتی ،نگرش مثبت به
یكپارچهسازی ،عضویت کشاورز در فعاليتهای مشارکتی و
انجمنی و باالبودن تحصيالت کشاورزان هستند .با توجه به
اینكه یكپارچهسازی اراضی فعاليتی مشارکتی است ،بهطور
طبيعی هرچه عالقه و سابقة فعاليتهای مشارکتی کشاورزان
بيشتر باشد و همينطور نگرش مساعدتری به اجرای طرح در
بين کشاورزان وجود داشته باشد ،امكان اجرای طرح بيشتر
میشود .تحصيالت کشاورز نيز با تأثير بر نگرش ،میتواند عامل
پيشبرندهای برای اجرای طرح باشد .این یافته با مطالعات
(2002) ،(2007) Amini et al. ،(2006) Vosoghi & Faraji
 Backmanمطابقت میکند.
 .5عامل آموزشی حدود  9درصد از واریانس کل را دربر
میگيرد .متغيرهای این عامل نيز بهترتيب بار عاملی ،استفادة
کشاورز از منابع اطالعاتی ،آگاهی کشاورزان از مزایای
یكپارچهسازی اراضی و برگزاری کالسهای آموزشی در زمينة
یكپارچهسازی اراضی هستند .بیتردید هرچه کشاورزان از
منافع اجرای طرح بيشتر آگاه شوند ،رغبت بيشتری به اجرای
آن پيدا میکنند .عامل آموزشی با آگاهکردن کشاورزان از
مزایای اجرای طرح ،میتواند نقش بسزایی در پذیرش
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یكپارچهسازی اراضی داشته باشد .این یافته با مطالعات
،(2007) Amini et al. ،(2002) Backman ،(1999) Zhou
 (2007) Gonzalesمطابقت میکند.
با توجه به نتایج تحقيق ،میتوان پيشنهادهایی را برای
توسعه و پيشبرد هرچه بيشتر طرح یكپارچهسازی اراضی
کشاورزی ارائه کرد ،عمده پيشنهادهای مرتبط با نتایج تحقيق
از این قرار است:
 .2با توجه به نتایج تحقيق ،یكی از پيشبرندههای طرح
یكپارچهسازی اراضی کشاورزی مشوقهای اقتصادی است؛
بنابراین ،پيشنهاد میشود دولت با همكاری دستگاههای
مربوطه بهمنظور ایجاد انگيزه در روستایيان و بهرهبرداران برای
انجامدادن یكپارچهسازی اراضی ،تسهيالت اعتباری را در
اختيار کشاورزان ذینفع قرار دهد.
 .0با توجه به نتایج تحقيق ،یكی از پيشبرندههای اجرای
یكپارچهسازی اراضی جلب نظر رهبران محلی است .از اینرو،
پيشنهاد میشود برای رسيدن به اهداف یكپارچهسازی قبل از
هر چيز به ایجاد تفاهم و جلب اعتماد و نظر رهبران محلی
پرداخت و تمام محاسن انجامدادن طرح را برای آنان تشریح
کرد.
 .3با توجه به نتایج تحقيق ،یكی از عواملی که میتواند به
پيشبرد و توسعة یكپارچهسازی اراضی کمک کند اتخاذ قوانين
کافی در زمينة یكپارچهسازی اراضی است؛ بنابراین ،پيشنهاد
میشود با تصویب و تدوین قوانينی منسجم و دربرگيرندة
اهداف طرح یكپارچهسازی اراضی ،مسير اجرای این طرح هموار
شود .الزم است ضوابطی برای جلوگيری از پراکندگی بيشتر
اراضی کشاورزی از طریق اصالح و بازنگری قوانين بهویژه قانون
ارث و همچنين قوانينی در زمينة اندازة بهينة زمينهای

کشاورزی در مناطق مختلف یا کمترین اندازة زمين که قابل
تفكيک نباشند ،تصویب شود تا بتواند مانع از تقسيم بيشتر
قطعات شود و در درازمدت زمينه را برای یكپارچهسازی اراضی
فراهم کند.
 .0با توجه به نتایج تحليل عاملی ،یكی از مهمترین عوامل
پيشبرندة تأثيرگذار بر توسعة یكپارچهسازی اراضی کشاورزی
عوامل آموزشی است .بهاینمنظور ،پيشنهاد میشود به امر
آموزش اهميت دو چندانی داده شود و با برگزاری کالسهای
آموزشی در زمينة یكپارچهسازی اراضی ،کشاورزان از مزایا و
ضرورت اجرای طرح آگاه شوند.
 .5در پایان ،باید به این نكته تأکيد شود که برای حرکت
به سمت توسعه و پيشرفت کشاورزی و بهعبارتی برای برقراری
توسعة پایدار در کشور ،باید به یكپارچهکردن اراضی کشاورزی
پرداخته شود بهصورتیکه بهخوبی با آداب ،رسوم و فرهنگ و
شرایط محيطی مناطق مختلف ایران تطابق داشته باشد.
یكپارچهسازی اراضی باید بهتدریج و با رفع موانع صورت بگيرد
و نباید انتظار داشت تمام زمينهای کشاورزی منطقه یا کل
زمينهای یک کشاورز یکشبه یكپارچه شوند ،زیرا اجرای
صحيح این طرح بهشكل پایدار و هميشگی ،احتياج به زمان
زیادی دارد .بهدليل فراگيربودن مسئلة پراکندگی و خردی
اراضی در سطح استان و کشور ،پيشنهاد میشود تحقيقاتی در
این راستا در مناطق مختلف صورت گيرد .همچنين ،بهدليل
متأثربودن مسئلة پذیرش از عوامل فرهنگی و اجتماعی،
پيشنهاد میشود اینگونه تحقيقات در سطوح منطقهای
پایينتر (محلی) صورت گيرد تا بتوان از نتایج آن به راه
حلهای حقيقی و اساسی برای اجرای فرایند یكپارچهسازی
اراضی دست یافت.
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