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  چكيده

سازي اراضي، برداري مناسب از عوامل توليد براي به فعاليت درآوردن امكانات بالقوه، اجراي كامل قانون يكپارچهبهره

هاي انساني و و پراكنده، ايجاد قطعات اراضي مناسب براي توليد و تجميع سرمايه تعاوني كردن توليد يا تجميع اراضي خرد

- ي پايدار كشاورزي و روستايي محسوب ميي كشاورزان از راهبردهاي اساسي و مهم در رسيدن به توسعهمادي پراكنده

ساز اهداف راهبردي مذكور باشد. تواند زمينهسازي اراضي زراعي ميبديهي است مشاركت كشاورزان در امر يكپارچه .شود

سازي اراضي زراعي تدوين شده است از نوع نوشتار حاضر كه با هدف بررسي نقش مشاركت در گرايش به يكپارچه

ها و اطالعات از مطالعات ميداني و آوري دادهتحليلي است و جهت جمع -مطالعات كاربردي و روش آن توصيفي

الدين، حاج آقا، اشدلق عليا و كردكندي از روستاهاي عينرا ي آماري مورد مطالعه عهاي استفاده شده است. جامكتابخانه

گيري حجم نمونه با بهره دهد.تشكيل ميآباد بردار كشاورز، واقع در شهرستان بستانبهره 1013آباد جمعاً با شهرستان بستان

ستفاده از آلفاي كرونباخ بررسي و ضريب آلفاي كرونباخ خانوار برآورد گرديد. پايايي پرسشنامه با ا 197از فرمول كوكران 

ها و اطالعات از آمار توصيفي محاسبه گرديد كه بيانگر مطلوب بودن ابزار تحقيق است. جهت تجزيه و تحليل داده 71/0

- است. يافته(ميانگين و انحراف معيار و واريانس) و استنباطي (ويكور، همبستگي، جدول توافقي و واريانس) استفاده شده 

ها و پروژه ها  هاي فردي روستاييان و بهره بردارن پاسخگو و مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيق نشان داد كه، بين ويژگي

- هاي يكپارچهدر همه مولفه ها (سن، جنس، تأهل، تحصيالت و ....) رابطه معناداري وجود دارد. همنيطور، بين شاخص

رابطه معنادار و مثبتي وجود  05/0هاي مورد بررسي در سطح آلفاي همه شاخصسازي اراضي و مشاركت اجتماعي در 

درصد) و سطح  327/0دارد. همچنين بين شاخص يكپارچه سازي اراضي زراعي و مشاركت مردم با ميزان همبستگي (

  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.  000/0معناداري 

  آباداراضي زراعي، بستان ،سازيهي روستايي، مشاركت، يكپارچتوسعه كليدواژه:
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  و بيان مسئله مقدمه

اقتصادي آن سرزمين (كشاورزي، صنعت مختلف هاي موقعيت اقتصادي هر سرزمين، وابسته به كاركرد بخش

ناپذير از است كه جدايي» بخش كشاورزري«هاي اقتصادي و خدمات) است. در اين ميان، يكي از مهمترين بخش

ترين منابع )، كه در طول تاريخ از مهمHaseen& Khan, 2011: 2( رودبه شمار مي توسعه اقتصادي ملي

درآمد مردم بوده و محصوالت اين بخش عالوه بر تأمين نيازهاي معمول، مواد اوليه و ساير توليدات جانبي آنها را 

تصادي، فروش هاي اقهاي خود از طريق تأمين سرمايه براي ساير بخشتأمين كرده است و با زير بخش

محصوالت آن به بازارهاي جهاني و افزايش درآمدهاي ارزي و كمك به كاهش واردات مواد خام مورد نياز بخش 

يك  . در ضمن)14: 1393يگانه و والئي، (محمدياست صنعت، جريان رشد و توسعه اقتصادي را تسهيل كرده 

شورهاي در حال توسعه بوده و تأمين كننده بخش مهم اقتصادي جهت توسعه و كاهش فقر در مناطق روستايي ك

 ).Shahroudi, 2011: 78باشد (مواد خام و نيروي كار ارزان براي بخش صنعت مي

اي بـه  از منطقـه دهند،و اين عوامل عوامل متعددي سطح توليدات محصوالت كشاورزي را تحت تاثير قرار مي

ي، سطح پيشرفت فناوري، شيوه هـاي توليـد و سياسـت    مانند آب هوايدهد. منطقه ديگر تفاوت هايي را نشان مي

تبعات اعطاي زمين به كشاورزان، تكـه   از جمله .باشدمي هاي كشاورزي به مردمهاي دولت در زمينه اعطاي زمين

وري كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه تكه شدن اراضي كشاورزي است كه مهمترين عامل در تضعيف بهره

ي كوچك بودن) قطعه قطعه بودن اراضي زراعي (پديده). Abubakari a et al, 2016: 389رود (به شمار مي

ي كشـاورزي تبـديل   كه ناشي از ساختار كشاورزي سنتي در كشور است، امروزه به يكي از موانع اصلي در توسعه

-نظـام زمـين   اي جديد است و نه خاص كشور ما، بلكه درشده است. چنين آرايشي از اراضي كشاورزي نه پديده

داري اغلب كشورها با كم و بيش تفاوتي، وجود داشته كه تحت شرايط خاص شكل گرفتـه و داراي كاركردهـاي   

گيـري نظـام جديـدي از توليـد و     ). اما با تغيير شرايط و شكل90: 1392مثبت نيز بوده است (مرادي و همكاران، 

تدريج موجب ايجـاد مـزارع از   ا از دست داده بلكه بهروابط اجتماعي، اين كاركردهاي مثبت نه تنها ويژگي خود ر

هم گسيخته و كوچك و در نتيجه به عنوان يك عامل بازنداره و مانعي براي توسعه كشـاورزي و روسـتايي عمـل    

  ).Manjunatha et al, 2013: 399كند (مي

منـدي كامـل از   هت بهرهپردازن توسعه كشاورزي و روستايي معتقدند، جدر همين راستا مسئولين امر و نظريه

يابي به توسعه پايدار روسـتايي و بـراي حـل مسـئله پراكنـدگي      هاي كشاورزي در مناطق مختلف و دستپتانسيل

). Demetriou et al, 2014: 23سازي اراضي زراعـي اسـت (  اراضي، بهترين راهكار مديريت زمين، يكپارچه

از منابع توليد كشاورزي از طريق  مع براي استفاده بهينهسازي اراضي فرايندي است با هدف كمك به جوايكپارچه

دهي فضايي مجدد قطعات بر اساس يك توافق عامه كه در نهايت، منجر به نوسازي جامعه در تمـام ابعـاد   سازمان

وري در فراينـد  ي روستايي و بهبود بهرهشود، و نيز ابزاري براي رسيدن به توسعهاقتصادي، اجتماعي و سياسي مي
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). عالوه بر اين هدف اصـلي يكپارچـه سـازي زمـين زراعـي      74: 1391اربري اراضي است (عباسي و همكاران، ك

مديريت بهتر از طريق تمركز كشاورزان بر قطعات كمتر مزرعه است كه با حمايت از كشاورزان در قالب جاده هـا  

  ).43: 1392و زير ساخت هاي الزم صورت مي گيرد (سهرابي وفا، 

هاي بنيادي در بخش كشاورزي است كه بدون توجـه بـه آن،   ازي اراضي، يكي از مهمترين سياستسيكپارچه

ها دور از انتظار خواهد بـود. از آنجـا كـه    مكانيزه كردن كشاورزي و افزايش كارايي در توليد براي حل اين معضل

ار اسـت و نقـش مهمـي در    هاي رسيدن به توسعه كشـاورزي و پايـد  سازي اراضي، يكي از راههاي يكپارچهطرح

كند، به همين جهت توجه بر مشاركت يا امتناع كردن كشاورزان در ايـن طرحهـا   جهت رسيدن به اين مهم ايفا مي

اهميت بسزايي در اجراي موفق طـرح يكپارچـه سـازي اراضـي كشـاورزي در نقـاط روسـتايي دارد (ميرزايـي و         

اند كـه  پژوهشگران حوزه اجتماعي، در اين زمينه هم عقيده ). از سوي ديگر، امروزه اكثريت337: 1394همكاران، 

نگري و كم توجهي به توسعة جامع و ريزي باال به پايين، بخشييكي از موانع اصلي توسعه پايدار روستايي، برنامه

د، سازي اراضي، بيش از آنكه كاري فني و فيزيكي و حتي اقتصادي باشيكپارچه روستايي است؛ بنابراين، يكپارچه

 نتايج بسياري از مطالعات). 182: 1371يزدي و حسين پور، يك كار فرهنگي، اجتماعي و حتي رواني است (پاپلي

هـاي اجرايـي بـدون    هاي توسعه روستايي نشان داده اسـت كـه چنانچـه فعاليـت    در زمينه مشاركت مردم در طرح

: 1387گيرنـد (فعلـي و ديگـران،    نمـي ها مسؤليت حفظ و نگهداري آن را برعهـده  حضور مردم صورت گيرد، آن

هاي متناسب با نوع نگـرش و باورهـاي روسـتاييان و مشـاركت     ) و حتي موفقيت يك طرح، در گرو پژوهش125

  ).11: 1388هاست (جمشيدي و همكاران، دادن آنان در جريان طرح

اج يافته است. ولي از بين رو 1372 سازي اراضي در شهرستان بستان آباد بعد از سالدر همين راستا، يكپارچه

-آقا، اشدلق عليـا، كردكنـدي و عـين   حاج«روستاي  4تنها در  1390روستاي داراي سكنه در سرشماري سال  188

اين طرح به اجرا درآمده است. و طبق گفته مردم محلي اين طرح در اكثر نقاط اين روستاها بصورت خـود  » الدين

دولت انجام شده است. و طبق گفته مسئولين امر مهمترين عـاملي   جوش و با مشاركت مستقيم كشاورزان و كمك

در سـاير منـاطق روسـتايي ايـن شهرسـتان شـده اسـت، عـدم مشـاركت و همكـاري            كه مانع از اجراي اين طرح

). بنابراين، از 1394كشاورزان و پذيرش اين طرح از طرف مردم بوده است (جهاد كشاورزي شهرستان بستان آباد، 

سازي اراضي كشاورزي در محدوده مورد مطالعـه مـؤثر   تواند در گرايش روستاييان به يكپارچهي كه ميجمله عامل

هدف از تحقيق حاضر بررسـي نقـش   بنابراين باشد. ها ميباشد، مشاركت اجتماعي روستاييان در اجراي اين طرح

آقا، اشدلق عليا، كردكندي و اجسازي اراضي كشاورزي، در روستاهاي حمشاركت اجتماعي روستاييان در يكپارچه

كدام يـك از   -1باشد: گويي به سواالت زير ميآباد استان آذربايجانشرقي و در پي پاسخالدين شهرستان بستانعين

هـاي فـردي و    آيـا بـين ويژگـي    -2روستاهاي مورد مطالعه از نظر ميزان مشاركت در سـطح بـاالتري قـرار دارد؟    
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آيا بـين    -3سازي اراضي در روستاهاي مورد مطالعه رابطه معناداري وجود دارد؟ هاي يكپارچهمشاركت در طرح

  سازي اراضي در روستاهاي مورد مطالعه رابطه معناداري وجود دارد؟مشاركت اجتماعي و گرايش به يكپارچه

  تحقيقمباني نظري 

در قالـب يـك فـرم     كشاورزي به منظور تنظيم قطعات پشت سـرهم -سازي اراضي فرآيندي تكنيكييكپارچه

سـازي بـه معنـي    ). در فرهنگ كشاورزي ايران، يكپارچهAbubakari et al, 2016: 389هندسي منظم است (

كار رفته است. از نظر ي مقابل كلمه پراكنش( تقطيع) بهو در فرهنگ جغرافياي انساني اين واژه در نقطه» حفاظت«

سـازي جديـد،   فيزيكي  زمـين اسـت؛ بلكـه شـامل سـاختمان      سازي نه تنها دربرگيرنده تغييراتيكپارچه« �كلوت

سـازي  هاي روستايي و خانـه ي صنعتي، بهسازي كوچهاصالح شبكه ارتباطات، بهسازي مديريت منابع آب، توسعه

سازي اراضي كشاورزي فرآيندي از اصالحات ارضي اسـت كـه بـا تغييـر در     كپارچهي». جديد روستايي نيز هست

بخشي به اقتصاد روستا، تحول در اورزي از طريق اصالح مديريت مزرعه، ضمن تحركساخت فضايي اراضي كش

همچنـين بـه عنـوان يـك      ).13: 1391كنـد (افتخـاري،   را تسهيل مي -توسعه روستايي -ساختار نواحي روستايي

 :Thomas, 2006گيرد (ابزاري براي افزايش توليدات كشاورزي و كمك به توسعه روستايي مورد توجه قرار مي

157.(  

مفهوم يكپارچه سازي اراضي زراعي داراي سابقه زيادي است و قدمت آن به قرون وسطي در اروپا مي رسد. 

سازي اراضي يـك  ، زماني كه روستاييان اقدام به يكپارچه1702اين مفهوم براي اولين بار در كشور فرانسه در سال 

 20و اوايل قرن  19ن هاي كشورهاي اروپايي در پايان قرن روستا كردند، شكل گرفت.  ولي با اين وجود اكثر زمي

يكپارچه سازي اراضي افزايش توليد، كاهش هزينـه توليـد،   ). Vitikainen, 2004: 27(اند يكپارچه سازي شده

آالت و نيروي كار را به سازي حركت ماشينبهينهافزايش بهره وري مزرعه، كاهش هزينه هاي عملياتي و همچنين 

و يك ابزار ضروري براي بازسازي منـابع كشـاورزي در منـاطق     )Abubakari et al, 2016: 390ارد (دنبال د

هاي كشاورزي زمين يكپارچه كردن ). چنانچهLong, 2014:212رود (روستايي كشورهاي مختلف به شمار مي

هاي انساني، تكـه  رمايههاي ناشي از دست دادن ستواند با تجمع اراضي و تشويق به كشاورزي فشرده از چالشمي

همچنـين،  ).  Liu et al, 2016: 1كنـد ( وري كشـاورزي جلـوگيري مـي   تكه شدن زمين، و پـايين بـودن بهـره   

سازي اراضي سبب تسهيل اجراي تصميمات سياسي و كالن، بهبـود مـديريت، افـزايش فرصـت شـغلي،      يكپارچه

شـود. از نظـر بعـد    ايش رونـق صـنايع تبـديلي مـي    افـز  و تر، تسهيل انجـام دادن امـور زيربنـايي   بازاريابي راحت

زيسـت و از نظـر اجتمـاعي كـاهش     كاهش فرسايش خاك، استفاده بهينه از زمـين و حفاظـت محـيط    ،اكولوژيكي

هاي جمعـي  اختالفات و مشاجرات مردمي بر سر زمين، افزايش انگيزه مشاركت و همكاري كشاورزان در فعاليت

  ). 23: 1394قت و همكاران، باشد (حقياز مزاياي اين طرح مي



 

  1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                          

 

647 

 

متأسـفانه در ايـران فقـط تعـداد كمـي از كشـاورزان        ،ولي با وجود اثرات مثبت اين طرح در توسعه روستايي

سازي اراضي هستند،كه اين تعداد نيز در طول زمان رو به كاهش است؛ براي مثال، در كرمانشاه حاضر به يكپارچه

كاهش يافت يا در لنجانـات اصـفهان در    1380طرح در سال 3به  1374 طرح در سال 34هاي انجام گرفته از طرح

هكتـار يكپارچـه شـدند (شـمس و      200فقط  1380هكتار اراضي يكپارچه شد، ولي در سال 700حدود 1368سال

بـا اجـراي   : ). علت عدم استقبال كشـاورزان از ايـن طـرح را مـي تـوان اينگونـه بيـان كـرد        161: 1394همكاران، 

و ورود فناوري جديد توازن و تعادل بين عوامل توليد به هم خورد يا به عبارتي سـاختار توليـد    اصالحات ارضي

 سنتي در مقابله با تحوالت جديد در روستا توان خـود را از دسـت داد و بـه علـت برونـزا بـودن الگـوي توسـعه        

از سويي و عدم توجه بـه  ) پايينتوسعه از باال به ( ملي و دستوري بودن آن كشاورزي و توسعه روستايي و توسعه

هاي مختلف خود نه تنها آن توازن هاي توليدي جديد هم با شكلهاي مكاني روستا از سوي ديگر، سازمانويژگي

و تعادل الزم بين عوامل توليد يا ساختار كشاورزي را برقرار نكردند بلكه دوگانگي ساختار كشاورزي را نيز شكل 

 ).21: 1391 الدين افتخاري،دادند (ركن

هايي در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه، عـدم  مطالعات نشان داده است كه، عدم موفقيت چنين طرح

). بطوري كـه، عـدم مشـاركت    37: 1392مشاركت مردم در  اجرا و برنامه ريزي اين طرح مي باشد (سهرابي وفا، 

ده عالقمند نباشند.اين مسئله در دراز مدت زمينـه  مردم در برنامه ها سبب شده است كه مردم به طرح هاي اجرا ش

طـور مسـئله مشـاركت    ). همـين Prokopy, 2005: 137شكست اين گونـه طـرح هـا را فـراهم آورده اسـت (     

هـاي قبلـي   هاي توسعه روستايي كه در برنامهركت و به كارگيري آنها در برنامهروستاييان و راهكارهاي جلب مشا

). مشاركت عبارتسـت از  4: 1394ك مورد توجه واقع شده است (احمدپور و همكاران، ناديده گرفته شده بود، اين

مداخله داوطلبانه مردم در تغييرات تعيين شده توسط خودشان و يكي از اجزاء مهم سـرمايه اجتمـاعي، بـه عنـوان     

 ;Hyyppa and Maki, 2003يك پيشنهاد جهـت بهبـود رفـاه مـادي و معنـوي جامعـه ارائـه شـده اسـت (         

Lindstrom et al., 2004 همچنين فائو واژه مشاركت را دخالت مردم در توسعه و تكامل خود، زندگيشان و.(

گـذاري  ).به طور كلي، مشاركت بـه اشـتراك  18: 1390شان تعريف كرده است (كوشكي و همكاران، محيط زيست

، اقتصـادي، سياسـي و غيـره)    هاي مختلف اجتماعي مانند (مذهبي، سرگرمياجتماعي از فرد و شركت در فعاليت

هـا بـه صـورت    ). مشاركت به اين معني است كـه افـراد و گـروه   Lee et al, 2008: 1043تعريف شده است (

؛ Braun, 2010: 779مستقيم يا غير مستقيم در فرآيند توسعه و مسائل مختلف مربوط به خـود درگيـر شـوند (   

Nzeadibe a, Anyadike, 2012: 314هاي گرفتـار در  كت در حقيقت امري است كه انسان). بنابراين، مشار

-هاي بالقوه آنان را به فعل رسانده، بر قدرتشان براي بهـره چنگال ناتواني را به راه توانمندي هدايت كرده، توانايي

گيري از زندگي بيفزايد. امروزه اهميت و ضرورت مشاركت واقعي تمامي اقشار يك جامعه در تمـامي سـطوح و   

يابي به يك توسعه پايا مورد پذيرش عام واقـع  ف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي براي دستجوانب مختل
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داننـد (عنابسـتاني و   ناپـذير مـي  اي كه حصول به توسعه واقعي را بدون مشاركت مردمي امكـان شده است به گونه

بط اجتماعي بـا افـرادي غيـر از    توان افزود، مشاركت در جامعه به افراد فرصت بسط روا). مي71: 1390همكاران، 

كنـد، درك درسـتي نسـبت بـه خـود و      دهد و به افراد كمك مـي هاي مختلف ميخانواده و آشنايان را در موقعيت

-Cicognani, et al., 2007: 99( ديگران پيدا كنند و از اين طريـق هويـت اجتمـاعي خـود را تقويـت كننـد      

هاي يكپارچه سازي اراضي زراعي موجب افزايش آگـاهي در  حمشاركت اجتماعي روستاييان در اجراي طر ).100

هاي آموزشي جهت افزايش اعتمـاد مـردم بـه    زمينه اثرات مثبت اين طرح ها در اقتصاد روستايي، برگذاري كالس

دولت و اجرا كنندگان طرح ها و اعتماد مردم به يگديگر و كاهش نزاع هاي دسته جمعي و مشـاركت و همكـاري   

هـاي  همچنين افزايش ميزان مشاركت مردم و گروه ).56: 1394زاده، روستائيان خواهد شد (محسنجمعي در بين 

هاي مادي و معنوي، احسـاس تعلـق مكـاني و دسترسـي بـه      ها، موجب افزايش حمايتاجتماعي در اجراي طرح

  ). Chen et al, 2016: 165ها را به دنبال دارد (اطالعات در مورد اجراي صحيح طرح

ها مطالعاتي كه در اين زمينه صورت ها و برنامهراين با توجه به اهميت مشاركت مردم در اجراي طرحبناب

عوامل "): در تحقيقي با عنوان 1394نژاد و همكاران (شهابي شود.گرفته است كه به نتايج برخي از آنها اشاره مي

به اين  ،"ضي در بخش ميمه استان اصفهانهاي يكپارچه سازي ارامؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت در طرح

برداران، سطح زير كشت و تعداد نتيجه دست يافتند كه، مهمترين عوامل مؤثر بر ايجاد تمايل به مشاركت در بهره

سازي قطعات زراعي است كه به ترتيب هر يك بيشترين اثر مثبت و منفي را بر مشاركت بهره برداران در يكپارچه

يابي داليل موافقت و مخالفت كشاورزان با ريشه") در تحقيقي با عنوان 1394ايي و همكاران (اراضي دارند. ميرز

، به اين نتيجه "سازي اراضي مورد مطالعه: روستاهاي منتخب شهرستان بوكانهاي يكپارچهمشاركت در طرح

تعلق خاطر شديد به زمين،  اهميت بودن نحوه اجرا،اند از: بيها عبارتاند كه مهمترين علت مخالفتدست يافته

رساني، نحوه دليل نبود اطالعنداشتن مردم بهاعتمادي، آگاهيهاي شغلي در منطقه، باالبودن سطح بينبود فرصت

تمايل كشاورزان به مشاركت در  شناخت عوامل مؤثر بر")، تحقيقي با عنوان1392اجرا و غيره. مرادي و همكاران (

بين  و به اين نتيجه دست يافتند كه،اند انجام داده "ي زراعي شهرستان خوسفسازي اراضاجراي طرح يكپارچه

ها براي مشاركت در اجراي طرح برداران و تمايل آنمتغيرهاي مستقل سن، جنس، شغل و ميزان تحصيالت بهره

 عنوان اي بادر مطالعه)؛ 1388داري وجود دارد. جمشيدي و همكاران (ي معنيسازي اراضي زراعي رابطهيكپارچه

به اين نتيجه دست يافتند  "سازي اراضي استان ايالمعوامل مؤثر بر مشاركت كشاورزان در اجراي طرح يكپارچه"

ترين عوامل مؤثر بر تمايل مالكان به سازي مهمبرداران از مفهوم يكپارچهسطح تحصيالت، و آگاهي بهره كه،

ترين سازي اراضي، اصليهاي اجراي طرح يكپارچهن هزينهسازي اراضي، و باال بودمشاركت در طرح يكپارچه

سازي اراضي در هاي يكپارچهنقش فعاليت ")؛ در تحقيقي با عنوان2010االكو ( .اجراي طرح است عامل بازدارنده

ترين اند كه، پراكندگي اراضي يكي از بزرگبه اين نتيجه دست يافته "توسعة پايدار مناطق روستايي در آلباني
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محور  محور به بازار شود. تغيير اقتصاد اين كشور از مركزاليل عدم موفقيت كشاورزي اين كشور محسوب ميد

اجتماعي و توسعة جامعة دموكراتيك در آلباني گشته است. -منجر به تأثيري عميق جهت غلبه بر سيستم اقتصادي

حال، يكي ديگر از ابزار دارد با اينكه بازار هفتگي نقش مهمي در بسترسازي مناسب كشاورزي با وجود اين

سازي اراضي كشاورزي است. آيد، طرح يكپارچهتر به نظر ميتر و برجستهها كه مهمرسيدن به اين موفقيت

سازي اراضي براي سه استفاده از معيارهاي ارزيابي براي اثر يكپارچه ")، در مقاله خود با عنوان2006اسكلنيكا (

كه شرايط اوليه اثري قوي بر نتايج  به اين نتيجه دست يافته است "لعه در جمهوري چكفاوت مورد مطامنطقه مت

سازي اراضي داشته است. تعيين معيار و مدل براي جمهوري چك منجر به بهبود اصول روش هاي يكپارچهبرنامه

تخصيص منابع  سازيگيري و حمايت در جهت بهينهشناختي اساسي پروژه شده و آن نيز به فرايندهاي تصميم

به اين نتيجه  "سازي اراضي زمين در قبرسيكپارچه"اي )، در مقاله1988بورتون (مالي محدود كمك خواهد كرد. 

-به عنوان ابزاري قانوني براي اصالح ساختار كشاورزي قبرس موفقيت چشمسازي يكپارچهدست ياقته است كه، 

شده است. با اين حال، كشورهاي ديگر مديترانه به ل حاصتغييرات سريع اقتصادي و اجتماعي و  گيري داشته

توان گفت، كه در اند. بنابراين با مطالعه پيشينه تحقيق ميهاي قبرس در اين زمينه رغبت نشان دادهمطالعه تجربه

-شهرستان بستان ي درزراع ياراض سازيكپارچهيبه  شيدر گرا انيينقش مشاركت روستا يو بررس ليتحلزمينه 

  دهد.العه خاصي صورت نگرفته است و همين نكته نوآوري اين تحقيق را نشان ميمط دآبا

  
  مدل مفهومي تحقيق -1شكل 

  روش تحقيق

 .اسـت تحليلي -تحقيقات كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي زمرهلحاظ هدف در  بهتحقيق حاضر 

، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده اسـت. در  نامهها از روش اسنادي و پيمايشي (شامل پرسشبراي گردآوري داده

هـاي حاصـل از مطالعـات اسـنادي، مصـاحبه و      تواننـد داده نامـه مـي  هاي كمي به دست آمده از پرسشواقع، داده

و تمـايز ميـان    عميـق هاي كيفي تحقيق امكان شـناخت  گونه كه دادهمشاهدات را تكميل كنند. بدين ترتيب، همان

نامه قابليت تشخيص اهميـت هـر   هاي حاصل از پرسشدهد، دادهراد مختلف را بدست ميها و افتأثيرات بر گروه

آورد. قلمـرو مكـاني تحقيـق روسـتاهايي هسـت كـه در       يك از تأثيرات را در سطح جامعه به طور كلي فراهم مي

بـق اسـتناد از   سازي اراضي زراعي اجرا شده است. با توجه به اين ويژگي و طشهرستان بستان آباد، طرح يكپارچه
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اي از كل روستاهاي اين شهرستان، ايـن  و مطالعات ميداني و كتابخانه1394جهاد كشاورزي اين شهرستان در سال 

روسـتا جامعـه    4الدين، اجرا شده اسـت. بنـابراين ايـن    آقا، اشدلق عليا، كردكندي و عينطرح در روستاهاي حاج

داراي  1392طبق سرشماري كشاورزي مركز آمار ايران در سـال  شوند. اين روستاها آماري اين تحقيق را شامل مي

، ). همچنين براي حجـم نمونـه  1392باشند (جهاد كشاورزي شهرستان بستان آباد، بردار كشاورز مينفر بهره 1013

-بهـره  نفـر از  197روستاهاي نمونه، تعـداد   4بردار در بهره 1013كوكران، از ميان  تعديل شدهفرمول  با استفاده از

-بهـره  51الدين، بهره بردار و روستاي عين 48بردار، حاج آقا، بهره 30بردار، اشدلق عليا بهره 68بردارن (كردكندي 

در سطح هر روستا، به صورت تصادفي  نامه در نظر گرفته شد. انتخاب خانوارهابردار) براي پاسخگويي به پرسش

انتخاب خانوارها رعايت شده باشد. بر اين اسـاس و بـه منظـور    ساده انجام گرفت تا اصل فرصت برابر به منظور 

هـاي يكپارچـه   اي جهت بررسي اثرات مشاركت روستاييان در اجراي طـرح دستيابي به نتايج مطلوب، پرسش نامه

معـرف بـراي    19سازي اراضـي و  معرف براي يكپارچه  61شاخص و  5سازي اراضي زراعي در مورد مطالعه در 

). سـطح پايـايي پرسشـنامه    1ركت اجتماعي روستاييان در طيف ليكرت تـدوين شـد (جـدول    سنجش ميزان مشا

و بـراي شـاخص مشـاركت     616/0هاي يكپارچـه سـازي   تحقيق با استفاده از روش آلفاي كرونباخ يراي شاخص

هـا و  جهـت تجزيـه و تحليـل داده   باشـد. در ادامـه   هـا مـي  بدست آمد كه بيانگر نرمال بودن داده 840/0اجتماعي 

از آمـار توصـيفي (ميـانگين و انحـراف معيـار و واريـانس) و اسـتنباطي        و  SPSSافزار با استفاده از نرماطالعات 

  (ويكور، همبستگي، جدول توافقي و واريانس) استفاده شده است.
  هاي گرايش به يكپارچه سازي اراضيها و گويه: شاخص1 دولج

 گويه شاخص 

ضي
ارا

ي 
از

 س
چه

ار
كپ

ي
 

ميزان 

 آگاهي

به مطبوعات و پوسترها   زيون، راديوبخش ترويج جهاد كشاورزي از طريق تلوي آموزش، شنيدن بحثي درباره يكپارچه سازي اراضي

ي خود، تمايل براي پرداخت مبلغ باالتر از ميزان آمادگي براي خريد زمين همسايهبرداري مناسب، براي بهره ميزان تمايل،  مردم

 شنايي با مزايايي يكپارچه سازي اراضيقيمت واقعي، ميزان آ

  آموزش

 

هاي زمانساميزان مراجعه به شناسيد، هاي مرتبط با مسائل روستايي را مي، كدام يك از سازمانهاي آموزشيميزان شركت در كالس

هاي يكپارچه رات در زمينايجاد تغيي. هاي يكپارچه شدهنوع توليد در زمين گيري در زمينهتوان تصميم، مرتبط با مسائل روستايي

 هاي به همديگر شده، آموزش در زمينه افزايش قدرت خريد و فروش زمين

اعتماد مردم 

 به يكديگر

، امانت دادن ادوات كشاورزي به ساير مردم و همسايه هاي همسايگان خودباور كردن حرف، ميزان اعتماد به افراد روستاي خودتان

 سازي.كپارچهها، مشورت در زمينه طرح هاي ي

اعتماد مردم 

 به دولت

هاي ميزان اعتماد به مجريان طرح، هاي دولت در انجام كارشانان طرحمجري ميزان جديدت، اعتماد به سخنان شوراي روستايتان

 سازي اراضيي طرح يكپارچهارائهميزان تمايل به همكاري با دولت در ، دولتي

همكاري 

جمعي در 

 اجراي طرح

هاي زمين تمايل به اغام ،هاي ادغام شده با برادرنتانميزان تمايل به كار در زمين ،ل به سپردن كارهايتان را به افراد فاميلميزان تماي

ميزان ، ود را با چند نفر از افراد فاميلهاي خبرخي از زمينميزان تمايل به ادغام  ،فر از اهالي روستا به مدت يك سالخود را با چند ن

هر يك از اهالي  باهاي خود اكثر زمينميزان تمايل به ادغام ، براي هميشه چند نفر از اهالي روستا باهاي خود زميندغام تمايل به ا

هاي خود با افراد اكثر زمينهاي ديگر روستا، ميزان تمايل به ادغام با طايفههاي خود زمينميزان تمايل به ادغام  ،براي هميشهروستا 

 .سازي اراضيي طرح يكپارچهدولت، درصورت ارائهميزان تمايل به همكاري با  ، شهبراي همي فاميل
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 Vanslembrouc، 1392وفا، ؛ سهرابي1393زاده، ؛ محسن1391و اميني، : جمشيدي 1388جمشيدي و همكاران، منبع: 

et al, 2002 1392 يگانه و همكاران،محمدي؛

  محدوده مورد مطالعه

آبـاد  الدين، حاج آقا، اشدلق عليا و كردكندي، در شهرستان بسـتان عين:يروستاها يعنيمورد مطالعه  يروستاها

 47شرقي است كـه در  شهرستان استان آذربايجان 19. اين شهرستان يكي از نداواقع شدهشرقي استان آذربايجان در

سراب و اردبيل قرار دارد. از نظـر جغرافيـايي ايـن     -تهران و تبريز -كيلومتري شرق تبريز در مسير ترانزيتي تبريز

 5درجـه و   38ا دقيقه ت 34درجه و  37دقيقه طول شرقي و  15درجه و  47دقيقه تا  29درجه و  46شهرستان بين 

  ). 2دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است (شكل 

  
  آباد: موقعيت قرار گيري روستاهاي نمونه در شهرستان بستان2 شكل

-آبـادي خـالي از سـكنه مـي     9آبادي داراي سكنه و  179آبادي است كه  188آباد، مشتمل بر شهرستان بستان

نفـر   98/33، داراي تراكم 1390نفر جمعيت در سال  94985ت و كيلومترمربع مساح 2795باشند. اين شهرستان با 

نفـر در نقـاط روسـتايي     74386شـهري و   نقـاط نفـر در   20599در هر كيلومترمربع بوده است كه از مقدار فـوق  

  مشاركت

در به كارگيري سيستم ان اي اسالمي، مشاركت مردم و مديرهمكاري با اعضا شور، هم فكري اعضا و گروه ها باهم ديگر در مسائل

هاي سات عمومي، مشاركت در تأمين منابع مالي اجراي پروژهآبياري جديد، همكاري با اعضاي گروه در ايجاد و نگهداري از تأسي

توسعه روستايي، مشورت با كارشناسان مراكز خدمات كشاورزي در خصوص توسعه كشاورزي، تمايل به مشاركت در كار گروهي 

تا و اراضي كشاورزي، ها مربوط به روسگيريسازي اراضي، تمايل به شركت در تصميمدر روستا، تمايل به شركت در تبليغ يكپارچه

هاي مربوط به روستا و اراضي كشاورزي، ميزان ارتباط با نهادهاي مانند جهاد كشاورزي، شورا و ريزيتمايل به شركت در برنامه

-دهيار، ايفاي نقش در امور مربوط به مديريت خوب روستايي، نقش مديريت اشتراكي در كليه امور روستا، ميزان شركت در كالس

، ميزان هماهنگي تلف روستا، عضويت در شركت تعاونيش و ترويج كشاورزي، مشاركت مالي مردم و دولت در مسائل مخهاي آموز

  ي معابر و شريان هاي حياتي سازي و غيره، همكاري در ساخت و باسازهاي اجراي مانند: طرح هادي، يكپارچهمردم با دولت در طرح
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خانــوار  خانـوار بوده اسـت كه بعـد   25564آباد داراي شهرستان بستان 1390در آمارگيـري سال سكونت داشتند.

نفر و نقاط روسـتايي داراي   6/3خانوار با بعد خانوار  5694. نقاط شهري شهرستان داراي دهدا نشان مير 7/3آن 

  .باشد.مي 7/3خانوار با بعد خانواري معادل  19870

  هاي تحقيقيافته

درصد) آنان در سن  20/41نفر نمونه بيشترين درصد ( 197دهد، كه از بين هاي توصيفي تحقيق نشان مييافته

درصـد   1/12درصـد سـيكل،    6/38سواد، درصد آنان بي 1/39سال قرار داشتند و از نظر سطح سواد نيز  55باالي 

اند. از نظر سـطح  ديپلم و بقيه پاسخگويان داراي مدرك ليسانس و باالتر داشته مدركدرصد نيز داراي  9/4ديپلم، 

بـردان  درصـد از بهـره   8/64همچنـين   انـد. درآمد داشـتنه ميليون تومان  1 كمتر ازدرصد پاسخگويان  4/46درآمد 

هكتـار بـوده    15هاي كشـاورزي پاسـخگويان كمتـر از    درصد از زمين 94قطعه زمين دارند و  5پاسخگو كمتر از 

است. نتايج حاصل از جدول توافقي بيانگر كاهش شديد تعداد قطعات متعلق به هر يك از كشاورزان در محـدوده  

طرح يكپارچه سازي اراضي است. به عبارت ديگر، اجراي طرح يكپارچه سازي بـا  داراي طالعه روستاهاي مورد م

روش موافقت گروهي بين كشاورزان هم دانگ (كه عمدتاً داراي رابطه نسبي نيز هستند) به كاهش تعـداد قطعـات   

ين براي هر كشاورز به هر يك از كشاوران مشمول طرح شده است. الزم به ذكر است كه متوسط تعداد قطعات زم

مورد بيشتر بـوده اسـت كـه بـا انجـام يكپارچـه سـازي در ايـن          5درصد از  60سازي در بيش از قبل از يكپارچه

  ).2مورد كاهش يافته است(جدول  2روستاها متوسط تعداد قطعات هر كشاورزي در همه موارد به كمتر از  

  ستفاده از جدول توافقي: مقايسه تعداد قطعات اراضي كشاورزي آبي با ا2جدول 

 مولفه ها
 سازيتعداد  قطعات زمين هر كشاورز قبل از يكپارچه

 كل
 17بيشتر از  16-13 12-9 8-5 4-2

تعداد  قطعات زمين هر كشاورز 

 بعد از يكپارچه سازي

1 19 35 17 11 13 95 

2 2 12 5 3 10 32 

3 7 4 3 4 9 27 

4 5 5 8 2 6 26 

5 1 1 0 0 0 2 

 182 38 20 33 57 34 لك

 آماره آمورن كاي دو پيرسون
 معناداري درجه آزادي ارزش

579/20 )a( 16 034/0 

 340/0 همبستگي

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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 )VIKOR( تكنيك ويكوربا  رتبه بندي روستاها از نظر ميزان مشاركت -

ن در مسائل مختلف روستاي خودشان در در اين مرحله از تحقيق ابتدا جهت ارزيابي ميزان مشاركت روستاييا

و با توجه به محدويت مقاله از آوردن همه مراحل  شداستفاده هر يك از روستاهاي مورد مطالعه از مدل ويكور 

هم فكري  -S1 باشد:اند به شرح زير ميكه در اين پژوهش استفاده شدهمتغيرهاي . مدل ويكور صرف نظر شد

مشاركت مردم و  -S3همكاري با اعضا شوراي اسالمي؛  -S2مسائل روستا؛ ها باهم ديگر در اعضا و گروه

همكاري با اعضاي گروه در ايجاد و نگهداري از  - S4مديريت روستايي در به كارگيري سيستم آبياري جديد ؛ 

مشورت با  -S6هاي توسعه روستايي؛ مشاركت در تأمين منابع مالي اجراي پروژه -S5تأسيسات عمومي؛ 

تمايل به مشاركت در كار گروهي در  -S7سان مراكز خدمات كشاورزي در خصوص توسعه كشاورزي؛ كارشنا

ها مربوط به روستا گيريتمايل به شركت در تصميم -S8سازي اراضي؛ روستا، تمايل به شركت در تبليغ يكپارچه

 -S10راضي كشاورزي؛ هاي مربوط به روستا و اريزيتمايل به شركت در برنامه - S9و اراضي كشاورزي ؛ 

ايفاي نقش در امور مربوط به مديريت  -S11ميزان ارتباط با نهادهاي مانند جهاد كشاورزي، شورا و دهيار؛ 

هاي آموزش و ميزان شركت در كالس -S13نقش مديريت اشتراكي در كليه امور روستا؛  -S12خوب روستايي؛ 

عضويت در شركت  -S15مسائل مختلف روستا؛ مشاركت مالي مردم و دولت در  -S14ترويج كشاورزي؛ 

سازي و هاي اجراي مانند: طرح هادي، يكپارچهميزان هماهنگي مردم با دولت در طرح -S16تعاوني روستايي؛ 

همكاري مالي مردم در  -S19؛هاي حياتي روستاشريان -S18همكاري در ساخت و باسازي معابر؛   -S17غيره؛ 

  دي.گذاري در بنگاه توليسرمايه

هاي در محدوده هاي خام هر يك از شاخصها و تركيب آنها، ماتريس دادهآوري دادهمرحله اول: پس از جمع

هاي ما روستاهاي ها است. گزينهها و شاخصگيري متشكل از گزينهمورد مطالعه تعريف شد. ماتريس تصميم

ها اشاره شد و باشند كه به آنمتغير مي 20ما هاي باشد و متغيركردكندي، اشدلق عليا، حاج آقا و عين الدين مي

سازي اين گيري به نرمالباشد. مرحله دوم: پس از تشكيل ماتريس تصميم) ميS19تا  S1كدگذاري گرديدند (

مرحله ها در اينجا آورده نشده است. پردازيم كه نتايج آن به دليل زياد بودن دادهماتريساز طريق فرمول زير مي

)صورت گرفته است. بدين wها (دهي شاخصگيري، وزنسازي ماتريس تصميممرحله پس از نرمالدر اين سوم: 

، آنتروپي، دلفي، شابون و ... وجود دارد، كه متناسب با نياز AHP ،ANPهاي تلفيقي متعددي مانند منظور روش

فر از كارشناسان و اساتيد ن 17ها استفاده مي شود. در اين تحقيق از روش دلفي و با استفاده از نظر از آن

هاي به دست وزن. هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي و جامعه شناسي استفاده شده استدانشگاهي در رشته

  آمده است: 3در جدول شماره  هاشاخصآمده براي هر يك از 
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  هاي بدست آمده در دلفي: وزن شاخص3جدول 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 

03/0 02/0 11/0 01/0 05/0 05/0 03/0 05/0 0,07 05/0 06/0 06/0 0,04 0,04 02/0 02/0 06/0 07/0 07/0 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

موثر در  هايشاخصها، ماتريس نرمال شده در وزن بدست آمده پس از وزن دهي به شاخص مرحله چهارم:

در اين مرحله پنجم:  .ضرب شده و ماتريس نرمال وزني بدست آمدسازي اراضي هبر حسب يكپارچمشاركت 

+مرحلهباالترين ارزش 
if  ترين ارزش و پايين-

if  گيري استخراج شده است(جدول توابع معيار از ماتريس تصميم

4.(  

  هاترين ارزش شاخص: باالترين و پايين4جدول 

 هاالايده
 شاخص ها

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 

max)f*( 0,07 0,73 0,24 0,20 0,11 0,09 0,06 0,10 0,14 0,10 0,11 0,11 0,07 0,09 0,04 0,03 0,10 0,14 0,15 

min)(-f 0,04 0,01 0,13 0,19 0,05 0,09 0,05 0,04 0,08 0,05 0,09 0,09 0,07 0,04 0,03 0,02 0,08 0,11 0,08 

(f*-f-) 0,03 0,72 0,11 0,01 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06 0,05 0,02 0,02 0,00 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 0,07 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

 Rj(شاخص مطلوبيت) و  Sjبعد از تعيين باالترين و كمترين ارزش توابع معيار، بايد ارزش  مرحله ششم:

گيري ضرب شده، هاي بدست آمده در ماتريس تصميممنظور ابتدا وزن (شاخص نارضايتي) محاسبه شود. بدين

در اين مرحله شاخص ويكور كه همان امتياز نهايي  :هفتممرحله  بدست آمده است. Rjو  Sjسپس طبق فرمول 

ير هر گزينه است محاسبه شده، كمتر بودن مقدار آن به منزله مطلوبيت باالي گزينه است كه با استفاده از رابطه ز

  ).5بدست آمده است (جدول 

  متغيرهاي مشاركترتبه بندي نهايي روستاهاي مورد مطالعه از لحاظ و  Q: مقدار 5جدول   

 عين الدين حاج آقا اشدلق عليا كردكندي رديف

 Q 417/0 998/0 005/0 607/0مقدار 

 3 1 4 2 رتبه بندي

  هاي تحقيقمنبع: يافته

به طـوري كـه كمتـرين ارزش بـاالترين اولويـت را بخـود        ،رفته استصورت گ Qبندي براساس ارزش رتبه

 Qبـا مقـدار   حاج آقا دهد، روستاي نشان مي 5اختصاص داده است. بر همين اساس همانطوري كه جدول شماره 

هـاي توسـعه روسـتايي و    )  روستاي هست كه داراي باالترين ميزان مشـاركت و آگـاهي در زمينـه طـرح    005/0(

) روسـتاي  998/0با مقـدار (  اشدلق علياباشد. همچنين روستاي ارچه سازي اراضي زراعي ميبخصوص طرح يكپ
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سـازي اراضـي   ها و پروژهاي توسعه روسـتايي و طـرح يكپارچـه   است كه داراي كمترين ميزان مشاركت در طرح

  باشد.  زراعي مي

  هاي فردي و مشاركت در اجراي طرحرابطه ويژگي  -

جنسيت، تأهل، تحصيالت و درآمد خانوار با گرايش به يكپارچه سـازي اراضـي   همچنين بين متغيرهاي سن، 

زراعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بطوري افراد جوان به دليل آگاهي از مشكالت كشاورزي در منطقـه و  

بـر يكپارچـه    سازي دارند و هر چه قدر بر تحصيالت افراد اضافه شده بر ميل آناناستان عالقه زيادي به يكپارچه

سازي افزوده شده است و افراد مجرد بيشتر از متاهل ميل به مشاركت بيشتر در اجراي اين پرژوه دارنـد و مـردان   

نسبت به زنان عالقه زيادي به اجراي اين طرح در اراضي كشاورزي خود دارند و مشاركت آنان نسبت به زنان در 

  ).6گذشته هم بيشتر بوده است (جدول 

  هاي فردي و ميل به يكپارچه سازي اراضي زراعيريب همبستگي بين ويژگيض :6جدول 

 داريسطح معني مقدار همبستگي ضريب همبستگي هاي مستقلمتغير متغيروابسته

مشاركت در 

يكپارچه سازي 

 اراضي زراعي

 007/0 **176/0 پيرسون سن

 000/0 **265/0 توافق پيرسون سطح تحصيالت

 049/0 *227/0 المبدا وضعيت تأهل

 002/0 **201/0 پيرسون درآمد ماهيانه خانوار

 003/0 *145/0 المبدا جنسيت

  درصد 5داري در سطح اطمينان معني *درصد،  1داري در سطح اطمينان معني **

  نقش مشاركت در گرايش به يكپارچه سازي اراضي زراعي -

هاي يكپارچه سازي اراضي زراعي (آگاهي، ن شاخصبا استفاده از آزمون ناپارامتريك اسپيرمن، همبستگي ميا

آموزش، اعتماد به يكديگر، اعتماد به مردم و همكاري جمعي) و شاخص مشاركت اجتماعي به دست آمـد. بـراي   

 5) كمتـر از  sigمعنادار بودن رابطه بين متغيرها از طريق ضريب همبستگي اسپيرمن، اگر سطح معناداري آزمـون ( 

) نشـان  8توان رابطه دو متغير را ثابت نمود. همانطوري كه جـدول شـماره (  رصد اطمينان ميد 95درصد باشد، با 

هاي مورد بررسي در سطح هاي يكپارچه سازي اراضي و مشاركت اجتماعي در همه شاخصدهد، بين شاخصمي

و مشـاركت   رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. همچنين بين شاخص يكپارچه سـازي اراضـي زراعـي    05/0آلفاي 

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به طوري با  000/0درصد) و سطح معناداري  327/0مردم با ميزان همبستگي (

هاي مرتبط با توسعه روستايي، بر ميزان، آگاهي مردم افزوده شده و آنان ها و پروژهافزايش مشاركت مردم در طرح

هايي را دارند، و افـزايش آگـاهي و آمـوزش،    جرا شدن چنين طرحميل به آموزش بيشتر در راستاي هر چه بهتره ا

اعتماد مردم به يكديگر و دولت را در بر دارد و در نتيجه افزايش همكاري جمعي و كار گروهي در هر بهتر اجـرا  

سازي اراضي زراعي تالش و مشاركت خواهند نمود و چنـين  هاي توسعه روستايي مانند طرح يكپارچهشدن طرح
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تي در نتيجه موجب افزايش كيفيت زندگي روستاييان، افـزايش ميـزان سـرمايه اجتمـاعي و توسـعه پايـدار       مشارك

  ).7روستايي را در بر خواهد داشت (جدول 

  بين مشاركت و يكپارچه سازي اراضي  : سنجش ميزان همبستگي7جدول 

 آموزش آگاهي همبستگي متغير
اعتماد به 

 يكديگر

اعتماد به 

 مردم

همكاري 

 عيجم

يكپارچه 

 سازي اراضي

 مشاركت
 327/0** 550/0** 481/0** 386/0** 696/0** 165/0* همبستگي اسپيرمن

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 021/0 سطح معناداري

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

-مـي  بررسـي  نمونه تحقيق روستاهاي سازي دريكپارچه هايمؤلفه هايرتبه ميانگين تحقيق، از اين بخش در

 ايـن  بـراي  شود. مشخص بهتر شده روستاهاي بررسي از يك هر در برداران مشاركت اجتماعي بهره ميزان تا شود

 رتبـه  در تفـاوت  كـه  دهـد مـي  نشـان  8 جدول نتايج استفاده گرديد. واليس الكروسك ناپارامتري آزمون از منظور

 سـازي يكپارچـه  هايپروژه در هاي آگاهي و اعتماد به يكديگر معنادارنيست.درصد در مولفه 90 سطح در هامؤلفه

تمـاد  هاي اعتماد مـردم بـه يكـديگر، آمـوزش، اع    مؤلفه آگاهي روستاي كردكندي و در مولفه در خصوص اراضي،

روسـتاهاي   بـين  هـاي رتبه مردم به دولت و همكاري و مشاركت جمعي روستاي حاج آقا داراي باالترين ميانگين

  باشد.داراي باالترين ميزان مي 53/29بودند. همچنين از نظر ميزان كاي اسكوئر مولفه آموزش با مقدار  نمونه

  روستاها از يك هر به متعلق هاي يكپارچه سازيهاي مولفهرتبه ميانگين :8جدول 

 تعداد نمونه روستاها

 سازيهاي يكپارچهاي مولفهميانگين رتبه

 آموزش آگاهي
اعتماد مردم به 

 يكديگر
 اعتماد به دولت

همكاري 

 جمعي

 85/85 93/82 22/92 84/83 92/106 68 كردكندي

 95/91 98/90 40/97 40/91 22/97 30 اشدلق عليا

 74/131 24/117 93/110 86/136 31/98 48 حاج آقا

 69/87 98/107 75/97 98/85 58/93 51 عين الدين

 101/22 256/12 141/3 537/29 609/4 كاي اسكوئر

 3 3 3 3 3 درجه آزادي

 774/0 007/0 370/0 000/0 203/0 معناداري

  هاي تحقيقمنبع: يافته

مشـاركت روسـتاييان در اجـراي طـرح      وسازي اراضي زراعي كل جهت تحليل رابطه معناداري بين يكپارچه

دهـد، بـا توجـه بـه     از آزمون تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج آزمون واريـانس نشـان مـي   سازي يكپارچه
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سازي اراضي زراعـي و مشـاركت روسـتاييان در    ) تفاوت معناداري ميان يكپارچه068/84واريانس به دست آمده (

 ).9جدول روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد (

  سازي اراضي زراعيواريانس درون گروهي رابطه معناداري بين مشاركت و يكپارچه :11جدول 
 معناداري واريانس ميانگين مربع درجه آزادي مجموع مربعات واريانس

 000/0 068/84 215/20 3 645/60 بين گروهي

   240/0 193 409/46 درون گروهي

    196 054/107 جمع

 هاي تحقيقمنبع: يافته

  گيري بحث و نتيجه

-يافتـه بطـوري كـه،   شود. محيطي ميسازي شامل موارد اقتصادي، اجتماعي و زيستهاي يكپارچهاثرات طرح

هـاي توسـعه روسـتايي، بخصـوص طـرح      كه، از نظر ميزان مشاركت در اجـراي طـرح  دهد ميهاي تحقيق نشان 

)، داراي باالترين ميزان مشاركت و آگاهي در Q )005/0دار با مقحاج آقا روستاي يكپارچه سازي اراضي زراعي، 

باشـد. همچنـين روسـتاي    سازي اراضـي زراعـي مـي   زمينه طرح هاي توسعه روستايي و بخصوص طرح يكپارچه

ها و پروژهاي توسـعه روسـتايي و طـرح    )، كه داراي كمترين ميزان مشاركت در طرح998/0با مقدار ( اشدلق عليا

هاي فردي روسـتاييان  هاي تحقيق بيانگير اين مهم بود كه، بين ويژگيباشد. يافتهضي زراعي مييكپارچه سازي ارا

هـاي (سـن، جـنس، تأهـل،     هـا و پـروژه هـا  در همـه مولفـه     و بهره بردارن پاسخگو و مشاركت در اجراي طرح

اراضـي و مشـاركت   سـازي  هـاي يكپارچـه  طور، بين شـاخص مينتحصيالت و ....) رابطه معناداري وجود دارد. ه

رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. همچنين بـين   05/0هاي مورد بررسي در سطح آلفاي اجتماعي در همه شاخص

درصـد) و سـطح معنـاداري     327/0سازي اراضي زراعي و مشاركت مردم با ميـزان همبسـتگي (  شاخص يكپارچه

هـاي مـرتبط بـا    ها و پروژهش مشاركت مردم در طرحطوري با افزايرابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به 000/0

توسعه روستايي، بر ميزانĤگاهي مردم افزوده شده و آنان ميل به آموزش بيشتر در راسـتاي هـر چـه بهتـر اجرايـي      

هاي را دارند، و افزايش آگاهي و آموزش، اعتماد مردم به يكـديگر و دولـت را در بـر دارد و در    شدن چنين طرح

هـاي توسـعه روسـتايي ماننـد طـرح      همكاري جمعي و كار گروهي در هر بهتـر اجـرا شـدن طـرح    نتيجه افزايش 

سازي اراضي زراعي تالش و مشاركت خواهند نمود و چنين مشاركتي در نتيجه موجب افـزايش كيفيـت   يكپارچه

. اما الزم به ذكـر  پايدار روستايي را در بر خواهد داشتزندگي روستاييان، افزايش ميزان سرمايه اجتماعي و توسعه

است كه تمايل به مشاركت با برادران و فاميل نسبت به ديگران در سطح باالتري است و مشاركت با اهالي روسـتا  

در سطح بعدي قرار دارد، اين درحالي است كه سرپرستان خانوارهاي مورد مطالعه تمايـل كمـي بـه مشـاركت بـا      

  دهند. ها و روستائيان ديگر نشان ميطايفه
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-بهـره  ميان سازييكپارچه به اقدام در مؤثر ها نتايج نشان داد، مشاركت اجتماعي روستاييان نقشوه بر اينعال

روستاي مورد مطالعه موجب گرايش مـردم بـه يكپارچـه     4كوچك دارد. همين مشاركت اجتماعي در اين  برداران

مردم روستاي حاج آقا با توجه به مـدل  كردن اراضي زراعي خود كرده است. بطوري كه باال بودن ميزان مشاركت 

سازي اراضي زراعي نيـز  در بـاالترين   هاي يكپارچهها و شاخصاي مولفهويكور، منجر شده است تا ميانگين رتبه

هـاي اعتمـاد   مؤلفه آگاهي روستاي كردكنـدي و در مولفـه   حد نسبت به ساير روستاها باشد. چنانچه در خصوص

بـاالترين   ماد مردم به دولت و همكاري و مشاركت جمعي روستاي حـاج آقـا داراي  مردم به يكديگر، آموزش، اعت

-توان گفت كـه مشـاركت مـردم در يكپارچـه    بودند. بنابراين بطور كلي مي روستاهاي نمونه بين هايرتبه ميانگين

مطالعـه  باشد و ايـن دو مولفـه در روسـتاهاي مـورد     هاي ميسازي اراضي زراعي از ضروريات اجراي چنين طرح

هـاي  معنادار وجود دارد. ولي با اين وجود برخي از مردم و كشاورزان از مشاركت در چنـين طـرح   بصورت كامالً

ي آنان نسبت به مشـاركت را مـوارد   كنند كه اين عده از روستاييان (كه كم هم نيستند) عوامل بازدارندهاجتناب مي

هـاي كشـاورزي مـدرن، قـوانين ارث،     و عدم آگاهي از روش هاي ترويجدارند: كم رنگ بودن فعاليتزير بيان مي

تفاوت كيفيت اراضي، ناتواني مالي نسبت به خريد يا پرداخت تفاوت قيمت اراضي، وجود نگرش سنتي نسبت به 

  اي بين اهالي روستا. استقالل مالكيت و نيز بعضي اختالفات قومي و قبيله

را با نتايج ساير تحقيقات نيز مـورد مقايسـه قـرار دارد.     آنهاان تواز تحقيق حاضر مي لبا توجه به نتايج حاص

)، 1394)، شـهباني نـژاد و همكـاران (   1392چنانچه، نتايج تحقيق حاضر با نتـايج تحقيـق مـرادي و همكـارانش (    

)، 1393)، محسـن زاده ( 1388)، اميـر نـژاد و رفيعـي (   1391)، جمشيدي و امينـي ( 1388(جمشيدي و همكاران، 

هاي فردي در يك راستا قـرار  )، در زمينه رابطه بين مشاركت در طرح پكپارچه سازي و ويژگي1392فا (وسهرابي

، در زمينـه تـاثير مشـاركت در    Agarwal (1971) ،Vanslembrouc et al (2002)دارد، بـا نتـايج تحقيـق    

مطالعـات انجـام گرفتـه و     اجراي موفق اين طرح و اثرات آن در توسعه روستايي در يك راستا قرار دارد. براساس

-ي افزايش مشاركت روستائيان در كارهاي زراعي و همچنين در يكپارچههاي تحقيق پيشنهاداتي كه در زمينهيافته

هـا  سازي اراضي، ايجاد تشكلشود عبارتند از: ايجاد آگاهي در روستائيان نسبت به يكپارچهمي ارايهسازي اراضي 

ي غيردولتي، تخصـيص تسـهيالت و مزايـاي ويـژه بـراي افـرادي كـه اقـدام بـه          هاهاي ميانجي و سازمانو گروه

  كنند.سازي اراضي مييكپارچه

  منابعفهرست 

تحليل پيامدهاي اجراي طرح يكپارچه سازي در مزارع  .)1394(احمدپور، امير. موسوي، محمد حسن  •

، 4رنامه ريزي روستايي، سال . مجله پژوهش و بشاليزاري (مطالعه موردي: روستاي ولشكال شهرستان ساري

  .10، پياپي 2شماره 
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مجلة تحقيقات  .هاي كشاورزيپراكندگي زمين .)1371( پور چاالكييزدي، محمدحسين و زهره حسينپاپلي •

  .27جغرافيايي، شمارة 

تحليل موانـع پـذيرش    .)1392( حقيقت، محمد صالح، ايرواني، هوشنگ، كالنتري، خليل، قديمي، سيد عليرضا •

هـاي تـرويج و آمـوزش    ي پـژوهش مجلـه  .سازي اراضي از ديدگاه كشـاورزان اسـتان فـارس   يكپارچهطرح 

 .97-110كشاورزي، سال ششم، شماره يك، 

ريزي در وش تحقيق، برنامهرتوسعه كشاورزي (مفاهيم، اصول، . )1391( ركن الدين افتخاري، عبدالرضا •

 .تهران، انتشارات سمت .سازي اراضي كشاورزي)يكپارچه

نقش كارآفريني در توسعه روستايي با تاكيد بر يكپارچه سازي اراضي كشاورزي، . )1392( وفا، سميراسهرابي •

بـه راهنمـايي دكتـر جمشـيد     پايان نامه كارشناسـي ارشـد،    .شهرستان خدابنده -مطالعه مورد: دهستان خرارود

 دانشگاه زنجان.عينالي، 

كاران در  نگرش گندم. )1394ا (هوشمندان مقدم فرد، زهرشمس، علي، احدزاده، جواد، عباسي، عليرضا.  •

گندمكاران روستاهاي  :خصوص يكپارچه سازي اراضي و راهكارهاي متناسب از ديدگاه آنان (مورد مطالعه

  .2، شماره 2فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي، جلد  ،شهرستان هشترود)

-عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان نسبت به يكپارچه .)1391( عباسي، عنايت، باسامي، احمد، فرهاديان، همايون •

ي روسـتا و توسـعه، سـال    فصـلنامه  .سازي اراضي (مطالعه موردي: پايين دست سد گلبالغ، شهرستان بيجار)

 .73-91شانزدهم، شماره يك، 

ن از سرمايه برآورد ميزان تاثيرپذيري مشاركت زنا .)1390( اكبر، شايان، حميد و سحراحمدزادهعنابستاني، علي •

 .21، شماره18نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، جلد .اجتماعي در نواحي روستايي

 مشاركت بر مؤثر عوامل .)1387( بقايي مسيب و محمد چيذري، غالمرضا، راد،پزشكي و سعيد فعلي، •

 . 3شمارة يازدهم، سال روستا، و فصلنامةتوسعه .)تهران:مطالعةموردي( گندم طرح در كار گندم كشاورزان

- عوامل موثر بر بهبود مشاركت زنان در صندوق .)1390( .كوشكي، فاطمه، ايرواني، هوشنگ و خليل كالنتري •

، 1، شماره14فصلنامه روستا و توسعه، سال  .هاي اعتبارات خرد روستايي: مطالعه موردي استان كرمانشاه

 .33-15صص

ي روستايي (مطالعه اراضي زراعي و نقش آن در توسعهيكپارچه سازي  .)1393( زاده هريس، محمدمحسن •

دانشگاه  به راهنماي دكتر محمد ظاهري، نامه كارشناسي ارشد، پايان .آباد)موردي: روستاهاي شهرستان بستان

  تبريز، تبريز.

 :پايدار مورد توسعه تحقق جهت روستاها اقتصاد به بخشيتنوع .)1393( يگانه و محمد والييمحمدي •

 .2فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال سوم، شماره  .مياندوآب شهرستان شمالي آباد مرحمت ندهستا
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شناخت عوامل مؤثر بر تمايـل كشـاورزان بـه     .)1392( مرادي، محمود، فال سليمان، محمود، ابطحي نيا، آمنه •

جغرافيـا و   .خوسـف) ي موردي: شهرسـتان  سازي اراضي زراعي (مطالعهمشاركت در اجراي طرح يكپارچه

 .89-102توسعه، شماره سي و دوم، 

ريشه يابي داليل موافقت و مخالفـت كشـاورزان بـا    . )1394( پور، محمدميرزايي، حسين. طالب، مهدي. كاكه •

پژوهشـهاي   .مشاركت در طرحهاي يكپارچه سازي اراضي (موردمطالعه:روستاهاي منتخب شهرستان بوكان)

 .337-349، صص 2مارة ،ش 47جغرافياي انساني،دورة 

• Abubakari, Z., van der Molenb, P. Bennett c, R.M. Kuusaana d, E.D,( 2016), Land 

consolidation, customary lands, and Ghana’s Northern Savannah Ecological 

Zone: An evaluation of the possibilities and pitfalls. Land Use Policy 54 (2016) 

386–398. 

• Braun, R, (2010), Social participation and climate change. Environment, 

Development 
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