
   

 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1397 زمستان، چهارمسي و  ، شمارهنهمدوره 

 13/05/1397تأييد نهايي:  27/11/1396دريافت مقاله: 

 25-41صص 

سازی یکپارچهاجرای طرح  مشارکت کشاورزان در یبرندهاکاوی عوامل بازدارنده و پیشو

 : روستاهای شهرستان نهبندان(موردمطالعه) اراضی زراعی

 دانشگاه بیرجند-استادیار اقتصاد کشاورزی، *محمدرضا بخشي

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند-ییروستا یتوسعهکارشناس ارشد محمد رزقي،  

 چکيده

و  است ییروستا یتوسعههای برنامه رویپیش هایچالش از یکی کشاورزی اراضی و تقطیع پراکندگی

 با همواره مسئلهجهت حل این  کشوراغلب مناطق  درگذشته  هایسالدر سازی اراضی یکپارچه سیاستاجرای 

 تبیین ،مطالعهاین  هدف .بوده است مواجهطرح موفق و اجرای کشاورزان  مشارکت یینهزم در مشکالتی

 روستایی مناطق زراعی در اراضی سازییکپارچه طرح اجرای در کشاورزان مشارکت یهارانپسها و پیشران

نفر  264که  باشندمیان فعال در بخش کشاورزی برداربهره ،پژوهش آماری ی. جامعهاستنهبندان  شهرستان

انتخاب  یاچندمرحلهگیری تصادفی نمونهروش  با وتعیین  با استفاده از فرمول کوکران ی آمارینمونه عنوانبه

 ، مصاحبه و مشاهده استفاده شد.نامهپرسش هایابزاراطالعات از  یآورجمعجهت واقع شدند.  موردمطالعهو 

و پایایی آن از طریق  بخش کشاورزی و کارشناساندانشگاه توسط اساتید  شدهتنظیم ینامهپرسش روایی

 تأییدمورد  82/0تا  72/0 یدر بازه نامهپرسشهای مختلف آلفای کرونباخ برای بخش یمحاسبهو  آزمونشیپ

درصد  6/48درصد تمایل متوسط و  7/11، تمایل کم، گویانپاسخدرصد از  8/39نتایج نشان داد که  .قرار گرفت

داد بین متغیر تمایل به  نتایج آزمون همبستگی نشاندارند.  سازی اراضییکپارچهتمایل زیادی نسبت به 

قطعات  تعدادی، اراض تیمالک زانیم، کشاورزی تیفعال یسابقهسازی اراضی و متغیرهای مشارکت در یکپارچه

 میزان، تا روستا یاراض یفاصله، تا منبع آب یاراض یفاصله، کشت ریز سطح، قطعات یاندازه متوسطی، زراع

اعتباری  هایحمایت زانیمی و اراضسازی یکپارچه رامونیپ یآگاه زانیم، گریکدیمقابل کشاورزان به  اعتماد

درصد  75/71 ،عاملی تحلیل هاییافته بر اساس داری وجود دارد.همبستگی مثبت و معنی طرح یدولت از اجرا

حمایتی،  -عامل زراعی، اعتباریهشت  سازی اراضی رااز واریانس کل عوامل بازدارنده و پیشران یکپارچه

 نمایند.ترویجی و قانونی تبیین می -، انگیزشی، آموزشیشناختیروانسازمانی، اقتصادی، 

 سازی اراضی، مشارکت، شهرستان نهبندان.، یکپارچهکشاورزی یتوسعه: کليد واژگان

 

  

                                                            

 *  Email: mbakhshi@birjand.ac.ir                                                                               ی مسئول:نویسنده

یکپارچه سازی اراضی زراعی شهرستان  بررسی موانع موجود در اجرای طرح»ی دوم با عنوان نویسنده نامهاین مقاله برگرفته از پایان

 است.« نهبندان
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 مقدمه -1

عنوان نظران از آن بهصاحباغلب  کهطوریه؛ بشودیبخش کشاورزی محسوب م پراکندگی اراضی یکی از معضالت

ی گرگونی عوامل عمدهاز  کینواحی روستایی؛ و در مقابل، از یکپارچگی اراضی به عنوان یی وسعهیکی از موانع اصلی ت

در جهان به دو شکل  های زراعیزمین پراکندگی .(110: 1388کنند)جمشیدی و همکاران، یدر بخش کشاورزی یاد م

رزهای شود که با ممشاهده می مختلفن رداراببهرهپراکندگی بین اراضی افراد و  ،ارد. در وضعیت نخستوجود د

های کوچک، موج پیدایش در مالکیتاین امر . شودمیمین بهینه از زی عقالیی و ستفادهصنوعی یا طبیعی، مانع ام

 شاهدهبردار خاص مهرههای یک بمینپراکندگی اراضی در مورد ز ،دوم در حالت .شودیمشکالت فراوان شده و م

فواصل دور از وده و اغلب این قطعات در شامل قطعات کوچکی ببردار هرهشود؛ بدین صورت که کل زمین زراعی هر بمی

 (.26 :1374 افتخاری، الدینرکنست)الت اول ای حشدیدکنندهز پراکندگی، تاین شکل ا .گیردیهم قرار م

وری، باال برداری بهینه از منابع تولید، به پایین بودن میزان بهرهپراکنش اراضی عالوه بر ایجاد اشکال فنی در بهره

عدم های تولید، اتالف منابع، تثبیت و گسترش الگوی نامناسب زراعی، غیرکارا کردن مدیریت مزرعه، بودن هزینه

ی روستایی و های اجتماعی در جامعهمیان کشاورزان و تضعیف همبستگیف آالت، اختالی مؤثر از ماشینهاستفاد

 .(4-7: 1376؛ شیرزاد، 329: 1388)امیرنژاد و رفیعی، انجامدسرانجام فقر و مهاجرت روستاییان می

 زراعی راناشی از پراکندگی اراضی شکالت مسائل و محل گذاران بخش کشاورزی راهیاستریزان و ساغلب برنامه

والت محصزمین جهت بهبود و افزایش تولید ی اندازه تغییردانند که سیاستی در ارتباط با میسازی اراضی رچهیکپا

 یوسعهیابی به تدسترنهایت، آالت و فنّاوری جدید زراعی و دماشیناز  استفاده ها،برداریهرهکشاورزی، عقالنی کردن ب

برای مفید سازی اراضی ابزاری یکپارچه، ترر نگاهی وسیع. دستروستایی ا مناطق یتوسعهکشاورزی و بهبود روند 

(، روشی مؤثر جهت کنترل Sklenicka, 2006: 502)زمین یوری نهادهیی و بهبود بهرهروستا یتوسعهرسیدن به 

که  است( Uhling, 1989: 426ابزاری کارآمد جهت حفظ طبیعت و محیط زیست) (،Mihara, 1996: 238فرسایش)

های انتقال آب، باال رفتن یوهها، بهبود شبرداریهرهمزرعه، افزایش وسعت ببهتر  مدیریت فنّاوری بهبود اتموجبتواند یم

)یاسوری بردارانبهره ضایتمندیجویی در وقت و ایجاد ررفهجویی در مصرف آب، صصرفه زینه،ولید، کاهش هراندمان ت

 ته باشد.ا به همراه داش( ر224-225:  1386و همکاران، 

ابزاری اثربخش  عنوانبهاراضی زراعی سازی یکپارچهسیاست  ،در اغلب کشورهای جهانگذشته  یدههچند در طی 

های روستایی جهت افزایش راندمان و کارایی تولید محصوالت کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان سکونتگاه

 سازی اراضی در کشورهای اروپایی همانندهای متعدد یکپارچهپروژه (.Sklenicka, 2006: 503است) کار گرفته شدهبه

بندی بهبود تقسیم منظوربهسوئد  و فنالند، نروژ نیز و سوئیس و اتریش لوکزامبورگ، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان،

 شدهمالکیت اجرا  وضعیت تغییر واقعی بدون هایدارایی از مناسب یزراعی و ترویج استفاده هایزمیننامطلوب موجود 

 یتوسعه ترگسترده یاغلب بخشی از یک برنامهسازی یکپارچهدر غرب اروپا،  (.Vitikainen, 2004: 25)است

های مالیاتی، که بهبود وضعیت تولید محصوالت کشاورزی، اشتغال، دریافت استای برای مناطق روستایی منطقه

 :Pasakarnis and Maliene 2010شود)ا شامل میاز منابع طبیعی ر ومی، مسکن و حفاظت، امکانات عمهازیرساخت

روستایی را به همراه  مناطق یتوسعهدر کشور سوئد،  اراضیسازی یکپارچه، (2002)1بکمن بر اساس گزارش(. 546

 داد اجرای این طرح، بهبودشانکشور چک ن یناحیهسه سازی اراضی در بررسی پیامدهای یکپارچه. است داشته

 اجتماعی ذینفعان را به همراه داشته است.-ارتقاء وضعیت اقتصادینیز  و محیطی و  یهای طبیعوضعیت اکوسیستم

یک ابزار  عنوانبهتواند می دهد که سیاست مذکورسازی اراضی در کشورهای غربی نشان میکلی یکپارچه یتجربه

سازی اجرای سیاست یکپارچه .( Dijk, 2002: 914گیرد) قرار مورداستفادهضروری برای ایجاد مناطق روستایی پایدار 

                                                            
1- Backman 
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بررسی سیاست اشته است. دنیز پیامدهای مثبتی به همراه  هند همانند چین و توسعهدرحالکشورهای اراضی در 

اراضی، کیفیت خاک زراعی و سازی یکپارچهداد از طریق  کشور چین نشانی در زراع هایزمینسازی یکپارچه

 ,Huang et al)است داشتهرا به همراه کشاورزی  وریبهرهافزایش  به دنبال خود وآبیاری بهبود یافته  هایسیستم

 هایفنّاوریبا پذیرش  سویکسازی از سازی اراضی در کشور هند نشان داد که یکپارچهیکپارچه یالعهطم .(94 :2010

 کشاورزی یتوسعهمثبت و معناداری بر  تأثیرتعداد قطعات زارعین شده و از سوی دیگر  توجهقابلنوین موجب کاهش 

 (.Saini, 1995: 242داشته است)

بندی به معنای برداشتن مرزهای بین قطعات زراعی، گروه در ایرانسازی اراضی اولین اقدامات مربوط به یکپارچه

و بعد از  40 یدههواحد زراعی و با رعایت حقوق مالکان به  یزهقطعات پراکنده و تقسیم مجدد زمین با افزایش اندا

های وزارت کشاورزی بر روی توسعه و و سیاست هاهفتاد رویکرد یدههدر اوایل لیکن . گرددبرمیاصالحات ارضی 

مالکی از طریق های تعاونی تولید روستایی در مناطق مختلف کشور با هدف حل معضل خردهاندازی شرکتراه

های مالی بالعوض دولتی متمرکز گردید. میزان تولیدات کشاورزی با استفاده از کمک بردن باالسازی اراضی و یکپارچه

شهرستان نهبندان واقع در  زراعی سازی اراضیجهت یکپارچهاولین گام  ،و در همان دوران مذکوردر همین راستا 

در ادامه این . برداشته شدی تولید روستایی در روستای چاهداشی اندازی اولین شرکت تعاوناستان خراسان جنوبی با راه

 2500طبسین  ی-هکتار، در روستاهای منطقه 3000 چاهداشی دشت در بایستمی شدهی تهیهبر اساس برنامهروند و 

این طرح قرار  تحت پوششهکتار  1500آباد هکتار و در دشت سهل 4000نهبندان  روستاهای بخش مرکزیهکتار، در 

اما  ،هکتار صورت گرفت 500برداری کاداستر در سطح گیرد که اولین قدم از روستای چاهداشی شروع شد و نقشه

بالعوض  درصد صدهای هکتار از اراضی مالکان با کمک 100زارعین اندکی از طرح مذکور استقبال نموده و تنها در 

متوقف گردید. در سایر  با شکست مواجه شد و کامالً 1371در سال  دولتی اجرا شد و ادامه طرح با مخالفت زارعین

چند نفر  هایزمینسازی اراضی فقط در برداری، طرح تسطیح و یکپارچهشده نیز پس از انجام عملیات نقشهمناطق ذکر

پس از گذشت چندین سال در  در گام دوم ومتوقف گردید.  بردارانبهرهبه دلیل عدم اقبال سایر  اجرا و سپس از مالکان

 شد اجراهکتار  500آباد در سطح سهل یاراضی شهرستان نهبندان در منطقهسازی یکپارچهاولین طرح  1384سال 

در سایر مناطق مذکور توفیق تا به امروز لیکن  استآباد در حال فعالیت که تحت عنوان شرکت سهامی زراعی سهل

 (.1392شهرستان نهبندان،  کشاورزی جهادنیامده است)مدیریت  دست بهچندانی 

برداری سازی یک نظام بهرهدر قالب پیاده های بخش کشاورزییکی از سیاست عنوانبهسیاست مذکور  کهاکنون

این  گذارانسیاستریزان و روستایی در کانون توجه برنامهنواحی پایدار کشاورزی و  یتوسعه وتداوم  جهت درصحیح 

مطرح است که چه موانعی بر سر راه اجرای طرح  سؤالاین  ،(68: 1390فال سلیمان و همکاران، )بخش قرار دارد

باید مورد اقبال اغلب زارعین منطقه  کهچنانآنسال هنوز  27یعنی قریب  ؛تاکنون 1370مذکور قرار دارد که از سال 

؟ میزان تمایل به استدر چه سطحی  سازی اراضییکپارچه طرح موردزارعین در  میزان آگاهی؟ است قرار نگرفته

گویی پاسخ چیست؟ سازییکپارچهاجرای طرح ؟ موانع استاراضی چقدر سازی یکپارچهمشارکت زارعین جهت اجرای 

تحقیق، نظام اقتصادی تولید غالب بوده و  یبخش کشاورزی در منطقه سویکاز  توجه به اینکه با مذکور سؤاالتبه 

به اقتصاد کشاورزی گره خورده است و از از ساکنان نواحی روستایی در این شهرستان  ایعمدهاشتغال و معیشت بخش 

، داشته فراگیر وضعیتی ایران نقاط سایر چون این شهرستان هم کشاورزی در اراضی بودن خرد و سوی دیگر پراکندگی

 یدر منطقه گویی به سؤاالت مذکوردر راستای پاسخفقدان ارزیابی و تحلیل مناسب علمی نظر به . استحائز اهمیت 

از  رفتبرونراهکارهای گیری را هموارتر نموده و مسیر تصمیم از این رهگذرتا است  یافته جاری قوام پژوهشتحقیق، 

در اختیار مسئولین  سازی اراضی شهرستاناجرای طرح تسطیح و یکپارچه و تسریع جهت تسهیلوضعیت فعلی را 

 .دهدمربوطه قرار 
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 پژوهش یپيشينه -2

 درصد 68داد که در حدود  سازی اراضی نشانشهرستان هشترود در خصوص یکپارچه کارانگندمبررسی نگرش 

مرغوب و  هایزمین دست دادناند و ترس از سازی اراضی داشتهنگرش نامساعدی نسبت به یکپارچه کشاورزان

)شمس شودیمسازی اراضی در طرح یکپارچه هاآنمانع از مشارکت آبا و اجدادی،  هایزمینوابستگی روحی و روانی به 

اجتماعی  انسجام اعضا و همکاری و مشارکت ،بردارانبهره بین متقابل ( اعتماد1393) (. عینالی157: 1394و همکاران، 

ل مؤثر بر دارند( را از عوام نزدیکی ارتباط روستایی مناطق اجتماعی ساختار با عمدتاً )که اشتراکی مدیریت و

کشاورزان روستاهای شهرستان  تمایل میزان بررسی در (1385) فرجی و داند. وثوقیسازی اراضی مییکپارچه

ن فراهم بود متغیرهای سواد، که بین گزارش نمودند مزروعی اراضی سازییکپارچه در به مشارکت دشتزرین

تمایل  انگیزشی و میزان عوامل و دولت به مردم اعتمادیکدیگر،  به مردم اعتماد زمین، مالکیت میزان شغلی، یهافرصت

( 1388) وجود دارد. در پژوهشی مشابه، جمشیدی و همکاران معناداری رابطه سازی،یکپارچه در به مشارکت مالکان

در  به مشارکت مالکان تمایل بر مؤثر عوامل ترینمهم سازی رایکپارچه مفهوم از بردارانبهره آگاهی تحصیالت و سطح

عامل  ترینرا اصلی سازی اراضیطرح یکپارچه اجرای هایینههز باال بودن و نموده یانباراضی  سازییکپارچه طرح

 .اندنمودهقلمداد  طرح اجرای یبازدارنده

 در سازی اراضی کشاورزیهای فراروی یکپارچه( در تحلیل عوامل مؤثر بر تقطیع و چالش1391) جوان و صابونچی

مالکیت و وابستگی  دست دادن، ترس از سازییکپارچهدشت نیشابور، عدم آگاهی روستاییان از محاسن و مزایای 

شده در نواحی مختلف کشور را اراضی یکپارچه یذهنی نامطلوب از تجربه یزارعین به زمین و سابقه ازحدبیش

 بر ( در بررسی عوامل مؤثر1391) ند. جمشیدی و امینیسازی گزارش نمودیکپارچه یترین عوامل و موانع بازدارندهمهم

ایالم نشان دادند که بین متغیرهای تعداد قطعات دیم،  استان در کشاورزی اراضی سازییکپارچه طرح اجرای و پذیرش

ی سازو متغیر وابسته پذیرش یکپارچه سازییکپارچه هایطرحاز  بردارانبهرههای فرهنگی و اقتصادی و دانش ویژگی

گذاری سنتی اراضی و سازی با متغیرهای سن، ارزشلیکن پذیرش یکپارچه ،دار وجود داردهمبستگی مثبت و معنی

 دار دارد.کشاورزی همبستگی منفی و معنی هایزمینمطلوبیت مکانی 

سودمند  برای دلیل ترینموجه گزارش نمود که اروپا در اراضی سازیدر مطالعات یکپارچه (2004)2ویتی کاینن

در  تفاوت لیکن وجود ،است قطعات تعداد و کاهش قطعات یاراضی، افزایش اندازه سازییکپارچه هایبرنامه بودن

 زیادی همراه باشد. مشکل با هاآن سازیکه یکپارچه شودمی باعث آبی منابع ا وهدهجا به اراضی از دسترسی برخی

و  کار نیروی کارایی جهت بهبود در مهم گامیرا کشور اسپانیا  در سازی اراضییکپارچه هایبرنامه( 2007)3گارسیا

اقتصادی و  نتایج مورد در کشاورزان آگاهی فزایشا های وی نشان داد. یافتهگزارش نمود اراضی از بهینه وریبهره

 ازجملهدولت  حمایتی هایبرنامه و مروجین توسط به کشاورزان مفید اطالعات انتقال اراضی، سازییکپارچه اجتماعی

 سازی اراضی در کشوردر بررسی یکپارچه( 2005) 4جرجیوسکی .باشندمیاراضی  سازییکپارچه پذیرش در مؤثر عوامل

هم به همراه  از قطعات این بودن دور و برداربهره هر زراعی اراضی قطعات زیاد پراکندگی که داردمیمقدونیه اذعان 

سازی اراضی های یکپارچهنقش مؤثری در پذیرش طرح دولت، فنی هایحمایت و روستایی تولید هایتعاونی تأسیس

 .داشته است

اراضی در  سازییکپارچه هایدر طرح مشارکت به کشاورزان تمایل بر تأثیرگذار عوامل شناختیجامعه تحلیل

 متغیرهای صورتبه گراییآینده و نوگرایی تحصیالت،سطح  سن، که داد بوکان نشان شهرستان منتخب روستاهای

 مشارکت به تمایل مانع عنوانبه نارضایتی و انزوا قدرتی،بی معنای سه در اجتماعی و بیگانگی مثبت تأثیرگذار و معنادار

                                                            
2- Vitikainen  

3- Garcia 
4- Gergievski  
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که  گزارش نمودند (1391) ای مشابه، قدیمی و همکاراندر مطالعه .(159: 1392پور،  کاکه و ند)میرزایینکمی عمل

 شرطبهو  داشته خودسازی اراضی تمایل کمی به یکپارچهفریدن  شهرستان شمالی رودزاینده دهستانکشاورزان 

اجتماعی و  -عوامل فردی دهند با افراد آشنا و فامیل مشارکت داشته باشند وسازی موقتی ترجیح مییکپارچه

طرح  پذیرندگان ،(1393م و همکاران)مقد یرضای به اعتقاد .استسازی اراضی ترین موانع یکپارچهاصلی ،اقتصادی

داشته و نگرش بهتری در مورد مزایای  طرحبه خدمات ترویجی در مورد اطالعات  تریبیشسازی دسترسی کپارچهی

اجتماعی داشته و از  هایفعالیتبرای مشارکت در  تریبیشبه همین دلیل آمادگی  و سازی دارنداجرای یکپارچه

تسهیالت اعتباری به کشاورزان برای  ی( ارائه1394) حقیقت و همکارانبرخوردار هستند.  تریبیشاعتماد و انسجام 

بازنگری قوانین  سازی اراضی و اصالح وایجاد انگیزه، جلب اعتماد رهبران محلی، اتخاذ قوانین کافی در باب یکپارچه

سازی ی طرح یکپارچهاجرا یتوسعهدر  راسازی یکپارچه یینهزمهای آموزشی در قانون ارث و برگزاری کالس ویژهبه

با اجرای  بردارانبهره مخالفت دالیل ی( در بررسی و مقایسه1386) های امینی و همکارانیافته .گزارش نمودند مؤثر

عواملی  داد اصفهان نشان استان لنجات یمنطقه و کرمانشاه شهرستان در کشاورزی هایزمین سازییکپارچه یهاطرح

ی هزمین در روشن قوانین نبود و هاطرحاجرای  فنی هایروش نامناسب بودن زراعی، هایزمین صاحبان ناآگاهی همانند

 کشاورزی هستند. هایزمین سازییکپارچه هایطرحپیشبرد  موانع ترینعمده اراضی، سازییکپارچه

 از آگاهی عدم و مرغوب هایزمین دست دادن از ترس مطلوب طرح، اجرای به اطمینان ( عدم1378نوروزیان)

 سازییکپارچه طرح اجرای با بردارانبهره دالیل مخالفت ترینمهم از کشاورزی را هایزمین سازییکپارچه ماهیت

وقت  در جوییصرفه و تسهیالت از استفاده کار، و کشت سهولت درآمد، باال رفتن و عواملی همانند کشاورزی هایزمین

 احمدپور وسازی اراضی گزارش نمود. با اجرای طرح یکپارچه موردمطالعهی جامعه موافقت دالیل ترینمهم از را

سازی و ، احتمال کم شدن مقدار زمین زراعی بعد از یکپارچهشدهیکپارچهاراضی  موقعبه( عدم تحویل 1394) همکاران

شالیکاران استان مازندران با اجرای طرح ترین دالیل مخالفت دسترسی به منابع آب را از مهم ازلحاظتفاوت مزارع 

 .گزارش نمودندسازی اراضی یکپارچه

سازی اراضی زراعی در اجرای طرح یکپارچه یبرندهیشپواکاوی عوامل بازدارنده و  حاضر نوشتار اصلی هدف

و عدم  دمطالعهمور یمنطقهبا توجه نقش اساسی اقتصاد کشاورزی در  .استهای روستایی شهرستان نهبندان سکونتگاه

 عوامل و موانع مذکور از آگاهی و شناخت است بدیهی ،سازی در گذشتههای یکپارچهاستقبال روستانشینان از طرح

 راهگشا باشد. هاطرحاین نوع  مجریان و ریزانبرنامه ،گذارانسیاست برای تواندمی

 موردمطالعه یمنطقه -3

در جنوب استان آب خشک و کم کویری، تقریباً ایدر ناحیهمربع کیلومتر 26094 شهرستان نهبندان با وسعت

 پارچه آبادی است که جمعیت آن بر 943و دهستان  5بخش،  2 یدارا. این شهرستان شده استواقع خراسان جنوبی 

 یزیربرنامهسازمان مدیریت و ) استنفر  51449برابر با  1395 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری یپایه

زایی ن میزان اشتغالتریبیشبخش کشاورزی  (. با توجه به ضعیف بودن بخش صنعت و خدمات،1396، خراسان جنوبی

غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته  مستقیم و صورتبهدرصد مردم  80را به خود اختصاص داده و نزدیک به 

صوالت عمده گندم، جو، علوفه )یونجه، شامل محو هکتار  8500هستند. سطح زیر کشت محصوالت زراعی در حدود 

هکتار و شامل محصوالت پسته،  3000محصوالت باغی نزدیک به  کشت یرزارزن ( پنبه، جالیز و سطح  ،سورگوم، ذرت

ترین (. از مهم1395)مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان، استخرما، زیتون، انار، عناب و سایر محصوالت باغی 

شکل  آباد اشاره کرد.سلم و سمنآباد، دهنو، میغان، نهبندان، بندان، دهتوان به دشت سهلیهای شهرستان مدشت

 58ی یشهرستان نهبندان در موقعیت جغرافیادهد. را نشان می موردمطالعه یمنطقه موقعیت جغرافیایی 1 یشماره

دقیقه عرض شمالی  20درجه و  32دقیقه تا  31درجه و  30دقیقه طول شرقی و  53درجه و  60دقیقه تا  35درجه و 

 .استمتر  1260از سطح دریا  مرکز شهرستانارتفاع  و واقع شده
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 موردمطالعه یمنطقه جغرافیایی موقعیت ی: نقشه1 شکل

 هاو روشمواد  -4

 ازلحاظاین تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی و 

 پژوهش آماری یکه با فن پیمایش انجام گرفت. جامعه استتحلیلی  -تحقیقات توصیفی  ی، در زمرههادادهگردآوری 

اند که شهرستان نهبندان واقع در استان خراسان جنوبی تشکیل دادهمناطق روستایی بردار ساکن در را کشاورزان بهره

(. حجم نمونه با استفاده از 1395یت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان، )مدیر استنفر  25000 بابرابر  هاآنتعداد 

 موردمطالعهانتخاب و  یاچندمرحلهتصادفی  یریگنمونهنفر برآورد گردید که با استفاده از روش  264فرمول کوکران 

 .واقع شدند

 اینامهپرسش ،بدین منظورشد.  جسته بهره نامهپرسش تکمیل و مصاحبه ترکیبی از روش اطالعات گردآوری برای

ایی جهت هگویه و بردارانبهرهاقتصادی  -اجتماعی زراعی، فردی، هاییژگیومورد  در هاییپرسش شامل بخش شش در

جهت  هاآن میزان تمایل سنجش سازی اراضی،یکپارچهماهیت در رابطه با  گویانپاسخسنجش نگرش و آگاهی 

 سازی اراضییکپارچه در و موانع( هابرندهیشپ) و همچنین عوامل مؤثر اراضی سازییکپارچه طرح اجرای مشارکت در

 از یک مقابل هر در عالمت زدن با گویانپاسخ و گردید تدوین لیکرت ایگزینه پنج طیف صورتبه هاگویه این. شد تهیه

 زیاد( خیلی) موافق کامالً و(  زیاد) موافقم ،)متوسط( ندارم نظری ،(کم) مخالف ،(کم خیلی) مخالفم کامالً هایگزینه

 .اندنموده ابراز موردنظر گویه با را مخالفت خود و موافقت میزان

 شد کهای لیکرت استفاده اراضی از طیف پنج گزینه سازییکپارچهسنجش میزان تمایل به مشارکت در  منظوربه

از  آنو توصیف کیفی  یبندطبقه منظوربهو  است ن میزانتریبیشبیانگر  5میزان و عدد  ترینکمنشانگر  1در آن عدد 
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(. در این روش et al Gangadharappa ,7200 ;132استفاده شد) (ISDM) 5روش تفاوت انحراف معیار از میانگین

 :استزیر  صورتبهبه سه سطح  شدهکسبتبدیل امتیازات  ینحوه
A = کم: A = < Mean -½ Sd  

B = متوسط: Mean - ½Sd < B < Mean + ½Sd                                                                         1ی رابطه  

C = زیاد: C > Mean + ½Sd 

 .استانحراف معیار میانگین  sdمقدار میانگین و  meanکه در فرمول مذکور، 

در ها نامهپرسشاعتبار محتوا استفاده شد و بدین منظور از روش  رواییجهت تعیین  ،نامهپرسش پس از طراحی

پس  و گرفت قرارخراسان جنوبی  سازمان جهاد کشاورزی کارشناسان و دانشگاهاختیار پانل متخصصان مرکب از اساتید 

جهت . باشندمیرا دارا  موردنظرخصوصیات  گیریاندازهتوانایی  سؤاالتاطمینان حاصل شد که  ،از انجام اصالحات الزم

مطلوب پایایی  اطمینان ازجهت  و از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیدسنجش پایایی ابزار گردآوری اطالعات 

مختلف  هایقسمتمقدار آلفای کرونباخ برای که  توزیع گردیدای مشابه در جامعه نامهپرسش 30 ، تعدادنامهپرسش

در دو  هاداده وتحلیلتجزیه دارد. نامهپرسشنشان از پایایی مناسب  شد که محاسبه 82/0تا  72/0بین  نامهپرسش

انجام شد. بدین منظور در بخش آمار توصیفی از  SPSS.22 افزارنرمبخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از 

 در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب تغییرات و هایی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار وآماره

 .گردیدستفاده همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی ا

 بحث و نتايج -5

 ای کشاورزانهای شخصي و حرفهويژگي -1-5

ی و محدوده سال 66/49 موردمطالعه یافراد در نمونهمیانگین سن دهد نشان می 1 در جدولهای مندرج یافته

سال چهار گویان نزدیک به . متوسط سطح تحصیالت پاسخبوده استسال متغیر  76و  23بین  موردمطالعهسنی افراد 

ی فعالیت . میانگین سابقهاست سوادیبکه بیانگر فراوانی افراد دارای تحصیالت در سطح خواندن و نوشتن و یا  است

سال  38و  2 یبترتی به زکار کشاور ین میزان سابقهتریبیشو  ترینکمسال بوده و  18 موردمطالعهی کشاورزی نمونه

هکتار متغیر  30تا  1 ینب هاآنو میزان مالکیت اراضی  استهکتار  18/4. متوسط میزان اراضی کشاورزان برابر با است

 و قطعه 5 بردارانبهرهو میانگین تعداد قطعات  بوده استقطعه متغیر  10 تا 1بین  بردارانبهرهبوده است. تعداد قطعات 

 .استهکتار متغیر  15تا  29/0قطعات بین  یاندازه
 

 ای کشاورزانهای شخصی و حرفهویژگی :1جدول 

 انحراف معیار حداکثر میانگین حداقل متغیر

 79/14 76 66/49 25 )سال( سن

 96/4 16 97/3 0 )کالس( تحصیالت

 9 38 18/18 2 )سال( فعالیت کشاورزی یسابقه

 48/1 30 18/4 1 )هکتار( میزان اراضی زراعی

 30/2 9 2/5 1 )قطعه( تعداد قطعات زراعی

 60/1 15 10/2 29/0 )هکتار( قطعات یمتوسط اندازه

 

 

                                                            
5- Interval of Standard Deviation from the Mean 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1319-fa.html


 32                                                                      ...            مشارکت کشاورزان یبرندهشيعوامل بازدارنده و پ یواکاو

 

 سازی اراضيآگاهي کشاورزان پيرامون مفهوم يکپارچه ميزان -2-5

استفاده گویه  13اراضی از  سازییکپارچهطرح ابعاد مختلف کشاورزان از  و شناخت جهت سنجش میزان آگاهی

ی اراضی از روش فاصلهسازی یکپارچهمتغیر آگاهی کشاورزان پیرامون مفهوم  مطلوبتوصیف  منظوربهسپس . شد

از زارعین درصد  4/81دهد سطح آگاهی نتایج نشان می (.2)جدول  یداستفاده گرد (ISDM) انحراف معیار از میانگین

روسو  هاییافته. است زیاددر سطح  بردارانبهرهدرصد  7/8میزان آگاهی  متوسط و تنهاسازی در سطح مفهوم یکپارچه

استقبال زارعین از  دهدمی ( نشان1393) مقدم و همکاران یرضایو  (2005) 7تودارو و لولچوا (؛2002) 6و همکاران

 مؤثرهای بدیهی است استفاده از کانال .زمینه است این تابعی از میزان اطالعات دریافتی در ،سازی اراضیطرح یکپارچه

تواند سازی میح ابعاد مختلف یکپارچهیجهت تبیین و تشریی روستا یتوسعهریزان برنامه رسانی توسطاطالع و کارآمد

عمل نموده و اثربخشی طرح را  برندهیشپیک عامل  عنوانبهتر طرح، عالوه بر جلب مشارکت کشاورزان در اجرای موفق

 .دهد یشافزا
 سازی اراضیگویان از مفهوم یکپارچهپاسخسطح آگاهی توزیع فراوانی : 2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

از  یآگاه

مفهوم 

 سازییکپارچه

 8/9 8/9 26 پایین

 3/91 4/81 215 متوسط

 100 7/8 23 باال

  100 264 جمع

 سازی اراضييکپارچه تمايل کشاورزان به مشارکت در طرح -3-5

ای لیکرت سازی اراضی از طیف پنج گزینههای یکپارچهجهت تعیین میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح

سازی اراضی نشان (. بررسی توزیع فراوانی تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه3جدول ) استفاده شد

از درصد  7/11مشارکت میزان تمایل به  . همچنیناست افراد در سطح کمدرصد  8/39دهد که تمایل به مشارکت می

توان بیان داشت بیش می یگردعبارتبه. استدرصد زیاد  6/48مشارکت میزان تمایل به  و در سطح متوسطگویان پاسخ

 دارند.نسازی اراضی تمایل زیادی به اجرای یکپارچه گویانپاسخاز نیمی از 
 

 سازی اراضیتوزیع فراوانی تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه :3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح مشارکت متغیر

 تمایل به مشارکت

 8/39 8/39 105 کم

 5/51 7/11 31 متوسط

 100 5/48 128 زیاد

  100 264 کل

اقتصادی و اجتماعي با تمايل به مشارکت ای، های شخصي، حرفهتحليل همبستگي ويژگي -4-5

 سازی اراضيدر طرح يکپارچه

تمایل به با متغیر تحقیق  های آماری مناسب، روابط بین متغیرهای مستقلدر بخش حاضر با استفاده از آزمون

متغیر داد بین  های همبستگی نشاننتایج حاصل از آزمونقرار گرفته است.  یموردبررس سازیمشارکت در یکپارچه

قطعات  تعدادی، اراض تیمالک زانیم، کشاورزی تیفعال یسابقهمتغیرهای سازی اراضی و تمایل به مشارکت در یکپارچه

                                                            
6- Rusu et al 

7- Todorova and Lulcheva 
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اعتماد  میزان، تا روستا یاراض یفاصله، آب مظهرتا  یاراض یفاصله، کشت یرز سطح، قطعات یاندازه متوسطی، زراع

 یاعتباری دولت از اجرا هایحمایت زانیم و یاراضسازی یکپارچه رامونیپ یآگاه زانیم، گریکدیمقابل کشاورزان به 

سازی داری وجود دارد. همچنین بین متغیر سن و متغیر تمایل به مشارکت در یکپارچهمثبت و معنی یرابطه طرح

 .(4)جدول  داری مشاهده شدمنفی و معنی یاراضی رابطه

 با کشاورزی بخش بردارانبهرهتمایل  میزان بر قطعات یاندازه و قطعات اراضی، تعداد مالکیت میزان متغیرهای تأثیر

 (،1385) همکاران و کالییآشکار آهنگرانی (،1388) رفیعیو  امیرنژاد مطالعات در اراضی سازییکپارچه طرح اجرای

بین متغیر  .است گرفته قرار مورد تأیید نیز( 1388) همکاران و جمشیدی و (1385) فرجی و وثوقی (،1376) شیرزاد

 یگردعبارتبهمنفی و معناداری وجود دارد.  یسازی رابطهیکپارچه هایطرح در مشارکت به تمایل وابسته سن و متغیر

که  استیابد. این بدان معنی سازی کاهش مییکپارچه ایهتمایل به مشارکت در طرح ،گویانبا افزایش سن پاسخ

سازی اراضی زراعی یکپارچه هایراد جوان جهت مشارکت در اجرای طرحنسبت به اف تریکمتر تمایل کشاورزان مسن

 قاتیتحق یافتهی یدر راستا قیتحق یافتهی نیا باشند.میتر تر جهت مشارکت در طرح راغبو کشاورزان جواندارند 

 .است( 1388)رفیعی  و ( و امیرنژاد1385) یو فرج یوثوق
 

 سازی اراضیاجتماعی با تمایل به مشارکت در یکپارچه-ای و اقتصادیشخصی، حرفه هاییژگیوهمبستگی  :4جدول 

 دارییمعنسطح  ضریب همبستگی متغیر

 122/0- 047/0 سن

 ns 08/0- 15/0 تحصیالت

 006/0 168/0** فعالیت کشاورزی یسابقه

 000/0 374/0** میزان مالکیت اراضی

 000/0 220/0** تعداد قطعات زراعی

 006/0 17/0 ** )هکتار( قطعات یمتوسط اندازه

 000/0 362/0** کشت ریسطح ز

 000/0 383/0** آب مظهرتا  یاراض یفاصله

 000/0 361/0** تا روستا یاراض یفاصله

 ns050/0 422/0 محصول کاشت شده تعداد

 033/0 131/0* یکدیگربه متقابل کشاورزان میزان اعتماد 

 ns047/0 442/0 به دولت کشاورزانمیزان اعتماد 

 000/0 218/0** یاراضسازی یکپارچه رامونیپ یآگاه زانیم

 یاجرا از اعتباری دولت هایحمایت زانیم

 طرح
**242/0 000/0 

 .داریمعنغیر  nsدرصد،  5در سطح  دارییمعندرصد، *  1در سطح  دارییمعن** 

 

 یاجرا در هاآنمشارکت  زانیبا م موردمطالعهافراد  یکشاورز تیفعال یسابقه نیب دارمثبت و معنا وجود ارتباط

 یاراض یسازکپارچهی یایبه مزا نکهیبه علت ا تربیش یبا سابقه دهد که کشاورزانِینشان م یاراض یسازکپارچهیطرح 

. دهندمیخود نشان  از یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا درمشارکت جهت  تریبیشتمایل  باشند،میواقف  تربیش

 .خوانی داردهم( 1386) (، احمدی و امینی1385(، وثوقی و فرجی )1386) رفیعی و امیرنژاد جینتا با قیتحق افتهی نیا

 متغیرهایمیان درصد  پنجداری در سطح مثبت و معنی ینشان داده شده است، رابطه 4طور که در جدول همان

 ؛وجود دارد سازییکپارچهدر اجرای طرح  هاآنمشارکت و برداران بهره کشت یرزاراضی و سطح مالکیت میزان 
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 تری به مشارکت در اجرای طرح دارند.تر، تمایل بیشتحت تملک بیش هایزمینمقدار  برداران بابنابراین، بهره

 حذف سازی باعثیکپارچه اوالً ؛ندینمایگونه توصیف م نی( دالیل این افزایش تمایل را بد1388) و همکاران یدیجمش

موجب افزایش مساحت  ،یجهدرنت و آمده استشدن اراضی به وجود  قطعهقطعهکه بر اثر شود میمرزهای اضافی زیادی 

و ادوات  یلوسا، باعث استفاده بهینه از منابع تولید و زراعی قطعات شدن یکپارچه ثانیاً .شودمی کشت یرز هایزمین

 .شودمی یلوساهای زیاد این جاییهجاب مکانیزه و حذف

تمایل عوامل تأثیرگذار بر  ترینمهممظهر آب از و روستا  تااراضی  یفاصلهدهد الذکر نشان مینتایج جدول فوق

 کشاورزیمحصوالت  اغلب زراعت کهینا به توجه گفت با توانیم بنابراین؛ است سازیکشاورزان به مشارکت در یکپارچه

 محلاز  قطعات یفاصله افزایش با سرکشی و مراقبت ایندارد،  برداربهره همیشگی سرکشی و دائم مراقبت به نیاز

 موجب افراد سکونت محل از قطعات یفاصله افزایش عالوههیابد. بکاهش می وریبهره و شده رنگکم کشاورزان سکونت

افراد  سکونتمحل  و اراضی بین وآمدرفتجهت  یتربیش وقت شده و نیازمند بردارانبهره کار یروین حتی و وقت اتالف

 ترکمبسیار  دوردست. همچنین در مورد قطعاتی که در نزدیکی مظهر آب قرار دارند، اتالف آب نسبت به قطعات است

خواهد  را در پی زارع تولید و درآمدافزایش سطح  ،یجهنت درو  تربیشلذا حجم آب واقعی دریافتی محصوالت بوده؛ 

 داشت.

اراضی سازی یکپارچهدهد بین میزان اعتماد کشاورزان به یکدیگر و تمایل به شرکت در نشان می 4 نتایج جدول

شود، شاهد افزایش  تربیشیعنی هرچه اعتماد متقابل زارعین نسبت به همدیگر ؛ مثبت و معنادار وجود دارد یرابطه

کار ، انجام گروهی مستلزم اعتماد به یکدیگر کشت ازآنجاکهبود.  سازی خواهیمیکپارچه هایطرحدر  هاآنمشارکت 

 تر است، تمایلبه یکدیگر بیش هاآنبردارانی که میزان اعتماد همکاری است، بهره گروهی، توجه به آرای دیگران و

 ،(1385وثوقی و فرجی )(، 2002) 8کیزل اسالن و آلموسسازی اراضی دارند. یکپارچهتری نیز به اجرای طرح بیش

 اند.نیز به نتایج مشابهی دست یافته( 1393) ی مقدم و همکارانو رضای (1379زارع )

برداران با موافقت بهره زانیبر م رگذاریتأث و های مهماز معرف یسازی اراضپارچهکینسبت به طرح  یآگاه زانیم

میزان  بین که داد نشان همبستگی آزمون . نتایجشود محسوب تواندیدر هر منطقه م یاراض سازیکپارچهی اجرای طرح

 متوسط شدت با و مثبت و معنادار یرابطه مشارکت به آنان تمایل ی واراض یسازکپارچهی رامونیپ کشاورزان آگاهی

انتخاب  و هاحلراهتبیین مزایا و معایب  مسائل و وتحلیلتجزیهقدرت  باال رفتنموجب افراد آگاهی افزایش  .دارد وجود

درصد  3/91 یآگاهسطح نشان داد  2گونه که اطالعات جدول همان گردد.می ی مناسب برای رفع مشکلهاحلراه

توان بیان لذا می، است بودهاز آن  ترپایینو  متوسط نسبتاًدر سطح  یسازی اراضپارچهکی طرح برداران نسبت بهبهره

 ندهیآن نوآوری در آ کارگیریبهو  رفتنیباشد، احتمال پذ ترکمنوآوری  کیبه  نسبتافراد  که هرچه اطالعات داشت

 (، بکمن2007) 9گونزالس گارسیا سازی در مطالعاتآگاهی و شناخت از ابعاد و مزایای طرح یکپارچه .است ترکم

یک  عنوانبه( 1393) مقدم و همکاران یرضای( و 1385) فرجی وثوقی و ،(2002) کیزل اسالن و آلموس (،2002)

 از اعتباری دولت هایحمایت زانیمهمچنین است. قرار گرفته تأییداراضی مورد  سازییکپارچهبر پذیرش  مؤثرعامل 

سازی دارد. مثبت و معناداری بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه تأثیرسازی یکپارچه طرح یاجرا

و  کاهش دادههای اجرای طرح را تواند هزینهو بالعوض توسط دولت می قیمتارزانتسهیالت  یبدیهی است ارائه

 .دهد یشافرابرداران را جهت شرکت در طرح انگیزه بهره

 اراضيسازی يکپارچهموانع اجرای طرح  بندیيتاولو -5-5

 (5)جدول  دهدسازی اراضی در شهرستان نهبندان نشان مییکپارچهبندی موانع اجرای طرح نتایج بررسی و اولویت

بردارانی که کیفیت خاک مخالفت بهرهاز؛  اندعبارتسازی اراضی به ترتیب که سه مانع اصلی اجرای طرح یکپارچه
                                                            
8- Kizilaslan and Almus 

9- Gonzales Garcia 
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-بهرهمخالفت  نزدیکی به مظهر آب است و هاآنبردارانی که اراضی است، مخالفت بهره خیلی مرغوب هاآناراضی 

شامل عدم همکاری  یتاهمکمسه عامل  ،در مقابل .برخوردار است تریکماز پراکندگی  هاآنبردارانی که اراضی 

اجرای طرح و نبودن رهبران محلی  موردنظرسازمان کشاورزی، کشت محصوالت درآمدزا در اراضی  وخاکآبمعاونت 

رای زارعین نقش مهمی در ممانعت از اج هایزمینزراعی  هایویژگی ،یگردعبارتبه .استدر بین کشاورزان 

 کند.سازی اراضی بازی مییکپارچه
 

 گویانپاسخ سازی اراضی از دیداجرای طرح یکپارچهموانع  بندییتاولو :5جدول 

 گویه میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه

 نزدیکی به مظهر آب است هاآنبردارانی که اراضی مخالفت بهره 68/4 46/0 82/9 1

 است خیلی مرغوب هاآنبردارانی که کیفیت خاک اراضی مخالفت بهره 67/4 61/0 06/13 2

 برخوردار است تریکماز پراکندگی  هاآنبردارانی که اراضی مخالفت بهره 32/4 63/0 58/14 3

 هستند روستابه بردارانی که مالک اراضی نزدیک مخالفت بهره 03/4 66/0 37/16 4

 اراضی سازییکپارچهعدم اعطای وام برای  34/4 72/0 58/16 5

 بردارانی که دارای قطعات بزرگ هستندمخالفت بهره 16/4 72/0 90/16 6

 بردارانی که دارای اراضی مسطح هستندمخالفت بهره 14/4 72/0 39/17 7

 در سند شدهینمعاز میزان  تربیشاراضی برداران دارای مخالفت بهره 26/4 76/0 84/17 8

 های خودیاری طرحباال بودن هزینه 10/4 76/0 53/18 9

 سازیناکافی بودن وام پرداختی برای اجرای طرح یکپارچه 89/3 73/0 76/18 10

 عدم همکاری معاونت ترویج و آموزش کشاورزی 95/3 86/0 77/21 11

 ردارانباز طرف بهره سازییکپارچهنداشتن اطالع از فواید  89/3 90/0 13/23 12

 پراکنی برخی افراد در مورد طرحشایعه 80/3 99/0 05/26 13

 ربطیذهای سازی توسط سازمانرسانی از فرایند یکپارچهعدم اطالع 74/3 01/1 27 14

 اراضیسازی رهبران محلی با اجرای طرح یکپارچه مخالفت 10/2 64/0 47/30 15

 عدم همکاری مراکز خدمات کشاورزی 78/2 96/0 53/34 16

 است کشاورزی غیر مشاغل هاآن اصلی شغل که بردارانیبهره مخالفت 57/2 93/0 18/36 17

 سازیوام برای اجرای طرح یکپارچه یرتأخاعطای با  24/2 86/0 39/38 18

 خانوادگی و ارثی هایزمینوابستگی روانی و عالقه به  74/1 68/0 08/39 19

 سازیاعطای وام با بهره باال برای اجرای طرح یکپارچه 96/1 80/0 81/40 20

 سازمان کشاورزی وخاکآبعدم همکاری معاونت  83/1 76/0 53/41 21

 اجرای طرح موردنظرکشت محصوالت درآمدزا در اراضی  94/1 95/0 96/48 22

 رهبران محلی در بین کشاورزان فقدان 61/1 87/0 03/54 23

 اراضيسازی يکپارچهطرح  یو بازدارنده برندهيشپغيرهای تتحليل عاملي م -6-5

بر  مؤثرمجموعه عوامل  یکنندهیینتبزیربنایی  یهامؤلفهاستخراج  ،در این تحقیق هدف از کاربرد تحلیل عاملی

)عوامل پیشران(  برندهیشپجهت تعیین وزن نیروهای  هاآناز  یریگبهرهسازی اراضی در سطح منطقه به قصد یکپارچه

 با تحلیل، برای هاداده تناسب از اطمینان برای .بوده استاراضی سازی یکپارچه)موانع( اجرای طرح  یو بازدارنده

به  KMOمقدار گردید.  محاسبه  KMOیهآمار و بارتلت متغیرها، آزمون بین همبستگی ضرایب ماتریس یمحاسبه

 از .است عاملی تحلیل برای هاداده بین در موجود هایهمبستگی مناسب بودن یدهندهنشانکه  است 65/0آمده  دست
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 بارتلت یآماره مقدار .شد استفاده نیز بارتلت از آزمون عاملی تحلیل برای هاداده کفایت از برای اطمینان دیگر سوی

 تشخیص داده شد. مناسب عاملی تحلیل برای هادادهلذا  ،بود دارمعنی %1 سطح در و 58/2383 برابر با

 بوده 1 از تربزرگ هاآن یویژه مقدار که هاییعامل (،Kaiser) با توجه به معیار کیسرعامل  تعداد تعیین منظوربه 

و  برگرفتهرا در متغیر 20 در کل که دهش استخراج عامل هشت تحلیل این دراساس،  بر این که گردید انتخاب است،

 (.6 )جدول یندنما یینتبدرصد واریانس کل را  75/71توانستند 

اراضی در هشت عامل سازی یکپارچهپس از چرخش عاملی به روش واریماکس، متغیرهای بازدارنده و پیشران  

از چرخش شده را به همراه مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد عوامل استخراج 6بندی شدند که اطالعات جدول طبقه

 سهم ترینکمدرصد( و عامل هشتم  86/15) ن سهمتریبیشعامل اول  ،شودیمکه مشاهده  طورهماندهد. نشان می

 درصد( را در تبیین واریانس کل متغیرها دارند. 83/5)

 
 تجمعی واریانس درصد و واریانس درصد ویژه، مقادیر با همراه دهشجاستخرا عوامل .6 جدول

 تجمعی درصد واریانس درصد ویژه مقدار عامل

1 17/3 86/15 86/15 

2 15/2 78/10 65/26 

3 90/1 51/9 16/36 

4 69/1 45/8 61/44 

5 53/1 69/7 30/52 

6 37/1 87/6 17/59 

7 34/1 73/6 91/65 

8 16/1 83/5 75/71 

 

گذاری در هر عامل، نام ترین متغیرهای موجودبا توجه به ماهیت متغیرهای موجود در هر عامل و همچنین مهم

 یکنندهیینتب ییتنهابه 17/3 یعامل اول با مقدار ویژه .شده استارائه  7 ها انجام گرفت که نتایج در جدولعامل

 «زراعی»درصد واریانس کل مجموعه مورد تحلیل است. با توجه به ماهیت متغیرهای موجود به نام عامل  87/15

سازی اراضی که بازدارنده و مانع اجرای طرح یکپارچه استدهنده خصوصیات مزارع بازتابذاری شد و این عامل گنام

خصوصیات توپوگرافی که  قرار دارند مذکور در جدول شدهمشخصشش متغیر با بارهای عاملی  ،باشند. در این عاملمی

ترین متغیرهای با ی زمین( مهم)تفاوت در حاصلخیز زراعی به مظهر آب و کیفیت باالی خاک هایزمینشامل نزدیکی 

در  شوند. تفاوت در دسترسی به منابع آب و تفاوت در حاصلخیزی خاک زراعیبار عاملی باال در این عامل محسوب می

بر عدم  مؤثراز عوامل  (2005) 11(، نیروال و تاپا2006) 10شوهاو و همکاران (،1394) مطالعات حقیقت و همکاران

 گزارش شده است.سازی رح یکپارچهدر ط بردارانبهرهمشارکت 

که با  داده استدرصد از واریانس تحلیل عاملی را به خود اختصاص  78/10بر دارد، عامل دوم که سه متغیر را در 

گردید. این عامل نقش تأمین  یگذارنام «حمایتی-اعتباری»عامل به نام  یرندهدربرگ توجه به ماهیت متغیرهای

های اعتباری اثربخش بایست از طریق اتخاذ سیاستکند که میجهت اجرای طرح را بازگو می الزم ییهاول یسرمایه

سرمایه الزم جهت تهیه و  یدر تهیه هاآناقتصادی کشاورزان و ناتوانی  یگردد. ضعف بنیه فراهمتوسط بخش دولتی 

مهم بوده و سبب  یمل بازدارندهیک عا ،سازی اراضیجهت اجرای یکپارچه موردنیاز آالتینماشخرید تجهیزات و 

انجام دهند.  ینهزمسازی، نتوانند اقدام عملی در این رغم تمایل به مشارکت در طرح یکپارچهشود کشاورزان علیمی

                                                            
10- Shuhao et al 

11- Niroula and Thapa 
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  37                                                 1397 زمستان، سي و چهارم، شماره نهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

( دشواری انجام مراحل اخذ وام را یکی از عوامل بازدارنده در اجرای طرح 1385) و همکاران کالیی یآشکار آهنگران

 نمودند. گزارشسازی اراضی در شالیزارهای مازندران یکپارچه
 یافتهدوران ماتریس از آمدهدستبه عاملی بار میزان و هاعامل از یک هر به مربوط متغیرهای :7 جدول 

 بار عاملی متغیر نام عامل

 زراعی

 863/0 بردارانی که دارای قطعات بزرگ هستندمخالفت بهره

 632/0 بردارانی که دارای اراضی مسطح هستندمخالفت بهره

 562/0 برخوردار است تریکماز پراکندگی  هاآنبردارانی که اراضی مخالفت بهره

 788/0 هستند به روستابردارانی که مالک اراضی نزدیک مخالفت بهره

 937/0 نزدیکی به مظهر آب است هاآنبردارانی که اراضی مخالفت بهره

 937/0 است خیلی مرغوب هاآنبردارانی که کیفیت خاک اراضی مخالفت بهره

 حمایتی -اعتباری

 663/0 سازیاعطای وام با بهره باال برای اجرای طرح یکپارچه

 641/0 سازیوام برای اجرای طرح یکپارچه یرتأخاعطای با 

 686/0 سازیناکافی بودن وام پرداختی برای اجرای طرح یکپارچه

 سازمانی

 559/0 عدم همکاری مراکز خدمات کشاورزی

 676/0 سازمان کشاورزی وخاکآبعدم همکاری معاونت 

 665/0 عدم همکاری معاونت ترویج و آموزش کشاورزی

 اقتصادی

 618/0 اجرای طرح موردنظرکشت محصوالت درآمدزا در اراضی 

 654/0 های خودیاری طرحباال بودن هزینه

 909/0 استمشاغل غیر کشاورزی  هاآنبردارانی که شغل اصلی مخالفت بهره

 شناختیروان
 641/0 خانوادگی و ارثی هایزمینوابستگی روانی و عالقه به 

 826/0 پراکنی برخی افراد در مورد طرحشایعه

 664/0 سازی اراضیرهبران محلی موافق با اجرای طرح یکپارچهنبودن  انگیزشی

 738/0 ربطیذهای سازی توسط سازمانرسانی نامناسب از فرآیند و مزایای یکپارچهاطالع ترویجی-آموزشی

 690/0 در سند شدهینمعاز میزان  تربیشاراضی  برداران دارایمخالفت بهره قانونی

 

که با توجه به سنخیت  شده استدرصد از واریانس تحلیل عاملی از سه متغیر تشکیل  51/9 یینتبعامل سوم با 

 ارتباطیندراهای مسئول سازمان یرگذارتأثبه نقش  چراکه ؛گذاری شدنام« سازمانی»عامل  عنوانبهمتغیرهای موجود 

های اجرایی را در اجرای لت و دستگاهاعتمادی کشاورزان به دو( بی1379) ( و زارع1386) پردازد. امینی و همکارانمی

عاملی شامل سه  ،درصد واریانس تحلیل 45/8دانند. عامل چهارم با دربرداشتن سازی اراضی مؤثر مینامناسب یکپارچه

های طرح و ن نقش هزینهاند و مبیّقرار گرفته ،درآمدی دارند-متغیرهایی که ماهیت هزینه ،. در این عاملاستمتغیر 

خارج از مزرعه در سایر موجود و همچنین درآمد غیر کشاورزی در  یزراعی در مزرعه هاییتفعالارع از درآمدهای ز

( و 1394) شود. حقیقت و همکارانسازی اراضی میالزم برای زارع جهت یکپارچه یکه مانع ایجاد انگیزه ستهافعالیت

سازی یکپارچه هایطرحبرداران با اجرای یل مخالفت بهرههای زیاد انجام طرح را از دال( هزینه1386) امینی و همکاران

های پنجم و ششم که به تبیین اند. عامللنجات استان اصفهان بیان نموده یاراضی در شهرستان کرمانشاه و منطقه

اریانس ودرصد  87/6و  69/7به ترتیب  ،پردازنداجرای طرح می یو انگیزشی بازدارنده شناختیرواننقش متغیرهای 

زیاد  یداد وابستگی و عالقه ( نیز نشان1394) حقیقت و همکاران یاند. مطالعهتحلیل عاملی را به خود اختصاص داده

ران و ترویجی و قانونی پیش-. نقش عوامل آموزشیاستسازی اراضی موانع یکپارچه ازجمله انیشهازمینکشاورزان به 

درصد واریانس را  83/5و  73/6شده که به ترتیب هفتم و هشتم بیان یهالعامسازی اراضی در یکپارچه یبازدارنده

 اند.شامل شده
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 گيرینتيجه -6

 یارائه منظوربهسازی اراضی زراعی در اجرای طرح یکپارچه و بازدارنده برندهیشپواکاوی عوامل  هدف با تحقیق این    

 یدهندهنتایج نشان راهکارهای مناسب جهت حل معضل پراکندگی اراضی زراعی در شهرستان نهبندان صورت گرفت.

 پنجدر حدود  زارعینمتوسط تعداد قطعات  کهیطوربه ؛است بردارانبهرهاراضی  کوچک بودنپراکندگی زیاد قطعات و 

مشکل پراکندگی  بااین شهرستان همانند اغلب مناطق کشور برداری از زمین در دهد نظام بهرهمی که نشان استقطعه 

پیرامون  درصد( 90بیش از ) کشاورزاناغلب میزان آگاهی که داد  نتایج نشان .استزمین مواجه قطعات  کوچک بودنو 

 به چندانی تمایل گویانپاسخ از نیمی از بیش سوی دیگر از؛ استضعیف  نسبتاًسازی اراضی در سطح مفهوم یکپارچه

های آموزشی و ترویجی در راستای افزایش که ضرورت اجرای برنامهندارند  اراضی سازییکپارچه مشارکت در اجرای

 سازد.نمایان میسازی اراضی را دانش و آگاهی کشاورزان از مزایا و نتایج مثبت یکپارچه

طرح  اجرای جهت مشارکت در هاآن تمایل میزان از ،بردارانبهره سن افزایش با که داد نشان تحقیق هاییافته

آشنایی با مزایای مثبت های آموزشی دورهشود از طریق برگزاری می پیشنهاد لذا ؛شودمی کاسته اراضی سازییکپارچه

 هایطرح مخاطبان آگاهی ارتقاء سطح یینهزممحلی،  رهبران و نفوذ افراد صاحب برای ویژهبه سازی،یکپارچه

 .فراهم شود اراضی سازییکپارچه

تفاوت  نیزو  اراضی تا روستا و مظهر آب یفاصلههای توپوگرافی همانند ویژگیکه  داد نشان پژوهش نتایج

بر اساس . است اراضی سازییکپارچه هایطرح اجرای در اثرگذار مهم بسیار متغیرهای ازجمله حاصلخیزی خاک

اقتصادی  ارزش، آب مظهر به نزدیک یا و وستاربه  نزدیک هایزمین معموالً گذاری سنتی در بین روستاییانارزش

از سوی دیگر با توجه به اینکه . شوندیما هزمین این یا تعویض و فروش به حاضر یسختبه روینازا و داشته یتربیش

 هاآنکه اراضی است بردارانی مخالفت بهرهسازی اراضی در شهرستان نهبندان، مانع اجرای طرح یکپارچه ینترمهم

های مالی مناسب، کشاورزانی که اراضی گردد از طریق تمهیداتی مانند تشویقپیشنهاد می ،نزدیکی به مظهر آب است

 .مسئولین و دیگر کشاورزان قرار گیرند موردتوجه ،نزدیک منبع آب است هاآن

تمایل به مشارکت در طرح با  داریمعنی و مثبت یرابطه دارای زراعی زمین قطعات با توجه به اینکه تعداد

در روستاهایی که زارعین دارای قطعات  ابتدا سازیهچیکپار به مربوط یهاطرح گرددشنهاد میی، پاستسازی یکپارچه

برای تشویق سایر زارعین جهت زمینه پیامدهای مثبت طرح،  یاجرا گردد تا پس از مشاهده ،هستند تریبیشزمین 

 مشارکت در طرح فراهم گردد.

 گردد ضمن جلب و جذبیکدیگر( پیشنهاد میبه متقابل کشاورزان اعتماد ) توجه به اثر مثبت اعتماد اجتماعی با

بین  تربیشی، بسترهای الزم جهت ایجاد اعتماد جهای محلی و میانروستاییان با ایجاد گروه اعتماد و وثوق مورد افراد

سازی های یکپارچهمشارکت اختیاری زارعین در طرح یینهزمشده و مردم و همچنین بین مردم و مسئولین ایجاد

 جرئتپا بنا به دالیل اقتصادی و نه صرفاً دلیل فرهنگی، توان و که اکثر کشاورزان خرده توجه داشت. باید فراهم شود

د. لیکن پذیرینمی یراحتبهبه همین دلیل هر طرح نوینی را صرفاً به دلیل نو بودن آن د، نپذیری اندکی دارریسک

مورد اعتماد کشاورزان هستند، طرح  یکشاورزان کلیدی و پیشرو و رهبران محلی که تا حدود زیاد کهیدرصورت

ش طرح از سوی آحاد کشاورزان به رپذی یداوطلبانه در اراضی خود اجرا کنند، زمینه صورتبهسازی اراضی را یکپارچه

دهی و سامان ین در اجرای هرگونه پروژهاگذارسیاست شودمی پیشنهاد ،روینازاشد.  فراهم خواهدمیزان زیادی 

سازی اراضی و تبیین تفکر یکپارچه یدر اشاعهرا العاده مهم رهبران محلی و کشاورزان پیشرو نقش فوق ،سازییکپارچه

 آن مدنظر قرار دهند. یریکارگبهاهمیت آن و تشویق کشاورزان به پذیرش و 

)حمایت اعتباری و  و در زمان مناسب و به مقدار مکفی کم یداشت اعطای وام با بهرهتوان بیان می ،یتدرنها

های مختلف مسئولین بخش پیوسته و اثربخش ترویجی-ر کنار همراهی و پشتیبانی آموزشیدتسهیالتی دولت از طرح( 

کارینز پاساکه  گونه، آندرواقع .یردقرار گنظر طرح مد یبرندهیشپیکی از عوامل مهم  عنوانبهتواند می جهاد کشاورزی
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بهبود وضعیت تولید محصوالت  ابزاری جهت عنوانبهباید  اراضی سازییکپارچه ،دارندبیان می( 2010)12و مارلین

اساسی غذایی، بهبود شرایط کار در کشاورزی و ارتقاء شرایط زندگی مردم در مناطق روستایی در نظر گرفته شود. 

های اراضی در مجموعه برنامه سازییکپارچهخواهد آمد که اوالً سیاست  به دستیجه زمانی بدیهی است بهترین نت

بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی  منظوربهو مناطق روستایی لحاظ شده، ثانیاً با اقدامات مکمل  کشاورزی یتوسعه

 های روستایی همراه باشد.گاهدر سکونت

 منابع -7

ازی سیکپارچه طرح به کشاورزان نگرش بررسی(. 1385) عباسعلیپور، حسن، اسدپور، محمدعلی،  ،یآهنگرکالی آشکار -1

، 14توسعه، سال  و یاقتصاد کشاورزجویبار(.  شهرستان گلیرد روستای :موردی ی)مطالعه مازندران در شالیزارهای اراضی

 .135-153 صص، 55 یشماره

. عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح (1394) شهرهسلطانی، سعید، ، فعلی، امیراحمدپور،  -2

 .1-18 صص، 2 یشماره، 18سال  سازی اراضی. روستا و توسعه،یکپارچه

 کشاورزی ایهزمین سازیهای یکپارچهطرح اجرای تقاضای بر ثرؤم عوامل (.1386) میرمظفرا امینی، ،عبدالحسین احمدی، -3

، 11، سال طبیعی منابع و کشاورزی فنون و ، علوماصفهان لنجانات یمنطقه و کرمانشاه شهرستان کارشناسان دیدگاه از

 .283-296 صص، 42 یشماره

برداران با دالیل مخالفت بهره ی(. بررسی و مقایسه1386) عبدالحمید، پاپ زن، عبدالحسین، احمدی، امیرمظفر امینی، -4

لنجات استان اصفهان. علوم و فنون  یکشاورزی در شهرستان کرمانشاه و منطقه هایزمینسازی های یکپارچهاجرای طرح

 .417-431صص ، 41 یشماره، 11سال کشاورزی و منابع طبیعی، 

در روستاهای منتخب سازی اراضی شالیکاران بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه .(1388) حامد حمید، رفیعی، امیرنژاد، -5

  .329-338، صص 48 یشماره، 13جلد  .وخاکآبعلوم  یمجله ان.استان مازندر

 در کشاورزان مشارکت بر مؤثر عوامل (.1388)وروش ، کروستا ،محمد حاضری، ،مصطفی ، تیموری،علیرضا ،جمشیدی -6

 توسعه، و روستا یفصلنامهچرداول،  و شهرستان شیروان موردی یمطالعهایالم:  استان اراضی سازیطرح یکپارچه اجرای

 .109-127صص ، اول یشماره، 12سال 

 استان در کشاورزی اراضی سازییکپارچه طرح اجرای و پذیرش بر مؤثر (. عوامل1391امینی، امیرمظفر ) جمشیدی، علیرضا، -7

 .103-118هفتم، صص  یشماره دوم، خشک، سال مناطق جغرافیایی مطالعات یفصلنامهایالم، 

سازی اراضی های فرا روی یکپارچهبر تقطیع و چالش مؤثر(. بررسی تحلیلی عوامل 1391صابونچی، زهره ) جوان، جعفر، -8

هشتم، صص  یشماره دوم، خشک، سال مناطق جغرافیایی مطالعات یفصلنامهدشت نیشابور(،  :ی موردی)نمونه کشاورزی

19-1. 

 یبرندهیشپ عوامل (. تحلیل1394) سیدعلیرضا، قدیمی، ابراهیم، مهدوی، خلیل، کالنتری، هوشنگ، ایروانی، الححقیقت، ص -9

، 46 یدوره ایران، کشاورزی یتوسعه و اقتصاد فارس. تحقیقات استان کشاورزان دیدگاه از اراضی سازییکپارچه طرح

 .21-34 صصاول،  یشماره

ثر بر ؤ(. عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی م1393) حمد، بخشوده، مسمانه، رحیمی، وروشرضایی مقدم، ک -10

 یشماره، ششم جلد . تحقیقات اقتصاد کشاورزی،(شهرستان شیراز :موردمطالعه) سازی اراضی کشاورزیپذیرش یکپارچه

 .135-157 صص، دوم

)قسمت  زراعی اراضیسازی یکپارچه یندآفر با ارتباط در مختلف هایدیدگاه (. بررسی1374) علیرضا افتخاری، الدینرکن -11

 .3-28 صص، 37 یشماره جغرافیایی، دوم(. تحقیقات

ی زها. مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاور(. پراکندگی اراضی در استان فارس، آثار و علت1379) ابراهیمزارع،  -12

 ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.

                                                            
12- Pasakarnis and Maliene 
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(، معاونت 1395)سال یاستان خراسان جنوب یآمار ی(. سالنامه1396. )یاستان خراسان جنوب ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد -13

 آمار و اطالعات.

اراضی  سازییکپارچه خصوص در کارانگندم . نگرش(1394) زهراهوشمندان،  ،علیرضاعباسی، ، جوادحدزاده، ا ،یعل شمس، -14

 یی،روستا یتوسعه راهبردهای ،(هشترود شهرستان روستاهای کارانموردمطالعه: گندم) آنان از دیدگاه متناسب راهکارهای و

 .157-170 صص، 2 یشماره، 2 جلد

ی نامهیانپا بنیانی، تئوری مازندران، کاربرد استان شالیکاران بین در اراضی سازییکپارچه یندفرآ .(1376) حسین شیرزاد، -15

 شیراز، شیراز. دانشگاه کشاورزی، آموزش و ترویج یرشته ارشد کارشناسی

 دهستان: موردی یمطالعهکشاورزی،  اراضی سازییکپارچه در اجتماعی ییهسرما نقش . ارزیابی(1393) جمشیدعینالی،  -16

 .375-396 صص، 2 یشماره، 5 یدوره روستایی، هایپژوهشآوج.  شهرستان عصریول حصار

 کشاورزیی توسعه بر اراضی سازییکپارچه اثرات ارزیابی. (1390) آمنهنیا، ، ابطحیمحمود، مرادی، محمودفال سلیمان،  -17
 یشماره، 2سال  خشک،بخش خوسف شهرستان بیرجند(، مطالعات جغرافیایی مناطق  ی موردی:مطالعه) روستایی مناطق

 .67-85 صص، 6

(. بررسی دالیل عدم پذیرش طرح 1391) موسی، اعظمی، پوریا، نصرآبادی، یدرضا، اسحاقی، سسیدعلیرضاقدیمی،  -18

شمالی  رودیندهزا: دهستان موردی یمطالعه) سازی اراضی کشاورزیراهکارهایی برای یکپارچه یارائهسازی اراضی و یکپارچه

 .661 -675 صص، 4 یشماره، 43 یدوره ایران. کشاورزی یتوسعهشهرستان فریدن(. تحقیقات اقتصاد و 

 اطالعات. یشهرستان نهبندان. واحد فناور یکشاورز یمای(. س1395شهرستان نهبندان. ) یجهاد کشاورز تیریمد -19

در  مشارکت به کشاورزان تمایل بر تأثیرگذار عوامل شناختیجامعه تحلیل(. 1392) محمد پور،، کاکهحسینمیرزایی،  -20

اول،  یشماره، 5سال  یی،روستا یتوسعه. (بوکان شهرستان منتخب روستاهای موردمطالعه:)اراضی سازی یکپارچه هایطرح

 .159-182 صص

ی نامهپایان .آبادشهرستان بستان مرکزی بخش در اراضی سازییکپارچه مسائل بر تحلیلی (.1378) معصومه نوروزیان، -21

 دانشگاه اصفهان. اصفهان. ی جغرافیا.دانشکده .ارشد یکارشناس

 مشارکت به تمایل کشاورزان بر مؤثر عوامل یزمینه در شناختیجامعهپژوهشی . (1385) افراسیاب فرجی،منصور،  وثوقی، -22

 صص، 2 یشماره، 7 یدوره ایران، شناسیجامعه ،(شهرزرین روستاهای: موردی یمطالعه)مزروعی  اراضی سازییکپارچه در

118-101. 

 :نمونه اراضی سازییکپارچه یهاطرح اجرای اقتصادی اثرات بررسی (.1386)زهره  صابونچی، جعفر،جوان،  ،مجید یاسوری، -23

 .67-84 ، صص14 یشماره، 5سال جغرافیایی(،  انجمن پژوهشی علمی ینشریه) جغرافیا اراک. شهرستان

24- Backman, M. (2002). Rural development by land consolidation in Sweden”. Paper presented 

at FIG XXII International Congress, Session IILand Consolidation and Rural 

Development.Washington, D. C., April 19-26. 

25- Dijk, T.V., (2002). Export of planning knowledge needs comparative analysis: the case of 

applying Western land consolidation knowledge in Central Europe. European Planning 

Studies 10(7), 911–922. 
26- Gergievsk, K, (2005). Land consolidation as one of the modes for the enlargement of 

agricultural land in Macedonia. Journal of Central European Agriculture, 6(4), 562-574. 
27- Gonzales Garcia, I. (2007). Land consolidation in Spain: the land registry perspective. 

Effective and sustainable land management- A permanent challenge for each society. 

UNECE WPLA Workshop, Session III-Social and Constitutional Dimension of Land 

Management, Munich. 

28- Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., 

Sajeev, M. V. and Shen, D. (2007). Social capital and ability to change among Indian 

farmers. International conference on 21th century challenges to sustainable agri-food 

systems. Polson, Montana. 

29- Huang, Q., Li, M. and Z. Chen, (2010). Land Consolidation: An Approach for Sustainable 

Development in Rural China, AMBIO, 40(1), 93–95. 
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30- Kizilaslan N. and Almus, S. (2002). Research on the determination of the socio-economic 

factors affecting the farmers’ behaviour in adopting land consolidation implemented in 

Guzelbeyli town in Zile county, Tokat province. Turkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 26, 101-108. 

31- Mihara, M. (1996). Effect of agricultural land consolidation on erosion processes in semi-

mountainous paddy field of Japan. Journal of Agricultural Engineering Research, 64(3), 

237-247. 
32- Niroula, G. S., and Thapa, G. B. (2005). Impacts and causes of land fragmentation, and 

lessons learned from land consolidation in South Asia. Land Use Policy, 22(4), 358-372. 

33- Pasakarnis, g., Maliene, v. (2010). Towards sustainable rural development in central and 

eastern Europe: applying land consolidation, land use policy, 27(2), 545–549. 

34- Rusu, M., Florian, V., Popa, M., Marin, P., Pamfil, V. (2002). Land fragmentation and land 

consolidation in the agricultural sector,a case study from Romania. Paper presented at the 

international symposium on "land Fragmentation and land consolidation in ceec: a gate 

towards Sustainable rural development in the new millenium", Technische Universität 

München, Munich, 25-28 February 2002. 

35- Saini, A. S. (1995), Impact of consolidation on technology adoption and inequalities in 

Himachal Prodesh. Bihar Journal of Agricultural Marketing 3(3), 242-248. 

36- Shuhao T, Heerinkb N, Qu F. (2006). Land fragmentation and its driving forces in China. 

Land Use Policy, 23(3), 272–285. 

37- Sklenicka, P. (2006). Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three 

contrasting study areas in the Czech Republic. Land Use Policy, 23(4), 502-510. 

38- Todorova, S. A. and Lulcheva, D. (2005). Economic and social effects of land fragment on 

Bolgarian agricultur. Journal of Central European Agriculture, 6, 555-562. 

39- Uhling J. (1989). Land consolidation – agriculture and environmental protection. Berichte 
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