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  سازي اراضی کشاورزي در استان ایالمپارچه عوامل مؤثر بر پذیرش و اجراي طرح یک

  
  

  ریزي روستایی دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ،علیرضا جمشیدي
  ی گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهانعضو هیئت علم ،امیرمظفر امینی 

 
  

  چکیده
 پراکنـدگی . اسـت  اهمیـت  حـائز  کشـاورزي  بخـش  در تولیـد  عوامـل  تـرین مهـم  از یکـی  به عنوان زمین

ــه مســایل از اراضــی کشــاورزي قطعــات دوري و ــالم کشــاورزان کــه اســت ايعمــده جمل ــا اســتان ای  آن ب
ــه ــتند مواج ــارآ. هس ــودن غیرک ــدیریت ب ــه، م ــ مزرع ــتفاده دمع ــؤثر اس ــوژي از م ــین تکنول  آالت و ماش

- مـی  اراضـی  پراکنـدگی  بـا  ارتبـاط  در نـوعی  بـه  همگـی  تولیـد،  عوامـل  وريبهـره  بـودن  پایین و کشاورزي

 منطقـی  حـل  راه اراضـی،  پراکنـدگی  از ناشـی  عـوارض  و مشـکالت  رفـع  متخصصـین بـراي   رو، این از. باشند
 زمـین  انـدازه  بـا  ارتبـاط  در اسـتراتژي بنیـادي   یـک  کـه  ار اراضـی  سـازي پارچـه  یـک  فرآینـد  اجـراي  قابل و

حاضـر، بررسـی و تعیـین عوامـل مـؤثر بـر پـذیرش اجـراي          پـژوهش هـدف اصـلی    .کننـد مـی  توصیه است،
ایــن . بــرداران بخــش کشــاورزي در اســتان ایــالم اســتســازي اراضــی توســط بهــرهپارچــه هــاي یــکطــرح

ــه روش پی    ــه ب ــت ک ــاربردي اس ــی ک ــل پژوهش ــتار ماحص ــع  نوش ــزار جم ــه و اب ــام گرفت ــی انج آوري مایش
روائـی و پایـایی ابـزار تحقیـق بـا انجـام       . بـوده اسـت   »گـر سـاخته   پـژوهش «نامه اطالعات میدانی آن پرسش

کشـاورزان سـاکن در   . و آلفـاي کرونبـاخ مـورد تأییـد قـرار گرفـت       KMOآزمـون و محاسـبه ضـرایب    پیش
هـا  نفـر از آن  404ه، بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران     استان ایالم جامعه آمـاري ایـن پـژوهش را تشـکیل داد    

ــه ــه ب ــه روش نمون ــري طبق ــدند گی ــاب ش ــب، انتخ ــه. اي متناس ــل   یافت ــل از تحلی ــتنباطی حاص ــاي اس ه
هـاي فرهنگـی و اقتصـادي و دانـش     دهـد کـه متغیرهـاي تعـداد قطعـات دیـم، ویژگـی       همبستگی نشان می

دار داشـته  ر وابسـته تحقیـق همبسـتگی مثبـت و معنـی     سـازي، بـا متغیـ   پارچـه  هاي یکبرداران از طرحبهره
ــن، ارزش ــاي س ــین  و متغیره ــانی زم ــت مک ــنتی اراضــی و مطلوبی ــذاري س ــا آن  گ ــز ب ــاورزي نی ــاي کش ه

  .دار دارندهمبستگی منفی و معنی

  واژگان کلیدي 
 برداران، استان ایالمسازي اراضی، بهرهپارچه پذیرش، یک

 

                                                
 -  نویسنده مسئول                                              Email: alireza472003@yahoo.com  
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  مقدمه -1
تنهـا کنـدي رشـد دیگـر     هـاي رشـد و توسـعه نـه    قش بخش کشاورزي در برنامـه ن توجهی بهشک بیبدون

هـاي توسـعه ملـی را نیـز در عمـل، بـه صـورت        تواند کـل برنامـه  می بلکه ،همراه داردهاي اقتصادي را به بخش
مربـوط   ییهـا  اثـر مسـتقیم ایـن تـأثیرات بـه بخـش      . هاي جدي روبرو سازدمستقیم و یا غیرمستقیم، با چالش

عـدم   ي هـا بـه واسـطه   ها مستقیم از بخش کشاورزي تأمین شده و اثر غیرمستقیم آن هاي آنکه نهاده شود می
اولین قـدم در راه اعـتال و   . هاي اقتصادي استجذب ارز به دست آمده از صدور محصوالت کشاورزي در بخش

راضی تحت کشت است وري بخش کشاورزي، توجه به الگوي مالکیت اچنین بهره توسعه روستاهاي کشور و هم
 ).268: 1388 امینی، و جمشیدي(

صورت قطعات پراکنده و با پراکنشـی  بردار غالباً بهدر نظام کشاورزي سنتی کشور، زمینِ در اختیار هر بهره
گیـري   چنین آرایشی از اراضـی را بتـوان حتـی یـک فرصـت و عامـل مـؤثر در شـکل        «باشد، شاید نامنظم می

برپـائی یـک    بـراي ، لیکن )268: 1388جمشیدي و امینی، (» ی نیز به شمار آوردکارکردهاي مثبت نظام سنت
مطالعـات  ). 330: 1388 رفیعـی،  و امیرنـژاد ( باشندکشاورزي مدرن، این عوامل از جمله موانع اصلی توسعه می

هـاي  برنامـه  يرو یشهاي پـ سازي اراضی موید این واقعیت است که یکی از چالشپارچه پژوهشی مرتبط با یک
. بـرداران اسـت   قطعه بودن و پراکندگی اراضی کشاورزي بهرهتوسعه روستایی در گذر از سنت به مدرنیته، قطعه

هایی که با مرزهاي مصنوعی یا طبیعی نخست زمین. توان در دو شکل مورد توجه قرار داداین پراکندگی را می
انعی براي اسـتفاده عقالیـی و بهینـه از زمـین و     م این نوع پراکندگی. است برداران مختلف توزیع شدهبین بهره

شـکل دوم،  . انجامـد  ی مـی یجغرافیا ي به کاهش کارآمدي کل فعالیت در یک محدوده و بوده سایر عوامل تولید
برداران در قطعات دور از هم و غالباًَ کوچک است که این نیز مزید بـر وضـعیت   پراکندگی اراضی هر یک از بهره

  ). 38-35: 1382الدین افتخاري، رکن( انجامدمی ، گفته شده، نیزشرایط دیبه تشد و نخست شده
وري، بـودن میـزان بهـره    یینبرداري صحیح از آب، به پاپراکنش اراضی عالوه بر ایجاد اشکال فنی در بهره 

یت هاي تولید، اتالف منابع، تثبیت و گسترش الگـوي نامناسـب زراعـی، غیرکـارا کـردن مـدیر      باال بودن هزینه
هـاي اجتمـاعی در   آالت، اخـتالف میـان کشـاورزان و تضـعیف همبسـتگی     مزرعه، عدم استفاده مؤثر از ماشین

هـاي  شاخصی از شاخص یکنتایجی که هر . انجامدي روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستاییان میجامعه
 چنـین، پراکنـدگی   هـم  ).25: 1376 ؛ شـیرزاد، 2: 1386 امیرنـژاد،  و رفیعی( آیندبه حساب می یافتگین  توسعه
 هـاي هزینـه . شود کندي انجام با کشاورزي توسعه و پیشرفته به سنتی از کشاورزي انتقال تا شده باعث اراضی
 در جدیـد  علمـی  و فنـی  و دسـتاوردهاي  آالتماشین از بهینه ي استفاده محرومیت درآمد، کمبود تولید، باالي

 زمـین  پراکنـدگی  بـا  ارتبـاط  در یافتگین توسعهشاخص  عنوان به تاییروس فقر چنین هم و تولیدي هايفعالیت
 کمک با که دارد ضرورت کشاورزي توسعه و امنیت غذایی و خودکفایی به رسیدن جهت بنابراین، در. دارد قرار

و همکـاران،   رسـتمی (شـود   اجرا کشاورزي سازيپارچه یک خصوصی طرح بخش و کشاورزان مشارکت و دولت
بهینـه از عوامـل و امکانـات تولیـد      ي سازي اراضی سیاستی کلیدي براي استفادهپارچه امروزه یک). 94: 1387

 و امیرنژاد ؛ Dijk Van, 2002: 20( شودقلمداد می نیز یافتهبوده، شرط الزم براي برپائی یک کشاورزي توسعه
 انـد کشـاورزي دانسـته   ي سـعه را فرایندي در انجام اصالحات ارضـی در تو  آن چنین، هم. )330: 1388 رفیعی،

سـازي  پارچـه  یـک  ، چرا که کشورهاي توسعه یافته به یمن توجه درسـت بـه  )68: 1384 همکاران، و کالنتري(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 16

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-224-fa.html


  105                                          1391بهار ، هفتم، شماره دوممطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 

 

تـرین سـهم تولیـد     بـیش  و اند تحولی عظیم در بخش کشاورزي خـود پدیـد آورده  اراضی و فرایند آن، توانسته
  . )Zhou, 1999: 4( محصوالت کشاورزي را از آن خود کنند

 چنـین  بـوده، هـم   رعیتـی  ارباب نظام از در استان ایالم، بازمانده اراضی شدید پراکندگی پدیده کلی طوربه
 سـاماندهی اراضـی   هايبرنامه و اراضی اصالحات ي برنامه اجراي در زمین تقسیم شیوه بودن نامناسب در ریشه

 بـه  دو بخـش،  از یـک هر  در دیم، و آبی اراضی در برداربهره یک قطعات تعداد که طوريبه دارد، انقالب از بعد
 و پراکنـده قطعات  از و پارچه نیست یک و یکجا برداربهره هر به متعلق اراضی رو، این از. رسدمی قطعه چندین

 ي مـوارد انـدازه   برخی در و رسدمی کیلومتر چند به گاهی یکدیگر ازها  آني  فاصله که شده تشکیل هم از دور
قطعـات آبـی و دیـم هـر      تعـداد  ي مـورد مطالعـه متوسـط   در منطقـه . کندنمی تجاوز متر صد چند از قطعات

 96/0، 45/1ین قطعـه در اراضـی آبـی    تـر  کوچـک ین و تر بزرگقطعه، مساحت  97/2، 04/3 ترتیببردار به بهره
  ). 245: 1389جمشیدي، (باشد هکتار می 78/1، 17/2هکتار و در اراضی دیم 

 بـراي  بخش کشـاورزي  گذاران یاستس و ریزانزراعی، برنامه اراضی پراکندگی مشکالت و یلمسا به توجه با
  توصـیه  را اراضـی  سـازي پارچـه  اجـراي یـک   قابل و منطقی حلراه ،مسئله این از ناشی و عوارض مشکالت رفع
 عقالنـی  رزي،محصوالت کشاو تولید افزایش و بهبود جهت زمین اندازه با تغییر ارتباط در سیاستی که کنند می

ي  توسـعه  بـه  دسـتیابی  نهایـت  در و زراعـی،  جدیـد  تکنولـوژي  آالت وماشـین  از استفاده ها،برداريبهره کردن
پایـدار   ي توسـعه  اساسـی  ضـرورت  عنـوان به اراضی ساماندهی و فرآیند این دیگر، عبارتبه. باشدمی کشاورزي
اصـلی   سـؤال بنابراین، با توجه به موارد گفته شده، ). 330: 1388امیرنژاد و رفیعی، (باشد می مطرح کشاورزي

سـازي اراضـی زارعـی در اسـتان ایـالم کدامنـد؟       پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش و اجراي طرح یکپارچه
  .باشد که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد می

 پارچـه  اي متقاضـی طـرح یـک   اند که روستاهمیدانی خود نشان داده ي در مطالعه )1386(امینی  و احمدي
بـرداران  تـر، بهـره   بـرداران کـم  تر، تعـداد بهـره   تر، پراکندگی قطعات بیشهاي بزرگکردن اراضی داراي مالکیت

برخـوردار   نیـز  تـري  ترویجـی بـیش   ــ  هاي آمـوزش تر و از برنامهمراکز خدمات نزدیک باسواد تر و جوان تر، به
هـا،  آن ي ، تعداد افـراد خـانواده  کاران یمعتقدند که میزان تحصیالت شال نیز) 1386(امیرنژاد رفیعی و . اند بوده

هـاي مربوطـه،   هاي اعتبـاري سـازمان  هاي آموزشی و حمایتبین قطعات اراضی، برنامه ي کیفیت اراضی، فاصله
 Gergievski. برداران استان مازنـدران اسـت  سازي اراضی توسط بهرهپارچه ترین عوامل مؤثر بر پذیرش یکمهم

بردار و دور بـودن ایـن قطعـات از هـم،     دهد که پراکندگی زیاد قطعات اراضی زراعی هر بهرهنشان می) 2005(
هـاي فنـی دولـت، عوامـل عمـده در پـذیرش       هاي روستایی و حمایتهاي تولید، تأسیس تعاونیافزایش هزینه

-پارچـه  هـاي یـک  دهد که برنامـه نشان می) Gonzales.Garcia )2002. سازي در مقدونیه بوده استپارچه یک
وري بهینه از اراضی زراعی بـوده، افـزایش   سازي در اسپانیا گامی مهم در جهت بهبود کارایی نیروي کار و بهره

کشـاورزان   سازي اراضـی، انتقـال اطالعـات مفیـد بـه     پارچه آگاهی کشاورزان از نتایج اقتصادي و اجتماعی یک
چنـین،   هـم  .سازي اراضـی هسـتند  پارچه ولت عوامل مؤثر بر پذیرش یکهاي حمایتی دتوسط مروجین و برنامه

سازي اراضی موجب بهبود تکنولـوژي، مـدیریت مزرعـه،    پارچه نشان دادند که یک) 1386(یاسوري و همکاران 
 ي انتقـال آب، بـاال رفـتن   ها، بهبود شیوهبرداريساختار زراعی اراضی از نظر اندازه و تعداد، افزایش وسعت بهره

اطالعـات   ایـن  انتقـال گردد که آگاهی کشاورزان از ایـن مـوارد و   مندي و غیره میتولید، ایجاد رضایت راندمان
در اراضـی   يسـاز  کپارچـه و اجراي طـرح ی عوامل مؤثر بر پذیرش تواند از میمفید به کشاورزان توسط مروجین 
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ترین دلیـل بـراي سـودمند بـودن     موجهکه  است نیز موید این )Vitikainen )2004مطالعات . یک منطقه باشد
چنـین، وجـود    هـم . باشـد ي قطعات و کاهش تعداد قطعات میسازي اراضی در اروپا، اندازه پارچه هاي یکبرنامه

پارچه نمودن  شود که تعویض اراضی و یکها و منابع آبی، باعث می تفاوت در دسترسی برخی از اراضی به جاده
-خود در کشور رومـانی نشـان مـی    ي در مطالعه )Rusa & Florian )2002. شدها با مشکل زیادي همراه باآن

هاي ارزشیابی زمین، افزایش دانش ارزیابان زمـین و وضـع   روش ي هاي مناطق، توسعهدهد که بررسی پتانسیل
نتـایج  . باشـد سـازي ضـروري مـی   پارچه هاي یکسازي، در اجراي طرحپارچه چارچوب حقوقی مناسب براي یک

هـاي  هـاي زراعـی از طـرح   ، حکایت از آن دارد که ناآگـاهی صـاحبان زمـین   )1386(همکاران  و امینی پژوهش
-پارچـه  ها و نبود قوانین روشن در ارتباط با یـک هاي تکنیکی اجراي طرحسازي، نامناسب بودن روشپارچه یک

انـد کـه   نشان داده )1387(چنین، رستمی و همکاران  هم .برد این فرایند است شیترین موانع در پسازي عمده
تـأثیري نداشـته در حـالی کـه ارث،      پشت دربنـد متغیرهاي وقف و ازدواج در عدم یکپارچگی اراضی دهستان 

افزایش جمعیت و سواد از عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر در عدم یکپـارچگی اراضـی در ایـن دهسـتان بـوده       
سـازي اراضـی وجـود دارد کـه     پارچه هاي یکراي طرحکلی مشکالت و تنگناهاي زیادي در راه اج طوربه. است

-دهد که بخـش اعظـم بهـره   در مجموع مطالعات گوناگون نشان می. کندرا با کندي مواجه میروند اجرایی آن
 ؛)1386(همکـاران  و امینـی  سازي اراضی دارندپارچه هاي یکبرداران ایران، موافقت بسیار باالیی با اجراي طرح

  .)1367(شوده و نجفی و بخ) 1379(زارع 
سازي اراضی در استان ایالم پارچه هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر اجراي طرح یک

در اسـتان ایـالم نیـز    . بـرداران اسـت  و ارزیابی اثر هر یک از این عوامل بر میزان پذیرش این طرح از جانب بهره
سایر نقاط ایران، وضعیتی فراگیر داشته، باید از جملـه موانـع    چون پراکندگی و خرد بودن اراضی کشاورزي، هم
بدیهی است شناخت و آگاهی درست از موضـوعاتی کـه   . شمار آیداصلی براي توسعه بخش کشاورزي منطقه به

هاي توسـعه از اهمیـت   ریزان و مجریان برنامه، برنامهگذاران یاستتواند براي سدنبال آن است، میاین نوشتار به
کشاورزي نیـز   ـ روستایی ي هاي مرتبط با توسعهگرانِ فعال در عرصهاي برخوردار بوده، شاید براي پژوهشهویژ

  .بتواند کارساز افتد

  هامواد و روش -2
ي جهـت شـیوه  ي کنتـرل، میـدانی و بـه   حاضر از منظر هدف، کاربردي، از لحاظ میـزان و درجـه   ي مطالعه

آمـاري پـژوهش را کشـاورزان     ي جامعـه . قات توصیفیِ غیرآزمایشـی اسـت  آوري اطالعات نیز از نوع تحقی جمع
رابطـه  ( 1حجم نمونه از فرمول کـوکران . اندداده یلنفر تشک 48934بردار ساکن در استان ایالم با جمعیت بهره

بـراي   بـرداران و دلیل تشتت در آمارهاي مربوط به تعداد دقیق بهرهنفر برآورد گردیده، لیکن به 380، تعداد )1
دسـت  بـر نمونـه بـه   % 5نظران در علوم آمـاري،  جلوگیري از خطا و باال رفتن اطمینان، پس از رایزنی با صاحب

  .بردار افزایش یافتبهره 404آمده افزوده شد و تعداد نمونه به 

                                                
١ Cochran 
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N
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n   

  :که در آن  
n  = ،حجم نمونهz  = 95/0مقدار متغیر استاندارد واحد متناظر با ضریب اطمینان،p = در صـورت مجهـول   ( احتمال وجود صـفت

p بودن = 0/5( ،q  =حتمال عدم وجود صفت،  ا d = مقدار اشتباه مجاز)1/0-05/0( ،N =تعداد اعضاي کل جامعه  
اي اسـتفاده  بندي چند مرحلهگیري طبقهمختلف، از روش نمونه يها با توجه به تفکیک جامعه به شهرستان

ي مورد نیاز براي مطالعه در هر شهرستان مشخص شـده، بـراي   ونهبا استفاده از روش انتساب متناسب، نم. شد
نشـان   1ایج حاصل از عملیات در جـدول  تن. روش تصادفی انتخاب شدتعیین روستاهاي هدف نیز این نمونه به

  .داده شده است
  معرفی نمونه آماري تحقیق بر حسب شهرستان - 1جدول 

بردار بخش جمعیت بهره  کل جمعیت شهرستان
يکشاورز  

تعداد روستاي  نمونه انتخابی
  انتخابی

  7  45 5512 199519 ایالم
  5  30 3610 47958 ایوان

  16  64 8099 73973 چرداول- شیراوان
  9  41 4903 57889 مهران

  12  106 12691 62256 دهلران
  13  73 8808 56822 دره شهر

  9  44 5311 47370  آبدانان
  71  404 48934 545787 کل استان

 هاي تحقیقافتهی: مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي موجود نسبت به کشورنقشه موقعیت استان ایالم و شهرستان. 1شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 16

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-224-fa.html


   108                                              . . . سازي اراضیپارچه عوامل مؤثر بر پذیرش و اجراي طرح یک

 

بـراي گـردآوري اطالعـات از    . دست آمـد به 2و میدانی 1اطالعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش اسنادي
  . روش ترکیبی مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بهره جسته شد

هـایی در مـورد   اي در پنج بخش شامل پرسشنامهبرداران، پرسشرد نیاز از بهرهبراي گردآوري اطالعات مو
هـایی بـراي آگـاهی از میـزان     بـرداران و پرسـش  هاي فردي، زراعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی بهـره  ویژگی

خصوصـیات و  بخـش نخسـت پرسشـنامه بـه    . سازي اراضـی تـدوین شـد   پارچه ها با اجراي طرح یکموافقت آن
ها اختصاص داشـته، در بخـش   برداران نظیر سن، سطح سواد و تعداد اعضاي خانوار آنهاي شخصی بهره یویژگ

ي فعالیت زراعی، میزان مالکیت اراضی و تعـداد قطعـات هـر    برداران در قالب سابقههاي زراعی بهرهدوم ویژگی
نظیـر درآمـد،    ،بـرداران دي بهـره هاي اقتصابخش سوم پرسشنامه ویژگی. گرفتبردار مورد پرسش قرار میبهره

سـنجش  اشتغال، میزان بودجه اختصاصی طرح و میزان سهم خودیاري را بررسی کرده، بخش چهارم آن نیز به
هاي دومین، سـطح  برداران اختصاص داشته، در آن ساختار مالکیت، عضویت در گروههاي اجتماعی بهرهویژگی

نامـه  در آخـرین بخـش پرسـش   . سازي اراضـی مـورد پرسـش بـود    پارچه ها از طرح یکسواد و میزان آگاهی آن
هـاي سـنتی اراضـی،    گـذاري  هـاي انگیزشـی، ارزش  برداران که شامل ارزیـابی معـرف  هاي فرهنگی بهره ویژگی

هاي دولتی مورد توجـه  هاي امور مربوط به روستا و مشارکت در برنامهگیريسنجش میزان مشارکت در تصمیم
هـاي  هـاي ویژگـی  سـازي و از طریـق تحلیـل عـاملی، معـرف     اسـتفاده از روش شـاخص   در این پژوهش با. بود

 یـابی سـازي اراضـی سـاخته شـده، بـه ارز     پارچـه  هاي یکاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و میزان آگاهی از طرح
  .گذارده شد

ت آوري اطالعـات و متغیرهـاي مـورد سـنجش در آن، نخسـ     براي اطمینان از روایـی و پایـایی ابـزار جمـع    
-براي اطمینـان از روایـی متغیـر   . برداران خارج از روستاهاي هدف، آزمون شدنفر از بهره 30پرسشنامه توسط 

آوري اطالعات پـژوهش نیـز   ، و براي سنجش پایایی ابزار جمعKMOهاي مورد آزمون در پرسشنامه، از ضریب 
مویـد اعتمـاد و    ،شـود داده مـی  نشـان  2دسـت آمـده کـه در جـدول     ضرایب به. از آلفاي کرونباخ استفاده شد
  .باشداطمینان باالي پرسشنامه می

  
  میزان پایایی و روایی مفاهیم اصلی کار رفته در پژوهش ي محاسبه -2جدول

 KMO  Barttelet's Sig آلفاي کرونباخ  متغیر  نمونه مورد مطالعه
  000/0  699/75  748/0  837/0  عوامل اقتصادي  

  004/0  981/25  727/0  851/0  عوامل اجتماعی  بردارانبهره
  000/0  053/893  643/0  798/0  عامل فرهنگی  

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
  

هاي آمار توصیفی مانند درصد فراوانـی، میـانگین،   ها، از روشبا توجه به تعداد متغیرها و سطح سنجش آن
هـاي حاصـل از   داده ي زیـه جداول توافقی و ضریب همبسـتگی بـراي تج   :نند، ماانحراف معیار و آمار استنباطی

  . تحت ویندوز انجام گرفت 13ي نسخه SPSSافزار محاسبات با کمک نرم ي کلیه. پژوهش استفاده شد
  

                                                
١. Documentary Method 
٢. Field Research Method 
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  نتایج و بحث -3
  آمار توصیفی -1-3

ترین سـن مربـوط    ترین و بیش سال و کم 02/53 ،برداران مورد مطالعهنتایج نشان داد که میانگین سن بهره
هـا   فعالیـت کشـاورزي آن   ي چنین متوسـط سـابقه   سال بود، هم 95سال و  24ترتیب برابر با به ،بردارانبه بهره

  .سال است 03/29
چـه   دهـد، چنـان  برداران مورد مطالعه را نشان میهاي زراعی بهرهتوزیع فراوانی ویژگی )3(هاي جدول داده

هکتـار و   06/5و  39/4ترتیـب  ی و دیم بـه بردار به تفکیک اراضی آبشود، میانگین مالکیت هر بهرهمشاهده می
 ي دهنـده باشـد کـه نشـان   قطعه می 97/2و  04/3ها نیز به تفکیک آبی و دیم برابر با متوسط تعداد قطعات آن

  .مورد مطالعه است ي میزان باالي تقطیع اراضی زراعی در منطقه
 

  برداران مورد مطالعههاي زراعی بهرهتوزیع فراوانی ویژگی - 3جدول 
  ترین بیش  ترین کم  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  22  5/0  84/3  39/4  )هکتار(مالکیت آبی  ي اندازه
  35  5/0  5/4  06/5  )هکتار(مالکیت دیم  ي اندازه

  15  1  89/1  04/3  تعداد قطعات آبی
  10  1  58/1  97/2  تعداد قطعات دیم

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
  

نفـر   6برداران مـورد مطالعـه   این است که متوسط بعد خانوار در میان بهرهنتایج دیگر این مطالعه حاکی از 
هـا سوادشـان   درصد آن 20سواد بوده و تنها نزدیک به برداران بیدرصد بهره 27/47به لحاظ تحصیالت، . است

مـاعی در  هـاي اجت برداران مورد مطالعه در گـروه درصد از بهره 88حدود . استدر سطح دیپلم و یا باالتر از آن 
 4/10مشـارکت  . مناي مسجد، پایگاه بسیج، شوراي اسالمی، دهیاري و غیره عضویت دارندا روستا مانند هیئت

مانند شرکت در جلسات مربوط بـه مشـکالت    ،مور روستاا هاي مربوط بهگیريبرداران، در تصمیمدرصد از بهره
اي زراعی یا قنوات، حضور در جلسـات مـذهبی   هروبی کانالمربوط به الي ي آب زراعی روستا، حضور در جلسه

درصـد   1/16و زیـاد،   ادیـ ز یلیکشاورز و دهیاري، در سطح خ ي روستا و جلسات شرکت تعاونی عشایري، خانه
  .کم در این امور مشارکت دارند یلیدرصد در سطح کم و خ 5/73مشارکتی در سطح متوسط و 

هـاي عمـومی و تخصصـی ماننـد رادیـو و تلویزیـون،       رسانهچنین در مورد استفاده نمونه مورد مطالعه از  هم
بـرداران یـا از ایـن    هاي ترویجـی آموزشـی، نتـایج نشـان داد اکثـر بهـره      روزنامه، بروشورهاي ترویجی و کالس

طـور  بـه . اسـت ها در حد بسـیار کـم    ي آناستفاده ،نمایندکنند و یا اگر هم استفاده میهاي استفاده نمی رسانه
هاي تر از رسانه هایی دیداري مانند تلویزیون و رادیو خیلی بیشبرداران از رسانهگفت اکثریت بهرهتوان کلی می

 .کنندنوشتاري مانند روزنامه و مجالت استفاده می
از جملـه متغیرهـاي اثرگـذار بـر تمایـل       »مطلوبیـت مکـانی اراضـی   «دهـد  مطالعات انجام شده نشان مـی 

براي ارزیابی شاخص میزان مطلوبیت مکـانی اراضـی   . اراضی است سازي پارچهیکبرداران براي اجراي طرح  بهره
بردار تـا جـاده اصـلی روسـتا و تـا      هاي قطعات هر بهرهمتوسط فاصله متغیرهاي بردار در این مطالعه، ازهر بهره
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یازات این امت ي دهد دامنهنشان می 4جدول نتایجچه  چنان. شد استفاده برداربهرهمظهر آب و تا محل سکونت 
  . باشدمی 02/11بوده، میانگین آن برابر با  85/24و  2/1ویژگی بین 
، کـه  هـاي کشـاورزي  زمین ي که در فرایند معاوضه چنین موید این واقعیت است هاي نگارندگان همبررسی

از متغیرهـاي   »هـا گـذاري درسـت زمـین   ارزش«، باشـد پارچه کردن اراضی کشاورزي می هاي یکیکی از روش
در ایـن پـژوهش،   . سـازي اراضـی اسـت   پارچـه  هاي یـک برداران با اجراي طرحثرگذار بر تشویق و موافقت بهرها

اراضـی   ي بردار تا روسـتا و فاصـله  اراضی بهره ي هایی مانند فاصلههاي سنتی اراضی متأثر از معرفگذاري ارزش
دهـد، دامنـه امتیـازات ایـن     نشان می 4دولهاي جچه داده چنان. بردار تا مظهر آب در نظر گرفته شدآبی بهره

-توان نتیجه گرفـت اراضـی بهـره   بنابراین می. باشدمی 38/16و میانگین آن برابر با  17/19و  32/9متغیر بین 
برداران از لحاظ مکانی در مطلوبیتی در حد متوسط بوده ولی با توجه به اینکه روستاهاي منطقه مورد مطالعـه  

ویـژه  ، بـه برداران براي اراضـی خـود  باشند، بهرهرزي و محصوالت تولیدي از این بخش میاکثراً وابسته به کشاو
برداران و به صورت چه ذکر شد ارزش اراضی منطقه از نظر بهره باشند و چنانارزش باالیی قائل می اراضی آبی،

  .استعرفی و سنتی در حد باالیی 
، از ایـن جهـت کـه فراینـد     »سـازي پارچـه  هـاي یـک  حبـرداران از طـر  میزان آگاهی بهـره «در این مطالعه، 

برداران یک نوآوري اسـت و در آن نیـز آگـاهی نخسـتین مرحلـه از مراحـل       سازي اراضی از دید بهره پارچه یک
کـه   دهـد  ی، نشـان مـ  4نتایج حاصل از این ارزیابی، مندرج در جـدول . پذیرش است، مورد سنجش قرار گرفت

رو از ایـن . اسـت  6/10بوده، میانگین آن نیز برابر بـا   55/13و  68/9متغیر بین  امتیازات مربوط به این ي دامنه
  . سازي اراضی دارندپارچه از مفهوم یک خوبیمورد مطالعه آگاهی  ي توان نتیجه گرفت که کشاورزان منطقهمی

  
  بردارانی بهرههاي سنتی اراضی و میزان آگاهگذاريتوزیع فراوانی مطلوبیت مکانی و وضعیت ارزش - 4جدول 

  دامنه امتیازات  هاهیتعداد گو  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  2/1 - 85/24  6  04/10  02/11  مطلوبیت مکانی اراضی

  32/9 - 17/19  6  83/0  38/16  هاي سنتی اراضیگذاري ارزش
  9/ 68 - 55/13  3*  69/1  6/10  سازي اراضیپارچه میزان آگاهی از مفهوم طرح یک

شاخص اصلی  3سازي اراضی، از پارچه براي سنجش متغیر میزان آگاهی از مفهوم طرح یک* ؛ هاي پژوهشتهیاف: مأخذ
  .گویه بود استفاده شده است 40که مشتمل بر 

  
  اراضی کشاورزي سازي یکپارچهبرداران با اجراي طرح میزان موافقت بهره -2-3

مـورد   ي سازي اراضی در منطقـه پارچه اجراي طرح یک برداران بانتایج حاصل از ارزیابی میزان موافقت بهره
برداران بـا اجـراي طـرح    درصد از بهره 1/53که  است گر ایننشان داده شده است، بیان 5مطالعه که در جدول

درصد هـم مـوافقتی در سـطح متوسـط      32باشد، موافق می و خیلی زیاد سازي اراضی در سطح زیادپارچه یک
-توان پـذیرفت کـه موضـوع مخالفـت بهـره     بنابراین می. ها مخالفندبا اجراي این طرحدرصد  5/0تنها  و داشته

هـاي  اجـراي طـرح   تـرین عامـل در عـدم   هاي گوناگون، مهمگواهی پژوهش ها، که بهبرداران با اجراي این طرح
دهـد،  ل مـی مورد مطالعـه را تشـکی   ي برداران منطقهسازي اراضی است، تنها درصد اندکی از کل بهرهپارچه یک
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نیز بر این دستاورد پژوهش مهـر  ) 1379(و زارع ) 1367(، بخشود و نجفی )1368(امینی و همکاران چه  چنان
  .نهدتایید می

  سازي اراضی کشاورزيپارچه برداران با اجراي طرح یکمیزان موافقت بهره - 5جدول 

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  میزان موافقت
  1/16  1/16  65  کامل
  1/53  37  150  زیاد

  1/85  32  129  متوسط
  5/99  4/14  58  کم

  100  5/0  2  مخالف
    100  404  کل جمع

 هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  برداران با اجراي طرحارزیابی عوامل موثر در موافقت بهره -3-3
اد تعـد «متغیرِ مستقل پژوهش شـامل   6بین  يداردهد، ارتباط معنینشان می 6هاي جدول چه داده چنان 

، »میـزان مالکیـت آبـی   «، »هاي دومینعضویت در گروه«، »سطح تحصیالت سرپرست خانوار«، »اعضاي خانوار
سـازي   پارچـه  هـاي یـک  ها با اجراي طرحبا موافقت آن »بردارانمیزان مالکیت کل بهره«و  »تعداد قطعات آبی«

 )112/0(و عوامـل آموزشـی    هااز رسانهاستفاده دهد که بین میزان نشان می 6نتایج جدول . اراضی وجود ندارد
بـا   )175/0(سـازي اراضـی زراعـی    برداران مورد مطالعه نسبت بـه طـرح یکپارچـه   و میزان آگاهی و دانش بهره

درصـد وجـود    99دار و مثبتی در سـطح  ي معنیرابطه سازي اراضیپارچه هاي یکها با اجراي طرحموافقت آن
 سـازي پارچـه  یـک  فراینـد  به اگر. است آگاهی نوآوري، یک پذیرش فرایند زا مرحله اولین که است بدیهی. دارد

 را آن نـوآوري  ي پذیرنـده  افـراد  آگـاهی  و اطالعـات  یـز، هـر چ  از قبـل  باید شود نگریسته نوآوري یک عنوانبه
 آن افـزایش آگـاهی   بـراي  مناسـبی  ریـزي برنامه و بتوان شده، مشخص طرح مخاطبان آگاهی میزان تا سنجید

 داشـته  کافی اطالع آن نوآوري پذیرش يآینده از هدف افراد اگر بنابراین. آورد فراهم جدید نوآوري این از دافرا
در ایـن مسـیر یکـی از     .دهنـد نشـان مـی   تـر  کم مقاومت و بوده، ترراحتها  آن براي نوآوري آن پذیرش باشند،

-چنین عوامل آموزشی ـ ترویجـی مـی    مهاي عمومی و تخصصی و هباشد، رسانه کمک کارتواند عواملی که می
این عوامل تبع میزان آشنایی کشاورزان را با طرح افزایش داده، مزایـا و معایـب اجـراي طـرح را بهتـر و      . باشد

ایـن یافتـه   . طور کلی تأثیرات اجراي طرح را بهتر درك خواهند کردتر در اختیار کشاورزان قرار داده و بهروشن
، )1376(، شـیرزاد  )2002( Gonzales.Garcia، )1386(، امیرنـژاد  )1386(و امینـی   ي احمديبا نتایج مطالعه
چنین، نتایج به دست آمده نشـان   هم. باشدهمسو می) 1388(و جمشیدي و همکاران ) 1385(وثوقی و فرجی 

 و انـدازه قطعـات اراضـی دیـم     )375/0( میـزان مالکیـت دیـم   ، )175/0(قطعات دیم  داد بین متغیرهاي تعداد
 سـازي اراضـی  پارچـه  هاي یـک با اجراي طرح کشاورزان مورد مطالعه در استان ایالم موافقتبا متغیر ) 194/0(

توان عنوان نمود طور کلی با توجه به این نتایج میبه. درصد وجود دارد 95دار و مثبتی در سطح ي معنیرابطه
 گرایش عدم. اجراي طرح موافقت بیشتري دارندباشد، با بیشتر می ها آنکه کشاورزانی که نسبت اراضی دیمی 

 اقتصـاد  کـه  این به نمود، نظر تفسیر گونه این توانمی را خود اراضی پارچه کردن یک به آبی اراضی بردارانبهره
 خود ساالنه آبی کاشت محصوالت بر بردارانبهره تمرکز ترین بیش و بوده آبی اراضی پایه بر تر بیش بردارانبهره
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. باشـد می تر بیش اراضی این آنان به حساسیت طبع، به و بوده ارزش باها  آن براي آبی اراضی بنابراین باشد؛می
 طـرح  اجـراي  بـه  تمایـل  تر بیش باشدمی دیم آنان اراضی تر بیش که بردارانیبهره آبی، اراضی برعکس صاحبان

از  اسـتفاده  چنـین  هم و خود دیم اراضی حاصال و تسطیح امید به اراضی دیم صاحب بردارانبهره بنابراین. دارند
طـور  بـه  .دارنـد  خود اراضی سازيپارچه یک طرح اجراي به تمایل باشد،می برنامه اهداف از که عمیقی هايچاه

بـر میـزان موافـق    ) تعداد قطعات و اندازه قطعـات ( ها آنکلی، تأثیر متغیرهاي میزان مالکیت اراضی و وضعیت 
، آشـکار  )1386(سـازي اراضـی در مطالعـات امیرنـژاد     ي بـا اجـراي طـرح یکپارچـه    برداران بخش کشاورزبهره

و جمشــیدي و همکــاران ) 1385(، وثــوقی و فرجــی )1376(، شــیرزاد )1385(آهنگرانــی کالیــی و همکــاران 
گـذاري سـنتی   رزشي بین متغیرهـاي ا  بررسی رابطه. همانند این مطالعه مورد تأیید قرار گرفته است) 1388(

سـازي  پارچـه  هاي یکبرداران با اجراي طرحمیزان موافقت بهرهبا ) -119/0(مطلوبیت مکانی ، )-262/0(اراضی 
در ایـن مطالعـه،   . دار دارداي منفی و معنیرابطه درصد 99دهد که بین این متغیرها در سطح نشان می اراضی

تـرین  یکـی از مهـم  ....) از مظهـر آب و   ي اصلی، از مراکز خـدمات،  فاصله اراضی از روستا، از جاده(عامل فاصله 
 کـه  گفت توانبنابراین، می. باشدمی مطلوبیت مکانیو گذاري سنتی اراضی رزشعوامل تأثیرگذار بر دو متغیر ا

 و دارد بـردار بهـره  همیشگی سرکشی و دائم مراقبت به نیاز کشاورزي اغلب محصوالت زراعت که این به توجه با
 کـاهش  وريبهـره  و شـده  کمرنـگ  کشـاورزان  سکونت محل از قطعات فاصله افزایشبا  سرکشی و مراقبت این
 کـار  نیـروي  حتـی  و وقـت هـدر رفـتن    افراد موجـب  سکونت محل از قطعات فاصله چنین، افزایش هم. یابدمی

 افـزایش  این حتی نموده، خود سکونت محل و بین اراضی آمد و رفت صرف را تري بیش وقت شده، برداران بهره
 یـا  و بایر را خود دورتر قطعات شوند مجبور باشندمی تري سن بیش داراي که زارعانی که شودمی موجب هفاصل

 بـرداران بهـره  دهـد می نشان نگارنده مشاهدات چه چنان. کنند دیگران واگذار به اياجاره یا بريسهم صورت به
 فرار براي بردارانبهره رواین از. انددهش خود سکونت محل از دورتر فروش قطعات به مجبور دلیل به این زیادي

 و قطعـات  تجمیـع  بـراي  اسـت  کوششی اراضی سازيپارچه یک که این به توجه با شده و داده شرح مشکالت از
 مشـکل  کـه  دارنـد  تمایل تر بیش هستند دورتري قطعات داراي که بردارانیبهره داده شده، شرح مشکالت حل

ي آشکار آهنگرانی کالیـی و همکـاران   این یافته با نتایج مطالعه .نمایند حل حطر این با اجراي را خود يفاصله
  . باشدهمسو می) 1376(و شیرزاد ) 1385(

و عوامـل  ) 163/0( ، عوامـل اقتصـادي  )169/0( عوامـل اجتمـاعی  دهـد کـه بـین    نشان مـی  6نتایج جدول 
اي مثبـت و  سـازي اراضـی رابطـه   پارچـه  یکهاي برداران با اجراي طرحبا میزان موافقت بهره) 294/0( فرهنگی

 عضـویت  مالکیت، ساختار معرف 5 ازبرداران  بهره اجتماعی ویژگی ین مطالعه شاخصدر ا. وجود دارد دارمعنی
 سـازي پارچـه  یـک  فوائد اجـراي طـرح   از آگاهی میزان و هاي اجتماعیفعالیت سواد، سطح ثانویه، هايگروه در

 مهـم  هـاي معرف از اراضی سازيپارچه طرح یک به نسبت آگاهی میزان و ادسو سطح. شده است اراضی تشکیل
توانند، محسوب سازي اراضی در هر منطقه میبرداران با اجراي طرح یکپارچهبر میزان موافقت بهره تأثیرگذار و

 قعیـت مو در تحصـیل  از سـطح  ایـن  که است باالتر و راهنمایی بردارانبهره درصد 35 سواد سطح میزان. شوند
 اعضاي درصد 65 سواد چنین، سطح هم بوده، بردارانبهره براي قبولی قابل نسبتاً سطح مطالعه، مورد ي منطقه
 بـه  نسـبت  بـرداران بهـره  درصد 89 چنین، آگاهی هم .است باالتر و راهنمایی ي مطالعه مورد بردارانبهره خانوار
اطالعاتشـان   افراد هرچه که گیریممی بنابراین نتیجه بوده، باال به متوسط سطح در اراضی سازيپارچه یک طرح

 عوامـل  از. است تر بیش آینده در نوآوري آن یريکارگ بهو  پذیرفتن احتمال باشد، تر بیش نوآوري یک به نسبت
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 بـرداران بهـره  خـوب  نسـبتاً  سـواد  سـطح  به باید طرح، به مفهوم نسبت بردارانبهره آگاهی باالي سطح بر موثر
 شـاخص  ي دهنـده  تشـکیل  عوامـل  سـایر  بـا  ترکیبـی  طورو به عامل، دو این گفت توانمی بنابراین. کرد اشاره

-مـی  طـرح  اجـراي  بـا  موافقت با بردارانبهره اجتماعی هايدار ویژگیمعنی ارتباط در موثر عوامل از اجتماعی،
 تشـکیل  انگیـزه  و هنگـی فر سـنن  و آداب مشارکت، اعتماد، هايعامل فرهنگی در این مطالعه از معرف. باشند
سـازي  برداران با اجراي طرح یکپارچهبین عوامل فرهنگی و میزان موافقت بهره ي رابطه تبیین براي .است شده

 فرهنگـی  شـاخص  يدهنـده  تشـکیل  هـاي معـرف  از یکـی  کـه  این به نظر گفت، تواناراضی در استان ایالم می
 شـدن،  برانگیختـه  ماننـد  دیگـر  هـاي معرف از خود معرف این. باشدمی انگیزه مطالعه، معرف مورد برداران بهره

 مـؤثرتر  انگیـزه  معـرف  بـر  هامعرف سایر بین در رفتار پایایی معرف که شده تشکیل پایایی رفتار و دادن جهت
 اسـتفاده  بـردار، بهره هر سهم دقیق تعیین مانند هاییگویه از رفتار پایایی بررسی براي تحقیق در این. باشدمی

نظـر بـه   . اسـت  شده تشکیل مکانیزه ادوات و آالتماشین از مؤثرتر و آسان استفاده و دولتی از تسهیالت آسان
 باشـند مـی  برخوردار باالییخرد بودن  و پراکندگی میزان از مطالعه مورد ي منطقه در بردارانبهره که اراضی این

 از بسـیاري  حتـی  و ندارنـد  تولیـد  عوامـل  از را بهینـه  و کامـل  اسـتفاده  توانـایی  بردارانبهره دلیل به  همین و
در  شـخم  هنگـام  در همسـایگان  عمـدي  یا و ناخواسته تعرض از آنان، با محقق مصاحبه هنگام در برداران، بهره
 اجـراي طـرح   شده، مطرح مسائل توجه با. بودند وضعیت این به رسیدگی خواستار و بوده مندگله کاشت، فصل
 و همـدیگر  مرزهاي به تعرض همسایگان شدن برطرف به امیدوار را بردارانبهره دتوانمی اراضی سازيپارچه یک

 بـرداران بهـره  اراضی سازيپارچه یک اجراي طرح گفت توانمی پس. باشد تولید عوامل از بهینه و کامل استفاده
مـل اقتصـادي مـورد    یکی از متغیرهایی که در این مطالعه براي بررسـی عا  .نمایدمی امیدوار بهتر يآینده به را

 از درصـد  10 ي مطالعـه نشـان داد، حـدود    نتـایج اولیـه  . باشـد استفاده قرار گرفته اسـت، متغیـر اشـتغال مـی    
درصـد از افـراد مـورد     90(باشـند  مشـغول مـی   کشاورزي کار به و بوده شغله 1 فقط مطالعه مورد برداران بهره

بـوده یـا    کشاورزي شاناصلی شغل از آنان درصد 42، این در حالی است که )باشندمطالعه حداقل دو شغله می
. باشـند درصد از افراد مورد مطالعه داراي شغل اصلی غیـر از کشـاورزي مـی    58توان گفت به عبارتی دیگر می

 اختیار در کشاورزي کار به رسیدگی براي تري کم فرصت که این به توجه با هستند، دوم شغل داراي که افرادي
. زراعـی تلـف خواهـد شـد     امـور  بـه  رسیدگی برداران، زمان زیادي برايبهره اکندگی قطعاتپر به علت و دارند

 اتـالف  مشـکالت  حل و پراکنده قطعات این تجمیع براي کوششی اراضی سازيپارچه طرح یک اجراي بنابراین،
   .دارند اراضی سازيپارچه یک طرح اجراي با تري بیش موافقت برداراناین بهره بوده، وقت

  
  اراضی سازي یکپارچهبرداران با اجراي طرح از متغیرهاي مستقل با میزان موافقت بهره یکهمبستگی هر  -6دول ج

ضریب   مفهوم
  ضریب همبستگی  مفهوم    همبستگی

  378/0*  میزان مالکیت دیم    - 1/0*  سن
  ns049/0  میزان مالکیت آبی    -ns078/0  تعداد اعضاي خانوار

  -ns017/0  تعداد قطعات آبی    -ns074/0  سطح تحصیالت سرپرست خانوار
  175/0*  تعداد قطعات دیم    ns056/0  هاي دومینعضویت در گروه

  194/0**  اندازه قطعات دیم    112/0**  هامیزان استفاده از رسانه
  -ns 041/0  اندازه قطعات آبی    -262/0**  گذاري سنتی اراضیارزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-224-fa.html


   114                                              . . . سازي اراضیپارچه عوامل مؤثر بر پذیرش و اجراي طرح یک

 

ضریب   مفهوم
  ضریب همبستگی  مفهوم    همبستگی

سازي پارچه میزان آگاهی از طرح یک
  اراضی

  -119/0**  مطلوبیت مکانی    175/0**

  263/0*  عوامل اقتصادي    -ns045/0  میزان مالکیت کل
  01/0و  05/0داري در سطوح و معنی داري یترتیب عدم معنبه **و  *،  NS.       هاي پژوهشیافته: مأخذ

  
ی اراضـی  گذاري سنتعالمت منفی ضریب برآورد شده براي متغیرهاي سن، مطلوبیت مکانی اراضی و ارزش

تـر   سازي اراضی کـم پارچه دهد که هرچه میزان این متغیرها افزایش یابد، تمایل به پذیرش فرایند یکنشان می
هـاي مرغـوب و   برداران براي از دسـت دادن زمـین  توان در نگرانی بهرهدلیل این روابط معکوس را می. شودمی

  . سازي اراضی جستجو کردپارچه پراکنده خود در صورت یک
  
  سازي اراضیپارچه برداران در رابطه با اجراي طرح یکبینی تغییرات میزان موافقت بهرهپیش -4-3

گیري تأثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تحقیـق، از رگرسـیون   منظور اندازهدر این پژوهش به
-طور هـم که چهار متغیر به استگر این دست آمده بیاننتایج به. با روش گام به گام استفاده شد یريچند متغ

ضـریب همبسـتگی   . گذارنـد اراضی تـأثیر مـی   سازي یکپارچهبرداران با اجراي طرح زمان بر میزان موافقت بهره
درصـد از تغییـرات    7/43دهد که نشان می R2=  437/0و ضریب تعیین  R=  661/0ي میزان موافق چندگانه

ترین متغیرهاي مسـتقل  عمده). 7جدول (شود رح شده تفسیر میوسیله متغیرهاي مستقل مطمتغیر وابسته، به
ترتیـب اولویـت، عبارتنـد از    اراضی نیز، بـه  سازي یکپارچهبرداران با اجراي طرح بر میزان موافقت بهره یرگذارتأث

 با توجه بـه ). 8جدول (گذاري سنتی اراضی، استفاده از رسانه، آگاهی نسبت به طرح و تعداد قطعات دیم ارزش
  . باشدي خطی حاصل از تحلیل رگرسیون به شکل زیر میمعادله 8نتایج جدول 

 
  

  سازي اراضیپارچه برداران با اجراي طرح یکضرایب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر میزان موافقت بهره - 7جدول 

ضریب همبستگی   مدل
R 

ضریب تعیین 
R2  ضریب تعیین تعدیل شدهR2 F 

-سطح معنی
  داري

  000/0  964/252  386/0  388/0  623/0  اول
  000/0  584/144  418/0  421/0  649/0  دوم
  000/0  93/99  426/0  430/0  656/0  سوم
  000/0  864/76  431/0  437/0  661/0  *چهارم

 باشد   تحقیق مدل چهارم می ینمدل در نظر گرفته شده در ا.  * هاي پژوهشیافته: مأخذ
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  سازي اراضیپارچه برداران با اجراي طرح یکررسی عوامل مؤثر میزان موافقت بهرهگانه براي برگرسیون چند - 8جدول 

  B Beta  t  Sig  
  043/0  - 470/1  -  -564/0  ضریب ثابت

  000/0  - 077/4  -166/0  - 191/0  گذاري سنتی اراضیارزش
  029/0  191/2  083/0  045/0  تعداد قطعات دیم
  015/0  433/2  102/0  067/0  استفاده از رسانه

  000/0  498/12  531/0  035/0  آگاهی نسبت به طرح
  تحقیق هايیافته: مأخذ

4X067/0 +3X045/0 +2X035/0 +1X191/0- 564/0-Y  
اسـتفاده از  =  3Xتعداد قطعات دیم، =   2Xگذاري سنتی اراضی، ارزش= 1Xموافقت،  میزان= Y: ترتیببه
  میزان آگاهی نسبت به طرح= 4Xرسانه و 
  

  گیري و پیشنهادهانتیجه -5
بـرداران  مرتبط با ساختار اراضـی کشـت آبـی بهـره     یرهايبه متغ چه مربوط استچه مشاهده شد، آن چنان

سازي اراضی مورد تایید پارچه هاي یکبرداران با اجراي طرحدار این متغیرها با میزان موافقت بهرهارتباط معنی
صـوالت  مح دلیل این واقعیت را باید در ارزش باالي این اراضی و وابستگی شدید اقتصاد خانوار بـه . قرار نگرفت

تـوان بـر   برداران شد میهاي عمیقی که با این گروه از بهرهدر مصاحبه. ها جستجو کردتولید شده در این زمین
گیري قطعات و عـدم عـدالت احتمـالی در توزیـع مجـدد      هاي اندازهها از ضعیف بودن تکنیکترس مشهود آن

بـرداران و  ساختار اراضـی کشـت دیـم بهـره    اما مشاهده شد که بین متغیرهاي مرتبط با  ،اراضی انگشت گذارد
رسد دلیل نظر میبه. دار، قابل اثبات استسازي اراضی، ارتباط معنیپارچه هاي یکها با اجراي طرحموافقت آن

سازي اراضی، امتیـازاتی  پارچه هاي یکتر اراضی آنان دیم است با اجراي طرح بردارانی که بیشتمایل باالي بهره
هـاي عمیـق   هاي بین مزارع و احداث احتمالی چاهبرداران در اثر تسطیح اراضی، احداث جادههاست که این بهر

 ي چرا که مشاهدات انجام شده موید این است که بخش قابل توجهی از اراضـی دیـم منطقـه   . آورنددست میبه
. پـایین برخوردارنـد   هاي زیادي داشته، بسیاري از این اراضی از خاکی بـا کیفیـت  مورد مطالعه پستی و بلندي

قابل  یدلیل نبود جاده بین مزارع به راحتها حتی در طول زمان کاشت یا برداشت هم بهبخش اعظم این زمین
بــرداران بــراي بــر آن ســبب بــرانگیختن بهــره طســازي اراضــی و خــدمات مــرتبِپارچــه دســترس نبــوده، یــک

هـاي  ریـزي بـراي اجـراي طـرح    شـود در برنامـه  مـی رو پیشـنهاد  از این. شودها می آن هايزمین سازي یکپارچه
سـازي  پارچـه  هاي یکنیاز تدوین و اجراي طرحسازي اراضی، آگاهی دقیق از نیازهاي هر منطقه پیشپارچه یک

-پارچـه  هاي یکطرح برداران بههاي خدماتی متناسب با نیازهاي بهرهاراضی تلقی شود و با منضم کردن برنامه
در این صـورت اسـت کـه بـا فاصـله      . ها فراهم آیدها با این طرحتر آن مراهی هرچه بیشسازي، مشوقی براي ه

نگر و متناسب با نیازهاي هر منطقه امکـان  هاي واقعهاي کلی و ایران شمولِ از باال، برنامه ریزي گرفتن از برنامه
  .  تدوین پیدا خواهد کرد

ها بـا اجـراي طـرح     برداران از میزان موافقت آنبهره چنین نشان داد که با افزایش سن هاي تحقیق همیافته
از نظر نگارندگان این نتیجه دور از انتظار نبوده، چرا کـه ارتبـاط منفـی    . شودسازي اراضی کاسته میپارچه یک
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بردارانی که در طول زمان وابستگی روانی رو هاي مبتنی بر نوآوري، آن هم نزد بهرهبرداران و ایدهبین سن بهره
شـود  در این مورد نیز پیشنهاد می. بدیهیات دانست ي کنند را باید از زمرهشان پیدا میهايتزایدي به داشتهبه

ویـژه بـراي افـراد    بـرداران، و بـه  تر این گـروه از بهـره   هاي آموزشی براي آگاهی هر چه بیشضمن برپایی برنامه
سـازي اراضـی اسـتفاده الزم    پارچـه  هاي یکطرح سازي مخاطبانها در آگاهصاحب نفوذ و رهبران محلی، از آن

  .عمل آید به
گذاري سنتی اراضی از جمله متغیرهاي بسیار مهـم اثرگـذار بـر مخالفـت     نتایج پژوهش نشان داد که ارزش

هـاي نزدیـک بـه    در بین روسـتاییان معمـوالً زمـین   . سازي اراضی استپارچه هاي یککشاورزان با اجراي طرح
پـژوهش اعتقـاد    ي ها در منطقـه تري بوده، صاحبان این زمین به مظهر آب داراي ارزش بیشروستا و یا نزدیک 

رو به سـختی حاضـر بـه فـروش و یـا      شان خیر و برکت دارد و از اینهايها براي آنان و خانوادهدارند این زمین
باشـد کـه بسـیاري از    مشاهدات انجام شده در مجموع موید این واقعیت نیز مـی . شوندها میتعویض این زمین

تر به فامیل و یا همسـایگان و   برداران چندان اعتمادي به افراد غریبه نداشته، براي حل مشکالت خود بیشبهره
هـاي  رسـد کـه در تشـریح و اجـراي طـرح     نظـر مـی  از ایـن جهـت بـه   . کننـد افراد مورد اعتماد خود رجوع می

جلب و جذب افراد مورد وثـوق و اعتمـاد روسـتاییان     هاي کشاورزي در روستاها، ضرورتسازي زمین پارچه یک
  .  ها از جانب مخاطبانشتر این طرح کلید رمزي باشد بر پذیرش و مشارکت هرچه بیش

چه مشاهده شد متغیرهاي اقتصادي نیز از جمله متغیرهاي اثرگذار بر موافقـت کشـاورزان بـا اجـراي      چنان
کـه یکـی    راي تبیین این ارتباط باید گفت که با توجه به اینب. سازي اراضی تشخیص داده شدندپارچه طرح یک
شـود کـه تنهـا حـدود     ها بود، مشاهده میبرداران، معرف اشتغال آنهاي سازنده شاخص اقتصادي بهرهاز معرف

کشاورزي اشتغال دارند و مابقی عالوه بر کـار کشـاورزي داراي شـغل     یتبرداران  فقط به فعالدرصد از بهره10
رو گروه دوم براي رسیدگی به کار کشاورزي فرصت محـدودتري داشـته، بـا توجـه بـه      از این. باشندمی دوم نیز

سـازي اراضـی   پارچـه  شـود، یـک  ها منجر مـی  شان که به شدت به اتالف وقت آنبرداريپراکندگی قطعات بهره
جمیـع قطعـات پراکنـده    تـري بـا ت   رو موافقت بیشحرکتی در راستاي حل مشکل اتالف وقت آنان بوده، از این

هاي بخش کشاورزي، شـاید فـراهم آوردن بسـترهاي الزم بـراي     بنابراین با توجه به محدودیت. دهندنشان می
هاي پنهـان در  بتواند با زدودن بیکاري ي،کشاورزیرهاي غشغله در فعالیتتر کشاورزان تک اشتغال هر چه بیش

هـاي  هـا را نیـز از جملـه همراهـان طـرح     تـر کـرده، آن  مـوس روستاها، ارزش واقعی زمان را براي این گـروه مل 
  .  سازي اراضی سازدپارچه یک
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 منابع
هـاي   عوامـل مـوثر بـر تقاضـاي اجـراي طـرح      ، )1386(احمدي، عبدالحسین و امینی، امیر مظفـر   .1

ي  هاي کشاورزي از دیـدگاه کارشناسـان شهرسـتان کرمانشـاه و منطقـه     سازي زمین پارچه یک
، ص )الـف ( 42ي  ي علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، سال یـازدهم، شـماره   ، مجلهنات اصفهانلنجا
283-296. 
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