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Abstract  
The integration process in less developed or developing countries seems an undeniable necessity due to geography, 

economic growth, high rural population, deprivation, extreme poverty, unemployment, and inflation (which are 

common in these countries). Therefore, this study aimed to identify and analyze the factors affecting the success of 

the agricultural land integration project with an emphasis on global experiences. The research method was 

descriptive-analytical and applied. The data collection method was library and survey (observation and 

questionnaire - farmers and experts). The study area included 11 villages out of 35 villages in the Chubar rural 

district where the land integration plan has been implemented. The number of households in the Chubar district 

included in the land integration plan was 1137, from which 285 farmers were selected using the Morgan table. Also, 

13 agricultural Jihad experts and 7 university professors were selected as the research population for the opinion 

polls. Findings of the research using the confirmatory factor analysis method showed that based on the coherence 

and integration of indicators, three influential factors in the implementation of land integration plan and its success 

were identified, named as follows: 1-The factor of new agricultural technologies with a factor weight of 1.7; 2- 

Productivity and employment indicators and the underlying factor, which is the management and productivity factor 

with a factor weight of 1.66; 3- The third influential factor from the experts' point of view is the mechanization factor 

with a factor weight of 1.464, which is obtained from the indicators of using machines and ease of access to devices 

and labor. It should be noted that according to the mentioned factors, the success rate of the agricultural land 

integration plan in Chubar village has been higher than average.   
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Highlight  
- Implementation of agricultural land integration project in Choobar sub-district of Shaft city, although it has been 

associated with several problems, but its success rate has been above average. Therefore, in terms of factors affecting the 

success of this project, it can be used as a basis for successful implementation of the project in other coastal areas. 
 

 

Extended Abstract  
Introduction  
The rural economy is closely related to agricultural activities and land productivity. Severe land segmentation as 

one of the most important challenges of rural economy leads to a decrease in production and consequently 

individual incomes of farmers, economic and social instability and reduction of food security, decrease in 

employment and income, and the increase in migration in rural areas. The integration process in less developed or 

developing countries in terms of geographical status, economic growth rate, and also due to high rural population, 
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deprivation, severe poverty, unemployment, and inflation (one of these countries' commonalities) seems to be an 

undeniable necessity. Today, the factors contributing to the success of agricultural land consolidation in new land 

management approaches are using scarce resources to achieve the desired result, the sustainable socio-economic 

revitalization, and political development emphasizing the "local community" factor. Therefore, increasing farmers' 

awareness about the economic and social outcomes and the transfer of useful information to farmers by promoters 

and government support programs to attract the participation of stakeholders and beneficiaries in both the decision-

making and implementation stages is an undeniable necessity. 

 

Methodology 
The research method was descriptive-analytical and applied. The data collection method was library and survey 

(observation and questionnaire - farmers and experts). The study area included 11 villages out of 35 villages in the 

Chubar rural district where the land integration plan has been implemented. The number of households in the 

Chubar district included in the land integration plan was 1137, from which 285 farmers were selected using the 

Morgan table. Also, 13 agricultural Jihad experts and 7 university professors were chosen as the research 

population for the opinion polls. 

 

Results and discussion 
Findings of the research using the confirmatory factor analysis method showed that based on the coherence and 

integration of indicators, three influential factors in the implementation of land integration plan and its success 

were identified, named as follows: 1-The factor of new agricultural technologies with a factor weight of 1.7; 2- 

Productivity and employment indicators and the underlying factor, which is the management and productivity 

factor with a factor weight of 1.66; 3- The third influential factor from the experts' point of view is the 

mechanization factor with a factor weight of 1.464, which is obtained from the indicators of using machines and 

ease of access to devices and labor. The results were in line with Bouzarjomehri and Enzaei (2012), who 

acknowledged the implementation of the integration plan with the presence of effective criteria for achieving the 

quantitative and qualitative goals of the plan to achieve potential in rice production, taking measures to equip lands 

and exploiters to the new knowledge are essential. One of the things that contribute to the quantitative and 

qualitative development of rice cultivation was the successful implementation of the project in terms of technology. 

The result was also consistent with Rezaei Moghadam et al. (2014), that farmers with more access to the extension 

services on integration information had better attitudes and participation in the implementation of integration, 

therefore more willing to participate in the social activities. 

 

Conclusion 
In terms of institutionalism, by enacting a law on the property rights in agricultural lands, regardless of the political 

and social structures of the region, the government can not expect property rights to be observed there. Also, 

decentralization and leaving decisions on the local issues (development and construction projects) to local 

members, given that they have a clear picture of local facilities and conditions, is something that can be the 

beginning of low-level institutionalization and create competition and success of agricultural development projects 

(land consolidation). From the perspective of communication planning, planning should be operational in such a 

way that the opinion of all different groups of farmers in the villages is attracted, and the intra-group and out-of-

group relationships and communication networks should be strengthened. On the one hand, developing capacity, 

and strengthening the capabilities of the society, empowers individuals, organizations, and groups in implementing 

and executing programs. Also, the presence and participation of local community residents is one of the main 

pillars in the implementation of development projects, so it is important to believe that social capital is the main 

factor in creating solidarity and collective interest among farmers and is the driving force behind all kinds of active 

social movements in different areas. 
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 68-49 صفحات، 1401 تابستان، 9، پیاپی دوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 سازی اراضی کشاورزی واکاوی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت طرح یکپارچه

 )نمونه: دهستان چوبر، شهرستان شفت(
1 

 

 

  3، علی حاجی نژاد2*، سمیرا محمودی1امیرمحمد بخشی مقدم

 

 ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه .1

 گروه جغرافیا، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.  استادیار  .2

 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گیالن، رشت، ایران.  .3

 

  هچکید
 اقتصادی، رشد میزان جغرافیایی، وضاعی  لحاظ به توساعه درحال یا یافته وكشاورهای كمترتوساعه در ساايییکپارچه فرایند

 ،(كشورها اس  این مشتركات اي كه) تورم بیکاری و محرومی ، فقر شادید، روساتایی، جمعی  میزان باال بودن دلیلهمچنین به

رسد. با توجه به این مهم، هدف اي پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقی  طرح می نظر انکارناپذیر به ضرورتی

 اربردیك نوع اي و تحلیلی - توصیفی صورتبه تحقیق انجام سايی اراضی كشاوريی با تأكید بر تجارب جهانی اس . روشیکپارچه

مورد  ةمحدود .اس  كشاوريان و كارشناسان( - پرسشنامه )مشاهده و پیمایشی و ایاطالعات، كتابخانه گردآوری باشد. روش می

 ها اجرا شدهدر آن اراضی سايییکپارچه كه طرح چوبر دهستان روستای 33 مجموع اي روساتا 11 شاامل پژوهش این در مطالعه

 283 بوده اس  كه تعداد 1131 اند، شده اراضی سايییکپارچه طرح مشمول كه چوبر دهستان تعداد خانوارهای .باشداسا ، می

 كارشناسان اي نفر 13انتخاب شادند. اي سوی دیرر، به منظور نظرسنجی اي كارشناسان، تعداد  مورگان روش برداران با بهره نفر اي

های تحقیق با استفاده اي روش تحلیل عاملی آماری انتخاب شدند. یافته ةعنوان جامعهنفر اساتید دانشراه ب 1كشااوريی و  جهاد

سايی اراضی و موفقی  آن عامل مؤثر در اجرای طرح یکپارچه 3ها، پیوستری و تلفیق شاخصتأییدی نشاان داد، براسا  به هم

دومین عامل  -2؛ 1/1های نوین كشاااوريی با وين عاملی مل فناوریعا -1گذاری شاادند  صااورت يیر ناممشااخص شاادند كه به

تشکیل  66/1وری را با وين عاملی وری و اشتغال و عامل يیربنایی بوده كه عامل مدیری  و بهرههای بهرهتأثیرگذار شامل شاخص

های باشد كه اي شاخصمی 464/1ی ساومین عامل تأثیرگذار اي دیدگاه كارشاناساان، عامل مکانیزاسیون با بار عامل -3دهد؛ می

دس  آمده اس . اليم به ذكر اس  با توجه به عوامل هآالت و نیروی كار بآالت و ساهول  دسترسی به ماشینكارگیری ماشاینهب

 سايی اراضی كشاوريی در دهستان چوبر اي حد متوسط باالتر بوده اس .ذكر شده، میزان موفقی  اجرای طرح یکپارچه

 

  سايی، موفقی ، عوامل مؤثر، مناطق روستایی، شهرستان شف طرح یکپارچه كلیدی واژگان 

     نکات برجسته
سازی اراضی کشاورزی در دهستان چوبر شهرستان شفت اگرچه با مشکالت متعددی همراه بوده است اما، میزان موفقیت آن اجرای طرح یکپارچه -

عنوان مبنایی جهت اجرای موفق طرح مذکور هتوان از آن بآمیز بودن این طرح، میعوامل مؤثر بر موفقیت ةبیشتر از حد متوسط بوده. لذا در زمین

 در سایر نواحی ساحلی بهره جست.
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 مقدمه . 1
 کی ازی عنوانبه اراضی شدید تقطیع و داشته تنگاتنگ ارتباط زمین، از وریبهره و کشاورزی هایفعالیت با روستایی اقتصاد

اقتصادی،  ناپایداری فردی کشاورزان، درآمدهای آن تبع و به تولید میزان کاهش منجر به روستایی، اقتصاد مهم هایچالش

 ,Thomasگردد )می روستایی مناطق سطح در مهاجرت افزایش درآمد و نیز و اشتغال کاهش غذایی، امنیت اجتماعی و کاهش

 بخش گذارانسیاست اساسی اهداف از کشاورزی محصوالت بازدهی افزایش و کشت هایهزینه تقلیل بنابراین (.226 :2004

 ستمرم صورتبه شرایط و فصول تمام در آن در درآمدزایی و تولید فرایند که پایدار است اقتصادی زمانی واقع، در است. کشاورزی

 به زارعان در وقت جوییصرفه با که کشاورزی اراضی سازییکپارچه راستا، این در (.77: 1391 همکاران، و شایان)یابد  جریان

 به جانبی مشاغل ایجاد طریق از درآمد افزایش و با پنهان بیکاری از جلوگیری آن متعاقب و زراعی قطعات بین آمد و رفت هنگام

 اراضی سازییکپارچه .شد خواهد کشاورزی پایدار اقتصاد رشد و نیز روستایی اقتصاد در بخشیتحرك موجب پیوست، خواهد وقوع

 هادی)شود یم قلمداد روستایی ةیکپارچ ةتوسع فرایند از عنصری نیز خود بلکه است روستایی یکپارچه ةتوسع ساززمینه تنها نه

 کشاورزی تولید منابع از بهینه استفاده برای جوامع به کمک کشاورزی اراضی دهیسامان در واقع، هدف از(. 250: 1333 پور،

 اقتصادی، ابعاد تمام در جامعه نوسازی نهایت عامه، در توافق یک براساس قطعات مجدد فضایی دهیسازمان طریق بوده که از

 رسیدن برای مؤثر عوامل از امروزه (.139 همکاران، و از مهدوی نقل ، Zhou, 1999)تواند در پی داشته باشد را می  اجتماعی

 به کمیاب منابع از استفاده اراضی، جدید مدیریت رویکردهای در سازی اراضی کشاورزییکپارچه طرح اجرای در موفقیت به

 «لیمح جامعه» عامل بر سیاسی، توسعه و پایدار اجتماعی -اقتصادی حیات تجدید مطلوب، نهایی ةنتیج به دستیابی منظور

 اقتصادی، نتایج مورد در بخشی به کشاورزانآگاهی رو، افزایش. از این(1393از عینالی،  ، نقلAkkaya et al, 2007)تأکید دارند 

 جلب جهت( Vitikainen, 2004)دولت  حمایتی هایبرنامه و مروجین توسط کشاورزان به مفید اطالعات انتقال اجتماعی،

 سازییکپارچه با تاکنون است.گرچه ضرورتی انکارناپذیر اجرا و گیریتصمیم ةمرحل دو هر در برداران بهره و نفعانذی مشارکت

 حسط مکانیزاسیون، ارتقاء امکان و رفته پیش تمرکز سوی به بیشتر چه هر پراکنده و خرد زراعی قطعات آن طی که اراضی

 یکپارچه طرح مندیقانون عدم از متأثر اجتماعی حاد معضالت ماندن الینحل دالیل به اما آورد،می فراهم زمانهم را مدیریتی

 این با کشاورزان آگاهی طرح، عدم اجرای در اجتماعی مشکالت جمله از است. یافته تحقق کمتر مهم امر این متأسفانه سازی،

دارد  وجود روستایی نواحی در که است ایقبیله و قومی اختالفات ةزمین در بعدی مشکل و است آن مثبت اثرات و پروژه

 وردم نتیجه کشاورزان نقش نظرگرفتن در بدون کشاورزی در گذاریسیاست هرگونه . بنابراین(05:1391و انزایی،  بوذرجمهری)

 نوین هایروش کارگیریبه برای نهایی گیرندگانتصمیم عنوانبه که هستند کشاورزان این که چرا داشت، نخواهد پی در را انتظار

 طبانمخا توانمندسازی راستای در. گیرندمی قرار پذیرش و نوآوری به مربوط هایجریان مسیر در خود، عملکرد بهبود و کشاورزی

 و شیدیجم)شود  تلقی توسعه اهداف به نیل فاکتورهای تریناساسی از یکی عنوانبه باید که است «آموزش» توسعه، هایبرنامه

سازی اراضی گیری از تجارب جهانی در یکپارچه. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بهره(15: 1333امینی، 

 کشاورزی، عوامل مؤثر بر موفقیت این طرح را در مناطق روستایی شهرستان شفت شناسایی و تحلیل نماید.

 

 مبانی نظری. 2
 از حد بیش پراکندگی و آب منابع به دسترسی محدودیت جمعیت، رشد سریع مانند مختلفی هایچالش با کشورهای جهان

 همین شود بهمی محسوب راهبردی امری خاك، و آب منابع از بهینه استفادۀ امروزه. مواجه هستند روستایی مناطق در اراضی

 ضرورتی جمعیت، موردنیاز غذای تأمین برای کشاورزی هایزمین از بهینه برداریبهره و آب منابع توسعة هایطرح دلیل اجرای

 ابیدستی برای .است مطرح فرد و خانوار جامعه، در سالمت هایشاخص از یکی عنوانبه غذایی، امنیت .است انکارناپذیر و فراگیر

 پایداری ایجاد غذایی، محصوالت عرضة و کافی غذای تأمین: است ضروری اقدام سه دادن انجام معمول طوربه غذایی، امنیت به

 (.1390؛ نقل از جهان رمضان و همکاران، 1333فقرا )کاشی و حیدری،  ویژهبه خانوار سطح در غذا به دسترسی و غذا عرضة در

نظیر  کشورهایی در متعاقب آن که گرددبرمی آلمان در میالدی 1905سال به جهان در اراضی سازیاجرای طرح یکپارچه

همگام  آمریکا و کانادا چون درکشورهایی زراعی اراضی سازییکپارچه درآمد. فرایند اجرا به سایر کشورها و ژاپن چک، جمهوری
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 فضایی ساختار 1905 سال تا در آمریکا. شد داده تشخیص ضروری صنعتی شدن، راستای در داریسرمایه نظام توسعه و رشد با

 شورک شد. در فراوانی کمک هابرداریبهره گسترش و استمرار به این بخش، شدن مکانیزه با بود. گسترده باز و صورتبه زراعی

 یکپارچه سازی یافت. فرایند کاهش قطعه 0 به  0/6از  کشور این در اراضی میزان شد. آغاز 1970 سال از سازی یکپارچه هند

 اال بودنب دلیلهمچنین به اقتصادی، رشد میزان جغرافیایی، وضعیت لحاظ به توسعه درحال یا کشورهای کمترتوسعه یافته و در

 نظر انکارناپذیر به ضرورتی( کشورها است این مشترکات از که) تورم بیکاری و محرومیت، فقر شدید، روستایی، جمعیت میزان

 (. 102: 1330رسد )آشکار آهنگرکالیی و همکاران، می

های نهادی و ای در مناطق روستایی، فراهم نمودن برخی زیرساختهای توسعهاهداف طرحبرابر مطالعه، به منظور تحقق 

ه ب دستیابی در را مهمی نقش بخش کشاورزی، در آموزش فعاالن و تولید جدید هایفناوری مشارکتی ضروری است. گسترش

 در شآموز و یابد. ترویجتحقق می کشاورزی آموزش و ترویج نهاد طریق از مهم، این کند کهایفا می روستایی و کشاورزی ةتوسع

 کشاورزی، مستلزم این است که افراد ةهای توسعآمیز فناوری در طرحکارگیری موفقیتهکشاورزی و ب بخش در فناوری پذیرش

چنین  رد. شوند نوآوری پذیرش عدم یا پذیرش به قانع شیوۀ موجود، با پیشنهادی فناوری ةمقایس و شده کسب اطالعات براساس

 در را مرحله دو این برای موردنیاز هایآموزش و اطالعات نهاد این کند زیرامی ایفا را مهمی نقش آموزش و ترویج نهاد شرایطی،

 ند،کنمی فکر پیشنهادی فناوری درخصوص ابتدا اطالعات کافی، و دانش کسب از پس افراد. می دهد قرار هدف هایگروه اختیار

ی کنند )اسماعیلگیری میتصمیم به اقدام نهایت در و کنندمی قضاوت شده های طرحاستدالل خصوص در و کنندمی استدالل

 تشکیل اطالعاتی، تولیدی، تشویق هایهزینه کاهش موجب کارآمد (. وجود نهادهای136: 1393دستجردی پور و همکاران، 

 بخش نقش بر همه از بیش اجتماعی در این چارچوب، رویکرد .شوندمی مشارکتی تسهیالت سایر همچنین و سرمایه اجتماعی

فرایندی  محور اجتماع هایسازمان بر مبتنی ةتوسع .دارد تأکید محور اجتماع هایسازمان و محلی ةتوسع مردمی، و داوطلبانه

 مشترك جمله اهداف و عالیق به تا کنند،می اقدام و دهیشده، سازمان قدمپیش محلی اجتماعات هایگروه آن در که است

 کیفیت ارتقای . این فرایند در(9: 1333ابه،  و یابند )نارایان دست فقر از وضعیت خروج و مسأله حل اجتماعی، رفاه به دستیابی

 لیمح مشارکت بدون ایتوسعه هیچ که چرا می کنند؛ ایفا کلیدی نقش ویژه سرمایه اجتماعیبه اجتماعی متغیرهای زندگی،

وضوع م همین بیانگر نیز کشور در ملی ةتوسع هایبرنامه مسائل بررسی. گیردنمی شکل اعتماد اجتماعی و رضایتمندی مردم،

 مختلف هایعرصه در اجتماعی هایکنش منبع و کندایجاد می همبستگی جامعه افراد میان چسبی همچون اجتماعی ةسرمای. اند

 برخورد در را جامعه سرمایه، این. گردد)کالن( می سطح حکومت گرفته تا )خرد( محلی سطح از عمومی، هایحوزه ازجمله زندگی

 (. 3: 1337زاده، می شود )حسن اجتماعی حاد معضالت و مسائل بروز منجر به به آن کاهش و سازدمی تواناتر مسائل با

 ت زیرانیس روستاییان مشارکت برای کافی دلیل توسعة روستایی روند در مشارکت اهمیت بر تأکید از سوی دیگر، صرف

 درست شناخت نیز و هاو قابلیت هاظرفیت شناخت نیازمند ای،توسعه هایاجرای طرح روند در روستاییان حداکثری مشارکت

 آنان حداکثری برای مشارکت را فعلی زمینه هایافزایش ظرفیت با بتوان طریق این از تا است؛ در روستاها موجود هایضعف

 باید جامعه عبارتی، در سطح(. به1390، نقل از حیدری ساربان و مجنونی توتاخانه، (Aref and Redzuan, 2009نمود  فراهم

طح مشارکت افراد، س پذیری درعبارتی با ایجاد مسئولیتبه .نمود بیشتر پشتیبانی تعاملی، ویژگی با عمومی مدیریت از ساختار

 از فنی یکی هایظرفیت کشاورزی ةهای توسعدر انجام طرح از سوی دیگر،(. Johnson et al., 2004: 137برد ) آنان را باال

های دلیل فراهم آوردن دادههای سنجش از دور، بهعنوان مثال امروزه تکنیکهاست. ب محیط با سازگاری توان در کلیدی هایجنبه

: 1397 زاده و همکاران،شاورزی و منابع طبیعی دارد )فیضیای در بخش کبهنگام و قابلیت باالی آنالیز تصاویر، کاربرد گسترده

ختلف های مدلیل تناوب در اخذ تصاویر یک ناحیه، تصویربرداری در طول موجهای سنجش از دور بهعبارت دیگر، تکنیکه(. ب252

ی ف مربوط به بخش کشاورزطور گسترده در تحلیل مختلهدر یک زمان و در نهایت امکان پردازش و تفسیر سریع این اطالعات، ب

 به روستاییان دسترسی کنار در هانوآوری وجود (. در این راستا،109: 1393گیرند )ریاحی و همکاران، مورد استفاده قرار می

موفقیت اجرای  در های مهممؤلفه از( اراضی سازییکپارچه طرح)ها نوآوری گیریبهره خصوص در دریافتی مشاوره میزان و هاآن

 دولتی ارساخت و اجتماعی باید سرمایه اقتصادی ةتوسع و فناوری پیشرفت بر عالوه که رودمی شمار به سازی اراضییکپارچهطرح 

 (.Brooks and Adgar, 2005: 127نیز در نظر گرفته شود ) موجود
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طی و پایدار محی ةتوسع با هدف بنیادی عنوان یک راهکار سیاستیهسازی اراضی کشاورزی که بطورکلی، در طرح یکپارچهبه

بخشی و آموزش، جلب مشارکت نظرات روستاییان، آگاهیتوان با احصاء نقطهگردد، میاقتصادی در مناطق روستایی اجرا می

 ماعی،اجت هایظرفیت برای افزایش های مردمی و ...، زمینه راو همچنین ایجاد تعاونی نوین هایتکنولوژی کارگیریهبرداران، ببهره

اهداف توسعه پایدار در مناطق روستایی مؤثر خواهد  پیشبرد توجهی درنحو قابل هنگی، معیشتی به حد مطلوب رساند، که بفره

آمیز بودن آن سازی اراضی از حیث عواملی که در موفقیتبود. الزم به ذکر است، در ایران مطالعاتی که به موضوع یکپارچه

توسط  2513ای در سال اند، تنها مقالههایی که نگارندگان مقاله داشتهك است و طبق بررسیاثرگذارند، پرداخته باشند، بسیار اند

سازی اراضی موفق در شالیزارهای شمال ایران انجام شده است. از سوی دیگر، مطالعات اللهیاری و همکاران در ارتباط با یکپارچه

زمان های بسیار محدود و بدون درنظر گرفتن همابعاد و شاخصسازی اراضی در ایران در صورت گرفته در ارتباط با یکپارچه

توان موارد مذکور را ازجمله نقاط قوت این کارشناسان( انجام شده است. به این لحاظ می -های دو گروه ذینفع )کشاورزاندیدگاه

 آن دانست. ةپژوهش و جنبه نوآوران

 

 پیشینه پژوهش. 3
 پذیرش بر مؤثر زراعی و محیطی اجتماعی، اقتصادی، فردی، عوامل»عنوان تحت ایمقاله، 1393همکاران در سال  و مقدم رضایی

 رانکوک و فرمول تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با را «(شیراز شهرستان مطالعه موردی)کشاورزی  اراضی سازییکپارچه

 اتاطالع مورد در ترویجی خدمات به بیشتری دسترسی پذیرندگان، که داد نشان هاانجام دادند. یافته پرسشنامه( 035)تعداد 

 ایبر بیشتری آمادگی دلیل همین به اند،داشته سازییکپارچه اجرای مزایای مورد در بهتری و نگرش داشته سازییکپارچه

 هک است داده نشان حاصل همچنین نتایج اند.بوده برخوردار بهتری انسجام اعتماد، و از داشته اجتماعی هایفعالیت در مشارکت

زراعی،  اتقطع فاصله و داشته کارانگندم سوی از سازییکپارچه طرح پذیرش بر مثبت اثر طرح، مزایای به نسبت دیدگاه متغیر

 هایمتغیر و مثبت اجتماعی عامل عنوانبه اجتماعی متغیر اعتماد و اقتصادی عوامل عنوانبه گندم  فروش از حاصل درآمد ناخالص

 سازییکپارچه پذیرش بر روی قطعات و شیب کشاورزان زمین هکتار یک قطعات، قیمت زراعی، تعداد قطعات اندازه متوسط

 دارند. منفی اثر کارانگندم ةوسیلبه اراضی

 سازییکپارچه به نسبت ساری شهرستان شالیکاران تمایل بر مؤثر عوامل بررسی»عنوانتحت ایمقاله 1333در سال  پناه دین

 هاییژگیو میان از که رسیدند نتیجه این به است، شده استفاده علّی و همبستگی توصیفی، تحقیق هایروش از آن در که «اراضی

. دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه اراضی سازییکپارچه به تمایل با اراضی سازییکپارچه به نسبت شالیکاران نگرش اجتماعی،

 همبستگی ینا که شودمی دیده اراضی سازییکپارچه به بیشتری تمایل دارد، وجود تریمطلوب نگرش که شالیکارانی در عبارتی به

 اراضی سازییکپارچه به تمایل میزان با هزینه -فایده نسبت و درآمد عملکرد، اقتصادی، هایویژگی میان است. از بوده باال در حد

 هب بیشتری تمایل دارند، کمتری سودآوری و درآمد عملکرد، که شالیکارانی عبارتی به. دارد وجود داریمعنی و منفی رابطه

  دارند. شاناراضی سازییکپارچه

 و ایران شمال مزارع در سازی اراضییکپارچه موفقیت بررسی»عنوانتحت ای، در مقاله2513سال  همکاران در و اللهیاری

 طریق از و ماسال شهرستان ناحیه چهار از ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه روش که با « کشاورزان رضایت میزان ارزیابی

 از اجرای طرح، نشان دادند کشاورزان در ارتباط با میزان رضایت است، شده آوریجمع کشاورزان از ساختاری پرسشنامه 330

 بهره و( 30/12)منابع  از بهتر استفاده به مربوط فنی وری(، بهره73/16کار ) ، شرایط فیزیکی(93/16)اقتصادی  وریبهره که

 باشند.می مؤثر کشاورزان رضایت (، در میزان59/0زمین ) وری

 یک در زمین ادغام سازمانی چهارچوب تطبیقی تحلیل و تجزیه»عنوانتحت ای، مقاله2512سال  در همکاران و 1الیسس

 اراضی، زا ترمناسب استفاده: شامل سازییکپارچه مزایای معرفی ضمن آن در که« و نروژ اسلوونی بین کشورهای بین کاری هفته

 رد تواندمی که دیگر عملکردهای و حفاظت هایپروژه محیطی،زیست مدیریت سازی،محوطه زهکشی، هایشبکه و هابهبودجاده

 یک زا رسوم و آداب اند. پرداخته نروژ و اسلوونی بین اراضی سازییکپارچه سازمانی چارچوب مقایسه به شود، اجرا سازییکپارچه

                                                           
1. Lisec 
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 را ژنرو در اراضی سازییکپارچه سازمانی چارچوب مزایای وضوح به دیگر طرف و از اراضی سازییکپارچه ظرفیت و توانایی طرف

 جمع از اراضی مالکیت به مربوط نهادهای فرهنگی و حقوقی ةتوسع نروژ در دهد.می نشان اسلوونی با آن مقایسه هنگام به

 نندهکهماهنگ یک عنواناراضی، به سازییکپارچه دیوان نروژ در همچنین .است داشته وجود پیوسته بیش و کم سازییکپارچه

 اعثب گذشته قرن دو در گوناگون اقتصادی و سیاسی مقررات اسلوونی در اما کندمی عمل گیریتصمیم هنگام به قضایی آرای

 یفعل سیستم. باشد همراه اراضی مالکیت و مدیریت به مربوط نهادهای ةتوسع تغییر مشکالت با اسلوونی که است شده

 در همچنین و دارد قرار انتقاد مورد عمومی، خدمات از ندمنظام سازمان یک وجود عدم دلیلبه اسلوونی در اراضی سازییکپارچه

 .است شده شمرده ضعف یک نیز یکدیگر با هاسازمان گیریتصمیم تداخل مشکل اسلوونی

 برای( IPDSS) پشتیبانی سیستم طراحی و یکپارچه ریزی برنامه»عنوانتحت ایمقاله 2515 سال در همکاران و1 دیمیترو

 بیان نآ در که«گیریتصمیم و ریزیبرنامه برای اراضی سازییکپارچه جامع پشتیبانی سیستم نام به اراضی مجدد تخصیص

 طقیمن کشاورزی ةتوسع مانع که است جهان سراسر در کشورها از بسیاری در عمده مشکل یک اراضی شدن قطعه قطعه کنندمی

 تخصیص رایب پشتیبانی سیستم طراحی و یکپارچه ریزیبرنامه نمونه یک بررسی تحقیق این هدف .است پایدار روستایی ةتوسع و

 سه شامل مسیست این. باشد می گیریتصمیم و ریزیبرنامه برای اراضی سازییکپارچه جامع پشتیبانی سیستم به اراضی مجدد

 اراضی سازیبهینه طراحی سوم و اراضی، محدود با توزیع ارزیابی و طراحی دوم اراضی، قطعات گیریاندازه اول: است اولیه مدل

 است. شده شامل را

 که است نموده ارائه «اروپا در کشاورزی اراضی سازی یکپارچه اجمالی بررسی»عنوان با را ایمقاله 2550سال  در 2ویتیکان

 پردازد.می اروپایی مختلف کشورهای در اراضی سازییکپارچه هایروش در هاتفاوت ها وشباهت مورد در بحث به آن، چارچوب در

 از ناشی که دارد وجود هاییتفاوت موردنظر کشور به توجه با اراضی سازییکپارچه هایروش و اهداف در که داردمی عنوان وی

 اشدکهبمی قانون بر مبتنی کشورها تمام در اراضی سازییکپارچه کشورها است. از یک هر قوانین و سنت فرهنگ، تاریخی، روند

 در است. پذیرفته صورت اجتماعی سیاسی، هایخواست و نوین کشاورزی انجام دلیلبه 1975-1935هایدهه در قوانین اصالح

 است. شده نگریسته روستایی ةتوسع چندجانبه ابزار شکل به اراضی سازییکپارچه قوانین، اصالح کنار

 

   روش پژوهش. 4
 است؛ شیپیمای و ایاطالعات، کتابخانه گردآوری باشد. روش می کاربردی نوع از و تحلیلی و توصیفی صورتبه تحقیق انجام روش

 هایسایت ها،آمارنامه مقاالت، ها،کتاب مختلف منابع از اطالعات آوریجمع منظوربه و اسنادی -ایکتابخانه مطالعات بخش در

پرسشنامه )پرسشنامه  مشاهده و هایروش از استفاده با بعد مرحلة در است، شده استفاده نظر های مورد نقشه اینترنتی و

باشد می گروه دو شامل پژوهش این در آماری ةجامع .شده است گردآوری موردنیاز اطالعات پرسشنامه کارشناسان( -کشاورزان

نفر اساتید دانشگاه( و گروه دوم،  7کشاورزی،  جهاد کارشناسان از نفر 13نفر کارشناس و متخصص ) 25گروه اول، تعداد  که

است. در واقع در  آمده دستبه این تعداد براساس جدول مورگان که باشد،می( روستایی خانوار)برداران  بهره نفر از 230 تعداد

آماری مدنظر قرار گرفت  ةعنوان جامعهاند بشده اراضی سازییکپارچه طرح مشمول که چوبر دهستان ارهایخانواین پژوهش، 

اند که با استناد به خانوار مشمول این طرح بوده 1137 دست آمده از جهادکشاورزی استان گیالن، تعدادهکه براساس اطالعات ب

 انتخاب شدند. مورگان روش برداران بابهره نفر از 230 آن، تعداد

پس از نظر خواهی از متخصصین و اساتید دانشگاه گیالن شامل چهار نفر از گروه جغرافیا و  نیز روایی محتوایی پرسشنامه 

همچنین چهار نفر از گروه اقتصاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی 

  (.2دست آمد که گواه بر پایایی پرسشنامه بوده است. )جدول هب 39/5ریب آلفا در پرسشنامه خانوار، گردید که ض

 

 
 

                                                           
1. Demetrio 

2. Vitikainen 
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 های تحقیقها  و شاخصلفهؤ. ضریب آلفا كرونباخ م1جدول 

 

 

 1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 
 سازییکپارچه طرح که باشدمی چوبر دهستان روستای 30 مجموع از روستا 11 شامل پژوهش این در مطالعه مورد ۀمحدود

 دهستان تعداد خانوارهای .است اجرا شده آنها در شفت شهرستان کشاورزی جهاد سازمان خاك و آب مدیریت سوی از اراضی

انتخاب  مورگان روش برداران بابهره نفر از 230 بوده است که تعداد 1137 اند، شده اراضی سازییکپارچه طرح مشمول که چوبر

شماری از روستاهایی است که طرح صورت تمامهشدند. روستاهای مورد مطالعه در این پژوهش که چنانکه پیشتر گفته شد، ب

ن، کوچک کمسار، لیفکو خندان، لیفکو، کاظم آباد، میرسرا، بیجارسر، مذکور در آن اجرا گردیده، عبارتند از: تانی محله، صیقال

 (. 2و  1های چوبتراشان، خرم آباد، شادنشین )نقشه

 

 ضریب آلفا شاخص ضریب آلفا مؤلفه

 71/5 وریمدیری  مزرعه و بهره
 70/5 وضعیت اراضی

 73/5 وری و اشتغال خانواربهره

 75/5 دول 
 71/5 ها و تسهیالتحمایت

 73/5 زیربنایی

 75/5 گذاریدرآمد و سرمایه
 72/5 درآمد

 75/5 گذاریسرمایه

 79/5 مکانیزاسیون
 72/5 بکارگیری ماشین آالت

 75/5 سهولت دسترسی ماشین آالت و نیروی انسانی

 72/5 های نوین كشاوريیفناوری
 72/5 ایسیستم رایانه

 75/5 شیوه کشت

 30/5 مشارك  اجتماعی
 70/5 مشارکت عینی

 76/5 مشارکت رسمی

 75/5 های اجتماعیشبکه
 76/5 روابط درون گروهی و بین گروهی

 76/5 گروهیروابط برون

 72/5 نهادهای اجتماعی
 75/5 های خصوصیها و نهادسازمان

 72/5 سازمان ها و نهاد های رسمی و دولتی

 70/5 اعتماد
 70/5 اعتماد بین فردی و تعمیم یافته

 75/5 اعتماد نهادی

 71/5 دانش و آگاهی

 70/5 آگاهی فردی

 71/5 استفاده از تجارب دیگران

 70/5 )دانش رسمی( آموزش

 71/5 احسا  امنی 

 70/5 ایخدمات بیمه

 71/5 کالبدی )فیزیکی(

 35/5 نزاع و درگیری
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   موقعی  محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی1شکل        

 1397منبع: نگارندگان، 

   موقعی  روستاهای مورد مطالعه در دهستان چوبر2شکل 

 1397نگارندگان، منبع: 

 
 سايی اراضی كشاوريیها  و متغیرهای مؤثر در موفقی  طرح یکپارچهها، شاخصلفهؤ. ابعاد، م2جدول 

 متغیر شاخص مولفه ابعاد

 اقتصادی

مدیریت مزرعه و 

 بهره وری

 وضعیت اراضی
عات، مرز بندی قط قطعات، فاصله بین قطعات،، وسعت  کیفیت زمین)توان تولید(

 سهولت دسترسی)رفت و آمد( به قطعات زراعی

 وری و  اشتغالبهره
عملکرد محصول، کاهش نیاز به نیروی کار، کاهش بیکاری، نیروی کار خانوادگی، 

 های جدید)مهارت افزایی( نیروی انسانیتنوع فعالیتی و تولیدی، تکنیک

 دولت

 

 ها و تسهیالتحمایت
خرید محصههول، تضههمین قیمت، بازاریابی  و مالی، تضههمین اعتباری تسهههیالت

 مین نهاده کشاورزانأای، تمحصوالت، خدمات بیمه

 زیربنایی
سههیس واحد تعاونی، أایجاددفاترطرح، احداث کانال آبیاری، ایجاد راه بین مزارع، ت

 تدوین الگو کشت

درآمد و 

 گذاریسرمایه

 درآمد

درآمد خانوار، درآمد حاصهههل از تنوع سهههطح درآمد)فردی( کشهههاورزان، سهههطح 

فعالیتی و تولیدی، درآمد های جنبی)حاصههل از  اجاره ماشههین آالت، تجهیزات 

 و...(، افزایش درآمد حاصل از کشت دوم

 گذاریسرمایه

سسات مالی، سرمایه کشاورزان کشاورزان درخرید ؤها و مگذاری در بانکسهرمایه

گذاری در توسعه افزایش تولید محصول، سرمایهگذاری در زمین و ملک، سهرمایه

 و خرید تجهیزات کشاورزی

 مکانیزاسیون

کارگیری هب

 آالتماشین

اسهتفاده از ماشهین آالت مدرن، کارایی ماشین آالت، نگهداری صحیح تجهیزات، 

 تجهیزات ةهزین

سهولت در تجهیزات و 

 نیروی کار

ری کار گیهماشین آالت، میزان بکارگیری هدسهترسهی به ماشین آالت، سهولت ب

 جویی در زمان کارنیروی انسانی، صرفه

های نوین فناوری

 کشاورزی

 ایسیستم رایانه
، تجهیزات عکسههبرداری، نقشههه برداری، Gis)سههیسههتم اطالعات جغرافیایی) 

 ،  کاهش منازعات بین بهره بردارانGPSسیستم 

 کشت شیوه
 اری،آبی سیستم اصالح دوم، کشت کش، آفت از استفاده کاهش شده، اصهالح بذر

 کشت زمان مدیریت

 

 اجتماعی
 مشارکت اجتماعی

 مشارکت عینی

سههفیدان، مشههورت با کشههاورزان برخورداری از اعمال نظر در طرح، توصههیه ریش

های کشههاورز)بهره برداران مجاور(، مشههارکت مردم در موفق،  همراهی همسههایه

 طرح های توسعه کشاورزی

 رسمی مشارکت
مشهارکت با مدیران محلی)دهیار، شورا(، مشارکت با جهاد کشاورزی، همکاری با 

 مروجان کشاورزی
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(؛ )حیدری ساربان و افتخاری، 000 :1390 بوذرجمهری، و زاده (؛ )هادی305 :1396 مهدوی و همکاران،) ؛1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 Brooks and))(؛ 130: 1392؛ )ورمزیاری و همکاران، (33: 1393؛ )زیاری، (31: 1390 همکاران، و (؛ )حقیقت702:1390

Adgar,2005: 127(.29: 1376(؛ )تقوایی، 0: 1395خیابانی،  و ؛ )شفیعی 

 

 و بحث های پژوهشیافته. 3

 های توصیفی یافته. 1. 3

 90درصد را زنان تشکیل داده است. همچنین  2/15درصد را مردان و  3/39برداران پاسخگو، از کل بهره سن:وضعیت جنسی و 

درصد از پاسخگویان در  30نمونه کشاورزان، میزان های سنی از کل حجم باشند. در رابطه با ویژگیدرصد از کارشناسان مرد می

اند. در سال قرار داشته 35-37نفر( از آنان در گروه سنی  10درصد ) 9/0سال، دارای بیشترین فراوانی و تنها  03-09گروه سنی 

در گروه سنی  درصد نیز 0سال، دارای بیشترین فراوانی و  33-00درصد از کارشناسان در گروه سنی  05این خصوص، میزان 

  باشد.می 37-35
 

های شبکه

 اجتماعی

گروهی و روابط درون

 بین گروهی

روابط با کشهاورزان همسهایه)بهره برداران مجاور(، روابط بین کشاورزان، ارتباط با 

 و شورا(معتمدین محل، روابط با مدیران روستا)دهیار 

 گروهیروابط برون
ارتباط با مجریان طرح، روابط با سههازمان مردم نهاد)مانند:خانه کشههاورز، انجمن 

 های تولید، ارتباط با مروجان کشاورزیتحقیق و توسعه و...(، ارتباط با تعاونی

 نهاد های اجتماعی

های ها و نهادسازمان

 خصوصی

مردم نهاد )مانند:خانه کشاورز، انجمن رضهایت از تشهکل محلی، حمایت سازمان 

 های کشاورزیتحقیق و توسعه(، عملکرد اتحادیه

سازمان ها و نهاد های 

 دولتی

رضهایت از عملکرد جهاد کشاورزی، رضایت از بانک کشاورزی، رضایت از سازمان 

 بیمه، رضایت از  مدیران محلی )دهیار، شورا(

 اعتماد

اعتماد بین فردی و 

 یافتهتعمیم 

اعتمهاد بههه بهره برداران همسهههایههه، اعتمههاد بین بهره برداران، اعتمههاد بههه ریش 

های روسهههتایی، اعتماد به بهبود معیشهههت سهههفیدان، اعتماد به مؤثر بودن طرح

حهاصهههل از نتایج طرح، اعتماد به کارشهههناسهههان فنی طرح، اعتماد به مروجان 

 کشاورزی، اعتماد به مجریان طرح

 اعتماد نهادی

اعتمهاد بهه دولت، اعتماد به تشهههکل محلی)مانند: اعتبار و پس انداز(، اعتماد به 

های جهاد کشههاورزی، اعتماد به مدیران محلی)شههورا، دهیار(، اعتماد به  سههازمان

مردم نهاد)مانند:خانه کشههاورز، انجمن تحقیق و توسههعه(، اعتماد به شههورای حل 

 اختالف روستا

 دانش و آگاهی

 آگاهی فردی
آگهاهی از نتهایج احتمالی طرح، شهههناخت متولیان طرح، آگاهی از قوانین طرح، 

 های کشاورزیمیزان مطالعه طرح

استفاده از تجارب 

 دیگران

 )دانش بومی(

صهحبت با ریش سهفیدان، همفکری با سهایر بهره برداران، صهحبت با متخصصان 

مزارع الگویی، گفتگو جهاد کشاورزی، همفکری با بهره برداران همسایه، بازدید از 

 با کشاورزان موفق در طرح

 آموزش

های آموزشهههی و های آموزشهههی، میزان برگزاری دورهمیزان شهههرکت در کالس

های کشاورزی، میزان نقش و عملکرد مروجین مهارتی، میزان دسترسی به نشریه

 کشاورزی، تماشای فیلم آموزشی

 امنیت

 فردی
دلخواه، اطمینان از داشتن فضای کسب و مالکیت فردی، تضمین کشت محصول 

 کار مناسب، عدم کم شدن ارزش اراضی

 ایخدمات بیمه
ای دهی بیمه، خدمات بیمه زمین قبل از اجرای طرح، خدمات بیمهسهههامان ۀنحو

 ایزمین بعد از اجرای طرح، مشاوره رایگان بیمه

 کالبدی)فیزیکی(
اجرای طرح، کهاهش هدر رفت آب)از طریق ایجاد زهکش و کانال(، طراحی  ۀنحو

 مطلوب اراضی، تقسیم مساوی اراضی، دسترسی مطلوب به اراضی

 نزاع و درگیری
درگیری زارعان بر سهر تقسهیم اراضی، درگیری با کارشناسان طرح، اختالف نظر 

 اجرای طرح ۀبا مجریان طرح، اختالف بر سر نحو
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  مطالعه سنی نمونه مورد های جنسی وویژگی .3 جدول

 شرح
 كارشناسان بردارانبهره طبقه

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 جنس

 90 19 3/39 206 مرد

 0 1 2/15 29 زن

 155 25 155 230 جمع

 سن

 0 1 9/0 10 ساله 35-37

 05 3 2/17 09 ساله 33-00

 30 7 0/35 37 ساله 06-02

 25 0 30 97 ساله 03-09

 5 5 3/13 33 سال و بیشتر 65

 155 25 155 230 جمع

 1397های تحقیق، منبع: یافته

 

 26اند؛ سپس میزان سواد بودهدرصد با بیشترین فراوانی بی 3/06از کل تعداد کشاورزان پاسخگو، میزان  سواد و تحصیالت:

درصد از کارشناسان  05تحصیالت ابتدایی بیشترین تعداد پاسخگویان را به خود اختصاص داده است. همچنین درصد، دارای 

اند، پس از آن افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و دارای تحصیالت دکتری تخصصی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

 باشند.درصد می 20و  30کارشناسی به ترتیب 

 

 سواد و تحصیالت افراد نمونهوضعی   .4 جدول

 كارشناسان بردارانبهره سواد و تحصیالت

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 - - 3/06 132 سوادبی

 - - 26 70 ابتدایی

 - - 2/17 09 راهنمایی

 - - 1/3 23 دیپلم

 - - 0/1 0 فوق دیپلم

 20 0 1/1 3 كارشناسی

 30 7 - - كارشناسی ارشد

 05 3 - - دكتری

 155 25 155 230 مجموع

    1397های تحقیق، منبع: یافته

 

درصد، شاغل در دانشگاه گیالن،  30دست آمده از کارشناسان، میزان براساس نتایج به بررسی سازمان و سمت کارشناسان:

اند. همچنین از بودهدرصد نیز شاغل در جهاد کشاورزی استان گیالن  35درصد، شاغل در جهادکشاورزی شهرستان شفت و  30

 باشد.ریزی بوده که دارای بیشترین فراوانی میدرصد از آنان استاد جغرافیا و برنامه 10لحاظ سمت نیز 
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 نمونه موردمطالعه . بررسی محل كار و سم  كارشناسان پاسخرو در3جدول 

 درصد فراوانی طبقه شرح

 

 سايمان

یالناستان گ یجهاد کشاورز  6 35 

شهرستان شفت یکشاورز جهاد  7 30 

یالنگ دانشگاه  7 30 

 155 25 جمع

 سم 

یاستاد اقتصاد کشاورز  2 15 

یزیو برنامه ر یاجغراف استاد  3 10 

یزاسیونمکان استاد  2 15 

بخش آب و خاك کارمند  2 15 

ییتوسعه روستا کارمند بخش  1 0 

یجبخش ترو  مدیر  2 15 

یزاسیونبخش مکان مسئول  2 15 

یو فن ییاجرا معاون  2 15 

یبخش اموراراض معاون  2 15 

بخش زراعت معاون  1 0 

یزاسیونبخش مکان معاون  1 0 

 155 25 جمع

 1397، های تحقیق: یافتهمنبع 

 

 سايی اراضی كشاوريی های توصیفی عوامل مؤثر بر موفقی  طرح یکپارچهیافته

های و سپس شاخص 06/3دست آمده شاخص زیربنایی با میانگین نتایج بهبراساس  های مؤثر در بعد اقتصادی:شاخص

 37/3و  33/3آالت به ترتیب با میانگین آالت و نیروی انسانی از مؤلفه ماشینآالت و سهولت دسترسی ماشینکارگیری ماشینهب

های مؤثر اقتصادی میانگین را در بین شاخصکمترین  71/2ها و تسهیالت با میانگین دارای بیشترین میانگین و شاخص حمایت

برای عوامل مؤثر در بعد اقتصادی از  20/3سازی اراضی به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین بر موفقیت طرح یکپارچه

 دست آمد.به 31/5برداران با انحراف معیار دیدگاه بهره

 

 بعد اقتصادی های عوامل مؤثر در های توصیفی شاخص. یافته6جدول 

 انحراف معیار میانرین تعداد گویه شاخص / عوامل مؤثر    مؤلفه

مدیری  مزرعه و 
 وریبهره

 70/5 31/3 3 وضعیت اراضی

 33/5 20/3 2 وری و اشتغال خانواربهره

 دول 
 69/5 71/2 0 ها و تسهیالتحمایت

 77/5 06/3 0 زیربنایی

 درآمد و
 گذاریسرمایه

 36/5 50/3 2 درآمد

 90/5 26/3 2 گذاریسرمایه

 ماشین آالت
 30/5 33/3 3 کارگیری ماشین آالتهب

 30/5 37/3 3 سهولت دسترسی ماشین آالت و نیروی انسانی
 31/5 20/3 23 مجموع میانگین عوامل مؤثر در بعد اقتصادی

  1397های تحقیق، منبع: یافته
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استفاده  و شاخص 06/3شاخص اعتماد بین فردی و تعمیم یافته با میانگین نتایج، براساس  های مؤثر در بعد اجتماعی:شاخص
های نزاع و درگیری، آگاهی فردی و شاخص روابط برون گروهی به دارای بیشترین و شاخص 00/3از تجارب دیگران با میانگین  

سازی ثر اجتماعی بر موفقیت طرح یکپارچههای مؤکمترین میانگین را در بین شاخص 93/2و  92/2، 71/2ترتیب با میانگین 
برداران با برای مجموع عوامل مؤثر در بعد اجتماعی از دیدگاه بهره 22/3اراضی به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین 

 دست آمد. به 22/5انحراف معیار 
 

 های عوامل مؤثر در بعد اجتماعیهای توصیفی شاخص. یافته1جدول 
 انحراف معیار میانرین تعداد گویه شاخص / عوامل مؤثر    مؤلفه

مدیری  مزرعه و 
 وریبهره

 91/5 01/3 0 مشارکت عینی

 76/5 30/3 3 مشارکت رسمی

 دول 
 32/5 36/3 0 روابط درون گروهی و بین گروهی

 70/5 93/2 0 روابط برون گروهی

 سرمایه گذاری درآمد و
 33/5 13/3 3 سازمان ها و نهاد های خصوصی

 31/5 29/3 0 سازمان ها و نهاد های رسمی و دولتی

 ماشین آالت
 66/5 06/3 6 اعتماد بین فردی و تعمیم یافته

 60/5 01/3 6 اعتماد نهادی
 21/5 3-22 03 اجتماعی مجموع میانگین عوامل مؤثر در بعد

 1397های تحقیق، منبع: یافته
 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش 
ی از سازی اراضنرمالیته: چولگی، کشیدگی و آزمون کلوموگروف برای متغیرهای عوامل مؤثر در میزان موفقیت طرح یکپارچه

 دیدگاه کشاورزان

سازی اراضی زراعی و میزان های مؤثر بر یکپارچه(، میزان کشیدگی و چولگی شاخص3دست آمده از جدول )براساس نتایج به

ها از لحاظ ( قرار دارد که بیانگر تقارن نما و میانگین و همچنین توزیع نرمال داده±1عددی ) ۀسازی در بازموفقیت طرح یکپارچه

های مؤثر در میزان موفقیت طرح اسمرینوف در خصوص شاخص –باشد. با این حال نتایج آزمون کلوموگروف توصیفی می

های دست آمد. بنابراین براساس آزمون فوق داده( بهp <51/5ها در سطح معناداری )سازی اراضی، برای همه شاخصیکپارچه

 های جدول زیر نرمال نبوده است. پژوهش برای شاخص
 

 مطالعه مورد شاخص های اثرگذار طرح در خصوص نرمال بودن در نمونهآمار توصیفی  . 8جدول 

  1397های تحقیق، منبع: یافته

هاشاخص        
اسمرینوف -آيمون كلوموگروف   ضرایب 

 کشیدگی چولگی . سطح معناداریp آماره

ها و تسهیالتحمای   590/5  555/5  106/5-  607/5-  

123/5 عامل يیربنایی  555/5  079/5-  070/5-  

153/5 مشارك  عینی  555/5  095/5-  629/5-  

17/5 مشارك  رسمی  555/5  007/5-  273/5-  

گروهی و بین گروهیروابط درون  113/5  555/5  076/5-  070/5-  

گروهیروابط برون  111/5  555/5  505/5-  775/5-  

ها و نهاد های خصوصیسايمان  136/5  555/5  257/5-  009/5-  

ها و نهاد های رسمی و دولتیسايمان  112/5  555/5  370/5-  076/5-  

130/5 اعتماد بین فردی و تعمیم یافته  555/5  603/5-  505/5-  

130/5 اعتماد نهادی  555/5  630/5-  130/5  

150/5 آگاهی فردی  555/5  131/5  607/5-  

130/5 استفاده اي تجارب دیرران  555/5  033/5-  066/5-  

156/5 آمويش)دانش رسمی(  555/5  106/5-  351/5-  

ایخدمات بیمه  127/5  555/5  210/5-  303/5-  



 (9 ، )پیاپی1051تابستان ، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی امیرمحمد بخشی مقدم و .../  65

 

موفقیت طرح یکپارچه سازی اراضی از های میزان نرمالیته: چولگی، کشیدگی و آزمون کلوموگروف برای متغیر و شاخص

 دیدگاه کارشناسان

سازی اراضی های میزان موفقیت طرح یکپارچه(، میزان کشیدگی و چولگی شاخص9دست آمده از جدول )براساس نتایج به

اشد. بتوصیفی می ها از لحاظ( قرار دارد که بیانگر تقارن نما و میانگین و همچنین توزیع نرمال داده±1عددی ) ۀکشاورزی در باز

سازی اراضی، برای همه های میزان موفقیت طرح یکپارچهاسمرینوف در خصوص شاخص –با این حال نتایج آزمون کلوموگروف 

های میزان های پژوهش برای شاخصدست آمد. بنابراین براساس آزمون فوق داده( بهp <51/5ها در سطح معناداری )شاخص

اراضی کشاورزی نرمال نبوده است. همچنین برای میزان موفقیت در ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی سازی موفقیت طرح یکپارچه

های توان در حالت کلی ابعاد از آزمون( به دست آمد که میp >50/5سازی، سطح معناداری )و میزان موفقیت طرح یکپارچه

 استفاده کرد. سازی اراضی کشاورزیپارامتریک برای میزان موفقیت طرح یکپارچه
 

 مطالعه مورد طرح در خصوص نرمال بودن در نمونة های میزان موفقی شاخصآمار توصیفی  .9جدول 

هاشاخص     
اسمرینوف –آيمون كلوموگروف   ضرایب 

 کشیدگی چولگی . سطح معناداریp آماره

136/5 وضعی  اراضی  555/5  02/5-  563/5-  

131/5 بهره وری و اشتغال خانوار  555/5  300/5-  009/5-  

ها و تسهیالتحمای   532/5  555/5  551/5  329/5-  

122/5 درآمد  555/5  302/5-  713/5-  

گذاریسرمایه  113/5  555/5  269/5-  332/5-  

كارگیری ماشین آالتهب  153/5  555/5  393/5-  632/5-  

110/5 سهول  دسترسی ماشین آالت و نیروی انسانی  555/5  330/5-  003/5-  

100/5 اعتماد بین فردی و تعمیم یافته  555/5  267/5-  320/5-  

100/5 اعتماد نهادی  555/5  007/5-  33/5-  

)مالکیتی( امنی  فردی  157/5  555/5  006/5-  530/5-  

ایخدمات بیمه  157/5  555/5  132/5-  030/5-  

116/5 كالبدی )فیزیکی(  555/5  233/5-  311/5-  

596/5 كاهش نزاع و درگیری  555/5  501/5  091/5-  

537/5 میزان موفقی  در بعد اقتصادی  255/5  233/5-  036/5  

506/5 میزان موفقی  در بعد اجتماعی  255/5  203/5  113/5-  

501/5 میزان موفقی  كل  573/5  503/5  672/5  

  1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

 های استنباطییافته. 2. 3

دست آمده از آزمون بارتلت که تقریبی از آماره دهد. نتایج بهرا نمایش میKMO ( نتایج آزمون بارتلت و شاخص 15جدول )

دهد تحلیل عاملی برای دست آمد که نشان میدرصد به 0کوچکتر از  p<50/5با سطح معناداری  731/03کای دو هست برابر با 

 KMOشود. همچنین شاخص شناخته شدن ماتریس همبستگی رد می شناسایی ساختار و مدل عاملی، مناسب است و فرض

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب ( داده6/5دست آمد، اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد )حداقل به 051/5برابر با 
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کارشناس بوده کفایت  25دلیل اینکه فقط تعداد باشند، که در این زمینه تعداد نمونه انتخاب شده برای تحلیل عاملی بهمی

کند. با این حال باز نتایج تحلیل عاملی تأییدی در خصوص عوامل مؤثر از دیدگاه کارشناسان در ارزیابی موفقیت طرح نمی

 سازی بیان شده است. یکپارچه
 

 برای كفای  نمونه KMO. آيمون بارتل  و شاخص 10جدول 

 درجه آيادی آيمون بارتل  KMOشاخص 
 P–سطح معناداری 

Sig. 

051/5 731/03 00 502/5 

 1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

ها را قبل از استخراج عامل )یا دهد. ستون اول، اشتراك( به ترتیب اشتراك اولیه و اشتراك استخراجی را نشان می11جدول )

(، باید حذف شده 0/5کوچک باشند )کوچکتر از ها( بیان نموده است. در ستون مقادیر اشتراك استخراجی، هرچه مقادیر عامل

های وضعیت اراضی، حمایت و تسهیالت، درآمد یا در صورت استفاده با دقت و احتیاط اعمال گردند. در پژوهش حاضر، شاخص

عاملی و های بعدی تحلیل دست آمد، بنابراین حذف آنها در گامبه 0/5شان کمتر از گذاری مقادیر اشتراك استخراجیو سرمایه

کارگیری ماشین آالت هسازی اراضی کشاورزی ضروری است. الزم به ذکر است شاخص بشناسایی عوامل مؤثر در طرح یکپارچه

 ماند.در تحلیل باقی می 0/5با توجه به نزدیک بودن به  09/5با مقدار استخراجی 

 

 ها در تحلیل عاملی. میزان اشتراک شاخص11جدول 

 شاخص ها
 اشتراک

 استخراجی اولیه

 190/5 330/5 وضعی  اراضی

 999/5 352/5 وری و اشتغالبهره

 209/5 326/5 ها و تسهیالتحمای 

 692/5 690/5 يیربنایی

 523/5 376/5 درآمد

 503/5 012/5 گذاریسرمایه

 095/5 036/5 كارگیری ماشین آالتهب

 713/5 033/5 سهول  دسترسی به ماشین آالت و نیروی كار

 999/5 693/5 ایسیستم رایانه

 015/5 063/5 شیوه كش 

 1397های تحقیق، یافتهمنبع: 
 

 

های تحقیق و همچنین  تعداد باشد. براساس شاخصدهنده مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش می( نشان12جدول )

و منتج به خروجی  1تر از دارای مقدار ویژه بزرگعامل به عنوان عامل اصلی  3نمونه در مدل تحلیل عامل تأییدی فقط انتخاب 

درصد از تغییرپذیری )واریانس(  17/09توانند عامل می 3در مدل مذکور بود. با توجه به ستون واریانس تجمعی نسبی، این 

ح ییرات را توضیها نسبت تقریباً یکسانی از تغها، هر یک از آنمتغیرها را توضیح دهند. الزم به ذکر است در روش چرخش عامل

 کند. ( درصد را تعیین می36/27دهند اما در روش بدون چرخش، عامل اول درصد بیشتری از تغییرات )می
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 هاهای استخراج شده، مقادیر ویژه چرخیده و درصد تبیین واریانس آن. عامل12جدول 

 مقدار ویژه عامل
درصد واریانس  درصد واریانس

 چرخش پس اي قبل اي چرخش تجمعی

 92/17 92/17 36/27 736/2 عامل اول

 07/30 00/17 01/13 305/1 عامل دوم

 17/09 75/13 20/10 020/1 عامل سوم

  1397های تحقیق، یافتهمنبع: 
 

مانده عامل باقی 3ها در دهد که شامل بارهای عاملی هر یک از شاخص( ماتریس چرخیده شده اجزا را نشان می13جدول )

نزدیک باشد، شاخص  1باشد. براساس نتایج به دست آمده، هرچقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر و به چرخش میپس از 

 مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات )واریانس( عامل مورد نظر دارد. 
 

 

 . ماتریس چرخیده شده اجزا13جدول 

 شاخص ها
 عامل ها

1 2 3 

 -195/5 363/5 -067/5 وری و اشتغالبهره

 223/5 797/5 -591/5 يیربنایی

 673/5 -172/5 530/5 آالتكارگیری ماشینهب

 791/5 217/5 -251/5 آالت و نیروی كارسهول  دسترسی به ماشین

 -516/5 -593/5 990/5 سیستم رایانه ای

 -150/5 -539/5 750/5 شیوه كش 

  1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

سازی اراضی زراعی در دهستان چوبر پرداخته است. براساس به عوامل مؤثر در طرح یکپارچه( به شناسایی 10جدول )

سازی اراضی و موفقیت آن مشخص شدند که باتوجه به عامل مؤثر در اجرای طرح یکپارچه 3ها، پیوستگی و تلفیق شاخصهم

 شوند: یگذاری مصورت زیر نامعامل به 3ها، این ها و شاخصادبیات پژوهش، مؤلفه

 های نوین کشاورزیعامل فناوری -1

 وریعامل مدیریت و بهره -2

 عامل مکانیزاسیون  -3
 

 

 ها و بارهای عاملی مربوط به هر عاملها براسا  شاخصگذاری عامل. نام14جدول 

 
 

 

 

 

 

 1397های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

نوین کشهاورزی از دیدگاه کارشناسان  هایتوان چنین اسهتنباط کرد که عامل فناوریدسهت آمده میهای بهبراسهاس یافته

ه باشد، با توجه به اینکسهازی اراضهی کشاورزی میآمیز بودن اجرای طرح یکپارچهترین عامل تأثیرگذار در رابطه با موفقیتمهم

 بار عاملی هاشاخص عامل

 های نوین كشاوريیفناوری
 609/5 ایسیستم رایانه

 303/5 شیوه کشت

 وریمدیری  و بهره
 705/5 وری و اشتغالبهره

 679/5 زیربنایی

 مکانیزاسیون
 773/5 کارگیری ماشین آالتهب

 037/5 سهولت دسترسی به ماشین آالت و نیروی کار
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کشاورزی،  هایزمین دلیل پراکندگیهای کشاورزی بهای در اجرای طرحهای رایانهافزارهای کاربردی با سهیستماسهتفاده از نرم

های نوین دهد و همچنین اسهتفاده از شیوههای نامشهخص و عوامل این چنینی دقت و کیفیت انجام کار را افزایش میمرزبندی

های نوین کشاورزی دارای دهد. عامل فناوریترین عامل را در این زمینه تشکیل میکند و مهمکشت راندمان تولید را بیشتر می

بیشههترین وزن عاملی را در بین عوامل به خود اختصههاص داده اسههت. دومین عامل تأثیرگذار از منظر اسههت که  7/1وزن عاملی 

هد. در این وری را تشکیل میوری و اشتغال و عامل زیربنایی بوده که عامل مدیریت و بهرههای بهرهکارشهناسهان شامل شاخص

های آب مزارع، دهی کانالوارهای روسههتایی، مهارت افزایی، سههامانگیری بهتر از نیروی کار خانرابطه افزایش میزان تولید، بهره

ازی سهای دسهترسی بین مزارع و تدوین الگوی کشت دارای نقش اساسی از منظر کارشناسان در اجرای طرح یکپارچهبهبود راه

گذار از دیدگاه کارشناسان دسهت آورد. سومین عامل تأثیربه 66/1وری وزن عاملی اراضهی کشهاورزی دارد. عامل مدیریت و بهره

آالت و سهولت دسترسی کارگیری ماشینههای بباشد که از شاخصسازی اراضی، عامل مکانیزاسیون میدر اجرای طرح یکپارچه

توان گفت که کشاورزی تجاری و مدرن از دیدگاه کارشناسان مستلزم در اختیار آالت و نیروی کار اسهت. بنابراین میبه ماشهین

آالت مدرن کشهاورزی و اسهتفاده صهحیح از مکانیزاسهیون در روند تولید، رشهد و توسعه کشاورزی هیزات و ماشهینداشهتن تج

سههازی اراضههی کشههاورزی و موفقیت آن در باشههد. بنابراین عامل مکانیزاسههیون یکی از عوامل مهم در اجرای طرح یکپارچهمی

 باشد. می 060/1ی دهستان چوبر از منظر کارشناسان بوده که دارای وزن عامل

 

 گیرینتیجه. 6
گیری از تجارب جهانی و سازی اراضی کشاورزی با بهرهپژوهش حاضهر در راستای بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح یکپارچه

سازی در آنها انجام روستای دهستان چوبر که طرح یکپارچه 11نظرات کارشهناسان مربوطه صورت گرفته است. در این تحقیق 

 دهیبازشکل جاده بین مزارع، است، مورد ارزیابی قرار گرفت. در منطقه مورد مطالعه اجرای طرح مذکور توانسته با ساختگرفته 

د و وری در عوامل تولیافزایش تولید، بهره ةآالت کشاورزی؛ زمینکارگیری از ماشینهکشاورزی، بهبود ب قطعات و افزایش وسهعت

سههازی اراضی های تحقیق نشهان داد، میزان موفقیت اجرای طرح یکپارچهکه یافتهطوریهنماید؛ بهای کشهاورزی را فراهم نهاده

کشههاورزی در دهسههتان چوبر از حد متوسههط باالتر بوده اسههت. همچنین در خصههوص عوامل مؤثر در  اجرای طرح از منظر 

سههازی اراضی کشاورزی در طه با طرح یکپارچهترین عامل تأثیرگذار در رابهای نوین کشهاورزی مهمکارشهناسهان، عامل فناوری

 های کشاورزیای در اجرای طرحهای رایانهافزارهای کاربردی با سیستمکه استفاده از نرمباشد. با توجه به ایندهسهتان چوبر می

هد، دافزایش می های نامشخص و عوامل این چنینی دقت و کیفیت انجام کار راهای کشاورزی، مرزبندیزمین دلیل پراکندگیبه

هد. دترین عامل را در این زمینه تشکیل میکند و مهمهای نوین کشهت راندمان تولید را بیشهتر میچنین اسهتفاده از شهیوههم

 وریوری، اشتغال و ساختار زیربنایی بوده که عامل مدیریت و بهرههای بهرهدومین عامل تأثیرگذار از این منظر، شهامل شهاخص

دهی افزایی، سامانگیری بهتر از نیروی کار خانوارهای روستایی، مهارتهد. در این رابطه افزایش میزان تولید، بهرهدرا تشکیل می

های دسترسی بین مزارع و تدوین الگوی کشت دارای نقش اساسی از منظر کارشناسان در اجرای های آب مزارع، بهبود راهکانال

سههازی آمیز بودن اجرای طرح یکپارچهاسههت. سههومین عامل تأثیرگذار در موفقیتسههازی اراضههی کشههاورزی بوده طرح یکپارچه

ر آالت و نیروی کاآالت و سهولت دسترسی به ماشینکارگیری ماشینههای بباشد که از شاخصاراضهی، عامل مکانیزاسهیون می

( که اذعان 1391و انزایی )سالاسهت که این نتایج منطبق با پژوهش بوذرجمهری  داده نشهان حاصهل شهود. نتایجتشهکیل می

 لپتانسههی به دسههتیابی برای طرح کیفی و کمی اهداف تحقق بر مؤثر معیارهای حضهور سههازی کهطرح یکپارچه داشهتند اجرای

 مواردی از یکی باشد،می ضروری روز، دانش به برداران بهره و اراضی کردن مجهز جهت اقداماتی انجام برنج، محصهول در بالقوۀ

ا است. همچنین منطبق ب بوده تکنولوژی بعد از طرح اجرای اجرای موفق کند،می کمک برنج کشت و کیفی کمی ةتوسهع به که

ترویجی  خدمات به بیشتری که دسترسی کشاورزانی ( بوده است که اذعان داشتند1393پژوهش رضایی مقدم و همکاران )سال

 دلیل همین به اند،داشته سهازییکپارچه اجرای در بهتری شهارکتداشهته باشهند، نگرش و م سهازییکپارچه اطالعات مورد در

  اند.بوده برخوردار بهتری انسجام اعتماد، و از داشته اجتماعی هایفعالیت در مشارکت برای بیشتری آمادگی

سههازی اراضههی یکپارچهها و ابعاد عمدتاً مثبت اجرای طرح های مختلف به جنبهها و نظریهتوان گفت، دیدگاهطورکلی میهب

 مالکیت در اراضی حقوق ۀدربار قانون  وضع کشهاورزی اشهاره و اتفاق نظر دارند. بر این اساس از نظر دیدگاه نهادگرایی، دولت با
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 عایتر در آنجا مالکیت حقوق که داشته باشد انتظار تواندنمی منطقه، اجتماعی و سیاسی ساختارهای به توجه بدون کشهاورزی

محلی با  اعضای به های توسعه و عمرانی(محلی )طرح مسهائل مورد در هاگیریتصهمیم واگذاری و تمرکززدایی همچنین. شهود

 ینپای سطوح از نهادسازی سرآغاز تواندکه می است امری بومی دارند، شرایط و امکانات توجه به اینکه تصهویری روشن در مورد

ثیرگذار باشههد. از منظر أسههازی اراضههی( عمل کرده و تکشههاورزی )یکپارچه توسههعه هایموفقیت طرح و رقابت پدیدآوردن و

شده و  بجل مختلف کشهاورزان در روستاها هایگروه کلیه ای عملیاتی گردد که نظرگونهریزی بهریزی ارتباطی باید برنامهبرنامه

 مشخص طوررسمی به سهت نهادهایا همچنین ضهروری های ارتباطی تقویت گردد.گروهی و شهبکهگروهی و برونروابط درون

 حضور انگیزه و اعتماد برداران عرضه نماید تاکوچک موفق را که اجرایی نموده است را به بهره هایپروژه جهاد کشهاورزی برخی

 اسههت، دولت خارج عهده از تنهایی های کشههاورزی بهمشههکالت طرح گردد. در واقع حل میان افراد ایجاد ریزیفرایند برنامه در

 هاییتظرف و فرهنگ و ارتقاء توسعه به قادر خصوصی بخش و دولت کنار در اشتیاق و شور با داوطلبانه هاییتشکل که مهم این

 راه این در و سازنده مؤثر هاییگام توانست خواهند تردیدبی و نیست پوشهیده کسهی هسهتند، بر امروزی جامعه محیطیزیسهت

 هاگروه و هاسازمان توانمندسازی افراد، موجب جامعه، هایظرفیت تقویت سهازی،ظرفیتی و ظرفیت ةبردارند. از طرفی با توسهع

 و قانونی، دیوانسههاالری سههیاسههی، سههاختارهای از نهاد در مناطق مختلفمردم هایگردد. سههازمانمی هابرنامه انجام و اجرا در

ای هسههازی و دیگر طرحهایی مانند یکپارچهمختلف در اجرای طرح هایصههورت تواند بهپذیرند که میمی ثیرأت متفاوت فرهنگ

های شهوند. از سهوی دیگر، حضور و مشارکت ساکنان جامعه محلی نیز از ارکان اصلی در اجرای طرح ظاهر ای و عمرانیتوسهعه

ن جمعی بی ةستگی و عالقاجتماعی عامل اصلی ایجاد همب ةای است؛ از این رو مهم است که باور داشته باشیم که سرمایتوسهعه

توان گفت که های مختلف می باشد. به عبارت دیگر میهای فعال اجتماعی در حوزهکشاورزان است و موتور محرکه انواع جریان

 روستایی است.  ةهای یک منطقافزایش توانمندی ةاجتماعی در هر جامعه به منزل ةافزایش سرمای
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