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  ...شناخت عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت   

  
  
  

  
  

 1392 پاييز   32جغرافيا و توسعه شماره 

  30/3/1390:  وصول مقاله 
  20/12/1391:  أييد نهايي ت 

   89 -  102:  صفحات            

 
  يدر اجرا به مشاركتبر تمايل كشاورزان  عوامل مؤثرشناخت 

  سازي اراضي زراعي طرح يكپارچه
  شهرستان خوسف: مورد

  
  3آمنه ابطحي نيا؛  2سليمان ود فالدكتر محم ؛ 1دكتر محمود مرادي

  
  

  چكيده
توليد و دستيابي به  از عواملمناسب  ي در استفادههاي فراواني هاي كشاورزي در سطح كشور، دشواريعدم يكپارچگي زمين

ن امكانات بالقوه، درآمد تيفعالبرداري مناسب از عوامل توليد براي به بهره.  است وجود آوردهبه  ييو روستاپايدار كشاورزي  ي توسعه
و پراكنده، ايجاد قطعات اراضي مناسب براي توليد و  خرد اوني كردن توليد يا تجميع  اراضيسازي اراضي، تع اجراي كامل قانون يكپارچه

ستايي پايدار كشاورزي  و رو ي كشاورزان از راهبردهاي اساسي و مهم در رسيدن به توسعه ي هاي انساني و مادي پراكندهتجميع سرمايه
ساز اهداف راهبردي مذكور باشد،  زمينه تواند يميكپارچه سازي اراضي زراعي  در امربديهي است مشاركت كشاورزان . شود يممحسوب 

 رو نياز ا. روبروست اي هبرداري با مشكالت فرآيند بهرهكشاورزي خراسان جنوبي نيز با بافت سنتي و با واحدهاي كوچك  ذكر استقابل 
 72سازي اراضي زراعي درمديريت مزرعه، طرح يكپارچه و بهبودآب  ي كشت، مصرف بهينه ايش بازده توليد، مكانيزه كردنبه منظور افز

  .اراضي زراعي  شهرستان خوسف، واقع در استان خراسان جنوبي اجراشده است هكتار از
به پذيرش و مشاركت در اجراي طرح  اين تحقيق ضمن بيان ابعاد پذيرش كشاورزان، به بررسي عواملي كه بر تمايل آنان

 -و روش آن توصيفي اي هتوسع - تحقيق حاضر از نوع مطالعات كاربردي. ، پرداخته استباشند يممؤثر  سازي اراضي زراعي يكپارچه
 يرسشگرو پ، مصاحبه، مشاهده )پرسشنامه كشاورزان و پرسشنامه كارشناسان(هاي الزم از طريق دو نوع پرسشنامه داده. تحليلي است

دهد نتايج تحقيق نشان مي. مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است  Spssو Excel افزارهاي آوري و با استفاده از فنون آماري و نرمجمع
سازي  رچهبراي مشاركت در اجراي طرح يكپا ها آن ليو تمابرداران رهاي مستقل سن، جنس، شغل و ميزان تحصيالت بهرهكه بين متغي

  .داري وجود دارد معني ي اعي رابطهاراضي زر
  .سازي، پراكندگي اراضي، شهرستان خوسف مشاركت، طرح يكپارچه روستايي، ي توسعه: ها واژهكليد

                                                     
  moradi_m@pnu.ac.ir                                                                                                                                                          دانشگاه پيام نور جغرافيا، استاديار -1
   mm_fall@birjand.ac.ir                                                                                                           )نويسنده مسؤول( دانشگاه بيرجند ،استاديار جغرافيا -2
                                                                                a_abtahi77@yahoo.com    ريزي روستايي دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -3
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مسأله و طرح مقدمه
كوچك بودن واحدهاي توليدي و پراكنش  ي پديده

كشاورزي كه ناشي از ساختاركشاورزي سنتي  هايزمين
 ي موانع اصلي در توسعهيكي از  در كشور است امروزه به

.  )58: 1375 پورمرعشي،( است تبديل شده كشاورزي
جديد  يا هچنين آرايشي از اراضي كشاورزي نه پديد
 يدار نيزماست و نه خاص كشور ما، بلكه در نظام 
 داشته كهاغلب كشورها  با كم و بيش تفاوتي، وجود 

تحت شرايط خاص  شكل گرفته و داراي كاركردهاي  
گيري  اما با تغيير شرايط  و شكل.  بوده استيز مثبت ن

اجتماعي، اين   و روابط از توليد جديدي  نظام
كاركردهاي مثبت نه تنها ويژگي  خود را از دست داده  

 ي يك عامل بازدارنده در توسعه به صورتتدريج بلكه به
. )15: 1379 آصفي،( درآمده استكشاورزي و روستايي 

هاي قابل كشت كشور، زمين مدو سواكنون حدود هم
به است كه غالباً تحت مالكيت افراد و  ييها نيزم

هاي غيرهندسي در قطعات كوچك و به شكل صورت
اين ويژگي به اشكال . باشندسطح مزرعه پراكنده مي

برداري  از زمين گوناگون، موجب ايجاد اختالل در بهره
 رثاآكه يطوربهينه از عوامل توليد شده، به ي و استفاده

اين پراكندگي قطعات زراعي در روند انتقال  بار انيز
كشاورزي از وضعيت سنتي به وضعيت نوين به تدريج 

      روستاها  ارتباط بين با گسترشمشهود گرديده و 
  اي، منطقه گيري بازارهاي محلي،و شهرها و شكل

- بدين .كرده است المللي وسعت بيشتري نيز پيدابين

است كه توليد كشاورزي با مطالعه و روي ضروري 
و دستاوردهاي  ياز تكنولوژريزي دقيق، استفاده برنامه

كمتر و با تأكيد و توجه به حفظ  ي علمي، صرف هزينه
اما . محيطي انجام گيردمنابع آب و خاك، مسائل زيست

اي است كه در روند تحول پديده قطعات پراكندگي
اين امر شده و  كشاورزي سنتي به نوين، مانع تحقق

 غيرممكن يو حتكشاورزي را بسيار دشوار  ي توسعه
سازي توان گفت كه يكپارچهبنابراين مي. سازدمي

در اراضي كشاورزي، نخستين اقدام فني و اجتماعي 
تا وقتي . رودمي به شمارزيربنايي كشاورزي  اتيعمل

ها اجرا مزارع و زمين در سطحكه چنين عملياتي 
و افزايش  و خاكدرست از منابع آب  نشود، استفاده

سطح و اعمال  در واحدتوليد محصوالت كشاورزي 
، در مزارعمديريت و ارتقاي سطح تكنولوژي كاربردي 

  .)61 :1375 پورمرعشي،( بسيار كم خواهد بود
در ايران  يبردار نظام بهرهدر حال حاضر اصالح 

پايدار كشاورزي  ي تواند موجب دستيابي به توسعهمي
ترين و برداري يكي از اصليهاي بهرهگردد، زيرا نظام

و مسائل نظام كشاورزي كشور در بعد كالن  نيتر مهم
ساختاري است كه هرچه در جهت گسترش آن  اي

تري از نظر بازدهي تالش نماييم به وضعيت مطلوب
عوامل توليد، سوددهي، بهبود وضع زندگي كشاورزان و 

ان انجام عمليات زيربنايي، مندي آنان و نيز امكرضايت
  منابع و جلوگيري از  مكانيزاسيون و حفظ ارتقاي

پايدار كشاورزي و روستايي  ي ضايعات و نهايتاً توسعه
ي ها هدف استراتژيك در برنامه .دست خواهيم يافت

توسعه با تحول كيفي در ساختار كشاورزي و تبديل 
ن كشاورزي معيشتي به كشاورزي نوين سودآور و تأمي
 ي نيازهاي اساسي جامعه، كاهش وابستگي و توسعه

در تحقق اين هدف با توجه  .افتيخواهد ملي، تحقق 
جمله كوچك  روي بخش كشاورزي ازابه مشكالت فر

برداران و عدم  بهرهبودن و پراكندگي اراضي مزروعي 
مطلوب و  ي در استفادهبضاعت اقتصادي كشاورزان 
در دستيابي  ژهيو  بهي هايبهينه ازعوامل توليدمحدوديت

پايدار مناطق مختلف روستايي كشور وجود  ي به توسعه
سازي اراضي، بازسازي رو با انجام يكپارچهاز اين. دارد

هاي آبياري، زهكشي و ارتباطي، بازسازي و شبكه
ي روستايي و توسعه صنعتي ميسر ها بهسازي سكونتگاه

يد ساخت وري، تجدافزايش توليد و بهره گردد كه بهمي
ي  انجاميده و نهايتاً توسعهتوليد و بازتوزيع زمين 

   .سازدروستايي را محقق مي  ي يكپارچه 
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، ...هاي ترويج، بهسازي روستا وآموزش روستايي، برنامه
       قتحق روستايي ي يكپارچهي  توسعه  چهارچوب در زين

 نيدر ا بديهي است. )55: 1382افتخاري، ( پذيردمي
بر تمايل  و عوامل مؤثر ابعاد مشاركتناخت راستا ش

سازي  طرح يكپارچه  مشاركت در اجراي  كشاورزان به
ساز  زمينه تواند يمضروري بوده و  اراضي زراعي،

  .پايدار كشاورزي و روستايي باشد ي دستيابي به توسعه
گذشته براي غلبه  يها سالراهبردهاي زيادي در 

 جرا شده استبر مشكل پراكندگي فيزيكي اراضي ا
)kodderitzsch,1999:45(. جنگ  بعد ازهاي بين سال

در سازمان فائو  ،1970ي  هاي دههدوم و سال جهاني
سازي اراضي در مقياس بزرگ هاي يكپارچهعمدتاً طرح

 ي دهه در دواصولي كه  ي مجموعه. اجرا شده است
شده،  كار گرفته بهكشاورزي اروپا  اخير براي بازسازي

فرض  در آناست كه  1پيشنهادي بينز راهبرد برمبتني 
سازي فيزيكي است كه بعضي انواع يكپارچه اين بر

روستايي الزم بوده و قطعات  ي اراضي براي توسعه
هاي فناوري و كاربرداراضي زراعي بايد براي سوددهي 

  . نوين، زهكشي و آبياري، دوباره سازماندهي شوند
ها رهيافت ي ر همهداصل مشتركي كه ضرورت دارد     

سازي اراضي است كه يكپارچه  اين شود مبتني بر رعايت
بايد مشاركتي، دموكراتيك، آزادانه و برخواسته از بطن 

 ي توسعهمتمركز بر تأمين معيشت روستايي،  و جامعه
جامعه و نوسازي آن  كل داريپااقتصادي  و ييروستا
  .)FAO,GTZ,2002:95( باشد

سازي را انتقال يكپارچه زا منظور 2الدنبرگ فليپ
مالك در نقاط    ي يكهاي پراكندهزمين مالكيت

  معيني كه مساحت آن برابر مجموعي  نقطه مختلف به
ي هاارزش زمين نيو همچنهاي پراكنده باشد زمين

اجتماعي يكسان باشد،   شده، براي رعايت عدالتمبادله 
  .)Oldenberg, 1990: 183( داند يم

                                                     
1-Beans 

2-Oldenberg 

سازي اراضي ابزاري مونيخ، يكپارچه ي بيانيه در
اروپاي شرقي و  يدر كشورهابراي توسعه روستايي 

بيانيه، هدف اصلي  نيدر ا. شده استمركزي توصيف 
وري قطعات اراضي اراضي، بهبود بهره يساز كپارچهياز 

 نيدر كمتركردن اراضي  متمركز قياز طرزراعي 
م،حفظ الز يها رساختيو زقطعات ممكن، تأمين جاده 

 است معيشت روستايي ذكرشده بهبود زيست ومحيط
)FAO,GTZ, 2002: 92(. 3اگروال كه مطالعات ميداني 

شاهد روستاي  5( روستا 10 هند در 4"اتراپرادش " در
بردار انجام داده است،  بهره 306با ) روستاي نمونه 5 و

 سازي مزايايي چونآن است كه يكپارچه حاكي از
كشت، نيروي ي  ، اجاره، هزينهقطعات كاهش تعداد

و استفاده از بذرهاي اصالح شده، كودشيميايي،  انساني
بهبود  زمين داشته و در نهايت به و ارزش درآمد

 روستايي منجر شده است ي زندگي كشاورزان و توسعه
)Agarwal,1971:98.(   

وري براي تحقق مواردي چون افزايش توليد و بهره
توزيع زمين، نياز به ايجاد تجديد ساخت توليد و باز 

 ي همه ي است كه با مشاركت فعاالنه توانمند محيطي
 هر كشور. گيرد صورت ها آنپذيري وليتؤو مس نفعانيذ

توسعه بايد راهكارهاي مناسب خويش جهت  در حال
كار ه جلوگيري از پراكندگي و كوچك شدن اراضي را ب

و  يافته را با اصول توسعه گرفته و تجارب كشورهاي
سازي اراضي يكپارچه. هاي خود تطبيق دهدسياست

روستايي  ي هاي كلي توسعهبايد در چهارچوب سياست
و كشاورزي مطرح شده و ابزاري ضروري براي دستيابي 

هاي اجرايي شيوه. پايدار روستايي باشد ي به توسعه
جويي در سازي اراضي نيز بايد مبتني بر صرفهيكپارچه

در  ي زارهاي سادهباستفاده از ازمان و  و ها نهيهز
. هاي پيشرفته و نوين باشددسترس، همراه با روش

اراضي بايد مبتني بر درك  سازيهمچنين يكپارچه
اجتماعي، تاريخي، اقتصادي،  هاي فرهنگي،تفاوت

                                                     
3-Agarwal 
4-Uttar Pradesh 
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سياسي و جغرافيايي جوامع مختلف روستايي و توجه 
ان، كالنتري و ديگر( باشد ها آنبومي  يو فناوربه دانش 

1384 :75(.  
هكتاري 72اين تحقيق با انتخاب يك پايلوت در

 از آباد و كنقنديكپارچه شده در دو روستاي قيس
ابعاد مشاركت  به شناخت 1خوسف هاي شهرستانآبادي

 يدر اجراتمايل كشاورزان به مشاركت  عوامل مؤثر بر و
 .شده است سازي اراضي زراعي پرداختهطرح يكپارچه

اين تحقيق را در پايلوت مورد بررسي ال اساسي ؤس
 داري معني ي كه آيا رابطه گونه بيان كردتوان اينمي

سطح تحصيالت و سنّ شغل، رهاي جنس،بين متغي 
براي مشاركت در اجراي  ها آنبرداران با تمايل بهره

  سازي اراضي زراعي وجود دارد؟ طرح يكپارچه
  
    

  اهداف تحقيق
و ارزيابي ميزان هدف اصلي اين تحقيق شناخت 

 ها آنتمايل  برداران در بهرهشخصي  يهامتغير ريتأث
. باشدسازي ميطرح يكپارچه يدر اجرابراي مشاركت 

است از بررسي  عبارت زيناهداف اختصاصي تحقيق 
روستايي  ي در توسعهسازي اراضي زراعي نقش يكپارچه

 يدر اجرابرداران نقش مثبت مشاركت بهره نييو تب
  . يكپارچه سازي اراضي رحبهتر ط

  
رهاي تحقيقمتغي  

مستقل و وابسته  ردر تحقيق حاضر دو دسته متغي
  .رديگ يممورد بررسي قرار 

برداران، سطح سواد و  بهره سنّ: رهاي مستقلمتغي -الف
  .برداران بهره برداران،جنس و شغل بهره تحصيالت ميزان

                                                     
بخش خوسف در زمان انجام پژوهش جزء شهرستان بيرجند بوده،  -1

خراسان جنوبي و مصوبه  اساس آخرين تقسيمات سياسي استان ليكن بر
و به  شده ت وزيران از شهرستان بيرجند جداأهي16/2/1391تاريخ 

مورد  ي عنوان شهرستان خوسف معرفي گرديده است، لذا محدوده
 .باشد مطالعه در حال حاضر جزء شهرستان خوسف مي

راي  برداران بميزان تمايل بهره: ر وابستهمتغي -ب
  .سازي اراضي زراعي مشاركت در اجراي طرح يكپارچه

  
  روش تحقيق 

 اي هتوسع -از نوع مطالعات كاربردي حاضر ي مطالعه   
هاي الزم داده. تحليلي است -است و روش آن توصيفي

كشاورزان و ي  پرسشنامه(از طريق دو نوع پرسشنامه 
پرسشگري  ،مصاحبه،مشاهده و)كارشناسان ي پرسشنامه

 افزارهايبا استفاده از فنون آماري و نرم آوري وجمع
Excel و Spss مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است .
) ميداني( پيمايشي صورت بهمحيطي  آوري اطالعاتجمع
بازديدهاي مكرر از منطقه تحت اجراي طرح  طي

تحقيق  ي جامعه طور مستقيم ازسازي و به يكپارچه
. دريافت گرديده است و كشاورزان يعني روستاييان

كشاورزاني است كه به  ي شامل همه آماري ي جامعه
-سازي اراضي زراعي خود در دو روستاي قيسيكپارچه

، هاي شهرستان خوسف استاز آبادي آباد و كنقند
كه با توجه به تعداد كم خانوارها، و عدم  اند اقدام كرده

ل، وجود مشكل  منابع مالي، براي انجام مطالعات كام
گيري  آماري  مورد بررسي قرار گرفته و نمونه ي جامعه

  . انجام نشده است
تطبيق  از لحاظمنظور تعيين روايي ابزار سنجش  به

تحقيق، هاي  ها و شاخصمتغير ها با گويه و سؤاالت
اساتيد دانشگاه  ها جهت بررسي به تعدادي از پرسشنامه

د تأييد و كارشناسان خبره ارائه و پس از اصالحات، مور
ابزار ) اعتبار( همچنين ارزيابي پايايي. قرار گرفتنهايي 

سنجش به روش پيش آزمون و به كمك آزمون آلفاي 
  . كرونباخ  انجام شد

كشاورزان  ي نفر از جامعه30آزمون،  پيش ي در مرحله  
توزيع  ها آنبين  و پرسشنامهتصادفي انتخاب  صورت به

هاي  ييگوشده به داده  يها پاسخ بر اساسگرديد كه 
-به0 /78 برابر آلفا مقدارهاي وابسته، متغير  مربوط به

در  ها ييگوباال ميان   بيانگر همبستگي آمد كه دست
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  ...شناخت عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت   

 ابزار سنجشمقدماتي و در نتيجه پايايي  آزمون
جهت تعيين ميزان همبستگي بين تمايل  .باشد يم

رهاي برداران براي مشاركت در اجراي طرح و متغيبهره
هاي قل سن،جنس،شغل و ميزان تحصيالت آزمونمست

برداران  تمايل بهره.  اسپيرمن و كندال انجام شده است
سازي اراضي زراعي، توسط  براي اجراي طرح يكپارچه

به تبعيت از "، "با رضايت كامل خودم"گزينه؛  سه
سنجيده شده  "جهادكشاورزيي  به توصيه "و "ديگران
 گسسته متغيرهمخواني دو گيري ميزانبراي اندازه.است
ممكن است داراي بيش از دو طبقه  ها آناز  كيهر كه 

  . استفاده گرديده است )C( توافق باشد، از ضريب
توزيع  ي دهنده جداول توافقي مورد استفاده، نشان     

در  هر خانه. باشدر ميمتغي كياز فراواني توأم بيش 
از مقادير  يك تركيب واحد ي دهنده جدول توافقي ارائه

 و ستوناندازه سطر . رها استهاي متغيفراواني گروه
ر تعيين هاي هر متغيگروه يتعداد ي وسيله جدول به

  ).170:  1384 مستجابي، نگهبان و( شودمي
  

  مباني نظري
  پراكندگي اراضي

پراكندگي اراضي عبارت است از وضعيتي كه در آن 
مزرعه در  يك ي اراضي متعلق به هر زارع در محدوده

قطعات  ي كه فاصلهطورينقاط مختلفي پراكنده بوده،به
 ي براي نشان دادن پديده .دور باشند گرياز همد

  :شودپراكندگي از سه معيار استفاده مي
-زمين تحت بهره قطعات ترين معيار تعدادمتداول -1

اين شاخص صرفاً تعداد . كشاورز است برداري هر
  .دهدت زمين نشان ميقطعات را بدون ارتباط با مساح

را در ارتباط با هم  ها آنتعداد قطعات و مساحت  -2
  .دهدميانگين نشان مي به صورت

بيانگر ارتباط تعداد قطعات و فواصل  سوم اريمع -3
 .)153: 1375 حيدري،( باشدمي ها آن

توان پراكندگي اراضي را به دو صورت نشان اساساً مي
  :داد
برداران مختلف كه بهره پراكندگي اراضي بين افراد و    

عقالني  ي مصنوعي يا طبيعي مانع از استفاده با مرزهاي
را در  فراواني  شود و مشكالتمي  و بهينه از زمين

 .)48 :1388مطلبي،(گرددمي هاي كوچك موجبمالكيت
شود كه استفاده از عوامل اراضي باعث مي پراكندگي

يكي از نيروي كار كه .  توليد با دشواري انجام شود
 ي وجود پديده به علتاست  يدر كشاورزعوامل توليد 

 آن كاهش يابد ييو كاراشده  تضعيف پراكندگي
مناسب از  ي عدم استفاده. )102: 1382 ميردريكوند،(

مناسب از  ي ، عدم استفادهو آبهاي خاك قابليت
كشاورزان براي  رفتن بخشي از انرژي نيروي كار و از بين
، از ...مديريت كامل و و عدم امكان جابجايي بين مزارع

باشد  مي  هاي كوچك و پراكندهديگر مشكالت زمين
سازي ، فوائد يكپارچهدر مقابل. )24: 1382كاشف، (

  :توان به قرار زير برشمرداراضي را مي
افزايش محصوالت كشاورزي به علت افزايش نسبي  -1

 ).افزايش سطح زيركشت، افزايش آب( عوامل كشاورزي

جويي در نيروي كار  صرفه( هاي توليد هزينهكاهش  -2
 جويي ، صرفهها نيزم ي فاصله  كاروكاهش  ساعات  با كاهش

آالت كشاورزي، كاهش  كارگيري ماشين به ي هزينه در
 ).آالت كشاورزي استهالك ماشين ي هزينه

    برداران كشاورزي مشاركت بهره ايجاد همكاري  -3
 . )43: 1382وثوقي،(
 

  مشاركتي ي همشاركت و توسع
را  روستايي ي هتوسع در حاضر، مشاركت زمان در     
 اساسي در نظر نگيريم، و حياتي اي لهأمس عنوان به اگر

 و شده پذيرفته سودمند اي عنوان پديده به كم دست
 بودن كم  از بهتر بيشتر، مشاركت كه است نيبر ا فرض

 ي هگذشت كه راهبردهاي رسد يم نظر به .است آن

 شكست امر اين فقدان خاطر به روستايي ي توسعه

 قدمت وجود با .)Lowe at all , 2005: 14( اند خورده
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 هايواژه آن، به عمل و انساني جوامع ميان در مشاركت

 مطرح 1950ي هده اواخر در بار اولين براي مشاركت

 تأخير، با روستايي ي توسعه ي هعرص در ولي گرديده،

 مشاركتي  هواژ كاربرد .تاس گرفته قرار استفاده مورد

 آغاز آن كه است موضوعي روستايي، توسعه ي هبرنام در

 و رشد .گردد برمي 1980 شايد و 1970هاي دهه به
 و اقتصادي رشد بر مبتني توسعه گسترش راهبردهاي

 گرفتن پيش در و زمين مغرب كشورهاي شدن صنعتي

 سوم، جهان كشورهاي از در بسياري راهبردي چنين

 و مهاجرت قبيل از منفي پيامدهاي تا شد موجب

 مناطق بين افزايش شكاف و يجمعيت شديد ييجابجا

 از بسياري نتيجه، در .شود حادث روستايي و شهري

 در خصوصتا  برآمدند درصدد توسعه، پردازان هينظر

 رو، اين از .كنند تجديدنظر شده، اتخاذ يها افتيره

 يريبارگ و جلب كارهاي و ساز و روستاييان مشاركت
 واقع توجه مورد روستايي ي توسعه يها برنامه آن در

 ي توسعه عنوان با توسعه از جديدي مفهوم و گرديد
لنگرودي و مطيعي( شد توسعه وارد نوشتارهاي مشاركتي
  .)117: 1388 سخايي،
مثابه  در آغاز، مشاركت اجتماعي به" 1پاركر به نظر

. رفته استقرارگ دي از منزلت اجتماعي مورد توجهعب
مشاركت به عنوان ابزاري براي خود  نيعالوه بر ا
، حامي تكثرگرايي در )1965( 3و پراسر 2وارينرشكوفايي 

، )1959( 5كورنوزرو ) 1957( 4نيزيت اي توده جوامع
، )1970( 6هاري محلي كاتاليزوري براي وحدت اجتماعي

 ديني غالب يها پذيري سياسي و نظام عامل جامعه
ديده شده  )1972( 7اولسن و) 1965(اسر پر و وارينر
نظريه  "به نظر اولسن  .)Parker,1983:864( "است

                                                     
1-Parker        
2-Warriner 
3-Prather 

4-Nesbet 
5-Kornhanscr 
6-Harry 

7-Olsen 

گرايي  مشاركت اجتماعي حاصل ايده گسترده كثرت
 ،)1961(8پردازاني چون توكويل است كه نظريه اجتماعي

 و ديگران 11ليپست ،)1956( 10 دال، )1951( 9ترومن
توسعه آن را  )1962(، كورنئوزر و نيزبت )1956(

تعارض " 12هال  طبق نظر ).Olsen,1972:318( "اند داده
هاي عمدتاً  و ديدگاه 13هاي عملگرايانه ديدگاه بين

مشاركت تبديل  شده كه مفهوم موجب فلسفي ازمشاركت
زمان با معناي  به يك مفهوم چندوجهي و در طي

    ).Hall, 1988: 93( "متفاوتي هويدا شود
بايد " شناسي ز منظر جامعها 14بيرو اساس نظر آلن بر   

) عمل مشاركت( بين مشاركت به عنوان عمل و تعهد
تميز قائل  )امر شركت كردن( به عنوان حالت يا وضع

مشاركت در معناي اول داشتن شركتي فعاالنه در . شد
اجتماعي انجام شده نظر  و به فعاليت  رساند يمگروه را 

داشتن دارد و در معناي دوم از تعلق گروهي خاص و 
. )275: 1366 بيرو،( "دهد يمسهمي در هستي آن خبر 

نظام خودوكيلي  عنوان يك به توان يمعمومي را  مشاركت
محسوب  جديد نمايندگي يك نظام ي عنوان متشكله و به
 يو كاركرد يمند نظامازمنظر . )164: 1376دشتي،( كرد

نظام  يو تعالكاري براي بقا، توسعه  و ساز" مشاركت را
كه توسعه نيافتن ساختارهاي الزم  اند عي دانستهاجتما

كردن آن به انقراض نظام  نهادي براي مشاركت و
مردوخي، ( "انجامد سقوط سياسي آن مي اجتماعي و

1373 :71( .  
 كه است بشري جوامع در ذاتي مفهومي مشاركت،

 و باال به پايين از ريزيبرنامه به نياز آن، تحكيم براي
 زمينه اين در موجود يها مؤلفه ي هبين هم ارتباط

   .)Wang,Xiaojun at all, 2008 : 86(وجود دارد 

                                                     
8-Toquville 

9-Truman 
10-Dahl                       
11-Lipset 
12-Hall 
13-Pragmatistic 
14-Allen Biro 
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 بر جدي اتكاي بدون و مشاركت كمك به مردم

 آيند، فايق مشكالتشان بر توانند يم رسمي هاي برنامه

 كنند رفع را شاناساسي نيازهاي و شوند خوداتكا يعني

   .)11: 1385 ابراهيمي، و يزدي پاپلي(
 پيوست خواهد وقوع به زماني اميدواركننده، اي هآيند   

 و كنند مشاركت  توسعه امر در باشند مشتاق مردم كه
 كار به شان جامعه ي توسعه مسير در شان را منابع
 تا كند تالش دولت كه است ضروري رو اين از .گيرند

 پيشنهادي ي پروژههر  مراحل ي ههم در را مردم

  .)Agwu, 2005:  272( دهد شركت

مشاركت را عبارت از درگيري مستقيم مردم  1شاتزو    
مكانيزم  يسر كيها از طريق گيريمردم در تصميم

 .)Schatzow,1977:141( داندرسمي يا غيررسمي مي

 ي ه توسعهژوي، بهامر توسعهمشاركت واقعي مردم در 
از روستايي، مستلزم تغيير ساختار نابرابر اجتماعي و 

فقير و غني و تغيير ساختار  بردن فاصله اجتماعي نيب
در سياسي و اداري در جهت دخالت بيشتر مردم 

 .)104: 1385وثوقي و فرجي، ( باشدتوسعه مي انيجر

 برخي انتقال ي همنزل به كشاورزان، مشاركت جلب

در  ديگر، بخشي به جامعه بخش كياز  ها مسؤوليت
 اقتصادي  اجتماعي متقابل روابط از ايگوشه واقع

 فكري ارشاد،( رديگ يدر برم را جامعه مختلف يها گروه
 هاي تجربه تكرار از جلوگيري رو،جهت اين از .)2: 1384

 بر عوامل مؤثر مشاركت و ناموفق گذشته، بايد موضوع
 يها طرحاجراي  در ها آنتمايل كشاورزان و مشاركت 

تحليل قرار  مورد بررسي و تجزيه و كشاورزي بيشتر
  .گيرد

 

    هاي محدوده مورد مطالعهيخصوصيات و ويژگ
كيلومترى جنوب غربى  35شهرستان خوسف در     

خوسف از شمال به . شهر بيرجند قرار گرفته است
، از مشرق به بخش )هاى فردوس از بخش( سرايان

 مركزى شهرستان بيرجند، از جنوب به شهرستان
                                                     
1 - Schatzow 

. شدبا شهرستان طبس محدود مى مغرب به نهبندان و از
و عرض  52- 58ى َيبه طول جغرافيامركز شهرستان 

 متر از سطح 1300و به  ارتفاع  47-32ى َيجغرافيا
نظر تقسيمات كشورى شهرستان  از. باشد دريا مى

خوسف داراى پنج دهستان براكوه، جلگه ماژان، قلعه 
روستا به وسعت  272زرى، خوسف و خور و داراي

 218كيلومتر مربع است كه از اين تعداد  16029
برداران تعداد بهره. باشد يمآبادى داراى سكنه  و روستا

نظام زراعي حاكم . خانواراست 20017 بخش كشاورزي
و اراضي كشاورزي هر خانوار به  مالكي بودهخرده

اغلب اين قطعات در . قطعات كوچكي تقسيم شده است
 ي محصوالت عمده. گيرندمي هم قرار از فواصل دور

ندم، جو و پنبه كشاورزي شهرستان خوسف شامل گ
اين بخش شامل  هاي زيرزمينيآب ي منابع عمده. است
به  ها آنساليانه  ي چاه و قنات است كه تخليه 554
آماري   سالنامه( رسد يممكعب  متر  ميليون 85/116

مورد مطالعه عالوه بر پراكندگي  ي در محدوده. )1385
با توجه به موقعيت جغرافيايي و  تعدد قطعات زراعي، و

كمبود بارش ساالنه،  تأثيرپذيري از اثرات كوير لوت،
تفاوت دماي شب و روز، تبخير و تعريق باال، افت سطح 

آب آب زيرزميني و افزايش عمق برخورد با آب، كم
كاهش  شدن و خشكيدن تعدادي از قنوات دشت و

جمله  دشت از از خروجي دبي نهرهاي زهكش در
       .رود هاي بخش كشاورزي به شمار ميوديتمحد
  هاي توصيفي تحقيق يافته

درصد  76/28انجام شده  يها يبررس بر اساس
-70برداران در پايلوت مورد مطالعه در گروه سني بهره
    به گروه سني ها آندرصد  47/5سال قرار دارند و  61
 بردارانميانگين سني بهره. سال تعلق دارند 90-80
درصد داراي تحصيالت   84/6تنها . باشدمي سال 59

درصد كمتر از اين  93 و حدودباالي سيكل هستند 
، نيصد از مالكدر 93/84شغل اصلي . ميزان سواد دارند
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غيركشاورزي  ها آندرصد از  07/15 كشاورزي و
 برداران بهرهاز كل  .است...)  كارگري و كارمندي،(

  .باشدن ميدرصد نيز ز 81/17درصد، مرد و  19/82

كل اراضي زراعي روستاهاي مورد مطالعه شامل 
طور باشد كه بهمي )زراعي قطعه 1457( هكتار48/128

سازي متوسط سهم مالكيت هر كشاورز قبل از يكپارچه
بديهي است . بوده است) قطعه زراعي 20( هكتار 76/1

كه فراواني تعداد قطعات  قبل از اجراي طرح، امكان 
از اراضي را  ي برداري بهينه بهرهيح و صح ي استفاده

  . نموده استسلب  كشاورزان
 0برداران داراي بهرهدرصد از  09/41در اين منطقه 

 هكتار و 2 تا 1/1 درصد آنان 46/42 هكتار، 1 تا
هكتار زمين  6تا 1/2برداران بين بهره درصد از 45/16

 برداراندرصد از بهره 1/83 رو نياز ا .اندزراعي بوده
كه ميانگين  يا به گونهاند، هكتار زمين داشته2 كمتر از

. استهكتار بوده  089/0ميزان اراضي كشاورزان نيز 

سازي اراضي زراعي، بعد از اجراي طرح يكپارچه
 1قطعه به  2/6 بردار ازمتوسط تعداد قطعات هر بهره

بدين معني كه اجراي طرح .  قطعه كاهش يافته است
مورد مطالعه  ي ي زراعي در منطقهسازي اراضيكپارچه

 .است  زراعي كشاورزان شده قطعات باعث كاهش تعداد
موردمطالعه  ي مزارع منطقه وسعت متوسط هرقطعه در

هكتار افزايش يافته است، يعني  6/0به  096/0از 
  .   برابر شده است 25/6وسعت هر قطعه 

داران به اجراي طرح بربررسي ديدگاه بهره ي نتيجه
اساس  نيبر ا. آمده است 1 در جدولسازي  رچهيكپا
 كامل خودشان، تيبا رضا از كشاورزاندرصد  18/56
درصد 10/4و  گرانياز ددرصد ازآنها به تبعيت  72/39

برگزاري  طي بودند كهاوليه مخالف  در مراحلهم 
جلسات متعدد توجيهي، رضايت خود را براي انجام 

  .دسازي اراضي اعالم كردن طرح يكپارچه
  

  

  سازي اوليه طرح يكپارچه ي براي مشاركت در مرحله ها آنبرداران در رابطه با تمايل  بهرهفراواني نظر : 1جدول
يجهادكشاورز ي به توصيه جمع كامل شخصتيبا رضا گرانياز دبه تبعيت نوع تمايل
 فراواني 41 29 3 73

 درصد 18/56 72/39 10/4 100
   1388العات ميداني،اط: مأخذ                  

  

  بحث و تحليل
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين خصوصيات فردي 

براي مشاركت در اجراي  ها آنبرداران و تمايل بهره
. طرح يكپارچه سازي اراضي زراعي پرداخته شده است

هاي جنس، سن، سطح متغيرآزمون هركدام از  4در 
برداران  بهره لتمايمتغيربرداران با  بهره شغل و تحصيالت

براي مشاركت در اجراي طرح مورد سنجش قرار 
  .گرفتند

  
1 -برداران بهره ر جنسآزمون وجودهمبستگي بين متغي

  :براي مشاركت در اجراي طرح  ها آنو تمايل 
 ليو تمابرداران ميان جنس  بهره ي براي بررسي رابطه 

اسپيرمن  از آزمونطرح   يدر اجرابراي مشاركت  ها آن
 2 جـدول  در شده كه نتايج آنتوافق استفاده  بيرو ض

 .درج شده است 3 و
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  ...شناخت عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت   

  براي مشاركت در طرح ها آنبرداران و تمايل  جدول توافقي بين جنسيت بهره : 2جدول
برداران براي مشاركت تمايل بهره      

 در اجراي طرح
 برداران جنسيت بهره

 تيبا رضا
 كامل خودم

به تبعيت از 
 ديگران

جهاد به توصيه  
 يكشاورز

 جمع

 60 39192مرد
 13 2101زن
 73 41293جمع

  1388 اطالعات ميداني،: مأخذ                
  آزمون اسپيرمن و ضريب توافق: 3جدول 

  نتايج آزمون                      
 نوع آزمون     

 ) Sig( 1داريسطح معني )value( آزمون يمقدار

 413/0001/0 2توافقضريب

 452/0000/0 3همبستگي اسپيرمن

  1388نگارندگان،  : مأخذ               
  

در رابطه با ) Sig= 0/000(آزمون اسپيرمن  ي نتيجه
براي مشاركت در  ها آنبرداران و تمايل  بهرهجنسيت 

بنابراين .  كمتر است α= 05/0 طرح از سطح معناداري
براي مشاركت  ها آنن و تمايل بردارا بهرهبين جنسيت 

در طرح همبستگي وجود دارد و مقدار اين همبستگي 
نتايج آزمون ( باشدمتوسط مي وكمتر ازحد452/0 برابر

 ).كنديماسپيرمن را تأييد ضريب توافق نيز نتايج آزمون
 توان يم زين 2 توافقي در جدولموجود  اطالعات از
 را بهسازي چهطرح يكپار  كه زنان اجراي گرفت جهينت

كامل  تيبا رضامردان نيز  و اكثر گرانياز دتبعيت 
  .اند رفتهيپذخودشان 

برداران رشغل بهرههمبستگي بين متغيوجود آزمون-2 
  :براي مشاركت در اجراي طرح  ها آنو تمايل 

برداران و تمايل براي بررسي رابطه ميان شغل بهره
سازي براي مشاركت در اجراي طرح  يكپارچه ها آن

زراعي از آزمون اسپيرمن و ضريب توافق استفاده  اراضي
آمده   5و4شده است كه نتايج آن  در جدول توافقي 

 .است
  

  براي مشاركت در اجراي طرح  ها آنبرداران و تمايل  بهرهجدول توافقي بين شغل  :4جدول
برداران براي نوع تمايل بهره       

 اي طرحمشاركت در اجر
 

 بردارانبهرهشغل     

 تيبا رضا
 كامل خودم

به تبعيت 
 از ديگران

به توصيه 
 جمعيجهادكشاورز

 62 40211كشاورز
 11 182غيركشاورز

 73 41293جمع
  1388 اطالعات ميداني،: مأخذ                      

  

  آزمون اسپيرمن و ضريب توافق: 5جدول 
 نتايج آزمون                            

 نوع آزمون                
  ي آزمونمقداره

)value( 
  داريسطح معني

)Sig ( 

 590/0000/0ضريب توافق
 676/0000/0همبستگي اسپيرمن

  1388نگارندگان،  : مأخذ                            
  

1-P-value 
2-Contingency Cofficient 
3-Spearman Corrlathon www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
98 

  
 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بـراي   هـا  آن ليـ و تمابرداران  بهرهبا شغل  در رابطه    
اسپيرمن، كمتر  آزمون جينتاطرح،   يدر اجرااركت مش

  α= 05/0را از سطح معنـاداري  )  Sig = 0/000(بودن 
ــين شــغل  نشــان مــي دهــد كــه مقــدار همبســتگي ب

 يدر اجـرا بـراي مشـاركت    هـا  آنبرداران و تمايل  بهره
   .باشدمتوسط مي و باالتر از حد 676/0طرح برابر

توان ، مي4ل توافقياطالعات مندرج در جدو بر اساس  
كشاورزي  ها آننتيجه گرفت كه افرادي كه شغل اصلي 

باشد بـا رضـايت كامـل خودشـان در اجـراي طـرح       مي
افـرادي   كـه  يدرحال.  اندمشاركت داشته سازييكپارچه

غيركشاورزي  بوده، به تبعيت از ديگران  ها آنكه شغل 
سازي اراضي زراعـي مشـاركت   در اجراي طرح يكپارچه

   .اندتهداش
تحصيالت  سطح متغيرآزمون وجودهمبستگي بين  -3

  :طرح براي مشاركت در اجراي ها آنبرداران و تمايل بهره
برداران بهره براي بررسي رابطه ميان سطح تحصيالت

- براي مشاركت در اجراي طرح يكپارچه ها آن و تمايل

سازي اراضي زراعي از آزمون كندال استفاده شده 
  .است شده درج 7و6آن درجدول توافقي است كه نتايج

  

  براي مشاركت در طرح ها آنبرداران و تمايل جدول توافقي بين  سطح تحصيالت بهره: 6جدول 
 برداران براي مشاركتنوع تمايل بهره

 در اجراي طرح
 بردارانبهرهسطح تحصيالت

 تيبا رضا
 كامل خودم

به تبعيت 
 از ديگران

به توصيه 
 جمعيجهادكشاورز

 20 1 415سوادبي
 18 2 412خواندن و نوشتن

 22 0 202ابتدايي
 8 0 80سيكل

 5 0 50سيكل به باال

 73 3 29 41 جمع

  1388 اطالعات ميداني،: مأخذ                     
  نتايج آزمون كندال:  7جدول

 نتايج آزمون                              
       نوع آزمون           

  ي آزمونمقداره
)value( 

داري سطح معني
)Sig ( 

 004/0 312/0  1ضريب همبستگي كندال

  1388نگارندگان،  : مأخذ                        
  

  

به دست آمده است كه  Sig=004/0آزمون كندال، 
بر . كمتر است α=05/0مقدار آن از سطح معناداري 

برداران  بهرهحصيالت سطح ت ي آزمون،رابطه نتايج اساس
براي مشاركت در اجراي طرح بيانگر  ها آنو تمايل 

برداران و  بهرهوجود همبستگي بين سطح تحصيالت 
براي مشاركت در اجراي بوده و مقدار اين  ها آنتمايل 

بر  .است حد متوسط كمتر ازو  312/0همبستگي  برابر
، اكثريت 5 دست آمده از جدول توافقينتايج به اساس

برداراني كه سطح تحصيالتشان در حد ابتدايي و هرهب
 سيكل است، با رضايت كامل خودشان در اجراي طرح

  يدرحال.اندسازي اراضي زراعي مشاركت داشتهيكپارچه
، كمترهستندتحصيالت  كه داراي سطح بردارانيبهره كه

تبعيت ازديگران  سازي را بهاجراي طرح يكپارچه
  .اندپذيرفته

برداران و تمايل بهره همبستگي بين سنّآزمون  -4
  :براي مشاركت در اجراي طرح ها آن

 برداران و تمايلبهره براي بررسي رابطه ميان سنّ
سازي براي مشاركت در اجراي طرح يكپارچه ها آن

اراضي زراعي از آزمون كندال استفاده شده است كه 
  .آمده است 9 و 8 نتايج آن  در جدول توافقي

 

1-Kondall  stau-b Corrlathon  Cofficient 
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  ...شناخت عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت   

  براي مشاركت در اجراي طرح ها آنبرداران و تمايل جدول توافقي بين سطح سواد بهره :8جدول 
برداران براينوع تمايل بهره         

  در اجراي طرح مشاركت
  

 )سال(برداران بهرهسن 

 تيبا رضا
 كامل خودم

به تبعيت از 
 ديگران

  به توصيه
 جمعيكشاورزجهاد

40-30500 5 
50-411520 17 
60-51913 13 
70-615160 21 
80-71580 13 
90-81220 4 

 73 41293جمع

  1388 اطالعات ميداني،: مأخذ                          
  

  نتايج آزمون كندال: 9 جدول
نتايج آزمون              

 نوع آزمون        

ي آزمون     مقداره
)value( 

داري سطح معني
)Sig( 

 011/0 508/0 همبستگي كندالضريب 

  1388نگارندگان،  :مأخذ                            
  

براي  ها آنبرداران و تمايل بهره در رابطه با سنّ 
   كندال نتايج آزمون مشاركت در اجراي طرح،

011/0 =Sig  كه اين مقدار  و از آنجايي دهد يمرا نشان
  سنّ ، بينكمتر است α= 05/0از سطح معناداري 

 براي مشاركت در اجراي ها آنبرداران و تمايل بهره
طرح  همبستگي وجود دارد و مقدار اين همبستگي  

 از اطالعات .باشدو در حد متوسط مي 508/0برابر 
برداراني  بهره آيد كه اكثريتچنين برمي ،8توافقي جدول

    قرار ) سال 30-50( و دومي اول كه در گروه سنّ
- يكپارچه رضايت كامل خود اجراي طرحند، با گيرمي

هاي برداراني كه در گروه بهره اكثر .اندسازي  را پذيرفته
قرار ) سال 51-90(سني سوم، چهارم، پنجم و ششم 

- دارند، به تبعيت از ديگران با اجراي طرح يكپارچه

  .سازي اراضي موافق بودند
  

  نتيجه 
سازي اراضي سياستي است بنيادي در يكپارچه

زمين از طريق يكپارچه كردن  ي اط با تغيير اندازهارتب
كشاورزي ايران با  تواند يمبرداران كه نسق زراعي بهره

دهقاني را  برداري كوچكبا واحدهاي بهره بافت سنتي و

. كند جامعه ازينقادر به تأمين حداقل مواد غذايي مورد 
اقتصادي،  سازي شامل مواردهاي يكپارچهاثرات طرح
بارزترين ويژگي . شودمحيطي مي و زيستاجتماعي 

سازي در بعد اقتصادي كاهش تعداد هاي يكپارچهطرح
طور مستقيم در افزايش به امر  قطعات است كه اين

و ها، افزايش سطح زيركشت گذاريامكان سرمايه
راندمان آبياري مؤثر بوده، به طوري كه استفاده  شيافزا

جويي در صرفهپي آن  و در نوين هاياز تكنولوژي
ممكن گشته  ي توليدها ي توليد و كاهش هزينهها نهاده
سازي با افزايش اجتماعي، يكپارچه ي در زمينه. است

براي اجراي  ها آنمندي كشاورزان و تمايل رضايت
طرح در ساير مزارع و افزايش اوقات فراغت، زمينه براي 

. شودهاي اجتماعي، فرهنگي مهيا ميافزايش ظرفيت
اجراي  رثاآ نيتر مهميش درآمد روستاييان كه جزء افزا

در  .عد اقتصادي استسازي از بهاي يكپارچهطرح
سازي، شامل يكپارچه اثرات زينمحيط زيست  ي زمينه

افزايش يا كاهش نفوذپذيري خاك، آلودگي منابع آب و 
 ريساو ) كود و سم( هااك به دليل استفاده از نهادهخ
  .باشديي كيفي خاك مها نهيزم
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 18/56( نفر 41هاي انجام شده، طبق بررسي
 نفر 29از كشاورزان با رضايت كامل خودشان، ) درصد

به تقليد از ديگران در اجراي  ها آناز ) درصد 72/39(
 3. اندسازي اراضي زراعي مشاركت داشتهطرح يكپارچه

برداران نيز در مراحل اوليه از بهره) درصد 10/1( نفر
برگزاري جلسات متعدد توجيهي،  طي كهبودند مخالف 

سازي اراضي  رضايت خود را براي انجام طرح يكپارچه
  .زراعي اعالم كردند

برداران براي ميزان همبستگي بين نوع تمايل بهره
رهاي از انواع متغي كيهر مشاركت در اجراي طرح و 

در شغل،سن،جنس و تحصيالت  مورد بررسي به ترتيب
  . دشو يمبيشتر برآورد 

قرار سال  30-50اكثريت مرداني كه در گروه سني 
و داراي سطح ) برداراندرصد بهره 17/30( دارند

درصد  35( تحصيالت ابتدايي و باالتر از سيكل هستند
 ها آنافرادي كه شغل اصلي  نيو همچن )بردارانبهره

، جزو )درصد از مالكين 93/84( باشدكشاورزي مي
با رضايت كامل خود كه  شوند يماقشاري محسوب 

اند و در اجراي سازي را پذيرفتهاجراي طرح يكپارچه
مشاركت  مورد مطالعه ي سازي در منطقه طرح يكپارچه

برداراني  بهرهدر مقابل اكثر زنان روستايي و . اند داشته
 83/69( سال قرار دارند 51-90هاي سنيكه در گروه

سواد بي حد تحصيالتشان در سطح و  )بردارانبهره درصد
و  )برداراندرصد بهره 65( يا خواندن و نوشتن است

 07/15( غيركشاورزي  بوده ها آنافرادي كه شغل 
، به تبعيت از ديگران به اجراي طرح )برداراندرصد بهره

بدين ترتيب  .اند شدهمتمايل  سازي اراضييكپارچه
باال، سطح تحصيالت پايين و  توان گفت كه سنّمي

 روستايي هاي در خانواده يصاد كشاورزاقتفرعي بودن 
عواملي هستند كه  نيتر مهم ، ازمطالعه مورد ي منطقه

برداران در اجراي طرح  بهرهتأثير منفي در مشاركت 
 رشيو پذتأثيرپذيري  چراكه. سازي دارند يكپارچه

كشاورزان با افزايش سن و كاهش سطح تحصيالت، 
نجام كارهاي يافته و كمتر از جوانان تمايل به ا كاهش

اين در حالي . علمي و مطابق تكنولوژي روز را دارند
  كه كرده ليتحصجوان و  برداران بهرهاست كه 

 ،شود يممحسوب  ها آناصلي   ي كشاورزي حرفه
  .سازي دارند يكپارچه  بيشتري در اجراي طرح  مشاركت

  
  پيشنهادات

به همبستگي بين سطح تحصيالت  با توجه  -
براي مشاركت در اجراي  ها آنايل برداران و تم بهره

سازي اراضي طرح يكپارچه گردد يمطرح، پيشنهاد 
هاي گروهي بايد زراعي به كشاورزان از طريق رسانه

با افزايش آگاهي از مزاياي . شود شناسانده شتريبهرچه 
سازي اراضي زراعي، احساس نياز و تمايل به يكپارچه

كشاورزان  صورت خودجوش در بين مشاركت در طرح به
  .گيردصورت مي

برداران و  بهرهبه همبستگي بين شغل  با توجه -
است  طرح الزمبراي مشاركت در اجراي  ها آنتمايل 

سازي اراضي جانبه و فرايندي به يكپارچه نگرشي همه
داشته و تحقيقات بيشتري در مناطق مختلف  زراعي

بعد از اجراي طرح نيز بايد . جغرافيايي انجام شود
ادامه داشته ) يجهاد كشاورز( ولؤدستگاه مس حمايت

  . باشد
ايجاد انگيزه در كشاورزان از طريق اعطاي تسهيالت   -

سازي به مالي و اعتباري، معرفي اجراي طرح يكپارچه
عنوان روشي مؤثر در افزايش عملكرد، پرداخت برخي 

-نهاده برخي ي ها از منابع اعتباري خاص و ارائههزينه

  . رسدمي به نظرري هاي توليد ضرو
سازي اراضي طرح يكپارچه ييو اجرامراحل اداري  -

در تقويم زراعي  كوتاه شود تا امكان تا حدزراعي بايد 
بيان ديگر عمليات  به.وارد نشود كاشت محصوالت خللي

زراعي قبل از شروع كشت ساليانه  سازي اراضييكپارچه
كوتاه  حل زمانيامر ،انجام شود و براي انجام عمليات

  .تعيين شود
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  ...شناخت عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به مشاركت   
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