
 

راهكارهای متناسب از  سازی اراضی و  در خصوص یكپارچه كاران گندمنگرش 

 روستاهای شهرستان هشترود( كاران گندم: موردمطالعهدیدگاه آنان )

 4زهرا هوشمندان مقدم فرد، 3، عليرضا عباسي2جواد احدزاده، *1شمس علي

 1414مزر  7 تاریخ پذیرش:  1414 مرداد 6 تاریخ دریافت:

 

 چکيده

هرا ایرز    صحیحی است که گام اول تدوین براامره های  و استراتژی ها براامه طراحی و اجرای توسعه کااورزی ایازمنددستیابی به 
ترین این  یکی از مز  کااورزیقطعه بود  اراضی  پراکندگی و قطعهباشد.  ها و ماکالن می اعندیشناسایی وضعیت موجود از بعد توا

شزرسرتا  هارترود در خصروص     گنردم کرارا   بررسری اهررش    باهردف هعيسرتهی حاضرر    -تحقیرق توصرینی   باشد. ماکالن می
صورن گرفت. التيار و روایری ابرزار تحقیرق     1416در سال  ها   سازی از دیدگاه  سازی و راهکارهای متناسب برای یکپار ه یکپار ه

و پایایی    ایز از طریق مطالعه مقدماتی و محاسيه  لنای کروايراخ   دأییتو کارشناسا  مرتي   )پرسانامه( با استناده از اظران اساتید
اواحی روستایی شزرستا  هاترود  م کارا گند مد. جامعه  ماری را کلیه  دقت بهبرای بخش اهرش و راهکارها  11/1و  13/1برابر با 

گیرری   اعواه  ماری با استناده از فرمول کوکرا  و روش اعواره  لنوا  به کار گندم 118داداد که  ی تاکیل میشرق جا ی ذربادر استا  
 7/87) گندم کرارا  یت داد که اکثر واقع شداد. اتایج ااا  مطالعه موردروستای این شزرستا  ااتخاب و  13ای تصادفی از   ندمرحله

گنردم سازی اهرش اامسالدی داراد. اتایج تحلیل هعيستهی ااا  داد که بین سابقه کااورزی برا اهررش    درصد( اسيت به یکپار ه
داد اتایج تحلیل لاملی ایز ااا  ی وجود دارد.دار یمعندار ولی بین تعداد قطعان کل با اهرش رابطه مننی و  رابطه مثيت و معنی کارا 

درصد از  1/31 ترویجی -تسزیالتی و اقدامان ااهیزشی -تعاوای، اقدامان حعایتی-ه  زار لامل اقدامان بازداراده، اقدامان ماالیک
 .سازی را تيیین کرداد واریااس کل مربوط به راهکارهای یکپار ه
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 مقدمه

 هرا    باشد که یکی از  جزئی از توسعه ملی ایازمند وجود شرای  و استلزاماتی می لنوا  بهرسید  به توسعه کااورزی  
باشد. پراکندگی و کو   بود  قطعان اراضی که از لناصرر سراختاری سرنتی کاراورزی ایررا        یکپار ه بود  اراضی می

برود    کار مرد  ریغی از قيیل ا لعده( و مسائل 1413زاده و کالاتری،  ااعی اساسی در توسعه کااورزی بوده )ليدالهاست، م
ی لوامل تولید را به دايال دارد )امیراژاد ور بزرهو پایین بود    الن نیماشمدیریت مزرله، لدم استناده مؤثر از تکنولوژی و 

گرفته در ایرن زمینره    متعدد صورن( با اشاره به اتایج تحقیقان 6116) 1و و هعکارا دمیتری ارتياط  نیدرا(. 1411و رفیعی، 
  راکره باشرد،   ترین موااع توسعه لقالیی کااورزی مری  یکی از جدی لنوا  بهبود  اراضی  قطعه قطعهکه  کنند یمگزارش 

برا اشراره بره     هرا     ورد.  پرایین مری   های تولیدی در مد خالص کاراورز را  جلوی مکاایزاسیو  را گرفته و با افزایش هزینه
قطعه بود  اراضری را بسریار    افزایش رقابت بازارهای کااورزی و صنعتی شد     در شرای  امروزی، اثران اامناسب قطعه

ایرا ، لدم اسرتناده   ازجعلهی مناطق روستایی برخی کاورها و ها یژگیویکی از  واقع درکنند.  بیاتر از گذشته ارزیابی می
باشرد   برردارا  مری   خرد بود  و پراکندگی اراضی متعلق به هر ی  از بزره لیبه دلویژه زمین و  ب  بزینه از لوامل تولید به

برداری و  های کااورزی از دو ماکل دیرینه و رو به تزاید کو کی قطعان بزرهساختار زمین ؛ و(1416لینالی و هعکارا ، )
(. اليته در بحث پراکندگی اراضی مرواردی ماانرد   1411براد )جعایدی و هعکارا ،  بردار راج می ه هر بزر پراکندگی قطعان

بردار، اادازه و شکل قطعان و ایز میزا  پراکندگی قطعان مز   بردار، تعداد قطعان هر بزره کل زمین تحت مالکیت هر بزره
 و اراضی اصالحان مختلف جزا ، کاورهای برای حل این  الش در (.6116 هستند. )دمیتریو و هعکارا ، رگذاریتأثبوده و 
(. افتخراری   1411اسرت )اجاللری و هعکرارا ،     شرده   اسرتناده حل منطقری   ضرورن و ی  راه ی  لنوا  به سازی یکپار ه

زرالری از  که با تغییر در ساخت فضایی اراضی  کند یمی اراضی را فر یندی از اصالحان ارضی تعریف ساز کپار ه( ی1473)
طریق اصالح مدیریت مزرله، ضعن تحرك بخای به اقتصراد روسرتایی، تحررك در سراختار ارواحی روسرتایی و توسرعه        

 فعال ومؤثر  مدیریت سازی ی  فرایند که یکپار ه داراد التقاد( ایز 6111) 6. پاساکارایز و مالینکند یمروستایی را تسزیل 
 بررای  ابرزاری  اسرت  معکن با دقت ااجام گیرد، بلکه اگر زمین، شد قطعه   قطعه ماکالن بهتنزا  اه که است برای زمین

سه قطعره   حداکثر تا ی  قالب در برداری بزره واحد هر پراکنده قطعان سازی باشد. در یکپار ه روستایی پایدار ترویج توسعه
 (.1418 هعکارا ، و )امینی گردد می قطعان ایجاد معکن حداقل در یا و تکه  ی در جدید یها تیمالکو  داکردهیپتجعیع 

ریرزی   مزایایی مااند مدیریت بزتر ریس ، براامه ها نیزمبود   قطعه  قطعهکرد که شاید در برخی موارد اليته باید اشاره
وقتی کااورز در  ندین قطعه،  ندین محصول متناون را کارت   درواقعکات و تنوع اکولوژیکی را به هعراه داشته باشد. 

ی وارده بره کاراورز   ها بی س ها یعاریبیی مااند بالیای طيیعی،  ب و هوایی و ایز  فان و ها س یرکند، در موقع وقوع  می
یا در مقایسره برا   (. ولی این مزا6113، 4کند، کعتر خواهد بود )و  دی  ی که در ی  مکا  واحد کات میبازماادر مقایسه 
 باشد. ی که پراکندگی اراضی داراست، بسیار ک  میموااعماکالن 

کررد  اراضری کاراورزی ااجرام       ای برای یکپار ه های گسترده تالش ها دولتدر خیلی از کاورهای دایا و ایز ایرا   
بنهالدش، هنرد، تایلنرد، اپرال و     مثال کاورهایی از قيیل طور بهبخش ايوده است.  دهند، ولی اتایج حاصله زیاد رضایت می

ولری ایرن    اارد  کررده ی و معااعت از تقسری  بیارتر زمرین اتخراذ     ساز کپار هیی را در ارتياط با تاویق یها استیسپاکستا  
در ی که بایرد  ا مسئله نیتر مز  درواقع(. 6111)تاپا و ایروال،  ااد داشتهبا شکست مواجه شده و یا موفقیت اادکی  ها استیس

                                                                                                                                      
1- Demetriou et al 

2- Pasakarnis and Maliene 
3- Van Dijk 



  851     ...سازی اراضی و راهكارهای متناسب در خصوص یكپارچه كاران گندمنگرش  

یر  منيرع مصررفی     لنروا   بره کنند که زمین  ( لنوا  می6113) 1شت بحث زمین و مدیریت    است. ایروال و تاپادا اظر
کند و رابطه بین زمرین و   تولید مجدد، اقش مزعی در معیات و امنیت مالی در ااتقال بین اسلی اینا می رقابلیغ محدود و

دلیرل   به زمین وابسته اسرت.  ها   ی استاادارد زادگی، دارایی، منزلت اجتعالی و  رزوهای اول بهصاحيا     لعیق بوده و 
ایازمنرد   هرا  طرحشرای  و استلزماتی برای موفقیت این  ی به خاطر این است کهساز کپار هی یها طرحاصلی لدم موفقیت 

موفقیرت در امرر   د کره بررای رسرید  بره    کنر  ( طی تحقیقی در کاور زاميیا لنروا  مری  6117) 6است. در این زمینه بوالرد
 یهرا  یاصالحان ارضی اتناق افتاده درگذشته در حال حاضرر بایرد برا فنرراور    ( 1)  سازی شرای  زیر باید مزیا باشد: یکپار ه
در کلیه فرایندهای مربوط به یکپار هی اراضی موارد مربوط به پایداری و  های مردم هعراه باود ها و خواسته واقعیت  جدید،

حعایرت    سازی اراضی تنزا و تنزا با موافقت، یکپار ه( 6، )های  ینده به خطر ایافتد تا منافع اسل گرفته شود بایستی در اظر
ها و ازادهای اجتعرالی مررتي  بایسرتی     فرایند از تعاوای و در این باشد پذیر می و ماارکت صاحيا  و مالکا  اراضی امکا 

سرازی را تردوین و اجررا اعایرد و      ی یکپار ره ها بایستی متناسب با شرای  خود طرح یورهر کا( 4) ازایت استناده را برد.
( 3و ) سازی بایستی مورد شناسایی و توجه قرارگرفته و در سطح ملی گسترش داده شرود  یکپار ه در زمینههای موفق  طرح

از باید وجود داشته باشد کره   گاه سازی ی  دادگاه مستقل و  وفصل ماکالن و موضولان بر خواسته از یکپار ه برای حل
 کند. حعایتبه شکل لادالاه حقوق تعامی افراد ذیننع 

و اليته اياید ایرن واقعیرت را هر  کره      باشند یمی اراضی ساز کپار هی در زمینهلامل  نیمؤثرترو  نیتر یاصلکااورزا  
را اادیرده گرفرت. هرر     تصعی  گیر اقش مزعی در این فرایند داراد را یمد ریساو  گذارا  قااو ، رگذاریتأثسایر افراد محلی 

متغیرهرای سراختاری    ریترأث و ایرن رفترار تحرت     ابرد ی یمر ااعکاس  ها   در رفتار  کنند یمتصعیعی را که کااورزا  اتخاذ 
حصیالن، سرن و  ی شخصی )مااند دارایی، تها یژگیو( که 1111، 4)ویلوك و هعکارا  باشد یم( و میااجی کننده ییاهویپ)

زیستی جزء این لوامل اثرگذار اولیه هستند. متغیرهای میرااجی   -و شرای  فیزیکی ها استیسغیره( و محی  بیروای مااند 
تاپا و هعکرارا ،  کنند ) یممااند اهرش و اهداف کااورزا  در ارتياط بین تصعیعان و متغیرهای اصلی اقش واسطی را اینا 

ی روی تصعیعان و رفتارهای کااورزا  در خصوص پذیرش یا لردم پرذیرش   ساز پار هک(. لذا اهرش در خصوص ی6111
ی از ساز کپار هی روی تعایل و پذیرش یشعار یبگر ه لوامل  هرید یليارت بهی اقش متغیر میااجی را داشته و ساز کپار هی

رواااناسی اجتعالی   یاز مناهکی . اهرش یباشد یماهرش  ها    نیتر مز هستند، ولی یکی از  رگذاریتأثطرف کااورزا  
باشد. ضرورن بررسری اهررش    است که ترکیيی از سه لنصر شناختی، لاطنی و رفتاری بوده و لامل اصلی تغییر رفتار می

کند تا از شیوه تنکر افراد درباره موضولان ماخص مطلع شرده و   است که به مدیرا  و مجریا  کع  می جزت از  افراد 
و در خصوص  ارتياط  نیا در (.1411هایی را برای تغییر اهرش  اا  طراحی کنند )لعوبیهی و حیاتی،  در صورن ایاز براامه

ارش کردارد کره تصرعی  کاراورزا  بره پرذیرش لعلیران        ( گرز 1411اهرش بر رفتار کااورزا  باقری و شاه پسند ) ریتأث
( و 1411پسرند،   باشد )باقری و شاه از لوامل مختلنی است که یکی از این لوامل اهرش  اا  می متأثرکااورزی پایدار ایز 

 باشرد  یتصعی  کااورزا  بره پرذیرش لعلیران کاراورزی پایردار مر      بر  رگذاریتأثلوامل  نیتر مز اهرش یکی از  واقع در
و رفتارهرا   هرا  اهررش (. ذکر این اکته ضروری اسرت کره لوامرل متعرددی در رابطره برین       6111، 3 هنستروم و هعکارا )
در مطالعران متعردد صرورن     ؛ کره اهرش قرار دارارد  جز بهلوامل دیهری  ریتأث. لالوه بر   ، رفتارها ایز تحت رگذارادیتأث

ی بره ایرن   سراز  کپار ره ی ازجعلره ی جدیرد  ها روشو  ها یاو ورگرفته در ایرا  و سایر کاورهای دایا در خصوص پذیرش 
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( میزا  هزینره تولیرد ودر مرد،    1476) یباغيادرااامیری  .گردد یماشاره  ها   است که به اتایج برخی از  شده  اشارهمتغیرها 
 ،فرردی  یهرا  ییااتواارا ، یرساا لوامل رواای، ارتياطی و اطالع( 1478) رزادیشتعداد و مساحت قطعان، میزا  ارزش زمین، 

 یهرا  تیر فعال (1414) ، محسرنی ترویجی و دولتی التياری، :هایلوامل محیطی، ازادهای محلی، حعایت ،موقعیت اراضی
سرابقه کاراورزی،   قروااین،  ( 1413هعکرارا  ) کالیری و    هنهری، التياری و خدمات یها تی موزشی و ترویجی و ارائه حعا
 یهرا  ای مناسرب برین مرزارع، سراخت کاارال     هاهشده، ساخت ر یساز کپار هیاراضی  موقع مالکیت، دااش فنی، تحویل به

به باورهرا و التقرادان سرنتی، سرطح سرواد و       یيندیپالوامل فرهنهی، ، مناسب، کاهش مصرف  ب و کاهش هزینه تولید
واد مالکرا ، میرزا    سرطح سر   (1413) ، وثوقی و هعکارا نهامهبه یها یمتعاقب    لدم برخورداری از دااش فنی و  گاه

های ترویجری، موقعیرت    ، دفعان شرکت درکالسها تاکل گاهی از مزایای طرح، میزا  مالکیت اراضی، لضویت افراد در 
( 6113) 1مالکا  به یکدیهر، لوامل ااهیزشی، میزا  التعاد مالکا  بره دولرت، کنردری و هعکرارا      التعاد فرد در تاکل،

، خدمان ترویجی، بیعه محصوالن کااورزی، اروع خراك و دسترسری بره     ها ارااهسطح تحصیالن، سن، خاکی منطقه، ی
ی ترویجی و میزا  لعلکررد را در تصرعی  کاراورزا  و    ها تعاس( اادازه مزرله، تعداد 6113) 6اطاللان، ساکا و هعکارا 

 .ااد کردهگزارش  رگذاریتأثی جدید ها روشو  ها یفناورپذیرش یا لدم پذیرش  در زمینهمختلف کااورزی  بردارا  بزره

اذلا  خیلری از کاراورزا  بره فوایرد      باوجودخالصه تحقیقان صورن گرفته در این زمینه ااا  داده است که  طور به
 هرای  جراده  بره  ازدیکری  و دوری قيیل ها )از شناسی خود زمینلوامل جغرافیایی و خاك -سازی موااعی مااند الف یکپار ه

ی براالی لعلیران   هرا  نهیهززمین،  توپوگرافی ارتناع، بود ، ریگ لیس زمین، شیب خاك، تکینی به  ب، دسترسی ارتياطی،
 در تحرول  فرهنهری،   داب )سرنت و  ی مربوط بره کاراورزا   شناخت روا لوامل فرهنهی و  -ب .ی در شروع(ساز کپار هی

اقلری ،   جععیت، اوع رشد مالکااه، های اجاره هعچو  زمین از برداری ه های بزر شیوه در تحول و تغییر گسترده و های خااواده
ی خروب، لردم  گراهی از    ا نهیزمداد  ها، ترس از دست ، توزیع اامناسب داراییفروش و دیخرافزایش جععیت، وراثت، فقر، 

شرواد.   سازی و لدم اطعینا  به طرح( بالث شکست یا لدم موفقیت و به ليارتی حنظ وضعیت موجود می ماهیت یکپار ه
( ایز در تحقیقی گزارش کرداد که لامل فیزیکی )وسعت اراضی، متوس  ااردازه  1411زمینه جعایدی و هعکارا  ) در این

بردارا  بخرش کاراورزی    شد  اراضی در بین بزره قطعه قطعهلامل  نیتر مز های سنتی بین مزارع(  قطعان خااوار و جاده
فرهنهی، اقتصادی و کراربری را بعرد از لامرل     -ل اجتعالیباشد. هعچنین لوام ساکن در شزرستا  شیروا  و  رداول می

 دااند. فیزیکی دخیل می

انر  81166دارای  1411سرشعاری لعومی انوس و مسکن  بر اساساايار غله گندم ایرا   لنوا  بهشزرستا  هاترود 
از دو بخش مرکرزی   . این شزرستا باشند یمدرصد شزری  43درصد جععیت    روستایی و تنزا  83که  باشد یمجععیت 

ی تولیرد  هرا  قطرب یکری از   لنروا   به( 1414)با پنج دهستا ( و اظرکزریزی )با دو دهستا ( )استااداری  ذربایجا  شرقی، 
هزار  81که از طوریبهدی  بوده،  صورن بهی مطرح است. بیاتر گندم تولیدی این شزرستا  شرق جا ی ذرباگندم در استا  

باشرد   مری هزار هکتار دی  و دو هزار هکتار     بی  31هکتار اراضی زرالی زیر کات گندم در شزرستا  هاترود،  711و 
 (.1414)سایت سازما  جزاد کااورزی شزرستا  هاترود، 

ی میداای با کارشناسرا  سرازما  جزراد کاراورزی     ها مصاحيهو ایز  موردمطالعهبا توجه به شناخت محققا  از منطقه 
 نیترر  مزر  بود  اراضری یکری از    قطعه  قطعه( پراکندگی و 1416شزرستا  هاترود و کااورزا  منطقه )مصاحيه میداای، 

                                                                                                                                      
1- Koundouri et al 

2- Saka et al 
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 باهردف شد. لذا این تحقیق  گزارش هریدی منطقه در کنار سایر ماکالن بردار بزرهی غالب اظام ها یژگیوماکالن و از 
در سرال   گنردم کرارا   از این ماکل از دیدگاه  رفت برو دالیل ایجاد این وضعیت و ایز راهکارهای متناسب برای بررسی 
گنردم  در باال اسيت به سنجش اهرش  شده  گنتهدر سه دهستا  شزرستا  هاترود صورن گرفت و اظر به مطالب  1416
 و لوامل مرتي  با    ایز اقدام گردید. کارا 

 ها روشمواد و 

شناسی از اوع تحقیقران توصرینی، )غیر زمایاری( هعيسرتهی، بره لحراظ هردف از اروع          روش ازلحاظتحقیق حاضر  
شرود. در ابتردای مطالعره و پرس از بررسری       ها از اوع تحقیقان میداای محسوب مری  احوه گرد وری داده ازاظرکاربردی و 

برای به دست  ورد  اطاللران   )پرسانامه( طراحی و ابزار تحقیق اظرا  صاحبمند ادبیان اظری و مصاحيه با برخی  اظام
در سر مزارع و موقع برداشت گندم در تابسرتا    گندم کارا شیوه مصاحيه حضوری با و بهارتياط مستقی  از طریق  ازیموردا
 برر اسراس  یر  سرازه یرا شراخص ترکیيری و       لنوا  بهسازی  در خصوص یکپار ه گندم کارا اقدام گردید. اهرش  1416

گویره مثيرت و در قالرب طیرف لیکررن از کرامالً        8گویه  11ی قرار گرفت. از این ریگ اادازه موردگویه  11ای از  مجعوله
( ترا کرامالً   1معکوس از کامالً مروافق  )  صورن بهگویه مننی در قالب طیف لیکرن و  3( و 3( تا کامالً موافق  )1مخالن  )
( تا خیلری  1) گویه در قالب طیف لیکرن از هیچ 1قطعه شد  اراضی ایز با  عه( مورد پرسش واقع شد. دالیل قط3مخالن  )

گویه در قالب طیرف شرش سرطحی     13سازی اراضی دربرداراده  ال واقع شد. راهکارهای مناسب یکپار هؤ( مورد س3) زیاد
برای حل ماکالن موجود  ها   مناسيت  بر اساسخواسته شد که  گندم کارا  و از( بود 3) ( تا خیلی زیاد1) لیکرن از هیچ

 اظر خودشا  را الالم کنند.

ی ترویج، ارتياطان و توسعه روستایی، زرالرت و اصرالح   ها گروهالتيار و روایی ابزار تحقیق با استناده از اظران اساتید 
. پایایی ابرزار  اياتان داااهاه زاجا  و ایز کارشناسا  سازما  جزاد کااورزی شزرستا  هاترود در این زمینه تعیین گردید

 13/1و محاسيه  لنای کرواياخ برابر با  موردمطالعهخارج از اعواه  کار گندم 61تحقیق ایز از طریق مطالعه مقدماتی بر روی 
 مد. جامعه  ماری مطالعه حاضر را کلیره   به دستراهکارها  یریگ اادازهبرای شاخص  11/1برای شاخص سنجش اهرش و 

 3داداد که با استناده از فرمرول کروکرا  برا خطرای      در استا   ذربایجا  شرقی تاکیل می شزرستا  هاترود گندم کارا 
اعواره   لنروا   بره  کرار  گندم 118سازی  در خصوص یکپار ه کارا گندمدرصد و با لحاظ کرد  ااحراف معیار متغیر اهرش 

-هها اسرتناده گردیرد. بر    ااتخاب اعواهای تصادفی برای  مرحله گیری  ند  مد. از روش اعواه به دستمناسب جزت مطالعه 
درصرد در بخرش    83در بخرش اظرکزریرزی و    43که در مرحله اول با توجه به اینکه از کل خااوارهرای روسرتایی   طوری

اسيت فوق در دو بخش توزیع گردارد.   صورن به موردمطالعهازایی  کار گندم 118مرکزی ساکن هستند لذا مقرر گردید که 
خرااوار   61روستاهای براالی   ها   و ایز احتعال لدم پاسخهویی برخی از  کارا گندمی ااتخاب تصادفی ریپذ امکا )جزت 

دهستا  اظرکزریرزی از بخرش اظرکزریرزی و     موردمطالعهمداظر قرار گرفت(. در مرحله دوم و اظر به گستردگی منطقه 
در العه ااتخاب گردیداد. در مرحلره سروم و برا    تصادفی جزت مط صورن به باد و قرااقو از بخش مرکزی  للی یها دهستا 

گیرری تصرادفی سراده در     ماخص و از طریق اعواه هر دهستا هر دهستا  تعداد روستاهای  گندم کارا گرفتن کل  اظر
ی  ورده شده است. الزم بره  ریگ اعواه ار وب 1واقع شداد که در جدول  موردمطالعهااتخاب و  کارا گندمداخل هر روستا 

حضوری و در سر مزرله و در موقع برداشت گندم بود که محققرین برا    صورن بهها   وری داده است که تکنی  جععتوضیح 
هرا و    وری داده  وری کردارد. پرس از جعرع    هرای الزم را جعرع   توجه به ماهیت کاری خود در سر مزارع حضور یافته و داده

 صورن گرفت. ها   لیل روی کار تح Spss20افزار  از طریق ارم Excelدر  ها   پردازش 
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 جزت مطالعه شده ااتخاب ماری و اعواه  جامعه .1جدول 

 دهستان بخش
گندم كل 

 كاران

تعداد روستاهای 

 موردمطالعه

روستاهای  كارانگندمكل 

 نمونه

 كارانگندم

 موردمطالعه

 مرکزی
 83 111 7 6383 قرااقو

 38 411 4 1186 باد للی

 83 671 3 1111 اظرکزریزی اظرکزریزی

 کل
 

3368 13 1331 118 

 

 نتایج

 رازیر غ بره  ها   تعامی  ؛ و( بوداد84/1 معیار سال و ااحراف 38 برابر )میااهین سال ا یمتقریياً  مطالعه مورد کارا گندم
ترر   درصرد( دارای مردرك راهنعرایی و پرایین     3/81) گندم کارا سطح تحصیالن، اکثریت  ازاظربوداد.  متأهلدو انرشا  

 68. با توجه به متوس  سرابقه کاراورزی )  باشد یم موردمطالعهی اکثریت افراد سواد ک ی و سواد یب دهنده ااا  ؛ کهبوداد
 3. متوس  بعد خااوار پاسخهویا  در حدود شود یممحسوب  ها   شغل پدری  لنوا  بهی ارکگندمگنت که  توا  یمسال(، 
 16در حردود   موردمطالعه کارا گندممتوس   طور بهداد که ها ااا  اتایج تحلیل داده انر( بود. 16و بیاینه  6با کعینه انر )

ید گنت که در قطعه( با 71/11) ( را مال  بوداد که با توجه به ااحراف معیار بزرگ این متغیر31/11قطعه )میااهین برابر با 
برداری کااورزی مطرح است. مقدار بیاینه  ی بزرهها اظامی غالب ها یژگیویکی از  لنوا  بهاین منطقه پراکندگی قطعان 

قطعره زمرین جردا از هر  برود. متوسر         81دارای  موردمطالعه کارا گندمیکی از  هرید یليارت بهقطعه بود و  81این متغیر 
ترن   31/1)برابر با  تن گندم در هر هکتار بود که با توجه به ااحراف معیار    33/1برابر با  هموردمطالع کارا گندملعلکرد 

داد که سازی قيلی، اتایج ااا  تقریياً از لعلکرد ماابزی برخوردار بوداد. در خصوص تجربه یکپار ه گندم کارا در هکتار( 
در  هر نرد ای قيلری )  درصد تجربه 44ای در این خصوص اداشته و در مقابل  هیچ تجربه کارا گندمدرصد از  87در حدود 

 حد تعویض  ند قطعه کو  ( در این خصوص دارا بوداد.

گویه در قالب طیف لیکرن  1برای سنجش اظر کااورزا  در خصوص دلیل تعدد قطعان و پراکندگی قطعان زرالی از 
دهد،  زار دلیل قوااین ارث، اصالحان ارضی، اختصراص زمرین بره     می ااا  6دول که اتایج جاستناده گردید. هعااطوری

باشد که  در ایجاد وضعیت موجود بیاتر از حد متوس  می رشا یتأثکااورزا  میزا   ازاظر دوفروشیخرو  تر بزرگفرزادا  
مناسرب ايرود    اارد. هعچنرین    ردهدلیل را مربوط به قوااین ارث و تقسی  اراضی ااشری از    ذکرر کر    نیتر مز  نیب نیدرا
 ، ايرود  کاراورزا  ینبر ی دولتری، ااسرجام پرایین    ها سازما های اادرست  ، دخالتاعود  یکپار هجوار جزت  ه  یها ینزم

ها از دیهرر دالیرل ایجراد      ینزم یتمرغوب ، متناون بود  جنس وترس از تصاحب دولتینه، زم یندر ا های ااهیزشی براامه
مرتب گردید.  ها یفراوااباز مورد پرسش قرار گرفت و با توجه به تعداد  سؤالاورزا  بود که از طریق کا ازاظراین وضعیت 

( ایز در تحقیقی ماابه با اتایج حاضر در کاور اپرال گرزارش کردارد کره ااردازه متوسر        6111تاپا و ایروال ) ارتياط  نیدرا
که سنت تقسی  زمین مابین ورثه، افزایش  باشد یمحال افزایش در این کاور روبه کاهش و تعداد قطعان ایز در  ها تیمالک

دالیرل   ازجعلره ی اجردادی  ا نره یزمی و تعلق لاطنی و احساسی به کااورز ریغی اشتغال ها فرصتمستعر جععیت، کعيود 
 ایجاد وضعیت موجود گزارش گردیداد. 
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 کارا  گندمبندی دالیل تعدد قطعان و پراکندگی قطعان زرالی از دیدگاه  رتيه .2جدول 

 رتبه انحراف معيار *ميانگين گویه

 1 18/1 36/4 قوااین مربوط به ارث و تقسی  زمین مابین فرزادا  و وراث

 6 47/1 61/4 اصالحان اراضی صورن گرفته قيل از ااقالب اسالمی

 4 86/1 1/4 و اختصاص ی  قطعه بزرگ به اوالد جدید رشد جععیت خااوادگی و تقسی 

 3 13/1 31/6 ها به مالکا  مختلف ینزمیدوفروش زمین بین اهالی و اختصاص خر

 3 61/1 31/6 کااورزی معیاتی و فقر حاک  بر روستا

 8 41/1 43/6 فقدا  مااغل غیر کااورزی و منابع جایهزین

 7 68/1 43/6 شده کاتتعداد و زیادی محصوالن 

 1 61/1 33/1 جزیزیه، مزریه، هدیه و مواردی از این قيیل

 (3) یادز یلیخ( تا 1هیچ ):  مورداستنادهطیف  *                                       های تحقیق                 : یافتهمأخذ

 

 اراضی سازی کارا  در خصوص یکپار ه های مربوط به اهرش گندم بندی گویه رتيه .3 جدول

*ميانگين گویه  
انحراف 

 معيار
 رتبه

 1 31/1 13/4 های مرغوب خود را از دست بده +زمینه تعویض قطعان، در صورنکن   فکر می

 6 3/1 41/6 ایست + ها   های اجدادی و پدری داشته و حاضر به فروش به زمینه من وابستهی رواای و لالقه شخصی زیادی

 4 16/1 61/6 های خود را با دیهر کااورزا  معاوضه اعای .حاضرم زمینهدر صورن الطای وام مکنی 

 3 3/1 63/6 یل مواردی مااند  یش و تنوع محصوالن کاشتی است.+به دل ها   پراکنده بود  قطعان بزتر از یکپار ه بود  

 3 36/1 17/6 بزتر است.+ التيار خااوادگی ازلحاظی مختلف روستا در مقایسه با یکپار ه بود  درجاهاداشتن زمین 

 8 11/1 11/1 شد  اراضی موجود گردد. قطعه قطعهدولت باید قوااینی را تصویب کند که مااع از 

 7 11/1 14/1 کند. های موجود اسيت به حالت قيل افزایش پیدا میسازی، قیعت زمینه در صورن یکپار ه

سازی  بخش ايوده و در صورن یکپار ه فعلی قطعان رضایتهای تولیدی و لعلکردی در واحد سطح با وضعیت  هزینه
 کند. لعلکرد افزایش پیدا می

11/1 11/1 1 

 1 18/1 16/1 شود. جویی می  الن صرفه ینماش)کود، س ، بذر و ...( و ایز  ها ازادهدر ایروی کاری، میزا    سازی، در صورن یکپار ه

 11 74/1 34/1 های خود را معاوضه یا یکپار ه کن . سازی حاضرم با دیهر کااورزا  زمین  شنایی با مزایای یکپار ه به خاطرمن 

 صورن معکوس امتیازدهی شداد.  های مننی که به + گویه      -(3( تا کامالً موافق  )1مخالن  )طیف لیکرن: کامالً *های تحقیق        : یافتهمأخذ

 

با استناده از شراخص   گندم کارا باشد. اهرش  سازی اهرش می در خصوص یکپار ه رگذاریتأثیکی از متغیرهای مز  
 4ها در جردول   بندی این گویه ی قرارگرفت. رتيهبررس موردی پنج سطحگویه در قالب طیف لیکرن  11از ترکیيی متاکل 

گردیرد. الزم بره    تر اسرتناده ابر بوداد از ضریب تغییران کو  ها بر گرفته و در جایی که میااهینبراساس میااهین صورن
معکروس   صرورن  بره دارای منزومی مننی بوده و لذا موقرع تحلیرل    شده  ماخصتوضیح است که  زار گویه اهرشی که 

ی هرا  کااال)ازدیکی به جاده،  های مرغوبهشود، اهراای از دست داد  زمین که مااهده می امتیازدهی گردیداد. هعااطوری
هرای  هاست که وابستهی روحی و رواای به زمین گرفته قرارحاصلخیزی خاك، هعوار بود  و غیره( در رتيه اول   روستا،   ب،
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بره میرااهین براالتر از     با توجره است. هعچنین از ده گویه پنج مورد اولی  گرفته قرار باء و اجدادی ایز در رتيه دوم اهعیت 
 اهعیت بیاتری برخوردار هستند.از  3/6متوس  طیف یعنی 

و  11با توجه به این اکته که کعترین اعرره اهررش برابرر برا      گندم کارا بزتر از اهرش  هعچنین برای ارائه توصینی
مساوی به سه سطح اهرشی )اامسرالد،   صورن به( 11-31لدد )گردید، لذا فاصله بین این دو  می 31بیاترین اعره برابر با 
 گنردم کرارا   ، اکثریرت  شود یمکه مااهده طوریارائه گردیده است. هعا  3کی  گردید که در جدول خنثی و مسالد( تن

 4/64سازی برخوردار بوداد و با توجه به اهرش خنثی  درصد( از اهرش اامسالدی در خصوص یکپار ه 7/87) موردمطالعه
 .سازی ايوداد دارای اهرش مسالدی در خصوص یکپار ه کارا گندماز   ی چیهدرصد دیهر، 

 سازی اراضی اهرش کلی اسيت به یکپار هبرحسب  کارا  گندموزیع فراواای ت. 4جدول 

فراوانيدرصد  فراواني سطح نگرش ها آماره ریسا   

 7/87 168 اامسالد

 46/1میااهین: 

 37/1ااحراف معیار:  

 4/46 81 خنثی

 1 1 مسالد

 111 118 جعع

 های تحقیق : یافتهمأخذ
 

 ,13/1داری دارد ) کااورزی  اا  رابطه مثيت و معنری  سابقه با کارا گندمداد که اهرش تحلیل هعيستهی ااا اتایج 

p=173/1r= بود  اراضری( اهررش    قطعه قطعهدرك بیاتر ماکالن  لیبه دلکااورزی باال )شاید  باسابقه گندم کارا ( و
سازی اراضی داشتند. ولی در اقطه مقابل گندمکاراای که دارای قطعان بیاتری بوداد، اهرش  مسالدتری اسيت به یکپار ه

اهررش   داری با ی رابطه معنیموردبررس(. سایر متغیرهای =p=618/-1r ,11/1تر بود ) سازی مننی اسيت به یکپار ه ها   
داد که بین اهرش دو گروه از کااورزاای که قريالً  ای ااا  ویت اشتند. هعچنین اتایج  زمو  منی اراضی ادساز کپار هبه ی

 (.=p=878/1z ,31/1داری وجود ادارد ) معنی یی که اداشتند، تناونها   سازی داشته و  سابقه یکپار ه

دولتی بوده و با توجه به اینکه برا  ها از طرف ازادهای  سازی ارائه براامه های یکپار ه یکی از دالیل لدم موفقیت طرح
لذا میزا  پذیرش ایز کعتر بوده است. در این تحقیق  مطابقت اداشته، ها   برداری  وضعیت خود کااورزا  و اوع اظام بزره

کننرد  هری  از این راهکارها در حل ماکل موجود را ماخص ریتأثخواسته شد که میزا   کارا گندمراهکار از  13با ارائه 
های خرود را بجرای تعرویض یرا     هزمین ها    که یدرصورتااد  لنوا  کرده کارا گندم ورده شده است.  3اتایج در جدول که 

گرذاری دولرت    هعچنین سرمایه بيراد، از موفقیت باالیی برخوردار خواهد بود. کات ریزماترك  صورن بهیکپار ه کرد ، 
 دومین راهکار مطرح شد. لنوا  بهحل اولیه کار سازی اراضی روستایی در مرا برای تسطیح و یکنواخت

و  زمو  بارتلت استناده گردید.  KMOهای مربوط به راهکارها جزت تحلیل لاملی از ضریب  جزت مناسب بود  داده
(. هعچنرین  1413)منصورفر،  گردد بود که در حد خوب برای تحلیل لاملی تنسیر می 736/1برابر با  KMOمیزا  ضریب 

براال  دار است. از روش  رخش وریعاکس بررای   در سطح ی  درصد معنی که باشد یم 1/144میزا   زمو  بارتلت برابر با 
تعداد  زار لامل بر اساس مقادیر ویژه و ایز معیار لامل پیارین اسرتخراج    درمجعوعها استناده گردید و  تنسیر لامل برد 

درصرد از واریرااس کرل مربروط بره راهکارهرای        1/31ی  زار لامل فروق  طورکل به. ااد شده  ارائه 8 گردیداد که در جدول
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 است. شده ماخصایز  ها از لامل هرکدامااد که سز   سازی را تيیین کرده یکپار ه

 سازی اراضی توس  کااورزا  برای یکپار ه شده ارائهبندی راهکارهای  رتيه .5 جدول

ميانگين* گویه  
 انحراف

 معيار
 رتبه

 1 43/1 11/6 جوار ه مااع وکات اراضی یا فعالیت گروهی کااورزا   صورن بهفعالیت گروهی کااورزا  

 6 4/1 11/6 گذاری دولت برای تسطیح و یکنواخت سازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار یهسرما

 4 11/1 81/6 با حنظ مالکیت شخصی ها   معاوضه موقت قطعان کااورزا  با یکدیهر برای مدن خاصی و کات یکپار ه 

 3 13/1 81/6 تصویب قااوای در خصوص فروش قطعان کو   کااورزا  به کااورزاای که زمین بیاتری در منطقه داراد.

 3 16/1 31/6 های تولید خااوادگی و کات یکپار ه قطعان اوایسازی اراضی توس  تاکیل تع الزام کااورزا  به یکپار ه

 8 14/1 64/6 یری فروش زمین به غیر ساکنین روستا و غیر هعسایه زمینپذ امکا تصویب قااوای در خصوص لدم 

 7 1/1 41/6 ها شزرستا در سایر مناطق و  اجراشدهسازی  ی موفق یکپار هها طرحبازدید برد  کااورزا  از اعواه 

های خودشا  توس   ینزمکاداستر  و  در شناخت موقعیت جغرافیایی  به کااورزا  و کع ی بردار اقاهلعلیان 
 دولت

64/6 16/1 1 

 1 17/1 13/6 های کااورزا  به هعدیهر ینزمهای پراکنده اطراف  ینزمتصویب قااوای در خصوص فروش یا جابجایی 

 11 18/1 11/6 و التياران بر اساس اادازه قطعان ها ازادهوضع قااو  و مقرران دولتی برای تخصیص 

های لعراای و ... به داوطليین  الطای تسزیالتی مااند تسزیالن کااورزی، تجزیزان کااورزی، کع 
 سازی یکپار ه

11/1 11/1 11 

 16 11/1 14/1 ی  موزشی و ترویجی مناسبها براامهی و تاویق کااورزا  از طریق ساز  گاه

سازی به کااورزا  و روستاییا  در  سازی و ااا  داد  مزایای یکپار ه ی از طریق یکپار ها اعواهایجاد مزارع 
 روستا

14/1 78/1 14 

 13 77/1 18/1 های اايوهی رادیو و تلویزیو  سازی توس  رسااه تاویق و ترغیب کااورزا  به یکپار ه

 13 13/1 87/1 تقسی  سود حاصله بین وارثا ااتقال زمین به یکی از فرزادا  ذکور خود و 

 (3زیاد )خیلی  ( تا1هیچ )طیف لیکرن: *                                                                 های تحقیق              : یافتهمأخذ

 

 تجععی شده هعراه با مقادیر ویژه، درصد واریااس و درصد واریااس های استخراج لامل .6جدول 

 درصد تجمعي واریانس مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عوامل

1 71/6 13/11 13/11 

6 14/6 11/13 61/46 

4 16/6 16/13 44/38 

3 14/6 38/14 11/36 

 های تحقیق : یافتهمأخذ

متغیرهای موجود در هر لامل توجره   نیتر مز ها به ماهیت متغیرهای موجود در هر لامل و ایز  لامل  یگذار اامجزت 
 است. شده  ارائه 7گردید که اتایج در جدول 
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  مده از ماتریس دورا  یافته دست لاملی به ها و میزا  بار متغیرهای مربوط به هر ی  از لامل .7 جدول

 بار عاملي متغيرهای مربوطه عامل

ده
ارا
زد
 با
ن
اما
قد
ا

 

 738/1 خود و تقسی  سود حاصله بین وارثا ااتقال زمین به یکی از فرزادا  ذکور 

 761/1 های کااورزا  به هعدیهر ینزمهای پراکنده اطراف  ینزمتصویب قااوای در خصوص فروش یا جابجایی 

 713/1 ها و التياران بر اساس اادازه قطعان وضع قوااین و مقرران دولتی برای تخصیص ازاده

 814/1 ین روستا و غیر هعسایه زمینساکن یرغپذیری فروش زمین به  تصویب قااوای در خصوص لدم امکا 

 881/1 تصویب قااوای در خصوص فروش قطعان کو   کااورزا  به کااورزاای که زمین بیاتری در    منطقه داراد

ی
اال

ن م
اما
قد
ا

-
ی
اوا
تع

 

 116/1 جوار ه اراضی یا فعالیت گروهی کااورزا   توأما مااع و کات  صورن بهفعالیت گروهی کااورزا  

 117/1 با حنظ مالکیت شخصی ها   معاوضه موقت قطعان کااورزا  با یکدیهر برای مدن خاصی و کات یکپار ه 

 817/1 های تولید خااوادگی و کات یکپار ه قطعان یتعاواسازی اراضی توس  تاکیل  الزام کااورزا  به یکپار ه

 816/1 های اايوهی رادیو و تلویزیو  سازی توس  رسااه تاویق و ترغیب کااورزا  به یکپار ه

 و 
ی
ایت
حع
ن 
اما
قد
ا

ی
الت
زی
تس

 

 767/1 سازی های لعراای و ... به داوطليین یکپار ه الطای تسزیالتی مااند تسزیالن کااورزی، تجزیزان کااورزی، کع 

 711/1 های خودشا  توس  دولت در شناخت موقعیت جغرافیایی و کاداستر زمین برداری و کع  به کااورزا  لعلیان اقاه

 818/1 گذاری دولت برای تسطیح و یکنواخت سازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار سرمایه

ی
زش
هی
ن اا

اما
قد
ا

-

ی
یج
رو
ت

 

 773/1 سازی به کااورزا  و روستاییا  در روستا سازی و ااا  داد  مزایای یکپار ه ای از طریق یکپار ه اعواه مزارعایجاد 

 781/1 ها شزرستا در سایر مناطق و  اجراشدهسازی  های موفق یکپار ه بازدید کااورزا  از اعواه طرح

 761/1 ترویجی مناسبهای  موزشی و  ی و تاویق کااورزا  از طریق براامهساز  گاه

 های تحقیق                                          : یافتهمأخذ

درصد واریااس کل مجعوله مورد تحلیل است. با توجه بره   13/11 کننده نییتيیی تنزا به 71/6لامل اول با مقدار ویژه 
تصویب موارد قرااوای اسرت کره     دهنده بازتابی شد و این لامل گذار اامماهیت متغیرهای موجود به اام اقدامان بازداراده 

در  شرده  مارخص ی کااورزی گردد. در این لامل پنج متغیر برا بارهرای لراملی    ها نیزمشد   تکه تکهباید مااع از ادامه و 
گرام   درواقع است.قطعان زمین  مده دوفروشیخرجدول قرارداراد. متغیرهایی مااند ااتقال زمین به یکی از فرزادا  و احوه 

. لامرل دوم کره  زرار    باشرد  یم ها   اول حل ماکالن موجود توقف رواد تقسی  زمین و در مرحله بعدی یکپار ه کرد  
درصد از واریااس تحلیل لاملی را به خود اختصاص داده است، با توجه به طيیعت متغیرهرایش   11/13متغیر را در بردارد و 

بایسرتی   باشرد کره مری    ی گردید. این لامل در ارتياط با مسائل و مواردی مری گذار ااموای تعا-به اام لامل اقدامان ماالی
شرناختی و   جامعره  ازلحراظ اقرش و جایهراه زمرین     لیر بره دل روستایی ایررا    در جامعهجزت حل وضع فعلی اتخاذ گردد. 

باشرد و لرذا اظرام     این جایهاه مری  ی ااگزیر به حنظساز کپار ههای مربوط به ی ی برای کااورزا  تعامی براامهشناخت روا 
درصرد از   16/13واقع شود. لامرل سروم برا تيیرین      موردتوجهتوااد  برداری ماالی و تعاوای با توجه به ماهیت    می بزره

اقدامان حعرایتی و   لنوا  بهاست. که با توجه به وجود متغیرهای مربوطه  شده  لیتاکواریااس تحلیل لاملی از سه متغیر 
از  38/14گرفتن  بر لزدهلامل  زارم با  پردازد. می ارتياط  نیا دردولت  رگذاریتأثبه اقش   راکهی شد، گذار اامتسزیالتی 

 قررار باشد. در این لامل متغیرهایی که ماهیت ااهیزشی و ترویجری دارارد    واریااس تحلیل لاملی دربرداراده سه متغیر می

ی به کااورزا  اقردام  ده زهیااهسازی و  باید اسيت به  گاه شده  اشارهدیهر  کارهای موازان بهدهد که  و ااا  می ااد گرفته
 کرد. 
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 نتایج و بحث

ی و ایز راهکارهای متناسب برای حل ماکل ساز کپار هدر خصوص ی کارا گندمسنجش اهرش  باهدفاین تحقیق  
وضرعیت موجرود    متأسرنااه داد کره  در اواحی روستایی شزرستا  هاترود صورن گرفت. اتایج ااا  ها   موجود از دیدگاه 

در  موردمطالعره  کرارا  گندممتوس  تعداد قطعان  که یطور به، باشد یم کارا گندمحکایت از پراکندگی زیاد قطعان اراضی 
 قطعره  قطعره کل کارور از پراکنردگی و    مااند به  ی این منطقه هبردار بزرهاظام  دهد یمکه ااا   باشد یمقطعه  16حدود 

 .برد یمبود  راج 

ی سراز  کپار ره درصد( اهرش اامسالدی اسيت بره ی  81)در حدود  کارا گندمداد که اکثریت اتایج تحقیق حاضر ااا 
ی مرغروب  ها نیزمکه ترس از دست داد   گردد یماهرش مااهده  دهنده لیتاکهای به گویه تر قیدقداشتند و در اهاهی 

ها هستند. اتایج تحقیق ی  با و اجدادی دارای وز  بیاتری در مقایسه با سایر گویهها نیزمو ایز وابستهی روحی رواای به 
بوداد اهرش اکثریت کااورزا  شیروا  و  رداول   که گزارش کرده باشد یم( 1411) در تضاد با اتایج جعایدی و هعکارا 

و سایر موارد  ها   دلیل متناون بود  اهرش در مناطق مختلف به تجربیان قيلی  رسد یمباشد. به اظر  مسالد و خوب می
 قرار گیرد. مطالعه مورددیهری مرتي  باشد که باید 

 برا هعردیهر و ایرز    گنردم کرارا   ااا  داد که کات و کار ماالی  گندم کارا توس   شده ارائهبندی راهکارهای  رتيه
از اهعیرت براالیی    ها   ی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار از دیدگاه ساز کنواختو یگذاری دولت برای تسطیح  سرمایه

کاراورزا  شریروا  و  ررداول     ازاظرر کردارد کره    گزارش زیا( 1411) جعایدی و هعکارا  ارتياط  نیدرابرخوردار است. 
های ی  کااورز  کنده اطراف زمینهای پرا اراضی و فروش یا جابجایی زمین کرد  کنواختگذاری دولت در جزت ی سرمایه

 شرده  ااتخراب های  اولویت نیتر مز اادازه قطعان از  بر اساسها  به او و وضع قوااین و مقرران دولتی برای تخصیص ازاده
تحقیقی در کاور اپال  ( در6111باشد. هعچنین تاپا و ایروال ) سازی اراضی می توس  کااورزا  برای ساماادهی و یکپار ه

خودجوش و با اختیار خرود   صورن بهیی هستند که ها   ی ساز کپار هراه برای ی نیتر مناسبو  نیتر مز گزارش کرداد که 
مالکیت خود اعایرد، برا موفقیرت هعرراه      ساختار رییتغکااورزا  باشد و راهکارهایی که در    کااورز مجيور به پذیرش یا 

 ها   سازی و میزا  رضایت  بردارا  از یکپار ه ( ایز در تحقیقی با لنوا  ادراك بزره6113) 1کارا لیس  و هع اخواهد بود.
و اسراس   سازی پایره  ی یکپار هها طرحبردارا  در  ماارکت فعال بزره ها در کاور اسلووای گزارش کرداد که از اتایج طرح

های مناسرب در برین    د. هعچنین ااتقال دااش و ارائه شیوهگذار می ریتأث ها   ی مناسب بوده و روی ادراك ها روشتوسعه 
های اجياری و اامتناسب با شرای  محلی و  اجرای پروژه لیبه دلدر این زمینه ) ها   تجارب بد گذشته  به خاطربردارا   بزره

 سنتی به زمین، ضروری است. خاطر تعلقمحیطی( و ایز وابستهی و 

 :گردد یمیل ارائه بر اساس اتایج تحقیق پیانزادهای ذ

سرازی و   کارا  موردمطالعه از تحصیالن پایینی برخوردار بودارد، لرذا در راسرتای  گراه     با توجه به اینکه اکثریت گندم -1
های  موزشی و ترویجی متناسب با تحصریالن و وضرعیت    سازی ضرورن دارد که براامه ها به امر یکپار ه تاویق   

 منطقه تدوین و اجرا گردد.

جلروگیری از تقسری  و   باشرد، لرذا    قطعه مری  16کارا  در حدود تحقیق ااا  داد که متوس  تعداد قطعان گندماتایج  -6

                                                                                                                                      
1 -Lisec 
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 شرود کره   پیارنزاد مری  سازی مداظر مسئوال  باشد.  بایستی هعراه با یکپار ه های موجود تکه شد  مجدد زمین تکه
هرای ترویجری    های ترویجی به طرق مستقی  و غیرمستقی  ال  از کالس از طریق ارائه  موزشمسئوال  شزرستاای 

را از مضران ادامه وضع موجود  گاه اعایند. بدیزی  شيکه استاای    خصوص بههای جععی  در سطح روستاها و رسااه
 های کال  ملی دارد. گذاری ای این ماکل ایاز به سیاست است که ریاه

داری برا اهررش  ارا  در خصروص      داد که تعداد قطعان باالی زمین زرالی دارای رابطه مننری و معنری  اتایج ااا   -4
قطعان کعتر و  سازی ابتدا از کااورزاای با های مربوط به یکپار ه شود که طرح باشد. لذا پیانزاد می سازی مییکپار ه

  کااورزا  را به بازدید از مرزارع یکپار ره  زمین بیاتر که دارای اهرش مسالدتری هستند، شروع شود و سپس سایر 
 شده بيراد تا از ازدی  با مزایای     شنا شواد.

هرای   تررین گویره   سازی اامسالد بود و یکی از مز  کارا  در خصوص یکپار ه با توجه به اینکه اهرش اکثریت گندم -3
-های خود بود، لذا پیانزاد مری  زمین ای  باء و اجدادی و ایز مرغوب بود همرتي  وابستهی روحی و رواای به زمینه

ارتيراط بازدیردهای    های ااهیزشی و  موزشی مرتي  زمینه تغییر اهرش  اا  فرراه  شرود. درایرن    شود از طریق براامه
است،  سازی با موفقیت هعراه بوده  های یکپار ه ها طرح کارا  از مناطقی از استا  و کاور که در    جععی گندم دسته
 ها را فراه   ورد. ه تغییر اهرش   توااد زمین می

سازی مطررح اسرت،    لنوا  دومین لامل یکپار ه اتایج تحلیل لاملی ااا  داد که لامل اقدامان ماالی و تعاوای به -3
 در زمینره دهری و کعر  بره کاراورزا       سازی ضعن سازما  های یکپار ه شود که قيل از شروع طرح پیانزاد می لذا

 سازی را مااهده اعایند. ها اثران ملعوس یکپار ه شود که   کات ماارکتی فرصتی فراه  

گذاری دولرت بررای تسرطیح و یکنواخرت سرازی       کارا  ااا  داد که سرمایه کارها از دیدگاه گندم بندی راه اتایج رتيه -8
لرت برا   شرود کره دو   شده است، لذا پیانزاد می لنوا  دومین راهکار مز  مطرح اراضی روستایی در مراحل اولیه کار به

دولرت برا اظرارن و    مند، پروژه هایی را در این مناطق شروع اعایرد. هعچنرین    کارا  لالقه شناسایی روستاها و گندم
و با پرداخت یارااه  فاار تحتهای اوین  بیاری  اادازی و جایهزینی سیست  راه ،هعچو  ارائهای  های هعه جاايه حعایت

 –)خدمان ارشادی  سایر مواردها و  های    توسعه فعالیت منظور بهوام  های متداول فعلی، فراه  کرد  سیست  جای به
هرای کو ر  برا  گراهی و      قطعه و تلنیق زمین های پراکنده و قطعه جاايه( کااورزا  را به معاوضه زمین حعایتی هعه

 رضایت خودشا  تاویق کند.

هرا برین    های این منطقره تقسری  زمرین    ینقطعه شد  زم داد که یکی از دالیل اصلی قطعهاتایج تحقیق حاضر ااا  -7
کااورزی ایز در منطقه رواق یابد، برخری از افرراد دايرال ایرن      های غیر رسد که اگر فعالیت به اظر می فرزادا  است.

شرود کره مطالعره جرامعی در خصروص       ها رفته و از تقسی  بیاتر زمین جلوگیری خواهد شد. لذا پیانزاد مری  فعالیت
و تيدیلی تکعیلی و ایز توریس  روستایی در این منطقه صرورن گرفتره و طيرق اترایج حاصرله       احداث صنایع فراوری

 .ها اقدام گردد اسيت به ایجاد و توسعه   
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Abstract  

Proper planning and implementation of sound programs and strategies is vital to  agricultural development. 

Recognizing current problems and strengths of any section is required in the first step. One of the most 

important problems in the Iranian agriculture sector is land fragmentation. The purpose of this descriptive-

correlational study was to investigate wheat farmers’ attitude and land consolidation solutions from their 

viewpoints in the Hashtrood Township in year 2013. A group of experts from different majors confirmed the 

validity of the questionnaire used as our research tool and by conducting a pilot test and the Cronbach’s alpha 

was calculated to be equal to 0.85 for attitude scale and 0.8 for solution scale, and hence its reliability was 

verified. The target population consisted of all of the wheat farmers in the Hashtrood Township in the East 

Azerbaijan province 186 of whom  were selected as samples from 15 villages based on Cochran’s sampling 

formula and the multi stage randomized sampling method. An analysis of the attitudes of wheat farmers 

revealed that 67.7 and 32.3 percent of them have unfavorable and neutral attitudes towards land consolidation. 

Also, there is a significant positive relationship between farming experience and their attitude in land 

consolidation, but there is a negative relationship between it and their total land segments.  Factor analysis of 

data revealed that four factors named as deterrent actions, cooperative-common actions, supportive-

infrastructural actions and motivational extension actions explained 59.9% of land consolidation solutions by 

wheat farmers.  
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