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چکيده
دستیابی به توسعه کااورزی ایازمند طراحی و اجرای براامهها و استراتژیهای صحیحی است که گام اول تدوین براامرههرا ایرز
شناسایی وضعیت موجود از بعد توااعندیها و ماکالن میباشد .پراکندگی و قطعهقطعه بود اراضی کااورزی یکی از مز ترین این
ماکالن میباشد .تحقیرق توصرینی -هعيسرتهی حاضرر باهردف بررسری اهررش گنردم کرارا شزرسرتا هارترود در خصروص
یکپار ه سازی و راهکارهای متناسب برای یکپار هسازی از دیدگاه ها در سال  1416صورن گرفت .التيار و روایری ابرزار تحقیرق
(پرسانامه) با استناده از اظران اساتید و کارشناسا مرتي تأیید و پایایی ایز از طریق مطالعه مقدماتی و محاسيه لنای کروايراخ
برابر با  1/13و  1/11برای بخش اهرش و راهکارها بهدقت مد .جامعه ماری را کلیه گندم کارا اواحی روستایی شزرستا هاترود
در استا ذربایجا شرقی تاکیل میداداد که  118گندمکار بهلنوا اعواه ماری با استناده از فرمول کوکرا و روش اعوارهگیرری
ندمرحلهای تصادفی از  13روستای این شزرستا ااتخاب و مورد مطالعه واقع شداد .اتایج ااا داد که اکثریت گندم کرارا (87/7
درصد) اسيت به یکپار ه سازی اهرش اامسالدی داراد .اتایج تحلیل هعيستهی ااا داد که بین سابقه کااورزی برا اهررش گنردم
کارا رابطه مثيت و معنیدار ولی بین تعداد قطعان کل با اهرش رابطه مننی و معنیداری وجود دارد .اتایج تحلیل لاملی ایز ااا داد
که زار لامل اقدامان بازداراده ،اقدامان ماالی-تعاوای ،اقدامان حعایتی -تسزیالتی و اقدامان ااهیزشی -ترویجی  31/1درصد از
واریااس کل مربوط به راهکارهای یکپار هسازی را تيیین کرداد.
واژههای كليدی :توسعه کااورزی ،گندم کارا  ،روستاهای شزرستا هاترود ،اهرش به یکپار هسازی ،یکپار هسازی اراضی.

 -1استادیار گروه ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،داااهاه زاجا .
 -6دااش موخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی و کارشناس اجتعالی طرح شيکه بیاری سد سزند
 -4دااش موخته کارشناسی ارشد ترویج و موزش کااورزی ،داااهاه زاجا .
 -3داااجوی دکتری ترویج و موزش کااورزی ،داااهاه زاجا .
(* -اویسنده مسئول)Shams@Znu.ac.ir :
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مقدمه
رسید به توسعه کااورزی بهلنوا جزئی از توسعه ملی ایازمند وجود شرای و استلزاماتی میباشد که یکی از هرا
یکپار ه بود اراضی می باشد .پراکندگی و کو بود قطعان اراضی که از لناصرر سراختاری سرنتی کاراورزی ایررا
است ،مااعی اساسی در توسعه کااورزی بوده (ليدالهزاده و کالاتری )1413 ،و مسائل لعدهای از قيیل غیر کار مرد برود
مدیریت مزرله ،لدم استناده مؤثر از تکنولوژی و ماشین الن و پایین بود بزرهوری لوامل تولید را به دايال دارد (امیراژاد
و رفیعی .)1411 ،دراین ارتياط دمیتریو و هعکارا  )6116( 1با اشاره به اتایج تحقیقان متعدد صورن گرفته در ایرن زمینره
گزارش میکنند که قطعهقطعه بود اراضی بهلنوا یکی از جدیترین موااع توسعه لقالیی کااورزی مریباشرد ،راکره
جلوی مکاایزاسیو را گرفته و با افزایش هزینههای تولیدی در مد خالص کاراورز را پرایین مری ورد .هرا برا اشراره بره
در شرای امروزی ،اثران اامناسب قطعهقطعه بود اراضری را بسریار
افزایش رقابت بازارهای کااورزی و صنعتی شد
بیاتر از گذشته ارزیابی میکنند .در واقع یکی از ویژگیهای مناطق روستایی برخی کاورها و ازجعله ایرا  ،لدم اسرتناده
بزینه از لوامل تولید بهویژه زمین و ب به دلیل خرد بود و پراکندگی اراضی متعلق به هر ی از بزرهبرردارا مریباشرد
(لینالی و هعکارا )1416 ،؛ و ساختار زمینهای کااورزی از دو ماکل دیرینه و رو به تزاید کو کی قطعان بزرهبرداری و
پراکندگی قطعان هر بزرهبردار راج میبراد (جعایدی و هعکارا  .)1411 ،اليته در بحث پراکندگی اراضی مرواردی ماانرد
کل زمین تحت مالکیت هر بزرهبردار ،تعداد قطعان هر بزرهبردار ،اادازه و شکل قطعان و ایز میزا پراکندگی قطعان مز
بوده و تأثیرگذار هستند( .دمیتریو و هعکارا  .)6116 ،برای حل این الش در کاورهای مختلف جزا  ،اصالحان اراضی و
یکپار هسازی بهلنوا ی ضرورن و ی راهحل منطقری اسرتناده شرده اسرت (اجاللری و هعکرارا  .)1411 ،افتخراری
( )1473یکپار هسازی اراضی را فر یندی از اصالحان ارضی تعریف میکند که با تغییر در ساخت فضایی اراضی زرالری از
طریق اصالح مدیریت مزرله ،ضعن تحرك بخای به اقتصراد روسرتایی ،تحررك در سراختار ارواحی روسرتایی و توسرعه
روستایی را تسزیل میکند .پاساکارایز و مالین )6111( 6ایز التقاد داراد که یکپار هسازی ی فرایند مدیریت مؤثر و فعال
برای زمین است که اهتنزا به ماکالن قطعه قطعه شد زمین ،بلکه اگر با دقت ااجام گیرد ،معکن اسرت ابرزاری بررای
ترویج توسعه پایدار روستایی باشد .در یکپار هسازی قطعان پراکنده هر واحد بزرهبرداری در قالب ی تا حداکثر سه قطعره
تجعیع پیداکرده و مالکیتهای جدید در ی تکه و یا در حداقل معکن قطعان ایجاد میگردد (امینی و هعکارا .)1418 ،
اليته باید اشارهکرد که شاید در برخی موارد قطعه قطعه بود زمینها مزایایی مااند مدیریت بزتر ریس  ،براامهریرزی
کات و تنوع اکولوژیکی را به هعراه داشته باشد .درواقع وقتی کااورز در ندین قطعه ،ندین محصول متناون را کارت
میکند ،در موقع وقوع ریس هایی مااند بالیای طيیعی ،ب و هوایی و ایز فان و بیعاریها سیبهای وارده بره کاراورز
در مقایسه بازماای که در ی مکا واحد کات میکند ،کعتر خواهد بود (و دی  .)6113 ،4ولی این مزایا در مقایسره برا
ماکالن موااعی که پراکندگی اراضی داراست ،بسیار ک میباشد.
در خیلی از کاورهای دایا و ایز ایرا دولتها تالشهای گستردهای برای یکپار ه کررد اراضری کاراورزی ااجرام
میدهند ،ولی اتایج حاصله زیاد رضایتبخش ايوده است .بهطور مثال کاورهایی از قيیل بنهالدش ،هنرد ،تایلنرد ،اپرال و
پاکستا سیاستهایی را در ارتياط با تاویق یکپار هسازی و معااعت از تقسری بیارتر زمرین اتخراذ کرردهاارد ولری ایرن
سیاستها با شکست مواجه شده و یا موفقیت اادکی داشتهااد (تاپا و ایروال .)6111 ،درواقع مز ترین مسئلهای که بایرد در
1- Demetriou et al
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اظر داشت بحث زمین و مدیریت است .ایروال و تاپا )6113( 1لنوا میکنند که زمین برهلنروا یر منيرع مصررفی
محدود و غیرقابل تولید مجدد ،اقش مزعی در معیات و امنیت مالی در ااتقال بین اسلی اینا میکند و رابطه بین زمرین و
لعیق بوده و بهاولی استاادارد زادگی ،دارایی ،منزلت اجتعالی و رزوهای ها به زمین وابسته اسرت .دلیرل
صاحيا
اصلی لدم موفقیت طرحهای یکپار هسازی به خاطر این است که شرای و استلزماتی برای موفقیت این طرحهرا ایازمنرد
است .در این زمینه بوالرد )6117( 6طی تحقیقی در کاور زاميیا لنروا مریکنرد کره بررای رسرید برهموفقیرت در امرر
یکپار هسازی شرای زیر باید مزیا باشد )1( :اصالحان ارضی اتناق افتاده درگذشته در حال حاضرر بایرد برا فنرراوریهرای
جدید ،واقعیتها و خواستههای مردم هعراه باود و در کلیه فرایندهای مربوط به یکپار هی اراضی موارد مربوط به پایداری
بایستی در اظر گرفته شود تا منافع اسلهای ینده به خطر ایافتد )6( ،یکپار هسازی اراضی تنزا و تنزا با موافقت ،حعایرت
و ماارکت صاحيا و مالکا اراضی امکا پذیر میباشد و در این فرایند از تعاوایها و ازادهای اجتعرالی مررتي بایسرتی
ازایت استناده را برد )4( .هر کاوری بایستی متناسب با شرای خود طرحهای یکپار رهسرازی را تردوین و اجررا اعایرد و
طرحهای موفق در زمینه یکپار ه سازی بایستی مورد شناسایی و توجه قرارگرفته و در سطح ملی گسترش داده شرود و ()3
برای حلوفصل ماکالن و موضولان بر خواسته از یکپار هسازی ی دادگاه مستقل و گاه باید وجود داشته باشد کره از
حقوق تعامی افراد ذیننع به شکل لادالاه حعایت کند.
کااورزا اصلیترین و مؤثرترین لامل در زمینه یکپار هسازی اراضی میباشند و اليته اياید ایرن واقعیرت را هر کره
سایر افراد محلی تأثیرگذار ،قااو گذارا و سایر مدیرا تصعی گیر اقش مزعی در این فرایند داراد را اادیرده گرفرت .هرر
تصعیعی را که کااورزا اتخاذ میکنند در رفتار ها ااعکاس مرییابرد و ایرن رفترار تحرت ترأثیر متغیرهرای سراختاری
(پیاهوییکننده) و میااجی میباشد (ویلوك و هعکارا  )1111 ،4که ویژگیهای شخصی (مااند دارایی ،تحصیالن ،سرن و
غیره) و محی بیروای مااند سیاستها و شرای فیزیکی -زیستی جزء این لوامل اثرگذار اولیه هستند .متغیرهای میرااجی
مااند اهرش و اهداف کااورزا در ارتياط بین تصعیعان و متغیرهای اصلی اقش واسطی را اینا میکنند (تاپا و هعکرارا ،
 .)6111لذا اهرش در خصوص یکپار هسازی روی تصعیعان و رفتارهای کااورزا در خصوص پذیرش یا لردم پرذیرش
یکپار هسازی اقش متغیر میااجی را داشته و بهليارتیدیهر گر ه لوامل بیشعاری روی تعایل و پذیرش یکپار هسازی از
طرف کااورزا تأثیرگذار هستند ،ولی یکی از مز ترین ها اهرش میباشد .اهرش یکی از مناهی رواااناسی اجتعالی
است که ترکیيی از سه لنصر شناختی ،لاطنی و رفتاری بوده و لامل اصلی تغییر رفتار میباشد .ضرورن بررسری اهررش
افراد از جزت است که به مدیرا و مجریا کع میکند تا از شیوه تنکر افراد درباره موضولان ماخص مطلع شرده و
در صورن ایاز براامههایی را برای تغییر اهرش اا طراحی کنند (لعوبیهی و حیاتی .)1411 ،در این ارتياط و در خصوص
تأثیر اهرش بر رفتار کااورزا باقری و شاه پسند ( )1411گرز ارش کردارد کره تصرعی کاراورزا بره پرذیرش لعلیران
کااورزی پایدار ایز متأثر از لوامل مختلنی است که یکی از این لوامل اهرش اا میباشد (باقری و شاهپسرند )1411 ،و
در واقع اهرش یکی از مز ترین لوامل تأثیرگذار بر تصعی کااورزا بره پرذیرش لعلیران کاراورزی پایردار مریباشرد
( هنستروم و هعکارا  .)6111 ،3ذکر این اکته ضروری اسرت کره لوامرل متعرددی در رابطره برین اهررشهرا و رفتارهرا
تأثیرگذاراد .لالوه بر  ،رفتارها ایز تحت تأثیر لوامل دیهری بهجز اهرش قرار دارارد؛ کره در مطالعران متعردد صرورن
گرفته در ایرا و سایر کاورهای دایا در خصوص پذیرش او وریها و روشهای جدیرد ازجعلره یکپار رهسرازی بره ایرن
1- Niroula and Thapa
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متغیرها اشاره شده است که به اتایج برخی از ها اشاره میگردد .امیری باغيادراای ( )1476میزا هزینره تولیرد ودر مرد،
تعداد و مساحت قطعان ،میزا ارزش زمین ،شیرزاد ( )1478لوامل رواای ،ارتياطی و اطالعرساای ،ااتوااراییهرای فرردی،
موقعیت اراضی ،لوامل محیطی ،ازادهای محلی ،حعایتهای :التياری ،ترویجی و دولتی ،محسرنی ( )1414فعالیرتهرای
موزشی و ترویجی و ارائه حعایتهای التياری و خدماتی ،هنهر کالیری و هعکرارا ( )1413قروااین ،سرابقه کاراورزی،
مالکیت ،دااش فنی ،تحویل بهموقع اراضی یکپار هسازی شده ،ساخت راههای مناسرب برین مرزارع ،سراخت کاارالهرای
مناسب ،کاهش مصرف ب و کاهش هزینه تولید ،لوامل فرهنهی ،پایيندی به باورهرا و التقرادان سرنتی ،سرطح سرواد و
متعاقب لدم برخورداری از دااش فنی و گاهیهای بههنهام ،وثوقی و هعکارا ( )1413سرطح سرواد مالکرا  ،میرزا
گاهی از مزایای طرح ،میزا مالکیت اراضی ،لضویت افراد در تاکلها ،دفعان شرکت درکالسهای ترویجری ،موقعیرت
فرد در تاکل ،التعاد مالکا به یکدیهر ،لوامل ااهیزشی ،میزا التعاد مالکا بره دولرت ،کنردری و هعکرارا )6113( 1
سطح تحصیالن ،سن ،خاکی منطقه ،یارااهها ،خدمان ترویجی ،بیعه محصوالن کااورزی ،اروع خراك و دسترسری بره
اطاللان ،ساکا و هعکارا  )6113( 6اادازه مزرله ،تعداد تعاسهای ترویجی و میزا لعلکررد را در تصرعی کاراورزا و
بزرهبردارا مختلف کااورزی در زمینه پذیرش یا لدم پذیرش فناوریها و روشهای جدید تأثیرگذار گزارش کردهااد.
بهطور خالصه تحقیقان صورن گرفته در این زمینه ااا داده است که باوجود اذلا خیلری از کاراورزا بره فوایرد
یکپار هسازی موااعی مااند الف -لوامل جغرافیایی و خاكشناسی خود زمینها (از قيیل دوری و ازدیکری بره جرادههرای
ارتياطی ،دسترسی به ب ،کینیت خاك ،شیب زمین ،سیل گیر بود  ،ارتناع ،توپوگرافی زمین ،هزینههرای براالی لعلیران
یکپار هسازی در شروع) .ب -لوامل فرهنهی و روا شناختی مربوط بره کاراورزا (سرنت و داب فرهنهری ،تحرول در
خااوادههای گسترده و تغییر و تحول در شیوههای بزرهبرداری از زمین هعچو اجارههای مالکااه ،رشد جععیت ،اوع اقلری ،
افزایش جععیت ،وراثت ،فقر ،خرید و فروش ،توزیع اامناسب داراییها ،ترس از دستداد زمینهای خروب ،لردم گراهی از
ماهیت یکپار ه سازی و لدم اطعینا به طرح) بالث شکست یا لدم موفقیت و به ليارتی حنظ وضعیت موجود میشرواد.
در این زمینه جعایدی و هعکارا ( )1411ایز در تحقیقی گزارش کرداد که لامل فیزیکی (وسعت اراضی ،متوس ااردازه
قطعان خااوار و جادههای سنتی بین مزارع) مز ترین لامل قطعهقطعه شد اراضی در بین بزرهبردارا بخرش کاراورزی
ساکن در شزرستا شیروا و رداول میباشد .هعچنین لوامل اجتعالی -فرهنهی ،اقتصادی و کراربری را بعرد از لامرل
فیزیکی دخیل میدااند.
شزرستا هاترود بهلنوا اايار غله گندم ایرا بر اساس سرشعاری لعومی انوس و مسکن  1411دارای  81166انر
جععیت میباشد که  83درصد جععیت روستایی و تنزا  43درصد شزری میباشند .این شزرستا از دو بخش مرکرزی
(با پنج دهستا ) و اظرکزریزی (با دو دهستا ) (استااداری ذربایجا شرقی )1414 ،بهلنروا یکری از قطربهرای تولیرد
گندم در استا ذربایجا شرقی مطرح است .بیاتر گندم تولیدی این شزرستا بهصورن دی بوده ،بهطوریکه از  81هزار
و  711هکتار اراضی زرالی زیر کات گندم در شزرستا هاترود 31 ،هزار هکتار دی و دو هزار هکتار بی مریباشرد
(سایت سازما جزاد کااورزی شزرستا هاترود.)1414 ،
با توجه به شناخت محققا از منطقه موردمطالعه و ایز مصاحيههای میداای با کارشناسرا سرازما جزراد کاراورزی
شزرستا هاترود و کااورزا منطقه (مصاحيه میداای )1416 ،پراکندگی و قطعه قطعه بود اراضری یکری از مزر تررین
1- Koundouri et al
2- Saka et al

نگرش گندم كاران در خصوص یكپارچهسازی اراضی و راهكارهای متناسب868 ...
ماکالن و از ویژگیهای غالب اظام بزرهبرداری منطقه در کنار سایر ماکالن دیهر گزارش شد .لذا این تحقیق باهردف
بررسی دالیل ایجاد این وضعیت و ایز راهکارهای متناسب برای برو رفت از این ماکل از دیدگاه گنردم کرارا در سرال
 1416در سه دهستا شزرستا هاترود صورن گرفت و اظر به مطالب گنته شده در باال اسيت به سنجش اهرش گنردم
کارا و لوامل مرتي با ایز اقدام گردید.
مواد و روشها
تحقیق حاضر ازلحاظ روش شناسی از اوع تحقیقران توصرینی( ،غیر زمایاری) هعيسرتهی ،بره لحراظ هردف از اروع
کاربردی و ازاظر احوه گرد وری دادهها از اوع تحقیقان میداای محسوب مریشرود .در ابتردای مطالعره و پرس از بررسری
اظاممند ادبیان اظری و مصاحيه با برخی صاحباظرا ابزار تحقیق (پرسانامه) طراحی و برای به دست ورد اطاللران
موردایاز از طریق ارتياط مستقی و بهشیوه مصاحيه حضوری با گندم کارا در سر مزارع و موقع برداشت گندم در تابسرتا
 1416اقدام گردید .اهرش گندم کارا در خصوص یکپار هسازی بهلنوا یر سرازه یرا شراخص ترکیيری و برر اسراس
مجعولهای از  11گویه مورد اادازهگیری قرار گرفت .از این  11گویه  8گویره مثيرت و در قالرب طیرف لیکررن از کرامالً
مخالن ( )1تا کامالً موافق ( )3و  3گویه مننی در قالب طیف لیکرن و بهصورن معکوس از کامالً مروافق ( )1ترا کرامالً
مخالن ( )3مورد پرسش واقع شد .دالیل قطعهقطعه شد اراضی ایز با  1گویه در قالب طیف لیکرن از هیچ ( )1تا خیلری
زیاد ( )3مورد سؤال واقع شد .راهکارهای مناسب یکپار هسازی اراضی دربرداراده  13گویه در قالب طیرف شرش سرطحی
لیکرن از هیچ ( )1تا خیلی زیاد ( )3بود و از گندم کارا خواسته شد که بر اساس مناسيت ها برای حل ماکالن موجود
اظر خودشا را الالم کنند.
التيار و روایی ابزار تحقیق با استناده از اظران اساتید گروههای ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،زرالرت و اصرالح
اياتان داااهاه زاجا و ایز کارشناسا سازما جزاد کااورزی شزرستا هاترود در این زمینه تعیین گردید .پایایی ابرزار
تحقیق ایز از طریق مطالعه مقدماتی بر روی  61گندمکار خارج از اعواه موردمطالعه و محاسيه لنای کرواياخ برابر با 1/13
برای شاخص سنجش اهرش و  1/11برای شاخص اادازهگیری راهکارها به دست مد .جامعه ماری مطالعه حاضر را کلیره
گندم کارا شزرستا هاترود در استا ذربایجا شرقی تاکیل میداداد که با استناده از فرمرول کروکرا برا خطرای 3
درصد و با لحاظ کرد ااحراف معیار متغیر اهرش گندمکارا در خصوص یکپار هسازی  118گندمکرار برهلنروا اعواره
مناسب جزت مطالعه به دست مد .از روش اعواهگیری ند مرحلهای تصادفی برای ااتخاب اعواهها اسرتناده گردیرد .بره-
طوریکه در مرحله اول با توجه به اینکه از کل خااوارهرای روسرتایی  43در بخرش اظرکزریرزی و  83درصرد در بخرش
مرکزی ساکن هستند لذا مقرر گردید که  118گندمکار ازایی موردمطالعه بهصورن اسيت فوق در دو بخش توزیع گردارد.
(جزت امکا پذیری ااتخاب تصادفی گندمکارا و ایز احتعال لدم پاسخهویی برخی از ها روستاهای براالی  61خرااوار
مداظر قرار گرفت) .در مرحله دوم و اظر به گستردگی منطقه موردمطالعه دهستا اظرکزریرزی از بخرش اظرکزریرزی و
دهستا های للی باد و قرااقو از بخش مرکزی بهصورن تصادفی جزت مطالعه ااتخاب گردیداد .در مرحلره سروم و برا در
اظر گرفتن کل گندم کارا هر دهستا تعداد روستاهای هر دهستا ماخص و از طریق اعواهگیرری تصرادفی سراده در
داخل هر روستا گندمکارا ااتخاب و موردمطالعه واقع شداد که در جدول  1ار وب اعواهگیری ورده شده است .الزم بره
توضیح است که تکنی جعع وری دادهها بهصورن حضوری و در سر مزرله و در موقع برداشت گندم بود که محققرین برا
توجه به ماهیت کاری خود در سر مزارع حضور یافته و دادههرای الزم را جعرع وری کردارد .پرس از جعرع وری دادههرا و
پردازش ها در  Excelاز طریق ارمافزار  Spss20کار تحلیل روی ها صورن گرفت.
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جدول  .1جامعه ماری و اعواه ااتخابشده جزت مطالعه

بخش

مرکزی
اظرکزریزی
کل

كل گندم

تعداد روستاهای

كل گندمكاران روستاهای

گندمكاران

كاران

موردمطالعه

نمونه

موردمطالعه

قرااقو

6383

7

111

83

للی باد

1186

4

411

38

اظرکزریزی

1111

3

671

83

3368

13

1331

118

دهستان

نتایج

گندمکارا مورد مطالعه تقریياً میا سال (میااهین برابر  38سال و ااحراف معیار  )1/84بوداد؛ و تعامی ها برهغیرراز
دو انرشا متأهل بوداد .ازاظر سطح تحصیالن ،اکثریت گندم کارا ( 81/3درصرد) دارای مردرك راهنعرایی و پرایینترر
بوداد؛ که ااا دهنده بیسوادی و ک سوادی اکثریت افراد موردمطالعه میباشد .با توجه به متوس سرابقه کاراورزی (68
سال) ،میتوا گنت که گندمکاری بهلنوا شغل پدری ها محسوب میشود .متوس بعد خااوار پاسخهویا در حدود 3
انر (با کعینه  6و بیاینه  16انر) بود .اتایج تحلیل دادهها ااا داد که بهطور متوس گندمکارا موردمطالعه در حردود 16
قطعه (میااهین برابر با  )11/31را مال بوداد که با توجه به ااحراف معیار بزرگ این متغیر ( 11/71قطعه) باید گنت که در
این منطقه پراکندگی قطعان بهلنوا یکی از ویژگیهای غالب اظامهای بزرهبرداری کااورزی مطرح است .مقدار بیاینه
این متغیر  81قطعه بود و بهليارتیدیهر یکی از گندمکارا موردمطالعه دارای  81قطعره زمرین جردا از هر برود .متوسر
لعلکرد گندمکارا موردمطالعه برابر با  1/33تن گندم در هر هکتار بود که با توجه به ااحراف معیار (برابر با  1/31ترن
در هکتار) گندم کارا تقریياً از لعلکرد ماابزی برخوردار بوداد .در خصوص تجربه یکپار هسازی قيلی ،اتایج ااا داد که
در حدود  87درصد از گندمکارا هیچ تجربهای در این خصوص اداشته و در مقابل  44درصد تجربهای قيلری (هر نرد در
حد تعویض ند قطعه کو ) در این خصوص دارا بوداد.
برای سنجش اظر کااورزا در خصوص دلیل تعدد قطعان و پراکندگی قطعان زرالی از  1گویه در قالب طیف لیکرن
استناده گردید .هعااطوریکه اتایج جدول  6ااا میدهد ،زار دلیل قوااین ارث ،اصالحان ارضی ،اختصراص زمرین بره
فرزادا بزرگتر و خریدوفروش ازاظر کااورزا میزا تأثیرشا در ایجاد وضعیت موجود بیاتر از حد متوس میباشد که
دراینبین مز ترین دلیل را مربوط به قوااین ارث و تقسی اراضی ااشری از ذکرر کرردهاارد .هعچنرین مناسرب ايرود
زمینهای ه جوار جزت یکپار ه اعود  ،دخالتهای اادرست سازما های دولتری ،ااسرجام پرایین برین کاراورزا  ،ايرود
براامههای ااهیزشی در این زمینه ،ترس از تصاحب دولت ،متناون بود جنس و مرغوبیت زمینها از دیهرر دالیرل ایجراد
این وضعیت ازاظر کااورزا بود که از طریق سؤال باز مورد پرسش قرار گرفت و با توجه به تعداد فراواایها مرتب گردید.
دراین ارتياط تاپا و ایروال ( )6111ایز در تحقیقی ماابه با اتایج حاضر در کاور اپرال گرزارش کردارد کره ااردازه متوسر
مالکیتها در این کاور روبه کاهش و تعداد قطعان ایز در حال افزایش میباشد که سنت تقسی زمین مابین ورثه ،افزایش
مستعر جععیت ،کعيود فرصتهای اشتغال غیر کااورزی و تعلق لاطنی و احساسی به زمینرهای اجردادی ازجعلره دالیرل
ایجاد وضعیت موجود گزارش گردیداد.

نگرش گندم كاران در خصوص یكپارچهسازی اراضی و راهكارهای متناسب863 ...
جدول  .2رتيهبندی دالیل تعدد قطعان و پراکندگی قطعان زرالی از دیدگاه گندم کارا
ميانگين

گویه

*

انحراف معيار

رتبه

قوااین مربوط به ارث و تقسی زمین مابین فرزادا و وراث

4/36

1/18

1

اصالحان اراضی صورن گرفته قيل از ااقالب اسالمی

4/61

1/47

6

4/1

1/86

4

خریدوفروش زمین بین اهالی و اختصاص زمینها به مالکا مختلف

6/31

1/13

3

کااورزی معیاتی و فقر حاک بر روستا

6/31

1/61

3

فقدا مااغل غیر کااورزی و منابع جایهزین

6/43

1/41

8

تعداد و زیادی محصوالن کاتشده

6/43

1/68

7

جزیزیه ،مزریه ،هدیه و مواردی از این قيیل

1/33

1/61

1

رشد جععیت خااوادگی و تقسی و اختصاص ی

قطعه بزرگ به اوالد جدید

* طیف مورداستناده :هیچ ( )1تا خیلی زیاد ()3

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .3رتيهبندی گویههای مربوط به اهرش گندم کارا در خصوص یکپار هسازی اراضی
ميانگين*

گویه

انحراف
معيار

رتبه

فکر میکن در صورن تعویض قطعان ،زمینههای مرغوب خود را از دست بده +

4/13

1/31

1

من وابستهی رواای و لالقه شخصی زیادی به زمینههای اجدادی و پدری داشته و حاضر به فروش ها ایست +

6/41

1/3

6

در صورن الطای وام مکنی حاضرم زمینههای خود را با دیهر کااورزا معاوضه اعای .

6/61

1/16

4

6/63

1/3

3

داشتن زمین درجاهای مختلف روستا در مقایسه با یکپار ه بود ازلحاظ التيار خااوادگی بزتر است+.

6/17

1/36

3

دولت باید قوااینی را تصویب کند که مااع از قطعهقطعه شد اراضی موجود گردد.

1/11

1/11

8

در صورن یکپار هسازی ،قیعت زمینههای موجود اسيت به حالت قيل افزایش پیدا میکند.

1/14

1/11

7

هزینههای تولیدی و لعلکردی در واحد سطح با وضعیت فعلی قطعان رضایتبخش ايوده و در صورن یکپار هسازی
لعلکرد افزایش پیدا میکند.

1/11

1/11

1

در صورن یکپار هسازی ،در ایروی کاری ،میزا ازادهها (کود ،س  ،بذر و  )...و ایز ماشین الن صرفهجویی میشود.

1/16

1/18

1

من به خاطر شنایی با مزایای یکپار هسازی حاضرم با دیهر کااورزا زمینهای خود را معاوضه یا یکپار ه کن .

1/34

1/74

11

پراکنده بود قطعان بزتر از یکپار ه بود

مأخذ :یافتههای تحقیق

ها به دلیل مواردی مااند یش و تنوع محصوالن کاشتی است+.

*طیف لیکرن :کامالً مخالن ( )1تا کامالً موافق (-)3

 +گویههای مننی که بهصورن معکوس امتیازدهی شداد.

یکی از متغیرهای مز تأثیرگذار در خصوص یکپار هسازی اهرش میباشد .اهرش گندم کارا با استناده از شراخص
ترکیيی متاکل از  11گویه در قالب طیف لیکرن پنج سطحی مورد بررسی قرارگرفت .رتيهبندی این گویهها در جردول 4
براساس میااهین صورنگرفته و در جایی که میااهینها برابر بوداد از ضریب تغییران کو تر اسرتناده گردیرد .الزم بره
توضیح است که زار گویه اهرشی که ماخص شده دارای منزومی مننی بوده و لذا موقرع تحلیرل برهصرورن معکروس
امتیازدهی گردیداد .هعااطوریکه مااهده می شود ،اهراای از دست داد زمینههای مرغوب (ازدیکی به جاده ،کااالهرای
ب ،روستا ،حاصلخیزی خاك ،هعوار بود و غیره) در رتيه اول قرار گرفته است که وابستهی روحی و رواای به زمینههرای
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باء و اجدادی ایز در رتيه دوم اهعیت قرار گرفته است .هعچنین از ده گویه پنج مورد اولی با توجره بره میرااهین براالتر از
متوس طیف یعنی  6/3از اهعیت بیاتری برخوردار هستند.
هعچنین برای ارائه توصینی بزتر از اهرش گندم کارا با توجه به این اکته که کعترین اعرره اهررش برابرر برا  11و
بیاترین اعره برابر با  31میگردید ،لذا فاصله بین این دو لدد ( )11-31بهصورن مساوی به سه سطح اهرشی (اامسرالد،
خنثی و مسالد) تنکی گردید که در جدول  3ارائه گردیده است .هعا طوریکه مااهده میشود ،اکثریرت گنردم کرارا
موردمطالعه ( 87/7درصد) از اهرش اامسالدی در خصوص یکپار ه سازی برخوردار بوداد و با توجه به اهرش خنثی 64/4
درصد دیهر ،هیچی از گندمکارا دارای اهرش مسالدی در خصوص یکپار هسازی ايوداد.
جدول  .4توزیع فراواای گندم کارا برحسب اهرش کلی اسيت به یکپار هسازی اراضی
سطح نگرش

سایر آمارهها

فراواني

درصد فراواني

اامسالد

168

87/7

خنثی

81

46/4

میااهین1/46 :

مسالد

1

1

ااحراف معیار1/37 :

جعع

118

111

مأخذ :یافتههای تحقیق
رابطه مثيت و معنریداری دارد (, 1/13

اتایج تحلیل هعيستهی ااا داد که اهرش گندمکارا با سابقه کااورزی اا
= )r=1/173pو گندم کارا باسابقه کااورزی باال (شاید به دلیل درك بیاتر ماکالن قطعهقطعه بود اراضری) اهررش
مسالدتری اسيت به یکپار هسازی اراضی داشتند .ولی در اقطه مقابل گندمکاراای که دارای قطعان بیاتری بوداد ،اهرش
ها اسيت به یکپار هسازی مننیتر بود ( .)r=1-/618, p=1/11سایر متغیرهای موردبررسی رابطه معنیداری با اهررش
به یکپار هسازی اراضی اداشتند .هعچنین اتایج زمو منویتای ااا داد که بین اهرش دو گروه از کااورزاای که قريالً
سابقه یکپار هسازی داشته و هایی که اداشتند ،تناون معنیداری وجود ادارد (.)z=1/878, p=1/31
یکی از دالیل لدم موفقیت طرحهای یکپار هسازی ارائه براامهها از طرف ازادهای دولتی بوده و با توجه به اینکه برا
وضعیت خود کااورزا و اوع اظام بزرهبرداری ها مطابقت اداشته ،لذا میزا پذیرش ایز کعتر بوده است .در این تحقیق
با ارائه  13راهکار از گندمکارا خواسته شد که میزا تأثیر هری از این راهکارها در حل ماکل موجود را ماخصکننرد
که اتایج در جدول  3ورده شده است .گندمکارا لنوا کردهااد درصورتیکه ها زمینههای خرود را بجرای تعرویض یرا
یکپار ه کرد  ،بهصورن ماترك زیر کات بيراد ،از موفقیت باالیی برخوردار خواهد بود .هعچنین سرمایهگرذاری دولرت
برای تسطیح و یکنواختسازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار بهلنوا دومین راهکار مطرح شد.
جزت مناسب بود دادههای مربوط به راهکارها جزت تحلیل لاملی از ضریب  KMOو زمو بارتلت استناده گردید.
میزا ضریب  KMOبرابر با  1/736بود که در حد خوب برای تحلیل لاملی تنسیر میگردد (منصورفر .)1413 ،هعچنرین
میزا زمو بارتلت برابر با  144/1میباشد که در سطح ی درصد معنیدار است .از روش رخش وریعاکس بررای براال
برد تنسیر لاملها استناده گردید و درمجعوع تعداد زار لامل بر اساس مقادیر ویژه و ایز معیار لامل پیارین اسرتخراج
گردیداد که در جدول  8ارائه شدهااد .بهطورکلی زار لامل فروق  31/1درصرد از واریرااس کرل مربروط بره راهکارهرای

نگرش گندم كاران در خصوص یكپارچهسازی اراضی و راهكارهای متناسب865 ...
یکپار هسازی را تيیین کردهااد که سز هرکدام از لاملها ایز ماخصشده است.
جدول  .5رتيهبندی راهکارهای ارائهشده توس کااورزا برای یکپار هسازی اراضی
*ميانگين

گویه

انحراف
معيار

رتبه

فعالیت گروهی کااورزا بهصورن مااع وکات اراضی یا فعالیت گروهی کااورزا ه جوار

6/11

1/43

1

سرمایهگذاری دولت برای تسطیح و یکنواخت سازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار

6/11

1/4

6

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

6/81

1/11

4

کااورزا به کااورزاای که زمین بیاتری در منطقه داراد.

6/81

1/13

3

الزام کااورزا به یکپار هسازی اراضی توس تاکیل تعاوایهای تولید خااوادگی و کات یکپار ه قطعان

6/31

1/16

3

تصویب قااوای در خصوص لدم امکا پذیری فروش زمین به غیر ساکنین روستا و غیر هعسایه زمین

6/64

1/14

8

بازدید برد کااورزا از اعواه طرحهای موفق یکپار هسازی اجراشده در سایر مناطق و شزرستا ها

6/41

1/1

7

6/64

1/16

1

تصویب قااوای در خصوص فروش یا جابجایی زمینهای پراکنده اطراف زمینهای کااورزا به هعدیهر

6/13

1/17

1

وضع قااو و مقرران دولتی برای تخصیص ازادهها و التياران بر اساس اادازه قطعان

6/11

1/18

11

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

1/11

1/11

11

گاهسازی و تاویق کااورزا از طریق براامههای موزشی و ترویجی مناسب

1/14

1/11

16

ایجاد مزارع اعواهای از طریق یکپار هسازی و ااا داد مزایای یکپار هسازی به کااورزا و روستاییا در
روستا

1/14

1/78

14

تاویق و ترغیب کااورزا به یکپار هسازی توس رسااههای اايوهی رادیو و تلویزیو

1/18

1/77

13

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

1/87

1/13

13

تصویب قااوای در خصوص فروش قطعان کو

لعلیان اقاهبرداری و کع
دولت

به کااورزا در شناخت موقعیت جغرافیایی وکاداستر زمینهای خودشا توس

*طیف لیکرن :هیچ ( )1تا خیلی زیاد ()3

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .6لاملهای استخراجشده هعراه با مقادیر ویژه ،درصد واریااس و درصد واریااس تجععی
مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعي واریانس مقدار ویژه

عوامل

1

6/71

11/13

11/13

6

6/14

13/11

46/61

4

6/16

13/16

38/44

3

6/14

14/38

36/11

مأخذ :یافتههای تحقیق

جزت اامگذاری لاملها به ماهیت متغیرهای موجود در هر لامل و ایز مز ترین متغیرهای موجود در هر لامل توجره
گردید که اتایج در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .7متغیرهای مربوط به هر ی

عامل

از لاملها و میزا بار لاملی بهدست مده از ماتریس دورا یافته
بار عاملي

متغيرهای مربوطه

اقدامان بازداراده

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

1/738

تصویب قااوای در خصوص فروش یا جابجایی زمینهای پراکنده اطراف زمینهای کااورزا به هعدیهر

1/761

وضع قوااین و مقرران دولتی برای تخصیص ازادهها و التياران بر اساس اادازه قطعان

1/713

تصویب قااوای در خصوص لدم امکا پذیری فروش زمین به غیر ساکنین روستا و غیر هعسایه زمین

1/814

تصویب قااوای در خصوص فروش قطعان کو

کااورزا به کااورزاای که زمین بیاتری در

منطقه داراد

1/881

اقدامان حعایتی و اقدامان ااهیزشی-
اقدامان ماالی-تعاوای
ترویجی
تسزیالتی

فعالیت گروهی کااورزا بهصورن مااع و کات توأما اراضی یا فعالیت گروهی کااورزا ه جوار

1/116

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

1/117

الزام کااورزا به یکپار هسازی اراضی توس تاکیل تعاوایهای تولید خااوادگی و کات یکپار ه قطعان

1/817

تاویق و ترغیب کااورزا به یکپار هسازی توس رسااههای اايوهی رادیو و تلویزیو

1/816

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

1/767

به کااورزا در شناخت موقعیت جغرافیایی و کاداستر زمینهای خودشا توس دولت

1/711

لعلیان اقاهبرداری و کع

سرمایهگذاری دولت برای تسطیح و یکنواخت سازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار

1/818

ایجاد مزارع اعواهای از طریق یکپار هسازی و ااا داد مزایای یکپار هسازی به کااورزا و روستاییا در روستا

1/773

بازدید کااورزا از اعواه طرحهای موفق یکپار هسازی اجراشده در سایر مناطق و شزرستا ها

1/781

گاهسازی و تاویق کااورزا از طریق براامههای موزشی و ترویجی مناسب

1/761

مأخذ :یافتههای تحقیق

لامل اول با مقدار ویژه  6/71بهتنزایی تيیینکننده  11/13درصد واریااس کل مجعوله مورد تحلیل است .با توجه بره
ماهیت متغیرهای موجود به اام اقدامان بازداراده اامگذاری شد و این لامل بازتابدهنده تصویب موارد قرااوای اسرت کره
باید مااع از ادامه و تکهتکه شد زمینهای کااورزی گردد .در این لامل پنج متغیر برا بارهرای لراملی مارخصشرده در
جدول قرارداراد .متغیرهایی مااند ااتقال زمین به یکی از فرزادا و احوه خریدوفروش قطعان زمین مدهاست .درواقع گرام
اول حل ماکالن موجود توقف رواد تقسی زمین و در مرحله بعدی یکپار ه کرد ها میباشرد .لامرل دوم کره زرار
متغیر را در بردارد و  13/11درصد از واریااس تحلیل لاملی را به خود اختصاص داده است ،با توجه به طيیعت متغیرهرایش
به اام لامل اقدامان ماالی-تعاوای اامگذاری گردید .این لامل در ارتياط با مسائل و مواردی مریباشرد کره مریبایسرتی
جزت حل وضع فعلی اتخاذ گردد .در جامعه روستایی ایررا بره دلیرل اقرش و جایهراه زمرین ازلحراظ جامعرهشرناختی و
روا شناختی برای کااورزا تعامی براامههای مربوط به یکپار هسازی ااگزیر به حنظ این جایهاه مریباشرد و لرذا اظرام
بزره برداری ماالی و تعاوای با توجه به ماهیت میتوااد موردتوجه واقع شود .لامرل سروم برا تيیرین  13/16درصرد از
واریااس تحلیل لاملی از سه متغیر تاکیل شده است .که با توجه به وجود متغیرهای مربوطه بهلنوا اقدامان حعرایتی و
تسزیالتی اامگذاری شد ،راکه به اقش تأثیرگذار دولت در این ارتياط میپردازد .لامل زارم با بر لزده گرفتن  14/38از
واریااس تحلیل لاملی دربرداراده سه متغیر میباشد .در این لامل متغیرهایی که ماهیت ااهیزشی و ترویجری دارارد قررار
گرفتهااد و ااا میدهد که بهموازان کارهای دیهر اشاره شده باید اسيت به گاهسازی و ااهیزه دهی به کااورزا اقردام
کرد.

نگرش گندم كاران در خصوص یكپارچهسازی اراضی و راهكارهای متناسب861 ...
نتایج و بحث
این تحقیق باهدف سنجش اهرش گندمکارا در خصوص یکپار هسازی و ایز راهکارهای متناسب برای حل ماکل
موجود از دیدگاه ها در اواحی روستایی شزرستا هاترود صورن گرفت .اتایج ااا داد کره متأسرنااه وضرعیت موجرود
حکایت از پراکندگی زیاد قطعان اراضی گندمکارا میباشد ،بهطوریکه متوس تعداد قطعان گندمکرارا موردمطالعره در
حدود  16قطعه میباشد که ااا میدهد اظام بزرهبرداری این منطقه ه بهمااند کل کارور از پراکنردگی و قطعرهقطعره
بود راج میبرد.
اتایج تحقیق حاضر ااا داد که اکثریت گندمکارا (در حدود  81درصد) اهرش اامسالدی اسيت بره یکپار رهسرازی
داشتند و در اهاهی دقیقتر به گویههای تاکیلدهنده اهرش مااهده میگردد که ترس از دست داد زمینهای مرغروب
و ایز وابستهی روحی رواای به زمینهای با و اجدادی دارای وز بیاتری در مقایسه با سایر گویهها هستند .اتایج تحقیق
در تضاد با اتایج جعایدی و هعکارا ( )1411میباشد که گزارش کرده بوداد اهرش اکثریت کااورزا شیروا و رداول
مسالد و خوب میباشد .به اظر میرسد دلیل متناون بود اهرش در مناطق مختلف به تجربیان قيلی ها و سایر موارد
دیهری مرتي باشد که باید مورد مطالعه قرار گیرد.
رتيهبندی راهکارهای ارائهشده توس گندم کارا ااا داد که کات و کار ماالی گنردم کرارا برا هعردیهر و ایرز
سرمایهگذاری دولت برای تسطیح و یکنواخت سازی اراضی روستایی در مراحل اولیه کار از دیدگاه ها از اهعیرت براالیی
برخوردار است .دراین ارتياط جعایدی و هعکارا ( )1411ایز گزارش کردارد کره ازاظرر کاراورزا شریروا و ررداول
سرمایهگذاری دولت در جزت یکنواخت کرد اراضی و فروش یا جابجایی زمینهای پراکنده اطراف زمینهای ی کااورز
به او و وضع قوااین و مقرران دولتی برای تخصیص ازادهها بر اساس اادازه قطعان از مز ترین اولویتهای ااتخرابشرده
توس کااورزا برای ساماادهی و یکپار هسازی اراضی میباشد .هعچنین تاپا و ایروال ( )6111در تحقیقی در کاور اپال
گزارش کرداد که مز ترین و مناسبترین راه برای یکپار هسازی هایی هستند که بهصورن خودجوش و با اختیار خرود
کااورزا باشد و راهکارهایی که در کااورز مجيور به پذیرش یا تغییر ساختار مالکیت خود اعایرد ،برا موفقیرت هعرراه
اخواهد بود .لیس و هعکارا  )6113( 1ایز در تحقیقی با لنوا ادراك بزرهبردارا از یکپار هسازی و میزا رضایت ها
از اتایج طرحها در کاور اسلووای گزارش کرداد که ماارکت فعال بزرهبردارا در طرحهای یکپار هسازی پایره و اسراس
توسعه روشهای مناسب بوده و روی ادراك ها تأثیر میگذارد .هعچنین ااتقال دااش و ارائه شیوههای مناسرب در برین
بزرهبردارا به خاطر تجارب بد گذشته ها در این زمینه (به دلیل اجرای پروژههای اجياری و اامتناسب با شرای محلی و
محیطی) و ایز وابستهی و تعلقخاطر سنتی به زمین ،ضروری است.
بر اساس اتایج تحقیق پیانزادهای ذیل ارائه میگردد:
 -1با توجه به اینکه اکثریت گندم کارا موردمطالعه از تحصیالن پایینی برخوردار بودارد ،لرذا در راسرتای گراهسرازی و
تاویق ها به امر یکپار هسازی ضرورن دارد که براامههای موزشی و ترویجی متناسب با تحصریالن و وضرعیت
منطقه تدوین و اجرا گردد.
 -6اتایج تحقیق ااا داد که متوس تعداد قطعان گندمکارا در حدود  16قطعه مریباشرد ،لرذا جلروگیری از تقسری و
1 -Lisec
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تکهتکه شد مجدد زمینهای موجود بایستی هعراه با یکپار هسازی مداظر مسئوال باشد .پیارنزاد مریشرود کره
مسئوال شزرستاای از طریق ارائه موزشهای ترویجی به طرق مستقی و غیرمستقی ال از کالسهرای ترویجری
در سطح روستاها و رسااههای جععی بهخصوص شيکه استاای را از مضران ادامه وضع موجود گاه اعایند .بدیزی
است که ریاهای این ماکل ایاز به سیاستگذاریهای کال ملی دارد.
 -4اتایج ااا داد که تعداد قطعان باالی زمین زرالی دارای رابطه مننری و معنریداری برا اهررش ارا در خصروص
یکپار هسازی میباشد .لذا پیانزاد میشود که طرحهای مربوط به یکپار هسازی ابتدا از کااورزاای با قطعان کعتر و
زمین بیاتر که دارای اهرش مسالدتری هستند ،شروع شود و سپس سایر کااورزا را به بازدید از مرزارع یکپار ره
شده بيراد تا از ازدی با مزایای شنا شواد.
 -3با توجه به اینکه اهرش اکثریت گندم کارا در خصوص یکپار هسازی اامسالد بود و یکی از مز تررین گویرههرای
مرتي وابستهی روحی و رواای به زمینههای باء و اجدادی و ایز مرغوب بود زمینهای خود بود ،لذا پیانزاد مری-
شود از طریق براامههای ااهیزشی و موزشی مرتي زمینه تغییر اهرش اا فرراه شرود .درایرنارتيراط بازدیردهای
دستهجععی گندم کارا از مناطقی از استا و کاور که در ها طرحهای یکپار هسازی با موفقیت هعراه بوده است،
میتوااد زمینه تغییر اهرش ها را فراه ورد.
 -3اتایج تحلیل لاملی ااا داد که لامل اقدامان ماالی و تعاوای بهلنوا دومین لامل یکپار هسازی مطررح اسرت،
لذا پیانزاد میشود که قيل از شروع طرحهای یکپار هسازی ضعن سازما دهری و کعر بره کاراورزا در زمینره
کات ماارکتی فرصتی فراه شود که ها اثران ملعوس یکپار هسازی را مااهده اعایند.
 -8اتایج رتيهبندی راهکارها از دیدگاه گندم کارا ااا داد که سرمایهگذاری دولرت بررای تسرطیح و یکنواخرت سرازی
اراضی روستایی در مراحل اولیه کار بهلنوا دومین راهکار مز مطرحشده است ،لذا پیانزاد میشرود کره دولرت برا
شناسایی روستاها و گندم کارا لالقهمند ،پروژه هایی را در این مناطق شروع اعایرد .هعچنرین دولرت برا اظرارن و
حعایتهای هعه جاايهای هعچو ارائه ،راهاادازی و جایهزینی سیست های اوین بیاری تحتفاار و با پرداخت یارااه
بهجای سیست های متداول فعلی ،فراه کرد وام بهمنظور توسعه فعالیتهای ها و سایر موارد (خدمان ارشادی –
حعایتی هعهجاايه) کااورزا را به معاوضه زمینهای پراکنده و قطعهقطعه و تلنیق زمینهرای کو ر برا گراهی و
رضایت خودشا تاویق کند.
 -7اتایج تحقیق حاضر ااا داد که یکی از دالیل اصلی قطعهقطعه شد زمینهای این منطقره تقسری زمرینهرا برین
فرزادا است .به اظر میرسد که اگر فعالیتهای غیر کااورزی ایز در منطقه رواق یابد ،برخری از افرراد دايرال ایرن
فعالیتها رفته و از تقسی بیاتر زمین جلوگیری خواهد شد .لذا پیانزاد مریشرود کره مطالعره جرامعی در خصروص
احداث صنایع فراوری و تيدیلی تکعیلی و ایز توریس روستایی در این منطقه صرورن گرفتره و طيرق اترایج حاصرله
اسيت به ایجاد و توسعه ها اقدام گردد.
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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 descriptivecorrelational 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, supportiveinfrastructural actions and motivational extension actions explained 59.9% of land consolidation solutions by
wheat farmers.
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