
 

 

سازی  سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه

 بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان در اراضی

 
 و حسين راحلی * ، سودابه پورعليمردان مريم تاجری مقدم

 

 

 0059ارديبهشت  01: تاريخ پذيرش              0051مهر  01: تاريخ دريافت

 

 چکيده

در  0051در سوال   اراضی سازی يکپارچه طرح در مشاركت به نسبت كشاورزان تمايل ميزان پژوهش حاضر با هدف سنجش
بودنود  ( N=0011)جامعه آماری مورد نظر شامل كشاورزان بخش مركزی شهرستان ارزوئيوه  . شهرستان ارزوئيه انجام شده است

ابوزار اصولی پوژوهش    . گيری تصادفی ساده به عنوان نمونه آمواری انتخواب شودند    نفر به روش نمونه 019كه از اين ميان تعداد 
 -11/1)ود كه روايی آن توسط گروهی از متخصصان و پايايی آن با محاسبه ضريب آلفای كرونبواخ  ساخته ب ای محقق پرسشنامه

 درصد 91داد كه  نشان پژوهش از حاصل های يافته. انجام شد SPSSافزار  ها به وسيله نرم تجزيه و تحليل داده. تأييد شد( 11/1
 در نيوز  هوا  آن درصود از  1/07تمايل  ميزان. كنند ی اراضی شركتساز کپارچهطرح ي در داشتند تمايل زيادی به ميزان كشاورزان

همچنين نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه گوام بوه    .گرديد بندی طبقه كم سطح در ها آن درصد از 0/07 و متوسط سطح
 11زراعی قادر به تبيين اراضی، تحصيالت و تعداد قطعات زمين  سازی طرح يکپارچه گام نشان داد كه متغيرهای ميزان آگاهی از

 .سازی اراضی بودند درصد از تغييرات متغير تمايل كشاورزان به مشاركت در طرح يکپارچه
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 مقدمه

نيواز بوه    ،برای جمعيت فعلیو اشتغال مس له تأمين غاا  وتوليدات كشاورزی با رشد جمعيت متناسب نبوده امروزه 
 ،و پيوندهای مستحکم بوين منواب  آب   برداری بهره های نظامعظيم زيربنايی و تغييرات اساسی در ساختار و  های تالش
كشواورزی  بخوش  مسائل مهموی كوه   جمله اخير از  های دههدر  (.0011انوشيروانی، ) نيروی كار و سرمايه دارد، خاک
هوزار   ها دهدر  ايرانزراعی  های زمين. بوده است ها زمينمشکل پراكندگی و تعدد قطعات  با آن مواجه بوده استايران 

در داخل هر روسوتا نيوز زموين كشواورزی بوه       ،عالوه بر پراكندگی روستاهای كشور. روستای دور از هم پراكنده است
متوسط در سطح كشوور در   طور بهاين تقسيم . تقسيم شده است دارانبر بهرهصورت قطعات خرد و دور از هم در سطح 

 رسود  موی بوه چنود كيلوومتر     بوردار  بهوره قطعه بوده كه گاهی فاصله بين دو قطعوه زموين يوک     7 بردار بهرهمورد هر 

زی كشور است كه امروزه بودن اراضی، يکی از عناصر ساختاری سنتی كشاور پراكندگی و كوچک (.0011انوشيروانی، )
هوای توليود،    وری، بواالبودن هزينوه   بودن ميزان بهوره  پايين. به يکی از موان  اصلی توسعه كشاورزی تبديل شده است

آالت،  اتالف مناب  توليد، جلوگيری از الگوی مناسب زراعی، غيركارآكردن مديريت مزرعه، عدم استفاده مؤثر از ماشوين 
های اجتماعی در جامعه روستايی و سرانجام فقر و مهاجرت روستايی بوه   ضعيف همبستگیاختالف ميان كشاورزان و ت

محسونی،  ؛ 0071شيرزاد، )های توسعه نيافتگی، همگی به نوعی در ارتباط با پراكندگی قطعات قرار دارد  عنوان شاخص
ريوزان كشواورزی    برای رف  مشکالت و عوارض ناشی از پراكندگی اراضی، برناموه  (.0050مرادی و همکاران، ؛ 0010

كنند كه سياستی در ارتباط با تغيير اندازه زموين بورای    سازی اراضی را توصيه می حل منطقی و قابل اجرای يکپارچه راه
فرايندی اسوت  اراضی كشاورزی  یساز کپارچهي (.0050بيگی و قمبرعلی، علی)بهبود توليد محصوالت كشاورزی است 

 ،زمين، تهيه بار، كود، سوم  یساز كشاورزی اعم از آماده یها تينمودن كليه فعال و يا هماهنگ یساز کپارچهيبه معنای 
حيح مزرعه و بازاريابی محصووالت كشواورزی   ت صريها، مدي استفاده صحيح از آن نگهداری و، كشاورزی آالت نيماش

 است، به نحوی كه بتوان ضمن باالبردن توان توليد، نوع كشت و محصوالت را مطابق با نيازهای جامعه هدايت نمود

 (.0019قهدريجانی و همکاران، )

سازی اراضی با هودف افوزايش توليود و كوارايی و بهبوود       كشاورزی كشورهای مختلف، يکپارچه امروزه در اراضی
. هوای توسوعه پايودار روسوتايی اسوت      سازی زمين، يک ابزار مؤثر در برنامه يکپارچه. شود پايداری محصوالت انجام می

سوت كوه در ايون راسوتا بايود      ها، يک نکته مهم از لحاظ اقتصوادی ا  پايداری بخش كشاورزی در رقابت با ديگر بخش
های موجود در شرايط اقتصادی و فنی، به منظور توليد و درآمد بيشتر انتخواب   های پايداری برای استفاده از زمين روش
يوابی بوه اسوتفاده    سازی اراضی، به عنوان يک رهيافت مناسب به منظوور دسوت   بنابراين يکپارچه (.0101سيلن، )شود 
كنود؛ بلکوه ابوزاری    های زراعی به منظور ايجاد تعادل و يکپارچگی توجه نمیار از مناب  زمينی تنها به ميزان زمينپايد

سوازی اراضوی در ايجواد محويط      يکپارچوه  (.0111، 0زو و همکاران)های زراعی است مناسب برای بهبود كيفيت زمين
ها و خدمات روستايی، ايجاد انگيزه  اليت، بهبود زيرساختمناسب برای اقدامات كارآفرينانه كوچک مقياس، زندگی و فع

؛ 0119، 0اليزک و همکاران ؛0115، 0آيرنسی)سزايی دارد  ها نقش به برای تنوع بخشی به اقتصاد روستايی و مانند اين

                                                                                                                                                         
1- Zou et al 

2- Ayranci 



 111     ...سازی سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه

 

  (.0100، 0تنگ و همکاران؛ 0101، 0ملين پازكريناس و

اهميت انتخاب روشی مناسب برای بهبود وضعيت اراضی كشاورزی اسوت  نتايج تحقيقات و مطالعات متعدد بيانگر 
 .شود ها اشاره می كه به برخی از آن تا با كمک آن بتوان از مناب  موجود در بخش كشاورزی استفاده بهينه كرد

شناختی در زمينه عوامل موؤثر بور تمايول كشواورزان بوه مشواركت در        در پژوهشی جامعه (0019)وثوقی و فرجی 
های  بودن فرصت دشت به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهای سواد، فراهم سازی اراضی مزروعی روستاهای زرين يکپارچه

وامول  شغلی، ميزان مالکيت زمين، عضويت در گروه، اطالعات، اعتماد مردم به يکديگر، اعتمواد موردم بوه دولوت و ع    
سوازی اراضوی مزروعوی     انگيزشی دارای رابطه معناداری با متغير وابسته ميزان تمايل مالکان به مشاركت در يکپارچوه 

در مطالعه خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمايل شاليکاران شهرستان ساری نسبت به  (0011)دين پناه . باشند می
 -هوای زراعوی   های شخصی از قبيل سن، سابقه كشاورزی، سوطح تحصويالت، ويژگوی    ويژگیسازی اراضی،  يکپارچه

ترويجی را بر تمايل كشاورزان به  -چنين عوامل ارتباطی شناختی مانند سطح زير كشت و سطح مکانيزاسيون و هم بوم
در مطالعه خود با عنووان عوامول موؤثر بور      (0011)ان جمشيدی و همکار. اند سازی اراضی مؤثر دانسته اجرای يکپارچه

های شيروان و چراودل استان ايالم نشان دادند  سازی اراضی در شهرستان مشاركت كشاورزان در اجرای طرح يکپارچه
ترين عوامل مؤثر بر تمايل مالکان به مشاركت  سازی مهم برداران از مفهوم يکپارچه كه سطح تحصيالت و آگاهی بهره

تورين عامول بازدارنوده     سازی اراضی، اصولی  های اجرای طرح يکپارچه سازی اراضی و باالبودن هزينه طرح يکپارچهدر 
 در شواليکاران  مشاركت بر مؤثر عوامل با عنوان بررسی (0050)شيرزادی و همکاران نتايج پژوهش . اجرای طرح است

 اعتمواد  بوين  كوه  دادنود  رشت نشوان  شهرستان در شاليکاری نوسازی تجهيز و و سازی يکپارچه طرح اجرای و پايرش
نتايج  .دارد وجود رابطه شاليکاران مشاركت با ترويجی -آموزشی های و فعاليت در تشکل عضويت دولت، به كشاورزان
گاار بر تمايل كشاورزان به مشواركت در  تأثيرشناختی عوامل  در زمينه تحليل جامعه (0050)پور ميرزايی و كاكه تحقيق
گرايوی   سازی اراضی روستاهای شهرستان بوكان نشان داد سن، سطح تحصيالت، نووگرايی و آينوده   های يکپارچه طرح

ا و نارضايتی به عنوان موان   قدرتی، انزو گاار مثبت است و بيگانگی اجتماعی در سه معنای بیتأثيرمتغيرهای معنادار و 
در زمينه شوناخت عوامول موؤثر بور تمايول       (0050)مرادی و همکاران نتايج تحقيق . كند تمايل به مشاركت عمل می

سازی اراضی در شهرستان خوسف نشان داد كه بوين متغيرهوای سون،     كشاورزان به مشاركت در اجرای طرح يکپارچه
سازی ارضی زراعی  ها برای مشاركت در اجرای طرح يکپارچه برداران و تمايل آن ميزان تحصيالت بهرهجنس، شغل و 

سازی اراضی  در بررسی نگرش كشاورزان نسبت به يکپارچه (0050)بيگی و قمبرعلی علی. داری وجود دارد رابطه معنی
سوازی را مثبوت    درصد از كشواورزان يکپارچوه   90و به اين نتيجه رسيدند كه در استان كرمانشاه با استفاده از روش كي

های  ترين مشکل اجرای طرح ها مهم آن. درصد نيز معتقد بودند اين طرح اثرات منفی به دنبال دارد 00ارزيابی كردند و 
 .دانستند ريزی می سازی را عدم مشاركت كشاورزان در مرحله برنامه يکپارچه

                                                                                                                                                         
1- Lisec et al 

2- Pasakarnis and Maliene 

3- Tang and Sun 
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در زمينه آثار اجتماعی و اقتصادی پراكندگی اراضی در بلغارستان نشان دادنود كوه درک    (0119) 0تودارو و اللکيوا
سوازی اراضوی در ايون كشوور بوه شومار        های حمايتی از عوامل مهم در پايرش يکپارچوه  های آموزشی و انگيزه برنامه
سازی گوامی مهوم در جهوت بهبوود      های يکپارچه در اسپانيا نشان داد برنامه (0117) 0گانزالس گارسياتحقيق . روند می

وری بهينه از اراضی كشاورزی است و افزايش آگاهی كشاورزان در موورد نتوايج اقتصوادی و     كارايی نيروی كار و بهره
های حمايتی دولت، عوامل مؤثر  ه كشاورزان و برنامهسازی اراضی، انتقال اطالعات مفيد از مروجان ب اجتماعی يکپارچه

سوازی   در مطالعوه يکپارچوه   (0101) 0هانوگ و همکواران  . روند بر نگرش كشاورزان در پايرش اين برنامه به شمار می
سازی اراضی را به عنووان ابوزاری بورای ايجواد      اراضی، رويکردی برای توسعه پايدار در نواحی روستايی چين، يکپارچه

اشتغال و درآمد، افزايش توان توليد و در نهايت بهبود وضعيت اقتصوادی و ارتقوای اسوتانداردهای زنودگی كشواورزان      
 .دانند می

هوای   های توسعه روستايی نشان داده است كه چنانچه فعاليت ت در زمينه مشاركت مردم در طرحبسياری از مطالعا
فعلوی و همکواران،   ) گيرند ها مس وليت حفظ و نگهداری آن را برعهده نمی اجرايی بدون حضور مردم صورت گيرد، آن

های متناسوب بوا نووع     ها و پژوهش تاييان در جريان طرحدادن روس و حتی موفقيت يک طرح، در گرو مشاركت (0017
بنابراين باتوجه به اهميت مشواركت كشواورزان در طورح     (.0011جمشيدی و همکاران، )نگرش و باورهای آنان است 

د محصووالت  سازی اراضی و آثار مثبت آن در توسوعه و بهبوود وضوعيت كشواورزی بوه لحواظ افوزايش توليو         يکپارچه
سوازی   كشاورزی و بهبود سطوح درآمدی كشاورزان، سنجش ميزان تمايل آنان نسبت به مشواركت در طورح يکپارچوه   

ساز دستيابی به توسوعه پايودار كشواورزی و روسوتايی      تواند زمينه اراضی و تبيين عوامل مؤثر بر آن ضروری بوده و می
 .     باشد

، جهواد  0017در سال . باشد كزی شهرستان ارزوئيه در استان كرمان میمنطقه مورد مطالعه اين تحقيق، بخش مر
انود،  سازی اراضی را در دو روستا كه شرايط مناسبی برای اجرای طورح داشوته  كشاورزی اين شهرستان، طرح يکپارچه

طورح در  شومار ايون   با توجه به مزايای بوی . گرفت صورت نيز فشار تحت آبياری و اراضی تسطيح كارهای اجرا كرد و
 باشود موی  قطعه 51 دارای روستا هر)توسعه پايدار كشاورزی و توسعه روستايی و تقطي  گسترده اراضی در اين منطقه 

شود اين است كه آيا كشواورزان منطقوه   ، پرسشی كه در اينجا مطرح می(دارد زمين قطعه 0 يا 0 تقريباً كشاورز هر كه
سازی اراضی دارند؟ و چه عواملی در تمايل به مشاركت آنوان موؤثر    يکپارچهمورد مطالعه، تمايلی به مشاركت در طرح 

تواند نقشه راهی برای كارشناسان، به منظور هر چه است؟ بررسی ميزان تمايل و عوامل مؤثر بر آن در اين منطقه، می
 .بهتر اجرا كردن اين طرح باشد

 ها مواد و روش

هوا، پيمايشوی    ف از نوع تحقيقات كاربردی و از لحاظ گوردآوری داده از حيث هد اين پژوهش از نظر پارادايم كمی،

                                                                                                                                                         
1- Todorova and Lulcheva 

2- Gonzales Garcia 

3- Huang et al. 
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پوردازد از نووع    از آنجايی كه اين تحقيق به بررسی و تحليل روابط ميان متغيرها براساس هدف تحقيوق موی  . باشد می
يه جامعه آماری پژوهش شامل كشاورزان بخش مركزی شهرستان ارزوئ. رود شمار می همبستگی به-تحقيقات توصيفی

روش در دسوترس انجوام شوده     گيری بوه  نفر و نمونه 019حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران (. N=0011)بودند 
: ای بود كه از چهوار بخوش تشوکيل شوده     ساخته ها در اين پژوهش، پرسشنامه محقق آوری داده ابزار اصلی جم . است

 سوازی  يکپارچوه  بوه  كشواورزان  م، سنجش تمايلای اعضا، بخش دو های فردی و حرفه بخش اول به سنجش ويژگی
 و بخش چهارم، سنجش عوامل( گويه 07)اراضی  سازی يکپارچه طرح از آگاهی ، بخش سوم، ميزان(گويه 00)اراضی 
بخش دوم تا چهارم پرسشنامه براساس طيف ليکرت . اختصاص داشت( گويه 01)اراضی  سازی يکپارچه طرح انگيزشی

جنسويت، سون، تحصويالت، تعوداد     )ای  های فوردی و حرفوه   تقل اين تحقيق شامل ويژگیمتغيرهای مس. سنجيده شد
، (فرزندان، ميزان زمين، تعداد قطعات زمين زراعی، متوسط اندازه قطعات، سطح زيركشت، متوسط توليد، درآمد سواالنه 

متغيور وابسوته تحقيوق را    اراضوی و   سوازی  يکپارچه طرح انگيزشی اراضی، عوامل سازی يکپارچه طرح از آگاهی ميزان
روايی محتوايی ابزار تحقيق با استفاده از نظورات  . سازی اراضی تشکيل دادند تمايل كشاورزان به مشاركت در يکپارچه

بورای  . متخصصان و اساتيد ترويج و توسعه كشاورزی دانشگاه تبريز پس از چند مرحله اصالح و بازنگری بدسوت آمود  
 آمدنود توزيو  شود و    رسشنامه در ميان كشاورزانی كه جزء نمونه تحقيق به شمار نمیپ 01سنجش پايايی ابزار تحقيق 

 يکپارچوه  به كشاورزان های ترتيبی چندسطحی تأييد گرديد كه مقادير آن برای تمايلبرای داده ضريب آلفای كرونباخ
اراضوی   سوازی  يکپارچه حطر انگيزشی و عوامل 10/1اراضی  سازی يکپارچه طرح از آگاهی ، ميزان11/1اراضی  سازی
اراضی بوا اسوتفاده از    یساز کپارچهي به مشاركت در كشاورزان به منظور ارزيابی كيفی ميزان تمايل. دست آمدبه 11/1

صديقی و احمودپور،  )سطوح تمايل به چهار طبقه تقسيم شد كه براساس فرمول زير بدست آمده است  ISDM 0روش
0011.) 

A= =Min ≤ A < Mean-SD                       B فيضع : متوسط :  Mean-SD ≤ B < Mean 

C= خوب  : Mean ≤ C < Mean+SD                      D=عالی: Mean+SD ≤ D > Max 

و ( توزي  فراوانی، درصد، ميوانگين، انحوراف معيوار و ضوريب تغييورات     )ها در سطح توصيفی  تجزيه و تحليل داده
 .انجام شد SPSSwin20افزار  به كمک نرم( همبستگی و تحليل رگرسيون)استنباطی 

 نتايج و بحث

 ای کشاورزان های فردی و حرفه ويژگی

نووع  . باشوند  زن موی ( درصود  7/1)مرد و مابقی ( درصد 0/50)از لحاظ جنسيت، در اين مطالعه اكثريت كشاورزان 
ميانگين سنی كشواورزان  . باشد درصد باغی می 5/00كشاورزان، زراعی و تنها ( درصد 0/71)محصول توليدی اكثريت 

سوال   00هوا   ل و متوسط سابقه كار كشاورزی آنسا 1باشد كه ميانگين تحصيالت  می 00/0سال با انحراف معيار  91

                                                                                                                                                         
1 - Interval of Standard Deviation from the Mean 
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هکتار بوده و متوسط تعداد قطعات زمين زراعوی و   00متوسط اراضی كشاورزی در بخش مركزی اين شهرستان . است
ميوانگين تعوداد   . باشد كه حاكی از پراكندگی زياد اراضی كشاورزی است هکتار می 1قطعه و  1اندازه قطعات به ترتيب 

و درآمد ساليانه بوه  ( اين شهرستان قطب توليد غله استان است)باشد و متوسط توليد گندم و ذرت  ند میفرز 1فرزندان 
 (.0جدول )باشد  ميليون تومان می 0تن و  7ترتيب 

 (n=019)ی كشاورزان ا حرفهی فردی و ها یژگيو.  جدول 

 بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين متغير

 11 01 00/0 00/91 (سال)سن 
 1 0 10/0 51/0 (سال)ميزان تحصيالت 
 00 1 00/0 1 تعداد فرزندان

 91 0 51/00 19/00 (سال) یكشاورزكار سابقه 
 011 0 11/1 01/01 (هکتار) نيزمميزان 

 11 0 11/5 00/1 زراعی زمين قطعات تعداد
 09 0 10/0 59/0 (هکتار)قطعات متوسط اندازه 

 071 0 10/0 11/00 (هکتار) سطح زيركشت
 01 00/0 17/1 10/7 (تن/كيلوگرم) ديتولمتوسط 

 911 0 10/0 00/0 (ميليون تومان)درآمد ساليانه 

 های تحقيقيافته: مأخا

 ی اراضیساز کپارچهتمايل کشاورزان به مشارکت در طرح ي

كوه در مجمووع    دهود  یمی اراضی در بين كشاورزان نشان ساز کپارچهی تمايل به مشاركت در يها هيگوی بند رتبه
ی خوود بوا ديگور    هوا  نيزمو ی گواار  اشوتراک ی اراضی، بيشتر در رابطه با مسائلی مانند بوه  ساز کپارچهتمايل افراد به ي
 استفاده و باالتر رفاه سطح به بيشتر، رسيدن لات و متنوع ديگر، توليدات های خانواده اقتصاد به كمک كشاورزان برای

 (.0جدول ) باشد یم 011/1و  01/1، 005/1، 000/1به ترتيب با ضريب تغييرات  آالت نيماشو  یتکنولوژ از بيشتر

نشان داد  ،ISDMی اراضی، با استفاده از فرمول ساز کپارچهي در مشاركت به نتايج سنجش ميزان تمايل كشاورزان
زياد حد زياد و خيلی ی اراضی درساز کپارچهاز كشاورزان به مشاركت در ي( درصد 0/91)كه ميزان تمايل بيش از نيمی 

 (.0جدول )گرديد  بندی طبقه كم سطح در ها آن درصد از 0/01 و متوسط سطح در ها آن درصد از 1/07و 

 ی اراضیساز کپارچهبررسی همبستگی بين متغيرهای تحقيق با تمايل كشاورزان به مشاركت در ي

ی اراضوی، از  سواز  کپارچوه مشواركت در ي  به منظور تعيين همبستگی بين متغيرهای تحقيق و تمايل كشاورزان بوه 
كه بين متغيرهای تحصويالت، تعوداد قطعوات     دهد یمنتايج بدست آمده نشان . ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد
ی اراضی و تمايول  ساز کپارچهاراضی، عوامل انگيزشی طرح ي یساز کپارچهطرح ي زمين زراعی، درآمد، ميزان آگاهی از

ی اراضی همبسوتگی مثبوت در سوطح خطوای يوک درصود وجوود دارد و بوين         ساز کپارچهيكشاورزان به مشاركت در 
ی اراضی همبستگی مثبوت در  ساز کپارچهمتغيرهای ميزان زمين و سطح زيركشت با تمايل كشاورزان به مشاركت در ي

ی سواز  چوه کپارهمچنين بين تعداد فرزندان و تمايل كشواورزان بوه مشواركت در ي   . سطح خطای پنج درصد وجود دارد
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 (.1جدول )ی در سطح خطای پنج درصد وجود دارد دار یمعناراضی رابطه منفی و 

 اراضی سازی مشاركت در يکپارچه به كشاورزان ی مربوط به تمايلها هيگوی بند رتبه.  جدول 

 ی اراضیساز کپارچهتمايل كشاورزان به ي *ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات رتبه

0 000/1 00/0 51/0 
 ديگر با را خود های زمين حاضرم ديگر های خانواده اقتصاد به كمک برای

 .بگاارم اشتراک به كشاورزان

0 005/1 00/0 15/0 
 لات و متنوع موجب توليدات كشاورزان ساير با هايم زمين گااری اشتراک

 .شودبيشتر می

0 01/1 00/0 11/0 
 كشاورزان ديگر با باالتر رفاه سطح به رسيدن برای را خود های زمين مايلم

 .بگاارم اشتراک به

1 011/1 11/0 15/1 
 به را خود های زمين آالت و ماشين یتکنولوژ از بيشتر استفاده جهت مايلم

 .بگاارم اشتراک

9 097/1 19/0 11/1 
 و آب مناب  از بهينه استفاده و اراضی شدن كوچک از جلوگيری مايلم جهت
 .كنم شركت اراضی سازی يکپارچه طرح در آنها و حفظ خاک

1 070/1 07/0 71/0 
 كشاورزان ديگر با را خود های زمين بيشتر درآمد توليد و كسب جهت مايلم

 .بگاارم اشتراک به

7 111/1 11/0 17/0 
 ی خود را از طريقها نيزممايلم جهت كسب منزلت اجتماعی باالتر 

 .به اشتراک بگاارم كشاورزی توليد یها یتعاون

1 911/1 11/0 19/0 
ی خود را به صورت موقتی با افراد فاميل ادغام كرده و با هم ها نيزممايلم 

 .كار كنيم

5 917/1 71/0 10/0 
ی خود را به صورت دائمی ادغام كرده و با هم كار ها نيزممايلم تمام 

 .كنيم
   09/0: انحراف معيار كل       90/0: خيلی زياد                  ميانگين كل: 9زياد، : 1متوسط، : 0كم، : 0، كم یليخ: 0هيچ، = 1*:  
 های تحقيقيافته: مأخا       

 اراضی یساز کپارچهي به كشاورزان توزي  فراوانی سطوح ميزان تمايل.  جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح ميزان به كارگيری

 05 0/01 0/01 (A < 00 ≥ 10/01)كم 
 05 1/07 7/19 (B < 10/01 ≥ 11/19)متوسط 
 05 0/07 5/10 (C < 11/19 ≥ 15/11)زياد 

 01 0/07 011 (D < 15/11 ≥79)خيلی زياد 

  011 090 كل   

 79: بيشترين 00: كمترين 10/09: انحراف معيار 11/19: ميانگين

 های تحقيقيافته: مأخا                                             

 ی اراضیساز کپارچهگذار بر تمايل کشاورزان به مشارکت در يتأثيرمتغيرهای 

روش گوام بوه گوام     ی اراضوی از سواز  کپارچوه به منظور برآورد معادله رگرسيون تمايل كشاورزان به مشاركت در ي
تحصيالت، تعداد فرزندان، ميزان زمين، تعداد قطعات زموين زراعوی، سوطح    )همه متغيرهای بدين ترتيب . استفاده شد

كوه  ( اراضوی  یسواز  کپارچوه ي طورح  انگيزشوی  اراضی و عوامول  یساز کپارچهطرح ي زيركشت، درآمد، ميزان آگاهی از
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ورد آزمون قرار گرفتند و ی اراضی داشتند مساز کپارچههمبستگی معنی داری با متغير تمايل كشاورزان به مشاركت در ي
بواقی   اراضی، تحصيالت و تعداد قطعوات زموين زراعوی    یساز کپارچهطرح ي بعد از سه گام، متغيرهای ميزان آگاهی از

 دار یمعنكه معادله رگرسيون در سطح يک درصد  دهد یمنتايج بدست آمده نشان . ماندند و وارد معادله رگرسيون شدند
درصد از تغييورات مربووط بوه تمايول      11سه متغير معادله رگرسيون در مجموع (. =Sig= ،111/05F 111/1) باشد یم

معادلوه   توان یم 9ی جدول ها افتهبنابراين باتوجه به ي؛ ی اراضی را تبيين نمودندساز کپارچهكشاورزان به مشاركت در ي
 :به شکل زير نوشتی اراضی را ساز کپارچهبر تمايل كشاورزان به مشاركت در ي مؤثررگرسيونی عوامل 

 Y= Constant + b(x1) + c(x2) + d(x3) + … 

 Y= 151/00-  + 111/1  

 ( اراضی یساز کپارچهطرح ي ميزان آگاهی از ) + 97/0 019/1 + (تحصيالت)   (تعداد قطعات زمين زراعی) 

 ی اراضیساز کپارچههمبستگی بين متغيرهای تحقيق و تمايل كشاورزان به مشاركت در ي. 4جدول 

 .Sig ضريب همبستگی متغير
 (سال)تحصيالت 

**105/1 111/1 
 101/1 -005/1* تعداد فرزندان

 (هکتار) نيزم ميزان
*017/1 100/1 

 زراعی زمين قطعات تعداد
**000/1 110/1 

 100/1 010/1* (هکتار) سطح زيركشت
 117/1 010/1** (ميليون تومان)درآمد ساليانه 

 111/1 911/1** اراضی یساز کپارچهطرح ي ميزان آگاهی از
 111/1 151/1** ی اراضیساز کپارچهعوامل انگيزشی طرح ي

*: 19/1 p≤
 ** :10/1 p≤                 های تحقيقيافته: مأخا 

 

 تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام. 5جدول 

 .B Beta T Sig متغير

 151/00- - 191/0- 101/1 (Constant) مقدار ثابت

 111/1 171/1 105/1 111/1 (x1) اراضی یساز کپارچهطرح ي ميزان آگاهی از

 97/0 090/1 011/0 110/1 (x2)تحصيالت 
 019/1 001/1 150/0 119/1 (x3)زراعی  زمين قطعات تعداد

 R=  710/1   R2= 105/1     R2
Ad= 110/1     F= 111/05     Sig= 111/1  

 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

بنابراين با توجوه بوه    سازی اراضی داشتند؛ نيمی از كشاورزان تمايل بااليی نسبت به مشاركت در يکپارچه بيش از
در . سازی اراضی در ديگر روستاهای بخش مركزی شهرستان ارزوئيه فوراهم اسوت   نتايج تحقيق، زمينه برای يکپارچه

هوای بوه    سوازی اراضوی، گويوه    ر يکپارچوه هوای تمايول كشواورزان بوه مشواركت د      بندی گويوه  تحقيق حاضر، با رتبه
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بيشتر،  لات و متنوع ديگر، توليدات های خانواده اقتصاد به كمک ی خود با ديگر كشاورزان برایها نيزمی گاار اشتراک
؛ بواالترين رتبوه را بوه خوود اختصواص دادنود       آالت نيماشو  یتکنولوژ از بيشتر استفاده و باالتر رفاه سطح به رسيدن
باتوجه به شرايط زندگی كشاورزان آن منطقه، عوامل اقتصادی، رفاه و توليود بيشوتر مهمتورين دليول تمايول      بنابراين 

 .كشاورزان به مشاركت در اين طرح است

با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه، عواملی مانند ميزان تحصيالت، تعداد قطعوات زموين زراعوی، درآمود،     
مثبتی بر تمايل  تأثيراراضی، عوامل انگيزشی طرح، ميزان زمين و سطح زيركشت  یساز کپارچهميزان آگاهی از طرح ي

به عبارت ديگر، بوا افوزايش هور يوک از ايون متغيرهوا، تمايول        ؛ ی اراضی دارندساز کپارچهكشاورزان به مشاركت در ي
توان گفوت تحصويالت،   بت میدر توجيه اين رابطه مث. ابدي یمی اراضی افزايش ساز کپارچهكشاورزان به مشاركت در ي

هور  . سازی افزايش داده و ميل به مشاركت را در ميان آنان باال برده اسوت ميزان آگاهی كشاورزان را از نتايج يکپارچه
علت اين . يابدسازی اراضی افزايش يابد، ميزان تمايل به مشاركت هم فزونی میچه ميزان آگاهی فرد از طرح يکپارچه

ين چنين تبيين نمود كه اوالً، فرد با داشتن اطالعات و آگاهی از موضوع آن را مورد بررسی قرار داده توان ارابطه را می
ثانياً، آگاهی و دانش فرد در خصووص موضووع، موجوب بواالرفتن قودرت      . نمايدو به فوائد، مزايا و معايب آن توجه می
-همچنين هر چه مالکان تحقق انگيزه. گرددمی های مناسب برای رف  مشکلحلتجزيه و تحليل مسائل و انتخاب راه

هوا بوه مشواركت در امور     سازی بيشتر احساس نمايند، به همان نسبت تمايل آنها را از طريق اجرای عمليات يکپارچه
دهد كه كشاورزان بزرگ مالوک بوه   مثبت ميزان زمين و سطح زيركشت نشان می تأثير. يابدسازی افزايش میيکپارچه

خاطر درآمد و وضعيت مالی بهتر، همچنين اختالفات كمتر بين خودشان و استفاده آسانتر از ادوات، تمايل بيشتری بوه  
ی سواز  کپارچهبر تمايل كشاورزان به مشاركت در ي مؤثرنتايج بدست آمده در مورد عوامل . مشاركت در اين طرح دارند

 ،(0050)پوور  ميرزايی و كاكوه ، (0011)جمشيدی و همکاران ، (0011)پناه دين ،(0019)وثوقی و فرجی اراضی با نتايج 
 .مطابقت دارد (0117) گانزالس گارسيا و  (0050)مرادی و همکاران 

اراضوی، تحصويالت و تعوداد     یسواز  کپارچهنتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهای ميزان آگاهی از طرح ي
كشواورزان  را بر متغير وابسته تمايل  تأثيرقطعات زمين زراعی در روستاهای بخش مركزی شهرستان ارزوئيه، بيشترين 

-دينو  (0011)جمشيدی و همکاران ها با نتايج تحقيق  سازی اراضی داشته است كه اين يافته به مشاركت در يکپارچه

بهبوود و ارتقوای   رو با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشنهادهای زير در جهت  از اين. مطابقت دارد (0011)پناه 
 :گردد سازی اراضی ارائه می تمايل مشاركت كشاورزان شهرستان ارزوئيه نسبت به يکپارچه

سازی اراضوی بوا تمايول بوه      و ميزان آگاهی كشاورزان از طرح يکپارچه تحصيالت با توجه به رابطه بين سطح-0
آموزش و پرورش، سازمان جهاد كشاورزی  سازمان)ربط  های ذی شود سازمان اين طرح، پيشنهاد می در ها آن مشاركت

های الزم در جهت بهبوود در سوطح تحصويالت و     ريزی نمايند كه تالش طوری برنامه( و ادارات مربوطه در هر منطقه
سوازی اراضوی    ميزان آگاهی از طرح بور تمايول بوه يکپارچوه     تأثيرهمچنين با توجه به . آموزش كشاورزان انجام گيرد

سازی در چند قطعه بوه   های انجام شده موفق و يا در حال اجرا، انجام يکپارچه ريق بازديد از طرحشود از ط پيشنهاد می
تلويزيونی موجب بواالبردن  -های راديو گيری از برنامه های آموزشی و ترويجی و بهره صورت آزمايشی، برگزاری كالس

 .شوند ها سازی اراضی و مشاركت آن دانش و آگاهی كشاورزان در زمينه يکپارچه
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 هرچوه  كوه  دهود  موی  نشوان  اراضوی  سوازی  يکپارچه طرح در مشاركت به تمايل و انگيزشی عوامل بين رابطه -0
 هوا  آن تمايول  نسوبت  هموان  بوه  كنند احساس سازی بيشتر يکپارچه طرح اجرای طريق از را ها انگيزه تحقق كشاورزان

انگيزه در كشاورزان از طريق اعطوای تسوهيالت موالی و    ايجاد  بنابراين شد؛ خواهد نسبت به مشاركت در طرح بيشتر
 آبيواری،  هوای  كانوال  احداث اراضی، تسطيح مانند زيربنايی عمليات توليدی، اجرای محصوالت خريد اعتباری، تضمين

های توليد ضوروری بوه    سازی به عنوان روشی مؤثر در افزايش عملکرد و ارائه برخی نهاده معرفی اجرای طرح يکپارچه
 .رسد مینظر 

گوردد   به لحاظ فراگير بودن مس له پراكندگی اراضوی در سوطح روسوتاهای شهرسوتان ارزوئيوه پيشونهاد موی        -0
های حقيقی و اساسی  حل تحقيقاتی از اين نوع در مناطق مختلف استان كرمان به اجرا درآيد تا بتوان از نتايج آن به راه

 .سازی اراضی دست يافت جهت اجرای فرايند يکپارچه
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Abstract 
The purpose of this study is to assess the extent of tendency of the farmers towards 

participation in the design of land consolidation in Orzuie in 2015. The statistical population in 

this study is farmers in the central sector of Orzuie (N=1200). 105 of whom were selected as 

research samples using random simple sampling method. The main instrument in this study was a 

Researcher-Made questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and the 

Cranach's Alpha coefficient was used for the reliability (0.80-0.84). The data was analyzed by 

using the SPSS software. The results illustrated that 54% of farmers were highly inclined to 

participate in the design of land consolidation. The degree of their inclination was classified to be 

27.6% in the average levels, and 17.2% in the low levels. Also, the result of stepwise multiple 

regressions analysis indicated that 60 percent variations of the inclination  of the farmers towards 

participation in the design of land consolidation was determined by the extent awareness of the 

design of land consolidation, education and number of pieces of farmland.  

 

Keywords: Tendency of Farmers, Orzuie City, Participation, Land Consolidation. 
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