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سازي كشاورزان به اجراي طرح يكپارچهنقش ترويج و آموزش كشاورزي در ايجاد تمايل 
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  چكيده

برداران بخش كشاورزي از نقش آموزش و اه بهرهنوشتار حاضر كه ماحاصل يك پژوهش ميداني است، با هدف ارزيابي ديدگ
اطالعات مورد نياز پژوهش با . سازي اراضي تدوين شده استهاي يكپارچهها براي اجراي طرحترويج در خلق تمايل در آن

 برداران بخش كشاورزيكليه بهره. برداران بدست آمدساخته همراه با مصاحبه حضوري با بهرههاي محققكمك پرسشنامه
روش ها به نفر از آن380، جامعه آماري پژوهش را تشكيل داده، با استفاده از فرمول كوكران، 48934استان ايالم با جمعيت 

براي اطمينان از .  شهرستان موجود در اين استان برگزيده شدند7اي تصادفي، از سطح اي چند مرحلهگيري خوشهنمونه
-صورت پايلوت تكميل شده، ضرايب روايي  و پايايي به پرسشنامه به30ت ميداني، آوري اطالعاروايي و پايايي ابزار جمع

هاي آماري پژوهش، از ميانگين، درصد و انحراف معيار و در تحليل توصيفي داده.  گرديد96/0 و 68/0ترتيب دست آمده به
-دستاوردهاي پژوهش نشان مي. ه شدبستگي و رگرسيون چندمتغيره استفاددر بحث تحليلي يا استنباطي نيز از ضرايب هم

سازي اراضي كشاورزي، برداران بخش كشاورزي از طرح يكپارچهدهد ميزان تحصيالت سرپرست خانوار، ميزان آگاهي بهره
برداري و ميزان مالكيت اراضي در هاي ثانويه، نوع نظام بهرههاي آموزشي ـ ترويجي، عضويت در گروهشركت در كالس

  .داري داشته استسازي اراضي تأثير معنيبرداران براي مشاركت در اجراي طرح يكپارچهبهرهايجاد تمايل در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي اراضي، استان ايالمترويج و آموزش كشاورزي، تمايل، طرح يكپارچه :كلمات كليدي
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  مقدمه

ي كشورها بر عهده دارند، براي رسيدن عنوان يكي از محورهاي اساسي توسعه، نقش مهمي در توسعه اقتصادكشاورزي به
). 1387روستا و همكاران، (هاي مناسب و پذيرفتني از سوي كشاورزان نياز است ها و برنامهبه توسعه كشاورزي، به سياست

 كه است مواردي جمله از صنايع، متقابل با همكاري و غذا توليد ملي، درآمد به كمك اشتغال، در ايجاد كشاورزي بخش سهم
 صنعت، بخش سوي از كشاورزي بخش توسعه يافته، كشورهاي در. دهدمي نشان را بخش اين توجه به ضرورت و ميتاه

-كاستي در حد توان خود بايد كه است بخش كشاورزي در عمل اين توسعه، حال در كشورهاي در ليكن حمايت شده، كامالً
 كل درصد 25 كشور ما دارنده حدود بخش كشاورزي موجود آمارهاي براساس .دوش كشدبه را جبران صنعت بخش هاي

كننده  نفتي و تأمين غير ارز حاصل از صادرات درصد30 غذايي، آورنده نيازهاي درصد 80 بيش از كننده تأمين مولد، اشتغال
  ).1376ميررحيمي، ؛ حاجي1376طاهري، (باشدكشاورزي مي مواد اوليه به صنايع نيازهاي از درصد 90 حدود

ترين ست توسعه كشاورزي در ايران در گرو توسعه و عمران روستاهاست، چرا كه مركز اصلي فعاليت و بنياديبديهي ا
عنوان مانعي جدي در كار كشاورزي اشتغال دارند روستاهاست و در نظر نگرفتن آن بايد بهها در آن بهاي كه انسانهسته

- هاي رشد و توسعه شاهد بحرانوستاهاي ما در سير اجراي برنامهواقعيت اين است كه ر. روانه توسعه ملي كشور تلقي شود
سير . تأثيرگذار بوده است) زمين، آب، بذر، نيروي كار و شخم(اين تحوالت بيشتر بر روي پنج عامل. هاي بسياري بوده است

 رابطه با اين عامل تاريخي روستا بيشتر بر روي عامل زمين استوار است، لذا همواره شاهد تحوالت اجتماعي بسياري در
با توجه به سير تاريخي روستا و وابسته بودن روستاييان به مسئله زمين و ). 1380حسيني، اهللاعباسي و فرجخادم(ايم بوده

 سبب شده است؛ كه افزايش توليد و ،مالكيت آن، و با توجه به مطالب گفته شده و اهميت كشاورزي در توسعه اقتصادي
  . گزاران قرار داشته باشدكارهاي مناسب، همواره مورد توجه سياستها و ارايه راهريق كنترل چالشدرآمد كشاورزان از ط

-ها منجر ميتنها به كندي رشد ديگر بخشهاي رشد و توسعه بهنقش بخش كشاورزي در برنامهتوجهي بهشك بيبدون
تواند به صورت مستقيم و يا اين تأثيرات مي.  سازدهاي جدي روبروهاي توسعه ملي را با چالشتواند برنامهگردد كه مي

گردد هاي آنها مستقيماً از بخش كشاورزي تأمين ميهايي است كه نهادهبخشها مربوط بهاثر مستقيم آن. غيرمستقيم باشد
زي، شهبا(باشدها به خاطر وارد كردن محصوالت كشاورزي ميها جذب قسمتي از ارز ساير بخشو اثر غيرمستقيم آن

وري بخش كشاورزي توجه به الگوي مالكيت اولين قدم در راه اعتالء و توسعه روستاهاي كشور و همچنين بهره). 1372
  ).1380حسيني، اهللاعباسي و فرجخادم(اراضي تحت كشت است

ه در نظام سنتي البت. بردار غالباً به صورت قطعات پراكنده استدر نظام كشاورزي سنتي كشور، زمين در اختيار هر بهره
را شايد بتوان حتي يك فرصت و عامل مؤثر در  )تعداد قطعات و پراكنش نامنظم(چنين آرايشي از اراضي "كشاورزي  

توان از اين ، ليكن نمي)Gajendra  and Gopal, 2005 ("شمار آوردگيري كاركردهاي مثبت نظام سنتي نيز بهشكل
هاي توليد، اتالف منابع توليد، جلوگيري از الگوي وري، باالبودن هزينهبهرهبودن ميزان واقعيت چشم پوشيد كه پايين

آالت، اختالف ميان كشاورزان و تضعيف از ماشين مناسب زراعي، غيركارا كردن مديريت مزرعه، عدم استفاده موثر
اي توسعه نيافتگي، هة روستايي و سرانجام فقر و مهاجرت روستايي به عنوان شاخصهاي اجتماعي در جامعهمبستگي
هاي جديد توليد در گيري نظامدر شكل). 1386رفيعي و اميرنژاد، (نوعي در ارتباط با پراكندگي قطعات قرار دارد همگي به

كاشت، داشت و (هاي نوين و ماشيني شدن مراحل مختلف فرايند توليد كشاورزيكار گيري فناوريبخش كشاورزي و به
وري و افزايش كندگي نامنظم قطعات يك عامل بازدارنده قلمداد گرديده كه كاهش بهره، شكي نيست كه پرا)برداشت
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در هر حال پراكندگي اراضي يكي از ). 1385آشكار آهنگر كاليي و همكاران، (هاي توليد را به همراه داشته استهزينه
لمداد كرده، از يكپارچگي اراضي نظران آن را از جمله موانع اصلي توسعه قمشكالت بخش كشاورزي محسوب شده، صاحب

هاي كشت و افزايش در ارتباط با تقليل هزينه. كننداي براي دگرگوني بخش كشاورزي ياد ميعنوان يكي از عوامل پايهبه
-گذاران بخش كشاورزي است، پراكندگي وكوچكي قطعات بهرهبازدهي محصوالت كشاورزي كه از اهداف اساسي سياست

صورت مان، موجب گرديده تا فرايند توليد محصوالت كشاورزي در بسياري از نقاط كشور بهكشوربرداري كشاورزي در 
اي سنتي انجام شده، امكان استفادة بهينه از تكنولوژي و امكانات نوين كشاورزي مقدور نبوده، براي محصولي اندك هزينه

آنها، مسائل و ل  قطعات و نامنظم بودن شككوچك بودن قطعات زمين، تعداد و فاصله بينهمچنين، . گزاف صرف شود
از جمله، سبب برخوردهاي اجتماعي بين . آوردوجود ميو ساير عوامل توليد بهزمين برداري از مشكالت متعددي را در بهره

اورزي آالت كشهاي زمين، آب، نيروي كار و ماشينكارگيري و استفاده مطلوب از نهادهزارعين گشته و تنگناهائي در امر به
از طرف ديگر پراكندگي . وجود آورده، تا حد زيادي موجب پيدايش اثرات منفي در جريان توليد و توسعه كشاورزي استبه

گونه هاي پيشرفته كشت و كار را با مشكل مواجه ساخته و از اجراي هرهر زارع در يك منطقه، اعمال روشاراضي متعلق به
فرد، توكلي و اكبري(است  هاي مدرن آبياري جلوگيري نمودهزهكشي و احداث شبكهعمليات زيربنائي نظير تسطيح زمين، 

رشد جمعيت و افزايش درآمد سرانه حاصل از رشد اقتصادي، در سيستم سنتي موجود، از جهتي نيز با توجه به). 1372
كشورهاي ديگر و خارج شدن ارز گوي تقاضاي بوجود آمده در بازار نبوده، سياست واردات از توليدات كشاورزي كشور جواب

از ديگر نتايج يك چنين سياستي تقليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاييان خواهد . از كشور اجتناب ناپذير خواهد شد
  . شوندنقاط شهري ميمهاجرت بهشان در واحدهاي كوچك، مجبور بهدليل اقتصادي نبودن توليداتبود كه به

هاي مناسب براي بهبود وضعيت اراضي كشاورزي رفت، بيانگر اهميت اتخاذ و انتخاب روشمجموعه مباحثي كه شرح آن 
. هاي توسعه است، تا با مدد گرفتن از آن بتوان از منابع موجود در بخش كشاورزي استفادة بهينه كرددر چارچوب برنامه

ور نمودن بخش كشور و همچنين بهره اولين قدم در راه اعتالء و توسعه روستاهاي كشور "طور كه گفته شد، همان
ها براي ترين بخشسازمان ترويج به عنوان يكي از كليدي. باشدكشاورزي توجه به الگوي مالكيت اراضي تحت كشت مي

  .هاي ذيربط استسازي اراضي توسط سازمانبرداران براي مشاركت در يكپارچهسازي بهرهايجاد بسترهاي مناسب و آماده
  

    واژگان پژوهش
   پراكندگي اراضي-

هر زارع در محدوده يك مزرعه در نقاط متعددي وان به وضعيتي اطالق كرد كه اراضي متعلق بهتپراكندگي اراضي را مي
، فعاليت خانوار كشاورز بر روي بيش )1372فرد، توكلي و اكبري( پراكنده و غالبا اين قطعات در فواصلي دور از هم واقع بوده

   ).1386اميني و همكاران، (  باشداز يك قطعه زمين
   مشاركت-

در . باشدمشاركت از نظر لغوي بر وزن مفاعله و به معناي شركت كردن دو طرفه افراد مختلف براي انجام دادن كاري مي
) 1380آبادي و همكاران، خاتون(گرددي خود پذيراي آن مياي است كه فرد بر اساس ميل و ارادهواقع مشاركت امر دوجانبه

توان گفت مشاركت عبارت است از قبول همكاري آگاهانه و از روي ميل و اراده براي رسيدن به يك هدف خاص، كه مي
برداري، مراقبت و بازنگري آن هدف، از تمام امكانات گروهي استفاده گيري، اجرا، بهرهطي آن براي طرح مسئله، تصميم
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ي اجتماعي سازمان ملل متحد مشاركت مردمي را چنين يقات توسعهي تحقگزارشي از مؤسسه). 1382نسيمي، (شود مي
هاي كساني كه تاكنون از چنين كنترلي هاي سازمان يافته براي افزايش كنترل بر منابع و جنبشكوشش: كندتعريف مي
  )1387دارويي، (اند محروم بوده

  برداريبهره نظام-
افزاري و  هاي نرمويژگي، هم پيوسته است كه با هويتاصر به سازماني اجتماعي مركب از عن،برداري نظام بهره

-مي امكان توليد محصوالت كشاورزي را فراهم ، در ارتباط متقابل با شرايط طبيعي و اجتماعي محيط خوداش،افزاري سخت
ضا و كاركناني برداري داراي سازمان، مديريت فضا، اطالعات، تكنولوژي، سطح توسعه، جمعيت يا اع هر نظام بهره. سازد

برداري از منابع آب و  افزاري ناظر بر واحد بهره است كه طبق قواعد مالكيت، حاكميت، عامليت، مبادله و ساير ويژگيهاي نرم
 تهبرداري هس نظام بهره. خاك در فرايند توليد محصوالت كشاورزي براي مصرف يا مبادله و يا فروش مشاركت دارند

برداري  تمام عوامل محيطي به واسطة همين نظام بهره. امل بالفصل توليد كشاورزي استترين ع كنندهمركزي و تعيين
 كشاورزي، به معني ايجاد تحولي كيفي و يهبنابراين توسع. شوند است كه بر كم و كيف عملكرد كشاورزي مؤثر واقع مي

عبدالهي،  (ي بهينه و مناسب در ايران استبردار هاي بهرهمندي نظامبنيادي در ساختار كشاورزي، موكول به شناخت و نهاد
1377.( 

  
  سازي اراضي يكپارچه-

برداري در قالب يك تا حداكثر سه هاي كشاورزي عبارت است از تجمع قطعات پراكنده هر واحد بهرهسازي زمينيكپارچه
سازي همچنين يكپارچه. )1386اميني و همكاران، (اي جهت رفع مشكل پراكندگي اراضي استشدهكار شناختهقطعه، راه

-نحوي كه كشورهاي توسعهرود، بهشمار مياراضي كشاورزي بعنوان يكي از عوامل عمده دگرگوني در بخش كشاورزي به
رفيعي (خود اختصاص دهنداند بيشترين سهم توليد محصوالت كشاورزي را بهسازي، توانستهيكپارچهيافته با توجه درست به

-سازي اراضي عبارت است از تعويض محل قطعات پراكنده مزارع، بهتوان گفت، يكپارچهچنين ميهم). 1386و اميرنژاد، 
ارزش و اين معاوضه در مورد قطعات هم. هاي جديد در يك تكه و يا در حداقل ممكن قطعاتوجود آوردن مالكيتمنظور به

 ).1386اميني و همكاران، (گيردموجود در يك محدوده يا منطقه معين صورت مي
  

  پيشينه تحقيق
هاي توسعه كشاورزي در مقدونيه سازي اراضي به عنوان يكي از راه، با عنوان يكپارچه)2005 (1نتايج مطالعه گرگيوسك

هاي روستايي و دهد كه پراكندگي اراضي يكي از موانع اصلي توسعه كشاورزي مقدونيه بوده و تأسيس تعاونينشان مي
  . سازي اراضي هستنددر جهت اجراي طرح يكپارچهحمايت فني دولت عوامل مؤثر 

سازي گامي مهم در جهت بهبود كارايي هاي يكپارچهدهد كه برنامهدر اسپانيا نشان مي ،)2002 (2تحقيق گنزالس گارسيا
 افزايش آگاهي كشاورزان در مورد نتايج اقتصادي و اجتماعي. باشدوري بهينه از اراضي زراعي مينيروي كار و بهره

                                                                                                                                                                                                
1  - Gergievsk  
2 - Gonzales Garcia 
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هاي حمايتي دولت عوامل مؤثر در پذيرش سازي اراضي، انتقال اطالعات مفيد به كشاورزان توسط مروجين و برنامهيكپارچه
  .سازي هستنديكپارچه

سازي اراضي در شهرستان كرمانشاه و ، با هدف بررسي موانع و مشكالت پيشبرد يكپارچه)1380(ي احمدي نتايج مطالعه
هاي زراعي، نامناسب ي مورد مطالعه، ناآگاهي صاحبان زميندهد كه در دو منطقهصفهان نشان ميي لنجات استان امنطقه

ترين موانع پيشبرد اين سازي اراضي عمدهها و لزوم قوانين روشن در ارتباط با يكپارچههاي تكنيكي اجراي طرحبودن روش
اي تحت عنوان نقش ترويج در مشاركت كشاورزان طالعهدر م) 1380(اهللا حسينيعباسي و فرجهمچنين، خادم. فرآيند است
- هاي يكپارچهسازي اراضي در استان سمنان نشان دادند كه ميزان تحصيالت، ميزان آگاهي كشاورزان از طرحدر يكپارچه

ي ـ ترويجي و بازديدها هاي آموزشي سازي اراضي، ميزان تبعت از رهبران محلي، دفعات تماس با مروج شركت در كالس
  .داري داشته استسازي اراضي تأثير معنيآموزشي از اراضي يكپارچه شده در طرح يكپارچه

هاي سازي زمينهاي يكپارچهاي تحت عنوان عوامل موثر بر تقاضاي اجراي طرحدر مطالعه) 1386(احمدي و اميني
سازي در اند كه تاثيرات يكپارچهدادهكشاورزي از ديدگاه كارشناسان شهرستان كرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان نشان 
كنند كه روستاهاي همچنين اعالم مي. بهبود سه عامل تكنولوژي، مديريت مزرعه و زمين، بيشتر از ساير عوامل توليد است

برداران كمتر، داراي تر، پراكندگي قطعات بيشتر، تعداد بهرههاي بزرگكردن اراضي داراي مالكيتمتقاضي طرح يكپارچه
مند هاي آموزشي ـ ترويجي بيشتري بهرهمراكز خدمات بوده، از برنامهتر بهتر و همچنين نزديكبرداران باسوادتر و جوانرهبه

  .اندبوده
هاي خوب، عدم آگاهي از دادن زميناجراي طرح، ترس از دستعدم اطمينان به"دهد كه نشان مي) 1378( نوروزيان 

هاي سازي زمينبرداران با اجراي طرح يكپارچهداليل مخالفت بهرهشاورزي، از مهمترينهاي كسازي زمينماهيت يكپارچه
شدن كشت و كار، استفاده از كشاورزي و همچنين از مهمترين داليل موافقت جامعه مورد مطالعه باال رفتن درآمد، راحت

  ."جويي در وقت بوده استتسهيالت و صرفه
  

  اهداف تحقيق اهداف تحقيق
  ف كلي تحقيق اهدا-

برداران بخش كشاورزي از نقش آموزش و ترويج كشاورزي در ايجاد تمايل در هدف كلي اين تحقيق ارزيابي ديدگاه بهره
  .باشدسازي اراضي در استان ايالم ميها براي اجراي طرح يكپارچهآن
   اهداف اختصاصي تحقيق-
  سازي اراضي كشاورزي؛هاي يكپارچهن براي اجراي طرحبرداراارزيابي عوامل مؤثر در ايجاد تمايل در  بهره.  1
  سازي اراضي؛هاي يكپارچهبرداران براي اجراي طرحترويجي در ايجاد تمايل در بهرهـهاي آموزشيارزيابي نقش كالس.  2
  .هابرداران در آن كالسترويجي برگزار شده و ارزيابي ميزان شركت بهرهـهاي آموزشيكالس. 3

  هاوشمواد و ر
 كيلومتر مربع 19086استان ايالم با .  شهرستان است، تشكيل داده است7قلمرو مكاني اين تحقيق را استان ايالم كه شامل 

  . دهد درصد از مساحت كل كشور را تشكيل مي4/1وسعت، در حدود 
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هاي آماري بهره گرفته نهساخته و مصاحبه حضوري با نموي محققآوري اطالعات ميداني پژوهش، از پرسشنامهبراي جمع
هاي معتبر علمي و غيره نيز در بررسي منابع و بدست آوردن اطالعات اوليه تحقيق اي، سايتاز مطالعات كتابخانه. شد

  .استفاده شد
با استفاده از فرمول . دهد نفر تشكيل مي48934برداران بخش كشاورزي استان ايالم با جمعيت جامعه آماري تحقيق را بهره

 از  نيزها براي انتخاب نمونه.  نفر محاسبه گرديد380بردار معادل كران، حجم نمونه مورد مطالعه از ميان اين تعداد بهرهكو
وجود طوري كه براساس مناطق جغرافيايي استان ايالم و با توجه بهاي استفاده شده، بهاي چند مرحلهگيري طبقه نمونهروش

برداران هاي استان منظور شده، نمونه مورد مطالعه متناسب با جمعيت بهرههرستاني نخست ش شهرستان آن، در طبقه7
برداران هر بخش از هر شهرستان، نمونه در طبقه بعدي با توجه به جمعيت بهره. دست امدموجود در هر شهرستان به

ه آخر هم به صورت تصادفي در مرحل. ها تقسيم شداختصاص يافته به آن شهرستان به تناسب جمعيت هر بخش، بين بخش
آن كسب از بين روستاهاي هر بخش، چند روستا گزينش شده،  اطالعات مورد نياز پژوهش از تعداد نمونه اختصاص يافته به

 30هاي اوليه در اختيار نامهآوري اطالعات ميداني پژوهش، پرسشبه منظور تعيين قابليت اعتماد يا پايايي ابزار جمع. گرديد
دست آمده از محاسبه ضرايب آلفاي ار در يكي از روستاهاي خارج از نمونه آماري گذارده شده، با اطالعات بهبردبهره

اطمينان از روايي متغيرهاي مورد سنجش . ، بازبيني و ويرايش الزم در پرسشنامه نخستين انجام شد(Cronbach)كرونباخ
بررسي گذارده به KMO(Kaiser-Meyer- Olkin)ه از ضريب عاملي و با استفاددر پرسشنامه نيز از طريق روش تحليل

-طور كه مشاهده ميهمان. به دست آمد 64/0 درصد و 82/0به ترتيب   محاسبه شدهKMOضريب آلفاي كرونباخ و . شد
 دهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر وضرايب در حد باالي بوده كه اين موضوع نشان شود

عاملي بوده، پژوهش انجام شده از قابليت اعتماد و تاييد كننده تناسب مجموعه متغيرها در ماتريس همبستگي در تحليل
  .اعتبار الزم برخوردار است

  
  (p=q=0/5) .براي تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده شد
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ميانگين، فراواني، درصد و نظاير هاي هاي توصيفي و استفاده از تكنيكها تحقيق از روشدر قسمت تجزيه و تحليل داده
. ها و رگرسيون چند متغيره استفاده شدهاي همبستگي، مقايسه ميانگينآن، و در روش تحليلي يا استنباطي از آزمون

 گويه در موضوعات آموزشي، آشنايي با مزايا و معايب 8براي سنجش ديدگاه كشاورزان در مورد نقش آموزش از همچنين، 
براي سنجش ديدگاه پاسخگويان در مورد نقش آموزش از طيف ليكرت پنج . سازي اراضي، استفاده شدچهاجراي طرح يكپار

-بيشترين نمرة نگرش بهره. استفاده شد) 5(و خيلي زياد ) 4(، زياد )3(، متوسط )2(، كم )1(كم قسمتي با رتبه بندي، خيلي
هاي ديدگاه آوري اطالعات مربوط به گويه پس از جمع.باشد مي8 و كمترين نمرة آنها 40برداران  نسبت به آموزش 

  . اي بدست آمدكشاورزان در مورد نقش آموزش، در نهايت عدد مربوط در مقياس فاصله
 Interval of Standard Deviationبه منظور توصيف كيفي متغير ديدگاه پاسخگويان در مورد نقش آموزش، از روش

from the Mean (ISDM) (و ) 1380  و صديقي،1384صديقي،( استفاده شد,sadighi 2003 .( در اين روش نحوه
  :تبديل امتيازات كسب شده به چهار سطوح به شرح ذيل برآورد شد

A= ضعيف: A<Mean-Sd 
B= متوسط: Mean –SD<B<Mean 
C= خوب: Mean<C<mean+Sd 
D= عالي: Mean+Sd<D 

  .است  Sd = و انحراف از معيارMean= الزم به ذكر است كه در روابط باال، ميانگين  
  

  نتايج و بحث
   نتايج توصيفي-1
  بردارانهاي فردي و  اجتماعي بهره ويژگي -

برداران  درصد بهره34حدود .  سال است63/50دهد، ميانگين سن جامعه مورد بررسي  نشان مي1هاي جدول چه دادهچنان
شان هاي زراعي سال بوده، ميانگين سابقه فعاليت80 تا 10ي بين هاي زراعي در جامعه مورد بررسسابقه فعاليت. سوادندبي

باشد، كه   هكتار مي4 و 45/5وسعت كل اراضي آبي و ديم در نمونه مورد بررسي به ترتيب برابر با .  سال است21/24هم 
گر  خرد ه در مجمع بيانباشد ك مي!!! صفر؟؟بيشترين و كمترين تعداد قطعات اعم از آبي يا ديم به ترتيب برابر با شش و

  .ها در سطح منطقه استبرداريبودن بهره
-برداري غالب در منطقه را نظام بهرهنظام بهره. شوند درصد اراضي آبي زير كشت تاز طريق آب رودخانه آبياري مي42/50

  . باشد نفر مي6ر خانوار ميانگين اعضاي ه. شود تشكيل داده استها را شامل ميبردارياز بهره% 50/69برداري ملكي كه 
  

  )n= 380(برداران ويژگي عمومي بهره. 1جدول 
  بيشترين كمترين ميانگين درصد فراواني متغير
 83 24 63/50 - - سن

 - - - - - سطح سواد
    7/33 128 بيسواد
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    5/20 78 ابتدائي
    7/13 52 راهنمايي

    8/17 68 ديپلم
    3/14 54 باالتر از ديپلم

 80 10 21/24   سابقه فعاليت زراعي
 30 0 45/5 - - وسعت اراضي آبي
 26 0 00/4 - - وسعت اراضيديم
  6  0  77/1  -  -  تعداد قطعات آبي
  6  0  63/1  -  -  تعداد قطعات ديم
  - - - - بردارينوع نظام بهره

    5/69 264 ملكي
    1/9 35 اياجاره
    00/16 61  بريسهم
    4/5 20  ساير

 10 0٭ 6 - - تعداد اعضاي خانوار
  )مجرد(نفر تشكيل شده است خانوار از يك ٭

هاي ها در كالسهاي ثانويه و شركت آنها با گروهبرداران دو متغير ميزان همكاري آنهاي بهرهدر ارتباط با ويژگي
هاي ثانويه  نشان اري پژوهش را با گروه  متغير ميزان همكاري نمونه آم2هاي جدولداده. آموزشي مورد توجه قرار گرفت

كم قرار  درصد در طيف كم و خيلي62در مقابل بالغ بر  . اند درصد قرار گرفته17بندي خيلي زياد، حدود دهد كه در رتبهمي
  . دارند

طالعه در ي آماري مورد م درصد جامعه66شود،  مشاهده مي2چه در جدول هاي آموزشي هم چناندر مورد شركت در كالس
  . اندهاي آموزشي برگزار شده كه از طرف مراكز خدمات، شركت كردهكالس
  

  بردارنهاي اجتماعي بهرهويژگي. 2جدول
 درصد فراواني متغير

   هاي ثانويهميزان همكاري با گروه
 8/16 64 خيلي زياد

 4/8 32 زياد
 6/12 48 متوسط

 09/31 118 كم
 09/31 118 خيلي كم
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   زشيكالس آمو
 1/66 251 شركت در كالس آموزشي

 9/33 129 شركت نكردن در كالس آموزشي
  ها پژوهشيافته: ماخذ

  
  برداران نسبت به امر آموزشنگرش بهره

-نگرش بررسي. تعريف كرد خاص طريقي به موقعيت يك يا و ايده يك به به پاسخگويي تمايل عنوانبه توانمي را نگرش
 دربارة مردم تفكر طرز از تا كندكمك مي مجريان و مديران به كه است مهم جهت اين از مختلف يهازمينه در افراد هاي

گذاري در كشاورزي بدون در نظر بديهي است هرگونه سياست). 1384صديقي، (شوند و آگاه مطلع مشخص موضوعات
- كشاورزان هستند كه به عنوان تصميمگرفتن نقش كشاورزان ان نتيجه مورد انتظار را در پي نخواهد داشت، چرا كه اين 

هاي مربوط به نوآوري و هاي نوين كشاورزي و بهبود عملكرد خود، در مسير جريانگان نهايي براي بكارگيري روشگيرند
عنوان يكي از هاي توسعه، اين آموزش است كه بايد بهدر راستاي توانمندسازي مخاطبان برنامه. گيرندپذيرش قرار مي

 جهت است كه در پژوهش حاضر آموزش به عنوان يكي از از اين. ن فاكتورهاي نيل به اهداف توسعه تلقي شودترياساسي
  . محورهاي اصلي مورد توجه قرار گرفته است

هاي مربوط به اجراي آموزش برداران بخش كشاورزي بهبهره نگرش سطح در ارتباط با سنجش متغير آموزش، هدف تعيين
در اين چارچوب، مزايا و معايب . اراضي است كه توسط مراكز خدمات جهاد كشاورزي ارائه شده  استسازي طرح يكپارچه
  .ها نيز مورد ارزيابي قرار گرفته استاين آموزش

دهد كه نگرش بيش از  نشان مي3هاي جدولبرداران به چهار سطح تقسيم شده، دادهچه ذكر شد، ديدگاه بهره چنان
سازي اراضي در سطح مثبت و بسيار پارچهپژوهش به مقوله آموزش و اثربخشي آن در فرايند يكماري درصد نمونه آ85

   .ها نظرشان در اين باب منفي استدرصد از آن8/9مثبت بوده، تنها 
  

 سازيهاي يكپارچههاي مرتبط با طرحديدگاه كشاورزان نسبت به اثربخشي آموزش. 3جدول 
  ي تجمعيفراوان  درصد  فراواني  سطوح نگرش

  8/9  8/9  37  منفي
  79/14  99/4  19  متوسط
  70  21/55  210  مثبت

  100  30  114  بسيار مثبت
  ها پژوهشيافته: ماخذ

  
   آمار استنباطي-2

سازي اراضي ميزان تمايل در اجراي طرح يكپارچه"هاي مستقل تحقيق بر متغير مستقل آن،   نتايج تأثير متغير4در جدول
 و "ميزان مالكيت اراضي"شود، بين متغير مستقلِ چه مالحظه ميچنان. شود، نشان داده مي"دارانبركشاورزي توسط بهره
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بنابراين . شودداري، رابطه مثبت مشاهده ميدرصد معني5 با متغير وابسته پژوهش، در سطح "هاي ثانويهعضويت در گروه"
برداراني كه تري در مقايسه با بهرهبيشتر، تمايل افزونهاي تحت تملك برداران با مقدار زمينتوان پذيرفت كه بهرهمي

سازي اراضي دارند داليل اين افزايش تمايل را شان خردتر است به مشاركت در اجراي طرح يكپارچهبرداريهاي بهرهزمين
  : توان چنين توصيف كرد كهمي

 شدن اراضي بوجود آمده است، قطعهسازي اراضي موجب حذف مرزهاي اضافي زيادي كه بر اثر قطعهيكپارچه -
 . برداران منجر خواهد شدهاي زراعي زير كشت بهرهشده، در مجموع به افزايش مساحت زمين

-انجامد و از جابجايي يكپارچه شدن قطعات زراعي به استفاده بهينه از منابع توليد و وسايل و ادوات مكانيزه مي -
 .شودارچه كاسته ميهاي زياد وسايل و ادوات مكانيزه در اراضي يكپ

بيشتر ) هاي روستاييتشكل(هاي دومينبرداراني كه ميزان عضويت و همكاري آنها با گروههمچنين جاي ذكر دارد كه بهره
- هاي ثانويه تصميمسازي اراضي بيشتر است، چرا كه با عضويت در گروههاي يكپارچهشان نيز به اجراي طرحاست، تمايل

را در مشاركت براي حل آنها را در عمل يك مشكل تلقي نموده، راه و مالكان پراكندگي زمينگيري جمعي افزايش يافته
ها به مشاركت هاي ثانوي به افزايش تمايل آنبرداران در گروههمين دليل است كه عضويت بهرهبه. يابندسازي مييكپارچه

  .. سازي اراضي انجاميده استدر يكپارچه
ميزان آگاهي " و "ميزان تحصيالت سرپرست خانوار" مويد اين است كه بين متغيرهاي مستقل  همچنين4هاي جدولداده

-بنابراين مي. داري، رابطه مثبت وجود دارددرصد معني1 با متغير مستقل پژوهش در سطح "سازي اراضياز مفهوم يكپارچه
علت اين . سازي اراضي دارندطرح يكپارچهتئان مدعي شد كه كشاورزان با سطح سواد باالتر، تمايل بيشتري به اجراي 

تر و سازي بازتوان در اين دانست كه با باال رفتن سطح سواد افراد ديد آنها نسبت به فوايد و مزاياي يكپارچهرابطه را مي
  . سازي افزايش خواهد يافتتر و تمايل آنها براي اجراي طرح يكپارچهآگاهي و درك مفهوم يكپارچه كردن اراضي آسان

  
سازي با متغيرهاي برداران در اجراي طرح يكپارچهي بين تمايل به مشاركت بهرهرابطه. 4جدول 

  :مستقل
 sr  P  F  متغير دوم  متغير اول

  -  000/0  494/0∗∗  ميزان تحصيالت
ميزان آگاهي از مفهوم يكپارچه 

  سازي
∗∗423/0  000/0  -  

  -  018/0  376/0∗ ميزان مالكيت
هاي آموزشي ـ شركت در كالس

 ترويجي
-  000/0  ∗∗123/12  

  094/10∗∗  000/0  -  بردارينوع نظام بهره

  
  

تمايل به مشاركت كشاورزان 
سازي در اجراي طرح يكپارچه

  اراضي

  -  022/0  328/0∗  هاي ثانويعضويت مالكان در گروه
      05/0داري در سطح معني: ∗   01/0داري در سطح معني: ∗∗
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هاي شركت در كالس" و "برداريوع نظام بهرهن"دهنده اين است كه بين  همچنين نشان4اطالعات مندرج در جدول
چه در چنان. داري، تفاوت وجود دارددرصد معني1، در سطح f با متغير مستقل پژوهش، با توجه به نتايج آزمون  "آموزشي
 هايبرداريسازي اراضي، به مالكان بهرههاي يكپارچهشود، بيشترين ميزان تمايل به اجراي طرح هم مشاهده مي5جدول

  .بري متعلق استاي و سهماي ـ  اجارههم به نظام اجارهبري تعلق داشته، كمترين آنملكي ـ ملكي و سهم
  

 LSDبرداري با استفاده از آزمون بهرهمقايسه عملكرد با نظام. 5جدول
-نظام بهره برداريبهرهنظام

  2برداري
خطاي   تفاضل ميانگين

  معيار
-سطح معني
  داري

  251/0  4261/0  4945/0  اياجاره  
  028/0  2406/0  3250/2∗∗  بريملكي و سهم  ملكي
  000/0  4261/0  83/1∗∗  برياي و سهماجاره  
  006/0 2406/0  6828/0∗∗  ايملكي و اجاره  
  032/0  4718/0  039/1∗∗  بريملكي و سهم  
  016/0  4718/0  177/1∗∗  ايملكي و اجاره  اياجاره
  000/0  5885/0  5457/0∗∗  برياي و سهماجاره  

  662/0  3145/0  -1381/0  ايملكي و اجاره  بريملكي و سهم
  009/0  4718/0  285/1∗∗  برياي و سهماجاره  

  018/0  4718/0  147/1∗∗  برياي و سهماجاره  اي واجارهملكي
      درصد5معني داري در سطح : ∗∗

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  گيري و پيشنهادهانتيجه
  :سازد ميدستاوردهاي حاصل از انجام اين پژوهش ميداني اجازه  پيشنهادات زير را براي نگارندگان ميسر

سازي اراضي و ميزان آگاهي كشاورزان از موضوع  به علت همبستگي زياد بين مشاركت كشاورزان در اجراي طرح يكپاچه-
سازي مخاطبان هاي جمعي، در جهت آگاهويژه با كمك رسانههاي گوناگون، بهسازي اراضي، الزم است به روشيكپارچه

همچنين براي ترغيب هرچه . ها، اقدامات علمي در سطح ملي انجام شود اين طرحسازي اراضي از مزايايهاي يكپارچهطرح
دار آموزش و ميزان تمايل به اجراي ها و با توجه به رابطه مثبت و معنيبرداران براي مشاركت در اجراي اين طرحبيشتر بهره

  .يه استصيا در حال اجرا كامالّ قابل توي موفق و هاي انجام شدههاي آموزشي همراه با بازديد از طرحها، كالسطرح
هاي هاي دومين و سطح تمايل مالكان براي مشاركت در طرحدار بين عضويت در گروه نظر به همبستگي مثبت و معني-

هاي ميانجي و ها و گروههاي الزم و بسترهاي مناسب در راستاي برپائي تشكلسازي اراضي، الزم است زمينهيكپارچه
هاي در اين ميان دولت نقشي كليدي داشته كه توافق بر سر چگونگي آن، نياز به بررسي.  غيردولتي مهيا گرددهايسازمان

  .عميق علمي دارد
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سازي هاي يكپارچهبرداران و مشاركت آنها در اجراي طرح نتايج پژوه حاضر مويد اين است كه بين ميزان مالكيت بهره-
برداران مستلزم اصالح هاي بهرهتوان نتيجه گرفت كه رفع بسياري از مخالفت مياراضي همبستگي وجود دارد، بنابراين

هاي اجراي طرح با توجه به ميزان گردد كه هزينهرو پيشنهاد ميسازي اراضي است، از اينهاي يكپارچهروش اجراي طرح
هائي با هاي خرد و زميناراي مالكيتبرداراني كه دهاي هر زارع محاسبه شده، از بهرهمالكيت و ميزان پراكندگي زمين

لحاظ عددي برداران كه بهي كمتري اخذ شده، اين گروه از بهرهها هزينهپراكندگي كمتري هستند، متناسب با وضعيت آن
-هاي يكپارچهها در طرحتر آندهند ترغيب شده، براي مشاركت هر چه افزوني كشاورزان را تشكيل ميهم اكثريت جامعه

  .تري فراهم آيدهاي انگيزشي قويراضي زمينهسازي ا
جاي يك روستا، يكسان نيست، متقاعد كردن جوار و حتي در جايها در روستاهاي هم با توجه به اينكه كيفيت زمين-

از اين جهت . ي موقت قطعات زمين عملي بس مشكل خواهد بودسازي اراضي از طريق معاوضهكشاورزان براي يكپارچه
سازي زمين را لمس كنند، ه است كه در مراحل نخستين اجراي هر طرح و براي اينكه كشاورزان محاسن يكپارچهقابل توصي

اصوالَ . برداري كشاورزان تا مدت زماني معين از روش معاوضه موقت استفاده شودهرگونه معاوضه در قطعات بهره
جوار برداران ساكن در يك روستا يا روستاهاي همبين بهرهتواند براي چند سال زراعي و ي دو طرفه بين زارعين ميمعاوضه

معموال در اين . شيوه توافقات شفاهي و قراردادهاي غير رسمي و از طريق وساطت ريش سفيدان محلي صورت گيردو به
ت جهت تعويض دوطرفه قطعات تحميل نشده، امكان اخذ وجوه قانوني براي رسميبرداران بهبهرهحالت هيچ وجهي به

  .ها در وضعيت جديد، بعد از گذشت زمان معين و رضايت طرفين قابل پيشنهاد استبخشيدن به مالكيت آن
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Assessing role of agricultural extension in farmers' tendencies 
towards land consolidation in Ilam province 

 
Alireza Jamshidi1, Amir Mozafar Amini2 

 
Abstract 
The purpose of this study is to explore the effective factors on implementation of land 
consolidation plan in Ilam province. The method of work was in the form of field survey and the 
information has been gathered by questionnaire method and obtained data were examined by the 
use of SPSS -15. The population of this study consisted of the farmers of Ilam province. Using 
Cochran formula, 380 farmers chosen selected as sample of study. Also, questionnaire was used 
in order to collect needed information.  Factors including education level of household heads, 
their awareness of the land consolidation, participation in extension-education meetings, 
membership in secondary groups, farming system types and land area owned had significant 
impacts on farmers' tendencies towards land consolidation initiative. 
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