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 1مقدمه

 میزان این تأمین ضرورت ،مصرف افزایش و مصرفی عادات در تغییر علتبه غذایی مواد برای تقاضا و جمعیت افزایش

 آن جایگاه که -کشاورزی بخش فعالیت به توجه تقاضا، این شدنبرآورده برای و است ساخته ناپذیر اجتناب را تقاضا

 مصرف، افزایش این ،دیگر سوی از .(320:1387 عنبری، و طالب) رودمی شماربه ضروری امری -است روستایی مناطق

 بنابراین، ؛شود می ...و کار نیروی سرمایه، آب، زمین، مانند کشاورزی بخش در محدود منابع برای تقاضا افزایش سبب

 .است شده حادتر کشاورزی اراضی شدنکوچك ةمسئل و اندیافته افزایش پاخرده کشاورزان که است سمتی به جهان ةآیند

 کشور در غذایی امنینا و دشوارتر روز روزبه ،خارج از داخلی غذایی تولیدات کسری تأمین و تهیه ،طبیعی طوربه درنتیجه

 برای است تالشی درواقع ،توسعه گوناگون راهبردهای به توسل ،جهت این از (.63 :1382 ،محسنی) شد خواهد شدیدتر

 نوین قواعد و فنون با آشنایینا بر عالوه ها،توازن نبود این علل از .است کشور گیردامن امروزه که توازن نبود این درمان

 اراضی سازییکپارچه بنابراین، ؛کرد اشاره روستاها در کشاورزی اراضی یکپارچگی نبود به توانمی کشاورزی، تولید

 ةتوسع موانع رفع و ها آن پراکندگی و قطعات تعداد کاهش جهت در که دشومی محسوب حلی راه و فعالیت ،مزروعی

 ةحوز پژوهشگران اکثریت امروزه ،دیگر سوی از .دشومی اعمال ایران جمله از ،جهان کشورهای از بعضی در ،کشاورزی

 و نگریبخشی پایین،باالبه ریزیبرنامه روستایی، پایدار ةتوسع اصلی موانع از کیی که اندعقیدههم زمینه این در ،اجتماعی

 و فیزیکی و فنی یکار آنکه از بیش ،اراضی سازی یکپارچه ،بنابراین است؛ روستایی ةیکپارچ و جامع ةتوسع به توجهیکم

 هایهمطالع .(182 :1371 پور،حسین و یزدی پاپلی) است روانی حتی و اجتماعی فرهنگی، کار یك باشد، اقتصادی حتی

 بدون اجرایی های فعالیت چنانچه که است داده نشان روستایی ةتوسع های طرح در مردم مشارکت ةزمین در بسیاری

 حتی و (125 :1387 دیگران، و فعلی) گیرند نمی برعهده را آن نگهداری و حفظ مسؤلیت ها آن گیرد، صورت مردم حضور

 جریان در آنان دادنمشارکت و روستاییان باورهای و نگرش نوع با متناسب هایپژوهش گرو در ،طرح یك موفقیت

 (.11 :1388 دیگران، و جمشیدی) ستها طرح

 -خاص منطقة یك در سازییکپارچه هایطرح و دارد روستا 194 ،کلی طوربه (بوکان شهرستان) مطالعه مورد منطقة

 ،1373 سال در .است شده اجرا -داشته طرح اجرای برای بودنرهموا چون مناسبی شرایط و ستروستا 7 یا 6 شامل که

 در سپس .نشد اجرا کامل طوربه طرح متخصصان، گواه به که کرد اجرا را اراضی سازی یکپارچه طرح ،کشاورزی جهاد

 اراضی سازییکپارچه های طرح (سیترسول قلعة و تپسی عبداهلل ،ماللر) دیگر روستای سه در ،1389 تا 1387 هایسال

 اجرای در مشارکت به تمایلی مختلفی دالیل به بنا کشاورزان جهاد، کارشناسان اظهار به بنا میان، این در .شد اجرا دوباره

 است ذکر شایان .ماند باقی ها زمین از یعضب زهکشی و سازیسطحم سطح در تنها ها طرح بنابراین، و نداشتند ها طرح این

 منطقه، بودندشت بر عالوه ،کشاورزی جهاد مأموران سوی از طرح انجام برای روستاها این انتخاب علت که

 نشد؟ اجرا کامل طوربه طرح چرا که است این شود می مطرح اینجا که اساسی یپرسش اما ،بود هازمین بودن قطعه قطعه

 را طرح ،جهاد کارشناسان یا نداشتند مشارکت به تمایلی کشاورزان اَواقع آیا که است این پژوهش اصلی مسئلة

 چه مخالفتشان علت ،بودند طرح اجرای با مخالف واقعاَ کشاورزان اگر نکردند؟ اجرا شده ریزی برنامه و اصولی صورت به

 بود؟

 در .است اساسی یا مسئله نگارندگان برای ،سازی یکپارچه های طرح در مشارکت به نداشتنتمایل و هامخالفت این

  :هستیم هاپرسش این به پاسخگویی پی در پژوهش، این

                                                                                                                                                               
 ی)روستاها یاراض سازی یکپارچه یها عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در طرح یشناخت جامعه ةمطالع»پور با عنوان ارشد محمد کاکه یکارشناس نامة یان. مقاله برگرفته از پا1

 .استطالب  یمهد دکتر ةو مشاور یرزاییم ینحس دکتر ییبه راهنما «منتخب شهرستان بوکان(
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 های طرح در مشارکت به تمایل نبود یا تمایل بر آن ثیرأت و اراضی سازی یکپارچه های طرح از اطالع و آگاهی میزان .1

 ؟است چقدر سازی یکپارچه

 ؟چیست اراضی سازی یکپارچه های طرح با مخالفت یا موافقت برای کشاورزان دالیل و علت .2

 پیشنهاد هاطرح در مشارکت به آنان تمایل افزایش به کشاورزان تمایل و انگیزه ایجاد برای توانمی را هاییحل راه چه .3

 ؟کرد

 نکردنمشارکت بر مؤثر عوامل گروهی، هایمصاحبه ابزار از استفاده با ها،پرسش این به پاسخگویی جهت در

 روستایی توسعة کلی، طوربه و منطقه اراضی کردنیکپارچه جهت در گامی تا شدند شناسایی هاطرح در روستاییان

 .شود برداشته



نظریمبانی

 ،حالاین با .است وابسته جامعه هر اعتقادات و ها ارزش نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شرایط به ،مشارکت عریفت

 این .آیدمی شماربه آن اصلی های پایه که دارد وجود توسعه در مشارکت فرایند در مشترکی وجوه که پذیرفت توان می

 هر توسعة ةبرنام در افراد (داوطلبانه) ةخودانگیخت و آگاهانه شرکت مشارکت، :دکر خالصه شکلبدین توان می را وجوه

 .(108 -107 :1383 رضوانی،) است جامعه

 ،مشارکت ارزش .(414 :1389 دیدگاه، و حیاتی) شود می تلقی توسعه و کمال نشانة مشارکت کنونی، رمتغی دنیای در

 و کوهن) دارد بستگی است، گرفته صورت آنان خاطربه مشارکت که کسانی و کنندگان مشارکت وضعیت آن، نوع به

 ،جامعه نوسازی و ملی توسعة در چه و عمرانی های برنامه در چه ،مردم واقعی مشارکت لزوم (.214 :1980 آبهوف،

 اساسبر هریك ،اجتماعی علوم اندیشمندان بنابراین، ؛(65 :1382 توسلی،) است بوده شناسان جامعه بحث مورد همیشه

 گستردة ایدة حاصل ،مشارکت نظریة ،اولسون نظربه .اند داده ارائه مشارکت از تعریفی ،خود پژوهشی های زمینه

 نیزبت و کورنئوزر ،(1956) لیپست ،(1956) دال ،(1961) توکویل چون پردازانی نظریه که است 1اجتماعی گرایی کثرت

 مربوط هایاندیشه که ستا این اند،کرده توجه آن به جدی صورتبه نظران صاحب آنچه اما ،اند داده توسعه را آن (1962)

  (.37 -36 :1386 نیازی، و غفاری) اند داشته مشارکت نظریة گسترش در فکری لحاظبه را تأثیر ترین مهم ،دموکراسی به

 در نهادهایی ایجاد از ،محلی دموکراسی نظریة از الهام با ،محلی اجتماع مشارکت طرفداران از یاریسب ،درنتیجه

 و میجلی) اند کرده طرفداری سوم جهان شهری های محله و روستاها در سیاسی های آرمان تحقق برای کوچك مقیاس

 و چندبعدی چندگانه، یکپارچه، عمومی، اجتماعی، فرایندی را مشارکت گائوتری ،اساسبرهمین .(16 :1986 ،دیگران

 (.37 :1986 گائوتری،) است توسعه مراحل همة در نقش ایفای به مردم همة کشاندن ،آن هدف که داند می چندفرهنگی

 مشارکت داشتن،سهم عنوانبه مشارکت :از اند عبارت که دکن می بیان را تفسیر سه ،مشارکت تعریف برای اوکلی همچنین

 حق یك مشارکت» ،2برکلی دیدگاه از .(9 -8 :1999 دیگران، و اوکلی) توانمندسازی عنوانبه مشارکت سازمان، عنوانبه

 آفرینینقش و بسیج به ،ابزاری لحاظ از و انسان خویشتن به اعتماد و آزادسازی به ،ارزشی لحاظبه که است انسانی

 که گفت توان می ،کلی طوربه (.65 :1996 برکلی،) «شودمی منجر اجتماعی تحیا عملی فرایندهای در انسانی های توده

 موسوی،) است وابسته ،متفاوت نسبی وزن دارای متغیرهای از زیادی بسیار تعداد به که است ای پیچیده پدیدة ،مشارکت

1391: 50.) 

                                                                                                                                                               
1. Social pluralism 
2. Burkely 
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اراضیسازییکپارچهوپراكندگیتعاریفومفاهیم

 ةتوسع مهم ابزار بلکه ؛نیست پراکنده قطعات  تخصیص بار دربرگیرندة صرفاً ،کشاورزی اراضی سازی یکپارچه های طرح

 و محیطی زیربنایی، ةیکپارچ توسعة چارچوب در ها طرح این که است علتبدین و رود می شماربه نیز روستایی نواحی

 جمعی اقدام طریق از اراضی سازییکپارچه اگر .(131 :1377 افتخاری،) شوند می گذارده اجرابه روستایی اندازهای چشم

 های روش ،علتهمینبه .رددا وجود کمی تفاوت ،توسعه درحال کشورهای و یافته توسعه کشورهای بین باشد، نظر مد

 دیگران، و کالنتری) است متفاوت اجباری کامالً ای شیوه تا اختیاری و داوطلبانه کامالً های روش از اراضی سازییکپارچه

 چندپارگی معضل با مبارزه روش ترین صحیح ،اراضی سازی یکپارچه :گفت توان می ساده فیتعر یك در (.70 :1384

 تعداد که است ای گونهبه ملك یك از بخشی یا ملك یك در زمین مجدد توزیع و تلفیق ،آن از منظور و است اراضی

 .(235 :1374 سینگ،) یابد کاهش آن قطعات

 نقطة در واژه این ،انسانی  جغرافیای فرهنگ در و «حفاظت» یامعن به سازی یکپارچه ایران، کشاورزی فرهنگ در

 توسعة از یندیافر» سازی یکپارچه» ،1من دید از(. 155: 1363 گونیلی،) است رفته کار به (تقطیع) اکنشپر کلمة مقابل

  اراضی ادغام طریق از آبیاری های شبکه اصالح و خاک فرسایش از جلوگیری زمین، اصالح موجب  که است روستایی

 مجدد آرایش بر عالوه که ددان می روستایی یکپارچه ةتوسع از یندیافر را آن» 2والارگآ(. 7: 1959 ،من) «شود می پراکنده

 را زراعی ساخت و فشرده برداری بهره ةشیو به روستایی هایسکونتگاه زهکشی ارتباطی، های شبکه بازسازی و اراضی

 سبب و است همراه روستایی ةتوسع با (1999) 3ژو نظر به فرایند این همچنین. (7 :1966 ،آگاروال« )بخشد می شکل

 است کشاورزی اراضی از بهینه وریبهره و رکا نیروی بهبود راستای در مهم گامی و شود می عوامل کارایی بهبود

 اراضی تمامی» که معناست این به خود خاص مفهوم در سازی یکپارچه ،کلی طوربه .(102: 1388 رفیعی، و امیرنژاد)

 و دارد را راندمان باالترین محققان نظر به که خاصی محصول یك کشت به سپس و شده یکپارچه منطقه یك در زارعان

 (.261: 1387 ابراهیمی، و یزدی پاپلی) «یابدمی اختصاص باشد، سازگار خوبیبه نیز اقلیمی و محیطی شرایط با

 برداری بهره واحد میلیون 8/2 از ،کشور کل های برداری بهره بین در که دهدمی نشان ارقام و آمار دیگر، سوی از

/5 یعنی درصد 80 از بیش ،موجود
 را اراضی درصد 30 فقط که دهدمی تشکیل دهقانی و خرد سنتی واحدهای را ها آن 4

 واحدهای نسبت ،1382 سال کشاورزی عمومی سرشماری نتایج براساس (.6 :1377 عبداللهی،) دارند اختیار در

 7/1 ،72 سال با مقایسه در نسبت این که رسدمی ها برداری بهره کل درصد 6/86 به ،هکتار یك از کمتر برداری بهره

 است یافته کاهش هکتار 1/5 به هکتار 5/5 از هابرداریبهره اندازة ،متوسط مدت همین در است، شده بیشتر درصد

 اقتصادی، عوامل به را اراضی شدنکوچك و تقطیع این ،روستایی متخصصان که (283 :1386 امینی، و احمدی)

 (.65 -61 :1382 افتخاری،) اند داده نسبت کاربردی و فیزیکی فرایندهای اجتماعی،

 آشکار) گردد برمی کشور شمال اراضی و 40 دهة اواسط به نیز ایران در کشاورزی اراضی سازی یکپارچه طرح سابقة

 فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توسعة سالةپنج دوم و اول های برنامه در آنچه (.137: 1385 دیگران، و آهنگرکالیی

 اهمیت به این، وجود با ؛(29: 1374 ذوقی،) است مهم امر این به نالئومس و دولت توجه بیانگر ،شود می استنباط ایران

 و (صنعت و کشت و زراعی سهامی های شرکت تشکیل) ارضی اصالحات شروع با و انقالب از قبل چه ،اراضی یکپارچگی

 با اراضی از برداری بهره و مالکیت زمینة در کشور در روستایی و اجتماعی های جنبش به واکنش در و انقالب از بعد چه

                                                                                                                                                               
1. W. S .Mann 
2. Santosh, Kumar Agarwal 
3. zhou 
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 است شده توجه نفرههفت هاییئته وسیلةبه 1359 سال در انقالب شورای مصوب اراضی واگذاری الیحة تصویب

 (.94: 1383 رضوانی،)



 پژوهشروش

 ابزار از و است کیفی ،پژوهش این .دارد وجود ها داده گردآوری ةشیو اساسبر پژوهش از مختلفی های بندی دسته

 و تولید با بیشتر ،کیفی های روش .است شده استفاده موانع و علل تنیاف و کشف برای (محورگروه) کانونی هایمصاحبه

 ،بنابراین ؛(302 -301 :1390 بلیکی،) دندار سروکار کنشگران تفسیرهای و معناها کشف و استداللی های توصیف

 که است ای داده آوری جمع ابزار نیازمند ،اساسبرهمین و دارد تمرکز متن در معنا بر کیفی پژوهش که گفت توان می

 احمدرش، از نقلبه 145 :1993 ،سیلورمن) باشد حساس ها داده تفسیر و آوری جمع هنگام در ییزیربنا معنای به نسبت

1391: 78.) 



 محوریهایگروهای1متمركزگروهةمصاحب

 خاص هایموضوع سر بر افراد بین ةمصاحب بر مبتنی که گرایانهتعامل رویکردی با است مصاحبه از نوعی ،متمرکز گروه

 وگویگفت و گفتمان برای محرکی منزلةبه متمرکز گروه از توان می .است شدهکنترل حال درعین و آزاد فضای یك در

 کرد استفاده اجتماعی دانش ،ترکلی طوربه و اجتماعی بازنمایی گیری شکل مطالعة برای 2گرا طبیعت شبه روشی یا روزمره

 ةعمد .باشد داشته اهمیت ،افراد مشترک ذهنیت بنیاد به دستیابی که رودمی کاربه زمانی و (222 :1388 فیلیك،)

 محقق .کنند می استفاده معیارمحور یا هدفمند گیری نمونه راهبرد از ،کیفی هایپژوهش گیری نمونه در پژوهشگران،

 راهبرد تناسب که شود می پیشنهاد کند، استفاده کیفی پژوهش طرح در گیری نمونه راهبردهای ةهم از تواند می اگرچه

 یك روستا هر در) منتخب روستای سه از ،مطالعه این در (.110 -109 :1390 محمدپور،) شود گرفته درنظر گیری نمونه

 قابل که -را هدفمند گیری نمونه روش با روستاییان کل نمایندة گروه شش ،(هاطرح با مخالف گروه یك و موافق گروه

 ،ها آن از یكهر با و دیمکر انتخاب -بودند ...(و سن اقتصادی، اجتماعی، موقعیت نظر از) روستا افراد همة به تعمیم

 متغیر نفر ده تا هفت از ،ها گروه در کننده شرکت افراد تعداد .دادیم انجام گروهی ةمصاحب ،جلسه یك در جداگانه صورت به

 است زیر جدول رحش به ،ها آن پراکندگی و هازمین مساحت ی،ربردابهره وضعیت مطالعه، مورد روستاهای مشخصات .بود

 :است هکتار 73 ،بردار بهره هر زمین اندازة ،متوسط طوربه و

 

تعداد
قطعات

تعداد
 برداربهره

آبی  دیم
مساحت

 )هکتار(هاینزم
دهستان جمعیت خانوار مرد زن  روستا

 آختاچی 485 100 245 240 750 100 650 98 219
 شرقی

 ماللر

 آختاچی 230 35 111 119 250 100 150 27 85
 شرقی

 تپسی عبداهلل

 آختاچی 514 102 259 255 375 45 330 116 199
 محال

 سیت رسول ةقلع

503 241 1130 245 1375 614 615 237 1229 - جمع



                                                                                                                                                               
1. Focus group 

2. Quasi-naturalistic 
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هایافتهوبحث

 بتوان تا شود بیان کنندگان شرکت و گرانمصاحبه بین های پاسخ و پرسش ةنحو که است آن بر سعی ،بخش این در

 ،اساسبرهمین .دکر ارائه طرح موافقان و مخالفان از گروه شش های یافته اساسبر علمی و دقیق تحلیلی ،درنهایت

 رگزارب نفره ده الی هفت های گروه صورتبه روستاها مسجد در ،نمونه روستاهای موافق و مخالف های گروه با مصاحبه

 تموافق و تمخالف دالیل ،طرح از آگاهی میزان و چیستی کلی سؤال سه طرح با گرصاحبهم ،مقدمات بیان از پس و شد

 سایر و خاص طوربه اراضی سازییکپارچه های طرح در مشارکت ارتقای برای پیشنهاد درخواست و راهکار و هاطرح با

 آگاهی و آشنایی میزان ابتدا نیز بخش این در ،اساسبرهمین .داد انجام را هامصاحبه ،عام طوربه ایتوسعه های طرح

 راهکارهای ،درنهایت .پردازیم می طرح با آنان مخالفت علل بیان به سپس و کنیممی بررسی را کنندگان مشارکت

 .دهیممی ارائه را ها طرح به شدنمتمایل و مشارکت افزایش های راه زمینة در موافقان و مخالفان گروه پیشنهادی



 «چیستی»سؤالبهپاسخوهاطرحازآگاهیمورددرشدهاستخراجهایهمقول

 :است شده بیان موردی صورتبه کشاورزان از گروه دو آگاهی میزان زیر جدول در

 
اراضیسازییکپارچههایطرحازمخالفانآگاهیمیزاناراضیسازییکپارچههایطرحازموافقانآگاهیمیزان
 سواد دارای که بودند جوانی و میانسال افراد ،موافقان گروه اعضای بیشتر
 بیشتر همچنین .داشتند ها طرح از خوبی نسبتاً آگاهی و بودند باال به دیپلم

 عضو ...و دهیاری ،امناء هیئت اتحادیه، شورا، چون هایی گروه در ها آن
 ةادار) دولت یا رسانه طرف از که داشتند اظهار گروه اعضای ةهم .ندبود

 گونه هیچ همچنین و نشده زمینه این در رسانی اطالع نوع هیچ ،(جهاد
 است نشده تشکیل ها طرح این توجیه و روستاها مردم برای آموزشی دورة

 زیادی فواید ،ها طرح اجرای که داشتند تأکید نکته این بر ها آن اغلب و
 ،(ها آن همة نه) گروه این اعضای اغلب ،درواقع .دارد همراهبه

 .کردند می تعریف ،آن فواید به توجه با را سازی یکپارچه

 ،سواد بی یا ابتدایی سواد سطح با اغلب ،افرادی شامل بیشتر ،مخالفان گروه
 بیشتر .بود (سال 4/53 با برابر سنی میانگین) سال 50 باالی اغلب سن با

 زیادی نسبتاً تعداد صاحب ،غلبا .داشتند اختیار در کمی های زمین ،مخالفان
 ،جلسات در کننده شرکت افراد بیشتر .بودند (جوان و بیکار عمدتاً) پسر فرزند

 های طرح و نداشتند آن اجرای ةنحو و طرح از کاملی برداشت و تعریف
 معتقد هاآن. دیدند می سازیسطحم حد در فقط را اراضی سازی یکپارچه

 های بلندی و تپه خواستندمی که بود این فقط ها طرح این مزیت که بودند
 .کنند کم را ها جوی عرض و بردارند را ناهموار های زمین

 

 آگاهی ثانوی، هایگروه در عضویت تحصیالت، سن، توانمی را طرح از کشاورزان آگاهی میزان در مؤثر مهم مفاهیم

 .آورد شماربه اقتصادی پایگاه و رسانیاطالع و

 عوامل که کرد استدالل گونه ینا ،فوق مفاهیم و متغیرها درنظرگرفتن با و موافقان هایپاسخ از توانمی ،بنابراین

 سطح هرچه کهطوریبه ؛دارد کشاورزان ةجامع سوی از هاطرح پذیرش میزان در مهمی نقش ،ذکرشده ایزمینه

 .یابدمی افزایش هاموافقت با طرح یزانم یجه،و درنت آگاهی میزان باشد، باالتر اجتماعی و اقتصادی پایگاه تحصیالت،

 طریق از که دنکن یم عمل واسطی متغیرهای عنوانبه ،ای ینهزم متغیرهای و اصلی متغیر عنوانبه آگاهی ،درواقع

 .است داشته تأثیر راضیا سازی یکپارچه یها طرح در مشارکت به تمایل بر آگاهی، بر یرگذاریتأث

 ربط ذی سازمان نکردنرسانی اطالع سواد، نداشتن را هاطرح رةدربا شان آگاهینا تعل کشاورزان بیشتر ،دیگر سوی از

 با روستا مردم بیشتر مخالفت عامل ،رسانی اطالع نبود و اهیآگنا این که معتقدند و کنندمی اعالم جمعی های رسانه و

 .است طرح در مشارکت از هاآن خودداری و طرح



طرحباهاموافقتوهامخالفتیابیعلتوتبیین

 از شده استخراج هایهمقول قالب در کشاورزان هایمخالفت و موافقت دلیل و «چرایی» سؤال به پاسخ بیان به حال

 :پردازیم می مطالعه مورد روستای سه در هامصاحبه
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طرحباموافقتیابیعلتوتبیین

 و هاهزینه کاهش ،ندردا اشاره آن به کشاورزان که عللی ینتر مهم و اولین :درآمدافزایشوهاهزینهكاهش.1

 قطعات، تمام برای چاه زدن مثل جانبی های ینههز شامل هاهزینه .است طرح اجرای از صلحا درآمد افزایش

 .است ...و کار نیروی تأمین ،ونقل حمل سوخت، مصرف یها هزینه

 سطح در هازمین بودن تکه تکه ،پاسخگویان دید از :كشاورزیشدنمکانیزهدلیلبهكمتركارنیرویبهنیاز.2

 خانواده اعضای از هریك ،حالت این در کهیا گونهبه .طلبد یم را زیادی کار نیروی زیاد، فواصل با و روستا هایزمین

  .کنند کار ها ینزم از تکه یك روی کشاورزی، فصل در جداگانه طوربه مجبورند (کارگران یا)

 یخشکسال و آبیکم مشکل با ،اخیر یها سال در که ندردا تأکید نکته این بر موافقان :خاکوآببهترمدیریت.3

 .ستروستا نامالک کل یا مالك های ینزم کردنیکپارچه آب، مصرف کاهش حل راه بهترین و نداشده روهروب

 مالکی بنابراین، ؛است الزم آب چاه یك امروزه ،مالکان های ینزم از قطعه هر برای ،ها ینزم بودنتکه تکه درصورت

 اتالف عوامل از یکی همچنین .بزند آب چاه پنج باید دارد، هم از جدا ةقطع پنج در زمین هکتار ده مثال، برای هک

 که اند شده یجادا طویلی و عریض هایجوی ،زمینقطعه هر به آب انتقال برای .است نامنظم و عریض هایجوی ،آب

 هندسی منظم شکل با آب جوی یك فقط د،ناشب هعقط یك در و یکپارچه اگر اما ،دنده یم هدر را آب از زیادی میزان

 .دشومی منجر آب مصرف در ییجو صرفه به زیادی نمیزا به کار این که است الزم

 زود بودن،رسی علتبه منطقه خاک که معتقدند هاآن .ستا آن از حفاظت و خاک مدیریت ،آنان دید از دیگر ةمسئل

 عملیات برای ،كمال یك .شودمی محصول کاهش موجب و کاهد یم اکخ حاصلخیزی از ،فشردگی این .شود یم فشرده

 برای مثالً و بیاورد ها ینزم داخل به را تراکتور مانند کشاورزی ادوات همواره است مجبور چندتکه هایزمین روی زراعی

 وآمدهارفت میزان شوند، جمع بزرگ ةقطع یك در ها ینزم اگر که یدرحال کند؛ وآمد رفت بارها کوچك، زمینیقطعه شخم

 خاک فشردگی از زیادی میزان به و شود یم گرفته کاربه زراعی عملیات برای ترپیشرفته وسایل و امکانات یابد،می کاهش

 .شود یم جلوگیری

 بحث امروزه (،راجرز دهقانی فرهنگخرده ةنظری )مانند پردازان یهنظر از بسیاری یدةعق برخالف :زمانمدیریت.4

 در بیشتر سرعت و وقت اتالف کاهش حتی و شودمی تلقی یتبااهم بسیار ،وستاییانر و روستایی مردم برای زمان

 ؛است شده بیان اراضی سازی یکپارچه یها طرح با موافقت در مهم عوامل از یکی عنوانبه ،زراعی کارهای انجام

 :است توجه یانشا جنبه دو از ،کشاورزان برای آن داشتناهمیت و زمان بحثکه یطور به

 ،مناسب یها زمان در محصول برداشت و داشت ،اشتک کارهای شدنانجام :زراعیعملیاتانجامزمان.4-1

 شدهکشت هایلمحصو و زمین روی عملیات انجام محصول، موقعبه کاشت چراکه ؛اردد یاربس اهمیت کشاورزان برای

 این و «است خودش وقت» کشاورزان اصطالح به که شد خواهد زمانی در محصول برداشت موجب ،مناسب زمان در

 ترصرفهبه ها یمتق و اقتصادی نظر از (،زمین روی ماندنزیاد علتبه) هامحصول دادنهدرن بر عالوه ،موقعبه برداشت

 همیشه عرضه، بودنکم و تقاضا زیادبودن علتبه ،آیند یم باربه زودتر که کشاورزانی هایمحصول همیشه زیرا ؛است

  .نددار بعد، هفته یك مثالً به نسبت باالتری قیمت سطح

 توزیع و ینتأم ،ما هایمشکل از بسیاری امروزه که معتقدند پاسخگویان از یعضب :هانهادهتأمینزمان.4-2

 تقصیر فقط که کنیم قضاوت گونه ینا نباید ما که یدرحال .است تسهیالت و هااعتبار حتی یا هانهاده نامناسب زمان

 توزیع و هانهاده تأمین برای تقاضا ،باشد زیاد برداران بهره تعداد و قطعات میزان کهدرصورتی .است مرتبط هایسازمان

 و شد خواهد منجر سیاه بازار افتادنراهبه حتی و ها یمتق افزایش به خود خودبه ،تقاضا افزایش این و یابدیم  یشافزا ها آن
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 صورتبه محصول دو یا یك و شود یکپارچه هازمین اگر اما ،کرد خواهد فراهم هاواسطه فعالیت برای را زمینه

 یا اعتبار گرفتن یبرا و خواهد بود کم بسیار دارند، فعالیت هازمین روی که یبرداران بهره تعداد شود، کشت یجمع دسته

 همراهبه را هاییمشکل یننچ و شود یم اقدام باشند، همه بولق مورد که روستاییانی یا تعاونی نمایندگان طریق زا ،هانهاده

 .داشت نخواهد

 آب های یجو مزارع، بین یمرزها و فاصله به روستاها، در ها ینزم از زیادی میزان :كشتزیرسطحافزایش.5

 و کردنیکپارچه با .است یافته اختصاص ...و ها ینزم بین مرز های یهحاش ،مزارع بین یها راه نامنظم، و عریض

 و ها راه از زیادی میزان شود،می برداشته هازمین بین هایفاصله این ،مالکان یتمام یا مالك یك قطعات کردن جمع

 .شود یم کاسته ها آن عرض از زیادی خیلی مقدار به یا دوشیم حذف اضافی هایجوی

 آالت ینماش از استفاده بر عالوه توان یم راحتیبه ،زرگب و یکپارچه هایزمین در :امراضوآفاتبهترمدیریت.6

 جلوگیری -هاست ینزم های یهحاش مخصوص که -هرز هایعلف از بسیاری پخش و رشد از راض،ام کنترل برای

 کنار های ینزم یا مالکان های ینزم بین مرز مانند) ها ینزم از بسیاری حاصلخیزی ،کوچك قطعات در زیرا کرد؛

 زیاد آمدهایورفت چون دالیلی به هاخاک .است یافتهکاهش  بودنای یهحاش علتبه (مزارع بین ارتباطی یها راه

 .دنندار محصولی و بازده گونه یچه اًتقریب و شوندیم فشرده



طرحبامخالفتیابیعلتوتبیین

 را ها طرح این در مشارکت به هاآن تمایل و است شده هاطرح با کشاورزان تمخالف موجب که عواملی ،بخش این در

 :شوندمی داده توضیح و شناسایی است، داده کاهش

 اجرای فرایند پاسخگویان، میان در هاطرح این با مخالفت علل ترین مهم از یکی عنوانبه آنچه :طرحاجرایةنحو.1

 ،نامخالف دید از .است طرح اجرای ةنحو همچنین و کار اجرای فرایند زمانی ةباز ،ها زمین مدیریت ةنحو کار،

 :است شرح بدین ،شده آنان به دیدی چنین القای موجب که عواملی ترین مهم

 برای ای شده حساب و دقیق ریزیبرنامه گونههیچ ،طرح مجریان ،آنان نظر از :طرحاجرایمدیریتةنحو.1-1

 .ستاجرا فقط هدف کار، نجاما کیفیت به توجه بدون و ندرندا طرح سازیپیاده و اجرا

 را یانیروستا زندگی و درآمدی شرایط ،طرح مجریان ،مخالف هایگروه نظر به:طرحانجامزمانیةباز.1-2

 و آمدندمی روستاها به ،داشتند کار ةحوصل و شدمی داده قرار اختیارشان در ایبودجه گاههر و گرفتندنمی درنظر

.(ماند بالاستفاده هازمین سال سه کهطوریبه) کردند می آغاز را سازی مسطح

 از بسیاری نظر از .ستاجرا کامل اتمام از پیش ،طرح رهاکردن سوم، عامل:طرحرهاكردنكارهیمهن.1-3

 این در ،نامخالف دةعم .است طرح کمال و تمام و کامل اجرای مشارکت، به تمایل و موافقت هایمشوق از یکی مخالفان،

 در آنچه اما ،است هبود مالکان ةهم و روستا کل هایزمین کردنتکهیك و سازییکپارچه ،هدف که نداعقیدههم زمینه

 ،طرح کارماندننیمه بحث در دیگر عامل.روستاهاست هایزمین از بخشی سازیسطحم تنها ،هشد اجرا و مشاهده عمل

 حیاتی یعامل ،زمین یبرا که را کشاورزی هایزمین ارتباطی هایراه ،کارشناسان .است مزارع بین راه و هازمین مرزبندی

 هشد روستا مردم میان اختالف آمدنوجودبه موجب که را کار اشکال ترین مهم حتی و اندنگرفته درنظر ،شودمی محسوب

.است بوده هامینز بین راه به یتوجهبی همین کشاورزان، دید از ،است

 هایزمین که است این زمینه این در کشاورزان مخالفت بر تأثیرگذار و مهم عامل دومین:هازمینمتفاوتكیفیت.2

 بر یاملع که -نامخالف دید از هازمین تفاوت ترین مهم .دارند تفاوت دیگریک با جوانب خیلی از ،روستا مردم
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 خاک، کیفیت حاصلخیزی، میزان نظر از هازمین متفاوتکیفیت -است بوده هاطرح در مشارکت هب آنان نداشتن تمایل

 است (عادی یا ثبتی سند) مالکیت سند نوع نظر از هازمین اعتبار و کیفیت و رفتهکار به هاینهاده ،کردنهمکانیز سطح

.گرفتندنمی درنظر را هاتفاوت این مجریان کشاورزان، نظربه که

 ،دوشمی مطرح مسن کشاورزان ویژهبه ،کشاورزان میان در که دیگری مهم عامل :زمینبهشدیدخاطرتعلق.3

 از تربیش بسیار ،عالقه همین دلیلبه ،مسن افراد .دنردا هازمین به که است ایعالقه و هازمین به شدید خاطر تعلق

 این ها آن و دوشمین مطرح علت این ترجوان کشاورزان میان در که درحالی .ندنکمی مخالفت ابراز گروه، افراد سایر

.ندرندا خود زمین به را شدید خاطر تعلق

 این .است دولتی نهادهای و هاارگان و روستا مردم سایر به اعتمادیبی ،تمخالف دیگر عامل:یاعتمادبی.4

 مسائل سر بر بیشتر ،فردی بین اعتمادیبی .نامید «دینها اعتماد» و «فردی بین اعتماد» توانمی را اعتمادی بی

 بیان ...و جمعی صورتبه کشاورزی کارهای انجام از نبودنمطمئن جمعی، رهایکا زیر از کردنخالیشانه به مربوط

 و طرح مجریان به نسبت ،روستا مردم اعتمادیبی باالی سطح مردم، اعتماد مورد در دیگر توجه  شایان ةنکت .دوشمی

 دانندمی گذشته ناخوشایند هایتجربه از ناشی را اعتمادیبی این از زیادی میزان هاآن. است دولتی هایهادار ورانمأم

 بهتر یموقعیت ،دارایی و زمین نظر از که کشاورزانی و کنندمی بازیپارتی بسیار کارهایشان در مأموران که معتقدند و

 .هستند مأموران و مجریان توجه مورد بیشتر ند،دار دیگران از

 نکردنرسانیاطالع و طرح اجرای زمان در مردم پایین سواد ،کشاورزان مخالفت عوامل از دیگر یکی:آگاهینا.5

 اجرای هنگام و نداهبود دوره این از ترساده بسیار زمان، آن در روستا مردم همچنین .ستهارسانه و دولتی نهادهای

 و اجتماعی نظر از مردم بین در را طرح بتوانند تا اندنداده قرار مردم اختیار در یاتاطالع گونه هیچ مجریان نیز طرح

 .کنند توجیه اقتصادی

 توجه ةنحو از نارضایتی دولت، هایتصمیم در تأثیر نداشتن و قدرتیبی احساس:نارضایتیوقدرتیبیاحساس.6

 عوامل از دیگر یکی عنوانبه ،کشاورزان نیاز به یتوجهبی و مردم هایخواسته به روستا هب طومرب هایسازمان

 .است شده بیان کشاورزان مخالفت



گیرینتیجه

 با همچنین .دانست عملکرد افزایش و کشت نظام شدنمنطقی ،را اراضی سازییکپارچه اثر ترین مهم توانمی کلی طوربه

 ةبرنام و الگو سازیپیاده با -امر متخصصان و کارشناسان نظر اساسبر منطقه در سازییکپارچه هایبرنامه از استفاده

 اختصاص دیگر هایمحصول کشت به را زراعی زمین توانمی محصول برداشت و اولیه کشت از پس -یکپارچه کشت

 ؛بود وارامید تولید در خودکفایی و روستایی ةتوسع ،درنهایت و کشاورزی در بیشتر درآمد و تولید به نیز طریق این از و داد

 در آنان دادندخالت و سنتی اراضی سازییکپارچه به کشاورزان تشویق ةزمین در سیاستگذاران بیشتر توجه ،بنابراین

  .شودمی واقع مؤثر بسیار ،ها طرح

 این از تا دکن کمك مسائل این حل به که شودمی ارائه راهکارهایی پژوهش، یهایافته به توجه با ،قسمت این در

 دست -ملی و کالن سطح در هچ و مطالعه مورد روستاهای و خرد سطح در چه -پژوهش نظر مد هدف به بتوان طریق

 :یافت

 روابط بخش به توجه ،است رسانی اطالع و آگاهی مشارکت، به تمایل رد تأثیرگذار و مثبت عوامل از یکی آنجاکه از .1

 توجه شایان بسیار ،کالن و خرد هایبرنامه چارچوب در محلی هایرسانه و توانا مبلغان ،ربط ذی هایسازمان عمومی
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 آگاهی شود،می آنان زندگی حتی و کشت ةشیو تغییر موجب که نوینی روش و ایده بارةدر مردم کهصورتیدر .است

 این اجرای از تا ورزندمی مخالفت نو هایایده رواج و اجرا با بلکه کرد، نخواهند استقبال آن از تنهانه ،باشند نداشته

 و هارسانه با ارتباط مقدمات باید خود تخصصی ةوظیف به بنا ،ربط ذی هایسازمان عمومی روابط .کنند جلوگیری روند

 عمومی روابط و ارتباطات ةزمین در تخصص داشتن مستلزم ،مهم این .ندساز فراهم افراد آگاهی برای را هاپیام انتشار

 عمومی روابط وظایف زا جزئی ،آن انجام موفقیت و نوآوری یك ةاشاع برای اقناعی هایپیام تولید .است

  .هاست سازمان

 برای سازمان و مردم نایم واسط عنوانبه نیز توجیه و اقناع ترویج، فن به آگاه مروجان وجود بخش، این بر عالوه

 استفاده طریق از ترویجگران .آیدمی نظربه حیاتی امری ،مردم بین در هاطرح پذیرش و موفق اجرای برای رسانیاطالع

 هایمزیت توجیه به ،منطقه در حتی و کشورها سایر در موفق الگوهای دادننشان ترویجی، و آموزشی هایکالس از

 مشارکت و آمادگی ایجاد و سازییکپارچه ةتوسع راستای در تا سازند آگاه آن به نسبت را روستاها مردم و بپردازند طرح

 .شوند واقع مؤثر ،هاییطرح چنین اجرای در آنان

 در که دیگری بحث اما ،کند توجه آن به کالن و خرد سطح در باید سازمان که رددا اشاره هاییعلت به مورد دو این

 را کشاورزان آگاهی و اطالعات سطح که گرددبرمی عواملی و کشاورزان خود به ،است مطرح کشاورزان آگاهی مورد

 هاطرح از که کشاورزانی اغلب چراکه ؛کندمی ایفا مهم و اساسی نقشی ،زمینه این در تحصیالت متغیر .دهدمی افزایش

 و انگیزه ایجاد ها،حل راه از یکی .بود اندک بسیار سوادشان یا بودند سوادبی یا که بودند کسانی ،کردند اطالعیبی ابراز

 مردم مشارکت بلج و آگاهی حسط افزایش برای کشاورزی، بخش به کردهتحصیل و جوان نسل جذب برای الزم ةزمین

 .است

 ةزمین در دولت ضعیف عملکرد و هافعالیت از ناشی چیز هر از بیش را دولتی هایارگان و مأموران به مردم اعتمادیبی .2

 برای دوباره اعتمادسازی برای است ضروری بنابراین، ؛دانندمی یانیروستا امور به مربوط وظایف سایر و طرح اجرای

 هایزمینه بیکاری، وضعیت مورد در کشاورزان زندگی وضعیت بررسی برای دقیق ارزیابی یك ،طرح ةدوبار اجرای

 و سیستمی دید داشتن اجرا، زمان در کشاورزان حضور و مشارکت با هازمین دقیق کشینقشه و مساحی اشتغال،

 و دولت گریتصدی نقش کاهش .است ضروری ...و اراضی یکپارچگی و پراکندگی هایجنبه تمام به توجه ،مندنظام

 روستایی، هایتعاونی شوراها، ها،انجمن مانند اجتماعی هایسازمان ایجاد و تقویت و گراییتمرکز کاهش بر تأکید

 که است راهکارهایی مردم، میان تعامل و همکاری پتانسیل افزایش و تسهیل روستا، مردم میان تعامل افزایش

 از نگهداری و مشارکت رایب مردم ةانگیز افزایش برای ضروری هایشرطپیش از و کندمی تسهیل را مردم مشارکت

 .اند بوده سهیم آن یجادا در خود که است وردهاییتادس

 اراضی سازییکپارچه هایطرح در مردم موافقت و مشارکت جلب عوامل از یکی ،مندنظام و یکپارچه ریزیبرنامه .3

 و مشارکتی فعالیتی عنوانبه ،کشاورزی و روستایی ةتوسع کلی هایسیاست چارچوب در باید سازییکپارچه .است

 ةفعاالن مشارکت زمینة تا است سازتوانمند محیطی ایجاد نیازمند آن تحقق که شود گنجانده جامعه بطن از برخاسته

 محیطی، شرایط گرفتندرنظر با و فرایندی و یکپارچه نگرش چنین با .دآور فراهم را اندرکاراندست و نفعانذی ةهم

  .گیردمی خود به عینی ةجنب ،روستایی و کشاورزی ةتوسع که است اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، ساخت از اعم

 افراد نظر به ،سازییکپارچه جمله از عمرانی ایهطرح در یانیروستا مشارکت جلب هایراه ینتر مهم از دیگر یکی .4

 افراد مسجد، امنای هیئت ده، شورای دهیار، سفیدان،ریش مانند روستا در بانفوذ افراد از استفاده طرح، موافق

 و نددار بسیاری نفوذ مردم بین در ،روستایی ةجامع در و روستا مردم میان در افراد این چراکه است؛ ...و کردهتحصیل

 در نفوذ و هازمین به مربوط هایمشکل خانوادگی، هایمشکل و مسائل حل در حتی ،روستاها در معتمد افراد عنوانبه
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 این هایزمین از را هاطرح اجرای توانندمی ربط یذ هایسازمان بنابراین، ؛ندکنمی نقش ایفای هاسازمان و هاهادار

 .نندک آغاز افراد
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