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 دهیچک
 شود،یم محسوب یکشاورز توسعة یجد موانع از یکی یکشاورز یاراض بودنقطعهقطعه و یپراکندگ

 و ونیزاسیمکان ،یانسان یروین ن،یزم آب، از نهیبه استفادة در یمانع یاراض یپراکندگ و یکوچک کهیطوربه

 به و شودیم مشاهده زین ما کشور مناطق بیشتر در وضعیت این. است یکشاورز دیتول در مؤثر عوامل گرید

 یهااستیس از یکی منظور،نیابه. است شده لیتبد کشور کشاورزی توسعة یهاچالش نیترمهم از یکی

 موضوع، تیاهم به توجه با .است یکشاورز یاراض یسازکپارچهی گذشته یهاسال در یکشاورز توسعة

. است کشاورزان دگاهید از یاراض یسازکپارچهی طرح برندةشیپ عوامل لیتحل حاضر پژوهش یاصل هدف

 فرمول براساس نمونه حجم(. N=215400) بود فارس استان کشاورزان تمام شامل پژوهش یآمار جامعة

 پس. دندش انتخاب متناسب انتساب با یتصادف یاطبقه یریگنمونه روش به که شد نییتع نفر 252 کوکران

 اداناست نظر براساس پرسشنامه محتوایی و یظاهر روایی پرسشنامه، قیطر از ازین مورد یاهداده یآورجمع از

 و هیتجز یبرا. شد دییتأ( 33/2) کرونباخ یآلفا براساس زین آن ییایپا و شد تأیید مربوطه متخصصان و

 ،ییناربیز -یدولت املع پنج داد نشان عاملی تحلیل نتایج. شد استفاده  SPSSیآمار افزارنرم از هاداده لیتحل

 برندةشیپ عوامل کل واریانس درصد 99/76 حدود ،یآموزش ،یاجتماع –یفرد ،یزراع ،یتیحما -یاقتصاد

 یبرا کشاورزان به یاعتبار التیتسه ارائة که کنندمی تبیین فارس استان در را یاراض یسازکپارچهی طرح

 و اصالح و یاراض یسازکپارچهی باب در یکاف نیقوان اتخاذ ،یمحل رهبران اعتماد جلب ،زهیانگ جادیا

 نیترمهم از یاراض یسازکپارچهی نةیزم در یآموزش یهاکالس یبرگزار و ارث قانون ژهیوبه نیقوان یبازنگر

 .هستند یاراض یسازکپارچهی طرح یاجرا توسعة یبرا پژوهش نیا یشنهادهایپ
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   مقدمه
 از یكی یکشاورز یاراض بودنقطعهقطعه و یپراکندگ
 توسعة یهاچالش و مسائل ترینبنيادی و تریناساسی

 آب، از بهينه استفادة در مانعی و شودیم محسوب کشاورزی
 دتولي در مؤثر عوامل دیگر و مكانيزاسيون انسانی، نيروی زمين،

 ژةیو کشاورزی، اراضی کوچكی و پراکندگی .است کشاورزی

 کشورهای تمام بلكه ست،ين سوم جهان کشورهای یا ایران
 آن با نيز یافتهتوسعه و پيشرفته کشورهای حتی جهان، مختلف

 جهان یکشاورز توسعة یاصل موانع از یكی به امروزه و اندمواجه

 Simons (2008)، 92 اظهارات طبق کهیطوربه. شد لیتبد
 پراکنده و خرد صورتبه ايدن در یکشاورز یاراض از درصد

 نيزم سرانة کرد اعالم رياخ یهاسال یط زين فائو و هستند
 2 جدول. است هكتار 20/2 جهان در فرد هر یبرا یکشاورز

 جهان یکشورها از یتعداد در را یبرداربهره یواحدها اندازة
 یواحدها تعداد جدول، نیا یهاداده براساس. دهدیم نشان
 اندازة متوسط که است واحد ونيليم 09/3 رانیا در یبرداربهره

 متوسط با انگلستان درمقابل است، هكتار 24/5 آن در مزارع
 شودیم محسوب شرويپ یکشورها جزء هكتار 0/40

(Haghighat, 2012). 
 

 1009 سال در رانیا با آن سةیمقا و ایدن یکشورها از یشمار در یبرداربهره یواحدها اندازة. 1 جدول

 یکشاورز یاراض کل کشور
 (هکتار هزار)

 یبرداربهره واحد تعداد
 (واحد هزار)

 مزارع اندازة متوسط
 (هکتار)

 4/74 272 17651 انگلستان
 2/32 36 2693 دانمارک
 7/23 931 23253 فرانسه

 6/22 216 4915 رلندیا
 3/17 625 11343 آلمان
 3/15 132 2224 هلند
 3/13 1691 24696 ایاسپان

  26/5   3431 16775 رانیا
 7/5 2634 15544 ایتالیا

 2/5 735 3331 پرتغال
 رانیا آمار مرکز: مأخذ

 
 رداریببهره نظام ترینرایج دهقانی مستقل توليد ران،یا در

 ةپای کشور مناطق از بسياری در واحدها نیا که است کشاورزی
 طوربه کشاورزی برداریبهره نوع این. هستند کشاورزی توليد
. شوندمی شامل را هكتار 22 زیر دهقانی و خرد واحدهای عمده

 نيب از ،2395 سال در آمار مرکز اطالعات براساس
 کی از کمتر یوسعت درصد 04 کشور، کل یهایبرداربهره

 حدود و است هكتار 34/2 هاآن اندازة متوسط و دارند هكتار
 شامل را اراضی درصد 4/00 فقط هابرداریبهره از درصد 45

 رداریببهره نظام در اراضی کوچكی انگريب امر نیا که شدندیم
 هایواحد هرچند(. 2395 ران،ی)مرکز آمار ا است کشور غالب

 ترینمطلوب از شخصی هایانگيزه وجود دليلبه دهقانی
 نيستند، هاآن ترینبر لزوماً اما روند،می شماربه هابرداریبهره
 برداریبهره که اندکوچک ایاندازه به هاواحد نوع این زیرا

 و گذاریسرمایه انداز،پس و ستين پذیرامكان هاآن از اقتصادی

 مواجه فنی و مالی هایمحدودیت با را نوین هایفناوری انتقال
 انزارع درآمد بهبود و توليد بازدهی افزایش درنتيجه،. کندیم
 کوچكی کهیطوربه شوند،می روروبه اساسی هایچالش با زين
 کشاورزان شد موجب ایران در دهقانان هایزمين پراکندگی و

 .(Haghighat, 2012) آورند روی جانبی مشاغل به شدتبه
 دهندیم نشان یخوببه گذشته در یتجرب و ینظر مطالعات

 عوامل از استفاده شودمی موجب اراضی پراکندگی و خردبودن
 و ابدی شیافزا ديتول یهانهیهز و گيرد صورت دشواری با توليد

 گذاریسرمایه امكان کهیطوربه شود، یاقتصاد ريغ یکشاورز
پراکنده و خرد علتبه انداهميت حائز بسيار که زیربنایی امور در

 ;Amirnejad & Rafei, 2009) ندارد  وجود قطعات، بودن

Abdollahzadeh & Kalantari, 2006; Arsalanbod & 

Esmaeilpour, 2000.) عوارض و مشكالت رفع یبرا رو،نیا از 
 استگذارانيس و زانیربرنامه ،یاراض بودنپراکنده و خرد از یناش



 19...      از یاراض یسازرچهکپای طرح برندةشیپ عوامل لیتحلو همکاران:  حقیقت 

 یاراض یسازكپارچهی یاجرا قابل و یمنطق حل راه یکشاورز
 ,Gonzales Garcia, 2007) Gergievski کردند هيتوص را

2005; Zipping et al., 2005; Zhou, 1999; Dijk Van, 2002; 
Backman, 2002; Amirnrjad & Rafei, 2009; Yasori et 

al., 2007; Kalantari et al., 2005; Taghvaei, 1997; )آن و 

 یضرورت یکشاورز و ییروستا داریپا توسعة یبرا را
 یاريبس یایمزا یاراض یسازكپارچهی. دانندیم ریناپذاجتناب

 (.0 جدول) شودیم اشاره هاآن از یتعداد به که ددار

 
 ییروستا و یکشاورز توسعة در آن نقش و یکشاورز یاراض یسازکپارچهی یایمزا. 1 جدول

Vosoghi, 2003; Eftekhari, 2003; Demen, 2002; Wu et al., 2005 دیتول یهانهیهز کاهش 
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Kopeva et al., 2002;  Backman, 2002; Wu et al., 2005 دیتول عوامل یوربهره شیافزا 

Kalantari et al., 2005; Zhou, 1999; Backman, 2001; Sonnenberg, 
2002; Meha, 2004 

 ییفقرزدا و درآمد شیافزا

Vosoghi, 2003; Backman, 2001; Sonnenberg, 2002 زمان در ییجوصرفه 
Man, 1959; Zaheer, 1975; Vosooghi, 1985; Meha, 2004 یکشاورز در یگذارهیسرما شیافزا 
Dijk Van, 2002; Backman, 2002; Niroula & Thapa, 2005; Thapa & 
Niroula, 2008 (ییغذا تیامن) دیتول شیافزا 

 یفن

Crecente et al., 2002; Backman, 2002; Gergievski, 2005; Gonzales 
Garcia, 2007 کشت ریز سطح شیافزا 

Agrawal, 1971; Eftekhari, 2003; Mirdorikvand, 2007 دهشاصالح یبذرها از استفاده شیافزا 

Amirnejad, 1999; Dijk Van, 2000; Meha, 2004; Todorova & 
Lulcheva, 2005 

 و آالتنیماش از استفاده سهولت
 دیجد ینهادها

Vosoghi, 2006 محصول تیفیک شیافزا 
Tavasoli, 1999; Meha, 2004; Thomas, 2006 یاریآب بازده شیافزا 
Kalantari et al., 2005; Gonzales Garcia, 2007 کار یروین به ازین کاهش 

Falkgard & Sky, 2002; Gergievski, 2005 خاک شیفرسا کاهش 

 نیزم از نهیبه استفادة Gonzales Garcia, 2007; Yu et a1., 2010 یکیاکولوژ
Tavasoli, 1999; Ashkar ahangar kalaie, 2006; Thomas, 2006 یزهکش لیتسه 
Backman, 2001; Sonnenberg, 2002; Gonzales Garcia, 2007 ستیز طیمح از حفاظت 

Oldenburg, 1990; Eftekhari, 2003 النک و یاسیس ماتیتصم یاجرا سهولت 

 یانسازم

Ahmadi & Amini, 2008; Kalantari et al., 2005; Institute for Indian 
Estate Planning, 2007 

 یکشاورز نظارت و تیریمد بهبود

Backman, 2002; Gergievski, 2005; Gonzales Garcia, 2007 یشغل فرصت شیافزا 
FAO, 2003; Mirdorikvand, 2007 یکشاورز تمحصوال ترراحت یابیبازار 
Meha, 2004; Molen el al., 2005; Ashkar ahangar kalaie, 2006 ییربنایز امور دادنانجام لیتسه 
Jahandost, 1995 یلیتبد عیصنا رونق شیافزا 
Zaheer, 1975; Man, 1959; Vosooghi, 1985; Eftekhari, 1992 یجیترو خدمات ارائة سهولت 

Eftekhari, 2003; Oldenburg, 1990 یمردم یهامشاجره و اختالفات کاهش 
 تعاون و یهمکار شیافزا Rohani, 2000; Vosoghi, 2003 یاجتماع

Zaheer, 1975; Man, 1959; Vosooghi, 1985; Eftekhari, 2003 یکشاورز یبرا زهیانگ شیافزا 

 
 نهيزم نیا در را یمطالعات یادیز محققان ر،ياخ یهاسال در

 کشاورزی، وزارت: شودیم اشاره هاآن مورد چند به که دادند امانج

 سازییكپارچه 0222 سال در 2مصر زیست محيط و طبيعی منابع

 و محصوالت کشت ریز سطح شیافزا در یمهم عامل را اراضی
 .Yu et a1 (2010).دانستیم یکشاورز بردارانبهره درآمد بهبود

                                                                                                                                                                                                
1. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 2010 

 سازییكپارچه که سيدندر نتيجه این به Sklenicka (2006) ؛

 وضعيت و محيطی و طبيعی اکوسيستم شد موجب اراضی

 & Niroula (2005. یابد بهبود روستایيان اقتصادی و اجتماعی

Thapa  (2008;پذیرش سبب اراضی سازییكپارچه گرفتند نتيجه 

 و اراضی مؤثر حفاظت و مدیریت بيشتر، توليد جدید، هاینوآوری
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 این به Wu et al.  (2005) .شد بيشتر سود و درآمد آوردندستبه

 ها،هزینه کاهش در اراضی سازییكپارچه که رسيدند نتيجه

 Molen et. بود تأثيرگذار روستایيان خودکفایی و وریبهره افزایش

al. (2005) کشاورزی اهداف یبقا برای را اراضی سازییكپارچه 

 زندگی معيشت و هازیرساخت تواندمی که دانندیم یضرور

 و سازد فراهم پایدار توسعة مقدمات و دهد ارتقا را روستایيان
 مهم دالیل از سازیكپارچهی  Rohani (2010) مطالعات براساس
 روستایی توليد تعاونی هایشرکت در توليد عوامل وریبهره افزایش

 هایپروژه اجرای کنندیم انيب .Kalantari et al (2005). است

 بر و داد تغيير را کشاورزی بخش در توليد یطشرا سازییكپارچه
 در کار برای نياز مورد زمان توليد، عوامل وریبهره توليد، الگوهای

 این به زين Crecente et al. (2002). دارد اثر... و درآمد مزارع،

 اجتماعی، مشارکت بر یاراض سازییكپارچه که رسيدند نتيجه

 و محيطیزیست طشرای و زراعی کشت زیر سطح ،یفن دانش
 برندةشيپ عوامل نةيزم در. است تأثيرگذار کشاورزان اقتصادی

 & Amirnejadقاتيتحق جینتا زين یاراض یسازكپارچهی طرح

Rafei (2009) كار،يشال التيتحص سطح یرهايمتغ داد نشان 
 ،یارزيشال یاراض قطعات نيب فاصله ،یزاريشال یاراض تيفيک

 یهاتیحما و خانوار افراد تعداد ،یجیترو -یآموزش یهابرنامه
 رد یسازكپارچهی طرح رشیپذ بر مؤثر عوامل نیترمهم یاعتبار
 jamshidi et al. (2009). هستند مازندران استان یزاريشال یاراض
 ارانبردبهره آگاهی و تحصيالت سطح دادند نشان قشانيتحق در
 به مالكان تمایل بر مؤثر عوامل ترینمهم سازییكپارچه مفهوم از

 Gonzales (2007). است اراضی سازییكپارچه طرح در مشارکت
 یاجتماع و یاقتصاد جینتا درمورد کشاورزان یآگاه شیافزا

 توسط کشاورزان به ديمف اطالعات انتقال ،یاراض یسازكپارچهی
 نیا رشیپذ در مؤثر عوامل را دولت یتیحما یهابرنامه و مروجان

 در شانمطالعه در زين Vosoghi & Faraji (2006). داندیم برنامه
 بودنفراهم سواد، متغيرهای دادند نشان دشتزرین روستاهای

 هب مردم اعتماد اطالعات، زمين، مالكيت ميزان شغلی، هایفرصت
 ثبتم رابطة دارای انگيزشی عوامل و دولت به مردم اعتماد یكدیگر،

 رد مشارکت به انمالك تمایل ميزان وابستة متغير با داریمعنی و
 انيب  Backman (2002) .هستند مزروعی اراضی سازییكپارچه

 شد سوئد در ییروستا توسعة موجب یاراض یسازكپارچهی کندیم
 یسو از یاراض یسازكپارچهی رشیپذ بر مؤثر عوامل نیترمهم و

 ییايجغراف طیشرا کشاورزان، یآگاه و التيتحص سطح کشاورزان،
. است کشاورزان یآموزش یهابرنامه و تقطعا تعداد ،یاراض

Norozian (1999) وکار،کشت شدنراحت درآمد، شیافزا زين 

 دالیل ترینمهم را وقت در جوییصرفه و تسهيالت از استفاده
 shirzad. کندیم عنوان یاراض یسازكپارچهی طرح رشیپذ

 امانج مازندران استان هراز زیآبر حوضة در که یامطالعه در (1997)
 دکر عنوان یاراض یسازكپارچهی رشیپذ بر مؤثر را عامل 00 داد،
 یهاتالش ،یاراض تيوضع ن،يزم ارزش هاآن نیترمهم که
 و یاراض تيمالك ،یزراع یسودآور کشاورزان، یآگاه ،یجیترو

 . بود یتیحما عوامل
 طرح یاجرا یبرا که ییایمزا نيهمچن و ضرورت به توجه با

 زا یکم تعداد فقط متأسفانه شد، ذکر یاراض یسازكپارچهی
 زين دتعدا نیا که بودند، یاراض یسازكپارچهی به حاضر کشاورزان

 کرمانشاه در مثال، یبرا است؛ کاهش به رو زمان طول در
 در طرح 3 به 2340 سال در طرح 30 از گرفتهانجام یهاطرح
 2349 سال در اصفهان لنجانات در ای افتی کاهش 2392 سال

 فقط 2392 سال در یول شد، كپارچهی یاراض هكتار 422 حدود
نیابه. (Amini et al., 2007) شدند كپارچهی یاراض هكتار 022

 یسازكپارچهی طرح برندةشيپ عوامل ییشناسا و ليتحل منظور،
( فارس استان) مطالعه مورد منطقة در ژهیوبه و کشور در یاراض
سهم  آن در یکشاورزبخش  رایز است، تياهم حائز اريبس

 در یاژهیو گاهیجا یداراو  دارد یناخالص مل دياز تول یاعمده
که یطوربه است،کشور  ییغدا تيو امن دياشتغال، تول نيتأم
استان فارس مانند انواع غالت و  یکشاورزاز محصوالت  یاريبس

 یردخ و یپراکندگ رایز ،ندداراول تا سوم کشور را  ةمرکبات رتب
 شیافزا راه در یجد یمانع ،فارس استان در یکشاورز یاراض
 رد تيوضع نیا. شودیم محسوب یکشاورز یهاتيفعال ییکارا

 یبرا یمانع عنوانبه کشاورزان اغلب یبرا مطالعه، مورد منطقة
 ةتوسع یهابرنامه یاجرا یراستا در منظم تالش هرگونه به اقدام

 شود،یم مشاهده زين 3 جدول در طورکههمان. است یکشاورز
 استان رد یبرداربهره کی یازا به یکشاورز یاراض نيانگيم

 درصد 45 از شيب یاراض زانيم و است هكتار شش حدود فارس
 زا گروه نیا است یهیبد. است نيانگيم از کمتر هایبرداربهره
 فادهاست و هیسرما ليتشك یبرا را الزم ديتول مازاد هایبرداربهره

 زين هایبرداربهره آخر و اول یهاگروه سةیمقا. ندارند یفناور از
 هایبرداربهره درصد 0/29 حدود که نخست گروه دهدیم نشان

یدرحال دارند، را یاراض درصد کی فقط دادند، یجا خود در را
 درصد 22 به کینزد هایبرداربهره درصد 3 حدود با آخر گروه که
 نةدام نشانگر نیا که دارد ارياخت در را استان یکشاورز یاراض از

 در یکشاورز یاراض بودنپراکنده و کوچک عيوس
 (.Abdollahzadeh, 2005) است استان یهایبرداربهره

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 (هکتار: واحد) 1936-1931 یهاسال در فارس استان یبرداربهره یهاگروه در یمزروع یاراض عیتوز. 9 جدول

 جمع 111 از باالتر 51-111 55-51 21-55 11-21 5-11 2-5 1-2 1 از کمتر یبرداربهره یهاگروه

 179634 474 1322 1271 5519 13425 34253 53227 24332 32932 ادتعد یبرداربهره
 122 3/2 3/2 6/2 3/3 3/12 3/22 3/31 4/14 2/13 درصد

 یاراض جمع
 یمزروع

 1224693 121229 32513 52643 135272 231216 223737 172263 29996 12137 هکتار
 122 9/9 1/3 9/4 2/13 7/22 3/21 7/15 9/2 1 درصد

 24/7 12/213 26/73 24/42 51/24 57/12 53/7 21/3 23/1 33/2 یبرداربهره هر نیگانیم

 (1933) یکشاورز اقتصاد و یزیربرنامه یهاپژوهش مؤسسة: مأخذ

 
 حطر برندةشيپ عوامل ییشناسا و ليتحل منظور،نيهمبه

 ییهاحل راه ارائة و کشاورزان دگاهید از یاراض یسازكپارچهی
 دافاه و بود قيتحق نیا در یاصل هدف طرح، نیا شبرديپ یبرا

 :از بودند عبارت قيتحق یاختصاص
 مورد کشاورزان یاحرفه و یفرد یهایژگیو نييتع .2

 مطالعه

 یاراض یسازكپارچهی به کشاورزان نگرش سنجش .0
 یاراض یسازكپارچهی به کشاورزان لیتما سنجش .3

 شاورزانک لیتما ريمتغ با قيتحق یرهايمتغ نيب ةرابط یبررس .0
 یاراض یسازكپارچهی به

 یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ عوامل ییشناسا .5
 مطالعه مورد کشاورزان دگاهید از

 

  هاروش و مواد
 وجهت با. است یکم قاتيتحق نوع از تيماه نظر از قيتحق نیا

 ها،داده یگردآور لحاظ از و یکاربرد قاتيتحق نوع از هدف به
 نیا آنجاکه از و است( یشیآزما ريغ) یفيتوص قاتيتحق نوع از

 دفه براساس رهايمتغ انيم روابط ليتحل و یبررس به قيتحق
به یهمبستگ -یفيتوص قاتيتحق نوع از پردازد،یم قيتحق

 استان کشاورز نفر 025022 قيتحق یآمار جامعة. رودیم شمار
 یريگنمونه فرمول از استفاده با نمونه حجم که بودند فارس
 .شد محاسبه نکوکرا
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N =جامعه حجم 
S =جامعه اريمع انحراف 
d =مطلوب یاحتمال دقت 
T =آمارة t درصد 85 یداریمعن سطح در ودنتياست 

 نيهمچن و مطالعه مورد جامعة اريمع انحراف نييتع یبرا
 یاتفاق صورتبه کشاورزان از نفر یس مطلوب، یاحتمال تدق

 نیا از آمدهدستبه اريمع انحراف. شدند آزمونشيپ و انتخاب
 که شد محاسبه 54/2 مطلوب یاحتمال دقت و 5/2 آزمونشيپ

نیابه. شد لیتعد 02/2 تا جینتا صحت و دقت شیافزا منظوربه
به نفر 024 عادلم کوکران فرمول قیطر از نمونه حجم ب،يترت

 پرسشنامه 052 ق،يتحق اعتبار شیافزا منظوربه و آمد دست
 یاطبقه یريگنمونه روش با یآمار جامعة یاعضا نيب در

 تعداد که شد محاسبه صورتنیابه متناسب، انتساب با یتصادف
 نسبت به یآمار جامعة در موجود شهرستان 00 هر یبرا نمونه
 ای کی شهرستان هر از سپس. ودب شهرستان هر کشاورز تعداد

 در بعد، مرحلة در و شد انتخاب یتصادف صورتبه روستا دو
 خابانت کشاورز نیچند یتصادف صورتبه زين روستاها از کیهر

 شدند انتخاب صورتنیابه نمونه در موجود کشاورزان. شدند
 بود، شده محاسبه قبل از که یانمونه حجم به توجه با که

به. دش عیتوز کشاورزان نيب متناسب نسبت هب هاپرسشنامه
 اتيادب جامع یبررس از پس اطالعات، و هاداده یگردآور منظور
 یطراح یاپرسشنامه موضوع، متخصصان با مشورت و موضوع

: شدیم ليتشك ریز بخش چهار از پرسشنامه نیا. شد نیتدو و
 نگرش ،(هیگو ده) کشاورزان یاحرفه و یفرد یهایژگیو

 عوامل ،(هیگو هفده) یاراض یسازكپارچهی به زانکشاور
 ريمتغ و( هیگو 33) یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ

 یاراض یسازكپارچهی به کشاورزان لیتما یعنی قيتحق وابستة
 منظوربه و شد طرح بسته و باز صورتبه هاپرسش(. هیگو هفت)

 به کشاورزان لیتما یهاشاخص از کیهر سنجش
 یسازكپارچهی به کشاورزان نگرش ،یاراض یسازكپارچهی

 فيط از یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ عوامل و یاراض
 رنشانگ کی عدد آن در که شد استفاده كرتيل یانهیگزپنج

 به و است زانيم نیشتريب انگريب پنج عدد و زانيم نیکمتر
 Interval of Standardروش از هاآن یفيک فيتوص منظور
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Deviation from the Mean (ISDM) شد استفاده 
Gangadharappa et al., 2007) .)لیتبد نحوة روش، نیا در 

 :شد برآورد ریز شرح به سطح سه به شدهکسب ازاتيامت

(0)   A SD 
1
2

 

(3)  1
 x

2
B SD SD    

1
2

 

(0)   C x SD 
1
2

 

 ندچ یهادگاهید ق،يتحق ابزار ییحتوام ییروا سنجش یبرا
 یکشاورز توسعة و تیریمد گروه یعلم ئتيه یاعضا از تن

 دهيپرس منطقه خبرة کارشناسان از تن سه و تهران دانشگاه
. گرفت انجام آنان اظهارات بر یمبن الزم اصالحات و شد

 دمور اتيادب ای مخاطب درک نظر از ییروا دیيتأ یبرا درضمن،
 از کشاورزان از نفر یس با آزمونشيپ مرحلة در زين استفاده

 از مبهم نكات شد، مصاحبه فارس استان مختلف نقاط
 یبرا. شد اقدام آنان اصالح یبرا ای شد حذف پرسشنامه

 تفادهاس کرونباخ یآلفا بیضر از قيتحق ابزار ییایپا سنجش
 یهااسيمق یبرا کرونباخ یآلفا بیضرا مقدار که شد

 بزارا یباال اعتماد تيقابل انگريب و آمد دستبه 93/2 پرسشنامه
 ارآم بخش دو در هاداده ليتحل و هیتجز منظوربه. است قيتحق
نیابه. شد استفاده SPSS افزارنرم از یاستنباط و یفيتوص

 درصد، ،یفراوان یهاآماره از یفيتوص آمار بخش در منظور
 بیضرا از یاستنباط آمار بخش در و اريمع انحراف و نيانگيم

 .دش استفاده یعامل ليتحل و رمنياسپ و رسونيپ یهمبستگ
 

 بحث و هاافتهی
 کشاورزان یاحرفه و یفرد یهایژگیو

 نيب هاآن شتريب که بود، سال 09 انیپاسخگو یسن نيانگيم
 0/04 سواد،یب انیپاسخگو درصد 9/9. بودند سال 52 تا 32

 و پلمید درصد 4/25 و ییراهنما درصد 0/03 ،ییابتدا درصد
 ،قيتحق نیا در. بودند یدانشگاه التيتحص یدارا درصد 0/5
 کمتر یاراض زانيم مطالعه مورد کشاورزان درصد 94 از شيب

 شنةيب و هكتار کی یاراض زانيم نةيکم. داشتند هكتار پنج از
 وردم کشاورزان کشت ریز سطح نيانگيم و بود هكتار 222 آن

 لحاظ از مطالعه مورد کشاورزان. بود هكتار 50/3 زين قيتحق
 اول طبقة در. شدند ميتقس دسته پنج به قطعات تعداد

 0/5 آن یفراوان که دارند قرار کی قطعات تعداد با یکشاورزان
 چهارم ،(قطعه سه) سوم ،(قطعه دو) دوم طبقات و است درصد

 ،24 بيترتبه زين( قطعه چهار از شيب) پنجم و( قطعه چهار)
 خود به را نمونه جامعة یفراوان از درصد 0/25 و 9/00 ،9/02

 وجهت انیشا نكتة قطعات اندازة متوسط نظر از. دادند اختصاص
 اندازة متوسط ،مطالعه مورد کشاورزان درصد 95 که است نیا

 اندازة متوسط نيانگيم و است هكتار دو از کمتر شانیاراض
 و دخر نشانگر امر نیا که بود هكتار 53/2 کشاورزان قطعات
 و است مطالعه مورد منطقة در یکشاورز یاراض بودنپراکنده

 .بود سال 20/00 زين کشاورزان کار سابقة نيانگيم
 

 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان لیتما

 یاراض یسازكپارچهی به مطالعه مورد کشاورزان لیتما یبررس
 کشاورزان اکثر که است آن انگريب ISDM روش از استفاده با

( درصد 0/09) دارند یاراض یسازكپارچهی به یمتوسط لیتما
 درصد 0/24 فقط و کم لیتما یدارا کشاورزان درصد 0/30 و

 (.0 جدول) دارند ییباال لیتما کشاورزان
 
 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان لیتما یفراوان عیتوز. 6 جدول

 یسازکپارچهی به لیتما ازیامت یفراوان درصد
 یاراض

4/34 37 21  کم ازیامت 
 متوسط 21≤ ازیامت <27 121 4/43

 باال    27≤ ازیامت 43 2/16

 مجموع  252 122
 95: نهیشیب     3: نهیکم     01/6: اریانحراف مع     94/19: نیانگیم

 

 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان نگرش
 به کشاورزان نگرش اسیمق سنجش یهامؤلفه یبندتیاولو

 یاراض یسازکپارچهی

 نگرش سنجش یبرا شود،یم مشاهده 5 جدول در طورکههمان
 یهاشاخص عنوانبه هیگو هفده ،یاراض یسازكپارچهی به کشاورزان
: 2) رتكيل یانهیگز پنج فيط با که شدند انتخاب نگرش سنجش

( موافقمیليخ: 5 و موافقم: 0 ندارم، ینظر: 3 مخالفم،: 0 مخالفم،یليخ
 کیره با را خود مخالفت ای موافقت زانيم انیخگوپاس تا شدند مطرح

 نهيزم یاراض یسازكپارچهی» یهاهیگو که کنند، اظهار هاهیگو آن از
 و «کندیم فراهم مدرن آالتنيماش از نهيبه استفادة یبرا را
 قیطر از کشت ریز سطح شیافزا موجب یاراض یسازكپارچهی»

 یسازكپارچهی» و «شودیم یاضاف یهاجاده و نهرها و مرزها حذف
به «کندیم فراهم آب مصرف در ییجوصرفه یبرا را نهيزم یاراض
 .داشتند را سوم تا اول یهاتیاولو بيترت
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 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان نگرش اسیمق سنجش یهامؤلفه یبندتیاولو. 5 جدول

 هاهیگو راتیتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم رتبه

 .کندیم فراهم مدرن آالتنیماش از نهیبه استفادة یبرا را نهیزم یاراض یسازکپارچهی 134/2 727/2 49/4 1

 و نهرها و مرزها حذف قیطر از کشت ریز سطح شیافزا موجب یاراض یسازکپارچهی 135/2 567/2 25/4 2
 .شودیم یاضاف یهاجاده

 .کندیم فراهم آب مصرف در ییجوفهصر یبرا را نهیزم یاراض یسازکپارچهی 139/2 723/2 34/4 3

 .شودیم دیتول نةیهز کاهش سبب یاراض یسازکپارچهی 142/2 723/2 33/4 4
 .شودیم یکشاورز یبرا زهیانگ شیافزا موجب یاراض یسازکپارچهی 143/2 723/2 23/4 5
 .کندیم فراهم انییروستا یهمکار و مشارکت شیافزا یبرا را نهیزم یاراض یسازکپارچهی 145/2 731/2 33/4 7
 .شودیم آفات با مبارزه شدنیاقتصاد و یراحت موجب یاراض یسازکپارچهی 145/2 727/2 31/4 6
 .کندیم صرفهبه یکشاورز ییربنایز امور یبرا را یگذارهیسرما یاراض یسازکپارچهی 147/2 723/2 33/4 3

 .شودیم وقت اتالف کاهش جهیدرنت و یاراض نیب وآمدرفت شکاه موجب یاراض یسازکپارچهی 147/2 754/2 36/4 9

 .کندیم فراهم یاریآب مدرن یهاروش از استفاده یبرا را نهیزم یاراض یسازکپارچهی 143/2 752/2 44/4 12

 .شودیم...( و کود آب،) یکشاورز یهانهاده یوربهره شیافزا سبب یاراض یسازکپارچهی 173/2 742/2 93/3 11

 .شودیم یکشاورز روز یهایفناور از استفاده سبب یاراض یسازکپارچهی 173/2 753/2 36/3 12
 .است یضرور یاراض یسازکپارچهی یکشاورز یکنون مشکالت حل یبرا 166/2 762/2 69/3 13

 .است یاراض پراکندة قطعات تعداد کاهش روش نیمؤثرتر یاراض یسازکپارچهی 135/2 734/2 79/3 14

 .است یاراض یپراکندگ منطقه در دیتول بودننییپا لیدال نیترمهم از یکی 136/2 761/2 56/3 15

 *.شودیم کشاورزان درآمد کاهش موجب یاراض یسازکپارچهی 193/2 769/2 42/3 17

 *.شودینم مزرعه تیریمد بهترشدن و ترراحت سبب یاراض یسازکپارچهی 223/2 735/2 36/3 16

 .شدند یگذارنمره معکوس صورتبه تیماه به توجه با هاهیگو نیا* 

 

 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان نگرش یفراوان عیتوز

 یاراض یسازكپارچهی به مطالعه مورد کشاورزان نگرش یبررس
 کشاورزان اکثر که است آن انگريب ISDM روش از استفاده با
 و دارند یاراض یسازكپارچهی به یمثبت نگرش( درصد 0/50)
 فقط و هستند متوسط نگرش یدارا کشاورزان درصد 0/38
 (.4 جدول) دارند یمنف نگرش کشاورزان درصد 0/9

 
 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان نگرش یفراوان عیتوز. 4 جدول

 یاراضیسازکپارچهی به نگرش ازیامت یفراوان درصد

4/3 21 57  یمنف ازیامت 
 متوسط 57≤ ازیامت <77 93 2/39

 مثبت 77 ≤ ازیامت 131 4/52

 مجموع  245 122
 65: نهیشیب    13: نهیکم   46/3: اریانحراف مع   01/41: نیانگیم

 به اورزانکش لیتما ریمتغ با قیتحق یرهایمتغ نیب رابطه یبررس

 یاراض یسازکپارچهی

 نيب ةرابط یبررس یبرا شود،یم مشاهده 4 جدول در کهگونههمان
 یسازكپارچهی به لیتما و کشاورزان یاحرفه و یفرد یهایژگیو

 یهمبستگ یهاآزمون جینتا. شد استفاده یهمبستگ از یاراض
 منبع تا نيزم فاصلة متوسط قطعات، تعداد نيب داد نشان 4 جدول

 ،یجمع ارتباط لیوسا از استفاده زانيم ،یگروه کار به عالقه آب،
 یاهبرنامه و دولت به عتمادا مروجان، و کارشناسان با تماس زانيم
 لیتما زانيم و گریكدی به کشاورزان اعتماد دولت، یشنهاديپ

 جودو یداریمعن و مثبت رابطة یاراض یسازكپارچهی به کشاورزان
 تکش ریز سطح ،یاراض زانيم ،یکشاورز سابقة سن، نيب و دارد

 لیتما زانيم و قطعات فاصلة متوسط قطعات، اندازة متوسط و
 ودوج یداریمعن و یمنف رابطة یاراض یسازكپارچهی به انکشاورز

 .دارد
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 قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ زانیم نییتع منظوربه یهمبستگ بیضر یهاآزمون جینتا. 3 جدول

 یاراض یسازکپارچهی به کشاورزان لیتما زانیم با

 فیرد مستقل ریمتغ آزمون نوع یهمبستگ بیضر یداریمعن

 1 سن رسونیپ - 371/2* 232/2
 2 التیتحص رمنیاسپ 121/2 256/2
 3 یکشاورز کار سابقة رسونیپ - 157/2* 214/2

 4 یاراض زانیم رسونیپ - 243/2** 222/2

 5 کشت ریز سطح رسونیپ - 325/2** 222/2

 7 قطعات تعداد رسونیپ 239/2** 222/2

 6 قطعات اندازة متوسط رسونیپ - 327/2** 222/2

 3 قطعات فاصلة متوسط رسونیپ - 267/2** 222/2
 9 آب منبع تا نیزم فاصلة متوسط رسونیپ 124/2* 249/2

 12 کشاورز سکونت محل تا نیزم فاصلة متوسط رسونیپ 239/2 171/2
 11 دیتول نةیهز رسونیپ 242/2 527/2
 12 یگروه کار به عالقه رمنیاسپ 132/2* 242/2
 13 کل درآمد از یورزکشا سهم رمنیاسپ -/262 254/2
 14 یکشاورز دیجد یهایفناور از استفاده زانیم رمنیاسپ 223/2 975/2
 15 یجمع ارتباط لیوسا از استفاده زانیم رمنیاسپ 123/2* 243/2
 17 مروجان و کارشناسان با تماس زانیم رمنیاسپ 159/2* 212/2
 16 آالتنیماش استفادة زانیم رمنیاسپ /241 516/2
 19 دولت یشنهادیپ یهابرنامه و دولت به اعتماد رمنیاسپ 152/2* 213/2
 22 گریکدی به کشاورزان اعتماد رمنیاسپ 169/2* 214/2

  01/0 سطح در یداریمعن**     05/0 سطح در یداریمعن* 
 

 طرح برندةشیپ عوامل به مربوط یهاهیگو یبندرتبه

  یاراض یسازکپارچهی

 عوامل ییشناسا در شدهاستفاده یهاهیگو ،9 جدول در
 زانکشاور دگاهید طبق ،یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ

 یندبرتبه انیپاسخگو راتييتغ بیضر براساس مطالعه مورد
 نظر براساس دهد،یم نشان 9 جدول کهگونههمان. شد

 یهمكار دولت، توسط تيمالك نيتضم ،مطالعه مورد کشاورزان
 التيتسه یاعطا ،یکشاورز جهاد انندم ربطیذ یهاارگان
 و دولت توسط آب یهاکانال احداث و آب نيتأم ،یاعتبار
 نیترمهم از دولت توسط هياول ییربنایز یکارها دادنانجام

 ن،يهمچن. هستند یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ عوامل
 از استفاده ،یکشاورز خدمات و جیترو مراکز به یكینزد

 کشاورز، فرزندان التيتحص ،یکشاورز نیون یهایفناور
 یستگواب و یکشاورز آالتنيماش به کشاورز شتريب یوابستگ

 برندهشيپ عوامل نیترتياهمکم از یکشاورز درآمد به کشاورز
 .هستند یآمار جامعة فيط نیا نگاه از

 
 طرح برندةشیپ عوامل به مربوط یرهایمتغ یعامل لیتحل

   کشاورزان دگاهید از یاراض یسازکپارچهی

 یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ عوامل یبنددسته یبرا
 دستبه KMO مقدار. شد استفاده یعامل ليتحل کيتكن از

 و =Chi-Square 002/5044 بارتلت آزمون و 924/2 آمده
 هاداده بودنمناسب انگريب که بود درصد 2 آن یداریمعن سطح

 عامل 33 از یعامل ليتحل کيتكن. است یعامل ليتحل یبرا
 در را مورد 05 ،یاراض یسازكپارچهی یبرا ذکرشده برندةشيپ

 از درصد 882/44 تعداد نیا که کرد یبندطبقه عامل پنج
 بارتلت آزمون و KMO آمارة مقدار .کردند نييتب را کل انسیوار

 .شودیم ارائه 8 جدول در کشاورزان
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 مطالعه مورد کشاورزان نگاه از یاراض یسازکپارچهی طرح دةبرنشیپ عوامل یبندرتبه. 6 جدول

 رتبه راتیتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هاهیگو
 1 155/2 742/2 11/4 دولت توسط تیمالک نیتضم

 2 172/2 624/2 33/4 یکشاورز جهاد مانند ربطیذ یهاارگان یهمکار
 3 174/2 635/2 63/4 یاعتبار التیتسه یاعطا

 4 175/2 793/2 22/4 دولت توسط آب یهاکانال احداث و آب نیتأم
 5 163/2 322/2 64/4 دولت توسط هیاول ییربنایز یکارها دادنانجام
 7 131/2 323/2 54/4 یمشارکت یهاتیفعال به کشاورز عالقة

 6 133/2 324/2 52/4 یسازکپارچهی به مثبت نگرش
 3 134/2 375/2 62/4 یسازکپارچهی یایمزا دربارة دانش و یآگاه

 9 193/2 635/2 26/4 کشاورزان قطعات تعداد ادبودنیز
 12 196/2 343/2 27/4 الگو صورتبه موفق پروژة چند دادنانجام

 11 193/2 339/2 43/4 کشاورزان التیتحص باالبودن
 12 222/2 393/2 5/4 یسازکپارچهی موفق یهاپروژه از کشاورزان دیبازد

 13 224/2 324/2 24/4 بردارنهرهب کم تعداد
 14 225/2 916/2 43/4 یانجمن و یمشارکت یهاتیفعال در کشاورزان تیعضو

 15 214/2 695/2 62/3 اجرا مورد منطقة با طرح یاجرا وةیش تناسب
 17 217/2 925/2 23/4 یاراض یسازکپارچهی نةیزم در یآموزش یهاکالس یبرگزار
 16 223/2 327/2 62/3 هابخش گرید در کشاورزان اشتغال نةیزم کردنفراهم

 13 224/2 956/2 23/4 کشاورز قطعات نیب ةفاصل ادبودنیز
 19 242/2 922/2 62/3 شدهکشت محصوالت دیخر نیتضم
 22 232/2 373/2 66/3 یسازکپارچهی از تیحما باب در یکاف نیقوان اتخاذ

 21 232/2 335/2 72/3 یدیکل کشاورزان و یمحل رهبران از استفاده
 22 234/2 995/2 27/4 یکشاورز کارشناسان و مروجان با تماس

 23 244/2 24/1 26/4 یجمع ارتباط لیوسا از استفاده
 24 257/2 16/1 56/4 دولت یفن یهاتیحما
 25 263/2 12/1 12/4 یاراض یسازکپارچهی مفهوم از کشاورزان یآگاه

 27 264/2 15/1 22/4 یعاتاطال منابع از کشاورزان استفادة
 26 297/2 19/1 22/4 یزراع کارگران از مالک ادیز استفادة

 23 333/2 25/1 11/3 یکشاورز دیتول یهایتعاون در کشاورزان تیعضو
 29 323/2 15/1 57/3 یکشاورز درآمد به کشاورز یوابستگ کاهش
 32 362/2 22/1 24/3 یکشاورز آالتنیماش به کشاورز شتریب یوابستگ

 31 331/2 13/1 12/3 کشاورز فرزندان التیتحص
 32 394/2 42/1 72/3 یکشاورز نینو یهایفناور از استفاده

 33 473/2 43/1 22/3 یکشاورز خدمات و جیترو مراکز به یکینزد

 
 بارتلت آزمون و KMO آمارة مقدار. 3 جدول

 KMO Bartletts Test Sig 

 طرح برندةشیپ عوامل
 یاراض یسازهکپارچی

316/2 242/5476 22/2 

 

 ارمقد یدارا عامل پنج ر،يکس مالک به توجه با یبررس نیا در
 چرخش ماکسیور روش با هاعامل. شد استخراج کی از باالتر ژةیو

 یهاعامل و شد ییشناسا عامل هر به مربوط یرهايمتغ و شد داده
 .دیآیم 22 جدول در جینتا که شد ینامگذار آمدهدستبه
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 یعامل بار با همراه شدهاستخراج یهاعامل. 10 جدول

 یعامل بار ریمتغ مؤلفه

 ییربنایز -یدولت عامل

 977/2 مطالعه مورد منطقة با طرح یاجرا وةیش تناسب
 399/2 یکشاورز جهاد مانند ربطیذ یهاارگان یهمکار
 339/2 الگو صورتبه موفق پروژة چند دادنانجام
 333/2 دولت توسط تیمالک نیتضم
 332/2 یاراض یسازکپارچهی باب در یکاف نیقوان اتخاذ

 363/2 دولت توسط آب یهاکانال احداث و آب نیتأم
 323/2 دولت توسط هیاول ییربنایز یکارها دادنانجام
 333/2 دولت یفن یهاتیحما
 663/2   یسازکپارچهی موفق یهاپروژه از کشاورزان دیبازد

 یتیحما -یاقتصاد املع

 974/2 دولت توسط یاعتبار التیتسه یاعطا
 929/2 شدهکشت محصوالت دیخر نیتضم

 393/2 هابخش گرید در کشاورزان اشتغال نةیزم کردنفراهم
 314/2 یکشاورز درآمد به کشاورز یوابستگ کاهش
 743/2 یکشاورز دیتول یهایتعاون در کشاورزان تیعضو

 یزراع عامل

 951/2  بردارانبهره تعداد کمتربودن
 935/2 کشاورزان قطعات تعداد ادبودنیز
 361/2 کشاورز قطعات نیب فاصله ادبودنیز

 343/2 یزراع کارگران از مالک ادیز استفادة

 یاجتماع – یفرد عامل

 356/2 یمشارکت یهاتیفعال به کشاورز عالقة
 339/2 یسازکپارچهی به مثبت نگرش

 332/2 یانجمن و یمشارکت یهاتیفعال در کشاورزان تیضوع
 323/2 کشاورزان التیتحص باالبودن

 یآموزش عامل
 343/2 یاطالعات منابع از کشاورز استفادة

 326/2  یاراض یسازکپارچهی یایمزا از کشاورزان یآگاه
 735/2 یاراض یسازکپارچهی نةیزم در یآموزش یهاکالس یبرگزار

 
 شدهنييتب یتجمع انسیوار مقدار ،22 جدول ساسبرا
 عوامل اساس،نیبرا. بود درصد 882/44 عامل پنج نیا توسط

 عوامل نیترمهم یتیحما -یاقتصاد و ییربنایز -یدولت
 مقدار. ندیآیم شماربه یاراض یسازكپارچهی طرح برندةشيپ

 و 494/03 بيترتبه عامل دو نیا توسط شدهنييتب انسیوار

 -یفرد ،یزراع بيترتبه زين یبعد عوامل. است درصد 932/25
 و 420/8 ،854/22 بيترتبه که هستند یآموزش و یاجتماع

 و ژهیو مقدار. کنندیم نييتب را کل انسیوار درصد 225/9
 ارائه 22 جدول در عامل هر توسط شدهنييتب انسیوار درصد

 .شودیم

 
 یاراض یسازکپارچهی طرح برندةشیپ عوامل یعامل لیلتح از شدهاستخراج یهاعامل. 11 جدول

 یتجمع درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل نام فیرد

 736/23 736/23 532/6 ییربنایز -یدولت 1
 516/39 332/15 275/5 یتیحما -یاقتصاد 2
 464/52 956/12 527/3 یزراع 3
 367/59 422/9 229/3 یاجتماع –یفرد 4
 991/76 115/3 596/2 یآموزش 5
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   شنهادهایپ و یریگجهینت
 یتمثب نگرش کشاورزان اکثر شودیم مشاهده ج،ینتا براساس

 لیتما هاآن اکثر نيهمچن و دارند یاراض یسازكپارچهی به
 دگاهید از. دارند یکشاورز یاراض یسازكپارچهی به ییباال

 یهمكار دولت، توسط تيمالك نيتضم مطالعه مورد کشاورزان
 التيتسه یاعطا ،یکشاورز جهاد مانند ربطیذ یهارگانا

 و دولت توسط آب یهاکانال احداث و آب نيتأم ،یاعتبار
 نیترمهم از دولت توسط هياول ییربنایز یکارها دادنانجام

 ليتحل جینتا. است یاراض یسازكپارچهی طرح یهابرندهشيپ
 اهدگید از یاراض یسازكپارچهی برندةشيپ یرهايمتغ یعامل

 هاريغمت نیا توانیم که است تيواقع نیا یایگو زين کشاورزان
 شدهنييتب یتجمع انسیوار مقدار. کرد خالصه عامل پنج در را

 که عوامل نیا. است درصد 44 حدود عامل پنج نیا توسط
 گرفتند یجا هاآن در که شدند ینامگذار ییرهايمتغ براساس

 :از ندعبارت عامل نیترمهم از بيترتبه
 کل انسیوار از درصد 03 حدود ییربنایز -یدولت عامل. 2

 ،یعامل بار بيترتبه عامل نیا یرهايمتغ. رديگیم دربر را
 یهمكار مطالعه، مورد منطقة با طرح یاجرا وةيش تناسب
 پروژة چند دادنانجام ،یکشاورز جهاد مانند ربطیذ یهاارگان
 نيوانق اتخاذ دولت، طتوس تيمالك نيتضم الگو، صورتبه موفق

 و آب نيتأم ،یاراض یسازكپارچهی از تیحما باب در یکاف
 ییربنایز یکارها دادنانجام دولت، توسط آب یهاکانال احداث

 کشاورزان دیبازد و دولت یفن یهاتیحما دولت، توسط هياول
 مناطق آنجاکه از. هستند یسازكپارچهی موفق یهاپروژه از

 با وانتیم اند،متفاوت یفرهنگ و یعيطب -یفن لحاظ از مختلف
 ةمنطق طیشرا با یسازكپارچهی یاجرا یهاوهيش کردنمتناسب

. داد کاهش را یسازكپارچهی یرو شيپ موانع مطالعه، مورد
 دیاب موجود طیشرا به کشاورزان خوگرفتن به توجه با ن،يهمچن

 یایمزا الگو، صورتبه طرح چند یاجرا از استفاده با
 افتهی نیا. داد نشان هاآن به یعمل صورتبه را یسازارچهكپی
 Zhou ،(2005) Gergievski ، Eftekhari (1999)مطالعات با

 .کندیم مطابقت (2003)
 انسیوار از درصد 25 حدود یتیحما -یاقتصاد عامل .0

 ،یعامل بار بيترتبه عامل نیا یرهايمتغ. رديگیم دربر را کل
 دیخر نيتضم دولت، توسط یراعتبا التيتسه یاعطا

 در کشاورزان اشتغال نةيزم کردنفراهم شده،کشت محصوالت
 تیعضو و یکشاورز درآمد به کشاورز یوابستگ ها،بخش گرید

 یااجر مسلماً. هستند یکشاورز ديتول یهایتعاون در کشاورزان
 ليدل نيهمبه است، یماد منابع ازمندين یسازكپارچهی طرح

 یاراض یسازكپارچهی یبرا یمشوق تواندیم التيتسه یاعطا
 گرید در کشاورزان اشتغال یبرا نهيزم اگر ن،يهمچن. باشد

 شود؛یم شتريب آنان یبرا وقت ارزش باشد فراهم هابخش
 نیا. گردندیم یزمان تلفات کاهش یبرا یراه دنبالبه ن،یبنابرا

  Eftekhari (2003)و  Gonzales (2007)مطالعات با افتهی
 .کندیم طابقتم

 دربر را کل انسیوار از درصد 22 حدود یزراع عامل. 3
 ،یعامل بار بيترتبه زين عامل نیا یرهايمتغ. رديگیم

 قطعات تعداد ادبودنیز برداران،بهره تعداد کمتربودن
 ادیز استفادة و کشاورز قطعات نيب فاصله ادبودنیز کشاورزان،

 بردارانبهره تعداد هرچقدر. هستند یزراع کارگران از مالک
 ن،يهمچن. است ترراحت طرح یاجرا یبرا توافق باشد، کمتر

 دارند، یشتريب فاصلة با و ادتریز قطعات تعداد که یکشاورزان
 جه،يدرنت. ننديبیم یاراض یپراکندگ از زين یشتريب صدمات

 تواندیم رگیكدی از قطعات شتريب فاصلة و شتريب قطعات تعداد
 نیا. باشد یاراض یسازكپارچهی رشیپذ یابر یابرندهشيپ
 ،.Backman ، (2007) Amini et al (2002)مطالعات با افتهی

(2005) Gergievski دارد مطابقت. 
 را کل انسیوار از درصد 8 حدود یاجتماع -یفرد عامل. 0
 عالقة ،یعامل بار بيترتبه عامل نیا یرهايمتغ. رديگیم دربر

 به مثبت نگرش ،یرکتمشا یهاتيفعال به کشاورز
 و یمشارکت یهاتيفعال در کشاورز تیعضو ،یسازكپارچهی

 هب توجه با. هستند کشاورزان التيتحص باالبودن و یانجمن
 طوربه است، یمشارکت یتيفعال یاراض یسازكپارچهی نكهیا

 کشاورزان یمشارکت یهاتيفعال سابقة و عالقه هرچه یعيطب
 در طرح یاجرا به یترمساعد نگرش طورنيهم و باشد شتريب
 شتريب طرح یاجرا امكان باشد، داشته وجود کشاورزان نيب
 عامل واندتیم نگرش، بر ريتأث با زين کشاورز التيتحص. شودیم
 مطالعات با افتهی نیا. باشد طرح یاجرا یبرا یابرندهشيپ

(2006) Vosoghi & Faraji، (2007) Amini et al.، (2002) 

Backman کندیم بقتمطا. 
 دربر را کل انسیوار از درصد 9 حدود یآموزش عامل. 5

 استفادة ،یعامل بار بيترتبه زين عامل نیا یرهايمتغ. رديگیم
 یایمزا از کشاورزان یآگاه ،یاطالعات منابع از کشاورز

 نةيزم در یآموزش یهاکالس یبرگزار و یاراض یسازكپارچهی
 از کشاورزان هرچه دیدتریب. هستند یاراض یسازكپارچهی

 یجراا به یشتريب رغبت شوند، آگاه شتريب طرح یاجرا منافع
 از کشاورزان کردنآگاه با یآموزش عامل. کنندیم دايپ آن
 رشیپذ در ییبسزا نقش تواندیم طرح، یاجرا یایمزا
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 مطالعات با افتهی نیا. باشد داشته یاراض یسازكپارچهی
(1999) Zhou، (2002) Backman،(2007) Amini et al. ، 

(2007) Gonzales کندیم مطابقت. 
 یراب را ییشنهادهايپ توانیم ق،يتحق جینتا به توجه با

 یاراض یسازكپارچهی طرح شتريب هرچه شبرديپ و توسعه
 قيقتح جینتا با مرتبط یشنهادهايپ عمده کرد، ارائه یکشاورز

  :است قرار نیا از
 رحط یهابرندهشيپ از یكی ق،يتحق جینتا به توجه با .2

 است؛ یاقتصاد یهامشوق یکشاورز یاراض یسازكپارچهی
 یهادستگاه یهمكار با دولت شودیم شنهاديپ ن،یبنابرا

 یراب بردارانبهره و انیيروستا در زهيانگ جادیا منظوربه مربوطه
 در را یاعتبار التيتسه ،یاراض یسازكپارچهی دادنانجام

 .دهد قرار نفعیذ نکشاورزا ارياخت

 یجراا یهابرندهشيپ از یكی ق،يتحق جینتا به توجه با. 0
 رو،نیا از. است یمحل رهبران نظر جلب یاراض یسازكپارچهی
 از قبل یسازكپارچهی اهداف به دنيرس یبرا شودیم شنهاديپ

 یمحل رهبران نظر و اعتماد جلب و تفاهم جادیا به زيچ هر
 حیتشر آنان یبرا را طرح دادنانجام محاسن تمام و پرداخت

 .کرد
 به اندتویم که یعوامل از یكی ق،يتحق جینتا به توجه با. 3

 نيوانق اتخاذ کند کمک یاراض یسازكپارچهی توسعة و شبرديپ
 نهادشيپ ن،یبنابرا است؛ یاراض یسازكپارچهی نةيزم در یکاف

 دةرنيدربرگ و منسجم ینيقوان نیتدو و بیتصو با شودیم
 هموار طرح نیا یاجرا ريمس ،یاراض یسازكپارچهی طرح اهداف

 شتريب یپراکندگ از یريجلوگ یبرا یضوابط است الزم. شود
 قانون ژهیوبه نيقوان یبازنگر و اصالح قیطر از یکشاورز یاراض
 یهانيزم نةيبه اندازة نةيزم در ینيقوان نيهمچن و ارث

 قابل که نيزم زةاندا نیکمتر ای مختلف مناطق در یکشاورز
 شتريب ميتقس از مانع بتواند تا شود بیتصو نباشند، کيتفك

 یاراض یسازكپارچهی یبرا را نهيزم درازمدت در و شود قطعات
 .کند فراهم
 عوامل نیترمهم از یكی ،یعامل ليتحل جینتا به توجه با. 0

 یشاورزک یاراض یسازكپارچهی توسعة بر رگذاريتأث برندةشيپ
 امر به شودیم شنهاديپ منظور،نیابه. است یوزشآم عوامل

 یهاکالس یبرگزار با و شود داده یچندان دو تياهم آموزش
 و ایمزا از کشاورزان ،یاراض یسازكپارچهی نةيزم در یآموزش

 .شوند آگاه طرح یاجرا ضرورت
 رکتح یبرا که شود ديتأک نكته نیا به دیبا ان،یپا در. 5

 یبرقرار یبرا یعبارتبه و یکشاورز شرفتيپ و توسعه سمت به
 یکشاورز یاراض کردنكپارچهی به دیبا کشور، در داریپا توسعة

 و فرهنگ و رسوم آداب، با یخوببه کهیصورتبه شود پرداخته
. باشد داشته تطابق رانیا مختلف مناطق یطيمح طیشرا

 دريبگ صورت موانع رفع با و جیتدربه دیبا یاراض یسازكپارچهی
 کل ای منطقه یکشاورز یهانيزم تمام داشت انتظار دینبا و

 یاجرا رایز شوند، كپارچهی شبهکی کشاورز کی یهانيزم
 زمان به اجياحت ،یشگيهم و داریپا شكلبه طرح نیا حيصح

 یخرد و یپراکندگ مسئلة ربودنيفراگ ليدلبه. دارد یادیز
 در یتقايتحق شودیم شنهاديپ کشور، و استان سطح در یاراض

 ليدلبه ن،يهمچن. رديگ صورت مختلف مناطق در راستا نیا
 ،یاجتماع و یفرهنگ عوامل از رشیپذ مسئلة متأثربودن

 یامنطقه سطوح در قاتيتحق گونهنیا شودیم شنهاديپ
 راه به آن جینتا از بتوان تا رديگ صورت( یمحل) ترنیيپا

 یسازهكپارچی ندیفرا یاجرا یبرا یاساس و یقيحق یهاحل
 .افتی دست یاراض
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