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Due to the limited fertile land in the country, increasing population growth and increasing demand for
food, land consolidation and crop integration are essential for more efficient use of fertile land.
Therefore, the purpose of this study was to investigate factors affecting the adoption of land leveling
and land consolidation plans in Zarghan County of Fars province. The statistical population of the
study consisted of 602 farmers in Zarghan County, of which 190 persons (72 adopters and 118 nonadopters land leveling and consolidation plans) were selected using stratified random sampling
method. Data were collected using a questionnaire whose face validity was confirmed by experts and
its reliability was estimated using Cronbach's alpha coefficient for different parts of the questionnaire
(from 0.82 to 0.86). Data were analyzed using SPSSv23 software. The results showed that the most
important differences between adopters and non-adopters of land leveling and consolidation plan
were age, literacy level, agricultural precedent, number of farm plots, distance to service center, use of
communication-information factors, technical-extension services, participation in rural institutions,
access to credit, land insurance coverage, size of land owned, agricultural income, production
performance. Other findings of the study also indicated that the discriminant analysis function could
accurately classify adopters leveling and land consolidation farmers as non-adopters. From the total
variables entered the model, variables named participation in institutions, use of communicationinformation factors, agricultural income, area under cultivation, amount of land owned, distance to
service center, land insurance coverage are the most important distinguishing variables of two adopter
and non-adopter groups of land leveling and consolidation plans.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

L

and as a limited and nonreproducible consumption resource
plays an important role in
livelihoods and financial security
in intergenerational transmission.
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Also, the relationship between land and its owners is
deep and somehow standard of living, property,
social status and their aspirations depend on their
lands. However, in recent decades, one of the major
issues facing the Iranian agricultural sector in
relation to agricultural land is the problem of land
scattering and unevenness.
In fact, the dispersal and unevenness of agricultural
lands is one of the main and fundamental issues and
challenges of agricultural development in the
country, which has greatly affected the productivity
of production factors (water, land, manpower,
mechanization). Therefore, one of the most effective
solutions to this problem can be lands leveling and
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consolidation, which is a good solution for
increasing agricultural production, rationalizing the
utilization, using new machinery and farming
technology, and ultimately, it is the achievement of
agricultural development.
Zarghan district, as one of the agricultural poles of
Fars province, has 43641 hectares lands, 35641
hectares of which are watered land and 3000
hectares of dryland. In this district, lands leveling
and consolidation project implemented in five
villages with a total area of 3243 hectares since
2006-2011 and has many benefits, but over the
years, there are still many farmers who have refused
to adopt the technology. Therefore, the present
study, considering the barriers and problems arising
from dispersal and unevenness of agricultural lands,
intended to investigate the factors affecting the
adoption of lands leveling and consolidation plans
by disseminating this technology among farmers
help improve the level of agricultural productivity.
2-Methods and Material
The purpose of this study was to investigate the
factors affecting the adoption of lands leveling and
consolidation plan in Zarghan district of Fars
province. The study conducted through survey
research method and proportional stratified random
sampling technique. Required data collected from 72
adopters and 118 non-adopters lands leveling and
consolidation plans. Data were collected using a
questionnaire. The questionnaire was included
variables of participation in rural institutions,
technical-extension services, job satisfaction, use of
communication-information factors, personal and
professional characteristics of users (Such as age,
educational level, agricultural precedent, number of
farm plots, distance to service center, agricultural
income, etc.) The face validity was confirmed by
experts and its reliability was obtained by using
Cronbach's alpha coefficient for different parts of the
questionnaire (between 0.82 to 0.86). Data analyzed
using. Descriptive statistics such as (frequency,
percentage, mean, standard deviation) and inferential
analysis (mean comparison, correlation coefficient,
discriminant analysis) were used for data analysis.
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3-Results and Discussion
In this study, the mean comparison test used to
evaluate the differences between the two groups of
adopter and non-adopter of lands leveling and
consolidation. The comparative results of the two
groups of adopters and non-adopters showed that
non-adopters had a higher agricultural precedent and
the number of plots and more distance to agricultural
services centers. Whereas, the adopters of the lands
leveling and consolidation plan in terms of
educational level, use of communication-information
factors, technical-extension services, participation in
rural institutions, access to credit, land insurance
coverage, size of land owned, the area under
cultivation,
agricultural
income,
production
performance were at a higher level. One of the main
factors that has undoubtedly overshadowed the
adoption of land leveling and land consolidation
plans was the economic factors that are far higher in
adopters.
In this study, discriminant analysis used to classify
farmers as adopter and non-adopters of lands
leveling and consolidation plan. The variables that
were included in the discriminant analysis to assess
the acceptability of the plan for leveling and
consolidation were:age, edcational level, agricultural
precedent, agricultural income, amount of land
owned, area under cultivation, land insurance
coverage, number of farm plots, distance to service
center, production performance, access to credit, use
of
communication-information
factors,
job
satisfaction,technical-extensionservices,participation
in rural institutions.
Results of test and analysis of discriminant function
among adopters and non-adopters of leveling and
consolidation plan among farmers in Zarghan
district and Wilk lambda value and its significant
level showed that the difference between adopters
and non-adopters groups were significant
statistically (sig = 0.0001 and Wilk lambda = 0.385).
The results of correlation of research variables with
discriminant function showed that the participation
variable in institutions has the highest correlation
with discriminant function (r = 0.64). In fact, the
participation in rural institutions is the most
important variable separating the two groups of
adopters and non-adopters of lands leveling and
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consolidation plans. In explaining this finding, it can
be said that participation in rural institutions has
increased farmers' knowledge of the benefits of land
leveling and land consolidation and thus increased
adoption.
Subsequently,
variables
use
of
communication-information factors, agricultural
income, area under cultivation, amount of land
owned, distance to service center, land insurance
coverage, they are in the next category with
correlations of 0.46, 0.39, 0.30, 0.28, -0.27, 0.26.
4-Conclusion
The results showed that the most important
differences between adopters and non-adopters of
lands leveling and consolidation plan were age,
educational level, agricultural precedent, number of
farm plots, distance to service center, use of
communication-information
factors,
technicalextension services, participation in rural institutions,
access to credit, land insurance coverage, size of
land owned, agricultural income, production
performance. Other findings of the study also
indicated that the discriminant analysis function
could accurately classify adopters and non-adopters.
From the total variables entered the model, variables
named pparticipation in institutions, use of
communication-information factors, agricultural
income, area under cultivation, amount of land
owned, distance to service center, land insurance
coverage are the most important distinguishing
variables of two adopter and non-adopter groups of
land leveling and consolidation plans.
Keywords: Adoption, Land Leveling and Land
Consolidation, Discriminant Analysis, Zarghan
County.
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چکیده
با توجه به محدودیت زمین های حاصلخیز در کشور ،رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد
غذایی ،تجمیع قطعات و یکپارچگی کشت برای استفادۀ مطلوبتر از زمینهای حاصلخیز ضروری است؛
ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تحلیل سازههای مؤثر بر پذیرش طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی در
شهرستان زرقان واقع در استان فارس انجام گرفت .جامعۀ آماری این پژوهش پیمایشی 216 ،نفر از
کشاورزان شهرستان زرقان بودند که از این میان  021نفر ( ۲6پذیرنده و  002نپذیرندۀ طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی) با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن براساس نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن
نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه (بین  1/26تا  )1/22بهدست آمد.
دادهها با استفاده از نرمافزار

مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مهمترین تفاوت

بین پذیرندگان و نپذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی ،سن ،تحصیالت ،سابقۀ کشاورزی،
تعداد قطعات مزرعه ،فاصله تا مرکز خدمات ،استفاده از عوامل ارتباطی -اطالعاتی ،برخورداری از خدمات
فنی -ترویجی ،مشارکت در نهادهای روستایی ،دسترسی به اعتبارات ،پوشش بیمۀ اراضی ،اندازۀ زمین
تحت مالکیت ،درآمد کشاورزی و عملکرد تولید است .همچنین دیگر یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که
تابع تحلیل تشخیصی می تواند با دقت و مطلوبیتی باال ،کشاورزان پذیرندۀ تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
واژههای کلیدی:

پذیرش ،تسطیح و یکپارچهسازی
اراضی ،تحلیل تشخیصی ،منطقۀ زرقان.

را از نپذیرندگان تفکیک و سپس طبقهبندی کند .از مجموع متغیرهایی که وارد مدل تشخیصی شدند،
مشارکت در نهادها ،استفاده از عوامل ارتباطی-اطالعاتی ،درآمد کشاورزی ،سطح زیرکشت ،میزان زمین
تحت مالکیت ،فاصله تا مرکز خدمات و پوشش بیمۀ اراضی از مهمترین متغیرهای متمایزکنندۀ دو گروه
پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح و پکپارچهسازی اراضی بودند.

مقدمه
«زمین» بهعنوان یک منبع مصرفی محدود و
غیرقابلبازتولید ،نقش مهمی در معیشت و امنیت
مالی در انتقال بین نسلی ایفا میکند و رابطة بین
زمین و صاحبان آن عمیق بوده و به نوعی استاندارد
زندگی ،دارایی ،منزلت اجتماعی و آرزوهای آنها به
زمین وابسته است ()Niroula and Thapa, 2005: 359؛
اما در دهههای اخیر ازجمله مسائل مهمی که بخش
کشاورزی ایران در ارتباط با زمینهای کشاورزی با آن
مواجه بودهاست ،مشکل پراکندگی و تعدد قطعات

زمینها است .زمینهای زراعی ایران در دهها هزار
روستای دور از هم پراکنده است .عالوهبر پراکندگی
روستاهای کشور ،در داخل هر روستا نیز زمین
کشاورزی بهصورت قطعات خرد و دور از هم در سطح
بهرهبرداران تقسیم شدهاست .این تقسیم بهطور متوسط
در سطح کشور دربارۀ هر بهرهبردار هفت قطعه بوده که
گاهی فاصلة بین دو قطعة زمین یک بهرهبردار به چند
کیلومتر نیز میرسد (انوشیروانی.)920 :1219 ،
درواقع ،پراکندگی و قطعهقطعهبودن اراضی کشاورزی
یکی از اصلیترین و بنیادیترین مسائل و چالشهای

 -0دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی،گروه مدیریت توسعۀ روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج،یاسوج ،ایران
 -6دانشیار ترویج کشاورزی و توسعۀ روستایی ،گروه مدیریت توسعۀ روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران (نویسنده مسئول)
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توسعة کشاورزی کشور به شمار میآید و مانعی بر سر
راه استفادۀ بهینه از آب ،زمین ،نیروی انسانی،
مکانیزاسیون و دیگر عوامل تولید است (حقیقت و
همکاران )99 :1222 ،که همچنین منجر به نتایج
زیانآوری برروی سرمایهگذاریهای خصوصی و دولتی،
رشد اقتصادی پایدار ،توسعة اجتماعی و محیطزیست
بهویژه در مناطق روستایی میشود ( Huang, et al,
2011: 93؛ کالنتری و همکاران .)00 :1212 ،البته باید
اشاره کرد که شاید در برخی موارد پراکندهبودن اراضی
مزایایی مانند مدیریت بهتر ریسک ،برنامهریزی کشت و
تنوع اکولوژیکی را به همراه داشته باشد ( Van Dijk,
)2004: 10؛ ولی این مزایا در مقایسه با مشکالت و
موانعی که پراکندگی اراضی داراست ،بسیار کم است
(شمس و همکاران.)121 :1222 ،
بنابراین ،با توجه به مسائل و مشکالت پراکندگی
اراضی زراعی ،سیاستگذاران بخش کشاورزی برای رفع
مشکالت و عوارض ناشی از این مسئله ،راهحل منطقی
و قابلاجرای یکپارچهسازی اراضی را توصیه میکنند
که سیاستی در ارتباط با تغییر اندازۀ زمین بهمنظور
بهبود و افزایش تولید محصوالت کشاورزی،
عقالنیکردن بهرهبرداریها ،استفاده از ماشینآالت و
تکنولوژی جدید زراعی و درنهایت دستیابی به توسعة
کشاورزی است (FAO, 2008: 2-5؛ امیرنژاد و رفیعی،
.)220 :1211
همچنین از دیگر مسائل و مشکالت بخش کشاورزی
در ارتباط با اراضی ،ناهمواری اراضی کشاورزی است.
بخش عمدهای از اراضی زراعی مرغوب کشاورزی
کشورمان ناهموار است .ناهمواری برخی از اراضی کمتر
و برخی دیگر بیشتر است .ناهمواری اراضی زراعی
باعث کاهش قابلمالحظة راندمان کاربرد آب و راندمان
یکنواختی توزیع آب در مزرعه میشود .در اراضی
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ناهموار ،نقاط پست بیش از اندازه و نقاط بلند ،کمتر
آبیاری میشوند .آبیاری بیش از حد و آبیاری کم ،هر
دو مضر بوده و باعث کاهش در عملکرد محصول
میشود (اسفندیاریبیات .)900 :1210 ،همچنین در
اراضی ناهموار استفادۀ بهینه از نهادههای کشاورزی
ازقبیل کودهای شیمیایی و ماشینآالت کشاورزی به
عمل نمیآید (تاجر و همکاران)292 :1212 ،؛ بنابراین
یکی از راهکارها درجهت مقابله با این معضل ،میتواند
تسطیح اراضی باشد که فرایند مناسبی برای مدیریت
آب و خاک و محصوالت کشاورزی است ( Rickman,
.)2002:1
شهرستان زرقان بهعنوان یکی از مستعدترین
مناطق کشاورزی استان فارس دارای  22221هکتار
سطح زیرکشت است که  22221هکتار آن را اراضی
آبی و  2000هکتار آن را اراضی دیم تشکیل میدهد.
در این شهرستان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
از سال  1212تا  1220به وسعت  2922هکتار در
پنج روستا اجرا شده و مزایای زیادی همچون ،افزایش
عملکرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیرکشت،
یکپارچگی کشت ،کاهش هزینههای تولید ،ازبینرفتن
مرزهای غیرضروری ،کاهش مصرف کودها و سموم
شیمیایی و ...را در پی داشتهاست؛ اما متأسفانه پس از
گذشت این سالها ،تسطیح و یکپارچهسازی اراضی در
این شهرستان متوقف شده است و هنوز مشخص
نیست که چه عواملی در جلوگیری از ادامة روند
اجرای این طرح مؤثر بودهاست؛ بنابراین با توجه به
ضرورت اجرای طرح تسطیح و یکپارچهسازی در
توسعة کشاورزی ،شناسایی سازههای مؤثر در پذیرش
این طرح و ارائة راهکارهایی بهمنظور گسترش طرح در
این منطقه بسیار حائز اهمیت است.
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پیشینۀ پژوهش
مطالعات گستردهای در زمینة پذیرش فناوریهای
کشاورزی انجام شده که در زیر به برخی از آنها که
مرتبط با موضوع پژوهش است ،اشاره میشود:
شهابینژاد و همکاران ( )1222مهمترین عوامل
مؤثر بر مشارکت در طرح یکپارچهسازی اراضی را در
بخش میمة استان اصفهان ،سطح زیرکشت ،تعداد
قطعات زمین زراعی و آگاهی کشاورزان از مزایای طرح
یکپارچهسازی دانستند.
رضاییمقدم و همکاران ( )1222در پژوهش خود
با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یکپارچهسازی
اراضی کشاورزی در شهرستان شیراز ،مهمترین عوامل
مؤثر بر پذیرش این طرح را دسترسی به خدمات
ترویجی ،دیدگاه نسبتبه مزایای طرح ،درآمد حاصل
از فروش محصول ،اعتماد اجتماعی و فاصلة قطعات
معرفی کردند.
مردای و همکاران ( )1229مهمترین عوامل مؤثر بر
مشارکت در یکپارچهسازی اراضی در شهرستان خوسف
را سن ،جنسیت ،شغل و میزان تحصیالت بهرهبرداران
دانستند.
ظریفیان و همکاران ( )1221در پژوهشی با هدف
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش طرح پکپارچهسازی
اراضی در روستاهای کبودرآهنگ استان همدان ،به این
نتیجه دست یافتند که متغیرهای مشورت با
کارشناسان ترویج ،سابقة کشاورزی ،عضویت در
تشکلها ،تعداد قطعات اراضی ،میزان درآمد و زمین ،از
عوامل مؤثر بر پذیرش یکپارچهسازی اراضی هستند.
شکوهی و بخشوده ( )1221در بررسی عوامل مؤثر
بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس ،مهمترین
عوامل مؤثر بر پذیرش این طرح را سطح زیرکشت،
تحصیالت ،درآمد خارج از مزرعه ،دسترسی به وام،
وجود دستگاه تسطیح لیزری در روستا و دسترسی به
منبع آبی سد نسبتبه چاه معرفی کردند .خداوردی و
بخشوده ( )1221در بررسی عوامل مؤثر بر زمان
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پذیرش هموارسازی لیزری زمین در استان فارس ،نشان
دادند که متغیرهایی مانند :سن ،سابقة کشاورزی ،سطح
آموزشها ،دورۀ ترویجی ،زمین کشاورزی ،درآمد خارج
از کشتزار ،اندازۀ خانوار ،ناتوانی مالی ،دراختیارداشتن
زمین با مساحت کم ،نبود اطالع و آگاهی از این فناوری
و نداشتن اطمینان به کاربرد این فناوری و مزایای آن،
اثر معنیداری بر تأخیر در پذیرش هموارسازی لیزری
داشتهاست.
جمشیدی و همکاران ( )1221از مهمترین عوامل
مؤثر بر پذیرش اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی در
استان ایالم را تعداد قطعات اراضی ،ویژگیهای فرهنگی
و اقتصادی و دانش بهرهبرداران از طرحهای
یکپارچهسازی و از دالیل عدم پذیرش ،سن بهرهبردار و
مطلوبیت مکانی کشاورزی برشمردهاند.
نتایج مطالعة دینپناه ( )1212با هدف بررسی
اثرات ویژگیهای زراعی ،اجتماعی ،اقتصادی و ترویجی
شالیکاران شهرستان ساری بر یکپارچهسازی اراضی،
نشان داد که سن ،سابقة کشاورزی و سابقة کشت برنج
در شالیکارانی که اراضی یکپارچهای دارند ،بیشتر است.
همچنین میانگین سطح تحصیالت ،سطح زیرکشت
برنج ،سطح زیرکشت زراعی ،نفوذپذیری اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،نگرش نسبتبه یکپارچهسازی
اراضی ،عملکرد ،درآمد ،نسبت فایده-هزینه ،استفاده از
وسایل ارتباطجمعی ،استفاده از منابع اطالعرسانی و
تأثیر فعالیتهای آموزشی -ترویجی در شالیکارانی که
اراضی آنها یکپارچه نیست ،بیشتر است.
تاجر و همکاران ( )1212در بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان
استان فارس ،نشان دادند که مهمترین تفاوت
پذیرندگان و نپذیرندگان تسطیح لیزری میزان
مشارکت و ارتباطات بینفردی پذیرندگان است که
بهنسبت باالتر از نپذیرندگان است .همچنین از
مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش طرح تسطح لیزری
نیز متغیرهای ارتباطی (حضور مروجان) و مشارکت
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اجتماعی کشاورزان است.
امیرنژاد و رفیعی ( )1211در پژوهشی با هدف
بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچهسازی اراضی
شالیکاران روستاهای مازندران ،به این نتیجه دست
یافتند که متغیرهای سطح تحصیالت ،کیفیت اراضی
شالیزاری ،فاصلة بین قطعات و برنامههای آموزشی
(تالشهای ترویجی) ،تعداد افراد خانوار و حمایتهای
اعتباری ،مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش فرایند
یکپارچهسازی در اراضی شالیزاری استان مازندران
بودهاند؛ درحالیکه ،سن ،درآمد کشاورزان ،تحصیالت
فرزندان ،تجربة شالیکاران ،سطح زیرکشت ،عضویت در
تعاونیهای روستایی ،موقعیت اراضی ،تعداد قطعات و
حمایتهای فنی در سطح مناسبی معنادار نبودهاند.
احمدی و امینی ( )1212در مطالعة خود با هدف
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجرای طرحهای
یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی ازدیدگاه کارشناسان
شهرستان کرمانشاه و منطقة لنجانات اصفهان نشان
دادند که روستاهای متقاضی طرحهای یکپارچهسازی
اراضی نسبتبه سایر روستاها دارای مالکیتهای بزرگتر،
پراکندگی قطعات بیشتر و تعداد بهرهبرداران کمتر،
باسوادتر و جوانتری هستند .همچنین این روستاها به
مراکز خدمات یا ادارات کشاورزی نزدیکترند و از
برنامههای آموزشی-ترویجی بیشتری برخوردار بوده و
بهرهبرداران آنها ارتباط بیشتری با مروجان دارند.
وثوقی و فرجی ( )1212سطح سواد مالکان ،میزان
آگاهی از مزایای طرح ،میزان مالکیت اراضی ،عضویت
افراد در تشکلها ،دفعات شرکت در کالسهای
ترویجی ،اعتماد مالکان به یکدیگر ،عوامل انگیزشی و
میزان اعتماد مالکان به دولت را با تمایل کشاورزان به
مشارکت در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی
روستاهای زریندشت مثبت و معنیدار ارزیابی کردند.
گسسز و همکاران ( )9011در مطالعة خود
شبکههای اجتماعی را ابزار مفیدی برای بهبود آگاهی،
ادراک و تصمیمات پذیرش یکپارچهسازی اراضی در
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بین کشاورزان عنوان کردند (.)Gessesseet al, 2018
سیفو و همکاران ( )9012در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که مشارکت در طرح یکپارچهسازی
اراضی در روآندا در مزارع بزرگتر که قادر به
سرمایهگذاری در تکنیکهای کشاورزی فشرده هستند
و شرایط زراعی بهتری دارند ،باالتر است
(.)Cioffoet al, 2016
بیزوزا و هاوگیمانا ( )9012در بررسی عوامل مؤثر
بر پذیرش یکپارچهسازی اراضی و تعیینکنندههای آن
در منطقة نیانزا ،روآندا جنوبی به این نتیجه دست
یافتند که جنسیت ،اندازۀ خانوار ،اعتماد ،مسافت،
شیوههای کشت و زراعت مهمترین تعیینکنندههای
تصمیم کشاورز برای پذیرش طرح یکپارچهسازی
اراضی در این منطقه است

(.)Bizozaand Havugimana, 2013
همچنین نتایج تحقیق گونزالس ( )9000در
اسپانیا نشان داد که افزایش آگاهی کشاورزان دربارۀ
نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچهسازی اراضی،
انتقال اطالعات مفید به کشاورزان توسط مروجان و
برنامههای حمایتی دولت ،از عوامل مؤثر در پذیرش
این طرح است ( .)Gonzales, 2007نیروال و تاپا
( )9002در پژوهشی در جنوب آسیا به این نتیجه
دست یافتند که یکپارچهسازی اراضی باعث پذیرش
نوآوریهای جدید ،تولید بیشتر ،مدیریت و حفاظت
مؤثر اراضی و بهدستآوردن درآمد و سود بیشتر
میشود (.)Niroula and Thapa, 2005
تودوروا و لیچوا ( )9002در نتیجة بررسی آثار
اجتماعی و اقتصادی پراکندگی اراضی در بلغارستان
نشان دادند که پراکندگی اراضی مانع استفاده و
بهکارگیری روشهای جدید کشاورزی شده و کارایی
عوامل تولید را کاهش میدهد .همچنین درک
برنامههای آموزشی و انگیزههای حمایتی از عوامل
مهم در پذیرش یکپارچهسازی اراضی در این کشور به
شمار میرود (.)Todorova and Licheva, 2005
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گرگیوسکی ( )9002با استفاده از الگوی رگرسیون
چندمتغیره نشان داد که پراکندگی زیاد اراضی و
دوربودن قطعات زمین از یکدیگر و افزایش هزینههای
تولید ،تأسیس تعاونیهای روستایی و حمایت فنی
دولت ،از عوامل عمدۀ پذیرش یکپارچهسازی اراضی
در مقدونیه بودهاست (.)Gergievski, 2005
بکمن ( )9009اظهار میکند که یکپارچهسازی
اراضی موجب توسعة روستایی در سوئد شدهاست و
مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش یکپارچهسازی اراضی
از سوی کشاورزان ،سطح تحصیالت و آگاهی
کشاورزان ،شرایط جغرافیایی اراضی ،تعداد قطعات و
برنامههایآموزشی کشاورزان است
(.)Backman, 2002

با توجه به مطالعات انجامشده ،انتظار میرود که
عوامل فردی و حرفهای ،استفاده از عوامل ارتباطی-
اطالعاتی ،رضایت شغلی ،برخورداری از خدمات فنی-

ترویجی و مشارکت در نهادها ،از عوامل مؤثر بر
پذیرش طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی باشد؛
برایناساس ،چارچوب نظری پژوهش حاضر بهصورت
شکل  1است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی انجام
شدهاست که برای دستیابی به هدف کلی مذکور،
اهداف اختصاصی زیر دنبال شدهاست:
 مقایسة پذیرندگان و نپذیرندگان طرح تسطیح ویکپارچهسازی اراضی از نظر متغیرهای مورد پژوهش.
 بررسی تأثیر عوامل فردی و حرفهای ،عواملارتباطی -اطالعاتی ،رضایت شغلی ،مشارکت در
نهادها ،برخورداری از خدمات فنی -ترویجی در
پذیرش طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی.

عوامل فردی و
حرفهای

استفاده از
عوامل
ارتباطی-
اطالعاتی

مشارکت در
نهادها

پذیرش تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی

رضایت شغلی

شکل  :0چارچوب نظری پژوهش

تهیه و ترسیم :نگارندگان1222 ،

برخورداری از
خدمات فنی-
ترویجی
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حرارت  -12 ˚cاست .بهاستناد سرشماری سال ،1220

معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان زرقان به مساحت  101کیلومترمربع در

این شهرستان در مجموع دارای  19910خانوار با

 20کیلومتری شمالشرقی شیراز و  1کیلومتری

 22290نفر جمعیت است که از این تعداد 22202

جنوب شهر مرودشت در طول جغرافیایی  29˚22′و

نفر جمعیت شهری و  10022نفر جمعیت روستایی را

عرض جغرافیایی  92˚22′واقع شده و در ارتفاع 1202

شامل میشوند .در این شهرستان طرح تسطیح و

متری باالتر از سطح دریا قرار گرفتهاست (شکل .)9

یکپارچهسازی اراضی از سال  1212تا  1220بهوسعت

در این شهرستان میانگین بارندگی  10سال گذشته

 2922هکتار در  2روستا اجرا شده و تعداد

 992/21میلیمتر ،متوسط حرارت سالیانه ،12/0˚c

بهرهبرداران آن  990نفر است (مرکز ترویج و خدمات

حداکثر درجة حرارت مطلق  22/0˚cو حداقل درجة

کشاورزی شهرستان زرقان.)1222 ،

شکل  :6موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه در استان فارس و کشور

تهیه و ترسیم نگارندگان1222 ،
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لیکرت) ،میزان استفاده از عوامل ارتباطی-اطالعاتی
( 1گویه در قالب طیف لیکرت) ،ویژگیهای فردی و
حرفهای بهرهبرداران (ازقبیل :سن ،سطح تحصیالت،
سابقة کشاورزی ،میزان زمین تحت مالکیت ،فاصله تا
مرکز خدمات ،درآمد کشاورزی و )...بود (جدول .)2
بهمنظور تأیید روایی صوری ،پرسشنامه در اختیار
تعدادی از متخصصان موضوعی قرار گرفت و براساس
نظرات آنان اصالحات الزم اعمال شد و سپس با انجام
یک مطالعة راهنما ،با تکمیل  20پرسشنامه از افراد
خارج از نمونة آماری از ضریب آلفای کرونباخ برای
بهدستآوردن میزان پایایی ابزار تحقیق استفاده شد.
ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف
پرسشنامه ( α=0/19تا  )α=0/12بهدست آمد (جدول
 .)2دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آماری توصیفی
(نظیر :فراوانی ،درصد ،میانگین و انحرافمعیار) و
تحلیلهای استنباطی (نظیر :مقایسة میانگین ،ضریب
همبستگی ،تحلیل تشخیصی) استفاده شد.

روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه توصیفی-
پیمایشی بودهاست .جامعة آماری این پژوهش را دو
گروه از بهرهبرداران (با و بدون طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی) در روستاهای شهرستان زرقان
تشکیل میدهند ( )N=209که از این میان تعداد 120
نفر از آنها با استفاده از جدول نمونهگیری بارتلت و
همکاران ( ،)9001به روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی با انتساب متناسب بهعنوان نمونة آماری
انتخاب شدند که  09نفر از آنها شامل پذیرندگان
طرح تسطیح و یکپارچهسازی بودند و  111نفر
نپذیرندۀ این طرح بودند.
در این پژوهش ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة
محقق ساخت بود که نحوۀ توزیع پرسشنامه در جدول
 1و  9نشان داده شدهاست .این پرسشنامه شامل
متغیرهای مشارکت در نهادهای روستایی ( 2گویه در
قالب طیف دووجهی بلی= 1و خیر= ،)0برخورداری از
خدمات فنی -ترویجی ( 10گویه در قالب طیف
لیکرت) ،رضایت شغلی ( 10گویه در قالب طیف

جدول  :0تعداد کل بهرهبرداران مشمول طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی و حجم نمونۀ آنها (پذیرندهها)
نام روستا

تعداد کل بهرهبرداران

حجم نمونه

مساحت کل اراضی

اکراد

91

10

 012هکتار

دژآباد

20

12

 229هکتار

دولتآباد

22

10

 200هکتار

عبدالکریمی

20

12

 922هکتار

مهمانآباد

22

12

 021هکتار

جمع

990

09

 2922هکتار

مأخذ :یافتههای پژوهش1222 ،
جدول  :6تعداد بهرهبرداران خارج از پوشش طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی و حجم نمونۀ آنها (نپذیرندهها)
نام روستا

تعداد کل بهرهبرداران

حجم نمونه

مساحت کل اراضی

حسینآباد

10

91

 220هکتار

شول

120

20

 1010هکتار

کوهک 1

21

91

 221هکتار

سبزآباد

20

2

 122هکتار

202

111

 9201هکتار

جمع

مأخذ :یافتههای پژوهش1222 ،
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جدول  :۳متغیرها و گویههای پژوهش و نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ
متغیرها

گویهها

ضریب آلفای
کرونباخ

مشارکت در نهادهای
روستایی

عضویت در تعاونی تولید؛ عضویت در تعاونی روستایی؛ عضویت در پایگاه بسیج؛ عضویت در
هیئت امنای مسجد؛ عضویت در شورای اسالمی؛ مشارکت در جلسات مرتبط با مسائل روستا
که توسط نهادهای متولی برگزار میشود.

-

رضایت شغلی

میزان رضایت از جایگاه شغل کشاورزی در جامعه؛ میزان رضایت از درآمد کشاورزی؛ میزان
رضایت از دیگر کشاورزان و ارتباطات با آنها؛ میزان رضایت از مسئوالن و مراکز ترویج
کشاورزی؛ میزان اطمینان از آیندۀ شغلی کشاورزی در زمینة تأمین زندگی فرزندان؛ میزان
رضایت از کار کشاورزی؛ میزان رضایت از زندگی در روستا؛ میزان رضایت از وضعیت اقتصادی
و درآمدی خود؛ میزان تمایل به ادامة حرفة کشاورزی توسط فرزندان؛ میزان تمایل برای
پیداکردن شغل جدید و رهاکردن شغل کشاورزی.

0/120

برخورداری از خدمات
فنی-ترویجی

میزان شرکت در کالسها و برنامههای آموزشی ترویجی؛ میزان مشارکت در برنامههای
مدرسه-مزرعه؛ بازدید از مزارع نمایشی؛ مالقات با مروج در مزرعه؛ دریافت و استفاده از
نشریههای ترویجی؛ دریافت بهموقع نهادههای کشاورزی از قبیل کود ،سم ،آفتکشها و...؛
دریافت تسهیالت خرید نهادههای تولید پایدار ازقبیل بذرهای اصالحشده ،کودهای سبز ،آلی،
کمپوست و ریزمغذی؛ دسترسی به مراکز خدمات کشاورزی (مراکز دولتی ،خصوصی،
تعاونیها)؛ برخورداری از تسهیالت یارانهدار برای خرید انواع ادوات و ماشینآالت کشاورزی؛
برخورداری از تسهیالت و وام کشاورزی.

0/190

استفاده از عوامل
ارتباطی-اطالعاتی

توجه و استقبال شما از برنامههای آموزشی و خبری رادیو و تلویزیون در زمینة فعالیتهای
کشاورزی؛ استفاده از نشریات ترویجی و پوسترهای آموزشی؛ مشاوره و کمکگرفتن از
شرکتهای خصوصی فعال در بخش کشاورزی؛ توجه به راهنمایی همسایگان ،دوستان،
آشنایان و کشاورزان پیشرو منطقه در امور مختلف ازجمله کشاورزی و...؛ مشاوره و
کمکگرفتن از فروشندگان نهادههای کشاورزی مانند کود ،سم ،آفتکشها و...؛ تماس با
رهبران محلی و مشورت با آنها در زمینههای گوناگون ازجمله کشاورزی؛ مراجعه به مراکز و
ایستگاههای علمی و تحقیقاتی؛ مراجعه به مروجان کشاورزی و دریافت اطالعات از آنها.

0/122

مأخذ :یافتههای پژوهش1222 ،

نتایج و یافتهها
یافتههای جدول  ،2نتایج مقایسة میانگین دو گروه
پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح و یکپارچهسازی
اراضی را نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدستآمده،
نپذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
نسبتبه پذیرندگان دارای سن ،سابقة کشاورزی
باالتری هستند درنتیجه این امر موجب شده که این
افراد سنتیتر بوده و در برابر پذیرش این فناوری
مقابله کنند که در یافتههای مطالعة احمدی و امینی
( ،)1212ظریفیان و همکاران ( ،)1221رضاییمقدم و
همکاران( )1222نیز سن و سابقة کشاورزی نپذیرندگان
نسبتبه پذیرندگان باالتر بودهاست .همچنین تعداد

قطعات زمین و فاصلة آنها از مرکز خدمات نیز بیشتر
است؛ بنابراین آنها به کالسهای ترویجی و خدمات
ارائهشده توسط این مرکز دسترسی کمتری داشتهاند
که با مطالعة احمدی و امینی ( )1212همخوانی دارد.
درحالیکه پذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی
اراضی از لحاظ سطحسواد ،استفاده از عوامل ارتباطی-
اطالعاتی،برخورداری از خدمات فنی-ترویجی در سطح
باالتری قرار دارند که در توجیه این یافته میتوان
عنوان کرد که تحصیالت بیشتر و دسترسی به عوامل
ارتباطی -اطالعاتی ،میزان آگاهی کشاورزان از نتایج
تسطیح و یکپارچهسازی را افزایش داده و میل به
پذیرش طرح تسطیح و یکپارچهسازی را در بین آنان
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باالتر بردهاست .این یافته در تأیید یافتههای امیرنژاد و
رفیعی ( ،)1211رضاییمقدم و همکاران (،)1222
تاجـر و همکـاران (،)Gonzales, 2007( ،)1212
( )Todorova and Licheva, 2005( ،)Gergievski,2005و
( )Gessesse et al, 2018است .همچنین مشارکت در
نهادهای روستایی ،درآمد کشاورزی و میزان زمین
تحت مالکیت ،دسترسی به اعتبارات ،پوشش بیمة
اراضی ،عملکرد تولید نیز در بین آنها باالتر است که

دریافتههایمحققانیهمچونظریفیانوهمکاران(،)1221
رضاییمقدم و همکاران ( ،)1222تاجر و همکاران
( ،)1212احمدی و امینی (Cioffo et al, ( ،)1212
 )2016و ( .)Bizozaand Havugimana, 2013نیز مورد
تأیید قرار گرفتهاند که در این زمینه یکی از عواملیکه
توانسته پذیرش طرحتسطیح و یکپارچهسازی اراضی را
تحتالشعاع قرار دهد ،برخورداری از عوامل اقتصادی
بودهاست که در پذیرندگان به مراتب باالتر است.
*

جدول  :0مقایسۀ میانگین متغیرهای پژوهش بین دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
نپذیرندگان

پذیرندگان

t

sig
0/000

شاخصها

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

تفاوت میانگین

سن (سال)

29/09

2/21

22/12

12/20

12/2

9/12

سطح سواد (سال)

2/09

2/20

2/92

2/21

-22/1

-9/21

0/002

سابقة کشاورزی (سال)

91/22

19/92

92/22

10/20

02/1

2/21

0/0001

فاصله تا مرکز خدمات (کیلومتر)

12/20

2/10

92/02

0/21

02/2

2/12

0/0001

رضایت شغلی

9/92

0/12

9/10

0/21

-12/0

-1/12

0/22

استفاده از عوامل ارتباطی -اطالعاتی

2/10

0/22

9/21

0/12

12/0

-1/20

0/0001

برخورداری از خدمات فنی -ترویجی

9/02

0/21

1/11

0/01

-91/0

-9/12

0/010

مشارکت در نهادهای روستای

2/20

0/10

2/22

1/12

-22/1

-1/20

0/001

دسترسی به اعتبارات

0/22

0/22

0/92

0/21

-12/0

-9/12

0/001

پوشش بیمة اراضی (هکتار)

10/20

0/02

2/21

2/22

-09/2

-2/29

0/0001

اندازۀ کل زمین تحت مالکیت (هکتار)

12/22

10/22

2/02

1/12

-20/2

-2/22

0/009

سطح زیرکشت (هکتار)

11/02

0/92

2/02

2/20

-20/2

-2/22

0/0001

تعداد قطعات مزرعه

1/22

0/10

9/00

9/22

19/1

2/22

0/0001

درآمد کشاورزی ساالنه (تومان)

90000222

12212912

19192129

10190212

-09212012

-2/11

0/012

عملکرد تولید (تن در هکتار)

0/92

0/92

0/12

0/90

-02/0

-1/09

0/0001

* دامنة میانگین شاخصهای رضایت شغلی ،استفاده از عوامل ارتباطی -اطالعاتی ،خدمات فنی-ترویجی  0-2و مشارکت در نهادها  0-2است.

نتایج حاصل از پیشبینی پذیرش طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی با استفاده از تحلیل تشخیصی

در این پژوهش بهمنظور طبقهبندی کشاورزان
پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح و یکپارچهسازی
اراضی از تحلیل تشخیصی استفاده شد .متغیرهایی که
برای ارزیابی پیشبینی پذیرش طرح تسطیح و
یکپارچهسازیوارد تحلیل تشخیصی شدهاند ،عبارتاند
از :سن ) ،(X1سطح سواد ) ،(X2سابقة کشاورزی

) ،(X3درآمد کشاورزی ) ،(X4میزان زمین تحت
مالکیت ) ،(X5سطح زیرکشت ) ،(X6پوشش بیمة
اراضی ) ،(X7تعداد قطعات مزرعه ) ،(X8فاصله تا
مرکز خدمات ) ،(X9عملکرد تولید ) ،(X10دسترسی
به اعتبارات ) ،(X11استفاده از عوامل ارتباطی-
اطالعاتی ) ،(X12رضایت شغلی ) ،(X13خدمات فنی-
ترویجی ) (X14و مشارکت در نهادها ) (X15بودند.
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نتایج حاصل از آزمون و تحلیل تابع تشخیصی در بین
پذیرندگان و نپذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی
در بین کشاورزان شهرستان زرقان در جدول  2و مقدار
 Wilk lambdaو سطح معناداری آن نشان داد که تفاوت
بین دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی به لحاظ آماری معنادار است
( Sig=0/0001و  )Wilk lambda=0/212و تابع استاندارد
شدۀ ممیزی که میتواند این دو گروه را از هم متمایز
کند ،بهصورت زیر است:
 D= -0/030X1+ 0/190X2- 0/138X3+ 0/514 X40/347 X5+ 0/928X6- 0/104X7- 0/619X80/132X9+ 0/154X10- 0/432X11+ 0/519X12 +
0/119X13 -0/213X14 +0/469 X15

بهمنظور تعیین میزان همخوانی بین نمرات ممیزی
بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده ،اقدام به محاسبة
رابطة همبستگی کانونیکال شد .برمبنای یافتههای
جدول  ،2ضریب همبستگی کانونیکال برابر با 0/02
است .مقدار این ضریب نشان میدهد که بین متغیر
گروه و نمرۀ ممیزی همبستگی زیادی وجود دارد.
همچنین مقدار شاخص  Eigenvalueنیز که معرف
نسبت مجموع مربعات تفاوت نمرات ممیزی بین
گروهها به مجموع مربعات تفاوت نمرات ممیزی درون
گروهها است ،برابر با  1/22بهدست آمد.
نتایج حاصل از این جدول ،همبستگی متغیرهای
پژوهش با تابع ممیزی را نشان میدهد .با توجه به این
یافتهها ،متغیر مشارکت در نهادها ) (X15دارای
بیشترین همبستگی با تابع ممیزی است (.)r =0/22
درواقع متغیر مشارکت در نهادها مهمترین متغیر
متمایزکنندۀ دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح
و یکپارچهسازی اراضی است .که در تبیین این یافته
میتوان عنوان نمود که شرکت در تشکلها و
نهادهای روستای موجب افزایش دانش کشاورزان در
زمینة مزایای طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی و
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در نتیجه افزایش پذیرش این طرح شده است .که در
یافتههای پژوهش ظریفیان و همکاران (،)1221
وثوقی و فرجی ( ،)1212تاجر و همکاران ( )1212نیز
بهتأثیر مشارکت افراد در نهادها درپذیرش فناوریهای
کشاورزی تأکید شده است .پس از آن متغیرهای
استفاده از عوامل ارتباطی -اطالعاتی ) ،(X12درآمد
کشاورزی ) ،(X4سطح زیرکشت ) ،(X6میزان زمین
تحت مالکیت ) ،(X5فاصله تا مرکز خدمات ) (X9و
پوشش بیمة اراضی ) ،(X7بهترتیب با همبستگیهای
 -0/90 ،0/91 ،0/20 ،0/0 ،22/22و  0/92در ردههای
بعد قرار گرفتند که در یافتههای پژوهش ( Backman,
 )2002نیز به تأثیر موارد فوق در پذیرش یکپارچه-
سازی اراضی تأکید شده است.
همچنین ،ویژگیهای مختلف دو گروه پذیرنده و
نپذیرنده در جدول  2با یکدیگر مقایسه شدهاند.
همانطور که مشاهده میشود ،دو گروه از نظر سن
) ،(X1سابقة کشاورزی ) ،(X3درآمد کشاورزی )،(X4
میزان زمین تحتمالکیت ) ،(X5سطح زیرکشت
) ،(X6پوشش بیمة اراضی ) ،(X7تعداد قطعات مزرعه
) ،(X8فاصله تا مرکز خدمات ) ،(X9عملکرد تولید
) ،(X10دسترسی به اعتبارات ) ،(X11استفاده از
عوامل ارتباطی -اطالعاتی ) ،(X12خدمات فنی-
ترویجی ) (X14و مشارکت در نهادها ) (X15با
یکدیگر اختالف معنیداری دارند؛ بهطوریکه استفاده
از عوامل ارتباطی -اطالعاتی ،برخورداری از خدمات
فنی -ترویجی ،مشارکت در نهادهای روستایی،
دسترسی به اعتبارات ،پوشش بیمة اراضی ،اندازۀ زمین
تحت مالکیت ،درآمد کشاورزی و عملکرد تولید در
بین پذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
در سطح باالتری قرار دارد و سن ،سابقة کشاورزی،
تعداد قطعات مزرعه و فاصله تا مرکز خدمات در
نپذیرندگان این طرح باالتر است.
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جدول  :۵نتایج حاصل از متغیرهای مدل تشخیصی در بین پذیرندگان و نپذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی
میانگین

ضرایب کانونی
استانداردشده

پذیرندگان

نپذیرندگان

X1

سن

-0/12

-02/0

29/22

22/02

0/01

X2

سطح سواد

0/12

12/0

2/21

2/90

0/01

X3

سابقة کشاورزی

-0/12

-12/0

99/01

92/09

0/002

X4

درآمد کشاورزی

0/22

21/0

901922920/1

110120129/2

0/001

X5

میزان زمین تحت مالکیت

0/91

-22/0

12/10

2/02

0/01

X6

سطح زیرکشت

0/20

29/0

10/22

2/0

0/0001

X7

پوشش بیمة اراضی

0/92

-10/0

2/22

2/00

0/0001

X8

تعداد قطعات مزرعه

-0/90

-21/0

1/02

9/02

0/0001

X9

فاصله تا مرکز خدمات

-0/90

-12/0

90/29

92/00

0/0001

X10

عملکرد تولید

0/90

12/0

0/92

0/12

0/0001

X11

دسترسی به اعتبارات

0/12

-22/0

0/22

0/92

0/009

X12

استفاده ازعوامل ارتباطی-
اطالعاتی

0/22

21/0

2/11

9/91

0/0001

X13

رضایت شغلی

0/11

11/0

9/92

9/02

0/21

X14

خدمات فنی -ترویجی

0/11

-91/0

9/02

1/11

0/02

X15

مشارکت در نهادها

0/29

22/0

2/09

2/90

0/01

Canonical R

0/01

Eigenvalue

1/22

متغیرهای پیشبینی

همبستگی

Sig

مأخذ :یافتههای پژوهش1222 ،

با توجه به جدول  ،2درصد صحت گروهبندی حاصل از
تحلیل تشخیصی نشانمیدهد که تابع تحلیل تشخیصی
توانسته است  29/2درصد از کشاورزان را بهصورت
صحیح طبقهبندی کند و در گروههای واقعی قرار دهد.
جدول  :2نتایج گروهبندی حاصل از مدل تشخیصی در بین
پذیرندگان و نپذیرندگان طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی

نمونه (تعداد،
درصد)

گروه

پیشبینی عضویت در گروه
پذیرنده

نپذیرنده

09

پذیرنده

2

22

111

نپذیرنده

100

11

100

پذیرنده

2/9

22/1

100

نپذیرنده

20/0

2/2

درصد صحت گروهبندی = 29/2

نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش
طرح تسطیح و یکپارچهسازی اراضی بود .نتایج مقایسة
میانگین بین دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ طرح تسطیح
و یکپارچهسازی اراضی نشان داد که نپذیرندگان طرح
تسطیح و یکپارچهسازی اراضی نسبت به پذیرندگان
دارای سن ،سابقة کشاورزی باالتری هستند و تعداد
قطعات و فاصلة آنها از مرکز خدمات نیز بیشتر
میباشد .درحالیکه ،پذیرندگان طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی از لحاظ سطح سواد ،استفاده از
عوامل ارتباطی -اطالعاتی ،برخورداری از خدمات فنی-
ترویجی ،مشارکت در نهادهای روستایی ،دسترسی به
اعتبارات ،پوشش بیمة اراضی ،اندازۀ زمین تحت
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مالکیت ،سطح زیر کشت ،درآمد کشاورزی ،عملکرد
تولید در سطح باالتری قرار دارند.نتایج حاصل از تحلیل
تشخیصی نیز نشان داد تابع تحلیل تشخیصی توانسته
است با دقت و مطلوبیتی باال ،کشاورزان پذیرندۀ تسطیح
و یکپارچهسازی اراضی را از نپذیرندگان تفکیک و
طبقهبندی کند .متغیر مشارکت در نهادها مهمترین
متغیر متمایزکنندۀ دو گروه پذیرنده و نپذیرندۀ طرح
تسطیح و یکپارچهسازی اراضی است .پس از آن
متغیرهای استفاده از عوامل ارتباطی -اطالعاتی ،درآمد
کشاورزی ،سطح زیرکشت ،میزان زمین تحت مالکیت،
فاصله تا مرکز خدمات ،پوشش بیمة اراضی در ردههای
بعد قرار گرفتند.
با توجه به نتایج بهدستآمده مطالعه و برنامهریزی
دقیق و افزایش آگاهی کشاورزان از مزایا و معایب طرح
تسطیح و یکپارچهسازی میتواند در پذیرش این طرح
نقش حائز اهمیتی داشته باشد.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه
به اینکه در دو دهة اخیر بخش کشاورزی با مسائلی
همچون خشکسالی ،کمبود آب ،فرسایش خاک و مصرف
بیشازحد نهادههای شیمیایی روبهرو بوده ،اجرای این
طرح با یکپارچگی الگوی کشت میتواند استراتژی
مناسبی در مدیریت و بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و
منابع آب باشد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،مهمترین تفاوت بین
پذیرندگان و نپذیرندگان ،مشارکت آنها در نهادها است
و مشارکتپذیرندگان در نهادها باالتر از نپذیرندگان
است؛ بنابراین پیشنهاد میشود که موانع و مشکالت در
ساختار نهادها که موجب عدم مشارکت کشاورزان خرده
پا شدهاست ،مورد بررسی قرار گیرد و همچنین ،زمینة
الزم بهمنظور ایجاد انگیزه و همکاری کشاورزانی که در
نهادها عضویت ندارند یا ارتباط کمی با نهادها دارند ،با
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استفاده از مشوقها و اجرای برنامههای آموزشی-ترویجی
فراهم شود.
با توجه به اینکه استفاده از عوامل ارتباطی-اطالعاتی
دومین عامل مؤثر بر پذیرش طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی است ،پیشنهاد میشود که تالشها
درجهت میزان بهرهمندی کشاورزان از عوامل ارتباطی-
اطالعاتی نظیر کارشناسانجهاد ،رهبران محلی،کشاورزان
پیشرو و رادیو و تلویزیون و ...افزایش یابد .همچنین از
آنجایی که ارتباط کشاورزان با یکدیگر نقش مؤثری در
پذیرش نوآوری دارد ،بهتر است در طراحی فعالیتهای
ترویجی توجه گستردهای به رهیافتهای مبتنی بر
آموزشهای بینفردی و کشاورز بهکشاورز(مانند :رهیافت
آموزش و دیدار و رهیافت مشارکتی ترویج) مبذول شود.
با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و مالی در
گسترش فناوریها و از آنجایی که نتایج پژوهش گویای
آن است که پذیرندگان طرح از نظر اقتصادی در وضعیت
بهتری قرار داشتهاند ،بهتر است بهمنظور ایجاد انگیزه در
کشاورزان نپذیرنده از اعطای تسهیالت مالی و اعتباری،
پرداخت برخی هزینهها از منابع اعتباری خاص و ارائة
برخی نهادههای تولید و همچنین معرفی اجرای طرح
تسطیح و یکپارچهسازی بهعنوان روشی مؤثر در افزایش
عملکرد ،استفاده کرد.
با توجه به اینکه گسترش و توسعة طرح تسطیح و
یکپارچهسازی اراضی نیازمند تعامل بیشتر کشاورزان و
سازمانهای اجرایی است ،آموزش کشاورزان و تیم
اجرایی درجهت پذیرش این طرح ضرورتی اجتنابناپذیر
بهشمار میرود که بهمنظور تحقق این امر اجرای
برنامههای آموزشی -ترویجی توسط سازمان جهاد
کشاورزی ،صداوسیما و سایر رسانهها میتواند مؤثر واقع
شود .همچنین تصویب و تدوین قانونی منسجم و
دربرگیرندۀ اهداف طرح تسطیح و یکپارچهسازی ،در
هموارکردن مسیر اجرایی طرح نقش حائز اهمیتی دارد.
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