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 :دهیچك
، ی پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستتایی ها چالش ترین مهمیکی از 

خترد   مستلهه زمین و آب است کته بتا    ویژه بهعدم استفاده بهینه از عوامل تولید 
. باشتد  متی ان در ارتبتا   بردار بهرهبودن و پراکندگی اراضی متعهق به هر یک از 

ی یکپارچته ستازی   هتا  سیاستت کشورهای مختهت  از   برای حل این چالش در
هتد  از  . منطقی و قابل اجرا استتفاده شتده استت    حل راهاراضی به عنوان یک 
 وری بهتره یکپارچته ستازی اراضتی کشتاورزی بتر       تتثییر این پژوهش بررستی  

نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده . باشد میکشاورزی شهرستان شازند 
و  ای هی کتابخانت هتا  روشاز  ها دادهو برای گردآوری  اشدب میتحهیهی  -توصیفی
به عهت وجتود تعتداد محتدود    . استفاده شده است( پرسشنامه و مصاحبه) میدانی

روستاهایی که در آنها طرح یکپارچه سازی انجام گرفته و همچنین بنا بتر نرتر   
دو روستای حمریتان و مهتاجران   ، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان شازند

بترای تجییته و تحهیتل اطتعتا  از     . انتد  هاک به عنوان نمونه انتخاب گردیدخ
مقایسته دوره زمتانی قبتل و    ) ی آماری آزمون ناپارامتری ویهکاکستون ها روش
استمیرنو  و آزمتون تتی تستت      –آزمتون کالمتاگورو    ، آزمون فریدمن، (بعد

او  کته تفت   دهتد  متی نتایج مطالعته نشتان   . جفتی و مستقل استفاده شده است
قبتل و بعتد از اجترای طترح در تعتداد قطعتا  اراضتی هتتر        ه معنتاداری در دور 

مستاحت تحتت   ، سطح زیر کشت و همچنین عمهکترد گنتدم و جتو   ، بردار بهره
کتر   ، هیینه استفاده از ماشتین آت  بترای شتخم   ، پوشش آبیاری تحت فشار

ی هتا  هیینته ، هیینه آمتاده ستازی زمتین   ، نهرکشی و فاروزنی، مرزکشی، بندی
میتیان  ، میتیان استتفاده از ماشتین آت  بترای کودپاشتی و بیرپاشتی      ، کاشت

میتیان استتفاده از ماشتین آت  در حمتل     ، استفاده از ماشین آت  در برداشتت 
مییان استتفاده از کتارگر و همچنتین میتیان     ، مییان استفاده از سموم، محصول

 وری بهتره ی در آمده و این امر توانسته است تغییترا  مهمت   وجود بهمصر  آب 
 . عوامل تولید ایجاد کند

 

، شهرستان شازند، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی :یدیكلی ها  واژه
 . هیینه تولید، بخش کشاورزی، وری بهره

 . JEL Q30 ،Q43 ،E20:یبند طبقه

 

Abstract: 
One of the main challenges facing agricultural 

development in rural areas is the lack of efficient use of 

the factors of production, particularly land and water 

with the wisdom and the distribution of land belonging 

to each of the beneficiaries to be associated. To solve 

this challenge in different countries land consolidation 

policies as a logical and workable solutions have been 

used. The purpose of this study is to check the impact of 

the land consolidation on Shazand city agricultural 

productivity. The type of research is practical and the 

method used is descriptive – analytical and for collecting 

data the library and field methods (questionnaires and 

interviews) were used. Due to the limited number of 

villages where the land consolidation project has done, 

two villages by the name of Homriyan and Mohajerane 

Khak were selected. To analyze data, statistical methods 

of Wilcaxon nonparametric test, Friedman test, Chi-

square test, Kolmogorov–Smirnov test, and paired and 

independent t-test are used. The results show that there 

are significant differences in the number of pieces of 

land of each beneficiary, the area under cultivation, 

wheat and barley operation, the area under pressurized 

irrigation systems, the cost of machinery to plow, plot 

layout, the cost of land preparation, planting costs, the 

use of machines for fertilizer and seeding, harvesting 

and transportation, the use of pesticides and workers as 

well as the amount of water consumption in the period 

before and after the land consolidation project. All these 

could be able to make important changes in the 

productivity of factors of production.  
 
Keywords: Land Consolidation, Shazand City, 
Productivity, Agricultural Sector, Production Cost.  
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 مقدمه -1
توسعه یافتگی هر چته بیشتتر منتاطق محتروم      تتش در جهت

در ایجتاد همبستتگی مهتی و وفتا       متثیر گامی  دتوان میکشور 
ی مخته  شتهری و  ها عی در میان اقوام گوناگون و گروهاجتما

بیشتر فقرای جهان در روستاها زنتدگی  . روستایی به حساب آید
به نحوی به اشتتغال و  ، و حتی اگر خود کشاورز نباشند کنند می

در اغهتب کشتورهای کتم    . اند هکسب درآمد از این بخش وابست
تصادی کشور رشد کشاورزی یکی از ارکان اصهی رشد اق، درآمد

ارتباطا  بخش کشاورزی با اقتصاد . شود میو توسعه محسوب 
زایتی و تولیتد درآمتد شتده و رشتد       غیر کشاورزی باعث اشتغال
ه رشتد و توستع  . گتردد  متی را ستبب   ها اقتصادی در سایر بخش

کشاورزی باید به شتکهی بستیار جتدی در کشتورهای در حتال      
 :انتا به کمک آن بتو توسعه مد نرر قرار گیرد

فقر را از طریتق اشتتغال زایتی و ایجتاد درآمتد در منتاطق        -5
 . روستایی کاهش داد

نیاز غیایی در حال افتیایش و ناشتی شتده از رشتد ستری        -2
 . نمود تثمینجمعیت و شهرنشینی را 

با توجه به این مطهب ، باعث تحرک رشد کهی اقتصاد گردید -9
، رآمتتدکتته در بستتیاری از کشتتورهای در حتتال توستتعه کتتم د  

ترین بخش برای رشتد و   و حیاتی ترین مهمکشاورزی به عنوان 
 . اقتصادی مطرح استه توسع
: 5931، ام لگرید و دیگتران ) از مناب  طبیعی محافرت شود -5
33-33) . 

ی بسیاری در این خصوص صور  ها در ایران گرچه تتش
پییرفتتته استتت امتتا در قیتتات و رقابتتت جهتتانی هنتتوز شتتکا  

یکتی از عتوامهی کته بته نرتر      . باشد میحسوت تکنولوژیکی م
، به عنوان یک چالش مطترح باشتد   ای هریش به صور رسد  می

کار کتردن  . بحث پراکندگی و خرد بودن اراضی کشاورزی است
مشکت  و  بر روی زمینی که تعداد قطعا  آن زیاد و خرد باشد

مشکت  موجتود   ترین مهم. ی فراوانی برای زارع داردها سختی
مشکل ، هدر رفتن آب و مشکل در آبیاری میارع: عبارتند از آنها

مشتکل عتدم   ، مشکل فواصل بتین قطعتا   ، برداشت محصول
، پراکنده بتودن زمتین   دلیل بهاستفاده از ماشین آت  کشاورزی 

مشتکل  ، بازده پتایین محصتول کشتاورزی   ، کثر  زیاد قطعا 
 یکم ت ، وجود نداشتن جتاده ماشتین رو بتین متیارع    ، رفت و آمد

، (ستم و کتود  ) هتا  عتدم دسترستی بته نهتاده    ، سطح زیر کشت
اتت  وقت و احتیاج بته  ، مشاجره و درگیری بر سر آب و زمین

نیروی انسانی بیشتر بته دلیتل افتیایش قطعتا  از مشتکتتی      
یاستوری و  ) شتود  متی ان اشتاره  بتردار  بهتره هستند که از سوی 

و  هتا  باعث افتیایش هیینته   مسائلکه این ( 29:5935، دیگران
زحمت فراوان زارع باعث کاهش ستود خواهتد   رغم  عهی نتیجتاً
از سوی دیگر عدم شناخت صحیح از مشکت  روستتاییان  . شد

یی که در ختارج  ها رییی برنامهی دولتی و ها حل راهو استفاده از 
ی زیادی به روستاییان از ها موجب خسار  گیرد میروستا انجام 

افیایش خستارا  طبیعتی و    ،تخریب میارع، کاهش تولید: قبیل
بیکاری و عدم رشتد و  ، مهاجر ، خسارا  اجتماعی از قبیل فقر

یی کته  هتا  اما مییت. (6: 5939، درخشان فر) توسعه گشته است
یکپارچه سازی اراضی از دیدگاه اقتصادی به دنبال دارد عبارتند 

، ی تولیتدی هتا  زمین و نهتاده ، ی آبها در زمینه جویی صرفه: از
، ها کاهش هیینه، الگوی مناسب کشت، ی ارتباطیها راهه توسع

ی هتا  در دنیا سالیانی است که بر روی طترح ... افیایش درآمد و 
شده است در ایتران نیتی    تثکیدیکپارچه سازی اراضی کشاورزی 

 متثستفانه اقداماتی از سالیان گیشته صور  پییرفته استت امتا   
روعتی  ی میهتا  همچنان اکثتر زمتین  ، اهمیت موضوعرغم  عهی

 باشتند  متی بستیار پتایین    وری بهتره و از نرتر   انتد  هقطعته قطعت  
ی محتوری در  هتا  سیاستت ایتن امتر بتا    . (33 :5936، یاسوری)

راستای خوداتکایی محصوت  استراتژیک منافتا  داشتته و بتا    
ی جدی در سر راه توستعه کشتاورزی و   ها ادامه این روند چالش

ار نیتی یکپارچته   چاره این کت . تولید محصوت  غیایی قرار دارد
در ایران اگر چه یکپارچه سازی اراضتی بتا   . سازی اراضی است

هد  یکپارچه کردن قطعا  پراکنده و به حداقل رساندن تعداد 
لتتیکن بتته عهتتت کمبتتود مطالعتتا  ، دیرپتتا دارد ای هستتابق، آنهتتا

اقتصادی و فنی این امر نتوانسته است توفیتق متورد   ، اجتماعی
پراکنتدگی قطعتا  اراضتی یکتی از     نرر را به دنبتال داشتته و   

عناصر ساختار ستنتی کشتاورزی کشتور استت کته بته تتدریج        
کارکردهای مثبت خود را از دست داده تا جایی کته در شترای    

ی دهقانی ها یبردار بهرهحاضر مان  اساسی در پیشرفت و ترقی 
و به تب  آن در جامعه روستایی و توسعه کشاورزی تبدیل شتده  

از این رو است که کشتورهای  . (2: 5935، مجید یاسوری) است
جهتان  ، هتا  ارزش، جهان با وجود اختت  در سیستتم حکتومتی  

 هر و سیستم اعتقادی و نرام اقتصادی و قرار گرفتن در ها بینی
انتختاب راهبردهتای   رغتم   عهتی از مراحل توسعه و نیی  سطحی

اصتح طهبانه و مبتنتی بتر   ، فن ساترانه) مخته  چون نوسازی
مختتال  شتتیوه  ، و دگرگتتون ستتازی یتتا رادیکتتال  ( ر آزادبتتازا
، هستند و برای حل این معضتل ( پراکنده) ای هی قطعبردار بهره

انجام یکپارچه ستازی را یتک ضترور  دانستته و بتدان اقتدام       
لتیا در پتژوهش   . (962: 5963، افتختاری التدین   رکتن ) اند هکرد

 حاضر درصدد بررسی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر
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امری که ، باشیم می بخش کشاورزی شهرستان شازند وری بهره
رسد در اقتصاد خانوارهتای روستتایی منطقته بستیار      میبه نرر 
 :ی اصهی تحقیق پیش رو عبارتند ازها سثال. گیار باشدتثییر
اراضتی   وری بهتره یکپارچه ستازی اراضتی کشتاورزی بتر      -5

 دارد؟ تثییرکشاورزی این شهرستان تا چه حد 
ی تولید چه ها سازی اراضی بر مصر  آب و هیینه یکپارچه -2

 ی دارد؟تثییر

زیتر  فرعتی    ستثات ،   اصتهی ستثات و برای پاسخگویی بته  
 : که عبارتند از اند هطراحی گردید

قبل و بعتد  ، تعداد قطعا  اراضی هر یک از کشاورزان نمونه -5
از اجرای طرح یکپارچه ستازی اراضتی کشتاورزی چقتدر بتوده      

 است؟

زیتر کشتت و عمهکترد گنتدم و جتو در هتر یتک از        سطح  -2
روستاهای مورد بررسی در قبل و بعد از اجرای طرح چقدر تغییر 

 کرده است؟ 

مساحت تحت پوشش آبیتاری تحتت فشتار در هتر یتک از       -9
روستاهای مورد بررسی در قبل و بعد از اجرای طرح چقدر بوده 

 است؟

جرای طرح چقتدر  آماده سازی زمین در قبل و بعد از اه هیین -5
 بوده است؟

استفاده از ماشین آت  برای شخم در قبتل و بعتد از   ه هیین -1
 اجرای طرح چقدر بوده است؟ 

، مرزکشتی ، استفاده از ماشین آت  برای کر  بندیه هیین -6
نهرکشی و فاروزنی در قبل و بعد از اجترای طترح چقتدر بتوده     

 است؟

دپاشی در قبل و بعتد  هیینه استفاده از ماشین آت  برای کو -3
 از اجرای طرح چقدر بوده است؟ 

هیینه استفاده از ماشین آت  برای بیرپاشی در قبل و بعتد   -3
 از اجرای طرح چقدر بوده است؟ 

 هیینه کاشت در قبل و بعد از اجرای طرح چقدر بوده است؟ -3

هیینه استفاده از ماشین آت  در برداشت در قبل و بعد از  -59
 چقدر بوده است؟ اجرای طرح

هیینه استفاده از ماشین آت  در حمل محصول در قبل و  -55
 بعد از اجرای طرح چقدر بوده است؟

هیینه استفاده از سموم در قبل و بعد از اجرای طرح چقدر  -52
 بوده است؟ 

هیینه استفاده از کارگر در قبل و بعد از اجرای طرح چقدر  -59
 بوده است؟ 

دین شرح است کته پتا از مقدمته بته     سازماندهی مقاله ب

 وری بهتره مبانی نرری یکپارچته ستازی اراضتی کشتاورزی و     
ی داخهتی  ها پیشینه پژوهش شامل پژوهش. پرداخته خواهد شد

و خارجی در قسمت ستوم و روش شناستی تحقیتق در بختش     
ی تحقیتق و پتا از   ها یافتهسپا . چهارم مطرح خواهد گردید

پایتان بختش   . ئه خواهد شتد ارا گیری نتیجهآن در بخش ششم 
 . باشد میمقاله حاضر ارائه راهکارها و پیشنهادا  در این زمینه 

 

 مبانی نظری -2

 پراکندگي اراضي زراعي -2-1
 وجود. دارد طوتنیای  هتاریخچی کشاورز اراضی بودن پراکنده
ی کشورهای کشاورز نرام در خصیصه مهم یک پراکنده اراضی
 دو دری کشتاورز  اکنتدگی اراضتی  پر. استت  توسعه یافتته  کمتر
ی واحتدها  شامل گروه یک. شود میی بند گروه مخته  مفهوم
گتروه  . نیست منطقی آنها ازی بردار بهره که کوچک است بسیار
 قطعتا  ی پراکندگی فضا و حد از بیش تفکیک به مربو  دیگر
 میرعته  اندازه شامل بنابراین پراکندگی. باشد می منفرد شکل به
 پراکنتده  در. استت  قطعتا   تعداد تمرکی و عدم( زمین مساحت)

ی مختهفت  عوامتل ی بتردار  بهتره  واحتد  کیی زراعی اراض بودن
، فتروش  و دیت خر، ارث، یارضت  از اصتحا  عبارتند که مثیرند
و ی فرهنگت  وی اجتمتاع  عوامتل ، یبوم شناخت وی طیمح عوامل
 . یکالبد عامل

 هتر  اختیتار  زمتین در ، کشتور  ستنتی ی کشتاورز  نرتام  در

 پراکنشی نامنرم با و پراکنده قطعا  به صور  غالباً بردار هبهر

 یتک  حتتی  بتتوان  را اراضتی  از آرایشتی  چنتین  شاید، باشد می

 نرتام  مثبتت ی کارکردهای گیر شکل در مثیر عامل و فرصت

. (266: 5933، جمشتیدی و دیگتران  ) آورد شتمار  بته  نیی سنتی
مهته  لیکن برای برپایی یک کشاورزی متدرن ایتن عوامتل از ج   

 . (99 :5933 ،رفیعی و امیرنژاد) باشند میموان  اصهی توسعه 
ی بتردار  بهره در فنی اشکال ایجاد بر عتوه اراضی پراکنش
 بتودن  بتات ، وری بهتره  میتیان  بتودن  پتایین  بته ، آب از صحیح
ی الگتو  گستترش  و تثبیتت ، منتاب   اتتت  ، تولیتد ی هتا  هیینته 
 استتفاده  عتدم ، مدیریت میرعته  کردن غیرکارا، زراعی نامناسب
 تضتتعی  و کشتتاورزان میتتان اختتتت ، ماشتتین آت  از متتثیر

 و فقتر  سترانجام  و روستتایی ه در جامع اجتماعیی ها همبستگی
 از شاخصتی  یک هر که نتایجی. انجامد می روستاییان مهاجر 
: 5936، شتیرزاد ) آیند می حساب به توسعه نیافتگیی ها شاخص
ی کشتاورز  انتقال تا دهش باعث همچنین پراکندگی اراضی. (21
. شتود  انجتام ی کنتد  بای کشاورز توسعه و پیشرفته به سنتی از

 بهینته ه استفاد محرومیت، درآمد کمبود، تولیدی باتی ها هیینه
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در  جدیتتتد عهمتتتی و فنتتتیی دستتتتاوردها و ماشتتتین آت  از
 شتاخص  عنوان به روستایی فقرهمچنین  وی تولیدی ها فعالیت
، بنتابراین . دارد زمین قرار پراکندگی با ارتبا  در نیافتگی توسعه
 توستتعه و غتتیایی امنیتتت و خودکفتتایی بتته رستتیدن جهتتت در

 مشتتارکت و کمتتک دولتتت بتتا کتته دارد ضتترور ی کشتتاورز
ی کشتاورز ی یکپارچته ستاز   طرح خصوصی بخش و کشاورزان

 و مستائل  بته  توجه با. (35 :5933، رستمی و دیگران) شود اجرا
 و برنامتتته ریتتتیان، یزراعتتت اراضتتتی پراکنتتتدگی مشتتتکت 
 عتوار   و مشکت  رف ی برای کشاورز بخش گیاران سیاست
 یکپارچته ی اجترا  قابتل  و منطقتی  حتل  راه، مسلهه این از ناشی
 تغییتر  بتا  ارتبا  در سیاستی که کنند میتوصیه  را اراضیی ساز
، یکشتاورز  محصوت  تولید افیایش و بهبود جهت زمین اندازه

 و آت  ماشتتین از استتتفاده، اهتت یبتتردار بهتتره عقتنتتی کتتردن
ه توستتع بتته دستتتیابی نهایتتت در و زراعتتی جدیتتدی تکنولتتوژ
 ستاماندهی  و فراینتد  ایتن ، دیگتر  به عبار . باشد میی کشاورز
پایدار کشاورزی مطرح ه توسع اساسی ضرور  به عنوان اراضی
 . (999 :5933، امیر نژاد و دیگران) باشد می

 

 يکپارچه سازی اراضي کشاورزی -2-2

يکپارچه سازی اراضي کشاورزی و رويکردهای ( الف

 آن 
ی از اصتحا  اراضی است که بتا  فرایندیکپارچه سازی اراضی 

، تغییر در ساخت اراضی زراعی از طریق اصتح مدیریت میرعته 
تحترک در ستاختار   ، ضمن تحرک بخشی به اقتصتاد روستتایی  

ایتن  در . روستتایی را بته دنبتال دارد   ه نواحی روستایی و توستع 
اراضی پراکنده کشاورزان به منرور تهفیق و توزی  مجدد ، فرایند

بدون ایجاد تغییر در مالکیت به نقطته یتا نقتا  معینتی منتقتل      
ی ها که در بیشتر اوقا  مساحت آن برابر مجموع زمین شود می

به عبار  دیگر سیاست یکپارچته ستازی   . باشد میپراکنده وی 
آب و ه وامل تولید بر پایت عه اراضی نوعی تجدید تخصیص بهین

خاک از طریق گروه بندی مجدد قطعا  اراضی یا تجمی  آنهتا  
مالکیت اراضی در راستای بهبود ستاختار   انتقال فرایندبه همراه 

 وری بهرهتا زمینه را برای  کند میمالکیت اراضی است و تتش 
. ی مدرن ممکن ستازد ها ساختارهای جدید و استفاده از فناوری

قطعا  و کاهش تعداد آنها موجته تترین   ه افیایش انداز بنابراین
ی یکپارچه سازی اراضی بتوده و  ها دلیل برای سودمندی برنامه

ی مناسب بته دنبتال ستازماندهی اراضتی از     ها سیاستبا اتخاذ 
مدیریت مناب  پایته تولیتد   ، طریق بهبود مدیریت آب و زهکشی

، صتنای   هحفاظت ختاک وآب و توستع  ، مناب  آب ویژه بهطبیعی 

ی هتا  ایجاد زیرساخت، ی روستاییها بهسازی میارع و ساختمان
کشاورزی و روستایی و حفاظت از محتی   ه ضروری برای توسع

، و زمینه سازی برای ایجاد تحول از طریق مکانییاسیون، زیست
ی مدرن آبیاری و تولید ها روشاستفاده از ، بهبود کیفیت اراضی

. کشتتاورزی استتت وری هتترهبدر راستتتای بهبتتود ... تجتتاری و 
ی یکپارچه سازی اراضی زراعی در کشورهای اروپتایی  ها برنامه
ه ی مخته  و به صور  یتک حرکتت فراگیتر از ستد    ها روشبا 

شانیدهم آغاز گردیتده و پتا از جنته جهتانی دوم در بیشتتر      
ی هتا  روشگیری از   آلمان و ههند با بهره ویژه بهکشورهای دنیا 

ی از قبیل بهبود تولید و نیل به امنیت عهمی جهت نیل به اهداف
بیشتر کشورهای  5339و  5369ه در ده. غیایی گسترش یافت

یی را بترای یکپارچته ستازی اراضتی تتدوین      هتا  اروپایی برنامه
پایتدار  ه به بعد با مطرح شدن تفکر توستع  5339ه از ده. کردند

اقتصتتادی و زیستتت محیطتتی بتته عنتتوان  ، عوامتتل اجتمتتاعی
ه به اهدا  افیایش تولیتد اضتافه گردیتد و بته     ی توسعها متغیر

ه روستایی به ویژه کارآفرینی در زمینه عنوان ابیاری برای توسع
 فراینتد و یکپارچه سازی را ئفا. کشاورزی مورد توجه قرار گرفت

حی  ایرا  ناشی از خرد شدن اراضی و قطعه بندی مجتدد آن  
حسات  ندفرایکه این  کند میاز طریق اصتح ساختارها تعری  

اقتصادی جامعه بستتگی دارد و   –اجتماعی ه به تغییرا  گسترد
 تتثییر ) میتانی ، (مستقیم بتر ذی نفعتان   تثییر) در سه سطح خرد

گیاری بتر روی محتی  و   تثییر) و کتن( غیرمستقیم بر ذینفعان
نماید و نقتش تستهیل    میعمل ( اجتماعی -نهادهای اقتصادی 
ی در گتتیار ستترمایه روستتتایی را از طریتتق ه گتتری در توستتع 

ی هتا  سیستم، ایجاد مسیرهای دسترسی، آب تثمینی ها سیستم
عتتوه  . گیترد  میبر عهده ... ی زهکشی و ها سیستم، انتقال آب

ه بر این یکپارچه سازی اراضی کشتاورزی ابتیاری بترای توستع    
زمتین و   وری بهتره روستایی و تحقق اهدا  آن از طریق بهبود 

ی هتا  از طریتق سیستتم   کته عمتدتاً   باشد میسایر عوامل تولید 
و با ایجاد  گیرد میی آبیاری صور  ها مدیریت اراضی و سیستم

ی مالکتان را افتیایش داده و بته    گیار سرمایهه تزم انگییه زمین
. کنتد  متی ماندگاری کشاورزان جوان در مناطق روستایی کمک 

ی چنتد بعتدی و پیچیتده    فرایندبنابراین یکپارچه سازی اراضی 
ر  تزم برای موفقیت آن با بررسی و شناخت همته  است که ش
، ی کارآمتد هتا  روشانتختاب  ، روستاییه ی جامعها ویژگیجانبه 

در ... امکانتتا  و تستتهیت  تزم و  تتتثمین، تتترویج و آمتتوزش
ی ها داراییارتبا  بوده و در ختل اجرای آن بایستی جایگیینی 

فرهنگی و  ،اقتصادی، فردی و عمومی با توجه به ابعاد اجتماعی
از دیتتدگاه کارشناستتان  . جغرافیتتایی محهتتی صتتور  گیتترد   
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ی یکپارچته ستازی   هتا  سیاستت رویکردهای موجود در اجترای  
یکپارچته ستازی   ( الت  : شود میکهی تقسیم ه اراضی به دو دست

ساده اراضی در قالب تجمی  قطعا  هتر یتک از کشتاورزان بتا     
در یکپارچه ستازی جتام    ( ب. نقش واس  کارشنات کشاورزی

 . قالب تجدید آرایش اراضی
در ایران نیی سه رویکرد مفهتومی بته یکپارچته ستازی اراضتی      

اجرا تفاو  زیادی ه وجود دارد که شیوه اول و دوم به لحاظ نحو
ی متفاوتی است که کهیته  ها روشسوم دارای ه ولی شیو، ندارند

 : شود میکشاورزان یک روستا یا چند روستا را شامل 
تعتوی  اراضتی مالکتان و یتا     ) کهی قطعتا  یکپارچه سازی  -

 (به یک یا چند نقطه آنهاانتقال 
اراضی زیر کشت یتک  ) یکپارچه سازی کل اراضی زیر کشت -

 (محصول از سایر میارع
تخصتتیص مجتتدد کهیتته اراضتتی  ) یکپارچتته ستتازی اراضتتی -

: 5932، عینتالی و دیگتران  ) (کشاورزی و تشکیل میارع بیرگتتر 
16-19) . 

 وری بهیره ازی اراضیي کشیاورزی و   يکپارچه س( ب

 عوامل تولید
ی هتا  فعالیتت اقتصاد روستایی در کشورهای در حال توستعه بتا   

ی از زمین در ارتبا  تنگاتنه قرار دارد و بردار بهرهکشاورزی و 
ی مهتم اقتصتاد   ها تقطی  شدید اراضی به عنوان یکی از چالش

د فتردی  روستایی منجر به کاهش مییان تولید و به تب  آن درآم
اجتماعی شده ه کشاورزان و ناپایداری در رشد اقتصادی و توسع

، کتاهش اشتتغال و درآمتد   ، به کاهش امنیت غتیایی  دتوان میو 
از . افیایش مهاجر  و سطح فقر در مناطق روستتایی بیانجامتد  

به عنوان اصهی ترین منب  درآمتد  ) رشد کشاورزی، طرفی دیگر
عوامتل   وری بهتره ا ارتقتای  نیدیکی به رابط( و اشتغال روستایی

زیتر  ه کته منتاب  تولیتد از طریتق توستع      به طتوری . تولید دارد
ی جدید کشاورزی و بهبتود  ها روش، تکنولوژی مناسب، ساختی

بنابراین یکپارچه سازی ابیاری برای . مدیریت میرعه عمهی شود
عوامل تولیتد در   وری بهرهمدیریت بهتر کاربری اراضی و بهبود 

ستتاختاری  مستتائلی کشتتاورزی بتترای حتتل واحتتدهای تولیتتد
ستتح  "ی کشاورزی بوده از آن به عنتوان یتک   ها یبردار بهره
. شود میبرای ایجاد رشد اقتصادی و یرو  مشترک یاد  "مخفی
حی  میارع کوچک و پراکنده به عنوان یکی از موان  مهم در  با

عوامل تولید کشتاورزی   وری بهرهراستای افیایش تولید و بهبود 
 فراینتد بته   دتوانت  میی بردار بهرها افیایش مقیات واحدهای و ب
 . مهی منجر شوده روستایی و به تب  آن توسعه توسع

افیایش وسعت اراضی گرایش به کشت محصوت  نقدی و 

و رقتابتی   وری بهتره بازاری را افیایش داده و منجر به افتیایش  
 ی در بهبودمثیرو نقش  شود میشدن تولید در بخش کشاورزی 
مدیریت میرعته  ، ی مدرنها روشسه عامل کاربرد تکنولوژی و 

کته از طریتق    شتته و حفاظت منتاب  تولیتد بته ویتژه زمتین دا     
، ی تولیتد ها کاهش هیینه، ها در مصر  انواع نهاده جویی صرفه

افیایش تولید در واحد سطح به بهبود درآمتد کشتاورزان کمتک    
 وری بهرهزی و مناسبی برای ارتقای رشد کشاوره و زمین کند می

مواد غیایی رو به رشد و کاهش فقر به ویتژه در   تثمینآن برای 
ی جمعیتی در کشورهای جهتان در حتال   ها بین فقیرترین گروه

بتا هتد    ، ی متدرن ها از طرفی استفاده از فناوری. توسعه است
ی تولیتد دارای یتک ارتبتا     ها افیایش عمهکرد و کاهش هیینه
قطعتا  اراضتی   ه بهینه ضی و اندازمستقیم با یکپارچه سازی ارا

در مطالعته گتروه ارزیابتان    . (16–13، همتان ) کشاورزی استت 
مستقل بانک جهانی بته یکپارچته ستازی اراضتی کشتاورزی و      

خاصتی شتده    تثکیتد عوامل تولیتد   وری بهرهنقش آن در بهبود 
از دیدگاه این گروه افیایش تولید در اراضی  که  به طوری. است
 شتود  متی درصد اراضی دیتم بتال    29ر برابر درصد د 39آبی به 

(IEG World Bank, 2011:3) . از سوی دیگر سازمان غیا
ایجتاد  ، و خواروبار مهل متحد بهترین شیوه برای افیایش درآمتد 

اشتغال و امنیت غیایی در کشورهای جهان سوم را با یکپارچته  
 انتقال و استفاده بهینته ، تثمینی در گیار سرمایهسازی اراضی و 

 . (59: 2993، 5ابرلین) داند میاز آب در کشاورزی مرتب  
 

 اصالحات اراضي -2-3
ی اخیتر فترا راه کشتاورزی    ها یکی از مسائل مهم ی که در دهه

بتوده   ها ایران قرار داشته مشکل پراکندگی و تعدد قطعا  زمین
هتیار روستتای دور از    ها ی زراعی کشور ما در دهها زمین. است

عتوه بر پراکندگی روستاهای کشور در داخل  .هم پراکنده است
هر روستا نیی زمین کشاورزی به صور  قطعتا  خترد و دور از   

 به طتور این تقسیم . ان تقسیم شده استبردار بهرههم در سطح 
قطعه بوده کته   3 بردار بهرهمتوس  در سطح کشور در مورد هر 
ومتر به چند کیهت  بردار بهرهگاهی فاصهه بین دو قطعه زمین یک 

و  هتا  پراکندگی قطعا  و کوچکی آن یکی از دشتواری . رسد می
. توسعه کشاورزی است موان  اصهی در راه افیایش تولید و نهایتاً
ی کشتاورزی ریشته در   هتا  عهل و عوامل ایجاد پراکندگی زمین
ام تا ایتن نرتام عهوتت و عامتل       ،تاریخ نرام ارباب و رعیتی دارد

کننده را باید در میان عوامهی  ایجاد آن نیست بهکه عوامل تعین
نرام ارباب . جست وجو کرد... نیروی انسانی و، خاک، مانند آب

                                                      
1. Eberlin (2009) 



 ...شاورزی بر بهره وری بخش کشاورزی نقش یکپارچه سازی اراضی ک: غفاری و همکاران                               52

 

قبتل از  . کننده داشتته استت   و رعیتی بر این بستر نقش تشدید
به صتور    5زارعان اجرای قانون اصتحا  ارضی هر چند نسق

قطعا  پراکنده بود ام ا رواب  ارباب و رعیتی و ترکیتب عوامتل   
تا حد  زیتادی جهتوی بتروز اشتکات  ناشتی از ختردی و       تولید 

پتا از اجترای   . گرفتت  متی ی کشتاورزی را  ها پراکندگی زمین
ی بتیر  بته خترده متالکی     هتا  قانون اصتحا  ارضی مالکیت

باعث شد  ها زمین« افراز»گرایش و اقدام زارعان به . تبدیل شد
. که اراضی میورعی به صور  قطعا  کوچک و پراکنده درآینتد 
، پراکندگی و کوچکی قطعا  کشاورزی در اتتت  نیتروی کتار   

ی تولیتتد و هتتا زمتتین و آب و همچنتتین بتتات رفتتتن هیینتته   
بتا  . غیراقتصادی شدن تولیدا  کشاورزی سهمی بستیا داشتت  

ورود تراکتتتور و ابتتیار جدیتتد و کمبتتاین و دروگتتر بتته عرصتته   
کشاورزی ایران و از بین رفتن تدریجی گاوکتاری و استتفاده از   

ی جدید مسلهه پراکندگی قطعا  به عنوان مانعی بر سر ها هادهن
راه رشد تولید و پیشرفت کشتاورزی تجهوتی یافتت و روزبته روز     

ن کشاورزی وقت به فکر چاره مسلوتهر چند . تر شد محسوت
ی هتا  افتادند تا این معضل را حل کنند و در زمینه ایجاد شرکت

صتنعت  و بتارخره    ی تولید و کشت وها تعاونی، سهامی زراعی
ی پراکنتده  ها ی کشاورزی با هد  یکپارچه سازی زمینها قطب
ی منطقی از زمتین و ماشتین   بردار بهرهآوردن امکان  وجود بهو 

عمتل آورنتد ام تا    ه ی آبیاری اقتداماتی بت  ها آت  و آب و شبکه
به بُعد اجتماعی و انسانی آن توجه کمتتری شتد و در    متثسفانه

ن فعالیت زیادی صور  نگرفت و امکان جهت ترویج و توجیه آ
جهب مشارکت واقعی کشاورزان به سوی چنتین کتاری فتراهم    

ی ستتهامی زراعتتی از اواستت  دهتته چهتتل و هتتا شتترکت. نشتتد
ی تعاونی تولید روستایی از اوایل دهه پنجاه در بخش ها ترکش

 . (219: 5933، انوشیروانی) کشاورزی ظاهر شدند
 

 وری بهره -2-4

 وری بهرهف يتعر -2-4-1
است که در لغتت بته   ی سیک کهمه انگهی productivityواژه 
کته  ی نت یزم. و مولتد بتودن استت   ی بتارور ، دیقدر  تولی معنا

 اصتطتحاً  کنتد  متی استعداد زراعت دارد و بیر در آن رشد و نما 
. ن مولتد و بتارور  یزمت ی عنی، شود میگفته  productiveن یزم
انجام کتار فاقتد شتغل    که در اجتماع ضمن داشتن توان ی افراد

-nonی افتراد  شتوند  متی کتار محستوب   یب هستند و اصطتحاً
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 آب و زمین در اراضی میروعی آبی و دیمی 

productive  پتتا واژه . شتتوند متتیگفتتتهproductive  در
د و بتارور بتودن   یت به داشتتن قتدر  تول  ی سیفرهنه زبان انگه

به  وری بهرهکهمه ی در زبان فارس. شود میگفته ی ییا چیی کس
 . ه استمصطهح گشت productivityعنوان معادل 

مشتتق   ور بهتره مصدر بوده و از واژه ی از نرر ادب وری بهرهلغت 
، بتر   ن بهتره یمعت ی به استناد فرهنه فارس ور بهرهشده و کهمه 

 شتود  میچنانچه متحره . شده استی اب معنیسود برنده و کام
آن در ی با مفهتوم لغتو  ی سیدر زبان انگه وری بهرهی مفهوم لغو
ی هتا  از متتون معتادل  ی یا در برخت ل. متفاو  استی زبان فارس

ی ت و بتارور یت قابه، دیت قتدر  تول ، یبتازده ، گر مانند راندمانید
م یو در مفتاه  انتد  هشتد  productivityن واژه یگییجا، کارآمد
 . روند میی به کار ینی و عهمی کاربرد

کته   ای هتعری  پییرفتته شتد  ، وری بهرهدر رابطه با تعری  
ارد و هر کدام از اندیشمندان و مورد توافق همگان باشد وجود ند

ه ستتازمان و رشتتت، ی مختهتت  از دیتتدگاه مطالعتتا هتتا ستتازمان
، و از بین این تعاری  اند هرا تعری  کرد وری بهرهتحصیهی خود 

نستتبت ستتتانده بتته  »از دیتتدگاه اقتصتتادی تعریتت  کتتاربردی  
به عنوان  توان میرا  «ی به کار رفته در تولید آن ستاندهها نهاده

تهامی پور ) پییرفت وری بهره  کهی و کاربردی برای یک تعری
 . (5: 5936، و شاهمرادی

 وری بهرهی ها  مؤلفه -2-4-2
ی هتا  فعالیتت از آنجا که . ستها فعالیتار سنجش یمع وری بهره

ستخن از  ی وقتت ، بدون هد  و مقصتد باشتند   ندتوان میانسان ن
د  در ارتبا  بتا هت  ی تیسنجش هر فعال، دیآ میش یپ وری بهره

جدا از هتم   کامتًه یلیا از دو زاو. گیرد میت قرار یانجام آن فعال
ت یت بودن فعال مثیرد و ینقش مف، ک سویاز . استی قابل بررس
گر رانتدمان  یدی است و از سو سثالبه هد  مورد ی ابیدر دست
 مثلفته دو  وری بهتره د گفتت  ین بایبنابرا، شود میت مطرح یفعال
 :دارد

 ييکارا -2-4-2-1
ن یتی استاندارد و تعی به دست آمده به بازدهی ت بازده واقعنسب 

گتر  یبته عبتار  د  . ا رانتدمان استت  یی یکارآ( مورد انترار) شده
د یت کته با ی به مقتدار کتار   شود میکه انجام ی نسبت مقدار کار

قطعه در ستاعت   529ی مثال اگر بازده کارگری برا. ردیانجام گ
ی مهندست ی هتا  یرست ن شده پتا از بر یید تعییان تولیباشد و م
، ن شتده باشتد  یتی قطعه در ساعت تع 539، یو کارسنج ها روش
 . خواهد بود 663/9ن کارگر برابر یای یکارآ

 ياثر بخش -2-4-2-2
ان یبه ب. ن شده استییل به اهدا  تعییان نیعبار  از درجه و م
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یان از تتتش انجتام   یکه تا چه م دهد مینشان ی گر ایربخشید
کته نحتوه   ی در حتال . حاصل شتده استت   ج مورد نررینتا، شده

ی یبته کتارآ  ، جیل به نتتا ینی از مناب  برای بردار بهرهاستفاده و 
ی و ایربخشت ی جنبه کم ی یگر کارآیبه عبار  د. شود میمربو  
 . داردی فیجنبه ک

 

 پیشینه پژوهش -3

 ی داخليها مروری بر پژوهش( الف
ی هتا  نته خود بتا عنتوان زمی   تحقیق طی در افتخاری الدین رکن

، بر ایتران  تثکیدانجام یکپارچه سازی اراضی زراعی در جهان با 
 اقتصتادی  رفتتار ، (فنتی ) تکنیکتی  آیار تخمین به رویکرد دو در

 نشتان  روش دو هتر  کته  پردازد می درآمد آیار تغییر و کشاورزان
 تولیتد  یها هیینه اراضی سازی یکپارچه دادن انجام با که دادند
، یافتته  کتاهش  شتدن  ماشینی یها ینههی و نقل و حمل ویژه به
  .(5933، افتخاری الدین رکن) گردد می افیون و متنوع، تولید

پژوهشتی بتا نتام نوستازی و یکپارچته ستازی        در محسنی
 ای همنطقت  کته  کنتد  می بیان توسعه فراینداراضی کشاورزی در 

 در کته  است ییها روش از یکی، کشت نمودن یکپارچه و کردن
 اراضتی  ستازی  یکپارچته . دارد شایانی میتاه کشاورزی توسعه
 امکان ممهکتی سطح در کهی رییی برنامه یک چارچوب در تنها
 یکپارچته  نیتی  یگتیار  سرمایهنرر  نقطه از همچنین. است پییر
 تغییترا   و باشتد  تتوام  زیتاد  دوراندیشتی  بتا  باید اراضی سازی
 را یبردار بهرهی ها روش و زراعی اراضی وضعیت مد  طوتنی
 مرحهته  بته  رستیدن  و ها هیینه جبران زیرا دهد قرار توجه مورد

، محستنی ) باشتد  متی  طتوتنی  زمتانی  متد   نیازمنتد  سوددهی
5932) . 

خود تحت نام اندازه گیری  مقاله در شاهمرادی و پور تهامی
کل عوامل تولید بخش کشاورزی و بررسی سهم  وری بهرهرشد 

 رشد نرخ ساتنه نگینمیا که اند هنمود عنوان آن از ارزش افیوده
 طتتول در کشتتاورزی بختتش در تولیتتد عوامتتل کتتل وری بهتتره
 رشتد  ستهم  همچنین. باشد می -93. 9 عدد 32تا 56 ی ها سال
 است بوده منفی افیوده ارزش رشد از تولید عوامل کل وری بهره
 بترای  وری بهرهه چرخ اجرای طریق از که اند دهنمو پیشنهاد که

 تزم سیاستی رییی برنامه شاورزیک بخش در وری بهره افیایش
  .(5936، شاهمرادی و پور تهامی) گیرد صور 

در پژوهش خود با نام بررستی عوامتل   همکاران  و رستمی
در عتدم یکپارچته ستازی اراضتی      متثیر اجتمتاعی   –فرهنگی 

 دارنتد  متی  اذعان دهستان پشت دربند: کشاورزی نمونه موردی
 معنتاداری  همبستتگی  یاراض یکپارچگی عدم در وق  تثییر که

 ترین  اساسی کشاورزان از مستقیم نررسنجی بر بنا و ندارد وجود
 چتون  عتوامهی  تتثییر  را ختود  اراضی یکپارچگی عدم در عوامل
 از حاصتل  نتتایج  کته  انتد  هدانستت  ارث و جمعیت افیایش، سواد

 بتا  سازی یکپارچه. باشد می رابطه اینه کنند تثیید ها همبستگی
 متورد  جامعته  درصتدی  32 موافقت اعتم و اجرا ضرور  وجود
 انجام موفقیت با دربند پشت دهستان روستای 5 در تنها مطالعه
  .(5933 همکاران، و رستمی) است شده

 و تترویج  نقتش  عنتوان  بتا  تحقیقی طی امینی و جمشیدی
 طترح  اجترای  بته  کشتاورزان  تمایل ایجاد در کشاورزی آموزش
 اذعتان ( ایتتم  استتان  دیمتور  مطالعته ) اراضی سازی یکپارچه
 آگتاهی  میتیان ، خانوار سرپرست تحصیت  مییان که اند هنمود
 اراضتی  ستازی  یکپارچته  طترح  از کشاورزی بخش انبردار بهره

 عضویت، ترویجی – آموزشی یها کتت در شرکت، کشاورزی
 مالکیتت  میتیان  و یبتردار  بهتره  نرتام  نوع، یانویه یها گروه در

 اجترای  در مشارکت برای انبردار بهره در تمایل ایجاد در اراضی
 استت  داشتته  یدار معنتی  تتثییر  اراضتی  ستازی  یکپارچته  طرح
  .(5933، امینی و جمشیدی)

 عوامتل  عنوان با دیگری پژوهش درهمکاران  و جمشیدی
 سازی یکپارچه یها طرح اجرای در کشاورزان مشارکت بر مثیر

 و نشتتیروا شهرستتتان متتوردی مطالعتته) ایتتتم استتتان اراضتتی
 آگتتاهی و تحصتتیت  ستتطح کتته دارنتتد متتی بیتتان، (چتترداول
 بتر  مثیر عوامل ترین مهم سازی یکپارچه مفهوم از انبردار بهره
 بات و اراضی سازی یکپارچه طرح در مشارکت به مالکان تمایل
 اصتهی ، اراضتی  ستازی  یکپارچته  طرح اجرای یها هیینه بودن
 فتیایش ا جهتت  کته  استت  طترح  اجترای ه بازدارند عامل ترین

، اراضتی  ستازی  یکپارچته  طترح  اجترای  در کشاورزان مشارکت
 دهتی  ستازمان ، گروهتی  یهتا  رستانه  طریتق  از رستانی  اطتع

 و اعتباری تسهیت  اعطای، روستایی یها تشکل در کشاورزان
 زیربنایی عمهیا  اجرای و اراضی کردن یکپارچه منرور به مالی
  .(5933 ،همکاران و جمشیدی) است گردیده پیشنهاد دیگر

یکپارچته ستازی    تثییرخود با نام  تحقیق در کیخا و عهییاده
اراضتتی بتتر عمهکتترد محصتتوت  کشتتاورزی دهستتتان لوتتتک  

 بتر  اراضتی  ستازی  یکپارچته  کته  اند هنمود بیان شهرستان زابل
 میتیان  کتاهش ، کشت زیر سطح افیایش، قطعا  تعداد کاهش
 افیایش، کشاورزی آت  ماشین از استفاده افیایش، آب مصر 
 درآمتتد افتتیایش ستترانجام و کشتتاورزی محصتتوت  عمهکتترد
 بتین  پتا . استت  داشتته  چشتمگیری  تتثییر  منطقته  کشاورزان
 عمهکتترد بتتا آن شتتدن مکتتانییه و اراضتتی ستتازی یکپارچتته
 و عهیتیاده ) دارد وجتود  مستتقیمی  رابطته  کشاورزی محصوت 
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  .(5933، کیخا
 وری بهره یها پژوهشی با نام بررسی شاخص در مرزی قادر

مطالعته  ) و فقر در بخش کشاورزی در مناطق روستتایی ایتران  
 توستعه  رابطته  بررستی  هتد   بتا  (شهرستان دهگتن، موردی
 یهتا  شتاخص  ستنجش  بته  کشاورزی پایدار توسعه و روستایی
 پرداختته  دهگتن شهرستان روستایی نواحی در فقر و وری بهره
 عوامتل  ییرتتث  کته  است داده نشان وی تحقیق یها یافته. است
 محتی   عوامتل  تتثییر  از بتیش  32/5 میتانگین  با داخهی محی 
 پتایین  دلیتل  بته  همچنتین  و باشد می 62/9 میانگین با خارجی
 و ستوادی  بتی ، سن کهولت، سنتی ساختار، افیوده ارزش بودن
 قطعتا   بتودن  کوچتک  و کشتاورزی  انبتردار  بهره سوادی کم

. دارد قرار ایینپ حد در کار نیروی وری بهره یها شاخص، اراضی
 و هتا  فرصتت ، هتا  ضتع  ، ها قو  میانگین محاسبه با نهایت در

 مستلوتن  بترای  و تتدافعی  استراتژی کشاورزان برای، ها تهدید
  .(5939، مرزی قادر) است نموده پیشنهاد تهاجمی استراتژی

 مسائلتحقیقی تحت عنوان تحهیل و بررسی  در فر درخشان
کپارچه ستازی اراضتی کتاربرد    و مشکت  کشاورزان در طرح ی

 مشتتکت  شهرستتتان لنگتترود، مطالعتته متتوردی PRAروش 
، اراضی نوسازی و تجهیی و سازی یکپارچه طرح در را کشاورزان

 و اقتصتتادی، اجرایتی  و فنتتی، فرهنگتی  عامتتل چهتار  قالتب  در
. استت  داده قترار  تحهیتل  و تجییه مورد و بندی دسته اجتماعی

ه عمتتده تتترین مشتتکت  نتتتایج تحقیتتق نشتتان داده استتت کتت
کشاورزان در طرح یکپارچه سازی اراضی در گروه عوامل فنی و 

 . (: 5939، فر درخشان) اجرایی قرار دارد
 نتاامنی  واکتاوی  عنتوان  با پژوهشی درهمکاران  و کشاورز
آمارتیتا   نرریته  کتارگیری  به با ایران روستایی جوام  در غیایی
 تولیتد  کتاهش  که اند هنمود بیان، ترویج برای راهکارهایی، سن
 غتیایی  نتاامنی  و نبتوده  غتیایی  امنیتت  کننده تعیین عامل تنها
، سیاستی  - اجتمتاعی ، اقتصتادی  عوامتل  از ای همجموع حاصل
 و جمعیتت  شتیمیایی  و زیستتی ، فیییکی، تکنولوژیک – عهمی
 – اجتمتاعی ، اقتصتادی  یهتا  سازه که  به طوری. است شناختی
 از درصتتد 19 کننتتده ینتبیتت تکنولوژیتتک – عهمتتی و، سیاستتی
. باشتد  می روستایی مناطق در غیایی ناامنیه کنند تعیین عوامل

 و دانتش  ستطح  افیایش با بایست می ترویجی یها بنابراین نهاد
 خانوارهتای  اجتمتاعی  و انستانی  یهتا  سترمایه  بهبتود  و آگاهی
 همچنتین . دهنتد  افتیایش  غتیا  بته  را آنتان  دسترسی، روستایی
 نقتش  دتوان می روستایی فقرای برای تیحمای یها برنامه اجرای
 غتیایی  پییری آسیب کاهش و مالی پایداری افیایش بر یمثیر
  .(5935، همکاران و کشاورز) باشد داشته آنان

تحقیقی با نام بررسی آیار اجتماعی  درهمکاران  و یاسوری
نمونته  ) ی یکپارچه ستازی اراضتی در نتواحی روستتایی    ها طرح

 طترح  اجتمتاعی  ایترا  ه مطالعت  به (اکروستاهای شهرستان ار
 شهرستتان  روستایی نواحی در کشاورزی اراضی سازی یکپارچه
 در کته  دهتد  متی  نشتان  ه آنهتا مطالعت  نتتایج . انتد  هپرداخت اراک

 اراضی سازی یکپارچه، گرفته انجام آنها در طرح که روستاهایی
 و آب تقستیم  ستر  بر اختتفا  کاهش باعث اجتماعی زمینه در

 مشتارکت  ایجتاد  و جتویی  صرفه، قطعا  مرزبندی در اختتفا 
 اوقا  افیایش و کشاورزی کار از رضایتمندی افیایش، اجتماعی
 استت شتده   اجتمتاعی  یها ظرفیت افیایش نهایت در و فراغت

  .(5935، همکاران و یاسوری)
 

 ی خارجيها مروری بر پژوهش( ب
 کپارچته ی اجمتالی  بررستی  عنتوان  با ای همقال در ویتیکان آروو
 و هتا  مورد شباهت در بحث به، اروپا در کشاورزی اراضی سازی
 کشتورهای  در اراضتی  ستازی  یکپارچته  یها روش در ها تفاو 
 اهدا  در که دارد می عنوان وی. است پرداخته اروپایی مخته 
 نرتر  مورد کشور به توجه با اراضی سازی یکپارچه یها روشو 

 سنت، فرهنه، تاریخی ندرو از ناشی که دارد وجود ییها تفاو 
 تمام در اراضی سازی یکپارچه. کشورهاست از یک هر قوانین و

 یها دهه در قوانین اصتح که باشد می قانون بر مبتنی کشورها
 یهتتا خواستتت و نتتوین کشتتاورزی انجتتام دلیتتل بتته 39و 5339
، قتوانین  اصتح کنار در. است پییرفته صور  اجتماعی، سیاسی
 روستتایی  توسعهه چندجانب ابیار شکل به اراضی سازی یکپارچه
  .(2995، ویتیکان آروو) است شده نگریسته

طی تحقیقشان به این نتیجته رستیدند کته    همکاران وو و 
و  وری بهتره افیایش ، ها یکپارچه سازی اراضی در کاهش هیینه

همچنین عنوان . یی داشته استبسیا تثییرخودکفایی روستاییان 
اولیتته توستتعه اقتصتتادی کشتتورهای کتته در مراحتتل  کننتتد متتی

بخش کشاورزی نقش مهمی را جهت نیل به اهتدا   ، پیشرفته
ی هتا  توسعه ایفا کرده است و آنها بتا وجتود اختتت  در نرتام    

مختتال  ، اعتقتتادا  و نرتتام اقتصتتادی ، هتتا ارزش، حکتتومتی
، و برای حل این معضتل  اند هبود ای هی قطعبردار بهرهی ها شیوه

اصتحا  اراضی و سترانجام   فرایند، تاییتوسعه و مدیریت روس
یکپارچه سازی و تجهیی اراضی را یک ضرور  دانسته و بتدان  

 . (: 2991، همکارانوو و ) اند هپرداخت
کته   دهتد  متی تحقیق گتونیالا گارستیا در استپانیا نشتان     

ی یکپارچه سازی اراضی گامی مهم در بهبتود کتارایی   ها برنامه
افتیایش  همچنتین  . اراضتی استت  بهینه  وری بهرهنیروی کار و 
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آگاهی کشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچه 
انتقال اطتعا  مفید از مروجان به کشاورزان و ، سازی اراضی

در پتییرش یکپارچته    متثیر عوامل ، ی حمایتی دولتها برنامه
  .(2993، گونیالا گارسیا) سازی هستند

ترکیه مبین این است  در کشورهمکاران مطالعه اصتن و 
ه ی یکپارچته ستازی اراضتی بتا شتیو     هتا  سیاستت که اجرای 

روستایی کارکین در استان قونیه در ستال  ه داوطهبانه در منطق
قطعه بته   6به کاهش تعداد قطعا  هر زارع از بیش از  5965
عتوه بر ایتن اجترای ایتن    . قطعه منجر شده است 9کمتر از 

ی  هتا  ستال گروهی در بتین   اجرای داوطهبانهه سیاست با شیو
کتتار  ههتیار   155طرح در سطح  325در قالب  5365–2993

 36/2هکتار بته   33/5متوس  قطعا  از ه باعث گردید تا انداز
هکتار افیایش یابد که نقش مهمی در افیایش مییان تولید در 

در مناب  تولید کشاورزی ایفا کترده   جویی صرفهواحد سطح و 
  .(2993 ،همکاراناصتن و ) است

که یکپارچه  کنند میدر تحقیق خود عنوان  زیو و دیگران
سازی اراضی بته عنتوان یتک رهیافتت مناستب بته منرتور        

پایتدار از منتاب  زمینتی تنهتا بته میتیان       ه دستیابی به استفاد
ی زراعتی بته منرتور ایجتاد تعتادل و یکپتارچگی در       ها زمین
نریر بهبود  ها   بهکه دیگر جنبهکند میی زراعی توجه نها زمین

بازسازی شرای  زیستت محیطتی و   ، ی زراعیها کیفیت زمین
زیتو و  ) گیرد میپیشرفت در تنریم شکل اقتصادی را نیی در بر

  .(2993، دیگران
کته   کننتد  میدر تحقیق خود بیان همکاران دیمیتریا و 

قطعه قطعه شدن اراضتی یتک مشتکل عمتده در بستیاری از      
کشتاورزی  ه ه متان  توستع  کشورها در سراسر جهان استت کت  

یکپارچتته ستتازی . منطقتتی و توستتعه روستتتایی پایتتدار استتت
طرفدارترین رویکرد مدیریت اراضی جهت حتل ایتن مشتکل    

پیچیتده  ، ترین مهماست که تخصیص مجدد اراضی به عنوان 
هد  این . باشد میترین و زمان برترین بخش یکپارچه سازی 

چته و طراحتی   یکپار ریتیی  برنامته ه تحقیق بررسی یک نمونت 
برای تخصیص مجدد اراضی بته  ( IPDSS) سیستم پشتیبانی

سیستم پشتیبانی جتام  یکپارچته ستازی    ) LACONISS نام
این سیستم . باشد می( گیری تصمیمو  رییی برنامهاراضی برای 

، اول اندازه گیری قطعتا  اراضتی  : شامل سه مدل اولیه است
سوم طراحتی   دوم طراحی و ارزیابی بازتوزی  محدود اراضی و

  .(2959همکاران، دیمیتریا و ) یا بهینه سازی افراز اراضی
طتی تحقیتق ختود بتا عنتتوان      پاستاکارنیا و متالی یتن   

، پایدار روستایی در اروپای مرکیی و شترقی ه ی توسعها جهت

انجام اجباری یکپارچه سازی اراضی کشتاورزی بته   ه مسلهبه 
مرتب  با مصهحت ی عمده ها عهت تعداد زیاد مالکان و نگرانی

 انتتد هزیربناهتتای روستتتایی اشتتاره کتترده عمتتوم نریتتر توستتع
  .(2959، پاساکارنیا و مالی ین)

 میایتای  معرفی ضمن خود تحقیق درهمکاران  و تیسا
 بهبتود ، اراضتی  از تتر  مناستب ه استفاد: شامل سازی یکپارچه
 زیست مدیریت، سازی محوطه، زهکشی یها شبکه و ها جاده

 دتوانت  می که دیگر عمهکردهای و حفاظت یها هپروژ، محیطی
 ستازمانی  چتارچوب  مقایسته  بته ، شود اجرا سازی یکپارچه در

 و آداب. اند هپرداخت نروژ و اسهوونی بین اراضی سازی یکپارچه
 ستازی  یکپارچه دیوان ظرفیت و توانایی و طر  یک از رسوم
 ستازمانی  چتارچوب  میایتای  وضتوح ه ب دیگر طر  از اراضی
 بتا  آنه مقایست  هنگتام  بته  را نتروژ  در اراضی سازی هیکپارچ
 فرهنگتی  و حقتوقی ه توستع  نتروژ  در. دهد می نشان اسهوونی
 کم سازی یکپارچه جمهه از اراضی مالکیت به مربو  نهادهای

 دیتوان  نتروژ  در همچنتین . استت  داشته وجود پیوسته بیش و
 آرایه کننتد  هماهنته  یک عنوان به، اراضی سازی یکپارچه
 استهوونی  در امتا . کند می عمل گیری تصمیم هنگام به قضایی
 باعث گیشته قرن دو در گوناگون اقتصادی و سیاسی مقررا 
 نهادهتای ه توستع  تغییتر  مشتکت   با اسهوونی که است شده
 فعهی سیستم. باشد همراه اراضی مالکیت و مدیریت به مربو 
 یتک  وجتود  عتدم  دلیتل  به اسهوونی در اراضی سازی یکپارچه
 و دارد قترار  انتقتاد  متورد ، عمومی خدما  ازمند  نرام انسازم

 هتا  ستازمان  گیری تصمیم تداخل مشکل اسهوونی در همچنین
 و تیستا  استت  شتده  شتمرده  ضتع   یتک  نیتی  یکدیگر با

  .(2952همکاران، 
 

 روش شناسی تحقیق -4
توصتیفی و تحهیهتی و   ، پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیتق 

میدانی و تکمیل پرسشنامه و به  همبستگی مبتنی بر مطالعا 
به طوری که به . لحاظ ماهیت از نوع تحقیقا  کاربردی است

یکپارچه ستازی اراضتی در بهبتود     فرایندمنرور بررسی نقش 
مصاحبه و تکمیتل  ) ی میدانیها روشاز ، کشاورزی وری بهره
برای . استفاده شده است ها دادهبرای گردآوری ( پرسشنامه 31

ی آماری ها روشو  ها   تحقیق از آزمونثاتسپاسخ گویی به 
مقایسته دوره زمتانی   ) از قبیل آزمون ناپارامتری ویهکاکستون 

استمیرنو  و آزمتون تتی     –آزمون کالمتاگورو   ، (قبل و بعد
منطقته متورد   . تست جفتی و مستقل بهره گرفته شتده استت  

مطالعه در جنوب غربتی استتان مرکتیی واقت  شتده استت و       
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یی در شمال غربتی شهرستتان شتازند قترار     روستاهای نمونه ن
 . دارند

 

 ی تحقیقها یافته -5
باشند کته   می سثال 53ی تحقیق حاضر شامل پاسخ به ها یافته

 . در ادامه به هر یک پرداخته خواهد شد
آمار توصیفي تعداد قطعات و نتايج آزمون تي . 1جدول 

 تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 ارمعی

مقدار 
 **پییرش

 
 
تعداد 
 قطعا 

 حمریان
 3/3 93/56 قبل

3/9 
 5/5 52/2 بعد

  995/9 *مقدارپییرش

مهاجران 
 خاک

 3/3 92/53 قبل
5/9 

 95/5 3/5 بعد

 
مقدار 
 *پییرش

995/9  

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

آمار توصیفي سطح زير کشت گندم و نتايج . 2جدول 

 قل و جفتيآزمون تي تست مست

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
سطح 
زیر 
کشت 
 گندم

 حمریان

 1/5 5 قبل

 بعد 93/9
 

3/6 9/2 

 995/9 *مقدارپییرش

 
مهاجران 
 خاک

 9/5 9/9 قبل
956/9 

 99/2 3/5 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

شتود کته میتانگین     جتدول مشتاهده متی    با توجه به اطتعتا  
شتاخص تعتداد قطعتتا  در روستتای حمریتتان قبتل از مداخهتته     

واحتد استت و    52/2±5/5واحد و بعد از مداخهته   3/3±93/56
همچنتتتین در روستتتتای مهتتتاجران ختتتاک قبتتتل از مداخهتتته 

واحد است که با  3/5±95/5واحد و بعد از مداخهه  3/3±92/53
یابیم کته   هر دو روستا در می توجه به آزمون تی تست جفتی در

دار آمتتاری قبتتل و بعتتد از مداخهتته وجتتود دارد         اختتتت  معنتتی
(p-v<0/05) .  همچنین با توجه به مقدار پییرش از آزمون تتی

یابیم که بین میانگین تعتداد قطعتا  در دو    تست مستقل در می
در قبتل و بعتد از مداخهته    ( مهتاجران ختاک و حمریتان   )روستا 

 .(p-v>0/05)دار آماری وجود ندارد  نیاختت  مع
در ارتبا  با شاخص سطح زیر کشت گندم مشاهده شد که 
میتتانگین ایتتن شتتاخص در روستتتای حمریتتان قبتتل از مداخهتته 

واحد است و همچنتین   3/6±9/2واحد و بعد از مداخهه  1/5±5
واحد و بعتد   9/9±9/5در روستای مهاجران خاک قبل از مداخهه

واحد است که با توجه به آزمون تی تست  3/5±99/2از مداخهه 
دار آمتاری   یابیم که اختت  معنتی  جفتی در هر دو روستا در می
همچنین با توجه . (p-v<0/05)قبل و بعد از مداخهه وجود دارد 

یابیم که بین  به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در می
 در روستتای حمریتان اختتت     گنتدم  کشت ریز سطحمیانگین 

وجود ندارد ولی در روستای مهتاجران ختاک در قبتل و بعتد از     
 .دار آماری وجود دارد مداخهه اختت  معنی

آمار توصیفي سطح زير کشت جو و نتايج . 3جدول 

 آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
 
سطح 
زیر 
کشت 
 جو

 حمریان
 5/2 5 قبل

95/9 
 9/2 5/1 بعد

 995/9 *مقدارپییرش

 
مهاجران 
 خاک

 5/5 5/9 قبل
992/9 

 3/5 9/5 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

جتدول  در مورد شاخص سطح زیتر کشتت جتو اطتعتا      
حاکی از این است که میانگین این شاخص در روستای حمریان 

واحتد   5/1±9/2از مداخهته   واحد و بعتد  5±5/2قبل از مداخهه 
است و همچنین در روستتای مهتاجران ختاک قبتل از مداخهته      

است که با توجه بته   9/5±3/5واحد و بعد از مداخهه  5/5±5/9
یابیم که اختتت    میآزمون تی تست جفتی در هر دو روستا در 

. (p-v<0/05) آماری قبل و بعد از مداخهه وجتود دارد  دار معنی
ه مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در همچنین با توجه ب

 یابیم که بین میانگین ستطح زیتر کشتت جتو در دو روستتا      می
در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت      ( مهاجران خاک و حمریان)

  .(p-v<0/05) آماری وجود دارد دار معنی
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و نتايج (کیلوگرم) آمار توصیفي عملکرد گندم. 4جدول 

 آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 شپییر

 
 

عمهکرد 
 گندم
 
 (کیهوگرم)

 حمریان
 6/5322 52992 قبل

5/9 
 2/3935 29522 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

 
مهاجران 
 خاک

 3/9395 1/59563 قبل
95/9 

 1/3395 53319 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 قلتی تست مست **تی تست جفتی  *

و نتايج  (لوگرمیک) جو عملکردآمار توصیفي . 5جدول 

 آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
 

عمهکرد 
 جو
 
 (کیهوگرم)

 حمریان
 1/6932 1/55933 قبل

95/9 
 3/3331 9/53339 بعد

 995/9 *مقدارپییرش

 
مهاجران 
 خاک

 9/9332 5/3399 قبل
99/9 

 6133 6/55332 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل ** تی تست جفتی *

هتا مبتین ایتن     در مورد شاخص عمهکرد گندم هم بررستی 
است که میانگین ایتن شتاخص در روستتای حمریتان قبتل از      

واحتتتتد و بعتتتتد از مداخهتتتته    52992±6/5322مداخهتتتته 
مهتاجران  واحد است و همچنین در روستای  2/3935±29522

واحد و بعد از مداخهته   1/59563±3/9395خاک قبل از مداخهه 
واحد که با توجه به آزمون تی تستت جفتتی    1/3395±53319

دار آمتاری قبتل و    یابیم که اختت  معنی در هر دو روستا در می
همچنین بتا توجته بته    . (p-v<0/05)بعد از مداخهه وجود دارد 

یتابیم کته بتین     ل در میمقدار پییرش از آزمون تی تست مستق
میانگین عمهکرد گندم در روستتای حمریتان در قبتل و بعتد از     

در حتالی کته در   . دار آمتاری وجتود نتدارد    مداخهه اختت  معنی
روستای مهاجران خاک در بعد و قبل از مداخهه اختت  معنادار 

 . آماری وجود دارد
در ارتبا  با شاخص عمهکرد جتو اطتعتا  جتدول نشتان     

که میانگین این شاخص در روستتای حمریتان قبتل از     دهد می
واحتتتتد و بعتتتتد از مداخهتتتته   1/55933±1/6932مداخهتتتته 

واحتتتد استتتت و همچنتتتین در روستتتتای  3/3331±9/53339
واحد و بعد از  5/3399±9/9332مهاجران خاک قبل از مداخهه 

واحد که با توجه به آزمون تی تستت   6/55332±6133مداخهه 
دار آمتاری   یابیم که اختت  معنتی  در می جفتی در هر دو روستا

همچنین با توجه . (p-v<0/05)قبل و بعد از مداخهه وجود دارد 
یابیم که بین  به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در می

در ( مهاجران خاک و حمریان)در دو روستا  جو عمهکردمیانگین 
       رددار آمتتاری وجتتود دا قبتتل و بعتتد از مداخهتته اختتتت  معنتتی 

(p-v<0/05). 
آمار توصیفي مساحت تحت پوشش آبیاری . 6جدول 

 تحت فشار و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
 

مساحت 
آبیاری 
تحت 
 فشار

 حمریان
 15/9 595/9 قبل

56/9 
 6/1 6/9 بعد

 995/9 *مقدارپییرش

مهاجران 
 اکخ

 9 9 قبل
536/9 

 1/5 5/2 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل **تی تست جفتی  *

در مورد شاخص مساحت تحت پوشش آبیاری تحت فشتار  
کته میتانگین ایتن     شود میمشاهده جدول با توجه به اطتعا  

واحتد  595/9±15/9در روستای حمریان قبل از مداخهه  شاخص
واحد استت و همچنتین در روستتای     6/9±6/1و بعد از مداخهه 

واحتتد و بعتتد از مداخهتته 9±9مهتتاجران ختتاک قبتتل از مداخهتته
واحد است که با توجه به آزمون تی تست جفتتی در   1/5±5/2

آماری قبل و بعتد   دار معنییابیم که اختت   می هر دو روستا در
همچنین با توجه به مقتدار  . (p-v<0/05) از مداخهه وجود دارد

یابیم که بین میانگین  میون تی تست مستقل در پییرش از آزم
مهتاجران ختاک و   ) مساحت آبیاری تحتت فشتار در دو روستتا   

آماری وجتود   دار معنیدر قبل و بعد از مداخهه اختت  ( حمریان
 .(p-v>0/05) ندارد
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آمار توصیفي هزينه آماده سازی زمین و نتايج . 7جدول 

 آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
هیینه 
آماده 
سازی 
 زمین

 حمریان
 5،925،319 9،229،313 قبل

95/9 

 396،991 2،512،939 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 365،669 2،136،936 قبل
993/9 

 663،256 5،312،539 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تست مستقل تی **تی تست جفتی  *

آمار توصیفي استفاده از ماشین آالت برای . 8جدول 

 شخم و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
استفاده 
از 
ماشین 
آت  
 برای
 (شخم)

 حمریان
 333،935 2،915،566 قبل

993/9 
 339،611 5،332،356 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 335،936 5،353،161 قبل
992/9 

 691،925 5،929،359 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل ** تی تست جفتی *

در ارتبا  با شاخص هیینه آماده سازی زمین بتا توجته بته    
شود که میانگین ایتن شتاخص در    اطتعا  جدول مشاهده می
واحتد و   9229313±5925319 روستای حمریان قبل از مداخهه

واحد استت و همچنتین در    2512939±396991بعد از مداخهه 
 2136936±365669روستای مهتاجران ختاک قبتل از مداخهته    

واحد که با توجه به  5312539±663256واحد و بعد از مداخهه 
یابیم که اختتت    آزمون تی تست جفتی در هر دو روستا در می

(. p-v<0/05)از مداخهه وجتود دارد  دار آماری قبل و بعد  معنی
همچنین با توجه به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در 

یابیم که بین میانگین هیینه آماده سازی زمین در دو روستتا   می
در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت      ( مهاجران خاک و حمریان)

 (.p-v<0/05)دار آماری وجود دارد  معنی
تفاده از ماشین آت  بترای شتخم بتا    در مورد شاخص مییان اس

شتود کته میتانگین ایتن      توجه به اطتعا  جدول مشاهده متی 
شتتتتاخص در روستتتتتای حمریتتتتان قبتتتتل از مداخهتتتته     

واحتتتتتتتد و بعتتتتتتتد از مداخهتتتتتتته   333935±2915566
واحتتد استتت و همچنتتین در روستتتای     339611±5332356

واحد و بعد  5353161±335936مهاجران خاک قبل از مداخهه 
واحد که با توجه به آزمون تتی   5929359±691925هه از مداخ

دار  یابیم کته اختتت  معنتی    تست جفتی در هر دو روستا در می
همچنتین بتا توجته بته     . آماری قبل و بعد از مداخهه وجود دارد

یتابیم کته بتین     مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در می
ستتتا میتتانگین استتتفاده از ماشتتین آت  بتترای شتتخم در دو رو

در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت      ( مهاجران خاک و حمریان)
 (.p-v<0/05)دار آماری وجود دارد  معنی

آمار توصیفي استفاده از ماشین آالت برای . 9جدول 

نهرکشي و فاروزني و نتايج آزمون ، مرزکشي، کرت بندی

 تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 ییرشپ

استفاده از 
ماشین 
 آت 

برای کر  
، بندی
، مرزکشی
نهرکشی و 
 فاروزنی

 حمریان
 363،359 5،552،199 قبل

92/9 
 563،399 693،235 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 559،592 5،935،936 قبل
19/9 

 199،631 239،391 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 مستقلتی تست ** تی تست جفتی*

ی تحقیق در ارتبا  بتا شتاخص میتیان استتفاده از     ها یافته
نهرکشتی و فتاروزنی   ، مرزکشی، ماشین آت  برای کر  بندی

بیانگر این است که میانگین این شاخص در روستتای حمریتان   
واحتتد و بعتتد از مداخهتته  5552199±363359قبتتل از مداخهتته 

ران واحد است و همچنین در روستای مهاج 563399±693235
واحد و بعد از مداخهه  5935936±559592خاک قبل از مداخهه 

واحد که با توجه به آزمون تی تست جفتی  199631±239391
آمتاری قبتل و    دار معنییابیم که اختت   میدر هر دو روستا در 

همچنین بتا توجته بته    . (p-v<0/05) بعد از مداخهه وجود دارد
یتابیم کته بتین     میر آزمون تی تست مستقل د مقدار پییرش از
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، مرزکشتی ، میانگین استفاده از ماشین آت  برای کتر  بنتدی  
نهرکشی و فاروزنی در روستای حمریان در قبل و بعد از مداخهه 

ولتی در روستتای مهتاجران    . آماری وجود دارد دار معنیاختت  
آمتاری وجتود    دار معنتی خاک در قبل و بعد از مداخهه اختتت   

 . ندارد
ار توصیفي استفاده از ماشین آالت برای آم. 11جدول 

 کودپاشي و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
استفاده 
از ماشین 
 آت 
برای 
 کودپاشی

 حمریان
 236،311 959،999 قبل

55/9 

 959،635 355،139 بعد

 995/9 *مقدارپییرش

 
مهاجران 
 کخا

 926،333 232،326 قبل
53/9 

 593،596 313،332 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل**تی تست جفتی *

در ارتبا  با شاخص مییان استتفاده از ماشتین آت  بترای    
کته   شتود  متی مشتاهده  جتدول  کودپاشی با توجه به اطتعتا   

میتتانگین ایتتن شتتاخص در روستتتای حمریتتان قبتتل از مداخهتته 
 355139±959635واحد و بعد از مداخهته   236311±959999

واحد است و همچنین در روستای مهاجران خاک قبل از مداخهه 
 313332±593596واحد و بعد از مداخهته   926333±232326

واحد است که با توجه به آزمتون تتی تستت جفتتی در هتر دو      
آمتاری قبتل و بعتد از     دار معنتی یابیم که اختتت    میروستا در 
همچنین با توجته بته مقتدار    . (p-v<0/05) وجود دارد مداخهه

یابیم که بین میانگین  میپییرش از آزمون تی تست مستقل در 
مهتاجران  ) استفاده از ماشین آت  برای کودپاشی در دو روستتا 

 دار معنتی در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت      ( خاک و حمریان
 . (p-v< 0/05) آماری وجود ندارد

یتتیان استتتفاده از ماشتتین آت  بتترای در متتورد شتتاخص م
کته   شتود  متی مشتاهده  جتدول  بیرپاشی با توجه به اطتعتا   

میتتانگین ایتتن شتتاخص در روستتتای حمریتتان قبتتل از مداخهتته 
 323939±995935واحد و بعد از مداخهته   266363±959556

واحد بوده است و همچنین در روستای مهاجران ختاک قبتل از   
و بعتتتتد از مداخهتتتته واحتتتتد  252935±959323مداخهتتتته 

واحد بوده است که با توجه به آزمتون تتی    563139±331363
 دار معنتی یابیم کته اختتت     می تست جفتی در هر دو روستا در

همچنتین  . (p-v<0/05) آماری قبل و بعد از مداخهه وجود دارد
یابیم  میبا توجه به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در 

از ماشین آت  بترای بیرپاشتی در دو    که بین میانگین استفاده
در قبتل و بعتد از مداخهته    ( مهتاجران ختاک و حمریتان   ) روستا

 (.p-v<0/05) وجود داردآماری  دار معنیاختت  
آمار توصیفي استفاده از ماشین آالت برای . 11جدول 

 بذرپاشي و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 ارمعی

مقدار 
 پییرش

 
استفاده 
از 
ماشین 
 آت 
برای 
 بیرپاشی

 حمریان
 266،363 959،556 قبل

91/9 
 995،935 323،939 بعد

 995/9 *مقدارپییرش

 
مهاجران 
 خاک

 959،323 252،935 قبل
93/9 

 563،139 331،363 بعد

 995/9 *مقدارپییرش 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

وصیفي هزينه کاشت و نتايج آزمون تي آمار ت. 12جدول 

 تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
 

هیینه 
 کاشت

 حمریان
 2،691،693 5،363،393 قبل

993/9 
 5،199،529 9،669،556 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 2،593،333 9،325،393 قبل
999/9 

 5،969،969 2،393،631 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

جتدول  در ارتبا  با شاخص هیینه کاشت با توجه به اطتعتا   
 که میانگین این شاخص در روستتای حمریتان   شود میمشاهده 

واحتد و بعتد از مداخهته     5363393±2691693قبل از مداخهته  
در روستتتای  واحتتد استتت و همچنتتین  5199529±9669556

واحتد و   9325393±2593333مهاجران خاک قبتل از مداخهته   
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واحد که با توجه به آزمون  2393631±5969969بعد از مداخهه 
یتابیم کته اختتت      متی تی تست جفتتی در هتر دو روستتا در    

. (p-v< 0/05) مداخهه وجتود دارد آماری قبل و بعد از  دار معنی
زمون تی تست مستقل در همچنین با توجه به مقدار پییرش از آ

مهتاجران  ) در دو روستتا  کاشت نهیهییابیم که بین میانگین  می
 دار معنتی در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت      ( خاک و حمریان
 (.p-v<0/05) آماری وجود دارد

آمار توصیفي استفاده از ماشین آالت در . 13جدول 

 برداشت و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

استفاده 
از 
ماشین 
آت  در 
 برداشت

 حمریان
 122،399 5،159،999 قبل

219/9 
 933،136 5،595،162 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 619،321 5،559،959 قبل
96/9 

 939،359 331،612 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

در مورد شتاخص استتفاده از ماشتین آت  در برداشتت بتا      
کته میتانگین ایتن     شتود  متی مشاهده جدول توجه به اطتعا  

 ± 122،399روستتتای حمریتتان قبتتل از مداخهتته   در شتتاخص
 5،595،162 ± 933،136واحتتد و بعتتد از مداخهتته  5،159،999

 مداخههواحد است و همچنین در روستای مهاجران خاک قبل از 

 ±939359واحتتد و بعتتد از مداخهتته  5،559،959 ± 619،321
واحد که با توجه به آزمون تی تست جفتی در هتر دو   331،612
آمتاری قبتل و بعتد از     دار معنتی یابیم که اختتت    میروستا در 

همچنین با توجته بته مقتدار    . (p-v< 0/05) مداخهه وجود دارد
بیم که بین میانگین یا میپییرش از آزمون تی تست مستقل در 

مهاجران خاک ) استفاده از ماشین آت  در برداشت در دو روستا
آمار وجتود   دار معنیدر قبل و بعد از مداخهه اختت  ( و حمریان
 (.p-v>0/05) ندارد

در ارتبا  با شاخص مییان استفاده از ماشین آت  در حمل 
شتود کته    محصول با توجه به اطتعتا  جتدول مشتاهده متی    

نگین ایتتن شتتاخص در روستتتای حمریتتان قبتتل از مداخهتته میتتا
 ± 915،363واحتتد و بعتتد از مداخهتته    156،932±5،533،155
واحد است و همچنتین در روستتای مهتاجران ختاک      392،235

واحتد و بعتد از مداخهته     5،936،936±136،131 قبل از مداخهه

واحد است که با توجته بته آزمتون تتی      313،631 ± 533،339
دار  یابیم کته اختتت  معنتی    هر دو روستا در می تست جفتی در

همچنین . (p-v< 0/05)آماری قبل و بعد از مداخهه وجود دارد 
یابیم  با توجه به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در می

در  محصتول  حمتل  درکه بین میانگین استفاده از ماشین آت  
دار  نتی روستای حمریان در قبتل و بعتد از مداخهته اختتت  مع    

ولتی در روستتای مهتاجران    . (p-v>0/05)آماری وجود نتدارد  
دار آمتاری وجتود    خاک در قبل و بعد از مداخهه اختتت  معنتی  

 . دارد
آمار توصیفي استفاده از ماشین آالت در حمل . 14جدول 

 محصول و نتايج آزمون تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 یرشپی

 
استفاده 
از 
ماشین 
آت  در 
حمل 
 محصول

 حمریان
 156،932 5،533،155 قبل

513/9 
 915،363 392،235 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

 
مهاجران 
 خاک

 136،131 5،936،936 قبل
99/9 

 533،339 313،631 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

ي استفاده از سموم و نتايج آزمون آمار توصیف. 15جدول 

 تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
استفاده 
 از سموم

 حمریان
 599،662 339،313 قبل

51/9 
 226،663 531،556 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

مهاجران 
 خاک

 522،336 336،936 قبل
91/9 

 553،593 591،595 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

در مورد شتاخص میتیان استتفاده از ستموم اطتعتا  جتدول       
حاکی است کته میتانگین ایتن شتاخص در روستتای حمریتان       

واحتتتد و بعتتتد از   339،313 ± 599،662 قبتتتل از مداخهتتته 
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واحتتد استتت و همچنتتین در    531،556 ± 226،663مداخهتته 
 ± 522،336ختتتاک قبتتتل از مداخهتتته روستتتتای مهتتتاجران 

 591،595 ± 553،593واحتتتد و بعتتتد از مداخهتتته    336،936
واحد است که بتا توجته بته آزمتون تتی تستت جفتتی در هتر         

دار آمتتاری قبتتل و  یتتابیم کتته اختتتت  معنتتی دو روستتتا در متتی
همچنتتین بتتا توجتته (. p-v<0/05)بعتتد از مداخهتته وجتتود دارد 

یتابیم   مستتقل در متی  به مقدار پتییرش از آزمتون تتی تستت     
که بتین میتانگین استتفاده از ستموم در روستتای حمریتان در       

 دار آمتاری وجتود نتدارد    قبل و بعتد از مداخهته اختتت  معنتی    
(p-v>0/05.)  

در حتتالی کتته در روستتتای مهتتاجران ختتاک در قبتتل و بعتتد از  
 .(p-v<0/05)مداخهه اختت  وجود دارد 

ر و نتايج آزمون آمار توصیفي استفاده از کارگ. 16جدول 

 تي تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
استفاده 
از 
 کارگر

 حمریان
 616،932 5،221،999 قبل

95/9 
 133،999 563،155 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

 
مهاجران 
 خاک

 5،523،395 5،963،161 قبل
11/9 

 921،193 939،533 بعد

 
 قدارم

 *پییرش
995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

در بحث شتاخص میتیان استتفاده از کتارگر بتا توجته بته        
شود که میانگین ایتن شتاخص در    اطتعا  جدول مشاهده می

واحد و  5،221،999±616،932روستای حمریان قبل از مداخهه 
واحد استت و همچنتین در    563،155±133،999بعد از مداخهه 
 ± 5،523،395اجران ختتاک قبتتل از مداخهتته   روستتتای مهتت 
واحتد   939،533 ± 921،193واحد و بعد از مداخهه  5،963،161

است که با توجه به آزمون تی تستت جفتتی در هتر دو روستتا     
دار آمتاری قبتل و بعتد از مداخهته      یابیم که اختت  معنی درمی

همچنین با توجه به مقدار پتییرش از  . (p-v<0/05) وجود دارد
یابیم که بتین میتانگین استتفاده     ن تی تست مستقل در میآزمو

ازکارگر در روستای حمریان در قبل و بعتد از مداخهته اختتت     
در حالی که در روستای . p-v<0/05)) دار آمار وجود دارد معنی

 .مهاجران خاک اختت  معنادار وجود ندارد

های تحقیق در ارتبا  با شاخص هیینه آب هم حاکی  یافته
ین است که میانگین این شاخص در روستای حمریتان قبتل   از ا

واحتتد و بعتتد از مداخهتته   5695139±5533992 از مداخهتته
واحتتد استتت و همچنتتین در روستتتای   336،395±9،995،955

واحد و  9،319،999±5،291،536 مهاجران خاک قبل از مداخهه
واحد است که با توجه به  2،915،953±393،239بعد از مداخهه 

یابیم کته اختتت     ی تست جفتی در هر دو روستا درمیآزمون ت
. (p-v<0/05) دار آماری قبل و بعد از مداخهه وجتود دارد  معنی

همچنین با توجه به مقدار پییرش از آزمون تی تست مستقل در 
مهتاجران  )یابیم که بتین میتانگین هیینته آب در دو روستتا      می

دار آمتار   معنی در قبل و بعد از مداخهه اختت ( خاک و حمریان
 . p-v<0/05)) وجود دارد
آمار توصیفي هزينه آب و نتايج آزمون تي . 17جدول 

 تست مستقل و جفتي

 میانگین مداخهه روستا شاخص
انحرا  
 معیار

مقدار 
 پییرش

 
 

هیینه 
 آب

 حمریان
 5،533،992 5،695،139 قبل

995/9 

 336،395 9،995،955 بعد

 مقدار
 *پییرش

995/9 

 
ران مهاج
 خاک

 5،291،536 9،319،999 قبل
999/9 

 393،239 2،915،953 بعد

 
 مقدار
 *پییرش

995/9 

 تی تست مستقل** تی تست جفتی*

 

  گیری نتیجهبحث و  -6
با توجه به اهمیتت و جایگتاه بختش کشتاورزی در توستعه در      

توستتعه روستتتایی از طریتتق ایجتتاد  ویتتژه بتته، ستتطوح مختهتت 
ایتن بختش بتا    ، د و نگهداشت جمعیتت درآم، ی اشتغالها زمینه
از جمهتته ایتتن . ی ستتاختاری متعتتددی مواجتته استتتهتتا چتتالش
، عوامتل تولیتد ارتبتا  زیتادی دارد     وری بهتره کته بتا    ها چالش
به ساختار مالکیت اراضتی کشتاورزی از قبیتل تقطیت       توان می

بسیار زیاد و پراکندگی قطعا  متعهق به هر یک از کشاورزان و 
رفتت   هتدر ، ی کشتاورزی هتا  فعالیتت ش هیینه به تب  آن افیای

. کاهش راندمان تولید و نرتایر آن اشتاره کترد   ، ی تولیدها نهاده
بنابراین در بیشتر کشورهای مواجه با این چتالش بترای ایجتاد    
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ی یکپارچته ستازی   هتا  سیاستت تحرک در توستعه روستتایی از   
در . اراضی به عنوان یک ابیار موفتق بهتره گرفتته شتده استت     

ورد مطالعه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در دو دهه منطقه م
به اخیر به صور  محدود و در تعداد انگشت شماری از روستاها 

رغتم   عهتی مشارکتی و توافقی صور  پییرفتته استت و    صور 
یی که بر سر راه این امتر قترار   ها چالش دلیل به، اهمیت موضوع

زان اجتمتاعی و متالی کشتاور    مستائل عمتده   بته طتور  دارد که 
غیراقتصتتادی بتته فعالیتتت  بتته طتتورستتایر روستتتاها ، باشتتد متتی

 3لتیا محقتق در ایتن پتژوهش طتی      . پردازند میکشاورزیشان 
 53فرضیه با توجته بته تجییته و تحهیتل اطتعتا  حاصتل از       

ی پژوهش را در ارتبا  با ایتر یکپارچته ستازی    ها یافته، پرسش
 . مایدن می ارائهبه اختصار ، وری بهرهاراضی کشاورزی بر 

ایرا  یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کاهش  ترین مهماز 
تعداد قطعا  بوده است که همین امر زمینه ساز بتروز اتفاقتا    

 :دیگر در روستاهای مورد مطالعه شده است که عبارتند از مثیر
افیایش سطح زیر کشت و همچنین افیایش عمهکرد گنتدم و   -
 . جو
  افیایش مساحت آبیاری تحت فشار -
کتر   ، کاهش هیینه استتفاده از ماشتین آت  بترای شتخم     -

 نهرکشی و فاروزنی ، مرزکشی، بندی
 کاهش هیینه آماده سازی زمین -
 ی کاشتها کاهش هیینه -
 افیایش استفاده از ماشین آت  برای کودپاشی و بیرپاشی -
ان بهینه شدن استفاده بردار بهرهه کاهش و همین طور به گفت -

   در برداشت از ماشین آت
 کاهش استفاده از ماشین آت  در حمل محصول  -
 کاهش استفاده از سموم -
 کاهش استفاده از کارگر -
 کاهش و بهینه شدن مصر  آب -

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بته عنتوان یکتی از سته     
ه کننتد  تتثمین بخش اصهی اقتصاد هر کشور محستوب شتده و   

ختانوار و چته در ستطح     هر کشور چه در ستطح ه وضعیت تغیی
لتیا توجته و   ، باشتد  متی ( پیوندهای بین بخشتی  دلیل به) صنعت
تر بخش کشاورزی باید به عنتوان   هر چه سری ه بر توسع تثکید

گونته   همان. ین امر قرار گیردمسلولی اساسی ها لویتویکی از ا
و مشتکل در بختش کشتاورزی     مستلهه که پیشتر هم به بیتان  
کندگی اراضی از اهم مشکت  آن به پرداخته شد و خردی و پرا

لیا باید دستی جنباند و موتور اقتصاد کشاورزی را ، رود میشمار 
با وض  قوانین و مقررا  جدید و حمایت از آن روشن نمود و به 

بختش کشتاورزی را   ه هدایت هر یک از کشاورزان که مجموعت 
دهند پرداخت و آن را به سمت شکوفایی و خودکفایی  میشکل 
 . ندگی رساندو بال

 

 راهکارها و پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق که مبتین ایتر مثبتت یکپارچته ستازی      

محقتق بته   ، باشتد  متی کشاورزی  وری بهرهاراضی کشاورزی بر 
منرور تسری  در اجرایی شدن این طرح در تمتامی روستتاهای   

 : نماید می ارائهشهرستان شازند پیشنهادا  زیر را 
یاد بین مشارکت کشاورزان در اجترای طترح   به عهت ارتبا  ز -

 شود میپیشنهاد ، یکپارچه سازی و مییان آگاهی آنان از موضوع
اطتعتا   ، ی جمعتی ها از طریق رسانه ویژه به، به طر  مخته 

همچنتین  . تزم در مورد میایای طرح در اختیار آنها قترار گیترد  
، برای ترغیب بیشتر مالکتان بترای مشتارکت در اجترای طترح     

ه ی انجتام شتد  هتا  ی آموزشی همراه با بازدید از طترح ها تتک
 . موفق و در حال اجرا برگیار گردد

توسل به قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونی نمودن تولیتد   -
 توان میی تعاونی تولید از مواردی است که ها با تشکیل شرکت

اهتدا  متورد نرتر در توستعه      متثستفانه . مورد توجته قترار داد  
ی تولید روستایی در حد تزم فراهم نشده استت و لتیا   ها تعاونی

عنوان یکی از راهکارها بترای منتاطق مناستب و    ه به این امر ب
موانتت  آن پتتایین بتتودن  تتترین مهتتممستتتعد توجتته کتترد و از 

با توجه بته مشتکت    . باشد میی اجتماعی در کشور ها سرمایه
گتردد کته    میپیشنهاد ، فرهنگی و اجتماعی در ساختار روستایی

ی توانمنتد  هتا  تقویت و تحکیم تشکل، بیش از پیش به تشکیل
همتت  ، که بسترستاز آفتیایش سترمایه اجتمتاعی خواهنتد بتود      

 . گماشت
، هکتار اراضی در کشور ها با توجه به خرد و پراکندگی میهیون -

باید راهکارهتای جدیتدی بترای حتل مشتکت  نرتام خترد و        
. ررا  جستتجو کتترد دهقتانی و کتاربردی کتتردن قتوانین و مقتت   

ی بتردار  بهرهطراحی و تدوین مضمون قوانین حقوقی واحدهای 
 مستائل و تدوین مواد قانونی از ستوی حقتو  دانتان آشتنا بته      

ساختار مالکیت اراضی در بخش کشاورزی با همکتاری جامعته   
بتدون شتک   . رستد  میشناسان روستایی امری ضروری به نرر 
منتد یتک قتانون جتام      نرام کشاورزی و زمین داری ایران نیاز

قتتانون جتتام  در ارتبتتا  بتتا حتتل معضتتل پراکنتتدگی و  . استتت
جهوگیری از خرد شدن واحدهای تولید بر محورهتای زیتر بایتد    

 : استوار گردد
، زمین داری به عنوان کهید حل سایر مشکت  مسلههحل ( ال 
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عرفی و مقتضیا  زمتانی  ، حقوقی، با در نرر گرفتن ابعاد فقهی
گفتنتی استت کته در شهرستتان     ) ه کشتاورزی پیشرفت و توسع

ست کته   ها سالشازند برخی از اراضی وقفی بوده و مالکیت آنها 
نامشخص و بتتکهی  است که به گفته کارشناسان اداره جهتاد  

ختود معضتهی بترای امتر یکپارچته      ، کشاورزی شهرستان شازند
 (.رود میسازی اراضی کشاورزی به شمار 

ی گوناگون زمین به منرور ها کاربریتعیین و تثبیت قانونی ( ب
 . بر نوع کاربری تثکیداجتناب از درگیری بر سر مالکیت زمین و 

ی یکپارچه سازی اراضتی در  ها روشبررسی و بهره گیری از  -
 . اند هسایر کشورهایی که در این زمینه موفقیت داشت

ی زیتتر کشتتت هتتا بتتدون شتتک ختتروج از پراکنتتدگی زمتتین -
محورهتا و   دتوانت  میکه  کند میرا طهب  ی عریمیگیار سرمایه

 : ی حمایتی دولت در برگیردها سیاستموارد زیر را به عنوان 
در  ها ی و یارانهگیار سرمایهاز  ای هگیری بخش عمدبه کار( ال 

اصتتتح شتتبکه آبیتتاری همیمتتان و در جهتتت رفتت  و کتتاهش  
 تتوان  متی در این جهت گیتری  . ی کشاورزیها پراکندگی زمین

 مستلهه زده آبیتاری و اصتتح شتبکه آبیتاری و حتل      افیایش با
 . پراکندگی را توام با هم پیش برد

ی کشاورزی بته ستمت یکپارچته    ها هدایت بخشی از یارانه( ب
 سازی اراضی 

ی گیار سرمایهی تشویقی در ها سیاستبه منرور اجرای ( پ

تزم و ضروری است که نرخ سود اعتبارا  تخصیصی به طتور  
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