
 

 1317 بهار/ 1شماره  28نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 

 

 ی اجتماعی  نقش سرمایهسازی اراضی کشاورزی و یکپارچه

  آبادشهرستان بستان شرقی،آذربایجان استان :موردی مطالعه
 

 2، محمد محسن زاده هریس*1حسین کریم زاده

 
 2/01/59تاریخ پذیرش:     2/4/59تاریخ دریافت: 

 دانشگاه تبریز ،استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -0

 ریزی روستایی، دانشگاه تبریزدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه-2

 Email: karimzadeh10@gmail.com مسئول مکاتبه: *

 

 

 چكیده

 قیاس،م کوچك یکارآفرینانه اقدامات برای مناسب محیط ایجاد مانند یمتعدد یایمزا یدارا اراضی سازییکپارچه

با  ی. ولباشدیم هااین مانند و روستایی اقتصاد به بخشی تنوع برای انگیزه ایجاد روستایی، خدمات و هازیرساخت بهبود

 انزم طول در نیز تعداد نیا که هستند، یاراض یسازکپارچهی به حاضر کشاورزان از یکم تعداد فقطمتأسفانه  ،وجود نیا

 دیمف یاراض یسازکپارچهی جهت زهیانگ جادیا در تواندیم که یعوامل جمله از ستا،را نیهم در. است بوده کاهش به رو

 به است، گروه كی نیب متقابل روابط و یهمکار اعتماد، چون یمیمفاه یدر بردارنده است که یاجتماع یهیسرماباشد، 

 شوند،یم یتلق مثبت جامعه در جیرا یارهایمع و هاارزش یبرمبنا که یهدف به یابیدست سمت به را گروه که یاوهیش

 یاراض یسازکپارچهی به شیگرا در یاجتماع یهیسرما نقش یبررس حاضر، پژوهش از هدف بنابراین،. کندیم تیهدا

 یفیاز نظر روش، توص و دهوب یاز نظر هدف، کاربرد قیتحق نیا. باشد یم آباد بستانشهرستان  یروستا 4در  یکشاورز

 مورد یآمارجامعه  .است شده استفاده یاکتابخانه و یدانیم مطالعات از اطالعات و هاداده یآورو جهت جمع یلیتحل

 شهرستان در واقع ،کشاورز برداربهره 0101 با جمعاً یکردکند و ایحاج آقا، اشدلق عل ن،یالدنیع یروستاها مطالعه

 از زین خانوارها انتخاب جهت و دیانوار برآورد گردخ 051فرمول کوکران  از یریگبهره با. حجم نمونه باشدیم آبادبستان

 یسازهکپارچی به شیگرا و یاجتماع یهیسرما نیب که داد نشان پژوهش جینتا. گرفت انجام ساده یتصادف یریگنمونه روش

 ابدییم شیافزا یاراض یسازکپارچهی به سرپرستان شیگرا یاجتماع یهیسرما شیافزا با و دارد وجود یمیمستق یهمبستگ

-چهکپاریکشاورزان به  شیرا در گرا ریتاث نیشتریب و مشارکت یاجتماع اعتماد بعد یاجتماع هیسرما یهامولفه انیم ازو 

 .است داشته نهیزم نیا در را نقش و ریتاث نیکمتر یاجتماع انسجام بعد نیچنهم و اندداشته یزراع یاراض یساز

 

 یاراض یسازکپارچهی ،یاجتماع یهیسرما ،یکشاورز آباد،بستاناعتماد اجتماعی،  :کلیدي هايواژه
 

  

mailto:karimzadeh10@gmail.com


 1317بهار  /1شماره  28نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                     کریم زاده، محسن زاده                        212

  

Integration of Agricultural Land and Social Investment  

Case Study: East Azerbaijan Province, Bostanabad County 

 

Hossein Karimzadeh1*, Mohammed Mohsen Zadeh Harris 2 

 

Received: June 22, 2016   Accepted: December 23, 2017 

1- Assist. Prof., Dept. of Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran. 

2-PhD Student in Geography and Rural Planning, University of Tabriz, Iran. 

*Corresponding Author: Email: karimzadeh10@gmail.com 

 

 
Abstract  

        Integration of land has many advantages, such as creating an environment suitable for small scale 

entrepreneurial measures, improving infrastructure and rural services, creating incentives for diversification 

into rural economies, and so on. However, unfortunately, only small number of farmers are willing to the 

Integration of land, which has declined over time. In this regard, one of the factors that can be useful in 

motivating the Integration of land is social capital which includes concepts such as trust, cooperation and 

interrelationships between a group, in a way that leading the group towards achieving a goal based on common 

values and standards in a positive society.Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of social 

capital in the trend towards the integration of agricultural land in 4 villages in Bostanabad.This research is 

applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of method, and field data and library have 

been used to collect data and information.The statistical population of this study is Ein al-Din, Haj Agha, 

Ashdalagh-olia and Kurdkandi villages with 1013 farmers in Bostanabad. Sample size is estimated by using 

Cochran formula for 197 households which selected by Simple random sampling method.The results of the 

research show that there is a direct correlation between social capital and the tendency to the integration land 

and supervisors tend to increase the integration of land with increasing social capital.Among the components 

of social capital, social trust and participation have the most impact on farmers' tendency to the integration of 

agricultural land, and also the dimension of so cohesion has the least impact and role in this regard. 
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 مقدمه

ی ع اصللللی توسلللعه کشلللاورزی پدیدهنیکی از موا

کوچك بودن و پراکندگی اراضللی اسللت که موجب تولید 

ی بهینه از سلنتی محصلو ت کشاورزی و عدم استفاده  

 ،2100زاده )شلللیخ .شلللودفنلاوری و امکانات نوین می 

 از درصللد 01که بطوری(. 2109نژاد و همکاران شللهابی

پراکنده  و خرد صللورتبه  دنیا در کشللاورزی اراضللی

 یسرانه کرد اعالم اخیر هایسال طی نیز فائو و هستند

هکتار  02/1جهان  در فرد هر برای زمین کشلللاورزی

 (.2109  )حقیقت و همکاران .است

قطعه قطعه بودن اراضللی کشللاورزی یکی از د یل  

گذاری در وری و سرمایهاصللی پایین بودن سلطب بهره  

 (.2100 و همکاران انگهوباشللد )بخش کشللاورزی می

 و تولیدی واحدهای بودن کوچك به همراه پدیدههمین 
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سللاختار  از ناشللی که کشللاورزی هایپراکنش زمین

 اصلی موانع از به یکی امروزه ،سنتی است کشلاورزی 

 آرایشی چنین است. شده تبدیل ی کشاورزیتوسعه در

 خاص نه و جدید است اینه پدیده کشاورزی اراضی از

 کم با کشورها داری اغلبزمین نظام در بلکه ا،م کشور

 شللرایط داشللته اسللت که تحت  وجود تفاوتی، بیش و

 بوده نیز کارکردهای مثبت دارای و گرفته شللکل خاص

 از جدیدی گیری نظامشکل و شرایط تغییر با اما اسلت. 

 تنها نه مثبت این کارکردهای اجتماعی، روابط و تولید

 صورت به به تدریج بلکهداده  دسلت  از را خود ویژگی

 و ی کشلللاورزیتوسلللعه در باز دارنده علاملل   یلك 

 (.2101)مرادی و همکاران  .اسلللت درآمده روسلللتایی

تقطیع  متفاوت هلای گونله  پژوهشلللگران،عالوه بر این، 

 بندیدسللته چنین را آن تبعات و کشللاورزی هایزمین

 ی،فضای یشامل فاصلة) فیزیکی خردشدن( الف: کنندمی

 و زمانی یهزینه افزایش هزینه، افزایش ،(دازهان و بعد

 کشاورزی هایفعالیت و خردشدن عملیات( ب آن؛ نظایر

 مکانیزاسللیون، مشللکل بودن اراضللی، کاربری شللامل)

 ،فشار تحت آبیاری توجیه نداشتن دسلترسلی نامناسب،  

؛ (آن نظایر و بازار و هانهاده به دسترسی بودن مشلکل 

 بردارانبهره ایل نبودنم شللامل) اجتماعی خردشللدن( ج

 اراضی، ترك مهاجرت و کشاورزی، هایفعالیت انجام به

 و مالکیت خردشللدن( د و ؛(آن نظایر و کاربری تغییرات

 پاسلللکارینز و مالینسلللاختار مالکیت ) خوردن بر هم

 .(2104به نقل از عینالی   ,2100

 معضل با مبارزه روش ترینحیبص، با این تفاسلیر 

های طرح ها،و قطعه قطعه شللدن آن چندپارگی اراضللی 

 میرزایی و همکاران) .اسللت "اراضللی سللازییکپارچه"

 ابزاری اراضلللی، سلللازییکپارچهکله،  بطوری(. 2109

 سللاختار بهبود و روسللتایی یتوسللعه  برای مناسللب

 و تقطیع از کاستن از طریق های کشاورزیزمین مالکیت

)احمدپور  .آیدمی به شلللمار هلا  آن فضلللایی پراکنش

 محیط ایجاد اراضی در سلازی یکپارچه. (0154 همکاران

 مقیاس، کوچك یکارآفرینانة اقلدامات  برای منلاسلللب 

 خلدمات  و هلا بهبود زیرسلللاخلت  فعلالیلت،   و زنلدگی 

 اقتصللاد به بخشللی تنوع برای انگیزه ایجاد روسللتایی،

 ایرانسللی)دارد  بسللزایی نقش ها،مانند این و روسللتایی

اراضللی دارای مزایای  سللازیهمچنین یکپارچه(. 2115

وری های تولید، افزایش بهرهاقتصلللادی )کلاهش هزینله  

علوامللل تولیللد، افزایش درآمللد و فقر زدایی، افزایش  

سلللرملایه گذاری و ...(، فنی )افزایش تولید، سلللطب زیر   

کشلت، استفاده از بذرهای اصالح شده، سهولت استفاده  

 یآ ت، افزایش کیفیت محصول و نیاز به نیرواز ماشین

کار و ...(، سلازمانی )سلهولت اجرای تصمیمات سیاسی   

و کالن، بهبود مدیریت، افزایش فرصت شغلی، بازاریابی 

تر، تسلللهیلل انجلام دادن امور زیربنایی، افزایش   راحلت 

رونق صلنایع تبدیلی و ...(، اکولوییکی )کاهش فرسایش  

خاك، اسللتفاده بهینه از زمینه، حفا ت محیط زیسللت و  

عی )کاهش اختالفات و مشاجرات مردمی بر ....( و اجتما

سلللر زمین، افزایش مشلللارکلت و همکلاری و تعاون و    

)حقیقت و  .باشلللدافزایش انگیزه برای کشلللاورزی( می

 (.2102فائو  ،2109 همکاران

طرح  اجرای برای که مزایایی اهمیت وبه  توجه با

 تعداد فقط شد، ذکر اراضلی کشلاورزی   سلازی یکپارچه

 اراضللی سللازییکپارچه به حاضللر از کشللاورزان کمی

 کاهش به رو زمان طول نیزدر تعداد این که هسلللتند،

 از انجام گرفته های کرمانشاه طرح در مثال، برای است؛

 کاهش 0101 در سال طرح 1 به 0114 سلال  در طرح 14

 111 حدود0190 سللال در اصللفهان لنجانات در یا یافت

 211فقط  0101 سال در ولی شد، یکپارچه اراضی هکتار

با این  (.2109 و همکاران سهکتار یکپارچه شللدند )شللم

و در های اخیر یکی از راهبردهایی که در سلللال، وجود

 جهت ایجاد اعتماد و مشلارکت کشاورزان در اجرای این 

به خصللوص در کشللورهای توسللعه یافته ها، گونه طرح

مورد توجه قرار گرفته و در برخی از این کشلللورها به 

و نتایج مثبتی به همراه داشته است، توسعه اجرا درآمده 

 .ی اجتماعی در روستاها بوده استو گسلترش سرمایه 

 (. 2119 ققی)اختر مح
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اجتماعی، نقش مهمی در بهبود کیفیت  یسلللرملایله  

و  (2101عبدالحکیم )داشته  زندگی و توسلعه روسلتایی  

 یهمه جانبه یعلاملی موثر در رسلللیلدن بله توسلللعله     

روستایی از  یه توسعه همه جانبهروستایی است، چرا ک

یك سللو بر مشللارکت سللاکنان محلی، از طریق مذاکره،  

مشلورت و تعامل اسلتوار است که درکی از سهم هریك   

آورد و از دیگر از ساکنان را در فرایند توسعه فراهم می

سللو شللناسللایی امتیاز نسللبی هر ناحیه را برای طراحی 

 د )میریدهل راهبردهلای توسلللعله مورد توجله قرار می   

توان به عنوان سللرمایه اجتماعی را می (. همچنین، 2101

که کنش  (2102مکال ) ای از روابط اجتماعی دانستشبکه

و به عنوان  (2101 سللوزوکیکند )جمعی را تسللهیل می

زمانی  ییلك کلا  و ثروت عمومی اسلللت کله در دوره   

و مهمترین موضلللوع آن نیز  افتللدبلنللدمللدت اتفللا  می

 .(2101باشد )عبداللهی و همکاران ت میموضوع ارتباطا

یکی از  زم بله ذکر اسلللت، کلله  ولی بللا این اوصلللاف، 

هللای طرحی کشلللور مللا در زمینلله هللای امروزچللالش

اجتماعی  یتوجه به سلللرمایه ، علدم سلللازییکپلارچله  

انی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در روستائی

ت ، که شناخاندجغرافیایی کشور ایران گسترده شده پهنه

ریزی برای توسلللعه روند برنامه این سلللرملایله قطعلاً   

روسلللتایی را برای متخصلللصلللان مربوطه تسلللهیل و  

ها و مشلللارکلت روسلللتاییان را در اجرای بهتر برنامه  

 به همراه دارد. هاطرح

آباد در  سازی اراضی در شهرستان بستانیکپارچه

رواج یافته  بعد از انقالب اسلللالمی ایرانهای طی سلللال

آقا، اشلللدلق علیا، حاج روسلللتای 4ولی تنها در  .اسلللت

این طرح به اجر درآمده است و به  الدینکردکندی و عین

ترین عاملی که مانع از اجرای این  گفته مسئولین امر مهم

در سللایر مناطق روسللتایی این شللهرسللتان شللده   طرح

اسلت، عدم مشلارکت و همکاری کشلاورزان بوده است.    

که اشلللاره شلللد از جمله عاملی که  بنابراین، همانطوری

 سازی اراضیبه یکپارچه روستاییان گرایش در تواندمی

موثر بللاشلللد،   در محللدوده مورد مطلعلله کشلللاورزی

مشارکت، اعتماد مردم به یکدیگر، و  ی اجتماعیسلرمایه 

برداران از اعتمللاد متقللابللل دولللت و مردم، آگللاهی بهره

بنابراین، و غیره اسللت. سللازی اراضللی مفهوم یکپارچه

ی اجتماعی نقش سرمایهبررسی  هدف از تحقیق حاضر

ر روسللتاهای دسللازی اراضللی کشللاورزی، در یکپارچه

شللهرسللتان الدین آقا، اشللدلق علیا، کردکندی و عینحاج

باشللد.  در این می آباد اسللتان آذربایجانشللرقیبسللتان

گویی به سوا ت زیر پی پاسخدر  راسلتا مطالعه حاضر 

 باشد:می

سازی به یکپارچها بین سلرمایه اجتماعی و گرایش  آی-0

معناداری  یمورد مطالعه رابطه روسللتاهایاراضللی در 

 وجود دارد؟

های سلللرمایه اجتماعی در گرایش کدام یك از مولفه -2

سللازی اراضللی کشللاورزی در  کشللاورزان به یکپارچه

 مورد مطالعه تأثیر دارد؟ روستاهای

 

 سازي اراضییكپارچه

دن زمین که معادل اصلللطالح انگلیسلللی یکپارچه کر

land consolidation  است در فرهنگ اصطالحات علمی

ی اصللالح خاك و اصللالح شللبکه »عنوانو فنی، از آن به

یاد شللده « هم پیوسللته )یکی شللده(آبیاری و اراضللی به

(، 2112و همکاران ) (.2102اللدین افتخلاری   اسلللت رکن

 هک است یندیافر یاراض یسازکپارچهی که باورند نیبرا

 منابع از نهیبه یاسللتفاده یبرا جوامع به کمك آن هدف

 مطابق قطعات، یدوباره ییفضا یسلازمانده  نیهمچن و

 در جامعه ینوسللاز به منجر تینها در که عامه توافق

است.  شود،یم یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد تمام

 یاراض وستنیپ همبه را، یاراض یسازکپارچهی طرح زین

 تیمالک در رییتغ جادیا بدون روستا كی زارعان پراکنده

 ییروستا داریپا یتوسعه یبرا را آن و داندیم یاراضل 

 و قتی)حق داندیم ریناپذ اجتناب یضرورت یکشلاورز  و

 به ای (.2112 همکاران و کاپوانقل از  به 0152همکاران 

 نیزم مجدد عیتوز شامل یارض اصالحات گر،ید فیتعر



 211                                                                                               ی اجتماعی .... سازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایهیکپارچه

 عدالت به یابیدسلللت یبرا یامنطقه ای یملّ سلللطب در

 طور به که یحال در باشللد،یم تیمالک نظر از یاجتماع

 نیزم مجدد عیتوز شامل یاراض یسازکپارچهی ،یسلنت 

 سللاختار كی به یابیدسللت هدف با خاص، محل كی در

 یمنطق یتوسللعه لیتسلله یبرا مناسللب نیزم تصللرف

 .(0154و همکاران  ییرزای)م .است یکشاورز

 یاراضلل یسللازکپارچهی مفهوم ،0كیگفته ون دا هب

 رنیبا یمنطقه در آلمان در 0141 سلللال در بار نیاول

 یقطعات را در روسلللتا راهبان که یهنگام شلللد، آغاز

 یبرا آن که دهدینشللان م موننیمبادله کردند. ا خیابرات

 فنالند در چهاردهم قرن در یاراض ینیبازچ از بار نیاول

 قرن كی دهیا نیا. شد آغاز اتیمال ستمیسل  به پاسلخ  در

 که یهنگام د،یرسلل بیتصللو به هلند در( 0419)در  بعد

 قطعات  1زول شللهرسللتان در2تنیاگنا صللومعه یاعضللا

 و کردند یسللازکپارچهی هکتار 91 مسللاحت به را نیزم

 آمده دیپد ایتالیا در کار راه نیا، 0491 در بعد، سال چند

 ییاروپا یکشورها ریسا در مفهوم نیا آن، از پس. است

(؛ 0112) فرانسه در و( 0991) دانمارك در: افتی گسترش

 نروی در و(، 0091) ایاسلللپان در(؛ 0010) سیسلللوئ در

  (.0154 یو موسو پوراحمد ،0151 زاده)محسن .(0095)

سلازی اراضی در اوایل قرن  اگر چه مفهوم یکپارچه

های بعد به تصلللویب چهاردهم آغاز شلللد، ولی در قرن

سازی زمین در اواسط قرن د. اولین قانون یکپارچهرسلی 

هجدهم پدید آمده اسللت. در سللوئد، این قانون در سللال  

اعلالم شللللد در حللالللی کلله بللرای اولین بللار    0145

با پوشللش بسللیاری از  0191سللازی در سللال یکپارچه

های کشلاورزی آغاز شد. در دانمارك، برای اولین  زمین

تکمیل  0019تا  معرفی شللد هر چند 0100بار در سللال 

)در منطقه بادن(  0099نشلللده بود. در آلمان در سلللال  

تأسلللیس و بعد از این در دیگر مناطق اسلللتفاده شلللد و 

در سوئیس،  0051کشلورهای دیگر پس از آن؛ در سال  

 0500بلژیك، سلللال  0511ایتلالیا، سلللال   0059سلللال 

                                                           
1-Oberalteich  
2 -Agnieten 

در هلند 0524اتریش و در سللال   0001فرانسلله، سللال  

 سلللازی اراضلللی تصلللویللب گردیللد  قللانون یکپللارچلله

 سلللازییکپارچه اگرچه نیز، ایران در .(2104دیمیتریو)

به  پراکنده و قطعات یکپارچه کردن هدف با اراضلللی

 به لیکن دارد، دیرپا ایسابقه هاآن تعداد رساندن حداقل

 امر این فنی و اقتصللادی اجتماعی، کمبود مطالعات علت

و  داشللته لبدنبا را نظر مورد توفیق اسللت نتوانسللته

 سنتی ساختار عناصر از یکی اراضی قطعات پراکندگی

 مثبت تدریج کارکردهای به که است کشور کشلاورزی 

 حاضللر شللرایط در که جایی تا داده دسللت از را خود

 هایبرداریبهره و ترقی پیشللرفت در اسللاسللی  مانع

ی توسللعه و ی روسللتاییجامعه در آن تبع به و دهقانی

)یاسللوری و همکاران  .تشللده اسلل  تبدیل کشللاورزی

0109.) 

سلازی اراضللی کشاورزی صرفاً  های یکپارچهطرح

ی بازتخصللیق قطعات پراکنده نیسللت، بلکه دربرگیرنده

ی نواحی روستایی نیز به به عنوان یك ابزار مهم توسعه

و بدین علت اسللت که این  (2111بو رد ) رودشللمار می

ی، محیطی زیربنای ی یکپارچهها در چارچوب توسعهطرح

شللوند. اندازهای روسللتایی به اجرا گذارده میو چشللم

گذاری همراه اسلللت و ها که با سلللرمایهاجرای این طرح

هلای روسلللتایی به همراه  آثلار مثبلت و منفی در محیط  

 ریزان وگیران و برنامهها برای تصمیمدارند، ارزیابی آن

 نیالدرکنروسلتاییان از اهمیت بسزایی برخورداراست ) 

های اجرای این از جمله آثار و ویژگی (.0111 یفتخلار ا

های روسلللتایی عبارت اسلللت از: ها در سلللکونتگاهطرح

 مکانا با نیروی انسانی و طبیعی منابع از بهینه وریبهره

ضلللریب  افزایش مزرعه، در صلللحیب مدیریت اعملال 

 عملیات انجام کشلللاورزی، عملیات در مکانیزاسلللیون

 شرایط ایجاد و ماندابی ایطشر رفع منظورورزی بهخاك

 و آب مدیریت اعمال امکان زراعی، انجام عملیات مساعد

 سوم بعضاً و دوم کشت امکان راندمان آبیاری، افزایش

3 -Zwolle 
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 درصد، 11 تا تولید هزینه ماندابی، کاهش شرایط دلیل به

 امکان درصللد، 21 تا 01 واحد سللطب در عملکرد افزایش

 زراعی قطعات کشللیو زه آبیاری هایکانال از اسللتفاده

 دسترسی هایاز جاده استفاده امکان مستقل، صلورت به

 زیر افزایش سطب مسلتقل،  صلورت به زراعی قطعات به

 های بهعلوف گیاهان کشت با دامداری، توسعه و کشلت 

(. همچنین 0154)احمدپور و موسوی  دوم کشلت  عنوان

به عنوان ابزاری برای ایجاد اشلللتغال و درآمد، افزایش 

تولیلد و در نهلایت بهبود وضلللعیت اقتصلللادی و     توان

کند ارتقای اسلللتاندارهای زندگی کشلللاورزان کمك می 

 (.2101و همکاران  هوانگ)

ی اصللل شللامل دو قسللمت اراضللیسللازی یکپارچه 

اسلللت: تخصلللیق مجللدد زمین )و یلا تنظیم مجللدد( و   

اولی شامل پیدا کردن . ریزی فضلایی کشلاورزی  برنامه

د در سللاختار تصرف زمین بر ترتیب مجدد بهینه موجو

های کشور و شیوه اراضیسازی اساس قانون یکپارچه

که هر دو تحمیل ، فعلی، در یك منطقه روستایی می شود

های مختلف در دستیابی یك سلری معیارها و محدودیت 

دومی  ی خاص یکپارچه سللازی اسللت. به اهداف پرویه

ها، هلای  زم ملاننلد جلاده    شلللاملل ارائله زیرسلللاخلت    

سازی و مدیریت های آبیاری و زهکشی، محوطهتمسیس

 محیطی، نوسللازی روسللتا و حفا ت خاك اسللتزیسللت

 (.2104دیمیتریو )

های یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دارای قابلیت

های قابلیت ، 2100در سللال  فائو باشللد ولی مختلفی می

دسته اصلی به شرح  4در سازی اراضی یکپارچهاصلی 

 است:زیر بیان داشته 

 

 سازي اراضیقابلیت هاي اصلی یكپارچه -1جدول 

 سازی اراضیهای اصلی یکپارچهقابلیت ردیف

توسعه  1

 کشاورزی

ی منطقی کشاورزی و در نتیجه بهبود های مالکیت اراضی منجر به توسعهاز طریق بازسازی مؤثر سیستم

 شوددرآمد کشاورزان و افزایش راندمان می

مدیریت بهتر  2

 ع طبیعیمناب

از طریق بازسازی مالکیت اراضی، تأثیر قابل توجهی در مدیریت منابع جغرافیایی و بیولوییکی زیست محیط 

تواند از طریق حل ریزی بهتر کاربری اراضی و مدیریت اراضی درجهت منابع طبیعی میدارد. همچنین، برنامه

 اختالفات دولتی و خصوصی به دست آید

ی توسعه 3

 روستایی

ی حمل های دولتی و خصوصی در شبکهگذاریی سرمایهوری و اثربخشی هزینههای، بهرهاجرای این طرحبا 

های بالقوه برای دستیابی های آبیاری را تسهیل شده و همچنین، درگیریو نقل و ارتباطات، آب، بر  و سیستم

سازی اراضی و ابزار یکپارچه هایها ممکن است از طریق استفاده از روشبه فضای  زم برای این توسعه

 کاهش یابد.

بهبود سیستم  4

 مدیریت زمین

 کند. بنابراین، کیفیتهای مالکیت فراهم میاز آنجایی که یك فرصت برای روشن شدن و به روزرسانی پرونده

را  مینی بازار زمین و مدیریت تعارضات زهای اطالعات زمین، قابلیت اطمینان و از این رو توسعهبهتر سیستم

 کند.تسهیل می

 0151 سیهر زاده محسن و2104 ویتریمید  ،2102فائو,:مأخذ

 

با بررسی منابع و مطالب منتشر شده در بطور کلی، 

توان علل مؤثر بر سازی اراضی، میرابطه با یکپارچه

سازی را به شرح زیر بیان داشت: گرایش به یکپارچه

به یکدیگر، ی اجتماعی، مشارکت، اعتماد مردم سرمایه

برداران از مفهوم اعتماد متقابل دولت و مردم، آگاهی بهره

سازی اراضی، با رفتن درآمد، راحت شدن یکپارچه

جویی در وقت، کشت و کار، استفاده از تسهیالت، صرفه

 فاصله کاهش اراضی، ، بهبود کیفیت سطب تحصیالت

 وضعیت بهبود زمین، قطعات اراضی، افزایش ارزش بین

-)محسن .رضایت از طرح و زراعی، سودآوری  ،اراضی

 .(0151 سیهر زاده
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 ي اجتماعیسرمایه

 سوی از بار نینخست برای یاجتماع هیسرما

 و،یبورد)جاکوبز،  ییکایآمر و فرانسوی شناسانجامعه

 چون یکسانتوسط  و شده مطرح( لوری و پاسرون

 ودشیم داده گسترش و بسط پرتز و پاتنام بارت، کلمن،

 تیشخص كی عنوان به(. و 0151 و همکاران یلح)صا

 که است شده داده جیترو ،(0551) پاتنام توسط یعموم

 دهکر دیتاک یامنطقه توسعه بر آن مثبت تیاهم به آن در

 علوم در که است یلیتحل و نینو میمفاه از و است

 در امروزه و( 2104 یندلیفا) شده مطرح یاجتماع

 تیاهم مدرن جوامع یاجتماع و اقتصادی هایبررسی

(. 0152کرده است )رضازاده و سلسله  دایپ یادیز

-هیسرما ینوع عام، یمعنا كی در یاجتماع یهیسرما

 انتظار مورد بازده با که است یاجتماع روابط در یگذار

 یااستعاره یلفظ بازار البته. شودیم فیتعر بازار در

 ندتوایم گوناگون یهالیتحل در آن یمحدوده و است

 در که باشد، کار بازار ای و یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد

 یهاشبکه و تعامالت در شدن ریدرگ با افراد آن،

-)محسن ندینمایم دیتول را انتظار مورد منافع ،یاجتماع

 نیا یاجتماع یهیسرما یاصل شهیاند. (0151 سیهر زاده

 اریبس ییدارا همکاران، و دوستان خانواده، که است

 طیشرا در تواندیم فرد كی که دهندیم لیتشک را یمهم

 ای و ردیبگ بهره هاآن از رد،یگ کار به را هاآن یبحران

 یبرا مسأله نیا البته. دینما استفاده یماد منافع یبرا

 نعمت از که یاجتماعات. کندیم صد  شتریب گروه،

 یهاانجمن و یاجتماع یهاشبکه از یگوناگون یمجموعه

 ییروبرو در یترمحکم تیوضع در رند،برخوردا یمدن

 بهتر و دارند قرار اختالفات حل و یریپذبیآس فقر، با

 واقع در. ببرند بهره دیجد یهافرصت از توانندیم

 به افراد نیب روزمره یهاتعامل از یاجتماع یهیسرما

 یاجتماع ساختار ای فرد در ییتنها به و دیآیم وجود

. اردد وجود افراد نیب تعامل یفضا در بلکه ست،ین نهفته

 همه که هرچند ست،ین دولت ای و بازار سازمان، ییدارا

 0105 همکاران و یری)م اندمیسه آن دیتول در هاآن

0105.) 

-یم فیتعر صورت نیا به اجتماعى سرمایه

 اجتماعى هاىنظام در موجود هنجارهاى مجموعه» شود،

 جتماعا آن اعضاى همکارى سطب ارتقاى موجب که است

-مى ارتباطات و تباد ت هاىهزینه سطب آمدن پایین و

 گر،یف دی(. در تعر0152و سلسله  رضازاده) «گردد

 ایبه عنوان منابع در دسترس افراد و  یاجتماع هیسرما

 یهاارتباط به شبکه قیو از طر یاجتماع یهاگروه

(، 2110 همکاران و یکواچشده است ) فیتعر یاجتماع

 یاعاجتم هیسرما هینظر یاصل دهیا پاتنام، نظر از ن،یهمچن

 و افراد نیب در یاجتماع روابط و ارزشمند یهاشبکه از

 همکاران و یطرف) است آمده بوجود یوربهره یهاگروه

 توانیم را یاجتماع هیسرما توان،یم یبطورکل. (2100

 کنش که دانست یاجتماع روابط از یاشبکه عنوان به

 موضوع نیمهمتر ان،یم نیا در و دکنیم لیتسه را یجمع

و همکاران  ی)عبدالله باشدیم ارتباطات موضوع زین آن

 نیا به را یاجتماع هیسرما از عنصر سه فالپ(. 0152

از افراد داخل در شبکه  یتعداد (0 کند؛یم انیب صورت

( 2 هستند، گریکدیکه آماده و متعهد کمك به  یاجتماع

 ؛دهدیم نشان را کمك یراب یآمادگ که یارتباط استحکام

 تعداد ن،یا بر عالوه(. 2100  اوزمت) افراد نیا منابع( 1

رند باو نیحوزه( بر ا نی)در ا پردازانهینظر اتفا  به بیقر

 ساختار، بعد: شامل است یبعد چند یاجتماع هیکه سرما

 به اشاره و است ترینیع ساختار بعد. یشناخت و رابطه

 به رابطه بعد و دارد یاعاجتم روابط تیفیک و تیکم

 دبع یول کند، یم اشاره افراد روابط و شبکه یها یژگیو

 دارد روابط نیا یروان یهاجنبه به اشاره یشناخت

 (. 2101 زاده ورضوان ینوغان)

 از یکی عنوان به امروزه یاجتماع یهیسرما

 یاجامعه هر در توسعه و رشد نیادیبن یهاشاخصه

 یتوسعه جمله از یفاوتمت یهاحوزه و است مطرح

 یهیسرما یکل یطور به. ردیگیم بر در را ییروستا

 و یهمکار اعتماد، چون یمیمفاه یبردارنده در یاجتماع

 را هگرو که یاوهیش به است، گروه كی نیب متقابل روابط

 و هاارزش یمبنا بر که یهدف به یابیدست سمت به

 دکن تیهدا د،شونیم یتلق مثبت جامعه در جیرا یارهایمع

 تنها مولفه، نیا نیهمچن (.0152 همکاران و یخان)دادور 
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-مى تولید اجتماعى یشبکه یا انجمن گروه، درون در

-مى هاگروه در مشارکت این از مختلفى سطوح .شود

 در که خرد یا فردى سطب مثل باشد، داشته وجود تواند

 با یکدیگر با افراد یدوستانه یرابطه و همکارى واقع

 و همکارى مثل میانى سطب دیگر. است محدود کمیتى

 دیگر سطب و است خاص هاىگروه در اعضا مشارکت

 و مشارکت شودمى محسوب کالن و ترگسترده که

 است اجتماعى هاىسازمان و نهادها یا فرد مطلوب تعامل

 (.0109 یمحقق)اختر 

یکی از شروط توان نتیجه گرفت، بطور کلی می

جامعه، گسترش  همه جانبه فت و توسعه زم برای پیشر

انسللجام اجتماعی، بسللط مشللارکت اجتماعی و اعتماد   

دولت اسلت. با توجه به اینکه بیشتر  -جامعه-متقابل فرد

ی روسللتایی در کشور قبل و بعد از های توسلعه برنامه

اند، لزوم توجه به انقالب بله موفقیت کامل دسلللت نیافته 

موفقیت  زم و ضللروری واکاوی ابعاد مختلف این عدم 

توان . بدون تردید می(0151)عبداللهی و همکاران   اسللت

های گفت که از جمله د یل شللکسللت بسللیاری از برنامه

ی روسلللتلایی در ایران علدم توجه به مفهوم   توسلللعله 

ها است ی اجتماعی در ابعاد گوناگون این برنامهسرمایه

 و امید برای بسللیاری از کارشللناسللان توسللعه ایجاد   

گردیده که با اسلللتفاده از آن شلللاید بتوان از دور باطل 

عقلب ملاندگی به ویژه در سلللطب روسلللتا رهایی یافت    

در همین راسلللتا و در  (.0152 )دادور خانی و همکاران

زمینه موضلللوع مورد بررسلللی مطالعات مختلفی انجام 

اشاره  2ای از آنها در جدول شماره شلده که به خالصه 

 .شده است

 

 هامواد و روش

تحلیلی و از نظر  -روش تحقیق حاضر توصیفی

ها و اطالعات هدف، کاربردی است و جهت گردآوری داده

ای و پیمایش میدانی های کتابخانهمورد نیاز از روش

نامه، مشاهده و مصاحبه( استفاده )شامل تکمیل پرسش

های کمی به دست آمده از شده است. در واقع، داده

های حاصل از مطالعات دهتوانند دانامه میپرسش

اسنادی، مصاحبه و مشاهدات را تکمیل کنند. بدین ترتیب، 

های کیفی تحقیق امکان شناخت عمقی گونه که دادههمان

ها و افراد مختلف را بدست و تمایز میان تأثیرات بر گروه

نامه قابلیت تشخیق های حاصل از پرسشدهد، دادهمی

سطب جامعه به طور کلی اهمیت هر یك از تأثیرات را در 

آورد. قلمرو مکانی تحقیق روستاهایی هست که فراهم می

سازی اراضی در شهرستان بستان آباد، طرح یکپارچه

زراعی اجرا شده است. با توجه به این ویژگی و طبق 

 0154استناد از جهاد کشاورزی این شهرستان در سال 

این  ای از کل روستاهایو مطالعات میدانی و کتابخانه

آقا، اشدلق شهرستان، این طرح فقط در روستاهای حاج

الدین، اجرا شده است. بنابراین این علیا، کردکندی و عین

شوند. این روستا جامعه آماری این تحقیق را شامل می 4

روستاها طبق سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در 

باشند بردار کشاورز مینفر بهره 0101دارای  0152سال 

-ی آماری تحقیق را شکل میجامعهکه همین خانوارهای 

-شده لیتعد فرمول ازی، دهند. همچنین برای حجم نمونه

 یروستاها 4 در برداربهره 0101 انیاز م کوکران، ی

 به ییپاسخگو یبرا بردارنبهرهنفر از  051نمونه، تعداد 

در  زی. انتخاب خانوارها نشد گرفته نظر در نامهپرسش

ساده انجام  یستاها با استفاده از روش تصادفسطب رو

 ارنبردبهره یبرابر منظور بهتا اصل فرصت  شد هگرفت

 امهپرسشن از بهتر جینتا به یابی دست یشود. برا تیرعا

ابعاد مختلف  یبررس یبرا ینگرش یهیگو 11 یحاو که

 زانیم به مربوط سؤال 1 بیترت به ،یساز کپارچهی

 به مربوط سؤال 9 آموزش، به مربوط سؤال 1 ،یآگاه

مربوط به  سؤال 01 و دولت و گریکدی به مردم اعتماد

 در که یاجتماع هیبعد سرما 4 وروستاست  درمشارکت 

-. همچنین برای تحلیل دادهنشان داده شده است 1جدول 

های آوری شده و دادهنامه جمعهایی که از طریق پرسش

رمن، شوند، از تکنیك آزمون اسپیکمی محسوب می

فریدمن، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر در محیط 

 استفاده شده است. SPSSافزار نرم
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 مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث-2جدول 

 یریگ جهینت قیتحق روش عنوان سال و محقق

 و قتیحق

 همکاران

(0152) 

 طرح رشیپذ موانع لیتحل

 دگاهید از یاراض یسازکپارچهی

 فارس استان نکشاورزا

-یفیتوص

 و یلیتحل

 پرسشنامه

 یسازکپارچهی طرح رشیپذ بر اثرگذار موانع یعامل لیتحل از حاصل جینتا

-دسته یو اقتصاد یفرهنگ-یاجتماع ،ییاجرا ،یزراع عامل 4 در یاراض

 را کل انسیوار از درصد 020/99 عوامل نیا مجموع در که اندشده یبند

 نیا در گرفته صورت یهایبررس اسبراس نیهمچن. اندکرده نییتب

موانع  ،یکشاورز یاراض یسازکپارچهی یاجرا موانع نیترمهم پژوهش

 .باشدیم یفرهنگ-یاجتماع

 و یمراد

 همکاران

(0150) 

 تمایل بر مؤثر عوامل شناخت

 در مشارکت به کشاورزان

 سازییکپارچه طرح اجرای

 شهرستان زراعی اراضی

 خوسف

-توصیفی

 تحلیلی

 و شغل جنس، سن، مستقل رهاییّمتغ بین که دهدمی نشان تحقیق نتایج

 اجرای در مشارکت برای هاآن تمایل و بردارانبهره تحصیالت میزان

 .دارد وجود داریمعنی یرابطه زراعی اراضی سازییکپارچه طرح

 و یعباس

 همکاران

(0150) 

 نگرش بر مؤثر عوامل

-کپارچهی به نسبت کشاورزان

 یمورد یمطالعه: یاراض یساز

 شهرستان گلبالغ، سد دستنییپا

 جاریب

 _ یفیتوص

 یهمبستگ

 ،یزشیانگ عوامل ،یاقتصاد عوامل طرح، از تیرضا الت،یتحص یرهایّمتغ

و عوامل مربوط به  یفرهنگ-یاجتماع عوامل ،یآموزش-یجیترو عوامل

-سامان طرح به نسبت کشاورزان نگرش با داریمعن یرابطه یطرح، دارا

 مربوط عوامل گام، به گام ونیرگرس جینتا براساس و است؛ یاراض یده

 از درصد 4/99 التیتحص و یزشیانگ عوامل ،یاقتصاد عوامل طرح، به

 .کنندیم نییتب را کشاورزان نگرش راتییتغ

 یدماوند

(0105) 

 رشیپذ بر مؤثر عوامل یبررس

 از یاراض یسازکپارچهی طرح

 کبودر شهرستان کشاورزان نظر

 گآهن

 یا پرسشنامه

 یدانیم و

 رنگ کم طرح، یاجرا یچگونگ از یآگاه عدم همچون، یمشکالت و مسائل

 یخدمات و یاعتبار التیتسه و هاتیحما بودن کم ،یشخص تیّمالک شدن

 یرابطه طرح رشیپذ با کشاورزان نیب توافق عدم و طرح به نسبت دولت

 .دارد وجود درصد پنج سطب در یداریمعن و یمنف

 و زادهمیکر

 زادهمحسن

(0151) 

 یاجتماع هینقش سرما یبررس

 یاراض یساز کپارچهیدر

 ییروستا یدر نواح یکشاورز

مورد مطالعه :  یمنطقه 

 شهرستان بستان آباد

 و یفیتوص

 یلیتحل

 یساز کپارچهیو  یاجتماع هیسرما نیب دهد یمنشان  قیتحق یها افتهی

 .دارد وجود یمعنادار و مثبت رابطهآلفا  درصد 19/1در سطب  یاراض

 ینالیع

(0151) 

 اجتماعی سرمایة نقش ارزیابی

 اراضی هسازی یکپارچ در

 کشاورزی

 حصار دهستان :موردی مطالعة

 آوج شهرستان  عصر ولی

  توصیفی

 تحلیلی

 اراضی سازی یکپارچه در اجتماعی یسرمایة نقش عاملی تحلیل ینتیجة

 متقابل اعتماد عامل سه هک دهدداد می نشان اشده اجر های ه پروی در

 و اجتماعی انسجام و اعضا همکاری و مشارکت هبرداران، بهر بین

 ارتباط روستایی مناطق اجتماعی ساختار با عمدتاً که اشتراکی مدیریت

 خود به را واریانس کل از درصد 91 به نزدیك درمجموع دارند، نزدیکی

 .اند داده اختصاص
Huang et 

al, 2010 
 یکریرو ،یاراض یساز کپارچهی

 ینواح در داریپا توسعه بذاب

 نیچ ییروستا

 درآمد، و اشتغال جادیا یبرا یابزار عنوان به یاراض یساز کپارچهی یفیتوص

 یارتقا و یاقتصاد تیوضع بهبود تینها در و دیتول توان شیافزا

 .کند یم کمك کشاورزان یزندگ یاستاندارها
Lemmen et 

al (2012) 
 درباره یساز آگاه یکردهایرو

 عنوان به یاراض یساز کپارچهی

 یساز متنوع یبرا یکریرو

  توصیفی

 تحلیلی

 در یاراض یساز کپارچهی یهاطرح با ارتباط در بیصح یساز آگاه

 و بوده بازار و دیتول در یگذار هیسرما در یمهم نقش ییروستا مناطق

 .کند تیتقو را یکشاورز یساز متنوع یهانهیزم تواند یم
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 ي مورد مطالعهمعرفی منطقه

، الدینی آماری مورد مطالعه روستاهای عینجامعه

واقع در شهرستان حاج آقا، اشدلق علیا و کردکندی، 

ن ای باشد.شرقی میآباد واقع در استان آذربایجانبستان

شرقی استان آذربایجان شهرستان 05 ازیکی  هرستانش

 مسیر ترانزیتی کیلومتری شر  تبریز در 41است که در 

سراب و اردبیل قرار دارد. از نظر  -تهران و تبریز -تبریز

 41دقیقه تا  25درجه و  49جغرافیایی این شهرستان بین 

دقیقه تا  14درجه و  11دقیقه طول شرقی و  09درجه و 

 )شکل دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 9درجه و  10

0) . 

 

 
 اي نمونه در شهرستان بستان آبادموقعیت قرار گیري روستاه -1شكل 

 

 آبادی است 000آباد، مشتمل بر شهرستان بستان

آبادی خالی از سکنه  5آبادی دارای سکنه و  015که 

کیلومترمربع مساحت  2159این شهرستان با باشند. می

 50/11، دارای تراکم 0151نفر جمعیت در سال  54509و 

مقدار فو   نفر در هر کیلومترمربع بوده است که از

نفر در نقاط  14109نفر در نقاط شهری و  21955

 9/02حدود  0119در سال  روستایی سکونت داشتند.

 0151درصد  و در سال  21حدود  0109درصد، در سال 

درصد جمعیت آن را ساکنین شهرها تشکیل  9/20حدود 

-دادند که در دو شهر واقع در این شهرستان )بستانمی

در آمارگیلری ( اقامت داشتند. همچنین، داشتیکمهآباد و 

خانلوار  29994آباد دارای شهرستان بستان 0151سال 

. نقاط را نشان می دهد 1/1خانلوار آن بوده اسلت که بعد 

 9/1خانوار با بعد خانوار  9954شهری شهرستان دارای 

خانوار با بعد  05011نفر و نقاط روستایی دارای 

 د.باشمی 1/1خانواری معادل 

بهره  اطالعات مربوط به اراضلللی ونیز  4جلدول  

الدین، حاج عینکشللاورز در روسللتاهای نمونه )برداران 

آقا، اشدلق علیا و کردکندی( و کل شهرستان بستان آباد 

 .دهدنشان می را
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 ي اجتماعیسرمایه يهایهها و گوشاخص-3جدول 

 گویه شاخق 

ضی
را
ی ا

از
س
ه 
رچ

کپا
ی

 

 به مردم ونیزیتلو قیاز طر یجهاد کشاورز جیترو بخش ایآ د،یادهیشن یبحث یاراض یسازکپارچهی مورد در حال به ات ایآ میزان آگاهی

 آموزش مردم به پوسترها و مطبوعات قیطر از یکشاورز جهاد جیترو بخش ایآ  ،چطور ویراد قیاز طر  دهد،یآموزش م

 یواقع متیق از با تر یمبلغ دیحاضر چقدر د،یبخر را خود یهیهمسا نیزم مناسب، یبرداربهره یبرا دیلیما چقدر  دهد،یم

 .دیدار ییاشنا یکشاورز یهانیزم یسازپکپارچه بیمعا و ایمزا با ایآ  د،یبپرداز نیزم آن

 آموزش

 

 هارهدو نیگذشته چند ساعت در ا سال طول در بودن، یبل صورت در د،یاشرکت کرده جیترو یهاکالس دربه حال  تا ایآ

 ارب چندگذشته به طور متوسط  یهاسال  د،یشناسیم را ییروستا مسائل با مرتبط یهااز سازمان كیکدام   د،یکرد شرکت

 مورد در تواندیم تربکارد، راحت یگریخود را با د نیهرکس زم  د،یامراجعه کرده ییروستا مسائل با مرتبط یهابه سازمان

 چند گرا. کنند جادیا راتییتغ هاآن در توانندیم ترراحت بکارند، باهم را خود یهانیزم نفر ندچ اگر.  ردیبگ میتصم دیتول نوع

 .بفروشند یگرید به را خود سهم توانندیم ترراحت بکارند، باهم را خود یهانیزم نفر

اعتماد مردم 

 به یکدیگر

 یامانت دادن ادوات کشاورز د،یکنیم باور را خود گانیهمسا یهاحرف چقدر د،یکنیم اعتماد خودتان یروستا افراد به چقدر

 .یساز کپارچهی یها طرح نهیزم در مشورت ،ها هیمردم و همسا ریبه سا

اعتماد مردم 

 به دولت

 چقدرهستند،   یجددولت در انجام کارشان  یهاطرح انیمجر چقدر  د،یکنیرا باور م تانیروستا یشورا سخنان چقدر

 یهمکار ،یاراض یسازکپارچهی طرح یارائه درصورت دولت، با دیحاضر چقدراعتماد هستند،   قابل لتدو یهاطرح انیمجر

 د،یکن
 

 

 مشارکت

 کار مباه و کرده ادغام برادرتان با را تانیهانیزم از یکی دیلیما چقدر د،یبسپار لیفام افراد به را تانیکارها دیتوانیم چقدر

 از نفر چند با را خود یهانیزم دیلیما چقدر  د،یکن ادغام همجوار یهانیاز زم یکیخود را با  یزراع نیزم دیلیما چقدر د،یکن

 لیفام افراد از نفر چند با را خود یهانیزم از یبرخ دیلیما چقدر  د،یکن کار باهم و کرده ادغام سال كی مدت به روستا یاهال

 و کرده ادغام روستا یاهال از نفر چند با شهیهم یبرا را خود یهانیزم از یکی دیلیما چقدر  د،یکن کار باهم و کرده ادغام

 درچق  د،یکن کار باهم و کرده ادغام روستا یاهال از كی هر با شهیهم یبرا را خود یهانیزم اکثر دیلیما چقدر  د،یکن کار باهم

 یبرا را خود یهانیزم اکثر دیلیما چقدر  د،یکن کار باهم و کرده ادغام روستا گرید یهافهیطا با را خود یهانیزم دیلیما

 ،یاراض یسازکپارچهی طرح یارائه درصورت دولت، با دیحاضر چقدر  د،یکن کار باهم و کرده ادغام لیفام افراد با شهیهم

 .دیکن یهمکار

عی
ما
جت
ه ا
مای
سر

 

ر فعالیتهای عمران برای زیرساخت ها، گذاران خصوصی در امور روستا، مشارکت عمومی دهمفکری و مشورت سرمایه مشارکت

مشارکت مردم در گسترش یکپارچه سازی اراضی در روستا، برای امور عمومی روستا داوطلبانه به ادارات مستقر مراجعه 

شهر، مشارکت در اجرای پرویه های عمرانی روستا بدون دریافت دستمزد. مشارکت مالی در توسعه طرح های یکپارچه 

باط نزدیکی با بزرگان روستا برای توسعه یکپارچه سازی، میزان مشارکت در حل مسائل و مشکالت سازی اراضی، ارت

 محله، میزان مسئولیت پذیری همسایگان در بروز مشکالت برای آنها

جود در ، اعتماد به عملکرد مدیران در روستا، اعتماد به نهادهای اجتماعی مو«بزرگان و ریش سفیدان روستا»اعتماد به  اعتماد

مثل بسیج، هیأت امنای مسجدو...(، اعتماد نسیت به همسایگان، میزان اعتماد نسبت  به مردم و دوستان، اعتماد به . )روستا

 همسایه در قبال وثیقه گذاشتن و غیره.

کن محله، میزان ها، مشورت با همسایگان در کاراها، میزان درگیری و نزاع بین ساوسایل مورد نیاز خود را از همسایه انسجام

)مثل ساده زیستی، حس همکاری،  روستاییانهای مشترك بین ها در محله زندگی، تغیر ارزشانحراف اجتماعی و ناهنجاری

داری و کمك به دیگران در بین همسایگان، حل مسائل و مشکالت همدلی(، خصوصیاتی مانند گذشت، صداقت، امانت

های مشترك اهالی روستا مثل ساده زیستی، حس وطن وستا، تغیر ارزشکشاورزان، گردهمایی و جلسات زیادی در ر

دوستی، ترجیب مسافرتهای جمعی به فردی، انجام کارها و فعالیت های گروهی در روستا، اعتقاد به همکاری و تعامل میان 

 روستاییان.

نهادهای 

 محلی

در اجرای طرح یکپارچه سازی، توجه به استفاده از  توجه به ارایه اطالعات و تجارب فردیتفریب و گذران اوقات فراغت، 

، خدمات یکپارچه سازی اراضیها روستایی، توانایی نهادهای محلی روستایی در اچرای طرح تجارب شهرها در بهبود محله

 موجود در روستا برای گذاران اوقات فراغت مردم، دارا بودن و دسترسی سرمایه گذاری شخصی در تجهیزات مناسب برای

 یکپارچه سازی اراضی.یکپارچه سازی، نقش ریش سفیدان و بزرگان در افزایش همکاری بین مردم و دولت در اجرای طرح 
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 بردارانوضعیت اراضی و بهره-4جدول 

 2101مأخذ: سرشماری کشاورزی 

 

 

 نتایج و بحث

دهد، که از بین های توصللیفی تحقیق نشللان مییافته

درصد بین  15/9، گروه سنیبر حسلب  بهره بردار  051

 1/21سلللال،  29-19درصلللد بین  1/01سلللال،  29-09

سال  49-99درصد بین  2/01سال،  19-49درصلد بین  

اند. با توجه سال سن داشته 99درصد بیشتر از  9/10و 

شلود که گروه سنی بیشتر از  به این مطالب مشلاهده می 

 درصلد در با ترین رده و گروه سنی   21/40سلال با  99

ترین رده قرار درصلللد در پایین 15/9سلللال با  29-09

. از لحاظ سللطب سللواد بیشللترین تعداد بهره  اندداشللته

دارای سواد خواندن و نوشتن یا درصد  9/15بردارن با 

اند و کمترین تعداد آنان نیز با سواد دوره راهنمایی بوده

 اند.درصد سواد دانشگاهی و لیسانس داشته 2/2
 

 

 

 

 

 وضعیت مالكیت بر حسب تعداد قطعه

اکثر  شلده است مشلخق   4جدول  درگونه که همان

قطعه زمین را تحت  1-9سلللرپرسلللت خلانوارهلا، بین    

درصللد کل نمونه  51/10دارند که این تعداد  مالکیت خود

درصلللد  12/21بللاشلللد کله در این بین  را شلللامللل می

قطعه زمین دارند، این در حالی  2سللرپرسللتان خانوارها 

خانوارها مالك تان درصد از سرپرس 15/0است که فقط 

کلله در بین کللل  می بللاشلللنللدقطعلله زمین  29بیش از 

قطعه  11ب نفر هرکدام صلللاح 2 تنها نمونهخانوارهای 

نتایج در زمینه مساحت مالکیت  همچنین. باشندزمین می

درصللد اراضللی تحت   59/51دهد، که قطعات نشللان می

هکتار  1-09برداران نمونه دارای مسلللاحت مالکیت بهره

 9تر از درصد اراضی مساحت بزرگ 9باشلند و تنها  می

نفر از  04 هکتار دارند. همچنین  زم به ذکر اسلللت که، 

خود را  و مساحت اراضی ویان نیز میزان مالکیتپاسخگ

 .(9)جدول  اندذکر نکرده

 

 کردکندی اشدلق علیا حاج آقا الدینعین شهرستان  نوع بهره بردار

 145 019 242 290 00214 ساکن معمولی بردار بصورت خانوار بهره

 1 00 0 0 051 بردار بصورت غیرساکنبهره

 1 1 9 0 11 عمومی مؤسسه /رسمی صورت شرکتبردار بهبهره

 145 091 240 291 02211 بردارانجمع بهره

 120 001 009 220 01540 های بازمینبرداریتعداد کل بهره

 1911 0109 250 0451 51491 های بازمینبرداریمساحت کل بهره

 121 001 109 220 01952 های اراضی زراعی بازمینبردارید بهرهتعدا

 1991 0109 254 0405 52251 های اراضی زراعی بازمینبرداریت بهرهحمسا

 22 1 9 2 0540 های باغ و قلمستان بازمینبرداریتعداد بهره

 29 1 1 - 0091 های باغ و قلمستان بازمینبرداریمساحت بهره

 0 0 1 2 90 کشاورزی غیر و با تر دیپلم کشاورزی فو  برداران بهره

 2 1 0 1 19 کشاورزی و با تر دیپلم کشاورزی فو  برداران بهره

 29 5 49 12 101 وراهنمایی کشاورزی متوسطه برداران بهره

 012 99 000 001 9192 کمتر و کشاورزی ابتدایی برداران بهره

 091 99 090 094 9510 جمع باسوادان

 000 92 12 002 9212 سوادانجمع بی
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 گویان بر حسب تعداد قطعات مالكیتتوزیع پاسخ-5جدول 

 بر حسب مساحت مالکیت قطعات تعداد قطعات مالکیت

 درصد فراوانی مساحت ردیف درصد فراوانی تعداد قطعات ردیف

0 9-1 005 0/94 0 09-1 011 54 

2 01-9 42 0/21 2 11-09 4 2/2 

1 09-01 01 9/9 1 49-11 4 2/2 

4 21-09 9 1/1 4 91-49 0 9/1 

9 29-21 4 2/2 9 19-91 0 9/1 

9 11-29 2 0/0 9 51-19 0 9/1 

 011 001 کل 011 001 کل

 2109 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                             

 

 

در اعی جهت بررسلللی نقش و اثرات سلللرمایه اجتم

در نواحی  سلازی اراضلی کشاورزی  گرایش به یکپارچه

روسلللتلایی ابتدا به بررسلللی ابعاد گرایش به یکپارچه   

ای فریدمن سللازی اراضلللی با اسلللتفاده از آزمون رتبه 

دهد، که پرداخته شلده اسلت. نتایج این آزمون نشان می  

 داعتما) بعد مورد بررسی، بعد اعتماد به یکدیگر 9از بین 

و بعد اعتماد  91/4ای با میانگین رتبه مدیگر(مردم بله ه 

بیشترین نقش را  12/1ای مردم به دولت با میانگین رتبه

سازی اراضی یکپارچهکشاورزان به گرایش در افزایش 

های روسللتایی داشته است و در سلکونتگاه  کشلاورزی 

 ینکمتر 22/2ای همچنین بعللد آگللاهی بللا میللانگین رتبلله

دارد و مقلدار کای اسلللکوئر آن   تلأثیر را در این زمینله  

نیز معنللادار  111/1و هلملچنین در سلللطب    112/212

 .(9باشد )جدول می
 

 

 بندي ابعاد گرایش به یكپارچه سازي اراضی در محدوده مورد مطالعهرتبه-6جدول 

 میانگین عددي ايمیانگین رتبه بنديرتبه
ابعاد گرایش به یكپارچه 

 سازي

 آموزش  29/1 3

 عتماد به یکدیگرا  91/4 1

 اعتماد به دولت  12/1 2

 مشارکت  01/2 4

 آگاهی  22/2 5

191 N 

332/212 Chi-Square 

000/0  

 2109 ق،یتحق یهاافتهی ماخذ:     

دهنلده اهمیت اعتماد مردم به  نیز نشلللان 2 شلللکلل 

سلازی کشاورزی در محدوده مورد  همدیگر در یکپارچه

صلللورت وجود اعتماد  باشلللد. بطوری که درمطالعه می

ها  آن ،متقلابل مردم و کشلللاورزان به همدیگر و دولت 

 .(1 شکلیکپارچه سازی اراضی خواهند بود )عالقمند به 
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سازي اراضی با استفاده از آزمون فریدمنبندي ابعاد گرایش به یكپارچهرتبه-3شكل   

 

در این قسلللملت از تحقیق بله بررسلللی رابطه بین    

ابعاد اعتماد، مشللارکت، انسجام و سلرمایه اجتماعی در  

به نهادهای محلی با گرایش روسللتاییان یا کشللاورزان  

و همچنین به پرداخته سازی اراضی کشاورزی یکپارچه

آوری شللللده از هللای جمعای بودن دادهجهللت رتبلله

از آزمون همبسلتگی اسپیرمن استفاده شد.  پرسلشلنامه   

ضللریب  برای معنادار بودن رابطه بین متغیرها از طریق

( sig)همبسللتگی اسللپیرمن، اگر سللطب معناداری آزمون 

توان درصللد اطمینان می 59درصللد باشللد، با  9کمتر از 

ق های تحقیرابطله دو متغیر را ثابت نمود. بنابراین یافته 

گرایش به و ابعلاد سلللرملایه اجتماعی    ، بیندادنشلللان 

 یمعنادار رابطه ،آلفا 10/1در سللطب  یکپارچکی اراضللی

که مقدار همبستگی ، همچنین نتایج نشان داد .ددار وجود

بین شلللاخق سلللرمایه اجتماعی و یکپارچکی اراضلللی 

باشلللد. لذا، می 111/1و سلللطب معناداری آن نیز  511/1

ی اجتملاعی و گرایش به  بین سلللرملایله   توان گفلت، می

مستقیمی وجود دارد  مثبت و سلازی همبسلتگی  یکپارچه

ش سللرپرستان به ی اجتماعی گرایو با افزایش سلرمایه 

 .(1)جدول  یابدسازی اراضی افزایش مییکپارچه

 

 سازي اراضیگرایش به یكپارچهسنجش همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و -1جدول 

 یاراض يسازهكپارچی به شیگرا رمنیاسپ یهمبستگ ابعاد

 911/1** یهمبستگ ارزش انسجام

 111/1 یمعنادر سطب

 120/1** یستگهمب ارزش یمحل ينهادها

 111/1 یمعنادر سطب

 101/1** یهمبستگ ارزش اعتماد

 111/1 یمعنادر سطب

 911/1** یهمبستگ ارزش مشارکت

 111/1 یمعنادر سطب

 51/1** یهمبستگ ارزش یاجتماع هیسرما کل

 111/1 یمعنادر سطب

 می باشد. 10/1در سطب بیانگر معنی داری  **               

 

زش رگرسیونی عوامل تاثیرگذار در افزایش مدل برا

در سطب خانوارهای  سازی اراضیگرایش به یکپارچه

دهد که سرمایه نمونه در محدوده مورد مطالعه نشان می

درصد تاثیر  912/1اجتماعی در محدوده مورد مطالعه 

اراضی  سازیگرایش به یکپارچهمثبت در افزایش 

ته است )جدول در محدوده مورد مطالعه داش کشاورزی

0.) 
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 سازي اراضیگرایش به یكپارچهتحلیل واریانس عوامل تاثیر گذار در افزایش -8جدول 

R واتسون نیدورب اریمع اشتباه هشد بیتصح نییتع بیضر نییتع  بیضر 

566/0 911/1 912/1 5990/1 112/0 

 

و استفاده از مدل  SPSSافزار گیری از نرمبا بهره       

های ، عوامل و شاخقتوأمچندگانه  رگرسیونی

 اراضی سازیگرایش به یکپارچهافزایش در  رگذاریتأث

کشاورزی در محدوده مورد مطالعه مشخق گردید و 

 گانهنتایج حاصله حکایت از آن دارد که کل ابعاد چهار

 کامالً اجتماعی اعتماد، انسجام، مشارکت و ارتباطات

 (. 5باشد )جدول معنادار می

  

 اراضی و ابعاد سرمایه اجتماعی سازيهیكپارچتحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین -9ل جدو

 مولفه ها مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطب معناداری

 اثر رگرسیونی 11/54 4 951/21 10/905 111/1

 باقی مانده 11/9 052 110/1  

 کل 94/010 000   

 

 هیسرما یهامولفه از كی هر ریتأث انزیم نییتع جهت

-یم استفاده BETA شده استاندارد مقدار از یاجتماع

 روشن BETA مقادیر به نگاهی با راستا، نیهم در. شود

 یهامولفه معیار انحراف در تغییر واحد یك که است

 و 192/1 ترتیب به( مشارکت اعتماد،) یاجتماع هیسرما

 به کشاورزان و انییروستا شیگرا موجب واحد ،141/1

 نیب در یکشاورز یاراض یسازکپارچهی یهاطرح یاجرا

. شد خواهد مطالعه مورد محدوده در نمونه یخانوارها

 به یمحل ینهادها و انسجام یهامولفه بیضرا نطوریهم

 حذف معادلعه از نبودند معنادار نکهیا لیدل

 .(01 شماره جدول)دندیگرد

 

انییروستا نیب در یاراض يسازكپارچهی به شیگرا در یاجتماع هیسرما ابعاد اثرات ینیبشیپ و بتا بیضرا-10 جدول  

 t یداری معن سطب
 ابعاد استاندارد ریغ بیضر استاندارد بیضر

Beta Std. Error B 

 وابسته ریمتغ -119/1 151/1 - -194/1 951/0

 (یساز کپارچهی)

 اعتماد 101/1 141/1 192/1 40/05 000/0

 مشارکت 214/1 109/1 141/1 09/09 000/0

 2109 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                     
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 سازي اراضی کشاورزيیكپارچهگرایش به  بر تاثیرآن و اجتماعی هايسرمایه متغیرهاي و عوامل مسیر تحلیل-4شكل 

 

در ادامه تحقیق به بررسی اثرات مستقیم و غیر 

اعی بر گرایش به یکپارچگی های اجتممستقیم سرمایه

اراضی کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر 

 پرداخته شده است. 

برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته 

اراضی( و متغیرهای مستقل  سازییکپارچه به )گرایش

( رگرسیون نهادهای محلی)اعتماد، انسجام، مشارکت و 

ها که از شاخق گرفته شد و در بقیه مراحل هر یك

اند به عنوان متغیر را داشته (BETA)بیشترین ضریب بتا 

 ووابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شده است. 

تاثیر )مستقیم و غیرمستقیم(  و نوع زانیم 4در شکل 

های مستقل و وابسته نشان داده شده هریك از متغیر

بعد اعتماد  کلیاست. این مدل نشان می دهد که اثر 

کشاورزی  اراضی سازییکپارچه به اجتماعی بر گرایش

بیشتر از سایر ابعاد دیگر بوده است و اثر کلی آن نیز 

رسد مردم می. در این زمینه به نظر باشدمی 109/1

محلی و همسایگان و ...( و  همروستا نسبت به یکدیگر )

ی وارد شده به روستا که قصد اقامت دائم به افراد غریبه

و شورای اسالمی و  «دهیاری»همچنین به  نهاد  دارند و

در روستا اعتماد دارند. افزون بر این، اعتماد  عملکرد آنان

اجتماعی بر بعد مشارکت اجتماعی، انسجام و نهادهای 

محلی تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن به طور غیر 

 اراضی سازییکپارچه به مستقیم بر میزان گرایش

ه است. همچنین، بعد مشارکت بر کشاورزی  موثر بود

بعد انسجام اجتماعی تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن 

اراضی  سازییکپارچهبه طور غیر مستقیم بر میزان 

کشاورزی موثر بوده است. بعد نهادهای محلی نیز بر بعد 

تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن به  اجتماعی انسجام

 سازییکپارچه به طور غیر مستقیم بر میزان گرایش

کشاورزی موثر بوده است. تاثیر کلی هر یك از  اراضی

  ، ارائه شده است.00ابعاد در جدول 

 

 سازيگرایش به یكپارچه بر متغیرها کلی و مستقیم غیر و مستقیم اثرات میزان سنجش-11جدول 

 متغیرها اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم اثرات کلی اولویت بندي

 انسجام -105/1 - -105/1 4

 نهادهای محلی 111/1 014/1 011/1 3

 اعتماد 192/1 114/1 109/1 1

 مشارکت 141/1 -111/1 141/1 2

 2109 قیتحق یهاافتهی: مأخذ              
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 کلی گیرينتیجه

 بعد در سللازییکپارچه هایویژگی طرح بارزترین

 به طور امر این که است تعداد قطعات کاهش اقتصلادی 

 افزایش ها،گذاریسلللرمایه افزایش امکان در سلللتقیمم

 بوده، مؤثر آبیاری راندمان و افزایش زیرکشللت سللطب

 پی و در نوین هایتکنولویی اسللتفاده از که طوری به

 هایههزین کاهش و تولید هایدر نهاده جوییصرفه آن

را نیز به  روستائیان درآمد و افزایش گشته  ممکن تولید

 با سلللازییکپارچه اجتماعی، یزمینه در دنبلال دارد. 

 برای هاآن تمایل و کشللاورزان مندیافزایش رضللایت

 فراغت، اوقات افزایش و مزارع سللایر در اجرای طرح

 مهیا فرهنگی اجتماعی، های رفیت برای افزایش زمینه

 اثرات نیز زیسللللتملحیط  یدر زملیلنلله   .شلللودملی 

 نفوذپذیری کاهش یا شلللامل افزایش سلللازی،یکپارچه

 از اسلللتفاده دلیل به و خاك آب منابع آلودگی خاك،

 خاك کیفی هایسلللایر زمینه و سلللم( و ها )کودنهاده

هللای طرحبللا توجلله بلله همین اثرات مثبللت  .بللاشلللدمی

عوامل موثر در مطالعة سللازی در ابعاد مختلف، یکپارچه

سلللازی اراضلللی  ایجاد انگیزه جهت گرایش به یکپارچه

در همین راسللتا نتایج کشللاورزی از ضللروریات اسللت. 

 همکاران و قتیحقتحقیقات تحقیق حلاضلللر بلا نتلایج    

 همکاران و یعباسلل، (2102) همکاران و یمراد، (2101)

 زادهمحسلللن و زادهمیکر، (2101) یدمللاونللد، (2102)

، (2104) ینالیع، (2102) همکاران و یاسلللور، ی(2104)

 (2102) همکاران و نیممیلو ( 2101) همکاران و ونجیه

 ر یك راستا بوده است.د

بررسلللی اثرات و نقش  در تحقیق حلاضلللر هدف،  

سللازی اراضی سلرمایه اجتماعی در گرایش به یکپارچه 

کشلاورزی در روستاهای شهرستان بستان آباد استان  

های تحقیق حاضر یافتهباشلد. لذا  میآذربایجان شلرقی  

نشللللان دهلنللده ملتلوسلللط بودن ابعللاد گرایش بلله      

ر محدوده مورد مطالعه است و سازی اراضی دیکپارچه

همچنین بین ابعللاد سلللرمللایلله اجتمللاعی و گرایش بلله  

آلفا سللطب معناداری  10/1یکپارچکی اراضللی در سللطب 

وجود دارد. عالوه بر این،  مقدار همبستگی بین شاخق 

و سطب  511/1اجتماعی و یکپارچکی اراضی  یسلرمایه 

بلاشلللد، کله نشلللان دهنده    می 111/1معنلاداری آن نیز  

ی اجتماعی و مبسللتگی مثبت و مسللتقیمی بین سللرمایهه

ی و با افزایش سللرمایه اسللتسللازی گرایش به یکپارچه

سازی اراضی اجتماعی گرایش سلرپرسلتان به یکپارچه  

ان مسیر نشتحلیلهمچنین نتایج آزمون  یابد.افزایش می

 بلله گرایش بر اجتمللاعی اعتمللاد داد کلله، اثر کلی بعللد

 ابعاد سایر از بیشتر اورزیکش اراضلی  سلازی یکپارچه

 .باشلللدمی 109/1 نیز آن کلی اثر و اسلللت بوده دیگر

اعتملاد مردم بله یکلدیگر و همچنین اعتماد    بطوری کله،  

متقابل مردم و مسللئولین شللرط اسللاسللی برای اجرای  

 عالوه بر این، نتایج نشان داد،های روسلتایی است.  طرح

ی ول ،دارنددیگر اعتماد قابل توجهی که روستائیان به هم

های روسلللتایی در اعتماد آنان به دولت و مجریان طرح

ها نیز سلللطب پلایینی قرار دارد، و متقلابالً مجریان طرح  

های علدم اعتملاد خود به روسلللتائیان را با اجرای طرح  

روسلللتلایی بدون در نظر گرفتن نظریات اهالی نشلللان   

اند. بدون وجود اعتماد متقابل همکاری میان مردم و داده

عاملی دیگری که  باشللد.سللئولین تا حدی غیرممکن میم

بعلد از اعتملاد اجتملاعی در افزایش انگیزه جهت اجرای    

سلللازی تللأثیر قللابللل توجهی دارد، هللای یکپللارچللهطرح

مشلارکت اجتماعی روسلتاییان و کشاورزان در اجرای   

ها اسلت، بطوری که، مشلارکت اجتماعی اساس   این طرح

در جهت توسللعه روستایی ای موفقیت هر طرح و برنامه

رود. و بعد انسللجام اجتماعی کمترین تأثیر به شللمار می

 را در این زمینه داشته است.

و  توان گفللت، اکثر روسلللتللائیللان طور کلی میهبلل

سللازی برداران نمونه تا حدودی با مزایای یکپارچهبهره

دانسللتند که در اراضللی زراعی آشللنا بودند و این را می

ها خدمات رسانی، داشت، زمینصلورت یکپارچه شلدن   

کاشت و برداشت تسهیل شده و محصو تی با مرغوبیت 
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با  و حجم بیشلتر برداشلت کنند. ولی مشلاهدات نشان    

داد که روسلللتائیان با وجود این آگاهی، به دلیل اینکه با 

فرایندها و اصلول و قوانین آن آشنایی کافی نداشتند از  

ها سلللازی آنادغلام اراضلللی زراعی خود و یکپلارچله   

کم رنگ کننلد و مهمترین علامل این امتناع،   خودداری می

های هلای ترویج و علدم آگلاهی از روش   بودن فعلالیلت  

کشلللاورزی مدرن، قوانین ارت، تفاوت کیفیت اراضلللی،  

نلاتوانی ملالی نسلللبت به خرید یا پرداخت تفاوت قیمت   

اراضی، وجود نگرش سنتی نسبت به استقالل مالکیت و 

 ای بین اهالی روستا وتالفات قومی و قبیلهنیز بعضی اخ

های تحقیق پیشللنهادات باتوجه به یافته باشللد.غیره می

  گردد:زیر ارائه می

و تشللویق آنان به  برای با  بردن آگاهی روسللتائیان-0

های ترویج، جلسللات کالس اجرای طرح یکپارچه سللازی

های بحث و بررسللی مسللائل روسللتاییان، معرفی طرح  

 خانه و مسللاجد در ،روسللتاهادر  سللازیارچهموفق یکپ

 اهداف و اهمیت از روسللتائیان تا شللود اجرا دهیاری

 اطالع یکپارچه، اراضللی در کشللت و مکانیزه هایکشللت

 دسللت مناسللب گیریتصللمیم کافی اطمینان با و یافته

با اسلللالمی روسلللتلاهلای نمونه    شلللوراهلای  .. بزننلد 

ای ی اجرمیللانجیگری مسلللئولین و بللا دقللت در نحوه 

 یانم های روسللتایی از بروز اختالفات روسللتاییبرنامه

اعتماد و انسلللجام  یزانو م کنند یریجلوگ کشلللاورزان

را پر  یمحل یداده و نقش نهللادهللا یشرا افزا یاجتمللاع

 .دنکن تررنگ

توانند فناوری نوین کشللاورزی از جمله مسلئو ن می -2

اشدلق علیا های جدید و جایگزین را در روستاهای کشت

که شلللرایط مسلللاعدتری برای پذیریش   –و کردکنلدی  

 معرفی نمایند. -های کشاورزی داردنوآوری

با توجه به موقعیت کوهسلتانی روستاهای عین الدین  -1

و حاج آقا توسللعه یکپارچه کشللت دیم از طریق آبیاری  

 .ای  زم است مورد توجه قرار بگیردتحت فشار یا قطره
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