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چکیده
کشاورزی با واحدهای بهرهبرداری کوچک ،به دلیل عدم استفاده مؤثر از فناوری و امکانات نوین ،از عوامل محدود کننده بهرهوری
و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب میشود که قادر به تامین حداقل مواد غذایی مورد نیاز جامعه نخواهد بود .این تحقیق
با استفاده از روش توصیفی  -پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچهسازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شدهاست .جامعه
آماری تحقیق بهرهبرداران شهرستان بوکان بودند .از بین آنها  200نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به
نسبت متناسب انتخاب شدند .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند .روایی و پایایی پرسشنامه
بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )%87تأیید شد .نتایج توصیفی تحقیق نشان
داد میانگین سنی بهرهبرداران  41سال و به طور متوسط  21سال سابقه کار کشاورزی داشتند .هر کشاورز به طور متوسط 3
قطعه زمین کشاورزی در اختیار دارد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد ،شش عامل ،موانع فرهنگی ،موانع اجتماعی  -مشارکتی ،موانع
آموزشی ،موانع اقتصادی ،موانع قانونی و سیاستگذاری و موانع ساختاری (توپوگرافی) در مجموع توانستند حدود  73درصد از
واریانس موانع یکپارچهسازی اراضی را تبیین کنند  .نتایج نشان داد متغیرهای عدم آموزش روشهای مناسب یکپارچهسازی،
عدم شرکت کشاورزان در کالسهای توجیهی ،رونق خرید و فروش اراضی کشاورزی ،باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی،
ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف ،مالکیت زمین ،عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان ،عدم مشارکت بانکها ،عدم
سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی ،متغیرهای مهم تبیین موانع ششگانه یکپارچهسازی اراضی کشاورزی شهرستان
بوکان میباشند.
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مقدمه
بسیاری از محققان و دانشمندان ،توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که
کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصتهای اشتغال ،نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا میکند .از طرف دیگر،
مسایل بسیاری چون امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی ،جلوگیری از نابودی منابع آب ،خاک وغیره ،توجه
جدی به بخش کشاورزی را ضروری میسازد ) .(Mohammadi Ygane & nabati, 2013: 152با وجود این ،بخش
کشاورزی برای پاسخ به نیازها در وضعیت موجود با مشکالت ،تنگناها و کمبودهایی روبهرو است که چگونگی مقابله با آن نقش
تعیین کنندهای در رشد و توسعه کشاورزی دارد.
تقطیع اراضی کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای ساختاری در توسعه کشاورزی بویژه در بهرهبرداریهای سنتی با
نوع و ساختار حاکم بر مدیریت اراضی در سطح ملی مرتبط بوده و با دو مشکل دیرینه کوچکی قطعات بهرهبرداری و نیز پراکنده و
خرد بودن زمین هر بهرهبردار مواجه است که عمدتا ریشه در نظام ارباب-رعیتی دارد ;(Roknadin eftekhari, 2003:25
) .Kalantari et al, 2006: 69کشاورزی با واحدهای بهرهبرداری کوچک ،به دلیل عدم استفاده مؤثر از فناوری و امکانات
نوین ،از عوامل محدود کننده بهرهوری و بازدهی تولید در بخش کشاورزی محسوب میشودکه قادر به تامین حداقل مواد غذایی
مورد نیاز جامعه نخواهد بود .این مسائل موجب عدم هماهنگی در تخصیص و ترکیب مناسب عوامل تولید ،هرز رفتن آب در فاصله
بین قطعات وعدم امکان مدیریت صحیح سایر عوامل تولید میشود ) .(Rezaei et al, 2014: 47شیردل و همکاران (Shirdel
) et al, 2012: 1یکی از موانع و مشکالت عمده کشاورزی را خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی میدانند که این امر منجر
به افزایش هزینهها ،کاهش بهرهوری و تلفات نهادههای کشاورزی میشود .مجموع این عوامل و نبود نظام بهرهبرداری مطلوب،
اثرات منفی برکارآیی اقتصادی و فنی منابع و عوامل تولیدکشاورزی برجا گذاشته است؛ بهطوری که در بیشتر موارد نه تنها موجب
افزایش عملکرد محصول و استفاده بهینه از عوامل و منابع تولید نمیشود ،بلکه در موارد بسیاری ضایعات زیستمحیطی و تخریب
منابع آب و خاک را نیز در پی دارد )(Ashrafi et al, 2006; Amirnejhad & Rafie, 2008; 117
برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه کشاورزی برای غلبه بر چالشهای ناشی از تفکیک و پراکندگی اراضی کشاورزی ،راه حل
منطقی و قابل اجرای یکپارچهسازی اراضی را توصیه میکنند که با تغییر اندازه و ساماندهی زمین جهت بهبود و افزایش تولید
کشاورزی ،عقالنی کردن اندازه بهرهبرداریها ،تسهیل شرایط برای بکارگیری ماشینآالت و فنآوریهای نوین و درنهایت دستیابی
به توسعه کشاورزی مرتبط میباشد ) .(Hadipour & Lasmipour, 2014یکپارچه کردن زمین در ادبیات توسعه کشاورزی
کشورهای جهان بسیار متداول بوده و به معنای یکپارچهسازی و یا هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای کشاورزی اعم از آمادهسازی
زمین ،تهیه بذر ،کود ،سم ،ماشینآالت کشاورزی و نگهداری و استفاده صحیح از آنها ،مدیریت صحیح مزرعه و بازاریابی
محصوالت کشاورزی است ،به نحوی که بتوان ضمن باال بردن توان تولید ،نوع کشت و محصوالت را مطابق با نیاز های جامعه
هدایت نمود ).(Kalantari et al, 2006: 88
یکپارچه سازی اراضی به زبان ساده فرایندی است که اراضی پراکنده را به یک واحد کامل تبدیل میکند (Roknadin
) eftekhari, 2003: 252به عبارتی یکپارچهسازی به مفهوم یکی کردن اراضی پراکنده ،تخصیص مجدد زمین در داخل یک
قلمرو زراعی بین بهرهبردار ان ،تمرکز بخشیدن به اراضی بهرهبردار ان و در اساس ،فرایندی در راستای توسعه یکپارچه روستایی و
کشاورزی است .یکپارچهسازی موجب تغییر فضایی پراکنش اراضی زراعی از طریق توزیع مجدد اراضی و متمرکز کردن آنها در
یک یا چند مکان و یا احتماال در یک واحد ،از طریق تغییرات در شیوههای تولیدی با حفظ مالکیتهای خصوصی در روی زمین یا
با مالکیت جمعی است ) .(Jawan & Sabounchi, 2012: 4هدف اصلی یکپارچهسازی اراضی بهبود و نگهداری زمین زراعی
و مدیریت بهتر زمین از طریق تمرکز کشاورزان بر قطعات کمتر مزرعه است که با حمایت از کشاورزان در قالب ایجاد جادهها و
زیرساختهای الزم صورت میگیرد ) .(Lisec & Pintar, 2005:73-82در واقع هدف آن کمک به جوامع برای استفاده بهینه
از منابع تولید کشاورزی است که از طریق ساماندهی فضایی مجدد قطعات براساس یک توافق عامه منجر به نوسازی جامعه در
تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی میشود ) .(Zhou,1999: 3یکپارچهسازی اراضی ابزاری بسیارمهم در راهبردها و
طرحهای توسعه روستایی است ) .(Miranda et al, 2006:511-520; Akkaya Aslan et al, 2007: 204-213امروزه،
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یکپارچهسازی اراضی برای اطمینان از حیات اقتصادی نواحی روستایی ،تسهیل مدیریت زیست محیطی ،کنترل فرسایش در نواحی
روستایی ضروری است).(Gonzalez et al, 2004: 31-43; Sklenicka, 2006: 502-510
یکپارچهسازی با وجود همه مزایایی که دارد فرایند اجرایی آن با موانع متعددی روبرو بوده و خواهد بود نتایج تحقیقات و تجربیات
نشان میدهد که موانع متعددی پیش روی یکپارچه سازی اراضی بوده است .یکی از مهمترین موانع اجرای طرح باال بودن هزینهها
است ) .(Jamshidi et al, 2009: 112باال رفتن قیمت زمین ،هزینه باالی تولید و گرانی نهادههای کشاورزی از جمله دالیلی
است که کشاورزان از یکپارچهسازی اراضی چندان استقبال نمیکنند .کمبود اعتبار از دیگر موانع اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی
به حساب می آید .وجـود تفاوت در دسترسی برخی از اراضی به جادهها و منابع آبی ،باعث میشود کـه تعـویض اراضی و یکپارچه
کردن آنها با مشکالت زیادی همراه باشد ).(Vitikainen, 2004
نتایج تحقیق گرگیوسکی ) (2005در مقدونیه نیز نشان میدهد که پراکندگی زیاد اراضی و دور بودن قطعات زمین از یکدیگر و
افزایش هزینههای تولید ،تأسیس تعاونیهای روستایی و حمایتهای فنی دولت عوامل عمده پذیرش یکپارچه سازی اراضی در
مقدونیه میباشد .کواندوا ) (2006در تحقیقش نتیجه میگیرد موانع اصلی یکپارچهسازی ،پایین بودن سرعت اجرای پروژههای
یکپارچه سازی ،ضعف عملکرد در تخصیص تسهیالت مالی به سطوح محلی ،نبود آمار و اطالعات دقیق در مورد شرایط و کیفیت
اراضی و عالقه و احساس تعلق کشاورزان به مالکیت اراضی میباشند و تنها در صورتی میتوان طرح یکپارچهسازی را اجرا کرد در
کشاورز احساس تعلق ایجاد شود .ساندکویست و آندرسون ) (2006یکی از موانع اصلی یکپارچهسازی را عدم شناخت مزایای آن از
طرف کشاورزان میداند و نتیجه میگیرد که سیاستگذار باید دقیقا برای کشاورزان توجیه کند که چرا اراضی خرد از نظر بکارگیری
نیروی کار ،دستیابی به اعتبارات و بازار محصوالت کارایی ندارند .تحقیقات گنزالس گارسیا ( )2007در اسپانیا نشان میدهد که
برنامههای یکپارچهسازی گامی در جهت بهبود کارایی نیروی کار و بهرهوری بهینه از اراضی زراعی میباشد .افزایش آگاهی
کشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچهسازی اراضی ،انتقال اطالعات مفید به کشاورزان توسط مروجین و برنامههای
حمایتی دولت عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچهسازی هستند .در تحقیقی که یو و همکاران ( )2010در چین درباره یکپارچه سازی
اراضی کشاورزی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که یکپارچه سازی اراضی باعث شده اکوسیستم طبیعی ،محیطی و وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی روستاییان بهبود یابد .نتایج تحقیقات پرفکتو و واندر میر ) (2010بیانگر آنست که نبود زیربناهای کافی در
بخش کشاورزی ،ناتوانیهای نظامهای خرد و دهقانی در موارد مختلف و از جمله در پسانداز و سرمایهگذاری و استفاده از
تکنولوژیهای جدید یکپارچهسازی اراضی را با موانع بیشتری روبرو کردهاند .مطالعات دیمیتریوس و همکاران ) (2012عوامل
اجتماعی از قبیل برابری ،منافع اجتماعی ،نگرش ،فرهنگ ،ارزشهای عاطفی اخالقی ،ساختار جدید مالکیت ،تغییر و بهبود شرایط
زندگی را ازجمله مهمترین عوامل اجتماعی در مناطق روستایی میداند که غفلت از آنها موجب به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی
جبران ناپذیری میشود )1379( .با مطالعه ای تحت عنوان "پراکندگی ارضی در استان فارس ،آثار و علتها " درشهرستان فسا در
استان فارس نشان داد که مهمترین دالیل مخالفت با یکپارچهسازی اراضی را داشتن زمینهای وسیع و قطعات بزرگ ،پیشینۀ
ذهنی منفی نسبت به سیاستهای دولتی در خصوص زمینهای کشاورزی و عدم اطمینان از حسن اجرای طرح بیان نمودهاست.
مطالعه میرزایی و همکاران ( )1383بیاهمیت بودن نحوه اجرا ،تعلق خاطر شدید به زمین ،نبود فرصتهای شغلی ،باال بودن سطح
بی اعتمادی ،آگاهی نداشتن مردم به دلیل نبود اطالع رسانی و نحوه اجرا را از مهمترین دالیل مخالفت کشاورزان با اجرای طرح
یکپارچه سازی بیان میکند .تحقیق خرمی ( )1384نشان داده است که رشد جمعیت ،ارث ،تردیدها و نابرابریها نسبت به نحوه
اجرا و پیامد ناشی از اجرای طرح ،نایکسانی مرغوبیت زمین مورد بهرهبرداری ،اختالف فامیلی و سلیقهای ،عدم آمادگی فرهنگی و
مشکالت اجتماعی و اقتصادی عوامل مؤثر در عدم یکپارچگی اراضی به حساب میآیند .مطالعه احمدی و امینی ( )1387با هدف
بررسی موانع و مشکالت پیشبرد یکپارچهسازی اراضی در شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجات استان اصفهان نشان میدهد که در
دو منطقه مورد مطالعه ،ناآگاهی صاحبان زمینهای زراعی ،نامناسب بودن روشهای تکنیکی اجرای طرحها و لزوم قوانین روشن در
ارتباط با یکپارچهسازی اراضی عمده ترین موانع پیشبرد این فرآیند است .روستا و تیموری ( )1388اولویت بندی عوامل بازدارنده
اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی در استان خراسان جنوبی ،شهرستان درمیان را بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که عامل اجتماعی
در شهرستان درمیان ،اصلی ترین عامل بازدارنده اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی بوده و عوامل فرهنگی ،اقتصادی و ساختاری در
اولویتهای بعدی قرارگرفتند .هجرتی و افشاری ( )1389نقش مالکیت های ارضی در توسعه روستایی دهستان پایین رخ تربت
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حیدریه را بررسی نمودند نتایج آنها نشان داد بزرگ بودن اراضی کشاورزی هرچند باعث افزایش بهره وری در واحد سطح خواهد
شد اما روستاییان خردهپا عالقهای نسبت به ساماندهی نداشته و آن را موجب بیکاری دانستهاند و شیوه کشت سنتی را به کشت
نوین ترجیح دادهاند .قدیمی و همکاران ( )1391تاکید میکنند که کشاورزان تمایل کمی به یکپارچهسازی زمینهایشان دارند و به
شرط یکپارچهسازی موقتی ،ترجیح میدهند با افراد آشنا و فامیل مشارکت داشته باشند .این شرایط معموال برای اکثر کشاورزان و
اراضی کشاوری پراکنده به راحتی مهیا نیست .حقیقت و همکاران ( )1392موانع پذیرش طرح یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه
کشاورزان استان فارس را بررسی نمودند و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی ،موانع اثرگذار بر پذیرش طرح یکپارچهسازی
اراضی را در  4عامل زراعی ،اجرایی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی دسته بندی کردند که در مجموع این عوامل  66/128درصد از
واریانس کل را تبیین نمودهاند .نتایج تحقیق ظریفیان و همکاران ( )1392نشان داد که کشاورزانی که سابقه بیشتر ،تعداد قطعات
بیشتر ،میـانگین زمـین زراعـی کمتر و درآمد پاینتری دارند تمایل کمتری به اجرای طرحهای یکپارچهسازی داشتهاند .رضایی و
همکاران ( )1393نتیجه گرفتهاندکه موانع اصلی یکپارچهسازی شامل موانع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاستگذاری دولتی ،خانوادگی و
طبیعی اراضی می باشند و در این میان موانع اقتصادی و موانع اجتماعی تاثیر بیشتری در ممانعت از یکپارچهسازی ایفا کردهاند .زارع
نتایج تحقیق اقبالی ( )1394نشان داد که کشاورزان تمایل کمی به یکپارچهسازی اراضی داشته و بیشتر تمایل به کاهش تعداد
قطعات دارند و در صورت یکپارچهسازی تمایل دارند با گروه هم آب و خویشاوندان خود یکپارچهسازی نمایند.
با توجه به مطالعات انجام شده خارجی و داخلی ،یکپارچهسازی اراضی در مناطق مختلف با موانع متعـدد و متفـاوتی بـا توجـه بـه
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی جوامع روبروبوده است .بخشـی از ایـن موانـع ناشـی از عـدم شـناخت و آگـاهی افـراد جامعـه
کشاورزی و موانع فرهنگی و پایبندی به سنتهای آن جامعه میباشد و بخش دیگر به پتانسـیل و توانمنـدی معیشـتی کشـاورزان،
شیوه تامین معیشت و ناتوانی آنها در ریسک پذیری برای اجرای فرایند یکپارچهسازی بر میگردد .عاله بر ایـن ،بخشـی از نتـایج
مطالعات بر عدم برنامهریزیها و حمایتهای بخش سیاستگذاری و اجرایی بر میگردد که در فراهم آوردن تسهیالت یکپارچهسازی
اراضی کشاورزی به صورت موفق عمل نکرده و در نتیجه به موانع یکپارچهسازی دامن زدهاست .ویژگیهای متفاوت قطعات اراضی
کشاورزی نیز یک مانع عمده برای اجرای فرایند یکپارچهسازی اراضی بوده است .بنابراین هدف اصلی این پـژوهش آنسـت کـه بـا
بررسی موانع یکپارچه سازی در اراضی کشاورزی با توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتمـاعی منطقـه تحقیـق بـه یـافتن راههـای
موثری برای غلبه بر این موانع اقدام کند و به برنامـهریـزان و مجریـان جهـت انجـام اقـدامات متناسـب بـرای تضـمین موفقیـت
یکپارچهسازی اراضی کشاورزی یاری رساند .در شرایط کنونی بحران کم آبی حاکم بر منطقه مورد مطالعه ،افزایش تعداد قطعـات و
پراکندگی آنها ،قوانین ارث ،خرید و فروش بی رویه اراضی ،معضل جدیدی به نام خانه باغ ،کوچک شـدن مـزارع و غیـره انجـام
اکثرعملیاتهای به زراعی ،مکانیزاسیون ،کشاورزی حفاظتی و غیره با مشکل مواجه نموده و غیر اقتصادی بودن برنامههای توسـعه
کشاورزی را به دنبال داشته است .بنابراین توجه به تهدیدات پیش روی اراضی کشاورزی و اهمیت جلوگیری و یـا کـاهش سـرعت
خرد شدن اراضی از یک طرف و عدم موفقیت طرحهای یکپارچهسازی از طرف دیگر ،تحلیل موانـع یکپارچـهسـازی را بـه منظـور
یافتن روشهایی برای کاهش خرد شدن اراضی کشاورزی در این شهرستان ،ضروری مینماید .قلمـرو مکـانی تحقیـق شهرسـتان
بوکان درجنوب آذربایجان غربی بود (شکل  )1قلمرو زمانی تحقیق از شروع طرح تحقیق و مطالعات نظری تـا گـردآوری و تحلیـل
دادهها وارائه نتایج آن از دیماه  94تا شهریور ماه  95بوده اسـت .هـدف اصـلی تحقیـق شناسـایی موانـع و مشـکالت پـیش روی
یکپارچهسازی اراضی کشاورزی با توجه به واقعیتهایی منطقه ای بود تا بتواند در راستای یافتن راه حلهـایی جهـت رفـع موانـع
اساسی و توسعه کشاورزی در شهر بوکان به برنامهریزیها و اجرای اقدامات یکپارچهسازی اراضی کشاورزی کمک نماید.

روش پژوهش
پژوهش حاضر برحسب ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و برحسب هدف کاربردی است .از نظر جمعآوری دادهها جزو
تحقیقات میدانی و به صورت مقطعی نسبت به جمعآوری دادهها اقدام شده است .جامعه آماری تحقیق کلیه بهرهبرداران شهرستان
بوکان بودند .حجم نمونه به تعداد  200نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید .نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده و به نسبت متناسب با تعداد جمعیت انتخاب شدند .بنابراین ابتدا به صورت تصادفی تعدادی از دهستانها انتخاب و در
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هر دهستان به نسبت متناسب و به صورت تصادفی ساده تعدادی روستا انتخاب و از بین کشاورزان به صورت تصادفی ساده،
نمونهها انتخاب شدند .گردآوری دادهها با استفاده پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و
کارشناسان مرتبط تایید گردید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( 87درصد) ،پایایی پرسشنامه تأیید شد .تجزیه و تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSانجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد .به
منظور توصیف وضعیت موجود ،از آمارهای توصیفی مانند توزیع فراوانی و درصد ،میانگین ،انحراف معیار استفاده شد .ضریب
تغییرات جهت اولویتبندی گویهها و به منظور تبیین موانع اصلی یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،آزمون تحلیل عاملی اکتشافی
بکارگرفته شد .تحلیل عاملی از جمله روشهای چند متغیره است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست .زیرا این روش
جزو تکنیکهای به هم وابسته1لحاظ گردیده و در اصل بر اساس همبستگی درونی متغیرها سعی میشود تا تعداد زیادی متغیر در
چند عامل خالصه شوند ) .(Kalantari, 2008: 283یا به عبارتی تحلیل عاملی واریانس موجود در متغیرهای مختلف را بر
اساس معدودی از عوامل تبیین مینماید ) .(Mansourfar, 2006: 255هدف اصلی تحلیل عاملی تلخیص تعداد زیادی از
متغیرها در تعداد محدودی از عاملها میباشد به طوری که در این فرآیند کمترین میزان گم شدن اطالعات وجود داشته باشد
) .(Kalantari, 2008: 282به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعهای از دادهها از روش
تحلیل عاملی استفاده میشود ) .(Saramad et al, 1999در این پژوهش با توجه به تعدد متغیرهای تحقیق و برای دستیابی به
ابعادی که به صورت پنهانی در مجموعه وسیعی از متغیرها وجود دارد ولی به آسانی قابل مشاهده نمیباشند از تحلیل عاملی نوع
 R2به منظور تبیین موانع یکپارچهسازی شهرستان بوکان ،استفاده شدهاست.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان بوکان یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی ،با وسعت  2541306کیلومترمربع ،حدود  6/50درصد از سطح
استان را به خود اختصاص میدهد دارای یک نقطه شهری ،دو بخش 7 ،دهستان و  181آبادی دارای سکنه میباشد و دارای110
هزار هکتار اراضی زراعی آبی و دیم است .در ارتفاعی حدود  1000تا بیش از  2000متر از سطح دریا بوده و شیب میانگین وزنی آن
 8درصد محاسبه گردیدهاست .از سطح شهرستان  30/31درصد اراضی کوهستانی29/73 ،درصد تپهها و  39/96درصد بقیه را
اراضی دشتی ،سیالبی و… تشکیل میدهند .از نظر مختصات جغرافیایی در  36درجه و  32دقیقه عرض شمالی و  46درجه و 13
دقیقه طول شرقی واقع گردیدهاست .این شهرستان بر سر جاده ترانزیتی غرب و در منطقه تقریباً کوهستانی و معتدل قرار گرفته که
از جهت شمال به شهرستان میاندوآب و از جنوب به شهرستان سقز در استان کردستان و از شرق به شهرستان شاهیندژ و از غرب
با شهرستان مهاباد همسایهاست .مرکز این شهرستان شهر بوکان است .شهر بوکان در  36درجه و  31دقیقه عرض شمالی و 46
درجه و  12دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد  1370متر میباشد .بر پایه
سرشماری سال  1395جمعیت شهرستان بوکان برابر با  251409نفر بودهاست ،که از این تعداد  194846نفر ساکن در نقاط شهری
و  56557ساکن در نقاط روستایی میباشند .بوکان جزو شهرستانهای برتر تولیدکننده گندم در کشور از لحاظ افزایش کمی و
کیفی محصول شناخته شدهاست ،که هر ساله توانایی تولید  90هزار تن گندم را داراست و رتبه نخست تولید گندم آذربایجان غربی
را در اختیار دارد .محصوالت عمده کشاورزی شهرستان بوکان گندم ،جو ،پنبه ،حبوبات و چغندرقند است .محصوالت باغی آن
سیب ،هلو و زردآلو ،آلبالو  ،خیار و ..است .به لحاظ داشتن مراتع فراوان و سرسبز ،پرورش گوسفند ،بز و گوساله در آن رواج دارد
).(Statistical Center of Iran, 2016

1. Interdependence
2. R-Type Factor Analysis
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شکل  .1موقعیت شهرستان بوکان درکشور ایران و استان آذر بایجان غربی

شکل  .2موقعیت جغرافیایی شهرستان بوکان

یافتهها و بحث
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه ،میانگین سنی پاسخگویان حدود 41سال بود .حدود  92درصد از
کشاورزان مرد و  8درصد از آنان زن بودند .حدود  37درصد از بهرهبرداران زیردیپلم بوده که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص
دادهاست .حدود  34درصد تحصیالت کارشناسی داشتهاند .میانگین سابقه کار بهرهبرداران حدود  21سال بود (جدول .)1
جدول .1ویژگیهای شخصی بهرهبردار آن
شرح

گروه

فراوانی

درصد

مرد
زن
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
کمتر از 4
5-15
16-25
باالتر از25
 1قطعه
 2قطعه
 3قطعه
بیشتر از  4قطعه

184
16
75
39
17
69
3
64
58
47
42
73
51
34

92
8
37
19
8
34
1
37
33
27
21
36
25
17

سن
جنسیت

میزان تحصیالت

میزان سابقه کار کشاورزی

مقدار زمین در اختیار

میانگین

انحراف معیار

41

9

21

10/01
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به منظور بررسی اهمیت دیدگاه پاسخگویان در مورد گویههای مربوط به موانع یکپارچهسازی از آزمون ضریب تغییرات استفاده
شد قابل ذکر است میانگین و ضرایب دیگر مربوط به میانگین رتبهای ست .نتایج اولویت بندی موانع یکپارچه سازی اراضی
کشاورزی از دیدگاه بهرهبرداران ،نشان داد که گویههای"آموزش و اطالع رسانی ناکافی"" ،عدم اموزش روشهای مناسب
یکپارچهسازی"" ،عدم شرکت کشاورزان در کالسهای توجیهی" و" باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی" به ترتیب در اولویت،
قرار گرفتند (جدول .)2
جدول .2اولویتبندی گویههای مربوط به موانع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی
گویهها
آموزش و اطالع رسانی ناکافی
عدم آموزش روشهای مناسب یکپارچهسازی
عدم شرکت کشاورزان در کالسهای توجیهی
باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی
رونق خرید و فروش زمینهای کشاورزی
ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف
تفکیک بالمانع اراضی
مالکیت زمین
عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان
فقدان معیشت های جایگزین
عدم وجود سرمایه گذاری زیر بنایی
عدم مشارکت بانکها
عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی
فقدان شفافیت قوانین حمایتی دولتی
عدم خود باوری و اتکا به خود کشاورزان
خأل قانونی برای حفظ قطعات توسط دولت
تردیدها نسبت به نحوه اجرا و پیامد ناشی از اجرای طرح
نسق زراعی و قانون ارث
غالب بودن اقتصاد معیشتی در روستاها
عدم همکاری شرکتهای تعاونی با کشاورزان
تعدد جمعیت خانوار بهره بردار
فقدان مراکز آموزشی مرتبط با مشاغل و حرف کشاوزری
ضعف دانش و اطالعات علمی بهرهبرداران
عدم توانایی پرداخت هزینههای یکپارچهسازی زمین توسط
کشاورزان
بنیه مالی ضعیف
پایین بودن سطح سواد کشاورزان
عدم آشنایی با روشهای یکپارچهسازی
عدم وجود برنامههای حمایتی دولت
ساختار سنتی جوامع روستایی
کشاورزی معیشتی و زندگی دهقانی
پراکندگی زیاد اراضی
توپوگرافی و بافت خاک ،شیب و موقعیت زمین
عدم ایجاد زمینه تعاون و همکاری بین کشاورزان
پایبندی کشاورزان به حفظ ساختار موجود
یا عدم اطالع کشاورزان از طرح یکپارچهسازی اراضی
عدم ارتباط با خارج از روستا
تبلیغات منفی توسط اطرافیان
عدم راهنمایی کشاورزان توسط کارشناسان بخش کشاورزی
تالشهای ترویجی ناکافی جهت آگاهی کشاورزان
اراضی کشاورزی غیر همگون
به صرفه نبودن یکپارچهسازی زمین از نظر نوع محصول
ساختار سنتی روشهای آبیاری
مشارکت ناچیز روستاییان در طرحهای مشابه
عدم انتقال اطالعات مفید به کشاورزان توسط مروجین
خویشاوندمداری در طرح یکپاچه سازی
طیف لیکرت (خیلی کم = 1

میانگین
3/97
4/04
4/00
4/34
4/40
4/32
4/15
4/34
4/12
4/38
4/29
4/15
4/26
4/31
4/25
4/31
4/29
4/28
4/33
4/37
4/18
4/17
4/16

انحراف معیار
0/093
0/093
0/121
0/860
0/902
0/885
0/847
0/893
0/846
0/905
0/904
0/880
0/907
0/917
0/909
0/926
0/924
0/928
0/943
0/954
0/922
0/931
0/934

ضریب تغییرات ()C.V

0/023
0/023
0/030
0/198
0/204
0/204
0/204
0/205
0/205
0/206
0/210
0/212
0/212
0/212
0/213
0/214
0/215
0/216
0/217
0/218
0/220
0/223
0/224

اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4/13

0/930

0/225

24

4/23
4/14
4/31
4/20
4/18
4/13
4/16
4/15
4/14
4/25
4/19
4/15
4/21
4/13
4/08
3/99
3/98
3/82
4/16
3/93
4/04

0/963
0/955
1/012
0/983
0/987
0/988
1/001
1/001
1/012
1/058
1/055
1/050
1/083
1/075
1/070
1/063
1/067
1/029
1/137
1/102
1/253

0/227
0/230
0/234
0/234
0/236
0/239
0/240
0/241
0/244
0/248
0/251
0/253
0/257
0/260
0/262
0/266
0/268
0/269
0/273
0/280
0/310

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

کم = 2

متوسط = 3

زیاد = 4

خیلی زیاد = )5
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به منظور دسته بندی و تبیین موانع اصلی یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،از تحلیل عاملی استفاده شد .یافتهها نشان داد که
مقدار  KMOحاصل برابر با  0/842و مقدار بارتلت برابر  3114/85بدست آمد که در سطح  0/01معنیدار بوده و بیانگر وضعیت
مناسب دادهها برای ورود به آزمون تحلیل عاملی بود (جدول .)3
جدول  .3آماره  KMOو نتایج آزمون بارتلت
شاخص KMO

آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معنیداری بارتلت

0/842

4/66

1225

0/000

یافتههای اولیه نشان دادکه مقدار ویژه برای تعداد  9عامل باالتر از یک بود و طبق مالک کیسر میتوان متغیرهای مربوط به
موانع یکپاچه سازی کشاورزی را در  9عامل که  83/87درصد واریانس مورد نظر را تبیین میکردند طبقه بندی نمود .اما از آنجا که
تفکیک متغیرهای معنی دار در  9عامل بسیار پراکنده و انتساب نام برای تمام عاملها با توجه به تشابهی که با هم داشتند مشکل
بود و نیز عاملهای انتهایی گاه تنها یک گویه را شامل میشدند ،تعداد عاملها با توجه به مدل مفهومی و مطالعات پیشین توسط
محققین در محیط نرم افزار 6 ،عامل تعیین شد .با در نظر گرفتن بارهای عاملی بزرگتر از  0/5به عنوان مبنای معنی دار بودن
متغیرها برای ورود به عوامل ،پس از انجام چرخش عاملی 6 ،عامل استخراج گردید .در مجموع  6عامل استخراج شده جمعاً حدود
 73درصد از واریانس مربوط به موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی را تبیین کردند (جدول .)4
جدول  .4عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس آنها
ردیف
1
2
3
4
5
6

عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

مانع فرهنگی
مانع اجتماعی  -مشارکتی
مانع آموزشی
مانع اقتصادی
مانع قانونی و سیاستگذاری
مانع ساختاری (توپوگرافی)

8/344
7/472
6/893
5/882
4/098
3/813

16/689
14/944
13/776
11/764
8/196
7/626

16/689
31/633
45/409
57/173
65/369
72/995

مشخصه ویژه که در واقع ،مجموع مجذورات بارهای عاملی هر عامل است ،واریانس تبیین شده از طریق آن عامل را نشان
میدهد .این مقدار از کل واریانس ،ریشه مشخصه یا ارزش ویژه عامل است که هرچه ارزش ویژه یک عامل بیشتر باشد ،آن عامل
مقدار بیشتری از واریانس را تبیین می کند .در میان  6عامل استخراج شده ،عامل اول حدود 17درصد از واریانس را توضیح میدهد
که این امر بیانگر اهمیت عامل اول نسبت به سایر عامل در تبیین موانع از یکپارچهسازی اراضی کشاورزی است و عاملهای بعدی
نیز بترتیب عامل دوم  15درصد ،عامل سوم  14درصد ،عامل چهارم 12درصد ،عامل پنجم  8درصد و عامل ششم  7/56درصد از
واریانس را محاسبه و توضیح میدهند (جدول  .)4در ادامه نتایج تحلیل عاملی نشان داد پس از انجام چرخش عاملی ،بر مبنای
توزیع متغیرها در عاملهای مناسب ،با توجه با ماهیت و محتوای گویهها ،نسبت به انتساب نام مناسب برای هر یک از عاملها
اقدام شد .وضعیت قرارگرفتن متغیرها در عوامل و مقدار بار عاملی آنها با عامل مربوطه ،بر اساس نتایج حاصل از چرخش عاملها
و نامگذاری عاملها به شرح جدول ( )5میباشد.
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جدول  .5عاملها و متغیرهای توزیع شده در هر عامل همراه با بار عاملی متغیرها
عامل

موانع فرهنگی

موانع اجتماعی _ مشارکتی

مانع سوم :موانع آموزشی

مانع چهام :موانع اقتصادی

مانع پنجم :موانع قانونی و
سیاستگذاری

مانع ششم:
موانع ساختاری(توپوگرافی)

متغیر
باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی
عدم خود باوری و اتکا به خود کشاورزان
کشاورزی معیشتی و زندگی دهقانی و......
پایبندی کشاورزان به حفظ ساختار موجود
خویشاوندمداری در طرح یکپاچه سازی
عدم شرکت کشاورزان در کالسهای توجیهی
تبلیغات منفی توسط اطرافیان
مشارکت اندک روستاییان در طرحهای مشابه
تردیدها نسبت به نحوه اجرا و پیامد ناشی از اجرای طرح
عدم همکاری شرکتهای تعاونی با کشاورزان
عدم راهنمایی کشاورزان توسط کارشناسان بخش کشاورزی
عدم ایجاد زمینه مناسب تعاون و همکاری بین کشاورزان
پایبندی کشاورزان به حفظ ساختار موجود
آموزش و اطالع رسانی ناکافی
عدم اموزش روشهای مناسب یکپارچهسازی
ضعف دانش و اطالعات علمی بهرهبرداران
پایین بودن سطح سواد کشاورزان
عدم آشنایی با روشها یکپارچهسازی
عدم انتقال اطالعات مفید به کشاورزان توسط مروجین
عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان
فقدان معیشتهای جایگزین
عدم وجود سرمایه گذاری زیر بنایی
عدم مشارکت بانکها
غالب بودن اقتصاد معیشتی در روستاها
عدم توانایی پرداخت هزینههای یکپارچهسازی زمین توسط کشاورزان
بنیه مالی ضعیف
ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف
تفکیک بالمانع اراضی
فقدان شفافیت قوانین حمایتی دولتی
خأل قانونی حفظ قطعات توسط دولت
عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی
عدم وجود برنامههای حمایتی دولت
پراکندگی زیاد اراضی
توپوگرافی و بافت خاک ،موقعیت و شیب زمین
اراضی کشاورزی غیر همگون
ساختار سنتی روشهای آبیاری

ضریب
0/667
0/550
0/630
0/580
0/706
0/654
0/649
0/533
0/588
0/644
0/757
0/632
0/621
0/533
0/553
0/611
0/667
0/652
0/629
0/508
0/636
0/628
0/679
0/599
0/648
0/502
0/518
0/556
0/579
0/519
0/548
0/580
0/560
0/665
0/587
0/503

عامل اول که با توجه به توزیع متغیرهای تبیین کننده ،موانع فرهنگی نامگذاری شد ،بیانگر آنست که پایبندی کشاورزان به حفظ
ساختار موجود ،عدم ارتباط با خارج از روستا ،کشاورزی معیشتی و زندگی دهقانی ،مخالفت و یا عدم اطالع کشاورزان از اجرای طرح
یکپارچهسازی اراضی ،باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی ،عدم خود باوری و اتکا به خودکشاورزان ،تبلیغات منفی توسط
اطرافیان ،عدم بکارگیری اصول یکپارچهسازی توسط کشاورزان ،مشارکت ناچیز روستاییان در طرحهای مشابه و خویشاوندمداری در
طرح یکپارچهسازی مهمترین مانع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در شهرستان بوکان می باشد .نتایج تحقیق با نتایج شیردل و
همکاران) (Shirdel et al,2012که عامل اجتماعی ،فرهنگی و ساختاری را به عنوان اصلی ترین عامل بازدارنده اجرای طرح
یکپارچهسازی ،آشکار آهنگرکالیی وهمکاران ) (Ashkar ahangar kalaie et al, 2006و اقبالی ) ،(Eghbali, 2015که
اصلی ترین عوامل محدود کنندۀ طرح یکپارچهسازی اراضی را عوامل فرهنگی (سطح سواد ،باورهای سنتی) و عامل اجتماعی
(مالکیت) بیان نموده اند ،مطابقت دارد.
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موانع اجتماعی  -مشارکتی که شامل گویههای مشارکت ناچیز روستاییان در طرحهای مشابه ،تردیدها و نابرابریها نسبت به
نحوه اجرا و پیامد ناشی از اجرای طرح ،عدم همکاری شرکتهای تعاونی با کشاورزان ،عدم راهنمایی کشاورزان توسط کارشناسان
بخش کشاورزی ،عدم ایجاد زمینه مناسب تعاون و همکاری بین کشاورزان دومین دسته از موانع مهم یکپارچهسازی اراضی
کشاورزی بوده است .سطح باالیی از بی اعتمادی نسبت به اجرای طرح و حتی مجریان طرح وجود دارد .آنها میزان زیادی از این
بی اعتمادی را ناشی از تجربههای ناخوشایند گذشته میدانند که همین مسئله تردیدهای زیادی را در بین آنها ایجاد کرده است.
نتایج تحقیق اقبالی ( )1394خرمی ( )1385روستا و تیموری ( )1388و دمیتریوس ) (2012این نتایج را مورد تایید قرار میدهند.
عامل سوم با توجه به نحوه توزیع متغیرها به نام موانع آموزشی نامگذاری شدکه بیانگر آموزش و اطالع رسانی ناکافی در مورد
طرح یکپارچهسازی و عدم آموزش کشاورزان و ضعف دانش و اطالعات علمی بهرهبرداران و عدم آشنایی با روشها یکپارچهسازی
میباشد که به عنوان یک مانع عمده یکپارچهسازی اراضی کشاورزی به حساب میآید .نتایج تحقیقات آشکارآهنگر کالیی و
همکاران ( )1385و گنزالس گارسیا ) (2007این یافتهها را تایید میکنند.
عامل چهارم که به نام موانع اقتصادی نامگذاری شد بیانگرآنست که عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان عدم وجود سرمایه
گذاری زیربنایی در بخش کشاورزی ،عدم توانایی پرداخت هزینههای یکپارچهسازی زمین توسط کشاورزان ،مشارکت نامناسب
بانکها ،بنیه مالی ضعیف از موانع مهم یکپارچهسازی اراضی کشاورزی به حساب میآیند .مطابق تحقیقات شیردل و همکاران
( )1391و کریسنت و همکاران ) (2002نیز عامل اقتصادی یکی از موانع بازدارنده یکپارچهسازی اراضی کشاورزی بشمار میرود.
عامل پنجم با توجه به پراکنش نوع متغیرهای آن ،موانع قانونی و سیاستی نامیده شد که نشان داد که تفکیک بالمانع اراضی،
فقدان شفافیت قوانین حمایتی دولتی ،وجود ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف ،بکار نبستن سیاستهای مناسب ،نبود خط مشی
مناسب برای حفظ قطعات توسط دولت و خأل قانونی ،عدم وجود برنامههای حمایتی دولت مانعی با اهمیت در یکپاچه سازی اراضی
است .به عبارتی نتایج بیانگر آن است برنامهریزی جامع و اصولی برای فراگیر کردن طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در
شهرستان وجود ندارد .ارائه برنامه هدفمند و جامع برای اجرای این طرح الزامی است و بدون برنامهریزی اجرای آن امکانپذیر
 .عدم
نخواهد بود .همچنین در مطالعات گنزالس گارسیا ( ،)2007هرزوگ و گوتش ) ،(1998پرفکتو و واندر میر
برنامههای حمایتی دولت بعنوان یکی از موانع مؤثر در پذیرش یکپارچهسازی از سوی بهرهبردار ان تأکید شده است.
مانع ششم با توجه به توزیع متغیرهای مبین آن ،موانع ساختاری (توپوگرافی) نامگذاری شد .که نشـان مـیدهـد سـاختار طبیعـی
اراضی کشاورزی یکی از موانع مهم و تأثیرگذار بوده است .زمینهای کشاورزی ،از خیلی جوانب با یکدیگر تفاوت دارنـد .مهمتـرین
تفاوت زمینها از دید مخالفان -که عاملی بر تمایل نداشتن آنان به مشارکت در طرحها بوده است -کیفیتمتفاوت زمینهـا از نظـر
میزان حاصلخیزی ،کیفیت خاک ،سطح مکانیزه کردن است که به نظر کشاورزان ،مجریان این تفاوتها را لحاظ نکردهاند.

نتیجهگیری
بررسیها نشان داد که  92درصد از پاسخگویان مرد هستندکه بیانگر آنست بخش عمده متصدیان تولید در کشاورزی بوکان را
مردان تشکیل میدهند میانگین سن کشاورزان  41سال بود اگر چه نسبتا مناسب است اما نشان میدهد که بخش کشاورزی به
دلیل ریسکهای متعددش ،سختی کار و نیز سیاستهای کم ثبات ،نتوانسته نیروی کار جوان را به خود جذب نماید و این امر در
دراز مدت به پایداری تولید و اشتغال در بخش کشاورزی منطقه لطماتی وارد خواهد کرد .بر اساس نتایج کشاورزان بوکانی از سطح
سواد نسبتا پایینی برخوردارند ،حدود  37درصد از بهرهبرداران زیردیپلم بوده که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است،
این مسئله یک هشدار برای برای پذیرش ریسک یکپارچهسازی و چشمانداز توسعه کشاورزی شهرستان خواهد بود و بیانگر آنست
که بخش کشاورزی بوکان در جذب فارغالتحصیالن رشتههای کشاورزی به فعالیتهای تولیدی عملکرد مناسبی نداشته است .نتایج
اولویت بندی موانع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی از دیدگاه بهرهبرداران ،نشان داد که ضعف آموزش و اطالع رسانی در مورد
یکپارچهسازی و روشهای مناسب اجرای آن از موانع عمده یکپاچه سازی به حساب میآید که این مسئله که با عدم شرکت
کشاورزان درکالسهای توجیهی یکپارچهسازی و حاکم بودن باورهای سنتی تعلق به اراضی کشاورزی ممانعت بیشتر کشاورزان را
نسبت به یکپارچهسازی دامن زده است.
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نتایج اصلی به دست آمده از تحقیق نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع اجتماعی -مشارکتی ،موانع آموزشی ،موانع اقتصادی ،موانع
قانونی و سیاستی و موانع ساختاری به عنوان اصلیترین موانع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در شهرستان بوکان هستند .بنابراین
با استناد به نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر به تفصیل ارائه میشود:
 آگاه سازی بهرهبرداران بخش کشاورزی از طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و اهمیت آن ،از طریق شرکت در کالسهایآموزشی ترویجی ،در ایجاد تمایل کشاورزان به اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی موثر است .لذا دولت (سازمانهای ترویجی بخش
کشاورزی) بایستی به صورت تسهیلگر ظاهر شود و سطح آگاهی و اطالعات کشاورزان را افزایش دهد تا اینکه کشاورزان شخصا
توجیه شده و برای یکپارچهسازی زمینهایشان اهتمام ورزند .فرهنگ سازی و آموزش صحیح و اطالع رسانی کافی به کشاورزان
در مورد مزایای طرح یکپارچهسازی اراضی باید مورد توجه کانونهای تصمیمگیری و اجرایی واقع گردد .فرهنگ سازی ،اطالع
رسانی و آموزش کافی به کشاورزان موجب تسریع در اجرای طرح راهبردی یکپارچهسازی اراضی میشود.
 مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی عامل اصلی موفقیت در این طرح است و بدون تالش برای جذبمشارکت کشاورزان فرایند یکپارچهسازی ضمانت اجرایی و موفقیت نخواهد داشت .اگر از طرحها و ساختارهای مشارکتی کشاورزان
در زمینه یکپارچهسازی اراضی حمایت گردد و وظیفه دست اندرکاران ارائه راه حلهای علمی و تسهیلگری باشد ،مطمئنا کشاورزان
بهترین راه حل را ارائه میدهند و مسئله یکپارچگی اراضی با سرعت بیشتری پیش میرود.
 با توجه به ساختار اراضی ،کشاورزان توان تولید پایین و هزینه تولید باالیی دارند و از نظر معیشتی وضعیت مناسبی ندارند بنابراینبه راحتی قدرت ریسک اقتصادی برای اجرای یکپارچهسازی را ندارند .لذا ضروری است سیاستهایی در جهت حمایت دولت برای
مشارکت در یکپارچهسازی اراضی تدوین و اجرا شود و با توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان تسهیالت الزم برای ایجاد قدرت
اقتصادی اجرای یکپارچهسازی اراضی را در اختیار آنان قرار دهند .تنها راه حفظ و عملیاتی شدن طرح یکپارچه سازی اراضی این
است که بخشی از هزینههای این طرح از سوی دولت تامین شود.
 یکپارچهسازی بایستی با پشتوانه قانونی و علمی همراه گردد و اجرای آن مستلزم توجیه الزم در سطوح قانونگذاری است .بنابراینتأکید عمده مسئولین و کارشناسان بخش کشاورزی باید بر مسایلی مانند ارث و خرید و فروش اراضی در قطعات کوچک باشد که
دایما بر مسأله خرد و پراکنده بودن اراضی زراعی دامن زده و میزنند .مسئله ارث با توجه به بعد خانوار ،فرا رسیدن دوره فوت
کشاورز مالک ،و ابعاد مذهبی آن از مهمترین عامل تقطیع اراضی در این شهرستان محسوب میشود .بنابراین بایستی با بهرهگیری
از روشهای گوناگون ضمن روشن نمودن ابعاد مسأله و جلب مساعدت فقها و مراجع حقوقی روشهای که نیازمند توجه قانونی و
همهجانبه است مورد توجه قرار گیرند و از جانب دیگر تالش اجتماعی -فرهنگی مستمری را در ایجاد بستر مناسب برای پذیرش از
سوی کشاورزان صورت گیرد تا از خرد شدن بیشتر اراضی جلوگیری شود
 تدوین قوانین خرید و فروش سختگیرانه و با ضمانت اجرایی مناسب برای اراضی زراعی موروثی ،به ویژه در قطعات کوچکجهت احداث خانه باغها میتواند از خرد شدن بیشتر اراضی جلوگیری کرده و از این عامل در امر یکپارچهسازی بهره گرفت.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Agriculture with small-scale units, because of the lack of effective use of technology and
modern facilities, is considered to be a limiting factor in the productivity and productivity of
production in the agricultural sector, which can’t provide the minimum food needed by the
community. These issues lead to a lack of coordination in the proper allocation and combination
of factors of production, water spill between the parts, and the inability to properly manage
other factors of production. These factors and the lack of desirable utilization of the system have
had a negative effect on the economic and technical efficiency of the resources and factors of
agricultural production. The planners of agricultural development facilitators to overcome the
challenges of agricultural land dispersion and dispersion recommend a logical and feasible land
consolidation solution. Despite all the benefits that consolidation has, its implementation
process faces many barriers. Part of these barriers stems from the lack of awareness of the
people of the agricultural community and cultural barriers and adherence to the traditions of that
society, and the other part refer to farmers' livelihood potential and livelihood, livelihood
provision and their inability to take risks to implement the integration process. Therefore, the
main objective of this study is to investigate the barriers to consolidation in agricultural lands,
taking into account the economic and social realities of the region, to find effective ways to
overcome these obstacles.
Methodology
This research uses a descriptive-survey method to study the barriers of land consolidation in the
Boukan County. Statistical population of the study was included all Agricultural beneficiaries of
Boukan county that out of them, 200 sample were selected by Cochran formula in a simple
random sampling method. The researcher-made questionnaire was used for data gathering that’s
validity and reliability was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was 0.87.
Results and discussion
Descriptive results showed that the average age of the farmers was 41 years and had an average
of 21 years of agricultural work experience. The average owner of each farmer was 3 pieces of
 Corresponding Author:

Email: Rashidpour@iau-mahabad.ac.ir

661

 رشیدپور و همکاران- ... تبیین موانع یکپارچه سازی اراضی

land. The results of factor analysis showed that six factors included; cultural barriers, socialparticipatory barriers, educational barriers, economic barriers, legal barriers and policy and
structural barriers (topography) could explain about 73% of the variance of barriers to land
consolidation.
Conclusion
The results showed that, lack of training on appropriate consolidation methods, lack of farmers'
participation in explanation classes, buying and selling agricultural land, traditional beliefs, the
structure of certain laws such as inheritance and grant, land ownership, lack of attention to the
rural economy, lack of participation of banks and lack of proper investment in agricultural
sector, are the most important variables of the six-factor barriers of agricultural land
consolidation in the Boukan county.
Keywords: Farmland, Barriers, Consolidation, Boukan

