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چكیده
یکپارچهسازی اراضی دارای مزایای متعددی مانند ایجاد محیط مناسب برای اقدامات کارآفرینانهی کوچك مقیاس،
بهبود زیرساختها و خدمات روستایی ،ایجاد انگیزه برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و مانند اینها میباشد .ولی با
این وجود ،متأسفانه فقط تعداد کمی از کشاورزان حاضر به یکپارچهسازی اراضی هستند ،که این تعداد نیز در طول زمان
رو به کاهش بوده است .در همین راستا ،از جمله عواملی که میتواند در ایجاد انگیزه جهت یکپارچهسازی اراضی مفید
باشد ،سرمایهی اجتماعی است که در بردارندهی مفاهیمی چون اعتماد ،همکاری و روابط متقابل بین یك گروه است ،به
شیوهای که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که برمبنای ارزشها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی میشوند،
هدایت میکند .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در گرایش به یکپارچهسازی اراضی
کشاورزی در  4روستای شهرستان بستان آباد می باشد .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش ،توصیفی
تحلیلی و جهت جمعآوری دادهها و اطالعات از مطالعات میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .جامعه آماری مورد
مطالعه روستاهای عینالدین ،حاج آقا ،اشدلق علیا و کردکندی جمعاً با  0101بهرهبردار کشاورز ،واقع در شهرستان
بستانآباد میباشد .حجم نمونه با بهرهگیری از فرمول کوکران  051خانوار برآورد گردید و جهت انتخاب خانوارها نیز از
روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایهی اجتماعی و گرایش به یکپارچهسازی
همبستگی مستقیمی وجود دارد و با افزایش سرمایهی اجتماعی گرایش سرپرستان به یکپارچهسازی اراضی افزایش مییابد
و از میان مولفههای سرمایه اجتماعی بعد اعتماد اجتماعی و مشارکت بیشترین تاثیر را در گرایش کشاورزان به یکپارچه-
سازی اراضی زراعی داشتهاند و همچنین بعد انسجام اجتماعی کمترین تاثیر و نقش را در این زمینه داشته است.
واژههاي کلیدي :اعتماد اجتماعی ،بستانآباد ،کشاورزی ،سرمایهی اجتماعی ،یکپارچهسازی اراضی

1317  بهار/1  شماره28  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

 محسن زاده،کریم 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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هستند و فائو نیز طی سالهای اخیر اعالم کرد سرانهی
 هکتار1/02 زمین کشلللاورزی برای هر فرد در جهان
.)2109  (حقیقت و همکاران.است

مقدمه
یکی از موانع اصللللی توسلللعه کشلللاورزی پدیدهی
کوچك بودن و پراکندگی اراضللی اسللت که موجب تولید

قطعه قطعه بودن اراضللی کشللاورزی یکی از د یل

سلنتی محصلو ت کشاورزی و عدم استفادهی بهینه از

اصللی پایین بودن سلطب بهرهوری و سرمایهگذاری در

،2100  (شلللیخزاده.فنلاوری و امکانات نوین میشلللود

.)2100 بخش کشللاورزی میباشللد (هوانگ و همکاران

 درصللد از01  بطوریکه.)2109 شللهابینژاد و همکاران

همین پدیده به همراه کوچك بودن واحدهای تولیدی و

اراضللی کشللاورزی در دنیا به صللورت خرد و پراکنده
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پراکنش زمینهای کشللاورزی که ناشللی از سللاختار

زنلدگی و فعلالیلت ،بهبود زیرسلللاخلتهلا و خلدمات

کشلاورزی سنتی است ،امروزه به یکی از موانع اصلی

روسللتایی ،ایجاد انگیزه برای تنوع بخشللی به اقتصللاد

در توسعهی کشاورزی تبدیل شده است .چنین آرایشی

روسللتایی و مانند اینها ،نقش بسللزایی دارد (ایرانسللی

از اراضی کشاورزی نه پدیدهای جدید است و نه خاص

 .)2115همچنین یکپارچهسللازی اراضللی دارای مزایای

کشور ما ،بلکه در نظام زمینداری اغلب کشورها با کم

اقتصلللادی (کلاهش هزینلههای تولید ،افزایش بهرهوری

و بیش تفاوتی ،وجود داشللته اسللت که تحت شللرایط

علوامللل تولیللد ،افزایش درآمللد و فقر زدایی ،افزایش

خاص شللکل گرفته و دارای کارکردهای مثبت نیز بوده

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

اسلت .اما با تغییر شرایط و شکلگیری نظام جدیدی از

کشلت ،استفاده از بذرهای اصالح شده ،سهولت استفاده

تولید و روابط اجتماعی ،این کارکردهای مثبت نه تنها

از ماشینآ ت ،افزایش کیفیت محصول و نیاز به نیروی

ویژگی خود را از دسلت داده بلکه به تدریج به صورت

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

یلك علاملل باز دارنده در توسلللعهی کشلللاورزی و

و کالن ،بهبود مدیریت ،افزایش فرصت شغلی ،بازاریابی

روسلللتایی درآمده اسلللت( .مرادی و همکاران .)2101

راحلت تر ،تسلللهیلل انجلام دادن امور زیربنایی ،افزایش

عالوه بر این ،پژوهشلللگران ،گونلههلای متفاوت تقطیع

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

زمینهای کشللاورزی و تبعات آن را چنین دسللتهبندی

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

میکنند :الف) خردشدن فیزیکی (شامل فاصلةی فضایی،

 )....و اجتماعی (کاهش اختالفات و مشاجرات مردمی بر

بعد و اندازه) ،افزایش هزینه ،افزایش هزینهی زمانی و

سلللر زمین ،افزایش مشلللارکلت و همکلاری و تعاون و

نظایر آن؛ ب) خردشدن عملیات و فعالیتهای کشاورزی

افزایش انگیزه برای کشلللاورزی) میباشلللد( .حقیقت و

(شللامل کاربری اراضللی ،مشللکل بودن مکانیزاسللیون،

همکاران  ،2109فائو .)2102

دسلترسلی نامناسب ،توجیه نداشتن آبیاری تحت فشار،

با توجه به اهمیت و مزایایی که برای اجرای طرح

مشلکل بودن دسترسی به نهادهها و بازار و نظایر آن)؛

یکپارچهسلازی اراضلی کشلاورزی ذکر شد ،فقط تعداد

ج) خردشللدن اجتماعی (شللامل مایل نبودن بهرهبرداران

کمی از کشللاورزان حاضللر به یکپارچهسللازی اراضللی

به انجام فعالیتهای کشاورزی ،مهاجرت و ترك اراضی،

هسلللتند ،که این تعداد نیزدر طول زمان رو به کاهش

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

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

بر هم خوردن سلللاختار مالکیت (پاسلللکارینز و مالین

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

 ,2100به نقل از عینالی .)2104

یافت یا در لنجانات اصللفهان در سللال 0190حدود 111

با این تفاسلیر ،صحیبترین روش مبارزه با معضل

هکتار اراضی یکپارچه شد ،ولی در سال  0101فقط 211

چندپارگی اراضللی و قطعه قطعه شللدن آنها ،طرحهای

هکتار یکپارچه شللدند (شللمس و همکاران  .)2109با این

"یکپارچهسللازی اراضللی" اسللت( .میرزایی و همکاران

وجود ،یکی از راهبردهایی که در سلللالهای اخیر و در

 .)2109بطوریکله ،یکپارچهسلللازی اراضلللی ،ابزاری

جهت ایجاد اعتماد و مشلارکت کشاورزان در اجرای این

مناسللب برای توسللعهی روسللتایی و بهبود سللاختار

گونه طرحها ،به خصللوص در کشللورهای توسللعه یافته

مالکیت زمینهای کشاورزی از طریق کاستن از تقطیع و

مورد توجه قرار گرفته و در برخی از این کشلللورها به

پراکنش فضلللایی آن هلا به شلللمار میآید( .احمدپور

اجرا درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته است ،توسعه

همکاران  .)0154یکپارچهسلازی اراضی در ایجاد محیط

و گسلترش سرمایهی اجتماعی در روستاها بوده است.

منلاسلللب برای اقلدامات کارآفرینانةی کوچك مقیاس،

(اختر محققی .)2119
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سلللرملایلهی اجتماعی ،نقش مهمی در بهبود کیفیت

سلرمایهی اجتماعی و مشارکت ،اعتماد مردم به یکدیگر،

زندگی و توسلعه روسلتایی داشته (عبدالحکیم  )2101و

اعتمللاد متقللابللل دولللت و مردم ،آگللاهی بهرهبرداران از

علاملی موثر در رسلللیلدن بله توسلللعلهی همه جانبهی

مفهوم یکپارچهسللازی اراضللی و غیره اسللت .بنابراین،

روستایی است ،چرا که توسعه همه جانبهی روستایی از

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایهی اجتماعی

یك سللو بر مشللارکت سللاکنان محلی ،از طریق مذاکره،

در یکپارچهسللازی اراضللی کشللاورزی ،در روسللتاهای

مشلورت و تعامل اسلتوار است که درکی از سهم هریك

حاجآقا ،اشللدلق علیا ،کردکندی و عینالدین شللهرسللتان

از ساکنان را در فرایند توسعه فراهم میآورد و از دیگر

بسللتانآباد اسللتان آذربایجانشللرقی میباشللد .در این

سللو شللناسللایی امتیاز نسللبی هر ناحیه را برای طراحی

راسلتا مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به سوا ت زیر

راهبردهلای توسلللعله مورد توجله قرار میدهلد (میری

میباشد:

 .)2101همچنین ،سللرمایه اجتماعی را میتوان به عنوان

-0آیا بین سلرمایه اجتماعی و گرایش به یکپارچهسازی

شبکهای از روابط اجتماعی دانست (مکال  )2102که کنش

اراضللی در روسللتاهای مورد مطالعه رابطهی معناداری

جمعی را تسللهیل میکند (سللوزوکی  )2101و به عنوان

وجود دارد؟

یلك کلا و ثروت عمومی اسلللت کله در دورهی زمانی
بلنللدمللدت اتفللا میافتللد و مهمترین موضلللوع آن نیز
موضوع ارتباطات میباشد (عبداللهی و همکاران .)2101
ولی بللا این اوصلللاف ،زم بله ذکر اسلللت ،کلله یکی از
چللالش هللای امروز کشلللور مللا در زمینللهی طرحهللای
یکپلارچلهسلللازی ،علدم توجه به سلللرمایهی اجتماعی
روستائیانی است که به صورت هزاران خرده فرهنگ در
پهنه جغرافیایی کشور ایران گسترده شدهاند ،که شناخت
این سلللرملایله قطعلاً روند برنامه ریزی برای توسلللعه
روسلللتایی را برای متخصلللصلللان مربوطه تسلللهیل و
مشلللارکلت روسلللتاییان را در اجرای بهتر برنامهها و
طرحها به همراه دارد.
یکپارچهسازی اراضی در شهرستان بستان آباد در
طی سلللالهای بعد از انقالب اسلللالمی ایران رواج یافته
اسلللت .ولی تنها در  4روسلللتای حاجآقا ،اشلللدلق علیا،
کردکندی و عینالدین این طرح به اجر درآمده است و به
گفته مسئولین امر مهم ترین عاملی که مانع از اجرای این
طرح در سللایر مناطق روسللتایی این شللهرسللتان شللده
اسلت ،عدم مشلارکت و همکاری کشلاورزان بوده است.
بنابراین ،همانطوری که اشلللاره شلللد از جمله عاملی که
میتواند در گرایش روستاییان به یکپارچهسازی اراضی
کشلللاورزی در محللدوده مورد مطلعلله موثر بللاشلللد،

 -2کدام یك از مولفههای سلللرمایه اجتماعی در گرایش
کشللاورزان به یکپارچهسللازی اراضللی کشللاورزی در
روستاهای مورد مطالعه تأثیر دارد؟
یكپارچهسازي اراضی
یکپارچه کردن زمین که معادل اصلللطالح انگلیسلللی
 land consolidationاست در فرهنگ اصطالحات علمی
و فنی ،از آن بهعنوان«اصللالح خاك و اصللالح شللبکهی
آبیاری و اراضللی بههم پیوسللته (یکی شللده)» یاد شللده
اسلللت رکناللدین افتخلاری  .)2102و همکاران (،)2112
براین باورند که یکپارچهسازی اراضی فرایندی است که
هدف آن کمك به جوامع برای اسللتفادهی بهینه از منابع
و همچنین سلازماندهی فضایی دوبارهی قطعات ،مطابق
توافق عامه که در نهایت منجر به نوسللازی جامعه در
تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی میشود ،است.
نیز طرح یکپارچهسازی اراضی را ،بههم پیوستن اراضی
پراکنده زارعان یك روستا بدون ایجاد تغییر در مالکیت
اراضلی میداند و آن را برای توسعهی پایدار روستایی
و کشلاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر میداند (حقیقت و
همکاران  0152به نقل از کاپوا و همکاران  .)2112یا به
تعریف دیگر ،اصالحات ارضی شامل توزیع مجدد زمین
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یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایهی اجتماعی ....
در سلللطب ملّی یا منطقهای برای دسلللتیابی به عدالت

فرانسلله ،سللال  0001اتریش و در سللال 0524در هلند

اجتماعی از نظر مالکیت میباشللد ،در حالی که به طور

قللانون یکپللارچللهسلللازی اراضلللی تصلللویللب گردیللد

سلنتی ،یکپارچهسازی اراضی شامل توزیع مجدد زمین

(دیمیتریو .)2104در ایران نیز ،اگرچه یکپارچهسلللازی

در یك محل خاص ،با هدف دسللتیابی به یك سللاختار

اراضلللی با هدف یکپارچه کردن قطعات پراکنده و به

تصللرف زمین مناسللب برای تسللهیل توسللعهی منطقی

حداقل رساندن تعداد آنها سابقهای دیرپا دارد ،لیکن به

کشاورزی است( .میرزایی و همکاران .)0154

علت کمبود مطالعات اجتماعی ،اقتصللادی و فنی این امر

به گفته ون دایك ،0مفهوم یکپارچهسللازی اراضللی

نتوانسللته اسللت توفیق مورد نظر را بدنبال داشللته و

اولین بار در سلللال  0141در آلمان در منطقهی بایرن

پراکندگی قطعات اراضی یکی از عناصر ساختار سنتی

آغاز شلللد ،هنگامی که راهبان قطعات را در روسلللتای

کشلاورزی کشور است که به تدریج کارکردهای مثبت

ابراتیخ مبادله کردند .ایمونن نشللان میدهد که آن برای

خود را از دسللت داده تا جایی که در شللرایط حاضللر

اولین بار از بازچینی اراضی در قرن چهاردهم در فنالند

مانع اسللاسللی در پیشللرفت و ترقی بهرهبرداریهای

در پاسلخ به سلیستم مالیات آغاز شد .این ایده یك قرن

دهقانی و به تبع آن در جامعهی روسللتایی و توسللعهی

بعد (در  )0419در هلند به تصللویب رسللید ،هنگامی که

کشللاورزی تبدیل شللده اسللت( .یاسللوری و همکاران

اعضللای صللومعه اگنایتن2در شللهرسللتان زول 1قطعات

.)0109

زمین را به مسللاحت  91هکتار یکپارچهسللازی کردند و

طرحهای یکپارچهسلازی اراضللی کشاورزی صرفاً

چند سال بعد ،در  ،0491این راه کار در ایتالیا پدید آمده

دربرگیرندهی بازتخصللیق قطعات پراکنده نیسللت ،بلکه

است .پس از آن ،این مفهوم در سایر کشورهای اروپایی

به عنوان یك ابزار مهم توسعهی نواحی روستایی نیز به

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

شللمار میرود (بو رد  )2111و بدین علت اسللت که این

در سلللوئیس ()0010؛ در اسلللپانیا ( ،)0091و در نروی

طرحها در چارچوب توسعهی یکپارچه زیربنایی ،محیطی

(( .)0095محسنزاده  ،0151احمدپور و موسوی .)0154

و چشللماندازهای روسللتایی به اجرا گذارده میشللوند.

اگر چه مفهوم یکپارچهسلازی اراضی در اوایل قرن

اجرای این طرحها که با سلللرمایهگذاری همراه اسلللت و

چهاردهم آغاز شلللد ،ولی در قرنهای بعد به تصلللویب

آثلار مثبلت و منفی در محیطهلای روسلللتایی به همراه

رسلید .اولین قانون یکپارچهسازی زمین در اواسط قرن

دارند ،ارزیابی آنها برای تصمیمگیران و برنامهریزان و

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

روسلتاییان از اهمیت بسزایی برخورداراست (رکنالدین

 0145اعلالم شللللد در حللالللی کلله بللرای اولین بللار

افتخلاری  .)0111از جمله آثار و ویژگیهای اجرای این

یکپارچهسللازی در سللال  0191با پوشللش بسللیاری از

طرحها در سلللکونتگاههای روسلللتایی عبارت اسلللت از:

زمینهای کشلاورزی آغاز شد .در دانمارك ،برای اولین

بهرهوری بهینه از منابع طبیعی و نیروی انسانی با امکان

بار در سللال  0100معرفی شللد هر چند تا  0019تکمیل

اعملال مدیریت صلللحیب در مزرعه ،افزایش ضلللریب

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

مکانیزاسلللیون در عملیات کشلللاورزی ،انجام عملیات

تأسلللیس و بعد از این در دیگر مناطق اسلللتفاده شلللد و

خاكورزی بهمنظور رفع شرایط ماندابی و ایجاد شرایط

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

مساعد انجام عملیات زراعی ،امکان اعمال مدیریت آب و

سلللال  0059ایتلالیا ،سلللال  0511بلژیك ،سلللال 0500

افزایش راندمان آبیاری ،امکان کشت دوم و بعضاً سوم

1

3

-Oberalteich
-Agnieten

2

-Zwolle
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کریم زاده ،محسن زاده

به دلیل شرایط ماندابی ،کاهش هزینه تولید تا  11درصد،

ترتیب مجدد بهینه موجود در سللاختار تصرف زمین بر

افزایش عملکرد در واحد سللطب  01تا  21درصللد ،امکان

اساس قانون یکپارچهسازی اراضی کشور و شیوههای

اسللتفاده از کانالهای آبیاری و زهکشللی قطعات زراعی

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

بهصلورت مستقل ،امکان استفاده از جادههای دسترسی

یك سلری معیارها و محدودیتهای مختلف در دستیابی

به قطعات زراعی بهصلورت مسلتقل ،افزایش سطب زیر

به اهداف پرویهی خاص یکپارچه سللازی اسللت .دومی

کشلت و توسعه دامداری ،با کشت گیاهان علوفهای به

شلللاملل ارائله زیرسلللاخلتهلای زم ملاننلد جلادهها،

عنوان کشلت دوم (احمدپور و موسوی  .)0154همچنین

سیستمهای آبیاری و زهکشی ،محوطهسازی و مدیریت

به عنوان ابزاری برای ایجاد اشلللتغال و درآمد ،افزایش

زیسللتمحیطی ،نوسللازی روسللتا و حفا ت خاك اسللت

توان تولیلد و در نهلایت بهبود وضلللعیت اقتصلللادی و

(دیمیتریو .)2104

ارتقای اسلللتاندارهای زندگی کشلللاورزان کمك میکند
(هوانگ و همکاران .)2101

یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دارای قابلیتهای
مختلفی میباشللد ولی فائو در سللال  ،2100قابلیتهای

یکپارچهسللازی اراضللی شللامل دو قسللمت اصلللی
اسلللت :تخصلللیق مجللدد زمین (و یلا تنظیم مجللدد) و

اصلی یکپارچهسازی اراضی در  4دسته اصلی به شرح
زیر بیان داشته است:

برنامهریزی فضلایی کشلاورزی .اولی شامل پیدا کردن
جدول  -1قابلیت هاي اصلی یكپارچهسازي اراضی
ردیف
1

قابلیتهای اصلی یکپارچهسازی اراضی
توسعه
کشاورزی

2

از طریق بازسازی مؤثر سیستمهای مالکیت اراضی منجر به توسعهی منطقی کشاورزی و در نتیجه بهبود
درآمد کشاورزان و افزایش راندمان میشود

مدیریت بهتر

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

منابع طبیعی

دارد .همچنین ،برنامه ریزی بهتر کاربری اراضی و مدیریت اراضی درجهت منابع طبیعی میتواند از طریق حل
اختالفات دولتی و خصوصی به دست آید

3

توسعهی

با اجرای این طرحهای ،بهرهوری و اثربخشی هزینهی سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در شبکهی حمل

روستایی

و نقل و ارتباطات ،آب ،بر و سیستمهای آبیاری را تسهیل شده و همچنین ،درگیریهای بالقوه برای دستیابی
به فضای زم برای این توسعهها ممکن است از طریق استفاده از روشهای یکپارچهسازی اراضی و ابزار
کاهش یابد.

4

بهبود سیستم

از آنجایی که یك فرصت برای روشن شدن و به روزرسانی پروندههای مالکیت فراهم میکند .بنابراین ،کیفیت

مدیریت زمین

بهتر سیستمهای اطالعات زمین ،قابلیت اطمینان و از این رو توسعهی بازار زمین و مدیریت تعارضات زمین را
تسهیل میکند.

مأخذ,:فائو ،2102دیمیتریو 2104و محسن زاده هریس 0151

بطور کلی ،با بررسی منابع و مطالب منتشر شده در

کشت و کار ،استفاده از تسهیالت ،صرفهجویی در وقت،

رابطه با یکپارچهسازی اراضی ،میتوان علل مؤثر بر

سطب تحصیالت  ،بهبود کیفیت اراضی ،کاهش فاصله

گرایش به یکپارچهسازی را به شرح زیر بیان داشت:

بین قطعات اراضی ،افزایش ارزش زمین ،بهبود وضعیت

سرمایهی اجتماعی ،مشارکت ،اعتماد مردم به یکدیگر،

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

اعتماد متقابل دولت و مردم ،آگاهی بهرهبرداران از مفهوم

زاده هریس .)0151

یکپارچهسازی اراضی ،با رفتن درآمد ،راحت شدن
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سرمایه اجتماعى به این صورت تعریف می-

سرمایهي اجتماعی
سرمایه اجتماعی برای نخستین بار از سوی

شود« ،مجموعه هنجارهاى موجود در نظامهاى اجتماعى

جامعهشناسان فرانسوی و آمریکایی (جاکوبز ،بوردیو،

است که موجب ارتقاى سطب همکارى اعضاى آن اجتماع

پاسرون و لوری) مطرح شده و توسط کسانی چون

و پایین آمدن سطب هزینههاى تباد ت و ارتباطات مى-

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

گردد» (رضازاده و سلسله  .)0152در تعریف دیگر،

(صالحی و همکاران  .)0151و به عنوان یك شخصیت

سرمایه اجتماعی به عنوان منابع در دسترس افراد و یا

عمومی توسط پاتنام ( ،)0551ترویج داده شده است که

گروههای اجتماعی و از طریق ارتباط به شبکههای

در آن به اهمیت مثبت آن بر توسعه منطقهای تاکید کرده

اجتماعی تعریف شده است (کواچی و همکاران ،)2110

است و از مفاهیم نوین و تحلیلی است که در علوم

همچنین ،از نظر پاتنام ،ایده اصلی نظریه سرمایه اجتماعی

اجتماعی مطرح شده (فایندلی  )2104و امروزه در

از شبکههای ارزشمند و روابط اجتماعی در بین افراد و

بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن اهمیت

گروههای بهرهوری بوجود آمده است (طرفی و همکاران

زیادی پیدا کرده است (رضازاده و سلسله .)0152

 .)2100بطورکلی میتوان ،سرمایه اجتماعی را میتوان

سرمایهی اجتماعی در یك معنای عام ،نوعی سرمایه-

به عنوان شبکهای از روابط اجتماعی دانست که کنش

گذاری در روابط اجتماعی است که با بازده مورد انتظار

جمعی را تسهیل میکند و در این میان ،مهمترین موضوع

در بازار تعریف میشود .البته بازار لفظی استعارهای

آن نیز موضوع ارتباطات میباشد (عبداللهی و همکاران

است و محدودهی آن در تحلیلهای گوناگون میتواند

 .)0152فالپ سه عنصر از سرمایه اجتماعی را به این

اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا بازار کار باشد ،که در

صورت بیان میکند؛  )0تعدادی از افراد داخل در شبکه

آن ،افراد با درگیر شدن در تعامالت و شبکههای

اجتماعی که آماده و متعهد کمك به یکدیگر هستند)2 ،

اجتماعی ،منافع مورد انتظار را تولید مینمایند (محسن-

استحکام ارتباطی که آمادگی برای کمك را نشان میدهد؛

زاده هریس  .)0151اندیشه اصلی سرمایهی اجتماعی این

 )1منابع این افراد (اوزمت  .)2100عالوه بر این ،تعداد

است که خانواده ،دوستان و همکاران ،دارایی بسیار

قریب به اتفا نظریهپردازان (در این حوزه) بر این باورند

مهمی را تشکیل میدهند که یك فرد میتواند در شرایط

که سرمایه اجتماعی چند بعدی است شامل :بعد ساختار،

بحرانی آنها را به کار گیرد ،از آنها بهره بگیرد و یا

رابطه و شناختی .بعد ساختار عینیتر است و اشاره به

برای منافع مادی استفاده نماید .البته این مسأله برای

کمیت و کیفیت روابط اجتماعی دارد و بعد رابطه به

میکند .اجتماعاتی که از نعمت

ویژگی های شبکه و روابط افراد اشاره می کند ،ولی بعد

مجموعهی گوناگونی از شبکههای اجتماعی و انجمنهای

شناختی اشاره به جنبههای روانی این روابط دارد

مدنی برخوردارند ،در وضعیت محکمتری در روبرویی

(نوغانی ورضوان زاده .)2101

گروه ،بیشتر صد

با فقر ،آسیبپذیری و حل اختالفات قرار دارند و بهتر

سرمایهی اجتماعی امروزه به عنوان یکی از

میتوانند از فرصتهای جدید بهره ببرند .در واقع

شاخصههای بنیادین رشد و توسعه در هر جامعهای

سرمایهی اجتماعی از تعاملهای روزمره بین افراد به

مطرح است و حوزههای متفاوتی از جمله توسعهی

وجود میآید و به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی

روستایی را در بر میگیرد .به طوری کلی سرمایهی

نهفته نیست ،بلکه در فضای تعامل بین افراد وجود دارد.

اجتماعی در بردارندهی مفاهیمی چون اعتماد ،همکاری و

دارایی سازمان ،بازار و یا دولت نیست ،هرچند که همه

روابط متقابل بین یك گروه است ،به شیوهای که گروه را

آنها در تولید آن سهیماند (میری و همکاران 0105

به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزشها و

.)0105

معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی میشوند ،هدایت کند
(دادور خانی و همکاران  .)0152همچنین این مولفه ،تنها

کریم زاده ،محسن زاده
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در درون گروه ،انجمن یا شبکهی اجتماعى تولید مى-

همانگونه که دادههای کیفی تحقیق امکان شناخت عمقی

شود .سطوح مختلفى از این مشارکت در گروهها مى-

و تمایز میان تأثیرات بر گروهها و افراد مختلف را بدست

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

میدهد ،دادههای حاصل از پرسشنامه قابلیت تشخیق

واقع همکارى و رابطهی دوستانهی افراد با یکدیگر با

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

کمیتى محدود است .دیگر سطب میانى مثل همکارى و

فراهم میآورد .قلمرو مکانی تحقیق روستاهایی هست که

مشارکت اعضا در گروههاى خاص است و سطب دیگر

در شهرستان بستان آباد ،طرح یکپارچهسازی اراضی

که گستردهتر و کالن محسوب مىشود مشارکت و

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

تعامل مطلوب فرد یا نهادها و سازمانهاى اجتماعى است

استناد از جهاد کشاورزی این شهرستان در سال 0154

(اختر محققی .)0109

و مطالعات میدانی و کتابخانهای از کل روستاهای این

بطور کلی میتوان نتیجه گرفت ،یکی از شروط

شهرستان ،این طرح فقط در روستاهای حاجآقا ،اشدلق

زم برای پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه ،گسترش

علیا ،کردکندی و عینالدین ،اجرا شده است .بنابراین این

انسللجام اجتماعی ،بسللط مشللارکت اجتماعی و اعتماد

 4روستا جامعه آماری این تحقیق را شامل میشوند .این

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

روستاها طبق سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران در

برنامههای توسلعهی روسللتایی در کشور قبل و بعد از

سال  0152دارای  0101نفر بهرهبردار کشاورز میباشند

انقالب بله موفقیت کامل دسلللت نیافتهاند ،لزوم توجه به

که همین خانوارهای جامعهی آماری تحقیق را شکل می-

واکاوی ابعاد مختلف این عدم موفقیت زم و ضللروری

دهند .همچنین برای حجم نمونهی ،از فرمول تعدیل شده-

اسللت (عبداللهی و همکاران  .)0151بدون تردید میتوان

ی کوکران ،از میان  0101بهرهبردار در  4روستاهای

گفت که از جمله د یل شللکسللت بسللیاری از برنامههای

نمونه ،تعداد  051نفر از بهرهبردارن برای پاسخگویی به

توسلللعلهی روسلللتلایی در ایران علدم توجه به مفهوم

پرسشنامه در نظر گرفته شد .انتخاب خانوارها نیز در

سرمایهی اجتماعی در ابعاد گوناگون این برنامهها است

سطب روستاها با استفاده از روش تصادفی ساده انجام

و امید برای بسللیاری از کارشللناسللان توسللعه ایجاد

گرفته شد تا اصل فرصت به منظور برابری بهرهبردارن

گردیده که با اسلللتفاده از آن شلللاید بتوان از دور باطل

رعایت شود .برای دست یابی به نتایج بهتر از پرسشنامه

عقلب ملاندگی به ویژه در سلللطب روسلللتا رهایی یافت

که حاوی  11گویهی نگرشی برای بررسی ابعاد مختلف

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

یکپارچه سازی ،به ترتیب  1سؤال مربوط به میزان

زمینه موضلللوع مورد بررسلللی مطالعات مختلفی انجام

آگاهی 1 ،سؤال مربوط به آموزش 9 ،سؤال مربوط به

شلده که به خالصهای از آنها در جدول شماره  2اشاره

اعتماد مردم به یکدیگر و دولت و  01سؤال مربوط به

شده است.

مشارکت در روستاست و  4بعد سرمایه اجتماعی که در
جدول  1نشان داده شده است .همچنین برای تحلیل داده-

مواد و روشها

هایی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده و دادههای

روش تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی و از نظر

کمی محسوب میشوند ،از تکنیك آزمون اسپیرمن،

هدف ،کاربردی است و جهت گردآوری دادهها و اطالعات

فریدمن ،رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر در محیط

مورد نیاز از روشهای کتابخانهای و پیمایش میدانی

نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

(شامل تکمیل پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده
شده است .در واقع ،دادههای کمی به دست آمده از
پرسشنامه میتوانند دادههای حاصل از مطالعات
اسنادی ،مصاحبه و مشاهدات را تکمیل کنند .بدین ترتیب،
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یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایهی اجتماعی ....
جدول -2مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بحث
محقق و سال

عنوان

روش تحقیق

نتیجه گیری

حقیقت و

تحلیل موانع پذیرش طرح

توصیفی-

نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع اثرگذار بر پذیرش طرح یکپارچهسازی

همکاران

یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه

تحلیلی و

اراضی در  4عامل زراعی ،اجرایی ،اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی دسته-

()0152

کشاورزان استان فارس

پرسشنامه

بندی شدهاند که در مجموع این عوامل  99/020درصد از واریانس کل را

مرادی و

شناخت عوامل مؤثر بر تمایل

توصیفی-

نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیّرهای مستقل سن ،جنس ،شغل و

همکاران

کشاورزان به مشارکت در

تحلیلی

میزان تحصیالت بهرهبرداران و تمایل آنها برای مشارکت در اجرای

()0150

اجرای طرح یکپارچهسازی

تبیین کردهاند .همچنین براساس بررسیهای صورت گرفته در این
پژوهش مهمترین موانع اجرای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی ،موانع
اجتماعی-فرهنگی میباشد.

طرح یکپارچهسازی اراضی زراعی رابطهی معنیداری وجود دارد.

اراضی زراعی شهرستان
خوسف

عباسی و

عوامل مؤثر بر نگرش

توصیفی _

متغیّرهای تحصیالت ،رضایت از طرح ،عوامل اقتصادی ،عوامل انگیزشی،

همکاران

کشاورزان نسبت به یکپارچه-

همبستگی

عوامل ترویجی-آموزشی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل مربوط به

()0150

سازی اراضی :مطالعهی موردی

طرح ،دارای رابطهی معنیدار با نگرش کشاورزان نسبت به طرح سامان-

پاییندست سد گلبالغ ،شهرستان

دهی اراضی است؛ و براساس نتایج رگرسیون گام به گام ،عوامل مربوط

بیجار

به طرح ،عوامل اقتصادی ،عوامل انگیزشی و تحصیالت  99/4درصد از
تغییرات نگرش کشاورزان را تبیین میکنند.

دماوندی

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش

پرسشنامه ای

مسائل و مشکالتی همچون ،عدم آگاهی از چگونگی اجرای طرح ،کم رنگ

()0105

طرح یکپارچهسازی اراضی از

و میدانی

شدن مالکیّت شخصی ،کم بودن حمایتها و تسهیالت اعتباری و خدماتی

نظر کشاورزان شهرستان کبودر

دولت نسبت به طرح و عدم توافق بین کشاورزان با پذیرش طرح رابطهی

آهنگ

منفی و معنیداری در سطب پنج درصد وجود دارد.

کریمزاده و

بررسی نقش سرمایه اجتماعی

توصیفی و

یافته های تحقیق نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و یکپارچه سازی

محسنزاده

دریکپارچه سازی اراضی

تحلیلی

اراضی در سطب  1/19درصد آلفا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

()0151

کشاورزی در نواحی روستایی
منطقه ی مورد مطالعه :
شهرستان بستان آباد

عینالی

ارزیابی نقش سرمایة اجتماعی

توصیفی

نتیجةی تحلیل عاملی نقش سرمایةی اجتماعی در یکپارچه سازی اراضی

()0151

در یکپارچ هسازی اراضی

تحلیلی

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

کشاورزی

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

مطالعة موردی :دهستان حصار

مدیریت اشتراکی که عمدتاً با ساختار اجتماعی مناطق روستایی ارتباط

ولی عصر شهرستان آوج

نزدیکی دارند ،درمجموع نزدیك به  91درصد از کل واریانس را به خود
اختصاص داده اند.

Huang et
al, 2010

Lemmen et
)al (2012

یکپارچه سازی اراضی ،رویکری

توصیفی

یکپارچه سازی اراضی به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال و درآمد،

بذاب توسعه پایدار در نواحی

افزایش توان تولید و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای

روستایی چین

استاندارهای زندگی کشاورزان کمك می کند.

رویکردهای آگاه سازی درباره

توصیفی

آگاه سازی صحیب در ارتباط با طرحهای یکپارچه سازی اراضی در

یکپارچه سازی اراضی به عنوان

تحلیلی

مناطق روستایی نقش مهمی در سرمایه گذاری در تولید و بازار بوده و

رویکری برای متنوع سازی

می تواند زمینههای متنوع سازی کشاورزی را تقویت کند.
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کریم زاده ،محسن زاده

معرفی منطقهي مورد مطالعه

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

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

جامعهی آماری مورد مطالعه روستاهای عینالدین،

جغرافیایی این شهرستان بین  49درجه و  25دقیقه تا 41

حاج آقا ،اشدلق علیا و کردکندی ،واقع در شهرستان

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

بستانآباد واقع در استان آذربایجانشرقی میباشد .این

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

شهرستان یکی از  05شهرستان استان آذربایجانشرقی

.)0

است که در  41کیلومتری شر تبریز در مسیر ترانزیتی

شكل  -1موقعیت قرار گیري روستاهاي نمونه در شهرستان بستان آباد

شهرستان بستانآباد ،مشتمل بر  000آبادی است

سال  0151شهرستان بستانآباد دارای  29994خانلوار

که  015آبادی دارای سکنه و  5آبادی خالی از سکنه

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

میباشند .این شهرستان با  2159کیلومترمربع مساحت

شهری شهرستان دارای  9954خانوار با بعد خانوار 1/9

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

نفر و نقاط روستایی دارای  05011خانوار با بعد

نفر در هر کیلومترمربع بوده است که از مقدار فو

خانواری معادل  1/1میباشد.

 21955نفر در نقاط شهری و  14109نفر در نقاط

جلدول  4نیز اطالعات مربوط به اراضلللی و بهره

روستایی سکونت داشتند .در سال  0119حدود 02/9

برداران کشللاورز در روسللتاهای نمونه (عینالدین ،حاج

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

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

حدود  20/9درصد جمعیت آن را ساکنین شهرها تشکیل

را نشان میدهد.

میدادند که در دو شهر واقع در این شهرستان (بستان-
آباد و تیکمهداش) اقامت داشتند .همچنین ،در آمارگیلری
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یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و نقش سرمایهی اجتماعی ....
جدول -3شاخصها و گویههاي سرمایهي اجتماعی
شاخق

گویه

میزان آگاهی

آیا تا به حال در مورد یکپارچهسازی اراضی بحثی شنیدهاید ،آیا بخش ترویج جهاد کشاورزی از طریق تلویزیون به مردم
آموزش میدهد ،از طریق رادیو چطور ،آیا بخش ترویج جهاد کشاورزی از طریق مطبوعات و پوسترها به مردم آموزش
میدهد ،چقدر مایلید برای بهرهبرداری مناسب ،زمین همسایهی خود را بخرید ،چقدر حاضرید مبلغی با تر از قیمت واقعی
آن زمین بپردازید ،آیا با مزایا و معایب پکپارچهسازی زمینهای کشاورزی اشنایی دارید.

آموزش

آیا تا به حال در کالسهای ترویج شرکت کردهاید ،در صورت بلی بودن ،در طول سال گذشته چند ساعت در این دورهها
شرکت کردید ،کدام یك از سازمانهای مرتبط با مسائل روستایی را میشناسید ،سالهای گذشته به طور متوسط چند بار
به سازمانهای مرتبط با مسائل روستایی مراجعه کردهاید ،هرکس زمین خود را با دیگری بکارد ،راحتتر میتواند در مورد
نوع تولید تصمیم بگیرد .اگر چند نفر زمینهای خود را باهم بکارند ،راحتتر میتوانند در آنها تغییرات ایجاد کنند .اگر چند

یکپارچه سازی اراضی

نفر زمینهای خود را باهم بکارند ،راحتتر میتوانند سهم خود را به دیگری بفروشند.
اعتماد مردم
به یکدیگر

چقدر به افراد روستای خودتان اعتماد میکنید ،چقدر حرفهای همسایگان خود را باور میکنید ،امانت دادن ادوات کشاورزی
به سایر مردم و همسایه ها ،مشورت در زمینه طرح های یکپارچه سازی.

اعتماد مردم

چقدر سخنان شورای روستایتان را باور میکنید ،چقدر مجریان طرحهای دولت در انجام کارشان جدی هستند ،چقدر

به دولت

مجریان طرحهای دولت قابل اعتماد هستند ،چقدر حاضرید با دولت ،درصورت ارائهی طرح یکپارچهسازی اراضی ،همکاری
کنید،
چقدر میتوانید کارهایتان را به افراد فامیل بسپارید ،چقدر مایلید یکی از زمینهایتان را با برادرتان ادغام کرده و باهم کار

مشارکت

کنید ،چقدر مایلید زمین زراعی خود را با یکی از زمینهای همجوار ادغام کنید ،چقدر مایلید زمینهای خود را با چند نفر از
اهالی روستا به مدت یك سال ادغام کرده و باهم کار کنید ،چقدر مایلید برخی از زمینهای خود را با چند نفر از افراد فامیل
ادغام کرده و باهم کار کنید ،چقدر مایلید یکی از زمینهای خود را برای همیشه با چند نفر از اهالی روستا ادغام کرده و
باهم کار کنید ،چقدر مایلید اکثر زمینهای خود را برای همیشه با هر یك از اهالی روستا ادغام کرده و باهم کار کنید ،چقدر
مایلید زمینهای خود را با طایفههای دیگر روستا ادغام کرده و باهم کار کنید ،چقدر مایلید اکثر زمینهای خود را برای
همیشه با افراد فامیل ادغام کرده و باهم کار کنید ،چقدر حاضرید با دولت ،درصورت ارائهی طرح یکپارچهسازی اراضی،
همکاری کنید.

مشارکت

همفکری و مشورت سرمایهگذاران خصوصی در امور روستا ،مشارکت عمومی در فعالیتهای عمران برای زیرساخت ها،
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
سازی اراضی ،ارت باط نزدیکی با بزرگان روستا برای توسعه یکپارچه سازی ،میزان مشارکت در حل مسائل و مشکالت
محله ،میزان مسئولیت پذیری همسایگان در بروز مشکالت برای آنها

اعتماد

اعتماد به «بزرگان و ریش سفیدان روستا»  ،اعتماد به عملکرد مدیران در روستا ،اعتماد به نهادهای اجتماعی موجود در
روستا ( .مثل بسیج ،هیأت امنای مسجدو ،)...اعتماد نسیت به همسایگان ،میزان اعتماد نسبت به مردم و دوستان ،اعتماد به

سرمایه اجتماعی

همسایه در قبال وثیقه گذاشتن و غیره.
انسجام

وسایل مورد نیاز خود را از همسایه ها ،مشورت با همسایگان در کاراها ،میزان درگیری و نزاع بین ساکن محله ،میزان
انحراف اجتماعی و ناهنجاریها در محله زندگی ،تغیر ارزشهای مشترك بین روستاییان (مثل ساده زیستی ،حس همکاری،
همدلی) ،خصوصیاتی مانند گذشت ،صداقت ،امانت داری و کمك به دیگران در بین همسایگان ،حل مسائل و مشکالت
کشاورزان ،گردهمایی و جلسات زیادی در روستا ،تغیر ارزشهای مشترك اهالی روستا مثل ساده زیستی ،حس وطن
دوستی ،ترجیب مسافرتهای جمعی به فردی ،انجام کارها و فعالیت های گروهی در روستا ،اعتقاد به همکاری و تعامل میان
روستاییان.

نهادهای

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

محلی

تجارب شهرها در بهبود محلهها روستایی ،توانایی نهادهای محلی روستایی در اچرای طرح یکپارچه سازی اراضی ،خدمات
موجود در روستا برای گذاران اوقات فراغت مردم ،دارا بودن و دسترسی سرمایه گذاری شخصی در تجهیزات مناسب برای
یکپارچه سازی ،نقش ریش سفیدان و بزرگان در افزایش همکاری بین مردم و دولت در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی.
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جدول -4وضعیت اراضی و بهرهبرداران
شهرستان

عینالدین

حاج آقا

اشدلق علیا

کردکندی

نوع بهره بردار
بهره بردار بصورت خانوار معمولی ساکن

00214

290

242

019

145

بهرهبردار بصورت غیرساکن

051

0

0

00

1

بهرهبردار بهصورت شرکت رسمی /مؤسسه عمومی

11

0

9

1

1

جمع بهرهبرداران

02211

291

240

091

145

تعداد کل بهرهبرداریهای بازمین

01540

220

009

001

120

مساحت کل بهرهبرداریهای بازمین

51491

0451

250

0109

1911

تعداد بهرهبرداریهای اراضی زراعی بازمین

01952

220

109

001

121

مساحت بهرهبرداریهای اراضی زراعی بازمین

52251

0405

254

0109

1991

تعداد بهرهبرداریهای باغ و قلمستان بازمین

0540

2

9

1

22

مساحت بهرهبرداریهای باغ و قلمستان بازمین

0091

-

1

1

29

بهره برداران کشاورزی فو دیپلم و با تر غیر کشاورزی

90

2

1

0

0

بهره برداران کشاورزی فو دیپلم و با تر کشاورزی

19

1

0

1

2

بهره برداران کشاورزی متوسطه وراهنمایی

101

12

49

5

29

بهره برداران کشاورزی ابتدایی و کمتر

9192

001

000

99

012

جمع باسوادان

9510

094

090

99

091

جمع بیسوادان

9212

002

12

92

000
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نتایج و بحث

وضعیت مالكیت بر حسب تعداد قطعه

یافتههای توصللیفی تحقیق نشللان میدهد ،که از بین

همانگونه که در جدول  4مشلخق شلده است اکثر

 051بهره بردار بر حسلب گروه سنی 9/15 ،درصد بین

سلللرپرسلللت خلانوارهلا ،بین  1-9قطعه زمین را تحت

 09-29سلللال 01/1 ،درصلللد بین  29-19سلللال21/1 ،

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

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

را شلللامللل میبللاشلللد کله در این بین  21/12درصلللد

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

سللرپرسللتان خانوارها  2قطعه زمین دارند ،این در حالی

به این مطالب مشلاهده میشلود که گروه سنی بیشتر از

است که فقط  0/15درصد از سرپرستان خانوارها مالك

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

بیش از  29قطعلله زمین می بللاشلللنللد کلله در بین کللل

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

خانوارهای نمونه تنها  2نفر هرکدام صلللاحب  11قطعه

داشللتهاند .از لحاظ سللطب سللواد بیشللترین تعداد بهره

زمین میباشند .همچنین نتایج در زمینه مساحت مالکیت

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

قطعات نشللان میدهد ،که  51/59درصللد اراضللی تحت

سواد دوره راهنمایی بودهاند و کمترین تعداد آنان نیز با

مالکیت بهرهبرداران نمونه دارای مسلللاحت  1-09هکتار

 2/2درصد سواد دانشگاهی و لیسانس داشتهاند.

میباشلند و تنها  9درصد اراضی مساحت بزرگتر از 9
هکتار دارند .همچنین زم به ذکر اسلللت که 04 ،نفر از
پاسخگویان نیز میزان مالکیت و مساحت اراضی خود را
ذکر نکردهاند (جدول .)9
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جدول -5توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد قطعات مالكیت
بر حسب مساحت مالکیت قطعات

تعداد قطعات مالکیت
ردیف

تعداد قطعات

فراوانی

درصد

ردیف

مساحت

فراوانی

درصد

0

1 -9

005

94/0

0

1-09

011

54

2

9-01

42

21/0

2

09-11

4

2/2

1

01-09

01

9/9

1

11-49

4

2/2

4

09-21

9

1/1

4

49-91

0

1/9

9

21-29

4

2/2

9

91-19

0

1/9

9

29-11

2

0/0

9

19-51

0

1/9

001

011

001

011

کل

کل
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جهت بررسلللی نقش و اثرات سلللرمایه اجتماعی در

مردم به دولت با میانگین رتبهای  1/12بیشترین نقش را

گرایش به یکپارچهسلازی اراضلی کشاورزی در نواحی

در افزایش گرایش کشاورزان به یکپارچهسازی اراضی

روسلللتلایی ابتدا به بررسلللی ابعاد گرایش به یکپارچه

کشلاورزی در سلکونتگاه های روسللتایی داشته است و

سللازی اراضلللی با اسلللتفاده از آزمون رتبهای فریدمن

همچنین بعللد آگللاهی بللا میللانگین رتبللهای  2/22کمترین

پرداخته شلده اسلت .نتایج این آزمون نشان میدهد ،که

تلأثیر را در این زمینله دارد و مقلدار کای اسلللکوئر آن

از بین  9بعد مورد بررسی ،بعد اعتماد به یکدیگر (اعتماد

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

مردم بله همدیگر) با میانگین رتبهای  4/91و بعد اعتماد

میباشد (جدول .)9

جدول -6رتبهبندي ابعاد گرایش به یكپارچه سازي اراضی در محدوده مورد مطالعه
ابعاد گرایش به یكپارچه

میانگین رتبهاي

رتبهبندي

آموزش

1/29

3

اعتماد به یکدیگر

4/91

1

اعتماد به دولت

1/12

2

مشارکت

2/01

4

آگاهی

2/22

5

سازي

میانگین عددي

N

191

Chi-Square

212/332
0/000
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شلللکلل  2نیز نشلللاندهنلده اهمیت اعتماد مردم به

متقلابل مردم و کشلللاورزان به همدیگر و دولت ،آن ها

همدیگر در یکپارچهسلازی کشاورزی در محدوده مورد

عالقمند به یکپارچه سازی اراضی خواهند بود (شکل .)1

مطالعه میباشلللد .بطوری که در صلللورت وجود اعتماد
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شكل -3رتبهبندي ابعاد گرایش به یكپارچهسازي اراضی با استفاده از آزمون فریدمن

در این قسلللملت از تحقیق بله بررسلللی رابطه بین

نشلللان داد ،بین ابعلاد سلللرملایه اجتماعی و گرایش به

سلرمایه اجتماعی در ابعاد اعتماد ،مشللارکت ،انسجام و

یکپارچکی اراضللی در سللطب  1/10آلفا ،رابطه معناداری

نهادهای محلی با گرایش روسللتاییان یا کشللاورزان به

وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد ،که مقدار همبستگی

یکپارچهسازی اراضی کشاورزی پرداخته و همچنین به

بین شلللاخق سلللرمایه اجتماعی و یکپارچکی اراضلللی

جهللت رتبللهای بودن دادههللای جمعآوری شللللده از

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

پرسلشلنامه از آزمون همبسلتگی اسپیرمن استفاده شد.

میتوان گفلت ،بین سلللرملایلهی اجتملاعی و گرایش به

برای معنادار بودن رابطه بین متغیرها از طریق ضللریب

یکپارچهسلازی همبسلتگی مثبت و مستقیمی وجود دارد

همبسللتگی اسللپیرمن ،اگر سللطب معناداری آزمون ()sig

و با افزایش سلرمایهی اجتماعی گرایش سللرپرستان به

کمتر از  9درصللد باشللد ،با  59درصللد اطمینان میتوان

یکپارچهسازی اراضی افزایش مییابد (جدول .)1

رابطله دو متغیر را ثابت نمود .بنابراین یافتههای تحقیق
جدول -1سنجش همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به یكپارچهسازي اراضی
ابعاد

همبستگی اسپیرمن

گرایش به یكپارچهسازي اراضی

انسجام

ارزش همبستگی

**1/911

سطب معنادری
نهادهاي محلی

1/111
**1/120

ارزش همبستگی
سطب معنادری

اعتماد

1/111
**1/101

ارزش همبستگی
سطب معنادری

مشارکت

1/111
**1/911

ارزش همبستگی
سطب معنادری

کل سرمایه اجتماعی

1/111
**1/51

ارزش همبستگی

1/111

سطب معنادری

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

مدل برا زش رگرسیونی عوامل تاثیرگذار در افزایش

مثبت در افزایش گرایش به یکپارچهسازی اراضی

گرایش به یکپارچهسازی اراضی در سطب خانوارهای

کشاورزی در محدوده مورد مطالعه داشته است (جدول

نمونه در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد که سرمایه

.)0

اجتماعی در محدوده مورد مطالعه  1/912درصد تاثیر
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جدول -8تحلیل واریانس عوامل تاثیر گذار در افزایش گرایش به یكپارچهسازي اراضی
دوربین واتسون
0/112

اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیب شده
1/912

1/5990

ضریب تعیین

R

1/911

0/566

با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSو استفاده از مدل

نتایج حاصله حکایت از آن دارد که کل ابعاد چهارگانه

رگرسیونی چندگانه توأم ،عوامل و شاخقهای

اعتماد ،انسجام ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی کامالً

تأثیرگذار در افزایش گرایش به یکپارچهسازی اراضی

معنادار میباشد (جدول .)5

کشاورزی در محدوده مورد مطالعه مشخق گردید و
جدول -9تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی بین یكپارچهسازي اراضی و ابعاد سرمایه اجتماعی
مولفه ها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطب معناداری

اثر رگرسیونی

54/11

4

21/951

905/10

1/111

باقی مانده

9/11

052

1/110

کل

010/94

000

جهت تعیین میزان تأثیر هر یك از مولفههای سرمایه

اجرای طرحهای یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در بین

اجتماعی از مقدار استاندارد شده  BETAاستفاده می-

خانوارهای نمونه در محدوده مورد مطالعه خواهد شد.

شود .در همین راستا ،با نگاهی به مقادیر  BETAروشن

همینطور ضرایب مولفههای انسجام و نهادهای محلی به

است که یك واحد تغییر در انحراف معیار مولفههای

دلیل

حذف

سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت) به ترتیب  1/192و

گردیدند(جدول شماره .)01

اینکه

معنادار

نبودند

از

معادلعه

 ،1/141واحد موجب گرایش روستاییان و کشاورزان به
جدول -10ضرایب بتا و پیشبینی اثرات ابعاد سرمایه اجتماعی در گرایش به یكپارچهسازي اراضی در بین روستاییان
ابعاد
متغیر وابسته

ضریب غیر استاندارد
B
-1/119

Std. Error
1/151

ضریب استاندارد
Beta
-

t

سطب معنی داری

-1/194

0/951

(یکپارچه سازی)
اعتماد

1/101

1/141

1/192

05/40

0/000

مشارکت

1/214

1/109

1/141

09/09

0/000
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شكل -4تحلیل مسیر عوامل و متغیرهاي سرمایههاي اجتماعی و تاثیرآن بر گرایش به یكپارچهسازي اراضی کشاورزي

در ادامه تحقیق به بررسی اثرات مستقیم و غیر

روستا نسبت به یکدیگر (هممحلی و همسایگان و  )...و

مستقیم سرمایههای اجتماعی بر گرایش به یکپارچگی

به افراد غریبهی وارد شده به روستا که قصد اقامت دائم

اراضی کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر

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

پرداخته شده است.

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

برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته

اجتماعی بر بعد مشارکت اجتماعی ،انسجام و نهادهای

(گرایش به یکپارچهسازی اراضی) و متغیرهای مستقل

محلی تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن به طور غیر

(اعتماد ،انسجام ،مشارکت و نهادهای محلی) رگرسیون

مستقیم بر میزان گرایش به یکپارچهسازی اراضی

گرفته شد و در بقیه مراحل هر یك از شاخقها که

کشاورزی موثر بوده است .همچنین ،بعد مشارکت بر

بیشترین ضریب بتا ( )BETAرا داشتهاند به عنوان متغیر

بعد انسجام اجتماعی تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن

وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شده است .و

به طور غیر مستقیم بر میزان یکپارچهسازی اراضی

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

کشاورزی موثر بوده است .بعد نهادهای محلی نیز بر بعد

هریك از متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده

انسجام اجتماعی تاثیر مستقیم داشته و از طریق آن به

است .این مدل نشان می دهد که اثر کلی بعد اعتماد

طور غیر مستقیم بر میزان گرایش به یکپارچهسازی

اجتماعی بر گرایش به یکپارچهسازی اراضی کشاورزی

اراضی کشاورزی موثر بوده است .تاثیر کلی هر یك از

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

ابعاد در جدول  ،00ارائه شده است.

 1/109میباشد .در این زمینه به نظر میرسد مردم
جدول -11سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی متغیرها بر گرایش به یكپارچهسازي
متغیرها

اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

اثرات کلی

اولویت بندي

انسجام

-1/105

-

-1/105

4

نهادهای محلی

1/111

1/014

1/011

3

اعتماد

1/192

1/114

1/109

1

مشارکت

1/141

-1/111

1/141

2
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یکپارچکی اراضللی در سللطب  1/10آلفا سللطب معناداری

بارزترین ویژگی طرحهای یکپارچهسللازی در بعد

وجود دارد .عالوه بر این ،مقدار همبستگی بین شاخق

اقتصلادی کاهش تعداد قطعات است که این امر به طور

سلرمایهی اجتماعی و یکپارچکی اراضی  1/511و سطب

مسلللتقیم در افزایش امکان سلللرمایهگذاریها ،افزایش

معنلاداری آن نیز  1/111میبلاشلللد ،کله نشلللان دهنده

سللطب زیرکشللت و افزایش راندمان آبیاری مؤثر بوده،

همبسللتگی مثبت و مسللتقیمی بین سللرمایهی اجتماعی و

به طوری که اسللتفاده از تکنولوییهای نوین و در پی

گرایش به یکپارچهسللازی اسللت و با افزایش سللرمایهی

آن صرفهجویی در نهادههای تولید و کاهش هزینههای

اجتماعی گرایش سلرپرسلتان به یکپارچهسازی اراضی

تولید ممکن گشته و افزایش درآمد روستائیان را نیز به

افزایش مییابد .همچنین نتایج آزمون تحلیلمسیر نشان

دنبلال دارد .در زمینهی اجتماعی ،یکپارچهسلللازی با

داد کلله ،اثر کلی بعللد اعتمللاد اجتمللاعی بر گرایش بلله

افزایش رضللایتمندی کشللاورزان و تمایل آنها برای

یکپارچهسلازی اراضلی کشاورزی بیشتر از سایر ابعاد

اجرای طرح در سللایر مزارع و افزایش اوقات فراغت،

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

زمینه برای افزایش رفیتهای اجتماعی ،فرهنگی مهیا

بطوری کله ،اعتملاد مردم بله یکلدیگر و همچنین اعتماد

ملیشلللود .در زملیلنللهی ملحیطزیسللللت نیز اثرات

متقابل مردم و مسللئولین شللرط اسللاسللی برای اجرای

یکپارچهسلللازی ،شلللامل افزایش یا کاهش نفوذپذیری

طرحهای روسلتایی است .عالوه بر این ،نتایج نشان داد،

خاك ،آلودگی منابع آب و خاك به دلیل اسلللتفاده از

که روستائیان به همدیگر اعتماد قابل توجهی دارند ،ولی

نهادهها (کود و سلللم) و سلللایر زمینههای کیفی خاك

اعتماد آنان به دولت و مجریان طرحهای روسلللتایی در

میبللاشلللد .بللا توجلله بلله همین اثرات مثبللت طرحهللای

سلللطب پلایینی قرار دارد ،و متقلابالً مجریان طرحها نیز

یکپارچهسللازی در ابعاد مختلف ،مطالعة عوامل موثر در

علدم اعتملاد خود به روسلللتائیان را با اجرای طرحهای

ایجاد انگیزه جهت گرایش به یکپارچهسلللازی اراضلللی

روسلللتلایی بدون در نظر گرفتن نظریات اهالی نشلللان

کشللاورزی از ضللروریات اسللت .در همین راسللتا نتایج

دادهاند .بدون وجود اعتماد متقابل همکاری میان مردم و

تحقیق حلاضلللر بلا نتلایج تحقیقات حقیقت و همکاران

مسللئولین تا حدی غیرممکن میباشللد .عاملی دیگری که

( ،)2101مرادی و همکاران ( ،)2102عباسللی و همکاران

بعلد از اعتملاد اجتملاعی در افزایش انگیزه جهت اجرای

( ،)2102دمللاونللدی ( ،)2101کریمزاده و محسلللنزاده

طرحهللای یکپللارچللهسلللازی تللأثیر قللابللل توجهی دارد،

( ،)2104یاسلللوری و همکاران ( ،)2102عینالی (،)2104

مشلارکت اجتماعی روسلتاییان و کشاورزان در اجرای

هیونج و همکاران ( )2101و لیممین و همکاران ()2102

این طرحها اسلت ،بطوری که ،مشلارکت اجتماعی اساس

در یك راستا بوده است.

موفقیت هر طرح و برنامهای در جهت توسللعه روستایی

در تحقیق حلاضلللر هدف ،بررسلللی اثرات و نقش
سلرمایه اجتماعی در گرایش به یکپارچهسللازی اراضی

به شللمار میرود .و بعد انسللجام اجتماعی کمترین تأثیر
را در این زمینه داشته است.

کشلاورزی در روستاهای شهرستان بستان آباد استان

ب لهطور کلی میتوان گفللت ،اکثر روسلللتللائیللان و

آذربایجان شلرقی میباشلد .لذا یافتههای تحقیق حاضر

بهرهبرداران نمونه تا حدودی با مزایای یکپارچهسللازی

نشللللان دهلنللده ملتلوسلللط بودن ابعللاد گرایش بلله

اراضللی زراعی آشللنا بودند و این را میدانسللتند که در

یکپارچهسازی اراضی د ر محدوده مورد مطالعه است و

صلورت یکپارچه شلدن زمینها خدمات رسانی ،داشت،

همچنین بین ابعللاد سلللرمللایلله اجتمللاعی و گرایش بلله

کاشت و برداشت تسهیل شده و محصو تی با مرغوبیت

کریم زاده ،محسن زاده
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با و حجم بیشلتر برداشلت کنند .ولی مشلاهدات نشان

دهیاری اجرا شللود تا روسللتائیان از اهمیت و اهداف

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

کشللتهای مکانیزه و کشللت در اراضللی یکپارچه ،اطالع

فرایندها و اصلول و قوانین آن آشنایی کافی نداشتند از

یافته و با اطمینان کافی تصللمیمگیری مناسللب دسللت

ادغلام اراضلللی زراعی خود و یکپلارچلهسلللازی آنها

بزننلد. .شلللوراهلای اسلللالمی روسلللتلاهلای نمونه با

خودداری میکننلد و مهمترین علامل این امتناع ،کم رنگ

میللانجیگری مسلللئولین و بللا دقللت در نحوهی اجرای

بودن فعلالیلتهلای ترویج و علدم آگلاهی از روشهای

برنامههای روسللتایی از بروز اختالفات روسللتایی میان

کشلللاورزی مدرن ،قوانین ارت ،تفاوت کیفیت اراضلللی،

کشلللاورزان جلوگیری کنند و میزان اعتماد و انسلللجام

نلاتوانی ملالی نسلللبت به خرید یا پرداخت تفاوت قیمت

اجتمللاعی را افزایش داده و نقش نهللادهللای محلی را پر

اراضی ،وجود نگرش سنتی نسبت به استقالل مالکیت و

رنگتر کنند.

نیز بعضی اختالفات قومی و قبیلهای بین اهالی روستا و

-2مسلئو ن میتوانند فناوری نوین کشللاورزی از جمله

غیره میباشللد .باتوجه به یافتههای تحقیق پیشللنهادات

کشتهای جدید و جایگزین را در روستاهای اشدلق علیا

زیر ارائه میگردد:

و کردکنلدی – که شلللرایط مسلللاعدتری برای پذیریش

-0برای با بردن آگاهی روسللتائیان و تشللویق آنان به

نوآوریهای کشاورزی دارد -معرفی نمایند.

اجرای طرح یکپارچه سللازی کالسهای ترویج ،جلسللات

 -1با توجه به موقعیت کوهسلتانی روستاهای عین الدین

بحث و بررسللی مسللائل روسللتاییان ،معرفی طرحهای

و حاج آقا توسللعه یکپارچه کشللت دیم از طریق آبیاری

موفق یکپارچهسللازی در روسللتاها ،در مسللاجد و خانه

تحت فشار یا قطرهای زم است مورد توجه قرار بگیرد.
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