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 سازي اراضي بر پايداري كشاورزي هاي يكپارچهثير پروژهأبررسي ت

 (دشت هراز در استان مازندران موردي: ۀ)مطالع
 

 3محمد شريف شريف زاده – 2مهديه چنگيزي – 1زاده غالمحسين عبداهلل
 نابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانم، دانشگاه علوم کشاورزی و و کشاورزی استادیار توسعه روستایی -1
 ارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانک -2
 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران دانشیار -3

 
 04/50/4139تاریخ تصویب:       741-216صص      18/11/1393تاریخ دریافت: 

 چكيده
 استان مازندران است.سازی اراضی بر پایداری کشاورزی اراضی در دشت هراز در های یکپارچهبررسی تأثیر پروژههدف این تحقیق  هدف:
 12 در برردارانز بهرهنفرر ا 3707 آماری تحقیق را آزمایشی و بر مبنای راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعة: طرح تحقیق حاضر شبهروش

ارای دو گروه کشراورزان د از بین ساده تصادفی نیز گیرینمونه روش تشکیل دادند. سازی در دشت هراز استان مازندرانهدف طرح یکپارچه روستای
ن و متخصصران ها، از طریق گروهی از کارشناسرانامه به عنوان ابزار گردآوری دادهاعتبار پرسش. پارچه و کشاورزان دارای اراضی سنتی بوداراضی یک

به دسرت  87/0تا  62/0متوسط بین  های تحقیق به طورتوسعة کشاورزی و پایایی آن نیز از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ که برای کلیة سازه
 آمد، مورد تأیید قرار گرفت.

 10ین منظرور، زیابی شد. به اپایداری کشاورزی بر پایة محاسبة شاخص ترکیبی به تفکیک سه بعد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، سنجش و ار: هايافته
ها به روش ضریب موریس رفع اخرتفف بیات پایداری تدوین شد. شاخصشاخص اقتصادی پس از بررسی اد 9شاخص اجتماعی و  8شاخص اکولوژیکی، 

کولروژیکی، گانره پایرداری  اای نشان داد که وضعیت ابعراد سرهتک نمونه tدهی شدند. نتایج آزمون های اصلی وزنمقیاس شدند و به روش تحلیل مؤلفه
شاورزان اختفف معنراداری کنشان داد که بین دو گروه  مستقل t آزمون نتایج ت.اجتماعی و اقتصادی( برای هر دو گروه کشاورزان در وضعیت نامناسب اس

 تر است.پارچه مناسبدر بعد اکولوژیکی و اقتصادی وجود دارد و وضعیت بعد اکولوژیکی در اراضی سنتی و بعد اقتصادی در اراضی یک

نابراین، الزم کی سطح مزرعه را مورد استفاده قرار داد، باقتصادی و اکولوژی های اجتماعی،که تحقیق، شاخصبا توجه به اینها/ راهبردها: محدوديت
 ها را بر معیشت پایدار بررسی کنند.گونه طرحهای سطح خانوار، تأثیر ایناست تحقیقات آینده با استفاده از شاخص

بررداری های بهرهسازی و سپس، طراحی نظامیات یکپارچهی و اجرای عملها، جلب مشارکت کشاورزان در طراحبا توجه به یافته راهكارهاي عملي:
وجه بیشتر به عملیات مبارزه بیولوژیک تویژه های شیمیایی در مزارع، بهی کاهش مصرف نهادههای تولید در راستامبتنی بر مشارکت جمعی و تعاونی

هبود پایداری بتواند در جهت ات و همچنین، دشمنان طبیعی آفات میآفات، ترویج کودهای آلی و سبز و کود کمپوست و استفاده از ارقام مقاوم به آف
 مزارع مؤثر باشد.

های هرا برر جنبرهگونره طرحو تبیین چگونگی ترأثیر ایرن اراضی زراعی سازیهای یکپارچهزیستی طرح: شناخت پیامدهای محیطاصالت و ارزش
 پارچه و پراکنده.زیستی مزرعة یکاجتماعی، اقتصادی و محیط
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 . مقدمه1
  لهأ. طرح مس1. 1

ی فرآینردی اسرت کره اراضر سرازییکپارچه ،به زبان سراده

، 1382کند  افتخراری، پراکنده را به یک واحد کامل تبدیل می

پررارچگی اراضرری، انتقررال منظررور از یررک ،(. در واقررع252ص. 

اسرت کره  معینی ةیک مالک به نقط ةهای پراکندمالکیت زمین

 ،هرای پراکنرده باشرد  کفنترریزمین مساحت آن برابر مجموع

-یرک ،انی دیگرربه بیر ؛(69، ص. 1384 و عبداهلل زاده، حسینی

سازی اراضی فرآیندی است که هدف آن کمک به جوامرع پارچه

یرق بهینه از منابع تولید کشاورزی است کره از طر ةبرای استفاد

اساس یک توافق عامره کره بر ،دهی فضایی مجدد قطعاتسامان

منجر بره نوسرازی جامعره در تمرام ابعراد اقتصرادی،  ،در نهایت

، ص. 9199، 1زوآیرد  دست میبه  ،شوداجتماعی و سیاسی می

ای از عرواملی اسرت کره در مجموعره سازییکپارچهیند آ(. فر3

ز ااعرر   ؛هررای متنرروعیمتغیر ،منرردگرایانرره و نظامیررت تامکلّ

را در خرود بره  سیاسری و فنری -اجتماعی، اقتصادی، فرهنگری

 هراآن قطعات و کاهش تعداد ةافزایش انداز ،همراه دارد. بنابراین

سرازی پارچههای یرکدلیل برای سرودمندی برنامره ترینموجه

، 2تومراسکشری  بهبود مدیریت آب و زه ،. از طرفیاستاراضی 

بع ویژه منراهب ،تولید طبیعی ة(، مدیریت منابع پای8، ص. 2006

های (، بهسازی مرزارع و سراختمان1، ص. 3200، 3رمبولدآب  

های اختس(، ایجاد زیر16، ص. 2201، 4و هی زیانگروستایی  

کشاورزی و روستایی و حفاظرت از محریط  ةضروری برای توسع

سازی برای ایجاد تحول (، زمینه244، ص. 2201، 5لمنزیست  

ر از طریق مکانیزاسیون، بهبود کیفیت اراضی و تولیرد تجراری د

هرانی و سرهرابی ، فراعینرالیوری کشاورزی  هبود بهرهراستای ب

پیگیرری و  سازییکپارچهای ه( نیز در طرح51، ص. 1392، وفا

 انجام شده است.

عفوه بر  ،اراضی سازییکپارچههای در طرحدر برخی موارد 

کرردن وری قطعات اراضی زراعری از طریرق متمرکرزبهبود بهره

ترأمین جراده و  اهدافی مانند ترین قطعات ممکن،اراضی در ک 

زیسررت و بهبرود معیشررت  ظ محریطهای الزم، حفررسراختزیرر

 ،اراضی سازییکپارچه ،در واقع .نیز پیگیری شده استی روستای

ی و دسترسی به یزدای، فقرینقش اصلی را در تضمین امنیت غذا

، حسررینی و کفنترریی بررر عهرده دارد  پایردار روسرتای ةتوسرع

در راسرتای  گریمداخله ،بنابراین(. 74، ص. 1384، زادهعبداهلل

ی به عنوان ق روستایمناط ةشود تا توسعاعث میب سازییکپارچه

هررای فرهنگرری، اقتصررادی و منظوره برررای فعالیتمنرراطق چنررد

 اجتماعی تسهیل شود. 

هرای سازی اراضی، پروژهپارچههای یکپروژه ،از طرف دیگر

پایردار کشراورزی طراحری و  ةکاملی هستند که با هدف توسرع

پایردار کشراورزی،  ةسعترین اهداف توشوند. اصوالً مه اجرا می

هرای مبرارزه برا آفرات و منابع آب و خرا،، تلفیرق روش حفظ

هرا  کرود و سر ( در مزرعره، ها و کراهش مصررف نهادهبیماری

بهینه از شرایط مزرعه است  ةفادوری مناسب از زمین و استبهره

هررای هررا در طرح( کرره برخرری از آن22، ص. 1387 آزیررری، 

 سرازییکپارچه ،. در واقرعاسرت نیز مورد توجره سازییکپارچه

د اراضی در موارد زیر منجر به بهبود پایداری شرده اسرت: بهبرو

(، 99، ص. 1388مرردیریت مصرررف آب  امیرنررژاد و رفیعرری، 

(، 101، ص. 1385حفاظررت از آب و خررا،  وثرروقی و فرجرری، 

 از طریررق بهسررازی بسررتر  فررالآالت افررزایش عملکرررد ماشررین

(، کرراهش 67، ص. 1390 مرررادی، و ابطحرری نیررا، ،سررلیمان

، 6دمررنیررد  وری عوامررل تولهای تولیررد و افررزایش بهرررهزینررهه

 روسرتایی ةتوسرع و کشراورزان زنردگی بهبرود(، 3، ص. 2200

 (. 159، ص. 1197، 7آگاروال 

تولید بررنج  در مازندران استان که سهمی و نقش به توجه با

به  شالیزاری اراضی سازیپارچهیک هایطرح اجرای دارد، کشور

 بهبود انسانی، نیروی و خا، آب، منابع از ینهبه ةمنظور استفاد

و ضرروری اسرت  الزم ،اراضری ایرن وریبهرره یارتقا و مدیریت

در  ،(. بنررابراین107، ص. 1391 توسررلی، و عسررگری، ، اجفلرری

دشت هراز به عنوان قطب مهر   ةی توسعکلّ ةمطالع 1363سال 

هررای تولیررد برررنج ایررن اسررتان، بررا همکرراری آژانررس همکاری

به پایان رسید. هردف  1367در سال  و لمللی ژاپن آغاز شدابین

کشاورزی با محوریرت  ةبندی طرح توسعصورت ،از این مطالعات

کشری، اصرفح های مختلف زهکشت برنج از طریق اجرای پروژه

بناهرای کشراورزی برود. یکری از زیرر ةعملیات زراعری و توسرع

سرازی هپارچیرک ،های مهر  پیشرنهادی مطالعرات مزبرورپروژه

دسترسی بین مزارع  ةجایی اراضی، ایجاد جادهبشامل جا ؛اراضی

 ةکشی در مزرعه بود. اولین پرروژهای آبیاری و زهو احداث کانال

در اراضری  1369سازی اراضی از سال پارچههای نوین یکروش

آباد شهرسرتان آمرل در قالرب طررح شالیزاری روسرتای اسرفم

هرراز برا همکراری کارشناسران ریرز آب ةکشاورزی حروز ةتوسع

های در روسررتا ،هکتررار شررروع و سررپس 61ژاپنرری در سررطح 

( ایرن 1374پشرت  ( و کته1371(، اجوارکف  1371تشبندان  

های مختلرف شهرستان اجرا شد. روند اجرای این طرح در سرال
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ادامه داشته و اثرات مختلفی را نیز در پری داشرته اسرت. از آن 

هرزار هکترار در اسرتان  35معادل  سطحی 1388زمان تا سال 

-(. علری1388مازندران به اجرا درآمده است  جفلی کوتنرایی، 

کنون ارزیابی دقیقی از میزان تأثیر طرح  تا ،هارغ  گذشت سال

به دست نیامرده اسرت.  ،بر سطح پایداری مزرعه سازییکپارچه

این پژوهش با تمرکز بر ابعراد پایرداری کشراورزی بره  ،بنابراین

سرره بعررد پایررداری اقتصررادی، اجتمرراعی و  ةزیررابی و مقایسررار

و  سرازییکپارچهاکولوژیکی در بین اراضی تحت پوشرش طررح 

 پردازد. دشت هراز می ةارضی خارج از پوشش  سنتی( در منطق

 . پيشينۀ نظري تحقيق2. 1
تررین نترایج تحقیرق، مهر  ةبا بررسی پیشین این قسمتدر 

اراضری  سازییکپارچهتحقیقات  مرتبط با پایداری کشاورزی در

( بررا 1384 و عبررداهلل زاده  ، حسررینیشررود. کفنتررریه مییررارا

بررسررری تجرررارب کشرررورهای اروپرررای شررررقی در خصررروص 

سرازی متمرکرز بره پارچهبیران کردنرد کره یرک سازییکپارچه

های فرهنگرری و گرررفتن جنبرهنظرروری برردون درافرزایش بهرره

رفتن تنوع طبیعت، فرسرایش دستبه از ،شناختی، در نهایتبوم

زیسرت شرده اسرت. یاسروری، جروان و  تخریب محیط خا، و

 موجب اراضی سازیپارچهیک که دادند ( نشان1386  صابونچی

 نظرر از اراضری زراعی مزرعه، ساختار مدیریت بهبود تکنولوژی،

 انتقال ةشیو بهبود ها،برداریوسعت بهره افزایش تعداد، و اندازه

د. شرومی مندیرضرایت ایجراد تولیرد و ن رانردمانرفرتباال آب،

 اراضری سازیپارچهیک اثر ترین( مه 1388امیرنژاد و رفیعی  

بره  ؛عملکررد ارزیرابی کردنرد را افزایش هراز دشت در روستایی

کراهش  سود خالص، و درآمد افزایش دوم، کشت عفوه، افزایش

 و آالتماشرین و نیرروی کرار ویرژهبره تولیرد عوامل از استفاده

 هایکانال الیروبی  نگهداری هایها، کاهش هزینهآن هایهزینه

 و هراایرن کانال بستر در هرز هایقطع علف و کشیو زه آبیاری

دیگرر اثررات  از پذیری اقتصرادیتوجیه سرانجام، و جاده( سطح

طرح بود. ابراهیمی، کفنتری، اسدی، موحرد محمردی و صرالح 

رح تجهیرز و نوسرازی اراضری ( با تحلیرل راهبرردی طر1389 

بره لحراح حرذف عوامرل  ،شالیزاری گیفن بیان کردند که طرح

 ،کننده به مراتب پایردارتر از ایجراد عوامرل پایدارکننردهناپایدار

 ةکه تهدیردهای طررح نیرز در زمینرویژه آنعمل کرده است، به

ابراهیمری، زیستی ارزیابی شد. نترایج تحقیرق دیگرری از محیط

( نشان داد کره 1390 دی، موحد محمدی و صالح کفنتری، اس

شرده در مقایسره برا شالیکاران دارای اراضری تجهیرز و نوسازی

کش امررا آفررت ؛شررالیکاران سررنتی، کررود اوره و حیرروانی بیشررتر

میرزان اسرتفاده از زنبرور  ،کننرد. همچنرینکمتری مصرف می

ر برابر تقریبراً بیولوژیک در هرر دو گرروه ةتریکوگراما برای مبارز

( با 1390 زاده، کفنتری، صحت و خواجه شاهکویی بود. عبداهلل

 ةهای کلیردی قبرل و بعرد از یرک برنامربرخی شاخص ةمقایس

زمین نشان دادند که مردت زمران شرخ  زمرین  سازییکپارچه

 ةدرصرد، هزینر 30/36آالت درصد، ساعات کرار ماشرین 67/49

د کشت و درصد، تعداد محصوالت مور 99/15سازی زمین آماده

درصد کاهش  60/34درصد، تعداد کارگران زراعی  06/144کار 

داشته است و متوسط عملکرد محصول جو به عنروان محصرول 

درصد افزایش داشته است. نتایج مشرابهی  58/5مورد مطالعه تا 

( 1392 ، باسراقی و فرهادیران با این تحقیق نیز توسط عباسری

سررتی کرره در زیی منفرری محیطگررزارش شررد. سررایر پیامرردها

نرد از: فرسرایش، اعبرارت ،پیشین اشراره شرده اسرت تحقیقات

، تخریب و فشرردگی خرا، و کراهش تنروع زیسرتی  کفنترری

ابراهیمرری، کفنتررری، ؛ 70، ص. 1384 زاده،حسررینی و عبررداهلل

شردن اضرافه ،(2، ص. 1387، اسدی، موحرد محمردی و صرالح

، تجمرع خا، نامرغوب به اراضی، تغییر بافت و ساختمان خرا،

هرا و ایجراد اراضری مانردابی و غرقرابی، کشفاضفب در کنار زه

عبرداهلل زاده، پرذیری خرا،  شردن زمرین و کراهش نفو آهکی

 ؛(1446-1448. ص، صر2201، 8زاده و صرحتکفنتری، شریف

کنرد های مثبتی که کمک به بهبود پایرداری میجنبه ،به عفوه

 ،آب  امیرنژاد و رفیعی ند از: بهبود مدیریت و مصرفانیز عبارت

ابراهیمی، کفنتری، اسدی، موحد محمردی و ؛ 118، ص. 1388

آب و کرراهش اتررفف  (، کرراهش مصرررف10، ص. 1387 ،صررالح

؛ فررال 67، ص. 1386آبیرراری  یاسرروری، جرروان و صررابونچی، 

(، حفاظت خا، و 67، ص. 1390سلیمان، مرادی و ابطحی نیا، 

؛ 100، ص. 1388 ،بهبررود کیفیررت خررا،  امیرنررژاد و رفیعرری

(، افرزایش سرطح مرغروب 283-284، 1385 ،احمدی و امینری

(، جلررروگیری از 101، ص. 1385 ،خرررا،  وثررروقی و فرجررری

 قابل سیفب  فال سلیمان، مرادی و ابطحری نیرا،فرسایش در م

(، بهبررود 283، ص. 1385 ،؛ احمرردی و امینرری67، ص. 1390

 ؛283، ص. 1385 ،ها  احمدی و امینریمدیریت آفات و بیماری

ابراهیمررری،  ؛67، ص. 1386یاسررروری، جررروان و صرررابونچی، 

( که در 2، ص. 1387کفنتری، اسدی، موحد محمدی، و صالح، 

 تحقیقات پیشین مورد تأکید قرار گرفته است. 

های در بیشتر تحقیقات خارجی نیز عفوه بر تأکید بر جنبره

-یرکوری و کرارآیی در اراضری ویرژه بهبرود بهررهبه ،اقتصادی

ثری برای کنتررل فرسرایش ؤشده، آن را به عنوان روش مپارچه



 12/  پیاپی  4  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            150            

( و برای حفاظت از طبیعت و محریط 237، ص. 6199، 9میهارا 

انرد. ( معرفری کرده426، ص. 9198، 10یوهلینگزیست روستا  

اراضری موجرب تغییرر  سرازییکپارچهاساس نتایج پژوهشری، بر

مردیریت و ساختمان خا، شده، فرسایش خا، را کاهش و بره 

، ص. 1996، 9میهراراثر اراضی کمرک کررده اسرت  ؤحفاظت م

ریزی سازی اراضی به برنامهپارچههای یکبرنامه ،(. در واقع237

کننرد و اگرر بره اراضری کمرک می ةی و مردیریت بهینردکاربر

زیسرت و  منجرر بره حفرظ محریط ،ای جامع انجام شروندشیوه

، 2002، 11سری ال ام اسشرود  مدیریت بهتر منابع طبیعی می

در یک تحقیرق در هنرد مشرخص شرد کره  ،(. از طرفی83ص. 

و بره دنبرال آن،  از طریرق کراهش تنروع کشرت سازییکپارچه

تغییررر از کشررت  ،شرردن کشررت و همچنررینافررزایش تخصصرری

تسرهیل در  ،نهایرتدر معیشتی به کشت برای فروش در بازار و 

ثیرات منفری منجر به تأ ،های نوین کشاورزیکارگیری تکنیکبه

(. در 1-8. ص، صر1987، 12برونرزیست شرده اسرت   بر محیط

مشرخص شرد کره در روسرتاهای دارای  ،تحقیقی دیگر در هند

افرزایش  ،فشرردگی کشرت و کرار و در نتیجره ةپارچاراضی یک

پارچره یرکهرای غیرربرداریاستفاده از زمین در مقایسه با بهره

دیگر  . تحقیقی(1-5. ص، ص2198، 13سینگبیشتر شده است  

 منراطق شرمالی ( در7200 14سندکویسرت و اندرسرون توسط

های اساسی مزرعه در قبرل و بعرد از شد و شاخص انجام ویتنام

مقایسه شد و نترایج نشران داد کره  سازییکپارچهدهی و سامان

 ةفاصرل متوسرط مزرعره، ةانداز تعداد قطعات، چون: متغیرهایی

میرزان  هکتار، هر در شدهفادهاست بذر میزان دیگر،از ه  قطعات

 هکتار، میرزان سراعات هر در شدهاستفاده شیمیایی مواد و کود

 میرزان آن، بره یافترهاختصراص ةهزین و آالتماشین از استفاده

مزرعره کراهش یافتره و  نیرروی کرار در بررای نیاز مورد ساعات

 وضرعیت و مزارع بین ةجاد و روستایی ةجاد به دسترسی میزان

نترایج  نیرز بهبرود یافتره اسرت. های آبیراریکانال به دسترسی

در خصرروص ( 5201  15تحقیررق دونررگ، میچررل و کولکرروهن

هرا با استفاده از تحلیل پوششی دادهگیری پایداری مزرعه اندازه

مزارع مورد بررسری از سرطح همگنری از پایرداری نشان داد که 

ونرد عملیات پایدار ر پذیرش ،برخوردار هستند و در برخی موارد

 رو به رشدی داشته است.  

-های یکشود که بیشتر تحقیقات پیشین طرحمفحظه می

های اقتصرادی مرورد بررسری قررار گرفتره سازی از جنبهپارچه

کنون چگونگی تأثیر آن بر پایداری کشاورزی مرورد  اما تا ؛است

های توجه قرار نگرفته است. پایداری کشاورزی نیز دارای جنبره

های مختلف اکولروژیکی، اقتصرادی و از جنبه مختلفی است که

هرا، های تولیدی مختلف از قبیل تعاونیاجتماعی و در بین نظام

امرا  ؛گندمکاران و سایر محصوالت سنجش و ارزیابی شده اسرت

کنون چگونگی پایرداری عملیرات مزرعره در برین واحردهای  تا

های تولیرد سرنتی سرازی شرده و واحردپارچهبرداری یرکبهره

لیل نشده است که این تحقیق به دنبال بررسی این موضروع تح

 است.

  شناسي تحقيق. روش2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

 108009بررا مسرراحت  در اسررتان مازنرردران دشررت هررراز

ای که از شمال به دریای خزر، از جنروب جلگه یدر دشت هکتار،

ه برب های آن، از شرق بره برابلرود و از غرربه کاری رود و کانال

 . این ناحیره(1 شکل  ، واقع شده استشودآلش رود محدود می

 43درجره و  36دقیقره ترا  24درجه و  35عرض جغرافیایی  از

 52دقیقره ترا  12درجره و  52دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

شررق ترا غررب آن  ةفاصل دقیقه شرقی امتداد دارد. 40درجه و 

. دشت هرراز استر کیلومت 25کیلومتر و از شمال تا جنوب  40

خشری از بمحمودآبراد و ، های آملاراضی شهرستان ةگیرندبردر

 .استهای بابل و بابلسر و نور شهرستان

درصد اراضی کشاورزی ایرن دشرت بره بررنج  98نزدیک به 

های طی سرال دشت هراز ةهدف مطالعات توسعاختصاص دارد. 

یت کشاورزی با محور ةبندی طرح توسعصورت، 1367تا  1363

موضوعات اصلی مرورد مطالعره شرامل افرزایش  .کشت برنج بود

بناهای کشاورزی، کشت دوم، پرورش دام، تولید برنج، بهبود زیر

صرنایع کشراورزی، سرازمان کشراورزان و زیربناهرای اجتمرراعی 

های پیشنهادی مطالعات مزبور شامل روستایی بوده است. پروژه

شردن از براتفقی کشی منطقه برا هردف جلروگیریزه -1 :پروژه

ها و اصفح اراضی باتفقی و امکان استفاده از آب برگشتی، زمین

اصفح عملیات زراعری و مردیریت مزرعره برا معرفری  ةپروژ -2

کردن زمرین ای و آمادهخزانه برنج به روش جعبه ةچگونگی تهی

اصررفح  ةپررروژ -3برره روش مکررانیزه و مناسررب برررای ماشررین، 

شرامل  ؛سرازی اراضریپارچهزارع با یرکای در مسیسات پایانهأت

دسترسری برین مرزارع و احرداث  ةجایی اراضی، ایجاد جادهبجا

-تحرول دام ةپرروژ -4کشری در مزرعره، های آبیاری و زهکانال

کشرت علوفره از  ةبرا اصرفح نرژاد دام، توسرع ةپروری در منطق

-بندیطریق کشت دوم بعد از برداشرت بررنج، خشرک و بسرته

پررروژه اصررفح بعررد از برداشررت و اصررفح  -5دن علوفرره، کررر
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نوسرازی  ةکارخانجات شالیکوبی به منظور کاهش ضایعات، پروژ

بررداری بهینره و های مناسب بررای بهرهروستاها با ایجاد تشکل

 یرای طررح و ارتقراشده بعرد از اجرسیسات ایجادأنگهداری از ت

-10، ص. 1388 جفلی کوتنرایی،  یان بودسطح زندگی روستای

و اثرات آن بر پایرداری  سازییکپارچه ةپروژ ،در این مطالعه .(1

 کشاورزی مورد توجه است.
 

 

 
 مورد مطالعه ۀموقعيت جغرافيايي ناحي -1شكل 

 1392مأخذ: نگارندگان، 

 . روش تحقيق2. 2
 ةاین پژوهش به لحراح هردف، کراربردی و از لحراح درجر 

هرا از نروع ادهو کنترل، میردانی و از لحراح گرردآوری د نظارت

ای اسرت. نامرهتحقیقات توصیفی مبتنری برر پیمرایش پرسرش

چون تحقیق حاضر سطح پایداری را در بین دو گرروه  ،همچنین

و خرارج از پوشرش  سازییکپارچهکشاورزان تحت پوشش طرح 

. در استآزمایشی نیز کند از نوع تحقیقات شبهطرح مقایسه می

، گیرری متغیرهراو انردازه هراابزار گرردآوری داده ،تحقیق حاضر

نامره بروده اسرت کره برا توجره بره چرارچوب پایرداری پرسرش

 ة. ضرریب آلفرای کرونبراخ بررای محاسربشردکشاورزی تدوین 

 هایی کره بره صرورت سرازهپایایی ابزار تحقیق نیز برای شاخص

 ( است. 1به شرح جدول   ،گیری شدنداندازه

 

ف هاي مختلضريب آلفاي كرونباخ بخش -1جدول 

 نامهپرسش
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب آلفا هاسازه

 84/0 شاخص مدیریت تلفیقی

 75/0 شاخص عملیات اکولوژیکی مزرعه

 87/0 شاخص عملیات فیزیکی زمین

 78/0 شاخص عملیات اکولوژیکی زمین

 62/0 آالت کشاورزیشاخص استفاده از ماشین

 81/0 شاخص رضایت شغلی

 82/0 آگاهیشاخص دانش و 

نظران  اساتید دانشرگاه گروهی از متخصصان و صاحب ،همچنین

تکنولوژی هراز( روایی محتروایی و  ةو کارشناسان مرکز ترویج و توسع

ییرد أنامه را ارزیابی و پس از انجرام اصرفحاتی آن را تظاهری پرسش

اصررلی  اکولرروژیکی،  ةلفررؤکردنررد. سررنجش پایررداری نیررز در سرره م
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(. بعد اکولوژیکی با اسرتفاده 2صادی( انجام شد  جدول اجتماعی و اقت

شاخص و بعد اقتصرادی نیرز  8شاخص، بعد اجتماعی از طریق  10از 

ها و یرک از ایرن شراخصگیری شد. توضیحات هررشاخص اندازه 9با 

 ( نشان داده شده است. 2ها در جدول  گیری آنمقیاس اندازه
 

 هاسنجش آن ةو نحوهای پایداری لفهؤابعاد و م -2جدول 
 1392پژوهش،  ةبررسی پیشینمأخذ: 

 

 توضیحات شاخص بعد

ی
یک
وژ
کول
د ا
بع

 

 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  لیتر در هکتار( *کش در هکتارمعکوس مصرف علف

 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  لیتر در هکتار( *کش در هکتارمعکوس مصرف قارچ
 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  لیتر در هکتار( *در هکتار کشمعکوس مصرف حشره

 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  کیلوگرم در هکتار( *معکوس مصرف کود فسفات در هکتار
 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  کیلوگرم در هکتار( *معکوس مصرف کود پتاس در هکتار
 مقدار مصرف در واحد سطح زیر کشت  کیلوگرم در هکتار( *معکوس مصرف کود نیتروژن در هکتار

 عملیات اکولوژیکی مزرعه
این شاخص به صورت داشتن کشت دوم، کشت مخلوط، آیش، تناوب، کشت مداوم یک 

 ست.محصول و همچنین استفاده از بقایای گیاهان، کود حیوانی و آلی سنجش شده ا

 کیفیت فیزیکی زمین
 ودن،بمانند تامین نیاز آبی، شکل هندسی، صاف و هموار  هاییاز طریق وجود ویژگی

 ست.انزدیکی به جاده، تعداد کانال، کرت و قطعات زمین در طیف لیکرت سنجش شده 

 کیفیت اکولوژیکی زمین
شد ربودن زمین، میزان گیرفتابآبودن خا،، هایی همچون شیرین و نرماز طریق ویژگی

 گیری شده است.میزان تیرگی خا، اندازه علف هرز، میزان رشد محصول و

 مدیریت تلفیقی آفات
پاشی ه، لکبه صورت استفاده از دشمنان طبیعی، ارقام مفاوم به آفات، تغییر زمان کشت

 های آلوده مزرعه و ضدعفونی بذر سنجش شده است.سموم، سوزاندن قسمت

ی
اع
تم
اج
د 
بع

 

 مزرعه مف، سنجش است.های فعالیت در تعداد سال سابقة کار کشاورزی
 های تحصیل به عنوان شاخص سطح تحصیفت لحاح شده است.تعداد سال تحصیفت

 گیری شده است.های خارج از مزرعه اندازهاین شاخص از طریق میزان درآمد فعالیت های چندگانهفعالیت

 نیروی کار خانوادگی
ل فعالیت کشاورزی به ک این شاخص به صورت درصد نیروی کار خانوادگی شاغل در

 گیری شده است.اعضای خانواده اندازه

 رویجیت -برخورداری از خدمات فنی
مزرعه و  -امه مدرسهترویجی، برن -های آموزشیها و فعالیتاز طریق شرکت در کفس

 مزرعه نمایشی سنجش شده است.

 مشارکت در نهادهای روستایی
منای اشورای اسفمی، شرکت تعاونی، هیئت مشارکت کشاورزان در نهادهایی از قبیل 

 مسجد و پایگاه بسیج به عنوان شاخص این قسمت استفاده شده است.

 دانش و آگاهی از کشاورزی پایدار
ات و ا آفبعواملی همچون جنگل زراعی، تلفیق دام و گیاه، مبارزة بیولوژیک و مکانیک 

 .این شاخص قرار گرفته است قی آفات و غیره مف، سنجشهای هرز، مدیریت تلفیعلف

 رضایت شغلی
کز رضایت از: شغل کشاورزی، درآمد حاصل، همکار، آیندة شغلی و مسؤولین و مرا

 ترویجی مبنای سنجش قرار گرفته است

ی
اد
ص
اقت
د 
بع

 

 مصرفی مبنای سنجش بود.درصد فروش محصول و معکوس درصد خود شدنشاخص تجاری

 دسترسی به اعتبارات
ی یافتتوسط دفعات دریافت وام و اعتبارات و همچنین متوسط مبلغ وام دراز طریق م

 گیری شده استاندازه
 این شاخص از طریق تعداد و میزان اراضی تحت پوشش بیمه محاسبه شده است. پوشش بیمه

 ارزش میزان محصول فروش شده  پس از کسر مقدار خودمصرفی( مبنای سنجش بود. ارزش ناخالص تولید
 ست.میانگین اراضی تحت مالکیت هر کشاورز به عنوان شاخص این قسمت لحاح شده ا ندازة مزرعها

 گیری شده است.از طریق تعداد قطعات تحت مالکیت هر کشاورز اندازه *معکوس تعداد قطعات مزرعه

 عملیات مکانیزاسیون
ر، بذرکار، آالت کشاورزی  تراکتواستفاده و عدم استفاده از هر کدام از ماشین

 سمپاش، تیلر و نشاکار( در واحد سطح مبنای سنجش بوده است.کودپاش،

 عملکرد تولید
 گیری شده است. متوسطاز طریق میزان تولید در واحد سطح  تن در هکتار( اندازه

 عملکرد برنج در سال زراعی اخیر به عنوان شاخص نهایی لحاح شد.

 هاوری نهادهبهره
د سطح واح ولید به ازای میزان مصرف سه نوع نهاده کود، س  و بذر دراز طریق میزان ت

 گیری شده است.اندازه
 های داری تأثیر منفی بر عملکرد پایدار نظام تولید.شاخص*

برداران زمین در نفر بهره 3707شامل  ؛آماری ةجامع ،در این مطالعه

آباد، هفل کف، رکف، مرزانکف، تسکابن، امینروستای  کته پشت، اجوا 12

ورمتون، للو،، گلیرد، شومیا، اسفم آباد و اسرکنده( از دشرت هرراز  در 

سرازی پارچههای آمل، بابل و محمودآباد( بود کره طررح یرکشهرستان

کره نسربت ها اجرا شده برود. برا توجره بره ایرناراضی کشاورزی در آن

طریق  مشخص نبود از سازییکپارچهکننده در طرح کشاورزان مشارکت

 5/0و  5/0برای کشاورزان دو گرروه برابرر  qو  pآزمون نسبت یک پیش

دهد. محاسبه شد که این نسبت حداکثر حج  نمونه را نیز به دست می

نفر تعیین شد کره در  348اساس فرمول کوکران حج  نمونه بر ،سپس

نامه مبنای تحلیل قرار گرفت. پس از توزیع پرسش 338اطفعات  ،نهایت

نامرره از کشرراورزان پرسررش 170ها، تعررداد نامررهدفی پرسررشتصررا



 153                                                 ... سازیهای یکپارچهبررسی تأثیر پروژه                                         م        چهار سال           

مورد نیرز از کشراورزان  168سازی و پارچهکننده در طرح یکمشارکت

هرای آمرار اسرتنباطی دارای اراضی سنتی به دست آمد. عفوه برر روش

 tهای  میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد، بیشینه و کمینه( از آزمون

های مسرتقل برای نمونره tای تحلیل سطح پایداری( و ای  برتک نمونه

 ةگویان( نیز استفاده شده است. برای محاسبدو گروه پاسخ ة برای مقایس

های اصلی استفاده شد و شاخص ترکیبی نیرز لفهؤوزن از روش تحلیل م

کدام از ابعاد محاسربه شرده اسرت از روش موریس به شرح زیر برای هر

 (. 1391 کفنتری، 

  iXیمقدار واقع - iX ار حداقلمقد
 = شاخص ترکیبی

 iX حداکثر مقدار - iX حداقل مقدار

 . مباني نظري تحقيق3
امرع فرآیندی است که هدف آن کمک به جو ،اراضی سازییکپارچه

-تولید کشاورزی است که از طریق سرازمان بهینه از منابع ةبرای استفاد

ر منج ،عامه که در نهایت اساس یک توافقدهی فضایی مجدد قطعات بر

 شود، بهبه نوسازی جامعه در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می

اراضری ابرزار  سازییکپارچه ،(. در واقع3، ص. 9199، 1زو آید دست می

نرد وری در فرآیروسرتایی و بهبرود بهرره ةاستانداری برای تضمین توسع

ن به عنوا ،(. همچنین035، ص. 6200، 61اسکلنیکاکاربری اراضی است  

(، بررای 237، ص. 1996، 9میهراراثری برای کنترل فرسرایش  مؤروش 

، ص. 1989، 10یوهلینرگحفاظت از طبیعت و محیط زیسرت روسرتا  

قتصرادی در فرآینرد ا -( و مدیریت طیفی از موضروعات اجتمراعی426

( شناخته شرده 501، ص. 1997، 71گیکوادفلنواحی روستایی   ةتوسع

د های علمری و نمرووسیع و اصولی از یافتره ةبرای استفاد ،ابرایناست. بن

پرارچگی و ادغرام دهری، یرکزیت سامانآوری در تولید کشاورزی مفن

ص.  ،9019، 81؛ بنتلری11، ص. 1987، 12برونرشرود  اراضی آشکار می

 بهبود بازار تجهیز و نوسازی اراضی نقش اصلی را در، سازییکپارچه(. 51

نقل بین وهای حملمکانیزاسیون کشاورزی، کاهش هزینه ةزمین، توسع

 ةتوسرع ها دسترسی بهروستا ةمزارع به عهده دارد و با جلوگیری از تخلی

، 2006، 91رزمیرانردا، کرسرنت و آلرواکند  ی را تسهیل میپایدار روستای

سازی اراضی به عنروان ابرزاری پارچهیک ،(. در بیشتر کشورها511ص. 

شود ار گرفته میکاراضی به  ةهای مدرن توسعی سیاستثر برای اجراؤم

-های تجهیرز و یرکسیاسرت ،(. بنرابراین4-9 ص. ،5199، 20زیمرمن 

ری عمومی و خصوصی گذاتواند به تسهیل سرمایهسازی اراضی میپارچه

ی ی منجر شود و شرایط بهتری برای زنردگی در نرواحدر مناطق روستای

 .(512، ص. 2006، 91کرسنت، و آلوارزمیراندا، روستایی فرآه  آید  

های، مختلرف متفراوت اراضری از جنبره سرازییکپارچههای برنامه

هرای کرامفً داوطلبانره و اختیراری ترا ها شامل روش. این تفاوتهستند

اراضری  سرازییکپارچههرایی کره در آن های کامفً اجباری، روششیوه

هایی کره موضروع برنامره پردازند تاصرفاً به موضوع اراضی کشاورزی می

داننرد، ی میجرامع روسرتای ةتوسع ةی از یک برنامیرا جز سازییکپارچه

هایی کره کشاورزان است تا روش ةآن فقط به عهد ةهایی که هزینروش

-186. ص، صر1990، 12اولردنبور پرردازد  ها را دولرت میاین هزینه

 ةهای پیشررفتروشهایی که از ی تا برنامهیهای ساده و ابتدا(، روش183

هررای کررامپیوتری اسررتفاده ای و سررنجش از دور و تکنولوژیمرراهواره

 هاگریاغلب مداخله (.1-18. ص، ص1999، 1زو است متفاوت  ،کنندمی

ی مناطق روستای ةشود تا توسعمی اراضی باعث سازییکپارچهدر جهت 

و  هرای فرهنگری، اقتصرادیمنظوره بررای فعالیتبه عنوان مناطق چند

 کفنتری، صحت و خواجه شاهکویی، ،زاده عبداهلل اجتماعی تسهیل شود

 . (42-43 .صص ،1390

 فراوو 1970 ةهای دههای بعد از جنگ جهانی دوم و سالبین سال

سازی اراضی در پارچهدهی و یکهای سامانسازمانی بود که عمدتاً طرح

اخیر بررای  ةدهکرد. مجموعه اصولی که در دو مقیاس بزر  را اجرا می

است  راهبردیکار گرفته شده است مبتنی بر ه بازسازی کشاورزی اروپا ب

فرض آن این اسرت کره  ،( پیشنهاد شده است1951  22که توسط بینز

الزم  یروسرتای ةی فیزیکی اراضی برای توسرعسازپارچهبعضی انواع یک

ن، های نرویآوریدهی فنو قطعات اراضی کشاورزی باید برای سوداست 

هرای فترهیاکه رغ  اینعلیدهی شوند. کشی و آبیاری دوباره سازمانزه

سازی اراضی در کشورهای مختلف پارچهدهی و یکمتنوعی برای سامان

 ةهمر ولی اصول مشترکی کره ضررورت دارد در ؛شوندکار گرفته میه ب

، 11س سی الاام  است مبتنی بر موارد زیر  ،کار گرفته شوده ها برهیافت

 (: 83-95. ص، ص2002

 سازی اراضی باید مشرارکتی، آزادانره و برخاسرته از بطرن پارچهیک

 ؛جامعه باشد

 ی بره جرای سروگیری بررای اید متمرکز بر تأمین معیشت روستایب

 باشد؛ تولید محصوالت تجاری

 امعره وسیاسی، اقتصادی پایدار کل ج ةی آن باید به توسعینتایج نها 

 نوسازی آن منجر شود.

 ي تحقيقهاافتهي .4

 گويانآمار توصيفي پاسخ .1. 4
سال و افراد  83/49پارچه میانگین سنی کشاورزان دارای اراضی یک

سال بود که در هر دو گروه بیشرتر افرراد در  76/51دارای اراضی سنتی 

سال قرار داشتند. میزان تحصریفت در هرر دو گرروه  45-55سنی  ةرد

ر مربوط به تحصیفت ابتدایی اسرت کره ین بوده و بیشترین آمایبسیار پا

کار  ةدرصد از افراد هر دو گروه در این رده قرار داشتند. میانگین سابق 35

سال بود و بیشتر از افرراد  08/29کشاورزی در افراد دارای اراضی سنتی 
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سرال برود. میرانگین درآمرد  19/27پارچه با میرانگین دارای اراضی یک

میلیون تومان و در  9پارچه ی در اراضی یکهای کشاوزساالنه از فعالیت

میرانگین درآمرد از  ،میلیون تومران برود. همچنرین 07/7اراضی سنتی 

میلیون تومران و در  56/6پارچه کشاورزی در اراضی یکهای غیرفعالیت

. میانگین تعداد افراد خرانواده در استمیلیون تومان  26/6اراضی سنتی 

نفر بود  54/3نفر و در گروه دوم  65/3ه پارچکشاورزان دارای اراضی یک

کشراورزان دارای اراضری  ةنفر از افرراد خرانواد 37/1که به طور متوسط 

کشاورزان دارای اراضری  ةنفر از افراد خانواد 36/1شده و سازیپارچهیک

سنتی در مزرعه مشغول بودند. عضویت در نهادهای روسرتایی در افرراد 

سرطح  ةدهنردروه دیگرر برود کره نشراندارای اراضی سنتی بیشتر از گ

مشارکت اجتماعی باالتر کشاورزان سنتی است. میرانگین زمرین بررای 

هکتار و برای افرراد دارای اراضری  27/1پارچه گویان در اراضی یکپاسخ

 26/1پارچره هکتار بود. سطح زیر کشت برنج در اراضری یرک 1سنتی 

پارچه برنج در اراضی یک هکتار بود. تولید 99/0هکتار و در اراضی سنتی 

تن در هکتار بود. افراد دارای  13/2تن در هکتار و در اراضی سنتی  67/2

رسانند تن از محصول تولید شده را به فروش می 32/2پارچه اراضی یک

 ،در مقابل .نندککیلوگرم را برای مصرف شخصی برداشت می 58/485و 

 97/427ا برای فروش و تن از محصول ر 06/2افراد دارای اراضی سنتی 

 گذارند. کیلوگرم را برای مصرف شخصی باقی می

 هاي پايداري اكولوژيكي ميانگين شاخص ۀمقايس. 2. 4
های میزان اهمیت هر کدام از شاخص ةدر این قسمت، برای مقایس

 tپارچره و سرنتی از آزمرون پایداری اکولوژیکی در دو گروه اراضی یرک

دهد که معکوس مصرف ( نشان می3جدول  مستقل استفاده شد. نتایج 

کش در هکترار، معکروس کش در هکتار، معکوس مصررف حشررهعلف

مصرف کود نیترروژن در هکترار، عملیرات اکولروژیکی مزرعره، کیفیرت 

اکولوژیکی زمین و مدیریت تلفیقری آفرات در اراضری سرنتی بیشرتر از 

اهده امرا تفراوت معنراداری برین دو گرروه مشر ؛پارچه اسرتاراضی یک

کش در معکروس مصررف قرارچ ،پارچهشود. در رابطه با اراضی یکنمی

 ،هکتار و معکوس مصرف کود پتاس در هکتار بیشرتر اسرت. همچنرین

پارچه بیشتر از اراضی معکوس مصرف کود پتاس در هکتار در اراضی یک

درصد اطمینان معنادار اسرت.  95سنتی است که این اختفف در سطح 

پارچه بیشتر از اراضری یزیکی زمین نیز در اراضی یکمیانگین کیفیت ف

 99( که ایرن اخرتفف در سرطح 425/0در مقابل  784/0سنتی است  

 .استدرصد اطمینان معنادار 
 مستقل(t  آزمونولوژيكي در ميان دو گروه اراضي )اك ۀلفؤهاي مميانگين شاخص ۀمقايس -3جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته
 tمقدار  انحراف معیار میانگین هاگروه همتغیر وابست

  لیتر در هکتار( کش در هکتارمعکوس مصرف علف
 070/0 102/0 پارچهیک

182/0 
 140/0 124/0 سنتی

  لیتر در هکتار( کش در هکتارمعکوس مصرف قارچ
 076/0 014/0 پارچهیک

24/1- 
 008/0 006/0 سنتی

 در هکتار(  لیتر کش در هکتارمعکوس مصرف حشره
 066/0 043/0 پارچهیک

33/1 
 109/0 056/0 سنتی

  کیلوگرم در هکتار( معکوس مصرف کود فسفات در هکتار
 -99/2* 234/0 273/0 پارچهیک

 184/0 204/0 سنتی

  کیلوگرم در هکتار( معکوس مصرف کود پتاس در هکتار
 141/0 163/0 پارچهیک

24/1- 
 115/0 145/0 سنتی

  کیلوگرم در هکتار( س مصرف کود نیتروژن در هکتارمعکو
 094/0 080/0 پارچهیک

10/1 
 058/0 089/0 سنتی

 عملیات اکولوژیکی مزرعه
 212/0 502/0 پارچهیک

519/0 
 195/0 514/0 سنتی

 کیفیت فیزیکی زمین
 -69/24** 581/0 784/0 پارچهیک

 167/0 425/0 سنتی

 کیفیت اکولوژیکی زمین
 191/0 742/0 پارچهکی

24/1 
 181/0 767/0 سنتی

 مدیریت تلفیقی آفات
 214/0 355/0 پارچهیک

186/0 
 209/0 359/0 سنتی

 01/0داری سطح معنی**و  05/0داری سطح معنی*

 هاي پايداري اجتماعي ميانگين شاخص ۀمقايس .3. 4
 اجتمراعی درة لفرؤهای ممیانگین شراخص ة( به مقایس4جدول  

دهرد کره در پردازد. نتایج جردول نشران میمیان دو گروه اراضی می

هیچ اختفف معناداری بین دو گرروه وجرود نردارد.  ،هاتمامی شاخص

کار کشراورزی، نیرروی  ةشود که میانگین سابقمشاهده میهمچنین، 

کار خانوادگی، مشارکت در نهادهرای روسرتایی و دانرش و آگراهی از 
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پارچره اسرت. از کشاورزی پایدار در اراضی سنتی بیشتر از اراضی یک

 -میزان متوسط سطح تحصیفت، برخورداری از خدمات فنری ،طرفی

پارچه بیشتر از اراضری سرنتی ترویجی و رضایت شغلی در اراضی یک

 .است

 مستقل(t  آزموني در ميان دو گروه اراضي )اجتماع ۀلفؤهاي مميانگين شاخص ۀمقايس -4 جدول
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 tمقدار  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر وابسته

 کار کشاورزی ةسابق
 198/0 369/0 پارچهیک

274/1 
 206/0 398/0 سنتی

 صیل(های تح تعداد سال تحصیفت
 298/0 367/0 پارچهیک

861/0- 
 307/0 339/0 سنتی

ز  درآمد ا های چندگانهفعالیت
 زرعه(مهای خارج از فعالیت

 567/0 500/0 پارچهیک
000/0 

 709/0 500/0 سنتی

 نیروی کار خانوادگی
 224/0 392/0 پارچهیک

945/0 
 247/0 416/0 سنتی

 رویجیت -برخورداری از خدمات فنی
 290/0 172/0 پارچهکی

657/0- 
 260/0 152/0 سنتی

 مشارکت در نهادهای روستایی
 225/0 179/0 پارچهیک

891/0 
 226/0 200/0 سنتی

 دانش و آگاهی از کشاورزی پایدار
 125/0 332/0 پارچهیک

195/1 
 127/0 348/0 سنتی

 رضایت شغلی
 206/0 417/0 پارچهیک

611/1- 
 188/0 382/0 سنتی

 هاي پايداري اقتصاديميانگين شاخص ۀمقايس .4. 4

اقتصرادی در میران دو گرروه از  ةلفؤهای ممیانگین شاخص ةمقایس

( نشان داده شده است. شراخص 5پارچه و سنتی در جدول  اراضی یک

پارچره شدن و پوشش بیمه در اراضی سنتی بیشتر از اراضی یکتجاری

شرود. شراخص و گرروه مشراهده نمیاما تفاوت معنراداری برین د ؛است

پارچه بیشرتر اسرت دسترسی به اعتبارات و عملکرد تولید در اراضی یک

که این تفراوت نیرز معنرادار نیسرت. شراخص ارزش ناخرالص تولیرد و 

پارچره بیشرتر از ارضری سرنتی اسرت و ها در اراضی یکوری نهادهبهره

 ،در نهایرت درصد اطمینان وجرود دارد. 95اختفف معناداری در سطح 

مزرعه، معکوس تعرداد قطعرات  ةهای ارزش ناخالص تولید، اندازشاخص

پارچه بیشتر از اراضی سرنتی اسرت مزرعه و مکانیزاسیون در اراضی یک

 .استدرصد اطمینان معنادار  99که این اختفف نیز در سطح 

 مستقل(t ) آزمون اقتصادي در ميان دو گروه اراضي  ۀلفؤهاي مميانگين شاخص ۀمقايس -5جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 tمقدار  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر وابسته

 شدنتجاری
 007/0 014/0 پارچهیک

695/0 
 076/0 018/0 سنتی

 دسترسی به اعتبارات
 405/0 205/0 پارچهیک

924/0- 
 373/0 166/0 سنتی

 پوشش بیمه
 224/0 052/0 پارچهیک

909/0 
 267/0 077/0 سنتی

 ارزش ناخالص تولید
 -570/2* 164/0 209/0 پارچهیک

 171/0 162/0 سنتی

 مزرعه ةانداز
 -151/3** 201/0 299/0 پارچهیک

 201/0 230/0 سنتی

 معکوس تعداد قطعات مزرعه
 -046/3** 284/0 255/0 پارچهیک

 257/0 165/0 سنتی

 عملیات مکانیزاسیون
 -070/3** 219/0 736/0 چهپاریک

 257/0 656/0 سنتی

 عملکرد تولید
 100/0 310/0 پارچهیک

282/1- 
 107/0 296/0/0 سنتی

 هاوری نهادهبهره
 -535/2* 046/0 075/0 پارچهیک

 052/0 061/0 سنتی
 01/0داری سطح معنی**و  05/0داری سطح معنی*
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روه از گععن دو هاي پايععداري در بععيلفععهؤوضعععيت م .5. 4

 كشاورزان
 که سطح پایداری بیشرتر از حردبرای بررسی این ،در این قسمت

 ،ای استفاده شده اسرت. بنرابرایننمونهتک  tاز آزمون  ،میانگین است

 ،شاخص ترکیبی به تفکیرک هرر کردام از ابعراد و همچنرینة محاسب

 -برررای شرراخص ترکیبرری کررل، ابترردا از طریررق آزمررون کولمرروگرف

برا توجره بره  ،ها ارزیابی شد. سرپسبودن توزیع دادهنرمال ،اسمیرنف

که روش موریس مقدار شاخص ترکیبی نهایی را بره عرددی برین این

تعیرین شرد و  5/0ها کند، حد وسرط شراخصصفر و یک تبدیل می

ه ( نشران داده شرد6فرضیات زیر تدوین شد که نتایج آن در جردول  

 است: 

ز وی ااد پایداری کمتر و مسانقیض ادعا: سطوح هر کدام از ابع

 5.0i:0H(1                      د متوسط است  نامناسب(ح

ست سط اادعا: سطوح هر کدام از ابعاد پایداری بیشتر از حد متو

  5.0i:1H(2                                 مناسب(.           

شرود: مررز بره ایرن صرورت عمرل می برای تحلیل جدول  یرل

یید فرض صفر، مقدار آمار اسرتاندارد در أیید یا عدم تأت ةکنندمشخص

استاندارد برابر است برا  ةاطمینان آمار ،است. در این سطح %95سطح 

آن از  t؛ به این معنی که هر گویه یا متغیرری کره مقردار آمراره 96/1

یرد و گویه یا متغیرری گقرار می 0H ةتر باشد در محدودکوچک 96/1

اسرت و  1H ةتر باشرد، در محردودبزر  96/1آن از  tکه مقدار آماره 

 . استتوان گفت که سطح پایداری در حد مناسب می
 هاي پايداري در بين دو گروه از كشاورزانلفهؤاي براي ارزيابي وضعيت منمونهتک  tنتايج آزمون  -6جدول 

 1392های پژوهش، مأخذ: یافته 

 داریمعنا t مقدار میانگین معیارها
انحراف از 

 میانگین

رد/قبول  اطمینان ةفاصل

0H حد باال حد پایین 

      سازییکپارچهاراضی تحت پوشش طرح 

 قبول -423/0 -439/0 020/0 000/0 -80/275 063/0 پایداری اکولوژیکی

 قبول -424/0 -432/0 025/0 000/0 -47/221 071/0 پایداری اجتماعی

 قبول -311/0 -331/0 063/0 000/0 -58/65 178/0 پایداری اقتصادی

 قبول -391/0 -399/0 025/0 000/0 -38/198 104/0 پایداری کل

      سازییکپارچهاراضی خارج از پوشش طرح 

 قبول -429/0 -434/0 019/0 000/0 -88/291 068/0 پایداری اکولوژیکی

 قبول -424/0 -430/0 020/0 000/0 -75/264 072/0 پایداری اجتماعی

 قبول -337/0 -359/0 073/0 000/0 -74/61 151/0 پایداری اقتصادی

 قبول -398/0 -406/0 027/0 000/0 -23/188 097/0 پایداری کل
 

شرود کره بررای هرر دو ( مشراهده می6با توجه به نتایج جدول  

ار ری کمترر از مقردبره تفکیرک انرواع پایردا tگروه کشاورزان مقردار 

داری فرض صفر بررای تمرام ابعراد پایر ،بنابراین .( است96/1بحرانی  

پایرداری در  ةگانتوان نتیجه گرفت که ابعاد سرهشود و میپذیرفته می

کره مشراهده  طوریه ب ؛دو گروه کشاورزان در وضعیت نامناسب است

ند. طبرق هسرتشود کل ابعاد پایداری کمتر و مساوی حد متوسط می

انگین کشراورزان دارای که میرغ  اینتوان گفت که علیاین نتایج می

ان امرا در هرر دو گرروه کشراورز؛اندکی بیشتر است  ةپارچاراضی یک

ترر اسرت و ایرن وضرعیت مناسربی سطح پایداری از حد متوسط ک 

 نیست.

 نگین ابعاد پایداری در بین دو گروه کشاورزانمیا ةمقایس -3-6

میانگین سرطوح هرر کردام از ابعراد  ةمقایس در این قسمت، برای

مسرتقل اسرتفاده شرد.  tپایداری در بین دو گروه کشاورزان از آزمون 

دهد که بین دو گرروه کشراورزان اخرتفف ( نشان می7نتایج جدول  

شرود معناداری در بعد اکولوژیکی و اقتصادی وجود دارد. مشراهده می

پارچره تر از اراضری یرککه پایداری اکولوژیکی در اراضی سنتی بیش

درصرد اطمینران معنرادار اسرت.  95است و این اخرتفف در سرطح 

 178/0پارچره برا میرانگین پایداری اقتصادی در اراضی یک ،همچنین

تر است و این اختفف نیرز در بیش 151/0از اراضی سنتی با میانگین 

. پایداری اجتمراعی در اراضری استدرصد اطمینان معنادار  99سطح 

امرا تفراوت  ؛پارچه بیشرتر اسرتتی با اختفف کمی از اراضی یکسن

سطح کرل پایرداری در  ،معناداری بین دو گروه وجود ندارد. در نهایت

-که نشران  است 097/0و در اراضی سنتی  104/0پارچه اراضی یک
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 د دارد.درصد اطمینان وجو 95سطح پارچه است و اخرتفف معنراداری در پایداری بیشتر اراضی یک ةدهند

 (مستقلt ميانگين سطوح پايداري در بين دو گروه از كشاورزان ) آزمون  ۀمقايس -7جدول 
 1392های پژوهش، مأخذ: یافته

 tمقدار  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر وابسته

 پایداری اکولوژیکی
 020/0 063/0 پارچهیک

*038/2 
 019/0 068/0 سنتی

 پایداری اجتماعی
 025/0 071/0 رچهپایک

483/0 
 020/0 072/0 سنتی

 پایداری اقتصادی
 063/0 178/0 پارچهیک

**581/3- 
 073/0 151/0 سنتی

 پایداری کل
 025/0 104/0 پارچهیک

*406/2- 
 027/0 097/0 سنتی

 ، فرض نابرابری واریانس برای پایداری اجتماعی01/0داری سطح معنی**و  05/0داری سطح معنی*

 گيري. بحث و نتيجه5
های پایرداری در برین دو شاخص ةاین تحقیق به ارزیابی و مقایس

شرده و کشراورزان دارای سازیپارچهگروه کشاورزان دارای اراضی یک

اراضی سنتی پرداخت. نتایج کلی تحقیق، این فرضیه که سرطوح هرر 

از حد کدام از ابعاد پایداری در بین دو گروه کشاورزان کمتر و مساوی 

را تأیید کررد. در بیشرتر تحقیقراتی کره در  ،متوسط  نامناسب( است

سطح پایرداری  ،های تولید برنج انجام شدهتحلیل پایداری نظامة زمین

واحردی و  ،نژادیاند  مرادش کردهمورد مطالعه را پایین گزار ةدر ناحی

مرورد  ة(. نظرام تولیرد بررنج در ناحیر117، ص. 1388 مرادی نژادی،

های شیمیایی و خرارج از عه نیز وابستگی فراوانی به مصرف نهادهمطال

ویژه مصررف سرموم شریمیایی منطقره از میرانگین مزرعه داشت و به

کشوری بسیار باالتر بود که همین موضوع پایداری را تحت تأثیر قررار 

که سطح پایداری در هر دو گروه کشاورزان پرایین رغ  اینداد. علیمی

نشان داد که پایداری اکولوژیکی در اراضی سنتی بیشرتر  اما نتایج ؛بود

معنادار برود. بره  05/0پارچه بود و این اختفف در سطح از اراضی یک

ترری های شریمیایی کر که کشاورزان اراضی سنتی از نهادهعلت این

کردند و این سبب بهبود وضعیت اکولروژیکی در ایرن نروع مصرف می

های اکولروژیکی، میرانگین ر برین شراخصد ،به عفوه ؛مزارع شده بود

 ،گیری یافتره برودکیفیت فیزیکی زمین بعد از انجام طرح بهبود چش 

های خرا، اشراره که کیفیت اکولوژیکی زمین که به ویژگی در حالی

دار نبود. اما این اختفف معنا ؛دارد، در بین کشاورزان سنتی بیشتر بود

پارچه کمتر بود، در سرایر جز مصرف کود فسفات که در اراضی یکبه

پارچره از اراضری سرنتی های شیمیایی  کود و س ( اراضی یرکنهاده

کره برین دو گرروه رغ  ایرنعلی ،تری داشتند. همچنینمصرف بیش

اما انواع عملیات اکولوژیکی مزرعه و مردیریت  ؛داری نبوداختفف معنا

ها توانسته نای ةشد. همتلفیقی نیز در مزارع سنتی بیشتر استفاده می

بود، سطح پایداری اکولوژیک مزارع سنتی را بهبرود دهرد. در برخری 

باعرث  سازییکپارچهتحقیقات پیشین نیز اشاره شده که اجرای طرح 

های اکولروژیکی های شیمیایی شده است و جنبهافزایش مصرف نهاده

 اسدپور ،اند  آشکارآهنگرکفییبی نکردهها را مثبت ارزیااین گونه طرح

، ص. 1390جروان و صرابونچی،  ،؛ یاسوری135، ص.1385 و علیپور،

، ص. 1390 کفنتری، صحت و خواجره شراهکویی، ،زاده؛ عبداهلل201

44 .) 

پارچه از اراضری سطح پایداری اقتصادی در اراضی یک ،همچنین

معنرادار برود.  01/0تر بود و این اختفف نیرز در سرطح -سنتی بیش

صرادی از قبیرل ارزش ناخرالص تولیرد و های مهر  اقتبیشتر شاخص

مزرعره، معکروس تعرداد  ة(، انرداز05/0هرا  در سرطح وری نهادهبهره

پارچره ( در اراضی یرک01/0قطعات مزرعه و مکانیزاسیون  در سطح 

ها سبب افزایش پایداری اقتصرادی تر از اراضی سنتی بود که اینبیش

ی مثبرت اقتصرادی هاشده بودند. برخی تحقیقات پیشین نیز بر جنبه

افررزایش میررزان تولیررد و عملکرررد و  ةدر زمینرر سررازییکپارچهطرررح 

؛ 237، ص. 1996، 9میهراراانرد  وری مزرعه اشاره کردههمچنین بهره

؛ 283، ص. 1385احمدی و امینری،  ؛ 124، ص. 2004، 32ویتیکاینن

خروانی ( که با نتایج این تحقیق هر 99، ص. 1388امیرنژاد و رفیعی، 

برودن انرد، هر چند سطح پایداری اجتماعی  به سربب بیشرتر ،دارد

کار، درصرد نیرروی کرار خرانوادگی، مشرارکت در  ةهای سابقشاخص

نهادهای روستایی و دانرش و آگراهی( در اراضری سرنتی برا اخرتفف 

دار نبرود. در ایرن اخرتفف معنرا ؛تر بود اماکمی از اراضی سنتی بیش

ترر از اراضری پارچره بریشیرک سطح کل پایداری در اراضری ،نهایت

ترر دار برود. در بریشمعنا 05/0سنتی بود و این اختفف نیز در سطح 

تحقیقات پیشین بر کاهش سطح توجه به عملیات کشراورزی پایردار 

 ،زادهشده است  عبرداهلل اشاره سازییکپارچههای پس از اجرای طرح
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ایج ایرن اما نتر ؛(44، ص. 1390 و خواجه شاهکویی، کفنتری، صحت

هرای رغر  مصررف بیشرتر نهادهگرر ایرن برود کره علریتحقیق بیان

وری، سرطح های تولید و افزایش بهرهشیمیایی، به علت کاهش هزینه

 پارچه دارد. پایداری اقتصادی افزایش بیشتری در مزارع یک

 شود؛ه مییترین پیشنهادهای تحقیق به شرح زیر ارامه 

 ت کرراهش مصرررف هررایی جهررحلراه یررةآمرروزش و ارا

ویژه توجه بیشرتر بره ارچه، بهپهای شیمیایی در مزارع یکنهاده

 عملیات مبارزه بیولوژیک آفات، تررویج کودهرای آلری و سربز و

 ،کود کمپوست و استفاده از ارقام مقراوم بره آفرات و همچنرین

توانررد در جهررت بهبررود پایررداری دشررمنان طبیعرری آفررات می

 باشد؛ثر ؤپارچه ماکولوژیک مزارع یک

  توجه بیشتر به جلب مشارکت کشراورزان در طراحری و

اسران  اسرتفاده از نظررات کارشن سازییکپارچهاجرای عملیات 

برررداری مبتنرری بررر هررای بهرهویررژه طراحرری نظاممحلرری(، برره

هرا و هرای تولیرد بررای عرضره نهادهمشارکت جمعری و تعاونی

 رسانی محصوالت؛ آموزش کشاورزان و همچنین بازار

 مهرارت  یجهرت ارتقرا های ترویجری دراحی برنامرهطر

 عملیات اکولوژیکی مزرعه، شخ  حفراظتی، ةکشاورزان در زمین

انتخاب مناسب کشرت دوم و کشرت مخلروط، تنراوب و زمران 

آیش جهت حفاظت از بافت و کیفیرت خرا، پرس از عملیرات 

 ؛سازییکپارچه

 بررداری تعراونی و جمعری جهرت هرای بهرهاجرای نظام

ریزی کشت و تولید به صورت جمعری در راسرتای حفرظ برنامه

 محیط زیست روستا؛

 اجررای قروانین روسرتاییپایردار  ةتوسرع جهت تسهیل ،

ویرژه به ،کاهش مصرف سموم شیمیایی ةدر زمین زیستیمحیط

هرای تولیررد کشرراورزی مانردگاری برراال در نظام ةسرموم بررا دور

 ضروری است؛

 و دادن  انگیرزه ایجراددر گرروه پایردار روسرتایی  ةتوسع

پرارچگی برای یرک بردارانیان و بهرهیبه روستا های کافیقمشوّ

ت اراضی از طریق: دادن تسهیفت اعتباری و مالی بررای عملیرا

ایرد ببنایی در مزرعه و تجهیز آن و موارد متعدد دیگری کره زیر

 توسط دولت در هر منطقه دقیقاً مطالعه و اجرا شود.

 سازییکپارچههای یستی پروژهزارزیابی راهبردی محیط 

بردار به عنوان تحقیرق در های بهرهو تأثیر آن بر معیشت خانوار

  شود.آینده پیشنهاد می
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Extended Abstract 

1. INTRODUCTION  

The phenomenon of land consolidation has been 

the concern of economists, geographers, soil 

scientists, anthropologists, and politician in the last 

decades. It has achieved little success for 

agricultural development in Iran. Most of Iranian 

land consolidation schemes ignore to meet 

sustainability criteria as a critical phase in the 

planning process. Therefore, they have caused 

many environmental impacts on rural environment. 

While these new approaches have definitely 

improved the land structure and productivity, they 

have remained limited by un-sustainability of 

farming system. The entire project focuses on 

physical dimension and ignores environmental 

dimension. Thus, its sustainability is not important 

for the stakeholders. It is worth mentioning that, 

many studies have investigated the economic and 

sociological issues of land consolidation projects 

and used various measurements and criteria to 

assess its impact but there is little work to focus its 

effect on sustainability of farming system. 

Therefore, this study aimed to investigate the effect 

of land consolidation projects on agricultural 

sustainability in the Haraz plain of Mazandaran 

province. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Land consolidation can be an effective instrument 

in rural development. Agricultural development is 

one area in which land consolidation plays a vital 

role. Land consolidation can facilitate the creation 

of competitive agricultural production 

arrangements by enabling farmers to have farms 

with fewer parcels that are larger and better 

shaped, and to expand the size of their holdings. 

Consolidation of small, spatially fragmented land 

parcels is indispensable for agricultural 

development in developing countries like Iran. The 

classical form of land consolidation involves 

changing the land tenure structure and providing 

the necessary infrastructure, such as roads and 

irrigation networks, for efficient agricultural 

development. New land consolidation projects 

carried out through reallocating the private 

ownership and location of spatially dispersed 

parcels of farms to form new holdings containing a 

single parcel, with the same size as the original 

area. This process accompanied by some 

complementary measures such providing farm 

road, irrigation systems and land leveling. 

Consolidation is still implicitly defined as 

reduction of dispersed ownership to achieve a 

single parcel as few as possible. While these 

dimensions of land consolidation ignore by related 

stakeholders and caused some failure for this 

process.  

The objectives of land consolidation include: 

 Grouping separate parcels to reduce the 

negative effects of fragmentation; 

 Reduction of production costs; and  

 Encouraging more effective agricultural plans 

and projects. 

3. METHODOLOGY  

The research design was semi-experimental and 

carried out based on survey strategy. The statistical 

population includes 3707 landholders within 12 

villages targeted for land consolidation projects. 

Random sampling method with appropriate 

allocation were used to select two groups of 

farmers: one with consolidated land and the other 

with traditional land. Validity of questionnaire 

used as the data gathering instrument, was 

confirmed by experts of agricultural development, 

and Coronbach Alpha coefficient (r = 0.62 to 0.87 

which ranges for different parts of the 
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questionnaire) was used to confirm its reliability. 

Agricultural sustainability was measured based on 

three dimensions: ecological, economical, and 

social. Based on the literate review of 

sustainability, 10 ecological indicators, 8 social 

indicators, and 9 economic indicators were 

formulated. Using deprivation methods, indicators 

were scaled free and then principal component 

analysis was used for weighting. Data were 

analyzed using SPSS16 and Excel. 

4. DISCUSSION 

Results of one-sample t-test showed that, all the 

three dimensions of sustainability in two groups of 

villages were in an inappropriate position. The 

results of independent sample t-test showed 

significant difference between the two groups of 

farmers from ecological and economic dimensions. 

Ecological sustainability of traditional lands was 

more than consolidated lands while in economic 

dimensions, consolidated lands were better than 

traditional lands. The results of the comparison of 

the ecological indicators showed that application of 

Potassium manure and fungicide in consolidated 

lands was more than traditional lands. Moreover, 

physical quality of land in consolidated lands was 

better. The results of the comparison of social 

indicators showed that farming experience, family 

labor force, participation in local organizations, 

and agricultural sustainability knowledge in 

traditional lands, were more in consolidated lands; 

while education, access to technical-extension 

service, and job satisfaction in consolidated lands 

were more in traditional lands. The results of the 

comparison of economic indicators showed that 

commercialization and insurance ratio in 

traditional lands were more than consolidated lands 

while gross product value, input productivity, land 

size, and mechanization in consolidated lands were 

more in traditional lands.   
5– CONCLUSION  

The results showed that, there is a significant 

difference between the two groups of farmers 

(farmers with consolidated lands and farmers with 

traditional land) from ecological and economic 

dimensions. Ecological sustainability of traditional 

lands was more than consolidated lands while in 

economic dimensions consolidated lands were 

better than traditional lands. Current study used 

social, economic, and ecological farm level 

indicator; therefore, future research should use 

household indicator to assess the effect of this 

project on sustainable livelihood. Also, 

implementing cooperative and collective farming 

system for cultivation and production planning in 

order to protect the environment of rural area is 

recommended.  
 

Key words: Agricultural sustainability, composite 

indicators, land consolidation, traditional lands, 

Haraz plain. 
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