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  چکيده
  

وجود واحدهاي خرده مالكي، . زمين، يكي از مهمترين عوامل موثر توليد، در بخش كشاورزي است
ي بهره وري و بازدهي ي مؤثر از فناوري و امكانات نوين، از عوامل محدود كنندهفادهبه دليل عدم است

ي اجراي هدف اين نوشتار، اولويت بندي عوامل بازدارنده. شودتوليد در بخش كشاورزي محسوب مي
روش کار به صورت . طرح يکپارچه سازي اراضي در شهرستان درميان استان خراسان جنوبي مي باشد

. آوري گرديده استبردار شهرستان درميان جمع بهره١٢٨ي بوده و اطالعات از طريق پرسشنامه از ميدان
 Expertو نرم افزار ) فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHPهاي به دست آمده با استفاده از تکنيک داده

Choiceرستان درميان،        نتايج تحقيق نشان داد که عامل اجتماعي در شه. اند مورد تحليل قرار گرفته
ي اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي بوده و عوامل فرهنگي، اقتصادي و اصلي ترين عامل بازدارنده

سازي اراضي، آموزش و ترويج، جهت اجراي طرح يکپارچه. هاي بعدي قرار گرفتندساختاري در اولويت
 .شوداعتماد سازي، اعطاي تسهيالت اعتباري و مالي پيشنهاد مي

  
يكپارچه سازي اراضي، فرآيند تحليل سلسله مراتبي ، خراسان جنوبي،  :يدي کليهاواژه

  .شهرستان درميان
  

  مقدمه
هاي ترين شکل فعاليتکشاورزي يکي از قديمي

- اصوأل تمدن. شودو توليدي جامعه محسوب مي اقتصادي
- هاي عمده در حول محور کشاورزي شکل گرفته

ندگي اراضي يكي از معضالت پراك. .(Shakuri, 2005)اند
و نتايج تحقيقات شود  بخش كشاورزي محسوب مي

بخش  يكي از موانع اصلي توسعه مختلف نشان داده که
يكپارچگي اراضي به آن، و در مقابل کشاورزي است  

بوده بخش اين ي دگرگوني در عنوان يكي از عوامل عمده
هد که دمطالعات انجام گرفته در بلغارستان نشان مي. است

پراکندگي اراضي، مانع اصلي استفاده از تکنولوژي نوين و 
هاي جديد تکنولوژي بوده و کارايي عوامل بکارگيري روش

. (Todorova & Licheva, 2005)دهدتوليد را کاهش مي

هاي كشت و افزايش بازدهي در اين ارتباط، تقليل هزينه
محصوالت كشاورزي از اهداف اساسي سياستگزاران بخش 

در اين بين پراكندگي وكوچكي قطعات در . كشاورزي است
ايران نيز موجب گرديده تا فرآيند توليد محصوالت 
كشاورزي در بسياري از نقاط كشور به صورت سنتي انجام 

ي بهينه از تكنولوژي و امكانات نوين گيرد و امكان استفاده
از طرفي هم با توجه به رشد . كشاورزي مقدور نباشد

 جمعيت در روستاها و افزايش نسبي آن در روزافزون
شهرها، توليدات كشاورزي در داخل كشور با سيستم 
سنتي موجود، جوابگوي تقاضاي موجود براي مواد غذايي 
نبوده و براي پاسخ به اين تقاضاها، مسئولين سياست 

كنند كه اين امر واردات از كشورهاي ديگر را اتخاذ مي
 و همچنين منجر به بدتر باعث خارج شدن ارز از كشور
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- شدن وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاييان كشور مي
مجموعه مباحث فوق كه شرح آن رفت، بيانگر . گردد

اهميت انتخاب روشي مناسب براي بهبود وضعيت ارضي 
كشاورزي است، تا با مدد گرفتن از آن بتوان از منابع 

رچه يكپا. ي بهينه كردموجود در بخش كشاورزي استفاده
سازي اراضي کشاورزي عبارت است از تجميع قطعات 

برداري در قالب يک تا حداکثر سه پراکنده هر واحد بهره
قطعه، راه كاري شناخته شده در جهت رفع مشکل 

 .(Ahmadi, & Amini, 2001)پراکندگي اراضي است 
شود با شناسايي و اولويت در اين پژوهش تالش مي

اه طرح يكپارچه سازي بندي مشكالت موجود بر سر ر
برداران اراضي در خراسان جنوبي با استفاده از ديدگاه بهره

شهرستان درميان، گامي مؤثر در جهت توسعه كشاورزي 
براي رفع اين مشكل و شناسايي . استان برداشته شود

 AHPعوامل بازدارنده يكپارچه سازي اراضي از تكنيك 
اين . ه استاستفاده شد) فرايند تحليل سلسله مراتبي(

ها و بكارگيري تكنيك براي سازماندهي اطالعات و قضاوت
ها بر اساس توانايي، احساسات و آنها در تصميم گيري

دهد، اي مناسب ارائه ميمنطق موضوع مورد نظر، شيوه
- اي با هم تركيب ميها در قالب نتيجهپس از آن قضاوت

 فوق فرآيند. شوند كه با انتظارات دروني همخواني دارد
ي سلسله مراتبي از براي حل مسائل پيچيده به وسيله

ها در جهت معيارها و نتايج و به وسيله استخراج قضاوت
   .(Saati,1998)كندها به ما كمك ميپيشبرد تقدم
 ؤثر در پراكندگي اراضي زراعي عوامل م

عوامل مختلفي در پراكنده بودن اراضي زراعي يك 
ه  بگروه اصلي چهارن عوامل در برداري مؤثرند ايحد بهرهاو

 : گرديده استترتيب زير تقسيم بندي
عوامل اقتصادي    ) عوامل فرهنگي و انساني  ب) الف

  .عوامل ساختاري)عوامل اجتماعي     د) ج
  
  عوامل فرهنگي و انساني) ۱
پايبندي كشاورزان به حفظ : باورهاي سنتي. ۱‐ ۱

ي از بهره ساختار موجود، مخالفت و يا عدم اطالع برخ
برداران با اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي به عنوان يكي 
از عوامل بازدارنده در اجراي طرح يکپارچه سازي مورد 

 .بررسي قرار گرفت
سطح سواد به عنوان يكي از عوامل : سطح سواد. ۲‐ ۱

مؤثر در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي در اين مطالعه 
  .مورد بررسي قرار گرفت

  ل اقتصاديعوام) ۲

توان مهمترين عوامل اقتصادي مؤثر در به طور كلي مي
 :پراكندگي اراضي زراعي را موارد زير عنوان كرد

غالب بودن اقتصاد معيشتي در جوامع سنتي  - 
 .روستاها

 .هاي جايگزينفقدان معيشت -
 .تغيير در اقتصاد يا تكنولوژي روستا و مزرعه -
 .هرهاقيمت باالي زمين در نزديكي ش -
 .قيمت كاذب معامالت زمين -
  .ربا خوري و بدهكاري كشاورزان -
  .(Nouruzian,1998) خريد و فروش زمين -

عوامل اقتصادي مانع اجراي طرح يكپارچه سازي 
  :اراضي مورد نظراين نوشتار عبارتند از

هاي اجراي طرح يکپارچه سازي باال بودن هزينه.۱‐ ۲
  .اراضي
اي مناسب از طرف دولت اختصاص ندادن بودجه.۲‐ ۲

  .هاي يکپارچه سازي اراضيجهت اجراي طرح
   عوامل اجتماعي)۳

 تحول ،ساختار سنتي و مذهبي جوامع روستايي ايران
هاي هاي گسترده و تغيير و تحول در شيوهدر خانواده

برداري از زمين همچون اجاره بهاي مالكانه، رشد بهره
ر موضوع عوامل اجتماعي مؤثر دغيره، جمعيت و 

باشند، با توجه به اينكه بررسي همه پراكندگي اراضي مي
اين عوامل به طور جداگانه در حوصله اين نوشتار نيست، 

 يتر مدر اينجا تنها به بررسي دو عامل مهم
  .(Nouruzian,1998)پردازيم
تغيير مالكيت بعد از اجراي طرح : مالكيت.۱‐ ۳

  .يكپارچه سازي اراضي
  . اعتماد كشاورز به همكاران و دولتميزان: اعتماد.۲‐ ۳
  عامل ساختاري) ۴

ساختار سنتي جوامع روستايي ايران و : قوانين
كه  حاكميت قوانين خاص همچون قوانين ارث و وقف

هاي اجتماعي، مذهبي در جوامع روستايي دارد داراي ريشه
شود، چرا كه  ميبي تقطيع اراضي محسواز عوامل عمده

فتادگي و يا فوت زارع، زمين بين معموال بعد از كار ا
از طرفي هم نبود . (Taghavi,1998)شودوارثين تقسيم مي

قطعه شدن اراضي شود، قوانين دولتي مدوني كه مانع قطعه
  . شودروز هموارتر ميمسير پراكنده شدن اراضي روز به
  مروري بر مطالعات انجام شده

ن در اسپانيا نشا ،)Gonzales Garcia )۲۰۰۲تحقيق 
هاي يكپارچه سازي گامي مهم در جهت دهد كه برنامهمي

بهبود كارايي نيروي كار و بهره وري بهينه از اراضي زراعي 
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افزايش آگاهي كشاورزان در مورد نتايج اقتصادي . باشدمي
و اجتماعي يكپارچه سازي اراضي، انتقال اطالعات مفيد به 

لت هاي حمايتي دوكشاورزان توسط مروجين و برنامه
مطالعات  .عوامل مؤثر در پذيرش يكپارچه سازي هستند

Vitikainen )۲۰۰۴( در زمينه يكپارچه سازي اراضي در ،
دهد كه موجه ترين دليل براي سودمند اروپا نشان مي
ي قطعات و هاي يكپارچه سازي اراضي، اندازهبودن برنامه

وجود تفاوت در دسترسي . باشدكاهش تعداد قطعات مي
شودكه هاو منابع آبي، باعث مي اراضي به جادهبرخي از

تعويض اراضي و يكپارچه نمودن آنها با مشكل زيادي 
، با عنوان )Gergievsk  )۲۰۰۵نتايج مطالعه . همراه باشد

يكپارچه سازي اراضي به عنوان يكي از راههاي توسعه 
دهد كه پراكندگي اراضي كشاورزي در مقدونيه نشان مي

لي توسعه كشاورزي مقدونيه بوده و يكي از موانع اص
هاي روستايي و حمايت فني دولت عوامل تأسيس تعاوني

. مؤثر در جهت اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي هستند
Eftekhari )۱۹۹۶(هاي انجام ، در تحقيقي در مورد زمينه

يكپارچه سازي زراعي در جهان و ايران، ضمن بررسي 
بود منابع آب در مشكالت يكپارچه سازي اراضي و كم

هاي اجراي فرايند يكپارچه سازي اراضي در ايران، زمينه
- حلايران و جهان را مورد بررسي قرار داده و در پايان راه

.  هاي عملي براي اجراي بهتر اين مهم ارائه داده است
، با هدف Ahmadi & Amini )۲۰۰۱(ي   نتايج مطالعه

سازي اراضي در بررسي موانع و مشكالت پيشبرد يكپارچه 
ي لنجات استان اصفهان شهرستان كرمانشاه و منطقه

ي مورد مطالعه، ناآگاهي دهد كه در دو منطقهنشان مي
هاي هاي زراعي، نامناسب بودن روشصاحبان زمين

ها و لزوم قوانين روشن در ارتباط با تكنيكي اجراي طرح
ند ترين موانع پيشبرد اين فرآييكپارچه سازي اراضي عمده

اي تحت ، در مطالعه)Kalantri & et al  )۲۰۰۵. است
عنوان سازماندهي و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي با 
استفاده از تجارب كشورهاي اروپاي شرقي با هدف روشن 
سازي مباحث مرتبط با يكپارچه سازي و سازماندهي 
اراضي، ضمن بررسي نظام مند مفهوم، اهميت و ابعاد 

اماندهي اراضي، از يكپارچه سازي به يكپارچه سازي و س
ي پايدار كشاورزي نام عنوان يك ضرورت اساسي توسعه

، با  Vosughi & Faraje )۲۰۰۸(ينتابج مطالعه. اندبرده
هدف بررسي ميزان تمايل مالكان به مشاركت در يكپارچه 

 –سازي اراضي مزروعي و شناسايي عوامل اجتماعي 
زان صاحب زمين، گواه اين اقتصادي موثر بر تمايل كشاور

هاي شغلي، است كه متغيرهاي سواد، فراهم بودن فرصت

ميزان مالكيت زمين، اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد مردم 
ي معني داري با به دولت و عوامل انگيزشي داراي رابطه

ميزان تمايل مالكان به مشاركت در يكپارچه (متغير وابسته
  .دارد) سازي اراضي مزروعي

  
  مواد و روش ها

روش تحقيق در اين تحقيق شامل هشت مرحله به 
  :شرح زير است

اطالعات مربوط به پيشينه تحقيق و كليات موضوع، ‐ ۱
هاي اي و جستجو درسايتاز طريق مطالعات كتابخانه

  .اينترنتي تهيه شده است
اطالعات محيطي به صورت ميداني و با استفاده از ‐ ۲

شده، شهرستان درميان تكنيك پرسشنامه جمع آوري 
دهد، اين شهرستان قلمرو مکاني اين تحقيق را تشکيل مي

با مرکزيت اسديه يکي از شهرستان هاي استان خراسان 
جمعيت اين شهرستان بر طبق . جنوبي مي باشد

 نفر بوده که از اين ۵۶۷۹۴، برابر با ۱۳۸۵سرشماري سال 
ر  نفر د۷۸۳۹ نفر در مناطق روستايي و ۴۸۹۵۵ميزان 

 سطح اراضي يكپارچه شده در .باشند ساکن مياسديه شهر 
 هكتار بوده، كه اين مقدار حكايت از ۸/۶۷سطح شهرستان 

 ,Anonymous)پراكندگي اراضي كشاورزي شهرستان دارد

بردار  بهره۱۰۷۵۰جامعه آماري اين پژوهش . (2008
باشند که از اين ميان ، به روش شهرستان درميان مي

صادفي و با استفاده از فرمول کوکران و با نمونه گيري ت
 آماري  بهره بردار به عنوان نمونه۱۲۸، ۱/۰احتمال خطاي

  .اين پژوهش انتخاب شدند
 با توجه به اينكه هدف تحقيق، اولويت بندي موانع 

هاي اصلي اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي است، يافته
 تحليل سلسله(AHP پرسشنامه با استفاده از تكنيك

، كه يك روش تصميم گيري گروهي در محيط )مراتبي
هاي پيچيده مي باشد، مورد ارزيابي و پردازش قرار گرفته 

 آنچه انديشمندان علم مديريت به ۸۰از اوايل دهه . است
آن توجه نمودند، در نظر گرفتن بيش از يك معيار براي 
هر مسئله و نيز موثر دانستن معيارهاي كيفي در كنار 

از اين رو محققي . ها بود  كمي در تصميم گيريمعيارهاي
 به منظور ۸۰  در دهه ١به نام توماس ال ساعتي

سيستماتيك نمودن تصميم سازي در شرايطي كه تلفيقي 
از معيارهاي كمي و كيفي مدنظر است و مديران عالقه 
                                                                                         

1 . T.Lsaaty 
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مندند نظرات و تجربيات شخصي خود را در تصميم 
يل سلسله مراتبي را به ها اعمال نمايند، فرايند تحلگيري

هاي تصميم گيري چند شاخصه ابداع عنوان يكي از شاخه
اساس اين روش تشكيل درخت سلسله مراتبي ).۶(نمود

توان در هر مسئله تصميم گيري را مي. تصميم گيري است
سطح اول اين درخت، هدف . قالب يك درخت طراحي كرد

زينه تصميم گيرنده را نشان مي دهد و اولويت گذاري گ
سطح يا . هاي رقيب براي دسترسي به اين هدف است

ي مالكها و معيارهاي مورد نظر سطوح مياني نشان دهنده
برنامه ربزان براي دسترسي به هدف در سطح يك است و 
سطح آخر آن گزينه هاي در دسترس براي دستيابي به 

  .(Asadpur & Peikani, 1994)هدف را نشان مي دهد
  له مراتبيتهيه ساختار سلس‐ ۳

در اين تحقيق سطوح ساختار درخت سلسله مراتبي 
  :تصميم به شكل زير است

سطح اول شامل هدف اصلي، اولويت بندي موانع و 
. ي اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي استعوامل بازدارنده

ي مالك ها و معيارهاي اساسي سطح دوم دربرگيرنده
ند مالكيت، تأثيرگذار روي طرح يكپارچه سازي اراضي مان

سطح آخر نيز . باشدسطح سواد، باورهاي سنتي، و غيره مي
هاي مهم حاصل از دسته بندي معيارها در شامل گزينه

سطح دوم شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
در اين پژوهش سعي شده است اولويت . ساختاري است

بندي ميان عوامل ذكر شده صورت گيرد تا برنامه ريزان و 
ريان طرح يكپارچه سازي اراضي ضمن شناسايي عوامل مج

ي طرح يکپارچه سازي، در جهت رفع آن اقدام بازدارنده
  .کنند
   تشكيل جدول مقايسه زوجي‐ ۴

اي بر اساس ساختار سلسله مراتبي هاي مقايسهجدول
شوند، مقايسه زوجي با استفاده از مقياسي فوق تهيه مي

نهايت طراحي شده كه از ترجيح يكسان تا ارجحيت بي
 نشان داده ۱اين مقياس در جدول .گيرداست، انجام مي

  .شده است
   محاسبه ميانگين عددي‐ ۵

ها توسط كشاورزان، با  پس از تكميل پرسشنامه
ها روبرو خواهيم شد، نظرات متفاوتي براي هر يك از گزينه

اي با هم تركيب براي رفع اين مشكل بايد جداول مقايسه
توان از محاسبه ميانگين هندسي  ميAHPوش در ر. شوند

 & Taghvaieو )Sameti & et al )۲۰۰۵. استفاده كرد

Ghafari )۲۰۰۷( ، از ميانگين هندسي براي تركيب 
  .اند استفاده كردهAHPها در تكنيك قضاوت

  

  

  اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي

 بودجه نيقوان نه طرحيهز اعتماد تيمالک سواد تاعتقادا

 ساختاری اقتصادی اجتماعی فرهنگی

  ساختار کلي درخت سلسله مراتبي‐۱شکل
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   مقياس مقايسه زوجي‐۱جدول 
  ر يكساني بر هدف دارندهر دو گزينه اث  ترجيح يكسان  ۱
  .اندك است) گزينه مورد مقايسه(ها بر ديگري ارجحيت يكي از گزينه  كمي ارجحيت  ۳
  .قوي است) گزينه مورد مقايسه(ها بر ديگري ارجحيت يكي از گزينه  ارجحيت قوي  ۵
  ..بسيار قوي است)گزينه مورد مقايسه(ها بر ديگري ارجحيت يكي از گزينه  ارجحيت بسيارقوي  ۷
  .در حداكثر مقدار ممكن قرار دارد ) گزينه مورد مقايسه(ها بر ديگري ارجحيت يكي از گزينه  ارجحيت بي نهايت  ۹

  .اي فوق استهاي مياني هر يك از حاالت مقايسهامتيازات مياني نشان دهنده حالت  ۲،۴،۶،۸
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ija = ميانگين هندسي معيارa.   
a =ها مقايسه ميشودمعياري كه با گزينه.  
ij =شوند با هم مقايسه ميدو گزينه كه.  
k = كد شخصي كه به سواالت پرسشنامه پاسخ داده
  .است

n =هاي معيار را مقايسه تعداد افرادي كه گزينه
  .(Samet.2003)اندكرده
  
  ها محاسبه وزن نسبي معيارها و گزينه‐۶

سبه ميانگين سله مراتبي و محال پس از تهيه درخت س
هندسي، به منظور اولويت بندي عوامل بازدارنده اجراي 
طرح يکپارچه سازي اراضي، عمليات رياضي در محيط نرم 

در ابتدا معيارها با .   دنبال شدExpert Choiceافزاري 
توجه به هدف مورد مقايسه زوجي قرار گرفته و وزن نسبي 

رحله هر معيار با توجه به هدف برآورد گرديد، در م
بعدگزينه ها با توجه به معيارها مورد مقايسه زوجي و وزن 

  .نسبي هر گزينه محاسبه گرديد
   بهبود ناسازگاري تصميم‐ ۷

در دنياي واقعي، غالبا ناسازگاري وجود داشته و ممکن 
هنگامي که . است اين ناسازگاري ها به مدل وارد شوند

 چه ناسازگاري صفر است، ما کامال سازگار هستيم و هر
اين نرخ افزايش يابد، ميزان ناسازگاري در هدف ما نيز 

افزايش يافته است، در حالت کلي اگر نرخ ناسازگاري کمتر 
 باشد ناسازگاري نسبتا قابل قبول است، در غير اين ۱/۰از

صورت بازنگري در قضاوت ضروري به نظر مي 
  .(Ghodsipur,2006)رسد
   تلفيق‐ ۸

- هاي نسبي گزينه وزنبعد از مقايسه زوجي و محاسبه
ها و معيارها، الزم است تا وزن نهايي هر گزينه محاسبه 

بدين منظور از عمل تلفيق استفاده مي نماييم، بدين . شود
  .هاي نهايي مسئله را مشاهده خواهيم کردطريق پاسخ

  
  بحث و نتايج

 مقايسه معيارها با توجه به هدف)الف
بت به هدف درمرحله اول معيارها به صورت زوجي، نس

ي اجراي طرح اولويت بندي عوامل بازدارنده( مطالعه
  .مقايسه مي گردند) يکپارچه سازي اراضي

  
دهنده مقايسه زوجي معيارها با  که نشان۲ شکلطبق 

باشد، معيار مالکيت با نسبت توجه به هدف پژوهش مي
 از بيشترين و ۰۴۴/۰ و معيار بودجه با نسبت ۳۶۵/۰

نرخ ناسازگاري محاسبه شده . ردارندکمترين اولويت برخو
 بوده، بنابراين سازگاري معيارها با هدف ۰۶/۰برابر با 

  .باشدپژوهش قابل قبول مي
  ها مقايسه زوجي گزينه) ب

ها با توجه به معيارها مورد مقايسه درمرحله دوم گزينه
  .گيرندزوجي قرار مي

  

  
  .ف تحقيق  مقايسه معيارها به صورت زوجي نسبت به هد‐ ۲شکل
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ي وزن گزينه ها با توجه به معيار  نشان دهنده۲ شکل
 عامل اجتماعي با شکلاعتقادات و باورهاست، طبق اين 

 به ترتيب ۰۸۶/۰ عامل اقتصادي با نسبت ۵۳۲/۰نسبت 
نرخ ناسازگاري . بيشترين و کمترين سهم را دارا مي باشند

بنابراين سازگاري . است۰۸/۰محاسبه شده برابر با 
ياراعتقادات و باورهاي سنتي با گزينه ها قابل قبول مع

  .است
ي وزن گزينه ها با توجه به معيار  نشان دهنده‐۴ شکل

 عامل فرهنگي با نسبت شکلسطح سواد است، طبق اين 
 به ترتيب ۰۸۹/۰ عامل ساختاري با نسبت  و۵۰۴/۰

نرخ . بيشترين و کمترين اولويت را دارا مي باشند
بنابراين .  است۰۱/۰ شده برابر با ناسازگاري محاسبه

  .سازگاري معيارسطح سواد با گزينه ها قابل قبول است
 

ها به صورت زوجي با توجه به   مقايسه گزينه‐ ۵شکل
  معيار مالکيت

، نتيجه حاصل از مقايسه گزينه با يکديگر ۶ شکلدر 
نسبت به معيار مالکيت نشان داده شده است، براساس 

 از بيشترين ۵۳۵/۰ي با نسبت  فوق عامل اجتماعشکل
 از کمترين ۰۷۵/۰اولويت و عامل ساختاري با نسبت 

نرخ ناسازگاري محاسبه شده برابر . اولويت برخوردار است
 است بنابراين سازگاري معيارمالکيت با گزينه ها ۰۴/۰با 

  .قابل قبول است
ها با توجه به معيار اعتماد نتايج بررسي مقايسه گزينه

ي اين است که عامل اجتماعي با ن دهندهنشا) ۶ شکل(
 از بيشترين اولويت و عامل ساختاري با ۵۶۶/۰نسبت 
نرخ .  از کمترين اولويت برخوردار است۰۸۲/۰نسبت 

 بوده، در نتيجه ۰۲/۰ناسازگاري بدست آمده برابر با 
.باشدها قابل قبول ميسازگاري معيار اعتماد با گزينه

  

  
   به صورت زوجي با توجه به معياراعتقادات و باورهاي سنتيها  مقايسه گزينه‐۳شکل

  

 
  ها به صورت زوجي با توجه به معيارسطح سواد مقايسه گزينه‐۴ شکل

  

  
  مالکيتها به صورت زوجي با توجه به معيار مقايسه گزينه‐۵ شکل

  

 
  ها به صورت زوجي با توجه به معيار اعتماد  مقايسه گزينه‐۶شکل
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  هاي اجراي طرحها به صورت زوجي با توجه به معيارهزينهسه گزينه  مقاي‐ ۷شکل

 

  
  ها به صورت زوجي با توجه به معيار بودجه  مقايسه گزينه‐ ۸شکل

  

 
  ها به صورت زوجي با توجه به معيار قوانين  مقايسه گزينه‐ ۹شکل

 

  
    وزن نهايي گزينه ها‐۱۰شکل

 
ر نسبت به ها با يکديگنتيجه حاصل از مقايسه گزينه

گواه اين مطلب ) ۷شکل(هاي اجراي طرح معيار هزينه
ها با ي اقتصادي با توجه به معيار هزينهاست که گزينه

ي اجتماعي  داراي بيشترين اولويت و گزينه۵۷۸/۰نسبت 
نرخ . داراي کمترين اولويت است۰۹۷/۰با نسبت 

بنابراين .  است۰۳/۰ناسازگاري محاسبه شده برابر با 
هاي اجراي طرح با گزينه ها قابل ي معيار هزينهسازگار

  .قبول است
ها به صورت زوجي با  نتيجه مقايسه گزينه۸ شکلدر 

 شکلتوجه به معيار بودجه نشان داده شده است، طبق 
 و عامل اجتماعي با ۵۹۴/۰فوق عامل اقتصادي با نسبت 

ترين اولويت  به ترتيب در باالترين و پايين۰۹۳/۰نسبت 
 بوده، ۰۳/۰نرخ ناسازگاري محاسبه شده برابر با . ارندقرار د

- ها قابل قبول ميدر نتيجه سازگاري معيار بودجه با گزينه
  .باشد

ها به صورت دو به دو با نتايج بررسي مقايسه گزينه
 ۹ شکلتوجه به معيار قوانين و مقررات موجود، طبق 
 و ۶۰۴/۰حاکي از اين است که گزينه ساختاري با نسبت 

 به ترتيب داراي ۰۷۴/۰ي اقتصادي با نسبت زينهگ
نرخ ناسازگاري . بيشترين و کمترين اولويت هستند

بنابراين سازگاري معيار .  است۰۲/۰محاسبه شده برابر با 
  .باشد مي  مالکيت با گزينه ها قابل قبول

  تلفيق) ج
ها و معيارها با بر اساس نتايج حاصل از تلفيق گزينه

توان نتيجه گرفت مي) ۱۰ شکل(هش توجه به هدف پژو
که از بين موانع موجود بر سر راه اجراي طرح يکپارچه 
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سازي اراضي، عامل اجتماعي بازدارنده ترين عامل بود و در 
در .مقابل عامل ساختاري از کمترين اهميت برخوردار است

ي طرح يکپارچه توان گفت که عوامل بازدارندهنهايت مي
اجتماعي، فرهنگي،   عبارتند ازسازي اراضي به ترتيب

  .اقتصادي و ساختاري
  پيشنهادها

، AHPبا توجه به نتايج بدست آمده از مدل .۱
مهمترين عوامل بازدارنده اجراي طرح يکپارچه سازي 
اراضي استان خراسان جنوبي مسايل اجتماعي و فرهنگي 
است، که در نتيجه ترس از به خطر افتادن مالکيت 

 زراعي، بي اعتمادي کشاورزان به کشاورزان بر اراضي
همکاران و باالخص به دولت، پايين بودن سطح سواد 
کشاورزان، باورها و اعتقادات سنتي موجود در جوامع 

هاي ترويجي و اعتماد سازي لذا آموزش. باشدروستايي مي
بين کشاورزان و دولت مي تواند تا حدي از اين مشکل 

سازي اراضي را هموار بکاهد و مسير اجراي طرح يکپارچه 
  .سازد
که عامل اقتصادي هم يکي ازموانع  با توجه به اين.۲

رود، مهم اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي به شمار مي
از . اي انديشيده شودبايد براي رفع اين معضل چاره

تواند اين مشکل را رفع کنند راهکارهايي که تا حدودي مي
طريق اعطاي تسهيالت ايجاد انگيزه در بهره برداران از 

اعتباري و مالي به منظور يکپارچه سازي اراضي و اجراي 
 .عمليات زير بنايي ديگر است

هاي همگاني مثل راديو و تلويزيون استفاده از رسانه. ۳
به همراه انجام بازديدهاي مكرر از مزارع يكپارچه و مزارع 
نمونه به منظور آگاهي كشاورزان از فوايد يكپارچه سازي 

  .تواند در پذيرش اين برنامه توسط كشاورزان مؤثر باشدمي
ي موقت قطعات زمين با توجه به اينکه معاوضه. ۴

ها در روستاهاي مجاور و حتي در نقاط کيفيت زمين
مختلف يک روستا با هم فرق دارند، لكن متقاعد کردن 

. کشاورزان براي يکپارچه سازي اراضي کار مشکلي است
مراحل اوليه براي اينکه کشاورزان بهتر است که در 

محاسن يکپارچه سازي زمين را لمس کنند از روش 
ي دو طرفه بين معاوضه موقت زمين استفاده شود، معاوضه

زارعين معموال براي چند سال زراعي، بين بهره برداران 
ساکن در يک روستا يا روستاهاي هم جوار به صورت 

ي و از طريق توافقات شفاهي و قراردادهاي غير رسم
معموال در . گيردوساطت ريش سفيدان محلي صورت مي

اين حالت هيچ پولي بين بهره برداران به خاطر تعويض دو 
شود و بعد از گذشت چند سال طرفه قطعات رد و بدل نمي

زراعي در صورتي که بهره برداران راضي بودند قرارداد 
  .گيردموقت بين آنها حالت رسمي به خود مي

هاي توليد بعد از اصالحات ارضي در سيستم  وني تعا.۵
مديريت روستاها ايجاد شدند و در تمامي نقاط روستايي 

هاي توليد  ، با تقويت تعاونيکشور در حال فعاليت هستند
و اعمال برخي مسائل همچون فراهم نمودن شرايط 

هاي مديريت مزارع مي توان به راه  زيربنايي و تغيير شيوه
جهت رفع معضل خرده مالكي دست کارهاي مناسبي 

در صورت اجراي طرح يكپارچه سازي اراضي، با . يافت
واگذاري كليه امور مديريتي مزارع از قبيل انتخاب رقم، 
زمان كاشت و اجراي عمليات زراعي و غيره به شركتهاي 

كشت همزمان مزارع يك منطقه يا يك ( تعاوني توليد 
جام توزيع درآمد به و سران) روستا به صورت مالكيت واحد

توان به اهداف مهمي  بين مالکان به تناسب مالکيت مي
همچون استفاده درست از ماشين آالت کشاورزي، كاهش 

الزم . هزينه توليد و افزايش در آمد كشاورزان نائل گرديد
به ذكر است كه شرط الزمه دست يابي به اين هدف وجود 

هاي  ان شركتبرداران و متولي اعتماد متقابل بين بهره
) نه دخالتي(تعاوني و همچنين اعمال نقش نظارتي دولت 

  .بر تعهدات متقابل است
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