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 چکیده
سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصوالت با توجه به اهمیت یکپارچه

های تعاونی و گروهی، شناسایی موانع و کشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت
ت رو، پژوهش حاضر باهدف تحلیل موانع و مشکالضروری هست. ازاین هاآنمشکالت اجرای این طرح و رفع 

 سازی اراضی مزروعی و تعاونی نمودن فرآیند تولید در روستاهای شهرستان زرقان انجام گرفت. جامعهیکپارچه
گیری نفر از آنان با استفاده از روش نمونه 38موردمطالعه، کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان فارس بودند که 

آوری و در قالب ساختارمند جمعنیمه با استفاده از مصاحبه های پژوهشهدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده
مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب  MAXQDA افزارنرمسه مرحله: کدگذاری باز، محوری و انتخابی با کمک 

بندی گردید که شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی ـ چهار دسته موانع اصلی طبقه
 منظور توسعه این طرح ارائه شد.پیشنهادهای به آمدهدستبهرهنگی بودند. در پایان با توجه به نتایج ف
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 مقدمه
 ترینبهینه از اراضی زراعی جهت خودکفائی در تولید محصوالت راهبردی از مهم استفاده

اقتصادی در کشورمان به  ترین اهداف توسعهی کشاورزی پایدار و یکی از مهماهداف توسعه
رود و افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به محدودیت سطح زیر کشت درگرو شمار می

های نوین هست )ظریفیان و همکاران، کارگیری فناوریافزایش تولید در واحد سطح با به
 (.Thomas, 2006؛ 1391

اما بخش کشاورزی برای پاسخ به نیازها در وضعیت موجود با مشکالت، تنگناها و 
 های در رشد و توسعکنندهرو است که چگونگی مقابله با آن، نقش تعیینکمبودهایی روبه

برداری و خرد بودن قطعات کشاورزی دارد. یکی از این تنگناها، کوچک بودن واحدهای بهره
برداری زراعی های بهره(. این امر در اغلب نظام1386دی و امینی، اراضی کشاورزی است )احم

 های خانوادگی در مناطق مختلف ایران یک مشکل دیرینه بوده است و ریشهبرداریویژه بهرهبه
برداری از آن در مراحل ی بهرهزیر کشت بردن اراضی کشاورزی و نحوه آن در چگونگی به
زنان و غیره هست  صورت وقفی، ارث، جهیزیهضی بهویژه تخصیص ارامختلف زمانی به

 (.1391)یاسوری و همکاران، 

ترین ترین و بنیادیبودن اراضی کشاورزی یکی از اصلی قطعهقطعهدرواقع، پراکندگی و 
بهینه از  شود و مانعی بر سر راه استفادههای توسعه کشاورزی محسوب میمسائل و چالش

، 1394کانیزاسیون و دیگر عوامل تولید است )حقیقت و همکاران، آب، زمین، نیروی انسانی، م
Demetriou et al. 2012های خصوصی گذاریآور بر روی سرمایه( که منجر به نتایج زیان

ویژه در مناطق روستایی زیست بهاجتماعی و محیط و دولتی، رشد اقتصادی پایدار، توسعه
های محوری این امر باسیاست(. Huang et al., 2011، 1384گردد )کالنتری و همکاران، می

های جدی این روند چالش در راستای خوداتکای محصوالت راهبردی منافات داشته و با ادامه
گیرد )یاسوری و همکاران، غذایی قرار میکشاورزی و تولید محصوالت  در سر راه توسعه

1391.) 

ش گذاران بخاراضی زراعی، سیاستبنابراین، با توجه به مسائل و مشکالت پراکندگی 
اجرای حل منطقی و قابلکشاورزی برای رفع مشکالت و عوارض ناشی از این مسئله، راه

ن جهت بهبود زمی که سیاستی در ارتباط با تغییر اندازه کنندسازی اراضی را توصیه مییکپارچه
ت و آالستفاده از ماشینها، ابرداریو افزایش تولید محصوالت کشاورزی، عقالنی کردن بهره

؛ 1388کشاورزی هست )امیرنژاد و رفیعی،  فناوری جدید زراعی و درنهایت دستیابی به توسعه
FAO, 2008.) 

 43641شهرستان زرقان یکی از مستعدترین مناطق کشاورزی در استان فارس است که 
اراضی آبی و هکتار آن را  35641هکتار سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است که 

سازی اراضی دهد. در این شهرستان طرح یکپارچههکتار آن را اراضی دیم تشکیل می 3000
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هکتار در پنج روستا اجراشده و مزایای زیادی همچون  3243به وسعت  1390-1385از سال 
افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش سطح زیر کشت، یکپارچگی کشت، جلوگیری از 

های تولید، از بین رفتن مرزهای غیرضروری، کاهش مصرف ش هزینهفرسایش خاک، کاه
کودها و سموم شیمیایی، کاهش مصرف آب، افزایش ضریب مکانیزاسیون، گسترش روحیه 
همکاری و تعاون در بین کشاورزان و غیره را در پی داشته است، اما اجرای این طرح پس از 

ص نیست که چه عواملی موجب شده است ها ادامه پیدا نکرده است و هنوز مشخگذشت سال
 بنابراین، پژوهش حاضر با توجه؛ اجرای این طرح نداشته باشند تا کشاورزان تمایلی به ادامه

ت در پی پاسخگویی به این پرسش اسسازی اراضی و تعاونی کردن تولید ضرورت یکپارچهبه
ی اراضی از دیدگاه سازترین موانع و مشکالت در راستای اجرای طرح یکپارچهکه مهم

 اند؟کشاورزان کدم

 
 مبانی نظری
دگرگونی در بخش کشاورزی  عنوان یکی از عوامل عمدهسازی اراضی کشاورزی بهیکپارچه
سازی یافته با توجه درست به فرآیند یکپارچهکه کشورهای توسعهنحویرود، بهبه شمار می

 ,Zhouرا به خود اختصاص دهند )اند بیشترین سهم تولید محصوالت کشاورزی توانسته

سازی اراضی فرآیندی است که اراضی پراکنده را به یک واحد کامل (. درواقع، یکپارچه1999
سازی اراضی، انتقال مالکیت (. منظور از یکپارچه1391الدین افتخاری، کند )رکنتبدیل می

ع احت آن برابر مجموهای پراکنده یک مالک از نقاط مختلف به نقطه معینی است که مسزمین
های مبادله شده یکسان باشد )جهاندوست، حال ارزش زمینهای پراکنده باشد و درعینزمین
یکپارچگی کامل، یکپارچگی ناقص و  ازجمله(. اجرای این طرح در سطوح مختلف 1374

پذیر هست. یکپارچگی کامل معموالً در سطح اراضی تحت تملک ادغام اراضی امکان
صورت تحدید قطعات پراکنده شود. یکپارچگی ناقص که بهروستایی انجام می هایخانواده

تر متداول شود و این روش بیشاست در سطح اراضی چند خانواده یا یک روستا انجام می
سازی اراضی کشاورزی ایران قبل از طرح یکپارچه (. سابقه1391هست )ظریفیان و همکاران، 

یبرمبعد از اصالحات اراضی  70د از انقالب به اوایل دهه و بع 40انقالب اسالمی به دهه 
سازی اراضی از آغاز برنامه (. اهمیت یکپارچه1385یی و همکاران، آهنگرکال)آشکار  گردد

گذاران بخش کشاورزی بوده است. به ریزان و سیاستبرنامه موردتوجهاصالحات اراضی 
ضی تر اراضی که منجر به پراکندگی بیشی دوم اصالحات اراهمین دلیل پس از اجرای مرحله

های سهامی زراعی و کار یکپارچه ازجمله شرکتو شد، بالفاصله الگوهای جدید کشت 
واحدهای تعاونی تولید برای مقابله با این مسئله از جانب دولت مطرح و اجرا شدند، گرچه 

خود دست  شدهیش تعییندرنهایت به دلیل مشکالت عمدتاً اجتماعی نتوانستند به اهداف از پ
سازی اراضی فراموش نشد و کماکان بعد از انقالب نیز با تصویب ی یکپارچهیابند؛ ولی ایده
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، این تفکر دوباره نقرهواگذاری اراضی مصوب شورای انقالب از سوی هیئت هفت  الیحه
 گذاران بخش کشاورزی در راستایصورت جدی دنبال شد و امروزه نیز کوشش سیاستبه

های تولید همچنان ادامه دارد )وثوقی و سازی در قالب تعاونیتشویق کشاورزان به یکپارچه
 (.1385فرجی، 

خش در ب دییهای اقتصادی تولاز انواع تشکل کیی ی،یروستا دیتول هاییتعاوندرواقع، 
و  ییاروست دیسنتی در نظام تول هاییاریهم نیرید کشاورزی هستند که با توجه به سابقه

 عمومی رشیکسب پذ شدن و نهیدرخور توجهی برای نهاد هایتیکشاورزی کشور، از قابل
 ز موارد،ا ارییباشند. تجربه و مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که در بسیبرخوردار م

 جادیانی و اانس روهاییمتشکل نمودن ن قیاند از طرتوانسته ییروستا دیهای تعاونی تولشرکت
های اندک سازی اراضی و متمرکز نمودن سرمایهطریق یکپارچه تعاون و همدلی، از هیروح

ات ی مطلوب از امکانهای کشاورزی و استفادهآالت و نهادهروستاییان نسبت به تأمین ماشین
های مجاور، به موفقیت در افزایش تولید محصول برداریموجود اقدام نموده و در مقایسه با بهره

های تولید را به نصف کاهش دهند. لذا توسعه تر نائل آیند و هزینهر و حتی بیشتا دو براب
اهداف  ترینهای تولید، امکانات مناسب و الزامات موردنیاز برای تحقق برخی از اساسیتعاونی

 (.1387سازد )شیرزاد، کشور را محقق می

درتمند اجتماعی اقتصادی در اهرم ق کی د،یتول هاییتعاون توان اذعان نمود کهبنابراین، می
 شبردیارزشمند و فراوانی برای پ هایتیکه از ظرف ندیآحساب میبه رانیکشاورزی ا یعرصه

 (.1387برخوردار هستند )احمدی،  در کشور ییروستا توسعه انیجر

سازی اراضی و گروهی/ تعاونی نمودن بررسی موانع و مشکالت اجرای یکپارچه در زمینه
 گردد:یها اشاره متولید مطالعات مختلفی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آنفرآیند 

( در پژوهش خود شش عامل موانع فرهنگی، موانع اجتماعی ـ 1397کریمی و همکاران )
ی و موانع ساختاری گذاراستیسمشارکتی، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع قانونی و 

 سازی اراضی عنوان نمودند.موانع یکپارچه ترین)توپوگرافی( را مهم

های ها نشان داد که متغیرهای عدم آموزش مناسب روشهمچنین، نتایج پژوهش آن
اراضی  دوفروشیخرهای توجیهی، رونق سازی، عدم شرکت کشاورزان در کالسیکپارچه

وقف، کشاورزی، باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی، ساختار قوانین خاص نظیر ارث و 
ها، عدم مالکیت زمین، عدم توجه به وضعیت اقتصادی روستاییان، عدم مشارکت بانک

ی گانهترین متغیرهای تبیین موانع ششگذاری مناسب در بخش کشاورزی مهمسرمایه
 باشند.سازی اراضی کشاورزی شهرستان بوکان مییکپارچه

ا در روستاهای شهرستان ازنا سازی اراضی رترین موانع یکپارچه( از مهم1396مهدوی ) 
ی بندمیتقسچهار دسته موانع فردی و اجتماعی، موانع اقتصادی، موانع فنی و موانع سازمانی 

های ترین دالیل مخالفت کشاورزان با مشارکت در طرحمهم (1394یی و همکاران )رزایم نمود.



 ...    دیتول ندینمودن فرآ یو تعاون یمزروع یاراض سازی کپارچهیموانع و مشکالت  لیتحل   47

  

بودن نحوه اجرا،  اهمیتسازی اراضی در روستاهای منتخب شهرستان بوکان را بییکپارچه
 بودن های شغلی در منطقه، باالشدید به زمین، نبود فرصت خاطرتعلقها، کیفیت متفاوت زمین

قدرتی و رسانی، احساس بیاعتمادی، آگاهی نداشتن مردم به دلیل نبود اطالعسطح بی
ل موانع ( در پژوهشی باهدف تحلی1392حقیقت و همکاران ) اند.اجرا دانسته نارضایتی و نحوه

یافتند سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس به این نتیجه دستپذیرش طرح یکپارچه
سازی اراضی چهار دسته عوامل زراعی، اجرایی، که از موانع اثرگذار بر پذیرش طرح یکپارچه

 اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی هست.

طرح تجهیز، نوسازی و ها و مشکالت ( به بررسی آسیب1392رستمی و همکاران )
شهرستان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مشارکتی  دربند انیمسازی اراضی دشت یکپارچه

ی، طیمحتسیزتوجهی به مسائل پرداختند. نتایج نشان داد که این طرح با مشکالتی نظیر بی
-ساخترتوجهی به زیویژه آسیب به خاک زراعی، نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی، بیبه

نگر، مشارکت نکردن کشاورزان، ضعف نیروی های کلهای سنتی روستاها، ضعف دیدگاه
 های اقتصادی مواجه است.انسانی متخصص، پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود و زیان

سازی اراضی کشاورزی بندی مشکالت یکپارچه( به اولویت1391شیردل و همکاران )
توابع شهرستان اردبیل پرداختند. نتایج نشان داد عوامل اجتماعی  روستاهای باروق و گرجان از

 ترین موانع بازدارنده در اجرای طرح یکپارچه سازو ساختاری در شهرستان اردبیل، اصلی

 های بعدی قرار گرفتند.اراضی بوده و عوامل فرهنگی و اقتصادی در اولویت

ف بررسی مشکالت و تحلیل عوامل ( در پژوهش خود باهد1391زاده و همکاران )عبداهلل
خور و بیابانک استان اصفهان  های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در منطقهطرح بازدارنده

های اجرای طرح را در چهار بخش اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ مالی، موانع و محدودیت
نمودند.  بندیت اولویتضریب تغییرا نهادی ـ قانونی و نیز عملیاتی، فنی و اجرایی بر پایه

های تجهیز و نوسازی را چهار دسته عوامل اجتماعی ـ طرح ها عوامل بازدارندههمچنین، آن
 فرهنگی، اقتصادی، کالبدی مزرعه و نیز عوامل نهادی معرفی نمودند.

سازی اراضی های اجرای طرح یکپارچهترین بازدارنده( از مهم1388جمشیدی و همکاران )
های طرح، عدم همکاری مرکز خدمات، عدم اعطای اه کشاورزان باال بودن هزینهرا از دیدگ

-اطالعی بهرهسازی به دلیل بزرگ بودن اندازه قطعات، بیسازی، عدم یکپارچهوام یکپارچه

برداران با انجام طرح، نبودن فرد یا افرادی که سازی، مخالفت بهرهبرداران از فواید یکپارچه
سازی به دلیل پراکنده بودن اراضی و عدم همکاری معاونت کنند، عدم یکپارچهطرح را اجرا 

 وخاک دانستند.آب

سازی در شهرستان ترین موانع پیشبرد طرح یکپارچه( از عمده1386امینی و همکاران )
-های زراعی، نامناسب بودن روشکرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان را ناآگاهی صاحبان زمین

سازی اراضی معرفی نمودند. ی یکپارچهها و نبود قوانین روشن درزمینهجرای طرحهای فنی ا
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-یکپارچه ترین مانع توسعه( مهمHadipour et al., 2019به عقیده هادی پور و همکاران )

گذاری و اعتبارات است. سازی اراضی در شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه عامل سرمایه
های زیرساختی، عوامل فردی، ها، ضعفیت مؤسسات دولتی و سازمانحال، فقدان حمابااین

ی تولید، فقدان دانش و عدم خالقیت، عدم مشارکت فکری و اعتماد، عدم مدیریت و شیوه
 هایترین محدودیتآگاهی و عدم دسترسی به امکانات ارتباطی در مناطق روستایی از مهم

 اشند.بسازی اراضی در نواحی روستایی مییکپارچه
سازی اراضی موجب کاهش ( معتقدند که یکپارچهZeng et al., 2018زنگ و همکاران )

 مدیریتی و فقدان تنوع کشت در روستاهای چین شده است. همچنین، سطح پایین تجربه
 شود.وری فنی میدر مقیاس بسیار باال باعث کاهش بهره آالت و خدمات فنیماشین

-های یکپارچهبر بودن اجرای پروژهزمان (Demetriou et al., 2012دمیتریو و همکاران )

یشبرد ترین موانع پپروژه را از مهم انیمتصدی باالی عملیاتی و تضاد بین سازی اراضی، هزینه
 ها در قبرس ذکر نمودند.پروژه
ترین موانع و مشکالت اجرای ( مهمAbdollahzadeh et al., 2012زاده و همکاران )عبداهلل

 سازی اراضی،ها در فرآیند یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان را کاهش زمینیکپارچه
نگاری و نوع قطعات زمین(، وابستگی عاطفی کشاورزان تغییر در )کیفیت، حاصلخیزی، عارضه

به زمین خود، مشکل به دست آوردن توافق جمعی کشاورزان، تفاوت در اندازه و شکل هندسی 
ا شده )فاصله تسازی اراضی، قلمروی که زمین در آن واقعت زمین برای یکپارچهنامنظم قطعا

ها و تجهیزات کالبدی های جدید، ساختمانمرکز روستا(، مشکل در صدور سند برای زمین
سازی اراضی، ناآگاهی از مزایا و اهداف برنامه مزرعه، کمبود اطالعات در مورد امکان یکپارچه

طوالنی بودن روند صدور سند رسمی مالکیت زمین، اطالعات ناکافی  سازی اراضی،یکپارچه
ی زمین، تغییر حق سازی ازنظر سایر کشاورزان، طوالنی بودن روند مبادلهدر مورد یکپارچه

یری گسازی اراضی در سطح روستا، مشکل در اندازهیکپارچه مالکیت منابع آب، نداشتن تجربه
 قطعات زمین معرفی کردند.

سازی در جمهوری چک های یکپارچه( برخی از نقاط ضعف برنامهPivaco, 2010و )پیواک
ها و ایجاد رواناب های زراعی، عدم کنترل سیالبرا نامشخص بودن مالکیت، فرسایش خاک

زیست، ازجمله نقاط ضعف و تهدیدهای ها و درنتیجه تخریب محیطو غرقابی شدن زمین
هایی دانست که باعث کاهش محصوالت و درنتیجه امهناشی از اجرای غیراصولی چنین برن
 کاهش درآمد روستاییان شده است.
حاکی از آن است  (Perfecto & Vandermeer, 2010نتایج پژوهش پرفکتو و واندرمر )

های خرد و دهقانی در موارد مختلف که نبود زیربناهای کافی در بخش کشاورزی، ناتوانی نظام
سازی اراضی را های جدید یکپارچهگذاری و استفاده از فنّاوریمایهانداز و سرو ازجمله پس
 تری روبرو کرده است.با موانع بیش
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سازی اراضی در مناطق مختلف با موانع متعدد و شده یکپارچههای انجامبا توجه به پژوهش
ا توجه به ن، ببنابرای؛ متفاوتی با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روبرو بوده است

-کشاورزی ناشی از خرد شدن اراضی و همچنین اهمیت یکپارچه تهدیدهای پیش روی توسعه

سازی اراضی در توسعه و بهبود وضعیت کشاورزی به لحاظ افزایش تولید محصوالت 
، های تعاونی و گروهیکشاورزی، ارتقای سطوح درآمدی کشاورزان و تقویت و بهبود فعالیت

رو، هدف از ها ضروری هست. ازاینکالت اجرای این طرح و رفع آنشناسایی موانع و مش
سازی اراضی مزروعی و تعاونی پژوهش حاضر شناسایی موانع و مشکالت پیش روی یکپارچه

ای بوده است تا بتواند در راستای یافتن های منطقهنمودن فرآیند تولید با توجه به واقعیت
وسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان زرقان به هایی جهت رفع موانع اساسی و تحلراه

 ی پایدار کشاورزی و اجرایریزی و مدیریت توسعهگیرندگان در برنامهریزان و تصمیمبرنامه
 سازی اراضی کشاورزی کمک نماید.اقدامات یکپارچه

 
 تحقیق روش

پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم جزو مطالعات کیفی است که با رویکردی اکتشافی 
را کشاورزان شهرستان زرقان واقع در استان این تحقیق کنندگان گرفته است. مشارکتانجام

ود که با ی بگلوله برفگیری در این مطالعه هدفمند و با فن روش نمونه .دهندفارس تشکیل می
 عنوانبهنفر از کشاورزان  38استفاده از شاخص اشباع نظری تا رسیدن به اطالعات سودمند، 

ی انفرادی عمیق نیمه ساختاریافته ها با استفاده از مصاحبهانتخاب شدند. گردآوری دادهنمونه 
افزار ها تحلیل محتوا و با استفاده از نرموتحلیل دادهو پرسشنامه باز صورت گرفت. فن تجزیه

MAXQDA10 ای هبود. درواقع، روش تحلیل محتوا یک رویکرد استقرایی برای تحلیل داده
ترین شکل، به بیرون کشیدن مفاهیم موردنیاز پژوهش ی است. در این روش در سادهتحقیق کیف

ل یابد. روش تحلیپردازد؛ مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم سامان میاز متن موردمطالعه می
ها، لویتتوان به کشف معانی، اوهای زبانی میمحتوا بر این فرض بناشده است که با تحلیل پیام

 (.1393یافت )تبریزی، یافتگی جهان دستهای درک و سازمانشیوهها، نگرش
ی کدگذاری باز، محوری و ها در سه مرحلهشده از مصاحبهآوریدر این فن مطالب جمع

ای که در ابتدا با استفاده از کدگذاری باز به هر یک از موانع گونهانتخابی تحلیل گردید به
ها کدگذاری گردیدند. شده و تمامی دادهکد داده کنندگان یکشده از سوی مشارکتمطرح

های که در کدگذاری باز سپس در کدگذاری محوری میزان تشابه و تفاوت هر یک از مفهوم
آمده بود مقایسه شد و کدهای مشابه در یک طبقه قرار گرفتند. درنهایت در کدگذاری دستبه

ا به دست هبندی کلی برای تمامی دادهقهآمده یک طبدستهای بهوسیله تلفیق طبقهانتخابی به
 سازی اراضی استخراج گردید.آمد و مدل موانع و مشکالت یکپارچه
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 هایافته
 سازی اراضی و تعاونی نمودن تولید )کدگذاری باز(دیدگاه کشاورزان نسبت به موانع و مشکالت یکپارچه -1جدول 

ف
ردی

 

 یدیکل مفهوم
 فراوانی

 10 زراعیهای بزرگ بودن زمین 1
 12 هاها و غیره در بین زمینها، جادهها، کانالوجود جدول 2
 10 زیاد بین قطعات فاصله 3
 14 سازی اراضیعدم موافقت کشاورزان با یکپارچه 4
 20 عدم مشارکت کشاورزان با یکدیگر 5
 19 تنوع درکشت محصوالت 6
 14 هادیم و آبی بودن زمین 7
 12 هایشانزیاد کشاورزان به زمین وابستگی و عالقه 8
 18 های دولتیحمایت سازمانعدم 9
 10 ها به روستادور و نزدیکی زمین 10
 16 هاتفاوت در کیفیت و حاصلخیزی زمین 11
 8 هاای بودن زمینورثه 12
 15 هاترس از تقسیم نادرست زمین 13
 18 سازیتجهیزات اندک برای یکپارچه 14
 21 هادریافت بودجه برای تجهیز زمینعدم  15
 17 سازیباالی یکپارچه هزینه 16
 13 ها به آب و دوری و نزدیکی به منبع آبتفاوت دسترسی زمین 17

سازی به دلیل نبود آگاهی نداشتن برخی کشاورزان از زمان یکپارچه 18
 رسانیاطالع

10 

 9 سازیبرداران از فواید یکپارچهاطالعی بهرهبی 19
 17 ترس از ریسک به دلیل شرایط بد اقتصادی 20

 های پژوهشمنبع: یافته
 

و با استفاده از کدگذاری باز با مرور خط به خط متن شده ها به متن تبدیلی مصاحبهکلیه
 شده است.( نشان داده1مفهوم کلیدی از آن استخراج شد که در جدول ) 20مصاحبه 
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های که ماهیت مشابه داشتند با محوری، عبارات و جمله سپس با استفاده از کدگذاری
سازی اراضی و یکدیگر ادغام شدند و درنهایت چهار طبقه از موانع و مشکالت یکپارچه

این مقوالت عبارت است از: موانع زراعی،  ؛ کهتعاونی نمودن تولید در منطقه شناسایی شد
ادامه هریک از این موانع به تفکیک  (. در2اجرایی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی )جدول 

 شود.بررسی می

-منظور بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به موانع و مشکالت یکپارچهبهدر این پژوهش 

 ، ی عمیقها با استفاده از مصاحبهآوری دادهسازی اراضی و تعاونی نمودن تولید پس از جمع

 
سازی کشاورزان نسبت به موانع و مشکالت یکپارچهی نظرات ها درزمینهسازی دادهمفهوم -۲جدول 

 اراضی و تعاونی نمودن تولید )کدگذاری محوری(

 مفاهیم زیر مقوله مقوله / طبقه 

 موانع زراعی 1

 مشکالت کالبدی در مزرعه

 های زراعیبزرگ بودن زمین

ها و غیره در بین ها، جادهها، کانالوجود جدول
 هازمین

 زیاد بین قطعات فاصله

 ها به روستادوری و نزدیکی زمین

 تنوع درکشت محصوالت

 تفاوت در کیفیت اراضی

 هاتفاوت در کیفیت و حاصلخیزی زمین

ها به آب و دوری و نزدیکی به تفاوت دسترسی زمین
 منبع آب

 هادیم و آبی بودن زمین

 موانع اجرایی 2

 های دولتیسازمان حمایتعدم مشکالت حمایتی

 ترس از تقسیم نادرست زمین مشکالت قانونی

 موانع زیربنایی
 سازیتجهیزات اندک برای یکپارچه

 هاای بودن زمینورثه
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ـ موانع اجتماعی  3
 فرهنگی

-آگاهی نداشتن برخی کشاورزان از زمان یکپارچه رسانی ضعیفاطالع

 رسانیسازی به دلیل نبود اطالع

 عدم مشارکت کشاورزان با یکدیگر عدم مشارکت

 سازیبرداران از فواید یکپارچهاطالعی بهرهبی ضعف آموزشی

 سازی ضعیففرهنگ
سازی عدم موافقت کشاورزان با اجرای یکپارچه

 اراضی

 هایشانزیاد کشاورزان به زمین وابستگی و عالقه

 موانع اقتصادی 4

 هادریافت بودجه برای تجهیز زمینعدم  نبود تسهیالت

 مشکالت مالی
 ترس از ریسک به دلیل شرایط بد اقتصادی

 سازیباالی یکپارچه هزینه

 های پژوهشمنبع: یافته

 
 موانع زراعی

مشکالت کالبدی در  -1 که در مقوله موانع زراعی، دو زیر مقوله نشان دادپژوهش نتایج 
ها و غیره در بین ها، جادهها، کانالهای زراعی، وجود جدولمزرعه مانند بزرگ بودن زمین

ها به روستا، تنوع درکشت ی زیاد بین قطعات، دوری و نزدیکی زمینها، فاصلهزمین
ت ها، تفاوت در کیفیتفاوت در کیفیت اراضی، همچون دیم و آبی بودن زمین -2محصوالت و 

ه آب و دوری و نزدیکی به منبع آب، ازجمله ها بها، تفاوت دسترسی زمینو حاصلخیزی زمین
( و 1394که محققانی همچون میرزایی و همکاران ) هستسازی اراضی موانع زراعی یکپارچه

( نیز در پژوهش خود به بزرگ بودن قطعات و تفاوت در کیفیت 1388جمشیدی و همکاران )
ازی اراضی مدیریت منابع تولید و سمنظور اجرای یکپارچهبنابراین، به؛ اندها اشاره نمودهزمین
 سازی برای بهبود شرایط حائز اهمیت هست.زمینه

 موانع اجرایی
مشکالت  -1ی هامقوله ریزسازی نتایج حاکی از آن بود که در مقوله موانع اجرایی یکپارچه

مشکالت قانونی )ترس از تقسیم نادرست -2های دولتی(، حمایت سازمانحمایتی )عدم
 ها(، ازای بودن زمینسازی، ورثهوانع زیر بنایی )تجهیزات اندک برای یکپارچهم -3زمین(، 

ت سازی اراضی در بین کشاورزان بوده استرین موانع اجرایی تأثیرگذار بر پذیرش یکپارچهمهم
ها های فنی اجرای طرح( نیز به نامناسب بودن روش1386های امینی و همکاران )که در یافته
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(، رستمی 1388سازی اراضی، جمشیدی و همکاران )ی یکپارچهروشن درزمینه و نبود قوانین
به عدم  ،(Hadipour et al., 2019( و )1397(، کریمی و همکاران )1392و همکاران )

ترین موانع اجرایی طرح تأکید عنوان مهمهای دولتی و ضعف زیرساختی بههمکاری سازمان
های دولتی و اتخاذ ضوابطی مشکالت پیشرو حمایت سازمانرو، با توجه به شده است. ازاین

ویژه برای جلوگیری از پراکندگی بیشتر اراضی کشاورزی از طریق اصالح و بازنگری قوانین به
قانون ارث و همچنین وضع قوانینی که مانع از تقسیم بیشتر قطعات شود و در بلندمدت زمینه 

 ضروری است. سازی اراضی فراهم نمایدرا برای یکپارچه
 موانع اجتماعی ـ فرهنگی

 -1شامل،  فرهنگی چهار زیر مقوله _با توجه به نتایج پژوهش در مقوله موانع اجتماعی 
سازی به دلیل نبود رسانی ضعیف )آگاهی نداشتن برخی کشاورزان از زمان یکپارچهاطالع
ضعف آموزشی  -3عدم مشارکت )عدم مشارکت کشاورزان با یکدیگر(،  -2ی(، رساناطالع

سازی ضعیف )عدم موافقت فرهنگ -4سازی(، برداران از فواید یکپارچهی بهرهاطالعیب)
شان( هایزیاد کشاورزان به زمین سازی اراضی، وابستگی و عالقهکشاورزان با اجرای یکپارچه

ها نآسازی اراضی توسط اجرای طرح یکپارچه ترین موانع اجتماعی ـ فرهنگی در زمینهاز مهم
(، 1388(، جمشیدی و همکاران )1394پژوهشگرانی همچون میرزایی و همکاران ) ؛ کههست

ی نداشتن خودآگاهنیز در پژوهش  (Hadipour et al., 2019(، )1386امینی و همکاران )
(، Hadipour et al., 2019(، )1392برخی کشاورزان، رستمی و همکاران )

(Abdollahzadeh et al., 2012 عدم ) مشارکت کشاورزان با یکدیگر در اجرای طرح و
ـ فرهنگی مؤثر شدید به زمین را به خاطرتعلق( 1394میرزایی و همکاران ) عنوان موانع اجتماعی 

 ها حاکی از آن است که کشاورزان آگاهیبنابراین، یافته؛ سازی اراضی دانستندبر اجرای یکپارچه
که در این راستا  سازی اراضی دارندطرح یکپارچهی اجرای اندک و مشارکت پایینی درزمینه

ا و هاهتمام مسئوالن ترویجی حائز اهمیت هست و بهتر است قبل از اجرای طرح با ارائه کالس
 های آموزشی زمینه افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای اجرای طرح فراهم آید.برنامه

 موانع اقتصادی
ه سازی شداقتصادی که مانع از اجرای طرح یکپارچهنتایج پژوهش نشان داد ازجمله عوامل 

مشکالت  -2ها(، نبود تسهیالت )عدم دریافت بودجه برای تجهیز زمین -1 بود، دو زیر مقوله
سازی، ترس از ریسک به دلیل شرایط بد اقتصادی( بوده است ی باالی یکپارچهمالی )هزینه

(، Demetriou et al., 2012) (،1397(، کریمی و همکاران )1388که جمشیدی و همکاران )
(Perfecto & Vandermeer, 2010) باالی اجرای طرح در مطالعات خود  نیز به هزینه

سازی اراضی نیازمند منابع مالی است بنابراین، اعطای . مسلماً طرح یکپارچهاندکردهاشاره
ای مالی هاستا حمایتسازی اراضی باشد که در این رتواند مشوقی برای یکپارچهتسهیالت می

 های خصوصی مؤثر هست.دولت، شرکت
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 های پژوهش(سازی اراضی )منبع: یافتهمدل مفهومی موانع و مشکالت یکپارچه -1شکل 
 

)موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اجتماعی  گونه که نتایج پژوهش نشان داد چهار مقولههمان
. بوده است سازیترین موانع و مشکالت اجرای طرح یکپارچهو فرهنگی، موانع اقتصادی( از مهم

 تشده اسآمده مدل مفهومی زیر برای پژوهش حاضر ترسیمدسترو، با توجه به نتایج بهازاین
 (.1)شکل 

 دهشارائهسازی اراضی بر اساس نظرات در ادامه نیز نمودار درختی موانع و مشکالت یکپارچه
(. درواقع، 2رسم گردید )شکل  MAXQDAافزار با استفاده از نرم توسط کشاورزان در این زمینه

ردم م وتحلیل مشکل است که کارگزاران توسعه و عامهدرخت مشکل ابزاری دیداری برای تجزیه
مشکل و  ها و عوامل به وجود آورندهمؤثری از آن برای بررسی و تعیین علت طوربهتوانند می

(. بر اساس این نمودار موانع و Anyaegbunam et al., 2004ها استفاده کنند )روابط میان آن
گی، سازی اراضی شامل موانع زراعی، موانع اجرایی، موانع اجتماعی و فرهنمشکالت یکپارچه

 موانع اقتصادی است.
 

موانع و مشکالت اجرای 
 سازی اراضییکپارچه

 موانع اجرایی موانع زراعی

موانع اجتماعی ـ 
 فرهنگی

 موانع اقتصادی
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 MAXQDAافزار سازی اراضی با استفاده از نرمنمودار درختی موانع و مشکالت یکپارچه-۲شکل 

 های پژوهش()منبع: یافته
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 های و پیشنهادریگجهینت
های ساختاری نظام برداری و پراکندگی قطعات آن همواره از چالشکوچکی واحدهای بهره

کشورمان بوده که آینده توسعه کشاورزی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. در این برداری بهره
تواند تا حد زیادی این چالش را سازی اراضی از راهکارهای است که میراستا، طرح یکپارچه

اما اجرای این طرح با موانع زیادی روبرو است که ؛ (1392مرتفع سازد )رستمی و همکاران، 
رو، با توجه به اهمیت موضوع هدف از پژوهش حاضر، بررسی روری هست. ازاینها ضشناسایی آن

 سازی اراضی و تعاونی نمودن فرآیند تولید بود.موانع و مشکالت یکپارچه
سازی اراضی و تعاونی نمودن فرآیند تولید با نتایج پژوهش نشان داد که اجرای طرح یکپارچه

این موانع شامل چهار دسته موانع زراعی )بزرگ بودن  ای روبرو است کهموانع و مشکالت گسترده
ی زیاد بین ها، فاصلهها و غیره در بین زمینها، جادهها، کانالهای زراعی، وجود جدولزمین

 ها به روستا،ها، دوری و نزدیکی زمینقطعات، تنوع درکشت محصوالت، دیم و آبی بودن زمین
ها به آب و دوری و نزدیکی به فاوت دسترسی زمینها، تتفاوت در کیفیت و حاصلخیزی زمین

ی، سازمنبع آب(، موانع اجرایی )ترس از تقسیم نادرست زمین، تجهیزات اندک برای یکپارچه
های دولتی(، موانع اقتصادی )عدم دریافت بودجه برای حمایت سازمانها، عدمای بودن زمینورثه

، ترس از ریسک به دلیل شرایط بد اقتصادی( و موانع سازیی باالی یکپارچهها، هزینهتجهیز زمین
سازی اراضی، عدم مشارکت اجتماعی ـ فرهنگی )عدم موافقت کشاورزان با اجرای یکپارچه

سازی به دلیل نبود کشاورزان با یکدیگر، آگاهی نداشتن برخی کشاورزان از زمان یکپارچه
زان به زیاد کشاور سازی، وابستگی و عالقهرچهبرداران از فواید یکپااطالعی بهرهی، بیرساناطالع
 هایشان( بودند.زمین

(، حقیقت و همکاران 1396(، مهدوی )1397ها با مطالعات کریمی و همکاران )این یافته
 هست. راستاهم( 1391(، عبداهلل زاده و همکاران )1391(، شیردل و همکاران )1392)

سازی اراضی و تعاونی نمودن موانع پیشروی یکپارچهمنظور کاهش تحقیق به نتایج به توجه با
 شود:می فرآیند تولید پیشنهادهای زیر ارائه

 ایجاد منظوربه های مربوطهدستگاه همکاری با دولت شودمنظور رفع موانع اقتصادی پیشنهاد میبه

 در اختیار ار اعتباری اراضی، تسهیالت سازیبرای یکپارچه بردارانبهره و روستاییان در انگیزه

ـ فرهنگی نیازمند آموزش و تغییر نگرش همچنین، رفع موانع اجتماعی  .دهد قرار کشاورزان
 گردد،سازی اراضی و ضرورت اجرای آن هست. لذا، پیشنهاد میکشاورزان نسبت به یکپارچه

نا رح آشهای همگانی مانند رادیو و تلویزیون کشاورزان را با مزایای اجرای طدولت از طریق رسانه
های آموزشی سازی اراضی خود تشویق نماید. همچنین اجرای کالسها را به یکپارچهسازد و آن

 شده نیز در این زمینه مؤثر هست.های موفق انجامـ ترویجی و بازدید از طرح
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یی های اجرااز طرفی، با توجه به اینکه اجرای طرح نیازمند تعامل بیشتر کشاورزان و سازمان
های شود نهادهای روستایی همچون تعاونی، جهت تحقق این امر پیشنهاد میرونیازااست. 

 ها، شوراها، ایجاد و در صورت وجود تقویت گردند.روستایی، انجمن
سازی اراضی و ها، تصویب و تدوین قوانین منسجم و عملی در جهت یکپارچهافزون بر این

اجرای طرح، موجب تسهیل مسیر اجرایی  هجلوگیری از خرد شدن اراضی، اعتمادسازی در زمین
منظور رفع موانع زراعی پیش گردد. بهاین طرح و درنتیجه کاهش موانع اجرایی در این راستا می

ها، ایجاد الگوی کشت مناسب منطقه، توان از سنددار نمودن زمینسازی اراضی میروی یکپارچه
های فرعی ازی اراضی، احداث شبکهوخاک همچون تجهیز و نوساجرای عملیات زیربنایی آب

 های دسترسی بین مزارع استفاده نمود.های نوین آبیاری و جادهآبیاری و زهکشی، سامانه

 
 قدردانی و تشکر

 .بدون کمک هیچ سازمان و ارگانی انجام پذیرفته استاین مقاله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      1400تابستان، 38، شماره 10جلد     58   

 

 منابع
(. بررسی نگرش کشاورزان به طرح 1385ع. ) آشکار آهنگرکالیی، م. ع؛ اسدپور، ح. و علیپور،

سازی اراضی در شالیزارهای مازندران مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار. یکپارچه
 .135-153(، 55) 14اقتصاد کشاورزی و توسعه، 

های سازی زمینهای یکپارچه(. عوامل مؤثر بر تقاضای اجرای طرح1386احمدی، ع. و امینی، ا. م. )
علوم و فنون شاورزی از دیدگاه کارشناسان: شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان. ک

 .283-296(، 42) 11، کشاورزی و منابع طبیعی
های ضمن خدمت کارکنان در بانک سپه استان تهران. آموزش ریتأث(. بررسی 1387احمدی، غ. )

 می واحد تهران مرکزی.ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسالنامهپایان
کاران روستاهای سازی اراضی شالی(. عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه1388امیر نژاد، ح. و رفیعی، ح. )

 .329-338(، 48) 13، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیمنتخب مازندران. 
برداران با اجرای بهره دالیل مخالفت (. بررسی و مقایسه1386امینی، ا. م.؛ احمدی، ع. و پاپ زن، ع. )

لنجانات استان  های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و منطقهسازی زمینهای یکپارچهطرح
 .417-431(، 41) 11، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعیاصفهان. 
(. تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. علوم اجتماعی، 1393تبریزی، م. )

(64 :)138-105. 

(. عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در 1388جمشیدی، ع.؛ تیموری، م؛ حاضری، م. و روستا، ک. )
ی موردی شهرستان شیروان و چردوال. سازی اراضی استان ایالم: مطالعهاجرای طرح یکپارچه

 .109-127(، 1) 12، روستا و توسعه
 .49-51، 172-173، جهادسازی اراضی. ورزی با یکپارچه(. مدیریت صحیح واحد کشا1374جهاندوست، ر. )

سازی اراضی (. تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه1392کالنتری، خ. و قدیمی، ع. ) ؛حقیقت، ص؛ ایروانی، ه
 .97-110(، 1) 6، های ترویج و آموزش کشاورزیپژوهشاز دیدگاه کشاورزان استان فارس. 

ی (. تحلیل عوامل پیش برنده1394مهدوی، ا. و قدیمی، ع. ) ؛کالنتری، خ ؛حقیقت، ص؛ ایروانی، ه
کشاورزی  تحقیقات اقتصاد و توسعهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس. طرح یکپارچه

 .21-34(، 1) 46 ،ایران
(. 2139زرافشانی، ک. و فرهادی، م. ر. ) ؛رستمی، ف؛ مرادی، خ؛ گراوندی، ش؛ افشارزاده، ن؛ قنبرعلی، ر

رمانشاه شهرستان ک دربند انیمسازی اراضی دشت ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه
 .283-295(، 2) 44، کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد و توسعهاز نگاه کشاورزان. 

ریزی، (. توسعه کشاورزی )مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه1391الدین افتخاری، ع. )رکن
 ص.252سازی اراضی کشاورزی(. تهران: انتشارات سمت، یکپارچه

سازی اراضی کشاورزی (. بررسی موانع یکپارچه1391شیردل، ع؛ غفاری، ع؛ باقری، ا. و قربانی، ا. )
 ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.در شهرستان اردبیل. چهارمین کنگره

 ی واحدهای تعاونی.در توسعه ترنانهیبواقعهای گذاریای تولید و دالیل سیاسته(. تعاونی1387شیرزاد، ح. )

سازی اراضی (. عوامل مؤثر بر پذیرش طرح یکپارچه1391ظریفیان، ش؛ دماوندی، ع. و سعدی، ح. ا. )



 ...    دیتول ندینمودن فرآ یو تعاون یمزروع یاراض سازی کپارچهیموانع و مشکالت  لیتحل   59

  

 .237-243(، 4) 26، اقتصاد و توسعه کشاورزیدر روستاهای کبودرآهنگ استان همدان. 

های ی طرح(. تحلیل عوامل بازدارنده1391کالنتری، خ؛ صحت، ع. و همتیار، ع. ) عبداهلل زاده، غ؛
ی خور و بیابانک، استان اصفهان. ی موردی منطقهتجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه

 .59-77(، 2) 15، روستا و توسعه
اراضی کشاورزی سازی ( تبیین موانع یکپارچه1397کریمی، خ؛ رشیدپور، ل. و رسولی آذر، س. )

 .647-661(، 4) 13های انسانی، ریزی سکونتگاهی موردی: شهرستان بوکان(. مطالعات برنامه)مطالعه
سازی اراضی کشاورزی (. ساماندهی و یکپارچه1384کالنتری، خ؛ حسینی، س. م. و عبداهلل زاده، غ. )

 .67-103، (3) 8، روستا و توسعهبا استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی. 
سازی اراضی کشاورزی )مورد روستاهای شهرستان ازنا(. (. ارزیابی موانع یکپارچه1396مهدوی، ا. )

 .333-342(، 2) 48، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

یابی دالیل موافقت و مخالفت کشاورزان با مشارکت (. ریشه1394پور، م. )میرزایی، ح؛ طالب، م. و کاکه
ای هپژوهشسازی اراضی )موردمطالعه: روستاهای منتخب شهرستان بوکان(. های یکپارچهدر طرح

 .337-349(، 2) 47، جغرافیای انسانی
ی در زمینۀ عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به شناختجامعه(. پژوهشی 1385وثوقی، م. و فرجی، ا. )

شناسی جامعه. دشتنیزرهای سازی اراضی مزروعی: مطالعه موردی روستامشارکت در یکپارچه
 .101-118(: 2) 7، ایران

سازی اراضی های یکپارچه(. بررسی آثار اجتماعی طرح1391یاسوری، م؛ جوان، ج. و صابونچی، ز. )
-228(، 40) 16، ریزیجغرافیا و برنامهدر نواحی روستایی )نمونه روستاهای شهرستان اراک(. 

201. 
Abdollahzadeh, G. Kalantari, Kh. Sharifzadeh, A. and Sehat. A. (2012). 

Farmland fragmentation and consolidation issues in Iran; an 
investigation from landholder's viewpoint. Journal of Agricultural 
Science and Technology. (14), 1441-1452. 

Anyaegbunam, C. Mefalopulos, P and Moetsabi, T. (2004). Participatory 
rural communication appraisal starting with the people: A Handbook 
Sustainable Development. Rome: Food and Agriculture 
Organization. 

Demetriou, D. Stillwell, J. and See, L. (2012). Land consolidation in 
Cyprus: why is an integrated planning decision support system 
required? Land Use Policy, 29: 131-142. 

FAO. (2008). Opportunities to mainstream land consolidation in rural 
development, FAO Land Tenure Policy Series, programmers of the 
European Union and Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Rome. Internet: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0091e/i009 1e00.pdf. 

Hadipour, M., Roumaini, A., Azizpour, F. and Lasmipour, R. (2019). 
Barriers to the promotion of agricultural land consolidation in rural 
areas from farmers' point of view (Case study: Fash Dehedtan of 
Kangavar County). Journal of Research & Rural Planning, 8(1), 45-
62. 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=301
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=301
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0091e/i009 1e00.pdf


                                                                      1400تابستان، 38، شماره 10جلد     60   

 

Huang, Q. Li, M. Chen, ZH. And Li, F. (2011). Land consolidation: an 
approach for sustainable development in rural China. Ambio: A 
Journal of the Human Environment, 40: 93- 95. 

Perfecto, I., & Vandermeer, J. (2010). The agro ecological matrix as 
alternative to the land sparing/agriculture intensification model. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 107 (13), 5786-5791. 

Pivaco, J. (2010). Land consolidation in Czech and protection on 2007. 
Renewing the evaluation of land consolidation. FIG congress. 
Sydney, Australia. 

Thomas, J. (2006). What is on regarding land consolidation in Europe? Paper 
presented at XXIII FIG International Congress, Shaping the Change. 
TS 80- Land Consolidation in Germany. Munich, October: 8-13. 

Zeng, S. Zhu, F. Chen, F. Yu, M. Zhang, SH. and Yang, Y. (2018). 
Assessing the impacts of land consolidation on agricultural technical 
efficiency of producers: A survey from Jiangsu Province, China. 
Sustainability, 10 (7): 1-17. 

Zhou, J. M. (1999). How to carry out land consolidation an international 
comparison. EUI Working Paper ECO. 99/1: 1-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...    دیتول ندینمودن فرآ یو تعاون یمزروع یاراض سازی کپارچهیموانع و مشکالت  لیتحل   61

  

Analysis of Barriers and Obstacles of Lands Consolidation 

and Production Cooperatives Formation: the case of 

Zarghan County 

M. Asimeh1, M. Nooripoor 2* 

Received: 2020/12/19 

Accepted: 2021/6/24 

 
 

Abstract 
Given the importance of land consolidation plans in the development and 

improvement of agricultural status in terms of increasing agricultural production, 
improving income levels of farmers, and production cooperatives formation, it is 
necessary to identify barriers and obstacles to implement this plans and to remove 
them. Therefore, the present study aimed to analyze the barriers and obstacles of 
land consolidation and production cooperatives formation in rural areas of 
Zarghan County. The study population was Zarghan regional farmers located in 
Fars province that 38 of them were selected by purposeful and snowball 
sampling. Research data were collected using semi-structured interviews and 
analyzed in three stages: open coding, axial coding, and selective coding with the 
help of MAXQDA software and classified into four main barriers. These include 
agricultural barriers, administrative barriers, economic barriers, and socio-
cultural barriers. Finally, according to the results, suggestions were made to 
develop this project. 

 
Key Words: Barriers and Problems, Land Consolidation, Content 
Analysis, Cooperatives 

 
 

                                                                                                                                  
1.Phd of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, 

Yasouj, Iran 

2. 2.Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj 

University, Yasouj, Iran 

* Corresponding Author                                                          morteza_moradi@pnu.ac.ir 

 


