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 3علي اسدي و 2، خليل كالنتري1محمدصادق ابراهيمي

 
ي ها اراضي شاليزاري ايران داراي مشكالت ساختاري متعددي هستند كه طرح تجهيز و نوسازي درصدد رفع موانع توليد و كاهش هزينه - چكيده

باشد. اين مقاله با هدف تحليل عوامل موثر بر اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري استان گيالن تدوين گرديده  توليد اين اراضي مي
ضي شاليكار داراي ارا 188اي تصادفي كه شامل  طبقه يريهاي الزم ، از طريق روش نمونه گ است. اين پژوهش به صورت ميداني انجام گرفته و داده

هاي مختلف محاسبه  در حيطه 72/0تا  61/0كرونباخ  يآن با استفاده از ضريب آلفا ييايپرسشنامه بوده كه پا قيباشد. ابزار تحق يتجهيز شده م
بندي  استفاده گرديد نتايج تحليل عاملي نشان داد كه دسته  Rايند تحليل عاملي نوع  بررسي عوامل موثر بر اجراي طرح از فر منظور. به ديگرد

 ،يطيمح ستيز ،يرساختيز ،يعوامل موثر بر اجراي طرح از نظر شاليكاران داراي اراضي تجهيز شده نيز اين عوامل عبارتند از: عامل اجتماع
درصد  84/34نموده و عامل اجتماعي با تبيين  نييعوامل موثر بر اجراي طرح را تب انسيدرصد وار 92/63كه توانسته است  هاديو ن ياقتصاد

 .همترين عامل بوده است.م
 .يزاري، تحليل عاملي، استان گيالنشاليكاران، طرح تجهيز و نوسازي، اراضي شال -ها كليد واژه

 
0Bمقدمه 
1Bترين گياهاني است كه در دنيا كشت شده و مبدا  برنج از قديمي

پيدايش آن آسياي جنوب شرقي بخصوص كشورهاي هندو چين 
هزار تن شلتوك به  2887 ديبا تول راني. كشور ا[1]باشد مي

برنج را  ديبرنج، رتبه هجدهم تول يجهان ديدرصد تول 5/0 زانيم
 دارا است.  ايدر دن

2Bدرصد سطح زير كشت و  69/31با  النياستان گ زين رانيا در
 . [2]دهد د اختصاص ميكشور را به حو ديدرصد از كل تول 88/27

3Bو  ييهواآب و  طيشرا ت،يتراكم جمع ليبه دل النياستان گ در
طرف و اشتغال هر  كياستفاده حداكثر از خاك و آب موجود از 

كاربر  عتيبا توجه به طب گرياز طرف د يانسان يروين شتريچه ب
فراهم  يهر جا منبع آب ،يبودن زراعت برنج در كشت و كار سنت

. در حال حاضر رددگ اجازه دهد كشت مي نيزم بيشود و ش
 ينهايدرصد زم 60 ايو درصد كل مساحت استان  6/15حدود 

در عرصه  زراعت [3]. دهد يم ليآن را كشت برنج تشك يزراع
كوچك و  ي(برنج)، عمدتاً در اراض يكشت شال يسنت يها

محصول  زيامر ن نيو ا رديپذ يقطعات پراكنده و نامنظم صورت م
 قيتنس نيو همچن ياراض كيوگرافيزيف ييها تيمحدود ميمستق

 نيو فروش و همچن دياز خر يناش ها، تيو مداوم مالك ديجد
 ،ي. پراكندگباشند يتحت كشت م ياراض يارث ماتيتقس

 يا بگونه يزاريشال ياز اراض يعيپهنه وس ،يو كوچك ينامنظم
از ابتدا تا به  يكشت شال ندياست تا فرآ دهيموجب گرد يعيطب

آالت  نيماش يريبوده و بكارگ يكار انسان يرويانتها محتاج ن
 يبنظر رسد. دشوار رممكنيدشوار و گاه غ اري، بسمرتبط با كشت
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به  ليپراكنده و كوچك، در كنار م يدر اراض يعو صعوبت كار زرا
همراه توسعه  تر، به اشتغال به كار پردرآمدتر و كم زحمت

باعث شده است تا بخش قابل مالحظه  يكشاورز ريهاي غ فعاليت
 يبه شكل ايو خارج  دياز رده تول يارزشمندكشاورز ياز اراض يا
. براي  [4]ابندياختصاص  يهاي كشاورز تناسب به فعاليت يب

حل مشكالت مذكور طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري ارائه 
به مجموعه    ياراض يو نوساز زيشده است طرح تجه

 ييربنايز تيكه به توسعه و بهبود وضع شود يهايي گفته م فعاليت
 يساز كپارچهيمات شامل اقدا نيواحد مزرعه منجر شود. ا

و در  يسطح يشبكه زهكش ،ياريآب يرعاحداث شبكه ف ،ياراض
و  سيو سرو يدسترس يها جاده ،ينيرزميز يصورت لزوم زهكش

سهولت در  ييربناياقدامات ز نيكه با ا باشد يمزارع م نيب يراهها
. [5]محصول فراهم گردد.  شتريب ديتول نهيو زم يكشاورز تيفعال

در  يو نوساز زيطرح تجه يكه در اجرا ييتر الگو دهبه عبارت سا
 نهياست كه با حداقل هز يبنحو نيآماده كردن زم باشد ينظر م

در كار  آالت نيمصرف شده جهت كاربرد ماش يروين نيو كمتر
.  با مرور منابع و بررسي عوامل موثر بر اجراي [6]زراعت باشد

اين عوامل را به  توان يطرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري م
عوامل اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و نهادي تقسيم بنده 

 و ارائه نمود:
4Bاقتصادي عوامل 
5Bزيطرح تجه يموثر بر اجرا يمختلفي به عوامل اقتصاد محققين 

هاي مختلف اين موضوع را  اشاره داشته و حيطه ياراض يو نوساز
ه عبارتند از: اند ك اند آنان مواردي را متذكر شده بررسي نموده

) اعتقاد دارند 2007)، ساندكويست و آندرسون  (2002كوپوا  (
كار و تلفات آب شده  يروين شيموجب افزا يكه پراكنش اراض

با  ابدي يقطعات اختصاص م نيب يهم به مرزبند ياديز نيزم
تشكري و  .[7،8]توان اين عامل را بهبود بخشيد اجراي طرح مي

عالوه بر  زي) ن2005ست و همكاران() و ساندكوي1381ميرزائي (
موراد مذكور افزايش زمين براي كشت را  به عنوان عاملي موثر 

)، 1376سبحاني پور ( [9]. اند براي اجراي طرح تجهيز برشمرده
)، ناكاهاراو همكاران  1381) ، تشكري و ميرزائي (1384( يفتوح

اران  )، آنبوموشي و همك2001)، كاستروكوال و همكاران  (1998(
)، لورئيس و همكاران  2003)، فوكودو و همكاران  (2002(
  رد) و بال2006)، مارچ و گردن  (2002)، آتسوشي  (2005(
 نهيباعث كاهش هز تواند يكنند كه طرح م ي) عنوان م2007(

و درآمد زارعان  ديتول شيو افزا ديتول
. همچنين ساندكويست و [10،11،12،13،14،15،16,17]گردد

تواند باعث كاهش  ) ادعا مي كنند كه طرح مي2007ن (همكارا

هزينه حمل و نقل در كل هزينه هاي توليد محصول گردد.  
)، يعقوبي و 1380مقدم ( ي)، حسن1381پور ( يو عباسعل ادگاري

)، 2006)، مارچ و گردن (2004)، هيداكي  (1377كبيري (
 تسيو ساندكو )2006)، كاتسومي و همكاران  (2002آتسوشي (

 يور بهره شيمعتقدند كه طرح افزا زي) ن2007و آندرسون (
)، 1380زاده ( .  عرب[18،19،20,21]دارد يرا در پ ديعوامل تول

)، آنبوموشي و 1381)، تشكري و ميرزائي (1376پور ( ينسبحا
)، 2004)، هيداكي (2002)، كوپوا (2001همكاران (

تواند  ي) معتقدند كه طرح م2007ساندكويست و آندرسون (
)، 1378. عليزاده([22]گردد ياريراندمان آب شيموجبات افزا

 يز) بيان مي كنند كه طرح تجه2007ساندكويست و آندرسون(
تواند موجبات جبران كمبود كارگر، كاهش مقدار بذر مصرفي  مي

ها را ايجاد نمايد. همچنين تشكري و ميرزائي  و ساير نهاده
)، آشكار و همكاران 2004)، تابوچي  (2002)، آتسوشي (1381(
 طرح) اعتقاد دارند كه 2007)، ساندكويست و آندرسون (1385(

تواند سبب افزايش و توسعه مكانيزاسيون در  تجهيز و نوسازي مي
 .[23،24]اراضي شاليزاري گردد

6Bاجتماعي و فرهنگي عوامل 
7Bيو نوساز زيطرح تجه ياجتماعي و فرهنگي موثر بر اجرا عوامل 

) معتقد هستند كه 1375( يافتخارركن الدين از: عبارتند  ياراض
و تعاون مابين  يهمكار تواند يم ياراض يهاي سامانده انجام طرح

 انيكشاورزان را بشتر نموده، امكان نظارت بهتر دولت بر جر
از اختالفات و  نكهياضمن  ديرا فراهم نما يگذار متيو ق ديتول

و  يبردار ن نقشهكاسته و امكا نيمشاجرات زارعان نسبت به زم
. همچنين عليزاده [25]آورد يها را فراهم م درست زمين يزيمم

) معتقد است كه اجراي طرح تجهيز و نوسازي در اراضي 1378(
شاليزاري موجب كاهش سختي كشت و كار شالي مي گردد. 

 تواند يكند كه طرح م يم انيب زي) ن1380مقدم ( يحسن
و  نيعان در ميزان زمزار ياجتماع يموجبات كاهش برخوردها

)، حسني 1381( يزدانيو  يقطعات گردد. اسد نيب يها يمرزبند
و  )1381ميرزائي ( )، تشكري و1384)، فتوحي (1380مقدم (

 مندي ايترض شيتواند افزا يمعتقدند كه طرح م) 1378عليزاده (
.  همچنين [26]كشاورزان از كشت برنج را فراهم آورد

) ايجاد رفاه نسبي براي زراعين 2007ساندكويست و آندرسون (
ها و محصول را به عنوان عاملي موثر براي  در حمل نقل نهاده

اجراي طرح تجهيز و نوسازي ياد مي نمايند. همچنين تابوچي 
به جاده،  تر ب) افزايش رفاه نسبي در دسترسي مناس2004(

كانال آبياري و زهكشي را نيز به عنوان عامل موثري در اجراي 
) عنوان مي 2000ان داشته است. ريدل و رامبول  (طرح بي
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تواند موجبات كاهش فقر، بيكاري و  نمايند كه اين طرح مي
كاهش از هم گسيختگي جوامع روستايي و كشاورزي در 

و گردن  ارچ. همچنين م[27]كشورهاي در حال توسعه باشد
) معتقدند كه طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري مي 2006(

 وجبات افزايش رفاه در سطح محيط روستا گردد.تواند م
8Bزيست محيطي عوامل 
9Bو  يطيمح ستيعوامل ز زين ييها يمطالعات و بررس نيهمچن

را از عوامل موثر در اجراي طرح   طيكنش متقابل انسان و مح
)، كاتسومي و 2005اند. كونوميستو و همكاران ( عنوان نموده

) معتقدند 2007( ) و ساندكويست و آندرسون2006همكاران (
در  هبودموجبات ب تواند يهاي ساماندهي اراضي م كه طرح

مزارع را ممكن سازد. همچنين آشكار و همكاران  يزهكش
 توانند يم يساز كپارچهيهاي  دارد كه طرح يم اني) ب1385(

ركن  دييخاك شده كه اين عامل مورد تا شيموجب كاهش فرسا
. [28]باشد يم زي) ن2007) و بالرد (1375( يافتخار الدين

) و بالرد 1381( ييزاري)، تشكر و م1378همچنين عليزاده (
 يداريپا يها نهيزم تواند يكنند كه طرح م ي) عنوان م2007(

) و 2002. همچنين كوپوا (دينما نيكشت برنج را در منطقه تام
) معتقدند توان حفظ كاربري ارضي 2005كونوميستو و همكارن (

 طرح تجهيز و نوسازي باالتر ميشود.شاليزاري با اجراي 
10Bحفاظت و ممانعت از شيوع 2005و همكاران ( كونوميستو (

هاي گياهي را به عنوان يكي از عوامل موثر در اجراي  بيماري
) و كونوميستو و 2002طرح عنوان مي نمايند. بعالوه كوپوا (

ها ماند سم، كود و بهبود  ) كاهش مصرف نهاده2005همكاران (
در مصرف آب زراعي را به عنوان عامل موثر در ترغيب مديريت 

) 1994دانند.  همچنين تانكانن ( كشاورزان به اجراي طرح مي
معتقد است با اجراي طرح تجهيز و نوسازي در اراضي شاليزاري 

توان از تجاوز آنان به حريم  و تعيين و تحديد مالكيت زارعين مي
هاي همجوار با  ها و رودخانه منابع طبيعي به خصوص جنگل

 .[29]مزارع جلوگيري كرد
11Bنهادي عوامل 
12Bمختلفي نيز به بررسي عوامل نهادي موثر در اجراي  محقيقن

) و 2005طرح پرداخته اند كه عبارتند از: كونوميستو و همكاران (
) معتقد هستند كه طرح تجهيز 2007ساندكويست و آندرسون (

رچوب نهادي و نوسازي اراضي توانسته است در ايجاد يك چا
رساني مالي و  كمشخص براي موسسات مالي و اعتباري براي كم

اعطاي وام به كشاورزان موثر باشد كه براساس اين طرح 
گونه منابع مالي دسترسي  تر مي توانند به اين كشاورزان راحت

) و كونوميستو و 1994)، تانكانن (1381پيدا نمايند.  ماركانديا  (

قدند كه صدور سند مالكيت براي ) نيز معت2005همكاران (
ها در  گذاري موجبات افزايش سرمايه ندتوا هاي زراعي مي زمين
هاي زراعي كشاورزان گردد و يا به عنوان وثيقه و سند از  زمين

آن براي برآوردن نيازهاي مالي و اعتباري و تضميني خود 
) معتقدند 2004. همچنين ريدل و رامبول ([30]استفاده كنند

تواند موجب ايجاد يك  تجهيز و نوسازي اراضي مي كه طرح
گذاري در مناطق روستايي  براي توسعه سرمايه سبمبناي منا

 كشورهاي در حال توسعه باشد.
 

13Bها: مواد و روش 
14B ديدگاه كلي حاكم بر اين تحقيق با توجه به ماهيت و نوع پژوهش

ديدگاه كمي است و طرح اصلي مورد استفاده در اين پژوهش 
شاليكار داراي  188ش است. جامعه آماري تحقيق حاظر پيماي

. به منظور گردآوري داده ها و تعيين باشد ياراضي تجهيز شده م
گرفته  اي بهره طبقه گيري نهتحقيق ابتدا از روش نمو يآمار  نمونه

مركز  و غرب) تقسيم  –شود و استان گيالن به سه منطقه (شرق 
هرستان به طور تصادفي گرديد سپس از بين اين مناطق هفت ش

مشمول طرح تجهيز و   كارنفر شالي 30انتخاب و از هر شهرستان 
هاي تحقيق  نوسازي اراضي انتخاب و در بين آنها پرسشنامه

 188آوري گرديد. در نهايت تعداد  الزم جمع العاتتكميل و اط
پردازي قرار  مشمول طرح مبناي داده كارانيپرسشنامه شال

پرسشنامه بوده كه روايي آن با توجه به نظر  قيگرفتند. ابزار تحق
اساتيد راهنما و مشاور و همچنين كارشناسان خبره سازمان 
جهاد كشاورزي استان گيالن بررسي و پس از اصالح موارد الزم، 

هاي آماري تحقيق قرار  در اختيار نمونه قيتحق ييپرسشنامه نها
كرونباخ بين  يپرسشنامه با استفاده از ضريب آلفا ييايگرفت پا

اي عوامل مورد  . اعتبار سازهديمحاسبه گرد  72/0تا  61/0
   KMOبررسي نيز با استفاده از آزمون بارتلت و آماره

ها  آوري و ورود داده پس از جمع .[31]محاسبه گرديه است76/0
)، با استفاده از روش تحليل ssssپردازي ( به نرم افزار داده

مل موثر بر اجراي طرح از ديدگاه عاملي، به منظور بررسي عوا
جامعه آماري مورد مطالعه يعني شاليكاران داراي اراضي مشمول 

 طرح استفاده شد. 
 

15Bتحقيق: هاي يافته 
16Bل عاملي تحليل عوامل موثر بر اجراي طرح از روش تحلي براي

شاليكاران مشمول طرح  يبرا KMOاستفاده شد مقدار آماره 
محاسبه گرديد  76/0ري تجهيز و نوسازي اراضي شاليزا

همچنين، آزمون بارتلت در سطح يك درصد معني دار بوده است 



4 

 

عوامل  يبند دسته يبرا يعامل ليتوان از تحل مي نانيلذا، با اطم
شاليكاران مشمول طرح تجهيز و  دگاهيموثر بر اجراي طرح از د

و  KMOنوسازي اراضي شاليزاري استفاده نمود كه مقدار ضريب 
 ) ارائه شده است.1لت در جدول شماره(آزمون بارت

 
17Bنتايج آزمون 1( جدول (KMO و بارتلت 

 KMO 76/0ضريب 

 82/1694** آماره بارتلت آزمون بارتلت

 182 درجه آزادي
 000/0 سطح معني داري

 درصد 1معني دار در سطح  ∗∗           
18Bهاي  تحليل مؤلفه  با استفاده از تكنيك تحليل عاملي به شيوه
استخراج شدند و  5/0صلي، پنج عامل با مقادير ويژه باالتر از ا

از  يزاريشال ياراض يو نوساز زيعوامل موثر بر اجراي طرح تجه
شاليكاران  مشمول طرح ، بر اساس بار عاملي و پس از   دگاهيد

در اين عوامل دسته  اريماكس،چرخش عاملي متعامد به روش و
درصد از كل واريانس مربوط  92/63بندي شدند. عوامل پنجگانه، 

 64به  كيطرح را تبيين كردند. به عبارت ديگر، نزد راتيبه تاث
 ياراض يو نوساز زيدرصد عوامل موثر بر اجراي طرح تجه

 نيشاليكاران  مشمول طرح مربوط به ا  دگاهياز د يزاريشال
. پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر عامل و باشد يعوامل م

عامل  ،يآنها، عوامل بدين ترتيب: عامل اجتماعبارهاي عاملي 
و عامل نهادي  ي، عامل اقتصاد يطيمح ستيعامل ز ،يرساختيز

هر عامل،  ژهينامگذاري شدند. عوامل ذكر شده به همراه مقدار و
هر عامل در  انسيوار يو درصد تجمع ژهيمقدار و انسيدرصد وار

 گردد. ي) ارائه م2جدول شماره (
عامل هاي استخراج شده همراه با مقادير ويژه، درصد ) تعداد 2جدول (

 واريانس و درصد تجمعي

 نام عامل رديف
مقدار  

 ويژه
درصد  واريانس 

 مقدار  ويژه

درصد 
تجمعي 
 واريانس

عامل  1
 اجتماعي

060/9 84/34 84/34 

عامل  2
 زيرساختي

578/2 917/9 76/44 

عامل زيست  3
 محيطي

939/1 456/7 22/52 

عامل  4
 تصادياق

821/1 004/7 22/59 

 92/63 698/4 222/1 عامل نهادي 5

ها براساس نوع متغيرهاي موجود در آنها صورت  گذاري عامل نام
گذاري شده و  ) عوامل نام3گرفته است در جدول شماره (

متغيرهاي موجود در هر عامل به همراه بارهاي عاملي آنها ارائه 
 شده است. 

گذاري  امل به نام عامل اجتماعي ناماز ميان عوامل، نخستين ع
درصد از واريانس كل را به  84/34گرديد. اين عامل به ميزان 

خود اختصاص داده است. در اين عامل نيز بيشترين بار عاملي 
 باشد. مربوط به متغير نگرش شاليكاران نسبت به طرح مي

عامل دوم تحت عنوان عامل زير ساختي نامگذاري شد. اين عامل 
درصد واريانس كل را تبيين نموده است و در  92/9به تنهايي نيز 

اين عامل نيز متغير حل مشكل زهكشي مزرعه بيشترين بار 
 عاملي را به خود اختصاص داده است.

عامل سوم كه از آن به عنوان عامل زيست محيطي نام برده شده 
درصد واريانس كل را به خود اختصاص داده است  46/7است و 

امل بيشترين بار عاملي مربوط به متغير جلوگيري از در اين ع
 باشد. ها و تخريب محيط زيست  در طرح مي تجاوز به جنگل

عامل چهارم تحت عنوان عامل اقتصادي نام گذاري گرديد. اين 
درصد واريانس كل را تبيين نموده است. در  7عامل به تنهايي 

ار عاملي را به اين عامل متغير ميزان توليد در هكتار بيشترين ب
 خود اختصاص داده است.

عامل پنجم كه از آن به عنوان عامل نهادي ياد شده است، به 
درصد واريانس را به خود اختصاص داده است. در  7/4تنهايي 

اين عامل تنها يك متغير نياز به تدوين قوانين بهتر براي طرح 
 تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري قرار گرفته است. 

 
19Bو بحث: نتايج 

20Bمشمول طرح عوامل موثر بر اجراي طرح تجهيز و  كارانيشال
عامل  ،ينوسازي اراضي شاليزاري را به صورت عامل اجتماع

و عامل نهادي  يعامل اقتصاد ،يطيمح ستيعامل ز ،يرساختيز
بندي كردند. از ميان اين عوامل، نخستين عامل به نام عامل  دسته

 84/34 زانيبه م يياعامل به تنه نيا ديگرد يگذار نام ياجتماع
عامل  نيكل را به خود اختصاص داده است در ا انسيدرصد از وار

نگرش شاليكاران نسبت  ريمربوط به متغ يبار عامل نيشتريب زين
. اين نتيجه با نتايج تحقيقات آشكار و همكاران باشد يبه طرح م

) و 1381) و اسدي و همكاران(1382زاده( رضوي پور و عرب
Niroula and Thapa (2005 مبني بر وجود مشكالت اجتماعي (

باشد. نتايج بيانگر اين نكته است كه  راستا مي در اجراي طرح هم
چگونه طرح تجهيز و نوسازي اراضي در فرآيند اجرايي با 

هاي اجتماعي شديدي برخورد مي نمايد به طوريكه بيشتر  چالش
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اين  درن مشمول طرح از نصف مقادير بيان شده از سوي شاليكارا
بعد يعني بعد اجتماعي جمع شده است و با مقايسه آن با عامل 
اجتماعي در تحليل عاملي شاليكاران سنتي كه در رتبه سوم قرار 

توان به اهميت ايجاد تغييرات گسترده و لزوم توجه  مي گيرد مي
توانيم بگوييم كه  دقيق به آن پي برد به طوريكه در يك كالم مي

حل مشكالت اجتماعي موجود و احياناً  روفقيت طرح، دكليد م
ايجاد شده ناشي از اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي قرار 

تواند عدم توفيق در حل  داشته و عامل شكست آن نيز مي
مشكالت اجتماعي موجود و يا احياناً افزايش مشكالت اجتماعي 

 ناشي از اجراي طرح باشد.
 

21B) به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي  ) متغيرهاي مربوط3جدول
 عاملي بدست آمده از ماتريس دوران يافته

 متغيرها نام عامل اولويت
بار 

 عاملي

 اول
عامل 

 اجتماعي
)84/34(% 

 نگرش شاليكاران نسبت به طرح
احقاق حق فرد در صورت ايجاد مشكل 

 با ناظر، پيمانكار و زراع
 ميزان رضايت از اجراي طرح

 ود اراضيتر شدن حد دقيق
 اجراي طرح مطابق با طرح اوليه

 توسعه كار گروهي
 مشاركت در اجراي طرح

 جايگاه قانوني طرح
حل مشكل نداشتن سند مالكيت 

 اراضي
تمايل به واگذاري اراضي ديگر براي 

 اجراي طرح

894/0 
817/0 
811/0 
779/0 
747/0 
747/0 
720/0 
701/0 
700/0 
645/0 

 دوم
عامل 

 زيرساختي
)92/9(% 

 مشكل زهكشي مزرعه حل
ها و افراد به  حل مشكل حمل نهاده

 مزرعه
 حل مشكل آبياري مزرعه

حل مشكل دسترسي شاليكاران به 
 مزرعه براي مديرت مطلوب آن

646/0 
594/0 
589/0 
512/0 

 سوم

عامل 
زيست 
 محيطي

)46/7(% 

ها و  جلوگيري از تجاوز به جنگل
 تخريب محيط زيست

 ارعايجاد فضاي تغيير كاربري مز
 آسيب ديدن بافت خاك در طرح 

833/0 
775/0 
724/0 

 چهارم
عامل 

 اقتصادي
)00/7(% 

 ميزان توليد در هكتار
 ميزان درآمد در هكتار 
 ميزان هزينه در هكتار

822/0 
796/0 
525/0- 

 پنجم
عامل 
 نهادي

)7/4(% 

نياز به تدوين قوانين بهتر براي اجراي 
 قانونمندتر طرح

726/0 

22Bكل را  انسيدرصد وار 92/9 زين يساخت ريامل زدوم يا ع عامل
حل مشكل زهكشي  ريمتغ زيعامل ن نيو در ا دهيشامل گرد

را به خود اختصاص داده است. اين  يبار عامل نيشتريمزرعه ب
  ,Sundqvst and Anderson (۲۰۰۷)تحقيقاتنتايج با نتايج 

Tabuchi (۲۰۰٤), Marsh and Gordon (2006بر حل  ني) مب
هاي شاليكاران به مزارع مطابقت دارد. وجود  ت دسترسيمشكال

عامل زير ساختي هم در تحليل عاملي شاليكاران داراي اراضي 
سنتي و هم در تحليل عاملي شاليكاران داراي اراضي مشمول 
طرح در جايگاه دوم  به نوعي بيانگر اهميت اين عامل در طرح 

ادي مي تواند تا حد زي ساختيبوده به طوريكه حل مشكالت زير
در توسعه مطلوب طرح و تضمين موفقيت آن موثر باشد. ضمن 
اينكه تفاوت در اهميت متغيرهاي بارشده در هر عامل نيز شايد 
بيانگر اين نكته باشد كه شاليكاران مشمول طرح بيشتر نگران 
كانالهاي زهكشي طراحي و اجرا شده در طرح هستند كه احتماال 

باشد كه  اجرا و طراحي طرح مياساسي در  كالتداراي مش
 بانتايج تحقيقات اسدي و همكاران نيز مطابقت دارد.

23Bكل  انسيدرصد وار 46/7نيز  يطيمح ستيسوم يا عامل ز عامل
 يبار عامل نيعامل بشتر نيرا به خود اختصاص داده است در ا

ها و تخريب محيط  جلوگيري از تجاوز به جنگل ريمربوط به متغ
. كه با نتايج تحقيقات رضوي پور و عرب اشدب يزيست در طرح م

. تاكيد مشخص رد) مطابقت داTenkanen(1994) و1382زاده(
كشاورزان مشمول طرح بر عامل زيست محيطي موثر در اجراي 
طرح نيز گوياي ايجاد محدوديتها و همچنين لزوم توجه بيشتر به 

 تواند باشد. عامل چهارم و يا محيطي طرح نيز مي ابعاد زيست
 نيكل را شامل شد در ا انسيدرصد وار 7نيز  يعامل اقتصاد

را به  يبار عامل نيشتريدر هكتار ب ديولت زانيم ريمتغ زيعامل ن
خود اختصاص داده است. اين نتايج با نتايج تحقيقات سبحاني 

)، 1381) ، تشكري و ميرزائي (1384( ي)، فتوح1376پور (
 & Nakahara   ) و نتايج تحقيق1385آشكار و همكاران (

Imabayadhi & Okuma and Fujiyoshi (۱۹۹۸), Castro 
Coelho & Pinto and Dasilva(۲۰۰۱),  Anbumozhi & 
Matsumoto and Yamaji(۲۰۰۲), Fukuda & Duck and 
Stout(۲۰۰۳),  Luers & Naylor and matson(۲۰۰٥), 
Atsushi(۲۰۰۲),  Marsh  and Gordon (۲۰۰٦), 

Bullard(۲۰۰۷), Sundqvist and Anderson(۲۰۰۷ مطابقت ,(
هر دو گروه بر بحث افزايش توليد مي تواند بيانگر  يددارد. تاك

بايست  اهميت اين متغير از ديگاه شاليكاران بوده كه مي
راهكارهاي حمايتي و پشتيباني و ترويجي مناسبي در اين راستا 

 7/4دي نيز انديشيده شده و فراهم گردد. عامل پنجم يا عامل نها
درصد واريانس را به خود اختصاص داده است در اين عامل تنها 
يك متغير نياز به تدوين قوانين بهتر براي طرح قرار گرفته است. 
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توجه به تدوين قوانين بهتر براي اجراي طرح بيانگر اشراف 
اطالعاتي و آگاهي مناسب شاليكاران مشمول طرح تجهيز و 

هاي قانوني طرح ومواجه با آن در  نوسازي اراضي در مورد گره
كه مي تواند به عنوان يك راهكار  باشد طول اجراي طرح مي

سازنده مورد توجه برنامه ريزان و طراحان طرح تجهيز و نوسازي 
در  يعامل ليتحل جياراضي شاليزاري قرار گيرد. با توجه به نتا

 افتيتوان در يشده م يو نوساز زيتجه ياراض يدارا كارانيشال
 يها تيشدن با فعال ريبا توجه به درگ كارانيدسته از شال نيكه ا
 ياگرچه عامل ها راتيطرح و شناخت كامل از حوزه تاث يياجرا

همان عوامل مورد نظر در دسته  زيمشخص شده توسط آنان ن
 نيتقدم و تاخر عوامل و هم چن يباشد ول يم يسنت كارانيشال

توان  ياست كه م يالبمط يايكننده گو نييتب انسيوار زانيم
 دهيعد يبا مشكالت اجتماع رحط يياجرا يتهايگرفت فعال جهينت
 كارانيتوان عنوان نمود كه شال يم كهيگره خورده است بطور يا

را  راتيتاث انسيدرصد وار 35به  كيشده نزد زيتجه ياراض يدارا
 يكنش ها يايخود گو نياختصاص داده اند ا يبه عامل اجتماع

 يدر عرصه ساختارها دياز بروز تحوالت شد يناش ياجتماع
 باشد يم گريكديبا  كارانيتعامل شال وهيو ش ياجتماعو  يديتول

 ستيبا يها م تيفعال يلگريبه عامل تسه شتريكه ضمن توجه ب
و آموزش مناسب چه قبل از شروع طرح و  جيبه عامل ترو

 يم نكهيطرح دقت نمود ضمن ا يدر هنگام اجرا نيهمچن
در جهت  يكننده آموزش تيم چنان به عنوان حماه ستيبا

 نيمناسب ا ديتول وهيش ،ياجتماع يساختار ها كي هب دنيرس
 راتييتغ جادينمود تا بتوان ضمن ا تيرا هدا كارانيدسته از شال
 كرد.  نيتضم زيطرح را ن ياجتماع يداريپا ديمناسب و مف

 
24Bمورد استفاده: منابع 
25B]1[ ينشاكار ياقتصاد سهيمقا ).1378محمد رضا.( زاده،يعل 

. ديكار در تول يرويبر نقش ن ديبرنج با تاك زهيو مكان يسنت
 برنج كشور. قاتيموسسه تحق

 26B[2] سال  – يو باغ ي). محصوالت زراع1385.(يآمارنامه كشاورز
، (جلد اول). تهران: انتشارات وزارت جهاد 1383-84 يراعز
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آب و خاك  تيريمد ي. انتشارات داخلياراض يو نوساز زيتجه
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31B[7] Kopeva, D. (۲۰۰۲). Land Fragmentation and Land 
Consolidation in BULGARIA. International Symposium 
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„Land Fragmentation and Land Consolidation in CEEC: 
A gate towards sustainable rural development in the new 
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32B[8] Sundqvist, P and Anderson, L. (۲۰۰۷). A study of the 
impacts of land fragmentation on agriculture productivity 
in Northern Vietnam. The Australian Journal of 
Agricultural and Resource Economics. ٥۱(۲), ۱۹٥-۲۱۱. 
۲۰۰۷. 

33B[9] ي). دستاوردها1381.(ييرزايو غالمرضا م يعل ،يتشكر 
 يزاريشال ياراض يساز كپارچهيو  ينوساز ز،يطرح تجه ياقتصاد
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آذرماه  21و  20كشور.  زاريشال ياراض يساز كپارچهيو  ينوساز

 . قائمشهر.1381
34B[10] ز،يطرح تجه ياقتصاد ي). بررس1384.(ديحم ،يفتوح 
 ني. پنجمالنيگ زاريشال ياراض يساز كپارچهيو  ينوساز

 و ستاني. دانشگاه سرانيا يكنفرانس دوساالنه اقتصاد كشاورز
 بلوچستان.
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57BAbstract: 
58BThe most important targets of the program are reduction 
of expense generation and increasing income of rice field 
farmers. The objects of this research are the analyzing of 
Analysis of factors affecting on modernization plans 
paddy fields of Gilan province. The research was 
conducted in the form of survey study. The population of 
the study included the farmers with have rice fields in on 
farm development program. The necessary data for this 
research was collected squarely by ۱۸۸ farmers of on 
farm development program in gilan province were 
sampled by using stratified random sampling method. 
The reliability of questionnaire was calculated by 
cronbach alpha coefficient (۰٫٦۱ and ۰٫۷۲) for different 
sections after conducting a pilot study. Factor analysis for 
farmers with rice fields in projects revealed effects for on 
farm development program in five factors have explained 
٪٦۳٫۹۲ of total variance. These factors were: ۱) social, ۲) 
instructional, ۳) environmental, ٤) economical, ٥) 
institutional effects and the social effects have explained 
٪۳٤٫۸٤ of total variance is the greatest factor. 
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	برنج از قديميترين گياهاني است كه در دنيا كشت شده و مبدا پيدايش آن آسياي جنوب شرقي بخصوص كشورهاي هندو چين ميباشد[1]. کشور ایران با تولید 2887 هزار تن شلتوک به میزان 5/0 درصد تولید جهانی برنج، رتبه هجدهم تولید برنج را در دنیا دارا است. 
	در ایران نیز استان گیلان با 69/31 درصد سطح زير كشت و 88/27 درصد از کل تولید كشور را به حود اختصاص ميدهد[2]. 
	در استان گیلان به دلیل تراکم جمعیت، شرایط آب و هوایی و استفاده حداکثر از خاک و آب موجود از یک طرف و اشتغال هر چه بیشتر نیروی انسانی از طرف دیگر با توجه به طبیعت کاربر بودن زراعت برنج در کشت و کار سنتی، هر جا منبع آبی فراهم شود و شیب زمین اجازه دهد كشت ميگردد. در حال حاضر حدود 6/15 درصد کل مساحت استان و یا 60 درصد زمینهای زراعی آن را کشت برنج تشکیل می دهد .[3] زراعت در عرصه های سنتی کشت شالی (برنج)، عمدتاً در اراضی کوچک و قطعات پراکنده و نامنظم صورت می پذیرد و این امر نیز محصول مستقیم محدودیتهایی فیزیوگرافیک اراضی و همچنین تنسیق جدید و مداوم مالکیت ها، ناشی از خرید و فروش و همچنین تقسیمات ارثی اراضی تحت کشت می باشند. پراکندگی، نامنظمی و کوچکی، پهنه وسیعی از اراضی شالیزاری بگونهای طبیعی موجب گردیده است تا فرآیند کشت شالی از ابتدا تا به انتها محتاج نیروی کار انسانی بوده و بکارگیری ماشین آلات مرتبط با کشت، بسیار دشوار و گاه غیرممکن بنظر رسد. دشواری و صعوبت کار زراعی در اراضی پراکنده و کوچک، در کنار میل به اشتغال به کار پردرآمدتر و کم زحمتتر، بههمراه توسعه فعاليتهاي غیر کشاورزی باعث شده است تا بخش قابل ملاحظه ای از اراضی ارزشمندکشاورزی از رده تولید خارج و یا به شکلی بی تناسب به فعاليتهاي کشاورزی اختصاص یابند[4]. براي  حل مشكلات مذكور طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري ارائه شده است طرح تجهیز و نوسازی اراضی   به مجموعه فعاليتهايي گفته میشود که به توسعه و بهبود وضعیت زیربنایی واحد مزرعه منجر شود. این اقدامات شامل یکپارچه سازی اراضی، احداث شبکه فرعی آبیاری، شبکه زهکشی سطحی و در صورت لزوم زهکشی زیرزمینی، جادههای دسترسی و سرویس و راههای بین مزارع میباشد که با این اقدامات زیربنایی سهولت در فعالیت کشاورزی و زمینه تولید بیشتر محصول فراهم گردد. [5]. به عبارت سادهتر الگویی که در اجرای طرح تجهیز و نوسازی در نظر میباشد آماده کردن زمین بنحوی است که با حداقل هزینه و کمترین نیروی مصرف شده جهت کاربرد ماشینآلات در کار زراعت باشد[6].  با مرور منابع و بررسي عوامل موثر بر اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري ميتوان اين عوامل را به عوامل اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و نهادي تقسيم بنده و ارائه نمود:
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	محققين مختلفي به عوامل اقتصادی موثر بر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی اشاره داشته و حيطههاي مختلف اين موضوع را بررسي نمودهاند آنان مواردي را متذكر شدهاند كه عبارتند از: كوپوا  (2002)، ساندكويست و آندرسون  (2007) اعتقاد دارند که پراکنش اراضی موجب افزایش نیروی کار و تلفات آب شده زمین زیادی هم به مرزبندی بین قطعات اختصاص مییابد با اجراي طرح ميتوان اين عامل را بهبود بخشيد[7,8]. تشكري و ميرزائي (1381) و ساندكويست و همكاران(2005) نیز علاوه بر موراد مذکور افزايش زمين براي كشت را  به عنوان عاملي موثر براي اجراي طرح تجهيز برشمردهاند .[9] سبحاني پور (1376)، فتوحی (1384) ، تشكري و ميرزائي (1381)، ناکاهاراو همكاران  (1998)، کاستروکولا و همکاران  (2001)، آنبوموشي و همكاران  (2002)، فوکودو و همکاران  (2003)، لورئيس و همكاران  (2005)، آتسوشي  (2002)، مارچ و گردن  (2006) و بلارد  (2007) عنوان می کنند که طرح میتواند باعث کاهش هزینه تولید و افزایش تولید و درآمد زارعان گردد[10,11,12,13,14,15,16,17]. همچنين ساندكويست و همكاران (2007) ادعا مي كنند كه طرح ميتواند باعث كاهش هزينه حمل و نقل در كل هزينه هاي توليد محصول گردد.  یادگار و عباسعلی پور (1381)، حسنی مقدم (1380)، يعقوبي و كبيري (1377)، هيداكي  (2004)، مارچ و گردن (2006)، آتسوشي (2002)، كاتسومي و همكاران  (2006) و ساندکویست و آندرسون (2007) نیز معتقدند که طرح افزایش بهرهوری عوامل تولید را در پی دارد[18,19,20,21].  عربزاده (1380)، سبحانی پور (1376)، تشكري و ميرزائي (1381)، آنبوموشي و همكاران (2001)، كوپوا (2002)، هيداكي (2004)، ساندكويست و آندرسون (2007) معتقدند كه طرح می تواند موجبات افزایش راندمان آبیاری گردد[22]. عليزاده(1378)، ساندكويست و آندرسون(2007) بيان مي كنند كه طرح تجهيز ميتواند موجبات جبران كمبود كارگر، كاهش مقدار بذر مصرفي و ساير نهادهها را ايجاد نمايد. همچنين تشكري و ميرزائي (1381)، آتسوشي (2002)، تابوچي  (2004)، آشكار و همكاران (1385)، ساندكويست و آندرسون (2007) اعتقاد دارند كه طرح تجهيز و نوسازي ميتواند سبب افزايش و توسعه مكانيزاسيون در اراضي شاليزاري گردد[23,24].
	عوامل اجتماعي و فرهنگي
	عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی عبارتند از: ركن الدين افتخاری (1375) معتقد هستند که انجام طرحهاي ساماندهی اراضی میتواند همکاری و تعاون مابين كشاورزان را بشتر نموده، امکان نظارت بهتر دولت بر جریان تولید و قیمتگذاری را فراهم نماید ضمن اینکه از اختلافات و مشاجرات زارعان نسبت به زمین کاسته و امکان نقشهبرداری و ممیزی درست زمينها را فراهم میآورد[25]. همچنين عليزاده (1378) معتقد است كه اجراي طرح تجهيز و نوسازي در اراضي شاليزاري موجب كاهش سختي كشت و كار شالي مي گردد. حسنی مقدم (1380) نیز بیان می کند که طرح میتواند موجبات کاهش برخوردهای اجتماعی زارعان در ميزان زمین و مرزبندیهای بین قطعات گردد. اسدی و یزدانی (1381)، حسني مقدم (1380)، فتوحي (1384)، تشكري و ميرزائي (1381) و عليزاده (1378) معتقدند که طرح می تواند افزایش رضايتمندي کشاورزان از کشت برنج را فراهم آورد[26].  همچنين ساندكويست و آندرسون (2007) ايجاد رفاه نسبي براي زراعين در حمل نقل نهادهها و محصول را به عنوان عاملي موثر براي اجراي طرح تجهيز و نوسازي ياد مي نمايند. همچنين تابوچي (2004) افزايش رفاه نسبي در دسترسي مناسبتر به جاده، كانال آبياري و زهكشي را نيز به عنوان عامل موثري در اجراي طرح بيان داشته است. ريدل و رامبول  (2000) عنوان مي نمايند كه اين طرح ميتواند موجبات كاهش فقر، بيكاري و كاهش از هم گسيختگي جوامع روستايي و كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه باشد[27]. همچنين مارچ و گردن (2006) معتقدند كه طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري مي تواند موجبات افزايش رفاه در سطح محيط روستا گردد.
	عوامل زيست محيطي
	همچنین مطالعات و بررسیهایی نیز عوامل زیست محیطی و کنش متقابل انسان و محیط  را از عوامل موثر در اجراي طرح عنوان نمودهاند. كونوميستو و همكاران (2005)، كاتسومي و همكاران (2006) و ساندكويست و آندرسون (2007) معتقدند که طرحهاي ساماندهي اراضي میتواند موجبات بهبود در زهکشی مزارع را ممکن سازد. همچنين آشكار و همكاران (1385) بیان می دارد که طرحهاي یکپارچهسازی میتوانند موجب کاهش فرسایش خاک شده که اين عامل مورد تایید ركن الدين افتخاری (1375) و بلارد (2007) نیز میباشد[28]. همچنين عليزاده (1378)، تشکر و میزاریی (1381) و بلارد (2007) عنوان می کنند که طرح میتواند زمینه های پایداری کشت برنج را در منطقه تامین نماید. همچنين كوپوا (2002) و كونوميستو و همكارن (2005) معتقدند توان حفظ كاربري ارضي شاليزاري با اجراي طرح تجهيز و نوسازي بالاتر ميشود.
	كونوميستو و همكاران (2005) حفاظت و ممانعت از شيوع بيماريهاي گياهي را به عنوان يكي از عوامل موثر در اجراي طرح عنوان مي نمايند. بعلاوه كوپوا (2002) و كونوميستو و همكاران (2005) كاهش مصرف نهادهها ماند سم، كود و بهبود مديريت در مصرف آب زراعي را به عنوان عامل موثر در ترغيب كشاورزان به اجراي طرح ميدانند.  همچنين تانكانن (1994) معتقد است با اجراي طرح تجهيز و نوسازي در اراضي شاليزاري و تعيين و تحديد مالكيت زارعين ميتوان از تجاوز آنان به حريم منابع طبيعي به خصوص جنگلها و رودخانه هاي همجوار با مزارع جلوگيري كرد[29].
	عوامل نهادي
	محقيقن مختلفي نيز به بررسي عوامل نهادي موثر در اجراي طرح پرداخته اند كه عبارتند از: كونوميستو و همكاران (2005) و ساندكويست و آندرسون (2007) معتقد هستند كه طرح تجهيز و نوسازي اراضي توانسته است در ايجاد يك چارچوب نهادي مشخص براي موسسات مالي و اعتباري براي كمك رساني مالي و اعطاي وام به كشاورزان موثر باشد كه براساس اين طرح كشاورزان راحتتر مي توانند به اينگونه منابع مالي دسترسي پيدا نمايند.  ماركانديا  (1381)، تانكانن (1994) و كونوميستو و همكاران (2005) نيز معتقدند كه صدور سند مالكيت براي زمينهاي زراعي ميتواند موجبات افزايش سرمايهگذاريها در زمينهاي زراعي كشاورزان گردد و يا به عنوان وثيقه و سند از آن براي برآوردن نيازهاي مالي و اعتباري و تضميني خود استفاده كنند[30]. همچنين ريدل و رامبول (2004) معتقدند كه طرح تجهيز و نوسازي اراضي ميتواند موجب ايجاد يك مبناي مناسب براي توسعه سرمايهگذاري در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه باشد.
	مواد و روشها:
	ديدگاه كلي حاكم بر اين تحقيق با توجه به ماهيت و نوع پژوهش ديدگاه كمي است و طرح اصلي مورد استفاده در اين پژوهش پيمايش است. جامعه آماري تحقيق حاظر 188 شاليكار داراي اراضي تجهيز شده میباشد. به منظور گردآوري داده ها و تعيين نمونه آماری تحقيق ابتدا از روش نمونهگيري طبقهاي بهرهگرفته شود و استان گيلان به سه منطقه (شرق – مركز  و غرب) تقسيم گرديد سپس از بين اين مناطق هفت شهرستان به طور تصادفي انتخاب و از هر شهرستان 30 نفر شالیکار  مشمول طرح تجهيز و نوسازي اراضي انتخاب و در بين آنها پرسشنامههاي تحقيق تكميل و اطلاعات لازم جمعآوري گرديد. در نهايت تعداد 188 پرسشنامه شالیکاران مشمول طرح مبناي دادهپردازي قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روايي آن با توجه به نظر اساتيد راهنما و مشاور و همچنين كارشناسان خبره سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان بررسي و پس از اصلاح موارد لازم، پرسشنامه نهایی تحقیق در اختيار نمونههاي آماري تحقيق قرار گرفت پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ بين 61/0 تا 72/0  محاسبه گردید. اعتبار سازهاي عوامل مورد بررسي نيز با استفاده از آزمون بارتلت و آمارهKMO   76/0محاسبه گرديه است[31]. پس از جمعآوري و ورود دادهها به نرم افزار دادهپردازي (spss)، با استفاده از روش تحليل عاملي، به منظور بررسي عوامل موثر بر اجراي طرح از ديدگاه جامعه آماري مورد مطالعه يعني شاليكاران داراي اراضي مشمول طرح استفاده شد. 
	يافتههاي تحقيق:
	براي تحليل عوامل موثر بر اجراي طرح از روش تحليل عاملي استفاده شد مقدار آماره KMO برای شاليكاران مشمول طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري 76/0 محاسبه گرديد همچنين، آزمون بارتلت در سطح يك درصد معني دار بوده است لذا، با اطمینان ميتوان از تحلیل عاملی برای دستهبندی عوامل موثر بر اجراي طرح از دیدگاه شاليكاران مشمول طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري استفاده نمود كه مقدار ضريب KMO و آزمون بارتلت در جدول شماره(1) ارائه شده است.
	جدول (1) نتايج آزمون KMO و بارتلت
	با استفاده از تكنيك تحليل عاملي به شيوه تحليل مؤلفههاي اصلي، پنج عامل با مقادير ويژه بالاتر از 5/0 استخراج شدند و عوامل موثر بر اجراي طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه  شاليكاران  مشمول طرح ، بر اساس بار عاملي و پس از چرخش عاملي متعامد به روش واريماکس، در اين عوامل دسته بندي شدند. عوامل پنجگانه، 92/63 درصد از کل واريانس مربوط به تاثیرات طرح را تبيين کردند. به عبارت ديگر، نزدیک به 64 درصد عوامل موثر بر اجراي طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از دیدگاه  شاليكاران  مشمول طرح مربوط به این عوامل میباشد. پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر عامل و بارهاي عاملي آنها، عوامل بدين ترتيب: عامل اجتماعی، عامل زیرساختی، عامل زیست محیطی ، عامل اقتصادی و عامل نهادي نامگذاري شدند. عوامل ذکر شده به همراه مقدار ویژه هر عامل، درصد واریانس مقدار ویژه و درصد تجمعی واریانس هر عامل در جدول شماره (2) ارائه می گردد.
	نتايج و بحث:
	شالیکاران مشمول طرح عوامل موثر بر اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري را به صورت عامل اجتماعی، عامل زیرساختی، عامل زیست محیطی، عامل اقتصادی و عامل نهادي دستهبندي كردند. از ميان اين عوامل، نخستين عامل به نام عامل اجتماعی نامگذاری گردید این عامل به تنهایی به میزان 84/34 درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است در این عامل نیز بیشترین بار عاملی مربوط به متغیر نگرش شاليكاران نسبت به طرح میباشد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات آشكار و همكاران رضوي پور و عربزاده(1382) و اسدي و همكاران(1381) و Niroula and Thapa (2005) مبني بر وجود مشكلات اجتماعي در اجراي طرح همراستا ميباشد. نتايج بيانگر اين نكته است كه چگونه طرح تجهيز و نوسازي اراضي در فرآيند اجرايي با چالشهاي اجتماعي شديدي برخورد مي نمايد به طوريكه بيشتر از نصف مقادير بيان شده از سوي شاليكاران مشمول طرح در اين بعد يعني بعد اجتماعي جمع شده است و با مقايسه آن با عامل اجتماعي در تحليل عاملي شاليكاران سنتي كه در رتبه سوم قرار مي گيرد ميتوان به اهميت ايجاد تغييرات گسترده و لزوم توجه دقيق به آن پي برد به طوريكه در يك كلام ميتوانيم بگوييم كه كليد موفقيت طرح، در حل مشكلات اجتماعي موجود و احياناً ايجاد شده ناشي از اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي قرار داشته و عامل شكست آن نيز ميتواند عدم توفيق در حل مشكلات اجتماعي موجود و يا احياناً افزايش مشكلات اجتماعي ناشي از اجراي طرح باشد.
	جدول (3) متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي بدست آمده از ماتريس دوران يافته
	عامل دوم يا عامل زیر ساختی نیز 92/9 درصد واریانس کل را شامل گردیده و در این عامل نیز متغیر حل مشکل زهكشي مزرعه بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. اين نتايج با نتايج تحقيقاتSundqvst and Anderson (2007),  Tabuchi (2004), Marsh and Gordon (2006) مبني بر حل مشكلات دسترسيهاي شاليكاران به مزارع مطابقت دارد. وجود عامل زير ساختي هم در تحليل عاملي شاليكاران داراي اراضي سنتي و هم در تحليل عاملي شاليكاران داراي اراضي مشمول طرح در جايگاه دوم  به نوعي بيانگر اهميت اين عامل در طرح بوده به طوريكه حل مشكلات زيرساختي تا حد زيادي مي تواند در توسعه مطلوب طرح و تضمين موفقيت آن موثر باشد. ضمن اينكه تفاوت در اهميت متغيرهاي بارشده در هر عامل نيز شايد بيانگر اين نكته باشد كه شاليكاران مشمول طرح بيشتر نگران كانالهاي زهكشي طراحي و اجرا شده در طرح هستند كه احتمالا داراي مشكلات اساسي در اجرا و طراحي طرح ميباشد كه بانتايج تحقيقات اسدي و همكاران نيز مطابقت دارد.
	عامل سوم يا عامل زیست محیطی نيز 46/7 درصد واریانس کل را به خود اختصاص داده است در این عامل بشترین بار عاملی مربوط به متغیر جلوگيري از تجاوز به جنگلها و تخريب محيط زيست در طرح میباشد. كه با نتايج تحقيقات رضوي پور و عرب زاده(1382) وTenkanen(1994) مطابقت دارد. تاكيد مشخص كشاورزان مشمول طرح بر عامل زيست محيطي موثر در اجراي طرح نيز گوياي ايجاد محدوديتها و همچنين لزوم توجه بيشتر به ابعاد زيستمحيطي طرح نيز ميتواند باشد. عامل چهارم و يا عامل اقتصادی نيز 7 درصد واریانس کل را شامل شد در این عامل نیز متغیر میزان تولید در هکتار بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است. اين نتايج با نتايج تحقيقات سبحاني پور (1376)، فتوحی (1384) ، تشكري و ميرزائي (1381)، آشكار و همكاران (1385) و نتايج تحقيق   Nakahara & Imabayadhi & Okuma and Fujiyoshi (1998), Castro Coelho & Pinto and Dasilva(2001),  Anbumozhi & Matsumoto and Yamaji(2002), Fukuda & Duck and Stout(2003),  Luers & Naylor and matson(2005), Atsushi(2002),  Marsh  and Gordon (2006), Bullard(2007), Sundqvist and Anderson(2007), مطابقت دارد. تاكيد هر دو گروه بر بحث افزايش توليد مي تواند بيانگر اهميت اين متغير از ديگاه شاليكاران بوده كه ميبايست راهكارهاي حمايتي و پشتيباني و ترويجي مناسبي در اين راستا انديشيده شده و فراهم گردد. عامل پنجم يا عامل نهادي نيز 7/4 درصد واريانس را به خود اختصاص داده است در اين عامل تنها يك متغير نياز به تدوين قوانين بهتر براي طرح قرار گرفته است. توجه به تدوين قوانين بهتر براي اجراي طرح بيانگر اشراف اطلاعاتي و آگاهي مناسب شاليكاران مشمول طرح تجهيز و نوسازي اراضي در مورد گرههاي قانوني طرح ومواجه با آن در طول اجراي طرح ميباشد كه مي تواند به عنوان يك راهكار سازنده مورد توجه برنامه ريزان و طراحان طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري قرار گيرد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی در شالیکاران دارای اراضی تجهیز و نوسازی شده می توان دریافت که این دسته از شالیکاران با توجه به درگیر شدن با فعالیت های اجرایی طرح و شناخت کامل از حوزه تاثیرات اگرچه عامل های مشخص شده توسط آنان نیز همان عوامل مورد نظر در دسته شالیکاران سنتی می باشد ولی تقدم و تاخر عوامل و هم چنین میزان واریانس تبیین کننده گویای مطالبی است که می توان نتیجه گرفت فعالیتهای اجرایی طرح با مشکلات اجتماعی عدیده ای گره خورده است بطوریکه می توان عنوان نمود که شالیکاران دارای اراضی تجهیز شده نزدیک به 35 درصد واریانس تاثیرات را به عامل اجتماعی اختصاص داده اند این خود گویای کنش های اجتماعی ناشی از بروز تحولات شدید در عرصه ساختارهای تولیدی و اجتماعی و شیوه تعامل شالیکاران با یکدیگر میباشد که ضمن توجه بیشتر به عامل تسهیلگری فعالیت ها می بایست به عامل ترویج و آموزش مناسب چه قبل از شروع طرح و همچنین در هنگام اجرای طرح دقت نمود ضمن اینکه می بایست هم چنان به عنوان حمایت کننده آموزشی در جهت رسیدن به یک ساختار های اجتماعی، شیوه تولید مناسب این دسته از شالیکاران را هدایت نمود تا بتوان ضمن ایجاد تغییرات مناسب و مفید پایداری اجتماعی طرح را نیز تضمین کرد. 
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