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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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أ 

  پيشگفتار

  پيشگفتار 

هـاي    گردد كه جهت استفاده بهينه از پتانـسيل          اراضي به كليه عملياتي اطالق مي      سازي  تجهيز، نوسازي و يكپارچه   
  :گيرد و شامل اجزاي زير است آب و خاك در داخل واحد مزرعه صورت مي

  هاي آبياري و زهكشي داخل مزرعه و ابنيه مربوط به آن؛ احداث سامانه -
 بندي و تسطيح اراضي؛ سب هندسي، قطعهآرايش منا -

 هاي دسترسي؛ و  احداث جاده -

 .سازي اراضي تجميع و يكپارچه -

  :وار عبارتند از  اهدافي كه در اين عمليات مد نظر است فهرست
  تنظيم و آرايش هندسي قطعات زراعي نامنظم؛ -
  ا؛قرار دادن آب در باالترين نقطه قطعات زراعي و پخش يكنواخت آب در سطح آنه -
  توزيع آب بين قطعات زراعي؛ -
  آوري، هدايت و تخليه مازاد آب آبياري و بارندگي در واحدهاي مزرعه؛ جمع -
  زهكشي زيرزميني اراضي؛ و -
  .ايجاد امكان دسترسي و ارتباط بين قطعات زراعي جهت انجام عمليات زراعي و مكانيزاسيون كشاورزي -

بهينه از منابع آب و خاك و حصول به عملكرد هرچه اقتـصادي             يابي به استفاده      تمامي اهداف فوق به منظور دست     
  .باشد تر محصول با استفاده از عمليات مكانيزه كاشت، داشت و برداشت مي

كارگيري ضوابط و معيارهاي فني در مراحل مختلف عمليات فوق موجـب اسـتفاده بهينـه از منـابع آب و خـاك                         به
 قانون برنامه و بودجـه و       23با توجه به موارد ذكر شده و براساس ماده          . وري خواهد شد    ها و افزايش بهره     كاهش هزينه 

 20/4/1385 ه مـورخ     33497ت  / 42339مـصوبه   (نامه استانداردها اجرايي مربوطه، و نظام فني و اجرايي كـشور              آيين
تگاه اجرايـي دفتـر     با اعالم نياز دس   . تهيه ضوابط تجهيز و نوسازي اراضي مورد توجه قرار گرفت         ) هيات محترم وزيران  

ريزي و اقتصاد كشاورزي بـا همكـاري دفتـر نظـام فنـي اجرايـي                  هاي برنامه   تجهيز و نوسازي اراضي موسسه پژوهش     
ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كه مسئوليت تهيه و تدوين ضوابط و معيارهـاي فنـي را برعهـده                  معاونت برنامه 

  .دارد نسبت به تهيه اين مجموعه اقدام نمود
ضـوابط و مبـاني طراحـي تجهيـز و          "گيرد، به     اندركاران قرار مي    نشرياتي كه اينك در دسترس عالقمندان و دست       

  :شوند  اين نشريه ها در پنج جلد به شرح زير منتشر مي.  اختصاص دارد"نوسازي اراضي كشاورزي شاليزاري
  كليات؛ : جلد اول  -
 آبياري؛: جلد دوم  -

 زهكشي؛ : جلد سوم  -

 هاي دسترسي؛ و  هاي آبي و جاده سازه: جلد چهارم  -

 .سازي اراضي يكپارچه: جلد پنجم  -



ب 

  پيشگفتار
  

  .اين نشريات، منحصر به آبياري سطحي اراضي شاليزاري بوده و سامانه هاي تحت فشار را دربرنمي گيرند
آيند، بتواند جاي خالي      مياميد است كه مجموعه اين پنج جلد كه در حقيقت اجزاي جدا ناشدني يكديگر به حساب                 

  .ضوابط و مباني طراحي تجهيز و نوسازي اراضي به منظور آبياري ثقلي را تا حدود زيادي پر كند
ضوابط و مباني طراحـي تجهيـز و نوسـازي اراضـي            "اين نشريه، جلد پنجم از يك مجموعه پنج جلدي مربوط به            

  . د اختصاص دار"يكپارچه سازي اراضي" است كه به "شاليزاري
اند تـشكر و قـدرداني بـه     معاونت نظارت راهبردي از تمامي كساني كه در تهيه و تنظيم اين نشريه همكاري داشته         

  .آورد عمل مي
در پايان از تمامي متخصصان و كارشناسان تقاضا دارد با ابراز نظرات سازنده، اين معاونت را در تحقق اهداف خـود                     

  .ياري نمايند
   

   نظارت راهبردي معاون  
  1388  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



ت 

  پيشگفتار

  
  

  شاليزاري اراضيسازي  مباني و ضوابط طراحي، تجهيز و نوسازي و يكپارچه
  

  سازي اراضي يكپارچه :مپنججلد 
  

    471 -5نشريه شماره 
 
  

  :كننده تهيه
  مهندسين مشاور آبساران

  
  :  فني–كميته علمي 

  
  دفتر تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي

   حسينيان ابوالفضلهندسآقاي م
   عادلي نوري شهريارآقاي مهندس
  اديمي جواد آقاي مهندس 
   ابوالحسني جاللآقاي مهندس

  
  :كميته بررسي و تصويب نهايي

  
  يزي و نظارت راهبردي رييس جمهورر معاونت برنامه) الف

  آقاي مهندس عليرضا دولتشاهي، معاون دفتر نظام فني اجرايي
  ييا دفتر نظام فني اجر و محيط زيست كشاورزي،ندياري، رييس گروه آب خشايار اسف مهندسآقاي

   سركار خانم مهندس ساناز سرافراز، كارشناس
  
  ريزي و اقتصاد كشاورزي هاي برنامه موسسه پژوهش) ب

  آقاي مهندس دهقان
  آقاي اسماعيل سعيدنيا
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 فصل اول

 

1 اراضي شاليزاريسازي يكپارچه

 

                                                 
1 - Paddy Field Consolidation 
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  تعريف -1-1

 اراضي كشاورزي، از جمله اراضي شاليزاري، فرآيندي از سازي يكپارچهاز ديدگاه متخصصان و كارشناسان،  ♦
اصالحات اراضي است كه با تغيير در ساخت فضايي اراضي كشاورزي از طريق اصالح مديريت مزرعه، ضمن تحرك 

 .كند  را تسهيل مي– توسعه روستايي –صاد روستا، تحول در ساختار نواحي روستايي بخشي به اقت
اراضي  )جدا از هم(هاي پراكنده  فرآيندي كه قسمت « اراضي به مفهوم سازي يكپارچهدر دايره المعارف بريتانيكا،  ♦

 .به كار رفته است» كند ميرا به يك واحد كامل تبديل 
 و خرد كه طي آن قطعات مرزوعي گردد مي اطالق رونديضي كشاورزي به  اراسازي يكپارچهبه طور كلي  ♦

يريتي را به پراكنده هر چه بيشتر به سوي يكجايي و تمركز پيش رفته و بنابراين امكان مكانيزاسيون و ارتقاي سطح مد
 اراضي ابعاد سازي هيكپارچتوان به سادگي دريافت كه عمليات  با توجه به اين تعريف مي. آورد طور همزمان فراهم مي

 سياسي و سرانجام مهندسي ، كه شامل طيفي از مسايل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگيگيرد ميمختلف و متنوعي را دربر 
 . است

 و تا مرحله آرايش كامل هندسي و بهسازي شود مياين اقدام از مرحله تجميع قطعات اراضي يك زارع در يك يا چند نقطه آغاز 
 . رود و انتخاب الگوي كشت بهينه پيش ميهاي متمركز  ريتاراضي در قالب مدي

 : اراضي كشاورزي عبارتند ازسازي يكپارچهمراحل 
 تجميع قطعات يك زارع در يك يا چند نقطه . 1
 تجميع اراضي چند زارع در يك كشت خوان يا يك بلوك زراعي. 2
  اراضي كشاورزي يك روستاسازي يكپارچه. 3
  كشاورزي چند روستا و ايجاد مناطق كشاورزي اراضيسازي يكپارچه. 4

 .شود مالحظه مي1 -1 اراضي به صورت شماتيك در شكل سازي يكپارچه نحوه  ازنمونه اي

 
 اراضي)  تجميع(سازي يكپارچهشمايي از  -1-1شكل 
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 نه كاربرد م هدف ودا-1-2

مطالعات شبكه فرعي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي  و بويژه در استانهاي گيالن و مازندراندر حال حاضر در نقاط مختلف كشور 
با توجه به شرايط خاص اراضي شاليزاري اصول و مباني مطالعه و طراحي اين نوع . شود مياراضي شاليزاري توسط مهندسين مشاور انجام 

در اين مجموعه، با . مشخصي تدوين نشده استاراضي تا حدودي با اراضي غير شاليزاري متفاوت بوده و در اين زمينه استاندارد و يا ضوابط 
طرح هاي تجهيز و نوسازي . گردد  نوسازي اراضي شاليزاري ارايه ميتوجه به تجربيات و اطالعات موجود، مباني مطالعات و طراحي تجهيز و

لب آن طرح ها و هماهنگ با بخشي از طرح هاي توسعه شبكه آبياري و زهكشي و يا طرح هاي جامع توسعه كشاورزي بوده و بايستي در قا
هاي عمران ناحيه اي، افزايش  اراضي به عنوان بخشي از طرح سازي يكپارچههدف اصلي پروژه هاي . آنها مطالعه، طراحي و اجرا شوند

 : دكنن  اراضي هدفهاي زير را دنبال ميسازي يكپارچههاي  بنابراين پروژه. باشد ميتوليدات كشاورزي با حفظ شرايط محيط زيستي 
 زمين و وه مراتب آسان تر را فراهم آورده و كاري به كشاورزي را بر طرف و امكان كشت نيازهاي پيش بيني شد ♦

 . سازد نيروي كار را بارورتر مي
به استقرار يك فضاي مناسب محيط زيستي در روستاها، كه خود بخشي از يكپارچه كردن توليد روستايي و محيط  ♦

 .كند مي كمك ،زندگي روستايي است

هاي زراعي و تجميع   و زهكشي، اصالح خاك، احداث جادهمنجر به مرتب كردن اراضي زراعي، بهبود شبكه آبياري ♦
فراهم  كه در نتيجه شرايط مناسب براي توليد بيشتر و مكانيزاسيون كشت و مديريت درست آبياري گردد ميهاي پراكنده  قطعه
 .گردد مي

 . گردد به تصدي و منافع حاصل از آنها ميله بهبود حقوق مربوط باعث بهبود شرايط كلي مزارع از جم ♦

 .كند مي شبكه هاي آبياري شاليزاري جلوگيري طراحياز آزمون و خطاي بي مورد در  ♦

 .كند مياز آزمون و خطا در طراحي شبكه هاي آبياري شاليزاري جلوگيري  ♦

  نسبتاً مورد نياز زمان،از اين رو. آورد ليد فراهم ميتواز نظر سرمايه گذاري، شرايط را براي تغييرات بلند مدت عوامل  ♦
 .  تا بازگشت سرمايه امكان پذير گرددباشد ميطوالني نياز 

ها مدنظر قرار گيرند تا كشاورزي در كارآمدترين شكل خود در جهت  اي از رهيافت يستي همواره مجموعهبا توجه به اهداف مورد نظر با
 . ان دهي گرددطرح هاي توسعه بلند مدت سازم

  ضوابط تهيه نقشه كاداستر - 1-3

 ف ي تعر-1-3-1
نقشه كاداستر عبارت از نقشه اي است كه عالوه بر موقعيت جغرافيايي، براي نشان دادن موقعيت، مالكيت، كاربري و مساحت 

 اراضي سازي يكپارچهجهت مطالعات  در حقيقت، تهيه نقشه كاداستر، اولين اقدام عملي در .شود ميقطعات اراضي مورد مطالعه، تهيه 
 .است
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  فوايد نقشه كاداستر -1-3-2

ها را  حدود آن و كشاورزان اگرچه قطعات اراضي و به طور معمول مالكيت اراضي، به ويژه در روستاهاي ايران، مشاعي است
 .شناسند ولي اطالع درستي از مساحت آنها ندارند مي

ها، همچنين مساحت اراضي عمومي  قطعات اراضي كشاورزان و مساحت مجموع آنبا تهيه نقشه كاداستر، مساحت هريك از 
 .گردد شامل مرتع، چمن زار، زمين هاي باتالقي و باير مشخص مي

تواند، مبنايي براي ثبت رسمي اراضي  اين نقشه مي. فايده اصلي نقشه كاداستر، مشخص كردن محدودة زمينهاي مالكين آنهاست
 .قرار گيرد

 هاي كاداستر ارد استفاده نقشه مو-1-3-3
 .شود سازي اراضي، خريد و فروش قطعات اراضي و طراحي شبكه آبياري و زهكشي استفاده مي هاي كاداستر، در يكپارچه از نقشه

 هاي كاداستر   اقدامات الزم و ايجاد زمينه مناسب براي تهيه نقشه-1-3-4

 هاي كشاورزي الكان زمينهاي مورد نظر به كشاورزان و م  بيان هدف -1-3-4-1

هدف گذاري بايد با همكاري كليه افراد ذينفع صورت .  اراضي شاليزاري، هدف گذاري از مهمترين موارد استسازي يكپارچهدر 
 .گيرد و با انجام مصاحبه با مالكان اراضي و جلب مشاركت آنها، هدف از تهيه نقشه كاداستر نيز مورد توافق جمعي قرار گيرد

   استفاده از راهنمايان محلي، به ويژه اعضاي شوراهاي اسالمي و مطلعين محلي-1-3-4-2

برداري  يك نفر اطالعات الزم را در مورد قطعات اراضي در اختيار گروه نقشه) …صحرا، جفت، بنه و ( بهتر است از هر بلوك   
 .گيرد مينام مالك قطعات زراعي صورت  اين كار براي كاهش يا جلوگيري از بروز خطا براي مشخص شدن دقيق .قرار دهد

اين بررسي در . براي تكميل اطالعات بهتر است درصورت امكان، سندهاي مالكيت نيز مورد بررسي قرار گيرند  -1-3-4-3
 سازي، اعمال اصالحات در اراضي ملي باشد، بايد اطالعات كاملي از اگر هدف از يكپارچه. هاي بزرگ مقياس اهميت دارد مورد طرح

 .مقامات دولتي ذي ربط گرفته شود

 هاي كاداستر   ضوابط تهيه نقشه-1-3-5

  مقياس نقشه -1-3-5-1

هاي مورد نظر، مقياس نقشه  برداران و هدف با توجه به نوع و اندازه محدوده مورد مطالعه، پراكندگي و اندازه قطعات زراعي بهره
هاي  در مورد طراحي شبكه. كند  كفايت مي1 : 2000 طور معمول مقياس نقشه سازي، به در مورد يكپارچه. بايد از ابتدا مشخص گردد

در هر حال، مقياس نقشه بايد طوري انتخاب .  نباشد1 : 1000آبياري و زهكشي و خريد و فروش اراضي، مقياس نقشه بايد كمتر از 
 .اشندبداشته متر بر روي نقشه ن  ميلي5 درصد قطعات ابعادي كمتر از 90 تا 80شود كه 
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  طرز برداشت نقشه-1-3-5-2

 . تهيه شودتهيه كروكي دقيق زمين ها به كمك راهنمايان محلي ♦
 .با استفاده از كروكي و با استفاده از حضور آگاهان محلي، برداشت نقشه از هر قطعه به طور جداگانه انجام گيرد ♦
 .مشخص شوددر اين مرحله ابعاد هر قطعه، مساحت، نوع كاربري و نام مالك آن بايد  ♦
 مشخص بر روي نقشه ... ها، مناطق مسكوني، قبرستان، مرداب، باتالق، و ها، آبراهه  مسيلمثلعوارض طبيعي  ♦
 .شود

 .گيري شده، برحسب مترمربع ذكر شود مساحت هر قطعه اندازه ♦
 .با انطباق نقشه با زمين و اعمال اصالحات الزم، كنترل نهايي صورت گيرد ♦

 .تك مالكين رسانده شود وستا و در صورت امكان به امضاي تكنقشه به امضاي مقامات ر ♦

  مشخصات نقشه -1-3-5-3

 :در نقشه كاداستر بايد موارد زير در نظر گرفته شود 
 جهت شمال؛  ♦

 مقياس نقشه؛  ♦

 شود؛ شماره قطعات به همانگونه كه در دفترچه مالكيت ذكر مي ♦

 تاريخ ؛ ♦

 نام تهيه كننده نقشه ؛ ♦

 نندگان معتمد محلّي ؛نام و امضاي تاييد ك ♦

  را نشان دهد؛…راهنماي نقشه كه كليه عوارض زمين نظير جوي، كانال، زهكش، تاالب، بركه و  ♦

خطوط تراز و مختصات الزم است شود،  داستر همزمان با نقشه توپوگرافي برداشت كه نقشه كا در صورتي ♦

 تنظيم و ضميمه 7 اطالعات مربوط به قطعات برداشت شده به شرح فرم صفحه ،اشت نقشه عمليات صحرايي برد
 .گردد مينقشه 

  . نيز روي آن قيد شودجغرافيايي

پس از اتمام
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٧

 :تاريخ تهيه  :  نام روستا    :ام مشاور                       ن:   عنوان طرح  :   عنوان كارفرما 

 محصور بودن نوع كشت  مالكيتنوع
نام و نام شماره قطعه

وضعيت كاربري   مساحت خانوادگي
 شماره برگه زمين

چند سال بودن  ديم آبي رسمي مشاعي  نفره7سند هيئت  سند اصالحات ارضي
 حصار ندارد حصار دارد زراعت
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  بانك اطالعاتي-1-3-5-4

در اين صورت تمام . بهتر است نتايج حاصل از تهيه نقشه كاداستر به صورت بانك اطالعاتي تهيه و ارايه گردد
از خروجي به عنوان مثال يك نمونه . گيرد در اختيار استفاده كننده قرار ميمربوط به هر قطعه با يك كليك اطالعات 

 .گردد بانك اطالعاتي ارايه مي
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  تعيين ساختار مالكيت اراضي-2-1

   تعريف-2-1-1
 . شود نحوه تخصيص مالكيت اراضي به افراد حقيقي يا حقوقي، ساختار مالكيت ناميده مي 

 هاي تعيين ساختار مالكيت  روش-2-1-2

 بررسي ساختار مالكيت  
 :شود ميبراي بررسي ساختار مالكيت اراضي، اقدامات زير انجام 

 كندگي اراضي؛بررسي سوابق رسمي و غيررسمي مربوط به مالكيت و پرا ♦
 بررسي وضعيت فعلي مالكيت و پراكندگي اراضي؛ ♦

 بررسي روند تغيير و تحوالت مالكيت و پراكندگي اراضي؛ ♦

 تعيين عوامل موثر بر پراكندگي اراضي؛ ♦

 امكانات و محدوديت هاي ناشي از پراكندگي؛ ♦

 بررسي تأثيرات ناشي از اجراي طرح برحدود مالكيت و پراكندگي اراضي؛ و ♦

 .ه كاداسترتهيه نقش ♦

 تعيين ساختار مالكيت  
 :در مورد تعيين ساختار مالكيت، اقدامات زير بايد صورت گيرد

و ) اداره امور اراضي يا مراكز خدمات كشاورزي ( ها  گرفتن آمار و اطالعات الزم از سازمان جهاد كشاورزي استان ♦
 ها؛ ها و بخشداري لزوم از  فرمانداريدر صورت 
 اعضاي شوراي اسالمي روستا؛تماس و گفت و گو با  ♦

 تماس و گفت و گو با خود كشاورزان؛ ♦

 كنترل سندهاي مالكيتي كه در دست كشاورزان است؛ ♦

ها؛ و   و اعمال اصالحات در نتايج بررسيت♦ بررسي تغييرات مالكي 
 .تهيه ليست نهايي

 

♦ 
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1برداري بهرههاي  نظام -2-2

  تعريف نظام بهره برداري -2-2-1
در زير به برخي از آنها اشاره . ر ايران، براساس اهداف مطالعات، با ديدگاههاي متفاوتي تعريف شده استنظام بهره برداري د

 :شود مي
كه با هويت و  داند يك برداشت جامعه شناسانه، نظام بهره برداري را سازماني مركب از عناصر به هم پيوسته مي ♦

 .اعي خود، توليد كننده محصوالت كشاورزي استمديريتي واحد در ارتباط متقابل با شرايط طبيعي و اجتم

 اجتماعي است كه منابع پايه را به منظور توليد محصوالت نظامدر تعريفي ديگر، نظام بهره برداري، يك  ♦
 . دهد ها مورد استفاده قرار مي  و نهادهفنĤوريگيري از دانش و اطالعات،  كشاورزي، فرآوري و عرضه آن ها با بهره

نظام بهره برداري، شيوه رسمي و عرفي جمع آوري و كاربرد منابع و عوامل توليد در چارچوب در تعريف سوم،  ♦
 .سطح تكنولوژي، سازمان كار و مناسبات اجتماعي معين براي توليد است

است كه منابع پايه را ) سيستم هاي اجتماعي(اي از انسانها  در تعريفي ديگر، نظام بهره برداري كشاورزي مجموعه ♦
 با استفاده از دانش و دهد و در اين راه  قرار ميبرداري ها مورد بهره فرآوري آنوليد انواع محصوالت كشاورزي و براي ت

 . سعي در توليد بهتر و عرضه مطلوب تر داردفنĤوري، كاربرد نهاده ها و )به اندازه اي كه از آن برخوردارند(اطالعات 

 : ري، چنين استبردا تعريف جامع و نسبتاً كامل از نظام بهره
هاي  برداري، سازماني اجتماعي، مركب از عناصر به هم پيوسته است كه با هويت و مديريتي واحد و ويژگي منظور از نظام بهره

افزاري كه از آن برخوردار است، در ارتباط متقابل با شرايط طبيعي و اجتماعي محيط خود، امكان توليد محصوالت  افزاري و سخت نرم
 . سازد ا فراهم ميكشاورزي ر

برداري داراي سازمان، مديريت، فضا، اطالعات، تكنولوژي، سطح توسعه، اعضا و كاركناني است كه طبق قواعد  هر نظام بهره
برداري و برخورداري نسبي از امكانات فضايي،  افزاري ناظر بر واحد بهره هاي نرم مالكيت، حاكميت، عامليت، مبادله و ساير ويژگي

خاك به توليد محصوالت كشاورزي، براي مصرف يا برداري از منابع آب و  ن، با بهرهاي آ اطالعاتي، تكنولوژيكي و توسعهسازماني، 
 .ترين عامل بالفصل توليد كشاورزي است برداري هسته مركزي و تعيين كننده نظام بهره. پردازد مبادله و فروش، مي

  اجزاي نظام بهره برداري -2-2-2

ها، نيروي انساني، منابع مالي و  ، نهاده)…وآب و زمين (، منابع پايه فن آوريدانش و اطالعات، : از برداري عبارتند رهاجزاي نظام به
كنكاش بنابراين . گردد  تعامل آنهاست كه منجر به توليد محصول مي،يكديگر در تعاملند و در نهايت  به طور دائم بااين اجزا. مديريت

برداري و تعامل آن ها با يكديگر، و با محيط محلي، و ارائه راه حلهاي مناسب براي اصالح  هاي بهره امدقيق در چگونگي اجزاي نظ
هاي قابل توجه مطالعات مربوط به نظام هاي بهره  برداري را فراهم كند، از هدف هرههاي ب ساختارهاي مرتبط كه موجبات تكامل نظام

ها و  زا و توازن و هماهنگي هاي بين آن مربوط به نظام بهره برداري، تعامل بين اجبدين ترتيب بايد در مطالعات. باشد برداري مي

                                                 
1 - Exploitation Systems 
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، پراكندگي )مشاعي، انفرادي ( نظام بهره برداري با نوع مالكيت . كاركرد نظام كه نتيجه نهائي تعامالت اجزا است مدنظر قرار گيرد

 . ارتباط دارد…، و )آبي، ديم ( قطعات، نوع كشت 

انتقال نتايج مطالعات به خود كشاورزان و گفت و . موضوع در مطالعات مربوط به يكپارچه سازي اهميت خاص داردتوجه به اين 
 يكپارچه كردن اراضي كشاورزي ، بهگو با آنان در اين رابطه، براي ايجاد زمينه اجتماعي و اقتصادي و آماده كردن روان كشاورزان

 .كمك خواهد كرد

 بهره برداري از اراضي  پيشينه نظام هاي -2-2-3
 :شود برداري از راههاي زير انجام مي شناخت پيشينه نظام بهره

 بررسي اسناد و مدارك؛ و ♦

 .مصاحبه با مردم جوامع محلي ♦

  تحوالت نظام هاي بهره برداري-2-2-4

 تحوالت ناشي از اصالحات ارضي  

 شركت هاي سهامي زراعي؛ ♦
 قطب هاي كشاورزي؛ ♦
 تعاوني هاي توليد؛ ♦
  صنعت هاي دولتي؛ وكشت و ♦
 .كشت و صنعت هاي خصوصي ♦

 تحوالت ناشي از انقالب اسالمي 

 بهره برداري هاي مشاع و سير تحول آن  

 مشاع قبل از اصالحات اراضي؛ و ♦
 .مشاع بعد از اصالحات اراضي ♦

 وضعيت فعلي نظام هاي بهره برداري  
 :شود ميبه يكي از حاالت زير بحث در اين مبحث، د رمورد نظام بهره برداري در وضعيت كنوني با توجه 

 هاي توليد؛ نظام تعاوني ♦
  ؛ و )دهقاني ( نظام خانوادگي ♦

 .نظام سرمايه داري ارضي ♦
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 .هاي جديد با آن ساختارها ساختارهاي سنتي توليد و ارتباط نظام 

ز هاي دولتي ذي ربط، ديدگاه مردم، چشم اندا ها و اهداف سازمان  تشكيل، سياستسير تحوالت، فرآيند 
 هاي بهره برداري فعلي ينده در مورد نظامآ

  بررسي نظام بهره برداري از اراضي-5 -2-2
 :در مطالعه نظام هاي بهره برداري از اراضي بايد موارد زير مورد توجه و كنكاش قرار گيرد

 رابطه و تأثير متقابل بازار و توليد؛ و ♦

 . ب و ميزان توليدسهم نسبي هريك از نظام هاي بهره برداري از نظر زمين، آ ♦

 :در اين نوع مطالعات، همچنين روش هاي بهره برداري و نظام هاي زير بايد به دقت بررسي شوند ♦
 سهم بري؛ ♦
 اجاره داري؛ ♦

 كشت و صنعت؛ ♦

 بهره برداري خانوادگي؛ ♦

 شركت سهامي زراعي؛ ♦

 شركت تعاوني توليد؛ ♦

 نظام سرمايه داري ارضي؛  ♦

  قطب كشاورزي؛ و♦

 .بهره برداري مشاع ♦

هي است كه در مورد هر يك از اين موارد، بايد مزايا و محدوديتهاي آن مشخص گردد و علت تاريخي وجود اين نظام بهره بدي
شك نيست كه نظام بهره برداري تاثير عمده اي بر مسائل جامعه شناختي و امكان موفقيت يا عدم توفيق . برداري توجيه شود

 .ي است اراضسازي يكپارچهمشاركت افراد ذينفع در 

 

… 

  نظام بهره برداري از آب-2-2-6

 بررسي و شناسائي منابع آب-2-2-6-1

:شناسايي منابع آب بايد اقدامات زير انجام شودو در بررسي 

 آب هاي سطحي  
 

 ؛)رودخانه(منبع آب  ♦

؛)طول، ابعاد، پوشش و ( عب از رودخانه  نهرهاي منش ♦



   تعيين ساختار مالكيت اراضي و نظام بهره برداري-دومفصل 

 
17

 
 حقابه برها؛ ♦

 روابط حقابه برها؛ و ♦

 .يفيت آبكميت و ك ♦

آب ها 

 ؛)، چشمه و چاه

  و توزيع و پراكندگي سهام افراد برحسب زمان؛ و 

  برداري از منابع آبهاي بهره عه شيوه-2-2

 منشعب؛

 هي؛ و

 .تكميل پرسشنامه

تهيه نقشه 

 .كنند ♦

 زيردست هر چاه

شبكه مشارك   م

 مسابقه تاريخي مشاركت زارعين ♦

برداري از  هاي كشاورزي به نحوه مديريت نگهداري و بهره  از شبكه و راندمان آبياري با تاكيد بر تاثير پراكندگي قطعات زمين
 . و مصرف آبشبكه و توزيع

 ي زيرزميني 

قنات(منبع آب  ♦
 نام مالك ها؛ ♦

 سهم هر مالك ♦
 . نوع مالكيت ♦

 كار براي مطال روش-2 6-

 بررسي اسناد و مدارك؛ ♦

 تهيه نقشه رودخانه و نهرهاي ♦

  پيمايش مشاركتي؛بازديد و ♦

انجام مصاحبه و گفت و گوي كارگا ♦
تهيه و تنظيم و  ♦

  كاربري آب 

 گيرند؛ مشخص كردن زمينهايي كه از هر نهر آب مي ♦
 مشخص كردن زمينهايي كه از آب زيرزميني استفاده مي

مشخص كردن محدوده اراضي مالكين در  ♦

ردم در تعمير و نگهداري از  ت 

 وضعيت كنوني مشاركت ♦

 برداري   ارتباط نقشه كاربري آب با چگونگي بهره 
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  سومفصل 
و تشويق زارعين به جامعه شناختي 

 سازي انجام يكپارچه
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هاي غير ز جمله اراضي شاليزاري به كاربري سنجش گرايش كشاورزان به تبديل اراضي زراعي، ا-3-1
 كشاورزي

ورزي، به عوامل گوناگون اجتماعي، هاي غيركشا ز جمله اراضي شاليزاري به كاربريگرايش كشاورزان به تبديل اراضي زراعي ا
بنابراين در بررسي گرايش كشاورزان، عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، بايد . اقتصادي، فرهنگي و سياسي وابسته است
بايد . اي و هم در سطح محلي با دقت و جامعيت مناسب مورد بررسي و تحليل قرار گيرد هم در سطح ملي و هم در سطح منطقه

هاي شهري و روستايي، احداث و  هاي مربوط به گسترش محدوده ها و فعاليت  عالوه بر مطالعه و بررسي برنامهتوجه شود كه
گسترش واحدهاي صنعتي و ايجاد مراكز تفريحي و خدمات رساني، آشنايي با تفكرات، ديدگاه ها و تجارب روستاييان از طريق 

ها و تعيين عوامل تاثيرگذار بر تبديل  خوردار است و به روشن شدن واقعيت خاصي برمصاحبه و گفت و گوهاي كارگاهي از اهميت
 .هاي غيركشاورزي كمك خواهد كرد ز جمله اراضي شاليزاري به كاربرياراضي زراعي، ا

 در 2اراضي و نقشه كاربري 1ها و فنون رهيافت مشاركت، از جمله تهيه نقشه اجتماعي  با استفاده از روشتوان ميدر اين مورد 
سه مقطع تاريخي قبل يا هم زمان با اصالحات ارضي، قبل يا هم زمان با انقالب اسالمي، و زمان انجام مطالعه، سير تحوالت و 
. تغييرات كاربري اراضي كشاورزي، از جمله اراضي شاليزاري را به صورت كارگاهي و با حضور و مشاركت مردم روستا مشخص نمود

 .  سال آينده جويا شد30 سال يا 20 سال يا 10 ديدگاه و پيش بيني روستاييان را براي توان ميبا همين روش 
هاي   برنامه ريزي، طراحي و اجراي طرحكاربرد اين روش ها، آگاهي و توان كشاورزان و كارشناسان را براي تصميم گيري،

 . اراضي زراعي باال خواهد بردسازي يكپارچهتجهيز و نوسازي و 
هاي خاصي قرار دارند، پس از  مله اراضي شاليزاري كه در موقعيتهايي ممكن است اراضي كشاورزي، از ج ررسيببدون چنين 

 .هاي غيركشاورزي اختصاص يابند ينده اي نه چندان دور، به فعاليت، در آسازي يكپارچهتجهيز و نوسازي و 

 سازي  نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در انجام يكپارچه-3-2

هاي توسعه، از جمله  هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه محلي مورد نظر، شرط الزم براي تهيه و اجراي طرح ز ويژگيآگاهي ا 
سازي اراضي را بر  بدين منظور موارد زير بايد توسط گروهها و افرادي كه مطالعات مربوط به يكپارچه. سازي اراضي است يكپارچه

 :ريزي قرار گيرد  گيري و برنامه آوري و مبناي تصميم طالعات مورد نظر جمععهده دارند، با دقت و حوصله بررسي شده و ا
 قشربندي اجتماعي خانوارهاي ساكن در محدوده مورد مطالعه؛  ♦

و معرفي نهادها و ساختارهاي موجود در ) از اصالحات ارضي تاكنون(بررسي سابقه نهادها و ساختارهاي محلي  ♦
 سطح روستاهاي محدوده مورد مطالعه ؛

 بررسي و ارزيابي نقش هر يك از نهادها و ساختارها در مديريت روستا و انجام امور عمومي ؛ ♦

                                                 
1 - Social map 
2 - Land use map 

 



22 سازي يكپارچه

برداري مناسب از منابع و امكانات موجود، به ويژه آب و  ها و اقداماتي كه به منظور بهره بررسي و ارزيابي فعاليت ♦
 ام است؛ها توسط خود مردم، در روستا صورت گرفته و يا در حال انج زمين و نهاده

هاي بين گروههاي اجتماعي در  ها و تقابل بررسي و ارزيابي وضع موجود روابط اجتماعي حاكم بر جامعه و تعامل ♦
 هاي جمعي؛ گيري تصميم

 ها، نيازها و آرزوهاي روستاييان در رابطه با بهبود وضعيت زندگي و توسعه روستاي خود؛ بررسي و ارزيابي ديدگاه ♦

 سازي؛ يكپارچه قتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي طرحبررسي و ارزيابي منافع ا ♦

بررسي وارزيابي ساخت قدرت و ميزان پذيرش و مخالفت گروهها و افراد نسبت به تغييرات ناشي از اجراي طرح  ♦
 سازي؛ يكپارچه

 هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي؛ بررسي اشكال تاريخي مشاركت روستائيان در فعاليت ♦

سازي اراضي  عوامل اجتماعي و فرهنگي بازدارنده و تسهيل كننده مشاركت روستائيان در يكپارچهبررسي  ♦
 كشاورزي؛

  هاي دولتي با روستائيان در گفت بررسي عوامل ساختاري، قانوني و اداري مؤثر بر نحوه مشاركت كاركنان سازمان ♦
زي اراضي كه منجر به تحميل نظرات آنها به روستائيان سا ها، به ويژه يكپارچه ريزي، تدوين و اجراي طرح و گو، برنامه

 شود؛ مي

ربط با روستائيان براي  هاي دولتي ذي بيني و ارايه راههاي همكاري و مشاركت كاركنان سازمان تحليل و پيش ♦
 سازي؛ و هاي مربوط به انجام يكپارچه ها و برنامه پيشبرد هدف

سازي اراضي با  پارچهريزي، طراحي، اجرا و نظارت بر يك نامهدهي گروههاي بر بررسي و ارايه روشهاي سازمان ♦
 . هاي دولتي و نمايندگان منتخب روستائيان حضور و مشاركت كاركنان سازمان

 هاي فرهنگي و اجتماعي  مراحل و چگونگي انجام مطالعات مربوط به ويژگي-3-3

  مصاحبه با ريش سفيدان و اعضاي شوراي اسالمي؛♦

 با همه روستائيان به ويژه مالكين اراضي كشاورزي ؛گفت و گوي كارگاهي  ♦
 در )PRA( مدارانه –هاي ارزيابي مشاركت  ريزي و كاربرد روش  برنامه-برگزاري كارگاههاي آموزشي ♦

در اين كارگاهها، كشاورزان . هايي كه در محدوده طرح قرار دارند روستاهاي محدوده طرح، با شركت همه مالكان زمين
منابع (، به ارزيابي منابع  )PRA( مدارانه در روستا –هاي ارزيابي مشاركت  با يكديگر و تمرين روشضمن گفت و گو 

ها، تعيين راهكارها   حل  ارائه راه تحليل معيشتي، يافتن مشكالت،  ، )…هاي اجتماعي و  هاي فيزيكي، سرمايه طبيعي، سرمايه
.كنند هاي طرح، آمادگي الزم را پيدا مي ، و براي پيشبرد هدفكرده و فعاليتهاي اجرايي اقدام

1

 

                                                 
1 - Participatory Rural Appraisal 
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 سازي مردم روستاهاي محدوده طرح ها و ايجاد زمينه اجتماعي براي تشويق و آماده شرط  پيش-3-4

سازي اراضي كشاورزي به  حضور در روستاها و بيان هدفها و داليل اجتماعي و اقتصادي مربوط به يكپارچه ♦
 روستائيان؛
هاي  مورد نظر سازمان(سازي اراضي در محدوده مورد نظر  ورد اين كه يكپارچهگفت و گو با روستائيان در م ♦
 انجام بگيرد يا انجام نگيرد؛) دولتي

 سازي؛ هاي روستائيان در مورد يكپارچه ها و اولويت ها، دغدغه ها، نگرش آگاهي از ديدگاه ♦

ظهارات گروهها و افراد موافق و مخالف در در اين مرحله بايد كارشناسان مسئول مطالعات، با حوصله و دقت كافي به ا 
ها و ارائه  كنندگان به راحتي به بيان ديدگاه  تا همه شركت– از طريق تسهيلگري –اي فراهم آورند  روستا، گوش فرا دهند و زمينه

 .داليل خود بپردازند
الزم به ذكر است . ربط ي ذيهاي دولت تالش براي ايجاد احترام و اعتماد متقابل بين روستائيان و كاركنان سازمان ♦

هاي مشاركت از يك سو و كاركنان  اعتمادسازي از وظايف و مسئوليتهاي مشترك كارشناسان و مدافعان روشكه 
سازي و تسهيلگري بر عهده شركتهاي مهندسين مشاور يا كارشناسان و  هاي دولتي از سوي ديگر است و زمينه سازمان

 .دهاي مشاركت خواهد بو ش متخصصان رو

هاي كشاورزي  نفع به مشاركت در يكپارچه سازي زمين روش ارزيابي ميزان عالقه افراد ذي -3-5
 خود

 : ها و فنون رهيافت مشاركت شامل تمرين روش/ ريزي و كاربرد   برنامه-برگزاري كارگاههاي آموزشي
 با نام مالك آن، حدود هاي كشاورزي در نقشه كه در آن هر قطعه زمين تهيه نقشه روستا و نشان دادن زمين ♦

، كيفيت خاك، حاصلخيزي، ). . .  و كشت آبي يا ديم، آيش، چمن زار(نوع استفاده ) به هكتار يا به واحد محلي(مساحت 
 شود؛  مشخص مي…همواري يا ناهمواري و 

 ؛جاريانواع كشت انجام شده توسط هر مالك در هر قطعه در سال زراعي  ♦
 سازي زمين؛  ار گرفته شده براي شخم و آمادههاي كشاورزي به ك انواع ماشين ♦
 هايي كه در اختيار دارد؛ هاي مورد استفاده هر كشاورز براي كشت قطعه زمين انواع نهاده ♦
 كه در سال زراعي يزمان و مدت زمان صرف شده توسط هر مالك براي كشت هر قطعه زمين و كل قطعات ♦
  زير كشت بوده است؛جاري
 هاي مربوط به كل قطعات هر كشاورز؛  هر قطعه زمين و هزينهسازي هزينه شخم و آماده ♦
  در صورت آبي بودن كل قطعات يا تعدادي از آنها، زمانها و تعداد نوبت آبياري هر قطعه زمين؛♦

، جاريبراي آبياري هر قطعه و كل قطعات، در فصل زارعي ) يا حجم) ساعت(بر حسب زمان (مقدار آبي كه  ♦
 فاده قرار گرفته است؛توسط هر كشاورز مورد است
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  ؛جاريزمان و مدت زمان صرف شده توسط هر مالك براي آبياري هر قطعه و كل قطعات در فصل زراعي  ♦

 تلف جاريمقدار آبي كه در مسير انتقال از يك منبع يا منابع مختلف به هر قطعه و كل قطعات، در فصل زراعي  ♦
 شده است؛

 سيرهاي انتقال؛برآورد تقريبي ارزش پولي آب تلف شده در م ♦

 هاي مختلف؛ محصوالت زراعي كشت شده در قطعه زمين ♦

  در هر يك از قطعات؛)…آبياري، كوددهي، سمپاشي، وجين و (چگونگي انجام عمليات داشت  ♦

 .چگونگي انجام عمليات برداشت محصول از هر يك از قطعات و حمل، نگهداري يا فروش آنها ♦

گيرد و بقيه  رز به عنوان نمونه با داشتن متوسط تعداد قطعات اراضي روستا صورت ميها در مورد يك كشاو اين بررسي : توضيح
 . كنندگان در كارگاه، بيننده و شنونده خواهند بود شركت

ها و مدت زمان اختصاص يافته، در شرايط فعلي و شرايط فرضي  گفت و گوي جمعي و مقايسه فعاليتها و هزينه ♦
، به طوري كه نتايج براي كشاورزان به ) قطعه3 يا 2مثالً (يا كم بودن تعداد قطعات مبتني بر يكپارچه بودن اراضي و 

 خود كمك يها گيري و يكپارچه كردن قطعه زمين راحتي قابل درك بوده و به ايجاد آمادگي رواني در آنان براي تصميم
 .كند

 ،هاي خود ها و نگراني ها و همچنين دغدغه در پايان از طريق تسهيلگري و دعوت از همه شركت كنندگان به بيان ديدگاه 
توان به طور  هاي كشاورزي، مي ضمن مروري به نتايج كارگاه و طرح ديگر سئواالت مربوط به شرايط اجتماعي و شرايط طبيعي زمين

 .هاي كشاورزي مورد ارزيابي قرار داد سازي زمين نسبي ميزان عالقه و تمايل كشاورزان را براي يكپارچه

گونگي تشويق و ترغيب زارعين و كاهش مقاومت و افزايش عالقه و تمايل آنان نسبت به  چ-3-6
 سازي  يكپارچه

دهند كه انجام آن را براي توسعه  هاي كشاورزي خود عالقه و تمايل نشان مي سازي زمين كشاورزان، هنگامي به يكپارچه 
بدين منظور حضور كارشناسان مسئول مطالعات و . يص دهندكشاورزي و افزايش محصول و درآمد خود مؤثر بدانند و مفيد تشخ

ربط، طبق يك برنامه از پيش انديشيده شده در جمع كشاورزان و برگزاري  هاي دولتي ذي همچنين كاركنان ادارات و سازمان
، كشاورزان به ارزيابي هاي مشاركت در اين كارگاهها، با تسهيلگري كارشناسان روش. ريزي الزامي است  برنامه–كارگاههاي آموزشي 
پردازند و ضمن گفت و گو با يكديگر و بحث و تبادل نظر با تسهيلگران و كاركنان دولتي، شرايط موجود را تحليل  شرايط موجود مي

ي ا العاده تفكر مشاركتي از ضرورت و اهميت فوق. نمايند يابي به شرايط مطلوب را تعيين مي كنند و راهكارها و فعاليتهاي دست مي
 .برخوردار است

 هاي شاليزاري مشروط به آگاه شدن و  سازي زمين به وجود آمدن اشتياق، عالقه و تمايل در كشاورزان براي يكپارچه 
نفع به  ارزيابي ميزان عالقه افراد ذي"ريزي، مانند آنچه كه در   برنامه–برگزاري كارگاههاي آموزشي . توانمند شدن آنان است

 بيان شد، به ايجاد زمينه مناسب و همچنين "سازي  اجتماعي يكپارچه–ارزيابي منافع اقتصادي " و "ازيس مشاركت در يكپارچه
 . شود آگاهي و توانمندي كشاورزان منجر مي
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هاي  ها و كمك هاي مناسب اقتصادي و اجتماعي و اعمال يارانه سازي اراضي كشاورزي، بدون ايجاد زمينه اگر در يكپارچه 

هاي دولتي صورت گيرد، و يا كاركنان دولتي به اعمال فشار و  ها و خدمات خاص، از سوي سازمان ارايه نهادهبالعوض و وعده 
 .هاي خود اصرار ورزند، هدفهاي مورد نظر تحقق نخواهد يافت تحميل نظرات و ديدگاه

هاي  سازي زمين ه به يكپارچهها و به دست آوردن امكانات وعده داده شد ممكن است كشاورزان براي برخورداري از يارانه 
سازي و خروج كاركنان دولتي از منطقه، به باز  كشاورزي خود رغبت مصلحتي نشان دهند و پس از اتمام عمليات تسطيح و يكپارچه

 . اراضي كشاورزي تسطيح و يكپارچه شده، بپردازند تقسيم
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27   اجتماعي يكپارچه ساري و دستيابي به مساحت مطلوب اراضي شاليزاري- منافع اقتصادي-چهارمفصل   

 

 چهارمفصل 
 اجتماعي –منافع اقتصادي 

ي به مساحت ياب  دستو سازي يكپارچه
 شاليزاريمطلوب اراضي 
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29   اجتماعي يكپارچه ساري و دستيابي به مساحت مطلوب اراضي شاليزاري- منافع اقتصادي-چهارمفصل 

  ارزيابي منافع اقتصادي و اجتماعي -4-1

ها و قبل از احداث شبكه آبياري و  سازي، قبل از اقدام به يكپارچه نمودن زمين  اجتماعي يكپارچه–ارزيابي منافع اقتصادي 
. اسبات كارشناسي بوده و جنبه نظري خواهد داشتبرداري از آب در دسترس و از اراضي يكپارچه شده، بر مبناي مح زهكشي و بهره

به منظور توجيه . گيرد سازي صورت مي بعد از يكپارچهبا وضعيت و شرايط ارزيابي دقيق با مقايسه شرايط و وضعيت فعلي 
نين محاسبات هاي كشاورزي آنان يكپارچه شده، همچ سازي، با استفاده از نتايج حاصل از نظرسنجي از كشاورزاني كه زمين يكپارچه

ريزي در رابطه با هزينه و در آمد قبل و بعد از   برنامه– كارشناسي و با استفاده از اظهار نظر خود كشاورزان به ويژه در كارگاه آموزشي
 مدت اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكسازي اراضي كشاورزي، در انجام مطالعات بايستي مزايا و منافع كوتاه مدت و دراز  يكپارچه

 :مواردي كه بدين منظور بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از. سازي ارزيابي و محاسبه گردد شي از يكپارچهنا
 برداري؛ هاي مديريت و بهره هزينه ♦

 ها و استفاده از آنها؛ تهيه نهادههزينه  ♦

 ميزان توليد؛ ♦

هاي توليدي، مانند  تجويي در وقت اختصاص يافته به زراعت و وجود فرصت كافي براي ساير فعالي صرفه ♦
 صنايع دستي؛ ، و دامداري

 آالت كشاورزي؛ استفاده از ماشين ♦

 هاي محصوالت كشاورزي؛ مبارزه با آفات و بيماري ♦

 راندمان آبياري؛ ♦

 برداشت محصول؛ حمل و نقل، بازاريابي و فروش آنها؛ و ♦

 . آب و راههاي بين مزارعهاي انتقال   مشكالت و اختالفات بين كشاورزان در مورد مرز بين مزارع، جوي ♦

 :چند نكته مهم 

سازي  سازي و ارزيابي ميزان عالقه كشاورزان به مشاركت در يكپارچه  اجتماعي يكپاچه–ارزيابي منافع اقتصادي  .1
   روز طول بكشد،4 تا 2ريزي كه در شرايط مختلف، ممكن است بين   برنامه–توان در يك كارگاه ـ آموزشي  اراضي را مي
 .ي قرار دادمورد بررس

 ، نظارت و هدايت 1آنچه مهم است، آن است كه در اين روش، نقش كارشناس بررسي كننده، فقط تسهيلگري .2
آوري اطالعات و  جمع  ها، نقش اصلي در كاربرد روش. گفتگوها و مباحث كارگاهي براي رسيدن به هدفهاي كارگاه است

 .گيري بر عهده خود كشاورزان خواهد بود تحليل و نتيجه

جويي در نيروي كار، وقت، افزايش راندمان توليد و حل مسايل  ها، صرفه سازي، راهي براي كاهش هزينه يكپارچه .3
سازي، خود كشاورزان، بايد به چنين راه حلي بينديشند  براي انجام يكپارچه. برداري از منابع است و مشكالت مربوط به بهره

 .ربط مشاركت و همكاري كنند هاي دولتي ذي  سازمانو در يافتن راهكارها و فعاليتهاي اجرايي با

                                                 
1  -   Facilitating 
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رهنمودهايي براي دستيابي به مساحت مطلوب اراضي كشاورزي هر خانوار در طرح  -4-2
 سازي يكپارچه

 :عوامل تعيين كننده مساحت مطلوب اراضي كشاورزي براي هر خانوار عبارتند از 
 هاي زندگي است؛ ود تابعي از نوسان قيمتها و هزينهكند، چون خ خط فقر كه به طور معمول هر سال تغيير مي ♦

) خانوادگي(يعني به صورت فردي ) …آب، زمين، نيروي انساني و (برداري از منابع  نوع فعاليت و چگونگي بهره ♦
 ؛)…تعاوني، مشاع و (و يا گروهي 

 بعد خانوار؛  ♦

 الگوي كشت؛ ♦

 هزينه و درآمد الگوي كشت؛ ♦

 قانون واگذاري زمين؛ ♦

 لكيت و متوسط مالكيت؛ساختار ما ♦

 نوع و ميزان منابع آب؛ ♦

 نوع خاك و ميزان حاصلخيزي آن ؛ ♦

 ؛ اقليم ♦

 توپوگرافي؛ و  ♦

بندي عرفي اراضي تقسيم ♦  

بنابراين براي تعيين مساحت مطلوب اراضي كشاورزي براي هر خانوار در سال مورد نظر، بايد به موارد فوق توجه شود و با  
ده از مطالعات ميداني از يك سو، ميزان درآمد نشان دهنده خط فقر كه توسط سازمان هاي مسئول استفاده از اطالعات به دست آم

شود و مباني قانوني واگذاري زمين از سوي ديگر، نسبت به تعيين مساحت مطلوب اراضي كشاورزي براي هر خانوار اقدام  اعالم مي
 .گردد

انوني، حقوقي و سياسي، جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، به ويژه در شرايط فعلي، به علل گوناگون اجتماعي، اقتصادي، ق
.  قرار دارند، دور از انتظار است- براي احداث مراكز مسكوني تجملي و تفريحي–اراضي شاليزاري كه اغلب در معرض تغيير كاربري 

 هكتار و در استان 7/0ستان گيالن حدود متوسط مالكيت در ا(شوند  ر مرتب به قطعات كوچكتر تقسيم مياراضي شاليزاري به طو
 . 1) هكتار است6/0مازندران حدود 

هاي  ها و پروژه والن و مجريان برنامهبنابراين در شرايط فعلي تعيين مساحت مطلوب اراضي شاليزاري در حدود اختبارات مسئ
 .  اراضي شاليزاري نيستسازي يكپارچه
ي را به عدم تغيير كاربري آن اراضي مشروط كرد تا اراضي موجود بيش از اين، به  اراضي شاليزارسازي يكپارچه انجام توان مي

 . قطعات كوچكتر تقسيم نشوند

                                                 
 سازمان جهاد كشاورزي استانهاي گيالن و مازندران: منبع  1
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  قطعه بندي اراضي-5-1

تعيين رابطه بين اندازه واحد زراعي، و درآمد و . ت اس1يكي از عوامل مؤثر و تعيين كننده بازده كشاورزي، اندازه واحد زراعي 
هزينه توليد در زراعت مكانيزه و سنتي، و مشخص كردن عوامل مؤثر در اختالف درآمد و هزينه در واحدهاي مختلف، به انتخاب 

 .اندازه مطوب و تركيب صحيح عوامل توليد در هر منطقه كشاورزي كمك خواهد كرد
هاي ملي به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه اهم   در سطح كالن و با توجه به اهداف و سياستاندازه مطلوب واحد زراعي 

 :آنها عبارتند از 
 سازمان توليد كشاورزي ؛ ♦
 شرايط اقتصادي و اجتماعي ؛ ♦
 هاي جامعه ؛ هدف ♦
 .سطح تكنولوژي ♦

زيرا عوامل . ثابت نبوده و پوياستيك مفهوم ) مزرعهواحد (برداري كشاورزي  بدين ترتيب اندازه مطلوب هر واحد بهره 
 .تعيين كننده آن ثابت نبوده و به طور دايم در حال تغييراند

سازي اراضي  هاي كشاورزي يكي از فرآيندهاي اصلي طرح جامع يكپارچه بندي مجدد زمين ريزي براي قطعه برنامه 
ها،  بندي مجدد در بلوك برنامه اجرايي براي آن، قطعهبندي مجدد، تهيه  هاي قطعه در اين فرايند روش. رود كشاورزي به شمار مي

هاي  بندي مجدد و هماهنگي هاي غير كشاورزي، منافع ناشي از اجراي قطعه تجميع قطعات پراكنده، تخصيص اراضي براي كاربري
 .گيرد الزم در ارتباط با آن، مورد توجه قرار مي

در اين . پذيرد بندي مجدد صورت مي مين از طريق نظام قطعهبندي مجدد فرآيندي است كه طي آن بهبود بخشي ز قطعه 
گيرد و بدين ترتيب بهبود  گيري مورد توجه قرار مي عمليات حقوق قانوني مالكيت قطعات اصلي و قطعات جايگزين براي تصميم

اي بهبود بخشي مديريت تجميع قطعات پراكنده بر .يابد ساختار كشاورزي از جمله تجميع قطعات پراكنده از اين طريق تحقق مي
ها، باز شكل دهي  سازي اراضي كشاورزي در بر گيرنده ساخت جاده عمليات يكپارچه. واحدهاي اراضي كوچك مقياس ضروري است

در استاندارد كردن شرايط كشاورزي، افزايش كارآيي و تسهيل كننده  بوده و اينها كمك مؤثري …قطعات، افزايش اندازه قطعات و 
بندي مجدد اراضي نه فقط براي بازسازي اراضي مناسب  بدين ترتيب برنامه قطعه. روند عاوني كشاورزي به شمار ميسازماندهي ت

 .رود است، بلكه رويكردي براي به روز كردن آينده مديريت مزرعه به شمار مي

  )بهبود(ديم  قطعه بندي اراضي -5-1-1
شوند و مالكيت آنها مشاعي  شبكه آبياري و زهكشي به آبي تبديل مي كه با تأمين آب و احداث –بندي در اراضي ديم  قطعه

بدين صورت كه .  كند توان گفت كه صرفاٌ از مسايل فني تبعيت مي  ، از نظر اجتماعي با مشكالت كمتري همراه است و مي-است

                                                 
كرتها معموالً به شكل مربع مستطيل بوده و بوسيله مرزها يا پشته هايي از . واحد آبياري در شاليزارهاستكوچكترين : (Field lot) كرت يا واحد زراعي . 1

 100 هكتار و بهترين طول 3/0 هكتار باشد ولي بهترين سطح براي آنها 6/0، 2/0وسعت هر يك از اين كرت ها ممكن است بين . يكديگر مجزا مي شوند
 .متر مي باشد
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هاي  اي بين مزارع و جادهه تسطيح شده و شبكه آبياري و زهكشي و جاده) روستا(هاي كشاورزي در يك محدوده  وقتي زمين
سرويس احداث گرديد، و امكان انتقال آب و دسترسي به همه قسمتهاي محدوده طرح فراهم شد و كشاورزان از سهولت دسترسي و 

هاي محدوده طرح را خواهند پذيرفت و  دريافت آب اطمينان حاصل كردند، به راحتي شرايط پس ازاجراي طرح و تقسيم مجدد زمين
 .تطبيق خواهند داد ) …تجميع قطعات پراكنده و دوري و نزديكي زمين خود نسبت به روستا و جاده اصلي و (شرايط جديد خود را با 

  قطعه بندي در زمينهاي با مالكيت خصوصي-5-1-2
داراي سند ) روستا(بندي و تجميع قطعات در شرايطي كه مالكيت، خصوصي و فردي است و كشاورزان يك محدوده  قطعه

 . يت هستند، از حساسيت و ظرافت خاصي برخوردار خواهد بودمالك
اي برخوردار  العاده برداران، از اهميت فوق ربط و بهره هاي دولتي ذي در اين شرايط برقراري ارتباط و تعامل سازنده بين سازمان

عوامل و شرايط زير بستگي خواهد بندي اراضي به  در چنين حالتي قطعه. گيري و اجراي طرح را تسهيل خواهد كرد بوده و تصميم
 :داشت

 توپوگرافي؛  ♦
 آرايش شبكه ؛ ♦
 مالكيت اراضي و محدوده جغرافيايي روستا ؛ ♦

 رعايت شكل هندسي ؛ ♦

 كاداستر ؛  ♦

 خاك شناسي ؛ ♦

 .سازي و هم كشتي برداران و ديدگاه آنان در مورد يكپارچه روابط اجتماعي حاكم بين بهره ♦

 
، بلوك هاي زراعي و بلوك هاي مزرعه، همراه با )كرت ها(ستي شكل و اندازه قطعات زراعي در قطعه بندي اراضي شاليزاري باي

موارد مذكور بايستي به گونه اي طرح ريزي شوند كه با يكديگر . موقعيت انهار آبياري و زهكشي و جاده هاي زراعي مشخص گردد
 . ياري و كشت و كار را در مراحل بعدي فراهم آورندرابطه اي ساختاري و عملياتي برقرار كنند و امكان مديريت بهينه آب

 : شود مي به شرح زير پيشنهاد شاليزاريبه طور كلي مساحت و شكل استاندارد براي قطعات 
  متر 100 طول ضلع بزرگتر 

  متر 60 تا 30 طول ضلع كوچكتر 
  مترمربع 6000 مترمربع تا 3000مساحت قطعه زراعي از 

 : شود ميهاي زير تعيين  فوق و بر اساس بررسيي براي هر طرح در چهارچوب محدوده مساحت و شكل قطعات زراع

 از نقطه نظر راندمان كار ماشين آالت كشاورزي  
اما حداقل . به طور كلي هر چه اندازه قطعه زراعي و نسبت طول به عرض آن بزرگتر باشد، راندمان كار ماشين آالت بيشتر است

 : شود مين آالت زير تعيين عرض قطعه با توجه به ماشي
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  متر 20بيشتر از ) : 40psكالس (تراكتور  ♦
  متر 30بيشتر از ) :  متر3با رديف (كمباين  ♦

به همين ترتيب .  متر است60از طرفي حداكثر عرض قطعه از نقطه نظر تسطيح اراضي و كنترل آفات و بيماري هاي گياهي 
 . شود مي متر توصيه 100رنج حدود حداكثر طول قطعه از نظر ظرفيت ماشين نشاكار ب

 از نقطه نظر شرايط توپوگرافي  
در شرايطي كه شيب زياد و بيش از .  سانتيمتر است30 تا 20از نظر شرايط توپوگرافي، اختالف ارتفاع مناسب بين قطعات مجاور 

عرض قطعه زراعي با در نظر گرفتن معيارهاي مذكور تعيين .  سانتي متر است60يك درصد باشد حداكثر اختالف ارتفاع قابل قبول 
 . شود مي

 آب از نقطه نظر مديريت  
 .شود مي متر محدود 100حداكثر طول قطعه با در نظر گرفتن مديريت موثر آب و نيز عملي بودن تسطيح  اراضي به 

  اجتماعي –از نظر شرايط اقتصادي  
با در نظر گرفتن اين ديدگاه . هدف اين است كه اراضي متعلق به يك زارع حتي االمكان در محل هاي كمتري متمركز شوند

 مترمربعي به 5000 و 7500، 15000د قطعه توان مي هكتار زمين 5/1مالك . د برآورد شودتوان مي يك قطعه زراعي حداكثر مساحت
 . ترتيب در يك، دو و يا سه محل داشته باشد

معموالً اقتصادي ترين راه براي شكل دادن قطعات زراعي اين است كه طول قطعه هاي بزرگتر به موازات خطوط ميزان منحني 
در اراضي شيب دار، ) عرض قطعات(براي تعيين حداكثر طول كوچك بر . عمود بر آن در نظر گرفته شود) كوچك بر( قطعه و عرض

 . در زمينه هاي هزينه هاي تسطيح، اختالف ارتفاع بين قطعات مجاور مورد نياز خواهد بود) مقايسه اي(مطالعات تطبيقي 

 ات، با توجه به مالكيتها و مشكالت اجتماعيمباني و روشهاي مناسب در جابجائي قطع -5-1-3
جابه جائي عبارت است از مجموعه اقداماتي كه طي آن قطعات پراكنده متعلق به روستائيان و كشاورزان صاحب زمين كه در نقاط 

اورز با كمترين قرار گرفته و هر كش) در يك يا دو يا حداكثر سه نقطه(مختلف محدوده روستا قرار دارند، در كمترين تعداد قطعه 
 .جابه جائي جزئي از فرآيند تجميع است. پراكندگي در روستا، زمين كشاورزي داشته باشد

 اصول و مباني جابه جائي قطعات 
 درست گي در روستائيان مستلزم انتقالدايجاد آما. مبناي جا به جائي قطعات، آمادگي روان روستائيان و رسيدن آنان به اقناع است

هاي مورد نظر به روستاييان و آشنا كردن آنان با مزاياي اقتصادي و اجتماعي يكپارچه سازي اراضي  ها و برنامهو قابل درك هدف
 برنامه ريزي و كاربرد -روش مناسب و موثر براي ايجاد آمادگي و تمايل در روستاييان برگزاري كارگاههاي آموزشي. كشاورزي است

سازي به  رايط فعلي و شرايط پس از يكپارچهان ضمن مقايسه كار و توليد در شهاي مشاركت است كه طي آن خود كشاورز روش
 .سازي پيدا كنند كت در تمام مراحل فرآيند يكپارچهجائي قطعات و يكپارچه سازي پي ببرند و آمادگي الزم را براي مشار متافع جابه
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 روش هاي مناسب جابه جائي قطعات  
 : بايد اقدامات زير صورت گيردبراي مطالعه و اجراي جابه جائي قطعات

 تهيه نقشه كاداستر  ♦
 تدقيق نقشه كاداستر با بررسي هاي ميداني ♦

 زي با استفاده از نقشه كاداستر و مطالعات ميداني تهيه نقشه بلوك بندي اراضي كشاور ♦

وده زمين آنها در محد برنامه ريزي با شركت همه روستائيان صاحب زمين كه –برگزاري كارگاههاي آموزشي  ♦
 .سازي قرار مي گيرد طرح يكپارچه

 هاي تهيه شده  كيد بر بحث و گفتگو در مورد نقشههاي مشاركت با تا تمرين روش ♦

  نفر به عنوان نمونه از بين شركت كنندگان به صورت تصادفي 5 تا 2انتخاب  ♦

 زمين هر يك با هاي خود در روي نقشه كاداستر و نشان دادن ز آنان براي مشخص كردن قطعه زميندرخواست ا ♦
 رنگ  جداگانه 

 درخواست از آنان براي جابجائي قطعات خودروي نقشه و رنگ آميزي هر قسمت با رنگ جداگانه  ♦

 ارائه نتايج كار به شركت كنندگان  ♦

 گفت و گو و تبادل دانش و اطالعات در مورد نتايج كار  ♦

 چه سازي هدايت گفت و گوها و رسيدن به توافق عمومي در مورد مزاياي يكپار ♦

 وقت براي برنامه ريزي، كاشت، نگهداري و برداشت و حمل محصول در شرايط پراكنده فها و صر بررسي هزينه ♦
 ات و در شرايط تجميعبودن قطع

 ها  وضعيت پراكندگي قطعات و تجميع آنمقايسه  ♦

 تصميم گيري جمعي براي جابه جائي قطعات پراكنده  ♦

 از نظر روابط اجتماعي و هم از نظر موقعيت هايي كه هم ل گروهجائي قطعات و تشكي بررسي راههاي جابه ♦
قط

 كشاورز در داخل يك گروه قرار گيرد و گفت و گو ر كه ه
و 

است و به مهارت، تعهد، صبر و حوصله نياز دارد كه تسهيلگران مربوط  ن كاري زمان بر

 عات شرايط مناسب براي همكاري و تجميع قطعات پراكنده خود دارند

تشكيل گروههاي همكار در سطح روستائيان به طوري ♦
 .خود را آغاز كندتصميم گيري در رابطه با جابه جائي قطعات 

يادآوري مي شود كه چني ♦
 .بايد چنين توانايي را داشته باشند

انجام عمليات جابه جايي اراضي شاليزاري، با توجه به ارزش اقتصادي باالي آن اراضي، بدون در نظر گرفتن نظر  ♦
براي كاهش چنين مشكالتي و يا از بين بردن . شود مين و بدون توجه به ارزش قطعات با مشكالت بسيار روبه رو مالكي

سپس مكانها و اندازه و .  آماده شود1: 10,000آن بايد در اين فرآيند ابتدا نقشه هاي مميزي و توپوگرافي با مقياس 
ها پياده شده و بررسي ها با توجه به تنوع حقوقي  عه روي نقشه هاي اراضي مورد مطالمساحت قطعات اصلي و ساير ويژگي



 هاي جابجايي قطعات  قطعه بندي اراضي، مباني و روش-فصل پنجم
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و با اين داده ها گزارش تفصيلي ه رقطعه به همراه كارت شناسايي و مشخصات افراد . و ثبتي آنها در نقشه ها صورت گيرد
تعيين .  مي پذيردسرانجام ارزيابي قطعات زمين و انتخاب قطعات جايگزين صورت. در ارتباط با قطعات اصلي آماده شود

 كه - از خبرگان محليتوان ميبدين منظور . ارزش قطعات اراضي، بهتر است بر اساس نظام محلي ارزيابي، صورت گيرد
بدين .  استفاده نمود- نظر باشنداطالعات كافي در سطح اراضي محدوده طرح داشته، و مورد قبول مالكين اراضي مورد

 .گردد مي و فروش يا معاوضه در يك نقظه تجميع ترتيب قطعات پراكنده از طريق خريد
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  مباني و روش هاي تجميع-6-1

  تعريف-6-1-1
 آن تبديل چندين قطعه پراكنده و كوچك و بزرگ هر كشاورز تجميع نتيجه عملي مرحله جابه جائي قطعات پراكنده است و نتيجه

 .به يك قطعه بزرگ تر است

 مباني تجميع و يكپارچه سازي -6-1-2
سازي قطعات پراكنده اراضي كشاورزي، ايجاد تحول در ساختار كشاورزي، به ويژه نظام هاي بهره  جيمع و يكپارچهمباني نظري ت

 تحول، در جهت تحقق اهداف توسعه كشاورزي، شامل افزايش ميزان بهره وري از زمين و آب و برداري به عنوان محور و كانون اين
گذاري در زمينه صنايع وابسته به كشاورزي، ايجاد اشتغال و  ان پس انداز و سرمايهافزايش توليد در هكتار، افزايش درآمد و امك

هاي كشاوزي و   كشاورزي استفاده مناسب از ماشينو فنون جديدها  جاد زمينه مناسب براي كاربرد روشافزايش ارزش افزوده، اي
 .هاي كشاورزي و در نهايت تأمين رفاه نسبي كشاورزان و فراهم شدن موجبات رشد و آگاهي و جايگاه اجتماعي آنان است نهاده

 نتايج و فوايد تجميع و يكپارچه سازي اراضي -6-1-3

 صول مهندسي زراعي زي همراه با اتبديل كشاورزي سنتي به كشاور ♦
 اصالح نظام بهره برداري و استقرار نظام بهره برداري مناسب  ♦

 باالدست و پائين دست نسبت به راز بين رفتن يا كاهش اختالف ارزش قطعات زراعي به علت واقع شدن آنها د ♦
 منبع آب 

 تدوين و اجراي برنامه كشت  ♦

 مهندسي شدن شرايط آب و آبياري  ♦

به وجود آمدن تناوب زراعي و همفكري و همكاري كشاورزان در مورد تنظيم برنامه كشت فراهم آوردن امكانات  ♦
 و يكجا كشتي 

 ايجاد امكانات همكاري در بازاريابي محصوالت توليد شده  ♦

 اقدامات اوليه قبل از تجيمع -6-1-4

و ساير ويژگيهاي انجام مطالعه و پيمايش اساسي به منظور شناسايي دقيق مكان ها و اندازه قطعات اصلي،  ♦
اراضي مورد مطالعه و تهيه گزارش تفصيلي هر قطعه به همراه كارت شناسائي و مشخصات كشاورزان در ارتباط با قطعات 

 .اصلي

ها و   آماده مي شود، سپس مكان1: 10,000يزي و توپوگرافي با مقياس هاي مم هاي پايه، ابتدا نقشه در انجام مطالعات و پيمايش
ها پياده شده و بررسي هاي الزم با توجه به تنوع حقوقي   هاي اراضي مورد مطالعه روي نقشهت قطعات اصلي و ويژگياندازه و مساح

 .گيرد آنها صورت ميو ثبتي 
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ايت كشاورزان، هاي قطعات اصلي و انجام گفت و گوهاي الزم براي ايجاد آمادگي و رض ا آماده شدن گزارش تفصيلي و نقشهب
 .گردد و ارزيابي قطعات زمين و انتخاب قطعات جايگزين صورت مي پذيرد طرح تجميع تهيه مي

از آنجا كه قطعه بندي مجدد زمين، به ارزش اقتصادي قطعات و حقوق ثبتي و عرفي مالكيت ارتباط دارد، درك تغييرات اقتصادي 
شاورزان از اين ايل و حمايت كامل از كبنابراين اطمينان از تم. و اجتماعي حاصل از تجميع از سوي كشاورزان حائز اهميت است

 .باشد تغييرات ضروري مي
بدين ترتيب تبيين و توضيح طرح و نتايج حاصل از آن به كشاورزان و گفت و گو و نظرخواهي از آنان و يافتن راهكارها و 

با . رد هدفهاي طرح داردهاي اجرايي منطبق بر شرايط اجتماعي و نيازهاي محسوس كشاورزان نقش قابل توجهي در پيشب فعاليت
در اين مرحله انتخاب قطعات جايگزين و تهيه دستورالعمل تجميع و . گردد استاندارد كردن طراحي آغاز ميانجام اين مرحله، 

 :متغيرهاي خاص به شرح زير مورد توجه قرار مي گيرند
 تعيين مساحت خالص قطعات اصلي؛ ♦

 امكان انجام خريد و فروش قطعات خاص؛ ♦
  قطعات تجيمع شده با تعيين مساحت و نام فرد يا افراد مالك آن و موقعيت مكاني آن؛ شكل بندي ♦

 امكان خريد و فروش اراضي غير كشاورزي؛  ♦

ارزش گذاري قطعات زمينهايي كه اجراي طرح مستلزم جابه جايي و تجميع آن قطعات است، بدين منظور بهتر  ♦
. گيرد شوند، صورت  با تجربه كه توسط خود كشاورزان انتخاب مياست تعيين قيمت قطعات توسط گروهي از روستائيان 

گذاري قطعات و نحوه جابجائي آنها با استفاده از تجارب محلي و به دست خود  دهند كه اگر قيمت تجارب ميداني نشان مي
گذاري  معمول قيمتبه طور . كشاورزان صورت گيرد، كارها با سهولت انجام گرفته و مخالفت يا كارشكني پيش نخواهد آمد

ها  گيرد و اگر در زمان اجرا نوساني در قيمت ريزي صورت مي هاي مورد نظر براي جابجايي و تجميع در زمان برنامه زمين
 .در هر حال اجراي طرح بايد از حمايت كشاورزان برخوردار شود. پيش بيايد، بهتر است تجديد نظر شود

  فردي يا گروهي؛ساماندهي تجميع قطعات از طريق سازماندهي ♦

 برآورد نسبت قطعات حاشيه اي براي جايگزيني مناسب؛  ♦

در اين مرحله، انتخاب قطعات جايگزين و . پس از آماده شدن طرح استاندارد، برنامه اوليه طرح تجميع براي اجرا آماده مي گردد
گيهاي قطعات جايگزين همانند مكان، مساحت، طرح اوليه توام با نقشه هاي مورد نياز آماده مي گردد كه درآن به طور مشروح ويژ

 .گردد مرحله طرح براي اجرا آماده ميبا اتمام اين .  مشخص مي شود…مقدار، طبقه بندي و قيمت عرفي زمين و 

  روش هاي مناسب تجميع و يكپارچه سازي-6-1-5
 :تجميع قطعات به دو صورت گروهي و انفرادي صورت مي گيرد 

 تجميع انفرادي  
امكان پذيرتر است، عبارت ) گروهي و مشاعي( نسبت به صورتهاي ديگر – كه در شرايط اجتماعي امروز ايران –انفرادي تجميع 

هاي يك روستا يا محدوده  كه به طور معمول زمين(حدوده طرح است از اقداماتي كه طي آن هر يك از كشاورزان صاحب زمين در م
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تقريباً به اندازه مساحت تمام قطعات پراكنده خود، در يك نقطه از روستا يا محدوده ) شود يت گروهي از كشاورزان را شامل ميمالك

 .طرح، داراي يك قطعه زمين گردد
كه در آن (و فني ) كه در آن خاستگاه انديشه و عمل، خود كشاورزان هستند( تجميع به صورت انفرادي به دو شيوه سنتي 

 :انجام مي گيرد) هاي سازمانهاي دولتي ذي ربط استخاستگاه انديشه و عمل، سياستها و برنامه 
يابند كه  به  تجربه در مي) ور معمول روستابه ط(در شيوه سنتي، كشاورزان داراي زمين زراعتي در يك محدوده  

كنند و از سوي  رمايه و نيروي كار بيشتري صرف ميبراي بهره برداري از قطعات پراكنده خود از يك سو، زمان ، نهاده، س
ها و   استفاده از پس چر مزارع، با تنشهاي كشاورزي و حتي بعد از برداشت محصول و هنگام ديگر در طول فعاليت

افتند كه با تعويض و جا به جايي، قطعات پراكنده زمين كشاورزي  رو مي شوند و به اين فكر مي اختالفات اجتماعي روبه
 و تجميع رزان به روش معمول و سنتي خود نسبت به جابه جائيدر اين صورت كشاو. خود را تجميع و يكپارچه سازند 

 :مراحل اين كار به طور معمول عبارتند از . كنند قطعات پراكنده اقدام مي

ازي روان روستائيان طرح مسئله در بين روستائيان توسط عده اي از كشاورزان و نوعي ايجاد زمينه و آماده س ♦
 سازي ؛ براي يكپارچه

 گيري موضوع و دعوت از كشاورزان براي تجمع در يك محل مناسب؛ اي براي پيپيشگام شدن عده ♦

 گفت و گو و رسيدن به توافق جمعي براي جا به جايي قطعات، تجميع و يكپارچه نمودن اراضي كشاورزي؛ ♦

براي ) يا يكي از كشاورزان با تجربه و آگاه از هر بلوك"سرجفتها "به طور معمول (انتخاب نمايندگان مورد نظر  ♦
مساحي، تسطيح، قرعه كشي، واگذاري مجدد، تنظيم : مديريت و نظارت بر مراحل اجراي فرآيند يكپارچه سازي شامل

 صورت جلسه و تحويل زمين به هر يك از مالكين؛

 .هاي كشاورزي و آغاز بهره برداري از زمين و ساير منابع بر اساس مالكيت جديد شروع فعاليت ♦

هاي جاري  ها و سياست به طور معمول در چارچوب برنامه (هاي دولتي ذي ربط ازماندر شيوه فني، ادارات و س 
آب ، مصرف بهينه آب،  و با هدف افزايش بازده انتقال " تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي"هايي مانند  در قالب طرح) خود

ورزي و تأمين رفاه نسبي كشاورزان يك ها و در نهايت توسعه كشا اورزي، افزايش توليد، كاهش هزينهكشهاي  بازده ماشين
، به )هاي آبخور يك كانال يا رودخانه اصلي يا شبكه آبياري و زهكشي در دست احداث يك يا چند روستا، يا زمين(محدوده 

ظر داراي مالكيت تنظيم و اجراي برنامه تجميع و يكپارچه سازي اراضي پراكنده كشاورزاني كه در محدوده طرح مورد ن
سازي از بيرون توسط كاركنان دولتي به كشاورزان انتقال داده  ر اين شيوه، فكر تجميع و يكپارچهد. نمايند اقدام ميهستند، 

شود و با برگزاري جلسات گفت و گو با رهبران جامعه، به ويژه ريش سفيدان و اعضاي شورا، و در نهايت با همه يا اكثر  يم
سازي به  يب مراحل اجرايي تجميع و يكپارچهبدين ترت. گردد اعي فراهم ميبي زمينه پذيرش اجتمكشاورزان، به طور نس

 :شود  شرح زير آغاز مي
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 بررسي هاي فني  
هاي فني الزم را  ت مهندسين مشاور مطالعات و بررسيدر اين مرحله، سازمان دولتي ذي ربط، به طور معمول با استفاده از خدما

اده سازي ضروري تشخيص د و امكانات محلي، تجميع و يكپارچهايط محيطي و همچنين منابع اگر از نظر فني و شر. آورد به عمل مي
 .گردد شود، مراحل بعدي كار آغاز مي

 هاي ترويجي  فعاليت 
هاي اجرا شده به آنان و برگزاري  قيم با كشاورزان و نشان دادن طرحها از طريق تماس و گفت و گوي مست اين نوع فعاليت

ها در ارزيابي شرايط  سازي و برگزاري اين كارگاه زمينه. شوند ا و فنون رهيافت مشاركت انجام ميه شي و كاربرد روشهاي آموز كارگاه
پايان اين مرحله زماني است كه . موجود و رسيدن كشاورزان به لزوم و اهميت تجميع و يكپارچه سازي بسيار سودمند خواهد بود

 سازي زمين هاي خود پيدا كنند و آن را به صورت شفاهي و در نهايت به صورت كتبي اعالم كشاورزان آمادگي الزم را براي يكپارچه
 .نمايند

 برنامه ريزي و مديريت  
هاي  ، با استفاده از نتايج مطالعات و بررسي هاي فني و فعاليت)سازي مجري طرح يكپارچه( دولتي ذي ربط در اين مرحله سازمان

اي و با مشاركت خود  حل، منابع و امكانات ملي و منطقههاي كشاورزان، شرايط م ه به نيازها و اولويتترويجي برنامه اجرايي را با توج
ريزي، انتخاب نمايندگان كشاورزان  اولين اقدام در برنامه. كنند هاي اجرايي را آغاز مي كشاورزان تدوين و طبق برنامه زماني، فعاليت

اي كه در آن شيوه و شرايط   نمايندگان كشاورزان، تفاهم نامهسازمان دولتي ذي ربط وپس از آن، با همكاري . توسط خود آنان است
 .گردد گردد، تنظيم مي  هر يك از طرفين مشخص مياجرايي و وظايف
 :شود تفاهم نامه موارد زير گنجانده ميدر اين 
 تعهدات سازمان دولتي ذي ربط  
 تجهيز و نوسازي انهار سنتي؛ ♦
  سنتي؛تجهيز و نوسازي مزارع ♦

 ارائه خدمات ترويجي؛ ♦

 پرداخت بخشي از هزينه ها ؛ ♦

هماهنگي با ساير ادارات و سازمانها از جمله اداره راه، ثبت احوال، منابع طبيعي، دادگستري، سازمان آب، ادارات و  ♦
 ؛ …سازمان هاي مرتبط با سازمان كشاورزي، نيروي انتظامي و 

 تأمين نهاده ها و ماشين آالت مورد نياز ؛ ♦

 يافتن پيمانكار و عقد قرارداد با وي؛ ♦

 .ساير خدمات و نظارت بر كار پيمانكار  ♦

 تعهدات نمايندگان كشاورزان ذي حق 

 جمع آوري، تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي اجرايي ؛ ♦

 تعيين افرادي براي همكاري با نمايندگان سازمان دولتي ذي ربط در پي گيري و نظارت بر انجام كار؛  ♦
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 و با كشاورزان ناراضي و جلب رضايت آنان براي همكاري در اجراي طرح ؛گفت و گ ♦

 برگزاري جلسات با كشاورزان و ايجاد آمادگي در آنان براي رعايت الگوي كشت بعد از تجميع و يكپارچه سازي؛  ♦

مجدد آماده سازي و ايجاد انگيزه و در صورت لزوم متعهد كردن كشاورزان براي جلوگيري از قطعه قطعه شدن  ♦
 اراضي يكپارچه سازي شده؛

 .گردد ارشناسان ترويج و آموزش ارائه ميرعايت اصول و روشهاي فني استفاده از منابع و نهاده ها كه توسط ك ♦

 تجهيز و نوسازي انهار و مزارع سنتي  

بتدا پيمايش و تهيه نقشه ا. گردد ازند و فعاليتهاي اجرايي آغاز ميدر اين مرحله هر يك از طرفين به انجام تعهدات خود مي پرد
ه گيرد و سپس موانع فيزيكي موجود در محدوده اجراي طرح برداشت ان و نمايندگان كشاورزان صورت ميكاداستر توسط مساح

 .گيرد شوند و تسطيح اوليه صورت مي مي
هاي  بياري و جاده، الگوي كشت، شبكه آ)ثقلي يا تحت فشار(محدوده تسطيح شده بر حسب شرايط توپوگرافي، نوع آبياري 

، مزرعه طراحي شده، و همچنين شرايط اجتماعي و ساختار مالكيت، به واحدهاي آبياري يا واحدهاي زراعيهاي بين  سرويس و جاده
. گردد س و جاده هاي بين مزارع اقدام ميهاي سروي نسبت به احداث شبكه آبياري، جادهبا پايان يافتن اين عمليات، . گردد تقسيم مي

و جاده ها و انجام خاك برداري و تسطيح مكان هاي ناشي از احداث شبكه و جاده ) ايجاد كانال ها يا نصب لوله ها(داث شبكه با اح
 .شود براي كشت و بهره برداري آماده ميها زمين 

 :نكته مهم 
و جلب اعتماد و همكاري در تجميع انفرادي به روش علمي، به منظور رفع نگراني ناشي از يكپارچه سازي در بين كشاورزان 

گردد و به هر كشاورز به اندازه  عه بزرگ تقسيم ميآنان، اصوالً زمين محدوده مورد نظر، بر حسب مرغوبيت و موقعيت به سه قط
، هم در قطعه ) 1درجه (گردد تا هر كشاورز، هم در قطعه مرغوب  قطعه بزرگ، قطعه زميني واگذار ميسهم مالكيت وي در هر 

 .، داراي زمين زراعتي باشد) 3درجه (و هم در قطعه نامرغوب ) 2ه درج(متوسط 
 .شود در اختيار كشاورزان قرار داده ميپس از اتمام فعاليتها، به منظور تثبيت وضع جديد، سند مالكيت تنظيم و 

 تجميع گروهي  
ستاي خود را بر اساس بلوك بندي هاي كشاورزي مشاعي است و كشاورزان با توافق، اراضي رو در مناطقي كه مالكيت بر زمين

 .گيرد  يكپارچه سازي با سهولت انجام ميعرفي به صورت قطعات زراعي كوچك بين خود تقسيم كرده اند، تجميع و
در اين حالت پس از انجام بررسي هاي فني و اجتماعي كه در تجميع انفرادي به آنها اشاره شده، سازمان دولتي ذي ربط با 

ها و   جادهمشاور و پيمانكار، اراضي كشاورزي يك روستا را تسطيح و پس از احداث كانالهاي آبياري و زهكشي واستفاده از خدمات 
بر حسب ميزان ) كه معموالً با اندازه اراضي قبلي برابر است و يا تفاوت اندكي دارد(ساير تأسيسات مورد نياز، اراضي باقي مانده را 

 .كند بين آنان تقسيم مي) ان نوشته شدهمالكيت آنكه در سند (سهم هر يك از كشاورزان 
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 چند نكته مهم 

خواهد بود كه جابه جائي، يك عمل حقوقي است كه، مستلزم يك عمل اجتماعي است و نتيجه آن قبول اين وضعيت  

به منظور اصالح شيب، از 

شود و  راكنده هر كشاورز در يكجا جمع مييجه قطعات پ

 .بايد كشاورزان را آماده ساخت

هاي يكپارچه شده رعايت موارد   بلوك بندي مجدد، در واگذاري زمين سازي وپس از تجيمع و يكپارچه
زير

ها  ين داده شود و به ترتيب تا دامنهمي شود به كساني كه قبالً زمينشان كنار جاده بوده در كنار جاده زم

ضمناً بايد گزارش مناسبي نيز تهيه و ضميمه . همه كشاورزان آن را مستند نمايدكرده و با امضاي 

بايد قانوني تدوين و تصويب شود كه اگر . د قانون است

روط الزم براي پيشبرد 

هايي را شناسايي و نسبت به توجيه و همراه كردن آنان با اجراي  بايد چنين افراد و گروه
 .طرح ها اقدام الزم را به عمل آورند

 .كشاورزان بپذيرند كه زمينشان يك تكه شده و هر كشاورز داراي يك قطعه زمين در يك نقطه روستا است

 .ز جابه جائي قطعات، بايد از زمين هاي يك تكه شده نقشه تهيه شود و عمليات تجميع بعد از آن صورت گيردپس ا 

تجميع، فعاليتهاي فيزيكي و فني بر روي قطعات در يك جا جمع شده ي هر كشاورز است كه  
 .گيرد  هر كشاورز صورت ميي يكپارچه شدهبين بردن مرز بين قطعات و بلوك بندي مجدد اراض

در تجميع و يكپارچه سازي، مطلوب آن است كه بهره برداري از منابع به ويژه آب و زمين به صورت تعاوني و جمعي باشد  
ولي چون در شرايط امروز ايران امكان آن بسيار كم است، در نت

 .گردد  شبكه براي بهره برداري آماده ميثپس از تسطيح و احدا

بنابراين مقدم بر هر اقدامي . انجام يكپارچه سازي مشروط به توافق كشاورزان است 
 .بايد قوانين الزم براي حمايت از برنامه هاي يكپارچه سازي تدوين و تنظيم گردد 

در مالكيت مشاعي،  
 : ضروري است

 .سعي مي شود قطعه بزرگ هر كشاورز، مركز مالكيت جديد او قرار گيرد ♦

سعي  ♦
 .دا كندادامه پي

. سازي مخالفت نمايند  و يكپارچهممكن است بعد از پايان كار، يك يا چند نفر از كشاورزان نظرشان عوض شود و با تجميع 
براي جلوگيري از توقف كار بهتر است يك نفر كارشناس حقوقي همراه گروه اجرايي باشد و جريان امور را به صورت دادگاه 

پسند صورتجلسه 
 .صورتجلسه كند

شرط موفقيت برنامه ها و طرحهاي تجميع و يكپارچه سازي، وجو 
 .اكثر كشاورزان موافقت كردند، بقيه نيز مجبور به قبول آن باشند

هي رساني و آماده ساختن روان روستائيان براي جابه جائي، تجميع و يكپارچه سازي از شآگا 
 .هاي مورد نظر است و بدين منظور بايد از روش ها و فنون رهيافت مشاركت استفاده شود فعاليت

اي دارد و مدافعان و مجريان طرح  ق العادهن جامعه هستند، اهميت فوآماده كردن افراد و گروههاي تأثيرگذار كه در بيرو 
هاي يكپارچه سازي، در هر منطقه 
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  تعيين نسبت كاهش زمين -6-2

 با .شود مي تهيه 1:2000 يا 1:1000با مقياس  كاداستر –رافي گز نقشه هاي توپوبا استفاده ابطور معمول پالن عمومي طرح ها 
ها،   نظير كانال احداث شده آبيارياندازه گيري مساحت محدوده طرح، مساحت خالص اراضي شاليزاري و مساحت تاسيسات

  :نسبت كاهش زمين عبارت است ازبه عبارت ديگر . كردمحاسبه را  نسبت كاهش زمين  توان مي. . . ها و  ها، جاده زهكشي
 
 
 

كه قسمت عمده اراضي   (Aمعموالً نسبت كاهش زمين براي تيپ . اين مقدار به تيپ بهسازي مورد استفاده نيز بستگي دارد
به طور ) كه در بخش كمي از اراضي قابل اجرا است (C درصد و براي تيپ 5 به طور متوسط حدود )شاليزاري را پوشش مي دهد

 .شود مي كاهش زمين بعد از اجراي طرح تسطيح و احداث تاسيسات مزرعه محاسبه نسبتدر عمل .  درصد است8 حدود متوسط

  نحوه تقسيم زمين بين شاليكاران-6-3

پس از انجام طرح تسطيح و قطعه بندي، بايستي اراضي كشاورزان به ميزان مالكيت آنان و در نظر گرفتن نسبت كاهش اراضي، 
 :در اين ارتباط موارد زير قابل توجه مي باشند. سيم شودبين آنان تق
 حتي االمكان سعي سازي يكپارچهپس از . دمكن است در چند نقطه پراكنده باش در شرايط كنوني اراضي يك كشاورز م-الف

 .شود كه آن قطعات در يك نقطه تجميع شوند مي
. . . برنامه مديريت مزرعه، مكانيزاسيون و   وت شرايط زمين، براي تعيين درجه يكجاسازي بايستي مالحظات مربوط به تفا-ب

 .در نظر گرفته شوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

. . .)كانال، جاده و (           مساحت تاسيسات آبياري 
100* 

 مساحت ناخالص اراضي
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از روشهاي تحقيق يكسـان و مشـابه        هاي مختلف و محدوده هر طرح، استفاده          فضايي هر منطقه و مقياس    / با توجه به شرايط مكاني    

هاي مكاني محدوده هـر       هاي اوليه براي شناخت ويژگي      بازديد ميداني و بررسي   . پذير نيست   ريزي و تدوين طرحها، امكان      براي برنامه 
هـاي     خط مشي  سازي، اطالع از ارتباط آن با       هاي يكپارچه   در تدوين و تنظيم طرح    . رود  طرح، اولين مرحله فرآيند مطالعه  به شمار مي        

 .اي براي ساماندهي اراضي، يك ضرورت است توسعه منطقه
سـازي اراضـي      هاي اساسـي يكپارچـه       ساماندهي اراضي، استفاده از خط مشي       دومين مرحله از فرآيند مطالعه ، براي تنظيم برنامه        

مودار نشان داده شده است، فرآيند شيوه       همانطور كه درن  . كشاورزي و نتايج بازديدهاي ميداني، انجام تحقيقات تفصيلي و عميق است          
 .ها و مطالعات ميداني اوليه و مطالعات ميداني تفصيلي بررسي: شود سازي اراضي كشاورزي به دو مرحله تقسيم مي مطالعه در يكپارچه

 ها و مطالعات اوليه   بررسي-7-1

شود، وضعيت اجتماعي و اقتصادي       رزي محسوب مي  سازي اراضي كشاو    در اين مرحله كه اولين و مهمترين مرحله فرآيند يكپارچه         
سازي اراضي كشاورزي از نظر       گيرد تا مشخص شود كه آيا يكپارچه        سنجي قرار مي    منطقه مورد نظر، از دو جنبه مورد بررسي و امكان         

 اقتصادي و فني ضرورت دارد يا نه؟
ئول قرار گرفت، بايد ديدگاه صاحبان آن اراضـي مـورد   سازي اراضي از بعد فني مورد توافق كارشناسان مس   پس از آن كه يكپارچه    

هاي خود دارند يا نه؟ براي  سازي زمين اي براي يكپارچه بررسي قرار گيرد و مشخص شود كه آيا مالكان اراضي منطقه تمايل و عالقه  
هـاي   كارگاههاي مشـاركتي در مكـان   اين منظور نبايد به نظرسنجي از تعداد معدودي از مردم منطقه اكتفا كرد، بلكه بايد با برگزاري                  

ها و فعاليتهاي مورد نظـر قـرار بگيرنـد و در              هاي كشاورزي در جريان برنامه      عمومي روستا، شرايطي فراهم شود تا همه مالكان زمين        
برگـزاري  براي دستيابي به ديـدگاهها و انتظـارات كشـاورزان و آشـنايي بـا اولويتهـاي مـورد نظـر آنـان،                        . مورد آنها اظهار نظر كنند    

 .ها و استفاده از فنون و ابزار رهيافت مشاركت ضروري است ريزي و كاربرد روش برنامه-كارگاههاي آموزشي
سـازي از نظـر فنـي و كارشناسـي از يـك سـو، و آمـادگي         در صورت مناسب بودن شرايط طبيعي و موجه بودن انجـام يكپارچـه     

 .گردد سازي آغاز مي ر، مطالعات تفصيلي براي تدوين و تنظيم طرح يكپارچهسازي زمينهاي خود از سوي ديگ كشاورزان براي يكپارچه
 :گيرند عبارتند از  در مطالعات تفصيلي مواردي كه مورد توجه قرار مي

 شناسي و توپوگرافي  شرايط عمومي آب و هوا، خاك ، زمين ♦
 پراكندگي قطعات زراعي، هاي عمومي، اندازه و نوع و هاي اراضي كشاورزي، جاده ها و شرايط جاده ويژگي ♦

 ) امكانات، تنگناها و نيازها(هاي زهكشي  وضعيت و ويژگي

 هاي خاك و چگونگي اصالح آن  شرايط و ويژگي ♦

 هاي اجتماعي و اقتصادي و مديريت منابع آب و خاك در محدوده طرح  شرايط و ويژگي ♦

 هاي محلي و ملي  ين شده توسط سازمانهاي انديشيده شده و تدو اي، طرح ها و پروژه هاي توسعه منطقه برنامه ♦

 برداران محلي  هاي كشاورزان وبهره ها و نگراني ها، همچنين دغدغه ديدگاهها، انتظارات، نيازها، اولويت ♦
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 ها و مطالعات تفصيلي   نحوه بررسي-7-2

 : گيرد هاي مرحله اول، مطالعات تفصيلي به شرح زير انجام مي در اين مرحله، با توجه به يافته
 1 : 50000هاي توپوگرافي با مقياس  تهيه نقشه ها و اطالعات موجود براي شناخت محدوده طرح، آوري داده جمع ♦

ها،  هاي راهنما، نشريات، سالنامه  و استفاده از كتاب1 :1000  يا1 : 500ي كاداستر با مقياس ها  ، نقشه1 : 25000تا 
 دهي مجدد اراضي؛ هاي مدون در ارتباط با ضرورت سازمان هاي عمومي نواحي آبياري و منابع آب، گزارش نقشه
 –هاي آموزشي  ربط و برگزاري كارگاه هاي دولتي ذي مصاحبه و گفت و گو با مديران و كاركنان سازمان ♦
 ريزي با مشاركت آنان؛  برنامه

 ه آنان؛ ريزي با مشاركت هم  برنامه–هاي آموزشي  مصاحبه و گفت و گو با كشاورزان و برگزاري كارگاه ♦

اي از نمايندگان كشاورزان در سطح محدوده مورد مطالعه و مصاحبه و گفت و  مشاهده پيمايشي با مشاركت عده ♦
 .هاي مورد نظر شويم در مورد هدفها و برنامه رو مي گو با كشاورزان همراه و كشاورزاني كه در مسير پيمايش با آنها روبه

 :گيرد  وليه، اصول زير مورد توجه قرار ميدر اين مرحله نيز مانند مرحله مطالعات ا
، مطالعه دقيق )هاي ملي و محلي انديشيده شده يا تدوين شده توسط سازمان(هاي توسعه  با تأكيد بر برنامه ♦
آوري شده از جمله  هاي پايه و اطالعات جمع بندي داده هاي حاصل از مطالعات اوليه، بهبود و اصالح كارها، طبقه يافته

 .گيرد هاي آبياري انجام مي ي موجود، كاركرد و توانمندي آن، و شيوهنظام آبيار

انداز توسعه، طراحي تأسيسات آبياري و مديريت مزرعه به عمل  بررسي و مطالعات عميق براي تعيين چشم ♦
 .آيد مي

راهكارهاي بندي آنها، و يافتن راه حلها و  بندي و اولويت بررسي و مطالعات عميق در مورد يافتن مشكالت، طبقه ♦
 .گيرد اجرايي صورت مي

  موضوعات مورد بررسي و اقدامات ضروري در مطالعات تفصيلي-7-3

 آب و هوا -7-3-1
گيرنـد و   هاي هواشناسي موجود در ايستگاههاي واقع در محدوده طرح و منطقه مجاور مورد اسـتفاده قـرار مـي                   در اين مورد، داده   

 :ردي كه بايد بررسي شوند عبارتند از موا.  سال را شامل شود10بهتر است حداقل 
 ساعته، بارش حداكثر 2 ساعته، بارش حداكثر 24 روزه، بارش حداكثر    5ميانگين درجه حرارت، بارش ساالنه، بارش ماهانه، بارش         

ه  ساعت متوالي، حداكثر بارش متوالي، روزهاي آب جذب شده، روزهاي آفتابي، روزهـاي خشـك متـوالي، دوره نشسـت بـرف، دور              4
 .       يخبندان، بادهاي غالب و بادهاي شديد
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 هاي توپوگرافي  نقشه-7-3-2

هاي بـا مقيـاس    نقشه. هاي توپوگرافي محدوده مورد مطالعه، مورد بررسي و بازبيني دقيق قرار گيرد            در اين مورد ابتدا بايد كيفيت نقشه      
طـوركلي    بـه . هاي مناسب تهيه شوند     هايي با مقياس    لزوم بايد نقشه  درصورت  .  هستند  هايي مناسب    براي چنين طرح   1 : 5000 تا   1 : 1000
 :هاي مورد نظر عبارتند از هاي مورد نياز براي مراحل مختلف و هدف نقشه

بندي اراضي، طراحي شبكه  ريزي و طراحي بلوك  براي برنامه1 : 10000 تا 1 : 2500هاي با مقياس  نقشه ♦
 .ها، طراحي شبكه آبياري و زهكشي داده

 .بندي مجدد ريزي قطعه  براي اجراي طرح و برنامه1 : 1000هاي با مقياس  نقشه ♦

 .هاي موجود براي اجراي كامل طرح مناسب نباشند هاي خاص، در زماني كه نقشه نقشه ♦

هاي ويژه  ها يا راه بزرگ راه(هاي خارج از محدوده مورد مطالعه  در زماني كه احداث شبكه راه. هاي پوششي نقشه ♦
ريزي  هاي اصلي آبياري و زهكشي در ارتباط باشد، و برنامه هاي عمومي محدوده مورد مطالعه و يا كانال با شبكه راه) محلي

 متري اين تسهيالت و 500 تا 200ها با يك حاشيه  يكپارچه سازي آنها به طور توأمان و هماهنگ باشد، بايستي نقشه
هاي  و كانال) هاي محلي هاي ملي و راه ها، راه بزرگراه(هاي اصلي  ادهكه ج  عبارت ديگر جايي به. امكانات را پوشش دهند

 .ها نشان داده شوند اصلي آبياري و زهكشي در داخل محدوده مورد مطالعه باشند، بايستي روي نقشه

  تحقيقات توپوگرافي و ژئومورفولوژي -7-3-3
هـا، اصـالح خـاك، احـداث شـبكه آبيـاري و زهكشـي و          راهها از جمله توزيع مجدد زمين، احداث شبكه  ريزي  در چارچوب برنامه  

سازي اراضي از شـرايط طبيعـي از          كارهاي ساختماني، بايستي تحقيقات توپوگرافي و ژئومورفولوژي صورت گيرد، زيرا فرآيند يكپارچه           
لبـدي آبيـاري و زهكشـي و        ريـزي كا    جمله شرايط توپوگرافي و ژئومورفولوژي متأثر بوده و ايـن تـأثير در بازسـازي اراضـي، برنامـه                  

هـاي    بـا اسـتفاده از نقشـه      (هـاي ميـداني       هاي هـوايي و بررسـي       منظور ابتدا با استفاده از عكس       بدين. ريزي اجرايي مهم است     برنامه
ويژه ژئومورفولـوژي محـدوده طـرح، بـا           شناسي، به   گيرد و سپس شرايط زمين      بندي توپوگرافي انجام مي     ، طبقه )1 : 5000توپوگرافي  

حفـر بـا    (Pitsهـاي ميـداني، و آزمـون        آوري شـده، و بررسـي       هـاي جمـع     شناسي، و تجزيه و تحليل داده       هاي زمين   فاده از نقشه  است
بندي توپـوگرافي و ژئومورفولـوژي        ترتيب طبقه   گيرد و بدين    دقت مورد مطالعه قرار مي      گيري، به   ، و نمونه  )هاي مخروطي شكل    دستگاه

 .شود  نشان داده ميها محدوده مورد مطالعه در نقشه

 شناسي   انجام مطالعات خاك-7-3-4
هاي   بر بررسي گزارش    منظور عالوه   بدين. پذير است   سازي با شناخت خاك محدوده مورد مطالعه امكان         آميز يكپارچه   انجام موفقيت 

 : شرح زير ضروري خواهد بود  هاي تكميلي به موجود، انجام مطالعات ميداني و بررسي

بندي شده، و همچنين بررسي موضوعات        هاي طبقه    خاك  پروفيل خاك، آناليز خاك، تلفيق نتايج بررسي، تهيه نقشه        بررسي         
        .ريزي زهكشي، موضوعات مرتبط با پوشش گياهي ريزي آبياري، موضوعات مرتبط با برنامه مرتبط با برنامه
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 هاي اجتماعي و اقتصادي   بررسي-7-3-5
برداري، هزينه و درآمد خانوارها، مهـاجرت و ميـزان آشـنايي و               هاي بهره   وعات مربوط به جمعيت، مالكيت، نظام     موضها    در اين بررسي  

سازي اراضي، چگونگي مشاركت آنان در فرآيند تدوين و اجراي طرح، مورد توجه قرار گرفته و اطالعـات                    ديدگاه كشاورزان درمورد يكپارچه   
 .گردد آوري مي الزم جمع

 هاي مرتبط با طرح ها و بررسي فعاليت ساير -7-3-6
هايي كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با محـدوده مـورد             سازي اراضي كشاورزي، بررسي طرح      هاي يكپارچه   در مطالعات و بررسي   

هاي  ها و پروژه   توان به طرح    از آن جمله مي   . اي برخوردار است    العاده  سازي دارند، از اهميت فوق      هاي طرح يكپارچه    مطالعه و يا با هدف    
هـاي مربـوط بـه احـداث      ها و پروژه هاي مربوط به گسترش نواحي شهري، طرح ها و پروژه مربوط به توسعه يكپارچه كشاورزي، طرح 

 .هاي جديد نام برد ها و سكونت گاه جاده
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 بندي  جمع

اصوالً فرآيندي است كه در آن بهبود بخشي زمين از طريق يات تجهيز و نوسازي به عنوان بخشي از عملسازي  تجيمع و يكپارچه
در اين عمليات، حقوق قانوني مالكيت قطعات اصلي و قطعات جايگزين مورد توجه قرار . پذيرد بندي مجدد صورت مي نظام قطعه

 . پذيرد  و بدين ترتيب بهبود ساختار مالكيت تحقق ميگيرد مي
با . شود سازي و احداث كانالها تا پايان اين عمليات متوقف مي اقدامات الزم در مورد جاده ازسازي مجدد زمين، در اجراي عمليات ب

تواند به وسيله ادغام  اين مشكل مي. شود بازسازي مجدد زمين، مرزهاي قبلي و شكل و موقعيت قطعات اصلي دچار مشكل مي
. بندي و با ثبت تغييرات مالكيت در ارتباط با هر يك از قطعات حل گردد  قطعهواحدهاي هر قطعه از اراضي از طريق اعمال روشهاي

بندي مجدد ناشي از تجيمع، با به رسميت شناختن حقوق ماليكت زمين بر اساس توافق كشاورزان و جنبه  با انجام اين فعاليت، قطعه
 .شود رسمي و قانوني دادن به آن به مورد اجرا گذاشته مي

رود و براي بهبود بخشي  بندي مجدد، فعاليت قانوني مؤثر در تغيير و ثبت حقوق مالكيت به شمار مي  قطعهعمليات تجميع و
سازي اراضي  عمليات تجميع و يكپارچه. برداري، ضروري است مديريت واحدهاي اراضي كوچك مقياس و بهبود روشهاي بهره

 بوده و در استاندارد كردن شرايط …فزايش اندازه قطعات كشاورزي و  دهي قطعات، ا ها، بازشكل كشاورزي در بر گيرنده ساخت جاده
بدين ترتيب و . هاي كشاورزي كمك  مؤثري مي كنند كشاورزي، افزايش كارآئي مؤثر بوده و تسهيل كننده سازماندهي تعاوني

پس . رود  مزرعه نيز به شمار مييكپارچه سازي نه فقط براي بازسازي اراضي مناسب است بلكه رويكردي براي به روز كردن مديريت
گيري آنان براي تجميع قطعات پراكنده و تحقق جا به جائي و تجميع، عمليات تسطيح نيز انجام  از آمادگي روان روستائيان و تصميم

 .شود شود و زمين يكپارچه شده و آماده در اختيار كشاورزان قرار داده مي مي

 گيري  نتيجه

ريزي، طراحي و اجراي  گيري، برنامه  از طريق انجام مطالعات مورد نياز است كه امكان تصميمباتوجه به مباحث مطرح شده،
در تدوين و ) اوليه و تفصيلي(هاي ميداني  ترتيب انجام مطالعات و بررسي بدين. شود سازي اراضي كشاورزي فراهم مي مناسب يكپارچه

اي و ملي، امكان  تا از اين طريق، در چارچوب اهداف محلي، منطقهرود  شمار مي  سازي يك ضرورت به هاي يكپارچه اجراي طرح
 . ها فراهم شود  مكاني طرح–هاي اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي در قلمرو فضايي  تحقق هدف

هاي موردنظر با  همراه تهيه نقشه جانبه اكولوژيكي اراضي كشاورزي، به سان است كه موضوعاتي مانند مطالعات همه بدين
گيرد تا مفهوم  هاي ميداني قرار مي ها و پژوهش ها و انتظارات مردم در كانون اين بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي، و ديدگاه ژگيوي

تنها در سطح محلي، بلكه در سطح  نه)  اجتماعي–هاي اقتصادي  هاي اكولوژيكي با نظام پيوند نظام(توسعه پايدار و توسعه يكپارچه 
 .د عيني پيدا كنداي و ملي، نمو منطقه
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 سازي يكپارچه اراضي شاليزاري قبل از تسطيح و -1شكل شماره 

 
 سازي يكپارچه اراضي شاليزاري قبل از تسطيح و -2شكل شماره 
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 سازي يكپارچه اراضي شاليزاري قبل از تسطيح و -3شكل شماره 

 
 سازي پارچهيك اراضي شاليزاري در حال تسطيح و -4شكل شماره 



 پيوست

 
63

 

 
 سازي يكپارچه اراضي شاليزاري در حال تسطيح و -5شكل شماره 

 
 سازي يكپارچه اراضي شاليزاري در حال تسطيح و -6شكل شماره 

 



64 سازي يكپارچه

 
  اراضي تسطيح شده و كانال هاي انتقال آب و جاده هاي بين مزارع-7شكل شماره 

 

 
  و جاده هاي بين مزارع اراضي تسطيح شده و كانال هاي انتقال آب-8شكل شماره 



 پيوست
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  اراضي تسطيح شده و كانال هاي انتقال آب و جاده هاي بين مزارع-9شكل شماره 

 
  شده كه به صورت هندسي در آمده و زير كشت هستندسازي يكپارچه اراضي تسطيح و -10شكل شماره 
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  و زير كشت هستند شده كه به صورت هندسي در آمدهسازي يكپارچه اراضي تسطيح و -11شكل شماره 

 
  شده كه به صورت هندسي در آمده و زير كشت هستندسازي يكپارچه اراضي تسطيح و -12شكل شماره 



 پيوست
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  شده كه به صورت هندسي در آمده و زير كشت هستندسازي يكپارچه اراضي تسطيح و -13شكل شماره 
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مفاهيم، اصول، روش تحقيـق، برنامـه       (عه كشاورزي    توس 1383دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري،       -1
 ) ريزي در يكپارچه سازي اراضي كشاورزي

دكتر منصور پاره كار، مهندس عباسعلي پور محسني، مباني مطالعـات و طراحـي تجهيـز و نوسـازي                    -2
 اراضي شاليزاري

  ، يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي1378رحمت اله ابوالقاسمي،  -3

يكپارچه سازي اراضي كشاورزي     با   ران داراي تجربه علمي و عملي در رابطه       كارشناسان و صاحب نظ    -4
 1383، ) مصاحبه نگارنده(

 ) سالهاي اخير(تجارب ميداني و مطالعات و تحقيقات نگارنده  -5

 
6- The Japanese Institute of Irrigation and Drainage, Japan International 
Cooperation Agency, 1987, Land Consolidation 
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ضوابط و مباني طراحي تجهيـز و  " از يك مجموعه پنج جلدي مربوط به پنجم اين نشريه، جلد   
 .اختصاص دارد " سازي اراضي كشاورزي يكپارچه" است كه به "شاليزارينوسازي اراضي 

سـاختار مالكيـت    و سـپس     گيـرد     در اين نشريه ابتدا مطالعات كلي آبياري مـورد بحـث قـرار مـي              
سـازي، ارزيـابي    برداري، نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در انجـام يكپارچـه        اراضي، نظام بهره  
سازي، رهنمودهايي براي دستيابي به مساحت مطلوب اراضي   اجتماعي يكپارچه-منافع اقتصادي

بنــدي اراضــي،  جابجــائي   قطعــه كشــاورزي هــر خــانوار، چگــونگي تشــويق و ترغيــب زارعــين،
بندي   سازي، فرايند مطالعات و در پايان چگونگي جمع         چهقطعات، روشهاي مناسب تجميع و يكپار     

 .گردد گيري از مطالعات بيان مي و نتيجه
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