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نقش نظام هاي بهره برداري در توسعه پايدار کشاورزي ايران
(نمونه موردي  :بخش مرکزي تربت حيدريه)
کتایون علیزاده4
استاديار گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،ايران
حجت حاتمی نژاد
دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ایران

چکيده:
نظام هاي بهره برداري  ،از دير باز نقش بسزايي در توسعه کشاورزي داشته و همواره به عنوان يكي از مسائل بنيادي کشاورزي
ايران در جهت بكارگيري صحيح منابع آب و خاك به شمار آمده است .به اين دليل در پژوهش حاضر انواع نظام هاي بهره برداري
کشاورزي در بخش مرکزي و نقشي که در توسعه کشاورزي منطقه دارند مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است .روش تحقيق
توصيفي  -تحليلي و جمع آوري اطالعات به کمک مطالعات کتابخانه اي و اسنادي و پژوهش هاي ميداني مي باشد .جامعه آماري
در اين تحقيق شامل سرپرستان خانوارهاي کشاورز روستاهاي بخش مرکزي شهرستان تربت حيدريه است .براساس فرمول
کوکران ،حجم نمونه  163بهره بردار از  36روستاي نمونه منطقه برآورد شده است .نتايج آزمون همبستگي کرسكال
واليس( )Kruskal Wallisنشان مي دهد که بين نظام هاي بهره برداري و توسعه کشاورزي رابطه معناداري وجود دارد .از بين
نظام هاي بهره برداري موجود در منطقه ،نظام خرده سرمايه داري ،از نظر توسعه کشاورزي موفق تر و در رتبه اول قرار دارد و
نظام هاي مشاع و دهقاني به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم هستند .به علت وجود برخي مشكالت در نظام خرده سرمايه داري،
نظام بهره برداري سهامي زراعي و شرکت هاي تعاوني کشاورزي مناسبترين نظام براي منطقه پيشنهاد شده است.
واژه هاي کليدي :بهره برداري خرده سرمايه داري ،بهره برداري مشاع ،بهره برداري دهقاني،توسعه کشاورزي ،بخش مرکزي

 3نويستده مسئول k-alizadeh@mshdiau.ac.ir ،
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مقدمه:

بدون شک کشاورزي مهم ترين و حياتي ترين فعاليت بشر و ضامن پايداري و رشد متوازن جامعه است .با توجه به
رشد روز افزون جمعيت و تقاضاي مواد غذايي از يكسو و نگرش سياسي و اقتصادي به بخش کشاورزي از سويي ديگر،
ضرورت پرداختن به توسعه اين بخش و به ويژه شناسايي نظام هاي بهره برداري کشاورزي بسيار مهم وحياتي است.
نظام هاي بهره برداري سازمان اقتصادي و اجتماعي مرکب از عناصر به هم پيوسته اي است که با هويت و مديريتي
واحد و در ارتباط متقابل با شرايط اجتماعي و طبيعي محيط خود ،امكان توليد محصوالت کشاورزي را فراهم مي
سازد(جالل زاده و فمي .)15: 3131،نظام بهره برداري ،روابط و مناسبات کشاورزي و همچنين شيوه و چگونگي اعمال
مديريت ،با بكارگيري منابع ديگر مانند سرمايه و نيروي کار است که به اشكال و صور مختلف خانوادگي ،گروهي،
توليد جمعي يا توليد دولتي انجام مي گيرد و مي تواند مناسب ترين شرايط براي استفاده بهينه از منابع ،جلب مشارکت
بهره برداران ،فراهم ساختن زمينه هاي پذيرش فن آوري و جلب سرمايه در بخش کشاورزي را فراهم سازد(کمالي و
مددي .)61: 3131،نظام هاي بهره برداري يكي از اصلي ترين و مهم ترين مسائل نظام کشاورزي در بعد کالن و يا
ساختاري هستند که هر چه در جهت گسترش نظام هاي بهره برداري بهينه و مناسب با شرايط اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي مناطق تالش شود ،وضعيت مطلوب تري از نظر کاهش ميزان اتالف انرژي ،هزينه هاي توليد و افزايش عملكرد
توليد و بازدهي عوامل توليد ،سود دهي و بهبود وضع زندگي کشاورزان و رضايتمندي آنان و نيز امكان انجام عمليات
زيربنايي ،ارتقاي سطح مكانيزاسون و حفظ منابع و جلوگيري از ضايعات و در نهايت توسعه کشاورزي حاصل خواهد
شد و هدف راهبردي در برنامه هاي توسعه يعني« :تحول کيفي در ساختار کشاورزي و تبديل شيوه معيشتي به کشاوزري
نوين سودآور در تامين نياز هاي اساسي جامعه» و «کاهش وابستگي» و « توسعه ملي» ،تحقق خواهد يافت(رضائي3131،
.)31:
طرح مساله:

نظام بهره برداري کشاورزي  ،واحدي است که با تلفيق و هماهنگي عوامل مختلف نيروي طبيعي توليد ،نيروي کار،
آگاهي هاي فني و ابزار فني ،به توليد براي مصرف اعضاي خود ،ديگري و يا بازار مي پردازد و با توجه به مالك هاي
گوناگون ،انواع مختلفي از نظام هاي بهره برداري وجود دارد که عبارتند از :نظام بهره برداري خانوادگي ،بزرگ مالكي،
توليد گروهي و تعاوني و بزرگ سرمايه داري زراعي (طالب .) 101: 3131،عوامل توليد بر حسب ديدگاه هاي مختلف
اقتصادي متفاوت اند .صاحب نظران اقتصاد کشاورزي امروزه با تلفيق برخي از عوامل ،از سه عامل کشاورزي :کار،
سرمايه ارضي و سرمايه نظام بهره برداري نام مي برند(بريل . ،عوامل توليد زراعي شامل زمين ،آب ،کار ،شخم و
بذر است .عالوه بر عوامل توليد ،مالكيت هر يک از آنها مي تواند اشكال متنوعي از نظام هاي بهرهبرداري را مطرح
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نمايد ،مانند نظام بهره برداري رعيتي ،بهره برداري خرده مالكي يا خويش فرما يا خانوادگي ،بهره برداري اجاره اي،
سرمايه داري ،دولتي و تعاوني ،...از مالك هاي اهداف توليد نيز مي توان براي دسته بندي اين نظام ها استفاده کرد ،از
اين نظر،گونه هاي نظام بهره برداري عبارتند از :بهره برداري معيشتي ،مختلط ،تجاري و(...تودارو .) 114 :3161،بر
اساس سازمان توليد نيز نظام بهره برداري به انواع بهره برداري فردي يا خانوادگي ،توليد گروهي ،توليد جمعي يا
اشتراکي تقسيم مي شود(طالب .) 101:3131،درپيدايش وشكل گيري انواع بهره برداري ها عوامل مختلف اقتصادي
واجتماعي وطبيعي نقش مهمي دارند .در اين مقاله درابتدا انواع نظام هاي بهره برداري ونقش هر يک از آنها درتوسعه
کشاورزي بخش مرکزي شهرستان تربت حيدريه در خراسان رضوي مورد بررسي وتحليل قرارگرفته است.
مباني نظري پژوهش:
کشاورزي پايدار

بهطور کلي ميتوان گفت که بحثهاي پايداري در روند توسعه پايدار ريشه در مطالعات زيستشناسان دارد و پس از
آن به تدريج در مباحث اجتماعي و اقتصادي وارد گرديد ( پاپلي يزدي  )15 ،3131 ،و با توجه به وخيمتر شدن شرايط
طبيعي يک پايگاه ايدئولوژ يكي براي تالش هاي توسعه جهت برقراي ارتباط بين جوامع انساني و محيط طبيعي به وجود
آورده است .مي توان گفت که پايداري و مباحث آن ،برآيند تفكرات جبر جغرافيايي و امكانگرايي است و اينكه لحاظ
نمودن قوانين و محدوديتهاي محيطي همراه با تفكرات بشر و دورانديشي او ميتواند به پايداري حيات انسان و اشكال
فضايي ساخته شده کمک کند (فراهاني .) 13 ،3131 ،پايداري در کشاورزي به عوامل متعدد بيولوژيكي ،اقتصادي و
اجتماعي بستگي دارد که شناخت هر چه بيشتر آثار متقابل اين عوامل مي تواند در مساله پايداري از اهميت بسزايي بر
خوردار باشد (شريف زاده .) 115 ،3133 ،اکثر محققان در تعاريف خود در پايداري و توسعه پايدار ،بارها بر ارزشها و
اهداف سهگانه توسعه پايدار که دربرگيرندهي ابعاد اکولوژيكي ،اقتصادي و اجتماعي است تأکيد کردهاند و به صراحت
بيان داشتهاند که مديريت توسعه پايدار بدون دستيابي به همگرايي بيشتر در ابعاد مذکور و تلفيق آن ها با يكديگر ناکام
خواهد بود (محمدپور .) 41 ،3133 ،در هر حال توسعه پايدار پرداختن به همه اجزاء يا ابعاد با رويكردي سيستمي و کل-
نگر است تا همه ابعاد و روابط متقابل بين آنها در نظر گرفته شود .عدم توجه به يک بعد باعث ناپايداري و عدم دستيابي
به توسعه پايدار خواهد شد (.)Prasad, 2003, 94
عملکرد نظام ها ي بهره برداري زراعي

در بحث نظام هاي بهره برداري موضوع مالكيت بر زمين ،مهم ترين عنصر بررسي و در کنار آن اندازه و مقدار
مالكيت ،انواع حقوق و اشكال تصرف زمين نيز به عنوان عوا مل مؤثر در شكل بهره برداري حائز اهميت است .مي توان
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گفت :عناصر متشكله نظامهاي بهره برداري شامل وسايل و منابع توليد ،روابط فني و اجتماعي و اهداف توليدي مي باشد.
از طرفي ديگر ،هر نظام بهره برداري داراي سازمان ،مديريت ،اطالعات ،تكنولوژي ،سطع توسعه و جمعيت يا اعضا و
کارکناني است که در فرايند توليد محصوالت کشاورزي براي مصرف ،مبادله و يا فروش مشارکت دارند (فرمت و
همكاران .)311 ،3134 ،در ايجاد پايداري نظامهاي بهرهبرداري ،عامل کليدي انسان است که هم از طريق کارکردهاي
دروني (کنش و واکنش عناصر و اجزاي نظام در رسيدن به اهداف خاص يا توليد خاص) و هم از طريق برقراري و
هدايت و کنترل و تنظيم روابط نظام بهره برداري با محيط چهارگانه موجب پايداري کارکرد و روابط سيستم ميشود
(عبداللهي .)51 ،3133 ،نظامهاي بهرهبرداري کشاورزي به طور کلي داراي اجزاي متعددي به شرح زير هستند:
دانش و اطالعات :دانش و اطالعات چگونگي تصميمگيري در توليد ،نحوه استفاده از نهادهها و تكنولوژي ،پايداري،
حفظ و نگهداري منابع پايه ،کم و کيف توليد ،بازايابي و فروش محصوالت ،سيستمهاي پشتيباني و برنامه توسعه نظام
بهرهبرداري را شكل ميدهد.
نهادهها :نهادهها حد و حدود توليد را تعيين مي کنند و دامنه استفاده از آنها از نظر کمي ،از ميزان کم تا بيش از حد
ضرور و از نظر کيفي ،از نامناسب تا مطلوب متغير است و به چگونگي استفاده از آنها بستگي دارد.
تکنولوژي :شامل ابزار و دانش فني ،مهارت به کارگيري ابزار و کاربرد دانش و اطالعات ميباشد.
منابع پایه :عبارتند از خاك ،آب ،منابع ژنتيكي (گياهي و جانوري) و غيره که در واقع پايه توليد هستند.
نیروي انسانی :نقش هايي که نيروي انساني در بخش کشاورزي بر عهده دارند عبارت است از ،دارندگان دانش و
اطالعات ،هدايتکنندگان سيستم کشت و کار ،کاربران نهادهها و تكنولوژي ،اثرگذاران روي منابع و نيروي توليد.
منابع مالی :محلهاي تأمين منابع مالي در يک نظام بهرهبرداري کشاورزي عبارت است از ،وجوه حاصل از فروش
محصوالت توليدي کشاورزي ،پسانداز بهرهبرداران ،وام و کمکهاي بالعوض و فروش قسمتي از سرمايه يا منابع در
اختيار و از جمله زمين.
مدیریت نظام بهرهبرداري :مديريت نظام بهرهبرداري مهمترين عنصر سيستم است .مدير در نظام بهرهبرداري بايد پنج
نوع فعاليت مديريتي همانند مديريت توليد ،مديريت بازرگاني ،مديريت پشتيباني ،مديريت توسعه و مديريت منابع (يا
حفظ منابع) را انجام دهد.
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شکل  :4اجزا و عناصر متشکله نظامهاي بهرهبرداري زراعی

ماخذ:نجفی21، 4939،

کشاورزي پايدار :

کشاورزي به صورت پايدار به معناي کشت گياهان زراعي و دامداري به طريقي که سه هدف را همزمان تامين نمايد.
 -4سود اقتصادي  -2داراي فواید اجتماعی براي خانواده کشاورز و جامعه  -9حفاظت محیط زیست
هدف کلي مديريت سيستم در کشاورزي پايدار سالمت دائمي زمين و مردم مي باشد(شمس.)1 :3133،
 -3پایداري اقتصادي
 اندوخته يا در آمد خالص خانواده همواره در حال افزايش باشد. بدهي خانواده پيوسته در حال تنزل باشد. اجراي طرح ها در مزرعه از سالي به سال ديگر همواره سود آوري داشته باشد. وابستگي مزرعه به نهاده هاي خارج از مزرعه کاهش يابد. وابستگي کشاورز به کمک هاي دولتي کاهش يابد. -4پایداري اجتماعی
 توليدات کشاورزي از ساير فعاليت هاي اقتصادي خانواده و جامعه حمايت نمايد. درآمد کشاورزان ،گردش اقتصادي در فعاليت محل داشته باشد. -تعداد خانوار روستايي افزايش يابد يا ثابت باقي بماند.
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 افراد جوان روستا مسئوليت مزارع و فعاليت کشاورزي را از والدين خود تحويل بگيرندو بعد از فراغت از تحصيلبه روستاي خود برگردند.
-1پایداري محیط زیست
 زمين لخت و بدون پوشش گياهي نباشد. در نهر ها و رودها آب تميز و زالل در جريان باشد. موجب فراواني حيات وحش شود. در جريان جوب آب مزرعه امكان تكثير ماهي بوجود آيد. دور نماي مزرعه از نظر گياه متنوع باشد( .کامكار و مهدوي دامغاني.)43 :3133،کشاورزي پايدار را مي توان به صورت يک اکوسيستم با اثرات متقابل پيچيده ميان خاك  ،آب  ،گياه  ،حيوانات ،
اقليم و مردم در نظر گرفت  .هدف کشاورزي پايدار تلفيق همه اين عوامل در يک سيستم توليد مي باشد که نتيجه
مطلوب اقتصادي  ،زيست محيطي براي افرا د جامعه بدست آيد .مزارع کشاورزي را با پيروي از سيستم هاي طبيعي از
نظر زيست محيطي پايدار نمود و دور نماي مزرعه را حد االمكان نزديک و شبيه به پيچيدگي هاي اکوسيستم سالم
بوجود آورد.
فرضیههاي تحقیق:
.3به نظر مي رسد بين نظام هاي مختلف بهره برداري وتوسعه کشاورزي رابطه معناداري وجود دارد.
.4به نظر مي رسد که بين ويژگي هاي فردي بهره برداران وتوسعه کشاورزي رابطه معناداري وجود دارد.

روش تحقیق :
اين تحقيق از نوع کاربردي وتوصيفي  -تحليلي است و از روش هاي کتابخانه اي و پيمايشي وتكنيک پرسشنامه
براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است .در انجام تحليل هاي آماري آزمونهاي استنباطي ،آزمون کروسال واليس و
اسپيرمن و رگرسيون چند متغيره به کارگرفته شده است .از  16روستاي بخش مرکزي با روش نمونه گيري ساده 36
روستا انتخاب شد .بنابراين جامعه آماري شامل  1330سرپرست خانوار کشاورز  36روستاي نمونه است؛ که با فرمول
کوکران ،تعداد  163نفر حجم نمونه تعيين و با روش تصادفي ساده مورد پرسشگري واقع شدند.
متغیر هاي تحقیق:
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متغيرهاي تحقيق شامل متغير وابسته « توسعه کشاورزي » و متغير هاي مستقل "نظام هاي مختلف بهره برداري" و
"ويژگي هاي فردي بهره برداران" مي باشد .براي هريک ازاين متغيرها شاخص هايي به شرح جدول ( )3درنظر گرفته
شده است:
جدول( :)4نمایش ابعاد متغیر ها و شاخص هاي تحقیق
ابعاد
ويژگي هاي فردي
بهره برداران
«متغیرهاي مستقل»

ويژگي هاي نظام هاي
بهره برداري

شاخص
 -3سن  -4تاهل  -1سواد  -1بعد خانوار  -1رضايت از درآمد کشاورزي
 -3دسترسي به نهاده هاي کشاورزي -4دسترسي به ماشين آالت -1بيمه محصوالت
1دسترسي به وام بانكي -1دسترسي به بازار -6فروش با قيمت هاي تعيين شده -3
تمايل به يكپارجه سازي
 -3سرانه زمين  -4سطح زير کشت زعفران  - 1عملكرد زعفران -1سطح زير کشت

متغیر وابسته

توسعه کشاورزي

گندم  -1عملكرد گندم  -6ميزان حقابه  -3تعداد دام هاي سبک  -3تعداد دام
سنگين

قلمرو پژوهش:

بخش مرکزي در شهرستان تربت حيدريه در استان خراسان رضوي قراردارد.اين شهرستان از شمال به مشهد ،از
شمال غرب به نيشابور ،از شمال شرق به فريمان ،از شرق به تربت جام و زاوه ،از جنوب به مه والت و رشتخوار  ،از
غرب به کاشمر محدود مي شود .وسعت شهرستان  1634کيلومتر مربع است(آمار نامه استان خراسان .)1: 3135،از نظر
موقعيت رياضي بين مدارهاي 11درجه تا 16درجه عرض شمالي و نصف النهار 13درجه و10دقيقه تا نصف النهار
60درجه و10دقيقه طول شرقي قرار گرفته است.مرکز شهرستان ،شهر تربت حيدريه است.همچنين 1بخش در حوزه
شهرستان قرار دارد ،که عبارتند از :مرکزي ،بايک ،جلگه رخ و کدکن .اين شهرستان با جمعيتي معادل  351630نفر،
داراي 63330سكنه روستايي و  343310سكنه شهري مي باشد( .سالنامه آماري استان خراسان رضوي.)14 :3135،
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13

نقشه شماره  :4موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي

ماخذ :گروه نقشه و جي اي اس استانداري خراسان رضوي3150،

يافته هاي تحقيق و آزمون فرضيه ها:

براساس تحقيقات ميداني مشخص گرديد در روستاهاي واقع در بخش مرکزي ،سه نظام بهره برداري دهقاني ،مشاع
وخرده سرمايه داري وجود دارد وبيشترين فراواني متعلق به بهره برداري دهقاني است ،به طوري که از مجموع 163
کشاورز حجم نمونه 135 ،نفر ( 33/1درصد) بهره بردار دهقاني 11،نفر(  5/3درصد) بهره بردار مشاع و  3نفر(4درصد)
سرمايه دار خرد هستند  .به منظور بررسي ومقايسه نظام هاي بهره برداري منطقه و تاثير هريک از آنها درتوسعه
کشاورزي ،شاخص هاي متغيرهاي مستقل و وابسته به شرح زير توصيف وتحليل شدند.
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توصیف وتحلیل ویژگیهاي فردي بهره برداران
به منظور شناسايي ويژگي هاي فردي بهره برداران منطقه ،شاخص هاي سواد ،سن ،درآمد ،بعد خانوار ورضايت از
درآمد کشاورزي درنظر گرفته شده است .درجدول( )4وضعيت سواد بهره برداران در نظام هاي مختلف مقايسه شده و
نشان مي دهد که  60درصد کشاورزان نظام دهقاني و  31درصد کشاورزان مشاعي و  40درصد کشاورزان سرمايه دار
خرد بي سوادند .در مجموع سطح سواد بهره برداران در نظام خرده سرمايه داري باالتر از دو گروه ديگر است .از نظر
ساختار سني چنان که از جدول( )1پيداست ،وضعيت سني بهره برداران دهقاني نا مناسب تر از دوگروه ديگر است يعني
جوانان کم سن و کهنساالن( )30-33در اين نظام بيشتر است .درمجموع ساختار سني کشاورزان خرده سرمايه داري با
ميانگين  11سال(  11تا  60سال ) مناسبتر از بقيه است .از نظرميزان درآمد ماهانه چنان که جدول ( )1نشان مي دهد،
بيشترين درآمد با ميانگين  514000تومان ماهانه متعلق به خرده سرمايه داري است.نامطلوبترين وضعيت درآمدي درنظام
دهقاني(  30000تا  3300000تومان) است .از نظر بعد خانوار نيز نظام دهقاني نامناسب تر از بقيه است زيرا گرچه
ميانگين بعد خانوار  6نفر وکمتر از بقيه است ولي ناهمگن تراست( 3تا  34نفر).
جدول( :)2مقایسه وضعیت سواد کشاورزان دربین سه نظام بهره برداري در منطقه
نظام بهره برداري

ابتدایی

بی سواد

متوسطه

راهنمایی

جمع

دیپلم و باالتر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خانوادگی

351

60/33

33

41/31

11

30/53

3

4/35

6

3/33

135

300

مشاع

45

34

6

33

0

0

0

0

0

0

11

300

خرده سرمایه داري

3

31

1

11

1

11

0

0

0

0

3

300

منبع :يافته هاي تحقيق 3150،

جدول(:)9تحلیل متغیرهاي فردي به تفکیک ،میانگین و سطح معنی داري در نظام هاي بهره برداري آزمون()F
نظام بهره برداري

نظام بهره برداري تعاونی مشاع

نظام بهره برداري دهقانی

نظام بهره برداري خرده سرمایه داري
Sig

ميانگين

کمترين

بيشترين

ميانگين

کمترين

بيشترين

ميانگين

کمترين

بيشترين

ميانگين کل

سن

11

33

30

16

15

60

11

11

60

11

0/365

درآمد(تومان)

135000

30000

3300000

131000

450000

530000

514000

100

3600000

145460

0/113

بعد خانوار

6

3

34

3

1

30

5

1

34

6

0/004

شاخص

منبع :يافته هاي تحقيق 3150،
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توصيف و تحليل وضعيت توسعه کشاورزي ( متغير وابسته)

به منظور شناسايي وضعيت توسعه کشاورزي در بهره برداري هاي مختلف منطقه  3 ،شاخص ( سرانه زمين ،سطح
زير کشت وعملكرد محصوالت اصلي يعني گندم و زعفران  ،ميزان حقابه و تعداد دام هاي سبک وسنگين ) در نظر
گرفته شده است .نتايج تحقيق چنان که در جدول ( )1آمده به شرح زير است:
 -3ميانگين سرانه زمين در نظام دهقاني حدود  4هكتار و کمتر از بقيه ( مشاع  4/3هكتار و خرده سرمايه داري 33
هكتار) است و چون  Sigبرابر  0/000بدست آمده بنابراين رابطه معناداراست .
 -4ميانگين سرانه سطح زير کشت زعفران در نظام دهقاني و مشاع کمتر از يک هكتار (  0/3و  0/6هكتار) ودر خرده
سرمايه داري  31/6هكتار است وچون  Sigبرابر  0/000بدست آمده بنابراين رابطه معناداراست.
 -1ميانگين سرانه سطح زير کشت گندم درنظام دهقاني ومشاع به ترتيب  3/1و 3/4هكتار ودر خرده سرمايه داري 6/1
هكتار است و چون  Sigبرابر  0/000بدست آمده بنابراين رابطه معناداراست.
 -1ميانگين حقابه در نظام دهقاني ومشاع به ترتيب  33و  31 /6ساعت و در خرده سرمايه داري  53ساعت است و
چون  Sigبرابر  0/000بدست آمده بنابراين رابطه معناداراست
 -1ميانگين عملكرد زعفران در نظام دهقاني ومشاع به ترتيب  1و  1/1کيلوگرم در هكتار ولي در خرده سرمايه داري
 1/5کيلوگرم درهكتار است ولي چون  0/156 = Sigبدست آمده وبزرگتر  0/01است  ،رابطه معنادار نيست واز
نظر عملكرد زعفران تفاوت معنادار نيست.
 -6ميانگين عملكرد گندم در نظام دهقاني ومشاع به ترتيب  4/4و 4/3تن و در خرده سرمايه داري  4/6تن درهكتار
است و چون  0/601 = Sigبدست آمده و بزرگتر  0/01است ،رابطه معنادار نبوده و از نظر عملكرد در نظامهاي
مختلف تفاوت معنادار نيست.
 -3ميانگين سرانه تعداد دام سبک در نظام دهقاني ومشاع به ترتيب  34و 30و در خرده سرمايه داري  60راس است و
چون  Sigبرابر  0/000بدست آمده ،لذا رابطه معناداراست يعني بين تعداد دام هاي سبک کشاورزان ونظام هاي
بهره برداري رابطه وجود دارد.
 -3ميانگين سرانه تعداد دام سنگين در نظام دهقاني ومشاع به ترتيب  4و 3/1راس و در خرده سرمايه داري  1راس و
چون  Sigبرابر  0/144بدست آمده رابطه معنادارنيست و بين تعداد دام هاي سنگين کشاورزان ونظام هاي بهره
برداري رابطه اي وجود ندارد.
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جدول( :)1تحلیل شاخص هاي توسعه کشاورزي به تفکیک ،میانگین و سطح معنا داري در نظام هاي بهره برداري
آزمون()F
نظام بهره برداري

نظام بهره برداري دهقانی

نظام بهره برداري تعاونی مشاع

نظام بهره برداري خرده سرمایه داري

بيشترين

بيشترين

میانگین کل و سطح معنا
داري

شاخص

ميانگين

سرانه

4 /3

کم

بيشترين

ميانگين

ترين
0/03

کم

ميانگين

ترين
5

4/3

0/3

کم
ترين

6/4

33

1

ميانگين

Sig

کل
41

4/1

0/000

زمین(هکتار)
سطح کاشت

0 /3

0/03

1

0/6

0/3

4

31/6

1

41

3

0/000

زعفران (هکتار)
سطح کاشت

3 /1

0/3

3

3/4

0/1

1

6/1

1

30

3/1

0/000

گندم(هکتار)
حقآبه( ساعت)
عملکرد

33

3

13

31/6

6

31

53

34

311

34/3

0/000

1

3

1/3

1/1

1/1

1/6

1/5

1/1

1/1

1/1

0/156

زعفران(کیلوگرم)
عملکرد گندم(تن)

4 /4

0/1

6/4

4/3

3/1

4

4/6

4/1

4/3

4/4

0/601

دام سبک

34

4

400

30

4

40

60

60

60

34

0/000

دام سنگین

4

3

30

3/1

3

30

1

4

1

4/4

0/144

منبع  :يافته هاي تحقيق 3150،

توصيف وتحليل وضعيت نظام هاي مختلف بهره برداري ( متغير مستقل)

براي شناسايي نظام هاي مختلف بهره برداري 3 ،شاخص تعيين شده ونتايج چنان که درجدول ( )1آمده به شرح
زيراست:
-3ميانگين دسترسي کشاورزان به نهاده هاي کشاورزي در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو نظام ديگرو کمترين
دسترسي به نهاده ها متعلق به کشاورزان دهقاني است .درآزمون کرسكال واليس سطح معناداري برابر  0/001بدست آمده
بنابراين رابطه فوق معناداراست.
 -4ميانگين دسترسي کشاورزان به ماشين آالت کشاورزي نيز در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو نظام ديگر و
کمترين دسترسي به ماشين االت در بهره برداري مشاع مي باشد .درآزمون کرسكال واليس ( )Kruskal Wallisسطح
معناداري برابر  0/031بدست آمده ،بنابراين رابطه فوق معناداراست.
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 -1ميانگين بيمه کردن محصوالت در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو گروه ديگر است .درآزمون کرسكال واليس
سطح معناداري برابر  0/031بدست آمده ،بنابراين رابطه فوق معناداراست.
 -1ميانگين دريافت وام هاي بانكي در نظام بهره برداري دهقاني ،بيشتر از دو گروه ديگر است .درآزمون کرسكال واليس
سطح معناداري برابر 0/003بدست آمده  ،بنابراين رابطه فوق معناداراست.
 -1ميانگين دسترسي به بازار در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو گروه ديگر است .درآزمون کرسكال واليس سطح
معناداري برابر  0/004بدست آمده بنابراين ،رابطه فوق معناداراست.
 -6ميانگين فروش با قيمت هاي تعيين شده در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو گروه ديگر است .درآزمون کرسكال
واليس سطح معناداري برابر  0/003بدست آمده ،بنابراين رابطه فوق معناداراست.
 -3با وجودي که ميانگين تمايل به يكپارچه سازي اراضي در نظام خرده سرمايه داري بيشتر از دو گروه ديگر است .ولي
درآزمون کرسكال واليس سطح معناداري برابر  0/136بدست آمده،بنابراين رابطه فوق معنادارنيست.

جدول( :)7تحلیل شاخص هاي نظام هاي مختلف بهره برداري  ،آزمون کرسکال والیس
نظام بهره برداري

دهقانی

مشاع

خرده سرمایه داري

سطح معنا داري

ميانگين

ميانگين

ميانگين

Sig

Chi-squore

4

دسترسي به نهاده هاي کشاورزي

346/01

313/14

443/30

0/001

30/330

2

دسترسي به ماشين آالت

343/30

334/46

431/10

0/031

3/611

9

دسترسي به بيمه محصوالت

343/31

346/33

444/30

0/031

3/643

1

دسترسي به وام بانكي

311/33

301/03

63/30

0/003

31/143

7

دسترسي به بازار

346/11

341/16

445/50

0/004

34/616

7

فروش با قيمت تعيين شده

346/54

311/03

411/10

0/003

31/614

1

تمايل به يكپارچه سازي اراضي

346/16

313/44

443/50

0/136

3/311

شاخص( متغیر)

منبع :يافته هاي تحقيق 3150،

تبيين رابطه و تاثير نظام بهره برداري بر توسعه کشاورزي وآزمون فرضيه اول:

به منظور تبيين نهايي تاثير نظام هاي مختلف بهره برداري برتوسعه کشاورزي از معادله رگرسيون گام به گام استفاده
شده است و چنان که درجدول( )6آمده ،متغير نظام بهره برداري ،نقش تعيين کنندهاي در تبيين متغير وابسته (توسعه
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کشاورزي) دارد .همانگونه که مالحظه ميشود ،اين متغير به ميزان ( )R=0/600با متغير وابسته همبستگي دارد .ضريب
تعيين ( )R squareحاصله نيز بيانگر آن است که  16درصد از تغييرات در توسعه کشاورزي ،تابع متغير مستقل ( نظام
بهره برداري) است .نتايج مندرج در جدول فوق شدت و جهت تأثير متغير مستقل را بر وابسته نشان ميدهد .وچون نظام
هاي بهره برداري عملكرد هاي متفاوتي دارند ،در توسعه کشاورزي منطقه نيز اثرات متفاوتي برجاي گذاشته است.
جدول ( :)7بررسی معادله رگرسیون براي تبیین واریانس توسعه کشاورزي
مدل

4

متغیر مستقل

نظام بهره
برداري

ضریب تعیین

ضریب
همبستگی R

0/160

0/600

ضریب تعیین
تصحیح شده

0/113

Sig
f

مقدار f

/114

/000

314

0

ضریب تأثیر استاندارد
نشده ()B

6334/435

Beta

T

/600

/515

/000

0
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0
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معادله رگرسيوني بر حسب ضريب استاندارد شده بتا ( )Betaمقدار ثابت استاندارد صفر است .در نتيجه ضريب بتا
قابليت مقايسه شدت تأثير متغير مستقل را نشان ميدهد .مطابق جدول ( 60،)6درصد توسعه کشاورزي را متغير نظام
بهره برداري مشخص ميکند .و شاخصهاي آن ،تأثير قابل توجهي( )Beta=0.600بر توسعه کشاورزي دارند .همچنين
چنان که درجدول( )3مشاهده ميشود ،سطح معني داري نظام هاي بهره برداري و توسعه کشاورزي در آزمون کروسكال
واليس  0/000و پايينتر از  0/03است ،لذا بين اين دو متغير رابطه معناداري وجود دارد ،و با توجه به ميانگين توسعه
کشاورزي،نظام بهره برداري خرده سرمايه داري(نيمه تجاري) موفقتر از بقيه نظام هاي بهره برداري عمل کرده است.
بنابراين توسعه کشاورزي در منطقه با ضريب همبستگي(  )0/600و(  )Sig=0.000وابسته به نظام بهره برداري رايج
در منطقه است ،پس فرضيه اول تحقيق تاييد مي شود.
جدول( :)1تحلیل میزان موفقیت نظام هاي بهره برداري منطقه
نوع نظام بهره برداري

تعداد بهره بردار

میانگین توسعه کشاورزي

خانوادگی

135

344/15

مشاع

11

365/33

خرده سرمایه داري

3

411/10

جمع

163

sig: 0/000
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جدول( :)3رابطه بین نظام هاي بهره برداري و توسعه کشاورزي
توسعه کشاورزي
Chi-square

41/134
4

)dfدرجه آزادي)

0/000

Asymp. Sig.
(سطح معني داري)

a. Kruskal Wallis Test

تبيين رابطه و تاثير ويژگي هاي فردي بهره برداران بر توسعه کشاورزي (آزمون فرضيه دوم) :

براي تبيين رابطه ويژگي هاي فردي بهره برداران در نظام هاي مختلف وتوسعه کشاورزي از آزمون همبستگي
اسپيرمن ( )rاستفاده شده است زيرا براي اندازه گيري پيوند آماري و ميزان ارتباط خطي بين دادههاي فاصلهاي اين
همبستگي نتايج بهتري بدست مي دهد .نتايج آزمون در جدول ( )5آمده است و مشاهده ميشود که متغير توسعه
کشاورزي با ميزان درآمد( ،) Sig=0.000سن( ) Sig=0.008و رضايت از درآمد کشاورزي( ) sig=0.000
همبستگي و ارتباط قوي دارد .در حالي که با متغير سواد)  ( sig=0.358همبستگي و ارتباطي ندارد .بنابراين فرضيه
دوم تحقيق هم تاييد مي شود  .يعني توسعه کشاورزي وابسته به ويژگي هاي فردي بهره برداران است وکشاورزان با
درآمد بيشتر و ساختار سني مناسبتر که از شغل خود رضايت بيشتري دارند و با عالقه فعاليت مي کنند ،کشاورزي موفق
تري دارند.
جدول ( : )3بررسی ارتباط بین توسعه کشاورزي و ویزگی هاي فردي بهره برداران
درآمد

سن

سواد

رضایت از درآمد و شغل کشاورزي

متغیر
ضریب همبستگی اسپیرمن

0/161

0/361

0/013

0/111

سطح معناداري

0/000

0/003

0/113

0/000

تعداد

413

413

413

413

توسعه کشاورزي
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نتيجه گيري و ارايه پيشنهادها:

گونه شناسي نظامهاي بهرهب رداري ،و تطور آنها طي زمان ،نشان دهنده تالش کنشگران يا مولدان بخش کشاورزي براي
بهبود فرايندها و عملكردها در پرتو عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار است (خواجه شاهكوهي )11 ،3135 ،بدين منظور اکثر
برنامهريزيها و سياستگذاريها در بخش کشاورزي بايد از نظام بهرهبرداري آغاز شود (جالل زاده)3 ،3131 ،در منطقه
مورد مطالعه سه نوع نظام بهره برداري مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است که نظام بهره برداري دهقاني
خانوادگي(دهقاني)  33/1درصد بهره برداران منطقه را تشكيل مي دهد .با توجه به شاخصهاي مورد بررسي ،اين نظام از
نظر ارتباط با توسعه کشاورزي در رتبه سوم (آخر) قرار گرفته است .علل عدم توفيق اين نظام در مقايسه با دو نظام
ديگر شامل کمي سرانه زمين( 4/34هكتار) ،کوچک بودن و پراکندگي اراضي کشاورزي در اثر قانون ارث و عوامل
طبيعي ،عدم دسترسي به آب کافي و مطمئن در منطقه ( 30-340ميليمتر بارندگي ساالنه در منطقه است) ،ضعف امكانات
مالي و نبود سرمايه کافي جهت تأمين نيازهاي ضروري و تهيه تجهيزات و نهادههاي کشاورزي ،عدم استفاده از روشهاي
جديد بسته بندي  ،کمبود سردخانه وانبار نگهداري محصوالت  ،کمبود امكانات جهت عرضه محصواالت به بازار ،
وجود واسطهها و داللها و توليد معيشتي ،ساختار نامناسب سني(کمبود نيروي فعال وجوان) بي سوادي و باال بودن بعد
خانوار اصليترين موانع موجود در تحول و پيشرفت اين نوع از نظام هاي بهره برداري مي باشند.
دومين نظام بهره برداري منطقه ،نظام بهره برداري مشاع است که  5/3درصد بهره برداران نمونه را تشكيل مي دهد اين
نظام بهره برداري در ارتباط با توسعه کشاورزي در رتبه دوم قرار گرفته است و با توجه به ويژگيها و تجارب موجود
در منطقه کمي موفقتر از نظام بهره برداري خانوادگي بوده است .البته عملكرد آنها شبيه نظام هاي بهره برداري دهقاني
است و متاسفانه عليرغم انتظار ،مديريت مشارکتي هم اعمال نميشود و در تحقيقات ميداني مشاهده گرديد که اين نظام
ها در حال تبديل به نظام بهره برداري دهقاني هستند .علت عدم موفقيت مشاع ها در منطقه عبارتند از:
الف .وجود تفاوتهاي فردي بين بهره برداران :از جمله وجود تفاوتهاي مالي و سرمايهاي ،تفاوت سني و سطح سواد
خيلي پايين و همچنين تفاوتهاي فكري و بينشي ،در اغلب موارد مانع از ايجاد تفاهم و تصميم گيريهاي منطقي و مناسب
شده و لذا به از هم پاشيدگي مشاعها منجر شده است.
ب .عدم آگاهي کافي بهره برداران مشاع در امور کشاورزي وآموزش هاي کافي
ج .عدم وجود اشتياق به کار گروهي :به دليل اشتغال تعدادي از بهره برداران مشاع در سايرفعاليتهاي اقتصادي
وعدم توجه و همكاري کافي در امور کشاورزي مشاع ،منجر به کاهش توليد و از هم پاشيدگي نظام توليد گروهي شده
است.
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سومين نظام مورد مطالعه نظام بهره برداري خرده سرمايه داري(نيمه تجاري) است که  4درصد بهره برداران را تشكيل
داده است .اين نظام در مقايسه با دو نظام بهره برداري دهقاني و مشاع از لحاظ عملكرد شاخصهاي توسعه کشاورزي
در رتبه اول قرار گرفته است .اما با توجه به شرايط فعلي با محدوديتهايي نظيراستقرار مالكين در شهر و عدم رسيدگي
به موقع به مزارع روبرو است ،اين امر به دليل عدم وابستگي آنان به درآمدهاي کشاورزي ،عدم سرمايه گذاري هاي کافي
جهت ارتقاء کميت و کيفيت توليد ،و عدم استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي زير بنايي مي باشد .هر چند در حال
حاضر اين نظام هاي بهره برداري در منطقه ،بهترين عملكرد و بيشترين توليد و بهره وري را داشته اند  ،ولي به دليل
وجود مساله وراثت و تقسيم اراضي به تدريج به نظام هاي بهر برداري دهقاني تبديل مي شوند که عمالً کارايي اوليه
خود را از دست خواهند داد  .از مهم ترين مشكالت اين نظام ها ،عدم نگهداري صحيح امكانات و تجهيزات آبي و
کشاورزي و خرابي موتورهاي پمپ ،کانال و مجاري آبياري  ،کاهش منابع آبي به علت استفاده بيش از حد ،عدم استفاده
از کارشناسان و مروجين کشاورزي در دوره هاي متوالي است .در حال حاضر بهترين و موفق ترين نظام بهره برداري در
منقطه خرده سرمايه داري(نيمه تجاري) است اما چنانكه ذکر شد اين نظام نيز به دليل وجود قانون ارث و تقسيم اراضي
بين وارثان سرانجام درگير قطعه قطعه شدن اراضي مي گردد .درنتيجه براي توسعه کشاورزي و تحول آن بهترين و
کارآمدترين نظام بهره برداري استفاده از روشهاي تعاوني توليد و شرکتهاي سهامي زراعي است .دولت مي تواند با
سرمايه گذاريهاي زير بنايي و آموزشي در جهت يكپارچه سازي اراضي کشاورزي به افزايش توليد و بهبود وضعيت
اقتصاد روستايي کمک کند .زيرا خردي و پراکندگي اراضي نه فقط مانع کاربرد ابزار و ماشين آالت و روشها و فنون
نوين کشاورزي است ،بلكه هزينه توليد و اتالف منابع را نيز افزايش ميدهد .لذا گسترش تعاوني هاي توليد و سهامي
زراعي ها مي تواند در جهت يكپارچه سازي اراضي ،بهينه شدن توليد ،ايجاد اشتغال و کاهش فقر و ممانعت از مهاجرت
روستاييان به شهر و در مجموع کشاورزي پايدار و توسعه پايدار روستايي عمل کند.
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