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چکیده
شاید بتوان گفت که اقتصاد غالب در جامعه روستایی کشاورزی است؛ لذا از درآمد حاصل از فروش محصوالت آن امرارمعاش مینمایند .بااینحال هرگونه
خللی که در نظام تولیدی آنها به وجود آید ،میتواند فعالیت آنها را با رکود مواجه کند .از سویی این رکود منجر به ساقط شدن سیستم کارکردی و
تخلیه روستا خواهد شد .سرانجام مهمترین عناصر تولیدی و خودکفایی کشور (کشاورزی و روستا) نیز از بین خواهند رفت .بدین منظور در مقاله
پیش¬رو سعی شده است با بررسی میزان بهرهمندی روستائیان از نهادههای تولید در کشاورزی ،سطح تابآوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ مورد
ارزیابی قرار گیرد .بر این اساس 227 ،نفر از کشاورزان و  20نفر از کارشناسان بخش کشاورزی منطقه بهعنوان نمونه بهمنظور بررسی مسئله انتخاب
شدند .روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و ابزار میدانی آن پرسشنامه بوده و با کمک نرمافزار  Spssموضوع خواستهشده تحلیل گردید .نتایج
حاکی از آن است :که میزان بهرهمندی روستائیان از نهادههای موردنیاز و بهروز پائین بوده و در سطح  99درصد معنادار هست؛ بنابراین تابآوری
اقتصادی آنها را با چالش مواجه خواهد کرد .همچنین از بین چهار عامل کلیدی نهادههای تولید در کشاورزی(زمین ،نیروی کار ،سرمایه و مدیریت)،
نخست عامل ”مدیریت“ ،سپس ”زمین“ به ترتیب بهعنوان کلیدیترین نهادههای تولید در کشاورزی مؤثر بر تابآوری اقتصاد روستایی دهستان میربگ
شناخته شدند .درمجموع میتوان گفت :مناطق روستایی این شهرستان در این زمینه با ضعف اساسی روبرو هستند که با لحاظ نمودن پیشنهادهات این
پژوهش ،میتوان به برطرف ساختن نقاط ضعف آنها پرداخت.
کلیدواژه :واژه گان کلیدی :اقتصاد روستایی ،نهادههای تولید در کشاورزی ،تابآوری ،دهستان میربگ.

مقدمه
در دهههای اخیر ،در متون توسعه ،یکی از مهمترین راهبردهای
ارائهشده برای توسعه روستایی ،توانمندسازی و مشارکت ذینفعان
روستایی در ابعاد گوناگون آن است .بهگونهای که برای ارتقای سطح
آگاهی و اطالعات و ظرفیتیابی آنها برای مشارکت و دستیابی به
توسعه روستایی اهمیت زیادی قائل شدهاند ( Amundsen and
 .)Martinsen, 2015به سخن دیگر ،تکامل دانش ،مهارت و نگرش
روستاییان منجر به توسعه روستایی میشود .در این راستا ،توانمندسازی
بهعنوان ظرفیتی برای خوداتکایی و اعتمادبهنفس در مقابل وابستگی
است .این فرایندی است که از طریق آن اشخاص ،سازمانهای غیردولتی
و گروههای به حاشیه راندهشده ازجمله بهرهبرداران روستایی میتوانند
سازمان خود را تقویت کنند و خودشان را از تسلط ایجادشده توسط
ساختارها یا روابط ،آزاد کنند (.)Sharma and Kirkman, 2015

کشاورزی یکی از فراگیرترین انواع اشتغال در جهان به شمار میآید.
روند رو به رشد جمعیت و در پی آن افزایش مستمر تقاضای مواد
غذایی ،ایجاد تحول در کشاورزی را بهطوریکه بتواند کمیت ،کیفیت و
تنوع محصوالت کشاورزی را افزایش دهد ،اجتنابناپذیر کرده است.
بنابراین اعمال مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی بدون در اختیار
داشتن سیاستهای مناسب در استفاده از منابع بالقوه و بالفعل تولید
امکانپذیر نیست (شهبازی و امجدی.)214 :1395 ،
ازنظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ،توسعه پایدار
کشاورزی ،الگویی از توسعه است که از زمین ،آب و منابع ژنتیکی
گیاهی و جانوری حفاظت کند ،ازلحاظ زیستمحیطی بدون تخریب،
ازنظر فنی مناسب و بجا ،ازنظر اقتصادی معقول و معتبر و ازنظر
اجتماعی مقبول باشد .بهنحویکه ازجمله مهمترین معیارهای توسعه
پایدار کشاورزی عبارت است از:
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 تأمین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر و آینده ازنظر کمّی و کیفیو درعینحال تأمین تولیدات کشاورزی؛
 حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابعتجدیدشونده بدون ایجاد اختالل در عملکرد چرخههای اساسی
بومشناختی و تعادلهای طبیعی؛
 کاهش آسیبپذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی،اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتکایی این بخش
(قنبری و برقی.)219 :1387 ،
کشاورزی یکی از بخشهای مهم در اقتصاد کشور است که از
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه آن استفاده نمیشود (قنبری و برقی:1387 ،
 .)224بهطوریکه ،اقتصاد مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی و دامداری
بهتدریج با ایجاد تحول در ساختار اجتماعی و سیاسی ،مبانی اقتصاد
متحول شده و اهمیت آن افزایشیافته است .ازاینرو حفاظت از
عاملهای تولید نهتنها برای حمایت از اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی،
بلکه برای حمایت از اقتصاد کل کشور نیز ،امری ضروری است (عطایی
سلوط و همکاران.)42 :1396 ،
جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانیها و نارساییهایی
بوده که متأسفانه در سیاستگذاریها و آیندهنگریهای کالن و جامع
(چه درگذشته و چه در حال حاضر) کمتر به آن پرداختهشده است.
هرچند که در اهداف کلی و راهبردهای کالن توسعه در هر یک از
برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها ،خطی مشیها،
توصیهها و در برخی موارد سیاستهای نسبتاً مشخصی برای توسعه
جامعه روستایی مدنظر قرارگرفته است ،اما به دلیل عدم هماهنگی و
انطباق این برنامهها و سیاستها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی،
این نابسامانیها تشدید نیز شده است .بر این اساس ،داشتن نگرشی ویژه
به مقوله توسعه روستایی در قالب اهداف و سیاستهای مشخص و در
پرتو آیندهنگری دقیق در پیوند با امکانات تولیدی و زیربنایی روستا و
منابع قابل حصول در سطح کالن ،میتواند راهگشای مسائل و
تنگناهایی باشد که امروزه جامعه روستایی را در برگرفته است (قنبری و
برقی.)228 :1387 ،
بخش کشاورزی در ایران همواره اهمیت بسزایی داشته است .علیرغم
تحوالت صورت گرفته هنوز بخش کشاورزی جایگاه خود را در کشور
حفظ نموده است و کشاورزان بخش قابلتوجهی از فعالیتهای
کشاورزی را برعهدهگرفتهاند .این مسئله خواهناخواه موجب شده
کشاورزی اهمیت بسزایی در معیشت کشاورزان پیدا کند .تغییر و
تحوالت صورت گرفته در بخش کشاورزی بر کل کشور و نیز بر معیشت
کشاورزان تأثیر گذاشته است و همین امر توجه متخصصان و
صاحبنظران را به کشاورزی معطوف کرده است (عزمی.)32 :1393 ،
بااینوجود مخاطرههای شغلی متعدد در کشاورزی ،به همراه بسیاری از
تغییر و تحوالت اقتصادی و اجتماعی یا فرهنگی و فنّاورانه که در
روستاهای کشور رخداده ،موجب تقویت بیعدالتی و محرومیت و

119

نارضایتی در آنها میگردند و منجر به تغیر شغل و حتی مهاجرت
میشوند .همچنین فقدان برنامهریزی برای کاهش مخاطرات شغلی
کشاورزان میتواند کاهش تولیدات کشاورزی و مشکالت تأمین نیازهای
مصرفی جمعیت (مطیعی لنگرودی )82 :1381 ،را در پی داشته و
تحقق استقالل اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
سیاستهای کلی برنامه پنجم بر لزوم ارتقاء سطح درآمد وزندگی
روستاییان با تهیه طرحهای توسعه روستایی ،گسترش کشاورزی صنعتی
روستایی و خدمات نوین و اصالح نظام قیمتگذاری محصوالت
کشاورزی تأکید میکند .بدیهی است با توجه به گوناگونی فعالیتها و
بهرهمندی گروه وسیعی از جامعه روستایی و شهری کشور از منافع
اقتصادی ،اجتماعی بخش و نیز لزوم کسب دانش و فناوریهای نو برای
نیل به کشاورزی مدرن و صنعتی لزوم اتخاذ راهبردهای ویژه در
میانمدت و کوتاهمدت میتواند سکان حرکت بخش را در مسیر صحیح
نگاه دارد
واقعیت آن است که برای ایجاد و دستیابی خانوارهای کشاورز به یک
معاش پایدار ،میبایست در ابتدا وضعیت موجود موردمطالعه و بررسی
دقیق قرار گیرد و در این بررسی میبایست نقطه نظرات و دیدگاههای
روستاییان لحاظ گردد .از سوی دیگر سازههایی که قادرند در معیشت
خانوارهای کشاورز و در پایداری آن تأثیرگذار باشند ،باید مورد شناسایی
و مطالعه قرار گیرد (نوروزی و حیاتی .)129 :1394 ،لذا بدین منظور،
جهت بهبود وضعیت و استفاده بهینه از فعالیت روستاییان ،لزوم توجه به
خواستهها و دیدگاههای شغلی آنها و برنامهریزی بر اساس این
خواستهها ضروری و اجتنابناپذیر است (حیدری.)104-105 :1392 ،
یکی از دالیل مداخله دولتها ،اثرگذاری بر بهرهوری بهعنوان شاخصی از
بهبود ،پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی است .سیاستهای حمایتی از
تولیدکنندگان ،عالوه بر سهولت دسترسی به نهادهها ،امکان استفاده در
سطح بهینه را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی فراهم میکند
(باریکانی و شهبازی .)250-249 :1395 ،بر این اساس ،توجه به
وضعیت کشاورزی روستائیان و تابآوری این بخش ،با در نظر گرفتن
بهرهمندی از نهادهها موردنیاز ،میتوان اثرات رکود اقتصادی آنها را
کاهش و برای بهبود بخشیدن به آن ،راهکارهایی مناسب ارائه کرد.
حال ،با در نظر گرفتن موارد پیش آورده می توان به پژوهش های
صورت گرفته در این راستا اشاره کرد.
پیشینه تحقیق
شکری و همکاران ( )1398تبیین نقش سیاستگذاری بر نهادسازی
مدیریت مخاطرات در مناطق روستایی و کشاورزی در فدراسیون روسیه
”روستو آن دن“ را بررسی نمودند که نتایج نشان داد دو عامل سیاست
مالی و سیاست انرژی ،توانایی تبین به ترتیب  48و  38درصد از
واریانس متغیرهای ”تکنولوژی نهادی“ و ”نهادسازی“را دارا میباشند.
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روزانه و همکاران ( )1398عوامل مؤثر بر رضایتمندی کشاورزان از
دستگاههای آبیاری نوین در شهرستان بهبهان را مطالعه نمودند .نتایج
نشان داد ،رضایت کشاورزان بهطور عمده توسط ارزش دریافت شده
تعیین میگردد .کیفیت خدمات دریافتی ،دیگر متغیر تعیینکننده
رضایتمندی است .درحالیکه ،انتظارات هیچگونه اثری بر متغیر
رضایتمندی ندارد.
عرب صیفی و همکاران ( )1397موانع بهکارگیری کودهای بیولوژیک از
دیدگاه کشاورزان شهرستان شیروان چرداول استان ایالم را بررسی
نمودند که نتایج تحقیق نشان داد ،مهمترین موانع بهکارگیری کودهای
بیولوژیک به ترتیب شامل موانع آموزشی ترویجی ،موانع سیاستگذاری،
موانع روا نشناختی ،موانع اجتماعی ،موانع اقتصادی و موانع
زیستمحیطی میباشند و این موانع حدود  50.15درصد از واریانس کل
را تبیین مینماید.
ریشکانیحسامی و همکاران ( )1397تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری
بخش باغبانی شهرستان ارومیه را کارکردهاند .نتایج تحلیل عاملی نشان
داد که عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی شهرستان ارومیه را
میتوان در هفت عامل کلیدی دستهبندی نمود که این عوامل درمجموع
 80.8درصد واریانس کل عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغداری را
تبیین کردهاند.
کشیریکالیی و همکاران ( )1396آثار حذف یارانه کود شیمیاییبر رفاه
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برنج را بررسی نمودن که دریافتند،
حذف اینگونه یارانهها موجب کاهش رفاه تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان شده است.
موالئی و همکاران ( )1396برآورد کارایی زیستمحیطی نهاده محور
محصوالت کشاورزی را بررسی کردند .عاملهای مؤثر بر کارایی فنی و
زیستمحیطی نشان میدهد که تحصیالت باالتر ،شرکت در کالسهای
ترویجی و یکپارچهسازی اراضی بهطور معنیداری کارایی فنی و
زیستمحیطی را افزایش میدهد.
باریکانی و شهبازی ( )1395اثر سیاستهای حمایت یارانهای از نهادهها
بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران را موردبحث قرار داده
و دریافتند که حمایت یارانهای از نهادهها در کنار حمایت از طریق
تحقیقات ،آموزش و ترویج میتواند در بلندمدت آثار زیادی بر بهبود
بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی داشته باشد.
نوروزی و حیاتی ( )1394سازههای مؤثر بر معیشت پایدار روستایی از
دیدگاه کشاورزان استان کرمانشاه را بررسی نمودند که نتایج این مطالعه
لزوم اتخاذ نگرشی چندبعدی و تمام گرایانه توسط برنامهریزان و مجریان
برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی بهمنظور ارتقاء و پایدار نمودن
معیشت جامعه کشاورزی را بهعنوان یک ضرورت ،مورد تأکید قرار
میدهد.
بیات و همکارانشان ( )1390شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود
اقتصاد دامداری در نواحی روستایی شهرستان مالیر را مورد ارزیابی

قراردادند ،که یافتههایشان نشان از تأثیر خشکسالی و کمبود علوفه بر
رکود اقتصاد دامداری بوده است.
قنبری و برقی ( )1387در مطالعهای با عنوان چالشهای اساسی در
توسعه پایدار کشاورزی ایران مشخص نمودند که نظام توسعه پایدار
کشاورزی ،یک نظام تولیدی است که بر شیوههای مدرن کشاورزی تکیه
دارد و با استفاده از این شیوهها و مدنظر قرار دادن مسائل
زیستمحیطی ،به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی میشود.
مفهوم تابآوری اجتماعات در برابر بحران برگرفته و مرهون اندیشههای
علوم اکولوژیک در دهه  60میالدی است که از سوی هولینگ و
همکاران وی ارائه گردیده است ( .)Chia Sui, 2011تابآوری به
دلیل پویا بودن واکنش در مقابل مخاطرات ،نوعی آیندهنگری است و به
گسترش انتخابهای تصمیمگیری برای مواجهه با عدم قطعیت و تغییر
کمک میکند (.)EL, 2005; Folke, 2006
صادقلو و سجاسیقیداری ( )2014در مطالعهای به بررسی رابطه
زیستپذیری سکونتگاههای روستایی و تابآوری در برابر مخاطرات
پرداخته و به این نتیجه رسیدند که با افزایش زیستپذیری
سکونتگاههای روستایی میزان تابآوری آنها نیز ارتقا مییابد .رموآسا و
شالندر پراسا( )20141در پژوهشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر پایداری
و موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط در کشور زامبیا مشخص
کردند که عوامل مدیریتی ،آموزشی ،پاسخگویی و چاالکی راهبردی
ازجمله عوامل مؤثر بر پایداری این نوع کسبوکارها بودند.
سیرات( )20132در مطالعهای به بررسی تابآوری جامعه روستایی در
اسکاتلند پرداخته و به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی مهمترین
عامل تابآوری است .کالدول( )20093در تحقیقی بانام «مواجهه و
تابآوری خانوادههای کشاورز در معرض خشکسالی» در جنوب
نیوساوث ولز استرالیا به شناخت طیف وسیعی از راهبردهای مواجهه
جمعیای اشاره میکند که خانوارها به کار میگرفتند .در پژوهش وی به
اتکای کشاورزان به سرمایة اجتماعی به دلیل رقابت بر سر منابع موجود
نیز در آنجا دیده میشود .بذرافشان و همکارانشان ( )1397تحلیل
فضایی تفاوتهای تابآوری در نواحی شهری و روستایی در برابر
مخاطرات طبیعی شهرستان پلدختر لرستان را کار نمودهاند ،که نتایج
نشان از تفاوت قابلتوجه بین عوامل تابآوری در مناطق شهری و
روستایی بوده ،لذا تابآوری در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر
سرمایه اقتصادی است .درحالیکه سرمایه اجتماعی ،مهمترین عامل
تابآوری در مناطق روستایی است .ورمزیاری و ایمانی ( )1396تحقیقی
تحت عنوان تحلیل تابآوری کسبوکارهای روستایی در شهرستان
ملکان را کارکردند که شش عامل؛ توان تطابق و آیندهنگری ،تعامل با
مشتریان ،موقعیت طلبی ،حمایت خانوار ،برنامهریزی راهبردی و حمایت
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دولت ،درمجموع حدود  69درصد واریانس سازة تابآوری
کسبوکارهای روستایی را تبیین کردهاند .کاظمی و عندلیب ()1396
ارزیابی مؤلفههای مؤثر تابآوری اجتماعی سکونتگاههای روستایی در
شرایط بحرانی را مورد واکاوی قراردادند که مشخص شد میزان تابآوری
اجتماعی فرهنگی روستاهای بررسیشده در ابعاد موردبررسی بسیار
پایین بوده و تفاوتهای معناداری میان سطوح تابآوری در ابعاد
مختلف و در بین روستاهای بررسیشده مشاهده میگردد .همچنین
تحلیل همبستگی میان ابعاد بررسیشده بیانگر همبستگی مستقیم
میزان تابآوری اجتماعی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و
انگیزشهای درونی و فردی ساکنین است .حیدری ساربان و
مجنونیتوتاخانه ( )1395نقش تنوع معیشتی در تابآوری خانوارهای
روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی را مورد واکاوی
قراردادند که نتایج بهدستآمده نشان داد اتخاذ رویکرد معیشتی منجر
به تابآوری بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی دریاچه ارومیه شده
است .در روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار داشتند،
این تنوع معیشتی بیشتر بوده است .رکنالدین افتخاری و همکارانشان
( )1393در پژوهشی با عنوان تحلیل نقش تنوع معیشتی در تابآوری
خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی استان اصفهان دریافتند که؛
اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی منجر به تابآوری بیشتر خانوارها در شرایط
خشکسالی میشود ،و در روستاهایی که در معرض خشکسالی
شدیدتری قرار داشتند ،این تنوع معیشتی بیشتر به چشم میخورد.
بر اساس آنچه مطرح شد ،باید اذعان داشت که هر یک از محققان با
توجه به موارد مختلفی به بررسی تابآوری جوامع پرداختهاند .جنبه
مشترک در همه مطالعات به توانایی ایستادگی ،مقاومت و واکنش به
فشار یا تغییر اشاره داشته است .درحالیکه سنجش تابآوری بر اساس
شاخصهای محلی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن از گامهای اساسی
به شمار میآید.
در نواحی روستایی ،کشاورزی وجه غالب و مسلط بوده و در پارهای از
مواقع بخش اقتصادی و فرصتهای الزم برای بسیج منابع با محدودیت
روبرو میباشند .این خصوصیات بدان معنی است که مردمی که در
نواحی روستایی زندگی میکنند با مجموعهای از عواملی که چالشهای
اساسی برای توسعه است مواجه میباشند ،که برخی از آنها به شرح
ذیل است:
 کمتوجهی به ساختار اقتصاد روستایی در الگوهای فعلی و نقش آندر رونق اقتصادی روستاها،
 کمتوجهی به برنامهریزی برای خلق فضاهای توسعه در مناطقروستایی برای رونق اقتصادی،
 نادیده گرفتن هویت مکانی و کارکردی مناطق روستایی ،و ...در مقولهی کشاورزی نکته قابلبحث این است که گرچه نمیتوان از
برخی از مشکالت همانند شرایط بد آب و هوایی جلوگیری کرد ،ولی
کشاورزان میتوانند با استفاده از روشهای جدید کشاورزی ،مانند
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استفاده از بذرهای غنیشده و یا روشهای جدید برای کاشت و برداشت
محصوالت خود ،به بهبود محصوالت زراعی خود کمک کنند .درنتیجه
این فرایند ،روستائیان میتوانند تابآوری اقتصاد روستایی را باال ببرند.
بیشتر روستاهای دهستان میربگ بهرغم برخورداری از توانهای مناسب
توسعه درزمینهی کشاورزی ،کموبیش با مشکالت متعددی چون:
بهرهوری اندک تولید ،دسترسی محدود به خدمات زیرساختی و...
مواجهاند .بنابراین ،پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این فرضیه که :بین
میزان و بهروز بودن نهادههای کشاورزی موجود در روستاهای دهستان
میربگ و ظرفیت آنها برای تابآوری اقتصادی رابطه وجود دارد ،به
بررسی مسئلهی پیشرو پرداخته است.
مبانی نظری
فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی ،نهادی و فضایی بهعنوان
مهمترین ابعاد مسائل توسعه روستایی در جهت حصول به توسعه پایدار
از طریق مدیریت و کنترل محیطهای روستایی هستند ( Varga,
 .)2008: 2با چنین نگرشی به توسعه روستایی در ایران ،میتوان اذعان
نمود که در حال حاضر با رویکرد توسعه پایدار مجموعهای از مسائل و
مشکالت اقتصادی  -اجتماعی و محیطی در مسیر دستیابی به توسعه
روستایی قرار دارد که ارتقای بهرهوری در کشاورزی و استحکام رشد
کشاورزی ازجمله آنها است (پورطاهری و نعمتی.)116-115 :1391 ،
در دیدگاههای جدید توسعه ،اولویت با بخش کشاورزی است
( .)Koutsoris:2000همچنین میتوان گفت که کشاورزی در توسعه
روستایی و در ابعاد اساسی توسعه ،فرصتهای متنوع اشتغال ،افزایش
ثبات اقتصادی در سطح روستا و منطقه ،بهبود زیرساختهای اجتماعی
و اقتصادی ،توسعه خدمات اجتماعی و توسعه صنایع جنبی کشاورزی
نقش بسزایی دارد ( .)Europian Commision:2001لیکن در
مباحث امروزی پایداری روندی پذیرفتهشده و مدنظر است .بنابراین،
مقولهی کشاورزی نیز از این فرایند مثتثنی نیست.
کشاورزی پایدار نوعی ،کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده،
کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد .بهعبارتدیگر ،کشاورزی پایدار
فعالیتی است که ازنظر بومشناختی مناسب ،ازنظر اقتصادی توجیهپذیر،
ازنظر اجتماعی مطلوب و ازنظر فرهنگی موردپذیرش و قابلاجرا باشد
(یزدانی و همکاران.)116 :1394 ،
بخش کشاورزی اگرچه یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور
است ،اما درعینحال با تنگناهای عمدهای روبرو است .به صورتی که
اختالف عملکرد محصوالت زراعی و باغی در هکتار و بازدهی سرانه هر
رأس دام در مقایسه با متوسط جهانی نسبت به کشورهای دیگر بسیار
پایین است .برای مثال برداشت سیب از یک هکتار باغهای ایران در
حدود 20درصد کشورهای پیشرفته است .در مورد سایر محصوالت
کشاورزی و دامی نیز بر اساس آمارهای سازمان خواروبار و کشاورزی
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جهانی ،کشور ایران در مقایسه با جهان و برخی کشورهای آسیایی
شرایط مطلوبی ندارد .بنابراین ،کشورمان در بخش کشاورزی ازیکطرف
باقابلیتها و استعدادهای نهفته و استفادهنشده و از طرف دیگر با
عملکرد و بازدهی بسیار پایینتر از کشورهای پیشرفته مواجه است
(قنبری و برقی .)232-230 :1387 ،از دالیلی که کشاورزی ایران
همچنان سنتی و بهدوراز تحوالت علمی و فن است ،خرد و کوچک
بودن مزارع است که امکان تحول را در کشاورزی ایران محدود مینماید
(آئیژ عزمی .)39 :1393 ،از سوی دیگر بهرغم تمام تالشهای
بهعملآمده کماکان این بخش با مشکالتی همچون پایین بودن میزان
بهرهوری از عوامل تولید ،وجود ضایعات باالی محصوالت کشاورزی در
مراحل مختلف تولید ،فقدان سازوکارهای هدایت برنامه کشت ساالنه در
کشور ،فرسوده بودن ماشینآالت و تجهیزات تخصصی موردنیاز و
ناکارآمدی سیاستهای حمایتی هنگام بروز حوادث غیرمترقبه فراگیر و
فصلی مواجه است (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران .)1391 ،بنابراین ،باید اقداماتی انجام شود که عالوه بر پویا نمودن
بخش کشاورزی ،روستائیانی را که از این وضعیت متضرر میشوند را
تجهیز و اقتصاد روستایی را بهطرف تابآوری هر چه بیشتر سوق داد.
مفهوم تابآوری در سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی از دهة
 1980مطرح گردید ( .)Nelson et al, 2008: 2این مفهوم را
نخستین بار هولینگ در مطالعات اکولوژیکی بهعنوان راهی برای درک
پویایی غیرخطی در سیستمهای بومشناسی مطرح کرد .درواقع مفهوم
تابآوری عبارت است از توانایی یک سیستم اجتماعی یا اکولوژیک
نسبت به جذب و مواجهه با بینظمی یا اختالل؛ بهطوریکه بتواند
ساختارها ،عملکرد اساسی ،ظرفیت باز سازماندهی و ظرفیت سازگاری
را در مقابل تغییرات و تنشها حفظ کند (.)Gunderson, 2002
جامعه تابآوری باید همانند اکوسیستمها توانایی مقاومت در برابر
اختالالت و سازگاری با تغییرات را هنگامیکه به آن نیاز دارد ،داشته
باشد ( .)Adger, 2000: 349تابآوری بهعنوان ظرفیت بالقوه
سیستم ،جامعه یا اجتماعِ در معرض مخاطرات برای سازگاری یا مقاومت
در برابر تغییرات بهمنظور رسیدن یا حفظ سطح مناسبی از عملکرد و
ساختار شناخته میشود .آستانههای تغییر ،سازماندهی مجدد ظرفیت
مقاومت ،کنار آمدن یا بهبود پس از شوک و تنش واردشده برای
یادگیری و تطبیق با آن است ( .)Nelson et al, 2008: 3مفهوم
سازگاری چه در خصوص نظامهای طبیعی و چه در حیطه نظامهای
انسانی با به رسمیت شناختن تنوع و تغییر شروع میشود .این مفهوم
بهجای تالش برای غلبه یا حذف فرایندهایی که بهصورت ذاتی متغیر و
متنوعاند ،به رویکردی توجه دارد که در بلندمدت با آنها کنار بیاید .در
اینجاست که لزوم توجه به دو مفهوم مقابله و سازگاری و ضرورت
پرداختن به تفاوت آنها آشکار میشود .درحالیکه سازگاری بر رویکرد
بلندمدت برای کنار آمدن با تنوع و تغییر در نظامهای انسانی و طبیعی

تأکید دارد ،مفهوم مقابله بهمثابه آرایهای از راهکارهای تطبیقی
کوتاهمدت برای پاسخگویی به رخدادها و حوادث غیرمترقبه قلمداد
میشود .به دیگر سخن ،آسیبپذیری به دلیل محرکهای بیرونی و
امکان ابتال افزایش مییابد ،درحالیکه از طریق تابآوری کاهش پیدا
میکند .بنابراین چنانچه درجة محرکهای بیرونی ثابت باشد ،برای کاهش
آسیبپذیری به افزایش تابآوری نیاز است (رکن الدین افتخاری و
همکاران.)643-642 :1393 ،
تابآوری روستایی به مفهوم ظرفیت مناطق روستایی بهمثابه نظامهای
پویای اجتماعی -بومشناختی ،برای سازگاری با محیطهای بیرونی
دگرگون شونده است ،بهنحوی که استاندارد رضایتبخش زندگی حفظ
شود(.)Heijman et al, 2007
در یک حالت کلی میتوان نهادههای تولید در کشاورزی را به چهار
دسته تقیسم نمود ،که عبارتاند از:
 -1زمین؛ از عوامل مهم تولید در کشاورزی و جزء نهادههای ثابت به
شمار میآید ،شامل آبهای زیرزمینی ،جنگلها ،اراضی ،مراتع ،خاک
میشود.
 -2نیروی کار؛ شامل تمام خدمات حاصل از این نهاده در تولید
محصوالت کشاورزی در تمام عملیات کاشت ،داشت و برداشت میشود،
که ازنظر کمی و کیفی برسی میشود .کمی شامل تعداد نفرات در واحد
زمان است و کیفیت عالوه بر سن و جنس ،میزان مهارت آموزش فرد را
نیز در برمیگیرد.
 -3سرمایه؛ بزرگترین بخش نهاده کشاورزی را شامل میشود ،که
دربرگیرنده -1 :ساختمانها (سیلوها ،انبارها و -2 ،)...ماشینآالت
(تراکتور ،کمباین و  -3 ،)...بذرهای کشاورزی و  -4سموم ،انواع کودها
و...
 -4مدیریت؛ شامل تکنیکهای جدید تولید ،سازماندهی سیستم تولید و
میزان کارایی میشود ،که به بهعنوان مهمترین ارتباطدهندهای دیگر
نهادهها مدنظر است (.)https://vista.ir
روششناسی تحقیق
قلمرو جغرافیایی تحقیق
دهستان میربگ در̊  33درجه و́  56دقیقه تا ̊  34درجه و́  3دقیقه
عرض شمالی و  47درجه و ́  49دقیقه تا ̊  48درجه و́  7دقیقه طول
شرقی قرار دارد .این دهستان یکی از ده دهستان شهرستان نورآباد
دلفان میباشد که در جنوب و جنوب شرق بخش مرکزی قرار گرفته
است( .)www. Ngdir.irدارای  85روستا ،با جمعیت 19611
نفر( 10151نفر مرد و 9459نفر زن) با  4180خانوار و دارای496
کیلومترمربع وسعت؛ که  18.4درصد از سطح شهرستان را به خود
اختصاص داده است( .)http://data.roostanet.com
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روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر درجة کنترل ،میدانی و از
نظر نحوة گردآوری دادهها ،پیمایشی است .جامعة آماری تحقیق شامل
کارشناسان مرتبط با بخش کشاورزی دهستان میربگ میباشند .برای
تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمو ل کوکران تعداد  227نفرا از
روستائیان کشاورز دهستان و  20نفر از کارشناس این بخش بعنوان
نمونه تعیین شدند .سپس برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار
آماری و تحلیلی  Spssبهره گرفته شده است.

سطح نهادههای موجود در روستاها پائین بوده و به همین دلیل تاب
آوری اقتصادی آنها در سطح پائینی میباشد.
فرضیۀ دوم جامعه آماری
به نظر میرسد بین بهروز بودن نهادههای کشاورزی دهستان میربگ و
سطح تابآوری اقتصادی آنها رابطه وجود دارد.
یافتههای جداول باال حاکی از آن است که میانگین نمونه مورد بررسی
برابر  51.5بوده و از میانگین آزمون  30بیشتر میباشد که این تفاوت با
 t =79.21و درجه آزادی( )df =226و درسطح اطمینان ( = Sig

(حافظنیا .)167 :1389 ،از آنجا که تعداد روستاها دهستان باال بوده و در
سطح گسترهای قرار دارند ،و به خاطر سهولت در انجام کار برای بررسی
پیشرو ،در این تحقیق روستاهای باالی  100خانوار را انتخاب و به
توزیع پرسشنامه در میان سرپرستان خانوارها پرداخته شد(جدول
شماره:)2
یافتهها
در این پژوهش با استفاده از  227پرسشنامه جامعه آماری و 20
پرسشنامه جامعه کارشناسی در جواب به این سوال که نقش بهرهمندی
روستائیان از نهادههای کشاورزی در تابآوری اقتصاد روستایی دهستان
میربگ چگونه بوده است ،با طرح این فرضیه که :به نظر میرسد بین
میزان نهادههایکشاورزی موجود در روستاهای دهستان میربگ ،و بهروز
بودن این نهادهها در سطح تابآوری اقتصادی آنها رابطه وجود دارد .به
بررسی پرداختهایم .بر این اساس با توجه به مطالعهای به وجود آمده
نتایجی در چارچوب آمار توصیفی(جدول شماره )3و آمار
استنباطی(جداول  )4-15به دست آمده که به قرار زیر میباشد:

 99 ).000معنادار میباشد .لذا به لحاظ آماری میتوان گفت بین به
روز بودن نهادههای کشاورزی دهستان میربگ و سطح تابآوری
اقتصادی آنها رابطه وجود دارد .بنابراین نشان دهند بهروز نبودن نهاده
های مورد احتیاج مردم برای کشاورزی و نتیجتاً سطح نازل تابآوری
اقتصادی آنها است.
فرضیۀ اول جامعه کارشناسی
یافتههای جداول باال حاکی از آن است که میانگین نمونه مورد بررسی
برابر  46.7بوده و از میانگین آزمون  30بیشتر میباشد که این تفاوت با
 t = 16.49و درجه آزادی( )df =19و درسطح اطمینان ( = Sig
 99 ).000درصد معنادار میباشد .لذا به لحاظ آماری میتوان گفت بین
میزان نهادههایکشاورزی موجود در روستاهای دهستان میربگ و
ظرفیت پائین آنها برای تابآوری اقتصادی رابطه وجود دارد.
فرضیۀ دوم جامعه کارشناسی
یافتههای جداول باال حاکی از آن است که میانگین نمونه مورد بررسی
برابر  43بوده و از میانگین آزمون  30بیشتر میباشد که این تفاوت با
 t = 11.86و درجه آزادی( )df =19و درسطح اطمینان ( = Sig

آمار استنباطی

 99 ).000درصد معنادار میباشد .لذا به لحاظ آماری میتوان گفت

آزمون فرضیه اول جامعه آماری

بین بهروز بودن نهادههای کشاورزی دهستان میربگ و سطح تابآوری
اقتصادی آنها رابطه وجود دارد.

به نظر میرسد بین میزان نهادههایکشاورزی موجود در روستاهای
دهستان میربگ و ظرفیت پائین آنها برای تابآوری اقتصادی رابطه
وجود دارد .یافتههای جداول باال حاکی از آن است که میانگین نمونه
مورد بررسی برابر  42.48بوده و از میانگین آزمون  30بیشتر میباشد
که این تفاوت با  t = 52.58و درجه آزادی( )df =226و درسطح
اطمینان (99 )Sig = .000درصد معنادار میباشد .لذا به لحاظ آماری
میتوان گفت بین میزان نهادههایکشاورزی موجود در روستاهای
دهستان میربگ و ظرفیت پائین آنها برای تابآوری اقتصادی رابطه
وجود دارد .لذا قابل ذکر است که از دید پاسخگویان یا جامعه آماری

آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی( )Coefficient of Correlationنشان میدهد
که آیا افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر توأم
است یاخیر .ضریب همبستگی ،یک شاخص آماری است که وجود یا
عدم وجود ،شدت و جهت رابطه بین دو متغیر را نشان میدهد.
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون جامعه آماری

آزمون ضریب همبستگی پیرسون جامعه کارشناسی

جدول باال حاکی از این است که بین نهادههای بخش کشاورزی با تاب
آوری اقتصادی  R= 0.457در سطح  99درصد رابطة معنادار و مثبت
وجود دارد .بنابراین میتوان گفت که بین بهرهندی روستائیان از نهاده
های کشاورزی و تابآوری اقتصادی منطقه رابطة معناداری وجود دارد.

جدول باال حاکی از این است که بین نهادههای بخش کشاورزی با تاب
آوری اقتصادی  R=0.939در سطح  99رابطة معنادار و مثبت وجود
دارد .بنابراین میتوان گفت که بین بهرهندی روستائیان از نهادههای
کشاورزی و تابآوری اقتصادی منطقه رابطة معناداری وجود دارد.

شکل شماره( :)1نقشه موقعیت بخش مرکزی نسبت به استان و شهرستان(یافتههای پژوهش)1398 ،

شکل شماره( :)2نقشه موقعیت دهستان میربگ(شمالی و جنوبی) نسبت به بخش مرکزی(یافتههای پژوهش)1398 ،

جدول شماره( :)1سطوح زیر کشت(زراعی و باغی) ،میزان و تولیدات دامی و نوع بهرهبرداریها(سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دلفان)1398 ،
سطح زیر کشت و تولید

سطح زیر کشت و تولید

میزان و تولیدات

نوع بهره برداری

محصوالت زراعی (هکتار و تن)

محصوالت باغی (هکتار و تن)

دامی(تعداد و تن)

(هکتار و درصد)

نوع

هکتار

تن

هکتار

تن

تن

تعدا

درصد

هکتار

آبی

1850

5550

850

3142

765
گوشت قرمز

76500
واحد دامی

43

1تا3

دیم

15300

16830

--

--

 3825شیر

جمع

17150

22380

850

3142

4590

76500

36

3تا5

21

5به باال

100

1تا5
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جدول شماره( :)2روستاهای مورد مطالعه(یافتههای پژوهش)1398 ،

ردیف

روستا

جمعیت

خانوار

1

یارآباد میربگ

1211

327

2

جعفرآبادپائین

363

101

3

شهرک امام خمینی

1276

379

4

حسن آباد بی بابا

463

143

5

معصوم آباد

624

160

6

زالی آباد دو راهی

822

216

7

فتاح آباد

452

131

8

شهن آباد

1450

402

9

فرهادآباد

1635

393

10

زالی آباد یار نظر

739

151

11

دمباغ یوسفآباد

602

146

12

مله خان

870

248

13

میرزا آباد

851

256

11358

3053

جمع

جدول شماره( :)3آزمونتی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛ )1398
Std.
Deviation
4.21534

Std. Error Mean
.24337

Mean

N

42.4867

227

One sample T test
Jam-nahadeh be tabavari

جدول شماره( :)4آزمون تی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛ )1398
Test Value = 30
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
14.3256

13.3677

One sample T test

Mean
Difference

Sig. (2)tailed

df

t

13.84667

.000

226

52.589

Jam-nahadeh be
tabavari

جدول شماره( )5آزمون تیتک نمونهای(یافتههای پژوهش؛ )1398
Std. Error
Mean
.27196

Std. Deviation

Mean

N

4.71049

51.5433

227

One sample T test
Jam-nahadehaye be rouz

جدول شماره( )6آزمونتی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛ )1398
Test Value = 30
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
21.0081
22.0785

One sample T test

Mean
Difference

Sig. (2)tailed

df

t

21.54333

.000

226

79.215

Jam-nahadehaye be
rouz
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)1398 ) آزمون تی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛7( جدول شماره
One sample T test

N

Mean

Jam-nahadeh be tabavari

20

46.70

Std.
Deviation
3.715

Std. Error Mean
.831

)1398 ) آزمون تی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛8( جدول شماره
Test Value = 30
One sample T test

Jam-nahadeha be
tabavari

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

16.493

19

.000

13.700

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
11.96

15.44

)1398 ) آزمون تی تک نمونهای(یافتههای پژوهش؛9(جدول شماره
One-Sample t
Jam-nahadehaye be
rouz

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

20

43.00

4.899

1.095

)1398 ) آزمون تیتک نمونهای(یافتههای پژوهش؛10(جدول شماره
One-Sample t
Jam-nahadehaye
be rouz

t

df

11.867

19

Test Value = 30
95% Confidence Interval of the
Mean
Sig. (2Difference
Differenc
tailed)
e
Lower
Upper
.000

13.000

10.71

15.29

)1398 ) آزمون تیتک نمونهای(یافتههای پژوهش؛10(جدول شماره
One-Sample t
Jam-nahadehaye
be rouz

t

df

11.867

19

Test Value = 30
95% Confidence Interval of the
Mean
Sig. (2Difference
Differenc
tailed)
e
Lower
Upper
.000

13.000

10.71

15.29

)1398  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نهادهها و تابآوری اقتصادی(یافتههای پژوهش؛:)11(جدول شماره
Pearson Correlation

Mean

Std. Deviation

N

nahadeha be tabavari

46.8467

4.21534

227

nahadeha be tabavari

51.5433

4.71049

227
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جدول شماره( :)12آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نهادهها و تابآوری اقتصادی(یافتههای پژوهش؛ )1398
jam nahadeha

jam nahadeha

Correlations

**.457

1

Pearson Correlation

.000
300

300

)Sig. (2-tailed
N

1

**.457

Pearson Correlation

300

.000
300

)Sig. (2-tailed
N

nahadeha be tabavari

nahadeha be tabavari

جدول شماره( :)13آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نهادهها و تابآوری اقتصادی(یافتههای پژوهش؛ )1398
N

Std. Deviation

Mean

Descriptive Statistics

20

15.37556

35.7500

nahadeha be tabavari

20

13.77679

31.7000

nahadeha be tabavari

جدول شماره( :)14آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نهادهها و تابآوری اقتصادی(یافتههای پژوهش؛ )1398
jam nahadeha

jam nahadeha

Correlations

**.939

1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

.000
20

20

N

1

**.939

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

20

N

20

nahadeha be tabavari

nahadeha be tabavari

منابع
باریکانی ،الهام و شهبازی ،حبیب( .)1395بررسی اثر سیاستهای حمایت
یارانه ای از نهادهها بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران ،فصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال  ،24شماره.247-93،270
بذرافشان ،جواد؛ طوالبینژاد ،مهرشاد و طوالبینژاد ،میثم( .)1397تحلیل
فضایی تفاوتهای تابآوری در نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات
طبیعی ،مورد مطالعه :شهرستان پلدختر ،فصلنامه پژوهشهای روستایی،
دوره ،9شماره.119-135 ،1
بیات ،ناصر؛ رستگار ،ابراهیم؛ خراسانی ،محمدامین و قنبرینسب،
علی( .)1390شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری در

نواحی روستایی شهرستان مالیر ،فصلنامه پژوهشهای روستایی ،سال،2
شماره.153-181 ،4
پورطاهری ،مهدی و نعمتی ،رضا( .)1391اولویتبندی مسائل توسعه
روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان بخش مرکزی شهرستان خرمآباد،
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال ،1شماره.113-128 ،2
حافظنیا ،محمدرضا .)1389( .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم
انسانی(تجدید نظر اساسی با اضافات) ،انتشارات سمت.
حیدری ساربان ،وکیل و مجنونیتوتاخانه ،علی( .)1395نقش تنوع معیشتی
در تابآوری خانوارهای روستایی پیرامون دریاچه ارومیه در برابر خشکسالی،
نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال ،3شماره.49-70 ،4
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حیدریساربان ،وکیل( .)1392بررسی عوامل مؤثر بر رضایت کشاورزان در
خصوص اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان مشکین شهر ،فصلنامه چشمانداز
جغرافیایی در مطالعات انسانی ،سال ،8شماره.103-119 ،24
رکنالدینافتخاری ،عبدالرضا؛ موسوی ،سیدمحمد؛ پورطاهری ،مهدی و فرج-
زاده اصل ،منوچهر( .)1393تحلیل نقش تنوع معیشتی در تابآوری خانوارهای
روستایی در شرایط خشکسالی استان اصفهان ،فصلنامه پژوهشهای روستایی،
دورة  ،5شمارة .662-639 ،3
روزانه ،داوود؛ یزدانپناه ،مسعود؛ فروزانی ،معصومه و جهرمیبخشی،
آرمان( .)1398عوامل مؤثر بر رضامندی کشاورزان از سیستمهای آبیاری نوین
در شهرستان بهبهان ،مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،سال،12
شماره.25-38 ،1
ریشکانیحسامی ،سجاد؛ رشیدپور ،لقمان و رسولیآذر ،سلیمان(.)1397
تبیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری بخش باغبانی ،مطالعه موردی :شهرستان
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Assessing the role of agricultural production inputs in the resilience of rural
economies (Case study: Mirbag rural district, Delfan city)

Abstract
Many rural depend on agriculture for their economic income and earn a livelihood from the benefits of selling those
products. However, if a disruption takes place then their activity will face recession. This recession can disrupt the
functional system and evacuation of the rural. Finally, the most important productive and self-sufficiency units of the
country (rural and agriculture) will be lost. Consequently, in the present study, an attempt is made to evaluate the
utilization of rural from production inputs in agriculture and its effect on the rural economy resilience of Mirbag
Dehestan. For this purpose, 227 farmers and 20 agricultural experts from the region were selected as sampled to
investigate the problem. Data collection was based on the library method and the field investigation medium was
questionnaire. The data were analyzed with SPSS software. The following results were obtained: utilization level of
rural from required and modern inputs is low (significant to 99%); therefore their economic resilience is challenged.
Also, among the four key factors for production inputs in agriculture (land, labor, investment, and management), factors
including "management", then "land" were identified as the key production inputs ineffective agriculture for the
resilience of the rural economy of Mirbag Dehehstan. In conclusion, it can be stated that: rural areas in this county face
a significant problem in this area and by incorporating the recommendations of this study, the weaknesses can be fixed.
Keywords: Rural economy, agricultural production inputs, resilience, Mirbag Dehestan

