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مقدمه

 یک نظام، از مشابهتوسعه پایدار کشاورزي 

) درون سیستمی و بین سیستمی(ها و تعامالت  لفهؤم

ا ه هاي منابع و نهاده لفهؤم. متعدد تشکیل شده است

 ايتکابرداران با   که بهره)طبیعی اعم از طبیعی یا غیر(

بر خرد و توان خویش به ترکیب بهینه آنها اقدام 

نمایند نقش مهمی در توسعه کشاورزي هر منطقه می

مستعد ها اراضی کشاورزي  لفهؤیکی از این م. دارد

گیري و ترکیب متناسب آن با دیگر  است که بهره

وري پایدار در بخش  بهرهها متضمن ارتقاي  نهاده

گیري از نگرش   به مدد بهرهامراین . کشاورزي است

 اراضی کشاورزي ممکن ومدیریت یکپارچه منابع 

صورت  هصورت ناپایداري ب  در غیر این.شود می

 و شودپدیدار میبرداري  بالقوه در نظام بهره

پراکندگی اراضی همراه با پیامدهاي  نظیر مشکالتی

طبیعی، فرآیندهاي . داردراه همه نامطلوب ب

سیاسی، تاریخی و و ، اقتصادي فرهنگی-اجتماعی

 پراکنش اراضی جغرافیایی هر کدام به نوعی در

عوامل عمده در هر این . اند  داشتهزراعی نقش

ساز  مکانی باتوجه به شرایط محیطی آن زمینه

اي را در تشدید   اراضی بوده و نقش عمدهپراکندگی

  . ه استداشتاین فرآیند 

اي   اراضی کشاورزي تاریخچهه بودنپراکند

خصیصه یک وجود اراضی پراکنده . طوالنی دارد

مهم در نظام کشاورزي کشورهاي کمتر توسعه 

پراکندگی و کوچکی اراضی ). 7 (یافته است

کشاورزي در روستاها مانعی در راه افزایش کارآیی 

باعث هدر رفتن نیروي کار زارع در رفت و تولید و 

هاي اجتماعی در  ، ایجاد تنشآمدهاي بین قطعات

نیروي استفاده از هزینه افزایش  ،مدیریت کشاورزي

 نبالآالت را د  و مشکل استفاده مناسب از ماشینکار

نامنظم بودن ابعاد  همچنین به علت ).17 و 15(ارد د

پراکندگی ). 19 و 14(ی مدیریت آب آیقطعات، کار

بندي  ختلف گروهماراضی کشاورزي در دو مفهوم 

 واحدهاي بسیار کوچک شامل گروه یک  .ودشمی

گروه  . نیستمنطقی هابرداري از آن که بهرهاست 

تفکیک بیش از حد و پراکندگی مربوط به دیگر 

بنابراین . باشد فضاي قطعات به شکل منفرد می

و ) مساحت زمین(مزرعه شامل اندازه پراکندگی 

هاي  لفهؤم. )12( استتمرکز تعداد قطعات عدم 

در ) اندازه قطعات و تعداد آنها(پراکندگی اراضی 

برداري به عنوان یک پدیده  کارکرد یک نظام بهره

براي بررسی  هستند که یثر از عواملأنامطلوب مت

مناسب نیازمند آگاهی از این عوامل روشهاي 

 عمده در مورد عاملعرضه و تقاضا دو . باشد می

 ).14 و 5(ست شدن اراضی ا پراکندگی و خرد

 هاي طبیعی، نظام ارث محدودیتهمچنین 
1

، ناقص 

 بودن بازار زمین و تفکیک نظام مالکیت مشترك
2

 به 

علت فشار رشد جمعیت از عواملی هستند که باعث 

 و 12، 6(شوند  شدن اراضی می تقسیمپراکندگی و 

اراضی داراي کیفیت مشابهکه در مواردي).18

شود منجر به میتقسیم طور مساوي بین وارثان به

 پراکندگی البته. شودمیپراکندگی اراضی کشاورزي 

اراضی   شدنیکپارچههدف اراضی در مواردي که 

                                   
 - 1 Partial inheritance system

 - 2 Common property
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نقص در بازار زمین توسط اکثر یک به صورت باشد 

اي معتقدند  عده ).13(د شو نظران تفسیر میصاحب

که پراکندگی اراضی کشاورزي نتیجه یک تصمیم 

فرض بر این است که منافع .منطقی اقتصادي است

هاي شخصی   اراضی بر هزینه شدنهشخصی پراکند

 کاهش هکند و این منافع نیز عمدتاً ب آن غلبه می

. شود  پراکندگی قطعات منجر میناشی ازریسک 

بنابراین پراکندگی اراضی کشاورزي ممکن است 

خطر در مقابل تغییرات یک واکنش منطقی و بی

یسک حاصل از تغییرات یا پخش رو خاك و گیاه 

در زیرا . اقلیمی و دیگر مخاطرات طبیعی باشد

و حفاظت کمتر مزارع کوچک خطر فرسایش خاك 

و بیشتر است از گیاهان در شرایط سخت اقلیمی 

تنوع در تولید که از طریق پراکندگی اراضی 

گردد، ممکن است ریسک  پذیر میکشاورزي امکان

این تنوع . را در تولید کل کشاورزي کاهش دهد

تولید موانع دسترسی به نیروي کار فصلی را نیز 

، پراکندگی اراضی ممکن درضمن. کند تعدیل می

است براي شرایط طبیعی و فنی مشخصی نیز مفید 

راکندگی اراضی، ریسک کل حاصل از پ. باشد

، تغییرات قیمت و نگرفت خشکسالی، طوفان، آتش

تنوع اد ایجمحیطی را از طریق  دیگر تغییرات زیست

ر کشت مختلط در شرایط رشد متفاوت کاهش د

هاي پخش  که مکانیسمویژه زمانیهاین امر ب. دهد می

یا اعتبارات توسعه و ریسک مانند بیمه، انبارداري 

). 14 و 10، 7(باشد  ز اهمیت میینیافته است، حا

هزینه زیاد بودن دهد که  مطالعات دیگر نشان می

 مبادله
1

کار و نارسایی در بازار کاال  در بازار نیروي 

 و 9 (شوند نیز باعث پراکندگی اراضی کشاورزي می

در تالش براي تبیین پراکندگی در انگلستان . )16

شد که  اراضی کشاورزي این موضوع مطرح می

هاي مبادله در بازارهاي نیروي کار  که هزینهزمانی

اراضی کشاورزان را قادر پراکنده بودن  است، زیاد

د تا نیازهاي نیروي کار فصلی خود را بهتر ساز می

 شودمحصول بیشتر تولید تأمین کنند و درنتیجه 

بازار براي کاال موجود نباشد،  ي کهدر موارد). 9(

یابی به مطلوبیت مصرف کشاورزان به منظور دست

 تولید براي مختلط کشتتمایل دارند تا با 

 این امر از طریق .محصوالت، تنوع ایجاد کنند

). 16 (باشد پذیر می اراضی پراکنده امکانتفاده از اس

هاي کاهش ریسک در بین  ها از گزینه این مثال

اگر پراکندگی اراضی نتیجه . باشد کشاورزان می

 در آن صورت د شوانتخاب کشاورزان تلقی 

تصمیم که این مگر شودمیانجام ن کردن یکپارچه

نتیجه  اراضیاگر پراکندگی . برداران تغییر کند بهره

عوامل طرف عرضه باشد، ممکن است مزایاي 

در هر . هاي آن باشد  بیشتر از هزینه کردنیکپارچه

گذاري حال توجه به موضوع در هر گونه سیاست

منسجم و سازگار براي ایجاد تحول پایدار در فرآیند 

بررسی . ی ضرورت داردیروستاتوسعه کشاورزي و 

ر استان کندگی اراضی کشاورزي داهاي پر هزینه

کیفیت خاك و میزان . ه استفارس نشان داد

ب، فاصله مکانی از روستا، توپوگرافی آدسترسی به 

 دگیهاي هیدرولوژي از عناصر مهم در پراکن و شبکه

                                   
 - 1 High transaction costs
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هایی مانند نیروي کار،  هزینه نهاده. باشد اراضی می

آالت و هزینه آب مصرفی با افزایش میزان ماشین

 وجود صورتبدین. یابد پراکندگی افزایش می

  یکپارچهاجراي برنامههاي ناشی از پراکندگی،  هزینه

ساختن اراضی کشاورزي در سیاست توسعه 

نماید  کشاورزي به عنوان یک ضرورت را توصیه می

 در نهاوند و کرمانشاه منشاء دیگري ه در مطالع).2(

 قطعات اراضی زراعی ه بودنکوچک و پراکند

محدوده یک هاي مینمشخص شده که کیفیت ز

یکسان  روستا از لحاظ جنس خاك و حاصلخیزي

ستعداد و قابلیت اراضی و نیست و براساس ا

 سهمی ،وضعیت توپوگرافی آن از هر بلوك یا قطعه

منشاء کوچک و  لذا. دشو هر کشاورز واگذار میبه 

 قطعات اراضی زراعی تابع  بودن و دورهپراکند

 منطقه شرایط اقتصادي اجتماعی و اقلیمی خاص هر

 کشور جایز کله یک نسخه واحد براي یاست و ارا

مستلزم بررسی علل فع این مشکل رپس  .باشد نمی

و تطور وضع اراضی در مناطق مختلف و تدوین 

 باشد متناسب با شرایط خاص هر منطقه میوشهاي ر

)3 .(  

که هد دنتایج یک تحقیق دیگر نشان می

که کیفیت خاك، پوشش گیاهی، توپوگرافی و شب

 عوامل مؤثر در پراکنده شدن اراضی ازهیدروگرافی، 

 نظام ارباب و رعیتی، قوانین ارث و وبوده است 

 دگیپراکناین رشد جمعیت از عوامل تشدیدکننده 

ی علل پراکندگ نتایج این تحقیق .روند به شمار می

علل  - 1:  کند بندي می طبقه گروه را در دو اراضی

، سیل، تپه و کوه، رودخانه(طبیعی و جغرافیایی 

علل  - 2، ) دریاچه وپستی و بلندي، دره، چشمه

ارث، (عادت سنن و قوانین :  اقتصادي و اجتماعی

). 1 () امنیت…اصالحات ارضی و خرید و فروش 

در مطالعه دیگري عواملی نظیر تناوب زراعی، 

 زمین، اقتصاد خودمصرفی، افزایش  موقعیت طبیعی

وضع اراضی و جمعیت، ارث، خرید و فروش، 

-اعمال نفوذ مالکین و بخشش، کیفیت خاك زراعی

 ضیاهاي آنان در طول دوران قبل از اصالحات ار

و پراکندگی تقسیم شدن به عنوان عوامل مؤثر بر 

طورکلی به ).4(اراضی کشاورزي معرفی شده است 

کشور یک  که اندازه مزارع ازعنوان نمود توان  می

 به محصول دیگر محصولیک به کشور دیگر و از 

ولی به هر حال تلفیق . استخاصی داراي مقدار 

 نظیر عوارض گوناگون طبیعی، تفاوت در یعوامل

حاصلخیزي خاك، دوري و نزدیکی به منبع آب و 

ضی، اهمچنین به مناطق مسکونی، اصالحات ار

روش آبیاري، شیب زمین، نوع فعالیت، نوع زمین، 

م نسق زراعی ها، تقسیبرداري الگوي کشت در بهره

بین وراث، انجام معامالت ملکی و استعداد و 

تقسیم  و هدر پراکنداز عوامل مؤثر قابلیت اراضی 

شناخت چون . بوده استعی رااراضی زشدن 

پراکندگی اراضی کشاورزي، عوارض ناشی از آن و 

اهداف توسعه در تأمین تواند  میعوامل مؤثر بر آن 

تحقیق در این . نقش داشته باشدپایدار کشاورزي 

عوامل مؤثر بر پراکندگی اراضی کشاورزي در سطح 

  . شودمیخانوارهاي روستایی بررسی 
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  مواد و روشها

جامعه آماري پیمایشی و تحقیق حاضر از نوع 

 روستاي 12 کشاورز ساکن در 3500آن کلیه 

  براي.دهستان رامجرد یک شهرستان مرودشت بود

آزمون شد و  یش پرسشنامه پ20تعیین حجم نمونه، 

 و  محاسبهانحراف معیار متغیر وابسته تحقیق

تعداد نمونه براي حداقل براساس فرمول کوکران، 

دقت و اعتبار وده براي افزایش  نفر ب138این تحقیق 

براي . نتخاب شد نفر ا151ها، حجم نمونه  یافته

ها براساس پراکندگی روستاها از  انتخاب نمونه

 شده با انتساب متناسب يندب  طبقهگیري   نمونهروش

آوري اطالعات ابزار تحقیق براي جمع. استفاده شد

براي . هاي تحقیق پرسشنامه بود و آزمون فرض

بخش در چهار گیري متغیرهاي تحقیق  اندازه

هاي فردي،  شامل ویژگیمنظور شد که پرسشنامه 

هاي  جغرافیایی، ویژگی-هاي طبیعی ویژگی

فرهنگی و -عیهاي اجتما اقتصادي، ویژگی

بود و برداري کشاورزي  هاي الگوي نظام بهره ویژگی

گیري  ها اندازه متغیرهاي مستقل درقالب این ویژگی

دسترس،  میزان زمین دراین متغیرها شامل  .شد

، تعداد ، متوسط اندازه قطعاتمیزان زمین قابل کشت

متوسط تعداد قطعات ، محصوالت مورد کشت

درصد نیروي کار ، رخانواهر اندازه ، خانوار

خانوادگی، سهم درآمد غیرکشاورزي از کل درآمد 

زمین اجاره ، متوسط درآمد سالیانه خانوار، خانوار

متوسط فاصله ، زمین مورد اجاره خانوار، داده شده

متوسط فاصله زمین تا مرکز ، زمین تا منبع اصلی آب

، سن و متوسط فاصله زمین تا جاده اصلی، روستا

، مزبورعالوه بر متغیرهاي . بوداورزي سابقه کار کش

مثل پستی و ( عوامل جغرافیایی نظیرعوامل دیگري 

، عوامل مرتبط با موقعیت طبیعی زمین )بلندي زمین

 )مثل ارتفاع، شیب، کیفیت خاك و حاصلخیزي آن(

 و نیز )مانند مسکن(غیرکشاورزي و یا مصارف 

هاي  عوامل کاربري زمین مانند حصارکشی، کانال

بر پراکندگی اراضی نیز تقال آب، پل و جاده ان

اطالعات موردنیاز ولی چون  .دارندکشاورزي تأثیر 

نبوده و یا امکان تبدیل آنها اختیار رد در ادر این مو

 تأثیر آنها بر رد لذاهاي مناسب وجود ندا به کمیت

به . پراکندگی اراضی کشاورزي در نظر گرفته نشد

این عوامل بر عبارت دیگر فرض شد که تأثیر 

براي . پراکندگی اراضی کشاورزي یکسان است

پراکندگی اراضی  "یر وابسته غگیري متاندازه

هاي مختلف سنجش  میان شاخصاز  " کشاورزي

تعداد قطعات، متوسط اندازه (پراکندگی اراضی 

 قطعات، شاخص سیمونز
1

، متغیر متوسط اندازه )

قطعات اراضی زراعی تحت کشت در یک سال 

این متغیر از تقسیم مساحت کل . شدی استفاده زراع

اراضی زراعی بر تعداد قطعات اراضی زراعی تحت 

 اعتبار. محاسبه شدسال زراعی  کشت در یک

اقتصاد نامه با نظر متخصصین پرسش )ییروا(

یید قرار أ مورد تکشاورزي و توسعه روستایی

   روشهاي آماري مورد استفاده عالوه بر آمار.گرفت

تحلیل روشهاي تحلیل عاملی و  شامل توصیفی،

                                   
 - 1 Simmons’s index
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در برآورد . است )زمان و گام به گامهم(رگرسیون 

خطی شدیدي بین میزان  هم،ضرایب رگرسیون

زمین اجاره داده شده توسط هر خانوار و متغیر 

در این مورد . میزان زمین در دسترس مشاهده شد

خطی سعی شد متغیرهایی  رفع هموشهايبراساس ر

خطی کنند و وجود هم دید ایجاد میخطی شکه هم

شدید بین آنها باعث برآورد نامطمئن از ضرایب 

همچنین ناهمسانی واریانس . شد، حذف شوند می

   . و واریانس ناهمسان مشاهده نشدشدنیز آزمون 

  تحقیقنتایج 

 و 42میــانگین ســن کــشاورزان مــورد مطالعــه 

ــ 20متوسـط سـابقه کــار کـشاورزي آنهــا     ود  سـال ب

ــدول ( ــانگین. )1ج ــترس   می ــین در دس ــزان زم  می

 هکتـار و کمتـرین و       0/5خانوارهاي مـورد مطالعـه      

 هکتـار   35 و   3/0ترتیب برابر با    بیشترین مقدار آن به   

نابرابري توزیـع اراضـی کـشاورزي در        این امر   . بود

همچنـین  . دهـد می را نشانبین خانوارهاي روستایی  

ــشت    ــل ک ــین قاب ــزان زم ــط می ــار 96/1متوس  هکت

 ) هکتـار  6/5 و   21/0مقـدار آن    و بیشترین   ین  کمتر(

 ازتعداد قطعات مورد کشت توسط هر خـانوار         . بود

. بود متوسط آن هشت قطعه      و قطعه متغیر    18یک تا   

متوسط اندازه قطعات خانوارهاي مـورد مطالعـه کـه          

هــاي ســنجش پراکنــدگی اراضــی  یکــی از شــاخص

متوسـط تعـداد    . دبـو  هکتار   8/2 تا   3/0باشد بین     می

 تنوع کشت و یکی     هحصوالت مورد کشت که نشان    م

هاي کـشاورزي سـنتی غیرتجـاري اسـت           از ویژگی 

 این مقـدار در بـین خانوارهـاي         .دبوچهار محصول   

.  بـود  متغیـر مختلف از یک محصول تا نه محـصول         

متوسط اندازه زمین مـورد اجـاره در بـین خانوارهـا            

 از دو برابـر  تر این مقـدار کمـی بیـش   . هکتار بود  8/1

)  هکتـار  88/0(توسط اندازه زمین اجاره داده شـده        م

میـانگین درآمـد سـالیانه      . باشـد   توسط خانوارها مـی   

 6/36 کــه حــدود ود هــزار تومــان بــ186خانوارهــا 

د و شـو   از مشاغل غیرکشاورزي تأمین مـی  آن درصد

 خانوارهایی که بـه طـور قابـل         دهدامر نشان می  این  

ند نیز در   توجهی وابسته به درآمد غیرکشاورزي هست     

ــه وارد شــده ــد نمون ــاي . ان ــایر متغیره ــؤثرس ــر م  ب

 تـأمین   بـراي معیـار   یـک   پراکندگی اراضی به عنوان     

 آن شامل متوسط فاصله زمین تـا منبـع    بودن مطلوب

متوسط فاصله زمـین تـا      ،  ) کیلومتر 5/27(اصلی آب   

متوسط فاصله زمین تـا     ،  ) کیلومتر 3/10 (مرکز روستا 

   .)1جدول (ود ب)  کیلومتر2/8 (جاده اصلی

هاي حاصل از تحلیل عاملی  براساس یافته

بارتلت آزمون  و مقدار 826/0 برابر با KMOمقدار 

که ) P>  01/0( حاصل شد 912/2498برابر با 

 عاملی براي تحلیلها  دادهحاکی از مناسب بودن 

هاي استخراج شده همراه با مقدار عامل. باشد می

یانس تجمعی ویژه و درصد واریانس و درصد وار

این  طورکلیهب .ارایه شده است) 2( جدول درآنها 

 کل واریانس را تبیین  درصد5/73 عامل پنج

توسط این دهددر حد زیادي مینمایند که نشان  می

   .تبیین شده استها عامل

  

  

  

  



ی و تقسیم شدن اراضی کشاورزيگاکندتحلیل عوامل موثر بر پر

  

  هاي توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه  آمار- 1جدول 

  متغیرها
  بیشترین  کمترین   میانگین انحراف معیار

5/50/51/00/35)هکتار(میزان زمین در دسترس 

0/22/06/5 1/1)هکتار( میزان زمین قابل کشت

5/07/01/05/2)هکتار(متوسط اندازه قطعات 

0/20/40/10/9)محصول(تعداد محصوالت مورد کشت 

0/80/10/18 1/4)قطعه (متوسط تعداد قطعات خانوار

3/60/10/14 2/2)نفر (خانواراندازه 

1/590/75/98 4/22درصد نیروي کار خانوادگی

4/365/68/94 8/21)درصد (سهم درآمد غیرکشاورزي از کل درآمد خانوار

186000 0/640000/396000 74000)تومان (متوسط درآمد سالیانه خانوار

6/0 9/00/03/3)هکتار (زمین اجاره داده شده

8/10/08/3 0/1)هکتار (زمین مورد اجاره خانوار

5/277/63/58 1/12)کیلومتر (متوسط فاصله زمین تا منبع اصلی آب

2/4 3/100/10/22)کیلومتر (متوسط فاصله زمین تا مرکز روستا

2/85/00/22 6/4)کیلومتر (متوسط فاصله زمین تا جاده اصلی

1/12 7/410/190/71)سال(سن 

1/9 9/190/30/45)سال(سابقه کار کشاورزي 

  هاي تحقیق یافته:        مأخذ

درصد واریانس تجمعی آنها  و   مقدار ویژه، درصد واریانس،عواملتأثیر  – 2 جدول

  فراوانی تجمعی درصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  ها عامل

  برداريالگوي بهره

  ی و فرهنگیاجتماع

  اقتصادي

  فیزیکی و غیرطبیعی

97/5

52/4

55/1

19/1

18/33

13/25

63/8

60/6

18/33

31/58

94/66

54/73

  هاي تحقیق یافته:          مأخذ
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 متغیرها در عوامل با فرض رفتنگ وضعیت قرار

 بعد از 50/0عامل بزرگتر از  واقع شدن متغیرهاي با بار

ها نامگذاري عامل  وها به روش وریماکسچرخش عامل

حاصل از تحلیل نتایج  .باشد می) 3(به شرح جدول 

 شدن حداکثر متغیرها در تحلیل منظورعاملی حاکی از 

 بر پراکندگی و مؤثریید بخش اعظم عوامل أ ت،عاملی

  .باشد می اراضی کشاورزي تقسیم شدن

  

   از ماتریس دوران یافتهحاصل یبارهاي عاملمیزان و  متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل - 3 جدول

  عاملنام 
  متغیرها

  میزان ضرایب

  برداري عامل طبیعی و الگوي بهره

)972/5(  

میزان زمین در دسترس 

میزان زمین قابل کشت

متوسط اندازه قطعات

تعداد محصوالت مورد کشت

متوسط تعداد قطعات خانوار

) دریاچه ورودخانه، تپه(وجود عوارض طبیعی 

997/0

984/0

980/

971/0

984/0

957/0

   فرهنگیóعامل اجتماعی 

)523/4(  

اندازه خانوار

وابستگی روانی و عالقه کشاورز به زمین اجدادي

درصد نیروي کار خانوادگی

عالقه به کشت جمعی

977/0

965/0

941/0

940/0

  عامل اقتصادي

)554/1(  

سهم درآمد غیرکشاورزي از کل درآمد خانوار

سالیانه خانوارمتوسط درآمد 

زمین اجاره داده شده

زمین مورد اجاره خانوار

731/0

540/0

537/0

632/0-

  عامل فیزیکی غیرطبیعی

)118/1(  

متوسط فاصله زمین تا منبع اصلی آب

متوسط فاصله زمین تا مرکز روستا

متوسط فاصله زمین تا جاده اصلی

هاي آبرسانی هاي نامنظم شبکه وجود کانال

502/0

533/0

584/0

511/0

  هاي تحقیق یافته:  مأخذ





گی و تقسیم شدن اراضی کشاورزيتحلیل عوامل موثر بر پراکند

تحقیق مستقل  رابطه بین متغیرهاي    براي بررسی   

  گام به گام   رگرسیونپراکندگی اراضی کشاورزي،    با  

دهـد کـه در      نشان مـی  حاصل  نتایج  . نیز محاسبه شد  

متوسـط درآمـد سـالیانه خـانوار بـا          اولین گام متغیر    

ـ      به عنوان قـوي    366/0ضریب تعیین     درر تـرین متغی

تغییـرات متغیـر    از   درصد   6/36منظور شد و    معادله  

 را   متوسط اندازه قطعـات اراضـی کـشاورزي        وابسته

متغیرهـاي  طـورکلی   بـه . )4جـدول    (کنـد  تبیین مـی  

ــور  ــیون  منظ ــل رگرس ــده در تحلی ــد9/63ش   درص

. )4جدول  (کنند تغییرات متغیر وابسته را تبیین می

  

  

  پراکندگی اراضی کشاورزيثر بر مؤضرایب تعیین متغیرهاي  - 4جدول 

  

Fمقدار   (R2) ضریب تعیین  R همبستگیضریب   متغیر  گام

605/0366/078/124متوسط درآمد سالیانه خانوار1
**

729/0531/021/130میزان زمین قابل کشت  2
**

759/0575/005/107زمین مورد اجاره خانوار  3
**

777/0603/031/92درصد نیروي کار خانوادگی  4
**

787/0620/016/80اندازه خانوار  5
**

795/0632/006/71تعداد محصوالت مورد کشت و کار  6
**

799/0639/091/62زمین اجاره داده شده7
**

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

از   Betaبراساس نتایج حاصل از ضرایب

 متوسط درآمدشود که متغیر  مشاهده می) 5(جدول 

مابقی  بیشتر از ،287/0سالیانه خانوار با مقدار بتاي 

 اراضی تقسیم شدنپراکندگی و  برمتغیرها 

این . مؤثر می باشد کشاورزي در منطقه مورد مطالعه

دهد که با یک واحد تغییر در  مقدار نشان می

 واحد در 287/0 ،انحراف معیار متغیر مستقل

  . داردانحراف معیار متغیر وابسته تأثیر 
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  شدن قطعات اراضی کشاورزيتقسیم پراکندگی و  بر مورد مطالعه تأثیر متغیرهاي  میزان- 5جدول 

  

Sig t t Beta ضریب استاندارد شده B ضریب غیراستاندارد متغیر

019/0

000/0  

005/0  

000/0  

000/0  

007/0  

009/0  

040/0

37/2-

43/5  

83/2-  

93/3  

77/3  

72/2  

65/2  

07/2-

-

287/0  

189/0-  

212/0  

179/0  

125/0  

174/0  

091/0-

319/0-

201/0  

092/0-  

109/0  

004/0  

030/0  

046/0  

078/0-

ضریب ثابت

  متوسط درآمد سالیانه خانوار

  میزان زمین قابل کشت

  زمین مورد اجاره خانوار

  درصد نیروي کار خانوادگی

  اندازه خانوار

  تعداد محصوالت مورد کشت و کار

زمین اجاره داده شده

  هاي تحقیق یافته: ذ   مأخ

  

 معادله )5(از جدول حاصل ج ینتاباتوجه به 

- میشکل زیرخطی حاصل از تحلیل رگرسیون به 

  : باشد

  

Y = - 319/0 + 201/0 X1 -  092/0 X2 + 109/0 X3

+  004/0 X4 + 030/0 X5 +  046/0 X6 - 078/0 X7

  

 پراکندگی اراضی کشاورزي، Yدر این رابطه، 

X1یانه خانوار،  متوسط درآمد سالX2 میزان زمین 

 X4 میزان زمین مورد اجاره خانوار، X3، قابل کشت

تعداد محصوالت  X6، درصد نیروي کار خانوادگی

  .باشند زمین اجاره داده شده می X7و مورد کشت 

  بحث

متوسـط میـزان      کـه  دهد  نتایج تحقیق نشان می   

ــین در ــار 20/5دســترس خانوارهــا  زم  96/1و  هکت

همچنین متوسـط تعـداد     .  کشت است  هکتار آن قابل  

قطعــات خانوارهــا هــشت قطعــه و متوســط انــدازه 

زیـاد بـودن    باشـد کـه        هکتـار مـی    72/0قطعات نیز   

پراکندگی اراضی کشاورزي در منطقه مـورد مطالعـه         

 و سـابقه  42متوسط سن کشاورزان   . دهدرا نشان می  

زیـاد  باشد کـه حـاکی از          سال می  20کار کشاورزي   

کـشاورزي در منطقـه مـورد       زمینـه   تجربـه در    بودن  

متوسـط انـدازه    زیـاد بـودن     همچنـین   . مطالعه است 

 نیـروي کـار     و آنها جز   درصد 1/59که  ) 3/6(خانوار  



گی و تقسیم شدن اراضی کشاورزيتحلیل عوامل موثر بر پراکند

کـشاورزي هـستند و باتوجـه بــه سـهم کـم درآمــد      

ــانوار   ــصاد خ ــشاورزي در اقت ــد4/36(غیرک )  درص

حاکی از وابستگی زیاد کشاورزان به کار کـشاورزي         

 شـده باشد، باعـث      بتنی بر آن می   و اقتصاد معیشتی م   

که اراضی منطقـه بـه شـدت در معـرض تفکیـک و              

 و  طبیعـی ) 1عوامل چهارگانـه    . پراکندگی قرار گیرد  

  فرهنگــی، -اجتمــاعی ) 2بــرداري،    بهــره الگــوي

  درصـد  5/73فیزیکـی غیرطبیعـی     ) 4اقتصادي و   ) 3

 علـل و عوامـل   البتـه . کننـد را تبیین می واریانس کل   

اراضی کشاورزي دخالت دارند،    دگی  پراکنزیادي در   

لیکن باید توجه داشت که همه این عوامـل در همـه            

در منطقـه مـورد     . مناطق به یک شدت تـأثیر ندارنـد       

مطالعه به علت نزدیکی اراضی کشاورزي منطقـه بـه     

  اراضــی مرغوبیــت کیفیــتدریاچــه ســد درودزن و

اهمیت زمین کشاورزي در بین خانوارهاي روستایی       

ي از ارزش مالکیت و نقش آن در تأمین         و برخوردار 

 خانوارهـاي بـا     لـذا . دهدرا نشان می  معیشت خانوار   

 ســعی در تعــدیل پراکنــدگی اراضــی یــشتردرآمــد ب

زراعی خـود از طریـق اجـاره کـردن اراضـی سـایر              

. زارعین و یا اجاره دادن قطعات پراکنده خود دارنـد         

هـاي همـسایه خـود و         زمـین   اجـاره  کشاورزان با به  

افتاده خـود سـعی در تعـدیل         اري قطعات دور  واگذ

یی آپراکندگی اراضی تحت کشت خود دارند تا کـار        

همچنین وابستگی درآمد خـانوار     . افزایش یابد تولید  

زارعــان بــا کــشت ســبب شــده کــه بــه کــشاورزي 

محصوالت متنوع سعی در تعدیل ریسک حاصـل از         

لــذا بــه مقــداري کــه  .ک محــصولی کننــدیــکــشت 

ا بـه درآمـد کـشاورزي افـزایش     وابـستگی خانوارهـ  

یابد تعداد محصوالت مـورد کـشت خـانوار کـه             می

شاخصی از کاهش ریسک در یک اقتـصاد معیـشتی          

یابد و درنتیجـه پراکنـدگی اراضـی          است افزایش می  

ضـریب مثبـت متغیـر      . یابـد   کشاورزي افـزایش مـی    

دهـد کـه   نـشان مـی  درصد نیروي کار خانوادگی نیز   

 بیشتر درآمد خانوار  وشد  تر با   هرچه کشاورزي سنتی  

وابسته به درآمد حاصـل از کـشاورزي باشـد افـراد            

ــانوار  ــشتري از خ ــشاورزي دربی ــد ک ــتعف تولی   الی

 و درنتیجه تقاضاي آنان براي زمین است که          کنندمی

مطالعـات نـشان   . شودمیپراکندگی اراضی نیز بیشتر     

دهد که سرانه دسترسـی بـه زمـین در روسـتا بـه        می

دسترسی به آب، نوع خاك،     (ت اراضی   تغییرات کیفی 

بـستگی  ) شرایط زهکشی زمین و دسترسی به جـاده       

انـد امـا      دار نشده    این متغیرها در این مدل معنی      .دارد

دهد که متغیر زمـین قابـل         نتایج رگرسیونی نشان می   

 کیفیـت اراضـی      بـراي  معیاریک  کشت که به عنوان     

  منجر به پراکندگی بیـشتر اراضـی        شده نظر گرفته در

 افزایش سطح   رودمیکه انتظار   طور همان لذا. دشو می

همراه با پویایی بازار زمین     که  درحالتیدرآمد خانوار   

  . شودمیباشد منجر به تعدیل پراکندگی 

ــایج    ــه نت ــه ب ــلباتوج ــن  از حاص ــق ای تحقی

  : گرددپیشنهادهاي زیر ارایه می

متغیر میزان  عالوه بر متوسط درآمد خانوار       - 1

مهمی در پراکنـدگی اراضـی کـشاورزي        زمین عامل   

 ضـوابطی بـراي جلـوگیري از پراکنـدگی       .باشـد     می

در قـوانین تقـسیم     اراضی کشاورزي از طریق تعدیل  

تصویب قوانینی در زمینـه انـدازه       . شودزمین تدوین   

بهینه زمین کشاورزي در مناطق مختلف و یا کمترین         
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از مـانع   توانـد     اندازه زمین که قابل تفکیک نباشد می      

. شودبیشتر قطعات مفید تقسیم 

متغیر درصد نیروي کـار خـانوادگی نیـز از       - 2

ــم تع ــل مه ــعوام ــی   ینی ــدگی اراض ــده در پراکن کنن

ــی ــشاورزي م ــد  چــون .باشــد ک ــهم درآم ــر س  متغی

ــات   ــداد قطع ــر تع ــز ب ــشاورزي نی ــر اغیرک  و داردث

خانوارهاي داراي درآمد غیرکشاورزي تمایـل کمـی        

 توسعه  لذا .راکنده دارند به کشت قطعات کوچک و پ     

ــ  ــشاورزي ب ــشاغل غیرک ــک  هم ــنایع کوچ ــژه ص وی

روســتایی بــراي اشــتغال روســتاییان نقــش مهــم در 

.  رویه اراضی دارد کاهش پراکندگی بی

داري زمـین بـر متوسـط انـدازه           بازار اجاره  - 3

 داراي قطعـات    ي خانوارها .قطعات خانوار تأثیر دارد   

اقـدام  اضـی    تعـدیل پراکنـدگی ار     نسبت بـه  کوچک  

توانـد در تعـدیل        توسعه بازار زمین مـی     لذا .کنند  می

. ثر باشدؤپراکندگی م

 . تأثیر دارد  پراکندگی اراضی  تنوع کشت بر   - 4

 بـارز    ویژگـی یـک    ،برداري  بهرهدر  تنوع  چون ایجاد   

ــره ــرداري به ــت  ب ــشتی اس ــاي معی ــذا .ه ــعه ل  توس

سـازي،   یابی و انبارداري، ذخیـره  هاي بازار ساخت  زیر

پـا    هاي حمایتی براي کـشاورزان خـرده        یمه و یارانه  ب

نقش مهمی در تعدیل پراکندگی حاصل از این عامل         

. دارد

  

  تشکر و قدردانی

 معاونت پژوهشیتحقیق حاضر با حمایت مالی 

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعیدانشگاه تهران و

شده است، که بدین وسیله از همکاري آن انجام 
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Abstract

In order to analyse the effective factors contributing to land fragmentation, required data were collected by 

questionnaire from 151 farmers who were selected through a stratified random sampling design from 12 villages of 

Ramjerd yek subdistrict of Marvdasht Country. Factor analysis was used to identity explanatory factors of land 

fragmentation. The variables of natural-farming, socio-cultural, Economic and physical factors explained 73.5 

percent of variation of the agricultural land fragmentation. Regression analysis showed the household average 

annual income, per capita arable land, size of land rented by household, labour force of household, family size, 

number of crop planted by household and size of land rented out explained 75.5% of the variation.
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