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تحلیل ارتباط کشاورزی با توسعه روستایی در شهرستان زرین دشت ،فارس
محسن شایان - 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
احمدتقدیسی  -استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

تاریخ دریافت94/10/20 :

تاریخ پذیرش95/06/24 :

چکیده
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان ،توسعه کشاورزی را به مثابه راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده و معتقدند که
کشاورزی به عنوان منبع اصلی تأمین درآمد فرصتهای اشتغال ،نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا میکند .از اینرو هدف
مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در مناطق
روستایی شهرستان زرین دشت صورت گرفته است .روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی بوده
است .جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمام روستاههای شهرستان زرین دشت میباشد که با استفاده از
فرمول کوکران نمونهای به حجم  348نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقهای انجام گردید .به منظور سنجش ضریب اعتبار
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب اطمینان آلفای آن  0/75بدست آمد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای به
عمل آمده نشان میدهد که تأثیر بر وضعیت اقتصادی ،تفریحی و مسکونی مهمترین اثر کشاورزی بر توسعه روستایی و عامل
خدمات و فناوری کشاورزی مهمترین تأثیر توسعه روستایی بر وضعیت کشاورزی بوده است .همچنین بین توسعه روستایی،
توسعه کشاورزی و سطح اطالعات کشاورزان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد به این معنا که بهبود یکی از عاملها ،بهبود
وضعیت سایر عوامل را به دنبال دارد.
واژگان کلیدی :توسعه روستایی ،توسعه کشاورزی ،مناطق روستایی ،شهرستان زرین دشت ،فارس

 .1نویسنده مسئول:

Email: Mohsen.shayan@gmail.com
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مقدمه
کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که عالوه بر تأمین نیازهای غذایی و تهیه مواد اولیه برا ی
صنایع ،موجب استقالل سیاسی کشور در عرصههای بینالمللی میشود .از اینرو شناسایی و بهره برداری مناسب از
استعدادهای بالقوه طبیعی و تقویت توانایی بخش کشاورزی در جهت ثبات اقتصاد ملی مثمر ثمر خواهد بود .در همی ن
راستا مهمترین و اساسیترین مبحث در زمینه ارتباط کشاورزی و روستا ،نقش و وظیفه کشاورزی به عنوان فعالی ت
اقتصادی اصلی و عمده روستایی است (نوری و امینی فسخودی .)265 :1386 ،در شرایط فعلی ،کشاورزی مهمترین
فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و عالوه بر تضمین نیازهای مصرفی جمعیت،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد
و غیره نقش اساسی در اقتصاد خانوارهای روستایی دارد (عنابستانی .)65 :1391،بنابراین بستر فعالیتهای کشاورزی،
یک محیط و فضای جغرافیایی به نام فضای روستایی میباشد و این دو مکمل هم و غیر قابل انفکاک از یکدیگر هستند.
به گونهای که میتوان کشاورزی را محور توسعه روستایی کشور قلمداد کرد (رضوانی .)52 : 1387،به طور کلی مسائل
مربوط به کشاورزی و روستا با هم مرتبط بوده ،بدلیل نزدیکی ،نقش و اهمیت کشاورزی در فعالیتهای مربوط به توسعه
روستایی ،در بسیاری از نوشتهها ،مفاهیم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی به صورت مترادف به کار برده شده است
(مطیعی لنگرودی و شمسایی.)86 :1386،
براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی حدود  96درصد از
زمینهای زیر کشت آبی و  85درصد از زمینهای زیر کشت دیم و  78درصد باغ و قلمستانهای موجود به بهره برداری
روستایی تعلق دارد (رکنالدین افتخاری .)57 :1382 ،کشاورزی معموالً بخش اصلی در اقتصاد اکثر کشورهای در حال
توسعه میباشد به طوری که بین  45تا90درصد کل محصول و  60تا 90درصد کل اشتغال را در بر میگیرد از اینرو
توسعه اقتصادی در اکثر کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد کشاورزی آنها دارد و استراتژی توسعه در این گونه
کشورها باید بر مبنای تقدم بخش کشاورزی و توجه جدی به این بخش میباشد (آسایش  .)111 :1385 ،با توجه به
اینکه توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و کاهش فقر است باید
افزایش تولید را بدنبال داشته باشد .بنابراین اهداف توسعه روستایی باید گسترش یابد ،این اهداف بهبود وضع تولید،
افزایش اشتغال و تأمین حداقل قابل قبولی از غذا ،مسکن ،آموزش و بهداشت را شامل میشود .با عنایت به این موضوع
که اغلب جمعیت کشاورزی کشور در مناطق روستاییاند ،توجه به توسعه کشاورزی از سویی نوعی استراتژی و هدف اولیه
برای توسعه روستایی محسوب میشود و میتواند از بروز بسیاری از مشکالت از جمله مهاجرت های روستایی بویژه در
مناطق محروم از نظر توسعه کشاورزی جلوگیری کند و از سوی دیگر توجه به مکانهای متعدد و تحلیل وضعیت
کشاورزی ،چالشها و معضالت و راههای توسعه آن ،میتواند سبب پویایی کشاورزی در این مناطق شده و نهایتاً زمینه
ساز رشد ،ثبات و تداوم توسعه ملی گردد .با توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن در نواحی روستایی
میتوان به اهداف مذکور دست پیدا کرد و باعث توسعه اقتصادی کشور شد ،زیرا توسعه روستایی ،توسعه منطقهای و ملی
میباشد (تقی پور .)11 :1384 ،شهرستان زرین دشت به واسطه داشتن خاک مناسب و حاصلخیز یکی از مناطق
کشاورزی حاصلخیز استان فارس میباشد .تحقیق حاضر به بررسی ارتباط کشاورزی با توسعه روستایی در شهرستان
زرین دشت میپردازد .در این راستا فرضیههای زیر مطرح میگردد:
 عوامل اقتصادی مهمترین تأثیر کشاورزی بر توسعه روستایی میباشد. بهبود وضعیت اشتغال کشاورزان مهمترین تأثیر توسعه روستایی بر کشاورزی بوده است. بین توسعه روستایی و بهبود وضعیت کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. -بین سطح اطالعات و مهارت کشاورزان با توسعه روستایی و کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد.
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در زمینه توسعه کشاورزی و توسعه روستایی مطالعات زیادی انجام گرفته که عمدتاً به صورت مجرد و از دیدگاه تک
بعدی به این موضوعات پرداختهاند ،و در واقع نقش و اثرات گوناگون این دو بخش بر یکدیگر (کشاورزی و توسعه
روستایی) در تحقیقات انجام شده کمتر مورد توجه بوده است .مطیعی لنگرودی ( )1385در مطالعهای تحت عنوان توسعه
روستایی مبتنی بر تداوم و پایداری کشاورزی در بخش سجاسرود زنجان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که
متغیرهای مربوط به عوامل طبیعی ،سرمایهای ،مدیریت محلی و مزرعهای ،و عوامل ساختاری و امکاناتی ،با میزان توسعه
منطقه مورد مطالعه دارای رابطه آماری معنادار هستند .همچنین بین تداوم کشاورزی و اشتغال زایی ،درآمد سرانه و سطح
فیزیکی توسعه در منطقه نگرش مثبت وجود دارد .قنبری )1392( ،درمطالعهای تحت عنوان نقش سیستم تعاون در توسعه
کشاورزی روستایی در شهرستان اصفهان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بین شاخصهای کشاورزی و توسعه
پایدار ،با نظام تعاونی تولید بیشترین ارتباط و تعامل را دارد .بدری و همکاران ( ) )1390درمطالعهای تحت عنوان نقش
نظامهای بهرهبرداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی در شهرستان قیر و کارزین استان فارس پرداخته وبه
این نتیجه رسیده است که نظام بهرهبرداری خانوادگی ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار روستایی دارد و میتواند در توسعه
پایدار روستایی این شهرستان نقش موثری داشته باشد )2006( Lenihan& Bahandari .درمطالعهای تحت عنوان
استفاده از فنآوری در کشاورزی و نظامهای بهرهبرداری خانوادگی در نپال دولت و جنبشهای اجتماعی و سازنده دیدگاه
های چند منظوره کشاورزی پرداخته است و به این نتیجه رسیده که همان گونه که مالکیت زمین ،سطح سواد و
تحصیالت کشاورزان در زمینه استفاده از وسایل مدرن از جمله مسایل نظامهای بهرهبرداری کشاورزی است ،در دسترس
نبودن خدمات بانکها و تعاونیها و خدمات شهری در جامعه روستایی نیز بر روی کشاورزی و توسعه روستایی تآثیر
میگذارد و میتواند باعث اضمحالل فعالیت کشاورزی شود.
نقش و اهمیت کشاورزی در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست ،زیرا از گذشتههای دور قسمت عمده تولید ناخالص ملی
کشور را از طریق زیر بخشهای کشاورزی تأمین میشده است (رنجبر .)58 :1387 ،برخی از صاحب نظران مسائل
روستایی ،روستا را پهنه جغرافیایی واحد برنامهریزی دانستهاند که معیشت اکثر سکنه آن از طریق داد و ستد بین عوامل
تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل میشود (حسین ابری .)112 :1380،بنابراین بیشتر مردم در نواحی روستایی،
برای گذران زندگی خود ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منابع طبیعی وابسته هستند و بیشتر برنامهریزان روستایی و
بخصوص برنامهریزان کشاورزی به این موضوع واقفاند و به همین علت اهمیت فعالیتهای توسعه کشاورزی را مورد
تأکید قرار میدهند (کان یرز .)11 :1380،همچنان که امروزه نیاز بخشهای مختلف اقتصادی کشور به کشاورزی
واقعیتی است که اگر مورد بیتوجهی قرار گیرد ،لطمه بزرگی بر روند رشد و توسعه کشور خواهد زد .قبول اهمیت بخش
کشاورزی در اقتصاد فعلی و آینده کشور و نیاز درآمدهای ارزی حاصل از آن و استفاده از تولیدات این بخش برای مصرف
داخلی  ،ضرورت توجه به بخش کشاورزی را امری مسلم مینماید .بهره گیری از توانمندیهای این بخش میتواند کشور
را در تحقق اهداف توسعهای خویش یاری رسانده و توجه و عنایت بیشتر به آن میتواند سیاستی محکم برای حرکت رو
به رشد و توسعه ملی پیریزی نماید (مطیعی لنگرودی .)92 :1382 ،اگر هدف توسعه رهایی از چنگال فقر و کاهش سطح
آن از طریق ایجاد اشتغال برای تهیدستان شهری و روستایی ،تأمین حداقل نیازهای اساسی قابل قبول برای همه ،باال
بردن بهرهوری ،تساوی بیشتر بین حوزههای جغرافیایی و در میان طبقات اجتماعی و اقتصادی ،تمرکز زدایی و مداخله
مردم در تصمیم گیری ،تأکید بر اعتماد به نفس جمعی و ملی توازن و بهبود کیفیت محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و
مناطق روستایی یکی از کانونهای مهم برای برآورده ساختن این اهداف خواهد بود و توسعه روستایی سهم بسیاری در
دستیابی به اهداف کلی توسعه ملی خواهد داشت (جمعهپور .)56 :1385 ،توسعه روستایی را میتوان ارتقای استاندارد های
زندگی تودههای کم درآمد ساکن در مناطق روستایی و خود افزا کردن فرآیند توسعهای آن دانست (جمعهپور.)58 :1384،
بانک جهانی توسعه روستایی را چنین تعریف میکند :توسعه روستایی استراتژیی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و
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اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستاییان فقیر است طراحی میشود ) .(Dixion,1997:177از توسعه
کشاورزی به دلیل ساختارهای بسیار متفاوت کشاورزی که در کشورهای مختلف تعاریف بسیار متفاوتی میتوان ارائه داد.
بویژه آن که فرآیند توسعه کشاورزی در جوامع مختلف با تغییر و تحول و شدت و ضعف بسیار متفاوتی روبه رو بوده
است .برخی بر توسعه کشاورزی به عنوان گذار از کشاورزی سنتی تأکید دارند و برخی دیگر آن را فرآیندی میدانند که
در طی آن به تدریج اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشاورزان بهبود یافته و اصالح میشود (زمانی پور .)71 :1379 ،پرفسور
موشر شاید اولین کسی باشد که توسعه کشاورزی را به صورت سیستمی مورد بررسی قرار داده است .او پنج عامل را در
توسعه کشاورزی مؤثر میداند .عوامل اساسی توسعه کشاورزی بنا به گفته وی عبارتند از:
 .1بازار جهت فروش محصوالت کشاورزی
 .2تکنولوژی که پیوسته در حال تکامل و پیشرفت باشد
 .3در دسترس بودن نهادها ووسایل مورد نیاز کشاورزی
 .4مشوقهای تولید برای کشاورزان
 .5تسهیالت حمل و نقل ).(steven,1998:135
عوامل تسریع کننده کشاورزی عبارتند از:
 .1آموزش و ترویج کشاورزی
 .2اعتبارات کشاورزی
 .3انجام اقدامات و عملیات گروهی و سازمان یافته کشاورزان
 .4وسعت دادن و گسترش زمینهای کشاورزی و اصالح فیزیکی آنها
 .5برنامه ریزی ملی ) .(mosher,1996:120اهمیت بخش کشاورزی تنها بخاطر تأمین مواد غدایی مردم نیست ،بلکه
در تأمین مواد اولیه بخش صنعت و تأمین بازار مصرف محصوالت فنی و در نتیجه ایجاد امکانات توسعه بخش صنعتی
نیز سهم بسزایی دارد .واضح است که هر سنخ اقتصادی نیازمند بخش کشاورزی است .شهرگرایی انتقال جمعیت
روستایی به شهرها در صورتی امکان پذیر است که بتوان عده زیادی از کارکنان بخش صنعت را سیر نمود .البته آنها که
به بخش کشاورزی اهمیت الزم را نمیدهند ،در رد این نظریه بر این رویه که میتوان مواد غذایی را از کشورهای دیگر
وارد کرد تأکید میورزند .اما نباید فراموش نمود که امروزه ابرقدرتها از تولیدات باالی مواد غذایی و صادراتی شان به
کشورهای عقب مانده نگه داشته شده به عنوان سالحی برنده و خطرناک استفاده مینمایند و اصوال وابستگی غذایی به
یک کشور خارجی میتواند بزرگترین خطر از نظر سیاسی و اقتصادی برای یک کشور باشد .همان طور که ذکر شد
کشاورزی میتواند مواد اولیه صنایع غذایی و صنایع نساجی را تأمین نموده و زمینه توسعه این صنایع را فراهم سازد و باز
باالتر از اینها در کشوری که بخش بزرگی از جمعیتش در روستاها به سر میبرند و کشاورزند ،توسعه کشاورزی و باال
رفتن سطح زندگی و معیشتی روستاییان موجب گسترش بازار محصوالت صنعتی شده و توجه بیشتر بدین بخش را
ممکن میسازد (کامران.)89-90 :1379 ،
در کشورهای در حال توسعه حدود نیمی از مردم در نواحی روستایی زندگی میکنند و اکثریت آنها به کشاورزی و
مشاغل وابسته اشتغال دارند .در کشور ما سهم نیروی کار در بخش کشاورزی باالست ولی سهم بخش کشاورزی در
تولید ناخالص ملی پایین است و این حاکی از فقر توده روستانشینان است (محسنیان .)112 :1374 ،امروزه بسیاری از
دانشمندان ،توسعه کشاورزی و روستایی را ناگزیر توسعه ملی میدانند و معتقدند بدون توسعه کشاورزی رشد صنعتی
موفق نخواهد شد و در صورت موفق بودن دچار چنان عدم تعادلهای شدید داخلی در اقتصاد خواهد شد که مشکالت فقر
گسترده نابرابری و بیکاری قطعی تر خواهد گردید (آسایش.)71 :1385 ،
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توسعه کشاورزی و گسترش کلی اقتصاد به خصوص در نواحی روستایی با یکدیگر در ارتباط میباشند به گونهای که
توسعه کشاورزی یک شرط الزم برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی به شمار میآید (حسنی نژاد .)15 :1389 ،هدف
برنامهریزی توسعه کشاورزی آن است که از طریق بهبود اطالعات ،نهادها ،فنون ،تکنولوژی ،زیرساخت و بازاریابی،
وضعیت تولید و امکانات کسب درآمد را بهبود بخشد .در این میان اقتصاد نواحی روستایی از طریق برنامهریزی توسعه
روستایی به عنوان یک موجودیت چند بخشی مورد نظر قرار میگیرد .بر این اساس برنامهریزی توسعه کشاورزی و برنامه
ریزی روستایی به طور جدی مکمل یکدیگر هستند چرا که توسعه کشاورزی میکوشد شرایطی ایجاد کند که از طری ق
آن کشاورزان بتوانند از عملکردهای اقتصادی بهبود یافته در کل ناحیه،حداکثر استفاده را ببرند (آورم دیوید.)15 :1374 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش بررسی در آن ترکیبی از روشهای توصیفی -تحلیلی است .روش تحقیق آن
پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه میباشد و از نظر درجه نظارت و کنترل ،با مصاحبه و کنترل میدانی ،نظارت شده است .به
طوری که ابتدا با استفاده از شناخت کامل نسبت به نظام فضایی روستایی منطقه مورد مطالعه و استفاده از آمارهای
جمعیتی و گزارشات سازمانهای ذیربط در شهرستان ،بخش و مراکز دهستانها درک عمیقی نسبت به محدوده مطالعاتی
حاصل شد .ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامهای است که روایی محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج
کشاورزی ،آبیاری و زراعت در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و اعمال اصالحات الزم ،مورد تایید هدف
هایی رسیده است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ انجام شد و میزان آلفای کل 0/75بدست آمد و برای هر
یک از شاخصها به طور جداگانه میزان آلفا محاسبه گردید که در جدول زیر آمده است.
جدول  .1میزان آلفای کرونباخ شاخصهای مختلف و کل
شاخص

آلفای کرونباخ

سطح اطالعات و مهارت کشاورزان
توسعه روستایی
توسعه کشاورزی
کل

0/68
0/69
0/70
0/75

برای دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .با توجه به حجم جامعه آماری در
شهرستان زرین دشت که 3700خانوار تشکیل میشد  348سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به
سوالهای پرسشنامه تعیین گردید .به منظور انجام مطالعه دقیق و بررسی اثرات کشاورزی و توسعه روستایی بر یکدیگر،
از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده گردید به طوری که میزان اراضی به  4گروه تقسیم و با توجه به تعداد بهره
بردان هر گروه (بر اساس آمار موجود در جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت) ،تعداد نمونه الزم مشخص گردید .در
نهایت نمونهها به صورت تصادفی با انتساب مطلوب از میان هر گروه انتخاب شدند.
جدول .2تعداد نمونه بر حسب میزان زمین بهره برداران
میزان زمین

تعداد بهره برداران

تعداد نمونه

زیر  5هکتار
 5تا  10هکتار
 10تا  15هکتار
بیش از  15هکتار

265
2392
829
213

25
225
78
21
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

تحلیل عاملیدر برخی تحقیقات به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیرها رو برو هستیم .برای تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج
علمی تر و در عین حال عملیاتی تر ،پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها است
و به این منظور از روش تحلیل عاملی استفاده میکند .نخستین کار درباره تحلیل عاملی توسط چارلز اسپیرمن ()1904
صورت گرفت ،به گونهای که وی را «پدر» این روش شناختهاند .بعد از او کارل پیرسن ( ،)1910روش «محورهای اصلی »
را پیشنهاد کرد و هُتلینگ ( )1933آن را به گونه کاملتری توسعه داد.در حقیقت ،هدف تشخیص این عاملهای مشاهده
ناپذیر بر پایه مجموعهای از متغیرهای مشاهدهپذیر است .عامل  ،متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمرههای
اصلی متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد میشود:
Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp

که در آن  Wها بیانگر ضرایب نمره عاملی و  Pمعرف تعداد متغیرها است.
امید این است که با تعداد کمی از این عاملها (یعنی ترکیبهای خطی نمرههای اصلی متغیرهای مشاهده شده) ،بتوان
تقریباً همه اطالعاتی را که توسط مجموعه بزرگتری از متغیرها به دست میآید ،دربرگرفته و درنتیجه توصیف ویژگیهای
هر مشاهده را ساده ساخت.

محدوده مورد مطالعه
شهرستان زرین دشت ،یکی از شهرستانهای استان فارس میباشد که مرکز این شهرستان ،شهر حاجی آباد میباشد.
بر طبق سرشماری  1390جمعیت این شهرستان  69438نفر بوده است (فرمانداری زرین دشت .)1391،این شهرستان که
در  10اسفند  1378شمسی از شهرستان داراب جدا گردید ،شامل دو بخش مرکزی و ایزدخواست و سه شهر حاجیآباد
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( مرکز شهرستان) ،شهر دبیران (در فاصلهی 32کیلومتری از مرکز شهرستان) و شهرپیر (در فاصلهی 16کیلومتری از
مرکزشهرستان) است.این شهرستان از نظر جغرافیایی در جنوب شرقی فارس بین شهرستانهای داراب ،الر ،جهرم و فسا
واقع شدهاست .زرین دشت دارای  53سکونتگاه روستایی میباشد که تنها 21روستای آن باالی  20خانوار میباشند.

شکل .2موقعیت سیاسی دهستانها در شهرستان زرین دشت و موقعیت شهرستان در استان فارس

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفییافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد 93 ،درصد پاسخگویان مرد و  7درصد زن بودند ،میانگین سنی پاسخگویان
 51/10با انحراف معیار  11/47و میانگین خانوار  2/07با انحراف معیار 0/24است .همچنین از نظر وضعیت سواد،
بیشترین فراوانی مربوط به سطح ابتدایی با  51درصد بوده است.
جدول  .3وضعیت میزان زمین زراعی و درآمد کشاورزان
متغیر
میزان زمین
زراعی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

زیر  5هکتار

7/4

7/4

 5-10هکتار

63/8

71/2

 10-15هکتار

22/9

94/6

بیش از  15هکتار

5/9

100

متغیر

میزان درآمد
(به میلیون
تومان)

درصد
کمتر از 1

0/6

1تا 1/5

11/2

 1/5تا2

25/7

 2تا 3

31/3

بیش از 3

31/2
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بیشترین میزان زمین کشاورزی مربوط به طبقه  10-5هکتار و کمترین درصد مربوط به بیش از  15هکتار میباشد .با
اختصاص گرفتن بیشترین درصدهای درآمدی به درآمدهای باالی  2میلیون تومان نشان از وضعیت درآمدی خوب و
باالی کشاورزان است.
 توسعه روستاییبه منظور تعیین مناسب بودن دادههای گردآوری شده در زمینه تحلیل عاملی تأثیرات کشاورزی بر توسعه روستاها از
ضریب  KMOو آماره بارتلت استفاده شد .مقدار  KMOبرابر  0/84به دست آمد که نشان دهنده مناسب بودن
همبستگیهای موجود دربین دادهها برای تحلیل عاملی میباشد .ازسوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها برای
تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده شد .مقدار آماره بارتلت  2235/072بود که در سطح  1درصد معنیدار بود .لذا
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب بودند .مقدار ویژهی کامپوننت عامل اول  3/720میباشد که به تنهایی  23/250درصد
از واریانس را تبیین میکند به ترتیب از مقادیر ویژه کاسته میشود تا جایی که در کامپوننت عامل چهارم1/044 ،
میباشد .این عامل  6/528درصد از واریانس را تبیین میکند .به طور مجموع  4عامل اول که مقادیر ویژهی آنها بیشتر از
 1میباشد 45/689 ،درصد از کل واریانس متغیرها (پراکندگی متغیرها) را تبیین میکنند .این امر بدین معنا است که به
جای  16عامل ما میتوانیم از عاملهای کمتری (4عامل) استفاده کنیم.
جدول .4عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس آنها
مقادیرویژه باچرخش
درصد تجمعی درصد واریانس

مقادیر ویژه بدون چرخش
کلی

درصد تجمعی درصد واریانس

کلی

مقادیر ویژه
درصد تجمعی درصد واریانس

کلی

مولفهها

13/231

13/231

2/117

23/250

23/250

3/720

23/250

23/250

3/720

1

25/034

11/803

1/889

31/580

8/330

1/333

31/580

8/330

1/333

2

36/280

11/245

1/779

39/161

7/581

1/213

39/161

7/581

1/213

3

45/689

9/410

1/506

45/689

6/528

1/044

45/689

6/528

1/044

4

روش استخراج  4عامل نیز بر اساس پرینسیپال کامپوننت بوده است .در واقع هر ضریبی در متغیری ضرب شده و با
بعدیاش جمع میشود .برای مثال در فاکتور اول هر ضریبی در متغیر اولی ضرب میشود و با بعدی جمع میشود .در
ماتریس عوامل دوران یافته که بر اساس حجم دادهها دستهبندی شده است و بر اساس حذف همبستگیهای کمتر از
 0/5درصد تنظیم شده است 4 ،عامل تقریباً به صورت آشکاری استخراج شدهاند .بر این اساس یافتههای جدول (،)5
نشان میدهد متغیرها در  4عامل بار شدهاند.
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جدول  .5عاملها و متغیرهای استخراج شده
عاملها

عامل اقتصادی،تفریحی و مسکونی

عامل ارتباطی و رسیدگی

عامل خدماتی،آموزشی ،فرهنگی

عامل اشتغال

متغییرها

بارعاملی

کیفیت مسکن

0/666

عالقه به تحصیل

0/641

وضعیت مسافرت و سیاحت
وضعیت اقتصادی

0/568
0/514

کیفیت امکانات بهداشتی

0/637

وضعیت دسترسی به سایر شهرها و روستاهها

0/601

وضعیت رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی

0/514

کیفیت خدمات آموزشی
میزان پس اندازخانوار

0/672
0/591

ارتباط مردم با همدیگر ،وضع روابط اجتماعی و عاطفی و فرهنگی

0/539

وضعیت راههای ارتباطی

0/511

میل و عالقه به تحصیل در خانواد ه

0/673

وضعیت کار و اشتغال

0/581

عامل اول :در این عامل متغیرهای ،کیفیت مسکن ،عالقه به تحصیل ،وضعیت مسافرت و سیاحت وضعیت اقتصادی،
قرار میگیرند که این عامل به تنهایی  23/25درصد از واریانس را به خود اختصاص میدهد که میتوان گفت مهمترین
عامل میباشد .در این عامل کیفیت مسکن با بار عاملی  0/666بیشترین و وضعیت اقتصادی با بار عاملی 0/514و
کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند .که این عامل را عامل اقتصادی ،تفریحی و مسکونی مینامیم.
عامل دوم :در این عامل متغیرهای ،کیفیت امکانات بهداشتی ،وضعیت دسترسی به سایر شهرها و روستاها و وضعیت
رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی جای میگیرند که  8/33درصد واریانس را به خود اختصاص داده است و
به عنوان دومین عامل شناخته میشود .در این عامل کیفیت امکانات بهداشتی با بار عاملی  0/637بیشترین و وضعیت
رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی با بار عاملی 0/514کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند.که
این عامل را عامل ارتباطی و رسیدگی می نامیم.
عامل سوم :در این عامل متغیرهای ،کیفیت خدمات آموزشی ،میزان پسانداز خانوار ،ارتباط مردم با همدیگر ،وضع روابط
اجتماعی و عاطفی و فرهنگی و وضعیت راههای ارتباطی با هم قرار میگیرند که در مجموع  7/58درصد واریانس را به
خود اختصاص دادهاند .در این عامل کیفیت خدمات آموزشی با بار عاملی  0/672بیشترین و وضعیت راههای ارتباطی با
بارعاملی  0/511کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند .که این عامل را عامل خدماتی ،آموزشی و فرهنگی
مینامیم.
عامل چهارم :در این عامل متغیرهای ،میل و عالقه به تحصیل در خانواد هوضعیت کار و اشتغال قرار میگیرند که در
مجموع  6/52درصد از واریانس را به خود اختصاص میدهند و به عنوان چهارمین عامل شناخته میشود .در این عامل
میل و عالقه به تحصیل در خانواده با بار عاملی  0/673بیشترین و وضعیت کار و اشتغال با بار عاملی  0/581کمترین بار
عاملی را به خود اختصاص دادهاند.
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 توسعه کشاورزیبه منظور بررسی تأثیر توسعه روستایی بر توسعه کشاورزی نیز تحلیل عاملی گرفته شد و نتایج نشان میدهد که 4
عامل اول مقدار ویژه 1بیشتر از  1میباشد و در نتیجه مورد قبول ما میباشد .مقدار ویژهی کامپوننت عامل اول3/224
میباشد که به تنهایی  21/495درصد از واریانس را تبیین میکند به ترتیب از مقادیر ویژه کاسته میشود تا جایی که در
کامپوننت عامل چهارم1/021 ،میباشد .این عامل  6/804درصد از واریانس را تبیین میکند .به طور مجموع  4عامل
اولی که مقادیر ویژهی آنها بیشتر از  1میباشد 43/724 ،درصد از واریانس متغیرها (پراکندگی متغیرها) را تبیین
میکنند .این امر بدین معنا است که به جای  16عامل ما میتوانیم از عاملهای کمتری (4عامل) استفاده کنیم.
جدول  .6واریانسهای تشریح شده
مقادیرویژه باچرخش
درصدتجمعی درصدواریانس

مقادیر ویژه بدون چرخش
کلی

درصدتجمعی درصدواریانس

مقادیرویژه

کلی

درصدتجمعی درصدواریانس

مولفهها

کلی

12/823

12/823

1/923

21/495

21/495

3/224

21/495

21/495

3/224

1

25/264

12/441

1/866

29/385

7/890

1/183

29/385

7/890

1/183

2

34/860

9/565

1/435

36/919

7/535

1/130

36/919

7/535

1/130

3

43/723

8/894

1/334

43/723

6/804

1/021

43/723

6/804

1/021

4

ماتریس عوامل اولیه را نشان میدهد که  4عامل استخراجی را دربر داشته است .روش استخراج نیز بر اساس پرینسیپال
کامپوننت بوده است .در واقع هر ضریبی در متغیری ضرب شده و با بعدیاش جمع میشود .برای مثال در فاکتور اولی هر
ضریبی در متغیر اولی ضرب میشود و با بعدی جمع میشود .در ماتریس عوامل دوران یافته که بر اساس حجم دادهها
دستهبندی شده است و بر اساس حذف همبستگیهای کمتر از  0/5درصد تنظیم شده است 4 ،عامل تقریبا به صورت
آشکاری استخراج شدهاند .بر این اساس یافته های جدول ،نشان می دهد متغیرها در  4عامل بار شدهاند.
جدول .7عامل ها و متغیرهای استخراج شده
عاملها

عامل خدمات وتکنولوژی کشاورزی

عامل ترویج و اطالعات
عامل زیرساختها
عامل اشتغال و دسترسی به امکانات

متغیرها

بارعاملی

دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی

0/716

پذیرش تکنولوژی نوین

0/564

وضعیت دسترسی به کودها

0/567

حمایت دولت از نظر اعتباری و دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی

0/559

وضعیت دسترسی به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزی

0/714

نقش کشاورزی در توسعه روستایی

0/760

وضعیت شبکههای انتقال آب و زیرساختهای آبیاری

0/579

وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی

0/724

رضایت از اشتغال به کشاورزی

0/516

1. Eigenvalues
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عامل اول :در این عامل متغیرهای ،دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی ،پذیرش تکنولوژی نوین ،وضعیت دسترسی
به کودها و حمایت دولت از نظر اعتباری و دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی میگیرند که این عامل به تنهایی
21/495درصد ازواریانس را به خود اختصاص میدهد که می توان گفت مهمترین عامل این عامل میباشد .در این عامل
دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی با بار عاملی  0/716بیشترین و حمایت دولت از نظر اعتباری و دسترسی به وامها
و اعتبارات بانکی با بار عاملی  0/559کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند که این عامل را عامل خدمات و
تکنولوژی کشاورزی ،تفریحی و مسکونی مینامیم.
عامل دوم :در این عامل تنها یک متغیر وضعیت دسترسی به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزی جای میگیرد که
 7/890درصد واریانس را به خود اختصاص داده است و به عنوان دومین عامل شناخته میشود .این عامل را عامل ترویج
و اطالعات مینامیم.
عامل سوم :در این عامل متغیرهای ،نقش کشاورزی در توسعه روستایی و وضعیت شبکههای انتقال آب و زیرساختهای
آبیاری با هم قرار میگیرند که در مجموع  7/535درصد واریانس را به خود اختصاص دادهاند .در این عامل نقش
کشاورزی در توسعه روستایی با بار عاملی  0/760بیشترین و وضعیت شبکههای انتقال آب و زیرساختهای آبیاری با
بارعاملی 0/579کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند .که این عامل را عامل زیرساختها مینامیم.
عامل چهارم :در این عامل متغیرهای ،وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی و رضایت از اشتغال به کشاورزی قرار
میگیرند که در مجموع  6/804درصد از واریانس را به خود اختصاص میدهند و به عنوان چهارمین عامل شناخته
میشود .در این عامل وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی با بار عاملی  0/724بیشترین و رضایت از اشتغال به
کشاورزی با بار عاملی 0/516کمترین بار عاملی را به خود اختصاص دادهاند.

شکل  .3مدل مفهومی عاملهای استخراج شده از تحلیل عاملی
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جهت آزمون فرضیه سوم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج نشان میدهد که بین توسعه کشاورزی و
توسعه روستایی با اطمینان  99درصد رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد .بنابراین فرضیه تحقیق تأیید میگردد و
میتوان گفت که با بهبود وضعیت کشاورزی ،شاخص های توسعه روستایی هم بهبود مییابد.
جدول  .8همبستگی بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی بر اساس همبستگی پیرسون
مؤلفه

توسعه روستایی

آماره

**0/554

Pearson Correlation

0/000

)Sig. (2-tailed

348

N

کشاورزی

به منظور بررسی فرضیه چهارم از همبستگی اسپیرمن استفاده شد.نتایج نشان میدهد که ،بین توسعه کشاورزی و
توسعه روستایی با میزان مهارت و سطح اطالعات کشاورزان ،با  99درصد اطمینان رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراین
فرضیه تحقیق تأیید و میتوان گفت با افزایش میزان مهارت و سطح اطالعات کشاورزان ،وضعیت کشاورزی و روستاهای
منطقه بهبود خواهد یافت.
جدول  .9ماتریس همبستگی بین سطح مهارت و اطالعات کشاورزان با توسعه روستایی و کشاورزی
توسعه کشاورزی

شاخصها
توسعه کشاورزی

Correlation
Sig
N

توسعه روستاها

Correlation
Sig
N

مهارت و اطالعات
کشاورزان

Correlation
Sig
N

1
.
0
**0/557
0/000
348
**
0/404
0/000
348

توسعه روستاها
**

0/557
0/000
348
1
.
0
**0/552
0/000
348

شکل .4مدل مفهومی ماتریس همبستگی مؤلفهها

مهارت و اطالعات کشاورزان
**

0/0404
0/000
348
**0/552
0/000
348
1
.
0
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نتیجه گیری

-

در راستای بررسی و تحلیل توسعه روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان زرین دشت
میتوان به نتایج زیر اشاره کرد.
 با توجه به اینکه تغییرات مثبت و شگرفی در توسعه روستاهای منطقه در سالهای اخیر انجام گرفته است لیکن بایدتوجه داشت که از نگاه روستاییان این تغییرات فقط در شاخصهای وضعیت راههای ارتباطی ،کیفیت امکانات بهداشتی،
کیفیت خدمات آموزشی ،کیفیت مصرف مواد غذایی و تنوع آن در سطح 1درصد و در شاخصهای ارتباط با همدیگر
(وضع روابط اجتماعی و عاطفی و فرهنگی) وضعیت اقتصادی و وضعیت دسترسی به سایر شهرها و روستاهای مجاور در
سطح 5درصد دارای تغییرات مثبت و معنی داری از نظر آماری داشتهاند .بنابراین از تعداد  15شاخص مورد بررسی تنها 7
شاخص دارای تغییرات مثبت و معنیداری از نظر آماری میباشند اگرچه اغلب شاخصهای مورد بررسی دارای روند
مثبتی بودهاند.
 با توجه به اینکه تغییرات مثبتی در روند توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است اما بررسیها نشانمیدهد که فقط شاخصهای وضعیت دسترسی به کودها ،وضعیت دسترسی به دامپزشک و متخصصین دام و راندمان
تولید در سطح  1درصد و شاخصهای دسترسی به ماشین آالت کشاورزی ،دسترسی به بذرهای اصالح شده ،دسترسی به
انبار و سردخانه و سیلوها و میزان دسترسی به امکانات ترویجی در سطح  5درصد دارای تغیرات مثبت و معنیداری از نظر
آمار بودهاند .اگرچه در این بخش نیز مشاهده اغلب شاخصها بیانگر تغییرات مثبت در اغلب شاخصها میباشد اما از
نظر آماری فقط  7شاخص از مجموع 14شاخص مورد بررسی در تحقیق ،معنیدار هستند.
 در راستای تعیین ابعاد زیربنایی شاخصهای توسعه روستایی همه شاخصها وارد تحلیل آماری شده و در چند عاملخالصه سازی شدند .این عاملها متغیرهای جدیدی را تشکیل میدهند که بین آنها هیچ رابطه خطی وجود ندارد و کلیه
اطالعات تکراری از بین رفتهاند .بدین ترتیب نهایتاً پنج عامل به عنوان نماینده شاخصهای توسعه روستایی شناسایی
شدند .این عاملها عبارت بودند از :عامل خدماتی  -رفاهی (که نزدیک با  31درصد بیشترین میزان از واریانس شاخص
های توسعه روستایی را تبیین میکند) ،عامل زیربنایی ،عامل اشتغال و درآمد ،عامل تعامالت اجتماعی و عامل آموزش
 برای شناسایی و تبیین ابعاد زیربنایی شاخصهای توسعه روستایی همان روند فوق گرفته شد و شاخصهای توسعهکشاورزی نیز در پنج عامل دسته بندی گردیدند .در عامل اول که بیشترین سهم را در تبیین واریانس شاخصهای توسعه
کشاورزی به خود اختصاص داده است ،عامل اقتصادی  -اجتماعی کشاورزی قرار دارد .عامل دوم تحت عنوان عامل
زیرساختی کشاورزی نامگذاری شد .عامل سوم عامل دسترسی به نهادههای کشاورزی میباشد و عامل چهارم و پنجم به
ترتیب با عناوین عامل ترویج و عامل ترکیبی کشاورزی نامگذاری شدهاند.
 در راستای ارزیابی ارتباط بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی در منطقه ،عاملهای استخراج شده در هر دو بخشاز طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتهاند که این بررسی حاکی از ارتباط مثبت و معنیدار بین اغلب
عاملهای استخراج شده هردو بخش بودهاند .در بین عاملهای توسعه کشاورزی ،عامل دسترسی به نهادههای کشاورزی
بیشترین همبستگی را با عاملهای توسعه کشاورزی دارا میباشد .بنابراین میتوان گفت که کشاورزی جز الینفک روستا
است و توسعه روستایی بدون توسعه کشاورزی و همچنین توسعه کشاورزی بدون توسعه روستا ممکن و متصور نیست.
در راستای ارزیابی ارتباط بین اطالعات و مهارت کشاورزان با توسعه کشاورزی و روستایی از طریق ضریب همبستگی
اسپیرمن نشان دهنده وجود همبستگی مستقیم و معنیداری است .بدین معنی که با افزایش سطح اطالعات و مهارت
کشاورزان میتواند توسعه روستایی و کشاورزی را به دنبال داشته باشد .این مقاله نیز تمام نتایج مطالعات قبلی را تأیید
میکند .برهمین اساس برای بهبود توسعه کشاورزی و توسعه روستایی پیشنهادهایی زیر ارائه میشود:
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 با توجه به ارتباط معنیدار بین اغلب عاملهای توسعه روستایی و توسعه کشاورزی لذا؛ توجه و رسیدگی بیشتر از جانبسازمانهای مسئول بخش کشاورزی ضرورت دارد .بدین معنی که با برنامهریزی همه جانبه زمینه ساز رشد و شکوفایی
کشاورزی در منطقه گردند تا بدین طریق هم سبب تقویت اقتصاد و روستا شده و هم بستری برای توسعه بخش صنعت
در منطقه فراهم آورند.
 با توجه به اینکه برخی از شاخصهای توسعه روستایی همانند وضعیت کار و اشتغال ،وضعیت پسانداز ،میل بهماندگاری در روستا در این بررسی معنیدار نبودهاند ،لذا ضرورت دارد تا بررسیهای گستردهتری در راستای رسیدگی به
این موارد در منطقه انجام گیرد.
 از آنجا که شاخصهای تناسب توصیههای مروجان کشاورزی با نیازهای کشاورزان ،دسترسی به بازار محصوالتکشاورزی ،پذیرش تکنولوژی نوین ،دسترسی به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزی ،دسترسی به وامها و اعتبارات
بانکی ،وضعیت شبکههای انقال آب و زیر ساختهای آبیاری و افزایش مساحت اراضی کشاورزی در منطقه معنیدار
نبودهاند .لذا در راستای توسعه کشاورزی منطقه تقویت و توجه به شاخصهای فوق میتواند نقش مهم و اساسی ایفا
کنیم.
 با توجه به اینکه شاخصهای استفاده از شخم حداقل ،استفاده از روش جنگل زراعی و عدم استفاده از کودهایشیمیایی در این بررسی در شرایط کامالً ناپایداری قرار دارند لذا ضروری است که ضمن اطالع رسانی درباره زیانهای
ناشی از مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی ،به کاربرد بیشتر استفاده از شخم و بستر سازی در راستای کاربرد روش
جنگل زراعی اقدام کرد.
 شاخصهای عدم استفاده از سموم شیمیایی در این پژوهش روند منفی را داشته است از این رو الزم است با انجاممطالعات دقیق علمی جایگزینهای مناسبی برای این منظور جهت ارائه به کشاورزان پیدا کرد .در غیر این صورت باید
شاهد استفاده بیشتر از سموم شیمیایی و پایین آمدن کیفیت محصوالت در سالهای آینده بود.
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