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  چکیده
از آنجـا  . اسـت  ایدرونی و بیرونی هر جامعه و اجتماعی اقتصادیاکولوژیکی،  روند توسعه تابعی از عوامل
بـرداری آن   هـای بهـره   مبتنی بر نظـام  روستایی ۀهر جامع در بخش کشاورزیکه نمود عینی ساختارهای 

امروزه تهیه مـواد  . بود خواهدنیز تأثیرگذار  در ساختارهای کشاورزیآن لذا تغییرات  گیرد،شکل میجامعه 
غذایی و تولید محصوالت کشاورزی بــرای تأمین نیازهای غذایی جمعیت هر دم رو به افزایش، و تـأمین  

روسـتایی   آید، و این رسالت اغلب به عهده جامعـه  شمار می امنیت غذایی، از الـزامات توسعه پایــدار به
ای در توسـعه پایـدار    کننـده  توانـد نقـش تعیـین   میبرداری  های بهره نظام از این رو شناخت دقیق. است

ویژه پس  خانوادگی، به برداری کشاورزی های بهره تحقیق در نظام بنابراین تأکید بر .روستایی داشته باشد
اصلی مطالعه توسعه پایدار نواحی روسـتایی  اند، از ارکان اجرای اصالحات ارضی که در ایران بروز یافته از

بـرداری خـانوادگی در توسـعه    براین اساس مقاله حاضر، به تحلیل نقش نظام بهره .آید شمار می کشور به
هـای  در این مطالعه ابتدا کلیه روسـتا . پردازدپایدار روستاهای شهرستان قیروکارزین در استان فارس می

بنـدی  های مرسوم توسعه، طبقهآنها رایج بوده، با استفاده از شاخصدر ) زراعت(شهرستان که کشاورزی 
بـرای تعیـین نقـش نظـام     . اندگیری انتخاب شده گردیده و سپس روستاهای مورد مطالعه از طریق نمونه

هـای   های مربـوط بـه نظـام   برداری خانوادگی در توسعه پایدار روستایی نیز ابتدا با مقایسه شاخص بهره
های مشترک استخراج شـدند و از بـین   شاورزی، توسعه روستایی و توسعه پایدار، شاخصبرداری ک بهره

سپس عالوه . های بومی مالک عمل قرار گرفت آنها سه شاخص امنیت غذایی، مشارکت و استفاده از نهاده
یـل  های عمومی، برخی از اقالم اطالعاتی از طریق مطالعه میـدانی و تکم های موجود در سرشماریبر داده

. های آماری مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتنـد   پرسشنامه گردآوری شدند و در نهایت با استفاده از روش
برداری خانوادگی ارتباط مستقیمی بـا توسـعه پایـدار روسـتایی دارد و      دهد که نظام بهرهنتایج نشان می

  .ته باشدتواند در توسعه پایدار روستایی شهرستان قیر و کارزین نقش مؤثری داش می

  .قیر و کارزینامنیت غذایی، ، کشاورزی، روستایی پایدارتوسعه برداری خانوادگی،  نظام بهره: ها واژه کلید
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  مقدمه

در سـطح قلمـرو ملـی محسـوب      مند، فضاهای روستایی در واقع بخشی از زیرعناصـر اصـلی و تأثیرگـذار   از دیدگاه نظام
هـای روسـتایی    ها، شکل خاصـی بـه عرصـه    انسان روستایی با محیط و فعالیتشوند که در آن مدیریت رابطه و پیوند  می

بنابراین برای دستیابی به توسـعه روسـتایی،   . ها و الگوهای زندگی متفاوت ساخته است بخشیده و آن را از سایر سکونتگاه
روزافـزون   رشـد  .یابدمی شناخت و ایجاد تحول در نوع فعالیت روستاییان ـ که عمدتاً مبتنی بر کشاورزی است ـ ضرورت  

بـرداری   هـای بهـره   های علمی نیز موجب شده است که در سطح جهـانی در نظـام  جمعیت و نیاز بیشتر به غذا و پیشرفت
. های کشاورزی کشورهای در حال توسـعه دگرگـون شـوند    انقالبی با عنوان انقالب سبز مطرح گردد و به دنبال آن نظام

اسـت  رویه از مواد شیمیایی، فرسایش خاک و نظایر اینها موجب شده نیز مانند استفاده بیالبته این دگرگونی مشکالتی را 
)Kurantin, 2005,146; Bin Mohammad,1999, 25(،   که انقالب جدید فناوری نانو و بایو با رویکرد پایـداری

  . های انقالب نخست را تبدیل به قوت کند تواند کاستی می
هـای  اند و شغل بیشتر آنها کشاورزی و یـا فعالیـت   از جمعیت در مناطق روستایی ساکن ای عمدهدر ایران نیز بخش 

هـا و  سـازی ت مـردم در تصـمیم  بنـابراین پـرداختن بـه موضـوعاتی چـون امنیـت غـذایی، مشـارک        . وابسته به آن اسـت 
 ,Shajaat Ali(است ها و همچنین حفاظت از منابع زیستی بدون توجه به بخش کشاورزی تقریباً ناممکن گیری تصمیم

بـرداری   هـای بهـره   تحقیـق در نظـام  از سوی دیگر، یکی از ارکان اصلی توسعه پایـدار روسـتایی، توجـه و    ). 63 ,2006
از نکـات   ، لـذا مطالعـه ابعـاد آن   آید شمار می بهی یجامعه روستابخش فعالیتی  ترین مهم شاورزیک و چونکشاورزی است 

هـای   مبتنـی بـر نظـام    روسـتایی  بخش کشاورزی هر جامعـه به عبارت دیگر، . شناخت و توسعه روستایی است دراساسی 
ای داشـته   کننـده  توانند در توسعه پایدار روستایی نقش تعیین میها  نظام که این دهنده آن جامعه است برداری تشکیل بهره
 از ایـن رو  ،داخلـی و خـارجی اسـت   و اجتمـاعی   اقتصادیی و اکولوژیک روند توسعه خود تابعی از عوامل از آنجا که .باشد

  .بود خواهدنیز تأثیرگذار  در ساختارهای کشاورزیآن تغییرات 
گیری یکجانشـینی دارد، امـا گسـترش     ای بس دیرینه و همپای شکل برداری در ایران سابقه های بهره پیدایش نظام

های کشـاورزی قبـل از اصـالحات ارضـی      گردد، چرا که شیوه میبرداری خانوادگی به زمان اصالحات ارضی بر نظام بهره
ویـژه   برداری امـروزی بـه  های بهره بیشتر مبتنی بر نظام ارباب رعیتی بود که پس از اصالحات ارضی فروکش کرد و نظام

؛ 2، 1377تـودارو،  (های توسعه روستایی هستند ها بخشی ضروری از سیاست خانوادگی جانشین آن گردیدند که این نظام
  ).18، 1381کائوتسکی، 

در زمینه توسعه کشاورزی و توسعه روستایی مطالعات زیادی انجام گرفته که عمدتاً بـه صـورت مجـرد و از دیـدگاه     
عه پایدار روسـتایی  برداری کشاورزی در توسهای بهره اند، و در واقع نقش و تأثیر نظامبعدی به این موضوعات پرداختهتک

های  ای که با هدف شناخت ارتباط بین نظامبه عنوان نمونه، در مطالعه. استدر تحقیقات انجام شده کمتر مورد توجه بوده
های موجود این نتیجـه بـه دسـت     کشاورزی و توسعه روستایی در استان اصفهان صورت گرفته، ضمن بررسی کلیه نظام

قنبـری،  (کشاورزی و توسعه پایدار، نظام تعاونی تولید بیشترین ارتباط و تعامل را دارد  های داده شده است که بین شاخص
گیـری شـده   انـد و نتیجـه   هایی چون اشتغال و درآمد مورد بررسی قرار گرفتهدر تحقیق مشابه دیگر، شاخص). 34، 1386

  ).129، 1386همان، (ها تأثیر بیشتری در توسعه روستایی دارند است که این شاخص
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های مربوط به توسـعه بخـش   برداری کشاورزی را به عنوان کانون و محور کلیه فعالیت های بهره عبداللهی نیز نظام
دارای (دارد که گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی امروزین و سودآور  کند و بیان می کشاورزی پایدار در ایران مطرح می

هـایی اسـت   ترین فعالیتهای جدید و مناسب کشاورزی، جزو اصلیه تشکلاز طریق اصالح و ایجاد و توسع) درآمد کافی
جانبه عملکـرد ـ و بـه تبـع آن توسـعه پایـدار ـ         وری و ارتقای همه تواند در افزایش بهرهکه بیش از هر عامل دیگری می

  ). ار، پیشگفت1377عبداللهی، (بخش کشاورزی و نهایتاً توسعه متوازن جامعه روستایی مؤثر واقع شود 
های تولید روستایی در ایران که بعد از اصالحات ارضی ایجـاد شـدند و در   برخی از محققان بر این باورند که تعاونی

هـا در   اند، طی دوره زمانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم در مقایسه با دیگر نظـام  زمان خود موفقیت نسبی نیز داشته
گونـه کـه    دهـد همـان  نتایج تحقیقات انجام شده دیگر نشـان مـی  ). 302، 1380 حسینی ابری،(موقعیت بهتری قرار دارد 

برداری  های بهره مالکیت زمین، سطح سواد و تحصیالت کشاورزان در زمینه استفاده از وسایل مدرن از جمله مسایل نظام
روستایی نیز بر روی کشاورزی ها و خدمات شهری در جامعه ها و تعاونیکشاورزی است، در دسترس نبودن خدمات بانک

 ;Bahandari, 2006, 4( توانـد باعـث اضـمحالل فعالیـت کشـاورزی شـود       گـذارد و مـی   و توسعه روستایی تأثیر می

Gould, 2005, 32; Lenihan, 2006, 87.( ،عواملی چون شیب زمین، فرسایش خاک، اندازه خانوار و  افزون بر اینها
 ,Mwakubo, 2005, 163; Hasan(آفـرین هسـتند   بـرداری کشـاورزی نقـش    ههای بهر نحوه توزیع ثروت، در نظام

2007, 55.(  
اند که انجام برخـی  در مطالعات دیگری که از تجربیات انقالب سبز چین صورت گرفته است، محققان بر این عقیده

د غـذایی، باعـث   ، عالوه بر خودکفایی در تولیـد و عرضـه مـوا   1979تا  1949های اصالحات کشاورزی صنعتی طی سال
 ;Zhou, 2006, 121(است های خارجی و نهایتاً توسعه کشاورزی سنتی شدهتر از گونهثمردهی بیشتر و استفاده گسترده

Xu & Hou, 2004, 141.(   
ای صورت پذیرفته است که هرکدام با توجه به دیـدگاه خـود انـواع     تاکنون در این زمینه در ایران تحقیقات گسترده

اند؛ امـا   شناختی، اکولوژیکی، جغرافیایی، اقتصادی، مدیریتی و جز اینها مورد بررسی قرار داده های جامعه از جنبهها را  نظام
هـای اخیـر    و بررسی نقش آن در توسعه پایدار امری است کـه در دهـه  ) برداری خانوادگیبهره(توجه به یک نظام خاص 

رو با توجه به غالب بودن نظام یادشـده در روسـتاهای شهرسـتان     از این. مطرح گردیده و کمتر به آن پرداخته شده است
نقـش ایـن نـوع نظـام     ": ، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که)12، 1387جهاد کشاورزی، (قیروکارزین 

  "چیست؟) شهرستان قیروکارزین(برداری کشاورزی در توسعه پایدار روستایی محدوده مطالعه شده بهره

  یمبانی نظر
مرکب از عناصری به هـم پیوسـته اسـت کـه بـا هویـت و        )اقتصادی و فنی( برداری سازمانی اجتماعی مراد از نظام بهره

و طبیعی محیط خود امکان تولید محصوالت کشاورزی را فـراهم   ، اقتصادیمدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی
 بخش کشاورزی آن جامعـه را تشـکیل   موضوع مطرح درترین  دهترین و عم برداری اساسیتوان گفت نظام بهرهمی. سازد
 های گوناگون روابط اجتماعی ـ اقتصـادی   بندی بیانگر صورتنیز  های تولید زراعی شیوه).  3-1377،4عبداللهی، (دهد می

محصوالت  ئهشیوۀ تولید به عنوان نحوۀ تولید و ارا. که هر یک عناصر ساختاری ـ کارکردی متفاوتی دارد  اند و اکولوژیکی
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. یابـد  میو فنون رایج در تولید در میان اجتماعات گوناگون روستایی بستگی  هابه فرهنگ و اهمیت و نقش ابزارو کاالها، 
مطیعـی لنگـرودی،   (اسـت   ی اجتماع روستایی و جامعه به طور کلـی بنابراین، شیوۀ تولید نمایانگر رشد اجتماعی ـ اقتصاد 

، ترکیب زراعت یـا دامـداری  بنابراین به طور خالصه، بسته به ). 491-480، 1371و مطیعی لنگرودی،  498-500، 1370
و نهایتاً  فمعیشتی یا تجاری بودن مصر، هاکارگیری نهاده هشدت ب، ها و فنون مورد استفاده برای زراعت و دامداری روش

بـرداری مختلفـی را از    های بهـره  توان نظام، میهای کشاورزی ساختارهای مورد استفاده برای عملیات زارعی یا ساختمان
  ).114، 1377سعیدی، (جمله تعاونی تولید روستایی، نظام خانوادگی، سهامی زراعی و تعاونی مشاع، نام برد 

بـر  ). 12، 1376بـدری ،  (اسـت  ت اساسی مطرح در اکثر کشـورها بـوده  دستیابی به توسعه پایدار همواره از موضوعا
های جهانی در زمینه توسعه، اگر کاهش فقر و رفع کمبودهای تغذیه، تأمین حداقل خدمات عمومی، توسـعه   اساس نوشته

وری، افزایش تولیدات کشاورزی و مـواد غـذایی، تـأمین امنیـت غـذایی،      های شغلی، باالرفتن درآمد و بهبود بهرهفرصت
انتقال منابع عمومی به روستاها، حفظ توان محیط طبیعی و زیستی و توسعه مشـارکت و تقویـت اعتمـاد بـه نفـس جـزو       

قـی  ، در آن صورت به طور منط(Niles, 2007, 171; Oseni, 2007, 64)اهداف توسعه پایدار روستایی تلقی شوند 
پیوند این دو، یعنی توجـه بـه زمـین مـورد اسـتفاده انسـان       . گرددپیوند عمیق بین انسان روستایی با محیط مشخص می

یابنـد،  بـرداری تبلـور مـی   های بهـره  روستایی و نحوه تأمین نیازهای او، از طریق اشکال مختلف فعالیت که در قالب نظام
پیونـدی  ان توسعه روستایی با توسعه کشاورزی و توسعه ملی، اهداف هـم با توجه به وجود تعامل عمیق می. شودفراهم می

توان در هشت محور اصلی تأمین نیازهای اساسی، توسعه روستایی با توسعه کشاورزی را بر اساس نظریه توسعه پایدار می
یش درآمـد و حفـظ   های شغلی، مشارکت و اعتماد به نفـس، افـزا   افزایش تولید، کاهش فقر، امنیت غذایی، توسعه فرصت

  ). 12، 1385افتخاری، (محیط زیست بیان کرد 
رشـد  . نقش مهمـی در اقتصـاد ملـی دارنـد     ،تولیدات کشاورزینظام ویژه از طریق  نواحی روستایی بهبا این وصف، 

های بالقوه زیاد این بخش برای وجود ظرفیت ۀدهند نشان ،های اخیردر سالها  رغم خشکسالی بهبخش کشاورزی  مناسب
دستاوردهای بخش کشاورزی برای اقتصاد ملی در شرایطی اسـت کـه سـهم     برخی از. افزایش تولید و توسعه بیشتر است

در واقـع بخـش   . درصد بوده است 6سال گذشته همواره کمتر از  30گذاری شده دولت در  این بخش از کل منابع سرمایه
بنابراین، نقش مهم . را در اقتصاد ملی داشته است کنندۀ خود تعیین ذاری ریالی و ارزی، نقشگ کشاورزی با حداقل سرمایه

کند که برای تدوام و افـزایش ایـن نقـش،    ایجاب می ،ویژه از طریق تولیدات کشاورزی نواحی روستایی در اقتصاد ملی به
 مهم این فعالیت مورد توجـه بیشـتر قـرار گیـرد    در زمینه امنیت غذایی پایدار، نواحی روستایی به عنوان عرصه  مخصوصاً

  ).6: 1383رضوانی، (
ریـزان بـه بخـش    بنابراین نگرش برنامه. شونددر واقع مناطق روستایی بستر تولید محصوالت کشاورزی محسوب می

جمعیـت   باشد بلکه باید روسـتا را بسـتر زنـدگی و معیشـت بخشـی از     » ماشین تولید«کشاورزی نباید صرفاً به مثابه نوعی 
های اقتصادی به نحوی مؤثر در مسیر توسـعه   انسانی کشور در نظر گرفت که نیازمند است این بخش همگام با سایر بخش

افزایـی   سو با یکدیگر عمل کننـد و رویکـرد هـم    های توسعه روستایی و کشاورزی هم گام بردارد تا باچنین رویکردی عرصه
توانند به مثابه محور و بنیـانی اسـتوار،   سوی خود می ارکردهای مختلف اما همبخش کشاورزی و روستایی با ک. داشته باشند

  .در جایگاه زیربنای توسعه عمومی و کلی اقتصادی و اجتماعی و محیطی قرار گیرند و به طور مؤثر به ایفای نقش بپردازند



  37 در توسعه پایدار روستایی)خانوادگی(برداری زراعی های بهره نقش نظام

 

تـوان  رشته علمی توسعه روستایی و توسعه کشاورزی توجـه شـود، مـی    به دوای افزون بر این، اگر با رویکرد شبکه
بـرای شـناخت ایـن    . ای هستند و با یکدیگر تعامل ارگانیک دارنـد  رشته ای و میان دریافت که اینها دارای ماهیت فرارشته

کنـد   ، ضرورت پیدا میو تعامل ارگانیک، تحلیل کارکردهای جدید این دو با توجه به موضوع پایداری) ای فرارشته(  ویژگی
ای بودن آن سنجش  ای بودن روستا و دانش روستا و شبکه بندی در فرارشته تا در نهایت مشترکات این دو به صورت جمع

های اصلی مناطق روسـتایی اسـت،    شود و نقش این دو نیز در سازماندهی تولید کشاورزی در روستا که از منابع و سرمایه 
هـا،   ای کـه همـان تغییـر رفتارهـا در دانسـتنی      افزایی این عناصر به نتایج هدفمنـد توسـعه   هم .بیش از پیش روشن گردد

تـوان گفـت کـه توسـعه روسـتایی،      از همـین رو مـی  . هاست منجـر خواهـد شـد    ها و نحوه انجام فعالیت ها، ارزش نگرش
که بـرای دسـتیابی بـه    های گوناگونی تشکیل شده است ها و ساحتساحتی نیست بلکه از فضای بخش بخشی و تک تک

ای پایدار و درخور، توجه به توسعه کشاورزی، چه به صـورت روسـتا ـ محـور و چـه در قالـب کشـاورزی ـ محـور          توسعه
  ). 24، 1388افتخاری، (یابد ، اولویت می)2و  1های  شکل(

  

 

 

 

  دیدگاه کشاورزی محوری در توسعه. 2شکل    دیدگاه روستامحوری در توسعه. 1شکل 

  
شود و اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه توسـعه       دیدگاه نخست، توسعه روستایی مقدم بر توسعه کشاورزی شمرده می در

بنابراین، دستیابی به توسعه کشـاورزی بـا   . آید کشاورزی در درون توسعه روستایی است و زیر نظامی از آن به شمار می
هـای کالبـدی و فیزیکـی    روستایی عمـدتاً نـاظر بـر جنبـه    در این دیدگاه توسعه . شود تحقق توسعه روستایی تعیین می

های روستایی و یا به عنوان فعـالیتی   ، اجتماعی و اقتصادی است و کشاورزی به عنوان بخش اصلی فعالیت)اکولوژیکی(
محوری  زیاما دیدگاه دوم بر مبنای رویکرد کشاور. گیرد ها مورد توجه قرار می کننده در کنار سایر فعالیت جنبی اما تعیین

کند و معتقد است ایجاد درآمد پایدار به عنوان قرار دارد و توسعه کشاورزی را اساس و محور توسعه روستایی قلمداد می
های وابسته بـه آن اسـت و بـر    ترین عامل ماندگاری روستاییان عمدتاً ناشی از توجه به توسعه کشاورزی و فعالیت مهم

تواند تحقق یابد، زیـرا اقتصـاد و تـأمین نیازهـای اساسـی       توسعه کشاورزی میاین اساس توسعه روستایی با محوریت 
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در ایـن بـین،   ). 7، 1382دیکسـون،  (ترین مسائلی است که باید مورد توجه قـرار گیـرد    روستاییان و کاهش فقر از مهم
به عنوان مثال، . شوندتوانند مانع توسعه  های مشترکی هستند که برخی از آنها حتی می های کشاورزی دارای هدف نظام

حـال، در صـورتی کـه ایـن افـزایش تولیـد،       . شـود برداری در زمرۀ اهداف ذکر می های بهره افزایش تولید در همه نظام
رغم تأثیرگذاری در بعد اقتصادی  باشد، بهرویه از انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات را به دنبال داشته استفاده بی

  تواند در بردارندۀ پیامدهای منفی برای ابعاد دیگر باشـد می) افزایش درآمد، ارتقای سطح زندگی همچون ایجاد اشتغال،(
) Conroy, 2001, 214; kassioumis, 2004, 148; Erian, 2007, 56( .  

های توسعه کشاورزی و توسعه روستایی، همچنین توجـه   پیوسته بودن نظام هم از این رو به دلیل این پیچیدگی و به
به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی توسعه، پـرداختن بـه موضـوع نحـوه تأثیرگـذاری توسـعه کشـاورزی و توسـعه         

توسعه کشاورزی تـوأم بـا توسـعه    «بر این مبنا، راهبرد تلفیقی . یابدعینیت می) 3شکل (روستایی، در قالب مدل مفهومی 
شود، به عنوان پایه نظـری  ی و نظام توسعه روستایی حاصل میکه از تعامل و برهم کنش نظام توسعه کشاورز» روستایی
 ).3شکل (گیرد راهنمای عمل قرار می مقاله،

  
  
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  
  

  مدل مفهومی تحقیق. 3شکل 
  

 توسعه کشاورزی توأم با توسعه روستایی

توسعه کشاورزی روستامحور
 محور توسعه روستایی کشاورزی

 تولید، درآمد

 مشارکت ، انسجام اجتماعی

نظام 
برداری  بهره

 خانوادگی

توسعه 
اقتصادی 
 روستایی

توسعه 
اجتماعی 
 روستایی

نظام 
برداری  بهره

 تعاونی

نظام 
برداری  بهره

  اکولوژیک

توسعه 
 اکولوژیکی
 روستایی

 
  نظام 

توسعه 
 روستایی

نظام 
برداری  بهره

  کشاورزی

  آلودگی آب و خاک،
میزان استفاده از 

 بومیهای  نهاده
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  روش تحقیق
یـافتگی بـا اسـتفاده از    با توجه به موضوع و پرسش اصلی تحقیق، ابتدا کلیه روستاهای شهرستان به لحاظ سـطح توسـعه  

 200تصـادفی از بـین   گیـری  بندی شد و سپس با روش نمونه های مختلف و بر مبنای روش تحلیل عاملی سطح شاخص
این تعداد نمونه با توجه به نحوۀ پراکنـدگی  . روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید 50روستای واقع در محدوده شهرستان، 

بندی آنها به برداری از رودخانه و تقسیمروستاها، و همچنین همگن بودن شهرستان به لحاظ طبیعی، بر اساس عامل بهره
دهنـد، توزیـع   کنند و آنهایی که سایر منابع آبی را مورد استفاده قرار میاز آب رودخانه استفاده می دو دسته روستاهایی که

خانوار روستایی با استفاده از روش آماری  300بردار ساکن در این روستاها نیز  خانوار روستایی بهره 2028از مجموع . شدند
دهیار یا یکی از اعضای شورای اسالمی هـر یـک از روسـتاهای    (کوکران انتخاب شدند و به همراه کلیه مسئوالن محلی 

  .مورد پرسش قرار گرفتند) نمونه
عالوه براین، از آنجا که هدف مقاله حاضر توجه به موضوع از دیدگاه توسعه پایدار بـود، بنـابراین در بعـد اقتصـادی     

یزان مشـارکت و انسـجام اجتمـاعی، و در بعـد     شاخص امنیت غذایی با تأکید بر دو عامل تولید و درآمد، از بعد اجتماعی م
بدین ترتیب، و با توجه به آنچه کـه  . استآب و خاک مورد توجه قرار گرفته   ECهای شیمیایی و اکولوژیکی مصرف کود

  .ذکر شد، روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است

  شده محدودۀ مطالعه
شود، های مهم کشاورزی محسوب میاستان فارس از قطبجمله مناطق کشور است که در شهرستان قیر و کارزین نیز از 

 220(های زیـاد  ای که در آن ترکیب محصوالت زراعی و باغی موجود است و نیز به لحاظ وجود روستاها و آبادیبه گونه
قیـر   به لحاظ اقلیمی .بیشتر اهالی این روستاها به کشاورزی اشتغال دارند. وضعیت مناسبی دارد) روستای کوچک و بزرگ

معتدل فصول سرد، آب و هوای آن در  .خشک زمین قرار گرفته است نیمهمنطقه بندی کوپن در و کارزین بر اساس تقسیم
متر و  میلی 300تا  250بین  آن متوسط بارندگی ساالنه. استگرم و خشک نیز تابستان فصل و توأم با بارندگی است و در 

گراد  درجه سانتی 2و در زمستان به حدود  46که این میزان در تابستان به  تگراد اس درجه سانتی 23نیز حدود  متوسط دما
نـد از گنـدم، جـو، بـرنج، ذرت، سـبزیجات، کنجـد،       ا ترین محصوالت شهرستان عبارت مهم .)10، 1375 ،محیط( رسدمی
بـه صـورت آبـی     و مرکبات که دراین شهرسـتان ) خرما(و محصوالت باغی شامل نخلستان  یجالیزات، محصوالت حبوب

امـروزه کشـت    ).19 ،1386، ای فـارس منطقه آبسازمان ( استم تنها محدود به گندم و جو یدزراعت و شوند میکشت 
سطح زیر کشت محصـوالت   .)1387، جهاد کشاورزی قیر وکارزین( نیز به میزان زیادی رونق یافته است دانه روغنی کلزا

درصد کل سـطح زیرکشـت    5/2هکتار، یعنی معادل  32634روکارزین حدود شهرستان قی) باغی(و دائمی ) زراعی(ساالنه 
  .محصوالت ساالنه و دائمی استان فارس است

ای است، بـه طـوری کـه از نظـر وسـعت،      در ترکیب کشت محصوالت ساالنه شهرستان، غالت دارای جایگاه ویژه
میـزان تولیـد شهرسـتان را بـه     ) درصد 65/64(هزار تن  43سطح زیرکشت و از لحاظ تولید، ) درصد 8/80(هکتار 14961

، 11890ای، برنج و جو به ترتیب با سطح زیرکشـت  در این دسته از محصوالت، گندم، ذرت دانه. استخود اختصاص داده
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ای فـارس،  سازمان آب منطقه(هزار تن قراردارند  35/0و  2/ 1،  30/10، 42/1هکتار و میزان تولید،  410و 1106، 1555
  . )54، 1375؛ محیط، 45، 1387

  ها بحث و یافته
میلیون ریال و  14/96085برابر  1383های سال ارزش تولید محصوالت عمده ساالنه در شهرستان قیروکارزین به قیمت

در بخش . میلیون ریال است 44/758263میلیون ریال و مجموعاً معادل  3/662178ارزش تولید محصوالت عمده دائمی 
-میلیون ریال بـرآورد شـده   472/57726برابر  1383ارزش تولید محصوالت عمده دامی به قیمت سال تولیدات دامی نیز 

  ).4تا  1جداول (است 
  

 سطح زیر کشت محصوالت ساالنه و دائمی شهرستان، و مقایسه استانی و ملی به تفکیک نوع محصول . 1جدول 

  به کشورنسبت شهرستان   نسبت شهرستان به استان  )هکتار(سطح کشت   شاخص
 کشور استان شهرستان

  18/0  21/2  6605320  539173  11890  گندم
  57/0  52/1  274479  102201  1555  ایذرات دانه

  14/0  05/1  122083  16239  170  فرنگی گوجه
  03/0  42/0  1600279  130062  410  جو

  24/0  14/5  108282  5108  262  هندوانه
  47/0  57/7  78197  4898  371  خیار

  03/0  9/0  930143  35217  318  حبوبات
  18/0  24/2  611453  49360  1106  برنج
  67/0  67/11  227187  13064  1525  های روغنی دانه

  68/3  95/16  262745  57017  9665  مرکبات
  91/1  99/15  232984  27818  4449  خرما
  گزارش ساالنه 1384جهاد کشاورزی ، : منبع

 
سویی بین میزان تولید  به سطح زیر کشت و تولیدات کشاورزی نوعی همبر اساس اطالعات جداول مربوط، با توجه 

دهـد افـزایش سـطح زیرکشـت و     های پرسشـنامه نشـان مـی    و درآمد وجود دارد که مشاهدات میدانی و استفاده از یافته
زیست شرایط مناسبی را برای روستاییان فراهم  های امروزین کشاورزی بدون آسیب رساندن به محیطگیری از روش بهره

هـای کشـاورزی   رویه و بایر شدن و یا راکـد مانـدن زمـین   های بیآورده و افزون بر افزایش درآمد، تا حدودی از مهاجرت
  . جلوگیری کرده است
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  عملکرد محصوالت ساالنه و دائمی شهرستان، و مقایسه میزان تولید آن در استان و کشور .  2جدول 

  نسبت شهرستان به کشور  نسبت شهرستان به استان  )تن( میزان تولید  شاخص
  کشور  استان  شهرستان

  21/0  54/1 14568481 1980740 30424  گندم
  52/0  35/1 1926078 745128 10095  ای ذرت دانه

  09/0  5/0 4022878 739273 3665  گوجه فرنگی
  01/0  18/0 2940349 194482 351  جو

  2/0  79/3 2526406 133656 5070  هندوانه
  21/0  05/4 1715024 90471 3666  خیار

  04/0  45/0 665466 66406 1/297  حبوبات
  08/0  04/1 2542443 201722 8/2091  برنج
  33/0  08/9 402079 14445 3/1311  های روغنی داته

  53/8  97/28 4121213 1212880 351340  مرکبات
  71/2  32/22 989625 120336 26859  خرما

  گزارش ساالنه 1384جهاد کشاورزی، : منبع 
  

  )1383سال (شهرستان قیروکارزین ) زراعی(ارزش محصوالت عمده ساالنه . 3جدول 
  )میلیون ریال(محصول  ارزش  )تن( میزان محصول  )ریال( قیمت واحد  نام محصول

  52572672  30424 1728  گندم
  535275  351 1525  جو

  114693294  2091 5483  برنج
  15314115  10095 1517  ای ذرت دانه

  5251945  3665 1433  فرنگی گوجه
  4309500  5070 850  هندوانه

  66295744  8/3666 1808  خیار
  8/96082420 ارزش کل محصوالت

 گزارش ساالنه 1384،  جهاد کشاورزی: منبع
 

  1383های عملکردی بخش کشاورزی در شهرستان قیروکارزین در سال شاخص. 4جدول 
  وضعیت عملکرد  مدیریت  واحد  های عملکردی شاخص

  18520  زراعت هکتار میزان سطح برداشت محصوالت ساالنه
  66451،9  زراعت تن میزان تولید محصوالت ساالنه

  14114  باغبانی هکتار محسوالت دایمیمیزان سطح زیر کشت 
  378199  باغبانی تن میزان تولید محصوالت دایمی

  641 آبخیزداری مترمکعب  اجرای عملیات مکانیکی
  2021 آبخیزداری مترمکعب )سال گذشته8در(های پایه تهیه شده در سطح استان فارس نفشه

  350 آب وخاک هکتار پوشش شدهرسانیهای آبسطح زیر پوشش اراضی سنتی دارای کانال
  60 آب وخاک هکتار سطح زیر پوشش شبکه اراضی سنتی تجهیز و نوسازی

  459 آب وخاک هکتار های آبیاری تحت فشار سطح زیر پوشش سیستم
  1  ترویج عدد تعداد مرکز خدمات ترویجی

  1320  ترویج نفر روز اجرای آموزش فنی و حرفه ای
  132  ترویج روزنفر  های امور زنان آموزش

   4  صنایع و توسعه روستایی عدد جواز تأسیس صادر شدۀ صنایع کشاورزی و تبدیلی
  گزارش ساالنه 1384جهاد کشاورزی ، : منبع
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بین عوامل اقتصـادی  با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده از نوع ترتیبی است، در این زمینه برای بررسی رابطه 
 .انسجام اجتماعی و ابعاد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شدو اجتماعی دو معیار 

ها حاکی از آن است که بین این دو معیار در میان ساکنان نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه با وضـعیت اقتصـادی    یافته
بنابراین . است 015/0برابر با  05/0نظر گرفتن آلفای برقرار است و سطح معناداری با در  -173/0آنها، ضریب همبستگی 

تـوان گفـت کـه دو معیـار مـذکور همبسـتگی        کمتر است، با این توصیف می 05/0چون سطح معناداری از میزان خطای 
این بدان معناست که در منطقه مورد مطالعه عوامل اقتصادی تأثیر معکـوس  . درصد دارند 95معکوس با ضریب اطمینان 

توان گفت که ساکنان روسـتایی در صـورت بهبـود وضـعیت      جام اجتماعی دارد که بر اساس مشاهدات میدانی، میبر انس
بـرداری   هـای بهـره   کنند؛ و دوم اینکه غلبه دیدگاه اقتصادی صرف بر واحد اقتصادی اکثراً به مرکز شهرستان مهاجرت می

گرایـی شـده و ایـن خـود بـر عوامـل        رایی بر جمـع خانوادگی و حرکت در جهت منافع فردی، موجب سلطۀ فرهنگ فردگ
 .انسجام اجتماعی تأثیر گذاشته است

است، که با سطح معناداری محاسبه شـده   053/0همچنین بین دو معیار انسجام و ابعاد اجتماعی ضریب همبستگی 
ا بـین دو معیـار انسـجام و    ای وجـود نـدارد، امـ    توان ادعا کرد که بین دو معیار هیچ گونـه رابطـه   در ناحیه آلفا می 436/0

توان ادعا کرد که با  محاسبه شده است، که با سطح معناداری محاسبه شده می 519/0مشارکت ضریب همبستگی برابر با 
درصد بین این دو معیار رابطه وجود دارد؛ یعنی هر چه انسجام بین ساکنان نواحی روستایی در منطقـه مـورد    99اطمینان 

ایـن بـدان معناسـت کـه در     . یابـد  همان نسبت میزان مشارکت مالی در توسعه روستایی افزایش می مطالعه باالتر رود، به
های پرسشنامه، افزایش درآمد از طریـق کشـاورزی در افـزایش     محدوده مورد مطالعه با توجه به مشاهدات میدانی و یافته

برداران خانوادگی بـا   یاس و ماندگاری بهرهدر صورت تقویت فرهنگ جمعی و اقتصاد مق. انسجام اجتماعی مؤثر بوده است
یابی صنفی، رابطه معکوس  توان امیدوار بود که با تشکیل نهادهای مدنی و تقویت آنها و هویت درآمد باالتر در روستا، می

  .به رابطه مستقیم تغییر یابد و حرکت به سوی افزایش انسجام اجتماعی تشدید گردد
میـزان رضـایت از درآمـد و    (انسـجام اجتمـاعی و رضـایتمندی اقتصـادی      میزان محاسبات انجام شده بین دو معیار

از آنجا که سطح معناداری از میزان . است 015/0با سطح معناداری  172/0دهندۀ ضریب همبستگی  نشان) وضعیت شغلی
درصـد   95ضـریب  توان گفت که دو معیار با یکدیگر دارای همبستگی مسـتقیم بـا    کمتر است، بنابراین می 05/0خطای 

اما محاسبات انجام شده بین دو معیار انسجام اجتماعی و رضایتمندی عمومی نشانگر آن است کـه بـین   . اطمینان هستند
میزان استفاده از کودهای دامی، بذرهای بومی و محلی، با میزان رضایت از تولید، رضـایت از آب کشـاورزی و در نهایـت    

در ناحیه آلفا است؛ و از  305/0و با سطح معناداری برابر با  -070/0همبستگی  میزان رضایت از خدمات کشاورزی ضریب
انـد و   توان گفت که دو معیـار از یکـدیگر مسـتقل    بیشتر است، بنابراین می 05/0آنجا که سطح معناداری از میزان خطای 

از اندازه از کودهای شیمیایی و نیز  مشاهدات مستند از منطقه مورد مطالعه، استفاده بیش. شود فرض رابطه بین آنها رد می
هـای خـدماتی ماننـد بیمـه محصـوالت و یـا        های مداوم و حوادث غیرمترقبه مانند تگرگ و نیز عدم حمایـت  خشکسالی

  ).5جدول (های عمومی دانست  توان از دالیل کمرنگ شدن رضایتمندی خریدهای تضمینی، خود می
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 و سطح رضایتمندی بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی. 5جدول 

 متغیرها
 

 رضایتمندی عمومی مشارکت رضایتمندی اقتصادی اجتماعی اقتصادی

  -519/0070/0(**)  173/0(*) 053/0  -173/0ضریب همبستگیانسجام
 305/0  000/0 015/0 436/0 15/0 سطح معناداری

 216 216 199 216  199 تعداد نمونه 

  
متغیر تولید گوشت و امنیت غذایی که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسـون  باال بودن ضریب همبستگی بین دو 

همچنین . کنددهد که با افزایش تولید گوشت، میزان کالری دریافتی و امنیت غذایی ارتقا پیدا میصورت گرفت، نشان می
درصـد   99ی در سطح معنـاداری  بین دو متغیر تولید شیر روزانه و کالری دریافت 707/0با وجود ضریب همبستگی برابر با 

 ).6جدول (توان ادعا کرد که بین این دو متغیر رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد اطمینان، می

 بررسی رابطه بین تولید گوشت و شیر و امنیت غذایی . 6جدول 

 )کالری(امنیت غذایی  آماره متغیر

 707/0(**) ضریب همبستگی پیرسن تولید گوشت

 000/0 معناداریسطح 

  34  تعداد مشاهدات
 

 تولید شیر روزانه
 

 707/0(**) ضریب همبستگی پیرسن

 000/0 سطح معناداری

  34  تعداد مشاهدات
  

های کوچک و بزرگ خانوار نیز در بهبود بخشیدن به امنیت غذایی به نوعی مؤثر بـوده   در عین حال نقش تعداد دام
  ).7جدول (است 

 برداران و امنیت غذایی  بین تعداد دام بزرگ و کوچک بهرهرابطه . 7جدول 

 دام بزرگ دام کوچک آماره متغیر

  707/0(**) 726/0(**) ضریب همبستگی پیرسن امنیت غذایی
 000/0 000/0 سطح معناداری

  34  74 تعداد مشاهدات
  

سازند که درآمد به عنوان متغیری اقتصـادی بـر امنیـت غـذایی     های آماری مشخص میعالوه بر این، نتایج تحلیل
 213/0بـا ضـریب همبسـتگی    سطح معناداری بـین ایـن دو متغیـر    . خانوارهای ساکن در نواحی روستایی تأثیرگذار است

د روتوان گفت که با افزایش درآمـد خانوارهـا، امنیـت غـذایی آنـان نیـز بـاالتر مـی        به این ترتیب می. استمحاسبه شده
  ).8جدول(
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 برداران و امنیت غذایی  رابطه بین میزان درآمد بهره.  8جدول 

 درآمد آماره متغیر

 213/0(**) ضریب همبستگی پیرسن امنیت غذایی 

 001/0 سطح معناداری

  250 تعداد مشاهدات

آب و خاک نیز که بـه نـوعی بُعـد     ECبررسی آماری ضریب همبستگی بین متغیرهای مصرف کودهای شیمیایی و 
آب و مصرف کود شیمیایی در سه گروه EC سنجد، از جمله موارد بررسی بوده که برای درک رابطه بین  اکولوژیکی را می

آب و  ECضریب همبستگی بین دو معیار . عمده کشت گندم، جو و ذرت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است
برآورد گردیـد کـه    920/0و سطح معناداری بین دو معیار برابر با  -020/0ول گندم برابر با مصرف کود شیمیایی در محص

آب و  ECای وجـود نـدارد همچنـین ضـریب همبسـتگی بـین        این امر بیانگر آن است که بین دو معیار هیچ گونه رابطه
و  505/0معیـار برابـر بـا    و سـطح معنـاداری بـین دو     -044/0و  -0495/0های جـو و ذرت بـه ترتیـب برابـر بـا       کشت
توان نتیجه گرفـت   است، می 05/0تر از آلفای  محاسبه شده است؛ و از آنجا که سطح معناداری محاسبه شده بزرگ862/0

  ).9جدول (ای وجود ندارد  گونه رابطه ها هیچ که در این مورد بین معیار
  آب Ecرابطه بین مصرف کودهای شیمیایی و . 9جدول 

 مصرف کود شیمیایی در ذرت مصرف کود شیمیایی در جو کود شیمیایی در گندممصرف آماره متغیر

Ec 044/0 -495/0 -020/0ضریب همبستگی پیرسن- 

 862/0 505/0  920/0 سطح معناداری 

 18 4 28 تعداد مشاهدات  

 
EC در این راسـتا  . کندها تغییر میخاک هم یکی از مواردی است که بر اثر مصرف کودهای شیمیایی و سایر نهاده

خـاک و مصـرف کودهـای شـیمایی در      ECهای آماری مستخرج از اطالعات میدانی بیـانگر آن اسـت کـه بـین     بررسی
خاک و مصرف کود شیمیایی  ECبه طوری که بین دو معیار . ای وجود ندارد محصوالت گندم، جو و ذرت هیچ گونه رابطه
برآورد شده است از آنجایی کـه   223/0و سطح معناداری برابر با  – 173/0 در فرآیند کشاورزی ضریب همبستگی برابر با
توان نتیجه گرفت کـه بـین دو معیـار هـیچ گونـه       باشد می بزرگتر می 05/0سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفا از 

  ).10جدول (ای وجود ندارد  رابطه

  رابطه بین مصرف کودهای شیمیایی و آلودگی خاک .10جدول 
 مصرف کود شیمیایی در ذرت مصرف کود شیمیایی در جو مصرف کود شیمیایی در گندم آماره متغیر

Ec227/0  182/0  -173/0 ضریب همبستگی پیرسن-  
  228/0  666/0  233/0 سطح معناداری  
 30 8 49 تعداد مشاهدات  
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هـای شـیمیایی و    میزان نفـوذ کـود   با توجه به مطالعات آب و خاک، که جهاد کشاورزی شهرستان انجام داده است،
از ایـن رو  . شـود  مـدت مشـاهده نمـی    های زیاد رخ خواهد داد و این امر در کوتاه تغییرات ترکیب آب و خاک در طی سال

  .های سری زمانی دانست که تولید آن تازه شروع شده است توان ناشی از فقدان داده فقدان رابطه را می

  گیری  نتیجه
ترین مسائل مـورد   ویژه از دیدگاه توسعه پایدار، از مهم های مختلف و به های روستاییان از جنبه فعالیت توجه به روستاها و

ای، توجـه بـه توسـعه     در این زمینه نظریات مختلفی ارائه شده است که از آن میان عده. بررسی در مباحث روستایی است
بـه  . انـد  و در واقع به توسعه کشاورزی محور روستایی پرداختـه  اند پایدار روستایی را در گرو توسعه کشاورزی قلمداد کرده

تـوان   و می) 3، 1382ازکیا، (گردد  های روستایی محسوب می گفتۀ آنان، از آنجا که کشاورزی در واقع بخش اصلی فعالیت
ارائـه راهکارهـای   تواند بـا   های مختلف کشاورزی می گفت که اقتصاد روستاها به آن وابسته است، بنابراین توجه به جنبه

از دیدگاه برخی دیگر، توجه به خود روستا اهمیـت بیشـتری دارد و در اصـل    . مناسب در توسعه پایدار روستایی مؤثر باشد
  .توسعه روستایی با رویکرد روستامحور مد نظر است

ـ       ا عوامـل  با توجه به محوری بودن کشاورزی در حیات اقتصادی روسـتاهای مـورد مطالعـه و ارتبـاط مسـتقیم آن ب
بـرداری خـانوادگی در توسـعه     های روستایی، برای تعیین نقش نظام بهره محیطی سکونتگاه اقتصادی و اجتماعی و زیست
برداری کشاورزی، توسعه روستایی و توسعه پایدار بررسـی   های بهره های مشترک توسعه نظامپایدار روستایی ابتدا شاخص

آب و خـاک اسـتخراج شـد و     ECهای بومی و  ی، مشارکت و استفاده از نهادهگردید و از بین آنها سه شاخص امنیت غذای
های میدانی مشخص گردید که با توجه به بافت اجتمـاعی روسـتاها و ارتباطـات     بر اساس یافته. مورد استفاده قرار گرفت

افزایش سطح زیر کشـت  در عین حال . خویشاوندی، رابطه مستقیمی بین انسجام اجتماعی و عوامل اقتصادی وجود ندارد
تواند در افزایش مشارکت و های کشاورزی، عالوه بر تأمین امنیت غذایی روستاییان فقیر، میو یا باال بردن عملکرد زمین

محیطـی در   از سوی دیگر، بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و زیسـت . ها نیز تأثیرگذار باشد تقویت انسجام اجتماعی روستا
گی وجود دارد و از آنجا که منطقه از نظر ساختار اجتماعی دارای از بافت همگنی است، بنابراین توجه منطقه ارتباط تنگاتن
 .تواند دستیابی به توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشدبرداری می های بهره به کشاورزی و نظام

ر صورت تقویـت و نهادینـه کـردن    سازد تا دوجود قابلیت چند کِشتی در منطقه قیروکارزین، این امکان را فراهم می
رسیدن به محیط زیست، بتوان در مسیر تأمین امنیـت غـذایی و   های کشاورزی پایدار، بدون آسیب آموزش و ترویج روش

از این رو توسعه پایدار روسـتایی منطقـه در گـرو توجـه بـه هـر دو جنبـه توسـعه         . استفاده از نهادهای بومی گام برداشت
به همین دلیل با اتخاذ رویکرد توسعه کشاورزی توأم بـا توسـعه   . یی ـ به صورت توأمان ـ است  کشاورزی و توسعه روستا

گذاری در بخش کشاورزی و بـه مـوازات    توان دست یافت که در صورت توجه به سرمایه محور، به این نتیجه می روستایی
مقایسه نتایج این تحقیق با . العه نزدیک شدتوان به اهداف توسعه پایدار روستایی منطقه مورد مطآن توسعه روستایی، می

) Bahandari و Niles ماننـد (و همچنین مطالعات خارجی ) از جمله قنبری و عبداللهی(های دیگر تحقیقات داخلی  یافته
  .کند تطابق و نزدیکی دارد و این نظریات را تأیید میتا اندازه زیادی 
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هـای بـومی و    نه کردن آموزش و ترویج کشاورزان به استفاده از نهادهشود که با نهادیپیشنهاد می با توجه به اینها،
هـای مـؤثری    گـام ) 56، 1377پیرس، (نیز استفاده بهینه از منابع آب و خاک، هم در کنترل آلودگی آب و فرسایش خاک 

هـای الزم   برداشته شود و هم در زمینه افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود و باال بردن سـطح رضـایتمندی، زمینـه   
ای به صورتی طراحی گردند که از  های ملی و منطقهگذاری در عین حال الزم است سیاست. برای توسعه پایدار فراهم آید

یابی مهاجرت از آنها کاسته شود و به عالوه، با ایجاد مراکز خدمات کشـاورزی و تشـویق ایجـاد    تخلیه روستاها و یا شدت
اجتماعی و مانند آن، میزان ریسک در جامعه روستایی و بخش  بیمه محصوالت و های مدنی صنفی و تقویت نظامتشکل

برداران خانوادگی به کمترین حد برسد، تا افزون بر ارتقای امنیت غذایی، انسجام در جامعه روسـتایی   کشاورزی برای بهره
  .برداران خانوادگی تقویت گردد ویژه بهرهو به
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