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Cash-rent farming has developed during recent years in Iran; this phenomenon has had a greater impact 
especially in fertile regions with the abundant sources of water and soil. Meanwhile, Kermanshah prov-
ince ranks as one of the agricultural centers in the country that is no exception when it comes to having 
fertile lands. During recent years, the farmers of Mahidasht district in Kermanshah County have rented 
their agricultural lands. So, the aim of the present qualitative study is to investigate the consequences 
of this phenomenon in Mahidasht district. For this purpose, the event tree analysis technique (ETA) was 
used. The required data was gathered through singular unstructured in-depth interviews, concentrat-
ed groups, group discussion with 32 of district landlords, and direct observation. Generally, the results 
showed that the development of the cash-rent farming phenomenon has two groups of consequences 
in the studied district: environmental and sociocultural consequences. The environmental and sociocul-
tural problems include changes in the soil structure and pattern, changes in the quality and quantity of 
water sources, the incidence of plant pests and diseases, increase in the migration from rural areas to 
towns, social difficulties in rural areas and increase in the legal implications between landlords and ten-
ants. Finally, it should be noted that our findings support the Marshallian perspective.
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Extended Abstract

1. Introduction

ased on the present study, the cash-
rent farming system in the west of Iran 
has had a significant growth, especially 
in fertile districts of Kermanshah prov-

ince. Attention to this subject becomes important when 
we consider that most of the tenants were strangers who 
came to this district from neighboring provinces to rent 
the local landlords’ farms (Ghanbari & Zarafshani, 2015). 
Thus, Kermanshah province is one of the target places for 
these beneficiaries. The development of cash-rent farm-
ing system is one of the serious problems that the agricul-
tural sector in Kermanshah province faces at the moment. B
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Among different parts of Kermanshah province, Mahi-
dasht district has been noticed by immigrants looking 
for agricultural lands because of its potentials and natural 
resources like abundant water and fertile soil. Thus, the 
present research addresses the following main questions: 
“What are the consequences of continuing the process of 
cash-rent farming development for Mahidasht district? 
And “which perspective will be confirmed, Marshallian 
or Cheongian? 

2. Methodology

The present study is a case study. In terms of paradigm, 
this research is qualitative. The studied population con-
sisted of landlords of Mahidasht district in Kermanshah 
province. Research data was obtained by criterion sam-
pling and by determining specific criteria for key indi-
viduals like landlords, previous landlords for, at least, 
2 years, present landlords without land. In addition, the 
research data was gathered through singular, unstruc-
tured in-depth interviews, concentrated groups, group 
discussions and direct observation. Then, the data were 
analyzed using the event tree analysis technique (ETA). 
To ensure the reliability of the study, the following meth-
ods were used: triangulate method, techniques for using 
multiple methods, designing similar questions with dif-
ferent forms, various data collection methods, obtaining 
parallel information by using different sources of data like 
the comparison of obtained information with the existing 
data in Jahad center and experts’ opinion, members con-
trol and researcher self-review.

3. Results

In this research, 32 landlords were studied in different 
age groups (youth, middle-aged, and elderly). The inter-
viewed people had 2 to 4 years of farming experience and 
the area of lands under their ownership was between 4 
and 131 hectares. Landlords farmed all or some parts of 
their lands. Most of them lived in the villages and some 
of them in towns. Most of landlords had a small family 
with 2 or 3 children who were school students or college 
students and lived in towns. The farming income was the 
landlords’ main source of income. These people used to 
exploit the lands themselves but some of the landlords 
consider the rent as a secondary source of income. These 
people are landlords and hold extensive lands. The level 
of education is different  among tenants, from illiterate 
to educated. To examine the consequences of the devel-
opment of the cash-rent farming phenomenon, the steps 
of event tree analysis (ETA) were done, and the conse-
quences were identified and categorized. In the follow-

ing, the steps of event tree analysis technique (ETA) are 
described.

4. Discussion

Generally, the development of the cash-rent farming 
phenomenon in Mahidasht district had two groups of 
consequences; environmental and socio-cultural conse-
quences. The environmental problems can be divided into 
three categories: changes in the soil structure and pattern 
changes in the quality and quantity of water sources, and 
incidence of plant pests and diseases. Problems that arise 
as a consequence of the development of cash-rent farm-
ing phenomenon for soil and cause changes in the soil 
structure and pattern have different reasons like the use 
of improper fertilizers and pesticides by landlords in the 
soil of the district changes the soil structure and chemical 
features like soil Ph. Soil gets acidic and is not suitable 
for the next cultures, feeder elements are not absorbed 
by plants, plant’s dry weight decreases significantly and 
output in hectare decreases due to soil acidify. Acidify 
and erosion of soil, hardpan creation, damage to the soil 
micro-organisms, emergence of new and less-known dis-
eases are subjects that landlords face and  to get rid of 
these problems and because of their inability to correct the 
soil, they always rent their lands. 

The majority of rural people who rent their lands mi-
grate to the cities and settle down there because farming 
and caring for their lands is the only reason that keeps 
them in villages and now that they have rented those 
lands, they have no reason to stay in villages. Renting the 
lands frees the family members who used to work on the 
farms and they turn to unproductive jobs such as being 
a dealer. Landlords have no job to do after farming their 
lands. Most of them get unemployment and others turn to 
other jobs such as dealership or livestock sales to earn an 
income – jobs with good income for them that create no 
added value for the economy and this is a considerably 
complicated issue for our province that does not have the 
required infrastructure for attracting the unemployed. 

Continuing the farming process increases the unem-
ployment rate of rural people and makes it more difficult 
to solve the unemployment problem. So, it is necessary 
to find a way to help rural people stay in villages and use 
the rural potentials so that they will not be added to the 
unemployed population of the province. This issue is one 
of the problems that landlords create in the district, which 
is not negligible.
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5. Conclusion

The development of the cash-rent farming system is 
one of the serious problems that the agricultural areas of 
Kermanshah province face at the moment. Among vari-
ous parts of Kermanshah province, Mahidasht district 
has been noticed by immigrants looking for agricultural 
lands because of its resources like abundant water and 
fertile soil. Thus, the present research addresses the fol-
lowing main questions: “What are the consequences of 
continuing the process of cash-rent farming development 
for Mahidasht district? And “which perspective will be 
confirmed, Marshallian or Cheongian? Generally, the re-
sults showed that the development of the cash-rent farm-
ing phenomenon has two groups of consequences in the 
studied district: environmental and sociocultural conse-
quences. The environmental and sociocultural problems 
include: changes in the soil structure and pattern, changes 
in the quality and quantity of water sources, incidence 
of plant pests and diseases and increase in the migration 
from rural areas to towns, social difficulties in rural areas 
and increase in the legal implications between landlord 
and tenant. Finally, it should be noted that our findings 
support the Marshallian perspective.
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اجاره داری نقدی در كشور، به ويژه در مناطق مستعد و حاصلخیز با روند رو به رشدی در حال افزايش است. استان كرمانشاه  به عنوان يكی 
از قطب های كشاورزی در كشور از اين قاعده مستثنا نبوده است. به گونه ای كه در سال های اخیر كشاورزان منطقه ماهیدشت شهرستان 
كرمانشاه اقدام به اجاره دادن اراضی خود نموده اند. از اين رو در پژوهش كیفی حاضر سعی شد به بررسی پیامدهای گسترش اين رويداد 
در منطقه ماهیدشت پرداخته شود .برای اين منظور از تكنیک تحلیل رويداد )ETA( استفاده شد. داده های موردنیاز از طريق مصاحبه 
عمیق انفرادی غیر ساختا رمند، گروه های متمركز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران و مشاهدات مستقیم جمع آوری شد. نتايج نشان 
داد گسترش پديده اجاره داری دارای دو دسته پیامد زيست محیطی و فرهنگی اجتماعی در منطقه موردمطالعه است. در حیطه مسائل 
زيست محیطی مشكالتی كه ايجاد می گردد عبارت از: تغییر ساختار و بافت خاک، تغییر در كمیت و كیفیت منابع آب و بروز آفات و 
بیماری های گیاهی و در بخش فرهنگی- اجتماعی شامل مواردی از قبیل: افزايش روند مهاجرت از روستا، ايجاد معضالت اجتماعی در 
سطح روستا و افزايش درگیری های حقوقی بین مالک و مستأجر است. از اين رو می توان نتیجه گرفت كه طبق نظريه مارشالین نظام 

اجاره داری و گسترش آن می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. 

کلیدواژه ها: 
اجاره داری نقدی، نظام 
كشاورزی، اجاره زمین، 

ETA ،پیامد

تاريخ دريافت: 23 اردیبهشت 1397
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مقدمه

از سال 1340 تاكنون انواع متفاوتی از نظام های بهره برداری 
از صحنه تولیدی كشور حذف شدند و تعدادی نیز پا به عرصه 
وجود گذاشته اند. هركدام از اين نظام ها كم وبیش پیامدهای مثبت 
يا منفی ای در جامعه روستايی بر جای گذاشته اند. از بین اين 
نظام های بهره برداری، نظام اجاره ای نه تنها توانسته است بقای 
خود را حفظ نمايد، بلكه از آن زمان تا كنون روند رو به افزايشی 
داشته است. از اين روی توجه به پديده اجاره داری و گسترش 
آن در كشور از چندين جنبه حائز اهمیت است. اول آنكه به زعم 
مستأجران  معموالً   )2012( فودی1  مانند  محققان  از  برخی 
به  تمايل كمتری  و  زمین می پردازد  از  افراطی  بهره برداری  به 
سرمايه گذاری در شیوه مديريت پايدار دارند. همچنین به علت 
بازه زمانی اين قراردادها، اغلب مستأجران به  كوتاه مدت بودن 
تولید محصوالت يک ساله ای می پردازند كه مدت بهره برداری آن 

1. Foudi

كوتاه بوده و بازگشت سرمايه و سود كافی را برای آنان تضمین 
نمايد همین امر موجب می  شود، انگیزه الزم برای سرمايه گذاری 
در اراضی را نداشته باشند و از شیوه های تولید ناپايدار استفاده 
نظام  با گسترش  آنكه  ديگر   .(Soltani & Najagh, 1983) نمايند 
اجاره داری، مالكان كه عمدتاً به شغل كشاورزی اشتغال داشته، به 
مالک اجاره دار تبديل می شوند و از چرخه تولید و اشتغال حذف 
شده يا حضور كمرنگ تری پیدا می كنند، اين موضوع از يک سو 
می تواند موجبات مهاجرت روستايیان به شهرها را فراهم آورد و 
از سوی ديگر سبب تشديد مشكالت عديده از جمله: بیكاری در 

مناطق شهری شود. 

اجاره ای  بهره برداری  نظام  به عمل آمده  بررسی های  اساس  بر 
در غرب كشور و به ويژه در مناطق حاصلخیز و مستعد استان 
كرمانشاه به ويژه دشت ماهیدشت از رشد چشمگیری برخوردار 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد دشت  ماهیدشت از جمله 
وسیع ترين دشت های استان كرمانشاه است. اين منطقه با داشتن 

1- دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ترويج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ايران.
2- استاديار، گروه ترويج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ايران.

پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین
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خاک حاصلخیز و مرغوب و به علت وجود منابع آبی چون رودها، 
چشمه ها و منابع آب زيرزمینی غنی يكی از مهم ترين مناطق 
كشاورزی در غرب كشور محسوب می شود و از اين نظر دارای 
موقعیت ممتازی در منطقه است. فعالیت های زراعی در منطقه به 
دو صورت آبی و ديم انجام می گیرد و بیشتر غالت است. وجود 
 (Valad Khan منابع آب در منطقه از ديرباز موردتوجه بوده است
ماهیدشت  دهستان  موجود  اطالعات  اساس  بر   .et al., 2017)

دارای42000 هكتار اراضی زراعی است كه 38000 هكتار آن 
را اراضی ديم تشكیل می دهد. نتايج پژوهش قنبری و زرافشانی 
)2015( نشان می دهد وجود اراضی مستعد در اين دشت باعث 
شده است كه تعداد قابل توجهی از مستأجران كه اغلب غیربومی 
بود، از استان های هم جوار برای اجاره كردن زمین ها به اين منطقه 

مهاجرت كنند.

حال اين سؤال مطرح می شود كه ادامه روند توسعه اجاره داری 
نقدی چه پیامدهايی بر منطقه ماهیدشت خواهد داشت؟ اين 

پیامدها مؤيد كدام ديدگاه است: مارشالین يا چئونگین؟

مروری بر ادبیات موضوع

نظام بهره برداری اجاره داری نقدی به شكلی از نظام بهره برداری 
از زمین اطالق می شود كه به مستأجران اجازه می دهد از شرايط 
و امكانات موجود برای مدتی خاص با پرداخت مبلغی مشخص 
استفاده كنند (Lahsaei zadeh, 2008). گروهی از محققان به تبعیت 
از ديدگاه چئونگین به جنبه های مثبت اين نظام اشاره كرده اند 
 (Faruge et al., 1997; Carter & Olinto, 1998; Deininger & Feder,

 2001; Chamberlin et al., 2016; Funkunaga & Huffman, 2009;

(Benina et al., 2005; Jin & Jayne, 2013. از ديدگاه آنان، گسترش 

افزايش  به تبع  تولیدات و  افزايش  به  اجاره داری می تواند منجر 
درآمد، رفاه مردم افزايش دستمزد زارع، به كارگیری تكنولوژی 

جديد در كشاورزی، تسهیم ريسک و كاهش هزينه ها شود.

اين در حالی است كه آلفرد مارشال و پیروانش معتقد بودند 
نظام سهم بری به عنوان يكی از، اشكال نظام اجاره داری برای كشت 
و كار نامناسب و ناكارآمد است، چرا كه در اين نظام زارع مجبور 
است قسمتی از مازاد محصول خود را قربانی كند و به مالک 
بدهد، از اين رو انگیزه كمتری نسبت به مالک يا اجاره دار ثابت 
در صرف نیروی كار و وقت اضافی در روی زمین دارد و همین 
موضوع می تواند سبب كاهش تولید در هكتار شود. به طوركلی 
در رابطه با نظام سهم بری گروهی از انديشمندان همچون: آدام 
اسمیت2، استوارت میل3 و آلفرد مارشال4 به همراه تعداد ديگری 
از محققان استدالل می نمايند نظام سهم بری نظامی ناكارآمد در 
تخصیص منابع است آنان معتقدند كه در اين نوع نظام سهم بر 

2. Adamsmith
3. Stuart Mill
4. Alfered Marshal

 (Riddel, 2000; Pender از انگیزه كافی برای تولید برخوردار نیست
(Fafchamps, 2001 &. در اين راستا به بررسی پیشینه نگاشته های 

داخلی پرداخته شد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، علی رغم 
محسوب  كشاورزی  متداول  مباحث  از  اجاره ای  نظام  اينكه 
اين  در  است.  اين حوزه موجود  در  اندكی  ادبیات  اما  می شود، 
نیمه  توسعه  داد  نشان   )2008( زاده  لهسايی  نتايج  خصوص 
بیكاری در  ايجاد  از اجاره داری( موجب  كاری )به عنوان شكلی 
از  روستاها می شود، زيرا نیمه كاران كارگران موردنیاز خود را 
شهرها و موطن خود به روستاها می آورند. همچنین يافته های 
دانشور كاخكی و همكاران )2000( نشان داد پايداری، حفظ 
زمین و عوامل تولید در زمین های اجاره ای نسبت به ساير اشكال 
بهره برداری كه شامل مزارعه و امانی است در سطح پايین تری 
است، و تخصیص منابع، احیاء و نگهداری عوامل تأثیرگذار بر 
حفظ و نگه داری منابع تولید و مديريت منابع در نظام بهره برداری 
استیجاری ضعیف تر است؛ چرا كه بهره برداران درصدد به حداكثر 
رساندن سود خود هستند و در درازمدت اين عامل باعث تخريب 
منابع می شود و درصد تغییرات در منابع در نظام بهره برداری 

استیجاری در جهت منفی است.

همان گونه كه مالحظه شد مزايا و معايب زيادی جهت توسعه 
نظام اجاره داری توسط محققان مطرح شده است. اين مطالعه 
قصد دارد با استفاده از روش كیفی به بررسی پیامدهای توسعه 
اين رويداد در منطقه ماهیدشت بپردازد و معلوم نمايد كه نظريه 

مارشالین مورد تائید قرار خواهد گرفت يا نظريه چئونگین.

روش شناسی تحقیق

در پژوهش كیفی حاضر سعی شد با استفاده از مطالعه موردی 
به بررسی پیامدهای رويداد گسترش نظام اجاره داری نقدی در 
منطقه ماهیدشت استان كرمانشاه بر مبنای تأيید يا رد نظريه های 
جامعه  منظور  اين  برای  شود.  پرداخته  چئونگین  و  مارشالین 
موردمطالعه موجران منطقه ماهیدشت استان كرمانشاه بودند. 
ماهیدشت5 يكی از بخش های تابع شهرستان كرمانشاه و واقع 
در غرب ايران است و از حاصلخیزترين نقاط شهرستان كرمانشاه 
محسوب می شود. همچنین اين دشت، يیالق ايل های كلهر و 
سنجابی است. خصوصیات منحصربه فرد دشت ماهیدشت موجب 
شده است كه مستأجران زمین های زراعی از استان های هم جوار 
به ويژه استان همدان جهت اجاره زمین های اين منطقه مهاجرت 

نمايند )تصوير شماره 1(. 

داده های تحقیق به كمک نمونه گیری مالک محورآوری شد. 
بدين ترتیب افرادی به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شدند كه؛ 
باشند، 3- قباًل موجر  1- حداقل به مدت 2 سال موجر بوده 
بوده اند و االن به داليلی زمین خود را اجاره نداده اند. تعداد اين 

5. )مايدشت(، )مايشت(، )مادی دشت(
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افراد معادل 32 نفر بود. الزم به ذكر است اطالعات پژوهش از 
طريق مصاحبه عمیق انفرادی غیرساختارمند، گروه های متمركز، 
سپس  شد.  جمع آوری  مستقیم  مشاهدات  و  گروهی  بحث 
داده های جمع آوری شده به كمک تكنیک تحلیل درخت رويداد 
)ETA( تجزيه وتحلیل شد. تحلیل درخت رويداد، تكنیكی است 
قوی و ساختاريافته كه از جبر بولی، نظريه مجموعه ها و منطق 
استفاده می كند. درخت واقعه يک نمودار شاخه ای از رويدادهای 
به  بسته  متفاوتی  وقوع سناريوهای  به  منجر  كه  است  آغازين 
عملكرد پادمان های موجود در سیستم می گردند. اين تكنیک 
امكان بررسی پديدهای چندبعدی و پیچیده را با ساده ترين شكل 

.(Mosher & Keren, 2011) ممكن فراهم می سازد

از  سازی،  مثلث  روش  از  پژوهش  اعتمادپذيری  به منظور 
تكنیک های استفاده از روش های متعدد با طرح پرسش مشابه به 
اشكال مختلف و روش های متنوع گردآوری داده، كسب اطالعات 
موازی با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف همچون اطالعات 
به دست آمده با اطالعات موجود در مركز جهاد و نظر كارشناسان، 

كنترل اعضاء و خود بازبینی محقق بهره گرفته شد.

یافته ها

سال   4 تا   2 تجربه  مصاحبه شونده  افراد  داد  نشان  يافته ها 

اجاره داری داشته و سطح اراضی تحت تملک افراد نیز از 4 هكتار 
تا 131 هكتار متغیر بود. موجران تمام يا بخشی از اراضی خود 
را اجاره داده اند، بیشتر افراد ساكن روستا بوده و تعدادی نیز در 
شهرها سكونت داشتند. اكثر موجران دارای خانواده های كوچک  
با دو يا سه فرزند بوده كه فرزندان، دانش آموز يا دانشجو و ساكن 
شهر هستند. درآمد حاصل از اجاره معموالً درآمد اصلی مالكین 
است. اين افراد قباًل خود اراضی را موردبهره برداری قرار می دادند 
اما تعدادی از اجاره داران نیز درآمد اجاره را به عنوان منبع درآمد 
ثانويه در اختیار قرار دارند. اين افراد بزرگ مالک بوده و اراضی 
وسیع را در اختیار دارند. سطح سواد موجران نیز متفاوت است و 

از بی سواد تا تحصیل كرده متفاوت بود )جدول شماره 1(.

به منظور بررسی پیامد های گسترش پديده اجاره داری پس از 
استخراج كدهای مرتبط از جمالت كلیدی كه در مصاحبه ها به 
دست آمد مراحل تحلیل درخت رويداد انجام و پیامدها شناسايی 
و دسته بندی گرديد. در جدول شماره 2، مراحل انجام فرايند 

تكنیک درخت رويداد آورده شده است.

همان گونه كه در تصوير شماره 2 مالحظه می شود، رويدادهای 
اصلی شناسايی شده دارای جنبه های فرعی ديگری نیز هستند. 

در تصوير شماره 3 نیز اهمیت وقوع هر يک از رويدادهای 
شناسايی شده آمده است.

جدول 1. مشخصات كلی نمونه موردمطالعه.

متوسط زمان 
اجاره داری

متوسط تعداد افراد 
خانوار متوسط سطح سواد متوسط تجربه در 

شغل کشاورزی
میانگین زمین تحت 

تملک میانگین سنی موجران

3 سال 5 نفر راهنمایی 9 سال 12 هکتار 49 سال
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: يافته های پژوهش، 1397                                                                                                  
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جدول 2. فرايند ايجاد درخت تحلیل وقايع گسترش پديده اجاره داری.

گام
ورودی هاگره

نوع دروازه
نوعمتننام متننام

1G01
پیامدهای گسترش پدیده 

اجاره داری در منطقه ماهیدشت 
استان کرمانشاه

G02میانیپیامدهای زیست محیطی
و

G03میانیپیامدهای فرهنگی- اجتماعی

2G02پیامدهای زیست محیطی

G04ثانویهتغییر ساختار و بافتار خاک

یا G05ثانویهتغییر در کیفیت و کمیت منابع آبی

G06ثانویهبروز آفات و بیماری های جدید

3G04تغییر ساختار و بافتار خاک

E01پایه ایاسیدی شدن خاک

یا

E02پایه ایتغییر بافت خاک و کف سنگه شدن زمین

E03پایه ایآلوده شدن خاک به مواد شیمیایی

E04پایه ایفرسایش خاک

E05پایه ایشور خاک

4G05 تغییر در کیفیت و کمیت
منابع آبی

E06پایه ایآلودگی های شیمیایی در اثر نفوذ کود و سموم شیمیایی

یا
E07پایه ایکاهش سطح آب های زیرزمینی

E08پایه ایکاهش میزان آبدهی چاه ها

E09پایه ایشور شدن منابع زیرزمینی آب

5G06بروز آفات و بیماری های جدید
E10پایه ایگسترش بیماری های قارچی ناشی از کشت سیب زمینی

یا
E11پایه ایگسترش آفات جدید ناشی از کشت محصوالت جدید

6G03پیامدهای فرهنگی- اجتماعی

G07پایه ایافزایش روند مهاجرت از روستا

یا G08ثانویهایجاد معضالت اجتماعی در سطح روستا

G09 ثانویهافزایش درگیری های حقوقی بین مالک و مستأجر

7G08 ایجاد معضالت اجتماعی در
سطح روستا

E12پایه ایافزایش اعتیاد در سطح جامعه روستایی

یا
E13پایه ایافزایش بیکاری

E14پایه ایروی آوردن به مشاغل پست

E15پایه ایکاهش میزان ارزش افزوده

8G09 افزایش درگیری های حقوقی
بین  مالک و مستأجر

E16پایه ایدرگیری بر اثر عدم پایبندی به تعهدات قرارداد توسط مستأجر

یا
E17پایه ایعدم پرداخت به موقع و کامل هزینه ها

E18...پایه ایایجاد خسارت برای تجهیزات آبیاری و

E19پایه ایسوءاستفاده از اراضی و کشت بدون وقفه در یک فصل
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: يافته های پژوهش، 1397                                                                                                  
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توضیح نمادهای درون نمودار
         يا ،               و ،            انتقال،            اتمام

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. اهمیت وقوع رويدادها از ديدگاه موجران ماهیدشت. مأخذ: يافته های پژوهش، 1397
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بحث و نتیجه گیری

به طوركلی نتايج پژوهش مؤيد يافته ها و مفروضات موجود در 
نظريه مارشالین بود؛ به گونه ای كه تمامی يافته ها نمايانگر اثرات 
منفی اين نوع نظام بهره برداری بر منطقه موردمطالعه بودند. اين 
يافته موافق نتايج ريدل6 )2000(، پندر و فافپامپس7 )2001(، 
 )2000( همكاران  و  كاخكی  دانشور   ،)2008( زاده  لهسايی 
است. در اين راستا نتايج نشان داد گسترش پديده اجاره داری 
و  زيست محیطی  منفی  پیامدهای  دسته  دو  شامل  منطقه  در 

فرهنگی- اجتماعی است. 

بر اساس يافته ها، در حیطه مسائل زيست محیطی مشكالتی 
تغییر  داد:  جای  دسته  سه  در  می توان  را  می گردد  ايجاد  كه 
آبی،  منابع  كیفیت  و  كمیت  در  تغییر  خاک،  بافت  و  ساختار 
بروز آفات و بیماری های گیاهی. مشكالتی كه در اثر گسترش 
پديده اجاره داری برای خاک ايجاد می شود و باعث تغییر ساختار 
از  از جمله: استفاده  بافت خاک می گردد، به داليل مختلف  و 
كود و سموم نامناسب توسط اجاره داران در خاک منطقه ايجاد 
شده و بافت خاک و خصوصیات شیمیايی از جمله PH خاک را 
دچار تغییر كرده است، خاک اسیدی شده و برای كشت های 
بعدی به خوبی جواب نمی دهد چرا كه اسیدی شدن خاک مانع 
جذب عناصر تغذيه ای توسط گیاه شده و وزن خشک گیاه به 
اسیدی  در هكتار كاهش می يابد.  بازده  و  يافته  كاهش  شدت 
شدن، شوری ، فرسايش خاک، ايجاد شدن سخت كفه و آسیب 
رسیدن به میكروارگانیسم های خاک و بروز بیماری های جديد و 
كمتر شناخته شده مشكالتی است كه اكثر موجران منطقه با آن 
مواجه هستند و برای فرار از حل مشكل و ناتوانی در اصالح خاک 
اراضی تحت تملک خود را بی وقفه اجاره می دهند. نتايج رحمان 
و ژانگ8 )2017( مطالعات نیز نشان می دهد كه در نظام اجاره ای 
مستأجران به استفاده بیش از حد كود در مزارع اقدام می كنند 
و همین مسئله می تواند در ساختار زمین تغییراتی ايجاد نمايد. 

مشكالتی نیز در زمینه تغییر كمیت و كیفیت منابع آبی ايجاد 
گشته كه مهم ترين آن استفاده بی رويه از آب و پايین رفتن سطح 
آب های زيرزمینی است. در اين راستا میچا و همكاران9 )2018( 
شیمیايی  كودهای  حد  از  بیش  مصرف  كه  می دارند  عنوان 
می تواند سبب تغییر كیفیت منابع آبی شود. از اين روی به نظر 
می رسد اين يافته تأيیدكننده يافته قبلی باشد. همچنین به نظر 
می رسد وقوع خشكسالی های اخیر در پايین رفتن سطح آب های 
زيرزمینی بی تأثیر نبوده، اما كشت محصوالت آب بر و استفاده 
بی رويه و غیرمسئوالنه از منابع آب منطقه توسط اجاره داران در 
سرعت پايین رفتن سطح آب های زيرزمینی بی تأثیر نبوده است و 

6. Riddel
7. Pender & Fafchamps
8. Rahman & Zhang
9. Micha et al

اگر اين روند ادامه يابد مشكالت زيادی ايجاد خواهد شد چنانكه 
كشاورزی را در منطقه با چالش های جدی مواجه خواهد كرد. 
پايین رفتن سطح آب های زيرزمینی همراه با آلوده شدن اين 
منابع بوده است چرا كه حجم كودها و سموم استفاده شده به 
حدی است كه پس از نفوذ به اعماق خاک با جريان آبی كه برای 
آبیاری استفاده می شود وارد منابع آب های زيرزمینی می گردد.  
نیازهای  رفع  برای  شدت  به  كه  آبی  منابع  نابودی  و  آلودگی 
نسل های آينده موردنیاز است به هیچ عنوان در كشوری كه به 
شدت دچار كم آبی است قابل توجیه نیست خطری كه اين امر 
ايجاد می كند باعث می شود منطقه ماهیدشت در آينده نه چندان 
دور خالی از سكنه شده و اراضی شور و بدون آب رها شوند. اين 
در حالی است كه زنگ خطر برای اين دشت به صدا درآمده است 

و جزء دشت های ممنوعه اعالم شده است.

در زمینه بروز بیماری ها و آفات جديد، توضیح اينكه در طی 
سالیان طوالنی محصوالتی محدودی در منطقه كشت می شده 
است و بیمارها و آفات اين محصوالت شناخته شده بوده است. 
اما طی سالیان اخیر به دلیل گسترش بازه محصوالتی كه در 
منطقه توسط اجاره داران كشت می شود بیماری های قارچی و 
راه های  با  يافته كه كشاورزان  آفات جديدی در منطقه شیوع 
مبارزه با اين بیماری های جديد آشنايی ندارند به همین دلیل با 
مشكالت عديده و خسارات شديدی روبه رو شده اند. همچنین به 
دلیل استفاده بیش از حد از سموم و آفات كش ها، مقاومت آفات 
و بیماری ها بیشتر شده است. اين يافته توسط جین و جاين10 
)2013( مورد تائید است. به نظر می رسد به منظور جلوگیری از 
ايجاد چنین خساراتی می توان از راهكارهايی همچون: مشاوره 
استفاده  منطقه  آموزش كشاورزان  و  پزشكی  گیاه  كارشناسان 

نمود.

بر اساس يافته ها بسیاری از افراد روستايی كه اراضی خود را 
اجاره داده اند در شهرها سكونت دارند و مهاجرت نموده اند، چرا 
كه دلیل اصلی ماندن آن ها در روستا حرفه كشاورزی و مراقبت 
از امالكشان بوده و اكنون كه اجاره داده اند دلیلی برای ماندن در 
روستا ندارد. برآورد مهاجران واردشده به مناطق شهری استان 
اين واقعیت را منعكس می كند كه در طی سال 1392 جمعیتی 
بالغ بر 68/3 درصد روستايیان استان به دلیل دستیابی به وضعیت 
 (Geravandi, شغلی و زندگی بهتر راهی مناطق شهری شده اند
(2015. بنابراين راه حل مناسب در مبارزه با افزايش روند مهاجرت 

پديده  با گسترش  مبارزه  و  روستاها  در  مطلوب  ايجاد شرايط 
اجاره داری است. ريسک به وقوع پیوستن اين مسئله در حد جدی 

است و نمی توان از آن چشم پوشی كرد. 

افراد  تا  شده  موجب  مالكین  توسط  زمین ها  دادن  اجاره 
خانوار كه قباًل همه درگیر شغل كشاورز بوده اند بیكار شوند و 

10. Jin & Jayne
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به شغل های پست و واسطه گری بپردازند. موجران پس از اجاره 
دادن زمین هايشان كار خاصی برای انجام دادن ندارند. بسیاری از 
افراد بیكار می شوند و برخی ديگر برای كسب درآمد به شغل های 
ديگر از جمله داللی و خريدوفروش دام روی می آورند. شغل هايی 
كه درآمد نسبتاً خوبی نصیبشان می كند، اما ارزش افزوده ای برای 
اقتصاد ايجاد نمی كند، و صرفاً باعث باال رفتن قیمت دام و ساير 
محصوالتی كه دالالن به آن ورود می كنند می شود. اين مسئله 
برای استان ما كه زيرساخت الزم را برای جذب افراد بیكار شده 
ندارد مسئله قابل توجه و بغرنجی است .طبق آمار 71 درصد از 
جمعیت روستايی به كشاورزی اشتغال دارند و 19/18 درصد 
جمعیت روستايی بیكار هستند (Geravandi, 2015). ادامه روند 
اجاره داری موجب می گردد تا بر جمعیت بیكاران روستا افزوده 
شده و حل مشكل بیكاری حادتر شود. لذا راهكاری الزم است تا 
افراد در روستاها باقی بمانند و از پتانسیل های موجود در روستا 
استفاده كنند و به خیل بیكاران استان اضافه نشوند. اين مسئله 
يكی از مهم ترين پیامدهايی است كه اجاره دار در منطقه ايجاد 
كرده و قابل چشم پوشی نیست بنابراين می بايست به شدت با ادامه 
اين روند مبارزه نموده و مالكان را متقاعد كرد كه اجاره دادن 
زمین هايشان ضررهای جبران ناپذيری را به جامعه و محیط زيست 

وارد می كند.

افراد غیربومی اجاره دار برای انجام امور كشاورزی از كارگران 
بیكاری،  نرخ  افزايش  ضمن  كه  می كنند  استفاده  غیربومی 
معضالت اجتماعی را در پی دارد. نتايج لهسايی زاده )2008( 
اين يافته را تائید می نمايد. بر اساس بررسی ها بسیاری از اين 
كارگران افغانی بوده و صرفاً به دلیل كم بودن دستمزد استخدام 
می شوند. بسیاری از اين افراد به مواد مخدر اعتیاد دارند؛ اين 
كارگران با عده زيادی از جوانان روستا دوستی و رفت وآمد دارند 
كه اين امر خطر افزايش اعتیاد در بین جوانان بومی منطقه را در 

پی خواهد داشت.

جوانانی كه پس از اجاره دادن اراضی به افراد غیربومی، بیكاری 
را تجربه كرده اند در چاه اعتیاد نیز گرفتار می شوند و خسارات 
جبران ناپذيری را متوجه جامعه روستايی می نمايید خسارتی كه 

فاجعه بار بوده و تبعات شديدی در پی دارد.

منطقه  در  اجاره داری  پديده  گسترش  پیامدهای  ديگر  از 
ماهیدشت افزايش درگیری های حقوقی بین مالک و مستأجران 
است، مستأجران به بعضی از تعهدات خود عمل نمی كنند. از 
جمله عدم پايبندی به تعهداتشان برای پرداخت اجاره كه گاهی 
طبق قرارداد قسط بندی شده و در چند نوبت پرداخت می گردد.

همچنین عدم پرداخت خساراتی كه به تجهیزات آبیاری وارد 
قرارداد  برق؛ طبق  و  آب  هزينه های  نكردن  تسويه  و  می كنند 
می بايست قبل از تحويل زمین در پايان زمان اجاره تمام هزينه ها 
پرداخت شود اما بعضی از اجاره داران از زير بار مسئولیت شانه 
ايجاد  درگیری هايی  تعهدات  به  پايبندی  عدم  می كنند.  خالی 

و  شكايت  جهت  حقوقی  امور  درگیر  را  كشاورزان  و  می كند 
حل وفصل دعاوی می كند، درگیری هايی كه باعث ايجاد تنش در 
جامعه روستايی می گردد و وقت، انرژی و هزينه هايی را به مالكین 
تحمیل می كند. اين يافته توسط يلسانگ11 )2013( مورد تأكید 

قرار گرفته است. 

بدترين فاجعه زمانی رخ می دهد كه تمام پیامدهای ذكرشده 
به طور همزمان در يک روستا و يا يک منطقه اتفاق بیفتد. هرچند 

سطوح خسارت پايین تر نیز جدی و قابل پیگیری هستند.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

11. Yelsang
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