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و کشت  سطح زیر تأثیرپذیری معیشت خانوارهای روستایی ازتحلیل 

 در ایران آبی و معیشتی با هدف کاهش مخاطرات ی کشتهاالگو

 زهرا سلطانی
 علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشکدة شناسی،  جمعیتدکتری 

 محمدجالل عباسی شوازی
 علوم اجتماعی دانشگاه تهران و استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیادانشکدة شناسی،  جمعیتاستاد 

 (27/6/1401پذیرش تاریخ  -27/5/1401دریافت تاریخ )

 چکیده
 سرمت  بر  آب و کشراورزی را   ةحروز گیرری   متولیان تصمیم، کشور های منابع آبی های اخیر محدودیت طی سالدر 

ایرن   رسرد  امرا بر  ن رر مری     ،سوق داده اسرت تغییر الگوی کشت اراضی کشاورزی هایی در راستای  تدوین سیاست
تأمین امنیت معیشت خانوارهای کشاورزی توجهی ندارند. ب  بیران دیگرر در    ۀلئب  مس اغلبهای راهبردی  سیاست

امنیرت معیشرتی خانوارهرای     گی ارتبرا  چگرون آب و کشاورزی، ارزیرابی دیییری از    ةحوزهای  یاستتدوین این س
برر ناکرامی در اجررای چنرین      موضوعهمین  احتماالً  و گرفتانجام نروستایی با الگوی کشت محصوالت کشاورزی 

معیشرت روسرتایی بانر      ةحروز  هرای  پژوهشمیال  با الهام از برخی در این  رو از این. بوده است مؤثر ییها استیس
کر    زمینری ک  در آن مشخص شود برای کشت هر نوع محصول کشاورزی، حدایل سرط    ایجاد شدجهانی، مدلی 

و بنرابراین برا    چیدر بروده اسرت   1399تا  1364های  سال ۀفاصلپاسخگوی معیشت خانوارهای روستایی باشد، در 
در معرر  نراامنی معیشرتی یررار      چند نفری کشاورزی، های الگوی کشت و محدودیت سط  اراض توج  ب  ویژگی

خرمن محصوالت کشاورزی  درآمد خانوار و ییمت سر -های آمارگیری هزین  طرحاز  مدل ۀاولیاطالعات  .گیرند می
نتیجرۀ   .های اطالعاتی وزارت جهاد کشاورزی ایران استخراج شد های کشاورزی و سامان  مرکز آمار ایران و آمارنام 

هرای   بررای ترأمین معیشرت خرانوار روسرتایی در کشرت       الزمحاکی از آن است ک  حدایل سرط  اراضری    پژوهش
در برای تأمین معیشت خانوار روستایی  الزمبرابر حدایل سط  اراضی  دهغالت و حبوبات، بیش از  مانندتری  آب کم

 7حدود کشاورزان موجود نباشد،  یبرا یلیتکم شتیمع اگر و است یسبز و ینیزم بیس رین  یبر بپرآهای  کشت
در  ،برای تأمین امنیت معیشتی الزمتر بودن از حدایل سط  اراضی  کوچ  ۀواسط ب میلیون نفر از جمعیت کشور، 

هرای آبری بررای تغییرر الگروی کشرت از محصروالت         تجویز سیاسترو،  این از .خواهند بودمعر  ناامنی معیشتی 
هرا در بعرد    برتر ن یر گندم و جو، بدون توج  ب  تأثیرات ایتصادی این سیاسرت  آب کمبر زراعی ب  محصوالت  پرآب

نوعی سیاستگذاری تلفییی با هدف کاهش مخراطرات آبری و    بایدو  ردتر خانوارهای روستایی راهگشا نخواهد بودخُ
 کاهش مخاطرات معیشتی جمعیت روستایی در ن ر گرفت  شود.

 .هزین  درآمد خانوار، سیاستگذاری آب جمعیت روستایی، ردپای آب،امنیت آبی،  کلیدی: های هواژ
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 مقدمه

 ،هرا  تراالب و  هرا  رودخانر  ن یر خش  شردن   یطیمح ستیزبرخی پیامدهای های اخیر،  سال در

هرای زیرادی را در خصروص تبعرات      زیرزمینی و فرونشست زمین، نگرانی های کاهش ذخایر آب

 تبیرین  در خصروص  هایی پژوهشب   ک استفاده از منابع آب تجدیدناپذیر کشور ب  وجود آورده 

بهبود امنیرت آبری ایرران     زمینۀهای کالن در  وضعیت امنیت آبی ایران و تدوین برخی سیاست

در  شرده در ایرران   استحصرال درصد منابع آبری   92برای نمون ، اختصاص حدود انجامیده است. 

 ةتهدیدکننرد عوامل  نیتر بزرگاز آب در این بخش، کم  یور بهرهبرای مصارف کشاورزی و  سال

یکری از   مثابرۀ  تغییرر الگروی کشرت بر     [ و 41 ،53] آیرد  مری امنیت آبری در ایرران بر  حسراب     

. اما [3] شود آبی دنبال می راستای سازگاری ایران با شرایط کمهای تجویزی راهگشا در  سیاست

تأمین امنیت معیشت خانوارهای  ۀمسئلب   اغلبهای راهبردی  این است ک  این سیاست مسئل 

آب و کشاورزی، ارزیابی  ةحوزهای  ب  بیان دیگر در تدوین این سیاستکشاورزی توجهی ندارند. 

اضی بسیار خرد کشاورزی در ایران، تغییرات پیشنهادی الگوی بسیاری از ار در ک دیییی ندارند 

و  دهرد  یمیرار  ریتأثکشاورزی را تحت  بردار بهرهکشت تا چ  اندازه درآمد و معیشت خانوارهای 

بر  اجررای موفرق چنرین      تروان  یمر معیشرت خانوارهرا ترا چر  انردازه       تأمین نشدن در صورت

 امیدوار بود.  ییها استیس

توزیرع   زیراد دگرگرونی  رغرم   شود ک  در ن ر بگیریم علری  در شرایطی حادتر می مسئل این 

های گذشت  و کاهش درصد جمعیت روستایی و عشایر  طی ده در جغرافیایی جمعیت در ایران 

، کشراورزی برا اختصراص    1395درصرد در سرال    9/25ب   1335درصد در سال  3/68کشور از 

 اسرت ایتصراد ایرران    اصرلی  یها بخشداخلی هنوز از درصد از سهم تولید ناخالص  5/12 حدود

 ،ترر  ب  بیان دییرق  .اند فعالیتشاغالن کشور در بخش کشاورزی مشغول  پنجم  یو حدود [ 23]

هرای   روسرتایی کشرور بر  فعالیرت    ن الشاغدرصد  50شهری و حدود ن شاغالدرصد  5 معیشت

 [.22]کشاورزی وابست  است 

ب  بعد، جمعیت روستایی کشور با شیب  1375اینک  از سال  بادر ن ر داشت  باید نیهمچن

میلیون نفرر از   20بیش از  1395، براساس نتایج سرشماری   استمالیمی رو ب  کاهش گذاشت

میلیون نفرری جمعیرت    س کاهش  رغم یعلو  کنند میجمعیت کشور در نیا  روستایی زندگی 

 رشد رهای روستایی در همین میطع زمانی، تعداد خانوا1395تا  1375زمانی  دورةروستایی در 

. چنانچ  الگوی معیشتی حدایل نیمی از خانوارهای روستایی [20،21] داشت  استدرصدی  36

کشاورزی استوار بدانیم، رشد تعداد خانوارهای روسرتایی )کر  هرر کردام بررای ترأمین        ۀرا برپای
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توانرد محرکری بررای     تییم میطور غیرمس ب معیشت ب  منبع درآمدی احتیاج دارند( همچنان و 

 ۀفاصلدر  های کشاورزی در ایران برداری تعداد بهره .برداران کشاورزی باشد بودن تعداد بهره زیاد

میلیرون نفرر    4نوز بریش از  چندان کاهش پیدا نکرده است و ه 1393تا  1382های  سرشماری

 [.19،18] بردار کشاورزی در کشور وجود دارد بهره

های کشاورزی ایرن ضررورت را ایجراب     معیشت روستاییان ب  فعالیت زیادوابستگی  اینبنابر

هرای تجرویزی در خصروص     آب و کشراورزی و سیاسرت   ةحوزکند ک  هرگون  سیاستگذاری  می

باشرد  موضروع  ایرن   ۀمالح با ، آبی در کشور( من ور سازگاری شرایط کم ب تغییر الگوی کشت )

تواند با الگوی کشرت محصروالت کشراورزی     میچگون  امنیت معیشتی خانوارهای روستایی ک  

چارچوب مفهومی در این میال  تالش شد  در راستای پاسخگویی ب  چنین پرسشیمرتبط باشد. 

در آن مشخص شود برای کشرت هرر نروع محصرول کشراورزی،       تاتوسع  داده شود  و معادالتی

ترا   1364هرای   سرال  ۀفاصرل یشت خانوارهرای روسرتایی، در   حدایل سط  اراضی پاسخگوی مع

طررح هزینر  و درآمرد خرانوار      اطالعات متنوعی ن یر، زمین چیدر بوده است. در همین  1399

هرای   از مرکرز آمرار ایرران و آمارنامر     کشراورزی،  روستایی و ییمت فروش سرخرمن محصوالت 

یران استخراج و بررای پاسرخگویی بر     کشاورزی ا های اطالعاتی وزارت جهاد کشاورزی و سامان 

معیشت جمعیت روسرتایی و  رابطۀ در ادام  چگونگی  کار گرفت  شد. ب پژوهش در مدل  پرسش

کرد ک  نروعی   خواهد ای را فراهم ها میدم  این ارزیابی شد.سط  اراضی و الگوی کشت ارزیابی 

سیاستگذاری تلفییی با هدف کاهش مخراطرات آبری و کراهش مخراطرات معیشرتی جمعیرت       

 د. شومعرفی  همزمانروستایی 

 مبانی نظری

در عمل، ، با ادبیات فیر گره خورده است و تعاریف تفاسیر بیشتردر رغم اینک   علیمعیشت  ةواژ

 گذرانبرای  ییها تیفعالو  ها ییدارا، ها ییتوانامعیشت شامل . [52] فیر دارد بامفهومی متفاوت 

را  انهایشر  و دارایری  هرا  ییتوانرا  دنر ک  افرراد بتوان  شود پایدار ارزیابی میهنگامی و است زندگی 

عریرف  تیندی انیز معیشت روستایی را فر د. الیسند یا بهبود بخشنآینده نگ  داردر یا  اکنون هم

یا پشتیبانی نهادهرای اجتمراعی    شانیها تیفعال ۀواسط ب کند ک  در آن خانوارهای روستایی  می

 .[29] هستند  یزندگاستاندارد سط   بهبوددر مبارزه برای بیا و همچنین 

ای کر  بتوانرد از    ضرورت افزایش درآمد روستاییان تا اندازهبر روستایی توسعۀ های  در رهیافت

گرذاری بررای بهبرود     انداز یرا تروان سررمای     پسهای جاری زندگی روستاییان فراتر رود و ب   هزین 

درآمرد و  تفراوت برین   معیشرت برا سرنجش    و بر همین مبنا  شود تأکید شده استمنجر معیشت 
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ارزیرابی شرده اسرت     فیرر یرا ثرروت در جوامرع روسرتایی      شاخصری بررای  متوسرط خرانوار    ۀهزین

 یری دارا معیشرت، من رور ترأمین    بر  بسرط داده شرده کر      این ایرده در این تعاریف .  [11،12،13]

( برابرر ا دوتر یر    برین ) یزندگ یاساس یازهاین ینتأم یبرا الزمحد  زا یشب یکم روستاییان باید

شروند کر  درآمدشران از حردایل درآمرد       کشاورزان معیشتی کشاورزانی ارزیابی مری و  [24]باشد 

معیشت پایردار تنهرا    یعنی در این تعاریف،. [51خالص سران  یا حدایل سط  زندگی بیشتر باشد ]

هرای روسرتایی    بررداری  انداز خانوارهرا و بهرره   زمانی ب  رسمیت شناخت  شده است ک  ب  توان پس

 .کند ها مصداق پیدا می از هزین  ها، تأمین معیشت با بیشتر بودن درآمدب  بیان دیگر ؛دامبینج

از اشتغال روستایی را ب  خود اختصاص  بزرگیکشاورزی بخش  های یتفعالبا توج  ب  اینک  

گره کشاورزی  اختصاص آب برایو  های کشاورزی فعالیتب  شدت  ب ، معیشت روستایی دهد یم

در تأمین معاش زیادی  اهمیتدسترسی ب  آبیاری یابل اعتماد،  .[33،11،13، 36] خورده است

. [51،50،27] روستایی داردپایدار جوامع روستایی و افزایش فرصت برای بهبود معیشت جوامع 

 ۀسرران ، طی مراحل گذار جمعیتی رشد و افزایش تعداد جمعیت ۀواسط ب ویژه در شرایطی ک   ب 

 یور بهرره  توانرد  یمر آبیراری یابرل اعتمراد     ۀسامانسط  اراضی کوچ  شده است، دسترسی ب  

سبب درآمد ، زیادایتصادی بازده در کنار کشت محصوالت با و  دهدمحصول در زمین را افزایش 

 .[36 ،46،39] ن شودتبع آن افزایش امنیت معیشتی روستاییا ب بیشتر و 

گذاری در اراضی کشاورزی آبری، از دیرد افرزایش     اگرچ  سرمای البت  نباید فراموش کرد ک  

چنین رویکردی ورزان مثبت ارزیابی شده است، بازدهی در مییاس مزرع  و تأمین معیشت کشا

ها مخرب  آبریز، برای اکوسیستم یها حوض دلیل ایجاد انگیزه برای فشار مضاعف بر منابع آبی  ب 

برای افزایش بازدهی مزارع و  استفاده بیش از پیش از آبیاری ممکن است .[26]شود  ارزیابی می

رو  ایرن با فرسایش خاک و استفاده بیش از ظرفیت از منابع آب همراه باشرد و از   ،افزایش تولید

رو فشار بیشتر ب  منابع آبری بررای ارتیرای معیشرت      ایناز [. 51] داشت  باشد در پیمخاطراتی 

های امنیرت آبری در دنیرای معاصرر      میابل سیاست ۀدر نیط ینوع ب کشاورزی در برخی جوامع، 

 شود. ی میتلی

مصرارف   بر  شده در ایرران   استحصالاختصاص منابع آبی طور خاص در ایران،  ب برای نمون  

 یطر یمح سرت یزمخررب   آثرار  در برروز  و تحمیل کردهب  منابع آب ایران فشار زیادی کشاورزی 

ها، گسترش شوری و فرسایش خراک و فرونشسرت    و رودخان  ها تاالبن یر خش  شدن برخی 

 و مخاطرات آبی ایران من ور کاهش ب رو  [. از این37، 53،41،38است ]دانست  شده  مؤثر زمین

 ةهای حوز تغییر سیاستگذاریب  آبی و خاکی و کفایت منابع غذایی،  جمعیت، منابع بین تعادل

 اسرت  شرده توجر   آبیراری   ن یرر کرم   ییراهکارهرا  ۀتوصری  یرا  تغییرر الگروی کشرت   ، کشاورزی
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دسترسی پایدار و ایمرن بر  آب   معنای  ب امنیت آبی بر مطابق تعاریف مرجع، البت   [.17،16،2]

 -ایتصرادی  ۀتوسرع با کمیت مناسب و کیفیت یابل یبول بررای حفرم معیشرت و رفراه بشرر و      

هرای آبری بر      توانیم در سیاسرتگذاری  نمیرو  از این، [49، 54]است  شدهاجتماعی بسیار تأکید 

آب بررای اراضری کشراورزی و     نیتأممشکالت توج  باشیم و  تأمین معیشت روستایی بی ۀمسئل

هرای   کر  در پرژوهش   ایران راکشاورزان  ۀجامعگسترش فیر و بیکاری در میان بخش بزرگی از 

 یآبهای  تجویز سیاستبنابراین [. 10 ،16، 44،25] نادیده بگیریم زیادی ب  آن اشاره شده است،

و مخراطرات معیشرتی   آبری   کاهش مخاطرات ب همزمان تغییر الگوی کشت نیازمند توج  برای 

 .است لحاظ شدهاست ک  در این پژوهش 

 ها روش و داده

در این یسمت روش برآورد حدایل سط  اراضی برای تأمین امنیت معیشتی خانوار روستایی در 

بررای   الزمبررای بررآورد متوسرط سرط  اراضری       ایجادشده ۀمعادلالگوهای کشت مختلف و نیز 

بررآورد تعرداد جمعیرت در     چگونگیشود.  ی شرح داده میتأمین امنیت معیشتی خانوار روستای

سیاستگذاری مناسب تغییرر  نحوة کوچ  بودن سط  اراضی و  ۀواسط ب معر  ناامنی معیشت 

 ها توضی  داده خواهد شد. در بخش یافت  الگوی کشت با هدف کاهش مخاطرات

 الزمهای  داده

پرژوهش حاضرر از منرابع     الزم بررای هرای   شرح داده شده است، داده 1طور ک  در جدول  همان

بعد خرانوار( و نترایج    ۀسبانتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )برای مح مانندآماری متین 

بررداران بررای هرر     سط  اراضی در اختیار بهره ۀسرانکشاورزی )در خصوص  سرشماری عمومی

و  ر محصوالت زراعیعملکرد در هکتا ۀمحاسب، وزارت جهاد کشاورزی )برای برداری( الگوی بهره

های آمارگیری هزینر  و درآمرد خانوارهرای روسرتایی و      طرحو  (کاشت محصوالت زراعی ۀهزین

 .[4-9] اسرت  صوالت کشاورزی در مناطق روستایی اسرتفاده شرده  خرمن مح ییمت فروش سر

الزم هرای دیگرر نیرز بررای بررآورد آب       برخری پرژوهش  از شده،  دادهبر منابع آماری شرح  افزون

، 42] محصوالت زراعی کم  گرفت  شرده اسرت  آبیاری محصوالت زراعی و خودکفایی من ور  ب 

40 ،15، 1]. 
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 پژوهش یبرا الزمو اطالعات  یآمار منابع. 1جدول 

 اطالعات منبع آماری

 وزارت جهاد کشاورزی:

 یسال محصوالت زراع 36 دیتول میدارآمار سط  برداشت و  یبررس

 (1392 تا 1357)

 1396-1397تا  1392-1393 یزراع یها سال یکشاورز ۀآمارنام

 1397تا  1394 یها سالکشاورزی جلد سوم.  ۀآمارنام

 عملکرد در هکتار محصوالت زراعی

 تولید و سط  اراضی دیم و آبی میدار

 درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران:

 روستایینتایج طرح آمارگیری هزین  و درآمد خانوار 

 مناطق روستایی در خرمن محصوالت کشاورزی ییمت فروش سر

 (1393)نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 

 (1395عمومی نفوس و مسکن ایران ) یها یسرشمارنتایج 

 متوسط خانوار روستایی ۀهزین

 ییمت فروش هر کیلوگرم محصول زراعی

 برداران بهرهسط  اراضی در اختیار  ۀسران

 روستاییبعد خانوار 

 درگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی:

 بان  اطالعات زراعت
 کاشت محصوالت زراعی ۀهزین

در الگوهاای   برای تأمین امنیت معیشتی خاانوار روساتایی  برآورد حداقل سطح اراضی روش 

 کشت مختلف

و بعضری   1سرنجش سرط  زنردگی    پیمرایش مستیل ن یر  های پیمایشبرخی  اخیرهای  ده  در

و مساحت  های کشاورزی ، با تمرکز خاص بر زمینهای کشاورزی با پیمایش شده تحیییات تلفیق

بررآوردی از سرط  فیرر در منراطق      بر   بتروان  ترا  اند صورت گرفت بان  جهانی  ۀپشتوانب   آنها

، 43] تفر دسرت یا آن با امکانات درآمدی و تولیدی و کشراورزی در روسرتاها    ۀرابطروستایی و 

هرای وابسرت  بر  کشراورزی و زراعرت،       ، در کنرار توجر  بر  جنبر     ها این پیمایش در. [27، 32

نبرود  در البتر    .اسرت  لحراظ شرده  های روستایی نیز  ها و زیرساخت های غیرزراعی فعالیت جنب 

های  بان  جهانی ن یر طرح پیشینهای آمارگیری  توان از طرح می، های مستیلی چنین پیمایش

، مدل منابع آماریدیگر با  هاو با تلفیق نتایج آنکرد هزین  و درآمد خانوارهای روستایی استفاده 

بین درآمد کشاورزان روستایی از اراضی زراعی و توانرایی   ۀرابطک  در آن  را ایجاد کردتری  ساده

 باشد سنجیده شده آنان حفم یا ارتیای معیشت

برای برآورد حدایل سط  هکتراری کر  در هرر     1مفهومی شکل  چارچوب، رویکردهمین با 

بر    یتدوین و برای پاسرخگوی تواند معیشت خانوار روستایی را تأمین کند،  نوع الگوی کشت می

ییمرت فرروش   )کار گرفت  شد. یعنی با اسرتفاده از دو متغیرر ایتصرادی     ب های پژوهش  پرسش

                                                            
1. Living Standard Measurement Study 
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عملکرد در هکترار  ) متغیر کشاورزیی  و  (هر محصول زراعیتولید  ۀمحصول کشاورزی و هزین

فروش محصوالت کشاورزی برای هر نوع الگوی کشرت در   از ، درآمد ناشی(محصوالت کشاورزی

برای تأمین معیشت، درآمرد حاصرل از کشرت هرر      سپس با این فر  ک  .هر هکتار برآورد شد

، حردایل  1 رابطرۀ نوار روسرتایی باشرد، مطرابق    خا ۀنیهز ةاندازب   کم دستباید  حتماًمحصول، 

 تأمین امنیت معیشتی خانوار روستایی برآورد شد.ی کشاورزی برای سط  اراض

 

 شتیمع نیتأم منظوربهکشت  یهر نوع الگو یبرآورد حداقل سطح هکتار برا یمفهوم مدل. 1شکل 

 ییروستا خانوار

حدایل سط  زمین برای تأمین امنیت معیشتی بررای هرر نروع الگروی      (ALSiy) 1 رابطۀدر 

برر کرل     متوسط خانوار روستایی در همان سال ۀهزینیعنی  CRHiyکشت در هر سال از تیسیم 

عملکررد در هکترار   )درآمد ناشی از فروش هر محصرول کشراورزی در هرر هکترار در آن سرال      

در آن  (Piy)در ییمت فروش آن محصول کشراورزی   در آن سال ضرب (Yiy)محصول کشاورزی 

ذکرر اسرت    شرایان  آید. دست می ب  ((Ciy) تولید آن محصول در آن سال یها ن یهزسال منهای 

زمینی، شلتوک، گندم، جو، چغندریند،  محصول زراعی سیبهفده برای ک  محصوالت کشاورزی 

و پنبر    ای ، ذرت علوفر  سویا، شبدر، یونج فرنگی، پیاز، خیار، هندوان ، کلزا،  گوج نخود، عدس، 

 محاسب  شده است. 1397تا  1364های  در فاصل  سال

(1) 
( )


iy

RHy

LS

iy iy iy

C
A

P * Y C
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 برای تأمین امنیت معیشتی خانوار روستاییالزم سطح اراضی  متوسطبرآورد روش 

برررای تررأمین امنیررت معیشررتی خررانوار روسررتایی  الزم ی اراضرر سررط  متوسررطبرررآورد برررای 

(MEANALS ) ترا   1364هرای   در سرال برای هر الگروی کشرت    الزمسط  اراضی  ۀمیاناز ضرب

1397 )(ALSi)Median) ب  آن کشرت اشرتغال دارنرد   در کشور  بردارانی ک  در درصد بهره (FPi) 

زمینی، برنج، غرالت   سیبگروه محصول کشاورزی  دهبرای  i. (2)رابطۀ  کم  گرفت  شده است

فرنگری، پیراز و    گوجر  )گندم و جو(، یند و شکر )چغندر یند(، حبوبات )نخود و عدس(، سبزی )

و ذرت  یونجر   ،ای )شربدر  خیار(، میوه )هندوان (، نباتات روغنی )کلرزا و سرویا(، نباترات علوفر     

 ( و منسوجات )پنب ( برآورد شده است.ای علوف 

(2)  
10

i

1

Median ALS *FP /100


 
  
 
ALS i

i

MEAN 

 ها یافته

در الگوهاای کشات    حداقل سطح اراضی برای تأمین امنیت معیشتی خانوار روستایی برآورد

 1397تا  1364های  سالفاصلۀ مختلف در 

 ، حدایل سط  اراضی برای تأمین معیشت خانوارهرای روسرتایی  1 رابطۀ ۀواسط ب در این بخش 

زمینری، شرلتوک، گنردم، جرو،      محصول سریب  سیزدهبرای  1397تا  1364های  سال ۀدر فاصل

 1387هرای   سرال  ۀو در فاصل فرنگی، پیاز، خیار، هندوان  و پنب  گوج چغندر یند، نخود، عدس، 

 محاسب  شده است. ای ذرت علوف  و کلزا، سویا، شبدربرای چهار محصول  1397تا 

های مرتبط با متغیر حردایل سرط  اراضری بررای ترأمین معیشرت        و برخی شاخص ها یافت 

 تیریبری طرور   بر  میطعری،   های رغم برخی نوسان حاکی از آن است ک  علیخانوارهای روستایی 

 1از  بیشرتر کمری  زمینری   سیبدر کشت برای تأمین معیشت خانوار روستایی  الزم زمینسط  

عنوان کراالی   ب زمینی  در مطلوبیت کشت سیب احتماالًهکتار است و در طول بیش از س  ده ، 

هرا   نیز یافت  برنج کشت خصوص در. (2 جدول[)15] ایتصادی، تغییر چندانی پیش نیامده است

 بیشرتر در برای تأمین معیشت خانوار روستایی در ایرن کشرت    الزمحاکی از آن است ک  سط  

های  ویژه در سال ب ، اما کردهکتار برآورد  2تا  1توان بین  می را 1396تا  1364 دامنۀ های سال

. در خصروص کشرت گنردم و    یافرت هکتار کراهش   1تدریج ب  حدود  ب ، این میزان 1390 ۀده

ترتیرب   بر  برای کشرت،   الزمبررسی، حدایل سط  اراضی  تحتهای  متوسط دورهدر کشت جو 

ج مطلوبیت ایتصادی این یتدر ب  1390 ۀدههای  هکتار برآورد شده، اما در سال 15و  11حدود 



 177 ف ...با هد ی کشتهاو الگوکشت  سط  زیر تأثیرپذیری معیشت خانوارهای روستایی ازتحلیل 

هکترار   10و  5ترتیرب بر  حردود     بر  و برای کشت گندم و جرو   یافتدو کشت نیز کمی بهبود 

( 1396ترا   1387) مردن ر  ۀفاصرل وبیت ایتصادی کشرت چغنردر ینرد در    لکاهش پیدا کرد. مط

بررای ترأمین معیشرت خانوارهرای      الزمرو حدایل سرط  اراضری    و از این یافتتدریج افزایش  ب 

هکترار در سرال    1بر  حردود    1387هکتار در سرال   3وستایی در کشت چغندر یند از حدود ر

 کاهش پیدا کرد.  1396

برای تأمین معیشت خانوارهای روستایی در حبوباتی ن یر نخود و  الزمحدایل سط  اراضی 

طور متوسرط حردود    ب هکتار در نوسان بوده و  40تا  30تا حدود  10بین  طور تیریبی ب عدس 

 الزم کشاورزانبرای تأمین معیشت خانوارهای روستایی در کشت حبوبات برای  زمینهکتار  20

د کر  برا   نشو فرنگی، پیاز و خیار از کاالهای ایتصادی محسوب می گوج ی چون های است. سبزی

هرای مرورد بررسری، معیشرت خانوارهرای       سرال  بیشرتر هکتار نیز در  1حدود  زیر کشتسط  

هندوان  شاخص حردایل سرط  اراضری بررای      در خصوص کشت .است شده یمتایی تأمین روس

 هرای  هکترار در سرال   2محدودی، حدود  نسبت ب  های نوسانتأمین معیشت خانوار روستایی، با 

هرای   سرال  ۀدر فاصرل کلرزا و سرویا   کشرت   سط  زیر در مورد تخمین زده شد. 1396تا  1364

تدریج مطلوبیت ایتصادی این محصوالت افزایش پیدا کررد و حردایل سرط      ب  1396تا  1387

، اما همچنان حدایل سرط   یافتزیر کشت این دو محصول برای تأمین امنیت معیشتی کاهش 

برابر چهرار حدود  1396کشت این دو محصول برای تأمین امنیت معیشتی خانوارها در سال  زیر

یونج  و شبدر،  مانندای  ر خصوص نباتات علوف . دودیند و شکر بمحصوالت دیگر ن یر سبزی و 

هکتار بود، درحالی ک   4تا  2حدایل سط  اراضی برای تأمین معیشت خانوارهای روستایی بین 

تنها محصولی است کر    باًیتیرو  زیاد است چشمگیریطور  ب ای  مطلوبیت ایتصادی ذرت علوف 

تواند معیشت خانوارهای روستایی را تأمین کنرد.   میهکتار نیز  1/0 کمتر ازکشت  در سط  زیر

ترا   1364هرای   سرال  ۀپنب  نیز در فاصرل  همچونگیاهان صنعتی  کشت برای حدایل سط  زیر

  هکتار بوده است. 4تا  2بین  1396

 برای تأمین امنیت معیشتی خانوار روستایی الزمبرآورد متوسط سطح اراضی 

برای تأمین امنیت معیشتی  الزمبرآورد متوسط سط  اراضی های مرتبط با  شاخص 2در جدول 

تعرداد   کر   ذکر اسرت  شایاناین جدول  اطالعاتشده است. در مورد  آوردهخانوارهای روستایی 

و برر ایرن اسراس     استخراج شده اسرت  1393از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی  برداران بهره

هرای   . سرپس براسراس داده  شرد اسرتخراج  کردام از الگوهرای کشرت     برداران در هرر  درصد بهره

بررای   گرروه محصروالت کشراورزی   در هرر   الزمسط  اراضی  ۀمیانشده در بخش یبل  استخراج
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متوسرط  توضی  داده شد،  2 رابطۀطور ک  در  . سپس همانشدبرآورد  تأمین معیشت کشاورزی

گرروه   ۀ، براسراس میانر  خانوارهرای روسرتایی   وزنی سط  اراضی برای ترأمین امنیرت معیشرتی   

براسراس درصرد    یدهر  وزنان هر محصول، محاسب  شد )بردار بهرهمحصوالت کشاورزی و درصد 

در نهایت براساس متوسط وزنی سط  اراضی بررای  . است( گرفت برداران هر محصول انجام  بهره

طرور   ب الگوهای کشت فعلی،  طبقک   شدمشخص ، خانوارهای روستاییتأمین امنیت معیشتی 

هکتار، پاسخگوی معیشرت خانوارهرای    72/8سط  اراضی کمتر از کشت محصوالت در متوسط 

 نیست. تأمین معیشت باشد( ۀوسیل)اگر زراعت تنها  کشاورز روستایی

 ییروستا یخانوارها یشتیمع تیامن نیتأم یهر خانوار برا یبرا الزم نیزمحداقل سطح  .2 جدول

 (هکتار واحد: کشت نوع کیتفک به)

گروه محصوالت 

 کشاورزی

نوع 

 محصول

بهرهدرصد  خانوارهای روستایی حداقل سطح اراضی برای تأمین امنیت معیشتی
 

برداران
 

 میانگین میانه بیشینه کمینه
گروه  ۀمیان

 محصوالت

 44/9 3/2 2/2 3/2 1/3 2/1 شلتوک برنج

 غالت
 8/13 9/11 4/28 4/6 گندم

8/12 
29/

 8/15 1/16 8/21 3/11 جو 47

 96/0 2/2 0/2 2/2 9/2 0/1 چغندر یند یند و شکر

 حبوبات
 0/22 5/21 7/42 5/9 نخود

7/20 40/6 
 8/17 5/18 9/27 2/8 عدس

 سبزیجات

 1/1 2/1 7/1 1/0 فرنگی گوج 

2/1 
25/

14 

 0/1 0/1 5/1 6/0 پیاز

 3/1 2/1 5/2 4/0 ینیزم بیس

 1/1 2/1 0/2 6/0 خیار

 24/5 1/2 1/2 1/2 3/3 3/1 هندوان  میوه

 روغنی یها دان 
 9/6 8/6 6/13 6/3 سویا

7/5 45/1 
 2/5 8/4 7/9 2/2 کلزا

 یا علوف نباتات 
 7/1 6/1 6/2 0/1 شبدر

7/3 
42/

 9/3 1/4 3/5 3/2 یونج  10

 96/0 0/3 1/3 0/3 1/4 3/2 پنب  گیاهان صنعتی

 72/8 خانوارهای روستایی امنیت معیشتیمتوسط وزنی سط  اراضی برای تأمین 
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 کوچک بودن سطح اراضی ۀواسط بهناامنی معیشت  تعداد جمعیت در معرضرآورد ب

کوچر  برودن سرط  اراضری،      ۀواسط ب  یبرآورد تعداد جمعیت در معر  ناامنی معیشت من ور ب 

 1393دارای زمرین، از نترایج سرشرماری     برردارانِ  در اختیار بهره اطالعات مرتبط با وسعت اراضیِ

عرد  بُ اطالعرات   طبرق و یرابی   براساس روش درونسال  نعد خانوار روستایی نیز در همابُو  شداخذ 

برردار،   )با این فر  ک  هر بهره محاسب  شد 1395و  1390 های خانوار مندرج در نتایج سرشماری

در هرر  . تعداد جمعیت وابست  ب  زراعرت معیشرتی   کند( معیشت ی  خانوار روستایی را تأمین می

. با توجر   دست آمد ب  ها برداری عد خانوار در تعداد بهرهاس ضرب بُنیز براسوسعت اراضی کشاورزی 

متوسط وزنی سط  اراضی برای تأمین امنیت معیشتی خانوارهرای روسرتایی    2در جدول ب  اینک  

، زمینشران کوچ  بودن سرط    ۀواسط ب هکتار برآورد شد، فراوانی تجمعی تعداد افرادی ک   72/8

ذکرر اسرت    شرایان . البت  شدمیلیون نفر برآورد  7گیرند، حدود  در معر  ناامنی معیشتی یرار می

معیشرت  کرل  اینکر   صورت گرفت  اسرت؛ از جملر    ها  پیشفر برخی ک  این محاسبات برمبنای 

شرود و هریم معیشرت تکمیلری در ایرن       اراضی کشاورزی از زمین زراعری ترأمین مری    انبردار بهره

 کند. خانوارها، کمبود درآمد مرتبط با کشت محصوالت زراعی را جبران نمی

 مخاطراتبا هدف کاهش  تغییر الگوی کشتسیاستگذاری  

 الزمآب آبیراری  میردار  هرر الگروی کشرت برر      گی اثرگرذاری چگون دربارةارزیابی مناسب  برای

بر   محصرول  هرر   مفهروم ردپرای آب  . شرد   محصوالت زراعی، از مفهوم ردپای آب کم  گرفتر  

و واحرد آن   شرود  یمر محصول مصررف   آنتولید  ةزنجیربیانگر مجموع آبی است ک  در  یتعبیر

مفهروم ردپرای آب بر  سر  جرزآ آب آبری، سربز و         .]30[ استمکعب بر تن  معمول متر طور ب 

آب  میدارب  است(  شده)ک  در این پژوهش استفاده  . ردپای آب آبیشود یمخاکستری تیسیم 

مصررف شرده   در اختیرار گیراه یررار گرفتر  و     تولید ی  محصول  برای ک  سطحی و زیرزمینی

آبیراری  الزم بررای  آب  میردار  نیدر تخم تواند یم ک  [31] شود یم گفت )تبخیر و تعرق شده( 

 کار آید. ب محصوالت زراعی 

نیاز محصوالت زراعی هردف یررار گرفرت و در همرین      ، برآورد آب آبیاری مورد3در جدول 

جهاد کشاورزی بررای بررآورد عملکررد در هکترار در سرال      های آماری  راستا از اطالعات سالنام 

های دانشگاهی کم  گرفت  شد. بر اسراس   و ردپای آب آبی محصوالت زراعی از پژوهش 1390

طرور تیریبری آب    بر  و شد ن اطالعات، ردپای آب آبی محصوالت زراعی در واحد سط  برآورد ای

برآوردهرا، کشرت محصروالت    مبنرای  برای هر محصول زراعی تخمرین زده شرد. بر   الزمآبیاری 

برترر از سرایر    آب حبوبات در واحد سط ، کرم  نیزصنعتی ن یر پنب  و غالتی ن یر گندم و جو و 
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هرای   طور کر  در بخرش   ک  از ن ر ایتصادی همان حالی در ،محصوالت زراعی تشخیص داده شد

غرالت و حبوبرات، از ن رر ایتصرادی بررای خانوارهرا       ماننرد  کشت محصوالتی شد، پیش برآورد 

های گذشت ،  در طول سال بر بودن کشت برنج صرف  نبوده است. همچنین با اینک  آب ب چندان 

نیراز ایرن محصروالت     های ممنوعیت کشت برنج در کشور شده، آب مرورد  سبب تدوین سیاست

کر  سیاسرت   شرد  ای، میوه، چغنردر ینرد و نیشرکر بررآورد      نیاز نباتات علوف  کمتر از آب مورد

 آبی ملی تمرکزی بر آنها نداشت  است.  های سازگاری با کم مشخصی در برنام 

 1390 ۀده یدر ابتدا یمحصوالت زراع یآب آب یردپا برآورد. 3جدول 
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 شده است. در این جردول  آوردهکاهش مخاطرات در تعیین الگوی کشت  نحوة 4 جدولدر 

در  کاهش مخاطرات معیشتیتغییر الگوی کشت، سیاستگذاری  ایتصادی در اولویت برای تعیین

تأمین امنیرت  من ور  ب در هر الگوی کشت  الزمحدایل سط  اراضی کم بودن  ن ر گرفت  شد و

کراهش  معنای اولویت ایتصادی در سیاستگذاری تفسیر شرد. در خصروص    ب ، معیشتی خانوارها

بررای   .[15] شرد  یدهمحصروالت کشراورزی سرنج   تأمین خودکفرایی  ، توانایی مخاطرات غذایی

از ن ر امنیت غذایی اولویتی ندارد و محصوالتی ن یر میروه  کشت آنها ی چون پنب  ک  تمحصوال

آخرر  مرتبرۀ  شروند، اولویرت غرذایی در     ر تولید میزمینی ک  بیش از نیاز داخلی در کشو و سیب

)بیشرترین   1محصوالت برمبنای درصد خودکفایی غرذایی از  بییۀ ( در ن ر گرفت  شد و 6رتبۀ )

نیز برمبنرای مصررف آب در واحرد     4. براساس اطالعات جدول ندبندی شد اولویت 6اولویت( تا 

کمترین مصررف آبری را در واحرد سرط      ک  از محصوالتی  سط  محصوالت زراعی، اولویت آبی

. اولویت سیاستی کلی برمبنای در ن رر گررفتن   ندشد بندی رتب برتر  داشتند تا محصوالت پرآب

همزمان اولویت ایتصادی، اولویت غذایی و اولویت آبی، حاکی از آن است ک  در مجمروع کشرت   

محصوالتی ن یرر غرالت   بعد کشت مرحلۀ های روغنی و در  محصوالتی ن یر برنج، سبزی و دان 
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و کشرت محصروالتی   داد در اولویت سیاستی یرار توان  را می)گندم و جو( و محصوالت صنعتی 

اولویت ایتصادی، اولویت جنبۀ ها با در ن ر گرفتن همزمان هر س   ای و میوه نباتات علوف مانند 

 گیرند. آخر سیاستگذاری یرار میرتبۀ غذایی و اولویت آبی در 

 مخاطرات کاهش هدف باکشت  یالگو رییدر تغ یاستیس تیاولو نیورد بهتربرآ .4جدول 
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 گیری بندی و نتیجه جمع

های آب و کشاورزی، یعنی ترأمین امنیرت    در این پژوهش یکی از نکات مغفول در سیاستگذاری

برای کشرت  ک   این بودمهم  پرسشدو  زمین  ایندر  .شدای روستایی بررسی معیشتی خانواره

ک  پاسخگوی معیشت خانوارهای روسرتایی باشرد    زمینیهر نوع محصول زراعی، حدایل سط  

ک  مطلوبیت ایتصرادی بیشرتری را    ای گون  بندی کشت محصوالت زراعی ب  اولویت ؟چیدر است

 کر   نشران داد  حاضرر پرژوهش   ؟توانرد باشرد   برای خانوارهای روستایی داشت  باشد، چگون  می

در  ییخرانوار روسرتا   یشتیمع نیتأم یبراالزم  یحدایل سط  اراض ان ،یسال یهاننوسا رغم یعل

هردف   یبررا  الزم زمرین سط   نی. کمتراستهکتار  1از  شیب یمحصوالت زراع های گروه همۀ

. اسرت هکترار(،   2/1) یو سبز ینیزم بیس یمربو  ب  محصوالت زراع ییروستا شتیمع نیتأم

در  ،یشتیمع تیامن نیتأم یهکتار برا 2حدود  یبرنج و یند و شکر با متوسط سط  اراض وه،یم

 یبررا  آنهرا کشرت در   زیر ن کمترر  مسراحت در  کر   ردیر گ یمر  یررار  یمحصوالت زراع یبعد ةرد
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 یهکترار بررا   10 ازترر   برزرگ  یزراع یدارد. کشت در اراض یایتصاد ۀصرف ییروستا یخانوارها

حبوبرات،   یگروه محصوالت کشراورز  یهکتار برا 20از  شیغالت و ب یگروه محصوالت کشاورز

هرای آبری بررای تغییرر الگروی       بنابراین تجویز سیاسرت  .است صرف ب  ییروستا یخانوارها یبرا

برتر ن یر گنردم و جرو، بردون     آب ب  محصوالت کمن یر برنج بر زراعی  کشت از محصوالت پرآب

رهای روستایی راهگشا نخواهد بود عد خردتر خانواها در بُ سیاستتوج  ب  تأثیرات ایتصادی این 

 بر  هرا   و مشکالت مرتبط با تأمین درآمرد خانوارهرا و گسرترش فیرر را کر  در برخری پرژوهش       

 .کردتشدید خواهد  [37،38]آب برای اراضی کشاورزی نسبت داده شده  نیتأممشکالت 
بین امنیت معیشتی خانوارها و افراد روستایی با الگوی کشت  ۀرابطدیگر این بود ک   ۀمسئل

 کنیممحصوالت کشاورزی و سط  اراضی کشاورزی در اختیار خانوارها چگون  است و اگر فر  

در معرر  نراامنی    چنرد نفرر  کنرد،   معیشت ی  خانوار روستایی را تأمین می ،بردار ک  هر بهره

کند ترا تصرویر    این برآورد کم  می ؟گیرند می کوچ  بودن سط  اراضی یرارمعیشتی ناشی از 

شاهد تنوع کشت و کاهش های منابع آبی،  رغم محدودیت چرا علیروشنی داشت  باشیم از اینک  

میروه در ایرران و    هرای  برا   توسرعۀ  فزایندةروند هستیم و  [18، 19] آیش در اراضی کشاورزی

عنروان   بر  صاد غیرزراعی در روستاهای کشور، بر رشد ایت نیز داللت محصوالت دامی در روستاها

وجرود  . برا  شرود تلیی راهکاری برای جبران مشکل معیشتی ناشی از کمبود اراضی  در روستاها 

آبیراری و بهبرود    حرال کرم   عینکنند، در  اشاره می [2، 14ها ] برخی پژوهش طور ک  همان ،این

هرای آب و کشراورزی    تواند ب  کاهش مخراطرات آبری در تردوین سیاسرت     های آبیاری می شیوه

 یرار دهد. ریتأثبینجامد، بدون اینک  لزوماً معیشت خانوارهای روستایی را تحت 

 هرای آبری   ک  سیاست ن ر گرفت  شددر  نیز این نکت های این پژوهش  در یسمت آخر یافت 

هرای مررتبط برا     های معیشتی خانوارهای روسرتایی و دغدغر    ب  دغدغ  توج  بدونتوان  ینم را

و اگر با هدف کاهش مخاطرات این س  رکرن   کردپاسخگویی ب  نیازهای غذایی جمعیت تدوین 

های تغییرر الگروی کشرت از ممنوعیرت      کانون توج  سیاست بایدرا در کنار هم در ن ر بگیریم، 

ای و  کشت نباتات علوف  ۀتوسعو ب  مالح ات مرتبط با  بگیردکشت محصول زراعی برنج فاصل  

 میوه متمرکز شود. 

برین  رابطرۀ  ای کر    های یکپارچر   دادهنبود البت  نباید از ن ر دور داشت ک  این پژوهش در 

هرای غیرزراعری آنران     بردار کشاورزی از اراضی زراعری و فعالیرت   بهرههزین  و درآمد خانوارهای 

گرفتر   انجرام   کندرا روشن  ، دامپروری و مشاغل بخش خدمات و صنعت در روستاهاها ن یر با 

در معادالت مرتبط با تخمین حدایل سط  اراضی در کشاورزان معیشت تکمیلی  رو ایناست. از 

خانوارهای روستایی و تعرداد جمعیرت در معرر  نراامنی     هر الگوی کشت برای تأمین معیشت 
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هرای تکمیلری و    معیشرت  ترأثیر های مستیلی بر  توان در پژوهش معیشتی وارد نشده است و می

یندهای افر کارگیری ب  جایگزین بر کاهش فشار بر منابع آبی برای زراعت متمرکز شد. همچنین

سرنجش سرط  زنردگی کر  برا       پیمرایش شده توسط بان  جهرانی در خصروص    طراحیجدید 

بر  بهبرود   توانرد   ، مری باشرد ویژه سط  اراضی کشاورزی تلفیق شده  ب های کشاورزی و  شاخص

معیشت کشاورزان و ارتیای امنیت آبی در ایران  أمدر خصوص کاهش مخاطرات توهایی  پژوهش

 بینجامد. 
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(. نتایج طرح هزینر  و درآمرد خرانوار روسرتایی     1398درگاه اینترنتی مرکز آمار ایران ) [.5]

 (.9139تا  1364)

تررا  1370(. بانرر  اطالعررات زراعررت )1398درگرراه اینترنترری وزارت جهرراد کشرراورزی ) [.6]

1390.) 

محصوالت  :جلد اول ،کشاورزی ۀآمارنام(. 1398درگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی ) [.7]

 (. 6139-9139تا  2138-3138های زراعی  زراعی )سال

هرای   جلد دوم )سال ،کشاورزی ۀآمارنام(. 1398درگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی ) [.8]

 (. 9139تا   1381

: جلررد سرروم ،کشرراورزی ۀآمارنامرر(. 1398درگرراه اینترنترری وزارت جهرراد کشرراورزی )  [.9]

 (.9139تا   1387های  محصوالت باغبانی )سال

برر   یخشکسرال  یاجتمراع و  یایتصراد اثرات »(. 1392اصغر ) ،پاشازادهو  ؛دیوح ،یاحیر [.10]

 یزیر ر برنام  مطالعات ،«: دهستان آزادلو(.یمورد رۀمطالع) یگرمشهرستان  ییروستا ینواح
 .17 -37، ص 25 شمارة ،8 دورة ،(ییایجغرافانداز  )چشم یانسان یها سکونتگاه

انداز خانوارهای روستایی و آثار آن بر  پستوان » .(1384)زاهدی مازندرانی، محمدجواد  [.11]

، ص 49 شمارة، 13دورة  ،توسع  و یکشاورز ایتصاد ،«توسع یند افرمشارکت روستاییان در 

56-27 . 
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گیرری آن در ایرران    فیر روستایی، روند و اندازه» .(1384زاهدی مازندرانی، محمدجواد ) [.12]
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عنوان راهکراری بررای کراهش مخراطرات امنیرت غرذایی        زراعی ب الگوی کشت محصوالت 

 .23-38 ، ص1، شمارة 7، دورة یطیمح مخاطرات تیریمد، «کشور

 ۀرسرال جمعیتی برر امنیرت آبری ایرران.      یها مؤلف (. بررسی تأثیر 1400زهرا ) ،سلطانی [.15]

 علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ةدانشکد یشناس تیجمعدکتری گروه 

خشکسالی ایلیمی »(. 1391سیدیاسر ) ،دوست حکیمو  ؛مسعود ،رجایی ؛غریب ،نیا فاضل [.16]

پشرتلوی   دهسرتان یرره   :موردی ۀمطالعو پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: 

 .72-57، ص 3، شمارة 15 ةدور ،توسع  و روستا ،«باال، شهرستان زنجان

تبیررین مخرراطرات ناشرری از  »(. 1393سرریدمحمد ) ،حسررینی ؛ ومحمرردبایر ،یالیبرراف [.17]

 دورة ،مدیریت مخراطرات محیطری   ،«های ناکارامد خودکفایی بر منابع آبی در ایران سیاست

 .167-149 ، ص2 شمارة، 1

 .1382 – کشور کل یکشاورز یعموم یسرشمار یلیتفص جینتا(. 1383مرکز آمار ایران ) [.18]
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