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  73/73/3333تاریخ تصویب:          33-15 صص         70/75/3332تاریخ دریافت: 

  چکیده

رستان خنداب را درمقاا  معلاول علال پیشایعن یعنای، ن اا  تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی روستاهای شه هدف:
 شود.براینکه از عوامل طبیعی نیز غافل نمیداندن افزونریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کالن کشور میبرنامه
 307اسات.  ای(پرسشانامه مصااحبه -)میادانی شده برای انجا  پژوهش حاضر روش اسانادی و پیمایشایکاربردهتکنیک به روش:
نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیاق  33سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و  25بردار کشاورزی در بهره

 دهند.را تشکیل می

آل تر از حاد ایادهپاییع 737/7دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگیع آمده از روش آنتروپی شانون نشان میدستنتایج به ها:یافته
بااتتر اسات. میاانگیع  3باشاد کاه از میاناة ن اری می 61/3موردانت ار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت  

تار از میاناة است که در سطحی پاییع 37/3لیکرت طیف ریزی توسعة کشاورزی در مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه
-ریازی توساعة کشااورزی لابالهای تعییع عملکرد برناماهشاخص 733/7تاری در میانگیع باشد. تأثیر چنیع رفن ری تحقیق می

ترتیاب باا ضارایب های عامال باههای تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانکبیع، مؤلفهمشاهده است. درایع
اناد میزان توسعة کشاورزی ارتباط برلرار کاردهبا  772/7و  777/7، 777/7و سطح معناداری  133/7و  607/7، 133/7همبستگی 

بر کارکرد انحرافای دولات در عرصاة التصااد اسات. اهمیات اوزان گذاری و مبتنیدهندة هدفمندنبودن سرمایهکه ایع رابطه نشان
وضاعیت  نشاان از 733/7های تن یم ترتیبات لیمتی بازار محصوتت کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگیع شاخص

بار میازان توساعة کشااورزی های تن یم ترتیبات لیمتی باازار مبتناینامساعد ایع بعد دارد. ایع درحالی است که اهمیت شاخص
 یکسان است.

 های مربوط.نداشتع آسان به اطالعات موجود در سازماننبود اطالعات کافی و  دسترسی ها/ راهبردها:محدودیت
 ةمیع اهادا  کاالن توساعأاشتراك بایستی به ت ةدر یک نقط برداران کشاورزیبهرهدولت و روابط بیع راهکارهای عملی: 

 .فعال برای رشد التصادی در بخش کشاورزی برسد ایکشور منجر شود و به موازنه

تبیایع عوامال  اند و درگرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کردههای صورتبیشتر پژوهشاصالت و ارزش: 
عناوان راستا، تحقیق حاضر به مبنای ن ری دخالت دولت در فرایند توسعة کشااورزی باهاند. درایعبیرونی از خود ضعف نشان داده

های نهادی دولت که در بخشی از التصاد کشور رجوع کرده است و کلید درك عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی
 بیند. تصاد سیاسی خاص)خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی( جاسازی شده است، نهفته میسازوکارهای یک ال

 گذاری در تولید، تن یم بازار، توسعة کشاورزی، شهرستان خنداب.عوامل طبیعی، عوامل نهادی دولت، سرمایهها: کلیدواژه

 

                                                            
 ول: ؤمس ةنویسندr.khosrobeigi@shu.ac.ir Email: 
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

اورزی فعالیت غالب  التصاد کش توسعه،در کشورهای درحال

است و اکثریت خانوارهای روستایی  بسیاری از مناطق روستایی

 کننادمای طور مساتقیم از بخاش کشااورزی کساب معااشهب

باارایع، کشاااورزی ارتباااط افاازون (.3، ص. 2773،  3اسااکیز)

ناپذیر از توساعة تنگاتنگی با التصاد کشور دارد و  بخش جدایی

(. بخااش 2، ص. 2733، 2ع و خااانالتصاااد ملاای اساات )هاساای

ساازمان کشاورزی سهمی اساسی در تولید ناخالص ملای دارد )

( و نقش مهمای در 1، ص. 2773، 3های التصادی اروپاهمکاری

کناد. بااوجود نقاش مثبات ایجاد امنیت غذایی پایدار ایفاا مای

  در رشااد و توسااعة التصاااد ملاای و محلاای،بخااش کشاااورزی 

بار تولیاد و ندة ضعف التصاد مبتنایدههای فعلی نشانوالعیت

رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی هستند. اساتدتل بار 

ایع اسات کاه عوامال بازدارنادة توساعة کشااورزی در منااطق 

ای از روستایی با دو ایاده و ن ار کلای مارتبط هساتندن دساته

ن ریات به عوامل اکولوژیک و محیطی ن یر شرایط اللیمی، نوع 

رسی باه آب و دساتة دو  باه عوامال التصااد خاك، نحوة دست

( اشااره دارد کاه 333-331، صاص. 3336سیاسی )یاساوری، 

روابط متقابل میاان نیروهاای سیاسای و التصاادی و مربوط به 

)فهیمای،  های التصادی استثیر آن روابط بر تشکیل سیاستأت

   شهرسااتان خنااداب یکاای از میااان، درایااع (.33، ص. 3335

هاای شاورزی استان مرکزی است و از ظرفیتهای اصلی کلطب

وجود داتن مند است. فراوانی برای توسعة بخش کشاورزی بهره

وجاود شارایطی را باهچاای و رودخاناة لارهطبیعی دشت شراء 

عنوان فعالیت اصالی روساتاییان بخش کشاورزی به که اندآورده

هااای فراواناای باارای بهبااود ساااختار مطاارگ گااردد و از لابلیاات

هااای روسااتایی برخااوردار باشااد. باااوجود صااادی سااکونتگاهالت

هاای کشااورزی در ایاع های فراوان، از تماامی لابلیاتظرفیت

ریزی توسعة کشااورزی شود و فرایند برنامهمنطقه استفاده نمی

هاای ای است که لادر به انعکاس ظرفیاتگونهدر ایع منطقه به

      اییوالعاای ایااع بخااش در ساااختار التصااادی مناااطق روساات

باشد. تحقیاق حاضار عوامال بازدارنادة توساعة کشااورزی نمی

روستاهای شهرستان خنداب را در مقاا  معلاول علال پیشایعن 

ریزی برخاسته از رفتار دولت در ساطح کاالن یعنی، ن ا  برنامه

داند و بر آن است تا با رسوخ به مبانی ن اری موجاود کشور می

عنوان بازدارندة کنونی را بهریزی کشور معضالت در عرصة برنامه

گیری در سطح کاالن کشاور جلاوه انعکاسی از عملکرد تصمیم

عالوه، با شناساایی و تحلیال عوامال بازدارنادة توساعة دهد. به

هاای روساتایی ایاع شهرساتان گاامی کشاورزی در ساکونتگاه

های تولید و بهبود وضاعیت درراستای استفادة بیشتر از ظرفیت

شته باشدن بنابرایع، در ایع تحقیاق در پای بخش کشاورزی بردا

شناسایی ایع مسائل هستیم کاه: بخاش کشااورزی شهرساتان 

خنداب با چه مسائل و مشکالتی در فرایند توسعه مواجه اسات 

بار تولیاد را ها رکود و ضعف التصاد مبتنیکه وجود و تداو  آن

هماراه آورده اساتو و چاه عاواملی در در مناطق روساتایی باه

رندگی توسعة بخش کشاورزی در منااطق روساتایی نقاش بازدا

  کنندومؤثری را ایفا می

 شناسی تحقیق. روش2
تحقیق حاضر باه مبناای ن اری دخالات دولات در فرایناد 

عنوان بخشی از التصاد کشور رجوع نموده و توسعة کشاورزی به

هاای نیافتگی بخاش کشااورزی را در ویژگایکلید درك توسعه

ر ساازوکارهای یاک التصااد سیاسای خااص نهادی دولت که د

بیند و با تشریح رفتاار سیاسای و جاسازی شده است، نهفته می

تفکر حاکم بر توسعة کشاورزی در التصاد کشور، سعی در یافتع 

عوامل نهادی بازدارندة توسعة کشااورزی در ساطح کاالن داردن 

براینکه از تأثیر عوامل طبیعی در توسعة کشاورزی منااطق عالوه

شود و اهمیات آن در روناد تحقیاق لحاا  روستایی غافل نمی

شده برای انجا  پژوهش حاضر روش کاربردهگردد. تکنیک بهمی

و اساتفاده از منااب   ای(پرسشنامه مصاحبه -)میدانی پیمایشی

محاسابات آمااری ایاع  اسات. ای اطالعاتی اسنادی و کتابخانه

ة آنتروپی شاانون، گیری چندمعیاروسیلة فنون تصمیمتحقیق به

هااای آماااری تاپساایو و شاابکة عصاابی مصاانوعی و آزمااون

انجا  خواهد  SPSSافزار همبستگی اسپیرمع و فریدمع در نر 

 گرفت. 

 .  قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
در کیلومتر مرب   3365شهرستان خنداب با مساحت حدود 

 71/ 3//ی یشرلی و عرض جغرافیا o13 35 / 1//جغرافیایی طول 
o31 هاای از شامال باه شهرساتانوالا  شاده اسات و  شمالی

های اراك، از جنوب به شهرستان کمیجان، از شرق به شهرستان

. شهرساتان شاوداز غرب به استان همدان محدود مای و شازند

بخاش،  2 ،شاهر 2دارای خنداب در استان مرکزی وال  است و 

راساس ب. باشدروستا می 33 و نفر جمعیت 53262 ،دهستان 5

 آمارهای موجود در جهاد کشااورزی، شهرساتان خناداب دارای
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( از آن %3/63خانوار ) 3511خانوار کشاورزی است که  37213

بارداران کشااورزی منااطق روساتایی هساتند و مربوط به بهره

دلیال گساتردگی دهناد. باهجامعة آماری تحقیق را تشکیل می

شهرستان خنداب های روستایی جامعة آماری و تعداد سکونتگاه

ای بارای تعیایع حجام گیری ترکیبی چندمرحلهاز روش نمونه

 307نمونه و تعداد روستاهای موردن ر استفاده گردید و تعاداد 

گیاری تصاادفی سااده صاورت نموناهروستا به 25بردار در بهره

 33براینکه بنابر اهدا  و مراحال تحقیاق، مطالعه شدندن افزون

اهی اعام از اساتادان، محققاان مرکاز نفر از کارشناسان دانشاگ

تحقیقااات، آمااوزش و تاارویج کشاااورزی و جهادکشاااورزی در  

-پژوهش حضور دارند و جامعة آمااری تحقیاق را تشاکیل مای

 .دهند

 
 منطقة موردمطالعه .1شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 های تحقیق. فرضیه2. 2
 اند از:های تحقیق عبارتفرضیه

عناوان عوامال بازدارنادة ی از خصوصیات طبیعی باهمشکالت ناش -

توسعة بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب ایفای نقش 

 کند.می

عامل اصلی بازدارندة توسعة کشااورزی در روساتاهای شهرساتان  -

ریزی)عوامال نهاادی( خنداب الگوی رفتاری دولت در محیط برناماه

امکانات توسعة کشااورزی در  باشد که در استقرارنیافتع الزامات ومی

 مناطق روستایی انعکاس یافته است.

 . مبانی نظری تحقیق 3
عناوان یاک فرایناد  اسات و ناشای از توسعة کشاورزی باه

-باشد که اغلب باا برناماههایی میآمدن برخی از ویژگیگردهم

( و در 32، ص. 2773، 1ریزی همراه اسات )نوسساال و گاودای

برداران روستایی درجهت اساتفادة بهرههای چارچوب آن توانایی

دهنادة بهینه از مناب  موجود و کنترل مؤثر بار نیروهاای شاکل

ریازی یاباد. برناماهن ا  فعالیت کشااورزی رشاد و تعاالی مای

 محصوتت عرضة و تولید مشکالت و مسائل به بیشتر کشاورزی

 درن رگرفتع نیازهاای برعالوه کوشدمی و پردازدمی کشاورزی

 التصاادی محیطای، عملکاردزیسات مساائل  و جامعاه یغذای

آباادی، صامیمی، و آباادی، شااه)شاهبخشد  بهبود را کشاورزان

ریاازی توسااعة (. موفقیاات برنامااه32، ص. 3333خراسااانی، 

گذاری در فرایند تولید و بهباود کشاورزی تاب  دو مؤلفة سرمایه

 باشد.مکانیسم لیمتی بازار  می

بارداری از زمایع فرایند طبیعی بهاره، کشاورزی میاندرایع

ثیر أتاتحات سایارهایی است که بعنوان یکی از بخشاست و به

( و در 3، ص. 2732، 5جی. آی. زدباشاد)متغیرهای طبیعی می
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وهوا و ترکیباات زیساتی ارتباط مستقیم با مناب  خاك، آب، آب

 ةلرار دارد. مدیریت مناب  طبیعی در کاهش فقر و توزی  عادتنا

اسات )شایفراو، اکلاو، و ثر ؤبرداران کشاورزی مآمد بیع بهرهدر

های دسترسی باه امکاناات و و فرصت (672، ص. 2773، 6ردی

بخشد. ایع درحاالی اسات کاه می ءتسهیالت کشاورزی را ارتقا

هاای طبیعای بخاش کشااورزی نیاز در اختالل در اکوسیساتم

شرایط درازمدت تخریب مناب  خاك، آلودگی مناب  آب و تغییر 

 (335، ص. 2773، 0)هوآرد همراه داردوهوایی را بهاللیمی و آب

 دهد. ثیر لرار میأتو سودآوری بخش را تحت

توساعه درماورد اهمیات در ادبیات توسعة کشورهای درحال

دولت برای پیشبرد فرایند توسعة التصاادی توافاق کلای وجاود 

در  عناوان یکای از نیروهاایی اسات کاه نقاش زیاادیدارد و به

فرایندهای تغییر جواما  ازجملاه درزمیناة تغییار کشااورزی و 

(. 21، ص. 3333فدایی و خلیلای، کند )شوکتروستایی ایفا می

هاای التصاادی ایع درحالی است که کاارکرد دولات در بخاش

همواره با نتایج و پیامدهای مثبات و مطلاوبی هماراه نیسات و 

-کست برناماهدخالت دولت در مواردی موجبات ناکارآمدی و ش

ن ران در صاحباساس، کندن برهمیعهای التصادی را فراهم می

 :انددو دیدگاه یا پاسخ را مطرگ نمودهتاً تبییع ایع پدیده عمد

 ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی دیدگاهی که ناکامی برنامه

ریزان گذاران و برنامهدیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاستعبارتیا به

 نداندها میانتخاب اهدا  و ابزار اجرای ایع برنامهدر 

 ریزی در ایران و سایر کشورهای درحالدیدگاهی که برنامه-

دولت در ایع کشاورها بارای  ةتالش آگاهان ةمنزلتوسعه را، نه به

داری سارمایه ناویعبهبود وضعیت التصاادی خاود، بلکاه ابازار 

-رامونی یاا عقابمسلط بر استمرار روند استثمار التصادهای پی

 .داندافتاده می

تری نسبت به دو دیدگاه بینانهرسد دیدگاه وال ن ر میبه اما

 ةای درباارطرگ هرگونه ن ریهه براساس آن، لبل موجود باشد ک

التصاادی در  ةهای توساعریزی و اجرای برنامهبرنامه در ناکامی

کشور  رفتار دولت در ةای درباراول معر  ن ریه ةدر درج، ایران

 ،ای که بهتر بتواند ایع رفتاار را تبیایع کنادهر ن ریه. باشدمی

ریزی در ایران خواهد علل ناکامی برنامه ةمعتبرتری دربار ةن ری

( و چااارچوب مناساابی را باارای 33، ص. 3331)ساالیمی،  بااود

آورد. ریزی توساعة کشااورزی فاراهم مایتحلیل شکست برنامه

زماانی  ةویژه در دورایران باهدر والعیات التصاد سیاسی  اوشک

بیانگر ایع نکته است که بخش نفات و گااز  ،3327 سال پو از

خاون  ةکنندبا تدارك جریان مستمری از تجارت خارجی، عرضه

التصاد کشاور باوده اسات. در مقطا   ةحیاتی و نیروی جلوبرند

شدن سیاست نفتی به للب و محور اساتراتژی موردن ر با تبدیل

های التصاادی دیگار ها و سیاساتمامی مشاغلهت ،ایران ةتوسع

که تصمیمات مرتبط با مدیریت، ایگونهبه نلرار گرفت تأثیرتحت

س دستور أبرداری، تولید بازاریابی و لیمت نفت همواره در ربهره

تر از همه آنکه مهم .کار التصاد ملی و باتتریع اولویت بوده است

عنوان تنهاا دولات باه افزایش درآمدهای نفتی باعث گردیاد تاا

مالک و صاحب مناب  و ذخایر نفتی، ازطریاق تخصایص عوایاد 

ریز، صاورت برناماهبه های مختلف التصادیبه بخش شدهحاصل

 ملای کشاور درآیاد ةکننده و کارگزار اصلی جریان توسعهدایت

( و ماهیت دولت را درلالاب حااکمیتی 3، ص. 3335)نوروزی، 

های رانتیر و بررسی رابطاة از دولت رانتیر لرار دهد. ولتی سخع

تاریع آید، مهاممیان میها با عملکرد التصادیشان بهگفتمان آن

نکته در میزان وابستگی به ایع نوع از درآمدها است. با مشاهدة 

ها که در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا ایع نوع سنخ از دولت

یتی نسابتاً یابیم کاه باا توجاه باه مااهشاهد آن هستیم، درمی

ها وجاود دارد، همگای در التدارگرا که در بسیاری از ایع  دولت

یک نکتاه مشاترك هساتند و آن ایاع اسات کاه باا بااترفتع 

 ساوی ماهیات اصالین یعنایها  باهدرآمدها گفتمان ایع دولت

کند و عملکردشان در حوزة التصااد التدارگرایی بیشتر میل می

یاباد عقالنای ساوق مایهاای غیرگیریسمت تصمیمسیاسی به

(. بخشی از ایع 313، ص. 3333گفتار تم ، )شیرخانی و خوش

ریزان از توساعه و تصمیمات غیرعقالیی در چگونگی تلقی برنامه

کند و بخشی دیگر بر سااختار ن اا  توسعة کشاورزی رسوخ می

های اجرایای توساعة کشااورزی مساتولی ریزی و سیاستبرنامه

چناایع ساااختاری درنهایاات بااه شاادن گااردد. نهادینااهماای

-های تولیدی منجر مایاستقرارنیافتع الزامات توسعه در بخش

عناوان عوامال باه های تولیدیشود و خأل ایع الزامات در بخش

گردناد کاه معلاول الگاوی رفتااری بازدارندة توسعه معرفی می

 باشند.می ریزی توسعههای رانتیر در محیط برنامهدولت
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 مفهومی و عملیاتی پژوهشچارچوب  .2شکل

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 های تحقیق. یافته4
های . بررسی وضعیت  توسعة کشاورزی در سکونتگاه1. 4

 روستایی شهرستان خنداب
 31سنجش و ارزیابی میازان توساعة کشااورزی، در ساطح 

روستایی در شهرساتان خناداب اسات.  سکونتگاه 25شاخص و 

دهاد از روش آنتروپای شاانون نشاان مایآماده دساتنتایج به

های تعییع ساطح توساعة کشااورزی در میانگیع وزنی شاخص

فاصالة  3آل اسات و باا ساطح ایاده 737/7شهرستان خنداب، 

بساایار زیااادی داردن بنااابرایع، میاازان توسااعة کشاااورزی در 

 شود.شهرستان خنداب در سطح پایینی ارزیابی می

 توسعة کشاورزی هایاهمیت اوزان شاخص .1جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 اهمیت اوزان های تعییع سطح توسعة کشاورزیگویه

 7111/7 سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغی)دیمی و آبی(

 7633/7 راندمان تولید محصوتت زراعی و باغی

 7357/7 راندمان تولید محصوتت دامی

 7253/7 محیطی در بخش کشاورزیای زیستتوانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشاره

 7266/7 توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات لیمتی محصوتت کشاورزی

 7256/7 های پیشرفته در بخش کشاورزیکارگیری تجهیزات و فناوریلابلیت به

 7232/7 محصوتت کشاورزی کیفیت )مرغوبیت و مطلوبیت(میزان 

 7213/7   عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزیمیزان دانش و مهارت حذ

 7267/7 سازی سرمایه در بخش کشاورزیمیزان انباشت و ذخیره

 7212/7 های کشاورزیجویی در هزینهیابی به سطحی از کاهش و صرفهمیزان دست

 7215/7 های دولتی در بخش کشاورزیمندی از خدمات و حمایتمیزان بهره

 7230/7 با مسؤولیع و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزیمیزان ارتباطات سازنده 

 7237/7 برداران کشاورزیمیزان همبستگی و انسجا  اجتماعی بیع بهره

 7233/7 میزان عالله و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی

بنادی آمده از تکنیاک تاپسایو بارای ساطحدستنتایج به

تان خنااداب، توسااعة بخااش کشاااورزی در روسااتاهای شهرساا

دهد و بیانگر فاصالة زیااد عملکارد را نشان می 316/7میانگیع 

هاای در ساکونتگاه 3آل ضاریب توسعة کشااورزی از حاد ایاده

 روستایی شهرستان خنداب است.
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 وضعیت توسعة بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب .2جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 نزدیکی نسبی نا  آبادی نزدیکی نسبی نا  آبادی

 331/7 آبادعلی 362/7 مانیزان

 333/7 فوران 613/7 اناج

 733/7 گرماب 733/7 آبادعباس

 210/7 استوه 363/7 علیاگوشه

 372/7 آبادللعة عباس 713/7 موك

 755/7 شرشره 757/7 گازران

 335/7 شهید 230/7 جوشیروان

 733/7 صالحی 710/7 آبادمیثم

 333/7 ایجان 710/7 ادآبحاجی

 733/7 نوده 710/7 للعهلزل

 735/7 سوزان 313/7 لالیبا 

 750/7 خارپهلو 373/7 زاده دهچالاما 

 316/7 جم  303/7 آبادحسیع

 

 
 نقشة توزیع جغرافیایی سطح توسعة کشاورزی در مناطق روستایی  .3شکل

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

یعی بخش کشاورزی در شهرستتان . ارزیابی توان طب2. 4

 خنداب
های طبیعی دخیل در فعالیت کشااورزی طورکلی، ویژگیبه

وهوایی و عوامال زیساتی مربوط به مناب  خاك، آب، شرایط آب

 شود. می

هاای گرفته و باازخوانی نقشاهدر مطالعات صورت منابع خاک:

شانی  -شهرستان خنداب لاو  رسای بافت خاكشناسی، خاك

(Sandy – clay – loam و در طبقة )مثلث بافات خااك  0

-شنی یکی از بهتریع انواع بافت -گیرد. طبقة لو  رسیلرار می

های خاکی برای فعالیت باغبانی در بخش کشااورزی محساوب 
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کشاورزی در شهرساتان خناداب بایش از  عمق خاکشود. می

آوردن سانتیمتر است و بهتریع شرایط را درصورت فاراهم 327

باشاد. ایاع عماق از ه برای فعالیت کشاورزی دارا مایسایر نهاد

شاوری ها توان زیادی برای نگهداری رطوبت دارند. میزان خاك

در واحاد دسای  5/3تار از در شهرستان خناداب کوچاک خاك

های شور جزو گروه بندی خاكزیمنو بر متر است که در طبقه

. گیرد و اثر آن در کاهش محصول نااچیز اساتمی غیرشور لرار

است و جازو  %5/3در شهرستان خنداب  کربع آلی خاكمیزان 

فرساایش شاود. هایی با مقدار مواد آلی زیاد محسوب مایخاك

شاده و ن ارات انجاا  در شهرستان خنداب بنابر مطالعات خاك

باشاد و از متوساط کشاوری تع در هکتاار مای 33 کارشناسی،

 س اراضیکالهای شهرستان خنداب در باتتر است. بیشتر زمیع

اند که دارای محدودیت متوساط و تاحادودی توزی  شده 3و  2

مولا  زیاد برای انجا  فعالیت کشاورزی هستند که با تأمیع باه

ورزی مطلوبیات تز  را بارای کشات آب و اجرای عملیات خاك

 کنند.پیدا می

منااب  آب  های دفتر مطالعات پایاةبراساس گزارش منابع آب:

میلیااون  136)شهرسااتان خنااداب( دارای بلااوك شااراء  ،ایااران

میلیااون مترمکعااب جریااان  133مترمکعااب جریااان ورودی و 

خروجی و انتقالی در سال است که تغییر آبخوان آبرفتی در ایع 

باشد. برآورد برداشت فعلی از مناب  آب در ایع می  -32منطقه 

میلیون مترمکعب اسات کاه مقادار مجااز آن  233حوزة آبریز 

بایالن طور نسبی، وضاعیت باشد. بهمترمکعب می میلیون 300

در شهرستان خنداب و حوزة آبریاز شاراء در شارایط  مناب  آب

هاای مطلوبی لرار دارد. ایع درحالی است که بسایاری از دشات

برناد و از ایاع حیاث سر میاستان مرکزی در شرایط بحرانی به

شهرستان خناداب وضاعیت بسایار مناسابی نسابت باه ساایر 

گرفتاه، های اساتان دارد. براسااس مطالعاات صاورتانشهرست

بندی طبقه 2شهرستان خنداب در ردیف  کیفیت آب کشاورزی

لرار دارد که کمی شور است و   C2S1ویلکوکو و کالس آبی 

 باشد.برای مصر  در بخش کشاورزی تقریباً مناسب می

های شارایط ساختار اهمیت اوزان شاخص وهوایی:شرایط آب

-های روستایی شهرساتان خناداب تاداعیی سکونتگاهوهوایآب

خشاک اسات کاه وهاوایی منااطق نیماهکنندة خصوصیات آب

خشاکی و سارما  ویاژهبه ،های غیرزندهمتغیربودن اللیم و تنش

. یکای از آینادشامار مایهازجمله خصوصیات بارز ایع مناطق ب

مهام در ایاع ارتبااط میازان تبخیار و تعارق در بخاش عوامل 

وهوایی اسات است. تبخیر و تعرق تابعی از شرایط آبکشاورزی 

خشاک میازان باارش و که در مناطق اللیمای نیماهو ازآنجایی

رود. باشد، سطح تبخیر و تعرق بات میرطوبت نسبی هوا کم می

 350بیع، میازان تبخیار و تعارق در منطقاة خناداب باا درایع

عناوان ا بهدهد و خود رمیلیمتر در سال رلم باتیی را نشان می

های هیدرولوژی و مدیریت مناب  عامل مهمی  در کنترل چرخه

نماید. متوسط بارندگی در شهرستان خناداب باه آب معرفی می

های کنندة ویژگیرسد که منعکومیلیمتر در سال می 33/232

بودن میزان بارش در ایع منطقاه خشک است و پاییعاللیم نیمه

ت اللیمی، بیشتر ایاع مقادار از دهد. بنابر خصوصیارا نشان می

بارش نیاز در فصاول سارد و غیرزراعای اسات و مورداساتفادة 

هاای باشد. ایع درحالی اسات کاه بناابر ویژگاینمی کشاورزان

 23/33مکانی، متوسط درجة حرارت ساالیانة دماا باا میاانگیع 

زدن باذرها و رشاد درجه درحد پاایینی اسات و اگرچاه جواناه

انادازد، اماا در کنتارل مطلاوب فرایناد یتعویق ماگیاهان را به

شاود. ساز و متابولیسم شیمیایی گیااه ماؤثر والا  مایوسوخت

-07زدن و رشاد گیااه بهتریع میزان رطوبت نسبی برای جوانه

 %35و بیشاتر از  %17و در رطوبات کمتار از  اساتدرصاد  37

حیاث، میازان شاود. ازایاعزدن و رشد گیااه متولاف مایجوانه

در شهرستان خناداب درحاد نسابتاً مطلاوبی باا رطوبت نسبی 

باشد. درمورد رطوبت نسبی باید گفت کاه می %73/53میانگیع 

های توپوگرافیاک منطقاه چای و ویژگیبودن رودخانة لرهجاری

-کنناد. باهنقش بسزایی در ایجاد ایع میزان رطوبات ایفاا مای

روز بدون یخبندان جهت کشات مطلاوب  337طورکلی، وجود 

برای تما  گیاهان زراعای و انجاا  فعالیات باغباانی تز   تقریباً

روز یخبندان از طاول  373باشد. شهرستان خنداب با میزان می

متار از  3657فصل رشد مناسبی برخودار است. متوسط ارتفاع 

سطح دریا، شرایط توپوگرافیک و دمایی مناسبی را بارای انجاا  

ست. سنجش سارعت های زراعی و باغبانی فراهم آورده افعالیت

نات گویای مساعدبودن ایع ویژگای  32/62باد با مقیاس مالیم 

باشد و کمتریع اثر را در کاهش میزان در شهرستان خنداب می

 رطوبت خاك و فرسایش دارد.  

ویاژه محصاول گناد ، در بخش زراعات و باه عوامل زیستی:

کیفیات و رانادمان محصاول « ساع»ساله با شیوع بیمااریهمه

های انگور های منطقه ازجمله باغآید. لسمت اع م باغیپاییع م

هاای به بیماری زنجره مو یا جیرجیرك دچار هساتند و در بااغ

خاوار هلو و شلیل نیز شیوع بیماری شاته و سوساک سرشااخه

گرفتاه و مشهود است. در بخش داماداری باا تمهیادات صاورت

آن در  های موجود سازمان دامپزشکی کشور و معاونات فعاالکنترل
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صورت مقطعی ها بهمنطقه، وض  طور دیگری است و گسترة بیماری

هاای تاوان از بیمااریمیان، میباشد. درایعو در سطح محدودی می

شای  دامی در شهرستان خنداب به موارد تب برفکی، برسلوز  یا تب 

 مالت، للوه نرمی یا آنتروتکسمیع و سل اشاره کرد.

ادی دولتت و عملکترد . بررسی وضعیت عوامتل نهت3. 4

 ریزی توسعة کشاورزی برنامه

بررسی وضعیت عوامل نهادی دولت در بخش کشااورزی در 

کارشناس دانشاگاهی اعام از اساتادان،  33شاخص و  31سطح 

محققااان مرکااز تحقیقااات، آمااوزش و تاارویج کشاااورزی و 

دهاد کاه میاانگیع مطلوبیات الگاوی جهادکشاورزی نشان مای

طیاف ریزی توسعة کشااورزی در برنامهرفتاری دولت در محیط 

، 3متوساط  ،1زیااد  ،5ها )خیلای زیااد ای پرسشنامهگزینه 6

 3است که از میاناة ن اری  37/3 (7، اصال 3، خیلی کم 2کم 

 تر است و وضعیت مناسبی ندارد.پاییع
 

 ریزی توسعة کشاورزیهای عوامل نهادی دولت در محیط برنامهامتیاز گوی .3جدول 

 3332های پژوهش، یافته مأخذ:
 میانگیع گویه بعد

-مبانی ن ری برنامه

ریزی توسعه در 

 کشور

های التصادی شناسی روشع در ایجاد کارکردی موزون بیع بخشریزی توسعه و اتخاذ روشاتکا بر رویکرد سیستمی در برنامه

 )صنعت، کشاورزی و خدمات(
33/3 

 05/3 های التصادی کشور )صنعت و خدمات(ان پایة تحرك و زیربنای توسعة سایر بخشعنوتوجه به لابلیت ویژة بخش کشاورزی به

 05/3 های مختلف التصادی در کشور )صنعت، کشاورزی و خدمات(توجه به تخصیص عادتنة امکانات و الزامات توسعة بیع بخش

-مبانی ن ری برنامه

ریزی توسعة 

 کشاورزی

 33/3 کردن کاردکردهای انسانی و محیطیروش زندگی و نه تولید و لحا عنوان یک توجه به بخش کشاورزی به

 2 های گوناگون بخش کشاورزی و فضاهای روستاییهای تز  بیع فعالیتارتباط منطقی و همگرایی

-ساختار ن ا  برنامه

ریزی توسعه 

 کشاورزی

 57/2 ریزی کشورامههای توسعة کشاورزی در ن ا  برنتعریفی روشع از مفهو ، ابعاد و ویژگی

 33/3 ریزی توسعة کشاورزیبرخورداری از ن ا  آماری و اطالعاتی متقع برای اطمینان از نتایج برنامه

 05/3 ریزی کشاورزیهای مدیریت ن ا  برنامهبرخورد کارشناسی و علمی با اهدا  و روش

های عمرانی و یابی برنامهند طراحی، اجرا، ن ارت و ارزشهای کشاورزی و بخش خصوصی در فرایمیزان مشارکت کشاورزان، تشکل

 توسعه
33/3 

 05/3 ریزی توسعة کشاورزیهای مصوب درزمینة برنامهتبعیت ن ا  بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه

 57/2 های متولی مدیریتها و دستگاهشده دربیع سازمانهای تدویعسازی برنامههای تز  برای اجرا و پیادهبرخورداری از لابلیت و ظرفیت

مبانی ن ری 

های توسعة سیاست

 کشاورزی

 63/3 های کشاورزیکننده در تدویع و طراحی سیاسترعایت حقوق تولیدکننده نسبت به مصر 

 2 گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزشسازی اصول علمی در عرصة سیاستتمایل به پیاده

 63/3 های اتخاذشده در بخش کشاورزیآیی و اثربخشی سیاستتوجه به کار
 

ریاازی توسااعة انعکاااس چناایع رفتاااری در عملکاارد برنامااه

پیگیری اسات. در ایاع ارتبااط، کشاورزی مناطق روستایی لابل

ریزی توسعة کشااورزی، سنجش و ارزیابی میزان عملکرد برنامه

ساتان سکونتگاه  روساتایی در شهر 25شاخص و  20در سطح 

آمده از تکنیک آنتروپای شاانون دستباشد. نتایج بهخنداب می

های تعییع عملکرد حاکی از آن است که میانگیع وزنی شاخص

اسات و  733/7ریزی توسعة کشاورزی شهرستان خنداب، برنامه

فاصلة بسیار زیاادی داردن بناابرایع، عملکارد  3آل با سطح ایده

رساتان خناداب در ساطح ریزی توسعة کشااورزی در شهبرنامه

-میان، وضعیت عماومی شااخصشود. درایعپایینی ارزیابی می

گاذاری دولات در فرایناد تولیاد بخاش کشااورزی های سرمایه

آل و فاصلة زیاد از حد ایده 723/7شهرستان خنداب با میانگیع 

های مختلف گذاری مطلوبی در بخشبیانگر ایع است که سرمایه

بسیاری از الزامات توساعه در عرصاة کشاورزی صورت نگرفته و 

 تولید ایجاد نشده است.
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 گذاری دولت در بخش تولید و بازار کشاورزیهای سرمایهاهمیت اوزان مؤلفه .4 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن گویه لفهؤم بعد

ش تولید
بخ

 

 سیسات زیربناییأت

 720/7 میع انرژی و سوختأوضعیت ت

 735/7 های بیع مزارعراه برخورداری از

 731/7 سیسات انتقال آبأبرخورداری از ت

 733/7 مسطح و همواربودن اراضی کشاورزی

 723/7 سیسات روستاییأامکانات و ت

 736/7 ضریب مکانیزاسیون کشاورزی انتشار نوآوری

 وری آببهره

 735/7 )هکتار( آبیاری تحت فشار

 717/7 )متر( تیروبی لنات

 733/7 )متر( گذاری انتقال آبلوله

 753/7 )متر( هاکردن کانالبتنی

 آموزش و ترویج
 735/7 های ترویجیمجتم  و کالس

 ICT 721/7وجود دفاتر فناوری اطالعات و 

اصالگ ساختار 

 زمیع

 731/7 زمیع ةسران

 733/7 های کشاورزیپراکندگی زمیع

 716/7 عامل هایبانکر تأمیع اعتبا جذب سرمایه

بازاررسانی و 

 بازاریابی

 7333/7 ای مناسب فروشهتعییع مکان و محل

 7333/7 بازاریابی و تبلیغات محصوتت کشاورزی

 7335/7 خرید تضمینی محصوتت کشاورزی

 7163/7 سردخانه و محل نگهداری محصوتت

 7163/7 صنای  تبدیلی

 7322/7 حصوتت کشارزیبسته بندی و فرآوری م

هاای تن ایم ترتیباات لیمتای باازار اهمیت اوزان شااخص

محصااوتت کشاااورزی در روسااتاهای شهرسااتان خنااداب بااا 

دهندة وضعیت آل نشانو فاصلة زیاد از حد ایده 733/7میانگیع 

ریزی توسعة دولت در ایاع زمیناه اسات نامساعد عملکرد برنامه

-بردار به زحمت والعی خود و بینیافتع بهرهکه نتیجة آن دست

وری گرفتااه درزمینااة ارتقااای بهاارهاثربااودن الاادامات صااورت

هاااااااای بخاااااااش تولیاااااااد اسااااااات.شااااااااخص

 

 های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در شهرستان خنداباهمیت اوزان شاخص  .5جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن گویه بعد

تن یم 

ترتیبات 

لیمتی 

 بازار

 7333/7 ان عرضة محصوتت کشاورزیکنترل  میز

 7333/7 وبارگذاری محصوتت کشاورزی در میادیع ترهکنترل نحوة فروش و لیمت

 7330/7 گذاری محصوتت کشاورزیرسانی در ارتباط با لیمتاطالع

 7333/7 رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضة محصوتت کشاورزیاطالع

 7333/7 های کشاورزیتولیدی به واسطه کنترل فروش محصوتت

 7331/7 لیمت تضمینی محصوتت کشاورزی

 

 

 

ابی نقش ابعاد طبیعی بر ارتقای عملکرد بختش ی. ارز4. 4

 کشاورزی در شهرستان خنداب

ارزیابی نقش ابعاد طبیعی بر ارتقای عملکارد بخاش کشااورزی در 

دهاد کارشاناس دانشاگاهی نشاان مای 33شاخص و  33سطح 
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ای گزینااه 6طیاف میاانگیع پتانساایل اکولوژیاک و زیسااتی در 

، خیلای 2، کام 3، متوسط 1، زیاد 5ها )خیلی زیاد پرسشنامه

باشاد باتتر می 3است که از میانة ن ری  61/3 (7، اصال 3کم 

شاود و در ارتقاای و در وضعیت نسبتاً مناسبی تخمیع زده مای

 ه باشد.تواند داشتتوان بخش کشاورزی نقش مؤثری می

 توان طبیعی شهرستان خنداب در بخش کشاورزی .6 جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 توان اکولوژیک لفهؤم بعد
میانگی

 ن

ك
خا

 

 1 بافت خاك

37/3 

 61/1 عمق خاك

 17/1 شوری خاك

 32/3 مواد آلی خاك

 17/3 فرسایش خاك

 61/3 کالس اراضی

ب
آ

 

 21/3 بیالن آب

 11/3 نیاز آبی گیاه 63/3

 36/1 کیفیت آب

هوا
 و 

ب
آ

 

 56/3 ارتفاع از سطح دریا

53/3 

 56/3 تعداد روزهای یخبندان

 52/3 حرارت ةدرج

 11/3 میزان بارش

 73/3 تبخیر

 56/3 رطوبت نسبی

 33/3 سرعت باد

  
ناب
م

ی
ست

زی
 

 33/3 زدگی محصوتت کشاورزیمیزان آفت
23/3 

 63/1 های دامییوع بیماریمیزان ش

 

برای تحلیل اهمیت نسبی هریک از ابعاد طبیعی بر ارتقاای 

های روساتایی شهرساتان خناداب از بخش کشاورزی سکونتگاه

-تکنیک شبکة عصبی مصنوعی اساتفاده گردیاد. در نتاایج باه

آمده از آنالیز حساسیت در تکنیک شبکة عصبی مصنوعی دست

(، مناااب  آب 752/3  زیسااتی )(، مناااب731/3مناااب  خاااك )

ترتیااب بیشااتریع ( بااه775/3وهااوایی )( و شاارایط آب727/3)

 حساسیت را بر میزان توسعة کشاورزی دارند.
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ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر معیارهای  .7جدول 

 هاطبیعی  بر سطح توسعة کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آن

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 فهمؤل
ضریب همبستگی 

 )اسپیرمع(

 معناداری

 دامنه( 2)  

و توسعة  سیسات زیربناییأت
 کشاورزی

133/7 777/7 

و توسعة  انتشار نوآوری
 333/7 713/7 کشاورزی

و توسعة  وری آببهره
 352/7 756/7 کشاورزی

و توسعة  آموزش و ترویج
 777/7 607/7 کشاورزی

و توسعة  اصالگ ساختار زمیع
 107/7 731/7 کشاورزی

های از بانک جذب سرمایه
 772/7 133/7 عامل و توسعة کشاورزی

و توسعة  بازاررسانی و بازاریابی
 کشاورزی

733/7 563/7 

-طورکلی، چنیع وضعیتی گویاای حاکمیات شارایط آببه

هااای روسااتایی شهرسااتان خشااک در سااکونتگاهوهااوایی نیمااه

بخااش  خنااداب اساات کااه تااابعی از الگااوی اللیماای غالااب باار

های غیرزناده متغیربودن اللیم و تنشکشاورزی در کشور است. 

-هخشکی و سرما ازجمله خصوصیات بارز ایع منااطق با ویژهبه

. یکی از عوامل مهم در ایع ارتباط میزان تبخیر و آیندشمار می

تعرق در بخش کشاورزی است. تبخیر و تعرق تاابعی از شارایط 

خشاک منااطق اللیمای نیماهکه در وهوایی است و ازآنجاییآب

میزان بارش و رطوبت نسبی هوا کم است، سطح تبخیر و تعرق 

خشک رود. شهرستان خنداب در شرایط اللیمی نیمهنیز بات می

خشکی  ویژهبههای غیرزنده متغیربودن اللیم و تنشلرار دارد و 

با میزان بارش کام و رطوبات نسابی پااییع از  ی همراهو سرما

هاای جغرافیاایی و ایع مناطق استن اما ویژگی خصوصیات بارز

ای است که تأثیر بسایاری از ایاع گونهتوپوگرافیک شهرستان به

ها در بخش کشاورزی کمتار خواهاد نماود. دروالا ، محدودیت

وسیلة ارتفاعات شارایطی را های کشاورزی بهمحصوربودن دشت

هاای های بارشی هرز، آبآبوجود آورده است که بیشتر روانبه

-های منطقاه را تغذیاه کننادن عاالوهخوانموجود ذخیره و آب

چای در شهرساتان در افازایش بودن رودخانة لرهبراینکه، جاری

 رطوبت نسبی و کاهش تبخیر مؤثر است.

. تحلیل همبستگی و مقایسة اهمیت نستبی ابعتاد و 5. 4

 های نهادی با توسعه کشاورزی مؤلفه
و سطح معنااداری  323/7ب نتایج آزمون همبستگی با ضری

-های دولتی در بخاشگذاریدهندة رابطة سرمایهنشان 777/7

های مختلف فرایند تولیاد باا توساعة کشااورزی در شهرساتان 

 خنداب است. 
گذاری دولتی در آزمون همبستگی ارتباط سرمایه .8جدول 

 فرایند تولید با توسعة کشاورزی

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 بعد
همبستگی  ضریب

 )اسپیرمع(

 معناداری

 دامنه( 2) 

گذاری ارتباط سرمایه

دولتی در فرایند تولید و 

 توسعة کشاورزی

323/7 777/7 

هاای آمده از آزمون همبستگی در سطح مؤلفهدستنتایج به

-گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی نشان میسرمایه

زیربنااایی،  هااای تأسیساااتدهااد بجااز ارتباااط مسااتقیم مؤلفااه

هاای عامال باا میازان آموزش، ترویج و جذب سارمایه از باناک

 607/7، 133/7ترتیب با ضرایب همبستگی توسعة کشاورزی به

، بقیااة 772/7و  777/7، 777/7و سااطح معناااداری  133/7و 

گذاری دولت در فرایند تولید با میزان توساعة های سرمایهمؤلفه

 کشاورزی مرتبط نیستند. 

 گذاری دولتی در فرایند تولید با توسعة کشاورزیآزمون همبستگی ارتباط سرمایه .9جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب همبستگی )اسپیرمع( مؤلفه
معناداری        

 دامنه( 2)

 777/7 133/7 و توسعة کشاورزی سیسات زیربناییأت

 333/7 713/7 و توسعة کشاورزی انتشار نوآوری

 352/7 756/7 و توسعة کشاورزی آبوری بهره

 777/7 607/7 و توسعة کشاورزی آموزش و ترویج

 107/7 731/7 و توسعة کشاورزی اصالگ ساختار زمیع

 772/7 133/7 های عامل و توسعة کشاورزیاز بانک جذب سرمایه

 563/7 733/7 و توسعة کشاورزی بازاررسانی و بازاریابی
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ریزی بلکه برمبنای درآمدهای برنامه دولت نه براساس اصول

های سمت بخشصورت پراکنده مجموعه اعتباراتی را بهبه ،نفتی

نماید. کند و بدون برنامه تخصیص سرمایه میالتصادی روانه می

-زدایی و هماراهاساس و درراستای ایدئولوژی محرومیتبرهمیع

ق هایی برای مجهزکردن منااطکردن اذهان عمومی مرد  پروژه

روستایی به امکانات زیربنایی اجرایی شده است که بیشتر جنبة 

شااوند. خاادماتی دارنااد و کمتاار بااه بخااش تولیااد مربااوط ماای

علام،  ةخاطر سطح آگااهی جامعاه و توساعهای رانتیر بهدولت

گرفتع و مادرنوضعیت  دلیلبلکه به نزننددست به آموزش نمی

فاردی ایاع  کسب محبوبیت ،مدرنیسم و همچنیعتوجه به شبه

(. 23، ص. 3333فر و محمادی، )محمدی دهندکار را انجا  می

- وا است تا نشان دهد کاه  کرده ایجاد را تصوری دولت چنیع

، 3335فعالیات خاصای اسات )عباداللهی،  کشااورزی به دهی

وری و ساودآوری آن کااری ( و به میزان بهاره337-333صص. 

شاده باه جاای ادهدندارد. در چنیع حالتی، اعتبارات تخصایص

ها پرداخت شاوند، براسااس منااف  اینکه براساس نیاز و کارآیی

طلاب، شاود )شاادیها توزی  مایسیاسی و پاداش برای محبت

وضعیت کنتارل و تن ایم ترتیباات لیمتای (. 303، ص. 3302

دهنادة شارایط نامناساب نشان 7335/7بخش بازار با میانگیع 

خناداب اسات. نتاایج  بازار محصوتت کشاورزی در شهرساتان

 777/7و ساطح معنااداری  525/7آزمون همبستگی با ضاریب 

بیانگر ارتباط معکوس تن ایم ترتیباات لیمتای باازار و توساعة 

های روستایی شهرساتان خناداب کشاورزی در سکونتگاهبخش 

تن ایم دهد هرچه مداخلة دولات در است. ایع نتیجه نشان می

باه هماان میازان توساعة ترتیبات لیمتای باازار بیشاتر باشاد، 

 یابد.کشاورزی کاهش می

 آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار با توسعة کشاورزی .11جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 بعد
ضریب همبستگی 

 )اسپیرمع(

معناداری 

 دامنه(2)

 777/7 -525/7 ارتباط تن یم ترتیبات لیمتی بازار و توسعة کشاورزی

 

و  15/30آمده از آزماون فریادمع باا ضاریب دستتایج بهن

هاای ابعااد دهد بیع میاانگیعنشان می 773/7سطح معناداری 

گذاری دولت در فرایند تولیاد تفااوت معنااداری مختلف سرمایه

 وجود دارد و شرایط یکسانی ندارند.
 

 گذاری دولتی در فرایند تولیدهای سرمایهتفاوت میانگین .11جدول 

 3332های پژوهش، خذ: یافتهمأ
 اسکوئر(ضریب مرب  کای )کای 15/30

 درجة آزادی 6

 سطح معناداری 773/7

 تعداد 25

آمده از آناالیز حساسایت در تکنیاک دستبراساس نتایج به

(، آماوزش 335/3عوامل جذب سرمایه ) ،شبکة عصبی مصنوعی

ناوآوری (، انتشار 735/3(، تأسیسات زیربنایی )331/3و ترویج )

(، اصاااالگ سااااختار زمااایع 333/7وری آب )(، بهاااره773/3)

ترتیب بیشاتریع (   به331/7( و بازاررسانی و بازاریابی )333/7)

حساساااایت را باااار میاااازان توسااااعة کشاااااورزی دارنااااد.
 

 هات نسبی آنضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر معیارها  بر توسعة کشاورزی در فرایند تولید و تعیین اهمی .12جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

ریزی توسعة کشاورزی عملکرد برنامه

 های تأثیرگذار در فرایندو مؤلفه

 تولید

 ضریب آنالیز حساسیت عوامل تأثیرگذار

 335/3 های عاملاز بانک جذب سرمایه

 331/3 آموزش و ترویج

 735/3 تأسیسات زیربنایی

 773/3 انتشار نوآوری

 333/7 وری آبرهبه

 333/7 اصالگ ساختار زمیع

 331/7 بازاررسانی و بازاریابی
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و سطح  33/3آمده از آزمون فریدمع با ضریب دستنتایج به

هاای دهاد بایع میاانگیع  شااخصنشان می 333/7معناداری 

تن یم ترتیبات لیمتی بازار تفاوت معناداری وجاود نادارد و بار 

 زی تأثیر یکسانی ندارند.میزان توسعة کشاور
 

 های تنظیم ترتیبات قیمتی بازارتفاوت میانگین .13جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 اسکوئر(ضریب مرب  کای )کای 33/3

 درجة آزادی 5

 سطح معناداری 333/7

 تعداد 25

رود بایع عوامال نهاادی های ن ری انت ار میبنابر استدتل

ای از کشاورزی، ازطریق استقرار مجموعاه دولت و میزان توسعة

هااای تولیاادی و بااازار در بخااش کشاااورزی امکانااات و ظرفیاات

هاای مناطق روستایی رابطة معناداری برلرار است و همبساتگی

 تز  وجود دارد.

 

 آزمون همبستگی ارتباط عوامل نهادی دولت و میزان توسعة کشاورزی .14جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 مؤلفه
ضریب همبستگی 

 )اسپیرمع(
 نوع ارتباط دامنه( 2معناداری )

 مثبت 777/7 531/7 عوامل نهادی دولت و توسعة کشاورزی

کمتار از  777/7براساس جدول باات، مقادار آماارة آزماون 

دهاد هرچاه است که نشاان مای %35در سطح اطمینان  75/7

     کاناات وگیری دولتی موجب استقرار اممطلوبیت فضای تصمیم

های تولید و بازار در بخش کشاورزی شود، میزان توسعة ظرفیت

ریازی و یابدن یعنی، هرچه محایط برناماهکشاورزی نیز ارتقا می

گیری دولت از کارایی تز  برای استقرار امکاناات و ن ا  تصمیم

های تولید و بازار در بخش کشاورزی برخوردار باشد، باه ظرفیت

رود. ایاع توسعه در بخش کشاورزی بات مایهمان میزان سطح 

درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب 

ای است که لادر به ایفای نقش خود در ساختار التصادی گونهبه

گاوی گرفتاه جاوابمناطق روستایی نیسات و الادامات صاورت

های والعی بخاش کشااورزی در ایاع منطقاه نیساتند. ظرفیت

گی عوامل نهادی دولت و توساعة کشااورزی در دروال ، همبست

صاورت کااذب و ناشای از انحارا  دولات از ایع شهرساتان باه

تاریع توجیهاات یکای از عمادهکارکردهای اصلی خاود اسات. 

 ةمنطقی انحرا  نقش کارکردی دولت در کشورهای صاادرکنند

ایع است که دولت درآمد هنگفتی  ،مشخص ایرانطور بهنفت و 

نحاوی آن را دریافت کرده اسات و بایساتی باهرا بدون زحمت 

-دسات(. درمجموع، نتایج به3، ص. 3331)نجفی،  هزینه نماید

آمده از آنالیز حساسیت در تکنیک شبکة عصبی مصانوعی نیاز 

میاان، هاای تحقیاق هساتند. درایاعمؤید صحت آزمون فرضیه

و بارای  33/7مقدار ضریب آنالیز حساسیت برای عوامل طبیعی 

دسات آماده اسات کاه بیاانگر برتاری باه 31/7هاادی عوامل ن

تأثیرگذاری عوامل طبیعی بر میازان توساعة بخاش کشااورزی 

 است.

 ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر معیارها  بر سطح توسعة کشاورزی .15جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

عوامل تأثیرگذار بر توسعة 

 کشاورزی

 آنالیز حساسیتضریب  عوامل تأثیرگذار

 33/7 طبیعی

 31/7 نهادی

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
-هاای روساتایی باهامروزه وضعیت کشاورزی در ساکونتگاه

ریازی و ای است که نهاد دولت کمتریع دخالات در برناماهگونه

هدایت بخاش دارد. دروالا ، بخاش کشااورزی خاارج از حاوزة 

رکردهاای درونای خاود بار کامدیریت دولتی لرار دارد و مبتنی

( در 3333فدایی و خلیلی )شود. در ایع ارتباط، شوکتاداره می

اند. گیری پرداختهبه اهمیت ایع نتیجه سیاست کشاورزیکتاب 

در کتاب یادشده تصریح شده اسات کاه فرایناد توساعه کانش 

دولت را در بردارد. در ادبیاات توساعة کشاورهای جهاان ساو  
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پیشابرد فرایناد توساعة التصاادی درمورد اهمیت دولت بارای 

عناوان یکای از نیروهاایی اسات کاه توافق کلی وجود دارد و به

نقش زیادی در تغییر جوام  ازجمله درزمینة تغییر کشاورزی و 

ها، فلسفة سیاسی و رو، ماهیت دولتکندن ازایعروستایی ایفا می

ایاادئولوژیک و ساااختار آن نقااش اساساای در فراینااد و جهاات 

-جمله توسعة کشاورزی دارد. در ایع کتاب بیاان مایتوسعه، از

 طرگ است:شود که ایع بحث در سه محور لابل

 نقش دولت در فرایند توسعهن -

 ای آنندولت رانتیر و پیامدهای توسعه -

ای دولت ایران با توجه باه نقاش های تاریخی و توسعهویژگی -

ها و مدیریت گذاریتوازن سیاستنبود ( در 3330نفت. بازاری )

ایع موضوع پرداخته اسات.  به اهمیت یتولید در بخش کشاورز

-تاب  دو اصل سرمایه را بخش کشاورزیتحقیق یادشده توسعة 

داند که تحقاق ایاع دو مهام در ساایة می گذاری و شرایط بازار

شود. ایع های علمی میسر میسیاستشده و الدامات کارشناسی

شده یاا در دسات تن ایم های تن یمسیاستدرحالی است که 

یناد اباا والعیات موجاود در فر ذکرشادهبرای تحقق دو هاد  

و فالاد  مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی تز  را نادارد

 بناابرایع،هاای علمای اسات. شده و سیاستالدامات کارشناسی

گاذاری در گیری و سیاستهای تصمیمهقحل گسست مناف  بیع

وجودآمدن ایاع برداران کشاورزی را چالش اصلی بهبهره و دولت

رواباط نماید که تاا ولتای داند و به ایع نکته تأکید میوض  می

میع أاشاتراك باه تا ةبیع دولت و بخش غیردولتی در یک نقط

شود و به یک موازناه فعاال نای کشور منجر اهدا  کالن توسعه

، تحقاق اصاول رسادنبرای رشد التصادی در بخاش کشااورزی 

نیافتنی اسات. خااد  آد  توسعة کشاورزی امری محال و دست

سیاسات التصااد کشااورزی در »ای با عناوان ( در مقاله3360)

به اهمیت موضاوع پرداختاه اسات و ضاعف بخاش « کژمحوری

هاا باا کشاورزی در کشور را ناشی از نباود همااهنگی سیاسات

هاا در کند که اغلب سیاستداند و بیان میکشاورزی می اهدا 

معیار سنجش تواناایی رسایدن باه اهادا  در کژمحاوری لارار 

های انحرافی و فقدان هماهنگی طورکلی، وجود سیاستدارند. به

زنا  حملاه در تماا  با اهدا  کشاورزی آفت هستند. گوش به

بلعد و ارا میمکد، گاه آشکمراحل فرایند التصادی گاه پنهان می

اش آفت و نابودی محصول و زند. نتیجهزمانی تیشه به ریشه می

اش ناکامی در رسیدن باه اهادا  اسات. تحاول در بخاش ثمره

کشاااورزی در درجااة اول در گاارو اصااالحات و ارائااة من ومااة 

گذاری هماهن  و بهینه درراستای اهدا  است. طراحی سیاست

اما باا زیربناای کاار علمای پذیر استن معماری ایع تحول امکان

کارشناسی اجرای ایع سیاست میسر اسات. بیشاتر دانساتع را 

-هاا شاناختن زیارا، فازونزدودن نارسایینبایستی شرط مطلق

شناسد. الگاوی فکاری را بایاد براسااس اندیشاة طلبی حد نمی

هاای عینای طراحای کارد. ن ر والعیاتها تحتساختع بهتریع

ها و تنگناهای یلی روند، ظرفیت( در بررسی تحل3303رحمانی )

توسعة کشاورزی در ایران، به اهمیت موضاوع پرداختاه اسات و 

عملکرد نامناسب دولت را اساس و  پایة مشکالت کنونی بخاش 

ارزیاابی وضا  موجاود  باه( 3366داند. حقیقای )کشاورزی می

و تأکیاد نماوده پرداختاه  و دورنمای آیندة آنبخش کشاورزی 

دخالت دولت در کارهای التصادی و نقش  که هنوز حیطةاست 

های توسعة کشاورزی روشع نیست و حدود آن در اجرای برنامه

حاضر، مشکل ایاع اسات و ثغور آن مشخص نشده است. درحال

شاود، بارای که آن لسمت از برنامه که توسط دولات اجارا مای

هایی کاه تحقق اهدا  توسعه کافی نبوده است و در سایر بخش

کننده داشاته باشاد، ها نقش ارشادی و هدایتدر آندولت باید 

اباازار کنترلاای و ارشااادی کااافی و صااحیحی دراختیااار ناادارد و 

توان گفت برنامة کااملی وجاود نادارد. درمجماوع، کم میدست

ریازی توساعه در کشاور گیری و اجارای برناماهساختار تصمیم

اعتقادی به بخش کشااورزی نادارد و بهباود وضاعیت آن را در 

نیاافتگی کناد. همساانی  توساعهگیری نمیرصة التصادی پیع

های زیااد های روستایی با ظرفیتبخش کشاورزی در سکونتگاه

هاای طبیعی و اکولوژیک و روستاهایی که  مزیت نسبی ظرفیت

طبیعی و اکولوژیک مناساب را ندارناد، گاواهی بار تأییاد ایاع 

ش آنتروپای آماده از رودساتنتایج باهمیان، مطلب است. درایع

های تعیایع شانون حاکی از آن است که میانگیع وزنی شاخص

است و باا  737/7سطح توسعة کشاورزی در شهرستان خنداب 

فاصلة بسیار زیادی داردن بنابرایع، میزان توسعة  3آل سطح ایده

-کشاورزی در شهرستان خنداب در سطح پاایینی ارزیاابی مای

بیعی شهرستان خناداب میان، نتایج سنجش توان طشود. درایع

مقیااس دهد میانگیع ظرفیت اکولوژیک و زیساتی در نشان می

بااتتر اسات و در  3باشد کاه از میاناة ن اری می 61/3لیکرت 

شااود. در ایااع بعااد زده ماای وضااعیت نساابتاً مناساابی تخماایع

علات خصوصایات وهوایی باههایی ازلحا  شرایط آبمحدودیت

هااای دارد کااه ویژگاایخشااک در منطقااه وجااود اللیماای نیمااه

جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه ایاع نقاص را تعادیل کارده و 

تاحدودی از مشکالت آن کاسته است. بررسی وضاعیت عوامال 

مطلوبیات الگاوی رفتااری دهد میانگیع نشان مینهادی دولت 

http://www.agriextension.blogfa.com/post-247.aspx
http://www.agriextension.blogfa.com/post-247.aspx
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لیکارت طیاف در ریزی توسعة کشاورزی دولت در محیط برنامه

تر است و وضعیت یق پاییعتحق 3است که از میانة ن ری  37/3

 733/7میاانگیع مناسبی ندارد. انعکاس ایع الگوی رفتااری در 

ریازی توساعة کشااورزی هاای تعیایع عملکارد برناماهشاخص

-لابال 3آل شهرستان خنداب و باا فاصالة زیااد از ساطح ایاده

گذاری دولت های سرمایهوضعیت عمومی شاخصمشاهده است. 

ی شهرستان خنداب باا میاانگیع در فرایند تولید بخش کشاورز

-آل بیانگر ایع است که سارمایهو فاصل زیاد از حد ایده 723/7

های مختلف کشاورزی صورت نگرفتاه گذاری مطلوبی در بخش

هاای تأسیساات زیربناایی، است. ارتباط مستقیمی بایع مؤلفاه

هاای عامال باا میازان آموزش و ترویج و جذب سرمایه از باناک

 607/7، 133/7ترتیب با ضرایب همبستگی توسعة کشاورزی، به

برلاارار  772/7و  777/7، 777/7و سااطح معناااداری  133/7و 

بار کاارکرد گذاری هدفمند نیست و مبتنیاستن اما ایع سرمایه

 باشااد. اهمیاات اوزان انحرافاای دولاات در عرصااة التصاااد ماای

های تن یم ترتیبات لیمتی بازار محصاوتت کشااورزی شاخص

اسات و  733/7شهرساتان خناداب باا میاانگیع  در روستاهای

دهندة وضعیت نامساعد عملکارد آل نشانفاصلة زیاد از حد ایده

باشد. در ایاع ارتبااط، زمینه میریزی توسعة دولت درایعبرنامه

و ساطح  33/3باا ضاریب آمده از آزمون فریادمع دستنتایج به

هاای دهاد بایع میاانگیع شااخصنشان مای 333/7معناداری 

ن یم ترتیبات لیمتی بازار تفاوت معناداری وجاود نادارد و بار ت

-میزان توسعة کشاورزی تأثیر یکسانی ندارد. درنهایت، نتایج به

آمده از آزماون فرضایة اصالی تحقیاق درراساتای تأییاد دست

دیدگاه کلی است و عوامل نهادی دولت باا ضاریب همبساتگی 

کشااورزی  ، با میازان توساعة777/7و سطح معناداری  531/7

رابطة مثبتی دارد. دروال ، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از 

بارد و اگرچاه های طبیعی و اکولوژیک خاود بهاره مایظرفیت

هایی را به بخش کشاورزی اجبار سرمایهطور کاذب و بهدولت به

تخصیص داده است، اما ایاع اعتباارات توساعة کشااورزی را در 

 اند.ادهتأثیر لرار دشهرستان خنداب تحت

 هایادداشت
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Abstract 
Purpose: This study considers deterring factors for agricultural development in rural areas of Khondab 

County as an arising effect of previous governmental officials; while natural factors cannot be ignored. 

Methodology: The research method of this study is the analysis of documents and surveys 

(questionnaires, field interview). The sample of the study consists of 370 farmers from 25 rural settlements 

in Khondab County and 18 are researchers and academic experts. 

Finding: The results show that Shannon's entropy method with an average level of agricultural 

development 0.030 was less than ideally expected. The natural performance level of the area is 3.64 on the 

Likert scale, which is higher than the median of three comments. The average of desirability behavior 

pattern of the government in agricultural development planning in Likert scale is 1.80 which is lower than 

the level of middle and theoretical research. The impact of such behavior on Agricultural Development 

Planning Performance indicators is obvious (0.019). In the meantime, infrastructure components, training 

and promotion and investment banks operating in sequence with correlation coefficients 0.419, 0.670 and 

0.438 a significance level of 0.000, 0.000 and 0.002 with the agricultural development of targeted 

communication have shown that this relationship is not based on investment and diversion operation of 

government in the economy. The Arrangements of weights, measures the average market price of 

agricultural products in rural Khondab County (0.011), show the disadvantage of these dimensions. The 

importance of price regulation arrangements on agricultural development is the same. 

Research limitation: The limitation of this study is the lack of adequate information and lack of access to 

information in the respective organization. 

Practical implications: The mutual relations between the government and farmers should participate in 

one-point which lead to securing the country's development goals and to enable a balance to achieve 

economic growth in the agricultural sector. 

Original/value: The majority of research studies done in the field of agriculture villages, relied solely on 

the internal structure and ignored the external factors. The present study considers the theoretical 

foundation of the government intervention in the development of agriculture as a part of national economy 

and finds the key factors hindering agricultural development in the institutional features embedded in the 

mechanisms of a particular political economy (character Rentier State and reliance on oil revenue).  

Key words: Natural factors, institutional factors, investment in production, market regulation, agricultural 

development, Khondab County. 
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