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 یدهچک

 ماهیدششت بخشش در کشاورزی اراضی از برداریبهره کیفیت بر زراعی اراضی مالکیت حقوقی هایتعارض تأثیر شناسایی هدف با حاضر مقالة هدف:

 کارهایراه ةارائ راستای در ریزانبرنامه برای مناسبی زمینة روستایی، اقتصاد در هاآن اهمّیت کردنروشن ضمن پیامدها این شناخت. است گرفته انجام

 .بود خواهد مسأله این منفی عوارض با مقابله در مفید

 و درآمد از: اندعبارت مطالعه مورد هایمؤلفّه. است گرفته انجام میدانی و اسنادی هایداده بر تکیه و تحلیلی -توصیفی رویکرد با حاضر پژوهش روش:

 تششکی  را تحقیق آماری جامعة ماهیدشت، بخش زراعی بردارانبهره. تولید فرآیند و زمین مدیریت کشت، الگوی اشتغال، و مشارکت گذاری،سرمایه

 بدون و زراعی ملکی تعارض درگیر نفری 100 گروه دو در و انتخاب نمونه حجم عنوان به زراعی برداربهره 200 قضاوتی روش از استفاده با که دهندمی

 .گرفتند قرار بررسی مورد نامهپرسش ابزار با بخش روستای 8 در زراعی ملکی تعارض

هشای وری کشاورزی گذاششته اسشت. گروههای یادشده، تأثیر منفی بر بهرهدهد، تعارض مالکیت زراعی در همة مؤلّفهنتایج تحقیق نشان می ها:یافته

که تفاوت معنشاداری میشان روسشتاهای مشورد درصد هستند. در صورتی  99ها دارای تفاوت معناداری با سطح اطمینان مورد مطالعه از نظر این مؤلّفه

  مطالعه تأیید نشده است.
 نبود مبانی نظری و پیشینة کافی مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان محدودیت مطرح است. محدودیت پژوهش:

 در رسشیدگی زمشان و سشارریدیوان کشاهش نظیشر اقداماتی نیز و سو یك از دانانحقوق و فقها نظر از استفاده با بریارث نظام اصالح کارهای عملی:راه

 .  باشد گشاراه زمینه این در تواندمی تولید هایتعاونی توسعة و زراعی اراضی سازییکپارچه توسع و ترویج قضایی، مراجع سوی از دعاوی گونهاین بررسی

اد کشاورزی و دادگستری که به صورت مستقیم با امور روسشتا و ریزان مسائ  روستایی و نیز اداراتی نظیر جهگذاران و برنامهسیاستاصالت و ارزش: 

 های خود استفاده کنند.توانند از نتایج تحقیق حاضر در راستای برنامهدعاوی حقوقی کشاورزان در ارتباط هستند، می

 .برداری کشاورزی، اراضی زراعی، ماهیدشتبری، بهرهتعارض مالکیت، نظام ارث :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ. 1
 لهأ. طرح مس1. 1

و معیشششت  مینأکشششاورزی بششه عنششوان منبششع اصششلی تشش

یشت نقشش و اهمّ ،اقتصشادی ششغلی و هشایفرصت ةایجادکنند

تشا جشایی کشه در  ،اردروسشتایی د ةاساسی در حیشات و توسشع

بشات و امنیشت سیاسشی، ث عامش ترین مهم بسیاری از روستاها،

بسشیاری از  ،از ایشن رو. رودششمار مشیه اجتماعی و اقتصادی ب

کشاورزی را به عنوان راهبرد اصلی به  توجّهن توسعه، اصمتخصّ

 ةق توسشعتحقّش و آن را زیربنشای دهکشری روستایی تلقّش ةتوسع

ی ای و ملّشی، ناحیشهمربخش در سطوح مختلف محلّموزون و ث

، 1386آبادی و امینی فسشخودی، زمان ،)نوری کنندمیقلمداد 

  .(265ص. 

 ةمششکالت و مشوانعی در توسشع ،یشت یادششدهبه رغشم اهمّ

نیشز  یت ایشن بخشش وبه اهمّ توجّهکه با وجود دارد  کشاورزی

هشای الیشتو فعّزیادی کشه روسشتاییان بشا کششاورزی  وابستگی

 ءموانششع جششزایششن رفششع ضششروری اسششت آن دارنششد،  مششرتبط بششا

تشا  زیرا ؛ریزان روستایی قرار گیردبرنامه ورن وؤمس هایاولویت

ها نیز سایر بخش ،برطرف نشودموانع مشکالت و این زمانی که 

ایشن در  .سشعه دسشت نخواهنشد یافشتبه ششکوفایی، رششد و تو

در د که کراشاره  حقوقیمشکالت و موانع ه توان بمی ،خصوص

شاورزی ک مسائ  ةهای پیچیدکی از حوزهکشورها یبسیاری از 

نظیشر ایشن  ،در نظام مالکیت اراضی ،در ایران .شودمحسوب می

 هشای تشاریخیفراخور پویش بهوجود دارد که  حقوقی مشکالت

در مشتن قشوانین اصشالحات  ،آن در دوران قب  و بعد از انقالب

رت تحشوّنقاط عطف  به عنوان 1357 ،همچنین و 1341ارضی 

 ،مالکیشششت حقششوق ةدر زمینششش شششورک قتصشششادیو ا اجتمششاعی

ششکالت حقشوقی و   و مئنبودن مالکیت اراضشی و مسشامشخص

 اساسششی بخششش مشششکالت بششه یکششی از ناشششی از آن سششاختاری

خشود  ةبه نوب و (130 ، ص.1386)یاسوری، بدل شده کشاورزی 

های اقتصشادی، اجتمشاعی و بخش مشکالتی در سایر موجب بروز

وط بشه ای از قشوانین حقشوقی مربشزیشرا دسشته ؛اسشتشده  غیره

اندیشی فاقات روز و از سر مصلحتکشاورزی برحسب شرایط و اتّ

اجتمشاعی  -رت اقتصشادیکشه تحشوّ جااز آنو  است شدهتدوین 

اسشتعداد رزم  ،شود، این دسته از قوانین حقوقیسریع پدیدار می

اوضشاع حشب  و  نداششتهرت را هشا و تحشوّخوانی با دگرگونیهم

 سششبب را پششود قششوانین و ی تششارراقتصششادی و اجتمششاعی در ربششه

بخششششی از قشششوانین و (. 163 ، ص.1373 )سشششاعدلو، ششششوندمی

نیز میراث عقاید مذهبی، اصول فقهی و  های حقوقی موجودنظام

ی از خشود بشا برخش ةشرعی حاکم بر جامعه هسشتند کشه بشه نوبش

امششروز جامعششه هماهنشش   های کشششاورزیمقتضششیات و ضششرورت

کششاورزی کششور  مششکالت حقشوقی به توجّهنیستند. از این رو 

چنشان نا در کشور ما به این امر آامّ ؛ناپذیر استضرورتی اجتناب

کشه هنگشام صشحبت از  ایگونشهبشه  ؛نششده اسشت توجّهه باید ک

تنشی بشر مسشائ  وجشه نظشر بحشب مب غالبشاً ،مشکالت کشاورزی

کشه سشهم ارث است قانون مالکیت عالوه بر این،  ،اقتصادی است

و از نظشر اجتمشاعی و  های قانونی مطرح سشاختپدیده را به عنوان

جششای  رای را در سششاختار مالکیششت بششثیرات عمششدهأتشش ،اقتصششادی

برانگیز شیکشی از مسشائ  چشال صشورتی کشه امشروزهه ب ؛گذاشت

بشر  بریارثثیر نظام أمالکیت و ت ةلأمس ،حقوقی کشاورزی کشور

از عوامش  به عنشوان یکشی  و وری آن استکرد و بهرهلیند، عمآفر

آن  ةتوسشع مسشیردر  و مانعی یدر سطح ملّ زای کشاورزیتنش

اراضی زراعی طبق قانون ارث بعشد از فشوت مالشك  .کندعم  می

پراکنشدگی و  لهأمسشایشن  .دنششواث قشانونی تقسشیم میمیان ورّ

 مششکالت ناششی از آن نظیشربشروز اراضی کشاورزی و خردشدن 

آرت کشششاورزی، اشششینثر از مؤّاسششتفاده مشش نبششودآب،  هششرزروی

آمشدن کشارآیی وری نیروی کار و سشرمایه، پایینبهرهآمدن پایین

)یاسشوری،  ششودمیرا سشبب  غیشرهو  هامدیریت، افزایش هزینه

نیشز کشه از  یتشوجّهدرخور  در موارد .(119-121 ، صص.1386

اختالف و تعارض  ورثهمیان  ،یفیت تقسیم اراضیکت و نظر کمیّ

شششاهد  ،گیششرددعششوی حقششوقی شششک  می ،منششافع و در نتیجششه

و بشروز مششکالتی کشاورزی  برم و غیرمستقیم مستقیپیامدهای 

تضشعیف ، گذاریتمایش  بشه سشرمایه نبشود ،بایرشدن اراضی نظیر

تولیشد  نبشود، بشانکیهشای از وام محرومیشت ،سازییند تجاریآفر

این ششرایط هنگشامی . هستیم غیره وری واقتصادی، کاهش بهره

ینشد رسشیدگی بشه آفرکشه ششود کشه در نظشر آوریشم می تروخیم

قضایی ایران گشاه یکشی دو سشال بشه  نظامهای حقوقی در پرونده

بششه اراضششی  موضششوع دعششوی شششدنکشششد و بششا کشیدهازا میدر

ت تولید کشاورزی کشور ی از ظرفیتوجّهبخش درخور  کشاورزی

 وریبهشره ششدید ده و یا دچار تنزلکرفعالیت خارج  ةرا از چرخ

 یشتدهد که بشه رغشم اهمّیگران نشان مکند. بررسی پژوهشمی

کشایی نیشز در ایشن فانه آمار و ارقام دقیشق و قابش  اتّسّأله، متأمس

 ةزمینه وجود ندارد تا بتشوان میشزان خسشارت اقتصشادی معارضش

حقوقی اراضی کشاورزی را بر تولیشد و درآمشد ایشن بخشش ارائشه 

 د.کر

 بخشش ماهیدششتین زمینشه، به تَبعیت از شرایط کشور در ا

 از مششکالت ناششی بابررسی حاضر  ةبه عنوان محدود (1)شک  

 است.  مواجهاراضی  ةدربارو اختالفات حقوقی ملکی  هایتعارض
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اراضشی از  وراث بری، سهمانحصار وراثت قانون ت ازبه تبعیّ

بشا تقسشیم  ماعات روستایی بخش ماهیدششتدر اجت کشاورزی

ا در امّش ،گیشردان دختر و پسر صورت میزندآب بین فر زمین و

 ،صبه صورت مششخّ در زمان حیات خویش یکه متوفّ مواردی

مالکیشت اراضشی  ده و وضشعیتکراراضی را میان وراث تقسیم ن

 اخشتالفبر سشر مالکیشت اراضشی بشا هشم  ثهرو مشخص نیست،

 ی از ایشن اختالفشات بشه ششورای حش ّتشوجّه بخش قاب  ،دارند

 ششرایطثیری عمیشق در أتششود و یده میاختالف و دادگاه کش

میان زارعان و کششاورزی اقتصادی و اجتماعی و روابط تولیدی 

توان به مواردی می در این زمینه. گذاشته استجای ه منطقه ب

گذاری، مشکالت مدیریتی، الگوی کشت، درآمد و سرمایه چون

بشه  توجّشهد کشه بشا کشرمشارکت، اشتغال و فرآیند تولید اشاره 

ن بشه بخشش کششاورزی و اسشاکن درصشد 70ی بیش از ستگواب

ریزان ن و برنامشهورؤی مسشجدّ توجّه ،های مرتبط با آنفعالیت

یشت بشه اهمّ توجّشهبشا  ه این ترتیب،بطلبد. را در این زمینه می

رسشی پژوهش حاضر در صدد برّموضوع و آثار و پیامدهای آن، 

 ةمینشحقشوقی در ز هشایتعارضکشه اساسشی اسشت  ةلأاین مس

 ی بشرتشأثیرچشه  ،در بخشش ماهیدششت مالکیت اراضی زراعشی

در گذاششته اسشت   آن کشاورزی از اراضی برداریبهره کیفیت

( 1: اسششتمطششرح  ارت فرعششی دیگششری نیششزؤسشش ،ایششن ارتبششاط

ثیری بر مدیریت و الگوی کششت اراضشی أاختالفات ارضی چه ت

( تعارض ملکشی چشه 2رسی داشته است  برّ ةکشاورزی محدود

کششاورزی داششته  ةگذاری در زمینشثیری بر درآمد و سرمایهأت

ینشد تولیشد کششاورزی در آله چه اثری بر فرأ( این مس3است  

 مورد بررسی داشته است  ةجامع

  . پیشینة نظری تحقیق2. 1
داری و مالکیشت از زمشین ةلأتشوان گفشت مسشاز نظر سابقه می

ان نقش داشته دوران گذشته به عنوان یك امر مهم در زندگی انس

مختلفی نیز ارائه شده اسشت  هایهها و نظریو در این زمینه دیدگاه

 اساسیبا هدف ایجاد تغییر  1دار اصالحات بنیادیطرفکه دیدگاه 

ای از این مشوارد اسشت. تحقیقشات مختلفشی نیشز نمونه ،در مالکیت

با مالکیت اراضی کشاورزی انجام گرفته است کشه در ادامشه مرتبط 

د مرتبط با موضوع و مبانی تحقیق حاضر اشاره خواهد ششد. به موار

هششای (، معتقششد اسششت مسششائ  مالکیششت، نظام1386) یاسششوری

کشوچکی و  ،اث و بشه تبشع آنبشرداری، تقسشیم زمشین بشین ورّبهره

آمشدن تولیشد پراکندگی قطعات زراعی از جمله عوام  درونی پایین

نتیجه گرفتنشد (، 1385) در مناطق روستایی است. وثوقی و فرجی

 مششارکت بشه مالکان تمای  میزان و اراضی مالکیت میزان میانکه 

دارد.  وجشود معنشاداری ةرابطش ،مزروعشی اراضی سازیپارچهیك در

گیری امور شود در تصمیممالکیت کشاورز بر اراضی سبب می حقّ

 ،چنشینله همأتری داشته باشد. این مسشزراعی خود استقالل بیش

نشوآوری زراعشی  ةدر زمین ویپذیری رت ریسكموجب افزایش قد

( در تحقیق 1937) 3اسمیت .(171، ص. 2005، 2)گری  شودمی

)محشدود( در انگلشی   بری مشروطسیستم ارث بیان کرد کهخود 

بشری مشانع دسترسشی زیرا این نشوع نظشام ارث ؛برچیده شده است

توانشایی  هشاآن ششد کشه بشیش از سشایرافرادی به زمین زراعی می

کارهششای  ة(، بششه مقایسشش3197) 4اسششتفاده از آن را داشششتند. پریششور

بری و انواع مختلشف قشوانین های ارثنظام ربارةشده دتجربی انجام

 ةت عمشدپردازد. بشه نظشر او، مزیّشهای مختلف میبری فرهن ارث

گیری ارتباط بین توسعه بشا این کار این است که به ما امکان اندازه

گیشرد کشه قشانون دهشد و نتیجشه مین را میبشری زمشیقوانین ارث

بشه گشذارد. مستقیمی می تأثیرکشاورزی  ةبری اراضی بر توسعارث

( خردششدن مالکیشت اراضشی ناششی از نظشام 1964) 5ششولتزبشاور 

 گشذارد. تقشواییبر راندمان تولید اثر منفشی بشر جشای می ،بریارث

بشه حقشوقی مشرتبط بشا ارث در مالکیشت اراضشی و  ةلأ( مس1376)

وری آمششدن بهششرهخردشششدن اراضششی را سششبب پایین ،تبعیششت آن

(، 1389) شششمارد. هجرتششی و افشششاریکشششاورزی در ایششران می

کششاورزی ششده  ةتوسع مانعهای اراضی خرد معتقدند که مالکیت

 نبشودله موجب ایجاد شرط رزم برای أکه این مس ایه گونهب ؛ستا

ی بشرای آن محسشوب ا از شرایط کشافامّ ؛شودکشاورزی می ةتوسع

قوانین وراثت  ةدربارای ( در مقاله2005) 6و میسلی شود. بیکرنمی

بشری قشانون ارث ،در جوامشع مختلشف کشه دنشکنمی مطرحاراضی 

بری عمومی قوانین ارث ةنظری میان دو ایشانیکسانی وجود ندارد. 

کننده با اختیشار ل وصیتاوّ ةد. در نظرینشوتفاوت قائ  می ،اراضی

توانایی و  ،کند که براساس آناث تقسیم میاراضی را میان ورّخود 

دیگر در این رابطشه  ةدهد. نظرینظر قرار می اث را مدّهای ورّقابلیت

جشا اراضی به صورت یك ،ارشدیت است که متعاقب آن قانون حقّ

ششود. در ایشن نشوع ترین وارث واگذار میترین و یا کوچكبه بزرگ

اقتصشادی از اراضشی هسشتند. ایشن قشانون  ةقانون، به فکشر اسشتفاد

زمشین  ةدهشد تشا از معشامالت گسشتردها اجازه میبه آن ،چنینهم

 غیششره بششازی زمششین وزراعششی و عواقششب نششامطلوب آن نظیششر بورس

ات نواقص تأثیر ،( در تحقیق خود2011) 7جلوگیری کنند. ورانکن

حقششوق مالکیششت اراضششی را بششر سششرمایه و رفششاه خششانوار در کشششور 

اق  قشوانین حشدّ ةدربشارضمن مطالعه  اوکند. رسی میلغارستان برّب

گیرد کشه حقشوق نتیجه می ،مورد مطالعه ةاراضی در محدود ةانداز

نقشش  ،گیری خانوار در رابطشه بشا اراضشیمالکیت اراضی بر تصمیم

مالکیت اراضشی ناششی از  ( چندپارگی حق2014ّ) 8اسکلنیکادارد. 
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فشی هشای زراعشی معرّد تخریب زمینوراثت را به عنوان شک  جدی

محیطی و ات نشامطلوب اجتمشاعی، زیسشتتشأثیرکند که دارای می

 مدیریتی است.

گرفته نشان داد کشه در مطالعات و تحقیقات انجامبازاندیشی 

ن بوده است و در اقمالکیت همیشه یك دغدغه برای محقّ ةلأمس

ابطشه بشا ا در رامّش ؛این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است

رسشی اثشرات ص بشه برّصورت مششخّه موضوع تحقیق حاضر که ب

تحقیقشات  ،پشردازدتعارض مالکیت اراضی زراعی بر کشاورزی می

 بودن پیشینه سشبب ششد تشاکم از این رو،. مالحظه نشدمشابهی 

ماتی بششا مقششدّ ةاز نتششایج مصششاحب شششده،عششالوه بششر اسششناد بررسی

چهارچوب تحقیشق  بودند،پژوهش درگیر  ةلأکشاورزانی که با مس

هششای (. تحلیشش  مصششاحبه2شششک  ) شششودو ارائششه ص مشششخّ

باعشب کشه تعشارض مالکیشت  دادگرفته با کشاورزان نشان صورت

مشکالتی در کشاورزی بخشش ماهیدششت ششده اسشت کشه  بروز

میزان تولیشد بشه ازای واحشد کاهش  :ند ازاعبارت هاآن ترینمهم

از وام و اعتبششارات  محرومیششت ،درآمششد سششارنهکششاهش  ،سششطح

 ،زمان مناسب کاشت، داشت و برداششت نکردنرعایت ،کشاورزی

هموارکردن انجام عملیات و  شخم اصولی و صحیح نکردنرعایت

هشای طرح نشدادنانجام، های کششاورزیهدررفت سشرمایه ،زمین

بشر  مطلوبات نشاتشأثیردرآمشد،  ةدهندجانبی کشاورزی و افزایش

جدیشدبودن  ،ادگی افشراد. بنشابراینخشانو روابشط روحشی وشرایط 

وجشود ه موضوع و مسائلی که تعارض مالکیت برای کششاورزی بش

د تشا بتشوان کنشرسی موضوع را ایجاب میآورده است، ضرورت برّ

 ةکارهشای مفیشد در زمینشراه ةات و ارائشتأثیرضمن شناسایی این 

هشا، مبنشایی بشرای تحقیقشات بعشدی کشه در راسشتای کاهش آن

 رزی انجام پذیرد را فراهم آورد.مالکیت کشاو
 

 
 ارچوب مفهومی تحقیقهچ -2 شکل

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 تششابع شهرسششتان ،ایششن بخششش از لحششام تقسششیمات سیاسششی

 روسشتا 110 دارای 1390بوده و طبق سرشماری سال  کرمانشاه

اسشت )بخششداری  خشانوار 5059 و فرن 18978 برابر جمعیتی و

 اسشاس ،ویژه زراعتکشاورزی به های(. فعالیت1392ماهیدشت، 

رود و در زنشدگی و مشی ششمار بشه بخشش ایشن روستاهای درآمد

ی دارد. بخش ماهیدشت از توجّهها نقش قاب  مین معیشت آنأت

ای که به گونه ؛الیت کشاورزی برخوردار استتوان باریی برای فعّ

بشه  غیره ن صدور مازاد کشاورزی آن شام  گندم، حبوبات وامکا

موجب رونق و ششکوفایی تواند سایر نقاط کشور وجود دارد و می

گشاه درخشور شود. به رغم توان و جای بررسی ةی محدودروستاها

کشاورزی در اقتصاد ماهیدشت، تعارض مالکیشت ناششی از  توجّه

ای بخش کششاورزی و بررا بروز مشکالتی  ،بری متعارفنظام ارث

زنشدگی مشردم  ،سبب شده و در نهایشت ،وری آنآمدن بهرهپایین

 ثیر قرار داده است.أمنطقه را نیز تحت ت

 
موقعیت جغرافیایی بخش ماهیدشت در استان  ةنقش -1 شکل

 کرمانشاه

  1394: نگارندگان، مأخذ

 . روش تحقیق2. 2
و تحلیلشی  -توصیفی ،پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش

هشا بشه گشردآوری داده ةهدف آن از نوع کشاربردی اسشت. ششیو

های اسشنادی و میشدانی انجشام گرفتشه صورت ترکیبی از روش

العششات میششدانی نیششز بششا اسششتفاده از ابششزار آوری اطّاسششت. جمششع

رسی نامه صورت گرفته است. واحد تحلی  برّمصاحبه و پرسش

شاه بشا روستای بخش ماهیدشت از توابع شهرستان کرمان 110

 العششاتاطّ و آمششار )دفتششر اسششتخششانوار  5059جمعیتششی برابششر 

روستا به صشورت  8(. از این تعداد، 1390کرمانشاه،  استانداری
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قضاوتی انتخاب شدند که عالوه بر موقعیشت طبیعشی متفشاوت، 

وجود  ،هاترین مالك انتخاب آنفاصله از شهر و جمعیت، عمده

بشدون تعشارض ملکشی دو گروه درگیر تعارض ملکشی زراعشی و 

 زراعی در روستا بود.
 

 رسیبرّ  توزیع نمونه به تفکیك روستاهای مورد -1 جدول

 )خانوار(

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نام روستا
سکنه 
 روستا

 نمونه
تعارض  با

 ملکی
تعارض  بدون

 ملکی
 17 17 34 689 چقانرگ 

 19 19 38 318 شورانجامه
 5 5 10 168 کاشنبه چهاردانگه

 12 12 24 199 چقابلك
 20 20 40 384 خانقلعه نجفعلی
 7 7 14 207 سه چقا
 7 7 14 253 چقاگینو

 13 13 26 453 قلعه دارابخان
 100 100 200 2671 جمع

 

سرپرسششت  200آمششاری پششژوهش شششام   ةنمونشش ،بنششابراین 

 در بخشش ماهیدششت کشاورز ساکن روستاهای یادشده خانوار

ت اخشتالف و تعشارض بشه علّش نفشر  100 ،دهستند. از این تعدا

بشری بشه دادگشاه و یشا مالکیت اراضی زراعی ناشی از نظشام ارث

نتایج  ةمقایس برای .انددهکراختالف مراجعه  شعب شورای ح ّ

نفری از کشاورزان سشاکن روسشتاهای  100یك گروه  ،پژوهش

تعشارض و اخشتالف مشالکیتی بشوده و در عشین  بدونبخش که 

ل برخشوردار های مششابه کششاورزان گشروه اوّصشهاز خصی ،حال

. روش مورد بررسشی قشرار گرفتنشدبه عنوان گروه شاهد  ،بودند

قضاوتی و انتخابی بوده و مشالك  ،هر دو گروه برایگیری نمونه

ی )مراجعشه بشه تعشارض مشالکیتی جشدّ نبشودوجود یا  ،انتخاب

 ،(. ابشزار اصشلی پشژوهش1)جشدول  مراجع قانونی( بشوده اسشت

آن از نظشر اسشاتید و  9روایینامه است که برای سنجش سشپر

موضشوع تحقیشق اسشتفاده و اصشالحات  ةنظران در زمینصاحب

 11آلفشای کرونبشا  آزمشون بشا نیز آن 10و پایایی شدرزم اعمال 

 (.831/0 =مقدار آلفا) شدیید أت بررسی و

 های تحقیقرها و شاخص. متغی3ّ. 2
بررسی مبانی نظشری  ةپایهای پژوهش بررها و شاخصمتغیّ

با چند شده ماتی انجامهای مقدّموضوع و نیز مصاحبه ةو پیشین

ن العشاختالف بخشش، مطّ تن از کارشناسان حقوقی شورای ح ّ

ه ششدله، شناسشایی و تشدوین أی و کشاورزان درگیر با مسشمحلّ

ارچوب سعی شده است تا اثرات و ه(. در این چ2)جدول  است

بشری تبیشین و ملکی ناششی از نظشام ارث هایتعارضپیامدهای 

 .شودبررسی 
 

 های مورد مطالعه در تحقیقشاخص -2جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 مدیریت
 زمین

 کشت( نبودبایرگذاشتن زمین) -
 دهی اراضیاجاره -
 ای)نوبتی(برداری دورهبهره -
 زارشدن زمیندیم -
 شده تخریب و خسارت زمین کاشته -

 کشت الگوی

 رعایت تناوب زراعی -
نسبت کشت محصورت پرهزینه به محصورت  -
 هزینهکم
نسبت کشت محصورت زودبازده به محصورت  -

 دیربازده

درآمد و 
 گذاری سرمایه

 تولید)به ازای واحد سطح( -
 درآمد سارنه -
 استفاده از وام و اعتبارات کشاورزی -
 کردن محصولبیمه -
 های آبیاری نویناز شیوه تمای  به استفاده -
 آرت کشاورزیتمای  به نوسازی و تجهیز ماشین -

مشارکت و 
 اشتغال

 ترویجی -های آموزشیشرکت در کالس -
 های تولیدی کشاورزی ها و تشکّعضویت در تعاونی -
 استفاده از نیروی کار خانوادگی در عملیات کشاورزی -
 استفاده از نیروی کارگر روزمزد -

 ند تولیدفرای

رعایت زمان مناسب در مراح  کاشت، داشت و  -
 برداشت محصول 

 رعایت شخم اصولی و صحیح -
 زمین هموارکردنانجام عملیات  -
 انجام عملیات حذف سن  و کلو  از زمین -
 شدهاستفاده از بذرهای اصالح -
 های نوین آبیاریاستفاده از شیوه -
 های هرزکیفیت مبارزه با علف -
 برخورد با بقایای مزرعه پ  از برداشت ةنحو -

 

 . مبانی نظری تحقیق3
داششتن فمالکیت به معنشی دارابشودن و تصشاحب و درتصرّ

سشت ا چیزی است. تعریف اصطالحی و حقوقی مالکیت عبارت

توانشد انتفاع از ملك خود دارد و می برایی که هر مالکی از حقّ

ی حشق نشدارد بشا ف کند و احددر آن تصرّ ،هر طور که بخواهد

(. 23 ، ص.1390)قششونی،  دکنشفات او مقابلشه انتفاع یشا تصشرّ

کنشد کشه خاص بین مالك و ملشك اششاره می ةمالکیت به رابط

دهشد. ایشن رابطشه و ف مالك در ملشك را نششان میامکان تصرّ

سلطه، گاه حقیقی و واقعی اسشت؛ ماننشد مالکیشت خداونشد بشر 

ف مالك بر ملك خود تصرّمانند  ؛مخلوقات و گاه اعتباری است

ه (. بش40، ص. 1386)ششریعتی،  یابشدط عقال اعتبار میکه توسّ

 توان گفت کشه عنصشر اصشلی در مفهشوم مالکیشتمی ،طور ک 
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(. بشا ایششن 14 ، ص.1382نیشا، )هادوی اسشت «امکشان تصشرف»

مالکیت به صشورت محشدود و مششروط  «تصرف»تفاوت که در 

اختیشار کامش  نشدارد و در  ،عبرداری از مناباست و فرد در بهره

ف به مفهوم متفاوت تصرّ توجّهق حقوقی است. با فاقد تعلّ ،واقع

و مالکیت، در مواردی که مالکیت روسشتایی مشورد نظشر باششد، 

ویژه هبرداری از ابزار و منشابع گونشاگون، بشبهره ةتواند به نحومی

 منابع آب و زمین اشاره کند که در آن به ششخص مالشك حشقّ

گشذاردن، تفکیشك و ارثدادن، فشروختن، بهبشرداری، اجشارهبهره

ایشن امشر بشرای او  ،چنشینششود. همتقسیم و مانند آن داده می

صشورت فشردی یشا ه توانشد بشحقوقی و قشانونی دارد و می ةجنب

 (. 108 ، ص.1383)سعیدی،  جمعی باشد

کشدام  روستایی و کشاورزی هر ةگوناگون توسعراهبردهای 

 ،بشرای نمونشه رویکرد متفشاوتی دارنشد. ،مالکیت ةلأدر قبال مس

سازی به دگرگونی در سشاختارهای اقتصشادی و راهبرد دگرگون

رسشیدن  بشرای راهبردنظر دارد. این  و بازتوزیع منابع اجتماعی

روستایی، مالکیت ارضشی را محشور بحشب خشود قشرار  ةبه توسع

ر ویژه در کششورهای داز بعد سیاسی و اجتمشاعی بشه و دهدمی

ایشن  ةاسشت. اهشداف عمشد یافتشهیت زیشادی اهمّ ،حال توسعه

تر مردم، برابری اقتصادی ست از مشارکت بیشا عبارت راهبرد

تر که از طریق دگرگونی سریع اجتماعی و توزیشع و رشد سریع

 ةهای توسشعگیشرد. سیاسشتد قدرت سیاسشی صشورت میمجدّ

و عشدالت  ایجاد برابشری برای، راهبرد مذکورروستایی بر مبنای 

ای اصشالحات ارضشی کار اجرای ریشهروستایی به راه ةدر جامع

 ،های فقیر و محروم روسشتاییین وسیله گروهه اکید دارند تا بأت

های دولت در نواحی ترین استفاده را از تسهیالت و برنامهعمده

(. افششزایش 73 ، ص.1383لنگششرودی، مطیعیروسششتایی ببرنششد )

کششور ایشران از نتشایج همشین  ردخصشوص همالکیت دهقشانی ب

 ، ص.1387، و ابراهیمشی )پشاپلی یشزدی استاصالحات ارضی 

و  سشاررانهفنکشه بشه دو گشروه  بهبود راهبرددر مقاب ،  .(239

به دگرگونی در ساختار اقتصادی و  ،شودطلب تقسیم میاصالح

وری بشدون افزایش میشزان بهشره ی ندارد و غالباًتوجّهاجتماعی 

را  مالکیت ةلأو مس ونی در نظام حقوقی و اجتماعیایجاد دگرگ

کشه در آن نهادهشای اجتمشاعی و نظشام دهشد قشرار مینظر  مدّ

 ةدربشاربهبشود  دیگر راهبشرد ،به بیان ؛یابدداری تداوم میزمین

دهشد. کاری انجشام نمی ،د منابع تولید میان دهقانانتوزیع مجدّ

افشزایش تولیشدات  ،، هدف اقتصادی عمدهساررانهفن راهبرددر 

کششاورزی اسششت کششه از طریششق تشششویق دهقانششان بششه پششذیرش 

پشارچگی اراضشی صشورت تکنولوژی پیشرفته و یا از طریشق یك

تفکیك و اصالح سشاختاری کشه در دیشدگاه  ،گیرد. بنابراینمی

در ایشن دیشدگاه وجشود  ،ششودکیشد میأن ته آبش سازیدگرگون

مالکیششت بششر  ةطلبانه، نهششاد عمششداصششالح راهبششردنششدارد. در 

مواقششع هششم  برخششیهششای خششانوادگی اسششتوار اسششت. مالکیت

هششای خششانوادگی در مقابشش  برداریهششای کوچششك و بهرهتعاونی

 ، صشص.1387ششود )ازکیشا، داری ارضشی مالحظشه میسرمایه

برداری غالب، از مزارع خشانوادگی و کشارگری (. بهره242-228

 روسشتایی مشدّ نیز، مالکیت شخصی خانوار راهبرددر این  است.

صشدد تغییشر وضشعیت مشالکیتی  ا درامّش ؛نظر قرار گرفته اسشت

 .یستموجود از نظر ساختار اقتصادی و اجتماعی ن

های مذکور، مالکیت نهایی خانوار بشر در هر کدام از دیدگاه

به رسشمیت ششناخته  ،کشورها به قوانین موجود توجّهاراضی با 

 از اراضشی نسش یشك  بشرداریبهره بعشد از ،در نتیجشه شود.می

بری خاصی ارث نظام ،در انتقال مالکیت به نس  بعد ،کشاورزی

سه  ع است.د که در کشورهای مختلف متنوّشواعمال میبر آن 

ششود: نشوع تر از همه مطشرح میبری اراضی بیشنوع نظام ارث

در این شک  تمامی  .بری محدود و مشروط استل نظام ارثاوّ

ششود اث منتقش  مین( به یکی از ورّشدقطعهملك )بدون قطعه

ترین وارث باشد. در برخی ترین یا کوچكکه ممکن است مسن

یافته کشه بشا مسشائلی از جملشه مهشاجرت از کشورهای توسشعه

کند که کدام رات ارث تعیین میرو هستند، مقرّهروستاییان روب

توانششد زمششین را در اختیششار گیششرد )سششعیدی، اث مییششك از ورّ

جلشششوگیری از  ،ت اصشششلی ایشششن روش(. مزیّشش111 ، ص.1383

. (42، ص. 1985، 12)فریدمن شده است بیانخردشدن اراضی 

گذار در واگذاری میشراث اختیار میراث سلباصلی آن نیز  ایراد

 های ورثه است و همشین دلیش  نیشزها و قابلیتبراساس توانایی

 ششد شکست این سیسشتم در کششوری نظیشر انگلسشتان باعب

 در مقابش  ایشن نشوع تقسشیم ارث، (.564، ص. 9801، 31)میلر

وجشود دارد « یطور مساوی بین فرزندان متوفّه تقسیم ارث ب»

ی بین ق به فرد متوفّتمامی امالك و اراضی متعلّ ،که مطابق آن

 )سشین  و دیلشون، ششودطور مساوی تقسشیم میه فرزندانش ب

ها نیز ممکن است امشوال (. در بعضی فرهن 233 ، ص.1382

یشا  شدهوقف ط مالك توسّکه به ارث گذارده شوند، ه جای اینب

)بیکشر و  ندششومیکار خاصی اعطا  به منظور ،تربه عبارت ساده

قشانون تشوارث در کششور ایشران نیشز  (.77، ص. 2005، میسلی

پشذیرد کشه براسشاس آن سیستم وقف را به صورت محشدود می

البته  .کنداموال خود را وقف می ،صاحب امالك در زمان حیات

شود و در مشواردی کشه وارثشی اموال نمی ةاین مورد شام  هم

 کشه عمومشاً چهگیرد. آناین کار صورت می ،باشدوجود نداشته 

اسشالمی  همشان قشانون تقسشیم ارث ،شوددر کشور ما اجرا می
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ی سشهم مشخصشی را است که برای فرزندان پسر و دختر متوفّ

سشرعت وسشعت اراضشی به طمتوسّش  ،در نتیجهگیرد. در نظر می

، زمشین بشین کندفوت مییابد. زمانی که پدر خانواده تقلی  می

د. هریك از وارثان اصرار دارد تشا سشهمی شوتقسیم می اواث ورّ

ه از زمین را دارا باشد که این خشود منجشر از هر ناحیه و هر تکّ

موجششب شششود. ایششن روش تششر زمششین میگی بیشچبششه چنششدپار

هشا و تکنیك از عملیات اصالحی کشاورزیبسیاری شود که می

اجشرا گذاششت. از  ةبشه مرحلش توانرا ن های نوین زراعیو روش

را  کششاورزیششدن اراضشی لحام اجتماعی، شاید بتوان تقسیم

نتیجه منفی بوده و منجر بشه ا از لحام اقتصادی امّ ؛دکرتوجیه 

درگیری و منازعشات  ،در نهایت د.شووری تولید میکاهش بهره

سشرد کششاورزان را دل ،پایان بر سر مرزبنشدی، ارث و غیشرهیب

بسیار  ةلأدهد. مسدستی سوق میها را به سوی تن کرده و آن

اساسششی کششه در تقسششیم اراضششی از ایششن طریششق وجششود دارد، 

نویسشد، می 14هاسشت. زیشكتشر آنشدن هرچه بیشقطعهقطعه

 قشدر پشیش رود کشه بشه مالکیشتتقسیم منابع ممکن اسشت آن

ششدن قطعهقطعه ةدربشاردرختان میوه منجر شود. اهلشرس تك

گویشد بری، از موردی سشخن میارث ةاراضی در ایران به واسط

قطعشه  55بشه  15که تعداد قطعات زمین در عرض ده سشال از 

تقسیم زمین در بسیاری از موارد  ةافزایش یافته است. این نحو

آن درآمشد  موجب شده تا از یك سو سطح تولیشد و بشه دنبشال

ریزی خانوار روستایی پایین آید و از سوی دیگر، هرگونه برنامشه

 ی مواجشهتصادی درآمدسشاز بشا مسشائ  جشدّعقالیی و تولید اق

شدن اراضشی از قطعهزیك امتیازاتی برای قطعه ،د. در مقاب شو

شمارد. او معتقد اسشت کشه ایشن روش بشه بری برمیطریق ارث

« لت در برخشورداری از اراضشیعشدا»و « تعشدی »مبنای  ،نوعی

بشران از امکانشاتی برابشر یشك از ارث است؛ به این معنا کشه هشر

تشری بشه یت و تشالش بیشیك با جشدّ شوند و هربرخوردار می

 ، ص. 1383 پردازنشد. )سشعیدی،تولید در قطعه زمین خود می

111.) 

 های تحقیق. یافته4
 های فردیویژگی. 1. 4

ی سال و میانگین سشنّ 81تا  24ی گویان در طیف سنّپاسخ

سال قرار داشتند. کشاورزان اظهار داشتند کشه فرزنشدان و  50

له أد و ایشن مسشنشپردازتر به امور کشاورزی مینیروی جوان کم

تشری اسشت. نمشود بیش دارایتعارض مالکیت  بازارعان  ةدربار

کشششاورزی  ةهششا یکششی از مشششکالت خششود را کششاهش انگیششزآن

دنشد. کر ال روسشتا بیشانجوانان و نیروی فعّخصوص در میان به

درصشد( 96) نفر 192با فراوانی  ،مرد گویان غالباًجنسیت پاسخ

تحقیشق را  ةنمونشنفشر(  8درصشد ) 4بردار نیشز . زنان بهرهاست

نفر مجرد  3  و هّأمت یانگونفر از پاسخ 197دهند. تشکی  می

ا تشکی  آماری ر ةدرصد نمون 1.5و  98.5 ،بودند که به ترتیب

نفشر  5 ،ششدهبررسی ط بعشد خشانوار کششاورزاندادند. متوسّمی

اکثر نفر و حدّ 2مورد نظر  ةاق  بعد خانوار در محدوداست. حدّ

نفر محاسبه شد. وضعیت سواد در میان کششاورزان  10 آن نیز

درصششد( دارای سششواد  37.5) نفششر 75بششه ترتیششب ایشش  اسششت: 

 19) نفشر 38سشواد، درصشد( بی24) نفشر 48خواندن و نوشتن، 

 نفشر 15درصشد( سشیک  و  12) نفشر 24درصد( پنجم ابتدایی، 

های ایشن بخشش حشاکی از درصد( نیز دیپلم بودند. یافتشه 7.5)

  وضعیت نامطلوب سواد در میان کشاورزان ماهیدشت است.
 

 های فردیبرحسب ویژگی سیری مورد برّ هاگروه -3جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 آماره

 رمتغیّ
 معناداری ویتنیمن Uمقدار 

 0.427 4.900 جنسیت

 0.562 4950.000 ه أوضعیت ت

 0.424 4658.500 سواد

 0.424 4476.000 شغ  اصلی

 0.998 4999.000 شغ  فرعی
 

 59داری بشه میشزان زراعشت و دام گویان غالبشاًشغ  پاسشخ

 نفر( نیز دارای ششغ  73درصد ) 36.5نفر( است.  118) درصد

زمان به سشه ششغ  زراعشت، نفر( هم 8درصد ) 4زراعت و تنها 

ع مششاغ  کشششاورزی بششه . تنششوّپردازنششدیداری مداری و بشاغدام

ع درآمشدی زیرا با خود تنوّ ؛شودت محسوب میعنوان یك مزیّ

محصششولی و عواقششب بششردار را از تكراه داشششته و بهرهبششه هششم

امور زراعی کشه  له برایأکند. این مسنامطلوب آن محافظت می

یشت سشالی و آفشات مواجشه اسشت، اهمّبا خطراتی نظیشر خشك

نفر( 120) درصد 60تری دارد. در رابطه با شغ  فرعی نیز بیش

نفر( نیز دارای مشاغلی نظیر  80) درصد 40فاقد شغ  فرعی و 

کشاری و الی، جوشداری، دلّشداری، مغشازهایی، کارگری، چوببنّ

مشوارد فشوق کشه  ةیدر کلّ ،مجموع درگرد بودند. دوره ةفروشند

بششرداران اسششت، نتششایج آزمششون هششای فششردی بهرهف ویژگیمعششرّ

 باتفاوت معناداری میان دو گروه  که دهدنشان می 15ویتنیمن

)گشروه  ملکشی معارضشه بدون)گروه الف( و گروه تعارض ملکی 

 (.3)جدول  ب( وجود ندارد

 مدیریت زمین. 2. 4
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میان گروهی از زارعان سبب شد وجود اختالفات ملکی در 

از نظشر میشزان اراضشی مشورد  هشامشدیریت اراضشی آن ةتا مسال

زمان رسشیدگی بشه پرونشده و تاختالف، تعداد طرفین دعوا، مدّ

رسی شود تا بتشوان از ایشن طریشق دلی  اصلی اختالف ملکی برّ

 هایتعارضاین  تأثیرها، دن تفاوت میان گروهکرضمن مشخص

ابتشدا میشزان  ،اورزی منطقه نشان داد. بنشابراینملکی را بر کش

 25هکتار تا  4رسی شد که مقدار آن از اراضی مورد اختالف برّ

هکتشار  9ط آن برای هشر خشانوار و متوسّ بوده هکتار در نوسان

و  بشودهنفر  11تا  3 بیناست. تعداد طرفین دعوا در هر پرونده 

ش درخشور بخشتوان نتیجشه گرفشت نفر است. می 6ط آن متوسّ

گرفتشار  پشژوهش حاضشر عمشالً ةاز امور زراعی محشدود یتوجّه

. زمشان رسشیدگی استملکی و تبعات نامطلوب آن  هایتعارض

ط ماه در نوسان بوده اسشت و متوسّش  18تا  1ها نیز از به پرونده

دهد زمان زیادی از وقشت و انشرژی ماه است که نشان می 5آن 

ات روانشی تشأثیرششود. ملکشی می هشایتعارضبردار صشرف بهره

برداران به صورت استرس، سلب ملکی بر روی بهره هایتعارض

ملکی بشر روی روابشط  هاییابد. تعارضنمود می غیرهآرامش و 

 96گذارد. دلی  اصلی ات نامطلوب میتأثیرخانوادگی افراد نیز 

درصد نیز  4ارث و تقسیم مربوط به مشکالت  هادرصد اختالف

 دراند. یر ارث، تجاوز به مرز و تخریب داشتهدری  مشترکی نظ

هشا بشه درگیشری گو، کسانی بودند کشه کشار آنمیان افراد پاسخ

درمششان، دیششه،  بششرایهای مضششاعفی فیزیکششی کشششیده و هزینششه

ها تحمی  شده اسشت کشه در رسی و سایر امور اداری بر آنددا

ات تششأثیرهششا زنششدگی آن کیفیششتبششر روی درآمششد و  ،مجمششوع

 است. داشتهی نامطلوب

 میزان زمین دو گشروه تقریبشاً ،از نظر مالکیت اراضی زراعی

دیگر برداران تفشاوت چنشدانی بشا یشكبرابر بوده و وضعیت بهره

 22اکثر تشا حشدّ 2اق  ندارد. میزان اراضی ملکشی افشراد از حشدّ

هکتشار  8.5ط آن برای هر خانوار هکتار در نوسان بوده و متوسّ

هکتار و برای گشروه ب  8.190گروه الف است. این مقدار برای 

در این زمینشه  16آزمون تی مستق  ةهکتار است. نتیج 8.780

 ةدربشارا امّش ؛تفاوت معنادار میان دو گشروه اسشت نبودحاکی از 

میزان اراضی آبشی و دیشم میشان دو گشروه تفشاوت وجشود دارد. 

 4.530و 4.250 ،بشه ترتیشب« الشف»میانگین آن بشرای گشروه 

هکتار است که تفاوت  3.05و  5.750« ب»رای گروه هکتار و ب

درصشد  99آن از طریق آزمون تی مستق  بشا سشطح اطمینشان 

اراضشی « ب»گشروه  شایان اکر است کشه(. 4یید شد )جدول أت

 ةدربار. عک  این قضیه دارندتری تر و اراضی دیم کمآبی بیش

صادق است که به دلی  اختالفات ناشی از تعارض « الف»گروه 

زارشدن آن نیز ها کاهش یافته و روند دیمملکی، اراضی آبی آن

به افزایش است. در مواردی عالوه بر  له روأبه تبعیت از این مس

های کششاورزی و ادوات و ، چاهدارنداراضی که مشک  مالکیت 

 ههشا بشی سشاختمان چاهنظیر پمپ و موتور و حتّ ؛تجهیزات آن

 گشاهکیشت فرسشوده ششده و تعارض مالاختالفات ناشی از  دلی 

 آب نیازمنشدهشای کشمچاهافشزایش عمشق زیشرا  ؛اندخشك شده

رسانی به اراضی نیز ز است. آبمجوّ گرفتن پیگیری اداری برای

طلبد که در این میان ناهمشاهنگی اث را میحاد ورّکاری و اتّهم

هشا و تجهیشزات خسشارت چاهسبب  ،ملکی هایتعارضناشی از 

زارششدن اراضشی افشزایش رونشد دیمر قالشب دشده و اثر آن آن 

 یابد.نمود می
 

 ها برحسب میزان اراضیوضعیت گروه -4جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 آماره

 رمتغیّ

میانگین 

 گروه الف
میانگین 

 گروه ب

سطح  Tمقدار

 معناداری

 0.296 -1.047 8.780 8.190 میزان اراضی ملکی

 0.000 -3.692 5.745 4.250 میزان اراضی آبی

 0.000 4.642 3.035 4.530 میزان اراضی دیم
 

درصششد  90زارشششدن اراضششیرونششد دیم« الششف»گششروه  در

زیاد و خیلی زیاد افزایش یافته اسشت. ایشن  گویان در حدّپاسخ

ویتنشی نیشز درصد است. آزمون من 9میزان برای گروه ب تنها 

 ةدربشارکند. مییید أمعناداربودن تفاوت دو گروه را از این نظر ت

هشا وجشود تفشاوت معنشاداری در میشان گروه ،مقدار اراضی بشایر

بشه  ؛مشاهده شدتفاوت معنادار  ،ا از نظر روند بایرشدنامّ ؛ندارد

درصشد و  42ت روند بایرشدن برای گشروه الشف که شدّ ایگونه

درصششد اسششت. براسششاس نتششایج آزمششون  1بششرای گششروه ب تنهششا 

این زمینه معنادار است. از دیشدگاه  ها درویتنی تفاوت گروهمن

زارعان مواردی نظیر مشکالت مالکیت و نتایج نامطلوب ناششی 

هشا گرفتشه و هنگشامی کشه زمشین بشا رزم را از آن ةانگیز ،از آن

وری مواجه شود، ممکن است مالك در آن کششتی کاهش بهره

 .( 5)جدول  انجام نداده و به اصطالح زمین را بخواباند

 ها برحسب متغیرهای مدیریت اراضیضعیت گروهو -5جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 آماره  
 گویه   

 گروه الف
)%( 

 گروه ب
)%( 

 Uمقدار 
 ویتنیمن

 معناداری

  0.000 800.00 9 90 زارشدنت روند دیمشدّ
 0.000 2194.500 1 42 ت روند بایرشدنشدّ

 0.002 4341.000 3 18 زمین دهیاجاره
 0.701 4950.000 3 4 نوبتی برداریبهره

 0.000 623.500 3 56 محصول خسارت به
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 توجّهدرخور تفاوت میان دو گروه  ،دهیاز نظر میزان اجاره

اراضشی خشود را « ب»درصشد گشروه  3تنهشا در حالی که  ،است

درصشد  18برابشر « الشف»دهند. این نسبت برای گروه اجاره می

تفشاوت معنشاداری میشان دو  ،نوبتی یبرداربهره بارةا درامّ ؛است

مشک  مالکیشت بشا وجشود اراضشی  بدونیید نشد. گروه أگروه ت

بیننشد. خشود نمی ةاسشتفادکردن نشوبتی بشرایمفروض، لزومی 

قصد تعیین تکلیف اراضی  دارند، مشک  مالکیت نیز که یگروه

دهنشد. هرچنشد نشوبتی رضشایت نمی بشرداریبهرهرا داشته و به 

 برایا اکنون امّ ؛اندکشت نوبتی انجام داده ها قبالًآن تعدادی از

یت تمشام پیگیشر آن ده و بشا جشدّکرتعیین تکلیف اراضی اقدام 

هستند. اگر امکان داششت کشه بشرای کششت نشوبتی بشه تفشاهم 

ضشرورت برسند، دیگشر مراجعشه بشه دادگشاه و تششکی  پرونشده 

ار هشا معنشادتخریب محصول، تفشاوت گروه ة. در زمینیافتنمی

 56 ،بشه ترتیشب« ب»و « الشف»بوده و میانگین آن برای گشروه 

مششک   کشه یدرصشد محاسشبه ششده اسشت. گروهش 3درصد و 

دیگشر هم محصشولبشه   بعضشی اوقشات تعمشداً داشتند، مالکیت

مالشك  نبشوددر مواردی هم بشه دلیش   ،کردندخسارت وارد می

موقع به محصشورت، فرصشت داری و رسیدگی بهص و نگهمشخّ

 شد. فراهم می سایرینریب محصول برای چوپانان و تخ

 الگوی کشت. 3. 4
الگوی کشت، مواردی نظیر رعایت تناوب زراعشی،  ةدر زمین

زمینی( و قنششد و سششیب )چغنششدر کشششت محصششورت پرهزینششه

 . (6)جدول  است شدهزودبازده )نخود( بررسی 
 

 ها برحسب الگوی کشتبررسی وضعیت گروه -6جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 آماره    
 گویه   

گروه 
الف 
)%( 

گروه 
ب 
)%( 

 Uمقدار 
 ویتنیمن

 معناداری
 170.500 88 20 رعایت تناوب زراعی 0.000

 181.500 80 13 کشت محصورت پرهزینه
 860.000 18 67 ودبازدهزکشت محصورت 

 

سشزایی در حفش  به تشأثیراز نظر رعایت تناوب زراعی کشه 

زی خاك، کاهش آفات و بشازدهی تولیشد داششته و از خیحاص 

 ،ششودمی ی و کیفشی محصشولارتقشای کمّشباعشب  ،نظر علمشی

 20 ای کشه حشدودبه گونه ؛گروه متفاوت بوده است عملکرد دو

 له را در حشدّأ)گروه الف( این مس مشک  مالکیت بادرصد افراد 

 ونبشدکنند. این رقشم بشرای افشراد زیاد و خیلی زیاد رعایت می

درصد بشوده اسشت. کششت محصشول  88مشک  مالکیت حدود 

گذاری و صرف وقت زیشادی اسشت. نیازمند سرمایه نیز هزینهپر

 ،مششک  اسشت درگیشردر مواردی که مدیریت زمشین  ،بنابراین

یابد. زمانی گیری کاهش میکشت این محصورت به طور چشم

بششردار از مالکیششت خششود مطمشش،ن نباشششد، از کاشششت کششه بهره

 ؛کنشدخشودداری می ،بار هسشتند ةحصورتی که نیازمند هزینم

کشت محصشورت پرهزینشه نیازمنشد تجهیشزات و  ،عالوه بر این

د. کنشکششاورز  نصیبادوات مناسب است تا بازدهی مناسبی را 

ها و ادوات را بشا ملکی که رسیدگی به چاه هایتعارض ،بنابراین

ی اگشر دار حتّشبشرسبب شده تشا بهره ،ده استکرمشک  مواجه 

مقدور  شبرای عمالً ،کشت این محصورت داشته باشد تمای  به

تعشارض  بشانباشد. میزان کشت محصورت پرهزینه برای گشروه 

، درصشد اسشت. در مقابش  80درصد و برای گروه دیگر13ملکی 

تری به کششت محصشورت تعارض مالکیت، تمای  بیش باگروه 

ایشن نسشبت در  .درصد دارند 67ان زودبازده نظیر نخود به میز

زیرا کشت این نوع محصورت  ؛درصد است 15برابر « ب»گروه 

تری اسشت و زمشان کاششت تشا برداششت نیشز کم ةنیازمند هزین

بودن زودبشازده هشاکشد. از دیشد آنتر از سه ماه طول نمیبیش

ی دادگشاه و تعیشین أشود تشا زمشان صشدور رمحصول سبب می

سال است، امکان  تر از یكکم ن که معمورًتکلیف مالکیت زمی

 توجّشهمعتقدند با  «ب»ا گروه امّ ؛ر کندموقع را میسّبرداشت به

به وجود تجهیزات مناسب و اراضی مستعد، بهتر است هزینه و 

نشد. در سشه کنوری بشار وقت خود را صرف محصورت با بهشره

د، ر فوق که برای الگوی کشت مورد بررسشی قشرار گرفتنشمتغیّ

د یّششؤدرصششد م 99ویتنششی نیششز در سششطح اطمینششان آزمششون من

 اختالف بین دو گروه تحقیق است.

 گذاریدرآمد و سرمایه. 4. 4
گذاری در امشور رسیدن بشه درآمشد مناسشب، سشرمایه برای

کاشششت و داشششت و برداشششت از ضششروریات اسششت. میششزان وام 

های نششوین آبیششاری و تجهیششز و زراعششی، شششیوه ةدریششافتی، بیمشش

آرت از جمله اموری اسشت کشه کششاورز در آن وسازی ماشینن

بشه درآمشد  تربیش محصول کند تا با برداشتگذاری میسرمایه

رهشای مشرتبط بشا درآمشد و رسشی متغیّتری دست یابشد. برّبیش

بررسشی هشای گروه لی را بشینمّأدرخور تش گذاری تفاوتسرمایه

تفشاوت  ق در پشی شناسشاییمحقّشجشا کشه از آن. دهدنشان می

ینشد آفر ةدر زمینهای مورد مطالعه عملکرد و کیفیت کار گروه

محصورت  ةرسی همو برّ تولید محصورت کشاورزی بوده است

بررسشی بشه  ةهای اختصاصی مقدور نبود، دامنشویژگیبه لحام 

گنشدم  عمشدتاً کشه بررسی ةمحصول غالب کشاورزی در محدود

ل در هر هکتشار . میانگین برداشت این محصوشد، محدود است

تشن  4.16، «ب»تشن و بشرای گشروه  2.03، «الشف»برای گروه 
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تی نیز حاکی از معناداربودن تفاوت میان دو گشروه  ةاست. آمار

 درصد است.  99مورد مطالعه در سطح اطمینان 
 

و  گندم برداشت ةبرداران در زمینوضعیت بهره -7 جدول

 وامدریافت 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 آماره        

 ر  متغیّ     
 tمقدار 

 ةدرج

 آزادی

 سطح 

 داریمعنی

 0.000 198 -21.591 ط برداشت در هکتارمتوسّ

 0.000 198 -9.663 دریافتی میزان وام
 

بردار در مواردی نظیر تغییر کشت، خرید ادوات، حفشر بهره

مناسشب دارد،  ةنیاز بشه سشرمای غیرهدن آن و کرچاه و یا عمیق

نیشاز بشه منشابع  ،رزم را نداششته باششدتوان مالی ین چه اچنان

کنشد. طبشق قشوانین بشانکی و دیگری ماننشد اخشذ وام پیشدا می

داششتن سشند  ،کشاورزی یکشی از ششرایط اخشذ وام کششاورزی

افشرادی کشه بشا مششک   ،رسمی به نام کشاورز اسشت. بنشابراین

 ،ها نیسشتمالکیت اراضی مواجه هستند و سند زمین به نام آن

شوند. برابر نتایج بررسی میدانی تحقیشق ق به اخذ وام نمیوفّم

اخششتالف ملکشی، متوسششط میششزان وام،  درگیشرحاضشر در گششروه 

ط مشک  مالکیت متوسّش  بدونمیلیون تومان و در گروه  1.680

آزمشون تشی  ةمیلیون تومشان اسشت. نتیجش 11.570میزان وام 

ح اطمینان دار دو گروه در سطگر تفاوت معنینمستق  نیز نشا

اسششتفاده از وام دریششافتی بششرای امششور  ةدرصششد، در زمینشش 99

 (.7)جدول است کشاورزی 

محصششورت کشششاورزی در کششاهش  ةیششت بیمششنظششر بششه اهمّ

خسارات تولید و افزایش امنیت مالی تولیدکنندگان روسشتایی، 

 53. ششدهشای مشورد پشژوهش بررسشی وضعیت بیمشه در گروه

خشود را بیمشه  بردار( محصولهبهر 106گویان )پاسخ درصد ک ّ

محصشول در  ةنسشبت بیمش ،بودند. در عم  مشخص ششدکرده 

ای کشه ایشن بشه گونشه ؛تر استمشک  مالکیت بیش بدونگروه 

ویتنشی . آزمشون مناسشتدرصد  26در مقاب   80نسبت حدود 

دار بین دو گروه در سطح اطمینان د وجود تفاوت معنییّؤنیز م

ند که درآمشد کردشک  مالکیت بیان م بادرصد است. افراد  99

موقع توان پرداخت بشه از این رو، .ها از کشاورزی پایین استآن

بیشان  ،چنشینهم هامحصول خود را ندارند. بسیاری از آن ةبیم

ارزش  ،یشتهشا از نظشر کیفیشت و کمّکه محصشورت آن کردند

کشه اراضیششان ششراکتی  نیشزرا ندارد. در مشواردی  کردنبیمه

وارد   خلش هشاگیری آنششد، در مشدیریت و تصشمیمکشت می

وجشود  هشادن محصشول در آنکرفاق نظر برای بیمهشد و اتّمی

گذاری که انجام بردار انتظار دارد در مقاب  سرمایه. بهرهشتندا

وری رزم را داشششته باشششد و کشششاورزی بششدون دهششد، بهششرهمی

وقتشی از  بشردارگذاری توان تولیشدی پشایینی دارد. بهرهسرمایه

ی نسبت به به صورت جدّ ،مالکیت اراضی خویش مطم،ن باشد

 ةچشه از مالکیشت و آینشدا چنانامّ ؛ندکگذاری اقدام میسرمایه

گذاری را بشه عنشوان اراضی خود مطم،ن نباشد، هر نوع سرمایه

هشای مشورد بررسشی از نظشر میشزان کنشد. گشروهی میضرر تلقّش

زی در روسشتا نیشز رفتشار گذاری درآمد حاص  از کشاورسرمایه

 درگیشربردارانی کشه در این رابطه، بهره اند.متفاوتی را بروز داده

براران تمای  خیلی نسبت به سایر بهره ،مشک  مالکیت هستند

گذاری در امشور زراعشی خشویش دارنشد. ایشن تری به سرمایهکم

درصشد اسشت.  8مشک  مالکیت به میشزان  بانسبت برای گروه 

کشم و خیلشی  ین گروه ااعان داشتند که در حشدّدرصد از ا 92

در حشالی کشه گشروه  ،دهنشدگذاری زراعی انجام میکم سرمایه

زیشاد و خیلشی  گذاری در حدّدرصد سرمایه 87به میزان  «ب»

 99ویتنی نیز با سطح اطمینشان دهند. آزمون منزیاد انجام می

 دار بشین دو گشروه از بعشدگر وجود تفشاوت معنشینشان ،درصد

 .استگذاری درآمد کشاورزی در روستا میزان سرمایه
 

 رهای درآمد وبرحسب متغیّ هاگروهوضعیت  -8جدول 

 گذاریسرمایه

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 آماره        

 گویه    

 Uمقدار 

 ویتنیمن

سطح 

 معناداری

 0.000 2300.000 محصول ةبیم

 0.000 51.000 گذاریسرمایه

 0.000 191.500 آرتزی ماشینتجهیز و نوسا

 0.000 968.000 ط درآمدمتوسّ
 

آرت نیشز نیازمنشد انگیشزه، تشوان تجهیز و نوسازی ماششین

 بنشابراین،گیری اسشت. اختیار در تصمیم ،چنیناقتصادی و هم

ها بشا مششک  در این زمینشه ،زارعانی که اختالف مالکیت دارند

که ادوات مششترك مواجه هستند. در مواردی هم مشاهده شد 

ملکشی بالتکلیشف  هایتعارضنظیر تراکتور به دلی   ؛کشاورزی

هشای چاه ةدربشاراند. نظیر چنین مششکلی مانده و فرسوده شده

« ب»در صششد گششروه  83آب نیششز وجششود دارد. در عمشش  نیششز 

آرت خشوب و تجهیز و نوسشازی ماششین ةعملکردشان در زمین

که ایشن میشزان بشرای در حالی  ،خیلی خوب ارزیابی شده است

درصد است. در ایشن زمینشه نیشز آزمشون مشن  4گروه الف تنها 
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یید أدرصد اطمینان وجود تفاوت بین دو گروه را ت 99ویتنی با 

 د.کر

های مشورد مطالعشه را نیشز شرایط درآمد گروه ،این وضعیت

« الشف»درصد گروه  90ای که به گونه ؛دهدثیر قرار میأتحت ت

 ،انشددهکرمیلیون تومان اظهشار  4تر از را کمخود  ةدرآمد سارن

درصشد اسشت.  42حدود « ب»در حالی که این رقم برای گروه 

« الف»میلیون تومان برای گروه  8تا  4 ةچنین درآمد سارنهم

درصششد  49حششدود « ب»گششروه  ةدربششاردرصششد و  10حششدود 

درصششد  9حششدود « ب»گیششرد. در گششروه گویان را دربرمیپاسششخ

در حشالی  ،انشددهکرمیلیون تومان بیشان  8را باری درآمد خود 

 ةدر ایشن محشدود« الشف»بشرداران گشروه که هیچ کشدام از بهره

د تفشاوت یّشؤویتنشی نیشز ماند. آزمشون مندرآمدی قرار نداششته

)جشدول  درصشد اسشت 99دار دو گروه در سطح اطمینان معنی

8.) 

 مشارکت و اشتغال. 5. 4
ترویجی به عنوان  -ی آموزشیهاها و دورهشرکت در کالس

 توجّششهحششاکی از میششزان  ،رسششیهششای مهششم برّیکششی از شششاخص

هشای نشوین تولیشد و برداران بشه یشادگیری و اجشرای روشبهره

گشروه  ،یندها و ابزار است. در این ارتبشاطآهای بهبود فرتکنیك

هشای تشری در کالسحضشور بیش« الشف»نسبت به گروه « ب»

گر وجشود ویتنی نیز نشانآزمون من ةاند و نتیجداشته یترویج

دار بین دو گروه است. گروه فاقد مششک  مالکیشت تفاوت معنی

هشای تولیشد کششاورزی تری در تعاونیعضویت بیش ،چنینهم

دارند و در امور زراعی از نیشروی کشار خشانوادگی و نیشز کشارگر 

زایی کننشد کشه ایشن امشر اششتغالتری استفاده میروزمزد بیش

 شود.می سبب مورد مطالعه ةدر محدود را مناسبی

 بشر عشالوه دسشتمزدی کار نیروی از استفاده میزان بررسی

 بشر کشه ثیریأت لحام به خانوار، کار نیروی به کااتّ ةدرج تعیین

  .است اهمیت حائز دارد، تولید ةهزین
 

 

برداران برحسب مشارکت و وضعیت بهره -9 جدول

 اشتغال
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 آماره     
 گویه   

گروه 
 الف
)%( 

گروه 
 ب
)%( 

 Uمقدار 
 ویتنیمن

سطح 
 معناداری

 0.000 1937.000 41 4 حضور در کالس ترویج
 0.000 237.500 52 6 عضویت در تعاونی تولید
 0.00 4346.000 73 56 رنواااستفاده از نیروی کار خ

 0.000 631.500 40 3 استفاده از کارگر روزمزد

 

 بشابشرداران درصشد بهره 3دهشد کشه تنهشا ها نشان میفتهیا

 کننشد و عمشدتاًمشک  مالکیت از کارگران روزمزد اسشتفاده می

درصشد گشروه  40 ،کی به نیروی خشانوار هسشتند. در مقابش متّ

ی به نیروی زیاد متکّ زیاد و خیلی مشک  مالکیت در حدّ بدون

مششک   درگیرروه کای گاتّ ،ییند کلّآبرهستند. در  روزمزد کار

تشر اسشت و ایشن بشه دلیش  به نیروی کار خانواده بیش ،مالکیت

 ؛دارندرا کاشت محصورتی نظیر نخود است که نیروی کار رزم 

استفاده از نیروی کشارگر بشا  ،وری پایینی دارند. بنابراینا بهرهامّ

دسششتمزد روزی پنجششاه هششزار تومششان صششرف اقتصششادی بششرای 

نیروی کشار خشانواده آن را برداششت  این رو،از بردار ندارد، بهره

کنند. در گروه فاقد مشک  مالکیت نیز تا جایی کشه بتواننشد می

در برداشت محصورت خشود از نیشروی کشار خشانواده اسشتفاده 

. در دارنشداز نیروی کار روزمشزد تری بیش ةاستفادا امّ ؛کنندمی

و گشروه در میان هشر د گیاستفاده از نیروی کار خانواد ،مجموع

ویتنششی نیششز اسششت. آزمششون من برخششوردار تششریاولویششت بیش از

دار بین دو گروه در سشطح اطمینشان اختالف معنی ةدهندنشان

 (.9)جدول  درصد است 99

 یند تولیدآفر. 6. 4
رعایششت زمششان مناسششب کاشششت، داشششت و برداشششت در 

ششود. میسشبب  را ی و کیفی محصشورتارتقای کمّ ،کشاورزی

رسشی وهش از این نظر میشان دو گشروه مشورد برّپژ ةدر محدود

 بشادرصد افشراد  86به صورتی که  ؛تفاوت معناداری وجود دارد

امششور زراعششی را در زمششان مناسششب انجششام  ،مشششک  مالکیششت

له را أدرصد گروه دیگشر ایشن مسش 90در صورتی که  ،دهندنمی

موقع کننشد. برداششت بشهزیاد و خیلی زیشاد رعایشت می در حدّ

وقشت کشافی، ادوات مناسشب، انگیشزه کشافی،  منشدیازمحصول ن

دهد ها نشان میدر حالی که بررسی ،است غیرهآموزش رزم و 

تعارض مالکیت، با اختصاص وقشت خشود بشه امشور  درگیرگروه 

هشای از آموزش نکردندادرسی، نداشتن ادوات کشافی، اسشتفاده

 هشایتعارضناششی از  ةنداششتن انگیشز ،و در مجمشوع یترویج

دهنشد. ایشن کی، در زمان مناسب امشور زراعشی را انجشام نمیمل

بشه  ؛رعایت کیفیت شخم اصولی نیز صادق اسشت دربارهله أمس

مششک  مالکیشت ایشن  بشادرصد از افشراد  92که حدود  ایگونه

در حشالی کشه گشروه  ،کنندله را کم و خیلی کم رعایت میأمس

ه بش ،مشک  مالکیت کیفیت ششخم اصشولی را بشه ترتیشب بدون

کننشد. زیاد و خیلشی زیشاد رعایشت می درصد در حدّ 94میزان 

وجشود  درصشد 99 سشطح اطمینشانویتنشی در نتایج آزمون من

 کند.یید میأتفاوت میان دو گروه را ت
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 یند تولیدآبرداران برحسب فروضعیت بهره -10 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نتایج    

 گویه          
 Uمقشششدار 

 یویتنمن

سششششطح 

 معناداری

 0.000 7.000 رعایت زمان مناسب کاشت، داشت و برداشت

 0.000 24.000 رعایت کیفیت شخم اصولی

 0.00 35.500 زمین هموارکردنجدیت در 

 0.000 27.500 حذف سن  و کلو 

 0.000 62.500 استفاده از بذر پربازده و اصالحی

 0.000 205.000 اصول آبیاری صحیح و علمی

 0.000 58.500 های هرززه با علفمبار

 0.031 41.97500 برخورد با پسماند مزارع ةنحو
 

آرت را در اراضشی آسشان زمین، کاربرد ماشین هموارکردن

 95سازد. اوری را ممکن میده و هر نوع عملیات زراعی و فنّکر

زمین را کم  هموارکردنمشک  مالکیت عملیات  بادرصد گروه 

مششک   بشدوندر حالی کشه گشروه  ،دهندو خیلی کم انجام می

درصد این کار را زیاد و خیلی زیاد انجشام  92مالکیت به میزان 

زمین نیاز به هزینشه و صشرف  هموارکردندادن دهند. انجاممی

کشاورزی که خود مالك قطعی زمین  . بنابراین،وقت زیادی دار

 ،نیست و امیدی به مالکیت دائشم زمشین بشرای او وجشود نشدارد

دهشد. از دیشد او زمین اقدامی انجشام نمی هموارکردنبت به نس

ممکن است زمین در آینده سهم سایر وراث شود و زحمشات او 

حذف سن  و کلو  و نیز مبارزه بشا  ةدربارله أهدر رود. این مس

مشک  مالکیت  بادرصد گروه  93های هرز نیز وجود دارد. علف

  از مشزارع را عملیات حذف سن  و کلو ،به میزان خیلی کمی

مششک   بشدوندرصشد گشروه  98در حالی کشه  ،دندهانجام می

. این پردازندمیمالکیت نسبت به حذف سن  و کلو  از مزارع 

درصشد  99ویتنی با سطح اطمینشان تفاوت از طریق آزمون من

تفاوت دو گروه در اسشتفاده از بشذرهای  ةلأیید شده است. مسأت

کاربرد اصشول آبیشاری علمشی نیشز با بازده بار و نیز  شدهاصالح

نیشز بشه  مشواردمشک  مالکیت در ایشن  درگیروجود دارد. گروه 

 17به صورتی که تنها  ؛میزان کم و خیلی کمی کار کرده است

کننششد. اسششتفاده می شششدههششا از بششذرهای اصالحدرصششد از آن

ها اصول آبیاری علمی را به میزان کم و آن درصد 98چنین هم

دهد زمین را بشه کنند. کشاورز ترجیح میمی خیلی کم رعایت

کشششت کنششد تششا وقتششی کششه وضششعیت مالکیششت آن  تیسششنّ روال

استفاده  ،مشک  مالکیت بدوندر حالی که گروه  ،مشخص شود

زیشاد و خیلشی زیشاد و  درصد در حدّ 96از بذرهای پربازده را تا 

درصد زیاد و خیلی زیاد  80میزان  اصول آبیاری علمی را نیز تا

تفشاوت دو گشروه را در  ویتنشیمن نتایج آزمون کنند.عایت میر

 (.10)جدول  کندیید میأاین موارد با سطح اطمینان بار ت

 مششک  مالکیشت بشاگشروه  نیشز های هشرزمبارزه با علفدر 

درصد اعضای  76ای که به گونه ؛عملکرد مطلوبی نداشته است

ی کشم ارزیشابی خیلش های هرز را در حدّاین گروه مبارزه با علف

مششک   بشدوندرصشد گشروه  95 ةدر حالی که مبارز ،دندکرمی

خوب و خیلی خوب بوده است.  های هرز در حدّمالکیت با علف

وجود تفشاوت بشین دو  گرنشانویتنی منآزمون  ،در این زمینه

 .استدرصد  99گروه در سطح اطمینان 

 ربرخورد با پسماند اراضشی مشواردی نظیش ةدر رابطه با نحو

)فروختن( به  دادنرهاکردن بدون استفاده، چرانیدن دام، اجاره

های زدن پسماندها به منظور مبارزه با علفاران، آتشدسایر دام

 پسشماند از اسشتفادهزدن بررسشی ششده اسشت. هرز و نیز شخم

 70 و 50 ،ترتیشب بشه ب و الف گروه در دام چرای برای مزرعه

 21د از گشروه الشف و صشدر 31 ،چنشینهم .اسشت بشوده درصد

داران درصششد از گششروه ب پسششماند مزرعششه را بششه سششایر دام

هشای الشف و ب  درصشد گروه 9و  4 ،فروشند. نیز به ترتیشبمی

زننشد تشا بشه عنشوان بعد از برداشت محصول، زمین را شخم می

درصد  9در حالی که  ،تقویت خاك استفاده شود برایهوموس 

 هشای هشرزنظور مقابلشه بشا علفبه مگروه الف پسماند مزرعه را 

که فاقد تعارض ملکشی  «ب»این رقم برای گروه  .زنندآتش می

 ةگر تفشاوت نحشونششان نیشز ویتنیآزمون من .استصفر  ،است

برخورد کشاورزان دو گروه با پسماند مزرعه در سطح اطمینان 

 درصد است. 95

 رسیمورد برّها و روستاهای ی گروهوضعیت کلّ .7. 4 
تعشارض  تشأثیربه هدف پژوهش حاضر که بررسشی  هتوجّبا 

کششاورزی بخشش  وریتولیشد و بهشرهمالکیت اراضشی بشر روی 

ماتی ماهیدشت است، پ  از تحلی  توصیفی و اسشتنباط مقشدّ

 فشهؤلّهای مشرتبط بشا هشر مهای گردآوری ششده، ششاخصداده

درگیشر  وضعیت گروه ویتنیمنو از طریق آزمون  شده محاسبه

تفشاوت  ی با گروه شاهد مورد بررسی قشرار گرفشت.معارضه ملک

های مورد بررسشی از نظشر مشدیریت اراضشی، الگشوی میان گروه

یند تولید معنادار اسشت آو نیز فر گذاریکشت، درآمد و سرمایه

موارد عملکرد متفاوتی نسبت به هم  ةو دو گروه یادشده در هم

  (.11 جدول) دارند
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 های اصلی پژوهشفهلّؤرسی از نظر مبر یهاوضعیت گروه -11 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 آماره   

 فهلّؤم     

 Uمقدار 

 ویتنیمن

 سطح معناداری

 0.000 323.000 مدیریت اراضی
 0.000 18.500 الگوی کشت
 0.000 508.500 گذاریدرآمد و سرمایه

 0.000 316.000 مشارکت و اشتغال

 0.000 0.000 یند تولیدآفر
 

گر آن نشششان 17والی کروسششکال آزمششون ةنتیجشش ،چنششینهم

 هایفششهلّؤم از نظششر اسششت کششه بششین روسششتاهای مششورد بررسششی

گذاری، مشارکت مدیریت زراعی، الگوی کشت، درآمد و سرمایه

ایشن  ندارد. وجودیند تولید تفاوت معناداری آفر نیز و اشتغال و

های فشهلّؤم از نظشرروستای مورد مطالعه  8ن معناست که ه آب

  (.12 جدول ) بررسی وضعیت مشابهی دارند
 

 ةتفاوت روستاهای مورد بررسی در زمین -12جدول 

 های تحقیقفهمولّ
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 معناداری آزادی ةدرج مقدار خی دو شاخص

 0.950 7 2.167 مدیریت اراضی
 0.795 7 3.869 الگوی کشت
 0.914 7 2.667 گذاریدرآمد و سرمایه

 0.685 7 4.795 مشارکت و اشتغال
 0.852 7 3.340 یند تولیدآفر

 

 گیری. بحث و نتیجه5
مین معیشششت و أکشششاورزی بششه عنششوان منبششع اصششلی تشش

یشت هشای ششغلی و اقتصشادی نقشش و اهمّفرصشت ةایجادکنند

یشت روسشتایی دارد. بشه رغشم اهمّ ةاساسی در حیشات و توسشع

مشششاهده کشششاورزی  ةتوسششع مشششکالت و مششوانعی در ،یادشششده

یشت ایشن بخشش و نیشز وابسشتگی بشه اهمّ توجّهکه با  کنیممی

آن  هشای مشرتبط بشاالیتو فعّزیادی که روستاییان با کشاورزی 

ورن و ؤهای مساولویت ءضروری است رفع این موانع جزدارند، 

 ریزان روستایی قرار گیرد.برنامه

 ،زی کششوربرانگیز حقشوقی کششاوریکی از مسشائ  چشالش 

ینشد، عمکشرد و آبشری بشر فرثیر نظشام ارثأمالکیشت و تش ةلأمس

زای وری آن اسششت و بششه عنششوان یکششی از عوامشش  تششنشبهششره

آن عمش   ةتوسشع مسشیری و مشانعی در لّشکشاورزی در سطح م

اراضشی میشان وراث پراکنشدگی و خردششدن و  تقسیمکند. می

ده از اسشتفاصشعوبت آب،  هشدررفتپیامدهای ناشی از آن نظیر 

وری نیششروی کششار و آمششدن بهششرهآرت کشششاورزی، پایینماشششین

ه نیشز ورثش ل/اخشتالف و معشارضرا در پی دارد.  غیرهسرمایه و 

نمشود بشه صشورت دعشوای حقشوقی  ت ششده و غالبشاًبر علّ مزید

مشششکالتی را بششرای کشششاورزی و  خششود ةیابششد کششه بششه نوبششمی

تولیشد را در پشی وری ه و کاهش بهرهبرداران به وجود آوردبهره

حقشوقی  ةرسی حاضر کوشیده است پیامشدهای معارضشبرّ دارد.

بر مسائ   شهرستان کرمانشاه در بخش ماهیدشت کشاورزان را

ده و از رهگشذر شناسشایی بهتشر ایشن کشرمحوری تولید ترسیم 

 کار مناسب گام بردارد. راه ةارائ راستایمعض  در 

  دو گشروه آمشاری ششام ةنمونش 200های تحقیشق از یافته

 مششک  مالکیشت ارضشی بشدونمشک  مالکیت ارضشی و  درگیر

 داد کشهپشژوهش نششان  ةروسشتای محشدود 8در  )گروه شاهد(

های فردی نظیشر جنسشیت، ویژگی ةدر زمین یادشدههای گروه

در یشك  تقریبشاً ، ، سن، تحصیالت، ششغ  اصشلی و فرعشیهّأت

درآمد و  ام ش تحقیق اصلی هایفهلّؤما در امّ ؛طیف قرار دارند

گذاری، مششارکت و اششتغال، الگشوی کششت، مشدیریت سرمایه

هشم  نسشبت بشه گیریهشای چششمتفاوت ،یند تولیدآزمین و فر

 دارند. 

ط میشزان اراضشی مشورد مشدیریت اراضشی، متوسّش  ةفلّؤمدر 

هکتشار اسشت و زمشان دادرسشی هشر  9اختالف برای هر خانوار 

کششد. در هشر میمشاه طشول  5ط پرونده شکایت به طور متوسّ

نفر درگیر هسشتند  6ط به طور متوسّ ،ارجاعی به دادگاه ةپروند

ارث اسشت. رونشد  ةلأدرصد موارد مسش 96که دلی  اختالف در 

شدیدتر بوده و تفشاوت دو  آزمایشزارشدن اراضی در گروه دیم

 معنادار است. گروه در این زمینه 

ا امّش ؛داشتهدو گروه از نظر میزان اراضی بایر تفاوتی با هم ن

در سطح بارتر و به عنشوان آزمایش گروه اراضی روند بایرشدن 

پژوهش مطرح اسشت. از نظشر  ةتهدیدی برای کشاورزی محدود

 ،دهی، تفاوت میان دو گروه معنادار اسشت کشه مطشابق آناجاره

 .دهشدتری از اراضی خود را اجشاره میمقدار بیشآزمایش گروه 

تشری به میشزان بیشآزمایش  محصورت زراعی گروه ،چنینهم

 شود.ط دیگران تخریب میتوسّ

ر رعایشت تنشاوب زراعشی، الگوی کشت نیز سه متغیّش ةباردر

کشت محصورت پرهزینه و محصورت زودبازده بررسشی ششده 

آزمشایش درصشد از گشروه  20دهشد تنهشا است. نتایج نشان می

در  ،کننشدزیاد و خیلی زیاد رعایشت می تناوب زراعی را در حدّ

درصد است. از  88حدود  «ب»حالی که این نسبت برای گروه 

ششود، ت تلقشی مینظر کشت محصورت پرهزینه که یشك مزیّش

 67تشا جشایی کشه حشدود  ،تفاوت میان دو گروه معنشادار اسشت
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کشت محصورت پرهزینه را به میزان زیاد  شاهددرصد از گروه 

درصشد از  13در صورتی که تنهشا  ،دندهو خیلی زیاد انجام می

این نوع محصورت را زیاد و خیلشی زیشاد کششت آزمایش گروه 

کنند. کشت محصورت زودبازده نظیر نخود در میشان گشروه می

درصشد انجشام  80تشر و بشه میشزان دارای فراوانی بیشآزمایش 

ایشن نشوع  ،شاهدگروه  درصد در 18شود، در حالی که تنها می

 کنند.محصورت را کشت می

گذاری نیز تفشاوت میشان خص درآمد و سرمایهشا ةدر زمین

محصورت خود را « ب»درصد از گروه  80است.  آشکارها گروه

انشد. ایشن نسشبت بشرای کشاورزی قشرار داده ةتحت پوشش بیم

« الشف»درصشد از گشروه  92درصد است.  26تنها « الف»گروه 

 ،دهنشدکم و خیلی کم انجام می حدّ گذاری زراعی را درسرمایه

 گذاری را در حشدّسشرمایه «ب»گروه درصد  87ورتی که در ص

درصشد از گشروه  83دهند. عملکشرد زیاد و خیلی زیاد انجام می

آرت خشوب و خیلشی تجهیز و نوسازی ماششین ةدر زمین «ب»

 4تنهشا  «الشف»خوب ارزیابی شده است. این نسبت برای گروه 

درصشد گشروه  90ط درآمشد نیشز متوسّش  ةدرصد است. در زمینش

ا امّشش ؛میلیشون تومششان دارنشد 4تشر از کم ةدرآمشد سششارن «الشف»

میلیون تومشان  4بارتر از  «ب»درصد گروه  58ط درآمد متوسّ

 قرار دارد.

در  «الف»درصد گروه  4تنها  ،مشارکت و اشتغال ةدر زمین

کنند. این نسبت برای ترویجی شرکت می -آموزشیهای کالس

ها و  ا عضویت در تششکّدرصد است. در رابطه ب 41 «ب»گروه 

 «الشف»تر از گشروه پررن  «ب»های تولید، حضور گروه تعاونی

استفاده از نیروی کار خانواده و کشارگر روزمشزد  ةاست. در زمین

هشا عملکرد بهتری داششته و تفشاوت میشان گروه «ب»نیز گروه 

 معنادار است. 

، امشور «الشف»درصد افراد در گروه  80یند تولید نیز آدر فر

 99در حشالی کشه  ،دهنشدزمان مناسب انجشام نمی زراعی را در

مناسشب امشور زراعشی را رعایشت  بنشدیزمان «ب»درصد گروه 

له در رعایت کیفیت شخم اصولی نیشز وجشود أکنند. این مسمی

له أاین مسش «الف»درصد افراد در گروه  92به صورتی که  ؛دارد

درصشد  94 بشه میشزان «ب»ا در گشروه امّش ؛کنندرا رعایت نمی

کننشد. حشذف زیاد و خیلی زیاد رعایشت می برداران در حدّبهره

بشه  ،مششک  مالکیشت درگیشرسن  و کلو  از مشزارع در گشروه 

درصشد  98ا امّش ؛گیشرددرصد خیلی کشم صشورت می 93میزان 

زیاد سن  و کلو  گروه فاقد این مشک ، به میزان زیاد و خیلی

 کنند.را از اراضی خود حذف می

از بذرهای  افراد درصد 17تنها  ،مشک  مالکیت باوه گردر  

 98به میشزان  ،چنینکنند. این گروه هماستفاده می شدهاصالح

کم و خیلشی کشم رعایشت  در حدّدرصد، اصول آبیاری علمی را 

زیشاد  درصد در حدّ 96تا  مقاب حالی که در گروه  در ،کنندمی

 درصشد 80 ننشد وکاز بذرهای پربازده اسشتفاده می زیادو خیلی

زیاد رعایشت اصول آبیاری علمی را به میزان زیاد و خیلی ،هاآن

های مبارزه با علف ةدر زمین ،عملکرد دو گروه ة. مقایسکنندمی

 ها است. هرز نیز حاکی از معناداربودن تفاوت میان آن

ی دو گشروه پشژوهش از نظشر مجمشوع بررسی وضشعیت کلّش

ها با سطح تفاوت میان آن هندةدنشان ،مورد بررسی هایفهلّؤم

روسشتای  8 بین معناداری ا تفاوتامّ است؛درصد  99اطمینان 

 مشاهده نشد.مورد بررسی 

کاهش پیامدهای منفی دعشاوی حقشوقی بشر  برای ،بنابراین

رسد بیش از هشر به نظر می ،وری اراضی کشاورزیتولید و بهره

دانشان ا و حقوقبری با استفاده از نظر فقهاصالح نظام ارث ،چیز

و زمشان  سشارریدیواناز یك سو و نیز اقداماتی نظیشر کشاهش 

گونه دعشاوی از سشوی مراجشع قضشایی رسیدگی در بررسی این

سازی اراضشی یکپارچه ةترویج و توسع ،چنینباشد. هم ضروری

هشای نظیشر تعاونی ،های مششارکتی تولیشدقالب ةزراعی و توسع

 گشا باشد. اهتواند در این زمینه رتولید می
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Extended Abstract  
1. INTRODUCTION 

Nowadays, one of the challenging issues of 

agriculture is the ownership problem and impact of 

the inheritance system on its procedure, 

performance and productivity. Dividing 

Agricultural lands between heirs led to 

fragmentation and smallness of the lands and 

emerging problems such as loss of agricultural 

water, lack of efficient use of agricultural 

machinery, reducing the productivity of labor and 

capital and so on. In many cases, heirs’ disputes 

about quantity and quality of their share lead to 

legal proceedings and entails consequences such as 

leaving the land uncultivated, lack of willingness 

to invest and deprivation of bank loans. 

Considering long process of dealing with legal 

cases in the judicial system, a considerable part of 

the agricultural production capacity of the country 

become inactive or its productivity is deteriorating. 

Mahidasht district of Kermanshah as study area of 

this research, involve with the problems arising 

from juridical litigations over agricultural lands 

that caused to emerging mentioned problems in the 

area. This study attempted to answer this 

fundamental question that what impacts had 

juridical litigations over ownership of agricultural 

lands in Mahidasht district on the quality of 

utilization of agricultural lands. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Various strategies of rural development each has a 

different approach to the issue of ownership. 
Transformation or radical strategy emphasizes on 

change in socio-economic structures and the 

redistribution of resources. This strategy believes 

that rural development depends on revising the 

ownership system via land reform. In this way, the 

poor and disadvantaged groups in rural areas can 

benefit from the facilities and programs of 

government. In contrast, the improvement strategy 

does not care about transformation in economic 

and social structure, and often consider 

productivity increasing without changing in legal, 

social and ownership systems. In each of 

mentioned strategies, the household final 

ownership of land officially recognizes according 

to the rules of countries. As a result, in the process 

of transferring ownership to the next generation a 

special inheritance system applied that varied in 

different countries. In the limited and conditional 

inheritance system all the property is transferred to 

one of the heirs. The main advantage of this 

method is to prevent land fragmentation. Another 

method is to divide the inheritance equally 

between the children of the deceased. In Islamic 

inheritance law for the sons and daughters of the 

deceased is considered a specified share which led 

to smallness and fragmentation of agricultural 

lands. Economically, the result of this trend is 

negative and led to decreasing in production 

productivity. Meanwhile, the issue is rarely 

addressed is endless disputes over quality and 

quantity of heirs’ inheritance share and juridical 

litigations in this regard, that considering the long 

duration of investigation of lawsuits in courts, 

impose additional damage on agriculture’s 

utilization and productivity. 

3. METHODOLOGY 

Present research from the viewpoint of nature and 

method is descriptive - analytical and in purpose 

aspect is practical. The main investigated 

components include income and investment, 

participation and employment, crop patterns, land 

management and production process. Study area is 

110 villages of Mahidasht District of Kermanshah 

County. Of this number, 8 villages were selected 

on the basis of Judgmental sampling. The main 

criterion for selecting them was having or not 

juridical litigations over agricultural lands. The 

statistical sample consists of 200 farmers inhabited 

in mentioned villages. 100 people of aforesaid 

farmers due to property disputes resulting from the 

inheritance system referred to court or the councils 

for settling the disputes. To compare results, a 

group of 100 farmers living in the same villages 

that have no property disputes were studied as 

control group. The main research tool is 

questionnaire that its validity is approved by expert 
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panels and its reliability is confirmed by 

Cronbach's alpha test (alpha = 0.831). 

4. DISCUSSION 

Mann-Whitney test at 99% confidence level 

indicates that the experimental and control groups 

in all main component of research include land 

management, cropping patterns, income and 

investment and the production process have 

different performance. In a better statement, the 

group with ownership conflicts with other heirs, 

have very low motivation and as a result low 

productivity from point of view of following 

principles and standards of professional 

agriculture.  Also, the Kruskal-Wallis test results 

indicate that between investigated villages from 

viewpoint of the above-mentioned components, 

there isn’t a significant difference. This means that 

the 8 studied villages in relation to the research 

components have the same situation. 

5- CONCLUSION 

Ownership problem, inheritance system and 

existing conflicts in this regard, have remarkable 

impact on process, performance and productivity 

of the country's agriculture. Dispute and conflict of 

heirs that often appears in form of legal 

proceedings, in turn create problems for agriculture 

and farmers resulting to reducing agricultural 

production productivity. This study has tried to 

delineate consequences of farmers’ legal conflicts 

on production’s core issues in Mahidasht district, 

Kermanshah County and through better 

identification of this problem put forward suitable 

solutions.  Since The overall situation of 
Experimental and control groups with respect to 

the components of land management, cropping 

patterns, income and investment and the 

production process represents a distinct difference 

between them from the aspect of following proper 

principles of agricultural production and 

productivity, it is necessitate taking into account 

this problem for rural and agricultural 

development. Therefore, in order to reduce 

negative impacts of litigations on the production 

and productivity of agricultural lands, more than 

anything it seems necessary to revising inheritance 

system by the jurists and lawyers, on the one hand, 

and measures such as reducing the bureaucracy 

and duration in the investigation of such litigations 

by the judicial authorities, the promotion and 

development of land consolidation and development 

of agricultural production cooperatives could be 

helpful in this regard. 

Key words: Ownership conflict, inheritance 

system, agricultural operations, agricultural land, 

Mahidasht.
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