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مطالعة موردي شهرستان : عوامل مرتبط با پراکنش اراضي زراعي
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  چکيده
شـهر  حاضر به بررسي عوامل مؤثر بر پراکنش اراضي زراعي شهرستان خمينـي ميداني پژوهش 
 ‐پراکنش اراضي در چهار گـروه اجتمـاعي  براي اين منظور، عوامل مؤثر بر . پردازد مياصفهان 

. بندي و رابطة هر كدام با پراکنش اراضي بررسي شدفرهنگي، اقتصادي، زراعي، و كالبدي طبقه
شهر اصفهان است كه از آن ميان، با اسـتفاده از  جامعة آماري شامل کشاورزان شهرستان خميني

گردآوري اطالعات مورد نيـاز  . شدندکشاورز به عنوان نمونة آماري تعيين  ۱۱۵رابطة کوکران، 
 نتـايج بـه  . گيري کامالً تصادفي و از طريق پرسشنامه انجـام پـذيرفت  با استفاده از روش نمونه

که رابطة ميزان پراکنش اراضي با متغيرهاي سـن،   دهد ميدست آمده از تحليل همبستگي نشان 
د کشـت، نـوع نظـام    سابقة کشاورزي، مساحت اراضي، سطح زيرکشت، تعداد محصوالت مور

دار و با متغيرهاي متوسط درآمـد هـر هکتـار،    ي، و متوسط هزينة توليد مثبت و معنيبردار بهره
همچنـين، ميـان سـطح    . دار استفاصلة زمين تا منبع آب، و فاصلة زمين تا روستا منفي و معني

دار يشـهر و پـراکنش اراضـي، رابطـة معنـ     سواد و جمعيت خانوار كشاورزان شهرستان خميني
  .مشاهده نشد

                                                 
ترتيب، دانشجوي كارشناسي ارشد توسعة روستايي دانشگاه اصفهان؛ نويسندة مسئول و دانشجوي كارشناسي به *

؛ عضو هيئـت علمـي گـروه تـرويج و     )alireza472003@yahoo.com(اصفهان  ارشد توسعة روستايي دانشگاه
 . آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند؛ و كارشناس ارشد ترويج و آموزش كشاورزي
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اسـتان  (شـهر  خمينـي  /سـازي زمـين  يكپارچه/ اراضي زراعي/ پراکنش زمين: هاكليدواژه
  .مطالعة موردي)/ اصفهان

* * * 
  مقدمه

هـاي در  ي است که طي آن، زمـين فرايندخرد شدن قطعات اراضي کشاورزي حاکي از 
هـاي  ا در فاصـله يـ جاي تمرکز در يک قطعه، در چندين قطعـه و  مالکيت کشاورزان، به
هاي کشـاورزي از مشـکالتي   قطعه بودن زمينپراکنده و قطعه .اندزياد از هم قرار گرفته

يافتـه نيـز بـا آن    است که کشورهاي مختلف جهان، حتي کشورهاي پيشـرفته و توسـعه  
پراکندگي اراضي در ايران از عناصـر  . )Najafi, 1992; Nguyen et al., 1996(اند مواجه

رعيتـي داشـته و   رود که ريشه در نظام اربابشمار مي تي کشاورزي کشور بهساختار سن
شـيرزاد،  (شـده اسـت   امروزه به يکي از موانع اصلي توسعة کشـاورزي کشـور تبـديل    

ي و بردار بهرههاي کشاورزي از دو مشکل ديرينة کوچکي قطعات ساختار زمين). ۱۳۷۶
ـ  بهـره نيز پراکنده و خرد بودن قطعات زمين هر   ).۱۳۸۶احمـدي،  (بـرد  رنـج مـي   ردارب

پراكندگي و كوچكي قطعات در كشور موجب شده است كه در بسياري از نقاط كشور، 
سنتي انجام گيرد و استفادة بهينه از فناوري  صورت بهتوليد محصوالت كشاورزي  فرايند

همچنين، با توجه به رشد روزافزون جمعيـت  . و امكانات نوين كشاورزي مقدور نباشد
شـيوة   ر روستاها و افزايش نسبي آن در شهرها، ميزان توليدات كشـاورزي كشـور بـه   د

رو، مسـئوالن ناگزيرنـد بـه    سنتي موجود جوابگوي تقاضاي جمعيـت نيسـت و از ايـن   
واردات روي آورند؛ و بدين ترتيب، گذشته از خروج ارز از كشور، وضعيت اقتصـادي  

براين، با توجه به اقتصـادي نبـودن توليـد در    بنا. شود ميو اجتماعي روستاييان نيز بدتر 
طور به. شوند ميواحدهاي كوچك زراعي، روستاييان ناگزير از مهاجرت به نقاط شهري 

وري عوامل توليـد و  ويژه آب و نيروي کار، پايين بودن بهرهکلي، اتالف عوامل توليد به
ه از الگـوي مناسـب زراعـي،    هاي توليد، عدم استفادان، باال بودن هزينهبردار بهرهکارآيي 

آالت کشـاورزي،  عدم کارآيي مديريت مزرعه، عدم استفاده از فناوري جديـد و ماشـين  
روند رو بـه رشـد تخريـب و فرسـايش خـاک، اخـتالف ميـان کشـاورزان و تضـعيف          
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هــاي روســتايي و ســرانجام، فقــر و مهــاجرت روســتايي، همگــي در قالــب همبســتگي
  ). ۱۳۷۶شيرزاد، (راکندگي اراضي ارتباط دارند نيافتگي، با پي توسعهها شاخص

  پيشينة نظري
سازي اراضي در اروپا نشان در زمينة يكپارچه) Vitikainen, 2004(مطالعات ويتيكاينن 

هاي ترين داليل سودمندي برنامهكه وسعت قطعات و كاهش تعداد آنها از موجه دهد مي
هـا  دسترسي برخي از اراضي به جاده تفاوت در. روند مي شمار بهسازي اراضي يكپارچه

سازي آنهـا بـا مشـكل زيـادي     كه تعويض اراضي و يكپارچه شود ميو منابع آبي باعث 
، پراكندگي اراضي از موانـع اصـلي   )Gergievsk, 2005(از نظر گرگيوسک . همراه باشد

هاي روستايي و حمايت فنـي دولـت   توسعة كشاورزي مقدونيه است، و تأسيس تعاوني
كالنتـري و  . رونـد  مـي  شمار بهسازي اراضي از عوامل مؤثر در اجراي طرح يكپارچهنيز 

سازي اراضي كشاورزي دهي و يكپارچهسامان«اي با عنوان ، در مطالعه)۱۳۸۴(همكاران 
سازي مباحث مـرتبط بـا   ، با هدف روشن»با استفاده از تجارب كشورهاي اروپاي شرقي

منـد مفهـوم، اهميـت و ابعـاد     ضمن بررسـي نظـام   دهي اراضي،سازي و سامانيكپارچه
مثابـه يـك ضـرورت اساسـي     سازي بـه سازي و ساماندهي اراضي، از يكپارچهيكپارچه

، عوامـل مـؤثر بـر    )۱۳۸۵(زاده و کالنتـري  عبـداهللا . اندتوسعة پايدار كشاورزي نام برده
رهنگـي،  ف ‐ي، اجتمـاعي بـردار  بهـره پراکنش اراضي را شامل عوامل طبيعـي و الگـوي   

) ۱۳۸۲(الدين افتخاري همچنين، ركن. اندبندي كردهاقتصادي، و كالبدي غيرطبيعي طبقه
خردشدگي و پراکندگي اراضي را شامل عوامل كالبدي غيرطبيعي،  فرايندعوامل مؤثر بر 

اين پژوهش در . بندي كرده استفرهنگي، و اقتصادي تقسيم ‐كالبدي طبيعي، اجتماعي
ــدة طــرح  پــي شناســايي عوامــل  ــر پــراکنش اراضــي زراعــي و موانــع بازدارن مــؤثر ب

شــهر اســتان اصــفهان اســت و در پايــان، ســازي اراضــي شهرســتان خمينــي يکپارچــه
 با توجـه بـه  . دهد ميسازي اراضي پراکنده ارائه دهي و يکپارچهراهکارهايي براي سامان

شـاورزي، در يـک   شده در جهان و ايران در مورد علل پراکنش اراضي کمطالعات انجام
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فرهنگـي، اقتصـادي،   ــ  اجتمـاعي  فراينـد علل آن را به چهـار   توان ميبندي کلي، تقسيم
  : بندي کردزراعي، و كالبدي طبقه

ساز در تشـديد  ، از جمله عوامل عمدة زمينهفراينددر اين : فرهنگي ـعوامل اجتماعي ‐
ث، قوانين وقـف،  ساختار مالکيت خصوصي، قوانين ار: اند ازپراکنش اراضي عبارت
ماننـد جهيزيـه،   (ويژه توزيع مجدد زمين، آداب و سنن فرهنگي تصميمات سياسي به

، از هم پاشيدن خانوادة گسترده، وجهة اجتمـاعي، رشـد جمعيـت، و    )هديه، و مهريه
ي، که هر كدام از اين عوامل در هر مکاني با توجه به شرايط محيطـي  بردار بهرهشيوة 

ساختار سنتي و مذهبي جوامع ). ۱۳۸۲افتخاري،  الدينركن(داراي نقشي عمده است 
روستايي ايران و حاكميت قوانين خاص همچون وقف از جمله عوامل اجتماعي مهم 

سنت و آداب فرهنگي، تحول  .شوند ميو مؤثر در پراكندگي اراضي زراعي محسوب 
از زمين همچـون  ي بردار بهرههاي هاي گسترده، و تغيير و تحول در شيوه در خانواده

بهاي مالكانه، رشد جمعيت، و عوامل بسيار متعدد ديگـر نيـز از جملـه عوامـل      اجاره
). ۱۳۷۸نوروزيـان،  ( رونـد  مي شمار بهاجتماعي و فرهنگي مؤثر در پراكندگي اراضي 

محققان و متخصصان نيز بر اساس مطالعات خود در اين زمينه، هر کدام بـه يکـي از   
در فالورجـان اصـفهان نشـان     ۱۳۷۰مطالعات افتخـاري در  . ندااين ابعاد توجه کرده

دهي بنه پيش از اصالحات ارضي، ارث، افزايش که ساخت اراضي با سازمان دهد مي
تـرين عوامـل مـؤثر اجتمـاعي و     جمعيت، جهيزيه، و اصالحات ارضي ناقص از مهم

آن دسـته  ). ۱۳۸۲الدين افتخاري، ركن ( روند مي شمار بهفرهنگي در پراکنش اراضي 
فرهنگي مؤثر در پـراکنش اراضـي زراعـي كـه در ايـن نوشـتار        ‐از عوامل اجتماعي
سـابقة   جمعيـت خـانوار، و  سواد کشـاورزان،  سطح  سن،: اند ازبررسي شده، عبارت
   .فعاليت کشاورزي

، افزايش اجاره، خريد و فروش، )۱۳۸۲(الدين افتخاري از نظر ركن :عوامل اقتصادي ‐
بدهکاري کشاورزان و رباخواري، فقدان مشـاغل غيرکشـاورزي و منـابع جـايگزين،     
تغيير در اقتصاد يا فناوري روستا و مزرعه، و غالب بودن اقتصاد معيشـتي در جوامـع   
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ب سـاز پـراکنش اراضـي کشـاورزي محسـو     روستايي سنتي از جملـه عناصـر زمينـه   
دو عامل اقتصادي مؤثر در پراکنش اراضي زراعي كه در اين نوشتار مد نظر . شوند مي

متوسـط  متوسط درآمـد كشـاورز از يـک هکتـار زمـين، و      : اند ازقرار گرفته، عبارت
   .هاي توليدهزينه

در اين پژوهش، عوامل زراعي شامل اندازة زمين، سطح زيـر کشـت،   : عوامل زراعي ‐
شده توسـط كشـاورز اسـت کـه بـا      تعداد محصوالت کشت ي، وبردار بهرهنوع نظام 

وجود نقش بسيار چشمگير در پراکندگي اراضي زراعي، اغلـب در مطالعـات ناديـده    
در مطالعة خـود نشـان داد کـه وسـعت اراضـي و      ) ۱۳۸۴(زاده عبداهللا. اندگرفته شده

ميـان   داراي مثبـت و معنـي  سطح زيرکشت در پراکنـدگي اراضـي مؤثرنـد، و رابطـه    
پراکندگي اراضي و متغيرهاي ياد شده يافت؛ همچنين، بـر اسـاس نتـايج مطالعـة او،     

دار ميان پراکنـدگي اراضـي و تعـداد محصـوالت مـورد کشـت       گونه رابطة معنيهيچ
  . مشاهده نشد

، فراينـد شـده حـاکي از آن اسـت کـه در ايـن      اغلب مطالعات انجـام : عوامل كالبدي ‐
پوگرافي زمين، شيب، ارتفاع، نـوع پوشـش گيـاهي،    عناصري چون مورفولوژي و تو

جايي محصـوالت بـر حسـب اقلـيم، و     کيفيت خاک، دسترسي به آب، تناوب و جابه
فاصلة مکاني اراضي از روستا و منبع آب از عوامـل عمـدة عـدم پيوسـتگي فضـايي      

، )۱۳۸۲(الـدين افتخـاري   ركن. ي و اراضي کشاورزي بوده استبردار بهرهواحدهاي 
کـه تفـاوت کيفـي     دهد ميالعة خود در منطقة فالورجان استان اصفهان، نشان در مط

خاک، توپوگرافي، شبکة هيدروگرافي سـنتي، فاصـلة مکـاني اراضـي از روسـتا و از      
 شـمار  بـه هاي آبياري، و دسترسي به آب از عوامـل مـؤثر در پـراکنش اراضـي     شبکه
مـورد نظـر در ايـن نوشـتار     عوامل كالبدي مؤثر در پراکنش اراضي زراعـي  . روند مي

   .فاصلة زمين تا روستا فاصلة زمين تا منبع آب، و: اند ازعبارت
در پژوهش حاضر، بـه بررسـي رابطـة پـراكنش اراضـي بـا ايـن عوامـل چهارگانـة          

  .فرهنگي، اقتصادي، زراعي، و كالبدي خواهيم پرداخت ‐اجتماعي



  …مصطفي تيموري، عليرضا جمشيدي،   ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۶۸
 

 

  تعاريف عملياتي 
تقسـيم   صورت بهاي است که کشاورزي پديدههاي پراكندگي زمين: پراكندگي اراضي ‐

يک مالکيت در چند قطعة نامجاور و يا فعاليت خانوادة کشـاورز روي بـيش از يـک    
قطعه بودن اراضي زراعـي  از ديرباز، قطعه). ۱۳۸۶اميني، ( شود ميقطعه زمين تعريف 

کشاورزي در بسياري از کشورهاي جهان وجود داشـته و در کشـورهاي پرجمعيـت    
دور، پراکندگي اراضي از شدت بيشـتري برخـوردار بـوده و مشـکالت     و خاور آسيا 

 . زيادي را به بار آورده است
هاي پراکندة متعلق به منظور از يکپارچگي اراضي انتقال مالکيت زمين: سازييكپارچه ‐

اي معين است که مساحت آن تقريباّ برابر مجموع يک مالک در نقاط مختلف به نقطه
شده نيز براي رعايـت عـدالت   هاي مبادلهاکنده باشد؛ و بايد ارزش زمينهاي پرزمين

  ).۱۳۸۴زاده، هللاعبد(اجتماعي، يکسان باشد 
دليل ثابت بودن مقدار زمين قابل کشت در روستاها، اغلـب رشـد   به: جمعيت خانوار ‐

در مـواردي هـم کـه    . جمعيت در روستاها بر رشد اراضي زراعي پيشي گرفته اسـت 
طح زيرکشت مقدور باشد، کمبود آب مانع از افزايش بيشتر زمـين زراعـي   افزايش س

رو، کشاورزان مقداري از زمين خود را در اختيار فرزندان خـود قـرار   ؛ از اينشود مي
  .يابد ميهاي زراعي افزايش که بدين ترتيب، تعداد قطعات زمين دهند مي

عرفي و قـانوني،   صورت بهميزان زميني است که  :)وسعت کل اراضي(مالکيت زمين  ‐
  .در تملک کشاورزان قرار داشته و هرگونه تغيير در زمين منوط به اجازه مالک باشد

هـاي آب و  ميزان زميني است که با توجـه بـه محـدوديت    :وسعت زمين قابل کشت ‐
  .د آن را زيرکشت برده، از آن استفاده کندتوان ميجنس زمين، هر كشاورز 

اغلب، کشاورزان براي پايين آوردن ميزان مخاطرات، بـه  : تعداد محصول مورد کشت ‐
رو، کشاورزان براي ؛ از اينكنند ميکشت چندين محصول طي يک دورة زماني اقدام 

آنکه بتوانند چندين محصول توليد كنند، ناگزيرند كه اراضـي در تملـک خـود را بـه     
  .دشو ميچندين قطعه تقسيم کنند، که اين خود باعث پراکنش اراضي 
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 ‐اي، ملکـي بـري، اجـاره  ي ملکـي، سـهم  بـردار  بهـره هاي نظام: يبردار بهرهنوع نظام  ‐
  .شود ميبري را شامل سهم ‐اياجاره ‐بري، و ملکيسهم ‐اي، ملکي اجاره

متوسط درآمدي است که طي سال، كشاورز از يک هکتار زمـين  : متوسط درآمد زارع ‐
  .آورددست ميبه
گانة کاشت، داشـت و  هايي است که در مراحل سههزينهمتوسط : متوسط هزينة توليد ‐

 . کندبرداشت، كشاورز در يک هکتار خرج مي
تـرين  متوسط فاصلة دورترين قطعه تـا منبـع آب و نزديـک   : فاصلة زمين تا منبع آب ‐

  .قطعه تا منبع آب است
تـرين  متوسط فاصلة دورترين قطعه تا مرکز روسـتا و نزديـک  : فاصلة زمين تا روستا ‐

  .عه تا مرکز روستاستقط

  هامواد و روش
  قلمرو مکاني پژوهش

شهر استان اصفهان اسـت كـه بـر اسـاس     قلمرو مکاني پژوهش حاضر شهرستان خميني
نفر به  ۵۴۶۰نفر است؛ و از آن ميان،  ۲۸۷۲۶۵، داراي جمعيتي برابر با ۱۳۸۵سرشماري 

 ۳/۸۸۲۰شهرستان برابر با سطح اراضي قابل کشت اين . فعاليت کشاورزي اشتغال دارند
  .هکتار است ۴۲۱۶هکتار و سطح زير کشت محصوالت زراعي آن برابر با 

  آوري اطالعاتگيري و ابزار جمعنمونه
شهر اسـت کـه از   شهرستان خميني بردار بهره ۵۴۶۰جامعة آماري پژوهش حاضر شامل 

از رابطـة کـوکران و   گيري تصادفي و با اسـتفاده  روش نمونهبهره بردار به ۱۱۵آن ميان، 
۰۹/۰ d= )آماري انتخـاب   نمونة صورت به) هاي مالي و زماني تحقيقدليل محدوديتبه

اطالعات مربوط به پيشينة تحقيق و كليات موضوع از طريق مطالعات ). ۱معادلة (شدند 
آوري اطالعـات محيطـي   هاي اينترنتي تهيه شده و جمعاي و جستجو در پايگاهكتابخانه

  .صورت گرفته است ميداني و با استفاده از فن پرسشنامه صورت به
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   1معادلة 
  
  

  سازي مفاهيم تحقيقشاخص
براي برگرداندن يک واژه از شکل عام به شکل خاص و قابل مشاهده و مطالعة علمـي،  

؛ در ايـن  شـود  مـي واژه اسـتفاده   )۲(سـازي يا جريان عملـي  )۱(اصوالً از تعاريف عملياتي
با توجـه بـه آنچـه در    . سازي استشاخصپژوهش نيز مبناي سنجش مفاهيم مورد نظر 

ي اصـلي تعيـين پـراكنش و    هـا  شاخصپيشينة تحقيق آمده، در مرحلة نخست، انتخاب 
قطعه بودن اراضي كشاورزي منطقـه بـا تعريـف عمليـاتي ايـن مفهـوم از ديـدگاه        قطعه

ي اصـلي  هـا  شـاخص شده، بر اساس مطالعات انجام. نظران صورت گرفته استصاحب
  . اند از عوامل اجتماعي، زراعي، اقتصادي، و كالبديبارتپژوهش حاضر ع

ي مختلـف سـنجش   هـا  شاخصدست آوردن متغير وابسته، از ميان همچنين، براي به
پراکنش اراضي، از متغير متوسط اندازة قطعات اراضي زراعي زير کشـت در يـک سـال    

عـداد قطعـات   اين متغير از تقسيم مساحت کل اراضي زراعـي بـر ت  . زراعي استفاده شد
  . شود مياراضي زراعي زير کشت در يک سال زراعي محاسبه 

هاي ها، پرسشنامهدرتحقيقات مقدماتي براي تعيين ميزان تناسب و ميزان اعتماد گويه
هـا  براي تعيين ميزان تناسب مجموعة متغيـر . قرار داده شد بردار بهره ۳۰اوليه در اختيار 

و براي سنجش ميزان اعتماد  )KMO )۳، از آمارة در ماتريس همبستگي در تحليل عاملي
هاست ، كه مبتني بر ماتريس همبستگي گويه)۴(گيري، از روش آلفاي کرونباخابزار اندازه

  . سنجد، استفاده شده استو ضريب کل طيف را مي
 ۱دست آمده براي هر كدام از عوامل در جدول ضرايب روايي و پايايي کل طيف به

، اين ضرايب در حد باالست، که شود ميکه مشاهده چنان. ستنشان داده شده ا
  سنجش عوامل مورد نظر بوده، تناسب دهندة همبستگي دروني ميان متغيرها براي  نشان
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  آزمون روايي و پايايي مفاهيم ‐۱جدول 
 مفاهيم

  ضرايب
  عوامل

  كالبدي  اقتصادي زراعي اجتماعي
α  ۸۰۲/۰ ۷۱۰/۰ ۷۱۹/۰  ۷۰۵/۰  

KMO ۶۹۸/۰ ۶۹۳/۰ ۶۱۲/۰  ۶۸۳/۰  
  هاي پژوهشيافته: مأخذ

بدين ترتيب، . كند مي تأييدمتغيرها در ماتريس همبستگي در تحليل عاملي را  مجموعة
  .شده قابليت اعتماد و اعتبار الزم را داراستمدعي شد که پژوهش انجامتوان  مي

  فرضيات تحقيق
ميزان پراکنش اراضي با سن، سطح تحصيالت، سابقة کشاورزي، و تعـداد اعضـاي    ‐ ۱

 دار دارد؛برداران رابطة معني بهرهخانوار 
ميزان پراکنش اراضي با وسعت اراضي، سطح زيـر کشـت، تعـداد محصـول مـورد       ‐ ۲

 دار دارد؛هاي توليد رابطة معنيکشت، درآمد ساالنة خانوار، و هزينه
 دار وجود دارد؛اراضي تفاوت معنيلحاظ ميزان پراکنش  از يبردار بهره هاينظام ميان ‐ ۳
ميزان پراکنش اراضي با فاصلة زمين تا منبع آب و فاصـلة زمـين تـا روسـتا رابطـة       ‐ ۴

  .دار داردمعني

  نتايج و بحث
  انبردار بهرههاي شخصي ويژگي

. سال است ۴/۴۲، ميانگين سني نمونة مورد مطالعه ۲بر اساس اطالعات جدول 
و كمترين فراواني به ردة ) درصد ۷/۳۴(سال  ۶۵تا  ۵۶بيشترين فراواني به ردة سني 

گويان ترين پاسخترين و مسنسن جوان. اختصاص دارد) درصد ۶(سال  ۳۵تا  ۲۵سني 
که ميانگين سابقة فعاليت  دهد ميهمچنين، نتايج نشان . سال است ۷۶و  ۲۶ترتيب، به

سال بوده، سابقة فعاليت کشاورزي نمونة مورد  ۲۵/۲۷کشاورزي در نمونة آماري 
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نتايج تجزيه و تحليل سن نمونة آماري نشان . سال متغير است ۶۱تا  ۶مطالعه از 
سوادند يا تنها سواد خواندن و نوشتن دارند؛ اين بي گويان يانفر از پاسخ ۷۶که  دهد مي
پايين بودن سطح  ، که گويايگيرد ميد درصد زيادي از نمونة مورد مطالعه را در بر تعدا

که متوسط تعداد  دهد ميهمچنين، نتايج نشان . سواد كشاورزان اين شهرستان است
عضو و  ۳ترين خانوار داراي جمعيتنفر بوده، کم ۷اعضاي خانوار کشاورزان 

  .عضو است ۱۳ترين خانوار داراي پرجمعيت
  

  انبردار بهرههاي فردي ويژگي ‐۲جدول 

  ميانگين  درصد  فراواني  هاي فرديويژگي  متغير

  هاي سنيگروه
  )سال(

    ۶ ۷ ۳۵تا۲۵
  
۴/۴۲  

  
  

  ۵/۲۳ ۲۷ ۴۵تا۳۶
  ۲۴ ۳۱ ۵۵تا۴۶
  ۷/۳۴ ۴۰ ۶۵تا۵۶

  ۸/۸ ۱۰ ۶۵بيشتر از

  سابقة کار کشاورزي
  )سال(

  ۲۱ ۲۴ سال۱۵تا۵
  
  
۲۵/۲۷  

  

  ۳۳ ۳۸ ۲۵تا۱۶
  ۸/۲۱  ۲۵  ۳۵تا  ۲۶
  ۷/۱۴ ۱۷ ۴۵تا۳۶

  ۵/۹ ۱۱ ۴۵بيشتر از

  ميزان تحصيالت

  ۸/۳۴ ۴۰ سوادبي
  
  
 ‐‐  

  ۴/۳۱ ۳۶ خواندن و نوشتن
  ۵/۱۶ ۱۹ پنجم ابتدايي
  ۱/۱۲ ۱۴ ديپلم

  ۲/۵ ۶ باالتر از ديپلم

  تعداد اعضاي خانوار
  ۲/۳۲ ۳۷ نفر۵کمتر از

  ۱/۵۹ ۶۸ نفر۱۰تا۵  ۷
  ۷/۸ ۱۰ نفر۱۰بيشتر از

  هاي پژوهش يافته: مأخذ 
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  هاي کشاورزيهاي ساختاري زمينويژگي
 ۶۳/۴، ميانگين وسعت اراضي زراعي مورد مطالعه دهد مينشان  ۳گونه كه جدول همان

هكتار، و متوسط سطح زير كشـت هـر    ۲۵تا  ۱بين  بردار بهرههکتار، وسعت اراضي هر 
قطعـه بـودن   از ديگر نتايج اين تحقيق، ميزان بـاالي قطعـه  . هكتار است ۰۵/۲ بردار بهره

قطعه اسـت، كـه ميـزان     ۱۱تا  ۲اراضي است؛ تعداد قطعات در نمونة مورد مطالعه بين 
در  بـردار  بهـره شدة هـر  تعداد محصوالت كشت. دهد ميها را نشان باالي پراكنش زمين

محصـول اسـت؛ گنـدم، جـو و محصـوالت بـاغي از        ۵ تـا  ۲منطقة مورد مطالعـه بـين   
از ديگـر نتـايج ايـن تحقيـق،     . رونـد  مـي شـمار   شده در منطقه بهمحصوالت مهم كشت

  .ي اشاره كردبردار بهرهبه توزيع فراواني نمونة مورد مطالعه بر اساس نوع نظام  توان مي

  هاي کشاورزي نمونة مورد مطالعههاي ساختاري زمينويژگي ‐۳جدول 

  متغير
وسعت اراضي 

  )هکتار(
سطح زير کشت 

  )هکتار(
تعداد 
  قطعات

تعداد محصول 
  مورد کشت

  ۶/۳  ۰۲/۵  ۰۵/۲  ۶۳/۴  ميانگين
  ۵۳/۱  ۲۶/۱  ۹۶/۰  ۲۱/۱  انحراف معيار
  ۲  ۲  ۵/۰  ۱  کمترين
  ۵  ۱۱  ۹  ۲۰  بيشترين

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  رابطة پراکنش اراضي زراعي و متغيرهاي مستقل
  اجتماعيعوامل 
اي که سن و سابقة کشـاورزي زارع بـا پـراکنش اراضـي رابطـه      دهد مينشان  ۴جدول 
كشاورزان داراي سن و سابقة کشـاورزي بيشـتر از اراضـي     يعني. دار و مثبت داردمعني

تر برخوردارند؛ زيرا با افزايش سن و سابقه، توانايي الزم بـراي ادارة کـل   زراعي پراکنده
هاي كه بخشي از اراضي خود را به روش شوند مياراضي خود را از دست داده، ناگزير 

ايـن مسـئله در جامعـة آمـاري مـورد      (اي اداره کننـد  بري و اجارهديگري از جمله سهم
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ناچار مقداري از تر به ين ترتيب، كشاورزان مسنو بد) وضوح قابل مشاهده بودمطالعه به
هاي كشاورزي رو، زمينو از اين كنند ميداران واگذار بران يا اجارهزمين خود را به سهم

و  كننـد  مي؛ همچنين، با افزايش سن کشاورز، فرزندان او استقالل پيدا شود ميآنها خرد 
يه و مانند اينها به فرزندان خـود  هديه، جهيز صورت بهكشاورز مقداري از زمين خود را 

ها  قطعه شدن زمينكشاورزان، به قطعه، که افزون بر کاهش مالکيت اراضي دهد مي انتقال
و » سـطح سـواد  «ميـان   ود رابطهنبدهندة همچنين، نتايج اين جدول نشان. انجامدنيز مي

  . و پراکنش اراضي است» تعداد اعضاي خانوار كشاورز«

  هاي اجتماعي کشاورزان مورد مطالعهپراکنش اراضي با ويژگيرابطة  ‐۴جدول 
متغير 
ضريب همبستگي   متغير مستقل  عامل  وابسته

 داريسطح معني  اسپيرمن

پراکنش 
 اجتماعي  اراضي

  ۰۰۰/۰  ۰/ ۴۲۱** سن
  ۱۱۲/۰  ۱۴۱/۰ سطح سواد

  ۰۳۸/۰  ۲۲۱/۰* ي کشاورزيسابقه
  ۱۳۳/۰  ۰۸۱/۰ جمعيت خانوار

  ۰۱/۰داري در سطح معني **     ۰۵/۰در سطح داري معني*
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  عوامل زراعي
سطح زير «و » وسعت اراضي کشاورز«حاکي از آن است که پراکنش اراضي با  ۵جدول 

كشـاورزان داراي  . اسـت  ۰۱/۰دار در سـطح  اي معنـي وي داراي رابطـه » کشت اراضـي 
برخوردارنـد و نيـز پـراکنش قطعـات      اراضي و سطح زير کشت بيشتر از قطعات بيشتر

اين جريان در مالکيت اراضي ايران معمول اسـت، زيـرا اراضـي    . زمين آنها بيشتر است
طلبد و با افزايش سطح زيـر کشـت، کشـاورز قطعـات     بيشتر قطعات بيشتري را نيز مي

کـه   دهد ميهمچنين، اين جدول نشان . دهد ميبيشتري را به کشت محصول اختصاص 
دار وجـود   اي مثبت و معنـي اد محصوالت مورد کشت و پراکنش اراضي رابطهميان تعد

. يابـد  مـي شده، پراکنش اراضي زراعي افـزايش   با افزايش تعداد محصوالت کشت. دارد
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كه كشاورز اراضي خود را به قطعات  كند ميکاشت محصوالت متعدد و مختلف ايجاب 
ول اختصاص دهد که خـود باعـث   بيشتري تقسيم كرده، هر قطعه را به توليد يک محص

ي از لحـاظ ميـزان پـراکنش اراضـي     بردار بهرههاي  مقايسة نظام. شود ميپراکنش اراضي 
-ي موجود در شهرستان خمينـي بردار بهرههاي که از اين لحاظ، ميان نظام دهد مينشان 

ؤثر ي از عوامل مـ بردار بهره نوع نظام دهد ميكه نشان  دار وجود دارد،شهر تفاوت معني
 .در پراکنش اراضي اين شهرستان است

  هاي زراعي کشاورزان مورد مطالعهرابطة پراکنش اراضي با ويژگي ‐۵جدول 
متغير 
  متغير مستقل  عامل  وابسته

ضريب
همبستگي 
 داريسطح معني F اسپيرمن

  
پراکنش 
  اراضي

 زراعي
  ۰۰۰/۰  ‐ ۵۶۹/۰** وسعت اراضي
  ۰۰۲/۰  ‐ ۴۳۱/۰** سطح زير کشت

  ۰۰۰/۰  ‐ ۴۶۱/۰** تعداد محصول مورد کشت
  ۰۲۱/۰  ۵۵۶/۱۳* ‐ يبرداربهرهنوع نظام

  ۰۱/۰معني داري در سطح  **    ۰۵/۰معني داري در سطح **
  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  عوامل اقتصادي
هاي اقتصادي نمونة مورد مطالعه را نشـان  رابطة ميان پراكنش اراضي و ويژگي ۶جدول 

ميـان   ۰۵/۰دار در سطح اي منفي و معنياين جدول حاكي از وجود رابطه نتايج. دهد مي
کـه هـر    دهـد  مياين رابطه نشان . و پراكنش اراضي آنهاست» متوسط درآمد كشاورزان«

هاي زراعي و پـايين  هاي كشاورز بيشتر باشد، به علت باال رفتن هزينهچه پراکنش زمين
همچنين، . شود ميكشاورز از يک هکتار کم  وري عوامل توليد، متوسط درآمدآمدن بهره

دار وجـود دارد، كـه   اي مثبت و معنيرابطه» متوسط هزينة توليد«ميان پراکنش اراضي و 
 موزات افزايش قطعـات اراضـي زراعـي اسـت؛ زيـرا     دهندة افزايش هزينة توليد بهنشان

ي اسـتفاده کننـد و   هاي بيشـتر تر ناچارند که از نهادههاي پراکندهكشاورزان داراي زمين
قطعـه بـودن زمـين، هنگـام     علت قطعههاي توليد مانند کود و بذر نيز بهمقداري از نهاده

يافتـه بـراي اسـتفاده از    رود؛ همچنـين، بخشـي از زمـان اختصـاص    هدر مـي مصرف به



  …مصطفي تيموري، عليرضا جمشيدي،   ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۷۶
 

 

و حـين   شـود  مـي آالت کشاورزي صرف انتقال آنها به قطعات مختلف و پراکنده  ماشين
گفت  توان ميدر مجموع، . شود ميات پراکنده نيز مقداري از آب تلف انتقال آب به قطع

  .انجامدهاي توليد ميکه پراکنش اراضي به باال رفتن هزينه

  مورد مطالعههاي اقتصادي کشاورزان رابطة پراکنش اراضي با ويژگي ‐۶جدول 

ضريب همبستگي   متغير مستقل  عامل  متغير وابسته
 داريسطح معني  اسپيرمن

پراکنش 
  ۰۱۷/۰  ‐۳۲۹/۰* متوسط درآمد هر هکتار  اقتصادي اراضي

  ۰۱۶/۰  ۳۶۵/۰* متوسط هزينة توليد
  ۰۵/۰معني داري در سطح *

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  عوامل كالبدي
و پـراکنش  » فاصلة زمـين تـا منبـع آب و روسـتا    «که ميان  دهد مينشان  ۷نتايج جدول 
اين رابطه بيانگر آن است . وجود دارد ۰۵/۰داري در سطح اي منفي و معنياراضي رابطه

، ميزان پراکنش اراضي کمتر يابد ميکه هر چه فاصلة زمين از منبع آب و روستا افزايش 
هـاي نزديـک و   وجود رابطة منفي ميان اين دو متغير بدين علت است که زمين. شود مي

رو، براي آنکـه همگـي   از اين اطراف منبع آب و روستا طرفدار و خواهان زيادي دارد و
كه اراضي نزديک منبـع را   شوند ميها سهمي داشته باشند، ناچار كشاورزان از اين زمين

  .قطعات مساوي بين خود تقسيم كنند صورت بهقطعه قطعه كرده، 

  مورد مطالعههاي كالبدي اراضي کشاورزان رابطة پراکنش اراضي با ويژگي ‐۷جدول 
متغير 
ضريب همبستگي   متغير مستقل  عامل  وابسته

  اسپيرمن
  سطح 
 داريمعني

پراکنش 
  ۰۳۷/۰  ‐۲۸۵/۰* فاصلة زمين تا منبع آب  كالبدي  اراضي

  ۰۱۲/۰  ‐۳۲۵/۰* فاصلة زمين تا روستا
  ۰۵/۰معني داري در سطح  *

  هاي پژوهشيافته: مأخذ



  ۷۷ ۱، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  …عوامل مرتبط با پراكنش اراضي زراعي 
 

 

  گيرينتيجه
سـال اسـت کـه نشـان      ۴/۴۲بر اساس نتايج تحقيق، ميانگين سني نمونة مـورد مطالعـه   

شهر از سنين نسـبتاً بـاال برخوردارنـد؛ ميـانگين سـابقة      منطقة خميني کشاورزان دهد مي
سال است، کـه سـابقة زيـاد کشـاورزان ايـن       ۲۵/۲۷فعاليت کشاورزي نمونة آماري نيز 

سوادند يـا تنهـا سـواد خوانـدن و نوشـتن      گويان بينفر از پاسخ ۷۶. رساندمنطقه را مي
 دهنـدة ، کـه نشـان  گيـرد  ميدرصد از نمونة مورد مطالعه را در بر  ۲/۶۶دارند؛ اين تعداد 

کـه   دهد ميهمچنين، نتايج نشان . پايين بودن سطح سواد كشاورزان اين شهرستان است
بـودن جمعيـت در   نفـر اسـت، كـه از بـاال      ۷متوسط تعداد اعضاي خـانوار کشـاورزان   

خانوارهاي کشاورز منطقه حكايت دارد و گوياي آن است که اگـر در راسـتاي اجـراي    
ريـزي برداشـته نشـود، در    سازي و مقابله با پراکنش اراضي، گامي براي برنامـه يکپارچه
هـاي منطقـه از سـوي    چندان دور، پراکندگي بيشتر اراضي در اثر تقسيم زميناي نهآينده

هـاي اراضـي   نتـايج تجزيـه و تحليـل ويژگـي    . نها را شاهد خواهيم بـود وراث مالكان آ
که متوسط وسـعت اراضـي زراعـي نمونـة      دهد ميکشاورزي منطقة مورد مطالعه نشان 

هکتار، متوسـط تعـداد    ۰۵/۲هکتار، متوسط سطح زير کشت  ۶۳/۴مورد مطالعه برابر با 
هاي است؛ ويژگي محصول ۶/۳ شده کشت محصوالت تعداد متوسط و قطعه، ۰۲/۵ قطعات

. ساختاري اراضي کشاورزي نيز از پراکنـدگي اراضـي کشـاورزي منطقـه حكايـت دارد     
  .نتايج پژوهش حاضر در زمينة عوامل مؤثر بر پراکنش اراضي در پي آمده است

  فرهنگي ـعوامل اجتماعي
 ۹۹ميان ميزان پراکنش اراضي و سن کشـاورزان نمونـة مـورد مطالعـه بـا اطمينـان        •

تـرين  سن کشاورزان از مهـم  دهد ميدار وجود دارد، كه نشان اي معنيدرصد رابطه
هـاي كشـاورزي اسـت و بـا افـزايش سـن       عوامل مؤثر در ارتباط با پراکنش زمين

 . شود ميان، پراكنش اراضي زراعي نيز بيشتر بردار بهره
  مينـان  ميان ميزان پراکنش اراضي و سـابقة کشـاورزان نمونـة مـورد مطالعـه بـا اط       •

دار وجود دارد، حاكي از آنکه بـا افـزايش سـابقة فعاليـت     اي معنيدرصد رابطه ۹۵
  .شوند ميتر هاي كشاورزي نيز پراکندهکشاورزان نمونة مورد مطالعه، زمين
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  عوامل زراعي
  هـا و سـطح   نتايج حاکي از آن اسـت کـه ميـان پـراکنش اراضـي و وسـعت زمـين        •

دار وجـود دارد؛ يعنـي،   اي معنـي صـد رابطـه  در ۹۹زير کشت كشاورز با اطمينـان  
كشاورزان داراي اراضي و سطح زير کشت بيشتر، از قطعات بيشـتر برخوردارنـد و   

 . رو، پراکنش قطعات زمين آنها نيز بيشتر استاز اين
اي مثبـت و معنـي دار   ميان تعداد محصوالت مورد کشت و پراکنش اراضـي رابطـه   •

شـده، پـراکنش   فـزايش تعـداد محصـوالت کشـت    با ا دهد ميوجود دارد، كه نشان 
کاشـت محصـوالت متعـدد و مختلـف     . يابـد  مـي هاي كشاورزي نيز افـزايش  زمين

كه كشاورز زمين خود را به قطعات بيشتر تقسيم كرده، هر قطعـه را   كند ميايجاب 
 . انجامدبه توليد يک محصول اختصاص دهد، که خود به پراکنش اراضي مي

شـهر  ي موجود در شهرستان خمينـي بردار بهرههاي که ميان نظام دهد مينتايج نشان  •
دار وجود دارد، كه اين تفاوت از عوامل مؤثر بر پراکنش اراضـي ايـن   تفاوت معني

  . رودمي شمار بهشهرستان نيز 
  عوامل اقتصادي

که ميان پراکنش  دهد ميهمبستگي پراکنش اراضي و متوسط درآمد هر هکتار نشان  •
دار اي منفـي و معنـي  درصد رابطـه  ۹۵اراضي و متوسط درآمد هر هکتار با اطمينان 

هاي كشاورزي، متوسـط درآمـد   وجود دارد، حاكي از آنكه با افزايش پراکنش زمين
كـه مقـداري از    شـود  مي؛ زيرا پراکنده بودن اراضي باعث يابد ميهر هکتار کاهش 

هاي توليد افزايش يابـد،  هدر رفته، هزينه، کود و سم بههاي مصرفي مانند آبنهاده
 . انجامدكه خود به كاهش ميزان درآمد هر هکتار مي

  دار بـا اطمينـان   اي مثبـت و معنـي  ميان پراکنش اراضي و متوسط هزينة توليد رابطه •
هاي توليد کشاورزان پراکنش اراضي هزينه دهد ميدرصد وجود دارد، كه نشان  ۹۵

هاي بيشتري که كشاورزان از نهاده شود ميبرد؛ زيرا پراکنش اراضي باعث مي را باال
هدر رفته، بـر  هاي توليد هنگام مصرف بهاستفاده كنند و از سويي، مقداري از نهاده

  .افزايدهاي توليد ميميزان هزينه
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  عوامل كالبدي
ان از وجـود  نتايج همبستگي پراکنش اراضي با فاصلة زمين تا منبع آب و روستا نش •

اين رابطه نمايانگر آن است که . درصد دارد ۹۵دار با اطمينان اي منفي و معنيرابطه
. يابـد  مـي با افزايش فاصلة زمين از منبع آب و روستا، ميزان پراکنش اراضي کاهش 

هـاي نزديـک و   وجود رابطة منفي ميان اين دو متغير بدين علـت اسـت کـه زمـين    
رو، بـراي آنكـه   دار و خواهان زيـادي دارد و از ايـن  اطراف منبع آب و روستا طرف
هـاي  كه زمـين  شوند ميها سهمي داشته باشند، ناچار همگي كشاورزان از اين زمين

 . قطعات مساوي ميان خود تقسيم كنند صورت بهنزديک منبع را قطعه قطعه كرده، 

  پيشنهادها 
  :شود ميدست آمده از پژوهش حاضر، پيشنهادهاي زير ارائه با توجه به نتايج به

با توجه به باال بودن مخاطرات توليد محصـوالت كشـاورزي در منـاطق روسـتايي،      •
اند كه براي كاستن از اين مخاطرات، به نظام چندکشـتي روي  کشاورزان ناگزير شده

اراضي  پراکنش در مؤثر عوامل از كشت نظام اين مطالعه، مورد منطقة در كه آنجا از .آورند
رود گذاران انتظار مي، با توجه به هدف پژوهش حاضر، از سياستشود ميمحسوب 

کشاورزان کمتر به کشت چند محصول مبادرت  تا بينديشند تمهيداتي زمينه، اين در كه
هاي کشت خود، به كشاورزي هايکاستن از پراکندگي زمين جاي آن، برايو به ورزند

هـاي بازاريـابي،   كه در زيرسـاخت  شود ميرو، پيشنهاد از اين. روي آورندتخصصي 
 هـاي مربـوط،  انبارداري، بيمـه، حمـل و نقـل، صـنايع جـانبي، و سـاير زيرسـاخت       

 ي الزم ازسوي دولت و بخش خصوصي صورت گيرد؛ و ها گذاري سرمايه
ران، با توجه به وجود آداب و رسومي همجون ارث و وقف در مناطق روسـتايي ايـ   •

هاي كشاورزي، تمهيداتي است كه در مناطق مختلف، در زمينة اندازة بهينة زمين الزم
اي به خرد شدن اراضي زراعي شود تا آداب و رسوم منطقه تدوين قوانيني و انديشيده

علت نبود قوانين مـدون در ايـن زمينـه، همـواره     نينجامد؛ زيرا در چند دهة اخير، به
  .فوت مالک آنها خرد و ميان وراث تقسيم شده است هاي كشاورزي پس اززمين
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  .۴۵ ‐۳۳ص ، ۱، شمارة ۸جلد . مجلة کشاورزي. »اراضي کشاورزي
اراضي كشاورزي با استفاده از تجارب  سازييكپارچه و دهيسامان« ،)۱۳۸۴( همكاران و كالنتري

  .۶۷، ص ۳، شمارة ۸سال . فصلنامة روستا و توسعه. »كشورهاي اروپاي شرقي
سازي اراضي در بخش مركزي شهرسـتان  تحليلي بر مسائل يكپارچه، )۱۳۷۸. (نوروزيـان، م 
نامة كارشناسي ارشد رشته جغرافيا، دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني،    پايان. آبادبستان
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