
 
 
 
 
 

 و شاخص ي کشاورزيبردار بهرهيتبيين رابطة بين اندازة واحدها

  با تأکيد بر جامعة روستايي شدن کشت در ايرانيعمق

 ∗پورمحسن ابراهيم

 
 چكيده

برداري کشاورزي و سطح عمقي شدن هاي بهرهدر پژوهش حاضر رابطة بين مساحت نظام
هاي هاي کشاورزي سالات سرشماريبدين منظور از اطالع. کشت تجزيه و تحليل شده است

در اين .  توليد محصوالت کشاورزي استفاده شدهای و همچنين گزارش۱۳۷۲ و ۱۳۳۹
برداري از اراضي پژوهش با استفاده از فنون تحليل تمايزات و مقايسة دروني سطوح بهره

هاي عمقي شدن برداري و شاخصکشاورزي، رابطة تفکيکي بين مساحت واحدهاي بهره
 .شت محاسبه و تحليل شده استک

نتايج حاصل بيانگر آن است كه سطح عمقي شدن كشت، عملكرد در هكتار و بازدهي در 
 سيري صعودي داشته و توليد چهار محصول ۱۳۷۲ تا ۱۳۳۹برداري از سال  همة واحدهاي بهره

از زميني با افزايشي حدود سه برابر  منتخب شامل غالت، حبوبات، نباتات صنعتي و سيب
همچنين .  رسيده است۱۳۷۲ هزار تن در سال ۱۹۵۸۵ به ۱۳۳۹ هزار تن در سال ۵۷۱۲

ها، سطح زيركشت محصوالت زراعي، نسبت اراضي آبي، نسبت  برداري هاي تعداد بهره شاخص
اراضي زيركشت محصوالت كاربر به كل اراضي زراعي، بازدهي در واحد سطح در واحدهاي 

داري باالتر از واحدهاي بزرگ  ده هكتار به طرز كامًال بارز و معنيبرداري خانوادگي و زير  بهره
 درصد اراضي زيركشت بيست و يك محصول زراعي ۵/۳۱اين واحدها با تملك . مقياس است

 درصد از توليد شش محصول ۷۰ درصد از توليد اين محصوالت و ۵۰مورد بررسي، حدود 
همچنين عملكرد در هكتار نوزده . ر داشتند در اختيا۱۳۷۱-۷۲كاربر منتخب را در سال زراعي 

 ۳ تن و در واحدهاي باالي ده هكتار كمتر از ۵/۵محصول در واحدهاي زير ده هكتار باالي 
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 درصد و در ۲۰عالوه ميزان اراضي آيش در واحدهاي زير ده هكتار كمتر از  به. تن بوده است
س بين اندازة واحد همبستگي معكو.  درصد بوده است۴۲ هكتار ۵۰واحدهاي باالي 

برداري و عامل عمقي شدن كشت كه با كنترل متغيرهاي محيطي، طبيعي، مكاني و تكنيكي  بهره
دار بوده؛ عمدتًا متأثر از مديريت هماهنگ، برخورداري از دانش بومي هزاران ساله در  نيز معني

طي، باال بودن هاي باالسري، توان سازگاري با تغييرات محي كشت و زرع، پايين بودن هزينه
ها و انجام كار توسط اعضاء در واحدهاي خانوادگي در مقايسه با  ها، پذيرش نوآوري انگيزش

 .واحدهاي بزرگ مقياس است

عمقي شدن /عملكرد در هكتار/محصوالت كشاورزي/برداران كشاورزي بهره: ها  كليد واژه
 .كشت

∗ ∗ ∗ 

 مقدمه

اري كشاورزي و سطح عمقي شدن كشت، برد هاي بهره بررسي و تحليل رابطة بين نظام

 .موضوع محوري اين مقاله است
كشاورزي در ايران با قدمتي هزاران ساله، هم فلسفة وجودي جامعة روستايي است 

 درصد جمعيت كشور را به همراه ايالت شامل مي شده است ۸۰كه دير زماني بيش از 

شهرها .  را تشکيل مي دهدهاي تمدني، معيشتي، نهادي و فرهنگي كل كشور و هم بنيان

هاي كشاورزي  اي و تهية نهاده نيز تا چند سدة اخير، اساسًا بر مبناي كاركردهاي مبادله

 .يافتند نضج و گسترش مي

هاي كشاورزي در عين حال كه  برداري كشاورزي به مثابه سلول اصلي فعاليت بهره

يرا غالبًا چارچوب زندگي ز. شود واقعيتي اقتصادي است، واقعيتي اجتماعي نيز تلقي مي

توان آن را از مؤسسة صنعتي  دهد و به همين علت مي هر خانوادة دهقاني را تشكيل مي

 ).۱۲۱ : ۱۳۶۶وثوقي، (يا تجاري متمايز كرد 
ضرورت تطابق با طبيعت، كوشش در جهت آماده كردن و مساعد نمودن خاك و 

 .)همان( كشاورزي است برداري هاي خاص بهره مسئلة رقابت در بازار از ويژگي



 ۲۳  . . . کشاورزی وبرداری واحدهای بهرهتبيين رابطة بين اندازة
 

هاي محيط طبيعي و تركيب بهينة عوامل توليد  همچنين استفادة عقالني انسان از داده
برداري كشاورزي از اهميت  يعني آب، خاك، تكنيك سرمايه و نيروي كار در بهره

برداري كشاورزي با مسئلة مالكيت و انواع آن  از آنجا که بهره. است اي برخوردار ويژه
 .ست، بايد با ارائة تعريفي آن را از مالكيت جدا كنيممرتبط ا
برداري كشاورزي كه مبتني بر هماهنگي عوامل توليد در يك واحد مشخص  بهره

است، عبارت است از به زيركشت درآوردن قطعه زميني توسط نيروي كار معيني كه 
 .)همان (ادوات و وسايل كار و مواد اوليه را در اختيار دارد

برداري  برداري كشاورزي، مساحت واحد بهره هاي اساسي بهره خصهيكي از مش
اي معكوس با تعداد  برداري كشاورزي در ايران رابطه مساحت واحدهاي بهره. است
هاست  همچنين نابرابري مالكيت اراضي كشاورزي نيز از ديگر ويژگي. برداران دارد بهره

دومين ويژگي در ساختار  ).ستضريب جيني حدود نيم است كه بيانگر نابرابري باال(
تغييرات و  .اخير دارد دهة وقايع چند كشاورزي و تحوالت آن نهفته است که ريشه در

ريزي شده نظير تغييرات حاصل از اجراي اصالحات ارضي  تحوالت انديشيده و برنامه
هاي  هاي تشويقي دولت و توزيع مجدد مالكيت اراضي، تغييرات حاصل از سياست

ها در اسرائيل، كلخوزها در   ادغام مزارع كوچك، ايجاد كيبوتصجهت اروپايي در
ها، و همچنين پيدايش و  هاي سهامي زراعي در ايران، و كشت و صنعت روسيه، شركت

برداران كشاورزي نظير زارعاني كه شغل اصلي آنها  گسترش قشر نويني از بهره
ك طرف، و فروپاشي داري ارضي از ي غيركشاورزي است و اشكال خاصي از اجاره

هاي بزرگ مالكي مبتني بر روابط ساختاري ارباب و رعيتي، از طرف ديگر، موجب  نظام
. اند دگرگوني در ساختار اجتماعي توليد كشاورزي در جوامع متحول كنوني شده

از بين رفتن بزرگ مالكي مبتني بر (مصاديق چهار نوع دگرگوني در سازمان كشاورزي 
ايش واحدهاي زراعي جمعي در پي اصالحات ارضي، تغيير در ارباب و رعيتي، پيد

در اين جوامع ) برداري خانوادگي و ايجاد واحدهاي زراعي مدرن و صنعتي سازمان بهره
 .شود مشاهده مي

گيري شيوة توليد كشاورزي را در دو شكل مدرن يعني  ، جهت)۱(بوگوسالوگالسكي
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) بزرگ مقياس(اي زراعي صنعتي و واحده) خرد مقياس(واحدهاي زراعي خانوادگي 

ترسيم نموده و تمايز بين آنها را بر مبناي معيارهاي اندازة واحد توليد، ماهيت ايفاي 

 .)۲۲۱-۲۲۷ : ۱۳۷۷، هيوآ (وظايف و سازمان توليد بيان كرده است
برداري كشاورزي در گذشته و تحول اساسي  توان اشكال متعدد بهره در ايران نيز مي

هاي نوين   كشاورزي با اجراي اصالحات ارضي و پيدايش شكلدر نظام توليد

-ويژه دو شيوة عمدة آن يعني واحدهاي خانوادگي و واحدهاي بزرگ برداري به بهره
 .مقياس را مطالعه و تحليل نمود

برداري از اراضي كشاورزي اعم از ديواني، اينجو، وقفي بر  هاي بهره در گذشته شيوه

ي و تقسيم محصول بر مبناي پنج عامل توليد شامل زمين، اساس روابط ارباب و رعيت

با اين . ترين زميندار بود گرفت و شاه همواره بزرگ آب، كار، بذر و گاو صورت مي

باالخص در اراضي ) مالكيتحت عنوان خرده(برداري خرد مقياس  وجود، بهره

 اشكال توزيع روستاهاي كشور برحسب. نامرغوب و عمدتًا ديم وجود داشته است

 درصد از اراضي در مقولة ۴۲مالكيت در قبل از اصالحات ارضي مبين آن است كه 

 درصد از ارضي كشاورزي تحت مالكيت كشاورزان ۲۹اند و  بندي شده مالكي طبقه خرده

همچنين در اين سال، از كل اراضي كشاورزي كشور فقط نيم درصد در . قرار داشتند

هاي اول تا پنجم مجموعًا فقط   قرار داشت و دهكبرداران اختيار دهك اول از بهره

.  درصد از اراضي كشاورزي را در اختيار داشتند۴۰ درصد و دهك دهم به تنهايي ۵/۱۱

مند شدن حدود دو ميليون خانوار روستايي از مالكيت  با اجراي اصالحات ارضي و بهره

وثوقي، (ند  درصد از خانوارهاي روستايي مالك زمين كشاورزي شد۵۸بر زمين، 

 ).۱۳۸۲زاده،  ؛ لهسائي۱۳۷۴؛ ازكيا،۱۳۶۶
همچنين بعد از اجراي مرحلة سوم اصالحات ارضي، واحدهاي بزرگ مقياس از 

هاي ويژة دولت، اراضي كشاورزي وسيع و  ها تحت حمايت جمله كشت و صنعت

 .مستعدي را در اختيار داشتند
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 رويكرد نظري پژوهش

برداري كشاورزي و سطح عمقي شدن كشت  هاي بهره مورد رابطة  بين اندازة نظام در

هاي ميداني نيز تمايزات و  دو ديدگاه زير وجود دارد كه نتايج حاصل از پژوهش

يك بر ديگري را بر مبناي شرايط تاريخي، نهادي، محيطي و معيشتي  هاي هر برتري

 .اند نمايان ساخته

 
 برتري واحدهاي بزرگ مقياس) الف

اددانان كالسيك و كالسيك نو و نظريات نوسازي و هم در تفكرات  اقتص هم از ديدگاه
از نظر .  است مقياس تأكيد شدههاي بزرگ برداري ماركسيستي بر كارايي بيشتر بهره

گيري قوي به نفع  مفهوم توليد كشاورزي در بيان ماركس مبين جهت)۲(شولتز
اند ها عبارت ي اين ديدگاه مفاهيم كليد.)۱۱۴:۱۳۶۷شولتز، (هاي وسيع است برداري بهره
ناپذيري عوامل توليد و مقياس مناسب  ، قانون بازده نزولي، تقسيم)۳(بازده به مقياس: از

؛ ماير و سيرز، ۱۳۶۱؛ مسائل ارضي و دهقاني در ايران، ۱۱۴ : ۱۳۶۷شولتز،  (توليد
 ,Higgins, 1982; Lawrence, 1992; Lipton؛ و ۱۳۶۶؛ وثوقي، ۱۳۷۴؛ ازكيا، ۱۳۷۶

1985; McNicoll and Cain, 1990; Malthus, 1798.( 
هاي توليد، امكان استفاده از فناوري  جويي در هزينه نظران، صرفه از نظر اين صاحب

ها و استفاده از  هاي نوين، دسترسي به اطالعات بازار، تخصصي شدن فعاليت و نهاده
، )ولتي و بانكيد(نيروي كار متخصص، سهولت در استفاده از اعتبارات و خدمات 

تجاري شدن كشت، مديريت متمركز و هماهنگ اراضي وسيع، افزايش توليدات 
هاي  ترين مزيت هاي توسعة روستايي، عمده وري، بهبود شاخص كشاورزي و رشد بهره

؛ نوري نائيني، ۱۳۵۷؛ ساعدلو، ۱۳۸۰رئيس دانا،  (اندمقياسهاي بزرگ برداري بهره
 ;Binswanger and Pingali, 1987, 1988; Clark, 1984؛۱۳۷۶؛ ماير و سيرز، ۱۳۵۶

Hayami and Ruttan, 1971; Pingali and Binswanger, 1984; Higgins, 1982; 

Lawrence, 1992.( 
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 در انگلستان حاكي از برتري )۴(هاي صورت گرفته توسط روت گين بررسي
ي واحدهاي بند وي براي طبقه. برداري كشاورزي بزرگ مقياس است واحدهاي بهره

برداري كشاورزي، معيارهايي نظير اندازة مزارع، ارزش بازده و ميزان كار در هر  بهره
 روز كار در سال، واحدهاي ۱۲۰۰كند و بر مبناي  برداري را بررسي و نقد مي واحد بهره

گاه به مقايسة بين آنها  بزرگ مقياس را از واحدهاي متوسط و خرد متمايز كرده و آن
 ).۱۷۱-۲: ۱۳۷۷، هيوآ (پرداخته است

 درصد مناطق كشاورزي بريتانيا را در اختيار دارند، ۴۰مقياس كه واحدهاي بزرگ
دهم زميني و نه قسمت عمدة محصوالت كشاورزي مانند گندم، جو، چغندرقند، سيب

. باشد كنند و توليد آنها بيش از نيمي از مجموع بازده صنعت مي خوراك دام را توليد مي
 هكتار است و استفاده از نيروي كار ماهر و ۱۲۵ زيركشت اين واحدها متوسط سطح

مديريت تخصصي، تقسيم كار تخصصي، بازدهي باال، و كاربرد وسيع فناوري 
 ).۱۷۳ :همان (هاي اين واحدهاست ازويژگي

 درصد از اراضي كشاورزي ۳۰برداري متوسط با در اختيار داشتن  واحدهاي بهره
 روز كار در سال، يك چهارم محصوالت كشاورزي را توليد ۱۲۰۰ تا ۶۰۰كشور، و بين 

 هكتار است و نيمي از سرماية ۵۰متوسط اراضي كشاورزي اين واحدها، . كنند مي
 ).۱۷۴: همان (باشند مقياس را دارا ميواحدهاي بزرگ

ششم پنجم اراضي كشاورزي را در اختيار دارند و يكواحدهاي خردمقياس، يك
اين واحدها، نصف واحدهاي متوسط هستند و . كنند ي را توليد ميمحصوالت كشاورز

 ).۱۷۶: همان (سرماية آنها نيز معادل يك دوم آن واحدهاست
هاي زراعي عمدتًا توسط زارع، همسر و فرزندان وي صورت  در اين مزارع، فعاليت

 هايي است كه اي از جمله ويژگي پايين بودن سطح سواد و تعليمات حرفه. گيرد مي
داران ارضي  ماهيت كشاورزان اين واحدهاي خانوادگي را از دهقانان متوسط و سرمايه

فاقد هر ) واحدهاي خرد( درصد از كاركنان اين واحدها ۱۰كه   طوري به. كند متمايز مي
 درصد داراي معلومات كشاورزي مدرن هستند و ۶نوع مدرك تحصيلي هستند و تنها 

 .مقياس استتر از واحدهاي بزرگدرآمد آنها پنج تا شش برابر كم
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در مزارع » زارعان موقت«گروه ديگري از واحدهاي خردمقياس، تحت عنوان 

 درصد ۷ درصد اراضي فقط ۱۰كشاورزي بريتانيا فعاليت دارند كه با در اختيار داشتن 

 .كنند و حدود چهار پنجم آنها پسران زارعان قبلي هستند محصول را توليد مي

 حاصل از بررسي روت گين، عملكرد در هكتار، سطح درآمد و سود، بر مبناي نتايج

اي  هاي نوين، رابطه گيري از فناوري ميزان استفاده از نيروي كار تخصصي و بهره

هاي  با اين وجود، تفاوت. برداري كشاورزي دارد معكوس با اندازة واحدهاي بهره

برداري، بيانگر  واحد بهرهبرداران برحسب مقياس  غيراقتصادي و ارزشي در بين بهره

 .اهميت استقالل و احساس آقاي خود بودن در بين دهقانان خرد است

استقالل را  برداران خرد،  درصد بهره۴۳دهد كه   نشان مي)۵(ميلزو گيلز هاي  بررسي

اند، در حالي كه اين رقم  ترين امتياز كشاورز بودن و منبع رضايت خاطر ذكر كردهبزرگ

 در مقابل، سود، رقابت .)۱۸۴-۵: همان  ( درصد بوده است۱۴ران ارضي دا براي سرمايه

 .مقياس اهميت بيشتري داردبرداران بزرگ و موفقيت در بين بهره

برداران خرد، احساس رضايت خاطر، دلبستگي به كار كشاورزي، ابراز  در بين بهره

ري با هاي كشاورزي، جلب احترام و همكا شخصيت، كسب لذت از انجام فعاليت

هاي خانوادگي، كار با اعضاي خانواده، تعلق به جامعة كشاورزي،  تداوم سنت مردم،

تجارب خوشايند كار زراعي، تنوع فعاليت در فضاي باز، عشق به زمين، ساخت زندگي 

هاي اقتصادي  تر احساس استقالل و آقاي خود بودن برتر از ارزشمنطقي و از همه مهم

كسب درآمد و سود بيشتر، وسعت بخشيدن  داران،  سرمايهيرادر مقابل ب .و مالي هستند

به كار، تأمين حداكثر درآمد ممكن براي آينده، رقابت، موفقيت اقتصادي، تخصصي 

 ).۱۷۷-۲۰۸: همان  (ها از جملة ترجيحات است نمودن توليد، بسط فناوري

 
 برتري واحدهاي خردمقياس و خانوادگي) ب

، ويليام )۸( جانستونس، برو)۷(كالين كالرك ،)۶(ژه بازراپوي نظران اين ديدگاه بهصاحب
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 بر )۱۳(و استيون هارل)۱۲(نسنل، والتر گا)۱۱(پروثپ، ريموند ا)۱۰(آدلمن ، ايرما)۹(كالرك

برداري خردمقياس تأكيد داشته و اصالحات ارضي  بازدهي و كارآمدي واحدهاي بهره

  ,Binswanger and Pingali؛۱۳۶۷, شولتز( اند را كليد توسعة روستايي تلقي كرده

1987 and 1988; Bosehart, 1973; Carr, 1982; Gallin, 1963;  Hareven Tamara, 

1982; Hayami and Ruttan, 1971 and 1985; Higgins, 1982; Boserup, 1965 

and 1981;  Lawrence, 1992; Lipton 1985; McNicoll and Cain 1990; Pingali, 

and Binswanger, 1984; .(  

 :اند از ها عبارت برداري هاي اين نوع بهره ها و برتري ويژگي

هاي بااليي جهت  برداران آنها از انگيزه ند و به اين علت بهرهامستقل و خودمالك -

 .گذاري بيشتر در واحد سطح برخوردارند عمقي كردن كشاورزي و سرمايه

 .دهاي آن برخوردارن باشند و از حمايت خانوادگي مي -
 .دارند) زراعت، دامداري، پرورش طيور(تنوع فعاليت كشاورزي مكمل  -
 .به كشت محصوالت كاربر گرايش دارند -
 .از دانش بومي و پيشينة تاريخي و فرهنگي كشاورزي برخوردارند -
 .كنند از نيروي كار خانوادگي استفاده مي -
مسائل (دارند  ي سازگاري با تغييرات محيطي ومبتني بر فناوريتوانايي بااليي برا -

 ,Harven Tamara؛ ۱۳۶۷؛ شولتز ۱۳۷۸؛ محسنين، ۱۳۶۱ي و دهقاني در ايران، ارض

1982; Hayami and Ruttan, 1971 and 1985; Higgins, 1982; Lawrence, 

1992.( 

برداري خانوادگي در  آدلمن معتقد است اصالحات ارضي و گسترش واحدهاي بهره

. بي پيامدهاي اقتصادي و نهادي مثبتي در پي داشتكشورهاي تايوان، ژاپن و كره جنو

 :نتايج زير حاصل شد) ۱۹۴۹-۵۳(براي نمونه در تايوان 

 گسترش توزيع درآمد، ثروت و مالكيت -

 هاي كشاورزي بخشي به فعاليت افزايش انگيزة كشاورزان در تنوع -



 ۲۹  . . . کشاورزی وبرداری واحدهای بهرهتبيين رابطة بين اندازة
 

 وري كشاورزي افزايش بهره -
 تر شدن كشت عمقي -
 كار و در نتيجه كاهش بيكاريتر شدن استفاده از نيروي  عمقي -
 هاي صنعتي افزايش تقاضاي كشاورزان به كاالها و نهاده -
 گذاري بر روي زمين افزايش سرمايه -
 امنيت اقتصادي و غذايي خانواده و بسط ساختارهاي دموكراتيك در خانواده -

 ).McNicoll and Cain, 1990 : 112-78 (که در نهايت محركي جهت صنعتي شدن بود

اساس، در حالي كه انديشمندان نسل قبلي، خانواده را يكي از موانع توسعه بر اين 

كردند، محققان دهة گذشته بر نقش عّلي و مثبت خانواده در تعيين ماهيت و  تلقي مي

هاي   در اين ادبيات بر نظام.)۸۳: همان  (اند فضاي توسعة اقتصادي تأكيد كرده

هاي سياسي و   كه از يك طرف واسطة قدرتينيب به مثابه متغيرهاي بينا)۱۴(خانوادگي

تر و از طرف ديگر پيامدهاي اقتصادي و جمعيتي آنها هستند، تأكيد شده  اقتصادي بزرگ

 .است

تحقيقات گستردة انجام شده درمورد نقش خانواده در پذيرش نظام كمونيستي در 

  تايوان، درياقتصاد چين و نيز نقش همكاري متقابل خانواده در سرعت گرفتن توسعة

 .ويژه در مراحل اولية صنعتي شدن است مبين نقش عّلي و مثبت خانواده به

برداري خانوادگي  هاي بهره   نظامي معتقد است كه برتر)۱۵(هالگسوزان گرين

 .كشاورزي در كشورهاي تايوان، چين و كره به دليل تأثيرات مثبت نهاد خانواده است

ا جهت تنوع بخشيدن به سرمايه و نيروي كار هاي كشاورزان ر ها هم انگيزه خانواده

هاي آنها را در ايجاد تنوع  دهند و هم انگيزه و تحرك آن از سنتي به مدرن افزايش مي

هاي صنعتي، تجاري، معدني و  هاي اقتصادي با حركت به سوي فعاليت در فعاليت

 .بخشند ساخت و ساز ارتقاء مي
و تأمين سرمايه و نيروي كار از هاي اقتصادي  بخشي به فعاليت همچنين تنوع

گيرد و وجود بسترهاي مناسب حمايتي و امنيتي در درون  ها نشأت مي خانواده
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 يدر واقع اين افراد از حسي قوي برا. است )۱۶(ساز ظهور كارآفرينان ها، زمينه خانواده
ر و معموًال د ها و به دست آوردن منافع اقتصادي و مادي برخوردار هستند يافتن مزيت
يابد و  هاي خانواده و احساس امنيتي كه فقط در درون خانواده تحقق مي پرتو حمايت
 حفظ حقوق، دارايي، دستمزد، مالكيت خصوصي و برخورداري از يهمچنين  برا

از امكانات و آزادي در تأمين منافع، امكان و آزادي در  هاي مشاركتي و حمايتي، نقش
شوند  ها برخوردار مي  و امكان استفاده از فرصتهاي اقتصادي تنوع بخشيدن به فعاليت

)McNicoll and Cain, 1990.( 
برداري خانوادگي به علت كوچك بودن به سرماية اندك و فناوري  واحدهاي بهره

هاي كوچك از  هاي سازمان از مزيت. هاي تغيير آن اندك است ساده نياز دارد و هزينه
 يسازگاري با تغييرات مبتني بر  فناورجمله سطح پايين كاغذبازي و قدرت باالي 

توانند سرمايه، نيروي كار، توليدات و  در پي شرايط اقتصادي، به سرعت مي. است
هاي مديريتي خود را تعديل و هماهنگ كنند، امكان كار بيشتر و تقسيم كار  روش

ز جمله خانواده قادر به عرضة بسياري از منابع راهبردي ا. كاراتر در خانواده وجود دارد
هاي اجتماعي، خانوادگي و داخلي است  نيروي كار، سرمايه و اطالعات از طريق شبكه

ها تجربة داد و ستد و حضور در بازار نه تنها انگيزة تكاثر ثروت و توليد  و در پي قرن
از    تغيير جهت و استفادة حداكثريهاي مديريتي و راهبردي برا را دارد، بلكه از مهارت

براي نمونه در چين و تايوان تغيير وضعيت اقتصادي فرزندان .ردار استها برخو فرصت
 ).همان (موجب كاهش شديد باروري شد

برداري خانوادگي را در  هاي بهره ها و كاركردها موفقيت نظام مجموعة اين ويژگي
هاي اقتصادي متفاوت  رغم برخورداري از نظام علي كشورهاي تايوان و چين،

 ).همان (اند در پي داشته) يوان و كمونيستي در چينداري در تا سرمايه(
بر مبناي رويكرد نظري باال، فرضية پژوهش كه در بر دارندة چندين فرضيةجزئي 

برداري برحسب  هاي بهره سطح عمقي شدن كشت در نظام«: است، عبارت است از
تفاوت م) ويژه زير ده هكتار و باالي پنجاه هكتار به(برداري  مساحت واحدهاي بهره

 .»است
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 عمقي شدن كشت

هاي كشاورزي سطحي و پايدار و  عمقي شدن كشت فرايندي است كه به گذار از نظام 
 ,Pingali and Binswanger(انجامد  هاي كشاورزي عمقي و پايدار مي تحقق نظام 

1984; Boserup, 1981.( 
ي، از هاي قبل گيري عمقي شدن كشت بر اساس پژوهش در اين تحقيق براي اندازه

 :هاي زير استفاده شد مؤلفه
 شاخص توزيع اراضي -
 شاخص اراضي آيش -
 شاخص اراضي آبي -
 شاخص كشت محصوالت كاربر -
 شاخص عملكرد در هكتار -

همچنين براي به دست آوردن شاخص عمقي شدن كشت، نخست مقادير 
 شدند و پس از )۱۷(بندي مجدد برداري و آيش، رتبه هاي اندازة واحدهاي بهره شاخص

ها و شاخص، با انجام تحليل عاملي و باز توزيع  تاندارد نمودن مقادير هريك از ميزاناس
مقادير رگرسيوني حاصل از تجزيه به مؤلفه اصلي و استاندارد كردن آن بر پاية صد، 

 .شاخص نهايي محاسبه شد
گيري رابطة اصالحات ارضي با شاخص عمقي شدن كشت،  به عالوه، براي اندازه

حصوالت كشاورزي و عملكرد در واحد سطح به مثابه دو معرف سطح سطح توليد م
) ۱۳۷۲(و شرايط كنوني ) ۱۳۳۹(در قبل از اصالحات ارضي  عمقي شدن كشت،

 ).۱۸(گرديد مقايسه و تحليل 
 

 روش تحقيق

اين پژوهش در زمرة تحقيقات پيمايشي است و فرآيند آزمون فرضيه و همچنين فنون 
 .شود ر چارچوب روش پيمايشي انجام ميها د تجزيه و تحليل داده
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 جامعة آماري

تعداد واحدهاي . باشد برداري كشاورزي كشور مي واحدهاي بهره جامعة آماري،

 هزار هكتار گزارش ۱۵۴۵۹ هزار، و اراضي كشاورزي معادل ۲۸۰۹برداري با زمين،  بهره

 .در اين پژوهش، نمونة آماري بر جامعة آماري منطبق است. شده است

 

 انك اطالعات پايهب

اي، اطالعات مربوط به اراضي  در پژوهش حاضر باطراحي بانك اطالعات رايانه

كشاورزي اعم از زراعي، آبي، ديم، سطح زيركشت انواع محصوالت كشاورزي، مقدار 

هاي مورد استفاده برحسب اندازة واحدهاي  توليد هريك از محصوالت، انواع نهاده

ها  گاه محاسبات آماري الزم جهت تحليل تفاوت تقل شده و آنبرداري، به رايانه من بهره

 .برداري انجام شد برحسب اندازة واحدهاي بهره

 
 واحد تحليل

 داراي ۱۳۷۲برداري كشاورزي كه در سرشماري سال  در اين پژوهش، واحدهاي بهره

 .باشند اند، واحد تحليل پژوهش مي زمين گزارش شده
 

 توصيف جامعة مورد بررسي

برداري كشاورزي بوده و نظام  ترين نظام بهره از اصالحات ارضي، مزارعه عموميقبل  -

 .بعد از اصالحات ارضي عموميت يافته است برداري خانوادگي مستقل، بهره

هاي كشاورزي با كمتر از ده هكتار زمين  برداري  درصد بهره۸۳، حدود ۱۳۳۹در سال  -

مسائل ارضي و (اند   داشته درصد اراضي كشاورزي را در اختيار۴۰كشاورزي، 

 درصد ۸/۸۴ بيش از ۱۳۷۲ و همچنين در سال )۱۳۶۱دهقاني در ايران، 
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 درصد اراضي ۲/۳۷هاي كشاورزي با كمتر از ده هكتار زمين كشاورزي،  برداري بهره

 ).۱۳۷۷مركز آمار ايران،  (اند كشاورزي را در اختيار داشته

 هزار هكتار در سال ۱۵۴۶۰ به ۱۳۳۹  هزار در سال۱۸۷۷ها از  برداري تعداد بهره -

 .اند  برابر شده۵/۱ افزايش يافته و حدود ۱۳۷۲

 هزار ۱۵۴۶۰ به ۱۳۳۹ هزار هكتار در سال ۱۱۳۵۶مساحت اراضي كشاورزي از  -

 . برابر شده است۳۶/۱ افزايش يافته و ۱۳۷۲هكتار در سال 

ساالنة  درصد زيركشت محصوالت ۳۳ حدود ۱۳۷۲از كل اراضي كشاورزي در سال  -

 درصد ۱۰ درصد آيش ديم، ۲۱ درصد زيركشت محصوالت ساالنة آبي، ۳۰ديم، 

 . درصد باغ و قلمستان بوده است۶آيش آبي و 

 . درصد آبي بوده است۴۲ درصد از اراضي زراعي كشور ديم و ۵۸ -

تحت آيش   درصد اراضي آبي،۲۵ درصد اراضي ديم و ۳۸ حدود ۱۳۷۲در سال  -

 .اند بوده

 هكتار آبي ۳۲ هكتار ديم و ۶۸ز يكصد هكتار زمين زراعي آيش،  ا۱۳۷۲در سال  -

 .بوده است

 درصد مالك ۷۸ درصد بدون زمين و ۲۲برداري كشاورزي،   هزار واحد بهره۳۶۰۳از  -

 .اند ها اختصاصي بوده برداري  درصد بهره۵/۹۵همچنين . اند زمين كشاورزي بوده

سطح زيركشت غالت نيز افزايش برداري،  متناسب با افزايش مساحت واحدهاي بهره -

 درصد اراضي و در ۷۵ هكتار، ۱۰كه در واحدهاي كمتر از  طوري به. يابد مي

 .اند  درصد اراضي زيركشت غالت بوده۸۲ هكتار، ۵۰واحدهاي باالي 

هاي كشاورزي از جمله دامداري و دامپروري، پرورش طيور، نوغانداري،  تنوع فعاليت -

برداري خانوادگي و زير ده هكتار به  واحدهاي بهرهزنبور عسل و پرورش ماهي در 

 ۶۳ دام كوچك، ۵۶۳۴۳۰۰۰از . مقياس بوده استمراتب بيشتر از واحدهاي بزرگ

 ۱۰هاي كمتر از  برداري  درصد مربوط به بهره۷۴ دام بزرگ، ۵۴۳۳۰۰۰درصد و از 
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 درصد نوغانداري ۹۰ درصد انواع طيور و۸۰همچنين بيش از . هكتار بوده است

 .ها بوده استيبردار مربوط به اين بهره
 

 ها و شاخص عمقي شدن كشت تحليل معرف

تجزيه و تحليل در زماني دو معرف عمقي شدن كشت يعني كل توليدات كشاورزي و 

 و همچنين توزيع اندازة واحدهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۳۹هاي  بازدهي در واحد سطح در سال

ها و اندازة اراضي، آيش،  برداري رههاي فراواني به برداري بر حسب زيرشاخص بهره

اراضي زراعي آبي، عملكرد در هكتار، سطح زيركشت و بازدهي در محصوالت كاربر و 

 .همچنين شاخص تركيبي عمقي شدن و آزمون فرضية نهايي در پي خواهند آمد

 
 ۱۳۷۲ و ۱۳۳۹هاي  روند توليد محصوالت كشاورزي در سال) الف

برداران  يد، با اجراي اصالحات ارضي در ايران، بهرهگونه كه قبًال بيان گرد همان

برداري باالخص  خانوادگي صاحب زمين، بيش از دو برابر شدند و اشكال نوين بهره

جايگزين ساختارهاي بزرگ مالكي ) صنعتي(مقياس هاي خانوادگي و بزرگ برداري بهره

اين تحول يكي از عوامل مؤثر بر افزايش محصوالت كشاورزي . ارباب رعيتي شدندو 

 نيز به خوبي بيانگر دو پديدة مذكور ۱جدول . و افزايش عملكرد در واحد سطح است

 :يعني. است

 برابر افزايش ۳زميني و نباتات صنعتي با بيش از  توليدات غالت، حبوبات، سيب) الف

 رسيده ۱۳۷۲ ميليون تن در سال ۵۸۵/۱۹ به ۱۳۳۹ال  ميليون تن در س۷۱۲/۵از 

 .است

. عملكرد در واحد سطح در همة محصوالت منتخب، رشد صعودي داشته است) ب

 كيلوگرم در ۲۶۰۰ به ۱۳۳۹ كيلوگرم در سال ۸۰۳مثًال عملكرد در هكتار غالت از 
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 ۴۷۰۰زميني از  بازدهي در واحد سطح در سيب.  افزايش يافته است۱۳۷۲سال 

 ۱۰۶۷۰ كيلوگرم به ۲۳۷۴ كيلوگرم و در نباتات صنعتي از ۱۵۰۰۰كيلوگرم به 

بدون شك عوامل و شرايط ديگري نظير استفاده از . كيلوگرم افزايش يافته است

كش نيز در افزايش محصوالت  ها و آفت هاي كشاورزي، انواع باروركننده فناوري

 .اند كشاورزي مؤثر بوده

 

 ۱۳۷۲ و ۱۳۳۹هاي  شاورزي در سال توليد محصوالت كـ۱جدول 

۱۳۳۹ ۱۳۷۲ 
محصوالت 

 عمده
كل به هزار 

 تن

عملكرد در هكتار 

 به كيلو

كل به 

 هزارتن

عملكرد در هكتار 

 به كيلو

 ۲۶۰۰ ۱۱۵۶۲ ۸۰۳ ۴۴۸۲ غالت

 ۶۵۰ ۳۰۴ ۵۵۰ ۷۳ حبوبات

 ۱۰۶۷۰ ۷۵۵۵ ۲۳۷۴ ۱۰۵۹ نباتات صنعتي

 ۱۵۰۰۰ ۱۶۴ ۴۷۰۰ ۹۸ زميني سيب

 - ۱۹۵۸۵ - ۵۷۱۲ جمع

 هاي پژوهش يافته: منبع 

 

 برداري و مساحت اراضي  توزيع واحدهاي بهره) ب

برداران و  شود، توزيع نامتعادل بين تعداد بهره  مي  مالحظه۲ گونه كه در جدول همان

هاي بارز ساخت ارضي  مساحت اراضي كشاورزي برحسب اندازة واحدها، از ويژگي
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برداران و مساحت  اي معكوس بين فراواني بهره ابطهاين وضعيت بيانگر ر. در ايران است

 برداري   درصد از واحدهاي بهره۴۶اراضي به موازات افزايش اندازة واحدهاست، مثًال 

 
برداري، مساحت اراضي و توليد   توزيع فراواني واحدهاي بهرهـ۲جدول 

 )۱۳۷۲سال (برداري  محصوالت برحسب اندازة واحدهاي بهره

 مقوالت درصد تراكمي مساحت اراضي برداران بهرهفراواني 

 مساحت برداران بهره درصد فراواني درصد تعداد

 توليد

 ۴/۹ ۵۳/۵ ۹۶/۴۵ ۵۳/۵ ۸۵۴۷۴۰ ۹۶/۴۵ ۱۲۹۰۷۸۰  هكتار۲تا 

 ۵/۴۹ ۲۲/۳۷ ۸۴/۸۴ ۶۹/۳۱ ۴۸۹۸۸۰۰ ۸۸/۳۸ ۱۰۹۱۸۸۰  هكتار۱۰ تا ۲

 ۸/۸۴ ۴۸/۸۲ ۹۹ ۲۶/۴۵ ۶۹۹۶۹۵۰ ۱۸/۱۴ ۳۹۸۳۶۰  هكتار۵۰ تا ۱۰

 ۵۰باالتر از 

 هكتار

۲۷۵۲۰ ۱ ۲۷۰۸۴۱۰ ۵۲/۱۷ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

   - - - ۱۰۰ ۱۵۴۵۹۸۰۰ ۱۰۰ ۲۸۰۸۵۴۰ جمع
 هاي پژوهش يافته: منبع 

 

اين تعداد فقط . دهند تشكيل مي) مالک زيردو هكتارزمين(برداران خرد  كشور را بهره

برداران كه  رصد از بهره د۱۵در مقابل، .  درصد اراضي كشاورزي را در اختيار دارند۵/۵

 ۱ درصد از اراضي كشاورزي را در اختيار دارند و ۴۵ هكتار زمين دارند، ۱۰-۵۰بين 

 درصد اراضي كشاورزي ۱۸ هكتار زمين دارند، صاحب ۵۰برداران كه باالي  درصد بهره

 درصد اراضي ۲/۳۷برداري زير ده هكتار كه  تر اينكه، واحدهاي بهره نكتة مهم. هستند

شامل ( محصول منتخب ۲۱از )  درصد۵/۴۹(رزي را در اختيار دارند، حدود نيمي كشاو

اي، چغندرقند، پنبه وش، حبوبات، سويا، آفتابگردان، نباتات  گندم، جو، برنج، ذرت دانه

فرنگي، پياز، ساير سبزيجات، زعفران، يونجه، شبدر، زميني، گوجه جاليزي، سيب

مركز آمار  (اند  توليد نموده۱۳۷۲را در سال ) اي هاي و خوش اسپرس، ساير نباتات علوفه

 ).۱۳۷۷ايران، 
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 برداري وضعيت آيش در هريك از طبقات بهره) ج

 )۱۳۷۲سال ( توزيع شاخص آيش برحسب اندازة واحدها - ۳جدول 

مساحت  اندازة واحدها

 اراضي آيش

 نسبت

 اراضي آيش

 شاخص

 آيش

 درصد

 آيش آبي

 درصد

 آيش ديم

 ۲۴ ۹ ۳۶ ۱۲ ۷۷۵۵۰ تا دو هكتار

 ۳۲ ۱۸ ۷۵ ۲۵ ۱۱۶۷۱۳۰ دو تا ده هكتار

 ۴۱ ۲۹ ۱۰۹ ۳۶ ۲۴۶۸۴۸۰ ده تا پنجاه هكتار

 ۴۳ ۳۴ ۱۲۴ ۴۲ ۱۰۵۰۳۰۰ باالي پنجاه هكتار

 ۳۹ ۲۵ ۱۰۰ ۳۳ ۴۷۶۳۴۶۰ جمع
 

 هاي پژوهش يافته: منبع 

 

 :شود  مالحظه مي۳گونه كه در جدول  همان

يابد،  برداري، ميزان آيش نيز افزايش مي به موازات افزايش مساحت واحدهاي بهره

 اند درصد اراضي به صورت آيش بوده۱۲كه در واحدهاي زير دو هكتار فقط  طوري به

 بنابراين . درصد بوده است۴۲ معادل  اين شاخص در اراضي باالي پنجاه هكتارو

ازة اي منفي با اند كاهش ميزان آيش كه با فرآيند عمقي شدن كشت همبسته است، رابطه

 .برداري دارد واحدهاي بهره

برداري، ميزان آيش در  تر اينكه به موازات افزايش اندازة واحدهاي بهره نكتة مهم

براي نمونه در واحدهاي زير دو هكتار، . شود اراضي آبي و ديم بسيار به هم نزديك مي

 يال بايدر حالي که در واحد ها. برابر اراضي آبي است۵/۲ميزان آيش در اراضي ديم 

و ) ۱۲۵۲۵۰ ÷ ۲۹۵۴۶۰% = ۴۲(درصد ۴۲معادل  ديم اراضي در آيش ميزان هکتار۲۰۰

 .است)  ۱۶۶۵۲۰ ÷ ۳۹۳۶۱۰% = ۴۲(  درصد۴۲آبي نيز معادل  در اراضي
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 برداري  شاخص اراضي آبي در هريك از طبقات بهره) د

 :شود  مالحظه مي۴گونه كه در جدول  همان
در . برداري، همبستگي منفي دارد هرهشاخص اراضي آبي با اندازة واحدهاي ب

برداري زير ده هكتار، اين شاخص باالتر از ميانگين و بيشتر از عدد پايه  واحدهاي بهره
 .برداري باالي ده هكتار كمتر از متوسط كشور است است و در واحدهاي بهره) ۱۰۰(

ه يافتبراساس رويكرد نظري،در فرايند عمقي شدن كشت، نسبت اراضي ديم كاهش
ها را  داري تفاوت يابند، تحليل واريانس بين گروهي نيز معني و اراضي آبي افزايش مي

 . تأييد نمود۹۹۹/۰در سطح 

برداري برحسب اندازة   توزيع اراضي آبي در واحدهاي بهره- ۴جدول 

 )۱۳۷۲سال (ها  برداري هرهب

 اراضيبرداري بهره واحدهاي مساحت

 زراعي

اراضي زراعي 

 آبي

ي نسبت اراض

 زراعي آبي

 شاخص

 ۱۸۳ ۷۷ ۴۸۰۷۵۰ ۶۲۷۵۲۰ تا دو هكتار

 ۱۱۹ ۵۰ ۲۲۶۴۷۶۰ ۴۵۲۴۰۷۰ دو تا ده هكتار

 ۸۳ ۳۵ ۲۳۴۲۷۰۰ ۶۷۸۵۱۰۰ ده تا پنجاه هكتار

 ۹۸ ۴۱ ۱۰۶۲۷۱۰ ۲۵۸۱۲۲۰ باالي پنجاه هكتار

 ۱۰۰ ۴۲ ۶۱۵۰۹۲۰ ۱۴۵۱۷۹۱۰ جمع
 

 هاي پژوهش يافته: منبع 

 
 برداري از طبقات بهرهعملكرد در هكتار در هريك ) هـ

شود، در همة محصوالت كشاورزي، عملكرد در   مالحظه مي۵گونه كه در جدول  همان
مورد محصوالت  اين مهم در. برداري رابطة معكوس دارد هكتار با اندازة واحدهاي بهره

زيركشت نيز  برحسب مساحت) جات و محصوالت جاليزي مانند برنج، صيفي(كاربر 
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برداري و همچنين به  ني متناسب با افزايش اندازة واحدهاي بهرهيع. دار است معني
 .يابد موازات افزايش سطح زيركشت، عملكرد در هكتار محصوالت كاربر كاهش مي

اندازة   عملكرد در هكتار محصوالت كشاورزي منتخب برحسب- ۵جدول 

 )كيلوگرم (۱۳۷۲برداري ـ سال  واحدهاي بهره

 پياز فرنگي گوجه برنج حبوبات غالت محصول۲۱ مقوالت

 ۲۳۸۷۰ ۱۷۷۷۰ ۳۲۳۰ ۱۲۳۰ ۲۶۲۰ ۴۳۱۰ تا دو هكتار

 ۲۰۳۳۵ ۱۶۹۷۰ ۳۱۰۰ ۷۶۵ ۱۷۰۰ ۳۱۵۰ دو تا ده هكتار

 ۱۳۵۳۰ ۱۵۳۶۰ ۳۰۰۱ ۵۷۰ ۱۳۰۰ ۲۲۲۰ ده تا پنجاه هكتار

 ۱۳۴۹۰ ۱۵۰۸۲ ۲۸۰۰ ۵۶۰ ۱۳۰۰ ۲۱۵۰پنجاه تا صدهكتار

 ۱۰۸۷۰ - ۱۵۷۰ - - - باالي صد هكتار

  ۱۸۲۵۰ ۱۶۸۶۰ ۳۱۰۰ ۶۵۰ ۸۸۰ ۲۷۵۰ جمع
 هاي پژوهش يافته: منبع 

نكتة اساسي اينكه در واحدهاي كشت و صنعت، عملكرد در هكتار برخي 

 زميني و گوجه مثًال عملكرد در هكتار سيب .محصوالت در باالترين سطح قرار داشت

ه  كيلوگرم بود۲۷۲۸۰ و ۱۸۵۵۰فرنگي در مجتمع كشت و صنعت خوزستان به ترتيب 

 ).۱۳۷۹وزارت كشاورزي،  (است

 

 برداري وضعيت محصوالت كاربر در هريك از طبقات بهره) و

 :آيد  برمي۶گونه كه از جدول  همان

برداران محصوالت كاربر متناسب با افزايش طبقات  فراواني نسبي بهره) الف

برداران  ره درصد را به۱/۱۸برداران،  براي نمونه از كل بهره. يابد برداري كاهش مي بهره
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 ۳۵هاي زير دو هكتار  برداري دهند، اما اين نسبت در بهره محصوالت كاربر تشكيل مي

 . درصد بوده است۵/۱۱هاي باالي صد هكتار  برداري درصد و در بهره

 برداري، سطح زيركشت و بازدهي محصوالت كاربر هاي بهره  شاخص- ۶جدول 

 )۱۳۷۲سال (برداري  برحسب طبقات بهره

 شاخص واحدهااندازة 

 برداري بهره

شاخص سطح 

 زيركشت

شاخص بازدهي 

 در هكتار

 ۱۲۱ ۳۰۸ ۱۹۳ تا دو هكتار

 ۱۱۴ ۱۱۲ ۱۱۰ دو تا ده هكتار

 ۸۱ ۸۸ ۸۶ ده تا پنجاه هكتار

 ۷۳ ۳۰ ۶۵ باالي پنجاه هكتار

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ جمع
 

 هاي پژوهش يافته: منبع 

اسب با افزايش اندازة شاخص نسبت اراضي زيركشت محصوالت كاربر متن) ب
 )۱۹( درصد است۵/۱۲به طوري كه اين نسبت كه در كل . يابد ها كاهش مي برداري بهره

 ۵/۳هاي بزرگ حدود  برداري  درصد و در بهره۳۹هاي زير دو هكتار،  برداري در بهره
 ۳۰هاي خرد تا  برداري  واحد در بهره۳۰۸شاخص سطح زيركشت از . درصد بوده است

 )۲۰(.هاي بزرگ در تغيير بوده است برداري هواحد در بهر
 و محاسبات نگارنده، دامنة ۷۲بر اساس اطالعات سرشماري كشاورزي سال 

. تغييرات محصوالت متكي بر كار خانواده نظير برنج به مراتب بيشتر بوده است
 ۸۶و )  هكتار۵زير (برداران خرد مقياس   درصد شلتوك توسط بهره۷۴كه  طوري به

 هكتار ۱۰برداران زير  توسط بهره)  هكتار۴۵۸۶۸۰ هكتار از مجموع ۳۹۳۶۲۰(درصد 
 .كشت شده است

شاخص عملكرد در هكتار نيز در همة محصوالت و محصوالت كاربر با اندازة ) ج
 .ها رابطة عكس دارد برداري بهره
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دار  واليس نيز معني  ـف و كروسكالوروكلموگـيرنفمساهاي كاي اسكوئر،  آزمون

 .برداري تأييد نمودند ها را برحسب اندازة واحدهاي بهره دن تفاوت بين شاخصبو

 

 آزمون فرضيه

گيري و حاصل استاندارد  هاي اندازه شاخص عمقي شدن كشت كه مركب از معرف

باشد، در جدول زير  ها به مؤلفه مي كردن مقادير حاصل از تجزية ماتريس همبستگي

 :آمده است

 

برداري  عمقي شدن كشت برحسب اندازة واحدهاي بهره توزيع شاخص - ۷جدول 

 )۱۳۷۲سال (

 شاخص نهايي ها مقدار كل شاخص مقوالت

 ۱۸۸ ۷۵۲ تا دو هكتار

 ۱۱۴ ۴۵۷ دو تا ده هكتار

 ۸۷ ۳۴۸ ده تا پنجاه هكتار

 ۳/۷۲ ۲۸۹ باالي پنجاه هكتار

  ۱۰۰ ۴۰۰ جمع
 هاي پژوهش يافته: منبع 

 

شود مقدار شاخص عمقي شدن كشت  حظه مي مال۷گونه كه در جدول  همان

همچنين تفاوت بين . يابد برداري كاهش مي متناسب با افزايش مساحت واحدهاي بهره

 ۹۹/۰برداري برحسب شاخص عمقي شدن كشت در سطح  اندازة واحدهاي بهره

تر از مقدار جدول   بزرگ۴۲/۵ با مقدار محاسبه شده معادل tمثًال آمارة . دار است معني
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توان ادعا نمود كه هرچه اندازة واحد   اطمينان مي۹۹/۰بنابراين با .  است۰۱/۰ سطح در

همچنين تحليل درون . تر باشد، سطح عمقي شدن كشت كمتر است برداري بزرگ بهره

هاي پنجگانه بيانگر همگني وضعيتي و  برداري برحسب شاخص طبقاتي واحدهاي بهره

 .است) وان يك طبقة همگنبه عن( هكتار ۱۰عملكردي واحدهاي زير 

 ۲۸شود كه از  در اينجا به مثابه مصداق عددي آزمون فرضية تأييد شده، يادآور مي

) مجموع توليدات بيست و يك محصول موردبررسي(دست آمده  ميليون تن محصول به

 درصد مربوط به واحدهاي بين دو تا ۱۸ درصد مربوط به واحدهاي زير دو هكتار، ۹

بدين .  درصد مربوط به واحدهاي بين پنج تا ده هكتار بوده است۵/۲۱پنج هكتار، 

اند   درصد اراضي زيركشت را در اختيار داشته۵/۳۱ترتيب واحدهاي زير ده هكتار كه 

 .اند حدود نيمي از محصوالت زراعي را توليد نموده

برداري  عملكرد در هكتار نيز در واحدهاي خردمقياس باالتر از واحدهاي بهره

عملكرد در )  هكتار۲۰۰باالي (البته در واحدهاي كشت و صنعت . مقياس استبزرگ

 .هكتار محصوالت مورد بررسي و محصوالت كاربر باالتر از متوسط است

در مقايسه با )  هكتار۱۰زير (برداري خردمقياس  بنابراين در واحدهاي بهره

تار باالتر  مقياس، نسبت كشت محصوالت كاربر و عملكرد در هكواحدهاي بزرگ

 .است

 ۷۳و زراعی  درصد اراضي زيركشت، نيمي از محصوالت ۵/۳۱به عالوه اينكه 

 .كنند درصد محصوالت كاربر را توليد مي

 

 گيري نتيجه

هاي  هاي نظام برداري نيز، نمايانگر برتري تأييد فرضيه در سطح واحدهاي بهره

 .برداري خانوادگي و خردمقياس است بهره

 درصد ۸۵ هكتار زمين دارند، ۱۰و مستقل و خانوادگي كه زير واحدهاي خودمالك 
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اين واحدها .  درصد اراضي كشاورزي را در اختيار دارند۲/۳۷ها و  برداري مجموع بهره

 .اند  را دارا بوده۱۳۷۲ درصد توليدات كشاورزي سال ۵۰كه اغلب خانوادگي هستند، 

 اطمينان در با توان مي زي،كشاور هاي سرشماري هاي داده تحليل و تجزيه اساس بر

 :نتايج حاصل را چنين برشمرد %)۹۹۹ سطح(

تر باشد سطح عمقي شدن و عملكرد در  برداري كوچك هرچه اندازة واحد بهره

 .البته اين رابطه در ايران چنين است. هكتار باالتر است

ها،  هاي زراعي آبادي رابطة بين اين دو مؤلفه با فرض ثابت بودن اندازة زمين

ها، نسبت  ها، نسبت اراضي آبي آبادي ها، وضعيت اقليمي آبادي وضعيت طبيعي آبادي

ها، امكانات و فناوري  اي آبادي هاي توسعه ها، امكانات و زيرساخت اراضي آيش آبادي

 .دار بوده است  معني۹۹۹/۰ها نيز در سطح  ها و اندازة جمعيت آبادي كشاورزي آبادي

 خانوادگي يبردار اري زير ده هكتار و واحدهاي بهرهبرد همچنين در واحدهاي بهره

 هكتار، نسبت اراضي آيش كمتر است، ۳۰برداري باالي  در مقايسه با واحدهاي بهره

عملكرد در هكتار باالتر است، كشت محصوالت كاربر، چند كشت در يك سال، تنوع 

هاي جديدتر،  يو استفاده از فناور) دامداري، شيالت(هاي توليدي  كشت، تنوع فعاليت

 .دارند  معني۹۹۹/۰ها به لحاظ آماري در سطح  اين تفاوت. بيشتر است

وري باالتر نيز در اين واحدها بيشتر  نوآوري در كشت محصوالت پربازده و با بهره

هاست، براي نمونه اشاعة كشت برنج كه موجب افزايش هشت برابري  از ساير نظام

هاي لرستان،  هاي كشكان و سيمره در استان نههاي زراعي در حوزة رودخا ارزش زمين

همچنين كشت . برداري خانوادگي شروع شد هاي بهره ايالم و كرمانشاه گرديد از نظام

 روز زودتر و فروش ۴۰جات پالستيكي كه موجب ثمردهي محصول در  صيفي

اري برد هاي بهره  برابر قيمت گرديد از نظام۵/۲ به فرنگیمحصوالتي نظير خيار و گوجه

 .دشخانوادگي آغاز 

هاي  هاي خانوادگي كمتر از كشت و صنعت هاي توليد كشاورزي در نظام حتي هزينه

 .دولتي و اراضي تحت تملك نهادهاي دولتي است
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برداري  هاي بهره سطح باالتر از عمقي شدن كشت،بازدهي بيشتر و برتري نسبي نظام

 ژاپن، چين و تايوان نيز اثبات شده خانوادگي نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي نظير

برداري خانوادگي نه تنها به  هاي بهره بر مبناي تحقيقات ليپتن و گرين حلق، نظام. است

علت خودداري از ميراث فرهنگي و ذخيرة دانش خانوادگي به خوبي در مقابل تغييرات 

هاي  ن هزينهدهند بلكه به خاطر پايين بود العمل نشان مي شرايط اقليمي و بازار عكس

هاي جديد  ها و نهاده تغييرات به ويژه تغييرات مبتني بر فناوري در استفاده از نوآوري

 ).and Cain, 1990 : 85-111; Bosehart, 1973 McNicoll( اندپيشقدم

 

 ؛هاي خانوادگي به علت كوچك بودن نظام

 مراتب كمتر از هاي تغيير فناوري آنها به اندك نياز دارند و هزينه به سرماية) الف

 .مقياس استواحدهاي بزرگ

هاي كوچك از جمله سطح پايين كاغذبازي و قدرت باالي  هاي سازمان از مزيت) ب

 .سازگاري با تغييرات به ويژه تغييرات فناوري برخوردارند

توانند سرمايه، نيروي كار، توليدات  در پي تغييرات اقتصادي و اقليمي به سرعت مي) ج

 .ريتي خود را تعديل و هماهنگ كنندهاي مدي و روش

 .امكان كار بيشتر و تقسيم كار كاراتر را دارند) د

خانواده قادر به عرضة بسياري از منابع راهبردي از جمله نيروي كار، سرمايه و ) هـ

 .هاي اجتماعي خانوادگي و خويشاوندي است اطالعات از طريق شبكه

بيني تغييرات آب و هوايي و  ة الزم در پيشها فعاليت كشاورزي، از تجرب در پي قرن) و

اخير اغلب دهة هاي  كشت محصوالت مناسب برخوردارند، مثًال در پي خشكسالي

هاي كشت و صنعت  كشاورزان، جو را جايگزين گندم كردند در حالي كه مجتمع

 .جوار با ضررهاي هنگفتي مواجه شدند هم

گذاري در زمين و  مايههاي الزم جهت عمقي كردن كشت و سر از انگيزش )ز



 ۴۵  . . . کشاورزی وبرداری واحدهای بهرهتبيين رابطة بين اندازة
 

 ;Hareven Tamara, 1982( برداري مناسب از آب و خاك برخوردارند بهره

Hayami and Ruttan, 1985; Higgins, 1982; Boserup, 1995; McNicoll and 

Cain, 1990; Sen, 1986.( 

 .گيرد ها به وسيلة اعضاي خانواده صورت مي همة فعاليت) ح

 

 ؛اري بزرگ مقياس در ايرانبرد هاي بهره ولي در نظام

 ).Gallin, 1963 (هاي بوركراسي بسيار باالست هزينه )الف
 ).Hareven Tamara, 1982 (هاي تغييرات فناوري بسيار باالست هزينه )ب

 .احتمال خطر تغييرات فناوري زياد است )ج
 .انددر مقابل تغييرات بازار و اقليمي بسيار شكننده )د
 .تسهيالت و اعتبارات دولتي هستندبه شدت وابسته به  )هـ
 .ويژه باالسري بسيار باالست ها به هزينه )و
 .تر است هاي كاركنان پايين سطح احساس تعلق خاطر به زمين و انگيزه )ز
هاي بازراپ در آفريقا،  مند نيستند، بررسي از دانش بومي هزاران سالة كشاورزي بهره )ح

 را باال نارد گالين در جنوب شرق آسيا نيز موارداروپا و آسيا؛ تامارا در تايوان و بر
 ).Boserup, 1995; Harven Tamara, 1982; Gallin, 1963( كند مي تأييد

هاي اقتصادي و ظهور كارآفرينان و صنعتي  بخشي به فعاليت عالوه بر اينها، تنوع
 .پذير است هاي خانوادگي امكان شدن در پرتو امنيت مالي و حمايت

هاي  هاي نهادگرا بر نقش مثبت و عّلي خانواده و نظام  عمده نظريهدر دهة اخير
گيري عمدة برداري خانوادگي در توسعة درونزا تأكيد دارند؛ با اين وجود، جهت بهره

مقياس بوده هاي بزرگ برداري حال در راستاي حمايت از بهره  به دولت در گذشته و تا
 ۱۳انك توسعة كشاورزي تصويب كرد،  طرح كه ب۳۱۰، از ۱۳۵۳مثًال در سال . است

 درصد ۴۹ ميليون ريال يعني ۱۰۰واحد كشت و صنعت هريك به طور متوسط 
 .اعتبارات را به خود اختصاص دادند
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بررسي اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي در طول بيست سال بعد از انقالب نيز 
برداراني   بهره درصد اعتبارات و تسهيالت نصيب۸۰دهندة آن است كه بيش از  نشان

برداران خانوادگي  اند و بهره  هكتار زمين كشاورزي داشته۵۰شده است كه بيش از 
 .اند تقريبًا فراموش شده

 
 ؛بنابرنتايج حاصل

برداري خانوادگي  هاي بهره هاي دولت در راستاي حمايت از نظام تحول اساسي سياست
يد محصوالت كشاورزي تول) حدود دو برابري(تر شدن كشت و افزايش  موجب عمقي

 .در ايران خواهد شد
برداران  تر اينكه بيش از نيمي از اراضي كشاورزي كشور كه متعلق به بهره  مهمةنكت

روند عمقي .  خانوار قرار دارند۱۰۰خانوادگي است در روستاهاي با جمعيت كمتر از 

ل  تا سا۱۳۳۹از سال ( سال مورد بررسي ۳۳شدن كشت در اين روستاها در طول 

 .اي هستند بسيار كند بوده و اغلب فاقد امكانات زيرساختي و توسعه) ۱۳۷۲

هاي توسعة  گيري عمقي شدن كشت در اين روستاها مستلزم تحول در جهت

 .هاي بخش كشاورزي است روستايي دولت و هدفمند شدن يارانه
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