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  ۱۳۷۰-۹۰ استان گلستان، ،ترکمن شهرستان

 ∗∗∗∗و عبدالمجيد قرنجيک حسن افراخته
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  دهيچک

 يتمـاع و اج ي، اقتصـاد يط مکـان ي، متناسـب بـا شـرا   ييايغرافج يا دهيپد، در قالب ينظام زراع
ق يـ هدف تحق. دانجام يم پيامدهايی خاصه به يل اوليبر حسب دال ن تحوليا. دريپذ يتحول م

 ينظـام زراعـ   يهـا  يژگـ ياسـاس و  عواقـب آن بـر  ، عوامل و يزراع متحول نظا يحاضر بررس
ژه يـ وو بـه  يزراع يدر الگو رات عمدهييتغ. است ۱۳۹۰تا ۱۳۷۰ يها شهرستان ترکمن در سال

پنبـه   ينظام زراعـ  يجيتدر ينيگزياز جا يحاکطي اين دوره و مورد مطالعه در قلمر نوع کشت
ـ  ةجامع. ژه گندم استيو گر و بهيد يها با نظام  .بـود  يجنـوب  يدهسـتان جعفربـا   قيـ تحق ةنمون

 »مبنا  ةيروش نظر« بر اساسو  يآور جمع يبا نخبگان محل ق مصاحبهياز از طريمورد ن يها داده
دولـت،   يارذگ استيس ت ازيکشت منطقه به تبع يد که الگوادنشان  جيانت. شدل يتحل ه ويتجز

کشـت   امـروزه،  ودچار تحول شده  بازار يدرآمد کشاورزان و تقاضا ن و محصول،يزم يبازده
بـازار   به همـراه  يد دولتين خريتضم ةنيدر زم يدولت يتيحما يها استيسل يبه دل ،گندم و جو

تـا   بازار فـروش، بـه تنـوع کشـت پرداختنـد      ا توجه به ب ،زارعان. آزاد، کشت برتر منطقه است
دنبـال  ز به يرا ن يعواقب منف يبرخ يتحول نظام زراع. دنکشت را کاهش ده يريپذة خطردرج

                                                           
زی يـ ر ا و برنامـه يـ دانشگاه خوارزمی و عضو انجمـن جغراف جغرافيای انسانی استاد  ونويسندة مسئول ترتيب، به  ∗

  .ی دانشگاه خوارزمیيزی روستاير ا و برنامهي؛ و دانشجوی دکتری جغراف)afrakhteh@khu.ac.ir( یيروستا



 حسن افراخته و عبدالمجيد قرنجيک                  ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۵۴

 

که خـود   والت مربوط شدمحص يفرآور يها کارخانه يليتعط د پنبه منجر بهيحذف تول ؛داشت
و  بآدا يبرخـ  زيـ ن و داشـت  يمنفـ  اثرات ،يجنب يها تيفعال ع  درآمد و گسترشياز نظر توز
  .ن بردياز به يدر ناحرا  يمحل ياريو هم ير کار جمعيمثبت نظ يرسوم سنت

   .)دهستان( يجنوب ي، جعفرباياجتماع -ي، تحوالت اقتصادينظام زراع :هاهواژکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

 لعوامـ  بـا  واکـنش  و کنش در مداوم طوربه مکان و فضا به وابسته ييايجغراف ةديپدهر 
 ييسـاختارها  ييايجغراف يفضا و مکان مثابهبه روستا .دارد قرار يانسان و يعيطب مختلف

 ييروسـتا  يسـاختارها  نيتـر ياساسـ  از يکـ ي .انـد گرفته شکل افتهينظام طوربه که ددار
 ييايـ جغراف ةديپد نيا .است آن در زراعت بخش يهاتيفعال ويژههب و ياقتصاد ساختار

 .فضاسـت  ياجـزا  ريسـا  بـا  ارتبـاط  در گوناگون ثراتأت و ريثأت يدارا روستا يفضا در
 کنـد، يمـ  جـاد يا خـود  اطراف يفضا با دهيپد نيا که يروابط و ها يژگيو خاص، شکل
   .است منطقه در يزراع نظام ةدهند شکل

 در تحـوالت  جـاد، يا يـي چرا مکان، به وابسته ييايجغراف ةديپد هر مانند يزراع نظام
 اطـراف  يهـا نظـام  و هادهيپد ريسا با ارتباط در که است يجينتا و عواقب و ،زمان گذر
 شـکل  گونـاگون  اشـکال  به مختلف ينواح در يزراع يها نظام نيا .رديگ يم شکل خود

 اسـت  بوده ياسيس يها يساز ميتصم زينو  يانسان و يعيطب طيشرا ثر ازأمت که اند گرفته

  .)۶: ۱۳۵۴لوبو، (
در . ضوع، ادبيات پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتبررسي ابعاد مختلف اين مو رایب

   .شويمکه در پی، يادآور می دکرتوان به مطالعاتي چند اشاره  مي ،اين زمينه
با بررسي ابعاد و اجـزاي مختلـف الگوهـاي زراعـي در اسـتان گـيالن، بـه         ،افراخته

و تـه  هـاي زراعـي پرداخ   نظـام  وتشريح روابط متقابل بين عوامل اجتماعي و اقتصـادي  
که بين ابعاد مختلـف زنـدگي    کرده استاي را در اين نظام تشريح  تنيدهارتباطات درهم

همچنـين،  ). ۱۳۶۹افراختـه،  (د شـو ديده مـی اجتماعي و اقتصادي مردم و زراعت منطقه 
ثر در تحـول سـاخت   ؤبـه بررسـي عوامـل مـ    ، )۱۳۷۸افراخته، (در پژوهشي ديگر   وی

نشان داده است کـه نظـام    خودهاي ميداني  بررسي و باچابهار پرداخته  ةزراعي در منطق
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نيافتگي را داراست و غفلـت از نظـم اقتصـادي و نقـش      هاي توسعه زراعي ناحيه ويژگي
به بررسي پايداري  )۱۳۸۱( صديقي و روستا. ترين عوامل آن دانسته است ها را مهم نهاده

مهم پايـداري را تنـاوب   نظام زراعي در واحدهاي کشاورزي پرداخته و از جمله عوامل 
 پژوهشي با عنـوان در  .اندذکر کردهبقاياي گياهي  و استفاده از کود حيواني و نيز زراعي

 نظام زراعـي اسـتان گلسـتان   با اشاره به اتکای  ،»هاي زراعي در ايران ارزيابي تنوع نظام«
 ايـن  ،خيـر هـاي ا  در سال جای پنبهو البته جايگزينی کلزا بهبر تناوب کشت گندم و پنبه 

در پـژوهش   ). ۷۶: ۱۳۸۳کـوچکي و همکـاران،   (شده است  مناسب ارزيابی نظام زراعي
آبـاد  رحمـت  دهسـتان  زراعـي  نظـام  تحـوالت  در مـؤثر  عوامـل ، )۱۳۸۶( آمار و رضايي

 تـرين  مهـم  از بررسی شده و بر اساس برخی هفتاد تا هشتاد ةدر ده) شهرستان رودبار(

 عوامـل  از تـأثير را  بيشـترين  تحـول  در فرآيند رد مطالعهمو ةناحي زراعي نظام آن،نتايج 

در (و دولـت   تـرويج  بـازار،  ارتبـاطي،  هـاي  شبکه و )دروني عوامل در قالب(جغرافيايي 
پژوهشـي  ، در )۱۳۸۹( همکـاران و  لنگرودی مطيعي. پذيرفته است) عوامل بيروني قالب

هـاي توليـد    ادگي و تعـاوني برداري زراعي خـانو  هاي بهره تحليل پايداري نظام«با عنوان 
زمـين   ةسـن، ميـزان مشـارکت، انـداز     گـذاري،  شش متغير سرمايه بررسی، با »روستايي
بـرداري   که نظام بهره اندين نتيجه رسيده، بدآالت ها و ماشين دسترسي به نهادهو زراعي، 
  .هاي توليد روستايي داراي پايداري بيشتري است تعاوني

ـ  ستفاده از روش کمي و آزمونبا ا مرتبط هاي بيشتر پژوهش دين هاي آماري مربوط ب
از  گيـری بهـره بـا   کـه سعي شده اسـت   حاضر، اما در پژوهش. انجام گرفته است روش
شـود تـا   سابقه استفاده باز، از تجارب کشاورزان با هاي هاي کيفي و انجام مصاحبه روش

تجـارب   نين، بر اساسهمچ .پرداختتر  ي واقعييها تحليل به ارائة بتوان از اين رهگذر،
بـا توجـه بـه     ،روستايي ةهاي ميداني در جامع پژوهش ةقبلي نويسندگان مقاالت در زمين

گـو   ، پاسخگرپژوهش بسته هاي هاي کمي و پرسشنامه هاي جوامع روستايي، روش ويژگي
رو کرده و در عين حال، احتمال دور شـدن از  ههايي روب و خود پژوهش را با محدوديت

بـه دنبـال    پيشـين هاي  بيشتر پژوهش ،از لحاظ موضوعي. افزايش داده است واقعيات را
 اما پـژوهش  اند؛ کشت بوده هاي بررسي نوع و ميزان تغييرات در الگوهاي زراعي و نظام
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جـاي  بـه ، شهرسـتان تـرکمن  در کنار بررسي وضع گذشته و کنوني الگوي زراعي  حاضر،
 -اثرات اين تغييرات در روابط اقتصادي بررسي تغييرات الگوي زراعي، بيشتر به بررسي

  .پردازدمیاجتماعي منطقه 
 يکشاورز ياز نواح يکيشهرستان ترکمن در استان گلستان واقع است که به عنوان 

گـر  يد ييروسـتا  ياز نـواح  ياريآن همچـون بسـ   يشـود و روسـتاها   يکشور شناخته م
ـ ا ييروسـتا  ينـواح . زراعت است اغلبو  يوابسته به بخش کشاورز بـا   ،ن شهرسـتان ي

 هـای مانند ويژگـی ( يو انسان) خاک و يم، توپوگرافياقلمانند ( يعيطب يها يژگيتوجه به و
ن نظـام  يا. استخاص خود  ينظام زراع يدارا ،)ياسيس و ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد

ـ به خود د ياديرات زيياز عوامل مختلف، تغ يريپذريثأدر گذر زمان و با ت ،يزراع ده و ي
  . گذاشته است يز برجايرا ن يجيرات و نتايثأت ،آن يدر پ

 نظـام  در رياخ ةده محسوس راتييتغ با ارتباطدر  که دهديم نشان هياول يهايبررس
 نيا يبررس دنبال به پژوهش حاضر .است انجام نشده جامع اتمطالع منطقه، نيا يزراع

 را يتحـوالت  چه و داشته ييهايژگيچه و منطقه نيا يفعل يزراع نظام که است موضوع
ـ ا ليـ دل چـه  بـه  که ن مسئله استيبه دنبال ا ،گريد طرف از ؛است گذاشته سر پشت  ني
 يهـا  تيمحـدود  بـه  توجـه  بـا  ؟در بر داشته اسـت  يجينتا چه و شده تحول دچار نظام
 سـال  تـا  هفتـاد  ةدهـ  لياوا از تحوالت نيا يزمان ةمحدود موضوع، يگستردگ و يآمار

مـورد اسـتفاده   ، يجه حاصـل از بررسـ  ينتکه  دين اميدب .تاسگرفته شده  نظر در ۱۳۹۰
  .رديقرار گ هيتوسعه ناح يزيران برنامهيمتول

 ينظر يمبان

 ،روش نيدر ا. ستين يالزام يضرورت ينظر يق حاضر، ارائه مبانيبا توجه به روش تحق
ـ نظر و البتـه ن کنـد  يو تدو استخراج يواقع يها ه را از دادهيکوشد نظر يمحقق م  يهـا  هي

ـ ي ،ارائه کردهتواند نيز میمطالعه را  ةموجود در محدود يعلم  هـا خـود را بـا آن   هـای هافت
باشد، نشان از قـوت کـار    يموجود شباهت يها هيق و نظريافته تحقين ياگر ب. دکنسه يمقا

خواهد بـود   بودن آن يق و بوميد ممتاز بودن تحقيافت نشود، مؤي ياست و اگر مشابهت
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 ييشناسـا  توسـعه  حال در يکشورها يها چالشن يتراز بزرگ ).۴۹-۲۳: ۱۳۸۹، يدشت(
در بخـش   بيشـتر در آنهاسـت کـه    يگذار هيسرما ها و فرصت ،ييروستا ةتوسع يازهاين

 يسـاز  نـه يو به يزراع يهاالگو يين موضوعات شناساياز ا يکي. دارد تمرکز يکشاورز
 ).Dixon et al., 2001: 7( توسـعه باشـد   يبـرا  ياست تا عـامل  يياطق روستاآنها در من

 رديـ گيمـ  شکل يبرداربهره کي در مختلف يهاکشت اشتراک و اجتماع از يزراع نظام
ـ ا .دنسـاز  يمـ  برقرار ينيجانش و يياتکا ،يستيهمز صورت به ييوندهايپ خود نيب که  ني
 خـود  يهانيزم از شتريب ةاستفاد منظوربه ييروستا ةجامع کي را اهانيگ يکاشت هم ةويش

   ).۱۲۵: ۱۳۷۸ افراخته،( کند يم ابانتخ
ن، يآب، زمـ  ريـ نظموجود  يعيل منابع طبياز قب يعوامل هب يزراع يالگوها يبند طبقه

ـ ، نوع مالکياراض ةب، اندازيانداز، ش تع و چراگاه، جنگل، ارتفاع، چشممر  مانت و سـاز ي
ند از اضرورت دارد که عبارت عنصر سهبررسی  ،يزراع ساخت ةمطالع در .دارد يبستگ

ـ  کـه  مسـاکن  ةمجموعـ  و يزراعـ  يمورفولـوژ  ،)يزراعـ  نظام( کشت ةويش  شـکل  نيمب
 اسـت  نيزمـ  ةپهنـ  در يزراعـ  قلمـرو  سـازمان  درک و نيزمـ  اشـغال  ةنحـو و  مشخص

   .)۱۲۵: ۱۳۷۸افراخته، (
 عوامـل  از بـازار  به ميمستق يدسترس و يشهر مناطق به يکينزد، يم زراعنظاک يدر 

 يا دهيپد هر در تحول ).Dixon et al., 2001: 155( است رعمزا يسودآور بر ثرؤم مهم
 در رييتغ جاديا يبرا زهيانگ و طرف کي از زا تحول عوامل و ها رساختيز وجود مستلزم

 همـواره  شيدايپ بدو از ياقتصاد دهيپد کي عنوان به زراعت .است گريد طرف از درون
: ۱۳۸۶ ،ييرضا و آمار( شود يم ندگرگو متناوب اي مستمر طوربه ،نداشته کساني طيشرا

اسـت  يک سياثرات  ،ن حاليده و در عيچيار پيبس بساچه يانسان يها منظا ياجزا .)۱۰۱
د کـه گـاه باعـث    آور يوجود م م بهنظارا در  يطيان عوامل شريا. نامشخص باشد هاآن بر

د کـه  شـو  يآنها م يريگ ميرات در تصمييتغ ،آن يو در پ يانسان ةنان افراد جامعيعدم اطم
  ).Anderies et al., 2006: 865( به دنبال دارد يمنف ايمثبت و تحول 

ات يخصوصـ  ةکننـد  نيـي تع يبا اشاره به چهار عامل اصل ش،و همکاران )١(زندريآلمک
ش تنـوع  يدايـ ن عوامل باعث پين اياند که اثرات متقابل ب اظهار داشته ،يزراع يها ستميس



 حسن افراخته و عبدالمجيد قرنجيک                  ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۵۸

 

ـ اسـاس تعر  بـر  يتنـوع زراعـ  . ودش يم يکشاورز يها منظادر  يکشاورز ف پـادوخ و  ي
ط يمحـ  يعين توسط آن از تنوع طباکه زارع يمختلف يها لد عبارت است از روشيبروکف
 ياهان زراعيتنها انتخاب گها نه ن روشيا. کنند ياستفاده م يد محصوالت زراعيتول برای

و  يکـوچک ( شـود  يت منـابع آب و خـاک و موجـودات زنـده را شـامل مـ      يريبلکه مد
   .)٧١: ١٣٨٣همکاران، 
 يـک  پيـدايش  در گـر يد يسو از يفرهنگ عوامل و سو کي از يعيطب عوامل معموالً

 جملـه  آن از و گونـاگون  ييهادهيپد ظهور ثرأت و ريتأث نيا نديبرآ .مؤثرند زراعي الگوي
 ريچشمگ هم و کنندهنييتع هم دهيپد نيا در يعيطب يروهاين نقش اگرچه .است زراعت

 طـور بـه  انسان شود،يم محسوب تامه علت يزراع اندازچشم کي جاديا در آنچه ، امااست
 و آمـار ( اسـت  خـاص  طـور به انسان دسترس در فنون و فرهنگ ،يانسان يازهاين و عام

 چـون  يعوامل نقش بر يمورد صورتبه نظرانصاحب از يگروه .)١٠٢: ١٣٨٦ ،ييرضا
ـ تغ در يدار نيزمـ  نظام و اصالح هيسرما ،فناوری دولت، ـ تأک زراعـت  ينوسـاز  و ريي  دي
  ).١٠٣: همان(دارند 

و  يانسـان  ،يطـ ير عوامـل مح ييـ کشاورز در برابـر تغ  يخانوارها يها واکنش از يکي
مـت و بـازار و   يق هاینوساننقش . است يد محصوالت زراعيتول ير الگوهاييتغ يعيطب

  ).Luers et al., 2003: 264( دارد اهميتنه ين زميدر ا يمياقل هایا نوساني
 ،انيـ ن ميـ رند و در اييطور مداوم در حال تغبه يزندگ يجامعه و الگوها ،به هر حال

 و زنـان  از نفـر  هـا  ونيليم ةروزان يها يريگ ميتصم به يبستگ تينها در ييروستا ةتوسع
جامعه  يند زندگيکه در فرآ دارد يخصوص بخش و ها سازمان ها، دولت ،ييروستا مردان

   ).Dixon et al, 2001: 2(اند  ليدخ

  يشناسروش

 و ياز نـوع توصـيف  حاضـر  و اهداف، پـژوهش   يت موضوع مورد بررسيبا توجه به ماه

ـ   «ين دليل که دب يتوصيف است؛ يدانيم  و ي، واقعـ يهدف از انجام پـژوهش، توصـيف عين

 ،)۷۲ :۱۳۷۸ ،يسيف نراقـ  و ينادر(» منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است
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ترجيهات افـراد مـورد    منظور کشف عقايد، افکار، ادراکات وبه«که  نظراين از  يدانيم و

 ، ازهـا  دادهآوری بـرای جمـع  ). ٢٠ :۱۳۷۶، يسـليم (» دشوياز پرسشنامه استفاده م ،نظر

و مطالعـات  ) يآمـار  يهـا  گـاه يپا و ،ياطالعات علم يها گاهيکتابخانه، پا( يمنابع اسناد

روش  گيـری از بهرهبا  يفياز روش ک ،ها ل دادهيتحل ایبر و) پرسشنامه و مصاحبه( يدانيم

 )Corbin and Strauss, 1990 ؛Charmaz, 2008 ؛۱۳۸۶ و همکـاران،  گـال ( )۲(مبنـا   ةينظر

 يعلم ةارائ برای که است يياستقرا روش کي »اي نهيا زميمبنا « ةينظر .استفاده شده است

 ايسـه يمقا ليـ تحل و هيتجز قيطر از هجامع در انسان رفتارهاي در مورد هينظر دارنظام و

 ليتحل و هيتجز و يبررس با محقق ،روش نيدر ا ،سخن گريد ؛ بهروديم کاربه مشاهدات

 ياصـل  ميو مفـاه  رهايمتغبه کشف  ،است دهکر آوريجمع قيتحق يط که يفيک هاي داده

ـ نظر ر قالـب پردازد و آنگاه آنها را دمتغيرها می انيم ارتباط زين و ها داده در موجود  ایهي

 در جريـان ميـان   ياصـل  پی تبيـين قضـية   در هينظر نيا .کنديم ارائه قابل فهم و مندنظام

  ).۷ :۱۳۹۲پور،  يافراخته و حج( است يررسمورد ب تيموقع و قيتحق هاي داده

 شـود می يآور ق مصاحبه و مشاهده جمعيها از طر دادهمعموالً  پژوهش،ن نوع يادر 

ـ ا. دگير يمصورت ها  افتهياستخراج  ،يريتفس و يليتحل يها به کمک روش ،و سپس ن ي

موسـوم اسـت   » يکدگـذار «هاسـت کـه بـه     داده يپـرداز  مفهوم يها وهيها شامل ش روش

وجود دارد کـه بـه    ياز کدگذار يمراحل ،نجايدر ا ).۲۰-۱۹ :۱۳۹۰ن، ياستراس و کورب(

باز بـه   يکدگذار. اند سوممو» يانتخاب يکدگذار«و » يمحور يکدگذار«، »باز يکدگذار«

هـاي   بـين مقولـه   يمحـور  يکدگـذار  پـردازد؛  يها مـ  از داده يساز و مقوله يساز مفهوم

 يمحـور  يها ز مقولهين يانتخاب يو کدگذار کند؛میبرقرار  يو عل يارتباط منطقمختلف 

)۳().۱۴۳-۵۷ :همان(کند  ين مييرا تع يا و هسته
 

اسـتفاده   يمورد بررس ةنيتجربه در زمراد دارای از اف  ،و مصاحبه  ل پرسشنامهيدر تکم
 تـوان  يو مـ  انـد ت در بخش زراعت بودهيمشغول به فعال يمتماد هایشده است که سال

پرسشنامه و مصـاحبه از   ييروا ،نيبنابرا. دانستنه ين زمينظر در ا خبره و صاحبآنها را 
  .ن شده استييق تعين طريا
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 يجنـوب  يسـاکن دهسـتان جعفربـا    ييروستا يخانوارها شامل قيتحق يآمار ةجامع
اوركـت   ،پـنج پيكـر   يمرکـب از روسـتاها   منطقة مورد مطالعـه  .استشهرستان ترکمن 

نفـر   ۶۳۳۰خـانوار و   ۱۵۳۱اسـت کـه    بادآيدسـ و  ،چاپـاقلي  ،هاشمنلي ،يموت ،حاجي
  .دنت داريجمع

ـ بودن روش تحق يفيکبه با توجه ، حاضر در پژوهش د افـرا  تعـداد  ، مبنـا ة يـ ق نظري
حاصل  ياشباع اطالعات ،ن تعداديهمبا  ومشخص نفر  به روش گلوله برفي پانزدهنمونه 
  .انجام گرفت ۱۳۹۳ها در سال  نمونه يرو ان ذکر است مطالعهيشا .ستاشده 

  ج و بحثينتا

 . است دهآم ۱از آنها درجدول  کدامو مساحت هر  ة مورد مطالعهمنطق يها انواع کشت

 محصوالتکشت  رياحت زانواع کشت و مس - ١ جدول

 درصد )هکتار(مساحت  محصول

 ٤/٥٢ ١٧٧ غالت

 ٦/٨ ٢٩ پنبه

 ٢/١٧ ٥٨ کلزا

 ٩/١٠ ٣٧ آفتابگردان

 ١/٤ ١٤ صيفي

 ٨/٦ ٢٣ ساير

 ١٠٠ ٣٣٨ کل

  پژوهشهاي  هيافت: مأخذ

ايـن   بر. است ۱۳۹۳ان در سال يگو پاسخ یليتکم يها ها مربوط به پرسشنامه ن دادهيا
کشت محصول غالب منطقه . شود يچندان مشاهده نم در منطقه يت باغمحصوال ،اساس

بـه دو صـورت    غـالت . رديگ يزه انجام ميمکان کامالًشيوة به ) گندم و جو(غالت  يعني
صـورت  ز بهين يمحصوالت آب ياريآب. استم يآن د ةکه عمد شوند يکشت م يم و آبيد

و در اواخـر   اسـت  ل آذريـ گـاه اوا  و آبـان  کشت گندم غالباً زمان. دشو يانجام م يباران
بـا  ن يبعد از شخم زمـ . پذيردنجام میمحصول ابرداشت نيز ت تا اواسط خرداد هشبيارد

ن يکمبـا  بـا طور کامل ز بهيو برداشت ن شودمی صورت يآالت، بذرپاش نيماش استفاده از
و نقـل و   يکـارگران زراعـ   يهـا  وجود چادر ،در فصل برداشت محصول. رديگ يانجام م
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ن و يتـر  دگاه افـراد، سـاده  يـ گنـدم و جـو از د  . غالـب اسـت   يا ها منظـره  نيانتقال کمبا
 عيسـر  آنها مراحل کاشت، داشت و برداشت ود نرو يشمار من محصوالت بهيتر صرفه به

همـين  بـه   منطقـه کشـت  زيـر  سـطح  از درصـد   ۴/۵۲ رو،اسـت و از ايـن  نـه  يهزو کم
  .رداختصاص دا محصوالت

مـرور بـر   شـده، بـه  در منطقه کشـت   يک محصول صنعتيعنوان  کلزا به يروغن ةدان
و  کشـت از اواسط مهـر   کلزا، مورد مطالعه ةدر منطق. شود يافزوده م نيززان کشت آن يم

ـ د اغلـب کشت  ةويش. دشو يبهشت تا اواسط خرداد برداشت ميدر اواخر ارد م بـوده و  ي
د کشاورزان منطقـه  ين محصول از ديا. استزه يصورت مکانآن به کشتمراحل مختلف 

اسـت   مطلوب آن و عملکرد بودهم منطقه ين محصوالت با خاک و اقلياز سازگارتر يکي
  .رود يشمار مبه مطلوب یمحصول آن، مناسب ةصرفرو، و با توجه به و از اين

 ،بيترتو بهن کشت يجات در فرورد يفيآفتابگردان و ص و بهشتيپنبه در حدود ارد
 ييهـا  يژگـ يو يمحصـول پنبـه دارا   ،انيـ ن ميـ در ا. شوند يت مر برداشيو ت وريدر شهر

 پنبـه بسـته بـه مراحـل     کشـت  .کنـد  ير محصوالت جدا مـ يخاص است که آن را از سا
ـ از حالـت   يبيصورت ترکبه مختلف کشت نيـز  کاشـت   ةمرحلـ  بـوده، زه يو مکـان  يدي

 ةر مرحلـ د يده و سم ياريآب يول يم سنتيد ةداشت و برداشت پنب ةمرحل زه است؛يمکان
شت، داشـت و برداشـت   امراحل مختلف ک .زه استيصورت مکانبه يآب محصولداشت 

ن يـ شود؛ در کشـت ا  يانجام م يکار انسان يرويبا ن و يطور کامل سنتبه يفيمحصول ص
 نيـز  کشـت آفتـابگردان  و نـدارد؛   يآالت جز در شـخم مـزارع کـاربرد    نيمحصول، ماش

  .دهد يحصوالت را نشان مم يم زراعيتقو ۱ نمودار. زه استيمکان
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  های پژوهشيافته: مأخذ

 مورد مطالعه ةمنطق يم زراعيتقو - ١نمودار 

به بـازار فـروش    يديدارد و محصوالت تول يتجار ةه جنبمنطقزراعت  يتمام باًيتقر
 يدرصــد محصــول را بــرا دهکمتــر از  تيــدرصــد جمع ۶۸حــدود . شــود يعرضــه مــ
ـ ن هـا درصد آن ۸۴و استفاده ) مصرف دام بذر و( يخودمصرف ـ ي درصـد   هشـتاد ش از يز ب

  .کنند يد ميتول و ارائه به بازار يرا به قصد تجار خود محصول
خـانوار و   يهـا  دام خوراک برایاستفاده از علوفه  تنها شامل يمصرفخود يها بخش

اسـتفاده از علوفـه   . نـده اسـت  يکاشت سـال آ  ياز بذر محصول برا يبخش يز نگهدارين
 ،دشو يها استفاده م دام ةيتغذ يندم و جو وجود دارد که از آن برااغلب در محصوالت گ

ـ اهم چنـدان  ر محصـوالت يدر سا يول منطقـه، بعـد از    تيـ درصـد جمع  ۶۲. ت نـدارد ي
  .کننديدام استفاده م يمنظور چرابن مزارع بهبرداشت محصول، از ته

ـ يدولت، به علت ق ينيد تضميغالت با وجود خر يحت ،محصوالت منطقه ن ييامت پ
ـ ا. شـود  يعرضـه مـ   يداران بخش خصوصي، به خريآن در بخش دولت داران را يـ ن خري

) يکشـ های آرد و روغـن هکارخان(اطراف منطقه  هایهمنطقه، کارخان يتعاون يها شرکت
  .دنده يل ميتشک) صادرکنندگان(و بازرگانان 
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 .اسـت  يصورت خـانوادگ به يزراع يها نيزم يت تماميمالک ،مورد مطالعه ةدر منطق
خـانوار صـورت    يکـار اعضـا   يروياز مزارع توسط خانوار و با استفاده از ن يبردار بهره

گـر  يد يخانوارهـا  بـه  ياصـورت اجـاره  ن بـه ياز زم يبردار بهره ،يرد و در موارديگ يم
ل در يـ دخ يروهـا يهستند که ن يگندم، جو، آفتابگردان و کلزا محصوالت .دشو يم واگذار

آالت در مراحـل   نيماش يرو است که يکار يروينشامل  ز آنها تنهاا يبردار بهرهند يفرآ
نه يهز ،نيبنابرا. کنند يت ميداشت فعال ةحلرقبل از کاشت، کاشت و برداشت و گاه در م

 اصـطالحاً  ژه پنبـه يـ و جات و به يفياما در کشت ص. ها کمتر است گونه کشت نيز در اين
پنبـه   مراحل داشت و برداشتو کاربر در  متنوع يها نديفرآ. نداليدخ يشتريب يها دست

  :ند ازاعبارت ، کهوجود دارد
ات ين بار عمليخاص محصول پنبه، الزم است تا چند يها يژگيبا توجه به و: يشکن سله
رد که توسـط تعـداد   يگ يانجام م يدست ين کار به کمک ابزارهايا. انجام شود يشکن سله

  .دشو يانجام م يکار محل يروين ياديز
اهـان  يپنبه وجود دارد که باعث رشـد گ  يها ان بوتهيدر م ياديباز ز يفضا: ن کردنيوج

  . ردين کار انجام گيدر چند مرحله ا ديبا ،نيبنابرا. دشو يم ياديهرز ز
ـ ن ،هـا  مرور و با رشد بوتـه است، اما به شتريپنبه در ابتدا ب يها بوتهتعداد : تنک کردن  ازي

ـ ا. رديـ گ يات تنک کردن انجام ميعمل ،نيبنابرا ؛ ودشومی شتريب زيستی يفضا آنها به ن ي
  .از دارديکار ن يرويز به نيکار ن

 يبـر رو  ياديکار ز يرويطور متناوب نپنبه تا زمان برداشت به يها بعد از سبز شدن بوته
ـ برداشـت ن  ةدر مرحل ،سپس. دهند ين مراحل مختلف را انجام ميزم  ،ن صـورت يز بـه همـ  ي

پنبـه را   ةشـد باز يها قوزه ديآنها با. ات برداشت را بر عهده دارديعمل يتطور دسکار به يروين
ز در خارج از مزارع، وش را از قوزه جدا کننـد تـا بتـوان آن را    ين يا عده ،نند تا بعد از آنيبچ

کارگران از کودک تـا سـالخورده و زن    يها دسته ةل، مشاهدين دليبه هم .به بازار عرضه کرد
ـ  أقابل ت يا تلف داشت و برداشت پنبه در مزارع منظرهو مرد، در مراحل مخ ن يمل بـوده و چن

، يت اقتصـاد يشـده کـه سـبب بهبـود وضـع      يشتريب يها خانواده يبردار باعث بهره ييفضا
هـر   يهـا  نـه يات هزييـ جز. دوش يژه در فصل داشت و برداشت محصول ميوها بهآن ياجتماع

   .ده استآم ٢ک مراحل در جدول يتفکاز محصوالت به کدام
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و  يرات محسـوس در نظـام زراعـ   ييـ گذشـته شـاهد تغ   هاین منطقه در طول ساليا
 ةل دوري،  در اوا۲دار ونمو  ۳جدول  يهابر اساس داده. نوع کشت بوده است اغلب در

شتر توسـط دولـت از   يب ،ي، کشت غالب منطقه محصول پنبه با هدف تجاريمورد بررس
 يتجـار  يبـا هـدف اصـل    د جو و گندميدوره، تول ةدر ادام .شد يم يداريکشاورزان خر

شـده بعـد از برداشـت    ديتول ةمحصـول، از علوفـ   يعالوه بر بخش تجار. افتيش يافزا
 يتر شدن بـه انتهـا   کيشود که با نزد يدام استفاده مف يتعل برای )بن کشتته( محصول

کشـت  ه، مـورد مطالعـ   ةدر اواخر دور. ش داشته استيافزا رويهن يا، يمورد بررس ةدور
  . ز باعث تنوع محصوالت در منطقه شده استيا و آفتابگردان نيمحصوالت سو

 ک مراحل کشتيتفکبه يمحصوالت زراع يها نهيهز - ٢ جدول

  محصول
  هر هکتار به تومان يها نهيهز

  جمع  برداشت ةمرحل داشت ةمرحل کاشت ةمرحل

 ۴۹۰۰۰۰ ١٢٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ۳۰۰۰۰۰ )گندم و جو(م يغالت د
 ٩٠٠٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠ پنبه
 ٤٤٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠ کلزا

 ۲۴۰۰۰۰ ١٢٠٠٠٠ - ١٢٠٠٠٠ آفتابگردان

  های پژوهشيافته: مأخذ

  مورد مطالعه يچهار دوره زمان در همنطقمختلف محصوالت   کشتر يسطح ز - ٣ جدول

  محصول

 درصد از مساحت کل

  دوره اول

)١٣٧٠-٧٥(  

  دوره دوم

)١٣٧٥-٨٠(  

  ه سومدور

)١٣٨٠-٨٥(  

  دوره چهارم

)١٣٨٥-٩٠(  

 ٤/٥٢  ١/٤٧  ٤/٣٥ ٣/٦  غالت

 ٦/٨  ٣/٢٠  ٤/٤٧ ٨/٦٩  پنبه

 ٢/١٧  ٧/٢٢  ١/١٠ ٩/٢  کلزا

 ٩/١٠  -  ٦/١ -  آفتابگردان

 ٩/١٠  ٩/٩  ٦/٥  ١١  ساير

 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  کل

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  ۱۳۹۳هاي ميداني،  داده: مأخذ

 مورد مطالعه يها در دوره منطقه کشت محصوالت مختلف ريسطح ز ةسيمقا - ۲نمودار 

چشـم  چنـدان بـه   مورد مطالعـه، اراضـي آبـي    ةاوايل دوردر در نظام آبياري زراعي، 
اراضي آبـي تـا حـدودي     ،هاي اخير اما در سال. آيد و کشت ديم بسيار غالب است نمي

با اين . عميق است مههاي ني صورت آبياري باراني و متکي به چاهشتر بهکه بي اضافه شده
  . برتري کشت ديم بسيار بيشتر است ،حال

ها نشان داد که کشـاورزان بـه چنـد     مشاهدات و مصاحبهمبنا،  ةيبر اساس روش نظر
ـ  يابيدسـت  يبـرا  انـد؛   دهکرکشت غالب  ير الگوييل عمده اقدام به انتخاب و تغيدل ن يدب

کـالن   ةمقول ، هشتو سپس ييشناسامفهوم  پانزدهده، انجام  يها ان مصاحبهيعوامل از م
  .شونديادشده تشريح میکالن  يها مقولهدر پی،  ).۴جدول ( دشاستخراج 

 يهـا  اسـت يمنطقـه بـه س   ير در نظام زراعـ يين علل تغيتر از مهم يکي :است دولتيس
 يت از محصـوالت يـ گذشـته در حما  يهـا  سـال  يط دولت يها استيس. گردد يبازم يدولت

ل کشاورزان به سـمت  يکلزا باعث تماو ) ۴- ۲: ۱۳۷۷، يگرم يانصدر و رحم(چون گندم 
ـ ا. آنها شده است ت از يـ گنـدم و حما  يطـرح محـور   يدر راسـتا  بيشـتر هـا   اسـت ين سي

گنـدم،   ينيد تضميخر مانندمختلف  يق ابزارهاياز طر است؛ وگندم اجرا شده  ييخودکفا
ر محصـوالت از  يسـا  يتين محصول، کاهش منـابع حمـا  ياز ايمورد ن يها ت از نهادهيحما
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م و يـ ب ماليشـ و گـر،  ياز محصـوالت د يـ مـورد ن  يهـا  جمله پنبه، کاهش توجه به نهـاده 
ن منطقـه، کشـاورزان بـه    يـ ژه پنبه در ايومحصوالت به از ياريمت بسيش قينامتناسب افزا

. دانـ شـده هدايت و تشويق  کاشت محصول مورد نظر ةنيدولت در زم يها سمت خواست
 ور اقتصـادي نقش رو بـه رشـد دولـت در امـ     ،هاي مربوط به اقتصاد سيدر برر ،بنابراين

از محصـوالت کشـاورزي    ، بـا حمايـت  کـه در اينجـا   كننده اسـت تعيين يكي از عناصر
فهـم روابـط متقابـل ميـان      .کنـد  ساير محصوالت را از اين حمايت محـروم مـي   ،خاص

از طريق  هاي اقتصادي ن روابط بر تشكيل سياستايثير أنيروهاي سياسي و اقتصادي و ت
  .)۵۵-۵۴ :۱۳۸۴بشيريه، ( است ميسر اقتصاد سياسي

هـاي   مهـم در فعاليـت   عوامـل نيروي کار به عنوان يکـي از   :نيروي کار و فرآيند زراعي
هاي محصول پنبه در منطقة مورد مطالعـه، در   با توجه به ويژگي. کشاورزي مطرح است

ــار انســاني دخا ،مراحــل مختلــف کشــت آن ــروي ک ــت بيشــتري داردني اســتفاده از . ل
و نيز گاهي ) شخم و بذرپاشي(آالت در کشت اين محصول تنها به مرحلة کاشت  ماشين

طـور گسـترده در مراحـل    اما نيروي انساني صرف به. شود ميکوددهي محصول محدود 
   .داشت و برداشت دخيل است

اقلـيم،  (منطقـه  عـي  هـاي طبي  سازگاري محصول پنبه بـا ويژگـي  با توجه به  :بازدهي زمين
ـ    يکـي از مرغـوب   ،به زعم بسياري از کارشناسـان  ،)یرطوبت، خاک لس  ةتـرين اليـاف پنب

شود و به همين دليل، استان گلسـتان و از   جهان در مناطق مختلف استان گلستان توليد مي
از ديدگاه کشـاورزان منطقـه   . دسنشنامیمورد مطالعه را سرزمين طالي سفيد  ةمنطق هجمل

پنبـه بـه دليـل عملکـرد      .وان در منطقه کشت کرد، پنبه اسـت ت ترين محصولي که مينيز به
کشـت پنبـه موجـب بهبـود کيفيـت خـاک       (اسب، کيفيت خوب و نيـز تقويـت خـاک    من

تـرين  از مطلـوب  صرفه باشـد، ه، به شرطي که قيمت آن مناسب و براي کشاورز ب)شود مي
هاي کشـاورزي   نهاده ةها از جمله ارائ مستلزم کاهش هزينه بوده، که خودهاي منطقه کشت

، هزينه توليدمتوسط  ای از، خالصه۵جدول در . همچون کود و سم با قيمت مناسب است
 .آمده استمنطقه  محصوالت کشاورزي قيمت و عملکرد
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 ها ها از مصاحبه مراحل استخراج مقوله - ٤ جدول

  مقوله کالن  هامقوله  ميمفاه  يعبارت اصل
  کارميگندم م ،ينيد تضميخاطر خربه

نظام  يتيکرد حماينبود رو
  يتوسعه کشاورز يزير برنامه

  ت دولتيزان حمايم

است يس
  دولت

  کنديت نميدولت از پنبه حما
  کنديق نميرا تشو يکاردولت پنبه

  کنديق ميدولت کشت گندم را تشو
پنبه را ريمحصوالت غ ،مت بهتريخاطر قبه
  کارم يم

  متيتفاوت ق

به دنبال  ياقتصاد ةرفص
  ت دولتيزان حمايم

  دتر بهتر استيمت محصوالت جديق
پنبه در و سوددهی درآمد  -نهينسبت هز

  کمتر است يدات زراعير تولياس با سايق
  کنديمحصوالت فرق م يهامت نهادهيق

  دارد يکمتر ةنيغالت هز  نهيتفاوت هز
  اد استينه کارگر زيهز

  دارد يشتريب کلزا سود
  يصرفه اقتصاد

  شوديکاشت پنبه گران تمام م
  براي پنبه افراد زيادي الزم است

  پنبه نياز به کارگر زيادي دارد  نيروي کار  هزينة نيروي کار  تعداد نيروي کار
  غالت و کلزا کارگر الزم ندارد
  آالت استنيمراحل کشت غالت و کلزا با ماش

  کشت يزان سختيم
مراحل  يو سخت يسادگ

  کشت محصوالت
ند يفرآ

  يزراع

  اد استيدردسرها و مشکالت پنبه ز
کاشت و داشت و برداشت غالت و کلزا 

  آسان است
  از داردين ياديپنبه به مراقبت ز

  مراحل داشت يسخت
  تر استار سختيپنبه بس ينگهدار

  پنبه با منطقه سازگار است
  محصول يسازگار

 يژگيو /يبازده
  محصوالت

 يبازده
  نيزم

  ندد با منطقه سازگاريمحصوالت جد
  عملکرد محصول  است گندم خوبعملکرد 

  نيت زميتقو  شودين مير کشت باعث قوت زمييتغ
  عات محصولياستفاده از ضا  غالت قابل استفاده است ةعلوف

  يت دامداريتقو
ت يتقو

  يمکمل دامدار  دارداز يالت نبه علوفه غ ،که دام دارد يکشاورز  يدامدار
  يريسک پذير  محصول يريسک پذير  يريسک پذير  در کشت پنبه هست يشترياحتمال ضرر ب

  ارزش افزوده  ارزش افزوده  محصوالت يفرآور  ستيد پنبه در منطقه نيخر يبرا ياکارخانه

  گرانيد ةتجرب  گرانيد ةتجرب  گرفتند يجه خوبينت ،که قبل از ما کاشتند يکسان
، يرهنگف

  ياجتماع

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  ١٣٩١ ،منطقه ةعمد محصوالت کشاورزي مت و عملکردي، قتوليد ةمتوسط هزين - ٥ جدول

 محصول

در  هزينه توليد
 )به تومان(هکتار 

لو يمت هر کيق
 )به تومان(

عملکرد در 
  )به تن(هکتار 

درآمد در هکتار 
  )به تومان(

درآمد در هکتار بعد از 
  )به تومان( ها نهيکسر هز

٥/٣ ٩٠٠ ٤٩٠٠٠٠ ميغالت د  ٢٦٦٠٠٠٠ ٣١٥٠٠٠٠ 

٢/١ ١٧٠٠ ٩٠٠٠٠٠ پنبه  ١١٤٠٠٠٠ ٢٠٤٠٠٠٠ 

٢/٢ ١٦٠٠ ٤٤٠٠٠٠ کلزا  ٣٠٨٠٠٠٠ ٣٥٢٠٠٠٠ 

٥/١ ١٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠ آفتابگردان  ١٢٦٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ 

  های پژوهشيافته: مأخذ

بعـد از برداشـت در    خود را يکشاورز يها نياز کشاورزان زم ياريبس :يت دامداريتقو
بـيش از  ن کار در مورد گندم و جـو  ياالبته . دهند يگران قرار ميا ديخود  يها ار دامياخت

ن محصوالت پـس از برداشـت   يعات اين، ضايهمچن. قابل انجام استديگر محصوالت 
 .دشو ياستفاده م و يآور دام جمع هيتغذ برایعلوفه  صورتبه

 نـد، دار يار کمتريبس مخاطرةدتر يکه محصوالت جدکشاورزان معتقدند  :يريپذمخاطره
 ديگـری  دارانيشود، بلکه خر يت ميتنها از طرف دولت حماويژه محصول گندم که نهبه

  .داردز يو بازرگانان ن هاهاز جمله کارخان
ـ دليل به ،در گذشته :ارزش افزوده ـ يدر زم فعـال  متعـدد  هـای هوجود کارخان  يفـرآور  ةن

 ة، کنجالـ يچون روغـن خـوراک   يداتيل به تولين محصول تبديا ،محصول پنبه در منطقه
امـا  . دانجاميـ  يم يشتر اقتصاديرونق ب هشد که خود ب ي، نخ و پارچه مياف صنعتيدام، ال

ن ارزش افـزوده در منطقـه شـده و    يـ ن رفتن اياز منطقه سبب از ب هاهن کارخانيحذف ا
  .کشت را فراهم ساخته است ير الگوييتغ عواملاز  يکي

 -يهـا عامـل فرهنگـ    مات انسانيدر تصم ،همواره ):تجارب( ياجتماع -يفرهنگعوامل 
ـ يموفـق در زم  یکـه تجـارب   يکشاورزان. ل بوده استيدخ ياجتماع  یکشـت محصـول   ةن

ـ از کشاورزان بر ا ياريبس. دهند يز انتقال ميان خود نياند، آن را به اطراف خاص داشته ن ي
بـه   هـا باعث رغبـت آن  کشت خود ير الگوييان از تغر کشاورزيسا ج مثبتيباورند که نتا

از نظـر  کشـت   ير الگـو ييـ ن علل تغيتر مهم  ،۶در جدول  .ده استالگوی کشت ر ييتغ
  .ده استآممردم 
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 انيگو پاسخد ير نوع کشت از دييل تغعل - ٦ جدول

 علل

قيمت 

 محصول

حمايت 

 دولت

عملکرد 

 محصول

سازگاري 

 محصول

هزينه 

 محصول

 ساير

بدون 

 تغيير

 کل

 ١٠٠ ١٦ ٦ ٢٠ ٤ ٨ ٢٦ ٢٠ درصد

  های پژوهشيافته: مأخذ

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

 مختلف يهاکشت ت از درآمديمنطقه به تبعکشت  يالگودهد که ينشان م ايج مطالعهنت
بـه   ،کشـت گنـدم و جـو    ،رياخ يها در سال. شده است ستخوش تغييرد بازار يو تقاضا

امـا   .ل شـده اسـت  يبه کشـت برتـر منطقـه تبـد     زاد،و بازار آ يد دولتين خريل تضميدل
 بـازار،  ،يارتبـاط  يها شبکهشامل  ،اند  افتهيدست بدان ) ۱۳۸۶( ييکه آمار و رضا يعوامل

ت يـ حما بـازار و  نقـش  ؛ به ديگر سـخن، دولت بوده است نقش و يجيترو يها تيفعال
آفتـابگردان   کشت کلـزا و همچنين، . است دييو مورد تأ مشترکدو مطالعه  دولت در هر

ـ . ج شده استيراز يخربزه ن يزيمحصول جالکشت  بوده وش يرو به افزا ـ ترتن يدب ب، ي
کشـت را   يريپـذ مخـاطره  ةدرجبازار فروش، به تنوع کشت پرداخته تا  زارع با توجه به

ده دارند کـه تنـاوب کشـت گنـدم و     يعق) ۱۳۸۳(و همکاران  يالبته کوچک. کاهش دهد
  .ار مناسب استيپنبه در استان گلستان بس

را توسـعه   ييهـا  ، کشاورزان کشت هايبردار بهره در تنوع منظور ايجادبه و ن راستايدر هم
جـاد درآمـد   يعـالوه بـر ا   کـار ن يا. شود يها استفاده م آن در پرورش دام ياياند که از بقا داده

، يآور جمـع شده است که با  يافراد يبرا يجاد منبع درآمديکشاورزان، منجر به ا يشتر برايب
اتر شـدن  يـ و فروش آن به دامـداران بـه پو  ) کاه( يعات کشاورزيا خرد کردن ضاي يبند بسته

 يا نـه يکـه بـا هز   ، چراد استيز مفيدامداران منطقه ن يبرا کارن يا. ندکن يکمک م ينظام زراع
ـ ا .ندکنن يمأخود را ت يها از داميمورد ن علوفهاز  يتوانند بخش يکمتر م  ين همـان موضـوع  ي

عوامـل مهـم    ند که از جملهاهجه کرده و نشان دادن توداب) ۱۳۸۱(و روستا  يقياست که صد
  .است ياهيگ يايبقا نيزو  يواني، استفاده از کود حيتناوب زراع يداريپا
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محصـوالت   ینيگزيبـه تنـوع کشـت و جـا     ل آنهـا يـ ر تماييدگاه کشاورزان، تغياز د
داشته اسـت   يشتريمنافع ب هاآن يکلزا، برا کاربرتر همچون گندم، جو و تر و کم نهيهز کم
  .دشو يمموجب د يتول يها نهيهز را در مورد هاشتر آنيآرامش خاطر ب و

کـه در   ایيدرآمدها و منافع اقتصاد ،يد پنبه در نظام زراعياما با کاهش و حذف تول
ـ . سـت يگر قابل مشاهده نيد ،شد يمنطقه پخش م ييروستا يدر سطح نواحگذشته   يحت

کـارگران در مزرعـه،    يد ماننـد کـار گروهـ   يـ مف يو فرهنگـ  ياز روابـط اجتمـاع   برخی
کـار در  يب يروهـا ياستفاده از ن و ها، ز کردن پنبهيتم يدر منازل برا ياجتماعات خانوادگ

در . ن رفتـه اسـت  يمرور از بگرفت، به ين محصول شکل ميا خاطرد پنبه که بهيفصل تول
ـ تنه تشريح ارتباطات درهمز بين) ۱۳۶۹(افراخته  ،نهين زميهم  يزراعـ  يهـا  در نظـام  دهي

  .مردم و زراعت وجود دارد يو اقتصاد ياجتماع ين ابعاد مختلف زندگيد که بپرداز يم
ز يـ ع مـرتبط در منطقـه ن  يده باعث شده است تـا صـنا  پديدآمن، تحوالت يبر ا افزون

هـای  هکارخان يليعطتوان به ت يم هجمل آن از خود را از دست دهند، که ييايو پو ييکارآ
 ياجتماع يها انيز ،خود ةد که به نوبکرترکمن اشاره  در بندر يکشو روغن يکن پاکپنبه

) ۱۳۷۸(کـه افراختـه   گونـه  همـان  .ده اسـت کرل يگوناگون را به منطقه تحم ياقتصاد و
در قلمرو مورد  يافتگين ن عوامل توسعهيتر ها را مهم و نقش نهاده يغفلت از نظم اقتصاد

جاد شـود  يا يعي، صنايزراع ير الگوهاييالزم است تا با توجه به تغ ،خود دانسته ةالعمط
دات يتول ةارزش افزود فترد سازگار است تا از اين رهگذر، از هدريجد يکه با الگوها
ويژه خبرگـان  به ضروري است تا از مشارکت مردمي ،در اين راه .دشو يريمنطقه جلوگ

  .دشواستفاده  نيزمحلي 
 يگـذار  اسـت يشود که س يشنهاد ميپ ،پژوهش يو اسناد يدانيم يها افتهيوجه به با ت

 يرد کـه الگـو  يـ صـورت گ  يمورد مطالعه به نحـو  ةدر منطق يکشاورز ةنيدولت در زم
از  يشـتر يشتر سوق داده شـود تـا بخـش ب   يب ييزا کشت به سمت محصوالت با اشتغال

ن نـوع  يـ ت از ايـ عـالوه بـر حما   ين،؛ همچنـ دشـو مند  د بهرهيجامعه بتواند از منافع تول
رد يز صورت گين يع وابسته به کشاورزيالزم از بخش صنا يها تيحما بايدمحصوالت، 

  . دشواقصاد منطقه  ييتا منجر به شکوفا



   ۱۷۱ �۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                ... تبيين تحوالت نظام زراعی، 

 

  هايادداشت

1. Almekinders 
2. Grounded Theory 

 1390 و كوربين، استراس  :رجوع كنيد به ،آگاهي از جزييات كامل اين روش براي -3

  منابع

ـ  .»فومنـات  هيناح در يزراع ساخت«، )۱۳۶۹( افراخته، حسن ـ رشـد آمـوزش جغراف   ةمجل ، اي
 .۲۹-۲۰، صص ۲۱ ةشمار

ـ  .»چابهـار  يمورد ةمطالع ،يزراع ساخت تحول در مؤثر عوامل«، )۱۳۷۸( افراخته، حسن  ةمجل
 .۱۴۵-۱۲۳، صص ۲۵ ة، شمارو توسعه ياقتصاد کشاورز

 و علـل  روسـتايي؛  اراضـي  مالکيـت  نظـام  تحول«، )۱۳۹۲(محمد پور،  يافراخته، حسن و حج
 اقتصـاد  ةفصلنام، »خوسف شهرستان در آبادمعصوم و تقاب روستاهاي: پيامدها، مورد

 .۲۱-۱، صص )۵ ياپيپ( ۳ ةشمار ،۲ سال روستايي، توسعه و فضا

 .يدوک محميب ةترجم .يفيق کياصول روش تحق، )۱۳۹۰(ت ين، جولياستراس، آنسلم و کورب
 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران

 دهسـتان  يزراعـ  نظـام  تحوالت در مؤثر عوامل يبررس«، )۱۳۸۶( زي، پروييمور و رضايآمار، ت
ـ جغراف يها پژوهش ةفصلنام .»۱۳۷۰-۸۰دهـه   در )رودبار شهرستان(آباد رحمت  ،يياي

  . ۱۱۳-۱۰۱، صص ۶۱ ةشمار
 .ماركسيسـتي  هـاي  انديشه: بيستم قرن در سياسي هاي ديشهان تاريخ، )۱۳۸۴( بشيريه، حسين
  .ينشر ن: تهران

ـ  .»آن يهـا سـته يا و بايـ ، زوايچارچوب نظـر «، )۱۳۸۹( ، محمديدشت نـه  يخ در آيتـار  ةمجل
 .۴۹-۲۳، صص ۱ة ، شمار۷سال  ،پژوهش

  .گويا :اصفهان. اي برروش تحقيق در آموزش و پرورشمقدمه، )۱۳۷۶(سليمي، قربانعلي 
 .»گنـدم  يمحـور  طـرح  ياقتصاد يابيارز«، )۱۳۷۷( صمداهللا، يگرم يرحمان و دکاظميس صدر،

 .۲۶-۱صص  ،)زمستان و پاييز( ۵۳  ةشمار ،ياقتصاد قاتيتحق ةفصلنام

 يدر واحـدها  يزراعـ  يهـا  نظـام  يداريپا يبررس«، )۱۳۸۱(، حسن و روستا، کوروش يقيصد
 .۶۰-۴۹صص  ،۲ ة، شمار۴ سال، يکشاورز ةمجل .»نمونه يکشاورز

ـ  .»ياسيمفهوم اقتصاد س«، )۱۳۸۵( انيک ،يميفه ، ۲۲/۱۲/۱۳۸۵، ۴۱۶ ةشـمار  ،سـرمايه  ةروزنام
 .۱۳ص 

ـ  و جهـان  ؛، احمـد يآبـاد ضيزارع فـ  ؛ي، مهـد يمحالتـ  يرينص ؛رضاي، عليکوچک ن، محمـد  يب
 ة، شـمار سازندگي پژوهش و ةنام فصل .»رانيا يزراع يهانظام تنوع يابيارز«، )۱۳۸۳(

 .۸۳-۷۰، صص ۶۳



 حسن افراخته و عبدالمجيد قرنجيک                  ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۷۲

 

ة ترجمـ  .يشناسو روان يتيدر علوم ترب يفيک و يق کميروش تحق، )۱۳۸۶(گال و همکاران 
  .يد بهشتيسمت و شه :تهران .احمدرضا نصر و همکاران

دانشـگاه  : زيتبر .ود محمودپورة محمترجم. در جهان يبزرگ زراع يادهايبن، )۱۳۵۴( .لوبو، ر
 .زيتبر

و خواجــه  ؛يســبکبار، حســنعل يفرجــ ؛، محمدرضــايرضــوان ؛دحســني، سيلنگــرود يعــيمط
و  يخانوادگ يزراع يبردار بهره يها نظام يداريل پايتحل«، )۱۳۸۹( رضاي، عليشاهکوه

اد قات اقتصيتحق ةمجل .»)قـال  شهرستان آق: يمورد ةمطالع( ييد روستايتول يها يتعاون
 .۳۳۳-۳۲۳، صص ۳ ة، شمار۴۱-۲ ة، دوررانيا يکشاورز ةو توسع

هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در روش، )۱۳۷۸(م ياله و سيف نراقي، مـر دري، عزتنا
  .بدر: تهران. علوم انساني

Dixon, John; Gulliver, Aidan; and Gibbon, David (2001), Farming Systems 

and Poverty; Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World. 

Rome and Washington DC: FAO and World Bank. 

Luers, Amy L.; Lobell, David B.; Sklard, Leonar S.; Addams, C. Lee; and 

Matson, Pamela A. (2003), “A method for quantifying vulnerability, 

applied to the agricultural system of the Yaqui Valley”. Global 

Environmental Change, 13: 255-267. 
Anderies, John M.; Ryan, Paul; and Walker, Brian H. (2006), “Loss of 

resilience, crisis and institutional change: lessons from an intensive 

agricultural system in Southeastern Australia”, Ecosystems, 9: 865-878. 

Corbin, Juliet and Strauss, Anselm (1990), “Grounded theory research: 

procedures, canons, and evaluative criteria”. Journal of Qualitative 

Sociology, 13 (1): 3-21. 

Charmaz, Kathy (2008), “Grounded theory as an emergent method”. In: S. 

N. Hesse Biber and P. Leavy (eds) Hand Book of Emergent Methods, 

pp. 155-172. New York: Guilford.  

 

 


