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  اندوآبيشهرستان م يروستاها ة موردیمطالع :يکشاورز

  ∗∗∗∗افشار کبيریو  لوياکبر تق يعل
  ۷/۶/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۱۹/۵/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

 يهاتيفعال زمينةان در ييروستا يو اجتماع ير رفتار اقتصادؤثر بعوامل م يبررس ة حاضرهدف مقال
انتخـاب   بـرای  .انجـام شـد  انـدوآب  يشهرستان م در ۱۳۹۳در سال  حاضر قيتحق. است يکشاورز
 يهابه عنوان روسـتا  روستا ۲۷ صورت گرفت؛ نخست، در دو مرحله يتصادف يريگنمونه ،هانمونه
ـ تجز .شـدند  انتخـاب ة نمونـه  به عنوان جامع نفر ۳۷۰ ، از اين روستاها،سپس و نمونه ل يـ ه و تحلي

کـه   ج نشـان داد ينتا .تصورت گرف يل عامليتحل ون وي، رگرسيهمبستگ آزمون از طريق اطالعات
ـ بـا م  يو رفتار اجتماع ۳۳/۲ن يانگيا مب يرفتار اقتصاد کمتـر از حـد متوسـط اسـت؛      ۴۳/۲ن يانگي

 يهـا بخـش  گـر يد بـا  يکشاورز ةافزود شدرآمد و ارز ينابرابر ،يعوامل اقتصادميان از  همچنين،
بـا   ياراض ةو انداز يقطعات اراض يپراکندگ ،يامل کالبدوعميان از  ،۴۳/۰ تأثيرب يبا ضر ياقتصاد
را  تـأثير ن يشتريب ۳۵/۰ب يفات با ضرآوع يو ش يماريب ،يعيعوامل طبميان از  و ۳۳/۰ تأثيرب يضر

                                                 
و استاديار گروه  ؛)a.taghiloo@urmia.ac.ir(ترتيب، نويسندة مسئول و استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه اورميه به ∗

 .  علوم اجتماعی، دانشگاه اورميه
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در اقتصاد  يدرآمد ه در شهرها و ثباتيتمرکز ثروت و سرما .داشتند يو اجتماع يدر رفتار اقتصاد
     .بودند يفتار اقتصادرر ؤثر بن عوامل ميترمهم ۲۷۵/۰و  ۲۵/۰ تأثيرب يبا ضر ،بيترتبه ،يشهر

  ).شهرستان( باندوآي، بازار، رفتار دولت، ميکشاورز؛ هاواژهديکل 
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

   مقدمه

 شگزار اساس بر. ل داده استيران را در گذشته و حال تشکياقتصاد ا بخش مهم يکشاورز

 ديم كشت هايزمين درصد ۸۵ آبي، كشت هايزمين از درصد ۸۶ حدود در، ايران آمار مركز

 شـود يم يبرداران بهرهييدر روستاها توسط روستا موجود هايقلمستانو  هاباغ درصد ۷۸ و

 يوجود نقش مثبـت بخـش کشـاورز    با .)۱۳۹۲، يگيخسروب؛ ۱: ۱۳۸۹ و بسحاق، يسيتقد(

بـر   ينشان از ضعف اقتصـاد مبتنـ   يفعل يهاتيواقع ،يو محل يمل اقتصاد ةدر رشد و توسع

 ةدر جامعـ ن است کـه  ياستدالل بر ا .دارد ييدر مناطق روستا يکشاورز بخشد و رکود يتول

 يدر اقتصـاد کشـاورز   يديتول يهاتياز فعال قشر جوان ويژهبه عدم استقبال مردم يي،روستا

شـقوق مختلـف    يان بـا بررسـ  ييفعـاالن و روسـتا  را يـ ز ن اسـت، ييقابل تب يبا رفتار اقتصاد

 يانتخـاب بـر عوامـل چنـد     يمبنـا . زننـد يم يدست به انتخاب عقالن ياقتصاد يهافرصت

ا منـابع  ي يکشاورز یستميستوان در دو بخش عوامل درونيمرا ن عوامل ياکه  استوار است

، ياسـور ي(دی کـرد  بنتقسيم ياسيا اقتصاد سي يکشاورز يستميسشناختی و عوامل برونبوم

اند عبارت يه از بخش کشاورزيکار و سرما يرويفرار ن ثر درمؤ يعوامل درون .)١١٣: ١٣٨٦

ـ بـردار و طـول مـدت فعال   هر بهره يبرا يت در اقتصاد کشاورزيو تعدد فعال تنوع :از ت در ي

و  يطـ يط محيبـه شـرا   يت کشـاورز يـ د فعاليشد يوابستگ ،)٩٢: ١٣٨٥، يديسع( روزشبانه

ـ تغو  ،يمـ يرات اقلييآن در برابر تغ يباال تي، حساسيستيز زان آب، يـ رات درازمـدت در م يي

همگـن   توسعة ياما الگوها. وع آفاتيو ش يماريابان، بي، گسترش بخاکت يفين آمدن کييپا

ا تـوان منـابع   ين يت زميفيانسان بدون توجه به ک يکه رفتار اقتصاد استت ين واقعيانگر ايب

در کشـاورزان   رفتـار  ،يطور کلهب .)١٠٣: ١٣٩١زاده، و عبداله يکالنتر( شوديانجام م يعيطب
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، يکشـاورز  ةزان مشـارکت بـا مـردم در توسـع    يـ ر ميـ نظ يکشاورز يهاتيپرداختن به فعال

 ياراضـ  سـازی کپارچهين، يد زميور، خريد دام و طي، خريدر کشاورز يشغل ةگسترش دامن

ـ آب شبکةدر اصالح  يگذارهيت خاک مزرعه، سرمايفيت کيد، تقوخر  نظـام ، اسـتفاده از  ياري

 يبـرا  يگـذار هيق مـردم در سـرما  يب و تشـو يترغو د و فروش، يدر تول ياطالعات و فناور

ماننـد رفتـار دولـت و بـازار     روابط متقابل نيروهاي سياسي و اقتصادي به  يکشاورز ةتوسع

   .دارد يبستگ

 ميـان،  وجـود دارد کـه از آن   يمـ يو د يآب يهکتار اراض ٦٧٧٧٨ ،مورد مطالعه ةدر منطق

 اسـتان  يزراعـ  يدرصـد اراضـ   ٥/٩که حـدود   است يميد اراضی بقيةو  يهکتار آب ٤٠٢١٣

 ٦٠٦٣١١ ،ديـ آيدست مـ هکه از آن ب يو مجموع  محصولدهد يل ميرا تشک آذربايجان غربی

هکتار  ٩٦٤٤شهرستان  هایکل باغ ،نيهمچن. استدرصد کل محصوالت استان  يا پانزدهتن 

لو يک انبـار و سـ  يسردخانه و  ، پانزدهن شهرستانيدر ا. محصول استتن  ١٢٣٢٣٩ توليد اب

اسـتان را شـامل    هایو انبار هاخانهدرصد از کل سرد ٢٣/٣و  ٨٥/٦ ،بيترتوجود دارد که به

 ير از بخـش کشـاورز  يـ اخ يهاه در ساليکار جوان و سرما يروياز ن يبخش مهم .شوديم

کـه   يکسانبيشتر و  خدمات منتقل شده است يشهرها و بخش اقتصادبه  و بيشتر آنهاخارج 

 ةکننـد و در توسـع  يمـ  يگذارهين بخش کمتر سرمايدر ا ،اندهماند يباق يدر بخش کشاورز

د و فروش، يدر تول يم اطالعات و فناورنظادات الزم از جمله استفاده از يتمه ، بهيکشاورز

 شـبکة در اصـالح   يگذارهيسرماو اک مزرعه، ت خيفيت کيد، تقوخر ياراض سازیکپارچهي

در  يشـغل  يهـا جاد فرصـت يو ا يکشاورز يهاتيفعال ةتوسع يا برايند و پردازنمی ياريآب

ـ استدالل بـر ا  .دهنديالزم را انجام نم ين بخش مشارکت و همکاريا ن اسـت کـه ضـعف    ي

 فتـار دولـت  عوامل بازار، شهر و ر ضعف عملکرد خاطربه  يبخش کشاورز ياقتصاد ةصرف

 یافـراد نقشـ   يريگميدر تصم) يستميدرون س( ديتول ةيو پا يعيو عوامل طب) يستميسبرون(

 يهـا تيـ جـوان و توانمنـد از فعال   يانسـان  يرويـ د و منجر به خروج نکنيفا ميکننده انييتع
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 يريگميدر روستاها بر تصم يبازار، رفتار دولت و اقتصاد شهر ،جهيدر نت. شوديم يکشاورز

فرض بـر   ،نيهمچنگذار است و تأثير يد کشاورزيتول يهاتيدر پرداختن به فعال انييستارو

ان در ترک و عدم تـرک  ييدر رفتار روستا يستميسو برون يستميسکه عوامل درونن است يا

عوامـل   ييشناسـا  حاضر قيتحق هدف ،ن مبنايا بر .متفاوت دارند تأثيرز ين يت کشاورزيفعال

ـ  نيـز  و يکشـاورز  يهـا تيـ رزان در پرداختن به فعالر رفتار کشاوبثر ؤم  يراهبـرد بـرا   ةارائ

  .استش رو يمشکالت پ رفعل و يتسه

  قيتحق نةيشيو پ ينظر يمبان

عنـوان تنهـا مالـک و صـاحب منـابع و        دولت بـه  که شوديمباعث  ينفت يش درآمدهايافزا

ز، يـ ر صورت برنامه به ،يمختلف اقتصاد يها به بخش آند يص عوايق تخصي، از طرير نفتيذخا

 ).٨: ١٣٨٥، ينــوروز( ديــکشــور درآ يملــ ةان توســعيــجر يکننــده و کــارگزار اصــل تيهــدا

هـر   يد ناخالص داخلـ ياز تول يناشدرآمدهاي حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهاي 

مـازاد   بـه  وابستگي از ملي اقتصاد ،بين ترتيبد و) ٧٣: ١٣٨٩، يميرح(شود تر مينيوزسال 

 شوديم ياز نفت متک يعوايد ناش و درآمدها به ،داده پايگاه تغيير و دامي دات كشاورزيتولي

در  يديــتول يهــاتيــدولــت بــه فعال يمنــدازيعــدم ن .)٥٠: ١٣٨٩ران، همکــاو  ييرهنمــا(

در  به همين خـاطر، گذار است و تأثيرن بخش يا ةل دولت در توسعيزه و ميانگ بر ييزادرآمد

سـاخت از  ريز ةو توسـع  يابيمحصوالت، بازار ةمير بينظ اقداماتی ،يکشاورز ةتوسع راستای

-برنامـه بازار،  بهمحصول  ةارئ يبرا يکيزيف ي، استقرار بازارهايکشاورز يسازيل صنعتيقب

ه و ارزش افـزوده بـه روسـتاها،    يبازگردانـدن سـرما   منظوربه يگرهکاهش واسط يبرا يزير

و آمـوزش   يسـاز خـاک، توانمند  حيح و تسـط زه، اصاليمکان ياريتوسعه و گسترش نظام آب

نـه و مصـرف آن در   يهز زمينةدر  يالت کشاورزيالت، نظارت بر تسهيتسه ةکشاورزان، ارائ

و شـناور   يالمللـ نيمت به نرخ بازار بين قييو تع يگذارمتي، اصالح نظام قيبخش کشاورز

 يهـا و تشـکل کا يجـاد سـند  ياو م بـازار،  يتنظـ  بـرای د يـ ن خري، تضميگذارمتيساختن ق
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و پرداختن بـه   يگذارهيان در سرماييق جوانان و روستايزه و تشويجاد انگيکه در ا يکشاورز

 ،گـر يد سویاز . شوديصورت ناقص انجام مها بيکمتر و  ،ثر استؤم يکشاورز يهاتيفعال

در  .دنـ کنيخود جذب مـ  يسوهب را هاهيسرما شهرها ،انهيجورانت يفضا با توجه به گسترش

 يهـا تيز از کار و فعاليبه سمت گر کشاورزان يو انتخاب عقالن يرفتار اقتصاد ،يرانت يافض

کـار   يروين ،يسود و منفعت اقتصاد يسازنهيشيب را بر اساس قاعدةيز يابد،سوق می يديتول

ن يشتريب ،هين تالش و سرمايشود که با کمتريکار گرفته مهب ييدر جاها و تالشها هيو سرما

 يدر مراکـز شـهر   ينفتـ  يانباشت درآمدها با يرانت ين فضايکه ااز آنجا . ددست آيبهسود 

 يهـا ن سـکونتگاه يب ياقتصاد يهاانباشت و فرصت ييفضا يجاد دوگانگيبه ا نمايد،يرخ م

ـ با فرض بر ا. دانجاميشهرها و روستاها م يعني ييايجغراف يهادر عرصه يانسان  ةن توسـع ي

 ي، دوگـانگ ييفضـا  يعـالوه بـر دوگـانگ    ،در شـهرها  يصـنعت  يو تا حد يخدمات ياقتصاد

ه و يرد و سـرما يـ گيشکل م »ياقتصاد کشاورز« و» يو صنعت ياقتصاد خدمات«ن يب ياقتصاد

در . ديابـ يمـ  جريـان  عيزا و صناتورم يبه سمت اقتصاد خدمات يکار از بخش کشاورز يروين

  .شوديد ميها تشدر بخشيمت سابه س ياز بخش کشاورز يانسان يرويز نيگر ،يين فضايچن

 نفتـي  به درآمدهاي اتكا با و خود شهري عناصر با تالش ،اخير ةده چند طول در ،دولت

ـ  نقـش  ايـران  شـهري  مين اقتصادأت در ناخواسته يا خواسته) مازاد ملي(  داشـته اسـت   سـزا هب

ـ    يالبته مشکالت کشاورز .)٢٦: ١٣٧٣، ييرهنما( تفـاوت   ايـ دولـت و   يتنها بـه رفتـار رانت

بازار  .شودمیصنعت محدود ن يبا بخش خدمات و تا حد يکشاورز ودةارزش افز و يدرآمد

ـ بازار هايشبکه .است ينظام اقتصاد يدهدر سامان ياصل يروهايگر نياز د  بـا  توانـد يمـ  يابي

ـ بازار نـد يفرآ کاهش زمان محصول، يابيبازار يحواش کاهش  بـه  هـا، واسـطه  کـاهش  و يابي

 کننـده مصـرف  به انتقال زمان تا آن ا حفظي و محصول يفيک طيشرا بهبود ي،وربهره شيافزا

 از يناشـ  ةافـزود  ارزش و سود از ترمتعادل یسطح به ياصل ةدکننديتول يابيدست بهانجاميده، 

 يکشاورزان به بازارها يدسترس ،نيهمچن .)٣: ١٣٩٢ران، همکاو  يرضوان( منجر شود ديتول
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 يورآو فـر  يليع تبديمحصول، گسترش صنا يبندن، درجهينو يهايفناور ة، اشاعيالمللنيب

، )Nossal and Goody, 2009: 14( يواقعـ  يهـا مـت يکشـاورزان بـه ق   يمحصول، دسترس

مجـدد   يگـذار هيد و گسترش سرمايمنابع به عوامل تول ةنيص بهيانداز، تخصش درآمد و پسيافزا

- بازار بـه  طيشرا. روندشمار میبه يشاورزفعاالن بخش ک يط مطلوب بازار برايشرا هایاز نمود

د قـرار  يـ مـت و مقـدار تول  يق فو اختال هاشتر کشاورزان را در معرض نوسانياست که ب ياگونه

ـ يتوانـد ا يم بـازار مـ  يو تنظ يگذاراستيس ؛ و در اين ميان، سازوکاردهديم الزم را در  يهـا يمن

بـر   يمبتنرفتار  ،نفت .)European Commission, 2009: 4( فراهم آورد ياحتمال يبرابر خطرها

دکننـده را از بـازار مصـرف و    يتول) يگـر و واسـطه  يبـاز دالل( يشهر يو بازار رانتدولت  رانت

  .ده استکررا محدود  يو کشاورز ييه به نقاط روستايان سرمايکننده جدا و جرمصرف

سـاالري  ديـد ديـوان  ج نظام و تكوين اقتصاد شدن نفتي دو عاملکه دهد يمطالعات نشان م

بدون ارتباط با روسـتا   يشهر ةرشد و توسع. ندالت داردخ يشهر ةدر توسع) ١٣٧٣ ،ييرهنما(

) ١٣٨٢، يزديـ  يپـاپل (دولـت    توسـط   ينفتـ  يدرآمدها يگذارهيروستاها و با سرما ةو توسع

 از نيازهـاي  بسـياري  تـأمين  و كالبـدي  هـاي زيرسـاخت  ةدر توسع دولت نقش. رديگيانجام م

حاصل از نفـت بـه سـمت     ةيان سرمايزان جريم هرچند،. است اهميت حائز روستاييان اسياس

اتفـاق افتـاده   هم در روستاها  پديدهن يا ،ديبدون ترد يروستاها نسبت به شهرها اندک بوده ول

 يگـذار هيزان سرمايکه عالوه بر تفاوت م يمهم ةاما مسئل .)٣٤: ١٣٩٢، يلو و عبداللهيتق( است

 يگـذار هيمازاد و درآمـد سـرما  با روانه شدن ن است که يا ،ر و روستا وجود دارددولت در شه

از  ،بـه سـمت شـهر    ،)يشـهر  يهاسکونتگاهدر  يرانت يفضا يريگل شکليبه دل(ستاها در رو

وجـود   ، که دليـل آن نيـز  شوديم يريمجدد در روستاها جلوگ يگذارهيه و سرمايانباشت سرما

ـ ريغ( ييروسـتا اقتصـاد  و ) يرانتـ ( يقتصاد شهرا يو دوگانگ ييفضا يدوگانگ و  اسـت ) يرانت

ت در يـ ه و فعاليدر انتقـال سـرما   انيروسـتاي منفعت در رفتار  يسازنهيشيکسب سود و ب ةزيانگ

  .دهديرا کاهش م يد کشاورزيپرداختن به تول ةزيکند و انگيت ميرا تقو ياقتصاد شهر
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در بخـش   يگـذار هيسـرما  ةزيـ ش انگو کـاه  يديـ تول يهـا تيفعال نة عدم توسعةيدر زم

کـه در   انـد داشته ين موضوع اشاراتيدم بيمستقريم و غيصورت مستقهمطالعات ب ،يکشاورز

   .شويمای از اين مطالعات را يادآور میپی، پاره

 ييگذار بر مشـارکت جوانـان روسـتا   تأثيربه کنکاش در عوامل ) ١٣٩٠( همکاران و ييايارت

ـ افتند که مشارکت جوانان در فعاليجه دست ين نتيدند و بپرداخت يکشاورز ةتوسع در  يهـا تي

 يهاتيبه فعال کننده را نگرش نسبتنييتب يدر سطح متوسط قرار دارد و عامل اصل يکشاورز

زا در ؤثر اسـترس عوامـل مـ  ) ١٣٨٨( همکـاران و  ين افتخـار يالـد رکـن  .دانستند يکشاورز

 و عامـل طبيعـي   دوکـه   نتـايج نشـان داد   و کردند، ياستهبان را بررس يکشاورزان روستاها

. داشـته اسـت   يکشاورز يديتول يهاتيروستاييان در فعال استرس در بيشتري تأثير اقتصادي

كارهاي كشاورزي در اسـتان  وكسب ةموانع توسع يدر بررس )١٣٨٩( و همکاران زادهشريف

 يکار کشـاورز وکسب ةتوسع و بازار مانع يعيعوامل طب که افتنديج دست ين نتايدبگلستان 

محصـوالت   ةهاي فراروي صندوق بيمچالش يبا واکاو ،)١٣٨٩(ياوري و بيگي فاضل .است

ساختار نامناسب واحـدهاي توليـدي، عـدم يكپـارچگي اراضـي، نبـود        ،كشاورزي در ايران

محصـوالت   مـة ياز مشـکالت ب  را بـرداري معيشـتي  هـاي بهـره  هاي توليد، و نظـام داستاندار

 يگـذار هيسـرما  موانـع  يدر بررسـ  ،)١٣٨٣( فرامرزپـور  و يصامت .کردند يمعرف يکشاورز

 بر گذارتأثيرعوامل  نيترمهم را افزوده ارزش و تورم نرخ ،رانيا يکشاورز بخش در يخصوص

 يهـا چالش) Konare, 2001( يکونار. دانستند يکشاورز در يبخش خصوص يگذارهيسرما

 ،ايـن پـژوهش   جيبـر اسـاس نتـا    کـرد؛  يررسـ را ب يکشور مال يدر بخش کشاورز ياعتبار

. اسـت  يبخـش کشـاورز   ين چالش نوسازيترمهم يبه منابع مالکشاورزان  يناکاف يدسترس

رات آب ييبا تغ يبخش کشاورز يسازگار يهاچالش يدر بررس ،)Anselm, 2009( آنسلم

ـ ديـ زان توليم ن عامل دريترؤثرم را مير اقلييتغ ،هيجرين يدر جنوب شرق ييو هوا ژه يـ وهات ب

در  ،)Yilma et al., 2004( يلمـا و همکـاران   .دکـر  يمعرفـ حال توسـعه   در يدر کشورها
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حـذف  بـا   کـه  ، چنين نتيجه گرفتنـد غنا ياقتصاد بر بخش کشاورز ياثرات آزادساز يبررس

ه بـه مشـاغل   يسرماکمبود جبران  يکشاورزان برا ،توسط دولت يها از بخش کشاورزارانهي

  .آوردند يرو ياقتصاد يهار بخشيگر در سايد

بـه رفتـار    آن يسـتم ينگـرش س در  مشـابه پيشـين  ق حاضر نسـبت بـه مطالعـات    ياز تحقيامت

 اسـت کـه   بوده و در واقع، پژوهش حاضر بر آن يکشاورز يهاتيکشاورزان در پرداختن به فعال

 بپـردازد و نبه جاصورت همههب يتيريو مد ي، اجتماعي، اقتصاديعيابعاد طب يتمام اتاثر به مطالعة

  :شده استم ير ترسيصورت زهق بيتحق يارچوب نظراست که چ يمبانهمين بر اساس 

 

  

  

  

  

  

  ليتحلو مدل  يچوب نظرچار - ۱ شکل

  قيروش تحق

انجـام   ياسـ ياسـتدالل ق  يبر مبنـا  و نيز ينييو تب يليتحل -يفيتوص پژوهش حاضر به روش

، قيـ تحق يتجرب ةنيشيها و پنظريه ليارچوب تحلدر چ يپس از مطالعات اکتشاف .شده است

 يسـتم يسدرون و برون يرهايافراد در قالب متغ يريگميثر بر رفتار و تصمؤعوامل م نخست،

ـ ال تحقؤپاسخ به سـ  راستایو در  ييشناسا يت کشاورزيفعال ـ تعر ،قي  ؛دندشـ  ياتيـ ف عملي

گـروه از   هـر  تـأثير زان يسنجش م يی با هدفهاپرسشنامه ،اطالعات يآوربرای جمع ،سپس

 ستمیيسعوامل درون

 اقتصادی

 کالبدی

 عیطبي

 ستمیيسعوامل برون

 بازار

 رفتار دولت شهر

 ریيگمرفتار و تصمي

 کشاورزی توسعة
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 يکشاورز هایبه انجام فعاليتان ييش روستاير گراب )يستميسبرون/ يستميسدرون(رها يمتغ

ق بـه دو صـورت انجـام    يـ تحق يريگنمونه .ندطراحی شداندوآب يشهرستان م يروستاهادر 

نمونـه بـر    ةجامعـ  ، از آن ميـان، و سـپس شهرستان  ين روستاهايروستا از ب ٢٧ابتدا  :گرفت

در  .ندشـد انتخـاب   ١٣٩٣در سـال   يصورت تصـادف هبنفر  ٣٧٠تعداد  ،رانوکک رابطةاساس 

 t، آزمـون  نيانگيم ازبا استفاده  يآمار يو استنباط يفيتوص تحليل ،ل اطالعاتيه و تحليتجز

ن يـي و تع مـؤثر  عوامـل  يبررس يبرا يل عامليتحلاز  همچنين،. ه استانجام شد ونيو رگرس

  .ده استشافراد استفاده  يريگميمدر تصرفتار دولت  يهاشاخصوزن 
اقتصــاد  يســتميسو بــرون يکشــاورز يســتميسرا دو گــروه درونق يــتحق يرهــايمتغ  

 يهـا تيش به فعاليافراد در گراو رفتار  يريگميمستقل و تصم يرهايمتغ عنوانهب يکشاورز
  .دندهيل ميتشک ر تابعيعنوان متغهب يکشاورز

  متغيرهاي وابسته تحقيق -١جدول 
ــار ر فتـــ

  اجتماعي
ـ ، ترغيکشـاورز  ةزان مشارکت با مردم در توسـع يم  ةدر توسـع  يگـذار يهق مـردم در سـرما  يب و تشـو ي

  يکشاورز

ــار  رفتـــ
  اقتصادي

ـ ور، خريد دام و طي، خريخود در کشاورز يشغل گسترش دامنة م اطالعـات و  نظـا ن، اسـتفاده از  يد زمـ ي
در  يگـذار يهت خاک مزرعـه، سـرما  يفيت کيود، تقي خراراض سازیکپارچهيد و فروش، يدر تول يفناور

  ياريآب شبکةاصالح 

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  يستميسدرون يرهايمتغ -٢جدول 

  ياقتصاد
 يبـرا  يت در کشاورزي، تنوع و تعدد فعاليکشاورزريبا بخش غ يکشاورز ةو ارزش افزود يتفاوت درآمد

ط يبـه شـرا   يت کشـاورز يـ د فعاليشـد  يوابستگروز، در شبانه يت کشاورزيبردار، طول مدت فعالهر بهره
  يميرات اقلييدر برابر تغ يکشاورز يباال تي، حساسيطيمح

  محصوالت يوع آفات، سرمازدگيو ش يماريت خاک، بيفين آمدن کييزان آب، پايرات در مييتغ  يعيطب

  نامناسب روستا يکالبد ي، فضاياندازه قطعات اراض ،ياراض يپراکندگ  يکالبد

  پژوهش يهاتهافي: خذمأ
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  يستميسبرون يرهايمتغ -٣جدول 

  بازار

مـت بـه نـرخ    ين قيـي و تع يگـذار متياصالح نظام ق، محصول ةئاار يبرا يکيزيف ي، استقرار بازارهايابيبازار

کشـاورزان بـه    يم بـازار، دسترسـ  يتنظـ  بـرای د يـ ن خري، تضـم يگذارمتيو شناور ساختن ق يالمللنيبازار ب

 سویمحصول از  واردات، يواقع يهامتيکشاورزان به ق يمحصول، دسترس يبندرجه، ديالمللنيب يبازارها

  يسردخانه و محل نگهداردولت، کمبود 

ــار  رفت

  دولت

ه و يبازگرداندن سرما منظوربه يگرهکاهش واسط يبرا يزير، عدم برنامهيدولت به بخش کشاورز يتوجهيب

 يسـاز يل صـنعت يـ سـاخت از قب ريز ةوالت، عـدم توسـع  محصـ  ةمـ يارزش افزوده به روستاها، نظام کارآمد ب

و آمـوزش   يسـاز ح خـاک، توانمند يزه، اصـالح و تسـط  يمکـان  ياريـ ، توسـعه و گسـترش نظـام آب   يکشاورز

د يـ نـه و مصـرف آن در بخـش تول   يهز زمينـة در  يالت کشـاورز يالت، نظارت بر تسهيتسه ةکشاورزان، ارائ

توسـط دولـت، عـدم     يها از بخـش کشـاورز  ارانهيحذف ، يکشاورز يهاکا و تشکليجاد سندي، ايکشاورز

  توجه دولت به شهرهاتمرکز  ،يکشاورز يهانيزم يپراکندگکشاورزان،  يآگاه

  شهر
، يدر اقتصـاد شـهر   يشتر، ثبات شغليکسب سود ب برایرانت  يشهرها، وجود فضا در سرمايه و ثروت تمرکز

   ياشتغال شهر ةمي، بيدر اقتصاد شهر يثبات درآمد

  هاي پژوهشيافته: أخذم

 معرفي منطقه

ن يبر اساس آخـر  وقرار گرفته  يجان غربياستان آذربا ياندوآب در جنوب شرقيشهرستان م

 يروسـتا  ٢٠١و  اسـت  م شـده يدهستان تقس يازدهبخش و  سهبه  ي،ادار -ياسيتقسمات س

 ).٢شکل (دارد  يمسکون

انـدوآب  يهرسـتان م ت شيجمع ،١٣٩٠نفوس و مسکن سال  يعموم يبر اساس سرشمار

ه در يـ روسـتا و بق  درنفر  ١٢۴٧۴٨ ،تين تعداد جمعيکه از ااست گزارش شده نفر  ٢۶٠۶٢٨

برابـر بـا    ١٣٩٠ يآمـار  ةن شهرستان در دوريدر ا ينينشنسبت روستا. کننديم يشهرها زندگ

ـ ا ييت روسـتا يـ درصد بوده و سهم جمع ٨٦/٤٧ ت يـ ت و جمعيـ ن شهرسـتان از کـل جمع  ي

  .استدرصد  ٨٦/١٠و  ٤برابر با  ،بيترتبه ،استان ييروستا
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 موقعيت جغرافيايي منطقه - ۲ شکل

  بحث و جينتا

  يستميسعوامل درون
  کشاورزان ياجتماعو   ياقتصادو رفتار  ياقتصاد يهاعامل
 يو اجتماع يو سنجش رفتار اقتصاد يکشاورز يهاتيان در فعاليل رفتار روستاييتحل يبرا

ـ ، متوسـط، ز ل، کـم يميب(اس يدر مق يشاورزک ةتوسع زمينةآنها در  از  ،)اديـ ز يلـ ياد، و خي

خـود در   يشغل ةگسترش دامن(کشاورزان  يرفتار اقتصاد يج بررسينتا. استفاده شد tآزمون 

در  يم اطالعات و فناورنظا، استفاده از ين کشاورزيد زميور، خريد دام و طي، خريکشاورز

در  يگـذار هيت خاک مزرعه، سـرما يفيت کي، تقودخر ياراض سازیکپارچهيد و فروش، يتول

بـه پـرداختن بـه     يل کمتـر يـ زه و تمايدهد که کشاورزان انگينشان م) ياريآب شبکةاصالح 

سـطح  آن بـا   ةو فاصل ٣٣/٢اورزان کش ين رفتار اقتصاديانگيم. دارند يکشاورز يهاتيفعال

که  بوده ٠٥/٠کمتر از نها آ يداريدرصد مقدار معن ٩٥نان ياد است و در سطح اطميز متوسط

ـ فعال ةکشاورزان به ادام ةزين بودن انگييپا ةدهندنشان ـ  .اسـت  يکشـاورز  يهـا تي  ،نيهمچن

ـ ، ترغيکشـاورز  ةزان مشارکت با مردم در توسعيم( کشاورزان يرفتار اجتماع ق يب و تشـو ي

 ةگونـه رفتـار در توسـع   نيـ ضـعف ا  گرنشـان ) يکشـاورز  ةدر توسع يگذارهيمردم در سرما

 مقـدار (است که با سطح متوسط  ٤٣/٢برابر با  ين رفتار اجتماعيانگيم. بوده است يشاورزک

  . دارد) ٠٠٠/٠( داريمعن اختالفدرصد  ٩٥نان يدر سطح اطم) ٣
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  يبخش کشاورز ةان در توسعييرفتار روستا -٤جدول 

  شرح
  tآزمون 

  تعداد  يداريسطح معن  اريانحراف مع  نيانگيم
  ۳۶۹  ۰۰۰/۰  ۹۱۱/۰  ۳۳/۲  يکشاورز يهاتيعالدر ف يرفتار اقتصاد
  ۳۶۹  ۰۰۰/۰  ۱۹/۱  ۴۳/۲  يکشاورز يهاتيدر فعال يرفتار اجتماع

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

. گـذار اسـت  تأثير عوامـل متعـدد   ياز بخـش کشـاورز   يانسان يرويش خروج نيدر افزا

 ٥در جـدول   يکشـاورز  يهـا تياز فعال يانسان يرويگذار در خروج نتأثير يعوامل اقتصاد

بـا رفتـار    ياقتصـاد  يهـا عملکـرد شـاخص   يهمبسـتگ  يج بررسـ يبر اساس نتا. آمده است

 يکشـاورز ريبـا بخـش غ   يکشـاورز  ةو ارزش افـزود  يکشـاورزان، تفـاوت درآمـد    ياقتصاد

 اسـت  داريدرصد معن ٩٥نان يدر سطح اطم ين همبستگيا ؛دارد) - ٢٨٦/٠( معکوس يهمبستگ

ـ فعال ةو ارزش افـزود  يدرآمـد  يهـا رفـتن تفـاوت   االبا ب و به ديگر سخن، )٠٠٢/٠(  يهـا تي

د دام و يـ ن بخش، خرياخود در  يشغل ةگسترش دامن ل کشاورزان دريزان تمايم ،يکشاورز

 سـازی کپارچـه يد و فـروش،  يدر تول يم اطالعات و فناورنظا، استفاده از نيد زميور، خريط

ـ آب شـبکة در اصالح  يگذارهيسرماو ت خاک مزرعه، يفيت کيد، تقوخر ياراض کـاهش   ياري

بـا تنـوع و    يکشـاورز  يهاتيو پرداختن به فعال کشاورزان يرفتار اقتصاد يول. کنديدا ميپ

ـ بـردار، طـول مـدت فعال   هر بهره يبرا يت در اقتصاد کشاورزيتعدد فعال در  يت کشـاورز ي

 يباال تيحساسو ، يستيو ز يطيط محيبه شرا يت کشاورزيد فعاليشد يروز، وابستگشبانه

  ).٥جدول ( دارد يارتباط کمتروجود  يميرات اقلييدر برابر تغ يکشاورز
بـر  . دش انجام یونيرگرس برآورد الگوی با استفاده از ،عوامل يگذارتأثيرزان يسنجش م
بــا بخــش  يکشــاورز ةو ارزش افــزود يتفــاوت درآمــد دســت آمــده،بــه جياســاس نتــا

دارای ن عامـل  يتنها ا وکشاورزان داشته  يصادرا در رفتار اقت تأثيرن يشتريب يکشاورزريغ
بـوده کـه    ٤٠/٠ برابر با عاملن يا تأثيرب يضر .دار بر بر تمايل کشاورزان استتاثير معنی
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ن ييرا تب يدرصد رفتار اقتصاد چهل ييتنهاو به است داريدرصد معن ٩٩نان يدر سطح اطم
آنهـا   يگـذار تأثيرو  شاورزان داشتهک يدر رفتار اقتصاد يکمتر تأثيرها هير گويسا. کنديم

  .بوده استدار نيمعن
از عوامـل   اسـت، وابسته  يبه همان مقدار که به عوامل اقتصاد يبخش کشاورز ةتوسع
کـه   ن مطلب اسـت يا يايج گوينتا. رديپذيسزا مهب یتأثيرز يهمچون مشارکت ن ياجتماع

باالتر  يداريآنها سطح معن يمندارند و تما يهمبستگ يبا رفتار اجتماع ياقتصاد يهاهيگو
رات ييـ در برابـر تغ  يکشـاورز  يت بـاال يحساسـ  ،عوامـل  ةن هميدر ب يول. دارند ٠٥/٠از 
آن  تـأثير ب يضـر  وداشـته   يرا در رفتار اجتمـاع  تأثيرن يشتريب) يخشکسالمانند ( يمياقل
ـ   بارا  يدرصد از رفتار اجتماع ٢٣ ييتنهابوده است که به ٢٣/٠  ، ٠٣٦/٠ يداريسـطح معن
  . کندين مييتب

 يان در بخش کشاورزييروستا يو اجتماع ير رفتار اقتصادگذار بتأثير يعوامل اقتصاد - ٥جدول 

  هاهيگو

  يرفتار اجتماع  يرفتار اقتصاد
  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ

 .Sig  مقدار
 مقدار

β 
Sig. مقدار  Sig. 

 مقدار

β 
Sig. 

 و ارزش افزودة يتفاوت درآمد
  يکشاورزريبا بخش غ يکشاورز

٣٢٤/٠ ١١٩/٠  ٦١٩/٠  ٠٤٧/٠ ٠٠١/٠ -٤/٠  ٠٠٢/٠  - ٢٨٦/٠ 

ت در اقتصاد يتنوع و تعدد فعال
  بردارهر بهره يبرا يکشاورز

٤٦٣/٠ ٠٧٢/٠  ٣٩٧/٠  ٠٨١/٠ ٤٤٧/٠ ٠٧١/٠  ٧١٤/٠  ٠٣٥/٠ 

در  يت کشاورزيطول مدت فعال
  روزشبانه

٨٣٨/٠ ٠٢٢/٠  ٧١٨/٠  ٠٣٥/٠ ٠٦/٠ ١٩٨/٠  ٧٣٢/٠  ٠٣٢/٠ 

 يت کشاورزيد فعاليشد يوابستگ
آب ( يستيو ز يطيط محيبه شرا

  )و خاک
٢٠٣/٠ ١٢٤/٠  ١٣٢/٠  ١٤٤/٠ ٧٢٨/٠ ٠٣٢/٠  ٩٠٨/٠  ٠١١/٠ 

در  يکشاورز يت بااليحساس
مانند ( يميرات اقلييبرابر تغ

 )يخشکسال

١٣  
٩/٠ 

٠٣٦/٠ - ٢٣/٠ ٢٦٥/٠ - ١٠٧/٠ ٩٣٨/٠  ٠٠٨/٠ ١٤٢/٠ 

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 يو اجتماع يو رفتار اقتصاد يعيطب يهاعامل

دهـد کـه   ينشـان مـ   يج بررسينتا. ر رفتار انسان استمؤثر بعوامل ديگر از عوامل طبيعي 

کشـاورزان   يبـا رفتـار اقتصـاد    يوع آفات و سـرمازدگ يو ش يماريت خاک، بيفيکاهش ک

ـ زان ايـ م ههر چـ  ؛ به ديگر سخن،دنمعکوس دار يهمبستگ زان يـ م ،ن عوامـل بـاالتر رود  ي

مورد  ةکه در منطقاز آنجا . ابدييکاهش م يکشاورز يهاتيکشاورزان به فعال يمندعالقه

کننـده  نيين عوامل از نظر کشاورزان تعيا است، يغن يو سطح ينيزمريز يمطالعه منابع آب

وع يو شـ  يمـار يب بـه  يعـ يان عوامل طبياز م تأثيرن يباالتر ،يگذارتأثيراز نظر . نبوده است

دار معنـي  ٠٠١/٠سـطح   در - ٣٥٣/٠ن شـاخص برابـر بـا    يا تأثيرب يضر. گرددرمیآفات ب

 نيـز  هـا ر شـاخص يسا .کندين مييکشاورزان را تب يدرصد رفتار اقتصاد ٣٥حدود  و است

 يهمبسـتگ  نيـز  يرفتـار اجتمـاع   و يعيان عوامل طبيم. نديستگذار نتأثيرم يصورت مستقهب

ـ  يعـ يعوامـل طب  ةهمـ  يداريود ندارد و سطح معنالزم وج و از نظـر   بـوده  ٠٥/٠از  شيب

ـ  يعياز عوامل طب کدامچياست که ه يز رابطه به شکلين يگذارتأثير م در يصـورت مسـتق  هب

  . ستنديثر نؤم يکشاورز يهاتيکشاورزان در ارتباط با فعال يرفتار اجتماع

 يان در بخش کشاورزييروستا يو اجتماع يصادر رفتار اقتگذار بتأثير يعيعوامل طب - ٦جدول 

  هاهيگو
  يرفتار اجتماع  يرفتار اقتصاد

  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ

 .β Sig مقدار .Sig  مقدار .β Sig مقدار .Sig  مقدار

 ٨٩٧/٠ -٠٠١٥/٠  ٢٦٥/٠  ١٠٧/٠ ٨٧٩/٠ ٠١٦/٠  ١٤٢/٠  ١٣٩/٠  زان آبيرات در مييتغ

 ٥٦٨/٠ - ٠٦٥/٠  ٣٨٩/٠  ٠٨٢/٠ ١٨٦/٠ - ١٣٤/٠  ٠٣٠/٠  - ٢٠٢/٠  ت خاکيفين آمدن کييپا

 ٩٣/٠ - ٠١/٠  ٤١٣/٠  ٠٧٩/٠ ٠٠١/٠ - ٣٥٣/٠  ٠٠٠/٠  - ٣٠٩/٠  وع آفاتيو ش يماريب

 ٤٠٧/٠ - ١٠٢/٠  ١٨٩/٠  /١٢٦٠ ٧٤٩/٠ - ٠٣٦/٠  ٠٠٦/٠  - ٢٥٧/٠  محصوالت يسرمازدگ

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 يو اجتماع يرفتار اقتصاد و يکالبد يهاعامل

ـ ، خريکشـاورزان در بخـش کشـاورز    يشـغل  ةو گسترش دامنـ  ين عوامل کالبديب د دام و ي

د و فـروش،  يـ ولدر ت يم اطالعـات و فنـاور  نظـا ، اسـتفاده از  ين کشـاورز يد زميور، خريط

ـ آب شـبکة در اصالح  يگذارهيت خاک مزرعه، سرمايفيت کي، تقوياراض سازیکپارچهي  ياري

تر شـدن  و بزرگ ياراض يبا کاهش پراکندگ ؛ به ديگر سخن،معکوس وجود دارد يهمبستگ

در بخـش   يه گـذار يسـرما  ،روسـتاها  يت کالبـد يـ فيو باال رفتن ک) -٣٦٢/٠(ن يقطعات زم

ـ . ابـد ييان گسـترش مـ  يياز طرف روستا يکشاورز ـ يـ در ا يول  ،يگـذار تأثيراز نظـر   ،نين ب

داشـته   يدر رفتار اقتصـاد  يبودن قطعات اراضو کوچک  ياراض يرا پراکندگ تأثيرن يشتريب

کـه در   اسـت  ٠٠١/٠ آن يداريسـطح معنـ  و  -٣٣٤/٠ن عامل برابر بـا  يا تأثيرب يضر. است

ـ آنهـا در پـرداختن بـه فعال    ةزيـ کشـاورزان و انگ  يدرصد رفتـار اقتصـاد   ٣٣حدود   يهـا تي

بـا   يادشدهز عوامل ا کدامچيه يول. کندين ميين بخش را تبيدر ا يگذارهيو سرما يکشاورز

  .استفاقد ارزش آماری  آنها يهمبستگ ست و مقداريکشاورزان در ارتباط ن يرفتار اجتماع

 يان در بخش کشاورزييروستا يو اجتماع ير رفتار اقتصادتأثيرگذار ب يعوامل کالبد - ٧جدول 

  هاهيگو

  يرفتار اجتماع  يرفتار اقتصاد

  يگذارتأثيرزان يم  يهمبستگمقدار   يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ

 .Sig  مقدار .β Sig مقدار .Sig  مقدار
 مقدار

β 
Sig. 

و کوچک بودن  ياراض يپراکندگ

  يقطعات اراض
٧٤٣/٠ ٠٣٤/٠  ٣٥١/٠  ٠٨٩/٠ ٠٠١/٠ - ٣٣٤/٠  ٠٠٠/٠  - ٣٦٢/٠ 

 ٢/٠ ١٣٥/٠  ١١٥/٠  ١٥١/٠ ٥٨/٠ - ٠٥٥/٠  ٠٤٤/٠  - ١٩١/٠  نامناسب روستا يکالبد يفضا

  پژوهشهاي يافته: مأخذ
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  يستميسعوامل برون

  يو اجتماع يبازار و رفتار اقتصاد

ـ اار يبـرا  يکـ يزيف ياستقرار بازارها  يسـردخانه و محـل نگهـدار   محصـول و کمبـود    ةئ

زان يـ م ،دست آمـده هج بيبر اساس نتا. کشاورزان رابطه دارند يمحصوالت با رفتار اقتصاد

 ٠٢/٠ز يآن ن يداريسطح معن و ٢١٣/٠و  - ٢١٤/٠برابر با  ،بيرتت، بهن عوامليا يهمبستگ

از عوامل  کدامچيه ،يگذارتأثيراز نظر . دندارارتباط ن ير عوامل با رفتار اقتصاديسا. است

ـ از م .اسـت  ٠٥/٠آنها بـاالتر از   يداريگذارند و سطح معننمی تأثير ير رفتار اقتصادب ان ي

نها مثبت آ ةو رابط داردرتباط ا يتنها عامل کمبود سردخانه با رفتار اجتماع ،يعوامل بازار

و  يروابـط اجتمـاع   ،ش تعداد سردخانه و انبـار در روسـتاها  يبا افزا است؛ به ديگر سخن،

زان يـ م ،دست آمدههج بيبر اساس نتا. شوديشتر ميب يکشاورز ةتوسع يمشارکت مردم برا

 يرسـ ج برينتـا . است ٠٥/٠آن  يداريسطح معنو  ١٨٤/٠گر ين عوامل با همديا يهمبستگ

عوامـل مـورد    ةو همـ  بـوده  يبر رفتار اجتماع يعوامل بازار يگذارتأثيرعدم  دهندةنشان

 يآنها بر رفتار اجتماع تأثيرعدم است که از  ٠٥/٠باالتر از  يداريسطح معن يدارا يبررس

  . دحکايت دار

 شهر و رفتار اقتصادي و اجتماعي

. پيچيده است یتايي داراي ارتباطکشاورزي و اقتصاد روس ةنشيني نيز با توسعشهر و شهر

عوامـل   همـة دهـد کـه   نتايج بررسي همبستگي عوامل شهري با رفتار اقتصادي نشان مـي 

سطح اطمينـان   دربا رفتار اقتصادي مردم در بخش کشاورزي همبستگي منفي شده بررسي

شـهرها و ثبـات    سـرمايه در  ثـروت و  تمرکـز شده، از بين عوامل بررسي. ندداردرصد  ٩٩

هـا از  هسـرماي  و بر اثر آن، سزا در رفتار اقتصادي داردی بهآمدي در اقتصاد شهري تأثيردر

سرمايه از بخـش کشـاورزي    ب،بدين ترتي و يابدمیروستاها به سمت شهرها جريان پيدا 



   ۳۷ �۳ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                 ...بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نيروی 

 

نيـروي   رو،از اينکنند و میزيادي پيدا  ةشود و مردم براي اشتغال در شهر انگيزمیخارج 

ـ  ضريب تأثير اي. شودخارج میاز بخش کشاورزي  نيز انساني توانمند ر رفتـار  ن عوامـل ب

 ٠٣٧/٠آنها داري سطح معني و - ٢٥٧/٠و   –٢٥٣/٠برابر با  ،ترتيب، بهاقتصادي کشاورزان

درصد رفتار اقتصـادي مـردم    ٢٥در حدود  از اين عوامل هر کدام بنابراين. است ٠٠٧/٠و 

د دارنعوامل بازار با رفتار اجتماعي همبستگي ن ،اديبرخالف رفتار اقتص. کنندرا تبيين مي

بر رفتار اجتمـاعي   دارمعنيعوامل بازاري مورد بررسي تأثير  ةو از نظر تأثيرگذاري نيز هم

  .کشاورزي ندارند ةو مشارکت مردم در توسع

 يان در بخش کشاورزييروستا يو اجتماع ير رفتار اقتصادگذار بتأثير يعوامل بازار - ٨جدول 

  هاهيوگ
  يرفتار اجتماع  يرفتار اقتصاد

  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ
 .β  Sig مقدار .Sig  مقدار .β Sig مقدار .Sig  مقدار

 ٣٠١/٠ - ١١٨/٠  ٣٤٣/٠  - ٠٩٠/٠ ١٣٣/٠ - ١٦٣/٠  ٠٦٥/٠  ١٧٣/٠  يابيبازار

ي برا يکيزيف ياستقرار بازارها
  محصول ارئة

٢٣٧/٠ ١٧١/٠  ٢٠٥/٠  ١٢٠/٠ ٥٤٢/٠ - ٠٨٦/٠  ٠٢٢/٠  - ٢١٤/٠ 

و  يگذاريمتاصالح نظام ق
تعيين قيمت به نرخ بازار 

المللي و شناور ساختن بين
  گذاريقيمت

٣٣٤/٠ ١٣/٠  ١٥٩/٠  ١٣٣/٠ ٦٢/٠ ٠٦٦/٠  ٢٥١/٠  - ١٠٨/٠ 

 ٤٣٨/٠ - ١١٨/٠  ٨٤٣/٠  ٠١٩/٠ ٣٥٨/٠ - ١٣٨/٠  ٠٨١/٠  - ١٦٤/٠  م بازاريتنظ براید ين خريتضم

 يکشاورزان به بازارها يدسترس
  يالمللينب

٧٧٤/٠ - ٠٤٢/٠  ٧٣١/٠  ٠٣٣/٠ ٨٣٩/٠ ٠٢٩/٠  ١٠٩/٠  - ١٥١/٠ 

 يمحصول، دسترس يبنددرجه
  يواقع يهايمتکشاورزان به ق

٧٨٩/٠ ٠٣٩/٠  ٦٢٥/٠  ٠٤٦/٠ ٩٩٦/٠ ٠٠١/٠  ٢٥٦/٠  - ١٠٧/٠ 

 سویمحصول از  واردات
  دولت

٥٦١/٠ - ٠٨١/٠  ٤٨٨/٠  ٠٦٦/٠ ٤٤٣/٠ ١٠٥/٠  ٢٠٢/٠  ١٢٠/٠ 

سردخانه و محل کمبود 
 ينگهدار

٢٤٧/٠ ١٤٣/٠  ٠٥/٠  ١٨٤/٠ ١٠٦/٠ - ١٩٦/٠  ٠٢٢/٠  - ٢١٣/٠ 

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 يان در بخش کشاورزيروستاي يو اجتماع يشهر و رفتار اقتصاد - ٩جدول

  هاهيگو

  يرفتار اجتماع  يرفتار اقتصاد

  يگذارتأثيرزان يم  يگمقدار همبست  يگذارتأثيرزان يم  يمقدار همبستگ

 .β Sig مقدار .Sig  مقدار .β Sig مقدار .Sig  مقدار

 ٣١٤/٠ ١٣٦/٠  ١٤٤/٠  ١٣٨/٠ ٠٣٧/٠ - ٢٥٣/٠ ٠٠٠/٠  - ٤٣١/٠  شهرها سرمايه در ثروت و تمرکز

 ١١٢/٠ ٢٤٩/٠  ١٣٨/٠  ١٤٠/٠ ٤٨٣/٠ - ٠٩٩/٠ ٠٠٠/٠  - ٤٠٨/٠  رانت يوجود فضا

 ٨٥٩/٠ - ٠٢٨/٠  ٨٧٣/٠  ٠١٥/٠ ٩٦٦/٠ - ٠٠٦/٠ ٠٠٠/٠  - ٣٥٦/٠  يدر اقتصاد شهر يثبات شغل

 ٠٦٩/٠ - ٢٩٥/٠  ٧٢١/٠  - ٠٣٤/٠ ٠٠٧/٠ - ٢٥٧/٠  ٠٠٠/٠  - ٤٢٨/٠  يدر اقتصاد شهر يثبات درآمد

 ٨٠٢/٠ ٠٣٧/٠  ٤٩٧/٠  ٠٦٥/٠ ٥٤٩/٠ ٠٧٧/٠  ٠٠١/٠  - ٣١٢/٠ ياشتغال شهر ةميب

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

 کشاورزان يو اجتماع يدولت و رفتار اقتصاد يهااستيس

 ، بـرای يکشـاورز  يزيـ رزمينة برنامهدولت در  يهااستيرها و سياد متغيد زابا توجه به تعد

آزمـون بارتلـت   داری سطح معنـي . دشاستفاده  يل عاملياز تحل ،رهاين متغيتريشناخت اصل

 همچنـين، مقـدار  . اسـت  يسـر م يل عـامل يـ ق تحليـ ل اطالعات از طريدهد که تحلينشان م

ـ انجـام تحل  يبـرا  يريـ گت مناسب نمونـه يکفا يايگو )٦/٠ يباال(ر يما -سريشاخص کا ل ي

   .است ياکتشاف يعامل

  آزمون بارتلتنتيجه  - ١٠جدول 

 ٩١٠/٠ )KMO(ريسر مايکا

 بارتلت  آزمون

 ٤٧٨/٨٢٨ اسکوئريکا

 ٣٦٩ يآزاد ةدرج

 ٠٠٠/٠ يداريمعنسطح 
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ـ  دهد که ازينشان متحليل عاملی ج ينتا عامـل   ، دويعامـل مـورد بررسـ    چهـارده ن يب

درصـد   ٩/٣٧حـدود   ٣١/٥ مقـدار ويـژه  عامل اول با  .شناخته شدند املوع نيگذارترتأثير

ـ ا ةشددادهدوران ماتريسبا توجه به  ؛کندين مييرا تب يو اجتماع يرفتار اقتصاد ن عامـل  ي

 يگـر هاهش واسطک يبرا يزير، عدم برنامهيدولت به بخش کشاورز يتوجهيکه شامل ب

محصـوالت،   ةمـ يه و ارزش افزوده به روستاها، نظـام کارآمـد ب  يبازگرداندن سرما منظوربه

ـ ، توسعه و گسـترش نظـام آب  يکشاورز يسازيل صنعتيساخت از قبريز ةعدم توسع  ياري

ـ   و آ يسـاز ح خـاک، توانمند يزه، اصالح و تسطيمکان الت، يتسـه  ةمـوزش کشـاورزان، ارائ

، يد کشـاورز يـ نه و مصرف آن در بخـش تول يهز زمينة در يشاورزالت کينظارت بر تسه

توسـط دولـت    يها از بخش کشاورزارانهي،  حذف يکشاورز يهاکا و تشکليجاد سنديا

عامـل دوم بـا مقـدار    . نام نهاد» يکشاورز ةتوسع يزيربرنامه«توان ين عامل را ميا ،است

و  يبـر رفتـار اقتصـاد    يذارگـ تأثيردر  درصـد رفتـار دولـت    ٣/٢١در حـدود   ٩٨/٢ويژه 

که شامل شده دادهدوران يهاعاملماهيت با توجه به  کند؛ين مييکشاورزان را تب ياجتماع

زمينـة  و آموزش کشاورزان و عدم اقدامات دولت در  يسازضعف عملکرد دولت در آگاه

ـ ا ،اسـت تمرکز توجه دولت به شهرها و  يکشاورز ياراض يپراکندگ، اصالح ن عامـل را  ي

  .کرد ينامگذار» ياراض يسازکپارچهيآموزش و « توانيم

 يو اجتماع ير رفتار اقتصادگذار رفتار دولت بتأثير استخراج شده يهاعامل - ١١جدول 

  کشاورزان

  عامل
  س دوران يافتهيماتر هاعامل ةيارزش اول

مقدار 
 ويژه

 )درصد( انسيوار
واريانس  درصد

 تجمعی

مقدار 
 ويژه

 )درصد( انسيوار
واريانس  ددرص

 تجمعی

٩٦٤/٣٧ ٩٦٤/٣٧ ٣١٥/٥ ٢٨٣/٥١ ٢٨٣/٥١ ١٨٠/٧ ١ 

٢٦٣/٥٩ ٢٩٩/٢١ ٩٨٢/٢ ٢٦٣/٥٩ ٩٨١/٧ ١١٧/١ ٢ 
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الزم . نشان داده شده اسـت  ١٢ رهای قرار گرفته در هر عامل در جدولبار عاملی متغي

  .باشد داشته یباالي بستگيهم آن با كه گيردمي قرار عاملي در متغير هربه ذکر است که 

  )افتهماتريس دوران ي( ره در هر عامل و بار عاملی هر متغيقرار گرفت متغيرهای - ١٢جدول 

 عامل

 متغير

٢ ١ 

 يدولت به بخش کشاورز يتوجهيب  ٠٠٦/٠ ٧٢٥/٠

 ه روستاهاه و ارزش افزوده بيبازگرداندن سرما منظوربه يگرطهکاهش واس يبرا يزيرعدم برنامه  ٣٤/٠  ٧٣٤/٠

 محصوالت ةمينظام کارآمد ب  ٢٤/٠  ٧١٨/٠

 يکشاورز يسازيل صنعتيساخت از قبريز ةعدم توسع  ٣٩٨/٠  ٧١٥/٠

 زهيمکان ياريتوسعه و گسترش نظام آب  ٢٦١/٠  ٧١٤/٠

 ح خاکياصالح و تسط  ٣٠٢/٠  ٧٠١/٠

 و آموزش کشاورزان يسازتوانمند  ٣٥٦/٠  ٦٤٨/٠

 التيتسه ةارائ  ١٨٦/٠  ٦٣٧/٠

 يد کشاورزينه و مصرف آن در بخش توليهز زمينةدر  يالت کشاورزينظارت بر تسه  ٣٨٣/٠  ٦٢٩/٠

 يکشاورز يهاکا و تشکليجاد سنديا  ٥٦٧/٠  ٦٢٣/٠

  توسط دولت يها از بخش کشاورزارانهيحذف   ٤٠٣/٠  ٥٩/٠

 اصالح زمينة و آموزش کشاورزان و عدم اقدامات دولت در يسازدر آگاه ضعف عملکرد دولت  ٨٨١/٠  ٠٦٢/٠

 يکشاورز يهانيزم يپراکندگ  ٧٤٤/٠  ٣٤٥/٠

 تمرکز توجه دولت به شهرها  ٦٠٧/٠  ٣٢٣/٠

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 و پيشنهادها يريگجهينت

ـ ، خريان در بخـش کشـاورز  ييروسـتا  يشـغل  ةگسترش دامن ن يد زمـ يـ ور، خريـ د دام و طي

 ياراضـ  سـازی کپارچـه يو فـروش،   ديدر تول يم اطالعات و فناورنظا، استفاده از يکشاورز

ـ آب شـبکة در اصالح  يگذارهيت خاک مزرعه، سرمايفيت کيد، تقوخر قالـب رفتـار    در ياري

 ۳۳/۲کشاورزان  ين رفتار اقتصاديانگيج نشان داد که مينتا شد و يان بررسييروستا ياقتصاد

ب و يـ ترغ گر و نيـز يزان مشارکت با همديم ،نيهمچن. اد استيمتوسط زحد آن با  ةو فاصل

ن رفتـار  يانگيـ م. ف بـوده اسـت  يضـع  يکشاورز ةدر توسع يگذارهيسرما بهگران يق ديتشو

ـ فعال ةتوسع بهکشاورزان  يليميب ةدهنددست آمد که نشانهب ۴۳/۲برابر با  ياجتماع  يهـا تي

ضـعف رفتـار مثبـت     در زمينـة . ن آن استييق در تبيتحق ةت مسئلياما اهم. است يکشاورز

 رو،ل بودند و از ايـن يعوامل متعدد دخ يکشاورز ةان در توسعييروستا يتماعو اج ياقتصاد

 »یسـتم يسعوامل درون«عنوان ه ب يو کالبد يعي، طبيگر در قالب عوامل اقتصادنييعوامل تب

  .شدند يبررس »يستميسعوامل برون«عنوان ه و رفتار دولت، شهر و بازار ب يکشاورز

رفتـار   کننـدة فيتضـع  گـذار تأثير يان عوامل اقتصـاد يمدهد که از ينشان م يج بررسينتا

ن يشـتر يب ياقتصـاد  يهاگر بخشيبا د يکشاورز ةو ارزش افزود يتفاوت درآمد ،ياقتصاد

ه ن کـرد يـي کشـاورزان را تب  يدرصد رفتـار اقتصـاد   چهل که حدودای گونه، بهرا داشته تأثير

و خـدمات ضـامن    يت، کشاورزصنع ياقتصاد يهاتيتوجه به توازن فعال رو،از اين. است

ـ ا البتـه . خواهد بـود  يدر بخش کشاورز کردهليتحصجوانان  ويژههب يانسان يروين يبقا ن ي

اگـر   ،يج بررسـ ينتـا بـر اسـاس   کـه  ای گونه، بهنبوده استدر ارتباط  يمسئله با مکان زندگ

 ،ارزش افـزوده و درآمـد برابـر بـا صـنعت و خـدمات باشـد        يدارا يکشـاورز  يهاتيفعال

ل يـ م يکشـاورز  يهاتيبه فعال )ا روستايشهر (ست يکشاورزان بدون در نظر داشتن مکان ز

 یتـأثير روسـتا   يت کالبـد يعوضـ ، يج بررسـ ينتـا بر اساس را يز ؛نشان خواهند داد يشتريب

 ازکـه   ي، در حـال نداشـته  يکشـاورز  يو اجتماع )درصد پنج( يه در رفتار اقتصادکنندنييتع



  اکبر تقيلو و افشار کبيریعلی                                 ۳ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۴۲

 

) درصـد  ۳۳( ياديز تأثيرآنها  ةو انداز ياراض يدن پراکندگکر يتصاداق ي،عوامل کالبد ميان

رات ييـ در برابـر تغ  يکشاورز يت بااليحساس ،نيهمچن. مردم داشته است يدر رفتار اقتصاد

گر يش مشـارکت مـردم بـا همـد    يگذار در افزاتأثيرو  يعامل اصل) يخشکسالمانند ( يمياقل

. کنـد ين مييان را تبييروستا يدرصد رفتار اجتماع ۲۳ن عامل در حدود يکه اای گونه، بهبوده

 يکشـاورز  ةتوسـع  يل کشـاورزان بـرا  يـ و تما يگذارهيگذار در سرماتأثير يعياز عوامل طب

کـاهش  را بخـش   در ايـن  يگذارهيسرما که تمايل به ن بخش استيوع آفات ايو ش يماريب

وع آفات در حدود يو ش يماريب ،يعيان عوامل طبياز م ،دست آمدههج بيبر اساس نتا. دهديم

  .دکنين مييرا تب يدرصد رفتار اقتصاد ۳۳

 ،يش ارزش افزوده و درآمد بخش کشاورزيافزا يکه برا ن دارديداللت بر ا مطالعه جينتا

جذف  منظوربهمحصول  ةئاار يبرا يکيزيف ياستقرار بازارهار ينظ يبازار يهاتوجه به عامل

 يريگجلو يبرا يسردخانه و محل نگهدارجاد ياو کنندگان ديولها و انتقال درآمد به تواسطه

د کـه  دانشـان   يج بررسـ ينتـا . اسـت  يارزش افـزوده ضـرور   نيز افزايشمت و ياز کاهش ق

کـه  دارد  يهمبسـتگ  يبا رفتار اقتصـاد  يسردخانه و محل نگهدارو  يکيزيف ياستقرار بازارها

رهگذر، بـا اقتصـادی   ن يتوان از ايم رو،از اين .است ۲۱۴/۰و  ۲۱۳/۰برابر با  ،بيترتيزان آن، بهم

 يهـا تيـ و پـرداختن بـه فعال   يگـذار هيکشـاورزان را بـه سـرما   ، يکشـاورز  يهـا تيفعال کردن

ـ  ،قيـ ج تحقينتـا  گريد بر اساس. کردب يترغ يکشاورز  يدارفتـار اقتصـ   ون عوامـل  يـ ن ايب

ـ آنهـا بـه    ةهم يول ،وجود دارد يقو يهمبستگ ـ . سـتند ينگـذار  تأثيرک انـدازه  ي ن عوامـل  ياز ب

 سـزا ی بهتأثير يدر اقتصاد شهر يشهرها و ثبات درآمد سرمايه در ثروت و تمرکز ،شدهيبررس

ـ  .کنـد ين مـ يـي درصد رفتار را تب ۷/۲۵و  ۳/۲۵ ،بيترتدارد و به يدر رفتار اقتصاد از  ،نيهمچن

 يزيـ ربرنامه«ناوين ، دو عامل با عيل عامليج مدل تحليبر اساس نتا ،دولت يان عوامل رفتاريم

ـ ترت، بـه »ياراضـ  يسـاز کپارچهيآموزش و «و » يکشاورز ةتوسع  ۳/۲۱و  ۹/۳۷حـدود   ،بي

، ي، شهري، اقتصادي، کالبديعيبا توجه به عوامل طب بنابراين، .ندکنيه ميدرصد رفتار را توج
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 ياقتصـاد  يهافرصت ةتوسع نيز و يگذارهيش سرمايافزا ،ياورزکش ةثر در توسعؤم يبازار

  . ندنکيم يرا باز يدولت نقش اصل از سوی يدر بخش کشاورز

  :شودبا توجه به نتايج، پيشنهادهای زير ارايه می

ـ بازار زمينـة در  يکشـاورز  يکاهايها و سندجاد تشکليا • محصـوالت   يو انبـار دار  يابي

 ؛به روستاها يکشاورز ةبازگرداندن سود و ارزش افزود منظوربه يکشاورز

  ؛يکشاورز يسازيصنعت ت برایاليتسه ختصاصا •

 ؛يد کشاورزيمحصوالت با توجه به ارزش منابع تول يگذارمتياصالح نظام ق •

 ؛ ودر روستاها يکشاورز هایکردة رشتهليبه جوانان تحص يقيالت تشويتسه ةارائ •

  .کپارچهي ياراض الت برایيتسه ختصاصو ا يدارنياصالح نظام زم •

  منابع

در  ييگذار بر مشارکت جوانان روستاتأثيرعوامل « ،)۱۳۹۰( .م، يجعفر و ؛.م ،يذريچ ؛.، فييايارت
  .۷۶-۵۷صص  ،۳ ة، شمار۲، سال ييروستا يهاپژوهش .»يکشاورز ةتوسع ةنيزم

  .ام نوريدانشگاه پ :تهران. رانيدر ا ييروستا يزيربرنامه، )۱۳۷۵( ح. شيآسا
  .سمت :تهران. رامونيشهر و پ يهاهينظر، )۱۳۸۲( .م ،يزدي يپاپل
د بر يکأبا ت ييت روستايآن بر جمع تأثيرو  يکشاورز يهاچالش« ،)۱۳۸۹(. ، مو بسحاق .ا ،يسيتقد

. »)شهرسـتان ازنـا   -يالخور شـرق يدهسـتان سـ  : يمـورد  ةمطالع(کشت  ريرات سطح زييتغ
  .۱۶۰-۱۳۷ ص، ص)۱۳۸۹زمستان ( ۲ ة، شمار۱ ةدور ،روستاييهاي پژوهش

 مةفصـلنا  .»د بر مناسبات شهر و روستايکأبا ت يکشاورز ةتوسع« ،)۱۳۹۲( .ع ،يو عبدالله .ع ،لويتق
  .۵۰-۲۹صص ، ۱ ة، شمار۲ ، سالييروستا ةاقتصاد فضا و توسع

. جغرافيـا  رشته يدکتر ةرسال .يکشاورز ةتوسع ةعوامل بازدارند يبررس ،)۱۳۹۲(. ، ريگيبخسرو
  .يدانشگاه فردوس :مشهد

مطالعـات انقـالب    ةفصـلنام  .»رانيا ياسالم يو جمهور ينتدولت را ةينظر« ،)۱۳۸۹( .ح، يميرح
  .۱۰۰-۶۹صص ، ۲۲ ة، شمار۷، سال ياسالم
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ـ تحل« ،)۱۳۹۲( .ع، ين افتخـار يالدرکن و ؛.ح ،سبکبار يفرج ؛.ط ،صادقلو ؛.م، يرضوان ن يـي ل و تبي
اقتصـاد فضـا و    ةفصلنام .»ييروستا ير در نواحيش يابيبازار ييفضا ةثر در شبکؤعوامل م

  .۲۸-۱صص  ،۱ ة، شمار۲، سال ييروستا ةسعتو
ـ تحل« ،)۱۳۸۸(. ، ميپورطـاهر  و ؛.ا ،االصـل  يشاهسـوند  ؛.ع ،ين افتخاريالدرکن ل عوامـل مـؤثر   ي

، ش فضـا يو آما يزيربرنامه .»اسـتهبان  يمورد کشاورزان روستاها: زا در کشاورزان استرس
  .۱۶۲-۱۴۳، صص ۲ ة، شمار۱۴ ةدور

ـ بر نظر ي، نقدينينشت و شهردول« ،)۱۳۷۳( .، مييرهنما هـانس   يدارهيم سـرما يشـهر قـد   يهـا هي
  .۲۶-۱۷صص  ،۳۲ ة، شمارتحقيقات جغرافيايي ةفصلنام .»بوبک

ساختارشناسي اقتصاد شهري ايران بـا  « ،)۱۳۸۹(. ، مفرجي دارابخانيو  ؛.، ااكبريعلي ؛.، مرهنمايي
  .۶۷-۴۷ صص ،۲۴ ة، شمار۸ل ، سارانيا ييايانجمن جغراف ةفصلنام .»كيد بر نقش دولتأت

  .سمت :تهران. ييروستا يايجغراف يمبان ،)۱۳۸۵(. ، عيديسع
كارهاي كشاورزي در وكسب ةبررسي موانع توسع« ،)۱۳۸۹(. ، مشريفي ؛ و.، اعربيون ؛.، ازادهشريف

  .۱۶۰-۱۲۹صص  ،۴ ة، شمار۱۳، سال روستا و توسعه ةفصلنام .»استان گلستان
 يدر بخـش کشـاورز   يخصوص يگذارهيموانع سرما يبررس« ،)۱۳۸۳(. ، بفرامرزپور و. ، ميصامت

  .۱۱۲-۹۱صص  ،۴۵ ة، شمار۱۲، سال و توسعه يکشاورز اقتصاد .»رانيا
واکـاوي چـالش هـاي فـراروي صـندوق بيمـه محصـوالت         ،)۱۳۸۹( .غ، يـاوري  و. م ،بيگيفاضل

  .۴۱-۲۱صص ، ۱ة شمار. ۱۳سال  ،روستا و توسعه ةفصلنام .»کشاورزي در ايران
  .فرهنگ صبا :تهران. نيش سرزميو آما ييفضا يزيربرنامه ،)۱۳۹۱(. ، غزادهعبداله و. خ، يکالنتر
، سال ياسياقتصاد س ةفصلنام .»رانيدر ا يمدن ةنفت و جامع ياسياقتصاد س«، )۱۳۸۵( .، نينوروز

  .۳۱-۸ صص ،۱۳ ةشمار ،۱۴
  ).نشربه( يآستان قدس رضو :مشهد. رانيدر ا ييبر اقتصاد روستا يامقدمه، )۱۳۸۶(. ، مياسوري
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