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  73/71/3131تاریخ تصویب:          13-40 صص         70/70/3132تاریخ دریافت: 

   چکیده
سمت مشکالت عمومی موجود در بخشش طورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در منطقة مورد مطالعه ما را بهبه هدف:

شده در نظشام کشاند که هرگونه قصور از شناسایی معضالت نهادینهای میدهد و فرایند تحقیق را به رویهکشاورزی کشور سوق می
گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است؛ بنابراین، تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کششاورزی روسشتاهای شهرسشتان تصمیم

براینکه از داند؛ افزونریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کالن کشور مینظام برنامه ،خنداب را درمقام معلول علل پیشین؛ یعنی
 شود.عوامل طبیعی نیز غافل نمی

 107اسشت.  ای(پرسششنامه مصشاحبه -)میشدانی شده برای انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشیکاربردهتکنیک به روش:
نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیق  31خنداب و  سکونتگاه روستایی شهرستان 20بردار کشاورزی در بهره

 دهند.را تشکیل می

آل تر از حد ایدهپایین 717/7دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگین آمده از روش آنتروپی شانون نشان میدستنتایج به ها:یافته
بشاتتر اسشت. میشانگین  1باشد کشه از میانشة نظشری می 44/1 موردانتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 

تر از میانشة است که در سطحی پایین 17/3لیکرت طیف ریزی توسعة کشاورزی در مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه
-عة کششاورزی قابشلریشزی توسشهای تعیین عملکرد برنامهشاخص 733/7باشد. تأثیر چنین رفتاری در میانگین نظری تحقیق می

ترتیشب بشا ضشرایب های عامل بشههای تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانکبین، مؤلفهمشاهده است. دراین
انشد با میزان توسعة کشاورزی ارتباط برقرار کرده 772/7و  777/7، 777/7و سطح معناداری  411/7و  407/7، 433/7همبستگی 

بر کارکرد انحرافی دولشت در عرصشة اقتصشاد اسشت. اهمیشت اوزان گذاری و مبتنیدهندة هدفمندنبودن سرمایهنکه این رابطه نشا
نشان از وضشعیت  733/7های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصوتت کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین شاخص

بشر میشزان توسشعة کششاورزی ای تنظیم ترتیبات قیمتی بازار مبتنشیهنامساعد این بعد دارد. این درحالی است که اهمیت شاخص
 یکسان است.

 های مربوط.نداشتن آسان به اطالعات موجود در سازماننبود اطالعات کافی و  دسترسی ها/ راهبردها:محدودیت
 ةاهداف کشالن توسشع مینأاشتراك بایستی به ت ةدر یک نقط برداران کشاورزیبهرهروابط بین دولت و راهکارهای عملی: 

 .فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد ایکشور منجر شود و به موازنه
اند و در تبیین عوامل گرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کردههای صورتبیشتر پژوهشاصالت و ارزش: 

عنشوان یق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعة کشاورزی بشهراستا، تحقاند. دراینبیرونی از خود ضعف نشان داده
های نهادی دولت که در بخشی از اقتصاد کشور رجوع کرده است و کلید درك عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی

 بیند. ی شده است، نهفته میسازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص)خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی( جاساز

 گذاری در تولید، تنظیم بازار، توسعة کشاورزی، شهرستان خنداب.عوامل طبیعی، عوامل نهادی دولت، سرمایهها: کلیدواژه

 
 

                                                           
 ول: ؤمس ةنویسندr.khosrobeigi@shu.ac.ir Email: 
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 . مقدمه1

 طرح مسئله .1. 1

کشاورزی فعالیت غالشب  اقتصشاد  توسعه،در کشورهای درحال   

ت خانوارهای روسشتایی است و اکثری بسیاری از مناطق روستایی

 کننشدمشی طور مسشتقیم از بخشش کششاورزی کسشب معشاشهب

بششراین، کشششاورزی ارتبششاط افششزون (.3، ص. 2771،  3اسششکیز)

ناپشذیر از توسشعة بخش جداییتنگاتنگی با اقتصاد کشور دارد و  

(. بخششش 2، ص. 2733، 2اقتصششاد ملششی اسششت )هاسششین و خششان

سشازمان ملشی دارد ) کشاورزی سهمی اساسی در تولید ناخالص

( و نقش مهمشی در 4، ص. 2773، 1های اقتصادی اروپاهمکاری

کنشد. بشاوجود نقشش مثبشت ایجاد امنیت غذایی پایدار ایفشا مشی

  در رشششد و توسششعة اقتصششاد ملششی و محلششی،بخششش کشششاورزی 

بشر تولیشد و دهندة ضعف اقتصاد مبتنشیهای فعلی نشانواقعیت

تایی هستند. اسشتدتل بشر رکود بخش کشاورزی در مناطق روس

این اسشت کشه عوامشل بازدارنشدة توسشعة کششاورزی در منشاطق 

ای از روستایی با دو ایشده و نظشر کلشی مشرتبط هسشتند؛ دسشته

نظریات به عوامل اکولوژیک و محیطی نظیر شرایط اقلیمی، نوع 

خاك، نحوة دسترسشی بشه آب و دسشتة دوم بشه عوامشل اقتصشاد 

( اششاره دارد کششه 331-334 ، صششص.3114سیاسشی )یاسشوری، 

روابط متقابل میشان نیروهشای سیاسشی و اقتصشادی و مربوط به 

)فهیمشی،  های اقتصادی استثیر آن روابط بر تشکیل سیاستأت

   شهرسششتان خنششداب یکششی از میششان، درایششن (.31، ص. 3110

هشای های اصلی کشاورزی استان مرکزی است و از ظرفیتقطب

وجود داتن مند است. کشاورزی بهرهفراوانی برای توسعة بخش 

وجشود ششرایطی را بشهچشای و رودخانشة قشرهطبیعی دشت شراء 

عنوان فعالیت اصشلی روسشتاییان بخش کشاورزی به که اندآورده

هششای فراوانششی بششرای بهبششود سششاختار مطششرگ گششردد و از قابلیششت

هششای روسششتایی برخششوردار باشششد. بششاوجود اقتصششادی سششکونتگاه

هشای کششاورزی در ایشن وان، از تمشامی قابلیشتهای فشراظرفیت

ریزی توسعة کششاورزی شود و فرایند برنامهمنطقه استفاده نمی

هشای ای است که قادر به انعکاس ظرفیشتگونهدر این منطقه به

      واقعششی ایششن بخششش در سششاختار اقتصششادی منششاطق روسششتایی

باشد. تحقیشق حاضشر عوامشل بازدارنشدة توسشعة کششاورزی نمی

وستاهای شهرستان خنداب را در مقشام معلشول علشل پیششین؛ ر

ریزی برخاسته از رفتار دولت در سشطح کشالن یعنی، نظام برنامه

داند و بر آن است تا با رسوخ به مبانی نظشری موجشود کشور می

عنوان ریزی کشور معضالت بازدارندة کنونی را بهدر عرصة برنامه

طح کشالن کششور جلشوه گیری در سانعکاسی از عملکرد تصمیم

عالوه، بشا شناسشایی و تحلیشل عوامشل بازدارنشدة توسشعة دهد. به

هشای روسشتایی ایشن شهرسشتان گشامی کشاورزی در سشکونتگاه

های تولید و بهبود وضشعیت درراستای استفادة بیشتر از ظرفیت

بخش کشاورزی برداشته باشد؛ بنابراین، در این تحقیشق در پشی 

م کشه: بخشش کششاورزی شهرسشتان شناسایی این مسائل هستی

خنداب با چه مسائل و مشکالتی در فرایند توسعه مواجه اسشت 

بشر تولیشد را ها رکود و ضعف اقتصاد مبتنیکه وجود و تداوم آن

همشراه آورده اسشتو و چشه عشواملی در در مناطق روسشتایی بشه

بازدارندگی توسعة بخش کشاورزی در منشاطق روسشتایی نقشش 

   کنندومؤثری را ایفا می

 شناسی تحقیق. روش2
تحقیق حاضر بشه مبنشای نظشری دخالشت دولشت در فراینشد     

عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع نموده و توسعة کشاورزی به

هشای نیافتگی بخشش کششاورزی را در ویژگشیکلید درك توسعه

نهادی دولت که در سشازوکارهای یشک اقتصشاد سیاسشی خشاص 

بیند و با تشریح رفتشار سیاسشی و جاسازی شده است، نهفته می

تفکر حاکم بر توسعة کشاورزی در اقتصاد کشور، سعی در یافتن 

عوامل نهادی بازدارندة توسعة کششاورزی در سشطح کشالن دارد؛ 

براینکه از تأثیر عوامل طبیعی در توسعة کشاورزی منشاطق عالوه

ششود و اهمیشت آن در رونشد تحقیشق لحشا  روستایی غافل نمی

شده برای انجام پژوهش حاضر روش کاربردهد. تکنیک بهگردمی

و اسشتفاده از منشاب   ای(پرسشنامه مصشاحبه -)میدانی پیمایشی

محاسشبات آمشاری ایشن  اسشت. ای اطالعاتی اسنادی و کتابخانه

گیری چندمعیارة آنتروپی ششانون، وسیلة فنون تصمیمتحقیق به

اری هششای آمششتاپسششیو و شششبکة عصششبی مصششنوعی و آزمششون

انجام خواهد  SPSSافزار همبستگی اسپیرمن و فریدمن در نرم

 گرفت. 

 قلمرو جغرافیایی تحقیق.  1. 2

در کیلومتر مربش   3140شهرستان خنداب با مساحت حدود    

 47/ 3//ی یشرقی و عرض جغرافیا o43 30 / 4//جغرافیایی طول 
o14 هشای از ششمال بشه شهرسشتانواقش  ششده اسشت و  شمالی

های اراك، از جنوب به شهرستان ان، از شرق به شهرستانکمیج

شهرسشتان  .ششوداز غرب به استان همدان محشدود مشی و شازند

بخشش،  2 ،ششهر 2دارای خنداب در استان مرکزی واق  است و 

براسشاس . باشدروستا می 13 و نفر جمعیت 01242 ،دهستان 0
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 ایآمارهای موجود در جهاد کششاورزی، شهرسشتان خنشداب دار

( از آن %3/43خانوار ) 1044خانوار کشاورزی است که  37241

بشرداران کششاورزی منشاطق روسشتایی هسشتند و مربوط به بهره

دلیشل گسشتردگی دهنشد. بشهجامعة آماری تحقیق را تشکیل می

های روستایی شهرستان خنداب جامعة آماری و تعداد سکونتگاه

ی تعیشین حجشم بشراای گیری ترکیبی چندمرحلهاز روش نمونه

 107نمونه و تعداد روستاهای موردنظر استفاده گردید و تعشداد 

گیشری تصشادفی سشاده صشورت نمونشهروستا به 20بردار در بهره

 31براینکه بنابر اهشداف و مراحشل تحقیشق، مطالعه شدند؛ افزون

نفر از کارشناسان دانششگاهی اعشم از اسشتادان، محققشان مرکشز 

کشششاورزی و جهادکشششاورزی در   تحقیقششات، آمششوزش و تششرویج

-پژوهش حضور دارند و جامعة آمشاری تحقیشق را تششکیل مشی

 .دهند

 
 منطقة موردمطالعه -1شکل 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 های تحقیق. فرضیه2. 2

 اند از:های تحقیق عبارتفرضیه    

عنشوان عوامشل بازدارنشدة مشکالت ناشی از خصوصیات طبیعشی بشه -

بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب ایفای نقشش توسعة 

 کند.می

عامل اصلی بازدارنشدة توسشعة کششاورزی در روسشتاهای شهرسشتان  -

ریزی)عوامشل نهشادی( خنداب الگوی رفتاری دولت در محشیط برنامشه

باشد که در استقرارنیافتن الزامات و امکانات توسشعة کششاورزی در می

 ته است.مناطق روستایی انعکاس یاف

 . مبانی نظری تحقیق 3
عنشوان یشک فراینشد  اسشت و ناششی از توسعة کششاورزی بشه    

-باشد که اغلشب بشا برنامشههایی میآمدن برخی از ویژگیگردهم

( و در 32، ص. 2773، 4ریزی همراه اسشت )نوسسشال و گشودای

برداران روستایی درجهت اسشتفادة های بهرهچارچوب آن توانایی

دهنشدة اب  موجود و کنترل مؤثر بشر نیروهشای ششکلبهینه از من

ریشزی یابشد. برنامشهنظام فعالیشت کششاورزی رششد و تعشالی مشی

 محصوتت عرضة و تولید مشکالت و مسائل به بیشتر کشاورزی

 درنظرگرفتن نیازهشای برعالوه کوشدمی و پردازدمی کشاورزی

 اقتصشادی محیطشی، عملکشردزیسشت مسشائل  و جامعشه غذایی

آبشادی، صشمیمی، و آبشادی، ششاه)شاهبخشد  بهبود را اورزانکش

ریششزی توسششعة (. موفقیششت برنامششه12، ص. 3113خراسششانی، 

گذاری در فرایند تولید و بهبشود کشاورزی تاب  دو مؤلفة سرمایه

 باشد.مکانیسم قیمتی بازار  می
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بشرداری از زمشین ، کشاورزی فرایند طبیعشی بهشرهمیاندراین   

ثیر أتشتحشت سشیارهایی است که بنوان یکی از بخشعاست و به

( و در 3، ص. 2732، 0جی. آی. زدباششد)متغیرهای طبیعی مشی

وهوا و ترکیبشات زیسشتی ارتباط مستقیم با مناب  خاك، آب، آب

 ةقرار دارد. مدیریت مناب  طبیعی در کاهش فقر و توزی  عادتنش

او، اکلشو، و اسشت )ششیفرثر ؤبرداران کشاورزی مدرآمد بین بهره

های دسترسی بشه امکانشات و و فرصت (472، ص. 2773، 4ردی

بخشد. این درحشالی اسشت کشه می ءتسهیالت کشاورزی را ارتقا

هشای طبیعشی بخشش کششاورزی نیشز در اختالل در اکوسیسشتم

درازمدت تخریب مناب  خاك، آلودگی مناب  آب و تغییر شرایط 

 (330، ص. 2771، 0هوآرد) همراه داردوهوایی را بهاقلیمی و آب

 دهد. ثیر قرار میأتو سودآوری بخش را تحت

توسشعه درمشورد اهمیشت در ادبیات توسعة کشورهای درحشال   

دولت برای پیشبرد فرایند توسعة اقتصشادی توافشق کلشی وجشود 

عنشوان یکشی از نیروهشایی اسشت کشه نقشش زیشادی در دارد و به

تغییشر کششاورزی و  فرایندهای تغییر جوامش  ازجملشه درزمینشة

(. 24، ص. 3113فدایی و خلیلشی، کند )شوکتروستایی ایفا می

هشای اقتصشادی این درحالی است که کشارکرد دولشت در بخشش

همواره با نتایج و پیامدهای مثبشت و مطلشوبی همشراه نیسشت و 

-دخالت دولت در مواردی موجبات ناکارآمدی و شکست برنامشه

نظران در صاحباساس، برهمینکند؛ های اقتصادی را فراهم می

 :انددو دیدگاه یا پاسخ را مطرگ نمودهتاً تبیین این پدیده عمد

 ریزی در کشور را ناشی از عوامشل فنشی دیدگاهی که ناکامی برنامه

ریشزان گذاران و برنامهدیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاستعبارتیا به

 ؛داندمی هادر انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه

 ریزی در ایران و سایر کشورهای درحالدیدگاهی که برنامه-

دولت در این کششورها بشرای  ةتالش آگاهان ةمنزلتوسعه را، نه به

داری سشرمایه نشوینبهبود وضعیت اقتصشادی خشود، بلکشه ابشزار 

-مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامشونی یشا عقشب

 .داندافتاده می

تری نسبت به دو دیشدگاه بینانهرسد دیدگاه واق نظر میبه اما   

 ةای دربشارطرگ هرگونه نظریهه براساس آن، قبل موجود باشد ک

اقتصشادی در  ةهای توسشعریزی و اجرای برنامهبرنامه در ناکامی

رفتار دولت در کشور  ةای درباراول معرف نظریه ةدر درج، ایران

 ،واند این رفتشار را تبیشین کنشدای که بهتر بتهر نظریه. باشدمی

ریزی در ایران خواهد علل ناکامی برنامه ةمعتبرتری دربار ةنظری

( و چششارچوب مناسششبی را بششرای 33، ص. 3114)سششلیمی،  بششود

آورد. ریزی توسشعة کششاورزی فشراهم مشیتحلیل شکست برنامه

زمشانی  ةویژه در دوردر واقعیات اقتصاد سیاسی ایشران بشه اوشک

بیانگر این نکته است که بخش نفشت و گشاز  ،3127 سال پو از

خشون  ةکنندبا تدارك جریان مستمری از تجارت خارجی، عرضه

اقتصاد کششور بشوده اسشت. در مقطش   ةحیاتی و نیروی جلوبرند

شدن سیاست نفتی به قلب و محور اسشتراتژی موردنظر با تبدیل

ر های اقتصشادی دیگشها و سیاسشتتمامی مششغله ،ایران ةتوسع

که تصمیمات مرتبط با مدیریت، ایگونهبه ؛قرار گرفت تأثیرتحت

س دستور أبرداری، تولید بازاریابی و قیمت نفت همواره در ربهره

تر از همه آنکه مهم .کار اقتصاد ملی و باتترین اولویت بوده است

عنوان تنهشا دولشت بشه افزایش درآمدهای نفتی باعث گردیشد تشا

و ذخایر نفتشی، ازطریشق تخصشیص عوایشد  مالک و صاحب مناب 

ریز، صشورت برنامشهبه های مختلف اقتصادیبه بخش شدهحاصل

 ملشی کششور درآیشد ةکننده و کارگزار اصلی جریان توسعهدایت

( و ماهیت دولشت را درقالشب حشاکمیتی 1، ص. 3110)نوروزی، 

های رانتیر و بررسی رابطشة رانتیر قرار دهد. وقتی سخن از دولت

تشرین آید، مهشممیان میها با عملکرد اقتصادیشان بهمان آنگفت

نکته در میزان وابستگی به این نوع از درآمدها است. با مششاهدة 

ها که در مناطقی مانند خاورمیانه و آفریقا این نوع سنخ از دولت

یابیم کشه بشا توجشه بشه مشاهیتی نسشبتاً شاهد آن هستیم، درمی

ها وجشود دارد، همگشی در این  دولتاقتدارگرا که در بسیاری از 

یک نکتشه مششترك هسشتند و آن ایشن اسشت کشه بشا بشاترفتن 

 سشوی ماهیشت اصشلی؛ یعنشیها  بشهدرآمدها گفتمان این دولت

کند و عملکردشان در حوزة اقتصشاد اقتدارگرایی بیشتر میل می

یابشد هشای غیرعقالنشی سشوق مشیگیریسمت تصمیمسیاسی به

(. بخشی از این 343، ص. 3133ار تم ، گفت)شیرخانی و خوش

ریزان از توسشعه و تصمیمات غیرعقالیی در چگونگی تلقی برنامه

کند و بخشی دیگر بر سشاختار نظشام توسعة کشاورزی رسوخ می

های اجرایشی توسشعة کششاورزی مسشتولی ریزی و سیاستبرنامه

شششدن چنششین سششاختاری درنهایششت بششه گششردد. نهادینششهمششی

-های تولیدی منجشر مشیالزامات توسعه در بخش استقرارنیافتن

عنشوان عوامشل بشه های تولیدیشود و خأل این الزامات در بخش

گردنشد کشه معلشول الگشوی رفتشاری بازدارندة توسعه معرفی می

 باشند.می ریزی توسعههای رانتیر در محیط برنامهدولت
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 چارچوب مفهومی و عملیاتی پژوهش -2شکل

 3132ی پژوهش، هامأخذ: یافته

 های تحقیق. یافته4

های . بررسی وضعیت  توسعة کشاورزی در سکونتگاه1. 4

 روستایی شهرستان خنداب

 34سنجش و ارزیشابی میشزان توسشعة کششاورزی، در سشطح     

روستایی در شهرسشتان خنشداب اسشت.  سکونتگاه 20شاخص و 

دهشد آمشده از روش آنتروپشی ششانون نششان مشیدسشتنتایج بشه

های تعیین سشطح توسشعة کششاورزی در میانگین وزنی شاخص

فاصشلة  3آل اسشت و بشا سشطح ایشده 717/7شهرستان خنداب، 

بسششیار زیششادی دارد؛ بنششابراین، میششزان توسششعة کشششاورزی در 

 شود.شهرستان خنداب در سطح پایینی ارزیابی می

 های توسعة کشاورزیاهمیت اوزان شاخص -1جدول 

 3132وهش، های پژمأخذ: یافته
 اهمیت اوزان های تعیین سطح توسعة کشاورزیگویه

 7444/7 سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغی)دیمی و آبی(

 7433/7 راندمان تولید محصوتت زراعی و باغی

 7107/7 راندمان تولید محصوتت دامی

 7203/7 محیطی در بخش کشاورزیتوانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست

 7244/7 توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصوتت کشاورزی

 7204/7 های پیشرفته در بخش کشاورزیکارگیری تجهیزات و فناوریقابلیت به

 7212/7 محصوتت کشاورزی کیفیت )مرغوبیت و مطلوبیت(میزان 

 7241/7 میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی

 7247/7 سازی سرمایه در بخش کشاورزیمیزان انباشت و ذخیره

 7242/7 های کشاورزیجویی در هزینهیابی به سطحی از کاهش و صرفهمیزان دست

 7240/7 های دولتی در بخش کشاورزیمندی از خدمات و حمایتمیزان بهره

 7210/7 بخش کشاورزی میزان ارتباطات سازنده با مسؤولین و نهادهای متولی مدیریت

 7217/7 برداران کشاورزیمیزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره

 7213/7 میزان عالقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی

بنشدی آمشده از تکنیشک تاپسشیو بشرای سشطحدستنتایج به    

توسششعة بخششش کشششاورزی در روسششتاهای شهرسششتان خنششداب، 

دهد و بیانگر فاصشلة زیشاد عملکشرد شان میرا ن 344/7میانگین 

هشای در سشکونتگاه 3آل ضشریب توسعة کششاورزی از حشد ایشده

 روستایی شهرستان خنداب است.
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 وضعیت توسعة بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب -2جدول

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 نزدیکی نسبی نام آبادی نزدیکی نسبی نام آبادی

 334/7 آبادعلی 342/7 نمانیزا

 133/7 فوران 443/7 اناج

 733/7 گرماب 713/7 آبادعباس

 240/7 استوه 343/7 علیاگوشه

 372/7 آبادقلعة عباس 743/7 موك

 700/7 شرشره 707/7 گازران

 310/7 شهید 210/7 جوشیروان

 711/7 صالحی 740/7 آبادمیثم

 311/7 ایجان 740/7 آبادحاجی

 713/7 نوده 740/7 هقلعقزل

 730/7 سوزان 341/7 قالیباف

 700/7 خارپهلو 371/7 زاده دهچالامام

 344/7 جم  303/7 آبادحسین

 

 
 نقشة توزیع جغرافیایی سطح توسعة کشاورزی در مناطق روستایی  -3شکل

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

. ارزیابی توان طبیعی بخش کشاورزی در شهرستتان 2. 4

 دابخن

های طبیعی دخیشل در فعالیشت کششاورزی طورکلی، ویژگیبه   

وهوایی و عوامشل زیسشتی مربوط به مناب  خاك، آب، شرایط آب

 شود. می



 04                                                            ...      بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة                                                 سال سوم                       

هشای گرفته و بشازخوانی نقششهدر مطالعات صورت منابع خاک:

ششنی  -شهرستان خنداب لشوم رسشی بافت خاكشناسی، خاك

(sandy – clay – loam و در طبقة )لشث بافشت خشاك مث 0

-شنی یکی از بهترین انواع بافت -گیرد. طبقة لوم رسیقرار می

های خاکی برای فعالیت باغبانی در بخش کششاورزی محسشوب 

کشاورزی در شهرسشتان خنشداب بشیش از  عمق خاکشود. می

آوردن سانتیمتر است و بهترین شرایط را درصورت فشراهم 327

باششد. ایشن عمشق از مشی سایر نهاده برای فعالیت کشاورزی دارا

ششوری ها توان زیادی برای نگهداری رطوبت دارند. میزان خاك

در واحشد دسشی  0/3تشر از در شهرستان خنشداب کوچشک خاك

های شور جزو گروه بندی خاكزیمنو بر متر است که در طبقه

گیرد و اثر آن در کاهش محصول نشاچیز اسشت. می غیرشور قرار

است و جشزو  %0/3رستان خنداب در شه کربن آلی خاكمیزان 

فرسشایش ششود. هایی با مقدار مواد آلی زیاد محسوب مشیخاك

ششده و نظشرات انجشام در شهرستان خنداب بنابر مطالعات خاك

باششد و از متوسشط کششوری تن در هکتشار مشی 33 کارشناسی،

 کالس اراضیهای شهرستان خنداب در باتتر است. بیشتر زمین

ند که دارای محدودیت متوسشط و تاحشدودی اتوزی  شده 1و  2

موقش  زیاد برای انجام فعالیت کشاورزی هستند که با تشأمین بشه

ورزی مطلوبیت تزم را بشرای کششت آب و اجرای عملیات خاك

 کنند.پیدا می

منشاب  آب  های دفتر مطالعشات پایشةبراساس گزارش منابع آب:

میلیششون  414بلششوك شششراء )شهرسششتان خنششداب( دارای  ،ایششران

میلیششون مترمکعششب جریششان  431مترمکعششب جریششان ورودی و 

خروجی و انتقالی در سال است که تغییر آبخوان آبرفتی در این 

باشد. برآورد برداشت فعلی از مناب  آب در ایشن می  -32منطقه 

میلیون مترمکعب اسشت کشه مقشدار مجشاز آن  213حوزة آبریز 

بشیالن سبی، وضشعیت طور نباشد. بهمیلیون مترمکعب می 300

در شهرستان خنداب و حوزة آبریشز ششراء در ششرایط  مناب  آب

هشای مطلوبی قرار دارد. این درحالی است که بسشیاری از دششت

برنشد و از ایشن حیشث سر میاستان مرکزی در شرایط بحرانی به

شهرستان خنشداب وضشعیت بسشیار مناسشبی نسشبت بشه سشایر 

گرفتشه، مطالعشات صشورتهای اسشتان دارد. براسشاس شهرستان

بندی طبقه 2شهرستان خنداب در ردیف  کیفیت آب کشاورزی

قرار دارد که کمی شور است و   C2S1ویلکوکو و کالس آبی 

 باشد.برای مصرف در بخش کشاورزی تقریباً مناسب می

های ششرایط ساختار اهمیت اوزان شاخص وهوایی:شرایط آب

-سشتان خنشداب تشداعیهای روستایی شهروهوایی سکونتگاهآب

خششک اسشت کشه وهشوایی منشاطق نیمشهکنندة خصوصیات آب

خششکی و سشرما  ویشژهبه ،های غیرزندهمتغیربودن اقلیم و تنش

. یکشی از آینشدششمار مشیهازجمله خصوصیات بارز این مناطق ب

مهشم در ایشن ارتبشاط میشزان تبخیشر و تعشرق در بخشش عوامل 

وهوایی اسشت شرایط آب کشاورزی است. تبخیر و تعرق تابعی از

خششک میشزان بشارش و که در مناطق اقلیمشی نیمشهو ازآنجایی

رود. باشد، سطح تبخیر و تعرق بات میرطوبت نسبی هوا کم می

 100بین، میشزان تبخیشر و تعشرق در منطقشة خنشداب بشا دراین

عنشوان دهد و خود را بشهمیلیمتر در سال رقم باتیی را نشان می

های هیدرولوژی و مدیریت مناب  نترل چرخهعامل مهمی  در ک

نماید. متوسط بارندگی در شهرستان خنشداب بشه آب معرفی می

های کنندة ویژگیرسد که منعکومیلیمتر در سال می 33/212

بودن میزان بارش در این منطقشه خشک است و پاییناقلیم نیمه

از دهد. بنابر خصوصیات اقلیمی، بیشتر ایشن مقشدار را نشان می

بشارش نیشز در فصشول سششرد و غیرزراعشی اسشت و مورداسششتفادة 

هشای باشد. این درحالی اسشت کشه بنشابر ویژگشینمی کشاورزان

 21/31مکانی، متوسط درجة حرارت سشالیانة دمشا بشا میشانگین 

زدن بشذرها و رششد درجه درحد پشایینی اسشت و اگرچشه جوانشه

وب فراینشد انشدازد، امشا در کنتشرل مطلشتعویق مشیگیاهان را به

ششود. ساز و متابولیسم شیمیایی گیشاه مشؤثر واقش  مشیوسوخت

-07زدن و رششد گیشاه بهترین میزان رطوبت نسبی برای جوانه

 %30و بیششتر از  %47و در رطوبشت کمتشر از  اسشتدرصشد  17

حیشث، میشزان ششود. ازایشنزدن و رشد گیشاه متوقشف مشیجوانه

اً مطلشوبی بشا رطوبت نسبی در شهرستان خنشداب درحشد نسشبت

باشد. درمورد رطوبت نسبی باید گفت کشه می %73/03میانگین 

های توپوگرافیشک منطقشه چای و ویژگیبودن رودخانة قرهجاری

-کننشد. بشهنقش بسزایی در ایجاد این میزان رطوبشت ایفشا مشی

روز بدون یخبندان جهت کششت مطلشوب  317طورکلی، وجود 

انجشام فعالیشت باغبشانی تزم تقریباً برای تمام گیاهان زراعشی و 

روز یخبندان از طشول  373باشد. شهرستان خنداب با میزان می

متشر از  3407فصل رشد مناسبی برخودار است. متوسط ارتفشاع 

سطح دریا، شرایط توپوگرافیک و دمایی مناسبی را بشرای انجشام 

های زراعی و باغبانی فراهم آورده است. سنجش سشرعت فعالیت

نات گویای مساعدبودن ایشن ویژگشی  32/42مالیم  باد با مقیاس

باشد و کمترین اثر را در کاهش میزان در شهرستان خنداب می

 رطوبت خاك و فرسایش دارد.  



 ششم شمارۀ                   ریزی روستایی                                                           مجلّه پژوهش و برنامه                                                                          04

ویشژه محصشول گنشدم، در بخشش زراعشت و بشه عوامل زیستی:

کیفیشت و رانشدمان محصشول « سشن»ساله با شیوع بیمشاریهمه

های انگور نطقه ازجمله باغهای مآید. قسمت اعظم باغپایین می

هشای به بیماری زنجره مو یا جیرجیرك دچار هسشتند و در بشاغ

خشوار هلو و شلیل نیز شیوع بیماری ششته و سوسشک سرششاخه

گرفتشه و مشهود است. در بخش دامشداری بشا تمهیشدات صشورت

های موجود سازمان دامپزشکی کششور و معاونشت فعشال آن در کنترل

صورت مقطعشی ها بهی است و گسترة بیماریمنطقه، وض  طور دیگر

هشای تشوان از بیمشاریمیان، مشیباشد. دراینو در سطح محدودی می

شای  دامی در شهرستان خنداب به موارد تب برفکی، برسلوز  یشا تشب 

 مالت، قلوه نرمی یا آنتروتکسمین و سل اشاره کرد.

. بررسی وضعیت عوامتل نهتادی دولتت و عملکترد 3. 4

 یزی توسعة کشاورزی ربرنامه

بررسی وضعیت عوامل نهادی دولشت در بخشش کششاورزی در    

کارشناس دانششگاهی اعشم از اسشتادان،  31شاخص و  34سطح 

محققششان مرکششز تحقیقششات، آمششوزش و تششرویج کشششاورزی و 

مطلوبیشت الگشوی دهشد کشه میشانگین مشی جهادکشاورزی نشان

طیشف در زی ریزی توسعة کشاوررفتاری دولت در محیط برنامه

، 1متوسشط  ،4زیشاد  ،0ها )خیلشی زیشاد ای پرسشنامهگزینه 4

 1است که از میانشة نظشری  17/3 (7، اصال 3، خیلی کم 2کم 

 تر است و وضعیت مناسبی ندارد.پایین

 

 ریزی توسعة کشاورزیهای عوامل نهادی دولت در محیط برنامهامتیاز گوی - 3جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته
 میانگین گویه بعد

-مبانی نظری برنامه

ریزی توسعه در 

 کشور

های اقتصادی شناسی روشن در ایجاد کارکردی موزون بین بخشریزی توسعه و اتخاذ روشاتکا بر رویکرد سیستمی در برنامه

 )صنعت، کشاورزی و خدمات(
31/3 

 00/3 های اقتصادی کشور )صنعت و خدمات(توسعة سایر بخش عنوان پایة تحرك و زیربنایتوجه به قابلیت ویژة بخش کشاورزی به

 00/3 های مختلف اقتصادی در کشور )صنعت، کشاورزی و خدمات(توجه به تخصیص عادتنة امکانات و الزامات توسعة بین بخش

-مبانی نظری برنامه

ریزی توسعة 

 کشاورزی

 11/3 کردن کاردکردهای انسانی و محیطیلحا  عنوان یک روش زندگی و نه تولید وتوجه به بخش کشاورزی به

 2 های گوناگون بخش کشاورزی و فضاهای روستاییهای تزم بین فعالیتارتباط منطقی و همگرایی

-ساختار نظام برنامه

ریزی توسعه 

 کشاورزی

 07/2 ریزی کشورهای توسعة کشاورزی در نظام برنامهتعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی

 11/3 ریزی توسعة کشاورزیرخورداری از نظام آماری و اطالعاتی متقن برای اطمینان از نتایج برنامهب

 00/3 ریزی کشاورزیهای مدیریت نظام برنامهبرخورد کارشناسی و علمی با اهداف و روش

های عمرانی و یابی برنامهو ارزشهای کشاورزی و بخش خصوصی در فرایند طراحی، اجرا، نظارت میزان مشارکت کشاورزان، تشکل

 توسعه
31/3 

 00/3 ریزی توسعة کشاورزیهای مصوب درزمینة برنامهتبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه

 07/2 مدیریتهای متولی ها و دستگاهشده دربین سازمانهای تدوینسازی برنامههای تزم برای اجرا و پیادهبرخورداری از قابلیت و ظرفیت

مبانی نظری 

های توسعة سیاست

 کشاورزی

 41/3 های کشاورزیکننده در تدوین و طراحی سیاسترعایت حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف

 2 گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزشسازی اصول علمی در عرصة سیاستتمایل به پیاده

 41/3 ی اتخاذشده در بخش کشاورزیهاتوجه به کارآیی و اثربخشی سیاست
 

ریشزی توسشعة انعکاس چنین رفتاری در عملکرد برنامشه    

پیگیشری اسشت. در ایشن کشاورزی منشاطق روسشتایی قابشل

ریزی توسعة ارتباط، سنجش و ارزیابی میزان عملکرد برنامه

سکونتگاه  روسشتایی  20شاخص و  20کشاورزی، در سطح 

آمشده از دسشت. نتشایج بشهباششددر شهرستان خنشداب مشی

تکنیک آنتروپی شانون حاکی از آن است که میانگین وزنی 

ریزی توسشعة کششاورزی های تعیین عملکرد برنامهشاخص

فاصلة  3آل است و با سطح ایده 733/7شهرستان خنداب، 

ریشزی توسشعة بسیار زیادی دارد؛ بنابراین، عملکشرد برنامشه

پشایینی ارزیشابی  کشاورزی در شهرستان خنداب در سشطح

-های سشرمایهمیان، وضعیت عمومی شاخصدراینشود. می

گذاری دولت در فرایند تولید بخشش کششاورزی شهرسشتان 
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آل و فاصشلة زیشاد از حشد ایشده 721/7خنداب با میشانگین 

هشای گذاری مطلشوبی در بخششبیانگر این است که سرمایه

مختلششف کشششاورزی صششورت نگرفتششه و بسششیاری از الزامششات 

 توسعه در عرصة تولید ایجاد نشده است.
 

 

 گذاری دولت در بخش تولید و بازار کشاورزیهای سرمایهاهمیت اوزان مؤلفه -4 جدول

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن گویه لفهؤم بعد

ش تولید
بخ

 

 سیسات زیربناییأت

 720/7 مین انرژی و سوختأوضعیت ت

 730/7 های بین مزارعبرخورداری از راه

 714/7 سیسات انتقال آبأبرخورداری از ت

 733/7 مسطح و همواربودن اراضی کشاورزی

 721/7 سیسات روستاییأامکانات و ت

 734/7 ضریب مکانیزاسیون کشاورزی انتشار نوآوری

 وری آببهره

 710/7 )هکتار( آبیاری تحت فشار

 747/7 )متر( تیروبی قنات

 711/7 )متر( تقال آبگذاری انلوله

 703/7 )متر( هاکردن کانالبتنی

 آموزش و ترویج
 710/7 های ترویجیمجتم  و کالس

 ICT 724/7وجود دفاتر فناوری اطالعات و 

اصالگ ساختار 

 زمین

 734/7 زمین ةسران

 733/7 های کشاورزیپراکندگی زمین

 744/7 عامل هایبانکتأمین اعتبار  جذب سرمایه

بازاررسانی و 

 بازاریابی

 7331/7 ای مناسب فروشهتعیین مکان و محل

 7331/7 بازاریابی و تبلیغات محصوتت کشاورزی

 7330/7 خرید تضمینی محصوتت کشاورزی

 7441/7 سردخانه و محل نگهداری محصوتت

 7441/7 صنای  تبدیلی

 7322/7 بسته بندی و فرآوری محصوتت کشارزی

های تنظیم ترتیبات قیمتشی بشازار اهمیت اوزان شاخص    

محصوتت کشاورزی در روسشتاهای شهرسشتان خنشداب بشا 

دهنشدة آل نششانو فاصلة زیاد از حد ایشده 733/7میانگین 

ریزی توسعة دولت در ایشن وضعیت نامساعد عملکرد برنامه

بردار به زحمشت نیافتن بهرهزمینه است که نتیجة آن دست

گرفتشه درزمینشة اثربودن اقشدامات صشورتاقعی خود و بیو

.هششای بخششش تولیششد اسششتوری شششاخصارتقششای بهششره

 

 های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در شهرستان خنداباهمیت اوزان شاخص  -5جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن گویه بعد

تنظیم 

ترتیبات 

قیمتی 

 بازار

 7331/7 کشاورزی کنترل  میزان عرضة محصوتت

 7331/7 وبارگذاری محصوتت کشاورزی در میادین ترهکنترل نحوة فروش و قیمت

 7330/7 گذاری محصوتت کشاورزیرسانی در ارتباط با قیمتاطالع

 7331/7 رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضة محصوتت کشاورزیاطالع

 7333/7 های کشاورزیهکنترل فروش محصوتت تولیدی به واسط

 7334/7 قیمت تضمینی محصوتت کشاورزی
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ابی نقش ابعاد طبیعی بر ارتقای عملکرد بختش ی. ارز4. 4

 کشاورزی در شهرستان خنداب

ارزیابی نقش ابعاد طبیعی بر ارتقای عملکرد بخش کششاورزی      

-نشان مشیکارشناس دانشگاهی  31شاخص و  31در سطح 

 4طیشف انسشیل اکولوژیشک و زیسشتی در دهد میشانگین پت

، 1، متوسشط 4، زیشاد 0ها )خیلی زیاد ای پرسشنامهگزینه

اسشت کشه از میانشة  44/1 (7، اصشال 3، خیلشی کشم 2کم 

باشششد و در وضششعیت نسششبتاً مناسششبی بششاتتر مششی 1نظششری 

ششود و در ارتقشای تشوان بخشش کششاورزی تخمین زده می

 تواند داشته باشد.نقش مؤثری می

 توان طبیعی شهرستان خنداب در بخش کشاورزی -6 دولج

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 توان اکولوژیک لفهؤم بعد
میانگی

 ن

ك
خا

 

 4 بافت خاك

37/1 

 44/4 عمق خاك

 47/4 شوری خاك

 12/1 مواد آلی خاك

 47/1 فرسایش خاك

 44/1 کالس اراضی

ب
آ

 
 24/1 بیالن آب

 44/1 اهنیاز آبی گی 41/1

 14/4 کیفیت آب

هوا
 و 
ب
آ

 

 04/1 ارتفاع از سطح دریا

03/1 

 04/1 تعداد روزهای یخبندان

 02/1 حرارت ةدرج

 44/1 میزان بارش

 71/1 تبخیر

 04/1 رطوبت نسبی

 11/1 سرعت باد

  
ناب
م

ی
ست
زی

 

 11/3 زدگی محصوتت کشاورزیمیزان آفت
21/1 

 41/4 های دامیمیزان شیوع بیماری

 

برای تحلیل اهمیت نسبی هریک از ابعاد طبیعی بشر ارتقشای     

های روسشتایی شهرسشتان خنشداب از بخش کشاورزی سکونتگاه

-تکنیک شبکة عصبی مصنوعی اسشتفاده گردیشد. در نتشایج بشه

آمده از آنالیز حساسیت در تکنیک شبکة عصبی مصنوعی دست

(، منششاب  آب 702/3) (، منششاب  زیسششتی734/3منششاب  خششاك )

ترتیششب بیشششترین ( بششه770/3وهششوایی )( و شششرایط آب727/3)

 حساسیت را بر میزان توسعة کشاورزی دارند.
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ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر  -7جدول 

معیارهای طبیعی  بر سطح توسعة کشاورزی و تعیین اهمیت 

 هانسبی آن

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 مؤلفه
همبستگی  ضریب

 )اسپیرمن(

 معناداری

 دامنه( 2)  

و توسعة  سیسات زیربناییأت

 کشاورزی
433/7 777/7 

و توسعة  انتشار نوآوری

 کشاورزی
743/7 131/7 

و توسعة  وری آببهره

 کشاورزی
704/7 102/7 

و توسعة  آموزش و ترویج

 کشاورزی
407/7 777/7 

و توسعة  اصالگ ساختار زمین

 کشاورزی
714/7 407/7 

های از بانک جذب سرمایه

 عامل و توسعة کشاورزی
411/7 772/7 

و توسعة  بازاررسانی و بازاریابی

 کشاورزی
713/7 041/7 

-وهوایی نیمهطورکلی، چنین وضعیتی گویای حاکمیت شرایط آببه

های روستایی شهرستان خنداب است که تابعی از خشک در سکونتگاه

متغیربودن اقلیم اورزی در کشور است. الگوی اقلیمی غالب بر بخش کش

خشکی و سرما ازجمله خصوصیات بارز این  ویژهبههای غیرزنده و تنش

. یکی از عوامل مهم در این ارتباط میزان تبخیر و آیندشمار میهمناطق ب

-تعرق در بخش کشاورزی است. تبخیر و تعرق تابعی از شرایط آب

خشک میزان بارش و قلیمی نیمهکه در مناطق اوهوایی است و ازآنجایی

رود. رطوبت نسبی هوا کم است، سطح تبخیر و تعرق نیز بات می

متغیربودن خشک قرار دارد و شهرستان خنداب در شرایط اقلیمی نیمه

با میزان بارش  ی همراهخشکی و سرما ویژهبههای غیرزنده اقلیم و تنش

اطق است؛ اما کم و رطوبت نسبی پایین از خصوصیات بارز این من

ای است که تأثیر گونههای جغرافیایی و توپوگرافیک شهرستان بهویژگی

ها در بخش کشاورزی کمتر خواهد نمود. بسیاری از این محدودیت

وسیلة ارتفاعات شرایطی را های کشاورزی بهدرواق ، محصوربودن دشت

جود های موهای بارشی هرز، آبآبوجود آورده است که بیشتر روانبه

بودن براینکه، جاریهای منطقه را تغذیه کنند؛ عالوهخوانذخیره و آب

چای در شهرستان در افزایش رطوبت نسبی و کاهش تبخیر رودخانة قره

 مؤثر است.

. تحلیل همبستگی و مقایسة اهمیت نسبی ابعاد و 5. 4

 های نهادی با توسعه کشاورزی مؤلفه

و سطح معناداری  123/7نتایج آزمون همبستگی با ضریب    

-های دولتی در بخشگذاریدهندة رابطة سرمایهنشان 777/7

های مختلف فرایند تولید با توسعة کشاورزی در شهرستان 

 خنداب است. 

گذاری دولتی در آزمون همبستگی ارتباط سرمایه -8جدول 

 فرایند تولید با توسعة کشاورزی
 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 بعد
ستگی ضریب همب

 )اسپیرمن(

 معناداری

 دامنه( 2) 

گذاری ارتباط سرمایه

دولتی در فرایند تولید و 

 توسعة کشاورزی

123/7 777/7 

-های سرمایهآمده از آزمون همبستگی در سطح مؤلفهدستنتایج به   

دهد بجز ارتباط گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی نشان می

زیربنایی، آموزش، ترویج و جذب سرمایه از های تأسیسات مستقیم مؤلفه

ترتیب با ضرایب همبستگی های عامل با میزان توسعة کشاورزی بهبانک

، 772/7و  777/7، 777/7و سطح معناداری  411/7و  407/7، 433/7

گذاری دولت در فرایند تولید با میزان توسعة های سرمایهبقیة مؤلفه

 کشاورزی مرتبط نیستند. 

 گذاری دولتی در فرایند تولید با توسعة کشاورزیآزمون همبستگی ارتباط سرمایه -9جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب همبستگی )اسپیرمن( مؤلفه
معناداری        

 دامنه( 2)

 777/7 433/7 و توسعة کشاورزی سیسات زیربناییأت

 131/7 743/7 و توسعة کشاورزی انتشار نوآوری

 102/7 704/7 و توسعة کشاورزی بوری آبهره

 777/7 407/7 و توسعة کشاورزی آموزش و ترویج

 407/7 714/7 و توسعة کشاورزی اصالگ ساختار زمین

 772/7 411/7 های عامل و توسعة کشاورزیاز بانک جذب سرمایه

 041/7 713/7 و توسعة کشاورزی بازاررسانی و بازاریابی
 

 

 

 



 ششم شمارۀ                   ریزی روستایی                                                           مجلّه پژوهش و برنامه                                                                          44
 

ریزی بلکه برمبنای درآمدهای صول برنامهدولت نه براساس ا    

های سمت بخشصورت پراکنده مجموعه اعتباراتی را بهبه ،نفتی

نماید. کند و بدون برنامه تخصیص سرمایه میاقتصادی روانه می

-زدایی و همراهاساس و درراستای ایدئولوژی محرومیتبرهمین

ناطق هایی برای مجهزکردن مکردن اذهان عمومی مردم پروژه

روستایی به امکانات زیربنایی اجرایی شده است که بیشتر جنبة 

شوند. خدماتی دارند و کمتر به بخش تولید مربوط می

علم،  ةخاطر سطح آگاهی جامعه و توسعهای رانتیر بهدولت

گرفتن و مدرنوضعیت  دلیلبلکه به ؛زننددست به آموزش نمی

بیت فردی این کسب محبو ،مدرنیسم و همچنینتوجه به شبه

 (.21، ص. 3133فر و محمدی، )محمدی دهندکار را انجام می

-موا است تا نشان دهد که  کرده ایجاد را تصوری دولت چنین

، 3110فعالیت خاصی است )عبداللهی،  کشاورزی به دهی

وری و سودآوری آن کاری ( و به میزان بهره317-313صص. 

شده به جای دادهصندارد. در چنین حالتی، اعتبارات تخصی

ها پرداخت شوند، براساس مناف  اینکه براساس نیاز و کارآیی

طلب، شود )شادیها توزی  میسیاسی و پاداش برای محبت

وضعیت کنترل و تنظیم ترتیبات قیمتی (. 303، ص. 3102

دهندة شرایط نامناسب نشان 7330/7بخش بازار با میانگین 

تان خنداب است. نتایج بازار محصوتت کشاورزی در شهرس

 777/7و سطح معناداری  020/7آزمون همبستگی با ضریب 

بیانگر ارتباط معکوس تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعة 

های روستایی شهرستان خنداب کشاورزی در سکونتگاهبخش 

تنظیم دهد هرچه مداخلة دولت در است. این نتیجه نشان می

د، به همان میزان توسعة ترتیبات قیمتی بازار بیشتر باش

 یابد.کشاورزی کاهش می

 آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار با توسعة کشاورزی -11جدول 
 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 بعد
ضریب همبستگی 

 )اسپیرمن(

معناداری 

 دامنه(2)

 777/7 -020/7 ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعة کشاورزی

 

و  40/30آمشده از آزمشون فریشدمن بشا ضشریب دستنتایج به    

هشای ابعشاد دهد بین میشانگیننشان می 771/7سطح معناداری 

گذاری دولت در فرایند تولیشد تفشاوت معنشاداری مختلف سرمایه

 وجود دارد و شرایط یکسانی ندارند.
 

 ولیدگذاری دولتی در فرایند تهای سرمایهتفاوت میانگین -11جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته
 اسکوئر(ضریب مرب  کای )کای 40/30

 درجة آزادی 4

 سطح معناداری 771/7

 تعداد 20

آمده از آنالیز حساسیت در تکنیک ششبکة دستبراساس نتایج به

(، آمشوزش و 130/3عوامشل جشذب سشرمایه ) ،عصبی مصشنوعی

انتششار نشوآوری (، 710/3(، تأسیسات زیربنشایی )134/3ترویج )

(، اصشششالگ سشششاختار زمشششین 333/7وری آب )(، بهشششره773/3)

ترتیب بیششترین (   به314/7( و بازاررسانی و بازاریابی )313/7)

حساسششششیت را بششششر میششششزان توسششششعة کشششششاورزی دارنششششد.
 

 هاین اهمیت نسبی آنضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر معیارها  بر توسعة کشاورزی در فرایند تولید و تعی -12جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

ریزی توسعة کشاورزی عملکرد برنامه

 های تأثیرگذار در فرایندو مؤلفه

 تولید

 ضریب آنالیز حساسیت عوامل تأثیرگذار

 130/3 های عاملاز بانک جذب سرمایه

 134/3 آموزش و ترویج

 710/3 تأسیسات زیربنایی

 773/3 انتشار نوآوری

 333/7 وری آببهره

 313/7 اصالگ ساختار زمین

 314/7 بازاررسانی و بازاریابی
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هشای تنظشیم دهشد بشین میشانگین  ششاخصنشان مشی 313/7و سطح معناداری  11/3آمده از آزمون فریدمن با ضریب دستنتایج به    

 توسعة کشاورزی تأثیر یکسانی ندارند.ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و بر میزان 
 

 های تنظیم ترتیبات قیمتی بازارتفاوت میانگین -13جدول 
 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

 اسکوئر(ضریب مرب  کای )کای 11/3

 درجة آزادی 0

 سطح معناداری 313/7

 تعداد 20

رود بشین عوامشل نهشادی های نظری انتظار مشیبنابر استدتل   

ای از و میزان توسعة کشاورزی، ازطریق استقرار مجموعشهدولت 

هششای تولیششدی و بششازار در بخششش کشششاورزی امکانششات و ظرفیششت

هشای مناطق روستایی رابطة معناداری برقرار است و همبسشتگی

 تزم وجود دارد.

 

 آزمون همبستگی ارتباط عوامل نهادی دولت و میزان توسعة کشاورزی -14جدول 

 3132ی پژوهش، هامأخذ: یافته

 مؤلفه
ضریب همبستگی 

 )اسپیرمن(
 نوع ارتباط دامنه( 2معناداری )

 مثبت 777/7 014/7 عوامل نهادی دولت و توسعة کشاورزی

 70/7کمتر از  777/7براساس جدول بات، مقدار آمارة آزمون     

دهد هرچه مطلوبیشت است که نشان می %30در سطح اطمینان 

     ی موجششب اسششتقرار امکانششات وگیششری دولتششفضششای تصششمیم

های تولید و بازار در بخش کشاورزی شود، میزان توسعة ظرفیت

ریشزی و یابد؛ یعنی، هرچه محشیط برنامشهکشاورزی نیز ارتقا می

گیری دولت از کارایی تزم برای استقرار امکانشات و نظام تصمیم

ه های تولید و بازار در بخش کشاورزی برخوردار باشد، بشظرفیت

رود. ایشن همان میزان سطح توسعه در بخش کشاورزی بات مشی

درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب 

ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی گونهبه

گشوی گرفتشه جشوابمناطق روستایی نیسشت و اقشدامات صشورت

ند. های واقعی بخشش کششاورزی در ایشن منطقشه نیسشتظرفیت

درواق ، همبستگی عوامل نهادی دولت و توسشعة کششاورزی در 

صشورت کشاذب و ناششی از انحشراف دولشت از این شهرسشتان بشه

تشرین توجیهشات یکشی از عمشدهکارکردهای اصلی خشود اسشت. 

 ةمنطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صشادرکنند

فتی این است که دولت درآمد هنگ ،مشخص ایرانطور بهنفت و 

نحشوی آن را را بدون زحمت دریافت کرده اسشت و بایسشتی بشه

-دسشتدرمجموع، نتایج به(. 3، ص. 3114)نجفی،  هزینه نماید

آمده از آنالیز حساسیت در تکنیک شبکة عصبی مصشنوعی نیشز 

میشان، هشای تحقیشق هسشتند. درایشنمؤید صحت آزمون فرضیه

و بشرای  33/7مقدار ضریب آنالیز حساسیت برای عوامل طبیعی 

دسشت آمشده اسشت کشه بیشانگر برتشری بشه 14/7عوامل نهشادی 

تأثیرگذاری عوامل طبیعی بر میشزان توسشعة بخشش کششاورزی 

 است.

 ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر معیارها  بر سطح توسعة کشاورزی -15جدول 

 3132های پژوهش، مأخذ: یافته

عوامل تأثیرگذار بر توسعة 

 کشاورزی

 ضریب آنالیز حساسیت ل تأثیرگذارعوام

 33/7 طبیعی

 14/7 نهادی

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
-گونههای روستایی بهامروزه وضعیت کشاورزی در سکونتگاه    

ریزی و هدایت ای است که نهاد دولت کمترین دخالت در برنامه

بخش دارد. درواق ، بخش کششاورزی خشارج از حشوزة مشدیریت 

-بر کارکردهای درونشی خشود اداره مشیار دارد و مبتنیدولتی قر

( در کتشاب 3113فدایی و خلیلشی )شود. در این ارتباط، شوکت

انشد. در گیشری پرداختشهبه اهمیت این نتیجه سیاست کشاورزی

کتاب یادشده تصریح شده است که فرایند توسعه کشنش دولشت 

مشورد را در بردارد. در ادبیات توسعة کشورهای جهشان سشوم در

اهمیت دولت برای پیشبرد فرایند توسعة اقتصادی توافشق کلشی 
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عنوان یکی از نیروهایی است که نقش زیشادی در وجود دارد و به

تغییر جوام  ازجمله درزمینة تغییر کششاورزی و روسشتایی ایفشا 

ها، فلسفة سیاسی و ایشدئولوژیک رو، ماهیت دولتکند؛ ازاینمی

راینشد و جهشت توسشعه، ازجملشه و ساختار آن نقش اساسی در ف

شود که این بحشث توسعة کشاورزی دارد. در این کتاب بیان می

 طرگ است:در سه محور قابل

 نقش دولت در فرایند توسعه؛ -

 ای آن؛دولت رانتیر و پیامدهای توسعه -

ای دولت ایران با توجه بشه نقشش های تاریخی و توسعهویژگی -

ها و مدیریت گذاریتوازن سیاستنبود ( در 3110نفت. بازاری )

این موضوع پرداخته اسشت.  به اهمیت یتولید در بخش کشاورز

-تاب  دو اصل سرمایه را بخش کشاورزیتحقیق یادشده توسعة 

داند که تحقشق ایشن دو مهشم در سشایة می گذاری و شرایط بازار

شود. این های علمی میسر میشده و سیاستدامات کارشناسیاق

ششده یشا در دسشت تنظشیم های تنظیمسیاستدرحالی است که 

ینشد ابشا واقعیشت موجشود در فر ذکرششدهبرای تحقق دو هشدف 

و فاقشد  مدیریت تولید بخش کشاورزی همشاهنگی تزم را نشدارد

 ین،بنشابراهشای علمشی اسشت. شده و سیاستاقدامات کارشناسی

گشذاری در گیری و سیاستهای تصمیمهحلق گسست مناف  بین

وجودآمدن ایشن برداران کشاورزی را چالش اصلی بهبهره و دولت

روابشط نماید که تشا وقتشی داند و به این نکته تأکید میوض  می

مین أاششتراك بشه تش ةبین دولت و بخش غیردولتی در یک نقطش

و به یک موازنشه فعشال  شودنای کشور منجر اهداف کالن توسعه

، تحقشق اصشول رسشدنبرای رشد اقتصادی در بخشش کششاورزی 

نیشافتنی اسشت. خشادم آدم توسعة کشاورزی امری محال و دست

سیاسشت اقتصشاد کششاورزی در »ای با عنشوان ( در مقاله3140)

به اهمیت موضوع پرداختشه اسشت و ضشعف بخشش « کژمحوری

هشا بشا نگی سیاسشتکشاورزی در کشور را ناشی از نبشود همشاه

هشا در کند که اغلب سیاستداند و بیان میاهداف کشاورزی می

معیار سنجش توانشایی رسشیدن بشه اهشداف در کژمحشوری قشرار 

های انحرافی و فقدان هماهنگی طورکلی، وجود سیاستدارند. به

زنش  حملشه در تمشام با اهداف کشاورزی آفت هستند. گوش به

بلعد و مکد، گاه آشکارا میپنهان میمراحل فرایند اقتصادی گاه 

اش آفت و نابودی محصول و زند. نتیجهزمانی تیشه به ریشه می

اش ناکامی در رسیدن بشه اهشداف اسشت. تحشول در بخشش ثمره

کشششاورزی در درجششة اول در گششرو اصششالحات و ارائششة منظومششة 

گذاری هماهن  و بهینه درراستای اهداف است. طراحی سیاست

پذیر است؛ اما بشا زیربنشای کشار علمشی تحول امکانمعماری این 

کارشناسی اجرای این سیاست میسر اسشت. بیششتر دانسشتن را 

-هشا ششناخت؛ زیشرا، فشزونزدودن نارسایینبایستی شرط مطلق

شناسد. الگشوی فکشری را بایشد براسشاس اندیششة طلبی حد نمی

هشای عینشی طراحشی کشرد. نظر واقعیشتها تحتساختن بهترین

ها و تنگناهای ( در بررسی تحلیلی روند، ظرفیت3101ی )رحمان

توسعة کشاورزی در ایران، به اهمیت موضشوع پرداختشه اسشت و 

عملکرد نامناسب دولت را اساس و  پایة مشکالت کنونی بخشش 

ارزیشابی وضش  موجشود  بشه( 3144داند. حقیقشی )کشاورزی می

مشوده و تأکیشد نپرداختشه  و دورنمای آیندة آنبخش کشاورزی 

که هنوز حیطة دخالت دولت در کارهای اقتصادی و نقش است 

های توسعة کشاورزی روشن نیست و حدود آن در اجرای برنامه

حاضر، مشکل ایشن اسشت و ثغور آن مشخص نشده است. درحال

ششود، بشرای که آن قسمت از برنامه که توسط دولشت اجشرا مشی

هایی کشه خشتحقق اهداف توسعه کافی نبوده است و در سایر ب

کننده داششته باششد، ها نقش ارشادی و هدایتدولت باید در آن

ابشزار کنترلششی و ارشششادی کششافی و صششحیحی دراختیششار نششدارد و 

توان گفت برنامة کشاملی وجشود نشدارد. درمجمشوع، کم میدست

ریشزی توسشعه در کششور گیری و اجشرای برنامشهساختار تصمیم

هبشود وضشعیت آن را در اعتقادی به بخش کششاورزی نشدارد و ب

نیشافتگی کنشد. همسشانی  توسشعهگیری نمیعرصة اقتصادی پی

های زیشاد های روستایی با ظرفیتبخش کشاورزی در سکونتگاه

هشای طبیعی و اکولوژیک و روستاهایی که  مزیت نسبی ظرفیت

طبیعی و اکولوژیک مناسشب را ندارنشد، گشواهی بشر تأییشد ایشن 

آمشده از روش آنتروپشی دسشتایج بشهنتمیان، مطلب است. دراین

هشای تعیشین شانون حاکی از آن است که میانگین وزنی شاخص

است و بشا  717/7سطح توسعة کشاورزی در شهرستان خنداب 

فاصلة بسیار زیادی دارد؛ بنابراین، میزان توسعة  3آل سطح ایده

-کشاورزی در شهرستان خنداب در سطح پشایینی ارزیشابی مشی

ان، نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنشداب میشود. دراین

مقیشاس دهد میانگین ظرفیت اکولوژیک و زیسشتی در نشان می

بشاتتر اسشت و در  1باشد کشه از میانشة نظشری می 44/1لیکرت 

شششود. در ایششن بعششد زده مششی وضششعیت نسششبتاً مناسششبی تخمششین

علشت خصوصشیات وهوایی بشههایی ازلحا  شرایط آبمحدودیت

هششای خشششک در منطقششه وجششود دارد کششه ویژگششیمششهاقلیمششی نی

جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه ایشن نقشص را تعشدیل کشرده و 

تاحدودی از مشکالت آن کاسته است. بررسی وضشعیت عوامشل 

مطلوبیشت الگشوی رفتشاری دهد میشانگین نشان مینهادی دولت 

لیکشرت طیشف در ریزی توسعة کشاورزی دولت در محیط برنامه

http://www.agriextension.blogfa.com/post-247.aspx
http://www.agriextension.blogfa.com/post-247.aspx
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تر است و وضعیت تحقیق پایین 1ه از میانة نظری است ک 17/3

 733/7میشانگین مناسبی ندارد. انعکاس این الگوی رفتشاری در 

ریشزی توسشعة کششاورزی هشای تعیشین عملکشرد برنامشهشاخص

-قابشل 3آل شهرستان خنداب و بشا فاصشلة زیشاد از سشطح ایشده

گذاری دولت های سرمایهوضعیت عمومی شاخصمشاهده است. 

ایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب بشا میشانگین در فر

-آل بیانگر این است که سشرمایهو فاصل زیاد از حد ایده 721/7

های مختلف کشاورزی صورت نگرفتشه گذاری مطلوبی در بخش

هشای تأسیسشات زیربنشایی، است. ارتباط مستقیمی بشین مؤلفشه

زان هشای عامشل بشا میشآموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانشک

 407/7، 433/7ترتیب با ضرایب همبستگی توسعة کشاورزی، به

برقششرار  772/7و  777/7، 777/7و سششطح معنششاداری  411/7و 

بشر کشارکرد گذاری هدفمند نیست و مبتنیاست؛ اما این سرمایه

 باشششد. اهمیششت اوزان انحرافششی دولششت در عرصششة اقتصششاد مششی

ت کششاورزی های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصشوتشاخص

اسشت و  733/7در روستاهای شهرسشتان خنشداب بشا میشانگین 

دهندة وضعیت نامساعد عملکشرد آل نشانفاصلة زیاد از حد ایده

باششد. در ایشن ارتبشاط، زمینه میریزی توسعة دولت دراینبرنامه

و سشطح  11/3بشا ضشریب آمده از آزمون فریشدمن دستنتایج به

هشای ین میشانگین ششاخصدهشد بشنشان مشی 313/7معناداری 

تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجشود نشدارد و بشر 

-میزان توسعة کشاورزی تأثیر یکسانی ندارد. درنهایت، نتایج بشه

آمده از آزمشون فرضشیة اصشلی تحقیشق درراسشتای تأییشد دست

دیدگاه کلی است و عوامل نهادی دولشت بشا ضشریب همبسشتگی 

، بشا میشزان توسشعة کششاورزی 777/7و سطح معناداری  014/7

رابطة مثبتی دارد. درواق ، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از 

بشرد و اگرچشه های طبیعی و اکولوژیک خشود بهشره مشیظرفیت

هایی را به بخش کشاورزی اجبار سرمایهطور کاذب و بهدولت به

تخصیص داده است، اما ایشن اعتبشارات توسشعة کششاورزی را در 
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Abstract 
Purpose: In general, critical look at the state of agriculture in the Khondab County, lead us to the general 

problems in the agricultural sector, and the research process has led to the practice of failing to detect any 

problems in embedded system development hell; the decision is. This study consider deterring factors for 

agricultural development in rural areas of Khondab County as an arising effect of previous governmental 

officials; while natural factors cannot be ignored. 

Methodology: the research method of this study is the analysis of documents and surveys (questionnaires, 

field interview). The sample of the study consists of 370 farmers from 25 rural settlements in Khondab 

County and 18 are researchers and academic experts. 

Finding: The results show that Shannon's entropy method with an average level of agricultural development 

0.030 was less than ideally expected. The natural performance level of the area is 3.64 on the Likert scale, 

which is higher than the median of three comments. The average of desirability behavior pattern of the 

government in agricultural development planning in Likert scale is 1.80 which is lower than the level of 

middle and theoretical research. The impact of such behavior is visible on Agricultural Development 

Planning Performance indicators (0.019). In the meantime, infrastructure components, training and 

promotion and investment banks operating in sequence with correlation coefficients 0.419, 0.670 and 0.438 a 

significance level of 0.000, 0.000 and 0.002 with the agricultural development of targeted communication 

have shown that this relationship is not based on investment and diversion operation of government in the 

economy. The Arrangements of weights, measures the average market price of agricultural products in rural 

Khondab County (0.011), show the disadvantage of these dimensions. The importance of price regulation 

arrangements on agricultural development is the same. 

Research limitation: The limitation of this study is the lack of adequate information and lack of access to 

information in the respective organization. 

Practical implications: The mutual relations between the government and farmers should participate in one-

point which lead to securing the country's development goals and to enable a balance to achieve economic 

growth in the agricultural sector. 

Original/value: The majority of research studies done in the field of agriculture villages, relied solely on the 

internal structure and ignored the external factors. The present study considers the theoretical foundation of 

the government intervention in the development of agriculture as a part of national economy and finds the 

key factors hindering agricultural development in the institutional features embedded in the mechanisms of a 

particular political economy (character Rentier State and reliance on oil revenue).  

Key words: Natural factors, institutional factors, investment in production, market regulation, agricultural 

development, Khondab County. 
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