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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The importance of rural and agriculture development in Iran's national 

development is beyond the reach of no one. Agriculture, as the main source 

of income and job creation, plays an important role in human life and 

development. Agriculture has played an important role in the rural 

economy for a long time. Besides, the livelihoods of many villagers have 

been related to this type of activity. This paper aims to study the agricultural 

development abilities in Darab County and predict its results on rural 

development, which is a case study in rural areas of Darab County. The 

research is a kind of applied one whose method is descriptive-analytic. The 

data collection is based on using a questionnaire. The statistical population 

of this research is supervisors of rural households in Darab County (N = 

6780), which was selected using Cochran's formula of 323 people through 

cluster sampling. The criterion for choosing villages is based on the number 

of agricultural producers. The reliability of the questionnaire was calculated 

as 0.85 using Cronbach's alpha. Factor analysis has also been used to 

analyze the data. The results of data analysis showed that the main effect of 

agriculture on rural development and service and agricultural technology 

factor was the most important effect of rural development on agricultural 

situation. The results of data analysis showed that the most important 

factors of rural development are welfare-service, infrastructure, 

employment, income and social-educational. Among the factors of rural 

development, the welfare-service with 24.22 percent of variance is the 

highest and socio-educational factor with 8.313 percent of the least variance 

in rural development factors. Besides, the results showed that the most 

important factors for agricultural economic-social development are 

agricultural infrastructure, access to agricultural inputs, promotion and 

agricultural combinative factor; in which the socio-economic factor of the 

farmer with 21.935 percent of the variance is the highest and compound 

factor with the least percent, 5.466, is among the factors of agricultural 

development. 
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 ییروستا ةآن بر توسع جینتا ینیبشیشهرستان داراب و پ یکشاورز ةتوسع یهاتوان

 1رئیسی محمدکریم ،8پورفائزه ابراهیمی، 8دیسعیده رشی، 3شایان محسن ،*3قنبری سیروس

 بلوچستان، زاهدان، ایران و سیستان دانشگاه ریزی محیطی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدة جغرافیا و برنامه 3
 ، تهران، ایرانیبهشت دیشهعلوم زمین، دانشگاه  ةآمایش، دانشکد و انسانی گروه جغرافیای 8
 نور، نیکشهر، ایران پیام دانشگاه گروه جغرافیا، 1

 چکیده  مشخّصات مقاله

 مثاباة  کشااورزی باه   .ستین دهیپوش کس چیبر ه رانیا یملّ ةدر توسع ییکشاورزی و روستا ةاهمّیت توسع پژوهشی نوع مقاله:

آن  ةی در حیاا  انساانی و توساع   نقاش مهمّا   ،های شغلیفرصت ةجادکنندیمنبع اصلی تأمین درآمد و ا

باه   وابساته بسیاری از روساتاییان   گذران زندگیدر اقتصاد روستایی داشته و  اساسیقش از دیرباز ن و دارد

شهرساتان دارا  و   یکشااورز  ةتوساع  یهاا تاوان  بررسی ة حاضرهدف مطالع. ت بوده استالیّاین نوع فعّ

شهرساتان   ییدر منااق  روساتا   یمورد ةصور  مطالع که به است ییروستا ةآن بر توسع جیبینی نتا پیش

 یآماار  ةاسات. جامعا  سااتته  محقّا   ةناما بر پرسش یها مبتنداده یآور صور  گرفته است. جمع ا دار

( کاه باا اساتهاده از    N=  7616) اسات  دارا شهرساتان   ییروستا یسرپرستان تانوارها نوشتار پیش رو

س ماک  انتخاا  روساتاها براساا     شادند.  انتخا  ایتوشه یریگنمونه  یازقر نهر 181فرمول کوکران 

 محاسابه  13/6 زانیا منباخ باه وکر ینامه با استهاده از آلهاپرسش ییایاست. پا یکشاورز برداران بهرهتعداد 

 جی. نتاا اسات  شاده  بهاره گرفتاه   یعامل لیها از روش تحلداده یه و تحلیلتجز یبرا نیهمچن ؛شده است

تادماتی،   -یی عامل رفااهی  ترین عوامل توسعة روستا که مهم نشان داد هایه و تحلیل دادهحاصل از تجز

 -آموزشی است. در میان عوامل توسعة روساتایی، عامال رفااهی     -درآمد و اجتماعی  -زیربنایی، اشتغال 

تارین  % از واریاانس، کم 131/1آموزشای باا   -% از واریانس بیشترین و عامل اجتماعی 886/82تدماتی با 

ترین عوامال توساعة    نتایج نشان داد که مهم های توسعة روستایی دارند؛ همچنینعامل نمیادر درصد را 

هاای  دسترسی به نهااده  عامل زیرساتتی کشاورزی، عامل اجتماعی کشاورز، -کشاورزی، عامل اقتصادی 

اجتمااعی   -هاا عامال اقتصاادی    ترویج و عامل ترکیبی کشاورزی است؛ که از میاان آن  عامل کشاورزی،

% کمتاارین درصااد را در بااین 277/3ماال ترکیباای بااا ترین و عا% از واریااانس بیشاا313/83کشاااورز بااا 

 های توسعة کشاورزی دارد. عامل

 تاریخچة مقاله:
 3136اسهند  32 دریافت

 3131ترداد  31 پذیرش

 3131شهریور  86دسترسی آنکین 

 ها:کلیدواژه
 ،یکشاااورز ةتوسااع ،ییروسااتا ةتوسااع

هااای توسااعه،  تحلیاال عاااملی، تااوان  

 دارا . شهرستان

، شااایان؛ ساایروس، قنبااری :اسااتناد

پور، سعیده؛ ابراهیمی، رشیدی؛ محسن

(. 3131) فااائزه؛ رئیساای، محماادکریم

شهرساتان   یکشاورز ةتوسع یهاتوان

 ةآن بر توساع  جینتا ینیبشیدارا  و پ

 3، جغرافیا و پایداری محیط. ییروستا
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 مهمقدّ
مستقیم یا غیار مساتقیم باه مناابع قبیعای       قور بهنواحی روستایی، برای گذران زندگی تود، در  مردم شتریب

هماین  اند و بهریزان کشاورزی به این موضوع واقفبرنامه ویژه بهریزان روستایی و وابسته هستند و بیشتر برنامه

مساائل   نظاران  صااح  از  برتای  کاه  چناان هم ؛ناد کنمای  دیتأککشاورزی  ةهای توسعتالیّفعّ بر اهمّیتت علّ

 دادوساتد  راهآن از انکنار سا بیشات  زندگیاند که دانسته یزیر برنامهجغرافیایی و واحد  ةروستایی، روستا را پهن

 ةتوساع  اهمّیات اماروزه  (. 23: 3136 )بساحا،،  شاود متقابل بین عوامل تجدیدپذیر و رفتار انسانی حاصل مای 

 یامنناا . فقار،  سات ین دهیپوش کس هیچکشورها بر  شبردیه و پآن در توسع یاتیو نقش ح ییو روستا یکشاورز

 انیا در جر دیا هستند که با یبو مخرّ رومندیهمه از عوامل ن زیست محیط  یو تخر انییمهاجر  روستا ،ییغذا

 ةایجادکنناد و  شات یمع تاأمین  یمنباع اصال   مثابة به ی(. کشاورز3133 و همکاران، ی)حاج دیابتوسعه کاهش 

از  یاریجاکاه در بسا  آنتا دارد ییروستا ةو توسع ا یدر ح یاساس اهمّیتنقش و  ،یاقتصادو  یشغل های فرصت

 و دامان باا ،   ی)تاوکل  رود مای شامار  باه  یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس تیعامل ثبا  و امن ترین مهمروستاها، 

قتصااد هار کشاور    ا یعیتوز هایاستیس یبرابر درآمد از اهداف اصل عیاشتغال، کاهش فقر و توز جادی(. ا3133

در  ا،یا نقاط دن شتریو چه در ب رانیجامعه چه در داتل ا نرایای از فقحجم گسترده ازآنجاکهشود. یمحسو  م

بخاش  این  ؛اشتغال دارند اورزیهای مرتبط با بخش کشتیّالبه فعّ انییروستا شتریکنند و بیم یروستاها زندگ

بار نقاش عمادة آن در     افازون بخش کشاورزی  درواقعده است. بو توجّهدرآمد همواره مورد  عیدر ارتباط با توز

و  انی)احماد  دارد توسعه درحالو  یافته توسعهدر کشورهای کمتر ویژه بهدر غلبه بر فقر،  زین یاقتصاد، سهم مهمّ

عملای بارای مشاکک      حالّ راه وکشااورزی محاور اقتصاادی     ة، توسعداریپا ةتوسعازمنظر  (.3133 همکاران،

ه لیّا اوّ کاردن ماوادّ  ، فراهم؛ که باعث افزایش درآمد تانوارهای روستایی(8633، 3انگیو ش جان) هبود روستایی

 (.8632، 8)آرمو شده است انبهبود رفاه روستاییو غذایی  موادّ تأمین، صادرا  راهاز ارزآوریبرای صنایع، 

ناتاال    دیا از تول %32ال، اشاتغ  %81 کهیقور بهنقش حیاتی دارد،  بخش کشاورزیی ایران در اقتصاد ملّ 

از  یکا ی ن،ی؛ بناابرا کناد یما  تاأمین و  دیا کشاور را تول  ییاذغا  یازهاین %32و  ینهت ریاز صادرا  غ %13 ،یملّ

در  بااوجود  اسات کاه   تجرباه نشاان داده   (.3132همکاران،  ساردو و یاست )شاهرت یاقتصاد مهمّ یها بخش

شاود،  یکه درآمد حاصل از نهت با مشکل مواجاه ما   یعدر مواق ،و کشاورزی ییقرارگرفتن بخش روستا هیحاش

 ةپشاتوان  منزلة به یناتال  ملّ دیتول شیافزا بابه رشد تود ادامه دهد و  تواندیاست که مکشاورزی بخش  نیا

تواند رشاد  یم ،بخش کشاورزیکمتر به  یوابستگ لیدلبهنهت،  آمد. در اقتصاد وابسته به دردیجامعه درآ یاصل

هاای   تالیّبستر فعّ ینبنابرا؛ (3131 ارده،یییموال و نیهشتج ییموالآورد )برای جامعه فراهم  زادرونو  دارتریپا

از  تهکیا   قابال  یرغل هم و و این دو مکمّ استنام فضای روستایی به ایکشاورزی، محیط و فضای جغرافیایی

مسائل  یکلّ قور به. کردکشور قلمداد  ییروستا ةتوسعتوان کشاورزی را محور که می یا گونه بهیکدیگر هستند. 

هاای  تالیّا کشااورزی در فعّ  اهمّیات نزدیکای، نقاش و    یال دلبه ،مرتبط بوده باهمشاورزی و روستا مربوط به ک

 صاور   باه روساتایی   ةو توساع  یکشااورز  ةتوساع  یممهااه  ها،بسیاری از نوشته در ،ییروستا ةتوسعمربوط به 

 (.3133 ،قدیسیشایان و تاست )ه رفت کار بهمترادف 

، 1و تاوزووا  کا)اساترا  شاود یجواماع از فقار ما    ییباعث رها ت کهمنسجم اس نظامی ییروستاة توسع ندیفرا 

                                                                                                                                               
1- Jun & Xiang 

2- Aremu 

3- Straka & Tuzova  
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 ییساکن در مناق  روساتا  درآمد کم هایتوده یزندگ یاستانداردها یارتقا توانیرا م ییروستا ةتوسع (.8637

 مثاباة  باه ی اسات. روساتاها   ملّا  ةی در توساع همّا روستایی مههوم م ةتوسع (.3136 و همکاران، انی)شا دانست

و  عزمای هستند )اجتماعی کشور  زراعی، تبلور حیا  اقتصادی و های تیّالفعّزیستی و بستر اصلی  یها مجتمع

 ضعف بیکاری، فقر، مثل فراوانی مشکک  و مسائل با کشاورزی، و قبیعی منابع شتندا با که (3138، همکاران

 بخاش  در وریبهاره  نارخ  باودن پاایین  ،زا درون تادماتی  هاای تالیّفعّ کمبود ادی،اقتص های مناس زیرساتت

 ساوی  از قبیعای  مناابع  تخریا   و (8663 و همکااران،  3)بیارد  سو ی  از روستایی بخش تولیدا  و کشاورزی

 .(3132 همکاران، زاده بزاز وی)هاد است ها بودهانسان زندگی در تهدید ترین مهمهستند که  روهروب دیگر،
ی و ت بارای رسایدن باه رشاد ماادّ     الیّا ت بشر شامل انجاام فعّ قیّیندی تدریجی در پیشرفت موفّاتوسعه فر 

روساتایی باا    ةجامعالگوی تعامل بخش کشاورزی و  (.8636، 8)وسلونسکا تکمیل اجتماعی در قول زمان است

 و تجدیاد  هاا  ی نشا مرکاز فاراز و   نظری و نیز  یها مجادله یها عرصه ینرتمناقشهپری کانون یکی از ملّ ةتوسع

 ییروساتا  ی، فضااها مناد  نظاام  دگاهیاز د (.3113 ،یمؤمن) فراوانی بوده است گذاری یاستسو نظرهای اجرایی 

رابطه و  تیریکه در آن مد شوند یممحسو   یدر سطح قلمرو ملّ رگذاریو تأث یاصل عناصریرزاز  یبخش درواقع

 ریو آن را از ساا  دهیبخشا  ییروساتا  یهاا  عرصاه باه   یشکل تاصّا  ،ها تیّالفعّو  طیبا مح ییانسان روستا وندیپ

در  یبخاش کشااورز   اهمّیات (. 3136 ،و همکاران ی)بدر متهاو  ساتته است یزندگ یو الگوها ها گاهسکونت

بخاش   نیلا اوّ مثابة به یاست که کشاورز تیّواقع نیا انگری، بریفق و چه، چه ثروتمند هر کشور یاقتصاد ةتوسع

 (.3131 ،همکارانو  میکر) است اقتصاد یگرد یها بخشبشر و  یزندگ یعوامل اساس ةکنند و عرضهد اقتصا

وی معتقاد   ؛ی هساتند ملّا  ةکشاورزی و روستایی محور اصالی توساع   ةدارد که توسعمایکل تودارو بیان می 

ت آن را و علّا روساتایی اسات    ةاصالی توساع   ةکا موتور و محرّ مثابة بهاست که توسعه و رشد بخش کشاورزی 

هاای کشااورزی   تالیّا مستقیم و غیر مساتقیم در فعّ  قور بهت روستایی جهان سوم جمعیّ %16اشتغال بیش از 

داناد و معتقاد   روساتایی مای   ة(. جون رابینسون کشاورزی را اساس و محور توساع 22: 3136بسحا،،داند )می

 ةتوساع  (.12: 3138 )قاایی،  دا  اسات جانشاین وار  یگاذار  هیسارما  نیرترماؤثّ غاذایی   تولید ماوادّ که است 

 ونیسا یکم ةدر گازارش فاائو درباار    کاه  یقور بهبوده  دیاز ابعاد توسعه همواره مورد تأک یکی مثابة بهکشاورزی 

 شاده  پرداتته زیست یطمحاقتصادی و  ،یاجتماع ةبر توسع داریمختلف کشاورزی پا یها نقشبه  دار،یپا ةتوسع

کاه باشاد    یو باا هار هادف    یبه توسعه در هر ساطح  یابیدست (.3131 ارده،یییو موال ینجهشت ییموال) است

از   یا دق یشناتت جاامع و آگااه   درگرومهم  نیآن است. ا  یدق یکارآمد و اجرا ،یاصول یزیر برنامه ازمندین

و  یموساو دارد )باه وضاع مطلاو  وجاود      یدنرسا  دراسات کاه    هایی یتمحدودو  ها توان، ها فرصتامکانا ، 

جامعاه و   یاساسا  ازهاای ین تاأمین  منظاور باه بخش کشاورزی  ران،یگذار ا در حال ةدر جامع (.3131 ،یقیصد

 ای یاژه و گااه یو جا اهمّیات از  ،ییروساتا  ةو توساع  انییاشتغال و درآماد روساتا   های ینهزم جادیو ا یملّ ةتوسع

 .(3132 همکاران، بزاز و زادهیهاداست )برتوردار 

ریزان باه  برنامه نگرشبنابراین ؛ شوندمحسو  میلید محصوال  کشاورزی درواقع مناق  روستایی بستر تو 

بلکه بایاد روساتا را بساتر زنادگی و معیشات بخشای از        ؛نوعی ماشین تولید باشد ةمثاب به تنهاکشاورزی نباید 

 رماؤثّ نحاوی  های اقتصادی بهبخش ریبا سااست این بخش همگام  الزمت انسانی کشور درنظر گرفت که جمعیّ

سو با یکدیگر عمال  روستایی و کشاورزی هم ةهای توسعدر مسیر توسعه گام بردارد تا با چنین رویکردی عرصه
                                                                                                                                               
1- Byrd 

2- Veselonska 
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ساوی تاود   ا هام افزایی داشته باشند. بخش کشاورزی و روستایی با کارکردهای مختلاف امّا  کنند و رویکرد هم

ی اقتصاادی و اجتمااعی قارار    ماومی و کلّا  ع ةمحور و بنیانی استوار در جایگاه زیربنای توسع ةمثاب بهتوانند می

 (.3136 )بدری و همکاران، بپردازندبه ایهای نقش  رمؤثّ قور و بهگیرند 

 قارار نادارد   یمتاوازن  تیّدر وضع یکشاورز ةتوسع ییفضا توزیعنشان داده است که  هاپژوهش رتینتایج ب 

 ةکشاور ازنظار ساطح توساع     یهاا  اساتان  نیبا کاه  این در حالی اسات  . (3132 )شاهرتی ساردو و همکاران،

( ی)تاانوادگ  یزراعا  یباردار  بهاره  یهاا  نظام .(3131 ی،قیو صد یموسو) وجود دارد یفراوان فشکا ،یکشاورز

 داشاته باشاد   یرنقش مؤثّ ییروستا داریپا ةدر توسع تواند یو م اردد ییروستا داریپا ةبا توسع یمیارتباط مستق

 ةبار توساع  اثار کشااورزی    ترین مهمت اقتصادی، تهریحی و مسکونی بر وضعیّ تأثیر. (3136 )بدری و همکاران،

اسات   یکشااورز ت روساتایی بار وضاعیّ    ةتوساع  تأثیر ترین مهم ،اوری کشاورزیروستایی و عامل تدما  و فنّ

 ةتوساع  ةبررسی و سنجش درجا  که معتقدند( 3132)شاهرتی ساردو و همکاران (. 3133 )شایان و تقدیسی،

این در حالی اسات   .یستکشاورزی متوازن برتوردار ن ةپراکنش فضایی توسع از ،وستاییکشاورزی در مناق  ر

 (.3131، یشکاف فراوانی وجود دارد )موسوی و صادیق سطح توسعة کشاورزی  ازنظرهای کشور بین استانکه 

 زنیاا بایاد بایش از مصارف ماورد      ،یند توساعه ایهاا کناد   ای در فربخش کشاورزی بتواند نقش مهمّ نکهیابرای 

در بخاش   وبااره گاذاری د انداز را برای سرمایهکشاورزان تولید کند و تصلت تجاری به تود گیرد تا بتواند پس

کشاورزی  که چنان آنمعتقد است  (3: 3138) اییق(. 3132بنایی، علید )سازتود و یا در بخش صنعت فراهم 

 .روستایی شود ةتوسع ساز نهیزم نتوانسته داردپیشرفت  ةزمین

روساتایی شاده اسات و     ةتوسع تینهادرکشاورزی و  ةنیدرزم یافتگین توسعهای موج  منطقه یها یابرابرن 

 ةتوساع  ةنا یدرزمعامال ناابرابری    تارین  مهام کشاورزی تاود   ةتوسع ةنیدرزم یو نابرابرکشاورزی  ةعدم توسع

 ،3جناا ) صاور  نگیارد  در بسیاری از مناق  جهاان   زمان همیکپارچه و  ةروستایی است که سب  شده تا توسع

کاه   ادشاده یباه ماوارد    توجّهبنابراین با ؛ (8638 ،2یکومار امان ور و 8631 ،1اهلل یشه ؛8631 ،8لیپت؛ 8632

معتقاد اسات کاه پارداتتن     حاضار  وهش ژپا  ؛است یافتگین توسعهای عامل منطقه یها ینابرابرمعتقدند وجود 

موجود در ایان رابطاه را    هایهبسیاری از شبه تواند یم کشاورزی ةروستایی و توسع ةدقی  به ارتباط بین توسع

 گریکاد یبار  روساتایی را   ةکشااورزی و توساع   ةموشکافانه اثرا  مثبت و منهای توساع   صور  بهد و سازآشکار 

 .دیاب یمبنابراین پرداتتن به این موضوع ضرور   د؛سنجب

 ؛ماعی و اقتصادی روستاییان فقیار اسات  بهبود زندگی اجت برایروستایی راهبردی  ةبه اینکه توسع توجّهبا  
 تاأمین روستایی باید گسترش یابد، این اهداف بهباود وضاع تولیاد، افازایش اشاتغال و       ةبنابراین اهداف توسع

 بیشاتر باه ایان موضاوع کاه      توجّاه شود. باا  حداقل قابل قبولی از غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را شامل می

ه بارای  لیّا و هادف اوّ  راهبارد کشاورزی ازسویی ناوعی   ةبه توسع توجّه د،انکشور در مناق  روستایی کشاورزان
یاژه  و بهی روستایی ها مهاجر  ازجملهتواند از بروز بسیاری از مشکک  شود و میروستایی محسو  می ةتوسع

داشاتن تاا  مناسا      ةواسط بهدارا  نیز  شهرستانکشاورزی جلوگیری کند.  ةتوسع ازنظردر مناق  محروم 
ایان شهرساتان    ر ماردم بیشات دلیال اینکاه شاغل    و باه  استاز مناق  کشاورزی حاصلخیز استان فارس یکی 

 رگذران زندگی بیشات  ؛است کشاورزی و درآمد بیشتر تانوارها در این محدوده وابسته به بخش استکشاورزی 

                                                                                                                                               
1- Jena 

2- patil 

3- Shafiqulla 

4- Raman & Kumari 
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دنباال  ستایی را بهرو ةبخش کشاورزی در شهرستان دارا  رشد و توسع ةرشد و توسع .است آن به وابستهها  آن
؛ کشاورزی در ایان شهرساتان را در پای دارد    ةتوسع هقاعدقب  یافتن روستاها توسعه برعکستواهد داشت و 
 ؛دیابا پرداتتن به ایان موضاوع ضارور  مای     ،روستایی ةکشاورزی در توسع ةتوسع نقش مهمّ توجّهبنابراین با 

آن بار   جینتاا  بینای  پایش شهرساتان دارا  و   یزکشااور  ةتوسع یهاتوانبررسی حاضر هدف پژوهش  بنابراین
 است. ییروستا ةتوسع

 مورد بررسی فی منطقةمعرّ
 یاز شاهرها  یکا یشاهر   نیا ا .استان فارس قرار دارد یچندهزارساله در جنو  شرق یشهرستان دارا  با قدمت

و  یدوبرجا  ،شاهر  تدارا ، جنّا  یهانامشهر به چهارشهرستان  نیاستان فارس و مرکز شهرستان دارا  است. ا
باا   ،3133ساال   یسرشمار اساسبر رستانشه نی. ااست لومتریک 826 رازیشهر دارا  تا ش ةفاصل .دارد یفدام

 دشات،  نیا زرّ یهاا  باا شهرساتان  دارا   .استت رستا،، فورگ و جنّ ،یچهار بخش مرکز نهر شامل 863213
 6366. وسعت شهرستان دارا  حدود (3ل )شک است جوار همالرستان و استان هرمزگان  ،فسا ز،یریاستهبان، ن

 ییوهاوا  آ  ازنظار شاتر منااق  شهرساتان دارا     یب .اسات متر  3316 ایمربع و ارتهاع آن از سطح در لومتریک
. در کند یتجاوز نم متر میلی 136و در قول سال از  بودهباران  صور  به شتریاست که بارش در آن ب یریگرمس
و در زمساتان در   اسات  یسارد و کوهساتان   کماابیش  وهاوا  آ  ،استشهور از دارا  که به کوهستان م یقسمت

 .(3136)فرمانداری دارا ،  است یمردم در روستاها کشاورز شتری. شغل ببارد یم رفمناق  کوهستان ب شتریب

 هامواد و روش
 عاد بُاز سه نامه  پرسش نیدر تدو ؛است شده استهاده( نامه پرسش) یدانیم یها روشاقکعا  از  یگردآور یبرا
 یمستخرج از مباان  تغیّرم 81و ( یکشاورز ةو توسع ییروستا ةکعا  و مهار  کشاورزان، توسعسطح اقّ) یاصل
 ةروساتایی و توساع   ةتوساع  پیامادهای متقابال  برای پرساش از  . (3)جدول  است شده استهادهپژوهش  ینظر

مهاار   استهاده شده است.  (یلی بدترشدهتیلی بهترشده تا ت ةاز گزین) ای لیکر گزینهکشاورزی از قیف پنج

انواع بذر، کاود،   از یآگاه ،یکارشناسان کشاورز یها هیو توص ها ییراهنماهای کعا  کشاورزان شامل گویهو اقّ
ای از گزینهاست که با استهاده از قیف لیکر  پنج دولت و بازار یها استیس ن،ینو یها یاورفنّ سموم محصول،

 ده شده است.دهندگان پرسیپاسخ

 
 و استان ها در شهرستانت سیاسی دهستانموقعیّ ةنقش .1شکل 
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 (1931 بنایی،؛ علی1931 ؛ طایی،1931 ؛ بسحاق،1931 )شایان و تقدیسی، پژوهش یهاتغیّرابعاد و م .1جدول 

 ها ابعاد و شاخص

 روستایی ةسعتو یکشاورز ةتوسع یمهارت

کارشناسااان ی هاا  هصای و تو هاا  ییراهنماا 

انااواع بااذر، کااود،  از یآگاااه ی،ورزکشااا

 یهااا یاورفنّا  از اقّاکع  ،ساموم محصاول  

 .دولت و بازار یها استیس از یآگاه ،نینو

، نیناو  یفنّاور رشیپذ، یاز شغل کشاورز تیرضا

کعا  به اقّ یدسترس، به وام و اعتبارا  یدسترس

 را ییا تغ، به انبار و سردتانه یدسترس، یکشاورز

، بااه کااود  یسترسااد، یاریااآب هااایرساااتتیز

به امکاناا    یدسترس، شده بذر اصکحبه  یدسترس

 یازهاا یجان باا ن مروّ هایهیتوص تناس ، یجیترو

باه   یدسترسا ، پزش به دام یدسترس، یکشاورز

باه محصاوال     یدسترسا ، یکشاورز آال  نیماش

 .دیتول راندمان، یکشاورز

 کاناا  ما، یآموزشا  تادما   ،مساکن  تیّهیک

 ماوادّ  مصارف ، یاداقتصا  تیّوضاع ، یبهداشت

 تیّوضاع ، باادوام  یاز کاالهاا  استهاده، ییغذا

شاهرها و   ریباه ساا   یدسترسا  تیّوضع، هاراه

به روستا از قارف   یدگیرس تیّوضع، روستاها

 زانیا م، و اشاتغال  کار، یدولت و بهبود کالبد

و  لیا م، باه مساافر    لیا تما، انداز تانوار پس

رواباط   وضاع ، در تاانواده  لیعکقه باه تحصا  

 .یو فرهنگ یعاقه ،یاعاجتم

( در یاصال  یهاا  هاه مؤلّ لیتحل ةویشبه) یعامل لیتحلاز  آمده دست بهکعا  اقّ تحلیل و یهتجز برای درادامه 

صاان  از نظرا  متخصّ ها نامهپرسش ییروا زانیسنجش م منظوربهاست.  شده  استهاده 3.سس.اِس.پی.اِاِ افزار نرم

و اعمال اصکحا  الزم، استهاده  دارا شهرستان  یجهاد کشاورز تیریمدو زراعت در  یاریآب ،یکشاورز جیترو

بارای هار یا  از     هآماد دسات باه نامه با استهاده از آلهای کرونباخ انجام شد. میزان آلهاای  پایایی پرسش و دش

 (.8جدول )د شجداگانه محاسبه  قور به ها شات 

 ةباه حجام جامعا    توجّاه کوکران استهاده شاد. باا   نمونه از فرمول  ةاز جامع یبه حجم منطق یابیدست یبرا 

 هجامعا  مثاباة  باه تاانوار   سرپرسات  181 ؛بود ییتانوار روستا 7616از ل متشکّکه  دارا در شهرستان  یآمار

بررسای اثارا     ودقیا    ةانجاام مطالعا   منظاور  به. دش نیینامه تعپرسش یها پرسشبه  ییپاسخگو ینمونه برا

باه   توجّاه وران با . تعداد بهرهدشاستهاده  ایتوشه یریگ نمونهکدیگر، از روش روستایی بر ی ةکشاورزی و توسع

آمار موجود  براساسگروه )ن هر رابرداهرهبه تعداد ب توجّهو با  شدند گروه تقسیم چهارمیزان مالکیت اراضی به 

 صاور   باه  هاا  هنمونا  یتدرنها. (1جدول ) دش مشخّ الزم  ة(، تعداد نموندارا در جهاد کشاورزی شهرستان 

 .با انتسا  مطلو  از میان هر گروه انتخا  شدند ایتوشه یریگ نمونه

 های مختلف. میزان آلفای کرونباخ شاخص1جدول 

 آلفای کرونباخ شاخص

 11/6 کعا  و مهار  کشاورزانسطح اقّ

 11/6 حذف

 12/6 کشاورزی ةتوسع

 13/6 کل

 برداران بهرهمیزان زمین  برحسبتعداد نمونه  .9جدول 

 تعداد نمونه برداران بهرهتعداد  میزان زمین

 13 136 هکتار 3زیر 

 861 2183 هکتار 36تا  3

 26 3638 هکتار 33تا  36

 83 336 هکتار 33بیش از 

                                                                                                                                               
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 ةتوساع های مورد تحلیل درتصوص تحلیل تغیّرم ةمجموعی مربوط به ها دادهبودن آزمون مناس  منظوربه

 16/6برابار   یریا گ نموناه کهایات  بارتلت اساتهاده شاد. مقادار     ةو آمار 3یریگ نمونه کهایتروستایی از ضری  

 ؛هاا بارای تحلیال عااملی اسات     های موجود در باین داده بودن همبستگیمناس  ةدهند نشاندست آمد که  به

 ةمقدار آمارها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت استهاده شد. بودن دادهازسوی دیگر برای اقمینان از مناس 

 ناماه  پرساش مستخرج از  تغیّرم 81درادامه با استهاده از  بود. دار یمعن %3بود که در سطح  632/8138بارتلت 

ی تحلیال  ها نمونهی از ریگ بهرهبا یی روستا یتانوارها دگاهیاز د ییو روستا یکشاورز ةمتقابل توسع یامدهایپ

هساتند، یا     3/6شده در هر عامل که باالی بارگذاری یها شات ترتی  شد. بدین ییشناساو بررسی عاملی 

 .دهند یم را ندارند، عامل دیگری را تشکیل ها نیاع با هایی که امکان تجمّتغیّرو م دهند یمعامل را شکل 

 نتایج
 ةدر توساع  ویاژه  باه ی در اقتصاد تانوارهای روساتایی و  شغل روستاییان نقش مهمّ ترین مهم مثابة بهکشاورزی 

 نیتار  بازرگ  ،منااق  کشااورزی جناو  کشاور     تارین  مهام یکای از   منزلاة  باه دارد. شهرستان دارا   روستایی

تولیاد   دشت دیم گل محمدی کشور، دومین شهرستان مهامّ  نیتر بزرگ دارایجنو  کشور،  ةپنب ةدکنندیتول

 از منااق  مهامّ  یکای   و انار، زردآلو، گردو و دیگر محصاوال  بااغی   هایمرکبا  استان فارس، برتوردار از با 

 جیتلا به  یهمه پتانسیل کشاورزی و نزدیکاین شهرستان باوجود این .رودشمار میبهتولید غک  جنو  کشور 

 ةتواناد منجار باه توساع    ببرد. یکی از عواملی که مای  مناس  ةهمه پتانسیل تود استهادنتوانسته از این ،فارس

مانع از هدررفت محصاوال    کمیلی کشاورزی است کهتبدیلی و ت احداث صنایع ،دشوکشاورزی این شهرستان 

شود و همچنین باعث صادرا  این محصوال  به کشورهای همساایه  میفروشی این شهرستان و تامکشاورزی 

ی در زندگی روستاییان ایها نماید و مانع از مهاجر  روساتاییان باه   نقش بسیار مهمّتواند می امراین  و شودمی

 ریزان از آن غافل هستند.و برنامه نیمسئول نههامتأسّ امّاشهر شود 

 یسانّ  میاانگین  ند،هسات  زن% 6 و مارد  پاساخگویان % 31 کاه  دهاد مای  نشان پژوهش توصیهی هاییافته 

 همچناین  ؛اسات  82/6معیاار   انحاراف  با تانوار 66/8 میانگین و 26/33 معیار انحراف با سال 33 پاسخگویان

بیشاترین میازان    .(2جادول  ) بوده است %33ی با ابتدای سطح به مربوط نیفراوا بیشترین سواد، وضعیّت ازنظر

 .استهکتار  33هکتار و کمترین درصد مربوط به بیش از  36تا  3 ةزمین کشاورزی مربوط به قبق

تاوان گهات کاه    اند میمیلیون تومان در ماه داشتهدوکشاورزان درآمد باالی  %36بیش از  نکهیابه  توجّه با 

و بررسای پیامادهای تعامال     منظور بهحاضر  پژوهش در .برتوردار هستند یدرآمدی توب وضعیّتاز کشاورزان 

 شاده  اساتهاده آمااری تحلیال عااملی     یهاا  آزمونروستایی از  ةنظام توسعکشاورزی و  ةنظام توسع کنش برهم

 .است شده از روش تحلیل عاملی بهره گرفته روستایی ةتوسع یها عاملاستخراج منظور بررسی  بهاست. 

 میزان زمین زراعی و درآمد کشاورزان وضعیّت .1جدول 

 درصد تغیّرم عیفراوانی تجمّ درصد فراوانی تغیّرم

ن 
می
ن ز
یزا
م

ی
رز
شاو
ک

 

 7/38 7/38 هکتار 3زیر 

د )
رآم
د

ن(
وما
ن ت
یو
میل

 

 2/1 3کمتر از 

 2/38 3/3 تا 3 1/67 6/71 هکتار 36تا  3

 6/83 8 تا 3/3 8/33 3/32 هکتار 33تا  36

 1/83 1تا  8 366 6/1 هکتار 33بیش از 

 8/83 1بیش از  - - -

                                                                                                                                               
1- KMO 
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رهاا  واریاانس متغیّ  از کالّ  %333/26کاه  عامال باوده    چهاار ف ، معارّ تغیّرم چهاردهحاصل از تقلیل  ةجینت 
ل اوّعامال   یافتاه(، مقادار ویاژة   تقلیال ) یاصال ن این چهار عامل ایمکنند. از  رها( را تبیین می)پراکندگی متغیّ

شاود تاا    ترتی  از مقادیر ویژه کاساته مای  به ؛کند از واریانس را تبیین می %886/82 ییتنها بهکه  است 186/1
 .(3جدول ) کند از واریانس را تبیین می %131/1عامل . این است 311/3 عامل چهارم، ءاجزاجایی که در 

ری هر ضاریبی در متغیّا   درواقعبوده است.  3یاصل یها ههمؤلّتحلیل  براساسعامل نیز  چهارروش استخراج  
شود و با  لی ضر  میر اوّهر ضریبی در متغیّ ،لبرای مثال در فاکتور اوّ ؛شود اش جمع می ضر  شده و با بعدی

 براسااس اسات و   شاده  یبند دستهها  حجم داده براساسیافته که در ماتریس عوامل دورانشود.  بعدی جمع می
 .اناد  شاده  اساتخراج آشاکار   صاور   به باًیتقرعامل  چهاراست،  شده میتنظ %3/6از کمتر  بارهای عاملیحذف 
 .(7جدول ) اند شده بارعامل  چهارها در تغیّرماین اساس بر

ی، بهداشات  کاناا  مای، آموزشا  تادما  ، مسکن تیّهیکهای، تغیّردر این عامل م خدماتی: - ل: رفاهیعامل اوّ
یی تنهاا  باه گیرناد کاه ایان عامال     قارار مای   بادوام یاز کاالها استهادهیی و غذا موادّ مصرفی، اقتصاد تیّوضع
تادما   . در این عامل استعامل  ترین مهمگهت  توان یم و دهد یماز واریانس را به تود اتتصاص  886/82%
کمترین بار عااملی را باه تاود     377/6یی با بار عاملی غذا مصرف موادّبیشترین و  161/6ی با بار عاملی آموزش
عامال شاناتته    تارین  مهام تدماتی  - که عوامل رفاهی استاین  ةدکنندییتأاین امر تود  اند؛ و دادهتتصاص ا

 شده است.

 هاعی واریانسشده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمّعوامل استخراج. 1 جدول

 ةی توسعها فهمؤلّ
 روستایی

 چرخش باة ژیو ریمقاد بدون چرخش ةمقادیر ویژ مقادیر ویژه

 یکلّ
 درصد

 انسیوار

درصد 
 عیتجمّ

 یکلّ
درصد 
 واریانس

درصد 
 عیتجمّ

 کلّی
 درصد

 انسیوار

درصد 
 عیتجمّ

3 186/1 886/82 886/82 186/1 886/82 886/82 113/3 612/31 612/31 

8 221/3 316/36 21/636 221/3 316/36 636/12 717/3 166/38 633/87 

1 181/3 776/3 236/22 181/3 776/3 236/22 313/3 333/33 736/16 

2 311/3 131/1 681/38 311/3 131/1 681/38 123/3 183/3 333/26 

 روستایی ةهای استخراج توسعتغیّرو م ها عامل .6جدول 

 یبار عامل هاتغیّرم ها عامل

 رفاهی - عامل تدماتی

 121/6 ت مسکنکیهیّ
 161/6 تدما  آموزشی

 718/6 کانا  بهداشتیام
 733/6 ت اقتصادیوضعیّ

 377/6 غذایی مصرف موادّ
 631/6 استهاده از کاالهای بادوام

 زیربناییعامل 
 667/6 هات راهوضعیّ

 631/6 روستاهات دسترسی به سایر شهرها و وضعیّ
 627/6 ت رسیدگی به روستا ازقرف دولت و بهبود کالبدیوضعیّ

 اشتغال و درآمدعامل 

 632/6 کار و اشتغال
 612/6 انداز تانوار پسمیزان 

 777/6 تمایل به مسافر 

 آموزشی - اجتماعیعامل 
 633/6 تانوادهمیل و عکقه به تحصیل در 

 677/6 روابط اجتماعی، عاقهی و فرهنگی وضع

                                                                                                                                               
1- principal component 
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و  اشاهرها و روساتاه   ریباه ساا   یدسترس تیّوضعها، راه تیّوضعهای، تغیّردر این عامل م :زیربناییعامل دوم: 

واریاانس را باه تاود     %316/36گیرناد کاه   جای میی به روستا ازقرف دولت و بهبود کالبد یدگیرس تیّوضع

به روساتا ازقارف    یدگیرس تیّوضعشود. در این عامل دومین عامل شناتته می منزلة بهاتتصاص داده است و 

 اها راه تیّوضاع وستا ازقرف دولت ت رسیدگی به ربیشترین و وضعیّ 627/6با بار عاملی ی دولت و بهبود کالبد

 .اند دادهبار عاملی را به تود اتتصاص  نیکمتر 667/6با بار عاملی 

باه   لیا تماو  اناداز تاانوار   پاس  زانیا م، کاار و اشاتغال  های، تغیّردر این عامل م :درآمد - اشتغالعامل سوم: 

 کار و اشاتغال . در این عامل اند هدادواریانس را به تود اتتصاص  %776/3 درمجموعگیرند که قرار می مسافر 

کمتارین باار عااملی را باه تاود       316/6 یبار عاامل ارتباقی با  یها راهت بیشترین و وضعیّ 632/6با بار عاملی 

 .اند دادهاتتصاص 

رواباط   وضعو  های، میل و عکقه به تحصیل در تانوادهتغیّردر این عامل م :آموزشی - اجتماعیعامل چهارم: 

و  دهناد  یما از واریانس را به تود اتتصاص  %131/1 درمجموعکه  رندیگ یمقرار ی و فرهنگ یهعاق ،یاجتماع

باا باار عااملی     یو فرهنگا  یعاقه ،یروابط اجتماع وضع. در این عامل شود یمچهارمین عامل شناتته  مثابة به

کمتارین باار عااملی را باه تاود       633/6 یعاامل با باار   در تانواده لیو عکقه به تحص لیمبیشترین و  677/6

 .اند دادهاتتصاص 

. در اسات  شاده  گرفتهبهره از روش تحلیل عاملی نیز  کشاورزی ةتوسع یهامنظور بررسی استخراج عامل به 

نتاایج نشاان    عامل اصلی تقلیل یافته است. پنجبه  ،پس از تحلیل نهایی تغیّرم چهاردهاین رابطه نیز از مجموع 

ل اوّعامال   . مقادار ویاژة  اسات  قباول  ماورد  جاه یدرنتو  است 3ل مقدار ویژه بیشتر از اوّ لعام پنجکه دهد می

شاود تاا   ترتی  از مقادیر ویژه کاساته مای  به ؛کند از واریانس را تبیین می %313/83 ییتنها بهکه  است 836/1

عامال   پانج  رمجماوع دکند. از واریانس را تبیین می %277/3 عامل. این است 388/3 ،پنجمعامل  درجایی که 

کنند. این  رها را تبیین میمتغیّ )پراکندگی( از واریانس %368/38، است 3بیشتر از  ها آنة اصلی که مقادیر ویژ

 .(6جدول ) رد( استهاده کعامل پنجهای کمتری ) از عامل توان عامل می چهارده یجا بهمعنا است که امر بدین

از  شاده  اساتخراج هاای  تغیّرو م هاا  عامال اسات.   داشاته  بری را درعامل استخراج پنجه لیّماتریس عوامل اوّ 

 (.1جدول ) اند افتهتقلیل ی عامل زیر پنجبه  درمجموعها تغیّرم مجموع کلّ

 کشاورزی ةتوسع ةشدتشریح یها انسیوار .7جدول 

 ةی توسعها فهمؤلّ
 کشاورزی

 چرخش با ژهیو ریمقاد مقادیر ویژه بدون چرخش ژهیو ریمقاد

 یکلّ
 رصدد
 انسیوار

 کلی عیتجمّ درصد
 درصد

 انسیوار
 یکلّ عیتجمّ درصد

 درصد
 واریانس

 تجمعی درصد

3 836/1 313/83 313/83 836/1 313/83 313/83 316/3 616/31 616/31 

8 866/3 623/1 312/83 866/3 623/1 312/83 161/3 663/38 638/83 

1 313/3 733/6 763/16 313/3 733/6 763/16 226/3 631/3 373/13 

2 133/3 336/7 717/22 133/3 336/7 717/22 113/3 833/1 131/21 

3 388/3 277/3 368/38 388/3 277/3 368/38 366/3 622/1 137/33 
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 کشاورزی ةتوسع ةشد استخراجهای تغیّرو م ها عامل .8 جدول

 یبار عامل هاتغیّرم ها عامل

 کشاورز اجتماعی - اقتصادیعامل 

 131/6 کشاورزیرضایت از شغل 

 631/6 نوین یفنّاورپذیرش 

 678/6 دسترسی به وام و اعتبارا 

 631/6 کعا  کشاورزیدسترسی به اقّ

 زیرساتتی کشاورزیعامل 
 177/6 دسترسی به انبار و سردتانه

 163/6 های آبیاریتغییرا  زیرساتت

 های کشاورزیدسترسی به نهادهعامل 
 672/6 دسترسی به کود

 638/6 شده بذر اصکحسترسی به د

 ترویجعامل 
 622/6 دسترسی به امکانا  ترویجی

 777/6 جان با نیازهای کشاورزیهای مروّتناس  توصیه

 عامل ترکیبی کشاورزی

 363/6 پزش دسترسی به دام

 671/6 کشاورزی آال  نیماشدسترسی به 

 712/6 دسترسی به محصوال  کشاورزی

 318/6 راندمان تولید

 یفنّااور  رشیپاذ ی، از شغل کشاورز تیرضا های،تغیّردر این عامل م: کشاورز یاجتماع - یاقتصادل: عامل اوّ

 ییتنهاا  باه گیرناد کاه ایان عامال     قرار میی کعا  کشاورزبه اقّ یدسترسو  به وام و اعتبارا  یدسترس، نینو

در این عامل  .رود یمشمار عامل به ترین مهمگهت  توان یم و دهد یمرا به تود اتتصاص  انسیاز وار 313/83%

 631/6با باار عااملی   ی کعا  کشاورزبه اقّ یدسترسبیشترین و  131/6با بار عاملی  یاز شغل کشاورز تیرضا

 - اقتصاادی  وضاعیّت بهباود   ایان اسات کاه    دمؤیّا این عامل  ؛ واند دادهکمترین بار عاملی را به تود اتتصاص 

 .روستایی بر کشاورزی بوده است ةتأثیر توسع ینتر مهمکشاورزان  اجتماعی

 را ییااتغو  بااه انبااار و سااردتانه یدسترساا ،تغیّاارم دودر ایاان عاماال : یکشــاورز یرســاختیزعامــل دوم: 

دوماین   مثاباة  باه واریانس را به تود اتتصااص داده اسات و    %623/1که گیرد جای می یاریآب های رساتتیز

 را ییا تغبیشاترین و   177/6باا باار عااملی     به انبار و ساردتانه  یسترسد عامل نیدر ا .شود یمعامل شناتته 

 .اند دادهبار عاملی را به تود اتتصاص  نیکمتر 167/6 یبار عاملبا ی اریآب هایرساتتیز

باذر   دسترسای باه   و به کود یدسترسهای، تغیّردر این عامل م :یکشاورز یهابه نهاده یدسترسعامل سوم: 

 یدسترسا . در این عامال  اند دادهواریانس را به تود اتتصاص  %733/6 درمجموعرند که گیمی قرار شده اصکح

بار عاملی را باه   نیکمتر 672/6 یبار عاملبا  به کود یدسترسو  نیشتریب 638/6با بار عاملی  شده بذر اصکحبه 

 .اند دادهتود اتتصاص 

جاان باا   مروّ هاای هیتوص تناس ی و جیا  تروبه امکان یدسترسهای، تغیّردر این عامل م: جیتروعامل چهارم: 

 مثاباة  باه دهناد و  از واریانس را به تود اتتصااص مای   %336/7 درمجموعگیرند که قرار می یکشاورز یازهاین

بیشاترین و   622/6 یباار عاامل  باا  ی جیبه امکانا  ترو یدسترسعامل  نیدر ا .شود یمچهارمین عامل شناتته 

کمترین بار عااملی را باه تاود اتتصااص      777/6 یبار عاملبا  یکشاورز یازهایجان با نمروّ هایهیتناس  توص

 .اند داده

 آال  نیماشا باه   یدسترسا ، پزشا  باه دام  یدسترسهای تغیّردر این عامل م: عامل پنجم: ترکیبی کشاورزی

ریاانس  از وا %277/3 درمجماوع گیرند که قرار می دیتول راندمانو  یبه محصوال  کشاورز یدسترس، یکشاورز



 66 ستاییبینی نتایج آن بر توسعة روهای توسعة کشاورزی شهرستان داراب و پیشتوان
 

 آال  نیماشا به  یدسترسعامل  نیدر ا. شود یمعامل شناتته  پنجمین مثابة بهدهند و را به تود اتتصاص می

کمترین بار عااملی را باه    631/6 یبار عاملبا  به دامپزش  یدسترسبیشترین و  671/6 یبار عاملبا ی کشاورز

 .اند دادهتود اتتصاص 

و رسیدگی بیشاتری ازجانا     توجّهتا  الزم استروستایی  ةی و توسعکشاورز ةبین توسع به ارتباط توجّهبا  

رشاد و   ساز نهیزم جانبه همهریزی معنی که با برنامهول به بخش کشاورزی صور  گیرد. بدینئهای مسسازمان

هم سب  تقویت اقتصااد روساتا شاده و هام بساتری بارای        روشند تا بدینشوشکوفایی کشاورزی در منطقه 

تواناد نقاش   است که کشاورزی می گونهایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان فراهم آورند. بدینبخش صن ةتوسع

هرگوناه  باه  بناابراین بایاد   ؛ دشاو ی ایها کند و موج  رشد، ثباا  و تاداوم توساعه    اصلی تود را در اقتصاد ملّ

 پایان داد. ،ددانروستایی را از هم جدا می ةکشاورزی و توسع ةریزی که توسع برنامه

 بحث
 ةدنباال آن رسایدن باه توساع    کشاورزی و به ةتوسع ةرواج کشاورزی در هر جامعه یا روستایی نشان قور کلّیبه

رسیدن روستا شاود  توسعهموج  به آن دنبالتواند به توسعه منجر شود و بهمی یکشاورز زیرا ؛روستایی نیست

 منجار باه  عواملی کاه   ترین مهمباشد. یکی از  عوامل و شرایط الزم برای رسیدن به توسعه برتوردار ةکه از هم

و عادم اساتهاده از کشااورزی     ماشینیهای نوین آبیاری و کشاورزی استهاده از شیوه ،شودکشاورزی می ةتوسع

هادف کشااورزی    امّاا  ؛اوسات  ةکشااورز و تاانواد   زنادگی  تأمین تینهادرتی تی است. هدف کشاورزی سنّسنّ

ل رفااه نسابی   اوّ ةای افزایش درآمد در وهلا در هر جامعه ش بیدرآمد است. افزایش تولید و افزایش  اشینی،م

هاای مختلاف   گاذاری در زمیناه  بعد درآمد مازاد تانواده منجر باه سارمایه   ةدارد و در مرحل دنبالبهتانواده را 

 .ستا فرما حکمروستایی نیز این قاعده  ةتواهد شد. در جامع

بار کشااورزی    یمساتقیم  تاأثیر  شاود و تواند انجام که در روستاها می ییها یگذار هیسرما ترین مهمیکی از  

محصاوال    یفروشا  ارزانفروشی و احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است که مانع از تام ،داشته باشد

 ایان  روساتاهای  زیارا  ؛همان موردی که در شهرستان دارا  کمتر به آن پرداتته شده است ؛شودکشاورزی می

دسات یابناد.    ةاند باه توساع  ی نتوانستهکشاورزع باغی و ن باوجود پتانسیل بسیار زیاد و تولیدا  متنوّشهرستا

بودن نبرتوردار مانندعواملی  ،روستاهای این شهرستان نام برد یافتگین توسعهتوان برای ی که میتأل ترین مهم

منجر شاده  که  است صوال  کشاورزیبندی مناس  محتبدیلی و تکمیلی و عدم بستهاز سردتانه، عدم صنایع 

 دسات باه الن شهری بهروشند و درآمد مناسبی از کشاورزی کشاورزان محصوال  تود را به قیمت ناچیز به دالّ

 بارای مناسابی   یزیا ر برنامه. اگر در سطح شهرستان رده استک یدیناامنیاورند و این عامل کشاورزان را دچار 

درآمد مناس  کشااورزان و روساتاییان    باعث ،ادرا  آن انجام شودنگهداری و فروش محصوال  کشاورزی و ص

ماانع از مهااجر     ،شاود موج  رشد و شکوفایی تانوار روستایی می نکهیا بر افزونشده که این افزایش درآمد 

 د.شوتواند موج  ناپایداری جوامع روستایی می ییتنها بههمین مهاجر   وشود روستاییان به شهرها می

کاه   یا گوناه  باه ؛ بار یکادیگر دارناد    یپیامادهای متقاابل   ،کشاورزی و روساتایی  ةتوسعکه ان داد نتایج نش 

اناداز  ت مساکن روساتاییان، افازایش پاس    ت اقتصادی روستاییان، افزایش کیهیّا موج  بهبود وضعیّ کشاورزی

پیامادهای   همچناین  ؛تانوارها و همچنین موج  اشتغال بیشتر جوانان در روستاهای مورد مطالعه شده اسات 

تار  آسان یدسترسی، کشاورز آال  ماشینبه  یدسترسروستایی بر کشاورزی روستاهای مورد مطالعه در  ةتوسع

 تاوان  یما بناابراین  ؛ اسات ی باارزتر و چشامگیرتر   اریآب هایرساتتیز را ییتغو  نینو یفنّاور رشیپذ، به کود
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از  %66 نکاه یابه  توجّه. با هستند گریکدیزوم روستایی الزم و مل ةکشاورزی و توسع ةچنین بیان کرد که توسع

آوردن شارایط مناسا  در ساطح روساتاها همچاون دادن اعتباارا        فراهم ،اند مشغولروستاییان به کشاورزی 

تولید و کشت، ترید تضامینی محصاوال    درزمینة های الزم رزی نوین و پیشرفته، دادن مشاورهکشاو ةنیدرزم

سطح تولیاد و درآماد کشااورزان افازایش      درنهایتل منجر به این تواهد شد تا کشاورزان و عواملی از این قبی

 ةمنجار باه توساع    درنهایات یابد و این افزایش درآمد سب  افزایش رفاه در سطح تانوارهای روستایی شاده و  

به کشاورزی موج  بیکارشدن بسایاری از کشااورزان تواهاد شاد کاه       یتوجّهبیو برعکس  شود یمروستایی 

روی آورده کاه معضاک  و    ینینشا  هیحاشدر شهرها نیز به  وبه شهر شده بیکاری مجبور به مهاجر   ةجیدرنت

ی اسات و  ملّا  ةروساتایی و توساع   ةتوساع  ساز نهیزمکشاورزی  ةبنابراین توسع ؛همراه داردمشکک  زیادی را به

ی تواهاد  در سطح ملّ یافتگین توسعه درنهایتروستایی و  ةعدم توسع ساز نهیزم ،عدم توسعه کشاورزی برعکس

 شد.

 ییروستاکشور در مناق   یکشاورز تیّجمع یشترکه ب دهدنیز نشان میحاضر پژوهش  ةآمد دست بهنتایج  

 دآیا  یم حسا به ییروستا ةتوسع یبرا هیّلو هدف اوّ یاستراتژ ینوع ییازسو یکشاورز ةبه توسع توجّه ،ندهست

 ةتوساع  ازنظار محاروم   منااق   در ژهیو به ییروستا یها مهاجر  زجملهااز مشکک   یاریاز بروز بس تواندیو م

هاا و   چاالش  ،یکشااورز  تیّوضاع  لید و تحلمتعدّ یهابه مکان توجّه ،گرید یسوزکند و ا یریجلوگ یکشاورز

رشاد،   سااز  نهیزم تینهادرمناق  شده و  نیدر ا یکشاورز ییایسب  پو تواندیآن، م ةتوسع یهامعضک  و راه

یی روساتا  یوابساته باه آن در ناواح    عیو صانا  یکشااورز  یهاتیّالفعّ ةد. با توسعشو یملّ ةتداوم توسع ثبا  و

 ةتوساع  ،ییروساتا  ةتوساع  رایا ز ؛کشاور شاد   یاقتصااد  ةو باعث توساع  یافتدست  یادشدهبه اهداف  توان یم

لیادا  کشااورزی، نقاش    نظاام تو  باا  ژهیو بهنواحی روستایی (. 3133 )شایان و تقدیسی، استی و ملّ یا منطقه

 ةدهناد  نشاان اتیار،   یهاا  یساال  تشا   اوجودبا ی دارند. رشد مناسا  بخاش کشااورزی    ی در اقتصاد ملّمهمّ

دساتاوردهای بخاش    ازبیشاتر اسات. برتای     ةزیاد این بخش برای افزایش تولیاد و توساع   ةبالقوّ یها تیظرف

 سای دولت در  ةشدگذاریمنابع سرمایه ی در شرایطی است که سهم این بخش از کلّکشاورزی برای اقتصاد ملّ

نقش  ریالی و ارزی گذاریسرمایه با حداقل یکشاورزبخش  درواقعبوده است.  %7سال گذشته همواره کمتر از 

 ژهیا و باه ی نواحی روساتایی در اقتصااد ملّا    بنابراین نقش مهمّ؛ ی داشته استتود را در اقتصاد ملّ ةکنند نییتع

امنیت پایدار، درزمینة  تصوصبه نقشکند که برای تداوم و افزایش این ایجا  میتولیدا  کشاورزی،  ازقری 

 (.3136گیرد )بدری و همکاران،  بیشتر قرار توجّهت مورد الیّاین فعّ عرصه مهمّمثابة  بهنواحی روستایی 

 گیرینتیجه
 و صادی، اجتمااعی، محیطای  های اقتزمینه در تمامدهد که بنابراین زمانی رخ می؛ کیهی است ایتوسعه مقوله

توساعه زماانی باه     یها رشاتهیزیکی از  مثابة بهیی نیز روستا ةال  مثبت شود. توسعسیاسی دچار تغییر و تحوّ

، کالبدی و بهداشاتی در ساطح   یطیمح ستیزهای اقتصادی، اجتماعی، که روستاییان در زمینه ونددیپ یموقوع 

ر بیشات روساتاهای کشاور ایان اسات کاه شاغل        ةهما  هایویژگی مطلوبی قرار داشته باشند. یکی از بارزترین

تاوان از آن  بناابراین مای   ؛منبع درآمد روستاییان است ترین مهمکشاورزی  ازآنجاکهروستاییان کشاورزی است. 

 ةتوساع  از اهداف مهامّ  یکیامروزه در روستاها یاد کرد.  یافتگین توسعهیا  یافتگی توسعهعامل  ترین مهم مثابة به

از  یباردار  بهاره  منظور بهساتتاری  یها استیس  یوری بخش کشاورزی ازقرو بهره هاتیارتقاء ظرف ،ییاروست

بر بازساتت کشااورزی از اعماال    دیتأک ساتتاری هایاستیدر س .محصوال  کشاورزی است یرقابت هایتیمز
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از  جانباه  همه تیحما زیو ن یطیمح انداز چشم از تی، حمایبردار بهره شیکشت فشرده، نوسازی کشاورزی، افزا

بناابراین پارداتتن باه تعامال     ؛ است توجّه مورد یا منطقهو  یمحلّ ینسب هایتیبه مز توجّهبا  یداتل دا یتول

 .دیاب یمدوچندانی  اهمّیتروستایی  ةکشاورزی و توسع ةبین توسع

کشااورزی اسات.    ةوساع عامل ت ترین مهمان کشاورز یاجتماع - یعامل اقتصادنتایج پژوهش نشان داد که  

ایان موضاوع اسات کاه باا احاداث ایان         دیّا مؤدر تعدادی از روساتاهای دارا    یریگ گک های احداث کارگاه

ت اقتصاادی ماردم   و ایان ماورد در وضاعیّ    مشغول به کار شاده تعداد زیادی از مردم  ،ها در سطح روستا کارگاه

. شاود مای اوضاع اقتصادی کشاورزان  بهبودو اری بیکو سب  کاهش  تواهد داشتبسیار زیادی  را یتأثمنطقه 

 ویاژه  باه های جهانی همچون چین و هندوستان که به صنایع روستایی و ذکر این نکته ضروری است که تجربه

ایان مهام    ةدکنناد ییتأ ،انداند و به توسعه در سطح روستاها رسیدهزیادی داده اهمّیتصنایع تبدیلی کشاورزی 

اعتبارا  بانکی و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی  ،کود ،بذر جملهها اززی در تمام بخشبه کشاور توجّهاست که 

 روستایی منجر تواهد شد. ةبه توسع

بسایاری از   ،کشااورزی رخ دهاد   ةذکر این نکته ضروری است که اگر در روستاهای شهرستان دارا  توساع  

، بیکااری  مانناد  یبین تواهاد رفات. مشاککت    از شود،مکحظه میو مشکک  این روستاها که امروزه  هامعضل

 ةایان مشاکک  اسات. توساع     جملاة از زیسات  محایط از منابع آ  و تخری   ازحد شیب ةمهاجر ، فقر، استهاد

تواند صنایع تبدیلی و تکمیلی را در شهرستان دارا  گسترش دهد که اگر تنها همین یا  ماورد   کشاورزی می

ها را در توزیاع   دست واسطهدوم  در مرتبةمحصوال  کشاورزی شده،  یفروش انارزمانع از  اوّل اینکه ،دافتها، اتّ

دهند و محصوال  تود را به کارتانه تحویل می میمستققور بهکند و کشاورزان محصوال  کشاورزی کوتاه می

 افرادی که برای کار به شهرهای اقراف سوم اینکهرسد، سود حاصل از فروش محصول مستقیم به تودشان می

همچناین اگار    ؛شاوند مشغول به کار می آنجادلیل نیاز به نیرو در این صنایع به روستا برگشته و در به ،اندرفته

 ؛بسیاری از روستاها تالی از سکنه تواهد شاد  مرور به ،کشاورزی در روستاهای این شهرستان رخ ندهد ةتوسع

و همچاون گذشاته بسایاری از محصاوال       و تغییار کااربری تواهناد داد    شاده   یتخر آن هایبسیاری از با 

 بین تواهد رفت. کشاورزی این شهرستان از

 منطبا  بار واقعیات   نتایج پژوهش با مشاهدا  میدانی و واقعیا  روستاهای مورد مطالعه بسیار نزدیا  و   

هاای روساتاهای شهرساتان دارا     هاا و تاوان  پتانسایل  ةاز هماین است که  ةدهند نشاننتایج همچنین  ؛است

اصولی از این  ةاستهاده نشده است و با استهاد کاملقور بههای کشاورزی در جنو  کشور یکی از قط  مثابة هب

 .یافت بیشتری در این زمینه دست ةتوان به توسعمی ،هاپتانسیل

بلکاه نگااه    ؛شاد روستاها نخواهاد   ةعامل رشد و توسع ییتنها بهکرد که کشاورزی  تاقرنشان ددر پایان بای 

هرچاه   یمناد  بهاره  منظاور باه راهکارهای مناس  و اصاولی   ةو ارائ نیمسئول سویداشتن به کشاورزی ازتمثب

 ةداشتن به کشاورزی با رعایات اصاول توساع   بیشتر روستاییان از محصوال  کشاورزی و نگاه تجاری و صادراتی

 د.شوروستایی  ةتوسع درنهایتکشاورزی و  ةتواند منجر به توسعپایدار می

 منابع
بر  دیبا تأک رانیدر ا ییروستا یدرآمد یر بر نابرابرعوامل مؤثّ .(3133) یمهرگان، عل؛ محسن؛ مهرآرا، محسن ان،یاحمد

 .337-323، (63) 82 ،یاقتصاد یها استیها و س پژوهش ی.بارندگنوسانا  

ی باردار  بهاره ی هاا  نظاام نقاش   (.3136) الهدادافتخاری، عبدالرضا؛ سلمانی، محمد؛ بهمند،  نیالدّ رکنبدری، سید علی؛ 
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اساتان فاارس(.    - نیا ز کاار مطالعاة ماوردی: شهرساتان قیار و     ) ییروساتا تانوادگی( در توسعة پایدار ) یزراع

 .21-11(، 67) 21ی جغرافیای انسانی، ها پژوهش

ة ناما  انیا پا. بار بخاش کشااورزی شهرساتان ازناا      دیا تأکتحلیلی بار توساعة روساتایی باا     (. 3136بسحا،، محمدرضا )

 ی روستایی، دانشگاه اصههان.زیر برنامهارشد کارشناسی

 ی: مطالعاه ماورد  یکشااورز  یاز اراضا  یبردار بر بهره تیتعارض مالک یامدهایپ .(3133دامن با ، جواد ) ؛جعهر ،یتوکل

 .373-323، (33) 3 ،ییریزی روستا پژوهش و برنامه .شهرستان کرمانشاه دشتیبخش ماه

 یهاا  یتعااون  داریپا ةر بر توسعمؤثّ یها ههمؤلّ یساتتار لیتحل .(3133شهک ) ان،یچوبچ ؛محمد ،یذریچ ف؛یلط ،یحاج

 .837-333، (83) 6 ،ییروستا یها پژوهش .شهرستان نقده ییدر مناق  روستا یکشاورز دیتول

 ةتوساع  ةسانجش درجا   .(3132، بهاروز ) پاور  حسان  ی؛رام، موسا بُا  یشها ؛ محمود ،ییزایر، صالح؛ مساردو یشاهرت

پاژوهش   .راحمدیشهرستان بو روم دشت: دهستان یمورد ةمطالع ییبخش زراعت( مناق  روستاری)ز یکشاورز
 .32-66، (38) 2 ،ییروستا یزیر برنامهو 

مطالعاا   . دشت نیدر شهرستان زرّ ییروستا ةبا توسع یارتباط کشاورز لیتحل(. 3133شایان، محسن؛ تقدیسی، احمد )
 .73-31، (13) 33انسانی،  یها گاهسکونتریزی  برنامه

ی هاا  گااه ساکونت ی و تحلیل وضعیّت پایاداری در  بند سطح(. 3136شایان، محسن؛ قنبری، سیروس؛ بذرافشان، جواد )

 .363-337(، 87) 1ای، منطقه -جغرافیا و آمایش شهری . دشت نیزرّروستایی مطالعة موردی شهرستان 

ارشاد  نامة کارشناسی پایان کشاورزی در توسعة روستایی شهرستان سمیرم.تحلیل اثرا  فعّالیّت (، 3138قایی، بطول، )

 ریزی روستایی، دانشگاه توارزمی.برنامه

 و مشکک  بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجر  از ها چالش(. 3138) یی قلعه، فرزاد؛ شمسی، رقیهزا یرمعزمی، آئیژ، 

 .66-33، (8) 36ی و آمایش فضا، زیر برنامهرسین(. مطالعة موردی: دهستان شیرز شهرستان هشهر )روستا به 
ریازی  ارشاد برناماه  ناماة کارشناسای   ، پایاان نقش توسعة کشاورزی بر توسعة روستایی(. 3132بنایی، محمدمهدی )علی

 روستایی، دانشگاه عکمه قباقبایی.

 .واحد آمار و اقّکعا (. 3136فرمانداری شهرستان دارا  )

 نیگزی، جاا یمقااومت  اقتصاد و یکشاورز ةتوسع(. 3131)پور، مسعود یامجد؛ نهاد، محمود یصهدر ن؛یمحمدحس م،یکر

 .386-361، (7) 8، و ککن یراهبرد یها استیس .نهت

 ةتوساع  یراهبردهاا  .کشاور  یهاا  اساتان  یکشااورز  یافتگی توسعهسطح  نییتع .(3131حسن ) ،یقیصد ؛نایم ،یموسو
 .63-33، (2) 3 ،یروستای

اساتان   یهاا  شهرساتان کشااورزی در   ةتوساع  یمکاان  لیتحل .(3131) اوشیس ،اردهیییموال ؛، نصراهللنیهشتج ییموال

 .11-33 ،(1) 1 ،ییروستا ةاقتصاد فضا و توسع .توزستان
-183 (،11) 36، رفااه اجتمااعی  ی اقتصادی، عدالت اجتمااعی و بخاش کشااورزی.    ها استیس(. 3113ی، فرشاد )مؤمن

177. 

عملکارد   یابیا ارز .(3132، محسان ) یدتات بهمنا   ینوغاان  ؛دیا حم ان،یشا؛ جهیتد ،یبوزرجمهر م؛یر، مبزاز زادهیهاد

پاژوهش و  . شاابور یماوردی: شهرساتان ن   مطالعاه  داریا پاتوسعه کشاورزی  کردیبا رو ییروستا دیتول یها یتعاون
 .383-333، (36) 2 ،ییروستا یزیر برنامه
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