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  2سمیرا سهرابی وفا، 1جمشید عینالی*

  دانشگاه زنجان ،استادیار گروه جغرافیا1
  ریزي روستایی ارشد جغرافیا و برنامه کارشناسی دانشجوي2

  18/3/94؛  تاریخ پذیرش: 23/9/93تاریخ دریافت: 
  چکیده

 مبتنی بر تامین آبگروهی هاي در قالب پروژه بررسی نقش استفاده از اعتبارات خرد کشاورزي ،پژوهشاین از هدف 
به همین منظور دهستان خرارود  است.مورد مطالعه  ۀو به تبع آن توسعه کشاورزي در منطق سازي اراضی پارچهدر یک کشاورزي

 پژوهشن یااز توابع شهرستان خدابنده (استان زنجان)، به عنوان یکی از موارد موفق در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
، 1380در دهۀ نامه گردآوري شده است. داده هاي مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشتحلیلی است و  - از لحاظ روش، توصیفی
 64کوکران، تعداد از فرمول اصالح شدة  يریگ، با بهرهپروژه مشارکتیک یست و یدر ب برداربهره 150ن یدر دهستان خرارود، از ب

صورت تصادفی ساده در بین آنها توزیع گردید. براي تجزیه و تحلیل داده  به هانامهو پرسش ندبردار به عنوان نمونه انتخاب شد بهره
و همبستگی براي دوره بعد  tهاي ناپارامتري ویلکاکسون، فریدمن و جدول توافقی (براي دوره قبل و بعد) و آزمون  ها از آزمون

ه صورت گروهی به کاهش تعداد قطعات دهد که استفاده از اعتبارات خرد کشاورزي ب نشان می پژوهش. نتایج دیگرداستفاده 
انی قبل و بعد از اجراي زم ةدر دو دور ،سازي اراضی پارچهاراضی هر یک از کشاورزان منجر شده است. همچنین تحلیل اثرات یک

به طوري ها دارد.  نشان از تفاوت معنادار میانگین شاخصخرارود هاي مورد مطالعه توسعه کشاورزي در منطقه  در مولفهها،  پروژه
هاي مدیریت مزرعه و تغییر در الگوهاي کشت مزارع و  که بیشترین تفاوت معناداري به ترتیب به شاخص هاي تغییر و بهبود شیوه

  هاي کشاورزي اختصاص دارد.  هاي انجام فعالیت کمترین تفاوت معناداري به شاخص هزینه
  

  اعتبارات خرد بانکی، توسعه کشاورزي، دهی گروهی فرض، سازي اراضی پارچهیک: هاي کلیدي واژه
  
  1قدمه م

خردشدن اراضی کشاورزي و پراکندگی قطعات آن 
هاي سنتی در  برداري هاي ساختاري بهره یکی از چالش

رعیتی داشـته و   - که ریشه در نظام ارباب ،کشور است
امروزه از آن به عنوان یکی از موانع توسعه کشاورزي و 

ــه حتــی روســتایی کشــور یــاد مــی   زاده و شــود (عبدال
 اراضـی ). به عبارت دیگر، ساختار 60: 1391، همکاران

کــوچکی  ،کشــاورزي در کشــور از دو مشــکل دیرینــه 
برداري و نیز پراکنده و خـرد بـودن زمـین     قطعات بهره

. )1385(احمـدي و امینـی،   بـرد   بردار رنج مـی  هر بهره
اقتصادي (ارث،  -از عوامل اجتماعی یت اراضین وضعیا

، دادن اراضی، تقسیم زمین با توجه به اصل نسـق  هدیه
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 محیطــی -) و کالبــديخریــد و فــروش، وقــف و ...  
(توپوگرافی، فاصله از روستا، دسترسی به جاده، کیفیت 

ــاك ــابع آبخ ــله از من ــاطق  ، فاص ــایر آن) در من و نظ
(جمشـیدي و همکـاران،    پذیرد مختلف کشور تاثیر می

ــزان    . )113-14: 1388 ــاهش می ــه ک ــالش ب ــن چ ای
 هاي تولید، اتالف منابع تولیـد  وري، افزایش هزینه بهره

(Tran, 2006:23) جلوگیري از انتخاب الگوي مناسب ،
مدیریت مزرعه، عدم استفاده  مد کردنزراعی، غیر کارآ
کاهش کارآیی  و هاي جدیدآالت و شیوه موثر از ماشین
فقـدان دسترسـی   ، )25: 1382افتخـاري، (عوامل تولید 

 هاي فنی کارشناسان به سرمایه و منابع مالی و مشاوره
)Sikor et al., 2009(،    بروز اختالف بـین کشـاورزان و

هاي اجتماعی در جوامع روستایی و  تضعیف همبستگی
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سرانجام کاهش درآمد، فقـر و مهـاجرت روسـتایی بـه     
شـود   هاي توسـعه نیـافتگی، منجـر مـی     عنوان شاخص

که در کنـار وسـعت کـم    ) 2: 1388(امیرنژاد و رفیعی، 
هـاي تجـاري و    اراضی و نامناسـب بـودن بـراي کشـت    

تولیدي، منجر به ترك اراضـی و تغییـرات کـاربري آن    
  .(FAO, 2008:5)ود ش می

ریـزان توسـعه    با توجه به بروز مسائل فـوق، برنامـه  
ناشی از این مسئله، هاي  چالشکشاورزي براي غلبه بر 

سازي اراضـی را   پارچهحل منطقی و قابل اجراي یک راه
کنند که با تغییر اندازه و سـاماندهی زمـین    توصیه می

 جهت بهبود و افزایش تولید کشاورزي، عقالنـی کـردن  
هـاي   آالت و فنـاوري  کارگیري ماشینهها، ب برداري بهره

نوین، و در نهایت دستیابی به توسعه کشاورزي مرتبط 
از  یکـ ی). FAO, 2008:2-5؛ 1378باشد (امیرنـژاد،   می

 درکشـاورزان   یرفع مشـکل مـال   يهاحلن راهیمهمتر
ارایـه اعتبـارات    و کشـاورزي مباحث توسعه روسـتایی  

و  تمرکـز  نقـش مهمـی در   کـه  ،کوچک مقیاس اسـت 
، بهبـود  هـاي انـدك روسـتائیان    دهی به سـرمایه  جهت

کـار   و ایجـاد روحیـه مشـارکت و    کارایی عوامل تولیـد 
). 77: 1385، (افتخاري و همکاران کند میگروهی ایفا 

ـ  بنابراین تامین و ارایـه ایـن گونـه     ه شـیوه  اعتبـارات ب
در غیـر مسـتقیم   عنوان یک روش مداخلـه   به گروهی

ــک ــهپی ــاد   ســازي اراضــی ارچ ــق ایج ــده از طری پراکن
گروههــاي خودجــوش محلــی بــوده و زمینــه را بــراي 

ــالی   ــت م ــتن از محرومی ــا و کاس ــادي گروهه ي اقتص
بـا هـدف   هاي کارآفرینانـه   و توسعه فعالیت نابرخوردار

ایجاد اشـتغال، افـزایش سـطح درآمـد، بهبـود شـرایط       
 زدسـا  هاي مولـد مهیـا مـی    زندگی و دستیابی به داراي

تبیـین بهتـر   و براي تحلیل   .)69: 1392وفا،   (سهرابی
سـازي   پارچهنقش ارایه اعتبارات گروهی در فرآیند یک

ـ ا ،اراضی پراکنده کشاورزان در منطقه مورد مطالعه ن ی
  زیر است: يهاپرسشدر صدد پاسخگویی به پژوهش 

 چــه نقشــی در اســتفاده از اعتبــارات خــرد بــانکی -
 ؟تداشته اس کشاورزي یضاراسازي  پارچهفرآیند یک

کشـاورزي توانسـته بـه     اراضـی سازي  پارچهآیا یک -
 ؟توسعه کشاورزي در منطقه مورد مطالعه کمک کند

  

  مبانی نظري ها و مفاهیم، دیدگاه
هـا و  مفاهیم، دیدگاه ،بهتر مسئلهبه منظور بررسی 

مـورد بررسـی قـرار     ،در دو بخـش  تحقیق نظريمبانی 
    .گرفته است

  
  اراضی کشاورزيسازي  پارچهیک

فرآیندي از اصالحات ارضی  ،سازي اراضی پارچهیک
با تغییـر در سـاخت اراضـی زراعـی از طریـق       که است

اصالح مدیریت مزرعه، ضمن تحرك بخشی به اقتصـاد  
روستایی، تحرك در ساختار نواحی روستایی و توسـعه  

). در 38: 1382روستایی را بـه دنبـال دارد (افتخـاري،    
اراضی پراکنده کشاورزان بدون ایجاد تغییر ، فرآینداین 
 کـه شود  به نقطه یا نقاط معینی منتقل میمالکیت در 

هـاي   مساحت آن برابـر مجمـوع زمـین    در بیشر اوقات
ــده ــی وي پراکنـ ــد مـ  ).Sonnenberg, 2002( باشـ

 با يکشاورز یسازي اراض پارچهیک سیاست که طوري به
به حـداقل رسـاندن   یا قطعات پراکنده و تجمیع هدف 

ســازماندهی اراضــی از طریــق بهبــود  ،قطعــاتتعــداد 
ــزایش )، Thomas, 2006( مــدیریت آب و زهکشــی اف

: 1392وري عوامــل تولیــد (عینــالی و همکــاران،  بهــره
 Falkgrad( فاظت خاك و آب و توسعه صنایع)، ح51

and Sky, 2002،(    هــاي  بهسـازي مـزارع و سـاختمان
هـاي   و ایجاد زیرسـاخت  )Xiang, 2012:17( روستایی

ضروري براي توسعه کشاورزي و روستایی و حفاظت از 
-فـائو یـک  . اسـت  )Lisec et al., 2005( محیط زیست

سازي را فرآیند حذف اثرات ناشـی از خردشـدن    پارچه
ــه  ــی و قطع ــدي اراض ــدد بن ــالح   مج ــق اص آن از طری

 کند که ایـن فرآینـد حسـاس بـه     تعریف می ساختارها
جامعـه بسـتگی   اقتصادي  -تغییرات گسترده اجتماعی

 بـوده ناپـذیر توسـعه روسـتایی      که بخش جـدایی  دارد
)Thomas, 2006; FAO, 2008:3(  در سه سطح خرد و

نفعان)، میانی (تاثیر غیر مستقیم  (تاثیر مستقیم بر ذي
نفعان) و کـالن (تاثیرگـذاري بـر روي محـیط و      بر ذي

و نقـش  نمایـد   مـی اجتماعی) عمل  -نهادهاي اقتصادي
ــتایی را از طریــــق   تســــهیلگري در توســــعه روســ

ــذاري در سیســتم ســرمایه ــاد   گ ــامین آب، ایج ــاي ت ه
هـــاي انتقـــال آب،  مســـیرهاي دسترســـی، سیســـتم
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 ,FAO( گیـرد  مـی هاي زهکشـی و ... برعهـده    سیستم

سـازي اراضـی    پارچـه یـک  ،الوه بـر ایـن  ع ).2008:4-5
اهـداف  کشاورزي ابزاري براي توسعه روستایی و تحقق 

زمین و سایر عوامل تولیـد   وري آن از طریق بهبود بهره
هاي مدیریت اراضی  از طریق سیستم اغلبکه  باشد می

 )Huang et al., 2010: 94( بیـاري آهـاي   و سیسـتم 
بهبــود تولیــد کشــاورزي، اشــتغال، سیاســت مالیــاتی، 

سازي، و حفاظت  ها، تسهیالت خدماتی، خانه زیرساخت
ــی  ــابع طبیع ــورت  )Lemmen et al., 2012( من ص

  گیرد. می
تهیـــه کشـــورهاي عضـــو اتحادیـــه اروپـــایی، در 

 -2007هاي جدید توسـعه ملـی در دوره زمـانی     برنامه
سـازي   پارچـه هاي یک فعالیت اند تا از شده ملزم 2013
به عنوان یکـی از مهمتـرین اقـدامات     کشاورزي اراضی

 ,EC( پشـتیبانی کننـد   براي نیل به توسعه روسـتایی 

سـازي   پارچهدر بیانیه مونیخ یکعنوان مثال،  به ).2006
ـ ا ،اراضی زاري بـراي توسـعه روسـتایی در کشـورهاي     ب

هـدف   کـه  اروپاي شرقی و مرکزي توصیف شده اسـت 
وري  ، بهبــود بهــرهپراکنــده اراضــی تجمیــع ،آن اصـلی 
در کمترین قطعـات   آنها از طریق متمرکز کردناراضی 

هاي الزم، حفظ محیط  ممکن، تامین جاده و زیرساخت
 The( زیست و بهبود معیشت روستایی ذکر شده است

Munich Statement, 2002.( ــد ــا 2003( 1ریمبول ) ب
کشور چـک،  سازي اراضی در  پارچه بررسی فرآیند یک

بنـدي اراضـی    طرح کاداسـتر بـا شـیوه منطقـی قطعـه     
عنـوان یکـی از    معیارهاي کیفیت خـاك را بـه  براساس 

عنـوان پایـه    از آن بـه  کـرده و موثرترین روشها معرفی 
وري  که عالوه بر افزایش بهره کند یاد می ارزیابی اراضی

و رقابتی شدن تولید در بخـش کشـاورزي و مـدیریت    
) 2004( 2ویتیکـاینن  .انجامـد  بهتر منابع پایه تولید می

به مـرور   ،سازي اراضی پارچهتجربیات یکمعتقد است: 
کاهش اندازه قطعـات و  دهد و در اروپا نتیجه میزمان، 

هـاي   سودمندي برنامهترین دلیل براي  تعداد آنها موجه
مشکل عمده در تعویض  و استسازي اراضی  پارچهیک

تفـاوت در میـزان حاصـلخیزي، دسترسـی بـه       ،اراضی

                                                             
1. Rembold 
2. Vitikainen 

) در 2006( 3مطالعـه تـران  . باشـد  میمنابع آب و جاده 
 دهد که براسـاس قـانون زمـین (سـال     ویتنام نشان می

نقـل و انتقـال، مبادلـه، ارث،    ") حقوق پنجگانـه  1993
 ها اعطا شـد  به خانوادهاراضی کشاورزي  "یقهاجاره و وث

 و سازي اراضی ایفـا نمـود   پارچهکه نقش مهمی در یک
هـاي محلـی،    با همکاري کشـاورزان، تعـاونی   ،این مهم
هاي کشاورزان و موسسـات دولتـی مـرتبط بـا      اتحادیه

  اي و محلی صـورت گرفـت   کشاورزي در سطوح منطقه
)Tran, 2006:22.( گرایش به  ،با افزایش وسعت اراضی

و ابـد  ییمـ  کشت محصوالت نقـدي و بـازاري افـزایش   
، ماشـینی شـدن   وري اراضـی  درآمد کشـاورزان و بهـره  

بـه  . )Zvi, 2002( شـود  بیشتر می فعالیتهاي کشاورزي
نقـش مهمـی در    ،سـازي اراضـی   یکپارچهعبارت دیگر، 

هـاي مـدرن،    بهبود سه عامل کاربرد تکنولوژي و روش
ویـژه زمـین   ه مدیریت مزرعه و حفاظت منابع تولید بـ 

کـــه از طریـــق   )1385دارد (احمـــدي و امینـــی،  
هاي  کاهش هزینه ،هاه نهادانواع جویی در مصرف  صرفه
بهبـود درآمـد   بـه  افزایش تولید در واحد سـطح   ،تولید

ــاورزان  ــی کشـ ــک مـ ــد کمـ ــلیمان و  ( کنـ ــال سـ فـ
  .)67: 1390،همکاران

عضــو  حمــایتی کشــورهايهــاي  یکــی از سیاســت
اتخـاذ یـک   سازي اراضـی،   پارچهبراي یک اتحادیه اروپا

رویکرد بـین بخشـی بـا همکـاري توسـعه روسـتایی و       
که ایـن   طوري سازي اراضی کشاورزي است. به یکپارچه
غلبه بر موانع موجـود در بـازار کـار روسـتایی،     اقدام با 

و  بازار زمـین بخشی به  كمنابع مالی خرد و تحر تامین
توان  . البته در این زمینه میگیرد صورت می داري اجاره

ــش ــه نقـ ــازنده بـ ــرد  سـ ــارات خـ ــت  دراعتبـ تقویـ
و هـاي شـغلی    هاي روستایی، ایجـاد فرصـت   زیرساخت
ــدي  ــر درآم ــاورزي،غی ــوزش، کش ــه  آم ــاهش هزین ک

ترکیـب آنهـا   و  ...جابجایی نیروي کار، مهارت آفرینی و
بــازار تقویـت  سـازي اراضــی و   پارچــهبـا اقــدامات یـک  

پراکنـدگی و  معامالت زمین روستایی بـراي مقابلـه بـا    
  ).FAO, 2002( تاکید کرداراضی تقطیع بیشتر 

سرشماري عمومی کشاورزي، هاي  با نگاهی به داده
پانصـد   و کرد که از حدود سـه میلیـون   توان اذعان می

                                                             
3. Tran 
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درصـد   35 ایران، حدودبرداري کشاورزي در  هزار بهره
هسـتند و  داراي اراضی با وسعت کمتـر از یـک هکتـار    

و  باشـد یمـ هکتـار   34/0هر زارع  ين براین زمیانگیم
بـا  درصد از کشـاورزان نیـز    38 حدوداراضی متعلق به 

که میـانگین زمـین   است وسعت بین یک تا پنج هکتار 
 ه عبارت دیگر،ب باشد. هکتار می 30/2براي هر کشاورز 

 5/72 اراضی کشاورزي کشـور بـه   درصد از 5/19 فقط
و میانگین وسـعت   دراختصاص دا برداران درصد از بهره

 08/5از میانگین کشـوري ( نیز ) هکتار 4/1(اراضی آنها 
(مرکـز آمـار    باشـد  بردار کمتر می ) براي هر بهرههکتار
تـاثیر  با توجه به  ،ها این زمینن، یهمچن .)1382ایران، 
حـاکم   و جغرافیایی اقتصادي -اجتماعیمختلف عوامل 

هستند که پیامدهاي زیادي داراي پراکندگی بر منطقه 
آالت و  ماشــین کــارگیريهبــمختلفــی بــر روي تولیــد، 

هــد خواو...  ، مــدیریت منــابع تولیــدهــاي جدیــدروش
بعـد از  ، غلبه بر چالش خردشـدن اراضـی  براي  .داشت

سـازي   پارچـه سیاسـت یـک   ،ضـی ااجراي اصـالحات ار 
بـه   امـا  توسـط دولـت پیگیـري شـد     ،کشاورزي اراضی

دالیل متعددي نتوانست اعتمـاد کشـاورزان را بدسـت    
بـا شکسـت    ،بیاورد و در نهایت به جز مـوارد معـدودي  

ــد  ــه گردی ــ .مواج ــور    یول ــاطق کش ــی از من در بعض
گیري از دانش بومی و اعتمـاد   هاي محلی با بهره تشکل

د اند به نتایج قابل قبولی دست پیدا کننـ  محلی توانسته
  ).  1382(وثوقی، 

 بانکیخرد اعتبارات 

ــرح  ــت ط ــد از موفقی ــرد در   بع ــارات خ ــاي اعتب ه
تامین مالی خرد  هاي جنبش، 1980بنگالدش در دهه 

در کشورهاي بـنگالدش و   1990به طور جدي از دهه 
ـ  هـاي دولتـی،    با همکاري بانـک بولیوي  رنهادهـاي خی 
بـراي  طـور چشـمگیري    بـه و بخش خصوصی  (اهداگر)

فعالیـت خـود را آغـاز    رفع نیازهـاي مـالی روسـتائیان    
منابع مالی  ).Remy and Nwachukwu, 2008( کردند

بـراي   ،هاي مـالی نرمـال   عنوان بخشی از کمک خرد به
اقشـار و   ،گسترش خـدمات مـالی در بـین روسـتائیان    

انداز،  پسی از قبیل خدماتشامل قلمروهاي کم درآمد، 
دو گـروه  ، اما اعتبارات بر شود میو بیمه خرد ات اعتبار
از دیدگاه  .(Kar, 2008:18) تقدم و اولویت دارد ،قبلی

توسعه پایدار ابزاري براي  ،تامین اعتبارات خرد ،توسعه
به طوري که در حال حاضر از آن تحت  .روستایی است

عنوان هسته مرکزي تامین مالی گروههاي کـم درآمـد   
و فضـاي   تغییـر معیشـت   یژهوه ببراي اهداف گوناگون 

ــادي  ــت اقتص ــاعی -فعالی ــی  اجتم ــاد م ــا ی ــود آنه  ش
)Grameen Bank, 2008.( شکلمطابق  ،نابراینب )1(، 

اعتبـارات  بـین  فصل مشترك  کشاورزي اعتبارات خرد
و بـه منظـور توسـعه     اسـت  خـرد اعتبارات روستایی و 

(از قبیــل تــامین  هــاي مــرتبط بــا کشــاورزي فعالیــت
از طریق نهادهـاي  )، یابیرفرآوري و بازاها، تولید،  نهاده

هـاي اعتبـاري    هـا، اتحادیـه   بانکمانند مالی و اعتباري 
ــاونی ــی، تع ــی  محل ــامین و پرداخــت م ــا و... ت ــود ه  ش

)CGAP, 2003; Khan et al., 2009:2.(  

  
  CGAP, 2003) از (با اقتباس: جایگاه اعتبارات خرد کشاورزي در سیستم اعتبارات 1شکل 

  
منابع اعتباري دردسترس براي توسعه روستایی و 

موسسات  -1سه گروه عمده کلی به طور کشاورزي به
 نیمه رسمی اتموسس -2ها)،  ها و تعاونی رسمی (بانک

منابع غیررسمی  -3 ) وهاي دولتی از قبیل سازمان(

 شود بندي می دسته )خواران خران و نزول سلف(
)ADB, 2000:2.(  به ارائه اعتبارات  -الفحل  راهلذا دو

براي حل  ،دهی گروهی قرض -و ب فرديصورت 
مورد  ،روستایی پاي خرده مشکل اعتباري کشاورزان
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-Khan, 2008:53( نظران توسعه است توجه صاحب

مشکل مانند  ی، با توجه به مسائلیبانک جهان ).54
بویژه براي کشاورزان  ،بودن تامین وثیقه و ضمانت

... در و کوچک و نیز مالکیت اشتراکی منابع تولید
مناطق روستایی، براي پرکردن شکاف عدم اعتباردهی 

اجتماعی از قبیل  کارگیري مکانیسمهو ببه آنان 
ن امر، یاکه  وه را پیشنهاد کرددهی مبتنی بر گر قرض

ت خطرپذیري، انحراف ضمانت گروهی، افزایش قدر
اعتبارات، توانمندسازي گروهی و... را  کمتر در هزینۀ
ن، یبنابرا). World Bank, 1998( دهد مدنظر قرار می
گامی در راستاي به عنوان اعضا  یضمانت گروه

کارگیري هسازي براي استفاده بهتر از منابع، ب ظرفیت
سازي اراضی  پارچههاي مناسب براي تولید، یکروش

آن، تضمین کرد هزینه  رد ، نظارت بهترکشاورزي
وثیقه براي  حل مسئله تامینو... و  بازپرداخت
و ) Khan, 2011:13( طرح استمرسمی اعتبارات 

هاي استفاده  گره گیري شکل ،ویژگی بارز این شیوه
نافع متعاونی و اساس اصول  برکننده از اعتبارات 

(افتخاري و  و مساوي بودن اعضا است متقابل اعضا
  . )1385همکاران، 

موفقیـت گـرامین بانـک بـنگالدش در     با توجه بـه  
پرداخــت گروهــی اعتبــارات خــرد روســتایی و زمینــه 

اواسط دهه از  مشابه موسسات اعتباريسایر  ،کشاورزي
را بـه  اي اعضـاي گـروه    سیاست ضمانت زنجیره 1990

ت هاي موثر در تضـمین بازپرداخـ   حل عنوان یکی از راه
ــد (  ــرار دادن ــارات مــورد توجــه ق  Hermes andاعتب

Lensink, 2007طور مثال، گرامین بانک فیلیپـین  ). به، 
کشـاورزان   چنـد منظـوره،   يهـا به منظور پرداخت وام

در  يارهیـ بـه صـورت ضـمانت زنج   روستایی را کوچک 
 Seibel( کنـد  سازماندهی می نفره 45تا  15هاي  گروه

and Felloni, 2003.(     ،اسـتراتژي  نمونـه موفـق دیگـر
در هند است کـه   1گروههاي خودیار روستایی بانکداري

در قالـب ارایـه اعتبـارات     هاي کوچک انتقال سرمایه اب
ــعه    ــه منظــور توس ــاورزان کوچــک ب ــه کش گروهــی ب
زیرساختهاي کشاورزي، رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و 

رآمد به فرآیند توسعه روسـتایی و کشـاورزي کمـک    د
                                                             
1. Self – Help Groups (SHG) 

ــد و  مــی ــروه تســهیلگري و  در کن ــایی نقــش گ راهنم
عـالوه بـر    ).Seibel, 2001( گیرندگان اعتبـارات اسـت  

 چـین، ماننـد   یدر کشـورهای سسـات مشـابهی   مؤاین، 
بنین، هند، کنیا، انـدونزي، توگـو و تایلنـد بـا تشـکیل      

انداز روستایی براي توسـعه کشـاورزي    هاي پس اتحادیه
ــرده  ــدام ک ــد  در منــاطق روســتایی اق  ,Robinson(ان

هـاي   ها با ساماندهی سـرمایه  این اتحادیه). 2001:304
هـاي توسـعه    اندك روستاییان، آن را به سـوي فعالیـت  

ــتغالزایی   ــاورزي و اش ــی کش ــدایت م ــد ه ــد مول  کردن
    ).52: 1385افتخاري و همکاران، (

طور رسمی به ه ، اعتبارات خرد روستایی بایراندر 
اعتبارات الف)  :)52همان: ( گیرد ل زیر صورت میاشکا

(منابع  خود اشتغالیخرد چند منظوره با تاکید بر 
و  هاي روستایی، کمیته امداد امام اعتباري تعاونی

) 2 و...)؛ و فرشبافی روستایی ،سازمان بهزیستی
آالت  وام سلف، خرید ماشیناعتبارات خرد کشاورزي (

اندازي  تامین برق و راهو  حفر کشاورزي،و تجهیزات 
 ....)آبیاري تحت فشار واجراي ، هاي عمیق چاه

 هاي پروژهتامین مالی مصاحبه با کشاورزان در زمینه 
دهد  نشان می مورد مطالعهدر منطقه  توسعه کشاورزي

پرداخت اعتبارات خرد کشاورزي با محوریت تامین  که
هاي عمیق و تجهیز آن با  آب از طریق حفر چاه

تشکیل گروههاي خودجوش کشاورزان (که داراي 
به شکل  اغلبدر حد عرف محل و  یهای زمین
) و استفاده از اسناد آنها و ارایه هستندبرداري دیم  بهره

براي بازپرداخت رت محضري اي به صو ضمانت زنجیره
 . لذا با تجمیع اراضی... صورت گرفته استاعتبارات و

از سوي کارشناسان و تائید آن اي خاص  در محدوده
 2بند براي تامین اعتبارات  کشاورزي به بانکمرتبط 

   .شوند معرفی می
، ) نیز به آن اشاره شد2که در شکل (  طور نهما

بویژه اعتبارات خرد گروهی  اعتبارات خرد کشاورزي،
توانایی باالیی در ایجاد انگیزه براي تشکیل گروههاي 

اي اعضاي  با توجه به ضمانت زنجیرهد. نخودجوش دار
تواند به اتخاذ  می ،ارایه این نوع از اعتباراتگروه، 

سازي اراضی  پارچهتصمیمات گروهی در اقدام براي یک
ویژه در ه منابع بپراکنده حول محور مالکیت اشتراکی 
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  آبیاري تحت فشار منجر شود.هاي  مباحثی از قبیل تامین منابع آب و اجراي سیستم
  

  
 سازي توافقی اراضی پراکنده  پارچهیکاعتبارات خرد کشاورزي در  مدل مفهومی نقش: 2شکل 

  

   تحقیقروش 
مسئله از روش است و از نوع کاربردي  پژوهشن یا

شـده اسـت. ابعـاد و     یبررس تحلیلی -توصیفی تحقیق
ر شد و د یدگیرسها با استفاده از منابع  استخراج گویه
از یــمــورد ن يهــاداده يگــردآور يبــرا ،مبــانی نظــري

) 1به شرح جدول (، یف پنج سطحی لیکرتبراساس ط
اسـتفاده از نظـرات اسـاتید و کارشناسـان      با. شداقدام 

و پایایی آنهـا بـا اسـتفاده از     هاهیگو یی، روامورد تایید
ــزان    ــه می ــاخ ب ــاي کرونب ــبه  0,74آلف ــگردمحاس  د.ی

هکتـار از   950که، در طی این فرآیند، بالغ بـر   طوري به
بـه منظـور اجـراي    اراضی کشاورزي در سطح دهستان 

طـرح و بـا    21در قالـب   ،سیستم آبیاري تحـت فشـار  
دشـتی دهسـتان    کشـاورز در محـدودة   150مشارکت 

بـا اسـتفاده از   ه اجرا درآمده اسـت. بنـابراین،   بخرارود 
مـورد) بـه    3کشاورز (از هر پـروژه   64فرمول کوکران 

نامـه بـه صـورت    و پرسـش  ندعنوان نمونه انتخاب شـد 
هاي  تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید. در کل نمونه

هکتار از اراضی  600حدود  ،انتخاب شده توانسته است
ـ  تحت بررسـی قـرار   فوق را  ه منظـور تجزیـه و   دهـد. ب

ــل داده ــوص  تحلی ــا در خص ــک ه ــد ی ــی فرآین -بررس
مورد مطالعه و منطقه سازي اراضی کشاورزي در  پارچه

نقش پرداخت گروهی اعتبارات خرد بانکی در انجام آن 

 ناپـارامتري  آزمـون نگـر از   از روش تحقیق پانل گذشته
. از سـویی دیگـر، بـراي بیـان     استفاده شـد ویلکاکسون 

سـازي اراضـی در توسـعه کشـاورزي از      پارچهنقش یک
اي، میـانگین   تـک نمونـه   t آمـاري از قبیـل   هاي آزمون

و ضـریب همبسـتگی    دوضـریب خـی  اي فریدمن،  رتبه
  است. گرفتهگرفته   بهره

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

دهـد، منطقـه    ) نشـان مـی  3طور که شـکل (  همان
 مورد مطالعه در دهسـتان خـرارود از توابـع شهرسـتان    
خدابنده در جنوب استان زنجان واقع شـده اسـت. بـه    

هاي عمیـق بـا    حفر چاه 1370طوري که از اوایل دهه 
استفاده از اعتبارات خـرد کشـاورزي در منطقـه مـورد     
مطالعه به طور روزافزونی مورد توجـه کشـاورزان قـرار    

-پـروژه یـک   45گرفته اسـت. بـه طـوري کـه، تعـداد      
سازي مبتنی بر تـامین آب از طریـق حفـر چـاه      پارچه

در منطقه به اجرا گذاشـته شـده    1380عمیق در دهه 
پروژه به منظور به طور کامال  21است که از این تعداد 

مشارکتی در قالب گروههاي محلی خودجوش صـورت  
  ). 4گرفته است (شکل 

 اعتبارات خرد كشاورزي

 ایجاد انگیزه براي تشكیل گروھھاي خودجوش و متشكل از بھره برداران كوچك

 اعتبارات خرد فردي اعتبارات خرد گروھي

 سازي اراضي پراكنده بھ صورت توافقي در قالب گروھھاي خودجوشپارچھیك

افزایش وسعت 
قطعات و اقتصادي 

شدن واحدھاي 
 برداريبھره

مدیریت بھتر 
اراضي و بھبود 

 دسترسي
 

تغییر 
الگوھاي 

 كشت

بھبود 
وري بھره

 عوامل تولید

كارگیري ھب
آالت و ماشین

ھاي نوین روش
 كشاورزي
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   هاي مرتبط محورهاي اصلی مدنظر تحقیق و گویه - 1جدول 
  ها گویه  شاخص

هاي  تغییر شیوه
  مدیریت اراضی

هـاي ارتبـاطی    تعداد قطعات اراضی هر یک از کشاورزان، پراکندگی اراضی و فواصل بین قطعات، دسترسی و شـبکه 
گیـري در امـور گـروه،     تصـمیم درون مزارع، همکاري بین گروهی در مدیریت آب و خاك، همکاري بین اعضا براي 

شکل هندسی اراضی، شبکه انتقال آب، انتقال محصوالت تولیدي مزرعه به بازار، دسترسی و انتقال نهاده به مزرعه، 
  و ... اختالفات ارضی ناشی از تغییرات مرز قطعات

الگوهاي  تغییر
  کشت

گیـري در انتخـاب نـوع     قدرت تصمیم، مدیریت در مراحل مختلف کشاورزي در مزرعه، تنوع محصوالت کشت شده
  کشت رعایت تقویم زمانیو تامین بذر و نهادها،  کشت، میزان خوداتکایی مالی

کارگیري هب
آالت و  ماشین

هاي نوین  روش
  کشاورزي

آالت و  ، دسترسی بـه موقـع ماشـین   گذاري در انتقال آب سرمایه ،فعالیتآالت در مراحل مختلف  کارگیري ماشینهب
استفاده از روشـهاي آبیـاري تحـت فشـار، اسـتفاده از       ،دانش مروجانادوات، ایجاد تاسیسات در مزرعه، استفاده از 

 ،استفاده از تجارب و راهنمایی مـروجین  ،بیمه محصوالتاستفاده از کودهاي کشاورزي،  ،کودهاي دامی و ریزمغذي
  هاي جدید کشتروشتمایل به آزمون محصوالت و 

عوامل  وري بهره
  تولید

افزایش سطح زیرکشـت (بعـد از بـارانی شـدن     ، افزایش تولید در واحد سطحوري ناشی از کاهش تنوع کشت،  بهره
کشت محصوالت بازاري، برداشت به موقع و کاهش تلفـات،  ، وقت صرف شده براي انجام فعالیت کشاورزي، )آبیاري

روي و  هـرز  ،افزایش بازدهی به ازاي یک نفـر کـار  استفاده از اعتبارات بانکی، هاي کشاورزي،  افزایش درآمد فعالیت
  اتالف آب در مسیر انتقال به مزرعه

هاي  فعالیت  هزینه
  کشاورزي

افـزایش   ،جویی زمانی در مراحل مختلف و کاهش ریسک ناشـی از آن  صرفه ،هزینه استفاده از نیروي کار در مزرعه
هـاي   فعالیـت تـوام  انجـام   ،جویی ناشی از کاهش جابجایی ماشین آالت صرفه ،گذاري در حفظ کیفیت زمین سرمایه

میزان سوخت مصرفی در  ،هاي کشاورزي میزان همکاري اعضاي خانواده در فعالیت ،زراعی و نگهداري دام در مزرعه
  ها دهجویی در مصرف آب و سایر نها ، صرفههاي کشاورزي فعالیت

  

  
  : موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان زنجان 3شکل 
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  سازي مشارکتی در دهستان خرارود پارچههاي یک : پراکنش فضایی پروژه4شکل 

 
  هاي تحقیق یافته

ــروهاعضــاي  ــا گ ــزه  ي خودجــوشه براســاس انگی
و براي نیل به  نداقتصادي گرد هم جمع شد -اجتماعی

افـزایش  هاي مشترك (از قبیـل ایجـاد اشـتغال،     هدف
) و ...، منابع تولیـد بـویژه زمـین و آب   درآمد، مدیریت 

یل دادند تا ضـمن اسـتفاده از   کگروههاي همکار را تش
از منابع مالی رسـمی   ،اعضا انداز خرد و پس منابع مالی

و موسسـات مـالی بـا معرفـی      یبـانک اعتبارات از قبیل 
هاي توسعه کشاورزي  مان جهاد کشاورزي در پروژهساز

) نشــان 2همــانطور کــه جــدول (گیرنــد.    خــود بهــره

اول تحقیـق   پرسـش به منظور پاسخگویی بـه  دهد،  می
در خصــوص نقــش اســتفاده از اعتبــارات خــرد بــانکی 

سـازي اراضـی    پارچـه مبتنی بر پرداخت گروهی در یک
از و استفاده هاي تامین آب  کشاورزي با تاکید بر پروژه
در منطقـه مـورد مطالعـه از    فناوري آبیاري تحت فشار 

تـوان   جدول توافقی استفاده شده اسـت. بنـابراین، مـی   
در قالـب   اذعان کرد که اعطاي اعتبـارات خـرد بـانکی   

توانسـته اسـت بـه عنـوان      گروههاي همکار خودجوش
ی در بـین  سـازي اراضـ   پارچـه گیزه قوي در یـک یک ان

  کشاورزان کوچک عمل کند.
  

  
  جدول توافقیتعداد قطعات اراضی کشاورزي با استفاده از مقایسه   - 2جدول 

 ها مولفه
 15بیشتر از   15 -11  8 -10 5 - 7 کل سازي پارچهتعداد قطعات اراضی قبل از یک

تعداد قطعات اراضی بعد از 
  سازي پارچهیک

1  1  0  0  0  1  
2 6 12 6  1 25 
3 5 8 13  1 27 
4 0 4 5  2 11 

 64 4  24 24 12 کل

 نودو پیرس آماره آزمون کاي
 سطح معناداري درجه آزادي ارزش

538/28(a) 4 001/0 
  -306/0 ضریب همبستگی

  
دهـد، میـانگین    طور که جدول باال نشان مـی  همان

 4در تعداد قطعات اراضـی کشـاورزي در هـر دو دوره    
کـه میـانگین    طـوري  گروه دسته بندي شده اسـت. بـه  

 غالب مشمول طرح ،تعداد قطعات هر یک از کشاورزان
در بیشـتر  و اسـت  قبـل   ةدر دور هاي اجرا شـده  پروژه

بعــد از  هو در دور باشــد،یمــقطعــه  8بــیش از مــوارد 
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 بـه  .شـود  قطعه دیده می 3در دو تا  اغلب ،اجراي طرح
ن ودیگر، ضریب همبستگی مستقیم منفی پیرسعبارت 

قبـل و   ةبین میانگین مالکیت اراضی کشاورزي در دور
سـازي نیـز نشـان از کـاهش تعـداد       پارچـه بعد از یـک 

  قطعات هر کشاورز دارد.
در رابطـه بـا تـاثیر     ،براي ارایه پاسخ به سـوال دوم 

هاي اجـرا   هاي کشاورزي در طرح سازي زمین پارچهیک
در محورهاي پنجگانـه  روستاهاي مورد مطالعه شده در 

بـین کشـاورزان مشـمول ایـن     در ) 3به شرح جـدول ( 
از گروه کشاورزان پیشرو نیز هسـتند،   اغلب کهها  طرح

سازي اراضـی از   پارچهقبل و بعد از اجراي یک ةدر دور
آزمـون ناپــارامتري ویلکاکســون اسـتفاده شــده اســت.   

تفـاوت معنـادار   وجود دهد، یشان منتیجه این آزمون ن
بـه اسـتثناي مولفـه     در همه موارددرصد  95در سطح 

زمـانی   ةدو دوردر هـاي کشـاورزي    هاي فعالیـت  هزینه
به  است. سازي مشارکتی پارچهقبل و بعد از اجراي یک

طوري که بیشـترین تفـاوت معنـاداري بـه ترتیـب در      
هـاي مـدیریت مزرعـه     محورهاي تغییر و بهبـود شـیوه  

اراضــی (کــاهش تعــداد قطعــات، کــاهش پراکنــدگی  
کشاورزان، بهبود دسترسـی بـه مزرعـه و بـازار، ایجـاد      

مــزارع، کــاهش اختالفــات ارضــی و  بــینهــاي  جــاده
و  گیــري گروهــی در مــدیریت آب اجتمــاعی، تصــمیم

خاك و ...) و تغییر در الگوهاي کشـت (کـاهش تنـوع    
هـا،   کشت محصول، انتخاب تکنولوژي، نوع بذر و نهاده

ــوانی،    ــذي و حی ــاي زیرمغ ــتفاده از کوده ــزایش اس اف
ها، رعایت نسبی تقویم کشت،  استفاده به موقع از نهاده

ــیوه ــاوت    ش ــرین تف ــاري و...)، و کمت ــد آبی ــاي جدی ه
هــاي  انجــام فعالیــتهــاي  معنــاداري در محــور هزینــه

هـاي   هـاي فعالیـت   مصرف سـوخت، هزینـه  کشاورزي (
ــاي     ــه کوده ــار، هزین ــروي ک ــرف نی ــاورزي، مص کش

جابجــایی،   آالت، هزینـه  کشـاورزي، اسـتهالك ماشــین  
کـه   ، گـزارش شـده اسـت   )انتقال آب بین فطعـات و... 

تــوان آن را بــه مــواردي از قبیــل افــزایش هزینــه  مــی
آالت  هـاي ماشـین   ش هزینـه سوخت و به تبع آن افـزای 

  مرتبط دانست.

  
  سازي اراضی کشاورزي  پارچهیکآزمون معناداري تفاوت دوره قبل و بعد از  -3جدول 

  مولفه  میانگین  انحراف معیار Zآماره   سطح معناداري

 بعد 2396/3 35757/0 مدیریت اراضیهاي  شیوه در تغییر قبل  0764/3 50351/0  - 848/3 001/0

011/0 538/2 - 
 بعد  2695/3 37548/0 الگوهاي کشتدر تغییر  قبل  1641/3 37459/0

030/0  175/2 - 
 بعد  4390/3 27139/0  هاي نوین کشاورزيآالت و روش کارگیري ماشینهب قبل  3477/3 33770/0

 بعد  2188/3 46793/0  گذاري و سرمایه عوامل تولیدوري  بهره قبل  2348/3 48242/0  -263/2  024/0

064/0 853/1 - 
 بعد  4988/3 24214/0 هاي کشاورزي هاي فعالیت هزینه قبل  4361/3 39275/0

  
 دهـد  نشان می )4( جدولهاي  از طرفی دیگر یافته

در هـاي   مولفهبراساس آزمون فریدمن بین میانگین  که
قبـل و   زمـانی  ةدر دو دورمورد نظر تحقیق پنج محور 

خرد کشـاورزي و اثـرات آن   بعد از استفاده از اعتبارات 
تفـاوت  در توسعه کشاورزي در منطقـه مـورد مطالعـه    

ــطح    ــاداري در س ــامال معن ــا ک ــود دارد.  01/0آلف وج
هاي پنجگانه  اي مولفه که بررسی میانگین رتبه طوري به

نجــام هــاي ا هزینــه رانگر ایــن اســت کـه د تحقیـق بیــ 
هــاي کشـاورزي در مراحــل داشـت، کاشــت و    فعالیـت 

هـاي جدیـد و انـواع     برداشت محصول و کاربرد فناوري
بـه ترتیـب بـاالترین     مـزارع آالت کشـاورزي در   ماشین

هاي  هاي مدیریت مزارع و زمین مقدار و تغییر در شیوه
 ةدورا در اي ر کشاورزي کمترین مقدار میـانگین رتبـه  

کشـاورزي و   خـرد  عتبـارات از اقبل از اسـتفاده   زمانی



 95مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال پنجم / شماره مسلسل نوزدهم/ بهار                                                                                            208

بـه خـود اختصـاص    سازي اراضـی را   پارچهاقدام به یک
بعـد از  زمـانی   ةاند. این در حالی است کـه، در دور  داده

 ،هزینـه هـاي   مولفه خرد کشاورزي استفاده از اعتبارات
آالت  کارگیري ماشـین ههاي کشاورزي و ب انجام فعالیت

هاي نوین کشاورزي بیشترین مقدار میـانگین و  روشو 
هاي مدیریت مزرعه کمترین مقدار  تغییر و بهبود شیوه

از انـد.   داشـته  کشـاورزان نمونـه  را از دیـدگاه  میانگین 
 ةدر دو دور دویختفاوت در میزان ضریب طرفی دیگر، 

کـامال معنـاداري را در   هـاي   زمانی مذکور نیـز تفـاوت  
بعـد و بهبـود    ةاي در دور در میانگین رتبه 01/0سطح 

  دهد. ها را نشان می شاخص

  

  سازي اراضی پارچهیکقبل و بعد از  ةدر دور ها اي مولفه رتبه معناداري تفاوت میانگین :4جدول 

  تعداد  ها مولفه
  از اعتبارات بعد از استفاده  از اعتبارات قبل از استفاده

 میانگین عددي
اي  میانگین رتبه
 فریدمن

 میانگین عددي
اي  میانگین رتبه
 فریدمن

  13/2 2396/3  75/1  0764/3  64 هاي مدیریت اراضیتغییر شیوه 
  53/2  2695/3  22/2  1641/3 64  الگوهاي کشتدر تغییر 
  75/3  4390/3  55/3  3477/3  64 آالت هاي نوین و ماشینروش
  44/2  2188/3  38/3  2348/3  64 وري عوامل تولید بهره

  16/4 4988/3 00/4  4361/3 64  هاي کشاورزي هزینه فعالیت
  207/82 635/95 دوضریب خی

 4 4 درجه آزادي
 001/0 001/0 سطح معناداري

  
تحلیل میانگین عددي حاصل از از طرفی دیگر، 

سازي اراضی  پارچهي تاثیرگذار یکها مولفهمحاسبه 
هاي توسعه کشاورزي در بین  کشاورزي در مولفه

هاي  از داده زمانی بعد از اجرا که ةپاسخگویان در دور
تک  tآزمون اساس  بدست آمده است براي  نامهپرسش

مقادیر در کلیه محورهاي  بودن باالاي مبین  نمونه
) و پائین بودن آن 3(از حد میانگین  ،مورد نظر تحقیق

ي طور همان. است )4از مطلوبیت عددي مورد آزمون (
دهد با احتساب دامنه طیفی  نشان می) 5جدول ( که

براساس طیف لیکرت  5تا  1 که بینها  میانگین مولفه

 ها مولفهاین میزان براي تمامی  است،در نوسان 
البته . ) ارزیابی شده است4( شرایط مطلوبتر از  پائین

وري  بهرهتغییر در هاي  الزم به ذکر است که مولفه
به ترتیب  هاي مدیریت اراضی شیوهعوامل تولید و 

هاي الزم  بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب و هزینه
هاي کشاورزي نیز کمترین میزان را  براي انجام فعالیت

 01/0این تفاوت در سطح آلفا  دهند و نشان می
به عمدتا نها از مطلوبیت عددي نیز معنادار و تفاوت آ

  ارزیابی و برآورد شده است.منفی شکل 

  
  اجراي طرحبعد از توسعه کشاورزي هاي  از حد مطلوب مولفه: معناداري تفاوت 5جدول 

 4 = مطلوبیت عددي مورد آزمون

آماره آزمون  میانگین ها مولفه
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

حد  تفاوت از
 مطلوب

 درصد 95فاصله اطمینان 
 باالتر تر پایین

  - 6711/0 -8497/0  -76042/0 000/0 63  -013/17 2396/3 هاي مدیریت  تغییر شیوه
2695/3  تغییر الگوهاي کشت  564/15 - 63 000/0 73047/0 - 8243/0-  6367/0-  

4390/3 نوین آالت و ماشینها  روش  538/16 - 63 000/0  56103/0- 6288/0 -  4932/0-  
2188/3 وري عوامل تولید بهره  357/13-  63 000/0 78125/0 -  8981/0-  6644/0-  

4988/3  هاي کشاورزي هزینه فعالیت  560/16-  63 000/0  50124/0 -  5617/0 - 4408/0- 
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هاي مورد  مولفهتحلیل ناپارامتري همبستگی میان 
سـازي اراضـی کشـاورزي متـاثر      پارچـه نظر که از یـک 

ارایه شده اسـت. نتـایج حاصـله از     6اند در جدول  شده
وجود رابطه مستقیم بین کلیـه   ةدهند این تحلیل نشان

. بـه طـوري   باشد می 05/0در سطح هاي تحقیق  مولفه

هاي مدیریت اراضـی و کـاهش    که، بین تغییر در شیوه
هـاي کشـاورزي بیشـترین همبسـتگی      فعالیـت   هزینه
وري عوامـل تولیـد و افـزایش سـطح      و بین بهرهمثبت 

درآمدهاي کشاورزي و تغییر الگوهاي کشـت کمتـرین   
  شود.   دیده میمیزان همبستگی 

  
  (اسپیرمن)سازي اراضی  پارچههاي متاثر از یک مولفهماتریس همبستگی  :6جدول 
  5  4 3 2 1  شاخص

 هاي مدیریت اراضی تغییر شیوه  - 1
  908/0**  899/0**  861/0**  827/0** 000/1 ضریب همبستگی
  001/0  001/0  001/0  001/0  - سطح معناداري

 تغییر الگوهاي کشت  - 2
  805/0**  712/0**  836/0** 000/1  827/0** ضریب همبستگی
  001/0  001/0  001/0 -  001/0 سطح معناداري

 آالت هاي نوین و ماشین روش - 3
  903/0**  764/0**  000/1  836/0**  861/0** ضریب همبستگی
  001/0  001/0 -  001/0  001/0 سطح معناداري

وري عوامل تولید و افزایش  بهره - 4
  درآمد 

  808/0** 000/1  764/0**  712/0**  899/0** ضریب همبستگی
  001/0 -  001/0  001/0  001/0 سطح معناداري

هاي  کاهش هزینه فعالیت - 5
  کشاورزي

 000/1  808/0**  903/0**  805/0**  908/0** ضریب همبستگی
 -  001/0  001/0  001/0  001/0 سطح معناداري

  64  تعداد
            01/0معناداري همبستگی در سطح  (**) 

  
  گیري نتیجه

 یق سعی گردیـد تـا فرآینـد داوطلبانـۀ    در این تحق
منطقـه مـورد    سـازي اراضـی کشـاورزي در    پارچـه یک

بـویژه در   ،تا حدودي مبتنی بر اصول تعاونمطالعه که 
و تـامین آب   ايبـر از اعتبارات بـانکی   گروهی استفاده

اسـت، مـورد   هاي آبیـاري تحـت فشـار     اجراي سیستم
هـا   ه، اعضـاي ایـن گـروه   کـ  طوري به. قرار گیردبررسی 

 هستندداراي زمین کشاورزي در حد عرف محل  اغلب
اقتصادي و بـراي نیـل بـه     -و براساس انگیزه اجتماعی

هــدفهاي مشــترك (از قبیــل ایجــاد اشــتغال، افــزایش 
...) و آب، و یـد بـویژه زمـین   درآمد، مدیریت منـابع تول 

اند تا بتوانند با ترکیـب   اي همکار را تشکیل دادهه گروه
اعتبـارات   از منـابع مـالی رسـمی و    ز خرد اعضااندا پس

هـاي   بانکی با معرفی سازمان جهاد کشاورزي در پروژه
  گیرند.    بهره ،توسعه کشاورزي خود

هاي (فـال   نتایج بدست آمده از این مطالعه با یافته
) در خصوص کـاهش تعـداد   1390سلیمان و همکاران،

وري عوامـل   ها و بهبود بهره جویی هزینه قطعات، صرفه
) در مـورد بهبـود   1385تولید، (افتخـاري و همکـاران،   

هاي جدید، (عینالی  مدیریت مزراع و استفاده از فناوري
وري عوامـل   ) در خصوص بهبود بهره1392و همکاران، 

ز تولیـــد از قبیـــل زمـــین، آب و کـــارآیی اســـتفاده ا
) در مورد افزایش 1389آالت، (علیزاده و کیخا،  ماشین

سطح زیرکشت و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي 
  و توسعه مکانیزاسیون همخوانی دارد. 

-یـک دهـد کـه،    نشان مـی  نتایج حاصل از مطالعه
سازي اراضـی کشـاورزي مبتنـی بـر اسـتفاده از       پارچه

همکـار  در قالـب گروههـاي    ،کشـاورزي اعتبارات خرد 
از طریـق حفـر    ،خودجوش با محوریت تامین منابع آب

 ،هاي عمیق و ایجاد سیسـتم آبیـاري تحـت فشـار     چاه
هر یک از عداد قطعات اراضی توانسته است به کاهش ت

عالوه بر این، قطعه منجر شود.  4به کمتر از کشاورزان 
سـون در  کحاصل از آزمـون ناپـارامتري ویلکا  هاي  یافته

سـازي اراضـی در دو    پارچـه ت یـک اخصوص تحلیل اثر
اراضـی  سازي  پارچهزمانی قبل و بعد از اجراي یک دورة

کشـاورزي در منطقـه    هـاي پنجگانـه توسـعۀ    در مولفه
آن دارد. به طوري  تفاوت معنادارنشان از مورد مطالعه 

 قالـب  هـاي کشـاورزي در   سـازي زمـین   پارچـه یککه، 
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شـترین  بی منطقه مورد مطالعـه هاي اجرا شده در  طرح
به ترتیب در محورهاي تغییر و بهبود را  تفاوت معنادار

هاي مدیریت مزرعه و تغییـر در الگوهـاي کشـت     شیوه
هاي  در محور هزینه را و کمترین تفاوت معناداريدارد 

بـه عبـارت   . دهد نشان می هاي کشاورزي انجام فعالیت
بـا  فریـدمن  اي  رتبـه آزمـون  هاي حاصل از  دیگر، یافته
ج محـور مـورد نظـر    در پن ،ها مولفهمیانگین استفاده از 

زمــانی قبــل و بعــد از اســتفاده از  تحقیــق در دو دورة
ــارات خــرد کشــاورزي و اثــرات آن در توســعه      اعتب
ــامال    ــاوت ک ــه تف ــورد مطالع ــه م ــاورزي در منطق کش

از طرفــی  .وجــود دارد 01/0آلفــا معنــاداري در ســطح 
دو در دو دوره زمانی  یخدیگر، تفاوت در میزان ضریب 

هـاي کـامال معنـاداري را در سـطح      مذکور نیز تفـاوت 
ــانگین رتبــه  001/0 ــد و بهبــود   در می اي در دوره بع

  دهد. ها را نشان می شاخص
تحلیل میـانگین عـددي حاصـل از    از طرفی دیگر، 

-متـاثر از یـک  هـاي توسـعه کشـاورزي     محاسبه مولفه
پاسـخگویان در  در بـین  سازي اراضی کشـاورزي   پارچه

اي  تـک نمونـه   tآزمون زمانی بعد از اجرا براساس  ةدور
مقادیر در کلیه محورهـاي مـورد نظـر     بودنباال مبین 

ــانگین (   ــد می ــق از ح ــودن آن از  3تحقی ــائین ب ) و پ
) اسـت. البتـه الزم بـه    4مطلوبیت عددي مورد آزمون (

وري عوامـل   هـاي تغییـر در بهـره    ذکر است که مولفـه 
ترتیـب بیشـترین    اراضی بـه هاي مدیریت  هتولید و شیو

هـاي الزم بـراي    فاصله تفاوت از حد مطلـوب و هزینـه  
هاي کشاورزي نیز کمترین میزان را نشان  انجام فعالیت

معنـادار و   01/0این تفـاوت در سـطح آلفـا     دهند و می
بـه شـکل   عمـدتا  تفاوت آنها از مطلوبیـت عـددي نیـز    

  ارزیابی و برآورد شده است.منفی 
نتایج بدسـت آمـده از مطالعـه    ابراین با توجه به بن

موفقیـت اقـدامات مـرتبط بـا      توان اذعان نمود کـه  می
سازي اراضی پراکنده با اسـتفاده از اعتبـارات    پارچهیک

جـوش محلـی   دتشـکیل گروههـاي خو   خرد رسمی به
برداران کوچک منجـر شـده اسـت. بـه      متشکل از بهره

طوري که، تشکیل این گروههاي محلـی بیـانگر نقـش    
ــاعی ــاختار اجتم ــتایی در   -س ــاطق روس ــادي من اقتص
سازي براي بهبود شـرایط   و زمینه مدیریت منابع تولید

ــروه -اقتصــادي ــک اجتمــاعی اعضــاي گ ــق ی -از طری
. اسـت  خـرد با استفاده از اعتبـارات   سازي اراضی پارچه

از  تـوان  ریـزي مناسـب مـی    در صـورت برنامـه  بنابراین 
بـه عنـوان یـک     اي محلیهاي این گونه گروهه قابلیت

هاي توسـعه   چالشسایر حل منطقی براي کاستن از  راه
تـوان در   د. از این رو، مـی نهایت استفاده را بر روستایی

  تی به شرح زیر ارایه نمود:ااین رابطه پیشنهاد
محلـی دربـاره    گروههـاي خودجـوش  تقویت نقش  -1

مدیریت منابع تولیـد محلـی و سـعی در رسـمیت     
 بخشیدن به کارکردهاي آن.

تاکید بر نقـش آموزشـی گروههـاي خودجـوش از      -2
 ههاي آنان بـ  طریق بازدید مکرر و معرفی توانمندي

 سایر کشاورزان.
تسهیل زمینه براي پرداخت اعتبارات کشاورزي بـه   -3

شیوه گروهی بدلیل امکان کم در انحراف در هزینه 
  کرد آن.  

  
  منایع

 .1385. ر مظفــریــم. و امینــی، انیبدالحســاحمـدي، ع  .1
سازي  پارچههاي یک عوامل موثر بر تقاضاي اجراي طرح

هاي کشاورزي از دیدگاه کارشناسـان شهرسـتان    زمین
فصلنامه علـوم آب  کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان، 

و خــاك (علــوم و فنــون کشــاورزي و منــابع طبیعــی) 
-296صــفحات:  :11 دوره ،دانشــگاه صــنعتی اصــفهان

283. 
توسعه کشاورزي (مفـاهیم،   .1382. بدالرضاافتخاري، ع .2

سـازي   پارچـه ر یـک ریزي د اصول، روش تحقیق، برنامه
سازمان مطالعه و تدوین کتب علـوم  اراضی کشاورزي)، 
 تهران.انسانی، چاپ اول، 

ــالی، ج.عبدالرضــاافتخــاري،  .3 ــی دیمشــ، عین . و سجاس
رزیـابی آثـار اعتبـارات خـرد     ا .1385. مدالهقیداري، ح

تعاونیهـاي  ي مطالعه مـورد  .بانکی در توسعه کشاورزي
ــده  ــتایی شهرســتان خدابن فصــلنامه ، خودجــوش روس

، 14 سـال  ،1385زمسـتان  ، توسعه اقتصاد کشاورزي و
 . 56-76 صفحات :45 شماره

- بررسـی تـاثیرات سیاسـت یـک     .1378 .دیـ مامیرنژاد، ح .4
حـوزه   :مطالعـه مـوردي   .سازي اراضی بر تولید بـرنج  پارچه

ارشــد گــروه اقتصــاد  ناســینامــه کارش پایــانآبریــز هــراز، 
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، دانشــکده يذریـ ن چیحسـ ریام ییبـه راهنمــا  کشـاورزي 
 .، تهراندانشگاه تربیت مدرسکشاورزي، 

بررسـی عوامـل    .1388. و رفیعـی، ح.  دیـ مامیرنژاد، ح .5
سازي اراضـی شـالیکاران در    پارچهموثر در پذیرش یک

آب و علوم فصلنامه روستاهاي منتخب استان مازندران، 
دانشگاه  )و فنون کشاورزي و منابع طبیعیخاك (علوم 

 :18، شماره 13سال ، 1388تابستان ، صنعتی اصفهان
  .329-339 صفحات

 یعلـ .، حاضري، یصطف.، تیموري، مرضایلجمشیدي، ع .6
عوامـل مـوثر بـر    ). 1388(. وروشم. و روستا، کـ محمد

سـازي   پارچـه مشارکت کشاورزان در اجراي طـرح یـک  
شهرستان شیروان و  :مطالعه موردي ،ی استان ایالمضارا

، سـال  1388بهـار  چرداول، فصلنامه روسـتا و توسـعه،   
 .109-127: صفحات 1، شماره 12

. نقش کـارآفرینی در توسـعه   1392. رایموفا، س سهرابی .7
سازي اراضی کشـاورزي،   پارچهروستایی با تاکید بر یک

شهرسـتان خدابنـده،    -مطالعه مورد: دهسـتان خـرارود  
ریزي شد رشته  جغرافیا و  برنامهنامه کارشناسی ارپایان

، دانشـکده علـوم   ینالید عیجمش ییبه راهنما روستایی
  انسانی، دانشگاه زنجان. 

. و همتیـار،  لیـ ل.، کالنتـري، خ نیالمحسـ زاده، غ عبداله .8
هـاي   . تحلیل عوامل بازدارنده طـرح 1391. يبدالهادع

تجهیز و نوسـازي اراضـی کشـاورزي: مطالعـه مـوردي      
اصفهان، فصلنامه روستا و  استان بیابانک،منطقه خور و 

 .59-77 صفحات :2، شماره 15سال  توسعه،
-. تــاثیر یــک1389. هــرا. و کیخــا، زونیتــاعلیـزاده، ک  .9

سازي اراضی بـر عملکـرد محصـوالت کشـاورزي      پارچه
دهستان لوتک شهرسـتان زابـل، فصـلنامه جغرافیـایی     

-152 صـفحات:  :3، شماره 2چشم انداز زاگرس، سال 
139. 

. رایموفا، س . و سهرابینیس.، فراهانی، حدیمشعینالی، ج .10
 ياراضی کشـاورز  يساز پارچهکیارزیابی نقش  .1392

، هاي آبـی  برداري د در بهرهیدر بهبود کارآیی عوامل تول
، شهرستان خدابنـده  -: دهستان خراروديمطالعه مورد

، شـماره  2فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 
1 :69-51.  

نیـا،   . و ابطحـی حمـود .، مـرادي، م حمودفال سلیمان، م .11
سـازي اراضـی بـر     پارچهارزیابی اثرات یک .1390. منهآ

مطالعـه مـوردي:   ، توسعه کشاورزي منـاطق روسـتایی  
مطالعـات  فصـلنامه  بخش خوسف شهرسـتان بیرجنـد،   

، 2سـال  ، 1390زمسـتان  جغرافیایی منـاطق خشـک،   
 .67-85 صفحات :6شماره 

، عمـومی کشـاورزي   سرشماري. 1382 ایرانمرکز آمار  .12
کشور،  يزیرت و برنامهیری، سازمان مدياست جمهوریر
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