DOI: 10.22059/ijaedr.2018.250148.668544

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران
)565-585( 1399 ،3  شماره,51-2 دوره

Analysis of Impacts of Arable Land Fragmentation in
East Azarbayjan Province
MOHAMMAD SHOKATI AMGHANI1, KHALIL KALANTARI2*, ALI ASADI4,
HOSSEIN SHAABANALI FAMI4, ALI AKBAR BARATI5
1, PhD Graduated of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics and
Development, University of Tehran, Karaj, Iran
2, 3, 4, Professors, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of
Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
5, Assistant Professor, Department of Agricultural Management and Development,
Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
(Received: Jan. 14, 2018- Accepted: Oct. 22, 2018)
ABSTRACT
The existence of irregularity in the ownership and pattern of agricultural land distribution is one
of the most important challenges to sustainable agricultural development, which can lead to
increase production costs, wasteful time for farmers, and reduce production efficiency. Therefore,
the present research was carried out with the aim of analyzing the arable land fragmentation in East
Azarbaijan Province so that by identifying these impacts, could be suitable solutions proposed for
coping with arable land fragmentation. The statistical society of this research is the farmers of the
agricultural sector located in East Azarbaijan province (N=212926). The sample size was estimated
using Cochran's formula of 380 people. They selected by stratified sampling method. The research
instrument was a questionnaire, that its validity confirmed by a group of faculty members at Tehran
universities and Gorgan Agriculture University, and experts in agricultural lands working in Land
Affairs Organization of Iran. The reliability of the questionnaire was measured by Cronbach's alpha
coefficient: economic impacts=0.81, social impacts=0.91, technical impacts=0.75 and management
impacts=0.86. The results of prioritization of impacts of arable land fragmentation showed that the
most important effecs of arable land fragmentation were: increase of the problem of water division
and its transfer to the other farm, increase of production costs, and decrease of productivity of
production factors, increase in transportation costs, and the waste of time in the rebellion to various
parts. Also, the results of structural equation modeling showed that economic impacts (with factor
load of 0.87) were the most effective outcomes among the impacts of arable land fragmentation.
Keywords: land fragmentation, land consolidation, equipping and renovating agricultural lands,
land fragmentation impacts

Extended Abstract
Introduction
Due to the current situation, the agricultural sector is not able to provide desirable and sustainable
food security for the current and future society; therefore, it needs to move from the stage of
livelihood and traditional production to the stage of commercial and industrial production.
Therefore, it is necessary to adopt expert measures to modernize and comprehensive development
of the agricultural sector, which is one of the most important measures to be taken during the
modernization of the agricultural sector, reform and development of geometric structure and
distribution pattern of agricultural lands. Because the existence of disorder and high level of
distribution of agricultural land ownership is an important factor in land degradation and also,
hinders sustainable land management to achieve modern agricultural development. The system of
structure and distribution pattern of agricultural lands is influenced by various key variables such as
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population of exploiters, status of basic production resources, human, social, natural factors, etc.
The some researchers by examining the micro trends and dispersion of agricultural land ownership
during the last 230 years in the Czech Republic and predicting its future developments analyzed the
long-term trends of fragmentation land and dispersion of agricultural lands. Mutual analysis of two
indicators of micro-measurement and land dispersion shows that increasing the growth rate of one
of these indicators is associated with reducing the growth rate of the other index. This means that
increasing the number of exploiters per 100 hectares is associated with a decrease in the average
size of plots.
Methodology
The present study, which aimed to identify and analyze the consequences of fragmentation and
dispersion of agricultural lands in East Azerbaijan province, was conducted based on a quantitative
research approach and a survey method. The data required for this analysis were primary data.
These data were collected by face-to-face interview using a questionnaire. The statistical
population of this study was all agricultural operators of East Azerbaijan province (N = 212926).
To determine the sample size, first twenty cities of the province in terms of average agricultural
land in three groups less than the average of the province (9 counties), the average of the province
(7 counties) and They were classified more than the average of the province (4 counties). Then, the
standard deviation of the dependent variable of the research (average size of agricultural lands) was
calculated and based on Cochran's formula, the number of samples for this research was estimated
at 380 people.
Due to the dispersion of the statistical population and due to the relative homogeneity of
fragmentation and dispersion in each of these groups, sampling in each category was done to select
villages in a targeted manner and to select observations randomly in two stages. It should be noted
that the basis for selecting sample cities from the above three groups was the cities in which the
cadastral plan of agricultural lands was carried out. In the first stage, according to the results of the
agricultural land cadaster, out of 20 cities of East Azerbaijan province, 9 cities were selected in a
stratified manner with appropriate assignment. In the second stage, 4 villages from each city were
purposefully selected. In the last stage, 380 farmers (42 people from each city) were randomly
selected based on the list of agricultural land cadaster information.
Discussion and conclusion
Based on the results of the research; 99.7% of farmers were male and 0.3% were female. The
average age of the studied farmers was about 54 (54.01) years and the majority of them (26.6%)
were in the age group of 51-60 years and the lowest frequency (0.3%) was in the age group of 8190 years. . In terms of marital status, 95.8% of the beneficiaries were married and 4.2% were
single. 95 (25%) illiterate users, 58 (15.3%) literate, 110 (28.9%) elementary, 49 (12.9%) middle
school, 43 (11.3%) Percent) had a diploma, 3 (0.8%) had a master's degree, 18 (4.7%) had a
bachelor's degree, 3 (0.8%) had a master's degree and 1 (0.3%) had a doctorate. In terms of living
conditions, 349 people (91.8%) lived in rural areas and 31 people (8.2%) lived in cities. The
average number of household members in the study area was 4.36, the highest of which was 14 and
the lowest was 1. The values of standard structural coefficients (Table 6) show that among the
consequences of fragmentation and agricultural land dispersion for farmers, economic
consequences (with a factor load of 0.87) were the most effective consequences. The value of R2
related to this variable also indicates that 76% of the total covariance explained by these
consequences is included in the model and the remaining 24% of the covariance is related to the
effect of this hidden variable on other consequences or variables not included in the model.
Economic consequences include the variables of increasing costs related to factors of production
(0.79), wasting a large area of agricultural land (0.76), decreasing productivity of factors of
production (0.75), wasting a large amount of input Production (0.65) and reduction of farmers'
profits and income (0.61). Managerial consequences (with a factor load of 0.86) are the second
most effective group among the consequences of fragmentation and agricultural land dispersion.
Management consequences include time loss variables in disobedience to different parts (0.86),
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difficulty in caring for agricultural products when the crop arrives (0.73), increasing farmers'
confusion in visiting different agricultural and garden parts (0.71) ), Was the problem of moving
and transporting agricultural inputs between different parts (0.69). The combined reliability of the
second-order structure (consequences of fragmentation and dispersion of agricultural lands) is
equal to 0.82, which means that the four economic, social, managerial and technical structures
together add about 82% of the variance of consequences of fragmentation and dispersion. Explain
agricultural lands.
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تحلیل پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی
در استان آذربایجان شرقی
5

محمد شوکتی آمقانی ،1خلیل کالنتری ،*2علی اسدی ،3حسین شعبانعلی فمی ،4علیاکبر براتی
 ،1دانش آموخته دکتری گروه توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ، 4 ،3 ،2استادان گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ، 5استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -96/10/24 :تاریخ تصویب)97/7/30 :

چکیده
وجود بینظمی در مالکیت و الگوی پراکنش اراضی کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین
چالشهای توسعه پایدار کشاورزی است که میتواند منجر به افزایش هزینه تولید ،اتالف
وقت کشاورزان و کاهش راندمان تولید شود .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی انجام شد تا با
شناسایی این پیامدها بتوان راهکارهای مناسبی جهت مقابله با خردی و پراکندگی اراضی
کشاورزی ارایه نمود .جامعه آماری این تحقیق را بهرهبرداران بخش کشاورزی ساکن در
استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند ( .)N=212926حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 380نفر برآورد شد که به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از اعضای هیأت علمی دانشگاههای
تهران و کشاورزی گرگان و متخصصان حوزه اراضی کشاورزی شاغل در سازمان امور
اراضی کشور مورد بررسی ،بازبینی و اصالح قرار گرفت .میزان پایایی پرسشنامه نیز با
اندازهگیری مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پیامدهای اقتصادی  ،0/81پیامدهای اجتماعی
 ،0/90پیامدهای فنی  0/75و پیامدهای مدیریتی  0/68محاسبه شد .نتایج حاصل از
اولویتبندی پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی نشان داد که از نظر کشاورزان مهمترین
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به ترتیب شامل افزایش مشکل در تقسیم آب و
انتقال آن به مزرعه ،افزایش هزینههای مربوط به عوامل تولید ،کاهش بهرهوری عوامل تولید،
افزایش هزینههای مربوط به حمل و نقل و هدر رفتن زمان در سرکشی به قطعات مختلف بود.
همچنین ،نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که در بین پیامدهای ناشی از
خردی و پراکندگی اراضی ک شاورزی از نظر کشاورزان ،پیامدهای اقتصادی (با بار عاملی
 )0/87مؤثرترین پیامدها بودهاند.
واژههای کلیدی :خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی ،یکپارچهسازی اراضی کشاورزی،
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی ،پیامدهای خردی و پراکندگی
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مقدمه
بخش کشاورزی با توجه به شرايط فعلی حاکم بر آن
قادر به تأمین امنیت غذايی مطلوب و پايدار برای جامعه
فعلی و آتی نیست؛ بنابراين نیازمند گذر از مرحله تولید
معیشتی و سنتی به مرحله تولید تجاری و صنعتی است.
لذا ،ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر کارشناسانه به نوسازی و
توسعه همه جانبه بخش کشاورزی پرداخت که از جمله
مهمترين تدابیری که میبايست در جريان نوسازی
بخش کشاورزی به آن اهتمام ورزيد ،اصالح و توسعه
ساختار هندسی و الگوی پراکنش اراضی کشاورزی است
( .)Mehrjerdi et al, 2017; Rostami et al, 2013چرا
که وجود بینظمی و سطح باالی پراکنش مالکیت اراضی
کشاورزی عامل مهم تخريب اراضی و همچنین ،مانع
مديريت پايدار زمین جهت دستیابی به توسعه کشاورزی
مدرن است ( Sklenicka et al, 2017; Hartvigsen,
.)2014
کشاورزی مدرن در اروپای غربی پس از جنگ
جهانی دوم بهوسیله مکانیزاسیون و تخصصی شدن
توسعه پیدا کرد و از طريق توسعه ساختاری و افزايش در
بهرهوری دنبال شد ( .)Hartvigsen, 2014نظام ساختار
و الگوی پراکنش اراضی کشاورزی تحت تأثیر متغیرهای
کلیدی مختلفی از جمله جمعیت بهرهبرداران ،وضعیت
منابع پايه تولید ،عوامل انسانی ،اجتماعی ،طبیعی ،و
غیره است (2017)Sklenicka et al .در تحقیق خود با
بررسی روندهای خردی و پراکندگی مالکیت اراضی
کشاورزی در طول  230سال اخیر در جمهوری چک و
پیشبینی تحوالت آتی آن به تجزيه و تحلیل روندهای
طوالنی مدت میزان خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی
پرداختند .با تجزيه و تحلیل متقابل دو شاخص سنجش
خردی و پراکندگی اراضی معلوم میشود که افزايش نرخ
رشد يکی از اين شاخصها با کاهش نرخ رشد شاخص
ديگر همراه است .بدين معنی که افزايش تعداد
بهرهبرداران به ازای  100هکتار با کاهش متوسط اندازه
قطعات همراه است.
با توجه به گسترده بودن دامنه پیامدهای خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی در ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فنی ،مديريتی ،زيستمحیطی و غیره محققان
مختلف هر يک به نحوی در راستای پر کردن شکاف
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موجود در دانش مربوطه تحقیقات مختلفی 1را انجام
دادهاند .عمده نتايج اين تحقیقات مربوط به افزايش
هزينههای تولید در اثر خردی و پراکندگی است ( Tan
et al, 2007; Todorova & Lulcheva, 2005; Latruffe
& Piet, 2014; Riddell & Rembold, 2000; Jabarin
 .)& Epplin, 1994; Jacoby, 1968اين پديده به طور

گسترده در سراسر جهان شايع شده و ممکن است بر
تصمیم کشاورزان تاثیر داشته باشد .بنابراين ،بر عملکرد
مزارع تاثیر (منفی يا مثبت) میگذارد ( & Latruffe
 )1982( Mc Pherson .)Piet, 2014در قالب يک مرور
جامع به اين نتیجه دست يافت که عمده پژوهشگران در
خصوص مضرات خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی بر
روی سه دلیل اتفاق نظر دارند .دلیل اول اينکه خردی و
پراکندگی از مدرنیزاسیون کشاورزی به خصوص افزايش
کاربرد مکانیزاسیون و توسعه عقاليی آبیاری و ديگر
زيرساختهای کشاورزی جلوگیری میکند ( Abdollahi,
 .)1999; Shahbazi, 1988; Zafarnezhad, 1989دوم
اينکه خردی و پراکندگی موجب ايجاد انواع مختلف
ناکارايیهای اقتصادی از طريق اتالف عوامل تولید مانند
نیروی کار ،زمان ،سوخت و غیره میشود و سوم اينکه
کاهش دادن میزان خردی و پراکندگی اراضی هزينههای
زيادی را میطلبد.
خردی و پراکندگی اراضی که در اثر عوامل مختلفی
ازجمله ارث اتفاق میافتد منجر به افزايش تعداد
بهرهبرداران در واحد سطح زمین کشاورزی شده و باعث
محدود شدن دسترسپذيری اراضی قابلکشت برای
روستايیان میشود .بنابراين ،خردی و پراکندگی اراضی
مشکل اساسی در جوامعی است که رشد جمعیت بااليی
دارند و قوانین ارث و اصالحات ارضی نیز در تشديد اين
مسئله مؤثر هستند .اين مساله بهويژه در جنوب آسیا،
صحرای آفريقا و اروپا مشاهده میشود .خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی به عنوان يکی از اثرات
جانبی اصالحات ارضی در کشورهای اروپای شرقی و
مرکزی است ( .)Rembold, 2003عالوه بر اين ،عدم
وجود شبکه راه مناسب جهت تردد کشاورزان و
ماشینآالت کشاورزی بین قطعات زراعی و باغی و عدم

1. Gap in Knowledge
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دسترسی قطعات به جادهها يک عامل اولیه موردتوجه
در رهاسازی يا به زير کشت نبردن اراضی کشاورزی
است که موجب اتالف منابع پايه تولید و رها شدن
بسیاری از اراضی شده است ( Shahbazi, 1988; Jabarin
;& Epplin, 1994; Bullard, 1983; Yates, 1960
;Karouzis, 1980; Thompson, 1963; Blaikie, 1971
 .)Demetriou, 2014; Taghdisi & Boshagh, 2011در

برخی از موارد يک بخش از قطعه جلويی بهعنوان جاده
دسترسی يا يک مسیر ارتباطی به قطعه عقبی
مورداستفاده قرار میگیرد که هر دو قطعه جلويی و
عقبی مالکیت مجزايی دارند .اين مسئله موجب بروز
اختالف و درگیری بین مالکانی میشود که در همسايگی
يکديگر قرار دارند که در نهايت ،ممکن است موجب
ايجاد پروندههای قضايی متعدد در دادگاههای محلی
(شوراهای حل اختالف) و افزايش هزينههای اجتماعی
شود (  .)Rahimian, 2010امروزه ،پديده خردی و
پراکندگی اراضی که حتی شدت آن بیشتر از قبل شده
است ،علت ازدياد رقابت بازار کشاورزی و صنعتی شدن
بخش کشاورزی است که درآمد خالص کشاورزان را
بهصورت قابلتوجهی کاهش میدهد ( Demetriou,
 .)2014همچنین ،چالش مربوط به حاکمیت شیوههای
بهرهبرداری سنتی و خردی و پراکندگی اراضی منجر به
درونگرايی ،انعطافناپذيری و ثبات در برابر تغییرات و
درنهايت ،کاهش قدرت پذيرش ريسک در بین کشاورزان
شده و مانع عمدهای برای تحقق امنیت غذايی قلمداد
میشود ( .)Matondi, 2013اندازه کوچک ،شکل نامنظم
و عدم دسترسی به قطعات ،بهخصوص هنگامیکه
قطعات بهصورت فضايی پراکندهشدهاند ،باعث افزايش
زمان گردش کشاورز بین قطعات خود میشود .در رابطه
با اين پیامد )1977( Karouzis ،در تحقیق خود با
عنوان بررسی اتالف زمان و میزان مسافت تردد
کشاورزان برای سرکشی به اراضی پراکنده خود
(منطقهای در کشور قبرس با میانگین  22قطعه به ازای
هر بهرهبردار) به اين نتايج دست يافت که کشاورزان
برای سرکشی به اراضی پراکنده خود بايستی ساالنه
تقريباً  4000کیلومتر مسافت طی کنند.
ازاينرو ،هزينههای جابجايی نیروی کار ،ماشینآالت
کشاورزی و غیره بین قطعات افزايش میيابد ( Bentley,
& 1987; Karouzis, 1977; Burton, 1988; Niroula

 .)Thapa, 2005عالوه بر اين ،خردی و پراکندگی اراضی
شامل شبکه مرزی پیچیده بین قطعات (حصارها و
پرچینها ،ديوارهای سنگی و نهرها و کانالهای آبیاری)
است که باعث اتالف اراضی کشاورزی میشوند
( )Bentley, 1987; Burton, 1988زيرا يک بخش از
زمین (بهخصوص در قطعات کوچک) در حاشیههای
قطعات بهصورت کشت نشده باقی میماند .اين امر باعث
افزايش هزينههای مربوط به حصارکشی و ديوارکشی
اراضی کشاورزی میشود ( .)Yates, 1960همچنین ،به
دلیل فرسايش خاک ناشی از اين پديده اجرای عملیات
حفاظتی خاک در اراضی خرد و پراکنده دشوارتر و
هزينهبرتر بوده و نیاز به جادههای ارتباطی و حصارکشی
بیشتری دارد که معموالً بر اساس شکل قطعات که
آنهم استانداردهای هندسی پايینی دارد ،تنظیم
میشوند .درنتیجهی اين مسائل ،بهرهوری کاهش يافته و
ازاينرو ،درآمد کشاورزان نیز کاهش میيابد ( Eftekhari,
1995; Demetriou et al , 2012; Jasbir & Dhillon,
;.)1989

پراکندگی قطعات در بهرهبرداریهای زراعی باعث
میشود که استفاده از عوامل تولید با دشواری صورت
بگیرد .آب ،بهعنوان يکی از عوامل اصلی و کمیاب تولید
در کشاورزی ايران ،بهعلت عبور از بین قطعات متعدد و
طی مسیرهای طوالنی و غالب ًا اضافی ،افت شديد پیدا
میکند و کمبود آبی که از اين طريق ايجاد میشود،
خودبهخود مقداری از اراضی را از چرخه کشت و تولید
خارج میکند .اين پديده موجب کارايی پايین در
مديريت آب آبیاری میشود ،زيرا شکل نامنظم قطعات
پراکنده باعث اتالف وقت کشاورز در تردد بین قطعات و
ايجاد هزينه و زحمت اضافی در مديريت مزرعه میشود
( .)Nguyen et al,1996بهعالوه ،حین آبیاری ،اختالف و
درگیری را بین کشاورزان بهوجود میآورد .پراکندگی
قطعات ،ناگزير با ايجاد راههای عبور اضافی ،جویها و
نهرهای مختلف در بین زمینها همراه است که هرکدام،
مقداری از زمین کشاورزی را اشغال و مانع کشت روی
آن میشود .پراکندگی قطعات ،مراقبتها و فعالیتهايی
را که برای تولید در هر قطعه الزم است ،محدود يا گاهی
ناممکن ساخته و مانع از کشت محصوالت جديد و
بهکارگیری روشهای جديد کنترل آفات میشود
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(

& Abdollahzadeh et al, 2012; Todorova

Lulcheva, 2005; Demetriou, 2014; Shahbazi,
 .)1988بنابراين ،چنین وضعیتی موجب بروز پیامدهای

اتالف وقت و انرژی (

;Niroula & Thapa, 2005

 ،)Shahbazi, 1988; Bakhshoodeh, 1988تحمیل
زيانهای مالی ،کاهش انگیزه کشاورزان در پذيرش
نواوریها ،تضعیف همبستگیهای اجتماعی در جامعه
روستايی است که کاهش تولید و درآمد را نیز در پی
دارد .در اين وضعیت هم به لحاظ پراکندگی و هم به
لحاظ حقوقی ،بهويژه در امور زيربنايی ،از قبیل تسطیح
زمین ،ايجاد جادههای بین مزارع و قطعات ،زهکشی،
اصالح و ترمیم شبکههای آبرسانی که مستلزم
هزينههای بیشتر و فعالیت طوالنیتر است،
سرمايهگذاری را دشوار میسازد ( .)Shahbazi, 1988با
توجه به اينکه سرمايهگذاریهای اولیه و اساسی به امور
زيربنايی اختصاص دارد و اين نوع سرمايهگذاریها
مستلزم برخورداری از زمینهای يکپارچه بزرگ است تا
به لحاظ فنی قابل اجرا و به لحاظ اقتصادی توجیهپذير
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باشد .بنابراين ،پراکندگی قطعات سرمايهگذاریهای
زيربنايی و اصولی در اين زمینها را ناممکن ساخته
است .بهبیانديگر ،عدم سرمايهگذاری الزم در اين اراضی
بهمعنای ادامه فعالیت کشاورزی به شیوههای سنتی با
درآمد کم و اغلب با بهرهوری پايین است که در نهايت از
توسعه روستايی و کشاورزی ممانعت میکند
( Tavassoli, 2000; Purmarashi, 1998; Huang & et
 .)al, 2010; Nguyen et al, 1996بنابراين ،هدف اين
تحقیق شناسايی پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی
کشاورزی در استان آذربايجان شرقی است .با توجه به
مطالعات تجربی و نظری موجود ،در شکل زير چارچوبی
هماهنگ و نظاممند از پیامدهای خردی و پراکندگی
اراضی در يک رهیافت انعطافپذير و پويا بهمنظور
ساماندهی خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی ارايه
شده است که شامل پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،فنی
و مديريتی است.

تصوير  -1چارچوب مفهومی تحقیق
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مواد و روشها
تحقیق حاضر که هدف از آن شناسايی و تحلیل
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان
آذربايجان شرقی بود ،بر اساس رويکرد تحقیقات کمی و
به شیوه پیمايشی انجام شد .دادههای الزم برای اين
تحلیل از نوع دادههای اولیه بودند .اين دادهها به روش
مصاحبه حضوری و به کمک ابزار پرسشنامه جمعآوری
شدند .جامعه آماری اين تحقیق کلیه بهرهبرداران
کشاورزی استان آذربايجان شرقی ( )N=212926بود
برای تعیین حجم نمونه ابتدا شهرستانهای بیستگانه
استان بر حسب متوسط اراضی کشاورزی در سه گروه
کمتر از میانگین استان ( 9شهرستان) ،در حد میانگین
استان ( 7شهرستان) و بیشتر از میانگین استان (4
شهرستان) طبقهبندی شدند .سپس ،انحراف معیار متغیر
وابسته تحقیق (متوسط اندازه اراضی کشاورزی) محاسبه
و بر اساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه برای اين تحقیق
 380نفر برآورد شد.
=n
≈ = 379/4

=n

در سطح شهرستان استان ( 1/55هکتار الی 20/59
هکتار) (.)Kotrlik et al, 2001: Cochran, 1977
بهدلیل پراکنده بودن جامعه آماری و با توجه به
همگونی نسبی وضعیت خردی و پراکندگی در هر يک از
اين گروهها ،نمونهگیری در هر طبقه برای انتخاب
روستاها به روش هدفمند و برای انتخاب مشاهدات به
روش تصادفی و در طی دو مرحله انجام شد .الزم به ذکر
است که مبنای انتخاب شهرستانهای نمونه از گروههای
سهگانه فوق ،شهرستانهايی بود که طرح کاداستر
(حدنگاری) اراضی کشاورزی در آنها انجام شده بود .در
مرحله اول ،با توجه به نتايج کاداستر اراضی کشاورزی از
 20شهرستان استان آذربايجان شرقی  9شهرستان به-
صورت طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند .در
مرحله دوم ،از هر شهرستان  4روستا بهصورت هدفمند
1
نفر بهرهبردار
انتخاب شدند  .در مرحله آخر ،تعداد 380

کشاورز (از هر شهرستان  42نفر) بهصورت تصادفی و بر
اساس لیست مربوط به اطالعات کاداستر اراضی
کشاورزی استان انتخاب شدند.

380

دقت اندازه گیری ( )dمعادل سه صدم رنج کمترين و
بیشترين میانگین اندازه واحدهای بهره برداری کشاورزی

 .1در شهرستان سراب فقط سه روستا وجود داشت که طرح کاداستر اراضی
کشاورزی در آن اجرا شده بود .در شهرستان بستان آباد نیز فقط يک روستا
وجود داشت که اين طرح در آن اجرا شده بود .در شهرستان اسکو نیز
شش روستا انتخاب شدند.

جدول  -1روستاهای انتخاب شده به تفکیک شهرستان و گروههای سهگانه اراضی کشاورزی استان
گروه بندی

گروه ( 1کمتر از میانگین استان)

گروه ( 2در حد میانگین استان)
گروه ( 3بیشتر از میانگین استان)
جمع کل

منبع :يافتههای تحقیق

شهرستانها

تعداد روستاهای
منتخب

آذرشهر

4

اسکو

6

بناب
شبستر
ملکان
تبريز
سراب
مراغه
بستان آباد
 9شهرستان

4
4
4
4
3
4
1
 32روستا

روستاهای منتخب
قرآغیل -تیمورلو -خاصلو -قشالق پیازی
آمقان -اسکندان -اسفنجان -کهنمو– مرجانلو-
سرينديزج
قرهچپق -خانه برق جديد -علی خواجه -زوارق
گروس -زينآباد -نظرلو  -تیل
مبارک شهر -يولقولنوی جديد -احمدآباد -مجید آباد
ساتللو -آخوال -اسنجان -انرجان
اسفستان -فرگوش -دونیق
داش آتان -مردق -سرگیزه -کرج آباد
نوجه ده السادات
 32روستا

تعداد نمونه
بهرهبرداران
کشاورزی
 42نفر
 44نفر
 42نفر
 42نفر
 42نفر
 42نفر
 42نفر
 42نفر
 42نفر
 380نفر
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ابزار جمعآوری دادهها در اين تحقیق پرسشنامهای
شامل سه بخش بود .بخش اول سؤاالت مربوط به
ويژگیهای فردی-حرفهای کشاورزان ،بخش دوم سؤاالت
مربوط به وضعیت توپوگرافی ،وضعیت مالکیت ،منابع
آبی و نحوه آبیاری و نوع نظام بهرهبرداری از اراضی
کشاورزی بود .بخش سوم سؤاالت نیز مربوط به
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان
آذربايجان شرقی بود .روايی پرسشنامه با نظر اساتید
راهنما ،مشاور (دانشگاه تهران) و پژوهشگران حوزه
اراضی کشاورزی دانشگاههای تهران و کشاورزی گرگان
مورد تأيید قرار گرفت .برای تعیین پايايی پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادير آن برای پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و مديريتی در جدول ( )2نشان
داده شده است.
جدول  .2ضريب آلفاي کرونباخ مربوط به
بخشهاي مختلف ابزار تحقيق
گروه متغیر

تعداد
گويه

ضريب آلفا کرونباخ

1

پیامدهای اقتصادی

8

0/81

2

پیامدهای اجتماعی

11

0/90

3

پیامدهای فنی

8

0/75

4

پیامدهای مديريتی

8

0/68

برای تجزيه و تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی
تأيیدی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری ()SEM
استفاده شد .ابزار تجزيه و تحلیل دادهها نرمافزارهای
 SPSS23و  Lisrelبودند .بر اساس نتايج سرشماری
کشاورزی  ،1393مشاهده میشود که در استانهای
شمالی و غربی کشور بهويژه در استان آذربايجان شرقی،
بیشترين میزان خردهمالکی جاری است .متوسط اراضی
کشاورزی در استان آذربايجان شرقی از مقدار 6/05
هکتار در سال  1382به مقدار  5/63هکتار در سال
 1393رسیده است ،بهطوریکه مقدار تغییر متوسط
اراضی کشاورزی اين استان در طی سالهای  1382الی

1. Structural Equation Modeling
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 1393به صورت منفی بوده و اين کاهش با مقدار
 -0/42بیشتر از مقدار کاهش متوسط اراضی در سطح
کل کشور ( )-0/17است .با توجه به نتايج اين
سرشماری 46 ،درصد بهرهبرداریهای کشاورزی استان
آذربايجان شرقی در واحدهای کشاورزی کمتر از دو
هکتار واقع شدهاند در حالیکه تنها  5درصد از اراضی
کشاورزی اين استان را در اختیار دارند ( Statistical
.)Centre of Iran, 2015
نتایج و بحث
بر اساس نتايج حاصل از تحقیق؛  99/7درصد از
کشاورزان مرد و  0/3درصد زن بودند .میانگین سن
کشاورزان مورد مطالعه حدود  )54/01( 54سال بود و
اکثريت آنها ( 26/6درصد) در گروه سنی  51-60سال
قرار داشتند و کمترين فراوانی ( 0/3درصد) مربوط به
گروه سنی  81-90سال بود .از نظر وضعیت تأهل 95/8
درصد بهرهبرداران متأهل و  4/2درصد مجرد بودند95 .
نفر ( 25درصد) از بهرهبرداران بیسواد 58 ،نفر (15/3
درصد) دارای سواد خواندن و نوشتن 110 ،نفر (28/9
درصد) ابتدايی 49 ،نفر ( 12/9درصد) راهنمايی 43 ،نفر
( 11/3درصد) ديپلم 3 ،نفر ( 0/8درصد) فوق ديپلم18 ،
نفر ( 4/7درصد) لیسانس 3 ،نفر ( 0/8درصد) فوق
لیسانس و  1نفر ( 0/3درصد) دارای مدرک دکتری
تخصصی بودند .از لحاظ وضعیت سکونت نیز  349نفر
( 91/8درصد) ساکن روستا و  31نفر ( 8/2درصد)
1
ساکن شهر بودند .متوسط تعداد اعضای خانوار در منطقه
مورد مطالعه  4/36نفر بود که بیشترين آن  14نفر و
کمترين آن  1نفر بود .از نظر محل امرار معیشت غالب
خانواده  212بهرهبردار ( 55/8درصد) زراعت128 ،
بهرهبردار ( 33/7درصد) باغداری 3 ،نفر ( ./8درصد)
دامداری 3 ،نفر ( ./8درصد) قالیبافی 2 ،نفر ( ./5درصد)
کارگری روزمزد و  32نفر ( 8/4درصد) از طريق
صیفیکاری (کاشت خیار ،لوبیا چیتی ،تخمه کدو و
باقال) امرار معاش میکردند .میانگین تعداد نیروی کار
خانوادگی در بخش کشاورزی نیز  2نفر بود که به طور
متوسط  34سال سابقه فعالیت در کشاورزی داشتند70 .
درصد اين کشاورزان در مناطق جلگهای و  30درصد
بقیه در مناطق کوهستانی به فعالیت کشاورزی مشغول
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بودند 85/5 .درصد از کشاورزان اذعان داشتند که
قطعات زراعی و باغی آنها بصورت پراکنده هستند.
همچنین میانگین تعداد قطعات زراعی و باغی کشاورزان
مورد مطالعه  6/09قطعه بود که بیشترين آن  65قطعه
و کمترين آن  1قطعه بود .میانگین قطعات زراعی و
باغی  0/8هکتار بود .میانگین مساحت کل اراضی
کشاورزان مورد مطالعه  5هکتار بود که بیشترين آن
 193هکتار و کمترين آن  0/01هکتار بود .نتايج جدول
زير بیانگر آن است که  45درصد قطعات دارای سند
اصالحات ارضی 35 ،درصد دارای سند قولنامهای10 ،
درصد دارای سند ششدانگ 8 ،درصد دارای سند مشاعی
و  2درصد دارای سند اجارهای بودند.
ديدگاه کشاورزان نسبت به پيامدهاي خردي و
پراکندگی اراضی کشاورزي

بهمنظور شناخت پیامدهای ناشی از خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی ابتدا گويههای مطرحشده
بهعنوان پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی،
اولويتبندی و دستهبندی شدند .در جدول ( )3میانگین،
انحراف معیار و ضريب تغییرات محاسبهشده برای هر

يک از گويههای مطرحشده بهعنوان پیامدهای خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی نشان داده شده است.
يافتهها نشان داد که از نظر کشاورزان مهمترين پیامد
خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به ترتیب افزايش
مشکل در تقسیم آب و انتقال آن به مزرعه (با ضريب
تغییرات  ،)0/190افزايش هزينههای مربوط به عوامل
تولید (با ضريب تغییرات  ،)0/193کاهش بهرهوری
عوامل تولید (با ضريب تغییرات  ،)0/201افزايش
هزينههای مربوط به حمل و نقل (با ضريب تغییرات
 )0/203و از دست دادن زمان در سرکشی به قطعات
مختلف (با ضريب تغییرات  )0/208بوده است .همچنین،
کمترين اولويت در بین پیامدها به ترتیب به گويههای
قطع درختان به دلیل قرار گرفتن در حريم ملکی کشاورز
همسايه (با ضريب تغییرات  ،)0/530مشکل در بستن
قراردادهای زياد با مالکان مختلف (ضريب تغییرات
 )0/529و مشکل در فروش و اجارۀ زمین کشاورزی
(ضريب تغییرات  )0/453اختصاص يافت.

جدول -3اولويتبندی پیامدهای ناشی از خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی
پیامدها
افزايش مشکل در تقسیم آب و انتقال آن به مزرعه
افزايش هزينههای مربوط به عوامل تولید
کاهش بهرهوری عوامل تولید
افزايش هزينههای مربوط به حمل و نقل
از دست دادن زمان در سرکشی به قطعات مختلف
هدر رفتن قسمتی از محصوالت کشاورزی در اراضی کوچک و
پراکنده
مشکل در مراقبت از محصوالت کشاورزی هنگام رسیدن محصول
دشواری در اجرای عملیات حفاظتی آب ( دشواری در جلوگیری از
هدر رفتن آب)
افت کارآيی مديريت آب کشاورزی
افزايش سردرگمی کشاورزان در سر زدن به قطعات زراعی و باغی
مختلف
از دست رفتن هزينه های فرصت
کاهش سود و درآمد کشاورزان
اتالف سطح وسیعی از اراضی کشاورزی
مشکل جابجايی و حمل نهادههای کشاورزی در بین قطعات مختلف
از بین رفتن قسمتی از زمین در حین تقسیم زمین و مرزبندی
دشواری در اجرای عملیات حفاظتی خاک) دشواری در جلوگیری از
فرسايش خاک(
اتالف سطح وسیعی از نهادههای تولید
بروز بیکاری پنهان
مشکل در اجرای کشاورزی چند کارکردی به دلیل نبود راه عبوری

میانگین از 5
4/53
4/44
4/32
4/42
4/47

انحراف معیار
0/861
0/856
0/870
0/897
0/928

ضريب تغییرات
0/190
0/193
0/201
0/203
0/208

اولويت
1
2
3
4
5

4/42

0/925

0/209

6

4/39

0/945

0/215

7

4/43

0/957

0/216

8

4/37

0/964

0/221

9

4/43

1

0/226

10

4/08
4/22
4/32
4/27
4/32

0/934
0/999
1/025
1/019
1/054

0/229
0/236
0/237
0/238
0/244

11
12
13
14
15

4/16

1/048

0/252

16

4/21
4/00
4/19

1/087
1/045
1/107

0/258
0/261
0/264

17
18
19
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پیامدها
مناسب بین قطعات مختلف
تثبیت و گسترش الگوی نامناسب زراعی (بینظمی در کشت
محصوالت)
کاهش انگیزه کشاورزان در پذيرش نوآوریها
کاهش کارآيی مديريت مناسب مزرعه
کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت و کار در اراضی خرد و پراکنده
کاهش همکاری و تعاون بین کشاورزان
اختالف بین کشاورزان در انتقال آب از بین قطعات زراعی و باغی
همديگر
افزايش مهاجرت روستايیان
کاهش قدرت پذيرش ريسک و مديريت آن توسط کشاورزان
فرسايش خاک
مشکل در استفاده از سیستمهای جديد آبیاری
کاهش کیفیت خاک
ايجاد اختالف بین اعضای خانواده به علت اختالفات ناشی از
ارثبری
تضعیف همبستگیهای اجتماعی در جوامع روستايی
افزايش پروندههای قضايی مربوط به درگیری بین کشاورزان
اختالف بین کشاورزان در تعیین مرز بین قطعات زراعی و باغی
کاهش سرمايه گذاری بخش خصوصی در اراضی کشاورزی
کاهش سرمايه گذاری دولت در اراضی کشاورزی
ممانعت از توسعۀ زيرساختهای اراضی کشاورزی(احداث راه ،کانال
و سد)
افزايش دشواری در استفاده از ماشینآالت پیشرفته) عملیات
کاشت ،داشت و برداشت(
دعوا و درگیری با ديگر کشاورزان بر سر راه عبوری بین قطعات
زراعی و باغی
افزايش مشکل در بکارگیری و استخدام کارگر مزدبگیر
افزايش تغییرات کاربری اراضی به علت پايین بودن بهرهوری اراضی
خرد و پراکنده
کاهش تمايل مالکان يا رانندگان ادوات کشاورزی) تراکتور ،کمباين
و غیره) برای کار در مزارع خرد و پراکنده
مشکل در فروش و اجارۀ زمین کشاورزی
مشکل در بستن قراردادهای زياد با مالکان مختلف) به جای بستن
يک قرارداد برای يک مزرعه واحد چندين قرارداد برای قطعات
مختلف بايد منعقد شود(
قطع درختان به دلیل قرار گرفتن در حريم ملکی کشاورز همسايه
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میانگین از 5

انحراف معیار

ضريب تغییرات

اولويت

3/94

1/051

0/267

20

4/10
3/95
3/98
3/83

1/099
1/095
1/191
1/171

0/268
0/277
0/299
0/306

21
22
23
24

3/64

1/137

0/312

25

3/95
3/47
3/72
3/99
3/78

1/236
1/119
1/200
1/293
1/250

0/313
0/322
0/322
0/324
0/331

26
27
28
29
30

3/68

1/219

0/331

31

3/68
3/66
3/42
3/27
3/25

1/247
1/251
1/194
1/203
1/247

0/339
0/341
0/349
0/368
0/384

32
33
34
35
36

3/39

1/320

0/389

37

3/54

1/392

0/393

38

3/24

1/271

0/393

39

3/17

1/259

0/398

40

2/96

1/199

0/405

41

3/09

1/347

0/437

42

2/87

1/300

0/453

43

2/42

1/280

0/529

44

2/60

1/376

0/530

45

منبع :يافتههای تحقیق
تحليل پيامدهاي ناشی از خردي و پراکندگی اراضی
کشاورزي با استفاده از مدل معادالت ساختاري

در اين بخش بهمنظور آزمون مدل مفهومی ارائه
شده در خصوص پیامدهای ناشی از خردی و پراکندگی
اراضی کشاورزی در ابتدای تحقیق به آزمون برازندگی
اين مدل مفهومی پرداخته شد .ابتدا ،بر اساس مدل
مفهومی اولیه پیامدهای ناشی از خردی و پراکندگی
اراضی کشاورزی در قالب چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی،
فنی و مديريتی دستهبندی شدند .اهمیت برازش اين

مدل ،دستیابی به مدلی معتبر و سازگار با دادههای
تجربی است .سپس ،با استفاده از نشانگرهايی که برای
سنجش هر يک از سازههای طراحی شده برای
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در نظر
گرفته شده بودند ،مدل ساختاری طراحی شده برای
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی مورد
آزمون قرار گرفت .اهمیت اين موضوع به ويژه کمک به
درک بهتر ابعاد يا مؤلفههای اصلی موضوع مورد تحقیق

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،3

576

و ارائه مدلی در اين خصوص است که بتواند به حل
مسئله از ابعاد مختلف کمک نمايد.
برازش مدل تحليل عاملی تأييدي مربوط به پيامدهاي
خردي و پراکندگی اراضی کشاورزي

در اين بخش با توجه به مبانی نظری موجود مبنی
بر پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی بر
ابعاد مختلف اراضی کشاورزی که تحت تأثیر خردی و
پراکندگی قرار گرفته بود ،در قالب وضعیت کشاورزان
موردبررسی قرار گرفت .بهطوریکه مهمترين ابعاد
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی با توجه
به روابط بین متغیرها و کوواريانس موجود بین آنها
شناسايی شد .در ادامه متغیرها يا شاخصهای
مطرحشده که منعکسکننده ابعاد فوق هست تدوين

شدند .بهمنظور برازش اين مدل ابتدا متغیرها يا
شاخصهای مطرحشده بهعنوان پیامدهای ناشی از
خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در قالب چهار
متغیر پنهان اقتصادی ( 6نشانگر) ،اجتماعی (10
نشانگر) ،فنی ( 7نشانگر) ،و مديريتی ( 8نشانگر)
دستهبندی شدند .درمجموع ،پیامدهای ناشی از خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی با  31نشانگر و  4بعد وارد
تحلیل عاملی تأيیدی شد .سپس ،بهمنظور آزمون
ساختار تعیین شده و میزان دقت هر يک از نشانگرها در
معرفی سازه موردنظر از تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم
مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
عناوين متغیرها و برخی آمارههای توصیفکننده آنها
در جدول ( )4ارايه شده است.

جدول  -4متغیرهای آشکار و پنهان مورداستفاده در مدلسازی معادالت ساختاری و نماد آنها.

پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی

پیامدهای مديريتی
( )Management

پیامدهای فنی
( )Techni cal

پیامدهای اجتماعی ( )Soci al

پیامدهای اقتصادی
( )Economi c

متغیر پنهان

منبع :يافتههای تحقیق

متغیرهای آشکار

نماد

کاهش سود و درآمد کشاورزان
افزايش هزينههای مربوط به عوامل تولید
کاهش بهرهوری عوامل تولید
از دست رفتن هزينههای فرصت
اتالف سطح وسیعی از اراضی کشاورزی
اتالف سطح وسیعی از نهادههای تولید
کاهش انگیزه کشاورزان در پذيرش نوآوری ها
اختالف بین کشاورزان در تعیین مرز بین قطعات زراعی و باغی
ايجاد اختالف بین اعضای خانواده به علت اختالفات ناشی از ارثبری
تضعیف همبستگیهای اجتماعی در جوامع روستايی
کاهش همکاری و تعاون بین کشاورزان
قطع درختان به دلیل قرار گرفتن در حريم ملکی کشاورز همسايه
دعوا و درگیری با ديگر کشاورزان بر سر راه عبوری بین قطعات زراعی و باغی
اختالف بین کشاورزان در انتقال آب از بین قطعات زراعی و باغی همديگر
افزايش پروندههای قضايی مربوط به درگیری بین کشاورزان
افزايش مهاجرت روستايیان
افزايش دشواری در استفاده از ماشینآالت پیشرفته
فرسايش خاک
کاهش کیفیت خاک
مشکل در استفاده از سیستمهای جديد آبیاری
دشواری در اجرای عملیات حفاظتی آب
دشواری در اجرای عملیات حفاظتی خاک
افت کارآيی مديريت آب کشاورزی
تثبیت و گسترش الگوی نامناسب زراعی
کاهش کارآيی مديريت مناسب مزرعه
کاهش قدرت پذيرش ريسک و مديريت آن توسط کشاورزان
مشکل جابجايی و حمل نهاده های کشاورزی در بین قطعات مختلف
مشکل در مراقبت از محصوالت کشاورزی هنگام رسیدن محصول
افزايش سردرگمی کشاورزان در سر زدن به قطعات زراعی و باغی مختلف
افزايش مشکل در تقسیم آب و انتقال آن به مزرعه
از دست دادن زمان در سرکشی به قطعات مختلف

Eco1
Eco2
Eco3
Eco4
Eco5
Eco6
Soci 1
Soci 2
Soci 3
Soci 4
Soci 5
Soci 6
Soci 7
Soci 8
Soci 9
Soci 10
Tech1
Tech2
Tech3
Tech4
Tech5
Tech6
Tech7
Manage1
Manage2
Manage3
Manage4
Manage5
Manage6
Manage7
Manage8
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پس از تعريف متغیرهای موردنظر و روابط متصور
بین آنها در محیط نرمافزار  LISRELمدل تحلیل
پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی مورد
مطالعه ،مورد برازش و شاخصهای برازش مدل و

577

پارامترهای تخمینزده شده برای اين مدل ارايه و مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت .مدل اولیه همراه با بارهای
عاملی استاندارد شده به صورت تصوير شماره ( )2است.

تصوير  -2مدل اولیه پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی و بارهای عاملی استاندارد شده
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ارزيابی برازش کلی مدل پيامدهاي خردي و پراکندگی
اراضی کشاورزي

برای بررسی سازگاری مدل با دادههای تجربی ،الزم
است برازندگی مدل به ترتیب از سه بعد ،يعنی  )1کلیت
مدل )2 ،بخش اندازهگیری و  )3بخش ساختاری مورد
بررسی قرار گیرد .بررسی هر يک از اين ابعاد مبتنی بر
نشانگرهای خاصی همچون مقدار کای اسکوير،
t- ،AVE ،CR ،NFI ،GFI ،CFI ،RMR ،RMSEA
 valueو  R2است .همچنین ،برازندگی هر يک از ابعاد
شرايط الزم برای بررسی برازندگی بعد بعدی يعنی دوم
و سوم است .بهعبارت ديگر و بهعنوان مثال ،تنها زمانی
میتوان به بررسی برازندگی مدل اندازهگیری و سپس
ساختاری پرداخت که قبل از آن برازندگی ابعاد ديگر
تأيید شده باشد .بر اين اساس و بهمنظور تحلیل
برازندگی مدل مفهومی اين تحقیق ابتدا شاخصهای
برازندگی کلیت مدل (جدول  )9مورد بررسی قرار
گرفت .مقايسه مقادير شاخصهای برازندگی با حد
مطلوب آنها ،نشان داد که اگر چه کلیت مدل اولیه از
برازش نسبی برخوردار است .اما به دلیل پايینتر از
0/7بودن مقادير برخی از بارهای عاملی ،در مورد برخی
از سازهها (شکل  ) 2مدل فاقد روايی همگرا و واگرا بوده
و لذا ،الزم است ابتدا مدل مورد اصالح و بهبود قرار
گیرد .الزم به ذکر است در مدلسازی معادالت ساختاری
مقدار بار عاملی مطلوب مقادير باالتر از  0/7است ،زيرا
تنها در اين صورت است که مقدار واريانس تبیین شده
آن متغیر توسط سازه مربوطه بیش از مقدار خطای آن
خواهد بود .همچنین ،مقادير بارهای عاملی بین  0/5تا
 0/7نیز تنها در صورتی قابل قبول هستند که مقدار
میانگین واريانس تبیین شده برای يک سازه ()AVE
(يعنی میانگین مجذور بارهای عاملی استاندارد مربوط به
تمامی متغیرهای آشکار آن سازه) بیش از  0/5باشد .در
غیر اينصورت ،متغیرهای آشکار مربوطه بايد از مدل
حذف شوند .لذا ،پس از حذف متغیرهای ضعیف و انجام
اصالحات مربوط به وجود کواريانس بین برخی از
متغیرهای آشکار (مطابق شکل  )3مجدداً مدل برازش
داده شد که نتايج برازندگی کلیت اين دو مدل مطابق
جدول ( )5است .همانگونه که مالحظه میگردد ،مدل
اصالح شده از بهبود مناسبی در شاخصهای برازندگی

کل ،اندازهگیری و ساختاری برخوردار شده است (جدول
 4و نگارههای  2و  .)3به عبارت ديگر ،کلیت مدل
مفهومی ارايه شده مورد تأيید قرار گرفته ،روابط از نظر
آماری معنیدار بوده و مدل از نظر شاخصهای روايی
همگرا و واگرا (شاخصهای  AVEو  )CRنیز مورد تأيید
است .ازاينرو ،میتوان گفت نشانگرهای مورد مطالعه در
کنار يکديگر سازههای مربوط به خود را با توجه به
ساختار موردنظر بهدرستی تأيید نمودهاند .مدل
اصالحشده همراه با ضرايب استاندارد در تصوير شماره
( )3ارائه شده است .يافتهها نشاندهنده تأيید چارچوب
مفهومی تحقیق در قالب دستهبندی متغیرهای
نشاندهنده پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی
کشاورزی است.
جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری قبل و بعد
از اصالح مدل
شاخص
میانگین مجذور
پسماندها)(RMR
میانگین مجذور
پسماندها استانداردشده
)(SRMR
شاخص نرمشده
برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده
برازندگی )(NNFI
شاخص برازندگی فزاينده
()IFI
شاخص برازندگی
تطبیقی )(CFI
شاخص نیکويی برازش
()GFI
ريشه دوم برآورد
واريانس خطای تقريب
((RMSEA

حد
مطلوب*

مقادير
اولیه
مدل

مقادير مدل
اصالحشده

نزديک به
صفر

0/12

0/071

نزديک به
صفر

0/099

0/059

0/88

0/97

0/90

0/98

0/91

0/98

0/91

0/98

0/80

0/92

0/107

0/049

 0/9و
باالتر
 0/9و
باالتر
 0/9و
باالتر
 0/9و
باالتر
بیشتر از
0/9
کمتر از
0/08

منبع( :کالنتری)1393 ،

اکنون که کلیت مدل مورد تأيید قرار گرفت الزم
است قبل از تفسیر نتايج ،اين مسئله نیز ارزيابی شود که
آيا مدلهای اندازهگیری و ساختاری از نظر آماری مورد
تأيید هستند يا نه؟ بهعبارت ديگر ،آيا اين دو بخش از
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روايی و پايايی مناسب برخوردارند؟ اين ارزيابی ،در
مدلهای معادالت ساختاری از طريق بررسی دو معیار يا
آماره  t-valueو  R2صورت میگیرد (.)Kalantari, 2009
بر اساس جدول ذيل و با توجه به مقادير دو آماره t-
 valueو  R2متغیرهای آشکار تعريفشده به خوبی
توانستهاند وظیفه سنجش متغیرهای پنهان را انجام
دهند .مقادير ضرايب ساختاری استاندارد (جدول )6
نشان میدهند که در بین پیامدهای ناشی از خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی از نظر کشاورزان ،پیامدهای
اقتصادی (با بار عاملی  )0/87مؤثرترين پیامدها بودهاند.
مقدار  R2مربوط به اين متغیر نیز بیانگر آن است که 76
درصد از کل کواريانس تبیینشده توسط اين پیامدها در
مدل لحاظ شده و  24درصد از کواريانس باقیمانده
مربوط به اثرگذاری اين متغیر پنهان بر ديگر پیامدها يا
متغیرهايی است که در مدل لحاظ نشدهاند .پیامدهای
اقتصادی شامل متغیرهای افزايش هزينههای مربوط به
عوامل تولید ( ،)0/79اتالف سطح وسیعی از اراضی
کشاورزی ( ،)0/76کاهش بهرهوری عوامل تولید (،)0/75
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اتالف سطح وسیعی از نهادههای تولید ( )0/65و کاهش
سود و درآمد کشاورزان ( )0/61است .پیامدهای
مديريتی (با بار عاملی  )0/86دومین گروه مؤثر در بین
پیامدهای ناشی از خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی
هستند .پیامدهای مديريتی شامل متغیرهای از دست
دادن زمان در سرکشی به قطعات مختلف (،)0/86
مشکل در مراقبت از محصوالت کشاورزی هنگام رسیدن
محصول ( ،)0/73افزايش سردرگمی کشاورزان در سر
زدن به قطعات زراعی و باغی مختلف ( ،)0/71مشکل
جابجايی و حمل نهادههای کشاورزی در بین قطعات
مختلف ( )0/69بود .میزان پايايی ترکیبی سازهی مرتبه
دوم (پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی)
برابر است با  0/82که اين بدان مفهوم است که چهار
سازهی اقتصادی ،اجتماعی ،مديريتی و فنی در مجموع
حدود  82درصد از واريانس پیامدهای خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی را تبیین مینمايند .الزم به
ذکر است که اين مقدار از طريق رابطه زير بهدست آمد:

))CRT = (Ʃγi) 2/ ((Ʃγi) 2+Ʃ (1-γi2

CRT = (0.87+0.86+0.73+0.41)2 / (0.87+0.86+0.73+0.41)2 + (0.25+0.26+0.46+0.83) = 8.23 / 10.03 = 0.82

که در آن  CRTپايايی ترکیبی سازه مرتبه دوم و  γiضريب ساختاری هر يک از سازهها است.
جدول  -6بارهای عاملی و معیارهای برازش يا معنیداری آنها در بخش اندازهگیری مدل
متغیرهای پنهان

اقتصادی

مديريتی

فنی

اجتماعی

متغیرهای
آشکار
Eco1
Eco2
Eco3
Eco5
Eco6
Manage4
Manage5
Manage6
Manage8
Tech2
Tech5
Tech6
Tech7
Soci2
Soci3
Soci4
Soci5
Soci6
Soci7
Soci8
Soci9
Soci10

منبع :يافتههای تحقیق

بار عاملی
استاندارد
0/61
0/79
0/75
0/76
0/65
0/69
0/73
0/71
0/86
0/57
0/73
0/83
0/71
0/77
0/86
0/78
0/71
0/51
0/66
0/81
0/88
0/66

ضريب
ساختاری

0/87

0/86

0/73

0/41

خطای استاندارد

آماره t

R2

0/63
0/37
0/43
0/42
0/58
0/52
0/46
0/49
0/26
0/67
0/47
0/31
0/5
0/41
0/26
0/39
0/49
0/74
0/56
0/34
0/23
0/57

12/78
9/35
11/37
9/99
12/52
11/94
11/44
11/69
8/10
12/40
9/97
7/28
10/34
11/83
10
11/71
12/42
13/28
12/73
11/14
9/25
12/79

0/37
0/63
0/57
0/58
0/42
0/48
0/54
0/51
0/74
0/33
0/53
0/69
0/50
0/59
0/74
0/61
0/51
0/26
0/44
0/66
0/77
0/43

پايايی ترکیبی
()PC

AVE

0/838

0/512

0/836

0/563

0/805

0/513

0/917

0/556
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تصوير  -3مدل اصالح شده پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی و بارهای عاملی استانداردشده
نتيجهگيري و پيشنهادها

هدف اين تحقیق بررسی پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی ،فنی و مديريتی خردی و پراکندگی اراضی
کشاورزی است تا تحلیل جامعی بر روی اين پديده
صورت گرفته و راهکارهای متناسب جهت ساماندهی آن
ارايه شود .بر اساس نتايج اولويتبندی و تحلیل

پیامدهای خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان
آذربايجان شرقی از نظر کشاورزان مهمترين پیامد
خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به ترتیب مربوط به
گويههای افزايش مشکل در تقسیم آب و انتقال آن به
مزرعه (با ضريب تغییرات  ،)0/190افزايش هزينههای
مربوط به عوامل تولید (با ضريب تغییرات ،)0/193
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کاهش بهرهوری عوامل تولید (با ضريب تغییرات
 ،)0/201افزايش هزينههای مربوط به حمل و نقل (با
ضريب تغییرات  )0/203و از دست دادن زمان در
سرکشی به قطعات مختلف (با ضريب تغییرات )0/208
بود .نتايج اين بخش از تحقیق با يافتههای پژوهشی
مختلفی مانند (،)Abdollahzadeh et al, 2012
(،)Taleb, 1988( ، )Jamshidi et al, 2011
( )Demetriou, 2012مطابقت دارد .پراکندگی قطعات
زراعی و باغی باعث میشود که کشاورزان در رابطه با
مديريت توزيع آب بین قطعات زراعی و باغی خود دچار
بینظمی و مشکل شوند .با توجه به محدود بودن میزان
آب در دسترس و همچنین ،مناسب نبودن کانالهای
انتقال آب بین مزارع و باغات ،حجم زيادی از آب
کشاورزی در مسیر جابجايی بین قطعات تلف میشود.
بنابراين ،پیشنهاد میشود جهت مديريت بهتر توزيع آب
در بین قطعات ،از طريق معاوضه و يا خريد و فروش
قطعات بین مالکان اراضی نسبت به تجمیع قطعات
مبادرت شود و اگر اين امکان فراهم نشد نسبت به
استانداردسازی کانالهای آبرسانی کشاورزی اقدام شود
تا از تبخیر شدن آب در فصل گرما و هدر رفتن آن
جلوگیری شود .پیشنهاد ديگر در اين رابطه مديريت
يکپارچه منابع آب هست .بر اساس اين راهبرد،
کشاورزان میتوانند نسبت به معاوضه و انتقال حق آبه
خود به کشاورزان ديگر و دريافت آن در زمان ديگر اقدام
نمايند .در رابطه با افزايش هزينههای مربوط به عوامل
تولید نیز عمدهترين مشکل مربوط به تأمین آب آبیاری
مزارع و باغات بود .به گونهای که کشاورزان برای تأمین
آب مورد نیاز بسیاری از قطعات زراعی و باغی خود اقدام
به حفر چاه سطحی ،عمیق و يا نیمه عمیق کرده بودند
که اين امر نیز مشکالت خاص خودش را داشت .اول
اينکه برای هر يک از چاههای احداث شده در مزارع و
باغات بايستی تجهیزات مربوطه (برق ،دينام ،پمپ مکش
و غیره) را راهاندازی میکردند که هزينههای زيادی را
میطلبید و اگر کشاورزان فقط دارای يک سری
تجهیزات برای يک حلقه چاه بودند بايستی موقع نیاز به
تجهیزات آبیاری در قطعات ديگر اين تجهیزات را جابجا
میکردند که موجب تلف شدن نیروی کار ،افزايش
هزينهها و از دست رفتن زمان میشد .دوم اينکه
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کشاورزان مجبور هستند برای هر قطعه باغ يا مزرعه يک
يا چند حلقه چاه حفر کنند .در حالیکه اگر تمام اين
قطعات در يکجا و به صورت تجمیع باشند با احداث يک
حلقه چاه میتوان آنها را آبیاری نمود .بنابراين ،پیشنهاد
میشود جهت حفظ منابع آبی از طريق تجمیع قطعات
نسبت به کاستن هزينههای تولید کشاورزان اقدام شود.
بر اساس نتايج اين تحقیق پیامدهای اقتصادی (با بار
عاملی  )0/87مؤثرترين پیامدهای خردی و پراکندگی
اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه بودند که اين
پیامدها شامل متغیرهای افزايش هزينههای مربوط به
عوامل تولید ( ،)0/79اتالف سطح وسیعی از اراضی
کشاورزی ( ،)0/76کاهش بهرهوری عوامل تولید (،)0/75
اتالف سطح وسیعی از نهادههای تولید ( )0/65و کاهش
سود و درآمد کشاورزان ( )0/61بود .در رابطه با افزايش
هزينههای مربوط به عوامل تولید پیشنهاد میشود که از
طريق بهبود بهرهوری جزيی آب ،نیروی کار و سرمايه و
در نهايت ،با بهبود بهرهوری کلی مزارع با اين پیامد
مقابله شود .جهت بهبود بهرهوری جزيی و کلی عوامل
تولید مزارع بهتر است که دولت به اجرای قانون افزايش
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سال
 1389به تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده است
بیش از پیش اهتمام داشته باشد .بنابراين ،پیشنهاد
میشود که جهت بهبود بهرهوری مزارع ،بکارگیری و
تخصیص منابع تولید کمیاب بر اساس معیار کارآيی و
بهرهوری صورت بگیرد .همچنین پیشنهاد میشود به
منظور افزايش بهرهوری از طريق بهکارگیری فناوریهای
مناسب اراضی خرد ،فا صله بین تولید بالفعل و بالقوه
کاهش داده شود .پیشنهاد ديگر در اين رابطه ارايه
الگوی کشت بهینه و مناسب به کشاورزان هست که
کشاورزان بر اساس برنامه کشت از پیش تعیین شده به
کشت و کار بپردازند تا کشت محصوالت بر اساس
پیشبنی دقیق شرايط منطقه از نظر اقلیمی ،میزان
آبهای زيرزمینی ،سطحی و ريزشهای جوی و در انتها
منابع مصرفی و بازار آن کشت شوند .اما در رابطه با
پیامد مربوط به کاهش سود و درآمد کشاورزان در اثر
خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی پیشنهاد میشود از
 .1اين قانون مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره است.

1

582

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،3

ظرفیت و پتانسیلهای بخش غیر زراعی همچون صنايع
تبديلی و تکمیلی بخش کشاورزی ،گردشگری کشاورزی
و روستايی ،صنايع دستی روستايی و غیره جهت کمک
به بخش کشاورزی استفاده شود .با توجه به اينکه بخش
کشاورزی در اکثر کشورهای جهان سوم به تنهايی
نمیتواند فرصتهای اشتغال و منابع درآمدی کافی برای
رفع تمامی نیازهای کشاورزان را تأمین نمايد ،از اين رو،
کارآفرينی بخش غیرکشاورزی را میتوان راهبرد مناسبی
برای ارتقاء اشتغال و درآمد و ثروتآفرينی روستايی
دانست ( .)Mehta, 2002توسعه کارآفرينی غیر زراعی
بهعنوان يک پشتیبان مالی بخش کشاورزی میتواند از
طريق ارتقاء درآمد کشاورزان میزان پسانداز و
سرمايهگذاری کشاورزان در تجهیز و توسعه اراضی
کشاورزی را بهبود ببخشد .همچنین ،خانوارهای
کشاورزی به دلیل دارا بودن سطح قابل قبولی از اشتغال
برای خود و فرزندان ،میزان عالقه آنان به زندگی
روستايی و ماندگاری در روستا افزايش يافته و از
مهاجرت روستايی جلوگیری میشود .چرا که مهاجرت
روستايی میتواند منجر به ترک اراضی کشاورزی شود و
به مرور زمان در اثر نبود رسیدگی مطلوب منجر به
تخريب و باير شدن اراضی کشاورزی خواهد شد .سطح
وسیعی از اراضی کشاورزی توسط شبکه مرزی پیچیده
نامنظم در بین قطعات ،نهرها و کانالهای آبرسانی،
ديوارها و پرچینها فاقد کشت و کار بوده و تلف میشود.
بنابراين جهت مقابله با اين پیامد پیشنهاد میشود که
ساختار پراکنش قطعات بازآرايی و اصالح شود تا اينکه از
طريق برداشتن مرزهای بین قطعات بتوان به مساحت
اراضی کشاورزی اضافه نموده و قطعات را در اندازههای
مناسب فنی ،اقتصادی و اجتماعی تجمیع نمود .بازآرايی
و اصالح مجدد قطعات اراضی فرآيندی است که طی آن
اراضی پراکنده بهصورت يکپارچه و برای متمرکز ساختن
و حفظ اراضی در مناطقی که فاقد کارايی بوده يا از اين
اراضی سوءاستفاده شده ،اراضی باير يا اراضی که در اثر
تولید يا حوادث طبیعی و غیرطبیعی آسیب ديدهاند،
ساماندهی میشوند ( .)Yan et al., 2012با اجرای اين
 . 1مصداق کارآفرينی غیر زراعی؛ گردشگری روستايی ،صنايع دستی،
صنايع روستايی و غیره هست.

طرحها ،زيرساختهای مناسبی از قبیل جادههای بین
مزارع ،کانالهای آبیاری-زهکشی و مرزهای منظم و
فعالیتهايی مانند تسطیح ،ايجاد کرتهای هندسی
مستطیل شکل ،تجمیع زمینهای پراکنده و کرتهای
متفرق زارعان و عملیات تکمیلی مانند احداث
زهکشهای زيرزمینی صورت میگیرد .بهطورکلی
میتوان گفت که اين پروژهها باعث تغییر شرايط مزرعه
و تحول کشت و عملیات زراعی میگردند .از طريق اين
راهبرد امکان معاوضه و يا خريد و فروش قطعات توسط
1
یشود و به حل مشکل خردی و
کشاورزان فراهم م
پراکندگی اراضی کشاورزی کمک میکند.
واحدهای بهرهبرداری کشاورزان مورد مطالعه به-
صورت پراکنده در قالب چندين قطعه با اندازههای
کوچک توزيع شدهاند .اين امر باعث میشود که
کشاورزان جهت سرکشی و تردد بین قطعات زراعی و
باغی خود جهت انجام عملیات کشاورزی مختلف در
زمانها و فصول مختلف مسافت زيادی را طی کرده و
زمان را از دست بدهند .اين يافته تحقیق با نتايج تحقیق
با نتايج تحقیق ( )Karouzis, 1977همخوانی دارد.
ايشان در تحقیق خود با عنوان بررسی اتالف زمان و
میزان مسافت تردد کشاورزان برای سرکشی به اراضی
پراکنده خود (منطقهای در کشور قبرس با میانگین 22
قطعه به ازای هر بهرهبردار) به اين نتايج دست يافت که
کشاورزان برای سرکشی به اراضی پراکنده خود بايستی
ساالنه تقريباً  4000کیلومتر مسافت طی کنند .بنابراين،
پیشنهاد میشود جهت کنترل و کاهش اين پیامد ،از
طريق ارايه خدمات ترويجی الزم کشاورزان را نسبت به
پیامدهای منفی پديده پراکندگی اراضی کشاورزی آگاه
نموده و آنان را در جهت تجمیع و متمرکز ساختن
قطعات خود به انحاء مختلف در يک نقطه واحد تشويق
نمود .برای اين منظور هم کشاورزان میتوانند از طريق
خريد و فروش قطعات خود نسبت به تجمیع قطعات
اقدام کنند .اما در حالت کلی جهت حل معضل خردی و
پراکندگی اراضی کشاورزی بهتر است که عوامل بهوجود
آورنده اين پديده شناسايی شده و راهکارهای الزم جهت
مقابله با آن اتخاذ شود .لذا ،راهکارهای پیشنهادی ذيل
جهت مقابله با عوامل بهوجود آورنده اين پديده ارايه
میشود:
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 خريد حقوق حفاظت از اراضی کشاورزی پرداخت هزينه برای خدمات محیط زيستی ساماندهی معامالت اراضی کشاورزی کشورسپاسگزاري

بدينوسیله از همکاری معاونت حفظ کاربری و
 اداره امور،يکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور
اراضی و واحد حدنگاری استان آذربايجان شرقی
علیالخصوص از جناب آقای مهندس سائلی و سرکار
خانم مهندس صادقی و کارشناسان دفتر نظامهای
بهرهبرداری سازمان مرکزی تعاون روستايی کشور که با
مساعدتهای خود زمینه انجام اين تحقیق را فراهم
. سپاسگزاری میشود،نمودند

 بازآرايی و اصالح مجدد قطعات اراضی يکجا کشتی حل مشکالت ناشی از قانون ارث با همکاری حوزهعلمیه
 توسعه زنجیره صنايع تبديلی و تکمیلی بخشکشاورزی به منظور افزايش ارزش افزوده
 توسعه کارآفرينی و تنوعبخشی به فعالیتهایغیرزراعی
 تدوين الگوی مناسب کشت و متناسبسازی آن باوضعیت منابع آب و ساير عوامل تولید
 تعیین سطح بهینه واحدهای بهرهبرداری کشاورزی جذب و تجهیز منابع مالی جهت نوسازی و توسعهاراضی کشاورزی
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