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چکیده
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان ،توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده
و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد فرصت های اشتغال ،نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند.
از این رو هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت
مطالعه موردی در مناطق روستایی شهرستان زرین دش ت صورت گرفته است .روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی–
تحلیلی و پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اطالعات از طریق روش های میدانی بدست آمده است .جامعه
آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمام روستاههای شهرستان زرین دشت می باشد که با استفاده از فرمول
کوکران ،نمونه ای به حجم  143نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گردید .به منظور سنجش ضریب اعتبار
پرسشنامه ،آزمون پیش آهنگی انجام گرفت که ضریب نشان اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از  9/38درصد بدست آمد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های به عمل آمده در نرم افزار  SPSSنشان می دهد که بین اغلب عامل های توسعه
روستایی و توسعه کشاورزی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
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مقدمه

کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که عالوه بر تامین
نیازهای غذایی و تهیه مواد اولیه برای صنایع ،موجب استقالل سیاسی کشور در عرصه
های بین المللی می شود .از این رو شناسایی و بهره برداری مناسب از استعدادهای بالقوه
طبیعی و تقویت توانایی بخش کشاورزی در زمینه ثبات اقتصاد ملی در تالطم و
نوسانات اقتصاد جهانی فراهم می آورد .در همین راستا مهمترین و اساسی ترین مبحث
در زمینه ارتباط کشاورزی و روستا نقش و وظیفه کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی
اصلی و عمده روستایی است (نوری و امینی فسخودی .)212 :3131،به طوری که
براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصوالت
کشاورزی ،حدود  01درصد از زمین های زیر کشت آبی و  32درصد از زمین های زیر
کشت دیم و  83درصد باغ و قلمستانهای موجود به بهره برداری روستایی تعلق دارد
(رکن الدین افتخاری .)28 :3132،بنابراین بستر فعالیت های کشاورزی یک محیط و
فضای جغرافیایی به نام فضای روستایی می باشد و این دو مکمل هم و غیر قابل انفکاک
از یکدیگر هستند .به گونه ای که می توان کشاورزی را محور توسعه روستایی کشور
قلمداد کرد (رضوانی .)22 :3138،به طور کلی مسائل مربوط به کشاورزی و روستا با
هم مرتبط بوده ،به دلیل نزدیکی ،نقش و اهمیت کشاورزی در فعالیت های مربوط به
توسعه روستایی ،در بسیاری از نوشته ها ،مفاهیم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی به
صورت مترادف به کار برده شده است (مطیعی لنگرودی و شمسایی.)31 :3131،
کشاورزی معموالً بخش اصلی در اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد ،به
طوریکه بین  42تا  09درصد کل محصول و  19تا  09درصد کل اشتغال را در بر می
گیرد .از این رو توسعه اقتصادی در اکثر کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد
کشاورزی آنها دارد و استراتژی توسعه در این گونه کشورها باید بر مبنای تقدم بخش
کشاورزی و توجه جدی به این بخش باشد (آسایش .)333 :3132،با توجه به اینکه
توسعه روستایی ،راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر

بررسی نقش کشاورزی درتوسعهروستاییسکونتگاه /. . .احمد تقدیسی ،محسن شایان 

44

و چون هدف از توسعه روستایی کاهش فقر است ،باید افزایش تولید را به دنبال داشته
باشد .بنابراین اهداف توسعه روستایی باید گسترش یابد .این اهداف ،بهبود وضع تولید،
افزایش اشتغال و تامین حداقل قابل قبولی از غذا ،مسکن ،آموزش و بهداشت را شامل
می شود .با توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن در نواحی روستایی می
توان به اهداف مذکور دست پیدا کرد و باعث توسعه اقتصادی کشور شد ،زیرا توسعه
روستایی ،توسعه منطقه ای و ملی می باشد (تقی پور .)33 :3131،با عنایت به این
موضوع که اغلب جمعیت کشاورزی کشور در مناطق روستایی ساکن هستند ،توجه به
توسعه کشاورزی از سویی نوعی استراتژی و هدف اولیه برای توسعه روستایی محسوب
می شود و می تواند از بروز بسیاری از مشکالت از جمله مهاجرت های روستایی به ویژه
در مناطق محروم از نظر توسعه کشاورزی جلوگیری کند و از سوی دیگر توجه به مکان
های متعدد و تحلیل وضعیت کشاورزی ،چالش ها و معضالت و راههای توسعه آن ،می
تواند سبب پویایی کشاورزی در این مناطق شده و نهایتاً زمینه ساز رشد ،ثبات و تداوم
توسعه ملی گردد.
مبانی نظری

نقش و اهمیت کشاورزی در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست ،زیرا از گذشته های دور
قسمت عمده تولید ناخالص ملی کشور از طریق زیربخشهای کشاورزی تامین می شده
است (رنجبر .)23 :3138،بیشتر مردم در نواحی روستایی ،برای گذران زندگی خود ،به
طور مستقیم یا غیر مستقیم به منابع طبیعی وابسته هستند و بیشتر برنامهریزان روستایی و
بخصوص برنامه ریزان کشاورزی به این موضوع واقف اند و به همین علت اهمیت
فعالیت های توسعه کشاورزی را مورد تاکید قرار می دهند (کان یرز.)33 :3133 ،
همچنان که برخی از صاحب نظران مسائل روستایی ،روستا را پهنه جغرافیایی واحد
برنامه ریزی دانسته اند که معیشت اکثر سکنه آن از طریق داد و ستد بین عوامل
تجدیدپذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل می شود (حسینی ابری .)332 :3139،امروزه نیاز
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بخش های مختلف اقتصادی کشور به کشاورزی واقعیتی است که اگر مورد بی توجهی
قرار گیرد ،لطمه بزرگی بر روند رشد و توسعه کشور خواهد زد .قبول اهمیت بخش
کشاورزی در اقتصاد فعلی و آینده کشور و نیاز درآمدهای ارزی حاصل از آن و
استفاده از تولیدات این بخش برای مصرف داخلی ،ضرورت توجه به بخش کشاورزی
را امری مسلم می نماید .بهره گیری از توانمندیهای این بخش می تواند کشور را در
تحقق اهداف توسعه ای خویش یاری رسانده و توجه و عنایت بیشتر به آن می تواند
سیاستی محکم برای حرکت رو به رشد و توسعه ملی پی ریزی نماید (مطیعی
لنگرودی .)02 :3131،توسعه روستایی را می توان ارتقای استانداردهای زندگی توده
های کم درآمد ساکن در مناطق روستایی و خود افزا کردن فرایند توسعه ای آن دانست
(جمعه پور .)23 :3134،بانک جهانی توسعه روستایی را چنین تعریف می کند :توسعه
روستایی استراتژیی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه مشخصی از
مردم که همان روستاییان فقیر است ،طراحی می شود (دیکسون.)388 :3008 ،
توسعه روستایی

اگر هدف توسعه رهایی از چنگال فقر و کاهش سطح آن از طریق ایجاد اشتغال برای
تهیدستان شهری و روستایی ،تامین حداقل نیازهای اساسی قابل قبول برای همه ،باال
بردن بهره وری ،تساوی بیشتر بین حوزه های جغرافیایی و در میان طبقات اجتماعی و
اقتصادی ،تمرکز زدایی و مداخله مردم در تصمیم گیری ،تاکید بر اعتماد به نفس
جمعی و ملی توازن و بهبود کیفیت محیط زندگی تعریف کنیم ،جامعه و مناطق
روستایی یکی از کانونهای مهم برای برآورده ساختن این اهداف خواهد بود و توسعه
روستایی سهم بسیاری در دستیابی به اهداف کلی توسعه ملی خواهد داشت (جمعه
پور.)21 :3134،
توسعه کشاورزی
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از توسعه کشاورزی به دلیل ساختار های بسیار متفاوت کشاورزی که در کشورهای
مختلف تعاریف بسیار متفاوتی می توان ارائه داد ،به ویژه آن که فرایند توسعه
کشاورزی در جوامع مختلف با تغییر و تحول و شدت و ضعف بسیار متفاوتی روبرو
بوده است .برخی بر توسعه کشاورزی به عنوان گذار از کشاورزی سنتی تاکید دارند و
برخی دیگر آن را فرایندی می دانند که در طی آن به تدریج اوضاع اقتصادی و
اجتماعی کشاورزان بهبود یافته و اصال ح می شود (زمانی پور .)83 :3180،پرفسور موشر
شاید اولین کسی باشد که توسعه کشاورزی را به صورت سیستمی مورد بررسی قرار
داده است .او پنج عامل را در توسعه کشاورزی موثر می داند .عوامل اساسی توسعه
کشاورزی بنا به گفته وی عبارتند از:
-3بازار جهت فروش محصوالت کشاورزی  -2تکنولوژی که پیوسته در حال تکامل و
پیشرفت باشد -1در دسترس بودن نهادها و وسایل مورد نیاز کشاورزی (استِوِن:3003 ،
-4 )312مشوق های تولید برای کشاورزان  -2تسهیالت حمل و نقل
عوامل تسریع کننده کشاورزی عبارتند از :

-3آموزش و ترویج کشاورزی  -2اعتبارات کشاورزی  -1انجام اقدامات و عملیات
گروهی و سازمان یافته کشاورزان  -4وسعت دادن و گسترش زمینهای کشاورزی و
اصال ح فیزیکی آنها (موشر -2 )329 :3001 ،برنامه ریزی ملی نقش و اهمیت کشاورزی
در توسعه
اهمیت بخش کشاورزی تنها بخاطر تامین مواد غدایی مردم نیست ،بلکه در تامین
مواد اولیه بخش صنعت و تامین بازار مصرف محصوالت فنی و در نتیجه ایجاد امکانات
توسعه بخش صنعتی نیز سهم بسزایی دارد .واضح است که هر سنخ اقتصادی نیازمند
بخش کشاورزی است .شهرگرایی و انتقال جمعیت روستایی به شهرها در صورتی
امکان پذیر است که بتوان عده زیادی از کارکنان بخش صنعت را سیر نمود .البته آنها
که به بخش کشاورزی اهمیت بایسته را نمی دهند ،در رد این نظریه بر این رویه که می
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توان مواد غذایی را از کشورهای دیگر وارد کرد ،تاکید می ورزند .اما نباید فراموش
نمود که امروزه ابرقدرتها از تولیدات باالی مواد غذایی و صادراتی شان به کشورهای
عقب مانده نگه داشته شده به عنوان سالحی برنده و خطرناک استفاده می نمایند و
اصوالً وابستگی غذایی به یک کشور خارجی می تواند بزرگترین خطر از نظر سیاسی و
اقتصادی برای یک کشور باشد .همان طور که ذکر شد کشاورزی می تواند مواد اولیه
صنایع غذایی و صنایع نساجی را تامین نموده و زمینه توسعه این صنایع را فراهم سازد و
باز باالتر از اینها در کشوری که بخش بزرگی از جمعیتش در روستاها به سر می برند و
کشاورزند ،توسعه کشاورزی و باال رفتن سطح زندگی و معیشتی روستاییان موجب
گسترش بازار محصوالت صنعتی شده و توجه بیشتر بدین بخش را ممکن می سازد
(کامران.) 30-09 :3180 ،
نقش کشاورزی در توسعه روستایی

در کشورهای در حال توسعه حدود نیمی از مردم در نواحی روستایی زندگی می
کنند و اکثریت آنها به کشاورزی و مشاغل وابسته اشتغال دارند .در کشور ما سهم
نیروی کار در بخش کشاورزی باالست ولی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص
ملی پایین است و این حاکی از فقر توده روستانشینان است (محسنیان راد.)332 :3184،
امروزه بسیاری از دانشمندان ،توسعه کشاورزی و روستایی را ناگزیر توسعه ملی می
دانند و معتقدند بدون توسعه کشاورزی رشد صنعتی موفق نخواهد شد و در صورت
موفق بودن دچار چنان عدم تعادلهای شدید داخلی در اقتصاد خواهد شد که مشکالت
فقر گسترده نابرابری و بیکاری قطعی تر خواهد گردید (آسایش.)83 :3132،
پیوند توسعه کشاورزی و توسعه روستایی

توسعه کشاورزی و گسترش کلی اقتصاد بخصوص در نواحی روستایی با یکدیگر در
ارتباط می باشند؛ به گونه ای که توسعه کشاورزی یک شرط الزم برای توسعه اقتصادی
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در نواحی روستایی به شمار می آید (حسنی نژاد .)32 :3130 ،هدف برنامه ریزی توسعه
کشاورزی آن است که از طریق بهبود اطالعات ،نهادها ،فنون ،تکنولوژی ،زیرساخت و
بازاریابی ،وضعیت تولید و امکانات کسب درآمد را بهبود بخشد .در این میان ،اقتصاد
نواحی روستایی از طریق برنامه ریزی توسعه روستایی به عنوان یک موجودیت چند
بخشی مورد نظر قرار می گیرد .بر این اساس برنامه ریزی توسعه کشاورزی و برنامه
ریزی روستایی به طور جدی مکمل یکدیگر هستند .چرا که توسعه کشاورزی می
کوشد شرایطی ایجاد کند که از طریق آن کشاورزان بتوانند از عملکردهای اقتصادی
بهبود یافته در کل ناحیه ،حداکثر استفاده را ببرند (آورم دیوید.)32 :3184 ،
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش بررسی در آن ترکیبی از روشهای
تحلیلی ،علمی و پیمایشی است .بطوریکه ابتدا با استفاده از شناخت کامل نسبت به نظام
فضایی روستایی منطقه مورد مطالعه و استفاده از آمارهای جمعیتی و گزارشات
سازمانهای ذیربط در شهرستان ،بخش و مراکز دهستان ها درک عمیقی نسبت به
محدوده مطالعاتی حاصل شد .ابزار اصلی پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که روایی
محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی ،آبیاری و زراعت در
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت و اعمال اصالحات الزم ،به تایید رسیده
است .برای دستیابی به حجم منطقی از جامعه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .با
توجه به حجم جامعه آماری در شهرستان زرین دشت که  1899خانوار تشکیل می شد
 143سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه برای پاسخگویی به سوال های پرسشنامه
تعیین گردید.
تحلیل عاملی
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در برخی تحقیقات به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم .برای
تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر ،پژوهشگر به دنبال
کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنهاست و به این منظور از روش
تحلیل عاملی استفاده می کند.
نخستین کار درباره تحلیل عاملی توسط چارلز اسپیرمن ( )3094صورت گرفت ،به
گونه ای که وی را «پدر» این روش شناخته اند .بعد از او کارل پیرسن ( ،)3039روش
«محورهای اصلی» را پیشنهاد کرد و هُتلینگ ( )3011آن را به گونه کاملتری توسعه داد.
در حقیقت ،هدف تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ای از
متغیرهای مشاهده پذیر است .عامل ،متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره
های اصلی متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود:
() 3

Fj  W ji X i  W j1 X 1  W j 2 X 2    W jp X p

که در آن  Wبیانگر ضرایب نمره عاملی و  Pمعرف تعداد متغیرها است.
امید این است که با تعداد کمی از این عاملها (یعنی ترکیبهای خطی نمره های اصلی
متغیرهای مشاهده شده) ،بتوان تقریباً همه اطالعاتی را که توسط مجموعه بزرگتری از
متغیرها به دست می آید ،در برگرفته و در نتیجه توصیف ویژگی های هر مشاهده را
ساده ساخت.
معرفی منطقه

شهرستان زرین دشت یکی از شهرستانهای استان فارس میباشد که مرکز این
شهرستان ،شهر حاجی آباد میباشد .بر طبق سرشماری  3109جمعیت این شهرستان
 10413نفر بوده است (فرمانداری زرین دشت .)3103 ،این شهرستان که در  39اسفند
 3183شمسی از شهرستان داراب جدا شد ،شامل دو بخش مرکزی و ایزدخواست و سه
شهر حاجیآباد (مرکز شهرستان) ،شهر دبیران (در فاصلهی 12کیلومتری از مرکز
شهرستان) و شهر پیر (در فاصلهی 31کیلومتری از مرکز شهرستان) است .فاصله این
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شهرستان با مرکز استان  222کیلومتراست .از نظر جغرافیایی در جنوب شرقی فارس بین
شهرستانهای داراب ،الر ،جهرم و فسا واقع شده است .این شهرستان دارای هوای گرم
میباشد .زرین دشت عالوه بر شهرهای حاجیآباد ،شهر پیر و دبیران دارای 21
سکونتگاه روستایی میباشد که تنها  23روستای آن باالی  29خانوار میباشند .شهرستان
زرین دشت بین طولهای جغرافیایی  53 58 46تا  55 01 40و
عرضهای  38 00 31تا  28 36 25قرار دارد و از مساحت 412199
هکتاری % 12 ،مناطق کوهستانی و تپه ماهور و مابقی ،دشتی و پست میباشد .این
شهرستان در جنوب شرقی استان فارس و  % 3خاک استان و  % 3خاک کشور را شامل
میشود .متوسط بارندگی سالیانه بر اساس آمار سی ساله  212/4میلی متر و متوسط
درجه حرارت نیز  22/8است (فرمانداری زرین دشت.)3103 ،
یافته های تحقیق
توسعه روستایی

جدول شماره ( )3نشان دهندهی مقدار واریانسی است که هر عامل تبیین میکند.
همچنان که مشخص است در  4عامل اولی مقدار ویژه بیشتر از  3بوده و در نتیجه مورد
قبول میباشد .مقدار ویژهی عامل اول  1/829می باشد که به تنهایی  21/22درصد از
واریانس را تبیین میکند .به ترتیب از مقادیر ویژه کاسته میشود تا جایی که در عامل
چهارم 3/944 ،میباشد و این عامل  1/223درصد از واریانس را تبیین میکند .به طور
مجموع  4عامل اول که مقادیر ویژهی آنها بیشتر از  3میباشد 42/130 ،درصد از
واریانس متغیرها (پراکندگی متغیرها) را تبیین میکنند .این امر بدین معنا است که به
جای  31عامل ،میتوانیم از عاملهای کمتری (4عامل) استفاده کنیم.
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جدول ( :)3واریانس های تشریح شده
مقادیرویژه باچرخش
درصدتجمعی درصدواریانس

مقادیر ویژه بدون چرخش
کلی

درصدتجمعی دردرصدواریانس

مقادیر ویژه
کلی

درصدتجمعی درصد واریانس

کلی

مولفه ها

13/231

13/231

2/117

23/250

23/250

3/720

23/250

23/250

3/720

1

25/034

11/803

1/889

31/580

8/330

1/333

31/580

8/330

1/333

2

36/280

11/245

1/799

39/161

7/581

1/213

39/161

7/581

1/213

3

45/689

9/410

1/506

45/689

6/528

1/044

45/689

6/528

1/044

4

این جدول ماتریس عوامل اولیه را نشان میدهد که  4عامل استخراجی را در بر
داشته است .روش استخراج نیز بر اساس مولفه های اصلی بوده است .در واقع هر ضریبی
در متغیری ضرب شده و با بعدیاش جمع میشود .برای مثال در فاکتور اول هر ضریبی
در متغیر اولی ضرب میشود و با بعدی جمع میشود.
جدول شماره ( :)2عامل ها و متغیرهای استخراج شده
عامل ها

متغیرها

بار عاملی

عامل اقتصادی ،تفریحی و مسکونی

کیفیت مسکن

9/111

عالقه به تحصیل

9/143

وضعیت مسافرت و سیاحت

9/213

وضعیت اقتصادی

9/234

عامل ارتباطی و
رسیدگی

عامل خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی

عامل اشتغال

کیفیت امکانات بهداشتی

9/118

وضعیت دسترسی به سایر شهرها و روستاها

9/193

وضعیت رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی

9/234

کیفیت خدمات آموزشی

9/182

میزان پس انداز خانوار

9/203

ارتباط مردم با همدیگر ،وضع روابط اجتماعی و عاطفی و فرهنگی

9/210

وضعیت راههای ارتباطی

9/233

میل و عالقه به تحصیل در خانواد ه

9/181

وضعیت کار و اشتغال

9/233

عامل اول :در این عامل متغیرهای کیفیت مسکن ،عالقه به تحصیل ،وضعیت مسافرت
و سیاحت وضعیت اقتصادی ،می گیرند که این عامل به تنهایی  21/22درصد از
واریانس را به خود اختصاص می دهد که می توان گفت مهمترین عامل این عامل می
باشد .در این عامل کیفیت مسکن با بار عاملی  9/111بیشترین و وضعیت اقتصادی با بار
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عاملی  9/234کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند که این عامل را عامل
اقتصادی ،تفریحی و مسکونی می نامیم.
عامل دوم:

در این عامل متغیرهای کیفیت امکانات بهداشتی ،وضعیت دسترسی به

سایر شهرها و روستاها و وضعیت رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی،
جای می گیرند که  3/11درصد واریانس را به خود اختصاص داده است و به عنوان
دومین عامل شناخته می شود .در این عامل ،کیفیت امکانات بهداشتی با بار عاملی
 9/118بیشترین و وضعیت رسیدگی به روستا از طرف دولت و بهبود کالبدی با بار
عاملی  9/234کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند که این عامل را عامل
ارتباطی و رسیدگی می نامیم.
عامل سوم :در این عامل متغیرهای کیفیت خدمات آموزشی ،میزان پس انداز خانوار،
ارتباط مردم با همدیگر ،وضع روابط اجتماعی و عاطفی و فرهنگی و وضعیت راههای
ارتباطی با هم قرار می گیرند که در مجموع  8/23درصد واریانس را به خود اختصاص
داده اند .در این عامل کیفیت خدمات آموزشی با بار عاملی  9/182بیشترین و وضعیت
راههای ارتباطی با بار عاملی  9/233کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند که
این عامل را عامل خدماتی ،آموزشی و فرهنگی می نامیم.
عامل چهارم :در این عامل متغیرهای میل و عالقه به تحصیل در خانواده ،وضعیت کار
و اشتغال قرار می گیرند که در مجموع  1/22درصد از واریانس را به خود اختصاص می
دهند و به عنوان چهارمین عامل شناخته می شود .در این عامل میل و عالقه به تحصیل
در خانواده با بار عاملی  9/181بیشترین و وضعیت کار و اشتغال با بار عاملی 9/233
کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند.
توسعه کشاورزی

جدول شماره ( )1نشان دهندهی مقدار واریانسی است که هر عامل تبیین میکند.
همچنان که مشخص است ،در  4عامل اول مقدار ویژه بیشتر از  3و مورد قبول میباشد.
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مقدار ویژهی عامل اول  1/224می باشد که به تنهایی  23/402درصد از واریانس را
تبیین میکند .به ترتیب از مقادیر ویژه کاسته میشود تا جایی که در عامل چهارم،
 3/923میباشد .این عامل  1/394درصد از واریانس را تبیین میکند .در مجموع  4عامل
اول که مقادیر ویژهی آنها بیشتر از  3میباشد 41/821 ،درصد از واریانس متغیرها
(پراکندگی متغیرها) را تبیین میکنند .این امر بدین معنا است که به جای  31عامل ،می
توانیم از عاملهای کمتری (4عامل) استفاده کنیم.
جدول ( :)1واریانس های تشریح شده
مقادیرویژه باچرخش
درصدتجمعی درصدواریانس

مقادیرویژه بدون چرخش
کلی

درصدتجمعی درصدواریانس

مقادیرویژه
کلی

درصدتجمعی درصدواریانس

کلی

مولفه ها

12/823

12/823

1/923

21/495

21/495

3/224

21/495

21/495

3/224

1

25/264

12/441

1/866

29/385

7/890

1/183

29/385

7/890

1/183

2

34/830

9/565

1/435

36/919

7/535

1/130

36/919

7/535

1/130

3

43/723

8/894

1/334

43/723

6/804

1/021

43/723

6/804

1/021

4

این جدول ،ماتریس عوامل اولیه را نشان میدهد که  4عامل استخراجی را در بر
داشته است .روش استخراج نیز بر اساس مولفه های اصلی بوده است .در واقع هر ضریبی
در متغیری ضرب شده و با بعدیاش جمع میشود .برای مثال در فاکتور اول هر ضریبی
در متغیر اولی ضرب میشود و با بعدی جمع میشود.
جدول شماره ( :)4عامل ها و متغیرهای استخراج شده
عامل ها

عامل خدمات و تکنولوژی کشاورزی

عامل ترویج و اطالعات
عامل زیرساختها
عامل اشتغال و دسترسی به امکانات

متغیرها

بار عاملی

دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی

0/716

پذیرش تکنولوژی نوین

0/564

وضعیت دسترسی به کودها

0/567

حمایت دولت از نظر اعتباری و دسترسی به وام ها و اعتبارات بانکی

0/559

وضعیت دسترسی به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزی

0/714

نقش کشاورزی در توسعه روستایی

0/76

وضعیت شبکه های انتقال آب و زیرساخت های آبیاری

0/579

وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی

0/724

رضایت از اشتغال به کشاورزی

0/516

بررسی نقش کشاورزی درتوسعهروستاییسکونتگاه /. . .احمد تقدیسی ،محسن شایان 

44

عامل اول :در این عامل متغیرهای دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی ،پذیرش
تکنولوژی نوین ،وضعیت دسترسی به کودها و حمایت دولت از نظر اعتباری و دسترسی
به وام ها و اعتبارات بانکی قرار می گیرند که این عامل به تنهایی  23/402درصد از
واریانس را به خود اختصاص می دهد که می توان گفت مهمترین عامل می باشد .در
این عامل دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی با بار عاملی  9/831بیشترین و حمایت
دولت از نظر اعتباری و دسترسی به وام ها و اعتبارات بانکی با بار عاملی  9/220کمترین
بار عاملی را به خود اختصاص داده اند که این عامل را عامل خدمات و تکنولوژی
کشاورزی ،تفریحی و مسکونی می نامیم.
عامل

دوم :در این عامل تنها یک متغیر وضعیت دسترسی به اطالعات و نتایج

تحقیقات کشاورزی جای می گیرد که  8/309درصد واریانس را به خود اختصاص داده
است و به عنوان دومین عامل شناخته می شود .این عامل را عامل ترویج و اطالعات می
نامیم.
عامل سوم:

در این عامل متغیرهای نقش کشاورزی در توسعه روستایی و وضعیت

شبکه های انتقال آب و زیرساخت های آبیاری با هم قرار می گیرند که در مجموع
 8/212درصد واریانس را به خود اختصاص داده اند .در این عامل نقش کشاورزی در
توسعه روستایی با بار عاملی  9/819بیشترین و وضعیت شبکه های انتقال آب و
زیرساخت های آبیاری با بار عاملی  9/280کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده
اند که این عامل را عامل زیرساخت ها می نامیم.
عامل چهارم :در این عامل متغیرهای وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی و
رضایت از اشتغال به کشاورزی قرار می گیرند که در مجموع  1/394درصد از واریانس
را به خود اختصاص می دهند و به عنوان چهارمین عامل شناخته می شود .در این عامل
وضعیت دسترسی به ماشین آالت کشاورزی با بار عاملی  9/824بیشترین و رضایت از
اشتغال به کشاورزی با بار عاملی  9/231کمترین بار عاملی را به خود اختصاص داده اند.
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نتیجه گیری

در راستای بررسی و تحلیل توسعه روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی در مناطق
روستایی شهرستان زرین دشت می توان به نتایج زیر اشاره کرد:
 با توجه به اینکه تغییرات مثبت و شگرفی در توسعه روستاهای منطقه در سال هایاخیر انجام گرفته است ،لیکن باید توجه داشت که از نگاه روستاییان ،این تغییرات فقط
در شاخص های وضعیت راههای ارتباطی ،کیفیت امکانات بهداشتی ،کیفیت خدمات
آموزشی ،کیفیت مصرف مواد غذایی و تنوع آن در سطح  3درصد و در شاخص های
ارتباط با همدیگر (وضع روابط اجتماعی و عاطفی و فرهنگی) وضعیت اقتصادی و
وضعیت دسترسی به سایر شهرها و روستاهای مجاور در سطح  2درصد دارای تغییرات
مثبت و معنی داری از نظر آماری داشته اند .بنابراین از تعداد  32شاخص مورد بررسی
تنها  8شاخص دارای تغییرات مثبت و معنی داری از نظر آماری می باشند؛ اگرچه اغلب
شاخص های مورد بررسی دارای روند مثبتی بوده اند.
 با توجه به اینکه تغییرات مثبتی در روند توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعهصورت گرفته است ،اما بررسی ها نشان می دهد که فقط شاخص های وضعیت
دسترسی به کودها ،وضعیت دسترسی به دامپزشک و متخصصین دام و راندمان تولید در
سطح  3درصد و شاخص های دسترسی به ماشین آالت کشاورزی ،دسترسی به بذرهای
اصال ح شده ،دسترسی به انبار و سردخانه و سیلوها و میزان دسترسی به امکانات ترویجی
در سطح  2درصد دارای تغییرات مثبت و معنی داری از نظر آماری بوده اند .اگر چه در
این بخش نیز مشاهده اغلب شاخص ها بیانگر تغییرات مثبت در اغلب شاخص ها می
باشد .اما از نظر آماری فقط  8شاخص از مجموع  34شاخص مورد بررسی در تحقیق،
معنی دار هستند.
 در راستای تعیین ابعاد زیربنایی شاخص های توسعه روستایی ،همه شاخص هایتوسعه روستایی وارد تحلیل آماری شده و در چند عامل خالصه سازی شدند .این عامل
ها متغیرهای جدیدی را تشکیل می دهند که بین آنها هیچ رابطه خطی وجود ندارد و
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کلیه اطالعات تکراری از بین رفته اند .بدین ترتیب نهایتاً چهار عامل به عنوان نماینده
شاخص های توسعه روستایی شناسایی شدند .این عامل ها عبارت بودند از :عامل
اقتصادی ،تفریحی و مسکونی ،عامل ارتباطی و رسیدگی ،عامل خدماتی ،آموزشی،
فرهنگی و عامل اشتغال.
 برای شناسایی و تبیین ابعاد زیربنایی شاخص های توسعه کشاورزی همان روندفوق گرفته شد و شاخص های توسعه کشاورزی نیز در چند عامل دسته بندی گردیدند.
در عامل اول که بیشترین سهم را در تبیین واریانس شاخص های توسعه کشاورزیی به
خود اختصاص داده است ،عامل خدمات و تکنولوژی کشاورزی قرار دارد .عامل دوم
تحت عنوان عامل ترویج و اطالعات نامگذاری شد .عامل سوم ،عامل زیرساختها می
باشد و عامل چهارم عامل اشتغال و دسترسی به امکانات نامگذاری شده است.
 در راستای ارزیابی ارتباط بین توسعه روستایی و توسعه کشاورزی در منطقه ،عاملهای استخراج شده در هر دو بخش از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی
قرار گرفته اند که این بررسی حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین اغلب عامل های
استخراج شده هر دو بخش بوده اند .بنابراین می توان گفت که کشاورزی جزء الینفک
روستا است و توسعه روستایی بدون توسعه کشاورزی و همچنین توسعه کشاورزی بدون
توسعه روستا ممکن و متصور نیست.
پیشنهادات

 با توجه به ارتباط معنی دار بین اغلب عامل های توسعه روستایی و توسعهکشاورزی ،لذا ضرورت دارد با توجه و رسیدگی بیشتر از جانب سازمان های مسئول،
بخش کشاورزی صورت گیرد .بدین معنی که با برنامه ریزی همه جانبه زمینه ساز رشد
و شکوفایی کشاورزی در منطقه گردند تا بدین طریق هم سبب تقویت اقتصاد روستا
شده و هم بستری برای توسعه بخش صنعت در منطقه فراهم آورند.
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 با توجه به اینکه برخی از شاخص های توسعه روستایی همانند وضعیت کار واشتغال ،وضعیت پس انداز ،میل به ماندگاری در روستا در این بررسی معنی دار نبوده
اند ،لذا ضرورت دارد تا بررسی های گسترده تری در راستای رسیدگی به این موارد در
منطقه انجام گیرد.
 از آنجا که شاخص های تناسب توصیه های مروجان کشاورزی با نیازهایکشاورزان ،دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی ،پذیرش تکنولوژی نوین ،دسترسی
به اطالعات و نتایج تحقیقات کشاورزی ،دسترسی به وام ها و اعتبارات بانکی ،وضعیت
شبکه های انتقال آب و زیر ساخت های آبیاری و افزایش مساحت اراضی کشاورزی در
منطقه معنی دار نبوده اند .لذا در راستای توسعه کشاورزی منطقه تقویت و توجه به
شاخص های فوق می تواند نقش مهم و اساسی ایفا کنیم.
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