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  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت – ** تیمور آمار
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت -  پرویز رضایی

  28/01/1385.تأیید نهایی     10/8/1384دریافت مقاله     
  چکیده 
 در قالب گذشته خویش قـادر بـه ادامـه حیـات نبـوده و در                 – فارغ از مکان جغرافیایی      -های اقتصادی    الیتامروزه فعّ 

 نیز، متفاوت از گذشته، و به اقتضای زمان و مکـان            ل است، اقتصاد روستایی   عصری که همه چیز در حال تغییر و تحوّ        
 را مـورد    70آباد در دهـه      مقاله حاضرکه روند تحوالت نظام زراعی دهستان رحمت       . ل و دگرگونی است   نیازمند تحوّ 

 عوامـل  ,هـای رخ داده در الگوهـای زراعـی ناحیـه       بررسی قرار داده، تالش دارد تا ضمن شناخت از ابعاد دگرگـونی           
از مهمترین نتـایج تحقیـق ایـن اسـت کـه نظـام زراعـی ناحیـه در           .دهدن تغییرات مورد تجزیه و تحلیل قرار        مؤثر بر ای  

هـای ارتبـاطی، بـازار، تـرویج و          و شـبکه  ) عنوان عوامل درونـی      هب(فرآیند تحول بیشترین تأثیررا از عوامل جغرافیایی        
  .پذیرفته است) بعنوان عوامل بیرونی (دولت 
  .شهرستان رودبار، آباد م زراعی، دهستان رحمتنظا: ه هاواژکلید 

  
 مقدمه 

طرف و انگیزه بـرای ایجـاد تغییـر در درون از طـرف               زا از یک   ها و عوامل تحول    ای مستلزم وجود زیرساخت    ل در هر پدیده   تحوّ 
من شـناخت از    باشـد کـه ضـ      ات و اساس هر نوع دگرگونی بر حسب زمان و مکان قابل بررسـی و و مطالعـه مـی                   مالزا. دیگر است 

ها در بـستر     تقریباً تمامی پدیده  . نیز مورد ارزیابی قرار گیرد    ) بعد زمانی (، روند تغییراتی آن   )بعد مکانی (شرایط حاکم بر آن پدیده      
ات روز و بر حسب عوامـل درونـی و بیرونـی، کلیـت یـا اجـزای           کنند که در واکنش به مقتضیّ      مان، تحوالت زیادی را تجربه می     ز

  .دهد تغییر میها را  پدیده
ر مـستمر یـا متنـاوب دگرگـون     طو هعنوان یک پدیده اقتصادی از بدو پیدایش همواره شرایط یکسانی نداشته و ب        هزراعت ب 

نیز تغییرات زیادی را    متأثر از عوامل بیرونی     )  جغرافیایی  های ساختزیر( الیت جدا از تأثیرپذیری از عوامل محیطی      این فعّ . شود می
را در سازگاری با شـرایط روز و نیازهـای مکـانی تـسهیل      به این پدیده امکان بررسی آن  ) وار نظام(رش سیستمی   نگ. ندک تجربه می 

عنـوان   هآبـاد را بـ     الت  نظام زراعی ناحیه رحمـت      در این تحقیق که بررسی تحوّ     . کند را آشکار می   ت و ضعف آن   کرده و نقاط قوّ   
وجود آمـده در نظـام زراعـی ناحیـه فـوق نقـش عوامـل                 ههای ب  ه دگرگونی محور کار خویش قرار داده، سعی شده تا ضمن مطالع         

اساس این پژوهش بر این کلمه استوار است که نظام زراعی یک ناحیه در برابـر                . مختلف در این تغییرات مورد ارزیابی قرار گیرد       
  .کند ربه میهای انسانی قابل تغییر بوده و تحوالت زیادی را در بستر زمان تج موج نیازها و خواسته

                       
،است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد » 1370در دهه) شهرستان رودبار(آباد  بررسی روند تحوالت نظام زراعی دهستان رحمت« این مقاله خالصه طرح پژوهشی  ∗

    .رشت اجرا شده است
    E-mail: amar@iaurasht.ac.ir               : ......نویسنده مسئول **
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هـا در راسـتای کـارکرد اقتـصادی بـه          عنوان یک کانون زیستی و مرتبط با دیگر کانون         هدر کشور ما نیز روستاها نقش خویش را ب        
طـرف و عوامـل فرهنگـی از سـوی دیگـر             در پیدایش یک الگوی زراعی معموالً عوامل طبیعی از یک         . کنند ویژه زراعت ایفا می   

عوامل انـسانی نیزحـضور دارنـد       ،   شیب، اقلیم، منابع آب و خاک       محیطی از قبیل موقعیت، ناهمواری و      های در کنار مؤلفه  . مؤثرند
های گوناگونی  برآیند این تأثیر و تاثر ظهور پدیده. گذارند که ضمن تأثیرپذیری از محیط، بر عوامل و نیروهای طبیعی نیزتأثیر می     

کننـده و هـم چـشمگیر اسـت لـیکن          های طبیعی در این پدیده هم تعیین      یروباشد اگر چه نقش ن     ها زراعت می   است که از جمله آن    
طـور عـام و نیازهـای انـسانی، فرهنـگ و تکنیـک در                ه انسان بـ   شود، داز زراعی علت تامه محسوب می     ان آنچه در ایجاد یک چشم    

  .طور خاص است هدسترس انسان ب
مـسلماً  . ستا نبوده بلکه دائماً در حال تغییر و تحول اسـت     ای ثابت و ای    گیرد مقوله  اندازی که به این صورت شکل می       چشم  

چرا که پذیرش هر نوآوری مستلزم هارمونی آن با         . ای دارند  در بروز هر نوع دگرگونی، عوامل پدید آورنده زراعت جایگاه ویژه          
. تغییـرات جزیـی اسـت   شود و برخی مواقع نیز   در این راه گاهی شکل و ماهیت الگوهای زراعی دگرگون می          . وضع موجود است  

ریـزی شـده    له مهمتر، تغییرات برنامهدهد، مسئ های زراعی رخ می الیتصورت ارگانیک در فعّ    هجدا از تغییراتی که در طول زمان ب       
چـرا کـه در سـطوح کـالن هـدف           . ضا و نیازهای بیرونی و درونـی اسـت        های موجود با تقا    الیتمنظور همگام کردن ساختار فعّ    ه  ب

باشـد و در     بنـدی شـده مـی      ریزی شده الگوهای زراعی براساس نیازهای ملی و در پرتو اهداف مـدون و زمـان                امهعمده، تحول برن  
ک بـرای ایـن تغییـرات محـسوب         سطوح خرد نیز تناسب نیازهای معیشتی، اقتصاد خانوار و بهبودی شـرایط فعلـی مهمتـرین محـرّ                 

هـای زیـر نـشأت       حی روستایی کشور و هدایت صحیح آن از ضرورت        بر این اساس اعتقاد به تحول در اقتصاد زراعی نوا         . شود می
  :گیرد می
داشتن امنیت غذایی برای جمعیت کشور که برآوردهای غیـر         : ر از افزایش جمعیت   تقاضای روزافزون برای مواد غذایی متأثّ     ) الف

  . دارد، الزامی است 1400 میلیون نفر درافق 80کننده در حال حاضر و بیش از   میلیون نفر مصرف70رسمی حکایت از 
های صنعتی در کشورمان بستگی به تولید مواد خـام           الیتبدون شک بخش اعظمی از فعّ     : پیوند بین بخش کشاورزی و صنعت     ) ب

م بر انقـالب صـنعتی و هـم توأمـان بـا آن      از یاد نبریم که انقالب کشاورزی در اروپا هم مقدّ   . خواهد داشت ) محصوالت زراعی   (
  .حرکت کرده است

ـ    های اقتصاد بدون نفت در گرو توجه به بخش         ق برنامه تحقّ: ر در صادرات  آوری تولیدات زراعی و نقش مؤثّ     ارز) ج د بـه   هـای مولّ
  .ویژه زراعت است

  
  مبانی نظری

ایی شناسـ  هـا،  چگـونگی پیـدایش پدیـده     :  اساسی اسـت   گویی به  سه سؤال     مطالعه هرپدیده از دیدگاه جغرافیایی در راستای پاسخ       
وچگـونگی بهبـودی شـرایط موجـود از طریـق         امـروز شـده اسـت،      هها تا بـ    الت آن گیری وتحوّ  ها و روابطی که موجب شکل     نیرو
هـای   کـه هـر نـوع تغییـر در پدیـده           ایـن  هباتوجـه بـ   ،  )5 ،1375سـعیدی، (دهنـده آن پدیـده     یرگذاری بر نیروها و روندهای شکل     تĤث

ای برخـوردار     جایگـاه شایـسته    نیـز از  »زمـان «،  »مکان«ین علم عالوه بر عامل      گیرد در مطالعات ا    افیایی در بستر زمان شکل می     جغر
  .است

های پایدار و عمیق بین انسان و زمین و مشتمل بر نظـام              را مجموعه همبستگی  » ساخت زراعی «اگر زراعت یا به تعبیر بهتر         
ان مهـم هـر سـاختار زراعـی         یکـی از ارکـ    نظـام زراعـی      ،  )8 ،1352لوبـو، (و مجموعه مـساکن بـدانیم      مورفولوژی زراعی  زراعی،
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های مختلف در  ام زراعی از اجتماع و اشتراک کشتنظ. شود که در چهره و چشم انداز نواحی روستایی نمایان است       محسوب می 

تواند در اشکالی چون همزیستی،تناوب،اتکایی،و مکمل       ، که این مسئله می    )69 ،1373دولفوس،(برداری شکل می گیرد    یک بهره 
پـذیر   عالوه بر آن مطالعه و بررسی این پدیده فارغ ازسایر اجزاء یک ساختار زراعی امکان              ،  )192 ،1374 درئو،(ا نشان دهد  خود ر 
       عنـوان اجـزاء جـدایی ناپـذیر هـر نظـام زراعـی تلقـی                 هو نظام تولید همواره ب     مواردی چون نظام بهره برداری،نظام مالکیت،     .نیست
  .گیرند اقه قرار میند که توامان مورد مدمی شو

الزامــات ایــن  .شـوند  ات زمــان دچـار تغییــر و تحـول مــی  و مقتـضیّ  نظامهـای زراعــی بـر مبنــای خـصوصیات جغرافیــایی،     
 بـا  )1370(آدم خـادم  .نظران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت  ها از زوایای گوناگون توسط اندیشمندان و صاحب      دگرگونی

 را به دو دلیل اجتناب ناپـذیر        ها است؛ دگرگونی در این نظام     )نظام دهقانی (از نوع سنتی   ور ما عمدتاً  بیان اینکه نظام زراعی در کش     
لحاظ ایجاد درآمد سـرانه      هها ب   تولید آن  اوالً نسبت و ترکیب عوامل تولید در این واحدها مطلوب نیست و ثانیا ًمیزان کلّ               داند؛ می

نیـز   )1370(»دهقـان «و»ولـدخانی «در همین راسـتا     . )95 ،1370 خادم آدم، (اهنگی ندارد هم) ویژه از نوع تجاری    هب(با سایر واحدها    
نیروی  تکنولوژی، به نقش عواملی چون سرمایه،     های تولید سنتی در بخش کشاورزی،      های تحول درنظام   کید بر ضرورت  ضمن تأ 

  . در این فرآیند می پردازندهای مؤثر ؤلفهعنوان م هو مدیریت کارآمد ب های پربازده کارگیری نهاده هب کار،
کـشش تولیـد در    ی،الت نظام زراعی را در پرتو عواملی چون نرخ رشد فنّ      ؛ تحوّ با تمرکز بر نیروی کار    )1961(نسونجرگی

 هایامی،( داند می تکنولوژی جدید در تولیدات کشاورزی و کاربرد ه تغییرات نیروی کار در همان بخش  بخش کشاورزی نسبت ب   
معتقدنـد کـه موانـع       )1973(و بـاراکلف   )1969(راوپ ،)1961(کـارول  ،)1957(ارینر نار آن اندیشمندانی چون   در ک  .)21 ،1378

کـه  ،  )1985،20آشـیر و اسـتاز،    (نهادی مهمترین عامل در توسعه تولیدات زراعی و خروج این بخش از حالت خودمـصرفی اسـت                
هـای   الیـت های بزرگ فعّ   نیز معتقد است یکی از چالش      )1991(چمبرز.باشد ویژه در عامل زمین می     هالزمه آن اصالحات بنیادین ب    
سـوم   الیت در کشورهای جهانچراکه این فعّ سوم ایجاد تغییراتی است که منجر به پایدار کردن شود؛        زراعی در کشورهای جهان   

ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر     »زراعـت مولـد  «و برای مبارزه با فقر در این کشورها حفظ و توسعه  آمیز است متنوع و مخاطره   پیچیده،
  .)137 ،1991 چمبرز،(رود شمار می هب

نظـران   گروهـی از صـاحب     .هـای درونـی و نیروهـای بیرونـی اسـت           م زراعی در گرو فراهم بـودن زمینـه        ل در هر نظا   تحوّ
یـد  کأداری در تغییـر و نوسـازی زراعـت ت          واصالح نظـام زمـین     تکنولوژی،سرمایه صورت موردی بر نقش عواملی چون دولت،       هب

مهمترین دلیل توسعه نیـافتگی کـشاورزی        الت ساخت زراعی منطقه چابهار؛    با مطالعه در تحوّ    افراخته). 1379 النگ ورث، (دارند
  درعـوض  .)123 ،1379 افراختـه، (دانـد  ویژه نهادهای حکومتی و نظـام اقتـصاد کـالن کـشور مـی              هاین منطقه را در عوامل نهادی ب      

هـم پیوسـته بـر خـروج      هصورت سیستماتیک و ب   هداند که ب    اروپا را محصول عوامل مختلفی می      وقوع انقالب کشاورزی در   » درئو«
نیز باتوجه به مطالعات     )1964( »شولتز« ).216 ،1374 درئو،(اند و ورود آن به عرصه مدرن کمک کرده       الیت از شکل سنتی     این فعّ 

افتـد کـه زارعـان از     زایش تولید سرانه زمـانی اتفـاق مـی    و افهای زراعی تجربی در هند و گواتماال ثابت کرد که تحول در فعالیت 
  .)12 ،1378، استاز( های جدید برخوردار باشند عوامل تولید جدید و مولدتر و مهارت

  
   تحقیق شناسی  روش

  :اند  فرضیات ذیل در این بررسی مطرح و مورد آزمون قرار گرفتهر راستای اهداف و سؤاالت تحقیق،د
  .در تحوالت نظام زراعی ناحیه داردای  یی نقش تعیین کنندهشرایط جغرافیا -
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  .ناحیه دولت نقشی اساسی داشته است در تحوالت نظام زراعی -

  .های دولتی باشد الت در گرو تجهیز علمی و پشتیبانی به نظر می رسد که استمرار تحوّ-
بـرای   .باشـد   تحلیلـی و تـاریخی مـی   - توصـیفی  پژوهش انجام یافته از نظر هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع        

در بخـش اسـنادی ضـمن       . گیری شده است   بهره) اعم از اسنادی و میدانی      (آوری اطالعات    های مرسوم جمع   انجام مطالعه از شیوه   
انی نیـز   میدبررسی سوابق موضوع مورد مطالعه وضعیت ناحیه مطالعاتی از نظر طبیعی و جمعیتی مورد بحث قرار گرفته و در بخش                   

، اطالعات ثانویه نیز از طریـق مراکـز اداری        ،  از طریق پرسشنامه  )  روستا 21(آوری اطالعات اولیه از کل جامعه آماری         ضمن جمع 
کلیـه  . ویژه مرکز خدمات کشاورزی توتکابن، بخشداری توتکابن و جهاد کشاورزی شهرستان اخـذ شـده اسـت                 هسازمانی ناحیه ب  

هـای جدیـد کـشت و محـصوالت جدیـد، دلیـل        تولیدی، سیستم انواع محصوالت طرح شامل  دافاطالعات بر مبنای موضوع و اه 
 در قالـب پرسـشنامه خـانوار و مـصاحبه از            هـای موجـود و ماننـد آن        ی، کمبـود و کاسـتی     گرایش روستائیان به تغییر در نظام زراع      

  .باشد مسئولین و زارعین می
  

  محدوده مطالعاتی و جامعه آماری 
الیـت انتخـاب   الت ایجاد شده در این فعّهای زراعی و بررسی تغییر و تحوّ الیتاتی که برای شناخت ساختاری از فعّ قلمرو مطالع 

 21، که براساس آخـرین سرشـماری رسـمی کـشور دارای             )1 شماره شکل( باشد می) شهرستان رودبار (آباد   شده، دهستان رحمت  
 کیلومترمربع وسعت در مرکـز شهرسـتان        94آباد با    دهستان رحمت . ت نفر جمعیت بوده اس    7905و  ) 2 شماره شکل(نقطه روستایی 

های معیشتی وسنتی  ویژه، زراعت ضمن تأثیرپذیری ازجنبه ههای اقتصادی آن ب الیترودبار واقع شده و از جمله نواحی است که فعّ       
ویـژه در چنـد سـال اخیـر      هو تحـول بـ  متأثر از عوامل بیرونی دچار دگرگونی ، )بعنوان عوامل درونی(و همچنین شرایط جغرافیایی 

باشـد در مـصادیقی چـون        های رفتـاری کـشاورزان مـی       گر تغییر در جنبه    در عرصه فعالیت که نشان     ها پذیرش نوآوری . شده است 
.  نشان داده اسـت    های جدید کشت، گرایش به کشت محصوالت پربازده و نقدی و ارتباط با بازار مصرف خود را                 پذیرش سیستم 

  :گردد های مورد نظر ، در بررسی حاضر سؤاالت زیر مطرح می له و ضرورترح مسئبر مبنای ط
ایفـاگر  بیرونی در ایجاد تحوالت نظام زراعـی ناحیـه مطالعـاتی            ) های محرک( مل  های طبیعی و عوا    آیا زیر ساخت   -1

  اند؟ نقش یکسان و متعادلی بوده
  دهد؟ ها را در نظام زراعی می  و اشاعه نوآوری اجازه گسترش،آیا بافت خود مصرفی اقتصاد در ناحیه مطالعاتی -2
 ،  سازی شرایط   تا روند تحوالت در راستای بهینه       چه تمهیداتی باعث خواهد شد     در صورت پاسخ مثبت سوال دوم ،       -3

  تسریع گردد؟
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   موقعیت دهستان رحمت آباد درکشور بر اساس سلسله مراتب سیاسی1 شکل
  های تحقیق  یافته

ای بـا توپـوگرافی نـاهمگون        ، از نظرطبیعی یک قلمرو کوهپایـه      شود  مالحظه می  2 شماره    در شکل  طورکه آباد همان  ناحیه رحمت 
 دارد که در این بین نقـش توپـوگرافی، اقلـیم و منـابع      آنیهای زراع گیری فعالیت سزایی در شکل   هاست که عوامل طبیعی نقش ب     

ــکل ــض  آب در ش ــک ف ــت  گیری،تفکی ــایرعوامل اس ــیش از س ــاغی ب ــی و ب ــدیگر    . اهای زراع ــا یک ــل ب ــه عام ــن س ــد ای در پیون
  :توان در سه قسمت زیر تقسیم نمود اندازکشاورزی ناحیه را می چشم

شود و تولید    رود، گوهررود و سیاهرود می     خرشک،    شامل اراضی حاشیه سفیدرود     :کشت آبی غلبه   با قلمروهای)  الف
  . است عمده در این قلمرو برنج

در نیمه شمالی و جنوبی ناحیه که بـا توجـه بـه محـدودیت در                : داری کاری با تلفیقی از زراعت و باغ       قلمروهای دیم ) ب
داری  ها بویژه باغ   برداری صورت دیم بوده و سایر بهره      هدسترسی به منابع آب سطحی و استفاده از منابع زیرزمینی، زراعت عموماً ب            

  . شود ها  استفاده می  چشمه ویژه هجات، سبزیجات و حبوبات از منابع آب موجود ب و تولیدمحصوالتی چون صیفی
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  راکندگی روستاهای دهستان رحمت آباد با توجه به عامل توپوگرافی پ 2 شکل

ویـژه گنـدم و      هرنبوده اما کشت دیم ب    پذی دلیل کمبود آب امکان    هها امکان کشت برنج ب     در این محدوده  : کاری قلمروهای دیم ) ج
   ).3 شماره شکل(انار و سیب رایج است، جو و تولیدات باغی نظیر گردو

 تــن 4870 هکتـار زمـین توانـسته اسـت     3297 وسـطحی معـادل   1382بخـش کـشاورزی ناحیـه بـر مبنـای اطالعـات سـال        
 تـن محـصوالت جـالیز و        176جات،    تن صیفی  7/357 تن حبوبات،    94،  های روغنی   تن انواع دانه   310 ،)گندم، جو و برنج   (غالت

 تـن  949 تـن گـردو،   119 تن زیتون، 488 هکتار فضای باغی ناحیه نیز    5/469نماید ضمن اینکه در      ای تولید     تن نباتات علوفه   400
 نیـز بـسیار     جایگـاه ناحیـه مطالعـاتی درتولیـد برخـی محـصوالت شهرسـتان              .تولیـد شـده اسـت     ) دار دار، هسته  دانه(های دیگر  میوه

 شهرستان  ی درصد تولید کلزا   70 درصد برنج و     3/25 درصد محصوالت جالیزی،     56 درصد آفتابگردان،    4/55طوریکه هب.باالست
  . شود آباد تولید می در دهستان رحمت

 های جدول ، ارزش ریالی تولیدات ناحیه نیز محاسبه شده که براساس یافته1382براساس قیمت فروش محصوالت در سال 
هـای    در رتبه6/2 درصد آفتابگردان با 8/7 درصد از کل ارزش ریالی در رتبه اول و گندم و جو با 1/83 برنج با 4 شمارهشکل و

  .بعدی قراردارد
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کل ش
   کاربری اراضی دهستان رحمت آباد3

  بادآ میزان تولید و ارزش ریالی تولیدات زراعی ناحیه رحمت 1جدول 
  محصوالتجات صیفی حبوبات کلزازمینی بادام آفتابگردان جو گندم برنج شرح

 جالیز
   نباتات
 جمع کل ای علوفه

 5/6207 400 176 7/357 94 35 8/8 266 1021550 3299 )به تُن( تولید میزان
 27875 232 352 5/536 564 98 8/15 2/718 5/687  1480  23093 ∗ریالی ارزش

  100 83/0 3/1 9/1  2  35/0 05/0 6/2 5/2 3/5 1/83 درصداز کل
  )ارقام به میلیون ریال (1382 بر مبنای قیمت فروش در سال -∗

  1382،  مطالعات میدانی-   1367 مرکز آمار ایران، -  1382آباد   مرکز خدمات کشاورزی رحمت :مأخذ

0

5 0 0 0

10 0 0 0

15 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

د ( تن)  تولـي 400 176 357.7 94 35 8.8 266 550 1021 3299

ال ) ارزش( ميليون رـي 232 352 536.5 564 98 15.8 718.2 687.5 1480 23093

نباتات  
ه  اي علوـف

محصوالت  
جـاليز 

صيفي جات حبوبات ــزا  آل ادام  زميني ـب
ــابگردا  ــ ــ ــ ــ ــ آفت

ن
جو ــدم  گـن برنج

  
  آباد ریالی تولیدات زراعی ناحیه رحمتمیزان تولید و ارزش  نمودار4شکل
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  آباد تحوالت نظام زراعی ناحیه رحمت.-1

اتصال به مراکز مصرف ، های انسانی، تکنولوژی در دسترس، بهبودی شبکه ارتباطی زراعت در ناحیه مطالعاتی به تناسب نیازمندی      
ها در سه محور نظـام کـشت،        است که این دگرگونی   و در مجموع متأثر از عوامل درونی و بیرونی تغییرات زیادی را تجربه کرده               

  .برداری و نوع تولید قابل بررسی است نظام بهره
بـرداری کـه بـه     های گوناگون در یک بهـره  نظام یا سیستم کشت عبارتست از اجتماع زراعت   : تحول در نظام کشت و تولید     ) الف

آبـاد در طـول      نظـام کـشت در ناحیـه رحمـت        ) 1374درئو،  (دهد   چهار شکل همزیستی، تناوب، اتکایی و مکمل خود را نشان می          
بـه سـمت    ) عمومـاً غـالت   (یک محصول خاص     طوریکه کشت مبتنی بر تولید     هدوره مطالعاتی دچار تغییرات اساسی شده است، ب       

ینکه با  ضمن ا . ای تغییر وضعیت داده است     یک نظام همزیستی مبتنی بر تولید محصوالتی چون حبوبات، سبزیجات، گیاهان علوفه           
  .توجه به اثرات مطلوب نظام تناوبی این نوع سیستم کشت نیز در ناحیه مطالعاتی جایگاهی ویژه یافته است

های سنتی و انتقال آن به نسل حاضر و در کنار آن پذیرش تکنولوژی و  نظام تولید در ناحیه متأثر از برخی آموزه
 دستگاه در 197آالت کشاورزی ناحیه از   تعداد کل ماشین5 شکلبراساس . باشد سازی شرایط می های پربازده برای بهینه نهاده

گیری از فواید  گر تجهیز تکنولوژیکی زراعت بهره  رسیده است که این مسأله نشان80 دستگاه در اوایل دهه 298 به 60اواخر دهه 
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سمپاش پمپ آب دروگر خرمنكوب تيلر تراآتور  آـل 
  70آباد طی دهه  آالت کشاورزی در دهستان رحمت تعداد ماشین نمودار 5 شکل

  1382،  مطالعات میدانی-  1367 مرکز آمار ایران، -  1382آباد   مرکز خدمات کشاورزی رحمت-: مأخذ

 اقتصادی است که هر یک عناصر سـاختاری         -های گوناگون روابط اجتماعی    بندی بیانگر صورت  : برداری تحول در نظام بهره    )ب
هایی با یکدیگر داشته و همـواره        های تولید برحسب مکان و زمان تفاوت        شیوه .)114،  1377سعیدی،  ( کارکردی متفاوتی دارند   -

بـرداری عمومـاً     های بهره  نظام) خرده مالکی (  در ناحیه مطالعاتی با توجه به شیوه مالکیت رایج        . کنند از منطق اقتصادی پیروی نمی    
و عمـده  ) نـوع دهقـانی  (ها مبتنی بر تولیدات خود مصرفی  اساس اهداف تولیدی تعداد اندکی در آن از نوع خانوادگی است که بر     

  .*باشند می» داری مبتنی بر بازار مزرعه«ها از نوع  آن
اقتـصاد  «بـه  » اقتصاد دهقانی«های خانوادگی از   برداری برداری ناحیه، تغییر وضعیت بهره     های بهره  دگرگونی عمده در شیوه   

صـرفه بـوده و      هچرا کـه از بعـد اقتـصادی مقـرون بـ           1.رسد روند فعلی در آینده نیز تداوم خواهد داشت         نظر می  ه است که ی   »بازاری
بـرداری از    توان انتظار داشت که از طریق ترویج واحـدهای همـسایگی امکـان تغییـر در اهـداف تولیـد و چـرخش نظـام بهـره                           می

برداری از منابع    از جمله نکات برجسته دیگر در نحوه بهره       .وجود آید  همازاد تولید ب  های صرفاً معیشتی به سمت شیوه مبتنی بر          شیوه
دنبـال سـودآوری قابـل توجـه در تولیـد و             ه و بـ   70 آغاز این تحول از اوایـل دهـه          .داری است  احیه، گسترش نظام اجاره   تولید در ن  

                       
 درصد کسانی که بادام زمینی 100ها را از توسعه کشت محصوالت بازاری سوال نمود،  مندی آن عنوان مثال در مطالعات میدانی زمانی که نگارنده از کشاورزان میزان رضایت ه ب– 1

  . دادند  محصوالت را گسترش می درصد کلزاکاران اظهار داشتند که اگر زمین بایر داشتند تولید این87نمودند و  کشت می
  )115 ،1377.  سعیدیهک ب.ن.(بر گرفته از کتاب مبانی جغرافیای روستایی تألیف دکتر عباس سعیدی است” مبتنی بر بازار ” “ دهقانی“ تقسیم بندی شیوه خانوادگی به دو شیوه فرعی *
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هـای   یابی جدید فعالیـت  برداری در سازمان وع بهرهتدریج این ن ه است که باعث شد ببوده) Cash crop(فروش محصوالت نقدی 
داری در ناحیـه از نـوع مـوقتی          هـای اجـاره     درصد از شیوه   88براساس مطالعات میدانی حدود     . یابد های ب  زراعی ناحیه جایگاه ویژه   

ساس توافقـات عرفـی یـا       رابطه بین مالکیت و زارع برا     . باشند می) چندین ساله ( درصد از نوع پایدار      12و تنها   ) یک فصل زراعی  (
  ).1382مطالعات میدانی، (صورت نقدی است  هرسمی و در طول یک سال زراعی تنظیم شده و پرداخت اجاره نیز عمدتاً ب

 .جلوه بارز تحول در نظام زراعی ناحیـه، تغییـر در نـوع محـصوالت تولیـدی اسـت           ): محصوالت تولیدی (تحول در نوع تولید     ) ج
نـشان  ) 1370-1382دوره(ه سطوح زیرکشت انواع محصوالت زراعی ناحیه در محـدوده زمـانی مطالعـه       مقایسه بین ارقام مربوط ب    

  :دهد که می
  .افزایش چشمگیری داشته است) جز گندم هب( سطح زیر کشت انواع محصوالت زراعی ناحیه -
بویژه آفتابگردان و (ت دیگر  کاهش قابل توجه سطح زیر کشت گندم هم به رواج نظام تناوبی و هم به جایگزین شدن محصوال     -

کـاری در ناحیـه      سـازی فـضاهای گنـدم      تر از عامل اول در محدوده      به جای گندم مربوط است که علت دوم بسیار گسترده         ) علوفه
  .نقش داشته است

 آباد در دوره مطالعاتی  مقایسه بین سطح زیر کشت انواع محصوالت زراعی ناحیه رحمت.2جدول 

سبزی و  حبوبات گندم وج برنج *کل مساحت شرح
 صیفی

  های دانه
  روغنی

  محصوالت
  جالیز

  نباتات 
 آیش ای علوفه

 910 20 5 - 12 11 1587 355 523 2513 1370سال 
 1500 75 5/19 465 59 110 834 420 846 5/2828 1382سال 

 3/39 3/73 3/74 - 6/79 90 -90 5/15 38 11 درصدتغییرات
   سطوح آیش محاسبه نشده است  ، در رقم کل مساحت: * )           1372(و مرکز آمار ایران ) 1382(شاورزی توتکابن مرکز خدمات ک :مأخذ       

باشد که براساس مطالعات میدانی دلیل گرایش به تولید آن تقاضای مناسـب در بـازار             باالترین رقم مربوط به کشت حبوبات می       -
ویژه  ههای مکمل در ناحیه ب الیتای نیز در واکنش به فعّ جات و نباتات علوفه یفیتولید سبزی، محصوالت جالیز، ص .مصرف است

  .یا در واکنش به نیاز بازار رو به گسترش است) ای تولید نباتات علوفه(های متمرکز دامداری
م زمینـی،   هـای روغنـی شـامل بـادا        انـد دانـه    انداز زراعـی ناحیـه وارد شـده        سال گذشته به چشم    محصوالتی که در طی ده     

ویژه کُلزا با توجه به      ههای روغنی ب   های حمایتی دولت در راستای توسعه تولید دانه        با توجه به سیاست   . باشند آفتابگردان و کلزا می   
سـطح زیـر کـشت ایـن        ) 1378 - 82(سـاله    تطبیق شرایط جغرافیایی ناحیه با نیازهای فیزیولوژیکی این گیاهان در یک دوره پـنج             

  ).6شکل  و 2جدول ( هکتار افزایش یافته است 465به  15محصوالت از 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ر)
كتا
(ه

ت 
اح
مس

1370 910 20 5 0 12 11 1587 355 523 2513

1382 1500 75 19.5 465 59 110 834 420 846 2828.5

آيش نباتات علوفه اي محصوالت جاليز دانه هاي روغني سبزي و صيفي حبوبات گندم جو برنج آل

  
  آباد در دوره مطالعاتی  مقایسه بین سطح زیر کشت انواع محصوالت زراعی ناحیه رحمت6شکل 
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   عوامل مؤثر درتحوالت نظام زراعی ناحیه-2
عبارت دیگر هر نوع تغییـر       هب. ونی و هم عوامل بیرونی تأثیر دارند      تردید در پیدایش هر نوع تحول در یک پدیده هم عوامل در            بی

راعـی ناحیـه نیـز    در بـروز تحـوالت مربـوط بـه نظـام ز     .  است و هم متأثر از عوامل بیرونیو دگرگونی هم محصول عوامل درونی  
  :باشد اند که نقش عوامل زیر چشمگیرتر می گذار بوده عوامل مختلفی اثر

دهـد و هـم بـر        را نـشان مـی     هـای آن   کی عناصر جغرافیایی هر مکان سازنده شرایطی است که هـم قابلیـت            نقش عوامل فیزی  )  الف
که به ناحیه   ) های روغنی  بویژه دانه (های گیاهی جدید   شرایط جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه و گونه      . های آن اشاره دارد    محدودیت

طـور مثـال     هبـ . ایـن گیاهـان دارد    » بهینه اکولوژیـک  « ر قلمرو مطالعاتی با     وارد شده نشان از تطبیق نسبی پارامترهای طبیعی حاکم ب         
زمینـی   شرایط اقلیمی موجود، منابع آب، خاک و شکل زمین تا حدودی با شرایط مناسب برای کـشت کلـزا، آفتـابگردان و بـادام                       

 پـایین و مقاومـت آن نـسبت بـه     رارتآستانه حرارتی پایین و امکان رشـد آن در درجـه حـ      «در مورد کلزا با توجه به       . منطبق است 
هایی   درصد و توانایی رویش در خاک      10و امکان کشت دیم این محصول و همچنین شیب کمتر از            ) 11،  1370شهیدی،  (» سرما

بـا توجـه بـه مطالعـات محیطـی         (آبـاد    دهستان رحمت  در های محیطی  زیرساخت) 27 منبع، همان(با بافت متوسط و زهکشی مناسب       
هـای جدیـد مثـل        ویـژه گونـه    هبا بهینه اکولوژیک این محصول سازگاری دارد در مورد سایر محصوالت ب           ) درطرحگرفته   صورت

  . کند آفتابگردان و بادام زمینی نیز، شرایط محیطی ناحیه با شرایط بهینه رشد آنها کم و بیش مطابقت می
گیـری و تحـوالت       از جملـه عوامـل مهـم در شـکل          هـای طبیعـی    عوامل انسانی در کنار زیرسـاخت     : نقش عوامل غیر فیزیکی   ) ب

  :در بین پارامترهای انسانی نقش عوامل زیر بارزتر است. شوند های زراعی محسوب می فعالیت
های ارتباطی درون و برون ناحیه در وضعیت نسبتاً مناسبی قـرار           ناحیه مطالعاتی از نظر برخورداری از شبکه       :  بازار و حمل و نقل     -

اداره راه  (باشـد   کیلـومتر آن آسـفالته مـی       20 کیلومتر راه ارتباطی در سطح ناحیـه وجـود دارد کـه              52حاضر حدود   در حال   . دارد
ونقل در ارتباط با گـسترش کـشت برخـی محـصوالت قابـل       براساس مطالعات میدانی نقش بازار و حمل   ) 1383شهرستان رودبار،   
  . توجه بوده است

  .اند بادام زمینی بازار مصرف را مهمترین عامل در کشت این محصول ذکر کرده درصد تولیدکنندگان 80عنوان مثال  هب
در ناحیه مطالعاتی نقش ترویج در تحوالت زراعی بسیار و بارز و مشخص است بر مبنای اطالعات : های ترویجی ترویج و دوره   -

 4/44، 5/37ترتیـب   هزمینی ب  گردان و بادام نقش این عامل در مورد کشت کلزا، آفتاب       ) 7شکل( ناحیه   یآوری شده از روستاها    جمع
 60زمینی و آفتابگردان انفرادی و در مورد دانه روغنی کلـزا             هایی چون بادام    درصد بوده است نحوه آموزش در مورد کشت        20و  

  . درصد بازدیدهای آموزشی بوده است4/13های جمعی و   درصد آموزش6/26درصد آموزش انفرادی، 
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آشت آلزا 37.5 37.5 25
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آشت بادام زميني 0 20 80

دولت ترويج ـل   ـل و نق بازار حم

  
  )ارقام به درصد(آباد نقش عوامل انسانی در تحوالت نظام زراعی ناحیه رحمتنمودار  7 شکل

  )1382(مطالعات میدانی : مأخذ
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کـشت برخـی   . شـود  در تحوالت صـورت گرفتـه در نظـام زراعـی ناحیـه، بـیش از همـه ردپـای دولـت دیـده مـی           :  نقش دولت -

های کالن کـشور   د در هماهنگی با استراتژی   کن  دولت در این راستا پرداخت می      هایی که  های روغنی و یارانه    محصوالت نظیر دانه  
  .گردد را در مناطق مستعد، از جمله در ناحیه مطالعاتی مشاهده می های اجرایی آن است که سیاست

 یکسان نبـوده    نهادهای دولتی در ارتباط با خدمات دولتی نگرش روستائیان به اقدامات دولت و محصوالت مورد حمایت               
مندی در مورد کشت  های جدول بیشترین میزان رضایت براساس یافته.  انعکاس یافته است)8(شکل نقطه نظر روستائیان در    . است

گرچـه در پیامـدهای مثبـت اقـدامات دولـت از طریـق دسـتگاهها و            . زمینی است  ترین میزان نیز مربوط به بادام      آفتابگردان و پایین  
  .کند یدی نیست لیکن ارقام مندرج در جدول نشانگر نواقصی است که در برخی مراحل تولید نمود پیدا مینهادهای ذیربط ترد
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زا   محصـول آـل 84.7 53.8 75 77 76.4

ــابگردان   ــ ــ ــول آفـت ــ محصــ 100 100 74 40 85

ادام  زميني محصول ـب 80 10 75 80 67.5

خريد تضميني
اده   هاي  واگـذاري نهــ

ه  اي ياراـن
ــرگزاري  دوره هاي  ــ ب

ترويجي
ـد   يزان درآم ـم ــانگين  ــ مـي

  
  )در مورد محصوالت مورد حمایت دولت(ها از خدمات دولتی مندی آن های روستائیان در خصوص میزان رضایت   نمودارنظرات و دیدگاه8شکل 

  
  )1382(طالعات میدانی م: مأخذ

  گیری و پیشنهادها  نتیجه
طور که در پیدایش الگوهای زراعی در یک ناحیه عوامل درونی و بیرونی مؤثر هستند در تحوالت مربوط به ایـن نظـام نیـز                           همان
بررسـی رونـد    هـای زراعـی و       بایست به نقش عوامل جغرافیایی و نیروهای بیرونی توجـه نمـود، در ایـن راسـتا مطالعـه فعالیـت                     می

نگری مناسب بـرای تطبیـق الگوهـای زراعـی بـا             ها و آینده   تحوالت آن، گام مؤثری در شناخت ساختاری، کارکردی این فعالیت         
  .باشد ها و نیازهای درونی و بیرونی می اهداف، برنامه

ر نظـام فعالیـت     طـور کـه تحـوالت دیگـری د         زراعت در ناحیه مطالعاتی در حال تمرین یک تجربه جدید است و همان               
هـای الزم از جملـه افـزایش آگـاهی زارعـان بـا        رسد، استمرار وضعیت موجود نیز در گرو داشتن پـشتوانه       ناحیه محتمل به نظر می    

ویژه در رابطه با سه محصول عمـده   همهمترین مشکالت زارعان در ناحیه ب. های دولتی خواهد بود الگوهای جدید و تداوم حمایت  
هـای داده شـده تـدوین و         در جداول جداگانـه و بـه تفکیـک پاسـخ          ) روند شمار می  ههای نظام زراعی ناحیه ب     که تبلور دگرگونی  (

بندی شده است براین اساس بخشی از مشکالت موجود ناشی از ضعف آموزشی و نداشتن آگاهی مناسب نسبت به تغییـرات                      طبقه
  .باشد یهای حمایتی دولت م و بخشی دیگر متأثر از نامناسب بودن سیاست

ای داشـتند لـیکن در کنـار        بینانـه  اگر چه در مطالعات میدانی بسیاری از زارعان نسبت به آینده فعالیت خویش نگاه خوش                
بنـابراین در رابطـه بـا تحـوالت صـورت گرفتـه         .  انعکـاس یافتـه اسـت      5 و   4،  3آن مشکالتی را نیز مطرح کردند کـه در جـداول            

  :رسد نظر می هسب براهکارهای زیر برای وضع موجود منا



 
  1386، پاییز 61 شماره –                                                                                                          پژوهش های جغرافیایی                                       112
 

  در ناحیه مطالعاتی براساس نظرات روستاییانو بادام زمینی  مهمترین مشکالت کشت آفتابگردان 3جدول 
  بادام زمینی آفتابگردان موضوع

  15 8/27  پایین بودن قیمت تضمینی
  25 8/27 پایین بودن عملکرد

  25  8/27  وجود آفات و بیماریهای گیاهی
  -  6/16  ریزش هنگام برداشت
  10  -  حساسیت به سرما

  25  -  های هرز کنترل علف
    مهمترین مشکالت کشت کلزا در ناحیه مطالعاتی براساس نظرات روستاییان4جدول 

 درصد از کل شرح درصد از کل شرح
 8/14 برداشت هنگام محصول ریزش 8/12 پایین بودن قیمت تضمینی
 2/20 حساسیت به سرما 8/17 پایین بودن عملکرد
 9/0 های هرز کنترل علف 7/23  آفات و بیماریها

 8/4 گیاه برای تغذیه دام خوش خوراک نبودن کاه و پسمانده  9/4  تداخل کشت با محصوالت دیگر
  )1382(مطالعات میدانی :    مأخذ

است تا زمین مورد    شود الزم    کاری انجام می   در سطوح برنج  ) بعنوان کشت دوم  ( با توجه با اینکه بخشی از تولیدات ناحیه          –
) ویـژه کلـزا    هبـ (براساس مطالعات میدانی، در اراضی که سطح ایستابی باالست رشد گیـاه             . نظر از زهکشی مناسب برخوردار باشد     

  .گیرد  زهکشی آن نیز مورد توجه قرار ، سازی زمین شود که در هنگام آماده بنابراین توصیه می. باشد تر از سایر نقاط می ضعیف
باشد انتخاب بـذر مناسـب بـسیار مهـم            که محصوالت جدید ناحیه برای پرکردن اوقات فراغت کشاورزان مفید می           جا  از آن  –
ویژه برنج تداخل زمانی ندارد، کشت       ههای کلزا، بهتر است تا نوع پاییزه آن که با محصوالت دیگر ب              مثالً در بین انواع گونه     .است
  .شود
بـرداران   شود از بهـره    مند بودند، در این راستا توصیه می       مات آموزشی و ترویجی گله     برخی از کشاورزان ناحیه نسبت به خد       –

عمل آید و با ارائه نقطه نظرات کارشناسـی، زارعـین را در شـناخت مـشکالت و چگـونگی                     هطور مناسب پشتیبانی علمی ب     هناحیه ب 
  .مبارزه با آنها آگاه نمود

در مصاحبه و گفتگوی مستقیم با زارعان بسیاری از         . موقع تعهدات است   هم ب های حمایتی دولت در گرو انجا       کارایی سیاست  –
نظـر در مـورد    رسد تجدید نظر می همعترض بودند، ب) ویژه دادن وام یا خرید تضمینی  هب(آنان نسبت به زمان اجرای تعهدات دولت        

  .احیه استهای حمایتی دولت نیز از جمله راهکارهای مقتضی برای بهبود نظام زراعی ن سیاست
های زارعان   جا که یکی از دغدغه      از آن  .  شدیداً نیاز دارند    »بیمه« ویژه ه محصوالت تولیدی ناحیه به ساز و کارهای حمایتی ب         –

توان از طریق برقراری یک نظـام بهینـه مناسـب تـا              می،  باشد فروش محصول تولیدی و بازگشت سرمایه برای استمرار در تولید می          
  .موجود را برطرف نمودهای  حدودی نگرانی

مـسلماً کـارکرد    . که توفیق هر نوع فعالیت اقتصادی در گرو هماهنگی بـین عوامـل سـازنده آن فعالیـت اسـت                    نکته آخر این   - 
سـمت افـزایش کـارایی و بـازدهی بـوده و شـرایط        هدهد که مسیر تحوالت بـ  هماهنگ اجزاء یک فعالیت زارعی این امکان را می    

حال که نظام زراعی ناحیه در آزمونی مهم برای تطبیق با شرایط و نیازهـای امـروز قـرار دارد،                    .  بهبود یابد  اقتصادی و حاکم بر آن    
رود تا زارع در  شمار می ههای برنامه اقتصادی ناحیه یا قلمروهای مشابه آن ب هدایت اصولی برای حرکت در مسیر جدید از اولویت 

  .تر نگاه کند ت خویش امیدوارانههای دولت به آینده فعالی هماهنگی با برنامه
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  منابع

 و فرایند توسـعه اقتـصادی، ترجمـه غالمرضـا آزاد و احمـد ایزدپنـاه،                 کشاورزی اقتصاد   )1377( کارل و استاز، جان    ،رآشی .1
  . چاپ و نشر بازرگانی، تهرانشرکتانتشارات 

  .نور  اقتصاد روستایی، انتشارات پیام)1374(آسایش، حسین،  .2
نامـه   آبـاد و بلوکـات، پایـان       هـای روسـتایی بخـش رحمـت        گـاه  سنجی استقرار بهینـه سـکونت       امکان )1375(آمار، تیمور،    .3

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  .25 فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه،شماره,عوامل مؤثر برتحوالت ساخت زراعی در چابهار ) 1379(حسن, افراخته .4
 تحقیقـات   مرکزچالش باحرفه ها، عرصه های چالش در توسعه روستایی، ترجمه علیرضا خرمایی،             ) 1381(رابرت چمبرز، .5

  .و بررسی مسایل روستایی، تهران
  .تهران انتشارات اطالعات، سیاست اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران، )1370(ناصر خادم آدم، .6
  .وس سهامی، انتشارات رایزن، مشهد جغرافیای انسانی، ترجمه سیر)1374(درئو، ماکس،  .7
  . تحلیل جغرافیایی، ترجمه سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد)1373(اولیویه دولفوس، .8
 تحلیلی پیرامـون ضـرورت تحـول در واحـدهای بهـره بـرداری اراضـی کـشاورزی،                  )1370(یوسف بافکر  دهقان،مهدی و  .9

  .سازمان برنامه و بودجه،تهران
  .حوضه آبخیز سیاهرود رودبار، شرکت بدر دانش، رشتاقلیم  )1377(رضایی، پرویز،  .10
  .سیمای اقتصادی و اجتماعی شهرستان رودبار )1377(سازمان برنامه و بودجه،  .11
   .1376آمارنامه استان گیالن، سال ) 1377(، ـــــــــــــــــــــ .12
  .1380 آمارنامه استان گیالن، سال )1381(ریزی استان گیالن  برنامهسازمان مدیریت و .13
  .مبانی جغرافیایی روستایی، انتشارات سمت، تهران) 1377(، سعیدی، عباس .14
  .گذار از کشاورزی سنتی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، نشر نی )1367(شولتز، تئودور،  .15
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