
 15، شمارة پیاپی 1395،پاییز 3، شمارة 5ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة

2322-2514شاپای چاپی:   2383-2495شاپای الکترونیکی:  

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 ر بر آن در شهرستان مریوانثّؤفرنگی و عوامل م شدن کشت توتتحلیلی بر تجاری
 

 2شلیر فیضی -*1عباس امینی

  ، اصفهان، ایراناصفهان دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا یارانشد -1
 ، اصفهان، ایران.اصفهان دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری -2

 

 09/01/1394تاریخ تصویب:           19-510صص      30/05/4139تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

فرنگی بده شدنن کشدت و پدرورو تدو هایی برای ارزیابیِ و سنجش میزان تجاریبعاد و مؤلّفهمطالعة حاضر در پی شناسایی ا هدف:

 ترین محصول کشاورزی در شهرستان مریوان و بررسی و معرّفی عوامل و متغیّرهای مؤثّر بر آن بوده است.ترین و تخصّصیعنوان اصلی

بدردار بده عندوان بهره 191رستان تشکیل داده و از آن میدان، تعدناد کار شهفرنگیبرداران تو جامعة آماری تحقیق را بهره روش:

هدای چنین، با انجام عملیا  مینانی، دادهای تصادفی، انتخاب شننن. همگیری طبقهنمونة آماری تعیین و با استفاده از روو نمونه

ر وابسته، بدا هفدت مؤلّفدة سدطر زیرکشدت، به عنوان متغیّ« فرنگیشنن کشت و تولین تو تجاری»مورد نیاز گردآوری شن. سازة 

بودن کشت، افزودن به سطر زیرکشت محصول، میزان فروو ساالنة محصول تولینشنه، عملکرد محصدول، تعدناد چدین تخصّصی

 بننی محصول تولینشنه، عملیاتی شن. )برداشت( و بسته

سیون، آبیاری و ساختارِ غیرخانوادگیِ نیدروی کدار(، کیفیدت و وضعیت اقتصادی و معیشتیِ خانوار، عوامل فنّی )شامل مکانیزا ها:یافته

دولتدی،  -هدای نهدادیمننی و امین به آیننة شغلی و حمایت، رضایتایهای غیررسمی و حرفهمنیریت اراضی، بیمة محصول، آموزو

 انن.نگی در شهرستان مریوان بودهفرشنن کشت تو درصن از واریانس تجاری 64دار با قنر  تبیینِ متغیّرهایِ دارای تأثیر معنی

های هایِ عمنه برای دسترسی به دادهای و برخی مشکال  مینانی، محنویتهای دادة منطقهکاستی آمارها و پایگاه ها:محدودیت

 انن.مورد نیاز مطالعه بوده

 و تجهیدزا  هداروو تفاده و ارتقدایپربدازده و مرغدوب، اسد ارقام، استفاده از پرورو محصول نوین هایشیوه کارهای عملی:راه

مقیاس، قیمدت تمدمینی و گسدترو چتدر های تعاونی، صنایع تبنیلی و تکمیلیِ مناسدبو بازاررسانی، آموزو، تشکّل بننیبسته

بده های تجاری و موفّقیت آن فرنگیِ منطقه به سمت شیوهبرداری و تولین تو فرنگی، الزاما  رانش نظام بهرهای محصول تو بیمه

 رونن.شمار می

الگوی کشت محصوال  با توجّه به اقتمائا  متفاو  مناطق مختلد  جغرافیدایی، راهبدردی بدرای « شننتخصّصی»اصالت و ارزش: 

 ویژه بزرگیِ مقیاس آن ننارد.است که تأکین و وابستگی چننانی به عامل زمین و به« برداریِ خرد زراعیهای بهرهسازیِ نظامتجاری»

 فرنگی، مریوان.های روستایی، کشت تخصّصی، کشت تجاری، تو برداریبهره ها:ژهکلیدوا
 
 

مجله . فرنگی و عوامل مؤثّر بر آن در شهرستان مریوانشنن کشت تو  تحلیلی بر تجاری(. 1395. )و فیمی،. و عی، امینارجاع: 
 .105-91(، 3)5ریزی روستایی، پژوهش و برنامه
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 مه مقدّ. 1
 لهأطرح مس. 1. 1

 و اجتمداعی اقتصدادی، اقشدار ترینبنیدادی روسدتاییان

روسدتاها نقدش  ةتوسدع رونن ومی شمار به کشور یک فرهنگی

 و روستایی توسعة دارد. بنابراین، یلّم توسعة فرآینن در اساسی

 بدوده و راههدم ابعداد همدة در کشدور توسدعة بدا کشداورزی

 کداهش راه رترینمدؤثّ ،کشداورزی توسدعة ریزی بدرایبرنامده

روسدتایی اسدت )پزشدکی و  و شدهری منداطق بدین ندابرابری

-نظدام در کشداورزی کشت (. الگوی54، ص. 1387زرافشانی، 

 در اکندون کده اسدت کشدت وعتنّ یمبنا بر زراعی تیسنّ های

 کوچدک و مدالکیخرده هدایزمدین در و جهان زیادی از نقاط

 احتیاجا  خانوار رفع برای تربیش تولین، از هنف دارد. جریان

 جنیدنی نیازهدای مدنرن، دنیدای در اامّد ؛است خودمصرفی و

 است درآمنی از نیازمنن برخورداری ها،آن رفع که یافته تکوین

 را خود نیاز مورد کاالهای تواننن،می روستاییان آن طریق از که

 و تولینی هاینظام نیازها، ینه اب گوییپاسخ برای نن.کنمین أت

 ایدن مینأتد قادر بده که گیرننمی شکل نوینی کشت الگوهای

 قتحقّ منظور به رایج هایشیوه ترینمهم از یکی باشنن. نیازها

 از ندوع این در است. ربازا در برای فروو تولین اهنافی، چنین

 محصدوالتی ،اسدت مرسدوم تجداری کشدت به که کشت ةشیو

 سدطر واحن در را تولین بازدهی بتواننن هم که شوننکشت می

 توجّه با باشنن. خوبی داشته فروو بازار، در هم و دهنن افزایش

تیِ سدنّ هدایشیوه و زراعی زمین تمالکیّ و ساختارها و نظام به

 ایران، جمله از و توسعه حال در ورهایکشاورزی در کش تولین

 تقسدیم ارضدی، اصدالحا  چدونهم ساختاری تغییرا  امکان

 باشن.نمی فراهمخیلی  ،اراضی سازیپارچهیا یک و زمین دمجنّ

 ساختنلمتحوّ طریق از تنها ت،واقعیّ این درنظرداشتن با 

 تبدع کشاورزی و بده در لتحوّ توانمی که است اقتصادی ابعاد

 حال در تجاری، تولین وجود آورد.ه ب روستاییان زننگی در ،آن

 و کوچدک مدزارع اصدلی هدایویژگدی از یکی صور  به حاضر

 دلیدل بده کده کوهسدتانی منداطق در ویژههمدالکی بدخرده

 کارگیریهبد تدوان عدنم و زراعدی هدایزمدین بودنکوچدک

 نظیدر اسدتراتژیکی محصدوال  کشداورزی های مکانیزهماشین

 بده مدزارع اصدطالحاً و شنه تبنیل شود،می کشت رتکم گننم

روندن )طاهرخدانی و رحمدانی، می پدیش شدننتخصصی سمت

 (. 2، ص. 1385

های گوندددداگونِ تولیددددن زراعددددی، دربردارنددددنة شددددیوه

های متفاوتی از روابط اجتماعی و اقتصدادی اسدت بننیصور 

که هر یک عناصر ساختاری و کارکردیِ متفاو  و ویژة خود را 

در  تنددوّع(. گوندداگونی و 141، ص. 1381رنددن )سددعینی، دا

هدای ملمدوس و بدارزِ جوامدع بدرداری، از ویژگیهای بهرهنظام

ت روستایی و بخش کشاورزیِ کشورهای در حال توسعه، به علّ

تی و هددای اجتمدداعی سددنّزیسددتیِ نظامبرخددورد، تددناخل و هم

 (.141، ص. 1381منرن، در درون این جوامدع اسدت )ازکیدا، 

برداری هماننن هر نوع نظام اجتماعی دیگری، ضدمن نظام بهره

حفظ اسدتقالل نسدبی خدود، بدا محدیط اجتمداعی و طبیعدی 

پیرامونش در ارتبداط متقابدل اسدت و عملکدرد آن، عدالوه بدر 

بده محدیط اجتمداعی و ، وکارهای درونی خدودساختارها و ساز

 .محیط طبیعی آن هم بستگی دارد

زراعدیِ  هدایدر نظامزمان تولیدن داری و سداساختار زمین

ای است که در آن شمار زیادی از تی ایران از دیرباز به گونهسنّ

برداران خرد، با هنفِ خودمعیشتی، بده تولیدن محصدوال  بهره

پردازنن که به لحدا  قیمدت نسدبی و در عمنتاً استراتژیکی می

قیمدت و بدا مقایسه با شدمارِ زیدادی از دیگدر محصدوال ِ گران

صدرفة اقتصدادی  ،ها در ابعاد خدردافزودة باالتر، تولین آنوارز

پا به تولیدنِ ایدن نناشته و دلیل اصلیِ مبادر ِ کشاورزان خرده

هدای بسددیار خدرد، همدواره اطمینددان از محصدوال  در مقیاس

 تدربیش کسدب درآمدننسدبت بده اقل معیشت خود تأمین حنّ

تواندن از نمی ناچار کداربر اسدت و. ایدن فرآیندنِ تولیدن بدهاست

های ناشددی از جوییصددرفه ،هددای جنیددن و در نتیجددهتکنولوژی

د. منشدأ ایدن مشدکل بده نظدر مریدنی شدومندن مقیاس، بهره

(، در این است که از سویی، ضرور  و تأکین بر افزایش 1375)

سدازیِ اراضدی و ایجداد پارچههای یکتولین و پیگیریِ سیاست

یی از قبیددلِ بیکدداری، واحددنهای بددزروِ تولیددنی، بددا پیامددنها

های رواندی و های روستاشهری، مقاومتگسترو ابعادِ مهاجر 

کداری های جنین و غیره، عمالً راهبیگانگیِ روستاییان با محیط

هدایِ برداریاین بخشِ بزرو از کشداورزان و بهره بارةعملی در

زراعی نبوده و نخواهن بود و از سوی دیگر، ادامة این راه و رونن 

دور از نقطدة بهیندة بخشدی از عوامدل دلیل تخصیصِ بهه نیز ب

د. به نظدر شورفتن این بخش از منابع میتولین، عمالً باعثِ هرز

کدار بدنیلی کده بدا ایشان، در چندین شدرایطی، سیاسدت و راه

های نظدار ، مانندنِ هزینده ؛هایِ تولین در مقیداس وسدیعزیان

ز آن هرچندن در ارزبری، فقنان انگیزه در کارگران )کده قبدل ا
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 راههدماندن( و غیدره، ا مالک زمین بودهامّ ؛سطوحی بسیار خرد

نباشن، هنایت انبوه تولینکنننگانِ خرد به سوی تولیناتی است 

از  چنینهمهای خرد، ها در مقیاسکه با وجودِ امکان تولین آن

ینن تولین، امکان آتر، کاربربودن فرافزودة باالتر، سود بیشارزو

ارزآوری برخوردار باشدنن.  ،زاری و صادرا  و در نتیجهعرضة با

تدددوان بددده عندددوان هایی را میصدددهمجموعدددة چندددین مشخّ

ینن گذار از آگر فرد که بیانکرتعری  « شنن کشاورزیتجاری»

شدنه در تیِ خودمعیشتی به کشاورزیِ نوینِ ادغامکشاورزی سنّ

  بازار است.

از فندون  گیدریحاضدر کوشدینه اسدت تدا بدا بهره ةمطالع

هدای ملمدوس و واقعدی، ابتدنا بده پیمایشی و مبتندی بدر داده

صدیِ شننِ کشدت محصدولِ نسدبتاً تخصّسنجشِ میزان تجاری

فرنگی در شهرسددتان مریددوان بزددردازد و در ادامدده، بددا تددو 

شناسددایی و سددنجش مجموعدده عوامددلِ متعددندِ فیزیکددی و 

ز مکدانیزم غیرفیزیکیِ تأثیرگذار بر این رونن، تبیین و تحلیلی ا

ن. بدرای ایدن منظدور، بده فراخدور از کنداین تأثیرگذاری ارائده 

 های مناسب آماری استفاده شنه است.ها و تحلیلپردازو

 

 

های معیشدتی بده الگوهدای تجداری، ل و گذار از شیوهتحوّ

گوییِ به نیازهدایِ الزامی ناگزیر برای کسب و تقویتِ توان پاسخ

صوال  کشاورزی و مواد غذایی و و فزایننة کنونی به مح تنوّعم

تددناوم حیددا  اقتصددادی و اجتمدداعی و کدداهش  ،چنددینهم

پذیری جوامع روستایی در برابر اقتمائا  و سدازوکارهای آسیب

شنن مزارع کوچدک و صیتخصّ شنة دنیای منرن است.جهانی

پراکننه بدرای کشدت و پدروروِ اندواع مختلفدی از محصدوال  

های  روستایی کشدور در سدالتجاری زراعی در مناطق مختل ِ

شنن و راندشِ لای به متحوّها، تا اننازهاخیر، متناسب با بوم آن

تی به سمت الگوهای تجداری کمدک های زراعیِ سنّنسبیِ نظام

فرنگی در بسدیاری از مدزارع صدیِ تدو کرده است. کشت تخصّ

ترِ ویژه در اراضی مسطر و نسبتاً وسدیعهروستایی کردستان و ب

دریاچة زریوار در شهرستانِ مریوان، نمونة بارز و نسدبتاً اطراف 

ریزی، رود که در صور  برنامهل به شمار میقی از این تحوّموفّ

توانن به توسعه و رونقِ اقتصدادی حمایت و هنایتِ سنجینه می

، (1)و اجتماعیِ حیا  روستایی منطقه مند برسانن. در جنول 

کردستان، هان، ایران و فرنگی در جسابقة کشت و پرورو تو 

 اختصار مرور شنه است. به

 

 فرنگی در جهان، ایران و کردستانسابقۀ مختصر کشت و پرورش توت -1جدول 

 2010فائو،  ؛1384خذ: خسروی، أم

 (1384فرنگی در کردستان )خسروی، تو  (1384فرنگی در ایران )خسروی، تو  (2010فائو، فرنگی در جهان )تو 

 سال پیش 220 تاریخ کشت:

مشدتق  to strew فعدل از و آنگلوساکسون زبان التین: از نام

 شنه است

 دو پیوندنی از و اختالط ،شناسیممی امروزه که فرنگیتو  -

 Fragariaاز شدیلی  یکدی کده اسدت آمریکدایی بومی نوع

Chiloensis ویرجینیدا  در دیگدری و جندوبی آمریکدای در

Fragaria Virginiana  دو است. این مالیش آمریکایدر 

پیوندن  دیگریک به فاقیاتّ صور ه ب فرانسه در فرنگیتو  نوع

 .شننن

 ةفرنگدی در ایدران از حدنود اواخدر دورکشت تو 

 .قاجار متناول شنه است

فرنگی در ها و ارقام خدودرویی از تدو از دیرباز گونه

های مرطوب مناطق مختلد  ایدران هها و درّجنگل

لدین رقدم اصالحشدنه در ا اوّامّد ؛وجود داشته است

زمان صنار  اتابک اعظم از فرانسده بده ایدران وارد 

 .شودشنه و به همین دلیل اتابکی خواننه می

 شیخ طتوسّ بار لیناوّ برای کردستان در فرنگیتو  -

 کشت و نش کردستان وارد خارج بننی ازنقش عثمان

 توجّه مورد 1346 سال در بار لیناوّ برای محصول این

 مریدوان گسدترو شهرسدتان شدر  در و گرفت قرار

 یافت.

 مدزارع هکتدار 2100داشدتن بدا کردسدتان اسدتان

فرنگی درصدن تدو  85 از بدیش تولیدن و فرنگیتدو 

دارا  کشدور سدطر در را لاوّ مقام تن( 21000کشور )

 باشن.می

 

 پیشینه تحقیق .1.2
مددنیریت در »ای بددا عنددوان (، در مقالدده1375نجفددی )

کندن کده نظدام کشداورزی از یدک میبیان « تجاری کشاورزی

آین و از تر به حساب میهای بزروطرف، زیرنظام فرعی از نظام

های فرعی دیگر است و طرف دیگر، دربردارننة بسیاری از نظام

از  ،ها در کنش و واکدنش متقابدل بدودهبه ناگزیر، با دیگر نظام

بده نظدر ایشدان، گدذارد. پذیرد و بر آن اثر مدیمحیط تأثیر می

کشدداورزی تجدداری نظددامی از کشدداورزی اسددت کدده در آن »

سازی ترکیب عوامل و استفاده از منابع و امکاندا  بدرای بهینه

کسب حناکثر تولین محصوال  کشاورزی یا سود یدا دسدتیابی 

های خاص در تولین و بازرگانی محصدوال  کشداورزی به هنف

اورزی تجاری کسب توفیق در کش چنینهموی «. مننظر است

کنننگان و رقبدا های مصرفرا مستلزم شناخت بازارها، خواسته

تولیدن تدا  ةتر در زنجیرهای آگاهانهگذاری و تالوو نیز سرمایه
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هدا ( ضمن مطالعة نقش تعداونی1375دانن. انصاری )توزیع می

در گذار از تولین معیشتی به تولین تجاری در بخش کشاورزی، 

بخش کشاورزی را به معنی ادغام اقتصاد شنن تولین در تجاری

المللدی در اقتصداد بین ،ی و در نهایدتروستایی در اقتصداد ملّد

ها بده دانسته و در این راستا، به نقش و کارکرد برجستة تعاونی

ی و آشنا و آگاه از امکانا  و منابع موجدود عنوان نهادهای محلّ

بازارهدای  های تولینی به سمتکنن که با رانش نظاماشاره می

ی از نه و حتّدتواننن جریان توسعه را سرعت بخشدیجهانی، می

ترین مدانع بدرای (، عمدنه1378دربندنی )ها بکاهنن. بار دولت

تیِ مندداطق آمیز و پایددنارِ نظددام کشدداورزی سددنّقیددتگددذارِ موفّ

نبودن روستاییِ شهرستان الیگودرز به کشاورزی منرن را فراهم

ورود تکنولوژی منرن دانسته اسدت. بستر و امکانا  الزم برای 

ترین پیامدددنهای (، عمدددنه1385و رحمدددانی ) طاهرخدددانی

را  ژاورود مریدوان ةفرنگی در منطقدشنن کشت تدو صیتخصّ

های کیفیدت ویژه در مناطق روستایی، ارتقا و بهبود شداخصهب

انن. آبدنار زننگی در سدطر خانوارهدای مدورد مطالعده دانسدته

تی بده پیرامون گدذار از کشداورزی سدنّای (، در مطالعه1387)

ها و مواندع منرن در استان کهکیلویه و بویراحمدن، محدنودیت

عمنه در این رابطه را توپوگرافی، شکل و ساختار زمین، کمبود 

هدای سدطحی در قعدر بودن آبخیز، جداریهای حاصدلزمین

ها، ضع  امکانا  زیربنایی، ضع  منیریت و تناخل وظای  هدرّ

بهار و ده است. پیشکر معرّفیای مربوطه، شناسایی و هسازمان

یِ ای پیرامدددون کدددارایی فنّددد(، در مطالعددده1391نصدددیری )

هدای متغیّرفرنگی در شهرسدتان سدنننج، تولینکنننگان تدو 

دارای تأثیر منفدی بدر ناکدارایی را تحصدیال ، سدابقه و تعدناد 

هدای تعدناد قطعدا  متغیّرده و در مقابدل، کروجین، شناسایی 

ها را دارای تأثیر مثبت بر ناکارایی بوته ةزمین، سن بوته و فاصل

و  زادة بیرجندنیانن. علدیدر مزارع کشت این محصول دانسته

رشن کشاورزی تجاری و پیامنهای  بارة( نیز، در1390جو )آرام

م قاجاریه در والیت قاینا ، توسعة دادوستنهای دوّ ةآن در نیم

عمنه در رانش کشاورزی ایدن  خارجی و داخلی را دارای نقش

ل شنن دانسته و نمودهای بارز این تحوّوالیت به سمت تجاری

مانندن  ؛کشت و افدزایش تولیدن محصدوال  صدادراتی ةرا توسع

تریاک، زعفران و ابریشم و کاهش تولین اقدالم ضدروری مانندن 

بده مقطدع زمدانیِ مدورد  توجّهالبته با  ؛اننگننم و جو برشمرده

)دوران قاجار( و شدرایط و اقتمدائا  آن زمدان، پژوهش ایشان 

هرچندن در آن »کنندن کده درستی به این نکته نیز اشاره میهب

  سدود سرشداری منّزمان گرایش به محصوال  پولی در کوتاه

  نتدایج مدنّآورْد، در طوالنیرا برای کشاورزان به ارمغدان مدی

لی از نامطلوبی به دنبال داشت. تمرکز بر تولیدن محصدوال  پدو

کشدداورز بدده بازارهددای  ةسددو باعددث وابسددتگی شددنین طبقددیک

تدأثیر  ،های آن بازارهداتردیدن تکاندهشدن کده بیالمللی میبین

 ،گذاشدت و از سدوی دیگدرمستقیمی بر معیشت کشاورزان می

پذیریِ روسددتاییان سددالی، آسددیبدر مددوارد قحطددی و خشک

ندنم و جدو( زیرا تولین اقالم ضروری )ماننن گ ؛یافتافزایش می

بددیش از حددن بدده محصددوال  پددولی کدداهش  توجّددهبدده سددبب 

 (.133 ص. ،1390،آرامجوزاده بیرجننی  و علی)« یافتمی

ررسی فرآیندنها و (، در ب1995ّ) 1پینگالی و رُزگرانت 

 هدایفعّالیتسدازی تنوّعشنن کشاورزی، متجاریهای سیاست

 تی بدده سددمتی، بدده معنددای تغییددر در الگوهددای سددنّکشدداورز

جزئدی ضدروری در ایدن  را صدی،گزین و تخصّهای جدایکشت

ینددنها دانسددته و بددرای کاسددتن از عددوارا و پیامددنهای آفر

 ی،طیمحسددتیز هایویددژه در عرصددههنددامطلوب جددانبی آن، بدد

در امدور  یگذارهیاز جملده سدرما هامناسب دولت یهااستیس

 ادجیا قا ،یتحق ةبهبود و توسع ها،روستا ی و زیربناییرساختیز

بددازار  یو توسددعه و آزادسدداز نیآب و زمدد یار  امددن بددرامقددرّ

 2راهددو ، کاسددتالنوس و سدداهو .داننددنر میرا مددؤثّ هیسددرما

شنن کشاورزی در مناطق روستایی (، در بررسی تجاری2010)

ای را از و کوهستانیِ شر  هیمالیا، ضع  سداختارهای سدرمایه

شداورزی شدنن نظدام کعوامل عمنة محنودکنننه برای تجاری

هددای انددن کدده در نظامدهقددانی منطقدده دانسددته و نشددان داده

تر از هدای پدایینکشاورزی خانوادگی در مناطق روسدتاییِ کوه

هددا و هددای خانوادهها و داراییترشددنن سددرمایهتنوّعهیمالیددا، م

ع محصدوال  کشداورزی و درآمدنهای مختلد ، تنوّ چنین،هم

شنن کشاورزی ینقش و تأثیر مهمی در حرکت به سمت تجار

 انن.داشته

 شناسی تحقیقروش. 2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

کیلدومتر  3229/5مسداحتی بدالب بدر  شهرستان مریوان با

پنجمدین شهرسدتان اسدتان کردسدتان  ،مربع، از نظدر وسدعت

 135 ةشددود کدده در غددرب اسددتان و بدده فاصددلمحسددوب می

ریاضی در کیلومتری سنننج واقع شنه است. از لحا  موقعیت 

 21'طدول شدرقی و  46˚ 45'تا  45˚ 59'مختصا  جغرافیاییِ 

از شددمال بدده  عددرا شددمالی واقددع شددنه، 35˚ 49'تددا  35˚

شهرستان سقز، از شر  به شهرستان سدنننج و دیواندنره و از 
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شرقی به شهرستان سروآباد و از غرب و شمال غربی بده جنوب

هدارم چ ةاز لحدا  جمعیدت در رتبد خاک عرا  محنود اسدت.

ریدزی برنامده دارد )معاونتنفر جمعیت 168774استان بوده و 

، موقعیت جغرافیایی و (1)(. شکل 1390، استانناری کردستان

بدددا توپدددوگرافی منطقددده و  راههدددمتقسدددیما  شهرسدددتان، 

 دهن.های شهری و روستاییِ آن را نشان میگاهسکونت

 

 
 مورد مطالعه ۀهای منطقگاهو پراکنش سکونت موقعیت جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی ۀنقش -1شکل 

 1393 ،کشور وزار  پایه، نقشة: مأخذ

 

 روش تحقیق. 2. 2

 ،روو نظدر از کداربردی و هدنف، لحدا  از حاضر پژوهش

مبتندی بدر العدا  اطّ آوریجمع روو .است حلیلیت-توصیفی

صدور   نامهپرسدش گیدری ازبهرهبدا  و بدوده میدنانیعملیا  

آمداری مطالعده شدامل تمدام خانوارهدای  ةعدجام .گرفته است

 1390کده طبدق آمدار  اسدتکار شهرستان مریوان فرنگیتو 

شددود. خددانوار را شددامل می 650جهدداد کشدداورزیِ شهرسددتان، 

ای بده آزمدون در نموندهبراساس نتایج حاصدل از اجدرای پیش

فرنگی نفر تنها به کشدت تدو  19سرپرست خانوار ) 25حجم 

((، حجم نمونه با استفاده از فرمدول p =76/0مبادر  داشتنن )

بده  توجّهن که در عمل و با شنفر محاسبه  196کوکران برابر با 

در مشکالتی که معموالً در عملیدا  میدنانی نداگزیر هسدتنن، 

 ةن. انتخداب افدراد بده شدیوشدنامه تکمیل پرسش 191 ،نهایت

ای در طبقدا  جامعده تصادفی صور  گرفته و به روو طبقده

 ع شنه است.توزی

 پژوهش های ها و شاخصمتغیّر. 3. 2
 ا شدیوةبد بدوده و لاوّ دست پژوهش، هایدادهبخش عمنة 

 ةنامپرسش هاداده گردآوری برای .اننشنه آوریجمع پیمایشی

 احی،طرّ نمونه، خانوارهای سرپرستان با مصاحبه برای لیمفصّ

 هددایویژگی بددر عددالوه .نشدد تکمیددل اعتبارسددنجی و

بخدش عمدنة  گویان،پاسدخ زراعدی-تولینی و اختیشنجمعیت

 سددازی ومقیاس عی بددرایهای متنددوّنامه بدده گویددهپرسددش

مسدتقل و وابسدته اختصداص داشدته  هایمتغیّرکردن عملیاتی

سدطر  بررسدی بده معطدوف عمدنتاً هدای مدذکورمتغیّر اسدت.

افزودن به  ،محصولشنن کشت تخصصی فرنگی،زیرکشت تو 

خدانوار،  اقتصداد ، معیشدت وآمدندر سطر زیرکشت محصدول،

 و واریامین، عملکرد محصول ،محصول تولینشنه ةفروو ساالن

های غیررسدمی و آیننه، آموزو در فرنگیکشت تو  به تمایل

هددای نهددادی دولتددی، ای، امکانددا  و تسددهیال ، حمایتحرفدده

)وضدددعیت  روز، عوامددل فنددیآگدداهی از دانددش و فندداوری 

مدنیریت ارضدی و  ار نیروی کار(،مکانیزاسیون، آبیاری و ساخت

 ةناماعتبار پرسش ضریبفرنگی بوده است. تلفا  محصول تو 

هدای متغیّرکردن و سدنجش نهایی، در بخدش اصدلیِ عملیداتی

هددای حاصددل از اجددرای مسددتقل و وابسددته، براسدداس داده

 87/0 ، برابدر بداکرونباخ آلفای آزمون کارگیریِهآزمون و بپیش

 تحلیدلتوصدی  و  های بعنی و ضدمنبخش در .دست آمنه ب

هدا نیدز ارائده متغیّرسدازی بدرای شرح عملیا  مقیاس ها،داده

هدای متغیّر ةهای الزم و تهید. پس از انجام پردازوخواهن شن

هدا و متغیّرهدا، تحلیدل رابطدة بدین نهایی و توصی  آماری آن

ر بددر مقیدداس وابسددتة تحقیددق )میددزان شناسددایی عوامددل مددؤثّ

فرنگی در منطقدة مدورد مطالعده( بده تدو  شنن کشتتجاری
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گام بدهکمک رویکرد آماری رگرسیون چننگانده و بدا روو گام

 صور  گرفت.

 مفاهیم و مبانی نظری. 3
 بخدش اقتصدادی، گونداگون ال تحدوّ رغمعلدی امدروزه

 و روستایی مناطق ةتوسع در را خود یتاهمّ چنانهم کشاورزی

 تواندنمی کشداورزی ةتوسع .است بخشینه تناوم ی شهریحتّ

 و در تغییدر کده باشن فقیر روستایی هامیلیون رفتبرون مسیر

انن شدنه راندنه عقدب بده اخیدر هایدهده اقتصدادی ال تحدوّ

 بده توجّه با مکانی هر در (. تولین173 ، ص.1387نامرادنژاد، آ)

 آن بدر حداکم فرهنگدی اجتمداعی و اقتصادی، طبیعی، شرایط

 کشداورزی تولین جمله از و ولینیت هاینظام .گیردصور  می

 بده دلیدل وجدودداشدته،  رواج روسدتاها در هاقرن طول در که

های دوران منرن و تغییر در سدبک زندنگی و سدطر ونیگدگر

 که تیسنّ و گذشته هایشیوه جایه نیازها، دگرگون گشته و ب

 نظدامی بدوده، اسدتوار یدا خودمصدرفی و معیشدتی تولیدن بدر

 بدازار در رقابدت کداالیی و تولین آن ایمبن که شنه گزینجای

 حاضر حال در تجاری تولین .است سود کسب جهت در فروو

 ویژههبد ،مدالکیخرده و کوچک مزارع اصلی هایویژگی از یکی

 هایزمین بودنکوچک دلیله ب که است کوهستانی مناطق در

 کشدت هدای کشداورزی،ماشین کارگیریهب توان عنم و زراعی

 مزارع اصطالحاًشنه و  ترکم گننم نظیر تژیکاسترا محصوال 

، رونن )طاهرخدانی و رحمدانیمی پیش شننصیتخصّ سمت به

 (.3 ، ص.1385

 نیز و اشتغال تولین و در آن سهم لحا  به کشاورزی بخش

ای کشورهای در حال توسعه از اهمیدت ویدژه در غذایی امنیت

یدت همّشدنن کشداورزی اباشدن. بندابراین، تجاریبرخوردار می

بده شدرایط خداص  توجّدهبدا  که معموالًویژه اینزیادی دارد، به

 تدر اسدت.تولین کشاورزی فقر روسدتایی از فقدر شدهری بیش

 هدایفعالیت از روسدتای و روسدتایی ندواحی از جنا کشاورزی

 .هسدتنن هدم ملزوم و الزم دو این ،است نبودهخالی  کشاورزی

برداری اسدت کده در کشاورزی تجاری نوعی نظام تولین و بهره

شدود و های نوین استفاده میطور عمنه از ابزارها و شیوهه آن ب

 ،اس بوده و در مقابدل آنمنیریت آن به تغییرا  اقتصادی حسّ

نظام تولین  ، اینبه عبار  دیگر ؛دهنالعمل نشان میزود عکس

 ةانبددجو ارتبدداط دو بددودهبددرداری کشدداورزی بددازارگرا و بهره

هدا و نیازهدای خدود را از بدازار هازار دارد. نهادتری با بدگسترده

هددا و تصددمیما  تولیددن بددر مبنددای قیمت ،کنددنمین میأتدد

شود و باالخره محصوال  خود را به می گرفتههای بازار خواسته

کشداورزی تجداری  (.3 ، ص.1375کنن )نجفی، بازار عرضه می

های کالسدددیک اقتصددداد کشددداورزی دو طبقددده از در نوشدددته

 ،نخسدت. دهدنقدرار می توجّدهکشداورزی را مدورد  محصوال 

ن و ندامکدان مصدرف مسدتقیم ننار محصوال  تجاری که غالبداً

توتدون، پنبده، نیشدکر،  انندنم ؛ننباین به بازار عرضده شدوالزاماً 

محصوال  نقنی که اگرچه  ،مدوّ های روغنی.دانه و قنن چغننر

یدنی طور مستقیم قابلیت مصرف در واحدن توله بخشی از آن ب

 شود.تر به منظور پاسخ به نیازهای بازار تولین میا بیشامّ ؛دارد

های تجداری بردارینخستین مالک برای تعیین بهره ظاهراً

هدای برداریهاست. ایدن مدالک در مدورد بهرهاننازه اراضی آن

زمین،  ةازنزیادی مصنا  دارد. مالک ان ط و بزرو تا حنّمتوسّ

هکتدار کداربرد  50تر از های کمرداریبتنهایی، در مورد بهرهبه

خصوص نوع آبیاری و نوع کشت نیز زیرا عوامل دیگر، به ؛ننارد

ط ثیر زیادی در تعیین نوع سازمان تولین در واحنهای متوسّد تأ

ممکن است واحنهای کوچکی که با یکی  مثالً ؛ننو کوچک دار

جدا  جا  و میوهدو هکتار زمین به تولیدن سدبزیجا ، صدیفی

کدده  حددالی پردازنددن از نددوع واحددنهای تجدداری باشددنن، درمی

هکتار زمین دیم در منداطق  20تا  10تر که با واحنهای بزرو

ی نتواننن نیازهدای حتّ ،پردازننخشک به کشت گننم و جو می

(. 15، ص. 1361 )اشددرف، مین کننددنأمصددرفی خددانوار را تدد

های تولیددن را تی از سددازمانوکشدداورزی تجدداری انددواع متفددا

واحنهای بسیار بزرو کشت و »گیرد که یک سوی آن میبررد

داری دولتددی و خصوصددی و هددای بددزرو دامصددنعت و مجتمع

یتی و سددوی دیگددر آن واحددنهای کوچددک تجدداری و چنددنملّ

ها، کاریها، تلمبدددهکاریمانندددن نصدددفه« دهقدددانی-تجددداری»

 ةهددا اسددت کدده انددنازداریها و باغکاریها، صددیفیکاریسدبزی

هدا رود و در میدان آنها از چندن هکتدار فراتدر نمدیاراضی آن

های سدهامی دولتی مانندن شدرکتهای بزرو نیمدهبرداریبهره

های تعددداونی تولیدددن کشددداورزی و اندددواع زراعدددی و شدددرکت

اشدرف، ط خصوصی قرار دارندن )های بزرو و متوسّبرداریبهره

 (.6ص.  :1361

زی تی بده کشداورینن تغییر کشداورزی معیشدتی و سدنّآفر

دارد و  راههددمرا بدده  یمتقددابل هددایکددنش و واکنش ،تجدداری

کندن های گوناگون را طلب میی و تقویت محیط و نظامراههم

 :ندن ازاکده عمدنتاً عبار است  یمستلزم اقناماتی طور کلّه بو 

شدنه، آغاز تغییرا  تکنولوژیک، وجود و کاربرد بدذرهای اصالح

هدا، وسدیع از نهاده ةادبدرداری، اسدتفهای بهرهتجنین سدازمان
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افتادن جریانمین مدالی روسدتاییان، بدهأت مکانیزاسیون، ةتوسع

 ةکنننه، توسعساختارهای اجتماعی هنایت ةنی، توسعقوجوه ن

های ی، گسددترو سیسددتمشددهای تحقیقدداتی و آموزسیسددتم

 هاداری و انبارداری و بازاریابی، ایجاد زیرساختنقل، نگهوحمل

( و غیدره کشدی وهای آبیاری و زهبرا ، شبکهه، بر ، مخا)جادّ

ه بد (.3 ، ص.1375 )نجفدی، صنایع تبدنیلی و تکمیلدی ةتوسع

ها و تصاد جهانی به مفهوم شکستن پوستهی ادغام در اقطور کلّ

تر عبدار  ای است. معنای دقیققهی و منطهای محلّمحنودیت

ویژه در سدطر هریزی بدرای تولیدن، بداین اسدت کده در برنامده

تولینکننددددنگان، انتظددددارا  و تمددددایال  گددددروه وسددددیع 

 ،پراکنددنه در سراسددر جهددان ه و بالفعددلِکنننگان بددالقوّمصددرف

یدن ه ای شود. بدهای مردم محلّها و نیازمننیجانشین خواسته

بایددن کیفیددت محصددول براسدداس اسددتانناردهای منظددور می

المللی تنظیم شنه، قیمت محصوال  در بازار گسترده و در بین

 ةاز رقبدای سرسدخت، بدا تجربد سرشاری )که ای مرزهای ملّور

آوری ها و فدننه، شدیوهشد تر است( تعییندهوتر و کارآزمبیش

های هدا و سدازمانتولین دگرگون شنه و منیریت و هنایت نهاد

اننرکار در جهت تولین کاال، با کیفیت مورد نظدر، توزیدع دست

 هدایاز ترجیر العا  روزآمدنتر و کسب اطّآن در سطر وسیع

بایدن طور قطدع میه ل یابن. این تغییرا  بکنننگان تحوّمصرف

ین معنی کده در هدر ه اب ؛با دگرگونی در نوع تولین باشن راههم

هدای ع کده از ویژگیتولیدن محصدوال  متندوّ ،منطقه از کشور

صی یک یدا دو تی است، به تولین تخصّخودمعیشتی سنّ ةجامع

باشن، تغییدر های همان ناحیه میمحصول که منطبق با ویژگی

به موارد یادشدنه یابی برای دست (.3 ، ص.1382)ملکان،  یابن

یابی به بازارهای جهدانی بده دست های اساسیِشرطکه از پیش

هددا و آیددن، الزم اسددت تددا ترکیددب عوامددل، نهادهحسدداب می

های بخش کشاورزی در یک بسته هماهند  بدا گذاریسرمایه

ن د شدود. بده ایدشکل بهینه تعرید  مجدنّ هدینگاه تجاری و ب

هدای تولیدن بخدش کده شدامل خداک، آب، خاطر باین ظرفیت

نیروی انسانی و سدرمایه اسدت، مدورد بررسدی و ارزیدابی قدرار 

هدای الزم گیریگرفته، تنگناها و موانع شناسایی شدنه و جهت

 د.شوه ئبرای رفع مشکال  ارا

 

 

 

 
 

 های پژوهشیافته .4
 هیایویژگی و بررسیی مورد ۀنمون اریآم توصیف .1. 4

 هاآن زراعی-تولیدی

دهدن کده گویان نشدان میبررسی وضعیت جنسیت پاسدخ

ی درصن زن با میانگین سنّ 4/9گویان مرد و درصن پاسخ 6/90

ها انن که از بین آنسال( بوده 80تا  20سال )از  51نزدیک به 

نایی، درصدن دارای تحصدیال  ابتد 4/19سواد، درصن بی 2/26

درصدن دارای  5/11درصن دارای تحصدیال  راهنمدایی،  2/27

 3/7دیزلم و درصن دارای تحصیال  فو  3/7تحصیال  دیزلم، 

 اندن.درصن دارای تحصدیال  لیسدانس و بداالتر برخدوردار بوده

، یکشداورزگویان پاسخدرصن  4/65 درآمن و شغلِ اصلی منبع

در کندار شدغل کشداورزی  ةو بقید درصن دارای شغل آزاد 6/2

ها و برداریوسعت بهره .بوده است آزادی یا کارمننمی ماننن دوّ

 است.بوده  (2) جنول پراکننگیِ اراضی در سطر نمونه به قرار
 

 در زراعی اراضی توزیع برحسب نمونه ترکیب -2جدول

 زیرکشت مختلف سطوح و قطعات

 1393، پژوهشهای خذ: یافتهأم
 پراکننگی اراضی

 ()تعناد قطعا 

 سطر اراضی زیر کشت )هکتار(

 مجموع 5بیش از  5/4تا  5/2 2تا  5/1 1تر از کم

1 37 30 5 0 72 

2 15 43 33 2 93 

3 0 1 15 7 23 

4 0 0 1 2 3 

 191 11 54 74 52 مجموع

 

 متغیّیرو توصیف آمیاری     سازیپردازش، شاخص .2. 4

 وابستۀ تحقیق 
بدنون  مداده واده، آهدای مدورد اسدتفمتغیّرتعناد کمدی از 

سدایر  سدازیِآماده. بودندن استفادهل قابل پردازو در مرحلة اوّ

ه بدمستلزم انجام محاسبا  و مراحلی است تا هرکنام  هامتغیّر

هدایِ متغیّرها و گویده ةاز مجموعد« شداخص ترکیبدی» صور 

در مجموع عملیا  و محاسباتی که دست آینن. ه ب اولیة مرتبط

، هداداده وتحلیلآوری و قبل از تجزیهجمع ای بعن ازهر مطالعه

و هدا آن سدازیشدود، عدالوه بدر خالصهانجام می هامتغیّرروی 

معندادار و قابدل مقایسده، بدا ارتقدای  یِهای کمّدشداخص ةتهیّ

ای نسدبی باعدث افدزایش و ای به فاصدلهها از رتبهمقیاس داده

هدایرووازگیدریبهدرهامکانها شنه و ارتقای کیفیت داده

 آوردمدیفدراهم را هداآن تحلیلوتجزیدهبرایآماریپارامتریِ
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های مشابه و کنکاو با مرور پژوهش (.60، ص. 1389)امینی، 

گاندة زیدر بدرای هدای هفتمتغیّرها و فدهدر منابع مدرتبط، مؤلّ

، فرنگیکشت و پرورو تدو  شننتجاریمیزان کردن عملیاتی

ناسدایی، سدنجش و بدا هدم تحقیدق، شوابستة  متغیّرعنوان ه ب

و توصدی  آمداری ایدن  معرّفدی، بده 3ترکیب شدننن. جدنول 

 د در مقیداسامتیازدهی مجنّلیه و بعن از صور  اوّه ها، بمتغیّر

هددای متغیّرهمددة مقیدداس  یسددازبددرای یکسددانکدده  5تددا  1

بندنی . ایدن طبقهپدردازدشوننه صور  گرفته است، میترکیب

و هیسدتوگرام توزیدع  متغیّرر هر به دامنة مقادی توجّهد با مجنّ

 صور  گرفته است. ،فراوانی مقادیر آن

 

 

 

 

 

 یفرنگشدن کشت توتوابستۀ تجاری متغیّرهای سازندۀ فهو توصیف آماری  مؤلّ معرّفی -3جدول 
 1393، پژوهشهای خذ: یافتهأم

 وابسته متغیّرهای مقیاس فهمؤلّ
 متیازدهی شنهتوصی  مقادیر ا توصی  آماری قبل از پردازو

 انحراف معیار میانگین میانگین اکثرحنّ اقلحنّ

 23/1 39/2 25/1 5 50/0 سطر زیرکشت محصول )هکتار(

 28/1 07/3 63 100 10 صی محصول )% از زمین زیرکشت(کشت تخصّ

 51/1 06/2 29/0 2 0 های اخیر )هکتار(افزودن به سطر زیرکشت محصول در سال

 07/1 09/3 72 100 25 میزان )درصن( فروو محصول در بازار

 98/0 94/2 98/3 8 75/0 عملکرد محصول )تن بر هکتار(

 93/0 40/3 26/9 14 5 تعناد چین )برداشت( محصول در سال زراعی

 13/1 18/3 12/2 4 1 بننی محصولمیزان و کیفیت بسته

 16/1 82/2  مقیاس میانگین کلّ

 

با مقدناری  مقیاس میانگین کلّ ،شودهنه میکه مشاچنان

آن باشن و انحراف معیدار می 82/2برابر با  طمتوسّ تر از حنّکم

زیاد نسبتاً پراکننگی گونی و ناهم ةدهنننشان نیز 16/1 برابر با

مقیاس  کلّضریب تغییرا  . مشاهنا  در اطراف میانگین است

. از میان دهنشان میدرصن نیز این امر را بهتر ن 31/29برابر با 

برداشددت  یددا تعددناد چددین متغیّددر ،دهننههددای تشددکیلفددهلّؤم

شدنن کشدت گری از میدزان عمقیمحصول در سال )که بیدان

تدرین ابعداد و ی یکدی از مهمطور کلّه فرنگی در منطقه و بتو 

تددرین بیش هددای زراعددیِ تجدداری اسددت(، دارایجوانددب نظام

 متغیّدرمربدوط بده هم  انگینترین میکم( بوده و 4/3) میانگین

 (06/2های اخیدر )محصول در سدال سطر زیرکشتبه افزودن 

 باشن. می

 ۀو توصیف آماری  مجموعی سازیپردازش، شاخص .3. 4

 های مستقل تحقیق متغیّر
هدای مسدتقل تحقیدق نیدز براسداس مدرور متغیّر ةمجموع

 ها و وضدعیتبه هنف مطالعه و آگاهی از ویژگی توجّهمنابع، با 

االتی بددرای ؤها و سددمنطقدده، شناسددایی و بددا گنجانیددنن گویدده

 عملیاتی و مورد سنجش قدرار گرفتندن. ،نامههرکنام در پرسش

قسدمتی  5ها عمنتاً کیفدی بدوده و از طریدق طید  متغیّراین 

ی بدوده و انن و در مواردی نیز مقوالتی کمّلیکر  سنجش شنه

 معرّفدی، (4) انن. جنولبا پیمایش مقادیر مربوطه سنجش شنه

د و هددا را پددس از پددردازو مجددنّمتغیّرو توصدی  آمدداری ایددن 

 بر دارد. در 5تا  1امتیازدهی در مقیاس 
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 یفرنگشدن کشت توتتجاری های مستقل  تأثیرگذار برمتغیّرترکیب مقیاس و توصیف آماری   معرّفی -4 جدول
 1393، پژوهشهای خذ: یافتهأم

 هایمتغیّر

 مستقل

 اهگویه

 )ترکیب مقیاس(

 توصی  آماریِ مقیاس

 ضریب تغییرا )%( انحراف معیار میانگین اکثرحنّ اقلحنّ

 وضعیت اقتصادی 

 و معیشتی خانوار

 میزان درآمن خانور

 فرنگیانناز از فروو تو میزان پس

 میزان توسعه و بهبود زمین کشاورزی

1 4 72/2 57/0 95/20 

 های آموزو

 ایغیررسمی و حرفه

 های آموزشیبرگزاری کالس

 هامیزان شرکت در کالس

 هامیزان مفینبودن کالس

1 4 89/2 65/0 49/22 

 مننیرضایت

 و امین به آیننه

 فعّالیت ةمیزان امینواری به ادام

 رضایت از کیفیت محصول

 رضایت از قیمت فروو محصول

75/1 4 04/3 40/0 15/13 

 امکانا 

 و تسهیال 

 (و غیره صول )سردخانهداری محامکانا  نگه

 نقلودسترسی به تسهیال  حمل
50/1 50/4 62/2 58/0 13/22 

 هایحمایت

 دولتی-نهادی

 های تعاونیرضایت از عملکرد شرکت

 های دولتی )وام(مننی از حمایتبهره

 جان جهاد کشاورزیرضایت از مروّ

33/1 67/3 44/2 53/0 72/21 

 آگاهی از 

 آوری روزدانش و فن

 کشت ةل در شیوپیشرفت و تحوّ میزان

 های نوین کشتآگاهی از روو
2 50/4 09/2 49/0 44/29 

 یعوامل فنّ

 مکانیزاسیون )% اراضیِ مکانیزه(

 غیرسنتی( تحت آبیاریِ آبیاری )% اراضی

 نیروی کارمزدی )غیرخانوادگی(

35/0 4 15/2 75/0 88/34 

 کیفیت و

 منیریت اراضی

 اراضی هموارکردنوضعیت 

 خیزی خاکت و کیفیت حاصلوضعی
90/1 60/4 03/3 26/1 58/41 

 منیریت و

 کنترل ضایعا 

 کاهش و کنترل ضایعا  بر اثر آفا 

 کاهش و کنترل ضایعا  حین برداشت
1 4 79/2 65/0 22/23 

 70/98 50/0 51/0 1 0 (1و  0) dummyمجازی یا  متغیّر محصول ةبیم

 

ن میانگین مقیاس تریبیش ،شودگونه که مالحظه میهمان

مننی های کیفیت و منیریت اراضی و رضدایتمتغیّرمربوط به 

، هر دو با مقناری برابدر و بدیش از حدن فعّالیتو امین به آیننة 

در مقایسدة ایدن دو  توجّدها نکتدة قابدل امّ ؛ط طی  استمتوسّ

ترین و امین به آیننه ، برخورداریِ وضعیت اراضی از بیشمتغیّر

 ؛هاسدتمتغیّرنِ ضریب تغییرا  در میان همدة ترین میزااز کم

گونی در میان افراد ترین ناهمعبارتی، وضعیت اراضی با بیشه ب

در حالی کده کیفیدت و  ،ترین میانگین استدارای بیش ،نمونه

هایی از نمونه و منطقه بسدیار خدوب منیریت اراضی در قسمت

 های دیگری این وضعیت بسدیار ضدعی ارزیابی شنه، در بخش

مننی و امیدن بده آیندنه، ولی در رابطده بدا رضدایت ؛بوده است

های جامعه و نمونه وجود گونی بسیار باالیی بین همة بخشهم

توان گفت آن چیزی که بیش از هر چیز دیگر داشته است. می

تر از هدر چیدز دیگدری در تر و متعدادلیکسان ،و در عین حال

بده  هداواری آنسطر نمونه و جامعه وجدود دارد، همدین امیدن

شان و رضایتی است که از عایدنی آن دارندن. ایدن فعّالیتآیننة 

های بعددنی و ضددمن تشددریر کدده در قسددمتحالددت، چنان

ای برای هها نیز اشاره شنه، پتانسیل و امکان بالقوّوتحلیلتجزیه

ریزی بددرای هددنایت و منطقدده اسددت کدده در صددور  برنامدده

تدر نظدام وری و رانش بیشتوانن بهرهدرآوردن آن، میفعلیتبه

فرنگی در منطقة مورد مطالعه بده سدمت کشت و پرورو تو 

الگوهای تجاری و بهبود کیفیت زننگی ساکنان روستایی آن را 

تدرین میدانگین مقیداس، بده در پی داشته باشن. در مقابدل، کم

ی آوری روز و عوامددل فنّددهددای آگدداهی از دانددش و فددنمتغیّر
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تی و ساختار غیرخانوادگیِ نیروی غیرسنّ)مکانیزاسیون، آبیاریِ 

ق داشته است. وضعیتی که بهبود ضروری آن، نیازمنن کار( تعلّ

 .شنه و نسبتاً گسترده استبهای حساگذاریسرمایه

شیدن ر بیر تجاریتحلیل رگرسیون عوامیل میؤثّ .4. 4 
 فرنگی در منطقۀ مورد مطالعهکشت توت

ر رهای مدؤثّمتغیّرسی و تشخیص تحلیل رگرسیون برای برّ

مسدتلزم آن اسدت کده  ،وابسدته متغیّدردر تبیین واریانس یک 

اقل ری واحن و در مقیاسی حدنّصور  متغیّه ها بهرکنام از آن

شدنة رهای پدردازو و کمّدیمتغیّدر دسترس باشنن.  ،ایفاصله

سدددازی مقیددداس و وابسدددته و مسدددتقل تحقیدددق، بدددا یکسان

هرکدنام، بده های مربدوط بده فهها یا مؤلّگیری از گویهمیانگین

رسدی و تعیدین حاصل شدننن و بدرای برّ (4و  3)شرح جناول 

فرنگی در شنن کشدت تدو ر در تجاریرهای مؤثّعوامل و متغیّ

مورد تحلیل  6گامبهگام منطقة مورد مطالعه، با استفاده از روو

مدنل پدس از  آمنه از حلّدستهرگرسیون قرار گرفتنن. نتایج ب

مسدتقل  متغیّدراکی از آن است که از میدان ده ح ،هفت تکرار

اقتصادی و معیشدتی  ر وضعیت، هفت متغیّ(4)ترکیبیِ جنول 

، محصدول ةبیمد، کیفیت اراضی منیریت و، یعوامل فنّ، خانوار

و امیدن بده  مننیرضدایت، ایهای غیررسدمی و حرفدهآموزو

داری بددر تددأثیر معنددی دولتددی -نهددادی هددایحمایتو  آینددنه

و  امکانا  هایمتغیّرانن و فرنگی داشتهکشت تو  شننتجاری

کنتدرل  مدنیریت وو  آوری روزدانش و فن آگاهی از، تسهیال 

 با (5)انن. جنول دار در این رابطه بودهضایعا  فاقن تأثیر معنی

 ،لدین قسدمت خروجدیعندوان اوّه بد ،«مدنل ةخالصد»عنوان 

 دهن.یت منل ارائه میکلّالعاتی راجع به اطّ
 

شدن کشت رگرسیون تجاریتحلیل مدل  ۀخالص -5ل جدو

 فرنگیتوت
 1393 ،های پژوهشخذ: یافتهأم

 تعنیل شنه 2R (2Rضریب تعیین ) (Rبستگی چننگانه )ضریب هم

80/0 64/0 606/0 
 

بسددتگی گر مقددنار ضددریب همبیددان Rبددرای  8/0مقددنار 

 رهدای مسدتقلر وابسدته و متغیّبین متغیّ ة بسیار باالیِچننگان

شدنن کشدت تجاری متغیّربین  ،به عبار  دیگر ؛باشنمنل می

ر متغیّد 7ی بدا بدرآورد آن از روی معادلده رگرسدیون فرنگیتو 

)شدامل مکانیزاسدیون،  یعوامدل فّد، اقتصدادی خدانوار وضعیت

، آمدوزو، بیمده، کیفیت اراضدیآبیاری و ساختار نیروی کار(، 

داری بده معندی بستگی، همدولتی هایحمایتو  امین به آیننه

که مجذور « ضریب تعیین»یا  2Rدرصن وجود دارد.  08میزان 

ف درصددنی از بسددتگی چننگاندده فددو  اسددت، معددرّضددریب هم

ط منل توجیه ر وابسته است که توسّپراکننگی )واریانس( متغیّ

درصدن از واریدانس  64میزان باالیِ  ،شود. بنابراینیا تبیین می

ر فدو  تبیدین متغیّد 7را  گیفرنشنن کشت تو تجاری متغیّر

رسانن. این شداخص خوب منل را می بسیارکننن که برازو می

ترین خروجی تحلیدل رگرسدیون بدوده و معیداری نوعی مهمبه

 Rشدود. مقدنار بودن مدنل محسدوب میبرای ارزیابی مناسدب

شدنه چده نیز برآوردی است از این کده مدنل ارائه 3شنهتعنیل

ی کده از همدان جامعده گرفتده شدود، های دیگدراننازه با داده

 7برازو خواهن داشت. مفهوم ضمنی این معیار این است کده 

هدای ر تأثیرگذار فو  که در ایدن مطالعده و براسداس دادهمتغیّ

درصدن از واریدانس  64آوری شنه از یک نمونه مشدخص، جمع

ی طور کلّده کننن، برا تبیین می فرنگیشنن کشت تو تجاری

ن، تحت هر شرایط دیگری نیدز معیّ ةه یک نمونب توجّهو بنون 

 هستنن. متغیّردرصن از واریانس این  60بیش از قادر به تبیین 

چننین  ،در واقع 3قسمت بعنی از خروجی آنالیز رگرسیون

ر وابسدته و ی بدین متغیّدخطّ ةصفر مبنی بر وجود رابط ةفرضی

ب رگرسدیونی و یداری ضدرارهای مستقل، وجود و معندیمتغیّ

  کنن.را آزمون می 2Rداری ود و معنیوج
 

فرنگی در شدن کشت توتتحلیل واریانس تجاری -6جدول 

 تحلیل رگرسیون
 1393،پژوهشهای خذ: یافتهأم

 منبع

 تغییرا 

 مجموع

 مجذورا 

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورا 

 آماره
F 

 سطر

 داریمعنی

 13/10 7 34/70 رگرسیونی
38/46 

 

000/0 
 

 22/0 183 98/39 ماننهباقی

  190 32/110 مجموع

 

 99داری بددیش از بدا سددطر معندی Fبددرای  38/46مقدنار 

شدنن کشدت تجاریی بدین خطّ ةدرصن تأیینی بر وجود رابط

ه بد ،چنینهم .گفته استرهای مستقل پیشو متغیّ فرنگیتو 

 ةرهدا در معادلدین معنی اسدت کده الاقدل یکدی از ایدن متغیّا

وابسته، بده شدرح زیدر، دارای ضدریب  تغیّرم  برآوردرگرسیونیِ

  دار است.معنی

(1) 
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آخرین قسدمت خروجدی، ضدرائب به عنوان  (7)در جنول 

 هر فدو ( بدمتغیّد 7دار )دارای تدأثیر معندی لرهای مستقمتغیّ

 ها گزارو شنه است. داری آنسطر معنی راهمه

 

 فرنگیشدن کشت توتدار در تحلیل رگرسیون تجاریقل  معنیهای مستمتغیّر غیراستاندارد و استانداردضرایب  -7جدول 
 1393 ،پژوهشهای خذ: یافتهأم

 داریسطر معنی tآمارة  (βضرایب استاننارد ) (Bضرایب غیراستاننارد ) بین(های مستقل )پیشمتغیّر

 117/0 576/0  465/0 مقنار ثابت

 784/0 528/0 934/6 000/0 (1xوضعیت اقتصادی خانوار )

 152/0 199/0 631/3 000/0 (2xی )عوامل فنّ

 134/0 175/0 835/3 000/0 (3xمنیریت و کیفیت اراضی )

 246/0 162/0 174/3 002/0 (4xمحصول ) ةبیم

 179/0 153/0 646/2 009/0  (5xآموزو )

 263/0 199/0 977/2 003/0 (6xمننی و امین به آیننه )رضایت

 154/0 108/0 995/1 048/0 (7xهای دولتی )حمایت

 

ترین نقدش و تدأثیر در ، بیش5ب استانناردیبه ضرا توجّهبا 

بدا فاصدلة را  فرنگیشدنن کشدت تدو تجاریتبیین واریدانس 

وضددعیت اقتصددادی و  هددا،متغیّرچنددنبرابری نسددبت بدده دیگددر 

دار و نسدبتاً یکسدان معیشتی خانوار داشته است و تأثیر معندی

ی، امین به آیننه، کیفیدت عوامل فنّها نیز به ترتیبِ متغیّربقیة 

هددای حمایت ،نهایددتدر و مددنیریت اراضددی، بیمدده، آمددوزو و 

امکاندا  و تسدهیال ، آگداهی از نهادی و دولتدی بدوده اسدت. 

، نقش و تأثیر کنترل ضایعا  آوری روز و منیریت ودانش و فن

 ،شدودکه مالحظه میچنان. اننداری در این زمینه نناشتهمعنی

با تکنولوژی و زمین )که خود از عوامدل و  راههم تصادیبنیة اق

های تقویددت وضددعیت و بنیددة اقتصددادی هسددتنن(، فددهمؤلّ

بدرداری راندی نظدام بهرهری در پیشمهم و مؤثّی کنننگتعیین

شهرستان مریوان به سمت الگوهای تجداری و ن کارافرنگیتو 

ا بدد هدداتددر تولیددن و همدداهنگی آنوری بیشبهددره ،عبددارتیه بدد

دارنشدنن معنی سازوکارها و اقتمائا  نظام بازار داشدته اسدت.

گر ضددع  و ناکارآمددنی شددنه، بیدداناشاره متغیّددرضددرایب سدده 

گیری العی و بهرهاطّمنطقه، بیی امکانا  و تسهیال  زیرساخت

هدای آوریبرداران منطقه از داندش و فنناچیز و نامناسب بهره

در منیریت پدس از  هانی و ضع  آتوجّه( و بی4نوین )جنول 

برداشت محصول جهت کاستن از درصن تلفا  است کده خدود 

بننی و داری، بسدتهتوانن بدا کمبدود و ضدع  امکاندا  نگدهمی

اسیت و به حسّ توجّهفرنگی )با موقع محصول تو هبازاررسانی ب

هدای فسادپذیری باالی ایدن محصدول( مدرتبط باشدن. حمایت

داری تر این معنی  کمری آن و شنّدابه معنی توجّهدولتی، با 

 ،یاهای سدنجینهریزیتوانن با برنامهنسبت به عوامل دیگر، می

گفته صور  گیرد. در این راستا، معطوف به تقویت موارد پیش

مننی و رضدایت فة روانی و نگرشیبرننة مؤلّنقش و تأثیر پیش

 بدا راههدم تدر نیدز اشداره شدن،کده پیش، چنانامین بده آیندنه

این حرفه بده ن پذیری جامعة هنف و نیازمننی دوچنناآموزو

سدازی راههمبسترهای پدذیرو و ی سازمقولة آموزو، با فراهم

ای، عددالوه بددر افددراد بددا هرگوندده طددرح و برنامددة اننیشددینه

طور ه آن را نیز ب قیت و کاراییگری در اجرا، ضریب موفّتسهیل

 داری باال خواهن برد.معنی

 یگیرنتیجه .5
ی از هرگونه کشاورزی جزء جنانشننی و بسیار مهمّ ةتوسع

دلیدل ه روسدتایی اسدت و بد ةریزی جامعی بدرای توسدعبرنامه

نخست و اصلی در اقتصاد روستایی  فعّالیتعنوان ه نقشی که ب

ویژه در کشدورهای در حدال هدارد، سهم و کارکردی اساسی، بد

سدت بدرای روستایی دارد. این بخدش قدادر ا ةتوسعه، در توسع

قشر بزرگی از روستاییانی با سدطر آمدوزو و مهدار  پدایین، 

ده و روو و کدرهای شغلی رسدمی و غیررسدمی ایجداد فرصت

اقلی از درآمدن ای برای تدأمین حدنّشنهراهبرد مطمئن و اثبا 

چندین نقدش نای برای فقیرتدرین خانوارهدای روسدتایی باشدن.

به شدیوع و رواج  جّهتوویژه با هة کشاورزی در کاهش فقر ببالقوّ

بسدیاری یدت تر و مشهودتر آن در منداطق روسدتایی، اهمّبیش

. گاهی اوقا  از سدهم و اندنازة کشداورزی در اقتصدادهای دارد

ای برای تعری  و تعیین مناطق استفاده عنوان سنجهه ی بمحلّ

قیتی بدرای با موفّ راههمهرگونه استراتژی  ،رو شود و از اینمی
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 ةهایی بدرای توسدعفهها و مؤلّبرنامه ینلزوماً با روستایی، ةتوسع

گرچده ایدن دو دقیقداً یدک چیدز اکشاورزی در بر داشته باشن، 

حیددا  اقتصددادی و اجتمدداعی بسددیاری از جوامددع  نیسددتنن.

چنددان وابسددتگی کشددورهای در حددال توسددعه، هم یروسددتای

های زراعی دارد و تناوم آن در گدرو توسدعة فعّالیتشنینی به 

توسدعة کشداورزی  ،یطور کلّده ها و بفعّالیتگونه این متناسب

آوردن و ارتقای امنیت غدذایی، ایجداد و ماندنگاری است. فراهم

هدای زراعدی و فعّالیت ةهای شغلی و درآمدنی و توسدعفرصت

غیرزراعی، برخی از جواندب مختلد  رهدایی جوامدع روسدتای 

 است.فقر مشکل پیرامونی از 

قبدل تدا بده  ةاز چندنین دهد کشداورزی، ةدر فرآینن توسع

ای برای تبدنیل و شنهجاگیر و پذیرفتهرونن جهانی همه ،امروز

های زراعیِ سنتی و معیشتی بده سدمت الگوهدای گذار از نظام

تجاریِ مبتنی بر بازار و سازوکارهای آن وجود دارد و مدنام بدر 

طور ه شود. بلزوم آن از سوی مجامع علمی و اجرایی تأکین می

شدنن های مربدوط، تجاریها و دینگاهدر اکثر نوشته معمول و

کشداورزی، مسدتلزم  ةای برای توفیق در توسدعبه عنوان الزمه

های تولین و شنن عملیا  کشاورزی برای کاهش هزینهمکانیزه

شدود. در مدواردی، امکدان افزایش عملکرد محصول دانسته می

دارد.  ی بنون مکانیزاسیون هم وجودشنن کشاورزی حتّتجاری

عالوه بر بدازارگرایی و عرضدة محصدوال  تولینشدنه بده بدازار، 

انتخاب نوع محصول و تصمیما  اساسی  چنینهمشنن تجاری

هدا در راسدتای در رابطه با ندوع، میدزان و نحدوة مصدرف نهاده

تای شددود. در راسددحناکثرسددازی سددود را نیددز شددامل می

 ،حصددول، انتخدداب و تولیددن مبددرداریکردن نظددام بهرهتجدداری

های کشداورزان، بدیش از شود و اهدناف و دغنغدهصی میتخصّ

پاینارسدازی درآمدن و  توجّدهاقلی از امنیت غذایی، متأمین حنّ

برای ایدن  ایهای زراعیفعّالیتاکثررسانینن سود است و حنّبه

بده  توجّدهصی محصوال  با گیرنن. کشت تخصّمنظور انجام می

لد  جغرافیدایی، از تمخ ها و اقتمائا  متفداو  منداطقویژگی

بددرداری و دن بهرهکرجملدده راهبردهددای اساسددی بددرای بهیندده

شدمار  های خرد زراعی بدههای نظامدرآوردن پتانسیلفعلیتبه

گرچه تأکین و وابستگی چننانی به عامدل ارود. این راهبرد، می

گیدری لزوم بهره ،ویژه بزرگی مقیاس آن و در نتیجههزمین و ب

هددا و فراا پیشامّدد ؛هددای مکددانیزه نددناردروواز ابزارهددا و 

ای نیز بدرای توفیدق نسدبی در غیرقابل مصالحه یهانیازمننی

شددنة خددود دارد کدده از جملدده یابی بدده اهددناف تعری دسددت

هدا )بدذر، کدود، نن از: تقویت هر دو سوی جریدان نهادهاعبار 

ها )محصوال  تولینی بدا کیفیدت و غیره( و ستاده وتجهیزا  

 یانناردهای مورد نیاز بدازار(، توسدعة سداختارهای اجتمداعاست

کنننه، گسترو و تقویت نهادهای تحقیقاتی، آموزشی و هنایت

ای از قبیدل های توسعهای، گسترو و تجهیز زیرساختمشاوره

ونقددل، بددر ، ارتباطددا  و هددای مناسددب و سیسددتم حملجاده

داری و کشی، امکاندا  و تسدهیال  نگدههای آبیاری و زهشبکه

ایدن  بازاررسانی محصول و گسترو صنایع تبنیلی و تکمیلدی.

برداری و تولیدن ملزوما  غیرقابل اجتناب برای رانش نظام بهره

های تجداری فرنگی در منطقة مورد مطالعه به سمت شیوهتو 

آگداهی و و تممین میزانی از موفقیت آن، موارد ناگزیری ماننن 

، استفادة گسدترده رو محصولپرو نوین هایشیوهکارگیری هب

 فعلدی جدای ارقدامه بمحصول  رتر و بازارپسننتپربازده ارقاماز 

هددای روو گسددترده و ارتقددای ة، اسددتفادنددامرغوب بددازده وکم

بده  توجّدهن )بدا محصول تا زمدانی معدیّ دارینگهو  بننیبسته

اسیت و ضریب بداالی فسدادپذیری محصدول(، اسدتفاده از حسّ

بازاررسدددانی محصدددول،  حمدددل وای زتدددر بدددروسدددایل مجهّ

گذاری بدددرای آمدددوزو و ارتقدددای سدددطر مهدددار  سدددرمایه

های تعداونی، لکاران منطقه، ایجداد و تقویدت تشدکّفرنگیتو 

یابی، ای و ترویج خصوصدی، زمیندهمشاوره خنما  هایشرکت

مقیاس، مناسب یاننازی صنایع تبنیلی و تکمیلیابی و راهمکان

حمایتی، تصدویب و  یتسهیال  اعتبارسازی و واگذاری بمصوّ

ای اجددرای سیاسددت قیمددت تمددمینی و گسددترو چتددر بیمدده

 شود.را شامل می فرنگی منطقهمحصول تو 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Agricultural development is an important factor in 

any comprehensive rural development plan and 

because of its role and stance in the rural economy 

as the main activity, has a substantial contribution 

and obligation in rural development, especially in 

developing countries. It can provide formal and 

informal employment for those with both adequate 

and limited education and skill, and has proved to 

be a sustainable channel for poverty-stricken 

households in generating income. This potential 

role of agriculture in reducing poverty is 

particularly important according to the fact that the 

incidence of poverty is more evident in rural areas. 

The size of agriculture within the local economy is 

sometimes used to define rurality; therefore, any 

successful rural development strategy will be 

associated with agricultural development 

component while they are not a same thing.  

2. METHODOLOGY  

The present study aims to identify and introduce 

the commercialization components of strawberry 

cultivation as the main agricultural product of 

Marivan Township and evaluate its determinants 

causally. A stratified random sample including 191 

strawberry cultivators have been interviewed to 

gather the needed data, based on a self-designed 

and validated questionnaire. The dependent 

variable of strawberry cropping commercialization 

has been operationalized considering the area 

under cultivation, cropping specialization, 

cropping intensification, under cultivation area 

addition, crop yield, sale proportion and packing, 

as its sub criteria. A set of economic, social, 

technical, and institutional factors, as the 

independent variables, were operationalized and 

measured differently using appropriate questions. 

These variables are the economical and livelihood 

situation of the family, informal vocational 

trainings, satisfaction and hopes with the job and 

its future, facilities and infrastructural possibilities, 

institutional and governmental supports, awareness 

and application of updated knowledge, technical 

factors (machinery, modern irrigation, and waged 

labor utilization), land quality and management, 

losses control and product’s security.  

3. DISCUSSION  

The measurement and evaluation of commercialized 

strawberry cultivation, as a dependent scale, was 

done using statistical data processing procedures. 

By eliminating biased observed variables, the final 

validated scale measuring crop intensity and crop 

specialty followed by other components like crop 

yield, marketed production, and cultivation 

expansion by the crop’s income. Following the 

measurement scale of commercialization, statistical 

regression analysis approach was used to interpret 

its causal relationships with independent variables. 

Economical and livelihood situation of the family, 
technical factors (machinery, modern irrigation, and 

waged labor utilization), land quality and 

management, product’s security, informal vocational 

trainings, satisfaction and hopes with the job and its 

future, and finally institutional and governmental 

supports, have been the final sets of significant 

effective factors in commercialization of strawberry 

cultivation in the studied area, respectively. 

4. CONCLUSIONS  

The social and economic viability of many rural 

communities in developing countries depends ever 

highly on farming activities and entails its 

development. Provision and promotion of food 

security, creation and durability of job and income 

opportunities, and development of farming as well 

as non-farming activities are some aspects of 

mentioned peripheral rural communities’ 

redemption from their involving integrated 

poverty. In terms of the process of agricultural 

development, there is a worldwide trend for 

agricultural industry to replace the traditional 

pattern with a commercialized one. 

Commercialization is essential for agricultural 

development, which, amongst other things, entails 

mechanization of agriculture to reduce the cost of 
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production and to increase the yield of crops. In 

some instances, agricultural commercialization 

may take place even without mechanization. 

Agricultural commercialization refers to the shift 

from subsistence production to an increasingly 

complex production and consumption system 

based on the market. Apart from marketing of 

agricultural outputs, it includes product choice and 

input use decisions based on the principles of profit 

maximization. A low degree of commercialization 

involves production essentially for subsistence 

purposes, with very little surplus to be sold in the 

market. In considering commercialization, 

production is specialized and based on modern 

technology, and income stabilization and profit 

making are among the major concerns of farmers 

rather than such issues as food security. 

Specialized cropping regards to the different 

regional and geographical properties is one of the 

major approaches to optimize the productive 

potencies of disperse smallholders. Some of the 

non-compromising requisites are as strengthening 

of production systems by input (seeds, fertilizers, 

machines, equipment etc.) and output (products) 

flows, development of conductive social structures, 

development of research, education and advisory 

institutions, development and enhancement of 

infrastructures such as all-weather roads, power, 

communication and irrigations systems, 

transportation, warehousing and marketing 

facilities, and processing industries.  

Key words: Rural farming systems, commercial 

cropping, specialized cropping, strawberry, 

Marivan.
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