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 چکيده

. ای روبرو است های اقتصادی كشور است، اما در عين حال با تنگناهای عمده بخشترين  بخش كشاورزی اگرچه يکی از مه 
جامعاه آمااری   . رو هدف از اين تحقيق، شناسايی مواناع توساعه كشااورزی از ديادگاه كشااورزان دهساتان قراتاوره باود         از اين

كشااورز باا اساتفاده از     331وكور تعاداد  روستای دهستان قراتوره بودند كه از جامعه آماری م 07نفر از كشاورزان  0111تحقيق،
 گاردآوری  ابزار. و براساس جدول كرچسی و مورگان به عنوان نمونه انتخا  شدند انتسا  متناسبای با  گيری طبقهروش نمونه

 آلفاای  روش از آن پاياايی  محاسابه  بارای  و متخصصان پانل از پرسشنامه اعتبار از حصول اطمينان برای .بود پرسشنامه ها داده

كشااورزی در منحقاه     ارتباط با موانع توساعه نتايج بدست آمده در  براساس .آمد دست به 11/1آن  مقدار و شده استفاده كرونباخ
ماديريتی، طبيعای، فرهنگای و     -در پنج عامال زيرسااختی، اقتصاادی    متغير با استفاده از تکنيک تحليل عاملی 31مورد محالعه،

ايان  . كشااورزی منحقاه باود    نشان داد براساس ديدگاه كشاورزان، عامل زيرساختی اولين مانع توسعهنتايج . شد  خالصه آموزشی 
از مشکالت عمده دهستان قراتوره كمبود آ  اسات  يکی  .كند درصد از واريانس كل متغيرهای تحقيق را تبيين می 11/01عامل 

لاوا  . گاردد  نابع مالی و عدم سرمايه اوليه كشااورز بار مای   ها، و قسمتی به كمبود م كه قسمتی از اين مشکل به كمبود زيرساخت
رسانی، های آ سازی اراضی، ايجاد كانال های توسعه كشاورزی از قبيل يکپارچهگردد دولت در جهت ايجاد زيرساختپيشنهاد می

 .تسحي  و زهکشی اراضی، و اعحای تسهيالت بانکی كشاورزان را حمايت كند ،توسعه آبياری تحت فشار
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 مقدمه

 درآمد ايجاد افراد و اشتغال صنايع، مواد اوليه تأمين مردم، غوايی نيازهای تأمين نظر از كشاورزی بخش كه آنجا از

 باه  جامعه اقتصادی رشد و اجتماعی ثبات به كنندهكمک عوامل عمده از كشاورزی بخش استمرار و ثبات دارد، اهميت

 ضاروريات  از نيرومناد  و رو پيش كشاورزی بخش يک وجود اقتصاددانان، باور به(. 0315 زارع شاه آبادی،)آيد می شمار

 توسعهو  شکوفايی به نيز ها بخش ساير نشود، فراه  بخش اين توسعه موانع كه تا زمانی و بوده اقتصادی فرآيند توسعه

 (. 0351، اشراقی سامانی و همکاران)يافت  نخواهند دست

 تبرايی)ای روبرو است  افزاری عديدهافزاری و سختامروزه توسعه كشاورزی در مناطق مختل  كشور با موانع نرم

باشد كه دائماا   افزاری توليد در كشاورزی میدر اجزاء سختترين عامل ايجاد تغيير  تکنولوژی مه (. 0311نژاد، و حسن
عدم دسترسای باه ادوات و    (.0310توپچی، ) اند های گوناگونی متغير گشته درحال تغيير بوده و اثرات آن نيز به صورت

توساعه كشااورزی مساتلزم     .رود شمار مای ترين موانع توسعه كشاورزی به عنوان يکی از مه  آالت كشاورزی به ماشين
عبارت ديگار   به. های سنتی در فرآيند توليد است های جديد و مبتنی بر دانش فنی به جای روش جايگزين كردن روش

  .باشد ترين عوامل دستيابی به توسعه كشاورزی استفاده از اطالعات و دانش فنی و توسعه منابع انسانی می يکی از مه 

يکای از  . شود مربوط می كشاورزی نظام افزارینرم های توسعه كشاورزی، به زمينهروی  يکی ديگر مشکالت پيش
مصاديق اصلی اين مشکل، نگرش منفی جوانان، خواه روستايی و خواه شاهری، نسابت باه كاار كشااورزی و همازاد       

و  شاود  است كه در خرده فرهنگ جواناان ناوعی ضاد ارزش تلقای مای     « فرهنگ زندگی روستايی»طبيعی آن، يعنی 
ای كشاورزی و رويگردانی جوانان از كار كشاورزی اسات   های فنی و حرفه ی آن گسست نسلی در انتقال مهارت نتيجه

 جمله ديگار  از دهقانی و خرد كشاورزی در ويژهبه ايران كشاورزی بخش در سرمايه كمبود(. 0313، زاهدی مازندرانی)

گاه  مشکل اين كند؛ می پويرآسيب غيرطبيعی و طبيعی حوادث و مشکالت با مواجه در را بخش اين است كه مشکالتی
 بخش توسعه ساخته و ناممکن حدی تا و دشوار كشاورزی فعاليت با مرتبط های نوآوری و ها ايده پويرش برای را شرايط

كوچک بودن و پراكندگی اراضای   .(0351اشراقی سامانی و همکاران، )كند  می مواجه مشکل با را روستايی و كشاورزی
آوری نيز يکی از موانع توسعه كشاورزی است كه موجب توليد سنتی محصوالت كشاورزی و عدم استفاده بهينه از فان 

وری همچنين قحعه قحعه بودن اراضی كشاورزی يکی از داليل اصلی پايين بودن سح  بهره. شودو امکانات نوين می
 (. 0350، رضايی و قهرمانی)كشاورزی است گواری در بخش و سرمايه

 عالوه و داشته كليدی نقش مختل  مناطق و ی كشورهاتوسعه در كه است اقتصادی مه  هایبخش از كشاورزی

 رواز اين .كندمی ايفا كشور سياسی استقالل در مهمی نيز نقش صنايع، برای اوليه مواد تهيه و غوايی تأمين نيازهای بر

 بساتر  تواناد مای  كشااورزی  بخاش  توانايی و تقويت موجود هایظرفيت و استعدادها از مناسب برداریبهره شناسايی و

اصالی   داليال  از ريازی برنامه و مديريت ضع (. 0350، تقوايی و بسحاق)آورد  فراه  ملی توسعه و برای رشد مناسبی
-پايش  از يکای  .رودمای  شمار به توسعه باالی سحوح رسيدن به برای الزم امکانات به محروم روستاهای دستيابی عدم

 ای،منحقاه  هاای طارح  و محلی روستايی جانبه -همه یتوسعه برنامه ميان هماهنگی ايجاد روستايی، های توسع شرط

 زميناه،  اين در تالش هر گونه و نوين فنوناز  استفاده و كشاورزی توسع  به توجه ميان، اين در كه ملی است و بخشی
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 مراحال  در و برساند  مختل  نابرابری مناطق همان يا مسثله صورت از شفاف درک به ريزانكه برنامه شد خواهد باعث

 .كنند انديشیچاره اين مشکل رفع برای بتوانند بعد،

 ايان  .اسات  كشااورزی  بخاش  باه  وابساته غالبا  بافت روستايی دهستان قراتوره از توابع شهرستان ديواندره دارای
-هاا و چاالش   های بالقوه برای توسعه كشاورزی با ضع  رغ  وجود منابع قابل توجه و استعدادها و پتانسيل دهستان به

هاای پوياای    موزشی برنامهآ، عدم ارائه تسهيالت بانکی كافی به كشاورزان، نبود تداوم كمبود منابع آ : هايی از قبيل
عادم  زراعت دي ،  ،توليد هزينه بودن باال منحقه، در كشاورزی تبديلی نبود صنايع ضع  در مديريت،ترويج كشاورزی، 

مقابله صحي  با ايان  . مواجه است توليد های سنتی شيوهال اعمو مکانيزه نبودن در منحقه، سازی يکپارچهاجرای طرح 
مند بازنگری تجار  گوشته، شناخت وضعيت موجود، ترسي  دورنمای آينده موانع و تحقق اهداف توسعه كشاورزی نياز

ريازی و ايجااد تمهيادات الزم و مناساب باا       اين امر بدون برناماه . و ارزيابی دقيق امکان گور از وضعيت موجود است
لمای و  گيری صحي  از دساتاوردهای ناوين ع   شرايط خاص منحقه و هماهنگ با تحوالت و نيازهای كشور برای بهره

پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرسش محارح شاده كاه مواناع توساعه كشااورزی از        لوا .فنی، محقق نخواهد شد
نتاايج ايان تحقياق در شناساايی مشاکالت و مواناع توساعه كشااورزی،          ديدگاه كشاورزان دهستان قراتوره كدامناد  

و اختصاص منابع و اعتبارات تشاويق نماوده تاا باه      های داخلی ای را به بازنگری در سياست ريزان ملی و منحقه برنامه
  .تدوين راهکارهای مناسب برای بهبود وضعيت كشاورزی منحقه بپردازند

موانع كشاورزی انجام شاده اسات    صورت مستقي  يا غيرمستقي ، در ارتباط با مشکالت و از جمله تحقيقاتی كه به
ايشان در محالعه خود تحت عنوان تغييارات و مشاکالت   . اشاره كرد( 0111)0كرباسيان و همکارانتحقيق توان به می

 كاافی بارای   قدرت وزارت جهاد كشاورزی، عدم به شده داده اختصاص كافی توسعه كشاورزی در ايران، كمبود بودجه
 باه  اعتمااد  عادم  همچناين  و للای المباين  ارتباطات ناعادالنه، فقدان نفوذ سياسی بخش كشاورزی، دالالن در كنترل

. اناد عنوان مشکالت پيش روی توساعه كشااورزی در اياران اشااره كارده      به خصوصی گوارانسرمايه برای كشاورزی
باا  ( محالعاه ماوردی شهرساتان فاارس    ) در محالعه خود تحت عنوان موانع توسعه كشاورزی در اياران  (0101)0عارف

استفاده از تکنيک بحث گروهی به بررسی موانع توسعه كشاورزی پرداخت و اين موانع را در شش دساته كاه عباارت    
شوری آ ، كمبود منابع، عدم توسعه منابع انسانی، عدم حمايت دولت، عدم ظرفيت سازمان كشاورزی، فقدان : بودند از

 . دانش كشاورزی قرار داد

های توسعه كشاورزی در اياران، اظهاار داشاتند كاه     در محالعه خود تحت عنوان چالش( 0103)3احد و عنايت اهلل
هاای كشااورزی بارای    های دسترسی كمتر به آ ، كاهش آ  دريای خزر، تباديل زماين  كشاورزی در ايران با چالش
ها، افزايش شوری آ ، تاأثير مساائل   ن حمايت دولتی، ناتوانی سازمانكشاورزی، فقدا زمين مصارف غيرزراعی، كمبود

 تکنولاوژيکی  هاای زيرساخت ريزی نشده استفاده از زمين، عدمگيری برای كشاورزی، سيست  برنامهسياسی در تصمي 

                                                                                                                                                         
1- Karbasioun et al 

2- Aref 
3- Ahad and Inayatullah  
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 .اقتصادی مواجه است و اجتماعی استراتژيک و شرايط جغرافيايی پيشرفته، پيامدهای

 هایچالش كه شد مشخص انجام گرفت، نيجريه كشور در( 0100)0انسيکاک و كسيتالعه در پژوهشی كه در مح

 بخاش  ضاعي   كشااورزی، زيربناای   قاديمی  هاای شيوه آ  و هوا، تغيير شامل كشور كشاورزی اين بخش در موجود

 افازايش  از ماانع  باشند كاه می كشاورزی بخش هایتکنولوژی توسعه و از تحقيقات دولت ضعي  حمايت و كشاورزی

 مشکالت و در محالعه خود تحت عنوان مسائل( 0107)0همکارانو ماكال  .است شده نيجريه كشاورزی بخش در توليد
مشاکالت  ، اظهار داشتند كه كشاورزی در بنگاال غربای باا    (كشاورزان بنگال غربی: موردی محالعه)كشاورزی  توسعه

آبياری، خاک، زمين، سرمايه، نيروی كار، نگهداری محصوالت كشااورزی،  : های كشاورزی و روستايی شاملزيرساخت
 .های توليد و نوسان قيمت مواجه استهای كشاورزی مدرن، زيست محيحی، توليد، هزينهنهاده

 شهرساتان  غار   ایدره روساتاهای  در كشااورزی  جايگااه  در محالعه خود تحت عنوان (0311)محيعی لنگرودی 

 اراضی كمبود لحاظ به ی كشاورزی،توسعه وجود تنگناهای رغ علیراهکارها، به اين نتيجه رسيد كه  و مشهد؛ تنگناها

 و اسافندياری  .اسات  داشاته  پای  در را ایدره روساتاهای  جمعيات در  ماندگاری درآمد، و اشتغال زراعی؛ كمبود مستعد
 ريازان برنامه های فرآرویچالش و اردبيل دشت در كشاورزی توسعه عنوان تنگناهای با پژوهشی در (0311) همکاران

 دشات  در توساعه كشااورزی   تنگناهاای  تارين مه  از يکی به عنوان آ  كمبود يافتند كه دست نتيجه اين به محيحی

ها بر جمعيات   های كشاورزی و تأثير آن در محالعه خود تحت عنوان چالش (0315)تقديسی و بسحاق  .باشدمی اردبيل
به اين نتيجه ( شهرستان ازنا -دهستان سيالخور شرقی: ی موردی محالعه)روستايی با تأكيد بر تغييرات سح  زيركشت 

تقحياع و  . اراضای و كوچاک باودن قحعاات آناان دارد      های كشاورزی عموماا ريشاه در پراكنادگی    رسيدند كه چالش
كه به صورت مستقي  تأثيرات منفی را در بازدهی نياروی كاار روساتايی داشاته اسات،       پراكندگی اراضی عالوه بر اين

ها و  طور كلی كاهش استفاده از روش بحور غيرمستقي  نيز سبب اتالف منابع آ ، كاهش مکانيزاسيون در مزارع و به به
وری عوامل توليد شاده و نقاش    مجموع اين عوامل سبب پايين بودن بهره. های جديد در كشاورزی شده است تکنيک

 . گواری آنان شده است مهمی در كاهش درآمد و سرمايه

در بررسی مشکالت كشاورزان در دسترسی باه خادمات كشااورزی بخاش     ( 0315)مختاری حصاری و همکاران 
هرستان ميانه به اين نتيجه رسيدند كه مشکالت كشاورزان ريشه در پنج عامل نگرشی، نظارتی و حماايتی،  مركزی ش
های حمل و نقل، توزيع زمانی خدمات، و آموزشی و ترويجی دارد، كه حدود شصات درصاد كال مشاکالت      زيرساخت

در محالعه خود تحت عنوان بررسی وضعيت و  (0351)عزمی  .كنند ها در دسترسی به خدمات كشاورزی را تبيين می آن
 باا  ساهرين  روساتای  در كشااورزی : های كنونی بخش كشاورزی در سهرين زنجان، به اين نتيجه رسيدند كاه  چالش

 علمی ضع  دانش همچنين و تلفيقی كودهای از استفاده عدم اصالح شده، از بورهای استفاده عدم همچون مشکالتی

جديد زراعی و  الگوهای پويرش به رغبت عدم و كشاورزان سوادی ك  و سوادی مروجين، بی های توصيه به توجهیبی و
 در( 0350) غالمرضاايی  و نوری .مواجه است آموزشی های كالس برای برگزاری مکانی شرايط به محققان عدم توجه

                                                                                                                                                         
1- Nsikak and Kesit 

2- Macal et al 
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 مشکالتی كه گرفت نتيجه لرستان، استان كشاورزی در توسعه طرح فرآروی هایفرصت و هاعنوان چالش با ایمحالعه

 كاه  شاود مای  مشاهده بانکی تسهيالت متقاضيان دريافت و دولتی ريزانبرنامه و متوليان بانکی، بخش سيست  سه در

 .گمارد همت مشکالت اين رفع به منسج  ريزیبرنامه با است تا ضروری

ترين مانع توسعه كشاورزی دهساتان   خود به اين نتيجه رسيدند كه مه   در محالعه (0350)يگانه و نباتی محمدی 
، (0350) كشااورز  .های بعدی قرار گرفتند كرانی عوامل ساختاری بوده، و عوامل فرهنگی، محيحی و بازاری در اولويت

 ناپاياداری  داد كه نشان كشاورزی بخش توسعه هایچالش و مسائل اه  ها وظرفيت ها، پتانسيل عنوان با پژوهشی در

 و هاا شوری آ  تشديد كشاورزی، بخش در گواریسرمايه (بودن ناچيز)بودن  پايين (كيفی و كمی)زيرزمينی  آ  منابع
 و پاايين  داخلای  توليدات نسبی مزيت دادن دست از و محصوالت كشاورزی شده تمام هایقيمت افزايش كشور، خاک

-در توساعه  بسزايی نقش (اقتصادی و آ  خصوص به توليد های عواملنهاده بازدهی توليدات، عملکرد)وری بهره بودن

 .دارد كشور كشاورزی نيافتگی

محيط زيسات   و طبيعی منابع كشاورزی، بخش اهميت ، در محالعه خود تحت عنوان(0350) همکاران و كري  زاده
در  را كشاور  در كشااورزی  بخاش  توساعه  فاراروی  ايرانی، تنگناهای اسالمی پيشرفت الگوی در پيشروی هایچالش و

بخاش   در گاواری سارمايه  كمبود كشاورزی، بخش و نامحلو  دولت تعامل كشاورزی، بخش در هدف نبودن مشخص
 ناوين  هاای  روش از اساتفاده  و تجهيازات  نوساازی  نگهاداری و  و آبياری هایسيست  ساختار لزوم اصالح كشاورزی،

ت بخش كشاورزی و ها و مشکالبا عنوان چالش، در محالعه خود (0350) عزمی و همکاران .دادند نشان( فنی)توليدی 
يان نتيجاه رسايدند كاه     به ا (دهستان شيرز شهرستان هرسين: محالعه موردی) نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر

هاای  نوع مالکيت اراضی، استفاده از منابع آ ، چاه: كشاورزی دهستان شيراز با محدوديت و تنگناهای بسياری از جمله
. هاای زراعای روباه روسات    های خرد خانوادگی، مساحت ك  زمين كشاورزی و قحعه قحعه بودن زمينعميق، سرمايه

تبديلی در كاهش درآمد روستاييان منحقه نقش اساسی دارد كه هماين امار   فقدان صنايع دهند كه همچنين نشان می
-، در محالعه خود تحت عنوان تبياين بازدارناده  (0351) بازيار و احمدوند .منجر به افزايش مهاجرت به شهر شده است

 بخاش  در توساعه  بازدارناده  عوامال  های توسعه كشاورزی در روستاهای شهرستان رست  به اين نتيجه رسايدند كاه  

 منابع، و آ  تسهيالتی، اجتماعی، عوامل اقتصادی، شامل ترتيب به كشاورزی توسعه در ميزان تأثير اساس بر كشاورزی

 .باشدمی خدماتی -فنی و بازاريابی مشارک ريزی،برنامه ای،سرمايه ترويجی، سازمانی و مديريتی، -آموزشی

 عوامل بر مشتمل گرفته انجام موانع توسعه كشاورزی محالعاتكه عمده دهد مینشان فوق  محالعات نتايج ررسیب

ميزان اهميت اين عوامل باتوجاه  . باشندمی آ  و فنی مديريتی، سازمانی و ای،زيرساختی، سرمايه اقتصادی، اجتماعی،
های مرتبط با نيازمند شناخت موانع و چالشيابی به توسعه كشاورزی بنابراين دست. به شرايط هر منحقه متفاوت است

رو پژوهش حاضر در پای آن اسات كاه باه شناساايی مواناع توساعه        از اين. هاستريزی در جهت رفع آنآن و برنامه
كشاورزی از ديدگاه كشاورزان دهستان پرداخته و با ارائه راهکارهايی اساسی، بستری مناسب برای توسعه كشاورزی در 

 .  آوردسح  منحقه فراه

 هامواد و روش
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 معرفی منطقه مطالعاتی

 5/101دهستان شهرستان ديواندره است كه در شامال شارقی شهرساتان باا وساعت       5دهستان قراتوره، يکی از 
درصد از مساحت كل اساتان را   0/0درصد از مساحت شهرستان ديواندره و  0/01اين دهستان . كيلومتر مربع قرار دارد

نفوس و )نفر جمعيت داشته است  7111، دهستان قراتوره 0350شماری نفوس و مسکن سال طبق سر. شود شامل می
شاود و شارايط    دهستان قراتوره جزء مناطق معتدل و آرام از نظر آ  و هوايی شهرستان محسو  می (.0350، مسکن

دهساتان، باا توجاه باه     ايان  . ت داردبهتری نسبت به برخی مناطق سردسير شهرستان جهت كشت اغلاب محصاوال  
، قابليت و تنوع كاشات محصاوالت   آ  و هوای معتدل ،های متعدد، از قبيل دارا بودن منابع طبيعی قابل توجه پتانسيل

هاای   توان مستعد برای كشات اناواع غاالت و مياوه     ديمی كشاورزی به علت توپوگرافی و موقعيت خاص جغرافيايی،
خيز، برخورداری از نيروی انساانی بااال، بيشاترين ميازان      ن اراضی زياد كشاورزی و حاصلداشتن ميزا مناطق معتدله،

سرانه زماين  دهستان قراتوره  در .رود كشاورزی به شمار می توليدات زراعی شهرستان، جزو مناطق مستعد برای توسعه 
زراعت مهمترين منبع درآماد  . هکتار است 00/03برداران  هکتار و به كل بهره 35/3 دهستانكشاورزی به كل جمعيت 

دهستان قراتوره سيب از جمله محصوالت كشاورزی  ،جو، نخود، عدس، زردآلو گندم،. باشدروستاهای اين دهستان می
 (.0351مرادی و همکاران، )  هستند

 تحقياق  نتاايج  كاه  جاا  آن از و تحقياق  هاای  روش ويژگی به توجه با. است كمی شناسیروش نظر از تحقيق اين

جامعاه آمااری    .اسات  كااربردی  تحقياق  گيرد، قرار استفاده مورد بهبود وضعيت توسعه كشاورزی منحقه برای تواند می
از تواباع بخاش مركازی شهرساتان ديوانادره      (N=2800) روستای دهستان قراتوره  07پژوهش را تمامی كشاورزان 

نمونه از جامعه آماری كشااورزان   حج  وانتسا  متناسب  با ای طبقه گيری نمونه روش از استفاده با. تشکيل داده است
 منتخاب،  نقااط روساتايی   از كادام  هار  در متناسب با تعداد كشاورزان نفر 331 با استفاده از جدول كرچسی و مورگان

برای روايی شکلی و محتوايی آن، پرسشنامه در اختيار چناد   كه است بوده پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار .برآورد شد
 آزماون  بارای  و گرفات  قارار  تأييد مورد محتوا نظر از آن روايی  نظر قرار داده شد، كه نفر متخصص مربوطه و صاحب

 جامع بررسی از پس .آمد دست به 11/1 نآ كرونباخ آلفای ضريب كه شد تکميلپرسشنامه   30پرسشنامه تعداد پايايی

توجه به مشکالت و موانع توسعه كشاورزی در منحقه، سوابق نظری و تجربی مرتبط و نظرخواهی  موضوع و با ادبيات
 و طراحی ها داده آوری جمع ابزار از اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزی دانشکده كشاورزی دانشگاه رازی كرمانشاه،

 در اطالعاات  آوری جماع  منظور به اول بخش. گرديد تنظي  بخش دو در بسته، االتؤس شامل پرسشنامه. گرديد تدوين

 اهاداف  به راجع الزم اطالعات و ها داده وریآگرد برایم، دو بخش و شد طراحی كشاورزان فردی های ويژگی ی هزمين

سپس با استفاده از نظر متخصصان و كارشناسان خباره در حاوزه كشااورزی،     .شد تدوينتحقيق طراحی و  اختصاصی
-سپس در قالب يک پرساش . مورد خالصه گرديد 31بندی و سرانجام همه اين موارد در موانع تکراری و مشابه دسته

از پاسخگويان خواسته شد تا مشاخص نمايناد   ( 0=تا خيلی زياد 0=از خيلی ك )سححی ليکرت  0نامه مبتنی بر طي  
آنگاه با اساتفاده از تحليال عااملی مواناع     . باشدرزی میها به عنوان مانع توسعه كشاوتا چه اندازه آن عامل از نظر آن

هاا بارای تحليال    به اين منظور برای ارزشيابی ماتريس همبستگی و تشخيص مناساب باودن داده  . بندی گرديددسته
های اصالی، مواناع توساعه    سپس با استفاده از تحليل مؤلفه. و آزمون بارتلت استفاده شد  KMOعاملی از دو شاخص
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هاای حاصال از   داده .مديريتی، طبيعی، آموزشی و فرهنگی خالصه شد -در پنج عامل زيرساختی، اقتصادیكشاورزی 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در بخش آمار توصيفی از توزياع فراوانای،    SPSS18  افزارنرم نامه به وسيلهپرسش

 .تحليل عاملی استفاده گرديددرصد، درصد تجمعی، ميانگين و در بخش آمار استنباطی از روش 

 نتایج و بحث

 های فردی کشاورزان ویژگی

نفر از كشاورزان مورد محالعه، افرادی با ميانگين سنی  331براساس نتايج حاصل از تحقيق مشخص شد كه تعداد 
بردار  ر بهرهنف 001كل حدود  از. كشاورزان منحقه از ميانگين سنی بااليی برخوردارند دهد سال هستند كه نشان می 10

ها دارای سح  سواد ابتدايی، خواندن و نوشاتن و   درصد از آن 31عبارتی  بردار يا به بهره 000، (درصد 11حدود )باسواد 
براساس اين نتايج، بخش كشاورزی منحقه با كمباود  . بودنددرصد كشاورزان دارای تحصيالت ديپل  يا باالتر  1/3تنها 

 (.0جدول )تخصص مواجه است نيروی انسانی جوان، باسواد و م
 

 ای كشاورزان دهستان قراتورههای فردی و حرفهويژگی - جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی متغيرها ایويژگی فردی و حرفه

 (سال)سن 
 31كمتر از 

11-31 
 11بيشتر از 

11 
005 
10 

3/01 
11 
7/07 

3/01 
3/10 

011 

  50بيشينه     05 كمينه         11/01انحراف معيار         10/10ميانگين        

 تحصيالت

 سوادبی
 خواندن و نوشتن

 ابتدايی
 راهنمايی
 ديپل 

 باالتر از ديپل 

001 
11 
71 
03 
37 
00 

7/33 
1/03 
0/00 
7/00 
5/01 
1/3 

7/33 
3/17 
1/15 
0/10 
1/51 

011 

 های تحقيق يافته: منبع              
 

 کشاورزی منطقه مورد مطالعه تحلیل موانع توسعه

در اين تحقيق هدف از كاربرد تحليل عااملی، تعياين مواناع توساعه كشااورزی منحقاه ماورد محالعاه از ديادگاه          
 کيا تکن در اساتفاده  یبراموانع توسعه كشاورزی  به مربوط یها داده بودن مناسب صيتشخ یبرا. باشد كشاورزان می

و  105/1بدست آمده برابر  KMOدر اين تحقيق مقدار . شد برده كار به KMO شاخص و بارتلت آزمون ،یعامل ليتحل
ماالک  . هاا بارای تحليال عااملی مناساب بودناد       باشد، كه حاكی از آن است كه داده می 105/3351مقدار بارتلت آن 

پويری بهتار  ها و تفساير  هر يک از عامل برای تشخيص متغيرهای متعلق به . ها مالک كيسر بود استخراج تعداد عامل
وضعيت قرار گرفتن متغيرها در عوامل باا فارض واقاع شادن     . انجام شد« واريماكس»ها، چرخش عاملی به روش  آن

البته بايد به اين نکته اشاره كرد كاه پاس از   . بعد از چرخش عاملی صورت گرفت 0/1متغيرهای با بارعاملی بزرگتر از 
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نباودن   دار یمعنا و در نتيجاه  ( 0/1كمتار از  )يين باودن باار عااملی    متغير، به دليل پاا  31متغير از مجموع  3چرخش، 
 .كند را مشخص می ها آنها و مشخصات  تعداد عامل 0جدول . با ديگر متغيرها، از تحليل حوف شدند ها آنهمبستگی 

درصاد وارياانس كال را تبياين      300/11های حاصل از جدول زير پنج عامل استخراج شاده در مجماوع    براساس داده
 .باشد می 315/1است كه مربوط به عامل اول با مقدار ويژه  110/01بيشترين مقدار واريانس تبيين شده . اند كرده

 های استخراج شده از تحليل عاملی موانع توسعه كشاورزی عامل - جدول    

 درصد واريانس تجمعی درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه ها عامل ردي 

 110/01 110/01 315/1 عامل اول 0
 111/11 013/01 010/1 عامل دوم 0
 505/03 010/03 131/3 عامل سوم 3
 11/10 000/1 000/0 عامل چهارم 1
 300/11 170/0 001/0 عامل پنج  0

 های تحقيق يافته: منبع

محالعه در هر توجه به محتوا و ماهيت متغيرهای مورد   های مربوط به موانع توسعه كشاورزی با ، عامل3در جدول 
 یبارهاا  یدار یمعن و ماكسيور وهيش به متعامد روش ها عامل چرخش در رفته كار به روش .عامل نامگواری شده است

كشاورزی دهساتان   دست آمده در ارتباط با موانع توسعه براساس نتايج به .در نظر گرفته شده است 0/1ی بزرگتر از عامل
مديريتی، طبيعی،  -زيرساختی، اقتصادی)عامل  0اده از تکنيک تحليل عاملی در متغير بررسی شده با استف 31قراتوره، 

 .خالصه شد( آموزشی و فرهنگی

 زیرساختی: عامل اول

. اين عامل از شش گويه تشکيل شده است. باشد عامل زيرساختی اولين مانع توسعه كشاورزی دهستان قراتوره می
در بررسی اين عامل . درصد واريانس را تبيين كند 11/01هايی قادر است باشد كه به تنمی 31/1مقدار ويژه اين عامل 

های كشااورزی مانناد آبيااری و زهکشای، جااده       ترين عامل، بايد توجه داشت كه عدم وجود زيرساخت به عنوان مه 
نبود صنايع تبديلی كشاورزی منجر به چالش و مانع توساعه   آالت كشاورزی، عدم دسترسی به ادوات و ماشينمناسب، 

در كنار اين موانع كشاورزی، بسياری از نواحی روستايی اين دهستان، از نظر امکاناات و خادمات   . كشاورزی شده است
از  های طبيعای آن نياز   رفاهی، آموزشی، بهداشتی نيز در سح  محلوبی نبوده و توزيع فضايی اين امکانات و توانمندی

هاای   هاای ناشای از سياسات    كه تنوع طبيعی از ياک طارف و ناابرابری    طوری باشد؛ به وضعيت مناسبی برخوردار نمی
 .ريزی و توزيع امکانات از سوی ديگر، عدم تعادل خاصی را بر روستاهای اين دهستان تحميل كرده است برنامه

 مدیریتی -اقتصادی: عامل دوم

تارين ماانع   مديريتی پس از عامل زيرسااختی مها   -دهد كه عامل اقتصادییهای حاصل از تحقيق نشان ميافته
 .واريانس را تبياين كناد   درصد 013/01، قادر است 010/1اين عامل با مقدار ويژه . توسعه كشاورزی در دهستان است

، مايه و نقادينگی فقدان يا كمبود سار دليل  به كشاورزان .كشاورزان با كمبود منابع مالی و ضع  مديريتی مواجه هستند
باشاد،   هايشان كه يکی از اين موارد بکاارگيری سيسات  آبيااری تحات فشاار مای       توانند به بازسازی و احياء زمين نمی
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نيااز خاود     هاای ماورد    موقع نهااده   ها توانايی خريد به شود آن همچنين كمبود منابع مالی كشاورزان سبب می. بپردازند
دهد بيش از نيمی از كشاورزان اعتبارات  نتايج نشان می.. اورزی را نداشته باشندآالت كش بخصوص كود و س  و ماشين

اند، كه يکای از داليال ايان امار عادم اعحاای وام توساط باناک          كشاورزی دريافت نکرده بانکی برای مصارف توسعه
تعادادی  . وده استكشاورزی و همچنين نداشتن شرايط اخو وام توسط كشاورزان به دليل داشتن مشکل تأمين وثيقه ب

 .از كشاورزان تمايلی به بيمه محصوالت خود نداشتند

 افتهي دوران سيماتر از شده استخراج یرهايمتغ یعامل بار زانيم -  جدول

 بار عاملی متغيرها ها عامل

 
 زيرساختی

 عدم دسترسی به ادوات و ماشين آالت كشاورزی
 های دامداری نبود امکانات الزم جهت توسعه فعاليت

 ای مناسب و دور بودن از جاده اصلی عدم برخورداری از شبکه جاده

 های آبياری و زهکشی فقدان كانال

 های مختل  كشاورزی نبود صنايع تبديلی و كليه صنايع وابسته به بخش

 ضع  امکانات رفاهی و خدمات زيربنايی رفاهی زندگی

131/1 
701/1 
700/1 
711/1 
713/1 
153/1 

 
 مديريتی -اقتصادی

 عدم توانايی تأمين و خريد بموقع نهاده ها بخصوص كود وس 

 نک كشاورزی و اعحای تسهيالت بانکی ناكافی عدم همکاری با

 های آبياری تحت فشار های زياد سيست  هزينه

 های كشاورزی عدم وجود سرمايه اوليه برای احياء و بازسازی زمين

 تضمينی محصوالت كشاورزی توسط دولت عدم خريد

 منابع مالی برای خريد ماشين آالت كشاورزی كمبود

 عدم گرايش كشاورزان به بيمه محصوالت كشاورزی

101/1 
131/1 
115/1 
113/1 
101/1 
011/1 
070/1 

 
 طبيعی

 كمبود منابع آبی

 ها پراكندگی قحعات اراضی آن
 فاصله زياد روستا تا مركز خدمات و جهاد كشاورزی شهرستان

 مناسب نبودن شرايط جوی

 حاصلخيز نبودن خاک

 كمبود زمين

500/1 
110/1 
710/1 
711/1 
713/1 
070/1 

 
 آموزشی

 ها از دانش فنی الزم تبع آن عدم برخورداری آن پايين بودن سح  سواد روستاييان و به

 عدم وجود مروجان تحصيل كرده و متخصص

 های سنتی توليد اعمال شيوه

 ای به كشاورزان حرفههای  عدم آموزشهای ترويجی و  كمبود آموزش

 عدم آموزش نيروی كار در بخش كشاورزی

 های علمی پرورش دام عدم هدايت دامداران در جهت بکارگيری روش

111/1 
711/1 
713/1 
137/1 
000/1 
037/1 

 فرهنگی
 ها های كشاورزی و عدم مشاركت آن فعاليت به روستايی جوانان عدم رغبت

 مهاجرت نيروی فعال منحقه
710/1 
001/1 

 های تحقيق يافته: منبع

 طبیعی: عامل سوم
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. نامگواری شده است« طبيعی»متغير به نام  1 ، با113/3ويژه   درصد و مقدار 010/03اين عامل با مقدار واريانس 
 دليال  به. باشد ترين عامل توليدی دهستان محرح می كننده عنوان محدود توان بيان كرد آ  به در تحليل اين عامل می

های قابل كشاورزی ديگر باه   هکتار زيركشت آبی بوده و زمين0307هکتار اراضی دهستان تنها  31111، از آ  كمبود
ی های كشاورز زمين. عامل مه  ديگر پراكندگی قحعات و كوچکی اراضی است .دليل كمبود آ  زير كشت نرفته است

بازدهی يک زمين كوچک  اباشد و طبيعت قحعه می قحعهصورت  و اكثرا به صورت گسترده و بزرگ نيست در دهستان به
به علت متکی بودن به نزوالت جوی به صورت ديمی اقدام به كاشت محصاوالت  دهستان قراتوره  .نيز ك  خواهد بود

و همچنين نبود پراكنش مناسب بارندگی در طول فصل رشد محصول از ديگر مشکالتی است كاه   نمايد كشاورزی می
 .جه هستندكشاورزان با آن موا

 آموزشی : عامل چهارم

. نامگواری شده اسات « آموزشی»متغير به نام 1 ، با000/0درصد و مقدار ويژه  000/1اين عامل با مقدار واريانس 
هاا از داناش    تبع آن عدم برخاورداری آن  توان گفت كه پايين بودن سح  سواد روستاييان و به در تحليل اين عامل می

كشااورزان  . های توليد سنتی را در پيش بگيرند اورزان در كار كشاورزی خود، همچنان شيوهشود كه كش الزم، سبب می
هاای زراعای و باغاداری جدياد و      دهستان قراتوره در كارهای زراعی و باغداری بدليل ناآشنايی و عدم آگاهی از روش

باعث  اين محصوالت خود ندارند كهبهينه از  برداری كنند و بهره استفاده می سنتی يا نيمهسنتی های  از روش پيشرفته،
های سنتی در كشاورزی  های ترويجی به كشاورزان سبب استفاده از شيوه كمبود آموزش. باشد عدم توسعه مورد نظر می

اناد هايک كاالس     اذعان داشتهبودند و  مند گله ترويجی و آموزشی خدمات به نسبت منحقه كشاورزان از برخی .شود می
دامپاروری در منحقاه باه شايوه سانتی اسات و از واحادهای صانعتی و         . روستايشان برگزار نشاده اسات  ترويجی در 

های علمی دام اسات   صنعتی برخوردار نيست،كه يکی از داليل آن عدم هدايت دامداران در جهت بکارگيری روش نيمه
 . كرده و متخصص باشد تواند عدم وجود مروج تحصيل تبع می كه به

 فرهنگی: عامل پنجم

متغيار   0 ، باا 001/0درصد و مقدار ويژه    170/0دهد، اين عامل با مقدار واريانس  نشان می 0گونه كه جدول  همان
مهاجرت وسيع جوانان روستايی به شهرها باعث شده است كه ميانگين سانی  . گواری شده است نام« فرهنگی»به نام 

سال و نيز سالخورده  بزرگی از كشاورزان را جمعيت افراد ميان شاغلين بخش كشاورزی افزايش يافته و در نتيجه نسبت
آيد، مهاجرت نياروی فعاال    عامل مه  ديگر كه خود مانعی برای پيشرفت توسعه كشاورزی به شمار می .تشکيل دهند
 هاا  اناد و شاغل آن   هاا در روساتا سااكن باوده     عالوه بر جوانان روستايی، ممکن است كسانی كه سال. باشد منحقه می

 . كشاورزی بوده، به داليل زيادی روستا و كشاورزی خود را رها و جو  شهرها شوند

 -، اقتصادی%(7/30)ساختی  های زير موانع توسعه كشاورزی در قالب عامل. دهد نشان می 0كه شکل  طوری همان
 .ظهور يافته است%(   1/1)و فرهنگی %( 0/00)، آموزشی %(1/05)، طبيعی %(1/03)مديريتی 
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 يک از عوامل مدل تحليلی موانع توسعه كشاورزی همراه با سه  درصد هر  - شکل 

 

 گیری نتیجه

 شناسايی باتا . حاضر شناسايی موانع توسعه كشاورزی از ديدگاه روستاييان دهستان قراتوره بود پژوهش كلی هدف

-ظرفيت از استفاده ی بيشتر راستای اين دهستان، گامی در روستايی هایسکونتگاه در توسع  كشاورزی موانع تحليل و

بارداران عمادتا    بهرهنتايج نشان داد كه در دهستان قراتوره . بشود برداشته كشاورزی وضعيت بخش بهبود و توليد های
. ها عمدتا سنتی، عاادتی و تجربای باوده    توليدات آن. اند بهره سواد بوده و از دانش و تکنولوژی نوين ك   سواد و ك  بی

بر اين اساس اين نتيجه به دست آمد كه دهستان قراتوره . تعداد قحعات اراضی زياد است. بنايی وجود نداردخدمات زير
 (.0311)های اشرفی و همکاران  محابق با يافته. برداری خرد و دهقانی دارد تشابه زيادی با نظام بهره

 -ی، پانج عامال زيرسااختی، اقتصاادی    با استفاده از تکنياک تحليال عاامل   ها مالحظه شد، طور كه در يافتههمان
 . مديريتی، طبيعی، فرهنگی و آموزشی به عنوان موانع توسعه كشاورزی دهستان قراتوره شناسايی شدند

نشان دهناده  . گواری گرديد نام "عامل زيرساختی"نام  ترين عامل شناخته شده است به عنوان مه  عامل اول كه به
هاای مختااری    محاابق باا يافتاه   . باشد های كشاورزی در منحقه می زيرساخت عدم وجود خدمات زيربنايی كشاورزی و

 همکااران  و باامری هاای   های آبياری و زهکشای باا يافتاه     نتايج حاصل از فقدان كانال(. 0351)حصاری و همکاران 

هاای   با يافته مختل  كشاورزی، همسوهای  فقدان صنايع تبديلی و كليه صنايع وابسته به بخش. محابقت دارد (0311)
موضوع مها  ديگار اهميات    . باشداز ديگر موانع و مشکالت بخش كشاورزی منحقه می (0315)كالنتری و همکاران 

 هايی از جمله افزايش امکاناات روساتاييان، توزياع    با تالش. توجه به امکانات رفاهی و خدمات زيربنايی روستايی است
هايی مانند احداث صنايع تبديلی كشااورزی،   های كشاورزی در مناطق مستعد و بسترسازی مناسب توسعه فعاليت نهاده
اند كه بارای  ی خود بر اين باور در محالعه (0551)0ماير و الرسون. توان در جهت توسعه كشاورزی منحقه اقدام كرد می

دليال ضاع  توساعه خادمات     روستاييان باه . های مه  پرداخت ی، بايد به ايجاد زيرساختكشاورز ی دستيابی به توسعه
های وابسته به آن را ترک گيرند و بدين وسيله كشاورزی و فعاليتزيربنايی در مناطق روستايی مهاجرت را در پيش می

 .كنندمی

كشااورزان باا كمباود    . باشد می ديريتیم -كشاورزی منحقه، اقتصادی نتايج نشان داد دومين عامل از موانع توسعه

                                                                                                                                                         
1- Meyer and Larson 
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كه  (0313)صامتی و فرامرزپور  و( 0101) 0بورجا و بورجااين يافته با نتايج . منابع مالی و ضع  مديريتی مواجه هستند
دليال   باه  كشااورزان . دانند، همسويی داردترين چالش و تنگنا در بخش كشاورزی كشور را مباحث اقتصادی میاساسی

هايشان كه يکی از اين موارد بکارگيری سيست   توانند به بازسازی و احياء زمين نمی فقدان يا كمبود سرمايه و نقدينگی
نياز   (0117)ا0رانشاهشايدهار و همکاا  (. 0350)محابق با نتايج عزمی و همکاران . باشد، بپردازند آبياری تحت فشار می

ای را هزينه باالی اجارای سيسات  و فقادان سارمايه بارای مالکيات آبيااری         عوامل بازدارنده بکارگيری آبياری قحره
كاار   اند و تمايلی به اين آوری شده كشاورزانی كه اراضی خود را بيمه نکرده براساس اطالعات جمع. دانند ای را می قحره

موقع غرامت و همچناين پرداخات كا      در پرداخت به كشاورزی تی از عملکرد صندوق بيمهنارضايندارند، دليل خود را 
. اناد  بيان كارده ( فاصله بسيار زياد بين رق  واقعی خسارت با غرامت پرداختی توسط صندوق بيمه)غرامت به كشاورزان 

محابقت  (0110) 3وندرا يافته آوری شده نتايج حاصل از عدم گرايش كشاورزان به بيمه اراضی ب براساس اطالعات جمع
يکی از عوامل مه  كه مانع توسعه كشاورزی شده، عدم خرياد تضامينی محصاوالت كشااورزان توساط دولات       . دارد
تار از كشااورزان    ها نفوذ بيشتری پيدا كنند و محصوالت را با قيمت پاايين  شود دالالن و واسحه باشد كه باعث می می

هاا، جلاوگيری از واردات    های حمايتی مختل ، مانند دادن انواع ياراناه  تواند با ا عمال سياست دولت می. خريداری كنند
ی آن،  ويت كند كاه در نتيجاه  توليد بيشتر را در آنان تق  ی رويه، خريد تضمينی محصوالت كشاورزان و بيمه، انگيزه بی

 . عالوه بر بهبود معيشت كشاورزان و روستاييان، امنيت غوايی ساير مردم كشور نيز تأمين خواهد گرديد

از مشاکالت عماده   يکای  . باشد منحقه میبراساس ديدگاه كشاورزان، عامل طبيعی سومين مانع توسعه كشاورزی 
كشاورزی دهستان  توسعه مسير اساسی در زيرزمينی مشکل و سححی هایآ  كمبود. دهستان قراتوره كمبود آ  است

قسمتی از مشاکل كمباود آ  در دهساتان قراتاوره باه كمباود       (. 0351)بازيار و احمدوند  هایمحابق با يافته. باشدمی
ر نظر گارفتن  اين نتايج با د .گردد ها، و قسمتی به كمبود منابع مالی و عدم سرمايه اوليه برای كشاورز بر می زيرساخت

 هاای آ  كمباود . محابقات دارد  (0377)تركماانی و جعفاری   هاای   گواری با يافته سرمايه كمبود آ ، باال بودن هزينه 

 و سازگاری مقابله برای كه شده ظاهر منحقه كشاورزی توسعه مسير اساسی در مشکلی صورت به زيرزمينی و سححی

ماديريت مناابع   آ ،  راندمان افزايش و سازی از جمله بهينه ضروری است؛ منحقه در خاصی تدابير اجرای شرايط، اين با
نياز بخش كشاورزی را تأمين كرد كه زميناه    های آبخيزداری در منحقه تا بتوان آ  مورد احداث سد، بند و طرحآ  با 

ی كشااورزی در  راه افزايش تولياد و توساعه  يکی ديگر از مشکالت و مانع اصلی در . برای توسعه كشاورزی مهيا شود
 1هرتويگسان  ،(0315)هاای تقديسای و بساحاق     اين نتيجه باا يافتاه  . ها استمنحقه، پراكندگی قحعات و كوچکی آن

 صورت گسترده و بزرگ نيسات  ی در دهستان بههای كشاورز زمين. سويی دارد ه ( 0310) سعيدی و بصيریو (0101)
باا يکپاارچگی اراضای     .بازدهی يک زمين كوچک نيز ك  خواهاد باود   اباشد و طبيعت قحعه قحعه میصورت  و اكثرا به

 . توان در جهت رفع اين مشکل اقدام كرد می

                                                                                                                                                         
1- Burja and Burja 
2- Shashidhara et al 
3- Vandevere 
4- Hartvigsen 
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. باشاد  كشاورزی منحقه از ديدگاه كشااورزان، عامال آموزشای مای      نتايج نشان داد چهارمين عامل از موانع توسعه
هاای   همسو با يافتاه . شود های سنتی در كشاورزی می های ترويجی به كشاورزان سبب استفاده از شيوه كمبود آموزش

بودناد و   مناد  گله ترويجی و آموزشی خدمات به نسبت منحقه كشاورزان برخی از(. 0351)مختاری حصاری و همکاران 
های ترويجای در  عدم تشکيل كالسهمچنين . اند هيک كالس ترويجی در روستايشان برگزار نشده است اذعان داشته

دليال  ها در مركز خدمات دهستان و جهاد كشاورزی شهرستان، سبب شده كشاورزان باه  كالسروستاها و تشکيل اين 
-ركت كنند و از خدمات آموزشی و ترويجی بهرهها شبرخی از مشکالت از جمله مسافت طوالنی نتوانند در اين كالس

با . محابقت دارد( 0311)نژاد  های تبرايی و حسن نتايج پژوهش با در نظر گرفتن فاصله روستا از شهر با يافته .مند شوند
های ترويجی  های كشاورزی در دهستان، بايد نسبت به افزايش و كيفيت آموزش توجه به كمبود و پايين بودن آموزش

توان با مديريت صحي  مناابع طبيعای و    كه اين دهستان قحب كشاورزی است می با توجه به اينهمچنين . ام گردداقد
را كه باعاث بهباود   ( تركيبی از دامداری در كنار زراعت و باغداری)تربيت نيروی انسانی متخصص، كشاورزی تركيبی 

 . شود را بکار برد و كشاورزی را رونق بخشيد میكه يکی از اين سه دچار ركود  معيشت و درآمد مردم در زمانی 

جوانان روستايی رغبت  .باشد كشاورزی، عامل فرهنگی می براساس نتايج بدست آمده آخرين عامل از موانع توسعه 
شامس و  ، (0315)ن ا و همکاارا پورساين هاای   نتايج پژوهش با يافته. های كشاورزی ندارند ای به انجام فعاليت و انگيزه

مهاجرت وسيع جوانان روستايی به شاهرها باعاث شاده    رو  از اين. محابقت دارد (0317)بيگی  علیو  (0351)همکاران 
افاراد   است كه ميانگين سنی شاغلين بخش كشاورزی افزايش يافته و در نتيجه نسبت بزرگی از كشاورزان را جمعيات 

نوبه خود، مهاجرت جوانان پيامدهای  به(. 0311) رمضانيانهای محابق با يافته .سال و نيز سالخورده تشکيل دهند ميان
وری نيروی كار، عدم پاويرش   توان به مواردی چون كاهش بهره منفی ديگری در پی خواهد داشت كه از آن جمله می

هاا در   عالوه بر جوانان روستايی، ممکن است كساانی كاه ساال   . اشاره كرد نوين، نداشتن خالقيتآوری  نوآوری و فن
 .ها كشاورزی بوده، به داليل زيادی روستا و كشاورزی خود را رها و جو  شهرها شوند اند و شغل آن روستا ساكن بوده

باا   را كشااورزی  بخاش،  ايان  در درآماد  كاهش و پنهان و فصلی بيکاری مناسب، بازاريابی عدم توليد، هزينه باال بودن
از ديگر داليل مهاجرت . است كه منجر به مهاجرت كشاورزان دهستان شده است كرده رو روبه هايی چالش و مشکالت

هاای تفريحای و امکاناات رفااهی در      نبود جاذباه توان به درآمد پايين، پر زحمت بودن شغل كشاورزی، كشاورزان، می
 . ا اشاره كردروست

 منابع 

 هاای و چاالش  اردبيل دشت در كشاورزی توسعه تنگناهای. 0311 .ا محمدی، و .ا ،فسربند مکل ،.ف اسفندياری،

  .اردبيل استان حقابه احيای ضرورت آ  و بحران همايش .محيحی ريزانبرنامه فرآروی

عوامل ماؤثر بار عادم بازپرداخات تساهيالت باناک       . 0351. و پورسعيد، ع. ف، شيخ محمدی، .، راشراقی سامانی
 .77-50(: 0)1فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، . شهرستان ايالم: مورد. كشاورزی از سوی كشاورزان

ه فصالنام . های توساعه كشااورزی در روساتاهای شهرساتان رسات      تبيين بازدارنده. 0351. و احمدوند، م. بازيار، ا
 .10-71(: 0)01های ترويج و آموزش كشاورزی، پژوهش
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ترويج  هایايران، پژوهش در دقيق كشاورزی توسعه روی های پيشچالش شناسايی .0350 .م بردبار، و .ن باقری،
 .57-017(:0)1كشاورزی،  آموزش و

هاای آبيااری    بررسی عوامل محدود كنناده توساعه روش  . 0311. و راشکی قلعه نو، ج. ، نخعی مقدم، م.بامری، ع
 .مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بور: كرج، 0311اسفند  0. تحت فشار و توسعه پايدار

 (.فاارس  اساتان  اقلياد،  شهرساتان  :موردی محالعه) كار سيب باغداران آموزشی نيازهای تعيين. 0315. ، فپناهی
 .01-71(: 0)3 كشاورزی، آموزش و های ترويج پژوهش مجله

ی جواناان   عوامل مؤثر بار ميازان انگيازه   . 0315. و طهماسبی، م. ج.، فرج اله حسينی، س.، چيوری، م.، مپورسينا
-15(:3)03فصلنامه روساتا و توساعه،   . محالعه موردی روستاهای شهرستان كالردشت: ی كشاورزی حرفهروستايی به 

30. 

های ترويجی اجرا شده در مسير  بررسی عملکرد و عوامل مؤثر بر پويرش برنامه .0311. و حسن نژاد، م. تبرايی، م
 صانايع  و علوم)كشاورزی  توسعه و اقتصاد همجل .كاران شهرستان مشهد محالعه موردی گندم: فرآيند توسعه كشاورزی

 .05-11(: 0)03 ،(كشاورزی

 اقتصاد مجله. ايران در فشار تحت آبياری هااای سيساات  توسعه بر ثرؤم عوامل. 0377. م. ع ،جعفری و. ج ،تركمانی
 .7-05(: 00)1، توسعه و كشاورزی

های كشاورزی و تأثير آنها برجمعيت روستايی با تأكيد بار تغييارات ساح      چالش. 0315. بسحاق، مو . تقديسی، ا
 .037-010(:0)0، های روستايی پژوهش (.شهرستان ازنا-دهستان سيالخور شرقی: ی موردی محالعه)زيركشت 

هاای اساتان فاارس باا     شااورزی در شهرساتان  بندی و ساماندهی توساعه ك سح . 0350. و بسحاق، م. تقوايی، م
 .033-005(:77)01، فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه، GISاستفاده از 

آخارين   http://iaeo.org/?p=1340, : دسترسای در قابال  اشتغال در كشاورزی توسعه يافته، . 0310. توپچی،  
 .73/7/0310: دستيابی

: اثرات پراكنادگی و خردشادن اراضای كشااورزی بار اقتصااد روساتايی ماورد        . 0350. و قهرمانی، ن. رضايی، پ
 .003-011(:1)0فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، . دهستان كيار شرقی در استان چهارمحال و بختياری

ت شاغل در بخش كشااورزی اياران داليال و پيامادها، فصالنامه اقتصااد       سالخوردگی جمعي. 0311. رمضانيان، م
 .017-030(: 31)كشاورزی و توسعه، 

 توساعه  راهباردی  ريازی  برناماه  .0315. و امين خراسانی، م. ، صميمی، س.، زارع شاه آبادی، ا.آبادی، عزارع شاه

 .05-15(: 01)00ات كاربردی علوم جغرافيايی، شهرستان ابركوه، نشريه تحقيق در كشاورزی بخش
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مجله اقتصاد كشااورزی  . های كاركردی توسعه اشتغال در بخش كشاورزی ضرورت. 0313. ج.م زاهدی مازندرانی،
 .10-17(: 10)00و توسعه، 

روستاهای ناحياه  : سازی و توسعه روستايی محالعه موردی يکپارچهتقحيع اراضی، . 0311. و بصيری، م. سعيدی، ع
 .001-001(: 1-5) لشت نشاء، نشريه دانشکده علوم زمين، 

انگيزگی جواناان روساتايی باه     داليل بی. 0351. و هوشمندان مقدم فرد، ز. ا.زاده، ع ، ميرک.، قديمی، م.شمس، ع
، مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشااورزی اياران،   (شهرستان بوئين زهرا: محالعه موردی)اشتغال در بخش كشاورزی 

11-0(1 :)113-103. 

فصالنامه  . گاواری خصوصای در بخاش كشااورزی اياران      بررسی موانع سرمايه. 0313. مرپور،  و فرا. صامتی، م
 .50-000(: 10)اقتصاد كشاورزی و توسعه، 

، (شهرساتان زنجاان  )های كنونی بخش كشااورزی در ساهرين زنجاان     بررسی وضعيت و چالش. 0351. عزمی، آ
 .30-11(: 1)0ری، شناسی شه های بوم فصلنامه پژوهش

ت بخش كشاورزی و نقش آن در مهااجرت از  الها و مشکچالش .0350. و شمسی، ر. ، ميرزايی قلعه، ف.عزمی، آ
ريازی و آماايش فضاا،     برناماه  -مدرس علوم انسانی. دهستان شيرز شهرستان هرسين: محالعه موردی(روستا به شهر 

00(0 :)00-00. 

جوانان روستايی شهرستان كرمانشاه و چالش انتخا  شغل كشااورزی، فصالنامه توساعه و    . 0317. م.بيگی، ا علی
 .05-71(: 0)00روستا، 

محايط  اهميت بخش كشااورزی، مناابع طبيعای و    . 0350. زاده بردسيری، عو طالب. ن ،، پايدارمنش.زاده، مكري 
: دومين كنفرانس الگاوی اساالمی ايرانای پيشارفت    . روی در الگوی پيشرفت اسالمی ايرانیهای پيشزيست و چالش

 .، تهرانكتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران. مفاهي ، مبانی و اركان پيشرفت، ارديبهشت ماه

دفتر ساماندهی كشاورزی و . های بخش كشاورزیسائل و چالشها و اه  مها، ظرفيتپتانسيل. 0350 .كشاورز، ع
 .شهريور 1آ  اتاق ايران، 

عوامل پيش برنده و بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع تبديلی و . 0315. و موحد محمدی، ح. ، عبدی، ر.كالنتری، خ
 .05-37 :(71)01 فصلنامه اقتصاد كشاورزی و توسعه،. تکميلی كشاورزی در استان خراسان شمالی

تحليل موانع توسعه كشاورزی در منااطق روساتايی باا اساتفاده از تحليال      . 0350. و نباتی، ع. محمدی يگانه،  
(: 11)03، فصالنامه فضاای جغرافياايی،    (شهرساتان بيجاار   -دهستان كرانای : محالعه موردی) (AHP) سلسله مراتبی 

000-030. 
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 ساح   سانجش  و تحليال  .0315. و زارعای دساتگردی، ز  . ع اسادی،  ،.، شعبانعلی فمای، ح .، آمختاری حصاری

 ی محالعاه  :كشاورزی رسانی خدمات برای مركزی روستاهای تعيين خدمات كشاورزی و از روستايی مناطق برخورداری
 .10-011(: 3)03توسعه،  و روستا فصلنامه ميانه، شهرستان مركزی بخش موردی

سانجش ساحوح توساعه كشااورزی روساتاهای      . 0351. و كريمای، ف . ، رساتمی، ف .ا. زاده، ع، ميرک.مرادی، ژ
 .11-71(: 0)1ريزی روستايی، دهستان قراتوره با استفاده از تکنيک تاپسيس، مجله پژوهش و برنامه
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Abstract 

The agriculture sector though is one of the most important economic sectors in 

the country, but is faced with major limitations. The purpose of this research is to 

study the barriers of agricultural development from farmers perspectives in the 

Qaratureh district. The statistical population of the study consisted of 2800 farmers 

from 27 villages of the Qaratureh district. The statistical population mentioned 

included, a number 338 farmers who were selected by using stratified random 

sampling method and based on Krejcie and Morgan tables. Instrument for 

compilation of data was a questionnaire. To ensure the validity of the questionnaire 

expert panels were used and for the reliability Cronbach's alpha was used and its 

amount was obtained to be 0.84. Based on the results obtained in communication 

with barriers of agricultural development in the studied case region, 30 variables, 

with using factor analysis technique were summarized into five factors 

infrastructural, economic-managerial, natural, cultural and educational. The results 

showed that based on farmers perspectives, the infrastructural factor was the first 

barrier of region agricultural development. This factor explain about 24/40% of the 

total variance of the research variables. One of the major problems in the Qaratureh 

District is the lack of water. Part of this problem is lack of infrastructure and it is 

related in part to lack of financial resources and lack of farm capital. Therefore, it 

is suggested that the government supports farmers in order to establish agricultural 

development infrastructure such as Land Consolidation, water canalization, 

Sprinkler irrigation systems development, leveling and drainage lands and Granting 

of bank facilities. 

Keywords: Agricultural development, Factor analysis, Divandarreh county 
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