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The purpose of this study was to assess the relative importance of factors affecting the differentiation of income levels and the success of investment in agricultural businesses in the villages of Islamshahr. Differences
in the rates of effectiveness and profitability of agricultural activities exacerbate economic dispersal, difference
in the levels of farmers' livelihood, and the imbalance among the economic costs of agricultural jobs in a rural
area. Regarding the diversity of cropland sizes in the region, the stratified sampling method was used to appropriately select a sample size of 195 people who took part in interviews and completed questionnaires. In this
study, based on a descriptive and inferential approach, the three-branch model framework and the multiple
discriminant analysis were used to evaluate the relative importance of the factors that affect the inequality of
income levels of rural farmers. The results showed that most of the farmers were land owners and held secondary high school degrees. Also their average farming experience was about 20 years, and their main occupation
was agriculture. Most agricultural lands in the region were found still using traditional irrigation methods, and
more than 28% of the farmers did not consider the accessibility of water desirable. The results also showed
that structural and environmental factors were the most important factors affecting the income gap among the
farmers in the region. From the structural point of view, the type of land ownership and land size emerged as
the most important factors to determine the probability of being in the lowest-income group.

Extended Abstract

A

1. Introduction

mong the main causes of poverty in
villages, one may refer to economic, agricultural, occupational, and social factors as well as the rate of participation
in economic activities. More than other
demographic and geographical variables, increased liveli-

hood burden and decreased household assets account for
the increased chance of poverty in rural households. The
poverty in a region is caused by two major causes: low
net income and inequality of income distribution. Due to
structural, environmental and environmental factors, it is
not possible for all rural economic activists to achieve a
certain level of income.
In general, regarding the inequality of income distribution, empirical and historical evidence from different
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countries shows that there are various factors to cause
such an inequality. What makes the situation exacerbated
in rural societies are such factors as poor business conditions, lack of proper employment, lack of income source
diversity, inappropriate conditions of economic development, impractical and non-applicable economic policies,
and unfavorable family conditions. Generally, an increase
in the income from crop production can be made through
the development of factors involved in production, major
technological changes, and improvement of potential efficiency.

pathology of organizational variables. Indeed, the relationship among these three branches is inextricable, and
the distinction between them is purely theoretical and for
analyzing and understanding the concepts.

Low productivity and income disparity per hectare are
the harmful factors in the agriculture of Iran. Many villages in Iran have farms with value added potentiality, but
the activity of so many small and large farms with very
low productivity has created income gaps among farmers,
damaging their motivation to continue agricultural activities. Investigation of the different dimensions of income
disparity among farmers has always been of interest to
agricultural economics researchers. Several studies have
been conducted on the causes of the difference in value
added rates of production in different agricultural units.
Also, various patterns have been proposed to comprehensively recognize the factors affecting the dynamics of this
phenomenon. The three-branch model for the comprehensive assessment of the phenomenon is a rational tool
with which many concepts and events can be classified
into three branches of structure, behavior, and context.
Using that model, we evaluate the relative importance of
individual factors affecting the differentiation of farmers'
income levels.

The sample size of the study consisted of 195 people
who were interviewed and completed questionnaires. It
should be noted that the SPSS software version 19 was
used to descriptively estimate the variables of the threebranch model and the multiple differentiation analysis.

2. Methodology
In this study, using the three-branch model and the multiple discriminant analysis, we evaluated the relative importance of the factors affecting the inequality of income
levels of rural farmers. In the first step of the study, using
the net income index to production costs, we attempted to
obtain a clear picture of the farmers' income disparity in
the studied region. This indicator, which is defined as an
indicator of return on investment (ROI) in some sources,
represents the net income that is generated as a result of
spending various production costs, including possible
land leases and operating costs of production. The threebranch model has three structural, contextual and behavioral dimensions. The naming of the model is based on
the assumption that the relationship among structural, behavioral and contextual factors is such that no phenomenon can be outside the interaction of these three branches.
It was first introduced by Mirzai Ahrangani (2002) for the
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After identifying and categorizing the variables that affect the differentiation of levels of farmers' productivity in
the three branches of the model, the multiple discriminant
analysis was done to identify the most important of these
variables and their relative importance in creating the distinction.

3. Results
The ratio of the net income to the total farm production costs showed significant differences in the farmers’
income distribution that had led to a livelihood gap, discouragement of agricultural activities, and an increase in
the willingness for alternate jobs or migration to cities,
especially Tehran.

4. Discussion
In addition, the discriminant analysis showed that structural and environmental factors played the most important
roles to create distinctions in farmers’ levels of income. In
terms of structural factors, property type and civic area,
the probability of being in the lowest-income group was
higher than that for the other two groups. As for the environmental factors, the net value of the market for manufactured products proved to be the most important factor
to distinguish the first group from the other two.

5. Conclusion
The results of the study showed that structural and environmental factors are the most important to make distinctions among farmers in terms of income level. To mitigate these distinctions, markets for agricultural products
should be adjusted in such a way that the price paid to
farmers can cover their production costs and, thus, motivate them to improve their productivity. In this regard,
providing insurance as well as appropriate training programs for all farmers can be a solution. Also, with respect
to restricted water resources in most parts of the country,
including the city of Islamshahr, the government should
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continue to encourage farmers to take advantage of new
irrigation technologies.
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تاریخ دریافت 30 :مهر 1396
تاریخ پذیرش 05 :مرداد 1397

کلیدواژهها:

اسالمشهر ،تحلیل تمایزی
چند گروهی ،روستا ،مدل
سهشاخگی ،نابرابری درآمد

هدف این مطالعه ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر تمایز سطوح مختلف درآمدی و موفقیت سرمایهگذاری در کسبوکارهای کشاورزی
در روستاهای شهرستان اسالمشهر است .اثربخشی و سودآوری متفاوت فعالیت کشاورزی ،آسیب پراکندگی و تفاوت وضعیت معیشتی
کشاورزان و عدم توازن صرفههای اقتصادی بین فعاالن کسبوکار کشاورزی در یک منطقه روستایی را تشدید میکند .با توجه به تنوع
سطح زیر کشت بهرهبرداران زراعی در منطقه ،روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب انتخاب و حجم نمونه آماری به تعداد 195
نفر محاسبه و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامهها تکمیل گردید .در این مطالعه بر اساس رهیافت توصیفی و استنباطی ،با استفاده از
چهارچوب مدل سه وجهی الگوی سهشاخگی و مدل آماری تحلیل تمایزی چندگانه به ارزیابی اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح
درآمدی کشاورزان روستایی پرداخته شد .نتایج نشان داد که اکثر کشاورزان مالک زمین زراعی بوده و میزان تحصیالت بیشتر آنان در
سطح تحصیالت متوسطه و دیپلم است .متوسط تجربه فعالیت کشاورزی حدودا ً  20سال و شغل اصلی غالب آنان کشاورزی است .اکثر
زمینهای زراعی در منطقه همچنان از روشهای سنتی آبیاری استفاده میکنند و بیش از  28درصد کشاورزان ،وضعیت دسترسی به آب
را مطلوب نمیدانند .نتایج نشان داد عوامل ساختاری و محیطی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی در سطح کشاورزان میباشند و در
شاخه عوامل ساختاری ،نوع مالکیت زمین و سطح زیر کشت مهمترین عامل در احتمال قرار گرفتن در گروه با کمترین درآمد دیگر دارد.

مقدمه
تغییراتی عمده در تفکر روستایی در نیمقرن گذشته رخ داده
و رهیافت معیشت پایدار روستایی به طور بالقوه در کشورهاي
درحالتوسعه در تالش براي کاهش فقر روستایی ،مطرح شده
است .از عوامل عمده فقر روستاییان میتوان به عوامل اقتصادي،
کشاورزي ،شغلی ،روابط اجتماعی و میزان مشارکت اقتصادي
اشاره کرد ) .(Azizi Khalkhili & Zamani, 2013از سویی عدم
مطلوبیتهای ناشی از وجود فقر در هر منطقهای از دو علت عمده
نشأت میگیرد .علت اول کم بودن مقدار مطلق درآمد و علت دوم
نابرابری توزیع درآمد به گونهای که به دالیل ساختاری ،زمینهای
و محیطی امکان دستیابی به سطح مشخصی از درآمد برای همه
فعاالن اقتصادی روستا یکسان نیست (Behrouz & Meibodi,
).2014

در زمينه نابرابري توزيع درآمد ،شواهد تجربي و تاريخي
كشورهاي مختلف جهان نشان ميدهد كه عوامل مختلفي
نابرابري و عدم توزيع متعادل درآمد و تشديد آن را در جوامع
روستايي موجب ميشوند از جمله اين عوامل ميتوان به شرايط بد
کسبوکار ،نبود شغل مناسب ،نبود تنوع درآمدي ،مناسب نبودن
شرايط توسعه اقتصادي ،عملي و قابل اجرا نبودن سياستهاي
اقتصادي و شرايط نامساعد خانوادگي اشاره كرد & (Kimenju
) .Tschirley, 2008معموالً افزايش درآمد ناشی از توليد محصوالت
كشاورزي از طريق توسعه عوامل توليد ،تغييرات عمده فناوری
و يا بهبود كارايي محتمل است .توسعه عوامل توليد و تغييرات
عمده فناوری با محدوديتهايي روبروست .براي مثال افزايش
سطح زیر کشت محصوالت كشاورزي نياز به منابع آب در آن
بخش دارد .ممكن است افزايش سطح زیر کشت در عمل باعث
كاهش بازدهي توليد شود .کارایی و بهرهوری معیارهایی هستند
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که به کمک آنها میتوان به طور مستمر شرایط موجود را بهبود
بخشید .آنچه بهعنوان یک آسیب در بخش کشاورزی ایران مطرح
است پایین بودن کارایی و بهرهوری عوامل تولید کشاورزی از یک
طرف و تفاوت سطح درآمد در هکتار در میان واحدهای کشاورزی
است ).(Behrouz & Meibodi, 2014

رفتار ،و زمینه ،موردبررسی ،مطالعه و تجزیهوتحلیل قرار داد .بر
اساس این مدل ،علل و عواملی که ساختارهای یک بنگاه مانند
مزرعه یا سازمان را در معرض بحران قرار میدهند ،آسیبهای
ساختاری نامیده میشود .در شناخت آسیبهای رفتاری ،توجه
به کارکردها و عملکردها معطوف است .آسیبهای زمینهای یا
محیطی آسیبهایی است که ناشی از محیط فعالیت بنگاه به
وجود میآید و رابطه و تعامل با محیط را تحت تأثیر قرار میدهد
) .(Joneidi Jafari & Beiginia, 2009در این تحقیق با استفاده از
چهارچوب مدل سه وجهی الگوی سه شاخگی ،به ارزیابی اهمیت
نسبی عوامل مؤثر بر تمایز سطوح مختلف درآمدی کشاورزان
پرداخته میشود.

بررسی ابعاد مختلف تمایز سطوح درآمدی بهرهبرداران بخش
کشاورزی همواره موردتوجه محققان اقتصاد کشاورزی بوده است.
تودهروستا و میرمحمدصادقی ( ،)2003ضمن بررسی چگونگی
توزیع درآمد کشاورزان در روستاهای شهرستان ساوجبالغ به این
نتیجه رسیدند که مهمترین عامل عدم توزیع برابر درآمد در این
منطقه ،ناهمگونی منابع تولید کشاورزی روستاییان است .براتي
( ،)2006وضعيت توزيع درآمد در بين خانوارهاي روستايي
شهرستان قوچان را موردبررسی قرار داد نتايج نشان داد كه ميزان
نابرابري در توزيع درآمد بين خانوارهايي كه فقط به كشاورزي
اشتغال دارند ،بيشتر از خانوارهايي است كه صرفاً به فعالیتهای
غيركشاورزي اشتغال دارند .حسيني و نجفي ( ،)2009در
مطالعهاي با استفاده از شاخصهاي اقتصادي به بررسي توزيع
درآمد در مناطق روستايي و شهري كشور پرداختند نتايج نشان
داد كه طي دوره موردبررسی ( ،)1363-1386توزيع درآمد
در مناطق روستايي نابرابرتر از مناطق شهري بوده و نوسانات
بيشتري نيز داشته است ،اما به طور كلي نابرابري درآمد نسبت به
گذشته كاهش يافته است.

آنچه این موضوع را حائز اهمیت میسازد آسیب پراکندگی و
تفاوت عملکرد کشاورزان در یک منطقه و عدم توازن صرفههای
اقتصادی بین فعاالن کسبوکار در عرصه تولید محصوالت
کشاورزی است .شناخت عوامل مؤثر بر تمایز سطوح درآمدی
کشاورزان ،به سیاستگذاران کمک میکند تا بر عواملی که از
اهمیت بیشتری برخوردارند تمرکز یافته و به توسعه متوازن
زنجیره ارزشافزوده تولیدات کشاورزی در منطقه کمک نمایند.

در مطالعه حاضر با استفاده از چهارچوب مدل سه وجهی الگوی
سهشاخگی و مدل آماری تحلیل تمایزی چندگانه 1به ارزیابی
اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی کشاورزان
روستایی پرداخته میشود.

مروری بر ادبیات موضوع

سپهردوست و زماني شبخانه ( ،)2014در مطالعهاي به
بررسي عوامل مؤثر بر توزيع ناهمگون درآمد مناطق روستايي
با تأكيد بر فنآوري اطالعات پرداختند .نتايج نشان داد كه
میزان توسعه فناوري اطالعات در مناطق روستايي عامل مهمي
در نابرابری درآمد است.کاوند و سرگزی ( )2015نشان دادند
برگزاری دورههای آموزشی در ارتقای سطح کارایی و درآمد
کشاورزان مؤثر است .یوسف و همکاران ( ،)2016نشان دادند
مشارکت زنان منجر به بهبود درآمد در مزارع کوچک و متوسط
شده و عواملی مانند پراکندگی و خرد شدن اندازه مزارع در تفاوت
سطح درآمد در بین مزارع مختلف مؤثر است.
مدل سه شاخگی در طبقهبندی مدلهای ارزیابی جامع
پدیدهها ،از نوع مدلهای عقالیی است که در آن بسیاری از
مفاهیم ،رویدادها و پدیدهها را میتوان در قالب سه شاخه ساختار،

منطقه موردمطالعه در این تحقیق شهرستان اسالمشهر در
استان تهران است .به استناد اطالعات مندرج در آمارنامه وزارت
جهاد کشاورزی ( ،)2015بیش از  60درصد مزارع در این
منطقه کمتر از  10هکتار ،حدودا ً  30درصد بین  10تا  50هکتار
و کمتر از  10درصد باالتر از  50هکتار وسعت دارند .محصوالت
عمده زراعی تولیدی در این منطقه نیز گندم و جو و ذرت است.
علت انتخاب این منطقه آن است که افزایش جمعیت و توسعه
محدوده شهرها ،شهرکها و روستاها در سالهای اخیر سبب
شده که واحدهای کشاورزی نزدیک به محدودههای یادشده
همواره در معرض خطر تغییر کاربری ،مهاجرت نیروی کار
کشاورزی و تهدید شرایط تولید کشاورزی گردد و تغییرات با
سرعت نسبتاً باالی ترکیب جمعیتی منطقه منجر به جابجایی
سرمایه ،مهارت و نیروی انسانی در سطح مزارع شده و این امر
میتواند اثر معنیداری بر تفاوت و تمایز بهرهوری تولید کشاورزی
و نهایتاً درآمد بین کشاورزان موجود بگذارد .وجود کشاورزان
با ویژگیهای اقتصادی اجتماعی متفاوت در منطقه و امکان
دسترسی به درآمدهای جانبی با توجه به نزدیکی به شهرهای
اسالمشهر و تهران ،تفاوت درامدها را تشدید میسازد.

روششناسی تحقیق
در راستای مساله تحقیق ،در گام اول با استفاده از شاخص
نسبت درآمد خالص به هزینههای تولید تالش شده است تا تصویر
واضحی از وضعیت تفاوت درآمد کشاورزان روستایی در منطقه
موردمطالعه به دست آید .این شاخص که میتوان آن را شاخص

1. Multiple Discriminant Analysis
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بازده سرمایهگذاری 2نامید نشاندهنده اندازه درآمد خالصی است
که درنتیجه تأمین هزینههای مختلف تولید اعم از اجاره احتمالی
زمین و هزینههای عملیاتی تولید به دست آمده است.
مدل سه شاخگی دارای سه بعد ساختاری ،زمینهای و رفتاری
است .علت نامگذاری مدل این است که ارتباط بین عوامل
ساختاری ،رفتاری و زمینهای به نحوی است که هیچ پدیدهای
نمیتواند خارج از تعامل این سه شاخه انجام گیرد .اولین بار
توسط میرزایی اهرنجانی ( ،)2002به منظور آسیبشناسی
متغیرهای سازمانی ارائه شد (تصویر شماره  .)1درواقع ،رابطه
میان این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ ناگسستنی است که در
عمل از هم جداییناپذیرند .تمایز و تشخیص این سه جنبه صرفاً
نظری و به منظور تجزیهوتحلیل و شناخت مفاهیم و پدیدهها
است ).(Dehghan et al., 2012
در شاخه ساختاری عواملی موردنظر میباشند که با نظم ،قاعده
و ترتیب خاص و به همپیوسته ،چارچوب ،قالب ،پوسته و بدنه
فیزیکی و مادی بنگاه را میسازند.
بنابراین تمام منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و فنی که با ترکیب
خاصی در بدنه کلی بنگاه یا واحد تولیدی یا هر مجموعه
کسبوکاری جاری میشوند ،جزء شاخه ساختاری قرار میگیرند.
عوامل زمینهای یا محیطی ،شرایط و عوامل محیطی بیرونی
هستند که محیط را احاطه میکنند ،با بنگاه کسبوکار تأثیر
متقابل دارند و خارج از کنترل آن هستند .عوامل رفتاری شامل
رفتارها و تصمیمات فردی کشاورز است که بر روند عملکرد واحد
کسبوکار مؤثر است .درواقع هرگونه متغیرهایی که به طور
مستقیم مربوط به رفتارهای نیروی انسانی ،ترجیحات و تمایالت
فردی باشد در این شاخه قرار میگیرد (Ghorbani & Aghasafari,
).2014
پس از شناخت و دستهبندی متغیرهای مؤثر بر تمایز سطوح
مختلف کارایی کشاورزان منطقه در سه شاخه مدل سهشاخگی ،با
استفاده از مدل تحلیل تمایزی چندگانه ،مهمترین این متغیرها و
اهمیت نسبی آنها در ایجاد تمایز مشخص میگردد .ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻤـﺎﻳﺰي ،طبقهبندی ﻳـﺎ پیشبینی ﻣﺸﺎﻫﺪات در
گروههای مختلف متغیر وابسته چندگانه ( ،)Lبر اساس ترکیب
)2. ROI (Return on Investment

خطی متغیرهای مستقل  Y1، Y2، Y3، .....، Ykاست .ارزش مورد
انتظار  Lتوسط رابطه ذیل ارائه میشود:
=E ( L |Y
) aY
1 1 + a2Y 2 + …+ ak Y k + c
که در آن  aها ضرایب تمایزیY ،ها متغیرهای ایجاد تمایز

است که با آزمون ویلکس المبدا مشخص میشود و  cعدد ثابت
است .ضرایب تمایزی بر اساس توانایی آنها در حداکثر نمودن
اختالف بین میانگینها در گروههای مختلف متغیر وابسته و یا
حداقل نمودن اختالف بین  Yواقعی و  Yپیشبینی شده انتخاب
میشوند.
ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهاي ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد اﻳـﻦ
اﺳـﺖ ﻛﻪ در تحلیلهای ﺗﻤﺎﻳﺰي چند گروهی (ﺑـﻴﺶ از دو
ﮔـﺮوه) ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻮاﺑـﻊ
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰي ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪام ﮔﺮوهﻫﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ،اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ
ﮔﺮوهﻫﺎ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ).(Kohansal & Zare, 2013
متغیرهای مورداستفاده در این مدل با توجه به مطالعات
گذشته و نظرات کارشناسان کشاورزی منطقه موردمطالعه
استخراج شدهاند و در چهارچوب مدل سه شاخگی ،در سه شاخه
ساختاری ،زمینهای یا محیطی و رفتاری دستهبندی شدهاند .برای
این منظور ابتدا با  3تن از کارشناسان امور زراعی اداره جهاد
کشاورزی منطقه مصاحبه شد و ضمن مقایسه نتایج مصاحبه
با مطالعات گذشته ،متغیرهای موردنظر جهت تهیه پرسشنامه
استخراج گردید .بر این اساس متغیرهای شاخه ساختاری
عبارتاند از نوع مالکیت زمین زراعی ،تحصیالت کشاورز ،تجربه
فعالیت کشاورزی ،شغل اصلی ،وجود دامداری در کنار مزرعه،
روش آبیاری ،سطح زیر کشت .همچنین سطوح مختلف کارایی
محاسبهشده توسط مدل تحلیل پوششی دادهها در سه گروه
مساوی بهعنوان متغیر وابسته توابع تمایزی در نظر گرفته شدند
( .)Y=1,2,3متغیرهای شاخه محیطی شامل مطلوبیت میزان
دسترسی به آب در سال جاری از نظر کشاورز ،ارزش خالص
بازاری محصوالت تولیدی و متغیرهای شاخه رفتاری عبارتاند
از میزان تمایل به توسعه فعالیت کشاورزی ،مشارکت در بیمه
کشاورزی و تمایل به مشارکت در کالسهای ترویج.

تصویر .1مدل مفهومی الگوی سه شاخگی )(Mirzayi Ahranjani, 2002
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با توجه به وضعیت سطح زیر کشت کشاورزان منطقه و
تنوع سطح زیر کشت بهرهبرداران زراعی در سطح شهرستان
اسالمشهر ،روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب انتخاب
شد .به منظور افزایش احتمال قرار گرفتن همه کشاورزان با
سطوح زمین مختلف در نمونه موردمطالعه ،کشاورزان منطقه ،به
سه طبقه تقسیم گردیدند .با سطح زیر کشت باالتر از  20هکتار
بهعنوان طبقه یا گروه اول ،کشاورزان با سطح زیر کشت کمتر
از  20هکتار و باالتر از  5هکتار بهعنوان طبقه دوم ،و کشاورزان
با سطح زیر کشت کمتر از  5هکتار بهعنوان طبقه سوم در نظر
گرفته شدند .این تقسیمبندی بر مبنای مشاهدات میدانی و
پیشنهاد کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعداد
مرزی مقیاس تولید در منطقه ( 5و  20هکتار) در نظر گرفته شد.
با توجه به نتایج سرشماری کشاورزی مرکز آمار ایران (،)2014
تعداد کل کشاورزان زراعی شهرستان به همراه تعداد کشاورزان
در هر طبقه به دست آمد (جدول شماره  .)1درنتیجه ،حجم
نمونه آماری تحقیق به تعداد  195نفر محاسبه و با استفاده از
مصاحبه ،پرسشنامهها تکمیل گردید.
پرسشنامهها شامل اطالعات و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی
کشاورزان و پاسخ آنها در ارتباط با سؤاالت متناظر با متغیرهای
ساختاری ،محیطی و رفتاری بوده است .پس از تهیه و تکمیل آن
در نمونه کوچک اولیه ،پایایی و روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار
گرفت.الزم به ذکر است که نرمافزار مورداستفاده در این تحقیق
جهت برآورد آمارههای توصیفی متغیرهای مدل سه شاخگی و
مدل تحلیل تمایزی چندگانه  SPSS ،نسخه  19بوده است.

یافتهها
همانگونه كه در مباني نظري نيز بيان شد ،اين مطالعه براي
اولين بار در پژوهشي علمي از الگوي تحليل تمايزي چند گروهی
در چهارچوب الگوی سهشاخگی به منظور تعيين عوامل اهمیت
نسبی مؤثر بر تمایز سطوح مختلف کارایی کشاورزان در مناطق

روستایی شهرستان اسالمشهر استفاده نموده است .در اين بخش
ابتدا شاخص نسبت درآمد خالص به هزینههای تولید کشاورزان
منطقه محاسبه شد .نتایج توصیفی محاسبه شاخص نسبت درآمد
خالص به هزینههای تولید کشاورزان در جدول شماره  2نشان
داده شده است.
میانگین کارایی کشاورزان در نمونه موردمطالعه حدودا ً 1/79
است  .مقادیر انحراف معیار و حداقل و حداکثر کارایی مشاهده
شده در این شهرستان نشان میدهد تفاوت و پراکندگی مقادیر
شاخص موردمطالعه ،قابل توجه است .بر این اساس و با توجه به
مقدار شاخص ،مشاهدات در سه گروه با مقدار کمتر از  ،1بین 1
تا  2و بزرگتر از  2تقسیمبندی شدند.متغیرهای مؤثر بر تمایز
سطوح مختلف درآمد کشاورزان منطقه در سه شاخه مدل سه
شاخگی دستهبندی شد که نتایج توصیفی آن در جدول شماره
 3نشان داده شده است .از آنجا که ساعات استفاده از ماشینآالت
برای کل منطقه تقریباً مشابه بوده است وارد مدل نشد.
نتایج نشان میدهد که در ارتباط با عوامل ساختاری مؤثر بر
تمایز سطوح مختلف کارایی کشاورزان ،اکثر کشاورزان مالک
زمین زراعی بوده و میزان تحصیالت بیش از  88درصد آنان در
سطح تحصیالت متوسطه و دیپلم و باالتر است .متوسط تجربه
فعالیت کشاورزی حدودا ً  20سال و شغل اصلی بیش از  75درصد
آنان کشاورزی است .اکثر زمینهای زراعی (حدودا ً  65درصد) در
منطقه همچنان از روشهای سنتی آبیاری استفاده میکنند و
صرفاً نزدیک  34درصد از روشهای مدرن آبیاری مانند آبیاری
تحتفشار یا قطرهای به کار گرفته میشود.
جهت بررسی عوامل محیطی ،دو عاملی که در مطالعات متعدد
گذشته و نظرات کارشناسی بهعنوان عوامل مهم محیطی مؤثر بر
روند تولید و عملکرد کشاورزان بیان شدهاند (مطلوبیت دسترسی
به آب ،ارزش بازاری محصوالت تولیدی کشاورز) ،مورد تحلیل
قرار گرفتند و همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده

جدول  .1حجم جامعه و نمونه آماری تحقیق.
شرح

مقدار

حجم جامعه (کل کشاورزان زراعی شهرستان)

585

وزن نسبی طبقه اول در جامعه

0/67

وزن نسبی طبقه دوم در جامعه

0/24

وزن نسبی طبقه سوم در جامعه

0/09

حجم نمونه در طبقه اول

130

حجم نمونه در طبقه دوم

48

حجم نمونه در طبقه سوم

17

حجم کل نمونه

195
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است بیش از  28درصد کشاورزان ،وضعیت دسترسی به آب را
مطلوب نمیدانند .متوسط ارزش بازاری محصوالت ارائه شده در
بازار در هر هکتار معادل  7/6میلیون تومان بوده است.
عوامل رفتاری مؤثر بر کارایی کشاورزان در دو متغیر میزان
تمایل به توسعه سطح زیر کشت از طریق اجاره زمین ،مشارکت
در بیمه کشاورزی و میزان تمایل به مشارکت در کالسهای
ترویجی خالصه شده است .جدول شماره  ،3نتايج آزمون برابري

ميانگينهاي گروهي براي هر متغير را نشان ميدهد .از آماره
ويلكس المبدا 3براي قضاوت درباره برابري ميانگينها استفاده
ميشود .مقادیر آماره ویلکسالمبدا و سطوح معنیداری مندرج
در جدول  4نشان میدهد که میانگین کلیه متغیرها به غیر از
متغیرهای  3Xو  4Xو X10در گروههای متغیر وابسته (سطوح
مختلف درآمدی )Y=1,2,3 ،با یکدیگر تفاوت معنیدار دارند.
3. Wilks Lambda

جدول  .2آمارههای توصیفی مقادیر کارایی محاسبه شده برای کشاورزان.
ردیف

عنوان متغیر

مقادیر محاسبه شده

1

میانگین

1/79

2

انحراف معیار

1/10

3

حداکثر

6/33

4

حداقل

0/04

5

تعداد مشاهدات با شاخص کمتر از یک

29

6

تعداد مشاهدات با شاخص بین  1تا 2

120

7

تعداد مشاهدات با شاخص بزرگتر از 2

46
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جدول  .3توصیف متغیرهای مؤثر بر تمایز سطوح درآمدی کشاورزان در چارچوب مدل سه شاخگی
شرح متغیرها

عوامل محیطی

عوامل ساختاری

نتایج توصیفی (درصد فراوانی /میانگین)

مالکیت زمین

X1

تحصیالت کشاورز

X2

تجربه فعالیت کشاورزی

X3

شغل اصلی

X4

وجود دامداری در کنار مزرعه

X5

روش آبیاری

X6

سطح زیر کشت

X7

مطلوبیت دسترسی به آب در سال جاری از نظر کشاورز

X8

ارزش خالص بازاری محصوالت تولیدی

X9

مستأجر=1

مالک=2

% 83

% 17

بیسواد و کمسواد

باسواد

% 11/8

% 88/2

متوسط تعداد سالهای فعالیت کشاورزی=  20/58سال
کشاورزی شغل اصلی است=1

در غیر این صورت=2

% 75/9

% 24/1

بلی=1

خیر=0

% 26/2

% 73/8

کانالکشی=1

قطرهای یا بارانی=2

% 65/6

% 33/8

متوسط سطح زیر کشت کشاورزان =  11 /3هکتار
نامطلوب=،1

متوسط=2

مطلوب=3

% 28/2

% 42/1

% 29/7

متوسط ارزش بازاری محصوالت در هکتار=  7/6میلیون تومان
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ادامه جدول  .3توصیف متغیرهای مؤثر بر تمایز سطوح درآمدی کشاورزان در چارچوب مدل سه شاخگی
نتایج توصیفی (درصد فراوانی /میانگین)

شرح متغیرها
میزان تمایل به توسعه

X10

عوامل رفتاری

فعالیت کشاورزی
مشارکت در بیمه کشاورزی

X11

تمایل به مشارکت در

X12

کالسهای ترویج

متوسط سطح زیر کشت مایل به اجاره کردن=  4/16هکتار
بلی=1

خیر=0

% 63/6

% 36/4

بلی=1

خیر=0

% 65/1

% 34/9
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جدول  .4نتايج آزمون ویلکس المبدا برای بررسی برابري میانگینهای گروهي.
نام متغیر

آماره ویلکس المبدا

آماره F

p-value

X1

0/438

123/32

*0/00

X2

0/969

3/09

*0/048

X3

0/994

0/55

0/573

X4

0/999

0/06

0/934

X5

0/938

6/29

*0/002

X6

0/945

5/53

*0/005

X7

0/866

16/91

*0/00

X8

0/944

5/65

*0/004

X9

0/670

47/17

*0/00

X10

0/991

0/90

0/407

X11

0/962

3/79

*0/024

X12

0/918

2/407

*0/046

* معنیداری در سطح  1درصد
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بر همین اساس متغیرهای  3Xو  4Xو  X10از ادامه تحلیل
تمایزی حذف میشوند .پيش از برآورد ضرایب توابع تمایزی با
توجه به اينكه تحليل تمايزي در اين مطالعه ،به بررسي عوامل
متمايزكننده سه گروه پرداخته است ،و بنابراین دو تابع تمایزی
وجود خواهد داشت ،ابتدا باید مشخص گردد كه هر تابع به
بررسي و مقايسه كدام گروهها پرداخته است .بر اساس محاسبه
فاصله مركز ثقل گروهها در توابع مختلف ،ميتوان گفت هر يك از
توابع مربوط به كدام گروهها هستند (جدول شماره .)5
منظور از مراکز ثقل ،مقادیر توابع تمایزی بر اساس میانگین
مقادیر متغیرهای توضیحی است.بر اساس نتايج ،تابع تمايزي اول،
عوامل متمايزكننده گروه اول و دو گروه دوم و سوم را بررسي
ميكند و تابع تمايزي دوم بررسي عوامل ايجاد تمايز بين گروه دوم

588

و گروه سوم را در دستور كار خود قرار ميدهد .خروجی برآورد
توابع تمایزی شامل ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و ماتریس
ساختار است .ضرایب ماتریس ساختار نشاندهنده ارتباطات
درونگروهي مشترك بين دو تابع تمايزي و متغيرهاي درون
گروهها است .درواقع ضريب ساختاري بيانگر اين است كه تا چه
ميزان يك متغير و يك تابع به يكديگر مرتبطاند .با توجه به
اینکه ضرايب ماتريس ساختار از مشکل هم خطی متغیرها متأثر
نمیشوند نسبت به ضرایب استاندارد و غیراستاندارد از قابليت
اعتماد بيشتري برخوردارند .بنابراین در این تحقیق صرفاً نتایج
برآورد ضرایب ماتریس ساختار در جدول شماره  6نشان داده
شده است.
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جدول  .5مركز ثقل سه گروه در دو تابع تمايزي كانوني ارائه شده.
گروههای متغیر وابسته

تابع اول

تابع دوم

1

-3/580

0/426

2

0/286

-0/427

3

1/511

0/846
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عوامل رفتاری

عوامل محیطی

عوامل ساختاری

جدول  .6نتایج برآورد ضرایب ماتریس ساختار.
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

X1

0/686

0/544

X2

0/079

0/229

X5

0/101

0/357

X6

0/116

0/275

X7

0/157

-0/545

X8

0/042

0/417

X9

0/386

0/603

X11

0/110

0/168

X12

0/075

0/138

* باالترین ضریب ساختار در هر شاخه
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بر اساس نتايج به دست آمده از جدول شماره  ،6براي تابع
اول ،در شاخه عوامل ساختاری به ترتیب ،نوع مالکیت زمین ()1X
و سطح زیر کشت ( ، )7Xبيشترين توانايي تمايز را بین گروه اول
(پایینترین سطح درآمدی) با دو گروه دیگر را دارا است و پس
از آن روش آبیاری ( )6Xقرار دارد .این نتایج نشان میدهد آنچه
بیشترین اهمیت را در قرار گرفتن کشاورز در گروه با کمترین
سطح درآمدی در مقایسه با دو گروه دیگر دارد نوع مالکیت و
سطح زیر کشت زراعی است که نشاندهنده اهمیت مقیاس تولید
در ایجاد صرفههای اقتصادی واحد کشاورزی و افزایش انگیزه
سرمایهگذاری در فعالیت کشاورزی و کاربرد عوامل حداکثر
کننده تولید در مقابل نهاده محدود و مهم آب است .به عبارت
دیگر کشاورزانی که مالک زمین زراعی خود نیستند و یا از سطح
زیر کشت پایینتری برخوردارند با احتمال بیشتری در گروه 1
(کمترین سطح شاخص نسبت درآمد خالص به کل هزینههای
تولید) قرار میگیرند .عامل بعدی متمایزکننده مشاهدات گروه
اول با دو گروه دیگر ،روش آبیاری است که بیان کننده آمادگی

کشاورز برای پذیرش و اجرای روشهای نوین کاشت ،داشت و
برداشت و آشنایی با فناوریهای جدید کشاورزی است که به
صورت طبیعی عاملی در جهت افزایش بهرهوری و درآمد در واحد
سطح برای کشاورز است .در شاخه عوامل محیطی ،برای تابع اول
متغیر ارزش خالص بازاری محصوالت تولیدی ( )9Xمهمترین
عامل متمایز بین گروه اول با دو گروه دیگر است .این موضوع
تأییدی است بر نقش معنیدار بازار و قیمتها در انگیزههای
افزایش بهرهوری تولید .به عبارتی دیگر کشاورزانی که امکان
فروش محصول خود با قیمت باالتر را دارند و ترکیب محصوالت
را به گونهای تنظیم میکنند که ارزش خالص بازاری بیشتری
را کسب میکنند از انگیزه و موجودی سرمایه مطلوبتری
برخوردارند .در شاخه عوامل رفتاری نیز متغیرهای مشارکت در
بیمه و مشارکت در کالسهای ترویجی به ترتیب اهمیت بیشتری
در ایجاد تمایز بین گروه اول (کمترین درآمد) با دو گروه دیگر
دارد.
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در ارتباط با تابع تمایزی دوم نیز که نشان دهنده اهمیت نسبی
عوامل مؤثر بر تفاوت بین گروه دوم (شاخص درآمد متوسط) و
سوم (باالترین شاخص درآمد) دارد ،در شاخه ساختاری ،اندازه
سطح زیر کشت مهمترین عامل متمایزکننده است .درواقع در
بین کشاورزانی که درآمد نسبتاً باالتری دارند (گروه دوم و سوم)
نقش وسعت زمین زراعی و صرفههای مقیاس در قرار گرفتن در
گروهی که از حداکثر درآمد برخوردار است (گروه سوم)Y=3 ،
همچنان اهمیت باالیی دارد .در شاخه عوامل محیطی برای تابع
دوم ،مطلوبیت دسترسی به آب و در شاخه عوامل رفتاری ،نیز
مشارکت در بیمه باالترین اهمیت را در ایجاد تمایز دارند .این
نتایج نشان میدهد این متغیر در شاخه عوامل رفتاری میتواند
در قرار گرفتن کشاورزان در گروه با حداکثر کارایی نقشی مؤثر
داشته باشد .عالوه بر مقادير ارائه شده در خصوص مشاركت هر
يك از متغيرهاي مستقل در الگوي تمايزي ،فرايند تحليل تمايزي
جداول ارزشهای ويژه و المبداي ويلكس را كه نشانگر ميزان
تناسب مدل تمايزي در برازش صحيح مجموعه دادهها است،
نيز ارائه مينمايد .جدول ارزشهاي ويژه (جدول شماره ،)7
ارائهدهنده اطالعاتي در خصوص كارايي نسبي هر يك از توابع
تمايزي برازش شده است.
اطالعات مندرج در جدول شماره  7نشان میدهد تابع اول

مدل تحلیل تمایزی 89 ،درصد و تابع دوم  11درصد از واریانس
متغیرهای مستقل را توضیح میدهد .همچنین آماره ویلکس
المبدا معياري از نيكويي هر يك از توابع در تفكيك و جداسازي
مشاهدات به درون گروهها است و معادل نسبتي از واريانس كل
در توابع تمايزي است كه توسط اختالفات بين گروهها توضيح
داده نشده است .آزمون آماري مرتبط با آن كايدو است كه فرضيه
برابري ميانگين توابع را در گروههاي مختلف مورد آزمون قرار
ميدهد .معنيداري آماره ،بيانگر اين است كه تابع تمايزي در
تفكيك و جداسازي گروهها بهتر از حالت تفكيك تصادفی عمل
مينمايد .همانگونه كه در جدول شماره  ،8مشاهده ميشود،
المبداي ويلكس پژوهش حاضر بيانگر نيكويي هر دو تابع برازش
شده است.
جدول شماره  ،9نشاندهنده تعداد طبقهبنديهاي صحیح
براي هر گروه از سطوح مختلف کارایی کشاورزان در مدل تحلیل
تمایزی است .بر اساس اطالعات جدول ميتوان گفت الگوي
برازش شده توانسته است عوامل مؤثر بر تمایز سطوح مختلف
کارایی کشاورزان در منطقه موردمطالعه را بهخوبی پیشبینی
نماید .اين نتايج نشان ميدهد كه الگوي تحليل تمايزي درمجموع
 79/5درصد از مشاهدات را بهدرستی در گروههای متغیر وابسته
تخصیص داده است.

جدول  .7نتایج برآورد جدول ارزشهای ویژه توابع تمایزی.
تابع تمایزی

ارزش ویژه

درصد واریانس

همبستگی کانونیکال

تابع اول

2/534

89

0/847

تابع دوم

0/313

11

0/488
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جدول  .8نتایج آزمون نیکویی برازش توابع تمایزی.
تابع تمایزی

آماره ویلکس المبدا

آماره کایدو

p-value

تابع اول

0/215

288/55

0/00

تابع دوم

0/762

51/20

0/00
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جدول  .9نتایج پیشبینی صحیح مشاهدات توسط توابع تمایزی.
گروههای متغیر وابسته تابع تمایزی

پیشبینی شده

مشاهده شده

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه اول (حداقل شاخص درآمد)

82/8

17/2

0

گروه دوم (شاخص درآمد متوسط)

5/8

77/5

16/7

گروه سوم (حداکثر شاخص درآمد)

2/2

23/9

73/9
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بحث و نتیجهگیری
آنچه این مطالعه را از سایر مطالعات انجام شده در خصوص
شناخت عوامل مؤثر بر تفاوت سطوح درآمدی ،متمایز میکند
استفاده از ساختاری نظاممند جهت تفکیک عوامل با ویژگیهای
مختلف از طریق چهارچوب مدل سه وجهی و همچنین کاربرد
آن با روش آماری تحلیل تمایزی است که بر اساس بررسی انجام
شده تاکنون استفاده نشده است .بر این اساس ابتدا پس از مروری
بر مطالعات گذشته و مصاحبه با کارشناسان کشاورزی در منطقه
موردمطالعه ،کلیه عوامل و متغیرهای مؤثر بر موضوع تحقیق،
جمعبندی گردید و سپس از طریق نمونهگیری متناسب و کاربرد
مدلهای موردنظر ،نتایج به دست آمد .همچنین شاخص نسبت
درآمد خالص به کل هزینههای تولید کشاورزان محاسبه شد که
نتایج نشان داد تفاوت و پراکندگی درآمدی قابل توجه است و عدم
توازن بین سطوح درآمد کشاورزان در منطقه میتواند منجر به
شکاف معیشتی ،کاهش انگیزه فعالیت کشاورزی و افزایش تمایل
به کسبوکار جایگزین یا مهاجرت به شهر بهویژه تهران گردد.
این نتایج با مطالعات انجام شده توسط پرهیزکاری و همکاران
( )2014و تودهروستا و میرمحمدصادقی ( )2003در خصوص
وجود شکاف درآمدی در مناطق روستایی ایران همخوانی دارد.

به آب ،مشابه آنچه در مطالعه سیدان ( )2004به دست آمد،
عاملی تأثیرگذار بر افزایش کارایی فنی کشاورزان است ،دولت باید
سیاست تشویق کشاورزان به استفاده از روشهای نوین آبیاری
را با توجه به محدودیت دسترسی به آب در اکثر مناطق کشور از
جمله شهرستان اسالمشهر تداوم ببخشد.
نتایج این تحقیق نشان داد در شاخه عوامل محیطی،
متغیر ارزش خالص بازاری محصوالت تولیدی مهمترین عامل
متمایزکننده بین گروه اول با دو گروه دیگر است .تنظیم بازار
محصوالت کشاورزی به نحوی که قیمت دریافتی برای تأمین
هزینههای تولید کفایت کند و حاشیه سودی ایجاد نماید که
انگیزههای کشاورزان برای اعمال راهکارهای افزایش کارایی تولید
در مزرعه را توسعه دهد ،ضروری است .برقراری بیمه برای همه
کشاورزان و توسعه آموزشهای ترویجی با اثربخشی مناسب ،نیز
از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته است.

اختالف بین میانگین ،حداکثر و حداقل شاخص درآمد
كشاورزان نشان میدهد که پتانسيل افزايش درآمد امکانپذیر
است .بنابراين ميتوان از طريق کاربرد راهکارهای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت ،درآمد کشاورزان را افزايش داد.
نتایج برآورد تحلیل تمایزی نشان داد عوامل ساختاری و
محیطی بیشترین اهمیت را در تمایز بین کشاورزان در قرار
گرفتن در سطوح مختلف درآمد دارد .در شاخه عوامل ساختاری،
نوع مالکیت و سطح زیر کشت مهمترین عامل در احتمال قرار
گرفتن در گروه با کمترین درآمد در مقایسه با دو گروه دیگر
دارد .همانطور که یوسف و همکاران ( )2016در مطالعه خود
نشان دادند نوع مالکیت و خرد بودن اراضی زراعی عامل مهمی
در شکاف درآمدی در روستاها میباشند ،نتایج این تحقیق نیز
بیانگر اهمیت متغیرهای یادشده است .به نظر میرسد سیاستهای
حمایتی از کشاورزان کوچکمقیاس در منطقه میتواند شکاف
موجود را تا حدی کاهش دهد .ترویج روشهای نوین زراعی و
آموزش کشاورزان ،راهکاری است که در میانمدت و بلندمدت
میتواند به افزایش سطح کارایی کشاورزان کمک نماید .تشویق
توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی کشاورزی به نحوی که امکان
مشارکت در استفاده از عوامل تولید بهویژه ماشینآالت و نیروی
کار ماهر را فراهم نماید ،میتواند به ارتقای بهرهوری تولید در
واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان خردهپا منجر شود.
همچنین از آنجا که مشخص شد استفاده از روشهای کارآمد
آبیاری از جمله آبیاری قطرهای و تحتفشار و دسترسی مناسب

«هومن منصوری و همکاران .بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی (مورد مطالعه :شهرستان اسالمشهر)»
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