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چکیده
هدف مطالعه حاضر تعیین استراتژیهای تنوع معیشتي و ارتباط آن با شیوۀ مدیریت اراضي کشاورزی است .تحقیق حاضر ازنظر
هدف ،کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفي-تحلیلي است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه (ساختاریافته و بدون ساختار) و
مصاحبه با مردم محلي بوده است .جامعۀ آماری شامل سرپرستان خانوارهای کشاورز در شهرستان پلدختر است ( .)N=55113با
استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری سهمیهای 913 ،سرپرست خانوار بهعنوان جامعۀ نمونه انتخاب شد .بهمنظور تحلیل
رابطۀ بین تنوع تأمین معاش و مدیریت زمینهای کشاورزی ،از مدل الگوی اقتصادسنجي توبیت استفاده شد .نتایج نشان داد تنوع
معاش اندازهگیریشده توسط شاخص تنوع هرفیندال-هیرشمن ،دارای اثر مثبت و معناداری بر فعالیتهای مدیریت پایدار زمین است.
همچنین کشاورزاني که دارای تعداد نیروی کار بیشتر و دارای مالکیت زمین کشاورزی بوده و همراه با فعالیتهای کشاورزی ،درگیر
اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی و یا فعالیتهای ترکیبي هستند ،از شیوههای مدیریت متنوعتری استفاده ميکنند؛ بنابراین
ميتوان گفت معیشت روستایي یکپارچه و استراتژی مدیریت زمین ،ميتواند بهطور قابلتوجهي به افزایش عملکرد محصوالت
کشاورزی و بهتبع به اقتصاد خانوارهای کشاورز کمک شایاني داشته باشد.
واژههای کلیدی :تنوع معاش ،مدیریت زمین ،کشاورزی ،مدل توبیت ،شهرستان پلدختر.
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مقدمه
طراحی و اجرای سیاستهای جامع توسعة روستایی
اساس توانمندسازی و بهبود معیشت خانوارهای
روستایی میباشد .استراتژی تنوع معیشتی روستایی
داخل و خارج از مزرعه و غیرکشاورزی یکی از موارد
مهمی است که باید در سیاستهای توسعة روستایی
گنجانده شود ).(Liu & Liu, 2016: 145
روشهای شناسایی و توصیف استراتژی تنوع
معاش روستایی و محرکهای معیشتی خانوارها در
طول زمان ،در کشورهای مختلف متفاوت است
) .(Walelign et al, 2016: 769بااینحال ،تنوع معاش
توسط محققان زیادی و به روشهای مختلف تعریف
شده است .اصطالح تنوعمعاش معموال اشاره به
فرآیندهای درحال وقوع در سطوح مختلف اقتصاد
دارد ) ،(Losch et al, 2013: 169اما این سطوح
همیشه بهطور مستقیم با یکدیگر در ارتباط نیستند
).(Worku Kassie 2017:3تنوع معاشدامنه و ترکیبی
از فعالیتها و انتخابها )(Liu andLiu, 2016: 147؛
وسیلهای برای کسب معاش )(Loison, 2015: 1227
و شامل قابلیت ،دارایی ها و فعالیت های مورد
نیاز برای ی ـک زندگ ـی بهتـ ر عنـ وان شده است
) .(Worku Kassie, 2017: 2همچنین بهعنوان
دورهای که خانوادهها سبد امرارمعاش خود را بهتدریج
متنوع میکنند ) (Niehof, 2004: 322و یا جریان
بهدست آوردن پول نقد کافی برای پاسخگویی به
تأمین نیازهای اساسی تعریف شده است
).(Hilson, 2016: 547

تنوع معاش اشاره به تالشهای افراد و خانوارها
برای پیداکردن راههای جدید کسب درآمد و کاهش
تأثیر مخاطرات زیستمحیطی دارد (رکنالدین افتخاری
و همکاران)046 :7191 ،؛ ازاینرو میتوان گفت تنوع
تأمین معاش ابزار عمدهای است که با آن بسیاری از
افرادی را که معیشتشان در معرض خطر قرار دارد،
کاهش میدهد ).(Abdulai & CroleRees,2001: 438
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بهطور گسترده بهعنوان شکلی از خود عمل است که

مردم بهدلیل کاهش درآمد معاش قبلی ،با انتخاب
یک مجموعهای از داراییها و فعالیتهای قابلدرک،
انتظار دارند میزان درآمد خود را باالتر ببرند
).(Worku Kassie, 2017:2
از نظر شرین و همکاران ( ،)6670چهار نوع
استراتژی معیشت روستایی مجزا وجود دارد؛ ازجمله:
تولید محصوالت کشاورزی در مزرعه ،اشتغال غیرماهر
در مزرعه و یا خارج از مزرعه و درآمد غیرکشاورزی از
معامالت ،تجارت و اشتغال ماهر و چهارم استراتژی
ترکیبی (ترکیبی از سه استراتژی قبلی)
).(Sherren et al, 2016: 268
در این بین میتوان گفت افزایش تولید محصوالت
کشاورزی در نواحی روستایی و توجه به بخش
کشاورزی  -بهدلیل وابستگی معیشت اکثر خانوارهای
روستایی به این بخش -مهمترین استراتژی تنوع
معاش است .در زمانی که بخش کشاورزی در معرض
خطر قرار گیرد و خانوارهای کشاورز فقیرتر با
محدودیت دارایی حیاتی روبهرو شوند ،مجبور خواهند
شد برای جایگزینکردن درآمد و معاش خود به
فعالیتهای غیرکشاورزی که گاهیاوقات خطرناک
است نیز روی آورند) .(Makita, 2016: 46خانوارهای
روستایی نیز بهشدت به کشاورزی و بهرهبرداری از
منابع طبیعی وابسته میباشند (Belay & Bewket,
) .2015: 81بهطور خاص درنواحی روستایی ،فقر ،رشد
جمعیت و تخریب محیطزیست علت کاهش اندازة
زمینهای کشاورزی میباشد که این عوامل منجر
بهکاهش زمینهای کشاورزی و گسترش زمینها
بهنواحی حاشیهای شده است
).(Bezabih et al, 2010:21

یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از تخریب
زمینهای کشاورزی ،مدیریت مطلوب آنهاست.
ازطرفی ،خانوارهای روستایی برای مقابله با فقر
نیازمند تنوع درآمد هستند .متنوعسازی معاش نیز
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معموال با بقای معیشت و کاهش اضطراب خانوار و
امنیت معیشتی مرتبط است .همچنین استفاده از
استراتژیهای تأمین معاش روستایی ،ممکن است
اثرات مثبت و یا منفی به سیستم مدیریت اراضی
کشاورزی داشته باشد .عالوهبراین ،مدیریت زمینها
تابع ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی خانوارهای کشاورز
است؛ ازاینرو بررسی رابطه بین استراتژیهای تنوع
معاش و مدیریت زمینهای کشاورزی ضروری میکند.
شهرستان پلدختر طبق سرشماری سال 7191
دارای  19،111نفر جمعیت روستایی است که حدود
بیش از  16درصد جامعة روستایی ،حدود دو برابر
میانگین کشوری ( 6159درصد) جمعیت روستایی را
در خود جای داده است .درآمد و امرار معاش بیشتر
خانوارهای روستایی شهرستان بهطور مستقیم و
غیرمستقیم وابسته به زمین است و بهدلیل
کوهستانی بودن منطقه و استقرار روستاها در زاگرس
مرتفع ،بارش زیاد ،عدم عرضة مواد مغذی کافی،
کاهش مادة آلی ،و فرسایش خاک ،چالشهای
عمدهای برای بخش کشاورزی به وجود آورده است،
که باعث کاهش بهرهوری کشاورزی بهویژه در کشت
دیم در این ارتفاعات شده است .باتوجه به جدیت این
مشکالت و ضرورت مدیریت اراضی کشاورزی و افزایش
بهرهوری کشاورزی پایدار ،درک درست از تنوع درآمدی
خانوارهای روستایی و انجام اقدامات مناسب در این
منطقه از سوی کشاورزان که اولین و مهمترین
بهرهبرداران از این منابع هستند ،جزئی ضروری برای
توسعة روستایی منطقه میباشد .از طرفی دیگر ،چون
مدیریت زمینهای کشاورزی در این منطقه بهشدت
وابسته به عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها
میباشد و افزایش تنوع درآمد خانوارها نیز ممکن
است رابطة مثبتی با مدیریت زمینهای کشاورزی
داشته باشد؛ ازاینرو در این مطالعه به تحلیل رابطة
استراتژیهای تنوع معاش و مدیریت زمینهای
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کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان پلدختر
پرداخته شده است.
مرور مطالعات انجامشده در این زمینه حاکیاز آن
است که تاکنون مطالعهای در زمینة بررسی رابطه بین
استراتژیهای تنوع معاش و مدیریت زمینهای
کشاورزی در مناطق روستایی صورت نگرفته است.
حتی منابعی که وجود دارد و برای مبانی نظریهای در
این تحقیق استفاده شده است مربوط به متغیرهای
دیگر بوده و در برخی مطالعات تنها در سطح مروری و
نظریهای میباشد .البته در زمینة معیشت خانوار؛
برخی محققان بررسیها و مطالعاتی داشتهاند مانند:
رکنالدین افتخاری و همکاران ( ،)7191به بررسی و
تحلیل نقش تنوع معیشتی در تابآوری خانوارهای
روستایی در شرایط خشکسالی در استان اصفهان
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که اتخاذ رویکرد
تنوع معیشتی منجر به تابآوری بیشتر خانوارها در
شرایط خشکسالی شده است .آنها بیان میکنند که در
روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار
داشتند ،این تنوع معیشتی بیشتر به چشم میخورد؛
بذرافشان و همکاران ( ،)7190در تحقیقی به بررسی
رابطه مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصوالت
کشاورزی و بررسی اثرات آن در امنیت غذایی
خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر پرداخته و به
این نتیجه رسیدند که از میان شیوههای مدیریت
زمین ،سه شیوة الگوی کشت ،افزایش باروری خاک و
مدیریت منابع آب ،بیشترین رابطه را با امنیت غذایی
خانوارهای روستایی داشته است و کشاورزانی که از
چندین روش استفاده کرده بودند؛ بهدلیل افزایش
کیفیت زمین و بهرهوری باال ،دسترسی ایمن و سالمی
به موادغذایی داشتهاند.
گبرو و بیئن )6676( 7در تحقیقی به بررسی
استراتژی معیشتی خانوارهای روستایی در مناطق در
معرض خشکسالی در اتیوپی پرداختند و دریافتند
1-Gebru & Beyene
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استراتژیهای خارج از مزرعه میتواند اثرات منفی
خشکسالی بر منابع درآمدی خانوارها را کاهش دهد.
بلی و بیوکت)6671( 7در تحقیقی به بررسی افزایش
معیشت روستایی ازطریق زمین پایدار و مدیریت آب
در شمالغربی اتیوپی پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدند که مدیریت زمینهای کشاورزی و منابع آب
از مهمترین عوامل افزایش درآمد و بهبود معیشت
خانوارهای روستایی در اتیوپی میباشد؛هیگوان 6و
همکاران ( )6671در تحقیقی ،به بررسی اثرات تنوع
معیشت خانوارهای روستایی در محیطزیست جوامع
روستایی در شمال چین پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدند که بهبود معیشت خانوارهای فقیر روستایی
میتواند به کاهش تخریب محیطزست منجر شود و از
طریق بهبود معاش روستایی فشار بر محیطزیست
کاهش مییابد؛ لویزن و لویزن )6670( 1در تحقیقی
بهصورت مطالعة موردی و با استفاده از روش کیفی ،به
بررسی تنوع تأمین معاش روستایی در کشورهای
جنوب صحرای آفریقا پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدند که تنوع استراتژیهای تأمین معاش روستایی؛
ازجمله مهمترین راهکارهای توسعة روستایی در
کشورهای آفریقایی که دارای محیط شکننده و خشک
هستند ،میباشد؛ گاریبالدی 4و همکاران ( )6671در
تحقیقی ،به بررسی روشهای تنوع زیستی کشاورزی،
برای معیشت و امنیت غذایی کشاورزان پرداختهاند و
به این نتیجه رسیدند که تنوع معاش داخل و خارج
مزرعه ضمن بهبود معیشت کشاورزان ،به افزایش
امنیت غذایی خانوارهای روستایی منجر میشود؛
تورل 1و همکاران ( )6671در تحقیقی به بررسی تنوع
تأمین معاش ساحلی ،بهعنوان راهکاری برای کاهش
فقر و آسیبپذیری در تانزانیا پرداختهاند .نتایج آنان
1-Belay & Bewke
2-Haiguang
3-Loison & Loison
4-Garibaldi
5-Torell



نشان میدهد که تنوع معاش در مناطق ساحلی که

دارای پتانسیلهای زیادی برای این امر میباشد،
میتواند از راهکارهای مهم در زمینة کاهش فقر و
کاهش آسیبپذیری خانوارها در این مناطق باشد؛
والدجبریل و پراس )6671( 0در تحقیق خود به
بررسی تنوع آبوهوا و تنوع معاش در شمال اتیوپی
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که در مناطق
آبوهوایی و شرایط اقلیمی نامناسب که با خشکسالی
مواجه میباشند ،تنوع فعالیتهای معیشتی خارج از
مزرعه ،راهکار مناسبی برای کاهش اثرات منفی
آبوهوایی میباشد؛ موانجی )6671( 1در یکی از
فصول کتاب خود به بررسی اثرات تنوع معیشت در
توسعة پایدار و حفظ منابع طبیعی در مراتع شرق
آفریقا پرداختهاند .با وجود مطالعات قابل توجهی در
زمینة معیشت خانوارها ،تاکنون مطالعهای در زمینة
بررسی رابطه بین تنوع معاش و استراتژیهای
مدیریت زمینهای کشاورزی در مناطق روستایی
انجام نگرفته است؛ ازاینرو تحقیق حاضر با توجه به
ظرفیت مالی و منابع انسانی سعی در بررسی رابطه
بین این دو دارد .سؤاالت تحقیق؛ عبارتند از :مهمترین
منابع درآمدی خانوارهای روستایی منطقة مورد
مطالعه کدام نوع معاش میباشد؟ و چه رابطهای بین
تنوع معاش و استراتژیهای مدیریت زمینهای
کشاورزی وجود دارد؟
مباني نظری
اصطالح تنوع معاش ،معموال اشاره به فرآیندهای
درحال وقوع در سطوح مختلف اقتصاد دارد (Losch
)et al, 2013: 169؛ اما این سطوح همیشه بهطور
مستقیم با یکدیگر در ارتباط نیستند (Worku Kassie
) .2017:3تنوع معاش دامنه و ترکیبی از فعالیتها و
انتخابها )(Liu and Liu, 2016: 147؛ وسیلهای برای
6-Weldegebriel and Prows
7-Mwangi
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کسب معاش ) (Loison, 2015: 1227و نوع و شکلی از
بیمة خود و خانواده است).(Barrett etal,2001: 321
همچنین بهعنـوان دورهای که خانوادهها سبـد
امـرار معـاش خود را بهتدریج متنوع میکنند
).(Niehof, 2004: 322
بنابراین میتوان گفت که تنوع تأمین معاش ابزاری
عمده است که توسط آن بسیاری از افرادی که در
معرض خطر قرار دارند ،را کاهش میدهد
).(Abdulai & CroleRees,2001: 438
متنوعسازی معیشت روستایی به استراتژیهای
افزایش درآمد افراد روستایی و افزایش تعداد
فعالیتهای آنها ،صرفنظر از بخش فعالیت و یا مکان
آن اشاره دارد ).(Martin and Lorenzen, 2016: 233
همچنین میتوان آن را بهعنوان فرایندی تعریف کرد
که بر مبنای آن هر خانوار مجموعة متنوعی از
فعالیتها و قابلیتهای حمایتی اجتماعی را برای بقا و
بهبـود استانـداردهای زندگـی بهکار میگیرند
(رکنالدینافتخاری و همکاران.)044 :7191 ،
ازسوی محققان مختلف ،انواع گوناگونی از فعالیتهای
تنوع معیشتی ذکر شده است .شرین و همکاران
(،)6670معتقدند چهار نوع استراتژی معیشتروستایی
مجزا وجود دارد؛ از جمله :تولید محصوالت کشاورزی
در مزرعه ،اشتغال غیرماهر در مزرعه و یا خارج از
مزرعه و درآمد غیرکشاورزی از معامالت ،تجارت و
اشتغال ماهر و چهارم استراتژی ترکیبی ،ترکیبی از
سه استراتژی ) .(Sherren et al, 2016: 268با
اینحال برخی وجوه ارسالی بستگان خارج از روستا را
نیز نوع پنجم این استراتژیها ذکر میکنند.
ترکیب فعالیتهای مختلف معاش ،بستگی به توانایی
خانوار در دسترسیبه فرصتهای مختلف معیشتی
دارد (رکنالدینافتخاری و همکاران.)044 :7191 ،
اجزای تنوع معیشت روستایی نیز معموال توسط بخش
(کشاورزی و یا غیرکشاورزی) ،توسط تابع (اشتغال با
دستمزد یا خوداشتغالی) و یا محل سکونت (در مزرعه
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و یا خارج از مزرعه) طبقهبندی شده است & (Bowen

) .De Master, 2011: 74در زمینة تنوع معیشت یا
امرار معاش خانوارها دو رویکرد و نظریة عمده که
معموال در ادبیات اقتصادی برای مطالعه تنوع و تغییر
معیشت خانوارهای روستایی مورداستفاده قرار
میگیرد .اول؛ مدل اقتصادی خانوارها و دوم رویکرد
معیشتی آن است .در رویکرد اقتصاد خانوار،
خانوارهای روستایی بهعنوان واحدهای تولیدی ،درنظر
گرفته شدند که بهدنبال بهحداکثررساندن ابزار و
ورودیهای اقتصادی در طول زمان و ترکیب آنها
برای تولید بیشتر هستند .قیمت و محدودیت منابع
مهمترین موضوع در این زمینه درنظر گرفته شده
است ) .(Loison, 2015: 1132در این رویکرد تنوع
معاش ،بهعنوان یک تابع از بازدة نیروی کار
فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با فعالیتهای خارج
از مزرعه تعریف شده است ).(Scoones,2009:173
خانوارهای روستایی باتوجه به داراییهای پایه ،از
طریق مقایسة بازده زمان صرفشده کار در مزرعه و
زمان فعالیتهای خارج از مزرعه نوع معیشت خود را
انتخاب میکنند ) .(Yaro, 2006: 148در این رویکرد،
فرض بر این است که افزایش درآمد خارج از مزرعه،
مشوقی برای خانوادة روستایی برای تنوعبخشیدن به
فعالیتهای خود است ) .(Loison, 2015: 1129مدل
اقتصاد خانوار بهمنظور بررسی تولید خانوارها و
تصمیمات تخصیص نیروی کار خارج از کار کشاورزی
) ،(Barrett et al, 2001: 370مزرعه /تعامل
غیرکشاورزی ) ،(Davis et al, 2009: 121مشارکت
) ،(Bezu and Barrett, 2012: 1225و الگوهای تنوع
معاش در سطح خانوار استفاده میشود (Winters et
) .al, 2010: 630از سوی دیگر ،رویکرد امرار معاش،
مردممحور است و بیشتر مطالعة معیشت روستاها در
زمینههای مختلف ،حتی زمانی که خانواده تحت فشار
است را نشان میدهد ).(Yaro, 2006: 149این رویکرد
بهطور گسترده در مطالعات تجربی استراتژیهای
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معیشت و انطباق ) ،(Loison, 2015: 1229معیشت،
خطر و فقر و تنوع تأمین معاش استفاده میشود
) .(Smith et al, 2001: 423همچنین توسط بسیاری
از سازمانهای توسعهای و غیردولتی )(NGOها
بهعنوان برنامهای برای نظارت بر امرار معاش و تحول
آن به تصویب رسید )(Ansoms & McKay,2010:586
و معموال ،در زمینة شیوههای پایدار امرار معاش ،برای
ارزیابی چارچوب دارایی معیشت مردم و نحوة ارتباط
محیط خارجی و روابط اجتماعی ،نهادها ،سازمان،
سیاستها ،فصلیبودن ،روندها ،شوکهای تغییر
دسترسی ،قابلیت و توانایی تبدیل داراییهای امرار
معاش به نتایج معیشت زندگی بهکار میرود
).(Vedeld et al, 2012: 20- 31
این رویکرد در زمینة تنوع معیشت دارای استحکام
زیادی است که توسط محققان متعددی بهرسمیت
شناخته شده و در بررسی تنوع سیستمهای کشاورزی
پربازده اثبات شده است).(Sourisseau et al,2012:145
عالوهبر آن بهدلیل تأثیرگذاری نهادها بر معیشت و
خصلت اجتماعی و اقتصادی آنها به استراتژیهای
معیشتزندگی اختصاص داده شده)(Loison,2015:1230
و نیز برای درک هزینهها و مزایای تصمیمگیری دربارة
استراتژیهای مختلف تنوع امرار معاش استفاده شده
است .در این راستا عوامل زیادی وجود دارد که باعث
تنوع معیشت و تغییر معیشت خانوارهای روستایی
میشود که این عوامل در مناطق مختلف ،باتوجه به
اقلیم ،نوع اقتصاد ،عوامل شخصی خانواده ،فرهنگ و
نظام اجتماعی حاکم بر نواحی روستایی متفاوت
میباشد؛ بنابراین میتوان گفت تنوعسازی معاش
خانوارهای روستایی و افزایش بازده فعالیتهای
غیرکشاورزی میتواند افزایش تقاضا برای کاالهای
غیرکشاورزی و خدمات و یا فرصتهای خارج از مزرعه
را بهوسیلة رشد در بخشهای مختلف روستایی؛ مانند
کشاورزی ،معدن و یا گردشگری ایجاد کند ،که این
تنوع معاش در بین خانوارهای کشاورز میتواند اثرات
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چشمگیری در استفاده از شیوههای مدیریت زمین نیز

داشته باشد .در زمینة مدیریت زمینهای کشاورزی
نیز نظریهها و تعاریف مختلفی وجود دارد که در ادامه
توضیح داده خواهد شد.
مدیریت پایدار زمین ) (SLMنشاندهندة ادغام
بخشهای مهم کشاورزی ،محیطزیست و عوامل
اقتصادی و اجتماعی است ).(Reed et al, 2015: 478
این شیوه دارای اهداف دوگانة حفظ بهرهوری
طوالنیمدت از توابع زیستبوم برای زمین ،آب و تنوع
زیستی ،همچنین افزایش بهرهوری ازکاالها و خدمات و
بهویژه مواد غذایی ایمن و سالم است).(GEF7,2016: 2
جهت بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش بهرهوری
کشاورزی پایدار ،اقداماتی از سوی کشاورزان برای
اجرایبرنامههای حفاظت ازخاک )(Kifle et al,2016:25
و مدیریت زمین صورت میگیرد که استفادة پایدار از
آن بهشدت با عوامل زیستی ،فیزیکی و سازمانی در
ارتباط است ) .(Marques et al, 2016: 2این شیوه
باعث مدیریت مواد مغذی در روشهای مختلف
کشاورزی و همچنین خاک میشود
).(Rowe et al, 2016: 401
سرمایهگذاری در مدیریت پایدار زمین ،بهعنوان
تمام تالشهایی که در شکلهای نیروی کار و
نهادههای (مالی) که کشاورزان برای اجرای شیوههای
حفاظت از زمین کشاورزی استفاده میکنند ،تعریف
شده است ) (Nyanga et al, 2016: 260و شامل
اهداف و شیوههای کوتاهمدت (ساالنه) و درازمدت
است .این امر ضمن حفظ کیفیت زمین از تقطیع آن
نیز جلوگیری میکند ).(Teshome et al, 2014: 850
کیپتوکیروی )6670( 6معتقد است سرمایهگذاری در
مدیریتپایدار زمین بهعنوان یک «رویکرد اکوسیستمی»
به تضمین حفاظت طوالنیمدت از ظرفیت تولیدی
زمین و استفادة پایدار از اکوسیستمهای طبیعی اشاره
دارد.
1-Global Environment Facility
2-Kiptoo Kirui
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مدیریت پایدار زمین ،بهعنوان یک دانش مبتنی
بر یک روش است که به حفظ منابع زمین ،آب،
تنوعزیستی و مدیریت محیطزیست ،افزایش مواد
غذایی ،حفظ اکوسیستم و معیشت خانوارها کمک
میکند ).(Teshome et al, 2016: 885
مدیریت پایدار زمین شامل مدیریت منابع زمین
(خاک ،آب ،گیاهان و حیوانات) برای تولید مواد غذایی
و افزایش خدمات اکوسیستم است ،درحالیکه مدیریت
این منابع باعث حفاظت طوالنیمدت محیطزیست و
افزایش ارزش بالقوه و مولد منابع میشود (Adimassu et
) .al,2012:193در این تعریف ،ارتباط گستردة هر سه
رکن مدیریت پایدار زمین (پایداری زیستمحیطی،
عوامل اقتصادی و اجتماعی) آورده شده است (Cowie
) .et al, 2011: 251پذیرش سرمایهگذاری در مدیریت
پایدار زمین ،بهمظور کاهش فرسایش زمین ،بازسازی
زمینهای تخریبشده و اطمینان استفادة بهینه از
منابع زمین برای نسل حاضر و آینده مهم است
) .(AkhtarSchuster, 2011: 300این برنامه با ظرفیت
باال برای حفظ محیطزیست ازطریق مبارزه با تخریب
زمین ،کاهش تنوع زیستی و اکوسیستمها سازمان
یافته است ) .(Kiptoo Kirui, 2016: 13اجرای مؤثر
برنامة مدیریت پایدار زمین دارای مزایای اجتماعی-
اقتصادی زیادی از طریق افزایش بهرهوری و
انعطافپذیری اکوسیستمهای کشاورزی و پرداختن به
چالشهای مهم پیش روی جهان چون امنیت غذایی و
تغییرات آبوهوا ) (Bajracharya et al, 2015: 41با
رویکرد مبارزه با فرسایش زمین ،حفظ یا بهبود جریان
اکوسیستم کشاورزی ،ارائة تسهیالت محیطزیست
جهانی ،بهبود تولید غذایی ،معیشت پایدار ،مدیریت
مراتع ،افزایش معیشت کشاورزان و گلهداران فقیر
روستایی میباشد ).(Alemu, 2016: 503
برانکا و همکاران ( )6671شیوههایی را که خانوارها
برای مدیریت زمین خود از آنها استفاده میکنند ،به
پنج دستة کلی تقسیم میکنند .دستة اول :مربوط به
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الگوی کشاورزی میباشد؛ مانند کاشت گیاهان
پوششی ،تنوع محصول ،کشت مخلوط محصوالت،
اصالح محصوالت زراعی و آیش زمین؛ دستة دوم:
مربوطبه باروری مواد آلی خاک؛ مانند استفاده از تجزیة
بقایای گیاهی و حیوانی ،استفاده از کود سبز و کود
حیوانی؛ دستة سوم :کاهش اختالل یا تثبیت خاک با
استفاده از روشهای خاکورزی و مالچپاشی؛ دستة
چهارم :شامل مدیریت منابع آب با استفاده از روشهای
تراسبندی ،احداث بند سنگی ،مدیریت برداشت و
حفاظت از منابع آب ،نهایتا دستة پنجم ،ایجاد جنگل
زراعی که شامل روشهای کاشت درخت در بینمزارع،
کاشت نوار چمن دراطراف زمین کشاورزی و غیره
میباشد ) .(Branca et al, 2013: 636استفاده از این
روشها باعث توسعة سیستمهای کشاورزی و پایداری
مواد غذایی میشود ).(Wezel et al, 2016: 132
ازنظر دکوتا و همکاران ( )6677عدم استفاده از
این شیوهها و عدم مدیریت زمین ممکن است
شوکهایی به تولیدات کشاورزی و معیشت خانوارهای
روستایی وارد کند که تأثیر منفی بر زندگی و معیشت
آنها داشته باشد ) (Devkota et al, 2011: 939که
نهایتا میتواند خانوارهای روستایی بهویژه کشاورزان
فقیر و خردهپا را دچار ناپایداری معیشت کند.
در این زمینه کشاورزان کوچک و خردهمالک
ظرفیت محدودی دارند (Aggarwal & Singh, 2010:
) .53بهدلیل آسیبپذیری با مسائل بیشتری مواجه
هستند ).(Connolly-Boutin & Smit, 2016: 386
این آسیبپذیری همواره تهدیدی برای معیشت
آنهاست ) .(Kates et al, 2012: 7158یکی از عوامل
تهدید معیشت ،عدماستفاده از مدیریت پایدار زمین
) ،(Vente et al, 2016: 6محدودیت منابع و بهرهوری
پایین ،کوچکبودن زمینهای کشاورزی آنها و
عدمدسترسی به نهادههای کشاورزی؛ مانند کود ،بذر و
غیره است )(Kifle et al, 2016: 26؛ ازاینرو میتوان
گفت که مدیریت پایدار زمین از طریق پرداختن به
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«افزایش عملکرد» (تفاوت بین عملکرد واقعی و
حداکثر عملکرد قابل دسترسی) باعث بهبود
حاصلخیزی خاک ،افزایش بهرهوری نیروی کار و
نهادههای (مالی) ،حفظ منابع زمین ،آب ،تنوع زیستی
و مدیریت محیطزیست ،حفظ زیستبوم ،بهبود اوضاع
معیشتی و خودکفایی در تولید مواد غذایی محلی
کشاورزان خردهپا ،افزایش درآمد ،بهبود معیشت
خانوارها میشود و نهایتا باعث افزایش امنیت غذایی



خانوارهای روستایی میشود؛ بنابراین میتوان گفت

ازآنجاییکه تنوع معیشت خانوارها باعث افزایش
دسترسی به درآمد بیشتر و بهبود وضعیت اقتصادی
میشود و استفاده از شیوههای مدیریتی زمین نیز
وابسته به عوامل اقتصادی است ،تنوع معیشت و
امرارمعاش میتواند در مدیریت زمین اثرات چشمگیری
داشته باشد.

شکل  :5مدل مفهومي تحقیق

تهیه و ترسیم نگارندگان7190 ،

منطقۀ مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه شامل روستاهای شهرستان
پلدختر میباشد .این شهرستان دارای  1دهستان و

 10666نفر جمعیت است که از این تعداد 44411
نفر در روستاها و مابقی در نواحی شهری زندگی
میکنند .معیشت اصلی این شهرستان مبتنیبر
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کشاورزی میباشد؛ ولی برخی خانوارها نیز معاش خود
را از راههای غیرکشاورزی؛ مانند کارگری روزمزد،
دامداری ،بنایی و غیره نیز تأمین میکنند .دو رودخانه
مهم کشکان و سیمره در این منطقه جریان دارند که
در تأمین آب کشاورزی ،نقش بسیار مهمی ایفا
میکنند .منطقة مورد مطالعه در منطقة زاگرس واقع
شده و دارای توپوگرافی کوهستانی و پرشیب است؛
بنابراین به این دلیل در مواقع بارشهای سنگین،

بارندگیها بهسرعت به جریانات سطحی تبدیل شده و
بر حجم روانابها افزوده میشود که در پی آن
سیالبهای خطرناکی در این حوضه به راه میافتد.
وقوع این سیالبها بر کیفیت زمینهای کشاورزی و
چگونگی معیشت روستاییان اثرات فراوانی داشته،
بهنحوی که در برههای از زمان تغییر نوع معیشت آنان
را سبب شده است (شکل .)6

شکل  :1نقشۀ موقعیت جغرافیایي منطقۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم ،نگارندگان7190 ،
جدول  :5ویژگيهای جمعیتي دهستانهای شهرستان پلدختر

دهستان

روستا

خانوار

جمعیت

تعداد نمونه

جایدر

64

6661

76161

96

جلوگیر

64

7766

1414

41

مالوی

61

6677

1964

17

میانکوه غربی

60

071

6991

61

افرینه

11

7119

1110

01

معموالن

61

114

1161

14

میانکوه شرقی

11

7647

4914

46

کل

791

9417

44411

116

مأخذ :مرکز آمار ایران ،7191،و یافتههای تحقیق 7190
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پرسشنامه استفاده شده که مدل بهکارگرفته دارای

روششناسي تحقیق
تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی و از نظر
«روش» ،در چارچوب روش «توصیفی-تحلیلی» قرار
میگیرد .جمعآوری دادهها به دو روش «اسنادی» و
«پیمایشی» بوده است.جامعة آماری ،شامل سرپرستان
خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر است
( .)N=9417حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 119خانوار تعیین شد .نمونهگیری به دو روش
سهمیهای و تصادفی ساده انجام شد .برای جمعآوری
دادهها دربارة بررسی راههای تأمین معاش و استفاده از
شیوههای مختلف مدیریت پایدار زمین و باتوجه به
مدلها و روشهای استفادهشده در تحقیق از
پرسشنامه و سؤاالت کمی دو گزینهای (یک و
صفر)اند ،استفاده شد .به این دلیل از این نوع

دامنهای بین یک و صفر است و برای تحلیل این مدل
باید از این نوع پرسشنامه استفاده کرد .بهمنظور
بررسی میزان تمرکزفعالیت و تنوع معیشت خانوارهای
روستایی از شاخص هرفیندال -هیرشمن ) (IHHDو
برای بررسی رابطه بین تنوع معاش و شیوههای
مدیریت پایدار زمین از مدل اقتصادسنجی (توبیت)
استفاده شد .کلیة مدلها و روشهای تحلیل دادهها
با استفاده از نرمافزار  Eviewsنسخه  9انجام گرفت.
میزان روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا
سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت ،که توسط افرادی
متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود.
پایایی مدل نیز با استفاده از آزمونهای مربوط به
پایایی مدل مذبور تأیید شد.

جدول  :1عوامل موثر بر تنوع معاش خانوارهای روستایي
متغیر

توضیحات

متغیر

توضیحات

جنس

سرپرست خانوار (مرد یا زن)

اشتغال

شرکت در فعالیت کشاورزی یا غیرکشاورزی

سن

سن سرپرست خانوار

دسترسی به اعتبار

دسترسی به اعتبار و تسهیالت بانکی

سواد

تحصیالت سرپرست خانوار (باسواد یا بیسواد)

دسترسی به نهادهها

نهادههای کشاورزی (کود ،بذر ،سم و)...

اندازة مزرعه

اندازة مزرعة کشاورز (بزرگ یا کوچک)

دسترسی به بازار

در دسترسبودن بازار و تسهیالت بازار

نیروی کار

نیروی کار فعال خانوار

درآمد کشاورزی

درآمد حاصل از فروش محصول کشاورزی

مالکیت

دارایی

درآمد غیرماهر

درآمد بهدستآمده از کارگری ،بنایی و...

زمین

مالکیت زمین کشاورزی

درآمد غیرکشاورزی

درآمد حاصل از تجارت ،خوداشتغالی و...

مالکیت دام

مالکیت دام (انواع دام سبک و سنگین)

وجوه ارسالی

درآمد ارسالی اعضای خانوار خارج از روستا

عضو تعاونی

عضویت سرپرست خانوار در تعاونیهای روستایی

درآمد ترکیبی

درآمد کلی خانوار از روشهای مختلف

مأخذ :یافتههای تحقیق 7190
جدول  :9شیوههای مختلف مدیریت زمینهای کشاورزی
متغیر

توضیحات

کاشت درخت اطراف زمین

استفاده از شیوة کاشت درخت در اطراف زمین( ،)7در غیر این صورت ()6

آیش زمین

استفاده از آیش زمین ( ،)7در غیر این صورت ()6

تراسبندی زمین

استفاده از شیوة تراسبندی زمین ( ،)7در غیر این صورت ()6

زهکشی مناسب زمین

استفاده از این شیوه ( ،)7در غیر این صورت ()6

استفاده از انوع کود

استفاده از انوع کود ( ،)7در غیر این صورت ()6

ایجاد بند خاکی در باالدست زمین

بهکارگیری روش بند خاکی در باالدست زمین ( ،)7در غیر این صورت ()6

تثبیت خاک

استفاده از شیوة تثبیت خاک ( ،)7در غیر این صورت ()6

کاشت نوار چمن

استفاده از شیوة کاشت نوار چمن ( ،)7در غیر این صورت ()6

مدیریت پسماندة محصول

استفاده از این شیوه ( ،)7در غیر این صورت ()6

کشت گیاهان پوششی

استفاده از این شیوه ( ،)7در غیر این صورت ()6

مأخذ :یافتههای تحقیق 7190
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اجرای مدل
در این مطالعه با استفاده از الگوی اقتصادسنجی
(توبیت) ،به بررسی ،برآورد رابطة تنوع معیشت
خانوارهای کشاورز در استراتژیهای مدیریت پایدار
زمین پرداخته شده است .همچنین برای بررسی
تمرکز تنوع تأمین معاش خانوارهای کشاورز از
شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن ) (IHHDو با
استفاده از فرمول زیر اندازهگیری شد:
:7
جاییکه در آن  IHHDشاخص هرفیندال-
نشانگر سهم متناسب هریک از
هیرشمن،
فعالیتهای معیشتی خانوارها و نشانگر مقدار کلی
میباشد .فعالیت امرار معاش متشکل از پنج دستة
گستردهای از منابع درآمدی خانوارهای روستایی؛
عبارتند از :درآمد حاصل از کشاورزی ،اشتغال غیرماهر
در خارج از مزرعه مانند کارگری روزمزد و غیره،
درآمد غیرکشاورزی ماهر از معامالت ،تجارت و اشتغال
ماهر ،درآمد حاصل از وجوه ارسالی بستگان خارج از
روستا و پنجم استراتژی ترکیبی ،که شاخص IHHD
نشانگر مقدار این پنج مورد است .همچنین،
شاخصهای مدیریت پایدار زمین ( )SLMبهعنوان
متغیر وابسته ،از ده شیوة مختلف مدیریت پایدار زمین
و شیوههایی که در منطقة مورد مطالعه انجامگرفته،
ساخته شده است (جدول .)1
خانوارهای کشاورز براساس ویژگیهای فردی،
نهادی ،اجتماعی و اقتصادی ممکن است به درجات
مختلف از شیوههای مدیریت پایدار زمین استفاده
کنند .در این مدل تمام نمرات جمع و تقسیم بر تعداد
میشود .برای پیداکردن و شناسایی روشهای مهم
(مقدار کلی) بهصورت زیر
مدیریت پایدار زمین
نشان داده شده:
:6

نشاندهندة ده شیوة مختلف انجام شده
که در آن
مدیریت پایدار زمین در منطقة مورد مطالعه است.
ضریب شاخصهای  SLMبین صفر و یک ،در نوسان
است .اگر متغیر وابسته ،حساس یا سانسور شده،
بهعنوان مثال دارای یک حد پایینتر و یا حد باالیی
باشد ،حداقل مربعات برآوردگرهای پارامترهای
رگرسیون جانبدارانه و متناقض هستند .در این
مطالعه که تعمیمی از مدل استاندارد رگرسیونی
توبیت است ،دارای یک متغیر شده است و آن این
است که برخی از کشاورزان نمونه ،در شیوههای
مدیریت پایدار زمین شرکت نمیکنند و این یک
متغیر وابسته خواهد بود که مقدار آن برای برخی
نسبت به میزان مشاهدهشده زیر صفر است .شاخص
مدیریت پایدار زمین ،بهعنوان متغیر وابسته ،دارای
یک حد پایین (صفر) و حد باال (یک) میباشد .در
مدل توبیت ،اگر این دو حد یافت شود ،اندازهگیری
قابل اعتمادتر است.
:1
:4
جاییکه حد پایینتر ،که صفر است ،و حد
باالیی ،که یک ،که این دو مربوط به متغیر وابسته این
مدل هستند .مطالعة این مدل با استفاده از روش
حداکثر احتمال ) (MLبرآورد شده است .تابع لگاریتم
درستنمایی را میتوان به شرح زیر ارائه داد ،با فرض
مدت اصطالح ، ،بهدنبال یک توزیع نرمال با میانگین
و واریانس ثابت :
:1
−

− ′

−

−

جاییکه ( )6و ( )6بهترتیب نشاندهندة تابع
توزیع تجمعی و احتمال تابع چگالی و توزیع نرمال
استاندارد و

و

توابع زیر میباشند:
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فعالیتهایی؛ مانند دامداری ،باغداری و کارگری

:0
:1
برای یک مدل استاندارد توبیت ،برای مشاهده هر
جاییکه  ،N ،.. ،7 ،متغیر وابسته تعریف شده است:

،

:1
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی مربوطبه عوامل تنوع معیشت
خانوارها (جدول  )4نشان میدهد ،بیشتر خانوارها در
فعالیتهای کشاورزی ( )6/141اشتغال دارند و بیشتر
درآمد آنها نیز ازطریق فعالیتهای کشاورزی
( )6/111تأمین میشود .درآمد خانوارهای منطقة
مورد مطالعه در زمینة فعالیتهای خارج از مرزعه نیز
نشان میدهد که بیشتر درآمد خارج از مزرعة آنها از
طریق فعالیتهای ترکیبی ()6/049؛ مانند ترکیب

روزمزد میباشد .ازنظر ویژگیهای سرپرست خانوارها
بررسی یافتهها نشان میدهد که  6/97درصد
سرپرست خانوارها ،مرد بوده که بیشتر از  16سال
سن داشته و اکثر آنها سواد چندانی نداشتهاند .از
لحاظ نیروی کار و تعداد مزرعه و مالکیت بررسی
یافتهها نشان میدهد بیشتر خانوارها از نیروی کار
خانوادگی استفاده میکنند و اندازة مزرعه آنها نیز تا
حدی بزرگ بوده و حدود  96درصد خانوارها دارای
مالکیت زمین خانوادگی بودهاند .بیشتر خانوارها نیز
دسترسی خوبی به نهادههای کشاورزی (مانند کود،
بذر و کود) و اعتبارات خرد داشتهاند .از سویی ،در
زمینة استراتژیهای تنوع معاش خانوارهای روستایی،
درآمد غیرکشاورزی ماهر در میان خانوارهای روستایی
چندان مورد توجه نبوده که دلیل اصلی آن،
عدمتخصص خانوارها در این زمینه است.

جدول  :0عوامل مؤثر بر تنوع معاش خانوارهای روستایي

متغیر
جنس
سن
سواد
اندازة مزرعه
نیروی کار
مالکیت امالک
مالکیت زمین
مالکیت دام
عضو تعاونی روستایی
اشتغال
دسترسی به اعتبار
دسترسی به نهادهها
دسترسی به بازار
درآمد حاصل ازکشاورزی
درآمد غیرکشاورزی (غیرماهر)
درآمد غیرکشاورزی (ماهر)
درآمد حاصل از وجوه ارسالی
درآمد ترکیبی خانوارها (کلی)
مأخذ :یافتههای تحقیق 7190

میانگین
6/976
6/149
6/641
6/110
6/976
6/147
6/961
6/176
6/191
6/141
6/171
6/101
6/116
6/111
6/191
6/716
6/611
6/049

انحراف استاندارد
6/616
6/464
6/416
6/491
6/610
6/101
6/691
6/411
6/164
6/491
6/166
6/111
6/411
6/160
6/496
6/111
6/411
6/411
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شکل  :9مقادیر کاربرد هر یک از عوامل مؤثر بر تنوع معاش خانوارها

تهیه و ترسیم :نگارندگان7190 ،

بررسی یافتهها ،در زمینة کاربرد شیوههای مدیریت
زمینهای کشاورزی نشان میدهد که خانوارهای
کشاور به یک اندازه از شیوههای مدیریت پایدار زمین
استفاده نمیکنند .برخی تمام شیوههای مدیریت
پایدار زمین را اتخاذ کرده ،درحالی برخی خانوارها از
یک یا چند شیوه استفاده کردهاند .یافتهها نشان
میدهد که بهترتیب شیوههای استفاده از انواع کود
( ،)6/161زهکشی مناسب زمین ( )6/161و ایجاد بند
خاکی در باالدست زمین ( )6/016بیشترین کاربرد را
در بین خانوارهای روستایی در منطقة مورد مطالعه
داشته ،و روشهای کاشت نوار چمن ( ،)6/719کشت
گیاهان پوششی ( )6/677و کاشت درخت اطراف
زمین ( )6/601کمترین کاربرد را ازسوی خانوارهای
روستایی داشته است.
دلیل استفاده از روش مدیریت زمین با استفاده از
انواع کود ،بهویژه کودهای حیوانی به این دلیل است
که بیشتر خانوارهای روستایی در کنار کشاورزی

دامداری نیز میکنند و ازاینرو دسترسی بیشتر و
راحتتری به کود حیوانی دارد؛ بنابراین بیشترین
استفاده را از این روش بردهاند .در زمینة استفاده از
شیوة زهکشی زمینهای کشاورزی و ایجاد بند خاکی
در باالدست زمینهای کشاورزی ،چون که بیشتر
زمینها بهدلیل کوهستانیبودن منطقه دارای شیب
زیادی بوده و اکثرا در کوهپایهها قرار گرفته ،هنگام
بارندگی برای جلوگیری از تخریب زمینها و کاهش
فرستایش از این روشها استفاده کردهاند ،دلیل دوم
این امر بهخاطر کمهزینهبودن این روشها نسبت به
روشهای دیگر میباشد .کاربرد روشهای کاشت نوار
چمن ،کشت گیاهان پوششی و کاشت درخت اطراف
زمین بهدلیل باالبودن هزینة انجام این روشها و عدم
آگاهی آنها از اثرات این شیوهها ،کاربرد چندانی
نداشته است .در مواردی نیز برخی از خانوارها که
وضعیت اقتصادی و درآمدی بهتری داشتهاند ،از این
روشها استفاده کردهاند (جدول .)1
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جدول  :1خالصۀ آمار توصیفي شیوههای مدیریت زمین

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کاشت درخت اطراف زمین

6/601

6/447

آیش زمین

6/191

6/419

تراسبندی زمین

6/014

6/410

زهکشی مناسب زمین

6/161

6/411

استفاده از انواع کود

6/161

6/119

ایجاد بند خاکی در باالدست زمین

6/016

6/447

تثبیت خاک

6/170

6/401

کاشت نوار چمن

6/719

6/141

مدیریت پسمانده محصول

6/404

6/499

6/677

6/461

کشت گیاهان پوششی
مأخذ :یافتههای تحقیق7190 ،




شکل  :0مقادیر کاربرد هریک از شیوههای مدیریت زمین

تهیه و ترسیم :نگارندگان7190 ،

بررسي رابطۀ عوامل مؤثر بر تنوع معاش بر
تصمیم کشاورزان در استفاده از شیوههای
مدیریت زمین
برای بررسی اثرات عوامل مؤثر بر تأمین معاش با
تصمیم کشاورزان در استفاده یا عدماستفاده از
شیوههای مدیریت زمینهای کشاورزی از مدل
اقتصادسنجی توبیت(روش–ML:سانسورشده لجستیک

(مراحل نیوتن-رافسون /مارکوارت) استفاده شده است.
در این مدل عوامل مؤثر بر تنوع معاش ،بهعنوان
مجموعه متغیرهای مستقل و استفاده یا عدماستفادة
کشاورزان از شیوههای مدیریت زمینهای کشاورزی،
بهعنوان متغیر وابسته (دو وجهی) درنظر گرفته شده
است .با توجه به آمار ( )LRX2=791/64و سطح
معنیداری  ،6/666میتوان گفت که مدل از اعتبار
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قابل قبولی برخوردار است و بین عوامل مؤثر بر تنوع
معاش و مدیریت زمینهای کشاورزی رابطة مناسبی
برخوردار است .پس از اطمینان از اعتبار مدل و
برآوردهای حاصل از آن ،به ارزیابی نقش هرکدام از
متغیرهای مستقل در پیشبینی و برآورد متغیر وابسته
(استفاده از شیوههای مدیریت زمینهای کشاورزی)
پرداخته میشود .نتایج این مدل نشان میدهد که از
بین  71متغیر تحقیق ،شش متغیر وجود ارتباط
معنیداری با تصمیم کشاورز در استفاده از شیوههای
مدیریت زمین دارند .سطح معنیداری کمتر از 6/667
نشان میدهد تعداد نیروی کار ،مالکیت زمین ،مالکیت
امالک ،درآمد حاصل از کشاورزی ،درآمد
غیرکشاورزی (غیرماهر) و درآمد ترکیبی خانوارها
دارای اثرات مثبت و معناداری بر اتخاذ شیوههای
مدیریت زمین بودند .همچنین براساس نتایج
بهدستآمده از این مدل ،میتوان گفت که متغیرهای
سن ،جنس ،تحصیالت ،مالکیت دام ،عضو تعاونی
روستایی ،اشتغال و عدمدسترسی به اعتبار در اتخاذ
شیوه حفاظت از زمینهای کشاورزی تأثیر کمتری
داشتهاند .بررسی یافتهها در این زمینه نشان میدهد
که کشاورزانی که دارای نیروی کار بیشتری بودهاند،
وجود نیروی کار زیاد در بین خانواده ،باعث افزایش
میزان احتمال استفاده از شیوههای مدیریت زمین
آنها بیشتر از خانوادههایی که دسترسی کمتری به
نیروی کار دارند ،میشود .بهایندلیل که نیروی کار
بیشتری برای حفظ و نگهداری از زمین در اختیار
دارند و از شیوههای مختلفی استفاده کردهاند .نتایج
یافتهها در زمینة مالکیت زمین نشان میدهد ،داشتن
امالک و دارایی بهطور مستقیم و غیرمستقیم باعث
افزایش درآمد و پسانداز خانوارهای کشاورز میشود.
این عامل نیز باعث افزایش امنیت سرمایه میشود.
کشاورزانی که دارای مالکیت زمینهای کشاورزی
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بوده ،تمایل بیشتری برای استفاده از شیوههای
مدیریت زمین دارند .دلیل احتمالی برای این ادعا این
است که یک کشاورز دارای زمین بیشتر ،استفادة
بیشتری از زمین برده و به شیوههای گوناگون درآمد
باالتری کسب میکند و برای افزایش بهرهوری و
استفاده از زمین ،نیروی کار بیشتری برای حفظ و
نگهداری از زمین خود استخدام میکند.
بررسی یافتهها ،در زمینة درآمد حاصل از فروش
محصوالت کشاورزی ،درآمد غیرکشاورزی (غیرماهر) و
درآمد ترکیبی نشان میدهد که کشاورزرانی که در
کنار درآمد کشاورزازی دارای درآمد جانبی خارج از
مزرعه داشتهاند ،بیشتر از خانوارهای دیگر از شیوههای
مدیریت زمین استفاده کردهاند .این عامل ،شامل
درآمد حاصل از کشاورزی و افزایش قیمت محصوالت
و درآمد حاصل از فعالیتهای خارج از مزرعه؛ مانند
بنایی ،دامداری در کنار کشاورزی و کارگری در
شهرهاست .در منطقة مورد مطالعه اغلب درآمد
خانوارها از فروش محصوالت کشاورزی ،بهدست
میآید .این عامل بهطور مستقیم و غیرمستقیم با
تصمیم کشاورزان درخصوص سرمایهگذاری در
مدیریت پایدار زمین مرتبط است .یافتهها نشان
میدهد ،کشاورزانی که دارای درآمد بیشتری هستند،
تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری در مدیرت زمین
خود دارند .دلیل احتمالی برای این ادعا این است که
یک کشاورز دارای درآمد بیشتر ،به شیوههای گوناگون
و سرمایهگذاری در فعالیتهای کشاورزی و
غیرکشاورزی درآمد باالتری کسب میکنند و برای
افزایش بهرهوری و استفاده از زمین ،هم نهادهای
بهتری؛ مانند انواع کود و بذر خریداری میکند و هم
نیروی کار بیشتری برای حفظ و نگهداری از زمین
خود استخدام میکند ،که باعث بهبود کیفیت زمین
کشاورزی میشود.
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مأخذ :یافتههای تحقیق7190 ،

همچنین تمرکز استراتژیهای تأمین معاش و
رابطة آن با مدیریت زمینهای کشاورزی با توجه به
شاخص معکوس هرفیندال-هیرشمن) (IHHDبهدست
آمده است .در این مدل فعالیت امرار معاش متشکل از
پنج دستة گسترده که در باال نیز آورده شده است؛
عبارتاند از :درآمد حاصل از کشاورزی ،اشتغال
غیرماهر در خارج مزرعه ،درآمد غیرکشاورزی ماهر،
درآمد حاصل از وجوه ارسالی بستگان خارج از روستا و
پنجم استراتژی ترکیبی است.

در این مدل ،فرض بر این است که همة خانوارهای
کشاورز نمونه ،دستکم در یک فعالیت کشاورزی
درگیر میشوند .فعالیت در مزرعه ،که عمدتا ممکن
است شامل تولید محصوالت کشاورزی و دامی باشد؛
بنابراین IHHD ،نهفته در بین یک تا پنج فعالیت باال
میباشد؛ ولی این فعالیتها دارای شدت و ضعف
میباشند که بهصورت زیر محاسبه میشوند:
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نتایج به دست آمده از محاسبات شاخصهای
تمرکز (شاخص هرفیندال -هیرشمن) (IHHDنشان
میدهد شیوههای تنوع معاش تأثیر مثبت و
معنیداری بر اتخاذ تصمیم کشاورزان در استفاده از
شیوههای مدیریت زمین دارد .با ثابتنگهداشتن عوامل
دیگر ،تنوع معیشت با یک واحد افزایش 11/9 ،واحد
اثر حاشیهای ،بر میزان استفاده از شاخص مدیریت
پایدار زمین داشته و خانوارهایی که در کنار درآمد
حاصل از کشاورزی درآمدهای دیگری نیز داشتهاند ،از
روشهای مدیریت زمین بیشتری نیز استفاده کردهاند.
این نتیجه ممکن است بهاینصورت توجیه شود :اول،

برخی از فعالیتهای تنوع معیشتی در منطقة مورد
مطالعه؛ مانند کاشت سبزیجات و کاشت درختهای
میوه (انجیر ،لیمو ،و غیر) در یک قطعه زمین را
میتوان با باالبردن شیوههای مدیریت پایدار زمین
تقویت کرد .دوم ،خانوارهای کشاورز با افزایش
استراتژیهای امرارمعاش خود ،درآمد خود را به
احتمال زیاد افزایش میدهند ،که این امر کشاورزان را
تشویق به سرمایهگذاری بیشتر در شیوههای مدیریت
زمینهای کشاورزی برای حفاظت بیشتر از زمینهای
خود از فرسایش و هرگونه عوارض دیگر تخریب زمین
میکند.

شکل  :1مقادیر رابطۀ استراتژیهای تأمین معاش با مدیریت زمینههای کشاورزی

تهیه و ترسیم  :نگارندگان7190 ،

درنهایت ،این امر به افزایش تنوع فعالیتهای
معیشتی خانوارها کمک خواهد کرد که مخارج و
مصرف ساالنة خود را تأمین کنند .همچنین برای
افزایش میزان سرمایة خود نیز به فعالیتهای
غیرکشاورزی؛ مانند تجارت و دامداری و غیره بپردازند

که این عوامل نیز باعث افزایش میزان درآمد و
درنتیجه سرمایهگذاری بیشتر در مدیریت زمینهای
کشاورزی میشود؛ درنتیجه ،تنوع تأمین معاش،
بهعنوان شاخص معکوس هرفیندال-هیرشمن ،یک اثر
قابلتوجهی در شاخصهای مدیریت پایدار زمینهای
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کشاورزی دارد .همچنین با توجهبه نتایج این آزمون
میتوان گفت که بیشترین تمرکز منابع درآمدی
خانوارهای منطقة مربوطبه فعالیتهای کشاورزی بوده
و مهمترین منابع درآمدی خانوارهای روستایی منطقة
مورد مطالعه از طریق فعالیتهای کشاورزی
بهدستآمده که این نوع معاش نیز بیشترین رابطه را
با استفاده از شیوههای مدیریت پایدار زمین داشته
است.
بحث
از دالیل عقبماندگی مناطق روستایی محدودبودن
گزینههای توسعه معیشتی آنهاست .امرار معاش و
درآمد آنها نیز بهوسیلة روشهای سنتی فراهم
میشود .سیاستهای جامع توسعة روستایی نیاز به
طراحی و اجرا برنامههایی بهمنظور توانمندسازی
خانوارهای کشاورز دارد .برای این امر ایجاد تنوع در
معیشت خانوارهای کشاورز از طریق تنوع در استراتژی
معیشتی خارج از مزرعه و غیرکشاورزی نیاز دارد .در
سیاستهای توسعه روستایی گنجانیده شود .مهمتر از
این امر استراتژی معیشتی خارج از مزرعه و
غیرکشاورزی عالوهبر تأمین بخشی از نیازهای
درآمدی خانوراهای کشاورز به افزایش ساعات کار در
مواقع بیکاری فصلی و استحکام منابعی معیشتی آنها
در طول سال کمک خواهد کرد ،که این هم بهنوبة
خود نیز باعث افزایش استفاده از شیوههای مدیریت
زمینهای کشاورزی میشود .عالوهبر این استفاده از
شیوههای مدیریت زمین و افزایش راههای تنوع
معیشت کشاورزان بهدلیل اینکه اثرات مکملی بر
همدیگر دارند ،میتواند کمک شایانی به افزایش تنوع
معیشت و هم افزایش استفاده از شیوههای مدیریت
زمین داشته باشد .کشاورزان با افزایش تنوع معاش
خانوادة خود از طریق درآمد غیرکشاورزی میتوانند
ضمن بهبود ظرفیت معاش خانواده به حفظ کیفیت
زمین و مدیریت زمین خود بپردازند ،که این امر نیز
اثر مستقیمی بر تأمین معاش و منابع درآمدی آنها
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میگذارد .به این دلیل که مازاد درآمد ناشیاز

فعالیتهای خارج از مزرعه کشاورزان میتواند در
فعالیتهای کشاورزی سرمایهگذاری شود و این امر به
نوبة حود باعث افزایش درآمد خانوارها و درنتیجه
سرمایهگذاری بیشتر در مدیریت زمین میشود و
بالعکس سرمایهگذاری در مدیریت زمین نیز با افزایش
بازده و عملکرد محصوالت کشاورزی و بهبود منابع
درآمدی کشاورزان میشود؛ بنابراین میتوان گفت که
این دو متغییر باهم رابطة مستقیمی دارند و میتوانند
مکمل یکدیگر باشند؛ در این مطالعه نیز به بررسی این
رابطه در جوامع روستایی شهرستان پلدختر پرداخته
شده است.
نتیجه
بررسی یافتههای تحقیق در زمینة عوامل مؤثر بر
تنوع معاش خانوارهای کشاورز در شهرستان پلدختر
نشان میدهد که بیشتر خانوارهای روستایی در
فعالیتهای کشاورزی اشتغال دارند و بیشتر درآمد
آنها نیز ازطریق فعالیتهای کشاورزی تأمین میشود.
درآمد خانوارهای منطقة مورد مطالعه در زمینة
فعالیتهای خارج از مرزعه نیز نشان میدهد که
بیشتر درآمد خارج از مزرعة آنها از طریق
فعالیتهای ترکیبی؛ مانند ترکیب فعالیتهایی مانند
دامداری و کارگری روزمزد و غیره میباشد .از لحاظ
نیروی کار و تعداد مزرعه و مالکیت بررسی یافتهها
نشان میدهد که بیشتر خانوارها از نیروی کار خانوار
استفاده میکنند و اندازة مزرعة آنها نیز تا حدودی
بزرگ بوده و حدود  96درصد خانوارها دارای زمین
خانوادگی بودهاند .بررسی یافتهها در زمینة کاربرد
شیوههای مدیریت زمینهای کشاورزی نشان میدهد
که خانوارهای کشاور به یک اندازه از شیوههای
مدیریت پایدار زمین استفاده نمیکنند .برخی تمام
شیوههای مدیریت پایدار زمین را اتخاذ کرده ،درحالی
برخی خانوارها از یک یا چند شیوه استفاده کردهاند.
یافتهها نشان میدهد که بهترتیب ،شیوههای استفاده
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از انوع کود ،زهکشی مناسب زمین و ایجاد بند خاکی
در باالدست زمین بیشترین کاربرد را در بین
خانوارهای روستایی در منطقة مورد مطالعه داشته و
روشهای کاشت نوار چمن ،کشت گیاهان پوششی و
کاشت درخت اطراف زمین کمترین کاربرد را ازسوی
خانوارهای روستایی در منطقة مورد مطالعه داشته
است .بررسی رابطة اثرات عوامل مؤثر بر تأمین معاش با
تصمیم کشاورزان در استفاده یا عدم استفاده از
شیوههای مدیریت زمینهای کشاورزی نشان میدهد
تعداد نیروی کار ،مالکیت زمین ،مالکیت امالک ،درآمد
حاصل از کشاورزی ،درآمد غیر کشاورزی (غیرماهر) و
درآمد ترکیبی خانوارها دارای اثرات مثبت و معناداری،
بر اتخاذ شیوههای مدیریت زمین داشتهاند .نتایج
حاصله از محاسبات شاخصهای تمرکز نشان میدهد
شیوههای تنوع معاش نیز تأثیر مثبت خود با اتخاذ
تصمیم کشاورزان در استفاده از شیوههای مدیریت
زمین پایدار را تأیید میکند؛ یعنی تنوع معیشت با یک
واحد افزایش خود اثر حاشیهای مثبتی بر میزان
استفاده از شاخص مدیریت پایدار زمین داشته و
خانوارهایی که در کنار درآمد حاصل از کشاورزی،
درآمدهای دیگری نیز داشتهاند ،از روشهای مدیریت
زمین بیشتری نیز استفاده کردهاند .همسو با یافتههای
پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 .7اطالعرسانی و آگاهیبخشی به کشاورزان نسبت به
اهمیت و ارزش فعالیتهای ترکیبی و فعالیتهای
خارج از مزرعه در کنار کار کشاورزی و اثرات آنها در
تنوع معاش خانوارها؛
 .6بهدلیل اینکه کشاورزان منطقه ،مهارت چندانی در
زمینة اشتغال ماهر نداشته ،فراهمآوردن فرصتهای
اشتغال در نواحی روستایی و گذاشتن کالسهای
آموزشی در جهت کسب مهارتهای غیرکشاورزی
میتواند راهکار مناسبی در جهت تنوع معاش آنها
باشد .بهخصوص برای کشاورزان خردهمالک؛
 .1ارائة عوامل و نهادههایی؛ مانند بذر مقاوم ،کود و
غیره به کشاورزان به قیمت مناسب و بهصورت یارانه،
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مخصوص کشاورزی تا بتوانند ضمن کاهش هزینههای
تولید میزان سود حاصل از کشاورزی را افزایش دهند؛
 .4بهمنظور بهبود و افزایش سرمایهگذاری در مدیریت
زمین باید خدمات حمایتی بیشتری ازسوی دولت و
سازمانهای مربوطه در اختیار کشاورزان قرار گیرد؛
 .1برگزاری کالسهای آموزشی از سوی جهاد
کشاورزی و منابع طبیعی؛ همچنین نهادههایی که
میتواند به بهبود کیفیت خاک کمک کند راحتتر و
به تعداد بیشتر در اختیار کشاورزان قرار دهند؛
 .0اقدامات الزم برای مشارکت و همکاری بیشتر در
زمینة مدیریت زمین انجام گیرد و بهمنظور ترویج
سرمایهگذاری در مناطق روستایی در این زمینه یک
محیط مساعد برای آنها فراهم شود؛
 .1نهایتا توصیه میشود مطالعات بیشتری دربارة تنوع
معیشتکشاورزان و مدیریت زمینهایکشاورزی ،و در
زمینة عوامل مؤثر در این زمینه ،مانند رهبری محلی
در جوامع روستایی انجام گیرد.
مقایسة نتایج بهدستآمده با تحقیقات و مطالعات
پیشین نشان میدهد که تاکنون مطالعهای پیرامون
بررسی رابطه تنوع استراتژیهای تأمین معاش و
مدیریت زمینهای کشاورزی در مناطق روستایی
صورت نگرفته است .منابعی که وجود دارد ،مربوطبه
متغیرهای دیگر است و در بعضی از مطالعات ،تنها در
سطح مروری و نظری است تا مقاالت پژوهشی؛ ولی
در تحقیق حاضر به تحلیل رابطه این دو و عوامل مؤثر
بر تنوع معاش کشاورزان پرداخته شد که نتایج حاصل
نشان داد ،فعالیتهای کشاورزی مهمترین منابع تأمین
معاش خانوارها بوده و کشاورزانی که بههمراه
کشاورزی دارای فعالیتهای ترکیبی بوده از روشهای
مدیریت زمین بیشتری استفاده کردهاند .با اینحال در
زمینة تأکید این مطالعه بر تنوع معاش و درآمد
ترکیبی خانوارها برخی نتایج تحقیقات ،مانند تحقیق
(گبرو و بئئن)6676 ،؛ (لوسین و لوسین)6670 ،؛ (تورل و
همکاران )6671 ،و (وانچی )6671 ،که تأکید بر
فعالیتهای ترکیبی بههمراه فعالیتهای کشاورزی
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Introduction
Implementation of rural development policies is the basis for empowerment and improvement of
rural household livelihoods. Livelihood strategy is one of the important issues to be included in rural
development policies. Many researchers define livelihood diversification. Subsistence Variety refers
to the processes taking place at different levels of the economy. Livelihood diversity is a combination
of activities and choices; a means to earn a living and includes the capabilities, assets and activities
required for a better life. There are four distinct types of livelihood strategies, such as agricultural
production, non-farm employment at or outside the farm, and non-farm income from trading, skilled
occupations and employment, and a combined strategy. In this regard, it can be said that increasing
the production of agricultural products and paying attention to the agricultural sector - due to the
dependence of livelihoods of the majority of rural women in this sector - the most important strategy
is the livelihoods variety. Particularly in rural areas, poverty, population growth and environmental
degradation are the cause of the decline in agricultural land size, which has led to a decline in
agricultural land and the spread of land to grassland. One of the most important ways to prevent the
destruction of agricultural land is their desirable management. On the other hand, rural households
need a variety of income to deal with poverty. In addition, the use of rural livelihood strategies may
have positive or negative effects on agricultural land management systems. Therefore, it is necessary
to study the relationship between livelihoods diversity strategies and agricultural land management.
Methods and Material
The present research is in the field of applied research and in terms of "method" in the framework of
"descriptive-analytical" method. Data collection has been done in both "documentary" and "survey"
methods. The statistical population consisted of households in villages of Poledokhtar township (N=
9431). 379 households were selected using the Cochran formula and were randomly selected as
samples. To collect data from questionnaires and little questions two options were used. For this
reason, this type of questionnaires were used as models range between one and zero And to analyze
the model of this type of questionnaire should be used. In order to study the concentration of
activities and livelihoods of rural households, the Herfindahl-Hirschman Index (IHHD) and
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econometric model (Tobit) were used to study the relationship between livelihoods and sustainable
land management practices. All models and methods of data analysis was performed using the
software Eviews version 9. Validity of the questionnaire was measured and verified using content
validity, which is determined by those who specialize in the subject matter. In order to measure the
reliability of the model, it was confirmed by using the reliability tests of the model.
Results and Discussion
Findings on the application of land management practices show that farm households do not use a
fair amount of management practices. Some have adopted all management practices, while some
have used one or more methods. The findings show that the use of fertilizer (0.825), land drainage
(0.707) and soil condition (0.670) were the most widely used among rural households, respectively.
The methods of grass stripping (0.139), cultivating the cover plants (0.211) and planting trees around
the ground (0.263) have also been the least used. The findings showed that the income diversity of
the income measured by Herfindahl-Hirschman Variety Index has a positive and significant effect on
sustainable land management activities. In addition, the effects of factors affecting livelihoods on
farmers' decision to use or not to use agricultural land management practices from Tobit's
econometric model showed that among 18 variables of research, six variables have a significant
relationship with farmers' decision to use land management practices. The significance level below
0.001 indicates that the number of labor force, land ownership, property ownership, agricultural
income, non-agricultural income and the combined income of households have a positive and
significant effect on the adoption of land management practices.
Conclusions
Livelihood strategy, in addition to providing part of income needs, helps to increase working hours
during seasonal unemployment and to strengthen the livelihoods of households. This in turn
increases the use of land management practices. In addition, the use of management practices and
increased ways of livelihoods due to complementary effects can help to increase livelihoods and
increase the use of managerial practices. By increasing their livelihoods through non-farm income,
farmers can improve their livelihood capacity by maintaining their quality and managing their land.
This also has a direct impact on their livelihoods and their income sources. Because farm income
surpluses can be invested in agricultural activities, this in turn increases household incomes and, as a
result, more investment in land management. Therefore, it can be said that these two variables have a
direct relationship and can complement each other. Investigating the relationship between the effects
of factors affecting livelihoods and agricultural land management practices shows that labor force,
land ownership, property ownership, agricultural income, and non-agricultural income (unearned)
and combined income have positive and significant effects on the adoption of management practices
Land has had. Therefore, integrated rural livelihoods and land management strategies can be
combined to help increase livelihoods and use of land management practices.
Keywords: Livelihood diversification, Land management, Agriculture, Tobit model, Poledokhtar
Township.
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