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بررسی تأثیر رابطٍ اوذازٌ زمیه بر شاخص َای مکاویساسیًن کشايرزی با ريش رگرسیًن در شُرستان قسيیه
3

پضهبى ّبؽوی پَر ،*1داٍد هحوذسهبًی ٍ 2هحوذ غالهی پزؽىَّی
تبریخ دریبفت1395/2/25 :
تبریخ پذیزػ1395/3/20:

چکیذٌ
ّذف اس تحمیك حبضز ثزرعی ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى ،تؼذاد ثْزُ ثزداراى ،ػَاهل پزاوٌذگی سهیي ّبی
وؾبرسی ٍ تأحیز ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى در پزاوٌذگی سهیي ّبی وؾبٍرسی ؽْزعتبى لشٍیي اس عبل ّبی  90تب 94
هیثبؽذ .در ایي تحمیك .ثب ثزرعی ّز عِ ؽبخـ عغح هىبًیشاعیَى ،دررِ هىبًیشاعیَى ٍ ظزفیت هىبًیشاعیَى
ههاًیشاعیَى در عِ ثبسُ سیز ّىتبرّ )10-5( ،ىتبر ٍ ّ 10ىتبر ثِ ثبال در هَرد هحقَل گٌذم دین ،رَ دین ،ػذط
دین ٍ ًخَد دین در ؽْزعتبى لشٍیي ثِ ایي ًتیزِ رعیذین وِ افشایؼ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى اس عبل  90تب 94
ثیؾتزیي تأحیز را در تؼذاد ثْزُ ثزداراى ثب سهیي ّبی سیز ّ 5ىتبر در هَرد گٌذم دین ،رَ دینً ،خَد دین ٍ ثب سهیي -
ّبی ثیؼ اس ّ 10ىتبر در هَرد ػذط دین داؽتِ اعت  .ثب اعتفبدُ اس رٍػ رگزعیَى آًبلیش دادُ ّب وِ اس عزیك
پزعؼ ًبهِ ّب ٍ روغ آٍری اعالػبت اس  86ثْزُ ثزدار وؾبٍرس هؾخـ ؽذ وِ عِ ػبهل ارث  ،افشایؼ روؼیت ٍ
تأحی ثیؾتزی در پزاوٌذگی سهیيّبی وؾبٍرسی ؽْزعتبى لشٍیي دارًذ.
عَاد ر
ٍاصُّبی ولیذی :ؽبخـّبی هىبًیشاعیَى ،پزاوٌذگی لغؼبت سهیي ،تؼذاد ثْزُثزداراى
مقذمٍ
اهزٍسُ ثب در ًظز گزفتي رؽذ رٍسافشٍى روؼیت

فشایٌذُای ثِ افشایؼ تَلیذات وؾبٍرسی ٍرَد دارد
(. )Pimental et al, 1987

رْبىً ،یبس ثِ تَلیذ غذای ثیؾتز ،افشایؼ عغح رفبُ،

هىبًیشاعیَى وـؾبٍرسی ثـِ ػٌـَاى

افشایؼ ًیبس ثِ ًیزٍی وبری در ثخؼ ّبی غیز

هْوتـزیي ػبهـل تحـَل در ثخؼ وؾبٍرسی،

وؾبٍرسی ٍ ًیش در ًظز گزفتي عِ هیلیبرد اًغبى

هیتَاًذ در افشایؼ عغح سیز وؾت ٍ

دچبر عَء تغذیِ در لغوت ّبی هختلف رْبى ًیبس

ٍاحذ عـغح ًمـؼ داؽتِ ثبؽذ.

 1فبرؽ التحقیل وبرؽٌبعی ارؽذ هىبًیشاعیَى وؾبٍرسی ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ تبوغتبى
2اعتبدیبر گزٍُ هىبًیه هبؽیي ّبی وؾبٍرسی -داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تبوغتبى
 3داًؾیبر گزٍُ هىبًیه هبؽیي ّبی وؾبٍرسی -داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تبوغتبى
*ًَیغٌذُ هغغئَلPe.hashemipour@gmail.com :

تَلیذ در
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اس ایي رٍ ،تَعؼِ هىبًیشاعیَى وؾبٍرسی ٍ
تؼییي ػَاهـل ٍ ػٌبفز هؤحز در آى ثبیذ اس رولِ

مبىاَا ي شاخصَا در مکاویساسیًن
درجٍ مکاویساسیًن

اٍلَیتّـبی ثزًبهـِ تَعـؼِ وـؾبٍرسی لـزار گیزد .

در هَرد ؽبخـ دررِ هىبًیشاعیَى ثبیغتی

هىبًیشاعیَى وؾبٍرسی ثِ هفَْم اعتفبدُ اس ٍعبیل ٍ

گفت وِ ایي ؽبخـ ًیش وویت را در هغبئل

ادٍات هىـبًیىی یـب ثـِ ػجبرت ولی اعتفبدُ اس

هىبًیشاعیَى هغزح هی وٌذ ٍ ػجبرت اعت اس همذار

فٌبٍری رٍس در وؾبٍرسی ثزای رعیذى ثِ تَعـؼِ

ػولیبت هىبًیشُ اًزبم ؽذُ ثِ ول ػولیبت هىبًیشُ

پبیـذار ٍ افشایؼ ثْـزُ ٍری اعـت (الوبعـی ٍ

هَرد ًیبس .

ّوىـبراى.)1384 ،
تَعـؼِ هىبًیشاعیَى اس ػَاهلی هبًٌذ ًظبم
هبلىیت ٍ سهیٌذاری ،اللین ٍ تَپَگزافی ،ؽـىل
ٍاًذاسّی ٍاحذ فؼبلیت سراػی تبحیز هیپذیزد.
ّوچٌیي ،ؽیَُ ٍ ًظبم ثْزُ ثـزداری اس اثشار ٍ ًْبدُ

ثِ ػجبرت دیگز ایي ؽبخـ ثزای تؾخیـ
هیشاى اًزبم ػولیبت هختلف وؾبٍرسی ثِ ٍعیلِ
هبؽیي ( در همبثل اًزبم ػولیبت ثِ ٍعیلِ اًغبى ٍ
دام ) ثِ وبر هیرٍد.

ّبًَ ،ع رٍیؼ گیبّی ،چزخِ ی ثبسار ٍ ثبسار رعبًی

اس دیذگبُ تخققی ،دررِ هىبًیشاعیَى را هی تَاى ثِ

هحقَل ،عیبعتّبی ارزایی دٍلت در راثغِ ثب

فَرت ؽبخـ ووی ٍ وبهالً هؾخـ ٍ ًیش وویتی

وؾبٍرسی ٍ فـٌؼت اس دیگـز ارـشای ایـي ؽـجىِ

لبثل اًذاسُ گیزی ٍ لبثل همبیغِ ثب عغَح هختلفی اس

ثـِ ّـن پیَعتِ ُ عتٌذ  .فزٌّگ التقبدی ٍ ارتوبػی

دردات هىبًیشاعیَى در ًظز گزفت  .ثِ ػٌَاى هخبل

حبون ثز تَلیذ ٍ هقزف ًیش اس اروـبى یه ثزًبهِ

ایي ؽبخـ ثزای همبیغِ رًٍذ رؽذ هىبًیشُ ّز ًَع

ثزای تَعؼْی هىبًیشاعیَى وؾبٍرسی اعت (الوبعی،

ػولیبت هبؽیٌی در عبل ّبی هختلف ٍ یب ثزای

 .)1377اس ایـي رٍ ،ثبیـذ در ارسیـبثی هىبًیشاعـیَى

همبیغِ دررِ هىبًیشُ  .ػولیبت هختلف ثب یىذیگز

وـؾبٍرسی ّوـْی اثؼـبد آى در ًظـز گزفتـِ ؽـَد.

وبرثزد ثغشایی دارد وِ در تزشیِ ٍ تحلیل ػلل ٍ

اَذاف تحقیق

ػَاهل آى ّب ٍ ًیش یبفتي راّىبرّبیی هٌبط ة ،ثغیبر

 ثزرعی

ٍ

ؽٌبخت

ٍضؼیت

ووی

هىبًیشاعیَى ثِ ٍعیلِ آهـبر تَفـیفی،

سیبدتزی هیعلجٌذ هبًٌذ ؽخن ٍ دیغه ًغجت ثِ

دررـِ هىبًیشاعـیَى ،عـغح هىبًیشاعیَى ٍ

ػولیبتی وِ اًزصی ووتز ٍلی وٌتزل ٍ دلت ثیؾتزی

ظزفیت هىبًیشاعیَى

هی علجٌذ هبًٌذ ثغیبری اس ػولیبت داؽت ،ثغیبر ثیؾتز

 ثزرعی تبحیز ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى در
پزاوٌذگی سهیي ّبی وؾبٍرسی هَرد ثحج
در تحمیك
 ثزرعی راّىبرّبیی ثزای وبّؼ وَچه
ؽذى اراضی وؾبٍرسی در هٌغمِ


هَحز خَاّذ ثَد  .دررِ م وبًیشُ ػولیبتی وِ اًزصی

اعت (الوبعی ٍ ّوىبراى.)1387 ،
سطح مکاویساسیًن
عغح هىب ًیشاعیَى ثِ ػٌَاى یىی اس
ؽبخـّبی ثٌیبدی در ثزًبهِ

ریشی تَعؼِ

هىبًیشاعیَى هغزح ثَدُ ٍ وویت ٍ ویفیت را اسًظز
هیشاى تَاى هَرَد ًؾبى هی

دّذ ٍ هؼبدل ًغجت
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هزوَع ول تَاى وؾؾی هَرَد ثِ هزوَع ول عغح

.2

سهیيّبی سراػی هی ثبؽذ .ثِ ػجبرت دیگز ،عغح

وؾبٍرسی در ًمبط هختلف ؽْزعتبى

هىبًیشاعیَى ّوبى تَاى عزاًِ اعت وِ هیشاى تَاى در

.3

حغت اعت ثخبر در ّىتبر ثیبى هی ؽَد .در هحبعجِ

.4

( ثب اػوبل

.5

اختیبر ثزای ّز ّىتبر را ًؾبى هی

دّذ ٍ غبلجب ثز

ؽبخـ عغح هىبًیشاعیَى در ایي هٌغمِ تٌْب تَاى
ٍالؼی تزاوتَری ٍ آى ّن تَاى ٍالؼی

ضزیت تجذیل در تَاى اعوی ) در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ

گزفت.

عدم تؼبدل ثیي ووجَد یب فشًٍی هبؽیي ّب در
هٌبعك هختلف ؽْزعتبى
ثىبرگیزی ادٍات ٍ هبؽیي ّبی هغتْله
ؽذُ
ًجَد داًؼ فٌی وبفی در هیبى ثْزُ ثزداراى
در خقَؿ ثىبرگیزی هبؽیي ّب ٍ ادٍات

در هَرد عغح سهیي ّبی سراػی تٌْب سهیي ّبی سیز
وؾت (ٍ ًِ سهیي ّبی تحت آیؼ ) هذ ًظز لزار

تَسیغ رغزافیبیی ًبهٌبعت هبؽیي

ّبی

وؾبٍرسی

.6

ضؼف خذهبت پؾتیجبًی

(تؼویزات ٍ

ًگْذاری)

ظرفیت مکاویساسیًن
ثیبًگز اًزصی هىبًیشُ هقزفی در ٍاحذ عغح
هی ثبؽذ ٍ ثِ ٍالغ عزاًِ اًزصی هىبًیىی در ثخؼ
وؾبٍرسی را ثیبى هیوٌذ.
ایي ؽبخـ تزویجی اس ون یت ٍ ویفیت وبر
هىبًیشاعیَى را ًؾبى هی دّذ ٍ در ٍالغ همذار اًزصی
هىبًیىی هقزف ؽذُ در ٍاحذ عغح را ثیبى هی وٌذ
ٍ احذ آىٍ ،احذ اًزصی ثز ٍاحذ عغح هی ثبؽذ وِ
هؼوَالً ثقَرت اعت ثخبر ثز ّىتبر ثیبى هی ؽَد .در
ایي سهیٌِ ّن ،هبًٌذ هحبعجِ عغح هىبًیشاعیَى ثبیذ
ؽزایظ رب ًجی یىغبى اػوبل ؽَد  .الجتِ ًب گفتِ ًوبًذ

کشت دیم
تؼزیف سراػت دین  :وؾت هحقَالت
وؾبٍرسی ثذٍى آثیبری ٍ ثب اعتفبدُ اس ًشٍالت
آعوبًی ( ثبراى ٍ ثزف ) را دین وبری هیگَیٌذ .دین
اؽبرُ ثِ آى هٌبعمی اس وؾبٍرسی دارد وِ هتَعظ ًیبس
آثی گیبّبى سراػی اس عزیك ثبراى تبهیي ؽَد ثغَریىِ
پتبًغیل ػولىزد گیبّبى سراػی تب ووتز اس 40درفذ
پتبًغیل وبهل آًْب در ؽزایظ ػذم ووجَد آة هحذٍد
گزدد.
تحمیمبت اًزبم ؽذُ در ایي سهیٌِ،

اًذاسُ-

وِ هحبعجِ ظزفیت هىبًیشاعیَى ثزای ول وؾَر،

گیزی ضـزا یة ٍ ؽـبخـ ّـبی هىبًیشاعـیَى در

وبری ثظ ٍلت گیز ٍ هؾىل اعت چزا وِ ػالٍُ ثز

ػولیـبت خبن ٍرسی در دُ هٌغمِ وؾَر ًؾبى داد وِ

هحبعجِ عغح سیز وؾت ٍ تَاى ّبی ٍالؼی هقزف

فزف ًظز اس ًَع تزاوتَر

ؽذُ ،ثبیذ عبػبت وبر هٌبثغ تَاى ّب را هحبعجِ ًوَد

هـَرد ًیـبس ػولیـبت ؽـخن در هٌـبعك هـَرد

تب ثتَاى اًزصی فزف ؽذُ را هحبعجِ ًوَد (الوبعی ٍ

تحمیــك  36/20اعــت ثخــبر اعــت  .هیــبًگیي

ّوىبراى.)1387 ،

دررــِ هىبًیشاعــیَ ى خبوَرسی ٍ ول ثِ تزتیت

بحران َای مکاویساسیًن کشًر

.1

ٍ هٌغمِ ،هیبًگیي تَاى

 71/5 ٍ 98/6درفذ ،عـغح هىبًیشاعـیَى خبن -

ووجَد هبؽیيّب ٍ ادٍات وؾبٍرسی ثَیضُ در

ٍرسی ٍ وـل ثـِ تزتیـت  1/01 ٍ 0/96اعـت ثخـبر

فقل وبؽت ٍ ثزداؽت

در ّىتـبر ،ظزفیت هىبًیشاعیَى  55ویلَ ٍات عبػت
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در ّىتبر ٍ ضزیت ّىتبر ثز تزاوتَر  50/45هحبعجِ
گزدیذ). (Safari et al.,2000

عؼیذی راد ٍ پزّیشگبر

مًاد ي ريشَا
در ایي تحمیك ثِ ثزرعی ؽبخـ

( )1390ثِ هٌظَر

ثزرعی ٍضؼیت هىبًیشاعیَى اراضی وَچه

ّبی

هىبًیشاعیَى ،پزاوٌذگی سهیي ّبی وؾبٍرسی ٍ تبحیز

(دٍ

ؽبخـّبی هىبًیشاعیَى ثز پزاوٌذگی سهیي

ّبی

ّىتبر ٍ ووتز ) اعتبى خزاعبى رضَی عِ هٌغمِ

وؾبٍرسی در ؽْزعتبى لشٍیي ثیي عبل ّبی  1390تب

اعتبى وِ دارای وؾبٍرسی خزدُ هبله ّغتٌذ را هَرد

 1394پزداختِ ؽذُ اعت  .رْت ثِ دعت آٍردى

ارسیبثی لزار دادًذ ً .تبیذ ًؾبى داد هیبًگیي عغح

اعالػبت ،پزعؾٌبهِ ّوزاُ ثب هقبحجِ تىویل هیؽَد.

هیبًگیي

هىبًیشاعیَى  36/3اعت ثخبر ثز ّىتبر ٍ

در پزعؾٌبهِ ًمؼ ارث ،افشایؼ روؼیت ٍ اسدٍاد،

دررِ هىبًیشاعیَى ول  37/7درفذ اعت ّ .وچٌیي

ٍلف ٍ عَاد هَرد ثزرعی لزار گزفت

هیبًگیي دررِ هىبًیشاعیَى ػولیبت خبوَرسی 98/3

هَرد اعتفبدُ در ایي تحمیك هزثَط ثِ وؾت گٌذم،

درفذ هحبعجِ ؽذ  .هیبًگیي ضزیت تَاى ارزایی ٍ

رَ ،ػذط ٍ ًخَد دین در ؽْزعتبى لشٍیي ثِ دعت

هیبًگیي ّىتبر ثز تزاوتَر ثِ تزتیت 27/62 ٍ 4/37

آهذُ اعت  .پظ اس روغ آٍری دادُ ّب ٍ تزشیِ ٍ

ثذعت آهذ  .هؾخـ گزدیذ وؾبٍرساى اس تَاى

تحلیل اعالػبت ثب اعتفبدُ اس رٍػ رگزعیَى اًزبم

هَتَری هَرَد تٌْب ثزای خبوَرسی اط تفبدُ هی -

ؽذُ اعت.

ًوبیٌذ ٍ ثِ دالیلی اس لجیل وَچه ثَدى سهیي ٍ ػذم

 .اعالػبت

در ایي تحمیك دادُ ّبی عِ ؽبخـ (عغح

تٌبعت ًَع هبؽیي ثب اًذاسُ هشرػِ ،ووجَد داًؼ فٌی

هىبًیشاعیَى ،دررِ هىبًیشاعیَى ٍ ظزفیت

ٍ ّوچٌیي ادٍات ٍ دًجبلِ ثٌذّب ،تَاًبیی ٍ یب اهىبى

هىبًیشاعیَى) عی عبل ّبی  90تب  ٍ 94ػَاهل
.

اعتفبدُ اس تزاوتَر در عبیز هَارد ٍرَد ًذارد
ثٌبثزایي ثب رلَگیزی اس تَسیغ تزاوتَرّب ٍ ادٍات
ة فَرت فزدی ،گغتزػ تؼبًٍی
وؾبٍرسی ُ

ثذعت آهذُ در ایي تحمیك وِ اس عبسهبى رْبد
ّبی

خذهبت هىبًیشاعیَى ،رػبیت تٌبعت ًَع ٍ تَاى
هبؽیي ثب اًذاسُ لغؼبت ٍ آهَسػ ثْزُ

پزاوٌذگی سهیي هَرد ثزرعی لزار گزفت  .اعالػبت

ثزداراى ٍ

تَلیذوٌٌذگبى ادٍات وؾبٍرسی هی تَاى ثبػج ثبال

وؾبٍرسی در هَرد ثْزُ ثزداراى ٍ سهیي داراى در عی
عبلّبی  90تب  94فَرت گزفت.
در ایي تحمیك  86پزعؾٌبهِ تْیِ ؽذ
پزعؼ ًبهِّب ؽبهل هَارد سیز ثَد:

رفتي ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى وؾَر ٍ ّوچٌیي

 - 1اسدٍاد

وبّؼ ّشیٌِّبی تَلیذ گزدد.

 - 2افشایؼ روؼیت
 - 3ارث
 - 4عَاد
ٍ - 5لف
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تعذاد بُرٌ برداران ي میسان پراکىذگی زمیه َای گىذم دیم شُرستان قسيیه

شکل  1پراکىذگی بُرٌ برداران گىذم دیم

سطح زیر کشت محصًالت مًرد مطالعٍ
جذيل  1سطح زیرکشت محصًالت زراعی دیمی مًرد وظر در شُرستان قسيیه
عغح سیزوؾت هحقَل(ّىتبر)

عبل سراػی

رَ

ػذط

ًخَد

گٌذم
90-89

16892

4897

873

332

91-90

17302

4209

1076

459

92-91

20088

5559

1598

382

93-92

18332

4064

954

528

94-93

16421

5227

936

489
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تعذاد بُرٌ برداران ي میسان پراکىذگی زمیه َای جً دیم شُرستان قسيیه

شکل  2پراکىذگی بُرٌ برداران جً دیم

تعذاد بُرٌ برداران ي میسان پراکىذگی زمیه َای عذس دیم شُرستان قسيیه

شکل 3پراکىذگی بُرٌ برداران عذس دیم
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تعذاد بُرٌ برداران ي میسان پراکىذگی زمیه َای وخًد دیم شُرستان قسيیه

پراکنذگی بهره برداران نخود دیم
 10هکتار به باال

()10-5هکتار

زیر  5هکتار
157

149

137
104
84
67

56

49
1
90-89

5

1
91-90

49

92-91

36
7

1
93-92

94-93

شکل  4پراکىذگی بُرٌ برداران وخًد دیم

وتایج ي بررسی
رابطٍ شاخص َای مکاویساسیًن گىذم دیم ي اوذازٌ زمیه
در ایي لغوت اس تحمیك راثغِ ؽبخـّبی هىبًیشاعیَى هحقَل گٌذم دین در تؼذاد ثْزُثزداراى عِ عغح وؾت
(سیز ّ )5ىتبرّ )10-5( ،ىتبر ٍ ّ 10ىتبر ثِ ثبال اس عبل  90تب  94ثزرعی خَاّذ ؽذ.
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افشایؼ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى اس عبل  90تب  94ثیؾتزیي تأحیز را در تؼذاد ثْزُ ثزداراى ثب سهیي ّبی سیز ّ 5ىتبر
داؽتِ اعت .
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رابطٍ شاخص َای مکاویساسیًن جً دیم ي اوذازٌ زمیه
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افشایؼ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى اس عبل  90تب  94ثیؾتزیي تأحیز را در تؼذاد ثْزُ ثزداراى ثب سهیي ّبی سیز ّ 5ىتبر
داؽتِ اعت .
رابطٍ شاخصَای مکاویساسیًن عذس دیم ي اوذازٌ زمیه
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افشایؼ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى اس عبل  90تب  94ثیؾتزیي تأحیز را در تؼذاد ثْزُ ثزداراى ثب سهیي ّبی ثبالی 10
ّىتبر داؽتِ اعت .
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رابطٍ شاخص َای مکاویساسیًن وخًد دیم ي اوذازٌ زمیه
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افشایؼ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى اس عبل  90تب  94ثیؾتزیي تأحیز را در تؼذاد ثْزُ ثزداراى ثب سهیي ّبی سیز ّ 5ىتبر
داؽتِ اعت .
عًامل مًثر در پراکىذگی اوذازٌ زمیه
جذول 2نتایج آزمون فرضيات و معادالت خط رگرسيون

ضریب همبستگی

sig

نتيجه

1

-0/133

0/111

رد فرضيه

2

-0/119

0/093

رد فرضيه

شماره فرضيه

معادله خط

3

0/518

0

اثبات فرضيه

y = 1 + /0 65x

4

0/552

0

اثبات فرضيه

y = /0- 534 + /0 257x

5

0/427

0

اثبات فرضيه

y = /0 089 + /0 71x

ثب اعتفبدُ اس رٍػ رگزعیَى آًبلیش دادُّب

ارث ،افشایؼ روؼیت ٍ عَاد تأحیز ثیؾتزی در

وِ اس عزیك پزعؼ ًبهِّب ٍ روغ آٍری اعالػبت اس

سهیيّبی وؾبٍرسی ؽْزعتبى لشٍیي

86

ثْزُثزدار وؾبٍرس هؾخـ ؽذ وِ عِ ػبهل

پزاوٌذگی
دارًذ.
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 .2الوبعی ،م  ،.ػ  .ویبًی ٍ ى  .لَیوی ،هجبًی

پیشىُادَا
-1ثب تَرِ ثِ پبییي ثَدى ٍضؼیت هىبًیشاعیَى در

هىبًیشاعیَى وـؾبٍرسی ،لـن ،اًتـؾبرات

ؽْزعتبى لشٍیي ،ثبیذ ًغجت ثِ افـشایؼ تَاى هبؽیٌی

حـضزت هؼقَهِ1378 ،

ٍ ثْجَد خذهبت پؾتیجبًی ٍ ارائِ خـذهبت هبؽـیٌی

هغبلؼِ ؽبخـ ّبی هىبًیشاعیَى در

ثـِ وؾبٍرساى الذام گـزدد.
-2ثزرعی تأحیز

ؽبخـّبی

 .3عؼیذی راد،م،ح  ،.پزّیشگبر ،ط ،ع .1390 .

هىبًیشاعیَى ثز

وؾبٍرسی خزدُ هبله اعتبى خزاعبى

پزاوٌذگی سهیي ثزای عبیز ؽْزعتبىّب پیؾٌْبد هی-

رضَی ٍ ارائِ راّىبرّبی هٌبعت ً .ؾزیِ

ؽَد.

هبؽیيّبی وؾبٍرسی .رلذ  ،1ؽوبرُ 2

ٍ-3ضغ لَاًیٌی ثزای رلَگیزی اس تمغین سهیي
تَعظ ارث ،سیزا ثؼذ اس فَت وؾبٍرس سهیي ثِ
تؼذادی ٍارث هیرعذ  .ثبیذ راّىبری ارائِ ؽَد وِ
پظ اس فَت ،سهیي ثِ یه ًفز اس ٍارحبى هٌتمل ؽَد ٍ
یب اختیبرات تقویوگیزی در هَرد چگًَگی ثْزُ-
ثزداری ٍ هذیزیت سهیي را ثِ یىی اس ٍارحبى ثذٌّذ،
وِ اگز ثتَاى در لبًَى افالحبتی ثِ ٍرَد آٍرد ،در
خقَؿ یىپبرچِعبسی گبم هخجتی ثزداؽتِ ؽذُ
اعت.
-4وَچىی لغؼبت سراػی اس هؾىالت ػوذُ
وؾبٍرسی هٌغمِ هیثبؽذ .راّىبرّبی السم ثِ هٌظَر
یىپبرچِعبسی اراضی اس عزق هختلف اس رولِ ایزبد
ؽزوتّبی عْبهی سراػی ،تزذیذ ًظز در لَاًیي
هزثَط ثِ تمغین اراضی ٍ ارث ٍ عبیز راّىبرّبی
السم ثبیذ اًذیؾیذُ ؽًَذ.
 -5افشایؼ آهَسػ ٍ تؾىیل والعْبی تَریْی
ثیؾتز ٍ اعالػزعبًی رْت ارتمبء عغح آگبّی
ػوَهی.
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Abstract
The aim of this study was to investigate mechanization, the number of beneficiaries of
land distribution Effects of mechanization in agriculture and distribution of agricultural land
from the city of Qazvin is 90 to 94. In this study. By examining all three index level of
mechanization, mechanization mechanization degree of mechanization and capacity in the
following three ranges hectares, (5-10) hectares and 10 hectares up on wheat, barley, lentil
and chickpea dry land in the city of Qazvin Came to the conclusion that increasing
mechanization index of 90 to 94 have the greatest impact on the number of farmers with
lands under 5 hectares of wheat, barley, chickpea and with more than 10 hectares of lands in
the lentils are Diem. Using regression analysis of data through questionnaires and collected
data from 86 farmers were found That inherited factors, population growth and literacy are
more effective in the distribution of agricultural land city of Qazvin.
Keywords: Indicators of mechanization, scatter plots, farmer

