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 چكيده

های های عوامل تولید، فرصتشود ولی با توجه به محدودیتهای داخل مزرعه تأمین میاز طریق فعالیت گرچه معیشت اصلی کشاورزان بطور عمده
ای الجیهت و  شود. لذا در این مطالعهه بها افهتهاده از مهدل چندگزینهه     اشتغال در خارج از مزرعه نیز راهکاری به منظور جلوگیری از افزایش فقر تلقی می

های خارج از مزرعه فعالیت های داخل مزرعه و فایرعوامل مؤثر بر تخصیص زمان زارعین منطقه مرودشت به فعالیت پرفشنامه به بررفی 351تکمیل 
های ترویجی، تعداد افهراد تحهت تکههل،    پراخته شد. بر افاس نتایج در شهرفتان مرودشت متغیرهای فن، تحصیالت، اشتغال به دامداری، تعداد کالس

ههای  دار بر احتمال تخصیص زمان به فعالیتبه درآمد کشاورزی، تعداد نیروی کار خانوادگی و ارزش دارایی فرد اثری معنی مخارج خانوار، نسبت مخارج
های زراعی به ترتیب کمترین و بیشترین فهم را در های غیرکشاورزی خارج از مزرعه و فعالیتکشاورزی خارج از مزرعه دارند. همچنین فعالیت با مرتبط

دهند. بنابراین، ایجاد امکانات الزم جهت افزایش فطح فواد روفهتاییان، تشهویق بهه انجهام     رابری درآمدی در بین خانوارها بخود اختصاص میایجاد ناب
ه تخصیص تواند بمزرعه در مناطق روفتایی می خارج از هایگذاری در توفعه فعالیتمزرعه برای افراد با زمین اندک در کنار فرمایه خارج از هایفعالیت

 های کشاورزی و افزایش برابری درآمدی کمک نماید. کشاورزی همراه با فعالیت غیر هایزمان آنان به فعالیت
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اقتصهادی  ههای  های اصلی فعالیتبخش کشاورزی یکی از بخش
در کشور افت. از میان عوامل تولید محصوالت کشاورزی، عهالوه بهر   

شود. زیرا در همه مراحل نامبرده می نیز زمین و فرمایه، از نیروی کار
کند. نیهروی  ای را ایها میهای متعدد و ویژهتولید یک محصول، نقش
پذیری و قابلیت تحهرک، بهه   پذیری، بخشکار به دلیل مهارت، تطبیق

ههای غیهر   نوان یکی از عوامل اصلی در تولیهد کشهاورزی و فعالیهت   ع
 (.7کشاورزی افت )

های خارج از مزرعه منبه   با توجه به شواهد موجود، درآمد فعالیت
باشهد و از نظهر   مهم درآمهدی بهرای اک هر خانوارههای روفهتایی مهی      
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المللهی  های دولتی، غیردولتی، نماینهدگان بهین  اقتصادی برای فازمان
ههای غیهر   (. فعالیهت 6 و 31ه و پیشهرفت دارای اهمیهت افهت )   توفع

شهود بهه   های خارج از مزرعه یاد مهی ها به فعالیتکشاورزی که از آن
عنوان جزیی از بخش اقتصهاد کشهاورزی روفهتایی افهت کهه بهرای       

تهوان بهه   پیشرفت و کمک به آن ضروری و افافی افت و از آن مهی 
های درون مزرعه چنین فعالیتها و همعنوان مشوق اقتصادی فعالیت

 (. 21نام برد )

تصمیم برای عرضه نیروی کهار دارای اهمیهت بسهیاری افهت و     
ههای  حهل هها و راه تصمیم برای کار خارج از مزرعه یکی از افهتراتژی 

( که درآمد حاصل از آن، از طریق ایجاد تنهو   22و  23هافت )خانواده
دی بهرای ایجهاد رفهاه در    عنهوان عامهل کلیه   ها و درآمد، بهدر فعالیت

خانوارهههای روفههتایی و کههاهش ریسههک در تولیههد کشههاورزی، دارای 
(. تولیدات کشاورزی امکان دارد به دالیل مختلهی از 13اهمیت افت )
وههوا، آفهات و ضهایعات محصهول، کهاهش یابهد. ایهن        جمله بدی آب

شهوند افهراد بهه    ها به عنهوان عهواملی هسهتند کهه باعه  مهی      شوک
بیرون مزرعه به عنوان راهی دی ر جهت به دفهت آوردن   هایفعالیت

درآمد غیر کشاورزی برای غلبه کردن بر آثار منهی عهدم موفقیهت در   
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ههای  (. از طهر  دی هر فعالیهت   31های کشاورزی توجه کنند )فعالیت
خارج از مزرعه باع  کاهش نا اطمینهانی در بدفهت آوردن درآمهد در    

و  در اشهتغال باعه  انتشههار و   گهردد. زیهرا تنه   منهاطق روفهتایی مهی   
پراکندگی ریسک در میان چندین فعالیت شده و کاهش نها اطمینهانی   

ههای روفهتایی جههت توفهعه     درآمدی باع  افزایش فرصت خهانواده 
گردد و اتخاذ تکنولوژی بهتر به معنای به های کشاورزی میتکنولوژی

دفههت آورد فههودی بیشههتر و بههه عنههوان مشههوقی جهههت حرکههت از  
 (. 1باشد )زی فنتی به مدرن میکشاور

های خارج از مزرعهه در روفهتاها، فههم    با توجه به توفعه فعالیت
درآمدی آن به تدریج افزایش یافته و درآمد خارج از مزرعه بهه عنهوان   

(. کهار خهارج از   25شود )عاملی هموار کننده جریان درآمدی ظاهر می
ک بخش کشهاورزی  مزرعه از طریق تهیه نقدین ی تأثیر م بت بر تحر

وری و عملکهرد دارد  های افهزایش دهنهده بههره   و فراهم آوردن نهاده
تواند باع  تغییر در تعادل درآمدی و توزیه  بهتهر   (. این درآمد می21)

(. فعالیت خارج از مزرعه به عنوان عامل ایجاد تنو  در 12درآمد گردد )
افهت   ها و افتراتژی جهت افزایش درآمهد بخصهوص در زمهان   فعالیت

 تولید مزرعه در میان خانوارهای روفتایی افت. 
هها  با افتهاده از تئوری تخصیص زمان خانوارها، محرک و مشوق

های بیرون از مزرعه عالوه بر عوامهل  برای تخصیص زمان در فعالیت
(. 1ها و ترجیحات فهردی مربهوا افهت )   دفتمزدی به فاختار خانواده

بر تصهمیم بهرای تخصهیص زمهان     بنابراین شناخت عوامل تأثیر گذار 
های خارج از مزرعه از اههدا  مههم در   خانوارهای روفتایی در فعالیت

جهت توفعه این تصمیم افت. بررفی عوامل مؤثر بهر تصهمیم بهرای    
های داخل و خارج از مزرعهه تعیهین   تخصیص نیروی کار میان فعالیت

یی ها جهت افزایش رفاه در خانوارههای کوچهک روفهتا   کننده فیافت
ها در ایجاد افت. بنابراین شناخت این عوامل و فهم هریک از فعالیت

ها را تواند جهت گیری فیافتنابرابری درآمدی در مناطق مختلف می
به فمت افهزایش درآمهد و افهزایش زمهان اختصاصهی کشهاورزان در       

 اشتغال در آن عامل درآمدی را فراهم آورد. 
م افتان فارس بوده که های مهمنطقه مرودشت یکی از شهرفتان

به دلیل وجود امکانات مورد نیاز جهت کشاورزی از منهاطق پهر رونهق    
کنهد.  باشد و نقش اقتصادی در زمینه کشاورزی ایها مهی کشاورزی می

های کشاورزی زراعهت و دامهداری افهت.    در این منطقه عمده فعالیت
کشاورزان گهاهی جههت تهأمین نیازهها و ارتقهای فهطح زنهدگی بهه         

آورنهد. امها   های دی ر مرتبط و یا نامرتبط با کشاورزی روی مییتفعال
های بیرون مزرعه طبق شواهد، افراد با درآمد باال نیز گاهی به فعالیت

ههای شهغلی بها درآمهد بهاال      اشتغال دارند که به دلیل برخهی فرصهت  
هها شهامل پخهش کهود و فهموم کشهاورزی،       باشهد. ایهن فعالیهت   می

ههای  آالت کشاورزی، فروشندگی، فعالیتاشینهای مربوا به مفعالیت
هافت. با در نظر گرفتن اهمیهت  ونقل و دی ر فعالیتفاختمانی، حمل

این منطقه در تولیدات کشاورزی و با توجه به اینکه در منطقهه مهورد   

ههای  مطالعه برخی از زارعین عالوه بر فعالیت کشهاورزی بهه فعالیهت   
زمهان کشهاورزان منطقهه     دی ر نیز مشغول هستند، موضو  تخصیص

هها در ایهن   ای در جهت توفهعه امکانهات و فعالیهت   نقش تعیین کننده
 منطقه دارد. 

تصمیم بری کار خهارج از مزرعهه، تحقیقهات زیهادی را بهه خهود       
توان عوامل تأثیر گذار بر اشهتغال  طور کلی میاختصاص داده افت. به

ات خههارج از مزرعههه را بههه فههه گههروه خصوصههیات فههردی، خصوصههی
ای تقسهیم بنهدی کهرد. از    ای و خصوصیات منطقهخانوادگی و مزرعه

میان خصوصیات فردی که بهر تمایهل بهه کهار خهارج از مزرعهه اثهر        
توان به فهن، تحصهیالت و فهابقه اشهاره کهرد. فهن و       گذارد میمی

تحصیالت نشان دهنده فرمایه انسانی افراد هستند و تأثیر بسیاری بر 
عبهداللهی   ارند. برخهی مطالعهات از جملهه   تخصیص زمان کشاورزان د

( و 21(، ماتشهه و یانه) )  36(، هاووارد و فودینسکای )3عزت آبادی )
اثر منهی متغیر فهن را بهر تخصهیص زمهان بهه      ( 21لین و همکاران )

های خارج از مزرعه نشان دادند. البته برخی اوقات فهن رابطهه   فعالیت
(. همچنهین در بعیهی از   22غیرخطی با اشتغال خارج از مزرعهه دارد ) 

( افزایش فهن و تجربهه افهراد    11مطالعات از جمله ژان) و همکاران )
رابطه م بتی با کار بیرون مزرعه داشته افهت. یکهی دی هر از عوامهل     

(. 22اصلی و مهم در یافتن کهار خهارج از مزرعهه تحصهیالت افهت )     
شهود و امکهان   تحصیالت باالتر باع  افزایش هزینه فرصت افراد می

یافتن کار خارج از مزرعه بخصوص زمهانی کهه شهغل بیهرون مزرعهه      
(. از طر  دی ر افراد با فواد 1دهد )نیازمند مهارت باشد را افزایش می

باالتر، درآمد بیشتری را از کار بیرون مزرعه به دفت خواهند آورد. بهه  
عبارت دی ر فواد باالتر در افزایش درآمد خارج از مزرعهه نسهبت بهه    

(. در ارتباا با اثر این متغیر 22زرعه اثر بیشتری خواهد داشت )درآمد م
تهوان بهه مطالعهات ایکسه ین) و     بر تصمیم به کار بیرون مزرعه مهی 

( اشهاره کهرد.   2( و عبدشهاهی ) 1(، باگامبا و همکهاران ) 12همکاران )
فابقه کشاورزی از دی ر فاکتورهای فردی مؤثر بهر اشهتغال خهارج از    

طالعات مختلف تأثیر منهی این متغیر بر تخصیص مزرعه افت که در م
(. خصوصیات خهانوادگی و  21در فعالیت بیرون مزرعه نشان داده شد )

ای در برگیرنههده تعههداد افههراد خههانوار، تعههداد افههراد شههاغل در  مزرعههه
باشهد کهه در   خانوارهای روفتایی، اندازه زمین و نو  مالکیهت آن مهی  

( و زریوس و همکاران 27اران )مطالعات مختلهی همچون اوفو و همک
( در نظر گرفته شدند. از عوامل دی ر مؤثر بر تصمیم برای انجهام  11)

کار بیرون مزرعه مخارج مزرعه افت. مخهارج بهاالی خهانوار و عهدم     
توانایی شغل کشاورزی در پافخ ویی به این نیاز باع  جستجو بهرای  

دفتیابی به زیهر  (. همچنین 35گردد )انجام فعالیتی غیر کشاورزی می
انتقهال نیهروی کهار     نها از جمله جاده منافب باع  راحتر شدفاخت

گردد و اثری م بهت بهر اشهتغال بهه کهار      های مختلف میمیان فعالیت
(. در برخی دی ر از مطالعات از جمله وان) 1بیرون مزرعه خواهد شد )

هر ( به اثر موقعیت و فاصله مزرعه و روفتا از مرکز شه 13و همکاران )
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توجه شده افت. مزار  در مناطق نزدیک شههر باعه  ایجهاد عالقهه     
بیشتری به توفعه کار بیرون مزرعه و با در دفترس بودن و دفهتیابی  

 های شغلی بیرون مزرعه ارتباا مستقیمی دارد. به فرصت
ای به بررفی نقش اشهتغال  ( در مطالعه11زارایوفس و همکاران )

آفیب پذیری پرداختند. نتایج مطالعهه   در خارج مزرعه بر فقر غذایی و
ها نشان داد که مشهارکت در کهار غیهر کشهاورزی بهه طهور قابهل        آن

دههد.  توجهی آفیب پذیری خانوارهای به فقر غهذایی را کهاهش مهی   
های خارج از مزرعه نقش قابل توجهی در ارایه ابزارهایی بهرای  فعالیت

کند. بیال و همکاران میغلبه بر فقر غذایی در بین خانوارهای فقیر ایها 
های خهارج از مزرعهه   ( در مطالعه خود با هد  بررفی نقش فعالیت2)

هها بهه درآمهد    بر توزی  درآمد کشاورزان، نشان دادند که ایهن فعالیهت  
-خانوارها کمک کرده و این امر خود مشوقی برای مشارکت در فعالیت

ی مهالی  های غیر کشاورزی خواهد بود. به خصوص زمانی که بازارهها 
کشاورزی و روفتایی به درفتی عمل نکند، درآمدهای ناشی از خهارج  

تواند تا حد منجر به افزایش فرمایه گذاری در کشاورزی از مزرعه می
و در نتیجه افزایش تولید و درآمد مزرعهه گهردد. بطهورکلی مطالعهات     

توانهد خانوارهها را   دهد که درآمد غیرکشهاورزی مهی  مختلف نشان می
(. فرمایه گهذاری در  37و  32های درآمدی بیمه کند )شوکنسبت به 

(. منجر به جذب مازاد نیروی کار شود، و در 25مزرعه را افزایش دهد )
نهایت از طریق افزایش درآمد خانوارهای فقیر درا از فقهر خهارج کنهد    

(26.) 
بر افاس مطالعات مرور شده در این مطالعه تالش شده افهت تها   

ای و ف فهردی، خصوصهیات خهانوادگی و مزرعهه    به اثر عواملی مختله 
های خارج از مزرعه ای بر اشتغال زارعین به فعالیتخصوصیات منطقه

پرداخته شود. به عبارتی دی ر با توجه بهه اهمیهت و تهأثیر رفتارههای     
اقتصادی کشاورزان از جمله تخصیص زمان و دی ر رفتارههای فهردی   

ههای  گهذاری أثیر فیافهت مانند عالقه کشاورزان در کشهاورزی، بهر ته   
مختلف در این مطالعه فعی شده افت نقش عوامل گوناگون بهر ایهن   
رفتارها مورد بررفی قرار گیرد. همچنین نقش مناب  درآمدی مختلهف  

وتحلیل کشاورزان در ایجاد نابرابری درآمدی میان آنان نیز مورد تجزیه
 گیرد.  قرار می
 

 هامواد و روش

 تئوری خانوار روستایی

هها و  هها، ان یهزه  با افهتهاده از تئهوری تخصهیص زمهان خهانواده     
های بیرون مزرعه تنهها شهامل   های تخصیص زمان در فعالیتمحرک

ها و ترجیحات فردی در متغیر دفتمزد نخواهد بود بلکه فاختار خانواده
گیهری مهنعکس کننهده پروفهه     آن تأثیر فهراوان دارد و ایهن تصهمیم   

ثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فردی بهر  ای افت که شامل تأپیچیده
 رفتار افراد افت. 

گهردد و تئهوری   ها مشخص مهی رفتار افراد بر افاس مطلوبیت آن
خانوار روفهتایی بها در نظرگیهری مطلوبیهت افهراد، رفتهار آنهان را در        

دههد. درآمهد و   هها مهورد بررفهی قهرار مهی     تخصیص زمان به فعالیت
شهوند ولهی ایهن    ین ههم مهی  افتراحت تحت شرایط مختلهف جهای ز  

جای زینی در جهت حداک ر درآمد نیست بلکه کشهاورز و افهراد خهانوار    
 کنند. روفتایی هد  حداک ر کردن مطلوبیت را دنبال می

و  22( افهت ) L( و فراغهت ) Cترجیحات افراد تابعی از مصهر  ) 
31:) 
(3) ),( LCUUMax   

شهود کهه علیهرغم    ع  مهی گاهی عالقه افراد به کار در مزرعه با
مسایل و مشکالت در شغل کشاورزی، افراد به این فعالیت ادامه دهند. 
زمانی که عالقه برای کار داخل و خارج مزرعه یکسان و مشابه نباشد، 

( و پارامتری افت که L) ( و فراغتCترجیحات افراد تابعی از مصر  )
 (:31( افت )tدهنده لذت بردن از شرایط کاری )نشان

(2) ),,( tLCUUMax   
لههذت بههردن از کههار بسههت ی بههه تعههداد فههاعات فعالیههت دارد،    

)( onHtt        و در صورت مطلوب بهودن کهار بهرای فهرد در مزرعهه
0)(' onHt       خواهد بود. مطلوبیت افهراد بها در نظهر گهرفتن برخهی

ها شهامل کهل   یتگردد. این محدودهای موجود حداک ر میمحدودیت
، onHافت که شامل فهاعات کهاری در مزرعهه،    Tزمان در دفترس 

 ، افت.  L، و فراغت،offHبیرون مزرعه، 
(1) LHT off  onH  

همچنین مصر  کاالها به وفیله تاب  فود مزرعه و درآمد ناشهی  
گردد. بنابراین محدودیت دی هر  میاز اشتغال در بیرون مزرعه محدود 

شود مربوا به بودجه افهت کهه بصهورت زیهر بیهان      که وارد مدل می
 گردد:می
(1) offoff HW )(HC on  

فود کشاورز افت که به متغیرهایی از جمله زمان فه ری   که 

دفهتمزد   offWفت و وابسته ا onHهای کشاورزی شده در فعالیت
 دهد. بیرون مزرعه را نشان می

 

مدل مورد استفاده در بررسی عوامل مؤثر برر ارار داخرل و    

 خارج مزرعه

جهت بررفی اثر عوامل گوناگون بهر روی داشهتن شهغل بیهرون     
های رگرفیون بها متغیهر وابسهته موههومی افهت.      مزرعه نیاز به مدل

در کار بیرون مزرعهه بهه صهورت تهابعی از     تخصیص زمان کشاورزان 
ههای  ای و ویژگهی برخی متغیرهها ماننهد خصوصهیات فهردی، منطقهه     

ای افت که بایستی مورد توجهه قهرار گیهرد. مهدل     خانوادگی و مزرعه
 باشد:مورد افتهاده در تخصیص زمان در مطالعه حاضر بصورت زیر می
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niXc

k

j

ijj ,...,2,1Y
1

i  


  

ای افت که در این مطالعه متغیر وابسته چندگزینه iYکه در آن 
های مرتبط بها  های مختلف شامل کشاورزی، فعالیتاشتغال در فعالیت

دههد.  ههای نهامرتبط بها کشهاورزی را نشهان مهی      کشاورزی و فعالیت
های خدمات رفانی به کشاورزی ماننهد  های مرتبط شامل شغلفعالیت

آالت های مربوا بهه ماشهین  و انجام فعالیتعاملین پخش کود و فم 
باشههد. فههایر هههای مههیکشههاورزی، تسههطیح اراضههی و فههایر فعالیههت

های نامرتبط با کشاورزی های خارج از دو گروه باال جزو فعالیتفعالیت
ههایی ماننهد فروشهندگی،    توان به فعالیتباشند که از آن جمله میمی

های مختلهف دی هر اشهاره    های فاختمانی، حمل ونقل و شغلفعالیت
نمود. اگر فرد در فعالیهت خهارج از مزرعهه اشهتغال نهدارد و تنهها بهه        

پردازد، متغیر وابسته برابر با صهر افت و در صورتی کهه  کشاورزی می
و اگر  3پردازد برابر یا به فعالیت خارج از مزرعه مرتبط با کشاورزی می
 2اشهتغال دارد، برابهر   به فعالیت خارج از مزرعه نامرتبط با کشهاورزی  

(، مجذور فهن  ageشامل متغیرهای فن ) ijXخواهد بود. همچنین 

(ages( )(، میزان تحصیالت فرد )تعداد فالedu   فهابقه کشهاورزی ،)
(record( میزان زمین ملکی فرد ،)land  نسبت میزان زمین ملکهی ،)

شهتغال و یها عهدم    (، متغیهر مجهازی ا  tenبه کل زمین بهره بهرداری ) 
ههای  (، تعداد دفعات شرکت در کهالس livsهای دامی )اشتغال فعالیت

(، exp(، میزان مخارج )sps(، تعداد افراد تحت تکهل )promترویجی )
(، تعداد نیهروی کهار   expiنسبت مخارج به درآمد حاصل از کشاورزی )

یر (، میزان وام کشاورزی دریافت شده در چهار فال اخlabخانوادگی )
(debt( فرد )(، ارزش دارایی )ارزش اتومبیل فردcarv و فاصله روفتا )

 ( افت. urnتا اولین مرکز شهری )
 

 ایمدل الجیت چندگزینه

هها گهروه مرجه     گروه در متغیر وابسته که یکهی از آن  mبا وجود 
گهردد کهه ههر کهدام از ایهن معهادالت       معادله ایجهاد مهی   m-1افت، 

گهردد.  افت که با گروه مرج  مقایسه می رگرفیون الجستیک دوتایی
معادلهه الجیهت را    m-1ای در یک زمهان  رگرفیون الجیت چندگزینه

را انتخهاب    j گزینهه  i زند که هر کدام احتمال اینکه فهرد تخمین می
 (:33دهد )کند را نشان می
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گردد. تعریف می

 در گروه مرج  احتمال به صورت زیر افت:
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ای احتمال قرار گرفتن در هر گهروه  های الجیت چندگزینهدر مدل
 شود:گیری مینسبت به گروه مرج  بصورت زیر اندازه
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 م داشت:با ل اریتم گیری از این تاب  خواهی
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دهنده این افت پس از تخمین، ضرایب دارای عالمت م بت نشان
که با افزایش متغیر مستقل، احتمال انتخاب گزینه مورد نظهر افهزایش   

 دهنده کاهش این احتمال افت. یابد و عالمت منهی نشانمی
بهین   ای هرچند ضرایب بهرآورد شهده رابطهه   در الجیت چندگزینه

توانهد  دهد اما معیاری که میمتغیرهای وابسته و توضیحی را نشان می
راهنمای بهتری جهت تعیین میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 
باشد افتهاده از معیار اثر نهایی متغیر افت که بصهورت زیهر محافهبه    

 شود:می

(32) 
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بررسی تأثیر منراب  درممردی ملت رر در ای راد نرابرابری      

 درممدی میان اشاورزان

یکی دی ر از اهدا  مطالعه حاضر پافخ به این فؤال افت که آیا 
کار خارج از مزرعه و یا نو  منب  درآمدی اختال  درآمدی را افهزایش  

گیری نابرابری ایجاد شده توفط هر خواهد داد یا کاهش؟. برای اندازه
افتهاده شهده افهت. درصهد     iمنب  درآمدی از واریانس مناب  درآمدی 

(. این رابطه میزان 12آید )تجزیه کل نابرابری از فرمول زیر بدفت می
 دهد. ایجاد نابرابری را برای هر کدام از مناب  درآمدی نشان می

(33) 

CV

CV
rwd i

iii   

نهابرابری درآمهد،    از این رابطه فهم مناب  مختلف درآمدی از کل
شهود. عبهارت بهاال بهرای     نشان داده می idبصورت درصد و به وفیله 

 مجمو  مناب  درآمدی بصورت زیر افت:
(32) 

  1
CV

CV
rwd i

iii  



 062     های خارج از مزرعه و تأثیر آن بر برابری درآمد در شهرستان مرودشتثر بر اشتغال زارعین به فعالیتؤعوامل م

که در این روابط 


 i

iw   وزنی از نسبت درآمدیi   بها میهان ین ،

میههان ین کههل درآمههد افههت.  ، و iاز منبهه  درآمههدی  iدرآمههد 
),( yycorrr ii   همبست ی بین درآمدiy   از منبi  و کل درآمد

y  .افتiCV   ضریب پراکندگی درآمد منبi   افت که نشان دهنهده
ن ین افت و از نسبت انحهرا  معیهار بهه    درجه پراکندگی متغیر از میا
 آید. میان ین نمونه به دفت می

آمههار و اطالعههات مههورد نیههاز بصههورت مقطهه  زمههانی از زارعههین 
 351شهرفتان مرودشت از طریق نمونهه گیهری تصهادفی و تکمیهل     

 پرفشنامه جم  آوری شد. 

pqDN

Npq
n
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(31) 

 pار در بخهش مهورد نظهر،    بهرد تعداد کل افراد بههره  Nکه در آن 
افهرادی کهه    qنسبت افرادی که به فعالیت مورد نظر اشتغال دارنهد و  

از رابطه زیر بدفت آمهد کهه در    Dباشند و خصوصیت فوق را دارا نمی
 خطای تخمین افت. Bآن 
(31) 1,

4

2

 pqBD  

پس از محافبه تعداد نمونهه مهورد نیهاز بهرای ههر گهروه شهغلی        

های شغلی به عنوان تعداد نمونه نمونه به دفت آمده از گروهباالترین 
 نهایی تهیه شد. 

بخش مرکزی مرودشت از جمله مناطق پهر رونهق در کشهاورزی    
کند. کلیه افراد افت که نقش اقتصادی مهمی را در این زمینه ایها می

در نمونه مورد بررفهی بصهورت تصهادفی انتخهاب گردیهده و شهامل       
به فعالیت کشاورزی به عنوان فعالیهت اصهلی و یها    افرادی هستند که 

باشهند.  فعالیت های فرعی مرتبط یا نامرتبط با کشاورزی مشغول مهی 
 EXCELLو  STATAافهزار  جهت بررفهی اههدا  مطالعهه از نهرم    

 افتهاده شد. 
 

 نتایج و بحث

اطالعات مربوا به نمونه گرفته شده از منطقه مهورد بررفهی، در   
فت. با توجه به این جدول، در بخش مرکهزی  گزارش شده ا 3جدول 

درصهد کهل کشهاورزان در     12نهر که برابر با  62شهرفتان مرودشت 
 22باشند، دارای شغل خارج از مزرعه بوده کهه  نمونه مورد بررفی می

نههر از   12ها به فعالیت بیرون مزرعه مرتبط بها کشهاورزی و   نهر از آن
  رزی مشغول هستند.های نامرتبط با کشاوها به فعالیتآن

 
 های خارج از مزرعهميزان اشتغال افراد در فعاليت -1جدول 

Table 1- Employed in off-farm activities 

 های خارج  از مزرعهکليه فعاليت
Employed in off-farm activities 

 های مرتبط با کشاورزیفعاليت
Activities related to agriculture 

 تبط با کشاورزیهای نامرفعاليت
Activities unrelated to agriculture  

 تعداد افراد 42 20 62
Number of People 

 درصد افراد 27 13 40
Percentage of people 

 های مطالعهمأخذ: یافته

(Reference: Study findings 
 

میان ین و انحرا  معیار متغیرهای مهورد بررفهی در    2در جدول 
ارایه شده افت. گروه اول شامل زارعینی که تنها به  های مختلفگروه

کشاورزی اشتغال دارند افت. گروه دوم نیز شامل زارعینی افهت کهه   
های مرتبط با کشهاورزی مشهغولند و در   عالوه بر کشاورزی به فعالیت

نهایت گروه فوم شامل افهرادی هسهتند کهه در کنهار کشهاورزی بهه       
پردازند. به طورکلی ا کشاورزی میهای بیرون مزرعه نامرتبط بفعالیت

های مختلف شغلی، متهاوت از هم افت. بهه  میان ین متغیرها در گروه
طور م ال میان ین فن زارعینی که در گروه اول جهای دارنهد معهادل    

فال افت. این در حالی افت که زارعین گروه دوم و فهوم از   73/52
توان بیهان  می 2دول تری برخوردارند. با توجه به جمیان ین فن پایین

نمود که در گروه دوم، زارعین دارای میهان ین فهطح فهواد بهاالتری     
تر میان ین ایهن متغیهر در بهین زارعینهی کهه      باشند. به طور جزییمی

های مرتبط با کشاورزی مشغولند معادل عالوه بر کشاورزی به فعالیت
ان ین تهرین میه  فال افت. در این بین، زارعین گروه اول پهایین  25/7

 اند. فال( را به خود اختصاص داده 13/1فطح فواد ) 
در این مطالعه ابتهدا بهه منظهور بررفهی عوامهل مهوثر بهر کلیهه         

های خارج از مزرعه از مدل الجیهت افهتهاده شهده افهت. بهه      فعالیت
عبارت دی ر متغیر وابسته بصورت صهر و یک شامل افرادی افت کهه  

دارند و افرادی که فعالیهت خهارج از   به فعالیت خارج از مزرعه اشتغال 
ههای  مزرعه ندارنهد. فه س عوامهل اثرگهذار بهر ههر یهک از فعالیهت        

ههای  های مرتبط بها کشهاورزی و فعالیهت   غیرکشاورزی شامل فعالیت
نامرتبط با کشاورزی با افتهاده از مدل الجیت چنهد گزینهه ای مهورد    

 بررفی قرار گرفت. 
فب جهت بررفی عوامل مؤثر در ادامه به منظور انتخاب مدل منا
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های داخل و خارج از مزرعه، از آزمون هافمن افتهاده شهد.  بر فعالیت
ای نتایج بدفت آمده از آزمهون هافهمن در مقایسهه مهدل چندگزینهه     
ههای  الجیت با مدل فاده الجیت که میان افراد مشهغول بهه فعالیهت   

ههد کهه   دمرتبط و نامرتبط با کشاورزی و مابقی افراد افت نشان مهی 
های نامرتبط با احتمال باالیی مهورد  فرضیه صهر مبنی بر وجود گزینه

تر آماره هافهمن تسهت در ایهن مطالعهه بهه      تأیید افت. به طور جزیی

بدفت آمده افت که در فطح یک درصد  2/11و  3/12ترتیب معادل 
باشند. با توجه به نتایج بدفت آمده مبنی بر تأیید فرضیه معنی دار می

ای های نامرتبط، بنابراین جمله اخالل در مهدل چندگزینهه  زینهوجود گ
ههای نهامرتبط بهوده و بنهابراین     الجیت دارای خصوصیت وجود گزینه

 ای مدل منافب و فازگاری افت. مدل الجیت چندگزینه

 

 های مختلفميانگين و انحراف معيار برخی متغيرهای مورد بررسی در بين گروه -2جدول 
Table 2- Average and standard deviation of some of the variables between different groups 

 گروه سوم
Group3 

 گروه دوم
Group2 

 گروه اول
Group1 

 متغيرها 
Variables 

43.21 43.45 50.71 
 میان ین فن )فال(
Average of old 

12.17 9.60 14.84 
 انحرا  معیار فن

Standard deviation of old 

6.40 7.05 3.81 
 میان ین فواد )فال(

Average of education 

3.86 3.30 3.61 
 انحرا  معیار فواد

Standard deviation of education 

22.90 21.20 31.80 
 میان ین تجربه در کشاورزی )فال(

Average of experience 

13.27 11.30 15.20 
 انحرا  معیار تجربه

Standard deviation of experience 

6.81 7.75 4.80 
 میان ین تعداد افراد تحت تکهل

Average of number of family 

2.17 2.84 2.82 
 انحرا  معیار تعداد افراد تحت تکهل

Standard deviation of number of family 

17.74 13.75 15.40 
 میان ین فاصله تا مرکز شهر )کیلومتر(

Average of distance 

8.94 7.84 10.46 
 انحرا  معیار فاصله تا مرکز شهر

Standard deviation of distance 

5.28 11.43 10.21 
 میان ین زمین آبی ملکی )هکتار(

Average of own- area 

6.07 11.22 8.26 
 انحرا  معیار زمین آبی ملکی

Standard deviation of own- area 

1.02 1.60 1.40 
 هکتار(ای )میان ین زمین آبی اجاره

Average of rental- area 

3.44 4.67 3.14 
 ایانحرا  معیار زمین آبی اجاره

Standard deviation of rental- area 
 های مطالعهمأخذ: یافته

Reference: Study findings 
 

نتایج حاصل از مدل الجیت جهت تعیین عوامهل مهؤثر بهر کلیهه     
گهزارش   1شت در جدول های بیرون مزرعه در شهرفتان مرودفعالیت

شده افت. متغیر وابسته شامل زارعینی افت که بهه فعالیهت خهارج از    
زار ( و زارعینی که به فعالیت خهارج از   62مزرعه نیز مشغول هستند )

باشد. بر افاس نتهایج حاصهله در   زار ( می 23مزرعه مشغول نیستند )
بهه   این شهرفتان کلیه متغیرهای مورد بررفهی )بجهز متغیهر مربهوا    

داری بهر احتمهال   فابقه و نسبت زمین ملکی به کل زمین( اثهر معنهی  
نقش فاکتورهای مختلف را  1اند. در جدول اشتغال بیرون مزرعه داشته

های بیرون مزرعه و بهه تهکیهک نهو  فعالیهت بهرای      در انجام فعالیت
دههد. بها افهتهاده مهدل الجیهت      بخش مرکزی مرودشت نشهان مهی  

ههای بیهرون مزرعهه مهرتبط بها      انجهام فعالیهت  ای، احتمال چندگزینه
درصد کشاورزان  31کشاورزی برای هر فرد در مرودشت نشان داد که 
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شهوند.  ههایی مهی  درصد مشغول چنهین فعالیهت   52با احتمال کمتر از 
های بیهرون  درصد به فعالیت 72درصد از افراد با احتمال  5/27بعالوه 

درصد از افراد  5/52و حدود  آورندمزرعه نامرتبط با کشاورزی روی می
-درصد در هیچ ونه فعالیت بیرون مزرعه شهرکت نمهی   22با احتمال 

درصد بدفهت   62ای برابر در مدل الجیت چندگزینه 2Rارزش  کنند. 
درصد  62آمده افت که بیان ر خوبی برازش مدل افت. به بیان دی ر 

ح داده از تغییرات متغیر وابسته توفط متغیرهای توضیحی مدل توضهی 
درصد بها افهتهاده    71شود. همچنین این مدل قادر افت با احتمال می

ها را مشهخص کنهد. بهه    های افراد احتمال اشتغال در فعالیتاز ویژگی
درصهد   71بینهی توفهط ایهن مهدل     عبارت دی ر احتمال درفتی پیش

 افت.

 
 

 عوامل مؤثر بر کار بيرون مزرعه زارعين شهرستان مرودشت -3جدول 
Table 3- Factors Affecting Off-Farm Activities in Marvdasht County 

 های بيرون مزرعهکليه فعاليت
Off-farm activities متغير 

Variable اثرنهایی 
Marginal effect 

 خطای معيار
Standard error 

 ضریب
Coefficient 

 عرض از مبدأ -24.27*** 7.66 -
Constant 

 فن 0.58** 0.24 0.09
Age 

 مجذور فن -0.006** 0.002 0.001-
Age^2 

-0.005 0.05 -0.03 
 فابقه

Experience 

 تحصیالت 0.54*** 0.20 0.10
Education 

 زمین)هکتار( -0.16** 0.07 0.02-
Area 

 دامداری)متغیر مجازی( -2.92** 1.32 0.31-
Livestock 

 زمین ملکی به کل زمین 2.06** 1.50 0.33
Own-Area to total area 

 کالس ترویجی -0.54*** 0.20 0.10-
Promotion 

 تحت تکهل 0.45*** 0.17 0.07
Family 

 مخارج 0.01** 0.004 0.002
Expenditure 

 مخارج به کل درآمد کشاورزی 3.4*** 1.34 0.54
Expenditure to revenue 

 کارگر خانوادگی )نهر( -0.95* 0.51 0.15-
Family Worker 

 وام -0.06* 0.04 0.01-
Loans 

 ارزش اتومبیل -0.39*** 0.14 0.06-
Price of car 

0.02 0.05 0.11 
 فاصله تا شهر)کیلومتر(

Distance 
153.8 (0.00) LR chi2 0.74 McFaddan 

 های مطالعهمأخذ: یافته

Reference: Study findings 

 
درصهد بدفهت آمهده     22/2و اثهر نههایی آن    51/2ضریب متغیر فن در میان متغیرههای وارد شهده در مهدل،     1بر افاس نتایج جدول 
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افت. همچنین مجذور متغیر فن بر اشتغال بیرون مزرعهه اثهر منههی    
و اثهر نههایی آن    -226/2دارد. ضریب بدفت آمده برای ایهن متغیهر   

درصد افت. فن به عنوان عامل مههم در تعیهین توانهایی و     -223/2
اد با فن کم توانایی اشهتغال کمتهری   قدرت افراد در اشتغال افت. افر

یابهد و پهس از آن   داشته و با افزایش فن این توانایی نیز افزایش مهی 
نیز این متغیر اثر  1دوباره روند کاهشی خواهد داشت. بر افاس جدول 

های مهرتبط بها کشهاورزی داشهته و اثهر      داری بر فعالیتم بت و معنی
مده افت. همچنین ضریب درصد بدفت آ 22/2نهایی متغیر فن برابر 

( و اثههر نهههایی آن -23/2متغیههر مجههذور فههن در ایههن مههدل منهههی )
ههای بیهرون از   درصد بدفت آمده افهت. در مهورد فعالیهت    -2222/2

و اثهر نههایی آن    11/2مزرعه نامرتبط با کشاورزی ضریب فن برابهر  
درصد محافبه شده افت و متغیر مجذور فهن نیهز بهر احتمهال      25/2

های مورد نظر اثر منهی داشته افت. با توجه به اینکهه  یتپذیرش فعال
فهال افهت، بنهابراین در     11میان ین فن افراد در نمونه مورد بررفی 

ای با میان ین فنی باالتر احتمال اشتغال بیرون مزرعه کمتهر از  نمونه
 نمونه مورد بررفی افت.

ر دهد اثر میهزان فهابقه به   نشان می 1گونه که نتایج جدول همان
دار نبوده افت. اما با بررفهی اثهر   های بیرون مزرعه معنیکلیه فعالیت

های بیرون مزرعه به تهکیک نو  فعالیت مشخص این متغیر بر فعالیت
ههای  داری بهر احتمهال اشهتغال در فعالیهت    شد که این متغیر اثر معنی

مرتبط با کشاورزی در کنار کشاورزی دارد. افهزایش میهزان فهابقه در    
ههای  های کشاورزی باع  کاهش احتمهال اشهتغال در فعالیهت   فعالیت

گردد. ضریب بدفت آمده برای این متغیر برابر مرتبط با کشاورزی می
توان درصد( می -222/2باشد که با توجه به اثر نهایی آن )می -22/2

بیان کرد که افزایش هر فال به فابقه افراد احتمهال اشهتغال بیهرون    
یابهد. تحصهیالت شاخصهی از فهرمایه     مهی  درصد کاهش 2/2مزرعه 

گیهری شهده   های تحصهیل انهدازه  انسانی افت و به صورت تعداد فال
 افت. 

ضههریب بدفههت آمههده بههرای متغیههر  1بههر افههاس نتههایج جههدول 
دار باشد که در فهطح قابهل قبهولی معنهی    می 51/2تحصیالت معادل 

رصد افت د 32/2شده افت. با توجه به اثر نهایی این متغیر که معادل 
توان بیان کرد که با افزایش ههر فهال تحصهیل احتمهال اشهتغال      می

 1یابد. همچنین بر افاس جهدول  درصد افزایش می 32بیرون مزرعه 
داری در ههر نهو  فعالیهت بیهرون     متغیر تحصیالت اثر م بت و معنهی 

های طوری که ضریب بدفت آمده برای فعالیتمزرعه داشته افت. به
 52/2درصهد و   51/2مرتبط و نامرتبط با کشاورزی بهه ترتیهب برابهر    

تهوان بیهان   درصد بوده افت. بر افاس اثر نهایی متغیر مورد نظر مهی 
های تحصیل احتمهال اشهتغال در   کرد که با افزایش یک فال به فال

درصههد و در  3 هههای بیههرون مزرعههه مههرتبط بهها کشههاورزی  فعالیههت
یابهد.  درصهد افهزایش مهی    5های نامرتبط با کشاورزی معهادل  فعالیت

بنابراین توفعه امکانات تحصیلی و افهزایش میهزان فهواد در منطقهه     

های بیرون مزرعهه در  تواند تأثیر م بت در تمایل زارعین به فعالیتمی

 .های کشاورزی داشته باشدکنار فعالیت
عامل تولیهد در کشهاورزی افهت و از     ترینزمین ملکی افراد مهم

دهنده فهرمایه فیزیکهی و دارایهی فهرد نیهز      تواند نشانطر  دی ر می
رود زمان مهورد نیهاز بهرای    باشد. با افزایش زمین کشاورزی انتظار می

های کشاورزی در مزرعه افزایش یافته و زمان برای انجام فایر فعالیت
همچنین بر خهال  فهرمایه    یابد.های بیرون از مزرعه کاهش فعالیت

وری کار در کشهاورزی نسهبت   انسانی، با افزایش فرمایه فیزیکی بهره
یابهد و زمهان تخصهیص داده    های بیرون مزرعه افزایش میبه فعالیت

شده افراد به اشتغال در بیرون مزرعه با کاهش همراه افت. بر افاس 
داری افزایش مساحت زمین ملکی، باع  کاهش معنهی  1نتایج جدول 

شود. با توجهه  های بیرون مزرعه میبر احتمال اشتغال در کلیه فعالیت
به اثر نهایی این متغیر، با افزایش هر هکتار به زمهین زراعهی احتمهال    

یابهد. همچنهین بهر افهاس     درصد کاهش مهی  2اشتغال بیرون مزرعه 
ههای  ضریب بدفت آمده برای متغیهر زمهین، بهرای فعالیهت     1جدول 

درصد  -22/2و اثر نهایی آن معادل  -32/2شاورزی برابر نامرتبط با ک
های مرتبط بها کشهاورزی   بدفت آمده افت. تأثیر این متغیر در فعالیت

 باشد. دار نمیمعنی
های دی ر در کنهار زراعهت ماننهد پهرورش دام،     اشتغال به فعالیت

ههای دی هر غیهر    باع  کاهش زمان در اختیار برای اشتغال به فعالیت
های دامداری منهی شود. ضریب متغیر اشتغال در فعالیتی میکشاورز

دار شده افهت. اثهر نههایی ایهن     ( و در فطح قابل قبولی معنی-22/2)
باشد که بیان ر ایهن موضهو  افهت کهه     درصد می -13/2متغیر برابر 

 13های دامداری، احتمال اشهتغال بیهرون مزرعهه را    اشتغال در فعالیت
ههای  نین ضریب این متغیر بهرای فعالیهت  دهد. همچدرصد کاهش می

بدفهت   -3/1و  -21/1مرتبط و نامرتبط با کشاورزی به ترتیب معادل 
تهوان بیهان نمهود کهه     آمده افت. با توجه به اثر نهایی این متغیر مهی 

ها در کنار زراعهت، احتمهال اشهتغال بیهرون     اشتغال به این ونه فعالیت
 23درصد و  1به ترتیب معادل مزرعه مرتبط و نامرتبط با کشاورزی را 

های دی ر ماننهد پهرورش دام   دهد. اشتغال به فعالیتدرصد کاهش می
های دی ر خارج از باع  کاهش زمان در اختیار برای اشتغال به فعالیت

رود از میان برداشتن مشهکالت در  گردد. بنابراین انتظار میمزرعه می
تهر بهه خهوراک دام و    هایی مانند دفترفهی راحهت  انجام چنین فعالیت

تواند در تشهویق زارعهین بهه انجهام ایهن چنهین       تر بودن آن میارزان
هایی موثر باشد که غیر از تأمین نیازهای خانوار، باع  افزایش فعالیت

گهردد. از طهر  دی هر توفهعه ایهن      در تولید محصوالت دامی نیز می
زرعهه مهرتبط   های خارج از مفاز ایجاد فعالیتتواند زمینهها میفعالیت

های ترویجی تأثیر منههی و  با آن شود. تعداد دفعات شرکت در کالس
های بیرون مزرعهه دارد. اثهر نههایی ایهن متغیهر      داری بر فعالیتمعنی

درصد به دفت آمده افت. بنهابراین بها افهزایش تعهداد      -32/2معادل 
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های خهارج از  های ترویجی، تمایل به فعالیتدفعات شرکت در کالس
یابد. همچنین بهر افهاس نتهایج    درصد کاهش می 32به اندازه  مزرعه

ههای  ضریب متغیر مورد نظهر بهرای فعالیهت    1گزارش شده در جدول 
 -55/2و  -16/2مرتبط و نهامرتبط بها کشهاورزی بهه ترتیهب معهادل       

ههای ترویجهی باعه     بدفت آمده افت. افهزایش شهرکت در کهالس   

زی بهه صهورت علمهی    ههای کشهاور  افزایش اطالعات افراد در زمینهه 
شود و بنابراین باع  افزایش عملکرد و تولید کشهاورزی و کهاهش   می

گردد. بر افاس نتهایج  های بیرون مزرعه میتوجه آنان به فایر فعالیت
ضریب متغیر تعداد افراد تحهت تکههل و مخهارج خهانوار بهه       1جدول 

 بدفت آمده افت.  23/2و  15/2ترتیب معادل 
 

 )نوع فعاليت( ر بر کار بيرون مزرعه زارعين شهرستان مرودشتعوامل مؤث -4 جدول
Table 4- Factors Affecting Off-Farm Activities in Marvdasht County (Type of Activities) 

 کار بيرون مزرعه نا مرتبط با کشاورزی
Unrelated to agriculture 

 کار بيرون مزرعه مرتبط با کشاورزی
Related to agriculture متغير 

Variable 
 اثرنهایی

Marginal 

effect 

 خطای معيار
Standard 

error 

 ضریب
Coefficient 

 اثرنهایی
Marginal 

effect 

 خطای معيار
Standard 

error 

 ضریب
Coefficient 

 عرض از مبدأ -35.0*** 10.04 - -22.01*** 7.87 -
Constant 

 فن 1.01** 0.38 0.02 0.48** 0.25 0.05
Age 

 مجذور فن -0.01** 0.004 0.0002- -0.005** 0.003 0.001-
Age^2 

 فابقه -0.09*** 0.06 0.002- 0.02- 0.05 0.002-
Experience 

 تحصیالت 0.53*** 0.22 0.01 0.51*** 0.21 0.05
Education 

-0.02 0.08 **0.19- -0.001 0.08 -0.11 
 زمین)هکتار(

Area 

 دامداری)متغیر مجازی( -2.94** 1.44 0.03- -3.10** 1.37 0.21-
Livestock 

0.21 1.58 **2.06 0.04 1.78 2.43 
 زمین ملکی به کل زمین

Own-Area to total area 

 کالس ترویجی -0.46** 0.22 0.01- -0.55*** 0.22 0.06-
Promotion 

 تحت تکهل 0.60*** 0.23 0.01 0.43*** 0.18 0.04
Family 

 مخارج 0.01*** 0.004 0.0002 0.01** 0.004 0.001
Expenditure 

 مخارج به کل درآمد کشاورزی 3.03** 1.39 0.05 3.46*** 1.37 0.36
Expenditure to revenue 

 کارگر خانوادگی )نهر( -1.72** 0.72 0.03- -0.84* 0.56 0.09-
Family Worker 

-0.02 0.07 **0.16- -0.0002 0.04 -0.03 
 وام

Loans 

 ارزش اتومبیل -0.6*** 0.19 0.01- -0.36*** 0.15 0.04-
Price of car 

0.01 0.05 0.11 0.001 0.06 0.08 
 فاصله تا شهر)کیلومتر(

Distance 

177.5(0.00) LR chi2 0.62 McFadden 0.74 
Percent of correct 

prediction 

 های مطالعهمأخذ: یافته
 Reference: Study findings 

 
یابهد. اثهر   با یکدی ر دارند، احتمال اشتغال خارج از مزرعه افزایش مهی اد خانوار و همچنین مخارج که ارتباا مسهتقیمی  لذا با افزایش افر
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نهایی متغیر تعداد افراد تحت تکهل برای فعالیت مرتبط و نهامرتبط بها   
درصد محافبه شهده افهت.    21/2و  23/2کشاورزی به ترتیب معادل 
د اعیای خانوار به دلیل افهزایش مخهارج   لذا با افزایش هر نهر به تعدا

زندگی و تالش جهت تهأمین نیازهها، تمایهل افهراد بهرای اشهتغال در       
های خارج از مزرعه مرتبط و یا نامرتبط با کشاورزی به ترتیهب  فعالیت
یابهد. همچنهین ضهریب متغیهر     درصد افزایش می 1درصد و  3معادل 

آمهده افهت. عهدم     بدفهت  23/2معادل  1مخارج خانوار نیز در جدول 
تأمین نیازهای زندگی و تالش در جهت باال بردن فطح زندگی، عامل 

های دی ر غیر کشهاورزی  اثرگذاری بر میزان تمایل زارعین به فعالیت
 باشد.می

های بیرون متغیر اقتصادی دی ری که اثر آن بر اشتغال در فعالیت
د حاصل از مزرعه مورد بررفی قرار گرفته افت نسبت مخارج به درآم

ههای  کشاورزی خانوار افت. مقدار ضریب این متغیر در کلیهه فعالیهت  
باشهد.  دار مهی و معنهی  1/1بیرون مزرعه در شهرفتان مرودشت برابر 

های مهرتبط  همچنین ضریب به دفت آمده برای این متغیر در فعالیت
 16/1های نامرتبط با کشهاورزی  و در فعالیت 21/1با کشاورزی معادل 

 ه شده افت. محافب
بنابراین طبق نتایج با افزایش نسهبت مخهارج مصهرفی از درآمهد     

های بیرون مزرعهه افهزایش   کشاورزی، احتمال اشتغال در انوا  فعالیت
هایی در جهت ایجاد درآمدهای غیر کشاورزی یابد. بنابراین فیافتمی

 ای در افزایش درآمهد تواند نقش تعیین کنندهدر کنار کار در مزرعه می
 بیشتر برای کشاورزان کم درآمد داشته باشد.

های کشاورزی به همچنین متغیر تعداد افراد خانواده که در فعالیت
ههای  رفانند بر تمایل به اشتغال یها فعالیهت  فرپرفت خانوار یاری می

دار داشته افت. بر افاس نتایج جدول خارج از مزرعه اثر منهی و معنی
)بها اثهر    -26/2توفط زارعین معادل  ضریب مقدار وام دریافت شده 1

ههای  درصد( بدفت آمده افت. همچنین بهرای فعالیهت   -23/2نهایی 
و بههرای  -36/2مههرتبط بهها کشههاورزی مقههدار ایههن ضههریب معههادل   

باشد. هر چند اثر این متغیهر بهر   می -22/2های نامرتبط معادل فعالیت
 دار نبوده افت. اشتغال مرتبط با کشاورزی معنی

تواند نشهان دهنهده تهوان مهالی و     ت متغیر دی ری که میدر نهای
دارایی فرد باشد، ارزش اتومبیل افراد افت که ضهریب ایهن متغیهر در    

بدفت آمده افت. به عبارت دی ر بها افهزایش    -12/2معادل  1جدول 
یابهد. ضهریب   دارایی افراد تمایل به اشتغال خارج از مزرعه کاهش می

های مهرتبط و نها مهرتبط بها     رای فعالیتبدفت آمده برای این متغیر ب
بهوده افهت. بنهابراین بها      -16/2و  -6/2کشاورزی به ترتیب معهادل  

 یابد.افزایش ثروت افراد احتمال داشتن مشاغل جنبی کاهش می
در ادامه نقش مناب  درآمدی گوناگون از جملهه درآمهد حاصهل از    

فتهه افهت.   کشاورزی در ایجاد نابرابری درآمدی مورد بررفی قهرار گر 
منههاب  گونههاگون درآمههدی مههورد بررفههی شههامل زراعههت، درآمههدی،  

نقهش   5های مرتبط و نامرتبط بها کشهاورزی هسهتند. جهدول     فعالیت
هریهک از عوامههل درآمههدی در ایجههاد نههابرابری در میههان خانوارهههای  

 دهد. مرودشت را نشان می

شهغل زراعهت بیشهترین فههم      5بر افاس نتایج حاصله از جدول 
( را در میهان منهاب  درآمهدی دارد و پهس از دامهداری      71/2) درآمدی

ههای  ( و در آخر فعالیت22/2های مرتبط با کشاورزی )(، فعالیت32/2)
( افت. ضریب تغییرات مربوا بهه زراعهت   26/2نامرتبط با کشاورزی )

 52/1های مرتبط با کشاورزی ، فعالیت62/2، دامداری برابر 32/3برابر 
افهت. بها    26/2ون از مزرعه نامرتبط بها کشهاورزی   های بیرو فعالیت

توجه به این نتهایج بیشهترین درجهه پراکنهدگی درآمهدی مربهوا بهه        
ههای  های مرتبط با کشاورزی و پس از آن دامهداری و فعالیهت  فعالیت

نامرتبط با کشاورزی و در آخر زراعت افت. نتایج حاصهل از نهابرابری   
رین فهم در ایجاد نابرابری در دهد که کمترین و بیشتدرآمد نشان می

های بیرون از مزرعه نامرتبط بها کشهاورزی   خانوارها مربوا به فعالیت
( افت. در این بین فهم دامداری 75/2های زراعی )( و فعالیت221/2)

 32/2و  266/2های مرتبط بها کشهاورزی بهه ترتیهب برابهر      و فعالیت
برابری درآمد را باع  درصد از کل نا 75باشد. به بیان دی ر زراعت می
شود. بنابراین با توجه به این امر که در میان مناب  درآمدی، درآمهد  می

های نامرتبط با کشاورزی کمترین فههم را در ایجهاد   حاصل از فعالیت
نهابرابری داشهته افههت، لهذا گسهترش ایههن بخهش بخصهوص بههرای       
ند خانوارهای کم درآمدتر به منظور بهبود وضعیت توزی  درآمهد فهودم  

ههای دامهداری و   خواهد بود. همچنین تشویق افراد به انجهام فعالیهت  
تواند به کاهش ها در انجام این فعالیت میایجاد امکانات الزم برای آن

 نابرابری کمک نمود.
 

 هاگيری و پيشنهادنتيجه

با توجه به اهمیت نهاده نیروی کار و تأثیر تخصهیص زمهان ایهن    
ای روفتایی در این مطالعه به بررفهی اثهر   نهاده بر کارا بودن خانواره

ههای بیهرون مزرعهه در    عوامل گوناگون بر تخصیص زمان به فعالیت
ای پرداختهه  شهرفتان مرودشت با افتهاده از مدل الجیهت چندگزینهه  

شد.  بر افاس نتایج با مقایسه نتایج حاصل از مهدل الجیهت و مهدل    
هده شد کهه تهأثیر   ای برای منطقه مورد بررفی مشاالجیت چندگزینه

های خارج های بیرون مزرعه و بر فعالیتبرخی متغیرها بر کلیه فعالیت
 از مزرعه به تهکیک نو  فعالیت متهاوت افت.
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 وتحليل نابرابری درآمد به تفكيک منابع درآمدیتجزیه -5 جدول
Table 5- Analysis of income inequality by income source 

 زراعت
Agriculture 

 دامداری
Livestock 

های خارج از مزرعه فعاليت

 مرتبط با کشاورزی
Related to agriculture 

های خارج از مزرعه فعاليت

 نامرتبط با کشاورزی
Unrelated to agriculture 

 شاخص 
Index 

0.74 0.12 0.09 0.06 
نسبت مناب  درآمدی 

iW 

Ratio of sources of income 

1.12 2.69 4.59 2.26 
ضریب تغییرات

iCV 

Coefficient of variation 

0.89 0.21 0.50 0.03 
),(همبست ی بین درآمد YYr ii

 

Correlation between income 

تغییرات نسبی 2.26 4.59 2.69 1.12
CV

CVi
 

Relative changes 

تراکم نسبی 0.06 2.37 0.57 1.01
CV

CV
rc i
ii  

Relative density 

0.75 0.066 0.19 0.004 
تجزیه ضریب پراکندگی

ii Wc  

Dispersion coefficient analysis 

100 24 13 29 
 درصد خانوارها با این منب  درآمدی

Percentage of households with this 

source of income 

11.55 7.35 8.9 3.53 
 میان ین درآمد خانوارها با این منب  درآمد

Average household income with this 

source of income 
 های مطالعهمأخذ: یافته

Reference: Study findings 
 

ههای  به عبارت دی ر در مسئله تخصیص زمان و تعیهین فیافهت  
ههای غیهر   فعالیهت  گوناگون جهت توفعه مشاغل بیرون مزرعه، نهو  
تهوان  های مطالعه میکشاورزی دارای اهمیت افت. با ن اهی به یافته

بیان کرد کهه میهزان تحصهیالت بهه دلیهل اثهر آن در بوجهود آمهدن         
های شغلی بیشتر برای افراد، اثر م بت بر اشتغال بیرون مزرعه فرصت

شغلی های داشته افت. با توجه به اینکه میان ین فواد برای کلیه گروه
به خصوص افرادی که تنها به کشاورزی مشغولند بسیار انهدک افهت،   

های بنابراین یکی از راهکارها جهت افزایش احتمال اشتغال در فعالیت
خارج از مزرعه در کنار کشاورزی تشویق به باال بهردن فهواد و ایجهاد    
امکانات آموزشی بیشتر در مناطق افت. میزان زمین ملکی از عوامهل  

ههای خهارج از مزرعهه نهامرتبط بها       ر در اشهتغال بهه فعالیهت   مؤثر دی
کشاورزی شناخته شد. بنابراین بایستی با ایجاد امکانات اشتغال بهرای  
افراد با زمین اندک عالوه بر تأمین نیازها به کهاهش نهابرابری ناشهی    

ههای ترویجهی   شده از میزان زمین ملکی کمک نمهود. اک هر کهالس   
های تولید پرداخته اند ایی به ترویج روشتشکیل شده در مناطق روفت

که طبق نتایج اثر منهی بهر اشهتغال بیهرون مزرعهه داشهته افهت. در       
تواند صورتی که مسئله تخصیص زمان کشاورزان نیز مهم افت و می

ها مورد بررفی قرار گیرد های ترویجی در کنار فایر آموزشدر کالس
ام دریهافتی کشهاورزان بهر    و در این صورت تأثیر منهی عواملی مانند و

اشتغال بیرون مزرعه کاهش یافته و افراد به این مسئله توجه بیشتری 
تری وجود دارند و مخارج کنند. در مناطقی که خانوارهای پرجمعیتمی
های بیرون مزرعه در ها باالتر افت، احتمال اشتغال آنان در فعالیتآن

ههایی در  ین فعالیهت کنار کشاورزی بیشتر افت. بنهابراین توفهعه چنه   
نزدیکی این مناطق اثر بیشتری در جهت افزایش اشتغال بیرون مزرعه 
و کمک به اقتصاد خانوار و کاهش نابرابری درآمهدی خواههد داشهت.    
همچنین نتایج حاصل از بررفی نقهش عوامهل درآمهدی گونهاگون در     
 ایجاد نابرابری، نشان داد که فعالیت زراعت بیشترین فهم را در ایجاد

تواند وابست ی میزان درآمد نابرابری درآمدی داشته افت. علت آن می
های حاصل از این فعالیت به میزان زمین ملکی باشد. از طرفی فعالیت

بیرون مزرعه نامرتبط با کشاورزی کمترین فهم را در ایجاد نهابرابری  
اند که دلیلی دی ر بر لزوم بررفی و توجه و توفهعه  درآمدی نشان داده

های خارج از مزرعه در کنار اشهتغال بهه کشهاورزی در منطقهه     الیتفع
مورد بررفی افت. بطورکلی شناخت میهزان احتمهال اشهتغال افهراد و     

ههای  تأثیر عوامل گوناگون بر تخصیص زمان، به تهکیک نو  فعالیهت 
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توانهد باعه  شهناخت ظرفیهت     موجود و همچنین مناطق مختلف مهی 
های بیرون مزرعه گردد. بنابراین یتمناطق مختلف جهت ورود به فعال

گونه ها جهت توفعه اینگذاریباع  اثرگذاری بیشتر و مؤثرتر فیافت
گردد. ایجاد امکانهات الزم جههت افهزایش فهطح فهواد      ها میفعالیت

های بیرون مزرعهه بهرای افهراد بها     روفتاییان تشویق به انجام فعالیت
های بیرون مزرعه فعالیت گذاری در توفعهزمین اندک در کنار فرمایه

ههای  تواند به تخصیص زمان آنان بهه فعالیهت  در مناطق روفتایی می

غیر کشاورزی در کنار کشاورزی کمک نماید. با توجه به این امهر کهه   
های بیرون مزرعه فهم کمی در ایجهاد  در میان مناب  درآمدی فعالیت

امکانهات   نابرابری داشته افت لذا گسترش این بخش، تشویق و ایجاد
های بیرون مزرعهه در کنهار   درآمد به انجام فعالیتالزم برای اقشار کم

کشاورزی به منظور بهبود وضعیت توزی  درآمد فهودمند خواههد بهود.    
های صنعت و خدمات بهرای کشهاورزان نقهش    ایجاد اشتغال در بخش

 کند.مهمی را در این امر ایها می
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Introduction: Off-farm activities have become an important component of livelihood strategies among rural 

households in most developing countries. According to available evidence, off-farm income is an important 
source of income for most rural households, which is important for economic, governmental and 
nongovernmental organizations, and international representatives of development and advancement. Several 
studies have reported a substantial and increasing share of off-farm income in total household income. Reasons 
for this observed income diversification includes declining farm income and the desire to insure against 
agricultural production and market risks. Non-agricultural activities, which are referred to as off-farm activities, 
are part of the rural economic sector, which is essential for improvement and assistance that can be referred to as 
an economic incentive for activities as well as field activities. Due to the development of off-farm activities in 
rural areas, its share of income has slowly increased and off-farm incomes appear as a contributing factor to the 
flow of income, which is due to its low income variation. Off-farm activity is a factor in creating diversity in 
activities and strategies to increase incomes, especially in the time of farm production decline among rural 
households. Using the theory of time allocation of households, \ incentives to allocate time to out-of-field 
activities, which not only relate to wage factors but also family structure and individual preferences, are 
identified.  

Materials and Methods: In order to investigate the effect of various factors on having an off-farm activity, 

regression models with a dummy dependent variable are required. Farmers' time allocation to different activity is 
a function of some variables, such as individual, regional and family characteristics. The model used in the 

present study is as follows: 
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In which the dependent variable is a multiple choice that in this study shows employment in various activities 
including agriculture, activities related to agriculture and non-agricultural activities. The multinomial logit model 
was used to investigate the factors affecting the time allocation of farmers in Marvdasht. Another objective of 
the present study is to answer the question of whether off-farm activity will increase or decrease income 
inequality. To measure the inequality created by each source of income, the income-resource variance was used. 
The percentage of total inequality decomposition is obtained from the following formula. It shows the extent to 

which inequality is created for each source of income. 
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Results and Discussion: Based on the results, comparing the results of the Logit model and the multinomial 
logit model indicate that the type of non-agricultural activities is important in the allocation of time and the 
establishment of various policies for the development of off-farm activities. The level of education has a positive 
effect on off-field employment due to its effect on creating more job opportunities for individuals. The amount 
of land owned by the farmer was another important factor in the implementing off-farm activities unrelated to 
agriculture. According to the results in Marvdasht County, variables such as age, education, livestock breeding, 
number of extension classes, number of dependent persons, household expenses, expenditure to agricultural 
income, family labor force and car value have a significant effect on the probability of time allocation to outside 
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activities related to agriculture. Regarding agricultural activities, all variables except for the history of land use 
and land use ratio have a significant effect on the dependent variable. Also, based on the results, the lowest and 
largest share of income inequality in households are related to the off-farm activities which is unrelated to 
agriculture and farming, respectively. Creating the necessary facilities to increase the level of education of 
households, encouraging off-farm activities for small farmers, along with investing in the development of off-
farm activities in rural areas can help to allocate their time to non-agricultural activities along with agriculture 
and increase income equality. 
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