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 چکیده

کشاورزی ایجاد درآمدی پایدار از طریق تطبیق هرچهه بیشهتر    یهاچالش نیترمهمیکی از  اهداف:

حیطهی بهرای تیهمین پایهداری در     م یهها تیمحهدود الگوهای کشت و قابلیت تولید سودآور بها  

دلیهه  کشههاورزان ب ههش مرکههسی شهرسههتان سههبسوار بههه  اخیههر دهههة دو درازمههدا اسههت  طههی

 پهووهش  ،انهد نمهود  اقلیمی اقدام به تغییر الگوی کشت از غالا و پنبهه بهه پسهته     یهاتیمحدود

 است    رفتهکاران انجام پذیبر پسته پسته کاشت اجتماعی و اقتصادی اثراا بررسی هدف با حاضر

 روسهتا  2 آماری تحقیهق  ة  جامعباشدیم یاسهیمقاتحلیلی با رویکرد روش تحقیق توصیفی :روش

بردار پسته است  واحهد تحلیه  سرپرسهتان خهانوار     بهر  151با  سبسوار شهرستان مرکسی ب ش در

 از اسهتفاد   ابه  گویهه  16 بها  اجتمهاعی  و گویه 11 با اقتصادی بعد دو در   اثراااستبردار پسته بهر 

 17/0 کرونبها   آلفهای   شهود مهی بررسهی   کاریپسته و پس از قب  زمانی برهة دو در لیکرا طیف

 است  پرسشنامه مطلوب پایایی بیانگر

دار بین شهرای  اقتصهادی   ویلکاکسون بیانگر وجود تفاوا معنانتایج حاص  از آزمون  :/نتایجهاافتهی

نگین وضهعیت اقتصهادی و اجتمهاعی    طوری کهه میها  هعی قب  و بعد از کشت پسته است بو اجتما

بهود  اسهت     63/5و  05/5و بعهد از کاشهت پسهته     03/6و  72/1ترتیه  قبه  از کاشهت پسهته     به

و پس از کاشهت پسهته    6قب  از کاشت پسته  یو اجتماع یاثراا اقتصادمجموع  نیانگیمهمچنین 

  محاسبه شد  است 5/5

mailto:shayan34@ferdowsi.um.ac.ir
mailto:shayan34@ferdowsi.um.ac.ir
mailto:magh30@um.ac.ir
mailto:magh30@um.ac.ir


 و ششم تسیبی                              شمارة اهیناحو توسعة  ایجغرافمجلّة                                                172

 

دارای  خشک مناطق روستایی یهاسکونتگا  اشت پسته درک ،: براساس نتایج تحقیقیریگجهینت

داری بر وضعیت اقتصادی اثراا مثبت و معنا درآمدزایی باال به توجه که با؛ چرامسیت نسبی است

  کار داشته است ی پستهو اجتماعی خانوارها

الگوی ، تغییر کاشت پسته، اثراا اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی، شهرستان سبسوار :هاکلیدواژه

 کشت

  مهمقدّ .5

 یاعمهد  کهه نقهش    رودیمبه شمار  انیئروستا یاقتصاد یهاتیفعال نیترمهماز  یکشاورز

از نظهر   این ب ش اقتصاد نکهی  با توجه به ادینمایمایفا  انییروستا یدر اشتغال، درآمد و زندگ

دارد،  تیه درآمهد اهم  جادیا، اشتغال افراد و عیصنا ةیمواد اول نیتأممردم،  ییغذا یازهاین نیتأم

جامعهه   یاقتصادو رشد  یاجتماعبه ثباا  کنند کمک ةاز عوام  عمد آنثباا و استمرار رشد 

حال حاضر ب ش  در(  10ص   ،6005 ،باگلی، ترس، گالگو، انونی و دالماند1) دیآیمبه شمار 

، ی)محمهد  درصد( را منهاطق خشهک دربرگرفتهه اسهت    10از  شیکشور )بمساحت از  یعیوس

 یمنهاطق عملکهرد محصهوالا کشهاورز     نیه در ا دههد یمه نشان  هایبررس  (641 ص  ،1590

 دیه تول یهها نهه یهسو کاهش  رکشتیسطح ز شیهمچون افسا یبود  و تحقق اهداف نییعمدتاً پا

محهدود بهه انت هاب و     یشهاورز ک تیه فعال یطیشهرا  نیمواجه است  در چن ییهاتیمحدودبا 

درآمهد مناسه     نیتهوان تهأم   ،یطه یس ت مح  یشرا است که ضمن تحم  یکشت محصوالت

بهر  منهاطق سهازگار باشهد      نیدر ا یمنابع آب تیو محدود یکشاورزان را داشته و با شور یبرا

اسهت    ریناپهذ اجتناب یضرورت یکشت محصوالا کشاورز ینگرش در الگو رییتغاین اساس 

بهر کشهت    دیه ب هش، تأک  نیه ا ةدر جههت توسهع   یمهم ب ش کشهاورز  یهااستیساز  یکی

محصوالا  نیکه کشت امناطق م تلف است  چرا تیمتناس  با ظرف «کیمحصوالا استراتو»

 ،مانیسهل )فهال  اقتصاد را بهه وجهود آورد   یداریپا تواندیم انیئکشاورزان و روستا ینه تنها برا

ه پسهت  کنهد  یمه کمهک   سیه ن یطیمح ةی(؛ بلکه به حفظ منابع پا45 ص  ،1596 ،و غالمی صادقی

جهان اسهت   ییو دارو یمحصوالا کشاورز نیاز گرانبهاتر یکی کیاستراتو یوان محصولعنبه

 یدر ارتقها  یادیه ز ریتوانسته است تهأث  ،یو شور یدر برابر خشک ادیکه با توجه به مقاومت ز

                                                 
1. Bagli, Terres, Gallego, Annoni, and Dallemand 



 171                                  تحلی  اثراا اقتصادی و اجتماعی                       دهم            چهارسال 

 

 یهها تیمحهدود خشک که با مهیدر مناطق خشک و ن انیروستائ یو اقتصاد یاجتماع تیوضع

ی،  سهرو یو ک ی)لشهکر  کنهد  فایا ،رو هستندبهرو یوالا کشاورزمحص دیتول ةنیدر زم یادیز

 یاسهالم  ی)گمهر  جمههور   هسار تن653 ساالنه دیبا تول رانیا حال حاضر  در (1 ، ص 1577

درصهد از  33حهدود  طهوری کهه   بهه  است ایبسرگ پسته در دن ةکننددیتول نی(، دوم1591 ران،یا

 قهاا یسسهه تحق ؤ)م اسهت  رانیه ا اریاختدر پسته  یجهاندرصد از صادراا 20از  شیبو  دیتول

کشهور بهه خهود     یرنفتیدوم را در صادراا غ گا یمحصول بعد از فرش جا نیا  (1پسته کشور

استان   باشدیمدالر یک میلیارد  از شیبحاص  از صادراا پسته  یارزدرآمد و اختصاص داد  

هسار 69ساالنه حدود  دیکشور، با تولپسته بارور  هایدرصد از ک  باغ3حدود خراسان رضوی 

در ایهن  (  1591 ،یخراسهان رضهو  استان  ی)جهاد کشاورز را به خود اختصاص داد  استتن 

محصهول در   نیه ا دیه بهسرگ تول  یهاقط از  یکیگرم و خشک  میشهرستان سبسوار با اقلبین 

سهاالنه   دیه کشت پسته و تول ریهکتار سطح ز 6151با ) رودیمبه شمار  یاستان خراسان رضو

 ریه دو دههه اخ  یطه و کمهی بهارش    یمه یاقل یهها تیمحهدود با توجه بهه  هسار تن(   6دود ح

کشهت   یالگهو  رییبه تغ افسایش سازگاری با شرای  محیطی،جهت سبسوار کشاورزان شهرستان 

منطقهه   یکشهاورز  یمایکه در حال حاضهر سه   یطوربه اندنمود اقدام به پسته از غالا و پنبه 

 شد  ر یپنبه و ز و،جمله گندم، جغال  منطقه از یهاکشت نیگسیجا و پسته کرد  رییتغکلی به

 ( 1 جدول) است
 

 15تا  26شهرستان سبزوار از سال  روند تغییر سطح زیرکشت محصوالت غالب .5جدول 

 محصول
 سال زراعی

27- 26 
 سال زراعی

87- 86 
 تغییرات

 سال زراعی
10- 81 

 سال زراعی
15- 10 

 تغییرات

 -2210 65200 50610 -10000 47000 37000 گندم
 -1130 7300 13230 -1000 65000 50000 جو
 -1550 1310 7900 -5400 9200 10000 پنبه
 +117 6157 6060 +1490 1100 610 پسته

 1591؛ و سالنامة کشاورزی شهرستان، 1591مأخذ: جهاد کشاورزی شهرستان سبسوار، 
 

و جهو( و پنبهه در شهرسهتان سهبسوار از     غالا )گندم  رکشتیسطح ز 1 توجه به جدول با

داشهته اسهت     یشه یافسا یپسهته رونهد   رکشهت یو سطح ز یکاهش یروند 91تا سال  16سال 

                                                 
1. http://pri.ir. 
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ه شهر   به  یاعمهد   یهها یبرتر یدر منطقه دارا جیرا یهاکشتبا  سهیپسته در مقا یطور کلبه

 است: زیر

 مهت یکه ق یطوربه ،ردغالا و پنبه دا یینها متیبا ق یپسته اختالف فاحش یینها متیق -

تومهان و   6212تومان، پنبهه   925تومان، جو  1036 لویهر ک یبه ازا 1595گندم در سال  یینها

 نیانگیه برابهر م  66محصول پسهته حهدود    یینها متیتومان بود  است  در واقع ق 55300پسته 

 جو( است  و )گندم نطقهدر م جیغالا را

جهو   یآبه  ازیه کهه ن  یطهور بهه  ،متر از پنبه استگندم و جو و کبه  کیپسته نسد یآب ازین -

متر مکعه  در سهال    4010پسته  یآب ازیو ن 9460پنبه  یآب ازیو ن 5910گندم  یآب ازی،  ن5790

 سانیه و م یینها متیبا ق سهیدر مقا شودیم  مالحظه (1595)مرکس آمار ایران،  بود  است 1572

  منطقه است یمیاقل  یباال و شرا ییدرآمدزا بهمناس  با توجه  یپسته محصول ،مصرف آب

د  سهال   یهکتار گندم، جو و پنبهه طه   کی متیو ق دیتول ةنیهسمتوس   ةسیمقا نیهمچن -

 نیه کاشهت ا  ةکهه ادامه   باشهد یمه محصهوالا در منطقهه    نیه ا دیه تول نهه یهس شیاز افسا یحاک

  کندینمکشاورزان مقرون به صرفه  یمحصوالا را برا

مناس  پسته و نیاز به نیروی کار یدی کمتهر نسهبت بهه پنبهه      ةزش افسودار، کمتر یآب ازیندر مجموع 

 یمه یاقل  یسازگار با شهرا پسته که  موجود به کشت یهاتیمحدودکشاورزان جهت مقابله با  شد باعث 

اثهراا   یکشهاورز  داریه پا ةدر چهارچوب توسهع   حاضهر  ةاساس مطالعه  نیبر ا  آورند یرو، استمنطقه 

تهوجهی بهه   بدیهی اسهت بهی    دکنیم یکار بررسپسته یپسته را بر خانوارها کاشت یو اجتماع یاقتصاد

سهب    هاآنثیر أشناخت اثراا اقتصادی و اجتماعی کاشت محصوالا استراتویک و عدم ارزیابی میسان ت

که: کاشت  شودیمصورا مطر   نیبد قیتحق یال اصلؤس  دشویم هاستمیاکوسافتادن پایداری م اطر به

 است؟ کرد  جادیکاران اپسته یو اجتماع یاقتصاد تیدر وضع یراتییتغپسته چه 
 

 پیشینة پژوهش .6

تحقیقاا زیهادی انجهام    یامنطقه یهایتوانمندکاشت پسته و کشاورزی پایدار و  ةدر زمین

ثر بهر آن، مسیهت نسهبی    ؤاست که اغل  این مطالعاا پیرامون صادراا پسته و عوام  مه  شد 

اما با بررسی اثراا اقتصادی و اجتماعی تغییر الگوی کشهت بهه سهمت     ست؛اتولید و     بود  
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به موارد زیر  شودیمبررسی سوابق نشان داد مطالعاا محدودی صورا گرفته است که  ،پسته

 اشار  کرد:

نتیجهه   6003در سهال   )کالیفرنیا( راهنمای پستهدر کتابی تحت عنوان  1کلونسکی و بالنک

عهواملی همچهون پتانسهی  بهازار،      اقتصادی تولیهد پسهته، مطالعهة    یجسنامکانکه در  ردیگیم

درسهتی    اگر تمام این عوامه  بهه  دیآیممحدودیت منابع و فرآیند تولید از ارکان اولیه به شمار 

کهردن  دنبهال  بها  هها بهاغ   مهدیران شایسهته   اسهت گهذری سهودآور   یهتجسیه و تحلی  شود سرما

بهه   تواننهد یمه  ،منظور اطمینان از سودآورینی و کنترل، بهازماندهی نیروی انسا، سیسیربرنامه

 برسند نتیجة مطلوب 

کهه   ردیه گیمنتیجه  6007در سال « کالیفرنیا ةانداز اقتصادی پستچشم»تحت عنوان  یامقالهدر  بالنک

نعت توسعه نیافته است  توازن بین رشد ص طور کام ههنوز ب واست جوان  نسبتاً کالیفرنیا پسته در صنعت

ریسک  توانندیمهمچنین باغداران با تنوع ب شیدن به درآمد  ؛گرددیمو کشاورزی به سودآوری تولید باز 

 بیش از یک میان وعد  دارد  یرا مدیریت کنند و در آخر اینکه این صنعت نیاز به افسایش تقاضا

اثهراا    یه تحل»تحهت عنهوان    یامقالهه در ( 1596) رهبری و افت اری الدینرکن، یپورطاهر

که آثهار   دنریگیم جهینت« شهرستان دامغان ییروستا ةکشت پسته در توسع یو اجتماع یاقتصاد

اشهتغال، نسهبت    تیفیو ک یاقتصاد تیامن ،یرفا  اقتصاد یهاشاخصکشت پسته در  یاقتصاد

مهورد   ةدر منطقه  یاجتمهاع  ةیو سهرما  تمشهارک  یهاشاخصکشت پسته در  یبه آثار اجتماع

  است رشتیمطالعه، ب

اقتصهادی کشهت پسهته در    -اثهراا اجتمهاعی  »عنهوان   نامة خود با( در پایان1570آبادی )زینزارع 

به این نتیجه دسهت یافتهه اسهت    « دهستان کشکویه شهرستان رفسنجانروستایی ب ش مرکسی  ةتوسع

ایجهاد  که کاشت پسته در افسایش درآمد، باالرفتن سطح رفا  عمومی، بهسازی محی  فیسیکهی روسهتا،   

زایی و جلوگیری از مهاجرا به شههر و مهاجرپهذیربودن منطقهه    شغلی و در نتیجه اشتغال یهافرصت

 وثر بود  است   ؤم

اذعهان   1511در سهال  « بررسی کشت پسهته در خراسهان  »نامه خود با عنوان همچنین دلیریان در پایان

بها    شودیمساله بر این مقدار افسود  هر آغاز شد  و 1520راسان از سال که تولید پسته در استان خ داردیم

ش سطح زیرکشت با محدودیت برای افسای کندیمپسته کشور را تولید  %90توجه به اینکه استان کرمان که 

                                                 
1. Karen Klonsky and Steven C. Blank 
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در آیند  قسمتی از نقش کرمان در تولید پسته به استان خراسان واگهذار خواههد    رو است احتماالًآب روبه

 شد  

در سهال  « اجتماعی کاشت پسهته در اسهتان قهم   -بررسی آثار اقتصادی»عنوان  با یامقالهپورمیدانی در 

کاشت پسته در منطقهه از توجیهه اقتصهادی قابه  قبهولی برخهوردار بهود  و باعهث          داردیماعالم  1575

تحقیق وجود رواب  مثبهت  عالو  بر این از مهم ترین رواب  بین متغیرهای زایی مناس  شد  است، اشتغال

شت پسته و وسعت اراضی زراعی پاس گویان با مقدار سطح زیر کشت پسهته، سهطح سهواد    ک بین سابقة

سرمایه با نوع تملک ادواا کشهاورزی   ةفعالیت غیرکشاورزی، و بین منابع تأمین کنندباغدارن با دارابودن 

   است

در  «اقلیمی کشت پسهته در شهرسهتان سهبسوار    یسنجامکان»خود با عنوان  نامةکی سروی در پایان

اقتصادی، سیاسی و کشهاورزی شهرسهتان سهبسوار     این نتیجه دست یافته است که آیندةبه  1572سال 

بهرداری از آن شهک  خواههد گرفهت  هرچنهد      تحت تهأثیر منهابع آب و خها  و نحهوة بههر       شدیداً

ا بها توجهه بهه    ،سبسوار در مقایسه با بعیی از مناطق ایران بیشهتر اسهت   ةمحیطی منطق یهاتیمحدود

 توانهد یمه انهدرکاران و محققهان   تالش پیگیهر تمهامی دسهت    رسدیمنظر و امکاناا موجود به هانهیمز

  به دست دهدکشاورزی این شهرستان  ةبیشتری را برای توسع یهاتیظرف

اقتصهادی دور تسلسه  فقهر و     بررسهی نظریهة  »بها عنهوان    یامقالهدر ( 1571)همچنین صداقت  

یهد پسهته در واحهد    بهودن تول رغم اقتصهادی به ردیگیمنتیجه « کاری ایراننیافتگی در مناطق پستهتوسعه

زنهدگی ههر خهانوار     یهها نهه یهسبودن بودن متوس  سطح زیرکشت و باالدلی  پایینسطح )هکتار(، به

در صهورا   کاری صادق است کهنیافتگی در مورد قسمت اعظم مناطق پستهدور تسلس  توسعه نظریة

شهدن پهیش خواههد رفهت و همچنهین      سوی غیراقتصهادی ه روند تولید پسته بهلئتوجهی به این مسبی

 ناپذیر خواهد بود آمدن سطح اشتغال نیس اجتنابکاهش تدریجی درآمد و پایین

 ةاثراا اقتصادی و اجتماعی محصوالا استراتویک بر توسهع  بررسی» ةسلیمان و همکاران در مقالفال

که محصول پسهته   دنریگیمنتیجه  1596آباد در سال تان خلی طراز شهرسدر ب ش شش« مناطق روستایی

انداز، بهبود وضع مسکن، بهبود شرای  رفهاهی خهانوار، ایجهاد    با توجه به اثرگذاری در افسایش میسان پس

اسهاس  کاران تأثیرگذار بود  است  بردرآمد، خرید وسای  نقلیه و      بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی پسته

مشهاهد    یامطالعهدر ب ش مرکسی شهرستان سبسوار  ،پووهش با موضوعیت تحقیق حاضر بررسی سابقة

و تطبیقهی بهود  و وضهعیت اقتصهادی و اجتمهاعی       یاسهه یمقاحاضهر   ةنگردید  همچنین رویکرد مطالع
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تطبیقهی   شود که مطالعه  میکاران در دو مقطع زمانی قب  از کاشت پسته و پس از کاشت آن بررسی پسته

  نشدر مطالعاا مشاهد  در سای

  یشناسوشر .7

 روش تحقیق. 5. 7

اسهت  گهردآوری اطالعهاا بهه روش      یاسهه یمقابا رویکهرد   تحلیلی، توصیفیحاضر روش تحقیق

تحقیق و  ةو میدانی انجام پذیرفته است  مطالعاا اسنادی مبنای تدوین چارچوب نظری، پیشین یاکتاب انه

راا نامهه از نظه  و تنظهیم پرسهش   هها شهاخص س از تعیهین  ساخت متغیرهای سنجش پووهش است  په 

نامه استفاد  شد  در این پهووهش اثهراا   نظران و کارشناسان جهت تکمی  و اصال  نهایی پرسشصاح 

کاری )غالا، پنبه( و زمانی قب  از پسته ةگویه در دو بره 16گویه و اجتماعی با  11در دو بعد اقتصادی با 

 یانهه یگسفاد  از طیهف پهنج  با اسهت  هاداد گذاری م اطبین پرسش شد  ارزش کاری( ازحال حاضر )پسته

مورد مطالعه ب ش مرکسی شهرستان سبسوار  اسهت  ایهن ب هش شهام  چههار       ةلیکرا انجام شد  منطق

 26کاری هستند  از مجمهوع  دهستان است که سه دهستان )بجس دهستان کراب( دارای فعالیت عمد  پسته

بردار پسته هستند کهه  ارای بهر ه در ب ش مرکسی شهرستان سبسوار تنها شش روستا دروستای دارای سکن

افی اولیهه  اساس مطالعهاا اکتشه  (  بر6)جدول  روستا در پووهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفت 2 همة

 وجود داشت که تمامی این افراد مورد پرسش واقع شد مطالعه یدر روستاهاکار کشاورز پسته 151تعداد 

تجسیهه و   ،تحقیهق  یهها نامهه پرسهش شد  از اطالعاا است راج SPSS افسارنرم  در ادامه به کمک دندش

  شد تحلی 
 

 بردار پسته در بخش مرکزی شهرستان سبزوار. روستاهای بهره6جدول 

 5717 بردار پستهبهره 5710خانوار 5710جمعیت روستا دهستان ردیف

 60 515 1641 آبادحارث غربی قصبة 1

 63 545 1016 فسنقر غربیقصبة  6

 57 541 1154 آباددولت شرقیقصبة  5

 64 137 413 آبادعلی شرقیقصبة  4

 7 561 1196 رباط سرپوش رباط 3

 12 174 319 آبادهاشم رباط 2

 151 1160 3255 2 جمع

 1595؛ و مطالعاا میدانی 1590مرکس آمار و اطالعاا استانداری خراسان رضوی، مأخذ:
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از  نامهه احراز روایی محتوایی پرسهش ساخته بود  است  برای محقق نامةبسار تحقیق پرسشا

منظهور پهس از تهیهه و    برد  شد  است  بدینجغرافیا بهر   نظران رشتةدیدگا  اساتید و صاح 

 نامهه اقهدام شهد     پرسهش  ، نسبت به رفع ایرادههای هاآننامه با توجه به اظهارنظر تنظیم پرسش

 است   

آزمون تهیه و آلفای کرونبا  محاسهبه  عنوان پیشبه یانمونه ،نامهبررسی پایایی پرسش ایبر

گویهه   16و در بعد اجتمهاعی بها    71/0گویه معادل  11در بعد اقتصادی با آلفای کرونبا  شد  

دسهت آمهد کهه بیهانگر     به 17/0گویه معادل  69و در مجموع آلفای کرونبا  برای  13/0معادل 

 نامه است لوب پرسشپایایی مط

 شده مطالعه منطقة. 6. 7

در جنهوب و  مربهع   لهومتر یک 96/6006 معهادل  یوسهعت بها  سبسوار شهرستان  یمرکسب ش 

 1590سهال   مسهکن نفهوس و   یعموم یسرشماربراساس جنوب غربی شهرستان واقع شد  و 

 و( 1و نقشهة   4 )جهدول  بهود  اسهت  روستانشهین   تیه جمعنفهر   63004 دهستان و  4 یدارا

پرفشار جن  استوایی و همچنین مجاورا با کویر مرکهسی ایهران    لحاظ قرارگیری در منطقةبه

  منهاطق جنهوبی و جنهوب غربهی ب هش مرکهسی       شودیمجسو مناطق خشک کشور محسوب 

کویر و برخورداری نسبتاً مناس  از ذخهایر آب شهور زیرزمینهی و     ةی در حاشیدلی  قرارگیرهب

اخیهر سهطح وسهیعی از اراضهی      ته مناس  بود  و طهی دو دههة  کشت پس برای، دمای مناس 

  در حهال حاضهر   شهود یمجنوب ب ش به زیرکشت پسته رفته و هر ساله به این میسان افسود  

 کهاری اختصهاص یافتهه اسهت     ش مرکسی شهرستان سبسوار بهه پسهته  هکتار از اراضی ب 340

 ة)سهالنام  هکتهار اسهت(   6060چهارم ک  اراضی پسته کاری شهرستان سهبسوار کهه  )معادل یک

بهردار  روسهتاهای بههر    دهندیمنشان  هایبررس(  90-79آماری کشاورزی استان، سال زراعی 

 انهد گرفتهه اقلیمی فراخشک قهرار   ةاساس روش دمارتن در پهنپسته ب ش مرکسی شهرستان بر

مهی منطقهه   شرای  اقلیمی کاشت پسته بها شهرای  اقلی   5جدول  یهاداد (  با توجه به 1 ة)نقش

اصلی گسهترش کشهت    یهاس یانگخود یکی از عوام  و  رسدیمنظر کامالً مطابقت دارد که به

 پسهته  فعلهی منطقهه،   طبیعهی  و جغرافیهایی  اخیر است  در واقع در شهرای   یهاسالپسته طی 

  شودیم شناخته آبیکم با مبارز  راهکار
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 مورد مطالعه اقلیمی منطقةا شرایط شرایط اقلیمی محصول پسته ب ةمقایس .7جدول 

 شرایط اقلیمی
 دما

 به درجه
نیاز 

 سرمایی
سرعت 

 m/sباد
 جهت باد

درصد    
 رطوبت

 خاک
عرض 

 جغرافیایی
 ارتفاع
 به متر

 66تا 13 پسته
1000 
 ساعت

 30تا53 شرقی 10تا3
شنی 
 رسی

 1700تا900 51تا61

 910 52 شنی 46 شرقی 3 روز 39 4/11 مورد مطالعه محدودة

 1596؛ سازمان هواشناسی شهرستان سبسوار، 1590آبادی،کممأخذ: ح
 

 بخش مرکزی شهرستان سبزوار یهادهستان .4جدول 

  1590مأخذ: مرکس آمار ایران، 
 

 
استانداری خراسان   GISدفتر ةبندی اقلیمی براساس اطالعات پایتحقیق در پهنه . روستاهای نمونة5 نقشة

 رضوی

 تعداد آبادی خالی از سکنه تعداد آبادی دارای سکنه درصد جمعیت جمعیت نام دهستان

 10 11 50 1302 قصبة شرقی

 45 66 1/51 9696 قصبة غربی

 65 13 1/66 3293 رباط

 4 9 6/10 6311 کراب

 70 25 100 63004 جمع
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 مبانی نظری تحقیق. 4

م قبه  از  طور اعطور اخص و اقتصاد روستایی بهب ش کشاورزی به ،اقتصاددانانبه عقید  

اقتصهادی در نظهر گرفتهه شهود و      ةعنوان ب ش انفعهالی و حمهایتی در جریهان توسهع    که بهآن

عنوان عناصر پویها و پیشهرو مهورد توجهه قهرار      الزم است به حساب آید،بهخدمتگسار صنعت 

 ةتوسهع  ةکشورهای جهان سوم که مراح  اولی ویو  درعبارا دیگر ب ش کشاورزی بهبه گیرد 

 ةو سهن  بنهای توسهع    هها ب هش سایر  ةتوسع ةعنوان موتور محرکبه کنندیمجربه صنعتی را ت

 یاتوسهعه   چنهین  (46، ص  1574، پهور )جمعه رودیمشمار خود بهبهزا و متکیصنعتی درون

واقعهی، از ت ریه     ةرشهد درآمهد سهران    میسانمطلوب، باید افسون بر  یبرای رسیدن به سیاست

پایهدار   ةتوسهع »طبیعهی جلهوگیری کنهد  ایهن مههم در       ةسهرمای  ملی یا ذخهایر  ةذخایر سرمای

که ضامن کارایی اقتصادی، پذیرش اجتمهاعی، تناسه  فنهی و حفاظهت از محهی       « کشاورزی

یکهی از وجهو  بسهیار اساسهی       از آنجها کهه اقتصهاد روسهتایی،     گرددیمزیست است، محقق 

و باغی عجهین بهود  )نهوری و    زراعی  یهاتیفعالموجودیت روستا، از دیرباز با کشاورزی و 

طور اعم باید به ،که خود مستمر باشد یاتوسعهتحقق  برای، (625 ، ص 1572فس ودی، امینی

(  1 ، ص 1514 ،)آسهایش کهرد  طور اخص از ب هش کشهاورزی آغهاز    از مناطق روستایی و به

بهرای  روسهتایی الزم و ملهسوم ههم هسهتند و شهرط اول       ةبنابراین استمرار کشاورزی و توسع

ایجهاد کشهاورزی مسهتمر و پایهدار در نهواحی       بهرای ریسی برنامه روستایی، ةرسیدن به توسع

پایهدار   ة بهین توسهعة کشهاورزی و توسهعة    طور خالصه در خصهوص رابطه    بهروستایی است

دیههدگا    6  دیههدگا  کشههاورزمحور؛ 1: نههد ازاروسههتایی سههه دیههدگا  وجههود دارد کههه عبههارا

 محهور توسهعة  کشهاورزی را اسهاس و    دیهدگا  اول، توسهعة   املی دیهدگا  تعه    5محور؛روستا

عامه  مانهدگاری    نیتهر مهمعنوان معتقد است ایجاد درآمد پایدار بهو  کندیمروستایی قلمداد 

ه به آن است و بر این وابست یهاتیفعالکشاورزی و  ةیان عمدتاً ناشی از توجه به توسعروستائ

دوم، تحقهق یابهد  در دیهدگا      توانهد یمکشاورزی  ةسعروستایی با محوریت تو اساس، توسعة

و اعتقاد بر ایهن اسهت کهه توسهعة      شودیمکشاورزی شمرد   ةروستایی مقدم بر توسع توسعة

کشاورزی  ة  بنابراین، دستیابی به توسعدیآیمشمار کشاورزی زیر نظامی از توسعة روستایی به

روسهتایی عمهدتاً نهاظر بهر      دگا ، توسهعة   در ایهن دیه  شودیمروستایی تعیین  با تحقق توسعة

کالبهدی و اکولهوکیکی، اجتمهاعی و اقتصهادی اسهت و کشهاورزی در کنهار سهایر          یهها جنبه
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ص   ،1590و بهمنهد،  الهدین افت هاری، سهلمانی     رکن ،ی)بدر ردیگیممورد توجه قرار  هاتیفعال

« روسهتایی  ةو توسهع کشهاورزی پایهدار   »دیدگا  سوم که در واقع منبعث از رویکهرد   ( 51-46

اجتمهاعی و فنهی تولیهد غهذا و      محیطی، اقتصهادی، ابعاد زیست کوشدیم ،فائو است شدةارائه

ص  ، 6010 ،1، آتوشی، میتسورو و آتوشهی )لی روستایی را متقابالً مورد توجه قرار دهد توسعة

عین  راما د ،روستایی دو ب ش مستق  هستند ةکشاورزی و توسع ة( طبق این دیدگا  توسع61

 با یکدیگر دارند  یاهیسواستقالل، رواب  متقاب  و دو

 
 

     رویکرد کشاورزی در توسعه               محوری در توسعه    رویکرد روستا              رویکرد تعاملی                                         
 

 ة روابط توسعة روستایی و توسعه کشاورزیینرویکردهای مطرح در زم .5شکل 
 

در حال حاضر دستاوردهای ب ش کشاورزی در اقتصاد ملی در شهرایطی اسهت کهه سههم     

درصهد  2سال گذشته همهوار  کمتهر از    50ر دولت د شدةگذاریاین ب ش از ک  منابع سرمایه

نهواحی   کهه  کنهد یمه بود  است  نقش مهم نواحی روسهتایی در تولیهداا کشهاورزی ایجهاب     

 )بهدری و همکهاران،   گیرنهد مهم این فعالیت مورد توجه بیشهتر قهرار    عنوان عرصةروستایی به

 یسیه ربرنامهورزی، نیازمند پایدار کشا ویو  توسعة(  لذا دستیابی به توسعه و به57 ، ص 1590

، ص  1579، سهلمی و کیهانی  وری، نه آورگهانی نوروزی) اصولی و کارآمد و اجرای دقیق آن است

91 ) 

                                                 
1. Li, Atsushi, Mitsuru & Atsushi 

 کشاورزی توسعۀ 

 کشاوری توسعۀ

 اییروست ۀتوسع

 ۀتوسع

 ۀتوسع روستایی

 روستایی

 ۀتوسع  

 کشاورزی
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تکنولهوکیکی در ب هش کشهاورزی،     ، اقلیمهی و یاهیسهرما  یهها تیمحهدود با توجهه بهه   

اساس اص  مسیت نسبی و تعیین الگوی کشهت بهینهه اهمیهت زیهادی دارد  در     برداشتن برگام

کشاورزی را  ةتوسع یهابرنامهکاهش خطراا کشاورزی و سازگاری  اکولوکیک، توان ارزیابی

 ،1وانه  )هوآنه  و   دانهد یمه نفعان محلی و توجه به نیازهای ذی یهاتیظرف یمنوط به ارتقا

 یسیرطر  یا سرزمین آمایش و اساس پایه عنوانبه اکولوکیک توان ارزیابی ( لذا1ص  ، 6014

 منهافع  حفهظ  بها  پایهدار همهرا    ةتوسع به دستیابی صدد در که کشورهایی یبرازیستی  محی 

در  رسهد یمنظر به  (5 ص  ،1994 ،6)رادکایف د بودخواه ریناپذاجتناب، هستند آتی یهانس 

اقتصهادی و اجتمهاعی    یهها یوگه یوکشاورزی به میهسان درخهور تهوجهی بهر      توسعةاین بین 

 کشاورزان اثرگذار باشد 
 

 
 

 مدل تحقیق .6 شکل

                                                 
1. Huang, Wang 

2. Radchiff 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531191360698X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531191360698X
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ثباا اجتمهاعی و  کنند  به از آنجا که ثباا و استمرار رشد ب ش کشاورزی از عوام  کمک

( تحقیق حاضهر در  47ص   ،6003 ،1)نیلسون و اسونسون دیآیمشمار رشد اقتصادی جامعه به

وضعیت اقتصهادی و   پایدار کشاورزی به بررسی اثراا کاشت پسته بر بهبود چارچوب توسعة

پایداری کشاورزی، در مناطق م تلف جههان متفهاوا    یهامدل  پردازدیمکاران اجتماعی پسته

اما آنچه مش ص و ثابت است، چهارچوب مهدل اسهت کهه بهر       ،واحد هستند یانس هفاقد  و

پایداری اجتماعی، اقتصادی و اکولوکیکی مبتنی اسهت و ایهن موضهوع در مطالعهاا م تلهف      

 (  35 ، ص 1591، زاد )عربیون و عبداله مورد تأیید قرار گرفته است

 قیتحق یهاافتهی .1

 یفیتوص یهاافتهی .5. 1

و  65ان کهار سال، حهداق  سهن پسهته    1/49 کارانپسته سن نیانگیآمد  مدستبه جینتا قطب

از درصهد  6/6دارای سهواد ابتهدایی و تنهها     کاراناز پستهدرصد 62 سال بود  است  13حداکثر 

خهود را   یبهرداران شهغ  اصهل   بهر  صددر1/27 اندآنان دارای تحصیالا لیسانس و باالتر بود 

 اسهت   یکهار بهه پسهته   انرکشهاورز یآوردن غینشهان از رو  امهر  نیا اند کرد  عنوان یکارپسته

بهاغ را   هاآندرصد 3/1و تنها  هستدپسته خود  هایبرداران مالک باغدرصد بهر 3/97 نیهمچن

    کنندیم تیریمد یااجار و  یصورا اشتراکبه

درصهد  5/79 و«  بهارد  ههای بهاغ »درصد 1/74، شودیممشاهد   3گونه که در جدول همان 

پسهته عمهدتاً    ههای در واقهع بهاغ   و انهد بهود  هکتار  3تا3/0 نیبدارای مساحتی « نهال هایباغ»

 دیه تول یهها نهه یهسبهها و  آبباالی نر   ن،یزم یباال متیق عمدتاًامر  نیادلی  کوچک هستند  

 ههای کشت بهاغ ریسطح ز نیانگینبود  است  م ریتأثیامر ب نیدر ا سیارث ن میالبته تقس  باشدیم

درصهد از  3/26 هکتهار اسهت  الزم بهه ذکهر اسهت کهه       6نههال   ههای هکتهار و بهاغ   5/5بارد  

درصهد  3/16 نی  همچنه اندپرداختهیمکشت پسته به کشت پنبه، جو و گندم از برداران قب  بهر 

    اندبود دو قطعه باغ پسته  ای کی یدارا انیپاس گو
 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Nilsson and Svensson, 



 و ششم تسیبی                              شمارة اهیناحو توسعة  ایجغرافمجلّة                                                197

 

 کارانه و نهال پستهبارد . سطح زیرکشت پستة1جدول 

 سطح زیر کشت
 پسته نهال )هکتار( )هکتار( پسته بارده

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 5/79 111 1/74 111 3/ تا3

 6/9 16 3/11 13 10تا3

 7/0 1 7/5 3 13تا10

 7/0 1 0 0 53تا13

 0/100 151 0/100 151 ک 
 

 

اغله     اسهت درخهت   هاصهل  5121 العهمورد مط ةتعداد درختان باغداران در منطق نیانگیم

درصهد بهین   3/1و تنهها   درخت دارنهد  هاصل 6000تا300 نیب درصد( 7/47)معادل  بردارانبهر 

    اندداشتهاصله درخت  40000تا10000

امهر   نیا  ی  دلاندکرد  پسته کاشت به اقدام 19تا10 یهاسال نیدرصد بهر  برداران ب 7/37

تهر از  آن، کمبهود کهارگر و مهم   نییچون پنبه و درآمد پها  یتکاشت محصوال یهانهیهس شیافسا

آورد  بودند  یبه کاشت پسته رو 10ةاز ده ب که ق بود  شرویکاران پپسته هایباغ یهمه بارده

  برخوردار شد  بودند ییو از درآمد باال د یرس یبرداربهر  ةبه مرحل هاسال نیو در ا

 ةن پسهت از هر تُ ؛ زیرااستبود  تن  14/6فروش محصول  نیگانیتن و م 39/2برداشت محصول  نیانگیم

 20تها   40 نیبه  یدرآمد ناخالص اندداشتهبرداران پسته اظهار درصد بهر 7/56  استخشک  ةسوم پستکی ،تر

 کشهور  ییخانوار روسهتا  کیساالنه  ک برابر متوس  درآمد  3رقم حدود  نی، ااندداشتهتومان در سال  ونیلیم

 ( است   1591و درآمد خانوار ، نهیهساز  یریآمارگطر   جینتا رانیاآمار  مرکسمان )تو 10167152

 یاستنباط یهاافتهی .6. 1

  در بعهد  شهدند  یبررسه  «یو اجتمهاع  یاقتصاد»دو بعد  اثراا به تفکیکحاضر  قیتحق در

قبه    یدر دو مقطع زمهان  کرایل فیبراساس ط هیگو 16 یو در بعد اجتماع هیگو 11 یاقتصاد

  یه کار تکمسرپرستان خانوار پسته را هانامهپرسش  شد میتنظ کاریبعد از پستهو  یکاراز پسته

در قب  و بعهد از کاشهت پسهته از آزمهون      یو اجتماع یاثراا اقتصاد سهیبه منظور مقا کردند 

   شدحاص   زیر جیو نتااستفاد   لکاکسونیو

 یهها شهاخص  نیانگیه م رااییه تغ سانیه م ةسیو مقا یبا بررس :یاثرات اقتصاد یبررس -الف

 ینیتیهم  دیه خر»که بجس سه شهاخص   شودیمدر قب  و پس از کاشت پسته مشاهد   یاقتصاد
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در « محصهول  مهه یب»و « به بازار متنوع فهروش محصهول   یدسترس»و « دولت یمحصول از سو

 شهد  مثبهت   رااییه تغ سانیه پس از کاشت پسهته بهود  و م    یشاهد بهبود شرا هاشاخص ریسا

 رییه تغ سانیه بها م « کهار بهه جوانان آمهاد   یاشتغال برا ةنیزم»در بهبود  رییتغ سانیم نیشتریست  با

ادواا  دیه خر»+ و 53/6 رییه تغ سانیبا م« از فرزندان یاهیسرماو  یمال تیحما»+ و سپس 42/6

 تیوضهع  گهردد یمه + بود  است  لهذا مشهاهد    16/6 رییتغ سانیبا م «ونیساسیو مکان یکشاورز

 اند بهبود داشهته اسهت  کاشتهیمکاران نسبت به قب  که عمدتاً گندم و جو و پنبه پسته یاقتصاد

  (2)جدول 
 

 

 کاریهپست از بعد و قبل در اقتصادی اثرات بررسی جهت ویلکاکسون آزمون .2جدول 

 اقتصادی یهاشاخصگویه ها/
از  میانگین قبل 

 پسته  کاشت

میانگین بعد از 

 کاشت پسته

میزان 

 تتغییرا
 zآماره 

سطح 

 sigمعناداری

-03/10 +75/1 79/5 02/6 خانوار سرپرست درآمد متوس   000/0 

 000/0 -01/10 +13/1 11/5 92/1 زندگی یهانهیهس با درآمد تناس 

 000/0 -009/10 +03/6 01/4 94/1 درآمد از رضایت میسان

 000/0 -01/10 +16/1 52/5 24/1 بانکی اندازپس میسان

 000/0 -13/10 +42/6 06/4 32/1 کاربهآماد  جوانان برای غالاشت زمینة

 000/0 -95/9 +14/1 19/5 03/6 زندگی اساسی نیازهای تأمین توانایی

 294/0 -595/0 +06/0 36/1 30/1 دولت سوی از اعتباراا و وام اعطای

 000/0 -006/3 -56/0 64/1 32/1 دولت سوی از محصول تیمینی خرید

 616/0 -64/1 -09/0 70/1 79/1 محصول فروش متنوع ازارب به دسترسی

 000/0 -27/9 +26/1 19/5 31/1 زمین خرید امکان

 000/0 -77/9 +16/6 35/5 41/1 مکانیساسیون و ادواا خرید

 000/0 -11/10 +53/6 01/4 16/1 فرزندان از یاهیسرما و مالی حمایت

 000/0 -007/10 +01/6 15/5 16/1 نقلیه وسیلة خرید امکان

 000/0 -94/9 +01/6 96/5 91/1 منسل لوازم و مصرفی کاالهای از استفاد 

 000/0 -24/3 -45/0 51/1 70/1 محصول بیمة

 000/0 -71/9 +71/1 05/4 12/6 کشاورزی کنار در جانبی شغ 

 000/0 -01/7 +91/0 31/6 34/1 سفر میسان

 

( وجهود  sig≤0.05) یاقتصهاد  یهاخصشااغل   یآزمون برا یدارناتوجه به سطح مع با

قب  و بعد از کاشت پسته ثابهت شهد     یکاران در دو مقطع زماننظراا پسته نیدار باتفاوا معن
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به بازار فهروش متنهوع    یدسترس»و « دولت یوام و اعتباراا از سو یاعطا»اما در مورد  ،است

کاران معتقدند که بها  پسته اریز د؛کاران مشاهد  نشنظراا پسته نیب یتفاوا معنادار ،«حصولم

بهه بهازار    یدسترسه »و « دولهت  یوام و اعتبهاراا از سهو   یاعطها »کشت به پسته  یالگو رییتغ

)جهدول   نکهرد  اسهت   یتفاوت گریکدیدر قب  و بعد از کاشت پسته با « فروش متنوع محصول

اشت پسته کاران قب  از کپسته یاقتصاد تیوضع نیانگیامر است که م نیا از یحاک ی  بررس(2

 نیه ا بیهانگر و بود  + 11/1 رییتغ سانیبود  است در واقع م 05/5و بعد از کاشت به پسته  72/1

بهردار  بههر   یخانوارهها  یاقتصهاد  تیدر بهبهود وضهع   یمثبت ریاست که کاشت پسته تأثمطل  

  (1ت )جدول داشته اس
 

 کاریز پستهآزمون ویلکاکسون جهت بررسی اثرات اقتصادی در قبل و بعد ا . 2جدول 

 دهشارقام محاسبه اثرات اقتصادی

 72/1 قب  از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 05/5 بعد از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 -z 955/9آمار  

 000/0 سطح معناداری
 

 یهها شهاخص  نیانگیه م رااییه تغ سانیه م ةسه یو مقا یبا بررس :یاثرات اجتماع یبررس -ب

  یتحصه  ةبهه ادامه    یه تما»کهه بجهس    شهود یماشت پسته مشاهد  در قب  و پس از ک یاجتماع

 رااییه تغ سانیه پس از کاشت پسهته بهود  و م    یشاهد بهبود شرا هاشاخص ریدر سا ،«جوانان

آمهوزش و   یهها کهالس به شرکت در   یتما» افسایشدر  رییتغ سانیم نیشتریاست  ب شد مثبت 

 سانیه بها م  «یکشهاورز  یهها تیفعالان در مشارکت جوان»+ و سپس 93/6 رییتغ سانیبا م «جیترو

+ بود  اسهت  لهذا   51/6 رییتغ سانیبا م «یدر ب ش کشاورز تیاز فعال تیرضا»+ و 11/6 رییتغ

به قبه  کهه عمهدتاً گنهدم و جهو و پنبهه        نسبتکاران پسته یاجتماع تیوضع گرددیممشاهد  

تمهامی   یبهرا  لکاکسهون یو آزمهون  یداراتوجه به سطح معنه  با بهبود داشته است  ،اندکاشتهیم

کهاران در دو  نظهراا پسهته   نیدار به ا( وجود تفهاوا معنه  sig≤0.05) یاجتماع عدمتغیرهای بُ

 ( 7)جدول  شد تأییدقب  و بعد از کاشت پسته  یمقطع زمان



 601                                  تحلی  اثراا اقتصادی و اجتماعی                       دهم            چهارسال 

 
 

 کاری پسته از بعد و قبل در اجتماعی اثرات بررسی جهت ویلکاکسون آزمون . 8 جدول

 

کهاران قبه  از   پسهته  یاجتمهاع  تیوضع نیانگیاست که م نیاز ا یانجام شد  حاک یبررس 

+ در 6/1 رییه تغ سانیه م انگریه ب کهه بود  است  63/5و بعد از کاشت به پسته  03/6پسته  شتکا

 تیدر بهبهود وضهع   یمثبته  ریاست که کاشت پسهته تهأث  مطل   نیا ةدهندانو نش کرایل فیط

   (9ت )جدول بردار داشته اسبهر  یانوارهااجتماعی خ
 

 کاریپسته از بعد و قبل در اجتماعی اثرات بررسی جهت ویلکاکسون آزمون .1جدول 

 شدهارقام محاسبه اثرات اجتماعی

 03/6 قب  از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 63/5 بعد از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 -z 959/9آمار  

 00000 عناداریسطح م
 

 

قب  و بعد  ةدر دو بره یو اجتماع یاقتصاد اثراا همةدر مورد  لکاکسونیآزمون و یبررس

 نهان یاطم 93/0شهد  در سهطح آلفها بها     محاسهبه  Pمطله  اسهت کهه     نیا انگریب یکاراز پسته

بهر   یفهر  مبنه   جیو نتها  شودیمرد  H1به نفع  H0بود  و لذا  03/0از سطح آلفا  ترکوچک

 اجتماعی یهاشاخصها/گویه
میانگین قبل از 

 کاشت پسته

میانگین بعد از 

 کاشت پسته

 میزان

 تغییرت
 zآماره 

سطح 

 معناداری

 000/0 -04/9 +11/1 61/5 12/6 کشاورزی یهاتیفعالمشارکت زنان در 

 000/0 -15/10 +11/6 6/4 49/1 کشاورزی یهاتیفعالمشارکت جوانان در 

گیری  صنف و اتحادیهمشارکت در شک   66/1 75/1 21/0+ 15/1- 000/0 

 000/0 -04/10 +93/6 56/4 51/1 آموزش و ترویج یهاکالستمای  به شرکت در 

 000/0 -91/9 +15/6 21/5 34/1 دسترسی به اطالعاا جدید کشاورزی

 000/0 -03/7 +91/0 19/6 76/1 مشارکت در انجام امور کشاورزی با دیگر کشاورزان

 000/0 -22/2 +21/0 41/6 70/1 فنی یهامهارابرخورداری از 

 000/0 -07/10 +51/6 06/4 23/1 رضایت از فعالیت در ب ش کشاورزی

 000/0 -03/10 +54/6 13/4 71/1 امید به آیند 

 000/0 -52/3 -71/0 76/6 29/5 تمای  به ادامه تحصی  جوانان

 000/0 -79/9 +74/1 17/5 94/1 شرای  رفاهی خانوار

 000/0 -23/9 +54/6 73/1 19/4 مهاجرا جوانان
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)کاشت غالا و پنبهه( مهورد    با قب  سهیکاران در مقاپسته یو اجتماع یاقتصاد تید وضعبهبو

و پهس   6قب  از کاشت پسته  یو اجتماع یاثراا اقتصاد نیانگیکه م یطوربه تأیید قرار گرفت

  (10)جدول  محاسبه شد  است 5/5از کاشت پسته 
 

  اقتصادی کاشت پستهاجتماعی و  اثرات بررسی آزمون ویلکاکسون جهت .50جدول 

 شدهارقام محاسبه اثرات اجتماعی و اقتصادی

 6 قب  از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 5/5 بعد از کاشت پسته ایرتبهمیانگین 

 -z 95/9آمار  

 000/0 سطح معناداری
 

 هاشنهادیپگیری و نتیجه .2

منهاطق خشهک    اسهت کهه در اغله     1محصوالا استراتویک کشور نیترمهمپسته یکی از 

سوم آب مورد نیاز برای محصهوالا دیگهر در   و آب مورد نیاز آن حدود یک دهدیمایران بار 

دوم کشوری از نظهر میهسان تولیهد     رتبة 1591وی در سال این نواحی است  استان خراسان رض

را به خود اختصاص داد  است  تولید پسته در استان خراسان از سال  کرمان استان از پسته پس

هکتهار )بهارور و    20313آغاز شد و در حال حاضهر مجمهوع سهطح زیرکشهت آن بهه       1520

 1591سهال   طهوری کهه در  به شودیماست و هر ساله بر این مقدار افسود   شد غیربارور( بالغ 

سوم کشوری از نظر سطح زیر کشت پسته را بهه خهود اختصهاص     استان خراسان رضوی رتبة

ک  پسته  %3/45تان کرمان که بیشترین میسان تولید پسته کشور )داد  است  با توجه به اینکه اس

برای افسایش سطح زیرکشت بها محهدودیت آب    کندیم( را تولید 1591تولیدی کشور در سال 

رو است احتماالً در آیند  قسمتی از نقش کرمان در تولید پسته به استان خراسهان رضهوی   روبه

اخیهر سهطح    ، واگهذار خواههد شهد  طهی دو دههة     پسته در کشور اسهت  ةکه دومین تولیدکنند

زیرکشت پسته در استان خراسان رضوی با توجه به شرای  مناس  اقلیمی برای این محصهول،  

افسایش یافته است و این امر آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتی برای نواحی روسهتایی بهه همهرا     

                                                 
ا ترتی  در تولید جهانی، سطح زیر کشت جهانی، ارزش صادرادرصدی به7/1، 63، 27، 14، 30ن دارای سهم ایرا محصول پستة   1

-99، ص  1579ی کشور است )دشتی و همکاران، جهان، ارزش ک  صادراا ب ش کشاورزی ایران و ارزش ک  صادراا غیرنفت ةپست

100 ) 
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زایی مناسبی ایجاد نمهود   و اشتغالکه از توجیه اقتصادی قاب  قبولی برخوردار بود  ؛ چراداشته

 است 

 2/177 خشک اسهتان )بارنهدگی متوسه  سهالیانة    گرم و  ان سبسوار با قرار گرفتن در ناحیةشهرست

)مرکهس   بردار کشهاورز خانوار بهر  30000نفر جمعیت روستایی و بیش از  هسار 11506متر( دارای میلی

طبیعهی   یهها تیمحهدود  ش کشاورزی همهوار  بها   لحاظ اشتغال در ب( است که از 1590آمار ایران، 

طوری کهه در  ، بهاندزد و از این روی کشاورزان هموار  دست به تغییر الگوی کشت خود  بود  مواجه

مقاطعی کشت محصوالا جالیسی و پس از آن کشت زیهر  و غهالا و ههم اکنهون کاشهت پسهته از       

اسهت  بها توجهه بهه افهسایش سهطح زیهر         اقلیمی منطقه یهاتیمحدودجمله راهکارهای سازگاری با 

اخیر در ب ش مرکسی این شهرستان، پهووهش حاضهر بها ههدف، بررسهی و       پسته طی دو دهةکشت 

 یهها شهاخص است   شد کار انجام اعی کاشت پسته بر خانوارهای پستهتحلی  اثراا اقتصادی و اجتم

گویهه در دو   11و  16فکیهک بها   کاران بهه ت اقتصادی ناظر بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی پسته

آمهد  در خصهوص   عمه  به یهایبررسبعد زمانی قب  و بعد از کاشت پسته مورد بررسی قرار گرفت  

خریهد تیهمینی   »، «اعطهای وام و اعتبهاراا از سهوی دولهت    » یاثراا اقتصادی کاشت پسته به استثنا

ا تغییهر الگهوی کشهت بهه     که به « دسترسی به بازار متنوع فروش محصول»و « محصول از سوی دولت

طهوری کهه   پسته تفاوتی نکرد  است، در سایر متغیرها وضعیت نسبت به قبه  بهبهود یافتهه اسهت بهه     

کاری افسایش یافتهه اسهت  بررسهی    در بعد از پسته 05/5به  72/1وضعیت اقتصادی از  یارتبهمیانگین 

دلیه  درآمهد   به« تحصی  جوانانتمای  به ادامه»که کاشت پسته بجس کاهش  دهدیمبعد اجتماعی نشان 

طهوری کهه   کاران گردد بهنجر به بهبود وضعیت اجتماعی پستهکاری، توانسته است مایجادشد  در پسته

 کاری افسایش یافت در بعد از پسته 63/5به  03/6وضعیت اجتماعی از  یارتبهمیانگین 

کهاری حهاکی از بهبهود    سهته مورد نظر در دو وضعیت قب  و بعد از پ یهاشاخصبررسی میانگین 

تحقیهق از   یهها شهاخص تهر    بررسهی دقیهق  باشدیملحاظ اقتصادی و اجتماعی کاران بهوضعیت پسته

طریق آزمون ویلکاکسون بیانگر این مطل  است که فر  تحقیق مبنی بر بهبود وضهعیت اقتصهادی و   

طهوری کهه   قهرار گرفهت بهه    کاران در مقایسه با قب  )کاشت غالا و پنبه( مهورد تأییهد  اجتماعی پسته

دسهت آمهد    بهه  5/5و پس از کاشهت پسهته    6میانگین اثراا اقتصادی و اجتماعی قب  از کاشت پسته 

( در قهم و  1575ن، پورمیهدانی ) ( در رفسهنجا 1570آبهادی ) است  نتایج پووهش حاضر با مطالعه زین

کاشهت   ،شهد  انجهام  یهاووهشپآباد همسویی دارد  با توجه ( در خلی 1596سلیمان و همکاران )فال
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طبهع آن افهسایش درآمهد، افهسایش نقهدینگی، افهسایش اشهتغال در        سته در رونق اقتصاد روستایی و به پ

 ةب ش باغداری و صنایع وابسته به آن، کاهش مههاجرا و در نهایهت قهرار گهرفتن در مسهیر توسهع      

باالی اقتصهادی محصهول پسهته     اما باید به این امر توجه داشت که سوددهی ،ثر بود  استؤروستایی م

در مهدتی   توانهد یم، ادامه این روند کندیمهر روز  کشاورزان زیادی را ترغی  به کاشت این محصول 

، شورشهدن  زیرزمینهی  یهاآبنه چندان طوالنی از لحاظ اکولوکیکی مشکالتی همچون کاهش سطح 

زایهی،  باروری خا ، بیابهان  زیرزمینی، افسایش شوری خا ، فرسایش خا ، عدم یهاآببیش از حد 

لذا توجه و آگاهی نسهبت بهه    ؛عمیق را برای کشاورزی منطقه در پی داشته باشد یهاچا خشک شدن 

موضوعاا اکولوکیکی برای داشتن کشاورزی پایدار رکن اساسی در داشتن معیشتی پایهدار در منهاطق   

    رودیمشمار روستایی برای رسیدن به توسعه به

 کتابنامه

   تهران: پیام نور ریسی روستاییی برنامههاروشاصول و (  1514ش،    )آسای  1

  GIS(  دفتر آمار و اطالعاا 1590استانداری خراسان رضوی  )  6

ی بهر  بهرداری  هانظام(  نقش 1590) ا  ، سلمانی، م ، و بهمند، د ر الدین افت اری، ع  بدری، س  ع ، رکن  5

ستایی، مطالعهة مهوردی شهرسهتان قیهر و کهارزین اسهتان فهارس         زراعی)خانوادگی( در توسعة پایدار رو

  47-55(، 12)45ی جغرافیای انسانی، هاپووهشفصلنامة 

 کشهت  اجتمهاعی  و اقتصهادی  اثراا تحلی (  1596)  م رهبری، ع ، و افت اری، الدینرکن م ، پورطاهری،  4

  72-29(، 3)6یی، روستا عةتوس و فصلنامة اقتصاد فیا  دامغان شهرستان روستایی توسعة در پسته

فصهلنامة   (  بررسی آثار اقتصهادی و اجتمهاعی کاشهت پسهته در قهم      1575ا  ) پورمیدانی، ع ، و قرئلی، ع   3

    22-31 (،67) 1روستا و توسعه، 

   تهران: سمت   هاروشو  هادگا یدریسی توسعة روستایی ی بر برنامهامقدمه(  1574پور، م  )جمعه  2

 (  دفتر آمار و اطالعاا   1591ستان سبسوار  )جهاد کشاورزی شهر  1

زای محیطی و غیر محیطهی وارد  بهه محصهول پسهته      تش یص عوام  خسارا(  1590آبادی،    )حکم  7

 (  تهران: ترویج کشاورزی )بیمه و جبران خسارا

اا (  تحلی  مسیت نسهبی و سهاختار بهازار صهادر    1579دشتی، ق ، خداوردیساد ، م ، و محمدرضایی، ر  )  9

    102-99(، 1)64اقتصاد و توسعة کشاورزی، جهانی پسته  

پسهته در توسهعة روسهتایی )نمونهة ب هش      کشهت   ، اجتمهاعی اثراا اقتصادی ( 1570، ا  )آبادیزینزارع  10

 نامة کارشناسی ارشد  دانشگا  فردوسی مشهد   (  پایانکشکویه شهرستان رفسنجان

http://thesis.um.ac.ir/index-l-ath-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
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 کهاری پسهته  منهاطق  در نیهافتگی توسهعه  و فقهر  تسلس  دور اقتصادی نظریة (  بررسی1571صداقت، ر  )  11

    601-171(، 59)10فصلنامة اقتصاد کشاورزی و توسعه، ایران  

   تهران: قصار ی بر توسعة پایدار کشاورزیامقدمه(  1591زاد ، غ  )، ا ، و عبدالهعربیون  16

فصهلنامة اقتصهاد   (  تعیین مسیت نسبی محصوالا عمدة باغبانی ایهران   1575عسیسی  ج ، و یسدانی  س  )  15
     16-41(، 42)16کشاورزی و توسعه، 

اجتمهاعی محصههوالا   -اثهراا اقتصهادی   (  بررسههی1596سهلیمان، م ، صهادقی،   ، و غالمهی، ز  )   فهال   14

آبهاد   استراتویک بر توسعة مناطق روستایی  مطالعه موردی کشت پسته در ب ش ششطراز شهرستان خلیه  

    25-41(، 16)5فصلنامة مطالعاا جغرافیایی مناطق خشک، 

ا تأکیهد بهر   ی مههم اقتصهاد ایهران به    هاب شبررسی آثار متقاب  بین  ( 1571نواد، ک ، و نجفی، ب  )کورکی  13

   137-159(، 25)12فصلنامة اقتصاد کشاورزی و توسعه، ب ش کشاورزی  

کارشناسهی ارشهد    ةنامپایان  سنجی اقلیمی کشت پسته در شهرستان سبسوارامکان(  1573کی سروی، ق  )  12

 دانشگا  شهید بهشتی ا  جغرافی

سته در شهرستان سهبسوار بهه   ی مناس  کشت پهامح یابی (  مکان1577لشگری،   ، و کی سروی، ق  )  11

دههی و روش مقایسهه    ی )بهولین، نسه   هها مهدل روش استفاد  از سیستم اطالعاا جغرافیایی همرا  بها  

     159-93(، 61)14ریسی، فصلنامة جغرافیا و برنامه  «زوجی(

   تهران: انتشاراا دانشگا  تهران آب و هواشناسی مناطق خشک  ( 1590محمدی،    )  17

مرکهس  تههران:     استان خراسان رضوی نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن(  1590ان  )مرکس آمار ایر  19
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91-112. 

(  سهم توسعة کشاورزی در توسعة روستایی 1572فس ودی، ع  )، س    ، و امینیزمان آبادی نوری .22

   625-631، (6)57مجلة علوم کشاورزی ایران، )مناطق روستایی استان اصفهان(  

23. Bagli, S., Terres, J., Gallego, J., Annoni, A., & Dallemand, J. F. (2003). Agro-

pedo-climatological zoning of Italy: Definition of homogeneous suitable agro-

pedoclimatic zones. Rom, Italy: Dictus Press . 

24. Blank, S. C. (2008). The economic outlook for California pistachios. Davis, 

CA: Agricultural and Resource Economics Department University of 

California. 



 و ششم تسیبی                              شمارة اهیناحو توسعة  ایجغرافمجلّة                                                602

 

25. Huang, J. K., & Wang, Y. J. (2014). Financing sustainable agriculture under 

climate change. Journal of Integrative Agriculture, 13(4), 698–712. 

26. Li, L., Atsushi, T., Mitsuru, T., & Atsushi, K. (2010). Considerations on 

sustainable agriculture and rural development in dryland areas. Journal of 

Northeast Agricultural University, 17(4), 20-24. 

27. Nilsson, E., & Svensson, A. K. (2005). Agro-ecological assessment of 

Phonxay district, Luang Phrabang province, Lao PDR. Lund, Sweden: 

Geobiosphere Science Centre Physical Geography and Ecosystems Analysis. 

28. Radchift, M. (1994). Reflections on the sustainable development debate. 

International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 1(1), 3-

21. 

 


