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  چكيده

 توسـعه  و توسـعه كشـاورزي   جهـت  است. در اين بخـش  كشور اقتصادي هاي بخش ترين مهم از كشاورزي بخش

 و گـرم  منـاطق  از بعضي در كه هاييشتاز ك يكي .دشوميتأكيد  مختلف مناطق با متناسب بر محصوالتي روستايي،

 ايـن  مسئله اصلي .باشدمي سبز طالي يا پسته رايج است، محصول باغي خراسان و سمنان كرمان، مانند ايران خشك

(دهسـتان شـهرآباد، شهرسـتان     بـر كشـت پسـته    يـد بـا تاك يي روستاپايدار در توسعه  يباغدار قشپژوهش، تحليل ن

تحليلي براي بررسـي پارامترهـاي مـورد     -از نوع كاربردي است كه به شيوه توصيفيباشد. اين پژوهش مي بردسكن)

بررسي سود جسته است. جامعه آماري پژوهش را كليه خانوارهاي روستايي دهستان شهرآباد شهرستان بردسكن، كـه  

نامـه بـه عنـوان    پرسـش  338دهند. با توجه به محاسبه فرمول كوكران تعـداد  باشد، تشكيل ميخانوار مي 2830شامل 

حجم نمونه انتخاب گرديد و براساس فرمول تخصيص متناسب تعداد حجم نمونه در هـر روسـتا مشـخص شـد. در     

هاي اسـپيرمن و خـي دو اسـتفاده شـده اسـت.      و آزمون SPSSافزار هاي گردآوري شده از نرمادامه براي تحليل داده

برنـد. در ميـان   از پسته به عنوان منبع اصلي درآمد بهره مـي  درصد از پاسخگويان 53نتايج تحقيق نشان داد كه حدود 

هـا متعلـق بـه شـاخص افـزايش      هاي مورد بررسي در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و كالبدي باالترين ميانگينشاخص

(اجتمـاعي) و   01/3(اقتصادي)، شاخص تغيير الگوهـاي زنـدگي بـا ميـانگين      09/3قيمت زمين و مسكن با ميانگين 

باشد. نتايج حاصل از آزمون اسپيرمن وجود رابطه مثبت بـين  (كالبدي) مي 23/3غيير نماي منازل با ميانگين شاخص ت

دارد. همچنين نتايج حاصـل  درصد اطمينان بيان مي 99رونق باغداري (كشت پسته) و ارتقاي زندگي روستاييان را با 

سبب افزايش اشتغال و درآمد در دهسـتان شـهرآباد    هاي باغداري،دهد كه گسترش فعاليتاز آزمون خي دو نشان مي

  شده است.  

  

  كلمات كليدي: باغداري، ارتقاي زندگي، كشاورزي، پسته، بردسكن
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  مقدمه

كننـد، چـرا كـه    يفا مـ يا يدر توسعه مل ينقش اساس يمل يتنظام و فعال يبه عنوان قاعده  ييروستا يهاساسا حوزها

 يـداري است و پا يندهنده نظام سرزم يلنظام تشك يربه عنوان ز يينظام روستا رييدادر گرو پا ينسرزم يدارتوسعه پا

 يـان داشـته باشـد و اگـر در جر    يو ملـ  يادر توسعه منطقه يمؤثر تواند نقش يدر ابعاد مختلف م ييروستا يفضاها

 بلكه منـاطق  يي،وستار يآن نه تنها حوزه ها يامدهايشود آثار و پ يجادا ياوقفه ييروستا يفضاها عهو توس يشرفتپ

   ).19: 1390و همكاران،  جوان( را در بر خواهد گرفت ينسرزم يتكل يتو در نها يشهر

 را اقتصـاد  كلتوسعه  حال در كشورهاي همه در تقريبا بلكه غالب است، بخش روستايي مناطق در تنها نه كشاورزي

 بـر  عـالوه  دامي، و باغي حصوالت زراعي،م همچون توليدات كشاورزي ).4: 1394(فرجي سبكبار، دهد مي تشكيل

 در مصرفي كاالهاي به عنوان يا و آورددر مي گردش به را چرخ صنايع و اوليه، خام مواد به عنوان مردم غذاي تأمين

 قـدرت  و ثـروت  منشـأ  كشاورزي توليدات سال مدت هزاران بهرسد و مي فروش به خدماتي مشاغل توسط شهرها،

   ).2: 1394(فرجي سبكبار،  است بوده دولتها و ملل

باشـد كـه نقـش مهمـي در اسـتقالل سياسـي و       هاي تأثيرگذار در اقتصاد ايران مـي يكي از مهمترين بخشكشاورزي 

هاي توسعه اشتغال و افزايش درآمد خانوارهـاي روسـتايي،   در واقع يكي از بهترين روش .كنداقتصادي كشور ايفا مي

هاي باغـداري  باشد. در اين راستا، فعاليتل زراعت، باغداري، دامداري و ... ميهاي كشاورزي از قبيگسترش فعاليت

(اصغري و همكـاران،   شوددر مناطق داراي پتانسيل كافي، يكي از مؤثرترين فاكتورها در توسعه روستاها محسوب مي

 يكشـورها  ينمسـتعدتر  از يياوآب و هـ  يطو شـرا  يمبه سبب اقل يرانكشور ا يدارغبا يتفعال ينهدر زم ).50: 1395

جهان قـرار داده   يعمده باغبان يكشورمان را در زمره كشورها يطشرا يناست و ا يكننده محصوالت متنوع باغ يدتول

 يرا شامل م وركننده كش يدتول يتاز جمع يروستاها كه بخش مهم يناز درآمد و معاش ساكن ياهعمداست و بخش 

باغداري در دهسـتان سـولقان اسـتان     ).198: 1392، و همكاران فتحي( گردديباغداري تامين م يتهايشوند از راه فعال

  ).  39:  1396تهران باعث افزايش درآمد روستايي به طور مستقيم و غير مستقيم شده است ( فيروزنيا و همكاران، 

پـنج   حصول حـدود توان به يكي از مهمترين محصوالت باغي كشور يعني پسته اشاره نمود. اين مدر اين ميان، مي كه

 آيـد و كسب درآمد ارزي به شمار مـي و مهمترين محصول از نظر كند مين ميأدرصد كل ارزش توليد كشاورزي را ت

 41حـدود   كنـوني،  شـرايط  در«دهد. به طوري كه را به خود اختصاص مي صادرات غير نفتي از سهم بيشترين ساالنه

(اصـغري و همكـاران،   » باشـد كشـور ايـران مـي    اختيار در ستهپ جهاني صادرات درصد 60از  بيش و توليد درصد از

است، پس از فـرش دسـتباف    ينسب يتمز يآن دارا يددر تول يرانكه ا يمحصول پسته به عنوان محصول ).50: 1395

  .است اييژهو يگاهجا ير دارانظ ينباشد و از ا يم ينفت يرمحصوالت غ يارزآور ينهدر زم يگاهجا ينباالتر يدارا

-كـم  اما اكنون بـه علـت   .هاي آن بوده استور و فرآوردهدهستان شهرآباد، انگغالب در  هاي گذشته محصولالدر س

، روسـتاييان بـه   منطقـه  و هـوايي  مناسـب آب  در شرايط قرارگيريهمچنين  و پسته كشت مقرون به صرفه بودن آبي،

در  جهاد كشاورزي استان خراسـان رضـوي  طبق آمار اعالم شده از سوي سازمان  .انداين محصول متمايل شده كشت

راضـي بـارور زيـر كشـت پسـته      كتار اه 7600هكتار اراضي غيربارور و  2400داراي  تان بردسكن، شهرس1395سال 
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 در آن بـودن  سـودآور  و پسـته  بـاالي  اقتصادي ارزش به توجه با است.تن برآورد شده  8360 بوده و ميزان توليد نيز

در  كشـت پسـته را  ، به ويژه ينقش باغدار با انتخاب معيارهاي مناسب،حاضر سعي دارد تا مقاله ، منطقه مورد مطالعه

سـؤال   بررسي نمايد و در پـي پاسـخ بـه ايـن    (بخش كنارشهر شهرستان بردسكن) دهستان شهرآباد  ييتوسعه روستا

ترتيب فرضيات زير  بدين. »گذاشته است؟ دهستان شهرآبادداري چه تاثيري در توسعه روستايي باغ«اساسي است كه 

  اند.مطرح شده

 رابطه معناداري وجود دارد. توسعه پايدار روستاييبين رونق باغداري (كشت پسته) و  -1

 روسـتاييان  درآمد و اشتغال سبب افزايش منطقه به نظر مي رسد گسترش فعاليت هاي باغداري و كشت پسته در -2

  .است شده

    

  نظريمباني 

برداري از منابع آب و خاك و انرژي و... در جهت تامين نيازهـاي غـذايي   هاي بهرهو روش هاكشاورزي به مفهوم راه

ها همواره در طول تاريخ پايه و اساس بسياري از تحوالت اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگـي در  و پوشاك انسان

موتـور محركـه و نيـروي     سرتاسر جهان بوده و هست. به طوري كه امروزه كشاورزي و توسعه كشاورزي به عنـوان 

). بـه عبـارتي ديگـر،    15: 1392باشـد. (دهمـرده،   پيش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستايي به طور خاص مي

رود. بدين ترتيب به جز توسعه اقتصـادي  كشاورزي از گذشته به عنوان عملكرد اوليه در مناطق روستايي به شمار مي

مجهز شود و به عنوان يك تغييـر اساسـي در روسـتا قابـل توجـه قـرار گيـرد         هاي اجتماعي و فنيبايد به زيرساخت

)Banski, 2005, 6(. د رش و اجتماعي ثبات به كننده كمك عمده عوامل از كشاورزي بخش رشد استمرار در واقع

توسـعه  يكـي از محورهـاي    همچنـين  .(Nilsson and Svensson, 2005: 48)آيد مي شمار به اقتصادي جامعه

بخش كشاورزي به عنوان محور فعاليتها در نواحي روستايي مـورد  ارتقاء فعاليتهاي اقتصادي است و دار روستايي، پاي

    .(Boggia et al.,2014,p. 161) تأكيد است

 هـاي پايـداري تأكيـد دارد. (   بر ابعاد سه گانه اقتصادي، اجتماعي و محيطي بـه عنـوان سـتون   توسعه پايدار روستايي 

Cameron,2004: 16.(  رشـد   فزاينـده،  نابرابري گسترده، فقر چون روستايي مناطق نيافتگي توسعه پيامدهايزيرا

 بـه  اسـت.  شده روستايي به توسعه توجه موجب آنها، مانند و شهري نشينيحاشيه مهاجرت، بيكاري، جمعيت، سريع

 اكثريت كه نيست علت اين به شهري، توسعه به نسبت به توسعه روستايي توجه و تقدم تودارو ضرورت مايكل نظر

 و شـهري  بيكاري مسأله نهايي حل راه كه است علت اين به بلكه دارند، قرار روستايي مناطق در سوم جهان جمعيت

 نيـز  و روسـتا  و شـهر  اقتصـادي  امكانـات  بين مناسب تعادل برقراري است. با روستايي محيط بهبود جمعيت، تراكم

 شدن مندبهره و گيردمي صورت ملي توسعه براي كه هايي تالش در مردم سيعو مشاركت براي مناسب شرايط ايجاد

 برخواهند داشت. فريدمن توسعه حقيقي معناي تحقق جهت در بزرگي گام توسعه، حال در كشورهاي آن، مواهب از

 ييالگوهـا  طـرح  بـه  روسـتايي،  توسعه همه جانبه چهارچوب در هستند كه روهوت مكتب نظران صاحب از ويتز، و

 ملي توسعه و گيرندمي نظر در شهري توسعه از فراتر را توسعه روستايي و پردازندمي شهري -روستايي توسعه چون

 بـه  ضـرورت توجـه   توسعه، فرايند در انسان بودن محور ايده طرح در طرفي، از. دانندمي توسعه روستايي گرو در را
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 عنوان به هم و هدف عنوان به هم گردد. انسانمي مطرح تند،هس برخوردار انساني عظيم نيروي از كه روستايي مناطق

-مـي  ياد مردمي بخشعنوان  به آن از كه انساني نيروي اين روستاييمناطق  در. رودمي شمار به توسعه ابزار مهمترين

 جوامـع  درمـازاد   كـار  نيـروي  از برداري بهره اگر همچنين، دارد، وجود متمركز غير و نيافته صورت سازمان به شود

 بايد ملي توسعه فرايند در روستايي نقش توسعه كنيم، لحاظ ملي توسعه فرايند در مؤثر عنصري عنوان به را روستايي

باغداري اساس فعاليتهاي كشاورزي در  نيز در اتحاديه اروپا .)130: 1389(بهرامي،  كند پيدا را خود اهميت و جايگاه

  .(Rodríguez-Entrena et al.,2017,p.164)نواحي روستايي  به شمار مي رود 

دارنـد. بـا توجـه بـه      ييروستا يداربه توسعه پا يابيدر دست يانقش قابل توجه يكشاورز مختلف بخش يها يتفعال

در فراهم  يمحصوالت كشاورز كليدي نظر به نقش ينغذا و همچن يتقاضا برا يشو افزا يتروز افزون جمع يشافزا

كشـور را از واردات   يازين يكه موجبات ب يديو تول يمطلوب اقتصاد يتوضع يكه ب يابيدست يي،غذا يتآوردن امن

 هـايي كشت از يكي .)205: 1394رود (پوررمضان، يبه شمار م ياز اهداف بخش كشاورز يكيفراهم اورد، همواره 

 طـالي  يـا  تهپس باغي رايج است، محصول خراسان و سمنان كرمان، مانند ايران خشك و گرم مناطق از بعضي در كه

 حيات در و سازدمي برخوردار مناسبي از كار و درآمد را كويري مناطق روستانشينان تنها نه پسته باشد. توليدمي سبز

  نماييم.داخلي و خارجي اشاره ميدارد. در اين زمينه به برخي از مطالعات  ايعمده نقش آنها اقتصادي

  

  ا موضوع تحقيقبرخي از تحقيقات صورت گرفته مرتبط ب -1جدول 

  نتايج  عنوان تحقيق  سال   محقق

ــي و  ــي ل ل

  همكاران

 يدارپا يمالحظات كشاورز  2010

در مناطق  ييو توسعه روستا

  خشك

 يكشـاورز  يدارتوسعه پا در اين مقاله به ارائه راهكار در زمينه

 يطمحـ  يو بازساز ييغذا يتامن ينتأم يبرا ييو توسعه روستا

  .پردازدميدر مناطق خشك  يستز

صـــفوي و 

  احمدي

توانمنـديهاي   سنجي ظرفيت  1384

 صــادراتي و توليــدي

ــاغي اســتان  محصــوالت ب

  كردستان

 در بـاغي منتخـب   ميان محصوالت از كه دهد مي نشان نتايج

 و نسبي مزيت گيالس بيشترين و سيب ، گردو كردستان استان

 لحـاظ منفعـت   اند. بـه  مزيت را داشته كمترين بادام و تالوفش

 و شـفتالو  و اول رده در اسـتان  اين در كشت گردو اقتصادي،

  .اندبوده آخر بادام در رده

پورطاهري 

  و همكاران

 و اقتصـادي  اثـرات  تحليـل   1392

 در پسـته  كشـت  اجتمـاعي 

 شهرسـتان  روستايي توسعه

  دامغان

آثـار   بـه  پسـته نسـبت   كشـت  اقتصادي آثار كه داد نشان نتايج

 باشد. همچنـين مي تربيش مطالعه، مورد منطقه درآن  اجتماعي

 پسـته كـار در   كشـاورزان  اجتماعي و اقتصادي ويژگيهاي بين

 آثـار  تحصـيالت و... و  ميـزان  كشت، سابقه شاخصهاي سن،

 معنـاداري  رابطـه  منطقه، در پسته كشت و اجتماعي اقتصادي

  .دارد وجود

 هـم كارشناسـان   و كشـاورزان  هـم نشان داد كـه   نهايي نتايج در كشـاورزي  نقش بررسي  1395فيــروزي و 



  2، شماره1،دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                       

 

 

255 

 

ــعه  همكاران ــتايي   توس ــدار روس پاي

ــو  ــه م ــشنمون  ردي: بخ

  دير بردخون؛ شهرستان

 مطمـئن  اشتغال و درآمد افزايش موجب كشاورزي كه معتقدند

كشـت   شد. همچنين خواهد مطالعه مورد منطقه كشاورزي در

بردخـون تـأثير    بخش روستايي پايدار توسعه در فرنگي گوجه

  .است داشته بسزايي

تعيــين اولويــت هــا و رتبــه   1395  يخرم

ــد ــاي ي بنــ فعاليــــت هــ

روستايي جهت ي و كشاورز

توســـعة اقتصـــادي اســـتان 

 همدان

  

 تايج مطالعه نشان داد كه توليـد محصـوالت زراعـي و بـاغي،    ن

نيـز توليـد    دامداري، دامپروري و توليد خوراك دام و طيـور و 

محصوالت لبني، مـواد غـذايي و صـنايع تبـديلي از بيشـترين      

زان سودآوري برخوردارند. همچنـين توليـد و بافـت قـالي،     مي

خدمات حمل ونقل و انبارداري باالترين  قاليچه، سفال گري و

  د.زايي را دارنتوان اشتغال

عليــزاده و 

  همكاران

 و اقتصـادي  تحليـل اثـرات    1395

 در پسـته  كاشـت  اجتماعي

 روسـتاهاي بخـش مركـزي   

  سبزوار شهرستان

اقتصـادي   شرايط بين معنادار تفاوت وجود بيانگر ج تحقيقنتاي

 كـه  بـه طـوري   اسـت  پسـته  كشـت  از بعد و قبل اجتماعي و

بـه ترتيـب قبـل از      اجتمـاعي  و اقتصـادي  وضـعيت  نگينامي

 25/3و  03/3و بعد از كاشت پسته  05/2و  86/1كاشت پسته 

 و اقتصـادي  اثـرات  مجمـوع  ميـانگين  همچنـين  بـوده اسـت.  

 3/3ه پسـت  كاشـت  از پـس  و 2ه پسـت  كاشـت  از قبل اجتماعي

  است. شده محاسبه

فيروزنيــا و 

  همكاران

 محصوالت باغي توليد نقش  1396

روسـتا شـهري و    در پيونـد 

توســـعه كالبـــدي (نمونـــه 

ــولقان   ــتان س ــوردي: دهس م

  شهرستان تهران)

 بـين  بـاغي  محصوالت توليد از منتج رابطه كه نتايج نشان داد

 روسـتايي  پايـدار  عهتوس تحقق در تهران و مطالعه مورد ناحيه

 كوچـك  همچـون  زمينه مشـكالتي  اين در باشد. البتهمي مؤثر

 خرده بردارينظام بهره آن تبع به و باغي اراضي قطعات بودن

  دارد. وجود آب منابع از سنتي استفاده و مالكي

  

هـاي  ظيمـي از فعاليـت  ي ملي دارند و با نظر به اينكه بخـش ع بدين ترتيب با توجه به اهميتي كه روستاها در توسعه

تواند به توسعه روستايي منجـر شـود توجـه بـه رونـق      هايي كه ميپذيرد، يكي از راهكشاورزي در روستاها انجام مي

  دهد.شكل زير مدل مفهومي تحقيق را نشان ميباغداري متناسب با توانمندي همان منطقه است. 
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  مدل مفهومي تحقيق -1شكل 

  

  ي تحقيقشناسروش

در بخش جنوب غربـي اسـتان   كيلومتر مربع  7664مساحت  بادر حاشيه شمالي كوير نمك، شهرستان بردسكن 

براسـاس آخـرين تقسـيمات سياسـي كشـور داراي سـه بخـش (انابـد، مركـزي و          خراسان رضوي قرار گرفته است. 

هر (بردسـكن، انابـد و شـهرآباد)    و سه شدهستان (جلگه، شهرآباد، صحرا، درونه، كنار شهر و كوهپايه)  6شهرآباد) و 

 نفر بـوده  75631خانوار و جمعيتي بالغ بر  21732داراي  ،1395سرشماري سال  اين شهرستان در. )2(شكل  باشدمي

خـانوار و   2830داراي نيز وده مورد مطالعه به عنوان محددهستان شهرآباد  ).1395(مركز سرشماري آمار ايران، است 

دهنـد (مركـز آمـار    نفر را زنـان تشـكيل مـي    4399نفر را مردان و  4601باشد كه از اين تعداد ينفر جمعيت م 9000

     ).1395ايران، 

  

 باغداري

 توسعه پايدار روستايي

 كالبدي اجتماعي اقتصادي

 اي شغليهفرصت -

  ثبات و امنيت شغلي -

 قدرت خريد مردم -

ميزان تمايل و انگيزه  -

گـذاري بخــش  سـرمايه 

 خصوصي و مردم بومي

 

ــه    - ــاد ب ــزان اعتم مي

 يكديگر

 و بعد خانوار جمعيت -

ميــزان تعلــق خــاطر  -

 نسبت به محل زندگي

ميزان انگيزه و تمايل  -

به مانـدگاري جمعيـت   

ــزايش  - ــزان افــ  ميــ

  يرساختي ز يخدمات

بهبــود وضــع ميــزان  -

  ييروستا هايراه

  ساخت و ساز افزايش -

 مسكن بهبود -

 زيرساخت جمعيت اشتغال انسجام اجتماعي رشد اقتصادي
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  نقشه محدوده مورد مطالعه -2شكل 

اراضـي ايـن دهسـتان زيـر      هكتـار از  5/3426، 1396در سال بردسكن براساس آمار اداره جهاد كشاورزي شهرستان 

(اداره  اعـالم شـده اسـت   ) يا خـام  هكتار يك تن (پسته تازههر ميانگين توليد در . )2(جدول  بوده است كشت پسته

هـاي  قيمـت آن در زمـان  اين محصول توسط دالالن خريـداري شـده و    .)1396جهاد كشاورزي شهرستان بردسكن، 

  .  داراي نوسان بااليي استو  مختلف متفاوت

  

  به تفكيك روستاهاسطح زيركشت باغات پسته  -2جدول

  نام روستا  يفرد
سطح زيركشت 

  (هكتار)
  درصد

  75/12  437  كوشه  1

  69/5  195  محمدآباد  2

  65/2  91  خرم آباد  3

  57/7  5/259  زنگينه  4

5  
زيرك 

  آباد
195  69/5  

6  
حسن 

  آباد
520  17/15  

  21/18  624  كاظم آباد  7

  07/17  585  جالل آباد  8

  17/15  520  رحمانيه  9
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  1396، بردسكنرستان منبع: اداره جهاد كشاورزي شه

  

  ).3دهد (جدول شهرستان بردسكن را نشان ميدر محصوالت باغي  و توليد ساير جدول زير ميزان سطح زير كشت

  آمار سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت دائمي شهرستان بردسكن -3جدول 

نام 

  محصول

ميزان توليد   سطح زيركشت (هكتار)

  (تن)

عملكرد سطح 

 /بارور (كيلوگرم

  هكتار)

  جمع  بارور  غير بارور

  5000  610  124  122  2  آلو

  3000  120  40  40  0  زردآلو

  22000  22330  1045  1015  30  انگور آبي

  500  1  2  2  0  انگور ديم

  1100  8360  10000  7600  2400  پسته

  2000  100  62  50  12  گردو

  17000  34850  2500  2050  450  انار

  3500  630  186  180  6  انجير

  1395: سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي، خذما

  

تحليلي جهت بررسي پارامترهاي مورد بررسي سود جسته و  -وع كاربردي بوده و از روش توصيفياين پژوهش از ن

و اسنادي  ايهمانند ساير تحقيقات داراي دو بخش عمده جهت انجام بوده است. بخش اول را مطالعات كتابخانه

جهت بررسي مواردي چون ادبيات نظري موضوع و پيشينه تحقيق به خود اختصاص داده و بخش دوم  در قالب 

ها و مراكز مرتبط و همچنين تكميل ها و اطالعات از سازمانآوري دادهجهت جمعي و پيمايشي هاي ميدانپژوهش

خانوار از  2830عه آماري محدوده مورد پژوهش، جام نامه در روستاهاي مورد مطالعه به دست آمده است.پرسش

انتخاب نامه به عنوان حجم نمونه پرسش 338باشند كه با توجه به محاسبه فرمول كوكران تعداد دهستان شهرآباد مي

  ).  4و براساس فرمول تخصيص متناسب تعداد حجم نمونه در هر روستا مشخص شد (جدول  گرديد

  

  به تفكيك روستاهابرآورد تعداد نمونه  -4جدول

  تعداد پرسشنامه  خانوار  روستا

  61  511  كوشه

  35  291  محمدآباد

  28  237  خرم آباد
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  32  269  زنگينه

  40  338  زيرك آباد

  56  468  حسن آباد

  45  378  كاظم آباد

  34  284  جالل آباد

  7  54  رحمانيه

  1396محاسبات نگارندگان، 

  

 اجتماعي -در بعد اقتصادي ي پايداري هااي از شاخصطيف گسترده بر اين اساس، در چارچوب مطالعات ميداني،

  . )5(جدول  مورد بررسي قرار گرفته است نامهدر قالب پرسش و كالبدي

در اين تحقيق براي افزايش روايي آن، از روش و تكنيك روايي محتوايي و صوري استفاده شده است كه اين مرحله 

هاي تحقيق جهت مشخص كردن اينكه سؤاالت از نظر محتوايي ه) درباره سؤالبا قضاوت متخصصان (اساتيد دانشگا

 30هاي پژوهش مي باشد. به منظور سنجش روايي پرسشنامه، تعداد و صوري تا چه ميزاني معرف محتوا و هدف

ار پرسشنامه در اختيار استادان دانشگاه قرار گرفت. پس از تكميل پرسشنامه و وارد كردن آنها در نرم افز

SPSS	با توجه به مقدار آلفا در متغيرهاي فوق چون اين 5جدول( گرديد محاسبه آنها براي كرونباخ آلفاي ضريب .(

هاي ابزار تحقيق ما (پرسشنامه) از همبستگي دروني گويه كه دهدمي نشان 	باشد،مي باالتر	70/0	مقدار از سطح

باشد. در ار تحقيق ما از پايايي بسيار مناسبي برخوردار ميبااليي برخوردارند و همچنين بيانگر اين است كه: ابز

  ها پرداخته شد.به اثبات فرضيهخي دو و اسپيرمن نهايت با استفاده از آزمون 

  هاي تحقيقشاخص -5جدول 

  مولفه  بعد
آلفباي   شاخص

  كرونباخ

  اقتصادي

  اشتغال
-هاي شغلي، بيكاري فصلي كشاورزان،ميزان اشـتغال فرصت

  شاورزي، ميزان مكانيزاسيون بخش كشاورزي.زايي بخش ك

84/0  
رشد 

  اقتصادي

انـداز  ثبات و امنيت شغلي، قدرت خريد مردم، ميـزان پـس  

گذاري دولـت در سـطح روسـتا، ميـزان     مردم، ميزان سرمايه

گذاري بخش خصوصي، ميزان تمايل تمايل و انگيزه سرمايه

ان صـنايع  گذاري در روستا، ميزو انگيزه بوميان براي سرمايه

  وابسته به كشاورزي.

  جمعيت  اجتماعي
ميزان جمعيت، تغيير در تعداد افراد خانوار، تغيير در ميـزان  

و نسبت جنسي، تغييـر در تركيـب جمعيتـي اقـوام، ميـزان      
85/0  
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انگيزه و تمايل به ماندگاري جمعيت در روستا، ميزان تغييـر  

  در نرخ باسوادي، ميزان تغيير سطح مدارج تحصيلي.

انسجام 

  اجتماعي

ميزان تعلق خاطر نسبت به محـل زنـدگي، تغييـر الگوهـاي     

فرهنگي بومي،، ميزان اعتماد روستائيان بـه يكـديگر، ميـزان    

اعتمــاد روســتائيان بــه مســئولين منطقــه، ميــزان مشــاركت  

روستائيان در امور عمرانـي و خـدماتي،، ميـزان شـركت در     

(اهـداء  هـاي جمعـي   گيري و همكـاري در فعاليـت  تصميم

زمين، پول و غيره)، ميـزان مشـاركت در انتخابـات، ميـزان     

وجود حس همكاري، ميزان مشاركت در امـور اقتصـادي و   

  مالي، ميزان مشاركت در امور عام المنفعه، مراسمات و غيره

  كالبدي  كالبدي
 يخـدمات  يي، ميزان افزايشروستا هايبهبود وضع راهميزان 

  مسكن ، ميزان بهبودساز ساخت و يرساختي، ميزان فزايشز
88/0  

  

  هايافته

، نقش باغداري بـر توسـعه روسـتاهاي دهسـتان شـهرآباد از توابـع شهرسـتان        تحقيق مساله به توجه با مطالعه اين در

 4/4مـرد و   درصـد  6/95خـانوار جامعـه نمونـه،     338گرفت. از تعداد  قرار تحليل و تجزيه و بررسي موردبردسكن 

 40-49سـني    تقسيم شده است. در اين ميان افراد داراي محـدوده  ها  به شش گروهن آزمودنياند. سزن بوده درصد

دهنـد. همچنـين   كنندگان را در اين تحقيـق تشـكيل مـي   نفر) بيشترين فراواني از كل شركت 104درصد،  8/30سال (

رصـد از  د 6/0باشـد كـه   ميسال 20ي سني كمتر از محدودهبه وهش مربوط كنندگان در اين پژكمترين ميزان شركت

تعـداد اعضـاي خـانواده در    نفر بوده و ميانگين  10ترين تعداد افراد خانوار . بيششودكنندگان را شامل ميكل شركت

در مـورد تحصـيالت    بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده       محاسـبه شـده اسـت.    6/4كننده نيز شركتخانوارهاي 

 در ايـن ميـان   باشـد. مـي  انمتعلق به گروه بيسواد نيز وه ابتدايي و كمترينترين فراواني مربوط به گرپاسخگويان بيش

هـم در  انـد كـه   درصد از پاسخگويان بيـان نمـوده   2/35، باغداري مشغولندپاسخگويان منحصرا به امور  درصد 6/53

-اري در حـوزه درصد نيز عالوه بر امور كشاورزي و دامـد  2/11و   كنندكشاورزي و هم در امور دامداري فعاليت مي

در  .)6 (جـدول  كننـد فعاليت ميعمومي و فني)  خدماتكارگري، ( خدماتيامور  هاي صنايع دستي مانند قاليبافي و 

نفـر   178» باشـد يـا خيـر؟   ان، درآمد حاصل از كشت پسته مـي مدتآيا منبع اصلي درآ«پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 

انـد  درصد) نيز پاسخ منفي داده و بيان كـرده  3/47نفر ( 160كرده و  درصد) پسته را منبع اصلي درآمدشان ذكر 7/52(

هـاي زنـدگي را تـامين    توان هزينهنمي پستهبا كشت كه عالوه بر درآمد پسته در امور ديگري نيز فعاليت كرده و تنها 

  .نمود
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  نتايج آماري برخي از متغيرهاي توصيفي -6جدول

  رتبه  درصد  فراواني  گروه  متغير

          

  نس

  6  6/0  2  سال 20زير 

  5  1/4  14  سال 29-20

  3  8/19  67  سال 39-30

  1  8/30  104  سال 49-40

  4  5/17  59  سال 59-50

  2  2/27  92  سال 60باالتر از 

  جنس
  1  6/95  323  مرد

  2  4/4  15  زن

  تحصيالت

  5  4/10  35  بيسواد

  1  5/43  147  ابتدايي

  4  2/14  48  سيكل

  2  21  71  ديپلم

  3  9/10  37  سانس و باالترلي

  شغل

  1  6/53  181  منحصرا باغداري

  2  5/19  66  پرورش دام و باغداري

پرورش دام، باغداري و 

ساير محصوالت 

  كشاورزي

53  7/15  3  

  4  2/11  38  فعاليت غيركشاورزي

  ---  100  338  جمع كل

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

متر تـا   6000گروه فراواني و درصد زيربناي باغات پسته ارائه شده است. بيشترين ميزان زيربنا متعلق به  7جدول در 

متـر بـا    2000كمتـر از  باشد. كمترين فراواني نيز متعلق بـه گـروه   مي 102و مقدار فراواني درصد  2/30يك هكتار با 

    .درصد بوده است 7/12
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  باغات پسته فراواني و درصد ميزان زيربناي -7جدول

  رتبه  درصد  فراواني  گروه

  5  7/12  43  متر 2000كمتر از 

  2  1/20  68  متر 6000-2000

  1  2/30  102  هكتار 1-6000

  4  2/17  58  هكتار 2-1

  3  8/19  67  هكتار 2بيش از 

  ---  100  338  جمع كل

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

در بخـش ميـانگين درآمـد سـاالنه      دهـد. ه خانوارها را نشان ميميزان درآمد حاصل از پسته و درآمد ماهيان 8جدول 

فراواني بـوده   90درصد و تعداد  6/26ميليون تومان با  20-50ترين ميزان درآمد مربوط به گروه بيشحاصل از پسته، 

. ايـن  انـد حاصل از پسته نيز مربوط به گروهي است كه مقدار صـفر را مشـخص كـرده    است. كمترين گروه درآمدي

كـه ايـن    بيان نمـاييم  در توضيح اين مسئله بايدشود. نفر را شامل مي 22درصد پاسخگويان و يا به عبارتي  5/6روه گ

باشد، هنوز برداشتي باردهي درخت پسته از سال هفتم به بعد ميزمان افراد داراي باغ پسته بوده، اما با توجه به اينكه 

ميليـون   50-100ما بعد از اين گروه كمترين گروه درآمدي متعلق به گـروه  ا اند.كه منجر به درآمدزايي شود را نداشته

آنچه به عنوان درآمد ساليانه پسته اشاره شده اسـت   باشد.مي از كل پاسخگويان درصد 3/8 و نفر فراواني 28تومان با 

از فـروش بيـان   و فقط ميزان درآمد خـالص حاصـل    ط به زمان داشت و برداشت بودههاي مربوبدون محاسبه هزينه

  شده است.

 تعداد درصد و 7/33هزار تومان با  500بيشترين فراواني مربوط به گروه كمتر از در بخش درآمد ماهيانه پاسخگويان 

فراوانـي   58درصـد و تعـداد    2/17ميليون تومان با  1-2كمترين فراواني نيز مربوط به گروه  فراواني بوده است. 114

  بوده است. 

  

  (تومان) كنندگانمتغيرهاي درآمد حاصل از پسته و درآمد ماهيانه شركتني و درصد فراوا -8 جدول

  رتبه  درصد  فراواني  گروه  متغير

ميانگين درآمد 

  ساالنه از پسته

  7  5/6  22  صفر

  2  6/18  63  ميليون 5كمتر از 

  4  3/13  45  ميليون 10-5

  3  2/14  48  ميليون 20-10

  1  6/26  90  ميليون 50-20
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  6  3/8  28  ميليون 100-50

  5  4/12  42  ميليون 100بيش از 

  درآمد ماهانه

  1  7/33  114  هزار 500كمتر از 

  3  1/23  78  ميليون 1-500

  4  2/17  58  يونميل 2-1

  2  26  88  ميليون 2بيش از 

  ---  100  338  جمع كل

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

دهد. همانگونه كه جدول هاي اقتصادي را نشان مييك از شاخصهر واني، ميانگين و انحراف معيار فرا 9جدول 

خريد روستاييان  قدرت مسكن، افزايش و زمين هاي افزايش قيمتنشان مي دهد در روستاهاي مورد مطالعه شاخص

 گذاريباالترين ميانگين و شاخص سرمايه 01/3و  05/3، 09/3كشاورزي به ترتيب با مقدار  جايگاه و گسترش

  كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند.  24/2با ميانگين دولتي 

  

 هاي اقتصاديفراواني، ميانگين وزني و انحراف معيار شاخص -9 جدول

  شاخص

  ميزان

  ميانگين

  

انحراف 

  معيار

خيلي 

  كم
  كم

متوس

  ط
  زياد

خيلي 

  زياد

  09/1  43/2  8  52  100  95  83  ايجاد فرصت شغلي

ايجاد فرصت شغلي براي 

  نزنا
64  136  100  31  7  35/2  96/0  

  05/1  43/2  4  57  96  105  76  ايجاد اشتغال دائم

  1/1  78/2  15  74  124  70  55  ايجاد اشتغال موقت

  17/1  52/2  20  58  90  97  79  شهري هايسرمايه جذب

  1  24/2  5  39  73  135  86  دولتي گذاريسرمايه

 به منطقه مردم انگيزه

  صنعتي هايگذاريسرمايه
49  90  121  58  20  73/2  09/1  
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ميزان صنايع وابسته به 

  بخش كشاورزي
57  91  119  61  10  93/2  15/4  

  27/1  91/2  44  70  92  76  56  افزايش درآمد

  09/1  51/2  23  33  97  126  59  كاهش هزينه هاي توليد

  08/1  54/2  10  53  120  82  73  وريافزايش بهره

مكانيزه شدن بخش 

  كشاورزي
50  84  141  48  15  69/2  03/1  

  12/1  88/2  22  85  106  81  44  افزايش امنيت شغلي

خريد  قدرت افزايش

  روستاييان
41  74  100  74  49  05/3  22/1  

  27/1  84/2  47  47  109  74  61  افزايش پس انداز

  21/1  01/3  41  81  101  69  46  كشاورزي جايگاه گسترش

-نهاده خريد قدرت افزايش

  كشاورزي هاي
62  62  121  61  32  82/2  20/1  

 كشت تغيير الگوي

  كشاورزان
52  93  107  74  12  71/2  08/1  

 و زمين افزايش قيمت

  مسكن
51  57  100  72  58  09/3  29/1  

  17/1  87/2  38  65  119  66  50  افزايش كاربري كشاورزي

  09/1  56/2  16  44  117  96  65  تجاري افزايش كاربري

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

دهد. با توجه به جدول در هاي اجتماعي را نشان ميانحراف معيار هر يك از شاخص فراواني، ميانگين و 10جدول 

هاي تغيير الگوهاي زندگي، ميزان حس همكاري و اعتماد به يكديگر به ترتيب با روستاهاي مورد مطالعه شاخص
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ين ميزان را به خود كمتر 29/2باالترين ميانگين و شاخص افزايش بعد خانوار با ميانگين  96/2و  3، 01/3مقدار 

  اختصاص داده اند. 

  

  هاي اجتماعيو انحراف معيار شاخص فراواني، ميانگين وزني - 10جدول 

  شاخص

  ميزان

  ميانگين

انحرا

ف 

  معيار
خيلي 

  كم
  زياد  متوسط  كم

خيلي 

  زياد

  06/1  53/2  10  55  101  109  63  افزايش جمعيت

  04/1  29/2  8  34  98  107  91 افزايش بعد خانوار

  23/1  75/2  37  50  106  81  64  اندگاري جمعيتم

  058/1  57/2  10  57  108  103  60  افزايش سواد

افزايش آگاهي و 

  تخصص
44  71  130  82  11  84/2  03/1  

استفاده از امكانات 

 آموزشي
57  100  108  64  9  61/2  057/1  

انگيزه جوانان به غعاليت 

  در بخش كشاورزي
56  90  108  46  38  76/2  21/1  

  20/1  75/2  25  72  102  72  67  علق خاطرميزان ت

  07/1  01/3  24  85  135  57  37  تغيير الگوهاي زندگي

  21/1  96/2  35  78  119  49  57 اعتماد به يكديگر

  069/1  35/2  5  46  105  89  93  اعتماد به مسولين

  044/1  86/2  16  76  129  78  39  مشاركت در امور عمراني

  066/1  3  24  85  132  62  35  ميزان حس همكاري
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  03/1  84/2  14  73  137  73  41  مشاركت در امور مالي

مشاركت در مراسمات 

  مذهبي -ملي
30  80  133  72  23  93/2  037/1  

  053/1  41/2  5  51  101  101  80  اميد به آينده شغلي

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

دهد. با توجه به جدول در ان ميهاي كالبدي را نشانحراف معيار هر يك از شاخصو  فراواني، ميانگين 11جدول 

باالترين  21/3و  23/3به ترتيب با مقدار  بهبود مسكنهاي تغيير نماي منازل و روستاهاي مورد مطالعه شاخص

  كمترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. 64/2ميانگين و شاخص بهبود راههاي روستايي با ميانگين 

  هاي كالبديحراف معيار شاخصفراواني، ميانگين وزني و ان - 11جدول 

  شاخص

  ميزان

  ميانگين
انحراف 

  معيار
خيلي 

  كم
  زياد  متوسط  كم

خيلي 

  زياد

بهبود راههاي 

  روستايي
57  110  88  62  21  64/2  14/1  

افزايش خدمات 

  زيربنايي
61  72  115  51  39  81/2  23/1  

  21/1  99/2  49  61  104  84  40  افزايش ساخت و ساز

  20/1  21/3  65  63  116  66  28  بهبود مسكن

  23/1  23/3  71  59  115  62  31  تغيير نماي منازل

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

فرضـيه   شـده اسـت.  ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون خي دو اسـتفاده  از دو آزمون  اتدر ادامه براي اثبات فرضي

رابطه معنـاداري وجـود    ههاي روستاييپايدارسازي سكونتگابين رونق باغداري (كشت پسته) و اول عبارت است از: 

  دارد.

 ارائه شـده اسـت   يرآزمون در جدول زاين  يجنتاايم. از ضريب همبستگي اسپيرمن بهره گرفتهبراي آزمون اين فرضيه 

به دسـت   يدار ي. سطح معنيمكن يو جهت رابطه دقت م يزانرابطه و سپس به م يدار ي. نخست به معن)12(جدول 

 يمـ  يجـه اسـت. در نت  05/0 يدار يبه دست آمده است و كمتر از سطح معن 001/0 برابر با Sig (2-tailed) ياآمده 
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 ثبـت و جهـت رابطـه م   404/0شدت رابطه برابـر بـا    يا يزاندار وجود دارد. م يرابطه معن يردو متغ ينتوان گفت كه ب

  .يابد يم ارتقا زندگي روستاييان ،كشت پسته و رونق باغداريدهد كه با  ينشان م ثبتاست. جهت م

پسته و ارتقاي زندگي روستاييان رد شده و بين كشت  رابطه وجود عدم بر مبني H)0(صفر  فرض تحقيق اين در

  گردد. تاييد مي )بين كشت پسته و ارتقاي زندگي روستاييانوجود رابطه ( 1Hفرض 

  

  آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن - 12جدول 

  كشت پسته  
ارتقاي 

  زندگي

كشت 

  پسته

  1  ضريب همبستگي

  

338  

404/0  

000/0  

338  

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

ارتقاي 

  زندگي

  404/0  ضريب همبستگي

000/0  

338  

1  

  

338  

  سطح معناداري

  تعداد نمونه

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

از آزمـون  درآمـد   و تغالاشـ  منطقه و افزايش گسترش فعاليت هاي باغداري و كشت پسته دردر خصوص رابطه بين 

  است. متغير ديگر سنجيده شده 6خي دو استفاده شده است. در اين آزمون متغير صنايع بر 

درصـد   %99با سطح اطمينان و  000/0در سطح خطاي  ،29/86 با ميزان نتايج حاصل از اين آزمون براي شغل جديد 

كشـت  دهـد كـه   نشان مـي  13اني پاسخگويان در جدول دار است. به اين معني كه با توجه به توزيع نسبت فراومعني

  در مناطق روستايي تاثير داشته است.   جديد در ايجاد شغل پسته

براي شاخص ايجاد اشتغال دائـم بـا مقـدار     ،07/159نتايج اين آزمون براي شاخص ايجاد اشتغال براي زنان با ميزان 

و در  56/98براي شاخص ايجاد صنايع وابسـته بـا ميـزان    ، 02/91 با مقدار ، براي شاخص ايجاد اشتغال موقت16/95

درصـد و درجـه    99بـا سـطح اطمينـان     و 000/0در سطح خطـاي   16/20آخر براي شاخص افزايش درآمد با ميزان 

در ايجـاد اشـتغال     كشـت پسـته  دار است. بدين معني كه با توجه به توزيع نسبت فراواني پاسـخگويان  معني 4آزادي 

 موثر بوده اسـت (جـدول  افزايش درآمد در مناطق روستايي  همچنين و ، ايجاد صنايعغال موقت و دائمبراي زنان، اشت

14.(  
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  آزمون خي دو - 13 جدول

  آزمون خي دو  مولفه
خيلي 

  كم
  زياد  متوسط  كم

خيلي 

  زياد

سطح 

  معناداري

ايجاد شغل 

  جديد

  8  52  100  95  83 مشاهده شده

  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67 پيش بيني شده  000/0

  - 6/59  - 6/15  4/32  4/27  4/15 تفاضل

ايجاد فرصت 

شغلي براي 

  زنان

  7  31  100  136  64  مشاهده شده
000/0  

  
  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67  شده ينيب شيپ

  - 6/60  - 6/36  4/32  4/68  - 6/3  تفاضل

ايجاد اشتغال 

  دائم

  4  57  96  105  76 مشاهده شده

  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67 پيش بيني شده  000/0

  - 6/63  - 6/10  4/28  4/37  4/8 تفاضل

ايجاد اشتغال 

  موقت

  15  74  124  70  55 مشاهده شده

  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67 پيش بيني شده  000/0

  - 6/52  4/6  4/56  4/2  - 6/12 تفاضل

ايجاد صنايع 

  وابسته

  10  61  119  91  57 مشاهده شده

  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67 پيش بيني شده  000/0

  - 6/57  - 6/6  4/51  4/23  - 6/10 تفاضل

  افزايش درآمد

  44  70  92  76  56 مشاهده شده

  6/67  6/67  6/67  6/67  6/67 پيش بيني شده  000/0

  - 6/23  4/2  4/24  4/8  - 6/11 تفاضل

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته
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  هاي مورد مطالعهميزان كاي اسكوئر شاخص - 14 جدول

 .Chi-Square  df  Asymp  هاي اشتغال و درآمدخصشا

Sig.  

  000/0  4  29/86  شغل جديد جاديا

  000/0  4  07/159  اشتغال زنان

  000/0  4  16/95  اشتغال دائم

  000/0  4  02/91  اشتغال موقت

  000/0  4  56/98  ايجاد صنايع وابسته

  000/0  4  16/20  درآمد شيافزا

  1396هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  گيريجهتين

گويه مورد بررسي و تجزيه و تحليـل   42پژوهش حاضر اثرات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي كشت پسته را در قالب 

صادي مربـوط  باالترين ميانگين در بعد اقت تحليل شاخص ها و متغيرها نشان مي دهد از حاصل . نتايجقرار داده است

، در )24/2( دولتـي  گذاريشاخص سرمايهمربوط به  ميزانكمترين ، )09/3مسكن ( و زمين افزايش قيمت شاخص به

شـاخص   متعلـق بـه   كمتـرين ميـزان   ،)01/3تغيير الگوهاي زندگي ( شاخصباالترين ميانگين متعلق به بعد اجتماعي 

 كمترين ميـانگين، و  )23/3تغيير نماي منازل (شاخص  ،در بعد كالبدي باالترين ميانگين ) و29/2(افزايش بعد خانوار 

هاي مـورد بررسـي   اما به طور كلي در بين تمام شاخص به دست آمده است. )64/2( اخص بهبود راههاي روستاييش

ستاييان نمود پيدا كرده و بـا  رونق باغداري در زندگي رودهد تغيير نماي منازل باالترين ميانگين را داشته كه نشان مي

 مـي دهـد   نشـان نيز  اسپيرمنحاصل از ازمون   نتايج ست يافت.در روستاها د توان به نتايج مطلوبتريميريزي برنامه

  دارد. وجود يمعناداررابطه  رونق باغداري به ويژه كشت پسته و ارتقاي زندگي روستاييان  بين

پسـته را نشـان    كشـت  اجتمـاعي  اثرات به نسبت اثرات اقتصادي برتري ،)1392( نتايج تحقيق پورطاهري و همكاران

كشت پسته نسـبت  اجتماعي بعد از  و اقتصادي وضعيت نگين اند ميابيان كرده )1395( و همكاراناست؛ عليزاده  داده

 بين باغي محصوالت توليد از منتج رابطه نيز )1396( فيروزنيا و همكاران تغيير چشمگيري داشته است. به قبل از آن

 پايدار توسعه تحقق مصرف در بازار عنوان به تهران شهر و توليدكننده عنوان به سولقان) مطالعه (دهستان مورد ناحيه

 و اشتغال افزايش موجب به اين نتيجه رسيدند كه كشاورزي )1395( فيروزي و همكاران .اندرا اثبات كرده روستايي

 بـيش  روستايي پايدار توسعه به رسيدن در فرنگي گوجه كشت گشته و مطالعه مورد منطقه كشاورزي مطمئن درآمد

  همخواني دارد.با پژوهش حاضر  اتاين تحقيقنتايج ارد. د را تأثير ترين
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دگي خانوارهاي روسـتايي  ارتقاء و بهبود كيفيت زنو  رونق باغداري زمينه در حاضر پژوهش راستاي در بدين ترتيب

  :گردد مي مطرح ذيل پيشنهادات دهستان شهرآباد

  .يك زمين در دارند پسته به نزديك ايتغذيه و آبي نياز كه محصوالتي ساير با پسته كاشتي هم -

-هاي بسـته احداث صنايع تبديلي و تكملي و كارگاه لزوم باشدمي گسترش حال در پسته كاشت كه اين به توجه با -

 و وام قالب در دولتي هايمساعدت و خصوصي بخش توسط تواند مي امراين  كه شود مي احساس منطقه در بندي

  بگيرد. شكل مدت بلند تسهيالت

راهنمايي كشاورزان در استفاده از كودهاي شـيميايي مرغـوب بـراي    يت و پشتيباني جهاد كشاورزي در جهت حما -

  دستيابي به محصول بيشتر و باكيفيت باالتر.

لزوم دخالت نهادهاي دولتي براي كاهش نوسان قيمت بازار و كوتاه كـردن  با توجه به صادراتي بودن اين محصول،  -

  شود.به شدت احساس مي هادست دالالن و واسطه

كـه   جـا  آناز محصوالت زراعي و باغي زيادي شده اسـت.  طي سالهاي گذشته در بسياري از مناطق، پسته جايگزين 

 مـي  تـأمين  زيرزمينـي  ذخاير از پسته نياز مورد آب تمام تقريباً و است كشور باران كم مناطق از يكي خراسان استان

 شـور  و آب شـديد  كمبـود  خراسان، جنوب از وسيعي هاي بخش در نزديك اي آينده در ترديد بدون بنابراينشود. 

چه بسـا در يكسـال گذشـته نيـز طـرح خاموشـي چـاه         .كرد خواهد وارد پسته هاي باغ به جدي خسارت آن، شدن

 از صحيح ي استفاده مديريت اعمال با اكنون هم ازبايد  بنابراينموتورها طي چند ماه از سال نيز اجرايي شده است. 

    كاست. آينده بحران شدت از آب،
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