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  چكيده
ــ  ــاورزي داراي نق ــش كش ــان     بخ ــر جه ــع سرتاس ــي جوام ــادي و سياس ــات اقتص ــي در حي ش اساس

حــال در بــين محصــوالت كشــاورزي، محصــوالت اســتراتژيك . باشــدمتناســب بــا اقلــيم هــاي خــود مــي
ــژه اي را از لحــاظ منطقــه اي و    ــه ديگــر محصــوالت جايگــاه و نقــش وي ــد نســبت ب منطقــه اي مــي توان

ــود آورد    ــه وج ــاعي ب ــادي و اجتم ــف اقتص ــأثيرات مختل ــول     .ت ــك محص ــوان ي ــه عن ــته ب ــول پس محص
ــر خشــكي و شــوري، نقــش قابــل    ــه بــه مقاومــت زيــاد در براب ــا توج ــازده كشــاورزي ب اســتراتژيك و  پرب

. نمايــدتــوجهي در وضــعيت اجتمــاعي و اقتصــادي كشــاورزان منــاطق خشــك و نيمــه خشــك ايفــا مــي  
ــتراتژيك    ــه محصــوالت اس ــه در زمين ليــاي او ــزي ه ــه ري ــذا، يكــي از برنام ــه و   ل ــه پســته، مطالع از جمل

ــع        ــاورزي و مرتف ــردار كش ــره ب ــاي به ــر خانواره ــته ب ــاعي كشــت پس ــادي و اجتم ــرات اقتص ــي اث بررس
در ايـن تحقيـق هـدف بررسـي ايـن      . ساختن نقاط ضعف و تقويـت نقـاط قـوت در ايـن مـورد مـي باشـد       

ق بـه  روش تحقيـ . موضوع در بخـش ششـطراز شهرسـتان خليـل آبـاد بـه صـورت مطالعـه مـوردي اسـت          
ــيفي     ــت، توص ــاي روش و ماهي ــر مبن ــاربردي و ب ــدف ك ــاظ ه ــت -لح ــي اس ــع آوري  . تحليل ــراي جم ب
ــداني اســتفاده شــده اســت   ــه اي و مي ــات از دو روش كتابخان ــه  . اطّالع ــورد اســتفاده در مطالع تكنيــك م
خـانوار مـورد پرسـش گـري قـرار      298ميداني ابزار پرسش نامـه بـوده، كـه بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران       

، )binomial(تحليــل هــا در نــرم افــزار اس پــي اس اس انجــام و از آزمــون دو جملــه اي       . تنــدگرف
ــد  ــا اســتفاده گردي ــا فرضــيه ه ــرتبط ب ــانگين  . م ــين مي ــايج تحقيــق نشــان داد كــه ب ــل محيطــي،نت  عل

افــزايش انگيــزه بهــره بــرداران بــه توســعه كشــت  وبخــش خصوصــي  حمايــت هــاي دولــت و اقتصــادي و
چراكـه، مقـدار بـه دسـت آمـده از تحليـل متغيرهـا، كـم         . عنـي داري وجـود دارد  رابطـه م  محصول پسـته 

ــر از  ــد  0.05ت ــي باش ــه اي    . م ــون دو جمل ــل از آزم ــايج حاص ــاس نت ــر اس ــين ب ، ، )binomial(همچن
و اقتصـادي پسـته كـاران تـأثير گـذار بـوده اسـت؛ بـه گونـه اي كـه            وضـعيت اجتمـاعي  محصول پسته بر 

و اجتمـاعي، شـاخص هـاي ماننـد افـزايش ميـزان پـس انـداز در بانـك،           كشت پسته  از لحـاظ اقتصـادي  
ــه،       ــايل نقلي ــد وس ــاال، خري ــد ب ــاد درآم ــانوار ، ايج ــاهي خ ــرايط رف ــود ش ــعيت مســكن ، بهب ــود وض بهب

 . را ارتقا بخشيده است... آموزش، افزايش توليد و

  واژگان كليدي 
  روستايي اجتماعي، محصوالت استراتژيك، پسته، توسعه -اثرات اقتصادي

                                                 
  Email: mm_fall@yahoo.com                                             نويسنده مسئول  -  ∗
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  42      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي

  طرح مسأله. 1
ـ   چند بعدي ومستلزم اعمال تغييرات در سـاخت اجتمـاعي،   توسعه فرآيندي پيچيده و  ي مـردم و طـرز تلقّ

هـا در زمينـه    كه اين ويژگـي  ؛ريشه كن كردن فقر است ي ونيز تسريع اقتصادي،كاهش نابرابري ودهاي ملّانه
مـدهاي  آطي چند دهه گذشـته در  ).46: 1366 تودارو،(توسعه كشاورزي مناطق روستايي هم صادق مي باشد

 اقتصاد كشور نيز تقريبـاً  شود و ارزي حاصل از صادرات نفت بخش عمده اي از درآمد ارزي كشور را شامل مي
 جا كه نفت عمدتاً از آن. شود با نوسانات آن دچار بحران مي به طور كامل از روند صادرات نفت تبعيت نموده و

پـيش بينـي درآمـدهاي ايجـاد شـده ناشـي از        تا يك كاالي اقتصـادي،  ،شود مييك كاالي سياسي محسوب 
ـ    ؛دارد صادرات اين محصول همواره با درآمدهاي حاصل از فروش آن تفـاوت فاحشـي داشـته و    ت بـه ايـن علّ

تنهـا راه گريـز از وابسـتگي بـه در      .راهكارهايي كه بتواند اين وابستگي را كاهش دهند بسيار مهم مـي باشـند  
پـيش   مـدهاي نفتـي  و  آكه كاهش مـداوم در  ؛خروج از  شرايط اقتصاد تك محصولي مي باشد اي نفتي،آمده

توسعه صادرات غير نفتـي   ي داخلي،ااضقت افزايش تهاي آينده به علّ ي در سالصادارات نفت ملّ بيني كاهش
ـ صـادرات محصـوالت كشـاورزي از ا    در بين كاالهـاي صـادراتي،   .را بسيار ضروري كرده است ت ويـژه اي  همي

دادرس (در حـال حاضـر نيـز بخـش عمـده اي از صـادرات غيـر نفتـي را شـامل مـي شـود            برخوردار اسـت و 

 از  هاي اقتصادي كشور است به طـوري كـه بـيش    ترين بخش بخش كشاورزي يكي از مهم .)5:1389مقدم،
 36نزديـك بـه    زهـاي غـذايي كشـور و   درصـد نيا  87بيش از يك چهارم اشتغال وحدود  ي ولص ملّاتوليد ناخ

ـ    .درصد از صادرات غير نفتي به اين بخش وابسته است ي در شـرايط نـامطلوب اقتصـادي نيـز     ايـن بخـش حتّ
هاي نويني را عرضه كرده است كه براي بسياري از اقتصاد دانان تا حدودي ناشناخته مانده  ظرفيت شكوفايي و

 ،بلكه ؛نها به عنوان تأمين كننده نيازهاي معيشتي مردم نيستامروزه كشاورزي ت ).57: 1384شكوري، (است 
سـازماندهي امـور    توليد كاالهاي صـادراتي بـه منظـور تـأمين ارز و     به عنوان زمينه مناسب در جهت تأمين و

پـر درآمـد عمـل مـي      اقتصادي به عنوان بخـش تجـاري در اقتصـاد جهـاني بـراي كشـورهاي كـم در آمـد و        
تأمين مواد اوليه  جا كه بخش كشاورزي از نظر تأمين نيازهاي غذايي مردم، از آن ).shivr,2005: 89-91(نمايد

استمرار رشد بخش كشاورزي از عوامل عمـده كمـك    ثبات و ت دارد،ايجاد درآمد اهمي اشتغال افراد و صنايع،
توسـعه  ).Bagli and et al, 2003: 10-14(رشد اقتصادي جامعه بـه شـمار مـي آيـد     كننده به ثبات اجتماعي و

عدم ).5:1390نگيني فرد،(به عهده دارد كشاورزي نيز به نوبه خود بخش عمده اي از فرآيند توسعه روستايي را
 خصوصـاً  بيكـاري فزاينـده و   هاي بي رويـه روسـتاييان بـه شـهرها،     توسعه بخش كشاورزي منجر به مهاجرت

بخش كشـاورزي بـه اعتبـار     .نيت غذايي مي شوددر نهايت به مخاطره افتادن ام تشديد فقر و بيكاري پنهان ،
سـهم بـاال در    ارز آوري، بـازدهي مطلـوب سـرمايه،    توليـد و  هاي اقتصادي  مهمي چون رشد مستمر شاخص

ي مشـهور  قـابليتّ  ،هاي اقتصادي كشور نقش مهم آن در تأمين مواد غذايي، در مقايسه با ساير بخش اشتغال و
ع تنـو  ).66: 1386نوري و اميني،(حور توسعه اقتصادي كشور قلمداد كردم، است كه مي توان آن را به درستي

كاهش نابرابري و بخشي به اقتصاد روستا ، جلوگيري از مهاجرت بي رويه از مناطق روستايي به مناطق شهري 
كه در قالب اهداف  هاي اساسي دولت در توسعه روستايي است فضايي بين مناطق شهري روستايي از سياست

هاي مختلف كشور بـه ويـژه در نـواحي روسـتايي بـه       در بخش رنامه ها وطرح هايي تدوين شده است وكلي ب
  ). 134: 1385مسلمي، (استرا صورت هدايت شده در حال اج
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 43             1392 تابستان، دوازدهم، شماره سوممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

يكي از سياست هاي مهم بخش كشـاورزي در جهـت توسـعه ايـن بخـش و توسـعه روسـتايي، تأكيـد بـر          
چراكه، كشت اين محصوالت نه تنها براي كشـاورزان و  . استمحصوالت استراتژيك متناسب با مناطق مختلف 

روستاييان مي تواند اقتصاد پايداري را به وجود آورد؛ همچنين جايگاه اقتصادي و سياسي ويژه اي را نيز بـراي  
ه بـه   . كشور مورد نظر به وجود مي آورد يكي از اين محصوالت استراتژيك محصول پسته مي باشد، كه با توجـ

محصـول پسـته بـه عنـوان يـك محصـول       . صي كه نياز دارد در برخي مناطق ايران كشت مـي شـود  اقليم خا
استراتژيك و  پربازده كشاورزي با توجه به مقاومت زيـاد در برابـر خشـكي و شـوري، نقـش قابـل تـوجهي در        

امـه ريـزي   لذا، يكـي از برن . نمايدوضعيت اجتماعي و اقتصادي كشاورزان مناطق خشك و نيمه خشك ايفا مي
هاي اوليه در زمينه محصوالت استراتژيك از جمله پسته، مطالعه و بررسي اثرات اقتصادي و اجتمـاعي كشـت   
پسته بر خانوارهاي بهره بردار كشاورزي يعني روستاييان و مرتفع ساختن نقاط ضعف و تقويت نقـاط قـوت در   

كشـاورزي و توسـعه روسـتايي ذكـر گرديـده و       لذا، با توجه به آن چه كه در مورد بخـش . اين مورد مي باشد
اجتماعي يكـي از محصـوالت   -اهميت زياد محصوالت استراتژيك، اين مطالعه به دنبال بررسي اثرات اقتصادي

استراتژيك به عنوان پسته بر شرايط خانوارهاي روستايي و توسعه اين مناطق، به صـورت مطالعـه مـوردي در    
  .ي باشدبخش ششطراز شهرستان خليل آباد م

  اهميت و ضرورت تحقيق -2-1 
در بين محصوالت كشاورزي، محصوالت استراتژيك منطقه اي مي تواند نسبت به ديگر محصوالت، جايگاه 

توسعه كشت پسته به عنوان غالب ترين محصول بـاغي منطقـه در بخـش    . ويژه را براي مناطق به وجود آورند
زي به خود اختصاص رويژه اي را در ميان محصوالت كشاو كه اين محصول جايگاه ،ششطراز موجب شده است

حال با توجه به اين جايگاه،  .اين منطقه ايفا نمايد بهره بردار كشاورزنقش بسزايي در اقتصاد خانوارهاي  دهد و
ضرورت و اهميت آن ايجاب مي نمايد؛كه اثرات اقتصادي و اجتماعي اين محصول بر توسعه روسـتايي بررسـي   

اين بررسي در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت متناسب با برنامه ريزي توسـعه   گردد؛ كه
  .  بخش كشاورزي و روستايي مي تواند بسيار مفيد و الگويي جهت استفاده در ديگر مناطق كشور  باشد

  تحقيق اهداف -3-1
  ؛و سطح زير كشت درآمد توصيف وضعيت فعلي بهره برداران پسته منطقه بر حسب اشتغال و

 ؛اجتماعي بهره برداران پسته اقتصادي و  شناسايي ميزان تأثير محصول پسته بر بهبود وضعيت
  ؛بررسي علل افزايش انگيزه بهره برداران به توسعه كشت محصول پسته

  تحقيق هاي فرضيه -4-1
انگيـزه بهـره   بخش خصوصـي باعـث افـزايش     حمايت هاي دولت و علل محيطي وبه نظر مي رسد كه  -1

  . گرديده استبرداران به توسعه كشت محصول پسته 
رابطـه معنـاداري وجـود    بهره بـرداران   و اجتماعي وضعيت اقتصادي بهبودو كشت محصول پسته بين  -2
  . دارد

  
  مباني نظري -2

در حال حاضر، درك عمومي از سياست هاي توسعه روستايي با ظهور ديدگاه هـاي نقادانـه از گـرايش بـه     
رويكـرد  "تغييـر جهـت يافتـه و     "رويكـرد سـرزميني  "سياست هاي متداول كشاورزي و روستايي بـه سـمت   
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  44      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي

نشـان مـي    1همچنان كه شكل (در اين رويكرد مضامين توسعه روستايي. قوام يافته است "يكپارچه به نواحي
يـت جامعـه سـالم    اقتصاد سالم روستايي، انسان سـالم، محـيط روسـتايي سـالم و در نها    : بر چهار عنصر) دهد

در عنصر اقتصاد روستايي ايجـاد جوامـع سـالم از طريـق شـكل دهـي اقتصـاد سـالم          .روستايي متمركز است
نگرش اقتصادي به سرزمين در ايـن  ).Fifth International Symposium,2003: 81(روستايي تضمين مي شود

ي بهينه از مزيت هاي كشاورزي، صـنعتي  مفهوم كه گاه با رويكرد اقتصاد محلّي تعريف مي شود، به بهره بردار
و خدماتي مناطق روستايي براي تقويت بنيان اقتصاد روستايي از طريق اعمال هشت برنامه آن چنان كه شكل 

  ).Zainudin ,1999:10(نشان مي دهد، تأكيد دارد 2
 

 

  
  

  قويت بنيان هاي اقتصاد روستاييبرنامه ت -2عناصر چهار گانه توسعه روستايي                      شكل -1شكل 
)Fifth International Symposium,2003: 81) .((Zainudin ,1999:10.  

  
در اين راستا برنامه كشاورزي از طريق فعاليت هاي سازمان يافته مزرعه داري، كشاورزي تجاري، آمـوزش  

ـ   ت مزرعه داري نوين و توليد با جهت گيري هاي بازار بر مبنـاي مزيت هـاي محلـي نقـش اساسـي در     مديري
ارتباط بين كاهش فقر و رشد كشاوزي با توجه به تجربيات . توسعه روستايي و به ويژ كاهش فقر روستايي دارد

درصد افزايش در سرانه توليد ناخالص داخلـي   1نشان مي دهد  ١جهاني به اثبات رسيده است، چنان كه تيمر
ت منجـر خواهـد       درصد سود در درآمد 6/1در بخش كشاورزي به  سرانه يك پنجم پايين تـرين اقشـار جمعيـ

درصد افزايش برداشت محصول  10نشان مي دهند كه  "و همكاران ٢ايزر"همچنين ). 86:1385رحماني،(شد
در . دالر در روز درآمـد دارنـد   1درصد از فقر مردمي منجر خواهد شـد كـه كـم تـر از      10تا  6به كاهش بين 

دالر در روز درآمد داشته  1درصد كاهش در تعداد افرادي كه كم تر از  9محصول به درصد افزايش  10آفريقا، 
در شرايط كنوني، حيات سياسي و اقتصادي بسياري از كشورهاي ).world bank ,2001:5(اند، منجر شده است

در صـادرات  در حال توسعه از جمله ايران به شدت متّكي بر درآمد صدور نفت و مواد اوليه اسـت و تنـوع كـم    
لزوم گريز از صادرات تك محصولي و رهايي از مشكالت ناشي از آن، اهميت بخش كشاورزي را . ديده مي شود

 در كشـورهاي  در هاي دولـت  هدف ترين اصلي از يكي كشاورزان اقتصادي وضع ارتقاي لذا،. مشخص مي كند

 كـه  گرفتـه  قرار واقعيت اين بر امر ناي .آيد مي حساب اقتصادي به تعديل هاي گذاري سياست در توسعه حال

 و بخشـيد  بهبـود  را اقتصادي كشـاورزان  وضعيت بايد ناگزير پايدار اجتماعي و اقتصادي توسعه رسيدن به براي
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 بسـياري از . بهـره گرفـت   آن مثبـت  اثـرات  از و داد كـاهش  اقتصـادي را  رشـد  منفـي  اثرات بايد كار اين براي

 مي تواند در كشاورزي و توجه به محصوالت استراتژيك بخش كه باورند اين بر كشور اقتصادي امور كارشناسان

ت  وسـيعي  قشـر  مشـاركت  عيني شرايط و دهد گسترش را جامعه كاالي توليد سهم مدت كوتاه در  را از جمعيـ
 توانمي  روستايي نواحي در آن به وابسته صنايع كشاورزي و هاي فعاليت توسعه با. آورد فراهم اقتصادي حركت

منطقه  توسعه زيربناي روستايي توسعه زيرا، .شد كشور اقتصادي باعث توسعه و كرد پيدا دست مذكور اهداف به
  .باشد ملّي مي و اي

تحول و بهبود نظام اقتصادي خود مرهـون توسـعه همـه جانبـه و پايـدار اجرايـي بـوده كـه در آن بخـش          
ه صـنعت و نقـش در توسـعه     كشاورزي به داليلي هم چون تامين نياز و امنيت غذا ليـاو يي جامعه، تأمين مواد

در  ).Irish Leader net work,2000:10-12(اي برخـوردار اسـت  از جايگاه ويـژه ... صنعتي، جذب نيروي كار و 
اقتصـادي   رشـد  و اجتمـاعي  ثبـات  به كننده كمك عمده عوامل از كشاورزي بخش رشد استمرار و واقع ثبات

به بيان كلّي، رشد اقتصـادي هـر كشـور بـدون     ). Nilsson and Svensson, 2005: 48 (دآيمي شمار به جامعه
توسعه كشاورزي به طـور كلـي فرآينـدي    . پذير نيستافزاري كشاورزي امكانافزاري و نرمرشد و توسعه سخت

ي كشـاورزي و  ورهاي افزايش توليد، بهرهسازي زمينهاست كه در بر گيرنده اقدامات گسترده در راستاي فراهم
آب (محيطي  هايپتانسيل وجود). 245-246: 1387طالب و عنبري،(باشد هاي پس از توليد ميبهبود فعاليت

 اساسـي در  نقشـي  شـوند؛ مـي  منطقه نيز قلمـداد  هر فضايي هايمايه و كيفيت آن، كه در واقع درون) و خاك

بنابراين، توسعه در مفهوم كلّـي و توسـعه   )  90: 1388ركن الدين افتخاري و همكاران،(توسعه كشاورزي دارند
چراكه، از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي اثـرات ويـژه اي را   . بخش كشاورزي به همديگر آميخته شده اند

. توسعه روستايي به عنوان بسترساز اين بخش از توسعه داراي يك جايگاه اساسي است. به همراه خواهد داشت
جه خاص به توسعه روستايي مبتني بر توان هاي بخش كشاورزي را دو چندان مـي  كه اين موضوع، نقش و تو

در بخش كشاورزي، محصوالت استراتژيك عالوه بر تأثيرات اقتصادي، اجتماعي در سطح ناحيه و كشـور،  . كند
ي اسـت،  چراكه، اوالً توليد آن ها، مخصوص نقاط خاص. در سطح جهاني نيز مي توانند مؤثّر و مفيد واقع شوند

لذا، توجه به بخش كشاورزي و ). 194: 1385پناه و همكاران،يزدان(ثانياً در سطح جهاني بازار ويژه خود را دارد
پسته يكي از محصوالت كشاورزي . به ويژه محصوالت استراتژيك به خودي خود داراي اهميت و ضرورت است

دنيا شـهرت   پسته ترين صادر كنندهنوان اولين و مهماست كه در دنيا با نام ايران در آميخته و اين كشور به ع
از سـوي ديگـر، ايـن    .به طوري كه در ميان كاالهاي صاداراتي غير نفتـي داراي سـهم بـه سـزايي اسـت      . دارد

و دارويي جهان، از جملـه گياهـاني   ) طالي سبز(محصول به عنوان يكي از گران بهاترين محصوالت كشاورزي 
مقاومت زياد در برابر خشكي و شوري، نقش قابل توجهي در وضعيت اجتماعي و اقتصادي است كه با توجه به 

ايران داراي مزيت هاي زيادي از نظر ).  8: 1380پناهي و همكاران،(نمايدمناطق خشك و نيمه خشك ايفا مي
ت محصوالت استراتژيك در بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد در بخش كشاورزي مـي تـوان بـه محصـوال    

ـ   در اين بـين . اشاره كرد... مختلفي مثل پسته، زعفران، زرشك، برنج، گندم و نـوان يـك محصـول    ه عپسـته ب
ي را در بين توليدات كشاورزي دارا مـي باشـد كـه ايـن محصـول بخـش عمـده اي از        استراتژيك جايگاه خاص

اني در اختيـار كشـور مـا    درصد از توليد جه 35درشرايط كنوني حدود . صادرات غير نقتي را تشكيل مي دهد
به عنـوان دومـين توليـد     1391بررسي و تحليل آمار گمرك ايران نشان مي دهد كه ايران  در سال  .قرار دارد

اي از كشورهاي پـنج   طيف گسترده. كشور جهان صادر كرده است 57كننده پسته بزرگ دنيا، پسته خود را به 
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  46      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي

سبت صادرات پسته به هر يك از ايـن كشـورها بـا يكـديگر     قاره خريدار مستقيم پسته ايران هستند، هرچند ن
هـزار تـن، در آفريقـا     9با بيش از )روسيه (هزار تن، در اروپا 34با بيش از  )كنگ هنگ(در آسيا . متفاوت است

بـا بـيش از    )استراليا(تن و در قاره اقيانوسيه  248با بيش از )كانادا(تن، در قاره آمريكا  403با بيش از  )مصر(
آمار (بودند 1391 نخست سال ماهه 10ترين بازارهاي صادرات مستقيم پسته خندان ايران در  تن بزرگ 110

بنابراين، از اولين مراحل توسعه بخش كشـاورزي و محصـوالت اسـتراتژيك، مـي     ).1391سازمان گمرك ايران،
ع در واقع نقاط مختلف ضـعف،  چراكه، با انجام اين موضو. توان به بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي اشاره نمود

در واقـع  . قوت، فرصت ها و تهديدات شناخته مي شود و مسير براي توسعه بهتر و با برنامه تر مهيا مـي شـود  
لـذا، بررسـي اثـرات اقتصـادي و اجتمـاعي      . اولين مرحله توسعه در هر منطقه، شناخت مناسب طلب مي كند

ه اين كه مخصوص و توليد ايران مي باشد، مـي توانـد از جملـه    محصوالت استراتژيك از جمله پسته با توجه ب
  .در اين تحقيق اين موضوع مدنظر و مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين مطالعات قلمداد شود

  تحقيق سوابق -2-1
. در اين بخش به چند تحقيق، به عنوان نمونه سوابق مـرتبط بـا موضـوع  مـورد بررسـي اشـاره مـي شـود        

بررسي اقتصادي گزينه هاي مختلف مقابله با كم آبي  "در مقاله اي  تحت عنوان) 1386(ديآباعبداللهي عزت 
، گزينـه  "هاي اقتصاد مهندسي و بودجه بنـدي  ده از روشارفسنجان با استف در مناطق پسته كاري شهرستان

اسـتفاده از  نتايج نشان داد كـه  . هاي مختلف در دو سمت عرضه و تقاضاي آب مورد بررسي اقتصادي قرار داد
گزينه هايي چون انتقال آب كارون و آب شيرين كن در سمت عرضه و سيستم هـاي آبيـاري تحـت فشـار در     

  )1386عزت آبادي،(ت هزينه هاي باال مورد استقبال كشاورزان قرار نگرفته و نمي گيردسمت تقاضا به علّ
توليـد پسـته در شهرسـتان زرنـد     ر بر ريسك ثّؤدر مقاله اي به بررسي عوامل م) 1387(تهامي پور مرتضي

كه نهاده هاي نيروي كار، سطح زير كشت، كار ماشـيني و سـموم    ،نتايج مطالعه نشان مي دهد. پرداخته است
 نهاده هـاي كـود  . دار است دفع آفات داراي اثر مثبت بر ريسك توليدند كه اين اثر فقط براي نيروي كار معني

ر منفي بر ريسك توليدند كه اين اثر براي هر سه نهاده در سطح يـك  شيميايي، آب و كود حيواني نيز داراي اث
ر بـر ريسـك گريـزي پرداختـه و     ثّؤدر بخش پاياني اين مطالعه به تعيين پارامترهاي مـ . دار است درصد معني

معلوم شد كه متغيرهاي سابقه، سطح زير كشت و درآمد ساالنه اثـر منفـي بـر ريسـك     ر سن اثر مثبت و متغي
  )1387تهامي پور،(ارندگريزي د

به بررسي نظريه اقتصادي دور تسلسل فقـر و توسـعه نيـافتگي در منـاطق پسـته       نيز) 1381(رضا صداقت
مرحله  جهت انجام اين مطالعه، از روش پيمايشي و روش نمونه گيري خوشه اي دو .ايران پرداخته است كاري

به رغم اقتصادي بودن توليد پسته در واحـد سـطح   كه  ،دهد مي نتايج اين مطالعه نشان .اي استفاده شده است
ط سطح زير كشت و باال بودن هزينه هاي زنـدگي هـر خـانوار، نظريـه دور     متوس ، به دليل پايين بودن)هكتار(

 كه در صورت بي توجهي به اين؛نيافتگي در مورد قسمت اعظم مناطق پسته كاري صادق است تسلسل توسعه

درآمـد و   سوي غير اقتصادي شدن پيش خواهد رفت و همچنين كـاهش تـدريجي  له، روند توليد پسته به أمس
  ).1381صداقت،(پايين آمدن سطح اشتغال نيز اجتناب ناپذير خواهد بود
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  تحقيق شناسي روش -3
بـراي جمـع آوري   . تحليلي است-روش تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و بر مبناي روش وماهيت، توصيفي

تكنيك مورد استفاده در مطالعـه ميـداني ابـزار    . ابخانه اي و ميداني استفاده شده استاطّالعات از دو روش كت
 بخش ششطراز شهرسـتان خليـل آبـاد   پسته كاران جامعه آماري مورد مطالعه را كليه  .پرسش نامه بوده است

مـي   خـانوار  روش نمونه گيري به روش تصادفي از نوع دو مرحله اي در سـطوح روسـتايي و  . تشكيل مي دهد
هكتـار دارنـد را از ميـان     100در مرحله اول  تعدادي روستا كه داراي سطح زير كشت پسته بيشـتر  از  . باشد

در اين مرحله روستاهاي جعفر آباد، سعد الدين، مهـدي آبـاد، كاهـه    . روستاهاي بخش ششطراز انتخاب گرديد
وستاها به عنوان روسـتاهاي مـورد نمونـه    لذا، از اين ر.هكتار بودند 100داراي سطح زير كشت پسته بيشتر از 

خانوار از ميان پسته كـاران روسـتاهاي مـورد نظـر كـه      298در مرحله دوم تعدادي نمونه. گيري انتخاب شدند
تحليل ها در نرم افـزار اس  . خانوار بود، به عنوان نمونه مورد پرسش گري قرار گرفتند 1493تعداد آن ها برابر

  pدر اين فرمـول .، براي آزمون فرضيه ها استفاده گرديد)binomial(دو جمله ايپي اس اس انجام و از آزمون 
،  =p=  ،05/0d 6/0. نسبت پسته كاراني است كه سطح زير كشت پسته آنان بيشتر از يك هكتـار مـي باشـد   

96/1 t=    
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  مقدار ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد سواالت  بخش هاي مختلف پرسشنامه

  805/0  26 توسعه كشت پستهعلل افزايش انگيزه 
  794/0  13 پسته كاران وضعيت اجتماعيثير كشت پسته بر تأ 

  854/0  13 پسته كاران اقتصاديوضعيت تأثير كشت پسته بر 
  1392يافته هاي تحقيق، :منبع

  

  پژوهش قلمرو و محدوده -4
دقيقـه   17درجه و  58هاي استان خراسان رضوي مي باشد، در  شهرستان خليل آباد كه يكي از شهرستان

متـري از   975دقيقه عرض شمالي از خط استوا و در ارتفاع  15درجه و  35از نصف النهار مبدا و طول شرقي 
كيلومتري جنوب غربي مشهد واقع گرديده كه از شمال بـه   240اين شهرستان در فاصله . سطح دريا قرار دارد

رق بـه شهرسـتان   بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر و از جنوب به شهرستان بجستان، شهرستان گناباد و از ش
كاشمر و از غرب به شهرستان بردسكن محدود شده و داراي دو بخش مركزي و ششطراز و چهـار دهسـتان و   

از نظر آب و هوايي داراي آب و هواي نسبتاً كويري و خشـك  . كيلومتر مربع مي باشد 7671/5وسعتي بالغ بر 
. درجه سانتي گراد مي رسد -10زمستان به  درجه و در 45بوده و درجه حرارت در بعضي اوقات در تاستان به 

در ايـن شهرسـتان   . ميلي متر، كه بيشترين بارش در بهمن و اسفندماه مي باشد 228متوسط ساالنه بارندگي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 23

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-301-fa.html


  48      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي

ط متوس. تن مي باشد 3021هكتار و متوسط كلّ توليد ساالنه 2400سطح زير كشت پسته در بخش ششطراز 
از هـر هكتـار زمـين در    . مي باشد در هكتار پسته خشك  )تن 1.3(رمكيلوگ1350عملكرد اين محصول حدود 

سـند  .  (سطح شهرستان خليل آباد در طول سال، به طور متوسط اين مقدار پسته خشك برداشـت مـي شـود   
  .)26:1384توسعه كشاورزي و منابع طبيعي شهرستان خليل آباد،

  

  )1392يافته هاي تحقيق، :منبع(نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -3شكل

  
  بحث و ها يافته - 5
  پسته كاران بخش ششطراز) سن، تحصيالت(مشخصات فردي -1-5

توزيع فراواني سنّ پسته كـاران در  . مي باشد 50و  6/48به ترتيب برابر ميانگين و ميانه سنّي پسته كاران 
بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط  بيان شده است؛ كه با توجه به اين جدول 2نمونه مورد بررسي در جدول

تـا   75درصد افراد و كم ترين فراواني  مشاهده شده مربوط به گروه سنّي  2/34سال با 60تا  45به گروه سنّي 
بيشترين فراواني مشاهده شده مربوط بـه سـطح تحصـيالت ابتـدايي بـا      . باشد درصد افراد مي 7/2سال با   90
واني  مشاهده شده مربوط به سطح تحصيالت ليسانس، فوق ليسانس و بـاالتر  درصد افراد و كم ترين فرا 8/42
لذا، جامعه پسته كار در محدوده مورد مطالعه، جامعه اي بي سواد و كـم سـواد مـي    . باشد درصد افراد مي 1با 

  .باشد
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  ته كاران در منطقهميزان تحصيالت پس- 3ساختار سنّي پسته كاران در منطقه                            -2جدول 
  

  

  

  
  
  
  
  

  1392يافته هاي تحقيق،:منبع
  
  اشتغال  -2-5

توزيع فراواني پسته كاران در  4در جدول. اشتغال نيز از ديگر مؤلّفه هاي مرتبط با ويژگي هاي فردي است
 1/33ه با توجه به ايـن جـدول مشـاهده مـي شـود      نمونه مورد بررسي بر اساس شغل آنان بيان شده است؛ ك

درصد   22درصد آنان به شغل دامداري،  9/20درصد  پسته كاران در كنار پسته كاري به شغل زراعت كاري و 
ت هـا،    9/19درصد  در كنار پسته كاري داراي شغل اداري و   12به شغل كارگري،  اليـدرصد آنان به ساير فع
داليلي كه پسته كاران در كنار فعاليت پسته كاري به شغل هـاي ديگـر روي آورده    يكي از. مشغول مي باشند

اند، مي توان به فصلي بودن پسته كاري اشاره كرد، به طوري كه بيشترين زمان مربوط به فعاليت پسته كـاري  
سـته كـاران   درصـد پ 85،  4بر اساس شكل. در شهريور ماه ، همزمان با جمع آوري  و برداشت پسته مي باشد

  .باشند داراي اراضي ملكي مي
  
  نمودار  توزيع فراواني پسته كاران براساس شغل                        -4جدول

  
  
  
  
  

  
  

  كاران نوع مالكيت اراضي پسته -4شكل                                                          1392يافته هاي تحقيق،:منبع
  
  وضعيت محصول پسته -3-5

توزيع فراواني پسته كاران در نمونه مورد بررسي بر اساس تعداد اصله درخـت پسـته آنـان بـه تفكيـك در      
اين درحالي است، . در شروع پسته كاري داشته اند اصله درخت 500درصد كم تر از  7/33شروع پسته كاري، 

 ميزان تحصيالت فراواني درصد
9/6 بي سواد 20 
8/42 ابتدايي 124 
9/26 راهنمايي 78 

متوسطه 55 19
4/2 فوق ديپلم 7 

ليسانس 3 1
فوق ليسانس و باالتر 3 1

جمع 290 100

 سن  فراواني  درصد

  سال 30تا  15  40 4/13
  سال 45تا  30  89  9/29
 سال 60 تا 45  102  2/34
  سال 75تا  60  59  8/19
  سال 90تا  75  8  7/2

  جمع  298  100

  درصد  فراواني  شغل
  1/33  98  زراعت كاري

  9/20  62  دامداري
  22  65  كارگري
  1/4  12  كارمند
  9/19  59  ساير
  100  296  جمع
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توزيع فراواني پسته كاران در نمونه مورد بررسـي  . درخت دارند 1000تا  500درصد آنان هم اكنون  3/32كه 
نشـان   5بر اساس تعداد اصله درخت پسته آنان به تفكيك در شروع پسته كاري و در حـال حاضـر در جـدول    

  . داده شده است
 1000تا  500درصد پسته كاران  7/25واني پسته كاران در نمونه مورد بررسي نشان مي دهد كه توزيع فرا
توزيـع فراوانـي   . فروختـه انـد   1391كيلو پسته خشك در سـال   100درصد آنان كم تر از  9/15كيلو پسته و 

ي دهد، كه قبـل  پسته كاران در نمونه مورد بررسي بر اساس نوع محصول آنان قبل از كشت پسته نيز نشان م
درصد آنان مشغول بـه كشـت انگـور     2/23درصدپسته كاران گندم كشت مي كرده اند و  8/30از كشت پسته 

از عواملي كه باعث شده پسته كاران، پسته را جايگزين گنـدم و انگـور كننـد، مـي تـوان بـه كـاهش        . بوده اند
ندم از جمله محصوالتي هسـتند كـه بـراي    انگور و گ. بارندگي و شور شدن آب كشاورزي در منطقه اشاره كرد

بـر  . آبياري به آب شيرين نياز دارند و در برابر مخاطرات اقليمي از جمله سرما زدگي و يخبندان مقاوم نيستند
. عكس، پسته از نوع درختان شور پسند مي باشد و در برابر مخاطرات اقليمي از جمله يخبندان مقاوم مي باشد

  .كشت پسته را جايگزين مناسبي براي انگور و ساير محصوالت در منطقه مي دانندبه همين علت كشاورزان، 
  
  توزيع فراواني پسته كاران بر اساس تعداد اصله درخت پسته         - 5جدول

  توزيع فراواني ميزان فروش پسته كاران -6جدول                                                                 يافته هاي تحقيق:منبع 

  
  

  اران بر اساس نوع محصول آنان قبل از كشت پستهتوزيع فراواني پسته ك -7جدول 
  

  درصد  فراواني  نوع محصول
  6/7  22  زعفران
  2/23  67  انگور
  8/30  89  گندم
  6/17  51  جو

  8/20  60  زمين خالي
  100  289  جمع

  1392يافته هاي تحقيق،:منبع
  

ز محصول پسته نشـان داد،  توزيع فراواني پسته كاران در نمونه مورد بررسي بر اساس درآمد ناخالص آنان ا
 5تـا   1درصد آنـان   9/27ميليون تومان و درآمد ناخالص 10تا  5درصد پسته كاران  2/33كه درآمد ناخالص 

، مي باشـد  در هكتار كيلوگرم پسته خشك 1350ط عملكرد اين محصول حدود متوس. ميليون تومان مي باشد

  در حال حاضر در شروع پسته كاري تعداد اصله درخت پسته
 درصد فراواني  درصد  فراواني

  7/28  86  7/33  101  درخت 500كم تر از 
  3/32  97  33  99  درخت 1000تا  500

  3/19  57  3/17  51  درخت 1500تا  1000
  3/10  31  11  33  درخت 2000تا  1500

  3/9  27  5  14  درخت 2000بيشتر از 
  100  298  100  298  جمع

 درصد فراواني ميزان فروش پسته
  9/15  47  كيلو 100كم تر از 

  49  145  كيلو 500تا  100
  7/25  76  كيلو 1000تا  500

  4/6  19  كيلو 1500تا  1000
  3/0  1  كيلو 2000تا  1500

  7/2  8  كيلو 2000بيشتر از 
  100  296  جمع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 23

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-301-fa.html


 51             1392 تابستان، دوازدهم، شماره سوممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

توزيـع  . ميليون ريال مي باشـد  675ا توجه به قيمت امروز، كه متوسط درآمد ساالنه بهر برداران از هر هكتار ب
فراواني پسته كاران در نمونه مورد بررسي بر اساس ميزان كل اراضي آنان به تفكيك در شروع پسـته كـاري و   

درصد پسته كاران يك هكتار اراضـي داشـته    5/44در حال حاضر مشخص مي كند، كه در شروع پسته كاري 
  .درصد آنان يك هكتار اراضي دارند 4/46نيز  اند  و در حال حاضر

  
ميزان كل اراضي آنان به  - 9جدول      .توزيع فراواني پسته كاران بر اساس درآمد ناخالص ماهانه آنان از محصول پسته -8جدول

  تفكيك در شروع پسته كاري و در حال حاضر
  

  

  1392يافته هاي تحقيق،:منبع
  

  
  
  

تفكيـك در   توزيع فراواني پسته كاران در نمونه مورد بررسي بر اساس سطح اراضي زير كشت پسته آنان به
درصد  پسـته كـاران     3/38شروع پسته كاري و در حال حاضر نيز مشخص مي كند، كه در شروع پسته كاري 

درصد آنان نيم تا يـك هكتـار    7/47نيم تا يك هكتار اراضي زير كشت پسته  داشته اند  و در حال حاضر نيز 
  .اراضي زير كشت پسته  دارند

  

  ان به تفكيك در شروع پسته كاري و در حال حاضرسطح اراضي زير كشت پسته آن-10جدول
  

  در حال حاضر  در شروع پسته كاري  )هكتار(سطح اراضي زير كشت پسته
  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  2/28  84  4/38  114  كم تر از نيم هكتار
  7/47  142  6/45  136  تا يك هكتار 5/0
  1/11  33  7/9  29  هكتار 5/1تا  1
  4/7  22  4  12  هكتار 2تا  5/1
  5  15  3/2  7  هكتار 3تا  2
  7/0  2  0  -  هكتار 4تا 3

  100  298  100  298  جمع
  1392يافته هاي تحقيق،:منبع

  

كلّ اراضي 
  )هكتار(آبي

در شروع پسته 
  كاري

  در حال حاضر

  درصد فراواني  درصد  فراواني
5/0  47  2/17  30  9/10  
1  122  5/44  127  4/46  
5/1  16  8/5  14  1/5  
2  28  2/10  33  12  
3  24  8/8  26  5/9  
4  16  8/5  23  4/8  
5  17  2/6  16  8/5  
7  4  5/1  3  1/1  

10  0  0  2  7/0  
  100  274  100  274  جمع

درآمد ناخالص 
  )تومان(پسته

  درصد فراواني

  4/9  28  نكم تر از يك ميليو
  9/27  83  ميليون 5تا  1
  2/33  99  ميليون 10تا   5

  1/16  48  ميليون 15تا  10
  4/8  25  ميليون 20تا  15
  5  15  ميليون 50تا  20

  100  298  جمع
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  نظر پسته كاران در باره برخي از مسايل مرتبط با كشت پسته -4-5
توزيع فراواني نظر پسته كاران درباره برخي از مسايل مرتبط با كشت پسـته نشـان مـي دهد؛كـه از نظـر       

اكثريت پسته كاران تفاوت درآمد محصول پسته با محصول قبلي و ميزان رضايت از تغيير كـاربري اراضـي بـه    
پسته، در حد متوسط بوده است  و تمايل اكثريت پسته كاران به افزايش سطح زيركشت پسته در اراضي ملكي  

از . در كشت پسته  خيلي كم مي باشد در حد زياد بوده و همچنين تمايل آنان به اجاره اراضي براي سهم بري
از . داليلي كه باعث كاهش تمايل كشاورزان به اجاره اراضي شده، مي توان به اجاره بهاي باالي آن اشاره كـرد 

طرفي در بسياري از مواقع  فقط زمين اجاره داده مي شود و كشاورز خود بايد آب خريداري كرده و باغ پسـته  
باعث افزايش هزينه هاي پسته كار شده و در اكثر مواقع از اجاره اراضـي خـودداري   اين عوامل . را آبياري كند

  .مي نمايد
  

  نظرپسته كاران درباره برخي از مسايل مرتبط با كشت پسته -11جدول
 

  جمع  خيلي زياد  زياد متوسط  كم  خيلي كم  
تفاوت درآمد محصول پسته با 

  محصول قبلي
  289  40  96  110  32  11  فراواني

  100  8/13  2/33  1/38  1/11  8/3  ددرص
از تغيير كاربري  زان رضايتمي

  اراضي به پسته 
  287  33  76  102  55  21  فراواني
  100  5/11  5/26  5/35  2/19  3/7  درصد

تمايل به افزايش سطح زيركشت 
  پسته در اراضي ملكي

  291  52  92  78  36  33  فراواني
  100  9/17  6/31  8/26  4/12  3/11  درصد

اجاره اراضي براي سهم  تمايل به
  بري در كشت پسته

  290  15  31  88  64  92  فراواني
  100  2/5  7/10  3/30  1/22  7/31  درصد

  1392يافته هاي تحقيق،:منبع
  

  تأثير عوامل محيطي در افزايش انگيزه براي كشت  پسته -5- 5
از نظر اكثريت پسـته   و براساس ميانگين رتبه اي به دست آمده، مشاهده مي شود كه 12با توجه به جدول

، مقاوم در برابر شوري آب )58/3(، مقاوم در برابر كم آبي)61/3(كاران عوامل سازگاري با شرايط اقليمي منطقه
، تأثير زيادي بر افزايش انگيزه آنان براي كشـت پسـته   )79/3(، سازگاري با شرايط خاك منطقه)51/3(و خاك

برابر بحران هاي شديد و مقاومـت در برابـر طـوالني بـودن دوره     داشته است، در حالي كه عوامل سازگاري در 
به طور كلّي استقبال كمي در كشـت  . هاي آبياري در افزايش انگيزه آنان در حد متوسط تأثير گذار بوده است

با وجود دارا بودن برخي شرايط محيطي، از علل اصلي عدم استقبال به كشـت پسـته، عـدم    . پسته وجود دارد
ر بودن مردم و نبود حمايت هاي الزم بخش خصوصي و دولتـي، در زمينـه مخـاطرات محيطـي در     ريسك پذي

مهـاجرت جوانـان روسـتايي بـه شـهر و پيرشـدن       . طول سال مي باشد، كه محصول پسته با آن مواجـه اسـت  
يـت  جمعيت روستاهاي منطقه نيز در اين مورد نيز تأثيرگـذار بـوده، كـه پتانسـيل انسـاني مجـدد بـراي فعال       

. كشاورزي را روستاها دارا نمي باشند و به صورت تدريجي رغبت كم تـري در كشـت پسـته بوجـود مـي آيـد      
  .همچنين مراحل مختلف كشت پسته و مدت زمان طوالني آن نيز بر اين موضوع تأثيرگذار است
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 53             1392 تابستان، دوازدهم، شماره سوممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

  ميزان تأثير هر يك از عوامل محيطي در افزايش انگيزه پسته كاران براي كشت پسته -12جدول
  

بدون   
 تأثير

ميانگين  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم
  رتبه اي

انحراف 
  معيار

سازگاري با شرايط اقليمي 
  منطقه

  06/1  61/3  55  132  68  25  18 فراواني
  4/18 1/44  1/23  4/8  6  درصد

  006/1  58/3  48  133  73  33  11 فراواني  مقاوم در برابر كم آبي
  1/16 6/44  5/24  1/11  7/3  درصد

قاوم در برابر شوري آب و م
  خاك

  947/0  51/3  31  135  83  29  11 فراواني
  7/10 7/46  7/28  10  8/3  درصد

سازگاري در برابر بحرانهاي 
 شديد دمايي

  047/1  80/2  14  60  113  75  37 فراواني
  7/4 1/20  8/37  1/25  4/12  درصد

سازگاري با شرايط خاك 
  منطقه

  971/0  79/3  69  132  72  13  11 فراواني
  2/23 4/44  2/24  4/4  7/3  درصد

مقاومت در برابر طوالني 
 بودن دوره هاي آبياري

  859/0  45/3  28  116  117  29  5 فراواني
  5/9 3/39  7/39  8/9  7/1  درصد

  

  1392يافته هاي ميداني تحقيق،:منبع
  

  در افزايش انگيزه براي كشت  پسته ولت وبخش خصوصيدحمايت هاي تأثير  -6-5
و ميانگين رتبه اي به دست آمده، مشاهده مي شود كه از نظر اكثريت پسته كـاران،   13ا توجه به جدول ب

برگـزاري كـالس هـاي     ،)64/1(، اعطاي وام و تسـهيالت بـه پسـته كـاران     )63/1(يارانه هاي بخش كشاورزي
ني پسـته كـاران و   ، وجـود تعـاو  )99/1(بيمه محصول پسته ،)40/2( خريد تضميني محصول ،)74/1( آموزشي

، تأثير كمـي بـر افـزايش انگيـزه     )88/1( سرمايه گذاري در زمينه فرآوري محصولو ) 86/1(حمايت هاي آنان
در حد متوسط در افزايش ) 90/2(ولي، رضايت كشاورزان پيشرو.پسته كاران به توسعه كشت پسته داشته است

ورزان منطقه، رضايت كشاورزان پيشرو در انگيزه آنـان  در نظر تعدادي از كشا. انگيزه كشاورزان مؤثّر بوده است
نظر اين كشاورزان اين بود كه كشاورزان پيشرو در پسته كاري، از لحاظ درآمـدي  . نقش متوسطي داشته است

و رفاه خانوار در سطح مناسبي نسبت به بقيه هستند و كشاورزان پيشرو در مواردي مشوق آن ها براي كشـت  
از طرفي حمايت دولت و بخش خصوصي در افزايش انگيزه آنان بـراي كشـت پسـته    . ه اندپسته در منطقه بود

در منطقه تاكنون كالس هاي آموزشي برگزار نشده، محصول اكثريت پسـته  : مؤثّر نبوده است، به اين دليل كه
ه، تعـاوني  كاران به دليل عدم آگاهي بيمه نشده، از سوي دولت به پسته كـاران وام و تسـهيالت اعطـا نگرديـد    

پسته كاران و حمايت هاي آنان در منطقه وجود ندارد و بسياري از داليل ديگر كه باعث شده دولـت و بخـش   
اين درحـالي اسـت كـه    . خصوصي نقش كمي در افزايش انگيزه كشاورزان به توسعه كشت پسته، داشته باشند

به همين . اقتصادي كشور داشته باشدپسته به عنوان يك محصول استراتژيك نقش مؤثّري مي تواند در توسعه 
  .دليل توجه دولت و بخش خصوصي به اين محصول استراتژيك و توليد كنندگان آن، ضروري مي باشد
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  در افزايش انگيزه پسته كاران براي كشت پسته ولت وبخش خصوصيدحمايت هاي ميزان تأثير هر يك از  -13جدول
  

بدون   
 تأثير

خيلي  زياد متوسط كم
 زياد

ميانگين 
 رتبه اي

انحراف 
 معيار

  96/0  63/1  6  13  27  69  182  فراواني  يارانه هاي بخش كشاورزي
  2  4/4  1/9  2/23  3/61  درصد

  22/1  90/2  30  77  65  83  42  فراواني  رضايت كشاورزان پيشرو
  1/10 9/25  9/21  9/27  1/14  درصد

اعطاي وام و تسهيالت به پسته 
  كاران

  02/1  64/1  9  15  23  63  189  فراواني
  3  5  7/7  1/21  2/63  درصد

  01/1  74/1  8  14  35  77  164  فراواني  برگزاري كالس هاي آموزشي
  7/2  7/4  7/11  8/25  55  درصد

  27/1  40/2  20  42  77  57  101  فراواني  خريد تضميني محصول
  7/6 1/14  9/25  2/19  34  درصد

  27/1  99/1  22  21  41  57  152  فراواني  بيمه محصول پسته
  5/7  2/7  14  5/19  9/51  درصد

وجود تعاوني پسته كاران و حمايت 
  هاي آنان

  21/1  86/1  21  13  38  57  170  فراواني
  7  3/4  7/12  1/19  9/56  درصد

سرمايه گذاري در زمينه فرآوري 
  محصول

  24/1  88/1  20  15  45  43  171  فراواني
  8/6  1/5  3/15  6/14  2/58  درصد

  1392ته هاي ميداني تحقيق،ياف:منبع
  

بخش خصوصي باعـث افـزايش    حمايت هاي دولت وو  علل محيطيبه نظر مي رسد كه : فرضيه اول -7-5
  .گرديده استانگيزه بهره برداران به توسعه كشت محصول پسته 

 سازگاري با شرايط خاك منطقه، مقـاوم در "، درموارد)binomial(براساس آزمون دو جمله اي 14در جدول
با توجه به ايـن كـه سـطح     "برابر كم آبي، مقاوم در برابر شوري آب و خاك، سازگاري با شرايط اقليمي منطقه

درصد  50و نسبت مشاهده شده در گروه اول آزمون اول كم تر از  05/0معني داري در هر دو آزمون كم تر از 
تـوان گفـت ميانـه پاسـخ هـا       نابراين، مـي ب. درصد به دست آمده است 50و در گروه دوم آزمون دوم بيشتر از 

افزايش انگيـزه بهـره   قرار گرفته و اين بدان معناست كه عوامل فوق الذكر تأثير زيادي در ) متوسط(3بيشتر از 
همچنين با توجه به اين كه سطح معني داري در هـر دو آزمـون   . دارندبرداران به توسعه كشت محصول پسته 

و نسـبت مشـاهده شـده در گـروه اول      05/0كم تـر از   "هاي شديد دمايي بحران سازگاري در برابر"مربوط به 
توان گفت ميانه پاسخ هـا   درصد به دست آمده، بنابراين، مي 50آزمون اول و در گروه دوم آزمون دوم باالتر از 

ره برداران بـه  افزايش انگيزه بهاين بدان معناست كه عامل فوق به ميزان متوسط باعث . است) متوسط(3برابر 
مقاومـت  "با توجه به اين كه سطح معني داري در آزمون اول مربوط بـه  . شود مي توسعه كشت محصول پسته

مي باشـد و  نسـبت    0/ 05و در آزمون دوم كم تر از  05/0بيشتر از  "در برابر طوالني بودن دوره هاي آبياري
مي باشـد و   3بنابراين، ميانه بيشتر يا مساوي . ستدرصد ا 50مشاهده شده در گروه دوم آزمون دوم بيشتر از 
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 55             1392 تابستان، دوازدهم، شماره سوممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

افزايش انگيزه بهره برداران به توسعه كشت اين بدان معناست كه عامل فوق در سطح بين متوسط و زياد باعث 
  .شود مي محصول پسته

  
  پستهافزايش انگيزه بهره برداران به توسعه كشت  بر علل محيطينتايج حاصل از بررسي تأثير-14جدول

  

  1392يافته هاي ميداني تحقيق،:منبع

 معني مورد نسبت مشاهدهت نسبفراوانيردهعوامل محيطي
سازگاري با شرايط اقليمي 

  منطقه
 000/0 5/0 37/0 112 ≥3 1گروه
 63/0 187 <3 2گروه
  1 299  كل
 000/0 5/0 86/0 256 ≤3 2گروه
 14/0 43 >3 1گروه
  1 299  كل

 000/0 5/0  39/0 117 ≥3 1هگرو  مقاوم در برابر كم آبي
  61/0 181 <3 2گروه
  1 298  كل
 000/0 5/0  85/0 254 ≤3 2گروه
  15/0 44 >3 1گروه
  1 298  كل

مقاوم در برابر شوري آب 
 و خاك

 013/0 5/0  43/0 123 ≥3 1گروه
 57/0 166 <3 2گروه
  1 289  كل
 000/0 5/0  86/0 249 ≤3 2گروه
 14/0 40 >3 1گروه
 1 289  كل

سازگاري در برابر بحران 
 هاي شديد دمايي

 000/0 5/0 75/0 225 ≥3 1گروه
  25/0 74 <3 2گروه
  1 299  كل
 000/0 5/0  63/0 187 ≤3 2گروه
 37/0 112 >3 1گروه
  1 299  كل

سازگاري با شرايط خاك 
  منطقه

 000/0 5/0  32/0 96 ≥3 1گروه
  68/0 201 <3 2گروه
  1 297  كل
 000/0 5/0  92/0 273 ≤3 2گروه
  08/0 24 >3 1گروه
  1 297  كل

مقاومت در برابر طوالني 
 بودن دوره هاي آبياري

 727/0 5/0  51/0 151 ≥3 1گروه
  49/0 144 <3 2گروه
  1 295  كل
 000/0 5/0  88/0 261 ≤3 2گروه
  12/0 34 >3 1گروه
  1  295  كل
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  56      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي

 "، باتوجه به اين كه سطح معني داري در هر دو آزمون مربوط بـه  )binomial(براساس آزمون دو جمله اي
و نسبت مشـاهده شـده، در گـروه اول آزمـون اول و در گـروه دوم        05/0كم تر از "رضايت كشاورزان پيشرو 

اين . است) متوسط(3توان گفت ميانه پاسخ ها برابر  درصد به دست آمده، بنابراين، مي 50آزمون دوم باالتر از 
 افزايش انگيزه بهره برداران به توسعه كشت محصول پستهبدان معناست كه عامل فوق به ميزان متوسط باعث 

ولـي  . ذكـر شـده اسـت    15ير گذاري در جدول ديگر  متغيرها و نوع وضعيت تأثير گذاري يا عدم تأث. شود مي
طبق بررسي هاي به عمل آمده محصول كشاورزان بيمه نيست، به پسته كـاران وام و تسـهيالت ارائـه نشـده،     
خريد تضميني محصول گاهي اوقات براي كشاورز در منطقه ايجاد شده، در منطقه تعاوني پسته كـاران وجـود   

اين موارد باعث شده كه حمايـت هـاي   . در منطقه برگزار نشده است ندارد و از طرفي هم كالس هاي آموزشي
دولت و بخش خصوصي بر افزايش انگيزه بهره برداران به توسعه كشت محصول پسته، تـأثير چنـداني نداشـته    

  .باشد
  

  افزايش انگيزه بهره برداران  بر ولت وبخش خصوصيدحمايت هاي  نتايج حاصل از بررسي تأثير-15جدول
 

 معني مورد نسبت  مشاهدهت نسب فراواني رده ولت وبخش خصوصيداي حمايت ه
يارانه هاي بخش 
كشاورزي

 000/0 5/0  94/0 278 ≥3 1گروه
  06/0 20 <3 2گروه
  1 297  كل
 000/0 5/0 15/0 46 ≤3 2گروه
  85/0 251 >3 1گروه
  1 297  كل

 000/0 5/0 64/0 190 ≥3 1وهگر رضايت كشاورزان پيشرو
  36/0 107 <3 2گروه
  1 297  كل
 007/0 5/0  58/0 172 ≤3 2گروه
  42/0 125 >3 1گروه
  1 297  كل

اعطاي وام و تسهيالت به 
پسته كاران

 000/0 5/0  92/0 275 ≥3 1گروه
  08/0 24 <3 2گروه
  1 299  كل
 000/0 5/0  16/0 47 ≤3 2گروه
 84/0 252 >3 1گروه
 1 299  كل

برگزاري كالس هاي 
آموزشي

 000/0 5/0 93/0 276 ≥3 1گروه
  07/0 22 <3 2گروه
  1 298  كل
 000/0 5/0  19/0 57 ≤3 2گروه
 81/0 241 >3 1گروه
  1 298  كل

 000/0 5/0  79/0 235 ≥3 1گروه خريد تضميني محصول
  21/0 62 <3 2گروه
  1 297  كل
 296/0 5/0  47/0 139 ≤3 2گروه
  53/0 158 >3 1گروه
  1 297  كل
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  1392يافته هاي ميداني تحقيق،:منبع
  

بهره  و اجتماعي وضعيت اقتصادي بهبودو كشت محصول پسته بين :  تحليل و آزمون فرضيه دوم-5- 8
  .رابطه معناداري وجود داردبرداران 

قتصادي آنان و نتـايج آزمـون دو   وضعيت اپسته كاران درباره ميزان تأثير كشت پسته بر توزيع فراواني نظر
با توجه به اين جدول مشاهده .بيان شده است 16، جهت بررسي توزيع پاسخ ها در جدول)binomial(جمله اي

ن بدان معناست اي. به دست آمده است 05/0مي شود، ميزان معني داري در مورد هر يك از متغيرها كم تر از 
بر اين اساس . كه توزيع پاسخ ها در گزينه هاي مطرح شده يكنواخت نيست و در يك يا دو گزينه تجمع دارند

نتيجه مي گيريم كشت پسته تأثير زيادي برايجاد اشتغال پاره وقت براي اعضاي غير خـانوار،  افـزايش خريـد    
كشت پسته بر . ت زراعي و كشاورزي داشته استكاالي مصرفي و وسايل منزل، خريد آب براي توسعه محصوال

خريد زمين هاي زراعي و باغي، ايجاد درآمد باال ومناسب براي خانوار،  خريد وسايل نقليه،  افزايش ميزان پس 
انداز در بانك، حمايت مالي و سرمايه اي بيشتر از فرزندان، ايجاد شغل جانبي براي اعضـاي خـانوار،  افـزايش    

همچنين كشت پسـته تـأثير كمـي برايجـاد     . ر امر توليد در حد متوسط تأثير گذار بوده استسرمايه گذاري د
اشتغال دائمي براي اعضاي خانوار و خريد ادوات مكانيزاسيون جهت استفاده در فعاليت هاي كشاورزي داشـته  

به گفته كشـاورزان  . است و كشت پسته تأثير خيلي كمي بر توسعه صنايع دستي و توليدات آن در خانوار دارد
كشت پسته باعث ايجاد اشتغال پاره وقت در بخش برداشت و چيدن  پسته براي پسران و در بخش ورود پسته 

درآمد حاصل از كشـت  . به ترمينال ضبط پسته براي پوست كني وتميز كردن، براي دختران و زنان شده است
جارو برقـي، تلويزيـون رنگـي، ماشـين لبـاس      : جملهپسته نيز تأثير متوسطي بر افزايش خريد وسايل منزل از 

تحليل ها نشان مي دهند كه درآمد حاصل از كشت پسته، تأثير كمي در خريـد ادوات  . داشته است... شويي و
يكي از داليلي كه باعـث ايـن امـر شـده،     . مكانيزاسيون جهت استفاده در فعاليت هاي پسته كاري داشته است

كشاورزان نياز خود را به ايـن ادوات از طـرق   . اسيون و عدم صرفه اقتصادي آن استقيمت باالي ادوات مكانيز

 بيمه محصول پسته
 
 
 
 

 000/0 5/0  85/0 250 ≥3 1گروه
  15/0 43 <3 2گروه
  1 293  كل
 000/0 5/0  29/0 84 ≤3 2گروه
  71/0 209 >3 1گروه
  1 293  كل

ود تعاوني پسته كاران وج
 و حمايت هاي آنان

 000/0 5/0  89/0 265 ≥3 1گروه
  11/0 34 <3 2گروه
  1 299  كل
 000/0 5/0  24/0 72 ≤3 2گروه
  76/0 227 >3 1گروه
  1 299  كل

سرمايه گذاري در زمينه 
 فرآوري محصول

 000/0 5/0  88/0 259 ≥3 1گروه
  12/0 35 <3 2گروه
  1 294  كل
 000/0 5/0  27/0 80 ≤3 2گروه
  73/0 214 >3 1گروه
  1  294  كل
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. به گفته پسته كاران منطقه، كشت پسته باعـث توسـعه صـنايع دسـتي نشـده اسـت      . اجاره، برطرف مي كنند
 درآمد حاصل از كشت پسته در فعاليت هاي صنايع دستي مثل قالي بـافي كـه در منطقـه رواج دارد، سـرمايه    

از . هايي مثل قالي بافي در منطقه به سرمايه گـذاري چنـداني نيـاز نـدارد     چراكه، فعاليت.گذاري نگرديده است
  .طرفي صنايع دستي خاص ديگري در منطقه رواج ندارد

  
  اقتصادي پسته كارانوضعيت  نتايج حاصل از بررسي تأثير كشت پسته بر  -16جدول

  

  1392يافته هاي ميداني تحقيق،:منبع
  

تـايج آزمـون دو   آنان و ن وضعيت اجتماعيتوزيع فراواني نظرپسته كاران درباره ميزان تأثير كشت پسته بر 
با توجه به اين جدول مشاهده . بيان شده است17، جهت بررسي توزيع پاسخ ها در جدول)binomial(جمله اي

ايـن بـدان   . بـه دسـت آمـده اسـت     05/0مي شود كه ميزان معني داري در مورد هر يك از متغيرها كم تر از 
بـر  . ست و در يك يا دو گزينه تجمع دارنـد معناست كه توزيع پاسخ ها در گزينه هاي مطرح شده يكنواخت ني

اين اساس نتيجه مي گيريم كشت پسته تأثير زيادي بر بهبود  وضعيت تغذيه خانوار و بهبود شرايط بهداشـتي  
كشت پسته بر بهبود شرايط رفاهي خانوار، امنيت شغلي، اعتماد به نفس بيشتراز . و درماني خانوار داشته است

  معني داريآماره خيلي  زيادطمتوسكمبدون  موارد
خريد آب براي توسعه 

محصوالت زراعي و كشاورزي
  000/0  034/38  26 87 72 66 46 فراواني
 8/8 3/29 2/24 2/22 5/15 درصد

  000/0  289/60 27 68 103 64 36 فراواني خريد زمين هاي زراعي و باغي
 1/9 8/22 6/34 5/21 1/12 درصد

باال ومناسب براي  ايجاد درآمد
 خانوار

  000/0  068/80 42 80 100 62 11 فراواني
 2/14 1/27 9/33 21 7/3 درصد

افزايش خريد كاالي مصرفي و 
 وسايل منزل

  000/0  749/66 44 98 82 46 21 فراواني
 1/15 7/33 2/28 8/15 2/7 درصد

  000/0  143/28 34 64 87 64 45 فراواني خريد وسايل نقليه
 6/11 8/21 6/29 8/21 3/15 درصد

افزايش سرمايه گذاري در امر 
 توليد

  000/0  074/28 34 75 80 67 42 فراواني
 4/11 2/25 8/26 5/22 1/14 درصد

حمايت مالي و سرمايه اي 
 بيشتر از فرزندان

  000/0  892/85 35 85 105 53 18 فراواني
 8/11 7/28 5/35 9/17 1/6 درصد

ل جانبي براي اعضاي ايجاد شغ
 خانوار

  000/0  089/100 16 63 115 68 31 فراواني
 5/5 5/21 2/39 2/23 6/10 درصد

ايجاد  اشتغال پاره وقت براي 
 اعضاء غير خانوار

  000/0  599/64 32 93 69 81 22 فراواني
 8/10 3/31 2/23 3/27 4/7 درصد

ايجاد اشتغال دائمي براي 
 اعضاي خانوار

  000/0  774/85 20 42 73 112 45 يفراوان
 8/6 4/14 25 4/38 4/15 درصد

افزايش ميزان پس انداز در 
 بانك

  000/0  242/43 26 69 88 74 41 فراواني
 7/8 2/23 5/29 8/24 8/13 درصد

خريد ادوات مكانيزاسيون 
جهت استفاده در فعاليت هاي

  000/0  240/58 16 61 50 96 69 فراواني
 5/5 9/20 1/17 9/32 6/23 درصد

توسعه صنايع دستي و توليدات 
  آن در خانوار

  000/0  255/290 6 18 38 66 170 فراواني
 2 6 8/12 1/22 57  درصد
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تر به قاچاق مواد مخدر، كاهش مهاجرت، امكان ادامه تحصيل بـراي افـراد خـانوار،     لحاظ درآمدي، گرايش كم
خوداتّكايي در زندگي، مشاركت وهمكاري بيشـتر در امـور، ايجـاد انگيـزه بـراي جوانـان خـانوار در خصـوص         

ط    متوسـ ت مسكن خانوار در حـدتـأثير  ماندگاري در روستا، سرمايه گذاري بيشتر براي مسافرت، بهبود وضعي
به گفته كشاورزان منطقه، كشت پسته و درآمد حاصل از آن  باعث بهبود وضعيت تغذيه آنان . گذار بوده است

شده است؛ به طوري كه گاهي براي تأمين مواد غذايي بهتر و بيشتر، به شهر مراجعه مي كننـد، درحـالي كـه    
از لحاظ درماني نيز قبل از كشت پسته بـه   .شد قبل از كشت پسته به همان مواد غذايي داخل روستا اكتفا مي

هاي شهر خليل آباد و كاشمر مراجعه مي كردنـد در حـالي كـه بعـد از روي        خانه بهداشت روستا  يا در مانگاه
آوردن به كشت پسته و به تبع آن افزايش درآمد، براي درمان بيماري هاي خود بـه خـارج از شهرسـتان و بـه     

  .ان مراجعه مي كنندبيمارستان هايي در سطح است
  

  وضعيت اجتماعينتايج حاصل از بررسي تأثير كشت پسته بر -17جدول
  

بدو   موارد
ن

آماره  خيلي زياد زياد متوسط كم
  آزمون

سطح 
معني 

  000/0  403/92 48 76 114 44 16 فراواني  بهبود شرايط رفاهي خانوار
 1/16 5/25 3/38 8/14 4/5 درصد

يط بهداشتي و بهبود شرا
 درماني خانوار

  000/0  300/91 36 100 98 41 22 فراواني
 1/12 7/33 33 8/13 4/7 درصد

  000/0  088/80 43 64 111 62 17 فراواني  امنيت شغلي
 5/14 5/21 4/37 9/20 7/5 درصد

اعتماد به نفس بيشتراز لحاظ 
درآمدي

  000/0  678/102 42 93 100 55 5 فراواني
 2/14 5/31 9/33 6/18 7/1 درصد

گرايش كم تر به قاچاق مواد 
مخدر

  000/0  243/22 68 70 78 44 36 فراواني
 23 6/23 4/26 2/9/14 درصد

  000/0  949/102 47 101 98 36 13 فراواني  بهبود  وضعيت تغذيه خانوار
 9/15 2/34 2/33 2/12 4/4 درصد

  000/0  512/15 35 67 75 58 56 فراواني كاهش مهاجرت
 12 23 8/25 2/9/19 درصد

امكان ادامه تحصيل براي افراد 
خانوار

  000/0  148/39 28 57 94 68 51 فراواني
 4/9 1/19 5/31 1/8/22 درصد

  000/0  565/92 48 90 101 45 10 فراواني  خوداتّكايي در زندگي
 3/16 6/30 4/34 3/15 4/3 درصد

مكاري بيشتر در مشاركت وه
امور

  000/0  631/97 33 84 111 45 20 فراواني
 3/11 7/28 9/37 4/15 8/6 درصد

ايجاد انگيزه براي جوانان 
خانوار در خصوص ماندگاري در 

  000/0  689/70 35 60 113 55 33 فراواني
/1  درصد

11
6/18 2/38 3/20 8/11 

  000/0  986/29 48 74 87 47 37 فراواني  بهبودوضعيت مسكن خانوار
 4/16 3/25 7/29 6/1216 درصد

 سرمايه گذاري بيشتر 
مسافرت

  000/0  141/28 38 62 87 70 41 فراواني
 8/12 8/20 2/29 8/5/23 درصد

  1392يافته هاي ميداني تحقيق،:منبع
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  جمع بندي و نتيجه گيري -6
بيشـترين  . سـال مـي باشـد    50و  48ي پسته كاران برابـر  بر اساس بررسي هاي به عمل آمده ميانگين سنّ

از ديگر مشخصه هاي فردي جامعه مورد مطالعه سطح سواد . سال است 60تا  45فراواني مربوط به گروه سنّي 
از لحاظ . درصد پسته كاران سطح سواد آن ها در حد ابتدايي مي باشد 8/42در جامعه مورد مطالعه . مي باشد

درصد پسته كـاران در كنـار پسـته     3/32. درصد پسته كاران داراي اراضي ملكي هستند 9/84مالكيت اراضي 
بررسي هاي به عمل آمده در رابطه با . درصد آنان به دامداري مشغول مي باشند 9/20كاري به شغل زراعت و 

درصـد آنـان    28سال و عمر باغ  20تا  10درصد پسته كاران  3/57عمر باغ پسته نشان مي دهد؛ كه عمر باغ 
اطّالعات به دست آمده، نشان مي دهند كه قبـل از كشـت پسـته، كشـاورزان بـه      . سال مي باشد 10كم تر از 

از داليلي كه باعث شده است كشـاورزان بـه پسـته كـاري     . و انگور كاري مشغول بوده اند) گندم(زراعت كاري
همچنين نظر  پسته كاران در باره . اره كردروي بياورند، مي توان به كاهش بارندگي در منطقه و شوري آب اش

از نظر اكثريت پسته كاران تفاوت درآمد محصول پسـته بـا   . برخي از مسايل مرتبط با كشت پسته پرسيده شد
تمايل اكثريت پسته . محصول قبلي و ميزان رضايت از تغيير كاربري اراضي به پسته، در حد متوسط بوده است

ر كشت پسته در اراضي ملكي در حد زياد بوده، همچنين تمايل آنان به اجاره اراضي كاران به افزايش سطح زي
از طرفي گاهي اوقات فقـط زمـين   . به علّت اجاره باالي آن براي سهم بري در كشت پسته خيلي كم مي باشد

زينه هاي زيـاد  اجاره داده مي شود و پسته كار بايد آب خريداري يا اجاره كند و باغ را آبياري كند كه باعث ه
پسته كاران بخش ششطراز ميزان نقش عوامل محيطي از جملـه سـازگاري بـا شـرايط     . براي كشاورز مي شود

خاك منطقه، مقاوم در برابر كم آبي، مقاوم در برابر شوري آب و خاك، سازگاري با شرايط اقليمي منطقـه، در  
ند، ولي از بين عوامل محيطـي، سـازگاري در برابـر    ايجاد انگيزه براي توسعه كشت پسته را زياد ارزيابي كرده ا

      بحران هاي شديد دمايي و مقاومت در برابر طوالني بودن دوره هاي آبيـاري در افـزايش انگيـزه آنـان در حـد
با اين وجود شايد از علل اصلي  عدم استقبال به كشت پسته، عدم ريسك پـذير  . متوسط تأثير گذار بوده است

مايت هاي الزم بخش خصوصي و دولتي، در زمينه مخاطرات محيطي در طول سـال مـي   بودن مردم و نبود ح
  . باشد، كه محصول پسته با آن مواجه است

از بين عوامل اقتصادي، تقاضاي مناسب بازار و وجود ضبط ترمينال پسته در منطقه تأثير زيادي بر افزايش 
لت و بخش خصوصي در افزايش انگيزه براي كشـت  در حالي كه تأثير حمايت هاي دو. انگيزه آنان داشته است
علّت آن عدم بيمه باغ هاي اكثر كشاورزان، عدم پرداخت يارانه هاي دولـت در بخـش   . پسته ضعيف بوده است

. كشاورزي، عدم وجود تعاوني پسته كاران در منطقه و عدم برگزاري كالس هاي آموزشي در منطقه مي باشـد 
يارانه هاي بخش كشاورزي به پسته كاران و در اختيار گذاشتن كود شيميايي  دولت بايد تمهيداتي، مثل دادن

بهبود شرايط بهداشتي و  "در آزمون مربوط به. براي پسته كاران با قيمت مناسب را در اين خصوص انجام دهد
وضـعيت  درماني خانوار، اعتماد به نفس بيشتراز لحاظ درآمدي، گرايش كم تر به قاچاق مـواد مخـدر، بهبـود     

پسته كـاران   وضعيت اجتماعي، عوامل فوق در سطح متوسط يا بيشتر بر "تغذيه خانوار، خوداتكايي در زندگي
شرايط بهداشتي و درماني  خانوارهاي پسته كـار بعـد از روي آوردن بـه كشـت پسـته و درآمـد       . تأثير گذارند

خود به بيمارستان هايي در سطح اسـتان   حاصل از آن، بهتر شده است به طوري كه براي مداواي بيماري هاي
همچنين تغذيه خانوار از لحاظ كميت و كيفيت  بهتر شده  و اين عوامـل باعـث اعتمـاد بـه      .مراجعه مي كنند

در رابطه با خريد آب براي توسعه محصوالت زراعـي،  . نفس بيشتر و خوداتّكايي در بين پسته كاران شده است
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، به ميزان متوسط بر وضعيت اقتصادي پسته كاران تـأثير گـذار   ...درآمد باال و خريد زمين هاي زراعي و باغي،
ولي، در آزمون مربوط به صنايع دستي و توليـدات آن و خريـد ادوات مكانيزاسـيون جهـت اسـتفاده در      . است

  .فعاليت هاي كشاورزي، تأثير كمي بر وضعيت اقتصادي پسته كاران دارند
  

  پيشنهادها
رفتن يافته هاي تحقيق و تجربه هاي حاصل از عمليات ميداني توسط محقّقان، اين  پيشنهادها با در نظر گ
  : ارائه مي گردد

  اعطاي وام و تسهيالت به پسته كاران در جهت  توسعه زير كشت پسته آنان از سوي دولت؛ - 1
كـردن كشـاورزان بـا    برگزاري كالس هاي آموزشي در محدوده مورد مطالعه براي هر چه بيشتر آشـنا   - 2

  مسائل مربوط به پسته كاري از جمله مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت؛
به دليل اين كه در محدوده مورد مطالعه بارندگي كم مي باشد؛ بهتر است شيوه آبياري نوين بـه جـاي    -3

  . ردآبياري غرقابي در منطقه جايگزين شود و از هدررفت قسمت اعظمي از منابع آبي جلوگيري ك
براي جلب نظر پسته كاران جهت استفاده از تكنولوژي هاي جديـد، پيشـنهاد مـي گـردد بـه سـابقه و        -4

  .تجربه پسته كاران اهميت داده و علوم تطبيقي مطابق با دانش روز دنيا را عرضه نمايند
پسته كـاري  از آن جايي كه پسته كاران بخش ششطراز ميانسال به باال هستند و ممكن است در آينده  -5

كاهش يابد؛ بايد با تشويق جوانان به ماندن در روستا و تشويق و حمايت از آنان در جهت فعاليت كشـاورزي و  
  .پسته كاري، از پايين آمدن توليدات جلوگيري كرد

  بيمه كردن محصوالت با توجه به وجود آفات مختلف؛ -6
كشاورزي به منظـور توليـد بهتـر از لحـاظ      جذب دانش آموختگان بومي رشته هاي تحصيلي مرتبط با -7

  كمي و كيفي؛
  تشكيل تعاوني پسته كاران و حمايت هاي آنان در بخش ششطراز؛ -8
سرمايه گذاري هاي بيشتر در زمينه فرآوري محصول و همچنين خريد تضميني محصول توسط بخش  -9

  .خصوصي و دولتي در منطقه
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  62      . . . اجتماعي محصوالت استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي-بررسي اثرات اقتصادي
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، دفتر خدمات و تكنولوژي آموزشي وزارت جهاد سازي زمين و كاشتاصول آماده): 1(پسته ، )1380(

 .كشاورزي، نشر آموزش كشاورزي
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 .2، شماره 38-2، مجله علوم كشاورزي ايران، دورهتوسعه روستايي
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