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  چکیده

هاي شهرستان تربت اتکاي اصلی درآمد ساکنین روستا. پایدار است شک یکی از مهمترین بخشهاي توسعهپایداري کشاورزي امروزه بی
. شده استباشد که از قدیم درمنطقه خراسان کشت میویژه زعفران میه حیدریه و دهستان باالوالیت، به محصوالت کشاورزي و باغی ب

یل پایداري تولید زعفران از دو بعد اجتماعی و این تحقیق با هدف تحل. باشدبنابراین توجه به پایداري آن در توسعه روستایی مهم می
همبستگی استفاده شده  –براي بررسی این موضوع از دو روش اسنادي و میدانی از طریقروش تحقیق توصیفی. اقتصادي انجام گرفته است

 از سويطقه و پرسشنامه دوم پرسشنامه اول توسط دهیاران و بخشدار من. در فرایند عملیات میدانی، دو نوع پرسشنامه تهیه گردید. است
نتایج  نشان داد که وضعیت . روستاي دهستان تکمیل گردیدند 20گیري مطبق از کار انتخاب شده از طریق نمونهکشاورز زعفران 327

زعفران و  ها، عدم بازاریابی مناسب، هزینه باالي تولیداقتصادي روستاها از جمله درآمد پایین، نوسان قیمت زعفران، عدم تضمین قیمت
همچنین با . ناکارآمدي نهادهاي دولتی در ایجاد تعاونی جهت بهبود خرید و فروش زعفران در ناپایداري اقتصادي تولید زعفران نقش دارند

وجود برخی مشکالت اجتماعی از جمله دسترسی کم به نهادهاي اجتماعی دولتی، مشارکت و همیاري مردم در قالب خود جوش و محلی در 
همچنین، پایداري . به تولید زعفران تأثیر مثبت بر پایداري داشته و به همین دلیل از لحاظ اجتماعی روستاها پایدارترند وستا و عالقهامور ر

دار و با متغیر مستقل طبیعی اجتماعی اقتصادي تولید زعفران با متغیرهاي مستقل انسانی جمعیت و باسوادي داراي رابطه مثبت و معنی
  .باشددار میهر، داراي رابطه منفی و معنیفاصله از ش

  .پایداري، کشاورزي پایدار، زعفران، توسعه روستایی: هاي کلیديواژه
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  مقدمه )1
اي ایـن فعالیـت در هـر دوره   . مواد غذایی بشر بوده است ترین تأمین کنندةکشاورزي در معناي جامع آن همواره اصلی

جهانی شـدن  . با تغییرات گوناگونی همراه بوده است فناوريهاي علمی و پژوهشی و پیشرفت ها، تواناییبسته به نیازمندي
، از هـاي زراعـی  گیري در زمینـه فعالیـت  هاي اقتصادي در سراسر جهان باعث شده است که تصمیمو گستردگی وابستگی

این موضـوع باعـث فشـار و مشـکالت     . سطح مزرعه فردي تا سطح ملی، متأثر از تحوالت و تغییرات اقتصادي جهانی باشد
-شـعبانعلی  و ساداتمرید (زیادي روي عوامل پایۀ تولیدات کشاورزي و در نهایت منابع طبیعی و محیط زیست شده است 

است براي کشاورزي رایج، که کاهش کیفیت منابع طبیعی پایه را  مفهوم کشاورزي پایدار پاسخ صریحی. )2: 1388فمی، 
توانـد عـالوه بـر تـأمین نیازهـاي زیسـتی       نظامی اسـت کـه مـی    ،در واقع کشاورزي پایدار. ها سبب شده استدر سرزمین

نی بایـد  زیرا سیستم کشاورزي در هر مقطع زمـا . جمعیت امروز جهان، از ایجاد مشکالت براي آیندگان نیز جلوگیري کند
مطیعـی لنگـرودي و   ( اي جمعیت را داشته باشد و امنیت غذایی را بـراي جامعـه ایجـاد کنـد    قدرت تأمین نیازهاي تغذیه

  ).161: 1388شمسایی، 
هـاي  تـوان بـه مـواردي همچـون محـدودیت     هاي موجود در راه توسعۀ کشـاورزي پایـدار، مـی   از مهمترین محدودیت

تکنولوژیکی، محدودیتهاي عوامل تولیـد   بیعی و زیست محیطی، کاربرد نادرستع طاقتصادي، محدودیت مناب –اجتماعی 
هـاي محلـی در جهـت    ریزي، نظارت و کنترل نهادهاي دولتی و بیرونی، تشـکیل گـروه  برنامه. کردزیربنایی و انسانی اشاره

-ي از مهمترین عوامل تـأثیر کننده جهت پایداري کشاورزهاي حفاظتفناوريهاي مردمی و ها و مشارکتتقویت همکاري

  ).37: 1381پرتی، (گذار در دستیابی به کشاورزي پایدار و متعاقب آن توسعه روستا هستند 
اقتصـادي   -هـا و سـنجش و ارزیـابی پایـداري اجتمـاعی     به دنبال مباحث توسعه پایدار و کشاورزي پایدار، تعیین روش

شاخص به معنـی نشـانه، یـا یـک مقیـاس بـراي       . داري تعریف شدهاي پایمورد بررسی قرار گرفت و در این راستا شاخص
  ). 36: 1381مولدان و بیلهاز، (هاي موجود در زمینه پایداري است ها از مهمترین بحثگیرياندازه

-اقتصادي تولید زعفران با استفاده از مدل موریس اقدام به سـطح  -تحقیق حاضر با محوریت تحلیل پایداري اجتماعی

زعفـران از جملـه   . ي توسعه در سطح روستاهاي دهستان باالوالیـت شهرسـتان تربـت حیدریـه کـرده اسـت      بندي پایدار
باشد که قابـل کشـت در منـاطق نیمـه     زراعی دهستان مورد مطالعه می سودترین محصولهاي جهان و پرگرانترین ادویه

بـراي پایـدار مانـدن ایـن     ). 12: 1382ان، صادقی و همکـار (بیابانی بوده، و بعد از چاي پرکاربرترین محصول زراعی است 
نهادهاي بیرونی و دولتی کـه بـا در دسـترس    : این سه حلقه عبارتند از .استمحصول نیاز به سه حلقه پایداري کشاورزي 

-، به نحوي به تولید پایدار زعفران کمـک مـی  ...ها و هاي بیمه و تعاونیهاي کشاورزي و حمایت از شرکتقرار دادن نهاده

-روحیـه تعـاون را افـزایش مـی    ... هاي محلی که با افزایش مهارت و آگاهی، مشارکت، و همیاري روستائیان و ، گروهکنند

  ). 62: 1389جوانی، (شود منجر به حفظ محیط زیست میکه کننده هاي حفاظتفناوريدهند و درنهایت، بکارگیري 
  
  



  مبانی نظري )2
تعریف ابداع شـده اسـت کـه     70، حداقل بیش از 1987ه پایدار در سال لند از توسعاز هنگام تعریف کمیسیون برانت

اما ارائه تعریفی دقیـق از  . کندهاي خاص تأکید میها و هدفهاي ظریفی با دیگري دارد، و بر ارزشها، اولویتهریک تفاوت
دهنده پابرجایی و ظر برخی نشانکشاورزي پایدار از ن. پذیر نیستامکان به سادگی پایداري، و درنتیجه از کشاورزي پایدار،

قابلیت چیزي براي استمرار به مدت طوالنی و براي برخی، حکایت از بهبودي و توانایی جهش بـه وضـع پیشـین پـس از     
  ).19: 1381پرتی، (هاي دور از انتظار دارد دشواري

 ,Milla(محـیط برخـوردار اسـت     پایداري در ارتباط با کشاورزي از اهمیت زیادي به عنوان رابط بین اقتصاد، جامعه و

Harris and Firth: 2002(.اي طوالنی مـدت نیازهـاي   کشاورزي پایدار فعالیتی تعریف شده است که در زمان حال و آینده
رسـاند و در بلنـد   سازد، در حالی که سود خالص را بـه حـداکثر مـی   غذایی و دیگر نیازهاي مرتبط با جامعه را برطرف می

 ,Tilman(از منابع زیست محیطی، حفظ دیگر خدمات و کارکردها توسعه انسانی را نیز در بـردارد  مدت از طریق حفاظت

et al., 2002(.به طور نمونه تعاریفی که از پایداري کشاورزي شده است عبارتند از:  
 کمک کردن به توسعه روستایی و بهبود زندگی اجتماعات روستایی. 

 یا منابع ) از جمله سیستم آب و هوا و کارایی اکوسیستم(، زمین هاي پشتیبان زندگیسیستم حذف مخاطرات
 :Walter &Stutzel, 2009(طبیعی از جمله منابع حیاتی و غیر حیاتی، خاك و موجودات زنده گیاهی و جانوري 

1276.( 

 زیست  اقتصادي و - هاي همراه با اصول اجتماعیها و فعالیتاي از فنون، سیاستپایداري مدیریت زمین مجموعه
 .)Smith and Dumanski, 1995( محیطیاست

  کشاورزي پایدار نوعی کشاورزي مولد، رقابتی و مؤثر است که باعث توسعه و محافظت محیط طبیعی و نیز مبتنی
 ).Walter &Stutzel, 2009: 1276(بر شرایط محلی است 

 نماید، غذایی سالم را تولید می د، موادکنکشاورزي پایدار سیستمی است که به صورت کارآمد از منابع استفاده می
 ).4: 1388پیشرو و عزیزي، (کند و از نظر اقتصادي پویا است هاي آتی حفظ میا براي نسلکیفیت محیط و منابع ر

هاي محلی به وسیله جا و پایدار بماند که نهادها و گروهتواند پابرکشاورزي فقط زمانی می 1با توجه به شکل 
ي منابع را توسعه دهند و کنندههاي حفاظتفناوري، اي توانمندکننده حمایتو نهادهاي بیرونی توسعهتحقیقات، ترویج 

پرتی، (تر نیز باید توانمندکننده باشد گستردهکشاورزي پایدار، محیط سیاستگذاري براي توسعه . از آن استفاده کنند
1381 :37 .(  
  



  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  شرایط کشاورزي پایدار: ) 1( شکل
  .38: 1381پرتی،: بعمن

شناسـی کشـاورزي، اخـالق، رشـد پایـدار نهادهـا و جوامـع روسـتایی اسـت          هـاي بـوم  شامل جنبه کشاورزيپایداري 
)Farashad and Zink,1993 و به ابعاد اقتصادي و اجتماعی پایداري کشاورزي ) 49: 1385ولی و همکاران، به نقل از شاه

وري، هایی نظیر فقر، سوءتغذیه، خـدمات اجتمـاعی، اشـتغال، بهـره    ها و شاخصدهآوري و تدوین دانیز توجه کرده و جمع
  ).50: 1385ولی و همکاران، شاه(داند درآمد، تولید کشاورزي و مواد غذایی، خوداتکایی و امنیت غذایی را الزم می

-به کمک آنها پایداري در مقیاسهایی است تا بتوان که توسعه پایدار هدف نهایی باشد، نیاز به ابزار و روش صورتیدر 

هـاي محـیط زیسـت، اجتمـاعی و     گیري کرد در ایـن صـورت نیـاز بـه معـرف     را اندازه) جهانی، ملی، محلی(هاي مختلف 
مـدل تحلیـل پایـداري تولیـد زعفـران اسـت کـه در آن         2شکل) 15: 1382الدین افتخاري، رکنو  بدري(اقتصادي است 

  .وسعه پایدار جهت ارزیابی پایداري تولید زعفران داراي رابطه دوسویه استشرایط کشاورزي پایدار با ابعاد ت
 

 
 
 
 
 
 
  

 
  
  
  

  مدل تحلیل وارزیابی پایداري تولید زعفران ) :2( شکل
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  هاي تحقیق شناسی و تکنیکروش )3
هاي جامعه آماري این پژوهش شامل همه روستا. همبستگی و روش آن پیمایشی است –تحقیق حاضر از نوع توصیفی

-می 1391در سال  نفر 20908خانوار و  5698گیرد و داراي روستا را در بر می 28که مجموعاً است دهستان باال والیت 

پرسشـنامه اول توسـط دهیـاران و بخشـدار منطقـه و      . در فرایند عملیات میدانی، دو نوع پرسشنامه تهیـه گردیـد  . باشند
روسـتاي دهسـتان تکمیـل     20گیري مطبق از خاب شده از طریق نمونهکار انتکشاورز زعفران 327پرسشنامه دوم توسط 

ریزي روستایی و اسـاتید گـروه تـرویج و    جهت تعیین روایی پس از تهیه پرسشنامه، اساتید گروه جغرافیا و برنامه.گردیدند
 30تعـداد   جهت تعیین ضریب اعتبـار . آموزش کشاورزي توزیع و برحسب پیشنهادات آنان، تصحیحات الزم صورت گرفت

-آوري پرسشنامهپس از جمع. در دهستان مورد مطالعه توزیع گردید) درصد تعداد افراد نمونه 10حدود (عدد پرسشنامه 

و آلفـاي کرونبـاخ، اعتبـار پرسشـنامه در مـورد سـواالت پایـداري اجتمـاعی و          SPSSهاي مذکور، با استفاده از نرم افـزار  
را براي تحقیقات غیر تجربی قابل قبـول   8/0تا  5/0نظران، ضریب اعتبار بین بصاح. بدست آمد 79/0اقتصادي به میزان 

  )691 :1384به نقل از صدیقی و پورکاخک، Pedhazur: 1982(دانند می
اي هایی که در تعیین جایگاه توسـعه یـافتگی هریـک از نـواحی در میـان سـایر نـواحی از اهمیـت ویـژه         از جمله مدل

این شاخص با استفاده از اطالعات در دسترس براي هر ناحیه، جایگاه . یافتگی موریس است شاخص توسعه استبرخوردار 
هـا را بـا   هاي سنجیده و در نهایت میـانگین مجموعـه شـاخص   توسعه یافتگی را میان سایرین، بر حسب هریک از شاخص

بـدین  ). 7، 1383و همکـاران،   فرهـودي (نمایـد   مـی  اي ساده محاسـبه استفاده از روش تحلیل شاخص، توسعه را به گونه
هاي ذکر شده بـراي هـر روسـتا، از آنجـایی کـه       هاي مربوط به شاخصدست آوردن پاسخه منظور در این تحقیق بعد از ب

ها، آنها را ابتدا بـه  اند، براي قابل قیاس نمودن دادهاي تهیه شدههاي مختلف اسمی، ترتیبی و فاصلههاي ما در مقیاسداده
  :باشد مقیاس کرده، نحوه محاسبه شاخص به شرح ذیل مییصورت فازي ب

  
yij = موریس براي شاخص  ناموزونشاخصi  در ناحیهj؛  
Xij =مقدار عددي شاخص)i (در ناحیه یا منطقه)j(؛  

Xj(min) =حداقل مقدار شاخص؛  
Xj(max)=داکثر مقدار شاخصح.  

هاي بکار گرفته شـده بایـد همسـو یـا هـم جهـت       نکته مهم در این روش با توجه به این فرمول، این است که شاخص
  ).195، 1383اصغرپور، ( شده استهاي غیر همسو از رابطه زیر استفاده لذا براي شاخص. باشند



و بـراي پیـدا    گرفتـه هاي مورد نظر را در قالب فرمولهاي یـاد شـده بکـار    در نهایت براي بررسی موضوع، تمام شاخص
  .شده استکردن شاخص اصلی توسعه مورد نظر براي هر واحد از رابطه زیر استفاده 

 
فرهـودي و  (رود سـعه هـر واحـد بـه شـمار مـی      شـاخص اصـلی تو   D.iهاي مورد مطالعـه و  تعداد شاخص nدر این رابطه 

در نهایت بعد از بدست آوردن پایداري اجتماعی اقتصادي تولید زعفران رابطه این متغیر وابسـته بـا   ). 10 :1385همکاران،
  ).1جدول (متغیرهاي  انسانی و طبیعی سنجیده شده است 

  متغیرهایتحقیق : )1( جدول
   نام متغیرها  مقیاس متغیر

بی، اسمی،ترتی
  1  )سن،جنس،شغل،میزان تحصیل(ویژگی فردي  ايفاصله/نسبتی

در انتخاب بین کشاورزي در روستا و صنعت در مناطق شهري،انتخاب بین زندگی در روستا یا شهر، انتخاب بـین اشـتغال در روسـتا یـا     (نگرش مکانی تعلق و   ترتیبی
  2  )شهر،انتخاب تحصیل در روستا یا شهر

  3  ر تولید زعفرانهمیاري مردم د  ترتیبی
  4  آگاهی و مهارت مردم در تولید زعفران  ترتیبی
  5  میزان تجربه در تولید زعفران، فعالیت داشت زعفران با استفاده از کودهاي شیمیایی، فعالیت داشت زعفران از سموم  ترتیبی
  6  )رائه نیروي کار مجانی،ارائه نیروي کار مزد بگیرا ها، در مشورت دادن، صرفاًگیريها و تصمیمریزيدر برنامه(میزان مشارکت   ترتیبی
  7  میزان رضایت اشتغال به تولید زعفران   ترتیبی

هـاي ترویجـی، کالسـهاي ترویجی،دسترسـی بـه سـموم، کودهـاي        به کارشناس و مروج کشاورزي، نشریات ترویجی، فـیلم (هاي کشاورزي دسترسی به نهاده  ترتیبی
  8  )ت کشاورزي،دسترسی به منابع آب، دسترسیبه زمینشیمیایی، دسترسی به ماشین آال

  9  )صندوق بیمه، تعاونی(هاي اجتماعی عضویت در نهاد  اسمی
  10  مشکل تأمین نیروي کار  ترتیبی
  11  نوسان قیمت زعفران  اسمی
  12  دسترسی به اعتبارات مالی و وام  ترتیبی
  13  هاتضمین قیمت  ترتیبی
  14  دي به بازارنحوه عرضه محصوالت تولی  اسمی
  15 )انداز درآمدثبات و پایداري درآمد، کافی بودن درآمد ناشی از تولید زعفران، پس(هاي مرتبط با درآمد مؤلفه  ترتیبی

  16 درآمد حاصل از تولید زعفران  ايفاصله/نسبتی
  17  )هاآب،کارگر،زمین، نهاده(هزینه از تولید زعفران  ايفاصله/نسبتی

روسـتاي   28از  .روسـتا دارد  28بـاال والیـت در شهرسـتان تربـت حیدریـه اسـت کـه        دهستان  لعهحدوده مورد مطام
روستاهاي مـورد مطالعـه   . کوهستانی است -روستا دشتی 4روستا کوهستانی و  6روستا دشتی،  18دهستان مورد مطالعه 

 ).3شکل (قرار دارند با فاصله نزدیک از شهر قرار دارند به طوري که مرکز دهستان در یک کیلومتري شهر 

 



 
  باالوالیت به تفکیک طبقات جمعیتینقشه پراکندگی روستاهاي دهستان : ) 3(شکل 

  .ي شهرستان تربت حیدریههاآباديفرهنگ سرشماري عمومی نفوس و مسکن، ، 1385مرکز آمار ایران،: منبع
سـتاها باغـداري و دامـداري اسـت بـه      با توجه به اینکه فعالیت اصلی روستاهاي منطقه کشاورزي و فعالیـت جنبـی رو  

  .استترتیب اهمیت نیز زراعت و باغداري مهمترین فعالیت اقتصادي براي ارتزاق روستاییان 
مهمترین محصوالت زراعی دهستان زعفران، گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، چغنـدر و یونجـه    )2(با توجه به جدول 

زعفـران بـا    ،از محصـوالت زراعـی  . اسـت ، زردآلو، انگور و سیب درختـی  و مهمترین محصوالت باغی بادام آبی و دیم است
ن محصـول بـاالترین   ای. زي را به خود اختصاص داده استهکتار سطح زیرکشت باالترین رتبه از محصوالت کشاور 4130

ی را دارا صوالت بـاغی و زراعـ  درصد از کل ارزش مح 8/38به طوري که زعفران  .ارزش را نیز به خود اختصاص داده است
  .است
  
  
  
  
  
  
  
  



  1388سطح زیر کشت تولید و ارزش محصوالت زراعی و باغی دهستان باالوالیت  :) 2(جدول 
تعداد روستاهاي داراي   )عمده(محصوالت کشاورزي 

  میانگین  )هکتار(سطح زیر کشت   محصول
  ارزش تولید محصول  کل تولید محصول  )kg/h(عملکرد محصول

  )تومان(
  54550000000  21820  6  4130  28  زعفران

  2424241850  9696967.4  10/4227  2294  28  گندم آبی
  196632000  786528  20/546  1440  14  گندم دیم

  355940640  1779703.2  10/3224  552  24  جو آبی
  68350920  341754.6  20/222  106  8  جو دیم
  2025273152  28932473.6  80/29165  992  27  چغندر
  175584000  8779.200  9300  944  27  یونجه

  2774400000  1387200  800  1734  28  بادام آبی
  448000000  224000  200  1120  12  بادام دیم

  684000000  684000  6000  114  17  زردآلو
  192823000  385646  4703  82  17  انگور

  1386203280  1980290.4  1/7501  264  15  سیب درختی
  65281448842  46261892.4    13772  28  کل

  .13911، هاي میدانیتهیاف: منبع
  یافته هاي تحقیق )4

هـاي تکمیـل   و پرسشـنامه  1388مار کشاورزي سال هاي تحقیق شامل تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از آیافته
در انتها به تحلیل پایداري اجتماعی اقتصادي تولید زعفـران از  . استشده توسط مسئولین، دهیاران و خانوارهاي روستایی 

عوامل انسـانی و طبیعـی بـا پایـداري اجتمـاعی اقتصـادي تولیـد زعفـران          شده و رابطهمسئولین و مردم پرداخته دیدگاه 
  .استسنجیده شده

  اي پاسخگویانهاي حرفهویژگی -4-1
سـال و میـانگین تحصـیالت     75/47میانگین سنی زعفرانکاران تشکیل دهنـده جامعـه تحقیـق     )3(با توجه به جدول 

کشـت زعفـران   هـاي زراعـی   هکتار زمـین  79/0طور میانگین داراي ه کشاورزان مورد تحقیق ب. ال بودس 77/5کشاورزان 
. باشد که این رقم به حد استاندارد نزدیک مـی باشـد  کیلوگرم می 99/5میانگین عملکرد زعفران در هکتاربرابر با . اندبوده

  . باشدمی حدود یکصد میلیون ریالن میزان درآمد ناخالص هر کشاورز از تولید زعفران به طور میانگی
  اي زعفران کارانهاي حرفهویژگی :) 3(جدول 

  انحراف معیار  ماکزیمم  مینیمم  میانگین  
  77/15  85  21  75/47  )سال(سن

  57/4  18  0  77/5  میزان تحصیالت
  82545/0  0/6  01/0  7859/0  )هکتار(میزان زمینهاي زعفران
  16/2  29/14  75/0  99/5  )کیلوگرم(میزان عملکرد زعفران 

  0/9289437  75000000  500000  10171636  )تومان(میزان درآمد ناخالص حاصل از تولید زعفران 
  2/605105  4350000  250000  2350000  )تومان(میزان هزینه تولید زعفران 

  
  
  

                                                             
 .باشدنیز حاصل یافته هاي میدانی و محاسبات تحقیق میسایر جداول بعدي ) 1



  ارزیابی پایداري اقتصادي روستاهاي دهستان باالوالیت از دیدگاه مسئولین -4-2
هـا در  این شاخص .هاي اقتصادي استفاده شدداري روستاهاي دهستان باالوالیت از یک سري شاخصبراي سنجش پای

بندي پایداري اقتصـادي روسـتاهاي   رتبه. جهاد کشاورزي استخراج شده است1388از آمار  کهنشان داده شده  )4(جدول 
  .نشان داده شده است )5(و  )4(و شکل  )5(مورد مطالعه درجدول

  هاي منتخب و مقادیر حداقل و حداکثر در روستاهاي دهستان از دیدگاه مسئولینخصشا ):4(جدول
  حداکثر  حداقل  تعدادروستاها  هاشاخص  

عی
تما

اج
  

  6  3  28  مشارکت مردم با مسئولین در تصمیم گیري و حل مشکالت
  6  3  28  کنندمردم در کارهاي عمرانی کمک مالی می

  6  4  28  مشارکت زنان در امور روستا
  6  4  28  مشارکت و همیاري مردم در تولید زعفران

دي
صا

اقت
  

  1539.00  62.00  28  کل سطح زیر کشت محصوالت در روستا
  3270122.00  142927.00  28  کل تولید محصوالت زراعی و باغی در روستا

  113648069800.00  1335847460.00  28  کل ارزش محصوالت کشاورزي در روستا
  6=؛ بسیار زیاد5=؛ زیاد4=؛ تاحدودي3=کم ؛2=کم؛بسیار1=هیچ

بینـابین   19/47صنوبر با میانگین . باشداز نظر اقتصادي پایدارتر می 100روستاي آبرود با میانگین 5با توجه به جدول 
قه روستاي باقیمانده در طب25ناپایدار  نیمه محروم یا نسبتاً 80/38یا متوسط و روستاهاي اسفیوخ و سنجدپور با میانگین 

  .قرارگرفته و بر طبق این شاخص از لحاظ اقتصادي ناپایدارند 20-0
  پایداري اقتصادي و اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه از دیدگاه مسئولین ) :5(جدول 

 80-100 )نسبتاً پایدار( 60- 80 )بینابین( 40- 60 )نسبتا ناپایدار( 20- 40 )ناپایدار( 0- 20  طبقات پایداري
 )پایدارتر(

 ي اقتصاديپایدار

-آباد،کسکک، آغویه، بنهنگ، دوغشک، دهبکاول، تروسک، دامسک، ملک
پایین، سرکاریز، سریشا، صومعه، صعوه، ضیاءالدین علیا، عباس آباد، فرزق، 

-خوجویی، کامهسفلی، کامهآباد، کاریزكفهندر، قندشتان، نوغاب، یحیی
 علیا، منظر

 آبرود -- صنوبر اسفیوخ، سنجدپور

 آباد، کسککملک تماعیپایداري اج

آغویه، بکاول، تروسک، 
دوغشک، دامسک، سریشا، 
سنجدپور، ضیاءالدین علیا، 

 عباس آباد

آباد، نوغاب، یحیی
- قندشتان، سرکاریز، ده

 پایین، فرزق، صنوبر

آبرود، اسفیوخ، بنهنگ، 
صعوه، صومعه، فهندر، 

 خوجوییکاریزك

- سفلی، کامهکامه
 علیا، منظر

  
  یداري اجتماعی روستاهاي دهستان باال والیت از دیدگاه مسئولینارزیابی پا -4-3

هاي اجتماعی به کار برده شده شامل مشارکت مردم در امور روستا و همیاري در تولیـد  شاخص )4(با توجه به جدول 
  .استباشد که به وسیله دهیارها و بخشدار پر شدهمحصول زعفران می

ارزیابی پایداري اجتماعی روستاهاي دهستان باالوالیت از دیـدگاه مسـئولین   هاي شاخص )4( ونیز شکل )5( درجدول
، و منظـر  5/87علیا با میانگین ، کامه100سفلی با میانگین شود روستاهاي کامههمانطور که مشاهده می .آورده شده است

روسـتاهاي اسـفیوخ و   . پایدارترند اند و از دیدگاه مسئولین از لحاظ اجتماعیقرار گرفته 80-100در طبقه  100با میانگین
 قـرار گرفتـه و نسـبتاً    80-60، در طبقـه  )5/62میـانگین  (، آبرود، بنهنگ، صعوه و فهندر )75میانگین (کاریزك خوجویی 

، )50میـانگین  (، فـرزق  )50میانگین (، صنوبر )30/50میانگین (، سرکاریز )8/50میانگین (روستاهاي ده پایین . پایدارترند
قـرار گرفتـه و داراي    60-40در طبقـه  ) 50میـانگین  (آبـاد  و یحیـی ) 50/50میـانگین  (، نوغـاب  )50یانگین م(قندشتان 



داراي رتبـه آخـر   0-20در طبقـه  ) 50/12میـانگین  (و کسکک ) 0میانگین(روستاهاي ملک آباد. باشندوضعیت بینابین می
  .ا نسبتاً ناپایدارندینیمه محروم  40-20مانده در طبقه روستاي باقی 9. ندي هستناپایدار

  
  اقتصادي تولید زعفران در دهستان باالوالیت شهرستان تربت حیدریه از دیدگاه مسئولین -سطح بندي پایداري اجتماعی: ) 4(شکل 

  پایداري اجتماعی تولید زعفران روستاهاي دهستان باالوالیت از دیدگاه مردم  -4-4
پاسـخگو از   327اعی تولید زعفران شاخصهایی طرح شد که توسـط  براي سنجش پایداري اجتم )6( با توجه به جدول

سپس براي سنجش پایداري اجتماعی روستاها از مـدل مـوریس اسـتفاده    . روستاي دهستان مورد ارزیابی قرار گرفتند 20
بر ایـن اسـاس روسـتاهاي دوغشـک، اسـفیوخ، آبـرود،       . نشان داده شده است  7شده که سطح پایداري روستاها در جدول

. انـد و نسـبتاً پایدارنـد   قرار گرفتـه  60-80دامسک، صنوبر، صومعه، فرزق، کاریزك خوجویی، نوغاب، یحیی آباد در طبقه 
انـد  قرار گرفتـه  40-60روستاهاي آغویه، بنهنگ، ده پایین، سرکاریز، ضیاءالدین علیا، فهندر، کامه علیا، منظر که در طبقه 

قـرار گرفتـه و نسـبتاً     20-40در آخر روسـتاهاي قندشـتن، کامـه سـفلی در طبقـه      و . باشنداز لحاظ پایداري بینابین می
  .ناپایدارند

  
  
  
  
  
  
  



  از دیدگاه مردممورد مطالعه روستاهاي هاي منتخب و مقادیر حداقل و حداکثر در شاخص ) :6(جدول
  حداکثر  حداقل  هاشاخص  

  اجتماعی

  88/4  62/3  تعلق و نگرش مکانی
  78/5  72/4  ن با دیگر فعالیتهامقایسه عالقه به تولید زعفرا

  33/5  75/3  همیاري در تولید زعفران
  44/5  38/4  آگاهی و مهارت در تولید زعفران

  64/3  20/2  هاي اجتماعیدسترسی به نهاده
  69/5  70/4  رضایت اشتغال به تولید زعفران

  اقتصادي

  25/4  81/3  هاي اقتصادي کشاورزيدسترسی به نهاده
  25/2  1  مات اقتصادي در تولید زعفراناثربخشی اقدا

  86/3  75/2  ثبات و پایداري درآمد
  89/4  57/3  کافی بودن درآمد

  22/4  3  انداز درآمد ناشی از تولید زعفرانپس
  33/2  33/0  سطح زیر کشت زعفران

  89/7  61/1  تولید زعفران
  05/15425119  57/3338928  درآمد خالص حاصل از تولید زعفران

  6=؛ بسیار زیاد5=؛ زیاد4=؛ تاحدودي3=؛ کم2=کم؛بسیار1=یچه
  پایداري اقتصادي تولید زعفران روستاهاي دهستان باالوالیت از دیدگاه مردم  -4-5

رتبه  91/83آبرود با میانگین . باشدپایداري اقتصادي روستاهاي دهستان باالوالیت به شرح زیر می 7با توجه به جدول
اند بینـابین  قرار گرفته 40-60نسبتاً پایدار، دوغشک، صنوبر، فهندر که در طبقه  03/62یوخ با میانگین اول پایدارتر و اسف

روسـتاهاي آغویـه، دامسـک، ده پـایین، صـومعه،      . و ناپایدارند 0-20علیا، بنهنگ در طبقه روستاهاي ضیاءالدین. باشندمی
باشـد  مـی  40-20نظر، نوغاب، یحیی آباد که بـین میـانگین   فرزق، قندشتن، کاریزك خوجویی، کامه سفلی، کامه علیا، م

  .نیمه محروم یا نسبتاً ناپایدارند
  پایداري اقتصادي و اجتماعی روستاهاي مورد مطالعه از دیدگاه مردم ) :7(جدول 

 80-100 )نسبتاً پایدار( 60- 80 )بینابین( 40- 60 )نسبتا ناپایدار( 20- 40 )ناپایدار( 0- 20  طبقات پایداري
 )پایدارتر(

 قندشتن، کامه سفلی -- پایداري اجتماعی
ــایین،   ــگ، ده پــ آغویــــه، بنهنــ
سرکاریز، ضیاءالدین علیـا، فهنـدر،   

 کامه علیا، منظر

ــک،    ــرود، دامس ــفیوخ، آب ــک، اس دوغش
ــاریزك   ــرزق، کـ ــومعه، فـ ــنوبر، صـ صـ

 خوجویی، نوغاب، یحیی آباد
-- 

 پایداري اقتصادي
ضیاءالدین علیـا،  

 بنهنگ

ــه، دامســک،  ــرزق،    آغوی ــایین، صــومعه، ف ده پ
قندشتن، کاریزك خوجـویی، کامـه سـفلی، کامـه     

 علیا، منظر، نوغاب، یحیی آباد
 آبرود اسفیوخ دوغشک، صنوبر، فهندر

  



  
  اقتصادي تولید زعفران در دهستان باالوالیت شهرستان تربت حیدریه از دیدگاه مردم -سطح بندي پایداري اجتماعی: ) 5(شکل 

  اقتصادي تولید زعفران روستاها  - ل محیطی و انسانی بر پایداري اجتماعیتأثیر عوام - 4-6
از آنجا که عوامل انسانی همچون میزان باسوادي، جمعیت روسـتا و عوامـل طبیعـی همچـون فاصـله روسـتا از شـهر،        

بـه گـرفتن   اقـدام   .اسـت اقتصـادي روسـتاها مـؤثر     -موقعیت طبیعی و ارتفاع روستا از سطح دریـا در پایـداري اجتمـاعی   
ضـریب   )8(طبق نتایج تحقیق بدسـت آمـده در جـدول    . همبستگی بین این متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته شدهاست

اقتصادي روستاها و متغیرهاي مستقل طبیعی و انسانی روسـتاها بـه ایـن     -همبستگی بین متغیر وابسته پایداري اجتماعی
، متغیر )=p 0/ 013و =r 469/0(، متغیر مستقل باسوادي )=p 0/ 005و=513r(متغیر مستقل جمعیت روستا : شرح است

، کـه  )=p 048/00و =r -190/0(، متغیـر مسـتقل فاصـله از شـهر     )=p 754/0و =r -036/0(مستقل ارتفاع از سطح دریا 
یعنـی در صـورت افـزایش ایـن متغیرهـا پایـداري        .دار اسـت رابطه متغیرهاي انسانی جمعیت و باسـوادي مثبـت و معنـی   

رابطه متغیرهاي طبیعی چـون موقعیـت طبیعـی و ارتفـاع از سـطح      . یابداقتصادي تولید زعفران نیز افزایش می -جتماعیا
یعنـی بـا   . استدار ولی متغیر فاصله از شهر و پایداري اجتماعی اقتصادي روستاها رابطه منفی و معنی نیستدار دریا معنی

  .یابدی اقتصادي تولید زعفران در روستاها نیز کاهش میافزایش فاصله روستاها از شهر پایداري اجتماع
  همبستگی پایداري اجتماعی اقتصادي با متغیرهاي مستقل: ) 8(جدول 

  داري ضریب همبستگی و سطح معنی  متغیرها
r p  

  513/0  005/0  جمعیت
  469/0  013/0  باسوادي

  717/0  072/0  موقعیت طبیعی
  754/0  - 036/0  ارتفاع از سطح دریا

  190/0-  048/0  فاصله از شهر
 :05/0 p:01/0 p  



  
  گیري نتیجهبحث و )5

هـاي  گانه پایداري کشاورزي که شامل گروهها و نهادهاي محلی، نهادههاي سهدر این تحقیق بر اساس معیارها و مؤلفه
هـایی  ها و شـاخص ، اقتصادي معرفهاي حفاظت کننده منابع و نیز دو بعد پایداري اجتماعیفناوريبیرونی توانمندکننده، 

ها پایداري اجتماعی اقتصادي تولید زعفران روستاهاي مورد مطالعه بدسـت   ها و شاخصتعیین و سپس براساس این معرف
  . نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نامطلوب پایداري اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه است. آمد

وري از منابع تولید کشاورزي در تولید زعفران، عدم زعفران عدم ارتقاي بهرهاز جمله مشکالت اقتصادي پایداري تولید 
اي زعفران و ایجاد اشتغال در روستاهاي مـورد مطالعـه، و نیـز    بندي براي رهایی از فروش فلهوجود صنایع تبدیلی و بسته
زیرا تـأمین معیشـت    .شودنطقه میاران مک که با سیر نزولی قیمت باعث نگرانی زعفران استروند تغییرات قیمت زعفران 

بسیاري از خانوارهاي این منطقه بر پایه درآمـد حاصـل از تولیـد زعفـران بـوده و در صـورت ادامـه ایـن وضـعیت فقـر و           
، آغاز گردیـد  85همچنین افزایش غیر منتظره زعفران که از نیمه دوم سال . تنگدستی از آثار زیانبار این پدیده خواهد بود

بنابراین چنانچه مدیریت مطلوبی اعمال نشود میزان . زیرکشت آن در داخل و خارج استان شده استطحافزایش س موجب
پـایین  . تولید در سالهاي آتی افزایش یافته و مجدداً این محصول را با چالش و عدم ثبات در قیمـت مواجـه خواهـد نمـود    

تسهیالت دولتی نیز باعث کـم شـدن تولیـد و نـامرغوبی      ها و منابع مالی و حمایتها وبودن دسترسی زعفرانکاران به نهاده
هـاي منطقـه   از آنجـایی کـه زمـین    .نابسامانی در مدیریت زمین و کاربري اراضی از دیگر مشکالت است. شودمحصول می

یـع  درآمد ناکـافی و عـدم توز  . باشد امکان استفاده از تکنولوژي پیشرفته و جدید وجود نداردمورد مطالعه قطعه، قطعه می
رغم محاسبه نشدن نیروي کار زنان و کودکـان  هاي باالي تولید زعفران علیعادالنه آن در روستاهاي مورد مطالعه و هزینه

  .باشدشوند، از دیگر مشکالت اقتصادي روستاهاي مورد مطالعه میکه به عنوان نیروي کار پنهان محسوب می
هـا و سـازمانهاي دولتـی و غیـر دولتـی در      ی توان به نبود انجمناز جمله مشکالت اجتماعی در تولید پایدار زعفران م

هاي ترویجی در زمینه افزایش آگاهی و مهـارت کشـاورزان، عـدم    کیفیت و ارتقاي تولید زعفران با ارائه برنامه بهبودزمینه 
در صـورت تشـکیل    .رداشاره کـ ها هاي خرید براي رهایی از واسطهاستفاده از گروههاي محلی و دانش بومی، نبود تعاونی

هاي تولید طبق نتایج تحقیق از عدم صالحیت در روستا برخوردار بوده و بعد از یک سال از بین رفتـه اسـت، عـدم    تعاونی
قیمت تضمینی، عدم ثبات قیمت، خرده مالکی، کم آبی منطقه وعدم جایگزینی محصوالت زراعی دیگر در تأمین معیشـت  

  .ه روند مهاجرت کشاورزان به شهرها را تسریع نموده استک .از دیگر مشکالت استخانوارها 
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق در روستاهاي مورد مطالعه راهکارهاي اساسی براي رسیدن به تولید پایـدار زعفـران   

  :توان موارد زیر را نام برددر دو بعد اقتصادي و اجتماعی می
داري دارد بایـد در صـدد افـزایش    ري تولید زعفران رابطـه مثبـت و معنـی   با توجه به اینکه جمعیت و باسوادي با پایدا -

 .تسهیالت بهتر در جهت آموزش روستاییان صورت گیرد



ها و صادرکنندگان زعفران به منظور هاي تولید و ایجاد یک اتحادیه مشترك بین این تعاونیها و تعاونیتشکیل انجمن -
  .گرددها توصیه میها و داللی و حذف واسطهاجراي هماهنگی در امور، سیاست خرید تضمین

هاي حمایتی و دولتـی در  ها و منابع مالی همکاري واحدبا توجه به پایین بودن میزان دسترسی زعفران کاران به نهاده -
 .شودامر اختصاص و فراهم آوردن تسهیالت و امکانات براي این قشر از کشاورزان توصیه می

-مـی در منطقه، سیاست بیمه محصول زعفـران   مداومهاي بی و خشکسالی و سرمازدگیبا در نظر گرفتن مشکل کم آ -

 .هاي کم اجرا گردددر سطح وسیع و با شرایط آسانتر و با تعرفه بایست

 .حفظ بهترین زمینهاي قابل کاشت کشاورزي به منظور افزایش توان اقتصادي روستاها -

 .و ایجاد توازن بین تولید و مصرف منابع) ه، زمین انرژينیروي کار، سرمای(وري عوامل تولید افزایش بهره -

 .اي زعفران جلوگیري شودبندي مناسب و بهداشتی زعفران تا از فروش فلههایی به منظور بستهایجاد سازمان -

لـذا اکثـر   . هکتار سطح زیر کشت زعفـران دارنـد   5/0درصد از پاسخگویان کمتر از % 5/42هاي تحقیق، بر طبق یافته -
هـاي جدیـد و مکـانیزه    د مورد مطالعه در گروه کشاورزان خرده مالک قرار داشتند و این مسأله پذیرش تکنولـوژي افرا

-حـل ایـن مشـکالت، یکپارچـه    لذا بهترین راه. کردن  کشت زعفران را با موانع و تنگناهاي زیادي مواجه ساخته است

 .است یدهاي تولمانند تعاونی سازي اراضی تحت یک تشکل مردمی و محلی

به بحث تحقیقات و نوآوري در صنعت زعفـران و اسـتخراج محصـوالت جدیـد کـه موجـب ارزش افـزوده         توجه جدي -
 .زایی و گسترش فرهنگ مصرف این محصول شودبیشتر، اشتغال

 .زعفران با اتخاذ تدابیر قانونی همچون ممنوعیت خروج پیاز از مناطق زعفرانکاريجلوگیري از کشت برون منطقه -

 . هاي ترویجیایش آگاهی و مهارت کشاورزان زعفران کار از طریق برنامهافز -

 .تقویت و افزایش همبستگی اجتماعی و استفاده از این سرمایه در جهت مدیریت تولید زعفران و توسعه روستا -

 .سازي براي کاهش مهاجرت جوانان و تثبیت جمعیت روستایی و افزایش تمایل ماندگاري در روستاهازمینه -

تواند بازارهاي داخلی و خارجی را بـا خـواص   ها و سمینارهاي علمی با حضور کارشناسان مرتبط میبرگزاري نمایشگاه -
  .دمختلف زعفران آشنا کن

  منابع) 6
 .، تهران، دانشگاه تهرانمعیاريهاي چندگیريتصمیم، )1383(پور، محمد جواد، اصغر - 

، فصـلنامه تحقیقـات جغرافیـایی،    ارزیابی پایداري، مفهوم و روش، )1382( بدري، سید علی و عبدالرضا رکن الدین افتخاري، - 
  .9-34، صص 69شماره 

هاي آستان قـدس رضـوي،   ، بنیاد پژوهشهاي مذهبی کشورها و مکانفرهنگ آبادي، )1367(پاپلی یزدي، محمد حسین،  - 
  .مشهد

، وزارت جهـاد  پایـداري و خوداتکـایی  بـراي  بازآفرینی کشاورزي، سیاستها و عملیات مناسب ، )1381(پرتی، جولزان،  - 
 .تهرانکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، کشاورزي، مر



، فصـلنامه  توسعه کشاورزي پایدار از طریق پایدارسازي درآمدهاي کشـاورزي ، )1388(و پروانه عزیـزي،   پیشرو، حمداهللا - 
 .1-19 ، صص4جغرافیاي انسانی، سال اول، شماره 

اقتصادي تولید زعفران نمونه مورد مطالعه دهسـتان باالوالیـت    -تحلیل پایداري اجتماعی، )1389(جوانی، خدیجه،  - 
ریـزي روسـتایی، دانشـکده     رشته جغرافیا برنامـه ،حسین فراهانی: راهنما، پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرستان تربت حیدریه

  .دانشگاه زنجان، زنجانعلوم انسانی، 
 .، وزارت جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي)1382(، سالنامه آماري کشاورزي - 

، فصـلنامه توسـعه روسـتا،    تبیـین پایـداري توسـعه روسـتایی بـه کمـک نهادهـا       ، )1383( ،دیگـران  منصور و ،شاه ولی - 
 .74-76،صص43شماره

مقاالت سومین همـایش ملـی   مجموعه ، زعفران یک میراث فرهنگی، یک دغدغه ملی، )1382(صادقی، بهزاد و همکاران،  - 
 .ن مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهدعفراز

سنجش و نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسـعه کشـت   ، )1384(صدیقی، حسن و امیراحمدپور کاخک،  - 
، شـماره  36سال  ،، مجله علوم کشاورزي ایرانمطالعه موردي شهرستان گناباد: زعفران و بررسی مسائل و مشکالت آنان

 .689-699، صص 3

بنـدي پایـداري اجتمـاعی در    انـدازه گیـري و سـطح   ، )1385(رهودي، رحمت اله، مسعود مهدوي و حسین فراهـانی،  ف - 
 .1383، نشریه انجمن جغرافیایی ایران، شماره، بهار و تابستان روستاهاي استان مرکزي

تان خراسان،شهرسـتان تربـت   ، اسـ هاي کشورشناسنامه آبادي، سرشماري عمومی نفوس و مسکن، )1385(مرکز آمار ایران،  - 
 .حیدریه

نشاط حداد تهرانی و ناصر محـرم نـژاد، انتشـارات     :، ترجمههاي توسعه پایدارشاخص، )1381(مولدان، بدریج و سوزان بیلهاز،  - 
 .تهران، زیستحفاظت محیط 

انتشـارات  ، سـتایی از دیدگاه اقتصـاد رو : توسعه و کشاورزي پایدار، )1388(مطیعی لنگرودي، حسن و ابراهیم شمسایی،  - 
 .، تهراندانشگاه تهران

، نخسـتین  در توسـعه کشـاورزي پایـدار    فنـاوري هاي نانو پتانسیل، )1388(مرید سادات، پگاه و حسین شعبانعلی فمی،  - 
  .19-1همایش ملی توسعه پایدار روستایی، صص

- Farshad, A. and Zink, J. A., (1993), Seeking Agricultural Sustainability, Agriculture, Ecosystems 

and Environment, No. 47,pp. 1-1. 

- Milla, I.N.,P. Harris and C. Firth, (2004), The Use of Indicators to Assess the Sustainability of 
Farms Converting to Organic Production,. 

- Pedhazur, E. J., (1982),Multiple Regressions in Behavioral Research: Explanation and Prediction, 
Hoh, Reinhart &Winstone, New York. 

- Smith, A. J. and J. Dumanski, FESLM, (1994), An International Framework for Evaluating 

Sustainable Land Management, World Soil Resources Report, No. 73, FAO, Rome. 



- Tilman, D., K. G.Cassman, , P. Matson, R.Naylor, and Polasky, (2002),Agricultural Sustainability 

and Intensive Production Practices,Science, 418, pp. 671–676. 

Walter.C, Stutzel, H., (2009), A New Method for Assessing the Sustainability of Land-Use Sstems 

(I):Identifying the relevant issues, Ecological Economics, 68, 1275 – 1287. 


