تحقيقات اقتصاد كشايرزي /جلذ  /7شمارٌ  /1بُار(1314صص)41- 33

49

بررسي جنبههاي اقتصادي  -اجتماعي گسترش باغات پسته
توسط كشاورزان استان كرمان در ساير استانها
هحوس ػجسالْي ػشتآثبزي*
تبريد پذيزػ93 /11 /18 :
تبريد زريبفت93 /08 /26 :
چکیده
زر ؽزايغي وِ ووجَز آة زر اعتبى وزهبى وبهال هؾَْز ثَزُ ٍ ثِ يه هحسٍزيت رسي تجدسي ؽدسُ
اعت ،گشيٌِ رسيسي ثِ عَر ذشًسُ ٍ آرام زر ثزًبهِ ّبي ثلٌس هست پغتِ وبراى لزار گزفتِ اعت .زر ايي
گشيٌِ ،پغتِ وبراى رْت گغتزػ ثبغبت پغتِ ذَز ثِ عبيز اعتبى ّبي وؾَر حزوت ودززُ اًدس .ايدي
گشيٌِ وِ اس زيس ثزًبهِ ريشاى ٍ عيبعت گذاراى وبهال هرفي هبًسُ اعت ،هي تَاًس ّدن ثدِ ػٌدَاى يده
تْسيس هغزح ثَزُ ٍ زر فَرت ثزًبهِ ريشي فحيح ثِ ػٌَاى يه فزفت زًجبل ؽَز .زر هغبلؼِ ربري ثب
اعتفبزُ اس رٍػ آًبليش ٍاريبًظ ،احزات التقبزي  -ارتوبػي ايي اًتمبل هَرز ث زرعي لدزار گزفدت .آهدبر ٍ
اعالػبت هَرز اعتفبزُ پزٍصُ ثِ فَرت هيساًي (پيوبيؾي) ٍ ثِ ووه پزعؾٌبهِ ٍ هقبحجِ حضَري ثدب
ثبغسارى اعتبى وزهبى روغ آٍري ؽس .رٍػ اًتربة ًوًَِ تقبزفي زٍ هزحلِ اي ثَزُ ٍ زر هزوَع 206
پز عؾٌبهِ تْيِ ؽسً .تبيذ ًؾبى زاز ثبغساراى وزهبًي وِ ثدِ ػلدت هَاًدغ پديؼ رٍ تودبيلي ثدِ عدزهبيِ
گذاري زر هٌبعك زيگز ًسارًس ،اًگيشُ ثيؾتزي ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة هَرَز زر هٌغمِ ذَز زارًدس.
ثِ ػجبرت زيگز ثبغساراى وزهبًي وِ ثِ عبيز اعتبى ّب رفتِ ٍ هبله آة ٍ سهيي ؽسُ اًس ،اًگيشُ ووتدزي
ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة زر هح عىًَت ذَز زارًس .ػالٍُ ثز ايي وؾبٍرساى عزهبيِ گذار ثِ ػلت غيز
ثَهي ثَزى ،توبيلي ثِ حفبظت هٌبثغ آة زر هٌبعك رسيس ًيش ًسارًس .ثِ عَر ولي هي تَاى گفدت ودِ زر
فزا يٌس عزهبيِ گذاري زر هٌبعك پغتِ وبري غيز ثَهي يب ثبيغتي هْبرزت وبه فَرت گيزز ٍ يب ايدي
وِ وٌتزل هٌبثغ زر زٍ ع وت هجساء ٍ همقس تَعظ زٍلت ثِ ؽست افشايؼ يبثدس .زر غيدز ايدي فدَرت،
ترزيت هٌبثغ ٍ ثَيضُ آة زر و هٌبعك پغتِ وبري ثِ ؽست ثبال ذَاّس رفت.

طبقٍبىذي Q01, Q25, Q57: JEL
ياشٌ َاي كليذي :پغتِ ،عزهبيِ گذاري زر هٌبعك غيز ثَهي ،هٌبثغ آة ،پغتِ وبراى اعتبى وزهبى.

 - 1ػضَ ّيبت ػلوي هَعغِ تحميمبت پغتِ وؾَر.
* ًَيغٌسُي هغئَل همبلِabdolahi@pri.ir :
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پیشگفتار
ارسػ التقبزي ثبالي آة زر عوت تمبضب ٍ ػسم ٍرَز يه ثزًبهِ ربهغ ثزاي حفبظت اس هٌدبثغ آة
سيزسهيٌي زر عوت ػزضِ ،ثبػج تؾسيس ثززاؽت اس عفزُّبي آة سيزسهيٌي زر هٌبعك پغتِ وبري
اعتبى وزهبى ؽسُ اعت .ثِ عَري وِ عجك آذزيي آهبر ،هيشاى افت عبالًِ آة زر ؽْزعتبىّبي اًبر
ٍ رفغٌزبى  0 /75هتز ثَزُ ٍ ثيالى هٌفي عبالًِ عفزُ  249هيليَى هتزهىؼت اعت .ػالٍُ ثز ايي
ويفيت آة ّبي سيزسهيٌي هٌغمِ ًيش ثِ ؽست وبّؼ يبفتِ اعت .ثِ عَري وِ حدساوخز ؽدَري زر
ثؼضي اس هَارز تب  20000هيىزٍهَ ط ثز عدبًتيوتز ًيدش گدشارػ ؽدسُ اعت(ؽدزوت عدْبهي آة
هٌغمِاي وزهبى .) 1382 ،ايي هغب لِ وبّؼ ػولىزز هحقَل پغتِ را ثِزًجبل زاؽتِ اعت(آهبرًبهِ
وؾبٍرسي ،عبل ّبي هرتلف) .ثسيي تزتيت ثب هحسٍزتز ؽسى هٌبثغ آثي هٌبعت وؾبٍرسي زر هٌغمِ
(وبّؼ ػزضِ آة) ٍ افشايؼ عغح سيزوؾت ثبغبت پغتِ ّوزاُ ثب ارسػ التقبزي ثبالي ٍاحدس آة
زر هٌغمِ (افشايؼ تمبضب) ،ػسم تؼبزل ثيي ػزضِ ٍ تمبضبي آة ثِ ؽست افشايؼ يبفتِ اعت.
زر چٌيي ؽزايغي ،گشيٌِ رسيسي ثِ عَر ذشًسُ ٍ آرام زر ثزًبهِّبي ثلٌسهست پغدتِ ودبراى لدزار
گزفتِ اعت .زر ايي گشيٌِ ،پغتِوبراى رْت گغت زػ ثبغبت پغتِ ذَز ثِ عبيز اعتبىّبي وؾدَر
(فبرط ،ذزاعبى ،يشز ،اففْب ى ،عوٌبى ،لدن ٍ تْدزاى) حزودت ودززُاًدس .ايدي گشيٌدِ ودِ اس زيدس
ثزًبهِريشاى ٍ عيبعت گذاراى وبهال هرفي هبًسُ اعت ،هيتَاًس ّن ثِ ػٌَاى يه تْسيس هغزح ثَزُ ٍ
زر فَرت اعتفبزُ فحيح ثِ ػٌَاى يه فزفت زًجبل ؽَز .لذا ًيبس اعت ت ب پيبهدسّبي التقدبزي ٍ
ارتوبػي هغب لِ هَرز تَرِ لزار گيزز .ثزرعي هغبلؼبت گذؽتِ ضوي تبييس ًبپبيساري تَليس پغتِ ٍ
ثززاؽت آة زر هٌبعك پغتِ وبريً ،ؾبى هي زّس وِ راّىبر ػولي زر ايي سهيٌِ ارائِ ًؾسُ اعدت.
زر سيز ث ِ ايي هغبلؼبت اؽبرُ ؽسُ اعت.
ػجسالْي ػشت آثبزي ٍ ًزفي ( ٍ ) 1377ضؼيت هَرَز اعدتفبز ُ اس عدزهبيِ ّدبي هدبساز زر يىدي اس
رٍعتبّبي رفغٌزبى را ثزرعي ًودَزُ ٍ اهىدبى اعدتفبزُ اس اثشارّدبي هدَحزتزي رْدت رلدت ايدي
عزهبيِ ّبي هبساز را هَرز تَرِ لزار زازًس .ثز اعبط ًتبيذ هغبلؼًَِ ،يغٌسگبى پيؾٌْبز وززًس وِ ثب
تَرِ ثِ ووجَز آة زر هٌغمِ اس احساث ثبؽ رسيس پغتِ رلَگيزي ؽسُ ٍ زر رْت اعتفبزُ ثْتز اس
هٌبثغ آة ،آهَسػ ّبي السم ثِ ثبغساراى زازُ ؽَز.
تزووبًي ٍ فسالت (  ) 1378ثب اعتفبزُ اس رٍػ تؼييي اًگبرُّبي ثِ ًغجت ثْيٌِ (ًوًَِّدبي ايزدبز
گشيٌِّبي هتؼسز) ،تبحيز تَعؼِي وؾت پغتِ ثز اعتفبزُ پبيسار اس هٌبثغ آثي را هغبلؼِ وززًسً .تبيذ
هغبلؼِ آًْب ًؾبى هيزّس وِ عغح سيزوؾت پغتِ ّوزاُ ثب اعتفبزُي ثْيٌِ اس هٌبثغ (ثِودبرگيزي
اًگبرُ ّبي هٌبعت ٍ هٌغجك ثب ؽزايظ) ،افشايؼ يبفتِ ٍ ثِ هيشاى لبث تَرْي فدزفِردَيي زر آة
هقزفي ثِ ػو هيآيسّ .وچٌيي پسيسُّبي ؽَري آة ،ون آثي ٍ زرآهس ثْزُ ثززاراى تبحيز هخجت ٍ
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لبث تَرْي ثز گزايؼ آًْب ثِ هحقَل ثبغي پغتِ زاؽتِ ٍ ايي گزايؼ زر راعتبي اعتفبزُ پبيسار اس
هٌبثغ آثي اعت.
ػجسالْي ػشتآثبزي ٍ ًزفي(  ) 1379تبحيز عيبعتگذاري ّدبي ً بّوبٌّد ثدز رفدبُ ارتودبػي زر
ثْزُ ثززاري اس هٌبثغ آة سيز سهيٌي ؽْزعتبى رفغٌزبى را هَرز ثزرعي لزار زازًسً .تبيذ هغبلؼِ آًْب
ًؾبى زاز وِ عيبعتگذاريّبي هغتم ٍ ًبّوبٌّ

زر ثرؼّدبي ودالى التقدبزي ،هٌدبثغ آة ٍ

وؾبٍرسي رفبُ ارتوبػي را وبّؼ هيزّس .ثِ ػميسُ آًْب عيبعتّبي اًگيشُاي ثزاي حفظ هٌبثغ آة
(هبًٌس هبليبت ثز آة) تٌْب زر فَرتي هَفك ّغتٌس وِ ًزخ تٌشي پبييي ثَزُ ٍ حجبت التقبزي ٍرَز
زاؽتِ ثبؽسّ .وچٌيي افشايؼ ليوت پغتِ ًبؽي اس عيبعت ّبي تؾَيمي فدبزرات غيدز ًفتدي زر
ثرؼ وؾبٍرسي تٌْب زر فَرتي رفبُ ارتوبػي را افشايؼ هيزّس وِ ّوشهدبى ثدب آى عيبعدتّدبي
حفبظت اس هٌب ثغ آة تؾسيس ؽَز .ثٌبثزايي عيبعتگذاري زر ّز يه اس ثرؼّدب ،ثدسٍى تَردِ ثدِ
زيگزي ،رفبُ ارتوبػي را وبّؼ ذَاّس زاز.
فسالت ٍ تزووبًي (  ) 1379ثب اعتفبزُ اس رٍػ هسلعبسي ايزدبز گشيٌدِ ٍ همبيغدِ الگدَي وؾدت
ثْزُ ثززاراى هٌبعك آة ؽَر ٍ ؽيزيي زر اعتبى فبرط ،هشيت ًغجي التقبزي تَليس پغتِ را ثزرعي
وززًسً .تبيذ هغبلؼِ آًْب ًؾبى هي زّس وِ وؾت پغتِ زر هٌبعك آة ؽَر اس هشيت ثباليي ثزذَرزار
ثَزُ ،زر حبلي وِ وبؽت ايي هحقَل زر هٌبعك آة ؽيزيي اس هشيت پبييٌي ثزذَرزار هي ثبؽس.
عليويفز ٍ هيزسايي ذلي آثبزي (  ) 1381هشيت ًغجي ايزاى زر تَليس ٍ فدبزرات پغدتِ را ثزرعدي
وززًسً .تبيذ هغبلؼِ آًْب ًؾبى هي زّس وِ ايزاى زر ّز زٍ سهيٌِ تَليس ٍ فبزرات پغتِ اس هشيدت
ًغجي ثزذَرزار اعت .اهب ثب ايي حبل ثب عِ هؾى ػوسُ رٍثِ رٍ اعت .زر راثغدِ ثدب تَليدس پغدتِ،
هؾى ثِ ثْزُ ٍري پبييي ػبه سهيي ثز هيگززز .ثِگًَِاي و ِ وؾَر اس ايي ثبثت رتجدِ ّفدتن زر
هيبى زُ تَليسوٌٌسُ ػوسُ رْبى زر عبل  2000را زاؽتِ اعت .زر سهيٌِ فبزرات پغتِ ًيش هيتَاى
ثِ ٍرَز هَاًؼي هبًٌس ًبوبرايي ثبسار فبزراتي ٍ عبذتبر ًبهٌبعت (اًحقبر چٌس ربًجِ ذزيس) ايي ثبسار
اؽبرُ وزز.
فسالت(  ) 1381ثب تَرِ ثِ ًظزيِ التقبزي زٍر تغلغ فمز ٍ تَعؼِ ًيبفتگي زر هٌبعك پغتِ وبري
ايزاى ثِ ثزرعي ػبه اعبعي پبييي هبًسى ثْزُ ٍري زر ايي هٌبعك پززاذتً .تبيذ ايي هغبلؼِ ًؾبى
زا ز وِ ثِ رغن التقبزي ثَزى تَليس پغتِ زر ٍاحس عغح (ّىتبر) ،ثِ زلي پدبييي ثدَزى هتَعدظ
عغ ح سيز وؾت ٍ ثبال ثَزى ّشيٌِ ّبي سًسگي ّز ذبًَارً ،ظزيِ زٍر تغلغد تَعدؼِ ًيدبفتگي زر
هَرز لغوت اػظن هٌبعك پغتِ وبري فبزق اعت وِ زر فَرت ثي تَرْي ثِ ايدي هغدب لِ ،رًٍدس
تَليس پغتِ ثِ عَي غيز التقبزي ؽسى پيؼ ذَاّس رفت ٍ ّوچٌيي ودبّؼ تدسريزي زرآهدس ٍ
پبييي آهسى عغح اؽت غبل ًيش ارتٌبة ًبپذيز ذَاّس ثَز.
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آذًَسي ٍ ّوىبراى(  ) 2005زر هغبلؼِ اي ٍضؼيت پبيساري تَليس پغتِ زر ايزاى را هَرز ثزرعي لزار
زازًسً .تبيذ هغبلؼِ آًْب ًؾبى هيزّس وِ ػلي زغن تَاى ثبلمَُ ايزاى زر تَليس پغدتِ ،رًٍدس تَعدؼِ
وؾت ٍ اعتفبزُ اس ًْبزُ ّبي وؾبٍرسي زر ايي فٌؼت پبيسار ًوي ثبؽس.
ريبضي(  ) 2005چبلؼ ّبي تَليس پغتِ زر ايزاى را هَرز ثزرعي لزار زازً .تبيذ هغبلؼدِ ٍي ًؾدبى
هيزّس وِ ػلي زغن رلبثت رْبًي زر تَليس ٍ فبزرات پغتٌَِّ ،س ّن ايزاى هشيت ًغجي ذَز را زر
تَليس ايي هحقَل حفظ وززُ اعت .ثِ ػميسُ ٍي اراضي اذتقب ؿ يبفتِ ثِ وؾت پغتِ ٍ ؽدزايظ
رَي هَرز ًيبس ايي هحقَل عَري اعت وِ اهىبى وؾت هحقَالت زيگز ٍرَز ًسارز .ثدِ ػجدبرت
زيگز زر هٌبعك سيز وؾت پغتِ ،هؼوَال رليجي ثزاي ايي هحقَل ٍرَز ًسارز .ايدي هغدب لِ ثبػدج
گغتزػ عغح سيز وؾت ،تَليس ٍ فبزرات پغت ِ زر ايزاى ؽدسُ اعدت .ثدب ٍردَز ايدي ثدِ ػميدسُ
ًَيغٌسُ ،ايي هغبئ ثِ تٌْبيي ثبػج ًرَاّس ؽس تب ايزاى ثزاي ّويؾدِ زر راط وؾدَرّبي تَليدس
وٌٌسُ ٍ فبزر و ٌٌسُ پغتِ لزار زاؽتِ ثبؽس .ثلىِ زر ايي راعتب ثٍِيضُ ًيبس ثِ تحميمدبت ودبرثززي
رْت افشايؼ ػولىزز زر ّىتبر ايي هحقَل ٍ يبفتي ثبسارّبي فبزراتي هٌبعت هي ثبؽس.
فسالت(ٍ (2006ضؼيت ووي ٍ ويفي آة وؾبٍرسي ٍ ًيش هٌب ثغ ٍ عيغتنّبي هَردَز آثيدبري زر
ؽْزعتبى رفغٌزبى را هَرز ثزرعي لزار زازً .تبيذ هغبلؼِ ٍي ًؾبى هيزّس ودِ تَليدس پغدتِ زر
ايزاى اس پبيساري السم ثزذَرزار ًجَزُ ٍ زر آيٌسُ ثب هؾىالت رسي رٍثزٍ ذَاّس ؽس .تؼزيف زليك ٍ
رٍؽي عبسي حك هبلىيت گزٍّي افزاز ٍ تبعيظ عبسهبىّبي ثْزُ ثززاري اس هٌبثغ آة اس يه عزف
ٍ تغييز ؽيَُّبي عٌتي هبليبت آة ٍ ربيگشيي ؽسى ثب رٍػّبي التقبزي هبًٌس هبليبت ثز ٍاحدس
آة هقزفي ٍ يب هبليبت ثز اًزصي تَفيِ ؽسُ اعت.
چٌبًچِ هؾرـ ؽس ،اوخز هغبلؼبت فَرت گزفتِ ثيبًگز ٍرَز ًبپبيساري اعتفبزُ اس هٌبثغ زر هٌبعك
پغتِوبري وؾَر هي ثبؽس .ثٌبثزايي عزهبيِ گذاري پغتِ وبراى اعتبى وزهبى زر عدبيز هٌدبعك ًيدش
هيتَاًس ثز ايي ًبپبيساري اضبفِ وٌس .اس ايي رٍ هغبلؼِ احزات التقبزي  -ارتوبػي ايي عزهبيِ گذاري
ٍ ارائِ راّ ىبرّبي هٌبعت ثِ هٌظَر رلَگيزي اس احزات عَء احتوبلي ايي عزهبيِ گذاري هدي تَاًدس
هبًغ اس تَعؼِ ًبپبيسار وؾت پغتِ زر وؾَر ؽَز.
مواد و روشها
آهبر ٍ اعالػبت هَرز اعتفبزُ هغبلؼِ ثِ فَرت هيساًي (پيوبيؾي) ٍ ثِ ووه پزعؾٌبهِ ٍ هقبحجِ
حضَري ثب ثبغسارى روغ آٍري گززيس .هست زٍرُ تىوي پزعؾٌبهِ يه عبل ثَزُ ٍ اس اٍاذز عبل
 1389تب اٍاذز عبل  1390ثِ عَل اًزبهيس .رٍايي پزعؾٌبهِ ثدب ًظدز وبرؽٌبعدبى ٍ هترققدبى
هَعغِ تحميمبت پغتِ وؾَر تب ييس ؽس .ثزاي تؼيديي پبيدبيي پزعؾدٌبهِ 30 ،پزعؾدٌبهِ تَعدظ
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ثبغساراى ثرؼ هزوشي ؽْزعتبى رفغٌزبى تىوي ضزيت وزًٍجبخ آلفب هحبعجِ گززيس وِ همدبزيز
وويٌِ ٍ ثيؾيٌِ  0 /77تب  0 /94ثِ زعت آهس .اس ّز وؾبٍرس عَاالت هرتلفي زر سهيٌِ ٍيضگديّدبي
التقبزي  -ارتوبػي عَال ؽس.
ثزاي اًتربة ًوًَِّبي هَرز هغبلؼِ اس رٍػ ًوًَِگيزي تقبزفي چٌس هزحلِاي اعتفبزُ ؽس .ثزاي
ايي هٌظَر ؽْزعتبى ّبي اًبر ٍ رفغٌزبى ثِ هٌبعك هرتلف تمغين ؽسًس .پظ اس هؾرـ ؽسى ّز
هٌغم ِ ،تؼساز رٍعتبّبي آى هؾرـ گززيسُ ٍ عپظ زر ّز هٌغمًِ ،وًَِ رٍعتبّبي هَرز هغبلؼدِ
ثِ عَر تقبزفي اًتربة ؽسًس .زر هزحلِ ثؼسً ،وًَِ وؾبٍرساى هَرز هغبلؼِ ّدز هٌغمدِ هؾدرـ
گززيس .ثزاي ايي هٌظَر ً رغت ليغت وبهلي اس وؾبٍرساى پغتِ وبر ّز رٍعتب تْيِ ؽس .عپظ ثدِ
فَرت تقبزفي اس ّز رٍعتب  5پغتِ وبر اًتربة گززيس .زر هزوَع  206وؾبٍرس پغتِ ودبر هدَرز
هقبحجِ لزار گزفت.
ثزاي تزشيِ ٍ تحلي ًتبيذ اس رٍػ آًبليش ٍاريبًظ اعتفبزُ ؽس .ثزاي ايي هٌظَر ًرغت ٍيضگيّبي
فٌي ٍ التقبزي ارتوبػي زٍ گزٍُ وؾبٍرساى عزهبيِ گذار ٍ غيز عزهبيِ گذار زر هٌبعك غيز ثدَهي
هَرز همبيغِ لزار گزفت .زر ايي همبيغِ هيشاى پذيزػ عبيز اثشارّبي همبثلِ ثب ون آثدي تَعدظ زٍ
گزٍُ ًيش ثزرعي ؽس .ػالٍُ ثز ايي هيشاى توبي ٍ الساهبت ػولي زٍ گزٍُ ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة
زر هح عىًَت هَرز تَرِ لزار گزفت .زر هزحلِ زٍم ث ب عجمِ ثٌسي ؽْزعتبىّبي اًبر ٍ رفغٌزبى
ثِ هٌبعك ًِ گبًِ ،ثب همبيغِ ٍيضگيّبي هرتلف ايي هٌبعك ،اًگيشُّب ٍ احزات التقدبزي ارتودبػي
عزهبيِ گذاري پغتِ وبراى زر هٌبعك غيز ثَهي هَرز تزشيِ ٍ تحلي لزار گزفت.
نتايج و بحث
زر رسٍل ٍ 1يضگي ّبي التقبزي ارتوبػي افزازي وِ زاراي توله ثبؽ پغتِ زر هٌبعمي ثِ غيدز اس
هٌغمِ هح سًسگي زارًس ثب افزازي وِ زاراي چٌيي تولىي ًسارًس ،همبيغِ ؽسُ اعت.
تؼساز چبُ تحت توله افزازي وِ زر هٌبعك غيز عىًَت ذَز زاراي آة ٍ سهيي وؾبٍرسي ّغتٌس،
ًشزيه ثِ  1 /5ثزاثز افزازي اعت وِ ايي تول ه را ًسارًس (رزيف  ،1رسٍل  .) 1ايدي هَضدَع ًؾدبى
هي زّس وِ ػوسُ هبلىبى ًغجت ثِ ذززُ هبلىبى ؽزايظ هٌبعت تدزي را ثدزاي عدزهبيِ گدذاري زر
هح ّبي زٍرزعت ًغجت ثِ هح عىًَت ذَز زارًس سيزا افدزاز زاراي ثدبؽ پغدتِ زر اعدتبىّدبي
زيگز ،زر هزوَع زاراي هبلىيت ثيؾتزي اس آة ٍ سهيي ّغتٌس .ثِ ػجبرت زيگز ،هبلىيت ثدبالتز ثدِ
عَر غيز هغتمين لسرت عزهبيِ گذاري زر هٌبعك زيگز را افشايؼ زازُ اعت.
رزيف  2رسٍل ً 1ؾبى هي زّس وِ ارسػ ّز عْن اس چبُ آثيبري تحدت هبلىيدت افدزازي ودِ زر
هٌبعك غيز هح عىًَت ذَز زاراي آة ٍ سهيي ًيغتٌس ،ثيؼ اس  1 /5ثزاثز افزازي ّغتٌس وِ هبله
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آة ٍ سهيي وؾبٍرسي زر هحلي غيز اس هح سًسگي ذَز زارًس .ايي اهز زٍ ًىتِ را تَضيح هي زّس.
ًرغت ايٌىِ افزازي وِ زر هح عىًَت ذَز زاراي چبُّبي وؾبٍرسي ثب ارسػ پبييي هدي ثبؽدٌس،
عؼي وززُاًس تب زر هىبىّبي زيگزي ثِ ذزيس آة ٍ سهيي وؾبٍرسي ثپززاسًس  .ايي هَضَع اس عزف
زيگز ًؾبى هيزّس وِ ارسػ ذزيس هبلىيتي آة زر هٌبعك زيگز ثِ غيدز اس ؽْزعدتبىّدبي اًدبر ٍ
رفغٌزبى پبيييتز هي ثبؽس .ايي اهز تَعظ رزيف  3رسٍل ً 1يش تبييس هيؽَز .ثِ عَري وِ هٌبعك
رسيس پغتِ وبري زاراي عغح ثبغبت تبسُ ًْبل وبري ؽسُ ثبالتزي ّغتٌس .اس آًزبيي وِ ثبغبت ًْبل
ًغجت ثِ ثبغبت ثبرٍر زاراي ارسػ التقبزي ووتزي ّغتٌس ،لذا زر هزوَع ارسػ ّز عْن آة ًيدش
وبّؼ يبفتِ اعت .سيزا ارسػ آة ثِ ٍاعغِ ارسػ ثبغبت تحت آثيبري تؼييي هيؽَز.
 3رزيف آذز رسٍل  1هزثَط ثِ تفبٍت زر ارلبم پغتِ وؾت ؽسُ تَعظ زٍ گزٍُ هي ثبؽس .افزازي
وِ زر هٌبعك غيز عىًَ ت ذَز عزهبيِ گذاري وؾبٍرسي وززُاًس ،زاراي ارلبم اوجزي ٍ ولِ لدَچي
ثيؾتز ٍ رلن اٍحسي ووتز ّغتٌس .ثزرعي ثيؾتز ًؾبى زاز افزازي وِ زاراي زرفس رلن ولِ لدَچي
ثيؾتزي ّغتٌس ،ثِ عوت تول ه آة ٍ سهيي زر هٌبعك غيز اس عدىًَت ذدَز رٍي آٍرزُاًدس .ايدي
هَضَع وبهال هٌغمي هيثبؽس؛ سيزا حغبعيت ثبالتز رلن ولِ لَچي ثِ ون آثي ٍ ؽدَري آة ثبػدج
ؽسُ اعت تب ػولىزز زر ّىتبر ايي رلن ثِ ؽست وبّؼ يبفتِ ٍ ثغيبري اس ثبغبت رلن ولِ لَچي زر
ؽْزعتبىّبي اًبر ٍ رفغٌزبى ذ ؾه ؽًَس .لذا هبلىبى ايي ثبغبت ثِ عوت هٌدبعك زيگدز رْدت
ذزيس آة ٍ سهيي حزوت وززُاًس.
ايي هَضَع زر ذقَؿ رلن اوجزي فلغفِ هتفبٍتي زارز .ثِ ػلت همبٍهت ثبالتز ثِ ون آثي ٍ ؽَري،
ػولىزز زر ّىتبر رلن اوجزي ثبالتز اس عبيز ارلبم هي ثبؽسّ .وچٌيي ليوت رلن اوجزي ًيدش اس عدبيز
ارلبم پغتِ ثيؾتز اعت .لذا عَز ًبؽي اس وؾت رلن اوجزي پغتِ ثيؾتز اس عبيز ارلدبم ذَاّدس ثدَز.
ايي اهز ثبػج ؽسُ اعت تب افزاز زاراي رلن اوجزي اس ًمدسيٌگي ثيؾدتزي ثزذدَرزار ثدَزُ ٍ تَاًدبيي
ثيؾتزي ثزاي ذزيس آة ٍ سهيي زر هٌبعك زيگز ثبؽٌس .اس عزف ز يگز ثِ ػلدت هشيدتّدبي فدَق،
افزازي وِ زر هٌبعك تبسُ ٍارز پغتِ وؾت وززُاًس؛ اغلت ثِ پيًَس اوجزي رٍي آٍرزُاًس .ثِ ػجبرت
زيگز هبلىيت زر هٌبعك غيز ثَهي ثبػج ؽسُ اعت تب زرفس رلن اوجزي ثيؾتز ؽَز.
ػالٍُ ثز عزهبيِ گذاري زر عبيز هٌبعك ،گشيٌِ زيگزي وِ زر ذقَؿ همبثلِ ثب ون آثي زر هٌبعك
پغتِ وبري ؽْزعتبىّبي اًبر ٍ رفغٌزبى هغزح ؽسُ اعت ،ذبهَؽي چدبُّدبي آثىؾدي زر فقد
پبييش هي ثبؽس .ايي عزح ثزاي زٍ عبل هتَالي  1389 ٍ 1388ثِ ارزا زر آهس .زر ايي عزح يه هبُ
اس فق پبييش توبم چبُّبي آثيبري وؾبٍرسي ذبهَػ هيؽَز .ثزاي ثزرعدي زيدسگبُ وؾدبٍرساى زر
ذقَؿ ايي عزح پزعؾي زر ايي سهيٌِ اس آًْب فَرت گزفت .ع َال ثسيي فَرت هغزح ؽس وِ آيب
ؽوب ثب ذبهَػ وززى هَتَرّبي آة وؾبٍرسي زر پبييش هَافميس؟ زر پبعد ثِ ايي عَال  %71 /57اس
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وؾبٍرساى هَافمت ذَز را اػالم وززًس .ايي هَضَع ًؾبى هيزّس وِ ايي عزح ًيش هيتَاًس ثِ ػٌَاى
يه گشيٌِ هْن زر همبثلِ ثب ون آة زر هٌغمِ هغزح ثبؽس.
زر رسٍل  2پبعدّبي افزازي وِ هَافك ثب ذبهَؽي چبُّبي آة وؾبٍرسي زر پبييش ثَزُ ،ثب افدزازي
وِ ثب آى هربلف ّغتٌس ثب ّن همبيغِ ؽسُ اعت.
تَرِ ثِ رسٍل ً 2ؾبى هيزّس و ِ افزازي وِ هَافك ثب ذبهَؽي چبُّب زر پبييش ّغتٌسً ،غجت ثِ
هربلفبى حو ٍ ًم را ثيؾتز هبًغ عزه بيِ گذاري زر هٌبعك غيز ثَهي هيزاًٌس .ايي هَضَع ًؾبى
هيزّ س افزازي وِ ثِ ػلت هَاًغ پيؼ رٍ توبيلي ثِ عزهبيِ گذاري زر هٌبعك غيدز ثدَهي ًسارًدس،
اًگيشُ ثيؾتزي ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة هَرَز زر هٌغمِ ذَز زار ًدس .زر همبثد افدزازي ودِ ثدِ
هٌبعك رسيس زر عبيز اعتبىّب رفتِ ٍ هبله آة ٍ سهيي ؽسُ اًس ،اًگيشُ ووتزي ثدزاي حفبظدت اس
هٌبثغ آة زر هح سًسگي ذَز زارًس.
رسٍل ّ 2وچٌيي ًؾبى هيزّس افزازي وِ اػتمبز ثيؾتزي ثِ ػولي ثَزى عزح اًتمبل آة زارًدس،
توبي ثبالتزي ثِ ذبهَػ ًوَزى چبُ ّبي آة وؾبٍرسي زر فق پبييش اس ذَز ًؾدبى زازُ اًدس .ثدِ
ػجبرت زيگز ،عزح اًتمبل آة ثب ايزبز رٍحيِ اهيسٍاري ثِ آيٌسُ هٌغمِ ،اًگيشُ افزاز را ثزاي حفبظت
اس هٌبثغ آة افشايؼ زازُ اعت .ايي هغب لِ زر رزيف  3رسٍل ً 2يش ثِ احجبت رعيسُ اعت .ايي رزيف
ًؾبى هي زّس وِ افزازي وِ ػوز التقبزي هٌبثغ آة هٌغمِ را عَالًي تز زاًغتِ ٍ ًغجت ثِ آيٌسُ
اهيسٍاري ثيؾتزي زارًس ،توبي ثبالتزي ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة ٍ ذبهَؽدي چدبُّدبي هٌغمدِ اس
ذَز ًؾبى زازُ اًس .ايي هَضَع ًؾبى هي زّس وِ زر اعالع رعدبًي ٍ ثيدبى ثحدزاى آة زر هٌغمدِ
ثبيغتي ثِ اي ي ًىتِ تَرِ ًوَز وِ ثبػج ايزبز ًب اهيسي اس آيٌسُ زر افزاز ًؾَز .ثِ عَري وِ هززم
احغبط وٌٌس وِ ثِ ًمغِ غيز لبث ثزگؾت رعيسُ اين  .سيزا ايي هغب لِ ثبػج تؾسيس ثحزاى ذَاّس
ؽس .ثلىِ اعالع رعبًي ثبيغتي ّوزاُ ثب ارائِ راّىبر ٍ افشايؼ اهيس ثِ آيٌسُ ٍ اًگيدشُ ودبفي ثدزاي
حفبظت اس هٌبثغ آة ثبؽس.
ٍيضگيّبي التق بزي ارتوبػي هرتلف ثب تفبٍت هؼٌيزار زر ثيي هٌبعك هرتلف زر رسٍل  3آٍرزُ
ؽ سُ اعت .چٌبًچِ ايي رسٍل ًؾبى هي زّس ،هتغيزّبي سيبزي ٍرَز زارز وِ ثب عغح هؼٌدي زاري
زر ثيي هٌبعك هرتلف ؽْزعتبىّبي اًبر ٍ رفغٌزبى هتفبٍت ّغتٌس .هٌغمِ گلؾي زاراي ووتزيي
زرفس افزاز زاراي ؽغ فزػي ٍ غيز وؾبٍرسي هي ثبؽس .ؽبيس ّويي ػو ثبػج ؽسُ اعدت تدب زر
هَارز ثغيبر زيگزي ًيش تفبٍت هؼٌي زاري ثب عبيز هٌبعك زاؽتِ ثبؽس .ايي زر حدبلي اعدت ودِ زر
عبيز هٌبعك ًشزيه ثِ ًيوي اس افزاز زاراي ؽغ فزػي غيز وؾبٍرسي ّغتٌ س .زر ايي سهيٌِ هٌبعك
رفغٌزبى ٍ عبلي ثيؾتزيي افزاز زاراي ؽغ فزػي را ث ِ ذَز اذتقبؿ زازُ اًس .اس ٍيضگيّبي افزاز
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زاراي ؽغ فزػي ايي اعت وِ ثِ ػلت زاؽتي زرآهس ووىي ،اتىبء وبه آًْب ثدِ وؾدبٍرسي ووتدز
هي ثبؽس.
رسٍل ّ 3وچٌيي ًؾبى هيزّس وِ وؾبٍرساى هٌغمِ گلؾي ثيؾدتزيي عدغح هؾدبروت زر عدزح
اًتمبل آة وبرٍى را زاؽتِ اًس .ثِ عَري وِ زرفس هؾبروت آًْب ثِ  %91هي رعس .چٌبًچِ لجال ًيش
گفتِ ؽس ،اتىبء  %100ثِ وؾبٍرسي ثبػج ؽسُ اعت تب پغتِ وبراى هٌغمِ گلؾي توبي ثيؾتزي ثِ
حفبظت اس ثبغبت پغتِ ذَز ،افشايؼ ثْزُ ٍري ٍ پبيساري تَليس آًْب زر ثلٌسهست زاؽتِ ثبؽٌس .ايي
زر حبلي اعت وِ ايي اهز زر ّيچ وسام اس هٌبعك زيگز ٍرَز ًسارز .هٌبعك زئفدِ ،اًدبر ٍ ثيدبك زر
رتجِ زٍم هؾبروت زر عزح اًتمبل آة لزار زاؽتِ ٍ هٌبعك ًَق ،عبلي ،رفغٌزبى ٍ وؾىَييِ رتجدِ
عَم زارًس .زر ايي سهيٌِ هٌغمِ وجَتزذبى ووتزيي زر فدس هؾدبروت زر عدزح اًتمدبل آة ودبرٍى
زاؽتِ اعت.
زر پبعد ثِ ايي عَال وِ چٌس عبل زيگز هٌ بثغ آة هَرز اعتفبزُ ثِ اتودبم هديرعدس ،ردَاةّدبي
هتفبٍتي اس عَي وؾبٍرساى هٌبعك هرتلف ارائِ ؽسُ اعت (رسٍل  .) 3زر ايي ذقَؿ آة ثب ويفيت
هٌبعت ثزاي پغتِ وبري هٌظَر ثَزُ اعت .ثِ ػجبر ت زيگز هوىي اعت وِ هٌبثغ آة ثب ؽَري ثبال ٍ
ويفيت پبييي زر ثؼضي اس هٌبعك ٍرَز زاؽتِ ثبؽسٍ ،لي لبثد اعدتفبزُ ثدزاي وؾدبٍرسي ًجبؽدس.
چٌبًچِ رسٍل ً 3ؾبى هي زّس ،هٌبعك گلؾي ،ثيبك ٍ عبلي وَتبُ تزيي ػودز التقدبزي را ثدزاي
هٌ بثغ آة وؾبٍرسي هَرز اعتفبزُ پيؼ ثيٌي وززُ اًس .ايي ػوز زر حسٍز  5تب  6عبل ثدزآٍرز ؽدسُ
اعت .اگز ثِ اعالػبت رسٍل  3تَرِ ؽَز ،هؾرـ هي ؽَز وِ ايي عِ هٌغمِ زاراي ؽَرتزيي آة
زر ثيي هٌبعك هرتلف زٍ ؽْزعتبى ّغتٌس .ؽَري ثبالي آة ثبػج ؽسُ اعت تب ثزآٍرزّب اس عدَل
ػوز التقبزي هٌبثغ ثِ ؽست وبّؼ يبفتِ ٍ توبي ثزاي ح ثحزاى آة زر ايي هٌدبعك ٍ ثدٍِيدضُ
گلؾي ثِ ؽست ثبال رٍز .زٍ هٌغمِ وؾىَييِ ٍ ًَق زر رتجِ زٍم ثزآٍرز ػوز التقبزي وَتدبُ ثدزاي
هٌبثغ آة ثَزُ ٍ هٌبعك اًبر ،زئفِ ٍ رفغٌزبى ػوز  11عبل را ثزاي ايي هٌبثغ پيؼ ثيٌي ًوَزُ اًس.
ثبالتزيي ػوز التقبزي هٌبثغ آة وؾبٍرسي ثزاي هٌغمِ وجَتزذبى ٍ زر حسٍز  15عبل ثزآٍرز ؽسُ
اعت.
عجك ًتبيذ رسٍل  ، 3ثيؾتزيي هبلىيت زر هح غيز اس عىًَت هزثَط ثِ هٌغمِ عبلي هي ثبؽدس.
ّوبى عَر وِ لجال ًيش ثيبى ؽس ،هٌغمِ عبلي يىي اس زٍ هٌغمِ ثحزاًي آة اس ًظز وَتدبّي عدَل
ػوز التقبزي هٌبثغ هي ثبؽس .وؾبٍرساى ايي هٌغمِ ثْتزيي گشيٌدِ ثدزاي همبثلدِ ثدب ثحدزاى آة را
عزهبيِ گذاري زر هٌبعك زيگز ٍ ذزيس آة ٍ سهيي زر هح غيز عىًَت ذَز اًتربة وززُ اًس .اس
ثيي عِ هٌغمِ ثحزاًي گلؾي ،ثيبك ٍ عبلي ،هٌغمِ گلؾي ووتزيي عزهبيِ گذاري زر عبيز هٌبعك
را اًتربة وززُ اًس .ثِ عَري وِ تٌْب  %17افزاز ايدي هٌغمدِ زر هحد غيدز عدىًَت ذدَز زاراي
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هبلىيت آة ٍ سهيي وؾبٍرسي ثَزُ اًس .زر ػَك ،وؾبٍرساى هٌغمِ گلؾي عؼي وززُ اًس تب ثب هبًسى
زر هح عىًَت ٍ افشايؼ ثْزُ ٍري اعتفبزُ اس آة ػولىزز ذَز را ثبال ثجزًس .چٌبًچِ  2رزيف آذز
رسٍل ً 3ؾبى هي زّس ،وؾبٍرساى هٌغمِ گلؾي ثب ووتزيي آة هقزفي ٍ ثدي ويفيدت تدزيي آة،
ثبالتزيي ػولىزز زر ّىتبر پغتِ را زر ثيي عبيز هٌبعك زاؽتِ اًس .ثِ عَري وِ ػولىزز زر ّىتدبر
آًْب زر ثؼضي اس هَارز ثيؼ اس  2ثزاثز عبيز هٌبعك اعت.
رسٍل ّ 3وچٌيي ًؾبى هي زّس وِ زثي چبُ ّب ٍ ؽَري آة چبُ ّب ًيش زر ثيي هٌبعك هرتلف زٍ
ؽْزعتبى ثب ّن تفبٍت هؼٌي زاري زارًس .ثيؾتزيي زثي چبُ هزثَط ثِ هٌغمِ اً بر ثب ويفيت لت ؽَر
هي ثبؽس .چبُ ّبي زٍ هٌغمِ وجَتزذدبى ٍ گلؾدي زاراي زثدي تمزيجدب هؾدبثِ ثدَزُ ٍ زر رتجدِ زٍم
ثبالتزيي زثي ّب لزار زارًس .ثب ايي ٍرَز اس ًظز ويفيت آة چدبُ ّدب زر هٌغمدِ وجَتزذدبى زر حدس
ٍاعظ ثيي ؽيزيي ٍ لت ؽَر لزار زاؽتِ ،زر حبلي وِ زر هٌغمِ گلؾي زر حس ؽَر هي ثبؽس .زثدي
آة چبُ ّبي هٌبعك ثيبك ،عبلي ،وؾىَييِ ،زئفِ ٍ رفغٌزبى زر يه حس ٍ زر رتجِ عَم لزار زارز.
ثب ايي ٍرَز ويفيت آة هٌبعك ثيبك زر حس ؽَر ثَزُ ،وؾىَييِ ٍ زئفِ ثيي ؽيزيي ٍ لت ؽدَر ٍ
رفغٌزبى لت ؽَر هي ثبؽسًَ .ق ووتزيي زثي آة را زاؽتِ ٍ ويفيت آة چبُ ّب زر حس لت ؽدَر
هي ثبؽس.
ارسػ هؼبهالتي يه عْن آة اس  96عْن ًيدش زاراي تفدبٍت هؼٌديزاري زر ثديي هٌدبعك هرتلدف
هي ثبؽس(رسٍل  .) 3ايي هَضَع چٌبًچِ لجال ًيش ثيبى ؽس ،ثِ ػلت زثدي ّدبي هرتلدف ٍ ويفيدت
هتفبٍت آة هي ثبؽسً .ىتِ هْن زر ذقَؿ ارسػ هؼبهالتي آة ،ليودت فدزٍػ يده عدبػت آة
هي ثبؽس وِ عجك رسٍل  3زر هٌبعك هرتلف ثب ّن هتفبٍت اعت .زر ايي ذقَؿ هٌغمدِ گلؾدي
ثيؾتزيي ليوت فزٍػ عبػتي آة را زارز .ثب ا يٌىِ هٌغمِ گلؾي هتَعظ زثي پدبيييتدز اس ثؼضدي
هٌبعك را زاؽتِ ٍ ويفيت آة آى اس توبم هٌغك ؽَرتز اعت ،ارسػ هؼبهلِ يه عبػت آة ثدبالتزي
ًغجت ثِ عبيز هٌبعك زارز .ايي تفبٍت ارسػ ثب ثؼضي اس هٌبعك ثِ ثيؼ اس زٍ ثزاثز هدي رعدس .اس
آًزبيي وِ ثزذالف فزٍػ زائوي عْن آة وِ هغب لِ سهبى هقزف آة زر يه عبل را هس ًظز لدزار
ًوي زّس ،فزٍػ هَلت ٍ عبػتي آة زر ذقَؿ تر قيـ سهبًي آة زر عَل عبل هغزح هي ًوبيس.
ثبال ثَزى ارسػ فزٍػ عبػتي آة ثبر زيگز ًؾبى هي زّس وِ زر هٌغمدِ گ لؾدي ثحدج ترقديـ
ثْيٌِ سهبًي آة ٍ زر ًتيزِ زلت ثيؾتز ًغجت ثِ ايي ًْبزُ وويبة ثْتز اس عبيز هٌبعك رػبيت ؽسُ
اعت.
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بررسي جىبٍ َاي اقتصادي  -اجتماعي گسترش باغات پستٍ تًسط . . .

نتيجه گيري و پيشنهادات
زر هغبلؼِ ربري احزات التقبزي ارتوبػي عزهبيِ گذاري پغتِ وبراى اعتبى وزهبى زر هٌبعك غيز
ثَهي هَرز هغبلؼِ لزار گزفت .ايي وؾبٍرساى ثزاي عزهبيِ گذاري زر هٌبعك رسيس اس هْبرزت ثدِ
هٌبعك رسيس ٍ عىًَت زر هح ذَززاري ًوَزُ ٍ تٌْب ثِ ػٌَاى افزاز غيز ثدَهي ثدب ذزيدس آة ٍ
سهيي السام ثِ وبؽت ٍ تَليس پغتِ هي ًوبيٌسً .تبيذ هغبلؼِ ًؾبى زاز وِ ثيؾتز ايي وؾدبٍرساى اس
ػوسُ هبلىبى ثَزُ ٍ ذززُ هبلىبى اس عزهبيِ گذاري زر هٌبعك غيز ثَهي ًبتَاى ّغدتٌس .اس ٍيضگدي
هْن ػو سُ هبلىبى ًيش پيگيزي ّسف حساوخزعبسي عَز هي ثبؽس .ثِ ػجبرت ز يگز ،ثز ذدالف افدزاز
ذززُ هبله وِ اّسافي چَى وغت زرآهس هؼيؾتي زًجبل هي ًوبيٌس ،افدزاز ػودسُ هبلده زر پدي
وغت ح ساوخز عَز هي ثبؽٌسّ .ويي حساوخز عبسي عَز ثبػج ؽس اعت تب ثيؾتز وؾبٍرساًي ثِ فىز
عزهبيِ گذاري زر هٌبعك غيز ثَهي ثبؽٌس وِ زر هح عىًَت ذَز زاراي چبُ ّبي وؾدبٍرسي ثدب
ارسػ پبييي هي ثبؽٌس .ثِ ػجبرت زيگز زر ايي فزايٌس احزي اس پيگ يزي ّسف تَعؼِ پبيسار ثِ چؾن
ًويذَرز .ايي زر حبلي اعت وِ هغبلؼِ زاليغَ ٍ ّوىدبراى (ً ) 2006ؾدبى هدي زّدس ودِ عدزح
عزهبيِ گذاري هَفك اعت وِ ثب ّسف حفبظت اس هٌبثغ آة ٍ ذبن فَرت گيزز.
ّز چٌس وِ ػسم هْبرزت ثِ هٌبعك رسيس عزهبيِ گذاري ،اس پيبهسّبي هٌفي ارتوبػي هْدبرزت،
رلَگيزي هيًوبيس ،اهب ًتبيذ هغبلؼِ ًؾبى زاز وِ ايي هغبلِ هي تَاًس ايزبز احزات هٌفي هرزةتزي
ًوبيس .ثِ عَري وِ ثز اعبط يبفتِ ّبي تحميك ،افزازي وِ ثِ ػلدت هَاًدغ پديؼ رٍ ،تودبيلي ثدِ
عزهبيِ گذار ي زر هٌبعك غيز ثَهي ًسارًس ،اًگيشُ ثيؾتزي ثزاي حفبظدت اس هٌدبثغ آة هَردَز زر
هٌغمِ ذَز زارًس .زر همبث  ،افزازي وِ ثِ هٌبعك رسيس زر عبيز اعتبىّب رفتِ ٍ هبله آة ٍ سهيي
ؽسُاًس ،اًگيشُ ووتزي ثزاي حفبظت اس هٌبثغ آة زر هح سًسگي ذَز ذَاٌّس زاؽت .ثدِ ػجدبرت
زيگز هبً سى زر هح عىًَت اٍليِ ٍ ػسم فزٍػ ثبغبت لسيوي ّوزاُ ثب هبلىيت ثبغدبت رسيدس زر
هٌبعك غيز ثَهي ثبػج هي ؽَز تب اًگيشُ ترزيت هٌبثغ زر زٍ عوت هجسا ٍ همقس افشايؼ يبثس .زر
فَرتي وِ اگز هْبرزت فَرت هي گزفت ،اس ايي پيبهس هٌفي رلدَگيزي هدي ؽدس .سيدزا اس عزفدي
وؾبٍرساى هبلىي ت هٌبثغ زر هجسا را اس زعت زازُ ٍ لذا اهىبى ترزيت ثزاي آًبى ٍردَز ًساؽدت ٍ اس
عزف زيگز ثِ ػلت عىًَت زر هٌبعك غيز ثَهي ،اًگيشُ حفبظت اس هٌبثغ آة زر هٌبعك رسيس ثزاي
آًبى افشايؼ هي يبفت .ثِ ػجبرت زيگز ،ثزاي رلَگيزي اس ترزيت هٌبثغ آة يب ثبيغتي هْبرزت وبه
فَرت گز فتِ ٍ يب ايي وِ زٍلت حفبظت اس هٌبثغ را زر هجسا ٍ همقس تؾسيس ًوبيس.
ػسم هْبرزت وبه ػالٍُ ثز ترزيت هٌبثغ آة زر هجسا ،ثْزُ ٍري اعتفبزُ اس ايي هٌبثغ را ًيش وبّؼ
زازُ اعت .ثِ عَري وِ ًتبيذ هغبلؼِ ًؾبى زاز ،وؾبٍرساًي وِ زر هٌ بعك رسيدس عدزهبيِ گدذاري
ًىززُ اًس ثب هبًسى زر هح عىًَت ٍ افشايؼ ثْزُ ٍري اعتفبزُ اس آة ػولىزز ذَز را ثبال ثززُ اًس.
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ثِ عَري وِ ايي افزاز ثب ووتزيي آة هقزفي ٍ ثي ويفيت تزيي آة ،ثدبالتزيي ػولىدزز زر ّىتدبر
پغتِ را زاؽتِ ا ًس .ايي هغب لِ ثبػج ؽسُ اعت تب ارسػ هؼبهالتي آة ًيش ثزاي ايي افزاز افشايؼ يبثس.
زر پي آى ًيش ترقيـ سهبًي ٍ هىبًي آة ًيش ثْجَز يبفتِ اعت.
ًتبيذ هغبلؼِ ّوچٌيي ًؾبى زاز وِ افزازي وِ ػوز التقبزي هٌبثغ آة هٌغمِ را عَالًي تز زاًغتِ
ٍ ًغجت ثِ آيٌسُ اهيسٍاري ثيؾتزي زارًس ،توبي ثبالتزي ثدزاي حفبظدت اس هٌدبثغ آة ٍ ذبهَؽدي
چبُّبي هٌغمِ اس ذَز ًؾبى زازُ اًس .ايي هغبلِ زٍ ًىتِ را هؾدرـ هديوٌدسً .رغدت ايدي ودِ
عزهبيِ گذاري وؾبٍرساى زر هٌبعك رسيس ًجبيغتي ثبػج ايزبز رٍحيِ ًب اهيسي زر هجسا ؽسُ ودِ
پيبهس آى اًگيشُ ترزيت ثيؾتز هٌبثغ هي ثبؽس .حبًيب زر اعالع رعبًي ٍ ثيبى ثحدزاى آة زر هٌغمدِ
ثبيغتي ثِ ايي ًىتِ ت َرِ ًوَز وِ ثبػج ايزبز ًب اهيسي اس آيٌسُ زر افزاز ًؾَز .ثِ عَري وِ هززم
احغبط وٌٌس وِ ثِ ًمغِ غيز لبث ثزگؾت رعيسُاين  .سيزا ايي هغب لِ ثبػج تؾسيس ثحزاى ذَاّدس
ؽس .ثلىِ اعالع رعبًي ثبيغتي ّوزاُ ثب ارائِ راّىبر ٍ افشايؼ اهيس ثِ آيٌسُ ٍ اًگيدشُ ودبفي ثدزاي
حفبظت اس هٌبثغ آة ثبؽس.
ثب تَرِ ثِ ًتبيذ هغبلؼِ ،پيؾٌْبزات هؾرـ تحميك ثِ ؽزح سيز هي ثبؽس:
 - 1ثزاي رلَگيزي اس ترزيت هٌبثغ آة يب ثبيغتي هْبرزت وبه فَرت گزفتِ ٍ يب ايي وِ زٍلدت
حفبظت اس هٌبثغ را زر هجسا ٍ همقس تؾسيس ًوبيس.
 - 2زر اعالعرعبًي ٍض ؼيت هٌبثغ آة ،زلت ؽَز تب ايي هغبلِ ثبػج ًباهيسي ٍ ترزيت ثيؾتز ايدي
هٌبثغ ًؾَز ثلىِ ّوزاُ ثب اعالع رعبًي ،راّىبرّبي ػولي ًيش ارائِ گززز.

60

بررسي جىبٍ َاي اقتصادي  -اجتماعي گسترش باغات پستٍ تًسط . . .

فهرست منابع:
 .1آهبرًبهِ وؾبٍرسي ،عبل ّبي هرتلف.
 .2تزووبًي ،د ٍ .ر .فسالت . 1378 .تبحيز تَعؼِي وؾت پغتِ ثز اعتفبزُي پبيسار اس هٌبثغ
آة (هغبل ؼِ هَرزي ؽْزعتبى ًيريش ) .آة ٍ تَعؼِ ،عبل  7ؽوبرُ .103- 97 :21 ٍ 20
 .3عليوي فز م  ٍ .ؿ .هيزسايي ذلي آثبزي .1381 .هشيت ًغجي ايزاى زر تَليس ٍ فبزرات
پغتِ .التقبز وؾبٍرسي ٍ تَعؼِ ،ؽوبرُ .28- 7 :38
 .4ؽزوت عْبهي آة هٌغمِ اي وزهبىً . 1382 .بهِ ؽوبرُ  40 /22472تبريد .82/7 /29
 .5فسالت ،ر .1381 .ثزرعي ًظزيِ التقبزي زٍر تغلغ فمز ٍ تَعؼِ ًيبفتگي زر هٌبعك
پغتِ وبري ايزاى .التقبز وؾبٍرسي ٍ تَع ؼِ ،ؽوبرُ .201- 187 :39
 .6فسالت ،ر ٍ .د .تزووبًي .1379 .ثزرعي هشيت ًغجي التقبزي تَليس پغتِ ثب اعتفبزُ اس
رٍػ هسلغبسي ايزبز گشيٌِ :همبيغِ الگَي وؾت ثْزُ ثززاراى هٌبعك آة ؽَر ٍ ؽيزيي
زر اعتبى فبرط .عَهيي وٌفزاًظ التقبز وؾبٍرسي ايزاى ،رلس  ،2ففحبت .363 - 349
 .7ػجسالْي ػشت آثبزي ،م ٍ .ةً .زفي . 1377 .اعتفبزُ اس عزهبيِ ّبي هبساز وؾبٍرسي زر
تَعؼِ رٍعتبيي ،التقبز وؾبٍرسي ٍ تَعؼِ ،عبل ؽؾن ،ؽوبرُ  .21ففحبت  45تب . 58
 .8ػجسالْي ػشت آثبزي ،م ٍ .ةً .زفي . 1379 .عيبعت گذاريْبي ًبّوبٌّ

ٍ تبحيز آى ثز

رفبُ ارتوبػي :هغبلؼِ هَرزي ثْزُ ثززاري اس هٌبثغ آة سيز سهيٌي ؽْزعتبى رفغٌزبى.
هزوَػِ همبالت عَهيي وٌفزاًظ التقبز وؾبٍرسي ايزاى ،رلس اٍل ،ففحبت  163تب
.188
9. Akhoundi, A., M. Chizari and O. Nourozi. 2005. Investigating
effective factors regarding the knowledge of pistachio farmers of
Kerman province in controlling aflatoxin and their perceptions
toward sustainable agriculture. IV International Symposium on
Pistachios and Almonds, Tehran, Iran.
10. 9. Dallessio, T. G., J. T. B. Tripp, R. Pirani, J. Patrich, J. T. Fry,
A. Darrell, S. Corchado, D. Greenblatt, J. Cox, J. Elias and C.
Griffin. 2006. The economics of transferring development in the
New
Jersey
highlands.
www.mrsc.org/subjects/planning/majorregulatory.aspx - 40k
11. 10. Riazi, G. H. 2005. Challenges and suggestions for Iran's
pistachio production & exports. IV International Symposium on
Pistachios and Almonds, Tehran, Iran.

61

)41- 33(صص1314 بُار/1 ٌ شمار/7  جلذ/تحقيقات اقتصاد كشايرزي
12. 11. Sedaghat, R. 2006. Sustainable Irrigation for Pistachio Farms
in Iran: An Economic Analysis.27th International Horticultural
Congress. South Korea.

62

بررسي جىبٍ َاي اقتصادي  -اجتماعي گسترش باغات پستٍ تًسط . . .

پیوستها
جذيل  - 1مقايسٍ ييصگي َاي اقتصادي اجتماعي افرادي كٍ تملك آب ي زميه كشايرزي در محل
غير سكًوت خًد داروذ با افرادي كٍ چىيه تملكي وذاروذ.
رزيف

ًبم ٍيضگي

توله زر هح غيز
عىًَت ًسارز

توله زر هح
غيز عىًَت زارز

آهبرُ F

عغح هؼٌي
زاري آهبرُ F

1

تؼساز چبُ وؾبٍرسي تحت توله

2/62

3/68

9/42

0/00

2

ارسػ ّز عْن اس  96عْن چبُ وؾبٍرسي آة (ريبل)

294000000

190000000

3/98

0/05

3

عغح سيز وؾت ًْبل پغتِ (ّىتبر)

0/14

1/49

48/57

0/00

4

زرفس رلن پغتِ اوجزي

11/15

30/22

9/95

0/00

5

زرفس رلن پغتِ ولِ لَچي

33/48

45/61

3/03

0/08

6

زرفس رلن پغتِ اٍحسي

34/07

10/14

8/17

0/00

هبذذ :يبفتِ ّبي تحميك

جذيل  - 2مقايسٍ پاسخ َاي افرادي كٍ مًافق با خامًشي چاٌ َاي آب كشايرزي در پاييس بًدٌ با
افرادي كٍ با آن مخالف َستىذ.
ًبم ٍيضگي

هربلف ثب ذبهَؽي
چبُ زر پبييش

هَافك ثب ذبهَؽي
چبُ زر پبييش

آهبرُ F

عغح هؼٌي
زاري آهبرُ F

تب چِ اًساسُ اي حو ٍ ًم هبًغ عزهبيِ گذاري زر
٭
هٌبعك غيزثَهي اعت؟

3/59

3/96

3/61

0/059

2/5

2/98

4/12

0/044

7/27

9/87

2/56

0/113

تب چِ اًساسُ اي ثِ ػولي ثَزى عزح اًتمبل آة
هؼتمسيس؟

٭

چٌس عبل ثِ اتوبم هٌبثغ آة هٌغمِ ثبلي هبًسُ اعت؟
هبذذ :يبفتِّبي تحميك

٭ :ايي عَال ثِ فَرت  6گشيٌِ اي هغزح ؽسُ اعت وِ اػساز  0تب  5ثِ تزتيت ثيبًگز گشيٌِ ّبي ّيچ ،ذيلي ون ،ون،
هتَعظ ،سيبز ٍ ذيلي سيبز اعت.
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جذيل  - 3ييصگي َاي اقتصادي اجتماعي مىاطق مختلف شُرستان َاي اوار ي رفسىجان.
اًبر

گلؾي

ثيبك

عبلي

وؾىَييِ

زئفِ

ًبم ٍيضگي
زرفس افزاز زاراي ؽغ فزػي

50

17

50

64

43

50

زرفس هؾبروت زر عزح اًتمبل آة وبرٍى

75

91

61

54

43

87

چٌس عبل زيگز هٌبثغ آة هٌغمِ توبم هي ؽَز

11/00

4/57

5/25

6/00

9/50

11/00

زرفس افزاز زاراي توله آة زر ربي زيگز

25

17

25

64

7

0

زثي چبُ (ليتز زر حبًيِ)

33/00

28/86

25/08

23/27

26/00

24/71

ؽَري آة چبُ هَرز اعتفبزُ
(ؽيزيي;  ، 0لت ؽَر; ، 1ؽَر;)2

1/25

1/69

1/67

1/64

0/87

0/87

ارسػ يه عْن آة اس  96عْن (هيليَى ريبل)

613

509

304

201

210

405

ارسػ فزٍػ يه عبػت آة (ّشار ريبل)

300

443

275

235

296

300

هيشاى هقزف آة (هتز هىؼت زر ّىتبر زرعبل)

9784

6898

5992

10130

9076

7506

ػولىزز زر ّىتبر (ويلَگزم)

889

1318

726

861

576

739

عغح هؼٌي زاري

رفغٌزبى

ًَق

وجَتزذبى

آهبرُ F

زرفس افزاز زاراي ؽغ فزػي

65

43

53

2/18

0/031

زرفس هؾبروت زر عزح اًتمبل آة وبرٍى

49

54

21

3/34

0/001

چٌس عبل زيگز هٌبثغ آة هٌغمِ توبم هي ؽَز

11/20

8/55

15/62

2/44

0/020

زرفس افزاز زاراي توله آة زر ربي زيگز

0

3

7

8/88

0/000

زثي چبُ (ليتز زر حبًيِ)

24/87

21/00

29/83

1/90

0/063

1/06

1/13

0/93

5/01

0/000

ارسػ يه عْن آة اس  96عْن (هيليَى ريبل)

246

230

326

6/34

0/000

ارسػ فزٍػ يه عبػت آة (ّشار ريبل)

204

237

194

2/56

0/010

هيشاى هقزف آة (هتز هىؼت زر ّىتبر زرعبل)

8298

9691

9313

2/36

0/02

ػولىزز زر ّىتبر (ويلَگزم)

612

1004

848

2/00

0/049

ًبم ٍيضگي

ؽَري آة چبُ هَرز اعتفبزُ
(ؽيزيي;  ، 0لت ؽَر; ، 1ؽَر;)2

هبذذ :يبفتِ ّبي تحميك

آهبرُ F
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