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عبدالرضا رکنالدين افتخاري ،مهدي پورطاهري ،و اسماعيل آدينهوند



تاريخ دريافت 0831/01/22 :تاريخ پذيرش0810/1/6 :

هرچند ،از نظر تنوع محصوالت باغي ،ايران با پانزده محصول داراي مقام سوم در جهان است ،اما در
زمينة باغباني بهويژه انارکاري با تنگناهايي روبهروست .در منطقة مورد مطالعه ،بهطور متوسط10/3 ،
درصد روستاييان به پيشة باغداري و کشت انار اشتغال دارند .اينک سؤال اساسي اين است که «مهمترين
چالشهاي باغداران منطقه بهويژه انارکاران کدامند؟» .جامعة آماري تحقيق متشکل از شش روستا و 203
انارکار است .در پژوهش حاضر ،با بهرهگيري از روش تاپسيس اقدام به رتبهبندي مهمترين چالشهاي
فراروي انارکاران ميشود .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه با توجه به ديدگاه باغداران ،مسائل اقتصادي در
سطح دهستان و بهتفكيك در سطح مراکز روستايي در اولويت قرار دارند .همچنين ،يافتههاي تحقيق
گوياي اولويت روستاي تازهآباد از حيث ميزان مسائل و مشكالت باغداران است.

کليدواژهها :مسائل و مشكالت باغداران /اولويتبندي /انار /مدل تاپسيس /زير تنگ سياب (دهستان).


 بهترتيب ،نويسندة مسئول و دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه تربيتت متدر  ،تهتران ()reftekhari_reza@yahoo.com؛
استاديار گروه جغرافيا دانشگاه تربيت مدر  ،تهران؛ و دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيتا و برنامتهريتزي روستتايي
دانشگاه تربيت مدر  ،تهران.
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بخش كشاورزي ،بهمثابه يكي از مهمتترين بختشهتاي اقتصتاد كشتور ،نقشتي مهتم در توليتد،
صادرات ،اشتغال و تأمين نيازهاي غذايي كشور دارد .توسعة بخش كشاورزي پيششتر و نيتاز
ضروري توسعة اقتصادي كشور بوده ،شتکوفايي رشتد و توستعة ستاير بختشهتا نيتز در گترو
برطرف شدن موانع توسعه در همين بخش استت (تيمتوري و لليليتان .)65 :7831 ،از ايتنرو،
بخش کشاورزي ،با توجه به بهرهمندي از مزيتهاي بالقوة طبيعي و نيز نقش حسا

در امنيتت

غذايي جامعه و تعادل زيستبومها ،بيش از ساير بخشها نياز به توجه دارد (عزيتزي و يزدانتي،
 .)10 :7838در اين ميان ،با توجه به رقابت شتديد جهتاني بتراي كتاهش هزينتههتاي توليتد و
افزايش كيفيت محصول و از آنجا كه ايران نيز از لحاظ توليد محصوالت بتاغي جتزو ده كشتور
برتر جهان و از نظر تنوع محصول ،با پانزده نوع محصول باغي ،رتبة ستوم جهتاني را داراستت،
زيربخش باغباني کشتورمان اهميتت ويتژه دارد .در واقتع ،ظرفيتتهتاي موجتود در زيتربخش
باغباني از جمله مزيت نستبي ،صتادرات ،اشتتغالزايتي ،بتازدهي اقتصتادي بتاال ،ستازگاري بتا
مالحظات زيستمحيطي و توسعة پايدار را ميتوان از ويژگيهاي بارز اين زيتربخش دانستت؛
زيرا حدود  56درصد ارزش افتزوده ،ستي درصتد اشتتغال و هشتتاد درصتد صتادرات بختش
كشاورزي مربو به زيربخش باغباني استت .در حتال حاضتر ،كشتور ايتران هشتتمين كشتور
توليدكنندة محصوالت باغي جهان و مقام اول توليد محصتوالت بتاغي در لاورميانته و شتمال
آفريقاست .سطح كشت باغهاي كشور در ستال  7833معتادل  5495هتزار هكتتار بتوده استت
(معاونت باغبتاني وزارت جهتاد كشتاورزي .)4 :7837 ،ميتزان و ارزش صتادرات محصتوالت
باغي داراي رشد ساالنه  1/3درصد از كتل صتادرات محصتوالت كشتاورزي استت؛ و ستهمي
برابر با  11درصد از لحاظ وزني ،و  13درصد از نظر ارزش ،به گتروه محصتوالت بتاغي تعلتق
دارد (مقدسي و همکاران .)018 :0831 ،عليرغم همة مزيتها و تواناييهتا ،ايتن زيتربخش بتا
مشكالتي لاص دست به گريبان بوده که در مقالة حاضر ،ستعي شتده استت تتا از چهتار بعتد
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اقتصادي ،اجتماعي ،محيطي و كالبدي ،مشكالت باغداران (انارکاران) دهستتان زيرتنتگ ستياب
بررسي و از اين رهگذر ،مشخص شود كه كدام بعد از مسائل و مشتكالت باغتداران در ستطح
كل دهستان و در سطح مراکز روستايي در اولويت قرار دارد.
يکي از محصوالت مهم باغي کشور که در سالهاي الير ،توجهي ويتژه را در بازارهتاي
جهاني به لود جلب کرده ،محصول انار( )2است .انار درلتچهاي استت كته در اقلتيم نيمته
گرمسيري و مديترانهاي ميرويد .اكثر گياهشناسان بتر ايتن باورنتد كته اصتل انتار از قفقتاز،
سواحل درياي لزر و ارتفاعات زاگر

بوده است (حسينينيا .)2 :0818 ،هدگسون معتقتد

است که قدمت انار تقريباً همزمان با انجير و انگور بوده ،اين ميوه پتيش از هلتو ،انجيتر و بتادام
شنالته و از آن استفاده شده استت .كلمتة انگليستي pomegranateکته معتادل انتار در فارستي
است ،برگرفته از زبان يوناني به معني سيب با هستتههتاي زيتاد استت .برابتر استناد موجتود ،در
تابلوهاي سنگكاري تخت جمشيد ،برگهاي انار را ميتوان مشاهده کرد ،و چهبستا ايتن نکتته
دليلي بر شنالت انار و استفاده از آن از زمانهاي بستيار قتديم باشتد ( .)Larue, 1960: 305در
افسانههاي يونان باستان ،انار بهمنزلة «ميوة مردن» شنالته شده و مانعي براي نرفتن به جهنم بود.
بابليها از دانههاي انار براي شفاعت در روز جزا ياد ميکردند ( .)Madihassan, 1984: 32مردم
فار

(ايران قديم) انار را عامل شکستناپذيري در نبردهتا متيدانستتند .در نتزد متردم چتين،

شربت قرمز انار اشباعکنندة روح ،همخويکنندة انسانها و طوالنيکنندة عمر بهشتمار متيرفتت
(.)Lansky et al., 1999: 231
انار براي مردم مديترانه طي قرنها ميوهاي مهم و تزئيني بود؛ اين محصتول ميتوة محلتي
نواحي ايران تا هيمالياست ( .)Crites et al., 2004: 1انار در بين درلتان مثمر داراي شرايط
و الگوي کشت ويژه است (مؤذن فردوسي .)12 :0863 ،از نظر محدودة كشت ،ميتوان انار
را تا عرض  10درجة شمالي و جنوبي کشت کرد (ميرجليلتي .)1 :0830 ،ويژگتي حرارتتي
درلت انار بدين صورت است که قايليتت ستازگاري بتا آبوهتواي گترم و لشتک و در
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زمستان تحمل هواي ليلي سرد را دارد؛ اما در دماي زير دوازده درجة فارنهايت آسيبپذير
است ( .)Crites et al., 2004: 1كشت انار در طيفي وسيع از لتا هتا انجتام متيپتذيرد و
نسبت به ديگر درلتان ميوه ،با محدودة بيشتري از لا هتا تطتابق نشتان متيدهتد .مقتدار
بارندگي براي رشد انار اهميت زيادي ندارد .باران بيموقع تنظيم دور آبياري را بههم ميزند
و باعث تر لوردگي اكثر ميوهها ميشود (بديعزادگتان .)21-06 :0816 ،تتاكنون در دنيتا،
 388رقم انارشنالته شده كه  011رقم آن كشت و كار ميشود .ارقام مختلف انار را ميتتوان
به انواع کلي انار وحشي (پاکوتاه و پرپر) و انار اهلي (پرورشي) تقستيم کترد .همچنتين ،از
نظر زمان رسيدن و موقع برداشت انار ،ميتوان اين محصول را بته سته گتروه تقستيم کترد:
انواع زودر

شيرين که زمان رسيدن آن اوايل شهريور است ،انواع زودر

رسيدن آن هم اوايل شهريور است ،و انتواع ديترر

ترش که زمتان

شتيرين کته زمتان رستيدن آن اوالتر

شهريور است .پنج رقم مهم و معروف انار در ايران ،که شرايط صادراتي را دارند ،عبارتاند
از :رباب نيريز ،شيشه کپ فردو  ،ملتس ستاوه ،ميختوش (ملتس) يتزد ،و نتادري (نطنتز،
بادرود) (همان .)5 :توليد انتار ،صترفنظتر از اهميتت اقتصتادي آن ،از جنبتههتاي صتنعتي
(حستينينيتا ،)01 :0818 ،تغذيتهاي ( ،)Crites et al., 2004: 76بتومشتنالتي (پارستاپژوه،
 ،)02 :0866و پزشکي ( )Knight and Eden, 1996: 897; Rania et al., 2008: 112نيز بتا
کاربرد و موارد استفادة فراوان همراه است.
امروزه ،انار در  58استان و نيز در ساوه و شهرستتانهتايي از استتانهتاي فتار  ،يتزد،
لراسان ،و قم برداشت ميشود .ايران كانون ستنتي توليتد انتار در جهتان شتنالته متيشتود
(حماسيان و همکاران .)011 :0831 ،سطح زير كشت انار در سال زراعتي  7831حتدود 19
هزار هكتار بوده که از اين نظر ،در بين انواع مركبات و ميوههاي هستهدار ،رتبة هشتتم را بته
لود التصاص داده است .ميزان توليد انار در همان سال حدود  2601هزار تن بوده كه از اين
نظر ،در ميان محصوالت دائمي ،در مرتبة هفتم قرار داشته استت (وزارت جهتاد كشتاورزي،
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معاونت امور باغباني .)7831 ،ايران به كشورهاي زيادي انار صادر ميكند که ده كشور عمدة
هدف صادرات انار ايران بر حستب ميتزان صتادرات ،بتهترتيتب ،عبتارتانتد از كشتورهاي
جمهوري كره ،روسيه ،امارات ،آذربايجان ،هلند ،ارمنستان ،اوكراين ،تركيه ،آلمان ،و بحترين
(گسيلي و همکاران .)75 :7836 ،دراين ميان ،کشورمان با رقبايي چون تركيه روبهروست؛ از
اينرو ،ضروري است كه مراكزي براي باال بردن كيفيت اين محصول داير شود تا ايران بتواند
همچنان جايگاه لود را در بازارهاي جهاني حفظ كند (پيرجلي.)78 :7833 ،
ايران ،با بهرهمندي از موقعيت مناسب در توليد برلي محصوالت بهويژه لرما ،پستته ،انتار و
کشمش ،با فرصتها و البته مسائلي لاص هم مواجه است .بهطور کلي ،چنين گفته ميشود کته
برلورداري از چنين موقعيتي چهبسا عاملي سودمند براي رشد باشد ،چرا که نقش راهبتردي در
افزايش سريع نرخ رشد در زيربخش باغباني دارد .اما تحقق اين نرخ رشد مستلزم سرمايهگذاري
گستردة دولت در تحقيقات و توسعة بتازار استت (ويليتام ملتور .)75-77 :7838 ،در واقتع ،بتا
وجود اين ظرفيتها ،توانهتا و مزيتتهتا ،زيتربخش باغبتاني و از آن جملته انارکتاري ،برابتر
جدول  ،0با مسائل و مشکالت فراوان روبهروست ،که برلی از آنها عبارتانتد از :پتايين بتودن
عملكرد در واحد سطح در مقايسه با ساير كشورها و استعدادهاي موجود ،بتاال بتودن ضتايعات
كمي و افت كيفي محصول در مراحل برداشت تتا مصترف ،منطبتق نبتودن ظرفيتت و ستالتار
صنايع تبديلي ،نگهداري و بستهبندي كشور با الزامات توليد محصتوالت انتار بتراي عرضته بته
بازارهاي جهاني ،ضعف و نابساماني در نظام بازرگاني محصوالت باغي بتهويتژه در صتادرات و
توسعة بازارهاي جهاني ،کاستي در نظام علمي و فراگير مطالعات ،توليد آمار و اطتالعرستاني در
زمينة فعاليتهاي باغباني ،ناکافي بودن فعاليتهاي تحقيقاتي ،ترويجي و آموزشي ،كمبتود منتابع
سرمايه و سرمايهگتذاري ،ضتعف و کاستتي در استتقرار نظتام توليتد نهتال استتاندارد از ارقتام
تجاري ،منطبق نبودن سالتار و امكانات نظام استاندارد و كنترل كيفتي و بهداشتتي محصتوالت
باغباني با الزامات و استانداردهاي عرضتة محصتول در بازارهتاي مصترف داللتي و لتارجي،
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ناكافي بودن منابع آب تأمينشده و التصاصيافته براي توستعة كشتت محصتوالت باغبتاني در
مقايسه با عرصة موجود و تقاضاي جامعه ،منطبق نبودن ظرفيت و زيرسالتهتاي حمتلونقتل
كشور با الزامات و استانداردهاي بازاررساني و عرضة محصوالت باغباني بته بازارهتاي جهتاني،
ضعف دانش و مهارتهاي فنتي بهترهبترداران از نظتر كتاربرد يافتتههتاي جديتد بتراي توليتد
محصوالت باغي ،پايين بودن تنوع فرآوري و بستهبندي محصوالت باغباني ،كمبود نيروي متاهر
و متخصص مرتبط با فعاليتهاي باغباني در عرصههاي بهرهبرداري ،تحقيق ،مشتاوره و اجترا ،و
نارسايي در تأمين و عرضة بههنگام و كافي نهادههاي باغباني (مؤسسة پژوهشهاي برنامهريتزي
و اقتصاد كشاورزي.)010-011 :0831 ،
جدول  -1عمدهترين مسائل و مشکالت باغداران (انارکاران) بر اساس مطالعات پيشين
منابع پژوهش

مسائل و مشکالت اغداران
بازاريابي

نجفي7836 ،؛ محسني7838 ،؛ گسيلي و همکاران7836 ،؛ نيکخواه7835 ،؛ سالم7814 ،

برداشت محصول

مقدسي و همكاران7839 ،؛ رامحي7838 ،

آفات و بيماريها

ساپتکو7863 ،؛ فرزانه7815 ،؛ Kashkooli and Egtedar, 1976؛ حسينينيا0818 ،؛ امامي،
0831؛ ميرکريمي0830 ،

صنايع تبديلي

قانعي7831 ،

ريزش گل

حسينينيا7818 ،؛ بديعزادگان7815 ،

هر

کردن

ميرجليلي7837 ،؛ حسينينيا7818 ،

ترکيدگي پوست انار

رنجبر و همكاران7838 ،؛ حسينينيا0818 ،؛ عسگري سرچشمه و شاکري حسينآبادي7858 ،

سرمازدگي

نعيميپور0831 ،؛ ميرجليلي0830 ،؛ گسيلي و همکاران7836 ،

آفتابسولتگي پوست انار

رنجبر و همكاران7839 ،؛ عسگري سرچشمه و شاکري حسينآبادي7858 ،

پوسيدگي ميوة انار

ميرحسيني و همكاران7835 ،؛ مؤذن فردوسي7853 ،

آفتابسولتگي درلت انار

شاکري و همكاران7836 ،

آب و آبياري

عبدالحسينزاده7856 ،؛ حسينينيا7818 ،

منبع :يافتههای پژوهش
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روش تحقيق حاضر توصيفي و پيمايشي با بهرهگيري از پرسشنامه بوده و در آن ،به بررسی
و ارزيابی عمدهترين مشكالت باغداران (اناركاران) از چهار بعد اجتماعي ،اقتصادي،
كالبدي ،و محيطي پردلته شده است .مطابق جدول  ،2با توجه به چارچوب نظري تحقيق،
براي عملياتي كردن ابعاد چهارگانة مشکالت 12 ،گويه طراحي شده است (هجده گوية
اجتماعي ،يازده گوية كالبدي ،سيزده گوية محيطي ،و ده گوية اقتصادي) .برای تجزيه و تحليل
دادهها ،از نرمافزار ( SPSSآزمون  tتکنمونهاي و تحليل واريانس) و برای اولويتبندي نيز از
مدل تاپسيس( )0بهره گرفته شده است.
جدول  -2تعريف عملياتي ابعاد مشکالت باغداران (متغيرها)
بعد
اجتماعي

كالبدي
محيطي

اقتصادي

گويه
دانش نوين باغداري در زمينة چيدن مناسب محصول ،هر كردن درلتان ،آبيتاري اصتولي ،استتفادة مناستب
از كود و سم ،بستهبندي مناسب ،مشکل سرقت محصول ،ستطح و درجتة پتر زحمتت بتودن شتغل باغتداري،
درآمد باغداري ،عدم ثبات و ساالنه بودن درآمد باغداري ،رضايت شغلي ،سطح تعامل و همدلي ،و . ...
كيفيت راههاي بين اراضي ،كيفيت راههاي بينبخشي ،كيفيت راههاي بينشهري ،كيفيتت جتويهتاي آب ،تعتداد
سيلبندها براي مهار سيل ،پراكندگي و قطعه قطعه بتودن بتاغهتا ،فاصتله از مركتز فتروش (مركتز شهرستتان)،
متوسط فاصلة باغها از محل سكونت ،و. ...
لسارت ناشي از آفات (كرم گلوگاه) ،لسارت ناشي از سيل ،آفتابسولتگي پوست انار ،طوفان شتن (گترد و
غبار) و ممانعت از گلدهي ،رشد محصول و شادابي درلتان ،ريزش گل در فصل گلدهتي ،آلتودگي منتابع آب
ناشي از استفاده از موتورهاي ديزلي ،و. ...
ظرفيت بازار براي محصول انار (كشش بازار) ،رضايت از سود ناشي از فروش محصول ،هزينة توستعة بتاغ يتا
تبديل يك زمين زراعي به باغ ،هزينة حمل محصول به بازار فروش ،هزينة كارگر بترای فعاليتت در بتاغ ،هزينتة
بستهبندي محصول ،سرمايهگذاري دولت در زمينة لودكفايي و باال رفتن بتازده توليتد محصتول ،تعتداد صتنايع
تبديلي مرتبط ،و. ...

منبع :يافتههای تحقيق
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دهستان زير تنگ سياب با مساحتي برابر با  113كيلومتر مربع در بخش کوناني شهرستان
کوهدشت واقع شده و داراي  83روستا و جمعيتي برابر با  6111نفر است .از  0211لانوار
دهستان  681لانوار در زمينة باغداري و توليد محصول انار فعاليت میکنند .سطح زير كشت
باغهای انار دهستان  0861هكتار بوده و ميزان عملكرد محصول آن  21تن در هكتار است كه
از متوسط كشوري (پانزده تن) فراتر میرود .در اين منطقه ،اناركاران ساالنه بهطور متوسط
 211هزار تن محصول انار برداشت ميكنند .از آنجا كه بيشترين سطح زير كشت باغهای
دهستان در شش روستاي نامكول ،ده برادر ،تازهآباد ،دربند كبود (اوالد) ،كرمعلي ،و گرلشاب
قرار داشته ،از  681لانوار باغدار ساکن در دهستان نيز  113لانوار در همين روستاها
سکونت دارند (مرکز آمار ايران .)0831 ،همچنين ،جامعة نمونة تحقيق را روستاهاي يادشده
تشکيل میدهند .بدين ترتيب ،با بهرهگيري از رابطة کوکران ،از  113لانوار ساکن با پيشة
باغداري 203 ،لانوار بهصورت تصادفي طبقهاي انتخاب و بر اسا

تخصيص متناسب ،به

هر کدام از روستاهاي مورد نظر التصاص يافتهاند.

بررسي يافتههاي توصيفي نشان میدهد که در  61/0درصد از لانوارها درآمد ساالنة حاصل از
باغداري كمتر از پنج ميليون ،در  22/1درصد پنج تا ده ميليون و در دوازده درصد نيز ده تا
بيست ميليون تومان و همچنين ،ميزان توليد ساالنة  81/10درصد از لانوارهاي انارکار كمتر از
پنج تن 88/19 ،درصد پنج تا ده تن 75/38 ،درصد ده تا بيست تن ،و 79/95درصد نيز بيش از
بيست تن بوده است .در اين حال ،سطح زير کشت باغهای انار  16/4درصد از لانوارها كمتر
از سه هكتار 58/6 ،درصد سه تا پنج هكتار 5/9 ،درصد پنج تا ده هكتار ،و فقط  7/5درصد
بيش از ده هكتار بوده است .پس از بررسي چگونگي پراكندگي قطعات باغهای انار نيز
مشخص شد كه باغهای انار  14/68درصد از لانوارها در يک تا سه قطعه 76/59 ،درصد در
سه تا پنج قطعه ،و  9/38درصد نيز در بيش از پنج قطعه زمين پراكنده شده است.

تحليل مشکالت انارکاران با استفاده از ...
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جدول  -1بررسي شدت مسائل باغداران در ابعاد چهارگانه بر اساس آزمون t
ابعاد

آمارة t

ميانگين

ميانگين گويه

سطح معنيداري

اجتماعي
كالبدي
محيطي
اقتصادي

-1/10
3/46
6/95
71/46

86/14
59/14
53/89
59/11

85
55
55
58

8/538
8/888
8/888
8/888
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همانگونه كه جدول  8نشان ميدهد ،تحليل شدت مسائل و مشکالت انارکتاران بتر استا
آزمون  tتكنمونهاي مبين آن است که سطح معنیداري در سه بعد كالبدي ،محيطي و اقتصتادي
کمتر و در بعد اجتماعي بيشتر از آلفا  1/11برآورد شده است .در اين ميان ،همانگونه کته ميتزان
 tمحاسبهشده نيتز نشتان متيدهتد ،شتدت مستائل و مشتکالت باغتداران بتهترتيتب در ابعتاد
اقتصادي ،کالبدي و محيطي بيشتر و در بعد اجتماعي کمتر از حد متوسط است .همانگونته كته
از جدول  1ميتوان استنبا کرد ،بر اسا

آزمتون تحليتل واريتانس يتکطرفته ( Fفيشتر) ،در

گروههاي با واريانس برابر ،بين ابعاد مستائل و مشتکالت باغتداران در ستطح دهستتان تفتاوت
معنیدار قابل مشاهده است .چنانکه نتايج آزمون توکي مندرج در جدول  1نيز نشتان متيدهتد،
ميتوان مسائل اجتماعي را بتا کمتترين چتالش در طبقتة اول ،مستائل محيطتي و کالبتدي را در
طبقة دوم و در نهايت ،مسائل اقتصادي با بيشترين چالش را در طبقة سوم جاي داد.
جدول  -4سنجش تفاوت بين ابعاد با استفاده از آزمون تحليل واريانس
مؤلفهها

ميانگين مربعات

جمع مربعات

سطح معنيداري

بينگروهي
درونگروهي
جمع

78/86
57/58
87/66

8/96
8/56

8/888
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جدول  -5اولويتبندي ابعاد بر اساس اختالف بين ميانگين آنها )آزمون توكي(
ابعاد مسائل

3

اجتماعي
محيطي
كالبدي
اقتصادي

7/43

2

1

5/76
5/56
5/91
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تحليل مسائل و مشکالت انارکاران بهتفکيک روستاها نيز نشان ميدهد كه صرفنظر از
روستاي ده برادر در ساير روستاها بين ابعاد چهارگانة مسائل انارکاران التالف معندار
وجود دارد .با استفاده از آزمون توکي ،مهمترين مسائل باغداران را ميتوان بهتفکيک جدول
 5طبقهبندي کرد .همانگونه که استنبا ميشود ،در حال حاضر ،مسائل اقتصادي مهمترين
چالش فراروي انارکاران منطقة مورد مطالعه است.
جدول  -6طبقهبندي مسائل باغداران در سطح روستاها بر اساس آزمون توکي
روستا

تعداد کالس (طبقه)

اولويتبندي مسائل

نامکول

8

اجتماعي > کالبدي -محيطي > اقتصادي

تازهآباد

5

اجتماعي -کالبدي -محيطي > اقتصادي

دربند کبود

8

اجتماعي > محيطي -کالبدي > اقتصادي

کرمعلي

8

اجتماعي -محيطي > کالبدي > اقتصادي

گرلشاب

5

اجتماعي -محيطي > کالبدي -اقتصادي

منبع :يافتههاي تحقيق

برای اولويتبندي روستاها از نظر شدت مسائل و مشکالت باغداران ،ابتدا يک ماتريس از
وضع موجود روستاها از نظر چهار شالص اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و محيطي گردآوري
شده است (جدول  .)1سپس ،با بهرهگيري از نظرات شوراها و دهياران ،اقدام به وزندهي هر
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کدام از ابعاد با استفاده از روش توان رتبهاي و ماتريس وزني و اولويتبندي شد .بدين
ترتيب ،ميتوان گفت که از بين شش روستاي مورد مطالعه ،روستاي تازهآباد در اولويت اول و
روستاي کرمعلي در اولويت آلر قرار ميگيرند ،که نشاندهندة وضعيت نامطلوبتر باغداران
روستاي تازهآباد ،بر اسا

شالصهاي چهارگانه ،نسبت به ساير روستاهاي دهستان است.

جدول  -7ارزيابي وضع موجود روستاها بر اساس ميانگين مسائل و مشكالت
روستا
نامكول
ده برادر
تازهآباد
دربند كبود
كرمعلي
گرخشاب
وزن

مسائل و مشكالت
كالبدي

محيطي

اقتصادي

اجتماعي

5/56
5/71
5/56
5/87
5/79
5/86
0/191

5/59
5/59
5/51
5/76
5
5/84
0/174

5/91
5/6
5/15
5/93
5/85
5/99
0/166

5/85
5/79
5/76
7/41
7/38
7/34
0/063
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جدول  -8اولويتبندي روستاها بر اساس شدت مسائل و مشكالت باغداران
روستا

S+

S-

*C

اولويت ()R

نامكول
ده برادر
تازهآباد
دربند كبود
كرمعلي
گرخشاب

8/87
8/883
8/885
8/87
8/858
8/878

8/876
8/876
8/857
8/878
8
8/87

8/58
8/56
8/47
8/65
8
8/98

8
5
7
9
5
6
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با توجه به مقادير حاصل از ضريب * Cو با استفاده از تحليل لوشهاي دادهها ،روستاهاي
مورد مطالعه از نظر وضعيت باغدارن ،در سه طبقه تقسيمبندي شدند .يافتهها حاکي است که
بهطور نسبي و در بعد محلي ،روستاي کرمعلي در طبقة دارای کمترين چالش (مطلوب)،
روستاهاي نامکول ،دربند کبود و گرلشاب در طبقة چالش متوسط (تا حدودي مطلوب) و
روستاهاي تازهآباد و ده برادر در طبقة دارای بيشترين چالش (نامطلوب) قرار ميگيرند.

باغباني از زيربخشهاي بخش كشاورزي است كه دست کم به لحاظ صادرات و ارزآوري،
اشتغال مولد ،بهرهگيري بهينه از منابع ،عملكرد باال در واحد سطح ،و مزيت نسبي نسبت به
ساير محصوالت ،از اهميتی بهسزا برلوردار است .در دهستان زير تنگ سياب ،به لحاظ
وجود شرايط آبوهوايي مناسب ،آب كافي ،لا

مناسب و تجربة كافي روستاييان،

باغداري رونق دارد ،كه بيشتر به توليد محصول انار مبادرت ميورزند ،بهگونهای كه 10/3
درصد از مردم فقط از راه باغباني امرار معاش ميكنند .در فرايند توليد محصول ،باغداران
همواره با مسائل و مشكالتي مواجهاند که با توجه به مطالعات نجفي ( ،)0831قانعي
( ،)0831کريمکشته و همكاران ( ،)0831سالم ( ،)0811و مطالعة نيکخواه و اسدي (،)0836
که بيشتر روي مسائل اقتصادي تأکيد داشتهاند ،يافتههاي تحقيق حاضر نشان ميدهد که در
سطح دهستان ،بهترتيب ،مسائل اقتصادي ،كالبدي ،محيطي و اجتماعي در اولويت قرار
دارند .در اين راستا ،به نظر ميرسد که بهدليل هزينههاي باالي توليد محصول (از جمله
هزينههای كارگر ،حمل محصول به بازار ،و بستهبندي) ،كششپذيري پايين بازار و
مشكالت بازاريابي ،نبود صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با محصول ،محروم بودن باغداران
از ابزار و وسايل مناسب باغداري ،عدم سرمايهگذاري كافي دولت ،مسائل و مشکالت
اقتصادي در اولويت قرار دارند .نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد كه از نظر ميزان و
شدت مسائل و مشكالت باغداران در همة ابعاد در بين روستاهاي نمونه ،روستاي تازهآباد

تحليل مشکالت انارکاران با استفاده از ...

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،01شمارة 11 2

در اولويت اول و بهترتيب ،روستاهاي ده برادر ،نامكول ،دربند كبود ،گرلشاب و كرمعلي
در اولويتهاي بعدي قرار دارند .اين اولويتبندي مشکالت بهنوعي رويکرد و جهت
برنامهريزي را بازگو ميکند تا بتوان با از پيش روي برداشتن راهبرديترين مشکل پيش رو،
باالترين بازدهي و بيشترين کارآيي را فراهم کرد .بدين سان ،ميتوان با عنايت به مسئله و
سؤالهاي پژوهش و يافتههاي نظريهاي و تجربي و جمعبندي انجامشده ،چند پيشنهاد
راهبردي را که با سالتار منطقة مورد مطالعه همسويي دارد ،مطرح سالت:
 برگزاري اردوهاي ترويجي از سوي مراکز جهاد کشاورزي منطقه براي آشنايي انارکاران
با شيوة کار انارکاران نمونه در مناطق انارکاري عمده چون ساوه ،نيريز و شيراز؛
 با توجه به سطح زير كشت باغهای انار و توسعة هر سالة باغ انار در منطقه و نيز تعداد زياد
بهرهبرداران ،تشكيل و تقويت شركتهاي تعاوني باغداران چندمنظورة اناركار بهصورت
واسطه ميان دولت و مردم ضروري به نظر ميرسد؛
 برای برطرف کردن مشکل انزواي منطقه و جبران حاشيهاي بودن و دوري از بازارهاي
فروش ،بهتر است تبليغات وسيع دربارة ويژگيهاي منطقه و بهويژه محصول انار در
شاهراههاي ارتباطي نزديک به منطقه حداقل از طريق نصب بنرها و تابلوهاي تبليغاتي
صورت گيرد و در رسانة استاني ،جايگاهي براي تبليغات بازاريابي در نظر گرفته شود؛
 از آنجا که وضعيت جادههاي دهستان و بهويژه راههاي بينباغي در شرايطی نامطلوب
قرار دارند و مشکالت فراوان را براي باغداران به همراه آورده است ،بهبود هرچه
سريعتر اين راهها گامي مهم در بهبود وضعيت باغداران بهشمار ميرود؛
 از آنجا که بيمه از مؤثرترين عوامل حمايت از باغدار و محصول او در مقابل سوانح و
بالياي طبيعي و انساني و فناوري است ،تقويت فرهنگ بيمة محصول انار از طريق
مراکز ذيربط سودمند لواهد بود؛ و
 مسئوالن به معيارهاي برنامهريزي ارتباطي (ارتبا  ،گفتگو و آموزش) بيش از پيش
بپردازند و بر اسا اهميت و اولويت ،آنها را در برنامههاي لود لحاظ کنند.
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2. pomegranate

امامي ،محمدسعيد (« ،)0831نقش پوشش سبز باغهاي انار در برنامة مديريت تلفيقي آفات انار».
ماهنامة تخصصي زيتون ،سال  ،01شمارة .018
تيموري ،سميه و لليليان ،صادق (« ،)7831عوامل مؤثر بر بهرهوري موجود سرمايه در بخش
کشاورزي ايران» .اقتصاد کشاورزي و توسعه ،سال  ،75شمارة .57
بديعزادگان ،مرتضي ( ،)0816بررسي اناركاري در استان فارس .شيراز :مركز تحقيقات كشاورزي
دانشكدة كشاورزي.
پارساپژوه ،داوود (« ،)0866سالتمان چوب انار و موارد استفاده از آن» .سمينار بررسي مسائل انار
در ايران ،کرج ،دانشكدة كشاورزي.
پيرجلي ،معصومه (« ،)7833انار» .مجلة فرهيختگان ،دورة جديد- ،شمارة .774
حسينينيا ،ماشاءاهلل ( ،)0818انار .تهران :وزارت كشاورزي ،معاونت امور باغباني ،دفتر امور
ميوهجات گرمسيري و نيمهگرمسيري.
حماسيان ،عليرضا؛ عزيزي ،اصغر؛ و عزيزي ،نغمه (« ،)0836مديريت پس از برداشت پسته و انار
در جمهوري اسالمي ايران» .مجموعه مقاالت سمينار چالشهاي مديريت پس از برداشت
محصوالت كشاورزي /باغباني (ايران و كشورهاي آسيايي) ،0831،هتل المپيک تهران،
مؤسسة پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي.
رامحي ،مجيد ( ،)0818فيزيولوژي پس از برداشت .شيراز :دانشگاه شيراز.
رنجبر ،ولياهلل؛ اسدي ،يوسف؛ بهزادي شهربابکي ،حبيب؛ و حسينينيا ،ماشاءاهلل ( ،)7838راهنماي
کاشت ،داشت و برداشت انار .كرج :آموزش کشاورزي.
ساپتکو ،آ ،)0813( .دانستنيهاي کشاورزي (باغداري) .ترجمة صادق سرابي .تهران :دماوند.
سالم ،جالل (« ،)7814بررسي مسائل بازاررساني انار در استان يزد» .فصلنامة اقتصاد کشاورزي و
توسعه ،سال  ،3شمارة .85
شاکري ،منصور؛ اشکان ،محمد؛ و زکيئي ،زهرا (« ،)7836آفتابسولتگي تنه و سرشالة درلتان
انار و راههاي کنترل آن» .مجلة علوم کشاورزي ،دورة  ،81شمارة .7

تحليل مشکالت انارکاران با استفاده از ...

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،01شمارة 010 2

عبدالحسينزاده ،اکبر ( ،)0861بررسي وضعيت و مسائل اقتصاد كشاورزي ايران .تهران :كتابيران.
عزيزي ،جعفر و يزداني ،سعيد (« ،)0838تعيين مزيت نسبي محصوالت عمدة باغباني ايران».
فصلنامة اقتصاد کشاورزي و توسعه ،سال  ،02شمارة .16
عسگري سرچشمه ،محمدعلي و شاکري حسينآبادي ،منصور ( ،)0868انار و انارکاري .تهران:
جهاد دانشگاهي دانشکدة کشاورزي دانشگاه تهران.
فرزانه ،احمد (« ،)0816کرم گلوگاه انار» .سمينار بررسي مسائل انار در ايران ،0811 ،يزد .كرج:
جهاد دانشگاهي دانشکدههاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران.
قانعي ،منوچهر ( ،)0831ششمين كتاب سال كشاورزي در ايران .تهران :پار گل.
گسيلي ،عزيز؛ قاسملاني ،سيما؛ و موسيپور ،سميرا ( ،)7836دستورالعمل بستهبندي صادراتي
انار .تهران :دفتر توسعة طراحي و ترويج امور بستهبندي.
محسني ،علي ( ،)7838گزارش نگاهي به وضعيت انار ايران .تهران :وزارت جهاد كشاورزي،
معاونت امور باغباني.
مقدسي ،رضا؛ مهربانيان ،الهه؛ و شريعتي ،شروين (« ،)0836مديريت پس از برداشت ميوه و
سبزيجات در ايران» .مجموعه مقاالت سمينار چالشهاي مديريت پس از برداشت
محصوالت كشاورزي /باغباني (ايران و كشورهاي آسيايي) ،0831 ،هتل المپيک تهران،
مؤسسة پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي.
مؤذن فردوسي ،بهمن ( ،)0863فرهنگ کشت و پرورش انار .تهران :سازمان ترويج کشاورزي،
واحد انتشارات فني.
مؤسسة پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي ( ،)7839سند ملي توسعة بخش كشاورزي
در برنامة پنجسالة چهارم توسعه .تهران :وزارت جهاد كشاورزي.
ميرجليلي ،عبا ( ،)0830شناخت انار .تهران :معاونت ترويج و نظام بهرهبرداري ،دفتر توليد
برنامههاي ترويجي و انتشارات فني.
ميرحسيني ،محمدرضا؛ شاکري ،منصور؛ و دهقاني ،فرهاد (« ،)0836بررسي و تعيين روشهاي
کنترل پوسيدگي ميوة انار در انبار» .پژوهش و سازندگي (در زراعت و باغباني) ،سال ،1
شمارة .11
ميرکريمي ،اسداهلل ( « ،)0830بررسي تأثير پر کردن گلوي انار براي جلوگيري از تخمگذاري پروانة
گلوگاه» .مجلة علوم کشاورزي ايران ،سال  ،88شمارة .8
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 « نقش جديد دولت در بهبود بازاريابي ميوه و سبزي در سطوح ملي و،)7836(  بهاءالدين،نجفي
 مجموعه مقاالت سمينار چالشهاي مديريت پس از برداشت محصوالت.»محلي
 مؤسسة، هتل المپيک تهران،0831 ،) باغباني (ايران و كشورهاي آسيايي/كشاورزي
.پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي
 «بررسي وضعيت صادرات انار لراسان و ارائة،)0836(  مرتضي، شهره و اسدي،نيکخواه
.031  شمارة،01  سال، ماهنامة تخصصي زيتون.»راهکارهاي الزم براي توسعة صادرات
 گزارش مربوط به محصوالت باغباني،)7837(  معاونت امور باغباني،وزارت جهاد کشاورزي
. وزارت جهاد كشاورزي: تهران.کشور ايران
 وزارت جهاد: تهران. آمارنامة کشاورزي،)7831(  معاونت امور باغباني،وزارت جهاد کشاورزي
.كشاورزي
 ترجمة.» تعامل هدفها و راهبردها: «توسعة کشاورزي در ايران،)7838(  جان،ويليام ملور
.96  شمارة،75  سال، فصلنامة اقتصادکشاورزي و توسعه.اميرعلي راسترو
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