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 وندنهيآد لياسماع و ،يپورطاهري مهد ،يافتخار نيالدرکن عبدالرضا

 6/1/0810: تاريخ پذيرش 22/01/0831: تاريخ دريافت

در  ، امااستمحصول داراي مقام سوم در جهان  پانزدهبا  ، ايراناز نظر تنوع محصوالت باغي هرچند،
 3/10 ،طور متوسطهمورد مطالعه، ب در منطقة. روستهويژه انارکاري با تنگناهايي روبهباغباني ب زمينة
ترين مهم»که است  اينال اساسي اينک سؤ. اشتغال دارند باغداري و کشت انار به پيشة روستايياندرصد 
 203روستا و  ششآماري تحقيق متشکل از  ةجامع .«؟کدامندويژه انارکاران ههاي باغداران منطقه بچالش
هاي ترين چالشبندي مهماقدام به رتبه تاپسيس روشگيري از با بهره در پژوهش حاضر،. استانارکار 
سائل اقتصادي در كه با توجه به ديدگاه باغداران، م ددهيمنتايج تحقيق نشان . دشويمروي انارکاران فرا

هاي تحقيق يافته ،همچنين. تفكيك در سطح مراکز روستايي در اولويت قرار دارندسطح دهستان و به
 .استآباد از حيث ميزان مسائل و مشكالت باغداران روستاي تازه اولويت يگويا

 (.دهستان)تنگ سياب  زير /تاپسيسمدل  /انار/ بندياولويت /مسائل و مشكالت باغداران: هاهواژکليد

 

                                                             

 ؛(reftekhari_reza@yahoo.com)ترتيب، نويسندة مسئول و دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه تربيتت متدر ، تهتران    به  

ريتزي روستتايي   استاديار گروه جغرافيا دانشگاه تربيت مدر ، تهران؛ و دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيتا و برنامته  
 .دانشگاه تربيت مدر ، تهران
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 توليتد،  در مهتم  يكشتور، نقشت   اقتصتاد  هتاي بختش  تترين مهم از يكي مثابههب، كشاورزي بخش

 نيتاز  و شتر  پيش كشاورزي بخش ةتوسع .دارد كشور غذايي نيازهاي تأمين و اشتغال صادرات،

در گترو  نيتز  هتا  ستاير بختش   شتکوفايي رشتد و توستعة    بوده، كشور اقتصادي توسعة ضروري
رو، از ايتن (. 65 :7831تيمتوري و لليليتان،   )استت  بخش  ينهم در توسعه موانعبرطرف شدن 
 امنيتت  در حسا  نيز نقش و طبيعي ةبالقو هايمزيت از يمندبهره به توجه با ،يبخش کشاورز

عزيتزي و يزدانتي،   ) دارد توجه به نياز هابخش ساير از بيش ها،بومزيستجامعه و تعادل  غذايي
هتاي توليتد و   قابت شتديد جهتاني بتراي كتاهش هزينته     توجه به ر بادر اين ميان، . (10: 7838

كشتور   دهاز لحاظ توليد محصوالت بتاغي جتزو    نيز كه ايرانو از آنجا افزايش كيفيت محصول 
ستوم جهتاني را داراستت،     ةرتب ،نوع محصول باغي پانزدهبا  ،برتر جهان و از نظر تنوع محصول

هتاي موجتود در زيتربخش     ظرفيتت در واقتع،  . ويتژه دارد اهميتت   کشتورمان زيربخش باغباني 
ي بتاال، ستازگاري بتا    زايتي، بتازدهي اقتصتاد   مزيت نستبي، صتادرات، اشتتغال    باغباني از جمله
 ؛ستت ناد هاي بارز اين زيتربخش  از ويژگي توانرا مي پايدار ةمحيطي و توسعمالحظات زيست

درصتد صتادرات بختش     هشتتاد درصتد اشتتغال و    يست درصد ارزش افتزوده،   56حدود  زيرا
كشتور ايتران هشتتمين كشتور      ،حتال حاضتر   در. كشاورزي مربو  به زيربخش باغباني استت 

محصوالت باغي جهان و مقام اول توليد محصتوالت بتاغي در لاورميانته و شتمال      ةكنندتوليد
 بتوده استت   هتزار هكتتار   5495معتادل   7833كشور در ستال   يهاسطح كشت باغ. ستفريقاآ
ميتزان و ارزش صتادرات محصتوالت     (.4 :7837معاونت باغبتاني وزارت جهتاد كشتاورزي،    )

ستهمي   استت؛ و  صتادرات محصتوالت كشتاورزي   درصد از كتل   3/1نه رشد ساال يداراباغي 
به گتروه محصتوالت بتاغي تعلتق      ،درصد از نظر ارزش 13و  ،درصد از لحاظ وزني 11 با برابر
 بتا هتا، ايتن زيتربخش    ها و تواناييمزيت ةرغم همعلي(. 018 :0831، همکارانمقدسي و ) دارد

از چهتار بعتد    تتا ستت  ستعي شتده ا   ة حاضر،مقال دست به گريبان بوده که در لاص يمشكالت
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 دهستتان زيرتنتگ ستياب   ( انارکاران) مشكالت باغداران ،اقتصادي، اجتماعي، محيطي و كالبدي
مشخص شود كه كدام بعد از مسائل و مشتكالت باغتداران در ستطح     و از اين رهگذر،بررسي 

 . دراکز روستايي در اولويت قرار داركل دهستان و در سطح م
ويتژه را در بازارهتاي    يتوجه ،هاي اليرکشور که در ساليکي از محصوالت مهم باغي 

 ي استت كته در اقلتيم نيمته    ادرلتچهانار  .است (2)محصول انار کرده،جهاني به لود جلب 
نتد كته اصتل انتار از قفقتاز،      باورشناسان بتر ايتن   اكثر گياه. رويدمي ياو مديترانه گرمسيري

معتقتد   هدگسون(. 2 :0818نيا، حسيني) و ارتفاعات زاگر  بوده استلزر  سواحل درياي
از هلتو، انجيتر و بتادام     بوده، اين ميوه پتيش  همزمان با انجير و انگور تقريبًاانار قدمت  که است

 يکته معتادل انتار در فارست      pomegranateانگليستي  ةكلمت . ه استت شداستفاده  و از آنشنالته 
 در ،موجتود  استناد  برابتر . استت  زيتاد  هتاي هستته  با سيب معني بهاز زبان يوناني  برگرفته است،

 نکتته ايتن   بستا ، و چهدکرتوان مشاهده انار را ميهاي ، برگكاري تخت جمشيدتابلوهاي سنگ
در  .(Larue, 1960: 305) هاي بستيار قتديم باشتد   ناز زما آنو استفاده از انار دليلي بر شنالت 

 .نرفتن به جهنم بود يبرا يمانع وشنالته شده  «مردن ةويم»منزلة هونان باستان، انار بي يهاافسانه
مردم  .(Madihassan, 1984: 32) کردندياد ميشفاعت در روز جزا  يراانار ب يهاها از دانهيبابل

 ،نيدر نتزد متردم چت   . نددانستت يدر نبردهتا مت   يريناپذرا عامل شکستانار ( ميران قديا) فار 
 ترفت يشتمار مت  هعمر ب ةکننديها و طوالنانسان ةکننديخوروح، هم ةکنندت قرمز انار اشباعشرب
(Lansky et al., 1999: 231.)  

 يمحلت  ةويت م ؛ اين محصتول بودمهم و تزئيني  ياميوهها قرن يترانه طيمردم مد يانار برا
ط يشرا يداران درلتان مثمر يب انار در (.Crites et al., 2004: 1)ست ايماليران تا هيا ينواح
انار توان ميكشت،  ةاز نظر محدود(. 12 :0863، يذن فردوسؤم)است ژه يکشت و يو الگو

 يحرارتت  يژگت يو(. 1 :0830، يلت يرجليم)کرد شمالي و جنوبي کشت  ةدرج 10را تا عرض 
لشتک و در   گترم و  يهتوا وبتا آب  يت ستازگار يت لين صورت است که قايدرلت انار بد
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پذير بيت آسيفارنها ةدرج دوازدهر يز ياما در دما ؛سرد را دارد يليل يزمستان تحمل هوا
پتذيرد و  هتا انجتام متي   وسيع از لتا   يكشت انار در طيف(. Crites et al., 2004: 1)است 

مقتدار  . دهتد هتا تطتابق نشتان متي    بيشتري از لا  ةمحدود اب ،نسبت به ديگر درلتان ميوه
زند هم ميهموقع تنظيم دور آبياري را بباران بي. نار اهميت زيادي نداردبارندگي براي رشد ا

 ،دنيتا  در تتاكنون  (.21-06: 0816زادگتان،  عيبد) شودها ميلوردگي اكثر ميوهو باعث تر 
تتوان  يارقام مختلف انار را م .شودو كار مي كشت آن رقم 011 كه شده انارشنالته رقم 388

از  ،نيهمچنت . دکتر م يتقست ( يپرورش) يو انار اهل( پاکوتاه و پرپر) يانار وحش يبه انواع کل
 :کترد م يبته سته گتروه تقست     توان اين محصول راي، مدن و موقع برداشت انارينظر زمان رس

زمتان  ، انواع زودر  ترش که استور يل شهريدن آن اوايرس زمان ن کهيريانواع زودر  ش
لتر  آن اوا نديرست  زمتان  ن کته يريرر  شت يت و انتواع د  است،ور يل شهرياواهم آن  نديرس
اند عبارترا دارند،  يط صادراتيکه شرا ،رانيپنج رقم مهم و معروف انار در ا. استور يشهر
نطنتز،  ) يو نتادر  ،زديت ( ملتس ) ختوش يشه کپ فردو ، ملتس ستاوه، م  يز، شيريرباب ن: از

 يصتنعت  يهتا جنبته  آن، از يت اقتصتاد يت نظتر از اهم صترف  ،د انتار يتول(. 5 :همان) (بادرود
 پارستاپژوه، ) يشتنالت بتوم  ،(Crites et al., 2004: 76) ياهيت ، تغذ(01 :0818نيتا،  حستيني )

نيز بتا   (Knight and Eden, 1996: 897; Rania et al., 2008: 112) يو پزشک ،(02 :0866
  .همراه استفراوان  کاربرد و موارد استفادة

 يتزد،  فتار ،  يهتا استتان  از ييهتا شهرستتان  و ساوه نيز دراستان و  58 در انار ،امروزه

 شتود يشتنالته مت   جهتان  در انتار  توليتد  ستنتي  كانون ايران. دشومي برداشت قمو لراسان، 
 19 حتدود  7831 زراعتي  سال درانار  كشت زير سطح .(011 :0831ران، همکاحماسيان و )

 بته  را هشتتم  ةرتب ،دارهسته يهاميوه و مركبات انواع در بين ،نظر نياز ا بوده که هكتار هزار

 اين از كه بوده تن هزار 2601 حدود سال همان در انار توليد ميزان. است داده التصاص لود

وزارت جهتاد كشتاورزي،   ) استت  داشته قرار هفتم ةمرتب در ،دائمي محصوالت ميان در نظر،
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دة عم كشور دهكند که شورهاي زيادي انار صادر مييران به كا (.7831، باغباني امور معاونت
كشتورهاي   انتد از ، عبتارت ترتيتب بته  ،صتادرات  ميتزان  حستب  بر ايران انار صادرات هدف

 بحترين  و، آلمان، تركيه، اوكراين، ارمنستان، هلند آذربايجان،، روسيه، امارات، كره جمهوري
از  روست؛هروب تركيه چون رقبايي با ، کشورمانانين ميادر. (75 :7836، همکارانو  يليگس)
 بتواند ايران  داير شود تا محصول اين كيفيت بردن باال براي مراكزي كه است ضروري رو،اين

 (. 78 :7833، يپيرجل) كند حفظ جهاني بازارهاي در را همچنان جايگاه لود
 و پستته، انتار   لرما، ژهيوهب محصوالت يبرل ديتول در مناسب تيموقع مندي ازا بهرهب، رانيا

 کته  شوديم گفته نيچن ،يکل طوربه. است مواجه ها و البته مسائلي لاص همفرصت با ،کشمش

 در ينقش راهبترد ، چرا که باشد رشد يبرا سودمند يعامل بساي چهتيموقع نيچن از يبرلوردار

 يگذارهيسرما مستلزم رشد نرخ نيا تحقق اما. دارد يباغبان ربخشيز در رشد نرخ عيسر شيافزا
 ابت  ،در واقتع (. 75-77: 7838، ورلت ام ميت ليو) استت  بتازار  ةتوسع و قاتيتحق در دولت ةگسترد
برابتر   ،يکتار جملته انار آن از  و بخش باغبتاني هتا، زيتر  تيت هتا و مز ها، توانتين ظرفيوجود ا
پتايين بتودن    :انتد از روست، که برلی از آنها عبارتفراوان روبه مسائل و مشکالت با ،0ول جد

موجود، بتاال بتودن ضتايعات    هاي واحد سطح در مقايسه با ساير كشورها و استعدادعملكرد در 
ار كمي و افت كيفي محصول در مراحل برداشت تتا مصترف، منطبتق نبتودن ظرفيتت و ستالت      

بتراي عرضته بته     انتار  بندي كشور با الزامات توليد محصتوالت نگهداري و بستهصنايع تبديلي، 
صتادرات و  ويتژه در  هبازارهاي جهاني، ضعف و نابساماني در نظام بازرگاني محصوالت باغي بت 

رستاني در  در نظام علمي و فراگير مطالعات، توليد آمار و اطتالع  يبازارهاي جهاني، کاست ةتوسع
شي، كمبتود منتابع   هاي تحقيقاتي، ترويجي و آموزبودن فعاليت يباغباني، ناکافهاي ة فعاليتزمين

از ارقتام  در استتقرار نظتام توليتد نهتال استتاندارد       يگتذاري، ضتعف و کاستت   سرمايه و سرمايه
تجاري، منطبق نبودن سالتار و امكانات نظام استاندارد و كنترل كيفتي و بهداشتتي محصتوالت    

هتاي مصترف داللتي و لتارجي،     ة محصتول در بازار باغباني با الزامات و استانداردهاي عرضت 
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كشتت محصتوالت باغبتاني در     ةيافته براي توستع شده و التصاصأمينناكافي بودن منابع آب ت
نقتل  وهتاي حمتل  ظرفيت و زيرسالت موجود و تقاضاي جامعه، منطبق نبودن ةمقايسه با عرص

ازارهتاي جهتاني،   محصوالت باغباني بته ب  ةكشور با الزامات و استانداردهاي بازاررساني و عرض
ي توليتد  هتاي جديتد بترا   بترداران از نظتر كتاربرد يافتته    هاي فنتي بهتره  ضعف دانش و مهارت

وي متاهر  بندي محصوالت باغباني، كمبود نير، پايين بودن تنوع فرآوري و بستهباغيمحصوالت 
و برداري، تحقيق، مشتاوره و اجترا،   هاي بهرههاي باغباني در عرصهو متخصص مرتبط با فعاليت

ريتزي  برنامههاي مؤسسة پژوهش) هاي باغبانيهنگام و كافي نهادههب ةمين و عرضأنارسايي در ت
 (.010-011: 0831، و اقتصاد كشاورزي

 بر اساس مطالعات پيشين( انارکاران)ن مسائل و مشکالت باغداران يترعمده -1جدول 

 منابع پژوهش اغدارانمسائل و مشکالت 

 7814؛ سالم، 7835، نيکخواه ؛7836، همکارانو  گسيلي ؛7838، يمحسن؛ 7836نجفي،  بازاريابي

 7838 ؛ رامحي،7839 مقدسي و همكاران، برداشت محصول

 هاآفات و بيماري
؛ امامي، 0818نيا، حسيني؛ Kashkooli and Egtedar, 1976 ؛7815؛ فرزانه، 7863ساپتکو، 

 0830؛ ميرکريمي، 0831

 7831قانعي،  صنايع تبديلي

 7815زادگان، ؛ بديع7818نيا، حسيني ريزش گل

 7818نيا، ؛ حسيني7837ميرجليلي،  هر  کردن

 7858آبادي، عسگري سرچشمه و شاکري حسين ؛0818نيا، حسيني؛ 7838رنجبر و همكاران،  ترکيدگي پوست انار

 7836، همکارانو  گسيلي؛ 0830؛ ميرجليلي، 0831پور، نعيمي سرمازدگي

 7858آبادي، ؛ عسگري سرچشمه و شاکري حسين7839رنجبر و همكاران،  سولتگي پوست انارآفتاب

 7853؛ مؤذن فردوسي، 7835ميرحسيني و همكاران،  پوسيدگي ميوة انار

 7836شاکري و همكاران،  سولتگي درلت انارآفتاب

 7818نيا، ؛ حسيني7856زاده، عبدالحسين آب و آبياري

 های پژوهشيافته :منبع
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به بررسی  ،آندر  بوده وگيري از پرسشنامه پيمايشي با بهره و توصيفي حاضر روش تحقيق
از چهار بعد اجتماعي، اقتصادي، ( اناركاران) ترين مشكالت باغدارانو ارزيابی عمده

ق، يتحق يبا توجه به چارچوب نظر ،2 مطابق جدول. است شده هپردلتو محيطي  ،كالبدي
 ةگوي هجده) ده استش يطراح هيگو 12 ،مشکالت ةبراي عملياتي كردن ابعاد چهارگان

برای تجزيه و تحليل . (اقتصادي ةگوي دهو  ،حيطيم ةگوي سيزدهكالبدي،  ةگوي يازدهاجتماعي، 
 ز ازين يبندتياولو برایو  (انسيل واريو تحل يانمونهتک t آزمون) SPSSافزار ، از نرمهاداده
  .بهره گرفته شده است (0)تاپسيس مدل

 (هامتغير) نامشکالت باغدار تعريف عملياتي ابعاد -2جدول 

 بعد گويه

ة مناستب  چيدن مناسب محصول، هر  كردن درلتان،  آبيتاري اصتولي،  استتفاد    ةدانش نوين باغداري در زمين
پتر زحمتت بتودن شتغل باغتداري،       ةبندي مناسب، مشکل سرقت محصول، ستطح و درجت  از كود و سم، بسته

 ... .و  ،يشغلي، سطح تعامل و همدلت يدرآمد باغداري، عدم ثبات و ساالنه بودن درآمد باغداري، رضا
 اجتماعي

هتاي آب، تعتداد   شهري، كيفيتت جتوي  هاي بينبخشي، كيفيت راههاي بينهاي بين اراضي، كيفيت راهكيفيت راه
، (مركتز شهرستتان  )فاصتله از مركتز فتروش    ، هتا بندها براي مهار سيل، پراكندگي و قطعه قطعه بتودن بتاغ  سيل

 ... .و ،از محل سكونت هاباغ ةمتوسط فاصل
 كالبدي

گترد و  )سولتگي پوست انار، طوفان شتن  ، لسارت ناشي از سيل، آفتاب(كرم گلوگاه)لسارت ناشي از آفات  
ابع آب دهتي، آلتودگي منت   ادابي درلتان، ريزش گل در فصل گلدهي، رشد محصول و شو ممانعت از گل(  غبار

 ... .و ،هاي ديزليناشي از استفاده از موتور

 محيطي
 

بتاغ يتا    ةتوستع  ة، رضايت از سود ناشي از فروش محصول، هزين(كشش بازار)ظرفيت بازار براي محصول انار  

ة فعاليتت در بتاغ، هزينت    بترای كارگر  ةحمل محصول به بازار فروش، هزين ةتبديل يك زمين زراعي به باغ، هزين

توليتد محصتول، تعتداد صتنايع      بتازده لودكفايي و باال رفتن  ةگذاري دولت در زمينبندي محصول، سرمايهبسته

 ... .و ،تبديلي مرتبط

 اقتصادي

 تحقيقهای يافته :منبع
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شهرستان  يكيلومتر مربع در بخش کونان 113 با با مساحتي برابراب يتنگ س ريزدهستان 
لانوار  0211از . استنفر  6111 با برابر يتيروستا و جمع 83 يدارا شده وواقع  کوهدشت
سطح زير كشت . کنندفعاليت مید محصول انار يتولو باغداري  ةلانوار در زمين 681 دهستان
تن در هكتار است كه  21ن آميزان عملكرد محصول  بوده وهكتار  0861 دهستانانار  هایباغ

طور متوسط هاناركاران ساالنه ب ،در اين منطقه. رودمیفراتر  (تن پانزده) از متوسط كشوري
 هایاز آنجا كه بيشترين سطح زير كشت باغ. كنندن محصول انار برداشت ميهزار ت 211

و گرلشاب  ،كرمعلي  ،(اوالد) آباد، دربند كبودده برادر، تازه  روستاي نامكول، ششدهستان در 
 هاروستا همينلانوار در  113 نيز لانوار باغدار ساکن در دهستان 681از  ،قرار داشته

يادشده روستاهاي را تحقيق  ةنمون ةجامع همچنين،. (0831 مرکز آمار ايران،)سکونت دارند 
 ةلانوار ساکن با پيش 113از  ،کوکران رابطةگيري از ، با بهرهبدين ترتيب. نددهتشکيل می
به  ،اي انتخاب و بر اسا  تخصيص متناسبصورت تصادفي طبقههلانوار ب 203  ،باغداري
 .انديافتهاز روستاهاي مورد نظر التصاص  کدامهر 

 

حاصل از  ةساالندرآمد ها درصد از لانوار 0/61 در که ددهمی هاي توصيفي نشانبررسي يافته
ده تا درصد نيز  و در دوازدهميليون  پنج تا دهدرصد  1/22 ، درميليون پنجكمتر از باغداري 
كمتر از  انارکار يلانوارها از درصد 10/81 همچنين، ميزان توليد ساالنة وميليون تومان  بيست
از  نيز بيش درصد95/79و  ،تن ده تا بيست درصد 38/75تن،  پنج تا دهدرصد  19/88  تن، پنج

درصد از لانوارها كمتر  4/16 های انارحال، سطح زير کشت باغاين  در .بوده استتن  بيست
 درصد 5/7و فقط  ،هكتار پنج تا دهدرصد  9/5هكتار،  سه تا پنجدرصد  6/58، هكتار سهاز 

ز يانار ن هایپراكندگي قطعات باغ يچگونگ يپس از بررس. هكتار بوده است بيش از ده
درصد در  59/76قطعه،  يک تا سهدرصد از لانوارها در  68/14انار  هایمشخص شد كه باغ

 .                  قطعه زمين پراكنده شده است پنجدرصد نيز در بيش از  38/9و  ،قطعه سه تا پنج
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  tآزمون  اساس برگانه باغداران در ابعاد چهارئل بررسي شدت مسا -1جدول 

 داريسطح معني هين گويانگيم ميانگين t ةآمار ابعاد

 538/8 85 14/86 -10/1 اجتماعي

 888/8 55 14/59 46/3 كالبدي

 888/8 55 89/53 95/6 محيطي

 888/8 58 11/59 46/71 اقتصادي

 قيتحق يهاافتهي: منبع

بتر استا    کتاران  رو مشکالت انا مسائل ل شدتيتحلدهد، نشان مي 8 كه جدول گونههمان
 در سه بعد كالبدي، محيطي و اقتصتادي داري سطح معنین آن است که يمب اينمونهتك tآزمون 

 زانيت کته م  گونههمان ميان،ن يدر ا. برآورد شده است 11/1 آلفا شتر ازيب يکمتر و در بعد اجتماع
t  ب در ابعتاد  يت ترت، شتدت مستائل و مشتکالت باغتداران بته     دهتد يز نشتان مت  يت شده نمحاسبه

كته   گونته همان. کمتر از حد متوسط است يشتر و در بعد اجتماعيب يطيو مح ي، کالبدياقتصاد
در  ،(شتر يف F) طرفته کيت انس يت ل واريت آزمتون تحل بر اسا  ، دکراستنبا  توان يم 1 از جدول
تفتاوت  در ستطح دهستتان    ن ابعاد مستائل و مشتکالت باغتداران   يبانس برابر، يبا وار يهاگروه
 ،دهتد يز نشتان مت  ين 1 مندرج در جدول يج آزمون توکيکه نتاچنان. دار قابل مشاهده استمعنی
را در  يو کالبتد  يطت يمستائل مح اول،  ةن چتالش در طبقت  يرا بتا کمتتر   يتوان مسائل اجتماعيم
  .داد يسوم جا ةن چالش را در طبقيشتريبا ب يمسائل اقتصاد ،تيدوم و در نها ةطبق

 سنجش تفاوت بين ابعاد با استفاده از آزمون تحليل واريانس -4دول ج

 داريسطح معني جمع مربعات ميانگين مربعات هامؤلفه

 888/8 96/8 86/78 گروهيبين

  56/8 58/57 گروهيدرون

   66/87 جمع

 قيتحق يهاافتهي: منبع
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 )آزمون توكي( اختالف بين ميانگين آنها اساس ابعاد بر يبندتياولو -5 جدول

 1 2 3 ابعاد مسائل

   43/7 اجتماعي

  76/5  محيطي

  56/5  كالبدي

 91/5   اقتصادي

 قيتحق يهاافتهي: منبع

 نظر ازصرفكه دهد ينشان مز ينک روستاها يتفکبه و مشکالت انارکاران مسائلل يتحل
دار معنالتالف  مسائل انارکاران ةبين ابعاد چهارگانر روستاها يدر ساروستاي ده برادر 

 ک جدوليتفکتوان بهيرا ممسائل باغداران  ترين، مهمياستفاده از آزمون توکبا . داردوجود 
ن يترمهم يمسائل اقتصاد ،در حال حاضر ،شوديکه استنبا  م گونههمان. دکر يبندطبقه 5

  .استمورد مطالعه  ةانارکاران منطق يچالش فرارو

 يبر اساس آزمون توک مسائل باغداران در سطح روستاها يندبطبقه -6جدول 

 مسائل يبندتياولو (طبقه) تعداد کالس روستا

 ياقتصاد < يطيمح -يکالبد < ياجتماع 8 نامکول

 ياقتصاد < يطيمح -يکالبد -ياجتماع 5 آبادتازه

 ياقتصاد < يکالبد -يطيمح < ياجتماع 8 دربند کبود

 ياقتصاد < يکالبد < يطيمح -ياجتماع 8 يکرمعل

 ياقتصاد -يکالبد < يطيمح -ياجتماع 5 گرلشاب

 قيتحق يهاافتهي: منبع

بندي روستاها از نظر شدت مسائل و مشکالت باغداران، ابتدا يک ماتريس از برای اولويت
وضع موجود روستاها از نظر چهار شالص اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و محيطي گردآوري 

هر  يدهاقدام به وزن ،ارانياز نظرات شوراها و ده يريگبا بهره ،سپس(. 1جدول )شده است 
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ن يبد .دش يبندتياولو و يس وزنيو ماتر ياروش توان رتبهعاد با استفاده از از اب کدام
ت اول و يآباد در اولوتازه يمورد مطالعه، روستا يروستا ششن يتوان گفت که از بيم ،بيترت

باغداران  ترة وضعيت نامطلوبدهندنشان ، کهدنريگيت آلر قرار ميدر اولو يکرمعل يروستا
 . استدهستان  ير روستاهاينسبت به سا ،چهارگانه يهاآباد، بر اسا  شالصتازه يروستا

 ن مسائل و مشكالتيانگياساس م ارزيابي وضع موجود روستاها بر -7جدول 

 روستا
 مسائل و مشكالت

 اجتماعي اقتصادي محيطي كالبدي

 85/5 91/5 59/5 56/5 نامكول

 79/5 6/5 59/5 71/5 ده برادر

 76/5 15/5 51/5 56/5 آبادتازه

 41/7 93/5 76/5 87/5 دربند كبود

 38/7 85/5 5 79/5 كرمعلي

 34/7 99/5 84/5 86/5 گرخشاب

 063/0 166/0 174/0 191/0 وزن

 قيتحق يهاافتهي: منبع

 اساس شدت مسائل و مشكالت باغداران بندي روستاها براولويت -8جدول 

 (R) اولويت *S+ S- C روستا

 8 58/8 876/8 87/8 نامكول

 5 56/8 876/8 883/8 برادرده 

 7 47/8 857/8 885/8 آبادتازه

 9 65/8 878/8 87/8 دربند كبود

 5 8 8 858/8 كرمعلي

 6 98/8 87/8 878/8 گرخشاب

 هاي تحقيقيافته: منبع
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 يروستاها ،هاداده يال لوشهيو با استفاده از تحل *Cب يحاصل از ضرر يبا توجه به مقاد
است که  يها حاکافتهي .دشدن يبندميدر سه طبقه تقس ،ت باغدارنيوضعاز نظر مورد مطالعه 

، (مطلوب) ن چالشيکمتر ة دارایطبقدر  يکرمعل يروستا، يو در بعد محل يطور نسبهب
و  (مطلوب يحدود تا) توسطچالش م ةطبقو گرلشاب در کبود  نامکول، دربند يروستاها
 .رنديگيقرار م (نامطلوب) ن چالشيشتريب دارایة برادر در طبق آباد و دهتازه يروستاها

و ارزآوري، به لحاظ صادرات دست کم هاي بخش كشاورزي است كه باغباني از زيربخش
مزيت نسبي نسبت به  و گيري بهينه از منابع، عملكرد باال در واحد سطح،اشتغال مولد، بهره
تنگ سياب، به لحاظ  دهستان زيردر . استبرلوردار  سزاهب یاز اهميت ،ساير محصوالت
، يانيكافي روستا ةهوايي مناسب، آب كافي، لا  مناسب و تجربووجود شرايط آب

 3/10كه ای گونههورزند، بر به توليد محصول انار مبادرت ميكه بيشت ،رونق داردباغداري 
باغداران ، فرايند توليد محصول در. كنندمي درصد از مردم فقط از راه باغباني امرار معاش

 يقانع ،(0831) ينجف مطالعاتبا توجه به که  اندبا مسائل و مشكالتي مواجههمواره 
 ،(0836) يو اسد کخواهين ، و مطالعة(0811) ، سالم(0831)همكاران و  کشتهميکر ،(0831)
در که د دهنشان مي حاضر هاي تحقيقتهياف، اندد داشتهيکأت ياقتصاد مسائل يشتر رويه بک

مسائل اقتصادي، كالبدي، محيطي و اجتماعي در اولويت قرار  ،ترتيببه ،سطح دهستان
از جمله ) هاي باالي توليد محصوليل هزينهدلبهرسد که ينظر مه ب ،ن راستايدر ا. دارند
پذيري پايين بازار و ، كشش(بنديو بستهبه بازار، كارگر، حمل محصول  هایهزينه

مشكالت بازاريابي، نبود صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با محصول، محروم بودن باغداران 
مسائل و مشکالت  ،گذاري كافي دولتاري، عدم سرمايهمناسب باغد وسايلاز ابزار و 

ميزان و كه از نظر دهد يق نشان ميحاصل از تحقنتايج  .ت قرار دارنديدر اولو ياقتصاد
 آبادتازهروستاي  ،ابعاد در بين روستاهاي نمونه ةشدت مسائل و مشكالت باغداران در هم
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و كرمعلي  كبود، گرلشاب ده برادر، نامكول، دربندروستاهاي  ترتيب،به واول  در اولويت
کرد و جهت يرو ينوعبه مشکالت يبندتياولون يا. هاي بعدي قرار دارنددر اولويت

ش رو، يمشکل پن يتريراهبردبرداشتن  يش رويبا از پ بتوان تا کنديم بازگورا  يزيربرنامه
 ت به مسئله ويعنا با توانيم ،ن سانيبد .فراهم کرد را يين کارآيشتريو ب ين بازدهيباالتر
شنهاد ي، چند پشدهانجام يبندو جمع يو تجرب ياهينظر يهاافتهي پژوهش و يهاالسؤ

 :مطرح سالت دارد، ييمورد مطالعه همسو ةرا که با سالتار منطق يراهبرد
 انارکاران  ييآشنا يمنطقه برا يمراکز جهاد کشاورز ياز سو يجيترو ياردوها يبرگزار

 ؛رازيز و شيريعمده چون ساوه، ن يکار انارکاران نمونه در مناطق انارکار شيوةبا 
 تعداد زياد  نيز و باغ انار در منطقه ةهر سال ةانار و توسع هایبا توجه به سطح زير كشت باغ

 صورتبه اناركار ةمنظورچندتعاوني باغداران  يهاشركت تيتقو و تشكيل ،بردارانبهره
  رسد؛ميان دولت و مردم ضروري به نظر يواسطه م

 ياز بازارها يبودن و دور ياهيمنطقه و جبران حاش يبرطرف کردن مشکل انزوا برای 
ژه محصول انار در يوهمنطقه و ب يهايژگيو بارةع دريغات وسيفروش، بهتر است تبل

 يغاتيتبل يق نصب بنرها و تابلوهايک به منطقه حداقل از طرينزد يارتباط يهاهشاهرا
 ؛نظر گرفته شود در يابيغات بازاريتبل يبرا يگاهيجا ،ياستان ةرد و در رسانيصورت گ

 نامطلوب  یطيدر شرا يباغنيب يهاژه راهيوهدهستان و ب يهات جادهياز آنجا که وضع
همراه آورده است، بهبود هرچه ه باغداران ب يرا برا فراوانقرار دارند و مشکالت 

 رود؛يمشمار بهت باغداران يمهم در بهبود وضع يها گامن راهيتر اعيسر

 و سوانح مقابل در او محصول و باغدار حمايت از عوامل نيمؤثرتر از مهيب از آنجا که 
ق يمحصول انار از طر ةميت فرهنگ بي، تقواست يفناور و يانسان و يعيطب يايبال

  سودمند لواهد بود؛ وربط يمراکز ذ
 بيش از پيش( ارتبا ، گفتگو و آموزش) يارتباط يزيربرنامه يارهايمعبه والن ئمس 

 .لود لحاظ کنند يها، آنها را در برنامهتيت و اولويو بر اسا  اهم بپردازند
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1. TOPSIS 
2. pomegranate 

. «هاي انار در برنامة مديريت تلفيقي آفات انارنقش پوشش سبز باغ»، (0831)امامي، محمدسعيد 
 . 018، شمارة 01 سال ،ماهنامة تخصصي زيتون

سرمايه در بخش وري موجود عوامل مؤثر بر بهره»، (7831)صادق  ،تيموري، سميه و لليليان
 .57، شمارة 75سال  ،اقتصاد کشاورزي و توسعه. «کشاورزي ايران

مركز تحقيقات كشاورزي : شيراز. بررسي اناركاري در استان فارس ،(0816)زادگان، مرتضي بديع
 .كشاورزي ةدانشكد
مسائل انار سمينار بررسي . «سالتمان چوب انار و موارد استفاده از آن»، (0866)پارساپژوه، داوود 
 .دانشكدة كشاورزي ،کرج ،در ايران
 .774شمارة  -د،جدي دورة ،مجلة فرهيختگان. «انار»، (7833)پيرجلي، معصومه 

دفتر امور وزارت كشاورزي، معاونت امور باغباني، : تهران. انار، (0818)نيا، ماشاءاهلل حسيني
 . گرمسيريجات گرمسيري و نيمهميوه

مديريت پس از برداشت پسته و انار » ،(0836)و عزيزي، نغمه  ؛عزيزي، اصغر حماسيان، عليرضا؛
هاي مديريت پس از برداشت مجموعه مقاالت سمينار چالش. «در جمهوري اسالمي ايران

 ،ک تهراني، هتل المپ0831،(هاي آسياييايران و كشور) باغباني/ محصوالت كشاورزي
 .كشاورزيريزي و اقتصاد برنامههاي مؤسسة پژوهش

 .دانشگاه شيراز: شيراز. فيزيولوژي پس از برداشت، (0818)رامحي، مجيد 
راهنماي ، (7838)اهلل نيا، ماشاءو حسيني ؛بهزادي شهربابکي، حبيب اهلل؛ اسدي، يوسف؛رنجبر، ولي

 .کشاورزيآموزش : كرج. کاشت، داشت و برداشت انار
 . دماوند: تهران. ترجمة صادق سرابي. (باغداري)هاي کشاورزي دانستني، (0813. )ساپتکو، آ

اقتصاد کشاورزي و  فصلنامة. «بررسي مسائل بازاررساني انار در استان يزد»، (7814)سالم، جالل 
 . 85، شمارة 3 سال ،توسعه

سولتگي تنه و سرشالة درلتان آفتاب»، (7836)و زکيئي، زهرا  شاکري، منصور؛ اشکان، محمد؛
 .7، شمارة 81دورة  ،مجلة علوم کشاورزي. «کنترل آنهاي انار و راه
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 .كتابيران: تهران. بررسي وضعيت و مسائل اقتصاد كشاورزي ايران، (0861)زاده، اکبر عبدالحسين
. «تعيين مزيت نسبي محصوالت عمدة باغباني ايران»، (0838)عزيزي، جعفر و يزداني، سعيد 

 .16، شمارة 02سال  ،اقتصاد کشاورزي و توسعهفصلنامة 
: تهران. انار و انارکاري، (0868)آبادي، منصور عسگري سرچشمه، محمدعلي و شاکري حسين

 .جهاد دانشگاهي دانشکدة کشاورزي دانشگاه تهران
: كرج. زدي، 0811، سمينار بررسي مسائل انار در ايران. «کرم گلوگاه انار»، (0816)فرزانه، احمد 

 .هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهرانجهاد دانشگاهي دانشکده
 .گلپار : تهران. ششمين كتاب سال كشاورزي در ايران، (0831)منوچهر   قانعي،

بندي صادراتي دستورالعمل بسته، (7836)پور، سميرا و موسي لاني، سيما؛قاسم گسيلي، عزيز؛
 .بنديبسته امور ترويج و طراحي توسعة دفتر: تهران. انار

وزارت جهاد كشاورزي، : تهران. گزارش نگاهي به وضعيت انار ايران، (7838)محسني، علي 
 .معاونت امور باغباني 

مديريت پس از برداشت ميوه و »، (0836)و شريعتي، شروين  مقدسي، رضا؛ مهربانيان، الهه؛
هاي مديريت پس از برداشت مجموعه مقاالت سمينار چالش. «سبزيجات در ايران

 ،، هتل المپيک تهران0831 ،(هاي آسياييايران و كشور)باغباني / محصوالت كشاورزي
 .ريزي و اقتصاد كشاورزيهاي برنامهمؤسسة پژوهش

سازمان ترويج کشاورزي، : تهران. فرهنگ کشت و پرورش انار، (0863)فردوسي، بهمن مؤذن 
 . واحد انتشارات فني

سند ملي توسعة بخش كشاورزي ، (7839)اد كشاورزي ريزي و اقتصهاي برنامهمؤسسة پژوهش
 .وزارت جهاد كشاورزي: تهران. سالة چهارم توسعهدر برنامة پنج
برداري، دفتر توليد معاونت ترويج و نظام بهره: تهران. شناخت انار، (0830)ميرجليلي، عبا  

 .هاي ترويجي و انتشارات فنيبرنامه
هاي بررسي و تعيين روش»، (0836)و دهقاني، فرهاد  کري، منصور؛شا ميرحسيني، محمدرضا؛

 ،1 سال ،(در زراعت و باغباني)پژوهش و سازندگي  .«کنترل پوسيدگي ميوة انار در انبار
 .11شمارة 

بررسي تأثير پر کردن گلوي انار براي جلوگيري از تخمگذاري پروانة »، (0830)ميرکريمي، اسداهلل 
 .8، شمارة 88 سال ،ايرانمجلة علوم کشاورزي . «گلوگاه
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نقش جديد دولت در بهبود بازاريابي ميوه و سبزي در سطوح ملي و »، (7836)الدين نجفي، بهاء
هاي مديريت پس از برداشت محصوالت مجموعه مقاالت سمينار چالش .«محلي

مؤسسة  ،، هتل المپيک تهران0831 ،(ايران و كشورهاي آسيايي)باغباني / كشاورزي
 .ريزي و اقتصاد كشاورزيبرنامه هايپژوهش

بررسي وضعيت صادرات انار لراسان و ارائة »، (0836)نيکخواه، شهره و اسدي، مرتضي 
 . 031، شمارة 01 سال ،ماهنامة تخصصي زيتون. «راهکارهاي الزم براي توسعة صادرات

 باغباني محصوالت به مربوط گزارش، (7837) امور باغباني کشاورزي، معاونت جهاد وزارت
 . وزارت جهاد كشاورزي: تهران. ايران کشور

وزارت جهاد : تهران. آمارنامة کشاورزي، (7831) معاونت امور باغباني، وزارت جهاد کشاورزي
 .كشاورزي

 ةترجم. «ها و راهبردهاتعامل هدف: توسعة کشاورزي در ايران»، (7838)ور، جان لويليام م
 .96، شمارة 75ل سا ،توسعه و اقتصادکشاورزي فصلنامة  .راسترو يرعليام
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