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چکیده
پایداری كشاورزی امروزه بيشک یكي از مهمترین بخشهای توسعه پایدار است .اتكای اصلي درآمد ساكنين روستاهای استان خراسان
رضوی به محصوالت كشاورزی و باغي بهویژه زعفران ميباشد .در این راستا گلهای فيروزه فام این گياه پهنه اراضي شهرستان نيشاابور را
نيز در برگرفته و در این شهرستان با استقبال زیاد كشاورزان مواجه شده است .در این مطالعه به بررسي كشات زعفاران در ایجااد پایاداری
اقتصادی روستاهای دهستان دربقاضي در بخش مركزی شهرستان نيشابور پرداخته شده است .رو

انجام این پژوهش ،مبتني بر مطالعاات

كتابخانهای ،اسنادی و ميداني و تحليلي  -توصيفي است .در همين چارچوب برای تعيين پایداری اقتصادی روستاها ،از مدل موریس دیویس
استفاده شده است .این مدل شامل سه ماتریس ميباشد كه برای شاخصهای اقتصادی بهطور جداگانه محاسبه و تحليل مايشاود .جامعاه
آماری روستاهای باالی صد خانوار در دهستان دربقاضي ميباشد ،همچنين حجم نمونه مورد مطالعه براساس فرماول كاوكران  918خاانوار
است  .نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان داد ،از بين ده روستای مورد مطالعه ،روستاهاای بحارودی ،جيلاو ،خوجاان و نوروزآبااد از
پایداری كم ،روستای رو آباد ،حقيه ،شادميانه ،كاریزک و همچنين روستاهای باغ جعفرآبااد و كااریز صابا از پایاداری متوساطي برخاوردار
هستند .در راستای نتایج این پژوهش پيشنهادی مبتني بر حف اشتغال در منطقه و حمایت از زعفرانكااران منطقاه بارای ترغيا كشات
زعفران و پایداری روستاهای مورد مطالعه ذكر شده است.
کلمات کلیدی :توسعه پایدار ،روستا ،زعفران ،مدل موریس دیویس
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و در حال توسعه تبدیل شده است (.)Etaat & Mosavi, 2010

توسعه پایدار یكاي از جاامعتارین مفااهيم در ادوار مختلاف

زعفران یكي از محصاوالت ارزشامند كشااورزی اسات كاه

است .اهداف توسعه پایدار در تمامي سطو محلاي ،منطقاهای و

عالوه بر زیباایي خاود ،از لحااظ اقتصاادی دارای ارز

افازوده

جهاني مطر ميباشد .در پارادایم جدید ،توسعه پایدار باهعناوان

بسيار بااالیي اسات .نخساتين زعفاران زارهاای جهاان توساط

خوشبختي چند جانبه نسل بشر ،بدون كاهش توانایي نسلهاای

ایرانيان در ایالت باستاني ماد در نواحي الوند و دامنههای زاگرس

آتي و محيط زیست به گفتمان مسلط در كشورهای توسعه یافته

ایجاد شده و بعدها به دی ر نواحي زعفران خيز گذشاته و جدیاد
ایران و نيز سایر نقاط دنيا شيو پيدا كارده اسات (

 استادیار جغرافيا و برنامهریزی روستایي ،دانش اه پيام نور ،تهران. استادیار جغرافيا و برنامهریزی روستایي ،دانش اه زابل. -9دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامهریزی روستایي ،دانش اه خوارزمي تهران.
(* -نویسنده مسئول)alavipnu@gmail.com :

Abrishami,

 .)2004اغل مناطق كشور به علت نياز آبي كم این محصاول و
سازگاری مناس آن با شرایط محيط ،بارای كشات آن مباادرت
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ميورزند .با توجه به اینكه نيشابور در یک منطقه خشک و نيماه

متوسط اقتصادی برخوردارند.

خشک است و شرایط مناس كشت زعفاران را دارد ،بساياری از

باتوجه به اینكه توليد زعفران مختص به كشور ایاران ماي-

روستاهای شهرستان نيشابور به كشت زعفاران مباادرت كردناد،

باشد ،در كشورهاای دی ار باهطاور اختصاصاي بار روی اثارات

ولي به علت وضعيت اقليمي و شرایط اجتماعي ،وضاعيت كشات

اقتصادی زعفران بر پایداری روستاها مطالعااتي صاورت ن رفتاه

زعفران از لحاظ اقتصادی در روستاهای مختلف ایان شهرساتان

است .در اداماه باه تعادادی از مطالعاات داخلاي و خاارجي كاه

متفاوت است .همچنين با توجه به اهميت بسايار زیااد محصاول

درزمينه زعفران و پایداری اقتصادی انجام شده اشاره ميشود.

زعفران از جنباههاای گونااگون ،نظيار بهارهوری بااالی آن در

پزی و همكاران ( ،)Pezzey et al., 2002در مقالاهای تحات

مقایسه باا ساایر محصاوالت كشااورزی ،اشاتغال روساتایيان و

عنوان توسعه پایدار اقتصادی ،به مرور پژوهشهای انجاام شاده

جلوگيری از مهااجرت آنهاا ،درآمادزایاي آن نسابت باه ساایر

در این زمينه پرداخته و به این نتيجه مايرساند كاه در منااطق

محصوالت كشاورزی و همچنين از لحاظ توساعه صاادرات ایان

مختلف در آینده باید به بررسي بهبود معيارهای پایداری و حفا

محصول غيرنفتي ،ميتوان زعفران را در منطقه نيشابور بهعنوان

تمایز بين بهرهوری اقتصادی پرداخته شود.

یک محصول فوق استراتژیک نام برد .با توجه باه رشاد جواماع

صدیقي و پور كاخاک ( ،)Sedighi & Purkakhak, 2004در

روستایي و تن ناهای مربوط به اشتغال در روساتا ،لازوم بررساي

مقالهای تحت عنوان سنجش ن ر

كشاورزان نسبت به توليد و

دقيق كشت محصوالت كشاورزی موجود در این منطقه باهویاژه

توسعه كشات زعفاران و بررساي مساائل و مشاكالت آناان در

كشت زعفران ،به دليل اثرات مطلوب اقتصادی بهمثابه راهبردی

شهرستان گناباد به این نتایج رسايدند ،ن ار

اكثار كشااورزان

برتر در تأمين پارامترهای اساسي توسعه پایدار تلقي ميگردد .در

نسبت به كشت و توسعه و همچناين ميازان مشااركت آناان در

این بين ،روستاها با توجه باه دارا باودن زميناههاای مسااعد در

فعاليتهای ترویجي و آموزشي به ترتي در حد متوسط و نسابتاً

زمينه كشت و تأمين نيازهای اساساي جواماع ،نيازمناد توجاه و

خوب ميباشاد .مانظم اساماعيل پاور و كردواناي (

Monazam

 ،)Esmailpoorدر پژوهشااي بااا عنااوان

برنامهریزی اصولي جهت دستیابي به توسعه پایدار هساتند .بار

& Kardavani, 2010

این اساس مقاله حاضر با درک ضرورت موجود ،سعي بر آن دارد

بررسي نقاش محصاوالت كشااورزی باا تأكياد بار زعفاران در

كه به بحث در زمينه جای اه زعفران در پایداری اقتصادی روستا-

شهرستان كاشمر ،به این نتيجاه رسايدند كاه اثارات اقتصاادی

های دهستان دربقاضي در بخاش مركازی شهرساتان نيشاابور

زعفران بر توسعه روستایي ،رفاه و امنيت ،اشتغالزایاي ،افازایش

پرداخته و راهكارهایي جهات حال تن نااهاای موجاود در ایان

درآمد ،تثبيت جمعيت و كاهش مهاجرتهای بيرویه باه سامت

پژوهش ارائه نماید .در این بين سؤالي كه مورد بررسي قرار مي-

شهر در بخش مركزی دهستان باال والیت به وضو محساوس

گيرد آن است كه كشت زعفران چه تأثيری در پایداری اقتصادی

است و این دهستان موقعيت مناسبي از لحاظ شرایط اقليمي ،آب

روستاهای دهستان دربقاضي شهرساتان نيشاابور داشاته اسات

و خاک مناس برای كشت زعفران در مقياس وسيع را دارا مي-

همچنين متناس با ساوال ایان پاژوهش فرضايه مطار شاده

باشد .تالشي (2011

 ،)Taleshi,در مقالهای باا عناوان بايثبااتي

عبارت اند از :به نظر مايرساد بعضاي از روساتاهاای دهساتان

سكونت اههای كوچک روستایي در مناطق بياباني ،به ایان نتاایج

دربقاضي شهرستان نيشابور بار اثار كشات زعفاران از پایاداری

رسيد كه از اصول اساسي توسعه ،ثبات اقتصادی و اقتصاد پایادار
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است كه در منابع آب و خاک نقاش مهماي در نظاام اقتصاادی

متغياار مسااتقل طبيعااي فاصااله از ش اهر ،دارای رابطااه منفااي و

پایدار دارند ،ولي در این منطقه (منطقه بياباني) به دليال كمباود

معنيدار ميباشد.

منابع آب و خاک ،منااطق روساتایي دچاار ناپایاداری شادهاناد.
فراهااني و همكااران ( ،)Farahani et al., 2012در مقالاهای باا

معرفی اجمالی منطقه م رد مطالعه

عنوان تحليل پایداری اجتماعي -اقتصادی توليد زعفران و تاأثير

شهرسااتان نيشااابور اسااتان خراسااان رضااوی و در موقعياات

آن بر توسعه روستایي دهستان بااال والیات شهرساتان تربات-

جغرافيایي  58درجه و  8دقيقاه طاول شارقي و  95درجاه و 95

توصايفي همبسات ي و پرساشناماه

دقيقه تا  96درجه و  5دقيقه عرض شمالي واقع گردیده اسات.

نشان دادند كه وضعيت اقتصادی روستاها از جمله درآماد پاایين،

این شهرستان به شكل بيضي در امتداد رشته كاوههاای بيناالود

نوسان قيمت زعفران ،عدم تضامين قيماتهاا ،عادم بازاریاابي

قرار دارد .رشته كوهها كه بهصورت نواری ،در جهت شمال غرب

مناس  ،هزینه باالی توليد زعفران و ناكارآمدی نهادهای دولتاي

– جنوب شرق شهرستان امتداد یافته ،نيشاابور را از شهرساتان-

زعفران در ناپایداری

های مشهد ،چناران و قوچان جدا مايساازد .در قسامت غارب،

اقتصادی توليد زعفران نقش دارند .همچنين باا وجاود برخاي از

نيشابور و سبزوار  6كيلومتر مارز مشاترک دارناد و از طریاق

مشكالت اجتماعي از جمله دسترسي كم به نهادهاای اجتمااعي

رشته كوه طاغنكوه از یكدی ر جدا ميشاوند .در قسامت جناوب

و محلي در

غربي ،رشته كوههای سرخ ،با ارتفاعات نسبتاً باال ،این شهرستان

امور روستا و عالقه به توليد زعفران تأثير مثبت بر پایداری داشته

را از شهرستان كاشمر جدا ميساازد .مارز مشاترک نيشاابور باا

و به همين دليل از لحاظ اجتماعي روستاها پایدارترند .همچناين،

شهرستان كاشمر حدود  5كيلومتر و با شهرستان تربتحيدریاه

پایداری اجتماعي -اقتصادی توليد زعفران با متغيرهاای مساتقل

كه در جناوب شارقي شهرساتان نيشاابور قارار دارد ،حادود 63

انساني (جمعيت و باسوادی) دارای رابطه مثبات و معنايدار و باا

كيلومتر است.

حيدریه ،با استفاده از رو

در ایجاد تعاوني جهت بهبود خرید و فرو

دولتي ،مشاركت و همياری مردم در قال خود جو

شکل  -1موقعیت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ،نگارندگان تحقیق1333 ،
Figure 1- The Location of Neyshaburin city in Khorasan Razavi, Source: research results, 2014.
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بر اساس تقسيمات سياسي وزارت كشور در سال ( 918قبل
از تقسيم خراسان بازرگ) وساعت شهرساتان نيشاابور 83 5/9
كيلومتر بوده كه  /33از مساحت استان را در بر ميگرفته است.

نمونه آماری با استفاده از فرمول كوكران ،در  1روساتای ماورد
مطالعه  918نفر را شامل مي شود (.)Hafezniya, 2008
كه در آن N ،حجم نموناه t ،درجاه اطميناان در ساطح 35

بر اساس آخرین تقسيمات سياسي كشوری ،این شهرستان دارای

درصد (برابر با  p) /36درجه احتمال وجود صفت برابر با ،1/5

 5بخش 5 ،دهستان 613 ،آبادی دارای سكنه و  5شهر به نام-

درجه احتمال عدم وجود صفت برابر با  d ،1/5احتمال خطا برابار

Madih,

با  1/15و  Nحجم جامعه برابر با جمعيت روستاهای مورد مطالعه

های نيشابور ،دررود ،خروین ،بزغان و قدم اه ميباشد (
.)2006

q

بهطور احتمالي تخمين داده شده است.
برای تجزیه و تحليل اطالعات بهدساتآماده از نارم افازار
 Spssو مدل موریس دیویس استفاده شده است .در ذیل مراحال

مواد و روشها
تحليلي -توصيفي انجام گرفته ،گرچه از

این مدل بهطور كامل بيان شده است .برنامه عمران سازمان ملل

سایر رو ها نيز در مطالعات بهره گرفته شده است .تحليلاي ،از

( ،)UNDPال ویي را برای درجهبندی نواحي در رابطه با توساعه-

این جهت كه ناار بر بررسي اثرات كشات زعفاران در پایاداری

یافت ي به كار برده است كاه باه مادل ماوریس معاروف اسات

ابعاد اقتصادی روستاهای دهستان دربقاضي ميباشاد .باهمنظاور

( .)Hosenzade Dalir, 2001این ال و عالوه بر اینكه جدیدتارین

اسانادی و مياداني باه تهياهی

ال وی رسمي استفاده شده در سطح جهاني است ،قابليت استفاده

اطالعات و تجزیه و تلفيق آنها اقدام شاده اسات .در مرحلاهی

در فضاهای برنامهریزی با مقياسهاای مختلاف و متناو را دارا

اسنادی به گردآوری اطالعات از كت  ،نشریات ،آمارنامهها ،نقشه

است .این مدل با اساتفاده از اطالعاات در دساترس بارای هار

و سایتهای اینترنتي پرداخته شده است .در مرحله اخذ اطالعات

ناحيه ،جای اه توسعه یافت ي را ميان سایرین ،بر حس هر یاک

ميداني ،ضمن مشاهده و مصاحبه با سااكنين روساتاهاای ماورد

از شاااخصهااا مااورد ساانجش قاارارداده و جای اااه آن ناحيااه را

مطالعه از طریق پر كردن پرسش ناماههاا ،اطالعاات الزم اخاذ

مشخص مي نماید (.)Farhoudi et al., 2004

این تحقيق به رو

انجام این پژوهش باه دو رو

شااده اساات؛ و همچنااين باارای تجزیااه و تحلياال اطالعااات

متغيرهای مورد استفاده در این مدل عبارتند از :امنيت درآمد،

بهدستآمده ،از مدل موریس دیاویس و نارم افازار  spssبارای

امنيت شغلي ،سرمایهگذاری خاارج از روساتا ،سارمایهگاذاری در

تعيين پایداری اقتصادی روستاهای ذكر شده اساتفاده مايشاود.

روستا ،قدرت خرید ،افزایش سطح زیر كشت زعفران .رو

كاار

نهایتاً با استخراج و تحليل اطالعات بهدستآمده و تلفيق آنها با

به این صورت اسات كاه ،در مااتریس اول باه دنباال مياان ين

یافتههای حاصل از بررسيهای اسنادی به تدوین نتاایج تحقياق

متغيرها با استفاده از نرم افزار  SPSSاست ،در مااتریس دوم باه

اقدام شده است .جامعه آمااری روساتاهاای بااالی صاد خاانوار

دنبال پایداری روستاها است ،در ماتریس سوم به دنبال ناپایداری

دهستان دربقاضاي كاه در مجماو  1روساتا انتخااب شادند.

روستاها است .در واقع مايتاوان گفات مااتریس ساوم عكاس

جمعيت كل خانوار این روستاها  56نفار مايباشاد ،همچناين

ماتریس دوم ميباشد و یا به عبارتي با توجه به رتبهبندی مطار
شده در ماتریس دوم كه نو پایداری را بر اساس مقادیر خاصاي

1- Moris Davis
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تعيين ميكند ،در ماتریس سوم نيز با توجه به همين رتباهبنادی

 .)1988چارچوب موضاو در پاژوهش حاضار ،چاارچوب ماورد

مطر شده ،نو ناپایداری را نيز مانند ماتریس دوم بررسي ماي-

استقبال بسياری از كشورها و سازمانهاای منطقاهای اسات .در

كند ( .)Sadegh Begi, 2013همچنين از رابطاه  9بارای تحليال

این چارچوب شاخصهاا در قالا ابعااد و موضاوعات گونااگون

ماتریس سوم استفاده ميشود.

مرتبط با توسعه پایدار دساتهبنادی مايشاوند .امتيااز و برتاری
t 2 pq
d2
N

1  t 2 pq

1
 1
N  d 2


()
()

چارچوب موضو  ،قابليت آن در برقراری ارتبااط شااخصهاا باا
سياستها و اهداف است و ميتواند پيام مستقيم و روشني بارای
تصميمگيران فرستاده و در عين حال بر آگاهي عمومي بيافزایاد.
همچنين ابزاری بسيار سودمند برای نظارت بر ميزان پيشرفت در

()9

1-SDI

منظور از رتبهبندی در واقع بيان ر این ميباشد كاه شااخص
توسعه بين  1و است كه هر چه به نزدیکتر باشاد نشاان ر

دستيابي به اهداف توسعه پایدار در سطو ملي و ناحيهای اسات
( .)United Nations, 2007بنابراین در ایان مطالعاه باه بررساي
شش شاخص اقتصادی شامل :امنيت درآمد ،امنيت شغلي ،تمایل

توساعه بيشاتر اسات ( .)Asayesh & Estelaji, 2003همچناين

به سرمایهگذاری خارج از روستا ،ميزان تمایل به سارمایهگاذاری

برای طبقهبندی ،روستاهای مورد بررساي در ساه ساطح پایادار،

در داخل روستا ،قدرت خرید ،افزایش سطح زیركشات زعفرانادر

نيمه پایدار ،ناپایدار كه مورد استفاده توسط ساازمان ملال متحاد
است ،قرار داده شد .با توجه به ایانكاه ساطح توساعه یاا نماره
پایداری هر روستا در ابعاد گوناگون عاددی باين صافر تاا یاک

روستاهای مورد مطالعه (بحرودی ،حقيه ،خوجان ،جيلو ،شادميانه،
رو آباد ،كاریزک ،باغ جعفرآباد ،كاریز صبا  ،نوروزآبااد) پرداختاه
شده است.

است ،اگر ایان رقام كمتار از  1/5باشاد ،روساتا ناپایادار اسات،
چنانچه بين  1/5تا  1/8باشد ،نيماه پایادار و اگار بيشاتر از 1/8
باشد ،روستاهای مورد نظر

جدول  -1معرفی شاخصهای اقتصادی
Table1- Economic indicators

پایدار هستند (.)Neumayer, 2001

شاخصهای اقتصادی
Economic Indices

امنيت درآمد

چارچ ب شاخصها اقتصاد

income Security

بسياری از شاخصها و رو هاای اساتاندارد بارای ساطو

امنيت شغلي
Job security

محلي به دليل اینكه كه متناس با منطقه مورد نظر نميباشاند،

سرمایهگذاری خارج روستا
Investment outside the village

مناس نيستند .بسياری از دادههای مورد نياز در سطو روستاهاا

سرمایهگذاری روستا

وجود ندارند و یا جمعآوری آنها از طریاق عملياات مياداني باا

Investment in village

قدرت خرید

مشكالتي مواجه است .بدین لحاظ شاخصهای سنجش پایداری

Purchasing power

افزایش سطح زیر كشت زعفران

تعریف شده در مقياس جهاني بایستي بر اساس دو معياار اصالي
تناس

Increased cultivation of saffron
)Sadegh Begi, 2013(.

و دسترسي ،با شرایط ملي و محلي سازگار شوند ( United

 .)Nations, 2007همچنين شاخصها بایستي نسبت به تغييارات

نتایج و بحث

زمان و مكان حساسيت داشته باشند ،فاقد سوگيری ارزشي باوده

ماتریس اولشامل دادههای خام یا همان ميان ين شاخصهاا

نمایناد ( Liverman et al.,

ميباشد؛ كه در نرمافزار  SPSSبهدست آماده اسات (جادول ).

و بتوانند شرایط آیناده را پايشبيناي
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همانطور كه در جدول زیر مالحظه ميشود ،باا اساتفاده از نارم

آورده شده است.

افزار  SPSSميان ين شاخصها برای تک تک روستاها باهدسات
جدول  -2تحلیل ماتریس اول مدل موریس دیویس
Table 2- The analysis of first matrix of Moris Davis model
نورزوآباد

کاریز صباح

باغ جعفرآباد

کاریزک

روحآباد

شادمیانه

جیلو

حقیه

خوجان

بحرودی

شاخصها

Noruzabad

Karizsabah

Baghjafarabad

Karizak

Rohabad

Shadmiyaneh

Jilo

Haghiy

Khojan

Behrudi

Indices

4.43

2.86

3.40

3.52

3

4.87

4.61

3

4

4.03

2.83

3.40

3.50

3.84

3

4.29

4.29

3

4

2.23

3.73

3.06

1.75

3.16

3.03

2

2

4.03

3.63

2.54

2.40

3.20

3

2.51

4.22

4.22

2.22

4.01

4.40

3.22

3.40

3.36

3.52

3

4.19

4.19

3

4

3.10

2.70

2.63

2.63

3.52

3

4.19

4.19

3

4

3.36

امنيت درآمد
income Security

امنيت شغلي
Job security

سرمایهگذاری خارج
روستا

2

Investment outside
the village

ماتریس دوم :برای به دست آوردن ماتریس دوم از دادههاای
خام ماتریس اول استفاده شده است .به این صورت كه مياان ين

سرمایهگذاری در روستا
Investment in
village

قدرت خرید
Purchasing power

افزایش سطح زیر كشت
زعفران
Increased
cultivation of
saffron

شاخصهای اقتصادی هر روستا در رابطه مورد محاسابه قارار
گرفته است

جدول  -3تحلیل ماتریس دوم مدل موریس دویس
Table 3- The analysis of second matrix of Moris Davis model
میانگین

نورزوآباد

کاریز صباح

باغ جعفرآباد

شادمیانه

average

Noruzaba
d

Karizsabah

Baghjafar
abad

کاریزک

روحآباد

Karizak

Rohabad

Shadmiyane
h

جیلو

حقیه

خوجان

بحرودی

شاخصها

Jilo

Haghiy

Khojan

Behrudi

Indices

0.50

0.23

0.79

0.78

0.80

0.72

0.13

0

0.13

1

0.46

0.39

0.17

1

0.60

0.54

0.30

0.88

0

0

0.88

0.19

0.63

0.79

0.13

0.43

1

0.82

0.44

0.89

0.89

0

0.89

0.46

0.29

0.83

0.91

0.51

0.11

0.85

1

1

1

0.06

0.56

0

0.83

0.71

0.77

0.62

1

0.15

0.15

1

0.28

0.52

0.69

0.95

1

0.29

0.42

0.76

0

0

0.76

0.12

0.51

0.37

0.76

0.74

0.66

0.50

0.68

0.18

0.20

0.78

0.34

امنيت درآمد
Security
income

امنيت شغلي
Job security

سرمایهگذاری
خارج روستا
Investment
outside the
village

سرمایهگذاری
در روستا
Investment
in village

قدرت خرید
Purchasing
power

افزایش سطح
زیر كشت
زعفران
Increased
cultivation
of saffron

ميان ين
average
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برای تحليل ماتریس دوم ،روستاهای مورد بررساي باه ساه

برخوردار هستند .در این ماتریس عاالوه بار نشاان دادن ساطح

سطح پایدار ،نيمهپایدار ،ناپایدار كه مورد استفاده توساط ساازمان

پایداری شاخصهای اقتصادی به بررسي سطح پایداری روساتاها

ملل متحد است ،طبقهبندی شده است .با توجه به این كه ساطح

نيز پرداخته شاده اسات .نتاایج بررساي ضاری توساعهیاافت ي

توسعه یا نمره پایدار هر روستا در ابعاد گوناگون عددی بين صفر

روستاهای مورد مطالعه در شاخصهای اقتصادی نشاان داد كاه

تا یک است ،اگر این رقم كمتار از ( )1/5باشاد ،روساتا ناپایادار

روستای بحرودی با ضری  ،1/94روستای حقيه باضاری ،1/ 1

(پایداری كم) است ،چنانچه بين ( 1/5تا  )1/8باشد نيماه پایادار،

جيلو با ضری  ،1/ 8نوروزآباد باضاری  ،1/91در گاروه اول از

اگاار بيشااتر از ( )1/8باشااد ،روسااتای مااورد نظاار پایاادار اساات

نو توسعه پایداری كم برخوردار هساتند .همچناين روساتاهاای

( .)Neumayer, 2001نتایج حاصل از ماتریس دوم نشان داد كاه

رو آباد با ضری  ،1/51خوجاان باا ضاری  ،1/18شاادميانه باا

شاخصهای امنيت درآمد با ضری  ،1/51شاخص ميزان تمایال

ضری  ،1/68كاریزک با ضری  ،1/66باغ جعفرآبااد باا ضاری

به سرمایهگذاری در خاارج از روساتا باا ضاری  ،1/69شااخص

 ،1/14روستای كاریزک صابا باا ضاری  1/1در گاروه دوم از

 ،1/56شاخص افزایش سطح زیار كشات

پایداری متوسط یا همان نيمهپایادار برخاوردار هساتند .در واقاع

 ،1/5در گروه دوم ،از نو توسعه نيمه پایادار

ميتوان این گونه تحليل كارد ،مياان ين ضاری شااخصهاا و

قدرت خرید با ضری
زعفران با ضری

برخوردار هستند .همچنين شاخصهای امنيت شغلي باا ضاری

روستاهای بهدساتآماده  1/5مايباشاد ،ایان ضاری گویاای

 ،1/93شاخص ميزان تمایل به سرمایهگذاری در داخل روستا باا

پایداری متوسط ميباشد.

ضاری  ،1/49در گااروه اول ،از توسااعه ناپایادار (پایااداری كاام)
جدول -4تحلیل ماتریس سوم مدل موریس دیویس
Table 4 - The analysis of Third matrix of Moris Davis mode
میانگین

نورزوآباد

کاریز صباح

باغ جعفرآباد

کاریزک

روحآباد

شادمیانه

averag
e

Noruzaba
d

Karizsaba
h

Baghjafaraba
d

Kariza
k

Rohaba
d

Shadmiy
aneh

Jilo

0.39

0.77

0.21

0.22

0.2

0.28

0.87

0

0.87

0.55

0.83

0

0.4

0.46

0.7

0.12

1

1

0.12

0.43

0.83

0.87

0.57

0

0.18

0.56

0.11

0.11

1

0.11

0.37

0.28

0.07

0.58

0

0.18

0.55

0

0

1

0.94

0.45

1

0.17

0.29

0.23

0.38

0

0.85

0.85

0

0.72

0.48

0.31

0.05

0

0.71

0.58

0.24

0

1

0

0.88

0.45

0.68

0.23

0.51

0.27

0.39

0.41

0.50

0.64

0.36

0.66

جیلو

حقیه

خوجان

بحرودی

Haghi
y

Khoja
n

Behrud
i

0

0.54
0.81

شاخصها
Indices

امنيت درآمد
income
Security

امنيت شغلي
Job
security

سرمایهگذاری
خارج روستا
Investmen
t outside
the village

سرمایهگذاری
در روستا
Investmen
t in village

قدرت خرید
Purchasin
g power

افزایش سطح
زیر كشت
زعفران
Increased
cultivation
of saffron

ميان ين
average
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ماتریس سوم :در این ماتریس كه مرحلاه ساوم از محاسابه

ضری  1/55از ناپایداری متوسط برخوردار است .در این مااتریس

ميباشد ،برای نشاان دادن ساطح ناپایاداری روساتاهاای ماورد

عالوه بر نشان دادن سطح ناپایداری شاخصهای اقتصاادی ،باه

مطالعه در هر یک از شااخصهاا ،از رابطاه  9در بخاش ماواد و

بررسي سطح ناپایداری روستاها نيز پرداختاه شاده اسات .نتاایج

رو ها كه به معني شاخص توسعه اقتصادی مايباشاد اساتفاده

بررسي روستاهای مورد مطالعه در شاخصهای اقتصاادی نشاان

شده است (.)Sadegh Beigy, 2013

داد ،روستاهای خوجاان باا ضاری  ،1/96شاادميانه باا ضاری

از ماتریس ساوم مايتاوان نتيجاهای عكاس مااتریس دوم

 ،1/4رو آباد با ضری  ،1/93كااریزک باا ضاری  ،1/ 1بااغ

گرفت .شاخصهای امنيت درآمد با ضری  ،1/ 3شاخص ميزان

جعفرآباد با ضری  ،1/ 9در گروه اول از ناپایداری كم برخاوردار

تمایل به سارمایهگاذاری در خاارج از روساتا باا ضاری ،1/49

هستند .همچنين روستاهای بحرودی با ضاری  ،1/66حقياه باا

شاخص ميزان تمایل به سرمایهگذاری در داخل روساتا باضاری

ضری  ،1/64جيلو با ضاری  ،1/51بااغ جعفارآبااد باا ضاری

 ،1/91شاخص قدرت خرید باضاری  ،1/45همچناين شااخص
افزایش سطح زیر كشت زعفران با ضری  ،1/48در گروه اول از

 ،1/5نوروزآباد با ضری  1/68در گروه دوم از ناپایداری متوسط
برخوردار ميباشند.

ناپایداری كم برخوردار هستند .همچنين شاخص امنيت شغلي باا

شکل  -2موقعیت روستا ها از نوع پایداری متوسط ،کم در دهستان دربقاضی بخش مرکزی ،نگارندگان تحقیق1333،
Figure 2- Location of low and medium stability villages in Darbghazi, authors of the study, 2014.

نتیجهگیری

كليه درآمد و معيشت ساكنان آنها باه تولياد و كشات زعفاران

با توجه به مطال ارائه شده ميتوان نتيجاه گرفات ،كشات

متكي است .از جمله مناطقي كه به كشت زعفران مبادرت ماي-

زعفران یكي از مهمترین اركان اقتصاد روستاهای منطقاه ماورد

ورزند روستاهای دهستان دربقاضي در شهرستان نيشاابور اسات.

مطالعه را تشكيل ميدهد .در ایران روستاهایي وجاود نادارد كاه

زعفران در این روستاها از این حيث كه كشت و كار آن با زندگي
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تأخير پرداخت به موقع مطالبات كشااورزان در جلاوگيری از ورود

 همچناين رابطاه تن ااتن ي را باين،مردم منطقه عجاين شاده

.واسطهها و دالالن نقش مؤثری ایفا نمود

،استقرار خانوارهای روستایي با كشت و توليد به وجود آورده است

-همان ونه كه یافته ها نشان دادند ميزان تمایل باه سارمایه

از اهميت و جای اه ویژهای برخوردار است

 در.گذاری در داخل روستا از پایداری متوساطي برخاوردار اسات

 از باين،نتایج حاصل از مدل موریس دیویس نشان ميدهاد

این راستا ميتوان با حمایات دولات از طریاق ارائاه تساهيالت

 خوجاان و، جيلاو، روستاهای بحارودی،ده روستای مورد مطالعه

 در كاهش تمایل به سرمایهگذاری در روستا كمک بسايار،بانكي

، شاادميانه، حقياه، روساتای رو آبااد،نوروزآباد از پایاداری كام

.بزرگي نمود

كاریزک و همچنين روستاهای بااغ جعفرآبااد و كااریز صابا از

حف اشتغال در منطقه و حمایات از زعفاران كااران منطقاه
برای ترغي كشت زعفران و پایداری روستاهاای ماورد مطالعاه
.ميتواند جزء برنامههای سازمانهای مربوطه باشد

 در پایان با توجه به مشكالت.پایداری متوسطي برخوردار هستند
:موجود در صنعت زعفران راهكارهای زیر پيشنهاد ميگردد
 امنيات شاغلي از پایاداری كماي،با توجه به نتاایج تحقياق
، برای ایجاد امنيت شغلي در روستاهای بحارودی.برخوردار است
 خوجان و نوروزآباد ميتوان با ایجاد حمایات قيمتاي بارای،جيلو
زعفران و همچنين باا ایجااد مراكاز خریاد و كااهش در
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Abstract
Agricultural sustainability is undoubtedly one of the most important parts of sustainable
development. The main source of income for the residents of villages of the Khorasan Razavi province
is based on agricultural and horticultural products especially sale of saffron. In this regard the
turquoise shades of the flowers of this plant encompass all of the fields in Nishabur and they have
been much welcomed by farmers in this city. In this study, the cultivation of saffron in creating
economic stability of the rural district Derbghazi in the central part of the city of Nishabur city will be
examined. The research method in this paper is based on library, documentary, field and analytical –
descriptive studies. In this context and in order to determine the economic stability of rural areas, the
Morris Davis model has been used. This model contains three matrices that separately calculate and
analyze the economic indicators. The statistical population under study consists of more than one
hundred households from the rural villages in the Derbghazi rural district and the sample population
studied consists of 308 households based on the Cochran formula. The results of the Morris Davis
model indicate that among ten villages that were studied, Behroudi, Jilo, Khojan and Norouazabad
have low economic stability, and Rouhabad, Haghiye, Shadmiyane, Karizak plus the villages of
Jafarabad garden and Karizak Sabbah have average economic stability. In the end and based on the
results of the research study some recommendations are presented in order to maintain employment in
the region and support the farmers who are cultivating saffron to encourage the till of saffron and help
the economic stability of the residents of the villages that were studied.
Keywords: Saffron, Sustainable development, The Morris Davis, The village.
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