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5 

 
 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

 
   

 
 
 
 

اي غرب شهرستان مشهد؛  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره
  تنگناها و راهكارها

 
 دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي

 استاد جغرافيا دانشگاه تهران
 

 
 چكيده

. اي بسيار مؤثر است    هاي روستاهاي دره   ي و استقرار سكونتگاه   گير موقعيت فيزيوگرافي سرزمين، در شكل    
ي فيزيكي نواحي روستايي بشدت متأثر از توپوگرافي، شيب و حاصلخيزي اراضي در اين گونه از                   زيرا توسعه 
 ها، با مشكالت  ها و دره  دليل استقرار در دامنه اي غرب شهرستان مشهد نيز، به  دره روستاهاي.باشد روستاها مي

 خانوار نمونه از    ٢٠٠تحقيقات انجام شده در مورد       . ي فيزيكي وكشاورزي مواجه هستند      بسيار زياد توسعه  
دهد كه عليرغم وجود      ي مورد مطالعه اين پژوهش، نشان مي          روستا ٧بردار در   خانوار بهره  ١٣١١مجموع  

 و درآمد و ماندگاري جمعيت ي كشاورزي، به لحاظ كمبود اراضي مستعد زراعي؛كمبود اشتغال تنگناهاي توسعه
 درصد از درآمد روستاييان منطقه،      ٦/٨٩ليكن باغداري با تأمين     . اي را در پي داشته است      در روستاهاي دره  

ريزي  در چنين شرايطي، عالوه بر برنامه     . نقش مؤثري در اقتصاد و اشتغال در شرايط موجود ايفا نموده است            
هاي غير كشاورزي نيز براي ايجاد اشتغال و درآمد و پويايي               يتي كشاورزي، سازماندهي فعال    براي توسعه 

 .روستاها، بسيار اثربخش  خواهد بود
 

 .ريزي روستايي، شهرستان مشهد ي كشاورزي، برنامه اي، توسعه  روستاهاي دره:ها واژه كليد
 

 مقدمه
 ديده  حتي در بين روستاها نيز      ، تفاوت در برخورداري و يا عدم برخورداري از امكانات           

، اي نواحي كوهستاني و دره    روستاهاي مستقر در  ،  كه از نظر تيپولوژي روستايي     بطوري. شود مي
اي مواجه بوده و مشكالت زيستي        با محدوديت شديدتري نسبت به روستاهاي دشتي و جلگه         

 .باشد در اين روستاها داراي ابعاد بيشتري مي
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6 

 
١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

رامون تنگناها و مشكالت موجود در         ضرورت مطالعه پي   ،با توجه به مطالب مطرح شده       
 كه از نظر    -ي فضايي اين تيپ از روستاها      اي و شناخت عوامل بازدارنده توسعه      روستاهاي دره 

 مطرح  -باشند هاي ارتباطي مي   جغرافيايي دچار نوعي انزواي بين فضايي به دليل ضعف بنيان          
، سان در اين تيپ از روستاها     هاي جغرافيايي هم   در اين راستا و به لحاظ وجود ويژگي       . شود مي

اي واقع در    در اين تحقيق به بررسي و تحليل تنگناها و مشكالت موجود در روستاهاي دره                 
براي كاهش  ، هاي روستايي  ريزي نتايج آن در برنامه    تا بتوان از   ، غرب شهرستان مشهد پرداخته   

 .تنگناهاي موجود در اين نواحي سود برد
 

 بيان مسأله 
ي   اختالف بين نواحي روستايي آن چنان شديد است كه شايد مقايسه            ، صري معا  در دوره 

تعدادي از روستاها داراي تمامي امكانات زيست        . بسياري از روستاها با يكديگر نادرست باشد       
ساكنان چنين روستاهايي را بي نياز به       ، باشند؛  سهولت دسترسي به تمامي امكانات زيست       مي

ساكنان آنها  ، برعكس درتعدادي ديگر از روستاها     . نمايد ها مي تفكر در مورد زيستن در شهر      
ي روستاهاي صدها    چهره، كه از نظر فقدان امكانات زيستي     ، اند چنان با مشكالت زيستي مواجه    
 . )٩:١٣٨٢  ،لنگرودي مطيعي(نمايد  اي زنده مي سال پيش را در ذهن هر بيننده

سبب اين امر   . گردند اي مي  پيش حاشيه بيش از   ، اي هستند  فضاهايي كه هم اكنون حاشيه    
ي بازدهي بخش نوين و مهاجرت روستايي گروهي و تنزل و انحطاط نسبي اين       تقاضاي فزاينده 

انواع متعدد دارند كه از آن       ، آيند سان پديد مي   اي كه بدين   اين فضاهاي حاشيه  . مناطق است 
روستاهاي اين   .ي اشاره نمود  اي و كوهستان   توان به روستاهاي مستقر در نواحي دره        جمله مي 

از نظر جغرافيايي   ، اند ها قرار گرفته   ها و شيب تپه     در سطح دامنه     ،ها نواحي كه در طول دره     
دچار نوعي انزوا هستند و منابع طبيعي موجود براي كشاورزي در آنها ناچيز و محدود است                   

هاي  تقرار سكونتگاه اس(چنين فضاهاي زيستي      . )١٢٤،  ٧١: ١٣٥٥،  مهندسان مشاورستيران (
ي فيزيكي   هايي براي توسعه    نه تنها تنگناها و محدوديت    ) ها  هاي پرشيب دره   روستايي بر دامنه  

 اجتماعي روستاهاي مذكور نيز       -هاي اقتصادي  بلكه سد راه فعاليت    ،  روستاها به بار آورده    
 . گرديده است

. شينان مهيا ساخته است   يك چنين وضعيتي خطرات جاني و مالي بسياري را براي روستان           
از جمله فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي    ، هاي ناگهاني زمين و سيل     لغزش، سنگي هاي تخته  ريزش

اي را تهديد     كه همواره جان و مال اهالي روستاهاي دره         ، )١٦٢:١٣٧٣  ،زمرديان(مخربي است   
 در روستاهاي   ي فضايي  لذا اين تحقيق در پي تبيين چگونگي بروز تنگناهاي توسعه           . كند مي
 : باشد هاي زير مي اي است و در صدد پاسخگويي به پرسش دره
 اي صرفا ناشي از محيط طبيعي است؟   آيا تنگناها و مشكالت موجود در روستاهاي دره-الف
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7 

 
 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

به دليل كمبود اراضي كشاورزي در        ، اي   آيا كاهش اشتغال و درآمد در روستاهاي دره           -ب
 باشد؟ گونه از روستاها مي اين

 فرضيه تحقيق
ها انگيزه    زيرا اين فرضيه   ، هاي آن تحقيق است     انجام شايسته هر تحقيقي وابسته به فرضيه      

در اين مورد بايد اضافه نمود كه        . نمايند  فراهم مي  ،الزم را براي رسيدن به اهداف مورد نظر        
لومات و  يا تحقيقي با توجه به مع        باشد كه درباره يك مسأله علمي        فرضيه شامل نظري مي    

،  هر فرضيه پس از اثبات    ،  بدين ترتيب . تجارب گذشته ابراز شود و هنوز به اثبات نرسيده باشد         
 .)١٠٣:١٣٧٨  ،بهفروز(قانون علمي خواهد شد 

توان براي روستاهاي    ي زير را مي    فرضيه،  هاي مطرح شده   با توجه به موارد باال و نيز سؤال        
 :اي مورد مطالعه مطرح كرد  دره

ي اينگونه روستاها  با توجه به كمبود زمينهاي كشاورزي، مستقل از سطح زير   ماهانهدرآمد
 . كشت است

 
  روش تحقيق

 : توان بيان داشت در آستانه يك تحقيق علمي مربوط به جغرافيا سه ويژگي اساسي را مي
 هاي علوم مختلف است؛ جغرافيا علمي استنتاجي و واقع در چهار راه روش -
 ي يك فضاي مستمر و در جريان است؛ عهجغرافيا مطال -
 جغرافيا علمي كه به سوي عمل بازگشته است و موقعيت ناشي از شرايط مكان راهنماي آن                  -

 .)١٠-١١: ١٣٧١، ژرژ(است 
هاي تحقيق علمي مربوط     مراحل روش تحقيق و ويژگي    ، براي انجام اين تحقيق جغرافيايي    

ي اطالعات مورد نياز بطور مستمر در منطقه مورد         آور براي جمع . به جغرافيا مد نظر بوده است     
گيري آماري   مصاحبه و نمونه  ، تكميل پرسشنامه ، مطالعه با انجام عمليات ميداني به مشاهده       

و همچنين براي تهيه آمارهاي مختلف مورد نياز به كتب ونشريات آماري و در بيشتر               ،  پرداخته
 براي كسب  ، SPSS افزار  اضافه نمود كه از نرم     بايد .موارد به ادارات مربوطه مراجعه شده است       

 .نتايج استفاده شده است
اي تأكيد دارد، لذا در اين  صورت موردي بر روي روستاهاي تيپ دره  از آنجايي كه مطالعه به    

اند حذف و روستاهايي كه      هاي آبريز كه شرايط دشتي داشته       تحقيق روستاهاي واقع در حوضه    
 مورد ، اند اي بوده   دره -فيايي، داراي شرايط روستاهاي تيپ كوهستاني     هاي جغرا   به لحاظ ويژگي  
 نشان داده ١ي  مشخصات روستاهاي نمونه در اين تحقيق، در جدول شماره. اند توجه واقع شده

 . شده است
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١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 *تحوالت جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه در غرب شهرستان مشهد: ١جدول 
 حوضه آبريز

 
ارتفاع 

روستا به 
 ترم

جمعيت به 
نفر در سال 

٨٢ 

جمعيت به 
نفر در سال 

٧٥ 
 رديف نام روستاها

 ١ جاغرق ٢٢٢٦ ٢٢٠٢ ١٤٢٠ گلستان
 ٢ دهبار ٦٠٩ ٤١٠ ١٦٤٠ گلستان
 ٣ ازغند ٥٢٦ ٤٢٠ ١٦٨٠ گلستان
 ٤ كنگ ١١٩٢ ٩٤٦ ١٧٠٠ شانديز
 ٥ نقندر ٨١٢ ٧١٥ ١٤٠٠ شانديز
 ٦ زشك ١٣٧١ ١٢٦٤ ١٨٨٠ شانديز
 ٧ ابرده عليا ٢٢١٩ ٢١٥٢ ١٤٧٠ شانديز

  و خانه بهداشت١٣٧٥ سال ،هاي كشور، شهرستان مشهد  مركز آمار ايران شناسنامه آبادي*             
 .١٣٨٣سال ،              روستاهاي نمونه

 
 اي موقعيت كشاورزي در روستاهاي دره

ك  و حمل مواد     ها همواره توأم با فرسايش خا       اصوالً روان آب سطحي و جريان آب رودخانه       
ها تشديد   ي ناهمواري  اين فرسايش بخصوص در دامنه     . )٥٢٨: ١٣٧٤، عليزاده(رسوبي است    

ها واقع  و اين در حالي است كه بسياري از اراضي كشاورزي مستعد در دامنه ناهمواري       ، شود مي
ين در اين اراضي آن بخشي از عمليات كشاورزي كه بيش از ساير عمليات از ماش، گرديده است
در اينجا شيب زمين كه يكي .)١٣٥: ١٣٧٣، لنگرودي مطيعي(شخم اراضي است ، شود استفاده مي

، باشد هاي كشاورزي از زمين در ناحيه مي برداري هاي فيزيوگرافيك براي بهره  از مهمترين جنبه
دهد  يابي به زمين جلوه مي     اثر مستقيم خود را به شكل جلوگيري در كشت و عدم امكان دست            

لذا در اين اراضي تراكتور بايد به ناچار شخم زمين را در جهت               . )٩٢: ١٣٧٤، ينگ و ديلون  س(
 .شيب آن انجام دهد

در صورت دارا بودن . باشد آبياري اين اراضي مي   ، مشكل ديگر اراضي ناهموار و شيب دار منطقه       
م به زير كشت    لذا بيشتر اين اراضي به صورت دي       ، توان اين اراضي را آبياري كرد       آب نيز نمي  

هاي  در اين رابطه مراتع نيز كه نقش مؤثري در حفاظت خاك دارند با تبديل به زراعت               . رود مي
در واقع زراعت ديمي بالي جان مراتع به           . اند ديمي در معرض فرسايش ديمي قرار گرفته        

حتي در نقاطي كه شيب زمين خيلي تند است و در بسياري از مناطق                     . آيد حساب مي 
هر چند  . هاي ديمي تبديل شده است      مراتع به زمين  ،  و پايكوهي و تپه ماهوري      كوهستاني

 .)٩٣: ١٣٧١، كردواني (زراعت اغلب غير قابل برداشت و غير اقتصادي است
  در روستاهاي مورد مطالعه به دليل ناهموار بودن اراضي بمنظور جلوگيري از فرسايش خاك               

ها به كشت انواع درختان        واقع در دو طرف رودخانه     هاي زمين،  تا آنجا كه  امكان داشته است       
ها و اراضي به صورت ارث به          كه در طول زمان باغ      به لحاظ اين  . ميوه اختصاص يافته است    
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 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

برداري  ي بهره  مالكي است و نحوه    برداري به صورت خرده    نظام بهره ،  هاي بعدي واگذار شده    نسل
 .  گرفته استعموماً بر اساس نيروي كار افراد خانوار شكل

 : شامل،  دو نظام توليدي متفاوت،  مالكي موجود در ناحيه با توجه به نظام خرده
  آبياري؛  كشت در ختان ميوه با استفاده از -
 ي مورد    در ناحيه ، ي اراضي زيركشت گندم و جو است           كه عمده   ،زراعت آبي محدود    -

 .شود مطالعه مشاهده مي      
 .دهد هاي آبي را در روستاهاي مورد مطالعه نشان مي برداري هرهي ب اندازه، ٢ي  جدول شماره

  
 *هاي زراعي و باغي در روستاهاي مورد مطالعه در غرب شهرستان مشهد برداري اندازه بهره :  ٢جدول 

دهبار زشك كنگ نقندر ازغند جاغرق  عليا ابرده
 روستا

 برداري  بهره
٣/٩٧ ٩/٨٧  ار هكت٠-١ ٩/٩٨ ١٠٠ ٦٧/٦٦ ١٠٠ ٣/٨٨
  هكتار١-٣ ١/١ - ٦٧/٣١ - ١٠ ٨/١ ٤/١٠
  هكتار٣-٥ - - ٦٦/١ - ٦٦/١ ٩/٠ ٧/١

باغات 
 آبي

  هكتار٠-١ ٥٦/٩٥ - - - - - ٤/٩٨
 هكتار١-٣ ٤٤/٤ - - - - - ٦/١

زارعت 
 آبي

 .١٣٨٣ مطالعات ميداني نگارنده، *         
 

وچك و اراضي بسيار قطعه قطعه       ها بسيار ك   برداري ي بهره   اندازه، ٢ي   بنابر جدول شماره  
صرف وقت اضافي براي انجام     ،  آالت كه مشكالت بسياري را از نظر استفاده از ماشين        ، باشند مي

 .امور مربوط به كشاورزي و نيز هدر رفتن آب به دنبال دارد
وابسته به مقدار آبي است كه به اراضي تعلق          ، ارزش اقتصادي اراضي كشاورزي در منطقه     

در روستاهاي نمونه را     ) و حتي آشاميدن  (ي آب جهت مصارف كشاورزي         بع عمده منا. دارد
هاي   منابع آب سطحي شامل رودخانه     . توان به دو منبع سطحي و زيرزميني تقسيم نمود           مي

ي آبريز   هاي زشك و كنگ از حوضه       ي آبريز گلستان و رودخانه     دهبار و مايان از حوضه    ، جاغرق
 .چشمه و قنات است، آب زيرزميني نيز شامل چاهباشند و منابع  شانديز مي

 
  سطح زير كشت محصوالت كشاورزي-

روستاهاي ، ١٣٨٢-٨٣بر اساس آمار مركز خدمات كشاورزي بخش طرقبه در سال زراعي             
  هكتار اراضي آبي و ديم بوده كه از اين مقدار            ٥/٣٠٧٩مجموعاً داراي   ،  ي مورد مطالعه   نمونه

)  درصد ٨٨( هكتار    ٢٧١٠يركشت محصوالت ساالنه زارعي و        ز)  درصد ١٢( هكتار ٥/٣٦٩ 
  هكتار  ٥/١١٦ ، از كل سطح زيركشت محصوالت زراعي      . زيركشت محصوالت باغي بوده است     

زيركشت محصوالت  )  درصد ٥/٦٨( هكتار   ٢٥٣زير كشت محصوالت آبي و        )  درصد ٥/٣١(
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١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

به )  درصد ٤/٩٧(ار هكت ٢٦٤٠باشد و از كل سطح زير كشت محصوالت باغي           ساالنه ديم مي  
 .به صورت ديم به زير كشت برده شده است)   درصد٦/٢( هكتار ٧٠صورت آبي و 

 
 برداران روستاهاي نمونه  سطح زير كشت محصوالت زراعي و باغي بهره: ٣جدول 

 * ١٣٨٢-٨٣ در سال زراعي 
سطح زيركشت محصوالت 

 باغي به هكتار
محصوالت  زيركشت سطح

تعداد  ي به هكتارزراع
 آبي ديم آبي ديم برداران بهره

زيركشت           سطح
 روستا

 ابرده عليا ٦٦ ٦ ٣٥٠ ٣ ٣١٤
 ازغند ٢ ١٠ ٣٠٠ ١٢ ١١٢
 جاغرق ٣ ٥٥ ٤١٠ ٢٥ ٣١٠
 دهبار ٥/٣ ١٥ ٢٥٠ ٦ ١٢٦
 زشك ٥ - ٥٦٠ - ٢١٢
 كنگ ١٢ ١٧ ٦١٠ ١٦ ١٩٥
 نقندر ٢٥ ١٥٠ ١٦٠ ٨ ٤٢

 جمع ٥/١١٦ ٢٥٣ ٢٦٤٠ ٧٠ ١٣١١
 .١٣٨٣ ،مركز خدمات كشاورزي بخش طرقبه و شانديز  *                

 
   زراعت-

. باشند ي مورد مطالعه مي     مهمترين محصوالت زراعي منطقه   ،زميني حبوبات و سيب  ،جو،   گندم
. دهند  درصد سطح زير كشت محصوالت زراعي را به خود اختصاص مي               ٨/٩٢گندم و جو     

برداري از اراضي آبي     هاي زيادي را در ارتباط با بهره        محدوديت، ها  وضعيت ناهموار اراضي دره   
موجبات ضعف كشت آبي را در      ،  عواملي چون شيب تند و مشكل ارتباطات      . ايجاد نموده است  

 كه كمترين سطح زيركشت زراعت آبي را در     بطوري. اراضي كوهستاني ناحيه فراهم نموده است     
در .ش عملكرد محصوالت زراعي شده استكه خود سبب كاه،  توان مشاهده كرد اين منطقه مي
 زراعت ديم به قدري ضعيف است كه       ، دليل سنگالخي بودن و شيب اراضي      ها به  بعضي قسمت 

 .برداشت محصول در اين اراضي غير اقتصادي است
 

  سطح زير كشت ومقدار توليد محصوالت زراعي در روستاهاي نمونه: ٤جدول 
 *١٣٨٢-٨٣ سال زارعي 

عملكرددر واحد  )تن(مقدار توليد  
 )تن(سطح 

زيركشت  سطح
 )هكتار(

شرح
 محصوالت

 )ديم(گندم و جو  ٢٥٣ ٤/٠ ٢/١٠١
 )آبي(گندم و جو  ٩٠ ٥/٢ ٢٢٥

 حبوبات  ٥/١٨ ١ ٥/١٨
 سيب زميني  ٨ ٥/٧ ٦٠

 اداره كل آمار و ،  و وزارت كشاورزي، ١٣٨٣  مركز خدمات كشاورزي بخش طرقبه و شانديز*          
 ١٣٨٣، اطالعات           
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 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

  هزينه و درآمد  زراعت-
هاي  سبب كاهش درآمد فعاليت   ، محدوديت اراضي و پايين بودن عملكرد در واحد سطح          

 به زير كشت بردن اراضي زيركشت      ، دليل اصلي كاهش درآمد   . زارعي در منطقه گرديده است    
 .كاري است گندم وجو به صورت ديم

 
  در هكتار محصوالت زراعي در روستاهاي نمونهدرآمد وعملكرد،  هزينه: ٥جدول 

 * ١٣٨٢-٨٣  در سال زراعي 
درآمد 
خالص 
 درهكتار

 )هزار ريال(

درآمد 
ناخالص در 

 هكتار
 )هزار ريال(

هر  ارزش
كيلوگرم 

 )به ريال(

عملكرد در 
به (هكتار 

 )كيلوگرم

هزينه در 
هزار (هكتار

 )ريال

هزينه و درآمد
 محصوالت

 )ديم(گندم و جو  ٢٧٠ ٤٠٠ ١٣٠٠ ٥٢٠ ٢٥٠
 )آبي(گندم و جو  ١٥٠٠ ٢٥٠٠ ١٣٠٠ ٣٢٥٠ ١٧٥٠
 حبوبات ٦٠٠ ١٠٠٠ ٤٥٠٠ ٤٥٠٠ ٣٩٠٠
 سيب زميني ٢٥٠٠ ٧٥٠٠ ٨٥٠ ٦٣٧٥ ٣٨٧٥

 هاي اقتصادي روستاها،   مركز خدمات كشاورزي بخش طرقبه و شانديز و پرسشنامه:استخراج و محاسبه از *      
 )١٣٨٣گارنده، مطالعات ميداني ن(١٣٨٣       

 
با توجه به سطح زير كشت محصوالت زراعي در روستاهاي مورد مطالعه، مجموع درآمد هر               

 .باشد  مي٦ي  محصول به شرح جدول شماره
 

 * ١٣٨٢-٨٣ ، ميانگين درآمد هر خانوار كشاورز در روستاهاي نمونه : ٦جدول 
درآمد خانوار 

 )ريال(كشاورز 
 درآمد كل

 )هزار ريال(
لص در درآمد خا

 )هزارريال(هكتار
سطح زير 

)هكتار(كشت
 شرح

 محصوالت

 )ديم(گندم و جو  ٢٥٣ ٢٥٠ ٦٣٢٥٠ ٤٨٢٦٤
 )آبي(گندم و جو  ٩٠ ١٧٥٠ ١٥٧٥٠٠ ١٢٠١٣٧
 حبوبات ٥/١٨ ٣٩٠٠ ٧٢١٥٠ ٥٥٠٣٤
 سيب زميني  ٨ ٣٨٧٥ ٣١٠٠٠ ٢٣٦٤٦
 جمع ٥/٣٦٩ ٩٧٧٥ ٣٢٣٩٠٠ ٢٤٧٠٦٣

 .١٣٨٣ه، مطالعات ميداني نگارند  *           
 

مجموع درآمد روستاهاي مورد مطالعه از زراعت       ، گردد چنانكه در جدول فوق مالحظه مي     
، در سال   ) خانوار ١٣١١(با توجه به تعداد خانوار كشاورز       . باشد  هزار ريال مي   ٣٢٣٩٠٠ساالنه  
 . ريال بوده است٢٤٧٠٦٣درآمد متوسط هر خانوار كشاورز از زراعت ، ١٣٨٢-٨٣زارعي
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١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ري باغدا-
ترين  يكي از اساسي  .باشند كشاورزي منطقه مي     توليدات باغي مهمترين اقالم توليدي در بخش      

ها رايج بوده و       در بين مردم اين دره      ، هاي بسيار دور    هاي اقتصادي كه از گذشته       فعاليت
پرورش انواع درختان ميوه    ،  همچنان به عنوان اولين ركن اقتصادي در اين ناحيه اهميت دارد           

 .باشد مي
منطقه استعداد بسيار زيادي براي     ،  اي به علت وجود آب و هواي مناسب و اراضي كوهپايه          

عبارتند ، مرغوبيت خاصي دارند  ،مهمترين محصوالتي كه از نظركيفيت    .رويش درختان ميوه دارد   
 .گردو و توت،   گوجه سبز،  هلو، زردآلو،  انواع آلو،  از گيالس

 
 ، و مقدار توليد محصوالت باغي در روستاهاي نمونهسطح زير كشت : ٧جدول شماره 

 *١٣٨٢-٨٣سال زارعي
عملكرددر واحد سطح به 

مقدار توليد آبي  سطح زيركشت به هكتار تن
 آبي ديم آبي  ديم و ديم به تن

 شرح
 

 محصوالت

 گيالس ٦٦٠ - ٤/١ - ٢٧٠٦
 آلبالو ١٩٥ - ٣ - ٥٨٥

 سيب ٨٧٠ - ١٣ - ١١٣١٠
 دارها ساير هسته ٦٩٥ - ٧/٤ - ٥/٣٢٦٦

 گردو ١٠٣ ٤٠ ٢٥/٢ ٣٦/١ ٢٨٦
 توت ١١٧ ١٤ ١/٣ ١٦/٢ ٣٩٣
 بادام - ١٦ ٥/٠ - ٨

 .١٣٨٣مطالعات ميداني نگارنده،   *         
 
  هزينه و درآمد باغداري-

هايي  با اين حال در سال    ،  آيد هاي غالب منطقه به شمار مي      با اينكه باغداري يكي از فعاليت     
لذا تأمين آب مورد نياز     ، كشاورزان با مشكل كم آبي مواجهند     ، يابد كاهش مي كه ريزش جوي    

بنا به اظهار اهالي باغات روستاهاي پايين         . نمايد باغات براي باغداران مشكالتي را ايجاد مي        
هاي اخير از آخر بهار تا آخر تابستان آبياري نشده و باغداران مجبور               ها در سال    دست رودخانه 

 .كه آب را خريداري نماينداند  گرديده
 باغداران ، هاي ساختماني و سطح باالي دستمزد در اين مشاغل    از طرفي رونق گرفتن فعاليت    

ها را بشدت باال   دستمزد باالي كارگران هزينه. را براي يافتن كارگر با مشكل مواجه نموده است        
 مالي باغداران بخصوص     ي تعدادي از باغداران اين مسائل سبب فقر           برده است و به گفته      

ي كار مأيوس و ناچار به فروش باغ به افراد ثروتمند            باغداران خرده پا گرديده و آنان را از ادامه        
 .گرداند شهري و سپس مهاجرت مي
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 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

 در روستاهاي نمونه،  هزينه و درآمد درهكتار محصوالت باغي، راندمان: ٨جدول 
 *١٣٨٢-٨٣ سال زارعي 

درآمدخالص 
 در هكتار

 )ار ريالهز(

درآمد 
ناخالص در 

 هكتار
 )هزار ريال(

هر  ارزش
 كيلوگرم

 )ريال(

درهكتار هزينه
 )هزار ريال(

عملكرد در 
 هكتار

 )كيلوگرم(

 شرح
 

 محصوالت

 گيالس ٤١٠٠ ٤٥٠٠ ٣٥٠٠ ١٤٣٥٠ ٩٨٥٠
 آلبالو ٣٠٠٠ ٤٥٠٠ ٤٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٧٥٠٠
 سيب ١٣٠٠٠ ٦٢٤٠ ١٥٠٠ ١٩٥٠٠ ١٣٢٦٠
 دارها ساير هسته ٤٧٠٠ ٥٦٠٠ ١٠٠٠٠ ٤٧٠٠٠ ٤١٤٠٠
 گردو ٢٠٠٠ ٤٥٠٠ ٩٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١٣٥٠٠
 توت ٣٠٠٠ ٤٥٠٠ ٧٥٠٠ ٢٢٥٠٠ ١٨٠٠٠
 بادام ٥٠٠ ٨٧٠ ٦٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢١٣٠

 .١٣٨٣مطالعات ميداني نگارنده،  *        
 

با توجه به سطح زير كشت محصوالت باغي، مجموع درآمد هر محصول به شرح جدول                   
 . باشد  مي٩ي  شماره

 
 ميانگين درآمد حاصل از محصوالت باغي براي هر خانوار كشاورز در روستاهاي نمونه: ٩جدول 

 *١٣٨٢-٨٣ سال زراعي 
درآمد هر خانوار 

هزار (كشاورز 
 )ريال

كل درآمد 
 روستاها 

 )هزار ريال(

درآمد خالص 
 در هكتار 

 )به هزار ريال(
 سطح زيركشت

 )هكتار(
شرح

 
 محصوالت

 يالسگ ٦٦٠ ٩٨٥٠ ٦٥٠١٠٠٠ ٨١٠/٤٦٥٨
 آلبالو ١٩٥ ٧٥٠٠ ١٤٦٢٥٠٠ ٥٦١/١١١٥
١١٥٣٦٢٠٠ ٥٤٢/٨٧٩٩  سيب ٨٧٠ ١٣٢٦٠
٢٨٧٧٣٠٠٠ ٣٦٨/٢١٩٤٧ دارها ساير هسته ٦٩٥ ٤١٤٠٠
 گردو ١٤٣ ١٣٥٠٠ ١٩٣٠٥٠٠ ٥٤٠/١٤٧٢
 توت ١٣١ ١٨٠٠٠ ٢٣٥٨٠٠٠ ٦٢٧/١٧٩٨

 بادام ١٦ ٢١٣٠ ٣٤٠٨٠ ٩٩٥/٢٥
٥٢٥٩٥٢٨٠ ٤٨١/٤٢٦٧٩  جمع ٢٧١٠ -

 .١٣٨٣مطالعات ميداني نگارنده،   *             
 

ي حرارت   درجه. شرايط جغرافيايي بويژه آب وهوا است      ، مهمترين عامل در توليدات باغي    
،  ي حرارت در طول فصل رشد       درجه،  طول فصل رويشي  ،  حداقل زمستان و حداكثر تابستان     

وليد اين محصوالت و    باشند كه در ت     از جمله عواملي مي   ،شدت نور و مقدار باران و رژيم بارش        
 .)١٩٥:  ١٣٨١ ،لنگرودي مطيعي(تنوع توليدات نقش دارند 
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١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اي  ي اين پژوهش در نواحي دره      باغداري مهمترين منبع درآمد در روستاهاي مورد مطالعه       
 درصد از درآمد حاصل از      ٦/٨٩ برابر   ١٣٨٣كه در سال     بطوري. باشد غرب شهرستان مشهد مي   

از طريق باغداري    ،  )دامداري و زنبورداري  ،  باغداري،  شامل زراعت (هاي كشاورزي    انواع فعاليت 
 . حاصل گرديده است

 
 *١٣٨٣سال ،  اي  غرب شهرستان مشهد هاي كشاورزي را در روستاهاي دره  درآمد انواع فعاليت: ١٠جدول 

 كشاورزي
گوسفندداري زنبورداري دامداري  زراعت باغداري گاوداري

 فعاليت
 درآمد

٥٢٥٩٥٢٨٠ ٥/٤٢٩٥٦٢ ٤٩٣٣٥٠٠ ٨/٤٣٠٧٠٢ درآمدخالص  ٣٢٣٩٠٠
 )هزار ريال(

 درصد ٦/٠ ٦/٨٩ ٧/٠ ٤/٨ ٧/٠

درآمد كل  ٣/٥٨٧١٢٩٤٥
 )هزار ريال(

 .١٣٨٣مطالعات ميداني نگارنده،      * 
 

 هزار ريال براي    ٥/٤٩٧٦٤٦٢برابر  ،  شامل پرورش گاو و گوسفند    ، درآمد حاصل از دامداري   
. دهد خود اختصاص مي  درصد از درآمد كشاورزي را به١/٩ گرديده است كه   برآورد ١٣٨٣سال

 رايج روستاهاي    هاي  زنبورداري نيز يكي از فعاليت     ، هاي بسيار در منطقه     به دليل وجود باغ    
كه ،  گردد  هزار ريال برآورد مي     ٨/٤٣٠٧٠٢درآمد زنبورداري در منطقه برابر     . باشد اي مي  دره

، ١٠ي   با توجه به ارقام ارايه شده در جدول شماره          . باشد زراعت مي رقم آن بيش از درآمد       
كه دليل اصلي آن كمبود اراضي هموار براي           ، باشد زراعت از كمترين درآمد برخوردار مي       

 .ي مورد مطالعه است زراعت در منطقه
 
  آزمون فرضيه-

براي ، ار مهم آزمون فرضيه به عنوان يكي از مراحل بسي        ،  در هر پژوهش علمي و كاربردي     
 . باشد مطرح مي، ابداع و تحليل و تبيين نتايج كسب شده

هاي كسب شده از        از داده    با استفاده ،  در اين پژوهش سعي شده است       ، به اين لحاظ   
 :  به آزمون فرضيه كه ، كارميداني در منطقه مورد مطالعه

اي مورد   درهوري اقتصادي در روستاهاي       هاي كشاورزي سبب ضعف بهره      كمبود زمين «
 .مبادرت نموده به تحليل نتايج كسب شده پرداخت، »مطالعه گرديده است

اي  مجموعه، هاي سلسله جبال بينالود      واقع در دامنه  ،اي غرب شهرستان مشهد       روستاهاي دره 
ها و   شناسي عموماً بر روي فيليت     باشند كه از نظر زمين     هايي با شيب تند مي      از ارتفاعات و دره   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
              

 

 
15 

 
 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

توان گفت قسمت اعظم اين محدوده داراي           از نظر وضعيت خاك مي      . ها قرار دارند    تاسلي
اي بوده و عمق خاك زراعي كم است و          اي و سنگريزه   چرا كه اكثراً ماسه   ، هايي است  محدوديت

با اقدامات غيراصولي   ، به دليل فقدان اطالعات فني زارع و دامدار در رابطه با حفاظت خاك               
ساله مقدار   همه...)  ها و    رويه دام  چراي بي ، زارها تبديل مراتع به ديم   ،  ياريهاي غلط آب    شيوه(

، بنابراين. شود ها از دسترس خارج مي      قابل توجهي از خاك زراعي شسته و از طريق رودخانه           
برداري از اراضي و رشد و پراكندگي گياهان           زمين كه بيشترين و مهمترين تأثير را بر بهره          

و ...)  شيل و ، هاي متورق  عمدتاً شيست (ها   ه دليل ساختار سنگ شناسي دره       ب،  زراعي دارد 
آالت كشاورزي   چنين محيطي سبب ضعف كارآيي ماشين       . بسيار محدود است   ، شيب زياد 

و از سوي ديگر موجبات     )  شوند در اين اراضي بكار گرفته نمي     ،  تراكتور و كمباين  ، تيلر(شود   مي
كه كمترين سطح زير كشت محصوالت آبي        گردد؛ بطوري   مي  آبي در منطقه فراهم     ضعف كشت 

كه در   بطوري، اين عوامل سبب كاهش عملكرد محصوالت شده است       . در اين منطقه وجود دارد    
قدري ضعيف است     زراعت ديم به  ، ها بدليل سنگالخي بودن و شيب تند اراضي         بعضي قسمت 

 .غيراقتصادي است، كه برداشت محصول از اين اراضي
پذير  امكان، ي باغات نيز به دليل محدوديت اراضي و منابع آب بيش از سطح فعلي                هتوسع

ي اخير و عدم موازنه بين جمعيت و ظرفيت محدود            با افزايش جمعيت طي چند دهه     . نيست
ي كوچك شدن قطعات زير كشت        باعث كاهش در آمد گرديده و روند فزاينده        ،  منابع طبيعي 

ليل قانون ارث مزيد بر علت شده و كاهش درآمد روستاييان              محصوالت زراعي و باغي، به د      
 .شود تشديد مي

هاي زراعي بر زندگي     ي مطرح شده در خصوص تأثيرات كمبود زمين        لذا با توجه به فرضيه    
برحسب ميزان درآمد   )   خانوار ٢٠٠(خانوارهاي نمونه   ، روستاييان ساكن در روستاهاي نمونه     

 .اند بندي شده طبقه،  ١١ي  جدول شمارهماهانه و سطح زيركشت اراضي در 
 

 ١٣٨٣ ، توزيع فراواني درآمد ماهانه خانوارهاي نمونه برحسب سطح زيركشت : ١١جدول 
 سطح زير كشت به هكتار

 ٣بيش از  جمع
 هكتار

 ٣-١بين
 هكتار

 ١كمتر از 
 هكتار

 درآمد ماهانه
)هزار ريال(  

 ٥٠٠كمتر از  ١١ ٤ ٠ ١٥
٥٠٠-٩٩٩ ١٧ ٨ ٢ ٢٧ 
١٠٠٠-١٤٩٩ ١٧ ١٥ ١٠ ٤٢ 
١٥٠٠-١٩٩٩ ١٤ ١٦ ١٧ ٤٧ 
٢٠٠٠-٢٤٩٩ ٨ ٧ ١٩ ٣٤ 
٢٥٠٠-٢٩٩٩ ٤ ٧ ٩ ٢٠ 
  و بيشتر٣٠٠٠ ٣ ٥ ٧ ١٥
 جمع ٧٤ ٦٢ ٦٤ ٢٠٠
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16 

 
١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 ٣١( خانوار ٦٢ ،داراي كمتر از يك هكتار)  درصد٣٧( خانوار ٧٤برابر ،  ١١توجه به جدول  با
 هكتار اراضي كشاورزي    ٣ داراي بيش از     ) درصد ٣٢( خانوار   ٦٤ هكتار و    ٣ تا   ١بين  ) درصد
 .اند بوده

 :  عبارتند از١H و H0در اينجا فرض 
- H0درآمد ماهانه مستقل از سطح زير كشت است؛  
- ١Hدرآمد ماهانه به سطح زير كشت وابسته است  . 

براي آزمون اين فرضيه از آماره        ، باشند اي مي  كه متغيرها كيفي و از نوع رتبه         از آنجايي 
 : دهد نتايج اين آزمون را نشان مي،  ١٢ي كه جدول شماره، پيرسون استفاده گرديد دو يآزمون ك

 
 نتايج آزمون كي دو پيرسون:   ١٢جدول 

Asymp.sig (2- 
sided) df value  

 كي دو پيرسون ٥٠١/٣١ ١٢ ٠٠٠٠١/٠
 نسبت درست نمايي ٢٦٥/٤١ ١٢ ٠٠٠٠١/٠

 
دست آمده از اين آزمون       نتايج به ،  گردد  مالحظه مي  ١٢ي   همانطوركه در جدول شماره    

،  رد نمود  ١H را به نفع     H0 درصد فرضيه    ٩٩توان با اطمينان      است؛  بنابراين مي   ٠١/٠كمتر از 
ي معناداري بين    يعني درآمد ماهانه وابسته به سطح زيركشت است و به عبارت ديگر رابطه               

 .د داردي خانوارهاي نمونه و سطح زيركشت اراضي وجو درآمد ماهانه
 سي و   -تاوكندال،  بي - تاوكندال،براي تحليل همبستگي بين اين متغيرها از ضرايب سامرز          

بدين ،  اي مثبت بين اين مقادير تأييد گرديده است        كه همواره وجود رابطه   ،  گاما استفاده گرديد  
كه در  يابد و همانگونه     درآمد ماهانه هم افزايش مي    ، معنا كه با افزايش ميزان سطح زيركشت       

 ٠٠٠٠١/٠داري اين ضرايب نيز برابر با          گردد سطح معني    مالحظه مي ، ١٣ي   جدول شماره 
 .شود  رد مي١H به نفع فرضيه H0 درصد فرضيه ٩٩پس با اطمينان ، است

 
 نتايج آزمون رابطه همبستگي سطح زير كشت و درآمد ماهانه خانوارهاي نمونه: ١٣جدول 

Approx.sig Approx.T Asymp.std. 
Error value  

 سامرز ٣٢١/٠ ٠٥١/٠ ٣١٤/٦ ٠٠٠٠١/٠
  بي -تاوكندال ٣٢٣/٠ ٠٥١/٠ ٣١٤/٦ ٠٠٠٠١/٠
  سي-تاوكندال  ٣٦٠/٠ ٠٥٧/٠ ٣١٤/٦ ٠٠٠٠١/٠
 گاما ٤٢٨/٠ ٠٦٦/٠ ٣١٤/٦ ٠٠٠٠١/٠
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 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

ها با    سياسي ملت  -شكوفايي اقتصادي ملي با توجه به درهم تنيده شدن حيات اجتماعي            
توسعه ،  اقتصاد ملي . رود اي به شمار مي    اندركاران هر جامعه   هاي دست   غوليمش  از اهم دل  ، آن

مؤسسه مطالعات و    (كه كاالها و خدمات معامله شوند           مگر اين ، شود يابد و شكوفا نمي     نمي
ناگفته . ها از انزواي جغرافيايي گردند       و سبب خروج مكان      ) ١٤:١٣٨٣ ،هاي بازرگاني  پژوهش

ساز بنياني براي     همان ابزار و زمينه   ) آمايش سرزمين ( توسعه فضايي    ريزي پيداست كه برنامه  
كه همواره متكي بر     ،  )٤٠:١٣٦٩، صراف ساري (ريزي اقتصادي موفق است     ريزي يك برنامه   پي

 وجود اطالعات به   ، در اين رهگذر  . هاست ها و سياست   هايي براي نيل به هدف      مقدمات و زمينه  
اي و   ها و نيازها در جهت حفظ و حمايت فضاهاي حاشيه             ايينارس،  منظور شناخت تنگناها  

گيري   به منظور نتيجه   ، آيد هاي ضروري آمايش سرزمين به شمار مي          متروك كه از هدف    
اي  ريزي منطقه  دفتر برنامه (هاي جامع ضروري است       منطقي و كاربرد آن در تهيه و اجراي برنامه        

بردن و يا به      كه جستجوي مداوم تنگناها و از ميان        چرا   ). ٤٨: ١٣٦٥ ،سازمان برنامه و بودجه    
 )٢٣١: ١٣٥٢ ،بتلهايم(گردد   ي اقتصادي مي   حداقل رساندن اثرات منفي آنها باعث تسريع توسعه       

بتوانند تصميماتي اتخاذ نمايند كه منجر به       ، گيران كشور  شود مسؤوالن و تصميم    و موجب مي  
 .عي فضاهاي شهري و روستايي گردد اجتما-ايجاد تعادل و توازن در رشد اقتصادي

كه ،  اي گرديده  سبب بروز فضاهاي منزوي و حاشيه      ،  ها ريزي عدم تعادل و توازن در برنامه      
هاي مربوط   ريزي حالتي كه در برنامه   . نمايد اي را ايجاد مي    هاي منطقه  خود مهمترين نابساماني  

 .وس است ملم- با توجه كمتر به نواحي روستايي-به شهرها و روستاها
 

 نتيجه و  راهكارهاي پيشنهادي 
هاي بسيار در    با توجه به دارا بودن توانمندي       ، اي غرب شهرستان مشهد     روستاهاي دره 

 كه  -و برخورداري از همجواري با شهر مشهد      ، هاي توليدي در بخشهاي مختلف اقتصادي       زمينه
دي از زوار و گردشگر       ميليوني خود هر ساله جاذب تعداد بسيار زيا           ٥/٢عالوه بر جميعت     

هر ساله با   ، هاي مورد لزوم   ريزي  به دليل عدم برخورداري از برنامه       -باشد داخلي و خارجي مي   
 . باشد ها مواجه مي  كاهش جمعيت در تعدادي از روستاهاي دره

اي غرب   ها و مطالعات انجام شده يكي از مشكالت اصلي در روستاهاي دره                 در بررسي 
هاي توليدي در بخش زراعي      براي كاربري ،  اراضي هموار و حاصلخيز    كمبود، شهرستان مشهد 

هاي كشاورزي با وسعت بسيار كم        برداري اين كمبود سبب گرديده است تا اغلب بهره         . است
مواجه گرديده و به اين لحاظ در آمد اقتصادي روستاييان از زراعت بسيار محدود و                   ، اراضي

نظير ، در تعدادي از روستاها   ، ٢ي   نابر جدول شماره  ب. ناكافي براي كسب زندگي متوسط باشد     
و در  ، باشند ها داراي وسعتي كمتر از يك هكتار مي          برداري  درصد بهره  ١٠٠ازغند و دهبار     
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١٣٨٤بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 درصد ٩٠حدود ، هاي زير يك هكتار برداري  به غير از جاغرق، وسعت بهره-روستاهاي ديگر نيز
 .دهد ها را به خود اختصاص مي برداري از بهره

ها و دسترسي به اراضي مستعد و هموار         برداري افزايش سطح بهره  ،  مسلماً در چنين محيطي    -
. باشد دور از ذهن و غير واقعي مي       ، زايي بيشتر  براي كسب درآمد و اشتغال    ، با وسعت مناسب  

 :شود بنابراين پيشنهاد مي
. ه عملي گردد  شرايط طبيعي حاكم بر منطق     كشت و زرع در منطقه بايد با توجه به تمامي          

هايي توجه كرد كه هم نياز آبي بسيار كمي را طلب كنند و هم از فرسايش                   لذا بايد به كشت   
اي  خاك جلوگيري نموده و نيز درآمد و اشتغالي مناسبتر از وضعيت فعلي براي روستاهاي دره               

ين به  گونه سودآوري براي زارع    بايد توجه داشت كه كشت گندم و جو عمالً هيچ         . فراهم نمايند 
تا . شود دنبال ندارد و در بسياري موارد باعث افزايش فرسايش خاك و اثرات ناگوار آن مي                   

ها حذف گردد و در عوض به كشت محصوالت              جايي كه امكان دارد، بايستي اين كشت         
 .سودآوري كه تثبيت خاك را نيز به دنبال داشته باشد روي آورد

ي  هاي اين ناحيه   هايي براي خاك   د محدوديت سبب ايجا ،  با توجه به اينكه فرسايش خاك       -
كه سد چالي دره كه به منظور تأمين آب منطقه در            جغرافيايي شده است و نيز با توجه به اين        

به ، گيرد اي احداث شده كه نواحي مسكوني شهر طرقبه در اراضي زيردست سد قرار مي                 دره
تر با اين پديده     چه سريعتر و جدي   ي هر    مبارزه، منظور جلوگيري از خطرات احتمالي در آينده      

و ) هاي متورق و قابل نفوذ      شيست(اما با در نظر گرفتن جنس زمين         . رسد ضروري به نظر مي   
 .لزوم توجه و دقت به اين مساله امري مسلم و بديهي است، استعداد زمين لغزشي ناحيه

اي مورد مطالعه را    ه  ي عملي با فرسايش خاك در دره       مبارزه، با توجه به موارد مطرح شده     
 :توان به شرح زير مطرح كرد مي

ها به منظور از بين بردن شيب زمين  و جلوگيري از              ي رودخانه   سكوبندي؛ در اراضي حاشيه    -
 .ها  شدت جريان آب و حمل رسوب به داخل رودخانه

 .چيني،  در تشكيالت شيستي و شيبدار كوبي و سنگ  چپربندي؛ شمع-
 .ها ي كنترل فرسايش شياري و خندق سدهاي خشك چين؛ برا-
سازي  ي جاغرق در امتداد خيابان اصلي ديواره   ها؛ مسير رودخانه    ي رودخانه  سازي كناره   ديواره -

باشد و در ساير      هاي آن هنوز دچار فرسايش شديدي مي         ولي بسياري از قسمت    ، شده است 
 .نشده استديواركشي ، ها  هاي رودخانه  ديواره چيني جداره، ها  رودخانه

احتمال لغزش را به    ، هاي مرتعي    قرق مراتع؛ چراي دام در اين مناطق عالوه بر تخريب بوته            -
 . همراه دارد

 احياء و اصالح مراتع؛ از طريق مديريت دام كه مشتمل بر كاهش شدت دام گذاري و ايجاد                    -
برداري   جهت بهرهتعادل بين ظرفيت و تعداد دام موجود و نيز رعايت فصل چرا و آمادگي مرتع  
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 ...اي غرب  جايگاه كشاورزي در روستاهاي دره

سبب ، سوخت كني به منظور تأمين    بوته، رويه از مراتع توسط چراي دام      ي بي  استفاده. باشد مي
قدر . هاي متعدد بوده است    فرسايش و زيان  ، هاي سطحي  ازدياد رواناب و جريان   ، تخريب مراتع 

يك آن  با توجه به وضعيت آب و هوايي و شرايط پدولوژ           ، مسلم تجديد چنين ميراث طبيعي     
لذا حفظ و حراست از مراتع      . )٢١٣: ١٣٨٢، زمرديان(طوالني و پرهزينه خواهد بود      ، امري دشوار 

 .شود هاي منطقه محسوب مي  از مهمترين برنامه، براي حفاظت از خاك، ي مورد مطالعه منطقه
 زارهاي فراوان كم بازده و رواج         تغيير الگوي كشت و جايگزيني علوفه؛ نظر به وجود ديم              -

با توجه  . بايد تغييرات الگوي كشت و جايگزيني علوفه را مد نظر قرار داد            ، دامداري در منطقه  
هاي   كارگيري شيوه  توان با به   مي، كاري در مردم   هاي مناسب و وجود رغبت علوفه        به بارندگي 

زيرا پوشش گياهي آب باران را دريافت        ، ترويجي تغيير الگوي كشت را در منطقه ايجاد نمود         
صورت  دهد و يا زمين را به       رطوبت رسيده به خاك را كاهش مي       ، در نتيجه ) برگاب(كند   يم

لغزش  ي حساسيت خاك را نسبت به زمين       خشك ماندن سطح زمين درجه    .دارد خشك نگه مي  
. زارهاي كم بازده است    بيش از ديم  ، به عالوه ارزش اقتصادي توليد اين مراتع       ، دهد كاهش مي 

روش علمي و اقتصادي براي به       ، كاري در اراضي شيبدار     وان گفت بوته  ت به عبارتي ديگر مي    
 .باشد ارزش رساندن اين اراضي مي

ها،   هاي مبارزه با فرسايش خاك و وقوع زمين لغزش در شيب تپه              درختكاري؛ يكي از روش    -
، رفاهي(دهد   ها در داخل زمين مقاومت برشي خاك را افزايش مي               ريشه. درختكاري است 

ها در اين     مخالف جهت شيب تپه    ) باد غربي (كه جهت باد غالب       بخصوص اين . )١١٥:١٣٧٥
، هايي كه ريشه عميق دارند      ها از واريته   شود جهت تثبيت شيب    بنابراين توصيه مي  . ها است   دره

هاي وسيع خود هم تثبيت       به دليل ريشه  ، هاي زرشك و ارغوان     كشت درختچه . استفاده شود 
ارغوان ماده  . نمايد آور بوده و درآمد خوبي را نصيب اهالي مي         دارند و هم سود   خاك را به دنبال     

بطوري ، هاي اخير با كاهش توليد روبه رو شده است ي سبدبافي در منطقه است و در سال اوليه
لذا با كشت   ، باشند كه توليدكنندگان سبد ناچار به خريد چوب ارغوان از ساير نواحي مي                

 .اوليه مورد نياز اين توليدكنندگان را نيز فراهم نمود ي  توان ماده ارغوان مي
ها ناشي از كمبود آب ساالنه         سازي آب؛ آنچه مسلم است اين كه مشكالت آبي دره             ذخيره -

سبب ، بلكه عدم وجود سيستم ذخيره در ماههاي پرآب و عدم كنترل و توزيع صحيح               ، نبوده
بع آب قابل اطميناني كه در ماههاي بحراني         بروز كمبود آب گرديده است و تا زماني كه من           

مرداد و شهريور بتواند آب مورد نياز را به زارعين  و باغداران برساند و عدم توازن                  ، تير، خرداد
هاي   عدالتي ها و بي    نابساماني.بين زمان وفور آب و نياز به آب را برطرف سازد وجودنداشته باشد            

ه خواهد داشت و اين در حالي است كه با گسترش             نظام تقسيم آب در منطقه همچنان ادام       
ها عدم توازن بين آب موجود و آب مورد            كه در دره   با توجه به اين   ، ي سطح زير كشت    رويه بي

ذخيره سازي آب تنها راه حل مشكالت است تا بتوان در            ، هاي مختلف وجود دارد    نياز در ماه  
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بويژه سد  ، ذا تعجيل در پروژه سدسازي     ل، هاي بحراني از آب ذخيره شده استفاده نمود          ماه
 .نمايد چالي دره ضروري مي

نمايند بايستي اصالح    تلفات و تبخير فراهم مي    ، انهارسنتي كه بهترين امكان را از نظر نفوذ        -
 . گردند

از تلف شدن آب جلوگيري     ، ي آب نيز   براي ذخيره ، هاي فرعي   ايجاد آب بند در مسير آبراه      -
، ها  ها از مسيرهاي منتهي به باغات و سكونتگاه         مانع و انحراف سيالب    همچنين ايجاد . نمايد مي

 . باشند وري ازمنابع آب و كاهش خطرات سيل بسيار مؤثر مي از جمله مواردي است كه در بهره
ها؛ منطقه داراي استعداد    دليل وجود شرايط مناسب در دره      پرورش گل و گياهان دارويي به      -

بيد (انواع گياهان دارويي نظير پشو پشو         . باشد اهان دارويي مي  فراوان براي توليد گل و گي       
ها بطور طبيعي و خودرو در اين دره         خارشتري و خاكشير و انواع گل     ، بارهنگ،   آويشن) مشك

ي پرورش گل    هاي اقتصادي در زمينه     لذا اين ناحيه بستر مناسبي براي فعاليت       ، وجود دارند 
باشند و مانع از شسته      ن در فصول سرد سال داراي بوته مي       از طرفي اغلب اين گياها    . باشد مي

 .گردند شدن خاك نيز مي
باغداري و آبياري به كشاروزان؛ تالش در جهت         ، هاي نوين زراعت    آموزش و ترويج شيوه    -

ها و   ظرفيت، ها شده  ارتقاء كيفي نيروي انساني موجب بارور شدن استعداد و افزايش مهارت             
 . )٧٦ : ١٣٦٩،  عمادزاده(برد  در جامعه باال ميقابليت توليدي فرد را 

هاي  از آنجايي كه ارتقاي كيفيت نيروي انساني در ارتباط مستقيم با چگونگي آموزش                  -
هاي رسمي به دليل        ي آموزش   باشد و اين امر مهم از عهده             عمومي و ترويجي مي      

هاي   محدوديت هاي آموزشي فارغ از      الزم است فرصت   ، آيد هاي خاص آن برنمي      محدوديت
 .)١١٠: ١٣٦٢ ،محمدي ملك(ي افراد به وجود آيد  زماني و مكاني براي كليه

هاي كوچك موتوري كاربرد اين وسايل در        هاي پيشرفته دستي و ماشين     استفاده از ماشين   -
 .قطعات كوچك از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است

يجاد اشتغال و كسب درآمد كافي       ا،  ي نواحي روستايي   ريزي توسعه  اصوالً در روند برنامه    
رسد  هر انساني كه به سن كار مي        . از اهميت بسيار برخوردار است     ، ي روستايي  براي جامعه 

هاي   متأسفانه در دره  . )٩٣:  ١٣٧٦ ،لنگرودي مطيعي(جامعه موظف به تأمين شغل براي اوست          
،  هاي كشاورزي  در فعاليت از نظر اشتغال    ، مورد مطالعه بنا به داليلي كه پيش از اين گفته شد           

با توجه به عدم امكان افزايش سطح زير كشت در مقياس وسيع و با توجه به ضرورت تشديد                    
 .افزايش چنداني در آينده نخواهد داشت،  ي توليد مكانيزاسيون از جهت كاهش هزينه

ا مشكالت تا سرزمين ب،ريزي كرد  بايستي جهت افزايش اشتغال و كسب درآمد برنامه       ،   بنابراين
در اين راستا ضرورت توجه هر چه بيشتر به ايجاد منابع              . افزايش نرخ بيكاري مواجه نگردد     
هايي همچون پرورش زنبورعسل وكرم ابريشم        فعاليت. گردد ديگري براي اشتغال احساس مي     
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،  اي مشكالت  اما هنوز به دليل وجود پاره     ،  پذيرد كه هر چند در منطقه بطور محدودي انجام مي        
اين . ها نتوانسته است به نحو چشمگيري در ايجاد درآمد براي منطقه مؤثر گردد               اين فعاليت 

،  باشد  مديريت صحيح و نوسان بازار مي        ي الزم و عدم    مشكالت عمدتاً ناشي از فقدان سرمايه      
از طرفي  . خورد ها به چشم نمي    گونه تحركي در اين فعاليت      هاي اخير هيچ   كه در سال   بطوري
زيرا گستردگي  . وم توجه به صنايع كوچك و رفع موانع بر سر راه آن بسيار ضروري است              نيز لز 

اي در   كننده اي است كه قادر است نقش تعيين       هاي مثبت صنايع كوچك به گونه       توان و ويژگي  
ها در جوامع    ي صنعتي و عدالت اجتماعي و ارتقاي فرهنگ و تعالي بين انسان              رشد و توسعه  

 كه ، ايجاد ارتباط بهتر بين شهر و روستا        .)٢٨-٢٩: ١٣٧٥، النسبي شريف(مايد  مختلف را ايفا ن    
تواند در    مي، شود امروزه از طريق گردشگري در حال توسعه در نواحي روستايي مشاهده مي              

اجتماعي ، پيوند بيشتربين شهريان و روستاييان و كاهش اختالف بين فضايي از نظر اقتصادي             
 . )٦٣ : ١٣٨٣ ،لنگرودي يعيمط(و فرهنگي مؤثر باشد 

با توان طبيعي بسيار     ، هاي غرب شهرستان مشهد      اين شرايط در نواحي روستايي دره        
. باشد هاي مربوط به جذب گردشگران مي       ريزي مناسب وجود دارد كه نيازمند توجه و برنامه         

 به   ميليون زائر و گردشگر در سال      ١٣-١٢ ميليون نفري مشهد و ورود حدود         ٥/٢وجود شهر   
ي  ي ايجاد اشتغال و درآمد از طريق توسعه          موقعيت بسيار مناسبي را در زمينه      ، اين منطقه 

 .نمايد ي مورد مطالعه ايجاد مي گردشگري در منطقه
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