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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389 تابستان، 25دوره جديد، سال هشتم، شماره 
  

  بررسي مزيت نسبي سيب درختي و جايگاه آن در اقتصاد روستايي بررسي مزيت نسبي سيب درختي و جايگاه آن در اقتصاد روستايي 
  شهرستان سميرمشهرستان سميرم

   3و مهدي كرماني 2دكتر جعفر جوان1زاده، دكتر سيد امير محمد علوي
  15/5/1388: تاريخ دريافت مقاله
 15/12/1388: تاريخ تاييد نهايي

  
   چكيده
در  ها توانند اولويت آيند كه مي هاي مزيت نسبي از ابزارهاي مهم اقتصادي بشمار مي شاخص

. فعاليتهاي اقتصادي را به شكل مناسبي  شناسايي و سياست گذاريهاي مرتبط با آنها را هدايت نمايند
الت كشاورزي در شهرستان سميرم با تأكيد بر تحقيق حاضر مزيت نسبي الگوي كشت محصو

نتايج حاصل . هاي موجود، مورد بررسي قرار داده است محصول سيب درختي را با توجه به شاخص
نمايانگر اين است كه محصول سيب درختي در منطقه مورد مطالعه نسبت به ساير محصوالت 

، نرخ CPD ،BPD ،(NBPD(ررسي ي مورد بها كشاورزي، داراي مزيت نسبي بوده و براساس شاخص
اشتغال و صادرات محصول مورد نظر نسبت به ساير محصوالت داراي مزيت نسبي باالتري بوده و 

اين . هاي مختلف ايجاد نموده است نسبت به عوامل توليد مورد استفاده ارزش باالتري را در عرصه
گيري اقتصاد تك محصولي،  شكل محصول اگرچه در زمينه توليد داراي مزيت نسبي است اما به دليل

پذيري در مواجهه با شرايط نامساعد طبيعي و انساني و نيز به  محدوديت منابع آب و خاك، آسيب
چالشهاي قابل تأملي را متوجه ) به ويژه در زمينه بازاريابي محصوالت(دليل مشكالت پس از توليد  

هاي  گذاري در وضع موجود نياز به سياست بنابراين. اقتصاد كشاورزي منطقه مورد مطالعه نموده است
. رسد هاي زراعي و غير زراعي روستائيان الزامي به نظر مي يكپارچه با تأكيد بر تنوع بخشي در فعاليت

توان اتتظار داشت توليد محصول مذكور به موازات  هايي مي در صورت اجرايي شدن چنين سياست
عاليتهاي اقتصادي در منطقه، در توسعه اقتصادي و ها و ف ريزي در جهت ارتقاء ساير بخش برنامه

  .پايداري سكونت در ناحيه مورد مطالعه نقش اساسي را ايفا نمايد
  مزيت نسبي، سيب درختي، اقتصاد روستايي، سميرم : كليد واژگان

                                                 
 
  عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور.  1
  استاد گروه جغرافيا، دانگاه فردوسي مشهد.  2
  دانشجوي دكتري جامعه شناسي اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد.  3
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    مقدمه و بيان مسأله
و جوامع است احتماال مهمترين وظيفه بخش كشاورزي در شكل ابتدايي آن تأمين غذاي انسانها 

ولي به تدريج با تكامل و پيشرفت جوامع و دانش بشري، مالحظات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
از اين رو تعاريفي كه از . فرهنگي، سايه خود را بر حوزه فعاليتهاي كشاورزي نيز گستراندند

يز شامل استراتژيك بودن مناطق و يا مكانها مطرح شده بود، برخي از محصوالت كشاورزي را ن
مفهوم استراتژيك بودن محصوالت كشاورزي يك مفهوم دقيق علمي و از پيش تعريف شده و . شد

تواند در هر  بندي محصوالت كشاورزي نيست چرا كه هر محصولي مي مشخص جهت طبقه
هاي  اي با توجه به ضرورتها، نيازها، اهداف اقتصادي و اجتماعي و همچنين اولويت برنامه دوره

ولي از منظر كلي محصولي را استراتژيك . عنوان محصول استراتژيك در نظر گرفته شوددولت به 
گويند كه هر كشور يا هر منطقه بتواند از طريق توليد و عرضه آن خواستها، آرمانها، منافع و  مي

رود كه  شاخص مزيت نسبي از معيارهاي مهم اقتصادي بشمار مي. مزيتهاي الزم را بدست آورد
ي مختلف مورد بررسي قرار دهد و در مورد استراتژيك ها فعاليتهاي اقتصادي را در حوزهتواند  مي

  . بودن يا نبودن و حتي اقتصادي بودن فعاليتي خاص نسبت به فعاليتهاي ديگر قضاوت نمايد
مزيت نسبي يك كشور يا يك منطقه در توليد كاال يا فعاليتي خاص، مشتمل بر امكان جذب 

مزيت نسبي به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسي و . ماعي و اقتصادي استباالترين سود اجت
مزيت نسبي بالفعل به بررسي مزيت نسبي كاال يا خدمات و يا بخش خاصي از . محاسبه است

اي، توليد آن محقق شده  پردازد كه در دوره زماني معين و مرز جغرافيايي تعريف شده فعاليت مي
بالقوه به بررسي مزيت نسبي كاال يا بخش خاصي از خدمات و توليد  درحالي كه مزيت. باشد
پردازد كه توليد آن در دوره زماني و مرز جغرافيايي مورد نظر به جهت استعداد، قابليت تحقق  مي

ي مختلفي به ويژه در زمينه توليد و ها رسد كه شهرستان سميرم در زمينه به نظر مي. داشته باشد
از يك سو با توجه . هر دو شكل بالفعل و بالقوه مزيت نسبي برخوردار استصدور سيب درختي از 

به شرايط اقليمي و جغرافيايي مطلوب، وسعت نسبي، نيروي انساني فراوان و وجود ساير امكانات 
وجود دارد كه بيانگر ظرفيت  اي در منطقه به ويژه در بخش توليد سيب درختي، پتانسلي ويژه

و از سوي ديگر در حال حاضر . راتر از توان بكار گرفته شده در اين بخش استاي به مراتب ف بالقوه
وري توليد در اين  نيز در مقايسه با ساير محصوالت، چنانچه تمهيدات الزم جهت افزايش بهره

بندي  بخش صورت پذيرد و اگر اين افزايش توليد با برنامه مدون در زمينه كاهش ضايعات و بسته
هاي  صنايع تبديلي در شهرستان همراه باشد، فراهم كننده توان بااليي در حوزهمناسب و استقرار 

  .صادرات، اشتغال و درآمدزايي خواهد بود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


          99        بررسي مزيت نسبي سيب درختي و جايگاه آن در اقتصاد روستايي شهرستان سميرم
   

 

اين تحقيق تالش دارد با توجه به محدوديت منابع آبي، چالشهاي اقتصادي و مواردي از اين دست 
ت به ساير محصوالت در منطقه مورد مطالعه، مزيت نسبي محصول سيب درختي سميرم را نسب

آب در توليد هر واحد از محصول، درآمدزايي، ايجاد اشتغال و  وري بهرهعمده كشاورزي از منظر 
وري آب  هاي بهره يي چون شاخصها در اين راستا از شاخص. صادرات مورد بررسي قرار دهد

)CPD, BPD, NBPD ( به جايگاه عالوه بر اين با عنايت . شده استو استاندارد كدكس استفاده
محوري توليد سيب در اقتصاد روستايي شهرستان سميرم، مسائل و مشكالت موجود به ويژه در 

  .زمينه فعاليت اقتصادي روستائيان مورد توجه قرار گرفته است
  

  معرفي منطقه مورد مطالعه
با ارتفاع متوسط  اصفهانكيلومتر مربع در جنوب غربي استان  5224شهرستان سميرم با مساحت 

اين شهرستان از شمال به شهرستان شهرضا، از شرق به . متر از سطح دريا واقع شده است 2400
استان كهكيلويه و (، از جنوب غربي با مرز طبيعي رشته كوههاي دنا )استان فارس(آباده و اقليد 

ن فاصله آ. شود محدود مي) استان چهارمحال و بختياري(و از غرب به بروجن و لردگان ) بويراحمد
درصد از مساحت  4/9اين شهرستان با حدود . كيلومتر است 435و تا تهران  160با مركز استان 

شهرستان . درصد از جمعيت استان را در خود جاي داده است 6/1استان اصفهان نزديك به 
سميرم براساس آخرين تقسيمات سياسي داراي دو بخش مركزي و پادنا و شش دهستان به 

، ونك، پادناي سفلي، پادناي وسطي و پادناي عليا و چهار نقطه شهري نامهاي وردشت، حنا
 .هاي كمه، سميرم، ونك و حنا است بنام

اقليم منطقه براساس طبقه بندي گوسن استپي سرد و به روش كوپن معتدل سرد با تابستانهاي 
ود در حد) 1351 - 86(ساله  35متوسط بارندگي منطقه طي يك دوره . باشد گرم و خشك مي

تعداد . درجه سانتيگراد بوده است 3/12ميلي متر و متوسط دماي ساالنه در همين دوره  410
روز و ميانگين دماي هوا در فصل رويش در شش ماه اول سال  70روزهاي يخبندان در حدود 

 ).1387مديريت جهادكشاورزي شهرستان سميرم، (درجه سانتيگراد است  5/19
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  ه و موقعيت آن در استانمنطقه مورد مطالع: 1نقشه 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  روش تحقيق
در اين تحقيق توجه اصلي معطوف به اقدام در جهت بازنمـايي وضـعيت موجـود و تعيـين روابـط      

بنابراين تحقيق حاضر بر اساس تعـاريف متـداول  از   . تحليلي ميان متغيرهاي مورد نظر بوده است
از آنجا كه در اين تحقيق، اطالعات مورد نياز  همچنين. است اي لحاظ هدف جزء تحقيقات توسعه

به طور عمده از طريق پرسش نامه و مصاحبه و با مراجعه مستقيم به افراد نمونه آماري گـردآوري  
شده و محقق در پي تشريح و توضيح وضع موجود بدون دخالـت در آن بـوده اسـت، روش اصـلي     

 ).40-47:1377و حـافظ نيـا    289:1382ياازك(باشد  توصيفي مي -مورد استفاده از نوع پيمايشي
بخشي از اطالعات مـورد نيـاز   . روش اصلي گردآوري اطالعات، پرسش نامه همراه با مصاحبه است

براي پاسخگويي به سؤاالت تحقيق نيز از طريق مراجعـه بـه اسـناد و منـابع موجـود گـردآوري و       
  .تحليل شده است

، از نمونه گيري تصادفي جهت انتخاب روستاها و با توجه به وسعت منطقه و كثرت نقاط روستايي
روسـتاي   102در مرحلـه اول از بـين   . طي دو مرحله اسـتفاده شـده اسـت    روستاييبرداران  بهره

شهرستان با ملحوظ داشتن عواملي چون موقعيت جغرافيايي، وضـعيت مورفولـوژيكي، جمعيـت و    
) اي كوهسـتاني، دشـتي و كوهپايـه   ( روستا در نواحي مختلف 25نرخ رشد آن در دهه اخير تعداد 

در مرحله دوم در روستاهاي انتخاب شده با توجه به حجم جمعيتي روستاها تعداد . انتخاب گرديد
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پس از جمع آوري اطالعـات  . ي مورد نياز انتخاب گرديدندها خانوار جهت تكميل پرسشنامه 423
ريت جهادكشاورزي، مركز آمار ايران مورد نياز از خانوارهاي نمونه و نيز از سوي مراجعي چون مدي

انجـام   SPSSو   Excelو مراكز خدمات جهادكشاورزي، تحليل اطالعات به كمك نـرم افزارهـاي  
  . شد
  

  روستاهاي نمونه و ويژگيهاي عمومي آنها: 1جدول 

يف
رد

  

  وضعيت طبيعي  نام روستا
نرح رشد 
  جمعيت

85- 1375  

  خانوار

يف
رد

  

  وضعيت طبيعي  نام روستا
نرح رشد 
  جمعيت

85- 1375  

  خانوار

نمونه كلنمونه كل

اي و  جلگه  رودآباد  1
اي و  جلگه  پهلوشكن 14  13 99  -1.9  كوهستاني

  8 64  1.7  كوهستاني

اي و  جلگه  دنگزلو  15  15 120  8.08  كوهستاني  علي آباد  2
  10 79  1.5  كوهستاني

  9 66  5.4  اي جلگه  سرباز  16  26 201  -1.7  كوهستاني  ماندگان  3

كيفته   17  40652  - 2.3  كوهستاني  خفر  4
  حسيني

اي و  جلگه
 28 214  0.54  كوهستاني

اي و  جلگه  نقل  18  10 76  -8.7  اي جلگه  خينه  5
  9 73  2.5  كوهستاني

اي و  جلگه  ديده جان  6
اي و  جلگه  قلعه قدم  19  5 35  0.3  كوهستاني

  15 115  1.13  كوهستاني

  4 31  -2.1  اي جلگه  پيراسفنه  20  11815  0.66  اي جلگه  قنات كيفته  7

كيفته   8
  گيوسين

اي و  جلگه
  13 97  10.3  اي جلگه  موروك  21 28136  2.2  كوهستاني

اي و  جلگه  اميرآباد  9
  12 92  -4.02  اي جلگه  ورق 22  8 59  2.4  كوهستاني

 28437  4.4  اي جلگه  فتح آباد 23  10814  0.76  اي جلگه  بارندسفلي  10

اي و  جلگه چشمه خوني 24  10 81  6.5  اي جلگه چشمه رحمان  11
  5 40  0.75  كوهستاني

اي و  جلگه  شيخ علي 25  4 29  -0.47  اي جلگه ده نساسفلي  12
  5 36  -0.08  كوهستاني

    3 25  -0.8  كوهستاني  صادق آباد 13

  
  ها يافته

  ساختار اقتصاد روستايي شهرستان سميرم
ي هـا  ته و حال برپايه كشاورزي و زير بخشاساس اقتصاد روستاهاي منطقه مورد مطالعه در گذش

شمسـي   1340و اوايـل دهـه    1330ي دور تـا اواخـر دهـه    ها بطوري كه از گذشته. آن قرار دارد
مهمترين فعاليت اقتصادي ساكنين منطقه متكي بر فعاليتهاي زراعي همچون كشت گنـدم، جـو،   
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ب درختي نيز بطور عمده بر اقالم به بعد، سي 40بصورت آبي و ديم بوده و از دهه ... نخود، عدس و
  .كشاورزي مذكور افزوده شده است

  
  سطح زيركشت و راندمان توليد محصوالت كشاورزي شهرستان سميرم : 2جدول 

  1386 - 87در سال 

محصوالت 
  باغي

سطح 
  زيركشت

  )هكتار(

  عملكرد
كيلوگرم (

 )در هكتار
محصوالت   درصد

 زراعي

سطح 
  زيركشت

  )هكتار(

  عملكرد
كيلوگرم (

 )در هكتار
  درصد

  12  14000 2400 يونجه آبي 97.4 25000  19000 سيب درختي
  3.5  500 700 يونجه ديم 0.4 2000  85  آلبالو
  25  3600 5000 گتدم آبي 0.2 2500  35  گيالس
  40  1000 8000 كندم ديم 0.2 3500  45  آلو
  5  3500 1000 جو آبي 0.7 6000  130  هلو

  2  1000 400 جو ديم 0.4 4000  70  زردآلو
  5  2500 1000 سيب زميني 0.5 5000  100  انگور
  4.5  2200 900 اسپرس آبي 0.05 1400  10  بادام
  3  300 600 اسپرس ديم 0.15 7000  30  به

  100  -   20000  جمع  100  -   19505  جمع
  1387مديريت جهادكشاورزي شهرستان سميرم، : منبع          

 
محصوالتي چون گندم، جو، سـيب زمينـي، يونجـه و    دهد  نشان مي 2به طوري كه جدول شماره 

. انـد  درصد از سطح زير كشت را در منطقه به خود اختصـاص داده  09/93سيب درختي در حدود 
بسيار بطئـي   1340روند توسعه سطح زير كشت درختان سيب در شهرستان سميرم تا اوايل دهه 

وجهي را در سـطح زيـر كشـت آن    و كند بود ولي از اين تاريخ و طي چند مرحله گسترش قابل تـ 
هكتار از اراضـي شهرسـتان را    19000بطوري كه در حال حاضر در حدود . توان مشاهده نمود مي

توان در  مهمترين داليل كاشت و گسترش باغات سيب در منطقه را مي. بخود اختصاص داده است
  :غالب موارد ذيل معرفي نمود

يب لبناني و كاشت آن توسط برخي از ورود و معرفي ارقام سيب درختي معروف به س −
كه غالبا به ( 1338بزرگ مالكان منطقه و بطور مشخص در دهستان وردشت در سال 

عنوان اقدام پيشگيرانه برخي بزرگ مالكان جهت مستثني نمودن اراضي خود از شمول 
 ).قانون اصالحات ارضي از طريق تبديل اراضي زراعي و باير به باغ سيب، صورت گرفت
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جه مالكان به افزايش درآمدهاي خود و تغيير الگوي كشت از محصوالت زراعي تو −
 1350به سيب درختي در دهه ... همچون گندم، جو و

وقوع انقالب اسالمي و تغيير شرايط حاكم بر منطقه از جمله اخراج، تصرف و يا مصادره  −
تثبيت  اراضي مالكان از سوي رعايا  و تبديل اراضي تصرف شده به باغ سيب جهت

 مالكيت خود بر اين اراضي
شرايط اقليمي منطقه همچون زمستانهاي طوالني و مقاومت درخت سيب در مواجهه به  −

 چنين شرايط آب و هوايي
مشكالت ارتباطي و بازاررساني ديگر محصوالت كشاورزي در گذشته و قابليت مطلوب  −

 محصول سيب در انبارماني و بازاررساني
  

  اورزي در منطقه مورد مطالعه مزيت نسبي محصوالت كش
  ي آن در ارتباط با مصرف آب كشاورزي  ها وري و شاخص بررسي بهره

يا عوامل توليد در يك فراينـد ويـژه، يـك دوره     ها به ميزان و چگونگي استفاده از نهاده 1وري بهره
شـود   معين و يك محدوده جغرافيايي مشخص براي دستيابي به اهداف تعيـين شـده مربـوط مـي    

تـوان از ديـدگاههاي مختلـف     آب كشاورزي را مي وري بهرهغالبا ). 39: 1382احساني و خالدي، (
نظير راندمان توليد، درآمد مالي و فرصتهاي شغلي ايجاد شده در برابر هر واحد آب مصرفي مـورد  

ترين از ديدگاه راندمان، توجه به توليد بيشتر در واحد سطح، از ديدگاه مالي بيشـ . بررسي قرار داد
بـديهي اسـت الگـو و تركيـب     . باشـد  سود و از ديدگاه فعاليت، ايجاد اشتغال بيشتر مورد توجه مي
تواند ضمن افزايش رشـد اقتصـادي در    زراعي كه بيشترين انطباق را با موارد فوق داشته باشد مي

 اشـد بخش كشاورزي و روستايي، استفاده بهينه از منابع را بـدون آثـار تخريبـي بـدنبال داشـته ب     
  ).129: 1386جوان و فال سليمان،(

 شـاخص . است NBPD4و 2CPD ، 3BPDمصرف آب در اين بررسي شامل وري بهرهي ها شاخص
CPD سـنجد،   مـي ) يك متر مكعب(مقدار محصول توليد شده را نسبت به حجم آب مصرف شده

توانـد   نمـي  تر آب اسـت، امـا الزامـا    دهنده مصرف صحيح مسلما هرچه اين نسبت باالتر باشد نشان
ميزان سود ناخالص محصول توليدي را بـه ازاي   BPDشاخص . نشانگر سود اقتصادي بيشتر باشد

                                                 
 

1. Productivity 
2. Crop Per Drop 
3. Benefit Per Drop 
4. Net Benefit Per Drop 
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باشـد كـه    اي براين اساس سياست مصرف آب بايـد بگونـه  . سنجد واحد حجم آب مصرف شده مي
امـا ايـن شـاخص هزينـه     . ميزان سود ناخالص بدست آمده در واحد آب مصرف شده بيشتر باشـد 

آب استفاده  وري بهرهگيرد از اين رو بهترين شاخص براي سنجش  صول را در نظر نميتوليدي مح
، كه ميزان سود خـالص محصـوالت   )39-40: 1382احساني و خالدي، (است  NBPDاز شاخص 

بنـابراين ايـن شـاخص اهميـت     . نمايـد  توليدي را به ازاي واحد حجم آب مصرف شده تعيين مـي 
شت و تركيب بهينه محصوالت بويژه از منظـر توجـه بـه مزيتهـاي     ريزي الگوي ك زيادي در برنامه

نسبي در مناطق مختلف خواهد داشت و استفاده بهينه از منابع كمياب را به بهترين شكل ممكن 
در محصـوالت عمـده    CPD ،BPD ،NBPDي هـا  شـاخص  3جدول شماره. هموار خواهد ساخت

  .دهد نشان مي 1385-86كشت شده در شهرستان سميرم را در سال زراعي 
  

  ي مورد بررسي و ويژگيهاي آن در بين محصوالت مختلف توليديها شاخص: 3جدول 
  نام محصول           

 پارامتر
سيب 
 درختي

سيب   جو  گندم  يونجه
  زميني

 1000  1000 5000 2400 19000  )هكتار(مساحت زير كشت 
 17000  6500 7500 22000 16000 )مترمكعب(آب مصرفي در هكتار 
 25000  3500 3600 14000 25000  )كيلوگرم(عملكرد درهكتار 

 2650  2150 2080 2300 4650  )ريال(قيمت فروش هركيلو 
  66250000  7525000 7488000 32200000 116250000  )ريال(سود ناخالص در هكتار 

 6977500  5610000 6110000 3750000 53500000  )ريال(هزينه در هكتار 
  59272500  1915000 1378000 28450000 62750000  )ريال(ر سود خالص در هكتا

CPD )1.47  0.538  0.480  0.636  1.562  )كيلوگرم/مترمكعب  
BPD   

  3897  1157  998  1463  7265  )ريال/ مترمكعب(

NBPD   
  2348  294.5  183.7  1293.1  3920  )ريال/ مترمكعب(

  مطالعات ميداني: منبع     
  

دهد كه در  نشان مي 1385-86حصوالت زراعي منطقه در سال زراعي نتايج برآورد هزينه توليد م
مجموع بيشترين هزينه توليد در يك هكتار از محصوالت مورد بررسي به سيب درختـي و سـپس   

آب  وري بهرهشاخص . به ترتيب سيب زميني، گندم، جو و كمترين هزينه به يونجه اختصاص دارد
محصوالت مورد بررسي را به ميـزان آب مصـرفي   نسبت سود خالص هر يك از  NBPDكشاورزي 
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اين بررسي نمايانگر آن است كه در منطقه مورد مطالعه باالترين ارزش اقتصادي در . دهد نشان مي
 3486.6( ، سيب زميني)ريال 3922( برابر هر متر مكعب از آب مصرفي را به ترتيب سيب درختي

  .اند بخود اختصاص داده) ريال 183.7(ندم و گ) ريال 294.5( جو) ريال1293.1( ، يونجه)ريال
  

  اولويت كشت محصوالت كشاورزي منطقه براساس شاخصهاي مورد بررسي: 4جدول

  محصول                      يونجه  گندم  جو  سيب زميني  سيب درختي
  شاخص

1 2 4  5  3  CPD 
1 2 4  5  3  BPD 
1 2 4  5  3  NBPD 

  مطالعات ميداني: منبع
  

  شده در هر هكتار از محصول توليدي نرخ اشتغال ايجاد
آب، شاخص ديگري كه در ارتباط با تعيين مزيت نسبي محصوالت  وري بهرهي ها عالوه بر شاخص

مختلف در اين بخش داراي اهميت است ميزان اشتغال ايجاد شـده در هـر هكتـار از محصـوالت     
جه به ميزان مصرف منابع چـه  به بيان ديگر در هر هكتار از محصول ويژه و با تو. باشد توليدي مي

ميزان اشتغال ايجاد شده است كه براين اساس محصولي داراي مزيت نسبي در اين حوزه خواهـد  
موسسـه  (بود كه عالوه بر موارد گذشته توان ايجاد اشتغال بـاالتري را نيـز بـدنبال داشـته باشـد      

ط بـاالترين تعـداد اشـتغال    در اين ارتبـا . )43: 1376ريزي و اقتصادكشاورزي،  ي برنامهها پژوهش
ايـن مسـاله در حـالي    . نفر روز كار در طول سال اسـت  150متعلق به سيب درختي با نزديك به 

است كه اگر اشتغال ايجاد شده در هركدام از مراحل انبارداري، تبديل و فروش محصول را نيز در 
وضـعيت  . ان خواهد شدرابطه با نرخ اشتغال دوچند مورد توجه قرار دهيم اهميت اين محصول در

، 42، يونجه 55سيب زميني : ساير محصوالت نيز در ارتباط با شاخص مورد بررسي عبارت است از
  .نفر روز كار در طول سال 25و جو  30گندم 
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  مورد بررسي استاندارد شده  محصوالت كشاورزي منطقه براساس شاخصهاي عنكبوتي نمودار: 1نمودار 
  

 دمگن يونجه  درختي سيب

  جو
 

  سيب زميني
  

شود در وضـعيت مطلـوب محصـولي داراي مزيـت      دريافت مي 1به طوري كه كه از نمودار شماره 
ي مـورد بررسـي بـاالتر و گسـتردگي     ها نسبي باالتري است كه نمرات بدست آمده آن در شاخص

تري نسـبت بـه   نمودار نيز بيشتر باشد كه در رابطه محصول سيب درختي داراي مزيت نسبي بيش
اولين آن اينست كه هر چند . باشد اما در اين ارتباط چند نكته قابل ذكر است ساير محصوالت مي

آب داراي مزيت باالتري بوده است اما در مجموع  وري بهرهي ها سيب درختي در ارتباط با شاخص
ن مصرف با و اين ميزا) متر مكعب در هكتار 16000(مصرف آب اين محصول نيز بسيار زياد است

ي هـا  توجه به محدوديتهاي اكولوژيكي همچون خشكي منطقه و وقوع پديده خشكسالي طي دوره
توانـد در گسـترش ايـن محصـول و پايـداري كشـت آن در ابعـاد اكولـوژيكي          متناوب زماني مـي 
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دومين نكته آنكه هرگونه گسترش سطح زيـر  . برداران روستايي ايجاد نمايد چالشهايي را براي بهره
بوده و در نهايت فرسايش و تخريب اين منابع ... ت به معناي فشار بيشتر بر منابع آب، خاك وكش

سومين نكته در ارتباط با ميزان اشتغال ايجاد شده در اين محصول اسـت  . را بدنبال خواهد داشت
فرايند گذارد ولي بايد به اين مساله توجه داشت كه در  كه در نگاه اول نرخ بااليي را به نمايش مي

توسعه اقتصادي و افزايش كاربرد وسايل مكانيزه در فرايند توليد محصول كاهش نـرخ اشـتغال در   
بخش كشاورزي بسيار منطقي و قابل پيش بيني است و در اين مورد نيـز وقـوع چنـين شـرايطي     

در حال حاضـر در بسـياري از فعاليتهـاي مربـوط بـه كاشـت و داشـت ايـن         . باشد قابل انتظار مي
ي انجام شده جهت پاكني ها گيرد بعنوان مثال طي بررسي ل توسط نيروي انساني انجام ميمحصو

كارگر مورد نياز اسـت و بـا توجـه بـه افـزايش سـطح        40تا  35هر هكتار از سيب درختي حدود 
دستمزد نيروي انساني بسياري از بهره برداران با استفاده از تراكتور و تيلرهاي باغي اين ميـزان را  

لذا گسترش اين محصـول بـا توجـه سـاختار سـني، مالكيـت       . اند نفر كاهش داده 3تا  2دود به ح
نخواهد توانست از اين منظـر مطلوبيـت الزم را فـراهم نمايـد و در ايـن      .... اراضي، مكانيزاسيون و

تواند در كاهش اثرات چنين چالشي  حالت توجه به ساير مراحل پس از توليد و تبديل محصول مي
  .بسيار موثر باشدوضعيتي 

 
  جايگاه صادارتي سيب درختي سميرم

و راندمان توليـد  ) هكتار 19000(با توجه به سطح زير كشت محصول سيب درختي در شهرستان 
آيد كه اين  تن محصول بدست مي 475000ساالنه بطور متوسط در حدود ) تن در هكتار 25(آن 

ليت جذب در بازارهاي داخلي را نخواهد داشـت  ميزان توليد در كنار توليدات ساير نقاط كشور قاب
ي مرتبط بـا آن جهـت تنظـيم بـازار بسـيار      ها لذا توجه به صادرات خارجي و بازاريابي و مكانسيم

يكي از مهمترين اصول در زمينه ورود و خروج مواد غذايي . )66: 1386، انويه تكيه(ضروري است 
ي بسيار مهم در ارتباط بـا سـالمت   ها اخصيكي از ش. به كشورها، سالمت آنها جهت مصرف است

يا آئـين نامـه مـواد غـذايي      1مواد غذايي در سطح بين المللي استانداردهاي كدكس آليمنتاريوس
براساس آخرين موجـود در ارتبـاط بـا سـالمت ميـوه و      ). 3: 1386، وزارت جهادكشاورزي. (است

رتبـه در رابطـه بـا سـالمت      سبزيجات تازه، سيب درختي سميرم در كـل كشـور داراي بـاالترين   
محصول بوده است به طوري كه استانداردهاي كدكس براي سيب درختي درآلـوده تـرين منطقـه    

و در برخي از مناطق همچون پادناي عليا و روستاهاي نقـل و دنگزلـو    5/1در حدود ) دشت كمه(
                                                 

 
1. Codex Alimentarius 
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  ). 5همان منبع، ( درحد صفر و يا نزديك به صفر بوده است
  

  كدكس سيب درختي سميرم و برخي از مناطق كشوراستاندارد : 5جدول
 سميرم  نام منطقه

  اروميه دماوند چناران
 

استاندارد 
 كدكس

ترينآلوده
  منطقه

ترينپاك
  منطقه

2- 5/1  5/0 – 0  5/4  6  8 – 
5/7  

   1387مديريت جهادكشاورزي شهرستان سميرم، : منبع           
  

باشد و  مي 9تعيين شده در اين قبيل محصوالت در حدود اين در حالي است كه حداقل استاندارد 
دهنده قابليت باالي آن در ارتباط با دسترسي به  وجود چنين ويژگي در محصول اين منطقه نشان

كشـاورزي   براساس آمارهاي ارائه شده توسط مـديريت جهـاد  . بازارهاي داخلي و بين المللي است
هزار تن سيب درختي بـا كيفيـت عـالي بـه      95به شهرستان سميرم بطور متوسط ساالنه نزديك 
گردد كه درآمد نسبتا خوبي را عايد منطقه و كشـور   كشورهاي حوزه خليج فارس و اروپا صادر مي

كند كه حاصل كيفيـت بسـيار مطلـوب محصـول منطقـه بـوده و جايگـاه خاصـي را در بـين           مي
در بازارهـاي داخلـي و    كنندگان براي سيب درختي منطقه بـا نـام تجـاري سـيب سـميرم      مصرف

  .سازد مي  خارجي فراهم آورده است كه اين امر لزوم توجه بيشتر به صاردات را الزامي
  

  وضعيت اشتغال و فعاليتهاي توليدي
دهنده آن است كه ميانگين روزهاي كاري هر يك از شـاغلين مـورد    بررسي وضعيت اشتغال نشان

دهنده باال بـودن ميـزان    باشد كه نشان سال ميروز در  73ي مختلف اقتصادي ها مطالعه در بخش
دهنده آن  برآوردهاي بدست آمده نشان. بررسي است بيكاري آشكار و بويژه پنهان در جامعه مورد 

درصد از فعاالن اقتصادي مورد بررسي منحصراّ در بخش باغداري و توليد  62.5است كه در حدود 
مزمـان در باغـداري و سـاير فعاليتهـا مشـغول      و يا ه ها درصد در ساير بخش 28.5سيب و حدود 

هاي ايجاد اشتغال و فعاليت در بين خانوارهـاي   فعاليتهاي غير كشاورزي نيز يكي از زمينه. اند بوده
درصد از كل شاغالن مورد بررسي را بخـود اختصـاص داده    8.5مورد مطالعه بوده است كه حدود 

و زمان كار در طول سال در اين قبيل خانوارها  ي تحقيق متوسط نيروي كارها براساس يافته .است
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  ). 2نمودار(به مراتب بيشتر از خانوارهاي داراي يك فعاليت خاص بوده است 
  هاي اقتصادي ميانگين روزهاي كاري در هريك از بخش:  2نمودار

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 مطالعات ميداني: منبع

  
ي هـا  ابل ذكر است كه بنا به پرسشنامهدر همين ارتباط تعداد نيروي كار هر يك از خانوارها نيز ق

مقايسـه ايـن   ). 3نمـودار (محاسـبه شـد    1تكميل شده و مصاحبه با مطلعين، متوسط نيروي كـار 
ي مختلف از توانايي ايجاد فرصتهاي شغلي و درآمـدي بـراي افـراد خـانوار در     ها شاخص در بخش

  . داردي چندگانه كار و فعاليت حكايت ها صورت اشتغال و فعاليت در حوزه

                                                 
 
 بر مبناي نيروي كار تمام وقت در طول فصل رشد و توليد محصول .1
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  ي اقتصاديها تعداد نيروي كار در هريك از بخش:  3نمودار
 

   
  
  
  
  
  
  
  
 مطالعات ميداني: منبع 

  
نكته ديگر اينكه نوع فعاليت انجام شده از قابليتهاي مختلف طبيعي و اجتماعي زنـدگي روسـتايي   

بـه  . نمـود  توان در موارد متعددي به طور كـامال آشـكار مشـاهده    تبعيت داشته كه نمود آن را مي
انـد كـه داراي    عنوان مثال اغلب تاسيسات متعلق به پرورش ماهي در بخش پادنـا تمركـز داشـته   

توان  از سوي ديگر مي. ي متعدد و پرآب با وضعيت مطلوب جهت اين فعاليت بوده استها رودخانه
ت هايي همچون قاليبافي در اغلب روستاهاي بخش مركزي به ويژه در دهسـتان وردشـ   به فعاليت

در گذشـته از مقبوليـت فراوانـي در     هـا  اين قالي. اشاره داشت كه عمدتا داراي منشاء ايلي هستند
بازارهاي منطقه برخوردار بوده است ولي در سالهاي اخير مشكالت ايجاد شده در بازار، ادامه توليد 

تـوان بـه    د مـي از ديگر مـوار . يي مواجه كرده استها آنرا بعنوان منبع درآمد خانوارها با محدوديت
روسـتاي  (، پـرورش اسـب   )روسـتاي ورق (انجام فعاليتهايي چون توليد و پرورش قـارچ خـوراكي   

  .اي و پرورش شتر مرغ و بوقلمون اشاره نمود ، توليدات گلخانه)مهرگرد
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  بحث و نتيجه گيري 
يري مطالعات انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه و بررسي وضـعيت خانوارهـاي نمونـه بـا بكـارگ     

نشانگر پذيرش اين است كه در منطقه مورد مطالعه سيب  ها و ساير شاخص وري بهرهي ها شاخص
 CPDدرختي از مزيت نسبي بااليي نسبت به ساير محصوالت برخوردار است بطوري كه شـاخص  

ريال نسـبت بـه سـاير     NBPD392 ريال و شاخص 7265معادل BPD كيلوگرم، شاخص 562/1
ي فوق الذكر، شاخص نرخ اشتغال ها عالوه بر شاخص. دهند ري را نشان ميمحصوالت، نمرات باالت

بنـابراين از  . نفر روز كـار در طـول سـال  بـاالتر از سـايرين بـوده اسـت        150سيب درختي نيز با 
گردد محصول سيب درختي منطقـه نسـبت بـه سـاير محصـوالت       محاسبات انجام شده معلوم مي

باشد ولي اين مساله نبايد به معناي گسترش و توسعه بيشتر  عمده داراي مزيت نسبي باالتري مي
اين محصول در منطقه تلقي گردد زيرا در حال حاضـر و بـا توجـه بـه آمارهـاي موجـود سـاختار        
اقتصادي تك محصولي بر اقتصاد خانوارها و منطقه حاكم گرديده است بطوري كه در حال حاضـر  

درصد از كل سـطح زيركشـت    04/48باغي،  درصد از سطح زير كشت محصوالت 4/97در حدود 
درصد از توليد ناخالص روستاهاي منطقه را توليد اين  04/78درصد از اشتغال و  7/63شهرستان، 

ي موجـود  هـا  تواند با توجه به نارسايي محصول بخود اختصاص داده است كه چنين ويژگيهايي مي
ذيري اقتصاد منطقه نقـش مهمـي   ي مختلف اقتصادي، اجتماعي و طبيعي در آسيب پها در حوزه

  .خواهد داشت
در بعد طبيعي هرگونه افزايش سطح زيركشت اين محصول به معناي افـزايش فشـار و بهـره بـرداري     

ي هـا  هر چنـد سـيب درختـي در ارتبـاط بـا شـاخص      . رويه از منابع آب و خاك منطقه خواهد بود بي
مصرف آب اين محصـول نيـز بسـيار زيـاد      آب داراي مزيت باالتري بوده است اما در مجموع وري بهره

و اين ميزان مصرف با توجه به محدوديتهاي اكولوژيكي همچـون  ) متر مكعب در هكتار 16000(است 
توانـد در گسـترش ايـن     ي متنـاوب زمـاني مـي   هـا  خشكي منطقه و وقوع پديده خشكسالي طي دوره

. بهره برداران روستايي ايجاد نمايد محصول و پايداري كشت آن در ابعاد اكولوژيكي چالشهايي را براي
كه در سالهاي اخير رخ داده و اقتصاد منطقه و معيشت روستائيان را با چالشـهاي جـدي روبـرو     امري

از سوي ديگر اختصاص سطح وسيعي از اراضي منطقه به يك محصول باعث كاهش تنوع  . كرده است
  . ض گياهي خواهد شدو مسايلي همچون آسيب پذيري در برابر شيوع آفات و امرا

درصـد جمعيـت روسـتايي     7/27(در بعد اجتماعي و با لحاظ مواردي چون ساختار سني منطقـه  
، گسترش روند مكانيزاسيون فعاليتهاي كشاورزي در زمينـه سـيب   )سال دارند 25منطقه كمتر از 

اقتصادي،  يها درختي و عدم توجه به ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با توليد سيب و ساير بخش
  . موجب بيكاري آشكار و پنهان در جمعيت منطقه خواهد شد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


  ) فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                                    22
  

 

 

در بعد اقتصادي وابستگي به توليد يك محصـول خـاص جهـت كسـب درآمـد و عـدم گسـترش        
فرصتهاي شغلي و منابع درآمدي در فرايندهاي توليد و تبديل محصول مذكور و يا عدم گسـترش  

ساز ناپايداري اقتصـادي   ي اقتصادي زمينهها خشفعاليتهاي اقتصادي در بخش كشاورزي و ساير ب
بديهي است در فرايند توسعه اقتصـادي كـاهش   . خانوارهاي روستايي ساكن در منطقه خواهد بود

نيروي انساني فعال در بخش كشـاورزي بـه واسـطه گسـترش مكانيزاسـيون در راسـتاي افـزايش        
، مسـتلزم توسـعه و گسـترش سـاير     امـا ايـن امـر   . عوامل توليد از الزامات اساسي اسـت  وري بهره

ي اقتصادي جهت جذب نيروي انساني آزاد شده و يا تـازه واردان روسـتايي و بطـور كلـي     ها بخش
  . تثبيت جمعيت در سطح منطقه است

با توجه به امتيازات كشت سيب درختي و نيز با در نظر داشتن مسايل و مشكالت ناشي از كشـت  
يشنهادات ذيل را به عنوان ابزاري جهت اصـالح سـاختار   توان پ تك محصولي در سطح منطقه مي

  :اقتصادي منطقه مطرح ساخت
علي رغم استعداد فراوان منطقه جهت توليد محصوالت باغي به علت عدم رعايت اصول صحيح  •

باغداري، عملكرد توليد در واحد سطح در حد مطلوبي قرار ندارد و بنابراين الزم است افزايش 
برداران قرار گيرد برنامه پيشنهادي در اين زمينه  توجه مسئوالن و بهرهبازدهي توليد مورد 

يي براي اصالح باغات از جهت نوع واريته، رعايت كليه اصول ارتقاء ها بايست مشتمل بر طرح مي
  .وري زراعي در توليد و توجه به مكانيزاسون كشاورزي منطقه باشد بهره

خاك، زيرساختهاي انساني و ارتباطي امكان توليد  تنوع شرايط اقليمي و جغرافيايي چون آب و •
لذا الزم است به منظور تعديل مشكالت . محصوالت مختلف را در منطقه فراهم نموده است

كشت تك محصولي، كشت ساير محصوالتي كه داراي مزيت نسبي خوبي هستند مورد توجه 
  .برداران و مسئوالن قرار گيرد بهره

د در منطقه، توجه به صنايع تبديلي جهت ايجاد اشتغال و ارزش با توجه به حجم باالي تولي •
تحقق اين امر بهترين شيوه جلوگيري از هدر رفتن محصول، . افزوده بيشتر ضروري است

  .جلوگيري از فساد و ازدياد زمان نگهداري در انبار و حمايت از باغداران و روستائيان منطقه است
ي الزم همچون توجه به مسايل ها م نمودن زمينهتوجه بيشتر به صادرات محصول و فراه •

نداشتن امكانات مناسب براي . بندي محصول از ديگر موارد حائز اهميت است تبليغاتي و بسته
المللي و قابل پذيرش مشتريان، خارجي  بندي مطابق با استانداردهاي بين تبليغ محصول و بسته

وبي كه از اين طريق ايجاد خواهد شد، شود كه كشور و منطقه از درآمد بسيار مطل سبب مي
 .محروم گردد
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