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  دهيچك
از  نفر 54از  آمدهدستبه يمقطع يها با استفاده از داده يصنوبركار توسعه بر مؤثر اجتماعي و اقتصادي هايعاملن پژوهش يا در

و  يكارهيوه حاشيكه به دو ش 1393تا  1392در سال  ياستان خراسان شمال يل صنوبركاريپتانس يدارا يروستا 30در صنوبركاران 
 آمدهدستبهج ينتا. ل قرار گرفتيوتحل هيبرآورد و مورد تجز يون خطيرگرس ياز الگو يريگ با بهره ،اند د نمودهياقدام به تول يصنعت

ط يبا شرا يالت دولتيدولت، استفاده از تسه يگان از سويارائه نهال راالت صنوبركار، يتحص يرهاين متغيرابطه مثبت ب نشان داد كه
با توسعه سطح ، كشت صنوبر يآموزش يها و شركت در كالس دولت يمت مناسب از سويچوب با ق ينيد تضميخر، )وام(مناسب 
) وام(ط مناسب يبا شرا يالت دولتيدولت، استفاده از تسه يگان از سويارائه نهال را يفير كين سه متغيبراعالوه .وجود دارد يصنوبركار

  .  هستند يزان صنوبركارير مثبت بر ميتأث يدار و دارا يمعن يآمار ازنظردولت  يمت مناسب از سويچوب با ق ينيد تضميو خر
  

  .زراعت چوب، صنوبراجتماعي،  -اقتصادي، استان خراسان شمالي: يديكل يها واژه
  

  مقدمه
 جنگلي اراضي سهم كه است گرفته قرار اي منطقه در ايران

حدود  در ايران هاي مساحت جنگل. است ناچيز آن
 كه است حالي در اين. است شده برآورده هكتار ميليون2/14

 ميليون 18سطوح  اين مساحت دور چندان نه اي در گذشته

 متعددي داليل به دهه اخير چند طي در كه است بوده هكتار

 تأسيسات و شهرها توسعه ، رويه بي برداري بهره همچون

 سطح جدي كاهش با تجاوز و تخريب صنعتي و شهري،

 يتقاضا برا). Anonymous, 2008(ت اس بوده مواجه
 يالملل نيو هم در سطح ب يهم در سطح مل يمحصوالت چوب

شتر يران بيدر ا. استش يدر حال افزا يافزون طور روز هب
شود كه  ين ميمأشمال كشور ت يها از جنگل يدات چوبيتول

 يها اد و فشاريز يبردار ر به علت بهرهياخ يها در سال
 يطور افته است، بهي، برداشت از آنها كاهش يعوامل اجتماع

 يبردار ستم بهرهيالرشد با س عيسر يها كه كشت گونه
 يها يبا توجه به توانمندافته تا بتواند يمدت ضرورت  كوتاه

 ,.Goodarzi et al( دياز را مرتفع نماين نيموجود ا
ران يدر حال حاضر كاشت صنوبر در نقاط مختلف ا ).2010
از روند  يريها و جلوگ يكار ش سطح جنگليل افزايبه دل
جاد درآمد و اشتغال و توسعه يموجود، ا يها ب جنگليتخر
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قرار گرفته و به لحاظ  يسبز مورد توجه خاص يفضا
امكان كاشت  مانندممتاز و منحصر به فرد صنوبر  يها يژگيو

از  يبردار انه وكوتاه بودن دوره بهرهيسال يش بااليانبوه، رو
  ).Asadi, 1994(برخوردار است  يا ژهيت وياهم

ارقام  و آمار براساس درختاننوع  اين ساالنه توليدات
 شمال تجارتي هاي جنگل توليدات برابر سه از بيش موجود،

 اين درصد 10از  كمتر سطحي كه يدرحال است كشور

 مطالعات و ها بررسي نتايج .نمايد مي ز اشغالين را ها جنگل
 آن گر بيان كشور تحقيقاتي هاي بخش و اجرائي هاي سازمان

 25حدود  فقط كشور در چوب زراعت فعلي سطوح كه است
شامل  را صنوبركاري براي مناسب و مستعد اراضي درصد
 گرفته كاره ب مناطق اين تواندرصد  75حدود  در و شود مي

 گير پي مدون، صحيح، ريزي برنامه صورت در كه است، نشده

 اين از استفاده با توان مي علمي و مناسب كارهايهرا اتخاذ و

 افزايش را كشور چوب زراعت سطوح ها قابليت و ها توانائي

  ). Asareh, 2008( داد
محدود  يها تيدهد كه عالوه بر فعال يها نشان م يبررس

 يايبا مزا كشاورزان يينه آشنايدر زماران ذاستگيس يجيترو
مطالعات صنوبر، كشت  يفن يها و دستورالعمل يصنوبركار

ن عوامل ييدر كشور در خصوص تعز ين يمحدود يعلم
 .صورت گرفته است ياثرگذار بر توسعه سطح صنوبركار

Asadi )١٩٩۴ (كاهش  يو اجتماع ياقتصاد هاي دليل
ن بودن سطح ييرود را پا در منطقه زنجان يسطح صنوبركار

 ينيگزيشغله بودن صنوبركاران و جا الت، چنديتحص
 يطوالن يبردار ونجه و دوره بهرهيگر مانند يد يها كشت

به  يا ، در مطالعه)٢٠٠٨(و همكاران  Darvish .داند يم
رش يثر بر پذؤم يو اجتماع يعوامل اقتصاد يبررس

صنوبركاران شمال كشور نفر از  175ان يدر م يآگروفارستر
 يدار يرابطه مثبت و معن ج مطالعه نشان داد كهينتا. پرداختند

مستقل  يرهايبا متغ يرش آگروفارستريزان پذير ميان متغيم
انه از يانه خانوار، درآمد ساليالت، درآمد ساليزان تحصيم

، ينه آگروفارستريدر زم يزان آگاهيم ،يرشغل صنوبركا
الت يبه تسه ياز، دسترسيمور ن يها به نهاده يدسترس
ن يعالوه بر ا. زان تماس با مروجان وجود دارديو م ياعتبار

به  ي، دسترسينه آگروفارستريدر زم يزان آگاهيم يرهايمتغ
ن ييتب ييانه خانوار، توانايو درآمد سال يالت اعتباريتسه

در  يرش آگروفارستريزان پذيرات ميياز تغدرصد  8/49
و همكاران   Hwang.ان صنوبركاران را داشته استيم
ها در  يل روند كاهش سطح صنوبركاري، دال)١٩٩٣(

 يان به شهرها و فقدان اراضيئرا مهاجرت روستا يجنوب كره
  Lugendo.عنوان نموده است يصنوبركار يمسطح برا

ن يب يزراع يدار جنگلت كه در سگزارش كرده ا ،)٢٠٠٣(
كار  يرويسن، جنس، درآمد، اندازه و تعداد ن يرهايمتغ

وجود  يدار يرش طرح رابطه معنيمزرعه و پذ
عوامل ) ٢٠١٢(همكاران و   Alizadeh Anaraki.دارد

در استان  يثر بر توسعه صنوبركارؤم يو اجتماع ياقتصاد
ن ياولج نشان داد كه ينتا. الن را مورد مطالعه قرار دانديگ

، يآموزش يها زان شركت در كالسيسال كشت صنوبر، م
ركشت ين سطح زيو اول يالت دولتيمقدار استفاده از تسه
انس توسعه زراعت يدرصد وار 5/17صنوبر در مجموع 

  .كنند ين مييچوب را تب
سازمان  يبراساس آمار و اطالعات ارائه شده از سو

 يكشور، كل سطح صنوبركار يزداريها، مراتع و آبخ جنگل
كه در حدود هكتار بوده  1850 يدر استان خراسان شمال

انجام شده در كشور  يها يدرصد از كل صنوبركار 23/1
با توجه . )Anonymous, 2011َ( ن استان استيمربوط به ا

از روزافزون كشور به يل نيبه دل يكار ت توسعه جنگليبه اهم
به عنوان  يصنوبركارژه به توسعه سطح يچوب و توجه و

و محدود بودن  يك سويالرشد از  عياز درختان سر يكي
نسبت به كل  يدر استان خراسان شمال يسهم صنوبركار

و  ين مطالعه تالش خواهد شد تا عوامل اقتصاديدر ا ،كشور
ثر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در استان ؤم ياجتماع

  .  رديقرار گ يابيمورد ارز يخراسان شمال
  
  اد و روشهامو
  منطقه مورد مطالعه يمعرف

شهرستان شامل  هشت يدارا ياستان خراسان شمال
ن، رازوجرگالن، مانه و سملقان، يروان، اسفرايبجنورد، ش
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 41شهر و  15بخش،  16 يگرمه، جاجرم و فاروج، دارا
از استان خراسان  يكل يينما كيدر شكل . دهستان است

مطالعه با توجه به مورد هدف  يروستا 30و  يشمال
  .كشور آورده شده است ياسيمات سيتقس

  
  

  
  موقعيت روستاهاي مورد مطالعه در استان خراسان شمالي -1شكل 

  

  

بوده كه با  يليتحل-يفين پژوهش از نوع توصيا
 يآمارجامعه . ش انجام شده استيمايوه پياز ش يريگ بهره
ه صنوبركاران استان خراسان يشامل كل پژوهشن يدر ا
كه به دو صورت بوده  1393تا  1392در سال  يشمال
آمار  .اند اقدام به زراعت چوب نموده يو صنعت يكار هيحاش

پرونده زراعت  يدارا يمربوط به تعداد صنوبركاران صنعت
استان  يزداريو آبخ يعيطب چوب در استان از اداره كل منابع

 )١٩۶٣(  Cochranاز رابطهن مطالعه يدر ا. ديافت گرديدر
ب كه در ين ترتيبه ا ،ديها استفاده گرد ن تعداد نمونهييتع يبرا

ل يپرسشنامه تكم 15ش مطالعه انجام و تعداد يك پيابتدا 
انس يش مطالعه نشان داد كه وارين پيا يج بررسينتا. شد

برابر با  يصنوبركارزان سطح يم يعنيصفت موردمطالعه 
به نفر  54 تعداد ،1/0 يبا سطح كران خطاكه  بوده 139/0

ن يذكر ا. دندين گردييمورد مطالعه تع يعنوان نمونه آمار
و به  يبه صورت تصادفها  ت است كه نمونهينكته حائز اهم

ت يمختلف استان كه مستعد فعال ياز شهرها تناسب
ق ياز از طريموردن هاي دادهانتخاب و باشند  يم يصنوبركار

   .ديگرد يآور پرسشنامه جمع يطراح
  

  ها در هر شهرستان نحوه تخصيص كل نمونه - 1جدول 
  ها تعداد نمونه  نام شهرستان

  ۲۰  بجنورد

  ۱۰  مانه و سملقان

  ۱۰  فاروج

  ۷  اسفراين

  ۷  شيروان

  ۵۴  کل

  

جامعه   حجم كوكران در صورت مشخص نبودن   رابطه
   .باشد زير ميت به صور  آماري، 

2

22 .

d
stn 

  
  

دقت : d  واريانس صفت مورد مطالعه،  :2s آندر كه (
  كل و  حجم نمونه: n ،  احتمالي مطلوب

 t   ن يابزار ا. )باشد يم 96/1درصد برابر  95با احتمال
سوال باز  3سوال بسته و  53 يپرسشنامه و حاو ،مطالعه
 يفرد يها يژگيو: مختلف پرسشنامه شامل يها بخش. بود
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، )سن، ميزان تحصيالت، وضعيت تأهل( صنوبركاران
وه يزان كاشت، شينوع و م( يو فن يديتول يها يژگيو
ن آب، زمان يري، محل تأمي، نوع قلمه گ، برداشتياريآب

 يها يژگي، و)نحوه برداشت صنوبرو برداشت صنوبر، 
، ميزان درآمد، نحوه فروشزان يم(صنوبركاران  ياقتصاد

 نحوه فروشو  فروش چوب صنوبردريافت تسهيالت، قيمت 
صنوبركاران  يجيو ترو يآموزش يها يژگي، و)صنوبر

، عالقمندي به كشت يجي، ترويدوره آموزش يبرگزار(
و مسائل و ) استفاده از ارقام جديد صنوبرو  صنوبركاري
   .بوده است يتوسعه صنوبركار يرو شيمشكالت پ

با استفاده از نظرات  پرسشنامه ييمحتوا ييروا
ب يترت نيا به. دست آمده ب يارك متخصصان در حوزه جنگل

كارشناسان جنگل اداره كل  اريدر اختپرسشنامه  يدتعدا كه
تا نظرات خود را در خصوص  قرار گرفتاستان  يعيطب منابع

 يداريپا يبه منظور بررس. ندينماان يسواالت پرسشنامه ب
 ييايك سنجش پايز از تكنيپرسشنامه ن يها سوال يدرون
و استفاده از  SPSSافزار  كرونباخ به كمك نرم يب آلفايضر

  . دياستفاده گرد )Reliability Test( ت اعتباريآزمون قابل
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 يها رمجموعه سواليبرابر با تعداد زnن رابطهيدر ا

2ا آزمون،يپرسشنامه 
is =انس سوال يوارi  انس يوار(ام

2و) ها داده سيماترك ستون يموجود در  يها داده
ts =

انس ستون يگر واريا به عبارت ديانس كل آزمون يوار
ب ين مطالعه ضريدر ا. باشد يها م س دادهيمجموع در ماتر

د كه با توجه به مقدار يمحاسبه گرد 73/0كرونباخ  يآلفا
د قرار يين پرسشنامه مورد تأيا ييايپا ،كرونباخ يب آلفايضر

شده، از  يآور جمع هاي دادهل يوتحل هيبه منظور تجز .گرفت
 معيار، انحراف نيانگي، درصد، ميفراوان( يفيتوص يها آماره

و  يل همبستگيتحل( ياستنباط يها و آماره) كاي اسكوئرو 
نرمال  يبررسبه منظور  .دياستفاده گرد) يون خطيرگرس

 ل از آزمونيوتحل هيمورد استفاده قبل از تجز يها بودن داده
سطح ن كه يد با توجه به ايلك استفاده گرديو رويشاپ
بوده  05/0شتر از يآزمون ب نيا دررها يمتغ بيشتر يدار يمعن

 .ندديگردنرمال فرض  يينان بااليها با اطم داده بنابراين ،است
 نيارتباط ب درجه و نوع نييمنظور تع ن بهيبرا عالوه
ر يبودن متغ يبيل ترتيوابسته به دل ريمتغ با مستقل يهاريمتغ

 مستقل يرهايبودن متغ ينسب-يا وابسته و فاصله
رمن ياسپ يا رتبه يب همبستگياز ضر استفاده در مطالعه مورد

  .دياستفاده گرد
  يون خطيرگرس يالگو

ثر بر سطح ؤن عوامل ميين مطالعه به منظور تعيدر ا
ون يرگرس ياز الگو يدر استان خراسان شمال يصنوبركار

  :ر استفاده شده استيبه شكل ز يخط
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 يانگر سطح صنوبركارير وابسته كه بيمتغ Yكه در آن 
خراسان  انجام شده توسط نمونه مورد مطالعه در استان

مستقل  يرهايجزء عرض از مبدأ و متغ.باشد يم يشمال
  .ارائه شده است 2در جدول  ن الگويمورد استفاده در ا
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  شمالي ثر بر ميزان صنوبركاري در استان خراسانؤمتغيرهاي مستقل مورد استفاده در الگوي رگرسيون خطي م - 2جدول 
  واحد سنجش  نوع متغير  متغيرها

      هاي فردي صنوبرکاران ويژگي

  سال  کمي  ) 1X(سن 

  سال  کمي  )2X(تحصيالت صنوبرکار 

  ۰= ، خير۱= بلي  کيفي  )1D(اشتغال در خارج از مزرعه 

      هاي اقتصادي صنوبرکاران ويژگي

  ۰= ، خير۱= بلي  کيفي  )2D(ارائه نهال رايگان از سوي دولت 

  ۰= ، خير۱= بلي  کيفي  )3D) (وام(استفاده از تسهيالت دولتي با شرايط مناسب 

  ۰= ، خير۱= بلي  کيفي  )4D(خريد تضميني چوب با قيمت مناسب از سوي دولت 

  ريال  کمي  )3X(قيمت فروش هر کيلوگرم چوب صنوبر 

  

  ج ينتا
ن يبه عمل آمده در ا يدانيم يها يبا توجه به بررس

گرا استفاده ين كلناز  طورعمده بهمطالعه صنوبركاران منطقه 
هاي  ج بدست آمده از مطالعه برخي از ويژگيينتا. اند نموده
صنوبركاران موردمطالعه از قبيل  يديتول-يو فن يجمعيت

و  يكار هيبه صورت حاش يركشت صنوبركاريسن، سطح ز
فاصله كاشت تا برداشت صنوبر، قطر  ي، دوره زمانيصنعت

ه يتوج يدارا يشنهاديمت پيق كمترينبرداشت صنوبر و 
 3در جدول دگاه صنوبركاران يجهت فروش از د ياقتصاد
 47كار  ميانگين سن كشاورزان صنوبر .شده استداده نشان 

 69تا  26در دامنه سني بين  18/11سال با انحراف معيار 
نمونه سن آن است كه  نشان دهندهنتايج . استبوده سال 

 . به طور نسبي باال بوده استموردمطالعه 

  

  

  توليدي صنوبركاران مورد مطالعه- فنيهاي جمعيتي و  ميانگين برخي از ويژگي - 3جدول 
  

  بيشينه  کمينه  انحراف معيار  ميانگين  متغير

          :هاي جمعيتي ويژگي

  ۶۹  ۲۶  ۱۸/۱۱  ۴۷  )سال(سن 

          :توليدي-هاي فني ويژگي

  ۱۲۰۰  ۲۰  ۱/۲۵۳  ۸/۲۶۹  )مترمربع(کاري  سطح زيرکشت صنوبرکاري به صورت حاشيه

  ۲۵۰۰۰  ۱۵۰۰  ۸/۷۶۸۰  ۵/۶۶۸۷  )مترمربع(توليد صنعتي سطح زيرکشت صنوبرکاري به صورت 

  ۲۵  ۶  ۹/۴  ۵/۱۳  )سال(دوره زماني فاصله کاشت تا برداشت صنوبر 

  ۴۸  ۱۱  ۹/۱۱  ۳/۲۶  )متر سانتي(قطر برداشت صنوبر 

قيمت پيشنهادي داراي توجيه اقتصادي جهت فروش از ديدگاه  کمترين

  )ازاي هر کيلوگرم وزن تر ريال به(صنوبرکاران 
۴/۳۹۴۴  ۱۴/۱۰۱۸  ۲۰۰۰  ۶۰۰۰  
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توليدي نشان -هاي فني مربوط به ويژگي هاي داده
دهد كه ميانگين سطح زيركشت صنوبركاري به صورت  مي

ترتيب  كاري و صنعتي در رابطه با نمونه موردمطالعه به حاشيه
ميانگين دوره . باشد مترمربع مي 5/6687و  8/269برابر 

زماني فاصله كاشت تا برداشت صنوبر در رابطه با نمونه 
باشد كه نشان دهنده بلندمدت  سال مي 5/13موردمطالعه 

بودن بازگشت سرمايه فعاليت صنوبركاري در شرايط سنتي 
قيمت پيشنهادي داراي توجيه  كمترينميانگين . باشد مي

اقتصادي جهت فروش از ديدگاه صنوبركاران مورد مطالعه 
ازاي هر كيلوگرم وزن تر با انحراف معيار  ريال به 4/3944

تا  2000بوده و قيمت پيشنهادي فروش بين  14/1018
قيمت خريد هر  1393در سال . ريال متغير است 6000

ريال  2000تا  1500كيلوگرم وزن تر صنوبر در منطقه بين 

دهنده پايين بودن قيمت  باشد كه اين رقم نشان متغير مي
ها از كشاورزان و به تبع آن عدم رضايت برخي  خريد واسطه

صنوبركاران از درآمدزايي اين فعاليت را به دنبال داشته 
  .است

فراواني تحصيالت صنوبركاران موردمطالعه استان  يبررس
درصد  7/66به ترتيب دهد كه  ينشان م 4ز در جدول ين

درصد داراي تحصيالت  1/24ديپلم،   افراد تحت مطالعه زير
درصد از كشاورزان  8/1ديپلم و  درصد فوق 4/7، ديپلم

نشان دهنده آن ج ينتا. باشند داراي تحصيالت ليسانس مي
 ينييسطح سواد پا يمطالعه دارااست كه نمونه مورد

، )2( ب مربوط به آمارهيكه مقدار ضر يياز آنجا. باشند يم
ج يتوان نتا يم رو نيدار شده است، ازا يمعن يلحاظ آمار به
  .م دادين نمونه را به كل جامعه تعميا

  

 توزيع فراواني تحصيالت صنوبركاران استان -4 جدول
  2  درصد  فراواني  تحصيالت

  ۳/۹  ۵  سواد بي

***۹۰۶/۵۶  

  ۴/۵۷  ۳۱  زيرديپلم

  ۱/۲۴  ۱۳  ديپلم

  ۴/۷  ۴  ديپلم فوق

  ۸/۱  ۱  ليسانس

    ۱۰۰  ۵۴  کل
  درصد دار در سطح يك معني***             

  

صنوبركاران به دو صورت مورد مطالعه،  يدر روستاها
. اند اقدام به زراعت چوب نموده يو صنعت يكار هيحاش
صنوبركاران تحت  بيشتركه  دهد نشان مي 5جدول  هاي داده

 يكار هيبه صورت حاش يمطالعه در استان خراسان شمال

درصد  6/21اقدام به كشت صنوبر نموده و ) درصد 4/78(
اقدام به كشت صنوبر ) زراعت چوب( يبه صورت صنعت

 .اند نموده

  

 توزيع فراواني شيوه صنوبركاري نمونه مورد مطالعه -5 جدول

  2  درصد  فراواني  شيوه صنوبرکاري

  ۴/۷۸  ۴۰  هاي زراعي حاشيه زمين
***۸۴۳/۲۶  

  ۶/۲۱  ۱۱  )زراعت چوب(توليد صنعتي 

    ۱۰۰  ۵۱  کل
  درصد دار در سطح يك معني*** 
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را  يتوزيع فراواني اهداف صنوبركار ،6جدول  هاي داده
كه طور همان. دهد نشان ميدگاه نمونه مورد مطالعه ياز د

از  ين اهداف صنوبركارياز مهمتر يكيگردد  يمالحظه م
و  يمسائل مال) درصد 70(دگاه نمونه مورد مطالعه يد

ن و مرز يت زميپس از آن حفظ مالك. بوده است ياقتصاد
در نمونه  ين اهداف صنوبركاريگر از مهمتريد يكي

كار استان بوده  هيصنوبركاران حاش مطالعه به خصوصمورد
  .  است

  

 توزيع فراواني اهداف صنوبركاري از ديدگاه نمونه مورد مطالعه  -6 جدول

  2  درصد  فراواني  اهداف صنوبرکاري

  ۷۰  ۴۲  اقتصادي

***۴۷۱/۸۹  
  ۷/۱۶  ۱۰  حفظ مالکيت زمين و مرز

  ۵  ۳  منظرايجاد 

  ۳/۸  ۵  کنترل فرسايش بادي و آبي

    ۱۰۰  ۶۰**  کل
  . اند برخي از صنوبركاران چندين مورد را به عنوان اهداف صنوبركاري بيان نموده** درصد    دار در سطح يك معني***

  

 يالت دولتيرش نوع تسهيج مطالعه در خصوص پذينتا
دگاه نمونه يدر استان از د يتوسعه صنوبركار يدر راستا

درصد  4/57نشان داد كه حدود  7طبق جدول مطالعه مورد
مطالعه، عامل از كل نمونه مورد) از صنوبركاراننفر  31(

ن ابزار يمت مناسب را به عنوان بهتريبا ق ينيد تضميخر
ثر ؤدر استان م يدولت جهت توسعه صنوبركار يقيتشو

گر ياز د يالت مناسب بانكياز آن ارائه تسهپس . اند دانسته

دولت جهت توسعه سطح  يقيمناسب تشو يابزارها
با توجه به . ده استيگرد يابيدر منطقه ارز يصنوبركار

از  يكيمشخص است كه  يطوركل اطالعات جدول به
مت ين بودن قييصنوبركاران پا يرو  شين مشكالت پيمهمتر

جه ين نتيز اين يدانيم يدهايباشد كه در بازد يفروش چوب م
  .  د بوده استييمورد تأ طوركامل به

  

 هاي تشويقي دولت در راستاي توسعه صنوبركاري ابزار -7 جدول 

  2  درصد  فراواني  پذيرش نوع تسهيالت دولتي

  ۴/۷  ۴  ارائه نهال رايگان
  ۲/۳۵  ۱۹  ارائه تسهيالت مناسب بانکي   ۲۰۸/۴۰***

  ۴/۵۷  ۳۱  خريد تضميني با قيمت مناسب

    ۱۰۰  ۵۴  کل
  درصد دار در سطح يك معني***           

 
با  ييوه آشنايتوزيع فراواني ش ،8جدول  هاي داده

دگاه صنوبركاران موردمطالعه نشان يرا از د يصنوبركار
چ دوره يدر ه) درصد 6/79(شتر صنوبركاران يب. دهد مي

نفر  47ن يا بر عالوه. اند كشت صنوبر شركت نداشته يآموزش
جهت كشت صنوبر  ياز اطالعات افراد محل) درصد 1/87(

  . اند استفاده نموده
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 ونه موردمطالعهتوزيع فراواني شيوه آشنايي با صنوبركاري از ديدگاه نم -8 جدول

  2  درصد  فراواني  توصيف  شيوه آشنايي با صنوبرکاري

  هاي آموزشي کشت صنوبر شرکت در دوره

  ۴/۲۰  ۱۱  بلي
  ۶/۷۹  ۴۳  خير  ۶۷۹/۴۱***

  ۱۰۰  ۵۴  جمع

  استفاده از اطالعات افراد محلي در کشت صنوبر

  ۱/۸۷  ۴۷  بلي
  ۹/۱۲  ۷  خير  ۰۷۵/۴۹***

  ۱۰۰  ۵۴  جمع
  درصد دار در سطح يك معني***           

  

  

زان يمستقل و م يرهاين متغيب يهمبستگ 9ج جدول ينتا
توسط  يمند در صورت عالقه يتوسعه صنوبركار

ر ين متغيب يب همبستگيضر. دهد يصنوبركاران را نشان م
 يدارا يصنوبركارزان توسعه يم ريبا متغسن صنوبركاران 

سن صنوبركاران  ير منفيدهنده تأث نشان كه هبود يعالمت منف

جه ين نتيدر واقع ا. بوده است يزان توسعه صنوبركاريبر م
به توسعه  يل كمتريتر تما ن است كه كشاورزان مسنيانگر ايب

 يتواند ناش يجه مين نتيخواهند داشت، ا يسطح صنوبركار
   .ت باشدين فعاليه ايبودن دوره بازگشت سرما ياز طوالن

  
  

  نتايج همبستگي بين متغيرهاي تحقيق و ميزان توسعه زراعت چوب صنوبر  - 9جدول     
  داري سطح معني  ضريب همبستگي  متغير مستقل

  -ns۵۷۹/۰  -۰۷۸/۰  سن صنوبرکار

  ns۱۳۲/۰  ۲۱۰/۰  تحصيالت صنوبرکار

  -ns۲۱۸/۰  -۱۷۲/۰  اشتغال در خارج از مزرعه

 - ns۷۵/۰  -۰۴۵/۰  نوع سکونت در روستا

 -ns۲۵۴/۰  -۱۶۱/۰  دوره زماني فاصله کاشت تا برداشت

 ns۱۰۷/۰  ۲۲۶/۰  مندي از درآمد حاصل از فروش صنوبر رضايت

 ns۶۴۵/۰  ۰۶۵/۰  مندي از قيمت فروش چوب صنوبر رضايت

 ۰۰۱/۰***  ۶۱۲/۰  صنوبراستفاده از ارقام جديد کشت 

  ns۱۸۷/۰  ۱۸۴/۰  ارائه نهال رايگان از سوي دولت

  ۰۱۶/۰**  ۳۳۰/۰  )وام(استفاده از تسهيالت دولتي با شرايط مناسب 

  ۰۰۵/۰***  ۳۰۸/۰  خريد تضميني چوب با قيمت مناسب از سوي دولت

  ۰۳۴/۰**  ۰۴۲/۰  هاي آموزشي کشت صنوبر شرکت در کالس
 معني              بيnsدرصد      5دار در سطح معني**درصد        1دار در سطح معني***

 
ضريب همبستگي بين متغير خريد تضميني چوب با 
قيمت مناسب با ميزان توسعه سطح صنوبركاري داراي رابطه 

اين نتيجه . باشد درصد مي يكداري  مثبت در سطح معني
بازگوكننده اين مطلب است كه در صورت خريد چوب از 
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سوي دولت با قيمت تضميني مناسب، تمايل صنوبركاران 
از آنجا . براي توسعه سطح صنوبركاري افزايش خواهد يافت

هاي صنوبركاران پايين بودن  كه يكي از مهمترين دلنگراني
در  راينبنابباشد  قيمت فروش هر كيلوگرم چوب تر مي

صورت حمايت دولت از طريق خريد تضميني محصول از 
صنوبركاران، توسعه صنوبركاري در منطقه افزايش خواهد 

هاي  ضريب همبستگي بين متغير شركت در كالس. يافت
آموزشي كشت صنوبر با ميزان توسعه سطح صنوبركاري 

اين . باشد درصد مي 5داري  داراي رابطه مثبت در سطح معني
ازگوكننده اين مطلب است كه در صورت استفاده نتيجه ب

هاي آموزشي شيوه كشت صنوبر، مزايا و  كشاورزان از كالس
درآمدزايي آن، تمايل آنها براي توسعه سطح صنوبركاري 

ر استفاده از ين متغيب يب همبستگيضر. افزايش خواهد يافت
زان توسعه سطح يبا م) وام(ط مناسب يبا شرا يالت دولتيتسه

 5در سطح  يرابطه مثبت و به لحاظ آمار يدارا يكارصنوبر
ر شركت ين متغيب يب همبستگيضر. باشد يدار م يدرصد معن
زان توسعه سطح يكشت صنوبر با م يآموزش يها در كالس
 5در سطح  يرابطه مثبت و به لحاظ آمار يدارا يصنوبركار
ن مطلب يجه بازگوكننده اين نتيا. باشد يدار م يدرصد معن

 يها كه در صورت استفاده كشاورزان از كالساست 
ل يآن، تما ييو درآمدزا يايوه كشت صنوبر، مزايش يآموزش

  .افتيش خواهد يافزا يتوسعه سطح صنوبركار يبرا ها آن
فاصله كاشت تا  ير دوره زمانين متغيب يب همبستگيضر

 يرابطه منف يدارا يزان توسعه سطح صنوبركاريبرداشت با م
جه بازگوكننده ين نتيا .دار نشده است يمعن  يو به لحاظ آمار

فاصله كاشت تا  ين مطلب است كه هر چه طول دوره زمانيا
 يل كشاورزان صنوبركار برايشتر باشد، تمايبرداشت صنوبر ب

. افتيدر منطقه كاهش خواهد  يتوسعه سطح صنوبركار
 از درآمد حاصل يمند تير رضاين متغيب يب همبستگيضر

 يدارا يزان توسعه سطح صنوبركارياز فروش صنوبر با م
جه ين نتيا. باشد يم  يمعن يب يرابطه مثبت و به لحاظ آمار

كشاورزان  يتمنديزان رضايكه هر چه مدهد  ينشان م

حاصل از فروش  ييمطالعه استان از درآمدزاصنوبركار مورد
ز ين يتوسعه سطح صنوبركار يبرا ها آنل يصنوبر باشد، تما

ر ين متغيب يب همبستگيضر .افتيش خواهد يافزا
زان توسعه يمت فروش چوب صنوبر با مياز ق يمند تيرضا

 يرابطه مثبت و به لحاظ آمار يدارا يسطح صنوبركار
ن مطلب است كه يجه بازگوكننده اين نتيا. باشد يم  يمعن يب

مت مناسب از كشاورزان يبا ق صنوبرهر چه چوب تر 
مت فروش يصنوبركاران از ق يتمنديگردد و رضا يداريخر

توسعه سطح  يبرا ها آنل يتما چوب حاصل گردد، به تبع
نشان جه ين نتيا. افتيش خواهد يز افزاين يصنوبركار

در منطقه  يمنظور توسعه سطح صنوبركار كه به دهد يم
 يد بسترهاي، بايموردمطالعه و در كل استان خراسان شمال

چوب تر از كشاورزان مت مناسب يد با قيالزم جهت خر
م توسط يد مستقيها و خر ق حذف واسطهيصنوبركار از طر

ب يضر. رديها صورت گ ا كارخانهيو  يتعاون يها شركت
زان يد صنوبر با مير استفاده از ارقام جدين متغيب يهمبستگ

رابطه مثبت و به لحاظ  يدارا يتوسعه سطح صنوبركار
جه ين نتيا. باشد يم  دار يك درصد معنيدر سطح  يآمار

زان استفاده كشاورزان از ارقام يكه هر چه م دهد ينشان م
الرشد  عيل سريشتر گردد، به دليد و پر بازده صنوبر بيجد

توسعه سطح  يل برايبودن و پر بازده بودن آن، تما
  . افتيش خواهد يز افزاين يصنوبركار

ون يرگرس يج حاصل از برآورد الگوينتا 10جدول 
زان يثر بر مؤم ياجتماع- يعوامل اقتصاد يدر بررس يخط

سه . دهد يرا نشان م يدر استان خراسان شمال يصنوبركار
الت يدولت، استفاده از تسه يگان از سوير ارائه نهال رايمتغ
چوب با  ينيد تضميو خر) وام(ط مناسب يبا شرا يدولت
 يدرصد به لحاظ آمار 95ش از ينان بيمت مناسب با اطميق

كشاورزان موردمطالعه  يزان صنوبركاريبر مدار و  يمعن
رها به لحاظ ير متغيسا. باشند يمثبت م يرگذاريتأث يدارا
كشاورزان  يزان صنوبركاريدار نبوده اما بر م يمعن يآمار

  .باشند يرگذار ميمورد مطالعه تأث
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  ميزان صنوبركاري در استان خراسان شمالي بر ) OLS(برآورد ضرايب الگوي رگرسيون خطي  - 10جدول 
 tآماره   ضريب  متغير

  ۲۱۵/۰  ۴۰۴/۰  مقدار ثابت

  -ns۵۷۲/۰  -۰۹۶/۰  سن صنوبرکار

  ns۵۰۸/۰  ۱۰۶/۰  تحصيالت صنوبرکار

  -ns۸۳۹/۰  -۱۶۴/۰  اشتغال در خارج از مزرعه

  ۲۸۶/۲**  ۹۷۴/۰  ارائه نهال رايگان از سوي دولت

  ۲۵۶/۳***  ۷۹۰/۱  )وام(با شرايط مناسب استفاده از تسهيالت دولتي 

  ۹۰۶/۲***  ۵۶۰/۱  خريد تضميني چوب با قيمت مناسب از سوي دولت

  ns۱۸۶/۰  ۰۳۹/۰  قيمت فروش هر کيلوگرم چوب صنوبر

2R ۳۹۵/۰=  , 2R ۲۱۱/۰=  , F ۱۴۳/۲= * 

 معنيبيnsدرصد  10دار در سطحمعني*درصد   5دار در سطح معني**درصد     1دار در سطح معني***
  

  
ضريب متغير كيفي ميزان تحصيالت صنوبركار، به لحاظ 

و داراي عالمت مثبت بوده كه نشان دهنده   معني آماري بي
. باشد رابطه مستقيم اين متغير با ميزان صنوبركاري مي

دهد كه آن دسته از  عالمت مربوط به اين متغير نشان مي
اند، به جهت  صنوبركاراني كه سطح سواد باالتري داشته

آگاهي داشتن از مزاياي صنوبركاري، پذيرش بيشتري جهت 
ارائه نهال  يفير كيب متغيضر. كاري دارندتوسعه سطح صنوبر

 يدار و دارا يمعن يدولت، به لحاظ آمار يگان از سويرا
ر با ين متغيم ايعالمت مثبت بوده كه نشان دهنده رابطه مستق

ر نشان ين متغيعالمت مربوط به ا. باشد يم يزان صنوبركاريم
دولت به  يگان از سويزان ارائه نهال رايدهد كه هر چه م يم

رش كشاورزان يشتر باشد، پذيكشاورزان موردمطالعه استان ب
از آنجا كه . شتر خواهد شديب يتوسعه سطح صنوبركار يبرا
مدت  يه طوالنيبازگشت سرما يدارا يت صنوبركاريفعال
كشاورزان صنوبركار در صورت استفاده از  بنابراين ،بوده

 يل باالترياتم ،دين درصد خطا در تولينهال صنوبر با كمتر
ب يضر .خواهند داشت يگسترش سطح صنوبركار يبرا
ط مناسب يبا شرا يالت دولتياستفاده از تسه يفير كيمتغ

عالمت مثبت بوده  يدار و دارا يمعن ي، به لحاظ آمار)وام(
 يزان صنوبركارير با مين متغيم ايدهنده رابطه مستق كه نشان

دهد كه هر چه  ير نشان مين متغيعالمت مربوط به ا. باشد يم

مورداستفاده توسط كشاورزان در  يمقدار اعتبارات بانك
توسعه  يرش كشاورز برايشتر باشد، پذيب يجهت صنوبركار
با توجه . افتيش خواهد يدر استان افزا يسطح صنوبركار

، در صورت ارائه يه صنوبركارينه اوليبه باال بودن هز
 يبرا كشاورزانل يتمادولت  يالت مناسب از سويتسه

  . افتيخواهد  شيافزا يگسترش سطح صنوبركار
مت مناسب يچوب با ق ينيد تضميخر يفير كيب متغيضر
عالمت  يدار و دارا يمعن يدولت، به لحاظ آمار ياز سو

زان ير با مين متغيم ايمثبت بوده كه نشان دهنده رابطه مستق
ر نشان ين متغيعالمت مربوط به ا. باشد يم يصنوبركار

د چوب كشاورزان يخر ينيمت تضميهر چه قدهد كه  يم
 يل كشاورز برايتر شود، تما شيدولت ب يصنوبركار از سو

. افتيش خواهد يدر استان افزا يتوسعه سطح صنوبركار
 يصنوبركار يرو شين مشكالت پيتر از عمده يكيازآنجاكه 

ن مطالعه، يانجام شده در ا يدر سطح استان با توجه به بررس
ها از كشاورزان  د صنوبر توسط واسطهيخر تين بودن قمييپا
ت دولت از يرسد در صورت حما ينظر م به بنابراين ،باشد يم

ل يمحصول از آنان تما ينيد تضميق خريصنوبركاران از طر
ش يدر استان افزا يتوسعه سطح صنوبركار يكشاورزان برا

فروش هر  يمت كنونير قيب مربوط به متغيضر. افتيخواهد 
ن مطلب يد ايمؤ يز خود تا حدوديصنوبر نلوگرم چوب يك
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برازش  ين كه نشان دهنده خوبييب تعيمقدار ضر .است
 يمستقل الگو است، برا يرهاير وابسته براساس متغيمتغ
دهد  يكه نشان م. است 395/0برآورد شده برابر  يالگو
درصد از مقدار  40دار در الگو در حدود  يمعن يرهايمتغ
  .دهد يح ميرا توض) يصنوبركارزان يم(ر وابسته يمتغ

  
 بحث

به دليل محدوديت سطح صنوبركاري در استان خراسان 
هاي انجام شده در كشور، عوامل  شمالي از كل صنوبركاري

ثر بر توسعه زراعت چوب صنوبر در استان از ديدگاه ؤم
به ج ينتابا توجه به . صنوبركاران موردارزيابي قرار گرفت

گان از ير ارائه نهال رايسه متغدست آمده در اين پژوهش، 
ط مناسب يبا شرا يالت دولتيدولت، استفاده از تسه يسو

مت مناسب به لحاظ يچوب با ق ينيد تضميو خر) وام(
زان يمثبت بر م گذاريريتأث يدار و دارا يمعن يآمار

هاي  يافته .باشند يكشاورزان موردمطالعه م يصنوبركار
وجود ) ٢٠٠٨( و همكاران Darvishحاصل از مطالعه 
هاي  دار ميان دو متغير دسترسي به نهاده رابطه مثبت و معني

مورد نياز توليد صنوبر و ميزان پذيرش صنوبركاري را تأييد 
) 2008(و همكاران  Darvishمطالعاتي كه توسط . نمايد مي
صورت پذيرفته، وجود رابطه  )٢٠٠۴(  Ehuiو Laparو 

با ) وام(شرايط مناسب بين استفاده از تسهيالت دولتي با 
  .نمايد ميزان توسعه سطح صنوبركاري را تأييد مي

سن صنوبركار و اشتغال صنوبركار در خارج از  يرهايمتغ
در استان خراسان  يزان صنوبركاريبر م ير منفيمزرعه، تأث

 Alizadehهاي حاصل از مطالعه يافته. دارند يشمال

Anaraki   ولي  وجود رابطه منفي) ٢٠١٢(و همكاران
 سطح توسعه دار ميان دو متغير سن صنوبركاران و ميزان معني

هاي  يافتههمچنبن . نمايد صنوبر را تأييد مي چوب زراعت
 Yosefi،)٢٠٠٨(و همكاران  Darvishحاصل از مطالعات 

) ٢٠٠٢(و همكاران   Neupane، )٢٠٠٨(و همكاران  
دار ميان  وجود رابطه مثبت و معني )٢٠٠۴(  Anastaziaو

صنوبركاري را تأييد  سطح دو متغير ميزان تحصيالت و ميزان
ر در يشنهادات زيمطالعه، پ يها افتهيبا توجه به  .نمايد مي

توسعه سطح  يشتر كشاورزان برايمشاركت هر چه ب يراستا
  :گردد يارائه م يدر استان خراسان شمال يصنوبركار

و مصاحبه با كشاورزان  يدانيج حاصل از مطالعات مينتا
 يرو شين مشكالت پيدهد كه، از مهمتر يمنطقه نشان م

 :ن است كهيا يدر استان خراسان شمال يتوسعه صنوبركار
ها  د چوب از كشاورزان منطقه توسط واسطهيعمده خر - 1

د چوب از يمت خرين بودن قييپا - 2 .رديگ يصورت م
از  يبركارگر مشكالت عمده توسعه صنويز از ديكشاورزان ن

اساس   نيبرا. ان شده استيدگاه افراد مورد مطالعه بيد
ع مرتبط يجاد كارخانجات و صنايبا ا ابتداگردد تا  يشنهاد ميپ

در منطقه،  يصنوبركار يها يل تعاونيبا چوب و تشك
ن ييبا تع سپسحذف گردد و  يابيند بازاريها از فرآ واسطه

دولت به صورت  يمناسب از سو ينيد تضميمت خريق
  .ه فراهم گرددقدر منط يتوسعه صنوبركار يها نهيانه زميسال

صورت گرفته حاصل از مطالعات  يها يبررسبا توجه به 
به  يتوسعه صنوبركار يرو شياز مشكالت پ يكي، يدانيم

، يدر استان خراسان شمال) زراعت چوب( يصورت صنعت
 يفن-يديتول يها كشاورزان از شاخص يعدم آگاه
، نوع نوع و ميزان كاشت، شيوه آبياري، برداشت( يصنوبركار

نحوه و قلمه گيري، محل تأمين آب، زمان برداشت صنوبر، 
-نهيهز يابيارز( ياقتصاد يها و شاخص )برداشت صنوبر

گردد تا  يشنهاد ميپ بنابراين، باشد يم) يمنفعت صنوبركار
د يو بازد مرتبط با كشت صنوبر يجيترو-يآموزش يها دوره

جاد يتا عالوه بر ا برگزار گردد يياز مزارع نمونه و الگو
كشت  يايمزا خصوصبه كشاورزان در  يبخش يآگاه

 با .توسعه آن در سطح استان فراهم گردد يها نهيصنوبر، زم

ط مناسب يبا شرا يالت دولتياستفاده از تسه كه اين به توجه
 تأثير كشاورزان موردمطالعه يصنوبركار ميزان بر) وام(

 الزم كه اقدامات گردد مي پيشنهاد رو اين از بسزايي دارد،

 يبا نرخ مناسب از سو يبراي فراهم نمودن تسهيالت بانك
  .ديدر منطقه فراهم آ يدولت جهت توسعه سطح صنوبركار
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Abstract 
In this study, socioeconomic factors affecting poplar plantation development in North 
Khorasan Province in 2013-14 was analyzed using cross sectional data from 54 poplar 
plantation in 30 villages and was estimated by a linear regression analysis. The results 
obtained from correlation coefficient showed a positive relationship between poplar 
plantation and a number of factors including educational level, provision of free 
seedlings by the state, using low-interest bank loans, guaranteed purchase of wood by 
the government and attending in poplar cultivation courses offered by the state. In 
addition, the results of linear regression indicated significant differences amongst three 
qualitatively variables (including free seedlings by the government, low-interest loans 
and guaranteed purchase of wood) which also positively affect the amount poplar 
plantation.  
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