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طرح توسعه کشت زیتونکاران فارس پیرامون اثرات اجراي نگرش زیتون

1*و داریوش حیاتیمدینه جاویدي

)19/7/1393پذیرش: ؛18/3/1392دریافت: (

چکیده
رف از بودجه کشور صقابل توجهی هاي وزارت جهاد کشاورزي بوده که در این راستا مبالغ طرح توسعه کشت زیتون از مهمترین برنامه

سازي اجراي این طرح شده است. با توجه به اجراي گسترده طرح در سطح استان فارس، ارزیابی اثرات طرح به منظور مدیریت آن، حداکثر
اثرات زیست محیطی، اقتصادي کاران پیرامون بررسی نگرش زیتون. پژوهش حاضر با هدف ت داردسازي اثرات منفی ضرورمنافع و حداقل

منطقه مورد مطالعه در حدوداستفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. سطح زیر کشت زیتون در و اجتماعی طرح با
هاي آزمودنیبه عنوانکاراننفر از زیتون170تعداد گیري تاکمنباشد که بر اساس جدول نمونهیبهره بردار م300حدودهکتار با 8370

یید روایی پرسشنامه أاز بین جامعه آماري پژوهش انتخاب شدند. تتصادفیبندي شدهگیري طبقهنمونهبا استفاده از روش،این تحقیق
تا 80/0هاي تحقیق در محدوده رضرایب آلفاي کرونباخ براي متغییید پایایی نیز یک مطالعه راهنما انجام شد. تأتوسط متخصصان و جهت 

خود خیلی کم بوده و اثرات زیست محیطی، اجتماعی و هاي کاران از فعالیتیت زیتونکه میزان رضااستنتایج بیانگر آن بود. 91/0
یت از باغداري زیتون، میزان میزان رضاهاي مستقل، متغیرها. بر مبناي یافتهاندنمودهارزیابی تا متوسطاقتصادي طرح را نیز ضعیف

درصد از تغییرات را در متغیر55اندتوانستهي کشاورزي به طور کلی هاها و تشکلمندي از خدمات ترویجی و عضویت در تعاونیبهره
هاي عملی ارائه شده است.دست آمده، توصیههبینی کنند. در پایان بر اساس نتایج بمیزان ارزیابی اثرات کلی طرح، پیشوابسته

.، استان فارسادي، کشت زیتونارزیابی اثرات، اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی، اثرات اقتصکلیدي:هايواژه

آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز و دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرازدانش،به ترتیب١-
hayati@shirazu.ac.ir:پست الکترونیکی،مسئول مکاتبات-*
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مقدمه
ي از تحـول جامعـه بـراي    انیل به توسعه به عنـوان درجـه  

هـاي  ها و اهداف خود بـر اسـاس ویژگـی   دستیابی به آرمان
). 1381باشـد (شـهبازي،   مربوطه، مورد توجه جوامـع مـی  

. اسـت یکی از مهمتـرین ابعـاد توسـعه، توسـعه کشـاورزي      
هـاي اقتصـادي و تولیـدي    زبخشکشاورزي به عنوان یکی ا

اي از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت. بـه    مهم در هرجامعه
طوري که در تامین غذا و پوشاك، تحت پوشش قـراردادن  

مین بخشـی از  أاي ازجمعیـت شـاغل و تـ   هاي عدیدهبخش
هاي مورد نیاز صـنعت و نهایتـا اسـتقالل اقتصـادي و     نهاده

دارد (زمـانی و  سیاسی در هرکشوري نقش عمده بر عهـده 
). پدیده خشکسالی در طول نیمه دوم قرن 1385فروزانی، 

و) 1386بیستم نمود بیشـتري یافتـه (صـالح و مختـاري،     
هـاي آینـده   هاي متخصصـان امـر، در دهـه   بینیطبق پیش

کمبود آب بیش از پیش در مقیاس جهانی تجربـه خواهـد   
) و همچنــین افــزایش 1388شــد (محمــدي و همکــاران، 

روز افــزون بــراي مــواد غــذایی کــه نتیجــه افــزایش تقاضــاي
جمعیت و تغییر الگـوي مصـرف در کشـور بـوده اسـت، لـزوم       
توجه بیشتر به بخش کشاورزي و همچنین توجه به منـابع آب  

هاي اصلی تولید در بخـش کشـاورزي   و خاك را به عنوان پایه
هاي ). به همین دلیل در سال1371سازد (قدوسی، نمایان می

هـاي  در بخش کشاورزي ضمن توجه بـه توسـعه جنبـه   اخیر، 
هاي کیفی آنها نیز توجه ویـژه  کمی تولید مواد غذایی، به جنبه
ــه   ــوري ک ــه ط ــت. ب ــده اس ــا   ش ــش ب ــن بخ ــان ای متخصص

هـاي نـوین و کـارا،    کارگیري فنـاوري هاي ویژه و بهریزيبرنامه
درصددند تا بـا اسـتفاده بهینـه از منـابع تولیـد (آب، خـاك و       

هـاي  ) محصوالتی تولید کنند کـه ضـمن تکمیـل رژیـم    انرژي
غذایی، موجبات خودکفـایی در محصـوالت کشـاورزي را نیـز     

درختان زیتـون بـه   ،فراهم آورند. در بین محصوالت کشاورزي
دلیل عمر طوالنی، سازگاري با دامنه نسبتا وسـیعی از شـرایط   

هـاي تـاریخی و ارزش بـاالي آن در تغذیـه و     محیطی، جنبـه 
انسان (درصد پایین اسیدهاي چرب غیر اشباع، وجـود  سالمت
و خاصیت آنتی اکسیدانی آن) از دیرباز مـورد توجـه   Eویتامین

اي کـه کمتـر کشـوري را    جوامع مختلف بوده است، بـه گونـه  
توان یافت که با تکنولوژي تولیـد و فـرآوري ایـن محصـول     می

). همچنین 1389آشنایی نداشته باشد (معصومی و محلوجی، 
ا توجه به امکان استحصال روغن با کیفیت باال از میوه زیتـون  ب

هاي دولت در جهت کاهش وابستگی کشور بـه واردات  و برنامه
ثر ایـن درخـت در حفـظ و صـیانت از منـابع      ؤروغن و نقش م

هاي زیتون بر پایه اسـتفاده  رسد توسعه باغطبیعی، به نظر می
عنـوان یکـی از   توانـد بـه   هاي جدیـد مـی  ها و فناورياز روش

هاي توسعه در بخش کشاورزي مـورد توجـه قـرار گیـرد     محور
بـا نـام   در طرحـی 1372.  به همین دلیـل در سـال   همان)(

ي طوبی که از نـام درختـی بهشـتی گرفتـه شـده، ایـن گونـه       
. این طرح کـه بـا واگـذاري    بیشتر مورد توجه واقع شد،گیاهی

هیالت بـانکی و  و همچنین تسي امصادرهاراضی ملی، دولتی و 
تواند الگـویی  صورت اجراي صحیح میاي همراه است، در یارانه

ویسـی،  هـاي کشـور باشـد (   براي اصالح و مـدرن کـردن بـاغ   
1390(  .

برداري و حفاظت از ، توسعه، بهرهيهدف از این طرح، احیا
بـرداري بهینـه از سـرمایه عظـیم     منابع طبیعی کشور، بهره

د، ایجاد و گسترش اشـتغال  آب و خاك کشور، افزایش تولی
مین بخشی أمولد، جلوگیري از تخریب منابع آب و خاك، ت

از نیاز روغن خوراکی کشور از طریق توسعه کشت زیتون و 
).امـا بـا   1383تولید پایدار و مستمر بوده است (معزرهبـر،  

هـا  این حرکت نیز مانند سایر تکنولـوژي ،همه مزایاي طرح
شـماري همـراه بـوده اسـت     هاي مثبت و منفی بیبا جنبه

)Rezaei Moghaddam et al., 2005 مهمتــرین نقطــه .(
ضعف این طرح نیز واگذاري اراضـی بـه صـورت اجـاره بـه      
شرط تملیک بود، زیرا صاحبان زمین پس از مدت کوتاهی 
قادر به دریافت سند و تغییـر کـاربري آن بودنـد. از سـوي     

داشت کـه  جویان را بر آندیگر این نقطه ضعف بزرگ سود
هـاي مختلـف وارد طـرح شـده و عرصـه      با استفاده از رانت

تر کنند. در نهایـت بـا   ورود براي جوانان جویاي کار را تنگ
هـاي مختلـف   استفاده از این نقطه ضعف نـه تنهـا پرونـده   

خواري تشـکیل شـد، بلکـه برخـی بـه جـاي کشـت        زمین
درختان مثمر جنگلی  نظیر زیتون اقدام به کاشـت هلـو و   

یر درختان باغی که نیاز به آب، کود و سم فراوان داشت سا
هـاي آب  کرده و در نهایت عالوه بر فشار مضاعف به سـفره 

هاي ناشـی از کـود و سـم را نیـز بـراي      زیرزمینی، آلودگی
هاي طبیعی به ارمغان آورند. جذابیت طرح  به دلیـل  عرصه

ملیک منجر هاي کالن و اجاره اراضی طبیعی به شرط توام
از اهداف طرح شـده و متولیـان را بـر    ه انحرافات گستردهب

اي در ایـن مـورد بیاندیشـند. در نهایـت     آن داشت تا چـاره 
متصدیان امر نه تنها نام آن را به طـرح ایجـاد باغـات روي    

دار تغییر دادند، بلکـه شـرط تملیـک از طـرح     اراضی شیب
ساله بـه اشـخاص واگـذار    99هاي ها با اجارهحذف و زمین

).1389د (مرکن، ش
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هاي فراروي جوامع، عـدم بررسـی   یکی از مهمترین چالش
هـا در  هـا و پـروژه  هاي احتمالی ناشی از اجراي طـرح پیامد

بـراي  ،). بنـابراین Momtaz,2005باشد (راستاي توسعه می
ها بر منابع طبیعی و اجتماعات افزایش آثار مثبت این طرح

ها وجـود نـدارد و قطعـا    اي جز ارزیابی اثرات آنانسانی چاره
توانا شدن مـدیریت توسـعه کشـور در همـه سـطوح بـراي       

هـا،  پیشبرد ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی طـرح 
ــود      ــد ب ــدار خواه ــعه پای ــق توس ــی در تحق ــل مهم عام

)Ahmadvand,2009&Karami.(
مند یک برنامه یا نوآوري بـه  ارزیابی، مطالعه و تحلیل نظام

نظـر  گیري آگاهانه جهـت بـازبینی و تجدیـد   منظور تصمیم
هـــــا اســـــت مقتضـــــی و شایســـــته در مـــــورد آن

Koszalka, 2003)&Groabowski(.   یکی از مراحـل مهـم
هـاي توســعه اســت کـه انجــام آن ضــروري و   ریــزيبرنامـه 

هـا اسـت  متضمن تهیـه و اجـراي صـحیح و دقیـق برنامـه     
)Karami, 2005&Rezaei Moghaddam  ارزیابی اثـرات .(

اتخاذ بهترین تصمیم ممکن با استفاده از بهترین اطالعـات  
مند و مناسب است. ارزیابی در یک روش نظام،در دسترس

اثرات همچنین جزئی ضروري از یک مدیریت خوب و کلید 
). طبــق تعریــف فــائو IAIA, 2002توســعه پایــدار اســت (

اثـرات بـه بررسـی مـوارد اقتصـادي،      ) نیز، ارزیابی 1387(
هـا و  اي از فعالیـت اجتماعی و مالی یک فعالیت یا مجموعه

,Beckerشـود. بیکـر (  تغییرات در یک موقعیت اطالق می

) ارزیابی اثرات را فرایند شناسایی و تشـخیص نتـایج   2001
داند. ارزیابی اثرات هاي جاري یا مورد هدف میآتی فعالیت

هـاي سـرمایه گـذاري    از به کار پروژهه خصوص قبل از آغب
نقش بسیار مهمی در به حـداقل رسـاندن اثـرات منفـی و     

). در Yang, 2005حـداکثر سـازي نتـایج مثبـت آن دارد. (    
توان پـیش بینـی و   تر ارزیابی اثرات را مییک مفهوم کامل

).Vanclay, 2004(ها برشمرد برآورد نتایج فعالیت
هاي در حال از جمله کشورهاي جهانراز کشودر بسیاري

هاي اجرایی کـه بـراي رفـاه مـادي     ها و پروژهتوسعه، طرح
بـاري را بـر روي مـردم و منـابع     گردد آثـار زیـان  انجام می

ها منجر بـه  اي که بروز این پیامدگذارد. به گونهطبیعی می
گـردد  خنثی شدن منافع مثبت اقتصادي اجراي طرح مـی 

)Bindu et al., فتـــه رئـــیس ســـازمان بـــه گ). 1997
14حدود قرار بر این بوده که کشاورزي استان فارس، جهاد

تـا  د کـه  ودر این اسـتان احـداث شـ   باغ زیتونهزار هکتار 
هـزار هکتـار از ایـن باغـات مثمـر      5زمان مصاحبه، حدود 

امـا  .)1388(واحد خبر صدا و سیماي مرکز فارس، اندبوده
سـهم  مـا شـور کدرکـه اسـت مسـئله ایـن گویـاي هاآمار

این محصولکشتزیرباغاتاززیتونشدهبارورهايزمین
فشـاري حـال پـا  عـین رسد. درمیچهارمیکازکمتربه

توسـعه کشـاورزان بـراي  ترغیـب درجهادکشاورزيوزارت
105ایجـاد حـالی بـه  دراخیرهايسالطیزیتونباغات
کـه اسـت منتهی شـده کشوراستان26درباغهکتارهزار

بـه و کارشناسـی علمـی پشتوانهبدونمتاسفانه،پروژهینا
زیتـون ندادن درختـان بارآنماحصلودرآمداجرامرحله

.)1389(شیرازي، شدبومیغیرهايستانادر 
طرح زیتون از ابتـدا در اسـتان فـارس بـا مطالعـات دقیـق       

در بعضـی از منـاطق اسـتان    .تفصیلی و اجرایی شروع نشد
عدم سازگاري بعضی از ارقام، سرمازدگی مشکالتی از قبیل

و عدم تلقیح به واسطه بادهاي گرم موسمی ظاهر گردیـده  
که با گذشت بیش از یک دهه از عمر طرح تقریبا مشکالت 

(واحد خبر صدا و سیماي مرکز است مذکور شناسایی شده
غفلت از ارزیـابی اثـرات اجتمـاعی    ،).بنابراین1388فارس، 

أثیراتی که بر محـیط زیسـت انسـانی    هاي عمرانی و تطرح
ها را بـا مخـاطرات جـدي و حتـی     تواند طرحگذارد، میمی

Nykvistرکــود و تعطیلــی مواجــه ســازد ( & Nilsson,

بـا زیتـون صـنایع صنفیانجمنهمانگونه که دبیر).2009
گذشـته، سـال چنددرزیتونتولیدشکست طرحبهاشاره

تولیـد بـراي مـدونی مهبرناهیچ: هم اکنوناظهار می دارد
وام به جاي اعطايچنانچه بهکشور وجود ندارد. درزیتون

تسـهیالت الـذکر فـوق طـرح زودبازده بر اساسبنگاه هاي
کشـاورزي بخـش التحصیلفارغدر اختیار جوانانمناسبی
وزیتـون باغـات توسـعه شـاهد اکنـون گرفت، هـم قرارمی

).1389(شیرازي، بودیممحصولدر اینکفاییخود
وسـیله بـه مـوردي طـور باید بههاپروژهگونهاین،بنابراین

مربـوط علمـی مختلفهايدانشمندان رشتهومتخصصان
(شـناخت کـار  وسـاز ایـن ،درواقـع .بررسی شوندهاآنبه

اینگونـه  مجریـان ومـدیران برايمهمیاثرات)ابزار اجرایی
راهـا امـه تنهاپیشرفت برننهزیرا.شودیممحسوبهابرنامه
وهـا سیاستآثار اینگونهبلکه،کندمیتبیینوگیرياندازه
مشـخص  روسـتاییان ویـژه هبهاي مختلف،رابرگروههاپروژه

بـه  اکنـون نیـز روسـتایی منـاطق ارانذسازد. سیاسـتگ می
ــت ــاربرداهمی ــادي و  ک ــت محیطی،اقتص ــات زیس اطالع
روسـتایی توسـعه هايسیاستوتحلیلدر تجزیهاجتماعی
اطالعـات ایـن ازاسـتفاده بـا کـه داننـد مـی واندپی برده
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ایـن  داشت. شـناخت خواهدبیشترياثراتآنانهايبرنامه
در چگـونگی تواندمیآنقوتوضعفنقاطتعیینواثرات

آیندهدرهاپروژهعملیات واینگونهترمناسبوبهتراجراي
، الوهبـه عـ  .)1387شود (قنبري و قدوسی، واقعثمرمثمر

نفعـان  مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی و دخالت عموم ذي
در فرایند ارزیابی میزان نگرانی وتـرس از اثـرات توسـعه را    

).Vanclay, 2002دهد (کاهش می
موضوعات براي نیترمهمدر این پژوهش در راستاي تعیین 

مطالعه، مروري بر ادبیات تحقیـق پیرامـون ارزیـابی اثـرات     
هـاي  ها و پـروژه اجتماعی و اقتصادي طرحزیست محیطی، 

کشاورزي و منابع طبیعی صورت گرفته است تا با مشخص 
هاي مناسب و هاي مربوطه و استفاده از روششدن شاخص

در نظر گرفتن اهداف طرح توسعه کشت زیتـون در اسـتان   
فارس اثرات این طرح، ارزیابی شود. بنابراین در این بخـش  

ثرات احتمالی طـرح بـه چنـد    جهت تشخیص و شناسایی ا
هــا و مطالعـه انجــام شـده در زمینــه ارزیـابی اثــرات طـرح    

ارزیـابی پیامـدهاي   شـود.  هاي کشـاورزي اشـاره مـی   پروژه
زیست محیطی در ایران علیرغم اهمیت موضوع، از پیشینه 

باشد؛ ولـی بـه لحـاظ سـابقه     چندان طوالنی برخوردار نمی
بی را در قـوانین کشـور   ها و احکامی از ارزیـا توان نشانهمی

اي مشاهده نمود. ایران یکی از چند کشور در حـال توسـعه  
ــت     ــول حفاظ ــوري اص ــی کش ــانون اساس ــه در ق ــت ک اس

قـانون اساسـی جمهـوري    50زیسـت را دارد. مـاده   محیط
کنـد: محـیط زیسـتی کـه     ) بیان می1979اسالمی ایران (

نسل حاضر و نسل آینده حق رشد زندگی اجتمـاعی در آن  
د، در جمهوري اسالمی به عنوان یـک وظیفـه عمـومی    دارن

هـا  هاي اقتصادي و دیگر فعالیـت مورد احترام است. فعالیت
شـوند یـا صـدمات    که موجب آلودگی محـیط زیسـت مـی   

باشـند  آورند، ممنوع مـی جبران ناپذیري بر محیط وارد می
)Ahmadvand & Karami, 2009   علیرغم تشـکیل دفتـر .(

، قانونی شدن موضـوع  1365ر سال ارزیابی محیط زیست د
خیر زمـانی نسـبتا طـوالنی صـورت     أارزیابی در کشور با تـ 

گرفت و براي نخستین بار شـوراي عـالی حفاظـت محـیط     
مجریان 1373خود در سال 138زیست در مصوبه شماره 

ها را موظـف نمـود تـا بـه همـراه گـزارش       تعدادي از پروژه
گزارشـات ارزیـابی   یابی نسبت به تهیه سنجی و مکانامکان

پوراصــغر هــا اقــدام نماینــد (زیســتی پــروژهاثــرات محــیط
شـرفت یبا وجود پ). 1387کش ممتاز، و زحمتنیسنگاچ

هـا از  از کشورياریبسا،یدندریطیمحستیاثرات زیابیارز

و يسـاختار ادار لیـ دلبـه رانیـ ایاسـالم يجمله جمهور
دانش نیاگسترشوتیتقوت،یبه حماازین،یعلمتیظرف

).براي ایجاد لیسـتی جـامع و   1386(دبیري و کیانی، دارد 
یابیـ ارزهاي معتبر مشکالتی وجود دارد: جهانی از شاخص

هـاي منحصـر بـه    ي سرزمین در هر مطالعه ویژگیهاپروژه
محیطـی و  فردي دارد، و احتمال کمبـود اطالعـات زیسـت   

اجتماعی براي جایی که فعالیت انجـام شـده، زیـاد اسـت.     
ها که توسط جامعـه علمـی   نین، برخی از این شاخصهمچ

پذیرفته شده و معتبر فـرض شـده هسـتند، ممکـن اسـت      
الزم يهـا شـاخص دیبايکارمیتجه،یدر نتمنسوخ شوند. 

ارزیـابی اثـرات را   موقت به منظـور اقـدام بـه    یطراحيبرا
Cloquell-Ballester(طراحی کند  et al., 2006.(

انـواع اثـرات   يبندطبقهيبرایدانشمندان مختلف اجتماع
اند، اما فقط چند فهرسـت  کردهيادیزيهاتالشیاجتماع

ياند، و تعداد کمتـر را توسعه دادهیاز اثرات خاص اجتماع
انـد خـود را فـراهم کـرده   يهـا ریـ متغیاتیعملفیتعارنیز

)Vanclay, 2002(.
هاي مختلفـی را بـراي   در مطالعات مختلف، محققین متغیر

انــد. اهــم ابعــاد ابی اثــرات اجتمــاعی در نظــر گرفتــهارزیــ
تواننـد بررسـی شـوند    اجتماعی که در ارزیـابی اثـرات مـی   

شامل ایـن مـوارد اسـت: تغییـرات دموگرافیـک (تغییـرات       
جمعیت، سـطح سـواد، سـطح درآمـد، مهـارت افـراد و...)،       
تقاضا بـراي خـدمات انسـانی (وجـود پزشـکان، داروخانـه،       

، بـه مسـکن  یدسترسـ نـه یضا و هزتقاخدمات بهداشتی)،
ی، اوقـات  و سرگرمحیجامعه (تفريهارساختیزيتقاضا برا
مشـارکت در  ي (سازکپارچهیو یمشارکت اجتماعفراغت)، 

)، ترافیـک و  محـدود يهـا و گـروه یاجتمـاع يهـا تیـ فعال
، جامعـه تیـ هوخستگی (حجم ترافیـک، سـاعات کـاري)،    

يهـا ت نهادقدر، و در دسترس بودن کاریشغليهافرصت
(ظرفیـت  و حکومـت يزیـ ربرنامـه يبراياو منطقهیمحل

ریـزي و دخالـت در   دولت محلی براي مشـارکت در برنامـه  
Lockieی (مردم بوميفرصت برامصوبات دولتی) و ایجاد 

et al., الکلیسـم، بیکـاري، نـرخ (اجتماعیانفکاك)، 2009
امنـی، نـا خـانوادگی، خشـونت خانه،ازفرارسرقت،اعتیاد،
)، 1387(طالبیان و همکاران، طالق)اداري،فسادوارتشاء

ق عمومی و یمنابع اجتماعی و سیاسی به معناي قدرت، عال
ظرفیــت و توانــایی رهبــري در درون جامعــه و یــا منطقــه 
(توزیــع قــدرت و اقتــدار، تضــاد بــین تــازه واردان و افــراد 

ق یـ سازمانی، عالقدیمی، شناسایی ذینفعان، همکاري درون
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فـر،  هاي آن) (توحیدیانعمومی، توانایی رهبري و خصیصه
1390((.
هاي اقتصـادي جامعـه بـر درك فـرد نسـبت بـه اثـرات        جنبه

ثیرگذار است. اقتصاد جامعه شـامل ابعـاد مشـاغل،    أاجتماعی ت
ــروت مــی ــی و ث ــه تجــارت اصــلی و  دارای ــن بعــد ب باشــد. ای

ند، هـایی کـه منبـع شـغل و درآمـد در جامعـه هسـت       سازمان
هـاي اقتصـادي ماننـد    گردد. همچنین بـر روي خصیصـه  میبر

میــزان ســرمایه و ثــروت در دســترس بــه منظــور حمایــت از 
فـر،  هاي جامعه نیـز تمرکـز دارد (توحیـدیان   خدمات و فعالیت

.))Holing&Boyer(به نقل از هولینگ و بویر1390
،اجتمـاعی عمدهگروهچهاربهرافوقبرخی محققان، تاثیرات

انـد  کـرده بنـدي طبقـه محیطـی زیستوکشاورزياقتصادي،
)Edwards et al., 2010:(
واشـتغال افراد، ایجادسالمتشرایطاجتماعی (بهبوداثرات- 

ــت ــايفرص ــیله ــوزشوتحص ــاهشآم ــر، ک ــاجرتبهت مه
روستایی)؛

اقتصـادي امنیـت وحفـظ ها،(کاهش هزینهاقتصادياثرات- 
روسـتایی، کـاهش  تـر قـوي اقتصـاد وروسـتایی درآمدبیشتر

کمتر)؛خطرپذیريوباالنقدي، بازدهیگذاريسرمایه
کشـاورزي،  هـاي گونـه بانـک نگهـداري واثرات زراعی (حفظ- 

غذایی، حاصـلخیزي محصوالتکیفیتدریکنواختیوتعادل
وخـاك درمیکروبیهايفعالیتبرابردرخاكکردنترغنیو

هـا، بیمـاري وآفـات برابـر درخـاك بیشترمقاومتنهایتدر
کشاورزي)؛محصوالتدرتولیداتکاییخودایجاد

وخـاك، حفـظ  درآلـودگی محیطـی (کـاهش  زیستاثرات- 
خـاك،  هـاي ارگانیسـم میکرووخاكدرمغذيموادنگهداري
دربیشــترمانـدگاري وخـاك، دوام فرســایشبیشـتر کنتـرل 

کشاورزي).محصوالت
طـرح  این تحقیق نیز ارزیابی اثرات اجرايبنابراین هدف کلی

کاران در اسـتان فـارس و   توسعه کشت زیتون از دیدگاه زیتون
هـایی بـه   رهکاارثر بـر آن در جهـت ارائـه    ؤي مهابررسی سازه

با توجه به مطالعـات  منظور تقویت و مطلوبیت طرح بوده است.
هـاي توسـعه و بـا    انجام گرفته در خصوص ارزیابی اثرات طرح

هـا و متغیرهـاي مطـرح شـده در ایـن      گیـري از شـاخص  والگ
ها، اثرات طرح توسـعه کشـت زیتـون در سـه حیطـه      رهیافت
محیطی، اجتمـاعی و اقتصـادي بـه عنـوان متغیرهـاي      زیست

بندي شد. با استفاده از مطالعـاتی کـه در   وابسته تحقیق طبقه
اي و هـاي توسـعه  ثر بـر ارزیـابی اثـرات طـرح    ؤزمینه عوامل م

- ها، صورت گرفته، عوامـل اثـر  افراد نسبت به این طرحدیدگاه

گذار بر دیدگاه افراد نسبت به اثرات طرح توسعه کشت زیتـون  
مـوقعیتی و  هاي فـردي، اجتمـاعی،   در قالب چهار دسته سازه
هاي مستقل در نظر گرفتـه شـد و در   اقتصادي به عنوان متغیر

کل نهایت چارچوب نظري الزم براي انجـام ایـن پـژوهش، شـ    
هـاي  آمـده اسـت، متغیـر   1گونـه کـه در نگـاره    همانگرفت.

هـاي سـن،   ریـ هـاي فـردي (شـامل متغ   مستقل شـامل سـازه  
، تعـداد اعضـاي   تأهـل جنسیت، میـزان تحصـیالت، وضـعیت    

خانوار، سابقه فعالیت باغبانی، محل سکونت و رضـایت شـغلی   
هـاي عضـویت   هاي اجتماعی ( شامل متغیرکاران)، سازهزیتون

، میزان تمـاس بـا کارشناسـان، میـزان     هاتشکلو هایاونتعدر 
مندي از خدمات ترویجی و میزان اعتماد به پرسنل جهـاد  بهره

هاي موقعیتی (شامل متغیرهاي نوع مالکیـت،  کشاورزي)، سازه
گیـري بــاغ، وضــعیت اشــتغال،  آب، مکــان قــرارنیتــأممنبـع  

ي هـا مساحت باغ، سن بـاغ و نـوع رقـم غالـب زیتـون)، سـازه      
اقتصادي (شامل متغیرهاي میزان دسترسی به اعتبارات و وام، 

گـذاري اولیـه، میـزان درآمـد     میزان عملکـرد، میـزان سـرمایه   
حاصــل از فعالیــت باغــداري و میــزان درآمــد حاصــل از      

گـذار بـر   هاي اثـر غیر از باغداري)، به عنوان متغیرهاي فعالیت
تـون در نظـر   متغیر وابسته ارزیابی اثرات طرح توسعه کشت زی

گرفته شده است. متغیر وابسـته ارزیـابی اثـرات طـرح نیـز بـا       
(میـزان تغییـر در   استفاده از سه متغیر ارزیابی اثرات اقتصادي 

هـاي  هاي کشاورزي، مسـتغالت و زمـین  قیمت و ارزش زمین
ــزان    ــد خــانوار، می ــر در درآم ــزان تغیی ــه، می مســکونی منطق

ــه اعت  ــزان دسترســی ب ــافتی، می ــارات و وام)تســهیالت دری ، ب
(میزان مراجعه دیگران به فـرد، میـزان   ارزیابی اثرات اجتماعی 

تماس با کارشناسان، میزان اعتماد به پرسنل جهاد کشـاورزي،  
تمایـل بــه مانـدگاري در روســتا، تمایــل بـه تولیــد در بخــش    

(جلــوگیري از و ارزیــابی اثــرات زیســت محیطــی کشــاورزي)
خـاك، میـزان   فرسایش خـاك، بهبـود و حفـظ حاصـلخیزي    

ي شیمیایی، میزان اسـتفاده از  هاکشاستفاده از سموم و آفت 
کود هاي شیمیایی، کنترل سیالب و رواناب، تغییـرات کمیـت   
و کیفیت آب، تناسب کشت زیتون با شرایط منطقـه، منـاظر و   
چشم انـدازهاي طبیعـی، تلطیـف هـواي منطقـه، توریسـم و       

.گردشگري روستایی) مورد سنجش قرار گرفت

روش پژوهش
بـه روش  تحقیق صورت گرفته، از نوع مطالعه میدانی است که 

پیمایش به اجرا درآمده است. طرح یـا نقشـه   فنابو توصیفی
پژوهشی ارزشیابی در این تحقیق و گردآوري اطالعـات مـورد   
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بوده است. بـر اسـاس ایـن    "یک زمان،یک گروه"نیاز، طرح 
شـد.  هـا سـنجیده   الیـت طرح، تأثیر یک پروژه پس از پایان فع

کـار اسـتان فـارس    جامعه آماري این تحقیق، باغداران زیتـون 
اند که با توجه به گستردگی منطقه و عـدم دسترسـی بـه    بوده

گیــري بــا اســتفاده از روش ههمــه اعضــاي جامعــه، بــه نمونــ
بندي تصادفی مبادرت گردید. اسـتان فـارس   گیري طبقهنمونه

از دیـد  عد کشـت زیتـون   از لحاظ تقسیم بندي منـاطق مسـا  
و لذا شودگرم تقسیم میبه دو منطقه گرم و نیمهکارشناسان، 

هر منطقه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد. سپس از هـر  
هـاي فسـا و زریـن دشـت از     طبقه دو شهرسـتان (شهرسـتان  

ي شیراز و سروستان از منطقه نیمـه  هامنطقه گرم و شهرستان
ب گردیدند.  گرم) به عنوان نمونه انتخا

در حـدود سطح زیر کشت زیتون در استان فارس سطحی 
باشد که بر اساس بردار میبهره300حدود هکتار با 8370

کاربـه عنـوان   زیتون170جدول نمونه گیري تاکمن تعداد 
نمونـه انتخــاب گردیــد. در ایــن پــژوهش از پرسشــنامه بــا 

اسـتفاده گردیـده   اي (طیـف لیکـرت)  مقیاس چند درجـه 

یید روایی صوري، پرسشـنامه در اختیـار   أ. به منظور تاست
تعدادي از متخصصان قرار گرفت و بر اسـاس نظـرات آنـان    

و سپس با انجام یـک مطالعـه   ردیداصالحات الزم اعمال گ
نمونـه پرسشـنامه از افـراد خـارج از    30راهنما، با تکمیـل  

از ضریب آلفـا بـراي   (زیتون کاران شهرستان داراب) آماري 
هاي تحقیق اسـتفاده  ت آوردن میزان پایایی شاخصبه دس
هـاي تحقیـق در   ضرایب آلفاي کرونبـاخ بـراي متغیـر   شد. 

ها نیـز  براي تجزیه و تحلیل دادهآورده شده است. 1جدول 
، ابتـدا بـه   در این پژوهشاستفاده شد.SPSS19افزار از نرم

هـاي گـرایش بـه    ماننـد شـاخص  فی یل توصیه و تحلیتجز
میانه و نما) و پراکندگی (انحـراف معیـار و   ین،مرکز (میانگ

و شـده پرداخته واریانس) براي توصیف نمونه مورد مطالعه
ــپس،تحلیل ــايس ــتنباطی ه ــریب  اس ــبه ض ــد محاس مانن

همبستگی پیرسون، آزمون تی استیودنت مسـتقل، آزمـون   
تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون مرکب به روش گـام  

.به گام ارائه شده است

چارچوب نظري مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي طرح توسعه کشت زیتون از-1نگاره 
ثر بر آنهاي مؤکاران و سازهدیدگاه زیتون

کاران نسبت به اثرات طرح توسعه کشت زیتونهاي اثرگذار بر ارزیابی زیتونسازه

ارزیابی اثرات اجراي طرح توسعه کشت زیتون

هاي اقتصاديسازههاي موقعیتیسازههاي اجتماعیسازههاي فرديسازه

اثرات اجتماعیرات اقتصادياث اثرات زیست محیطی



1394/ 1/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

37

هاي تحقیقضریب آلفاي کرونباخ براي متغیر-1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهامتغیر

91/0اعتماد اجتماعی
86/0رزیابی اثرات زیست محیطیا

91/0ارزیابی اثرات اقتصادي
80/0ارزیابی اثرات اجتماعی

80/0رضایت شغلی زیتون کاران

و بحثهایافته
یافته هاي توصیفی

برداران نشان داد که هاي فردي بهرهبررسی آمار توصیفی سازه
سال بوده و در گروه سنی 49میانگین سنی باغداران 

سال قرار دارند. از نظر سطح تحصیالت اکثر افراد نمونه انمی
سنوات تحصیلی مورد مطالعه در سطح راهنمایی با میانگین

اکثریت افراد نمونه ،باشند. به عبارت دیگرسال می9حدود
وسطی برخوردار سال بوده و از سطح تحصیالت متمیان
یک نفر، اند. از نظر جنسیت همگی افراد نمونه به جزء بوده

اند. از لحاظ ها متأهل بودهدرصد از آن95مرد بوده و حدود 
سال، از 2/13هاي فعالیت سابقه فعالیت باغبانی میانگین سال

نظر محل سکونت، با وجود اینکه اکثریت افراد نمونه بومی 
اما نیمی از افراد در روستا و بقیه در شهر و ،اندمنطقه بوده

. دندرکحاشیه شهر زندگیمی
هاي اجتماعی نشان نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی سازه

هاي کشاورزي ها و تشکلداد که از نظر عضویت در تعاونی
هاي حدود نیمی از افراد نمونه حداقل در یکی از تعاونی

لید کشاورزي فعالیت تعاونی تویا باغداران، روستایی و 
ل گذشته نمایند و اکثریت افراد نمونه در طول یک سامی

تماس حضوري با کارشناسان ترویج و ناظرین باغات زیتون 
ها، نزدیک به چهار داشته و میانگین تعداد دفعات تماس آن

هاي موقعیتی بررسی آمار توصیفی سازه. استه دبومرتبه 
60کاري بوده و برداران زیتوننشان داد که شغل اکثریت بهره

به مشاغل دیگر نیزدرصد افراد عالوه بر باغداري زیتون 
نیمی از باغات موجود در . نوع مالکیت انداشتغال داشته

، ها صورت گرفتهمنطقه مورد مطالعه که کشت زیتون در آن
به صورت ملک شخصی و نیمی به صورت واگذاري بوده است. 

برداران آب چاه بوده و به ندرت از منبع تأمین آب بیشتر بهره
میانگین اند. آب خریداري نموده،کردیگر منابع یا به وسیله تان

سال و میانگین مساحت باغ پاسخگویان 11سن باغات زیتون 
بیشترین فراوانی ارقام زیتون .استه دبوهکتار6/5حدود 

از نظر مکان بوده و کاشته شده در باغات از نوع رقم شنگه

به صورت اکثرا،پژوهشقرارگیري باغات موجود در منطقه
وده است. اي بکوهپایه

هاي استنباطییافته
بـا  ،آمـده 2گونه که در جـدول  همانارزیابی اثرات کلی طرح 

گویـه از طریـق سـه متغیـر ارزیـابی اثـرات زیسـت        27تعداد 
، ارزیابی اثـرات اجتمـاعی و ارزیـابی اثـرات اقتصـادي      محیطی

بـا  ارزیـابی اثـرات زیسـت محیطـی     مورد سنجش قرارگرفـت. 
از فرسایش خـاك، بهبـود و حفـظ    جلوگیري(گویه15تعداد 

هـاي  کـش حاصلخیزي خاك، میزان استفاده از سـموم وآفـت  
شــیمیایی، میــزان اســتفاده از کــود هــاي شــیمیایی، کنتــرل 
سیالب و رواناب، تغییرات کمیت و کیفیت آب، تناسب کشـت  

هـاي طبیعـی،   زشرایط منطقـه، منـاظر و چشـم انـدا    زیتون با 
دشگري روسـتایی، ارزیـابی   تلطیف هواي منطقه، توریسم و گر

گویـه (میـزان مراجعـه دیگـران بـه      7اثرات اجتماعی با تعداد 
فرد، میزان تماس بـا کارشناسـان، میـزان اعتمـاد بـه پرسـنل       
جهاد کشاورزي، تمایل به ماندگاري در روستا، تمایل به تولیـد  

5در بخش کشاورزي) و ارزیابی اثرات اقتصادي طرح با تعـداد  
هـاي کشـاورزي،   یر در قیمـت و ارزش زمـین  گویه (میزان تغی

هاي مسکونی منطقه، میزان تغییر در درآمد مستغالت و زمین
خانوار، میزان تسهیالت دریافتی، میزان دسترسی به اعتبـارات  

بـراي هـر گویـه طیـف     سنجش شده به این صورت که و وام)، 
لیکرت، تدوین شد و از باغداران خواسته شد، نظـر خـود را در   

آوري اطالعـات،  هابیان کنند. بعد از جمعر کدام از گویهمورد ه
، 3، متوسـط= 2، کـم= 1طیف لیکرت بـه صـورت خیلـی کـم=    

الزم بـه ذکـر اسـت    گذاري شد. ، ارزش5و خیلی زیاد=4زیاد=
باشـد بنـابراین   چون هر شاخص داراي تعداد گویه متفاوت می

هـاي مـذکور هـم وزن    ابتـدا شـاخص  1با اسـتفاده از فرمـول   
یده تا از درجه اهمیت یکسان برخوردار گردنـد سـپس در   گرد

هـا گویـاي آن   یافتـه انـد. محاسبات، مورد سنجش قرار گرفتـه 
است که به طـور کلـی ارزیـابی اثـرات طـرح داراي میـانگین       

بـوده  45- 225در دامنه 26/27با انحراف استاندارد 71/116
ل از اي، اطالعـات حاصـ  است. با استفاده از روش تحلیل خوشه
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به این صورت که تفاوت بـین  بندي شددستهامجدد1فرمول 
طبقـه  5باشد بنابراین می180مقادیر حداکثر و حداقل دامنه 

در آن جاي گرفته و وضـعیت پراکنـدگی   36با دامنه تغییرات 
اثـرات  2نمـودار طبـق  مقادیر متغیر مورد نظر روشن گردیـد. 

9/45.تا متوسـط بـوده اسـت   نامطلوبکلی طرح در محدوده 
درصــد آن را 40و نــامطلوبدرصــد از افــراد اثــرات طــرح را 

هـاي موجـود در   کـه داده طـور هماناند.متوسط ارزیابی کرده
اعتمـاد باغـداران بـه    دهنـد، بـین متغیـر   نشان مـی 3جدول 

کارشناسان طرح با ارزیابی اثرات زیسـت محیطـی، اقتصـادي،    
داري ، همبسـتگی مثبـت و معنـی   اجتماعی و اثرات کلی طرح

مشــاهده شــد. بنــابراین، باغــدارانی کــه اعتمــاد بیشــتري بــه 
اند، اثرات زیست محیطـی، اقتصـادي،   کارشناسان طرح داشته

تــر ارزیــابی اجتمــاعی و اثــرات کلــی طــرح را بهتــر و مثبــت 
اند.نموده

هـاي  درآمد حاصل از فعالیت باغداري زیتون از تفاضـل هزینـه  
، از میـزان عملکـرد   90و 89صرفی بـاغ در دو سـال پیـاپی    م

محصول باغ زیتون ضربدر قیمت آن در این دو سال (به دلیـل  
ادعـاي  بنـا بـر  سال آوري درخـت زیتـون)، محاسـبه گردیـد.     

هـیچ درآمـدي   درصد) از باغداران،7/64نفر (110پاسخگویان 
هـاي  انـد و میـزان هزینـه   از فعالیت باغداري خود کسب نکرده

مصرفی آنان بیشتر از میزان سود دریافتی حاصـل از محصـول   
میلیـون تومـان و   3درصد) نیز 3/35نفر بقیه (60بوده است. 

انـد.  یا کمـی بیشـتر، از فعالیـت باغـداري خـود کسـب کـرده       
بنابراین، پاسخگویان از نظر میـزان درآمـد حاصـل از فعالیـت     

ــاپی   ــداري خــود (در دو ســال پی ــه 90و 89باغ ــروه ) ب دو گ
بنـدي  باغداران بدون درآمـد و باغـداران داراي درآمـد تقسـیم    

شدند که آزمون مقایسه میانگین (آزمون تـی اسـتیودنت بـین    
داري را در مستقل) بین این دو گروه، اختالف معنـی هاي گروه

گویـاي  4نشان داد. جـدول  ارزیابی ایشان از اثرات طرحمورد 
حیطـی، اجتمـاعی و کلـی    ارزیابی اثرات زیست مآن است که 

اسـت امـا از نظـر    تر بوده کاران گروه داراي درآمد، مثبتزیتون
داري وجـود  ارزیابی اثرات اقتصادي بین دو گروه اختالف معنی

کـاران از درآمـد   به این دلیل است کـه زیتـون  احتماالندارد و 
انــدك حاصــل از فعالیــت خــود راضــی نبــوده، بنــابراین بــین 

اثرات اقتصادي ایشان بـا گـروه اول کـه هـیچ     میانگین ارزیابی 
درآمدي نداشته، تفاوتی وجود ندارد.  

نیز نشان داد کـه بـین میـانگین    5جدول هاي یافتههمچنین 
ارزیابی اثرات طـرح بـین دو گـروه پاسـخگویانی کـه بـه جـز        

یی که عالوه بر باغـداري،  هاآنباغداري شغل دیگري نداشته و 
، 01/0دارنـد، در سـطح احتمـال    فعالیت اقتصادي دیگري نیز

ي باغـدار اختالف معنی داري وجود دارد و افرادي که عالوه بر 
بـه دلیـل   احتمـاال اند شغل دیگر و منبع درآمد دیگري داشته

اند، اثـرات  اینکه به فعالیت باغداري به عنوان سرگرمی نگریسته
تـر مثبـت زیست محیطی، اقتصادي، اجتماعی و کلی طـرح را  

اند.مودهارزیابی ن
6یافته هاي حاصل از تحلیل واریانس یـک طرفـه در جـدول    

دهد که بین میانگین ارزیابی اثرات طرح با توجـه بـه   نشان می
کاران، اختالف معنـی داري وجـود   میزان رضایت شغلی زیتون

نشــان داد کــه بــین ارزیــابی اثــرات LSDدارد. نتــایج آزمــون 
اران بـا میـزان   زیست محیطی، اقتصـادي و کلـی طـرح، باغـد    

(گـروه سـوم) بـا دو گـروه دیگـر      رضایت باال از باغداري زیتون
تفاوت معنی داري وجود دارد و این گروه از میـانگین ارزیـابی   

در مـورد ایـن متغیرهـا برخوردارنـد. همچنـین      باالترياثرات 
نشان داد که از لحـاظ ارزیـابی اثـرات اجتمـاعی     LSDآزمون 

ایـن  معنـی داري وجـود دارد.   طرح بین هر سه گـروه تفـاوت   
بـه  ) مطابقـت دارد.  1386بـا نتـایج مطالعـات شـفیعی (    یافته

بینی ارزیـابی  هاي مستقل در پیشمنظور تعیین توانایی متغیر
به روش گـام بـه   مرکباثرات طرح، از آزمون آماري رگرسیون 

شـود  مالحظه می7گونه که در جدول گام استفاده شد. همان
مذکور، سه متغیر میزان رضـایت از باغـداري   از بین متغیرهاي 

منـدي از خـدمات ترویجـی، عضـویت در     زیتون، میـزان بهـره  
هــاي کشــاورزي بــه ترتیــب وارد معادلــه هــا و تشــکلتعــاونی

رگرسیون شدند. بر اساس مقدار بتا افزایش یک انحراف معیـار  
انحراف 646/0در میزان رضایت از زیتون کاري، باعث افزایش 

هاي فرمول ارزیابی اثرات طرح (منبع: یافته-1فرمول 
پژوهش).
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میزان ارزیابی اثرات کلی طرح، همچنین افزایش یک معیار در
منــدي از خــدمات ترویجــی، انحــراف معیــار در میــزان بهــره

هاي کشاورزي بـه ترتیـب باعـث    ها و تشکلعضویت در تعاونی
انحراف معیار در میزان ارزیـابی اثـرات   119/0، 176/0افزایش 

ي رگرسیون حاصـل از گردد. به طور کلی معادلهکلی طرح می
است:شدهآورده زیردر2فرمول این تحلیل به صورت

متغیرهایی که در موجود، R2، با توجه به مقدار همچنین
توانند اند به طور کلی میوارد شدهمرکب معادله رگرسیون 

میزان ارزیابی اثرات درصد از تغییرات را در متغیر وابسته 55
بینی کنند.، پیشکلی طرح

به صورت درصدارزیابی کلی اثرات طرح- 2نمودار

١٠%

9/49%
40%

8/1% 4/2%

50
40
30
20
10
0

Y= 49/64 + 939/4 X1+ 903/0 X2+ 306/4 X3

X1=میزان رضایت از زیتون کاري

X2=مندي از خدمات ترویجیمیزان بهره

X3=هاي کشاورزيها و تشکلعضویت در تعاونی

ي رگرسیون ارزیابی اثرات طرحمعادله- 2فرمول 
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کاراناز دیدگاه زیتونارزیابی اثرات طرح - 2جدول

هاي متغیر ارزیابی اثراتگویه
میانگین ها بر اساس درصدطیف پاسخ آزمودنی

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

زیست محیطی

6/7107/144/392/2870/3کشت زیتون بر ایجاد مناظر و چشم اندازهاي طبیعیتأثیر 
102/21201/272/2128/3تأثیر کشت زیتون بر روي وضعیت حفاظت از مناظر

2/11208/113/458/1126/3تأثیر کشت زیتون بر میزان استفاده از کودهاي شیمیایی

4/126/179/129/451023/3هاي شیمیاییکشفاده از سموم و آفتتأثیر کشت زیتون بر میزان است
5/131/178/288/212/1814/3تأثیر کشت زیتون بر ایجاد و توسعه امکانات گردشگري در منطقه

2/116/178/283/255/1312/3تأثیر کشت زیتون بر بهبود وضعیت آب و هوایی منطقه
6/74/199/351/342/101/3هاان بایر بودن زمینتأثیر کشت زیتون بر میز

8/88/21305/364/201/3هاي کشاورزيتأثیر کشت زیتون بر میزان فرسایش آبی و بادي زمین
4/91/273/351/27080/2تأثیر کشت زیتون بر وضعیت حاصلخیزي خاك

4/128/385/366/106/047/2ندگیهاي حاصل از بارتأثیر کشت زیتون بر وضعیت هدر رفت آب
5/335/165/334/125/335/2خوانی کشت زیتون با شرایط منطقهتناسب و هم

4/221/378/319/5021/2هاي زیرزمینیتأثیر کشت زیتون بر سطح آب
2/219/457/241/7017/2تأثیر کشت زیتون بر وضعیت شوري خاك

6/379/424/121/44/289/1وضعیت کیفیت و شوري آب زیر زمینیتأثیر کشت زیتون بر
2/488/383/59/52/172/1هاي زیرزمینیتأثیر کشت زیتون بر میزان آلودگی آب

اجنماعی

کار با کارشناسان جهاد تأثیر کشت زیتون بر میزان تماس زیتون
کشاورزي

5/66/278/319/256/700/3

1/46/306/371/244/289/2کارتون بر میزان اعتماد دیگران به زیتونتأثیر کشت زی
8/81/271/446/174/277/2کارتأثیر کشت زیتون بر میزان مراجعه دیگران به  زیتون

3/256/77/341/279/274/2تأثیر کشت زیتون بر تمایل به ادامه فعالیت در بخش کشاورزي
8/282/88/31203/562/2ر تمایل به ماندگاري در محیط روستاتأثیر کشت زیتون ب

4/12405/269/151/458/2کار به پرسنل جهاد کشاورزيتأثیر کشت زیتون بر میزان اعتماد زیتون
کار براي برقراري ارتباط با تأثیر کشت زیتون بر میزان اعتماد زیتون

اداره جهاد کشاورزي
1/177/341/245/167/455/2

اقتصادي

5/131/171/379/224/997/2هاکار به اعتبارات و وامتأثیر کشت زیتون بر میزان دسترسی زیتون
8/116/275/33201/782/2تأثیر کشت زیتون بر میزان تسهیالت دریافتی طرح

2/316/375/169/122/114/2هاي کشاورزي و مستغالتتأثیر کشت زیتون بر روي قیمت زمین
7/44206/206/77/405/2هاي اقتصادي خانوارتأثیر کشت زیتون بر درآمد حاصل از فعالیت

9/425/366/102/82/187/1هاي مسکونیتأثیر کشت زیتون بر روي قیمت زمین
باشد.می5تا 1ها بین دامنه میانگین
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اعتماد به کارشناسان طرحن بین ارزیابی اثرات طرح و ضریب همبستگی پیرسو-3جدول 
Pيدارسطح معنیrیهمبستگضریب ارزیابی اثراتمتغیر

اعتماد به 
کارشناسان 

طرح

41/0001/0زیست محیطی
15/0040/0اقتصادي
49/0001/0اجتماعی

43/0001/0اثرات کلی

هاآنبین گروه هاي مختلف باغداران بر اساس درآمد باغداري مقایسه میانگین ارزیابی اثرات طرح -4جدول 
سطح Tمیزان انحراف معیارمیانگینهاگروهارزیابی اثرات

داريمعنی
محیطیزیست
15-75دامنه:

0001/0-2/391/1078/3بدون درآمد

0/4572/8داراي درآمد
اقتصادي

5-25دامنه:
304/0- 5/1154/303/1بدون درآمد
2/1282/3داراي درآمد

اجتماعی
7-35دامنه:

0001/0- 0/1726/578/5بدون درآمد
8/2196/4داراي درآمد

کلی
45-225دامنه:

045/0- 4/1106/2507/2بدون درآمد
9/1259/23داراي درآمد

هاآناغداران بر اساس شغل دوم بین گروه هاي مختلف بمقایسه میانگین ارزیابی اثرات طرح-5جدول 
داريسطح معنیTمیزان انحراف معیارمیانگینشغل دومارزیابی اثرات

محیطیزیست
15- 75دامنه:

007/0- 3/3892/972/2خیر
6/4276/9بلی

اقتصادي
5- 25دامنه:

001/0- 7/1015/312/3خیر
4/1276/3بلی

اجتماعی
7- 35دامنه:

006/0- 2/1769/493/2خیر
7/1903/6بلی

0001/0- 5/1078/2461/3خیرکلی
2/1222/27بلی45- 225دامنه:
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کاران با میزان رضایت شغلی متفاوتمقایسه میانگین ارزیابی اثرات طرح بین گروه هاي زیتون- 6جدول 
هاگروهارزیابی اثرات

شغلی)(رضایت 
داريطح معنیسFمیزان میانگین

زیست محیطی
15- 75دامنه:

a8/34کم
18/250001/0 a8/37متوسط

b8/45زیاد

اقتصادي
5- 25دامنه: 

a57/10کم
83/110001/0 a55/10متوسط

b1/13زیاد

اجتماعی
7- 35دامنه: 

a1/14کم
58/700001/0 b0/16متوسط

c6/22زیاد

کلی
45- 225دامنه: 

a9/96کم
42/510001/0 a7/103متوسط

b7/133زیاد
aدر آزمون معنی هاي با حروف یکسانمیانگین ،LDS اند.          داري نداشتهتفاوت معنی01/0در سطح احتمال

ه متغیرهاي مستقل تحقیق روي میزان به روش گام به گام به منظور تعیین تأثیر کلیمرکب رگرسیون - 7جدول 
ارزیابی اثرات کلی طرح

BSe.BSig.Tمتغیر

939/4456/0646/00001/0میزان رضایت از زیتون کاري

903/0312/0176/0004/0مندي از خدمات ترویجیمیزان بهره

306/4106/2119/0043/0هاي کشاورزيها و تشکلعضویت در تعاونی

Constant= 49/64 , F= 86/56 , Sig.F= 0001/0

هاپیشنهادوگیرينتیجه
انـد  هزینهپرهاي کشاورزي غالباپروژههاي توسعه از جمله طرح

ها منطقه وسـیعی تحـت تـأثیر اثـرات مثبـت و      و با اجراي آن
گیرنـد. بنـابراین سرنوشـت پـروژه و میـزان      منفی آن قرار مـی 

موفقیت آن در رسیدن به اهدافش نیـز تحـت تـأثیر محیطـی     
بـا توجـه بـه ایـن کـه      شـود. مـی است که پـروژه در آن اجـرا  

هـا بیشـتر مـوارد بـر اسـاس توجیـه       یابی و اجراي پروژهمکان

شود، در بعضی از شـرایط ممکـن   اقتصادي و سیاسی انجام می
ها بـا بعضـی از شـرایط اجتمـاعی و زیسـت      است اهداف پروژه

خـود را  ،محیطی جامعه محلی تقابل پیدا کند که این وضعیت
تظـار طـرفین (مجـري پـروژه و     هاي غیرقابل انبه صورت رفتار

دهــد. بنــابراین جهــت تحقــق و اجتمــاع محلــی) نشــان مــی
دهی توسعه اجتماعی الزم است قبـل و بعـد از اجـراي    سامان
ها ارزیابی اثرات انجام گیرد. اجراي طـرح توسـعه کشـت    پروژه

Mutiple RR2R2متغیر AdjustR2 change

711/0505/0502/0505/0میزان رضایت از زیتون کاري

736/0541/0534/0036/0مندي از خدمات ترویجیمیزان بهره

745/0555/0545/0014/0هاي کشاورزيها و تشکلعضویت در تعاونی
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ده مسـتثنی  عـ توان از ایـن قا نیز نمیزیتون در سطح کشور را
طرح توسـعه کشـت   و ارزیابی اثراتبنابراین شناسایی دانست.

مدیریت آن، حداکثر سـازي منـافع و حـداقل    زیتون به منظور
بـر ایـن   باشـد.  الزم و ضروري میامري ، آنسازي اثرات منفی

اساس این پژوهش به منظور بررسـی و شـناخت اثـرات طـرح     
استان فـارس اجـرا   کارانزیتونتوسعه کشت زیتون از دیدگاه 

ی از باغــداري زیتــون، اکثریــت شــغلاز نظــر رضــایت.گردیــد
انـد.  برداران در حد بسیار کم از شغل خود رضـایت داشـته  بهره
هاي حاصل از مقایسه میـانگین ارزیـابی اثـرات طـرح در     یافته

نشـان داد کـه بـین    کاران با رضایت شغلی متفاوت، بین زیتون
ارزیابی اثرات زیسـت محیطـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و کلـی      

اران با میزان رضایت باال از باغداري زیتون بـا دو  کطرح، زیتون
بررسـی  همچنـین  تفـاوت معنـی دار وجـود دارد.   گروه دیگـر  

بینـی میـزان   هاي مستقل پـژوهش در پـیش  توانایی اثر متغیر
ارزیابی اثرات طرح توسعه کشت زیتون نشـان داد کـه از بـین    

، هاي مذکور، سه متغیر میزان رضایت از باغداري زیتـون متغیر
هـا و  مندي از خدمات ترویجی و عضویت در تعاونیمیزان بهره

هاي کشاورزي به ترتیب وارد معادله رگرسـیون شـده و   تشکل
میـزان  درصد از تغییرات را در متغیـر  55توانستبه طور کلی 

بینی کنند. با توجه به نتـایج حاصـله   ، پیشارزیابی اثرات طرح
ایت از باغـداري زیتـون   توان بیان نمود که متغیر میزان رضمی

بیشترین نقـش  مندي از خدمات ترویجی،و سپس میزان بهره
به اینکه نظررا در پیش بینی تغییرات ارزیابی اثرات طرح دارد.

کاري و طـرز نگـرش نسـبت بـه     متغیر میزان رضایت از زیتون
فردي اثرگذار بـر  ترین سازهحرفه باغداري زیتون از جمله مهم

شـود کـه   لـذا پیشـنهاد مـی   ،باشـد رح مـی ارزیابی اثـرات طـ  
هایی که باعث ایجاد نارضـایتی  کارشناسان طرح دالیل و زمینه

را شـود مـی کاران و ارزیابی ضعیف ایشان از اثرات طرحزیتون
اطالعـات  جویا شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تبـادل  

توانـد بـرون   هـاي یکـدیگر مـی   و آگاهی دو گروه از دیدگاه
ریـزي آینـده و اجـراي    هاي ارزشمندي را جهت برنامـه داد

هـاي آتـی   به نحوي که پـروژه ،هاي بعدي فراهم آوردپروژه
با توافق بیشتر بین کلیه ذینفعان اجرا شود.

دو متغیــر میــزان رضــایت از ،هــاي پــژوهشطبــق یافتــه
هــاي هــا و تشــکلباغــداري زیتــون و عضــویت در تعــاونی

ــراتگــثیرأتــمتغیــر دو کشــاورزي،  ذار در پــیش بینــی اث
بنابراین به منظور افـزایش میـزان رضـایت    بوده است. طرح

گـردد  کاران و بهبود ارزیابی اثرات طرح پیشنهاد مـی زیتون
، تعـاونی در قالـب وري محصـول  آفـر هـاي با ایجاد کارخانه

باال بردن ارزش افزوده محصـول زیتـون و در نتیجـه    ضمن 
بـه دسـت گرفتـه و بـا     قیمت زیتون را کنترل سود بیشتر، 

قیمت مناسب به فروش برسانند.  
منـدي از  گذاري متغیر میـزان بهـره  ربا توجه به اثهمچنین

مهـم بـر ارزیـابی    عامـل خدمات ترویجی به عنوان دومـین  
اثرات طرح، ضرورت توجه بیش از پیش به موضوع آموزش 

لـذا  .شـود و ترویج در منطقه مـورد مطالعـه احسـاس مـی    
هـاي  دد ضمن فراهم سازي شرایط و زمینـه گرپیشنهاد می

هــاي آموزشــی و اســتفاده از هــا و برنامــهتوســعه فعالیــت
هاي موثر در ارائه خدمات ترویجی، سـطح اطالعـات،   روش

دانش و آگاهی زیست محیطی افراد افزایش یابـد. شـرکت   
هاي ترویجـی سـبب   کاران در برنامهتولیدکنندگان و زیتون

آنان شده و باعث افـزایش اعتمـاد   افزایش مهارت و کارایی 
شـود تـا بـا    مـی موجـب کاران به کارشناسان شده و زیتون

اعتماد بیشتري نیز به این محصول بنگرند.
یکـی از  ،انو مشـاهدات پژوهشـگر  کارانبنا به گفته زیتون

مشکالت موجود در منطقـه، کمبـود کارشناسـان خبـره و     
ان بـه دلیـل   کـار زیتـون باشد. بنابراین خدمات ترویجی می

ن، کمبود آگاهی و دانش در مـورد زیتـون، انـواع و ارقـام آ    
بر اساس تجربیات خـود  نحوه نگهداري و پرورش درخت و

چون در حال حاضر کارشـناس مسـئول   نمایند.میفعالیت 
باغبانی هر شهرستان به عنوان کارشـناس نـاظر طـرح نیـز     

ـ     انجام وظیفه می ه نماید که با توجـه بـه حجـم امـور محول
پیشـنهاد  باشد.پاسخگوي نظارت بهینه فنی و مستمر نمی

مورد نیاز به منظـور  متخصصشود جهت تأمین نیروي می
ارائه خدمات ترویجی و نظارت و اصـالح باغـات زیتـون، از    
طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعـی از  

% 80محل اعتبارات پشتیبانی طرح و با مشـارکت باغـدار (  
باغدار با افزایش سالیانه % مشارکت20ات پشتیبانی واعتبار

سهم باغدار) کارشناسان متخصص به کار گرفته شوند.  
هـا نشـان داد کـه همبسـتگی مثبـت و      عالوه بر این، یافته

کـاران بـه کارشناسـان    اعتماد زیتونداري بین متغیرمعنی
طرح و ارزیابی ایشان از اثرات زیست محیطـی، اقتصـادي،   

تـوان نتیجـه   ی و اثرات کلی طرح وجـود دارد. مـی  اجتماع
کارانی که اعتماد بیشتري بـه کارشناسـان   گرفت که زیتون

اند، اثرات زیست محیطی، اقتصادي، اجتمـاعی  طرح داشته
انـد.  ارزیـابی نمـوده  تـر مثبـت و اثرات کلی طرح را بهتـر و  

باید تالش شود تـا اعتمـاد سـازي الزم در جامعـه     بنابراین 
العه صـورت گیـرد و از ایـن طریـق باغـداران بـه       مورد مط
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کارشناسان و اطالعات ارائه شده توسـط ایشـان، اطمینـان    
پیدا کنند. ارتباطات منظم و متوالی کارشناسان و مروجـان  

شود تا آنان همواره این احسـاس را  کاران باعث میبا زیتون
داشته باشند که در کلیه مراحل به کارشناسـان دسترسـی   

هـاي آنـان بهـره جوینــد.    تواننـد از راهنمــایی مـی دارنـد و  
ي ترویجـی و تشـویق   هـا تیفعالبنابراین توسعه و استمرار 

کاران به این امر منجر به افزایش زمینـه همکـاري و   زیتون
گردد.  میتشریک مساعی در فرایند اجراي طرح

دو متغیـر میـزان رضـایت از باغـداري زیتـون و      از آنجا که 
متغیـر  دو هـاي کشـاورزي،   هـا و تشـکل  عضویت در تعاونی

بنـابراین بـوده اسـت.   طرحبینـی اثـرات  أثیرگذار در پیشت
منظــور افــزایش میــزان رضــایت بــهگــرددپیشــنهاد مــی

ــون ــرح  زیت ــرات ط ــابی اث ــود ارزی ــاران و بهب ــاد ، ک ــا ایج ب
باال بـردن  ضمن ، تعاونیدر قالبوري محصول آفرهايکارخانه

کنتـرل  سود بیشـتر،  در نتیجه ارزش افزوده محصول زیتون و
قیمت زیتون را به دست گرفته و با قیمت مناسـب بـه فـروش    

برسانند.
باغداران بدون درآمـد  دو گروهآزمون مقایسه میانگین بین 

ارزیـابی  داري را از و باغداران داراي درآمد، اخـتالف معنـی  
ارزیـابی  نشان داد. به این صـورت کـه   اثرات طرحایشان از 
کـاران داراي  زیتـون ت محیطی، اجتماعی و کلی اثرات زیس

بـین میـانگین ارزیـابی    اسـت. تر بوده درآمد، بهتر و مثبت
اثرات طـرح نیـز بـین دو گـروه پاسـخگویانی کـه بـه جـز         

یی کـه عـالوه بـر    هـا آنباغداري شغل دیگـري نداشـته و    
اند، ز اشتغال داشتهباغداري، به فعالیت اقتصادي دیگري نی

اري وجود داشته است و افرادي کـه عـالوه   داختالف معنی
انـد  ي شغل دیگر و منبـع درآمـد دیگـري داشـته    باغداربر 

بـه دلیـل اینکـه بـه فعالیـت باغـداري بـه عنـوان         احتماال
اند، اثـرات زیسـت محیطـی، اقتصـادي،     سرگرمی نگریسته

ــر و    ــرح را بهت ــی ط ــاعی و کل ــتاجتم ــرمثب ــابی ت ارزی
اجـراي  يدر ابتدام است که اند.ذکر این نکته نیز الزنموده

واگذاري اراضی از طریقرااین طرح، دولت باغداران استان
و پرداخـت تسـهیالت  ،رایگـان و دار ارانـه یملی، ارائه نهال 

ه، اما در حـال  زیتون ترغیب کرديهابهره به احداث باغکم
کاران را به حال خـود رهـا نمـوده و نـه تنهـا     حاضر زیتون

تولیـد و  سـی و حمایـت فکـري بـراي    هـایفنی مهند برنامه
اي نیـز بـراي رفـع    بلکـه چـاره  زیتـون نـدارد  اصالح باغات

اسـت.  نیاندیشـیده  هـا آنهـاي وارده بـه   خسارات و هزینه
شود کـه بـه منظـور افـزایش میـزان      بنابراین، پیشنهاد می

کاران و امیدواري آنان به آینـده، درصـدي از   رضایت زیتون
صـورت یارانـه بخشـیده گـردد و     ها از سهم دولت به هزینه

نیتـأم سعی شود که تسهیالت تکمیلی به باغداران جهـت  
هاي نگهداري باغ ارائه گردیده و شرایطی فراهم شود هزینه

کاران تخصـیص داده شـود،   که تسهیالت بیشتري به زیتون
زیرا به افزایش اثرات مثبت طرح مذکور منجر خواهد شد. 
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Abstract
Olive orchards development project has been considered as one of the cores in national agricultural sector
improvement. Therefore, a large amount of public fund has been allocated to that project. But, the project has
had different impacts on its beneficiaries. Regarding to widespread development of olive cultivation in Fars
Province, assessing the project impacts is necessary in order to maximize its benefits and minimize its negative
effects. Therefore, this study was conducted to investigate the environmental, social and economic impacts
assessment of olive orchards development in Fars province from the olive growers’ perspective by using survey
technique. Olive orchard area in Fars province is about 8370 hectares consisting about 300 olive growers. Based
on Tockman sample size table, 170 olive growers were selected as sample group. Questionnaire was the
instrument for data gathering. Stratified random sampling was used to collect data among 170 olive growers as
the sampling method. The questionnaire validity and reliability was examined by using face validity and
Cronbach’s Alpha test (its coefficients were from 0.80 to 0.91). Findings revealed olive growers’ satisfaction
towards the project regarding their assessment toward its environmental, social and economic impacts was in
very low level. According to multiple regression analysis, the below factors can explain about 55 percent of
overall impact assessment variations of the project: olive growers’ satisfaction toward the project; benefiting of
extension services; and membership in cooperatives. Some applicable recommendations have presented at the
end.

Keywords: Olive Growers - Impacts Assessment - Environmental, Social and Economic Impacts - Fars
Province
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