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 برگزار کننده 

 دانشگاه تربت حیدریه

 

 به ترتیب حروف الفبا همایش حامیان
 حیدریه تربت ای حرفه و فنی آموزشکده

 حیدریه تربت مالیاتی امور اداره

 حیدریه تربت خیریه امور و اوقاف اداره

 حیدریه تربت فاضلاب و آب اداره

 حیدریه تربت پرورش و آموزش اداره

 حیدریه تربت اجتماعی رفاه و ،کار تعاون اداره

 حیدریه تربت روستایی تعاون اداره

 رضوی خراسان نوغانداری توسعه اداره

 حیدریه تربت کشاورزی جهاد اداره

 حیدریه تربت شهرسازی و راه اداره

 حیدریه تربت تجارت و معدن صنعت اداره

 حیدریه تربت ای حرفه و فنی اداره

 حیدریه تربت منطقه گاز اداره

 حیدریه تربت زیست محیط اداره

 حیدریه تربت داری یزآبخ و طبیعی منابع اداره

 حیدریه تربت فرهنگی میراث اداره

 حیدریه تربت ناحیه نفت اداره

 حیدریه تربت احمر هلال اداره

 حیدریه تربت هواشناسی اداره

 حیدریه تربت جوانان و ورزش اداره

 ایران روستایی توسعه انجمن

 بایگ بخشداری

 کدکن بخشداری

 حیدریه تربت مرکزی بخشداری

 حیدریه تربت ایثارگران امور و شهید بنیاد

 حیدریه تربت زعفران پژوهشکده
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 حیدریه تربت ارتش 477 تیپ 

 تهران مقیم های تربتی جامعه

 مشهد مقیم های تربتی جامعه

 )ایرنا( ایران اسلامی جمهوری خبرگزاری

 حیدریه تربت دادگستری

 حیدریه تربت اسلامی آزاد دانشگاه

 یهحیدر تربت کاربردی و علمی دانشگاه

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه

 حیدریه تربت رجایی شهید فرهنگیان دانشگاه

 حیدریه تربت های دانشگاه روسای مجمع دبیرخانه

 مختاری زعفران

 حیدریه  تربت اسلامی تبلیغات سازمان

 حیدریه تربت ساختمان مهندسی نظام سازمان

 حیدریه تربت پاسداران سپاه

 حیدریه تترب برق نیروی توزیع شرکت

 بایگ پرنیان ابریشم صنعت فرآوری و آوری فن توسعه شرکت

 بایگ شهرداری

 حیدریه تربت شهرداری

 کدکن شهرداری

 حیدریه تربت شهرستان اسلامی شورای

 حیدریه تربت فرمانداری

 زاوه فرمانداری

 ولات مه فرمانداری

 حیدریه تربت انتظامی فرماندهی

 حیدریه تربت عالی آموزش راکزم و ها دانشگاه اساتید بسیج کانون

 حیدریه تربت( ره) خمینی امداد کمیته

 اسلامی شورای مجلس

 حیدریه تربت فناور های واحد رشد مرکز

 حیدریه تربت الجواد محبان الحسنه قرض موسسه

 حیدریه تربت تربت پیک رسمی نشریه
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 ارکان همایش 
استاد اقتصاد کشاورزی 

دانشگاه فردوسی مشهد و 

شگاه تربت حیدریهرئیس دان  

 

دکتر علیرضا 

 کرباسی
 رئیس همایش

استادیار گروه کامپیوتر 

دانشگاه تربت حیدریه و 

معاون پژوهشی و آموزشی 

 دانشگاه تربت حیدریه

 

دکتر مهدی علی 

 اکبری
رئیس ستاد و دبیر 

 کل همایش

استادیار گروه اقتصاد 

کشاورزی دانشگاه تربت 

حیدریه و مدیر پژوهشی و 

ات تکمیلی دانشگاه تحصیل

  تربت حیدریه

 

دکتر فاطمه 

  رستگاری پور
 دبیر علمی همایش

استادیار گروه تولیدات 

گیاهی دانشگاه تربت حیدریه 

و رئیس پژوهشکده زعفران 

 تربت حیدریه

 

دکتر احمد 

 احمدیان
دبیراجرایی 

 همایش
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مدرس حق التدریس دانشگاه  

 تربت حیدریه

 

 آرزو علومی

 بایگی
جرایی و مدیر ا

مسئول دبیرخانه 

 همایش

مدیر مالی و اداری دانشگاه 

 تربت حیدریه

 

 مدیر مالی همایش حسن سپهری

مسئول دفتر حوزه ریاست و 

مرکزی دانشگاه  دبیرخانه

 تربت حیدریه

 

نسرین مهدیان 

 مقدم
روابط عمومی 

 همایش

دبیر انجمن علمی گروه 

کامپیوتر آموزشکده فنی 

 تربت حیدریه

 

رضا آذری محمد

 ازغندی

 

 طراح و صفحه آرا
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 اعضای کمیته علمی و داوران همایش به ترتیب حروف الفبا )نام خانوادگی(: 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 دکتر عباس ابهری 4
 رئیس ْ آب دانشگاه پیام نور جوین، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی

 دانشگاه پیام نور جوین

۹ 
سانی دکتر عباس اح

 سرشت
 استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری

 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل دکتر محمود احمد پور 0

 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی گناباد دکتر یاسر اسماعیلیان 1

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دکتر امیر اکبری 5

 دکتر عباس اویسی 6
استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان ،رئیس 

 دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

 دانشگاه شیروان  اکولوژی استادیار و عضو هیات علمی گروه دکتر مهدی بابائیان 7

 داری خراسان رضوییر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزمد مهندس هادی باقری 8

 عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی سجاد مشهد دکتر امیر باوفا طوسی 1

 ریهمربی و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه تربت حید مهندس بهادر بذرافشان 44

 داری دانشگاه تربت حیدریهعضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزاستادیار و  دکتر مهدی بشیری راد 44

 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی  آب دانشگاه فسا دکتر مهدی بهرامی 4۹

 دکتر فهیمه بهرامی مهنه 40
رای عالی های بازرگانی تهران و مشاور ناظر شوعضو هیات علمی موسسه پژوهش

 آب کشور

 استاد دانشگاه گروه کامپیوتر دانشگاه تاوسان ایالت مریلند آمریکا پروفسور علی بهفروز 41
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 دکتر نسیبه پورقاسمیان 45 
استادیار و عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید باهنر 

 کرمان

 رعت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستاندانشیار و عضو هیات علمی گروه زا کترعیسی پیرید 46

 استادیار و عضو هیات علمی گروه کامیپوتر دانشگاه تربت حیدریه دکتر احسان تقی زاده 47

 استادیار و عضو هیات علمی گروه زارعت دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان دکتر ابوالفضل توسلی 48

41 
دکتر محمدجواد ثقه 

 الاسلامی
 و عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجنددانشیار 

 استادیار و هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری کتر رضا حسن زادهد ۹4

 دکتر مهدی دادمهر ۹4
استادیار و عضو هیات علمی گروه نانو بیوتکنولوژی دانشگاه پیام نور زاهدان و 

 کز زاهدانرئیس دانشگاه پیام نور مر

۹۹ 
دکتر محمد حسن 

 داودیان
 دکترا ادبیات و مدرس گروه ادبیات دانشگاه پیام نور گناباد

 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی  آب دانشگاه صنعتی شاهرود دکتر مهدی دلقندی ۹0

 ریهتربت حیدمربی و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد  مهندس ایمان ذباح ۹1

 استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه دکتر نرجس ذبیحی ۹5

۹6 
دکتر فاطمه رستگاری 

 پور

استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، مدیر 

 پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه

۹7 
هیم رضایی دکتر ابرا

 نیک
 استادیار و عضو هیات علمی گروه صنایع دانشگاه سجاد مشهد

 دکتر میثم سالاری جزی ۹8
استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی  آب علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 گرگان

 ژی دانشگاه سمناناستادیار وعضو هیات علمی گروه مواد و متالو دکتر منوچهر سبحانی ۹1
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 مجتمع آموزش عالی گناباد دکترا مکانیک و مدرس  ر حسینی سبزواریدکت 04 

04 
دکتر سعید شعرباف 

 تبریزی
 استادیار و عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(

0۹ 
دکتر محمد جواد 

 استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری صفایی

 علائی دکتر ندا امیر 00
 

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه هنر تهران

 ستادیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریها دکتر مهدی علی اکبری 01

 فردوسی مشهد استاد تمام و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه  پروفسور امین علیزاده 05

 استاد تمام و عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد یدکتر فخری شهید 06

 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور زنجان دکتر فاطمه علیجانی 07

 استادیار و عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیز داری دانشگاه تربت حیدریه دکتر جلیل فرزاد مهر 08

 مربی و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه تربت حیدریه مهندس حمید فرهاد 01

 استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز دکتراسماعیل فلاحی 14

 استادیار و عضو هیات علمی گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه دکتر حسن فیضی 14

 مربی و عضو هیات علمی گروه صنایع دانشگاه تربت حیدریه مهندس محمد قدوسی 1۹

 و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه تربت حیدریه  استادیار دکتر محمد رضا قریب 10

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد استادتمام و عضو هیات علمی گروه  دکتر علیرضا کرباسی 11

 و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهراندانشیار  دکتر محمد حسین کریم 15

 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی گناباد دکتر محسن کریمان 16
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 17 
دکتر مسعود گوهری 

 منش

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد مشهد و مدیر آکادمی بین 

 المللی پژوهش فردوسی

 استادیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه دکتر علی ماروسی 18

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه استادیار و عضو هیات علمی دکتر تکتم محتشمی 11

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه دکتر ابوالقاسم محرابی 54

54 
دکتر زینب محمد 

 حسینی
 استادیار و عضو هیات علمی گروه فیزیک مولوکولی دانشگاه آزاد کاشمر

 دکتر روح ا... مرادی 5۹
استادیار و عضو هیات علمی گروه اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید باهنر 

 کرمان

 فردوسی مشهد دانشیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه دکتر مجید معاونیان 50

 دکتر نسرین ملانیا 51
استادیار و عضو هیات علمی گروه زیست شناسی و بیتکنولوژی دانشگاه حکیم 

 سبزواری

استادیار و عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید باهنر  دکتر مهدی نقی زاده 55

 کرمان

56 
مهندس سید احسان 

 یثربی
 ی گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریهمربی و عضو هیات علم
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 رئیس دانشگاه تربت حیدریه و رئیس همایش: 

 دکتر علیرضا کرباسی

 

 

 بسمه تعالی

نهاد علمی، ادارات دولتی و سازمان  58بیش از با مشارکت دارد که دانشگاه تربت حیدریه با کمال افتخار اعلام می

 حیدریه،)تربت  4141 افق در حیدریه تربت منطقه توسعه  انداز چشمملی  همایش ومینس استانیمنطقه ای و خصوصی 

پس از اعلان برگزاری همایش در مجموع نماید. برگزار می را با محوریت شعار امسال رهبر معظم انقلاب زاوه ( مه ولات،

زیابی توسط  اعضای ارگردید که پس از  مقاله و اثر علمی و پژوهشی به دبیرخانه علمی همایش واصل 457بیش از 

ر های متین و استوار دکمیته قرار گرفت که این پژوهش این مورد پذیرش و تاییدمقاله  84تعداد  کمیته علمی همایش

بدیهی است با توجه به فرصت کم تبلیغات، امکان پوشش کلیه  شود.قالب این اثر به جامعه علمی کشورمان عرضه می

ن مجال فراهم نبود، ولی کوشش شد از اندیشه ارزشمند بسیاری از صاحبنظران در تفکرات و سلایق مختلف علمی در ای

هایی هرچه برگزار کنندگان همایش، این فرصت را به فال نیک گرفته و آرزو دارند چنین تلاشاین عرضه استفاده شود.

ندگان در همه شرکت کنگویی و خیر مقدم به آمدضمن عرض خوش بیشتر تکرار شده و مورد پشتیبانی قرار گیرند.

 پنجماه یک هزار و سیصد و نود و  دی سیدر  4141 افق در حیدریه تربت یمنطقه یتوسعه انداز چشم همایش ومینس

نهیم و از همه کسانی که با شرکت در همایش و ارائه سخنرانی شمسی، تلاش همه دست اندرکاران این همایش را ارج می

از خدای بزرگ که بر ما منت گذاشت  گردد.اند، صمیمانه قدردانی و تشکر میشتههای خود را عرضه داحاصل پژوهش

گزاریم و از خداوند بزرگ عزت و سربلندی برای کشور کران شکرمان کرد، بیو موهبت چنین افتخاری را نصیب

 آرزومندیم.
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زاوه و تربت حیدریه در  ،نماینده مردم شریف مه ولات 

 مجلس شورای اسلامی:

  تر سعید باستانیدک
 

 

 بسمه تعالی

های خردمندانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب جامعه ایران پویایی لازم را متعال و با راهنماییاکنون که با یاری خداوند 

های دانشگاهیان و فرهنگیان و حوزیان در ژگرف ملت شریف ایران و خردورزیهای پیشرفتکسب کرده و هر روز بر

همایشی  ه دانشگاه تربت حیدریه با برگزاریبسیار به جا و شایسته است ک ،شودهای مادی و معنوی افزوده میمسیر تعالی

ا هوران به نمایش گذارد و با استفاده حداکثری از تجربهرا در آینه اندیشه اندیشه 4141در شأن این مردم اقدام نماید و افق 

 روی جامعه قرارهای استادان و اصناف مختلف فرهنگی و اداری و اقتصادی جامعه آینده روشن فراها و بینشو دانش

بینش را فروزان داشته باشند و ها این است که همواره چراغ دانش و ترین اهداف دانشگاهچرا که یکی از مهم.دهد 

ینیم تربت بدهد که میگر راه و حرکت آنان باشند.این مسئله زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان میپیشاپیش مردم روشن

و صنعت ورزی مراکز کشاترین همز ماو بایگ  رباط سنگ ،رشتخوار ،ولاتمه ،حیدریه و شهرهای اطراف آن زاوه

ی بالقوه و بالفعلی که در منطقه وجود دارد .لازم است با گستردگی هر چه هاو با توجه به استعداد دنباشاستراتژیک می

می واند جایگاه علتتربت حیدریه بمنطقه های لازم به عمل آید تا ریزیتر برنامهبیشتر و جد و جهدی هر چه کامل

های اسلام کسب نماید و ارزشتره ایران ستان خراسان بلکه در گسکشاورزی و فرهنگی خود را نه تنها در ا ،اقتصادی،

های دولتی و مردمی و بخش دها و ادارات و نهاامید که با همگرایی هر چه بیشتر دانشگاهوجودی خود را ظاهر سازد .

ی های عظیم علمی فرهنگی و اقتصادی بعدرکتای بر حخصوصی این حرکت خجسته و مبارک به ثمر نشیند و مقدمه

 باشد.
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  :حیدریه تربت ویژه شهرستان فرماندارمعاون استاندار و  

 موهبتی علی احمد مهندس

 

 

 بسمه تعالی

 مختلف اراقش تمامی از سپاس و تشکر ضمن حیدریه، تربت شهرستان در دولت نماینده و مردم خادم عنوان به اینجانب

 اتموضوع حل و بررسی جهت همراهی و همکاری تداوم انتظار... و سرمایه صاحبان و ان،مسئول ،دانشگاهیان علما از اعم

 تمامی از استفاده جهت در امید و تدبیر دولت های سیاست راستای در.  دارم شریف و عزیز مردم از شهرستان مختلف

 همکاری هب دعوت سرمایه و اندیشه صاحبانو  نیروها از ، عمران و توسعه برای و ،محلی بومی ظرفیتهای بویژه  ظرفیتها

 های مساعدت و ادارش و سازنده ،نقد پیشنهادات ارائه همفکری، به ، بیشتر توسعه به یابی دست برای یقین به.  نمایم می

 ، انشجویاند دانشگاهی، اساتید بزرگان، و گرانقدر فرهیختگان و... و اجرایی فرهنگی، سیاسی، علمی، های شخصیت

 با ستانشهر ظرفیت قطعاً. داریم را عزیزان همه ویژه وعنایت توجه انتظار و نیازمندیم مردم مختلف شاراق و فرهنگیان

 عمرانی، ورزشی، و گردشگری فرهنگی، های-زمینه در ای توسعه جهش و پرواز یک آماده مشخص های رویکرد

 همکاری قویاً  شده تعریف ایه چارچوب در مسئولین نیز و است مردم مشارکت جذب و جلب آماده...و کشاورزی

 نوانع به سرزمین آمایش طرح و مقاومتی اقتصاد برمبنای کشور توسعه ساله ۹4 انداز چشم در راستای سند.نمایند می

 توجه با یدبا شودمی انجام شهر در که هاییفعالیتکه  جایی از آن گفت توان می اساسی قانون از پس راهبرد ترین مهم

 اجتماعی، طبیعی، محیط ابعاد درشهرستان تربت حیدریه نیز  ارتقایپذیرد.  صورت مردم و زمینسر فعالیت، نوع به

تهای طبیعی، از طریق استفاده از ظرفیو ... گردشگری امنیتی، محیطی، تهدیدات و نیزمقابله با فضایی ساختار اقتصادی،

قوام و خرده ق، به منظور تقویت پیوند بین او گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطشهرستان تاریخی و میراث فرهنگی 

 ( تهدیدها و ها تفرص ضعف، قوت، نقاط)شناسایی بنیان ها ا منطقه ای و همچنین فرهنگها ، گسترش تعاملات فرهنگی فر

 هایاستسی آن اساس برو  ،استو آمایش سرزمین در این شهرستان از جایگاه ویژه ای برخوردار رسد ضروری به نظر می

 مشکلات با آینده رد تا گرفته  صورت ریزی برنامه آن با متناسب و تدوین بینانهرا قریب ،  حیدریه تربت شهرستان کلان

در پایان بایسته است از زحمات و تلاش کلیه عزیزانی که در برگزاری این همایش مشارکت نشویم.  روروبه بحران و

 داشته اند صمیمانه قدر دانی و تشکر گردد.
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 :ولات مه شهرستان رفرماندا 

 رنجبر مسعود

 

 

 

 بسمه تعالی

ارزشمند رهبر های رهنمود، تحت هجری شمسی 4141کشور در افق  نظیم و ابلاغ چشم انداز بیست سالهبدون شک ت

یزی رعطف در نظام برنامه طانقترین از مهم اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمیندر راستای طرح  اسلامی و فرزانه انقلاب

در این  باشد.میجانبه متوازن و همه ابی به رشد و توسعهدستیکشورجهت ترسیم یک نقشه راه جامع به منظور  عهو توس

مطلوب مشخص  آینده به یافتگی کشور و نیلامعه ایرانی به منظور تحقق توسعهاهداف کیفی و خصوصیات ج سند ملی

لان کشوری است، بلکه کلیه آحاد مردم و سئوا متوجه مرهنمودهای مقام معظم رهبری نه تنه، که در این سند شده است

تن ایرانی مند به داشد و هر فرد ایرانی معتقد و علاقهگیرو پرتلاش و مؤمن ما را در بر می بخصوص نسل جوان و فرهیخته

چارچوب کلی  ،که این سند از آنجا.داندتام و تمام این رهنمودها موظف میآباد و مستقل و قدرتمند، خود را به اجرای 

و محلی با  ایملی، منطقه توسعه هایبرنامه تطبیق کلیه را به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص نموده است،

ها امهگذار و مجری برنمشیدر این میان توسعه مدیریت محلی به مثابه نهاد خطباشد. میاهداف ذکر شده در آن ضروری 

 توسعه عدالت اجتماعی، نقش مهمی در کاهش نابرابری، مت مرکزی در محیط محلی،های محلی و نماینده حکوو پروژه

 .بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقا وضعیت توسعه دارد

ه پایدار همایش توسعسومین تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان  ضمنولات  نب به عنوان فرماندار شهرستان مهینجاا

 جانبهزشمند و کارآمد در جهت توسعه همهارج نهادن به این اقدام ار بازاوه، های تربت حیدریه، مه ولات و شهرستان

علاوه بر ایجاد یکپارچگی در عزم و اراده ملی،  ،ساله کشور ۹4سند چشم انداز مصوب با اشراف به اینکه  مناطق مذکور،

اسخگویی چون الهام بخشی و پهمآثار و پیامدهای مثبتی  در بین مسئولان و نخبگان کشور انسجام فکری بوجود آورده،

انبه و رو به جبه پیشرفت همه ،بلکه از تکرار تجربه جلوگیری نموده ،به نیازهای اساسی جامعه به دنبال خواهد داشت

؛ ندکهای احتمالی را به فرصت تبدیل میچالش ،ها پرداخته سازی فرصتو به بهینه ،بخشدجلوی کشور شتاب می
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هرستان های توسعه این شها و محدودیتترین تنگناهمچنین عمدهو  امکانات ،هاها، ظرفیتفرصتها، ترین قابلیتاصلی 

ر گردد. تانداز توسعه این شهرستان روشنریزی لازم و توجه جدی به این مقولات، چشمرا بر شمرده، باشد که با برنامه

و  از جمله پسته، زعفران استراتژیک زیهای حاصلخیز و برخورداری از طیف گسترده محصولات کشاوروجود دشت

پرتلاش، تحصیل کرده و کارآمد، قرار گرفتن بر سر کریدور ارتباطی مومن، متعهد، انار، برخورداری از نیروهای انسانی 

ریلی، زمینی و هوایی، برخورداری از معادن غنی از های لازم در زمینه حمل و نقلمندی از ظرفیتجنوب، بهره-شمال

ی های مهمهای توسعه شهرستان مه ولات است. در این بین تنگناها و محدودیتها و ظرفیتترین قابلیتمجمله مه

همچون کاهش شدید کمی و کیفی منابع آب شهرستان، قالب بودن وجه تولید سنتی محصولات کشاورزی، مخاطرات 

-سعهانداز توهمایش چشم سومینروی  ، پیشو خسارات ناشی از سرمازدگی سال جاری های متوالیسالیناشی از خشک

های اقلیمی و زایی و محدودیتکویر و بیابان ) )تربت حیدریه، مه ولات، زاوه4141ی منطقه تربت حیدریه در افق 

کمبود صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی وجود داشته که دستیابی به توسعه پایدار را مستلزم تدبیر در این 

جانبه شهرستان مه ولات که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی استوار است افزایش تردید برای توسعه همهبید. نمایها میحوزه

وری در مصرف منابع آب کشاورزی و مدیریت بهینه منابع تولید و الگوی کشت مناسب بایستی در نظر گرفته شود. بهره

 هنیازاست ک محرک توسعه و هرستان اقدامات کلیدیهای این شحال برای رشد و توسعه پایدار در همه عرصهعلی ای

ای های، توسعه زیرساختمصرف آب، گسترش کشت محصولات گلخانه مدیریت بهینه زومل توان بهمی آن جمله از

 و گسترش صنایع تبدیلی، ایجاد ریزی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص، ایجادحمل و نقل، برنامه

با  امید استامت، بهداشت و درمان اشاره کرد.ت از نخبگان علمی، ارتقای خدمات در حوزه سلبسترمناسب جهت حمای

 ریزی و مدیریت لازم زمینه تحقق توسعه پایدار که همانا پاسخگویی به نیازهای اساسی از جمله تلفیق حفاظت وبرنامه

بیش از  است محقق شده و زمینه رفاه و آسایش توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسانی و دستیابی به عدالت اجتماعی

 . رددفراهم گهای توسعه محور با بهره گیری از توان دولت تدبیر و امید بعنوان پشتوانه حرکتپیش شهروندان 
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 فرماندار زاوه: 

 مهدی محمودی

 

 

 بسمه تعالی

دریه انداز توسعه منطقه تربت حیچشمسپاس خداوند منان را که دگر بار به همت مسئولان برگزاری سومین همایش ملی 

)تربت حیدریه، زاوه و مه ولات( زمینه توجه به این مقوله مهم در سطح منطقه متبلور گردید. اصطلاح توسعه  4141در افق 

به صورت فراگیر از جنگ جهانی دوم به بعد مطرح گشته و بر این اساس تعاریف مختلفی همچون خروج از مرحله 

ساس در ساخت اجتماعی، تسریع رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و تامین رفاه همگانی بر مبنای سنتی، تغییرات ا

آن بیان شده است. اما هنگامی که ما مقوله توسعه در یک منطقه خاص از گستره جهانی و آن هم در کشور ایران را 

 اسلامی ایران را مدنظر قرار دهیم. در هایی مبتنی بر اصول حاکم بر نظام مقدس جمهوریکنکاش کنیم، باید شاخص

وان آن را تسطح میهن اسلامی نیز توسعه هر منطقه اعم از سطوح استانی و شهری دارای شرایطی متفاوت است که نمی

راحت عنوان توان به صنادیده گرفت، اما علی رغم دربرگرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، می

ر اصلی توسعه در هر منطقه ابعاد اقتصادی اعم از کمی و کیفی است.بر این اساس اگر ما به دنبال ترسیم کرد که محو

ای از جامع هستیم، باید در ابتدا شناخت شایسته4141انداز توسعه منطقه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در افق چشم

درصدی روستاییان در ساختار  84ی حاصل گردد. سهم ریزی مدونهدف این خطه داشته باشیم تا بر مبنای آن برنامه

ی کوش آن در گستره زمانای کهن دارد که مردمان سختجمعیتی شهرستان زاوه حکایت از لزوم نگاهی جامع به منطقه

انجام گرفته  هایریزیبا ادبیاتی کهن امیدوار به روزهای بهتری هستند.خوشبختانه در عرصه مدیریت شهرستان، برنامه

 در علمی و معقول نحوی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، انسانی مختلف هایبرنامه آن طی که شودمی شامل را رایندیف

 نوع این واقع در که کندمی دنبال برای شهروندان و روستاییان را 4141انداز ترسیم شده در افق یکدیگر چشم با ارتباط

های پنج ساله توسعه، به این در عرصه ملی نیز همواره در برنامهاست. و ملی  شهری ریزیبرنامه رابط حلقه ریزیبرنامه

برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به بهبود وضعیت روستاها در زمینه  411مهم توجه شده است، بطوریکه در ماده 

که با  است های موجود در بین جامعه روستایی و شهری شدهریزی و هماهنگی و کاهش نابرابریگذاری، برنامهسیاست
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اتی توان یکی از اقدامات عملیعنایت الهی در دولت تدبیر و امید پروژه گازرسانی به تمامی روستاهای شهرستان را می 

در هر منطقه تبدیل منافع محلی به  4141ای در افق های تحقق توسعه منطقهاین ماده دانست.باید بپذیریم که یکی از راه

ریزی و ی است، یعنی هر یک از شهرها و به تبع آن هر یک از مدیران و مسئولان در برنامهمنافع منطقه ای و در نهایت مل

ه ولات را ه، زاوه و متری از محله و شهر و روستا را در نظر گرفته و منطقه تربت حیدریهای خود باید افق وسیعفعالیت

چک همچون زاوه هایی کوکه توسعه شهرستان نظام و سیستم ترسیم نمایند که بر این اساس باید بپذیریم در قالب یک

ه تواند راهبردی محوری برای توسعه کل منطقدر قالب همگرایی و همسویی با شهرستانهای تربت حیدریه و مه ولات می

باشد.شهر زاوه به عنوان پایتخت زعفران جهان در تلاش است از طریق ایجاد و تجهیز علمی و تکنیکی مراکز و تاسیسات، 

اری و توزیع شایسته محصول زعفران به سایر نقاط جهان و همچنین ایجاد زمینه اشتغال، تولید، مسکن، خدمت انبارد

رسانی بهداشتی و درمانی و آموزشی، نقش خود را در توسعه منطقه ایفا نماید که البته این مهم خود در گروه تغییر 

های عمومی و حذف باورهای غلط و ایجاد ه فرهنگکارکردهای نهادهای فرهنگی در جامعه روستایی، توجه به خرد

 محیطی امیدوار و بانشاط در مردم شهرستان و منطقه است.

 

  



 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس  

 حیدریه: تربت شهردار 

 شورابی رمضانعلی
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ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر آن امری دشوار است و بر بعدی، پیچیده و پویاست و برنامه ای چندشهر پدیده

. با تسین اساس، به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کالاها و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اهم

منظور دستیابی به  کند، بنابراین بهتوجه به این که توسعه پایدار بیش از هر معیاری بر معیارهای کیفی و انسانی تأکید می

غم نماید. علی رهایی جهت حصول به شهرهای پایدار ضروری مییک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، تدوین سیاست

رسد که توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح های اقتصادی توسعه، به نظر میاهمیت جنبه

ه مجموعه کتوسعه بیانگر این است لذا  گیرد.های بومی را نیز در بر میها و سنتمادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش

های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب اساسی و خواسته های افراد و گروهارکان یک نظام، هماهنگ با نیازهای 

وسعه کند. هدف اصلی تزندگی گذشته خارج شده و به سوی موقعیتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، حرکت می

بعاد ها و آینده امن بیان شده است؛.پایداری در ادگی، اداره بهتر اکوسیستمپایدار تامین نیازهای اساسی، بهبود سطح زن

کارآمد با قدرت  تیمدیری سیستم کارگیری به مستلزم …مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، کالبدی و

پذیر، استراتژیک  ولیتئهای انعطاف پذیر، مسهای مدیریتی با ویژگیکافی برای رسیدن به اهداف ذکر شده است. سیستم

رسانی راهگشای تنگناهای موجود در شهرهای امروزین است. شهر پایدار با و عدالت محور مبتنی بر آموزش و اطلاع

عدالت محور، با فضاهای سالم، امن،  فقر، کاهش مناسب، مسکن همچون مطلوب اجتماعی –های اقتصادی ویژگی

است که با مدیریتی پویا قابل دسترس خواهد بود توسعه پایدار شهری، شهری آرام، جذاب و زیبا آراسته شده، آرمانی 

سازد که دارای چارچوب ارزشی و اخلاقی است و با استفاده از منابع مالی، طبیعی و سرمایه اجتماعی رفاه را متبلور می

 .ندکپایدار شهری را فراهم میکند و به این ترتیب پویایی و آسایش اجتماعی در روند توسعه اجتماعی را برآورده می

امل و شبکه شهرهای همکار و مرکزی برای تع پویا و متوازن متشکل از کلیتی یکپارچه، تربت حیدریهمجموعه شهری 

مبادلات آموزشی، فرهنگی پژوهشی، اقتصادی و حمل و نقل در سطح مناطق و شبکه شهرهای میانی بزرگ کشور و 
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یرانی گردشگری مبتنی بر تاریخ و فرهنگ ا و بنیان دانشک و خدمات برتر کشاورزی، برخوردار از هم افزایی صنایع پا 

رسان برای های خدماتهمه سیستملذا های جامعه شهری امری مهم است، به اهداف و آرمان دستیابی.و اسلامی است

 ن در پروسه زمان نیاز استها و ماندگاری آکنند؛ برای پایدار بودن این تلاشتحقق اهداف شهر و شهروندی تلاش می

بینی شود که به زعم همه کارشناسان شهری دستیابی به توسعه پایدار بهترین روش برای تامین نیاز آیندگان ای پیشراه تازه

ولات( با )تربت حیدریه، زاوه، مه  4141افق انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در چشمملی سومین همایش .است

ر، شهرسازی و توسعه شهری، توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سایر موضوعات مرتبط(، محورهای )توسعه پایدا

ائل شویم. و در ن توانیم به توسعه پایدار شهریاندیشی و دستیابی به اینکه با چه راهکارهایی میفرصتی است برای هم

ه )تربت حیدریه، زاوه، م4141ه در افق پایان از برگزار کنندگان سومین همایش چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدری

 .سپاسگزاری نمایم اند،مجموعه افزوده این غنای بر خود مقالات و آثار ارسال با که و نویسندگانی( ، ولات
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 :تهران مقیم هایتربتی جامعه مدیره رئیس هیئت 

 رضایی علی محمد
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منطقه است، اگر بتوان تولید را درجایی افزایش داد مسلم بدانید که  آبادانی هر منطقه وابسته به افزایش تولید در آن

مناسبی دارند وشرایط تولید در  های رشداست، مخصوصاً بعضی از مناطق که استعداد وزمینه حتمیتوسعه آن منطقه 

اف های اطرتانو تمام شهرس شمند خراسان مخصوصاً تربت حیدریهتوان ازسرزمین ارزفراوان است که می آنها آماده و

های تربت حیدره، زاوه و مه ولات و مغزهای آماده و پر درشهرستان وجود این همه امکانات اب اینکهآن نام برد ولی 

گذاری دراین محدوده کم است موضوعی قابل تأمل و بررسی است. چرا با وجودآن که بهترین استعداد، چرا سرمایه

ندی بگونه کارخانه تبدیلی یا بستهشود و هیچآید، خام فروشی میمی محصولات کشاورزی در این سرزمین به عمل

بالایی برخوردار است و هم از وجود جوانان پرکار از جایگاه وجود ندارد؟ امروز تربت حیدریه هم از وجود ترابری 

ه نصیب مردم منطق ها،چرا زحمات و سختی شود ووردهای این شهرستان، با ارزش کم صادر میا، چرا دستاست مندبهره

ذاری گو منافع کلانش، نصیب دیگران است؟ در این خصوص باید گفت عوامل متعددی در این میان مانع سرمایه

است که لازم است در جهت رفع آنها همه مسئولین و دلسوزان تربت حیدریه دست به شده درشهرستان تربت حیدریه 

دار تربتی در مشهد و یا جای دیگر موفق باشد ولی یک سرمایه دست هم دهند و مشکلات را مرتفع سازند چرا باید

بیل گذاری است یا فشارهای بعضی از ادارات از قدرشهر تربت ناموفق؟ آیا عدم استقبال مسئولین شهرستان مانع سرمایه

اصلاٌ  یاوحشت زده کرده است؟ و  گذار، که وی راحد بعضی به سرمایه شخصی سرمایهدارایی و بیمه؟ یا توجه بی

هایشان آگاهی داشته باشد؟ و یا عدم وجود مراکز علمی خصوصیات خود افراد که علاقه ندارند کسی از ثروت وداشته

های قامهای علمی جدید برای تولید بیشتر دست پیدا کنند؟ و یا عدم توجه سیاسیون در مکه آنها را پشتیبانی کند تا به یافته

ا که بعضی ههای بین مسئولین و گروهو یا اختلافات و درگیری مت دراین منطقه را دارند؟بالاتر به دلسوزانی که قصد خد

اوقات مایه دلسردی می شود. همه اینها قابل بحث است ولی خلاصه آنچه لازم است بیان کنیم این است که همگان غافل 

دست در دست هم گذاریم و ما شویم و ایم و دوران زیادی گذشته است، فرصت کم باقیمانده را باید دریابیم ، شده
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جود، زمینه مو برای آبادی منطقه و رفاه و آسایش مردم و هم برای رفع مشکل بیکاری و نابود کردن اعتیاد و همه مفاسد 

در واقع در  و گذاری گرددریلگذاری را فراهم کنیم تا چرخ تولید در منطقه فعال شود ومسیر رشد و بالندگی سرمایه

 فرمودند حرکت نمائیم که فقط تحقق آن کارساز خواهد بود. یرهبر مقام معظم ان اقتصاد مقاومتی کهراستای هم
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 : معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه 

 سعید نیرویی

 
 

 

 بسمه تعالی

 ظم رهبریمعلی که بنا بر فرمایش مقام در سابا توکل به ایزد منان و استعانت از قرآن و ائمه اطهار و با عزم و اراده ملی، 

 کمک به پیشرفت جهت توسعه شهر و ایران عزیزمان و نام گذاری شده است، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملبه سال 

ی نداز توسعهاسومین همایش ملی چشم " علمی کشور و فراهم ساختن بستری مناسب برای تبادل نظر پژوهشگران

امید است این رویداد علمی امکان تبادل  اینک در حال برگزاری است. " 4141افقی تربت حیدریه در منطقه

ا به منظور ر های انسانیی، اقتصادی و سرمایهتوسعه شهری، توسعه فرهنگی، اجتماعمرتبط با نوین دستاوردهای آخرین 

کامل در جهت ت دقیقریزی لازم و گیری از نتایج آن، برنامههای پیش روی را فراهم آورده و با بهرهبررسی عمیق چالش

 نش،یافتن مباحثی نظیر مدیریت دا در سالیان اخیر با توجه به اهمیت، انجام پذیرد. عزیزمان منطقه و کشورو توسعه 

 حقیقاتیت-های اجرایی و مراکز علمیها، دستگاهها، پژوهشگاهانشگاهد افزاری، تولید علم و دانش در کشور،نهضت نرم

ای هاند که نهاد آموزش و پرورش ازین امر مستثنی نبوده است. بایستهای نشان دادهژوهشگری توجه ویژهبه پژوهش و پ

سند  .متعددی در زمینه توسعه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد

در بندها و راهکارهای متعددی از این سند به  کشور است و ترین سند راهبردی آموزش و پرورشتحول بنیادین مهم

سترش فرهنگ های موجود برای گتوسعه زمینه پژوهشگری، ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر، استفاده بهینه از ظرفیت

ایران  4141تفکر و پژوهش و تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت اشاره گردیده است. در افق 

 ری است:کشو

 های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و ایرانی، دارای جایگاه نخست در عرصه-با هویت اسلامی

 اطلاعات، در سطح منطقه و جهان اسلام
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  ی و ارزشهای لاقخیافته و متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول ا توسعه

های مشروع، حفظ کرامت و آزادی اجتماعی، عدالت دینی، الاریس با تأکید بر مردمقلابی ملی و ان لامی،اس

 .مندی از امنیت اجتماعی و قضاییحقوق انسانها و بهره

 ماعی متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایة اجت فناوری، و علم تولید در توانا رفته،برخوردار از دانش پیش

 در تولید ملی

 ه مد، نهاد مستحکم خانواده بآهای برابر، توزیع مناسب درت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصتلامبرخوردار از س

 .مند از محیط زیست مطلوب دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره

 زاری و تولید اف )با تأکید بر جنبش نرممنطقه  طحس در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به یافته تدس

 )مد سرانه و رسیدن به اشتغال کاملآر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درعلم، رشد پرشتاب و مستم

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت 

نظام تعلیم وتربیت نهادی است اجتماعی، فرهنگی وسازمان یافته، متولی فرآیند تعلیم و تربیت، و قوام  در این چشم انداز

 های دولتی و غیردولتی همچنین،بخش جامعه اسلامی با مشارکت خانواده، نهادها و سازمانتعالیبخش فرهنگ عمومی و 

ای از حیات طیبه در همه ابعاد را بر عهده داردکه تحصیل آن مرتبه مسئولیت آماده سازی دانش آموزان برای تحقق مرتبه

 انونکطیبه، حیات مراتب تحقق از است ایجلوه مدرسه از،اندچشم این برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد.برپایه

 جهان ق،خال با مناسبات و روابط در اسلامی غنی فرهنگ بخش تجلی تربیتی، و تعلیم هایفرصت و خدمات عرضه

 هایزهحو در ریزیبرنامه و گیریتصمیم قدرت از رشد،برخوردار در ملت و دولت اتکای دیگران، نقطه و خود خلقت،

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حضور گرم و صمیمی شما .ملی و ایمنطقه محلی، هایسیاست چارچوب در اتیعملی

و موازین مذکور، مشارکت مردمی و حمایت نخبگان و 4141انداز در افق دوستان فرزانه امید است با نگاه به سند چشم

وثر در رو، گامی مهای موجود و پیشگذاشتن چالشپژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت، نظام آموزشی ما با پشت سر

 انتقال میراث فرهنگی و معنوی این تاریخ کهن به فرزندان عزیزمان بردارد. 

  و من الله التوفیق
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 بیر علمی همایش :د 

 دکتر فاطمه رستگاری پور

 

 

 

 بسمه تعالی

 

ی برای اخ ایران تدوین شده، بیانگر افق آیندهبرای اولین بار در تاری پس از انقلاب اسلامی انداز بیست ساله کهچشم

شود. به عبارت دیگر، این سند، به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود، بلکه کشورمان است که ساخته می

وند، شیهایی که به آینده ختم مکند. بر این اساس، راهآورند، نگاه میبه عنوان جایی که ایرانیان آن را به وجود می

ریزی یهاند، لذا نگرش به آینده توسعه و پیشرفت در سند چشم انداز، بر پایه تفکر راهبردی پایافتنی نیستند، بلکه ساختنی

ه امروز، تداوم، در دنیای پیچیده و پیشرفتدد. ریزی راهبردی نیز عملیاتی گربایست بر پایه برنامهشده و صد البته که می

ری، منوط به پیشرفت و استقلال علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و فناوری آن کشور است. در جهان حیات و بالندگی هر کشو

هد، وابستگی دها را در بند استعمارگران مستبد قرار میکنونی، بارزترین موضوعی که به استعمار کشورها منجر شده و آن

علمی و پژوهشی کشور است. در همین  های علمی گامی در راستای استقلالبرگزاری همایش .علمی و پژوهشی است

حیدریه، به عنوان بزرگترین گردهمایی دانشمندان، ی تربتی منطقهانداز توسعهبرگزاری سومین همایش چشمراستا 

رد، بدون آوها را فراهم میپژوهان این شهرستان، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و تضارب آرای بین آنمحققان و دانش

اندیشی موجب آگاهی از دستاوردهای پژوهشی دیگران و تلاشی برای پیشبرد علوم مرتبط با توسعه منطقه تردید این هم

که تاکنون بر  آنچه بر را خودمان شرایط فکری و علمی هایوجهه پیش از بیش که است گردد. لازمتربت حیدریه می

ربت حیدریه تریزان کشور قرار گیرد. ار برنامهمنطقه حاکم بوده تغییر دهیم و تربت حیدریه بیش از پیش در دستور ک

همچنین شهرستان  .شودبزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان محسوب می وهای استان خراسان رضوی یکی از شهر

ها تها، راهبردها، سیاسمطالعه برنامهباشد لذا دارای اهمیت فراوانی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می

نیل به این  برای ریزان کشور قرار دهد.تواند راهکار مناسبی را در اختیار برنامهمیشهرستان اهکارهای مختلف توسعه و ر

انداز و دومین همایش چشم 4010در سال  4141حیدریه در افق ی تربتی منطقهاهداف اولین همایش چشم انداز توسعه

با حضور با شکوه مفاخر و اندیشمندان شهرستان در دانشگاه  4011سال در  4141حیدریه در افق ی تربتی منطقهتوسعه
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ی تربت طقهی منانداز توسعهحیدریه برگزار شد و امسال نیز بر آن شدیم تا با برگزاری سومین همایش ملی چشمتربت 

زان و قین و علم آموروی پژوهشگران و محقدربه تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو  4141حیدریه در افق 

مایه دانم از اساتید گرانهای جمعی گامی کوچک و مؤثر برداریم. در پایان بر خود لازم میای برای فعالیتایجاد زمینه

حیدریه به ویژه جناب آقای دکتر کرباسی و جناب آقای دکتر علی اکبری حیدریه و دانشگاه تربتدر شهرستان تربت

 و جناب ما را یاری نمودند کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از سرکار خانم علومی که در امور علمی این همایش

امید است اجرای این برنامه بتواند بخشی از مشکلات  نمایم.جهت برگزاری همایش قدردانی می آقای دکتر احمدیان

 را مرتفع سازد. کشورگذاران فراروی مسئولین و سیاست
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 استان خراسان رضوی نقشه تقسیمات جغرافیایی
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 نقشه تقسیمات جغرافیایی استان خراسان رضوی

 حیدریه تربت

 کشور در است تخرمف حیدریهتربت شهرستان :حیدریه تربت استراتژیک منطقه وسعت و موقعیت معرفی

 ده قدیمت با را ملعون شاه مجسمه 4057 ماه دی نهم در اسلامی، انقلاب پیروزی از قبل روز 10 که بود شهری اولین

 شهید هزار اهدای با نیز مقدس دفاع سال 8 دوران در شهرستان این گرفت، دست به را شهر اداره و کشید زیر به شهید

 شهرستان.بالدمی خود به همیشه رو این از و کرد ایفاد باطل علیه حق پیروزی در را خود نقش آزاده و جانباز هزاران و

 شاهراه (14سال مسکن و نفوس سرشماری)نفر ۹44014 جمعیت با و مربع کیلومتر 07۹7 مساحت با حیدریه تربت

 در یدریهحتربت موقعیت-کهن  ابریشم جاده شرقی شاخه از بخشی-جنوب  شمال کریدور و کشور شرق اقتصادی

 نوبیج استانهای مواصلاتی هایراه تمامی که جنوب سمت از مقدس مشهد به شهرستان تریننزدیک و خراسان میانه

 411 رد شهرستان این. است بخشیده شهرستان به ایویژه جغرافیایی شرایط ، سازدمی منتهی مشهد به را شورک

 است حدودم مشهد به شمال از و خواف به شرق - کاشمر و نیشابور به غرب – گناباد به جنوب از و مشهد کیلومتری

 مرکزی و 7464 جمعیت با بایگ – ۹1618 جمعیت با رخ جلگه -(4۹404) جمعیت با کدکن شامل بخش 1 دارای و

 شود.می شامل را سکنه دارای روستای 40۹ و دهستان 8 دارای و 466544 جمعیت با

 سمت هب حیدریهتربت از و حیدریهتربت به شادمهر راهی سه از مواصلاتی راه بعنوان بانده دو جاده: هاساخت زیر

 حیدریهتربت در مشهد – بافق آهن راه تشکیلاتی و تشریفاتی ستگاهای بزرگترین استقرار - کشور شمال و مقدس مشهد

 پخش مرکز استقرار - حیدریهتربت شهرستان جنوب کیلومتری ۹4 در مدرس شهید مصوب فرودگاه احداث -

 مجهز-یدریهح تربت طریق از کشور استان چندین سوختی مواد توزیع و تامین و حیدریهتربت در نفتی هایفرآورده

 نیروگاه-شهری فاضلاب شبکه سیستم اجرای- شهرستان نقاط تمام به گازرسانی شامل توسعه هایساخت یرز به

 هیئت مصوب) رخ بخش در مجتمع یک و حیدریهتربت شهر حومه در فولاد کارخانه دو-ترکیبی سیکل مصوب

 جمله از مدیرکل معاونت بعنوان حیدریهتربت ادارات از اداره دوازده استقرار و تصویب-(اجرا دست در دولت

 پرورش. و آموزش کل اداره معاونت

 دانشجو4۹444 با دانشگاهی و علمی مرکز 47 داشتن با حیدریهتربت شهرستان شهرستان: علمی مراکز و هادانشگاه

 دارد.
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 غیر کانی و فلزی وپلاستیکی، شیمیایی غذایی، صنایع تولید زمینه در صنعتی واحد 404 تعداد درشهرستان :صنعت 

 بازار اولیه، نبود دموا هزینه بانکی، افزایش معوق نقدینگی، بدهی کمبود دلایل به آنها از نیمی تقریبا باشدمی فلزی

 455 مساحت به جمعا صنعتی شهرک سه دارای شهرستان. است آمده در فعال نیمه یا تعطیل بصورت...  و مناسب

 ارانهک -قند کارخانه -خراسان کائولین کارخانه -خراسان زرین کاشی کارخانه مهم صنایع است. ازجمله هکتار

 بانک-4 مصوب فولاد مجتمع سه. آرد کارخانه -طوس رادوار لبنی هایفرآورده کارخانه-گلوبال زعفران فرآوری

 (خصوصی بخش) رخ فولاد -0(مستضعفان بنیاد) کاوه شرق فولاد-۹ملی

 نفر 560 زاییاشتغال و تن میلیون 51 بر بالغ قطعی ذخیره با مجوز دارای معدن 1۹تعداد شهرستان حوزه در: معدن

 ماشین بالای هزینه فروش، بازار وجود عدم دلایل به بقیه و فعال معدن ۹5 حاضر حال در تعداد این از داردکه وجود

 -صنعتی خاک -طلا معادن ترینمهم جمله از.باشندمی تعطیل حوزه این کم تسهیلات و آنها اجاره و معدنی آلات

 .باشدمی کرومیت و گرانیت کائولین،

 انندم اقتصادی ارزش با سنتی هنرهای از مندیبهره شهرستان اقتصاد و بازار حوزه قابلیت تریناصلی :تجارت

 هایزمینه در صمتخص و کردهتحصیل انسانی نیروی ابریشم، وجود به وابسته تبدیلی صنایع دهیقالیبافی، سامان

 و همجوار هایشهرستان جمعیت میلیون یک به نزدیک بازار تامین و تجاری مبادلات ثقل نقطه و بازار و اقتصادی

 .است استان جنوبی

 تعداد در شهرستان .باشدبیکارمی نفر0481 و شاغل جمعیت نفر 60458تعداد  دارای شهرستان :تعاون و اشتغال

 456 فعال، تعاونی 055 تعداد این از که بوده عاونیت677 و اتحادیه 5 شامل که شده تشکیل اتحادیه و تعاونی 68۹

 .باشدمی تاسیس حال در تعاونی 474 و فعال غیر تعاونی
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 مه ولات
 

طول  قهیدق 5درجه و  51تا  قهیدق ۹5درجه و  58در  رویکو هیمه ولات در حاش شهرستان :ییایجغراف تیموقع

و نسبتاً در  رانیا یاسلام یاز خط استوا و در شرق کشور جمهور یالشم 14درجه و  01از نصف النهار مبداء و  یشرق

شتخوار به گناباد، از شرق به ر باز جنو ه،یدریشهرستان از شمال به تربت ح نیواقع شده ا یمرکز استان خراسان رضو

ح رکز کشور مطرجنوب به شمال و م یهابه کاشمر هم مرز بوده و به عنوان چهار راه ارتباط شهرستان زیو از غرب ن

 است.

قطره  خود از قطره یبا تلاش و سع زیخطه ن نیو سخت کوش ا اریهوش مردم مه ولات: یو منابع آب یکشاورز

 ریکو یهزاران هکتار اراض لیتلاش خود را در تبد جهینموده و نت نهیاستفاده به ینیزمریز یهاو آب ینزولات آسمان

شهرستان  یزرآب کشاو نیمنبع تام .دیتوان دیم زیبز و باغات حاصلخآباد از مزارع سرس ینمک به صورت گلستان

لاش ثمره ت یو زراع یاعم از باغ یهزاران تن محصولات کشاورز دیو قنوات بوده که تول قیعم مهیو ن قیعم یهاچاه

 یسان رضواخر یبر تارک کشاورز ینیشهرستان را چون نگ نیمنطقه است که نام ا نیاز پنجاه هزار نفر مردم ا شیب

ده وارد نمو زیخطه زرخ نیبر ا زین یخسارات ریاخ یها سال یها یو کم آب های نشانده است. گرچه که خشکسال

ود در شمال موج یهایو بلند یو پست یتوپوگراف تیحاکم بر شهرستان مه ولات با توجه به وضع یآب و هوا است.

شهرستان  یو جنوب یخشک و قسمت مرکزمهین یاآب و هو یدارا یآن کوهستان شمال اشد.و جنوب متفاوت 

گراد  یدرجه سانت 4۹و حداقل آن  14است حداکثر مطلق درجه حرارت  یریخشک و کو یآب و هوا یدارا

 یجوزولات است متوسط سالانه ن ریشمال و جنوب متغ تیشهرستان بسته به موقع نیدرا زین یبارندگ زانیباشد میم

در  یبه ذکر است که بارندگ لازم باشد.یم لمتریم 474 یو در قسمت مرکز جنوب ۹74شهرستان  یدر محدوده شمال

 یهاو در سال تسین کسانیها در تمام سال ریبه کو یکیوسعت را دارد به علت نزد نیشتریب یو مرکز یقسمت جنوب

 انیجر نیده و ادما ش دیدر زمستان باعث کاهش شد یبریس انیتر بوده است. جر نییبه مراتب پا یبارندگ زانیم ریاخ

 زشیدانسته و سبب ر ینقش موثر یاباران منطقه زشیدر ر یغرب یهاانیجر یندارد ول یخشک با خود رطوبت

 مهین و قیعم یهاچاه قیدر شهرستان از طر شتریب ینیزم ریز یهااز آب یگردد. بهره برداریم یزمستان یهاباران

 گردد.یم نیمات ینیزم ریز عمناب قیاز طر زیبوده و آب شرب شهرستان ن قیعم

شبکه بهداشت ودرمان مه  4014سال  یطیمح ستیز یمه ولات بر اساس سرشمار شهرستان :شهرستان تیجمع

 اند.نفر بوده که در نقاط مختلف شهرستان پراکنده 11418 تیخانوار و تعداد جمع 4۹756 یولات دارا

دهستان  1بخش و  ۹ یآباد دارا ضیشهر ف تیولات به مرکزمه  شهرستان :شهرستان مه ولات یکشور سماتیتق

 باد وآ عبدل تیمهنه و دهستان حومه به مرکز تیبه مرکز یشامل دهستان مه ولات جنوب یباشد بخش مرکزیم
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ده و شادمهر بو تیدوغ آباد و دهستان ازغند به مرکز تیبه مرکز یشامل دهستان مه ولات شمال زیبخش شادمهر ن 

 آباد است. ضیشهرستان شهر ف نیا یهرنقطه ش تنها

 برخوردار یاژهیو تیاز اه یو دامدار یشهرستان مه ولات در بخش کشاورز یهایتوانمند:یاقتصاد یهایگژیو

استان و  یکشاورز یهااز قطب یکی یو زراع یکشت محصولات باغ ریز یهکتار اراض 1۹558با  کهیاست به صورت

 4615پسته استان و  %1۹تن پسته خشک و  8115 دیهکتار باغات پسته بارور و تول 5۹54ا شهرستان ب نیباشد و ایکشور م

دو محصول در استان را داراست مه ولات  نیا دیانار استان مقام نخست تول %0۹تن انار و  ۹8405 دیهکتار باغات انار وتول

محصولات  گریتصاص داده است. در دخخود ا پنبه استان را به%1کشت پنبه  ریز یهکتار اراض 1544با دارابودن نیهمچن

 است. یاژهیو گاهیعنوان و جا یشهرستان دارا نیا زیزعفران و ن -گندم -از جمله جو

در  ییهاگام 81از بخش به شهرستان در سال  یکشور ماتیارتقاء شهرستان مه ولات از نظر تقس یشود در پیم ادآوری

 خواهد شد. دایآن هو جینتا یء ا... بزودبرداشته شده که انشا زیشدن ن یجهت صنعت
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 زاوه 

ن های باستانی که در نقاط مختلف این شهرستان توسط باستان شناساها و محوطهتپه ای کهن در تاریخ:پیشینه

یه احهای انسانی مربوط به دوران پیش از تاریخ در این نمورد بررسی و شناسایی قرار گرفته حکایت از وجود زیستگاه

ی آباد و اولایت زاوه منطقه باید گفت از جملهکه  داشته دزاوه در پیش از اسلام وجو ،دارد. بنا بر شواهد بنیاد شهری

با آغاز حملات سپاهیان مغول، زاوه نیز در امان نماند ولگد کوب سم ستوران  پر رونق در قلمرو پارتیان بوده است.

ز آثار تاریخی ا قاومت را در دیار خراسان علیه بیگانگان برای خود آفرید.اما نخستین شهری بود که افتخار م گردید،

حاج خانه قدیمی و  حمام نجف خان، آرامگاه نجف قلی ، مزار سلطان حسین،توان به مزار سلطان سلیمانآن می

 راشد کاریزکی اشاره کرد.آخوند ملا عباس 

متدین،ولایتمداروعلاقمند به نظام و رهبراست ودر  من،این شهرستان دارای افراد مو اعتقادات دینی مردم زاوه:

درخصوص اعتقادات دینی  .کرده است جانبازتقدیم انقلاب اسلامی048 شهید سر افراز ۹54سال دفاع مقدس  8طول 

درصد آنها پیرو فقه  11در صد مردم شهرستان معتقد به دین مبین اسلام و بالغ بر 444باید گفت که نیز  زاوه مردم

 هستند.ی وشیعه دوازده امامی جعفر

شهرستان زاوه دیار عالم مجاهد حاج آخوند ملا عباس راشد کاریزکی است که امام  دیار عارفان و شاعران:

.شاعر معاصر "حاج آخوند در زمان خودش آنچه وظیفه داشت انجام داد"خمینی)ره( در وصف ایشان فرمودند

 قام رهبری بوده است، یکی دیگر از مفاخر شهرستان زاوه است.کار نیز که هم حجره ممرحوم ذبیح الله صاحب

تربت ، فریمان هایشهرستان باکیلومتر مربع  ۹108با وسعت تقریبی  زاوه های طبیعی وجغرافیایی:ویژگی

هی محور شرقی این ناحیه به کشور افغانستان منت همچنین امتداد .همجوار است جام و تایباد تربت رشتخوار، حیدریه،

 د.شویم

شهرستان آن را به قطب کشاورزی استان این های استعدادهاو توانمندی های اقتصادی شهرستان:ویژگی

 هزار نفر جمعیت 75بالغ بر کیلومتر مربع ودارا بودن  ۹108این شهرستان با وسعت  خراسان رضوی تبدیل کرده است .

منبع  6۹4هکتار اراضی قابل کشت و 16044بودن دارا  همچنین و در دو بخش مرکزی و سلیمان و شهر دولت آباد

ان رتبه این شهرست باشد.طیوروآبزیان می، ی و پرورش دامغآبی از مناطق مستعد تولید انواع محصولات زراعی و با

ری به طو ،اول سطح زیر کشت و تولید محصول ارزشمند زعفران را در کشور و جهان به خود اختصاص داده است

تن زعفران خشک و  14هکتار بوده و از سطح سالیانه حدود  هزار 44بالغ بر 4011 ن در سالکه سطح کشت زعفرا

نفر اشتغال  144کارخانه سیمان زاوه نیز با جذب  گردد.با کیفیت تولید و به بازارهای داخلی وخارجی صادر می



 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس  

مای شهرستان و یتان زاوه است. سهای اقتصادی شهرسمستقیم و بیش از هزار نفر اشتغال غیر مستقیم، از جمله ظرفیت 

موقعیت آن با زوایای مختلف، در سپهر سیاسی اقتصادی، فرهنگی کشور، ممتاز و ویژه است و اطلس سیاسی، 

 بایست بیش از پیش به مردم و مسئولان معرفی شود.میزاوه اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و... 
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 4141حیدریه در افق ی تربتانداز منطقهاولین همایش چشم قطعنامه پایانی

 دانشگاه تربت حیدریه

 4010بهمن  1

هرستان را های پیش روی شهای مختلف تشکیل شود تا پتانسیل و چالشهایی از کارگروهاتاق فکری با زیر مجموعه-4

انند از توها، میاین گروه ها به ادارات مختلف اقدام نمایند. اعضایئه پیشنهادات و راهکارابررسی کرده. نسبت به ار

ی میتهها توسط کها پیشنهاد شود یا افراد حقیقی اعلام امادگی کنند و صلاحیت این کارگروهسوی ادارات و یا سازمان

 اقدام آن یلتشکها، ادارات، فرمانداری محترم و نماینده محترم شهرستان احراز و نسبت به متشکل از مسئولین دانشگاه

شات ها گزارکارگروه این نماینده شهرستان، اداری شورای همچون جلساتی در که شود اتخاذ رتیبیت همچنین شود،

 باشد.خود را تشریح نمایند مسئول برگزاری اولین جلسه با فرمانداری می

از اشد هر یک بها متشکل از منتخبین خبرنگاران، نماینده فرمانداری و دانشگاه میکمیته پیگیری مصوبات همایش -۹

 ادارات نیز نماینده ثابتی را جهت پاسخگویی و پیگیری معرفی نمایند.

شود جهت لازم الاجرا بودن مصوبات از نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی و فرمانداری محترم نیز تقاضا می -0

 این کارگروه، به ادارات مختلف اطلاع رسانی و توجیهات انجام شود.

، برنامه های برنامهشود تا هر هفته یا هفته در میان مسئولین ادارات مختلف دربارهتقاضا میاز ائمه محترم جماعت  -1

 های در دست اقدام با مردم صحبت نمایند.بندی و کارزمان

گو بودن به شبهات و سوالات و همچنین تشریح ی پرسش و پاسخ عمومی جهت جوابادارات مختلف هر ماه جلسه -5

 ر صورت امکان با دعوت از مسئولین استانی و کشوری با حضور مردم و خبرنگاران انجام شود.های خود دبرنامه

ا به های متشکل از سرمایه گذاران داخل شهرستان و نخبگان علمی، اجرایی، سیاسی، فرمانداری و دانشگاهکمیته -6

ئول ر داخل شهرستان اقدام نمایند. )مسهای لازم و تهیه بستر مناسب دمنظور پیگیری، برگزاری جلسات و جذب سرمایه

 پیگیری: فرمانداری (
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شرکت دانش بنیانی با موضوعیت زعفران، پسته، ابریشم و معادن در جهت صادر کردن تاسیس شده و مورد حمایت  -7 

 قرار گیرد. )مسئول پیگیری: مرکز رشد(

ها و ادارات اطلاع رسانی ح مدارس، دانشگاهای را در تربت معرفی نماید و در سطبنیاد نخبگان خراسان نماینده -8

 و دهنمو رسانیاطلاعمضاعفی را انجام دهد و در جهت برگزاری نمایشگاه و یا مواردی دیگر در سطح تربت حیدریه 

 .دهد انجام  را لازم اقدامات

ا، هتغییر مدیریتطرح آمایش با حضور ادارات مختلف توجیه شده و روند آن به طور کامل اجرا شود و در صورت  -1

 کار باز هم به سر انجام برسد. )مسئول پیگیری: فرمانداری(

اس های ادارات و بر اسها تحقیقات خود را بر اساس نیازها ایجاد شده تا دانشگاهای بین ادارات و دانشگاهنامهتفاهم -44

در اختیار خود را در دسترس محققین معرفی های موجود اجرا کنند. ادارات نیز اطلاعات و امکانات مالی و فیزیکی داده

 ها قرار دهند.شده از سوی دانشگاه
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 4141حیدریه در افق ی تربتانداز منطقهدومین همایش چشم قطعنامه پایانی

 دانشگاه تربت حیدریه

 4011بهمن 1

رات ظکشور و لحاظ کردن ن 4141انداز انداز منطقه با توجه به سند چشمبازنگری و به روز رسانی سند چشم-4

 ()متولی: دانشگاه دولتی و فرمانداری تربت حیدریه های شهرستانکارشناسانه جدید و گنجاندن تمامی پتانسیل

 حیدریه( تترب فرمانداری: متولی)  تشکیل کارگروه پایش توسعه شهرستان متشکل از نخبگان و مجریان فعال-۹

ت التحصیلان و اساتید نخبه و معرفی به بنیاد ملی نخبگان )متولی:دانشگاه تربرغآموزان، دانشجویان، فاشناسایی دانش-0

 (حیدریه به همراه اداره آموزش و پرورش

ت های منجر به تولید ثروت به بنیاد ملی نخبگان )متولی:دانشگاه تربهای پژوهشی منطقه و معرفی طرحتشکیل هسته-1

 (حیدریه

گذاران بومی و استفاده از پتانسیل مردم و اصناف سازی جهت جذب سرمایههنگتشکیل کارگروه جذب سرمایه و فر-5

 ()متولی: فرمانداری تربت حیدریه های نیمه تمامدر اتمام پروژه

ه های قیمتی )متولی: ادارات وابسته بایجاد واحدهای فرآوری منابع بومی از جمله زعفران و ابریشم و پسته و سنگ-6

 (اری تربت حیدریهصنعت مربوطه و فرماند

 (توسعه و گسترش موزه رجال و مفاخر )مسئول پیگیری: آقای دهقان-7
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-پیشینه تاریخی ابریشم ، پسته و زعفران به عنوان سه محصول استراتژیک در منطقه تربت

 حیدریه و ایران
 محمدحسن ابریشمی

 نویسنده و پژوهشگر برجسته تاریخ کشاورزی ایران محقق،

 چکیده :

که فاصله چندانی تا هشتاد سالگی ندارد، همواره عرصه بسیار پهناور  قلم، های صاحب اینواقعیت آنکه در پژوهش

گانه قدیم آن مطرح های پنجام، شامل همان بخشدرآن دیار بود و باش داشته 4014شهرستان تربت حیدریه،که تا سال 

لایت و ،ده، روستا بخشام که همواره مرزهای جغرافیایی محدوده دهکشده است .البته به این نکته مهم توجه داشته

همان سان که  .شودها نیز روستا به بخش وبه همین ترتیب بخش به شهر بدل مینآکند واسامی عنوان ها تغییر میوایالت

باد آپس فیضس های پیشین، ابتدا خواف و رشتخوار ،طی سال جها، بعد ازانقلاب اسلامی، به تدریگانه دیارهای پنجبخش

درهمین حال تحقیات  اند.اند،و کدکن و بایگ به عنوان شهر شناخته شدهآن زاوه شهرستان شده )محولات( و در پی

یار گسترده به مفهوم جغرافیایی بس «ایران»گیرد )که صاحب این قلم مباحثی از تاریخ طبیعی وکشاورزی ایران را در برمی

د حقیقات به صورت مقالات وکتاب تدوین، با حدوقدیم آن منظور است ونه مرزهای سیاسی کنونی(.جستارهایی از این ت

صد عنوان مقاله هشت کتاب چاپ ومنتشر شده است .از طرفی وقت زیادی از ایام عمر این هیچمدان صرف تحقیق یک

یدیه، از نظر حشهرستان تربت شده است . زان سو،« زعفران»و« پسته»و « ابریشم»وتالیف سه عنوان کتاب، با موضوعات 

ایران و  حیدریه در سطحی و کیفی این سه محصول جایگاهی نمایانی دارد .زعفران تولیدی شهرستان تربتمیزان کم

های اخیر پیدا کرده است؛ ازابابت میزان تولید ابریشم درایران رکورد داراست؛ و از جهت جهان مقام والایی طی سال

 ،فات این مخلصلیأتاین اساس موضوعات و مباحث . برته تولیدی در سطح استان مطرح استمیزان و کیفیت محصول پس

رابطه  نسبت و ابریشمی((همان سان که نام خانوادگی، حیدریه را داردو بوی شهرستان تربت ه یا شاید رنگطراب نسبت و

در  4015کند باری، مقالات مورد بحث که همایش مورخ سی دی  ماه می تبیین«ابریشم» تولید اجدادی اینجانب را

)تربت  4141تربت حیدریه درافق انداز توسعه منطقه حیدریه تحت عنوان:سومین همایش ملی چشمه تربتدانشگا

 شود که در اصل مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.می ارائـهحیدریه، زاوه و مه ولات( 

 .حیدریهپیشینه تاریخی، منطقه تربت زعفران، ابریشم،پسته، واژگان کلیدی:
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حیدریهآبی در منطقه تربتشه های بروز کمعلل و ری  

علیزاده امین  

مشهد فردوسی دانشگاه آبمهندسی گروه استاد  

 چکیده:

تربت حیدریه و مناطق همجوار آن در طول تاریخ نشیب و فرازهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. زلزله، سیل، قحطی 

اما از آنجایی که مردم در این خطه همواره در سازگاری با و بسیاری عوامل طبیعی دیگر در این منطقه رخ داده است 

اند این حوادث را سرافرازانه از سر بگذرانند. ولی آنچه امروز ما در این جا شاهد آن اند ، توانستهطبیعت زندگی کرده

ریشه و علل آنها  دهستیم و سایه شوم آن را بر سر خود احساس می کنیم حوادثی نیست که آنها را طبیعی بدانیم بلکه بای

های توسعه بوم نا سازگار برای منطقه طراحی و نسخه پیچی را انسان منشاء دانست و در خود و امثال خود که بعنوان طرح

ایم جستجو کنیم. در این میان آب و از بین رفتن منابع آبهای زیر مینی و عوامل موثر بر آن از مهمترین مسائلی است کرده

داز طرح های توسعه آتی که امروز قرار است ما در این نشست به آنها بپردازیم ،  وابسته به آن است که نه تنها چشم ان

بلکه حتی حیات و تداوم زندگی در این منطقه را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است. باید بپذیریم که آب در تربت 

نار آن ن این منابع با آن روبرو بوده و به سادگی از کمرکبی است که شعر حیات با آن نوشته می شود.آنچه در از بین رفت

می گذریم در حدی است که ما در حال حاضردر این منطقه حتی برای تامین نیازهای شرب و بهداشت خود که حق 

طبیعی هر انسان است با چالش مواجه هستیم. از این جهت لازم است که ابتدا به یک تحلیل آسیب شناسی در این زمینه 

ازیم تا حتی المقدور از تکرار عواملی که ما را به این وضعیت آبی دچار کرده است جلوگیری شود.ریشه ها و علل بپرد

بروز بحران آب:اینکه ما تمام بار اتهام کم آبی در تربت را روی دوش خشکسالی ها و یا تغییر اقلیم قرار داده و عوامل 

ید د. اصولا چنانچه  بخواهیم عوامل مختلف آن را از نظر بگذرانیم بادیگر را مستثنی کنیم شاید چندان صحیح بنظر نرس

بدون توجه به آنکه کدام عامل اصلی و کدام عامل فرعی بوده است مساله را در سه سطح کلان ، میانه و خرد بررسی 

کرده  هنگ زندگینماییم.در مقیاس کلان ما در منطقه تربت ، همانند جاهای دیگر کشور همواره در میانه طبیعت و فر

سال اخیر  64الی  54. زیرا  سیر تاریخ  در تربت بخصوص در  ایم و این دلیل اصلی گرفتاری ما در مقوله آب شده است

بسوی غلبه فرهنگ بر طبیعت ما بوده است و هر چه زمان گذشته است ما بیشتر فرهنگی شده ایم و فرهنگ بر طبیعت ما 

یعت آفریده اول و فرهنگ  آفریده دوم است . طبیعت را خدا آفریده  ولی  فرهنگ غلبه کرده است . غافل از آنکه طب

را ما افریده ایم. زندگی ما در تربت در گذشته بسیار طبیعی بود. ما با طبیعت احساس یگانگی می کردیم  و سخن طبیعت 
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نر و فکرو تمامی اعتقادات  و باور ها را می شنیدیم . نشانه های روابط ما با آب و طبیعت را در اخلاق و ادب و دین و ه

مردم تربت می توان مشاهده کرد. بین قنات و نحوه آبیاری و دعای باران و آداب ازدواج با چشمه  و یا آب پشت سر 

مسافر ریختن و آب مهریه زنهاکردن و اعتقاد به بهشتی که پراز آب است و شعر در مدح باران و مرثیه خوانی برای 

و دیگر مقولات فرهنگی ارتباط و پیوند وجود دارد . اما اکنون و در دوره مناسبات پیچیده فرهنگی از کربلای بی آب 

نسبت ما با طبیعت خبری نیست و ما در چنبره ساخته های خویش اسیر شده ایم . هر چه زمان می گذرد ما از یک منظر 

پیش  مقایسه با دوران یگانگی خود با طبیعت ما بیش ازانسانی تر می شویم ولی از منظر دیگر از حالت طبیعی دورتر. در 

آزادی خود را از دست داده ایم. در گذشته طبیعت سخن حق و سخن خدا را به ما منتقل می کرد . اما امروز ما چیزهایی 

 تدرست کرده ایم که مانع شنیدن سخن طبیعت یعنی سخن خدا می شود. ما خود محصول و زاییده طبیعت هستیم . طبیع

عقل و احساس ندارد اما قانونی و بدون رودربایستی عمل می کند و از ما هم اجازه نمی گیرد. ولی ما عقل و احساس 

داریم و اگر می خواهیم به آینده خود بیندیشیم باید از اسارت کنونی خود در تکنیک و فرهنگ رها شویم و به شیوه 

یک رفتار متعادل است که می توان انتظار ظهور فرهنگی را داشت  های همدمی و یگانگی با طبیعت باز گردیم. تنها با

که نسبت ما را با طبیعت سامان دهد. لذا تا ما به تعادل فرهنگی نرسیم نمی توان انتظار برقراری نسبتی پایدار میان مردم و 

درن رفتار ما با آب و طبیعت را داشت. نکته ای که عمق بحران آب را در تربت نشان می دهد آن است که روش م

طبیعت تناسبی با اندرونیات ما ندارد . وقتی قومی مدرن می شود که به اقتضای مدرن بودنش با طبیعت رفتار کند. مشکل 

ما از آنجا بروز می کند که ما در تربت به اقتضای ابزار و تکنیک های مدرن زندگی می کنیم اما هنوز تمامی اقتضائات 

ات سازگار با فرهنگ مدرن را نداریم . تصور کنید که شهرها با مرکزیت انسان شکل مدرن شدن از جمله اندرونی

اند در جاهای توسعه یافته شهرها اقتضائات مدرن شدن را دارند . اما شهر ما خارج از اسلوب شده است و مردم از گرفته

 صوص در ارتباط با آب این استکنند.  مساله امروز ما در تربت بخآسودگی و رضایت نمی زندگی در اینجا احساس

که ذهن ما هنوز شکل نگرفته است که نسبت با طبیعت  را آنگونه که زندگی مدرن می طلبد تغییر دهد و اگر این روند 

تداوم یابد در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد. در مقیاس میانه و  در یک آسیب شناسی کلی ریشه کم آبی 

ردد به سالهای قبل از انقلاب که روند خاصی در پیش گرفته شد و متاسفانه همان روند نیز پس از ها در تربت بر می گ

انقلاب نیز ادامه پیدا کرد . دراوج قدرت نظام قبلی وشرایط وفور پترو دلار ها که ایران یک کشور عقب افتاده به شمار 

دن به م نیز  در راستای اهداف سیاسی خود برای رسیمی رفت روشنفکران برای رفاه بیشتر خواهان پیشرفت بودند و نظا

اگر قرار   رعیتی حاکم بر کشور –دروازه های تمدن بزرگ  نیاز به پیشرفت داشت . از طرفی با توجه به سیستم ارباب



 

 

 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس 

 

4 

بود پیشرفتی حاصل شود نیاز به تحول اقتصادی  و سرمایه گذاری احساس می شد ولی چون بستر کشور صنعتی نبود لذا 

ی بایست در زمینه توسعه کشاورزی سرمایه گذاری شود و کشاورزی هم نیاز به آب داشت. در آن زمان تنها منابع آب م

چند رودخانه و چشمه و قنات بودند و کشاورزی نیز از نوع معیشتی و سنتی بود. در واقع  برای توسعه کشاورزی نیاز به 

ش رو آبهای زیر زمینی بود . ولی برای به خدمت گرفتن این منابع منابع  آبی جدیدی احساس می شد که تنها گزینه پی

تکنولوژی آن  در کشور وجود نداشت . با وارد کردن فناوری بوم ناسازگار حفر چاه  و استخراج آبهای زیر زمینی 

آبرفتی درصدرسوبات  54هجمه شدیدی به منابع آب  دشت های  جنوب ، شرق ، شمال شرق و ایران مرکزی که بالغ بر 

کشور متعلق به آنهاست و از شرایط تابش و دمای مناسب برای کشاورزی بر خوردار هستند و تربت حیدریه نیز در همین 

وادی قرار داشت و از آن بی نصیب نماند آغاز گردید .بنظر من بزرگترین اشتباهی که در آن زمان صورت گرفت این 

این آبرفت ها تجدید پذیر ند . حال آنکه آبهایی که در این لایه های  بود که تصور می شد آبهای زیر زمینی موجود در

سال قبل و در دوره های تر   ۹44444آبدار زیر زمینی تجمع یافته اند عملا نیمه فسیلی هستند که پر شدن آنها در حدود  

د. ید نخواهند شسالی شدید پلوویال صورت گرفته است و اگر استخراج شوند که استخراج هم شدند در عمل تجد

مان توجه گفته حاکم ایران در آن زاستخراج لجام گسیخته آب از این منابع باعث شد که این وضعیت بوجود آید. به این

کنید  که گفت ما روی تمام رودخانه های ایران سد می سازیم و  تمام آبهای زیر زمینی کشور را استخراج می کنیم. در 

اسی به مساله نگاه کنیم شمارش معکوس برای رسیدن به وضعیت کنونی آب در تربت واقع  اگر از دیدگاه آسیب شن

شصت سال پیش با تغییر رویکرد گروداران نسبت به آب که تنها به منافع خود می اندیشیدند شروع شد  -تقریبا  از پنجاه

رو ته کسانی که سرنوشت شان در گو ما باید امروز کفاره خطاهای آنان را بپردازیم. گرو داران دو دسته بودند یک دس

آب بود و دسته دیگر کسانی که سرنوشت آب در گرو آنان بود. در این مورد مثال های زیادی در تربت وجود دارد. 

در مقیاس خرد البته ما نباید تنها شتاب درحفر بی رویه چاهها را علت بروز بحران آب  در تربت بدانیم زیرا  مسائل 

ان را رقم زد  و اینها خود معلول همان سیاست های اشتباهی بود که در راستای توسعه و پیشرفت عمیقی تری این داست

صورت گرفت که از جمله آنها می توان به: نگاه فن سالارانه و غیر خردمندانه متخصصان و مدیران به منابع آب و خاک 

گی عدم توجه نخبگان شهر و برنامه ریزان به ویژو اقلیم ، تکیه صرف بر علم دانشگاهی و غفلت از دانش بومی منطقه ، 

های سنتی این منطقه ، رشد فزاینده جمعیت ، نگاه غلط به توسعه ، و برخی عوامل دیگر را نام برد. من تنها به تعدادی از 

می  تبرنامه های اجرا شده که در راستای توسعه این منطقه به اجرا درآمده است و در عمل به تخریب آن منجر شده اس

سال قبل ظاهرا بعنوان توسعه شهر تربت و در عمل برای بهره کشی از منابع آب و  54پردازم. تصور کنید که بیش از 
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خاک و دیگر استعدادهای طبیعی ما در این شهر با سرمایه های درباریان و با پشتیبانی برخی همشهری های نا عزیز 

رخانه قندی در اینجا احداث شد که تا کنون با کشت چغندر خودمان و نیز با کمک دستگاههای دولتی مختلف کا

عصاره آب و مواد غذایی خاک های ما را در دشت ها به تاراج داد و جز بکار گیری چند کارگر فصلی چیزی برای ما 

ناسید شبه ارمغان نیاورد. از موارد دیگر به اشاره کنم که دشت جنگل و جنت آباد در این منطقه که همه شما آن را می 

از معروفترین زیستگاهها و منطق اقلیمی خاص کشور به حساب می آمد . بگذریم از اینکه این دشت بدون کنترل مسئولان 

شکار گاه امرای سپاه شش خاور و مستشاران آمریکایی آنها قرار گرفت تا نسل حیات وحش این زیستگاه بکلی از بین 

د حلقه چاه برای یک نفر در این دشت که تعداد آنها به تدریج به بیش از برود. در همان ایام صدور مجوز بیش از هفتا

یکصد حلقه رسید و استخراج بی رویه آب موجب شد تا آب شور کویر به این منطقه هجوم آورد و شوری آب های 

ه آبراه هایی است ک برابر کند . مساله به همین جا هم خاتمه پیدا نکرد . می دانید که کال سال از عمده 44زیر زمینی را 

از کنار این شهر و چندین روستا می گذرد. صدها سال است که آب این رودخانه بر اساس تجارب و دانش بومی مردم 

فروردین تمام آب رودخانه حقابه دشت جنگل و جنت آباد و در بقیه ایام  45آذر ماه تا  45طوری تقسیم می شود که از 

ب ای سد شهید یعقوبی روی این رودخانه ساخته شد تا سیلاد . بعنوان یک طرح توسعهباشسال حقابه روستاهای مسیر می

د دهند مهار کنهای رودخانه راکه اتفاقا عمدتا در همان ایامی که همزمان با حقابه دشت جنگل و جنت آباد است رخ می

 ز بین برود بلکه تمام چاهها و قنوات. نتیجه این شد که نه تنها آبی به این دشت نرسید تا مراتع و بند سارهای آن ا

دن شها زن و دختر بود و با خشکها که مثلا مهریه دهکنم و آب آنداری میها خودروستاهای مسیر که من از ذکر نام آن

این منابع آبی زندگی آنها تباه گردید و سرانجام این روستاها نیز از جمعیت خالی شدند. در همان زمان سازمان های آب 

های ساخت این سد می شد توجهی نکردند. توجه کنید که امروز هم ما کشاورزی هیچ گاه به تذکراتی که به پیامد و

وشحالیم از های منطقه هستیم و خدر این منطقه شاهد توسعه افسار گسیخته کشت پسته و زعفران در بحرانی ترین دشت

 به دست چه کسانی و با چه بهایی. فقط اشاره به این می کنماینکه قطب تولید این محصولات در کشور می باشیم . اما 

شود آبی که برای تولید آن مصرف می شود نه تنها به میلیون دلار از صادرات زعفران حاصل می 044که اگر هر سال 

ید نخواهند جدوقت تبهای جهانی بیش از دو میلیارد دلار ارزش دارد بلکه از منابع نیمه فسیلی برداشت می شوند که هیچ

های توسعه پیشنهادی و یا در حال اجرا در تربت اتاق فکری ترتیب اتمه پیشنهاد کنم تا در باره طرحشد. جا دارد در خ

ار گیرد. نظر قرهای دیگر مورد بحث و اظهارداده شود تا ابعاد آنها بر اساس خصوصیات طبیعی ، اجتماعی و سایر جنبه

بحران باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد تا آگاهی عموم نسبت به وضع آب بوجود بدون شک برای برون رفت از این 
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واهد بود گری می باشد و یکی از مطالبات این خگفتگو هم  مطالبهمسلما این آگاهی به گفتگو می رسد که نتیجه  آید.

ضع در نجا رسیده شد و وما بگوید گذشته چه بود که به ایه که یک گزارش واقعی از وضع آب تربت ارایه شود تا ب

 آینده چه خواهد بود.

  .های کم آبیبحران ،تربت حیدریه ،توسعه ،ریشهواژگان کلیدی:
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 حیدریهتربت توسعه انداز چشم سند بازنویسی لزوم
 پورمحمد سلطان

 حیدریهرئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تربت

 چکیده:

 داسـنا در کشـور اقتصـادی نظـام از روشـن تصویـری اکنـون فـراوان، ورزیاندیشـه و خطـا و ـونها آزمسال از پـس

 کشـور امنیـت و اسـتقلال حفظ و عدالـت بسـط ملت، بهـروزی آن چکیـده کـه اسـت شـده ارائـه متعـددی بالادسـتی

 خصوصـی بخـش عاملیـت و دولـت هدایـت بـا کـه پویاسـت و یابنـده رشـد توانمنـد، اقتصـادی بـه دسـتیابی گـرو در

 شـورک ژئوپولیتیـک موقعیـت جهان، اقتصـادی و سیاسـی شـرایط نیـز سـو دیگر از. دهـد ادامـه خـود پایـدار رشـد بـه

 منطقـه رد برتـر اقتصـادی قـدرت عنـوان بـه کشـورمان حضـور انسـانی، و فیزیکـی عظیـم هایسـرمایه وجـود نهایتـا و

 قـرار ورکشـ اقتصـادی فعـالان فـرآروی را تاریخی هـایفرصت شـرایط ایـن و کـرده ضـروری حتـی و پذیـر امکان را

 ستانیا توسعه دسناا رکنا در تانیـشهرس عهـتوس دناـسا ینودـت و یـحاطر موثر دراین مسیر هایگاماز یکی .اسـت داده

 با انداز است ودارای چشم و دیهبررا ن،شهرستا توسعه سند. ستا ایتوسعه یهابرنامه به ترجامع هنگا تقویت جهت در

 ویرـنی و تـجمعی هـمینز درهاگیریجهت رینـتلیـصا ن،شهرستا توسعه یاـتنگناه و هامحدودیت ،هاقابلیت هـب هـتوج

 عهـتوس یـکیف و کمی هایهدف و فرهنگی و دی،قتصاا جتماعیا هایفعالیت و اـیربناهز ،یـطبیع ابعـمن ،سانیـنا

 – نیایرا الگوی و توسعه نظریه پایهبر ،مینزسر مایشآ ملی حطر پنج ساله، برنامه هـالیح بچوراـچ در را نتاـشهرس

ها ومسائل اساسی منجربه توسعه و عدم توجه کافی احصای دقیق و شناسایی صحیح قابلیت .نماید تعیینمی سالمیا

ایر شبکه انرژی و ریلی وس ،سرمایه اجتماعی ،های توسعه فرهنگید شد. مطالعه شاخصماندگی منطقه خواهموجب عقب

حیدریه بستر بسیار مناسبی برای ایجاد صنایع پیشران فراهم شده است . سطح  دهد که در تربتها نشان میزیرساخت

و  نیشابور ،های سبزوارشهرستانتوسعه اقتصادی شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانهای استان حاکی از همترازی با 

سبت ن  ،جاذبه گردشگری ،های سرانه آب تجدیدشوندههای زیست محیطی با مطالعه شاخصهمچنین مقایسه تعادل

حیدریه به لحاظ برخورداری از امکانات محیطی همتراز با سطح مرتع به مساحت شهرستان حاکی از اینست که تربت

ذا نگاه صرفا ل ها باشد؟. با این حال چرا از نظر صنعتی نباید همتراز با این شهرستانهای مشهد و نیشابور استشهرستان

ا به دلیل هتوسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی آن با توجه به محدودیت منابع آبی و خرد شدن اراضی و خستگی زمین

حفظ وضعیت کشاورزی های متمادی جفا به بخش کشاورزی است وضمن اهتمام به کشت وکار مداوم درطول سال
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وجه کرد ها نیزفراهم است تصنایع مادر وپیشران وفناوری اطلاعات که بستر آن ها ازجملهموجود بایستی به دیگر بخش

ی های جنوبی مشکلات موجود بویژه بیکاردر غیر اینصورت با توجه به مرکزیت این شهرستان و مهاجرت از شهرستان

 خواهد شد . بیشتر

 صنایع مادر. ،منابع تجدیدپذیر ،اشتغال ،سند چشم انداز ،توسعه پایدار واژگان کلیدی:
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 4141انداز و راهکارهای توسعه کشاورزی در افق چشم
 کریمی محمد

 حیدریهرئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان تربت

 :چکیده 

در برنامه  سعه شهرستانحیدریه و تعیین بخش کشاورزی به عنوان محوریت تواهمیت بخش کشاورزی در منطقه تربت

یزی و رفع رششم و اینکه قسمت اعظم گردش اقتصادی جمعیت شهری و روستایی وابسته به این بخش است، لزوم برنامه

ریق یش درآمد کشاوران از طموانع تولید ضروری می باشد.توسعه بخش کشاوری مبتنی بر توسعه پایداراست، افزا

ای هکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح زیر کشت با به کار گیری ارقام و گونهراندمان تولید یا افزایش عمل افزایش

های حمایت با انجام آموزش و باشد.آبی با راندمان عملکرد بالاتر و رعایت الگوی کشت میسر میمتحمل به خشکی و کم

ان در جهت افزایش توخانه را دارند میلازم  برای توسعه گلخانه و انتقال  محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گل

وری آب اقدام نمود. توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها علاوه بر افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت شاخص بهره

 توسعه و ارتقا صنایع تبدیلی به منظور ی در روستاها باراهکارهایی همچونگذارروستاییان به شهرها و هدایت سرمایه

ای هآوری بخصوص در زمینه پسته و زعفران و گیاهان دارویی، احیاء و توسعه شرکتصادرات و ارز حرکت به سمت

فزایش ا زایی بخش فنی وتوان اشغالسهامی زراعی با رویکرد مدیریت تولید و پس از تولید و نیز محصول سالم می

 به همراه داشت. درآمد برای روستاییان را

 .توسعه بخش کشاورزی، برنامه ششمتربت حیدریه،  واژگان کلیدی:
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 4141تصاد مقاومتی و افق چشم انداز قموانع و راهکارهای توسعه روستایی در اهداف ا

 محمد حسین کریم

 نار اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهرادانشی

 :چکیده

ورزی ارتزاق درصد از روستاییان از کشا 56های کشاورزی است و حدود عمده درآمد روستاییان کشور از فعالیت

. با توجه های بخش کشاورزی هستندهایی که بر روستاها مؤثر هستند سیاستترین سیاستکنند و به همین دلیل مهممی

به ماهیت روستاها بیشترین سهم از اشتغال، مربوط به بخش کشاورزی است. سهم این بخش به طور متوسط در بازه زمانی 

های خدمات و صنعت در همین بازه از کل اشتغال روستایی بوده است. بخشدرصد  5۹حدود  4010تا  4084های سال

درصد از اشتغال روستایی را شامل شده است. با توجه به بالا بودن سهم بخش کشاورزی ۹6و  ۹4زمانی به ترتیب حدود 

ادی مرتبط با اقتص هایترین منبع درآمد روستاییان در کشور است. بنابراین شاخصدر اشتغال روستایی، این بخش مهم

اید باشد. با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد روستا، باین بخش مستقیماً مرتبط به شرایط اقتصادی روستاییان می

های کلان بخش کشاورزی نمایانگر تأثیر مستقیم شاخص .های مهم مرتبط با این بخش مورد بررسی قرار گیردشاخص

های اثر سیاست. اشدبصورت غیرمستقیم بر وضعیت اقتصادی روستا میرد بخش و بههای متولیان، بر کارکگذاریسیاست

ده است و های صنعتی به نسبت تولید در بخش کشاورزی منجر شبخشی و کلان کشوری به قیمت دریافتی بالاتر فعالیت

د. یکی از بزرگترین انتولیدکنندگان بخش کشاورزی قیمت کمتری از تولیدکنندگان صنعتی و خدماتی دریافت کرده

حصولات مو بازاریابی  مشکلاتی که همواره بر سر راه درآمد روستاییان کشور وجود دارد، طولانی بودن زنجیره عرضه

ررسی شود. بنهایی محصول میکشاورزی است که باعث ایجاد حاشیه بازار و پایین آمدن سهم تولیدکننده از قیمت

و سال  4085تا  408۹های دهد که بین سالمقایسه آن با نرخ تورم نشان می متوسط قیمت تضمینی محصولات مختلف و

نرخ رشد متوسط قیمت تضمینی کمتر از نرخ تورم بوده است که موجب محدود شدن درآمد کشاورزان  401۹تا  4081

به روستایی در بررسی نسبت درآمد هر فرد شهری  .و روستاییان شده و به نوعی به معاش کشاورزان آسیب رسانده است

تر در عبارت سادهبوده است که به 4.1دهد که این نسبت به طور متوسط نشان می 4010تا  4084های بازه زمانی سال

درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است. با توجه به بازدهی پایین  14مقطع مورد بررسی درآمد هر فرد شهری حدودا 

های یان برای تأمین مالی و تهیه سرمایه در گردش نیازمند دریافت تسهیلات از بانکهای کشاورزی، روستایمالی فعالیت
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ر به باشند. البته با توجه به تشریفات اعطای تسهیلات و نیاز به ضامن یا وثیقه معتبخصوص بانک کشاورزی میمختلف به

 41/  5از  های بخش کشاورزیان یارانهباشد. میزطور معمول دریافت اینگونه تسهیلات برای کشاورزان بسیار مشکل می

یافته است، به این معنی که به کاهش 4014هزار میلیارد ریال در سال  1/  5به حدود  4081هزار میلیارد ریال در سال 

یافته است که با توجه به بازدهی پایین اقتصادی بخش کشاورزی و همچنین کاهش 4081سوم یارانه سال حدود یک

تبع آن افزایش مهاجرت تواند تأثیر بسیار مخربی بر وضعیت معیشت و بههای اقتصادی کشاورزان، میرسیسطح پایین دست

ای هروستاییان داشته باشد. با وجود آثار مخرب تخصیص یارانه نقدی برابر بین همه ایرانیان و کاهش شدید یارانه بخش

ایین و های پمجلس باید یارانه افراد ثروتمند و دهکبا کدام توجیه دولت و  پذیر کشاورزیمولد همچون بخش آسیب

  باشد. همفقیر جامعه برابر

 .یارانه ،4141چشم انداز ،اقتصاد مقاومتی ،های کشاورزیسیاست ،نوسعه روستایی کلیدی: واژگان
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 4141ستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق د

 2حمدزاده، سید حسین م4علیرضا کرباسی

 دانشگاه فردوسی مشهد -استاد گروه اقتصاد کشاورزی-4

 دانشگاه فردوسی مشهد -دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی-۹

 چکیده:

 پایدار برندگان توسعه پیش ترینمهم بر باید است، محدودی منابع دارای و است تغییر حال در سرعت که به جهانی در

اطلاعات،اقتصاد و  و ارتباطات فرهنگ، آموزش، علوم، در همکاری. متمرکزشد پایدار صلح و فقر حذف یعنی

 نظر در یاساس وجه شش دستورکار، این در ساختار. است دگرگون ساز تحول برای قوی محرکة نیروی یک کشاورزی

 توسعة متوازن، به دستیابی برای یکپارچه و جامع چارچوب یک طراحی در دستور کار این اهمیت .است شده گرفته

 پایدار اشتغال اقتصادی، رشد شود بلکهمی زیست محیط از حفاظت و آموزش شامل نه تنها که است پایدار و هماهنگ

 توسعة 4141 دستورکار کند.می ترسیم پایدار به جوامع دستیابی برای را اجتماعی و اقتصادی فرصت های برابرسازی و

 اصول بر دستورکار، این د.گیرمی بهره توسعه مورد در انسانی دیدگاهی از و شماردمحترم می را افراد حقوق پایدار،

 بر نیز زبانی و و فرهنگی قومی، تنوع و حفاظت و اجتماعی شمول صلح، اجتماعی، عدالت بشر، حقوق کرامت و

 .است استوار یافتهپاسخگویی و نیز تمرکز بر بهبود وضع اقتصاد کشاورزی مناطق کمتر توسعه و مشترک مسئولیت

 و فقر اهشک به فرهنگ. برسد پایداری به فرهنگ بدون تواندنمی اجتماعی - توسعه اقتصادی هیچ که است یهیبد

در این دستور کار بر نشر و گسترش اطلاعات در جوامعه شهری و . کندکمک می محور -انسان و فراگیر برابر، توسعه

حیدریه یابی به اهداف توسعه پایدار در شهرستان تربتروستایی تاکید شده است.این پژوهش برآن است تا به منظور دست

 گانه این فرآیند در این شهرستان بپردازد. 47به بررسی اهداف 

 .4141توسعه پایدار، شهرستان تربت حیدریه، افق  واژگان کلیدی:
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 های تأثیرگذار بر پذیرش بیمه گندمکنندهتعیین

 دریه(حیکاران شهرستان تربت)مطالعه موردی: گندم

 2حسین محمدزاده ، سید4علیرضا کرباسی

 دانشگاه فردوسی مشهد -استاد گروه اقتصاد کشاورزی-4

 دانشگاه فردوسی مشهد -دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی-۹

 :چکیده 

پنجم و سوم  یهارتبه بیبه ترت ینوع محصول باغ 04و  ینوع محصول زراع 07 دیبا تول هیدریحتربت یخش کشاورزب

 05هزار هکتار و تولید  45در این میان محصول گندم با سطح زیر کشت  دارد. یخراسان رضواستان نظر در  نیا را از

رود. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده اطلاعات هزار تن یکی از محصولات مهم کشاورزی شهرستان به شمار می

 تأثیرگذار گیری از الگوی لاجیت، عواملو بهره 401۹سال  کار شهرستان تربت حیدریه درکشاورز گندم 75حاصل از 

متغیر شاخص  1متغیرهای لحاظ شده در الگو،  از مجموع داد کهمورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان بیمه گندم پذیرش بر

 زراعی کشاورز برای کشت محصول و-ای محصول، میزان تحصیلات، شاخص دانش فنیآگاهی کشاورز از دانش بیمه

است. با توجه به تأثیرگذاری درآمد سالیانه کشاورز بیشترین تأثیر مثبت را بر پذیرش بیمه گندم از سوی کشاورزان داشته 

ای محصول بر پذیرش بیمه گندم از سوی آنان، کار از دانش بیمهبسیار زیاد متغیر شاخص آگاهی کشاورزان گندم

کار در بیمه گندم، ر دادن طیف وسیعی از کشاورزان گندمگردد دولت به منظور تحت پوشش قراپیشنهاد می

 ای کشاورزان طراحی نماید. های صحیحی در راستای افزایش دانش بیمهگذاریها و سیاستریزیبرنامه

 .الگوی لاجیت، تربت حیدریه، بیمه، گندم واژگان کلیدی:
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 هاها و چالشکاری؛ فرصتپسته و پسته

 کاری ایرانولات، سومین قطب پستهآباد مهتان فیضمطالعه موردی، شهرس

   1 صفیه وطن دوست ،3، سید حسین محمدزاده2، علیرضا کرباسی*4محمدشاهین دانشمندی

 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه -4

 مشهدگروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی  -0و۹

 دکتری باغبانی، مدرس گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه -1

 :چکیده

حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق به  14۹های زراعی و باغی در هکتار زمین 558/1۹ولات با وسعت آباد مهشهرستان فیض

تان مهم واستراتژیک شهرسشود. پسته، انار و زعفران سه محصولات عنوان قطب کشاورزی استان خراسان شناخته می

بوده و اقتصاد خانوارهای روستایی و شهری بر پایه تولید این محصولات استوار است، با این وجود قدمت دویست ساله 

کاری و پتانسیل کم نظیر اقلیمی و ادافیکی منطقه باعث رونق بیش از پیش کشت و کار این محصول شده است پسته

 444/0۹تن پسته تازه ) 444/84کاری مثمر این شهرستان بالغ بر هکتار پسته 444/41مجموع از   4011ای که در سال بگونه

اری کدرصد پسته استان تولید شده که از این حیث مقام اول خراسان و سومین قطب پسته 1۹تن پسته خشک( معادل 

 های کشاورزی از ایناههای زیر زمینی کشور طرح پایلوت خاموشی فصلی چباشد. جهت حفظ منابع آبکشور می

ولات یکی از هفت نقطه طرح الگوی کشت کشور آباد مهشهرستان آغاز شد و کماکان نیز ادامه دارد. علاوه بر آن فیض

است. ارقام بومی پسته شهرستان شامل: پسته بادامی سفید، پسته گرمه، پسته قرمز و پسته دانشمندی است، همچنین ارقام 

ری )خنجری(، کله قوچی، اکبری و پسته فندقی نیز در سطح وسیع کشت شده و بخش غالب ممتاز، برگ سیاه، شمشی

 گردد. نتایجترمینال ضبط پسته شهرستان فرآوری و آماده مصرف در بازارهای داخلی و خارجی می 1۹تولیدات در 

هترین مواد آنتی اکسیدانی جزء ب ای وتحقیقات نشان داد ارقام بومی منطقه از نظر درشتی میوه، مقدار روغن، ارزش تغذیه

باشد. تجربه باغداران و توجه کشاورزان جوان و تحصیل کرده این شهرستان به فراگیری و محصولات کشور می

درصد کاهش یابد.  ۹4تا  44درصد گزارش شده است به  54آوری پسته که گاهاً تا سازی علم روز باعث شد سالبومی

ری و ترقی جایگاه اقتصادی محصولات این شهرستان باید به مدیریت تلفیقی آفات و کابا این وجود جهت حفظ پسته

های شیمیایی در راستای تولید محصول سالم های بیولوژیک و مکانیکی در مقابل روشها و جایگزینی روشبیماری

 تاکید و تحقیق کرد.

 .هافیقی آفات و بیماریآوری، مدیریت تلپسته دانشمندی، حفظ منابع آبی، سال واژگان کلیدی:
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 حیدریهتعیین الگوی توزیع زمانی بارش تربت

 3، اکرم لالوزایی2، فاطمه عابدینی نیا4مریم آذرخشی

 حیدریه استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت-4

 حیدریه دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تربت-۹

 یزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی دکتری آبخ-0

 

 :چکیده 

ثیر مستقیمی کند، تاالگوی توزیع زمانی بارش که در واقع نحوه تغییرات شدت بارش در طول مدت بارندگی را معرفی می

ناب آوری رواگذارد، همچنین در طراحی سدهای بزرگ، شبکه جمعبر حجم، دبی اوج سیلاب و زمان دبی اوج می

ای برخوردار است. در این ت ویژهخیزی و همچنین فرسایش خاک از اهمیها و پتانسیل سیلها، زهکششهری، آبگذر

-نوپتیک تربتنگار ایستگاه سیهای بارانحیدریه از گرافپژوهش، برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش شهرستان تربت

در  دریهحیدهد که در شهرستان تربت. نتایج این بررسی نشان میحیدریه و روش ارائه شده توسط هاف استفاده شد

درصد و کمترین  ۹5/04درصد چهارم مدت تداوم با  ۹5ساعت، حداکثر مقدار بارش در 0های با تداوم کمتر از بارش

کثر مقدار ساعت، حدا 6تا  0های با تداوم پیوندد. در بارشدرصد به وقوع می 86/44درصد اول با  ۹5مقدار بارش در 

باشد، درصد می 1۹/41درصد اول با  ۹5درصد و کمترین مقدار بارش در  ۹1/۹7درصد سوم مدت تداوم با  ۹5بارش در 

درصد و  ۹8/04درصد اول مدت تداوم با  ۹5ساعت، حداکثر مقدار بارش در  6های با تداوم بیشتر از همچنین در بارش

 باشد. درصد می 76/41درصد چهارم با  ۹5کمترین مقدار بارش در 

 .هاف حیدریه، روشبارش، تربت زمانی بارش، تداوم توزیعواژگان کلیدی: 
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 وضعیت کشت و تولید محصولات ارگانیک )زیستی( منطقه تربت حیدریه در کشور

 1ایمان یوسفی  ، 3حسین صحابی ،2حسن فیضی ،4علیجان سالاریان

 دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری زراعت مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه -4

 کده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریهعضو هیئت علمی دانش  -1و  0، ۹

 :چکیده

های جدی مواجه بوده به موازات افزایش روزافزون جمعیت جهانی، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت

سو موجب خرسندی گردیده اما از سوی دیگر، استفاده از نهاده های کود و کاست، افزایش عملکرد واحد سطح از ی

ه منظور است. دستیابی به غذای سالم بای شده های گستردهسم و عوارض منفی آنها بر کیفیت محصولات موجب نگرانی

است که  اسی ایننیل به یک زندگی پویا، اهمیت خاصی به کیفیت محصولات غذایی داده است. در عین حال سوال اس

را بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در فرایند  آیا کشاورزی ارگانیک که تولید محصولات کشاورزی و دامی

دهد، قادر به پاسخگویی به خیل عظیم جمعیت جهانی خواهد بود؟ در این مطالعه، ضمن تولید مورد توجه قرار می

 های آن، وضعیت کشاورزی ارگانیکهای آن، کشاورزی ارگانیک و ویژگیلفهغذایی و مؤهای امینتپرداختن به مقوله

ه آن حیدریه و مقایسدر جهان، کشاورزی ارگانیک در ایران )خراسان رضوی، سمنان و البرز(، بویژه در شهرستان تربت

قوانین و  المللی،ی بینبا دیگر کشورهای جهان، استانداردهای محصولات زراعی و باغی ارگانیک، قوانین و استانداردها

اورزی های حاکم در زمینه کشاستانداردهای ملی برخی کشورها، به راهکارهای عملی افزایش تولید ارگانیک و سیاست

 ارگانیک پرداخته خواهد شد. 

 .افزایش جمعیت، امنیت غذائی، کیفیت محصولات غذائی، کشاورزی ارگانیکواژگان کلیدی: 
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 فاضلاب شهری برای کشاورزی یشدهپساب تصفیه بررسی استفاده از 

 حیدریه()مطالعه موردی تصفیه خانه تربت

 1سیوکی خاشعی حسین ،3چوپان یحیی ،2شهیدی ، علی4عباس خاشعی سیوکی

 استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند-4

 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند-۹

 ری و زهکشی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجندکارشناس ارشد آبیا-0

 کارشناسی دبیری شیمی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد-1

 چکیده:

های اخیر، رشد روز سالی، خشکدگیـنربای لگوهااتغییر آن ع ـبه تبو قلیم جهانی تغییر ابا توجه به م سواره هزز غادر آ

ه ـجملن از اـشک جهـه خـنیمو شک ـخی هارشوـکه عمدشدن و غیره درافزون جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعتی 

عنوان  هبورزی شاـکت صوالـتولید محه را در تصفیه شدی اـهبالـه فاضـجملرف از غیر متعاهای ده از آبستفاان، ایرا

ای برای جبران کمبود تواند وسیلهدر نتیجه استفاده مجدد از آب میناپذیر مینماید. بجتناو پایدار، امنبع مطمئن ـک ی

آب باشد. در کشور ما استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در حال تبدیل شدن به روش مورد تأیید جهت برگشت اجزای 

مفید فاضلاب به چرخه آب است. در این تحقیق به بررسی آنالیز شیمایی و میکروبی پساب فاضلاب تصفیه شده شهری 

ه شده است. نتایج آنالیز شیمیایی پساب فاضلاب نشان دادند کمنطقه پرداخته حیدریه برای مصارف کشاورزی درتربت

ای هکل جامدات محلول، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، کلیفرم، کاتیون

محصولات  ندارد آبیاریهای سولفات، فسفات و کلراید در پساب فاضلاب در حد استاکلسیم، منیزیم و سدیم و آنیون

 کنند.دار مانعی ایجاد نمیباشد و برای کشاورزی محصولاتی مانند غلات و گیاهان یکساله ساقهمی

 .های نامتعارفپساب، کشاورزی، آنالیز شیمیایی، آبواژگان کلیدی: 
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 های انرژی و عوامل مؤثر بر صادرات زعفرانبررسی شاخص

 1خواه، بنفشه یزدان3آزاده انیس آهنگر،*2ور، فاطمه رستگاری پ4نریمان محمدی

 حیدریهدانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت -4

 حیدریهاستادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت -۹

 حیدریهدانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت -1و 0

 :چکیده

بازده انرژی در تولید زعفران کمتر از سایر محصولات است. بیشترین انرژی  .بسیار پایین است راندمان انرژی در عمل

 وری پایین در زراعت زعفران تنها به دلیل بالا بودن انرژی مصرفی نیست،مصرفی متعلق به کودهای شیمیایی است. بهره

صول هایی که انرژی بیشتری صرف تولید محظامگردد. اگرچه در نبلکه تا حدی به پایین بودن انرژی تولیدی هم برمی

ن گیرد، ولی به دلیل کارایی بالای اقتصادی ایی بیشتری صورت میشود، تولید هر واحد از محصول با صرف هزینهمی

محصول نسبت به سایر گیاهان در الگوی کشت منطقه، ارزش زیاد زعفران تولیدی، قیمت بالای آن و همچنین اشتغال 

باشد. در می ریپذهیتوجسنتی بودن بخش اعظم از کشت زعفران، توسعه کشت آن  لیبه دلاز روستاییان  درصد زیادی

اخص، ترین شیاساسین و ترمهمبر صادرات زعفران، سه شاخص، فرآوری، اقتصادی و فنی هستند.  مؤثربحث عوامل 

یعنی اگر در راستای  ؛یرگذاری را داشتتأثین ی و برند( که بیشتربندبستهشود )یمکه به دو گروه تقسیم  فرآوری است

باشد، در  المللینبکه نماد و شناخت زعفران ایران در جوامع ینحوبهثبت یک برند ملی  مانندفرآوری بعضی از موارد 

 ودن و طراحیی و باب میل و سلیقه مشتریان ببندبستهی زعفران رعایت استانداردهای جهانی، شکیل بودن بندبستهحیطه 

، ی این شاخصهاشاخه ازجملهباشد یمپسند(، شاخص دوم اقتصادی یا همان تجارت و صادرات زعفران یمشترزیبا )

ین باشد که از پاسخ متخصصان از بین معیارها بیشتریمافراد سودجو در بخش صادرات  سوءاستفادهو  زعفرانتقلب در 

ی به دلیل نبود ادوات و تجهیزات مدرن و زعفران کارودن باشد. سخت بیمامتیاز را دارا بود. شاخص سوم بخش فنی 

رغبتی یبی تعاونی( که موجب هاشرکتایران )نبود  کارانزعفران کارکردندر راستای افزایش عملکرد، انفرادی  روزبه

 زعفران و کاهش حجم تولید گردد. کشت ریزکاهش سطح  آن جهینت درکشاورزان به تولید زعفران و 

 .ی، برندبندبستههای انرژی، صادرات، زعفران، شاخص ی:واژگان کلید
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ولد حیدریه در تربیت نیروی انسانی مانداز نقش مراکز آموزش عالی تربتبررسی تحقق چشم

 ایهای منطقهبر اساس پتانسیل

 3منتظری اکبر علی ،2سهامی مهران ،4اسماعیل علی نژاد

 ه شهید رجایی تربت حیدریهدانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگا-4

 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت حیدریه-۹

 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت حیدریه-0

 چکیده:

ورش نیروی رحیدریه در تربیت و پها و مراکز آموزش عالی تربتتحقیق حاضر با هدف تعیین و تحلیل نقش دانشگاه

انسانی مولد با تأکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی در شهرستان تربت حیدریه، انجام گرفته است. در ابتدا به 

تعریف واژگان کلیدی پرداخته شده است و در ادامه به علل تربیت و پرورش نیروی انسانی مولد پرداخته شده است. در 

ده پردازی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی به عنوان مثلث نیروی انسانی مولد این نوشتار سه مولفه کارآفرینی، ای

ترین مهم باشد. در امتداد نوشتار یکی ازمعرفی شده است که در رأس آن تأکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی می

ی نوشتار امهشده است. در ادناختهپذیری اجتماعی سازمانی شعلل تربیت و پرورش نیروی انسانی مولد افزایش مسئولیت

ترین عامل لیای به عنوان اصهای منطقهبه راهکارهایی برای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی بر اساس پتانسیل

-انشگاهپذیری اجتماعی سازمانی در دتربیت و پرورش نیروی مولد اشاره شده است. در نهایت به رابطه افزایش مسئولیت

های کاربردی و موثر بر اساس حیدریه و تربیت و پرورش نیروی انسانی مولد اشاره شده است و راهکار های تربت

 ای ارائه شده است. های منطقهپتانسیل

 .تربیت، پرورش، نیروی انسانی مولد، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی کلیدی: واژگان
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 بت حیدریهبررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان تر

 سید حسین محمدزاده

 دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی 

 چکیده:

اشد و رشد بدر حال حاضر گردشگری شهری و روستایی به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می

ل نیز اها به دنبال داشته است. به همین دلیسریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را برای شهرها و روست

لاتی ی گردشگری، به ویژه برای شهرهایی که با معضبه یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است. توسعه

همچون محرومیت، میزان بیکاری بالا و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار 

 تاریخی غنی و چشم اندازهای طبیعی و -ن میان شهرستان تربت حیدریه با برخورداری از سابقه فرهنگی است. در ای

محصولات کشاورزی در نواحی روستایی مانند زعفران دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران است. با توجه به 

 081گیری تصادفی ساده اقدام به تکمیل اهمیت گردشگری در اقتصاد ملی در این مطالعه با به کارگیری روش نمونه

گردید و به منظور بررسی عوامل  4010عدد پرسشنامه در شهرستان تربت حیدریه از طریق مصاحبه حضوری در سال 

استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای امکانات زیر بنایی، فرهنگ  SPSSموثر بر توسعه صنعت گردشگری از نرم افزار 

اری دهای گردشگری و اعطای تسهیلات به گردشگر با توسعه گردشگری ارتباط معنیعرفی جاذبهپذیرش گردشگر، م

 دارد.

 .های گردشگریگردشگری، شهرستان تربت حیدریه، جاذبه واژگان کلیدی:
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 های سطحی و زیرزمینی شهرستان تربت حیدریههای مدیریت منابع آبسیاست

 2محمدزاده حسین ، سید4ایرج رداد

 ضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضاع-4

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد-۹

 چکیده:

ها لودگیهای سطحی به دلیل آیابد. از سوی دیگر منابع آببا افزایش جمعیت نیاز به آب سالم و قابل شرب افزایش می

 های زیرزمینی سوق یافته است که درها به سوی منابع آباهو تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است. در نتیجه نگ

شود. استفاده از آب برای آبیاری مزارع، منابع آب را مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران منابع حیاتی محسوب می

منابع  ی ازشود. این رویداد مدیریت بهره بردارتحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به کاهش منابع آبی در منطقه می

کشاورز  65کند. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از اطلاعات حاصل از آب را روز به روز پر اهمیت تر می

های سطحی و و بهره گیری از الگوی برنامه ریزی چند هدفه، مدیریت منابع آب 4010شهرستان تربت حیدریه در سال 

د. افزون بر آن، یابهای گرم سال افزایش مین داد که مقدار بهینه پمپاژ در ماهزیرزمینی این منطقه بررسی شود. نتایج نشا

 دهد. مقادیرسطح زیر کشت محصولات زراعی در سال خشک نسبت به مرطوب به طور محسوسی کاهش نشان می

پرهیز از آسیب  ها، برایهای مختلف سال کمتر از میزان پمپاژ فعلی منطقه بود. با توجه به یافتهی پمپاژ نیز در ماهبهینه

های مدیریت منابع آب منطقه مورد تجدید نظر و مدیریت های زیرزمینی منطقه لازم است سیاستی آببیشتر به سفره

 عرضه و تقاضای آب با هم مورد توجه قرار گیرد.

 .ریزی چند هدفه، تربت حیدریه، مدیریت منابع آببرنامه واژگان کلیدی:
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 ایشهرهای مجاور و روستاهای میانی در توسعه پایدار منطقهتاثیر همگرایی 

 آباد و روستای کاریزک ناگهانی(حیدریه و دولت)مطالعه موردی:شهرهای تربت

 2، محمد اسماعیل شیخانی4مهدی احمدیان

 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد -کارشناس سیاسی انتظامی فرمانداری زاوه -4

 ام رضا)ع(المللی امگذاری فرهنگی دانشگاه بیندانشجوی دکتری سیاست -زاری تسنیم خراسان رضوی مدیر خبرگ-۹

 چکیده:

امروزه شهر و روستا نه به عنوان دو پدیده مجزا، بلکه در قالب یک سیستم در فضای جغرافیایی خاص مطرح هستند. 

واند موجبات تگر است، میالب جریان کالا و سرمایه جلوهبنابراین روابط متقابل، پیوندها و تعاملات میان آنها که در ق

های مختلف بر توسعه هر یک از آنها را فراهم آورد. حال اگر بپذیریم که شهرها چه کوچک و چه بزرگ در عرصه

، توسعه یتوان با ایجاد هویت واقعی برای روستاهای پیرامونگذارند، بنابراین میفضای روستاهای پیرامونی خود تاثیر می

توصیفی به بررسی مبانی نظری و  -ای بوجود آورد. این پژوهش در چارچوب روش تحلیلی پایدار را در عرصه منطقه

آباد به عنوان دو شهر مجاور و روستای کاریزک ناگهانی به حیدریه و دولتتئوریک تاثیر همگرایی شهرهای تربت

ه با جمعیتی بالغ حیدریر این منطقه جغرافیایی پرداخته است. شهر تربتترین روستای میانی در توسعه پایداعنوان محوری

اند که با کیلومتری یکدیگر واقع شده ۹8هزار نفر در فاصله  44آباد با جمعیتی قریب به هزار نفر و شهر دولت 405بر 

کاریزک  تند. روستایتوجه به سبقه تاریخی واحد از مشترکات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی برخوردار هس

رغم آباد قرار دارد که علیحیدریه و دولتنفر در حد فاصل شهرهای تربت 0۹44ناگهانی نیز با جمعیتی در حدود 

ه توسعه ها و خدمات مختلف به ویژبرخورداری از موقعیت خوب مواصلاتی، در زمینه ایجاد پیوندهای فضایی بین فعالیت

روستایی تا حدود بسیاری مورد غفلت قرار گرفته  ICTر فناوری اطلاعات و ارتباطات های ارتباطی همچون دفتزیرساخت

ناگهانی  آباد و روستای کاریزکحیدریه و دولترسد با اتخاذ رویکرد همگرایی میان شهرهای تربتاست. لذا به نظر می

توان ادی مناطق روستایی باقتص -دگرگونی ساخت اجتماعیبه عنوان یک نقطه محرک اقتصادی، ضمن جلوگیری از 

 ای برداشت.گام مهمی در جهت توسعه پایدار منطقه

 .حیدریه، زاوه، کاریزک ناگهانیای، تربتهمگرایی، توسعه پایدار منطقهواژگان کلیدی: 
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 میزان تاثیر مخرب کانسار مس در معدن زر مهر بر محیط زیست شهرستان تربت حیدریه

 علی نیکوئی ماهانی

 مجتمع اموزش عالی زرند –شناسی مهندسی معدندانشجوی کار

 چکیده:

آن  ترین مسائلی است که با حیدریه یکی از مهمدر جهان امروز، تاثیر زیست محیطی معدن زر مهردر شهرستان تربت

ی گذارد. از جمله این موارد یکی تاثیرات زیست محیطهای آن شهرستان تاثیر میمواجه هستیم. که بر روی زندگی انسان

معدن زر مهر بر روی اکو سیستم محیط شهرستان تربت حیدریه و همچنین زندگی افراد کنونی آن شهرستان است. با 

ایی هتر شدن فضاهای عملیاتی آنها، وسعت زمیناستخراج هر چه بیشتر از معدن زر مهر شهرستان تربت حیدریه و وسیع

اطله روز به های ببا وجود استخراج زیاد از معدن زر مهر و انباشتگاهگیرد. و همچنین به ویژه که تحت تاثیر آنها قرار می

 زیست دهایپیام بینیپیش برای که است رسمی فرایند محیطی زیست اثرات باشند.  ارزیابیروز در حال افزایش می

. است پیشنهادی امقدا با جلو به حرکت به تصمیم از قبل پروژه یا و برنامه، سیاست، طرح، یک از( منفی یا مثبت) محیطی

 نترلک گیریتصمیم از مستندات و عمومی مشارکت مورد در اجرایی روش قواعد در است ممکن رسمی تأثیر ارزیابی

 مکنم حیدریه در خصوص معدن زر مهراثرات شهرستان تربت ارزیابی. باشد قضایی بررسی موضوع است ممکن و شود،

 .دهد پیشنهاد فناوری جدید هایحلراه بررسی یا و قبول بلقا سطح به اثرات تنظیم برای اقداماتی است

 .معدن ، محیط زیست ، استخراج ، زر مهر واژگان کلیدی:
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 گذاری اقتصادی گردشگری منطقه رودمعجن تربت حیدریهارزش

 2، ایرج رداد4سید حسین محمدزاده

 دانشگاه فردوسی مشهد -دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی -4

 هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضاعضو  -۹

 چکیده:

ه گذاری وسنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاهای اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی و زیست محیطی به ارزشدر سال

ند. امحیطی و بوم شناختی به دست آورده گذاری خدمات زیستای در ارزشها پرداخته و پیشرفت قابل ملاحظهانسان

توجه است که امروزه با نادیده انگاشتن نقش جانبی منابع طبیعی و محیط زیست، مشخص نمودن این نقش اهمیت  قابل

این بخش اقتصادی را در اقتصاد ملی روشن خواهد ساخت. در این مطالعه جهت برآورد ارزش تفریحی منطقه رودمعجن 

پرسشنامه در محل تکمیل گردید. در ابتدا  444ننده تعداد تربت حیدریه و تعیین حداکثر تمایل به پرداخت افراد بازدید ک

بندی عوامل موثر بر بازدید منطقه مورد نظر از الگوریتم ژنتیک و برای تعین حداکثر تمایل به به منظور تعیین و رتبه

ی برای افراد تحت پرسش حاضر به پرداخت مبلغ %16پرداخت از مدل لاجیت استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که 

عیین باشند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای تحفاظت زیستی از این منطقه در هر بار ورود به این منطقه تفریحی می

ریال در هر بار ورود برآورد گردیده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر گذاری دو  ۹0581ارزش وجودی منطقه معادل 

رآمد و های دولت در زمینه افزایش دلغ پرداختی می باشد. بنابراین سیاستمتغیر تحصیلات و سطح درآمدی در این مب

 سطح سواد عمومی می تواند موجب بهبود وضعیت منابع طبیعی و گردشگری منطقه مورد مطالعه گردد. 

 رودمعجن تربت حیدریه، ارزش وجودی ، الگوریتم ژنتیک، تمایل به پرداخت. واژگان کلیدی:
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 پایدار دربخش کشاورزی روستایی شهرستان تربت حیدریهتحول وتوسعه 

 2، فرشته رستمی 4اسماعیل اعمی نوق

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد-کارشناس راهنمایی ومشاوره-4

 دانشگاه پیام نور تربت حیدریه–کارشناس آموزش ابتدایی -۹

 :چکیده

ها شود تا انسانچنین نیازهای متوعی شده است واین باعث میامروزه رشد جمعیت کره زمین باعث افزایش نیاز و هم

برای رفع نیاز های خود استفاده حداکثری از منابع خاکی راداشته باشندو برای رسیدن به این امر از اکثر سموم برای 

های سطحی بآ کنند. استفاده از کود و سموم دفع آفات علاوه بر آلوده سازی خاک و منابعسودآوری بیشتر استفاده می

دها، شود که بدن تردید  این فراینهای جانوری و گیاهی نیز  میو زیرزمینی، باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه

زنند و پیامدهای خطرناکی را  برای تمامی موجودات زنده روی های زیست محیطی و بومی را به تدریج برهم میتعادل

پی دارد. بر این اساس، توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه  ها دراین کره خاکی و بخصوص ما انسان

ند. در این مقاله کهای فنی و ساختار تشکیلاتی مناسب در این زمینه اقداماتی را توصیه میو معرفی و بکارگیری پیشرفت

منطقه  کشاورزی وتوسعه پایدار در این سعی شده است تا به تعاریفی از روستا از نظر چند نظریه پررداز وهمچنین رابطه

ته های کشاورزی پرداخحیدریه و کلا ضعفهای موجود در توسعه کشاورزی در مناطق روستایی منطقه تربتو ضعف

 شده است وامید آن که توانسته باشیم قدمی در پیشرفت این منطقه برداریم .

 .توسعه،روستا، جمعیت، خاک،کشاورزیواژگان کلیدی: 
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 نگاهی کلی به مشارکت و نقش نخبگان درتوسعه وپیشرفت منطقه تربت حیدریه

 نفیسه اسماعیلی

 دانشگاه آزادتربت حیدریه–دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت آموزشی 

 :چکیده

 در اهگ نظر نخستین.  است گردیده ارائه تاکنون متنوعی هایدیدگاه کشور، امور اداره در مردم و دولت نقش مورد در

 از او، یروپ اندیشمندان و متفکران اسمیت، آدام از پس.  است او کار تقسیم نظریه و اسمیت آدام به مربوط خصوص این

 را سشپر این و اند، کرده انتقاد است، کرده دخالت سازی خانه و اسکان به مربوط امور در اینکه از انگلستان دولت

 و توقف اجتماعی نظام یک کنند؟ در دخالت مردم به مربوط امور در حد چه تا خواهندمی هادولت که اندکرده مطرح

 پیشرفت معنای هب توسعه. باشدمی آن پویایی معنای به جلو به نظام یک حرکت و است سیستم آن مرگ معنای به ایستایی

 یا رهنگف به که نیست مفهومی و بوده جهانی و بشری مفهومی توسعه است جامعه یک معنوی و مادی کمال و تکامل و

 واهندخ توسعه و پیشرفت باشند داشته صحیح بینشی و امکانات اگر هاملت همه باشد داشته تعلق خاص جامعه

ن های درمورد مشارکت و همچنی.دراین مقاله سعی شده است تا خوانندگان این مقاله را با معنای مشارکت و نظریه.داشت

ر توسعه تربت حیدریه بیان شود تا بتوانیم گامی در افزایش مشارکت دیدگاه اسلام درمورد مشارکت و نقش مشارکت د

مردم در توسعه تربت حیدریه داشته باشیم و همچنین نخبگان و نقش نخبگان هم بیان شده تا بتوانیم از این سرمایه ملی 

 وباارزش بیشترین استفاده را بکنیم در امور و توسعه شهرستان تربت حیدریه .

 .وسعه، نخبه، تربت حیدریه، مشارکتتواژگان کلیدی: 
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 رقم جدید جو جلگه جایگزین ارقام رایج در مناطق سرد شهرستان تربت حیدریه

 سید علیرضا رضوی

استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

 و بذر، مشهد، ایران رضوی، بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال

 :چکیده

جو جلگه حاصل دورگ ایجاد شده از تلاقی رقم ماکویی به عنوان پایه مادری و یکی از لاین های خزانه کراسینگ 

با عادت زراعی زمستانه به عنوان پایه پدری بدست  Zarjow/84-5454بلوک دریافتی از مرکز بین المللی ایکاردا با شجره 

طی شش سال و  4084تا  4071های در حال تفکیک از سال زراعی ه گزینش این لاین در نسلآمده است. مراحل اولی

لگه های کرج، جپس از حصول خلوص ژنتیکی این لاین در آزمایش مقایسه عملکرد ارقام و لاین های جو در ایستگاه

تن در هکتار  064/7عملکرد رخ و میاندوآب مورد کشت و بررسی قرار گرفت و با توجه به صفات مطلوب و  میانگین 

رتبه اول عملکرد را به خود اختصاص داد و برتری نسبت به شاهد ها را از خود نشان داد. در مجموع جو جلگه دارای 

کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم بهمن در آزمایشات اجرا شده در استان خراسان رضوی بود.  154برتری عملکرد حدود 

هکتار از اراضی آبی اقلیم سرد کشور برای لاین جدید و استفاده زارعین، و افزایش سطح  هزار ۹4با احتساب اختصاص 

هزار هکتار از اراضی این اقلیم در یک دوره هفت ساله افزایش منافع ناخالص معرفی رقم جدید نسبت  54زیر کشت تا 

 141440نسبت به رقم شاهد بهمن برابر  میلیون ریال و ارزش حال منافع ناخالص رقم جدید 461556۹به شاهد بهمن برابر 

متر، زودرس، مقاوم نسبت به خوابیدگی، سانتی  14میلیون ریال برآورد شده است. جو جلگه دارای ارتفاع بوته آن حدود

ای زنگ هباشد. واکنش این لاین نسبت به بیماریمقاوم به ریزش دانه و دارای سازگاری وسیع در مناطق سرد کشور می

ای حساس است. واکنش این لاین به سرمهای لکه برگی جو نیمهمقاوم و نسبت به بیماری یدک سطحی نیمهزرد و سف

درصد می باشد که نشان دهنده کیفیت قابل  4۹زمستانه متحمل می باشد. از نظر کیفیت، این لاین دارای میانگین پروتئین 

اکثر  توجه به پتانسیل عملکرد بالا و سازگاری خوب جو جلگه درباشد. با قبول این لاین برای استفاده به عنوان علوفه می

مناطق سرد استان، مقاومت به خسارت سرما، مقاومت به خوابیدگی و  ریزش و سایر صفات زراعی مطلوب، این لاین، 

وچان، های قسازی شد. اراضی واقع در شهرستانگذاری و آزادجهت کشت در اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد استان نام

 یند.آفریمان، تربت حیدریه و سایر مناطق سرد استان از مناطق مستعد برای کشت و توسعه رقم جدید به شمار می

 . جو جلگه، زمستانه، تربت حیدریه، عملکرد واژگان کلیدی:
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 ی پایدار شهری بررسی نقش آموزش عالی در توسعه

 ی موردی شهرستان تربت حیدریه()مطالعه

 3، حمید خادمی2محمدرضا علیشاهی ،4گیفرامرز آقابی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان -4

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان -۹

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان -0

 :چکیده

عه ا به رشد اقتصادی به عنوان تنها عامل توسی قدیمی صرفتوسعه با دو الگوواره قدیمی و جدید مطرح است. در الگوواره

ی بی حساب شود و راه توسعه افزایش تولید و به تبع آن افزایش مصرف است که این نوع توسعه به علت استفادهنگاه می

ه در کنار ی پایدار مطرح شد کدارد. بنابراین برای حل این مشکل توسعهاز منابع طبیعی نابودی محیط زیست را در پی

ی اجتماعی و فرهنگی هم نیز در نظر گرفته شود و توسعهی اقتصادی، برای حفظ محیط زیست هم تلاش میتوسعه

رسد مفاهیم می . به نظرشود. اما در این میان شهرها به عنوان مراکز رشد اقتصادی و صنعتی باید بیشتر مورد توجه باشدمی

ی موثری برای ی پایدار به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی نوین سازگار باشد و بنابراین بتوان به عنوان وسیلهتوسعه

بیعی های مناسب طتحقق اهداف پایداری از آن استفاده به عمل آورد. شهرستان تربت حیدریه با دارا بودن پتانسیل

ار شهری عوامل ی پایدخود ترسیم کند. اما در مسیر توسعه انداز خوبی برای آیندهی پایدار چشمسعهتواند با داشتن تومی

شهری نقش  پایدارتواند با تاثیر گذاری بر این عوامل در توسعهکنند که آموزش عالی میگوناگونی نقش آفرینی می

دی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی. در پایان نیز چند داشته باشد. این عوامل عبارتند از: عوامل طبیعی، عوامل اقتصا

 ی پایدار شهری ذکر گردیده است.پیشنهاد در مورد نقش آموزش عالی در توسعه

 .حیدریهی پایدارشهری، آموزش عالی، شهرستان تربت، توسعهتوسعه واژگان کلیدی:
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ویی سیر با هدف کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داربررسی کاربرد ورمی

 جایگزینی کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه

 1موسویزکیه  ه، سید3، امیر سالاری2، حامد کاوه4احمد احمدیان

 حیدریهاستادیار پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت -4

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه -۹

 گیاهی دانشگاه تربت حیدریهاستادیار گروه تولیدات  -0

 گیاهی، دانشگاه تربت حیدریهدانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات -1

 :چکیده

سیر و زعفران دو گیاه زراعی مهم و مشابه می باشند که نیازهای اکولوژیکی تقریبا یکسانی دارند. سیر گیاهی چندساله 

های اخیر به دلیل صرفه اقتصادی توجه به رد. در سالعلفی است که از نظر مصرف دارویی و خوراکی اهمیت فراوان دا

واند جایگزین تکشت این گیاه افزایش یافته است. از طرفی به دلیل فصل مناسب کشت و برداشت و فصل رشد کوتاه می

مناسبی برای سایر گیاهان از جمله زعفران گردد. با توجه به اهمیت گیاه دارویی سیر آزمایشی به صورت بلوک کامل 

رار حیدریه با سه تکتحقیقاتی شماره چهار پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت در مزرعه 11-15تصادفی در سال زراعی 

تن در هکتار بودند. نتایج  45و  44، 5کمپوست در چهار سطح )صفر، اجرا گردید. تیمارهای آزمایش کود ورمی

ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، وزن خشک  کمپوست سبب افزایش سطح برگ،آزمایش نشان داد کاربرد ورمی

برگ، وزن تر وخشک سوخ و عملکرد اقتصادی نسبت به شرایط گردید. بیشترین و کمترین عملکرد اقتصادی به ترتیب 

تن  46/6001کمپوست )کیلوگرم در هکتار( و عدم مصرف ورمی 67/7151کمپوست در هکتار )تن ورمی 5برای تیمار 

ردد گکمپوست سبب افزایش عناصر غذایی مورد استفاده گیاه از جمله نیتروژن مید. افزودن ورمیدر هکتار( حاصل ش

و در نتیجه افزایش رشد، عملکرد و اجزا عملکرد سیر را به دنبال دارد. بنابراین با توجه به مزیت های حاصله از این 

 . ا زعفران در منطقه تربت حیدریه پیشنهاد نمودآزمایش می توان سیر را به عنوان یک گیاه ارزشمند قابل جایگزین ب

 .کمپوست، عملکردنیتروژن، ارتفاع بوته، ورمی واژگان کلیدی :
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 ی پایدارهای گردشگری در توسعهبررسی نقش قابلیت

 ی موردی: روستای گردشگری حصار()مطالعه

 3، مهران سهامی2، مهناز زنگنه4سیدامیرحسین کاظمی

 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه دانشجوی کارشناسی -4

 کارمند آموزش و پرورش تربت حیدریه -کارشناسی علوم تربیتی -۹

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه -0

 :چکیده

وبه توسعه ر گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و لذتبخش و سومین پدیده ی اقتصادی پویا، پررونق و

پس از صنایع نفت و خودروسازی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.  گردشگری می تواند اثرات 

متفاوت و قابل توجهی در مناطق توریستی و گردشگرپذیر برجای گذارد. این اثرات می توانند اجتماعی، فرهنگی، 

ستگزاران توسعه ی پایدار نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اقتصادی و زیست محیطی باشد. برنامه ریزان و سیا

اصلی توسعه ی پایدار یاد می کنند. با توجه به گستردگی کاربرد توسعه ی پایدار این واژه به اشکال گوناگون توصیف 

کشور ایران  .شده است و در اصل فرایند دگرگونی روابط بین نظام ها، فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی می باشد

با توجه به اینکه جزو پنج کشور جهان از نظر تنوع اقلیمی و جزو ده کشور جهان از نظر تاریخی و فرهنگی است، ولی 

میلیارد دلار یعنی تنها حدود یک  777/4های بسیار بالای گردشگری، معادل درآمد ایران، علی رغم دارابودن پتانسیل

، مقالات و ای شامل کتب، مجلاتاست. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانههشتم درآمد کشور ترکیه گزارش شده 

های مناطق ا و قابلیتهسایت های اینترنتی تهیه شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده بهینه از پتانسیل

ری از آسیب ات این منطقه و جلوگیی کیفی و کمی امکانتوریستی شهرستان و بخصوص روستای زیبای حصار و توسعه

 دیدگی احتمالی مناظر طبیعی و وقوع خشکسالی در این محدوده می توان به سوی توسعه ی پایدار حرکت نمود.

 .گردشگری، توسعه ی پایدار، روستای حصار :واژگان کلیدی
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 (Crocus sativusمروری بر تاثیر پارامترهای اقلیمی مختلف بر گیاه زعفران )

 1، عادله بهنامی فر3عاقلی ، نفیسه2فیضی ، حسن4خانی اکبر علی رازه

   حیدریه تربت دارویی گیاهان کارشناسی دانشجوی -4

 حیدریه تربت دانشگاه علمی هیات زراعت دکتری -۹

  حیدریه تربت دارویی گیاهان کارشناسی دانشجوی -0

  حیدریه تربت دارویی گیاهان کارشناسی دانشجوی -1

 چکیده :

رویشگاه های مختلف با شرایط آب و هوایی متنوع اثرات متفاوتی بر رشد و میزان مواد موثره گیاهان دارند. گیاه دارویی 

 رهایمتغیی هوایی و آب عوامل( در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده است.Crocus sativusزعفران )

 از یشترب مراتب به ساله چند گیاهان در اثرات این. دارد اثر گیاه ندگیمراحل ز تمامی در که هستند ای نشده کنترل

 امکان این یاهگ هر نیازهای بیوکلیمایی از اطلاع همچنین و منطقه هر هوایی و آب شرایط از اطلاع. یباشد م گیاهان یکساله

 ان جوی عوامل خسارات موقع به نیز و نمود هگیری بهر مناسب مساعد و جوی عوامل از توان می که آورد می بوجود را

 طولهای بین و درجه شمالی 5/05_5/00عرضهای  بین خراسان در موجود کاری زعفران مناطق اکثر .داد کاهش را مساعد

های  هو رویشگا در این مقاله سعی براین بوده است که تاثیر اقلیم ها .شده اند واقع شرقی درجه 64 تا 57 جغرافیایی

 دارویی زعفران بررسی شود. متفاوت بر روی گیاه

 فنولوژیکی . زعفران ،استراتژیک ، : کلیدی واژگان
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 موانع گردشگری و ارائه راهکارهایی جهت توسعه گردشگری در شهرستان تربت حیدریه

 2، فاطمه کاشف4مهدی خنده رو

 ت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورهیا عضو-4

 اجتماعی دانشگاه پیام نورتربت حیدریه دانشجوی کارشناسی رشته علوم -۹

 چکیده: 

ده را ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوصنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده

 گردشگری .دهد کند و بطورمستقیم و غیرمستقیم، سایرفعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار میایجاد می

آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت اول یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع گردشگری در شهرستان تربت حیدریه و ارائه راهکارهایی جهت  .کننددنیا یاد می

ان می دهد باشد . نتایج حاصل از تحقیق نشای میکتابخانه –باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی توسعه گردشگری می

های گردشگران ، پایین بودن سطح آگاهی مردم در زمینه گردشگری که موانع فرهنگی گردشگری ، عدم شناخت سلیقه

 باشد . و کمبود امکانات در سطح شهرستان از مهم ترین موانع گردشگری در این شهرستان می

 . ، عوامل اجتماعی، رونق اقتصادیحیدریه، گردشگری، عوامل فرهنگیتربت  واژگان کلیدی:
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 تغییر اقلیم و مطالعه عوامل موثر بر گسترش کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه

 1، عادله بهنامی فر3، زهرا علی اکبر خانی2، حسن فیضی4نفیسه عاقلی

 دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی تربت حیدریه -4

 عت و عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریهدکتری زرا -۹

 دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی تربت حیدریه -0

 دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی تربت حیدریه -1

 :چکیده

ها  لوژیک آناکو شرایط با متناسب اراضی از بهینه استفاده درکشور های زراعی فعالیت ارتقاء و تولید افزایش برای

است. با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط اقلیمی هر منطقه و افزایش خشک سالیها و  اساسی یکی از راههای

گرم شدن تدریجی هوا تغییرات قابل توجهی نظیر کاهش منابع آبی در سیستمهای کشاورزی بوجود آمده است که منجر 

 در و دارد طولانی بسیار ای سابقه ایران رد زعفران به تغییر الگوی کشت مناطق با محصولات جدید شده است. تولید

 مرسوم بوده تری وسیع طور به اصفهان و یزد مرکزی، کرمان، فارس، خراسان، در استانهای زعفران کشت گذشته

 فصل گرم بر منطبق آن گلدهی زمان و رشد دوره اینکه و بالا ارزش اقتصادی داشتن دلیل به زعفران محصول .است

دارای اهمیت خاص می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا  است، زراعی محصولات سایر از متفاوت و نبوده سال

ضمن شناسایی عوامل موثر بر توسعه کشت زعفران در منطقه تربت حیدریه نسبت به تحلیل این عوامل و نقش هر مولفه 

 بر این تغییر بوجود آمده در سیستمهای کشاورزی بررسی شود.

 .ل اقلیمی، الگوی کشت، گیاهان دارویی جدیدعوام :واژگان کلیدی
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بررسی عملکرد مدیران مدارس،امکانات موجود واجرای سیاست های مطلوب در جهت بهره 

 در سازمان های آموزشی تربت حیدریه4141وری منابع انسانی تا افق

 ۹سیدحسن حسینی خیرآبادی ،4حسین مومنی مهموئی

 دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریهدانشجوی دکترا برنامه ریزی درسی -4

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه-۹

 :چکیده

 بیشتر، رفاه زندگی، سطح جهت ارتقای ضرورت، یک عنوان به آن که افزایش کلی و جامع است وری مفهومی بهره

 دست همواره مدنظر شود، می محسوب جهان همه کشورهای برای اساسی هدفی که ها، انسان و آسایش آرامش

هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیران . است بوده مرداناقتصاد، تعلیم وتربیت و دولت سیاست، اندرکاران

 باشدهای آموزشی میهای مطلوب در جهت بهره وری منابع انسانی در سازمانمدارس، امکانات موجود واجرای سیاست

نفرازمعلمان مدارس ابتدایی شهرستان تربت حیدریه، ۹40نفر از مدیران وتعداد 57وق، تعداد . به منظور دستیابی به هدف ف

به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب شدند . 

که با مروری بر تحقیقات داخلی ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد . بدین صورت گردآوری داده

وری نیروی انسانی در ها والگوهای طراحی شده توسط سایر پژوهشگران در خصوص بهرهی مدلوخارجی ومطالعه

های آموزشی سوالات درسه مقوله ی عملکرد مدیران، امکانات موجود در جهت بهره وری ها وبه ویژه سازمانسازمان

شده در خصوص بهره وری نیروی انسانی سازمان های آموزشی طراحی گردید و در منابع انسانی وسیاست های اجرا 

های مدیریت وتعلیم وتربیت قرار گرفت تا علاوه بر بررسی روایی اختیار تعدادی از متخصصان وصاحب نظران رشته

نامه تحقیق از نرم پرسش های ایشان برای تهیه پرسشنامه نهایی لحاظ گردد. برای سنجش پایاییپرسشنامه نظرات ودید گاه

های حاصل از پرسشنامه با تشخیص داده شد. داده %8۹و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آزمون  spssافزار 

استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس، آزمون تک نمونه 

تحلیل شد . نتایج تحلیل دیدگاه کل پاسخ دهندگان نشان داد که در عملکرد مدیران در قبال بهره  مستقل t ای و آزمون 

وری از منابع انسانی موجود ، وجود امکانات مورد نیاز به جهت بهره وری بهتر از منابع انسانی وهمچنین درنیازبه اجرای 

رائه شده از طرف مدیران ومعلمان تفاوت آماری معنی سیاست های مطلوب در جهت بهره وری منابع انسانی  در نظرات ا

 ( . =4444/4pداری وجود دارد )

 .های آموزشیبهره وری ، منابع انسانی ، سازمان :واژگان کلیدی
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 حیدریههای ژئوتوریسم و ژئوپارک در رشد اقتصادی شهرستان تربتپتانسیل

 3نیامحمد اسحاق  ، 2، جواد حسینی*4ناهید خداشناس عبدل آبادی

 مشهد دانشجوی دکترای زمین شناسی دانشگاه فردوسی -4

 دبیر آموزش و پرورش تربت حیدریه -0و ۹

 :چکیده
ایران دارای فرهنگ و تمدن غنی و نیز محیط طبیعی برجسته ای است خصوصیات مختلف فرهنگی و طبیعی ایران، آن 

درحالی که ایران طیف وسیعی  از پدیده های  را در زمره یکی از ده کشور سرآمد گردشگری جهان قرار داده است.

زمین شناختی را دارد صنعت ژئوتوریسم تنها در مراحل ظهور و در حال برداشتن گام های اولیه  رشد خود می 

باشد.ژئوتوریسم )زمین گردشگری ( در سال های اخیر بخشی مهمی  از فعالیت های جهانگردی در دنیا را به خود 

کند، منابع چه یک گردشگر را به سمت یک شهر یا روستا و مناطق اطراف آن  جذب میاختصاص داده است. آن

ترین کشورهای جهان از نظر تنوع منابع و میراث زمین شناختی است توسعه گردشگری است. ایران یکی از پرجاذبه

سبی در زایی و ایجاد رفاه ن ژئوتوریسم و تاسیس ژئو پارک ، بالاترین کارایی و اثر بخشی را در زمینه اشتغال، درآمد

های نفتی  دارا می باشند. رصد نمودن روستاها ، کانون های کوچک جمعیتی شهرهای کم برخوردار و کم بهره از بودجه

مطالعات صورت گرفته در حوزه ژئوتوریسم و ژئو پارک مسیری را برای دولت مردان و تصمیم سازان روشن می سازد 

به منابع  و پدیده های منحصر به فرد طبیعی ایجاد یک سایت گردشگری زمین شناسی )ژئو که بر پایه آن و با توجه 

سایت( یا ایجاد یک ژئو پارک )به شرط داشتن مولفه های و ملزومات( در این مناطق دارای توجیه اقتصادی و فرهنگی  

شهرستان  گری زمین شناختی و طبیعیو اجتماعی است. این نوشتار برآن است که به بررسی جاذبه ها و میراث غنی گردش

تربت حیدریه پرداخته و تاسیس ژئو پارک را در این شهرستان به عنوان گزینه اولویت دار در احیا و تنوع و ارتقای 

 اقتصاداین شهرستان به بحث بگذارد.

 .ژئوتوریسم ، ژئوپارک ، تربت حیدریه واژگان کلیدی:
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 ثر بر آن در شهر تربت حیدریهتوسعه پایدار شهری و برخی عوامل مو

 2، محمد رضایی4رضا حسینی زاوه

 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سمنان -4

 دانشجو کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سمنان-۹

 :چکیده

 پایدار تأمین نیازهای اساسی، بهبود سطحناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. هدف اصلی توسعه  

ها و آینده امن بیان شده است؛ پایداری در ابعادمختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، زندگی، اداره بهتر اکوسیستم

کالبدی و... مستلزم به کارگیری سیستم مدیریتی ناصرکارامد با قدرت کافی برای رسیدن به اهداف ذکر شده است. 

 پذیر، استراتژیک و عدالت محور مبتنی برآموزش و اطلاعپذیر، مسوولیتهای انعطافمدیریتی با ویژگی هایسیستم

 اجتماعی مطلوب -های اقتصادی رسانی راهگشای تنگناهای موجود در شهرهای امروزین است. شهر پایدار با ویژگی

رام، جذاب و زیبا آراسته شده، آرمانی است همچون مسکن مناسب، کاهش فقر، عدالت محور، با فضاهای سالم، امن، آ

که با مدیریتی تاثیرگذار بر توسه پایدار شهر تربت حیدریه ارزیابی شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی. است که به 

بررسی نقش برخی عوامل مخصوصا مدیریت در پایداری شهر تربت حیدریه ارزیابی شدند. سلامت شهری نقش مهمی 

ه تواند در دنیایی بهای مهم بارگذاری شده در آن میبر عهده دارد بنابراین، با توجه به زیرشاخص در پایداری شهری

مذکور  هایای را به عهده داشته باشد و راهکار ضروری در این زمینه تقویت زیرشاخصتوسعه پایدار شهری نقش ویژه

 برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در شهر تربت حیدریه است.

 .توسعه پایدار، سلامت شهری، پایداری شهری، مدیریت شهری، تربت حیدریه :ژگان کلیدیوا
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 عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهرستان تربت حیدریه

 2آمنه نعیمی نازپرور ،4زارعی سیوکیفاطمه 

 کارشناسی ارشد  ژئومورفولوژی، دبیر رشته جغرافی آموزش و پرورش زاوه -4

 ه ادبیات، دبیر ادبیات آموزش و پرورش زاوهکارشناس رشت -۹

 :چکیده

اقتصادی کشور است و برای چنین  های حرکت از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختاریکی از زمینه

رسد تا با شناخت عمیق حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می تغییری، نگرش یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی،

 های تنوع بخشی اقتصادیهای( کشور از یک سو و شناخت تجربیات جهان در مورد شیوه)ظرفیت مکانات و تنگناهایا

گیری خردمندانه در و تصمیم سازیای از سوی دیگر، بتواند به تصمیممنطقه -و روابط بین المللی و بازارهای جهانی

گردشگری امروزه در اغلب کشورهای جهان بویژه جهان  چارچوب قانون اساسی کشور و با حفظ عزتمندی دست یابد.

لویت قرار های توسعه در اورود، تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامهکلید اقتصاد بشمار می سوم،

 -هایی است که از نظر ماهیت خود یک محصول اجتماعی(. فعالیت گردشگری از جمله فعالیت4087گرفته است، )لی، 

شود. در واقع امروزه صنعت ریزی و مدیریتی یک فعالیت میان بخشی محسوب میفرهنگی است و از نظر برنامه

جهانگردی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شناساندن هویت ملی و فرهنگی، تحصیلی، درآمد و رشد و پویایی اقتصاد 

را از نظر جذب جهانگردان به  74ور جهان ایران رتبه کش۹44در میان حدود (.4085شود، )مشیری و نظریان، شمرده می

خود اختصاص داده است، این در حالی است که ایران از لحاظ غنای فرهنگی و کثرت آثار تاریخی و دیدنی در 

های کشورمان اصفهان، فارس، خوزستان، اردبیل، آذربایجان شرقی کشور برتر جهان جای دارد. اما در میان استان44میان

صادی و ها از لحاظ جایگاه اقتاند. بدیهی است این استاندان بیشترین سهم را از ناحیه گردشگر نصیب خود ساختهو هم

ها قرار دارند. در این پژوهش سعی بر ان است که، با شناخت نقاط ضعف اجتماعی در حد بالاتری نسبت به دیگر استان

ارهای ی راهکهت ارتقای این صنعت مهم برداشته و با ارایهی گردشگری و توریسم گامی جدید در جو قوت در زمینه

 های موجود را مرتفع بسازیممناسب چالش

 گردشگری، جهانگردی، صنعت جهانگردی، توریسم.واژگان کلیدی: 
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 تربت حیدریهشهر  گردشگری و توسعه پایدار

 ابوالقاسم عظیمی

 معاون شهردار تربت حیدریه

 :چکیده 

 توسعه کشورهای .باشد می مردم رفاه افزایش و اقتصادی اجتماعی ی توسعه های روش از یکی گردشگری ی وسعهت

 آن جانبه همه رشد برای ای گسترده های ریزی برنامه و اند برده پی گردشگری اهمیت به دیگر کشورها از پیش یافته

 مثبت آثار جمله از باشد داشته دنبال به متعددی منفی و مثبت آثار تواند می مختلف ابعاد از گردشگری .اند داده انجام

-ارزش تقویت فرهنگی، رشد زندگی، کیفیت ارتقا گذاری، سرمایه های افزایش فرصت اشتغال، ایجاد به توانمی آن

 .است مدت دراز تعهد و تلاش صبر، نیازمند گردشگری پایدار نمود.توسعه اشاره هاساخت ی زیرتوسعه محلی، های

 اقتصادی، اکولوژیکی، هایکه عبارتند از :شاخص است نیاز هاییشاخص به گردشگری پایدار هتوسع به دستیابی برای

 مهمترین .دارند هم بر متقابلی تأثیر و بوده یکدیگر با ارتباط در هاشاخص این که فرهنگی، و نهادی اجتماعی،

 بهره اجتماعی، فرهنگی و قتصادیا اکولوژیکی، ابعاد به همزمان توجه شامل: گردشگری پایدار توسعه دستاوردهای

 آگاهی رشد به توجه ها، آلودگی کنترل بالا، به پایین از ریزیبرنامه گردشگری، توسعه در نگرکل رویکرد از گیری

 روش از استفاده گردشگری در این مقاله با توسعه در نسلی بین و نسلی درون عدالت به توجه و محلی اجتماعات

 گردشگری، پایداری، گردشگری پایدار و اهداف چون مفاهیمی ، ابتدا به بررسی منابع همطالع و تحلیلی -توصیفی

پایدار برای دستیابی به  گردشگری و پایدار یپردازد و در ادامه به تعامل توسعهگردشگری و... می پایدار ی توسعه

 پرداخته شده است . توسعه ی گردشگری شهر تربت حیدریه

 .حیدریه پایداری، گردشگری پایدار،توسعه پایدارگردشگری،تربت گردشگری، واژگان کلیدی:
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 آینده پژوهی ورود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی تربت حیدریه

 فاطمه رستگاری پور4*، فریبا برآبادی2، فرزانه حسینی3، فاطمه صاحبی1، عاطفه وطندوست5، کبری زنگنه6، 

 تربت حیدریهاستادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه  -4

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه -۹

 دانشجویان کارشناسی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه -6و 5،1،0

 :چکیده

 یطمح تصاد،اق فناوری، دانش، هایدرحوزه بلندمدت یآینده به نگاه برای( سیستماتیک)مند  نظام تلاشی پژوهی آینده

 رمایهس که است هاییبخش تعیین و جدید های و فناوری ها فرصت شناخت آن،  اصلی هدف که است و جامعه زیست

ها انهایی که فراروی انسدارد. شناخت و درک هر چه بیشتر آینده و ناشناخته بیشتری بازدهی احتمال ها درآن گذاری

نمایند که از خطر رویارویی با ت. این شناخت به ما کمک میوجوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار اس

دهد تا یه قدم جلوتر از حال گام برداشته شود. در این مطالعه سعی شده است ها دوری ننموده و این امکان را میناشناخته

اثیرات بررسی ت گرفته بههایی که تاکنون از آن مورد استفاده قرارکه ضمن معرفی آینده پژوهی و اهمیت آن و روش

 ورود مکانیزاسیون به بخش کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه پرداخته شود.

 .حیدریه پژوهی، مکانیزاسیون، تربتآینده واژگان کلیدی:
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 افزایش راندمان پرورش کرم ابریشم

 )مطالعه موردی: پروژه کارآفرینی شهرستان تربت حیدریه(

 2ع برجی، جواد زار*4نسرین مهدیان مقدم

 کارآفرینی، -کارمند حوزه ریاست دانشگاه تربت حیدریه، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-4

 دانشگاه پیام نور

 قدرت -آستان قدس، کارخانه قند تربت حیدریه، کارشناس برق-۹

 :چکیده

باره پیدا تا رونق گذشته را دوهای اخیر تلاش بسیاری شده صنعت پرورش کرم ابریشم از جمله صنایعی است که در سال

 .شودب میهای اصلی کشاورزی محسوهای ابریشمی نیز فعالیتی جانبی در کنار فعالیتکند. نوغانداری و تولید فرآورده

کیلوگرم قابل افزایش 14کیلو پیله است که تا  ۹5الی  ۹4عدد تخم دارد حدود  ۹4444راندمان یک جعبة تخم نوغان که 

کیلو  5/1کیلو پیله تر 04به طور متوسط هر  .مترمربع فضا لازم است 14رش هر جعبه تخم نوغان حدود است. برای پرو

مجموعاً از زمانی که  .شودمترمربع با آن فرش بافته می ۹دهد که اگر در صنعت فرش بکار رود حدود ابریشم خام می

ابتدای هر تابستان پروانه کرم  .کشدروز طول می 15 رودشوند وبه داخل پیله میکه شفیره میتخم ها باز شده تا وقتی

گذارد طی تقریبا دوهفته یک کرم تخم کوچک می 144شود پروانه ماده پس ازجفت گیری ابریشم ازپیله خارج می

عند بلشودکه حریصانه آنها را میشود به آنها برگ درخت توت سفید داده میمیلی متری ازتخم خارج می 0ابریشم 

ریسیدن   کنند تا کاملا بالغ شوند .بعد ازحدود یک ماه هرکرم ابریشم شروع بهچهار مرحله پوست اندازی میسپس طی 

ارتباط تنگاتنگی بین  .شودکند این کار به وسیله غده ترشح کننده کرم ابریشم انجام میپیله اطراف خودش می

های یک زنجیر د و این ارتباط همچون حلقهکشاورزی، صنعت، تجارت و بازرگانی در صنعت نوغانداری وجود دار

های دیگر و عملکرد مطلوب یکی سبب رشد و توسعه دیگر است. عملکرد ناقص یک حلقه موجب محدودیت حلقه

های موجود در این صنعت و دسترسی آسان به های انجام شده و ظرفیتگذاریشود. پس با توجه به سرمایهها میحلقه

ن با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر تامین نیاز کشور محصولات ابریشمی بسیاری را به خارج از توامواد اولیه می

های ابریشمی در جهان و کاهش یا توقف فعالیت نوغانداری در افزایش روزافزون مصرف فرآورده .کشور صادر کرد

 .ی توسعه این صنعت فراهم کرده استیافته، فرصت مناسبی برای کشورهای در حال توسعه براکشورهای توسعه

  .حیدریه، تولیدکارآفرینی، ابریشم، تربتواژگان کلیدی: 
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 استفاده گلبرگ زعفران در تولید قارچ خوراکی، 

 راهکاری برای استفاده مجدد از پسماند زعفران

 1، ابوطالب شهمرادی3، محمد فارسی2، مسعود علی پناه*4احمد احمدیان

 دیار و دانشیار گروه تولیدات گیاهی و پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریهبه ترتیب استا-۹و4

 استاد گروه بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد -0

 دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه-1

 :چکیده

صورت ضایعات تولید لبرگ زعفران به هزار تن گ 04حیدریه بوده که سالانه بیش از ترین گیاه منطقه تربتزعفران مهم

ی یکی از اهای صدفی و تکمههای زعفران در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و تولید قارچشود. کاربرد گلبرگمی

گردد. با توجه به درصد پروتئین بالای قارچ خوراکی این محصول راهکارهای قابل تأمل در این خصوص، محسوب می

منظور بررسی  ر تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جمعیت جهان و منطقه داشته باشد. این تحقیق بهتواند نقش مهمی دمی

ی در سه صورت طرح کاملاً تصادفعنوان بستر کشت در تولید قارچ خوراکی به  کاربرد ضایعات گلبرگ زعفران به

اره، شامل بسترهای مختلف کاه گندم، خاکانجام شد. چهار تیمار  4011-15تکرار در دانشگاه تربت حیدریه در سال 

باگاس نیشکر و ترکیب بستر کاه و گلبرگ زعفران بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد قارچ، جمع کلونی در بستر، 

تر کلاهک، وزن خشک قارچ، وزن خشک کلاهک، وزن خشک وزن کلونی، تعداد قارچ در کلونی، وزن قارچ، وزن

کلاهک، طول و قطر ساقه در تیمار ترکیب کاه و گلبرگ زعفران مشاهده شد. در حالیکه ساقه، طول کلاهک، عرض 

لی پیشنهاد نمود کنسبت قطر کلاهک به ساقه، وزن تر ساقه و قطر کلاهک در تیمار کاه گندم بیشترین مقدار بود. بطور

 گلبرگ خشک زعفران افزود کهدرصد وزنی  45های تولید آن مقدار جهت افزایش تولید قارچ، به هر یک از بستر

 باشد. ترین روش استفاده مجدد از پسماند گلبرگ زعفران میترین و قابل دسترسیکی از مناسب

 .قارچ خوراکی، گلبرگ زعفران، توسعه منطقه واژگان کلیدی:
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 ربتهای تبندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح شهرستانآمار در پهنهکاربرد زمین

 ولات بر اساس پارامترهای اقلیمیو مه حیدریه، زاوه
 2*امیر سالاری، 4 یریبش یمهد

 کارشناس پژوهش دانشگاه تربت حیدریه-4

 داری دانشگاه تربت حیدریهاستادیار گروه مرتع و آبخیز- ۹

 :چکیده

ح سط درجهان،  زعفران از کلباشد و بیش از نیمی های گیاهی ارزشمند اقتصادی ایران، زعفران مییکی از گونه

ع آب و های اقلیمی و منابتقاضای تولید بیشتر، محدودیت .شودمیتولید  ولاتحیدریه، زاوه و مهتربت هایشهرستان

ای دقیق، سریع و هیابی اراضی مستعد با استفاده از روشخاک سبب شده تا متولیان عرصه کشاورزی به دنبال پتانسیل

یدریه، زاوه، حدر سطح شهرستان تربتاراضی کشاورزی  اقلیمیبندی هنهبه منظور پدر پژوهش حاضر . تحلیلی باشند

بدین منظور ابتدا . استفاده شد آماریابی زمینهای درونروش، از زعفرانبرای کشت های پیرامون آن ولات و شهرستانمه

-88ساله  ۹4د محصول طی دوره با توجه به آمار عملکر با استفاده از منابع علمی موجود تعیین و اقلیمی زعفراننیازهای 

و  سازی مکانیپارامتر اقلیمی که در مراحل رشد و گلدهی زعفران موثر هستند، اقدام به مدل 44و با لحاظ کردن  4068

جهت تخمین  عنوان بهترین متغیر کمکیرطوبت مطلق حداکثر بهیابی مناطق مستعد کشت گردید. بر اساس نتایج، درون

ای جنوبی ههای مورد مطالعه )بخشبندی نشان داد که مناطق جنوبی شهرستاننتایج پهنهت آمد. دسعملکرد زعفران به

ای شمالی هولات( از نظر اقلیمی، دارای حداکثر پتانسیل کشت بوده و با حرکت به سمت شمال منطقه )بخششهرستان مه

ا استفاده بسازی عملکرد زعفران نهایی مدل گیریگردد. نتیجهمنطقه جلگه رخ(، از میزان مستعد بودن کشت کاسته می

اه بندی مناطق مستعد کشت این گیای مناسب جهت تعیین و پهنهها، گزینهاین است که این روشآمار زمینهای از روش

 باشند.می

 .ولاتحیدریه، زاوه و مهآمار، مناطق مستعد، زعفران، تربتزمین کلیدی: واژگان
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 عفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشتارزیابی شاخص های گل ز

 3قربانعلی اسدی ،2*پرویز رضوانی مقدم ،4محسن رضویان

 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-4

 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدو مسئول نویسنده-۹

 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار -0

 :چکیده

( آزمایشی .Crocus sativus Lبه منظور بررسی اثر وزن بنه و عمق کاشت آن بر عملکرد گل گیاه دارویی زعفران )

رعه تحقیقاتی در مز 11-15به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 

-44، 4/6-8، 1-6دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای وزن بنه در چهار سطح شامل 

سانتی متر از سطح خاک در نظر گرفته شدند. نتایج  ۹4و  45، 44گرم و تیمارهای عمق کاشت نیز شامل  4/44-4۹و 4/8

عملکرد نیز به طور معنی داری افزایش یافت. بر این اساس بیش ترین نشان داد که با افزایش وزن بنه و عمق کاشت، 

گل در متر مربع  ۹6سانتی متر با میانگین  ۹4گرم و عمق  4/44-4۹تعداد گل مربوط به اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 

بود. همچنین بیش ترین سانتی متر  45گرم و عمق  1-6بود و کمترین آن نیز مربوط به اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 

سانتی متر  ۹4گرم و عمق کاشت  4/44-4۹عملکرد وزن تر گل و وزن خشک کلاله از اثر متقابل تیمارهای وزن بنه ی 

 گرم در متر مربع حاصل شد. 44/4و  8/1به ترتیب با میانگین 

 .کلاله خشک، تعداد گل، وزن گل، گیاه دارویی واژگان کلیدی:
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 لی برگلدهی و عملکرد زعفران در بررسی تاثیرخشکسا

 43-41شهرستان تربت حیدریه در سال زراعی  

 3شریعتمداری زکیه ،2کاخکی فاضلی فاضل سید ،4*محمد رضا هریوندی 

 دانشجوی دکتری اکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد -4

 عضو هیات علمی مرکزآموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی-۹

 ی دکتری گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهددانشجو -0

 :چکیده

هکتار اراضی زیرکشت زعفران یکی از مناطق عمده زعفران کاری در ایران  8۹44شهرستان تربت حیدریه با دارا بودن 

 باشد. به دلیل وجود بهره برداران خرده مالک و قطعات کوچک زیر کشت زعفران وتعداد زیاد بهره بردارانو جهان می

های بهره بردار روستایی بخش ایفا این گیاه نقش مهمی در تامین معاش زندگی واقتصاد خانواده ،های آنانوخانواده

تعیین تاثیر خشکسالی  ،این بررسی به منظور10-11دهی و عملکرد زعفران در سال زراعی کند. به دنیال کاهش گلمی

داد بخش  های انجام شده نشانه صورت گرفت. نتایج بررسیبرگلدهی و عملکرد زعفران در بخش مرکزی تربت حیدری

 "و مخصوصا 10-11کاهش نزولات جوی و افزایش دما در طی سال زراعی  ای از کاهش تولید گل زعفران بهعمده

 مربوط می شود.11و بهار سال  10در فصل پاییز سال  ،کاهش بارندگی

 .سالیخشک ،لعملکرد گ ،بارندگی ،اقتصاد ،: زعفرانواژگان کلیدی
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 حیدریه تربت توسعه در گردشگری نقش

  احمدزاده اکبر علی

 رضوی خراسان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیرکل حوزه دفتر رئیس

 :چکیده

 کهن است یا پدیده گردشگری. است کشور فرهنگ و اقتصادی اساسی هایاولویت از یکی گردشگری توسعه امروزه 

 و ادیاقتص فنی، موضع به مختلف تاریخی مراحل طی تدریج به و است داشته وجود انسانی جوامع در دیرزمان از که

 نمایان ار خود اقتصادی های رشته از یکی صورت به امروزه که گردشگری صنعت. است رسیده خود کنونی اجتماعی

 نندهک مصرف خود آن صادرات وعن در که است صنعت تنها و «پاک صنعت» یا ،«دود بدون» است صنعتی است، نموده

 ودخ گردشگران حضور این و کنند می آوری جمع خودشان را کالاها و کنند می سفر مقصد به گردشگران یعنی ها

. دنمای می مجزا صادرتی های فعالیت دیگر از را آن که کند می ارائه را فرهنگی اجتماعی تاثیرات از ای مجموعه

 اقتصادی بیشتر چههر توسعه برای میانبری راه صنعت این که است رسانده باور این به را ههم نیز توریسم صنعت هایقابلیت

 جاذبه ایدار که حیدریه تربت مثل شهری برای گردشگری توسعه جهت.باشدمی گردشگری ظرفیت دارای شهرهای

 را رگردشگ جذب اهمیت مردم تا است لازم سازی فرهنگ و ایدئولوژیک توجیه باشد می بسیاری گردشگری های

 کمک به خصوصی بخش گذاران سرمایه جذب جهت ودر ها رسانه همراهی با دولت نهادهای است نیاز که کنند درک

 گردد می جادای توریسم بواسطه که مالی گردش بخاطر گردشگری صنعت از حاصله درآمد حتی.بشتابند صنعت این

 شهرهایی قتصادیا توسعه به تواند می راه دو از گردشگری ابراینبن.دارد صنایع و ها اشتغال سایر به نسبت بهتری نتیجه

 حمل تفریحات، اقامت، غذا، تامین جهت گردشگران که هایی هزینه:درآمد افزایش-4:  کند کمک حیدریه تربت مثل

 می دخو نیاز مورد وسایل سایر و تاریخی بناهای و ها موزه به ورودیه بابت که پولی همچنین و وگداز گشت نقل و

 بخصوص امر این و شود می فراهم اشتغال ایجاد برای زمینه گردشگری های فعالیت توسعه با: اشتغال ایجاد-۹. پردازند

 در بیشتری افراد تعداد آن قبل از و است مناسبی فرصت هستند روبرو اشتغال متقاضی جمعیت با که شهرهایی برای

 تبادلات ،گردشگری صنعت مؤثر پارامترهای دیگراز یکی. شوند می ارک به مشغول نقل و حمل  ها، رستوران مهمانسراها،

 به را صادیاقت صرفا گردشگری تواند می غنی فرهنگی میراث از حیدریه تربت شهرستان برخورداری.است فرهنگی

 ردشگرانگ شهرستان، به ورودی گردشگران اکثر آمده، بدست آمار و بررسیها با.کند تبدیل فرهنگی گردشگری
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 توجه با لذا. ندا تجاری و( روستایی گردی،توریسم طبیعت) اکوتوریسم ژوهشی،پ فرهنگی،( اگروتوریسم) ورزیکشا

 آنان  اقتصادی و فرهنگی ظرفیت از توان می دقیق ریزی برنامه صورت در هستند، تخصصی گردشگران نوع این اینکه به

 مختلفی های وزهح با که صنعتی عنوان به گردشگری صنعت گسترش.برد را لازم استفاده شهرستان شکوفایی جهت در

 رد همچنین.  است فراوانی اهمیت دارای است، تعامل در خدمات و زیست محیط فرهنگ، کشاورزی، اقتصاد، نظیر

 میشود گریدی ناکارآمدی باعث آنها از یکی نبود و هستند همدیگر مکمل خصوصی و دولتی بخش گردشگری صنعت

 داشته ستانشهر اقتصاد و کلان های گذاری سیاست در کیفی و کمی گذاری هدف در مهمی شنق بایستی گردشگری و

 سرمایه ریسک تا دهش باعث شهرستان، گردشگری پیشرفت در صحیح تحقیقات و مطالعات عدم بدلیل تاکنون البته.باشد

 .باشد پایین شهرستان گردشگری صنعت در گذاری

 .ریگردشگ فرهنگ تخصصی، گردشگری حیدریه، تربت ،توسعه گردشگری، صنعت :کلیدی گانژوا
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وجه به ها باتای درساختمانترویج استفاده از دیواربرشی فولادی جهت بهبود عملکرد لرزه

 تربت حیدریه 4141ایجادظرفیت تولید ورق فولادی در افق 

 2حمیدنیروئی ،4ایمان شبرنگ

 شهرستان تربت حیدریه دانشجوی کارشناسی ارشد سازه و مشاور عمرانی شورای-4

 و عضو شورای استان خراسان رضوی رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه-۹

 چکیده:

ها ایده استفاده ازدیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی و تقویت ساختمان

این سیستم دارای سختی مناسب برای کنترل  ه است.شد بیش ازچهار دهه است که مورد نظر پژوهشگران و طراحان واقع

ادی ازنظر باشد. دیوار برشی فولتغییر شکل سازه و همچنین دارای مکانیزم شکست شکل پذیر و اتلاف انرژی بالا می

گونه پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد. به دلیل سادگی در ساخت و نصب قطعات، اجرایی بسیار ساده بوده و هیچ

یرا در تربت اخ شده کمتری نسبت به سایر سیستم مقاوم جانبی دارد. های تمامجرای سیستم بالا بوده و هزینهسرعت ا

اد رسانی به شهروندان از سوی شهرداری با ایجحیدریه، با تأکید به اصل پدافند غیر عامل و تسهیل و تسریع در خدمت

سترش افقی جای گها به های جدید درسازهاستفاده از سیستم های تشویقی، توسعه ساخت و سازهای بلند مرتبه وسیاست

ای زیاد بر های با خطر نسبی لرزحیدریه در منطقهباشد، و از آنجایی که شهر تربتشهری بیشتر مورد توجه سازندگان می

ضرورت 4141 برداری از کارخانه فولاد جلگه رخ در افقویرایش چهارم قرارگرفته است، بهره۹844نامه اساس آیین

شده  کند. بر اساس تحقیقات انجامصرفه تر می به لحاظ جنبه کاربردی آن در شهر را مقرون به استفاده از این سیستم

این تحقیق  باشد، که درای بهتری میهای مقاوم جانبی دارای عملکرد لرزهدیوار برشی فولادی در مقایسه با سایر سیستم

 شده توجیه اقتصادی و فنی این نوع سیستم را در شهر تربت حیدریههای انجامو تحلیل تلاش شده است با کمک مطالعات

 مورد ارزیابی قرار دهیم.

 .ای، شهرتربت حیدریه، توجیه اقتصادیدیوار برشی فولادی، عملکرد لرزه واژگان کلیدی:
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 مکان سنجی بهینه احداث پارکینگ عمومی شهری با کاربری تجاری در شهر قاین

 اقتصادی، الگویی برای تربت حیدریه( و فنی معیارهای )رویکرد تحلیل

 2، اکبر باقری4ابراهیم میرزایی

 ایران قاینات، اسلامی، آزاد دانشگاه قاینات، واحد عمران، گروه-4

 ایران قاینات، اسلامی، آزاد دانشگاه قاینات، واحد حسابداری، گروه-۹

 :چکیده

 تحلیل کردروی)قاین  شهر در تجاری کاربری با شهری عمومی پارکینگ احداث بهینه سنجی هدف اصلی این مقاله مکان

ادی باشد. برای این منظور ابتدا مبانی تئوریک فنی و اقتصمی (حیدریه تربت برای الگویی اقتصادی، و فنی معیارهای

رد پارکینگ( مو حداثا محل تعیین جهت موثر معیارهای پارکینگ و انواع پارکینگ، تعریف موضوع مورد نظر )

اینات صورت ق شهرستان در پارکینگ( اقتصادی و فنی) بهینه سنجی مکان گرفته و در گام بعدی تحلیلبررسی قرار

 شده گرفته یرهنم به توجه با کمال خیابان در واقع یک ی شماره دهد که پارکینگگرفته است. نتیجه تحقیق نشان می

ین در پایان، انجام فرایند ا. باشدمی تجاری کاربری با شهری عمومی پارکینگ احداث جهت ، موقعیت بهترین دارای

 پیشنهاد شده است. حیدریه تربت شهرستان برای الگویی عنوان تحقیق، به

 ن، تربتقای اقتصادی، و فنی تجاری، معیارهای کاربری شهری، عمومی سنجی، پارکینگ مکان واژگان کلیدی:

 حیدریه
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 ع فضایی فضای سبز و نقش آن بر کیفیت زندگی شهریتحلیلی بر توزی

 مطالعه موردی: شهر جنگل

 3، محمّدحسن داودیان2رهنی، نرگس صاحبی*4وهامعبّاس چشم 

ریزی شهری)آمایش شهری(کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -4

 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی)فقه و مبانی حقوق اسلامی( -۹

 صّصی زبان و ادبیّات فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریهدکترای تخ -0

 چکیده:

است این ساخت و سازها به رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه ای منجر شده

وی دیگر، کنند. از سجه کافی نمیموضوعات بهداشتی، تامین نور کافی و هوای سالم و فضاهای گذران اوقات فراغت تو

های روز افزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازضرورت ایجاد کاربری

سبز  باشد. فضایهای زیست محیطی موجود میهای شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگیسهم فضای سبز و باغ

از شهری عامل اصلی در ساختار سیمای شهری، بهبود شرایط اکولوژیکی ،گذران عنوان بخشی از فضای بشهری به 

شود. اهمیت فضای سبز در محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یکی از اوقات فراغت و تفریح محسوب می

شوند. یم یافتگی جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقاء کیفیت فضای زندگی محسوبهای توسعهشاخص

از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیت بسیاری دارد. بنابراین ماحصل این کمبود فضای سبز و توزیع 

نسبتاً نامتناسب فضای سبز در شهر جنگل، کیفیت پایین زندگی شهری، عدم سلامتی، سرزندگی و شادابی، سرگرمی، 

، خوشبختی و نهایتاً بروز بیماریهای روانی، ناهنجاریهای اجتماعی، اعنیاد، اوقات فراقت، تفریح، احساس آسایش و راحتی

 باشد.طلاق، خودکشی، جنگ و دعوا و بزهکاری، بداخلاقی و... می

 .توزیع فضایی، فضای سبز شهری،  پارک، کیفیت زندگی، شهر جنگل واژگان کلیدی:

  



 

 

 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس 

 

51 

 ارهای کوچکتاثیر آن بر عملکرد کسب و ک فناوری اطلاعات دانشگاهی و

  1، مجتبی رحمانیان شهری3، فاطمه رضانیا2، امیر حسین صادقی4محمد رضا اکبری نوقابی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت حیدریه -4

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت حیدریه -۹

 آموزش و پرورش ، خراسان رضوی ، گناباد -0

دانشجوی کارشناسی دبیری ریاضی دانشگاه شهید بهشتی مشهد  -1  

 :چکیده 

 گذاری به سبب گسترش سریع اطلاعات با استفاده از توسعه ابزارهایعصر کنونی به عصر اطلاعات معروف است و این نام

فی سعی دارد کسب مقاله حاضر به روش کی ارتباطی است که خود سبب ایجاد تغییرات فراوان در جهان گردیده است .

گذاری فناوری اطلاعات، مجاری تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و های حوزه نفوذ و تاثیرو کارهای کوچک را از جنبه

جامعه،  ها در سطح نقش دانشگاه در توسعه با استفاده از فناوری اطلاعات مورد ملاحظه قرار دهد. با ظهور و گسترش این

ی اخوش تغییر شده است . نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار و توسعه منطقهی دستهای خرد و کلان اقتصادمتغیر

گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و شود. مجاری تاثیرهای لازم ارائه میشود. راهکارو همچنین اقتصاد بررسی می

اصلی  ای صنعتی ایران در سه حوزههگیرد. عوامل بحرانی موفقیت در بنگاهعوامل بحرانی موفقیت مورد بررسی قرار می

 شود . نقش دانشگاه در توسعه کسب و کار بابندی میبندی شده و عوامل موثر در هر حوزه نیز شناسایی و دستهدسته

کند دانشجو مهارت ادراکی لازم را جهت درک و تعامل با استفاده از فناوری اطلاعات را مد نظر قرار داده و تاکید می

جامعه علی الخصوص حاکم بر بازار را یاد بگیرد و با درک مناسبات نقش آفرینی کند. در پایان نتیجه  اصول حاکم بر

 شود شود کاربرد فناوری اطلاعات در کسب و کار موجب رونق و سودآوری بیشتر میگیری می

 .فناوری اطلاعات ، دانشگاه ، عملکرد ، کسب و کار کوچک واژگان کلیدی:
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های اسکان موقت هنگام بروز بحران به روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی انبندی مکاولویت

 حیدریهو تاپسیس در شهرستان تربت

 3، محمد قدوسی 2، حسین سیفیان4پیمان قائنی

  دانشجو کارشناسی رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه -4

  دانشجو کارشناسی رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربت حیدریه-۹

 عضو هیات علمی گرو صنایع دانشگاه تربت حیدریه -0

 :چکیده

روی مدیران شهری به ویژه در حوزه مدیریت ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهمی است که امروزه پیشبرنامه

ت و ی قدرکه ایران از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود، لازم است مدیریت شهربا توجه به این .بحران قرار دارد

توانایی بالایی در مواجهه با حـوادث ناگوار طبیعی داشته باشد، که این مهم مدیران شهری را به سمت احداث مراکز 

های به شاخص ها با توجهها میزان کارایی آنپشتیبانی و اسکان موقت سوق داده است. یکی از موارد قابل توجه این پایگاه

رسانی در شرایط بحرانی محلی ایمن برای بازماندگان باشد و همچنین در جهت کمکباشد. مکانی که گذار میتاثیر

حران در های اسکان موقت مدیریت بیابی پایگاههرچه بیشتر به بلازدگان موثر و مفید واقـع شود. در این پژوهش مکان

مکان  شناسایی و بررسی حیدریه مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. در مرحلـه نخست بهبخش مرکزی شهرستان تربت

های موثر در محدوده پژوهش اقدام به ها و شاخصسازی فـاکتورها، پرداخته شد. پس از گرد آوری و آمادهپایگاه

صورت گرفت. در  Super Decisionدهی به پارامترها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزاروزن

ها ن بدست آمده و متد تاپسیس کارایی مناطق آلترناتیو محاسبه گردید. از  بین شاخصمرحله بعدی با استفاده از اوزا

بت به نشانی و درمانی دارای اهمیت تقریبا یکسان نسفاصله تا مناطق ناسازگار بیشترین اهمیت و فاصله تا مراکز آتش

مهر  ا، مسکنهکـه از بـین گزینهباشند. ها دارای وزن کمتری نسبت به سه شاخص مذکور مییکدیگر و مابقی شاخص

ان به نشانی با کسب بیشترین امتیاز در مکان اول و پادگبا توجه به فاصله زیاد از مناطق ناسازگار و فاصله کم تا آتش

 .اندنشانی نسبت به مسکن مهر در مکان دوم قرار گرفتهسبب نزدیکی به آبراه خطرناک و فاصله بیشتر تا آتش

 .بندی، مدیریت بحران، اسکان موقت،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،تاپسیسولویتا واژگان کلیدی:
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 الزامات توسعه عمرانی )شهرسازی( تربت حیدریه با رویکرد توسعه پایدار

 زهید زارعی

 کارشناس ارشد سیستم های پیشرفته ،خزانه دار و عضو هیأت رئیسه نظام مهندسی ساختمان تربت حیدریه

 چکیده:

رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش جمعیت و رفاه اجتماعی آن، حمایت از ساخت و ساز امری  جهت ادامه

حیاتی است. اما وضعیت ساخت و ساز به اندازه لازم نمی تواند در جهت کاهش اثرات زیست محیطی برای دستیابی به 

ان ز به یک بحث مهم در میان تصمیم گیرندگتوسعه پایدار کمک نماید. توسعه عمرانی با محوریت توسعه پایدار امرو

و سیای تگزاران برای حرکت به سوی محیط اجتماعی پیشرفته و اقتصادی توسعه یافته تبدیل شده است. در این گفتار 

سعی می کنیم با نگاهی محلی به بررسی الزامات توسعه عمرانی شهری تربت حیدیریه به عنوان یک شهر توانمند در 

راسان رضوی بپردازیم. در زمینه ارتقاء ایمنی شهری، طراحی ساخت و ساز، جلوگیری از آلودگی، بهبود منطقه استان خ

کیفیت و استفاده از مصالح ساختمانی نوین، بهبود فرآیند ساخت و ساز شهری سخن خواهیم گفت و در هر زمینه به 

ه تر استان و کشور می نمائیم.در این رهگذر بررسی آمارهای موجود در سطح شهر و مقایسه آن با شهرهای توسعه یافت

به ارائه نتایج این بررسی ها و پیشنهادهای لازم جهت بهبود وضعیت موجود می پردازیم. شاخصهای توسعه پایدار را 

بررسی می کنیم و به بررسی این نکته می پردازیم که چگونه می توانیم اهداف توسعه عمرانی تربت حیدریه را با رویکرد 

عه پایدار تعریف کنیم. زیرا چارچوب آینده طرحها و چشم اندازهای عمرانی طبق سند چشم انداز بیست ساله باید توس

 در حوزه توسعه پایدار باشد.

 .توسعه عمرانی، توسعه پایدار، تربت حیدریهواژگان کلیدی: 
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نه کل سیستم یتعیین سایزپنل بهینه یک سیستم فتوولتائیک با شبکه با هدف حداقل شدن هز

(ACSدرتربت حیدریه ) 

 2، محمد حسنی رودمعجنی4مهدی رستمی پور

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی مدیریت برق تربت حیدریه -4

 آستان قدس رضوی، شرکت قند تربت حیدریه -۹

 :چکیده

های انرژی ، باعث شده ت حاملبالا بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه در سیستم های فتوولتائیک و روند افزایش قیم

تعیین سایز بهینه سیستم های فتوولتائیک از اهمیت بالایی برخوردار گردد.هدف از این مطالعه تعیین اندازه بهینه یک 

که شامل هزینه انرژی الکتریکی خریداری  (ACS)سیستم فتوولتاییک به منظور حداقل شدن هزینه کل یک سیستم

برای یک سایت اداری در استان خراسان رضوی می باشد . در این مطالعه با توجه به  PVم شده از شبکه و هزینه سیست

انرژی الکتریکی مصرفی سایت مورد نظر،تابش سالیانه خورشید ،عرض جغرافیایی و با در نظر گرفتن یک سری قیود 

ح مقطع بهینه محاسبه گردیده سط MATLAB،الگوریتم حل مسئله تعیین و با اعمال داده های مورد نظر به نرم افزار 

 04درصد و نرخ بهره سالیانه  44درصد رشد بار الکتریکی ، نرخ تورم  44است .نتیجه مطالعه نشان داده که با فرض 

متر مربع اقتصادی ترین حالت بوده و در این حالت  ۹1با مقطع  PVساله استفاده از سیستم  44درصد در طول یک دوره 

رسیده کل هزینه   انرژی الکتریکی خریداری شده از شبکه به حداقل مقدار خود یعنی  علاوه بر اینکه هزینه

 دلارکاهش یافته است . ۹618دلار به  6144سیستم از 

 .(ACSهزینه کل سیستم ) ،بهینه سازی ،تابش خورشید ،(PV)سیستم فتوولتائیک واژگان کلیدی:

GGGG national Conference on  
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گذاری برای تاسیس آزمایشگاه چشمه نوترونی در دانشگاه تربت سازی و محاسبه حفاظهشبی

 حیدریه با استفاده از روش مونت کارلو

 2، محمدرضا قریب* 4زاده طوسیاحسان تقی

 گروه مکانیک، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران-۹و4

 :چکیده

س و کشاورزی در منطقه تربت حیدریه، برای دستیابی به توسعه پایدار در این منطقه، تاسی های صنعتیبا توجه به پتانسیل

کی از نماید. یآزمایشگاهی به منظور بررسی و آنالیز محصولات صنعتی و کشاورزی بدون تخریب آنها، ضروری می

ای زبرای تهیه چشمه نوترونباشد. های نوترونی میهای متداول آزمایشگاهی بدون تخریب، استفاده از چشمهروش

بندی و همچنین مطالعه بر روی اثرات احتمالی آن چشمه بریلیوم از سازمان انرژی اتمی، ارائه طراحی و حفاظ-امرسیوم

، یک آزمایشگاه MCNPافزار باشد. در این پروژه با استفاده از روش مونت کارلو و نرمدر منطقه، ضروری و الزامی می

سازی شده و شار حجمی و سطحی در پیرامون این آزمایشگاه با زا در دانشگاه تربت حیدریه شبیهحاوی چشمه نوترون

دهد که بهترین نوع آزمایشگاه مورد نظر، یک اتاقک مقادیر استاندارد آن مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان می

ه با متر کسربی با ابعاد نیم توان از یک جعبهمیمتر است. همچنین سانتی 04های بتونی به ضخامت استاندارد با دیواره

دهد ازی نشان میسزا، استفاده کرد. همچنین نتایج شبیهبندی این چشمه نوترونپارافین خالص پر شده است، برای حفاظ

میکرو  6میکرو سیورت بر ساعت خواهد بود که از میزان دز مجاز که در حدود  0/4که حداکثر دز معادل در حدود 

 باشد، بسیار کمتر است. سیورت در ساعت می

 مه.گذاری چشکارلو، حفاظسازی، روش مونتزا، شبیهدانشگاه تربت حیدریه، چشمه نوترون واژگان کلیدی:
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 یاقتصادو  اجتماعی ،فرهنگی: توسعه  دومفصل 
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 نقش شوراها در توسعه منطقه تربت حیدریه

 2وئینیر ، وحید4نیروئی حمید

 رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه و نماینده شورا در شورای استان خراسان رضوی -4

 مشهد مقدس۹مدرس دانشگاه ،ناظرعالیه اداره فنی و عمران شهرداری منطقه  -۹

  :چکیده

ری اراستای تحقق مردم سال روستا در و های اسلامی شهرگیری شورابزرگ انقلاب اسلامی شکل یکی از دستاوردهای

های میان حوزه حوزه اجتماعی در دهد،تشکیل می حوزه اجتماعی را های ساختاری،دینی بود. شوراها به عنوان نهاد

اشد امکان متکثرشدن قدرت ب ترچقدر حوزه عمومی گسترده هر. دهدحوزه عمومی را تشکیل می قدرت و خصوصی،

دم سالاری دینی بدون به رسمیت شناختن مشارکت جمعی لذا سخن گفتن از مر یابد.های مردمی افزایش میومشارکت

ران قانون اساسی جمهوری اسلامی ای نیست. منطقه ای و محلی امکان پذیر های ملی،تصمیم گیری یکایک شهروندان در

وان رکن ه عنب قوه قضائیه و قوه مجریه( سه رکن )قوه مقننه، ها را در کناراصل هفتم شورا این مساله در در تاکید با نیز

 بودن به مردم وآگاهیها به علت نزدیککه شورا چرا شمرده است. بر ارکان تصمیم گیری و اداره امورکشور چهارم از

 اجتماعی ، هایبرای پیشبرد سریع برنامه نیازهای مردم را ارائه دهند. می توانند راه حل متناسب با مشکلات آنها بهتر از

ه به حیدریه ازطریق همکاری مردم باتوجرفاهی منطقه تربت گی،آموزشی وسایر امورفرهن بهداشتی، عمرانی، اقتصادی،

ستان شهر شهر، بخش، شهرستان واستان با نظارت شورای روستا، شهر، بخش، روستا، هر مقتضیات محلی اداره امور

استانداران   مانداران وفر میانی و کلان بخشداران، قانون اساسی درسطوح خرد،440اصل  برابر گیرد.واستان صورت می

مات ها ملزم به رعایت تصمیاختیارات قانونی شورا حدود شوند دروسایر مقامات کشوری که از طریق دولت تعیین می

ان یک توانند به عنواکنون شوراها می باشد. نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور هاتصمیمات شورا ها هستند.آن

 ا درر های مردم اثربخشی و نظارت خودوضع مقررات محلی و استفاده از مشارکت و توانمندی نهاد مدنی تاثیرگذار با

 باشند. دارا روستا و شهر جانبه اموراداره همه

 .حیدریهتربت شورا، مشارکت،واژگان کلیدی: 
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 4141جایگاه بهداشت و سلامت در توسعه منطقه تربت حیدریه افق 

 محمدرضا کریمی فرزقی

 وسسه تحقیقات حجامت استان خراسان رضوی و موسسه نسیم سلامت رضویمسئول م

 :چکیده 

از ابتدای حضور آدمی در کره خاکی سلامتی و بیماری همراه و همزاد انسان بوده است. تلاش برای داشتن جامعه ای 

وسعه سان سالم محور تسالم از اولویت های مهم و اساسی و اولیه جوامع بشری خصوصا کشورهای پیشرفته است. زیرا ان

ای اگر در یک طرف وزنه توسعه قرار گیرد مسلما جامعه است. شناخت و مطالعه پتانسیل های طبیعی و بومی و منطقه

باشد. بدون در نظر داشتن مبحث مهم بهداشت و سلامت، تلاش در جهت توسعه انسان سالم وزنه طرف دیگر آن می

های پتانسیل تواند ازیم در حوزه بهداشت و سلامت به سطح خوبی برسیم منطقه میثمر است. زیرا اگر ما بتوانمنطقه بی

خدادادی و طبیعی و نیز نبوغ نخبگان و اندیشمندان بهتر و بیشتر استفاده نمایند. به نظر نگارنده توسعه منطقه تربت حیدریه 

مبحث بهداشت و سلامت نیروی انسانی  درصورتی دارای شاخص های مثبتی خواهد شد که از هم اکنون به 4141در افق 

درصد از جامعه از  45تا  44منطقه در ابعاد مختلف جسمی و روحی بنماید. بر اساس بررسی ها و آمار امروزه قریب به 

درصد به سوء هاضمه و  14الی  04درصد بیماری پرفشاری خون دارند.  ۹4الی  45بیماری دیابت رنج می برند و حدود 

ختلف گوارشی مبتلا هستند و درصد بالایی از جامعه حد اقل یک مرتبه ناراحتی های مربوط به دیسکوپاتی، ناراحتی های م

آرتروز و سایر مشکلات مربوط به دستگاه اسکلتال را تجربه نموده اند. ناراحتی های روحی و روانی و سردرد های 

 ی از وقت و زمان مفید قشر فعال جامعه را صرفمیگرنی و نیز بیماری های مختلف پوستی هر کدام به نوبه خود بخش

نموده است و باعث تحمیل هزینه هایی به آنان نیز می شود. مسلم میلیاردها تومان هزینه درمان یکی از موانع مهم در 

موید  4015هزار میلیاردتومانی وزارت بهداشت و درمان در همین سال  58توسعه و پیشرفت هر منطقه ای است. بودجه 

این است که بحث بهداشت و سلامتی  4141ب فوق می باشد. جهت ایجاد تحول و رسیدن به توسعه مطلوب در افق مطل

را در اولویت اول قرار دهیم. رتبه سلامتی کشور ما در بین کشورهای دنیا و نیز رتبه سطح سلامت استان خراسان رضوی 

 شد. و  شهرستان تربت حیدریه در رده های آخر معرفی شده می با

 .سلامت، توسعه، تربت حیدریه واژگان کلیدی:
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 نقش وسایل نوین جمعی در توسعه فرهنگی شهرستان تربت حیدریه
 آرزو علومی بایگی

  ایران  ،تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،باشگاه پژوشگران جوان و نخبگان

 چکیده : 

های شبکه ،ترنتاین سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون، مطبوعات، های ارتباط جمعی اعم ازگذار رسانهتوجه به نقش تأثیربا

های کنونی هدف سلجامعه و به ویژه نات، نشریات و ...بر تمامی اعضای مجل تلفن، های اجتماعی،ای ،شبکهماهواره

ل محتوای فرهنگی اهای فراگیر و گسترده در انتقها به عنوان یکی از دستگاهبررسی و تبیین نقش رسانه اصلی این پژوهش

اله رو در این مقها است .از اینگیری این پدیدهگیری و یا عدم شکلها و هنجارها و تأثیر آنها در شکلو انتقال ارزش

ان شود و با بررسی روند توسعه فرهنگ در ایران و بالتبع در خراسابتدا به تعریف فرهنگ و توسعه فرهنگی پرداخته می

تباط جمعی در توسعه فرهنگی مردم شهرستان تربت حیدریه برعهده دارند با ارائه راهکارهایی رضوی نقشی که وسایل ار

ان ه عنوب رسد.نماید به پایان میها کمک میهر چند جزئی و کوچک که به تقویت فرهنگ و هویت ملی و اسلامی آن

رند که خود انداز توسعه را داتنی بر چشمای مبهایی توانایی تحقق اهداف توسعهرسانه توان گفتبرآیند این پژوهش می

املی و ، عامل تغییر و نقش تع، پویایی اجتماعیسازی، فرهنگ، کنترلیرسانی. ایفای نقش اطلاعتوسعه مدار باشند

اهد اجرای سه توان شه ؛ کاری بس سنگین و دشوار است که نیازمند تفکر جمعی و مساعی همگان است تا بپروژکتوری

سازی و سازماندهی توسعه سه اصل ، جامعهسازیانسان .انداز توسعه در کشور بوددر راستای سند چشم دارپایاصل 

، ، بشریتتبا رعـایت اصـول مراقبتا بتوانیم  هـای خویش به آن بپردازدپایداری است که رسانه بایستی با ایفـای نقش

فرهنگی در شهرستان تربت حیدریه انداز توسعه قق چشم، احتیاط و شهروندی شاهد تح، تنوع، اعتدالمسؤولیت

ا هگیرد که در حال حاضر با کمک رسانهاساس توسعه منطقه ای هر شهری بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل می.باشیم

  .توان این روند را تسریع و به آن سرعت بخشیدمی

 .تربت حیدریه  ایران، ها ،توسعه فرهنگی،رسانهواژگان کلیدی :
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 بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی و سرمایه فرهنگی و سلامت روان جوانان

 (4345)مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه در سال 

 2، وجیهه حسین زاده4مهدی خنده رو

 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور-4

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه -۹

 چکیده:

 4015بررسی رابطه بین اعتیاد به فضای مجازی و سرمایه فرهنگی و سلامت روان جوانان شهرستان تربت حیدریه در سال 

گیری: جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه جوانان شهرستان تربت حیدریه که از فضای جامعه و روش نمونه

نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر  ۹44کنند. که از میان آنها تعداد مجازی استفاده می

یاد به اینترنت های اعتباشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارت است از پرسشنامهتوصیفی از نوع پیمایشی می

  spss۹4از نرم افزار و سرمایه فرهنگی بوردیو. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات  scl۹5یانگ، سلامت روان 

های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که بین سرمایه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. داده

 فرهنگی و اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد. 

 جوانان، تربت حیدریه.  سلامت روان، سرمایه فرهنگی، اعتیاد به اینترنت، کلیدی: واژگان
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رابطه ی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها ی دولتی بر مولفه های 

 حکمرانی خوب

 2، هادی فرخی4حمید رضا تاتاری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی دانشگاه تهران-4

 کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی دانشگاه گیلان-۹

 چکیده :

ن مقاله در دو قسمت؛ مبانی نظری وتحلیل همبستگی تنظیم شده است که  در قسمت اول تلاش شده یا استفاده از ابزار ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی مدیریت و برنامه ریزی مفاهیم دولت الکترونیک و حکمرانی خوب مورد 

در بخش دوم با استفاده از روش توصیفی  بررسی قرار گیرد و شاخص های حکم رانی خوب مشخص گردد سپس

همبستگی به تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر شاخص های حکمرانی خوب پرداخته است. برای گرد 

پرسش نامه به طور تصادفی بین مدیران  64آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است . در این قسمت تعداد 

داری در شهرستان تربت حیدریه توزیع گردید. از آزمون همبستگی اسپرمن برای بررسی رابطه بین متغیر ها و نخبگان ا

و از آزمون فریدمن نیز برای اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب استفاده شده است. هر چند بر اساس نتایج تحلیل 

با این حال نتایج نشان می دهد که با افزایش  های آماری شاخص حکمرانی خوب، دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد،

شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های دولتی مولفه ها و شاخص حکمرانی خوب افزایش داشته 

است. بنابر این با استفاده از ظرفیت های موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان جهت ارتقاء مولفه ها و شاخص 

حکمرانی خوب بهره گرفت. پیشنهاد می شود برای مدیریت شهری و روستایی و ارائه خدمات برای بالا بردن سطح های 

رضایت همه اقشار جامعه از نرم افزارهای کاربردی که قابلیت هماهنگی، سازماندهی و برنامه ریزی را دارا می باشند، 

ات رسانی دولت الکترونیک ، حکمرانی خوب، یکپارچه استفاده نمود؛ از بستر اینترنت می توان جهت سهولت خدم

سازی ظرفیت های حوزه های مختلف و اطلاع رسانی این ظرفیت ها به مدیران سطح عالی و در نهایت ارتقاء اقتصاد 

 مقاومتی بهره گرفت.

ومی عم حمکرانی خوب، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت شهری و روستایی ، ارائه خدمات واژگان کلیدی:

 .کارآمد
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 های عمومیهای مطالعه کاربران کتابخانهبررسی عادات و مهارت

 شهرستان تربت حیدریه

 2، فاطمه رضایی فدردی*4مریم سلامی

 نور امیدانشگاه پ یگروه علم اطلاعات و دانش شناس اریاستاد-4

 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد -4

 چکیده:

های ی حاضر بررسی عادات و مهارتهدف مطالعهخوانی آنهاست. کتاب و مطالعه مدیون کشورهای مترقی پیشرفت

 .های عمومی شهرستان تربت حیدریه بود. این مطالعه به لحاظ ماهیت هدف کاربردی استمطالعه کاربران در کتابخانه

نفر تعیین گردید. که با استفاده از شیوه  074ی مورد مطالعه امعهجبه روش اکتشافی و زمینه یاب انجام پذیرفته است. 

استفاده شد. روایی  (PSSHI)ی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استانداردای چند مرحلهخوشه

 افزاری  نرم یصوری پرسشنامه توسط اساتید گروه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از بسته

SPSS ها در دو سطح محاسبه شد که نشان از اعتبار کافی آن دارد. داده4/ 850اندازه گیری و مقدار آلفای کرونباخ آن

 و کولوموگروف معیارها( و آمار استنباطی)آزمون انحراف و هامیانگین ها،درصد و فراوانی آمار توصیفی )جداول

ای ههای اساسی و آزمون فرضیهپیرمن و مان ویتنی( جهت بررسی پرسشای و اسآزمون علامت یک نمونه اسمیرنف،

ت های مطالعه به ترتیب در زمینه مدیریعادات و مهارتهای مولفه میانگین متغیر وضعیت پژوهش تجزیه و تحلیل شد.

(، وضعیت 0۹/0(، یادداشت کردن )51/0(، توانایی خواندن )60/0(، انگیزش یادگیری )75/0(، حافظه )80/0زمان )

بین میانگین نمرات حاصل از نقش ( رضایت بخش بوده است. 4۹/0( و امتحان دادن )40/0(، تندرستی )۹4/0فیزیکی )

مدرک تحصیلی کاربران تفاوت  های سنی وهای عمومی شهرستان تربت حیدریه بر اساس متغیر جنسیت، گروهکتابخانه

های کاربران بر حسب میزان تحصیلات والدین تفاوت عه و مهارتداری مشاهده نگردید. ولی میان عادات مطالمعنی

نداشتن  آورند،از دلایلی که بعضی از مراجعه کنندگان از تلاش خود نتیجه مطلوبی به دست نمیدار مشاهده شد.معنی

ه ستن و بهای مربوط به آن است. اصول اصلی مطالعه شامل مواردی هستند که با دانآگاهی از شیوه مطالعه و مهارت

ای هتوان بازده مطالعه را بالا برد. این پژوهش با توجه به ضرورت و اهمیت تعیین عادات و مهارتها میکارگیری آن

 مطالعه کاربران و ارتباط آن با ارتقای سطح آگاهی و دانش و نیاز به گسترش فرهنگ مطالعه انجام گرفته است.

 های عمومی، تربت حیدریه، کاربران کتابخانه.العه، کتابخانههای مطعادات مطالعه، مهارت کلیدی: واژگان
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 ههای تربت حیدریرابطه هوش معنوی و رضایت شغلی با تعهد شغلی در کارکنان بانک

 3، مریم اسماعیل زاده2، علیرضا حاجی محمدی4سید محمد تفریشی

 حیدریه دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، عضوهیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی تربت-4

 مالی -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-۹

 مالی -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-0

 چکیده:

بت های ترمندی با تعهد شغلی در کارمندان بانکهدف پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت

 ۹64 باشند که شاملهای تربت حیدریه میبانک ندان شاغل درشود. جامعه آماری شامل کلیه کارمحیدریه پرداخته می

گیری ، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه4011از میان جامعه آماری در نیمه اول سال باشند. نفر می

های ورود به نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. معیار 454های ورود و خروج دردسترس و داوطلبانه و براساس ملاک

مطالعه شامل تمایل کارمندان برای شرکت در مطالعه، سابقه یکسال کار در بانک، داشتن حداقل مدرک دیپلم بود. ابزار 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر، پرسشنامه هوش معنوی ناصری و پرسشنامه رضایت  0گیری در این پژوهش اندازه

ها در این پژوهش، رگرسیون بود. برای تسریع در نتایج حاصله از نرم حلیل دادهشغلی مینه سوتا بود. روش تجزیه و ت

نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با تعهد شغلی پرستاران رابطه مثبت معناداری برقرار است،  استفاده شد. spssافزار 

تمندی و متغیر هوش معنوی و رضایهمچنین بین رضایتمندی و تعهد شغلی نیز رابطه مثبت معناداری برقرار است و هر د

اد هوش معنوی توان با هر چه افرهای تربت حیدریه است. به عبارت بهتر میبینی کننده تعهد شغلی کارمندان بانکپیش

 بالاتری داشته باشند و رضایت شغلی بیشتری نیز داشته باشد، در نتیجه تعهد شغلی بیشتری خواهند داشت.

 .های تربت حیدریه رضایتمندی، تعهد شغلی، کارمندان بانک هوش معنوی،واژگان کلیدی: 
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 حیدریه تربت نور پیام دانشجویان میان در شغلی آینده به امید میزان بررسی

 2الهام عباسی ،4مهدی خنده رو

 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور-4

 بت حیدریهدانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تر-۹

 چکیده:

دواری، رسد که امید و امیتوجه به سلامتی یکی از نیازهای حیاتی انسان برای رشد و بالندگی است. امروزه به نظر می

زن  444جایگاه خاصی در سلامت روانی، جسمانی و به تبع آن پیشرفت فرد دارد.این پژوهش از نوع تحلیلی است. 

انتخاب شدند. ابزار  4015گیری تصادفی در شهر تربت حیدریه در سال ونهمرد دانشجو به روش نم 444دانشجو و 

ا استفاده از ها بباشد. دادهگیری شامل آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی پیرسون و پرسشنامه آینده شغلی میاندازه

ها نشان داد که تفاوت معنا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته 46نسخه  spssمستقل و پیرسون از طریق نرم افزار  Tآزمون 

های کسب ( و بین توانایی P= 444/4و  r=  886/4های اجتماعی و میزان آینده شغلی ) داری بین مشارکت در فعالیت

= 444/4و  r=  140/4( و بین علاقه به رشته تحصیلی و میزان آینده شغلی )  P= 444/4و  r=  501/4شده و آینده شغلی ) 

P ردد.گوجود دارد. این نتایج تأکید دارند که میزان امید به آینده شغلی در بین دانشجویان منجرمی (رابطه معنا دار 

 .، اشتغال، مشارکتبه آینده امید کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 



 

 

 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس 

 

64 

 نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه پایدار زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 شهرستان تربت حیدریه

 3زنگنه ، مهناز2سهامی ، مهران4سیدامیرحسین کاظمی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه-4

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه-۹

 کارشناسی علوم تربیتی آموزش و پرورش تربت حیدریه-0

 چکیده:

ادی، گیری توسعه فناوری و تغییرات نهها، جهتگذاریسرمایه توسعه پایدار فرایندی است در استفاده از منابع، هدایت

 باشد و از آنجا که دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی مأموریتبا نیازهای حال و آینده سازگار باشد و دارای ابعاد مختلفی می

ی توسعه یدر زمینه تواندباشد، میمحور برای تامین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش می

ه در ی تحقیق و چپایدار در ابعاد گوناگون زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشی مهم را چه در عرصه

ربیت ی دستگاه تعلیم و تی تربیت معلمان، مربیان و مدیران آموزشی و چه در جهت بهسازی نیروی موجود در بدنهعرصه

شهرستان تربت حیدریه شهری مستعد در مرکزیت استان خراسان رضوی قرار دارد، به نیروی ایفا نماید. با توجه به اینکه 

اه فرهنگیان ی پایدار در این شهرستان بایستی به دانشگانسانی آگاه، توانمند و فعال نیاز دارد و به منظور دستیابی به توسعه

 های ذی ربط توجهی خاص مبذول گردد.از سوی نهادها و سازمان

 .ی پایدار، تربت حیدریهدانشگاه فرهنگیان، توسعهان کلیدی: واژگ
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 توسعه فرهنگی و اقتصادی تربت حیدریه با تأکید بر گردشگری تخصصی

 )اگروتوریسم، اکوتوریسم، توریسم روستایی(

 علی محمدی

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تربت حیدریه

 :چکیده

د که شوهای درآمدی اقتصاد در جهان محسوب میترین بخشترین و پویاگردشگری یکی از بزرگ صنعت امروزه

تصاد تری در اقترین مجموعه خدماتی را در برگرفته و روز به روز بر اهمیت و ابعاد آن افزوده و جایگاه رفیعبزرگ

اند، هاخیراً بیشترین ورود گردشگر را داشت کهدهد. بررسی آمار ورود گردشگران به شهرهاییجهانی به خود اختصاص می

های یریزهای گردشگری در ابعاد مختلف آن هستند، با برنامههایی که دارای جاذبهموید این نکته است که مکان

نگرانه، مقوله گردشگری را بسیار مورد توجه قرار داده و تمهیداتی برای جذب گردشگر در انواع مختلف آن، آینده

است که شهرستان تربت حیدریه علیرغم داشتن رتبه اول در تولید زعفران و ابریشم کشور و اند. این در حالیاندیشیده

جهان )جهت جذب گردشگران اگروتوریسم(، دارا بودن طبیعت و آبشارهای متعدد، روستاهای ییلاقی گوناگون، عشایر 

د آثار تاریخی، مشاهیر، صنایع دستی و میراث و هنرهای سنتی بسیار غنی )جهت جذب گردشگران اکوتوریسم(، وجو

معنوی فراوان )جهت جذب گردشگران فرهنگی و تاریخی(، وجود راه آهن، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به 

جنوب و وجود معادن شاخص )جهت جذب گردشگران تجاری و ژئوتوریسم(، وجود مراکز علمی و تحقیقاتی متعدد 

های ای مناسب و مدون و کمبود زیرساختو پژوهشی(،اما به دلیل نبود برنامه)جهت جذب گردشگران علمی 

-گردشگری، در جذب و ماندگاری گردشگر موفقیت چندانی نداشته است و در این زمینه با معضلات، موانع و دشواری

وسعه ریزی و سند تههای بسیاری مواجه است، که بایستی این موضوع به عنوان یکی از محورهای مهم و اساسی در برنام

ردشگری های منحصربه فرد، به شکوفایی صنعت گها و ظرفیتشهرستان مدنظر قرار گیرد و با توجه به وجود این قابلیت

 و اقتصادی در شهرستان امیدوار بود. های فرهنگیزایی، درآمدزایی و تقویت بنیانو به تبع آن ایجاد اشتغال

  . یاقتصاد فرهنگی،توسعه ری تخصصی،میراثتربت حیدریه، گردشگ واژگان کلیدی:



 

 

 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس 

 

66 

ربیتی و ها و پیامدهای تگیری پدیده گسست نسلآموزان از علل شکلبازنمایی ادراکات دانش

 اجتماعی آن از منظر والدین و معلمان

 2، کیوان صالحی4اکبر باقری فرعلی

 معلم و دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران-4

 های آموزشی و  درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانها و برنامهاستادیار گروه روش-۹

 چکیده:

ها گسست نسل آموزان، تهدیدهایپژوهش حاضر در صدد است تا با رویکردی تفسیرگرایانه، و با تحلیل ادراکات دانش

نفر از 04ساختارمند باگردید تا با استفاده از فن مصاحبه نیمهآن بازنمایی کند. سعی و پیامدهای تربیتی و اجتماعی

ای ها با استفاده از روش کُلایزی، ضمن درک پدیده مورد مطالعه از منظر آنان، نتایج پرمایهآموزان و تحلیل آندانش

ان و والدین، جود بین نوجوانهای مودهد که چالشآموزان، نشان میتولیدشده. تاملی بر نتایج برگرفته از مصاحبه با دانش

تواند، سلامت و بالندگی روانی، فرایند توجهی به آن میبه دلیل زاویه دید متفاوت هریک، گسترده است و کم

ات جدی ها را با مشکلسازی، تعهد به فرهنگ خودی، درک متقابل والدین و فرزندان، همزبانی و صبر و تحمل نسلالگو

ها، فاصله و گسست در زمینه زبان مشترک و روش مناسب در داد که بیشترین چالشها نشانتروایسازد. تحلیل همراه 

های سو، و نحوه پوشش و آرایش، استفاده از فناوریهای دینی، از یکانتقال مباحث فرهنگی و تربیتی و به ویژه آموزه

رسد اگر برای نظر میاز دیگر سو، وجود دارد. به ارتباطی اطلاعاتی؛ و ارتباط با دوستان و به ویژه ارتباط با جنس مخالف

بستری  نشود،ای منسجم و ملی تدوین نشده و آموزش مناسبی به والدین و نوجوانان داده آمده برنامههای پیشچالش

 شد.  خواهد به گسست نسلی فراهم فاصله نسلی برای تبدیل

 .ن، والدین و معلمانها، شکاف نسلی، ادراکات دانش آموزا گسستواژگان کلیدی:
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مبارزه با مشاغل کاذب راهکاری برای توسعه سلامت ازدیدگاه روانشناسی تربیتی درشهرستان 

 تربت حیدریه

 سرافرازی محمد

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تربت جام

 :چکیده

بر عهده خانواده، اجتماع و دولت قرار دارد  شود این وظیفهشغل فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می 

که برای جوانان و افراد بیکار شغل آبرومندانه ایجاد نمایند، رواج مشاغل کاذب در جامعه ایران از مشکلات و معضلاتی 

م دگیرد روی آوری جوانان به اینگونه مشاغل باعث می شود مراست که روز به روز آفت آن بیشتر جامعه ایران را فرا می

از تولید و سازندگی دور گردند و تن به کارهایی دهند که نتیجه اش گرفتاری، اسارت و درماندگی و بروز مشکلات 

شاورزی های کباشد و یکی از قطباجتماعی است شهرستان تربت حیدریه با اینکه شهری دارای روستاهای فراوان می

ئیان به شهر با مشکلاتی مواجه شده است، روستائیان به شهر شده متاسفانه با هجوم روستاایران و خراسان محسوب می

مهاجرت کرده و روستاها خالی از سکنه گردیده است و این امر بر مشکلات شهری خصوصا ایجاد کار و شغل فشار 

وارد کرده است.ورود روستائیان به شهر باعث شده برخی شغل های کاذب رواج پیدا کنند که در کنار و همراه این 

ه ها بپردازد ، با اینکه با توجه بآید که این پژوهش در صدد است به این ناهنجاریاغل برخی ناهنجاریها بوجود میمش

توان امکاناتی را فراهم ساخت تا از این بیکاری گسترده و های باالقوه ای که شهرستان تربت حیدریه دارد میاستعداد

نظاره گر مشکلات ناشی از آن نباشیم. مبارزه با مشاغل کاذب به صورت  های برخاسته از آن جلوگیری نمود تاناهنجاری

ها ، اریکرفتاریهای اجتماعی است چون بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند بزههای مبارزه با کجاساسی یکی از راه

 اعتیاد، فروش مواد مخدر و غیره زمینه در مشاغل کاذب دارد .

  .اغل کاذب، توسعه سلامت اجتماعی، روانشناسی تربیتیتربت حیدریه، مش واژگان کلیدی:
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 سیمای اهل بیت)ع( در مجموعه شعر محفل بهشتی 

 2کردار زهرا نیکو ،*4قندشتنیمحسن ابراهیمی 

 کارشناس آموزش ابتدایی، مدیر دبستان شهید پایرنج شهرستان زاوه، تربت حیدریّه -4

 فرهنگیان شهید رجایی تربت حیدریّه دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه -۹

 چکیده: 

اکبر بهشتی اهل بیت)ع( در اشعارعلیباشد. سیمای اکبر بهشتی از شاعران دوره معاصر شهرستان تربت حیدریّه میعلی

 جایگاه مهمّی دارد، او با آوردن ابیاتی در مجموعه شعرش درباره اهل بیت)ع( اشعارش را متبرّک ساخته است، و از این

ای به رو بیشتر سخنان او در محور مقام والای اهل بیت)ع( است، که این نشان از دلدادگی او به مذهب و ارادت خالصّانه

ای در اشعار خود با در هم آمیختن عواطف، اهل بیت)ع( به ویژه حضرت علی )ع( را دارد. این شاعر تربت حیدریه

است که ونی خود نسبت به اهل بیت )ع( توانستهی درا عشق و علاقهاحساسات، و تخیل شاعرانه خویش و علاوه بر آن ب

در قالب شعر و الفاظی رسا در منقبت اهل بیت)ع( آثارناب و با ارزشی را به تصویر بکشد. ما در این پژوهش تلاش و 

 .اکبر بهشتی بررسی و تحلیل کنیمایم که سیمای اهل بیت)ع( را در مجموعه شعر علیکوشش کرده

 اکبر  بهشتی، مجموعه شعر محفل بهشتی، اهل بیت)ع(.علی ژگان کلیدی:وا
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 سیمای حضرت محمّد)ص( و امامان معصوم )ع( در مجموعه شعر

 سرخ آبادینغمه عرفان محمّد رشید

 1حسن داودیان، محمّد3، رسول بینایی2عقیده، هاشم با*4قندشتنیابراهیمی محسن

                                                                                                                      ، دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی -4

 ، دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی -۹

 ، ایران.کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّهدانشجوی  -0

 دکترای تخصصی زبان و ادبیّات فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّه -1

 چکیده :

معصوم)ع( در مجموعه  رشید سرخ آبادی شاعر مشهور و توانمند شهرستان تربت حیدریّه است. سیمای امامانمحمّد 

شعر او جایگاه مهمّی دارد. رشید در مجموعه شعر نغمه عرفان توانسته است ابیات زیادی را در مدح پیامبران به ویژه 

حضرت محمّد، و منقبت امامان معصوم)ع( به خصوص امام زمان)عج(بیاورد. او مقام والای امامان معصوم )ع( را در 

درونی در قالب شعر و الفاظی رسا به تصویر کشیده است،که این نشان از دلدادگی او به ی اشعار خود با عشق و علاقه

ایم که سیمای امامان معصوم)ع( را ای به امامان معصوم)ع( دارد. در این پژوهش تلاش کردهمذهب، وارادت خالصانه

ع( و زندگی و اتفاقاتی که در دوران تن از امامان معصوم) 44مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، و در مجموعه شعر او به

 زندگی و شریعت انها رخ داده است اشاره شده است.  

محمّد رشیدسرخ آبادی، مجموعه شعر نغمه عرفان، حضرت محمّد)ص(، امامان معصوم)ع(، اتفاقّات  واژگان کلیدی:

 .زندگی پیامبر و امامان
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 آبادیسرخرشیدمحمّد  رفاننغمه عشعر )علیه السلام(در مجموعه بیتاهل سیمای 

 3حسن داودیان، محمّد2رسول بینایی ،*4قندشتنیابراهیمیمحسن 

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّه، ایران. -4

 ران.، ایدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّه -۹

 دکترای تخصصی زبان و ادبیّات فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان، واحد شهید رجایی تربت حیدریّه، ایران. -0

 چکیده:

باشد. اشعار این شاعر توانمند در مجموعه رشید سرخ آبادی، از شاعران دوره معاصر شهرستان تربت حیدریّه می محمّد

خت درست او از پیامبر گرامی )صلى الله علیه وآله( و اهل بیت است. با شعر نغمه عرفان، حاکی از درک صحیح و شنا

یابیم که رشیدسرخ آبادی، با مناعت طبع و همّت والا و با استفاده کاوش و بررسی در مجموعه اشعار نغمه عرفان درمی

تر سخنان گذارد و بیشنمایش میاز الفاظ و کلامی زیبا و رسا، جایگاه اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام را در اشعارخود به 

او در محور مقام والای اهل بیت )ع(، شفاعت پیامبر اکرم )صلى الله علیه وآله( و معراج پیامبر گرامی است، که تمام این 

 دهد، هماهنگی و سمت وسویی  با جایگاه اهل بیت)ع( دارد.موارد در اشعار او نشان می

 .سیمای اهل بیت )ع(، مجموعه شعر نغمه عرفان، معراج، شفاعتآبادی، سرخرشیدمحمد  واژگان کلیدی:
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 راستای در آن از پیشگیری هایراه و جوانان و نوجوانان اجتماعی هایآسیب دلایل

 حیدریه تربت 4141 اندازچشم

 *2فدافن نادری شمسی ،4صابری امیررضا

 .حیدریه تربت رضوی، خراسان تربیتی، علوم گروه رجایی، شهید پردیس فرهنگیان، دانشگاه کارشناسی، دانشجوی -4

 متوسطه آموزش گروه حیدریه، تربت پرورش و آموزش کل معاونت رضوی، خراسان پرورش و آموزش کل اداره ، کارشناس -۹

 :چکیده

 یشهر شناخت و مطالعه از است اجتماعی عبارت شناسی آسیب اصطلاح، به و اجتماعی هایکجروی و انحرافات مطالعه

 نظیر اییهآسیب و هاناهنجاری ها،نظمی بی یابیریشه و مطالعه اجتماعی شناسی آسیب واقع، در. اجتماعی هایظمینبی

 رایطش مطالعه نیز و هاآن درمان و گیریپیش های شیوه و علل با همراه ،...و طلاق خودکشی، فقر، اعتیاد، بیکاری،

 اجتماعی، ایهنابسامانی و هانظمیبی ها،اختلال خاستگاه مطالعه یگر،د عبارت به. است اجتماعی نابسامانی و بیمارگونه

 می آسیب رفتارها و آید می پدید کجروی نشود، مراعات هنجارها ای جامعه در اگر زیرا است؛ اجتماعی شناسی آسیب

 به دیبن ایپ عدم. پذیرد صورت تخلفی اجتماعی مقبول هنجارهای از که آید می پدید زمانی آسیب یعنی،. بیند

 ضایاع مشترک انتظارات با رفتاری اگر دیگر، سوی از .است اجتماعی آسیب پیدایش موجب اجتماعی هنجارهای

 کجروی ند،کن قلمداد نادرست یا و ناپسند را آن افراد بیشتر و نباشد سازگار اجتماعی سازمان یا گروه یک یا و جامعه

 تبعیت خود هنجارهای و ها ارزش از که دارد انتظار خود اعضای از یا جامعه هر یا سازمان. شود می تلقّی اجتماعی

 مین تبعیت هاارزش و هنجارها این از ایپاره از که شوندمی یافت جامعه در افرادی همواره که است طبیعی اما. کنند

 اشخاصی و «سازگار» یا و «همنوا» باشند، سازمانی یا و جامعه هنجارهای و هاارزش با هماهنگ و همساز که افرادی. کنند

 واقع، در. دباشنمی «ناسازگار» و «ناهمنوا» افرادی نباشند، بند پای ها بدان و کنند رفتار اجتماعی هنجارهای برخلاف که

 این. شوندیم نامیده منحرف یا کجرو نباشد، گذرا و زودگذر و باشد دائمی آنان نابهنجاری و انحرافی رفتار که کسانی

 هیمد تشخیص چگونه که است این سؤال حال گویند. اجتماعی کجروی یا و  یا اجتماعی انحراف را ارفتاره گونه

 گونهچ ویا است؟ شده تبدیل نابهنجار و غیرنرمال حالتی به و شده خارج نرمال اصطلاح به و عادی حالت از رفتاری

 امان در مشکلات این بروز از را هاخانواده 4141 افق اهداف تحقق راستای در مناسب هاییحلراه یارائه با توانمی

 داشت؟نگه

 .پیشگیری، جوانان ، نوجوانان هایهای اجتماعی، راهآسیب واژگان کلیدی: 
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 بررسی زعفران از لحاظ اقتصادی واجتماعی و تأثیر مکانیزاسیون کردن فرایند آن

 در تربت حیدریه

                                                                                                                                                        3سیده زکیه موسوی ،2امید بهرامی ،*4احمد احمدیان

                                                                                                                                                                                                                                                                                   حیدریه                                                        استادیار پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت -4

                                                                                                                                                                         کارشناس تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه                                                                               -۹

 دانشگاه تربت حیدریهگیاهی، وی کارشناسی ارشد تولیداتدانشج -0

 

 :چکیده

از خانواده زنبقیان، گیاهی است علفی، دایمی و گیاهی است مخصوص  (Crocus Sativus L) زعفران با نام علمی

تن تولید، بزرگترین  ۹51 ایران با .داننداولیه آن را ایران و هندوستان میمناطق خشک، که بسیاری از مورخین مبدأ 

درصد  1۹ بوده که تن ۹71در جهان  زعفران در جهان است به طوری که سال گذشته مجموع تولید زعفران تولیدکننده

در کشور  زعفران تن ۹51 سال گذشته درمجموع اند.و هشت درصد آن را سایر کشورهای جهان تولید کرده آن را ایران

را به خود اختصاص داد. در رابطه با  تن(، مقام نخست77زعفران یعنی) تن 416استان خراسان رضوی با  تولید شد که

ی توجه نمود: همواره مکانیزاسیون برداشت و فرآوری این گیاه نظرات متفاوتی وجود دارد اما باید به دو نکته

ای را نیز در وری نیروی کار و افزایش سود )یا کاهش قیمت( از بین رفتن اشتغال عدهمکانیزاسیون همراه با افزایش بهره

-شرکت داران وپی دارد. ممکن است همراه با مکانیزاسیون و تغییر الگوی کاشت از کشاورزان مناطق محروم به سرمایه

کاشت  ی دوم احتمال افزایشدد. نکتههای تولیدی بزرگ و اشباع بازار توسط این دسته مشکل کشاورزان دوچندان گر

اند و البته در خارج از کشور )کشورهایی چون اسپانیا که به دلیل افزایش دستمزد نیروی کار کشت زعفران را رها کرده

وجه به عوامل دهد تالمللی نشان میباشد. تجربیات تولید و تجارت موفق بینمدعیان جدیدی چون چین و افغانستان( می

کان تولید های اخیر و امیک صنعت ضروری است. توجه برخی کشورها به تولید زعفران در سال شرفته برای توسعهپی

تواند با کاهش قیمت زعفران توجیه اقتصادی تولید گردد که میای تلقی میتر زعفران در این کشورها خطر عمدهارزان

 کشورهای مختلف امکان مکانیزاسیون توسط آنها نیز بسیار محتمل است، آن در کشور را از بین ببرد. ضمن آنکه با ورود

 قدم باشد.لذا لازم است کشور جهت حفظ موقعیت خود در صنعت زعفران در این حوزه پیش

 .اشتغال، زعفران، فرآوری، مکانیزاسیون واژگان کلیدی :
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 هارزیابی فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره امور مالیاتی تربت حیدری

 3سید محمد تفریشی ،2محمدروشنی ،4سیدکاظم قادری

 مالیاتی تربت حیدریه اداره امور کارمند-4

 دولتی دانشگاه آزاد تربت حیدریه دانشجوی ارشد مدیریت-۹

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تربت حیدریه و دانشجوی دکتری مدیریت مالی گرایش تصمیم گیری و  -0

 رمانخط مشی گذاری دانشگاه آزاد ک

  

 : چکیده

 و متلاطم رقابتی، هایمحیط در شگرف تحولات ایجاد در سازمانی فرهنگ اهرمی نقش بیانگر سازمانی مطالعات

 نام به طویلی و عریض سازمان در بالاخص ها،سازمان همه در فرهنگ تحلیل و تجزیه و بررسی لذا نامطمئن است،

 شناخت هدف با حاضر پژوهش راستا، این در .است برخوردار ایدهفزاین اداره امورمالیاتی تربت حیدریه از اهمیت

 سازمانی مهم پدیده این پنجگانه ابعاد به نسبت آن کارکنان نگرش نوع تعیین فرهنگ سازمانی و عمومی وضعیت

 سازمانی مختلف سطوح در کارکنان اداره امور مالیاتی تربت حیدریه تحقیق، این در جامعه آماری پذیرفت. صورت

 جهت .شدند انتخاب نمونه عنوان به سرشماری، شیوه به نفرازکارکنان،444 تعداد آنان بین از که بود نفر 444 تعداد به

 گرفته بکار (OCAQ)سازمانی  فرهنگ ارزیابی نامهعنوان پرسش تحت ساشکین معروف ابزار ها،داده گردآوری

 استفاده (One-sample t-test)آماری   جامعه یکمیانگین  آزمون از پژوهش، هایفرضیه تست منظور به و شد

 به مثبتی نگرش مجموع، در که کارکنان دهدمی نشان امر این .شدند تأیید پژوهش فرضیه پنج همه نهایتا که گردید

 تیمی کار" ،"گرایی و کمال اهداف به نیل"  "بخش تغییر مدیریت اثر"یعنی  آن، بعد پنج  و داشته سازمانی فرهنگ

 نمایند.می ارزیابی و اثربخش مطلوب را "گرایی مشتری" و "هماهنگی در فرهنگی توانمندی" ،"منسجم و هماهنگ

 .سازمان فرهنگ ارزیابی نامهپرسش اثربخش، سازمانی فرهنگ سازمانی، فرهنگ فرهنگ، واژگان کلیدی :
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  در شهرستان تربت حیدریه شبانه کسب و کارهای

  علیرضا حسینی مقدم 

 :چکیده

ه به است که در این مقال بعد روز آفتاب طلوع تا آفتاب غروب زمانی فاصله به مربوط درآمدها از توجهی قابل بخش

 چنین ولیدت خالی جای حیدریه تربت شهر در متاسفانه داده ایم که "شب در تجارت" یا "شبانه کارهای و کسب"آنها نام

 و شهری توسعه راهکارهای"یکی از محورهای اصلی همایش است. از آن جا که  مشهود و محسوس درآمدهایی بسیار

اقتصادی  زرگب خلاء چرایی این پاسخ یافتن می باشد، لذا برای "گردشگری صنعت های ظرفیت افزایش"روستایی و 

 عنو" ،"شهری دیزاین و مبلمان فقدان" ،"شهری نورپردازی فقدان" از چهار عامل توان می در منطقه تربت حیدریه،

 ،دیزاین مبلمان،" ،"حیدریه تربت معرفی در محلی سیمای به مربوط تصاویر انتخاب در ملی رسانه گزینش

 به مقاله نای در که برد نام ،"ها رستوران بهداشت و پردازد( می فضا بازآفرینی به که داخلی معماری دکوراتیو)نوعی

 رنگارخب عنوان به حیدریه تربت در اقامت الس دو حاصل مقاله این.آمد خواهد میان به سخن ها آن خصوص در تفسیر

 همزادگا که مشهد بجز و است کیش و تهران مشهد، در سال چند اقامتی نیز و اسلامی جمهوری خبرگزاری عکاس و

 .ام آورده در رتحری رشته به نوشته دست این در که شده کسب تجربیاتی تجارت حرفه در کیش و تهران در باشد، می

 .سب و کار، شب، نورپردازی، دکوراتیوک واژگان کلیدی:
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 های اجتماعی در شهرستان تربت حیدریه و راهکارهایی برای کاهش آنبررسی علل ناهنجاری

 3، حسین ابراهیمیان2، امید میرزابیگی4فرامرز آقابیگی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه -4

 بیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تر -۹

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه -0

 :چکیده 

گیر با رشد شهرها و افزایش جمعیت و همچنین افزایش تراکم و گوناگونی اجتماعی در شهرها برخی از معضلات نیز دامن

ها جاریها افزایش ناهنای بوده که یکی از آنپیامدهای گسترده شود. در هم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارایشهرها می

گذارد، ای برجای میهای مادی و معنوی گستردههای اجتماعی هزینههای اجتماعی است. این ناهنجاریرفتاریو کج

 هایو ناهنجاریها و پی بردن به علل و اقدام برای حل این معضل از اهم امور است. دو مورد از مشکلات لذا بررسی آن

اندازد ای که سلامتی و امنیت اجتماعی را به خطر میاجتماعی که در شهرها، خصوصا در شهرهای بزرگ به عنوان پدیده

های اخیر جمعیت های زیادی را در بر دارد، خشونت و وندالیسم است. شهرستان تربت حیدریه که طی سالو هزینه

 ها مواجه است. لذا درهای مختلف پذیرا بوده طبعا با این نوع ناهنجاریفرهنگ زیادی را از روستا و شهرهای اطراف با

های تحلیلی انجام شده است، با استفاده از منابع مطالعاتی مختلف و همچنین بررسی-این مقاله که به صورت توصیفی

ن نیز چند راهکار برای کاهش انجام شده در سطح شهرستان در مورد این ناهنجاری ها و علل آن بحث گردیده و در پایا

 های اجتماعی ذکر گردیده است.آثار سوء این پدیده

 .ناهنجاری اجتماعی، خشونت، وندالیسم، تربت حیدریه واژگان کلیدی:
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 های مطالعه کاربران توسعه عادات و مهارت

 4141کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه در چشم انداز 

 3، ثریا ضیایی2، مریم سلامی*4فاطمه رضایی فدردی

 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد -4

 استاد یار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور -۹

 استاد یار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور -0

 :چکیده

می نامند، مطالعه و ارتقای فرهنگ نقش مهمی در توسعه پایدار هر "لاعات و داناییعصر اط"در عصر حاضر که آن را  

ای که عادات مادام العمر مطالعه درآن نهادینه شده باشد، از الزامات کشور دارد. به بیان دیگر، تلاش برای ایجاد جامعه

جهان  به آرمان های ملی و بقا در اساسی شکل گیری ملتی نوآور، خلاق و پایدار است. بی تردید دسترسی یک کشور

کنونی که دائما متاثر از تحولات فزاینده در حوزه علوم و فن آوری است، نیازمند تربیت دانش آموختگانی پویا، مولد و 

های خواندن و عادات روزآمد است. لذا، باید کاربران کتابخانه های عمومی را برای مواجهه با این تحولات به مهارت

عه مجهز کرد تا همواره شرایط یادگیری و روزآمد شدن را برای خود فراهم کنند. از دلایلی که بعضی از صحیح مطال

ربوط های مآورند، نداشتن آگاهی از شیوه مطالعه و مهارتمراجعه کنندگان از تلاش خود نتیجه مطلوبی به دست نمی

الا برد. توان بازده مطالعه را بها میو به کارگیری آن به آن است. اصول اصلی مطالعه شامل مواردی هستند که با دانستن

ها، داشتن مردمی آگاه، باشعور و بادرایت و دارای فکر ها و زمینهاز آنجایی که لازمه توسعه یک کشور، درتمام جنبه

ای ژهای ویهواندیشه صحیح و درست است و این میسر نیست مگر با رواج فرهنگ مطالعه. پس، ضروری است که تلاش

ای عمومی، هها و سایرافراد جامعه، به ویژه کاربران کتابخانهبه عمل آید تا با ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه در خانواده

 زمینه لازم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وحتی صنعتی کشور فراهم شود.

 های عمومی، تربت حیدریه.تابخانههای مطالعه، آینده نگاری، کعادات مطالعه، مهارت واژگان کلیدی :
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های مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگینقش عادات و مهارت  

 4141شهرستان تربت حیدریه در افق 

 3، ثریا ضیایی2، مریم سلامی*4فاطمه رضایی فدردی

 ددانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشه -4

 یار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نوراستاد -۹

 یار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نوراستاد -0

 :چکیده 

این پژوهش با هدف بررسی عادات و مهارت های مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه با توجه 

ن، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی به مولفه های ) مدیریت زما

نفر بودند. نمونه  1444( انجام شد. جامعه پژوهش کل کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه شامل 

 (PSSHI)پرسشنامه استانداردنفر بدست آمد. برای گردآوری اطلاعات از  074آماری با استفاده از جدول مورگان 

استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفت. 

محاسبه شد که 850/4اندازه گیری و مقدار آلفای کرونباخ آن SPSS ی نرم افزاری پایایی پرسشنامه با استفاده از بسته

ها و انحراف ها، میانگینافی آن دارد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی )جداول فراوانی و درصدنشان از اعتبار ک

معیارها( و آمار استنباطی)آزمون کولوموگروف و اسمیرنف، آزمون علامت یک نمونه ای و اسپیرمن و مان ویتنی ( 

های  میانگین متغیر وضعیت مولفه جهت بررسی پرسش های اساسی و آزمون فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد.

(، توانایی 60/0(، انگیزش یادگیری )75/0(، حافظه )80/0عادات و مهارت های مطالعه به ترتیب در زمینه مدیریت زمان )

( رضایت 4۹/0( و امتحان دادن )40/0(، تندرستی )۹4/0(، وضعیت فیزیکی )0۹/0(، یادداشت کردن )51/0خواندن )

میانگین نمرات حاصل از کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه بر اساس متغیر جنسیت، بخش بوده است. بین 

مدرک تحصیلی کاربران تفاوت معنی داری مشاهده نگردید و میان  عادات مطالعه و مهارت های  گروه های سنی و

 عصر اطلاعات و"آن را کاربران بر حسب میزان تحصیلات والدین تفاوت معنی دار مشاهده شد.در عصر حاضر که 

می نامند، مطالعه و ارتقای فرهنگ نقش مهمی در توسعه پایدار هر کشور دارد. لذا، باید کاربران کتابخانه های "دانایی

عمومی را برای مواجهه با این تحولات به مهارت های خواندن و عادات صحیح مطالعه مجهز کرد تا همواره شرایط 

 ای خود فراهم کنند.یادگیری و روزآمد شدن را بر

 عادات مطالعه، مهارت های مطالعه، آینده نگاری، کتابخانه های عمومی، شهرستان تربت حیدریه.واژگان کلیدی: 
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های تربتیالمَثَلحفظ فرهنگ و استفاده بیشتر ازضرب  

 ابوالقاسم محرابی

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 :چکیده

 .هاستها، معماها و مَثَللتَها، مَها، ترانهها، قصهه در ادب شفاهی چون افسانهمطالع ،یکی از ابعاد فرهنگ مردم

ها، تمام ویژگیهای ادبی از قبیل وزن و آهنگ، ها، نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی است؛ زیرا در مَثَلالمَثَلضرب

ل کاربرد فراوان، آنها را به شهرت رسانیده و مَثَ شود. مردم نیز باصور خیال، استعاره و تشبیه، ایجاز و اختصار دیده می

ها در هویت ملی چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمی و چه ادب شفاهی، از آن رو المَثَلاند. بررسی نقش ضربکرده

 وینه فرهنگ، آرا، هنجارها، طرز زندگی، مناسبات، منش و خٌلق ئهای تجربی مردم و آها، حکمتمهم است که مَثَل

ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در المَثَل گونههای هویتی آنان است. ضربخوی و دیگر مؤلفه

 روشن مردم از یبعض بر امثال از برخی ٔ  اند، و پیشینهها از یاد رفتهها نهفته است. بسیاری از این داستانپس بعضی از آن

ن این توا: چگونه میبنابراین سؤال اصلی این تحقیق چنین خواهد بود .رودمی کاربه سخن در حال،این با نیست؛

از تعریف  بعد؟ نقش مهمی دارند حفظ کرد و بر کاربرد آنها افزود در انعکاس و تقویت هویت ملی ها را  کهالمَثَلضرب

ادبی  -میها در تبیین علالمَثَلجایگاه ضرب شود. در ادامهپرداخته می المَثَلبه اهمیت، کارکرد و انواع ضرب المَثَلضرب

هایی در گویش و فرهنگ تربت حیدریه به همراه نموته المَثَلها و جایگاه ضربالمَثَلتفکر جامعه، نقش و عملکرد ضرب

کارگیری بگردد. در پایان، نتیجه گیری  و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ، ترویج و های تربتی  ارائه میالمَثَلاز ضرب

شود. از مهمترین راهکارهای اجرایی در زمینه حفظ و کاربرد بیشتر های تربتی مطرح میالمَثَلبیشتر از ضرب

ها های تربتی علاوه بر نقش خانواده بایستی وظیفه معلمین، مبلغین و سخرانان را یادآور شد. کار بررسی گویشالمَثَلضرب

ی انجام های علمسازمانهای دولتی بالاخص اداره ارشاد شهرستان،  با روش کمکها هر چه سریعتر بایستی با و فرهنگ

 های گرانبهای فرهنگی پیش از آن که از میان بروند حفظ گردند.گیرد تا این گنجینه

 .المَثَلتربت حیدریه، گویش، فرهنگ، ضربواژگان کلیدی: 
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حیدریه بررسی جایگاه ابوسعید ابوالخیر در  فرهنگ و ادبیات تربت  

 نیامعصومه وفایی

 مدرس دانشگاه تربت حیدریه

 :چکیده

رین تتربت حیدریه به علت دارا بودن شرایط جغرافیایی از قرنها پیش،  یک موقعیت برتر داشته و جزو یکی از مهم

 دی فرهنگی درخشانی در پرورش رجال فرهنگی و ادبی دارشود، این شهر پیشینهشهرهای خراسان رضوی محسوب می

هر در ترین امتیازات فرهنگی شکند، یکی از مهمکه موقعیت فرهنگی آن را در استان خراسان بیش از پیش مطرح می

قرون گذشته این است که  با دارا بودن جایگاه فرهنگی و اجتماعی متمایز، محل تولد ابوسعیدابوالخیر، عارف نامی 

ق در شهر کوچک میهنه متولد شد و در ه 057بوسعید در سال  خراسان است که در ادبیات ما جایگاه والایی دارد. ا

ی شعر رباعیّاتی منسوب به اوست که سعید نفیسی آن ق در همان شهر درگذشت، در حوزهه 114چهارم ماه شعبان سال 

ه دست ب ترین جایگاهی که ابوسعید در ادبیاتآوری کرده است، مهمجمع« سخنان منظوم ابوسعیدابوالخیر»را با عنوان 

شاعران  یگرایی اوست که مسیری را برای تحول عرفان عاشقانه در ادبیات ایجاد کرد که بعدها در اندیشهآورده، عرفان

بزرگی چون مولوی به تثبیت رسید؛ در این مقاله با هدف شناسانی جایگاه فرهنگی  شهر تربت حیدریه، نقش ابوسعید 

ر شهرت تربت حیدریه به عنوان شهر فرهنگی، نقش آرامگاه او به عنوان گیری عرفان در ادبیات، نقش او ددر شکل

 ی فرهنگی شهر، نقش ابوسعید در رابطه با سیاستمدارن شهر بررسی شده است.جلوه

 .تربت حیدریه، ابوسعید ابوالخیر، فرهنگ، ادبیاتواژگان کلیدی: 
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شمول مالیات قطعی اشخاص شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود م

حیدریه حقوقی در اداره امور مالیاتی تربت  

 3سید محمد تفرشی، 2سلطانی، اکرم 4سید محمدرضا جاهدی
 حیدریه شهرستان تربت مالیاتیامور  اداره یس حسابرسیرئ -4

 حیدریه کارشناس مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان تربت -۹

یری و گحیدریه و دانشجوی دکتری مدیریت مالی گرایش تصمیمعضو هیات علمی دانشگاه آزاد تربت  -0

 خط مشی گذاری دانشگاه آزاد کرمان

 :چکیده

شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی » این پژوهش با هدف 

ص آماری پژوهش کلیه اشخاباشد. جامعهمی« دی تحقیقات کاربر» انجام شده است. نوع روش تحقیق و پژوهش از نوع « 

ها به قطعی تبدیل در فرایند رسیدگی، مالیات شخصی آن 4011و  4010های حیدریه بوده که در سالحقوقی شهر تربت

داری تفاوت بین دو سود آزمون نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی 066شده است که سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی 

های پژوهش بیانگر آن است که بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی تفاوت وجود ست. نتایج آزمون فرضیهشده ا

دارد و موثرترین عامل در حالت مردودی دفاتر، عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی بوده است ضمن این که 

ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر ) کتمان  درصد افراد عدم %58/1۹ترین عامل در حالت مردودی دفاتر در مهم

افراد تاخیر پلمپ دفاتر قانونی بوده است. همچنین در حالت قبولی دفاتر عمده ترین هزینه  %5/۹8درآمد یا فعالیت ( و در 

بین  مربوط به عدم ارائه یا عدم وجود مستندات در اثبات هزینه بوده است و مغایرت %0۹غیر قابل قبول با فراوانی 

فاوت شود. هر چند تاستانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در حالت قبولی دفاتر باعث ایجاد تفاوت معنادار نمی

 ها بوده است.های غیر قابل قبول مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون مالیاتجزئی به وجود آمده ناشی از هزینه

 .های حسابداری، قوانین مالیاتی، استانداردسود مشمول مالیات ابرازی و قطعیواژگان کلیدی: 
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 یدریه(حارزیابی بیکاری بر عدم تناسب مهارت شغلی )با تاکید بر سطح کشوری و شهر تربت

 رویا مجیدی

 شهرجامعه شناسی توسعه دانشگاه آزاددانشجوی دکتری 

 :چکیده

رای مهارت در جامعه است. تناسب بهتر مهارت نیروی از دلایل بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود ب

ین پژوهش به شود. در اپذیری بیشتر منجر میوری بالاتر و همچنین رقابتتر، بهرهکار و مشاغل، به نرخ بیکاری پایین

ه لبررسی عدم تناسب مهارت شغلی و نقش آن بر بیکاری پرداخته شده است. در این راستا و به منظور کمّی کردن مسئ

-در شهرستان تربت 81تا زمستان سال  81عدم مهارت، از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار از بهار سال 

حیدریه و همچنین سطح کلان کشوری استفاده خواهد شد. بنابر نتایج تحقیق، عدم مهارت برای زنان بسیار بالاتر از میزان 

د. بطور کلی شاخص عدم تطبیق مهارت برای زنان چیزی حدود سه یا باشعدم مهارت برای مردان در زمان یکسان می

های تحقیق حاکی از آن است که جوانان بیشتر تحت چهار برابر میزان مشابه شاخص برای مردان است. همچنین یافته

از  ،(اشدبمی %44.41)همواره کمتر از  تأثیر عدم مهارت قرار دارند و این میزان برای بزرگسالان رقم کوچکی است

های سنی و جنسی، آموزش کمتر از اندازه کاهش یافته است در حالی که آموزش بیش سوی دیگر برای تمامی گروه

دهد. درنهایت بر اساس ساله طی دوره مورد بررسی روندی افزایشی را نشان می ۹1-45از اندازه بخصوص برای جوانان 

درصد افزایش در  4ای که بت و معنا داری بر نرخ بیکاری دارد؛ بگونههای این پژوهش، عدم تطبیق مهارت تأثیر مثیافته

 شود.درصد در نرخ بیکاری می 4.48شاخص عدم تطبیق مهارت منجر به افزایش 

 حیدریه، اشتغال.بیکاری، تناسب شغلی، مهارت، تربت واژگان کلیدی:
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 های زندگیهای آموزش مهارتؤلفهدوره ابتدایی بر اساس م درسی هایکتاب محتوای تحلیل و تجزیه

 2، زینب عظیمی فر4مائده رمضانی

 شجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پردیس فاطمه زهرا )س( یزددان -۹و4

:چکیده  

 ضروری پیش از بیش نمایدسودمندتر می و تر آرام را زندگی که هاییمهارت بیشتر چه هر آموزش امروز دنیای در

 تعلیم خطیر مسئولیت کنار خانواده در که است رسمی نهاد تنها پرورش و آموزش نهاد نجائی کهآ از . رسدمی نظر به

 و مسائل با رویارویی را برای آموزان دانش که است موظف نظام این دارد، عهده بر را نوجوانان و کودکان تربیت و

و تحلیل  کندریه تاکید میدحیی شهر تربتکند. از آنجایی که مقاله حاضر بر نظام آموزش آماده آینده زندگی مشکلات

 دهد و اداره کل آموزش وکند و مورد بحث قرار میحیدریه بررسی میکتب درسی از دیدگاه معاونین آموزشی تربت

سمی ترین نهاد تعلیم و تربیت رکند: آموزش و پرورش مهمگونه معرفی میموزش. پرورش را اینآحیدریه پرورش تربت

های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت عمومی، متولی

های دولتی و غیردولتی است. این نهاد مأموریت اسلامی براساس نظام معیار اسلامی با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان

پایه تحصیلی به مراتبی از  4۹آموزان در سنین لازم التعلیم طی های پایه، زمینه دستیابی دانش دارد با تأکید بر شایستگی

مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام

 با .تخواهد داشکارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 

 هدف های زندگی،مهارت آموزش اهمیت و باشندمی کتب درسی ایران پرورش و آموزش مهم ابزار که این به توجه

قبیلِ  از های آموزش مهارت زندگیمؤلفه براساس دوره ابتدایی، های درسیکتاب محتوای تحلیل پژوهش، این اصلی

 محتوای تحلیل لیت، مهارت حل مسئله ، مهارت همدلی است. روشروابط بین فردی، حقوق مسئو مهارت خود آگاهی،

 این در بررسی مورد .جامعه بودند )تصاویر ها وتمرین ها،پرسش متون،( صفحات حاضر روش تحلیل واحد پژوهش

 یجنتا .گرفت قرار تحلیل مورد ،)پنجم و چهارم سوم،(ابتدایی دوره اجتماعی های تعلیماتکتاب :از عبارتند پژوهش،

 .اندزندگی پرداخته هایمهارت آموزش به نسبتا خوب موردنظر درسی کتب که دهدمی نشان پژوهش

ای ههای زندگی، کتابنیروی انسانی آموزش و پرورش تربت حیدریه، تحلیل محتوا، مهارتواژگان کلیدی: 

 .های مهارت زندگیدوره ابتدایی، مولفه"مطالعات اجتماعی "



 

 

 دریه ، مه ولات ، زاوه () تربت حی -4141تربت حیدریه در افق  ی چشم انداز توسعه ی منطقه ملی ومین همایشس 

 

83 

 افته در سایه افزایش پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیتربت حیدریه توسعه ی

 3فاطمه رضانیا ،2محمد رضا اکبری نوقابی ،4امیر حسین صادقی

 حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت -4

 حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت -۹

سان رضوی، گنابادآموزش و پرورش، خرا -0  

 :چکیده

های مختلفی از اوضاع اقتصادی، باشد که صورتو در حال رشد می های جوامع مدرنترین خواستهتوسعه یکی از مهم

ی که های دانش بنیان و مهندسی فرهنگنماید. لذا ابعاد مختلف جامعه شناختی، اقتصاداجتماعی و فرهنگی  را ترسیم می

ت بالا تری برخوردار است قابل مطالعه و بررسی است. لغزش و کوتاهی در هر مورد موجب دور از دیگر ابعاد از اولوی

اید شرایط ریزی بگردد. این نکته نیز نباید فراموش شود که در این برنامه شدن جامعه از توسعه و نا موزون شدن رشد می

د، زه که یک الگوی توسعه از جامعیت برخوردار باشحاکم در یک جامعه کاملاً در نظر گرفته شود. به بیان دیگر هر اندا

یدریه نیز با حتا زمانی که مختصات بومی آن جامعه را نیز مدنظر قرار نداده باشد، مثمرثمر نخواهد بود. شهرستان تربت

قاله م تواند جهش قابل توجهی نسبت به سایر رقبا داشته باشد.محور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می 0پیشرفت در این 

شرفت های لازم را برای پیحاضر سعی کرده است تا فرهنگ، اجتماع و اقتصاد را در جهت توسعه به کار گیرد و راه کار

اید درراستای ها برسیم که مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است؛ از این رو، دولتارائه دهد. در مقاله به این نتیجه می

ی در تغییر نگرش خویش به انسان، به صورت یک موجودی فرهنگی داشته باشند. چراکه رسیدن به توسعه همه جانبه، سع

عاد توسعه کند، سایر ابای که درخت را تغذیه میمبنای توسعه حقیقی و پایدار توسعه فرهنگی بوده و به مثابه ریشه

جامعه  است تا در ارتقای سطح فرهنگ شوند. بنابراین، لازم)سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( نیز از این بعد مهم تغذیه می

 کوشا بوده و تلاش مضاعف به کار بسته شود.

 .حیدریهتوسعه، استراتژی پیشرفت، فرهنگ، تربت واژگان کلیدی:
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)مورد مطالعه یک واحد گاوداری در  ها و ارائه راهکارهایی برای رفع آنبیان مشکلات گاوداری

 سیوکی(-حیدریهشهرستان تربت

 بدالله پورمحمود ع

 حیدریهدبیر آموزش و پرورش تربت

 :چکیده

گمان در زمان حال و آینده، مواد غذایی به ویژه نوع حیوانی آن، نقشی سرنوشت ساز در استقلال سلامت و پویندگی بی

یاسی سهایی که دچار کمبود و فقر مواد غذایی باشند، توانمندی فکری و داشت. ملتها داشته و خواهندو سازندگی ملت

ی که از اپذیر خواهند شد.کشور ما، با تمامی امکانات بالقوهداده و بیش از حد تصور سلطهو اقتصادی خود را از دست

-باشد. یکی از بخشلحاظ تنوع آب و هوایی دارد، معهذا نیازمند واردات انواع مواد غذایی اعم از حیوانی و گیاهی می

باشد. در اینکه های کشور میذایی دارد، دامداری و علی الخصوص گاوداریای در تامین مواد غهایی که سهم عمده

وان تها و مشکلات عدیده فراوان است جای تردید نیست، ولی برای رفع آن نمیهای کشور دچار نابسامانیگاوداری

کوشد آشکارا رنده میبدون برنامه و هدف با ساده اندیشی و خودفریبی، توفیقی حاصل کرد. بنابراین در این پژوهش نگا

حیدریه در روستای سیوکی های شهر تربتهای گاوداریمسائل و مشکلات دامپروری و علی الخصوص یکی از واحد

دهد. روش این پژوهش از نوع توصیفی هایی برای این مشکلات ارائه میرا مطرح نماید و پس از آن پیشنهادات و راه حل

ای هگذاری بر فرآوردههای قیمتها، مشکلات مالی و سیاستبطه با گاوداریترین مسائل مطرح در رااست و عمده

 باشد.ها میدامی، عدم نظارت صحیح دولت و تسهیلات ناکافی و مشکلات تغذیه دام

 .دامپروری، گاوداری، گاو هلشتاین واژگان کلیدی:
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 یدریهحدر منطقه تربترها و نظم فضایی آن؛ راهکاری برای توسعه پایدامعماری بومی، ارزش

 ملیکا علی زاده حسن آبادی

  کیش الملل بین پردیس جنوب تهران آزاد دانشگاه معماری تخصصی دانشجوی دکتری

 چکیده:

 و شودمی منجر ، کنندمی استفاده اطرافشان هایاکوسیستم هایظرفیت از که هاییانسان زندگی بهبود به پایدار توسعه

 حفظ مسیر رد اجتماعی و اقتصادی توسعه به دستیابی تا باشدمی مختلف ابعاد در سازیزمینه و شرایط نیازمند امر این

زیست،  محیط و تطبیع به نیاز مقابل در رشد و توسعه به نیاز ساختن متعادل. گردد پذیر امکان کشور یک طبیعی منابع

 وسعهت شود و نادیده گرفتن آن موجبپذیر میانبومی است امک فرهنگ با سازگار و اقلیم با همساز بومی که معماری با

 رمز. نمایدیم ضرورتی اجتناب ناپذیر گرا،بوم هایفضا طراحی برای ریزیگردد. از این رو، برنامهمی ناپایدار و رویهبی

 هایلیتقاب هب توجه با مناسب بستر ایجاد .است طبیعت به معنا و قداست جاودانه، در بازگشت ساختن و پایدار توسعه

 و اجتماعی - فرهنگی محیطی، پایداری زمینة سه در بومی معماری تکرارپذیر هایارزش و اصول درک محیط و

-شکلکه به ند کتعریف می تکرار قابل فرایندی ایجاد معنی به آن، پایداری را گرایانهطبیعت دیدگاه اقتصادی، بواسطه

ر منطقه د های نامتوازن شهریالگوزیست محیطی و توجه به مشکلات ا ب. انجامدپایدار می توسعه به منجر معماری گیری

 ا،هتوانمندی و توجه به استعدادها،بومی  معماری پذیرتکرار هایارزش و هاهمه جانبه از داشته حیدریه، درکتربت

ن زمینه، در همی .باشدمی ارزش با بسیار ، در جهت بهبود زندگی در مسیر توسعه پایدار،منطقه هایمحدودیت و امکانات

 رنظ نقطه از را بومی معماری و پرداخته امر این به لازم مدارک و اسناد بررسی و ایکتابخانه روش با حاضر مقاله

و  نموده، رسیبر نمایاند،آن و نظمی که فضا را بیانگر می فضایی های، ارزش فضا مفهوم تحلیل های تکرار پذیر ،ارزش

 –های فراوانی از نظر اقلیمی، فرهنگی و اقتصادیظرفیتپایدار دراین منطقه که دارای  توسعه برای به عنوان راهکاری

 دهد.مورد بحث قرار می اجتماعی است،

 های قابل تکرار، تربت حیدریه.، معماری بومی، نظم فضایی، ارزشپایدار پایداری، توسعهواژگان کلیدی: 
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تربت حیدریه در توسعه همه جانبه و پایدار نقش دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی 

 4141حیدریه در افق ی تربتمنطقه

 3رحیمی رامین ،2بیدختی کاظمی اله رحمت ،4حسین باهوش

 حیدریه، ایرانمسئول واحد حراست، دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی، تربت-4

 حیدریه، ایرانید رجایی، تربتدانشجو کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد شه-۹

 حیدریه، ایراندانشجو کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی، تربت-0

 :چکیده

های های نمادین. سرمایه نمادین، گرانیگاه سرمایهتوسعه یعنی توانایی یک ملت در تولید، تکثیر و حفاظت از سرمایه

لذا برای رسیدن به جامعه ای بهتر باید تلاش کنیم نی در توسعه همه جانبه و پایدار است. اجتماعی، اقتصادی و انسا

ی های نمادین منطقهیکی از سرمایه، خانواده و جامعه توسعه دهیم. های اجتماعی و نمادین را در محیط کارسرمایه

اعی و محور و کانون سرمایه فرهنگی، اجتمحیدریه دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی است، که باید به عنوان تربت

مورد توجه قرار گیرد. با نگاهی ویژه به این  4141ی منطقه در افق انسانی در آموزش و پرورش، در چشم انداز توسعه

توان با تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش نیروی انسانی متعلق به سازمان آموزش و پرورش و واحد آموزشی می

یت صحیح نسل آینده از طریق تربیت و بهسازی معلمان به عنوان مولدین سرمایه انسانی به سمت توسعه همه همچنین ترب

های آموزشی به ویژه دانشگاه در این مقاله مفهوم توسعه همه جانبه و پایدار، نقش نظامجانبه و پایدار حرکت کرد. 

ایی ههای توسعه پایدار بررسی و در نهایت توصیهقابلیتفرهنگیان در توسعه پایدار، رویکردهای آموزشی مورد نیاز و 

 برای نهادینه کردن توسعه همه جانبه و پایدار ارائه شده است.

 .دانشگاه فرهنگیان، آموزش، سرمایه انسانی، توسعه همه جانبه، توسعه پایدارواژگان کلیدی: 
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 یدریهحی تربتنقش آموزش و مراکز آموزشی در توسعه پایدار منطقه

 3، الیاس جودی2، رحمت اله کاظمی بیدختی4حسن کشاورز

 کارشناس ارشد، رشته صنایع دستی، دانشگاه غیرانتفاعی سوره، تهران، ایران-4

 حیدریه، ایراندانشجو کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی، تربت-۹

 حیدریه، ایرانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی، تربتدانشجو کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دان-0

 :چکیده

رد. مسائل و گیبا توسعه شهرها و مطرح شدن اصل توسعه پایدار، توجه به اصل پایداری هرچه بیشتر مورد سوال قرار می

ار شهری پایدی هاست. فرآیند توسعههای پایداری در آنمشکلات موجود به ویژه در شهرها نشانگر عدم تحقق مشخصه

های مورد توجه در این فرآیند، مراکز های مهمی وابسته است. یکی از شاخصدر روند رو به رشد خود به شاخص

-دهی شیوه یادگیری رفتار برخورد مناسب نسلآموزشی )آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی( است که در شکل

و از طریق تربیت تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان آینده و های توسعه پایدار های آینده با توجه به ضرورت ویژگی

ای، فنی، آموزشی و پژوهشی پیش فرآیندهای تولید دانش و انتقال آن در جامعه، نقش مهمی به ارائه خدمات مشاوره

 د،ها و کارکردهای خاص خوعهده دارند. این مراکز به عنوان فضای خاص علمی، فرهنگی و کالبدی و به سبب ویژگی

توانند، ابعاد و کارکردهای متنوعی در توسعه پایدار به عهده داشته باشند. به منظور معرفی جایگاه در فضای شهری می

 گردد.پیشنهادهایی بیان می 4141حیدریه در افق ی تربتمراکز آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار در منطقه

 .رش، آموزش عالیآموزش، توسعه پایدار، آموزش و پروواژگان کلیدی: 
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 حیدریهتربت 4141های اجتماعی افق ها و آسیبآموزش فراگیر: معرفی چالش

  3فاطمی محمدرضا ،2برقی ، حامد4شیدایی محمد
 حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت-4

 حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت-۹

 حیدریهدانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تربت-0

 :چکیده

ترین اهداف شریعت الهی است و از آنجا که بین جامعه و آموزش و پرورش آنجا که دستیابی به بهترین جامعه از مهم

در نظام آموزش و پرورش مطلوب نیاز داریم تغییراتی  4141ی تنگاتنگی وجود دارد بنابراین برای رسیدن به افق رابطه

-و فرهنگی شهرستان تربت حیدریه ایجاد کنیم .کودکان بسیاری از افراد در تربت حیدریه وجود دارند که بخاطر نقص

ا تا هبرند به طوری که ممکن است این نقصهای دیگر رنج میهای مختلفی از جمله شنوایی، بینایی، ذهنی و ناتوانی

-. بدون شک برای اینکه این افراد در جامعه کارایی لازم را داشته باشند و در آینده از فرصتآخر عمر با آنها باقی بماند

های کافی برای پیوستن به زندگی اجتماعی و اشتغال برخوردار باشند نیاز است همانند سایر افراد عادی یا تیزهوش به 

شود. در این جا این رش فراگیر مطرح میطور برابری از حق آموزش برخوردار باشند. در چنین وضعی آموزش و پرو

های عادی کافی است؟ مطمئنا اجرای طرح فراگیر های ویژه در کلاسشود آیا قرار دادن افراد با نیازسوال مطرح می

های اجتماعی که آموزش و پرورش فراگیر در هایی را در پی خواهد داشت. در این مقاله سعی شده آسیبسازی آسیب

ا منجر به لغو هکند مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت اینکه این آسیبهرستان تربت حیدریه ایجاد میدانش آموزان ش

-ها را به حداقل رساند. در استخراج این آسیب ها و راهکارتوان این آسیبهایی میفراگیر سازی نشده و با ارائه راهکار

 البلاغه کمک گرفته شده است.  های مختلف همچون قرآن و نهجهای آن از مقالات و کتاب

حیدریه، ی تربتهای اجتماعی، نیازهای ویژه، منطقهآموزش فراگیر، چالش آموزش فراگیر، آسیبواژگان کلیدی: 

 .4141افق 
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 حیدریهتربت لش عمده توسعه شهرینشینی چاحاشیه

 2زنگنه مهدی ،4جواد صفایی محمد

 ی، دانشگاه حکیم سبزواریریزی روستایاستادیار جغرافیا و برنامه-4

 ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواریاستادیار جغرافیا و برنامه-۹

 چکیده:

که با  اردوجود دکشور  ریپذمهاجر یشهرها شتریدر ب یفقر شهر یهاچهره نیاز بارزتر یکیبه واقع  یرسم ریغ اسکان

-یشناخته م زین نهایو مانند ا یو اجتماعات آلونکمسکن نابهنجار  خودرو، یها،سکونتگاهینینش هیهمچون حاش ینیعناو

حیدریه یکی از شهرهایی است که دچار پدیده حاشیه نشینی شده است. و این پژوهش برآن بوده تا حاشیه و تربت شود

توصیفی، تحلیلی بوده، روش گردآوری اطلاعات مورد  نشینی این شهر را مورد واکاوی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع

های غیر تگاهدهد که سکونیافته های تحقیق نشان می )پرسشنامه و مصاحبه( بوده است. از طریق اسنادی و پیمایشی نیاز

-درصد از جمعیت شهر تربت 5/44پهنه قابل شناسایی هستند که در مجموع  1حیدریه در و حاشیه نشین تربت رسمی

باشند که به صورت غیر مجاز و های خودرو میماری و پهنهها شامل روستاهای اقگردند. این پهنهحیدریه را شامل می

ها بیشتر از مسایل و مشکلات حاد اجتماعی و فرهنگی آنهاست. معضلات اند. آشفتگی کالبدی این پهنهشبانه بنا شده

-های عمده این نوع محلات میها و خدمات ناپایداری بناها از چالشزیست محیطی، عملکردی، ناسازگاری کاربری

دار سازی توانمندسازی را تحقق توسعه پایباشند. در نهایت راهکارهای اجرایی توانمندسازی محلات ارائه گردیده و پیاده

 نماید.تر میکشور را عملی 4141انداز های چشمای دانسته که متعاقب آن تحقق بخشی آرمانشهری، منطقه

 .حیدریهرسمی، تربتهای غیرچالش، توسعه شهری، سکونتگاهواژگان کلیدی: 
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-ی کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی با رضایت شغلی دبیران زن شهرستان تربترابطه

 حیدریه

 3باقر ثنایی ذاکر ،2ابوالفضل کارگزار ،4حدیثه اربابی
 ،اداره آموزش و پرورش شهرستان زاوهکارشناسی ارشد مشاوره شغلی -4

 حیدریهاره آموزش و پرورش شهرستان تربتریزی محیطی، ادکارشناسی ارشد برنامه-۹

 استاد تمام، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران -0

 :چکیده

روش  پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی با رضایت شغلی دبیران بود. هدف از

نفر با  046. حیدریه بودی دبیران زن شهرستان تربتشامل کلیهپژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 

ای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با ای چند مرحلهگیری خوشهاستفاده از روش نمونه

امه نپرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، مقیاس توانمندسازی اعضای مدرسه و پرسش

رضایت شغلی مینه سوتا انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش آزمون همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل 

، بین «رضایت شغلی»و « کیفیت زندگی کاری»داد که بین رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشان

ارد رابطه مثبت و معناداری وجود د« توانمندسازی»و « اریکیفیت زندگی ک»و بین « رضایت شغلی»و « توانمندسازی»

(p≤4/44.) .نتایج تحلیل رگرسیون  هم توانمندسازی و هم کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی تأثیر مثبت داشتند

فانه و ای و پرداخت منصهای انسانی، رشد حرفهگرایی، توسعه قابلیتگام به گام نشان داد که به ترتیب متغیرهای قانون

 های رضایت شغلی هستند.بینی کنندهترین پیشکافی به عنوان مهم

 .توانمندسازی، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، دبیران زنواژگان کلیدی: 
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 فهرست الفبایی نویسندگان:

 74-61-68 ابراهیمی قندشتنی، محسن

 75 ابراهیمیان، حسین

 4 ابریشمی، محمد حسن

 15 براحمدزاده، علی اک

 7۹-14-۹1 احمدیان، احمد

 ۹۹ احمدیان، مهدی

 14 اربابی، حدیثه

 05 اسحاق نیا، محمد

 10 اسدی، قربانعلی

 6۹ اسماعیل زاده، مریم

 ۹6 اسماعیلی، نفیسه 

 ۹5 اعمی نوق، اسماعیل

 80-54 اکبری نوقابی، محمدرضا

 48 انیس آهنگر، آزاده

 45 آذرخشی، مریم

 75-۹8 آقابیگی، فرامرز

 61 باعقیده، هاشم

 66 باقری فر، علی اکبر

 18 باقری، اکبر

 86 باهوش، حسین

 01 برآبادی، فریبا

 88 برقی، حامد

 1۹ بشیری، مهدی

 7۹ بهرامی، امید

 00-04 بهنامی فر، عادله
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 74-61 بینایی، رسول

 64 تاتاری، حمیدرضا

 84 تفرشی، سید محمد

 70-6۹ تفریشی، سید محمد

 51 قی زاده طوسی، احسانت

 14 ثنایی ذاکر، باقر

 84 جاهدی، سید محمدرضا

 87 جودی، الیاس

 11 چشم وهام، عباس

 47 چوپان، یحیی

 6۹ حاجی محمدی، علیرضا

 50 حسنی رودمعجنی، محمد

 51 حسین زاده، وجیهه

 01 حسینی خیرآبادی، سید حسن

 06 حسینی زاوه، رضا

 01 حسینی فرزانه

 71 ی مقدم، علیرضاحسین

 05 حسینی، جواد

 ۹8 خادمی، حمید

 47 خاشعی سیوکی، عباس

 47 خاشعی سیوکی،حسین

 05 خداشناس عبدل آبادی، ناهید

 60-51-0۹ خنده رو، مهدی

 41 دانشمندی، محمدشاهین

 74-61-11 داودیان، محمد حسن

 54 رحمانیان شهری، مجتبی
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 86 رحیمی، رامین

 ۹1-۹4 رداد، ایرج

 01-48 رستگاری پور، فاطمه

 50 رستمی پور، مهدی

 ۹5 رستمی، فرشته

 80-54 رضانیا، فاطمه

 77-76-64 رضایی فدردی، فاطمه

 06 رضایی، محمد

 10 رضوانی مقدم، پرویز

 ۹7 رضوی، سید علیرضا 

 10 رضویان، محسن

 8۹ رمضانی، مائده

 70 روشنی، محمد

 14 زارع برجی، جواد

 07 یوکی، فاطمهزارعی س

 5۹ زارعی، زهید

 01 زنگنه، کبری

 81 زنگنه، مهدی

 61-04 زنگنه، مهناز

 1۹-۹1 سالاری، امیر

 46 سالاریان، علیجان

 67 سرافرازی، محمد

 77-76-64 سلامی، مریم

 7 سلطان پور، محمد

 84 سلطانی، اکرم

 61-04-41 سهامی، مهران 
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 54 سیفیان، حسین

 17 شبرنگ، ایمان

 11 شریعتمداری، زکیه

 14 شهمرادی، ابوطالب

 47 شهیدی، علی

 ۹۹ شیخانی، محمد اسماعیل 

 88 شیدایی، محمد

 74 صابری، امیررضا

 01 صاحبی، فاطمه

 80-54 صادقی، امیرحسین

 66 صالحی، کیوان

 11 صحابی رهنی، نرگس

 46 صحابی، حسین

 81 صفایی، محمد جواد

 77-76 ضیائی، ثریا

 45 عابدینی نیا، فاطمه

 00-04 عاقلی، نفیسه

 60 عباسی، الهام

 81 عبدالله پور، محمود

 8۹ عظیمی فر، زینب

 08 عظیمی، ابوالقاسم

 58 علومی بایگی، آرزو

 00-04 علی اکبر خانی، زهرا

 14 علی پناه، مسعود

 85 علی زاده حسن آیادی، ملیکا

 41 علی نژاد، اسماعیل
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 ۹ ینعلیزاده، ام

 ۹8 علیشاهی، محمدرضا

 14 فارسی، محمد

 11 فاضلی کاخکی، سید فاضل

 88 فاطمی، محمدرضا

 64 فرخی، هادی

 00-04-46 فیضی، حسن

 54 قائنی،پیمان

 70 قادری، سید کاظم

 54 قدوسی، محمد

 51 قریب، محمدرضا

 14 کارگزار، ابوالفضل

 0۹ کاشف، فاطمه

 87-86 کاظمی بیدختی، رحمت اله

 61-04 کاظمی، سید امیرحسین

 ۹1 کاوه، حامد

 41-40-4۹ کرباسی، علیرضا

 44 کریم، محمد حسین 

 57 کریمی فرزقی، محمدرضا

 1 کریمی، محمد

 87 کشاورز، حسن

 45 لالوزایی، اکرم

 84 مجیدی، رویا

 78 محرابی، ابوالقاسم

 ۹1-۹4-۹4-41-40-4۹ محمدزاده، سید حسین

 65 محمدی، علی
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 48 محمدی، نریمان

 41 منتظری، علی اکبر

 14 مهدیان مقدم، نسرین

 7۹-۹1 موسوی، سیده زکیه

 01 مومنی مهموئی، حسین

 75 میرزابیگی، امید

 18 میرزایی، ابراهیم

 74 نادری فدافن، شمسی

 07 نعیمی نازپرور، آمنه

 56-17 نیروئی، حمید

 56 نیروئی، وحید

 ۹0 نیکوئی ماهانی، علی

 68 نیکوکردار، زهرا

 11 هریروندی، محمد رضا

 41 وطن دوست، صفیه

 01 وطندوست، عاطفه

 71 وفایی نیا، معصومه

 48 خواه، بنفشهیزدان

 46 یوسفی جوان، ایمان
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