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عناب ستانی ،ع ،.جوان شیری ،م ،.و یزدانی ،خ .1399 .تحلیل پیامدهای تغییر کاربری ارا ضی ک شاورزی در سکونتگاههای رو ستایی با
تأکید برکشت زعفران (نمونهی موردی :دهستان میانجام شهرستان تربتجام) .زراعت و فناوری زعفران.459-437 :)8(3 ،
چکیده
تغییر کاربری ارا ضی ک شاورزی در رو ستا که عمدتاً در اثر فعالیتهای ان سانی روی میدهد ،عالوه بر تغییرات م ستقیم زی ست محیطی،
پیامدهای اجتماعی و اقت صادی غیرم ستقیمی بر زندگی ب شر گذا شته ا ست .از اینرو پژوهش حا ضر باهدف برر سی آثار و پیامدهای ک شت
زعفران در سالهای اخیر بر زندگی روستاییان در دهستان میان جام از شهرستان تربتجام ،انجام شده است .روش تحقیق در پژوهش حاضر
تو صیفی -تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف ،بنیادی ا ست .برای جمعآوری اطالعات از روشهای ا سنادی و میدانی ( )1397ا ستفاده شده ا ست.
جامعه نمونه  10روستای دهستان میانجام میباشد که بیشترین سطح زیر کشت زعفران را دارند .از مجموع  3444خانوار در نقاط روستایی
نمونه ،با فرمول کوکران و خطای ( ،)0/08حجم نمونه  115خانوار بهدستآمده است که این افراد با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ،ازنظر روستاییان تأثیر تغییر الگوی کشت در شاخ های اجتماعی-فرهنگی با میانگین  3/84کمترین و
در شاخ های کالبدی با میانگین  4بیشترین تأثیر داشته است .با توجه به نتایج آزمون  Tتک نمونهای نیز اثرات کشت زعفران در شاخ
اقتصادی با مقدار  ،75/56بیشتر از سایر شاخ ها است .در توزیع فضایی میانگین اثرات کشت زعفران در سطح روستاها ،روستای امغان با
رقم  4/02بیشکککترین و روسکککتاهای باغسکککنگان علیا و حاجیآباد با رقم  3/86کمترین آمارهها را نشکککان میدهد .نتایج تکنیک آراس برای
رتبهبندی دقیق رو ستاهای نمونه نیز این امر را تأیید کرد .در ادامه برای برر سی معناداری ارتباط بین متغیرهای تحقیق و ضریب اثرگذاری
شاخ ها از نرمافزار  Smart PLSا ستفاده شد ،که ضریب م سیر مقدار  tم شخ

کرد رابطه بین متغیرهای زی ستمحیطی ،کالبدی و

اقت صادی با اثرات کلی ک شت زعفران در رو ستاهای نمونه معنادار و م ستقیم ا ست؛ که طبق ضرایب ا ستاندارد 36 ،در صد از اثرات ک شت
زعفران بهطور مسککتقیم توسککط شککاخ

اقتصککادی پیشبینی میشککود .با توجه به یافتههای تحقیق میتوان آموزش کشکاورزان در رابطه با اشکاعه

روشهای ا ستفاده از شیوههای بومی و نوین آبیاری در ک شت مح صول زعفران ،آ شنا نمودن ک شاورزان به ا صول علمی کا شت و باجبردن کیفیت زعفران،
اصول دقیق برداشت را پیشنهاد نمود.
کلمات کلیدی :اراضی کشاورزی ،الگوی کشت ،تغییرات کاربری،کشاورزان.
 - 1استاد گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 - 2دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 - 3کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(* -نویسنده مسئول)anabestani@um.ac.ir :
DOI:10.22048/JSAT.2020.209074.1364
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مقدمه

استان خراسان رضوی ،جلوگیری از فشار مضاعف بر سفرههای

کشکککاورزی از مهمترین فعالیت ها و بخش های اقتصکککادی

آب زیرزمینی و مدیر یت بهرهبرداری از م نابع آب می باشکککد

روسککتاسککت که با ایجاد اشککتغال و درآمد کافی برای روسککتائیان

( .)Fathi & Zibaei, 2012بر این اسککاس کشککت محصککوجت

نقش مهمی دررسککیدن به توسککعه پایدار روسککتایی بر عهده دارد

زراعی با نیاز آبی کمتر ،تغییر در سککاختار الگوی کشککت مناطق و

( .)Fuladi Toroghi & Hosseini Mazinani, 2013امروزه

توسکککعه روش های مدرن آبیاری میتواند در حفظ این پایداری

تغییر کاربری زمین بهعنوان فرآیندهای مؤثر در ف ضای رو ستاها

مؤثر واقع شوند .بر این ا ساس ک شاورزان ا ستان خرا سان به دو

مطرح ا ست ( .)Khakpour et al., 2007افزایش جمعیت ،رشد

اصل مهم افزایش بهرهوری و برداشت پایدار از منابع آشنا بوده و

منابع و فعالیتهای اقت صادی – تجاری ،افزایش شناخت ب شری

بهطور خودخوا سته به ک شت و کار مح صوجت کمتوقع ن سبت به

از کاربردهای مختلف منابع ،پی شرفت تکنولوژی ،تغییرات اقلیمی

آب بهویژه زعفران روی آوردهاند (.)Mokhtarian et al., 2009

و غیره سبب شد تا تغییراتی در کاربری ارا ضی ک شاورزی ایجاد

این محصول که بیشتر در نواحی خشک و کویری استان خراسان

شکککود ( .)Asudeh, 2013این تغییرات پ یا مد های اجت ماعی،

کشت میشود در بازارهای جهانی طرفداران زیادی دارد به همین

اقتصادی و غیره مستقیمی بر زندگی بشر گذاشته است .لذا تغییر

دلیل کشککاورزان این اسککتان ازجمله دهسککتان میانجام دسککت به

کاربری اراضکککی زراعی و باغات و اثرات و پیامدهای آن ازجمله

تغییر کشکککت زده و به کاشکککت زعفران روی آوردهاند .تغییرات

مباحث مهم در جوامع درحالتوسککعه میباشککد ( Gregorich et

کاربری اراضککی کشککاورزی و شناخت نتایج آن میتواند موجب

 .)al., 1994یکی از انواع تغییرات کاربری اراضککی کشککاورزی،

شناخت منطقی و فهم و تحلیل مسائل پویا و متغیر روستاها شود

تغییر الگوی کشکککت اسکککت .با تو جه به این که کمبود آب و

و بهعنوان ابکککککزاری در اختیار مدیران و برنامه ریزان روسککتایی

خشکککسککالی از ویژگیهای اجتنابناپذیر و زیانبار اقلیمی ایران

برای پیشبینی روندهای آینده و کنترل و هدایت این تغییرات

ا ست ،باید با در نظر گرفتن تنوعات اقلیمی و شرایط محیطی هر

ب کرای س کامان بخش کیدن ب که توسعه پایدار روستا در سالهای

منطقه محصککوجتی برای کشککت انتخاب شککود که توسککعهی

آتی و تخمین کاربری ها و درن ها یت مدیریت کارآمد و هدفمند

اقت صادی آن را در پی دا شته با شد .امروزه یکی از مباحث مطرح

روستاها گ کردد ( .)Pourahmad et al., 2011بنابراین ارزیابی و

در اقت صاد رو ستایی" ،تغیر الگوی ک شت"به سمت مح صوجت

تحلیل اثرات تغییر کاربری اراضی و تغییر الگوی ک شت بهمنظور

ا ستراتژیک ا ست .با توجه به تداوم خ شک سالیها و تغییر اقلیم،

مدیریتی مناسک کب در منک کاطق روستایی ضروری به نظر میرسد

گرایش عمده الگوی ک شت ا ستان خرا سان ر ضوی به سمت دو

( .)Sojasi Qidari & Behrooz, 2017در این راسککتا یکی از

مح صول زعفران و پ سته ا ست .م صرف آب مح صول زعفران

مناطقی که در ایران متأثر از کمبود منابع آب و بهره وری پایین

بسکککیار پایین اسکککت در حالی که ارزش اقتصکککادی باجیی دارد

کشاورزی در مناطق روستایی بوده است ،شهرستان تربت جام و

( .)Fuladi Toroghi & Hosseini Mazinani, 2013بنابراین

رو ستاهای آن میبا شد که زمینه ایجاد تغییر الگوی ک شت را در

از مهمترین علل تغییر الگوی کشککت به سککمت زعفران ،میتوان

این منطقه شکل داده است .این تغییر الگوی کشت دارای اثرات

ارزش اقت صادی بی شتر و ارز آوری این مح صول نیز عنوان کرد.

متعددی در زمینههای اقتصکککادی ،اجتماعی و زیسکککت محیطی

در حال حاضککر با توجه به مشکککل کمبود آبهای زیرزمینی در

میبا شد که شناخت و تحلیل آنها در ادامه روند حمایت از تغییر

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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الگوی ک شت بهعنوان راهبردی در جهت تو سعه پایدار ضروری

 )Jain, 2011در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که رشد

میبا شد .در همین زمینه در این پژوهش  10رو ستا از ده ستان

تقاضکا برای محصکوجت کشکاورزی دارای ارزش باج ،در مناطق

میانجام انتخاب شکککد ،این روسکککتاها با توجه به موقعیتشکککان

رو ستایی حتی در بین اق شار فقیر جامعه رو ستایی باعث تغییر در

دستخوش تغییرات گستردهای ازنظر تغییر الگوی کشتشدهاند به

الگوی ک شت شده است و این محصوجت دارای ک شش درآمدی

دلیل شککدت تغییرات الگوی کشککت به سککمت زعفران ،توسککط

قابلتوجهی در مناطق رو ستایی ه ستند که میتوان از مهمترین

کشککاورزان در سککالهای اخیر در این دهسککتان ،این پژوهش به

آثار این تغییرات ،افزایش درآمد کشاورزان ،توسعهی کشاورزی و

دنبال بررسککی اثرات و پیامدهای این فرایند و پاسککخی برای این

اشتغال پایدار در نواحی روستایی را برشمرد.

مسککأله در منطقه فوقالذکر میباشککد .از اینرو در مطالعه حاضککر

کافی ( )Kafi, 2002در پژوه شی با عنوان زعفران ،فناوری،

سعی بر آن ا ست تا این آثار و پیامدهای تغییر الگوی ک شت به

تول ید و فرآوری؛ پور کا خک و امیرصکککدیقی ( & Porkakhk

سککمت زعفران را مورد بررسککی قرار گرفته و در صککورت لزوم،

 )Amir Sediqi, 2005در پژوهشککی با عنوان سککنجش نگرش

پیشککنهادات و راهکارهایی برای ایجاد تغییرات منطبق با شککرایط

کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه زعفران؛ فرج زاده و

روستاها ارائه گردد.

بیاتی ( )Farajzadeh & Mirzabayati, 2007در پژوهشککی با

در رابطه با تغییرات کاربری اراضکککی و تغییر الگوی کشکککت
مطالعات متعددی انجامگرفته است.

عنوان امکانسنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت نیشابور؛
منظم اسکککماعیلپور و کردوانی ( & Monazam Ismailpour

هاواری و آزایز ( )Haouari & Azaiez, 2001مطالعهای با

 )Kardavani, 2010در پژوهشککی با عنوان نقش محصککوجت

عنوان الگوهای بهینه ک شت تحت شرایط کمبود آب انجام داده

ک شاورزی با تأکید بر زعفران در تو سعه رو ستایی و ح سینزاده و

ا ند .در این م طال عه از یک روش بر نا مهریزی خطی ج هت

همکاران ( )Hosseinzadeh et al., 2014در پژوهشی با عنوان

آب و زمین ا ستفاده شده ا ست .یک مدل با سیا ست

تحلیل شککاخ های مؤثر در توسککعه کشککاورزی و مدیریت منابع

آب

آب سکونتگاههای روستایی ،به این نتایج دستیافتهاند که اثرات

کارایی آب بین

کا شت زعفران بر تو سعه رو ستایی ،ا شتغالزایی ،افزایش درآمد،

کشکککاورزان ،مدل برنامهریزی بهینه کشکککت برای کل منطقه

تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرتهای بیرویه به سککمت شککهر و

گردیده اسککت .نتایج انتخاب محصککوجت پرسککود را

ارزشافزوده و تقو یت بن یهی مالی کشککککاورزان بهروشکککنی

پی شنهاد داده ا ست .زانگ ( ،)Zhang, 2004معتقد ا ست که از

قابلم شاهده ا ست و تو سعهی ک شت زعفران میتواند به کاهش

مهمترین آثار تغییر الگوی کشککت به سککمت زعفران میتوان به

هزینههای تمامشککده تولید ،کاهش سککهم هزینهی آب ،افزایش

مدیریت ری سک خ شک سالی و کاهش خ سارات نا شی از کمبود

متوسط درآمد سالیانه ،توسعهی سطح زیر کشت بابها در مناطق

آب و توسکککعه کشکککاورزی پایدار اشکککاره کرد .به عقیده قوش

شککیبدار ،تداوم تولید پایدار در بخش کشککاورزی منطقه و عدم

( )Ghosh, 2011و پاسککک پان ( ،)Paspan, 2006تغییر الگوی

کاهش سطح سفرههای آب زیرزمینی خواهد شد و م صرف مواد

کشککت به دلیل صککدور محصککوجت به بازارهای جهانی ،حفظ

شیمیایی زیانآور ازجمله کودها و سموم شیمیایی نیز در حداقل

جمعیت از طریق ا شتغال پایدار در نواحی رو ستایی ،تأثیر عمیقی

خود خواهد بود .سلطانی و ا سدی ()Soltani & Asadi, 2000

در اقت صاد رو ستایی دا شته ا ست .شارما و جاین ( & Sharma

عقیده دارند که از مهمترین آثار تغییر الگوی کشت از محصوجتی

تخ صی

اجرایی بهینه برای هر کشککاورز با داشککتن میزان مشککخ
تعریف شکککده و سکککپس به منظور تخصکککی
مشککخ
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مانند چغندرقند ،پنبه و مح صوجت جالیزی در منطقهی خ شک و

ب نابراین ،آب بهعنوان م حدودکن ندهترین سکککهم تول ید ،اولو یت

نیمهخشک خراسان رضوی به سمت زعفران و پسته ،میتوان به

ک شت را تعیین مینماید ( .)Yazdani, 2015یکی از چالشهای

کاهش چ شمگیر خ سارتهای ناشی از خ شک سالی و کمبود آب

پیش رو در برنامهریزی کشککاورزان مناطق روسککتایی کشککورهای

اشاره کرد

جهان سوم ،تعیین الگوی کشت مطلوب و مناسب است .گسترش

عالوه بر مطالعات فوق ،برر سیهای دیگری تو سط محققان

الگوی کشککت محصککوجت دارای ارزش باج ،راهکاری اسککاسککی

دیگر درزمینهی موضوعات فوقالذکر انجامشده است؛ اما پژوهش

برای ا صالح الگوی م صرف آب در بخش ک شاورزی بهخ صوص

و مطالعات ب سیار اندکی به تحلیل آثار تغییر الگوی ک شت در این

در نواحی کم آب اسککت .تنظیم و اجرای الگوی کشککت مناسککب

منطقه پرداخته ا ست ،و تقریباً میتوان ادعا کرد که در خ صوص

محصکککوجت زراعی و باغی تحت تأثیر عواملی چون فاکتورهای

تحلیل آثار تغییر الگوی کشکککت به سکککمت زعفران در منطقهی

طبیعی شکککامل :سکککاختمان خاک ،اقلیم و مقدار آب آبیاری در

موردبرر سی هیچ مطالعهای م شاهده ن شده ا ست .پژوهش حا ضر

دسکککترس ،فاکتور های اجت ماعی شکککا مل :گروه های زار عان

تالش دارد با بررسی این موضوع در روستاهای منطقه مطالعاتی،

( خانواده ها ،فره نگ ها) و فاکتورهای اقتصکککادی مان ند قی مت

اثرات تغییر الگوی کشککت به محصککول زعفران مورد مطالعه قرار

تمام شده مح صول برای ک شاورز ،قابلیت عر ضه در بازار ،سطح

داده و برای این منظور از فن مدلسککازی معادجت سککاختاری با

تکنولوژی در اختیار ،نیروی انسکککانی موجود ،اعتبار و وضکککعیت

رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی1و با اسکککتفاده از نرمافزار

صککنعتی منطقه ،حملونقل دسککترسککی به اطالعات قرار میگیرد

 Smart PLS 3که یک فن مدلسککازی مسککیر واریانس محور

(.)Hamzei & Bouzarjmehri, 2015

می باشد ،استفاده گردیده است.
تغییر الگوی کشت
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تعیین الگوی کشت

رویدادی است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی و

کشکککاورزی از مهمترین فعالیتها و بخشهای اقتصکککادی

محیطی جوامع رو ستایی ممکن ا ست اتفاق بیفتد ( & Khalili

جهان با ایجاد اشتغال و درآمد کافی برای روستائیان نقش مهمی

 .)Zibayi, 2007از روزگاران گذشکککته کشکککاورزان هوشکککمند

درر سیدن به تو سعه پایدار رو ستایی بر عهده دارد ( Yazdani,

ایرانزمین بهویژه ک شاورزان خطه خرا سان به ا صل مهم افزایش

 .)2015هرگو نه ا قدامی که مانع از بهرهبرداری و اسکککتمرار

بهرهوری آ شنا بوده و به ک شت و کار مح صوجت کمتوقع ن سبت

ک شاورزی ،ارا ضی زراعی و باغات در غالب ایجاد بناها ،بردا شتن

به آب ،بهویژه زعفران پرداختهاند (.)Mokhtarian et al., 2009

یا افزایش شن و ماسه یا تغییر در الگوی کشت اراضی کشاورزی

از آنجاکه زعفران جزء مح صوجت دارای ارزش باج ست ،بنابراین

و غیره شود ،تغییر کاربری ارا ضی رو ستایی مح سوب می شود

توسعه آن نشاندهنده یک فرصت امیدوارکننده برای کاهش فقر

( .)Asudeh, 2013در مناطق خ شک و نیمهخ شک ک شور این

رو ستایی ا ست .بهرهوری باجی این مح صول در ا ستفاده از آب،

تغییرات ارتباط مستقیمی با کمبود آب دارد .آبوهوا ،فعالیتهای

پایین بودن هزینههای جمعآوری و ک شت (در صورت ا ستفاده از

کشکککاورزی را در تمام طول سکککال تحت تأثیر خود قرار میدهد

نیروی کار خانواده) ،بازده اقتصادی باج در واحد سطح در مقایسه

)1- Partial Least Squares (PLS
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با محصککوجت سککنتی و ایجاد ارزشافزوده و اشککتغال از طریق

محصککول ،ثبات نسککبی قیمت محصککول طی سککالهای مختلف،

بازاریابی ،زعفران را بهعنوان محصککولی جذاب برای روسککتاییان

قابلیت محصککول برای سککلف فروشککی) این عامل نیز مؤثرترین

کمدرآمد تبدیل کرده اسکککت ( .)Yazdani, 2015عالوه براین

عوامل گرایش کشککاورزان به محصککوجت زراعی مختلف اسککت.

میزان قا بلتوجهی از ف عال یت ها ،ه مان ند جمعآوری گل ها،

البته تأثیر عامل بازار میتواند از سالی به سال دیگر متغیر با شد.

جداسکککازی کالله و خشکککککردن و دیگر اشککککال از تبدیل و

بهطوریکه از عاملی برانگیزاننده در گرایش به کشکککت یک نوع

بازاریابی محصوجت که توسط زنان انجام میشود ،باعث افزایش

مح صول ،تبدیل به عامل سرخوردگی برای ک شت مح صوجت

پتانسیل این بخش برای توانمندسازی زنان و افزایش فرصتهای

مختلف باشد .ج -عوامل نهادهای( :نیاز کمتر به آب ،نیاز کمتر به

شغلی برای آنان شده است .البته بسته به اینکه بخش کشاورزی

هزینه نیروی کار ،نیاز کمتر به هزینه اسکککتفاده از ماشکککینآجت

چه جایگاهی در اقتصاد روستا دارد ،روند گسترش و تغییر الگوی

کشاورزی ،نیاز کمتر به کود ،نیاز کمتر به سموم دفع آفات ،ارزان

کشککت میتواند ویرانکننده و یا احیاکننده اقتصککاد روسککتا باشککد

بودن بذر محصکککول) ع بارات اسکککت از :ه مان عواملی که در

(.)Hamzei & Bouzarjmehri, 2015

ک شاورزی از آن با عنوان نهادههای تولید ک شاورزی (کود ،سموم
و غیره) یاد می شود .د -عوامل مدیریتی ( :سیا ستهای ت شویقی

عوامل تأثیرگذار در گسترش الگوی کشت زعفران

به چهار د سته زیر تق سیم می شود :الف -عوامل جغرافیایی:
( سهولت در کا شت ،دا شت و بردا شت ،سازگاری با زمینهای
منطقه ،مقاوم بودن محصول در برابر گرما و خشک سالی ،قابلیت
ج
بازدهی محصکککول در زمین های با مقیاس کوچک) که معمو ً
خارج از کنترل ک شاورزان محلی ا ست و خود را با شرایط طبیعی
موجود سکککازگار مینمایند .ب -عوامل بازار( :بازاریابی و فروش
راحتتر ،سکودآوری بیشکتر ،تغییرات نرخ ارز و سکودآوری بیشکتر
Easy to plant, maintain and harvest; Compatibility with area
lands; Product resistance to heat and drought; Crop yields in
small-scale lands

Easier marketing and sales; greater profits; relative stability of
product prices over the years; product capability for the retailer

Less need for water, labor, fertilizer, pesticides, cost of using
machines; cheap seed production

دستگاههای دولتی ،نقش رسانهها در رویکرد به محصول زعفران،
امکان انبار محصکککول برای فروش در دوره های رونق بازار) این
عوامل خارج از حوزه کنترل و اختیار کشکککاورزان بوده و شکککامل
سیا ستهای باجد ستی د ستگاههای متولی و نهادهای کنترلی و
نظارتی میشود که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر نحوه کشت و
ا ن تخککاب ا ل گوی کشککککت تککأ ث یر میگککذارد ( & Hamzei

.)Bouzarjmehri, 2015

Geographical

Market

Factors affecting
saffron cultivation

Inputmanagerial

شکل  -1عوامل تأثیرگذار در گسترش الگوی کشت زعفران
Figure 1- Factors influencing the development of saffron crop pattern.
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اثرات تغییر الگوی کشت

اقتصادی و اجتماعی تغییر الگوی کشت را میتوان به صورت زیر

با توجه به گسکککتردگی پهنه کشکککور و تنوع اقلیمی مناطق

بیان کرد :افزایش و یا کاهش درآمد کشاورزان ،افزایش یا کاهش

گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر

میزان ن یاز به نیروی کار و دسکککتمزد آ نان ،دگرگونی در قی مت

بهرهبرداری را از عوا مل و ن هاده های تول ید بهویژه عا مل

زمین ،تشککویق یا ممانعت از انجام فعالیتهای جنبی کشککاورزی

محدودکننده آب به د ست آورد ضرورتی انکارناپذیرا ست .الگوی

نظیر دامداری ،تغییر در نظامهای بهرهبرداری ،میزان مشککارکت و

کشکککت عبارت اسکککت از تعیین یک نظام کشکککاورزی با مزیت

انسککک جام اجت ماعی ،تغییر در مشکککارکت ز نان در ف عال یت های

اقت صادی پایدار مبتنی بر سیا ستهای کالن ک شور ،دانش بومی

ک شاورزی ،تغییر نگرش به ک شاورزی ،تغییر در شیوهی آبیاری و

ک شاورزان و بهرهگیری بهینه از پتان سیلهای منطقهای با رعایت

تغییر در سطح آگاهی ک شاورزان ،ر شد برخی صنایع واب سته و

ا صول اکو فیزیولوژیک تولید مح صوجت ک شاورزی در را ستای

رکود برخی از زیرساختها ( .)Mahesh, 1999اثرات و پیامدهای

حفظ محیطزی ست ( .)Sojasi Qidari & Behrooz, 2017لذا

تغییر الگوی کشکککت با توجه به وسکککعت و شکککدت آن میتواند

میتوان تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید ،حفاظت منابع پایه

دربرگیرندهی مواردی تغییر شکلگیری روابط جدید اقت صادی و

و افزایش بهرهوری عوامل تولید ،بهینهسکککازی الگوی مصکککرف،

اجتماعی در جامعه جهانی ،تغییر در میزان و نوع عر ضه و تقا ضا،

دسککترسککی به تولید پایدار در بخش کشککاورزی و حفظ منابع پایه

افزایش یا کاهش قی مت محصکککوجت ،تغییر در میزان درآ مد،

تولید را از اثرات اجرای تغییر الگوی کشت دانست ( Monazam

اشتغال و سرمایهگذاری ،تحول در میزان آگاهی ،بهرهوری نیروی

 ،)Ismailpour & Kardavani, 2010اما بهصککورت خاصتر

کار ،م شارکت رو ستاییان در ادارهی امور رو ستا ،کیفیت زندگی،

میتوان اثرات تغییر الگوی ک شت را در بین ک شاورزان رو ستایی

میزان ر ضایتمندی و و ضعیت ماندگاری جمعیت ،تحول در بافت

در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی بررسی کرد.

روستا و ساخت مساکن روستایی ،تغییر در نوع کاربری اراضی و

بهطوری که تغییر الگوی کشکککت و گرایش به کشکککت زعفران

نیز تخریب محیط طبیعی یا تقویت در جهت پایداری آن ،باشکککد

درزمینه اقتصککادی میتواند باعث ایجاد فرصککتهای شککغلی در

(.)Yazdani, 2015

رو ستا ،امکان ک شت در قطعات کوچک زراعی ،قابلیت نگهداری

ازآن جا که الگوی کشکککت معموجً با اخت یار و اراده عقالنی

باج در منزل ،عدم نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین ،عدم نیاز به

ک شاورز شکل میگیرد و قابلکنترل بوده ،عموماً در جهت بهبود

و مقرونبهصککرفه بودن هزینههای تولید

و ضعیت ک شاورز تف سیر می شود .در غیر این صورت ک شاورز

محصکککول شکککود .درزمینه زیسکککتمحیطی به علت مقاوم بودن

بهمحض دریافت بازخوردهای منفی ،الگوی کشککت خود را تغییر

زعفران به سکککرما ،آفات و بیماری های منطقه ،نیاز آبی کمتر،

مید هد و الگوی جد یدی را اجرا و یا به الگوی سکککابق خود

سککازگاری با شککرایط اقلیمی منطقه و درزمینه اجتماعی باج بودن

بازمیگردد ( .)Pourtaheri et al., 2014در نهایت پیامدهای

اعتبار اجتماعی زعفران کاران نسبت به سایر کشاورزان ،استفاده

تغییر الگوی کشکککت را میتوان بهصکککورت زیر جمعبندی کرد:

بیشککتر از زنان ،کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه برای ماندگاری

افزایش و یا کاهش درآمد کشکککاورزان ،افزایش یا کاهش میزان

در روسکککتا تأثیرات مثبتی در منطقه موردمطالعه داشکککته اسکککت

نیاز به نیروی کار و د ستمزد آنان ،ر شد برخی صنایع واب سته و

( .)Sojasi Qidari & Behrooz, 2017بهطورکلی پیامدهای

رکود برخی دیگر ،تخر یب برخی از زیرسکککاخت ها ،دگرگونی در

نیروی کار متخصکک

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…

445

قی مت زمین ،تشکککویق یا م مان عت از ان جام ف عال یت های جنبی

جمعیتی و کیفیت زندگی ک شاورزان ،تغییر نگرش به ک شاورزی،

ک شاورزی نظیر دامداری ،ایجاد رقابت میان مح صوجت مختلف

تغییر در شیوه آبیاری و تغییر در سطح آگاهی ک شاورزان ،تحول

غذایی و تجاری ،تغییر در نظامهای بهرهبرداری ،میزان م شارکت

در زیرساختهای نواحی روستایی ،تحول در بافت روستا ،کاهش

و ان سجام اجتماعی ،تغییر در م شارکت زنان (و اع ضای خانواده)

تخریب محیط طبیعی ،تقویت محیط طبیعی در جهت پایداری و

در فعالیتهای کشکککاورزی ،شککککلگیری طبقات جدید اجتماعی

غیره ( ;Schirmer et al., 2008; Sharma & Jain, 2011

نظیر کشککاورزان چند پایگاهی ،جمعیتپذیری یا کاهش جمعیت،

.)Hamzei & Bouzarjmehri, 2015

تغییر در میزان خدماترسکککانی به روسکککتاها ،به دنبال تحوجت

Land Use Changes

Consequences and effects

Physical

Environmental

Change of agricultural land use
to agriculture

Economical

Social

Change of agricultural land use
to industry and services and...

Change of cropping pattern
)(towards saffron

The effects of saffron planting expansion

Physical
-Evolution in the
;village context
-Housing
;transformation
-Improving land use.

environmental
-Reduce water
;consumption
-Environmental
;sustainability
-Reduce soil
acidification.

Economical
;-Change in income
-Change in
employment and
;investment
-Change in land price.

social
;-Rural viability
; -reduced migration
;-increased services
-increased quality of
;life
-labor productivity.

شکل  -2چارچوب مفهومی پژوهش
Figure 2- Conceptual framework of research.

در این پژوهش از روش اسکککنادی به بررسکککی مبانی نظری

اهمیت شککاخ ها و همچنین محدودیت دسککترسککی به آنها،

مرتبط با مو ضوع پرداخته شده و سپس بهمنظور بررسی و تحلیل

متغیرهایی در قالب شاخ های اجتماعی ،اقت صادی ،محیطی و

آثار تغییر الگوی کشت در روستاهای دهستان میانجام با توجه به

کالبدی انتخاب شده و موردا ستفاده و برر سی قرار میگیرد که در
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جدول  1به معرفی این شککاخ ها و متغیرهای مورداسککتفاده در

میانجام میباشد که جهت جمعآوری اطالعات برحسب مقتضیات

تحقیق پرداخته میشود.

پژوهش از ش کیوه کتابخانهای و میدانی اسککتفاده شککده اسککت .بر
اسککاس بررسککی نظری صککورت گرفته ،ابتدا به شککاخ بندی

مواد و روشها

مؤلفههای موردنظر پرداختهشککده و در مرحله بعد برای هر یک از

پژوهش حاضر ازنظر روش توصیفی – تحلیلی و ازنظر هدف
کاربردی اسککت .این پژوهش به دنبال بررسککی آثار تغییر الگوی

مؤلفه ها گویه هایی در قالب طیف لیکرت (پنج گزینهای) مطرح
گردید (جدول .)1

کشکت به سکمت زعفران بین کشکاورزان روسکتایی در دهسکتان
جدول  -1مؤلفهها و شاخصهای سنجش پیامدهای تغییر الگوی کشت به سمت زعفران
Table 1- Components and indices of the consequences of changing the pattern of cultivation toward saffron

شاخصها

ابعاد

Indicators
Increasing rural productive population - Increasing population sustainability motivation - Increasing population
working in agriculture - Creating productive employment and reducing unemployment - Reducing rural migration
to the city - Reducing public poverty (affecting the preservation of farms and agricultural lands) - Increasing social
credibility of saffron workers in society - Increasing the welfare of the rural community due to the economic
benefits of saffron production - more use of women labor in saffron cultivation

Dimensions

افزایش جمعیت تولیدکننده روستایی  -افزایش انگیزه ماندگاری جمعیت – افزایش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی – ایجاد اشتغال مولد و کاهش بیکاری –
کاهش مهاجرت روستا به شهر -کاهش فقر عمومی (تحت تأثیر حفظ مزارع و اراضی کشاورزی) -افزایش اعتبار اجتماعی زعفران کاران در جامعه -افزایش سطح
رفاه جامعه روستایی به دلیل سود اقتصادی حاصل از تولید زعفران -استفاده بیشتر از نیروی کار زنان در کشت زعفران

اجتماعی-
فرهنگی
Sociocultural

Strengthening rural finance (Farmers) - Reducing risk of investing in agriculture - Increasing agricultural
production - Creating rural job opportunities - Able to provide living costs - Reduce false and non-agricultural
 jobs affected by poverty and unemployment - Strengthen rural economy - Increase agricultural exports Increasing farmers' incomes - Employment for family members - Cost-effectiveness of investment in agricultureHigh value added production for saffron workers - Helping rural self-sufficiency

تقویت بنیه مالی روستاییان (کشاورزان) -کاهش مخاطره سرمایهگذاری در بخش کشاورزی – افزایش تولیدات کشاورزی -ایجاد فرصتهای شغلی در
روستا– توانایی تأمین هزینههای زندگی -کاهش مشاغل کارب و غیر کشاورزی تحت تأثیر فقر و بیکاری (گرایش به سمت قاچاق و -)...تقویت اقتصاد
روستایی -افزایش صادرات محصوجت کشاورزی  -افزایش درآمد کشاورزان -اشتغالزایی برای اعضای خانواده -مقرونبهصرفه بودن سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی -ارزشافزوده باجی تولید برای زعفران کاران -کمک به خودکفایی روستاییان
Use of clay and sandy soil (due to saffron growth capability) - Lack of pressure on groundwater aquifers (due to
low water requirement of saffron) - No soil contamination (due to low use of fertilizers and pesticides) - Reduce
soil erosion and lack flooding due to rainfall and lack of strong winds due to the conservation of vegetation

امکان استفاده از زمینهای رسی و شنی (به دلیل قابلیت رشد زعفران) -عدم فشار به سفرههای آبهای زیرزمینی (به دلیل نیاز آبی کم زعفران) -عدم
آلودگی خاک (به دلیل استفادهی اندک از کودهای شیمیایی و سموم) -کاهش فرسایش خاک و عدم وقوع سیل در اثر بارندگی و عدم ایجاد بادهای
شدید به دلیل حفظ پوشش گیاهی
Prevention of agricultural land removal and abandonment - Improvement of infrastructure (affected by increased
income) - Possibility of cultivation in small arable land - Cultivation in sloping land - Non-abandonment of
agricultural land and optimization of valuable agricultural land - Construction of new housing with More durable
building materials

پیشگیری از حذف و رها شدن اراضی کشاورزی -بهبود زیرساختها (تحت تأثیر افزایش درآمد) -امکان کشت در اراضی کوچک زراعی -کشت و کار در
اراضی شیبدار -عدم رها شدن زمین کشاورزی و بهری گیری بهینه از اراضی زراعی باارزش -ساخت مساکن جدید با مصالح ساختمانی بادوامتر (تحت
تأثیر افزایش درآمد)

اقتصادی
Economic

زیستمحیطی
Ecological

کالبدی
Physical

بر اساس منابع در دسترس در گام بعدی برای عملیاتی سازی

جامعه آماری و جامعه نمونه گردید (جدول  .)2دهسککتان میانجام

کردن

نام یکی از ده ستانهای شهر ستان تربتجام ا ست این ده ستان

مطالعه ،اقدام به انتخاب منطقه موردمطالعه و مشکککخ

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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از توابع بخش مرکزی شککهرسککتان تربتجام در اسککتان خراسککان

دستیابی به نمونهها و تکمیل پرس شنامهها از روستاهایی با باجترین تعداد

رضککوی اسککت .تقریباً در تمامی روسککتاهای منطقه موردمطالعه

زعفران کار (روستاهای موردمطالعه که بالغ بر  10رو ستا ست) بهره گرفته

درآ مد اغ لب مردم از ف عال یت های زراعی ،با غداری و دا مداری

شد.

تأمین میشککود .گروهی از مردم این روسککتاها در امور خدماتی و

جهت بررسکککی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-

تولید صکککنایعدسکککتی نیز اشکککتغال دارند .به دلیل کمبود آب و

اسککم یرنوف اسککتفاده شککد .سککپس برای سککنجش عوامل مؤثر بر

خشککککسکککالیهای پیدرپی و مقرونبهصکککرفه نبودن کاشکککت

تحوجت کالبدی-فضکککایی روسکککتایی با توجه به نوع داده ها از

محصککوجتی که در طول سککال به آب بیشککتری نیاز دارند ،اخیراً

آزمونهای همبسکککتگی پیرسکککون و تی تک نمونهای در محیط

کا شت زعفران در این رو ستاها گ سترش زیادی ن سبت به انواع

 SPSS 20اسکککتفاده شکککد .در این مطالعه ،برای آزمودن مدل

مح صوجت ک شاورزی دیگر دا شته ا ست .بهطوریکه تقریباً در

مفهومی پژوهش و بررسکککی تأثیرات تغییر الگوی کشکککت به

تمامی روسککتاهای این منطقه ،اکثریت خانوارهایی که کشککاورزند

زعفران ،از فن مدلسککازی معادجت سککاختاری با رویکرد تکنیک

دارای قطعهی زعفرانی ه ستند بر این ا ساس جامعه نمونه شامل

حداقل مربعات جزئی و با اسکککتفاده از نرم افزار Smart PLS 3

خانوارهای زعفران کار ساکن در  10نقطه رو ستایی در ده ستان

که یک فن مدلسککازی مسککیر واریانس محور می با شد ،ا ستفاده

م یان جام می باشکککد .ج هت تعیین حجم نمو نه آ ماری از روش

گردیده ا ست .این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی ا ست که

کوکران و بر ا ساس محا سبه خطای ( )0/08ا ستفاده شد که 115

در آنها روابط بین متغیرها پیچیده است (.)Kline, 2015

نمونه منتخب و در تابسککتان  1397مورد پرسککشککگری قرار گرفتند .برای

تعداد نمونه

جدول  -2تعداد کل روستاهای موردمطالعه و نمونههای اختصاصیافته
Table 2- Total number of villages studied and samples assigned
تعداد خانوار
تعداد خانوار
جمعیت کل
تعداد خانوار
کشاورز
زعفران کار
نام روستا

Number of
samples

Number of
saffron
households
9

Number of
households

Total
population

Number of
farmer's
households
16

75

274

21

31

383

472

1666

باغسنگان سفال
رونج

13

19

252

552

2023

محمودآبادسفلی

11

16

139

358

1325

12

17

103

220

971

9

13

42

29

102

امغان
جنگاه
سمرغاوه

11

15

101

228

907

باغسنگان علیا

8

10

52

65

227

حاجی آباد

15

21

128

305

1215

محمودآبادعلیا

8

12

110

214

799

115

163

1326

لنگر
جمع کل

7

13354
3444
References: Research findings, 2019.
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Village name

شماره
Number

Baghestan

1

Runj
Mahmoud
Abad Sofla
Umegan

2
3
4

Jangah

5

SamarGhaveh
Baghsngan
Olya
Haji Abad
Mahmoud
Abad Olya
Langar

6
7
8
9
10
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شکل  -3موقعیت روستاهای نمونه در تقسیمات سیاسی فرادست
Figure 3- Situation of sample villages in the political divisions.

ARAS

نرمالسککازی مطابق رابطه  1بروش خطی صککورت میگیرد .اگر

برای رتبهبندی دقیق روسکککتاهای نمونه ،از تکنیک

اسککتفاده شککده اسککت .تکنیک  1ARASبوسککیله زاوادسککاکاس و

ها از نوع منفی با شند مطابق رابطه  2ابتدا باید معکوس

تورکیس (& Turskis, 2010

 )Zavadskasپیشککنهاد شککد .این

روش یکی از بهترین روشهای تصکککمیمگیری چند معیاره برای

شاخ

شوند و سپس به روش خطی نرمال شوند.
xij

()1

انتخاب بهترین گزینه است .بهترین گزینه آن است که بی شترین
فاصکککله را از عوامل منفی و کمترین فاصکککله را از عوامل مثبت
داشککته باشککد .در گام نخسککت ماتریس امتیازدهی شککاخ

ها

برا ساس معیارها (ماتریس ت صمیم گیری) ت شکیل شده ا ست.
ماتریس تصمیم را با  xو هر داریه آن را با  xijنشان میدهند.
در گام دوم بیمقیاس سازی ماتریس ت صمیمگیری با روش
خطی صورت گرفته است .هر درایه ماتریس بیمقیاس شده را با
 Nو هر داریه آن را با  nijنشکککان میدهند .در تکنیک

ARAS

1-Additive Ratio Assessment

ij

()2

xij

 xij

; nij 

x
1
xij 

در گام سکککوم با ید ماتریس بیمق یاس

)(N

nij 
xij 

به ماتریس

بیمقیاس موزن ) (Vتبدیل شککود .برای بدسککت آوردن ماتریس
بیمقیاس موزون باید اوزان شاخ
تحقیق به دلیل این که شکککاخ

ها را دا شته با شیم .در این
های انتخابی ما مبتنی بر داده

های مکانی است از روش وزن دهی آنتروپی شانون استفاده شده

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاههای روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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است .اوزان محاسبه شده در ماتریس بیمقیاس شده ضرب می

شروع کرده اند اما حدود  39در صد ک شاورزان بی شتر از  5سال

شود .ماترس حاصل را ماتریس بیمقیاس شده موزون گویند و با

ا ست که تغییر الگوی ک شت به سمت زعفران را شروع کردهاند.

 Vنشان داده می شود.

در جدول  3ویژگی های توصکککیفی در زمی نة خصکککوصککک یات

()3

V  Nij W j

در گام چهارم میزان مطلوبیت هر گزینه بوسککیله مطلوبیت با
رابطه  4زیر محاسبه میشود:
()4

n

S i   Vij
j 1

دموگرافیک جامعة موردمطالعه مشاهده میشود.
بررسی اثرات کشت زعفران بر زندگی کشاورزان

برای سنجش اثرات ک شت زعفران بر زندگی ک شاورزان در
منط قه موردم طالعه ،از شکککاخ

های اجتماعی-فرهنگی (با 9

گویه) ،اقتصککادی (با  14گویه) ،زیسککت محیطی-اکولوژیک (با 6

برابر یک میشککود .بهترین

گویه) و کالبدی (با  6گویه) در قالب طیف لیکرت  5گزینهای

گزینه آن اسکککت که  Siبزرگتری دارد .همچنین در نهایت باید

اسککتفاده شککد .بر پایه نتایج تحقیق ،ازنظر روسککتاییان تأثیر تغییر

 Aiبا Ki

الگوی کشکککت در ابعاد چهارگانه و در کل باج (با میانگین )3/9

نشان داده شده و با رابطه  5قابل محاسبه است ( Anabestani

توصیف شده است .تغییر الگوی کشت در شاخ های اجتماعی-

مجموع مقادیر  vijهر شککاخ

درجه مطلوبیت محاسککبه شککود .درجه مطلوبیت گزینه

فرهنگی با م یانگین  3/84کمترین و در شکککاخ

:)et al., 2018
()5

Si
So

ki 

مقدار  Kiهر چه به یک نزدیکتر با شد گزینه بهتر خواهد بود
(.)Anabestani et al., 2018

های کال بدی با

میانگین  4بی شترین تأثیر دا شته ا ست .مقدار انحراف معیار نیز ن شان از
پراکندگی نزدیک دادهها نسبت به میانگین را دارد (جدول .)4
تأثیر کشکککت زعفران در شکککاخ

اجتماعی -فرهنگی در

مؤلفه های "افزایش جمعیت تولیدکننده روسکککتایی"" ،افزایش
سطح رفاه جامعه روستایی" ،استفاده بیشتر از نیروی کار زنان" و

نتایج و بحث

"افزایش اعتبار اجتماعی زعفران کاران در جامعه روسکککتایی" با

ویژگیهای فردی روستائیان

میاگین باجی  ،4بی شتر از سایر مؤلفهها بوده ا ست .همچنین از

بر ا ساس نتایج تحقیق حدود  25/3در صد دارای سن  30تا

نظر رو ستاییان در شاخ

اقت صادی بی شترین تأثیر تغییر الگوی

 40سال 69/5 ،درصد از پاسخگویان مردان و  72/1درصد آنها

ک شت در مؤلفههای "افزایش درآمد زعفرانکاران" ،افزایش تولید

م تأ هل بودها ند .ازنظر سکککطح تحصکککیالت فقط  2/6درصکککد

محصککوجت صککادراتی کشککاورزی" و "ارزش افزوده باجی تولید

پا سخگویان دارای مدرک لی سانس و باجتره ستند و حدود 24/7

برای زعفرانکاران" قابل مشاهده بوده است .آثار زیست محیطی-

درصد دارای تحصیالت ابتدایی و  12/6درصد نیز بیسواد هستند.

اکو لوژیک و کالبدی کشکککت زعفران نیز بیشکککتر در مؤلفههای

همچنین با بررسکی وضکعیت شکغلی پاسکخگویان 35/8 ،درصکد

"عدم فشار به سفره های آبهای زیرزمینی"" ،امکان استفاده از

ک شاورزی (زراعت ،باغداری و دامداری) را به عنوان شغل ا صلی

زمینهای رسی و شنی"" ،امکان کشت در اراضی کوچک زراعی

خود انتخاب کردهاند .نتایج تحقیق نشکککان داد که  61/7درصکککد

رو ستا"" ،امکان ک شت وکار در ارا ضی شیبدار و بهریگیری

پاسکککخگویان ،کمتر از یک هکتار زعفران زیرکشکککت برده اند و

بهینه از ارا ضی زراعی باارزش" و "جلوگیری از رها شدن ارا ضی

 13/1در صد این ک شاورزان یک سال ا ست که ک شت زعفران را

کشاورزی در اثر خشکسالی به دلیل نیاز آبی کم کشت زعفران"
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.

.قابل مالحظه است

 توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس ویژگیهای دموگرافیک-3 جدول
Table 3- Frequency distribution of respondents based on demographic characteristics

متغیر

محدوده

فراوانی

درصد

Variable

Range

Abundance

Percent

جنسیت

 زنWoman
 مردMan

35
80
36
29
41
9
15
28
44
16
10
3
28
83
4
16
15
10
7
19
21
20
7

30.5
69.5
31.1
25.3
35.8
7.9
12.6
24.7
38.3
13.7
8.4
2.6
24.7
72.1
3.2
13.7
13.2
8.9
6.3
16.3
17.9
17.4
6.3

Gender

21-30
31-40
41-50
+50

سن
Age

بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
فوقدیپلم
کارشناسی و باجتر
مجرد
متأهل
بدون پاس
زراعت
باغداری
دامداری
کارمند
کارگر
آزاد
خانهدار
سایر

تحصیالت
Education

تأهل
Marital status

شغل
Job

Illiterate
Elementary
Tips
Secondary
Associate degree
Bachelor and above
Single
Married
No answer
Agriculture
Gardening
Livestock
Employee
Worker
Free
Housewife
Others

References: Research findings, 2019.
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 نتایج توصیفی شاخصهای تحقیق و نتایج آزمون کای دو-4 جدول
Table 4- Descriptive results of research indices and chi-square test results

شاخص

میانگین

انحراف معیار

مقدار کای دو

درجه ازادی

سطح معناداری

Indicator

Average

Standard deviation

Chi-square

df

Sig.

اجتماعی_فرهنگی

3.84

0.457

156.826

11

0.000

3.86

0.123

79.522

9

0.000

3.91

0.188

92.383

6

0.000

4

0.185

90.07

6

0.000

3.9

0.13

41.6

-

-

Socio-cultural

اقتصادی
Economic

زیست محیطی
Ecological

کالبدی
Physical

اثرات کل
Total effects

450
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تحقیق در سطح روستاهای نمونه را نشان می دهد.
در ادامه برای رتبه بندی دقیق روسکککتاهای نمونه ،از تکنیک

در توزیع فضککایی میانگین متغیر تحقیق یعنی اثرات کشککت

 ARASاستفاده شده است .با توجه به نتایج بهدستآمده جدول

زعفران در سطح روستاها ،روستای امغان با رقم  4/02بیشترین و

 6از مدل آراس روسککتاهای امغان ،لنگر و محمودآباد سککفلی در

روسکککتاهای باغسکککنگان علیا و حاجی آباد با رقم  3/86کمترین

رتبه اول تا سوم قرار گرفته و در مقابل رو ستای باغ سنگان علیا

آمارهها را نشککان میدهد .جدول  5توزیع فضککایی شککاخ های

در رتبه آخر قرارگرفته است.

جدول  -5توزیع فضایی میانگین متغیر و شاخصهای آن به تفکیک روستاهای نمونه
Table 5- Spatial distribution of mean variables and research indices in sample villages

اثرات کل

کالبدی

زیست محیطی

اقتصادی

اجتماعی_فرهنگی

Total effects
4.02

Physical
3.955

Ecological
3.864

Economic
3.864

Socio-cultural
4.404

3.87

3.952

3.857

3.929

3.746

3.86

3.97

3.909

3.831

3.717

3.91

3.958

4.083

3.845

3.759

3.86

4.083

3.833

3.795

3.722

3.87

3.897

3.889

3.884

3.799

3.88

4.019

3.87

3.897

3.741

3.9

3.979

3.875

3.875

3.889

3.91

4.089

3.889

3.895

3.763

3.94

4.115

3.853
3.819
3.962
References: Research findings, 2019.

نام روستا
Village name
Umegan

امغان
باغسنگان سفلی
باغسنگان علیا
جنگاه
حاجی آباد
رونج
سمرغاوه
لنگر
محمودآباد علیا
محمودآباد سفال

Baghestan
Baghsngan Olya
Jangah
Haji Abad
Runj
SamarGhaveh
Langar
Mahmoud Abad olya
Mahmoud Abad Sofla
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جدول  -6نتیجه نهایی مدل آراس و رتبه بندی روستاها
Table 6- The final result of the ARAS model and the ranking of villages

رتبه

درجه مطلوبیت

میزان مطلوبیت

Rank
1

Ki
1

Si
(SO) 0.111

Umegan

8

0.88

0.098

Baghsngan sofla

10

0.875

0.097

Baghsngan Olya

Village

روستا
امغان
باغسنگان سفلی
باغسنگان علیا
جنگاه
حاجی آباد
رونج
سمرغاوه
لنگر
محمود آباد علیا
محمودآباد سفلی

5

0.887

0.099

Jangah

9

0.877

0.098

Haji Abad

4

0.889

0.099

Runj

7

0.88

0.098

SamarGhaveh

2

0.907

0.101

Langar

6

0.886

0.099

Mahmoud Abad olya

3

0.904

Mahmoud Abad sofla
0.101
References: Research findings, 2019.
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ارز یابی میزان اثر گذاری شررراخص های تحقیق در تغییر

این منظور از آزمون  Tتک نمونهای اسکککتفاده شکککد .با توجه به

الگوی کشت

طیف  5گزینه ای لیکرت در سکککواجت تحقیق ،عدد  3بهعنوان

برای بررسکککی نر مال بودن متغیر ها از آزمون کلموگروف-

میککانککه نظری ارزیککابی میزان اثرگککذاری کشککککت زعفران در

اسککمیرنوف اسککتفادهشککده اسککت؛ که با توجه به نتایج این آزمون

شاخ های پژوهش انتخاب شد .بر اساس نتایج آزمون  ،Tمقدار

عمده دادهها نرمال بوده اسککت؛ بنابراین میتوان برای به دسککت

آماره  Tدر تمام شکککاخ ها و متغیر اثرات کل کشکککت زعفران

آوردن وضکککعیت متغیرهای تحقیق در هر یک از شکککاخ های

باجتر از مقدار متوسط (یعنی  )3میباشد.

موردنظر ،میانگین نظرات روستاییان مورد مقایسه قرار داد و برای
جدول  -7ارزیابی میزان اثرگذاری شاخصهای پژوهش در کشت زعفران ازنظر روستاییان
Table 7- Evaluation of the effectiveness of research indicators in saffron cultivars for villagers
استاندارد آزمون = Test value = 3 / 3

فاصله اطمینان  %95اختالف
Interval of the difference confidence 95%
باال Upper /

پایینLower /

اختالف میانگین

سطح معناداری

درجه آزادی

مقدار آماره t

Mean difference

)Sig. (2-tailed

df

t

0.924

0.755

0.839

0.000

114

19.69

0.887

0.841

0.864

0.000

114

75.56

0.943

0.874

0.909

0.000

114

51.93

1.031

0.963

0.997

0.000

114

57.9

0.926

0.878

0.902

0.000

114

74.55

شاخص
Indicator

اجتماعی_فرهنگی
Socio-cultural

اقتصادی
Economic

زیست محیطی
Ecological

کالبدی
Physical

اثرات کل
Total effects

References: Research findings, 2019.
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با توجه به نتایج آزمون  Tاز نظر روسککتاییان ،اثرات کشککت
زعفران در شاخ
بطوریکه در شاخ

اقتصادی ،بیشتر از سایر شاخ ها میباشد

توجه مقدار آماره  ،Tشاخ های اجتماعی – فرهنگی نیز تأثیر
کمتری در کشت زعفران داشته است.

اقت صادی ،مقدار آماره  75/56 Tو مقدار

سکککطح معنیداری برابر با  0/000که از  0/05کمتر اسکککت و با

بررسی ارتباط ویژگی های فردی و سطح اراضی با تغییر

توجه به میانگین مربوطه که بیشتر از  3میباشد ،با اطمینان 95

الگوی کشت

در صد میتوان گفت که از نظر رو ستاییان تغییر الگوی ک شت و
کشککت زعفران توانسککته اثرات اقتصککادی قابل مالحظهای بر
زندگی آنها ایجاد کند و شککاخ

اقتصککادی را در تغییر الگوی

ک شت مهم دان ستهاند .جزم رکر ا ست که ازنظر رو ستاییان و با

برای این منظور ابتدا نرمال بودن دادههای تحقیق با استفاده
از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت ،که با
توجه به نتایج این آزمون عمده دادهها نرمال بوده است ،بنابراین
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرها

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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استفاده شده است.
جدول  -8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ویژگیهای فردی و اثرات کشت زعفران
Table 8- Pearson correlation results between individual characteristics and effects of saffron cultivation
وابسته Dependent
اثرات کلی کشت زعفران Cultivation effects of saffron /

نتیجه

سطح معناداری

مقدار آماره پیرسون

Result

)Sig. (2-tailed

Pearson correlation

مستقلIndependent /

0.583

0.052

جنسیت

0.063

0.055

0.791

0.025

0.881

0.014

0.457

-0.070

0.645

0.043

0.607

-0.048

0.589

0.051

0.012

0.149

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود دارد
There is significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود ندارد
There is no significant relationship

ارتباط معنادار وجود دارد
There is significant relationship

Gender

سن
Age

سطح تحصیالت
Level of education

وضعیت تأهل
marital status

تعداد افراد خانوار
Number of households

سطح زیرکشت آبی
Cultivated acreage

تعداد قطعات زیرکشت آبی
The number of pieces planted blue

سطح زیر کشت زعفران
Surface under cultivation of saffron

تعداد سالهای کاشت زعفران
Number of years of saffron planting

References: Research findings, 2019.
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چنانچه در جدول  8مشاهده میگردد بین شاخ های فردی

شنا سایی شده بر اثرات ک شت زعفران از فن مدل سازی معادجت

و ویژگیهای سککطح زیرکشککت محصککوجت (به اسککتثنای سککن

سککاختاری1با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی2و با اسککتفاده

بهرهبرداران و تعداد سککالهای کاشککت زعفران) با اثرات کشککت

از

که یک فن مدل سازی مسیر واریانس

زعفران راب طه معنیداری وجود ندارد .یعنی از نظر روسککک تای یان

محور میباشککد ،اسککتفاده گردیده اسککت .این روش بهترین ابزار

کشت محصول زعفران برای همه توجیح داشته و در هر صورت

برای تحل یل تحقی قاتی اسکککت که در آن ها روابط بین متغیرها

اثرات مثبتی در نتیجه این تغییر الگوی ک شت حا صل شده ا ست

پیچیده است.

و این ویژگیها نتوانسته تفاوت معناداری در اثرات کشت زعفران
ایجاد کند.

نرمافزار Smart PLS 3

در پژوهش حا ضر متغیرهای اجتماعی -فرهنگی ،اقت صادی،
زیسکت محیطی ،کالبدی و اثرات کلی کشکت زعفران سکازههای
اصکککلی (و متغیرهای پنهان تحقیق) هسکککتند که هریک از این

برر سی اثرگذاری مؤلفهها بر متغیر کل اثرات ک شت زعفران

سازهها بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،از ابعاد مختلفی ت شکیل

با مدل PLS

شدهاند و همچنین هر یک از ابعاد تو سط تعدادی گویه یا سوال

برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسکککی تأثیر عوامل
)1- Structural Equation Modeling (SEM

سنجیده شدهاند که در مطالب باج ارائه شده است.
)2- Partial Least Squares (PLS
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جدول  -9نتایج میانگین واریانس استخراج شده و آلفای کرونباخ و پایاییی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
Table 9- Average results of variance extracted, and Cronbach Alpha cluster results and combined reliability of hidden variables

اثرات کل

کالبدی

زیست محیطی

اقتصادی

اجتماعی_فرهنگی

شرح

Total effects
0.661
0.789

Physical
0.603
0.632

Ecological
0.682
0.782

Economic
0.895
0.825

Socio-cultural
0.587
0.882

Explore
AVE
آلفای کرونباخ ()0/7>Alpha

0.968

0.769

0.974
0.857
0.815
References: Research findings, 2019.

پایایی ترکیبی ()0/7>CR
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بررسرری روایی و پا یایی متغیر های تحقیق رارز یابی مدل
بیرونی)

نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است ،ارائه شود .با

روایی پرسککشککنامه توسککط دو معیار روایی همگرا و واگرا که
مخت

پس از آزمون مدل بیرنی جزم اسکککت تا مدل درونی که

مدلسککازی معادجت سککاختاری اسککت ،بررسککی شککد

( .)Hulland, 1999برای ارزیابی روایی همگرا از معیار AVE ،

(میانگین واریانس اسکککتخراج شکککده) 1مربوط به متغیرهای مرتبه

اسکککتفاده از مدل درونی میتوان به بررسکککی فرضکککیه پژوهش
پرداخت .مدل درونی پژوهش با کاربررد نرم افزار

Smart PLS 3

انجام شده است .مدل مفهومی آزمون شده در شکل  4ارائه شده
است.

اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول  9نشان داده شده

ا عداد روی خطوط مسکککیر و نیز خطوط مربوط به بار های

اسکککت .مقدار مالک برای سکککطح قبولی  0/5 ،AVEمیباشکککد

عاملی مقادیر  tمربوط به آزمون  Bootstrappهسستند و همانند

( ،)Magner et al., 1996همان گونه که در جدول  9آمده ا ست،

آزمون  tتف سیر می شوند؛ یعنی اگر اعداد نمونه بیش از  121نفر

تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از  0/5بیشتر بوده و روایی

باشند و مقادیر  Tبیش از  1/96باشد در سطح  0/05و اگر مقادیر

همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
برای سنجش پایایی مدل به برر سی پایایی ترکیبی ،و آلفای
کرونباخ پرداخته شد .ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی
سؤاجت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است ( & Fornell

 .)Larker, 1981نتایج در جدول  9آورده شده است.

بیش از  2/58باشکد در سکطح  0/01معنادار هسکتند ( Vinzi et

 .)al., 2010همانگونه که در شکل شماره  4م شخ

ا ست،

ضرایب  tبین سازههای اصلی پژوهش باجی  1/96هستند یعنی
ارتباط بین متغیرهای زیسکککت محیطی ،کالبدی و اقتصکککادی با
اثرات کلی کشکککت زعفران در روسکککتاهای نمونه با اطمینان 95

با توجه به اینکه مقدار مناسککب برای آلفای کرونباخ و پایایی

درصد تأیید می شود .عالوه براین ،برای بررسی معناداری ضریب

ترکیبی  0/7اسککت و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها

م سیر جزم ا ست مقدار  tبرای هر م سیر برآورد گردد .در جدول

در مورد متغیر های مکنون م قدار م ناسکککبی را ات خار نموده ا ند،

 ،10مقدار ضرایب م سیر و سطح معناداری و مقدار  tهر م سیر

میتوان متناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید کرد.

نشان داده شده است.

بررسرری معناداری ارتباط بین متغیرهای تحقیق مسررتقل و
متغیر اثرات کلی کشت زعفران
1. Average Variance Extracted- AVE

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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شکل  -4مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداری Z
Figure 4- Structural model of research along with Z significant coefficients.

جدول  -10شاخصهای ارزیابی مدل درونی پژوهش ،جهت و معناداری اثرات مستقیم
Table 10- Indices of evaluation of the internal model of research, direction and significance of direct effects

سطح معناداری

آماره تی (ضریب تأثیر)

ضریب بتای استاندارد

شرح

P value

)|T statistics (|O/STDEV

Standard beta factor

Explore

0.081

1.747

0.226

اجتماعی-فرهنگی ← اثرات کشت زعفران

0.001

3.464

0.159

0.03

2.172

0.247

0.028

2.114

0.291

Total effects ← Socio-cultural

اقتصادی ← اثرات کشت زعفران
Total effects ← Economic

زیست محیطی ← اثرات کشت زعفران
Total effects ← Ecological

کالبدی ← اثرات کشت زعفران
Total effects ← Physical

References: Research findings, 2019.
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براسککاس نتایج  tو  Pضککرایب مسککیر کلیه روابط فوق به جز

 Pنیز کوچکتر از  0/05میباشد.

ارتباط اجتماعی-فرهنگی و اثرات ک شت زعفران معنادار میبا شد

بررسی اثر گذاری متغیرهای مستقل بر اثرات کشت زعفران

به گونهای که مقدار  tکلیه مسککیرها از  1/96بزرگتر بوده و مقدار

در روستایی نمونه
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راب طه ع لت و معلولی بین متغیر های مکنون و تحوجت

زیر سنجیده شده است.

کالبدی -فضایی سکونتگاههای روستایی در قالب مدل ساختاری

شکل  -5ارزیابی مدل درونی پژوهش ،شامل ضرایب مسیر و مقدار  R2و بارهای عاملی
Figure 5- Evaluation of the internal model of the research, including path coefficients and R2 value and factor load.

اعداد نو شته شده بر روی خطوط در واقع ضرایب بتا حا صل

سککهم بیشککتری در تبیین آن سککازه ایفا میکند .همچنین اگر بار

از معادله رگر سیون میان متغیرها ا ست که همان ضرایب م سیر

عاملی یک شاخ

منفی با شد ،ن شان دهنده تأثیر منفی آن در

میبا شد .اعداد داخل هر دایره ن شان دهنده مقدار  R2مدلی ا ست

تبیین سککازه مربوطه میباشککد .به بیان دیگر سککوال مربوط به آن

که متغیرهای پیشبینی از طریق فلش به آن دایره وارد شککدهاند.

شاخ

به صورت معکوس طراحی شده است.

اعداد روی خطوط مسکککیر و نیز خطوط مربوط به بارهای عاملی

همانطور که در شکککل  ،5نمایان اسککت ،رابطه بین سککازة

شاخ ها میباشد؛ بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت

اصلی پژوهش معنادار و مستقیم است؛ بدین ترتیب شاخ های

رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند

اقت صادی ،زی ست محیطی و کالبدی بر سکونتگاههای رو ستایی

میکند .هرچه مقدار بار عاملی یک

نمونه تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق ضرایب استاندارد36 ،

تحلیل مسکککیر مشکککخ
شاخ

در رابطه با یک سازه مشخ

بیشتر باشد ،آن شاخ

درصد از اثرات تغیر الگوی کشت و روی اوردن به کشت زعفران

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…

را در روستاهای نمونه در دهستان میانجام به طور مستقیم توسط
شاخ

اقت صادی پیشبینی می شود .جدول  11میزان اثرگذاری
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شکککاخ های تحقیق بر متغیر اثرات کشکککت زعفران را نشکککان
میدهد.

جدول  -11بررسی اثر گذاری متغیرهای مستقل بر اثرات کشت زعفران
Table 11- Effect of independent variables on the effects of saffron cultivation

کالبدی

زیست محیطی

اقتصادی

اجتماعی_فرهنگی

شرح

Physical

Ecological

Economic

Socio-cultural

Explore

94

0.514

0.537

0.026

0.268

0.349

0.365

0.018

اثرات کشت زعفران
Effects of saffron cultivation

ضرایب استاندارد
Standard coefficients

References: Research findings, 2019.
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بررسرری مجم اثرگذاری متغیرها و توان پیش بینی کنندگی

از متغیرهای مسکککتقل در  R2می باشکککد .منطق حجم اثر براین

مدل

ا ساس ا ست که اگر مقدار به د ست آمده حول  0/02با شد ،حجم
برای بررسککی برازش مدل سککاختاری پژوهش ضککریب

R2

مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسکککته) مدل اسکککت.

R2

اثر کم خواهد بود و حول  ،0/15حجم اثر متوسککط و اگر بیش از
 0/35باشد ،حجم اثر زیاد میباشد .عالوه براین ،با توجه به مقدار

معیاری اسککت که نشککان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر

 Q2میتوان پیشبینی کن ندگی مدل برای مدل سکککاخ تاری را

درونزا دارد و سکککه م قدار  0/33 ،0/19و  0/67به عنوان م قدار

برر سی کرد .به عبارت دیگر ،توان پیشبینی کنندگی مدل ن شان

مالک برای مقادیر ضکککعیف ،متوسکککط و قوی  R2در نظر گرفته

میدهد که مدل به چه میزان در پیشبینی متغیر وابسککته توانایی

میشود .مطابق با شکل  ،4مقدار  R2برای سازه درونزای پژوهش

دارد .هرچه مقدار این شککاخ

به  1نزدیکتر باشککد ،مدل از توان

(اثرات ک شت زعفران)  0/923محا سبه شده ا ست که با توجه به

پیشبینی کنندگی بیشتری برخوردار است .که اگر مقدار به دست

سه مقدار مالک ،منا سب بودن برازش مدل ساختاری تحقیق را

آمده حول  0/02باشککد ،توان پیشبینی کنندگی درحد کم خواهد

تأیید میسازد.

بود؛ و حول  ،0/15در حد متوسط و اگر بیش از  0/35باشد ،توان

برای بررسکککی حجم اثرگذاری مدل سکککاختاری از مقدار f

پیشبینی کنندگی باج خواهد بود.

 Squareا ستفاده می شود .در واقع حجم اثر بیانگر سهم هریک
جدول  -12بررسی حجم اثر و توان پیش بینی کنندگی مدل
Table 12 - Estimate the effect size and predictive power of the model

کالبدی
Physical

زیست محیطی
Ecological

0.331

0.303

اقتصادی
Economic
0.186
0/125

اجتماعی_فرهنگی
Socio-cultural
0.007

References: Research findings, 2019.
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متغیر مستقل
independent variable
f Square
)Q² (=1-SSE/SSO
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اقتصکککادی در حد

تغییر الگوی کشکککت در اب عاد چ هار گا نه و در کل باج بوده به

توجه به جدول  ،12حجم اثر شکککاخ

اجتماعی -فرهنگی در اثرات کلی

طوریکه میانگین اثرات کل کشککت زعفران با رقم  3/9این امر را

ک شت زعفران در حد کم می با شد .اما مقدار  Q²ن شان از قدرت

تأیید میکند .تغییر الگوی کشکککت در شکککاخ های اجتماعی-

پیشبینی کنندگی متوسکککط مدل در خصکککوص سکککازه درونزای

فرهنگی با میانگین  3/84کمترین و در شکککاخ های کالبدی با

پژوهش (اثرات کشکککت زعفران) دارد و برازش مناسکککب مدل

میانگین  4بی شترین تأثیر دا شته ا ست .در توزیع ف ضایی میانگین

ساختاری را تأیید میکند.

متغیر تحقیق یعنی اثرات کشکککت زعفران در سکککطح روسکککتاها،

متو سط ولی حجم اثر شاخ

روستای امغان با رقم  4/02بیشترین و روستاهای باغسنگانعلیا
نتیجهگیری

و حاجیآباد با رقم  3/86کمترین آمارهها را نشککان میدهد .نتایج

کشککاورزی به مانند دیگر فعالیتهای انسککانی همواره تحت

تکنیک  ARASبرای رتبهبندی دقیق روسککتاهای نمونه نیز این

تأثیر شکککرایط جامعه انسکککانی و شکککرایط طبیعی در حال تغییر و

امر را تأیید کرد و با توجه به نتایج بهدسکککتآمده از مدل آراس

دگرگونی اسکککت .یکی از این تغییرات به الگو و نوع کشکککت باز

روسککتاهای امغان ،لنگر و محمودآباد سککفلی در رتبه اول تا سککوم

میگردد که توسط کشاورزان انتخاب و یا به آنها تحمیل میشود.

قرار گرفته و در مقابل روسکککتای باغسکککنگانعلیا در رتبه آخر

این تغییر کاربری ،تلفیقی از تأثیر فعالیتهای انسککانی و تغییرات

قرارگرفته است.

اقلیمی نظیر خ شک سالی و کمبود آب میبا شد .با توجه به اینکه

با توجه به نتایج آزمون  Tنیز از نظر روستاییان ،اثرات کشت

کمبود آب و خشکککسککالی از ویژگیهای اجتنابناپذیر و زیانبار

زعفران در شاخ

اقت صادی ،بی شتر از سایر شاخ ها میبا شد

اقلیمی کشککور میباشککد باید با در نظر گرفتن تنوعات اقلیمی و

بطوریکه در شاخ

اقت صادی ،مقدار آماره  75/56 Tدر سطح

شرایط محیطی هر منطقه مح صوجتی برای ک شت انتخاب شود

معنیداری برابر با  0/000نشککککان از این امر دارد که از نظر

که تو سعه اقت صادی آن را در پی دا شته با شد .ا ستان خرا سان

روسککتاییان تغییر الگوی کشککت و کشککت زعفران توانسککته اثرات

رضوی با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و با تکیه بر منابع

اقتصککادی قابل مالحظهای بر زندگی آنها ایجاد کند و شککاخ

آبی زیرزمینی یکی از ق طب های مهم تول یدات زراعی کشکککور

اقتصادی را در تغییر الگوی کشت مهم دانستهاند .جزم رکر است

محسوب میشود .که در چند سال اخیر کشاورزان این استان و از

که ازنظر روسکککتاییان و با توجه مقدار آماره  ،Tشکککاخ

های

جمله دهسککتان میانجام به علت کمبود آب و خشکککسککالیهای

اجتماعی – فرهنگی نیز تأثیر کمتری در کشککت زعفران داشککته

پیدرپی و توجیه اقتصادیتر کشت زعفران به تغییر الگوی کشت

اسککت .نتایج همبسککتگی پیرسککون نیز بین شککاخ های فردی و

و گرایش به ک شت زعفران روی آوردهاند .بر این ا ساس تحقیق

ویژگی های سطح زیرک شت مح صوجت با اثرات ک شت زعفران

حا ضر به برر سی پیامدهای تغییر الگوی ک شت جامعه ک شاورزان

رابطه معنیداری وجود ندارد ،یعنی از نظر روسکککتاییان کشکککت

دهسکتان میانجام در بعد اقتصکادی ،اجتماعی -فرهنگی ،زیسکت

مح صول زعفران برای همه توجیح دا شته و در هر صورت اثرات

محیطی و کالبدی پرداخته است.

مثبتی در نتیجه این تغییر الگوی ک شت حا صل شده ا ست و این

نتایج پژوهش حاضککر نشککان میدهد ،ازنظر روسککتاییان تأثیر

ویژگیها نتوانسته تفاوت معناداری در اثرات کشت زعفران ایجاد

عنابستانی و همکاران ،تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با تأکید برکشت زعفران…
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کند .نتایج بدست آمده در این قسمت پژوهش با یافتههای منظم

کالبدی بر تحوجت کالبدی -فضککایی سکککونتگاههای روسککتایی

اسکککمککا عیککل پور و کردوا نی ( & Monazam Ismailpour

تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق ضرایب استاندارد 36 ،درصد

 ،)Kardavani, 2010فرجزاده و میرزابیاتی ( & Farajzadeh

از اثرات تغیر الگوی ک شت و روی اوردن به ک شت زعفران را در

 ،)Mirzabayati, 2007پورکاخک و امیر صدیقی ( Porkakhk

روسککتاهای نمونه در دهسککتان میانجام به طور مسککتقیم توسککط

 ،)& Amir Sediqi, 2005حسککککیککنزاده و هککمکککککاران

شککاخ

اقتصککادی پیشبینی میشککود .در انتها رکر این نکته

( )Hosseinzadeh et al., 2014و پاسککپان ()Paspan, 2006

ضروری می باشد که به دلیل نبود مطالعات مشابه با این قسمت

همسو میباشد.

از پزوهش حا ضر امکان مقای سه نتیجه تحقیق با تحقیقات قبلی

در ادامه برای بررسی معناداری ارتباط بین متغیرهای مستقل

وجود نداشته واین مطالعه ،یک پژوهش اکتشافی بهشمار میرود.

تحقیق و متغیر اثرات کلی کشکککت زعفران از نرم افزار Smart

با توجه به یافتههای تحقیق میتوان آموزش کشکککاورزان در

شد ضرایب  tبین سازه های

رابطه با اثرات مثبت و منفی تغییرات الگوی کشکککت ،اشکککاعه

اصککلی پژوهش باجی  1/96هسککتند یعنی ارتباط بین متغیرهای

روشهای اسککتفاده از شککیوههای بومی و نوین آبیاری در کشککت

زی ست محیطی ،کالبدی و اقت صادی با اثرات کلی ک شت زعفران

محصول زعفران ،آ شنا نمودن ک شاورزان به ا صول علمی کا شت

در روسککتاهای نمونه تأیید می شککود .عالوه براین ،برای بررسککی

و باجبردن کیفیت زعفران و کاهش آلودگی آن از طریق آموزش

معناداری ضریب مسیر مقدار  tبرای هر مسیر برآورد گردید ،که

مداوم کشاورزان به رعایت نکات بهداشتی و اصول دقیق برداشت

شد رابطه بین سازة ا صلی پژوهش معنادار و م ستقیم

زعفران ،آموزش کشاورزان روستایی در رابطه با کشت زعفران را

 PLS 3استفاده شد ،که مشخ

م شخ

اسککت؛ بدین ترتیب شککاخ های اقتصککادی ،زیسککت محیطی و

پیشنهاد نمود.
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Abstract
Changing the use of agricultural land in the village mainly due to human activities, has had social,
economic, and ... direct consequences on human life in addition to indirect environmental changes. Therefore,
the present study was conducted with the aim of investigating the effects and consequences of cultivation of
saffron in recent years on the lives of villagers in the village of Miyanjam of the Torbate jam County. The
research method in this research is descriptive-analytic and its type is fundamental in terms of purpose.
Documentary and observational methods have been used to collect data. The sample population is 10 villages
in the rural district of Miyanjam that have the highest level of cultivation of saffron. From 3444 families in
sample rural areas the sample size of 115 households was selected by the random sampling method using
Cochran formula and error (0.08%),. The results of this study show that, in terms of villagers, the effect of
changing the pattern of cultivation in socio-cultural indicators was 3.84 in the least and in the physical indices
with the mean of 4 it had the most effect. According to the results of single sample T test, the effects of
saffron cultivation on the economic index with the value of 56.65 are more than other indicators. In the spatial
distribution, the mean of the effects of saffron cultivation on the level of villages is Emogan village with the
highest number of 4.2 and the villages of Bashzandan Olya and Hajiabadwith the lowest level of 86.3. The
results of ARAS's technique for accurate ranking of sample villages confirmed this. In order to investigate the
significance of the relationship between research variables, the coefficient of effectiveness of the indices was
determined using the Smart PLS software. The path coefficient of t indicated that the relationship between
environmental, physical and economic variables with the general effects of saffron cultivation in the sampled
villages was meaningful and direct. According to standard coefficients, 36% of the effects of saffron
cultivation are predicted directly by the economic index.
Keywords: Land Use Change, Crop Pattern Change, Saffron, villages of district Myanjam, Smart PLS.
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