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چکیده

هدف این پژوهش تحلیل گسترش کشت گل محمدی بر اقتصاد سکونتگاهای روستایی دهستان الله زار بود.
برای بررسی سطح زیر کشت و مقایسه ی آن در دوره های زمانی مورد بررسی30ساله ( ،)2017-1987ابتدا
تصاویر ماهواره ای لندست  8أخذ و پس از پیش پردازش و آماده سازی تصاویر ،به روش طبقه بندیMLC
نقشه پراکندگی پوشش و کاربری اراضی کشاورزی منطقه مورد مطالعه به دست آمد .سپس به منظور تحلیل
اثرات گسترش کشت گل محمدی بر اقتصاد سکونتگاههای مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده شد .پایایی
پرسشنامه برابر با  0/761و جامعه ی آماری مورد مطالعه نیز شامل تمام بهره برداران گل محمدی که حجم
نمونه ی آن به روش کوکران 150نمونه آماری بدست آمد .روش انتخاب نمونه ها نیزبه صورت تصادفی ساده از
بین بهره برداران کشت گل محمدی بوده است .نتایج بررسی نشان داد کشت گل محمدی در طی دوره مورد
بررسی افزایش قابل توجهی در مقایسه با کشت سایر محصوالت کشاورزی(سیب زمینی ،گندم ،یونجه و
زیر کشت در ادامه با روندی صعودی و بسیار باال در سال 2017به 1763هکتار رسیده است .همچنین با توجه به
یافته های تحقیق ،گسترش کشت گل محمدی توانسته است موجب ایجاد اشتغال در زمینه های گالب گیری و
فعالیت های وابسته به آن ،جذب توریست روستایی و همچنین موجب کسب درآمد ،پس انداز و سرمایه گذاری
در فعالیت های آن شود .بدین ترتیب گسترش کشت گل محمدی در اقتصاد سکونتگاههای روستایی مورد
مطالعه مؤثر بوده است.
واژگان کلیدی :گل محمدی ،اقتصاد روستایی ،فناوری سنجش از دور ،دهستان الله زار.
P.zeaiean@gmail.com
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)1مقدمه
با این که مزارع کشاورزی در سراسر جهان تا  40درصد از مناطق روستایی را اشغال می کنند( Lesiv

 )et al, 2019: 174و علی رغم پیشرفت قابل توجه در کاهش گرسنگی جهانی در چند دهه گذشته ،اما
همچنان بسیاری از کشورها با مشکالت جدی ،ناامنی غذا و سوء تغذیه مواجه هستند و حدود  11درصد
از جمعیت جهان به طور مداوم از نظر تغذیه دسترسی کافی به کالری ندارند( FAO, 2017; Global

 .)nutrition report, 2016بیشتر افراد ناامن و ناتوان در تغذیه در آسیا و آفریقا زندگی می کنند و بخش
عمده ای از غذاها در این کشورها توسط کشاورزان کوچک تولید می شود(.)Sibhatu & Qaim, 2017
در سطح جهان ،فقر شدید علی رغم افزایش شهرنشینی همچنان یک پدیده روستایی است و از 1/2
میلیارد نفر بسیار فقیر جهان 75 ،درصد آن در مناطق روستایی زندگی می کنند و بیشتر آن ها برای بقا
به کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن بستگی دارند( .)Anríquez and Stamoulis, 2007: 3اقتصاد
نواحی روستایی وابستگی بسیار زیادی به بخش کشاورزی دارد و فعالیت های مزرعه جز مهمی از درآمد
خانوارهای روستایی را تشکیل می دهند( .)Byerlee, 2014: 26این بخش یکی از مهم ترین فعالیت های
اقتصادی روستاییان بوده که با توجه به آن که بخش اعظمی از نیروی انسانی آن در نواحی روستایی،
مشغول به کار هستند از اهمیت بسیار باالیی در این نواحی برخوردار بوده و به دلیل نقش آن در جهت
دستیابی به توسعه روستایی از طریق افزایش درآمدها(  )Chowdhury & Chowdhury, 2011: 76و
کاهش فقر در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه ،نمی توان نقش آن را در توسعه و ثبات اقتصاد
سیاسی کشورها انکار کرد( .)O’Farrell, 2001: 22; Shahroudi, 2011: 78این بخش نقش عمده ای در
اشتغال ،درآمد و زندگی روستاییان ایفا می نماید و از نظر تأمین نیازهای غذایی مردم ،تأمین مواد اولیه
ی صنایع ،اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد و ثبات و استمرار رشد آن از عوامل عمده ی کمک
کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار می آید( & Bagli et al, 2003: 22; Gongn

 .)Lin, 2000:27در این میان اما در کنار اهمیت باالی این بخش در اقتصاد روستایی ،هر گونه بی توجهی
ارزیابی میزان تأثیر آن ها سبب کاهش توان کشاورزی در مناطق روستایی و ادامه این روند سبب نابودی
بخش کشاورزی و به تبع آن ناپایداری اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی خواهد گردید(میرلطفی و
همکاران )96 :1391 ،که ضرورت توجه به این امر به ویژه در کشورهایی که اکثر جمعیت آن در مناطق
روستایی زندگی می کنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
اقتصاد روستایی در ایران به عنوان یکی از وجوه اساسی موجودیت روستا از دیرباز با فعالیت های
زراعی عجین بوده است ،برهمین اساس برخی از فضاهای جغرافیایی با توجه به شرایط ویژه در تولید
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محصول خاص توانمند گشته اند(پورطاهری .)71:1392،در همین ارتباط اما در کنار توان باالی کشاورزی
در بیشتر مناطق روستایی و علی رغم اهمیت روز افزون این بخش در اقتصاد بیشتر کشورها ،اما اهمیت
آن در اقتصاد کشور ما همواره مورد تردید بوده و عوامل بسیاری موجب ناکارآمدی این بخش و به تبع
اقتصاد روستایی گشته است .بررسی مطالعات حاکی از آن است که تمام روستاهای کشور به علت اتکای
شدید برکشاورزی و درآمدهای حاصل از آن و نداشتن منابع اشتغالی و درآمدی غیر از کشاورزی ،دارای
اقتصادی ضعیف و آسیب پذیر هستند از همین رو با توجه به آن که کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی
در اغلب روستاهای ایران بوده ،الزم است به عنوان محورهای توسعه مورد توجه قرار
گیرد(یاسوری .)7:1386،در همین ارتباط همچنین علت تخلیه و متروکه شدن بسیاری از روستاهای
کشور ضعف و ناکارآمدی اقتصاد آن هاست که موجب مهاجرت های گسترده به نواحی شهری و ایجاد
حاشیه نشینی در مناطق شهری گشته است .بدین ترتیب توجه به بخش کشاورزی و ارتقاء شاخص های
آن که از ضرورت های نظام برنامه ریزی برای مناطق روستایی بوده که توجه به آن در برنامه های توسعه
کشور از ضرورت باالیی برخوردار است.
دهستان الله زار به جهت برخورداری از شرایط الزم در زمینه ی فعالیت های کشاورزی ،منطقه ی
مساعدی برای شکل گیری و گسترش کشت گل محمدی بوده است ،این دهستان از نظر تولید گل
محمدی یکی از قطب های اصلی تولید گل محمدی در کشور است .وجود چنین زمینه هایی سبب شده
تا فعالیت کشت گل محمدی در سطح دهستان الله زار تا آن اندازه اهمیت یابد که حتی به عنوان کشت
غالب کشاورزی و معیشت ساکنان برخی روستاهای دهستان تبدیل شده و به دلیل گستردگی کشت گل
محمدی در بسیاری از روستاهای بخش های مختلف شهرستان بردسیر ،مرکز ثقل آن به لحاظ باال بودن
نسبت کشاورزان فعال در این زمینه ی خاص در تعدادی از روستاهای دهستان الله زار است .بدین ترتیب
با توجه به اهمیت مسئله ی تحقیق در پیرامون نقش کشاورزی در اقتصاد نواحی روستایی و ارتقاء اقتصاد
روستایی به صورت پایدار که موجب افزایش فرصت های شغلی در مناطق روستایی ،کاهش نابرابری
های نظام برنامه ریزی برای مناطق روستایی بوده ،این تحقیق بر آن است تا به بررسی گسترش کشت
گل محمدی در دهستان الله زار و اثرات آن بر اقتصاد سکونتگاه های روستایی در دهستان الله زار
بپردازد.
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روستا و کشاورزی از گذشته با هم یه صورت یک مفهوم در منابع به کار رفته است .روستاها از دیرگاه
محل تولید محصوالت کشاورزی بوده و بنابراین درصد باالئی از معیشت روستائیان در رابطه با بهره کشی
از زمین قرار دارد(مطیعی لنگرودی و همکاران .)3 :1397 ،بدین ترتیب با عجین بودن روستا و کشاورزی،
توسعه هر کدام از آن نیز جدا از دیگری نبوده و هر گونه توسعه ای در مناطق روستایی در گرو توسعه
کشاورزی بوده است.
تعریف توسعه روستایی به دلیل تغییر مکانیسم های درک شده و اهداف توسعه ،در طول زمان تکامل
یافته است .تعریف منطقی از توسعه روستایی عبارت است از توسعه ای که به نفع جمعیت روستایی بوده
و در آن توسعه به عنوان بهبود پایدار معیارهای زندگی یا رفاه مردم شناخته شده است( Anríquez and

 .)Stamoulis, 2007: 1- 2این نوع از توسعه به عنوان بخشی از تحول ساختاری است که با تنوع اقتصادی
به دور از کشاورزی مشخص( )Johnston, 1970و به عنوان یک مفهوم باسابقه ،اهمیت آن در کشورهای
کمتر توسعه یافته به دلیل نقش مهم این نواحی در اقتصاد این کشورها می باشد( .)Undp, 1992:10اما
در مقابل توسعه در کشاورزی ،به بسیاری از فعالیت های مرتبط اشاره دارد که می تواند ارزش کل کاالها
و خدمات تولید شده ،ارتقاء رفاه انسان ،کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را ارتقا بخشد چنین پیشرفتی
درن هایت می تواند فقر را کاهش داده و با ترویج کشاورزی بهتر ،زندگی را نجات دهد( Azadi et al,

 .)2015: 5- 6توسعه کشاورزی پتانسیل قابل توجهی برای کمک به کاهش فقر در سراسر کشور از طریق
تأثیر مستقیم بر درآمد مزرعه و اشتغال غیر مستقیم و اثرات آن بر رشد کلی اقتصادی و همچنین تأثیر
آن بر قیمت مواد غذایی دارد(.)Bourguignon and Pleskovic, 2008; 177
به طور سنتی نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ،اغلب به صورت نقشی انفعالی و حمایتی بررسی
شده است .توسعه اقتصادی بر پایه تجربه تاریخی کشورهای غربی به معنای ضرورت تحول سریع ساختار
اقتصادی است .تحول جامعه مبتنی بر کشاورزی و گذار به سوی جامعه ای پیچیده تر وضعیتی و
کشاورزی در این صورت فراهم آوردن غذا ،نیروی کار ارزان قیمت و کافی برای اقتصاد صنعتی در حال
گسترش است .اما امروزه اقتصاد دانان توسعه نسبت به مطلوبیت چنین توسعه ای تردید دارند ،آن ها
متوجه شده اند که بخش کشاورزی به طور اخص و اقتصاد روستایی به طور عام ،قبل از این که به عنوان
بخش انفعالی و حمایتی درجریان توسعه قرار گیرند الزم است به عنوان عناصر پویا و پیشرو بررسی
گردند .آنان توسعه کشاورزی را جزء الینفک توسعه ملی می دانند و بر این باورند که بدون توسعه
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کشاورزی و توسعه روستایی ،رشد صنعتی ناموفق بوده و منجر به عدم تعادل مکانی -فضایی و تشدید
مشکالت خواهد شد(تقدیسی.)20 :1390 ،
در ارتباط با موضوع تحقیق تحقیقات بسیاری در ارتباط با بررسی نقش و اهمیت کشاورزی و توسعه
ی اقتصادی آن در نواحی روستایی صورت گرفته است ،اما با این حال در ارتباط با کشت گل محمدی در
منطقه مورد مطالعه تحقیقی صورت نگرفته است از همین رو این تحقیق می تواند شروع مناسبی برای
محققان در این زمینه باشد .در ادامه در جدول( )1نتایج تحقیقاتی چند در ارتباط با موضوع مورد مطالعه
بیان شده است.
جدول ( )1پیشینه تحقیق
عنوان

یافته ها و نتایج تحقیق

نویسندگان

سنجش و ارزیابی پایداری

کشت گل محمدی در میزان پایداری اقتصادی -اجتماعی سکونتگاه های

نصر آبادی و

اجتماعی -اقتصادی نواحی

روستایی کاشان تأثیر گذار بوده و آن دسته از روستاهایی که بیشترین سطح

همکاران()1395

روستایی شهرستان کاشان با

زیر کشت گل محمدی را داشته اند از منظر اقتصادی -اجتماعی پایدار تر بوده

تاکید بر کشت غالب

اند.

تبیین اثرات جشنواره گالب

عامل اقتصادی بیشترین نقش را در تبیین اثرات جشنواره گالب گیری به خود

گیری واثرات آن در اقتصاد

اختصاص داده و در کنار عامل اقتصادی ،عامل محیطی ،عامل کالبدی و

محلی

آخرین عامل اجتماعی بوده است.

کیانی سلمی و
بسحاق()1395

تحلیل اثرات اقتصادی-
علیزاده و

اجتماعی کاشت پسته در

همکاران()1395

روستاهای بخش مرکزی
شهرستان سبزوار

کاشت پسته در سکونتگاه های روستایی مناطق خشک دارای مزیت نسبی
است ،چرا که با درآمدزایی باال اثرات مثبت و معنا داری بر وضعیت اقتصادی و
اجتماعی خانوار های پسته کار داشته است.
عواملی مانند ،درآمد پایین ،نوسان قیمت ،هزینه باالی تولید زعفران ،عدم
تضمین قیمت ها ،عدم بازاریابی مناسب و ناکارآمدی نهادهای دولتی در ایجاد

فراهانی و

اقتصادی تولید زعفران و تأثیر

نقش دارند همچنین با وجود برخی مشکالت اجتماعی از جمله دسترسی کم

آن بر توسعه روستایی

به نهادهای اجتماعی دولتی ،مشارکت و همیاری مردم در قالب خود جوش و
محلی در امور روستا و عالقه به تولید زعفران تأثیر مثبت بر پایداری داشته و
به همین دلیل از لحاظ اجتماعی روستاها پایدارترند.

تالوکدر و
شیلی()20141

بررسی ویژگی های کشت برنج
و بازار برنج روستایی در
بنگالدش

برنج محصول غالب کشاورزی در بنگالدش می باشد و کشت آن موجب ایجاد
درآمد برای خانوارهای مزرعه دار و توزیع درآمد حاصل از کشت برنج در
خانوارهای روستایی موجب افزایش رفاه جامعه ی روستایی و پایداری اقتصاد
آن ناحیه شده است

1

- Talukder & Chile
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تحلیل پایداری اجتماعی-

تعاونی جهت بهبود خرید و فروش زعفران در ناپایداری اقتصادی تولید زعفران
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نویسندگان
آگوراموارس و
هسو()20121
خان سلمان و
رحمان()20092

عنوان

یافته ها و نتایج تحقیق

بررسی تأثیر پرورش گل های

پرورش گل زینتی در گلخانه توسط زنان روستایی سبب کسب درآمد و

زینتی بر حیات اقتصادی

توسعه اقتصادی -اجتماعی ناحیه شده است و در پایداری اقتصادی سکونتگاه

منطقه داهود ،در هند

مورد مطالعه اثر مثبت داشت است.

بررسی کشت سبزیجات بر روی

کشت سبزیجات تازه به عنوان یک ابزار کار آمد برای تولید درآمد کشاورزان

توسعه پایدار در ناحیه ی

کوچک به وجود آمده و کشت آن سبب رونق بازار ،حمل و نقل و بازاریابی و

بنگالدش

افزایش مشارکت ملی و مزایای اجتماعی اقتصادی و توسعه پایدار شده است

وین و

بررسی و اهمیت کشت ذرت در

مارچاند()20053

انتاریو کانادا

تأثیرکشت ذرت بر روی صنایع روستایی قابل مالحظه است و کشت ذرت
سبب افزایش تولید ناخالص داخلی برای صنایع تولیدی ،رونق صنایع
کشاورزی و صنایع غذایی شده است.

بدین ترتیب با توجه به ضرورت بخش کشاورزی در نواحی روستایی ،پرداختن به آن و بررسی اثرات و
پیامدهای اقتصادی آن در این نواحی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .از همین رو این تحقیق بر آن
است تا با بررسی گسترش کشت گل محمدی در دهستان الله زار در روند  30ساله ی گذشته ،اثرات و
پیامدهای اقتصادی گسترش آن را در اقتصاد ناحیه ی مورد مطالعه بررسی کند.

 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است .از همین رو برای انجام
تحقیق ،روش پژوهش در دو بخش صورت گرفته است .بخش اول روش کار در این پژوهش ،شناسایی
میزان تغییرات سطح زیر کشت گل محمدی در دوره زمانی  30ساله( )2017-1987بوده که از فناوری
سنجش از دور بهره گرفته شده است ،در این بخش ،پس از اخذ تصاویر ماهواره ی لندست  8از سایت
مربوطه4و پس از انجام پیش پردازش های الزم برای آماده سازی تصاویر ،تفسیر و پردازش های الزم بر
روی آن ها صورت گرفت که در قالب جدول ،نمودار و نقشه در پژوهش حاضر استفاده شده است،
است  .در ادامه در بخش دوم تحقیق از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری داده ها و اطالعات ،که برای تجزیه
و تحلیل داده های آن نیز از آزمون  One Sample T-Testدر نرم افزار  SPSSاستفاده شده که با توجه به
فرمول کوکران تعداد نمونه ی مطالعه آن ( )N= 275برابر با  150نمونه به دست آمده است .پایایی داده
1

- Agoramoorthy & Hsu
- Khan, Salman, & Rehman
3
- Vyn & Marchand
4
- Earthexplorer.Usgs.Gov.
2
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های پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ برابر با  0/761تعیین شده و برای روایی پرسشنامه از نظر استاید و
صاحب نظران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استفاده شده است .شکل( )1روند نمای نحوه ی پژوهش
در این تحقیق بوده است.

شکل (  )1روند نمای تحقیق

محدودهی مورد مطالعه دهستان الله زار از توابع شهرستان بردسیر(استان کرمان) بوده است .این
دهستان شامل روستاهای باغآبر ،چغدری ،خرمنده و الله زار است .علت انتخاب این روستاها در وهله ی
اول باالترین میزان سطح زیر کشت گل محمدی در این روستاها نسبت به سایر سکونتگاه های دهستان
الله زار بوده به گونه ای که بر حسب اطالعات جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر( )1397روستاهای مورد
مطالعه با داشتن  1763/1هکتار از مجموع  2540هکتار در کل شهرستان بردسیر ،بیشترین سطح
گل محمدی نسبت به سایر سکونتگاه های دهستان الله زار دارا بوده اند ،همچنین مالک بعدی برای
انتخاب این روستاها ،جمعیت این سکونتگاه ها نسبت به سایر سکونتگاه های دهستان الله زار و جمعیت
باالی کشاورز در این سکونتگاه ها نسبت به سایر سکونتگاه های دهستان الله زار می باشد .در سرشماری
سال  ،1395دهستان الله زار شامل  40سکونتگاه گزارش شده است ،که از مجموع این  40سکونتگاه 34
روستا خالی از سکنه بوده ،سه روستا زیر  50خانوار و سه روستا باالی  50خانوار جمعیت دارند ،پر
جمعیت ترین سکونتگاه های دهستان الله زار به ترتیب ،شهر الله زار با  1047خانوار ،روستای باغابر با
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 734خانوار و روستای چغدری دارای  201خانوار است .در سرشماری 1395در دهستان قلعه عسکر 83
آبادی گزارش شده است که  52آبادی خالی از سکنه بوده است17 ،روستا باالی  50خانوار 10 ،روستا
دارای  50تا  100خانوار و  4روستا باالی  100خانوار جمعیت داشته اند که روستای خرمنده با 266
خانوار بیشترین خانوار را دارا بوده است(سرشماری مرکز آمار .)1395 ،روستای خرمنده عالوه بر بیشترین
تعداد جمعیت ،بیشترین میزان سطح زیر کشت گل محمدی را نیز در دهستان قلعه عسکر را دارا می
باشد .موقعیت سکونتگاه های مورد مطالعه در شکل( )2نمایش داده شده است.

شکل ( )2محدوده ی مورد مطالعه

 )4یافته های تحقیق
تغییرات سطح زیر کشت گل محمدی

برای برآورد سطح زیر کشت گل محمدی در منطقه مورد مطالعه از تصاویر لندست 8در یک دوره
زمانی 30ساله( 2017تا  )1987استفاده شد بر همین اساس بعد از أخذ تصاویر ماهواره ای از سایت
تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک بر روی تصاویر انجام شده است .بعد از برش منطقه مورد مطالعه از
تصاویر سال های مختلف و استفاده از نرم افزار های( )ARC MAP, ENVI, PCIبرای برآورد سطح زیر
کشت گل محمدی با داشتن نمونه زمینی ،تصاویر ماهواره ای به روش حداکثر احتمال( )MLCدر هفت
کالس :گل محمدی ،زمین های برداشت شده ،متکی ،باغ ،سنگالخ و بایر ،سیب زمینی و یونجه طبقه
بندی شدند .برای بررسی صحت برآورد سطوح زیرکشت محصوالت نیز از ضریب کاپا که بیانگر صحت
1

- Ground Control Point
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کالس بندی انجام گرفته می باشد ،استفاده و آن را با مصاحبه ی انجام شده با اهالی منطقه مورد مطالعه
تطبیق داده شده است که نتایج بسیار نزدیکی را به نمایش می گذارد .بعد از انجام مراحل فوق ،برآورد
سطح زیر کشت در نرم افزار  PCIنقشه محصوالت مختلف برای سال های مختلف استخراج گردیده و با
توجه به شرایط آب و هوایی و محصول غالب  5محصول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بررسی
نتایج حاصل از سطح زیرکشت محصوالت در دوره های زمانی مورد نظر بررسی در جدول( )2نشان داده
شده است.
جدول ( )2سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه
سطح ز یر کشت ( هکتار )

محصول

ضریب کاپا

مجموع
1485/45

سال

گل محمدی

س یب زم ینی

گندم

یونجه

متک ی

1987

437 / 04

368/82

293/94

129/96

255/69

% 87

2000

428/49

211/41

295/92

170/91

231/12

% 91/1

1337/85

2005

771/57

623/7

358/11

764/73

395/28

% 89/1

2913/39

2010

843/84

399/78

168/3

460/35

598/59

% 92

2470/86

2013

923/77

821/76

821/65

520/95

382/14

% 89/8

3470/27

2017

1763/1

723/61

762/12

599/85

561/29

% 93/4

4409/81

منبع :تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای1397 ،

در سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه سطح زیر کشت گل محمدی در سال  1987برابر با
 437/04هکتار بوده و این میزان سطح زیر کشت هر ساله افزایش یافته و در سال  2017سطح زیر کشت
آن به  1763/1هکتار رسیده است .این محصول همچنین در سال  2017به دلیل کم آبی در منطقه مورد
مطالعه و صرفه ی اقتصادی بیشتر باالترین سطح زیر کشت را در دهستان الله زار در برگرفته است .در
جدول( )3راهنمای طیف های رنگی و در شکل های( 7 ،6 ،5 ،4 ،3و  )8اراضی و سطح زیر کشت
محصوالت کشاورزی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.
ردیف

رنگ

محصول

1

صورتی

گل محمدی

2

زرد

زمین های برداشت شده

3

آبی

متک ی (ش یرین ب یان )

4

سبز

باغ

5

سفید

سنگالخ و با یر

6

ابی آسمانی

س یب زم ینی

7

قرمز

یونجه
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شکل ( )3سال 1987

شکل ( )5سال 2005

شکل ( )7سال 2013

شکل ( )4سال 2000

شکل ( )6سال 2010

شکل ( )8سال 2017

با توجه به جدول( )2در سال  2000میالدی(شمسی )1380از مساحت سطح زیر کشت گل محمدی،
سیب زمینی و شیرین بیان(متکی) کاسته شده و در مقابل به سطح زیر کشت یونجه و سیب زمینی
افزوده شده است به گونه ای که حدود  10هکتار از سطح زیر کشت گل محمدی 25 ،هکتار شیرین بیان
و تقریبا  150هکتار سیب زمینی کاسته شده است و در مقابل سطح زیر کشت گندم  2هکتار و یونجه
گندم ،یونجه و شیرین بیان نیز افزوده شده است ،بطوری که سطح زیرکشت گل محمدی با 843/84
هکتار نسبت به سال  2000تقریبا به دو برابر رسیده است ،در رابطه با دیگر گیاهان زراعی کشت شده در
دهستان که در جدول( )2آمده است نیز سطح زیر کشت در سال 2010به دو برابر سال  2000رسیده
است .روند افزایش سطح زیر کشت گل محمدی و سایر گیاهان مندرج در جدول( )2همچنان ادامه داشته
و در سال  2017سطح زیر کشت گل محمدی به دو برابر سال  2010رسیده است .در شکل( ،)9روند
گسترش کشت گل محمدی نمایش داده شده است.
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شکل ( )9تغییرات گسترش سطح زیر کشت گل محمدی 1987-2017

همچنین در نمودارهای زیر ،تغیرات سطح زیر کشت هریک از محصوالت مورد بررسی در سال های
مورد بررسی نشان داده شده است.

شکل ( )10توزیع مساحت زیرکشت گل محمدی و سیب زمینی در سال های مورد بررسی

شکل ( )12توزیع مساحت زیرکشت متکی در سال های مورد بررسی
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همان طور که مشخص است ،هر  5نوع محصول کشاورزی که در منطقه ی مورد مطالعه کشت می
شوند ،در طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته و نسبت به سال پایه  1987افزایش سطح زیر
کشت را داشته اند.
اثرات کشت گل محمدی در اقتصاد محلی

در بخش دوم تحقیق همان طور که گفته شد از ابزار پرسشنامه برای بررسی گسترش کشت گل
محمدی بر اقتصاد سکونت گاه های روستایی مورد مطالعه استفاده شد .نتایج یافته های توصیفی بهره
برداران کشاورز گل محمدی نشان می دهد که از بین  150نمونه آماری ،بیشترین سابقه کشت گل
محمدی در بین کشاورزان  5تا  10سال بوده است ،جنسیت مردان با فراوانی  90/7درصد بیشترین
فراوانی و از نظر میزان تحصیالت ،گروه راهنمایی با  38/7درصد بیشترین فراوانی را داشته است.
همچنین بیشترین گروه سنی بهره بردارن گل محمدی نیز با 48/7 ،درصد در گروه سنی کمتر از 45
سال بوده است ،جدول(.)4
جدول ( )4مشخصات فردی پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

136

% 90/7

بی سواد

11

% 7/3

کمتر از  5سال

36

% 24

زن

14

% 9/3

ابتدایی

48

% 32

 5تا  10سال

68

% 45/3

جمع

150

% 100

راهنمایی

58

% 38/7

 10تا  15سال

25

% 16/7

سن کشاورز

فراوانی

درصد

دیپلم

23

% 15/3

 15تا  20سال

7

% 4/7

کمتر از  45سال

73

% 48/7

دیپلم و باالتر

10

% 6/7

بیشتر از  20سال

14

% 9/3

 45تا  65سال

56

% 37/3

جمع

150

% 100

جمع

150

% 100

بیشتر از 65

21

% 14

جمع

150

% 100
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در ادامه به منظور بررسی این که گسترش کشت گل محمدی تا چه حد در اقتصاد سکونتگاه های
روستایی منطقه مورد مطالعه مؤثر بوده است از طیف لیکرت برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه استفاده
و پرسش های آن در بخش دوم پرسشنامه تنظیم گردید .نتایج توصیفی متغیرهای مورد بررسی در
جدول( )5نشان داده شده است.
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جدول ( )5نتایج توصیفی متغیرهای اقتصادی تحقیق
انحراف

خطا ی

حجم

مع یار

استاندارد

میزان در آمد حاصل از فروش گل برای بهره برداران

150

7 / 79

1 / 305

0 / 130

میزان پس انداز ،از درآمد کشت گل محمدی برای بهره برداران

150

2 / 36

1 / 124

0 / 112

نقش کشت گل محمدی در جذب توریست روستایی

150

3 / 52

1 / 322

0 / 132

میزان پولی که از طریق فروش گل محمدی صرف هزینه های خانوار می شود

150

2 / 88

0 / 769

0 / 077

میزان اشتغال زایی کشت گل محمدی

150

4 / 49

0 / 577

0 / 058

میزان سرمایه گذاری کشت گل در بخش گالب گیری و فعالیت های وابسته به آن

150

4 / 02

0 / 887

0 / 089

متغیرهای تحقیق

نمونه

م یانگین

منبع :یافته های تحقیق1397 ،

بررسی نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه نشان می دهد که در بین متغیرهای مورد بررسی،
متغیر" میزان درآمد حاصل از فروش گل برای بهره برداران " در بین متغیرهای مورد بررسی باالترین
میانگین توصیفی را داشته است .در ادامه به منظور مقایسه ی میانگین متغیرهای مورد بررسی از آزمون
 Tتک نمونه ای استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول( )6داده شده است.
جدول (  )1نتایج آماری آزمون

One-Sample Test

مطلوب یت عدد ی 3 -
متغیرهای تحقیق
میزان درآمد حاصل از فروش گل برای بهره برداران
میزان پس انداز ،از درآمد حاصل از کشت گل محمدی برای بهره
برداران
نقش کشت گل محمدی در جذب توریست روستایی
میزان پولی که از طریق فروش گل صرف هزینه های خانوار می
شود
میزان اشتغال زایی کشت گل محمدی
های وابسته به آن

آزاد ی

معنار دا ی

م یانگین

پا یین تر ین حد

6 / 054

149

0 / 000

0 / 790

0 / 53

- 5 / 695

149

0 / 000

- 0 / 640

- 0 / 86

3 / 934

149

0 / 000

0 / 520

0 / 26

- 1 / 560

149

0 / 000

- 0 / 120

- 0 / 27

25 / 811

149

0 / 000

1 / 490

1 / 38

11 / 494

149

0 / 000

1 / 020

0 / 84

مقدار t

بررسی نتایج آزمون  Tتک نمونه ای بر روی متغیرهای مورد مطالعه نشان می دهد که تمام
متغیرهای مورد بررسی در سطح  % 99درصد معنی دار بوده اند .در ادامه با توجه به نتایج بررسی سطح
زیرکشت گل محمدی و متغیرهای مورد بررسی ،می توان به روشنی بیان نمود که تولید گل محمدی در
سه دهه ی گذشته در منطقه مورد مطالعه ،افزایش چشم گیری داشته است و این افزایش تولید موجب
بهبود متغیرهای اقتصادی که در یافته های پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت ،شده است .اما در این
میان آن چه که بیش از همه می تواند گویای مناسب تری برای ارزش اقتصادی گل محمدی برای بهره
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میزان سرمایه گذاری کشت گل در بخش گالب گیری و فعالیت

درجه

سطح

اختالف

فاصله اطن ینان % 95
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برداران آن باشد ،بررسی و مقایسه میزان فروش گل که هر بهره بردار می تواند به ازای فروش آن سود به
دست آورد .از همین رو در جدول( ،)7قیمت دالر و قیمت فروش گل در منطقه مورد مطالعه نشان داده
شده است.
جدول ( )7قیمت دالر و فروش گل در سال های مورد بررسی
نرخ دالر

نرخ تورم

قیمت هر  1کیلو گرم گل

(تومان)

روستایی

محمدی(تومان)

7/23

400

0/90

800

0/92
5/72

فروش گل به دالر

ردیف

سال(شمسی)

1

1365

444

2

1378

863

1/2

3

1383

874

12

5000

4

1388

966

10/3

7000

7/25

5

1391

4700

32/7

8500

1/81

6

1395

15150

7/2

9000

0/59
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همان طور که مشخص است ،بیشترین سود اقتصادی برای بهره برداران گل که می توانسته است در
به ازای فروش آن دالر به دست آورد در سال  1388بوده و در مقابل کمترین آن در سال  1395بوده
است .بدین ترتیب می توان گفت هر چند در سال  1395قیمت گل بیشترین قیمت فروش را داشته است
ولی در سال مورد بررسی با افزایش نرخ دالر ،بهره بردار گل تنها می توانسته است  0/59دالر به دست
آورد .با این تفاسیر ،می توان گفت هر چند سطح کشت و قیمت گل محمدی در طی سال های مورد
بررسی افزایش یافته است اما در این میان دستمزد کارگر و یا به عبارتی ارزش تمام فعالیت هایی که می
بایست برای تولید گل به کار گرفته شود نیز افزایش یافته و در کنار تولید گل ایجاد فعالیت های فرآوری
و گالب گیری و غیره که بهره برداران گل بتوانند محصول نهایی را برای فروش آماده نمایند ،می تواند

 )5نتیجه گیری

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور بوده و از آنجا که این بخش از نظر تأمین
نیازهای مردم ،تأمین مواد اولیه صنایع ،اشتغال افراد و ایجاد درآمد حائز اهمیت است ،ثبات و استمرار و
رشد بخش کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اقتصادی و پایداری سکونت گاه روستایی به
شمار می رود .این بخش همچنین ضمن تأمین منبع درآمدی پایدار ،می تواند در کاهش نابرابری های
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درآمدی و ثبات اقتصادی در این نواحی که یکی از عوامل مهم مهاجرت های روستایی -شهری که امروزه
گریبانگیر بسیاری از نواحی شهری کشور ما شده است ،گردد .پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات
گسترش کشت گل محمدی بر پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دهستان الله زار انجام
گرفت .بدین ترتیب برای بررسی سطح زیر کشت و مقایسه ی آن در دوره های زمانی مورد بررسی از فن
سنجش از دور و برای بررسی اثرات آن بر اقتصاد سکونتگاه های مورد مطالعه از فن پرسشنامه کمک
گرفته شد .بررسی نتایج سطح زیر کشت کشت گل محمدی و محصوالت دیگر کشاورزی نشان می دهد،
سطح زیر کشت گل محمدی در منطقه مورد مطالعه همواره روند مثبت و چشم گیری در طی دوره ی
 30ساله مورد بررسی ( )2017 -1987نسبت به سایر گیاهان و محصوالت کشاورزی کشت شده در
منطقه مورد مطالعه داشته است .همچنین بررسی سطح زیر کشت سایر محصوالت کشاورزی در منطقه
مورد مطالعه نشان می دهد که با توجه به خشک بودن اقلیم منطقه ،گرایش کشاورزان به سمت کشت
محصوالتی بوده است که به آب کمتری برای رشد و باردهی نیاز داشته اند .در تجزیه و تحلیل نقشه های
استخراجی برآورد سطح زیر کشت محصوالتی همچون سیب زمینی و یونجه و محصوالت آبی جای خود
را در روند زمانی به محصوالتی همانند گل محمدی یا گندم دیم که به آب کمتری نیاز داشته ،داده است.
همچنین در ادامه برای بررسی اثرات گسترش کشت گل محمدی بر اقتصاد سکونت گاه های روستایی
مورد مطالعه از فن پرسشنامه بهره گرفته شد نتایج این بررسی نشان می دهد که گسترش کشت گل
محمدی در منطقه ی مورد مطالعه موجب جذب توریست روستایی ،ایجاد اشتغال در زمینه های گالب
گیری و فعالیت های وابسته به آن ،همچنین موجب کسب درآمد ،پس انداز و سرمایه گذاری در فعالیت
های آن شده است .در ادامه اما به منظور بررسی ارزش اقتصادی گل محمدی و تفهیم روشن تر این
موضوع که تا چه گل محمدی ارزش اقتصادی برای بهره برداران آن داشته است ،میزان فروش گل که هر
بهره بردار می تواند به ازای فروش آن سود به دست آورد در دوره ی مورد بررسی  1395 -1365بررسی
شد ،نتایج این بررسی نشان داد هر چند سطح کشت و قیمت گل محمدی در طی سال های مورد بررسی
اما در این میان دستمزد کارگر و یا به عبارتی ارزش تمام فعالیت هایی که می بایست برای تولید گل به
کار گرفته شود نیز افزایش یافته و لذا در کنار تولید گل ایجاد فعالیت های فرآوری و گالب گیری و  ...که
بهره برداران گل بتوانند محصول نهایی را برای فروش آماده نمایند می تواند سود اقتصادی بیشتری را
برای بهره برداران داشته باشد ،که بررسی یافته های پرسشنامه نیز مهر تاییدی بر این امر بود که در سال
های مورد بررسی همواره در کنار افزایش تولید گل ،فعالیت هایی از جمله کارخانه گالب گیری و فعالیت
های فرآوری و فروش نیز در منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است.
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