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  چکیده

 مرکزي خراسان کشاورزان زندگی در که ايعمده نقش ترمهم همه از و آن غذایی متنوع مصارف و زعفران متعدد کاربردهاي
 هدف این .سازدمی روشن پیش از بیشدر توسعه نواحی روستایی  را نقش آن وزعفران تولید  مسائل به ویژه توجه، دارد جنوبی و

این پژوهش از باشد. دهستان رشتخوار می مکانی در بین خانوارهاي روستایی زعفران بر حس تعلق کشتنیز بررسی اثرات  مقاله
در مطالعات نظري به صورت ها اطالعات و دادهآوري ابزار جمع تحلیلی است. - نظر هدف، کاربردي و روش انجام آن توصیفی

 دهستان رشتخوار روستایی خانوارهاي شامل پژوهشي جامعۀ آمارباشد. نامه میاز طریق پرسش میدانیاي و در مطالعه کتابخانه
تجزیه و  گیري تصادفی ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. براي خانوار به روش نمونه سرپرست 4672N=( .160(باشد می

 نتایجستفاده شد. امسیر  تحلیلمدل و  رگرسیون چند متغیرهرگرسیونی، اي، برازش نمونه  تک tهاي تحلیل دادهها از آزمون
 .در منطقه مورد مطالعه بوده است مکانی در بین خانوارهاابعاد چهارگانه تعلق بر کشت زعفران مثبت تاثیر دهنده نشان تحقیق

قدار طوري که، میزان درآمد و مه ب. استعد اقتصادي به بُ کلی کشت زعفران مربوطدهد که بیشترین اثر ن مینشا همچنین نتایج
روستاهاي در  شغلی و اقتصادي اشتغال زنان روستایی، تنوع به خصوصمیزان اشتغال خانوارها انداز خانوارهاي روستایی، پس

باعث  ،باعث افزایش سطح رفاه و توانمندي خانوارها و به تبع ،به نوبه خوداین امر که افزایش داشته  قبولی قابل سطح منطقه در
  .شده استدر منطقه مورد مطالعه افزایش حس تعلق به مکان در بین خانوارهاي روستایی 

  

  .، دهستان رشتخوارمسیرتحلیل روستایی،مکانی، توسعهزعفران، تعلق :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
کشاورزي نقش  ،کشورهاي در حال توسعهاکثر در 

 دکنـایفـا مـیها اي در توسـعه اقتصـادي کشـورعمده
)Vadivelu and Kiran, 2013: 108 ،( پایــه اصــلی

اکثـر کشـورها بـه شـمار  سیستم اقتصادي و اجتماعی
بزرگتـرین و ) Jun and Xiang, 2011: 1530( رودمـی

توسـعۀ  ).White, 2012: 9( باشدآنها میمنبع اشتغال 
غذیـه تیک فرصت بسیار مهـم بـراي کـاهش سـوء آن

معاش امرار  ).Herforth et al., 2012: 8( کندفراهم می
وابسته به ایـن  نیز مناطق روستاییجمعیت  اصلی اکثر

از  همچنـین .)Kumar et al., 2014: 193( استبخش 
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 وپایدار، توسعه کشاورزي محور اقتصادي ه منظر توسع
کـه باعـث بـوده  حل عملی براي مشکالت روستاییراه

افزایش درآمد خانوارهاي روستایی، فراهم کـردن مـواد 
فـراهم ، صـادرات از طریـق آوري ارزاولیه براي صنایع، 
شـده  بهبود رفاه مـردم روسـتاییو آوردن مواد غذایی 

در اقتصاد ملی ایران نیز این  ).Aremu, 2014: 8( است
درصـد  18طوري که حدود  بخش نقش حیاتی دارد، به

اشتغال، تـامین بـیش از  درصد 25ناخالص ملی، تولید 
 درصد صادرات غیـر 25درصد مواد غذایی جامعه،  85

درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت را فـراهم  90نفتی و 
 معاش امرار ).143: 1393سازد (کرانی و همکاران، می

شهرستان رشـتخوار نیـز  بیشتر خانوارهاي روستایی در
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و تولیـد کشـت به ویـژه و  کشاورزي وابسطه به بخش
  .استزعفران 

عنـوان  بهنیز  Crocus sativusزعفران با نام علمی 
ساله یکی از  یک محصول کشاورزي با قدمتی سه هزار

ــويمهــم ــرین (عل ـــزاده و همت ) و 72: 1392کاران، ــ
 ره زمینــک روي محصوالت کشاورزي در بهاتریننگرا

ــرون ).Bhat and Shah, 2011:384( اســت ــا  زعف ب
زهان و هاي خاص و ارزش اقتصادي باال (عزیزيویژگی

اي در صـادرات غیـر ، نقش ویژه)91: 1392پسندیده، 
صــادي و نفتــی ایــران و نقــش مهمــی در وضــعیت اقت

خشک خراسان رضـوي اجتماعی مناطق خشک و نیمه
کشـت  لگوياُ ).71: 1392زاده و همکاران، دارد (علوي

 وريبهـره لحـاظ بـه بـاالیی ارزش این محصـول داراي
 :IFAD, 2008( بهتـر اقتصادي بازده آب، داراي منابع

 داراي و فسـادپذیري عـدم بـاال، نگهداري قابلیت1 ،)26
(مــنظم باشـد مـییی بـاال درآمـدزایی و زایـیلاشـتغا

توانــد مــی)، کـه 31: 1388انــی، پــور و کردواسـماعیل
باشـد (کرمـی، گامی موثر در راستاي کشاورزي پایدار 

 توانـد). همچنین کشت ایـن محصـول مـی40: 1394
 ,Bhat and Shah( تغییــرات اجتمــاعی باعــث

  جلوگیري از مهاجرت روستاییان (عزیـزي). 2011:384
افـزایش  همچنین باعث .)92: 1392زهان و پسندیده، 

حس تعلق به مکان در بین خانوارهاي روستایی گـردد. 
 بـه منحصـر جایگـاه زعفـران کشـت کهتوجه به این با

 شـاورزي دارد و فعالیـتک محصـوالت میـان در فردي
کشـت و ، اسـت منطقه مورد مطالعـه روستاهاي اصلی
 براي هاي اقتصاديفعالیت ترینمحصول مهماین تولید 
 تـأمین و شـودروستاییان منطقه محسـوب مـی ارتزاق

 درآمد پایه بر منطقه این خانوارهاي از معیشت بسیاري
بررسی اثرات کشـت ایـن  لذا .استکشت آن  از حاصل

انداز، دسترسی به مـوارد محصول در میزان درآمد، پس
ــادي و  ــاهی، اقتص ــدمات رف ــی، خ ــتی و آموزش بهداش

ماندگاري جمعیت در روستاها اجتماعی و به دنبال آن 
و افـزایش حـس تعلـق بـه مکـان در بـین خانوراهــاي 

نیز  پژوهشن هدف ای بنابراین باشد.منطقه ضروري می
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 در مکـان به تعلق حس بر زعفران کشت اثراتبررسی 
  باشد. روستایی دهستان رشتخوار می خانوارهاي بین

 حـس زعفـران بـر اثـرات کشـتتاکنون در زمینه 
ولی بسـیاري  .مکانی تحقیقی صورت نگرفته استتعلق

توسـعه و کشت زعفران بر و پیامدهاي  از محققین آثار
مورد مطالعه و بررسـی قـرار مناطق روستایی را اقتصاد 

) کـه بـه بررسـی اثـرات 1394. مانند (کرمـی، اندداده
برداران در استان کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره

در )، 1393بـوذرجمهري،  و ئی(حمزه لرستان پرداخته؛
 گسـترش بـر مـؤثر عوامـل و آثـار به واکاوي ايمطالعه
 پرداخته اند؛نیشابور  شهرستان در زعفران کشت الگوي

بــه  ايدر مطالعــه)، 1392، زاده و همکــاران(علــوي
سنجی نواحی مسـتعد کشـت زعفـران در دشـت امکان

در  ).1391(فراهـانی و همکـاران، انـد؛ کاشمر پرداخته
 -اجتمـاعی بررسی نقش زغفران در پایداري ايمطالعه

اند؛ (آقـایی و پرداخته سکونتگاههاي روستایی اقتصادي
بـه بررسـی مزیـت اي در مطالعه). 1390 ،زادهرضاقلی

 انـد؛ (مــنظمنسـبی ایـران در تولیــد زعفـران پرداختــه
ــی، اســماعیل ــور و کردوان ــه بررســی نقــش1389پ  ) ب

مـرور مطالعـات اند. ستایی پرداختهروتوسعه در زعفران
کنـون مطالعـه  انجام شده حـاکی از آن اسـت کـه تـا

حـس  جامعی راجع به بررسی اثرات کشت زعفـران بـر
تعلق مکانی در بین خانوارهاي روستایی صورت نگرفته 
و منابعی که وجود دارد، مربوط بـه متغییرهـاي دیگـر 
است و در بعضی از مطالعات تنهـا در سـطح مـروري و 

توجـه بـه با  ن روي این پژوهشباشد. از همینظري می
اثـرات  ظرفیت مالی و منابع انسـانی سـعی در بررسـی

مکانی خانوارهاي روستایی قکشت زعفران بر حس تعل
 پــژوهشاصـلی  پرسـشلـذا دارد. دهسـتان رشـتخوار 

 بـر عبارت است از: تولید و کشت زعفران چـه تـاثیري
حس تعلق به مکـان در منطقـه مـورد مطالعـه داشـته 

  است؟
  

  ينظر یو مبان ها دگاهید میمفاه
 یکنواخـت رشـد رونـد شـروع بـا روسـتایی نواحی

 شهرنشـینی در رونـد و نـوزدهم قـرن آغاز در جمعیت
 ايعمـده بخش بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر
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 از بـزرگ و شهرهاي کوچـک نفع به را خود جمعیت از
). یکی از دالیـل مهـم 123: 1390دادند (وودز،  دست

کاهش حس تعلق به مکان در نواحی روستایی این امر، 
). تعلق مکانی 95: 1390، همکاران و باشد (صافیانمی
جنبه ذهنی رابطه بین انسان و مکـان اشـاره دارد و  به

اشـاره  ،کنداینکه چگونه مکان به هویت فرد کمک می
 دهنـده، نشـان تعلق مکـانی ).Payton, 2003: 8( دارد

 جغرافیـایی منـاطق مکـان و شـخص بـه عاطفی رابطه
 عاطفی این ارتباط ).Lee and Shen, 2013: 78( است
 دلبستگی عنوان به روانشناسی، در مکان و شخص بین

 Ram et(است  شده شناخته یا تعلق به مکان به مکان

al., 2016: 111(  یک حس عاطفی بـین  به مکانتعلق
 Yuksel et(کند ایجاد می افراد شخص و محل زندگی

al., 2010: 275( را امنیـت و اعتمـاد احسـاس نوعی و 
 یـک مکـانیتعلـق ).Tsai, 2012: 140(کند می فراهم
 مهـم و اجـزاي چهـار از کـه اسـت وجهی چند مفهوم
 ).Ram et al., 2016: 111(شده اسـت  تشکیل مرتبط
 دهنـده نشـان باشـد کـهمکانی مـی هویت جزء اولین

با توجـه  یا و خاص محل توجه یک با شخص شناسایی
 ,Ramkinssoon(محـل اسـت  آن سمبولیک ارزش به

 گیريشکل به منجراین ارزش سمبولیک  ).259 :2012

 ).29: 1391شـود (رهنمـا و رضـوي، می مکانی هویت
 به این معنی کـه شـخص چـه محل، وابستگی به دوم،

لکردي وابسـتگی از لحاظ عم خاص محل یک مقدار به
 فقـطاین وابستگی  ).Yuksel et al., 2010: 275( دارد

 بـه اغلـب و شـودنمی محدود اقامت محل جغرافیاي به
آیـد مـی بـه شـمار هویت افراد شالودة از بخشی عنوان

)Campbell, 2001: 7.( ،اشـاره که عاطفی، پیوند سوم 
هـدف یـا عامـل  شخص نسبت به یک قوي احساس به

 عـاطفی پیونـدهاي ).Yuksel et al., 2010: 277(دارد 
 از زنـدگی هـايمحـیط در ویژه به را مردم شدة تجربه
 در فـردي مقیـاس تـا شـهري یا ايمنطقه ملی، سطوح
 بـراي همچنین مفهوم گیرد. اینبر می در خانه و محله

 منحصر به فرد خصوصیات یا تمایزات تشریح و توصیف
 از برگرفتـه کـه شودمی استفاده خاص نواحی و هامحل
منطقه است (احمـدي و  محیطی وضعیت یا ویژه تاریخ

کـه  اجتمـاعی، پیونـد چهـارم، ).833: 1393مهدوي، 

 بـه  بلکـه نیسـت، مربوط فضایی هايجنبه به مستقیم
 اشـاره دارد خـاص مکـان یک با اجتماعی روابط عنیم
)Ram et al., 2016: 111،(  ــه ــنعکسک ــده م کنن

هـاي اصـلی حیـات اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت  مولفه
 مختلـف هايجنبه). 133: 1389(سرمست و متوسلی، 

 ارتبـاط بـا یکـدیگر تـوجهی قابـل طـور به مکانیتعلق
مفهـوم  ).Yuksel et al., 2010: 279(دارنـد  تنگاتنگ

 هـاي روانشناسـی و جغرافیــايتعلـق مکـانی از نظریـه
 ).Ram et al., 2016: 112(گرفته شـده اسـت  رفتاري
ــه ــاينظری ــذارترین و روانشــناختی ه ــین  تاثیرگ از اول
هـر  شخصـیتی خصوصیت هاي مربوط به بررسینظریه

نظریـه تمایـل  ایـن اساس فرد نسبت به مکان است. بر
بر اسـاس  ،اعتمادي نسبت به افرادافراد به اعتماد یا بی

تجربه اولیه دوران کودکی فـرد در مکـان خـود شـکل 
هاي تعلـق مکـانی بـه ترتیب، شاخص این گیرد. بهمی

عنوان مقدمه رفتار و نگرش فرد و یا به عنوان میـانجی 
 Gross and(نقــش اصــلی در ایــن نظریــه را دارنــد 

Brown, 2008: 1146.(  
 ايهـبحـث در مهمی نقش و جایگاه تعلق به مکان

ایـن  .)Ujang, 2012: 158(دارد  انسـانی جغرافیـاي
 ایجـاد خـود سـاکنان در ، احساسـاتیو حـس وضعیت

 مکـان بـه تعلق نوعی این احساسات، واسطه کند به می
 .)29: 1391شود (رهنمـا و رضـوي، ایجاد می افراد در

تواند بـراي افراد می ربه مکان د احساس تعلقبنابراین 
هـاي مراقبت از محـیط زندگیشـان و اینکـه بـه مکـان

بماننـد،  برگردند و یـا نزدیـک آن بـاقی متعلق به خود
یکـی  ).Trell et al., 2012: 141( کندمیانگیزه ایجاد 

 و گاههاهـاي اصـلی توجـه بـه پایـداري سـکونتاز پایه
روستایی ایـن ریزي و توسعه کاهش مهاجرت در برنامه

است که ساکنان این مناطق به محل زیست خود تعلق 
 احســاس .)1: 1385فالحــت، ( خــاطر داشــته باشــند

 یــــزندگ لـــمح و زادگـاه بـه شخص هر دلبستگی
تواند اثـرات چشـمگیري می؛ )53: 1380 گلکار،( خود

: 1388 در جوامع روستایی بر جـا گـذارد (عنابسـتانی،
 مکـان در بـین خانوارهـايتعلـق بـه همچنین  )؛117

 ارتبـاطی هايپایه گیريشکل در مهمی روستایی عامل
 بـه منجر که باشدمی زیست محیط و کنندگان استفاده
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 خواهـددر مناطق روستایی  کیفیت با هايمحیط ایجاد
توانـد ایـن حـس مـی). Gustafson, 2001: 9( گردیـد
 فراهم مشارکتی ایجاد دموکراسی براي مساعدي زمینۀ
 هـايبرنامـه اجراي و )Hernandez, 2010: 283( سازد

 بـا محلـی اجتمـاع در را اجتمـاعی و اقتصادي مختلف
 را زنــدگی کیفیـت و کنــد همـراه چشــمگیري توفیـق
 ).29: 1390 مطلبـی،فروزنـده و جـوان( بخشـد بهبود
کسـب درآمـد، هـاي افـزایش فرصـت نین باعـثهمچ

ــتا ــره در روس ــاختی و غی ــات زیرس ــعه تأسیس  هاتوس
 مکـانیتعلـق حـس ).117: 1388 شود (عنابستانی، می

 و شــدن نزدیـک و کــردن مناسـب و بــردن بـاال بـراي
ــتگی ــین همبس ــان ب ــامک ــوثر ه ــت م ــت و اس  دریاف

 از آگـاهی و بینـیپـیش بـراي را محیطـی هاي ویژگی
 تـــاهمی و قـدرت بـردن باال و هامکان اعتبار و اندازه

 تعلـق حـس لهـوسیـ بـه آن در تغییـرات و مکـان هر
بنـابراین  ؛)53: 1380، گلکـار( کنـدمـی میسـر انـمک
توان گفت که زمانی انگیزه و حس تعلق بـه مکـان می

شـود کـه، آن مکـان بتوانـد در بین افـراد بیشـتر مـی
امکانات زیستی و معیشتی را براي افراد فراهم کند. در 

کشت و تولید نیز با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه 
 ارتزاق براي اقتصادي فعالیت ترینزعفران مهممحصول 

 از شـود و معیشـت بسـیاريروستاییان محسـوب مـی
 تولیـد از حاصـل درآمـد پایـه بر منطقه این خانوارهاي

تواند باعث افزایش بوده، کشت این محصول می زعفران
  حس تعلق به مکان در بین خانوارهاي روستایی شود.

منـاطق روسـتایی در ارکرد اصـلی کتوجه اینکه  با
به دلیل تاثیر ویژه آن بـر  جهان سوم کشاورزي است و

ــذایی و  ــت غ ــد، امنی ــر و درآم ــدیل فق ــتغال، تع اش
ــاالیی برخــوردار اســت. توســعه  خودکفــایی اهمیــت ب

راهبـردي بـراي بهبـود شـرایط اجتمـاعی و  ،روستایی
اقتصادي روستاییان فقیر و کشاورزي به عنوان کارکرد 

 ,Meijerink(مهم در فقرزدایی دارد  اصلی روستا، نقش

مخالفان راهبـرد کشـاورزي اعتقـاد دارنـد  .)47 :2007
وري، وجود نیروي انسانی مازاد و عدم پایین بودن بهره

در توان جـذب ایـن نیروهـا توسـط بخـش کشـاورزي 
شـود پدیـده مهـاجرت از روسـتا مـی سبب بروز نهایت

اما تجربـه کشـورهاي صـنعتی  .)224: 1382سینگ، (

غرب در مراحل صنعتی شدن این نکته را مورد تاکیـد 
قرار داده است که توسـعه اقتصـادي در مراحـل اولیـه 

وري خود از طریق تکیه بر کشـاورزي و بـاالبردن بهـره
هـاي ایر بخـشآن و گسترش رشد از این بخش بـه سـ

بـوده اسـت (شـایان و همکـاران، پـذیر اقتصادي امکان
نظران توسعه مانند لـویس امـرج، ) صاحب153: 1389

جون رابینسون، نیل اسملسر، مایکـل تـودارو، روسـتو، 
، بـا احتسـاب روسـتا بـه 1آرتور لـوئیز و روزن اشـتاین

عنـوان بخـش مهمـی از جامعـه زیسـتی کشــورها، راه 
ا در ره اقتصــادي کشــورها و توســعه روســتایی توســع

راسـتا بـر  و در ایـن انـدتوسعه بخش کشاورزي دیـده
اثرات عمده بخش کشـاورزي ماننـد کـاهش بیکـاري، 

هاي شغلی، باالبردن سطح کیفیت زندگی ایجاد فرصت
اگر بـا رویکـرد توسـعه  بنابراین. اندتاکید کرده غیره و

نگاه کنـیم به این بحث کشاورزي و کشاورزي محوري 
و  به دلیل اهمیت اقتصاديالگوي کشتی مانند زعفران 

تواند به توسعه پایدار روستایی منجر شود می اجتماعی
و در نتیجه تعلق مکانی را ایجـاد کنـد. اسـتداللی کـه 

است کـه محصـول  توانیم بیاوریم اینبراي این ادعا می
زعفران قابلیت دارد که هم بخش صـنعت و تجـارت و 

ــوزش، هــم  ــایی آم ــد، اشــتغالپوی ــدازپــس، درآم  و ان
نوارهاي روستایی توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی خا

و در نتیجـه روســتاها را در  را بـه دنبـال داشـته باشـد
بنـابراین در ایـن  قـرار دهـد؛و توسـعه مسیر پیشرفت 

محـوري بـوده  يپژوهش نیز تاکید بر رویکرد کشـاورز
  است.

شهرستان رشتخوار یکی از مناطقی است که سـهم 
جمعیت روستایی آن چشمگیر است. با توجه به اینکـه 

ــن منطقــه در روســتاها بــیش از  نیمــی از جمعیــت ای
هـاي روسـتایی، سکونت دارند، درصد بیکاري، مهاجرت

کمبود درآمد، بیکاري پیدا و پنهـان و فشـارهاي وارده 
بر محیط زیست نیز در این مناطق بیشتر است و باعث 

شـود. چرخه ناپایدار اشـتغال و درآمـد کشـاورزان مـی
حصوالت زراعی کشت و تولیدات اصلی این منطقه از م

نیـز منـوط بـه تولیـدات بـرداران است و درآمـد بهـره

                                                             
1- Lewis Amrj, Jun Robinson, Neil Smalser, Michael 
Todarrow, Rousto, Arthur Louise and RosenStein 
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اما این منطقه به دلیل کمبـود میـزان  کشاورزي است،
بارندگی ساالنه و محـدودیت منـابع آبـی بـراي تولیـد 
بســیاري از محصــوالت راهبــردي کشــاورزي مناســب 

اخیر با توجه به وقـوع هاي نیست و همچنین طی سال
هـاي آب زیرزمینـی، طح سفرهفت سخشکسالی شاهد اُ

ــوات، ــدهی قن ــاهش آب ــت  ک ــطح زیرکش ــاهش س ک
محصوالت کشاورزي، تخریـب مراتـع وکـاهش تعـداد 

ایم؛ در این میـان واحدهاي دامی در سطح منطقه بوده
شرایط طبیعی این منطقه براي کشت و تولید محصول 

چنـد کشـت ایـن  مناسـب بـوده و هـر بسـیار زعفران
به دلیل نیـاز . ولی اشته استمحصول از دیرباز وجود د

، دوره کشت کوتاه و بازده اقتصادي زعفران آبی محدود
مردم این منطقه به افـزایش سـطح زیرکشـت  ،مناسب

هـاي پیـاپی چند خشکسالی اند. هرزعفران روي آورده
هاي اخیر روند مهاجرت روستا به شـهر را در پـی سال

وجـه داشته است اما کشت و تولید محصول زعفران با ت
به درآمدزایی و اشتغالزایی باال توانسـته اسـت از سـیل 

باالرفتن  هاي اخیرها بکاهد و همچنین درسالمهاجرت
ــادي در وضــعیت  ــاثیر زی ــران ت قیمــت محصــول زعف

داشـته اسـت و  روستاییان منطقهاقتصادي و اجتماعی 
شـده اسـت. بـا  آنهاتوانمندسازي موجب ل این محصو

ها هماننـد توجهی از فعالیت توجه به اینکه میزان قابل
ها، جداسازي کاللـه و خشـک کـردن و آوري گل جمع

دیگر اشکال تبدیل ایـن محصـول توسـط زنـان انجـام 
باعـث افــزایش پتانسـیل ایــن بخـش بــراي  ؛شــود مـی

بـراي هـاي شـغلی توانمندسازي زنان و افزایش فرصت
وري بــاالي ایــن محصــول در آنــان شــده اســت. بهــره

آوري و کشـت، پایین بودن هزینه جمعاستفاده از آب، 
به دلیـل اسـتفاده از نیـروي کـار خـانواده، بـه عنـوان 
محصولی جهت جذب روستاییان کم درآمد و همچنین 

به فرصتی امیدوارکننـده جهـت کـاهش  رده مالکان،خُ
و باتوجه بـه بنابراین ؛ فقر روستاییان تبدیل شده است

، درآمـدفـروش زعفـران باعـث افـزایش کشت و اینکه 
انداز و به تبع باعـث افـزایش میـزان  افزایش میزان پس

ــوارد بهداشــتی و آموزشــی، ــه م ــزایش  دسترســی ب اف
هـا، افـزایش زیرسـاختافزایش و  روستا محیط کیفیت
باعث افزایش میـزان اشـتغال مسکن، همچنین  کیفیت

اشـتغال زنـان روسـتایی در منطقـه مـورد  به خصوص
ــت ــده اس ــه ش ــاي  مطالع ــاجرت خانواره ــه مه و اینک

اهش دسترسی به مـوارد بـاال روستایی به شهر باعث ک
خانوارهاي روستایی ماندن در روسـتاي محـل  .شودمی

دهند و در نتیجه زندگی خود را به مهاجرت ترجیح می
حس تعلق به مکـان در بـین خانوارهـا افـزایش یافتـه 

 نســبت بــه محــل زنـدگی خــود تعلــق خــاطراسـت و 
  اند.بیشتري نسبت به گذشته پیدا کرده
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  1397مدل مفهومی تحقیق، ترسیم نگارندگان،  :1شکل 
  تحقیق روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و روش انجـام آن 
ــی -توصــیفی ــی م ــا و دادهآوري  جمــعباشــد. تحلیل ه

ــوده » میــدانی«و » اســنادي«اطالعــات بــه دو روش  ب
ــه اســت. ــات نظری ــنادي، مطالع ــق روش اس اي از طری

نامـه بـا طیـف هاي میدانی نیـز از طریـق پرسـش داده
 هـايخانوارجامعه آماري شامل  .آوري شدلیکرت جمع

. )=4672Nباشـد (رشـتخوار مـیدهستان یی در روستا
فرمول کوکران  از استفاده با خانوار 280در مرحله اول 

 نمونـه جامعـه عنـوان بـه سـاده تصـادفی  صورت به و
شباهت صفات و به دلیل . در مرحله بعد گردید انتخاب
هـاي بسـیار زیـاد جامعـه آمـاري و پـراکنش و ویژگی

سرپرسـت خـانوار بـا  160تعـداد روستاها،  گستردگی
 نمونـه به عنوان استفاده از فرمول اصالح شده کوکران

 بنـديدسته و آوريجمع از . پسگردید انتخاب تحقیق
ــا هــاداده ــرم از اســتفاده ب ــزار ن  آمــار روش از SPSSاف

 تحلیـل و تجزیـه منظـور به استنباطی آمار و توصیفی
دادههـا از  تحلیـل تجزیـه و بـراي. شد استفاده هاداده

رگرسـیون، رگرسـیون اي، برازشنمونهتک  tهايآزمون
شـد. همچنـین  مسـیر اسـتفادهتحلیـلچند متغیره و 
 کـافی وضـوح و سـادگی هـا ازپرسـشسعی شده کـه 

پایایی،  سنجش منظور به این اساس بر .باشد برخوردار
 آزمـونپـیش نامـهپرسـش 45 شـامل اولیه نمونه یک

 آلفــاي روش بــا اعتمــاد ضــریب گرفتــه شــد و میــزان
ابعـاد  بـراي آمده دست به آلفاي .شد کرونباخ محاسبه

) آورده شده اسـت. بـا توجـه بـه 1مختلف در جدول (
تـوان اسـت، مـی 70/0 از بـاالتر 79/0 اینکه میزان کل

  .گفت که ابزار سنجش پایایی قابل قبولی دارد
همچنین با توجه به مبـانی نظـري، مطالعـات انجـام 

 یکلـ يهـاشاخص توانیم گرفته و متغیرهاي تحقیق
  ارائه داد.وهش براي این پژرا ) 2(درج شده در جدول 

  

  میزان آلفاي محاسبه شده براي هر بعد :1جدول 
  لفاي کرونباخآمیزان   ابعاد

  81/0  اجتماعی
  78/0  اقتصادي

  78/0  کالبدي-محیطی
  79/0  روانشناختی

  79/0  کل
  1397هاي تحقیق، منبع: یافته

  

  پژوهش هايگویه و هاشاخص ابعاد، :2جدول 
  هاها و معرفگویه  شاخص  ابعاد

عی
تما

اج
  

حمام و  درمانگاه، بهداشت، خانۀ(مندي از امکانات بهداشتی اي، بهرهتغذیه و بهداشتی بهبود موارد  بهداشتی
  فاضالب دفع زباله و آوريجمع سیستم از ، برخورداري)غیره

 و عمرانی هايفعالیت در به یکدیگر، مشارکت روستاییان متقابل گروهی، احترام کار و همکاري روحیۀ  مشارکت و همبستگی
  دهیاري و شورا به اعضاي بهسازي، کمک

  جرایم وقوع روستا، میزان در اجتماعی روستا، میزان رضایت از امنیت معابر در امنیت  امنیت فردي واجتماعی

 در مدارس به مدارس، میزان سطح آگاهی روستاییان منطقه، دسترسی آموزشی کیفیت تجهیزات  آموزشی
  تحصیلی مختلف مقاطع

دي
صا

اقت
  

روستایی، میزان پس  اقتصاد سازي از در آمد، تنوع رضایت درآمدها در بخش کشاورزي، میزان میزان  توان اقتصادي
  مناسب درآمد از برخورداري انداز، وضعیت

  کشاورزي، مالکیت مسکن تولید عوامل مالکیت وسایل نقلیه، مالکیت  مالکیت

 نیروي خروج  دامی، میزان و کشاورزي بخش در اشتغال سطح افزایش هاي شغلی، میزانتنوع فرصت  اشتغال
  روستا، گرایش نیروي کار جوان به مشاغل کشاورزي از کار

 جدید، دسترسی کشاورزي هاينهاده از استفاده کشاورزي، میزان در آالتماشین و ادوات از استفاده  تکنولوژي از استفاده
  دامی و کشاورزي محصوالت فروش بازار به آسان
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  هاروستا، استفاده از کود و آفت کش خاك و آب منابع آلودگی  کیفیت محیط روستا

 به دسترسی امکانات از مخابراتی، برخورداري و پستی امکانات از برخورداريمناسب،  ارتباطی راه  ها زیرساخت کیفیت
  کشاورزي آالت ماشین به تعمیرگاههاي اینترنت، دسترسی

 و ساخت لحاظ از روستا کالبد در تغییر روستا، احداث معابر جدید در روستا، میزان سنتی بافت تغییر  بافت روستا
  ساز

 سرمایشی، (گرمایشی، مسکونی در واحدهاي مناسب تسهیالت بادوام، وجود و نوساز خانه هاي داشتن  مسکون کیفیت
  مسکن ساخت روشنایی کافی)، میزان استفاده از مصالح بادام و مقاوم براي و نورگیري

 روان
 شناختی

  بستگی دل و تمایل
 روستایی خانوارهاي جاي شهر، ماندگاري در روستاي محل زندگی، گرایش به روستا در زندگی ترجیح

روستا،  در گذاري سرمایه به روستا، تمایل در زندگی به تمایل و شهري، رضایت زندگی شیوه و سبک به
  روستا در شرایط بهبود به امیدواري

  Hernandez et al., 2010, Ujang, 2012, Ram et al., 2016،1389؛ سرمست و متوسلی، 1391؛ رهنما و رضوي، 1393حمدي و مهدوي، منبع: ا

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

ــی  ــدوده سیاس ــه در مح ــورد مطالع ــتاهاي م روس
دهستان رشتخوار از توابـع بخـش مرکـزي شهرسـتان 

. ایـن انـدشـدهرشتخوار در استان خراسان رضوي واقع 
 دقیقه 30درجه و  59بخش از شهرستان در مختصات 

عـرض شـمالی  دقیقـه 30درجـه و  34طول شرقی، و 

ــتخوار ــتان رش ــت. دهس ــه اس ــرار گرفت ــاس  ق ــر اس ب
روســـتاي داراي  26داراي ، 1395 سرشـــماري ســـال

روسـتا بـه عنـوان 12کـه  خـانوار بـوده 4672سکنه و 
 جـدول( انتخـاب گردیـد براي انجام این پژوهش نمونه

3.(

  
  روستاهاي مورد مطالعه هاي جمعیتی و تعداد نمونهویژگی :3 جدول

  تعداد نمونه  تعداد جمعیت  تعداد خانوار  نام روستا  ردیف
  10  650  185  زرقري  1
  10  737  175  حسین آباد  2
  35  3195  897  آبادفتح  3
  7  233  73  آبادعشرت  4
  19  1634  441  آبادمهدي  5
  26  2212  623  آبادسعادت  6
  9  542  154  اکبرآباد  7
  7  268  82  آبادامین  8
  11  673  187  فاردق  9
  11  689  205  آبادعبس  10
  6  232  62  اندنجرد  11
  9  352  108  آبادروح  12

  160  11417  3192  جمع
  1397هاي تحقیق، ، یافته1395منبع: مرکز آمار 
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  )1397ترسیم: نگارندگان، استان (در شهرستان و موقعیت دهستان رشتخوار   نقشه :2 شکل

  
  ي تحقیقهابحث و یافته

 سرپرسـتان ینبـ نامهپرسش توزیعنتایج حاصل از   
 اسـت آن از حاکی پژوهش نمونه روستاهاي هايخانوار

 تا 40 بین انـــدهندگ پاسخ سنی فراوانی بیشترین که
 اکثــر تحصــیالت درصــد، 8/38 انــد بــاســال بــوده 51

 نظـر از ، راهنمـایی بـوده تحصـیلی مدرك پاسخگویان
 از انـد.بوده کشاورزپژوهش  نمونه درصد 1/75 اشتغال؛

از نظـر  و مـرد پاسـخگویان درصـد 6/85 جنسیت نظر
 اطالعـات. انـدمتاهل بوده پاسخگویان درصد 90تاهل 
  .است شده آورده )4( جدول در کامل

  
  توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف  :4 جدول

  درصد  بیشترین فراوانی  بیشترین پاسخگو  دهنده مشخصات پاسخ
  62  8/38  سال 51تا  40  سن

  49  6/60  مدرك راهنمایی  تحصیالت
  137  6/85  مرد  جنسیت
  144  90  متاهل  تأهل

  120  1/75  کشاورز  شغل اصلی
  1397 تحقیق، هايیافته: منبع

  
بـین   مکانی درابعاد چهارگانه حس تعلق مقایسه

 ابعـاد مقایسـه میـانگینبـراي : روستایی خانوارهاي
محیطـی و  -کالبـدي اجتمـاعی، اقتصـادي،( چهارگانه

 شـده اسـتفاده اينمونـهتـک t آزمـون از) روانشناختی
 کـه طیفـی دامنه احتساب ها و بایافته باتوجه به .است
، اسـت نوسـان در لیکـرت طیـف براساس و 5 تا 1 بین

 3 عـددي مطلوبیت از بیشتر ابعاد همه براي میزان این
 باشـد.مـی معنادار 01/0 آلفاي سطح در و شده ارزیابی
 حـس تعلـق مکـانی در میـزان عددي میانگین تحلیل
 اسـاس بـر مطالعـه مـورد محـدوده در خانوارهـا سطح
 مـورد ابعـاد کلیه بودنمطلوب  مبین هاي تحقیقیافته
 عدبُ دهد،نشان می تحقیق هايیافته. است تحقیق نظر
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 در ابعـاد سـایر بـه نسبت )44/3با میانگین ( اقتصادي
کشـت و تولیـد بطـوري کـه  .دارد قـرار باالتري سطح

زایـی درآمدزایی و اشـتغالبه محصول زعفران با توجه 
هـا بکاهـد و خود توانسته است از سیل مهـاجرت باالي

هاي اخیـر بـاالرفتن قیمـت محصـول همچنین درسال
زعفران تاثیر زیادي در وضعیت اقتصـادي و اجتمـاعی 

ــره ــته به ــرداران داش ــدب ــازي  و موجــب باش توانمندس
بنـابراین خانوارهـاي روسـتایی  ؛برداران شده است بهره

در روستاي محل زنـدگی خـود را بـه مهـاجرت  ماندن
دهند و در نتیجه حس تعلـق بـه مکـان در ترجیح می

بین خانوارها افزایش یافتـه اسـت و نسـبت بـه محـل 
زندگی خود تعلق خاطر بیشتري نسبت به گذشته پیدا 

) در 35/3با میانگین ( اجتماعی عدبُ همینطوراند. کرده
کشـت و فـروش  کـه مرتبه دوم قرار گرفته، به طـوري

و انـداز زعفران باعث افزایش درآمد، افزایش میزان پس

داشتی و آموزشـی دسترسی به موارد بهدرآمد، افزایش 
تر، دسترسی به و سالم ه بهتریل دسترسی به تغذیاز قب

 وسایل بهداشتی و آموزشـی و غیـره در بـین خانوارهـا
بین اهـالی  همبستگی و مشارکتهمچنین  شده است.

که همه این موارد باعث افـزایش سـطح افزایش یافته، 
رفاه و توانمندي خانوارهاي روستایی در منطقـه مـورد 

افـزایش دل بسـتگی و  باعـثنتیجه  و دهیگردمطالعه 
عـد بُ حس تعلق به مکان در بین خانوارها شـده اسـت.

عد روانشناختی نیز بـه ترتیـب بـا محیطی و بُ -کالبدي
رار بعــدي قــ مراتــبدر ) 34/3) و (31/3انگین (میــ

 هاتوان گفت که این یافته. لذا به طور کلی میدانداشته
ابعاد  بر کشت زعفران مطلوب بودن اثرات دهنده نشان

 يهاي تعلق مکانی در بین خانوارهاو شاخصچهارگانه 
  .منطقه مورد مطالعه بوده است

  
  ابعاد مختلف حس تعلق مکانی در بین خانوارها مقایسه: 5جدول 

  3 -مطلوبیت عددي مورد آزمون

 tآماره   میانگین  ابعاد
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

تفاوت از 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  حد باال  حد پایین

  39/0  28/0  337/0  000/0  159  39/11  35/3  اجتماعی
  49/0  40/0  443/0  000/0  159  41/18  44/3  اقتصادي
  37/0  25/0  308/0  000/0  159  29/10  31/3  کالبد -محیطی

  42/0  26/0  341/0  000/0  159  19/8  34/3  روانشناختی
  1397، هاي تحقیقیافته :منبع

  

حـس   وتولید زعفـران   بینارتباط خطی بررسی 
بـراي : تعلق مکانی در بین خانوارهـاي روسـتایی  

حـس تعلـق  وکشت زعفران ارتباط خطی بین بررسی 
تحلیـل مکانی در روستاهاي منطقـه مـورد مطالعـه از 

و آماره فیشـر اسـتفاده شـد. بـر ایـن اسـاس، واریانس 
باشد کـه نشـان می 980/0مقدار ضریب تعیین برابر با 

واحـد تغییـرات مربـوط بـه  98ر مستقل دهد متغیمی
  ).6جدول (کند متغیر وابسته را تبیین می

  

 حس تعلق به مکان برتحلیل واریانس عوامل تاثیر گذار  :6 جدول
 اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

996/0 980/0 978/0 025/0 
  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته

  

 01/0 بـا برابـرداري همچنین مقـدار سـطح معنـی
ــر عــدم مــی ــابراین فرضــیه آزمــون مبنــی ب باشــد، بن

درصـد رد  99 بـا اطمینـانداري مدل رگرسیون  معنی
دار شود، لذا مدل رگرسیونی از لحاظ آمـاري معنـیمی

 تحکایت از آن دارد که بین کشـت و تولیـدااست که 

زعفران و حس تعلق مکانی انسـجام معنـاداري وجـود 
حـس باعـث افـزایش  تولیـد زعفـرانکه  طوري هدارد. ب

 در بین خانوارهاي روستایی شده اسـت. تعلق به مکان
  ).7( جدول
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  ابعاد تعلق مکانیتحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی  :7جدول 
 سطح معناداري F  آماره میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات ها مؤلفه

 000/0  276/48 062/3 4 131/7 اثرگرسیونی
   001/0 97 491/2 باقیمانده

    159 346/12 کل
  1397هاي تحقیق، منبع: یافته

  
حـس تعلـق    بـر  ابعاد تأثیرگذار  ترینمهم تعین

 مدل تحلیـل مسـیر: تحلیل مسیر مکانی از طریق
)path analysis( بتـاي ضـرایب کاربردپر آماري روش 

ــتاندارد ــیون اس ــد رگرس ــرى چن ــدل در متغی ــاى م  ه
 آوردن دسـت بـه مسـیر تحلیـل است. هدف ساختاري

ــاى ــى برآورده ــط کم ــی رواب ــین عل ــه ب  از اىمجموع
 مسیر کدام که کندمى بیان مسیر تحلیل .متغیرهاست

 براسـاس مسـیر ضـرایب .اسـت معنـادارتر یـا و ترمهم
 براي. شودمى اسبهمح رگرسیون شده استاندارد ضریب
 کـافی مسـیر اصـلی ضـرائب برآوردهـاي آوردن بدست

 کـه یمتغیرهـای بـه) درونـزا( وابسـته متغیـر هر است
 بـه. شـود داده بازگشـت اسـت آن تأثیر تحت مستقیم

 مســیرهاي از یــک هــر برآوردهــاي بــراي دیگــر بیــان
 یـا( رگرسـیون شـده اسـتاندارد ضرائب شده، مشخص
 طریـق از ضـرائب این. شود می محاسبه) مسیر ضرائب

 کـه یهای معادلـه یعنـی ساختاري هاي معادله برقراري

ــاختار ــط س ــروض رواب ــک در مف ــدل ی ــخص را م  مش
  .آیند می دست به سازد می

 چهـار ابعـاد در انکشـت زعفـر اثرات بررسی براي
 -(اقتصادي، اجتماعی، محیطـیحس تعلق مکانی گانه 

رگرسـیون چنـد متغیـره و از  کالبدي و روانشـناختی)
دهـد ها نشان مییافته .شد استفاده تحلیل مسیر مدل

معنـاداري کمتـر از که براي تمام متغیرها مقدار سطح 
 که دهدنشان می BETAمقادیر  است. همچنین 05/0
ابعـاد اقتصـادي،  در معیـار انحـراف در تغییر واحد یک

کالبدي و روانشناختی بـه ترتیـب  -اجتماعی، محیطی
واحد موجب افزایش  233/0و  338/0، 376/0، 361/0

 منطقهه در حس تعلق به مکان در بین خانوارهاي نمون
ان گفـت کـه وتـبنـابراین مـی مورد مطالعه شده است؛

و  اقتصـاديعـد بیشـترین تـاثیر را در بُ کشت زعفـران
داشــته اســت.  روانشــناختیعــد کمتــرین تــاثیر را در بُ

  ).  8( جدول
  

  حس تعلق به مکان میزان بر  هامولفه میان روابط شدت ضرایب: 8جدول 

 T  سطح معناداري
 متغیرها ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

B خطاي استاندار  BETA 
 عرض از مبدا - 025/0 045/0 833/1 069/0
 اجتماعی  361/0 007/0 270/0 932/4 000/0
 اقتصادي  376/0 008/0 345/0 037/4 000/0
 محیطی - کالبدي 338/0 007/0 249/0 541/3 000/0
  روانشناختی 233/0 004/0 123/0 643/3 000/0

  1397، هاي تحقیقمنبع: یافته
  

سـی اثـرات مسـتقیم، غیرمسـتقیم و رهمچنین بر
کلی ابعاد حس تعلق مکانی در بین روسـتاهاي نمونـه 

عـد دهد که بیشترین اثـر کلـی مربـوط بـه بُنشان می
طـوري کـه  باشـد. بـهمـی) 508/0( اقتصادي با ضریب

کشت و تولید محصول زعفران با توجه به درآمدزایی و 
هـا زایی بـاال توانسـته اسـت از سـیل مهـاجرتاشتغال

هـاي اخیـر بـاالرفتن قیمـت سال بکاهد و همچنین در
محصول زعفران تاثیر زیـادي در وضـعیت اقتصـادي و 

از  برداران داشـته اسـت و ایـن محصـولاجتماعی بهره
انداز، افـزایش دسترسـی بـه ش درآمد، پسطریق افزای

امکانات مختلف زندگی، افزایش اشتغال زنان و افزایش 
خانوارهـاي توانمندسـازي موجـب  هـاي شـغلیفرصت
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ر نتیجه باعث افزایش حس تعلق به مکان تایی و دروس
عـد در بین خانوارهاي روستایی در منطقه شده است. بُ

مثبتـی  اثـربـا اینکـه ) 233/0روانشناختی بـا میـزان (
 به خصوصداشته ولی به دلیل اینکه برخی از خانوارها 

 بیشتري بـه نسل جوان از لحاظ روحی و روانی گرایش
دارند نسبت به سایر ابعـاد در سـطح  هاشهر زندگی در

تري قرار داشته است. تاثیرات کلی به دست آمده پایین
در همـه  حاکی از آن است که تولید و کشـت زعفـران

ــان (اقتصــادي، ا ــه مک ــق ب ــه حــس تعل ــاد چهارگان بع
روانشـــناختی) در کالبـــدي و  -اجتمـــاعی، محیطـــی
عـد ثر بـوده اسـت. ولـی میـزان بُروستاهاي نمونـه مـؤ

باشـد. تـاثیرات ابعـاد اقتصادي بیشتر از سایر ابعاد مـی
مختلف به نوبه خود باعث افزایش حس تعلق به مکـان 

مـورد مطالعـه در بین خانوارهاي روستایی در منطقـه 
  ).9 جدولشده است (

  
  غیرمستقیم و کلی متغیرها بر حس تعلق مکانیسنجش میزان اثرات مستقیم،  :9جدول 

  بندياولویت  اثرکلی  مستقیماثر غیر  مستقیماثر  متغیرها
  1  508/0  132/0  376/0 اقتصادي
  2  482/0  121/0 361/0 اجتماعی

  3  412/0  074/0 338/0 کالبدي -محیطی
  4  233/0  - 233/0  روانشناختی

  1397هاي تحقیق، منبع: یافته
  

میزان و نوع تاثیر (مستقیم و غیر نیز ) 3در شکل (
بر تعلق مکانی نشان گذار اثرمستقیم) هریک از ابعاد 

مربوط به بعد مستقیم داده شده که بیشترین اثر 

) و کمترین اثر مستقیم مربوط به 376/0اقتصادي (
  ) بوده است.233/0بعد روانشناختی (

  

  
  

  هاي تاثیرکشت زعفران در تعلق مکانیمسیر عوامل و متغیرمدل تحلیل :3شکل 
  
  

حس 
تعلق به 

 اقتصادي

 اجتماعی

376/0  

338/0  

-محیطی
 کالبدي

تیروانشناخ  
 

361/0  

233/0  

221/0  

099/0  
050/0  

141/0  

223/0  

270/0  
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  شنهادهایپو  گیرينتیجه
اگر با رویکرد توسعه کشاورزي و کشاورزي محوري 

توانـد بـه مـینگاه کنیم الگوي کشـتی ماننـد زعفـران 
توسعه پایدار روستایی منجـر شـود و در نتیجـه تعلـق 
مکانی را ایجـاد کنـد. اسـتداللی کـه بـراي ایـن ادعـا 

قابلیت است که محصول زعفران  توانیم بیاوریم این می
دارد که هم بخش صنعت و تجارت و هم باعث پویـایی 

و آموزش و اشتغال در بین خانوارهاي روسـتایی شـود 
قـرار و توسـعه ستاها را در مسیر پیشرفت در نتیجه رو

 اصـلی فعالیـت اینکـه بـه توجـه همچنـین بـا دهـد؛
آن، جنبـی هـاي فعالیت منطقه کشاورزي و روستاهاي

 فعالیـت تـرینکشت و تولید محصول زعفران که مهـم
روسـتاییان منطقـه محسـوب  ارتـزاق بـراي اقتصـادي

 ایـن خانوارهـاي از معیشـت بسـیاري شود و تأمین می
بـوده،  زعفـران تولیـد از حاصـل درآمـد پایه بر منطقه

 محصـوالتمیـزان  بـاالترین زیرکشت، بیشترین سطح
 بـه نیز رااقتصادي  کشاورزي، همچنین باالترین ارزش

. در این مطالعه نیز به بررسی اثرات دهد اختصاص خود
و  کشت این محصول در ماندگاري جمعیت در روستاها

نتـایج تحقیـق حس تعلق به مکان پرداخته شده است. 
د کشت زعفـران در یسنجش و بررسی نقش تول دربارة

ابعاد مختلف حس تعلق به مکان در روسـتاهاي نمونـه 
هـاي مـورد ن دهنده تاثیر مثبت در کلیه شـاخصنشا

 در هـاي تحقیـقیافتـه باشـد. تحلیـل نظر تحقیق مـی
اثرات کشـت  بودن مطلوب مطالعه مبین مورد محدوده
ــران ــاي در بیشــتر شــاخص زعف ــورد ه . اســت نظــر م

بـا  اقتصـادي عـدبُدهد کـه نشان می تحقیق هاي یافته
 سـطح در ابعـاد سـایر بـه نسبت )376/0ضریب بتاي (

کشت زعفران باعث افزایش  بطوریکه .دارد قرار باالتري
انداز خانوارهاي روسـتایی در میزان درآمد و مقدار پس

اسـت؛  شـده گذشـته بـه مطالعـه نسـبتمنطقه مورد 
 میزان اشتغال خانوارها مخصوصا اشتغال زنان روستایی

 آمده، بوجود شغلی و اقتصادي ، تنوعافزایش پیدا کرده
 و یافتـه افـزایش کشـاورزي محصوالت زیرکشت سطح

و کشـت  کشاورزي مشاغل به جوان کار نیروي گرایش
قبـولی  قابـل سـطح روسـتاهاي منطقـه در در زعفران

میـزان انـواع مالکیـت از قبیـل  افـزایش داشـته اسـت،

آالت کشاورزي و مالکیـت دام و غیـره وسایل و ماشین
کـه ایـن مـوارد  است یافته گسترش روستاها در سطح

باعث شده که خانوارهاي روستایی به جـاي اینکـه بـه 
شهرها مهاجرت کنند در روستاي محـل رنـدگی خـود 
بمانند و نسـبت بـه محـل زنـدگی خـود تعلـق خـاطر 

بـا ضـریب  اجتمـاعی عدبُ . دربیشتري به دست بیاورند
میزان دسترسی به مـوارد بهداشـتی نیز  )333/0بتاي (

تـر، ترسی به تغذیه بهتر و سـالمو آموزشی از قبیل دس
دسترسی به وسایل بهداشتی و آموزشی و غیره در بین 

همبسـتگی بـین  و مشـارکت ،داده افزایش را خانوارها
که همه این مـوارد باعـث افـزایش  اهالی افزایش یافته

خانوارهـاي روسـتایی اجتماعی سطح رفاه و توانمندي 
ن ده اســت کــه نتیجــه آدر منطقــه مــورد مطالعــه شــ

بستگی و یا افزایش همـان حـس تعلـق بـه افزایش دل
 -کالبــديعــد مکــان در بــین خانوارهــا شــده اســت. بُ

بـا  عد روانشناختیو بُ )338/0با ضریب بتاي (محیطی 
بـا اینکـه داراي اثـرات نیز  ) 233/0ضریب بتاي کلی (

 عـد دیگـر در سـطحاند ولی نسبت بـه دو بُمثبتی بوده
اثـرات  ها در زمینۀنتایج یافته اند.تري قرار داشتهپایین

مستقیم کشت زعفران بر ابعاد اقتصادي، مستقیم و غیر
کالبـدي و روانشـناختی در حـس -اجتماعی، محیطـی

دهد نشان میتعلق به مکان در سطح روستاهاي نمونه 
و ) 508( عـد اقتصـاديکه بیشترین اثرکلی مربوط به بُ

داراي کمترین اثـر کلـی در  )233/0( عد روانشناختیبُ
ه داشـته حس تعلق به مکان در محدوده مـورد مطالعـ

دست آمده حاکی از آن است کـه  است. تاثیرات کلی به
گانـه حـس در همـه ابعـاد چهار تولید و کشت زعفران

کالبـدي  -تعلق به مکان (اقتصادي، اجتماعی، محیطی
و روانشناختی) در روستاهاي نمونه مـوثر بـوده اسـت. 

باشـد. بیشتر از سایر ابعاد مـی عد اقتصاديمیزان بُ ولی
تاثیرات ابعاد مختلف به نوبه خود باعث افـزایش حـس 

نوارهاي روسـتایی در منطقـه تعلق به مکان در بین خا
باتوجه به اینکه زعفران باعـث  است. شدهطالعه مورد م

انداز و به تبـع باعـث افزایش درآمد، افزایش میزان پس
دسترسی به موارد بهداشتی و آموزشـی، افزایش میزان 
هـا، روستا و افـزایش زیرسـاخت محیط افزایش کیفیت
مسکن، همچنین باعث افـزایش میـزان  افزایش کیفیت
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اشتغال زنـان روسـتایی در منطقـه  به خصوصاشتغال 
مورد مطالعه شـده اسـت کـه همـه مـوارد بـاال باعـث 

ه افزایش حس تعلق به مکان در بین خانوارها در منطق
هرهاي جاي اینکـه بـه شـه و ب مورد مطالعه شده است

دهند کـه در روسـتاي بزرگ مهاجرت کنند ترجیح می
  .دمحل زندگی خود بمانن

در تحقیقـات  کـه شـودیمـ نشـان خاطر انیپا در
بررسی  )1394مانند پژوهش (کرمی، ام شده قبلی انج

 برداران درت زعفران بر درآمد و اشتغال بهرهاثرات کش
ــه ــاران، اســتان لرســتان پرداخت ــانی و همک ــد؛ (فراه ان

 -اجتمـاعی سی نقش زغفران در پایداريربه بر )1391
)، به 1390 ،زاده (آقایی و رضاقلی اند؛پرداخته اقتصادي

اند؛ ی ایران در تولید زعفران پرداختهبررسی مزیت نسب
بـه بررسـی  )1389، پـور و کردوانـی اسـماعیل (منظم
ولـی در انـد.  روستایی پرداختـه توسعه در زعفران نقش

اثرات اقتصادي، اجتمـاعی  تحقیق حاضر ضمن بررسی
روستایی  اشتغال و درآمد خانوارهاينقش زعفران در و 

ي و حـس اردر مانـدگ زعفـرانکشت  اثراتبه بررسی 
تعلق به مکان در بین خانوارهاي روسـتایی نسـبت بـه 

ــه شــده اســت.ممحــل و  ــدگی آنهــا پرداخت  حــیط زن
با توجه به اینکه تامین معیشت خانوارهـاي همچنین و 

ــد  ــد حاصــل از تولی ــه درآم ــر پای ــه ب روســتایی منطق
محصوالت کشاورزي و به ویژه محصول زعفـران اسـت 
اما ضعف و مشـکالتی در ابعـاد اقتصـادي و اجتمـاعی 
کشت و تولید محصـول زعفـران وجـود دارد، از جملـه 

بع تولید کشـاورزي مناوري توان به عدم ارتقاء بهرهمی
در تولید وکشت زعفران و عدم وجود صنایع تبـدیلی و 

ــهبســته  ايبنــدي مناســب بــراي رهــایی از فــروش فل
ــی و هــا و ســازمان، نبــود انجمــنزعفــرون هــاي دولت

ــد  غیردولتــی در زمینــه بهبــود کیفیــت و ارتقــاء تولی
هاي ترویجـی در زمینـه افـزایش زعفران با ارائه برنامه

هـاي خریـد مهارت کشاورزان و نبـود تعـاونیو  آگاهی
 هـا اشــاره کــرد.واســطه سـو اســتفاده بـراي رهــایی از

ــابراین  ــنهادیپبن ــ ش ــودیم ــه  ش ــن  درک ــوصای  خص
فرآینـد توسـعه منـاطق ریـزان و برنامه اندرکاران دست

و جایگـاه ایـن محصـول در به اهمیت نقـش  روستایی
توجه کافی داشـته باشـند.  زندگی خانوارهاي روستایی

تـر دقیـق در زندگی خانوارها همچنین فواید مثبت آن
و سعی در بازاریابی بـراي مورد بررسی قرار گرفته شود 

فروش این محصـول و قطـع کـردن دسـت واسـطه در 
د اسـت امیـخرید و فروش این محصول داشته باشـند. 

تولیـد و کشـت هـا در که با افـزایش سـرمایه گـذاري
فرون در مناطق روستایی خراسان و منطقه محصول زع

جهــت افــزایش توســعه روســتایی و  درمــورد مطالعــه 
 هاي اقتصـادي و اجتمـاعی خانوارهـاي روسـتاییبحث

  از این پژوهش بهره گرفته شود. کشور عزیزمان
  

  منابع
-کیفیت . رابطۀ1393احمدي، علی و مسعود مهدوي.  .1

توسعه  در حال روستاهاي در مکانیتعلق حس و زندگی
 هـايزرندیـه، پـژوهش مـوردي شهرسـتان مطالعـۀ

. 848 -827چهار، صـص  شمارة پنجم، دورة روستایی،
 تهران.

. بررســی 1390زاده. آقـایی، مجیــد و مهدیــه رضــاقلی .2
مزیت نسبی ایران در تولید زعفـران، نشـریه اقتصـاد و 
توسعه کشاورزي، دوره بیسـت و پـنجم، شـماره یـک، 

 . تهران.132-121صص 
 حس . مفهوم1390فروزنده، علی و قاسم مطلبی. نجوا .3

 آن، نشریه هویت دهنده تشکیل عوامل و مکان به تعلق
 . تهران.37 -27شماره هشت، صص ,  شهر، دوره پنجم

 . واکاوي1393ئی، مجید و خدیجه بوذرجمهري. حمزه .4
 در زعفـرانکشت الگوي گسترش بر مؤثر عوامل و آثار

آبـاد، اسحق موردي: دهستان نیشابور مطالعه شهرستان
زعفـران، دوره دوم، شـماره  فنـاوري و زراعـت نشـریه

 . تهران.288 -277چهارم، صص 
. 1391رهنما، محمـدرحیم، و محمدمحسـن رضـوي.  .5

 و سـرمایه اجتمـاعی بر مکانی تعلق حس تأثیر بررسی
 -زیبـاهنرهـاي مشهد، نشریه شهر محالت در مشارکت
، شماره دوم، صص دوره هفدهم -شهرسازي و معماري

 . تهران.29-36
. بررسی 1389سرمست، بهرام و محمدمهدي متوسلی.  .6

و تحلیل نقش مقیاس شهر در میـزان حـس تعلـق بـه 
مکان (مطالعه موردي: شـهر تهـران)، مجلـه مـدیریت 

. 146 -133شــهري، شــماره بیســت و ششــم، صــص 
 تهران.

. جغرافیـاي کشـاورزي، ترجمـه 1382سینگ، جاسبر.  .7
 دهقانیان، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد.سیاوش 
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ــوذرجمهري و محمودرضــا  .8 ــد، خدیجــه ب شــایان، حمی
. بررسی نقـش کشـاورزي در توسـعه 1389میرلطفی. 

روستایی (مطالعه موردي: بخش میـانکنگی سیسـتان)، 
اي، دوره هشـتم، شـماره مجله جغرافیا و توسعه ناحیـه

 . مشهد.151 -171پانزدهم، صص 
 محمـدجواد، مائـده انصـاري، علـی غفـاري و صـافیان، .9

 -پدیدارشـــناختی . بررســـی1390محمـــد مســـعود. 
 معمــاري، نشـریۀ هنـر بـا مکــان نسـبت هرمنوتیـک

فلسفی، دوره پنجم، شماره هشـت، صـص  هايپژوهش
 . تبریز.129 -93

. نقـش 1392اکبر و محمد پسندیده. زهان، علیعزیزي .10
ک دوره خـاك در ناپایـداري تولیـد زعفـران پـس از یـ

کشت، نشریه مدیریت اراضی، جلـد اول، شـماره یـک، 
 . تهران.98-91صص 

پور  اسماعیل زاده، سید امیر محمد،  علی منظمعلـوي .11
ــانی.  زاده و  علــی حســین  ســنجی. امکــان1392کرم

 بــا کاشــمر دشــت در زعفــران کشــت مســتعد نــواحی
، مجله زراعت و فناوري زعفـران، دوره GIS از استفاده

 . تهران.95-71یک، صص  ول، شماره
 کرمـی فراهانی، حسین،  خدیجه جـوانی و اسـماعیل .12
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