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Article Info ABSTRACT 

Article type:  
Research Article  

Agriculture plays a key role in empowering the government to achieve and 

maintain food self-sufficiency. Sustainable agricultural growth depends 

significantly on its transformation process, which in turn is associated with 

changes in cultivation patterns. Determining the optimal cultivation pattern is 

one of the issues that are highly considered in agricultural economics. 

Various studies of economic development emphasize both the importance of 

changing the pattern of cultivation in the process of rural development and its 

role as an important factor in reducing the income gap and poverty of rural 

households. The purpose of this article is to investigate the effects of 

changing the cultivation pattern on the economic structure from the 

perspective of villagers with a structural equation modeling approach. Library 

and field studies were conducted in relation to the villages of Astara, Talesh 

and Rudsar in Guilan province. For this purpose, 390 households in the 

villages of these three cities, which changed the cultivation pattern from rice 

to kiwi, were selected as a sample. The present research is applied research in 

terms of purpose and descriptive-causal research in nature. The results show 

that the measured validity of all five measurement models as well as the 

second-order five-factor model is acceptable to investigate the effects of 

changing the cultivation pattern. Finally, production boom (0/30), the 

increase in investment (0/18), improvement of business environment (0/66), 

reduction of villagers' debt (0/46) and reduction of migration (0/22) are 

among the factor burdens. Based on this, it can be said that the citrus 

cultivation pattern has played an effective role on the economic structure of 

the studied villages. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 پاییدار  رشید . دارد آن حفی   و غیاایی  خودکفیایی  بیه  رسییدن  در دولت سازیتوانمند در کلیدی نقش کشاورزی مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 کشیت  الگوهیای  در تغیییر  بیا  خیود  نوبیه  بیه  که داشته بستگی آن تحول فرایند به یتوجه ابلق طور به کشاورزی

. اسیت  فیراوان موردتوجه  کشاورزی اقتصاد در است که یمسائل جمله از کشت ینةبه الگوی تعیین باشد.می مرتبط

کیرده و بیر    اطرنشانخمطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت تغییر الگوی کشت را در فرایند توسعة روستایی 

هید  از ایین    یک عامل مهم در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تاکید دارنید.  عنوان بهنقش آن 

 یسیاز  از دییدگاه روسیتاییان بیا رویکیرد میدل      بر سیاختار اقتصیادی   بررسی اثرات تغییر الگوی کشتتأثیر مقاله 

 و تیالش  آسیتارا،  یها شهرستان روستاهایبا  دررابطه میدانی و ایتابخانهک مطالعات باشد که میساختاری  تمعادال

 بیه  دسیت  هکی  شهرسیتان  سیه  ایین  روسیتاهای  در خانوار 393 منظور این به. گرفت صورت گیالن استان رودسر

تحقیی  حاریر بیه لحیاف هید  از نیو        . شیدند  انتخاب نمونهعنوان  به زدند، کیوی به برنج از کشت الگوی تغییر

دهید کیه اعتبیار     نتیایج نشیان میی    .اسیت  علیی  - تحقیقات توصیفیبردی و به لحاف ماهیت از نو  تحقیقات کار

 الگیوی  تغیییر  و نیز مدل پنج عیاملی مرتبیه دوب بیرای بررسیی اثیرات      یریگ اندازهمدل  پنجگیری شده هر اندازه

وکیار   کسی  (، بهبود فضیای  11/3) گااری(، افزایش سرمایه33/3در نهایت رون  تولید ) .باشد می قبول قابل کشت

نماییید.  یمییاز بارهییای عییاملی را تبیییین  (22/3( و کییاهش مهییاجرت )66/3) (، کییاهش بییدهی روسییتاییان66/3)

 ایفیا  را میثثری  نقیش موردمطالعیه   روستاهای بر ساختار اقتصادی مرکبات کشت الگوی گفت توان یم اساس ینبرا

 است. نموده

 تاریخچة مقاله:

 22/11/1633 :افتیدر خیتار

 31/32/1631تاریخ بازنگری: 

 36/32/1631: رشیپذ خیتار

 32/33/1631دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

  الگوی کشت،

 اقتصادی،  ساختار

  توسعه روستایی،

  گیالن، استان

 .معادالت ساختاری

آن بر ساختار اقتصاد پاییدار )مطالعیه میوردی: نیواحی روسیتایی      و اثرات تغییر الگوی کشت (. 1631)یوسف  ،قنبری ؛حمید ،برقی ماهره؛ ،نصرتی: استناد

 DOI: 10.22126/GES.2022.7432.2498. 121-139(، 2) 12، جغرافیا و پایداری محیط. استان گیالن(

 نویسندگان. ©                         ناشر: دانشگاه رازی                                                                                              
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 مقدمه
ریزان توسعه روستایی به دنبال آن هستند، تحق  پایداری است کیه   های آن و آرمانی که برنامه هد  توسعه و اجرای برنامه

 گیرد جاب میان تواند یماقدامی عملی و مهم در راستای حرکت در مسیر پایداری نظاب روستایی  عنوان بهتغییر الگوی کشت 

(Gough, 2015)  مسلم است که در ورعیت امروزی، بقا و پایداری روستاها به وجود منابع طبیعی، اقتصادی و اجتمیاعی .

. (Argent et al., 2009) نمایید  روسیتایی کمیک میی    محل بستگی دارد و این منابع به ثبات و جاب جمعیت در منیاط  

 تحیوالتی  و هیا  فعالییت  عوامیل،  از متیأثر  طر  یکاز روستایی نواحی در آنان گیزند کیفیت بهبود و روستاییان رفاه افزایش

 سیاکنان  زنیدگی  و روسیتا  که است بیرونی عوامل یرتأث تحت دیگر طر  از و دارند وجود روستایی نواحی درون در که است

 در کلییدی  نقیش  کشاورزی. باشد یمیکی از این عوامل درونی کشاورزی  .(1: 1391 ،اسدپور) دهد می قرار یرتأث تحت را آن

 فراینید  بیه  یتیوجه  قابل طور به کشاورزی پایدار رشد. دارد آن حف  و غاایی خودکفایی به رسیدن در دولت یتوانمندساز

 .(Pattanaik & Mohanty, 2017) باشدمی مرتبط کشت الگوهای در تغییر با خود نوبه به که داشته بستگی آن تحول

 کشیور  اقتصیادی  بخیش  اولیین  تولیید،  افیزوده  ارزش اعتبیار  به و اقتصادی هایبخش ینتر همم از یکی کشاورزی بخش 

 نیازهیای  %13 به نزدیک و یرنفتیغ صادرات از حاصل ارزی یدرآمدها و داخلی ناخالص تولید %21 حدود. آید یم حساب به

 .(1392 همکاران، و عزیزی) شود یم ایجاد کشاورزی بخش طری  از کشور اشتغال %21 به قری  و جامعه غاایی

 کشیت،  در تغییر قال  در را شماری یب ساختاری های یدگرگون زمان، طول در روستاها غال  فعالیت عنوان به کشاورزی 

 هیای  ینزمی  تخصییص  نسیبت  بیه  کشت الگوی اگرچه. است نموده تجربه کشت الگوی و کشت( سنخ) تیپ کشت،سامانه 

 در را تکنیکیی  و اجتمیاعی  اقتصادی، خاص ساختارهای ها آن از یک هر لیکن دارد، اشاره محصوالت انوا  کشت به مزروعی

)پور  کرد خواهند ایجاد را تحوالتی جامعه کالن و خرد سطح در شوند تغییر دستخوش الگوها این اگر حال. دارد دخو بطن

. اسیت  فیراوان  موردتوجیه  شیاورزی ک اقتصاد در که یمسائل جمله از کشت ینةبه الگوی تعیین(. 1393، همکاران و یطاهر

 بیه  باتوجیه  مشیخص  زراعیی  واحید  ییک  در کشیت  بیرای  محصوالت از ترکیبی انتخاب کشت، ینةبه الگوی تعیین از هد 

 نییروی  ،دسیترس  در وخیا   آب منیابع  تقاریا،  حجم بازار، در ها آن قیمت بینی یشپ مختلف، محصوالت کشت خصوصیات

 رعاییت  بیا  سرانجاب که است واحد آن سود کردن بیشینه منظور به دیگر مشابه موارد و کشاورزی تجهیزات سرمایه، انسانی،

و زار   اسیدی  بنیی ) .بیود  یرگیاار تأث کشیاورزی  و روسیتایی  منیاط   بیر  حیاکم  فقیر  بیر  توان یم کشاورزان توسط الگو این

   (.1319 ،مهرجردی

 امیروز،  بیه  تیا  آن ینشیدن  تماب روند و گاشته های سال در گیالن استان در یژهو به کشاورزی بخش در موجود مشکالت 

 کییوی  کشیت  ییر ز بیه  را خیود  باغیات  و مزار  مهم، محصول دو این یجا به که داشته آن بر را چایکار و برنجکار کشاورزان

 تیا  تولیید  مختلیف  مراحیل  از کشور برنج محصول. است داشته صعودی سیر روند این گاشته سال چند طی چنانچه ببرند،

 آن درآمید  و اسیت  دردسیر  کم کیوی کشت گویند می شمالی کشاورزان. است رو روبه ای عدیده مشکالت با ازارهاب در عرره

 درآمید  دلییل  بیه  باغیداران  و کشاورزان و گرفته رون  گیالن استان در کیوی کشت بنابراین است، تر مناس  برنج به نسبت

 .(1)جدول  اند آورده روی کیوی دتولی و کشت به باغی محصوالت سایر به نسبت محصول این خوب

 و برنج کشت زیر سطح تغییرات درصد و هکتار به 1332-1333 یها سال در شهرستان یکتفک به برنج و کیوی کشت زیر سطح .1 جدول

 (1332-1333 یها سالاستان گیالن  یشاورزک یعموم یسرشماراستخراج از  ،)مرکز آمار ایران 1332-1333 یها سال فاصله در کیوی

 
 یکتفک به برنج و کیوی کشت زیر سطح

 1332شهرستان در سال 

 یکتفک به برنج و کیوی کشت زیر سطح

 1333شهرستان در سال 

 یها سالدرصد تغییرات در 

1332-1333 

 کیوی برنج کیوی برنج کیوی برنج شهرستان

 1633 -26 691 1222 33 2613 آستارا

 112 -63 2133 2361 332 12311 تالش

 391 -11 1333 1961 261 2313 رودسر

   6191 11393 631 21222 جمع
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کرده و  خاطرنشانروستایی  توسعه یندفرارا در  یرکشاورزیغهای مطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت فعالیت

 .(Hare, 1992) یک عامل مهم در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تاکیید دارنید   عنوان بهبر نقش آن 

عوامل اقلیمی، اکولوژیکی، اجتمیاعی و   به باتوجهالگوی کشت یعنی، یعنی انتخاب محصوالتی برای کشت در یک منطقه 

گستردگی  به باتوجهدر منطقه وارد آورد.  وخا  آباقتصادی که باالترین راندمان و درآمد و کمترین خسارت را به منابع 

را  یبردار بهرهن رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر پهنه مرزی کشور و تنو  اقلیمی مناط  گوناگو

. (1393 )شیفیعی،  اسیت  یرانکارناپیا عامل محدود کنندۀ آب به دست آورد، ررورتی  یژهو بههای تولید از عوامل و نهاده

کشیت بیه    الگوی کشت عبارت از کشت محصوالت مختلف در یک دوره زمانی خاص در یک منطقیه، تغیییر در الگیوی   

تصیمیم  ینید فرا نتیجه کشت یالگو .(Sharma et al., 2014) معنای تغییر در نسبت سطح زیر کشت محصول هست

 انطبیا   مکیانی  و زمیانی  تغییرات با را هامحدودیت و نظر گرفته در را مختلف اهدا  کشاورزان که زمانی است، یگیر

؛ باشید  یمی  بازار اقلیم، قطعیت عدب شرایط تحت مواقع اکثر در تولید در خصوص گیری یمتصم اینکه دلیل به .دهند یم

 یالگیو  خصیوص  در گیری یمتصم عبارتی به. شود شامل را سال یک طول در کشت فصل چندین است، ممکن ینبنابرا

 گیردد  یمی  زراعی مشاهده سال یک طی در که است دار دنباله فرایند یک بلکه نبوده واحد تصمیم یک شامل تنها کشت

(Aubry et al., 1998). 

سهم زیر کشت و نو  محصوالت مختلف زراعی کشت شده در یک منطقیه ییاد    عنوان بهالگوی کشت و تغییرات آن  

ین که کداب محصول با استفاده از چه عواملی تولیدی، یا چه روشی و به چیه مقیدار تولیید گیردد، از     اشده و تصمیم به 

کیل   توانید  یمی این نکته که هرگونه تغییر در الگوی کشت  درنظرگرفتنی، با . از طرفرود یممهم آن به شمار  یها برنامه

 یالگیو  یاجیرا  و طراحیی  (.1392، و همکیاران تمری  ی)محمد قرار دهد یرتأث تحتبخش کشاورزی را  اقتصادینظاب 

 تولید تمشکال از یبسیار آن کمک به و شده گرفته کار به جهان یکشورها از یبسیار که در هاست سال کشت، بهینه

 کشیاورزان  یهیا  دغدغه از همواره صرفه به مقرون محصوالت تولید. است شده مرتفع نیز مرتعی و باغی زراعی، محصوالت

 بخیش  بهبود به تواند یم که است کشاورزی بخش توسعه و رشد در تأثیرگاار عوامل از یکی عنوان به کشت الگوی. است

 در مختلیف  محصوالت کشت زیر سطح یانگرب کشت الگوی کند، کمک روستاها در محیطی یستز و اجتماعی اقتصادی،

 یزنیدگ  در یمهمی  یامدهایپ تواند یم یشاورزک بودن یچندبعد لیدل به شت،ک یالگو هر انتخاب. است معین زمان یک

 .باشد داشته ییروستا جامعة و شاورزک

 صریحی توصیه کشت بهینه یالگو تدوین به نسبت مشخص طور به یکشاورز بخش در نظاب کلی های یاستس اگرچه

 :نیست یرپا امکان کشت بهینه یالگو تدوین بدون ها یاستس این در شده طرح یبندها از یبسیار تحق  اما ندارد،

 اساسی؛ محصوالت در ییخودکفا به نیل و داخلی منابع از تولید بر یهباتک غاایی امنیت تأمین -1

 ؛مصر  یالگو کردن ینهبه و اصالح غاایی، مواد سالمت سطح ارتقاء -2

 ؛جدید های یتمز خل  و نسبی های یتمز به باتوجه صادرات و تولید از مثثر حمایت -3

 یهیا  نهیاده  سیایر  از بهینه یبردار بهره و علمی استفادۀ و یکشاورز محصوالت تولید در آب از یور بهره رری  ارتقاء -6

 تولید؛

 با بخش مبادلة رابطة بهبود باهد  یکشاورز محصوالت بازار نظاب اصالح و ،تولید یندفرا یده سامان از مثثر حمایت -1

 ؛ها بخش سایر

 :شود یم خوانده آب منابع و طبیعی منابع بخش در نظاب کلی های یاستس در دیگر یسو از

 ؛آن عهتوس و حف  یبرا تالش و منابع این یناپایدار عوامل مهار و طبیعی منابع از یبردار بهره نظاب اصالح -1

 ؛آن مصر  و ینگهدار عرره، استحصال، در آب سیاسی و امنیت و یاقتصاد ارزش به توجه و یور بهره ارتقاء -2

کاوند ) ممکن طری  هر از کشور در آب غیرطبیعی و طبیعی رایعات رساندن حداقل به آب، استحصال میزان افزایش -3

 .(1633و همکاران، 
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 :کرد بیان زیر صورت به توانمی را کشت الگوی ییرتغ گوناگون پیامدهای یطورکل به -

 آنان؛ دستمزد و کار نیروی به نیاز میزان کاهش یا افزایش کشاورزان، درآمد کاهش یا و افزایش -

 دامداری؛ نظیر کشاورزی جنبی های یتفعال انجاب از ممانعت یا تشوی  زمین، قیمت در دگرگونی -

 جامعه؛ اجتماعی انسجاب و مشارکت میزان ،یبردار بهره یها نظاب در تغییر -

 .(Mahesh, 1999:1) کشاورزی به نگرش تغییر -

شاورزان ک .(Schirmer et al., 2008) ها یرساختز از برخی تخری  دیگر، برخی درکو و وابسته صنایع برخی رشد

ردن کد خالص، حداقل ردن درآمکثر کچیون حیدا یمختلفی یها هد به  یشت محصوالت زراعک یبرا گیری یمتصمدر 

از یی و ن ین حییداقل خیانوادگ  یتیأم  یاز درآمید بیرا   یبه سیطوح مشخصی   یابیار دستک یرویثر از نکنه، استفاده حدایهز

مطال  یاد شیده و اینکیه هیر تغیییری در      به باتوجه .(Manouri et al., 2009) کنند یمش توجه یخانواده خو یررور

باشد بنابراین در تحقیی  حاریر بیه     یرگاارتأث تواند یماجتماعی و یا محیطی ساختارهای یک جامعه از جمله اقتصادی، 

 پرداخته شده است. موردمطالعهنواحی روستایی منطقه بر ساختار اقتصادی  از برنج به کیوی بررسی تغییر الگوی کشت

 شود.در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی مرتبط به مورو  تحقی  پرداخته می

 توسیعة  در آن نقیش  و کشت الگوی تغییر اقتصادی و اجتماعی ( به بررسی پیامدهای1393همکاران )پورطاهری و  

هیای اقتصیادی کیفییت اشیتغال، رفیاه و امنییت       های تحقی  حیاکی از آن اسیت در شیاخص   یافتهپرداختند.  روستایی

 موردمطالعیه روسیتاهای   وسعةتتوان گفت الگوی کشت مرکبات در می اساس ینبرا. باشد یمتر رشد محسوس ،اقتصادی

 .نقش مثثری را ایفا نموده است

 بیازطراحی  در کشاورزی خبرگان ذهنی الگوهای به بررسی و واکاوی یا مقاله( در 1392) شاهین رخسار و همکاران 

 ذهنیی  الگیوی  1 پیژوهش،  نتایج اساس . نتایج حارر نشان داد براند پرداختهگیالن  استان روستایی نواحی کشت الگوی

 از %66/61 کیه  شیدند  گیااری  نیاب  آن سازنده متغیرهای ماهیت به باتوجه و شناسایی کنندگان مشارکت میان در متمایز

 رفیع  شیده،  شناسیایی  هیای  دییدگاه  از گیریبهره با کاربردی و شفا  دستورالعمل تدوین. نمودند تبیین را کل واریانس

 تنیو   و کشیاورزان  اقتصیادی  نیازهیای  بیه  توجه کشت، الگوی زیسا بهینه و تعیین با مرتبط پژوهشی - سازمانی موانع

 بیاز  در میثثر  عوامل ازجمله اراری تولیدی توان و ها قابلیت به توجه کشت، الگوی تغییر مخاطرات کاهش برای درآمدی

 .است بوده گیالن استان روستایی نواحی کشت الگوی طراحی

 ییک محصول برنج در مناط  روسیتا یکشت ارگان یشنهادیپ یلگوا با عنوان یا مقاله( در 1396و همکاران ) رروی 

دهید از بیین عوامیل     های ایین مطالعیه نشیان میی     یافته الگویی مناس  پرداختند. ارائهالن و مازندران، به یگ یها استان

انییک،  ترین موانع پایرش کشیت ارگ  راهبردی، عامل اقتصادی بیشترین تأثیر را در پایرش کشت ارگانیک داشته و مهم

های هرز و آفات در مزار  است. بر اساس نتایج ایین   کنترل علف بودن ینهپرهزحمایت مالی ناکافی دولت از کشاورزان و 

 باهید  محور مبتنیی بیر نهادسیازی     ترین الگو برای توسعه کشت ارگانیک محصول برنج، الگوی جامعه پژوهش، مناس 

 .های مشارکتی است رهیافتپا از طری  استفاده از  توجه به کشاورزان خرده

آبیاری بر کاهش برداشت  یها سامانهتأثیر تغییر الگوی کشت و بهبود راندمان ( به بررسی 1633) عابدی و همکاران 

نتیایج اعمیال سیناریوهای    ( پرداختنید.  از منابع آب زیرزمینی تحت سناریوهای تغییر اقلیم )مطالعه موردی: دشت کوار

تیوان در   میی  فشار تحتهای آبیاری سطحی و   طراحی و تنظیم الگوی کشت و بهبود راندمان آبیاری مختلف نشان داد با

 .، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی دشت را کاهش داد%63تا  %21شرایط خشک و نرمال بین 

ر منیاط   د یآبی  کیم  یطتحیت شیرا   ینهکشت به یالگو یینمنظور تع را به یخط یزیر مدل برنامه یک یزو عزا یاحوار 

تیر اسیت و بیه هیر      داشتن حداکثر سود مناس  ینشان دادند که کشت کداب محصول برا یشانکردند. ا یشنهادخشک پ

 .(Haouaria & Azaiez, 2001)شود یاختصاص داده م ینمحصول چه مقدار آب و زم

می مورو  مورد مطالعه ها و متغیرهایی است تا بتواند به صورت دقی  و علاصوال هر پژوهش علمی نیازمند شاخص 
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هیای میورد نییاز را از مطالعیات مختلیف میرتبط بیا        را مورد بررسی قرار دهد و به همین خاطر این پژوهش نیز شاخص

انید کیه در انجیاب    های پژوهش استخراج شدهها نیز از درون یافتهمورو  استخراج نموده و همچنین تعدادی از شاخص

ها و متغیرهای تحقی  مدل مفهومی تحقی  به صورت بنابراین با توجه به شاخص نمایند.این تحقی  محق  را کمک می

 (.1)شکل گرددزیر ترسیم می

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 ها روشمواد و 

 موردمطالعهمنطقه 
 32درجه و  61دقیقه عرض شمالی و  22درجه و  31دقیقه تا  33درجه و  36در  کشور ایران و در شمالاستان گیالن 

مسیاحت   یلومترمربیع ک 16366است ایین اسیتان    قرار گرفتهالنهار  دقیقه طول شرقی از نصف 36درجه و  13دقیقه تا 

تولیدات کشاورزی استان بسیار متنو  اسیت. برخیی محصیوالت آن در مقییاس ملیی از      (. 1391مرکز آمار ایران، ) دارد

شیمار  هویت اصلی زراعی منطقه به  توان یمرا  یتونو زچای  محصوالتی مانند برنج، .برخوردارند ای یژهو یتو اهماعتبار 

. بدین ترتیی  ایین   شود یمزیتون کشور در استان گیالن تولید  %13و چای  %93برنج کشور،  %36حدوداً . چرا که آورد

س ملی سه محصول که هم از سطح زیر کشت وهم از تولید نسبتاً برخوردارند نه در مقیاس منطقه گیالن، بلکه در مقیا

 حائز اهمیت فراوانی هستند.  

حیدود   منطقیه مهیم کشیت توتیون در کشیور اسیت و       ینو دوم ینیزم بادابعالوه بر این گیالن منطقه اصلی کشت  

(. استان رتبیه دوب  1391مرکز آمار ایران، ) شود یمتولیدی کشور در این استان تولید  یو تنباکو% از کل توتون 16/12

تولید این محصول در گیالن محسیوب   یها کانونرودسر و آستارا از  تالش، یها شهرستاندارد. تولید کیوی را در کشور 

 .  شوند یم

 61دقیقیه تیا    36و درجیه   61عرض شمالی و  یقهدق 22و  درجه 31تا  یقهدق 33و  درجه 36آستارا در شهرستان  

 31تیا   دقیقیه  33درجیه و   32تالش در  النهار در شمال غرب استان و شهرستان طول شرقی از نصف یقهدق 13و  درجه

در غیرب   النهیار  نصیف طیول شیرقی از    دقیقه 3درجه و  69تا  یقهدق 32درجه و  61و  دقیقه عرض شمالی 16درجه و 

 13دقیقه تا  6درجه و  13عرض شمالی و  یقهدق 12درجه و  32دقیقه تا  31درجه و  36استان و شهرستان رودسر در 

 (. 1391مرکز آمار ایران، ) قرار دارند در شر  استان النهار نصفقی از دقیقه طول شر 32درجه و 

، ییاروغنی لوب، زمینیی  ی س، ذرت، نیشکر، برنج، و گندبتالش  شهرستان یزیجات و محصوالت جال برنج، توتون، میوه

هرسیتان رودسیر از   در ش گاوزبیان  گیل فند  و  ،گردو ،مرکبات ،چای، برنج ،در شهرستان آستارا کدوتنبلپنبه، یونجه و 

هیای اسیتان   مساحت کشیت کییوی در شهرسیتان    2(. در جدول 1391مرکز آمار ایران، هستند )محصوالت  ینتر عمده

 .دهد یمرا نشان  موردمطالعهموقعیت منطقه  2گیالن آورده شده است. همچنین شکل 
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 (1331 ن، جهاد کشاورزی گیالن،استان گیالن به هکتار )مرکز آمار ایرا یها شهرستانمساحت کشت کیوی  .2جدول 

 مساحت کیوی به هکتار شهرستان ردیف

 2163 تالش 1

 1321 رودسر 2

 699 آستارا 3

 262 آستانه اشرفیه 6

 221 رشت 1

 193 رروانشهر 6

 133 فومن 2

 19 شفت 1

 21 املش 9

 21 بندر انزلی 13

 21 صومعه سرا 11

 39 لنگرود 12

 61 ماسال 13

 36 نالهیجا 16

 1 سیاهکل 11

 6 رودبار 16

12 
 جمع

 
1193 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه. 2شکل 

 روش مطالعه
 یهیا  روشو اطالعات، مییدانی و کتابخانیه و از    ها داده یآور جمعحلیلی است. در این تحقی  ت - یروش پژوهش توصیف

سه شهرستان تیالش،   روستاهای نشاورزاک ین پژوهش تمامیا یجامعه آمار .است گرفته صورت (یفکیو  یمک) یبکیتر

خانوار  16613ن یاز باست، هستند.  داده رخرودسر و آستارا در استان گیالن که بیشترین تغییر الگوی کشت در نواحی 

  یی از طر ،روسیتا  26و  خانوار 393است،  گرفته صورتدر آنها شت ک یر الگوییتغکه  خانوار 23روستای باالی  361در 
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برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری کیه  . نمونه انتخاب شدند عنوان به تصادفی یریگ نمونهن و با روش راکوک فرمول

 .دهد یمفرمول کوکران را نشان  1رابطه از فرمول کوکران استفاده گردید.  نفر بودند 16613

   (1رابطه )

    

 
 

  
 
 

 
    

 
    

 

 ؛وجود صیفت  احتمال: P؛ %91واحد متناظر با رری  اطمینان  مقدار متغیر استاندارد :Z؛ نمونهحجم  :n که در آن: 

q: احتمال عدب وجود صفت =q ؛d :روسیتایی دارای تغیییر    ی)خانوارهیا  تعداد اعضیای کیل جامعیه   ؛ مقدار اشتباه مجاز

 (کشت

تعیداد  ، در نظر گرفته شده d=0/05 به باتوجه( استفاده گردید و 1) حداکثر حجم نمونه از رابطه آوردن دست بهبرای  

 گردید. برآوردنفر  393نمونه برابر با 

  

(    )           

      
 

  
 

     
 
     

 (   )(   )

      
    

     

 

مقدار آلفیای   3جدول از رری  آلفای کرونباخ استفاده شده است.  نامه پرسشپایایی  آوردن دست بههمچنین جهت  

از  نفیر  11از نظیر   نامیه  پرسیش اطمینیان از رواییی    منظور به .باشد یم های اقتصادیبرای شاخص آمده دست بهکرونباخ 

 )روایی صوری( استفاده شده است. دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی علمی یئتهاعضای 

 یرهامتغضریب پایایی  .3جدول 

 Sig آلفا کرونباخمقدار  متغیرها موردمطالعهنمونه 

 33/3 216/3 ها یهگو 

بیرای ارزییابی بیرازش    استفاده شیده اسیت.    (AMOS) یاز مدل معادالت ساختار یسنجش اطالعات گردآور یبرا 

X) اسیکوئر  هیای کیای   از شیاخص . در این پیژوهش،  معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد مدل
2

بیه   (

X)بر درجه آزادی  اسکوئرص کایشاخ، (P)داری آن  همراه معنی
2
/df) ، شاخص برازندگی(GFI)   شیاخص نیرب نشیده ،  

، ریشه میانگین مجیاور خطیای   (CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (IFI) یندهفزا، شاخص برازندگی (NNFI)برازندگی 

ت سیاختاری  برای ارزیابی برازندگی میدل معیادال   (RMR)ها  مانده و شاخص میانگین مجاور باقی (RMSEA)تخری  

کلی بدین قرار است: اگیر   دستورالعملها وجود ندارد، اما  اکنون معیار دقیقی برای این شاخص پژوهش استفاده شد. هم 

Xمقدار 
 و GFI ،NNFI ،IFIهیای   مقیدار شیاخص  باشد،  3تر از  بر درجه آزادی کم اسکوئرکای دار نباشد، مقدار معنی 2

CFI  باشند، مقدار  93/3باالتر ازRMSEA و مقدار  31/3تر از  کمRMR باشد، برازش میدل مناسی  و    31/3تر از  کم

 است. قبول قابل

 نتایج  

از نظیر   میرد بودنید.   %6/13زن و  %6/16 از نظیر جنسییت،   موردمطالعیه های تحقی  نشان داد که جامعیه آمیاری   یافته

 دیپلم تحصیلی مدر  دارای %2/6 ،یکلس مدر  دارای %3/61نوشتن، و خواندن سواد پاسخگویان از %2/66 تحصیالت

 ینتیر  جیوان  کیه  بیود  سیال ( 11/9 :معیار انحرا ) 2/62 پاسخگویان سن میانگین .بودند لیسانس مدر  دارای %1/3 و

 بیا  انید  گرفتیه  قیرار  بررسیی  میورد  پژوهش این در که روستاییانی اکثر .داشت سال 26 ها آن ینتر مسن و سال 23 ها آن

 پاسیخگویان  از %1/32 کیه  اسیت  مطلی   ایین  گویای تحقی  نتایج .هستند مجرد %6/1 و متأهل %6/91 فراوانی درصد



 121-111( 1311) 34/ جغرافیا و پایداری محیط همکارانو  نصرتی 111
 

 .هستند بیمه فاقد %1/62 و بوده بیمه که اند کرده عنوان

اسمیرنف اسیتفاده شیده اسیت.     - های مربوط به هر عامل، از آزمون کلموگور برای آزمون نرمال بودن توزیع پاسخ 

قیرار   مورداسیتفاده ییک متغییر کمیی     یهیا  دادهمطرح شده در مورد نرمال بودن توزیع ای جهت بررسی ادع آزموناین 

رون  تولیید، بهبیود فضیای     یها بخشاسمیرنف برای هیچ یک از  -  نتیجه آزمون کولموگرو 6ول . مطاب  جدگیرد یم

نرمیال   یرهیا متغییع  نیسیت، لیاا توز   دار یمعنی کیاهش بیدهی روسیتاییان     و گااری یهسرما، کاهش مهاجرت، وکار کس 

 . استمحق  مجاز به استفاده از آزمون مدل ساختاری  ین؛ بنابراباشد یم

 ها دادهاسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن  -ف نتایج آزمون کلموگرو .4جدول 

 های پژوهشمتغیر

 معناداری سطح اسمیرنف -کلموگروف 

 361/3 31/1 رون  تولید

 633/3 261/3 وکار کس بهبود فضای 

 236/3 39/1 کاهش مهاجرت

 323/3 23/1 کاهش بدهی روستاییان

 633/3 616/3 گااری یهسرما

 شده مشاهده متغیرهای وضعیت بررسی

هسیتند، ابتیدا بایید همیه      قبیول  قابیل  گییری  انیدازه  هیای  مدلبرای  ای اندازهتا چه  ها شاخصاینکه  کردن مشخصبرای 

معیار کالسیک برای سنجش پایایی ) م. بر مبنای چنین روشی، آلفا کرونباخرا جداگانه تحلیل کنی گیری اندازه های مدل

مربوط به آن اسیت کیه مقیدار بیاالتر از      های شاخصو شاخص ارزیابی پایداری درونی که نشانگر همبستگی یک سازه و 

 تیر  مدرنمعیاری ) یبی، میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکمعناداریسطح  ،است( قبول قابلنشانگر پایایی  6/3

 بیه  باتوجیه مطلی  بلکیه    صیورت  بیه نیه   هیا  سیازه که برتری این معیار نسبت به آلفا کرونباخ پایایی  استاز آلفا کرونباخ 

 هیای  میدل نشیان از پاییداری مناسی  بیرای      2/3کیه مقیدار بیاالی     شود میبا یکدیگر محاسبه  هایشان سازههمبستگی 

 طیور  همان. آورده شده است 1( که در جدول دهد میعدب وجود پایایی را نشان  6/3ز داشته و مقدار کمتر ا گیری اندازه

 معنیادار  %91/3بوده و در سطح  قبول قابل( بیان شده است مقادیر آلفا کرونباخ و پایایی باالتر از مقادیر 1که در جدول )

 .  باشد می

 تغییر اثراتهای  قیاساستاندار و سطح معناداری زیر مهای بحرانی، خطای  ضریب استاندارد شده، همراه با نسبت .5جدول 

 اقتصادی یساختارهابر کشت  الگوی

 های مشاهده شده( معرف) های سنجش شده متغیرها و شاخص

پایایی  مقیاسزیر
 ترکیبی

میانگین 
واریانس 

 استخراج شده

 سطح
 معناداری

خطای 
 استاندار

نسبت 
 بحرانی

ضریب 
 استانداردشده

 رکیب(نام و ت) ها یهگو

211/3 266/3 

 Q1 افزایش میزان درآمد 296/3 - - -

ید
تول
  
رون

 

*** 132/3 266/9 112/3 
 خاطر بهافزایش دستمزد 

 Q2 شغلی یها فرصتایجاد 

 Q3 افزایش تولید سرانه 661/3 112/2 111/3 ***

 Q4 افزایش عملکرد تولید 116/3 339/6 133/3 ***

 Q5 توسعه انسانی 261/3 196/2 129/3 ***

*** 129/3 316/2 612/3 
 یدخرافزایش قدرت 
 Q6 ییانروستا

*** 136/3 331/2 616/3 
 یها کمککاهش اتکا به 

 Q7 دولتی )یارانه(

 Q8 انداز پسافزایش  116/3 321/2 139/3 ***
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  .5جدول ادامه 

 های مشاهده شده( های سنجش شده )معرف متغیرها و شاخص

پایایی  یاسمقزیر
 ترکیبی

میانگین 
واریانس 

 استخراج شده

 سطح
 معناداری

خطای 
 استاندار

نسبت 
 بحرانی

ضریب 
 استانداردشده

 )نام و ترکیب( ها یهگو

233/3 211/3 

 Q9 افزایش تنو  شغلی 226/3 - - -

کار
 و 
 
کس
ی 
ضا
د ف
بو
به

 

 Q10 اشتغال یها فرصتایجاد  226/3 221/1 131/3 ***

*** 163/3 666/2 232/3 
 آوردن یروکاهش 

 Q11 روستاییان به مشاغل کاذب

 Q12 تغییر در ساختار شغلی 133/3 333/2 139/3 ***

*** 121/3 161/1 21/3 
ناخواسته محل  ییجا جابه

 Q13 کار

 Q14 یریپا رقابتتوان  293/3 311/1 166/3 ***

 Q15 رشد اقتصادی 131/3 331/9 133/3 ***

*** 339/3 333/1 136/3 
کاهش ریسک 

 Q16 گااری یهسرما

132/3 299/3 

- - - 132/3 
در بازگشت  یآور تاب

 Q17 سرمایه

یه
رما
س

 
ی
اار
گ

 

 Q18 افزایش حجم سرمایه 296/3 129/9 131/3 ***

*** 111/3 292/1 161/3 
در بخش  گااری یهسرما

 Q19 کشاورزی

*** 119/3 696/2 132/3 
در بخش  گااری یهسرما

 Q20 دستی یعصنا

 Q21 کاهش نرخ تورب 223/3 326/3 111/3 ***

 Q22 گااری یهسرماانگیزه برای  611/3 223/1 111/3 ***

*** 311/3 623/2 211/3 
در بخش  گااری یهسرما

 Q23 صنعت

116/3 126/3 

*** - - 691/3 
کاهش گرایش جوامع 
روستایی برای اخا واب 

 بانکی
Q24 

ان
ایی
ست
رو
ی 
ده
ش ب
اه
ک

 

 Q25 کاهش بدهی روستاییان 212/3 326/6 331/3 ***

 Q26 کاهش نرخ بیکاری 639/3 233/6 222/3 ***

 Q27 توان در بازپرداخت واب 691/3 361/6 363/3 ***

 Q28 کاهش فقر روستایی 222/3 132/2 911/3 ***

126/3 626/3 

 Q29 کاهش مهاجرت 662/3 112/3 293/3 ***

ت
جر
ها
ش م
اه
ک

 

*** 339/3 231/6 163/3 
روزانه  یها مهاجرتکاهش 

به شهر جهت اشتغال در 
 مشاغل کاذب

Q30 

*** 219/3 361/6 133/3 
به ها  دهکاختال  کاهش 

 Q31 جهت تماس با شهر

 یمقدار یشود. بار عامل ینشان داده م یبار عامل یلهوس به مشاهده قابلر یر پنهان( و متغین عامل )متغیقدرت رابطه ب 

شیود. بیار    ینظر می  ف در نظر گرفته شده و از آن صر یباشد رابطه رع 3/3کمتر از  یک است. اگر بار عاملین صفر و یب

شیود کیه تمیامی     مشیاهده میی   مطلیوب اسیت.   یلیباشد خ 6/3تر از  است و اگر بزرگ قبول قابل 6/3تا  3/3ن یعاملی ب

هیای خیود بودنید و بزرگیی ایین       بیا مقییاس   داری یمعنشده دارای ررای  تأثیر رگرسیونی مثبت و متغیرهای مشاهده 

دار  معنیی  331/3عاملی در سیطح   همه بارهای 1 جدول به باتوجهبرای همه موارد در حد باالیی است،  نسبتاًررای  نیز 

های عاملی یا ررای  رگرسیونی استاندار شود، در این جدول سطح معناداری برای بار ه میظطور که مالح همان .هستند
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متغیرهیای   عنیوان  بیه متغیر مشاهده شده گزارش نشده است. این امر به این دلیل است که این متغیرها به ترتیی    پنج

 و کیاهش  کیاهش بیدهی روسیتاییان   ، گیااری  یهسیرما افزایش ، وکار کس بهبود فضای ، رون  تولیدمرجع یا معر  برای 

بدون مقیاس بودن این متغیرهای پنهان و به عبارتی بدون ریشیه و واحید    وسیله ینبداند تا  ته شدهدر نظر گرف مهاجرت

های مربوط های مسیر اولیه روی پیکان (. به همین دلیل است که دیاگراب1319 قاسمی،) ها برطر  شود آن یریگ اندازه

 AVEمعییار  شیود،   در نظیر گرفتیه میی    1قادیر به مسیرهای بین این متغیرهای مشاهده شده با متغیر پنهان مربوط م

 AVEتیر،   های خود است. به بییان سیاده   شاخص میانگین واریانس به اشترا  گااشته شده بین هر سازه با دهنده نشان

هیای ییک سیازه را در     رود و همبستگی زیاد شاخص جهت اعتبار همگرایی به کار میه( )میانگین واریانس استخراج شد

دهد. مقدار این رری  از صفر تا یک متغیر است کیه مقیادیر    های دیگر نشان می های سازه تگی شاخصمقایسه با همبس

بیرای شیاخص    (AVE)روایی همگرا یا میانگین واریانس استخراج شده  (1319قاسمی، ) شود پایرفته می 1/3باالتر از 

کاهش بدهی شاخص  ،299/3 گااری هیسرماافزایش شاخص  ،211/3 وکار کس بهبود فضای شاخص  ./266 رون  تولید

ییا   مقدار رری  قابلیت اطمینان سیاختاری  نیهمچنبه دست آمد،  626/3و شاخص کاهش مهاجرت 126/3 روستاییان

 رونی  تولیید  برای شیاخص  که  شود پایرفته می 2/3از صفر تا یک متغیر است که مقادیر باالتر از  (CR) پایایی ترکیبی

کیاهش بیدهی   شیاخص  و  132/3 گیااری  یهسیرما افیزایش  ، شیاخص  232/3 و کیار  بهبود فضای کسی  شاخص  ،/211

 .ها استزیر مقیاسنشان از مناس  بودن این آمد که  به دست 126/3کاهش مهاجرت  و شاخص 116/3 روستاییان

 ها : تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسیریگ اندازههای  مدل

پینج زییر    یک عاملی در حالت استاندار و غیر استاندار بیرای ایجیاد و سینجش    (CFA) ابتدا دو مدل تحلیل عاملی تأییدی

 عنیوان  بیه  مهیاجرت  و کیاهش کاهش بدهی روستاییان ، گااری یهسرماافزایش ، وکار کس بهبود فضای ، رون  تولید مقیاس

 ییری گ انیدازه ند. یک مدل ترسیم و تحلیل شد AmosGraphicافزار  نربدر محیط کشت  الگوی تغییراثرگاار بر های  مثلفه

تیری متغییر    جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهیان را بیا اسیتفاده از دو ییا تعیداد بییش      

باید به شکل بیضیی   افزار نربمتغیر پنهان در است )متغیر پنهان کشت  الگوی تغییرکند. در اینجا متغیر  مشاهده تعریف می

شود، بلکه با استفاده از دو ییا چنید متغییر مشیاهده      نمی یریگ اندازهمستقیم  به طورتغیری است که باشد(. متغیر پنهان م

( در نقیش  مهیاجرت  و کیاهش کاهش بیدهی روسیتاییان   ، گااری یهسرماافزایش ، وکار کس بهبود فضای ، رون  تولید) شده

( کیه بیا   شده داده یشنما qنمودار با حرو  )در  هستند نامه پرسششود، متغیرهای آشکار همان سثاالت  معر  سنجش می

 (.1319 )قاسمی، استبرای متغیر آشکار  یریگ اندازههم خطای  eو  سنجیم ها متغیر پنهان را می آن

 
 کشت الگوی تغییربر  گانه پنجهای  مقیاس یاعتبارسنجهای تأییدی برای  برآوردهای استاندار مدل .3شکل 
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 اقتصادی ساختار هایی برای زیر مقیاسبرازندگی مدل معادالت ساختار

ها از لحاف آماری با  شود که داده (، مشاهده می6جدول های برازندگی ) مقدار گزارش شده شاخص به باتوجه، اساس ینبرا

، میدل معیادالت   ین؛ بنیابرا ساختار عاملی مدل معادالت ساختاری متغیرهای نهفته پیژوهش سیازگاری و تطیاب  دارنید    

 از برازش مناس  و قابل قبولی برخوردار است.  ساختاری پژوهش

 کشت الگوی تغییر اثراتهای برازندگی مدل معادالت ساختاری برای زیر مقیاس .۶جدول 

عالمت 

 اختصاری
 مفهوم نام کامل شاخص برازش

مقدار 

 قبول قابل

رونق 

 تولید

بهبود 

فضای 

 وکار کسب

افزایش 

 گذاری یهسرما

کاهش 

بدهی 

 روستاییان

کاهش 

 اجرتمه

RMSEA 

Root Mean Square Error 

of 

Approximation(RMSEA) 

شه یر

ن یانگیم

توان دوب 

 یخطا

  یتقر

3031< 22/3 21/3 29/3 22/3 21/3 

CMIN/DF Chi-degree freedom 

شاخص 

بهنجار 

 نسبی

3> 11/2 99/2 91/2 96/2 11/2 

IFI incremental fit index 

شاخص 

برازش 

 افزایشی

3039>= 92/3 93/3 92/3 93/3 91/3 

NFI Normed Fit Index 

شاخص 

برازش 

 نرمال شده

3039>= 93/3 19/3 12/3 16/3 19/3 

GFI Goodness of fit 

شاخص 

 ییویکن

 برازش

3039>= 93/3 92/3 92/3 92/3 93/3 

AGFI Adjusted Goodness of Fit 

شاخص 

نیکویی 

برازش 

 یافته یلتعد

3039>= 91/3 92/3 93/3 91/3 91/3 

CFI Comparative Fit Index 

شاخص 

برازش 

 ای مقایسه

3039>= 96/3 91/3 96/3 93/3 96/3 

 مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم

شاخص  پنجمتغیر وابسته اصلی تحقی  بر اساس  عنوان بهکشت  الگوی تغییرمدل نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان 

 پینج  عنیوان  بیه  و کاهش مهیاجرت کاهش بدهی روستاییان  ،گااری یهسرماافزایش ، اروک کس بهبود فضای ، رون  تولید

 ییری گ انیدازه مختلف در قسیمت قبیل بیرآورد و     های یهگومشاهده شده متشکل از  یرمتغ 31مقیاس پنهان و بر اساس 

تبیه دوب بیا   این مدل را که یک مدل تحلیل عاملی تأیییدی مر  6تدوین شد. شکل  AmosGraphics در محیط شدند،

دهید، همیان    های متغیرهای پنهان نشیان میی   پنج عامل است، همراه با برآوردهای غیر استاندار ررای  مسیر و واریانس

های متغیرهای پنهان خطا و نیز متغیرهای پنهان اصلی در همه میوارد مقیادیر    واریانس شود، گونه که در شکل دیده می

 ل است.مثبت هستند که خود دلیلی بر اعتبار مد
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 اقتصادی بر ساختارکشت  الگوی تغییر اثراتمدل ساختاری تحلیل پنج عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل  .4شکل 

 دهمراه با برآوردهای استاندار

شیدت آن  کیه   دهند است، تمامی ررای  مسیر مقادیر باالیی را نشان می شده داده نشان( 6که در )شکل  طور همان 

 کیاهش بیدهی روسیتاییان   و  وکار کس بهبود فضای های بعد  د بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شد زیر مقیاسدر مور

میورد بررسیی    مثلفیه  پینج از  هرکیداب و کشیت   الگوی تغییربین  آمده دست به یرتأث، رری  هاست یاسمقبیش از سایر 

کیاهش بیدهی    ،(66/3) وکیار  کسی  هبیود فضیای   ب(، 11/3) گیااری  یهسیرما افیزایش  (، 33/3) رون  تولیید  :از اند عبارت

های بحرانیی و سیطوح    ، نتایج برآوردهای خطای استاندار، نسبتینهمچن. (22/3و کاهش مهاجرت ) (66/3) روستاییان

های برازش مدل نهیایی   دارند، شاخص معنی %99 یناناطمدهد که تمامی این برآوردها در سطح معناداری نیز نشان می

 آمده است. 2اه با مقادیر معیار پیشنهادی برای ارزیابی در جدول همر آمده دست به

 های پژوهش( و یافته 1333،ی)قاسم در مرتبه دوم آزمون مدل برآورد .1جدول 

عالمت 

 اختصاری
 مفهوم نام کامل شاخص برازش

معیار 

 مطلوب

مقدار 

 گزارش شده

X
2
/df 

Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 

ن توان دوب یانگیم شهیر

  یتقر یخطا
 93/2 تر و کم 3

RMR Chi-degree freedom شاخص بهنجار نسبی 
تر از  کوچک

31/3 
369/3 

GFI incremental fit index 96/3 و باالتر 3/ 9 شاخص برازش افزایشی 

AGFI Normed Fit Index 96/3 و باالتر 9/3 شاخص برازش نرمال شده 

NFI Goodness of fit 93/3 و باالتر 9/3 برازش ییویکاخص نش 

NNFI Adjusted Goodness of Fit 
شاخص نیکویی برازش 

 افتهی لیتعد
 96/3 و باالتر 9/3

CFI Comparative Fit Index 92/3 و باالتر 9/3 ای شاخص برازش مقایسه 

RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 

ن توان دوب یانگیشه میر

  یتقر یخطا

تر از  کوچک

31/3 
329/3 

متغیرهای نهیایی مشیاهده شیده و زییر     ل( اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و ک) دررای  رگرسیونی استاندار 1جدول  

 .دهد پنهان اصلی را نشان می بر متغیر وابسته آمده دست بههای مقیاس
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 کشت الگوی تغییرها بر مقیاس  و زیر مقیاس( متغیرهای مشاهده شده یرمستقیمغمستقیم و ) اثرهای کلی .3 جدول

 ها مقیاسزیر
 تغییر اثرات

 کشت الگوی

رونق 

 تولید

بهبود فضای 

 وکار کسب

افزایش 

 گذاری یهسرما

کاهش بدهی 

 روستاییان

کاهش 

 مهاجرت

 - - - - -  رون  تولید

بهبود فضای 

 وکار کس 
262/3 - - - - - 

افزایش 

 گااری یهسرما
211/3 - - - - - 

اهش بدهی ک

 روستاییان
322/3 - - - - - 

 - - - - - .636 کاهش مهاجرت

Q1 622/3 661/3 - - -  

Q2 669. 291/3 - - -  

Q3 661/3 662/3 - - -  

Q4 161/3 229/3 - - -  

Q5 293/3 231/3 - - -  

Q6 693/3 332/3 - - -  

Q7 239/3 611/3 - - -  

Q8 232/3 211/3 - - -  

Q9 263/3 - 211/3 - -  

Q10 626/3 - 692/3 - -  

Q11 616/3 - 622/3 - -  

Q12 111/3 - 133/3 - -  

Q13 222/3 - 291/3 - -  

Q14 131/3 - 161/3 - -  

Q15 262/3 - 221/3  -  

Q16 113/3 - 111/3  -  

Q17 293/3 - - 296/3 -  

Q18 269/3 - - 216/3 -  

Q19 221/3 - - 211/3 -  

Q20 216/3 - - 296/3 -  

Q21 126/3 - - 112/3 -  

Q22 116/3 - - 222/3 -  

Q23 119/3 - - 211/3 -  

Q24 163/3  - - 691/3  

Q25 113/3  - - 111/3  

Q26 319/3  - - 633/3  

Q27 313/3  - - 266/3  

Q28 113/3  - - 261/3  

Q29 611. - - - - 293/3 

Q30 621. - - - - 269/3 

Q31 262. - - - - 221/3 

مربوط به متغیرهیای مشیاهده   کشت  الگوی تغییربر  یرمستقیمغکه بیشترین اثرهای دهد  نشان می 1نتایج جدول  

(، پایریتوان رقابت) 16q ،(تغییر در ساختار شغلی) 12q(، شغلی یها فرصتایجاد  خاطر بهافزایش دستمزد ) 2qشده 
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23q (دستی یعصنادر بخش  گااری یهسرما) 33q ( روزانه به شهر جهت اشتغال در مشاغل کیاذب  یها مهاجرتکاهش )

( ناخواسیته محیل کیار    ییجیا  جابیه ) 13q (توسعه انسانی) 1qها به ترتی  مربوط به متغیرهای  و در مقابل، کمترین آن

و بیشیترین   گیااری  یهسیرما افیزایش  بیه بعید    مربوط یرمستقیمغاین ررای  کمترین میزان تأثیر اثرات  به باتوجه، است

 است. مهاجرت و کاهش ساختار اجتماعی، وکار کس بهبود فضای ، رون  تولیدتأثیرها نیز مربوط به ابعاد 

 بحث
پایدار از طریی  الگوهیای کشیت و قابلییت تولیید سیودآور بیا         ساختار اقتصادیکشاورزی ایجاد  اثراتترین یکی از مهم

شهرسیتان   هایشهرستانر درازمدت است. طی دو دهه اخیر کشاورزان محیطی برای تضمین پایداری د های محدودیت

، انید  نمیوده  بیرنج بیه کییوی    اقداب به تغییر الگیوی کشیت از   و معیشتی اقلیمیمحیطی،  های محدودیتبه دلیل  گیالن

 اقتصادی انجاب پایرفته است.  این تغییر الگوی کشت بر ساختار تأثیراتبررسی  باهد پژوهش حارر 

تغیییر الگیوی کشیت و اثیرات آن بیر      که بررسی رابطه بیین   باشد مییکی از شقو  توسعه پایدار  اقتصادیی پایدار 

اخییر گیرایش بیه     هیای  سیال در  رو ازاینبرخوردار است.  ای ویژهو نقش آن در توسعه پایدار از اهمیت  ساختار اقتصادی

میرتبط بیا    هیای  سیاسیت و  ها پژوهشخاصی در جایگاه  اقتصادی های شاخصو تالش برای تحق  پایداری  الگوی کشت

که اقداب به تغییر الگیوی  روستایی  خانوارهایامور روستایی یافته است. نتایج تحقی  حارر بیانگر آن است که جوامع و 

بیر اسیاس نتیایج     ، دارند.اند دادهورعیتی بهتر در مقایسه با کشاورزانی که به همان کشت قبلی خود ادامه  اند زدهکشت 

 وجیود  متوسیط  همبستگی با مثبت و معنادار رابطه اقتصادی یها شاخص و تغییر الگوی کشت قیقات متعددی بینتح

داشیت.   پیی خواهید   در را تغییر الگوی کشت، بهبود ساختار اقتصادی که این معنا . به(1391علیزاده و همکاران، ) دارد

 بود. شده ییدتأ و مثبت رابطه تحقی  این ینا مانند نیز (1633)و همکاران  کاوند یها پژوهش در همچنین،

ی خیاص  ها شاخصبا  کشاورزیرویکرد جدید در  عنوان به اثرات تغییر الگوی کشتگفت که  توان یماز مباحث فو   

ی مختلیف  هیا  نهیزمکه ساکنین روستا در  گردد یمدارد و باعث  اقتصادی های شاخصارتقا ی در زمینه مثثرخود نقشی 

 را شاهد باشند. تری ملموسو اثرات مهاجرتی آن نتایج  وکار کس بهبود فضای ، افزایش درآمد اعم از اقتصادی

 گیری نتیجه
مختلف، حیات اقتصادی بخش زییادی   یها جنبهبودن قادر خواهد بود از  یچندبعدکشاورزی فعالیتی است که به دلیل 

انسیانی همیواره    هیای  ییت فعالدیگیر   ماننید  بیه ا کشاورزی خود قرار دهد. ام یرتأث تحتدر روستاها  خصوصاًرا  ها انساناز 

شرایط جامعه انسانی و شرایط طبیعی در حال تغییر و دگرگونی است. یکی از ایین تغیییرات بیه الگیو و نیو        یرتأث تحت

بیا توجیه اهمییت نقیش کشیاورزی بایید        ؛ لااشود یمکه توسط کشاورزان انتخاب و یا به آنها تحمیل  گردد یبازمکشت 

 هیای  یانزتا از این طری   قراردادمورد پایش  دقت بهدر جوامع روستایی  یژهو به شود یمییراتی را هم که بر آن حادث تغ

 آمده برای این جوامع به حداقل برسد.   وجود

ی یافتن الگووارۀ )پارادایم( توسعه پایدار، تاکید بر جایگاه بعد اجتمیاعی در حیوزۀ پاییدار    یتبااهماخیر  یها سالدر  

از دییدگاه روسیتاییان    اقتصادیبر ساختار الگوی کشت تأثیر بررسی  باهد مطالعه حارر  یافته است. دوچنداناهمیتی 

مثلفیه   پینج بیا تعرییف    اقتصادیساختار کشت بر  الگوی تغییر یرتأثانجاب گرفت، ساختاری  معادله یساز مدلبا رویکرد 

 عنیوان  بیه  مهیاجرت  و کیاهش  کیاهش بیدهی روسیتاییان   ، گیااری  هیسیرما افزایش ، وکار کس بهبود فضای ، رون  تولید

مدل تحلیل عیاملی تأیییدی ییک عیاملی مرتبیه اول بیرای       پنج در نظر گرفته شد. کشت  الگوی تغییرهای برای  مقیاس

و کشیت   الگیوی  تغیییر  اثیرات چهار مقیاس و یک مدل پنج عاملی مرتبه دوب بیرای تحلییل    یاعتبارسنجو  یریگ اندازه

بهبود فضیای  (، 11/3) گااری یهسرماافزایش (، 33/3) رون  تولیددر نهایت ، آن تدوین و اجرا شدندهای مربوط به  معر 

ایین نتیایج    بیه  باتوجیه تبییین گردیید.    (22/3( و کیاهش مهیاجرت )  66/3) کاهش بدهی روستاییان ،(66/3وکار ) کس 

مباحثی که در  به باتوجهرا ایفا نموده است. اما  یثثرمنقش  موردمطالعهگفت الگوی کشت در توسعه روستاهای  توان یم
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شیناخت   ؛ لیاا ها متصیور دانسیت  ایجاد شده را برای همه افراد و همه زمان های یتمز توان ینممورد نوآوری مطرح شد، 

 که نیازمند مطالعه بیشتر خواهد بود.   رسد یمبیشتر زوایای این تغییرات امری رروری به نظر 

تحلیل اثرات اقتصادی و اجتمیاعی  به که ( 1391) علیزاده و همکارانپژوهش حارر با نتایج تحقی  نتایج حاصل از  

 کیه  بیود  آن بییانگر  نتیایج  کیه  است، همسیو بیوده   پرداخته کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار

 ،شیغلی  یها فرصتون  اقتصادی، ایجاد ر: از اند عبارت الگوی کشت بر ساختار اقتصادی دارد تغییر که عواملی ینتر مهم

ایین   کیه در ( 126: 1396)شییبانی  همچنین بیا نتیایج تحقیی     . تجربه و معنوی، تخصص و مالی استقالل کس  یزۀانگ

 همسو بیوده و  ،پرداخته است محیطی یستز، اجتماعی و اقتصادی یها شاخصبر  تغییر الگوی کشتبه بررسی  پژوهش

تیا قبیل از تغیییر     یتیر  مناسی  از وریعیت   انید  دادهزانی که الگوی کشت خیود را تغیییر   کشاور هک دیرس جهینت نیا به

سایر عناصیر و فاکتورهیای    بوده یماشاره داشته است که الزب  گااری یهسرمادر این پژوهش تنها به یک عامل . اند داشته

 ذکیر  یانشیا  رد بررسی قرار داده اسیت. که نگارنده در این پژوهش کلیه عوامل را مو گرفت یمنیز مورد بررسی قرار  مثثر

 یهیا  شیاخص در ارتقیای   یمیثثر جایگزینی آن با کشت بیرنج، نقیش    رشد روبهتوسعه کشت کیوی و روند  اگرچهاست 

ایفا نموده است، لیکن باید به این نکته توجه داشیت کیه    موردمطالعه  روستایی طمناتوسعه اقتصادی و معیشت پایدار 

دالییل عیدب رغبیت     ؛ لیاا ه گزا  و تهدید امنیت اقتصادی و غاایی کشور حاصیل شیده اسیت   این رویداد با صر  هزین

 موروعی برای تحقیقات آینده باشد. تواند یمکشاورزان به کشت برنج و پیامدهای این تصمیم در سطح ملی و محلی 

 منابع
 کرییک  روسیتای : میوردی  مطالعیه ) یروسیتای  تیواحی  زنیدگی  کیفییت  بر گردشگری توسعه اثرات بررسی (.1391) زهره اسدپور،

 .اردبیلی محق  دانشگاه ایمانی، بهراب: راهنما استاد ارشد، کارشناسی نامه یانپا دنا، شهرستان

(. بررسی تأثیر الگوی کشت بهینیه بیر فقیر روسیتایی در بخیش ارزویییه       1319محمد ررا ) اسدی، مصطفی؛ زار  مهرجردی،بنی

 .239-113(، 6)2، ورزیاقتصاد کشاکرمان،  -ت شهرستان باف

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر الگوی  (.1393، علی اصغر )مالیدر سوادی؛ الدین افتخاری، عبدالررا رکنمهدی؛ پورطاهری، 

مطالعه موردی: تغییر الگوی کشت برنج بیه مرکبیات در دهسیتان بیاالتجن اسیتان       کشت و نقش آن در توسعة روستایی

 .232-212(، 31)12، وسعهو ت جغرافیا، مازندران

در  برنج محصول ارگانیک کشت پیشنهادی الگوی(. 1396) عبدالررا افتخاری، الدین رکن مهدی؛ پورطاهری، حسن؛ سید رروی،

 .312-322 ،(3)1 ،روستائی یها پژوهش. مازندران و گیالن های استان روستاییمناط  

کشیت محصیوالت    ییر . تعیین و بررسی سطح ز(1391) پرستو ،دارویی ؛فرهاد ،عزیزپور ؛پرویز ،ریائیان فیروزآبادی ؛وحید ،ریاحی

 .169-162،(12) 19 ،نشریه تحقیقات کاربردی علوب جغرافیایی. یا زراعی در ناحیه لنجانات با استفاده از تصاویر ماهواره

ای ذهنیی خبرگیان کشیاورزی در    . واکیاوی الگوهی  (1392) محمید  ،قربانی ؛حسین ،انصاری ؛امین ،علیزاده ؛پریسا ،شاهین رخسار

 .23-13،(21) 2 ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیالن
 همیایش  اولیین  ،بشیرویه  شهرسیتان  خطیی  یزیر برنامه از استفاده با محصوالت بهینه کشت الگوی تعیین(. 1396) علی شفیعی،

 .ابرکوه واحد اسالمی آزاد نشگاهدا ابرکوه، آب، منابع توسعه یا منطقه

 اقتصیادی،  محیطیی،  یسیت ز فاکتورهیای  بیر  قطعییت  عیدب  عوامل اساس بر کشت الگوی پایداری بررسی(. 1396شیبانی، سحر )

 زابل. دانشگاه دانشکده منابع طبیعی،، دکتری ، رسالهآب منابع و اجتماعی

(. تیأثیر تغیییر الگیوی کشیت و بهبیود      1633علیرریا )  ،گوهری ؛دسعی ،اسالمیان ؛محمد کاظم ،شعبانی ؛جهانگیر ،عابدی کوپایی

های آبیاری بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی تحت سناریوهای تغییر اقلیم )مطالعه موردی: دشت  راندمان سیستم

 . علوب و مهندسی آبیاری، کوار

لیی بیر اثیرات صینایع فیراوری کشیاورزی در توسیعه        . تحلی(1392. )احمید  ،تقدیسی ؛داود ،جمینی ؛بیتا ،اصالنی؛ حسین ،عزیزی

-132 ،(21) 13 ،نشریه تحقیقات کاربردی علوب جغرافییایی  ،روستایی مطالعه موردی؛ بخش سیدان شهرستان مرودشت

112. 

(. تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخیش مرکیزی   1391) مریم ،قاسمی ؛حمید ،شایان ؛لیدا ،علیزاده
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 . 236-111 ،(1) 16ای،  یهو توسعه ناح یاجغراف، شهرستان سبزوار

 .شناسان جامعه تهران،نشر ،Amos Graphics کاربرد با ساختاری معادله یساز مدل ،(1319)قاسمی، وحید 

شیبکه  (. ارزییابی آثیار کیاهش آورد    1393حبیی  ا.... )  ،سیالمی  ؛سید صفدر ،حسینی ؛غالمررا ،پیکانی ؛محمد ،کاوسی کالشمی

 .111-119، 22(2، )اقتصاد کشاورزی و توسعه، سفیدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گیالن

(. اثیرات الگیوی کشیت بهینیه بیر وریعیت هییدرولوژیکی و        1633مصیطفی )  ،مردانی نجف آبادی ؛سامان ،ریائی ؛حدیث ،کاوند

پژوهشیی تحقیقیات اقتصیاد     -فصیلنامه علمیی   . قتصیادی ا – یرود: کاربرد مدل هیدرولوژیک اقتصادی حوره آبریز زاینده
 .196-121 ،(3)13ی، کشاورز

 بیه  بیرنج  از کشت الگوی تغییر پیرامون شالیکاران . ایستارهای(1392)احمدوند، مصطفی؛ قاسمی، صدیقه  ذکریا؛ تمری، محمدی

 132-19 (،2) 9 ،ایران کشاورزی آموزش و ترویج علوبکیو،  روش یبر مبنا پژوهشی: مرکبات

 سالنامه آماری استان گیالن. .(1391) مرکز آمار ایران

References 
Alizadeh, L., Shayan, H. & Ghasemi, M. (2016). An Analysis of the Effects of Socio-economic 

Pistachio Planting in Central District of Sabzevar. Journal of Geography and Regional 

Development, 14(1), 185-206. 

Argent, N., Tonts, M., Jones, R. & Holmes, J. (2009). Rural Amenity And Rural Change In 

Temperate Australia: Implications For Development And Sustainability, Journal For 

Geography, 4(2), 15-28. 

Asadpour, Z. (2015). Investigating the Effects of Tourism Development on the Quality of Life 

of Rural Areas (Case Study: Creek Village, Dena County, M.Sc. Thesis, Supervisor: 

Bahram Imani, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian) 

Aubry, C., Papy, F.& Capillon, A. (1998). Modelling decision-making processes for annual 

crop management. Agricultural Systems, 56(1),45-65. 

Azizi, H., Aslani, B., Jemini, D. & Taqdisi, A. (1392). Analysis of the effects of agricultural 

processing industries on rural development Case study; Seydan section of Marvdasht city. 

Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 13 (28), 137-152.(In Persian) 

Bani Asadi, M. & Zare Mehrjerdi, M. (2010). Studying the Effects of Optimal Cultivation 

Patter  o  Rural Poverty: Case stu y of Or oo’iyeh District in Baft (Kerman – Iran). 

Agricultural Economics, 4(2), 209-183. (In Persian) 

Ghasemi, Vahid. (2010). Structural Equation Modeling Using Amos Graphics, Tehran, 

Sociologists Publishing. (In Persian) 

Gough, M. (2015). Reconciling Livability And Sustainability: Conceptual And Practical 

Implications For Planning, Journal Of Planning Education And Research, 35(2), 145-

160. 

Haouaria, M. & Azaiez, M. N. (2001). Optimal cropping patterns under water deficits, 

European Journal of Operational Research, 130(1), 133–146. 

Hare, D.M. (1992). Rural non-agricultural employment, earnings, and income: evidence from 

farm households in southern china. Stanform University. 

Kavand, H., Ziaee, S. & Mardani Najafabadi, M. (2021). Effects of Optimal Cropping Pattern 

on Hydrological and Economic Situation of Zayandeh-Rood Watershed: Application of 

Hydrological-Economic Model. Agricultural Economics Research, 13(3), 178-194 (In 

Persian). 

Kavoosi Kalashami, M., Peykani, G., Hosseini, S. & Salami, H. (2014). Evaluating the Effects 

of the Sefidrud Network Inflow Reduction on Crop Pattern in Central Valley of Guilan 

Province. Agricultural Economics and Development, 22(2), 159-181 (In Persian) . 

Mahesh, R. (1999). Causes and consequences of change in cropping pattern, center for 

development studies Thir uvananthapuram. 

Manouri H., Kohansal.M.R. & Khadem Ghousi. M.F. (2009). Introducing a lexicographic goal 

programming for environmental conservation program in farm activities: Acase study in 

iran, China Agricultural Review, 1 (4), 478- 484. 



 121 ستایی استان گیالن(پایدار )مطالعه موردی: نواحی رو تغییر الگوی کشت و اثرات آن بر ساختار اقتصاد
 

Mohammadi Tameri, Z., Ahmadvand, M. & Ghasemi, S. (2014). Rice Farmers' Attitudes 

towards Change in Cropping Pattern From Rice to Citrus Production: A Q- Method 

Approach. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 9(2), 89-107. (In 

Persian) 

Pattanaik, F., & Mohanty, S. (2017). Changes in Cropping Pattern in Odisha Agriculture in 

Neo-Liberal Period. Journal of Rural Development, 36(1), 121-154. 

Pourtaheri, M., Roknodineftekhari, A. & Savadimalidare, A. (2014). Social and Economic 

Consequences of Changing Cultivation Pattern and its Role on Rural Development Case 

study: Changing Cultivation Pattern of Rice to Citrus in Balatajan County of Mazandaran 

Province. Geography and Development, 12(35), 217-232 (In Persian). 

Razavi, S., Pourtaheri, M. & Roknodin Eftekhari, A. (2017). A Proposed Model for Organic 

Rice Farming in Rural Areas of Guilan and Mazandaran Provinces. Journal of Rural 

Research, 8(3), 372-387 (In Persian). 

Riahi, V., Zeaiean Firouzabadi, P., Azizpour, F. & Darouei, P. (2019). Identification and 

investigation of the area under cultivation in Lenjanat using Landsat 8 satellite images, 

Jgs, 19 (52) ,147-169 (In Persian). 

Schirmer, J., loxton, E. & Wilson, A. C. (2008). Socio-economic impacts of land use in the 

Green Triangle and Central Victoria, Department of primary industrial. Australian 

national university. 

Shaabani, M., Eslamian, S. & Gohari, A. (2022). The effect of changing the cultivation pattern 

and improving the efficiency of irrigation systems on reducing the withdrawal of 

groundwater resources under climate change scenarios (Case study: Kavar Plain). 

Irrigation Sciences and Engineering, doi: 10.22055/jise.2022.38791.1994 

Shafiee, A. (2002). Determining the optimal cultivation pattern of crops using linear planning 

of Boshrouyeh city, the first regional conference on water resources development, 

Abarkooh, Islamic Azad University, Abarkooh branch (In Persian) . 

Shahin Rokhsar, P., Alizadeh, A., Ansari, H. & Ghorbani, M.(2018). Analysis of mental 

patterns of agricultural experts in redesigning the cultivation pattern of rural areas of 

Guilan province. Space economics and rural development, 7 (25): 23-50 (In Persian). 

Sharma, M. P., Yadav, K., Prawasi, R. & Kaur, K. P. (2014). Geospatial Approach for Cropping 

System Analysis A Case Study of Bhiwani District at Block Level, Haryana, 

International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), 3(3), 

52-59 

Sheibani, S. (1396). Stability study of cultivation pattern based on uncertainty factors on 

environmental, economic, social and water resources factors, PhD thesis, Faculty of 

Natural Resources, Zabol University. 

 


