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 چکيده

 داشته روستايی جامعه و كشاورز زندگی در مهمی پيامدهای تواندمی زیكشاور بودن بعدی چند دليش به كشت، الگوی هر انتخاب
گارايش باه تغييار    . غياره  اما در برخی از شراي ، كشاورزان به جهت تغيير در شراي  محيطی، تغيير در تقاضا و مصارف و . باشد

 الگاوی كشات باين كشااورزان ايرانای      ترين عوامش تأثيرگذار در تغييردر چند سال اخير، يکی از مهم. كنندالگوی كشت پيدا می
در منطقه خراسان، گرايش به كشت زعفاران اسات    ترين تغييرات الگوی كشتبر اين اساس از رايج. باشدسالی میمسئله خشک

 بررسای  مطالعاه باه   اين لذا .های اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی را به دنبال داشته باشدتواند اثرات متنوعی از جنبه كه می
باين   محيطای زيسات  و اجتمااعی  اقتصادی، بعد در سالیخشک از محصول زعفران، ناشی كشت الگوی تغيير از حاصش غييراتت

تحليلای اساتفاده    -شناسی توصيفیبرای اين منظور از روش. است پرداخته رضوی خراسان استان در زبرخان روستاييان دهستان
ای و ميدانی در قالب پرسشنامه محقق ساخته، انجام شده است كه روايای  انهها از روش شناسی كتابخآوری دادهجمع. شده است

در نظر گرفتاه   15/1منظور از طريق فرمول كوكران كه با سطح خطای  اينبه. باشدمی 70/1آن بر اساس روش كرونباخ برابر با 
صورت به اندبه محصول زعفران داشته شتكالگوی تغيير سالیخشک و آب كمبود علت به كه كشاورزانی از نفر 000 ، تعدادشده
كشات، ماورد   اين تغييار الگاوی   محيطیزيست و اجتماعی اقتصادی، آثار با ارتباط در آنان نظر و گيری در دسترس انتخابنمونه

ت جز شاخص افزايش سطح زير كشت، تغييراهای تحقيق بهدست آمده نشان داد كه در كليه شاخصنتايج به. بررسی قرار گرفت
ترين تغييرات صورت گرفته ناشی از تغيير دهی آنتروپی شانون، مهمچنين با استفاده از روش وزنهم. معناداری شکش گرفته است

های اثرات تغيير الگوی كشت به زعفران در بين روستاها از طريق مادل  الگوی كشت به زعفران مشخص شده و در ادامه تفاوت
 بعاد  ساه  هار  در 0 ضاريب  باا  آبااد  حريم قرار گرفت كه در نهايت مشخص شد روستایمورد ارزيابی  TOPSISچند شاخصه 
 داشاته  را تأثيرپاذيری  كمتارين  003/1 ضاريب  با سلطانی كالته روستای و است پذيرفته كشت الگوی تغيير از را تأثير بيشترين
 .است
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 مقدمه

شامار  ترين منبع اقتصادی روستاهای كشور، كشاورزی بوده و آب يکی از عوامش بسيار مهم تولياد در آن باه  عمده
اماا كشاور   . نماياد كارگيری ساير عوامش توليد را نيز مشخص میتوان گفت اين عامش عمدتاً ميزان بهحتی می. آيدمی

عالوه بر اين، پايين باودن  . خشک جغرافيايی از محدوديت آب برخوردار استگيری در منطقه نيمهايران به واسطه قرار
در . گاردد كشاورزی در نواحی روستايی تلقای مای  وری، يکی از مسائش مهم در زمينه تعيين الگوی كشت و توسعهبهره

كااری  عناوان راه الگوی كشت است كه باه  ترين آثار محدوديت آب در نواحی روستايی، تغيير دراين راستا يکی از مهم
اگرچه حفظ پايداری توليد . آيدشمار میهای كشاورزی و تداوم آن بهسالی بدون رهاكردن فعاليتبرای مقابله با خشک

تواند اين پايداری را به خطر باشد در ابتدا میعنوان عامش محدودكننده میدر كنار منابع محدود آب جهت آبياری كه به
هاای  تر، تغيير در ساختار الگاوی كشات منااطق و توساعه روش    ازد، اما استفاده از محصوالت زراعی با نياز آبی كماند

(. 0350حيدری سااربان،  )تواند كارايی مصرف آب را باال ببرد در حفظ اين پايداری مؤثر واقع شوند مدرن آبياری كه می
ها، ترغيب كشاورزان روستايی به كشت محصوالتی مانناد زعفاران باا نيااز آبای      ترين شيوهترين و كارآمديکی از مهم

. كياد شاده اسات   أكاه در مطالعاات متعادد باه آن ت    ( 0305دانشور كاخکی و همکاران، )باشد آب میپايين در مناطق كم
 توساعه  و تولياد  نسبت باه  كارزعفران كشاورزان نگرش ود با عنوان سنجشدر مطالعه خ (0300)پوركاخک  و صديقی
 اند كه بينبه اين نتيجه دست يافته( گناباد شهرستان موردی مطالعه)آنان  مشکالت و مسايش بررسی و زعفران كشت

 در. دارد جاود و داریمعنای  و مثبت رابطه نگرش كشاورزان با فنی دانش و عملکرد ميزان كشاورزی، سابقه متغيرهای
 كشاورزان نگرش در تغييرات از درصد 005 تبيين توانايی ميزان عملکرد متغير تنها خطی، متغيره چند رگرسيون آزمون
 بارای  مناساب  تضامينی  قيمات  نباود  آبای، كام  كاران،زعفران. باشددارا می را زعفران كشت توسعه و توليد به نسبت
در كتابی باا   (0301) ياسوری. اندكرده ذكر توليد مشکالت ترينمهم يب ازترتبه را مالی بنيه ضعف زعفران و محصول

تارين فعاليات اقتصاادی در    ای بر اقتصاد روستايی با تأكيد بر بخش كشاورزی فعاليت كشاورزی را مهام عنوان مقدمه
له باعاه  ئلاذا ايان مسا   . اهش داده اسات داند كه محدوديت آب، بازدهی توليدی زمين را كاغلب روستاهای ايران می

. رو شود و فاقد بازده اقتصادی مطلوب در اين بخش از اقتصاد باشدگرديده تا توسعه در بخش كشاورزی با مشکش روبه
كشاورزی، كااهش  در الگوی كشت، عدم توسعه ترين آثار محدوديت آب در نواحی روستايی، تغييربنابراين يکی از مهم
 تأثيرگذار هایدر پژوهشی با عنوان سازه (0301) شاهرودی، چيذری، احمدی فيروزايی .باشدغيره میتوان اقتصادی و 

 مهاارت  اناد كاه متغيرهاای   تربت حيدريه  به اين نتيجه دست يافتاه  شهرستان زعفران محصول و كيفيت بر عملکرد
 متغير بين است ذكر شايان. دارند زعفران عملکرد در را تأثير ترينبيش ترتيب به فنیدانش و ميزان تحصيالت عملی،

. آماد  دسات باه  داریمعنای  و قوی نسبتاَ ایرابطه زعفران محصول كيفيت درجه و كارانزعفران عملی مستقش مهارت
 استفاده با نيشابور دشت در زعفران كشت مستعد نواحی سنجی ای خود امکاندر مطالعه (0301) فرج زاده، ميرزا بياتی

 زعفاران  كشات  توساعه  برای خوب بسيار استعداد نيشابور دارای دشت اند كه اراضیبه اين نتيجه دست يافته GIS از
 باا . دارد اختصاص متراكم و متراكمنيمه مراتع آبی، كشت كشت ديم، به اراضی اين حاضر كاربریحال در كه باشندمی
آشوبگر  .زد رقم منطقه اين برای را افزوده ارزش و اقتصادی توسعه توانزعفران می كشت ریكارب به اراضی اين تغيير

ساالی  در مطالعه خود با عنوان بهينه سازی الگوی كشت در وضعيت خشک (0300) طوسی، عليزاده، تقی زاده كاخکی
های منابع آبی در دشت قوچان و شيروان الزم است كاه  يتكيد دارد كه با توجه به محدودأهای مطالعه خود تدر يافته
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( ساالی  نرماال و ساناريوهای خشاک   )هاا  دليش نياز آبی باال در تمام وضعيتسهم چغندرقند در الگوی كشت منطقه به
يابد كه در اين تحقيق سالی نيز سطوت زيركشت محصوالت و سود كش كاهش میدر صورت وقوع خشک. كاهش يابد
 ای با عنوان  بررسیدر مطالعه (0350)فوالدی طرقی، حسينی مزينانی  .پديده مورد ارزيابی قرار گرفته است اثرات اين

 هوا خنکی به توجه ری با شهر منطقه ری معتقدند در شهرستان و هوايی آب شراي  در زعفران توسعه و امکان كشت
 اخاتالف  كاشات،  مختلاف  هایتاريخ بين و دارد وجود زراعیبه هایروش از استفاده با زعفران عملکرد افزايش امکان
 نسابت  ماهشهريور 05 تا مرداد 05 از توانمی شهرری محدوده در كه باشدمی معنی بدان اين و ندارد وجود داریمعنی
 توصايه  منطقاه  يان ا در آن كاشات  و بوده صرفهبه مقرون منطقه اين در زعفران كشت و نمود اقدام زعفران كشت به
 در. اناد آب  انجاام داده  كمباود  شراي  تحت كشت بهينه ای با عنوان الگوهایمطالعه (0110)0هاواری و آزايز .شودمی
 اجرايی سياست با مدل يک. است استفاده شده زمين و آب تخصيص جهت خطی ريزیبرنامه روش يک از مطالعه اين
 باين  آب كاارايی  تخصايص  منظاور باه  ساپس  و شاده  آب تعرياف  مشاخص  ميازان  داشتن با رزكشاو هر برای بهينه

 را پرساود  محصاوالت  انتخاب نتايج. است گرديده مشخص منطقه كش برای بهينه كشت ريزیبرنامه مدل كشاورزان،
سانگ ليو، ) سالی  در پرورش ذرتشکدر مطالعه خود با عنوان  مديريت ريسک خ (0110) 0زانگ. داده است پيشنهاد
های كاهش خسارات تواند مبنايی برای تدوين و توسعه استراتژیبه اين نتيجه رسيده اند كه مديريت ريسک می( چين

كنناده  در پژوهش خود با عناوان  عواماش تعياين    (0100) 3گوش. سالی و توسعه كشاورزی پايدار باشندناشی از خشک
اند كه گسترش الگوی كشت در هند به سامت  به اين نتيجه رسيده 0117تا  0571تغييرات در الگوی كشت در هند از 

های روغنی تغييرات عميقی در اقتصاد محلای و روساتايی هناد    چون پنبه، نيشکر و دانههای غيرغذايی همكاشت دانه
ت به بازارهای جهانی، حفاظ جمعيات از طرياق ايجااد     ازجمله اين تغييرات، صدور اين محصوال. جای گذاشته استبر

 باا  در مطالعه خود كشاورزی 0100، 0شارما و دينش. تر شدن مزارع بوده استاشتغال پايدار در نواحی روستايی و وسيع
 كشااورزی  محصاوالت  ایبار  اند كه رشد تقاضان نتيجه رسيدهآآينده به  اندازچشم و روند گذشته:  هند در باال ارزش
 كشات  الگاوی  در تغيير باعه روستايیجامعه فقير اقشار بين در حتی و شهری و روستايی در مناطق باال، ارزش دارای
-طوركه مشاهده میهمان .هستند مناطق روستايی در توجهی قابش درآمدی كشش دارای اين محصوالت و است شده

كه، اين مطالعه اما نکته مهم اين. ميت تغيير الگوی كشت تأكيد شده استشده به اهشود در هر يک از مطالعات انجام
-شمار مای آب جهان بهبه بررسی آثار تغيير الگوی كشت در كشورمان پرداخته است، زيرا ايران نيز يکی از مناطق كم

ماتی در جهت الگوهای مناسب كشات، افازايش   دهند كه اگر اقدا غذايی نشان میبرآورد نيازهای(. 0301ياسوری، )رود 
راندمان آبياری، كاهش ضايعات پس از برداشت محصول، مديريت مناسب اراضی و استراتژی مناسب بارای ماديريت   

های آب و زمين كشور نيازهای غذايی  كشاورزی اتخاذ نشود، پتانسيشسالی در بخشآب و آمادگی كاهش اثرات خشک
نحوی عمش شود كه با حداقش استفاده از از اين نظر بايد در انتخاب سياست كشت هر ناحيه به .كند كشور را تأمين نمی

درصورتی كه در بيشتر مناطق ايران به علت دخالت ندادن مقدار مصرف . دست آيدمنابع آب، حداكثر بازده اقتصادی به
آب نظير كشت محصوالت پر. شودايد نمیآب در تعيين نوع كشت، بهره چندانی از لحاظ اقتصاد آب برای كشاورزان ع
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هاای نادرسات   ترين موارد سياستخشک خراسان از مهمچغندرقند، پنبه و محصوالت جاليزی در منطقه خشک و نيمه
با توجه به كمبود آب در مناطق روستايی ممکن است گاهی كشاورز سعی كند الگاوی كشات خاود را    . باشدكشت می

تری نيااز  هايش را به كشت محصوالتی مانند زعفران اختصاص دهد كه به آب كمز زمينتغيير داده و درصد بيشتری ا
هاای پای در   سالیهای اخير به داليش نياز آبی كم، وقوع خشکلذا در طی سال(. 0375اسدی و همکاران، )داشته باشند 

عناوان  زعفران به. هاجرت كشت زعفران رونق يافته استزايی و جلوگيری از مآوری مناسب، اشتغالپی، صادرات و ارز
ترين محصوالتی است كه باتوجه باه صاادراتی باودن و درنتيجاه     يک محصول زراعی با قدمت هزارساله يکی از مهم
تر در مناطق خشک و كويری جنوب خراسان اين محصول كه بيش. درآمد باال، توجه خاصی به آن معطوف شده است

تارين صاادركننده زعفاران    كه ايناک اياران عماده   طوریدر بازارهای جهانی طرفداران زيادی دارد، به آيد،دست میبه
 (. 0300كافی، )رود شمار میمرغوب جهان به

مندی كشاورزان از تغيير الگوی كشت ناشی از مديريت ريسک مخااطره  بنابراين ارزيابی ميزان موفقيت و رضايت
در اين راستا يکی از مناطقی كه در ايران متاأثر  . الی ضرورتی اساسی در تداوم برنامه تغيير الگوی كشت استسخشک

باشد گذاشته است، شهرستان نيشابور و روستاهای آن می سالی در كشاورزی آن تأثيراز كمبود منابع آب بوده و خشک
اين تغيير الگوی كشت دارای اثارات متعاددی در   . ده استكه زمينه ايجاد تغيير الگوی كشت را در اين منطقه شکش دا

هاا در اداماه روناد حمايات از تغييار      باشد كه شناخت و تحليش آنهای اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی میزمينه
بر اين اساس هدف كلی اين تحقياق  . باشدسالی ضروری میعنوان راهبردی جايگزين در برابر خشکالگوی كشت به

سالی باه محصاول زعفاران در منااطق روساتايی دهساتان       تحليش اثرات تغيير الگوی كشت ناشی از خشکبررسی و 
هاا، دارای  های مختلف و تركياب آن زيرا هر يک از الگوهای كشت متناسب با ميزان استفاده از نهاده. باشدزبرخان می

اعی و زيست محيطی ناشی از تغيير الگوی لذا در  و شناخت صحيح از اثرات اقتصادی، اجتم. باشداثرات مختلفی می
تداوم چنين رويکردی در مقابلاه باا   سالی به محصول زعفران ضرورتی اساسی برای تداوم و يا عدم كشت بر اثرخشک

ريزان پذيری ساير كشاورزان و برنامهچنين ميزان و سطح ريسکسالی برای كشاورزان مناطق مجاور بوده و همخشک
ال اساسای اسات كاه    ؤگويی به ايان سا  لذا اين تحقيق به دنبال پاسخ ،سازدهای بعدی مشخص میمهرا نيز برای برنا
سالی به محصاول زعفاران در منااطق    اقتصادی و زيست محيطی تغيير الگوی كشت ناشی از خشک -اثرات اجتماعی

 روستايی چگونه و به چه ميزان بوده استع

ستاها را تأمين امنيت غاذايی و نياز افازايش تولياد محصاوالت      ترين وظايف بخش كشاورزی در روتوان مهممی
هاای اقتصاادی   ترين فعاليتعنوان مهمبخش كشاورزی در ايران به. های موجود دانستراهبردی باتوجه به محدوديت

-ا بههسالی مواجه است كه در بسياری از سالهای اقليمی مانند خشکرود اما از طرفی ايران با محدوديتبه شمار می

ای های آبی، طراحی برنامهباتوجه به چنين محدوديت. عنوان چالشی بزرم در برابر توسعه كشاورزی مطرت بوده است
ناپاذير اسات و   سالی اماری اجتنااب  هايی مانند خشکهدفمند در زمينه كشت محصوالت كشاورزی و مقابله با بحران

های گوناگون توزيع كرد تا در نهايات ساودآوری افازايش ياباد     يتصورت بهينه بين فعالويژه آب را بهبايستی منابع به
-، زيرا در حال حاضر در مناطق روستايی كشور محدوديت آب و افزايش جمعيت باعاه بهاره  (0375اسدی و همکاران، )

هاای كشااورزی شامرده    ليات آب از اركان اساسی فعا. برداری گسترده از آب شده و محدوديت آن را بيشتر كرده است
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رويه مورد استفاده قرار گيرد، سبب تخريب آن و ناپايداری درآمدی مناطق روستايی را در بار  صورت بیشود، اگر بهمی
مصرف آب در كشاورزی همان مجوز برداشت ميزان شخصی آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلی و دائمی و . دارد

ان توليد از استفاده يک متار مکعاب آب چاه از نظار وزن و چاه از نظار ارزش بارای        ميز. های منابع آب استيا طرت
لذا بايد در انتخاب سياسات كشات هار    . های مختلف و حتی برای يک محصول در مناطق مختلف تفاوت داردزراعت

كه در بيشتر صورتیدر. دست آيدناحيه به نحوی عمش شود كه با حداقش استفاده از منابع آب، حداكثر بازده اقتصادی به
مناطق ايران به علت دخالت ندادن مقدار مصرف آب در تعيين نوع كشت، بهره چندانی از لحاظ اقتصاد آب برای كشور 

درصد مصرف منابع آب شيرين را باه خاود    71در سطح جهانی بخش كشاورزی حدود (. 0301ياسوری، )شود عايد نمی
 01بررسی خود كشورهايی كه بيش از  فائو در. درصد رسيده است 53ين رقم در ايران به حدود دهد كه ااختصاص می

حالی است كاه در كشاور ماا    اين در. دهدكنند، مورد انتقاد قرار میدرصد منابع آبی خود را برای كشت آبی مصرف می
وری آب بناابراين ارتقااء بهاره    .آبای اختصااص داده شاده اسات    درصد از منابع آب تجديدشونده به كشت 10بيش از 

كشاورزی، امنيت غذايی، افزايش و تأمين پايداری مواد غذايی مستلزم كارايی مصرف آب، اصاالت سااختار ماديريتی،    
باشد كه آن هم نيازمند تغييارات اساسای در داناش، نگارش و     برداری از آب و تغيير الگوی كشت میسازی بهرهبهينه

هاای صاحيح   متأسفانه در كشور ما به علت ضعف آشنايی كشااورزان باا روش  (. 0305عمانی، )مهارت كشاورزان است 
-رود كه در جهت حش اين مشاکش مای  تواند مورد استفاده گياهان قرارگيرد به هدر میآبياری بخش اعظم آبی كه می

ها مفيد در دسترس گياه قرار داد كه اين روش كامالَ های جديد آبياری، آب موجود را به نحوگيری از روشتوان با بهره
، بنابراين استفاده از آبياری تحت فشار، كشت (0307خليفه سلطانيان و همکاران، )باشد ای میشامش آبياری بارانی و قطره

ا محصوالت غذايی جهت دساتيابی باه   های هرز كه بمحصوالتی كه به آب زيادی نياز ندارند مانند زعفران، مهار علف
عالوه بار  . شود های هرز موجب حفظ آب می گذاری آب و استفاده مجدد از آبكنند، قيمتآب و مواد غذايی رقابت می

منابع آب سطحی، منابع آب زيرزمينی نيز وجود دارد كه به لحاظ وضعيت اقليمی ايران و واقع شدن كشاور در منطقاه   
هاای كشااورزی   خصاوص فعاليات  های انسانی و بهفراوانی در تأمين آب مورد نياز فعاليت خشک اهميتخشک و نيمه

. سالی باياد توانمنادی كشااورزان در نظار گرفتاه شاود      در روش صحيح آمادگی مقابله با خشک. مناطق روستايی دارد
ايش عملکارد و كيفيات   موقع، كاود دهای، اساتفاده مناساب از آب، افاز     استفاده از گياهان مقاوم به خشکی، كشت به

ساالی،  اعطاای وام و بيماه خشاک   . محصول، كاهش ضايعات پس از برداشت بايستی مورد تأكيد و توجاه قارار گيارد   
هاای اخيار،   در دهاه (. 0301ياسوری، )سازد  كشاورزان را به انجام مديريت صحيح در شراي  بحرانی اقليمی توانمند می

رفت و تخريب مناابع آب، كااهش    های محيطی با الگوی مديريتی نادرست، هدرها يا پتانسيشتوان گيری ازروند بهره
نوروزی )محيطی شديدی را به همراه داشته است های اقتصادی، اجتماعی و زيستظرفيت محيطی و به تبع آن بحران

 منباع  دو از كلای  طاور به كشاورزی بخش در هافعاليت از حاصش آمددر افزايش و توليد رشد(. 0305آورگانی و همکاران، 
 به. موجود هایزمين در توليد وریبهره ميزان افزايش و كشاورزی محصوالت كشت زير سطح گسترش: شودناشی می
 یبيشاتر  اهميات  دارای موجاود  هایاز زمين درآمد افزايش و توليد بهبود كشت، زير سطح افزايش در محدوديت دليش
 بخاش  در نهادی تغييرات -0: كرد بررسی قسمت چهار سياستی شامش بسته يک قالب در توانمی را امکان اين. است

 بهبود -0. باالتر وریبهره با محصوالت سمت به كشت الگوی تغيير -3. زمين كشت تراكم در افزايش -0. كشاورزی

 (.0350ادی، ارجمندی و بشرآب)كشت  هایشيوه در
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شاود و توساعه   بدون شک توليد غذای كافی و مطلوب از اهداف توسعه ملی و امنيتی هر كشاوری محساوب مای   
گويی به نياز جامعه و امنيت غذايی كشاورزی پايدار رابطه تنگاتنگی با امنيت آبی دارد و طبيعی است كه به علت پاسخ

های مختلف همراه شود تاا توساعه پايادار در كلياه     اضا در بخشكشور، مديريت مصرف بهينه آب همراه با مديريت تق
لاذا پاياداری مناابع آب    (. 0353حساين زاد و ديگاران،   )پذير گردد بخش كشاورزی امکان های اقتصادی خصوصاَبخش
ه الگاوی كشات محصاوالت    های كشاورزی دارد و به ميزان زيادی وابسته بترين سهم را در وجود و دوام سيستممهم

برای پيدا كردن الگوی كشت و مديريت منابع آب مناسب بايساتی معيارهاای كشااورزی، محيطای و     . باشدزراعی می
عناوان مثاال، حاداكثر ساود     به. ناسازگار و متناقض هستند اين معيارها عموماَ. اقتصادی در نظر گرفته شود -اجتماعی

كه پايداری سيستم مستلزم كاهش مصرف آب است باشد، در حالیمنابع آب می زخالص مزرعه نيازمند استفاده بيشتر ا
 هاای مختلاف  مقيااس  های آب و هاوايی شاديد در  سالی در نتيجه وجود نوسانخشک (.0350عظيمی فرد و همکاران، )

آن چه . شودکارهای متفاوتی استفاده میسالی در كشورهای مختلف از راهبرای مقابله با خشک. شودزمانی حاصش می
سالی به شيوه تغيير در سالی در ايران مد نظر بوده است، مديريت خشکهای خشکتاكنون بيشتر برای كاهش خسارت

. های با مصرف آبی كم اسات يعنی تغيير از الگوی كشت با وابستگی باال به آب به سوی كشت. باشدالگوی كشت می
جهاانی را  ( درصد 51حدود )كه از كش آب موجود و در دسترس، بخش كشاورزی باالترين مصرف  اما بايد توجه داشت

لذا تغيير الگوی كشات باه محصاوالت باا     . باشددرصد می 50تا  50به خود اختصاص داده است كه اين رقم در ايران 
برابار تغييراتای كاه اثارات      زيارا كشااورزان در  . مصرف و نياز آبی كم، بسيار سخت و نيازمند آموزش و تارويج اسات  

پاذيری پاايينی در   محيطی آن مشخص و روشن نباشد مقاومت كارده و از ساطح ريساک   اقتصادی، اجتماعی و زيست
های نامناسب و بايش از حاد   برداریاما از طرف ديگر متأسفانه در كشور به علت بهره. زمينه پذيرش تغيير برخوردارند
جدی در تأمين آب كشاورزی مواجاه باوده كاه نياش باه اهاداف ماديريت آب،        های منابع آب كشاورزی با محدوديت

 محصاوالت  زير كشات  سطح بيانگر كشت الگوی كلی طوربه. های مختلفی رو به رو كرده استكشاورزی را با چالش
 تغييار  دهندهنشان كشت تنوع عبارتی يا به و كشت الگوی در تغيير هرگونه رواين از است، معين زمان يک در مختلف
 عوامش تأثير تحت توجهی قابش ميزان به منطقه يک در الگوی كشت. باشدمی مختلف محصوالت كشت زير سطح در
و  آب عواماش  باا  ارتبااط  در نسابی  مزيت قانون از كشت الگوی مشخص طوربه. است نهادی و تکنيکی هوايی، و آب

 طرياق  از افازايش تاراكم   و جدياد  محصاوالت  كشت پذيرش نتيجه در نيز كشت الگوی تغيير. پذيردمی تأثير هوايی
 كيفيات  و گساتردگی  از تاابعی  طول زماان  در كشت الگوی تغيير اين بر عالوه. پذيردمی صورت محصولیچند كشت
 هاای ويژگای  باه  توجه با زعفران(. 0350ارجمندی و بشرآبادی، )است  جايگزين محصوالت بازده و نسبی هزينه آبياری،
 مادت  باه  بارداری بهاره  امکان ساير گياهان، آبی نياز غيربحرانی هایزمان در آبياری كم، آبی نياز جمله از خود خاص
 فاقاد  كاه  منااطقی  در گاش  زماان برداشات   در زيااد  كاار  نياروی  جاذب  توان و نقش و حمش در سهولت سال، چندين

 بازرم  خراساان  در استراتژيک فوق يک گياه عنوانبه باشد،می كشاورزی آب محدوديت دارای و صنعتی استعدادهای
باراين اسااس   . اسات  برخوردار ممتازی از جايگاه كشاورزان كشت الگوی در و مطرت جنوبی و رضوی خراسان ويژهبه

 كاه  آبيااری  مدرن هایروش توسعه و مناطق كشت الگوی ساختار در تغيير كمتر، نياز آبی كشت محصوالت زراعی با
 كشااورزان  اسااس  اين بر. شوند واقع مؤثر پايداری اين حفظ در توانندمی همه ببرد باال آب را مصرف یكاراي تواندمی
 باه  نسابت  توقعكم محصوالت كشت به خودخواسته طوربه و بوده آشنا وریبهره افزايش مهم به اصش خراسان استان
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 وياژه باه  كشااورزی،  بخاش  بااالی  بسايار  حساسيت به توجه با(. 0300 سعيدی راد،)اند آورده روی زعفران ويژه آب به
 باا اهميات   بسايار  كشت الگوی تغيير شوند،می توليد كاهش سالی دچارخشک هایدوره كه در آبی زراعی محصوالت

 یدر كشاورها  ملاش  ساازمان  توسا   زعفران كشت ايران اكولوژيکی و اقليمی شراي  به توجه اخير با ساليان در. است
 گندم جای به آن نمودن جايگزين در سعی و يابدمی توسعه و ترويج ايتاليا و فرانسه آمريکا، آلمان، انگلستان، دانمار ،

در  زناان  مشااركت  آالت، ماشين به نياز عدم كار، و كشت سهولت كم، آبی نياز به توجه با كشاورزان. است جو شده و
 كشات ايان   از آن باودن  صاادراتی  و خريداری محصول، آسان انتقال ،زمين قطعات بودن كوچک فرآوری، و توليد امر

 (. 0305گسيلی، )نمايند می استقبال محصول

 تغيير الگوی کشت و اثرات آن

مرزی كشور و تنوع اقليمی مناطق گوناگون رسيدن به الگوی كشت مناسبی كاه از آن    با توجه به گستردگی پهنه
دسات آورد ضارورتی انکاار     آب باه   ويژه عامش محدودكننده های توليد بهبرداری را از عوامش و نهاده ثر بهرهبتوان حداك
ترين اين تعاريف به شرت  رسد جامع است از الگوی كشت تعاريف بسيار موجود است كه به نظر می  گفتنی. ناپذير است

هاای   زی با مزيت اقتصادی پايدار مبتنی بار سياسات  وی كشت عبارت است از تعيين يک نظام كشاورگال»: باشد ذيش 
ای با رعايت اصول اكوفيزيولوژيک توليد  های منطقه گيری بهينه از پتانسيش كالن كشور، دانش بومی كشاورزان و بهره

ساازد كاه در    تعريف درپيش گفته شده اين نکته را نمايان مای . «محصوالت كشاورزی در راستای حفظ محي  زيست
هاای   ها متناسب با پتانسايش  برداری از مراتع و جنگش مناطق كشور كشت محصوالت زراعی، باغی و يا بهره بسياری از
ها و نياز باه پاياداری    های اقليمی موجود، بيالن منفی آب دشت ای و عوامش توليد باشد و با توجه به محدوديت منطقه

های زير زمينی آب و افزايش راندمان  بهبود سفره های كمک به كند كه درجهت روش توليد محصوالت، ما را ملزم می
كشت يک منطقه به انواع گاروه    های كشاورزی و برنامه چنين بايد نسبت تخصيص زمين هم. شودمصرف آب حركت 

تركيب از پيش تعياين شاده     محصوالت زراعی و باغی همان منطقه از سوی وزارت جهاد كشاورزی تعيين شده و ارائه
  يافته با محي  در يک منطقه معاين و دوره زماانی مشاخص الزامای    ای از گياهان سازش مجموعه كشت و آيش برای

از ساوی ديگار ميازان كشات     . ساو باشاد  اجتمااعی هام   –های دولت و مسائش اقتصادی  كه با سياست نحوی است به
تولياد، عملکارد    هاای  محصوالت كشاورزی در يک منطقه بايد با توجه به منابع موجاود، قيمات محصاوالت، هزيناه    

گيری در انتخاب گياهان زراعی يا باغی مناطق مختلف  های درست انجام شود و تصميم محصول، نياز كشور و سياست
اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ مناابع پاياه تولياد در جهات      –های موجود، مسائش اجتماعی  براساس زير ساخت

 افازايش  و پاياه  مناابع  ضمين امنيت غذايی و پايداری توليد، حفاظات توان تلذا می. تأمين نيازهای اساسی كشور باشد
كشاورزی و حفظ منابع پايه توليد  بخش در پايدار توليد به مصرف، دسترسی الگوی سازیتوليد، بهينه عوامش وری بهره

توان اثرات تغييار  تر میصورت خاصاما به(. 0305اسماعيش پور و كردوانی، )را از اثرات اجرای تغيير الگوی كشت دانست 
-طوریبه. محيطی بررسی كردالگوی كشت را در بين كشاورزان روستايی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زيست

های شغلی در روستا، تواند باعه ايجاد فرصتكه تغيير الگوی كشت و گرايش به كشت زعفران در زمينه اقتصادی می
هاای سانگين، عادم    گذاریدر قطعات كوچک زراعی، قابليت نگهداری باال در منزل، عدم نياز به سرمايهامکان كشت 

در زمينه زيست محيطی به علات  . های توليد محصول شودصرفه بودن هزينهنياز به نيروی كار متخصص و مقرون به
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سازگاری باشراي  اقليمی منطقاه و در زميناه    تر،های منطقه، نياز آبی كممقاوم بودن زعفران به سرما، آفات و بيماری
كاران نسبت به ساير كشاورزان، استفاده بيشتر از زناان، كااهش مهااجرت و    اجتماعی باالبودن اعتبار اجتماعی زعفران

-چنين باتوجه به ويژگای هم. افزايش انگيزه برای ماندگاری در روستا تأثيرات مثبتی در منطقه موردمطالعه داشته است

دنياا،   زعفران ساير با مقايسه در باال استاندارد از ايران زعفران زعفران، برخورداری محصول بودن مثش صادراتی هايی
توان زمينه رشاد و توساعه اقتصاادی و    پزشکی و غيره می دارويی، خوراكی، های فراورده در زعفران از فراوان استفاده

تاوان  پيامدهای اقتصادی و اجتماعی تغيير الگوی كشت را می طور كلیبه. اجتماعی در سطح محلی و ملی فراهم كرد
 :صورت زير بيان كردبه

 دگرگونی -0آنان،   دستمزد و كار نيروی به نياز ميزان يا كاهش افزايش كشاورزان، درآمد كاهش يا و افزايش -0
-بهاره  هاای نظاام  در تغيير -3دامداری،  نظير كشاورزی جنبی هایفعاليت از انجام ممانعت يا تشويق زمين، قيمت در

 باه  نگارش  تغييار  -0های كشااورزی،   زنان در فعاليت مشاركت در تغيير اجتماعی، و انسجام مشاركت ميزان برداری،
 وابسته صنايع برخی رشد -1، 0555، 0ماهش)آگاهی كشاورزان  سطح در تغيير و آبياری شيوه در تغيير -5كشاورزی،  

 (.0110، 0چيمر و همکاران)ها زيرساخت از تخريب برخی ديگر، برخی كودر و

 هامواد و روش

-به لحاظ توصيف ويژگی. باشدتحليلی و از جنبه هدف نيز كاربردی می -روش تحقيق در مطالعه حاضر توصيفی 

زی و الگوی كشات در منااطق روساتايی از ناوع     سالی در كشاورهای جامعه مورد مطالعه و اثرات كمبود آب و خشک
روش تحقيق در اين مطالعه . سالی و الگوی كشت از نوع تحليلی استتوصيفی و به دليش ارتباط بين متغيرهای خشک

جامعاه  . باشاد گياری در دساترس مای   ها از طريق پرسشنامه و روش نمونهآوری دادهبر اساس مطالعات ميدانی و جمع
دليش . باشندكشاورزان در روستاهای دهستان زبرخان شهرستان نيشابور استان خراسان رضوی می آماری تحقيق شامش

براساس آماار  . ها دانستتوان تعداد زياد روستاها و تغيير كشت به محصول زعفران در آنانتخاب اين شهرستان را می
كار هستند، كه از بين آن كشاورز زعفران روستا كه دارای 00روستاهای دارای سکنه در دهستان زبرخان با  0350سال 
كار در ايان روساتاها   خانوار زعفران 000اند و از بين عنوان جامعه نمونه انتخاب شدهصورت تصادفی بهروستا به 01ها 

 عنوان نمونه انتخاب شده كه از اين تعداد مجدداَخانوار به 000تعداد  15/1با استفاده از فرمول كوكران با سطح خطای 
 (. 0جدول)اند روستای ذيش تفکيک شده 01با استفاده از قاعده تسهيم به نسبت در بين 

گاناه در ساه    05هاای  ساخته در قالب طيف ليکرت بر اساس شاخصمحقق ها از طريق پرسشنامهآوری دادهجمع
اتيد دانشاگاهی و  هاا از طرياق نظرخاواهی از اسا    روايای شااخص  . باشاد بعد و مستخرج از ادبيات نظری مطالعه مای 

پايايی كش تحقيق با استفاده از ضريب آلفای  چنينهم. متخصصان و كارشناسان جهادكشاورزی استان انجام شده است
برای  00/1دست آمده برابر صورت جداگانه برای ابعاد تحقيق آلفای بهبه)باشد می 70/1كرونباخ انجام شده كه برابر با 

-هام . باشدكه بيانگر روايی مطلوب می( برای بعد اجتماعی است 73/1محيطی و زيستبرای بعد  71/1بعد اقتصادی، 

                                                                                                                                                         
1 - Mahesh 

2 - Schirmer et al 
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جادول  )االت پژوهش، از آمار توصيفی ؤهای گردآوری شده با توجه به اهداف و سمنظور تجزيه و تحليش دادهچنين به
-باا باه  ( Tاساکوئر و آزماون    كای)و آمار استنباطی ( توزيع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و ميانگين

 .استفاده گرديد( مدل تاپسيس و مدل وزن دهی آنتروپی شانون)بندی های اولويتو مدلSpss كارگيری نرم افزار 

 ها در روستاهای مورد مطالعهتوزيع و پراكنش نمونه -1جدول 

 باغشن چناران گرينه روستا
حاجی 

 آباد

قلعه 

 وزير

حريم 

 آباد

كالته 

 سلطانی

پوست 

 روشانف
 دولت آباد

دانه 

 كاشفيه
 جمع

 01107 315 135 515 007 057 007 0507 0550 0170 0300 جمعيت

 3005 000 051 000 01 55 01 070 501 050 003 خانوار

تعداد خانوار 
 كارزعفران

05 10 00 0 05 5 05 01 01 30 000 

 000 01 03 03 01 3 05 5 0 01 5 هاتعداد نمونه

 جهاد كشاورزی دهستان زبرخان شهرستان نيشابور : مأخذ

 

 گياری تصميم هایبهترين مدل از مطرت شد، يکی هوانگ و توس  يون 0500كه ابتدا در سال  0تکنيک تاپسيس

 nوسيله گزينه به mدر اين روش . آيدبندی به حساب میاست كه در عين سادگی روشی كارآمد در اولويت چندشاخصه
 ترين فاصلهكوتاه كهخواهد بود  ایگزينه ه، آنبهترين گزين تکنيک، اين اساس بر. گيردشاخص، مورد ارزيابی قرار می

. دارد( ممکان  حالت بدترين)منفی  آلايده حشراه با را فاصله بيشترين و( حالت ممکن بهترين) مثبت آلايده حشراه با را
، در حالی كه رساندرا به حداقش می هاآنحداكثر و هزينه را به ها شاخص منفعت است كه یحلثبت راهم آلحش ايدهراه
آل حاش اياده  به عبارت ديگر، راه. رساندبه حداقش میرا  هاآن منفعتحداكثر و ها را شاخصهزينه  آل منفیحش ايدهراه
آل منفی متشکش از همه ش ايدهح، در حالی كه راهاست سترسر دد یهاشاخص یهابهترين ارزش كشاز  مركب مثبت
های تکنيک تاپسيس اين است كه اين تکنيک به هار ناوع   از ويژگی. ها استشاخص دسترسیدر های زشار ينبدتر

هاای حاصاش از آن تفااوت    شود حساسيت بسيار كمی داشته و پاسخها استفاده میدهی شاخصتکنيکی كه برای وزن
( الاف : اناد عباارت اسات از   محاسنی كه برای اين تکنيک برشامرده (. 0301طاهرخانی، )چندانی با هم  نخواهند داشت 

ها بر موضوع مورد بررسای را در نظار   تأثير منفی و مثبت شاخص( سادگی و سرعت مناسب روش كار اين تکنيک  ب
هاا را  صاورت كمای ترتياب اولويات گزيناه     تواند بهخروجی آن می( ضرايب وزنی اوليه را پذيرا است  ت( گيرد  پمی

ديگر امتياز مهام ايان روش ايان    . نتايج حاصش از اين مدل كامالً منطبق با روش های تجربی است( مشخص كند  ج
در ايان  با اين حال الزم اسات  . ها و معيارهای عينی و ذهنی استفاده نمودتوان از شاخصزمان میطور هماست كه به

ضی تمامی مقادير نسبت داده شده به معيارها بايستی از نوع كمی باوده و در صاورت كيفای    مدل جهت محاسبات ريا
با ايان وجاود پيشانهاد    (. 0300لوالچی، ) نمود ها را به مقادير كمی تبديشبايستی آن ،بودن نسبت داده شده به معيارها

ها و اطالعات در دسترس محدود است مورد استفاده قرار گيرد شود كه روش تاپسيس در هنگامی كه تعداد شاخصمی
 .(0113، 0نومان)

                                                                                                                                                         
1 -  TOPSIS 

2 - Naumann 
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 هاشاخص ديگر عبارتی به است يا كاهشی يا افزايشی يکنواخت طورشاخص،به هر مطلوبيت كه است اين بر فرض
 شااخص  دارد منفای  جنباه  كاه  شاخصی و منفعت شاخص دارد مثبت جنبه كه شاخصی. دارند منفی يا مثبت جنبه تنها

 دهندهشاخص نشان يک از موجود ارزش بهترين نمود كه مشخص توانمی صورت بدين آل راايده حشراه. هزينه است

و به بياان ديگار مقاادير    . بود خواهد آن برای منفی آلايده كنندهمشخص آن از موجود ارزش بدترين و بوده آن آلايده
كنند اگر از نوع سود بود هرچه مقادارش بيشاتر باشاد دارای مطلوبيات     ها در اين ماتريس كسب میزيادتری كه معيار

-گزينه كه است آن تقريب هندسی، يک نظر نقطه از .باشدتری میباالتر و اگر از نوع هزينه بود دارای مطلوبيت پايين

 منفی آلايده حشراه فاصله دورترين نيز زمانهم و آلايده حشراه از را اقليدسی فاصله حداقش كه شود گرفته نظر در ای

 آلاياده  حاش راه از تاری كوتاه فاصله طرفی از و دارد آلايده حشراه از فاصله حداقش انتخابی گزينه گاهاً اما. باشد داشته

-راه و +Aل مثبات  آايده حشراه دو هر از تریكوتاه فاصله در A1 گزينه 0شکش  در .دارد هاگزينه ساير به نسبت منفی

 .است مشکش شود انتخاب A1كه اين قضاوت اما. است A2ديگر  نسبت به گزينه -Aمنفی  آلايده حش

 
 بعدی دو فضای در منفی آلمثبت و ايده آلايده از اقليدسی هایفاصله -1شکل 

 نزديکای  گارفتن  وسايله به مانزهم منفی آلايده حشو راه آلايده حشاز راه گزينه فاصله دو بر اساس تاپسيس هر

 0حاش منفای  راهو  0آل مثبات حش ايدهتعريف راه تاپسيس تکنيکمنطق اساسی . شودمی بررسی آلايده حشراه نسبی به
 كهدر حالیرساند، میبه حداقش هزينه را  معيارو  حداكثرمعيار منفعت را به است كه  یحلآل مثبت راهحش ايدهراه .است

مطلاوب   هگزينا . رسااند میبه حداقش و معيار منفعت را  حداكثرهزينه را به  معيار است كه یحلراه نفیمآل حش ايدهراه
مراحلی ضروری در . دارد حش منفیحش مثبت و دورترين فاصله از راهترين فاصله از راهكوتاهزمان هماست كه  ایگزينه

باا   هاا جايگزينعملکرد هر يک از  وها شاخصميت نسبی اهگيری عددی كه مستلزم اندازه وجود داردكاربرد تاپسيس 
های زندگی ناكاافی هساتند   مدل واقعی موقعيتبرای های عددی دقيق با اين حال، داده .ها استشاخصتوجه به اين 

 (.0117، 3محمدزاده و همکاران)است  تحت بسياری از شراي  اغلب مبهم هاانسان هایكه قضاوتچون

 

                                                                                                                                                         
1- Positive-ideal solution (PIS) 

2- Negative-ideal solution (NIS) 

3 - Mahmoodzadeh et al 

x1   وx2: های شاخص
 ی مثبتدارای جنبه
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 نتايج

 55گويان تعداد آوری شده از طريق پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه، از مجموع پاسخهای جمعبر اساس داده
هاای سانی، عماده    چنين به لحاظ توزيع گروههم. دهندتشکيش می%( 31)نفر را زنان  03و تعداد %( 15)نفر را مردان 

گويان هام مرباوط باه    ترين تعداد پاسخكم. قرار دارند%( 05)نفر  31راوانی سال با ف 01-51گويان در گروه سنی پاسخ
دهد كه ساطح  ها نشان میاز نظر سطح سواد و تحصيالت، داده. باشندمی%( 01)نفر  05سال با فراوانی  01-31گروه 

ساطح  . دهناد مای  گاو را تشاکيش  تارين افاراد پاساخ   درصد بيش% 05و % 30ترتيب با سواد بهبی تحصيالت ابتدايی و
-گاو را در بار مای   درصد ساير افراد پاسخ% 0، %00، %31تحصيالت راهنمايی، ديپلم و باالتر از ديپلم نيز به ترتيب با 

نفر  0ای و نفر قطره 0نفر به شيوه غرقابی، ( درصد 57) 035گويان، چنين به لحاظ نوع آبياری از ميان پاسخهم. گيرند
اين وضعيت نشان دهنده آن است كه اكثر روستاهای مورد مطالعاه  . كندد را آبياری میصورت بارانی محصوالت خوبه

، آبای و  (درصاد  57)037با مشکش كمبود منابع آبی مواجه هستند كه الگوی كشت در روستاهای مورد مطالعه فراوانی 
عيت منبع آبی مورد اساتفاده  دهد كه وضچنين مطالعه نشان میهم. باشدمی( درصد 3) 5الگوی كشت ديم، با فراوانی 

ترين فراوانی بيش% 55با ( چاه، قنات و غيره)های زيرزمينی كه آبطوریباشد، بهدر بين كشاورزان منطقه متفاوت می
 (.0جدول)باشند ترين فراوانی را دارا میكم% 0و نزوالت آسمانی با 

 توزيع فراوانی منبع آب -2جدول

 منبع آب فراوانی درصد

 الت آسمانینزو 0 0
 (سد، رودخانه و غيره)های سطحی آب 0 0
 (چاه، قنات و غيره)های زيرزمينی آب 031 55
 مجموع 000 011

 های تحقيقيافته: مأخذ

 

هاا نشاان   باشاد، داده سالی میمطالعه كه ناشی از كمبود آب و خشک به لحاظ تغيير الگوی كشت در منطقه مورد
 (.3جدول)باشد درصد می 00الگوی كشت به سمت كاشت زعفران با ترين تغيير دهد كه عمدهمی

 توزيع فراوانی تغيير كشت - 9جدول

 درصد فراوانی تغيير كشت از يک محصول به محصول زعفران

 0 7 از گندم به زعفران
 0 3 از جو به زعفران

 00 01 فرنگی به زعفراناز گوجه
 00 001 هر سه مورد
 011 000 مجموع

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

های مورد مطالعه حاكی از چنين بررسی درآمد ساليانه از كشاورزی قبش از تغيير كشت و بعد از آن در بين نمونههم
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كاه در دوره بعاد از   اما نکته مهم اين. ميليون تومان بوده است 5تا  3ترين درآمد بين آن است كه در هر دو دوره بيش
درآماد  درآمدهای باالی كشاورزی به نسبت افزايش داشته اسات و از تعاداد كشااورزان كام    تغيير كشت تعداد افراد با 

 (. 0جدول)كاسته شده است 

 توزيع فراوانی درآمد ساليانه قبل از تغيير الگوی كشت  -4جدول 

 بعد از تغيير كشت قبل از تغيير كشت توزيع فراوانی

 فراوانی درصد درصد فراوانی كشت ميزان متوسط درآمد ساليانه كشاورزی قبل از تغيير

 00 5 01 57 ميليون تومان 3تا  0

 50 30 00 10 ميليون تومان 5تا  3

 05 30 00 07 ميليون تومان 7تا  5

 00 05 0 7 ميليون به باال 7

 000 011 011 000 مجموع

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

0اسميرونوف-وگروفدر ادامه برای بررسی نرمال بودن متغيرها از آزمون كلم
در ايان آزماون   . استفاده شده اسات  

باشاد و ساطح    -51/0و + 51/0اساميرونوف باين   -، كلماوگروف zاگار مقادار   . ها استفرضيه صفر نرمال بودن داده
دهاد كاه   نتاايج نشاان مای   . شودمی تأييدها شود و نرمال بودن دادهباشد، فرضيه صفر رد می 15/1معناداری كمتر از 

تار از  ها كمباشد و سطح معناداری آنمی -51/0و + 51/0محيطی بين سميرونوف بعد اقتصادی و زيستا-كلموگروف
اسميرونوف بعد اجتماعی بيشاتر  -باشد اما كلموگروفها در اين دو بعد نرمال میباشد در نتيجه در توزيع دادهمی 15/1
 (. 5جدول)ها در اين بعد است ادهگر غير نرمال بودن توزيع دباشد كه بيانمی -51/0و + 51/0از 

 اسميرونوف -آزمون كلموگروف  -5جدول 

 اسميرونوف-كلموگروف انحراف معيار ميانگين بعد
Z 

 نتيجه آزمون داریسطح معنی

 نرمال بودن تأييد 173/1 00/0 00/0 10/07 اقتصادی
 نرمال بودن تأييد 175/1 07/0 05/0 01/00 محيطیزيست

 غيرنرمال بودن تأييد 11/1 05/0 5/0 30/00 اجتماعی

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

شاخص در بعاد   0سالی بر تغيير الگوی كشت روستاهای مورد مطالعه در راستای بررسی اثرات كمبود آب و خشک
باا توجاه باه    . محيطی مورد مطالعه قرار گرفته اسات شاخص در بعد زيست 0شاخص در بعد اجتماعی و  5اقتصادی و 
. های مورد نظر آمده استو سطح معناداری برای هريک از شاخص tميانگين، انحراف معيار، مقدار   ها،بودن دادهنرمال 

منادی قاباش   تر از حد متوس  است و رضايتشده در بعد اقتصادی بيشداد كه ميزان تغييرات ايجادها نشانتحليش داده
جاز افازايش ساطح    هاا باه  بارای تماام شااخص    tآزمون  داریعنیمكه مقدار طوریبه. قبولی در اين زمينه وجود دارد

                                                                                                                                                         
1- Kolmogorov-Smirnov 



 50     به محصول زعفران  سالی در مناطق روستاییتحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک
 

جايی كه اين ميزان خطا، از ميزان خطاای قاباش قباول بارای     از آن. باشدمی( 15/1تر از كوچک) 11/1زيركشت برابر 
ساالی  باود آب و خشاک  توان استدالل كرد تغيير الگوی كشت به علت كمتر است، در نتيجه میكم 15/1آزمون يعنی 

هاا  چنين مياانگين اكثار شااخص   هم. باشدمعناداری می% 55اعه تأثير مثبتی داشته است و در سطح اطمينان باالی ب
گويان در زمينه تأثيرات مثبت تغييار الگاوی كشات    تر از حد متوس  است كه بيانگر موافقت اكثر پاسخمتوس  و بيش

گياری از  ساالی در پايش  دهنده تاأثير خشاک  كه نشانباشد تنها شاخص افزايش سطح زيركشت معنادار نمی. باشدمی
 (. 1جدول)شود افزايش سطح زير كشت حتی با وجود تغيير الگوی كشت نيز می

 بررسی ميزان تغييرات ايجاد شده حاصل از تغيير الگوی كشت در بعد اقتصادی -6 جدول

 اختالف ميانگين شاخص

ميزان اختالف در سطح 

 %35اطمينان 
سطح معنی 

 sigداری  
 ميانگين tمقدار 

انحراف 

 معيار
 حد پايين حد باال

 57/1 05/0 -00/0 13/1 -05/1 -11/1 -01/1 تغيير درآمد
 00/1 00/3 0/1 11/1 05/1 05/1 00/1 اشتغال يجادا

وام و  ايجاد فرصت اخذ
 خرد اعتبارات

00/1- 33/1- 10/1- 11/1 00/1- 50/0 53/1 

 50/1 10/0 -30/3 75/1 -17/1 0/1 00/1 افزايش سطح زيركشت
 55/1 30/0 -00/0 11/1 -00/1 -5/1 -11/1 مکانيزاسيون كشاورزی
 03/1 00/0 -30/3 11/1 -05/1 -10/1 -00/1 تغيير شيوه آبياری

 70/1 70/0 -05/0 11/1 -30/1 -00/1 -01/1 تعداد دامتغيير در 
 تأثير درهزينه مراحش توليد

 (كاشت، داشت، برداشت)
30/1 05/1 0/1 11/1 57/0 35/3 51/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

محيطی تغيير الگوی كشت نشان داد كه ميزان تأثير حاصش از تغييار  ها برای ارزيابی اثرات بعد زيستبررسی داده
تار  ها كمبرای تمام شاخص tداری حاصش از آزمون جايی كه سطح معنیاز آن. الگوی كشت بيشتر از حد متوس  است

لذا تغييار الگاوی كشات باه     . است تغييرات ايجاد شده در بعد زيست محيطی كامالً معنادار و محسوس است 15/1از 
چناين مياانگين   هم. بود آب توانسته است تأثيرات مطلوبی در بعد زيست محيطی داشته باشدسالی و كمواسطه خشک
 (.7جدول)رساند ان را در اين زمينه میگويها بيشتر از حد متوس  است كه موافقت پاسخاكثر شاخص

هاا اساتفاده شاده    در بررسای شااخص   0ها از آزمون مجذور كای اسکوردر بعد اجتماعی به دليش نرمال نبودن داده
جايی كاه ايان ميازان خطاا، از ميازان      از آن. است 1/11برای تمام متغير برابر با  Sigها، مقدار با توجه به يافته. است

% 55توان استدالل كرد در سطح اطميناان بااالی   تر است، در نتيجه میكم 15/1ول برای آزمون يعنی خطای قابش قب
 (.0جدول)در نتيجه تغيير الگوی كشت در بعد اجتماعی تأثير داشته است . معناداری است

                                                                                                                                                         
1- Chi-square 
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 محيطیبررسی ميزان تغييرات ايجاد شده حاصل از تغيير الگوی كشت در بعد زيست -7 جدول

 شاخص
الف اخت

 ميانگين

ميزان اختالف در 

سطح اطمينان 

%35 

سطح 

معنی 

 sigداری 

 ميانگين tمقدار 
انحراف 

 معيار
حد 

 باال
 حد پايين

 15/1 00/0 -05/0 11/1 -01/1 -15/1 -07/1 كارگيری سموم شيميايیكاهش به
 07/3 71/1 10/0 11/1 31/1 55/1 07/1 كاهش استفاده از منابع آب

 51/1 15/3 75/03 11/1 55/1 70/1 10/1 های زيرزمينیاستفاده از سفره آب كاهش ميزان
 71/1 30/0 33/5 11/1 01/1 03/1 30/1 كاهش تخريب و از بين رفتن اراضی كشاورزی

 70/1 13/0 -03/00 11/1 -01/0 -00/1 -57/1 سالی بر تغيير الگوی كشتتأثير خشک
بخش  شده آب مصرفیهای تمامتأثير در هزينه

 كشاورزی
03/1 37/1 00/1 11/1 15/3 00/3 70/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
 بررسی ميزان تغييرات ايجاد شده حاصل از تغيير الگوی كشت در بعد اجتماعی -8جدول 

 كای اسکور شاخص
 داریسطح معنی

sig 

 11/1 037 كشت محصوالتتأثير بر بيمه 
 11/1 017 اریهای جديد آبيكارگيری روشهتمايش در ب

 11/1 15/030 ماندگاری در روستاافزايش 
 11/1 035 كاهش تمايش به مهاجرت

 11/1 000 مندی در بخش كشاورزیافزايش رضايت

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
سالی در سه بعد اقتصاادی،  در ادامه جهت شناسايی و تبيين تغييرات فضايی ناشی از الگوی كشت ناشی از خشک

گيری تاپسايس  لذا روش تصميم. گيری چند شاخصه استفاده شده استهای تصميممحيطی، از روشزيست اجتماعی و
هاای  های حاصش پرسشنامه در گامبرای اين منظور داده. بندی روستاهای مورد مطالعه انتخاب شده استبرای اولويت

ساازی  گيری خام با روش بی مقياسميمدر اولين مرحله، ماتريس تص. گانه مدل تاپسيس بررسی و تحليش گرديدشش
 (. 5جدول)ها به وسيله تکنيک آنتروپی شانون استخراج گرديد اوزان شاخص. معمولی، به هنجار گرديد

ساالی باه زعفاران در بعاد     ابتدا مجموع روستاهای مورد مطالعه به لحاظ تأثير تغيير الگوی كشت ناشی از خشاک 
های موجود در بين روستاها به جهت تغييرات اقتصاادی ايجااد شاده    زان تفاوتاقتصادی مورد بررسی قرار گرفت تا مي

  0آباد و دانه كاشفيه با ضريب داد كه روستای حريمدست آمده از محاسبات انجام شده نشانلذا نتايج به. مشخص گردد
، 100/1، گريناه  711/1شان  ، باغ5/1فروشان باا ضاريب   آباد، پوستترين و به ترتيب روستاهای چناران، دولتآلايده
آل مثبات در بعاد اقتصاادی دارناد،     تارين فاصاله را از اياده   بيش 001/1سلطانی آباد و كالتهو حاجی 333/1وزير قلعه

-ترين تأثير را در بعد اقتصادی در روستاهای حريمسالی بيشتوان گفت تغيير الگوی كشت ناشی از خشکبنابراين می



 51     به محصول زعفران  سالی در مناطق روستاییتحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک
 

 (.00و   01جداول)سلطانی داشته است آباد و كالتهترين تأثير را در روستاهای حاجیكاشفيه و كمآباد و دانه

 مطالعه مورد روستاهای هاكل شاخص شده بررسی هایشاخص نهايی اوزان -3جدول

 وزن هاشاخص وزن هاشاخص

 005/1 افزايش ماندگاری در روستا 110/1 تغيير درآمد

 030/1 مهاجرتكاهش تمايش به  100/1 ايجاد اشتغال

 111/1 مندی از اشتغال در بخش كشاورزیافزايش ميزان رضايت 105/1 ايجاد فرصت اخذ وام واعتبارات خرد

 10/1 كارگيری سموم شيميايیكاهش به 117/1 افزايش سطح زير كشت

 155/1 كاهش آب مصرفی در كشاورزی 005/1 مکانيزاسيون كشاورزی

 105/1 های زيرزمينیميزان استفاده از سفره آبكاهش  113/1 تغيير شيوه آبياری

 100/1 كاهش تخريب و از بين رفتن اراضی كشاورزی 110/1 های  توليدیكاهش هزينه

 105/1 سالی بر تغيير الگوی كشتتأثير خشک 110/1 تغيير در تعداد دام

 000/1 شده آب بخش كشاورزیهای تمامتأثير در هزينه 150/1 های جديد آبياریكارگيری روشتمايش در به

   110/1 تأثير بر بيمه كشت محصوالت

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
 آل در بعد اقتصادیمحاسبه نزديکی به راه حل ايده -15جدول 

 روستا
روستای 

پوست 

 فروشان

روستای 

 باغشن

 روستای

كالته 

 سلطانی

روستای 

 گرينه

روستای 

حاجی 

 آباد

روستای 

دانه 

 كاشفبه

روستای 

ولت د

 آباد

روستای 

حريم 

 آباد

روستای 

 چناران

روستای 

قلعه 

 وزير

Ci 5/1 711/1 001/1 100/1 001/1 0 5/1 0 5/1 333/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 ها بر اساس ترتيب نزولیبندی گزينهرتبه -11جدول 

 روستا
روستای حاجی 

 كالته سلطانی -آباد

روستای 

 قلعه وزير

روستای 

 گرينه

روستای 

 غشنبا

روستای چناران، دولت 

 آباد، پوست فروشان

روستای حريم 

 دانه كاشفيه -آباد

Ci 001/1 333/1 100/1 711/1 5/1 0 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
سازی مدل در بعد اجتماعی برای مشخص ساختن ميزان تغييرات موجود در بين روساتاها باه لحااظ    در ادامه پياده

-آلاياده  0آباد با ضاريب  داده كه روستای حريمكشت به زعفران در بين روستاييان نشانآثار اجتماعی تغييرات الگوی 

، 070/1، دولات آبااد   001/1، باغشن و پوست فروشان 000/1سلطانی با ضريب باشد و روستای كالتهترين روستا می
ترين فاصاله را باا   ترتيب بيشبه 105/1، چناران و قلعه وزير با ضريب 005/1، گرينه و حاجی آباد 005/1دانه كاشفيه 

ترين تأثير را در روساتای حاريم آبااد و    توان گفت تغيير الگوی كشت در بعد اجتماعی بيشلذا می. آل مثبت دارندايده
 (.03و  00جداول )ترين تأثير را در روستاهای چناران و قلعه وزير داشته است كم
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 آلايده حل راه به نزديکی محاسبه -12 جدول

 ستارو

روستای 

پوست 

 فروشان

روستای 

 باغشن

 روستای

كالته 

 سلطانی

روستای 

 گرينه

روستای 

حاجی 

 آباد

روستای 

دانه 

 كاشفبه

روستای 

دولت 

 آباد

روستای 

حريم 

 آباد

روستای 

 چناران

روستای 

قلعه 

 وزير
Ci 001/1 001/1 000/1 005/1 005/1 005/1 070/1 0 105/1 105/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 نزولی ترتيب اساس بر هاگزينه بندیرتبه -19 دولج

 روستا

روستای 

قلعه  -چناران

 وزير

روستای 

حاجی  -گرينه

 آباد

روستای دانه 

 كاشفيه

روستای 

 دولت آباد

 -روستای باغشن

 پوست فروشان

روستای 

كالته 

 سلطانی

روستای 

 حريم آباد

Ci 105/1 005/1 005/1 070/1 001/1 000/1 0 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
محيطی برای مشخص ساختن ميزان تغييرات موجود در باين روساتاها باه    سازی مدل در بعد زيستچنين پيادههم

-آلمحيطی تغييرات الگوی كشت به زعفران در بين روستاييان نشان داده كه روستای حريم آباد ايدهلحاظ آثار زيست

آباد، گرينه، كالته سلطانی، باغشن، پوسات فروشاان   ولت آباد، حاجی، د000/1ترتيب روستاهای دانه كاشفيه ترين و به
توان گفت روستای حريم آبااد  چنين میهم. تری دارندآل مطلوب فاصله بيشاز ايده 000/1، قلعه وزير، چناران 053/1

تارين تاأثير را   ترين تأثير را از تغيير الگوی كشت، و روساتاهای قلعاه وزيار و چنااران كام     محيطی بيشدر بعد زيست
 (.05و  00جداول)اند پذيرفته

 آلايده حل راه به نزديکی محاسبه -14جدول 

 روستا

روستای 

پوست 

 فروشان

روستای 

 باغشن

 روستای

كالته 

 سلطانی

روستای 

 گرينه

روستای 

حاجی 

 آباد

روستای 

دانه 

 كاشفبه

روستای 

دولت 

 آباد

روستای 

حريم 

 آباد

روستای 

 چناران

روستای 

قلعه 

 وزير

Ci 053/1 053/1 053/1 053/1 053/1 000/1 053/1 0 000/1 000/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 نزولی ترتيب اساس بر هاگزينه بندیرتبه -15جدول 

 روستا
روستای قلعه وزير، 

 چناران

روستای دولت آباد، حاجی آباد، گرينه، كالته سلطانی، 

 باغشن، پوست فروشان

روستای دانه 

 كاشفيه

ی حريم روستا

 آباد

Ci 000/1 053/1 000/1 0 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 
های تحقيق در ارتباط با ميزان اثر تغيير الگوی كشت بر برای كليه شاخص TOPSISدر نهايت پياده سازی مدل 

باا  آبااد  محيطی نشاان داد كاه روساتای حاريم    زندگی روستاييان مورد مطالعه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زيست
، دولات آبااد   050/1، داناه كاشافيه   551/1، باغشان  010/1ترين، و به ترتيب روستاهای قلعاه وزيار   آلايده 0ضريب 
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تارين  بايش  003/1و كالته سالطانی   050/1آباد ، حاجی007/1، گرينه 050/1پوست فروشان  011/1، چناران 007/1
تارين تاأثير را در   سالی بايش يير الگوی كشت ناشی از خشکتوان گفت تغآل مثبت دارند، بنابراين میفاصله را از ايده

و  01جاداول )ترين تأثير را در روستای كالته سالطانی داشاته اسات    و كم 0تمام ابعاد در روستای حريم آباد با ضريب 
07.) 

 آلايده حل راه به نزديکی محاسبه -16 جدول

 روستا

روستای 

پوست 

 فروشان

روستای 

 باغشن

 روستای

كالته 

 انیسلط

روستای 

 گرينه

روستای 

حاجی 

 آباد

روستای 

دانه 

 كاشفبه

روستای 

 دولت آباد

روستای 

 حريم آباد

روستای 

 چناران

روستای 

 قلعه وزير

Ci 050/1 551/1 003/1 007/1 050/1 050/1 007/1 0 011/1 010/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 نزولی ترتيب اساس بر هاگزينه بندیرتبه -17 جدول

 روستا

 روستای

كالته 

 سلطانی

روستای 

حاجی 

 آباد

روستای 

 گرينه

روستای 

پوست 

 فروشان

روستای 

 چناران

روستای 

 دولت آباد

روستای 

دانه 

 كاشفيه

روستای 

 باغشن

روستای 

 قلعه وزير

روستای 

 حريم آباد

Ci 003/1 050/1 007/1 050/1 011/1 007/1 050/1 551/1 010/1 0 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 گيری و پيشنهادهاهنتيج

هاای مختلاف، حياات اقتصاادی،     كشاورزی فعاليتی است كه به دليش چند بعدی بودن قاادر خواهاد باود از جنباه    
اما كشااورزی باه   . در روستاها تحت تأثير خود قرار دهد ها را خصوصاَمحيطی بخش زيادی از انساناجتماعی و زيست
. أثير شراي  جامعه انسانی و شراي  طبيعی در حال تغيير و دگرگونی استهای انسانی همواره تحت تمانند ديگر فعاليت

 طاول . شودها تحميش میگردد كه توس  كشاورزان انتخاب و يا به آنيکی از اين تغييرات به الگو و نوع كشت باز می
 متعادد  هاای در ساال  هم با همراه و ساالنه طوربه آن نوسانات يا و شدت نظر از سالیپديده خشک وقوع ادامه و دوره
بااالخص روساتاهای كشاور را كاه      منطقاه  هر اجتماعی و اقتصادی شراي  و تشديدكرده را آب كمبود تراكمی طوربه

بنابراين تغيير الگوی كشت در هر منطقه باتوجه  ،دهدمی قرار تأثير شان وابسته به آب است، تحتهای معيشتیفعاليت
محيطای و غياره   هايی در زمينه اقتصاادی، اجتمااعی، زيسات   های خاص از مزيتشبه كمبود منابع آب و وجود پتانسي

 از يکای  زيرزمينای  آبی منابع بر تکيه با و خشکنيمه و خشک اقليمی شراي  با رضوی خراسان استان .برخوردار است
علات كمباود    در چند سال اخير كشاورزان دهستان زبرخان به. شودمی محسوب كشور زراعی توليدات مهم هایقطب

-گاران  زعفاران، . های پی در پی به تغيير الگوی كشت و گرايش به كشت زعفاران روی آورده اناد  سالیآب و خشک

بر اين اساس تحقيق حاضر به بررسای پيامادهای تغييار الگاوی     . است كره زمين روی در موجود زراعی گياه بهاترين
منظاور مطالعاه شاراي  اقتصاادی،     چنين بههم. ده استكشت در بعد اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی پرداخته ش

ساالی و كمباود آب تغييار    محيطی بخشی از جامعه كشاورزان دهستان زبرخان كه به علات خشاک  اجتماعی و زيست
دهی شده و در مدل تاپسيس طای  ها وزنسپس هركدام از شاخص. اند مورد بررسی قرار گرفته استالگوی كشت داده
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ساپس  . بنادی روساتاها صاورت گرفتاه اسات     دست آمد كاه در آن اولويات  های حاصش بهنتيجه ایمراحش شش گانه
بندی شدند كه در نهايات در  اند در هر سه بعد اولويتترين تأثيرات را از تغييرالگوی كشت پذيرفتهروستاهايی كه بيش

حاجی آباد و كالته سلطانی با ضاريب  ترين روستا و بيش 0بعد اقتصادی روستاهای حريم آباد و دانه كاشفيه با ضريب 
و روستاهای قلعه وزير و  0آباد با رتبه چنين در بعد اجتماعی روستای حريمهم. اندترين تأثيرپذيری را داشتهكم 000/1

 000/1و و قلعه وزير و چناران باا ضاريب    0حريم آباد  محيطی مجدداَرتبه آخر و در بعد زيست 105/1چناران با رتبه 
تارين تأثيرپاذيری را از   بعاد بايش   3توان گفت روستای حريم آباد در هر بنابراين می ،اندين تأثيرپذيری را داشتهتركم

تغيير الگوی كشت و گرايش به كشت زعفران داشته است و توانسته است تغييرات مثبتای در بخاش كشااورزی خاود     
ترين تأثيرپذيری را از شراي  كم003/1ی با ضريب ها روستای كالته سلطانچنين در بررسی كش شاخصهم. ايجاد كند

توان آموزش كشاورزان در رابطه با اثرات مثبت و منفای تغييارات   های تحقيق میبا توجه به يافته. حاصله داشته است
 نماودن  های بومی و نوين آبياری در كشات محصاول زعفاران، آشانا    های استفاده از شيوهالگوی كشت، اشاعه روش

 به كشاورزان آموزش مداوم طريق از آن آلودگی كاهش و زعفران كيفيت باالبردن و كاشت علمی اصول به كشاورزان
زعفران، آماوزش كشااورزان روساتايی در رابطاه باا كشات زعفاران را         برداشت دقيق اصول و بهداشتی نکات رعايت

 .پيشنهاد نمود

 منابع

فصالنامه خشاکی   . سازی الگوی كشت در وضعيت خشکسالیبهينه. 0300. و تقی زاده كاخکی، ت. ، عليزاده، ا.آشوبگر طوسی، ش
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بررسی حاشيه ايمنی و تعيين الگوی كشت بهينه فعاليات هاای زراعای باا بهاره گياری از روش       . 0375. و سلطانی، غ. اسدی، ه
 .01-70 (:30)0فصلنامه اقتصاد كشاورزی وتوسعه، . برنامه ريزی خطی
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مؤثر در توساعه كشااورزی و ماديريت مناابع آب     های تحليش شاخص. 0353. و غفوری، ه. ، دشتی، ق.، كاظميه، ف.حسين زاد، ج
 .00-0 (:0)3فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، . های روستايیسکونتگاه
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 .05-50 (:0)0مجله ترويج و اقتصاد كشاورزی، . از نظر كشاورزان پذيرنده و ردكننده در شهرستان اصفهان
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بررسی و تعيين وضعيت نسبی محصوالت زراعی استان خراساان  . 0305. و خواجه روشنائی، ن. ، شاهنوشی، ن.دانشور كاخکی، م
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انتشارات آوای مسايح، مركاز تحقيقاات كشااورزی و مناابع      . اصول علمی كاشت داشت و برداشت زعفران. 0300. سعيدی راد، م
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 .051 -003 (:0)3علوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران، . مطالعه شهرستان تربت حيدريه
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Abstract 
Selection of a given cropping pattern can have serious results on the farmers’ life and 

rural society because of the multi dimensionality of agriculture. However, in many cases, 

farmers are inclined to change the cropping pattern because of changes in natural situations, 

changes in demand and consumption, etc. One of the most important and effective factors 

of change cropping pattern amongst Iranian farmers in recent years is the drought problem. 

One of the more current cultural method changes in the Khorasan region is inclination to 

saffron cultivation that can have various economic, social and environmental effects. Thus, 

this research paid attention to the investigation of changes from cultivation method from 

drought to the economic, social and environmental dimensions of saffron production 

amongst the villagers of the Zebarkhan district of the Khorasan Razavi province. 

Analytical-description methodology was used for this purpose. Data collection was done 

using the library- field methodology with researcher’s questionnaire whose narrative is 0.78 

according to Cronbach's alpha method. Therefore, by using the Cochran formula with the 

intended level of 0.05, 142 farmers have been selected by available sampling method that 

have changed their cropping pattern to saffron production because of water shortages and 

drought. Then, their ideas were analyzed considering cases of economic, social and 

environmental effects of cropping pattern change to saffron production. The results showed 

meaningful changes in all research indices except for increase of cultivation surface area. 

Moreover, the most important changes of cropping pattern and switching over to saffron 

production have been identified using the Shannon entropy weighing method. In addition, 

the shown the revealed with continuation of differences of the changes in cropping pattern 

of saffron between the various villages were analyzed by using the multi-index TOPSIS. 

Finally, it was shown that the Harim Abad village with a score of 1 for the coefficients of 

each of the three dimensions has been selected to have been most affected by changes in 

cropping pattern while the Kalateh Soltani village with a coefficient of 0.183 has been the 

least affected. 

Keywords: Saffron, Drought, Change Cropping Pattern, Economic-Social And 

Environmental Results, Zebarkhan District. 
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