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به کشت و کار پنبه در استان گلستانمعیشتی کشاورزان واکاوي وابستگی 
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386این تحقیق با هدف ارزیابی سطح وابستگی معیشتی به کشت پنبه در بین کشـاورزان اسـتان گلسـتان انجـام شـد. اطالعـات الزم از       
هاي سنجش وابستگی تدوین شد که اعتبار صوري و محتـوایی آن  ساخته شامل مؤلفهمحققکار گردآوري شد. یک پرسشنامهکشاورز پنبه

کرونبـاخ بـراي   ق محاسـبه آلفـاي  گاه تیم تحقیق و کارشناسان مرکز تحقیقات پنبه مورد تأیید قـرار گرفـت. پایـایی از طریـ    بر مبناي دید
تـدوین  مؤلفـه هاي پژوهش نشان داد که هر شش قرار گرفت. یافتهییدتأمحاسبه و مورد 81/0تا 70/0هاي مختلف پرسشنامه بین بخش

پذیري کشـت  وابستگی شغلی (درك از اشتغال"، "شامل وابستگی درآمدي/ مالی به کشت و کار پنبهشده در قالب مدل مفهومی پژوهش، 
رسمی و غیررسمی کسب و کار (سرمایه اجتماعی مرتبط با کشتشبکه"، "کار پنبهووابستگی اجتماعی/ مکانی به کشت"، "و کار پنبه)

گیري سازنده انداز مثبت کسب و کار (جهتچشم"و "پنبه)کشت و کاریريپذانامکقابلیت کسب و کار (درك از سهولت/ "، "کار پنبه)و
داري با سازه اصلی یعنی وابستگی به تولید پنبه به عنوان منبع اصلی معیشـت بودنـد.   ، داراي رابطه معنی"پنبه)کشت و کاربلندمدت به 
درصـد نیـز   81/8درصـد، وابسـتگی متوسـط و    13/18زیـاد،  درصد کشاورزان وابسـتگی 06/73بندي وابستگی نشان داد که نتایج سطح

وابستگی کمی به کشت و کار پنبه به عنوان منبع معیشتی خود دارند. 
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مقدمه
و اسـت کشـور جهـان متـداول بـوده    80طبیعی است که تولید آن در بـیش از  ترین الیاف مصرفترین و پرپنبه یکی از معروف

میلیون نفر در جهـان در تولیـد (بخـش    350به عبارت دیگر، حدود ؛ کشور جهان رونق دارد150صادرات و واردات آن هم در 
تجهیزات) و بازرگانی و توزیـع  آالت و کشی، ماشینکنی، صنایع نساجی و روغنکشاورزي)، تبدیل (فرآوري در صنایع پنبه پاك

هاي آن (خرید و فروش وش، نخ، پارچه، روغن و غیره) به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم درگیـر هسـتند (سـهرابی        فرآورده
يبـرا یخیتـار یتدرآمد، شغل و هويبرایکشت و کار پنبه منبع مهمیز،). در استان گلستان ن1396همکاران،آبادي و مشک

وسـو یکازیپاشو سمیاريآبيبرایازکم مورد نیباًبا توجه به دفعات تقرگلستان،استان است. ییعات روستااز اجتمایاريبس
داراپنبـه تولیـد بـراي را مناسـبی شـرایط یگـر، دياز سوظرافتومقاومتالیاف،طولنظرازتولیديپنبهکیفیتبودنباال
ازیکـی بـه وتـأمین راکشـور نیـاز مـورد پنبـه ازعظیمـی بخـش گذشتههايو در سال) 1390و همکاران، ی(رفعتباشدمی

هـاي آمایشـی   ). در طـرح 1388؛ صـبوحی و مجـرد،   1394روان، هاي اصلی کشت پنبه تبدیل شده بود (حسینی و امـین قطب
آغـاز گردیـد، نقـش    1362) و مرحلـه دوم آن از سـال   1347-1351کشور کـه مرحلـه اول آن در برنامـه عمرانــی چهــارم (  

اي دشت گرگان بر مبناي کشت پنبه به عنوان یک کشت استراتژیک و در ارتباط با بخش صنعت، بـه خصـوص صـنعت    منطقه
دهنده نوسان رو به کـاهش سـطح   ). با این حال، مطالعات اخیر نشان1396نساجی، مورد توجه قرار گرفت (مصدق و همکاران، 

).1399، شالبافو ورهرامیوده است (زیر کشت پنبـه در استان گلستان ب
افـراد و کسـب و   آوريظرفیـت سـازگاري و تـاب   دهـد، بر تحقیقات مختلف، هنگامی که تغییرات الگوي معیشـت روي مـی  بنا

,Smit & Wandelیابـد ( کـاهش مـی  ،منبع معیشتی دارندکارهایی که وابستگی زیادي به آن  2006; Tschakert, ). در بخـش  2007
،افـزوده اقتصـادي  ارزش،همسـازي اکولـوژیکی  هاي چندگانه براي هاي معیشت مستلزم برخورداري از ظرفیتکشاورزي، پایداري نظام

). در ایـن بـین، وابسـتگی بـه منـابع جهـت تـأمین        1396زاده، زاده و عبدالهاست (شریفمدیریت سازگار شونده و همگرایی اجتماعی
به هم پیوسته، اجتماعی، اقتصادي و محیطی است که مجموعاً ماهیت و میزان تـأثیراتی کـه ممکـن اسـت در اثـر      معیشت داراي ابعاد 

,Farmer & Albrechtکننـد ( تغییر منبع معیشت صورت گیرد را تبیین می ). کشـت و کارهـاي تخصصـی کـاال، هماننـد پنبـه،       1998
زاده هـاي ارزش برخوردارنـد (شـریف   روند و از پتانسیل توسعه زنجیرهر میبوم نوآوري کشاورزي استان گلستان به شمابخشی از زیست

). روستاییان و کارگران کشاورزي که بیشتر وابسته به کار در مزارع پنبه و صنایع وابسته به آن هسـتند، حساسـیت   1399زاده، و عبداله
این تحقیق تبیین وابستگی به تولید پنبه بـه عنـوان منبـع    از کاهش تولید پنبه دارند. هدف متأثربیشتري به تغییرات الگوي معیشتی 

اصلی معیشت در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه در استان گلستان بود.
نیـز بـه   هـا آننحوي روش زنـدگی  وکشاورزي فراتر از یک شغل و منبع معیشتی براي روستاییان است ،در کشورهاي در حال توسعه

گی به منابع جهت تأمین معیشت داراي ابعاد به هم پیوسته، اجتماعی، اقتصادي و محیطـی اسـت   است. وابستکشاورزي وابسته
& Farmerکننـد ( که ممکن است در اثر تغییر منبع معیشت صورت گیـرد را تبیـین مـی   یراتیتأثکه مجموعاً ماهیت و میزان 

Albrecht, مؤلفـه اي دارد. وابسـتگی درآمـدي و مـالی اولـین     هـاي چندگانـه  مؤلفه). وابستگی به منابع معیشتی بعدها و 1998
هم در طـول سـاعات   ،ايبا تعامل با دیگران در حوزه حرفهمعموالًدهد. وابستگی به یک شغل وابستگی معیشتی را تشکیل می

,Carroll & Leeشود (کاري و هم در خارج از ساعات کار تقویت می دآوري عملکـرد و در  ). وابستگی شـغلی بـاال بـه سـو    1990
و ایـن خـود   یابـد افزایش میهاآنشوند انگیزش ور میشود، زیرا وقتی که افراد در کارشان غوطهنهایت، درآمد بیشتر منجر می

زمـانی کـه افـراد داراي وابسـتگی شـغلی قـوي بـه طـور ناگهـانی بـا           .بگـذارد هاآنممکن است تأثیر مثبتی بر عملکرد شغلی 
دهنـد،  شوند که دیگر قادر به ادامه اشتغال فعلی خود نیستند، نه تنها منبع درآمد خود را از دسـت مـی  میاندازي مواجه چشم

,Minnegal(دهنـد  اند نیز از دست مـی بلکه بخش مهمی از هویت خود را که از این شغل کسب کرده . ایـن موضـوع بـه    )2005
نشینان، کشاورزان، دامداران و ماهیگیران پیامـدهاي نـامطلوبی در   لبرداران منابع طبیعی و کشاورزي مانند جنگویژه براي بهره

درآمـدزایی مسـتقیماً بـا معیشـت و رفـاه      شـود. قابلیـت  میهاآنپی دارد و اغلب منجر به کاهش منابع مالی در دسترس براي 
بـوم  سب درآمد از منابع زیستهاي طبیعی بدان معنی است که نحوه کبومانسانی پیوند دارد. وابستگی معیشتی مردم به زیست

Robinsonدهد (است که پایه و اساس زندگی انسانی و فرهنگ محلی را شکل می et al., ). زمـانی کـه درصـد زیـادي از     2019
بـه تغییـر آن شـیوه    هـا آنآوري افراد خانوار به شیوه معیشتی خاصی درگیر باشند، وابستگی افراد به یک نوع معیشت یـا تـاب  
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هاي معیشتی دیگر بـراي آینـده   کمتر قادر به درگیر شدن در گزینههاآنها، اعضاي یابد. در این نوع خانوادهمیمعیشت کاهش 
,Sorenson(پـذیر اسـت   ، کمتر انعطافضرورتبراي تغییر در هنگام هاآنخود هستند و در نتیجه رویکردهاي  هرچنـد ).1999

ته باشند و به ویژه در بخش کشاورزي نیروي کار را در موقـع ضـرورت فـراهم    توانند نقـــش حمایتی هم داشها میکه خانواده
یري بـه معنـاي دانـش، مهـارت و     پـذ هـاي وابسـتگی معیشـتی اسـت. اشـتغال     مؤلفهپذیري یکی دیگر از کنند. قابلیت اشتغال

,Asonitouکند تا در محیط کـار اثرگـذار باشـد (   هایی است که در آغاز کار به فرد کمک مینگرش پـذیري بـه   ). اشـتغال 2015
عنوان توانایی فرد براي به دست آوردن، حفظ، تغییر شغل در همان محیط کاري و دستیابی به شـغل جدیـد در صـورت نیـاز،     

داراي معمـوالً کننـد،  کننـد و کـار مـی   تعریف شده است. افرادي که در جوامع وابسته به منابع طبیعی و کشاورزي زندگی مـی 
کننـد و در نتیجـه قـدرت    تقال کمی هستند و به همین دلیل به شغل کنونی خود وابستگی زیادي پیدا مـی هاي قابل انمهارت

,Humphreyیابـد ( هاي شغلی جدید کاهش مـی فرصتدر کسب هاآنزنی جابجایی و چانه 1994; Reed, بـرداران  ). بهـره 1999
بیشتري هستند، زیرا اغلب براي بازنــشستگی، جوان و براي کـار در جـایی   به ویژه در معرض آسیب،تر منابع معیشتیقدیمی

Barnesدیگر خیلی پیر هستند ( et al., تمایل کمـی بـراي جابجـایی و شـروع کـار جــــدید دارنـد و عمــــوماً         هاآن). 1999
Ricksonهاي شغلی بدیل را در اختیار دارنـــد (رصتگیري از فهاي شغلی و اجتماعی الزم براي بهرهحداقـــل مهارت et al.,

اش در کار و میزان وابستگی بـه منـابع   تواند بر توانایی). نگرش فرد نسبت به کار در جاي دیگر و سطح تحصیالت نیز می1990
,Allison & Hobbsباشد (یرگذارتأث اشـد. وابسـتگی مکـانی و    اش بـه یـک شـغل تأثیرگـذار ب    ) و در نتیجه، بر وابسـتگی 2004

دیگر بعد وابستگی معیشتی است. اصوالً مکان عالوه بر بعد مادي، از بعد غیرمادي نیز برخوردار بـوده و احساسـاتی   از اجتماعی 
گیـري  کند. به واسطه این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر بـه شـکل  در بین ساکنان خود ایجاد می

شود. دلبستگی به مکان، بیانگر ارتباطی نمادین با مکان است که با دادن معانی عـاطفی و حسـی مشـترك    کانی میدلبستگی م
هـا یـا   گیرد. تعلق مکانی بـه رابطـه احساسـی بـین افـراد، گـروه      فرهنگی، توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل می

Mishraفیزیکی خود اشـاره دارد ( زیستیطمحاجتماعات با  et al., تـرین موضـوعاتی کـه    یکـی از مهـم  ). از ایـن منظـر،  2010
تواند، منجر به دلبستگی و وابستگی کشاورزان روستایی شود و تأثیر زیادي در احساس تعلق خاطر روستاییان داشته باشـد،  می

هـاي متمـادي   ر طی سالهویت مکان و روستایی است که در آن به کشت و کار محصوالت خاص کشاورزي مشغول هستند و د
دهی به شیوه معیشـت  نتایج اجتماعی مختلفی به ویژه در شکل،اند. دلبستگی به روستاي محل کار و زندگیکسب تجربه کرده

هاي اساسی وابستگی معیشتی است. مؤلفهروابط اجتماعی (رسمی و غیررسمی) کسب و کار یکی از درآمد دارد. شبکهو کسب
رابطه مستقیم (و گاهی اوقـات غیرمسـتقیم) دارد، هماننـد:    هاآناجتماعی تمامی افرادي است که فرد با منظور از شبکه روابط

,Dubiniکننـدگان ( گذاران، بانکداران و دیگر اعتباردهنـدگان و توزیـع  کنندگان، مشتریان، سرمایه، تأمینشرکااعضاي خانواده، 

هـاي رسـمی از طریـق    هـایی کـه افـراد عضـو هسـتند قـرار گیـرد. شـبکه        هتواند تحت تأثیر شبک). وابستگی به منابع می1991
گیـرد،  هـا و همکـاران شـکل مـی    هاي غیررسمی، از طریق دوستان، خـانواده هاي دولتی و شبکههاي قانونی و سازمانچارچوب

,Scoonesگذارند (یابند و بر عملــکرد کسب و کار تأثیر میتوســـعه می اد اطالعـات شــغلی را نــه از   ). بسـیاري از افـر1999
آورنـد. روابـط اجتماعـی بـا دیگــران منبــع   مسـیرهاي رسـمی، بلکـه از مجراي تعامالت اجتماعـی بـا دیگـران به دسـت می

رسـمی)  هاي (رسـمی یـا غیـر   هــاي کسب و کار اســت. به طور کلی افراد داراي شبکهاطالعـاتی مهمــی در شناسایی فرصت
تري دارند و به اطالعـاتی دسترسـی دارنـد کـه بـراي نفـع دوجانبـه        تر و اثرگذارتر، ارتباطات متقابل و مطمئنهوشمندتر، قوي

,Hofferth & Icelandضرورت دارد ( تري دارند بیشتر وابسته بـه اشـتغال در   هاي ضعیفرود افرادي که شبکه). انتظار می1998
Marshallهاي متقابل هسـتند ( ها و حمایتها، ایدهرا کمتر در معرض فرصتهاي کشاورزي و منابع طبیعی باشند، زیبخش et

al., و کـار پنبـه   پـذیري کشـت   ). قابلیت کسب و کار در چارچوب وابستگی معیشتی بیشتر مبین درك از سهولت/ امکان2007
هـاي کسـب و   دهنده مهارتکه نشانهاي مناسبی هستند پذیري توسعه کسب و کار از جمله شاخصها و یا امکاناست. قابلیت

ها مزیت رقـابتی افـراد را در صـنعت مـورد نظـر      کار است و به نوعی بیانگر توانمندي مهارتی و اطالعاتی افراد است. این مهارت
Pelusoدهـد ( به سایر افراد وابسته به کسب و کار را نیز بازتاب میهاآنهاي قابل انتقال دهد و به عالوه سطح مهارتنشان می

et al., ). براي مثال، در اجتماعات مبتنی بر درآمد کشاورزي، اندازه مالکیت زمین، دسترسی به نیروي کار ماهر، وضـعیت  1994
هـایی  مؤلفـه مالی بهتر و برخورداري از مهارت خاص کشت و کار عامل کلیدي براي توسعه کسـب و کـار اسـت. بهبـود چنـین      
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توانند خـود  هایی میدهد. کسب و کارهاي برخوردار از چنین ویژگیآن را نیز افزایش میوابستگی به کسب و کارهاي مرتبط با
هاي تولیـد و نوسـانات آب و هـوایی محافظـت     آالت، کمبود نهادهادوات و ماشینبینی مانند خرابیرا از مشکالت غیرقابل پیش

,Fisherخود براي آینـده را آزمـایش کننـد (   مدنظرهاي هرا تحمل کنند و یا گزینيتربزرگهاي توانند ریسکمیهاآنکنند. 

ریـزي، سـازماندهی و اقـدام بیشـتري دارنـد و      انگیزشی، برنامـه ). عالوه بر این، صاحبان چنین کسب و کارهایی، ظرفیت2001
,Stedmanبرداري از منابع دارند (هاي اقتصادي بیشتري براي بهرهانگیزه کـه از  بـرداران بهـره ). به عـالوه وضـعیت مـالی    1999

Freudenburgبـه منـابع تـأثیر بگـذارد (    هاآنتواند بر میزان وابستگی شود، میطریق سطح درآمد و سطح بدهی تعیین می &

Frickel, 1994Johnson & Stallman, 1994;Overdevest & Green, ). وضعیت مالی بیانگر توانـایی مـالی در مـدیریت    ;1995
تـر اغلـب از   برداران با وضعیت مالی پـایین کند. بهرههاي آینده را تسهیل میگذاريریزي براي سرمایهکار است و برنامهوکشت 
هاي تغییر در زندگی کاري خود برخوردار نیستند و اغلب با ریسک بیشتري آمیز هزینهپذیري کافی براي تلفیق موفقیتانعطاف

,Fisherد (مواجه هستن 2001Humphrey, برداران با وضعیت مالی بهتر احتمال بیشتري دارند که قـادر بـه تنـوع    بهره).;1994
انداز مثبت کسـب و کـار اسـت کـه در ایـن      کار، چشمووابستگی معیشتی به کسبمؤلفهدر زندگی کاري خود باشند. آخرین 

انداز مثبت براي یک کسـب  است. از منظر اقتصادي وجود چشمپنبهکشت و کارگیري سازنده بلندمدت به تحقیق مبین جهت
). 1394روان، شود (حسینی و امینو کار همواره منجر به ورود افراد بیشتري به آن کسب و کار می

اي از مصرف الیـاف  هاي بشر براي استفاده از فناوري نـوین بـراي جایگزین کردن الیاف مصنوعی، سهم عمدههرچند با کوشش
هاي بارز الیاف پنبه، تولید، مصرف و استفاده از پنبه همچنان در الیاف مصنوعی اختصـاص یافتـه اسـت ولی به دلیل ویژگیبه

پـذیري بــه چرخــه طبیعــت، نیــاز بــه       هاي تجدیدشوندگی و برگشتتوان به مشخصهکه میسطح باالیی بـاقی مانده است
اي بـاال در بـازار جهـانی    هاي دیگر و همچنین ارزش مبادلــه گذاريقایسه با سرمایهگذاري کمتر در صنایع وابسته در مسرمایه

هـاي کشـاورزي   بنابراین گستردگی پیوند با بازار، قدرت جذب سرمایه و توسعه زنجیره،)1395اشاره کرد (مهرگان و همکاران، 
ي مرتبط با پنبه فراهم کرده است و به همین علـت تـوان   دستیابی به ارزش افزوده باال، بستري مساعد براي توسعه کسب و کارهابراي 

هـاي  زایی پنبه از سایر محصوالت بیشتر است. همچنین به ازاي ایجاد یک شغل در زراعت پنبـه، حـدود پـنج شـغل در بخـش     اشتغال
هـاي زمـانی   طـی دوره زیسـتی در هـاي محـیط  برداران از این قابلیتشود. در این زمینه سطح دانش بهرهصـنعت و خـدمات ایجاد می

به یک کشت و کار خـاص تأثیرگـذار باشـد، زیـرا ایـن دانـش بـراي صـاحبان آن ارزشـمند اسـت و           هاآنتواند در وابستگی معین می
,Carroll & Leeهاي دیگر چنین دانشی را کسب و استفاده کنند (توانند در مکاننمی 1990  .(
یشتري دارند نسبت به افرادي که آگاهی کمتري دارنـد، تمایـل بیشـتري دارنـد تـا بـه       بردارانی که دانش و آگاهی محیط زیستی ببهره

هـاي مـدیریت و   راهبردهاي حمایت و حفاظت از منابع طبیعی توجـه کننـد و از ایـن رو بیشـتر مایـل بـه تنـوع بخشـیدن بـه شـیوه          
,Lankesterو تغییر روابط خود با منابع هستند (برداري از زمینبهره بـرداري از منـابع   ر تحقیقات انجام شـده در حـوزه بهـره   ). د2010

زیستی بیشتري دارند در تالش براي تغییر وابستگی خود به منـابع، بـا   بردارانی که دانش محیطجنگلی و مرتعی مشخص شده که بهره
,Marshallشـوند ( دهد بهتر سازگار مـی را تحت تأثیر قرار میهاآنقوانین و مقرراتی که شیوه معیشتی  ). از نظـر اجتمـاعی نیـز    2007

کنند توانایی کمتري براي سازگاري بـا تغییـرات در   یک محصول را کشت و کار میصرفاًبردارانی که تحقیقات بیانگر این است که بهره
,Machlis & Forceبرداري از منابع دارند (بهره 1988Randall & Ironside, منـابع طبیعـی   بـه ) و در نتیجه وابستگی بیشـتري  ;1996

,Nordبـرداري اسـت (  گذاري گسترده در تجهیزات و امکانات فیزیکی بهـره هاي تخصصی اغلب نتیجه سرمایهبرداريدارند. بهره 1994 .(
شـود در  بردار پیشـرو مـی  این باعث افزایش کارایی عملیات و کاهش قیمت تمام شده محصول و حفظ موقعیت اجتماعی به عنوان بهره

اجتماعی ناشی از تغییر، مانند تغییر یک کـار، شـغل یـا    پذیريدهد. به عالوه آسیبهاي فعلی را افزایش میتگی به شیوهوابسکهحالی 
آمـدن بـا وضـع موجـود تـأثیر منفـی       برداران براي سازگاري بـا تغییـرات محیطـی و کنار   شیوه معیشت گسترده است و بر توانایی بهره

,Marshallذارد (گمی 2008.(
پنبه در استان گلستان صورت گرفته اسـت کـه بیشـتر، تمرکـز فنـی و اقتصـادي       کشت و کارهاي متعددي در زمینه تاکنون پژوهش

ي وضـعیت مناســب بــرنج و پنبـه دیـم در اسـتان      دهنده) نشان1392اند. از این جمله، نتایج پژوهش جــوالیی و همکــاران (داشته
بـر تغییـرات   مـؤثر ) درباره عوامـل  1395ان تولیدکننـدگان است. نتایج تحقیق مهرگان و همکاران (گلستان از نظر مزیت نسـبی و تـو

نشان داد که عواملی نظیر قیمت نسبی پنبه بـه گنـدم، سـطح زیرکشـت     1362- 91سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان طی دوره 
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دولـت از محصـول پنبـه بـر     مـؤثر ول رقیب) و نـرخ حمایـت   پنبه با یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفه، سطح زیر کشت گندم (محص
متغیرها غیر از متغیر سطح زیرکشت محصول گنـدم (محصـول رقیـب) داراي    و تمامداري دارد سطح زیرکشت محصول پنبه اثر معنی

باشند.  اثر مثبت می
عامـل مـؤثر   ینتـر مهـم سودتر مانند سویا ) نشان داد که در استان گلستان رقابت محصوالت پر1396نتایج تحقیق مصدق و همکاران (

کاران حمایـت ننمـوده اسـت. در تحقیـق     هاي اخیر بـوده است. همچنین دولت نیز به اندازه کافی از پنبهدر کاهش تولید پنبه در سال
در اسـتان  گنبـدکاووس )، دالیل کاهش سطح کشت پنبـه در اراضـی کشـاورزي بخـش مرکـزي شهرسـتان       1397محبوبی و آورند (

ترین علل کاهش سطح کشت پنبه کمی یا نبود کارگر ماهر براي برداشـت سـنتی پنبـه،    ها نشان داد که مهملستان بررسی شد. یافتهگ
کمبود کارگر و دستمزد باالي کارگر ماهر است. تحقیقات پیشین دیگري که در این تحقیق مرور شده، به موضـوع وابسـتگی معیشـتی    

Salehiتایج پژوهش صـالحی و همکـاران (  شوند. از این جمله، نمربوط می et al., ) دربـاره ارتبـاط بـین معیشـت مـردم و منـابع       2010
هـاي اصـلی   جنگل در زیر حوضـه آبخیـز گنـاوه در شهرسـتان گچــساران در منطقـه زاگـرس جنـوبی نشـان داد از میـان مشخصـه           

درآمد از منـابع دیگر غیر از منابع جنگـل باعـث وابسـتگی کمتـر     اجتماعی خانوارها، افزایش سطح تحصیالت افراد و کسب - اقتصادي
شـود. بررسی میزان وابسـتگی بـه جنگـل در روسـتاي کرچـی الویـج واقـع در شهرسـتان نـور توسـط           خانوارها به منابع جنگـل مـی

سـایر خانوارهـا زیـر خـط فقـر      انـد،  ) نشان داد که به استثناي خانوارهایی که فـروش زمـین انجـام داده   1390پور و همکاران (گیالنی
هـاي وابسـتگی مـردم بـه     باشند. چراي دام، تهیه هیزم و پایه چوبی، برداشت میوه، زنبورداري و تغییر کاربري جنگل از جمله بخشمی

ـ  ) با موضوع بررسی برخی از وابستگی1396رود. نتایج تحقیق نظریانی و همکاران (جنگل به شمار می ه هاي معیشتی جنگل نشـینان ب
هـاي  منابع جنگلی در سامان عرفی نامجو از توابع بخش شمالی شهرستان کوهدشت نشان داد که درآمد مردم محلـی کمتـر از هزینـه   

هاي معیشتی خود اقدام به کشت غیرمجاز در زیر اشکوب جنگل اقـدام کردنـد کـه بـه     براي جبران هزینههاآناست و در نتیجه، هاآن
) در مطالعه خود وابستگی اقتصـادي بـه جنگـل    1396تخریب شده است. اسحاقی میالسی و همکاران (زدایی ونوبه خود سبب جنگل

راهبـرد معیشـتی،   9هاي سردشت شهرستان لردگان در زاگرس مرکزي را بررسی و به این نتیجه رسیدند که مردم منطقه از در جنگل
میلیون ریال بـراي هـر خـانوار    27ار دارد و جنگل با درآمد ساالنه کنند که درآمد حاصل از کارگري در جایگاه اول قرکسب درآمد می

درصد دارا است.  07/18دومین سهم اقتصادي را با 
,Marshallترین تحقیقات انجام شده در خارج کشور در حوزه این تحقیق، مارشال (به عنوان یکی از مرجع ) به بررسی وابسـتگی  2011

ن استرالیا پرداخت. این تحقیق با این فرض که حساسیت منابع تأمین معیشت بـه تغییـرات   ادارمرتعبه منابع مرتعی در بین دامداران و
هاي مختلف و تأثیرگذار بر وابستگی به منابع را مورد تحلیـل قـرار داد. نتـایج نشـان     مؤلفهپذیري تأثیرگذار است آب و هوایی بر آسیب

) وابسـتگی  2) وابستگی مکـانی،  1هایی مانند مؤلفهبه شدت وابسته به منابع هستند و از لحاظ اجتماعی و اقتصادي دارانداد که مرتع
) 8هـاي کسـب و کـار،    ) ویژگـی 7) شرایط مـالی،  6هاي رسمی و غیررسمی، ) شبکه5پذیري، ) اشتغال4) شرایط خانوادگی، 3شغلی، 

بــک و علــیم   دهنـد. نتـایج تحقیـق کلـیم    ی را تشکیل میها و رفتارها ابعاد مهم وابستگی معیشت) نگرش9ها و دانش محلی و مهارت
,Kalymbek & Alimzhanovaژانـووا ( ) با موضوع بررسی مشکالت کشت پنبه در قزاقستان، عالوه بر اینکـه وابسـتگی معیشـتی    2013

مشخص کرد کـه بسـیاري از قـوانین و مقــررات در ســازمان تجــارت جهــانی، شــامل محـدود کـردن         ،به کشت پنبه را نشان داد
حمایت دولت از تولیدکننـدگان داخلـی، استانداردهاي گیاهی و قـوانین مرتبط به کاهش سـطح زیـر کشـت و مشـکالت معیشـتی و      

Bauriوري و همکـاران ( المللی منجر شده است. طبـق مطالعـه بـائ   پذیري در سطح بینعدم رقابت et al., ) بـا عنـوان وابسـتگی    2015
اي بردار از محصوالت غیرچوبی به دست آمده از جنگل در ایالت بنگال غربـی هنـد، اگرچـه منـابع بـالقوه     معیشتی مردم روستایی بهره

مـد حاصـل از فـروش تجـاري ایـن      براي معیشت وجود دارد، اما به علت عدم آگاهی، کمبود دانش تخصصی، اطالعات ناکافی بازار، درآ
Steeleمحصوالت بسیار کم است. مطالعه استیل و همکاران ( et al., ي تـأثیر وابسـتگی معیشـتی روسـتاییان بـه منـابع       ) دربـاره 2015

جنگلی (غیر از چوب) نشان داد به علت وابستگی درآمدي، دانـش محلـی چگـونگی فـرآوري ایـن محصـوالت و وجـود بـازار دائمـی،          
Montesروستاییان تشدید شده است. طبق تحقیق مـونتس و همکـاران (  وابستگی et al., ي تـأثیر وابسـتگی بـه منـابع     ) دربـاره 2019

و سـنت وینسـنت  لویسـا، دومینیکا، سنت،و بارابوداآنتیگوا،گرناداهاي معیشتی در چند کشور حوزه دریاي کارائیب (شیالتی بر دارایی
هـا آنکنند، وابسـتگی درآمـدي   تري براي برداشت از منابع دریایی استفاده میهاي پیشرفتهماهیگیران از روشهرچقدر)، مونته سرات

Santikaشود. نتایج تحقیق سانتیکا و همکاران (به این منابع بیشتر می et al., ) با موضوع ارتباط بین تغییر کـاربري اراضـی و آب   2019
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،هاي روغنی و تغییر در رفاه روستاییان پس از پذیرش این الگوي کشـت و کـار  کشتی نخلو هوا و تغییر در منبع معیشتی به نظام تک
یشتی با روابط متقابل پیچیده بـین گسـترش صـنایع    نشان داد که چنین تغییري در الگوي معاي در کالیمانتان کشور اندونزي،منطقه

کشاورزي و شرایط آب و هوایی مناسب و شرایط بازار براي حمایت از تولید محصوالت کشاورزي مرتبط بوده است.  
Islamي مطالعه اسالم و همکاران (نتیجه et al., مـدیریت  و تـأثیرات  )، با عنوان وابستگی جوامع حاشیه جنگل به منابع جنگلـی 2019

حتی اگر تولید منابع جنگلی کاهشی هم باشد، اما برداشـت مـردم از ایـن    که مشارکتی این منابع از طریق چارچوب معیشت نشان داد 
Robinsonاي توسط رابینسون و همکـاران ( منابع تداوم دارد. مطالعه et al., بـا موضـوع بررسـی وابسـتگی معیشـت مـردم بـه        )2019

جنبه وابستگی عالوه بر جنبه اکولوژیکی خدمات اکوسیستم نقـش آن در تـأمین معیشـت    ینترمهمخدمات اکوسیستم، نشان داد که 
عیت تـر، سـن بـاالتر، سـالمت کمتـر و وضـ      بوم، سطح تحصـیالت پـایین  بود. از جمله عوامل مؤثر بر وابستگی بیشتر به خدمات زیست

هـاي منـابع طبیعـی و    برخی تحقیقات بر عوامل مؤثر بـر وابسـتگی جوامـع محلـی بـه فعالیـت      هایناتر بود. عالوه بر اقتصادي ضعیف
Garekaeاقتصادي و جمعیتی یک خانواده اسـت ( - هاي اجتماعیویژگیهاآنترین در میان اند. از جمله مهمکشاورزي تمرکز کرده et

al., 2017; Jain & Sajjad, ). به عنوان مثال، دستیابی به آموزش عالی با وابستگی کمتري به منـابع طبیعـی همـراه بـوده اسـت      2016
)Fonta & Ayuk, کـه  انجامـد هـاي معیشـتی دیگـري مـی    ). این امر به این دلیل است که دستیابی به آموزش عالی بـه انتخـاب  2013

,Masozera & Alavalapatiهاي متکی بـه منـابع طبیعـی در پـی داشـته باشـد (      تواند درآمد قابل اتکایی در شرایط حذف فعالیتمی

گـذار در ظرفیـت مـدیریتی واحـدهاي     تأثیرساز ارتقاي دانش فنی باشد کـه خـود عـاملی    تواند زمینه). عالوه بر این، آموزش می2010
ـ ).1397،حیاتیو محمد رضاییرود (کشاورزي به شما می ین انـدازه خـانوار و وابسـتگی رابطـه مثبـت      طبق نتایج برخی تحقیقات، ب

کند تا بیشتر بـه منـابع در دسـترس از    را وادار میهاآننیاز به تأمین معیشت بیشتر است و ،وجود دارد. هرچه بعد خانواده بیشتر باشد
Mamoجمله منابع طبیعی و کشاورزي تکیه کنند ( et al., و وابستگی رابطـه مثبـت   ). به نحوي مشابه، بین سن سرپرست خانوار 2007

Soeیابد (وجود دارد، اگرچه با گذشت زمان و کاهش توان جسمانی فعالیت بدنی کاهش می et al., )، با این حال با افـزایش سـن   2019
ي شود و این احتمال وابستگی خانواده به منابع طبیعـی و کشـاورز  تجربه کاري نیز افزایش یافته و افراد به دانش محلی خود متکی می

شـود  فاصله از مراکز جمعیتی بزرگ و شهرها افزایش یابد احتمال وابستگی به منابع طبیعی نیز بیشتر مـی هرچقدردهد. را افزایش می
)Steele et al., Bijaya). از طرفی شرایط اقتصادي، اعتقادات و معیارهاي جامعه محلی هم بر وابستگی تأثیرگـذار اسـت (  2015 et al.,

2016; Keleman et al., هـایی  هاي درآمدزا براي افراد فقیر در خانوارهاي روستایی بسیار محدود است و از فعالیـت ). تنوع فعالیت2010
Angelsenنسبت به خانوارهاي مرفه بیشـتر اسـت (  هاآنآورند و به این علت وابستگی دهند نیز درآمد کمی به دست میکه انجام می

et al., 2014; Charlery & Walelign, ,Marshallکـار مرجـع مارشـال (   یـژه وبه، هانگاشتهیشینهپ). با مرور 2015 2011; Marshall et

al., قـرار  )، در این تحقیق، وابستگی به کشت و کار پنبه به عنوان منبع معیشتی در قالب شش مؤلفه زیر تعریف و مورد بررسـی 2007
).1گرفت (نگاره 

روش پژوهش
7950شـود. جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش شـامل       میارتباطی محسوب- علیتحقیقاتنوعازوکاربردي،هدفلحاظتحقیق حاضر به

اند با توجـه بـه جـدول کرجسـی و مورگـان،      کار استان گلستان بود که در دو سال اخیر به کشت و کار پنبه اشتغال داشتهکشاورز پنبه
اي بود. بـدین ترتیـب بـراي    گیري در این تحقیق از نوع چند مرحلهد. روش نمونهنفر از آنان براي انجام تحقیق انتخاب شدن386تعداد 

، چهـار شهرسـتان   اسـت شـده انتخاب نمونه، ابتدا بر اساس اطالعات دریافتی از موسسه تحقیقـات پنبـه کشـور کـه در گرگـان واقـع      
در استان گلستان (بر اساس مساحت زیـر کشـت کـه    هاي مهم تولید پنبه آبادکتول از بین شهرستانقال و علی، گرگان، آقگنبدکاووس
شود) انتخـاب شـدند. سـپس از درون هـر شهرسـتان، روسـتاهاي عمـده تولیدکننـده،         هاي کشاورزي استان هم منتشر میدر سالنامه

خـل روسـتاها   هاي هر روستا مشخص شـد و در دا کار تهیه شد و با انتساب متناسب تعداد نمونهانتخاب گردید. فهرست کشاورزان پنبه
گیري متغیرها، پرسشـنامه بـود   ها و اندازهها استفاده گردید. ابزار گردآوري دادهگیري تصادفی ساده براي انتخاب نمونهنیز از شیوه نمونه

(تولید زراعی) و مقیاس وابستگی معیشـتی بـا توجـه    کشت و کارهاي هاي فردي و شغلی، ویژگیکه در سه بخش اصلی شامل، ویژگی
,Marshallهاي مستخرج در تحقیقات پیشـین ( ارچوب نظري و مقیاسبه چ 2011; Farmer & Albrecht, ) تـدوین شـد   1998

).1(جدول 
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الگوي نظري تحقیق-1نگاره

ساختار پرسشنامه تحقیق-1جدول 

شمار متغیرها/ شرح مفهومیي شاکلههامؤلفهگروه متغیرها
ضریب آلفاي مقیاس سنجشهاگویه

کرونباخ

هاي فرديویژگی
پاسخگویان

اسمی، ترتیبی و 14- - 
ايفاصله

 -

اسمی، ترتیبی و 23- - تولیدي و زراعیهاي ویژگی
ايفاصله

 -

به کشت وابستگی معیشتی
و کار پنبه

وابستگی درآمدي/ مالی به 
71/0ترتیبی6- کشت و کار پنبه

درك از وابستگی شغلی
پذیري اشتغال

کشت و کار پنبه

ترتیبی7
78/0

وابستگی اجتماعی/ مکانی به 
80/0ترتیبی7- کشت و کار پنبه

رسمی و غیررسمی کسب شبکه
و کار

سرمایه اجتماعی 
مرتبط با کشت و 

کار پنبه

ترتیبی6
74/0

درك از سهولت/ قابلیت کسب و کار
پذیري امکان

کشت و کار پنبه

ترتیبی7
81/0

گیري جهتانداز مثبت کسب و کارچشم
سازنده بلندمدت 
به کشت و کار 

پنبه

ترتیبی6

70/0

ان 
عنو

 به 
نبه

ار پ
و ک

ت 
کش

 به 
گی

ست
واب

تی
یس

ع ز
منب

وابستگی شغلی 
پذیري کشت و کار پنبه)(درك از اشتغال

وابستگی اجتماعی/ مکانی 
کار پنبهوبه کشت

رسمی و غیررسمی کسب و کار (سرمایه اجتماعی شبکه
کار پنبه)ومرتبط با کشت

وابستگی درآمدي/ مالی
به کشت و کار پنبه

پذیريقابلیت کسب و کار (درك از سهولت/ امکان
کار پنبه)وکشت

گیري سازنده بلندمدت بهانداز مثبت / جهتچشم
کار پنبهوکشت
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اعتبار محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرات گروه خبرگان (از جمله شامل دو نفر از اعضاي هیـأت علمی مرکـز تحقیقـات پنبـه    
هاي مختلف پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـین    قرار گرفت. پایایی مقیاسییدتأدر استان گلستان) مورد 

ر بررسی ابزار تحقیق نیز از پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن براي هر یـک  به منظوآمد. همچنین به دست81/0تا 7/0
یلهوسـ بـه محاسبات آماري این تحقیـق،  . محاسبه شد7/0از تربزرگهاي وابستگی) (در این تحقیق مؤلفهمکنون متغیرهاي از 
ساختاري انجام گردید. همچنـین الزم بـه   معادالتو الگوي مدل آمار توصیفیدر قالبExcelو AMOS20 ،SPSSافزارهاي نرم

کـه در ایـن تحقیـق مـدل     سـاختاري اسـت  مـدل گیـري و  اندازهمدلقسمتدو شامل معادالت ساختاري مدل ذکر است که 
ـ  برحسبمکنونکه چگونه متغیرهاي شودمشخص استفاده شد تا گیرياندازه مشـاهده مـورد سـنجش قـرار     ل متغیرهـاي قاب

اعتبـار شـده در مرحلـه مـدل     هـاي تعیـین  بـا اسـتفاده از گویـه   در ادامـه  به چه میزان اسـت.  هاآنتبار و روایی گیرند و اعمی
مقدار آن به عددي بین صفر و یـک تبـدیل   زیر، گیري، نمره ترکیبی وابستگی کل محاسبه شد. سپس با استفاده از رابطه اندازه

و سه سطح وابستگی کم، متوسط و زیاد محاسبه شد.هاي مساوي تقسیم شدگروهبه 33/0شد و این مقدار با فاصله طبقاتی 

Xiمقدار واقعی-Xiمقدار حداقل

Xi= شاخص ترکیبی وابستگی  Xiمقدار حداکثر -Xiمقدار حداقل 

ها و بحثیافته
شناختی و زراعی)نیمرخ توصیفی پاسخگویان (مشخصات جمعیت

52/0نفـر ( 2درصـد) را زنـان تشـکیل دادنـد؛     07/9نفـر ( 35درصد) را مردان و 41/90نفر (349نفر پاسخگو، 386از تعداد 
درصـد)  6/25سال به دست آمد. بیشـتر پاسـخگویان (  91/43درصد) نیز به این سؤال پاسخ ندادند. میانگین سنی پاسخگویان 

میلیون تومان به دست آمد. بیشتر پاسـخگویان  81/44سال و کمتر قرار داشتند. میانگین درآمد پاسخگویان 30در گروه سنی 
درصـد داراي  09/31سـواد،  درصـد پاسـخگویان بـی   16میلیـون تومـان داشـتند. حـدود     31-40درصد) درآمدي بین 3/51(

درصـد)  78/0نفـر ( 3درصد داراي تحصیالت دانشگاهی بودند و 92/11درصد راهنمایی تا دیپلم و 64/39تحصیالت ابتدایی، 
نفـر  2نفر بود. میانگین تعداد اعضاي خانواده شاغل در کشاورزي حدود 3ین سؤال پاسخ ندادند. میانگین بعد خانوار، حدود به ا

گزارش شد. بین یک تا دو نفر عضو خانواده نزدیک به نیمی از پاسخگویان در کسب و کار پنبـه اشـتغال داشـتند. تعـداد افـراد      
یعنـی  هـا آنو شـغل اکثـر   يکشاورزیرغدرصد پاسخگویان، 1/17به شد. شغل اصلی نفر محاس42/4تحت تکفل پاسخگویان، 

سـال  58/22درصد) به این پرسش پاسخ ندادند. میانگین سابقه کاري پاسـخگویان  04/1نفر (4درصد کشاورزي بود و 87/81
02/72شـد. بیشـتر پاسـخگویان (   سال گـزارش  6-10ینبدرصد)، 57/30به دست آمد. میانگین سابقه کار اکثر پاسخگویان (

درصـد  05/30درصد) از کارگران روزمـزد و  1/67درصد) اظهار داشتند به نیروي کار ماهر دسترسی دارند. بیشتر پاسخگویان (
درصـد)  65/75درصد) به این پرسش پاسخ ندادنـد. اکثـر پاسـخگویان (   85/2نفر (11بردند و از نیروي کار خانوادگی بهره می

هکتار محاسـبه  64/9ینه خانوادگی (نسلی) در کشت و کار پنبه بودند. میانگین کل زمین تحت مالکیت پاسخگویان داراي پیش
تن در هکتار و میـانگین  1-2درصد از پاسخگویان بین 07/52به دست آمد. عملکرد 4/64شد. میانگین سطح زیر کشت پنبه 

3درصد پراکنده و قطعه قطعـه بـود.  1/53صورت یکجا و متمرکز و درصد پاسخگویان به1/46گزارش شد. اراضی 88/1تولید 
درصـد زراعـت و   6/9درصـد کشـاورزان فقـط زراعـت،     1/60درصد) نیز به این سؤال پاسـخ ندادنـد. منبـع معیشـت     8/0نفر (

ز بـه ایـن سـؤال    درصد) نیـ 3/0نفر (1درصد زراعت، دامپروري و باغداري بود و 7درصد زراعت و باغداري و 1/23دامپروري، 
درصد به علت نیاز کشور بـه  78/0مندي از درآمد آن، درصد از پاسخگویان براي کشت پنبه بهره47/63پاسخ نداد. دلیل اصلی 
درصد بـراي  3/1درصد به علت کمبود آب و رعایت تناوب، 09/31درصد به دلیل پیگیري اداره، 07/2محصوالت جانبی پنبه، 

درصـد)  78/0نفـر ( 3مندي از خدمات آموزشی و ترویجی عنوان شد و درصد نیز بهره52/0دولت و هايبرخورداري از حمایت
درصـد پاسـخگویان از تسـهیالت بابـت خریـد لـوازم و تجهیـزات        85/45به این سؤال پاسخ ندادند. به لحاظ دریافت حمایـت،  

درصـد بـراي تهیـه    26/0بـرداري،  پروانـه بهـره  درصد براي اخذ7/5هاي کشاورزي، درصد جهت تهیه نهاده72/34کشاورزي، 
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درصد) به این سؤال پاسخ ندادند. 52/0نفر (2هاي بانکی استفاده کرده بودند و درصد جهت دریافت وام95/12زمین زراعی و 
درصـد نیـز بـه صـورت تعـاونی      96/5درصد به صورت خانوادگی و 65/18درصد) به صورت فردي، 13/75بیشتر پاسخگویان (

آالت، بیشـترین  درصد) به این سؤال پاسـخ نـداد. بـه لحـاظ کـاربرد ماشـین      3/0کردند و یک نفر (پنبه را اداره میکشت و کار
از دیسـک و  56/44کـار،  از ردیـف 15/54درصـد افـراد از تراکتـور،    99/56فراوانی مربوط به استفاده از دیسک بود. همچنـین  

درصـد از پاسـخگویان در   66/61منابع درآمدي از پنبـه،  ینترمهمبرحسبکردند. ه میگاوآهن به میزان زیاد استفاداز 92/61
درصـد در  87/81درصد در مرحله داشت (وجـین، مبـارزه بـا آفـات و بیمـاري)،      32/66سازي بستر بذر و مرحله کاشت، آماده

درصد از طریق کار در 55/8انه پنبه و درصد از طریق کار در کارخ28/22درصد در حمل و نقل پنبه، 19/41مرحله برداشت، 
هـا،  درصد پاسخگویان محصوالت خـود را بـه واسـطه   53/36نحوه فروش، برحسبکردند. کشی کسب درآمد میکارخانه روغن

بـه مراکـز خـدمات    55/8درصد به تعاونی و 4/4درصد به کارخانه، 64/39درصد به صورت مستقیم در بازارهاي محلی، 1/10
کردنـد.  هاي محلی تأمین میهاي زراعی را از فروشگاهدرصد)، نهاده44/62بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه (فروشند.می

اطالعات خود در ارتبـاط بـا کشـت پنبـه را از کارشناسـان کشـاورزي،       هاآندرصد از 48/49حدود نیمی از پاسخگویان یعنی 
هاي ترویجـی بـه دسـت آورده    درصد از فعالیت10/10ها و شندگان نهادهدرصد از فرو47/13درصد از سایر کشاورزان، 42/26

بودند.
پنبهو کاربه کشت سنجش وابستگی معیشتی 

گویه به دلیل داشتن بار عـاملی  نهپنبه، کشت و کاردهنده مقیاس سنجش وابستگی معیشتی به گویه اولیه تشکیل39از بین 
). همچنین، پس از انجام اصالحات صورت گرفته و حـذف متغیرهـاي اشـاره شـده،     1کنار گذاشته شدند (جدول 5/0کـمتر از 

هاي مؤلفه) نشان داد که مقدار این شاخص براي تمامی AVEنتایج مربوط به محاسبه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده (
است. افزون بر این دو شاخص، نتایج تحقیق حاکی از آن بود کـه مقـادیر پایـایی ترکیبـی محاسـبه      5/0عه بیشتر از مورد مطال

است. با توجه به نتایج به دسـت آمـده بـر    7/0از تربزرگگیري، مکنون مورد مطالعه در قالب مدل اندازهمؤلفهشده براي شش 
یان داشت که ابزار تحقیـق از روایـی همگـرا و البتـه پایـایی ترکیبـی مناسـبی        توان باساس معیارهاي سه گانه اشاره شده، می

براي هر متغیر پنهـان از مقـادیر مجـذور واریـانس     AVEکه مقدار برخوردار بوده است. در مورد روایی تشخیصی با توجه به این
تـر بودنـد، در نتیجـه، ابـزار     ) بین تمامی متغیرهـاي پنهـان بـزرگ   MSV) و حداکثر مجذور واریانس مشترك (ASVمشترك (

).2تحقیق روایی تشخیصی قابل قبولی داشت (جدول 

مرتبه اول)ییديتأگیري (تحلیل عاملی آمده از مدل اندازهبه دستخالصه نتایج -2جدول 
AVEMSVASVپایایی ترکیبییبار عاملداريمعنینسبت بحرانیخطاي استانداردمقادیر غیراستانداردنشانگرها در مدل

)Fوابستگی درآمدي/ مالی (

F1000/1719/0

845/0525/0280/0223/0

F2086/1088/0304/12**733/0

F3158/1086/0489/13**804/0

F4275/1087/0639/14**875/0

F5355/1095/0301/14**853/0

F6725/0127/0690/5**363/0
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2ادامه جدول 
AVEMSVASVپایایی ترکیبییبار عاملداريمعنینسبت بحرانیخطاي استانداردمقادیر غیراستانداردنشانگرها در مدل

)Jوابستگی شغلی (

J1000/1710/0

898/0639/0320/0193/0

J2107/0056/0807/19**798/0

J3192/0092/0894/12**819/0

J4896/0087/0356/10**644/0

J5256/1103/0162/12**770/0

J6122/0093/0043/12**762/0

J7106/0049/0159/2031/0116/0

)Sوابستگی اجتماعی (

S1000/1913/0

886/0567/0401/0283/0

S2940/0048/0423/19**849/0

S3679/0055/0429/12**634/0

S4670/0063/0607/10**564/0

S5355/0088/0141/5**430/0

S6799/0059/0556/13**674/0

S7340/0091/0025/5**360/0

)Nکسب و کار (شبکه

N1000/1839/0

853/0546/0401/0282/0

N2933/0061/0214/15**795/0

N3773/0059/0861/6**706/0

N4915/0064/0741/6**754/0

N5112/1188/0441/5**352/0

N6004/1200/0021/5**367/0
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2ادامه جدول 
AVEMSVASVپایایی ترکیبییبار عاملداريمعنینسبت بحرانیخطاي استانداردمقادیر غیراستانداردنشانگرها در مدل

)Cقابلیت کسب و کار (

C1000/1852/0

857/0601/0356/0272/0

C2827/0057/0463/14**760/0

C3680/0059/0465/11**631/0

C4904/0063/0252/14**751/0

C5722/0067/0757/10**599/0

C6028/3032/2490/1**410/0

C7858/4160/3537/1**437/0

)Pانداز مثبت کسب و کار (چشم

P1000/1607/0

842/0518/0271/0177/0

P2320/1125/0568/10**816/0

P3108/1125/0887/8**630/0

P4226/1123/0953/9**739/0

P5225/1056/0329/10071/0784/0

P6147/0056/0621/2009/0153/0

001/0داري در سطح معنی**

، برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده و روابط منطقی بین متغیرهاي مورد مطالعـه برقـرار   3بر اساس نتایج مندرج در جدول 
بود.

هاي برازندگی (مرتبه اول)گیري با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه-3جدول 
2χdfشاخص

df
x 2

IFICFIGFIAGFIRMSEA

≥90/008/0≥90/0≥90/0≥90/0≥≥3--شدهمعیار پیشنهاد

45/910387353/2906/0905/0834/0800/0067/0شدهمقدار گزارش 

در مدل مفهـومی پـژوهش و بـه منظـور بررسـی      یعلمرتبه اول، در ادامه با توجه به اثرات ییديتأپس از اجراي تحلیل عاملی 
در تشـکیل و تبیـین سـازه    هـا آنیرتـأث ها بر اساس میزان مؤلفهبندي این هاي اصلی و نیز رتبهمؤلفهداري اثر هر یک از معنی
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و 2نگـاره مرتبـه دوم اسـتفاده شـد (   ییـدي تأل عاملی ، از تحلی"وابستگی به کشت و کار پنبه به عنوان منبع معیشتی"اصلی 
).5و 4هاي جدول

مرتبه دوم) بر اساس ضرایب استانداردییديتأگیري برازش یافته (تحلیل عاملی مدل اندازه- 2نگاره

آمده از بـرازش مناسـبی   به دستگیري هاي مختلف برازندگی، مدل اندازهآید بر اساس شاخصبرمی4گونه که از جدول همان
برخوردار است.

هاي برازندگی (مرتبه دوم)گیري با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه-4جدول 

2χdfشاخص
df
x 2

IFICFIGFIAGFIRMSEA

≥08/0≥90/008/0≥90/0≥90/0≥≥3--شدهمعیار پیشنهاد

86/945396389/2901/0900/0829/0799/0068/0شدهمقدار گزارش 

وابسـتگی  "مورد بررسی شـامل  مؤلفه)، مقادیر نسبت بحرانی محاسبه شده براي هر شش 5بر اساس نتایج کسب شده (جدول 
وابسـتگی  "، ")Jپـذیري کشـت و کـار پنبـه) (    وابسـتگی شـغلی (درك از اشـتغال   "، ")Fدرآمدي/ مالی به کشت و کـار پنبـه (  

کشـت و کـار  رسمی کسب و کار (سرمایه اجتماعی مرتبط بـا  رسمی و غیرشبکه"، ")Sپنبه (کشت و کاراجتماعی/ مکانی به 
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ــه) ( ــهولت/  "، ")Nپنب ــار (درك از س ــب و ک ــت کس ــانقابلی ــذامک ــاریريپ ــت و ک ــه) (کش ــم"و ")Cپنب ــت چش ــداز مثب ان
ها از اثـر مثبـت و   بوده و در نتیجه این مکنونتربزرگ96/1از "پنبهکشت و کارگیري سازنده بلندمدت به جهتکسب و کار/

برخوردار بوده و بنابراین، زیربناي نظـري تحقیـق   "وابستگی به کشت و کار پنبه"اصلی گیري سازهداري در تبیین/ شکلمعنی
/ شدت مقادیر ضرایب اسـتاندارد کـه همـان مقـادیر بتـا (یـا ضـریب رگرسـیونی         باشد. از سوي دیگر، بر اساس اندازهمعتبر می

مکنون مورد مطالعـه در قالـب مـدل    مؤلفهتوان بیان داشت که از بین شش باشند، میاستاندارد شده) در تحلیل رگرسیون می
پنبـه  کشـت و کـار  ی/ مکانی بـه  ) و وابستگی اجتماعNرسمی و غیررسمی کسب و کار (شبکهيمؤلفهگیري تحقیق، دو اندازه

)Sگیري سازه اصلی تحقیق هستند) داراي بیشترین اثر در تبیین/ شکل.

مرتبه دومییديتأخالصه نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی -5جدول 
tsigمقدار انحراف معیارمقدار غیراستانداردسازه اصلیمکنونهايمؤلفه

1وابستگی به پنبه--->Fوابستگی درآمدي

***095/1150/0319/7وابستگی به پنبه--->Jوابستگی شغلی

***742/1217/0017/8وابستگی به پنبه--->Sوابستگی اجتماعی

***707/1224/0628/7وابستگی به پنبه--->Nکسب و کارشبکه

***739/1241/0231/7وابستگی به پنبه--->Cقابلیت کسب و کار

***119/1187/0975/5وابستگی به پنبه--->Pانداز مثبت کسب و کارچشم

بندي وابستگی معیشتی به کشت و کار پنبهسطح
هاي تعیین اعتبار شده نمره ترکیبی شاخص وابستگی محاسبه شد و بـا اسـتفاده از رابطـه معرفـی شـده در      با استفاده از گویه

درصد وابسـتگی  06/73بندي سطح وابستگی صورت گرفت. از مجموع پاسخگویان، طبقه،6بخش روش تحقیق به شرح جدول 
درصد نیز وابستگی کمی به کشت و کار پنبه به عنوان منبع معیشتی خود دارنـد  81/8درصد وابستگی متوسط و 13/18زیاد، 

). 6(جدول 

بندي میزان وابستگی معیشتی به کشت و کار پنبهجدول طبقه-6جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح طبقاتابستگیوضعیت و

0/03481/881/8-33/0کم

0/07013/1894/26-66/34متوسط

1/028206/73100-0/67زیاد

تحلیل همبستگی متغیرهاي مرتبط با وابستگی معیشتی به کشت و کار پنبه
پنبه با درآمد ساالنه، اعضاي خانوار شاغل در پنبه، سـابقه کـار پنبـه،    کشت و کار)، وابستگی معیشتی به 7طبق نتایج (جدول 

داري دارد.سطح زیر کشت پنبه، میزان تولید پنبه در هکتار و میزان فروش پنبه رابطه مستقیم و معنی
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نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهاي مرتبط با وابستگی معیشتی به کشت و کار پنبه-7جدول 
داريمعنیمقدار ضریبمستقلمتغیرهاي 

098/0055/0سن
144/0006/0**درآمد ساالنه

058/0258/0تعداد اعضاي خانواده
108/0034/0*اعضاي خانوار شاغل در پنبه

046/0379/0تعداد افراد تحت تکفل
113/0028/0*سابقه کار پنبه

070/0171/0مربوطه)هاي محلی (ترکیب متغیرهاي همکاري با سازمان
038/0459/0مکانیزاسیون (ترکیب متغیرهاي مکانیزاسیون)

062/0225/0کل میزان زمین تحت مالکیت
156/0002/0**سطح زیر کشت پنبه

180/0000/0**میزان تولید پنبه در هکتار
142/0005/0**میزان فروش پنبه
083/0111/0تعداد نیروي کار

گیري و پیشنهادهانتیجه
کار استان گلستان مورد تحلیل قرار گرفت. هاي پنبه در بین روستاییان پنبهکشت و کاردر تحقیق حاضر، وابستگی معیشتی به 

وابسـتگی درآمـدي/   "مورد بررسی شـامل  مؤلفهمرتبه دوم نشان داد که هر شش ییديتأنتایج به دست آمده از تحلیل عاملی 
کشـت  وابستگی اجتماعی/ مکانی به "، "پذیري کشت و کار پنبه)وابستگی شغلی (درك از اشتغال"، "مالی به کشت و کار پنبه

قابلیـت کسـب و کـار    "، "پنبـه) کشت و کـار رسمی و غیررسمی کسب و کار (سرمایه اجتماعی مرتبط با شبکه"، "پنبهو کار
کشـت و  گیري سازنده بلندمدت بـه  انداز مثبت کسب و کار (جهتچشم"و "پنبه)کشت و کارسهولت/ امکان پذیري (درك از 

و در نتیجـه،  "وابسـتگی بـه کشـت و کـار پنبـه     "اصلی گیري سازهداري بر تبیین/ شکلداراي تأثیر مثبت و معنی"پنبه)کار
,Marshallقیق مشابه تحقیق مارشال (هاي این تحباشد. برخی یافتهزیربناي نظري معتبر می ) 1) است که مواردي مانند 2011

) شـرایط  6هـاي رسـمی و غیررسـمی،    ) شـبکه 5پذیري، ) اشتغال4) شرایط خانوادگی، 3) وابستگی شغلی، 2وابستگی مکانی، 
مهـم وابسـتگی معیشـتی    هـا و رفتارهـا را از عناصـر   ) نگـرش 9ها و ) دانش محلی و مهارت8هاي کسب و کار، ) ویژگی7مالی، 

هـاي سـال و آشـنایی و تجربـه طـوالنی کشـاورزان       ویژگی تولید پنبه ایجاد شغل در تمام زمانینترمهممعرفی کرد. از طرفی 
منطقه است که نقش زیادي در ایجاد وابستگی داشته است. در مطالعات پیشین نیز بر اهمیت این متغیرها و نیز دسترسـی بـه   

Bauriدر تبیین وابستگی معیشتی اشاره شـده اسـت (  منابع طبیعی تولید  et al., 2015; Montes et al., 2019; Salehi et al.,

هـاي  مؤلفـه هـاي شـغل و درآمـد    نسبت به مطالعات پیشین، عالوه بر جنبـه ) این تحقیق1390همکاران، پور و ؛ گیالنی2010
تداوم کشت و کار یک محصول است. در مجموع، بر اساس نتـایج  کننده تصمیم کشاورزان بردیگري را شناسایی کرد که تعیین

توان بیان داشت که مدل تدوین شده براي سنجش وابستگی به کشت و کار پنبه به عنوان منبـع معیشـتی از   به دست آمده می
واقعیـت انطبـاق   اعتبار و پایایی کافی برخوردار بوده و بر مبناي چارچوب نظري و پیشینه تجربی (مـدل مفهـومی تحقیـق) بـا    

هاي تـدوین شـده در ایـن    مؤلفههاي میدانی گردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. بدین ترتیب، و از طریق دادهاستداشته
هاي مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.  تواند در پژوهشمطالعه براي سنجش وابستگی مناسب بوده و می

درصد کشاورزان وابستگی زیادي به کشت و کار پنبه به عنـوان منبـع   06/73کهبندي وابستگی معیشتی نشان داد نتایج سطح
درصد نیز وابستگی کمی دارند. باید توجه داشـت کـه   81/8درصد وابستگی متوسط و 13/18معیشتی خود دارند در حالی که 

اما همچنان وابستگی بـه کشـت و   اصلی پنبه در کشور،با وجود از دست رفتن جایگاه اول استان گلستان به عنوان تولیدکننده
کار پنبه به عنوان منبع معیشت در این منطقه باال است. این موضوع بیانگر این است که کشاورزان با توجه به تنوع مشاغلی که 
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انداز مثبتی براي این کسب و کار در آینـده قائـل هسـتند. ایـن میـزان وابسـتگی بـر        در زنجیره ارزش پنبه شکل گرفته، چشم
کار پنبه و تقویت کسب و کارهاي موجود در زنجیره ارزش آن تأکید دارد. به ویژه اینکه تحقیقـات انجـام   ت احیا کشت و ضرور

انـد (جـــوالیی و   شده در استان گلستان همچنان وجود مزیـت نسـبی کشـت پنبـه در ایـن اسـتان را مـورد تأییـد قـرار داده         
د که سطح وابستگی با متغیرهاي درآمد ساالنه، اعضـاي خـانوار شـاغل در    ). نتایج آزمون همبستگی نشان دا1392همکــاران، 
زیر کشت پنبه، میزان تولید پنبه در هکتار و میزان فروش پنبه رابطه مستقیم کار پنبه، سطحکشت و پنبه، سابقه کشت و کار 

را هـا آننیاز به تأمین معیشت بیشتر اسـت و  ،دار دارد. در مطالعات پیشین بیان شده که هرچه بعد خانواده بیشتر باشدو معنی
Mamoکند تا بیشتر به منابع در دسترس از جمله منابع طبیعی و کشاورزي اعتماد کننـد ( وادار می et al., ) و در نتیجـه  2007

در شود. همچنین در مطالعات پیشین بیان شده که با گذشـت زمـان و کـاهش تـوان جسـمانی و     نیز بیشتر میهاآنوابستگی 
اما با افزایش سن، تجربه کاري نیز افزایش یافته و افراد متکـی  ،یابدنتیجه کاهش فعالیت بدنی میزان فعالیت مزرعه کاهش می

Soeدهـد ( مـی شود که این احتمال وابستگی خانواده به منابع طبیعی و کشـاورزي را افـزایش   به دانش محلی خود می et al.,

اما در مطالعات ،شودتیجه گرفته شده که با افزایش درآمد ساالنه میزان وابستگی نیز بیشتر میمطالعه نچند در این). هر2019
وابسـتگی بیشـتر بـه    ،هـاي درآمـدزا  پیشین بیان شده که افراد فقیر در مقایسه با افـراد مرفـه بـه علـت تنـوع انـدك فعالیـت       

Angelsenهاي مبتنی بر منابع طبیعی دارند (برداريبهره et al., 2014; Charlery & Walelign, ). در این مطالعـه عمـده   2015
هاي تحقیق از مناطق عمده تولیـد پنبـه انتخـاب    شد به ویژه اینکه نمونهاز تولید پنبه حاصل مییاسمقبزرگدرآمد کشاورزان 

شدند.
وابسـتگی  ینهمچنبا توجه به تنوع مشاغل در زنجیره ارزش پنبه از جمله در مراحل مختلف زراعت و حمل و نقل و کارخانه و 

هـاي  اي از سیاسـت کاران به کشت این محصول، ضرورت احیا و توسعه کشت و کار پنبـه از طریـق مجموعـه   زیاد معیشتی پنبه
هاي قابت با محصوالت رقیب، تقویت و توسعه بیمه محصول پنبه، بهبود سیستمحمایتی، مانند خرید تضمینی به صورت قابل ر

هاي تولیدي و صادراتی و همچنین تقویـت نظـام آمـوزش و تـرویج پنبـه      صنایع جانبی پنبه، یارانهيهاکارخانهآبیاري، توسعه 
هـاي پنبـه بـا    کشـت و کار سعه زنجیره ارزش کاران، به توپنبهيآورتابشود براي ارتقاي وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می

هاي شغلی خارج از فصل تولید و در نتیجه، کاهش بیکـاري فصـلی، افـزایش    هدف ایجاد اشتغال فراسوي مزرعه و خلق فرصت
از تولید تا مصرف پنبه اقدام شود.يکارهاي صنعتی در زنجیرهوافزوده و استقرار کسبارزش

هاي مختلف مـرتبط بـا پنبـه بـه ویـژه      سمی و غیررسمی کسب کار پنبه، ضرورت تقویت تشکلهاي ربا توجه به اهمیت شبکه
هـا و فـروش محصـول    هایی بـراي تـأمین نهـاده   بران و تشکلهاي آبآالت، تشکلهایی براي تأمین به موقع ماشینایجاد تشکل

کـاران اسـتان   گی در قالب اتحادیه استانی پنبـه ها با رویکرد ارتقاي مقیاس و افزایش هماهنضرورت دارد. ساماندهی این تشکل
ها نیز یک نوع شـبکه کسـب و   هاي کسب و کار و اینکه تشکلشود. همچنین، با توجه به وجود سازه شبکهگلستان پیشنهاد می

، هـا آنها جهت تقویت فعالیت هاي موجود از جمله تعاونیهاي فنی مرتبط به اعضاي تشکلشوند، ارائه آموزشکار محسوب می
ها در این راستا نیز مفید است.ها و تعاونیکاران و ارتقا دانش مدیریت تشکلهاي پنبهاصالح ساختار تعاونی

سازي ساختار توزیع منـابع و امکانـات و پرهیـز از    هاي مربوط به تولید، فرآوري و مصرف، شفافبین تشکلمؤثربرقراري ارتباط 
ط با پنبه در تقویت شبکه رسمی و غیررسمی کسب و کار پنبه کـه در ایـن تحقیـق در    هاي مرتبگیريموازي کاري در تصمیم

ایجاد وابستگی معیشتی مهم ارزیابی شد، تأثیرگذار است. اقدامات آموزشی همواره جهت بهبود کـارکرد و عملکـرد تولیـد و در    
وانمندسازي کلیه فعاالن مرتبط با کشت و کـار  هاي آموزشی براي تاست. در این راستا طراحی برنامهمؤثرنهایت افزایش درآمد 

پنبه از جمله در بخش دولتی (کارشناسان وزارت جهاد کشاورزي از سطح استان تا دهستان، محققان و مدیران مراکـز آمـوزش   
هـاي  کتکار، اعضاي شـر برداران پنبهجهاد کشاورزي، مراکز تحقیقات کشاورزي به ویژه مرکز تحقیقات پنبه) و غیردولتی (بهره

يهـا کارخانـه هاي مکانیزاسیون، شـاغالن  اي، فنی و مهندسی کشاورزي، نظام صنفی کشاورزي، اعضاي شرکتخدمات مشاوره
بردارانی که در تولید و فرآوري محصول پنبه فعال هستند ضرورت دارد.) و نیز بهرهیکنپاكپنبه

پنبه در استان گلستان و در نتیجه، پایدارسازي معیشت هزاران خـانوار وابسـته بـه    کشت و کارسرانجام، به منظور پایدارسازي 
این نظام معیشتی، طراحی یک برنامه راهبردي براي توسعه زنجیره ارزش پنبه در استان گلسـتان (فراتـر از مرحلـه تولیـد) بـا      

رسد. در پایان الزم به ذکر اسـت ایـن تحقیـق، بـه     کاران ضروري به نظر میهو نیز نمایندگان پنبربطيذهاي مشارکت سازمان
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شناسی کیفی و هاي آتی، با روشتوان در پژوهشاي نبوده و میپرسشنامهیهاي پیمایشاز محدودیتعاريشناسیلحاظ روش
.شودهاي آتی پیشنهاد میبراي پژوهشتري داست یافت. در همین خصوص، موضوعات زیرهاي مبسوطآمیخته، به یافته

هـاي موجـود در زنجیـره ارزش پنبـه در اسـتان گلسـتان؛ شناسـایی نیازهـاي آموزشـی و حمـایتی           کشت و کارشناسی آسیب
هـاي پنبـه در   کشـت و کار یابی سـاماندهی  پنبه در استان گلستان؛ زمینهکشت و کاراندرکاران زنجیره کاران و سایر دستپنبه

ها و راهکارهاي تقویت زنجیره ارزش پنبـه در اسـتان گلسـتان؛ و    در استان گلستان؛ شناسایی فرصتقالب یک تشکل یکپارچه 
هاي رسمی و غیررسمی کشت و کار پنبه در استان گلستان.نگاشت شبکه
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Farmers’ Livelihood Dependency on Cotton Farming in Golestan Province
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Abstract
This research was carried out in rural areas of Golestan province. The target population of the research includes
7,950 cotton farmers in Golestan province. The sample size was 386 of cotton farmers. Counties. The required
data were collected by a researcher-made questionnaire. The face and content validity of the research
questionnaire was confirmed based on the views of the Research Scientific Committee and experts from the
Cotton Researches Center. Reliability was calculated and confirmed by calculating Alpha-Cronbach for
different sections of the questionnaire between 0.70 and 0.81. The results showed that all the six components
mentioned in the research conceptual model has been verified based on field data (appropriate fit of the model)
and these components include: income/financial dependency on cotton cultivation, "occupational dependency
(perceived the employability of cotton cultivation)", "social/spatial dependency on cotton cultivation", "formal
and informal business network (social capital related to cotton cultivation)", "business capability (perceived the
ease/feasibility of cotton cultivation)" and "positive perspective toward cotton business (long-term constructive
approach to cotton cultivation)" which have a significant relationship with the main construct; dependency on
cotton production as the main source of livelihood. The results of dependency classifying showed that 73.06%
of farmers have a high dependency on cotton cultivation for their livelihood, while 18.13% have a moderate
dependency and 8.81% have a low dependency.
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