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 چکیده

شمرسهتان قلعهه    آبادمحمهد اقتصادی کشت حنا در مناط  روستایی دهستان  –پووهش حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی  هدف

 عنهوان  بهروستا  11، نخست مطالعه موردبرای انتخاب نمونه . ی بمره گرفته شده استا سهیمقا -بدین منظور از روش علی. گن  است

کشت محصوالت کشاورزی مشخص شد و با استفاده از روش تاکسونومی عددی روستاها همگی  ازلحاظترین روستاهای منطقه مم 

ی و غیرحناکهاران در  کار حنا، غیرحناکاران در روستاهای دارای کاران حنابه سه گروه  موردمطالعهدامه کشاورزان در ا. مشخص شدند

گیهری کرجسهی و   و جهدول نمونهه  ( کشهاورز  8 81) مطالعهه  موردبا توجه جمعیت  درمدمو . ی تقسی  شدندکار حناروستاهای فاقد 

-برای جمهع . ها انتخاب گردیدندنمونه شده یبند طبقهگیری با استفاده از روش نمونه نمونه تعیین شد و عنوان بهکشاورز  131مورگان، 

نامه محق  ساخته به کار رفت که روایی آن به روش روایی صوری و پایهایی آن طهی یهک مطالعهه مقهدماتی و      ها، پرسشآوری داده

فرهنگهی   -اجتماعی و  اجتماعی -های اقتصادیصمقایسه وضعیت شاخ. دست آمدبه( 39/1 -09/1)محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

 منظهور  بهه . نسبت به دو گروه دیگر در وضعیت بمتری قرار دارنهد  کاران حنا، درمدمو نشان داد که  موردمطالعهحال حاضر سه گروه 

ناشی از کشهت حنها    نکارا حنانسبت به گروه غیر  کاران حناگروه  موردمطالعههای که تغییر در وضعیت شاخصاطمینان نسبی از این

 –ههای اقتصهادی   توان اذعان داشت که تغییر وضعیت شهاخص با توجه به نتای  می. بوده است، از تحلیل کوواریانس بمره گرفته شد

در  کهاران  حنها ی و گهروه غیهر   کهار  حنها نسبت به گروه غیرحناکاران در روسهتاهای دارای   کاران حنافرهنگی  –اجتماعی و اجتماعی

 . ی، ناشی از کشت حنا بوده استکار حناد روستاهای فاق

 .اقتصادی، حنا، دهستان محمدآباد -ارزیابی، پیامدهای اجتماعی :یکلید هایواژه
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 مقدمه

-چش  درواقع اثرات این. اثراتی است دارای طبیعت روی بر انسان توسط هر فعالیتی که باشدمی انکار غیرقابل اصل یک  این

به  مندر این امر. دهد نشان را هابرنامه و قوت ضعف نقاط تواندمی هاآن شناخت و بوده نسانهای افعالیت از اندازی

 روستایی مناط  گذارانسیاست(. 8913قنبری و قدوسی، )شود می نقاط مختلف در هابرنامه این شدن مندترقانون و هدفمند

-می و اندپی برده روستایی توسعه هایسیاست وتحلیل هدر تدوی اجتماعی و اقتصادی اطالعات کاربرد به اهمیت نیو اکنون

 وجود تفکر لذا،. داشت خواهد بیشتری اثرات آنان هایبرنامه اطالعات اجتماعی و اقتصادی این از استفاده با که دانند

 ازجمله ارانبردبمره و اجتماعی اقتصادی های فعالیت با هاآن تنگاتنگ یحد رابطه و تعیین وخاک آب به موضو  سیستمی

اصطالح ارزیابی اجتماعی برای اولین بار در  .(8913اسدی و زار  ممرجردی، بنی)آید می حساب به ترین اقداماتضروری

 فرآیند ،رات اجتماعیاثارزیابی (.  891 پور،شار ) تدوین شد  833آن در سال  راهنما و اصول اما شده گرفته 8331 سال

ارزیابی  ،در تعریفی دیگر(. 1111، 8ونکلی) برنامه و یا سیاست بر مردم است ؛طرح؛ روژهرات یک پاثارزیابی و مدیریت 

های ها برای جمعیترات فرهنگی و اجتماعی توسعه و تصمیمات و دستاوردهای آناث رات اجتماعی فرآیندی است که براث

ها و سندی در پروژهجتماعی یک نو  امکانارزیابی ا(. 1111،  1سادلر و همکاران) اجتماعات و افراد تمرکو دارد بشری،

 سرمایه های اجتماعی،سازمان های اجتماعی،آگاهی از بافت .فنی و محیطی است اقتصادی، مالی، مکمل مطالعات

منظ  و مشاوره با ذینفعان  های اجتماعی و دیگر متغیرهای اجتماعی که بر مبنای یک مطالعه منسد  وتفاوت اجتماعی،

تدربه برخى کشورها مثل استرالیا و (. 1111، 9کودات) هاستسندی پروژهگیرد مدل دیگری از امکانیپروژه صورت م

عالوه بر این . در نظر گرفت یاقتصاد یعنوان نقطه شرو  توسعه توان به یرا م یدهد بخش کشاورز یکانادا نشان م

در سط  ( مثل غالت) یرت محصوالت کشاورزاز تولید و تدا یا یافته با در دست گرفتن سم  عمده توسعه یکشورها

. نیو بر سایر جوامع تسلط یابند یو سیاس یاقتصاد ازنظر، هرسالدر  توجمی  قابلبه ارز  یاند عالوه بر دستیاب جمان توانسته

 ،است یها در بخش کشاورزاز جمعیت فعال آن یا دیگر که بخش عمده یاز کشورها یاست که در بسیار یاین در حال

امروزه ارزیابی اثرات اجتماعی و (. 8919امیری، )یابد  میبابت واردات این محصوالت اختصاص  یا انه مبالغ عمدهسالی

،  ممتاز)است  شده ثابتریوی بسیاری از کشورهای آسیایی با استحکام محیطی در فرآیند برنامه یستزارزیابی اثرات 

یافته است، اما نقش بالقوه آن در کمک به  یشافوااثرات اجتماعی  در ایران نیو اگرچه آگاهی نسبت به ارزیابی (.1111

یل به دلاین امر ممکن است . است شده شمردههای توسعه کشاورزی ناچیو شناسایی و مدیریت مسائل اجتماعی در طرح

ارزیابی اثرات اجتماعی  فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد ارزیابی اثرات اجتماعی ، تنظی  ناکافی و یا نبود چارچوبی در اجرای

گونه  ینامکانیس  شناخت اثرات، ابوار اجرایی مممی برای مدیران و مدریان  درواقع(. 1113، 0احمدوند)در ایران باشد 

 ها وگونه سیاستکند، بلکه آثار اینگیری و تبیین میها را اندازهپیشرفت برنامه تنما نهزیرا . شودها محسوب میبرنامه

 (8913)از دیدگاه گلدوز  (.8913قنبری و همکاران، )سازد ویوه روستائیان مشخص میهای مختلف، بها بر گروهها ر پروژه
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مشخصات : اند از هایی باید مدنظر قرار گیرند که عبارتگذار در یک منطقه شاخصبرای ارزیابی یک پروژه یا طرحی اثر

. یاسی، تغییرات فامیلی و فردی، نگرش به پروژه، منابع اجتماعیجمعیت، ساختار بنیادی و اجتماعی، منابع اجتماعی و س

: کندصورت معرفی می ریوی روستایی را بدیناجتماعی برای برنامه -های مم  اقتصادی بعضی شاخص( 1118) 8وندر

تغال ها جدای از اشوپرورش، فرهنگ، اشتغال و رفاه اجتماعی معرفی می کنه که این شاخص جمعیت، بمداشت، آموزش

های توسعه از قبیل پخش در معرفی اثرات پروژه( 8333) 1سیمونویچ .های آموزش قرار دارد نوعی تحت تأثیر شاخص به

های کمّی و کیفی اثرات اقتصادی و اجتماعی شامل کیفیت زندگی، رفاه و فرهنگ را معرفی ای از مقیاسسیالب مدموعه

را برای ارزیابی اثرات اجتماعی تولید ارگانیک برن  در ژاپن معرفی کردند  هاییشاخص( 1181) 9هایاشی و ساتو. کرده است

سالمت و رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، فرهنگ، خانواده و جامعه، نمادهای قانونی و سیاسی، روابط بین : که عبارتند از

ادی مؤثر در تولید برن  در میان عوامل اجتماعی و اقتصووهشی به بررسی پ در( 1188)و همکاران   آیوال. های مردمگروه

به نشان دادند که، در صورت افوایش دسترسی کشاورزان  .اندپرداخته کشاورزان مرد و زن در شمال گینه ساوانا نیدریه

های اجتماعی و اقتصادی مثبت و فراوانی به همراه خواهد کشت برن  پیامد ،ها و کارکشبمبود علف و زمین، کود، بذر

در بررسی عوامل محیطی و اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر پرورش محصوالت کشاورزی در ( 1181) 0هپلوا .داشت

اقتصادی  -عنوان اثرات اجتماعی حوضه آبخیو سیدی تانوانیا، عوامل نظیر امنیت غذایی، درآمد، افوایش قیمت زمین را به

های بررسی ویوگیبه  نیدریه ادی تولید خربوه دراجتماعی و اقتص لیوتحل هیتدوبا ( 1188) 0محمد .معرفی کرده است

در پووهشی با عنوان مطالعه  ( 111) 3تاکور و خادکا .نیدریه پرداخته از تولید خربوه درحاصل اجتماعی و اقتصادی 

های تولید گندم و خردل در نواحی سورخت، سلیان اقدامات رای  کشاورزان در مورد سیست  ٔ  اجتماعی درزمینه -اقتصادی

که  عنوان یکی از محصوالت برتر برای تأمین امنیت غذایی است، درحالی اند که گندم بهو داتی در نپال به این نتیده رسیده

تحلیل ( 1188) 1لندری و پاکسی. ها اثر مستقیمی بر کاهش فقر دارندخردل یک محصول نقدی است و البته هردوی آن

وامع روستایی در ایالت نیاسای موزامبیک به این نتیده رسیدند که زراعت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشت و زر  بر ج

تری بین خانوارهای مود بگیر و های مالی بورکبا ایداد اشتغال و استخدام ایدادشده مربوط به آن مندر به شکاف

کاری  ماعی پروژه جنگلی اثرات اجت ای درزمینهدر مطالعه( 1113)احمدوند و کرمی . خانوارهای غیر مود بگیر شده است

طور  های اجتماعی روستاهای دارای پروژه بهاکالیپتوس پخش سیالب گریبایگان فسا، نشان دادند که در خصوص شاخص

رفاه )فرهنگی  -که پخش سیالب بر شاخص اجتماعی نحوی باشند، بهداری از روستاهای فاقد پروژه متفاوت میمعنی

، اقتصاد کیفیت زندگی)اقتصادی  -های اجتماعیشاخصاثر منفی و بر ( ختار اجتماعی، و سا، سرمایه اجتماعیاجتماعی
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ای با در مطالعه( 8911)کردوانی و پوررمضان . اثرات مثبت داشته است( ، حفاظت از منابع جمعیروستایی و کشاورزی

رودسر به این نتیده رسیدند که،  اجتماعی آن در منطقه اشکورات شمرستان -بررسی مسائل کشت فندق و اثرات اقتصادی

باشد، که ایداد اشتغال از طری  جذب توجمی می کشت فندق در منطقه دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی مم  و قابل

نیروی کارگر، ایداد و تولید درآمد برای خانوارهای روستایی، ارتقاء سط  زندگی خانوارهای روستایی و کاهش مماجرت، از 

در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر الگوی کشت ( 8913) زار  ممرجردیاسدی و بنی. اثرات بوده استترین این مم 

گیرد که الگوی کشت بمینه در ن نتیده میبمینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شمرستان بافت، واقع در استان کرما

-در مطالعه( 8910)صمیمی . این منطقه باع  کاهش نرخ  فقر در منطقه و اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی گردیده است

وضعیت اقتصادی و اجتماعی اع  از بعد جمعیت و  هاای با بررسی جنگل های دست کاشت بیان کرد که ایداد این جنگل

با بررسی ( 8910)مختاری . زایی، درآمد، تدمیوات و امکانات منطقه بمبود داشته استاشتغالیت مماجرت، خانوار، وضع

محیطی توسعه کشت برن  در استان فارس بیان کرد، که توسعه کشت برن  باع  تقاضای  یستزپیامدهای اقتصادی و 

ها و ت شدن حفال منابع خاک، افوایش هوینههای موجود سخهای جدید و استحصال شدیدتر منابع آب از چاهحفر چاه

 . های اجتماعی ناشی از عدم کاشت محصوالت سودآورتر جایگوین محصول برن  خواهد شدافوایش هوینه

های اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است، ویوه در سال یکی از انوا  محصوالت کشاورزی که به

  اراضی با  نظیر تولید زیادتر در واحد سط   هایی برتری  علت  به  شده کشت  ارویید  گیاهان. باشندگیاهان دارویی می

  مفید گیاهان آوری ها، جمع و بیماری  آفات  از خسارت  ، جلوگیری آن  های فرآورده  و کیفی  یکمّ  کنترل  محدودتر، قابلیت

  گیاهان  به  دیگر، نسبت  موایای و  شده آوری جمع  های ماندا  مدت طوالنی  و نگمداری  کردن ، خشک مناسب  در زمان  دارویی

ی استفاده کشور، یو توسعه رشد های مربوط بهریویبرنامه در .(8918اجی آخوندی، ح) دارند  بیشتری  بازارپسندی ،خودرو

 روستایی اقتصاد هایلیتدر فعا کارا و اصولی یک روش عنوان به کار در حال و موجود تولیدی عوامل و منابع از تراقتصادی

 کارایی اقتصادی افوایش به شدت به روستایی درواقع اقتصاد .دارد قرار ویوه اولویت در کشور اهداف کالن به رسیدن برای

 همچنین، و داروهای گیاهی جانبی عوارض بودن ک (. 8931 روستا و همکاران،)وابسته است  روستا محیط در منابع

 و اهمیت از دارویی شیمیایی، گیاهان منشأ با داروهایی حضور رغ  به تا است باع  شده ها،آن مؤثر هایترکیب گوناگونی

 . برخوردار شوند خاصی ویوگی

مناط  ( باغی)های کشاورزی  توجمی از زمین  ترین محصوالت کشاورزی، سم  قابل عنوان یکی از مم  حنا به

 و  حنا یکی از گیاهان دارویی است که، سازگار با آب(. 8910ی، دمشمر  عباسی)گرمسیری را به خود اختصاص داده است 

 موفقیت، باع  سودآور و توقع، سازگار ک  بومی، درختی هایگونه از استفاده شک بدون. باشدهوای گرم و خشک می

ت حنا در جنوب در دو دهه اخیر، کش .(8931الدینی، باقری و ارجمند تاج)شد  خواهد سیست  این اقتصادی بودن و پایداری

توجمی از   این توجه به حدی است که طی حدود یک دهه، سم  قابل. توجه قرارگرفته است استان کرمان بسیار مورد

ها و مناط  ازلحاظ کشت حنا اهمیت البته برخی شمرستان. شده است اراضی جنوب استان به کشت حنا اختصاص داده

دهستان محمدآباد در شمرستان قلعه . ار بیشتر موردتوجه قرارگرفته استها کشت این محصول بسیبیشتری داشته و در آن

درصد از سط  زیر کشت این محصور در جنوب استان کرمان به این  11که نودیک به  نحوی باشد، بهگن  از آن جمله می

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=محمدرضا+زارع+مهرجردي
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ست که رواج یافتن آنچه مشمود است، این ا(. 8931سازمان جماد کشاورزی جنوب استان کرمان، )باشد منطقه مربوط می

کشت حنا در منطقه موردمطالعه طی ده سال اخیر، باع  ایداد تغییرات مختلفی در زندگی مردم اع  از درآمد، کیفیت 

ی حاضر به دنبال ارزیابی پیامدهای ای صورت نگرفته است، لذا مطالعهاما در این زمینه مطالعه. زندگی و غیره شده است

 . باشدمی در دهستان محمدآباد شمرستان قلعه گن  اجتماعی کشت حنا –اقتصادی 

با توجه به مطالعات گذشته در خصوص ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشت یک محصول در منطقه مدل 

 (.8شکل )گیرد مفمومی زیر جمت بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی حنا موردبررسی قرار می

 
 (نگارندگان: ترسم)چارچوب نظری پژوهش  -1شکل 

 تحقیق روش

پووهش، روستاهای  موردمطالعهی منطقه. ای می باشدمقایسه –روش مورد استفاده در این پووهش از روش علی 

این است که جنوب  موردمطالعهی دلیل انتخاب منطقه. آباد در شمرستان قلعه گن  استان کرمان بودنددهستان محمد

ی های کشت عمدهیکی از شمرستان عنوان به قلعه گن باشد که شمرستان نا میهکتار کشت ح 0100استان کرمان دارای 

 8111)و در این میان دهستان محمدآباد دارای بیشترین کشت حنا در شمرستان ( هکتار 8311به میوان )این محصول 

ای، هدف اصلی بررسی مقایسه –در تحقیقات علی (. 8938سازمان جماد کشاورزی جنوب استان کرمان، )باشد می( هکتار

ها مشابه و تفاوت باید به نحوی انتخاب شوند که شرایط کلی آن موردمطالعهبنابراین، مناط  . باشدتأثیر یک پروژه می

در این تحقی  نیو روستاهای  رو نیازا. اندرا دریافت نکرده موردنظرها پروژه ها در این باشد که بخشی از آناصلی آن
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بنا بر آمار رسمی  محمدآباددهستان . انتخاب شدند که شرایط مشابه داشته یا به عبارتی همگن باشند به نحوی موردمطالعه

 ازنظر، با استفاده موردمطالعهبرای تعیین روستاهای . باشدروستای دارای سکنه می 1 دارای ( 8931مرکو آمار، )

 عنوان بهروستا  11 موردمطالعهشاورزی دهستان کارشناسان مدیریت جماد کشاورزی شمرستان و مراکو خدمات و تروی  ک

کشت محصوالت کشاورزی معرفی شدند، برای تشخیص همگن بودن روستاهای  ازلحاظترین روستاهای منطقه مم 

 (:8938کریمی، )است  شده استفادهاز روش تاکسونومی عددی  موردمطالعه

 nو ( موردمطالعهه روسهتاهای  )گوینهه   mمی کنی   فرضی اول در این روش تشکیل ماتریس تصمی  مکانی است؛ مرحله

ای از معیارها وجود شود، برای هر گوینه مدموعهنشان داده می aiگویدارهای مختلف وجود دارند که با . شاخص وجود دارد

 .باشدام میi مقدار شاخص  aijشود، به عبارتی نشان داده می aij صورت بهدارد که مقدار آن 
 

 صمیم مکانیماتریس ت -1جدول 

 شاخص

 

 گزیدارها

نسبت 

 باسوادی

نسبت 

شاغلین به 

 جمعیت فعال

زیرساخت 

 آموزشی

مدیریت 

 روستا
 بهداشتی کالبدی

خدمات 

و 

 بازرگانی

فاصله تا مرکز 

 دهستان

 (کیلومتر)

 جمعیت

  01 80 9 8 0 1 1 91/1 00/1 چاه باغشموان 

 31  83 9 8   1 1 19/1 3/1  شموان هیئت
 1 3  8   8 0 1 9 10/1 30/1 تاریک ماه

 11  80 1 8 0 1 9 1/ 1 1/ 0 بادآبلبل 

 8111 81   1 0 1 9 13/1 30/1 دوالب
  19 80 9 8 0 1 1 09/1 39/1 شموان جمادیه

 991 1 1 8   1 1 13/1 00/1 ادآبرست  

 0 0 0 9 8   1 1 11/1 03/1 بادآسورک 
 109 3 9 8   1 9 13/1 01/1 چاه سنگی

 110 0 1 8 9 8 1 90/1 0/1 یج  شاه
 109 0 1 8   1 1 13/1 33/1 بنی ترات 
 809 11 8 1 9 1 8 10/1 38/1 چاه زنگی

 1110 99   1   1 9 1/1  30/1 ت  گران
 1 8 81 9 1 9 8 1 13/1 39/1 ادآب حاجی

 189 83 8 1 9 1 8 1/1  01/1 چاه لک

 1 81 80   1   1 9 90/1 31/1 بادآشمس 
 913 89 9 8   1 9 10/1 30/1 ادبآاحمد

 1111 81   1   1 9 01/1 31/1 سرتک

 8119 81 9 8   1 9 01/1 09/1 زر
 381 9   8   1 9 00/1 31/1 چیل آباد

 8931مرکو آمار استان کرمان،: منبع      

ندارد است این کار به کمهک  و تشکیل ماتریس استا( مقادیر مقیاس نمودن بی)ها ی دوم شامل استاندارد نمودن دادهمرحله

 :باشد می اجرا قابل 8 رابطه
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(8)         

انحهراف معیهار    Sdو  امi میانگین شاخص  ام؛  jام در واحد i ام؛ شاخص jام در واحد iشاخص استاندارد  Zکه در آن 

 .ام استiشاخص 

گانه، بهرای   nهای مختلف فعالیت ، فواصل مرکب بینZماتریس استاندارد در  نداردشدهاستابه اعداد  با توجه ی سوممرحله

 : شودگانه محاسبه می nهای ی زیر فواصل هر یک از فعالیتبا استفاده از رابطه. آیدگانه به دست می mهای شاخص

(1) 

 
-داده zb ؛ aیمنطقه استانداردشدههای دادهza ؛ بیانگر دو منطقه bو   a؛نماینگر فاصله بین دو منطقه dabرابطه فوق در 

 .باشدمی b ی منطقه شده استانداردهای 

ترین فواصل هر عنصهر مهاتریس   تعیین کوتاه. های همگن استترین فاصله و تشخیص بخشی چمارم تعیین کوتاهمرحله

ی بین دو ترین فاصلهدر هر سطر، کوتاهدر این ماتریس، . است موردنظری فاصله بین هر دو فعالیت در شاخص  دهنده نشان

ترین معیار کوچک سپس، میانگین و انحراف. شودنوشته می( dمثال  ستون )گردد و در ستونی جداگانه فعالیت مشخص می

های همگهن، فواصهل   و آنگاه برای مشخص کردن فعالیت شده محاسبه( دادشدهیا dیعنی، همان ستون )فواصل هر سطر 

 .آیدی زیر، به دست میطب  معادله( -d)و حد پائین ( +d)حد باال 

(9) = 

( ) = 

 :در دستور باال معنای هر یک از عالئ  به شرح زیر است

 .گر انحراف معیار همان ستون استبیان sdفواصل؛   نیتر کوچکمیانگین ستون   Dکه در آن 

صورت گرفته صورت  اتیعملای در فواصل حد باال و پائین قرار نگیرد از تحلیل حذف و دوباره روستایی یا منطقهحال اگر 

در تحقی  حاضر، روستاهای  ذکرشدهبا اندام مراحل . همه مناط  در فواصل حد باال و پائین قرار گیرند که یوقتگیرد تا می

های توسعه شاخص ازلحاظروستای باقیمانده 81. ر روستاها حذف شدندشاهی به علت همگن نبودن با سایی و ج چاه زنگ

 . در مرحله دوم همگن بودند

اطالعهات   بهر اسهاس  باشد، اقتصادی معموال  واحد تحلیل، کشاورزان می -در ارزیابی پیامدهای اجتماعی که نیابا توجه به 

گیهری کرجیسهی   با توجه به جهدول نمونهه  . کنندگی میخانوار کشاورز زند8 81، در میان روستاهای برگویده، آمده دست به

هها، از روش  پس از تعیین حد  نمونه، برای انتخاب نمونهه . نمونه تعیین شد عنوان بهخانوار  131( 1111، 8پاتن)ومورگان 

 صهورت  بهو تصادفی ساده  گیریدر هر طبقه به روش نمونه. استفاده گردید 1 بندی شدهیا الیه شده یبند طبقهگیری نمونه

 (. 1جدول )ها انتخاب گردیدند انتساب متناسب، نمونه

                                                                                                                                                               
1- Pattn 

2- Proportional stratified sampling 
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  موردپژوهشی روستاهای جامعه و حجم نمونه -2جدول 

نام روستاهای 

 دارای کشت حنا

 برداران کشاورزیتعداد بهره
نام روستاهای 

 بدون کشت حنا

برداران تعداد بهره

 غیرحناکار حنا کار کشاورزی

 نمونه جامعه نمونه هجامع نمونه جامعه

 08 131 دوالب 88 1  3 19 شموان چاه باغ

 81 11 بلبل آباد 88 01 3 11 شموان هیئت

 18 39 تاریک ماه 83 10 1 11 شموان جمادیه

 81  0 چیل آباد  8 01 81 10 گرانت 

 81 11 چاه سنگی 3 91 3 11 زر

 81 00 شمس آباد 81 33 0 80 سورک آباد

  8  0 سرتک 0 11   81 رست  آباد

 10 931 01 893 جمع
 3 91 چاه لک

 809 391 جمع

 8931جماد کشاورزی شمرستان قلعه گن ،: منبع                 

 

هایی طراحی گردیهد کهه دارای دو بخهش    نامهپووهش برحسب اهداف تحقی ، پرسش ازین موردهای آوری دادهبرای جمع

ههای رضهایت شهغلی، رضهایت     اجتمهاعی شهاخص   -در بخش اقتصهادی  . فرهنگی بود -اجتماعی و اجتماعی –اقتصادی 

 موردسهندش آالت کشاورزی، وسایل ضروری زنهدگی، جمعهی   درآمدی، رضایت از مسکن، حفال منابع دسترسی به ماشین

اعی، های جمعیت شناختی، سرمایه اجتمهاعی، رفهاه اجتمه   اجتماعی نیو شاخص –همچنین در بخش فرهنگی . قرار گرفت

گرایش به زندگی در روستا، مشارکت در امور روستا،  شیوه و روش زندگی، آموزش و اطالعهات، دانهش بهومی، ارتباطهات     

 دایه پتوسهعه   مطالعه موردی افوون بر آن، با توجه به اینکه کشت حنا در پن  سال اخیر در منطقه. قرار گرفت موردسندش

 .سال پیش و حال حاضر طراحی گردیده است 0وضعیت  صورت هبنامه پرسش سؤاالتاست در این راستا  کرده

و  نظران  صاحب ازنظربا استفاده روایی نامه، روش اعتبار صوری به کار رفت و این مطالعه برای تعیین روایی پرسشدر 

نامه، رسشتعیین پایایی پ منظور بههمچنین . آمد به دستهمچنین تحقیقات گذشته، پس از چند مرحله اصالح و بازنگری 

ضریب آلفای کرونباخ . آمده است 9 بمره گرفته شد که مقدار آن برای هر شاخص در جدول 8از ضریب آلفای کرونباخ

 طرفه کتحلیل واریانس یاز  ها داده لیوتحل هیتدو یبرا.است شده یطراحنامه پرسش قبول قابلنشان از پایایی  آمده دست به

  .بمره گرفته شد ندوزیو طیدر مح SPSSver20 افوار مبا استفاده از نر و تحلیل کواریانس

 

                                                                                                                                                               
3- Coefficient Alpha 
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 نامههای پرسشمقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از بخش -3جدول 

 مقدار آلفا تعداد گویه هابخش

 303/1 9 جمعیت شناختی

 190/1 81 سرمایه اجتماعی

 091/1 0 رضایت شغلی

 310/1 0 رضایت درآمدی

 300/1 3 رفاه اجتماعی

 3/1 0 0 به زندگی در روستا گرایش

 303/1   مشارکت در امور روستا

 3/1 3 0 شیوه و روش زندگی

 310/1 9 حفال منابع جمعی

 091/1 0 آموزش، اطالعات و دانش

 118/1   دانش بومی

 9/1 3 0 ارتباطات

 101/1   رضایت از مسکن

 های پووهشیافته: منبع                                 

 

 تایج و بحثن

 اجتماعی و فرهنگی حال حاضر سه گروه مورد مطالعه -مقایسه وضعیت اقتصادی

ی از تحلیل واریانس بررس موردهای شاخص لحاظ از مطالعه موردبرای مقایسه وضعیت حال حاضر سه گروه 

نظر به . دهدشان میرا در حال حاضر ن موردنظرسه گروه  موردمطالعههای وضعیت شاخص  جدول . شد استفاده طرفه کی

های سرمایه اجتماعی، رضایت طرفه و آزمون تعقیبی دانکن، میانگین شاخصنتای  آزمون آماری تحلیل واریانس یک

شغلی، رضایت درآمدی، رفاه اجتماعی، گرایش به زندگی در روستا، مشارکت در امور روستا، شیوه و روش زندگی، حفال 

با دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد  حنا کارانوسایل زندگی بین گروه منابع جمعی، ارتباطات و دسترسی به 

همچنین بین میانگین . نسبت به دو گروه دیگر بمتر است ادشدههای یشاخص ازلحاظ حنا کارانوضعیت  که ینحو به

کمتر از  حنا کاری افراد دانش بوم که ینحو بهگردد نیو تفاوت معناداری مشاهده می موردنظربومی سه گروه  شاخص دانش

ها حاکی از آن است که بین فوون بر این، یافته. باشدسط  یک درصد معنادار میدو گروه دیگر است و این تفاوت در 

. میانگین مربوط به شاخص آموزش، اطالعات و دانش و شاخص جمعیتی تفاوت معناداری بین سه گروه وجود ندارد

بین . تفاوت معناداری وجود دارد موردمطالعهو شیوه و روش زندگی بین هر سه گروه های رضایت درآمدی میانگین شاخص

 موردنظرآالت کشاورزی و شاخص آموزش، دانش،اطالعات سه گروه های جمعیتی، دسترسی به ماشینمیانگین شاخص

 .تفاوت معناداری مشاهده نشد
 

 های متعارف شاخص لحاظازدر حال حاضر   موردمطالعههای مقایسه وضعیت گروه -4جدول 
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 هاگروه

 هامؤلفه

 موردمطالعههای گروه

F آماره 

 سطح معنی 

حنا 

 کاران

روستاهای )غیرحناکار 

 (دارای حناکاری

روستاهای )غیرحناکار 

 (فاقد حناکاری

 داری

ی
صاد

اقت
- 

عی
ما
جت
ا

 

 114/3 883/1 832/1 812/1 #آالت کشاورزیماشین
ns117/1 

2/18a حفال منابع جمعی
 8/18b

 8/94b
 111/91  **1118/1 

1/14a #وسایل زندگی
 1/73b

 1/72b
 141/31 

**1118/1 

3/24a رضایت شغلی
 8/79b

 8/77b
 81/645 **1118/1 

2/32a میوان رضایت از مسکن
 2/15b

 2/12b
 5/543 **119/1 

 رضایت درآمدی
2/26a

 1/51b
 1/40c

 130/84
4 

**1118/1 

ی
اع
تم
اج

- 
ی
نگ
ره
ف

 

2/34a اعیرفاه اجتم
 2/20b

 2/14b
 6/848 **1118/1 

 سرمایه اجتماعی
a  83/1 1/14 b b1 /8 20/972 **1118/1 

2/20a گرایش به زندگی در روستا
 2/04b

 1/95b
 11/211 **1118/1 

2/37a مشارکت در امور روستا
 2/31ab

 2/21b
 4/101 *181/1 

2/31a شیوه و روش زندگی
 2/15b

 2/05c
 16/842 **1118/1 

2/31a آموزش، اطالعات و دانش
 2/23a

 2/23a
 0/878 ns 83/1 

1/19a دانش بومی
 1/58b

 1/56b
 21/131 **1118/1 

2/18a ارتباطات
 2/02ab

 2/09b
 3/215 *1 1/1 

89/3 83/1 جمعیتی  80/1 108/1 ns308/1 

P> 0.05   . باشدی تفاوت معنادار میحروف غیر یکسان نشان دهنده: توضی            
  : ns   *P ≤ 0.05      **  P ≤ 0.01  

 .   باشدیک و بقیه موارد از یک تا سه می صفرتااز  اند شده مشخص#دامنه میانگین برای مواردی که با            

 های پووهشیافته: منبع            

 

 هموردمطالعاجتماعی و فرهنگی پنج سال پیش سه گروه -مقایسه وضعیت اقتصادی

-سال پیش نشان می 0را در  موردمطالعهاجتماعی و فرهنگی سه گروه  –های  اقتصادی وضعیت شاخص 0جدول 

های رضایت درآمدی، طرفه و آزمون تعقیبی دانکن، بین میانگین شاخصنظر به نتای  آزمون تحلیل واریانس یک. دهد

در روستا، حفال منابع جمعی و میوان رضایت از  رضایت شغلی، رفاه اجتماعی، شیوه و روش زندگی، گرایش به زندگی

در  ذکرشدههای وضعیت میانگین شاخص که ینحو بهبا دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد  حنا کارمسکن بین افراد 

ماعی، ی اجتهای سرمایهفوون بر این، بین میانگین مربوط به شاخص. نسبت به دو گروه دیگر بمتر بوده است حنا کارافراد 

 آالت نیماشی، دسترسی به شناخت تیجمعمشارکت در امور روستا، دانش بومی، ارتباطات آموزش، اطالعات و دانش، 

توان عنوان بنابراین می. کشاورزی و دسترسی به وسایل ضروری زندگی تفاوت معناداری بین سه گروه مشاهده نمی شود

 .در وضعیتی مشابه قرار دارند دهادشهای یشاخص ازنظر مطالعه موردکرد که سه گروه 

 های متعارف شاخص ازلحاظدر پنج سال پیش   موردمطالعههای مقایسه وضعیت گروه -5جدول 

 

 هاگروه

 موردمطالعههای گروه
F  آماره 

 سطح معنی داری

 غیرحناکار غیرحناکار  حنا کاران
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روستاهای دارای ) هامؤلفه

 (حناکاری

روستاهای فاقد )

 (حناکاری

ی
صاد

اقت
- 

ی
اع
تم
اج

 

3/28a حفال منابع جمعی
 3/88b

 3/83b
 799/1 

**112/1 

0/042a #آالت کشاورزیماشین
 0/05a

 0/05a
 121/1 

ns429/1 

0/60a #وسایل زندگی
 0/58a

 0/57a
 182/1 

ns147/1 

1/63a رضایت شغلی
 1/33b

 1/31b
 747/1 

**112/1 

1/94a رضایت درآمدی
 1/19b

 1/15b
 121/11 

**1118/1 

1/97a میوان رضایت از مسکن
 1/81b

 1/81b
 122/9 

*188/1 

ی
اع
تم
اج

- 
ی
نگ
ره
ف

 

1/43a رفاه اجتماعی
 1/27b

 1/25b
 293/83 

**1118/1 

1/84a سرمایه اجتماعی
 1/86a

 1/80a
 291/8 

ns842/1 

1/10a گرایش به زندگی در روستا
 1/28b

 1/27b
 712/84 

**1118/1 

2/18a مشارکت در امور روستا
 2/12a

 2/09a
 832/8 

ns232/1 

1/93a شیوه و روش زندگی
 1/72b

 1/79b
 119/1 

**1118/1 

1/78a آموزش، اطالعات و دانش
 1/68a

 1/71a
 917/8 

ns321/1 

2/53a دانش بومی
 2/39a

 2/38a
 781/3 

ns121/1 

1/88a ارتباطات
 1/87a

 1/78a
 123/3 

ns114/1 

21/8 جمعیتی  21/8  21/8  171/1 
ns431/1 

  P> 0.05   :ns   *P ≤ 0.05      **  P ≤ 0.01.    باشدی تفاوت معنادار می دهنده نشانحروف غیر یکسان     

 .   باشدیک و بقیه موارد از یک تا سه می تا صفراز  اند شده مشخص #دامنه میانگین برای مواردی که با  –یدامنه    

 های پووهشیافته: منبع   

 

 کلی  صورت  مطالعه موردعیت حال حاضر و پنج سال پیش سه گروه مقایسه وض

-اجتماعی با توجه به اینکه مقیاس دو شاخص دسترسی به ماشین -برای سندش شاخص کلی وضعیت اقتصادی

 های شاخصی متفاوت است ابتدا همهموردبررسهای دیگر ی به وسایل ضروری زندگی با شاخصدسترسآالت کشاورزی و 

-اجتماعی گروه -وضعیت کلی شاخص اقتصادی عنوان بهها شده و سپس با همدیگر جمع شده و میانگین آن یاسمق یب

ی از روش استانداردسازی فازی موردبررسهای یاس نمودن شاخصمق یب منظور به. معرفی گردیده است مطالعه موردهای 

 (:8938کریمی، . )بمره گرفته شده است

(0) 
 

 .است امi بیشینه نماگر :  ام و i کمینه :  ،ام iخص ارزش شاxij آن در که 
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-دیگر را نشان می نسبت به دو گروه حنا کاراناجتماعی حال حاضر گروه  -وضعیت کلی شاخص اقتصادی 0جدول 

با دو گروه دیگر  کاران حنابین گروه  .شودمیطرفه و آزمون تعقیبی دانکن مشخص یک طب  آزمون تحلیل واریانس. دهد

که میانگین  ینحو بهاجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد  -میانگین وضعیت حال حاضر شاخص کلی اقتصادی لحاظ از

توان بنابراین می. دهداجتماعی عددی باالتر را نشان می -های اقتصادیشاخص لحاظ از حنا کارانوضعیت حال حاضر 

اجتماعی نسبت به دو گروه دیگر برخوردار  -های اقتصادیشاخص لحاظ ازتری ت مناسبناکاران از وضعیحبیان کرد که 

حنا  فرهنگی حال حاضر گروه –دهد، بین میانگین وضعیت کلی شاخص اجتماعی فوون بر آن، نتای  نشان می. هستند

توان بیان داشت که وضعیت می بنابراین. نسبت به دو گروه دیگر نیو تفاوت معناداری در سط  یک درصد وجود دارد کاران

 ازهمچنین . باشدفرهنگی نسبت به دو گروه دیگر بمتر می –های اجتماعی میانگین شاخص لحاظ از حنا کارانحال حاضر 

نسبت به دو گروه دیگر  حنا کاراناجتماعی پن  سال پیش، گروه  –های اقتصادی میانگین وضعیت کلی شاخص لحاظ

عالوه بر آن، بین میانگین . باشدنسبت به دو گروه دیگر بمتر می حنا کارانکه وضعیت  ینحو بهتفاوت معناداری دارد 

آماری در  لحاظ ازنیو نسبت به دو گروه دیگر  حنا کارانفرهنگی پن  سال پیش گروه  –وضعیت شاخص کلی اجتماعی 

 –های اجتماعی شاخص ازلحاظ انحنا کارتوان اذعان نمود که بنابراین می. سط  یک درصد تفاوت معناداری دارد

 .تری نسبت به دو گروه دیگر قرار دارندسال پیش در وضعیت مناسب 0فرهنگی 

 

 کلی صورت بهدر پنج سال پیش و حال حاضر   موردمطالعههای مقایسه وضعیت گروه -6جدول 

 

 هاگروه

 هامؤلفه

 موردمطالعههای گروه

F P 
غیرحناکار  حنا کاران

ای روستاهای دار)

 (حناکاری

غیرحناکار 

روستاهای فاقد )

 (حناکاری

 a 01/1 #اجتماعی حال حاضر -شاخص کلی اقتصادی
b
  0/1 

b
  0/1 010/ 3 **118/1 

 a 93/1 #اجتماعی پن  سال پیش –شاخص کلی اقتصادی 
b
 90/1 

b
 9 /1 119/  *180/1 

 a 1 /1 ##فرهنگی حال حاضر -شاخص کلی اجتماعی
b
 10/1 

b
 11/1 03 /3 **118/1 

 a 11/8 ##سال پیش 0فرهنگی -شاخص کلی اجتماعی
b
 39/8 

b
 38/8 818/81 **1118/1 

ها یک تا سه ی میانگیندامنه##.     باشدها صفر تا یک میی میانگیندامنه#           . باشدی تفاوت معنادار می دهنده نشانحروف غیر یکسان 

 های پووهشیافته: منبع                                                               .     باشدمی

 تحلیل کواریانس وضعیت حناکاران و افراد غیر حناکار روستاهای دارای حناکاری 

در  حنا کاراجتماعی حناکاران و افراد غیر  -های قبلی نیو مشخص شد، وضعیت اقتصادیگونه که در قسمتهمان

-اما این وضعیت در پن  سال پیش نیو تفاوت معنی. دارند باه ی در حال حاضر تفاوت معناداری رحنا کاروستاهای دارای 

توان تفاوت بنابراین با اطمینان نسبی نمی. اندتری داشتهوضعیت مطلوب حنا کارداشته و هر دو حالت گروه  باه داری 

در این تحلیل وضعیت پن  سال . اریانس استفاده نمودتوان از تحلیل کوولذا می. وضعیت فعلی را ناشی از کشت حنا دانست

دهد، این تفاوت نشان می 3که جدول  گونه همان. شودمقایسه می باه و وضعیت فعلی دو گروه مذکور  شده کنترلپیش 
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 –داری بر وضعیت اقتصادی توان با اطمینان نسبی بیان کرد که کشت حنا اثر معنیدار است، پس اکنون میمعنی بازه 

 .ها بمتر بوده استکه قبل از کشت حنا ه  وضعیت آن هرچندداشته است  موردمطالعه حنا کاراناجتماعی 

 

 و غیرحناکاران روستاهای دارای حناکاری  حنا کارانوضعیت  انسیکووارآزمون تحلیل  -7جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات متغیر وابسته وضعیت

 1118/1 46/521 0/387 2 0/775 مدل تصی  شده عیاجتما -اقتصادی 

 1118/1 36/992 0/308 1 0/308 تفکیک شده

اجتماعی  –وضعیت اقتصادی 

 سال پیش پن 
0/146 1 0/146 17/578 1118/1 

و  حنا کارانگروه  

غیرحناکاران در روستاهای 

 یحنا کاردارای 

0/478 1 0/478 57/345 1118/1 

   0/008 132 1/099 خطا

    135 37/635 کل

  46/521 0/387 134 1/874 ی نماییمدل تصی  شده

 0/004 5/808 0/584 2 0/277 مدل تصی  شده فرهنگی –اجتماعی 

 1118/1 187/26 0/445 1 4/464 شده کیتفک

فرهنگی  –وضعیت اجتماعی 

 سال پیش پن 
0/088 1 0/309 3/697 0/057 

و  حنا کارانگروه  

اکاران در روستاهای غیرحن

 یحنا کاردارای 

0/256 1 0/647 10/738 0/001 

   0/008 132 3/147 خطا

    135 593/964 کل

    134 3/424 مدل  نمایی تصی  شده

      R squared = 118/1 , (Adjusted R squared= 103/1 )                                             تحقی  هاییافته: منبع 

 

توان با اطمینان نسبی بیان کرد که فرهنگی می -به همین ترتیب بر اساس نتای  تحلیل کواریانس وضعیت اجتماعی

که قبل از کشت حنا ه   هرچندداشته  موردمطالعه حنا کارانفرهنگی  –داری بر وضعیت اجتماعی کشت حنا اثر معنی

های کشت حنا بر شاخص براثری پووهش مبنی داشت که فرضیهتوان بیان بنابراین می. ها بمتر بوده استوضعیت آن

 .گیردفرهنگی مورد تأیید قرار می -اجتماعی

 

 تحلیل کواریانس وضعیت حناکاران و غیرحناکاران روستاهای فاقد حناکاری  

قد اجتماعی حناکاران و افراد غیر حناکار در روستاهای فا -های قبلی مشخص شد که وضعیت اقتصادیدر قسمت

داشته و  باه داری اما این وضعیت در پن  سال پیش نیو تفاوت معنی. دارند باه حناکاری در حال حاضر تفاوت معناداری 
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بنابراین با . اندی داشتهحنا کارتری نسبت به گروه غیرحناکار در روستاهای فاقد وضعیت مطلوب حنا کارهر دو حالت گروه 

نسبت به گروه غیرحناکاران در روستاهای  حنا کاراناجتماعی  –ت فعلی اقتصادی توان تفاوت وضعیاطمینان نسبی نمی

و وضعیت فعلی  شده کنترللذا در تحلیل کوواریانس وضعیت پن  سال پیش . ی را ناشی از کشت حنا دانستحنا کارفاقد 

دار است، پس اکنون معنی ه بازدهد، این تفاوت نشان می 1که جدول  گونه همان. شودمقایسه می باه دو گروه مذکور 

 موردمطالعه حنا کاراناجتماعی  –داری بر وضعیت اقتصادی توان با اطمینان نسبی بیان کرد که کشت حنا اثر معنیمی

 . ها بمتر بوده استکه قبل از کشت حنا ه  وضعیت آن هرچندداشته است 
 

 ی حنا کارروستاهای فاقد  و غیرحناکاران حنا کارانآزمون تحلیل کواریانس وضعیت  -۳جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات متغیر وابسته وضعیت

 1118/1 73/404 0/584 2 1/167 مدل تصی  شده اجتماعی –اقتصادی 

 1118/1 55/996 0/445 1 0/445 شده کیتفک

اجتماعی  –وضعیت اقتصادی 

 پن  سال پیش
0/309 1 0/309 38/883 1118/1 

و غیرحناکاران  حنا کارانه  گرو

 یحنا کاردر روستاهای فاقد 
0/647 1 0/647 81/331 1118/1 

   0/008 210 1/67 خطا

    213 53/776 کل

    212 2/837 مدل  نمایی تصی  شده

 1118/1 8/922 0/321 2 0/642 مدل تصی  شده    فرهنگی -اجتماعی 

 1118/1 117/446 4/226 1 4/226 شده کیتفک

فرهنگی  –وضعیت اجتماعی 

 پن  سال پیش
0/158 1 0/158 4/383 0/037 

و غیرحناکاران  حنا کارانگروه  

 یحنا کاردر روستاهای فاقد 
0/298 1 0/298 8/29 0/004 

   0/036 210 7/557 خطا

    213 906/961 کل

    212 8/199 مدل  نمایی تصی  شده
 

R squared = 131/1 , (Adjusted R squared= 131/1 ) 
 

                                                                                                              های تحقی             یافته: منبع

حنا فرهنگی  –داری بر وضعیت اجتماعی به همین ترتیب نتای  تحلیل کواریانس نشان می دهد که کشت حنا اثر معنی

 . ها بمتر بوده استکه قبل از کشت حنا ه  وضعیت آن هرچندداشته است  موردمطالعه کاران
 

 اجتماعی و فرهنگی حناکاران -های اقتصادیی اثرات کشت حنا بر شاخصتعیین اندازه

، تفاضل موردمطالعه حنا کاراناجتماعی و فرهنگی  -جمت سندش میوان اثرات کشت حنا بر وضعیت اقتصادی

پن  سال پیش و حال حاضر محاسبه گردید  حنا کارانو غیر  حنا کاراناجتماعی و فرهنگی  –میانگین وضعیت اقتصادی 

. است افتهیبمبود 81/1در اثر کشت حنا به میوان  حنا کاراناجتماعی  -نتای  نشان داد، وضعیت اقتصادی (. 3جدول )
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اثر داشته  حنا کاراناجتماعی  -های اقتصادیدرصد بر روی شاخص 81نا توان اذعان نمود، کشت حمی گرید عبارت به

نتای  نشان داد، وضعیت . فرهنگی نیو محاسبه گردید –های اجتماعی فوون بر آن، اثر کشت حنا بر وضعیت شاخص. است

ی  کننده انیبنتای   بنابراین. است افتهیبمبود 13/1در اثر کشت حنا به میوان  حنا کارانفرهنگی  -های اجتماعیشاخص

 .باشدنسبت به سایر کشاورزان می کاران حنافرهنگی   –های اجتماعی درصدی وضعیت شاخص  /0بمبود 

 

 ی اثرات کشت حنااندازه -۳جدول 

 نوع مؤلفه

 موردمطالعهبندی افراد گروه

میزان 

 تأثیر

درصد 

 تأثیر
 حنا کاران

 غیرحناکار 

 (یحنا کارروستاهای دارای )

 اکار غیرحن

 (یحنا کارروستاهای فاقد )

 حال حاضر سال پیش 5 حال حاضر سال پیش 5 حال حاضر سال پیش 5

 a 93/1 01/1 90/1  0/1 9 /1  0/1 81/1 81اجتماعی -اقتصادی 

  /b 11/8 1 /1 39/8 10/1 38/8 19/1 13/1 0فرهنگی -اجتماعی

  aیک                 صفرتاها ی میانگیندامنه      b های تحقی یافته: منبع                               یک تا سه های میانگیندامنه 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

فرهنگی حال حاضر و پن   -اجتماعی و اجتماعی  -های اقتصادیکه وضعیت کلی شاخص نتای  این مطالعه نشان داد

از وضعیت  حنا کارانتوان بیان کرد که بنابراین می. بوده استباالتر دیگر  نسبت به دو گروه حنا کارانسال پیش گروه 

-با اطمینان نسبی نمی از آندا که. ی نسبت به دو گروه دیگر برخوردار هستندموردبررسهای شاخص ازلحاظتری مناسب

 0در این تحلیل وضعیت . لذا  از تحلیل کوواریانس بمره گرفته شد. توان تفاوت وضعیت فعلی را ناشی از کشت حنا دانست

با توجه به نتای  تحلیل کوواریانس نیو . شوندمقایسه می باه و وضعیت فعلی دو گروه مذکور  شده کنترلسال پیش 

داری توان با اطمینان نسبی بیان کرد که کشت حنا اثر معنیدار است، بنابراین میمعنی بازه مشخص شد که این تفاوت 

ها بمتر که قبل از کشت حنا ه  وضعیت آن هرچندداشته است  موردمطالعه حنا کارانعی اجتما –بر وضعیت اقتصادی 

حنا اجتماعی و فرهنگی  -های تحلیل کواریانس نمایان ساخت که بمبود وضعیت اقتصادییافته درمدمو . بوده است

 –اجتماعی و اجتماعی  –تصادی ها حاکی از آن بود که وضعیت اقفوون بر آن، یافته. در اثر کشت حنا بوده است کاران

به اینکه نتای  پووهش نشان داد که  با توجه. است افتهیبمبوددرصد   /0و  81به ترتیب به میوان  حنا کارانفرهنگی 

ی بنابراین جمت توسعه. فرهنگی مثبتی داشته است -اجتماعی و اجتماعی -کشت حنا پیامدهای اقتصادی درمدمو 

 :از اند عبارتاست که  شده ارائهکشت حنا پیشنمادهای 

شود مراکو خدمات و تروی  جماد کشاورزی دهستان و مدیریت جماد کشاورزی شمرستان، اندام پیشنماد می -8

 .منطقه را در اولویت کاری خود قرار دهند حنا کارانهای متناسب ترویدی برای نیازسندی آموزشی و برگواری دوره

ها همکاری و هماهنگی الزم را جمت اعطای ی قلعه گن ، بانکنا در منطقهتوسعه کشت ح منظور بهشود پیشنماد می -1

 .بندی و مکانیواسیون حنا اختصاص دهندهای بستهتسمیالت ویوه برای تدمیو دستگاه
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شود متولیان امر با برگواری یک همایش در خصوص حنا، به مسائل و مشکالت کشاورزان، تولیدکنندگان پیشنماد می -9

 .ها مرتبط پرداخته شودن و تشکلو صادرکنندگا

شود سازمان جماد کشاورزی به اینکه بخش دولتی و تعاونی دخالتی در خرید محصول حنا ندارند پیشنماد می با توجه - 

 .استان و سازمان تعاون روستایی بح  خرید تضمینی این محصول را مطالعه و بررسی نمایند
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Abstract 

The aim of this research was to assess socio-economic impacts of Henna culture in rural 

regions of Mohammad-Abad Township of Ghalehganj County. Thus, a causal- comparative 

research method was used in this study. To select research sample, at first 20 villages were 

selected as the main Henna growing areas. Then, Numerical Taxonomy technique was used to 

select homogenous regions between them. In this study, farmers were divided into three groups 

i.e. Henna growers, non-Henna growers in villages with Henna growing and non-Henna 

growers in villages without Henna growing.  Research population included 1241 farmers that 

about 298 ones of them were selected as research sample using Kerjecie and Morgan random 

sampling table and stratified random sampling technique. Also, a researcher designed 

questionnaire was used to collect data which its validity was verified using face validity 

procedure and its reliability was either verified calculating Cronbach's Alpha reliability 

coefficient (from 0.63 to 0.93). The comparison of current situation of socio economic criteria 

between the supposed groups showed that Henna growers have a better socio- economic status. 

To ensure that if this difference is the result of Henna growing, Covariance analysis was used. 

Final results also verified that Henna growing have had statistically significant and positive 

effects on socio- economic status of the respondents. 
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