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 چکیده

 يا توسـعه  -کـاربردي  تحقیـق  نوع اساس براین. باشد یم گلستان کوهستانی معتدل نواحی در زعفران کشت علل بررسی پژوهش این هدف
ـ  بر در را آزادشهر شهرستان توابع از وامنان روستاي مزارع آن مکانی قلمرو. است تحلیلی -توصیفی آن انجام روش و بوده  جامعـه . گیـرد  یم

 SPSS افـزار  نـرم  کمـک  بـه  و گـردآوري  اطالعات سرشماري صورت  به که دهد یم تشکیل کارزعفران تجربه با کشاورز 110 را آن ماريآ
 محصـوالت  کشـت  بندي یتاولو در کشاورزان درصد  1/82 اقلیمی سازگاري نظر از: داد نشان بدست آمده نتایج. است شده تحلیل و تجزیه
ـ  تشـکیل  را نـاچیزي  رقـم  محصوالت سایر در وضعیت این کهاند داده اختصاص زعفران محصول به را اول اولویت زراعی  نظـر  از  .دهـد  یم

 به) هزارریال 92372(زعفران  محصول درآمد نسبت کهطوريبه. باشد یم بیشتر بومی محصوالت مقایسه در زعفران درآمد درآمدي، شاخص
 محصـول  کشت به نسبت مردم استقبال بین همچنین. گردید قید برابر 7/8) هزارریال 2/9617(غالت وبه  20) هزارریال 5983( ینیزم یبس

 جملـه  از الزم يهـا  سـاخت  زیر نبود .بدست آمد درصد 99 سطح در معناداري رابطه آن فیزیولوژي يها یژگیو و اقتصادي شرایط و زعفران
؛ اسـت  شـده  یـد ق ناحیه در زعفران کشت توسعه مانع نیتر مهم ارگرک کمبود ،کننده خشک يها دستگاه و منطقه، ناحیه سطح در فروش بازار

  .است ضروري منطقه در زعفران کشت توسعه جهت در مذکور موانع رفع بنابراین
  

  .کشت موانع اقتصادي، شرایط جغرافیایی، عوامل:کلمات کلیدي
  

    12  مقدمه
اساسی فعالیت و اقتصاد روستاها را بخش کشـاورزي   شالوده

نیل به توسعه پایدار روسـتایی در گـرو    دیترد یب، دهد یمتشکیل 
ــت پا ــاورزي اس ــازي کش ــش ). Koocheki, 1997( یدارس بخ

                                                                                                
 .دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد -1
  .دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد -دانشیار، گروه جغرافیا -2
  )javadadeli@yahoo.com                               :نویسنده مسئول -*(

فرایند توسعه باید بیش از مصرف  در ینیآفر نقشکشاورزي براي 
یاز کشاورزان تولید کرده، خصلت تجاري به خود بگیـرد تـا   موردن
و سـایر   گذاري مجدد در بخـش خـود   یهسرماي را براي انداز پس

،زیرا هدف برنامه ریـزان  )Shakoori, 2005( فراهم کند ها نهیزم
. باشـد  یمـ کشاورزي، افـزایش درآمـد روسـتاییان     بر رشدعالوه 

که ارزش افزوده بخش کشاورزي نسـبت   دهدیم نشانمطالعات 
کـه   رود یمـ بـه همـین دلیـل بـیم آن     . اسـت  تر نییپابه صنعت 
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خیز کشاورزي نیز به سـمت  منابع حاصل باوجودجمعیت روستاها، 
ـ ازا ).Wallace, 2002(ي صنعتی متمایل شـوند  ها تیفعال  رو نی

ي مربـوط  هـا  یینارسابراي جبران  ها راه ترین یدوارکنندهامیکی از 
به محصوالت کشاورزي، تولید و بازاریابی محصـوالت بـا ارزش   

در ایـران نیـز   ). IFAD, 2008( باشـد  یمـ باال از جمله زعفـران  
زول بخش کشاورزي در اقتصاد کشور در سنوات اخیـر،  علیرغم ن

ي از درآمـد حاصـل   ا عمدهبخش  هنوز هم محصوالت کشاورزي
کـه بعـد از   طـوري بـه . دهـد  یمـ از صادرات غیر نفتی را تشـکیل  

محصوالت باغی و خشکبار و مرکبات، محصوالتی مانند زعفران 
ا ایفـا  در افزایش درآمد خانوار و بهبود معیشت آنان نقش مهمی ر

معمـول کشـت ایـن محصـوالت، بـازده       طـور  بـه زیـرا  ؛ دکنن یم
اقتصادي دو تا سه برابر بیشتر از بازده محصوالت غذایی اساسـی  

ضـمن اینکـه الگـوي    ). Paspan, 2006(را به دنبال داشته است
نیز به لحـاظ  ) ازجملهزعفران(باال کشت محصوالت داراي ارزش 

 ,IFAD(اسـت   توجـه  قابـل  یـی آن زا و اشتغالي منابع آبور بهره

 یـژه و بـه بر این اساس با توجه به شـرایط اقلیمـی کشـور    ).2008
ي اخیـر کشـت بعضـی از    هـا  سـال هـاي پیـاپی در    یسـال  خشک

نبـوده،   صـرفه  بـه  مقرونمحصوالت از حیث میزان تولید و درآمد 
یــدنظر الگــوي کشــت قبلــی و جــایگزینی کشــت تجدضـرورت  

  .سازد یممحصوالت جدیدي را مطرح 
ي جایگزین، ساکنین نـواحی روسـتایی از   ها کشتدر انتخاب 

زیـرا ایـن افـراد بـا جسـتجو در محـیط       ؛ تبحر خاصی برخوردارند
کـه در مقابلـه    کننـد  یمپیرامونی خود گیاهان وحشی را مشاهده 

وجـود   کـه  يطـور  به. نوسانات اقلیمی از شرایط خوبی برخوردارند
وب شـرقی اسـتان   زعفران وحشی در مراتع نواحی کوهستانی جن

 آورده وگلستان سبب شده پیازچه زعفران اهلی از استان خراسان 
کـه تنهـا در روسـتاي    چنـان . در این ناحیه کشت و آزمایش شود

-92کـانون اصـلی نشـر آن طـی سـال زراعـی        عنوان بهوامنان 
ـ  هـاي  ینزمـ هکتار از  60، حدود 1391 بـه  ) آن درصـد  18( یآب

حال باید دیـد در  . 1ه استکشت این محصول اختصاص داده شد
گسترش کشت محصول زعفـران در نـواحی معتـدل کوهسـتانی     

همـین   در ؟انـد  داشـته استان گلستان چه عواملی نقـش بسـزایی   
المللی متعددي انجام شده اسـت کـه    ینبراستا مطالعات داخلی و 

 ,Sam Maghibi(مغیبی  سام .شود یماشاره  ها آنبه تعدادي از 

ه افول کشت قهـوه و افـزایش سـطح زیـر     با بررسی نحو) 2007
کشت برنج و ذرت در منطقه کلیمانجارو، نتیجه گرفته اسـت کـه   
عالوه بر عامل تغییر در نظام خانوادگی دهقانان، تغییرات نهـادي  

تري، همچون کشش درآمـدي بیشـتر ایـن محصـوالت،      گسترده
تشویق کشت آن توسط مسئوالن و فراهم کردن مواد خام بـراي  

شـارما و جـین   . شده است بب گسترش این الگوي کشتصنایع س
)Shama&jain, 2011( بهــات و شــاها ،)Baht &Shaha, 

در مطالعاتی در کشورهاي هند و ازبکستان معتقدنـد کـه    )2011
رشد تقاضـا بـراي محصـوالت کشـاورزي داراي ارزش بـاال، در      
مناطق روستایی و شـهري و حتـی در بـین اقشـار فقیـر جامعـه       

وامل مختلف سازمانی و تکنولوژیکی حاکم بر کشورها روستایی ع
شده اسـت و ایـن محصـوالت داراي     باعث تغییر در الگوي کشت

ایـن  . تـوجهی در منـاطق روسـتایی هسـتند     کشش درآمدي قابل
ساز صدور این محصوالت به بازارهـاي   تغییر الگوي کشت، زمینه

حی جهانی، حفظ جمعیت از طریـق ایجـاد اشـتغال پایـدار در نـوا     
و همکـاران   زارع .تر شـدن مـزارع شـده اسـت     روستایی و وسیع

)Zareet al., 2007(انـد کـه بـین الگوهـاي کشـت       ، نشان داده
بهینه و الگوهاي فعلی زارعین در استان خراسان رضوي شـباهت  
زیادي وجود دارد کـه ایـن موضـوع ضـمن تأییـد صـحت مـدل        
ــأثیر    ــانگر تـ ــت، بیـ ــوي کشـ ــترش الگـ ــراي گسـ نویســـی بـ

ها بر تصمیمات زارعین در انتخـاب الگـوي بهینـه     گذاري سیاست
 & Farajzadeh(زاده و میـرزا بیـاتی    مطالعات فرج. کشت است

MirzaBayat, 2007(   صـدیقی و پورکاخـک ،)Siddiqui & 
                                                                                                

مـی باشـد ولـی در     1373کشت محصول زعفران در روستاي وامنان از سـال   -1
 .سال اخیر صورت گرفته است 3الی  2نواحی و حوزه هاي پیرامونی طی 
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PourKakhk, 2005( زاده  ، بذرافشان و ابـراهیم)Bazrafshan 

& Ebrahimzadeh, 2006 (ــراهیم ــان و ابـ  زاده و بذرافشـ
)Ebrahimzadeh & Bazrafshan, 2007 (دهد کـه   نشان می

مـدت   ، دوره رشد کوتـاه )زعفران(محصول درآمد نسبتاً خوب این 
زایی و رشد در اقلـیم   اشتغال(آن و نیاز آبی محدود، مزایاي نسبی 

ــه  ) خشــک ــا ســایر محصــوالت در منطق ــران در مقایســه ب زعف
هـا و   ه قابلیتخراسان، کشاورزان را بر آن داشته که بدون توجه ب

آورند که ایـن   هاي طبیعی منطقه، به کشت این گیاه روي پتانسیل
از . امر موجب مشکالت و بازده نامناسـب محصـول شـده اسـت    

معتقد است که درآمد پـایین  ) Javani, 2010(سوي دیگر جوانی 
محصول، عدم تضمین قیمت زعفران، هزینه باالي تولید و نبـود  

ناپایـداري اقتصـادي زعفـران در     هـاي تعـاونی از دالیـل    شرکت
هـاي خودجـوش    که مشـارکت  منطقه خراسان بوده است، درحالی

مردم در امور روستا و تولید زعفران رابطه مسـتقیمی بـا پایـداري    
اي و  حمـزه ) Paspan, 2006(پاسـپان  . اجتمـاعی روسـتاها دارد  

نشـان دادنـد   ) Hamzei & Bozarjmhri, 2015(بوزرجمهري 
ترین عوامل گسترش کشت  ی و بازار مصرف مهمعوامل جغرافیای

که با توجه به مراحل فرآوري و بازاریابی،  نحوي زعفران هستند به
هـاي ارزي و تجـاري باثبـات و مـؤثر،      همراه بـا اتخـاذ سیاسـت   

توان بستري مناسب براي افزایش قیمت زعفران در بازارهـاي   می
  .جهانی فراهم آورد

است مطالعات به دو دسـته  بررسی پیشینه تحقیق گویاي آن 
ي از مطالعـات از جملـه سـام مغیمـی،     ا دسـته ، گـردد  یمـ تقسیم 

ــزه   ــپان، حم ــوش، پاس ــاها و ق ــات و ش ــین، به ــارمن ج اي و  ش
ي مختلـف سـازمانی،   هـا  اسـت یسدرآمد باال و  نقش يبوزرجمهر

تکنولوژي، عوامل جغرافیـایی و بـازار مصـرف بـر تغییـر الگـوي       
در  غالبـاً ي دیگر مطالعـات کـه   ا هدستبوده است و  اثرگذارکشت 

استان خراسان صورت پذیرفته است تغییر الگـوي کشـت بـدون    
کـاهش   جـه یودرنت یـد تولتوجه به شرایط اقلیمی افزایش هزینـه  

 موردمطالعـه در ناحیه  ها یبررسنتایج . درآمد را در پی داشته است

ی بـا دسـته اول مطالعـات دارد و آن    نسـب  يها شباهتنشان داد 
 موردمطالعـه گفت تغییر الگوي کشت در ناحیه  توان یمکه چیزي 

بر اساس خوداتکایی و انگیزه درونـی کشـاورزان صـورت گرفتـه     
فایده محصـوالت و همچنـین بررسـی     -است و با بررسی هزینه

. انـد  نمـوده محیطـی اقـدام بـه کشـت زعفـران       -شرایط اقلیمی
یـه  سال از کشت این محصـول در ناح  10-15قریب  که ییازآنجا

، شود یمبر دامنه کشت آن افزوده  هرسالهگذرد و  یموردمطالعه م
 مـورد بنابراین ضرورت بررسی علل گسـترش کشـت در ناحیـه    

  .یر استناپذ اجتنابامري  مطالعه
  ها روشمواد و 
از توابـع شهرسـتان آزادشـهر     وام نانتحقیق در روستاي  این

جغرافیـایی  یـت  ازنظر موقع. در استان گلستان انجام گردیده است
دقیقـه و   55دقیقه و یک درجه عرض شمالی و  37در مختصات 

از سـطح دریـا قـرار     متر 1450درجه طول شرقی و در ارتفاع  33
یتآن طبـق سرشـماري   جمع ).Boonyademaskan, 1995(دارد 

 ,Anonymous( باشد یم نفر 1477 برابر 1390مسکن نفوس و 

 800 بـر  بـالغ ا ي زراعـی روسـت  ها نیزمسطح زیر کشت ). 2011
 صورت بههکتار  320صورت دیم و به هکتار 480(باشد  یمهکتار 

زمینـی، عـدس و    یبسیل گندم، قبزیر کشت محصوالتی از ) آبی
ــه از ــرار دارد 1370 ي ده ــران ق  ).Anonymous, 2010(زعف

ــاربرديتحق ــوع ک ــق از ن ــوده و روش انجــام آن ا توســعه -ی ي ب
ي و ا کتابخانـه مطالعـات   تحلیلی است که با تکیـه بـر   -توصیفی

ي ایــن پــژوهش را آمــار جامعــه .میــدانی انجــام گرفتــه اســت
یشــتري در کشــت ب 1کــه ســابقه دهــد یمــکشــاورزانی تشــکیل 

 110بنـابراین از  ؛ دارنـد  مطالعـه  مـورد در ناحیه  محصول زعفران
ي بـا اسـتفاده از ابـزار    صـورت سرشـمار   بـه زعفران کار، کشاورز 
ـ ا نمـوده  یـاز ن مـورد  يها داده يرآو جمعنامه اقدام به پرسش و  می

                                                                                                
سن باالي کشاورز نیست بلکه کشاورزانی است که  "سابقه"در اینجا منظور از  -1

علـی القاعـده در پـذیرش پدیـده اي نـو      . زودتر اقدام به کشت زعفران نمـوده انـد  
 .صدق می کند جوانترها انعطاف پذیري بیشتري دارند و در این موضوع هم
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 و  یـه تجزبـه    SPSS version 17افـزار  نرمسپس با استفاده از 
سـنجش پایـایی    منظـور  بـه  .اسـت  شـده  هـا پرداختـه   داده تحلیل

روش آلفاي کرون باخ اسـتفاده گردیـد کـه     پرسشنامه از سؤاالت
درصد برآورد گردیده که نتیجـه قابـل قبـولی     72اعتبار آن حدود 

توجه به پیشـینه تحقیـق عوامـل تأثیرگـذار در گسـترش       با.تاس
توان در چهار گروه زیر مـورد بررسـی    الگوي کشت زعفران را می

در کاشت،  ازجمله سهولتعوامل جغرافیایی  -1 :و تحلیل قرارداد
هـاي منطقـه، مقـاوم بـودن      داشت و برداشت، سازگاري با زمـین 

بازدهی محصول در  سالی، قابلیت محصول در برابر گرما و خشک
عوامـل بـازار    -IFAD, 2008( ،2(هایی با مقیاس کوچک  زمین

تر، سودآوري بیشتر، تغییرات نرخ  از قبیل بازاریابی و فروش راحت
ارز و سودآوري بیشتر محصول، ثبات نسبی قیمت محصول طـی  

ــراي ســلف فروشــی    ســال ــت محصــول ب ــف، قابلی ــاي مختل ه
)Wallace, 2002( ،3- تـوان  این زمینه مـی  در :اي عوامل نهاده

به نیاز کمتر به آب، کـود، سـموم دفـع آفـات، ارزان بـودن بـذر       
عوامـل   -4 یـت درنهاو ) IFAD, 2008(کـرد  محصـول اشـاره   

هاي دولتـی، نقـش    هاي تشویقی دستگاه یاستس یژهو بهمدیریتی 
  ).Wallace, 2002(ها در رویکرد به محصول زعفران  رسانه
 

  1ي اراضی در ناحیه مورد مطالعهبردار بهرهوضعیت  - 1جدول 
Table 1- Land use in the study area 

  درصد
Percent 

  بردار تعداد بهره
Number of 
ranchers 

/ برداري اراضی وضعیت بهره
  هکتار

Operational status of 
land/hectare  

31.8 35 
  2کمتر از 

Less than 2 
57.3 63 2.1-5 
8.2 9 5.1-8 
2.7 3 8.1-10 

100 110 
  جمع

Total 
Reference: Research Findings, 20014.  

 

  نتایج و بحث
                                                                                                

در این قسمت نشان دادن وضعیت کلی بهره برداري کشاورزي در ناحیه مـورد   -1
 .مطالعه است

  

یژه در نـواحی  و بهفراروي کشاورزي کشورمان  مسائلیکی از 
-بـه . کوهستانی، خرد بودن اندازه قطعات اراضی کشاورزي است

که این عامل زمینه پـذیرش هـر نـوع تکنولـوژي جدیـد و      طوري
ي سـلب نمـوده   ور بهـره را جهت افزایش استفاده از مکانیزاسیون 

هم از این قاعـده مسـتثنی نیسـت، زیـرا      موردمطالعهناحیه . است
ــق اظهــارات پاســخگویان    انــدازه قطعــات   درصــد 1/89طب

ایـن در حـالی   . هکتار ذکر گردیـده اسـت   5از ي، کمتر بردار بهره
) درصـد  7/2( یزنـاچ هکتار بسـیار   8است که سهم اراضی باالي 

  ).1ول جد( باشد یم
خرد بودن اندازه قطعـات  (مسئله عواملی که در این  نیتر مهم
ــه  تــوان یمــناحیــه مــورد مطالعــه دخالــت دارنــد،  در) اراضــی ب

مورفولوژي و توپوگرافی زمین، شیب، ارتفاع، ( یزیکیف یندهايفرا
قـوانین  ( یفرهنگـ  -یاجتمـاع ) کیفیت خاك و دسترسـی بـه آب  

غالـب بـودن اقتصـاد    ( ياقتصاد، )ارث، مالکیت خصوصی و وقف
اشـــاره کـــرد ) معیشــتی، فقـــدان مشـــاغل غیـــر کشـــاورزي 

)RoknoddinEftekhari, 2003.( 
 

حاکی از آن اسـت کـه کشـت     شده کشتبررسی محصوالت 
کـه تمـامی    دهد یمرا غالت تشکیل  مطالعه موردغالب در ناحیه 

درصـد   5/85پاسخگویان به کشت این محصول مبادرت ورزیده، 
یت اول سـطح زیـر کشـت خـود را بـه کشـت ایـن        اولو ها آناز 

ــاص  ــول اختص ــد دادهمحص ــه. ان ــالت،   اگرچ ــت غ ــد از کش بع
زمینـی و عـدس در    یبسـ سـطح زیـر کشـت     ازنظر بندي یتاولو

ایـن   برداران بهرهمقایسه با محصول زعفران بیشتر است اما تعداد 
ایـن بـدان   . باشـد  یمـ دو محصول در مقایسه بـا زعفـران کمتـر    

توجه به گسترش و توسعه فضایی کشت زعفـران،   معناست که با
زمینـی کاسـته    یبسـ  یژهو بهاز اهمیت و کشت محصوالت غالب 

جـدول  ( شده و سطح زیر کشت این محصول افزایش یافته است
2.( 
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 ی محصوالت ناحیه بر اساس بیشترين میزان سطح زير کشتبند تياولو -2جدول 
Table 2- Product prioritized based on the highest area under cultivation 

 جمع کل
Total 

 4 تياولو
Priority4 

 3 تياولو
Priority3 

 2 تياولو
Priority2 

 1اولويت 
Priority 1 

 

 درصد
Percent 

تعداد 

 بردار بهره
Number of 

ranchers 

 درصد
Percent 

تعداد 

 بردار بهره
Number 

ofranchers 

 درصد
Percent 

تعداد 

 ربردا بهره
Number of 

ranchers 

 درصد

Percent 

 تعداد

 بردار بهره
Number of 

ranchers 

 درصد

Percent 

تعداد 

 بردار بهره
Number of 

ranchers 

 محصول
product 

100 110 - - 2.7 3 11.8 13 85.5 9 
 غالت

Cereal 

100 83 3.6 3 10.8 9 72.3 60 13.3 11 
 ینیزم حیس

Potato 

100 57 12.3 7 49.1 28 35.1 20 3.5 2 
 عدس

Lentil 

100 110 24.5 27 57.3 63 15.5 17 2.7 3 
 زعفرا 

Saffron 
Reference: Research Findings, 20014. 

 

در ادامه این بحث به بررسی میزا  سطح زیر کشت زعفرا  

ی ها دادهنتایج حاصله از . است شده ارداختهآ   بردار بهرهو تاداد 

  است از مجموع کشاورزا  ااسخگو، گویای آ( 3جدو  )میدانی 

درصد آنا  کشت این محصاو  را در ساطحی باین     3/60حدود 

 6/5در مقابال ساطح باایی    . اناد  دادههکتار انجاام   5/ تا  5/ 

ایان در حاالی   . درصد بیشتر نیسات  4/6هکتار ناچیز و سهم آ  

 1/5درصد ساطح زیار کشات      1( نیشابور)خراسا  است که در 

 . هکتار بوده است

 

مقایسه درآمرد ارالو و هزینره تولیرد زع رران برا سرایر        

 محصوالت قدیمی ناحیه

با توجه به اهمیت این موضوع در این قسمت باه مقایساه و   

تحلیل محصو  زعفرا  باا ساایر محصاویت غالبناحیهااز نظار      

میزا  درآمد خالص و هزینه تولید در واحد ساطح ارداختاه شاده    

 . است

 

 

                                                                                           
از آنجاییکه آمار متوس  کشوری در دسترس نبود لذا با خاساتگاه اصالی کشات     - 

زعفرا  یانی خراسا  که تحقیقی توس  حمزه ای و باورر جمهاری صاورت گرفتاه     
 .است مقایسه صورت گرفته است

تعداد  بر اساسکشت زعفران  وضعیت سطح زير -3جدول 

 بردار بهره
Table 3- The cultivation of saffron, based on the number of 

farmers 

 درصد
Percent 

 بردار بهرهتعداد 
Number of ranchers 

 کشتسطح زير 
Cultivation (ha) 

67.3 74 0.2-0.1 

4.5 5 0.4-2.1 

21.8 24 0.6-4.1 

6.4 7 
 6/5بیش از

More than 0.6 

100 110 
 جمع

Total 

Reference: Research Findings, 20014. 
 

هزینه کشت و تولیاد زعفارا  در    اگرچه دهد یمنتایج نشا  

برابار و   6/3زمینای   یحسا نسبت به )محصویت مقایسه با سایر 

اما در مقابال درآماد    باشد یمبیشتر ( برابر 0 /4نسبت به غالت 

 3 /0برابر و نسبت باه غاالت    3 زمینی  یحسزعفرا  نسبت به 

 (.4جدو  ) یدگرددیبرابر ق

 

 ازنظار مقايسه محصول زعفران باا سااير محصاوالت ناحیاه     

 سازگاری اقلیمي
 

ی کشاورزی ارتباط مساتقیمی باا اقلایم و شارای      ها تیفاال

که با اندک نوسانات اقلیمی شاهد کاهش  وریبه. محیطی دارند
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بینـی بـه ایـن بخـش      شپـی  یرقابـل غ هـاي  یانزسطح تولیدات و 
بررسـی مقاومـت محصـول زعفـران در برابـر       منظـور  به. هستیم

کشـاورزان  به نظرنوسانات اقلیمی در مقایسه بـا سـایر محصـوالت   
بــه معنــاي کمتــرین  4رتبـه یــک بــه معنــاي بـاالترین و رتبــه   

دهـد  یدانینشان میمیها دادهیجنتا .است شده دادهسازگاري اقلیمی 
ی و ســرمازدگی ســال خشــکدر برابــر  مقاومــت ازنظریــطورکل بــه

محصول زعفران در مقایسه با سایر محصوالت ناحیـه از شـرایط   
درصـد   6/83 کـه  يطـور  بـه ). 5جـدول  (اسـت  بهتري برخوردار 

ی و سـال  خشککشاورزان اولویت اولرا به مقاومت زعفران در برابر 
این سـهم در محصـوالتی از    که یدرحال، اند نمودهسرمازدگی قید 

، )درصـد  6/3ی و سـرمازدگ  4/6 یسـال  خشـک (تنها الت قبیل غ
عــدس ، )درصـد  4/6 یسـرمازدگ ی و سـال  خشـک ( ینـی زم یبسـ 

به اولویت اول اختصـاص  ) ییکدرصدو سرمازدگ 6/3 یسال خشک(
شـرایط معکوسـی    4و  3، 2هـاي   یتاولوکه  یدرحالاست شده داده
: رار دادیید قتأو  موردقبولتوان به دو دلیل  یماین نتایج را . دارند

مهرمـاه   اواسـط با توجه به اینکه برداشت محصول زعفران از  -1
ي زمـین  درروگونـه رشـد و نمـو     یچهشود و قبل از آن  یمشروع 

هـاي احتمـالی در مقایسـه بـا سـایر       یسال خشکندارد بنابراین از 
از جهتی دیگر با توجه بـه   -2باشد  یممحصوالت ناحیه در امان 
حصول رابطه مستقیمی با سـرد شـدن   اینکه رشد و گلدهی این م

ي هـواي  هـا  تودهورود  زعفران باهوا دارد، بنابراین شروع گلدهی 
اسـت  به داخـل کشـور از اوایـل مهرمـاه منطبـق       زا بارانسرد و 

 ).5جدول (

 
  1)لهزار ریا/هکتار(ي توصیفی مقایسه هزینه تولید و درآمد خالص ساالنه زعفران با سایر محصوالت ها آماره- 4جدول 

Table 4-Descriptive statisticsof annual net income and cost production of saffron compared toother products   
  خطاي معیار
Standard 

error 

 انحراف معیار
Standard 
division 

  میانگین
Mean  

  تعداد
N 

 محصول
 production 

 متغیر
variable  

  

3075304 32254068.54 92372.7 110 
  زعفران

Saffron 

حد 
ر وا

ه د
هزین

طح 
س

)
کتار

ه
 - 

یال
ر

(  
C

os
t p

er
 u

ni
t (

Ra
ils

/ h
a)

  

146414 1514518.37 5983.2 107 
  غالت

Cereal 

67054 603487.80 9617.2 81 
  ینیزم بیس

Potato  
2633001 45452646.08 38859.7 298 

  جمع
Total 

9039051 94802371.14 298181.8 110 
  زعفران

Saffron 

ص
 خال

آمد
در

 
 در 

النه
سا

تار 
هک

)
یال

ر
(  

A
nn

ua
l i

nc
om

e(
Ra

il 
/h

a)
 

331658 3430700.38 12553 107 
  غالت

Cereal 

339085 3051765.32 10246.9 81 
  ینیزم بیس

Potato  
8689539 1500047109 106993.9 298 

  جمع
Total 

Reference: Research Findings, 20014. 
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                          
 .اظهارات پاسخگویان می باشد و 1391-92محاسبه درآمد و هزینه تولیدمحصوالت بر اساس سال -1
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 1سازگاری اقلیمي محصول زعفران با محصوالت غالب ناحیه مقايسه -5جدول 

Table 5- The comparison of Climate adaptation saffron with the dominant products 

 سازگاری

 اقلیمي
Climate 

adaptation 

 نوع محصول
Type of 

production 

 1اولويت 
Priority 1 

 2تياولو
Priority2 

 3 تياولو
Priority 3 

 4 تيلواو
Priority 4 

 جمع کل
Total 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

 
خش

 
سال

D ی
ro

u
g
h

t
 

 زعفرا 
Saffron 

92 83.6 13 11.8 5 4.5 - - 110 100 

 ینیزم حیس
Potato 

7 6.4 31 28.2 10 9.1 62 56.4 110 100 

 غالت
Cereal 

7 6.4 34 30.9 60 54.5 9 8.2 110 100 

 عدس
Lentil 

4 3.6 32 29.1 35 31.8 39 35.5 110 100 

 

ی
دگ
ماز
سر

 F
ro

st
b

it
e

 

 زعفرا 
Saffron 

92 83.6 6 5.5 1 0.9 11 10 110 100 

 ینیزم حیس
Potato 

2 1.8 23 20.9 47 42.7 38 34.5 110 100 

 غالت

Cereal 
4 3.6 30 27.3 20 18.3 56 50.9 110 100 

 عدس

Lentil 
1 1 51 51.5 42 42.4 5 5.1 110 100 

 

 
 

Reference: Research Findings, 20014. 
 

  8در استقبال کشاورزان در کشت زع ران مؤثرعوامل 

استقبا  از یا  ادیاده نو هاور و ااذیرش آ  ارتبااط       دیترد یب

. ی خاااص آ  ادیااده داردهااا یژگاایوبینااابینی بااا  مسااتقیم و

روناد ااذیرش و اخاش     تواناد  یما عوامل مثبت آ   که ی ور به

ی میادانی گویاای آ    هاا  افتاه نتایج ی. فضایی ادیده تسریع کند

استقبا  کشااورزا  در کشات ایان     در یلراست، تمامی عوامل 

کاه کشااورزا  هار یا  از      اوری به .اند بوده یرگذارتأثمحصو  

 در انتخااب ( 555/5سطح مانااداری  )درصد  33وامل را در حد ع

 اناد  نماوده قیاد   اثرگاذار کشت جدیاد   عنوا  بهمحصو  زعفرا  

محصویت بومی  سو  ، زیرا با توجه به اینکه از ی(0و  6جدو  )

ترین منبع  یعنوا  اصل بهزمینی زمانی  یحس یژهو بهو غالح ناحیه 

زد باود  ای   کیفیت زباا   رازنظدرآمدی مردم و در سطح منطقه 

و داده است ازدستگیری بازدهی خود را چشم  ور بهچند سا  اخیر 

                                                                                           
که کشاورز ارتباط مستقیمی با کشت و کار دارد نمی تاوانیم تجربیاات    از آنجایی - 

در روساتاها بماانیم و از    "تا جایی که رابرت چمبارز مای گویاد   . آ  را نادیده گرفت
 (Chambers, 2002)"ا  یاد بگیریمروستاییا  و همراه آن

ی اخیر و همچنین کمبود ها یسال خش از سوی دیگر با توجه به 

 ازنظار کاه   اناد  باوده به دنبا  محصاویتی   کشاورزا  منابع آبی،

و ( کاود و سااموم )هااا  نهااده ینههز اقتصاادی، عوامال محیطاای،  

 صارفه  به مقرو دوری از مراکز خرید  واسطه ونقلبه لحمیها نهیهز

ی اخیار  هاا  دههکشت جایگزین در  عنوا  بهبنابراینزعفرا  ؛ باشد

 .بر سایر محصویت بومی منطقه رجحا  دارد
 

 موانع کشت و گسترش زع ران در ناحیه

با اساتفاده   مطالاه موردبررسی موانع کشت زعفرا  در ناحیه 

 دییا تأدرصاد   33ین موضاوع را در حاد   از آزمو  کای اسکویر ا

 "کمبود نیاروی انساانی  "چنانکه کشاورزا  (. 3جدو  ) دینما یم

 "ی ریارب  ها دستگاهعدم خرید تضمینی توس  "،  درصد 31/ 

، درصاد  4/06 "کنناده  خشا   یهاا  دستگاهنبود "درصد،  3/06

 عادم "، درصاد  15 "یا منطقاه ی و ا هیا ناحنبود باازار فاروش   "

                                                                                           
همانند سایر مناا ق روساتایی کشاور باا      با توجه به اینکه در ناحیه مورد مطالاه - 

 یانساان فزاینده ای جوانا  روبرو هستیم در نتیجه کمبود نیروی  هایمسئله مهاجرت
 .های کشاورزا  استیکی از مهمترین دغدغه( با توجه به کاربر بود  زعفرا )
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گسترش کشت ایـن محصـول    در ،درصد 60 "مهارت کشاورزان
  ).8جدول ( کنند یممانع نقش ایفا  عنوان بهو اقتصادي  باارزش

بنابراین ایجاد تمهیداتی از سـوي دولـت مبنـی بـر برطـرف      
یـژه اضـافه نمـودن زعفـران در لیسـت      و بـه نمودن موانع مذکور 

محصوالت داراي قیمت خرید تضمینی، اعطاي تسهیالت جهـت  
، ایجاد نمودن بازار در سطح ناحیه کننده خشک يها دستگاهخرید 

ي ترویجـی  هـا  دورهبراي خرید گل زعفران و همچنین برگـزاري  
در کـاهش موانـع ایـن     توانـد  یمـ براي افزایش تجربه کشاورزان 

زیـرا   .محصول اثرگذار و روند توسعه کشت آن را سرعت بخشـد 
ورزان در انگیزه باالي کشـا  رغم یعل( گردد یمموانع مذکور باعث 

توسعه کشت این محصول در روستاي مذکور و همچنین نـواحی  
. متوقف گـردد  مرورزمان بهروند گسترش کشت آن کند و ) اطراف

مسـائل در ناحیـه    نیتـر  مهـم یکـی از   که ییازآنجابر این اساس 

ــذکور مهــاجرت فزاینــده    ــهم ي شــهرهاي صــنعتی و  ســو ب
بـا   واننـد ت یمـ ي اجرایـی مربوطـه   هـا  دسـتگاه ، شهرهاست کالن

ي خـود رونـد مهـاجرت گریـزي را کنتـرل کننـد زیـرا        ها تیحما
که در جدول آمده است یکی از موانع گسترش کشـت   گونه همان

کـه در صـورت مانـدگاري     باشـد  یمزعفران کمبود نیروي کارگر 
  .این موضوع حل خواهد شد خود خودبهجمعیت در ناحیه 

  

  ي و پیشنهادهاریگ جهینت
توان نتیجه گرفت نتـایج   می گرفته انجامت ی بر مطالعاتأملبا 

ي هـا  مشـابهت تحقیق حاضر با نتایج کلی تحقیقات مورد بررسی 
سو بـه تطـابق    که در تحقیقات مذکور از یکطوريزیادي دارد به

توسعه و کشت زعفران با مدل پخش فضایی هاگراستراند اشـاره  
   .گردیده است

  
  ر استقبال از کشت زعفراند رگذاریتأثآمار توصیفی عوامل  - 6جدول 

Table 6- Descriptive statistics of influential factors in the popularity of saffron  
  جمع

Total 
  خیلی کم

Very low 
  کم

Low 
  متوسط

Medium 
  زیاد

Good 
  خیلی زیاد

very much متغیر 
Variation  درصد  

Percent  
  تعداد

N 
  درصد

Percent  
  تعداد

N 
  درصد

Percent  
  تعداد

N 
  درصد

Percent  
  تعداد

N 
  درصد

Percent  
  تعداد

N 
  درصد

Percent  
  تعداد

N 

100  110  -  - -  -  1.8  2  20.9  23  77.3  85 
  درآمد باالي زعفران

Income of saffron 

100  110  -  - 3.6  4  8.2  9  42.7  47  45.5  50  
  عدم نیاز به آب زیاد

No need for high 
water 

100  110  -  - 4.5  5  15.5  17  55.5  61  24.5  27  
  انطباق شرایط فیزیولوژي

Conformity of 
Physiology 

  خاك حاصلخیز  59  53.7  40  36.3  11  10  -  - -  -  110  100
Fertile soil 

  کیفیت باالي محصول  66  60  17  15.4  24  21.8  3  2.7 -  -  110  100
High quality 

  الهچندسخصلت   24  21.8  57  51.8  24  21.8  4  3.6 1  1  110  100
Perennial nature 

  محصول صادراتی  7  6.4  17  15.5  45  40.9  13  11.8 28  25.4  110  100
Export product 

  مقاومت در مقابل آفات  25  22.6  65  59  18  16.6  2  1.8 -  -  110  100
Resistance to pests 

Reference: Research Findings, 20014. 
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 آزمون کاي اسکویر - فران در کشت زع اثرگذارمیزان عوامل  - 7جدول 
Table 7- Factors affecting the cultivation of saffron - Chi square test  

  عامل
Factor 

  کی دو
Chi  

  درجه آزادي
df 

  معناداري
Significant 

  درآمد باالي زعفران
Income of saffron 

101.852 2 0.000 ** 

  عدم نیاز به آب زیاد
No need for high water 

64.764 3 0.000 ** 

  انطباق شرایط فیزیولوژي
Conformity of Physiology 

63.236 3 0.000 ** 

  وجود خاك حاصلخیز
There is fertile soil 

31.873 2 0.000 ** 

  کیفیت باالي محصول
High quality 

80.182 3 0.000 ** 

  خصلت چندساله
Perennial nature 

90.818 4 0.000 ** 

  صادراتی بودن آن
Its export 

40.727 4 0.000 ** 

  مقاومت در مقابل آفات
Resistance to pests 

78.291 3 0.000 ** 
  
 

ns ،** ، * درصد 95و  99به ترتیب عدم معناداري، معناداري در سطح.  
 

ns, ** and *: Non-significant, significant at 99% and 95% probability levels, respectively. 
Reference: Research Findings, 20014. 

  

 آزمون کاي اسکویر -بررسی عوامل دخیل در توسعهکشت زعفران  - 8جدول 
Table 8- Barriers in extensionof saffron cultivation - Chi square test  

 

  معناداري
Significant 

  درجه آزادي
DF 

  کی دو
Chi 

  موانع کشت
Obstacles cultivating 

  عدم خرید تضمینی 22.273 4 ** 0.000
Noguaranteed buy 

  کننده خشک يها وجود دستگاهعدم  17.000 4 ** 0.002
Nodrying machines 

  کشاورزان وجود مهارتعدم  11.727 4 * 0.019
No farmers skills 

  کاربري زیاد 68.855 2 ** 0.000
Labor intensive 

  يا منطقهنبود بازارفروش  25.455 4 ** 0.000
No regional market 

ns ،** ، * درصد 95و  99به ترتیب عدم معناداري، معناداري در سطح.  
 

ns, ** and *: Non-significant, significant at 99% and 95% probability levels, respectively. 

 
 

Reference: Research Findings, 20014. 
  

نبـود   را آنمشـکالت پـیش روي    نیتـر  مهمو از سوي دیگر
وجـود  ، عدم کننده خشک يها وجود دستگاهقیمت تضمینی، عدم 

 يا منطقـه  بـازار فـروش  نبـود   و یـاد زکشاورزان، کاربري  مهارت
ایـن   مطالعـه  مـورد است که این مـوارد هـم در ناحیـه     شده اشاره

اما آن چیزي که این پـژوهش را بـا سـایر    ؛ کند یمتحقیق صدق 
این اسـت کـه ایـن تحقیـق      دکن یممتمایز  شده یبررستحقیقات 

 ازنظـر عالوه بر مقایسه محصول زعفـران بـا محصـوالت بـومی     
اقتصادي و شـرایط فیزیولـوژي، بـه بررسـی عوامـل اسـتقبال از       

کمیت و کیفیـت   ازنظرکشت و توسعه آن و همچنین مقایسه آن 
با خاستگاه آن یعنی خراسان بـا اسـتفاده از تجربیـات کشـاورزان     

  .پرداخته است
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  آماره توصیفی موانع توسعه سطح زیرکشت زعفران در ناحیه -9 لجدو

Table 9- Barriersin extensionof saffron cultivation- descriptive statistics  
 

  جمع
Total  

  خیلی کم
Verylow  

  کم
Low  

  متوسط
Medium  

  خوب
good  

  خیلی خوب
Very good  موانع کشت  

Obstacles cultivating  درصد  
P 

  تعداد
N 

  درصد
P 

  تعداد
N 

  درصد
P 

  تعداد
N 

  درصد
P 

  تعداد
N 

  درصد
P 

  تعداد
N 

  درصد
P 

  تعداد
N 

100 110 5.5 6 18.2 20 30 33 17.3 19 29 32 
  عدم خرید تضمینی

 
Noguaranteed buy 

100 110 11.8 13 11.8 13 31 34 18.2 20 27.2 30 
 يها وجود دستگاهعدم 

  کننده خشک
No drying machines 

100 110 11.9 13 28.1 31 27.2 30 16.4 18 16.4 18 
  کشاورزان وجود مهارتعدم 

No farmers skills 

100 110 - - 1.8 2 - - 31.8 35 66.4 73 
  کاربري زیاد

Labor intensive 

100 110 8.2 9 11.8 13 28.1 31 33.7 37 18.2 20 
  يا منطقهنبود بازارفروش 

No regional market 
Reference: Research Findings, 20014. 

 

به پایین بـودن درآمـد   ) 1390( یجواناینکه در تحقیق  مضافاً
این محصول اشاره گردیده اسـت کـه در تحقیـق حاضـر درآمـد      
باالي زعفران در این ناحیه یکی از عوامل استقبال در کشـت آن  
قیــد گردیــده اســت کــه ایــن امــر ناشــی از مرغوبیــت خــاك و  

در مقایسـه بـا   ) بـازده بیشـتر آن   جـه یدرنت( یـه ناحي این وهوا آب
هـاي   ینـه هز یجهدرنت(تر  خشککه از اقلیمی  هیدریح تربتمنطقه 

برخـوردار اسـت   ) ابـد ی یمـ افـزایش   خـود  يخـود  بهتولید زعفران 
ی کشـت محصـول   طـورکل  بـه نتایج نشان داد  هرحال به. باشد یم

 ی،نیزم بیسغالت، ( یبومزعفران در مقایسه با سایر محصوالت 
ـ  به مقروناقتصادي و اقلیمی  ازنظر..) .عدس و باشـد؛   یصرفه ترم

زیرا خصلت صادراتی بودن زعفران و ارزش جهانی آن، رویش در 
، پـایین بـودن   )بارآبیـاري حداکثر یـک (کم فصل پاییز و نیاز آبی 

ي کشاورزي از مزایاي این محصول نـو کشـت در   ها نهادههزینه 
ــ    ــه م ــوالت ناحی ــایر محص ــا س ــه ب ــذکور مقایس ــد یم از . باش

 موردمطالعـه ی که کشت محصول زعفران در ناحیه مسائلنیتر مهم

 يهــا دســتگاهبــه عــدم وجــود  تــوان یمباشــد یمــبــا آن روبرو

ایـی،  ، نبـود فـروش بـازار مناسـب محلـی و منطقـه      کننده خشک
  .اشاره نمود... ي، کارگر وا مشاورهي ترویجی و ها آموزش
  

 :زیر ارائه می شود پیشنهادهاي فوق موارد به باتوجه

 موردمطالعـه قدمت کشـت زعفـران در ناحیـه     که ییازآنجا 

ي آموزشـی  هـا  کـالس لذا ایجـاد   باشد یمسال  20 کمتر از
ترویجی براي افزایش دانـش کشـاورزان در خصـوص ایـن     

 .گردد یممحصول توصیه 

  ي الزم از جملـــه هـــا رســـاختیزنیتأمکمـــک دولـــت در
 مخصوص زعفران کننده خشکیها دستگاه

 ــه ــه  واســطه ب ــود کــارگر در ناحی ــدم  موردمطالعــهکمب و ع
ي و ا هیناحدسترسی آسان به نیروي انسانی و نبود بازارهاي 

ي براي خرید گل، ایجـاد مراکـز خریـد گـل امـري      ا منطقه
 .ضروري است
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Abstract: 
One of the Iran's agricultural problems is the decrease in native products. The objective of this 

research is to study the reasons for cultivating saffron in the temperate mountainous regions of the 

Golestan province. Accordingly, the type of research is both applied and developmental and its 

methodology is descriptive-analytical. The field of research includes the farms of Vamnan village in 

the Azadshahr County. Its statistical society is 110 farmers who are experienced in saffron cultivation. 

Data was collected from the Census carried out through questionnaires, and was analyzed and 

interpreted by SPSS. The results have shown that, in comparison to other local products, saffron is 

more climatically resistant, in so far as 82.1% of farmers, in their prioritizations to cultivate 

agricultural products, have named saffron as the first one. This rate is usually low among other 

products. From the income indicator perspective, saffron cultivation income is more than the income 

from cultivation of other local products. To compare, saffron income is (92,372 thousand Rials), while 

for potatoes it is (5983 thousand Rials) and for cereals it is (9617.2 thousand Riyals). In addition, there 

is a meaningful relationship of 99% between people’s interest to grow saffron and its economic 

conditions on the one hand and physiological features on the other hand. Lack of the necessary 

infrastructure and markets in the region, lack of drying machines, and shortage of labor are stated as 

the greatest obstacles to the development of saffron in the area. Therefore, obstacles in the 

development of saffron in the region are essential. 
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