
 0011، پاییز 3اره ، شم9جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،       222

    

 مقاله پژوهشی

-و عوامل موثر بر آن در شهرستان زعفران استانداردبنه  يبه پرداخت زعفران كاران برا ليتما

 هاي زاوه و تربت حيدريه

 
 *1تکتم محتشمی

 1011خرداد  11 تاریخ پذیرش:  1331بهمن  11 تاریخ دریافت:

 

های زاوه و تربت و عوامل موثر بر آن در  شهرستان زعفران استانداردبنه  یبه پرداخت زعفران كاران برا ليمات. 6044محتشمی، ت.، 

 .259-564(: 5)5حيدريه. زراعت و فناوری زعفران، 

 

 چكيده
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 مقدمه

 يازن يلبه دل یزراع ياهانگ يندر ب یايژهو يگاهاز جا زعفران

 یكشتاورزان و درآمتد كتاف يکتاریب يتامكتار در ا يجادكم، ا یآب

 خراستانی هااستتان یاز شهرها یاقتصاد بعض و برخوردار است

 دارد یبستتگ يتاهگ يتنبته ا يتادیز يتزانبته م رضوی و جنوبی

(Aghaei & Rezagholizade, 2011 .)رو بديهی استت، ينازا

ی هتاتعداد گلافزايش زعفران كه متأثر از  عملکرد كمیافزايش 

 یتوجهسودآوری قابتل تواندیدر واحد سطح است، م شدهيلتشک

 ,.Shabahang et al) بترای توليدكننتدگان آن فتراهم آوردرا 

ين توليدكننده زعفتران در تربزرگ عنوانبهينکه ايران باا (.2013

عملکترد، بتا متوستط  ازنظترشتود، امتا سطح جهان شناخته می

 ستايربتا  ستهيدر هکتتار در مقا گرملتويك 5/5زعفران  عملکرد

 Ahmadi etآن جايگاه مطلتوبی نتدارد ) توليدكننده كشورهای

al., 2017.) 

همچون ساير گياهتان زراعتی، زعفتران نيتز بترای استتفاده 

حداكثری از پتانسيل محيط، علاوه بر شرايط آب و هوايی و خاك 

مناسب، نياز به مديريت مطلوب زراعی جهت افزايش طول دوره 

 Rezvaniی و دستتيابی بته حتداكثر عملکترد دارد )بترداربهره

Moghaddam et al., 2013 عوامل زيادی در تعيتين ميتزان .)

 هتاآن ازجملتهعملکرد كمی و كيفی زعفتران نقتش دارنتد كته 

ها، آبياری، تاريخ كشت يماریبتوان به عوامل اقليمی، آفات و یم

بتين، انتختاب ينراددر كاشت اشاره كترد.  شدهمصرفو نوع بنه 

يش ميتتزان برافتتزا متتؤثرين راهکارهتتای تتترمهمبنتته مناستتب از 

 Naderiشتود )یمعملکرد زعفتران در واحتد ستطح محستوب 

Darbaghshahi et al., 2008 .)" يقتتتحقدر  "یرمتتادبنتته 

ايتی هوام نداهر از قبل گل زعفران شود. یم یزعفران تلق "بذر"

د زعفران در هرستال کرعملو تشکيل گل شود و میيگر ظاهر د

عی زرافصل ان در عفرزبنه ی در فتوسنتزه مواد خيرذه تبسته بوا

 توانتدیخاب بنه مادری بتا وزن مناستب متان .باشدمیاز آن قبل 

مصترف و قيماً برجتذب عناصتر غتذايی، شتامل عناصتر كمتمس

ری و توليتد تدخ یهارشد بنه يجهباشد و درنت گذارتأثير فپرمصر

 ,Koocheki & Seyyedi) ح را افزايش دهتدل در واحد سطك

( رمچهار گكمتر از  یا وزن)ب زير یهاعنوان نمونه، بنهبه (.2015

 ايته و دبوی نييپا اريبس یدهگل يیتوانا یارادر سال اول، د عمولاًم

ها بنته نيتا كاشتت نيبراابن. باشند یزيل انگگاست فاقد  مکنم

شتد  خواهتدر آن ستال د دیاقتصتا یهددبه كتاهش ستو نجرم

(Koocheki & Seyyedi, 2015  .)ايج برخی ت، نارتباطين ا در

تحقيقات حاكی از آن است كه رابطته نزديکتی بتين وزن بنته و 

 & Koochekiوجتتود دارد ) در زعفتتران یدهظرفيتتت گتتل

Seyyedi, 2015; Molina et al., 2005; Tavakoli et al., 

2013; Negbi, 1999; Sahabi et al., 2017.)  مطالعتته

( نشتان داد بيشتترين عملکترد Mollafilabi, 2014ملافيلابی )

 64ی مادری بتيش از هابنهيجه كشت درنتكلاله خشک زعفران 

 & Koochekiشتتود. كتتوچکی و ستتيدی )یمگتترم حاصتتل 

Seyyedi, 2015) افزايش تعداد گل و عملکرد كلاله خشک  نيز

ی متادری هابنهكاشت  تأثيرزعفران در سال اول و دوم را تحت 

گترم( مترتبط دانستته و يکتی از  62)بتا وزن بتيش از  تردرشت

در زعفتران را  قبولقابلين اقدامات جهت كسب عملکرد ترمهم

انتدازه و كيفيتت عنتوان  ازنظتری مادری مناستب هابنهانتخاب 

 كنند.    یم

 و ديتتول شيافتزا دررشتت متادری د یهاعلاوه بر نقش بنته

 لمتآفتات و عوا دها ازنظر وجتون بنهدبو یعملکرد زعفران، عار

 چراكتته درگيتتموردتوجتته قتترار  بايستتتیم ،یاهگيتت زایيمتتاریب

ی قارچ ايو  يیايباكتر لماز وجود آفات، عوا یناش دگیهرگونه آلو

 هتد قترار تتأثيرزعفران را تحت  یهارشد و استقرار بنه تواندیم

(Diaz, 1998 .)یهابنتهفترو   يجتهها و درنتبنه یافله عيتوز 

نظتارت  ايتعتدم نظتارت  يتو درنها كنندگانيعتوز ه توسطدآلو

محصول بنه عملکرد  ديتول تيفيبر كيی اجرا يیهادستگاهد حدوم
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 را متأثر خواهد كرد.  يینها

گلتدهی  نتدير فراد یرمتادانتدازه بنته  هيتژو تيباوجود اهم

 ها ازبنته نيتا یبندجهت درجه یشخصم اريعمتاكنون  زعفران،

ر د یكشتتاورزاد وابستتته بتته وزارت جهتت یهاستتازمان یستتو

 یرضتو خراسانی هااستانی عمده توليد زعفران يعنی هااستان

 یهابنته یافلته عيتوز گر،دي يیاز سو ارائه نشده است. یو جنوب

 وانعم ينتر، از مهميزودرشتر یهابنه اختلاطيجه زعفران و درنت

ر بتازار فترو  دن عرضه زعفراقابل یهابه بنه یدهارز  جهت

و  یبنتددرجه زعفتران بتدون یهاسبب شده است تا بنهو  هدبو

روند كه  است یحالاين در  ر بازار به فرو  برسند.د یواهگثبت 

ستال  69 یزعفران طت دعملکری پر نوسان و نسبتاً نزول ييراتتغ

 یهتاطرح یبته اجترا توجتهلتزوم  مذكور،  ستاندو ار دذشته گ

 Agricultural)دهد یمتوليد را نشان  تيرمدي هپايبر  دیكاربر

Statistics, 2017 .)  

براين اساس ضرورت دارد برای ايجاد مزارع جديتد زعفتران، 

ی استانداردی را برای كشاورزان فتراهم نمتود تتا از اتلتاف هابنه

هتای ريتز ی در بنتهدهگتلهزينه، زمان و آب جهت ايجاد توان 

گل زعفران نيز با استتفاده از  ممانعت شود. كشاورزان توليدكننده

های اول و دوم كشتتت، عملکتترد های استتتاندارد در ستتالبنتته

ی از بترداربهرهآورده و با كتاهش دوران  به دستی را توجهقابل

ازحد سن مزرعه كته ختود باعتث يشبمزرعه و پرهيز از افزايش 

دهنتد. های توليد را كاهش متیشود، هزينهی میگل آوركاهش 

، هتايشآزمای اجرا ،یاهگي حصولم کي یستاندارسازاز ا نظورم

استتفاده از  خاص جهت حصولم کيبه  یواهگو ارائه  هايابیارز

 ت،يتفياز ك نتانيبته اطم نجترم يتتدرنها كتهآن در آينده است 

شتتود یمی و حفتتظ ارز  واقعتتی آن محصتتول منتتيا ،يیكتتارا

(Kazemzade & Iranpoor, 2011اين مراحل در ارتباط بت .) ا

در آغاز دوره ركود،  هابنهبرداشت  لمزعفران شا یهابنه یاورفر

 حصتتولماز  هتتایآلودگآفتتات و  ريو ستتا كختتا یجداستتاز

 دون،مت یهاداستتاندار ها بر استاسبنه یبندشده، درجهبرداشت

. در حتال استت فرو  ها به بازارو سرانجام عرضه بنه یاردانبار

ندازه و چته ضتدعفونی ا ازنظر چه، بازاری موجود در هابنهحاضر 

و همراه بتا مقتادير ای صورت فلهو به نبودهاستاندارد  كردن بنه،

. با توجه به اهميتت شوندمی يدوفرو خرزيادی خاك و پوشال 

بنه زعفران در بهبود عملکترد محصتول، اقتدام بته عرضته بنته 

يتاز بترای تضتمين عملکترد موردنشده كه استتانداردهای یگواه

، رادار استتتهای نخستتت كشتتت ژه در ستتاليوبتتهبالتتای توليتتد 

اينکه در حال حاضر بازار رستمی  نظر گرفتنضروری است. با در 

شده زعفتران( وجتود نتدارد، يتک برای اين محصول )بنه گواهی

شرط در اين خصوص،  بررسی تمايل به پرداختت زعفتران يشپ

 گذاریهای ارز با استفاده از رو  هابنهكاران برای اين نوع از 

يری تمايل به پرداخت، و شناسايی عوامل گاندازهچون  ی،اقتصاد

ايتن رو  بتر باشد. یماقتصادی و اجتماعی موثر بر اين انتخاب 

پاستخگويان و در آن  تصميمات ورفتار مصرف كننده متکی است

بايد پاسخ دهند كه حاضتر بته پرداختت چته مقتدار پتول بترای 

خدمات غيربازاری بتا  ا ودراختيار گرفتن يک مقدار معين از كالاه

 ا بکتارگيری ايتند. باشتنفرضی میشرايط يک بازار  فرضيات و

( بته ارزيتابی Torabi et al., 2018رو ، ترابتی و همکتاران )

يی شاخص آب و هوا مهيب یبرا بيبه پرداخت باغداران س ليتما

عوامل سطح  تأثيركه  ندنشان داددر شهرستان دماوند پرداخته و 

منطقه احداث باغ،  ،یفعل مهيت باغ، استفاده از بمساح لات،يتحص

باغتدار  تيتو نوع فعال يیشاخص آب و هوا مهيبا ب يیآشنا زانيم

مثبتت  بيبترداران ستبهره مهيبه پرداخت حق ب ليتما زانيبر م

بته پرداختت حتق  ليمتوسط تماهمچنين در اين مطالعه،  است.

 7544 یشتنهادياز برنامته پ یريتگبهره یبرداران بترابهره مهيب

آميتان و همکتاران  هر هکتتار محاستبه شتد. یبه ازا اليهزار ر

(Amian et al., 2017 در )به  ليمؤثر بر تما یهاعامل یابيارز

 یفرادنشان دادند ا کيكنندگان گوشت مرغ ارگانپرداخت مصرف

 یو نگر  بهتتر کيمرغ ارگان دينسبت به فوا ترشيب یكه آگاه

 یسالم و مولفه آگتاه ديمولفه خر د،يخر ینسبت به مولفه عموم
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بته  تترشيب یليداشتند، تما هاکيوتيب آنتی و هااز خطر هورمون

 ,Khodaverdizadeh. ختداورديزاده )مصرف محصتول دارنتد

كنندگان مصترف یبه پرداخت اضاف ليتمايری گاندازه( در 2017

 یرهتاينشان دادند كه متغبا استفاده از اين رو ،  کيارگان اريخ

درآمد، اندازه ختانوار، وجتود افتراد بتا  لات،يسطح تحص یحيتوض

محصولات ستالم، شتاخص  ديبه خر شيگرا ريخاص، متغ طيشرا

از  یغتذاها، شتاخص ستطح آگتاه یاز خطر مصرف برخ یآگاه

 یبه داشتن زندگ ليمصرف محصولات سالم، شاخص تما یايمزا

و شتاخص ستطح  جاتيو ستبز وهيتمسالم  ديسالم، شاخص خر

 ليتمثبت و معنادار بر تما یاثر يیايمياز مضرات سموم ش یهآگا

موسوی  مصرف محصولات سالم دارند. یبه پرداخت خانوارها برا

 یگتذارارز  یدر بررست( Mosavi et al., 2016و همکتاران )

و عوامتل متؤثر بتر آن در  کيتارگان ینيو پروتئ یمحصولات لبن

 زانيسن، م زانيم یرهايمتغ نينشان دادند كه ب رازيشهرستان ش

درآمتد،  زانيتم ک،يتارگان ريتغ ريشت یمصرف هفتگ لات،يتحص

ارز   تيتو نگر  نسبت بته اهم کيبا محصولات ارگان يیآشنا

پرداختت  ليتوابستته تما ريو متغ داریمحصول رابطه معن يیغذا

هتر  یبه پرداختت بترا ليوجود دارد. متوسط تما داریرابطه معن

. ديتبترآورد گرد اليتر 69614 کيتارگان ريمحصول شت لوگرميك

در بترآورد  زيتن( Molaei & Zarei, 2016ی )و زارعت يیمولتا

 یهتایسبز ديخر یبرا هيشهر اروم یبه پرداخت خانوارها ليتما

با استتفاده از  يیايميش یاز سموم و كودها یسالم و عار یخوراك

مبلتغ  یرهتايمشتروط نشتان دادنتد كته متغ یگذاررو  ارز 

تأهل،  تيمحصولات سالم، سن، وضع ديه خرب ليتما ،یشنهاديپ

 یداریمعنت تتأثيرو درآمد  لاتيتحص زانيخانوار، م یاعضا ادتعد

مقتدار متورد  نيدارند. همچنت یشنهاديمبلغ پ ر يدر احتمال پذ

  برآورد شد. الير 09/21754به پرداخت برابر با  ليانتظار تما

با وجتود بررستی تمايتل بته پرداختت مصترف كننتدگان و 

شگذاری محصولات كشتاورزی ستالم و استتاندارد در ادبيتات ارز

موضوعی، كاربرد اين مطالعات در خصوص نهاده های كشاورزی 

مورد توجه نبوده است. اين در حاليستت كته بتا درنظتر داشتتن 

اهميت اين نهاده ها در بهبود عملکرد محصتول، ايجتاد بتازاری 

رو، اين مطالعه برای اين نهاده ها ضروری به نظر می رسد. از اين

در نظر دارد به بررسی تمايل به پرداختت زعفتران كتاران بترای 

 ی استاندارد زعفران بپردازد.هابنه

 

 هامواد و روش

تصميم كشاورزان به خريد بنه استاندارد و حداكثر ميزانی كه 

ی حتداكثر ستازتوان در چارچوب یماند برای آن بپردازند را يلما

 متدنظری بتازار يترغاهتا و ختدمات منافع خالص حاصتل از كال

بيشتترين ( Freeman, 2003نظتر فتريمن ) بتر استاس. قرارداد

هتتای ارزيتتابی كالاهتتا و ختتدمات غيتتر بتتازاری، استتتفاده از رو 

 2و ترجيحتتات اظهارشتتده 6آشکارشتتدههتتای ترجيحتتات رو 

يک رفتار واقعی يهپاهای ترجيحات آشکارشده بر باشد.  رو یم

مطلوبيت نسبت به يک محدوديت است.  ردنحداكثر كاز  برآمده

اگر به فرد مقدار مشخصی از كالا و در يک قيمت معين پيشنهاد 

شود و وی آن را انتخاب كرده يا رها كند بيانگر اين است كه آيا 

فرد بوده است؟  موردنظرقيمت پيشنهادی كمتر يا بالاتر از ارز  

تحت تکنيک ی كالاهای غير بازاری گذارارز رو  ديگر برای 

( يتا HPM)5گذاری هتدانيک يمتقترجيحات آشکارشده، رو  

( استت TCAگذاری دارايی؛ و نيز رو  هزينه سفر )رو  ارز 

ی ملی هاپارككه بيشتر برای لحاظ ارز  تفريحی اماكنی چون 

حال رو  ترجيحات آشکارشتده ينبااگيرد. یمقرار  مورداستفاده

اندازه بگيرد و  دقتبهتخاب را تواند ارز  وجودی يا ارز  انینم

توان اندازه گرفتت ینملذا با استفاده از آن ارز  اقتصادی كل را 

(Freeman, 2003 ،از طرفی .)كه اين رو  تمايتل بته یدرحال

توان مطمئن بتود ینمگيرد، یمكنندگان را اندازه پرداخت مصرف

                                                                                           
6- Revealed preference method 

2- Stated preference method 

5 - Hedonic price method 
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باشتتد. در مقابتتل، در  برداشتتتهكتته ايتتن قيمتتت همتته آثتتار را در 

، از يتک رو  مستتقيم بترای اظهارشتدههای ترجيحتات رو 

 سؤال دربردارندهشود كه استنباط از تمايل به پرداخت استفاده می

بتا خلتق  هاآنيی است كه هاارز مستقيم از افراد در خصوص 

كننتد. در بتين یميک بازار فرضی بر خدمات غير بازاری وضتع 

انتختاب و رو   یسازمدلمعمول،  شدهگرفتههای به كار رو 

قتترار دارد  موردتوجتته( بيشتتتر CVM) 6ی مشتتروطگتتذارارز 

(Freeman, 2003در مدل .) ستتازی انتختتاب از افتتراد خواستتته

های مختلتف را بتا توجته بته ترجيحتات ختود شود تا گزينتهمی

گذار تعيين اين است كه چه بندی كنند و در آن وظيفه ارز رتبه

ری را درنتيجه تغيير در كالاهتای ميزان افراد وضعيت بهتر يا بدت

گتذاری مشتروط، بتازاری رو  ارز غير بازاری خواهند داشت. 

ای از بررسی پرسشتنامه و سازدفرضی برای كالاها يا خدمات می

 یبرای استخراج تمايل به پرداخت افراد بترای تغييتر در عرضته

 كند. كيفيت كالا يا خدمت استفاده می

كتته بتتا استتتفاده از رو  يتتل ايتتندل در مطالعتته حاضتتر، بتته

گذاری مشروط، ارز  پولی رفاه كشاورز درنتيجه استتفاده ارز 

شتود، بايستتی الگتوی يا عدم استفاده از بنه استاندارد برآورد می

تجربی با رفتار حداكثر كردن مطلوبيتت ستازگار باشتد. يکتی از 

های تئتوريکی صتحيح بترآورد ارز ، كته توستط هتانمن رو 

از طريق حداكثر كردن تابع  WTPرفی شد، استخراج ( مع6590)

 صورت رابطه زير باشد:مطلوبيت است. اگر تابع مطلوبيت فرد به

(6                  )                                          

و  كشتاورزدرآمد  Y تابع مطلوبيت غيرمستقيم، Uكه در آن 

S هتر باشتدمی ویاجتماعی  -تصادیبرداری از ساير عوامل اق .

كشاورز حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای استتفاده از بنته 

( بپردازد كته ايتن استتفاده Aعنوان مبلغ پيشنهادی )استاندارد به

گتردد. ميتزان مطلوبيتت باعث ايجتاد مطلوبيتت بترای وی متی

                                                                                           
6 - Contingent Valuation Method (CVM) 

كه  تر از حالتی استيجادشده در اثر استفاده از اين نوع بنه بيشا

كنتتتد، لتتتذا داريتتتم وی از بنتتته استتتتاندارد استتتتفاده نمتتتی

(Hanemann,1994 :) 

(2                  ) 

متغيرهتای تصتادفی بتا ميتانگين صتفر  و كته در آن 

 اند. شدهيعتوزطور تصادفی و مستقل از همديگر هستند كه به

، يتک متغيتر شدهمطرحادهای های كشاورزان به پيشنهپاسخ

 (:6555تصادفی با توزيع احتمالاتی زير است )كيلی و تومر، 

(5)   PP=Pr{Willingnes to 

pay}=Pr{

 
احتمال پرداخت كشاورز برای بنته استتاندارد را  Prكه در آن 

دهد و برای زمانی است كته فترد تمايتل بته پرداختت یمنشان 

ندارد صفر و بترای حالتت  موردنظرز كالای مبلغی برای استفاده ا

باشتد. در مطالعته حاضتر، كشتاورز حتالتی از عکز آن، يک می

خريد بنه زعفران را كته مطلوبيتت وی را حتداكثر كنتد انتختاب 

 mانتخاب وجتود دارد احتمتال انتختاب  jخواهد كرد. زمانی كه 

 برابر است با:

(0 ) 

ل رگرسيونی با متغير گسستته بتا يی مانند اين، مدهامدلدر 

باشتند. در متدل رگرستيونی بتا پاستخ پاسخ چندگانه مواجته می

باشند )مدل لاجيت ترتيبی( يا غيتر ها يا ترتيبی میچندگانه پاسخ

( MNLMترتيبی )مدل لاجيت چندگانه(. مدل لاجيت چندگانته )

يافته رگرسيون لاجستيکی است كه بتيش از دو پاستخ دارد تعميم

ها يستهمقالاجيتت دوگانته را بترای تمتام  زمانهم صورتهبكه 

مجموعه پيوندی از لاجيت دوگانه استت  درواقعزند و یمتخمين 

كند و روابط منطقی بين پارامترها را اجرا می مؤثرتری هادادهكه 

(Hanemann,1994 .) 

شود كته متوستط برای يافتن مدل لاجيت چندگانه فرج می

 ( باشد:  خصوصيات شخصی ) مطلوبيت تركيب خطی از
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(9                                                       ) 

ام iشود كه تابع مطلوبيتت كشتاورز یمدر اين صورت فرج 

 (:2440صورت زير است )هيچ و همکاران، ام بهmبرای بنه نوع 

(1    ) 

شتود. در وبيت مدل چندگانه ناميتده میمعادله فو  تابع مطل

بترای  mمطلوبيت معين انتختاب بنته نتوع  اين معادله  

بختش تصتادفی  بتوده و جتز   با خصوصيات  iكشاورز 

مطلوبيت كشاورز است كه دربردارنده خصوصيات در نظر گرفتته 

رای هتر فترد معتين نشده در مطلوبيت معين كشتاورز بتوده و بت

از متغيرهتتای  بتتردار   مستتتقل فتترج شتتده استتت. 

توضيحی مانند سن مزرعه، تجربه كشاورز، انتدازه زمتين، ستطح 

باشد. يب مدل میضرااز   بردار  تحصيلات و غيره و

توستط  mاحتمال انتخاب بنه نوع  اگر 

صتورت  mباشد، در اين صورت احتمال انتخاب بنه به  iكشاورز 

 زير خواهد بود: 

(7       )

  
 ديگر:  بيانیيا به 

(9                   ) 

(5                                ) 

فرج استقلال جملته خطتای  بر اساسمدل لاجيت چندگانه 

ام است. برای اين منظور، نياز mام و انتخاب بنه  iكشاورز  

های انتخاب متفاوت از يکديگر باشند. هاستمن و است كه حالت

( آزمونی به نام Hausman & MCfadden, 1984مک فادن )

بتر اند كته آزمون هاسمن برای سنجش اين فرج پيشنهاد كرده

ده و آمتاره آن مقايسته تخمتين پارامترهتای دو متدل بتو اساس

 شود: صورت رابطه زير محاسبه میبه

 

(64         )

 

نتايج تخمين مدل حاصتل از  دهندهنشان در رابطه فو ، 

های ينتهگزكليته  بتاوجودتخمتين متدل  ها و ينهگزحذف 

 باشد. یمموجود 

نه همانند لاجيتت مقدار پارامتر برآورد شده مدل لاجيت چندگا

صورت مستقيم بترای متغيرهتای توضتيحی تواند بهمعمولی نمی

تفستير شتود. بترای ايتن  jمتناظر روی احتمال انتخاب بنه نوع 

شتود. بتا منظور از اثر نهتايی متغيرهتای توضتيحی استتفاده می

يری از تابع احتمتال متدل لاجيتت چندگانته نستبت بته گمشتق

بته رابطه زيتر  بر اساسهر متغير متغيرهای توضيحی، اثر نهايی 

 آيد: یم دست

 (66                                              )

 

با توجه به رابطه فو ، اثر نهايی تغيير احتمال است كه نشان 

دهد با تغيير يک واحتدی متغيتر مستتقل، كشتاورز در گتروه یم

  اثر نهتايی بته ستطح كه ارزيیازآنجاگيرد. یمقرار  Jانتخاب 

متغيرهای موجود در مدل وابسته است، لذا اگر ارز  اثتر نهتايی 

كند. در اين مطالعه، اثتر یمتغيير يابد، علامت اثر نهايی نيز تغيير 

يری شتده استت: گاندازهنهايی متغيرهای توضيحی در سه حالت 

يله تغييتر وسبه(، يله تغيير يک واحد در اطراف ميانگين )وسبه

( و تغيير از حداقل به يک انحراف معيار در اطراف ميانگين )

 (. حداكثر متغير توضيحی )

رو  های مختلفی برای محاسبه مقدار تمايل بته پرداختت 

قستمتی  WTPدارند كه در اين پژوهش از رو  متوستط  وجود

عتددی در محتدوده  استفاده شد. در اين رو  با انتگرال گيتری

مقدار انتظاری تمايتل بته پرداختت ، Aبيشترين پيشنهاد  صفر تا

  .محاسبه شد

 

(62                                              )
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عرج از  مقدار انتظاری است و  WPTكه در اين معادله 

-اقتصتادی مبدأ تعديل شده را نشان می دهد كه از طريق جمله

 ( اضافه شده است: اجتماعی به عرج از مبدا اصلی  )

(65)              

مدل رگرسيونی برای برآورد تمايل به پرداخت عبارت استت 

 از:

(60)  

متغيرهای توضيحی شامل مبلغ تمايتل بته  در اين معادله 

تعتداد  nضترايب متغيرهتای توضتيحی و  پرداخت، سن و ..، 

 متغيرهای توضيحی مدل است. 

مطابق هدف مطالعه، در ايتن پتژوهش انتواع بنته استتاندارد 

بندی يمتقستتعنوان متغيتتر وابستتته در چهتتار گتتروه زعفتتران بتته

ها بر انتخاب هريک از آن مؤثرشوند و برای شناسايی عوامل می

بر هر گروه انتخابی از الگوی لاجيتت  و درجه اثرگذاری هر عامل

شود. بنه استاندارد عتاری از بيمتاری و آفتت چندگانه استفاده می

)كنه، بيماری قارچی، نماتدها( و كاملتاً تميتز شتده بتوده و متاده 

درصد(. با طراحی يک بازار  24خارجی به همراه ندارد )يا كمتر از 

دارد دربستته فرضی برای كشاورز كته در آن بنته زعفتران استتان

های مختلتف تائيتد و بنتدیهای توری پلاستتيکی در درجهبندی

گردد، سعی شد تمايل به پرداخت كشاورزان برای اين عرضه می

 گيری و عوامل مؤثر بر آن بررسی شود. نوع بنه اندازه

 

 وزن بنه بر اساسي انواع بنه استاندارد زعفران بندطبقه -9جدول 
Table 1- Classification of standard saffron corm types by corm weight 

 ويژگی

Characteristics 

 شرح
Describtion  

 نوع
Type 

 قابليت گلدهی در سال اول %14تا 

up to 60% flowering ability in first year 

 گرم( 64-9بنه ريز )
 Little corm (5-10 g) 

A 

 قابليت گلدهی در سال اول %94تا 

up to 80% flowering ability in first year 

 گرم( 69-64بنه متوسط )
 Medium corm (10-15 g) 

B 

 قابليت گلدهی در سال اول %54تا 

up to 90% flowering ability in first year 

 گرم( 24-69بنه درشت )
 Medium corm (15-20 g) 

C 

 قابليت گلدهی در سال اول %54بيش از 

more than 90% flowering ability in first year 

 گرم( 24بنه خيلی درشت )بيش از 
 Very big corm (>20 g) 

D 

 

 تکميتل بتا مطالعته ايتن انجتام جهتت لتازم اطلاعات و آمار

 كتار زعفتران كشاورزان از حضوری مصاحبهصورت به پرسشنامه

. داده شتد گردآوری 6557 سال در زاوه و حيدريهتربت منطقه در

شد. پرسشنامه هتا  یپرسشنامه جمع آور قياز طر ازيمورد ن یها

مرحلته  نيشده اند. در ا ليبه افراد تکم ميمراجعه مستق قياز طر

از زعفران كتاران  قيمفصل راجع به هدف تحق حاتيبا ارائه توض

كتدام نتوع  اندليپرسش پاسخ دهند كه ما نيخواسته شد تا به ا

 یداريته ختود خرسال بعد مزرع ی( برافو بنه را )مطابق جدول 

كه در آن پاسخ دهندگان  یطيشرابرحسب مورد،  نيكنند. همچن

داده شتد. از پاستخ  حيبته كالتا هستتند توضت یقادر به دسترست

شتده استت پاستخ  نشيگز یمتيدهندگان خواسته شد كه تا به ق

از  تمايتل بته پرداختت، زانياستخراج م یبرا بدهد. ريخ ايبله و 

 استفاده شد. قبل از انجتام مرحلتهی دوبعد فرمت انتخاب دوگانه

 انجتام دهنتده پاسخ 24آزمون با  شيمرحله پ کي قيتحق یاصل

 پرسشتنامه مرحله نيبه دست آمده از ا یشد و بر اساس پاسخها

 ی. چهتار سترشتدند نيتيتع یشنهاديپ ريشدند و مقاد يینها ها

هتا قترار داده شتدند و  و در پرسشتنامه نيتيتع یشنهاديپ متيق

ستطح بالتاتر از  کي اي نترييسطح پا کي ر يپذ به ليدرباره تما
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 زيتن بسته به پاستخ داده شتده بته ستؤال اولی )شنهاديپ متيق

 یژگتيدربتاره و یها ستوالاتدر پرسشنامه نيعلاوه بر ا شد. سؤال

( و رجحانتات رهيمثال سن، درآمد وغ یپاسخ دهندگان )برا یها

شتد.  دهيتجانگن زيتمورد ستوال استت ن یآنها كه مربوط به كالا

 و رسيد تأييد به كارشناسان و متخصصان نظر با پرسشنامه روايی

آلفتا  محاستبه و SPSS22افتزار نرم از استتفاده با نيز آن پايايی

 بتا موردمطالعته نمونته حجتم. شتد ستنجيده( 75/4كرون باخ )

بترای بترآورد  نمونته تعيتين شتد. 694از رو  كوكران  استفاده

 شتدهاستفاده (STATA)افزار استاتا نرمالگوی رگرسيونی نيز از 

پيشتينه تحقيتق و  مترورمتغيرهای مستقل الگو بر اساس  است.

اوليه انتخاب شدند و پز از شناسايی عوامل  مطالعه يشپيژه وبه

يت نته متغيتر درنهاهای تشخيصی، غير مهم با استفاده از آزمون

 ستنی، شتغل جتانب وجود، سابقه، لاتيسطح تحص، سن كشاورز

 بنته وزنی كنونی، گلده درصد، سطح زير كشت، مزرعه زعفران

متغيرهتای الگتو  عنوانبته از كشتت شيپ ماريت انجامی و مصرف

 انتخاب شدند.
 

 نتايج و بحث

 52/01 موردمطالعتهدر نمونته  زعفران كتاران سنّی ميانگين

باشتند. بيشتترين سال می 79تا  25سال است كه در دامنه سنی 

 %09سال با  94تا  54ده مربوط به گروه سنّی شفراوانی مشاهده

سال بتا  54ترين فراوانی مربوط به گروه سنّی كمتر از افراد و كم

گونته از كشاورزان موردمطالعه هيچ %69باشد. افراد می 17/64%

شده مربوط بته آموز  رسمی نداشته و بيشترين فراوانی مشاهده

 دهتدیمتكه نشتان باشد افراد می %54سطح تحصيلات ديپلم با 

ای بتا ستطح جامعه زعفران كار در محدوده موردمطالعته، جامعته

درصتد از زعفتران كتاران  69تحصيلات متوسط است. در حتدود 

های ترويجتی مترتبط بتا ی اظهار داشتند كه در كلاسموردبررس

ايتن  تتأثيراند و اكثريتت ميتزان كشت زعفران مشاركت داشتته

 زعفران خود متوسط ارزيابی كردند. ها را در عملکرد توليد آموز 

ی فنتی توليتد، طتی بتازده زمتانی برداشتت هایژگيو زنظرا

باشتتد، محصتتول كتته از اواستتط مهرمتتاه تتتا اواستتط آذرمتتاه می

تر يتک كيلتوگرم زعفتران كيلوگرم گتل 59طورمعمول از هر به

شتود. كتل ستطح زيتر می كاران حاصتلخشک توسط زعفران 

ر چند قطعه زمين با سنين متفتاوت د عموماًكشت زعفران كاران 

، با تقسيم سن مزارع در چهتار گتروه موردمطالعهاست. در نمونه 

( 2ستال )جتدول  7سال و بتيش از  9-7سال،  5-9سال،  5-6

ستال قترار  5-9درصتد در گتروه ستنی  5/09مشاهده شد كته 

گيرند كه بيشترين درصد مزارع را شتامل متی شتود. از ايتن می

كيلوگرم گل تر در هر هکتار توليتد  2/551سط طور متومزارع به

 شود.می
 

 توزيع فراوانی سن مزارع زعفران -4جدول 

Table 2- Age distribution of saffron fields 
 درصد

(%) 

 فراوانی

(Frequency) 
 Farm age ( year)سن مزرعه 

15.3 23 1-3 
45.3 68 3-5 
26 39 5-7 

13.3 20 > 7 

100 150 
 جمع

Sum 

4 
 متوسط

Mean 

1 
 حداقل

Min. 

10 
 حداكثر

Max. 

 

ی، بسته بته نيتاز غتذايی زمتين از موردبررستمام كشاورزان 

مقادير مختلفی از انواع كود شيميايی و كتود حيتوانی در مزرعته 

دهد كه متوسط نشان می 2اند. اطلاعات جدول خود استفاده كرده

کتتار بتا تتن در ه 7/5ی موردبررستكود دامی مصرفی در مزارع 

تن در هکتار بوده است. مصرف انواع مختلف  94حداكثر مصرف 

كيلوگرم در هکتار برآورد شده است.  در  5/611كود شيميايی نيز 

كنار مصرف كودهای آلی و شيميايی، زعفران كتاران از اقتدامات 

 نيوجت، افتزودن كتود و ماسته بته ختاكسنتی و بتومی چتون 

 ن،يبتته زمتت دهيوستتپ یوانيتتهتترز، افتتزودن كتتود ح یهتتاعلف
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جهت حفظ حاصتلخيزی مزرعته  در فصل زمستان 6یپاشمحلول

 كنند.خود استفاده می
 

 و مصرف كود در مزارع زعفران ديتول عيتوز -9ول جد

Table 3- Distribution of production and fertilizer use in 

saffron fields 
حداك

 ثر
Max.  

 حداقل

Min.  
 متوسط

Mean  
 پارامتر

Parameter  

1700 250 936.2 
 ميزان توليد گل در هکتار 

 )1-(kg.ha Flower production 

50 - 9.7 
 مصرف كود دامی 

)1-ha.Manure use (t 

750 - 166.9 
 مصرف كودشيميايی 

)1-.hause (kgertilizer Chemical f 
 

منبع تأمين آب در منطقه چاه موتور، قنات، رودخانه، استتخر 

ارعين برحسب دانش بومی خود به چهتار آبيتاری و تانکر است. ز

های اخيتر بته دليتل كننتد امتا در ستالبرای زعفران كفايت می

درپی و كمبود بارندگی، های پیسالیمحدوديت منابع آبی، خشک

كتته طوری، بهدادهكشتتاورزان تعتتداد دفعتتات آبيتتاری  را كتتاهش 

و متوسط بار  5ی موردبررسمتوسط تعداد دفعات آبياری در نمونه 

ستاعت مشتخص شتد.  9ساعات آبياری در هر بار آبياری، حدود 

صتورت غرقتابی و جتوی و عمده سيستم آبياری مورداستفاده به

ی هاستميساز  موردمطالعهزعفران كاران  %9/99باشد و پشته می

 كنند. غرقابی برای آبياری مزارع استفاده می

دهتد كته یازنظر نوع بنه مصرفی كشاورزان، بررسی نشان م

گرمتی در  69تتا  64درصد زعفتران كتاران از بنته  57در حدود 

(. كمترين ميزان مصرف نيز 0اند )جدول زمين خود استفاده كرده

شده است. همچنتين بتيش از گرم گزار  24های بيش از از بنه

درصد زعفران كاران موردمطالعه زمان تعويض بنه در زمتين  74

درصد از آنان، بنته  24تنها حدود  سال عنوان كرده و 5الی  9را 

كننتد. را قبل از كشت با استفاده از محلول گوگرد ضدعفونی می

ترين آفات مزارع زعفران مو ، كنه و قارچ عنوان گرديد از مهم
                                                                                           

پتتاس بالتا  یو كودهتا نتهيآم یدهايو اس یمغذ زير یكودها شامل یمحلولپاش -6
 . رديگيانجام م اهيگ ازيعناصر مورد ن نيو تأم یدختر ازيپ تيتقوهستند كه به جهت 

كش و ستم گتوگرد بته كه اكثراً از طريق مبارزه فيزيکتی، قتارچ

ی بتين پردازند. مقدار كاشت بنه، بسته به ريزی و درشتمقابله می

طور متوسط گيرد. بهتن در هکتار مورداستفاده قرار می 64سه تا 

سانتيمتر و عمتق  54تا  24های كاشت پياز معمولاً فواصل رديف

زعفتران  %71استت.  شدهگزار سانتيمتر  24تا  69كاشت بين 

صتورت آزاد كاران بنه موردنياز خود را از منتاطق عرضته بنته به

ی موجود در مزارع برای كاشت در هابنهخريداری كرده و باقی از 

 معمولتاًبنتدی و بدون درجه هابنه. اين كنندیمسال بعد استفاده 

 .  باشندیمدرصد پوشال  69-9درصد خاك و  04الی  29حاوی 
 

 توزيع فراوانی وزن بنه مصرفی در مزارع  -2جدول 

Table 4- Frequency distribution of corm weight in fields 

(g) 
 درصد

% 

 فراوانی

Nember  
 وزن بنه

Corm weight 
21.3 32 5-10 
36.7 55 10-15 
27.3 41 15-20 
14.7 22 >  20 
100 150 - 

 

 از يکتی تعيتين چندگانته لاجيتت بترآورد در مرحله نخستين

 احتمتال تتا است گروه پايه عنوانبه انتخابی برای بنه هایگروه

 زعفتران كتاران توستط پايه روهگ به نسبت هاگروه ساير انتخاب

توزيع پاستخ هتای زعفتران كتاران و  6شکل  .گردد گيریاندازه

تمايل به پرداخت آنها به انواع مختلف بنه زعفران را با توجه بته 

 1/06ويژگی و قيمت بنه را نشان می دهد. براين استاس حتدود 

را برگزيتده انتد.  بتراين  Dدرصد از نمونه مورد بررسی بنه نوع 

شتد.  انتخاب پايه گروه عنوانبه D گروه حاضر مطالعه اس دراس

 بر مؤثر عوامل تعيين برای چندگانه لاجيت نهايی مدل درنهايت،

هتای بنته تمايل به پرداخت زعفران كاران برای هريتک از گروه

 نتتايج آن گرديد كه برآورد راست نمايی حداكثر رو  انتخابی با

 است. آورده شده 9جدول  در
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   نتايج حاصل از تخمين مدل لاجيت چندگانه -5جدول   
Table 5- The results of Multinominal Logit Model Estimation 

 يداریمعنسطح 
Sig. level 

 Zآماره 

Z-stat 
 ضريب

Coefficient 
 شرح

Describtion  
 متغير

Variable 
 نوع

Type  

 سن كشاورز 0.152- 4.85- 0.000
Farmer`s age 

Age 

A 

 سطح تحصيلات 0.98 2.93 0.003
Education 

Edu. 

 سابقه 0.224- 0.5- 0.62
Experience 

Expr. 

 وجود شغل جانبی 1.55 3.65 0.000
Off-farm job 

Off-Job  

 سن مزرعه زعفران 0.249 4.41 0.000
Farm age 

F-Age 

 كشت ريزسطح  0.142 1.72 0.09
Area 

Area 

 ی كنونیگلده درصد 1.47- 0.96- 0.39
Flowering percentage 

Flow. 

 وزن بنه مصرفی 0.047- 1.96- 0.051
Corm weight 

Corm  

 از كشت شيپ ماريانجام ت 0.002 3.97 0.000

Pretreatment 
Treat. 

0.000 -3.31 -0.114 
 سن كشاورز

Farmer`s age 
Age 

B 

0.043 1.96 1.06 
 سطح تحصيلات
Education 

Edu. 

0.425 -0.79 -0.403 
 سابقه

Experience 
Expr. 

0.000 3.42 1.09 
 وجود شغل جانبی
Off-farm job 

Off-Job  

0.000 5.38 0.182 
 سن مزرعه زعفران

Farm age 
F-Age 

0.32 0.61 0.01 
 كشت ريزسطح 

Area 
Area 

0.25 -1.25 -0.235 
 ی كنونیدرصد گلده

Flowering percentage 
Flow. 

0.19 -1.29 -0.115 
 وزن بنه مصرفی

Corm weight 
Corm  

0.000 3.25 0.014 
 از كشت شيپ ماريانجام ت

Pretreatment 
Treat. 

0.016 -2.35 -0.05 
 سن كشاورز

Farmer`s age 
Age 

C 

0.008 2.47 1.23 
 سطح تحصيلات
Education 

Edu. 

0.104 -1.67 -1.08 
 سابقه

Experience 
Expr 

0.000 4.07 0.74 
 وجود شغل جانبی
Off-farm job 

Off-Job  

0.000 4.52 0.035 
 سن مزرعه زعفران

Farm age 
F-Age 

0.556 0.47 0.013 
 كشت ريزسطح 

Area 
Area 

0.25 -1.25 -0.235 
 ی كنونیدرصد گلده

Flowering percentage 
Flow 

0.004 2.64 0.009 
 وزن بنه مصرفی

Corm weight 
Corm  

0.000 3.25 0.014 
 از كشت شيپ ماريانجام ت

Pretreatment 
Treat 

 Base Group  D      گروه پايه
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 مختلف بنه استاندارد هاي گزينه به مثبت پاسخ درصد -9شكل 

Figure 1 - Percentage of positive response to different standard corm options. 

 

 ( 9دول جت چهتارم ستتون در )واقتع  شتده بترآورد ضرايب

 نشتان احتمتال نستبت بتر را ايتن اثرگتذاری مسير و اثرگذاری

سن مزرعه،  متغيرهای از واحد يک اساس افزايش براين دهد.می

سطح تحصيلات، انجتام تيمتار پتيش از كشتت و داشتتن شتغل 

 را بته ميتزان معنتاداری Aهای نتوع انتخاب بنه جانبی، احتمال

ستن  متغيرهتای از حتدوا يک دهد. در مقابل افزايشمی افزايش

 را هاانتخاب اين نوع از بنته كشاورز و وزن بنه مصرفی، احتمال

، Cو  Bهای نوع دهد. به همين ترتيب در انتخاب بنهكاهش می

متغيرهای تحصيلات، سطح زير كشت، داشتن شغل جانبی، ستن 

دار تشتخيص مزرعه و انجام تيمار پيش از كشتت متؤثر و معنتی

 توانیمدر اين مدل را  متغير سن كشاورزداده شد. ضريب منفی 

تر باشتد بته ناشی از اين واقعيت دانست كه هرچه كشاورز مستن

هتای دليل تکيه بيشتر بر تجربه شخصی و آگاهی كمتر از رو 

نوين كشاورزی از پذير  بنه استتاندارد زعفتران بيشتتر سترباز 

ی از تتوان ناشتزد. در مقابل اثر مثبت متغير سن مزرعه را میمی

اين دانست كه هرچه سن مزرعه بيشتتر باشتد بته دليتل اينکته 

عملکرد زمين كاهش پيداكرده و كشاورز نياز دارد بنه زمين ختود 

را تعويض كند پز تمايل به خريد بنه استاندارد بيشتر است. بته 

متغير ميزان سطح تحصتيلات نيتز بتا مبتانی  تأثيرهمين ترتيب، 

طور كه انتظار ای كه هماننهگونظری موضوع هماهنگ است، به

رود هرچته فترد تحصتيلات بالتاتری داشتته باشتد بيشتتر از می

پذيری بالاتری در های اصولی كشت استفاده كرده و ريسکرو 

ی جديد دارد. اثر متغير درصد گلدهی در الگو هانهادهی ريكارگبه

دار نبوده اما جهت مثبت آن در هر سه گروه بنه بيانگر اين معنی

است كه هرچه درصد گلدهی مزرعه در سال اول كشتت بيشتتر 

باشد احتمال خريد بنه استاندارد نيز كمتر است. اثر منفتی متغيتر 

تجربته  عموماً ازآنجاكهگونه تفسير كرد كه توان اينتجربه را می

ها زعفران كاری به او ثابت كرده كه هيچ نتوع كشاورز طی سال

درصد عملکترد  54شت تا بيش از تواند در سال اول كای نمیبنه

 شود.داشته باشد لذا از پذير  اين نوع بنه نيز منصرف می

براز  اين الگوی برآورد  خوبی معيارهای به مربوط اطلاعات

آمده است. با توجه به جدول فو ، مقدار آمتاره  1شده در جدول 

LR  باشتد كته در سطح يتک درصتد معنتادار می 0/296برابر با

 2Rنتاداری كتل رگرستيون دارد، همچنتين مقتدار حکايت از مع

نيتز بترای  Pseudo 2Rو مقدار  25/4حداكثر راست نمايی برابر 

باشد كه برای الگوهتای لاجيتت چندگانته مقتدار قابتل می 69/4

 باشد. قبولی بوده و بيانگر معتبر بودن مدل می
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 معيارهاي خوبی برازش مدل لاجيت چندگانه -6جدول 

Table 6- Multinominal Logit Model Goodness of Fit  
 مقدار آماره

value 

 آماره
Statistic 

 مقدار آماره

value 

 آماره
Statistic 

-657.9 Log-like full model **793.1- Log-like 
**251.4 LR (30) 0.156 McFadden 2R 

  0.23 Likelihood 2Max R 

  0.15 Pseudo 2R 

  .درصد معنی دار در سطح يک **
Significant in 1% level. 

 

 والد آزمون دو با استفاده از هاگروه تركيب فرج نتايج آزمون

 در آمتاره دو هر بيانگر معناداری مقدار (7راست )جدول  نسبت و

 هتایگروه كنتدیم ديتائاست كه  هاگروه تمام دویدوبه تركيب

 يک عنوانهب و نمود باهم تركيب تواننمی را مختلف بنه زعفران

هاستمن  نتتايج آزمتون بر استاسهمچنين  .گرفت نظر در گروه

 رد نامرتبط آلترناتيوهای استقلال بر مبتنی صفر (، فرج9)جدول 

 مستقل هم از هاكه گروه گرفت نتيجه توانمی بنابراين شود.نمی

 مشتکلی موضوع اين برای چندگانه لاجيت مدل كارگيریبه بوده

 داشت. نخواهد

 

 هاهاي نسبت راست نمايی براي تركيب گروهنتايج آزمون -7جدول 
Table 7- Results of likelihood ratio tests for group composition 

 يداریمعنسطح 
Sig. level  

 آماره نسبت راست نمايی

Likelihood ratio stat 
 هاگروه

Groups  
0.00 81.35 A & B 
0.00 42.5 A & C 
0.00 165.6 A & D 
0.00 22.64 B & C 
0.00 92.6 B & D 
0.00 21.47 C & D 

 

 وهايسنجش استقلال آلترناتنتايج حاصل از آزمون هاسمن براي  -8جدول 
Table 8- Results of the Hausman test for measuring the independence of alternatives 

 يداریمعنسطح 
Sig. level 

 درجه آزادي

df 

 مقدار آماره

Stat value 
 نوع

Type  
1.24 27 0.76 A 
0.99 26 3.52 B 
1.52 25 0.45 C 

 

در ادامتته، آثتتار نهتتايی متغيرهتتای توضتتيحی در ستته حالتتت 

آمده است. اثر نهتايی  5محاسبه شد كه نتايج مربوطه در جدول 

مثال ستطح كشتت عنوانكند كته اگتر بتهدرواقع چنين بيان می

(،  ميتانگين تغييتر يابتد )زعفران كار يک واحتد نستبت بته 

يافته، احتمتال افزايش 496/4اندازه به Aاحتمال انتخاب بنه نوع 

يافتته و كاهش 429/4و  49/4انتدازه به Cو  Bانتخاب بنه نوع  

واحد افتزايش خواهتد  490/4اندازه به Dاحتمال انتخاب بنه نوع 

نحتراف معيتار از اندازه يک اكه همين ويژگی بهيافت. درصورتی

( افزايش يا كاهش يابد احتمال انتختاب بنته ميانگين خود ) 

 B، احتمال انتخاب بنه نوع  واحد افزايش 447/4اندازه به Aنوع 

كاهش و احتمال انتخاب  C ،441/4كاهش، نوع  449/4اندازه به

ن واحد افزايش خواهد يافت. به همتي 440/4اندازه به Dبنه نوع  
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ترتيب، اگر سطح زير كشت از حداقل به حداكثر خود تغييتر يابتد 

يافتته، و افزايش Dو  A( احتمال انتخاب بنه نتوع )

كاهش خواهد يافت. بته همتين  Cو  Bاحتمال انتخاب بنه نوع  

توان اثر نهايی ساير متغيرهای توضيحی را مورد تفسير ترتيب می

 قرارداد. 

رامترهتای متدل لاجيتت، مقتدار انتظتاری پز از تخمتين پا

( كه بيانگر ارز  يک كيلو بنه WTPمتوسط تمايل به پرداخت )

دهد، با استفاده از روابط شرح داده شتده در استاندارد را نشان می

ريتال تعيتين شتد. بنتابراين  92944بخش رو  تحقيق، برابتر 

متوسط تمايل به پرداخت زعفتران كتاران بترای هتر كيلتو بنته 

گردد. اين نتيجه نشتان ريال برآورد می 92944فران استاندارد زع

های دهد كه زعفران كاران حاضترند بترای ايتن نتوع از بنتهمی

استاندارد قيمتی بالاتر از قيمت متوستط بنته در بتازار )در حتدود 

 ريال در هر كيلو( بپردازند.  29444

 

 ه زعفرانهاي بناثرات نهايی متغيرهاي توضيحی در گروه -1جدول 
Table 9- Marginal effects of the explanatory variables in saffron corm groups 

  Dنوع 

Type D 

 C نوع 

Type C 

 Bنوع 

Type B 
 Aنوع 

Type A 
 تغيير

Variation 
 متغير

Variable 

0.015 0.06 -0.034 -0.040 
 

Age  

0.098 0.112 -0.12 -0.09 
 

 

0.13 0.24 -0.22 -0.15 
 

 

0.02 0.005 0.005 -0.03 
 

 

0.022 0.018 0.015 -0.05 
 

Edu.  

0.043 0.012 0.065 -0.12 
 

 

-0.019 -0.004 -0.021 0.042 
 

 

-0.112 -0.015 -0.036 0.163 
 

Expr.  

-0.154 -0.113 -0.085 0.352 
 

 

-0.351 0.112 0.15 0.09 
 

 

-0.376 0.129 0.142 0.105 
 

F-age 

-0.306 0.109 0.155 0.043 
 

 

0.054 -0.025 -0.08 0.051 
 

 

0.004 -0.006 -0.005 0.007 
 

Area 

0.015 -0.032 -0.002 0.02 
 

 

0.038 -0.02 -0.006 -0.01 
 

 

0.132 -0.08 -0.002 -0.05 
 

Corm  

0.179 -0.121 -0.004 -0.054 
 

 

-0.04 0.065 0.122 -0.147  Treat. 

0.204 -0.054 -0.01 -0.104  Off-Job 
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 گيري نتيجه

با توجه به اهميت بنه زعفران در بهبتود عملکترد محصتول، 

ی كه استانداردهای موردنيتاز بترای تضتمين ابنهاقدام به عرضه 

های نخست كشت را داراست، ويژه در سالعملکرد بالای توليد به

زار رستمی ضروری است. با در نظر گرفتن اينکه در حال حاضر با

برای اين محصول )بنه استاندارد زعفران( وجتود نتدارد، در ايتن 

گتذاری مشتروط، گيتری از رو  ارز مطالعه تلا  شد با بهره

گيری حداكثر تمايل به پرداخت زعفران كاران بترای ضمن اندازه

اين كالای غير بازاری، به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب اين نوع 

پرداخته شود. آمار و اطلاعات لازم جهتت  از بنه توسط كشاورزان

صتورت مصتاحبه انجام اين مطالعته از بتا تکميتل پرسشتنامه به

نفتتتر از زعفتتتران كتتتاران در دو شهرستتتتان  694حضتتتوری از 

كارگيری گردآوری شد. بتا بته 6557حيدريه و زاوه در سال تربت

الگوی لاجيت چندگانه، عوامل مؤثر بر انتخاب يکی از انتواع بنته 

 %14گترم و تتا  64-9بنته بتا وزن  Aتاندارد زعفتران )نتوع اس

 %94گترم و تتا  64-69بنه بتا وزن  Bگلدهی در سال اول، نوع 

 %54گترم و تتا  69-24بنه  با وزن  C گلدهی در سال اول، نوع

گترم و تتا  24بنه بتا وزن بتيش از  Dگلدهی در سال اول، نوع 

ستی آمتاری گلدهی در ستال اول( تعيتين شتد. برر %54بيش از 

ی نشان داد، متوسط سنّی زعفتران كتاران برابتر موردبررسنمونه 

شتده مربتوط بته سال بوده و بيشتترين فراوانتی مشاهده 52/01

زعفران كتاران  %29سطح تحصيلات ديپلم است. همچنين حدود 

ستتال ستتابقه  54دادنتتد كتته بتتيش از را كشتتاورزانی تشتتکيل می

توستط ستن متزارع در نمونته طور مكاردارند. ازنظر توليد نيز، به

يتک ستال و ستال مشتاهده شتد كته حتداقل آن 0ی موردبررس

 5/6427طور متوستط ستال بتود. از ايتن متزارع بته 64حداكثر 

بررستی نتوع بنته مصترفی  .شتودكيلوگرم گل در سال توليد می

درصد از زعفتران كتاران از  57كشاورزان نشان داد كه در حدود 

انتد. همچنتين ختود استتفاده كردهگرمی در زمين  69تا  64بنه 

درصد زعفران كاران موردمطالعه زمان تعويض بنه در  74بيش از 

ستال عنتوان كردنتد. بترآورد الگتوی لاجيتت  5التی  9زمين را 

 عنوان گروه پايه، نشان داد افزايشبه Dچندگانه با انتخاب گروه 

تحصيلات و نيز انجتام  متغيرهای سن مزرعه، سطح از واحد يک

انتختاب  ار پيش از كشتت و داشتتن شتغل جتانبی، احتمتالتيم

دهد. در مقابتل می افزايش را به ميزان معناداری Aهای نوع بنه

سن كشاورز و وزن بنته مصترفی،  متغيرهای از واحد يک افزايش

دهتد. بته همتين كتاهش می را هاانتخاب اين نوع از بنه احتمال

هتای تحصتيلات، ، متغيرCو  Bهای نتوع ترتيب در انتخاب بنته

سطح زير كشت، داشتن شغل جانبی، سن مزرعه و انجتام تيمتار 

دار تشخيص داده شد. بتراين استاس پيش از كشت مؤثر و معنی

ای در خصتوص های آموزشتی ويتژهشود كه برنامتهپيشنهاد می

ويژه بتا آشنايی بيشتر زعفران كاران با مديريت بهينه كشتت بته

های عاری از بيماری و همچون بنههای نوين گيری از نهادهبهره

درشت تدارك ديده شود تا ضمن كمک به ارتقتای دانتش فنتی 

ها را برای مشاركت بيشتر در های مقتضی آنكشاورزان، به شيوه

هتای موازات برپتايی دورهتوليد محصول سالم ترغيتب كنتد. بته

آموزشتتی مناستتب بتترای افتتزايش ستتطح اطلاعتتات كشتتاورزان، 

جهت توسعه امکانتات زيربنتايی و ترغيتب  سازوكارهای مناسب

های نوينی همچتون بنته استتاندارد گذاری در توليد نهادهسرمايه

شود. همچنين بتا در زعفران مناسب ضروری بوده و پيشنهاد می

نظر گرفتن نقش متغيرهای فنتی توليتد در كتاربرد ايتن نتوع از 

تر كته كوچتکويژه برای مزارع های فنّاورانه بهها، ارائه گزينهبنه

به افزايش ستوددهی و تتوان اقتصتادی زعفتران كتاران كمتک 

های هتا جهتت استتفاده از بنتهتوانتد در ترغيتب آنكند، میمی

 شده مؤثر باشد. گواهی

مقدار انتظاری متوسط تمايل به پرداخت كه ارز  يک كيلو 

دهتتد، بتتا استتتفاده از رو  حتتداكثر بنتته استتتاندارد را نشتتان می
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دهد زعفران ريال تعيين شد كه نشان می 92944ابردرستنمايی بر

شده قيمتی بالتاتر های گواهیكاران حاضرند برای اين نوع از بنه

از قيمت متوسط بنه در بازار پرداخت نمايند. درواقع براين اساس 

شود كه بستر مناسبی برای توليد و عرضه اين نتوع مشخص می

كتته بتتا اختصتتاص  هتتای زعفتتران در منطقتته وجتتود دارداز نهاده

هتا های حمتايتی در جهتت ايجتاد انگيتزه بترای توليتد آننهاده

توان گام مؤثری در بهبود عملکرد زعفران در منطقه برداشت. می

 ديتمنظور تولرا بته یاختصاصت زارعمت تتوانیم هم،م نيجهت ا

 یهاآن، برنامته هيترفتت و بتر پاگر نظر دشده استاندارد یهابنه

تتا  داد وز متاز كشتاورزان آ یشخصم یاهگروه را به یجيترو

  .ندياستاندار نما یهابنه ديل، اقدام به تولگ ديتولی جابه

 

 سپاس گزاري

ايج طترح تحقيقتاتی اجترا شتده بته تخرج از نتاين مقاله مس

 پژوهشتی دانشتگاه تربتت تباراتاز محل اع 6495شماره ابلاغيه 
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Abstract 

Given the importance of saffron corms in improving crop yields, it is necessary to supply 

standard corms that meet the standards required to ensure high yields, especially in the early years 

of cultivation. Given that currently, there is no official market for this product (standard corm), this 

study attempted to use the conditional evaluation method to measure the maximum willingness to 

pay saffron farmers for this non-marketed product, while investigate the factors affecting the 

selection of this type of corms. The sample studied in this study was 150 saffron growers in Torbat 

Heydariyeh and Zaveh regions of Razavi Khorasan province. Using Multinominal Logit Model to 

determine factors affecting the selection of one of the standard types of saffron corms (Type A, 

corm weighing 5-10 g and up to 60% flowering in the first year, Type B corm weighing 10-15 g 

and 80% flowering in the first year, Type C corms weighing 15-20 g and up to 90% flowering in 

the first year, Type D corms weighing more than 20 g and more than 90% flowering in the first 

year). It was found that high education, area, pre-crop treatment and having an off-farm job, 

significantly increases the probability of selecting corms type A. In contrast, increasing of age and 

corm weight decreases the likelihood of selection of these corms. Similarly, the variables 

influencing the selection of types B and C were also identified. The expected amount of average 

willingness to pay (WTP) was set at 82,500 Rials, which compared to the current average price of 

corms on the market (45,000 rials in 1398) shows that saffron growers are willing to pay higher 

than the average market price for this type of saffron. 

Keywords: Valuation, Multinominal Logit Model.  
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