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 چکيده

وري بزاالي آب در مقایسزه بزا سزایر      ترین محاول کشاورعي و دارویی جها ، به دالیلزی چزو  بهزر     گرا  عنوا  بهمحاول ععررا  

و اع  نقز   و  حم اي، سهولت نيهداري و ها، ارع  واالي دارویی و ادویه محاوالت کشاورعي، اشهغال روسهایيا  و جلوگيري اع مهاجرت آ 

بر این اساس، با . گردد محسوب می توجه قاب تر درآمدعایی باالي آ  نسبت به سایر محاوالت کشاورعي، یک محاول کشاورعي  همه مهم

 توجه به مسهعد بود  برخی اع نقاط ایرا  در توليد ععررا ، بررسی اثرات معيشهی آ  در سوح روسهاهاي فعال در توليد ععررا ، امري کامال 

لذا هدف تحقيق حاضر، ارعیابی وضعيت توليد ععررا  و نقش آ  در معيشت خانوارهاي روسهایی دهسها  رشهخوار . رسد ضروري به نظر می

 99کزار سزاکن در    خزانوار ععرزرا    911در این راسها، نقزش ععرزرا  در   . است تحليلی انجام گردید  –این پژوهش به رو  توصيری. است

هاي اوليه ميدانی، طيزف  بدین منظور، ابهدا ضمن موالعات اسنادي و باعدید. خانوار این دهسها  مورد بررسی قرار گرفت 922روسهاي باالي 

هزاي روسزها و خزانوار     هاي انهخابی و با اسهراد  اع پرسشنامهها بر اساس شاخصآوري داد سپس جمع. ها تعيين گردید اي اع شاخصگسهرد 

اسهراد   ArcGISو  Expert choice ،SPSSافزارهاي  هاي آماري و فضایی و نرم ها نيز اع تحلي و تحلي  داد   هبراي تجزی. استشد  انجام

، بيش اع سایر موالعه مورددرصد اع خانوارهاي  1/09دهد که درآمدهاي ساالنه حاص  اع توليد ععررا  در  هاي تحقيق نشا  می یافهه. گردید

توا  اسهنباط نمود که توليد ععررا  بر بهبود وضزعيت معيشزت سزاکنا      هاي مورد موالعه می داد  وتحلي  تجزیهاع همچنين  .درآمدها است

 .استباعث تقویت انييز  ماندگاري خانوارهاي ساکن در این دهسها  شد گيري دارد و این امر روسهاهاي دهسها  رشهخوار تیثير چشم
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 مقدمه

بخش بزرگی اع جمعيت جها  در منزاطق روسزهایی عنزدگی    

. ها به منابع در دسهرس محلی وابسهه اسزت  کنند و عندگی آ می

-هاي آغاعین اقهااد در روسها را باید بر پایه فعاليزت در واقع پایه

 بزر (. Moti’ie Langroodi et al., 2011) هاي کشاورعي دانست

هزاي   تزرین بخزش   این اساس امزروع  کشزاورعي یکزی اع مهزم    

گزذاري در   اع ميزا  سزرمایه   واقزع  در. باشداقهاادي کشورها می

گذاري در بخش کشزاورعي   هاي مخهلف اقهاادي، سرمایهبخش

گزذاري در   عیرا سرمایه؛ اع اهميت و جایيا  خاصی برخوردار است

واد غزذایی و  این بخش به دلي  افزایش پيوسهه تقاضزا بزراي مز   

تواند موجب رشد توليد و اشزهغال   دیير محاوالت کشاورعي می

در ایزن ميزا ،   (. Amini & Falihi, 1998 )شزود  در این بخزش  

تزرین محازول کشزاورعي و     گزرا   عنزوا   بزه محاول ععررا  

وري باالي آب در مقایسه بزا   دارویی جها  به دالیلی چو  بهر 

هایيا  و جلزوگيري اع  سایر محاوالت کشزاورعي، اشزهغال روسز   

اي، سززهولت هززا، ارع  واالي دارویززی و ادویززه   مهززاجرت آ 

تزر درآمزدعایی بزاالي آ      و اع همزه مهزم   ونق  حم نيهداري و 

اسززت  توجززه قابزز نسززبت بززه سززایر محاززوالت کشززاورعي،  

(Golmohammadi, 2014).   سزوح عیزر کشزت    9912در سزال ،

-Jihad-e) اسزت  هکهزار بزود    50910بزر   ععررا  در ایرا  بال  

Agriculture Organization of Khorasan-e-Razavi 

Province, 2012 )ترین توليدکنند  که بر این اساس، ایرا  بزرگ

 ,Pezeshkirad & Fe’li) گزردد  ععررا  در جها  محسزوب مزی  

2010.) 

بر این اساس، با توجه به مسهعد بود  برخی اع نقزاط ایزرا     

ن محازول در معيشزت خانوارهزاي    در توليد ععررا  و نقش ایز 

روسهایی، بررسی اثرات معيشهی آ  در سوح روسهاهاي فعال در 

ععررا  یکی  .رسد توليد ععررا ، امري کامال  ضروري به نظر می

اع گياها  اسهثنایی است که در عين نيزاع کزم بزه آب، اع بزاعد      

اقهاادي و ارعآوري خوبی برخوردار است و اميد به عنزدگی را در  

هزاي سزرا آ ،   انييز کالله اشيه کویر حرو نمود  و بوي طربح

کشزاورعا    سزوخهه  آفهزاب هزاي  گرمی و نشاط را در وجود چهر 

 بزر اسزاس  توليد ایزن محازول   . خراسا  به یادگار گذاشهه است

. گيزرد  نيروي کزار خزانوادگی و در مززارع کوچزک صزورت مزی      

ليد ععررا ، درصد اع مزارع تو 1/10در شرایط کنونی  کهيطور به

 ,Koocheki)باشزند  هکهزار مزی   1/2تزر اع  داراي مسزاحهی کزم  

هرحال، با توجزه بزه سزاعگاري محازول ععرزرا  بزا        به (.2013

کزه بزيش اع   شرایط اقليمزی منزاطق گرمسزير، سزوحی وسزيع      

 15222) هکهار آ  در دو اسها  خراسا  رضوي و جنوبی 52222

اسزت،  ( جنزوبی هکهار خراسزا    99222هکهار خراسا  رضوي و 

 Jihad-e-Agriculture) تحززت پوشززش ععرززرا  قززرار دارد   

Organization in Khorasan-e-Razavi Province, 2012 .)  بزر

درصد ک  توليزد ععرزرا  ایزرا  اع ایزن      11این اساس، بيش اع 

. (Aghaei & Rezagholizadeh, 2011) آیزد دست مزی همناطق ب

صزد اع کز  سزوح    در 5/1رشزهخوار،   شهرسزها  در این ميزا ،  

شهرسزها  واقزع    00کشت اسها  خراسا  رضوي را در ميا   عیر

 در این اسها  به خود اخهااص داد  است کزه بزر ایزن اسزاس،    

 گزردد  ی اع توليد ععررا  این اسها  را شام  مزی توجه قاب سهم 

(Department of Jihad-e-Agriculture of Roshtkhar 

Township, 2014.) در شهرسزها   رشزهخوار  ، دهسزها   واقزع  در

 و کاشزت  جهزت  را العم شزرایط  رشهخوار جزء مناطقی است که

 تمام عیرا .باشد دارا می ععررا  محاول سوح عیرکشت افزایش

 روع طول جغرافيایی، عرض نسبی، رطوبت جمله اع اقليمی عناصر

 وضعيت توپوگرافی، تعرا و نيز و تبخير بار ، آفهابی، ساعات و

ععرزرا    کشزت  مسزاعد  آب ایزن دهسزها ،   منابع و خاک عمين،

بر این اساس، در این منوقه،  (.Kamyabi et al., 2014) باشد می

باشزد و کشزت ایزن     ععررا  یک محاول فوا اسزهراتژیک مزی  

تزیثير  ععرزرا  کزارا    محاول در وضعيت اقهاادي و اجهماعی 
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طلبد تا تحقيقات بيشهري در مزورد   این امر می. اي داردالعاد  فوا

هزاي توليزد ععرزرا  و اثزرات اقهازادي و اجهمزاعی آ        مانهسا

گویی به  این راسها، تحقيق حاضر در جهت پاس  در. صورت گيرد

 :استد یگردعیر طراحی  سؤاالت

هزاي آ  در خانوارهزاي    وضعيت توليد ععررا  و محزدودیت  

 چيونه است؟ موردموالعهساکن در روسهاهاي 

 موالعزه  موردخانوارهاي  توليد ععررا  چه تیثيري در معيشت

 دارد؟

در طی دهه گذشهه، تغييرات ميزا  توليد ساالنه خانوارهزاي  

 است؟ساکن در این روسهاها چيونه بود 

يرنرهی کشزور  غامروع  بخش عمد  درآمد حاص  اع صادرات 

شززود و ایززن بخززش بززه دليزز  مززی تززیميناع بخززش کشززاورعي 

فهه در مراح  مخهلزف  عایی باال، عدم نياع به فناوري پيشر اشهغال

هاي اقهازادي داراي  ي کمهر نسبت به دیير بخشارعبرتوليد و 

اطالعات  (.Karbasi & Akbarzadeh, 2008)است مزیت نسبی 

موجود نيز مؤید آ  است که بخش کشاورعي در ایزرا  بزيش اع   

چهارم اشهغال و حزدود   سوم توليد ناخالص ملی و بيش اع یک یک

در صزد اع   91ذایی کشزور و نزدیزک بزه    هاي غدرصد اع نياع 05

 Fal Soleiman)است ی را به خود اخهااص داد رنرهيغصادرات 

et al., 2013 .) آوري بر این اساس، بخش کشاورعي اع جهت ارع

 ,Shahvali) و قابليزت صززادرات، شززرایط مناسززبی را دارا اسززت 

2004.) 

 اعجملززهاع ميززا  محاززوالت کشززاورعي نيززز ععرززرا      

هاي خزاص   رین محاوالتی است که با توجه به ویژگیارعشمندت

 Rezapour)خود، امکا  گسهر  توليد و صادرات آ  وجود دارد 

& Mortazavi, 2010.)   يلزو کدر باعار جهانی، ععررا  ایرا  هزر 

دالر و پزودر آ  در   9222-9022ممهاع دالر، ععررا   122-912

 Fooladi Toroghi)رسزد  دالر به فرو  می 0122کشور امریکا 

& Hosseini Mazinani, 2013) .   بززر ایززن اسززاس، اع ميززا

محاوالت صزادراتی در بخزش کشزاورعي، ععرزرا  بزه دليز        

یزک   عنزوا   بزه ایجزاد درآمزد ارعي،    لحزاظ  اعموقعيت ویژ  آ  

شود و در شزرایط  محاول اسهراتژیک و مهم در اقهااد تلقی می

  دباشز جها  مزی  يدکنند  ععررا  درتولترین حاضر، ایرا  بزرگ

Karbasi & Rastegaripoor, 2014)). 

 9912-00 يهزا  سزال بررسی توليد ععرزرا  در ایزرا  طزی    

دهد که روند توليد در طی این دور  صعودي بزود  و اع   نشا  می

 سزال در  تزن  022بزيش اع   بزه  9912تزن در سزال    1/00 حدود

 (.Ebrahimzadeh & Bazrafshan, 2007)رسزيد  اسزت    9901

 9912به  کر است که بر اساس اطالعات موجود، در سزال  العم 

بردار خراسانی و  بهر  900122در مراح  توليد و فرآوري ععررا  

 بهزا  نرر اع مح  همين محاول گرا  122222جمعيهی بيش اع 

نقش مهمی لذا ععررا  . (Sadeghi, 2012)کردند می امرارمعا 

نزد داشزهه باشزد و    توامعيشت پایزدار روسزهایی مزی    راهبرد را در

 . موجب بهبود معيشت روسهایيا  شود

راهبرد معيشت پایدار، یکی اع راهبردهاي جدیدي اسزت کزه   

رویکزرد معيشزت   . تواند به مشکالت روسزهایيا  کمزک کنزد   می

عنوا  رویکردي جدید در مقولزه توسزعه    ، به9102پایدار، در دهه 

 ح شزد فقر روسهایی موزر  کنی یشهروسهایی و باهدف کاهش و ر

(Carney, 1998.)اي وسزيله  پایزدار  معيشت آکسرورد، فرهنگ در 

 نيسزت،  درآمد و مارف صرفا  براي که است شد  یفتعر حمایهی

 و مهم مرهوم .شود یم محسوب ایمن عندگی براي ايهوسيل بلکه

 کميسيو  که است معيشت ایمنی پایدار، معيشت اید  در مرکزي

 :اسزت  کزرد   تعریزف  گونزه  ینا را آ  عیستيطتوسعه مح جهانی

  یزف تعر نقد پول و غذا اع جریانی و کافی عنوا   خایر به معيشت

 انزد و امنيزت   ضزروري  اساسی تیمين نياعهاي براي که استشد 

 ،يييريمزاه  عمزين،  مالکيزت  طریق اع توا  یم را پایدار معيشت

 اع ثزانوي  مجموعزة  یزا  کافی الزحمه حقبا  پایدار اسهخدام شکار،

 (.Shen, 2009) آورد دست به مخهلف روسهاهاي در ها فعاليت

 ،توسزعه   حزال  کشورهاي دردر  هاي مورح، بر اساس دیدگا 

-خانوارهاي روسهایی براي حرو معيشت خود سه نوع اع راهبزرد 
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کشزاورعي فشزرد  و    –9: کننزد انهخزاب مزی   راهزاي معيشزهی   

مهنوع کرد  معيشت شام  کزار بزراي دسزهمزد و     – 0گسهرد  

 امهززاجرت اع روسززه  –9کززار در روسززها   و انززداعي کسززب را 

(Timalsina, 2007 .)،دارایی، معيشتدر ارتباط با  بر این اساس-

. شزود  مربوط میبه منابع پایه مردم محلی  ی مورح است کههای

شزام  عناصزر    یضزلع  عنوا  یک مدل پنج ها اغلب بهاین دارایی

 :(FAO & ILO, 2009) استعیر 

شام  نيزروي کزارگري، سزالمت،    : ي انسانیهاسرمایه( الف

 .مهارت و دانش افراد

شام  دسهرسی به عمين، منزابع آب،  : هاي طبيعیسرمایه( ب

 .ها، پوشش گياهی مراتع و جني وحش ياتح

اي اع باورهززاي بززه مجموعززه: هززاي اجهمززاعیسززرمایه( پ

تواننزد اع  می هایی اشار  دارد که مردماجهماعی، هنجارها و شبکه

واقزع ایزن عنازر     در. شا  را حز  نماینزد  مشکالت هایق آ طر

 .هاي خویشاوندي و عضویت گروهیاي است بين شبکهواسوه

شززام  مسززکن، وسززيله نقليززه، : هززاي فيزیکززیسززرمایه( ت

 .تجهيزات و احشام

انزداعها، اشزياء بزاارع ،     شزام  پزس  : هاي مزالی سرمایه( ث

 .اي اعهباريهدسهرسی به درآمد مسهمر، اعهبارات و بيمه

در معيشزت خانوارهزاي    ، با توجه به نقش ععرزرا  هرحال به

نظزر  روسهایی و مسهعد بود  برخی اع نقاط ایرا  در توليد آ ، به

در این نقاط بزه حزداق     تواند فقر را رسد که این محاول می می

هزاي توليزد    برساند و بر این اساس، فقزدا  موانزع و محزدودیت   

ا  براي توليد این محاول اسهراتژیک ععررا  و گرایش روسهایي

 (.9شک  ) گردد منجر به پيامدهاي مهنوع معيشهی می

گزردد کزه تزاکنو      با مروري بر پيشينه تحقيق مشخص می

تحقيقات مخهلری پيرامو  نقش ععررا  در معيشزت خانوارهزاي   

اسزت کزه در ادامزه بزه برخزی اع       شد   انجامروسهایی کشورما  

 :گردد تحقيق اشار  میموارد مرتبط با این 

( Sabourbilandi & Vadiei, 2005) صبور بيلندي و ودیعزی 

اقهاادي ععرزرا  و تزیثير آ  بزر     به بررسی نقش طی پژوهشی

نهایج پژوهش نشا  . اند ی قرار داد بررس مورددرآمد کشاورعا  را 

کزار در  ی، وجود نيزروي آب کمخرد  مالکی،  اعجملهداد که عواملی 

است تا ععررا  جایيا  خود دانش بومی باعث گردید  ها وخانواد 

ععرزرا   درصزد   90در این راسها، حدود . را در منوقه حرو نماید

درصد بزود  و   12سهم درآمدشا  اع این محاول بيش اع  کارا 

درصزد درآمدشزا  اع    12تزا   01بردارا  نيز بزين   درصد بهر  99

در اقهازاد   گردید کزه نقزش مهزم ععرزرا  را    ععررا  تیمين می

 .دهد خانوارهاي روسهایی نشا  می

 رنيزز د ( Kouzegaran et al., 2011) گرا  و همکزارا   کوع 

و با توجه به ميزا  بارندگی و رطوبت  GISپژوهشی با اسهراد  اع 

نسبی به بررسی و شزناخت منزاطق مسزهعد کشزت ععرزرا  در      

کزه  دهزد   نشا  می ها آ نهایج پژوهش . خراسا  جنوبی پرداخهند

. اکثر مناطق اسها  در شرایط مناسب یا نيمه مناسب قزرار دارنزد  

در این راسها، مناطق شمالی و شمال شرقی اسها  داراي بههرین 

بارندگی و رطوبت نسبی بزراي کشزت ععرزرا      اعلحاظموقعيت 

همچنين مناطق مرکزي، نيمه مسهعد و مناطق جنزوبی  . باشدمی

 .باشدمی نامسهعداسها  

 ,Sadighi & Ahmadpour Kakhak) مزد پزور  احصدیقی و 

 ععررا  کارنيز در پژوهشی به سنجش نير  کشاورعا  ( 2005

نسبت بزه توليزد و توسزعه کشزت ععرزرا  و بررسزی مسزائ  و        

نهایج . پرداخهند( شهرسها  گناباد: موالعه موردي)مشکالت آنا  

این پژوهش نشا  داد که بين مهغيرهاي سابقه کشاورعي، ميزا  

-کرد و دانش فنی و نير  کشاورعا  رابوه مثبزت و معنزی  عمل

 . داري وجود دارد
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 (1354هاي پژوهش، یافته: مأخذ)افزایش توليد زعفران  عيشتيمشرایط مطلوب براي کشت و پيامدهاي  -1شکل 
Figure 1- Favorable conditions for the cultivation and livelihood implications of increasing production of saffron 

)Drawn: Authors, 2015). 

 

در ( Shahroudi et al., 2007) شززاهرودي و همکززارا   

يرگزذار بزر عملکزرد محازول     تیثهزاي  پژوهشی به بررسی ساع 

نهزایج پزژوهش   . انزد  حيدریه پرداخهزه  ععررا  در شهرسها  تربت

اي مهارت عملی، ميزا  تحايالت و دانش نشا  داد که مهغيره

بزاالخر    .را در عملکرد ععررا  دارند تیثيرترتيب بيشهرین فنی به

( Farahani et al., 2013)بززه موالعززات فراهززانی و همکززارا  

اقهازادي   -توا  اشار  نمود که به بررسی پایداري اجهمزاعی  می

اال والیزت  آ  بر توسعه روسهایی دهسها  ب تیثير توليد ععررا  و

نهایج پژوهش مؤید آ  اسزت  . اند پرداخهه هیدريح تربتشهرسها  

درآمد پایين، نوسا  قيمت  جمله اعکه وضعيت اقهاادي روسهاها 

ها، عزدم باعاریزابی مناسزب، هزینزه     ععررا ، عدم تضمين قيمت

باالي توليد ععررا  و ناکارآمدي نهادهاي دولهی در ایجاد تعاونی 

ععررا  در ناپایداري اقهاادي توليزد   فرو  و دیخرجهت بهبود 

 .باشند ععررا  مؤثر می

 

 ها مواد و روش

 موررمطاسعهمعرفی محدوره 

يلومهرمربزع اع  ک 0912شهرسها  رشهخوار با مساحهی بال  بر 

 وجود شرایط مولوب براي توليد ععررا 
There are favorable conditions for the 

production of saffron 

 پيامدهاي معيشهی ععررا 
Livelihood consequences of saffron 

 بهبودسرمایه طبيعی
Recovery 

natural capital 

 

 بهبود سرمایه فيزیکی
Recovery 

physical capital 

 

 بهبود سرمایه مالی
Recovery 

Financial capital 

 

 بهبود سرمایه اجهماعی
Recovery social 

capital 

 

 بهبود سرمایه انسانی
Recovery human 

capital 

 دسهرسی به منابع
 آب مناسب

Access to adequate 

water supplies 

 

 دسهرسی به 
 عمين مناسب
Access to 

suitable land 

 آب و هواي مناسب 
ععررا  براي توليد  

Perfect weather for the 

production of saffron 

 فقدا  موانع 
اجهماعی -اقهاادي  

Lack of 

socioeconomic 

obstacles 

 درآمدعایی فوا العاد  ععررا 

Extra ordinary 

income of saffron 

 گرایش روسهایيا  براي افزایش سوح عیر کشت
Villagers tend to increase the cultivation of saffron 
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این شهرسزها  اع  . باشدهاي اسها  خراسا  رضوي میشهرسها 

 يدریزه، اع شزرا و جنزوب شزرقی بزه     ح تربزت شمال و غرب بزه  

شهرسها  خواف و اع جنوب به شهرسزها  گنابزاد مشزرف اسزت     

این شهرسزها  داراي دو بخزش مرکززي و جنيز  و      .(0 شک )

هخوار و آسهانه در بخش مزرکزي و زهاي رش چهار دهسها  با نام

محزدود  مزورد موالعزه    . باشد جني  و شعبه در بخش جني  می

سکنه و  روسهاي داراي 01داراي یک شهر و ( دهسها  رشهخوار)

درصد اع جمعيت آ  در شهر  02که  باشد نرر جمعيت می 95210

 Khorasan)باشزند   درصد آ  در نقاط روسهایی ساکن مزی  02 و

Razavi Governorship, 2012 .) محاززول ععرززرا  اع جملززه

محاوالتی است که کشت آ  در دهسها  رشهخوار بسيار رایزج  

اشهغال بزراي بخزش    اي که توانسهه است عمينهگونهباشد، به می

قابزز  تززوجهی اع جمعيززت ایززن دهسززها  را فززراهم سززاعد      

(Department of Jihad-e-Agriculture of Roshtkhar 

Township, 2014.) 

 

 
 (1354نگارندگان، : ترسيم) مطالعه موردموقعيت محدوده  -2شکل 

Figure 2- Geographical position of the studied area (Drawn: Authors, 2015). 
 

 روش تحقیق

جهزت بررسزی    تحليلزی –پژوهش پيش رو اع رو  توصيری

 سود جسهه و داراي دو بخش عمد  بود  بررسی موردپارامهرهاي 

اي و اسزهراد  اع  بخش اول را موالعات اسزنادي، کهابخانزه  . است

امکانات اینهرنهی جهت بررسی مزواردي چزو  ادبيزات موضزوع،     

ر  به خود اخهازاص داد  و بخزش   پيشينه تحقيق، مراهيم و غي

هاي ميدانی جهت جمع آماري اطالعزات و   دوم در قالب پژوهش

 .است تکمي  پرسشنامه انجام گردید 

بدین منظور با توجزه بزه سزؤال اساسزی تحقيزق اقزدام بزه        

جدول )ععررا  هاي توليد محزدودیتي در دو بخش ساع شاخص

و نهایهزا   ( 9 شزک  )موالعزه   سوح معيشت خانوارهاي مورد و( 9

هزاي   العم به  کر اسزت کزه شزاخص   . استتهيه پرسشنامه شد 
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اي  موالعه، مهناسب با شرایط منوقه و اع بين طيف گسهرد  مورد

انزد و وضزعيت    شزد   هاي مرتبط با هر بخش گززینش   اع شاخص

 یزا کيرزی   (مث  هزینه نيروي کزار ) یبه دو صورت کمّها نيز  آ 

 .اند رد سنجش قرار گرفههمو( کيريت تعام  افراد مث )

که در تحقيق حاضر، براي بررسی کارکردهاي  ا توجه به اینب

مهنززوع محاززول اسززهراتژیک ععرززرا  در معيشززت خانوارهززاي  

هزاي خززانوار، تکميزز    روسزهایی، عززالو  بزر تکميزز  پرسشززنامه  

شززام  اعضززاي شززورا، دهيززار و )پرسشزنامه خبرگززا  روسززهایی  

يز مورد توجه بود  است، بزراي  ن( سريدا  ساکن در روسهاها ریش

تحقززق ایززن امززر، وجززود حززداق  تعززداد خانوارهززاي سززاکن در  

روسهاهاي نمونه، براي بررسی نظرات خبرگزا  روسزها ضزروري    

خزانوار   922بود  است که بر این اساس، روسهاهایی بزا حزداق    

موالعه یزا   روسها محدود  مورد 01روسها اع  99که شام  )ساکن 

درصد اع ک  روسهاهاي دهسزها  رشزهخوار    12 به عبارتی دیير،

سپس با توجه بزه  . روسهاهاي نمونه تعيين گردید عنوا  به، (بود 

و ( خزانوار  9110)تعداد خانوارهاي سزاکن در روسزهاهاي نمونزه    

، تعزداد  (درصزد  11در سوح اطمينا  )اع فرمول کوکرا   اسهراد 

مرحلزه بعزد،    درخانوارهاي نمونه محاسبه و  عنوا  بهخانوار  911

تناسب فراوانی خانوارهاي ساکن در هر روسها، تعداد خانوارهاي  به

نمونه آ  روسها تعيين و با رو  تاادفی ساد ، خانوارهاي نمونه 

هاي خانوار با کمک سرپرسها  خزانوار   انهخاب و نهایها  پرسشنامه

هاي روسها نيز بزا کمزک سزه نرزر اع      پرسشنامه یا همسرانشا  و

سزريدا    اي اسالمی روسهاها، خبرگا  محلی یا ریشاعضاي شور

 .گردید  ي تکم ها آ ساکن در 

ها اع مزدل تحليز  سلسزله مراتبزی     وتحلي  داد  براي تجزیه

(AHP)  افزارهزاي   هاي آماري و فضایی و نزرم و تحليExpert 

Choice ،SPSS   و ArcGIS اسهراد  گردید  است. 

توليزد ععرزرا      دیتدر این راسها، براي تعيين سزوح محزدو  

، بزر پایزه مزدل ارعیزابی چنزد معيزاري       موالعزه  موردخانوارهاي 

(Malczewski, 1999 )   مراح  مخهلری شام  تشزکي  مزاتریس

هاي مرتبط و نيزز اسزهاندارد نمزود     ارعیابی، تعيين وع  شاخص

-هاي تازميم در این موالعه، گرو . است ها مورد توجه بود داد 

، کارشناسزا  یزا   (اسزاتيد دانشزيا   )نخبيا  نرر اع  99ساع شام  

بر ایزن اسزاس، بزر     .اند مدیرا  توسعه روسهایی و کشاورعي بود 

طبق نظرات دریافهی اع نخبيا ، کارشناسا  یا مدیرا  مرتبط بزا  

دوي عوامزز  مززؤثر در  توسززعه روسززهایی ضززمن مقایسززه دوبززه 

در دوي عوام  مزؤثر   توليد ععررا  و مقایسه دوبه  هاي محدودیت

، اهميزت نسزبی عوامز     موردموالعزه سوح معيشت خانوارهزاي  

 مزورد هاي توليد و سوح معيشت خانوارهاي  مورح در محدودیت

ها نيز اع رو  ترکيزب  بندي داد  براي جمع. تعيين گردید موالعه

اسزهراد  در ایزن رو     اسهراد  گردیزد کزه رابوزه مزورد     9وعنی

 :باشد صورت عیر می به

(9)                                                                   

Zi=    شزد    سوح محدودیت توليد یا سزوح معيشزت ارعیزابی

 i (m ،... ،9 ،0 ،9 =i)براي خانوار 

Wj=  درجه اهميت شاخصj 

Xij =  نمر  اسهانداردشد  شاخصj  براي خانوارi 

 

 نتایج و بحث

پاسخيویا   درصد اع 1/50هاي تکميلی،  بر اساس پرسشنامه

را عنزا  تشزکي     هزا  آ درصزد   9/09هزا را مزردا  و    پرسشنامه

تزا   01 یسزن ترین فراوانی سنی مربوط به گزرو   دهند و بيش می

 .باشد می( درصد 1/00معادل )سال  12

 
 

 

 

 

 

                                                                                           
1- Additive Weighting Method 
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 موردمطالعه يزعفران خانوارها ديتول يهاتیمحدود يمورد توجه در بررس يهاشاخص -1جدول 
Table 1- The considered Indicators in the study of constraints of saffron production in households 

 ابعاد
Dimensions  

ها شاخص  

Indicators  

 محيوی
Environmental 

سالی،  ا  سرماعدگی، اثرات خشک،کيريت منابع آبی، ميزا  دسهرسی به منابع آبی، امک(و غير  چشمه، قنات، چا ) مولوبيت شرایط آب و هوا، نوع منابع آبی
تناوب عراعی مرغوبيت خاک،  

Desirable weather conditions, the type of water resources (fountains, aqueducts, will, etc.), the quality of water 

resources, the availability of water resources, the possibility of frost, the effects of drought, soil quality, Crop 

rotation. 

جهماعیا  

Social 

 مشارکت خانوارهاي روسهایی، مهارت در انهخاب پياع مرغوب، کيريت تعام  افراد روسها، مشارکت در امور عمرانی، مالی و آموعشی روسها
Participation of rural households, selection skill of fine Corm, the quality of interaction between people of the 

village, participation in civil, financial and educational affairs of the village. 

 اقهاادي
Economic 

هاي مواد اوليه، دسهرسی به اراضی کشاورعي مورد نياع ميزا  درآمد حاص  اع توليد ععررا ، ميزا  هزینه کارگر، ميزا  هزینه  
Income from saffron production, Labor costs, the cost of raw materials, access to agricultural land required. 

 

 

 موردمطالعه يخانوارها يشتسطح مع يتوجه در بررس مورد هايشاخص -3شکل 
Figure 3- The Indicators of interest in the assessment of livelihood level of studied households 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Source: Research findings, 2015) 9910هاي تحقيق، یافهه: میخذ
 

(Dimensions) ابعاد 
(Indicators) ها شاخص  

 سرمایه طبيعيی
Natural capital 

 

 

 ، دسهرسی به منابع آب کافی، کيريت منابع آبی در دسهرسمولوبيت آب و هوایی،دسهرسی به اراضی مورد نياع

Desirable weather conditions, access to agricultural land required, the availability of water resources, the quality of 

water resources  

 

 سرمایه مالی

Financial capital 

 

گذاري براي ،  حمایت مالی و سرمایه(هاجهاد کشاورعي و بانک)برخورداري اع حمایت نهادها  ، ثبات شغلی، درآمد پایدار،  امنيت غذایی،ميزا  درآمد
 عاندای، توانایی پسفرعندا ، خرید خانه، خرید وسای  نقليه، خرید عمين باغی وعراع

The amount of income, job Stable, income sustainability, Food security, Having the supports of various 

institutions (such as Jihad of agriculture and banks),financial support and investment for children, purchase of 

houses, vehicles, and horticultural and agricultural lands, ability to save money 

 

 سرمایه اجهماعی
Social capital 

 

 

 

ثير ععررا  بر وضعيت آیند  فرعندا ، امکا  ادامه تحاي  یعندگی خانواد ، ت تمای  به ماندگاري در روسها،  تاثير ععررا  بر وضعيت ،بهبود شرایط رفاهی
  ،  وضع مسکن خانوار، مشارکت در امور مالی، عمرانی وآموعشی روسهابراي افراد خانواد

Improvement of welfare, tendency to stay in rural areas, impact of saffron production on the families’ life 

conditions impact of saffron production on children’s future statuses, possibility of continuing education for 

family members, housing situation of households participation in civil, financial and educational affairs of the 

village 

 

 سرمایه انسانی

Human capital 

 

آب آشاميدنی سالم، مهارت در توليد ، توا  باعاریابی، توانایی  مهنوع  هاي بهداشهی، دسهرسی به مراکز بهداشهی و درمانی،  برخورداري اعتامين هزینهتوا  
 کرد  منابع درآمدي

Ability to afford for the health costs, The access to sanitary-therapeutic services, having safe drinking water, 

having production skills, marketing power, ability to diversify the sources of income, 

 سرمایه فيزیکی

Physical capital 

 

، دسهرسی به امکانات ارتباطیدسهرسی به ابزارها و ماشين آالت کشاورعي  

Access to tools and agricultural machinery, access to communication facilities 
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سززوح  نظززر اعچنززين بيشززهرین فراوانززی پاسززخيویا   هززم

. باشزد  مزی ( درصزد  9/91معادل )تحايالت مربوط به راهنمایی 

اع  هاي تحقيق مؤید آ  است که درآمدهاي ساالنه حاصز   یافهه

، بيش اع موالعه مورددرصد اع خانوارهاي  1/09توليد ععررا  در 

درصزد اع خانوارهزاي    1/1در باشزد و   سایر درآمدهاي خانوار مزی 

درصد درآمد ساالنه خزانوار مربزوط بزه     52، بيش اع موالعه مورد

 (.0جدول )است  کشت ععررا  بود 

 

 زعفران از کل درآمد ساالنه خانوار سهم درآمد يکبه تفک ي مورد مطالعهخانوارها يفراوان -2جدول 
Table 2- The frequency of studied households according to the incomes rate of saffron 

 in total annual incomes of household 
 درصد درآمد زعفران

The  percent of  Saffron incomes  

 فراواني
Abundance 

 درصد

Percent 
 (Less than 10)  92اع کمهر 

10-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

 (More than 70)   52بيش اع 
 Total))جمع ک  

27 
29 

46 
47 
50 
76 
60 
20 

355 

7.6 
8.2 

13 
13.2 
14.1 
21.4 
16.9 
5.6 

100 

 

ی، در بررسز  مزورد  کزار ععرزرا  خزانوار   911چنين اع ک   هم

 1ععرزرا  نسزبت بزه    درصد اع خانوارها، سوح عیر کشت  1/19

درصززد اع خانوارهززاي  1/95یافهززه، در   یشافزززاسززال گذشززهه 

کار نيز سوح عیر کشت ععررا  در ایزن محزدود  عمزانی    ععررا 

 (. 0شک  )است  یافهه  کاهش

 

 
هاي تحقيق،  یافته: مأخذ) کار به تفکيک چگونگي تغيير سطح زیر کشت زعفران در مقایسه با پنج سال گذشتهفراواني خانوارهاي زعفران -4شکل 

1354.) 
Figure 4- The frequency of households planting saffron according to change in area under cultivation compared to past five 

years  )(Source: Research findings, 2015). 
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دسهرسی به منابع آب یا اراضی داراي  در  چنين محدودیتهم

و  هيز اول مواد دیخر نهیهز درپی،هاي پی یخشکسالخاک مناسب، 

اع عوامز  مزؤثر در کزاهش گزرایش برخزی اع       کاري روين نهیهز

يجزه کزاهش   نه درخانوارهاي مورد موالعه براي توليد ععررا  و 

 .استبود   ها آ  کشت یرعسوح 

-جهت تعيين اهميت نسبی فاکهورهاي مزؤثر در محزدودیت  

بزر   هزاي مخهلزف،  ، مقایسزه عوجزی شزاخص   هاي توليد ععررا 

اساتيد دانشيا  و )ساع هاي تاميماساس نظرات کارشناسی گرو 

. انجام گردید( کارشناسا  یا مدیرا  توسعه کشاورعي یا روسهایی

ي مولوبيت شرایط ها شاخصدهد که نهایج این بررسی نشا  می

 یبضزر ی بزا  سزال خشزک و اثزرات   021/2یی با ضزریب  وهوا آب

 ومشارکت در امور مالی  وترین درجه اهميت ، داراي بيش900/2

و کيريت تعام  افزراد بزا ضزریب    292/2ضریب  باعمرانی روسها 

دهنزد   ، کمهرین درجه اهميت را بزه خزود اخهازاص مزی    299/2

 (.9جدول )

 

 

 انهاي مطرح در تعيين شدت محدودیت براي توليد زعفرهاي حاصل از مقایسه زوجي شاخصوزن -3جدول 

Table 3- The coefficients obtained from the couple comparison of indicators related to constraints severity of saffron 

production 

ها شاخص  

Indicators 

 مقادیر

 Amounts 
 مولوبيت شرایط آب و هوایی

 Desirable weather conditions 
 

0.209 

یسال خشکاثرات   
The effects of drought 

 

0.128 

 امکا  سرماعدگی
    The possibility of frost 

 

0.117 

 درآمد حاص  اع توليد ععررا 
Income from saffron production 

 

0.104 

 دسهرسی به اراضی مورد نياع
Access to agricultural land required 

 

0.087 

 کيريت منابع آبی
   The quality of water resources 

 

0.076 

 ميزا  دسهرسی به منابع آبی
 The availability of water resources 

 

0.062 

 مهارت در انهخاب پياع مرغوب
   Selection skill of fine corm 

 

0.052 

 نوع منابع آبی
  The type of water resources 

 

0.042 

 هاي اوليه ميزا  هزینه
 The cost of raw materials 

 

0.033 

 ميزا  هزینه کارگر
   Labor costs 

 

0.031 

 تناوب عراعی
   Crop rotation 

 

0.024 

 مشارکت خانوارهاي روسهایی
   Participation of rural households 

 

0.013 

 کيريت تعام  بين افراد
  The quality of interaction between people of the village 

 

0.011 

 مالی، عمرانی و آموعشی روسهامشارکت در امور 
  Financial and educational affairs of the village 

 

0.010 
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هزاي مزرتبط بزا     اع طرف دیيزر، بررسزی وضزعيت شزاخص    

کار نيز  خانوار نمونه ععررا  911هاي توليد ععررا  در محدودیت

ی بر توليد محازول ععرزرا    سال خشکمؤید آ  است که اثرات 

و  12/9با ميزانيين   هوا و  آب، مولوبيت شرایط 11/9 يانيينمبا 

-، بزه 01/9شدت اثرات سرماعدگی بر توليد ععررا  بزا ميزانيين   

ترتيب داراي باالترین ميانيين در سوح خانوارهاي مورد موالعزه  

 (.0جدول )باشند  می

هزاي مزرتبط بزا     همچنين براسزاس درجزه اهميزت شزاخص    

ها در خانوارهاي مورد آ  هاي توليد ععررا  و وضعيت محدودیت

خانوار  911هاي توليد ععررا  در سوح  موالعه، شدت محدودیت

هزاي   نمونه محاسبه گردید که نهایها  ميانيين شزدت محزدودیت  

. توليد در سوح هر یک اع روسهاهاي مورد موالعه تعيزين گردیزد  

روسزها اع   9نهایج تحقيق مؤید آ  است که شدت محزدودیت در  

روسزها نيزز در    1د موالعزه، در سزوح کزم و در    ي مورروسها 99

هزاي تحقيزق،    رو، بر اسزاس یافهزه   اع این. باشد سوح مهوسط می

هزاي توليزد   روسهاهاي دهسها  رشهخوار اع نظر شدت محدودیت

ععررا  در سوح مهوسط بود  و در این ميا ، اع بين روسزهاهاي  

رسزی بزه   آباد و براکو  به دليز  دسه مورد موالعه، روسهاهاي فهح

خيز جهت کشت، دسهرسی به منزابع آبزی مناسزب،    خاک حاص 

تزرین محزدودیت را بزراي کشزت     کيريت منابع آبی وغيزر  کزم  

 (.1شک  )باشند  ععررا  دارا می

بررسی چيونيی پراکنش روسهاهاي مورد موالعه به ترکيک 

حزاکی اع آ  اسزت کزه    هاي توليد ععررا  نيزز   شدت محدودیت

هزاي   عمزدتا  در قسزمت  هاي عیاد،  ودیتشدت محدروسهاهاي با 

 .باشندغربی این دهسها  می

 

 

 
 (1354 نگارندگان،: يمترس)مطالعه  زعفران در محدوده مورد يدتول يزانم یتشدت محدود يکپراکنش روستاها به تفک -5شکل 

Figure 5- The distribution of villages according to limitation severity of saffron production in studied area. 

(Drawn: Authors, 2015) 
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ها و  اع طرف دیير، براساس نهایج حاص  اع تکمي  پرسشنامه

بيشزهر  اخيزر،   هاي کار، در طی دههبا روسهایيا  ععررا  مااحبه

کزاهش منزابع آبزی و تشزدید     ، کشاورعا  ساکن در این دهسها 

اند   خویش درک نمود  يات کشاورعرا بر توليد آ هاي  محدودیت

 اعکه نياع آبی فراوانی ندارد و )و به همين دلي  به دنبال ععررا  

. انزد  گرایش پيزدا نمزود   ( درآمدعایی نيز حائز اهميت است لحاظ

کشزت   هزاي عیزر   مقزدار عیزادي اع عمزين    هرسالدر  که يطور به

دهنزد و در حزال   محاوالت دیير را به ععرزرا  اخهازاص مزی   

 12اع نيمی اع روسهاهاي مزورد موالعزه، بزيش اع     حاضر در بيش

 (.1جدول )باشند  می کار ععررا  ها آ درصد خانوارهاي ساکن در 

 کار به تفکيک روستابرآورد فراواني خانوارهاي زعفران -5جدول 

Table 5- Frequency of households planting saffron according to villages 

 نام روستا

Name of the 

village 

 تعداد خانوار

The number of 

households 

 کار درصد خانوار زعفران

Percentage of 

households planting 

saffron 

 نام روستا

Name of the 

village 

 تعداد خانوار

The number of 

households 

 کار درصد خانوار زعفران

Percentage of 

households planting 

saffron 

 آبادفهح
Fath Abad 

897 85 
 براکو  

Brakouh 
265 60 

 نوا
Nuogh 

457 25 
 فاردا 

Fardagh 
187 55 

 کریم آباد
Karimabad 

105 40 
 اکبرآباد

AkbarAbad 
154 20 

آبادعبس  

Abs Abad 
205 30 

آبادمهدي  
MehdiAbad 

441 60 

 حسين آباد
Hosein Abad 

175 60 
 آبادسعادت

 Sadat Abad 
623 65 

 قادرآباد
Gader Abad 

156 25 
 عرغري

Zarghari 
185 70 

 آباد روح 

Rouh Abad 
108 20 

 مجموع
Total 

3958 57 

 

هاي مخهلف مرتبط با سوح مولوبيت معيشت در روسهاهاي مورد موالعه نشزا    اع طرف دیير، نهایج حاص  اع مقایسه عوجی شاخص

باشزند   داراي بيشهرین درجزه اهميزت مزی    200/2 و 219/2غذایی با ضرایبو امنيت  دميزا  درآم پایداري درآمد، يها شاخصدهد که  می

 (.1جدول )

دهزد کزه درآمزد سزاالنه بزا       خانوار مورد موالعه نشا  مزی  911مولوبيت معيشت در  هاي مرتبط با همچنين بررسی وضعيت شاخص

، داراي باالترین ميزانيين  09/0يه عمومی با ميانيين يله نقلوس بهو دسهرسی  19/0ياع با ميانيين موردن، دسهرسی به اراضی 22/9ميانيين 

هزاي   و برخزورداري اع کزالس   21/0، افزایش قدرت خرید با ميانيين 21/0هاي برخورداري اع حمایت نهادهاي مالی با ميانيين و شاخص

 .(5جدول )باشند لعه میترین ميانيين در سوح خانوارهاي مورد موا ، داراي پایين90/0اي با ميانيين آموعشی و فنی و حرفه

 هزا در خانوارهزاي مزورد موالعزه، سزوح     و وضزعيت آ  مولوبيت معيشت  هاي مرتبط با بر اساس درجه اهميت شاخصدیير، اع سوي

در هر یک اع روسهاهاي دهسزها   مولوبيت معيشت  محاسبه گردید که نهایها  ميانيين سوح خانوار مورد موالعه 911مولوبيت معيشت در 

 0روسهاي مورد موالعه، خيلی خوب یا خزوب، در   99 اعروسها  1مولوبيت معيشت در  سوحبر اساس نهایج حاص ، . تعيين گردید رشهخوار

 (.1شک  )باشند  روسها نيز ضعيف و سایر روسهاها نيز در سوح مهوسط معيشهی می
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 معيشتهاي مطرح در تعيين سطح مطلوبيت هاي حاصل از مقایسه زوجي شاخصوزن -6جدول 
Table 6- The coefficients obtained from the couple comparison of indicators related to determination of the livelihood 

desirability level 

ها شاخص  
Indicators 

  مقادیر
 Amounts 

 پایداري درآمد
 Income sustainability 

 
0.091 

 ميزا  درآمد
  The amount of income 

 
0.082 

 دسهرسی به اراضی کشاورعي مورد نياع
 Access to agricultural land required 

 
0.082 

 مولوبيت آب و هوایی
Desirable weather conditions 

 
0.060 

 دسهرسی به منابع آب کافی
 The availability of water resources 

 
0.060 

 ثبات شغلی
  Job Stable 

 
0.058 

 دسهرسدر نابع آبيکيريت م
 The quality of water resources 

 
0.051 

 انداع توانایی پس
Ability to save money 

 
0.043 

 آب آشاميدنی سالم
  Having safe drinking water 

 
0.038 

 هاي بهداشهیتیمين هزینه
 Ability to afford for the health costs 

 
0.036 

 وضعيت مسکن خانوار
  Housing situation of households 

 
0.034 

 دسهرسی به مراکز بهداشهی
 The access to sanitary-therapeutic services 

 
0.031 

 امکا  تحاي  ادامه تحاي  براي افراد خانواد 
  Possibility of continuing education for family members 

 
0.030 

 خرید خانه و وسای  نقليه
 Purchase of houses, vehicles 

 
0.025 

 خرید عمين باغی و عراعی
 Lands Purchase of  Horticultural and agricultural  

 
0.024 

 وضعيت عندگی خانواد  تیثير ععررا  بر
 Impact of saffron production on the families’ life conditions 

 
0.024 

 تیثير ععررا  بر وضعيت آیند  فرعندا 
  Impact of saffron production on children’s future statuses 

 
0.022 

 دسهرسی به امکانات ارتباطی
 Access to communication facilities 

 
0.020 

 توانایی باعاریابی
  Marketing power 

 
0.019 

 مشارکت در امور مالی، عمرانی و آموعشی روسها
 Participation in civil, financial and educational affairs 

 
0.018 

 توانایی مهنوع کرد  منابع  درآمد
 Ability to diversify the sources of income 

 
0.017 

 بهبود شرایط رفاهی
 Improvement of welfare 

 
0.013 

 تمای  به ماندگاري در روسها
 Tendency to stay in rural areas 

 
0.012 

 ها حمایت بانک
Supports banks 

 
0.012 

 حمایت جهاد کشاورعي
  Supports such as Jihad of agriculture 

 
0.011 

 مهارت در توليد
 Having production skills 

 
0.010 

 آالت دسهرسی به ابزارآالت و ماشين
Access to tools and agricultural machinery 

 
0.005 
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 مطالعه خانوارهاي موردمعيشت در  مطلوبيتدر  توجه قابلوضعيت عوامل  -7جدول 
Table 7- The situation of the significant factors in the livelihood desirability of the studied households 

 شاخص
Indicators 

 خيلي کم
Very low 

 کم
Low 

 متوسط
Average 

 زیاد
Much 

 خيلي زیاد
Very much 
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 وهوا مولوبيت آب

Desirable weather conditions 
26 7.3 24 6.8 31 8.7 154 43.4 120 33.8 3.90 0.29 

 دسهرسی به اراضی موردنياع

Access to agricultural land 

required 

52 14.6 51 14.4 110 31 67 18.9 75 21.1 3.17 0.41 

 دسهرسی به منابع آب

The availability of water 

resources 

51 14.4 87 24.5 39 11 124 34.9 54 15.2 3.12 0.42 

 ی در دسهرست منابع آبکيري

The quality of water resources 
36 10.1 51 14.4 50 14.1 120 33.8 98 27.6 3.54 0.36 

 ميزا  درآمد
The amount of income 

53 14.9 55 15.5 54 15.2 126 35.5 67 18.9 3.28 0.40 

 ثبات شغلی
job Stable 

25 7 24 6.8 98 27.6 103 29 105 29.6 3.89 0.29 

 پایداري درآمد
Income sustainability 

25 7 27 7.6 49 13.8 131 36.9 123 34.6 3.85 0.29 

 امنيت غذایی
Food security 

45 12.7 40 11.3 45 12.7 128 36.1 97 27.3 3.97 0.29 

 حمایت جهاد کشاورعي
Supports such as Jihad of 

agriculture 

177 49.9 107 30.1 31 8.7 24 6.8 16 4.5 1.86 0.6 

 هاحمایت بانک
Supports banks 

178 50.1 85 23.9 30 8.5 32 9 30 8.5 2.02 0.64 

گذاري براي  حمایت مالی و سرمایه
 فرعندا 

Financial support and 

investment for children 

40 11.3 77 21.7 66 18.6 107 30.1 65 18.3 3.23 0.39 

 باغی و عراعی خرید خانه، وسای  نقليه ، عمين
Purchase of houses, vehicles, 

and horticultural and 

agricultural lands 

57 16.1 39 11 66 18.6 98 27.6 95 26.8 3.38 0.41 

 انداعتوانایی پس
Ability to save money 

59 16.6 32 9 72 20.3 93 26.2 99 27.9 3.40 0.41 

 بهبود شرایط رفاهی

Improvement of welfare 
19 5.4 21 5.9 144 40.6 108 30.4 63 17.7 3.49 0.29 

 تمای  به ماندگاري درروسها
Tendency to stay in rural areas 

38 10.7 42 11.8 60 16.9 121 34.1 94 26.5 3.54 0.36 

 عندگی خانواد  تیثير ععررا  بر وضعيت

Impact of saffron production on 

the families’ life conditions 

38 10.7 39 11 71 20 124 34.9 83 23.4 3.49 0.36 

 تیثير ععررا  بر وضعيت آیند  فرعندا 
Impact of saffron production on 

children’s future statuses 

27 7.6 36 10.1 90 25.4 115 32.4 87 24.5 3.56 0.33 
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 خانوارهاي مورد مطالعهمطلوبيت معيشت در در  هتوج قابلوضعيت عوامل  -7جدول ادامه 
Continue the table 7- The situation of the significant factors in the livelihood desirability of the studied households 

 خيلي کم 
Very low 

 کم
Low 

 متوسط
Average 

 زیاد
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 خيلي زیاد
Very much 
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 امکا  ادامه تحاي  براي افراد خانواد 
Possibility of continuing 

education for family members 

10 3 48 13.5 115 32.4 133 37.5 58 16.3 3.56 0.26 

 وضع مسکن خانوار
Housing situation of 

households 

21 5.9 18 5.1 42 11.8 171 48.2 103 29 3.89 0.27 

مشارکت در امور مالی، عمرانی وآموعشی 
 روسها

Participation in civil, financial 

and educational affairs of the 

village 

53 14.9 59 16.6 60 16.9 86 42.2 97 27.3 3.32 0.42 

 هاي بهداشهیهزینه تیمينتوا  

Ability to afford for the health 

costs 

24 6.8 35 9.9 60 16.9 126 35.5 110 31 3.74 0.31 

 دسهرسی به مراکز بهداشهی و درمانی
The access to sanitary-

therapeutic services 

27 7.6 41 11.5 56 15.8 168 47.3 63 17.7 3.56 0.31 

 برخورداري اع آب آشاميدنی سالم

Having safe drinking water 
5 1.4 6 1.7 40 11.3 201 56.6 103 29 4.10 0.18 

 مهارت در توليد
Having production skills 

56 15.8 75 21.1 36 10.1 82 23.1 106 29.9 3.30 0.44 

 توا  باعاریابی
Marketing power 

85 23.9 68 19.2 90 25.4 48 13.5 64 18 2.83 0.49 

 توانایی  مهنوع کرد  منابع درآمدي

Ability to diversify the sources 

of income 

27 7.6 37 10.4 62 17.5 119 35.5 110 31 3.70 0.33 

 کشاورعي ابزارآالتدسهرسی به 
Access to tools and agricultural 

machinery 

66 18.6 59 16.6 70 19.7 57 16.1 103 29 3.20 0.46 

 دسهرسی به امکانات ارتباطی
Access to communication 

facilities 

35 9.9 38 10.7 103 29 72 24.3 107 26.1 3.50 0.36 

 

ه ترکيک بررسی چيونيی پراکنش روسهاهاي مورد موالعه ب

سوح مولوبيت معيشت حاص  اع توليد ععرزرا  مؤیزد آ  اسزت    

هزاي   که روسهاهاي با سوح معيشهی مناسزب عمزدتا  در قسزمت   

بررسزی وضزعيت   . باشزند شمالی یا مرکزي این دهسها  واقع می

عوام  مؤثر بر سوح مولوبيت معيشت در روسهاهاي موردموالعه 

آباد بزه دليز     و حسين آباد، براکو  دهد که روسهاي فهحنشا  می

شرایط آب و هوایی مناسب، دسهرسزی بزه منزابع آبزی کزافی و      

هزاي مرغزوب، اع بزاالترین سزوح مولوبيزت      دسهرسی به عمين

آباد، نزوا و اکبرآبزاد نزود  در     معيشت و روسهاهاي قادرآباد، روح

محدود  غربی دهسها  رشهخوار به دليز  شزرایط آب و هزوایی    

نامرغوب یا خشک شزد  منزابع آبزی     هاينامناسب، وجود عمين

تزرین   هزاي عميزق و نيمزه عميزق، اع پزایين     قنات، چشمه و چا 
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-مولوبيت معيشت در بين روسهاهاي مورد موالعه برخوردار مزی 

 .باشند

هاي توليد  یتمحدودهمچنين براي بررسی ارتباط بين شدت 

ععرززرا  و سززوح مولوبيززت معيشززت در خانوارهززاي سززاکن در 

. اسزت شزد   اسزهراد  هاي آماري  موالعه اع تحلي روسهاهاي مورد

هزا و   اي، هميونی واریانس تردیدي نيست که وجود مهغير فاصله

، اع شرایط العم در اسزهراد  اع  اسهراد  موردهاي  توعیع نرمال داد 

 . باشد می هاي پارامهریک آعمو 

 

 
 (1354 نگارندگان،: يمترس)مطالعه  وردمحدوده م در شتيمع تيسطح مطلوب کيروستاها به تفک پراکنش -6 شکل

Figure 6- The distribution of villages according to the livelihood desirability level in the studied area. 

(Drawn: Authors, 2015) 

 

در این تحقيق با توجه به وجود شرایط العم براي اسزهراد  اع  

یت محزدود اط بزين شزدت   پارامهریک، جهت بررسی ارتبز   آعمو 

ناشی اع عوام  مؤثر در توليد ععررا  و سوح مولوبيت معيشزت  

 اع آعمززو در خانوارهززاي سززاکن در روسززهاهاي مززورد موالعززه،  

نهزایج تحقيزق مؤیزد آ      .است شد   اسهراد  9همبسهيی پيرسو 

ضزریب  . است که بين این دو مهغير رابوه معنزاداري وجزود دارد  

توليد ععررا  و سوح مولوبيزت    یتدمحدوهمبسهيی بين شدت 

باشد که با توجه به مقادیر حاص ، بزا سزوح    یم-109/2ت معيش

توا  گرت که بين ایزن دو مهغيزر، ارتبزاط     درصد می 11اطمينا  

                                                                                           
1-Pearson 

جزدول  )باشزد   معکوس و معنادار با همبسهيی مهوسط برقرار مزی 

هزاي توليزد ععرزرا  و     بر این اساس، کزاهش محزززدودیت  (. 0

درصززد سزبب    11فزایش توليزد آ ، با سوح اطمينا  يجه ادرنه

نهزایج  . اسزت بهبززود معيشزت خزانزوارهاي مزورد موالعزه شزد    

هزاي دیيزر ایزن     هاي آماري تحقيزق، بزا یافهزه    حاص  اع تحلي 

عیرا در حال حاضر، در سزوح دهسزها    ؛ باشد پژوهش موابق می

آباد و کریم آباد، براکو ، عبس)رشهخوار، تعداد بسياري اع روسهاها 

هزاي  ، با توجه به شرایط موجود خویش، داراي فرصت(آبادحسين

باشند که تاکنو  اع این  قاب  توجهی براي توليد این محاول می

 .است ها به شک  مولوبی اسهراد  نشد هاي آ ظرفيت
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 ينرابطه ب يدر بررس يرسونپ يآزمون همبستگ يجهنت -8جدول 

 يتزعفران و سطح مطلوب يدر تولعوامل مؤثر د یتشدت محدود

  يشتمع
Table 8- The result of Pearson’s correlation test between 

limitation severity of the factors affecting saffron 

production and desirability level of the livelihood  
 موارد
Items 

 مقادیر
Amounts 

 ضریب همبسهيی
Correlation coefficient 

 سوح معناداري
 Significant level 

 خانوار موردموالعه تعداد
 Number of households 

 
-0.521 

 

0.000 
 

355 

 

 گيري  يجهنت

اهميت بخش کشاورعي در توسعه اقهاادي کشورها بيزانير  

اولزين بخزش اقهازاد و     عنوا  بهاین واقعيت است که کشاورعي 

هاي دیير اقهااد و بخش کنند  عوام  اساسی عندگی بشر عرضه

رو، العم است تا ضزمن توسزعه بخزش کشزاورعي،      ین ا اع .است

هزاي محلزی و   بزرداري بهينزه اع قابليزت   ينه بهزر  درعماقداماتی 

محاوالت  اعجملهدر این راسها، ععررا  . اي صورت پذیردمنوقه

کشاورعي است که افزو  بر اهميت باالي آ  در سزوح جهزا ،   

عیزرا  ؛ شرایط ایرا  در موقعيت بهينه قزرار دارد ساعگاري با اعنظر

وري بزاالي آب در مقایسزه بزا سزایر      بهزر  اعنظزر  این محاول 

عایزی بزاال و توسزعه     محاوالت کشاورعي، درآمدعایی و اشزهغال 

در حقيقزت ایزرا    . يرنرهی، داراي اهميهی ویزژ  اسزت  غصادرات 

داد  سهم باالیی اع توليد ععررا  را در جها  به خزود اخهازاص   

هزاي موجزود بزراي توليزد      است و دهسها  رشهخوار با پهانسزي  

ععررا ، داراي موقعيت قابز  توجزه در سزوح خراسزا  رضزوي      

تحليز    باهزدف بر ایزن اسزاس، پزژوهش حاضزر کزه      . باشد می

وضعيت توليد ععررا  و نقش آ  در معيشزت پایزدار خانوارهزاي    

ه با موالعزات  است، در نوع خود در مقایس روسهایی انجام گردید 

اع نهایج . باشد یم توجه قاب مشابه در ارتباط با ععررا  و معيشت 

توا  اسهنباط نمود که بزا   هاي آماري تحقيق می حاص  اع تحلي 

هززاي توليززد ععرززرا  در خانوارهززاي سززاکن کززاهش محززدودیت

ي روسززهاهاي دهسززها  رشززهخوار، سززوح معيشززت خانوارهززا   

هزاي  ، نهایج این تحقيق با یافههقعدروا. یابدموردموالعه بهبود می

باشد کزه معهقزد اسزت،     موابق می( Ebrahimi, 2010) ابراهيمی

عایی و اقهازاد   ي در درآمدعایی، اشهغالمؤثرکشت ععررا  نقش 

اع طزرف  . يدریزه داشزهه اسزت   ح تربزت در  عاو روسهایی دهسها  

هزاي توليزد   دیير، در شرایط حاضر، با توجه به شدت محزدودیت 

و ميزا  کنونی توليد این محاول در خانوارهاي سزاکن   ععررا 

هاي توليد قاب  تزوجهی  در روسهاهاي دهسها  رشهخوار، فرصت

براي بسياري اع خانوارهاي مورد موالعه وجود دارد که اسهراد  اع 

هاي موجود، در افزایش توليد ایزن روسزهاها   ها و پهانسي  ظرفيت

بنزدي نهزایج    اسزاس جمزع   ، بزر هرحال به. بسيار مؤثر خواهد بود

اعضاي شوراي اسزالمی  نظرات ) هاي روسها حاص  اع پرسشنامه

 هاي خانوار و پرسشنامه (ها آ سريدا  ساکن در  یشرروسهاها یا 

 ،(هزا  آ سرپرسها  خانوارهاي مورد موالعه یزا همسزرا    نظرات )

توجه به موارد عیر در جهزت ارتقزاء نقزش محازول ععرزرا  در      

 :باشد نزوارهاي روسهایی ضروري میبهبزود معيشت خا

هزاي   با توجه به نهایج تحقيق در بررسزی وضزعيت شزاخص   

کزارا  در   هاي توليد، آمزوع  ععرزرا    مرتبط با شدت محدودیت

اسزهراد   هزاي موجزود و    جهت تعدی  یا رفع برخی اع محدودیت

هاي موجود به منظور افزایش توليد ها و پهانسي  بيشهر اع ظرفيت

ارتقاي سوح معيشزت خانوارهزاي مزورد موالعزه مزؤثر      و نهایها  

اسزها، توسزط   گزردد کزه در ایزن ر    لزذا توصزيه مزی   . خواهد بزود 

 .ربط، اقدامات مهناسب مبذول گردد یر  هاي اجرایی دسهيا 

با عنایت به اینکه برخی اع خانوارهاي سزاکن در روسزهاهاي   

دهسها  رشزهخوار عزالو  بزر آب مناسزب، داراي عمزين ملکزی       

باالي ععررا ، درآمد سزاالنه    العاد باشند و قيمت فوا ي میعیاد

نماید، براي جلزوگيري اع خزرو     می ها آ قاب  توجهی را نايب 
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کزار اع روسزها و    هزاي ایزن گزرو  اع خانوارهزاي ععرزرا       سرمایه

گردد که با تشزویق و  در شهرها، پيشنهاد می ها آ گذاري  سرمایه

 هزا در جهزت   ط، ایزن سزرمایه  ربهاي اجرایی  ي حمایت دسهيا 

عایی در داخ  روسهاها هدایت گردد تزا   ایجاد کارآفرینی و اشهغال

که براي تیمين معيشت ) خانوارهاي بدو  عمين و آب  اع مهاجرت

، (نماینزد خود به ناچار اقزدام بزه مهزاجرت اع ایزن روسزهاها مزی      

 .جلوگيري شود

رونزدي  با توجه به اینکه قيمت ععررا  در چند سزال اخيزر،   

این امر موجب گسزهر  فعاليزت دالال  و   . استصعودي داشهه

تر اع نرا اصلی باعار ها براي خرید ععررا  به قيمهی پایين واسوه

هزاي روسزهایی    است که با توسعه و تقویزت فعاليزت تعزاونی   شد 

هزا اع فضزاي موجزود     بایسهی اع سوء اسزهراد  دالال  و واسزوه  

 .جلوگيري به عم  آورد

کشززت ععرززرا  بززه   اع يززرغبرخززی اع روسززهاها  سززاکنا  

در . نماینزد پرداعند و به هما  اکهرا مزی ي دیيري نمیوکار کسب

هاي موجود و حمایت و  گونه روسهاها ضمن شناسایی پهانسي  ینا

هاي معيشهی  ، بایسهی مهنوع نمود  فعاليتها آ تشویق ساکنا  

و  آباد سعادتي  روسهاهاي اع قب مثال  عنوا  به. روسها مدنظر باشد

آباد ظرفيت بسيار خوبی براي گردشزيري دارنزد کزه بزدو      فهح

یزن  اتوانزد رونزق اقهازادي بيشزهر      تردید، توجه و توسعه آ  می

همچنين حمایت و تشزویق مزردم   . باشد داشههروسهاها را در پی 

هایی نظير جهاد کشاورعي براي کشت محاوالت يله ارگا وس به

اع )ولو یکی این دهسزها  سزاعگاري دارد   دیيري که با شرایط اک

-درآمدعایی تا حدودي با ععررا  برابري می اعنظرقبي  پسهه که 

تواند معيشت مناسب را براي مردم ایزن ناحيزه فزراهم     کند و می

در ایززن راسززها، روسززهاهایی . باشززد توجززه مززورد، بایسززهی (آورد

 را داشزهه و آباد و قادرآباد قابليت کشت پسهه نود ، روح آباد دولت

توا  که ميزا  منابع آب این روسهاها کم است، میبا توجه به این

 .پسهه را براي کشت به خانوارهاي این روسهاها توصيه نمود
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Abstract 

Saffron is the most expensive agricultural and pharmaceutical product in the world. It is significant 

for several reasons such as having high water productivity compared to other crops. It is providing 

rural employment and preventing their migration, having high medicinal and spice values, ease of 

maintenance and transportation. Most importantly, it is producing a high revenue compared to other 

agricultural products. On this basis, due to the suitability of some parts of Iran to saffron production 

and the role of this product in the livelihood of rural households, assessment of the sustenance impacts 

of saffron production in the active villages seems absolutely necessary. Therefore, the aim of the 

present study is to assess the status of saffron production and its role in the livelihood of rural 

households of the Roshtkhar Rural District. This research was done based on a descriptive-analytic 

approach. In this regard, the role of saffron cultivation in 355 households living in 13 villages with 

over 100 households in the study rural district was investigated. To this goal, after conducting 

documentary studies and initial field visits, a wide range of measures proportional to the 

circumstances of the study villages were adopted. Then, data collection was performed based on the 

selected indices and questionnaires were distributed to be filled by villagers and households... To 

analyze the data, the relevant statistical and spatial analyses were done through the application of 

Expert choice, SPSS, and ArcGIS software packages. The research findings indicated that the annual 

revenues derived from saffron production in 43.9% of the households under study were more than they 

obtained from other sources of income. Through the analysis of the study data, it can be concluded 

that saffron production has a significant effect on the improvement of the residents’ livelihood in the 

Roshtkhar Rural District and this fact has reinforced the households’ motivation to stay in the rural 

district.  
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