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 چكيده

، تولياد غاذای سالامت خااك، انساان و اكوسيساتمهای اخير با توجه به فراگير شدن كشاورزی ارگانيک در سراسر دنيا، اهميت در دهه

ه كشااورزی ارگانياک در ارگانيک و سالم برای جمعيت رو به رشد و افزايش سهم كشوری در بازارهای جهانی محصاولات ارگانياک، توساع

كاران برای كشت زعفاران ارگانياک همين منظور در اين مقاله تلاش شده است تا ميزان تمايل به دريافت زعفران ايران رواج يافته است. به

باشاد كاه ه میكاران تربت حيدريه و زاونسبت به محصول متعارف و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گيرد. جامعه آماری تحقيق زعفران

گيری تصاادفی گيری و انتخاب افراد در جامعه از روش نمونهنفر تعيين شد. برای نمونه 594براساس جدول بارتلت و همکاران، حجم نمونه 

شده های تکميل های اين پژوهش از پرسشنامهای هکمن توبيت استفاده شد. دادهها از الگوی دومرحلهای و جهت تجزيه و تحليل دادهطبقه

آوری گرديد. نتايج ايان پاژوهش حااكی از آن اسات كاه متغيرهاای تجرباه، جمع 6559كاران منطقه تربت حيدريه در سال توسط زعفران

 تاأثيردار و متغيرهای شغل اصلی و مصرف كود شايميايی مثبت و معنی تأثيرتحصيلات، مصرف كود دامی و شاخص آگاهی در مدل پروبيت 

ذيرش كشت زعفران ارگانيک دارند. نتايج همچنين نشان دادند كه متغير نگرش منفی نسبت به كشات ارگانياک در داری بر پمنفی و معنی

باشد. بنابراين نگرش منفی موجب تمايل به دريافت مبلغ بيشتر كشااورزان بارای تولياد زعفاران الگوی رگرسيون خطی معنادار و مثبت می

دار و متغيرهاای درآماد، ساطح مثبات و معنای تأثيرت و شغل اصلی در الگوی رگرسيون خطی گردد. متغيرهای تجربه، تحصيلاارگانيک می

منفی و معناداری بر تمايل به مبلغ دريافتی كشاورزان برای كشت زعفاران ارگانياک دارناد. بار اسااس نتاايج،  تأثيرزيركشت و سن مزرعه 

كساب  مختلاف از طارقمزارع ارگانيک، بازار فروش محصولات ارگانيک  كاران اطلاعات كاملی درمورد مديريتشود كه زعفرانپيشنهاد می

 كاران باتجربه استفاده نمايند.كاران تازه كار از تجارب زعفراننمايند. ضمنا ضرورت دارد شرايطی فراهم آيد كه زعفران
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 مقدمه

ناوع تركياب شايميايی  544 شاورزی متعارف از بيش ازدر ك

منظاور مهاار ها وكودهای شايميايی باهشكخطرناك مانند آفت

 شاودخيزساازی خااك اساتفاده مای آفات و حشارات و حاصال

(Rastakhiz & Salimi, 2017). شيميايی كودهای اگرچه مصرف 

 متاداول عمليات از كشاورزی، محصولات عملکرد افزايش جهت

 هایسال طی آن منفی نتايج از اما يکی شودمی محسوب یزراع

 مناابع آلاودگی وياژهمحيطی به زيست هایآلودگی بحران ،اخير

 غاذايی مناابع به ایزنجيره صورت به كه است بوده آب و خاك

 داده قرار تهديد مورد را بشری جامعه سلامت و يافته راه هاانسان

 دهنادمی نشان طالعاتمهمچنين  .(Armak et al., 2018) است

 و اقلايم تغييار نظير تبعاتی شيميايی كودهای از رويهبی استفاده

 ;Sandooghi et al., 2016)دارد  هماراه باه زيستی تنوع كاهش

Sutton et al., 2011; Stuart et al., 2014 ) ات تااأثيراياان

نامطلوب كودهای شيميايی موجب تسريع حركات از كشااورزی 

 ,Drinkwater)كشاورزی ارگانيک گردياد  غيرارگانيک به سمت

. كشاورزی ارگانيک يک سيستم مديريت تولياد يک ارچاه (2009

های شيميايی صنعتی مانند كود، است كه در آن استفاده از نهاده

های رشد ممنوع و يا بسيار محادود اسات كنندهكش، تنظيمآفت

(Kings & Ilbery, 2012)  و موجب توليد محصاولات كشااورزی

در  .(Yazdanpanah & Forouzani, 2015) شاودمایا كيفيت بالا ب

-بين محصولات كشاورزی و صادراتی ايران، زعفران جايگاه ويژه

 كشات هکتار هزار 10 از بيش با رضوی خراسان ای دارد. استان

 داده اختصااص خود به را كشورتوليد  درصد 94 از بيش زعفران،

 و حيدرياه تربت استان، اين مختلف هایشهرستان بين در. است

 در را تولياد بيشاترين تولياد، تان 6/59 و5/56 با ترتيب به زاوه

 Agricultural Jahad of) انادداده اختصااص خاود باه اساتان

Khorasan Razavi Province, 2017) .های اخير شاهد طی سال

طاوری باه باشيم،گير عملکرد زعفران در كشور میكاهش چشم

 5/5باه  6594كيلوگرم در هکتار در سال  6/1 كه ميزان توليد از

 Ministry of)رسايده اسات  6550كيلوگرم در هکتاار درساال 

Agriculture Jahad, 2015) كه بخشی از اين كااهش عملکارد ،

ناشی از سوء مديريت و عدم اساتفاده بهيناه از مناابع توليادی و 

شايميايی بارای تولياد محصاول  هااینهااده از رويهبی استفاده

 & Mohtashami et al., 2016; Zulfiqar)باشاد زعفاران مای

Thapa, 2017 ). مند شادن تولياد محصاولات به قانون باا توجه

 بسيار بازار و (Shahpouri et al., 2014)ارگانيک در سطح جهان 

 ايان اروپاا، و صاغير آسايای در محصول زعفران ارگانيک خوب

 سهم بيشاتری از باازارند بتوا كاه دارد وجاود ايران برای امکان

 ارگانيااک توليااد محصااول طريااق از جهانی اين محصول را

 باه . حركات(Iran Organic Association, 2013)نماياد  كسب

 رقابات تضامين كنناده توانادمای زعفاران ارگانيک توليد سمت

محصاول،  ايان بازارهااای خاارجی با سااير كشاورها در اياران

ن و جبران كاهش عملکرد ناشی از كنندگامصرف سلامت ارتقای

حلای  راه پای در بايدباشاد. بنابراين  های شيميايیمصرف نهاده

توساط  آن پاذيرش و ارگانياک زعفاران كشت توسعه منظور به

 هدف ايان مطالعاه بررسای نگارش و لذا،. باشيم كنندگان توليد

 ارگانياک زعفاران برای توليد تمايل به دريافت كشاورزان ميزان

مطالعات مختلفی درمورد محصولات ارگانيک در ساطح  .باشدمی

جهان انجام شده است كه مورد توجه متخصصاين كشااورزی و 

گزاران قرار گرفته است، اماا مردان و سياستمحيط زيست، دولت

-ای در زمينه ميزان تمايال زعفارانصورت اختصاصی مطالعهبه

تعدادی از  كاران به كشت ارگانيک انجام نشده است. در ادامه به

كشات محصاولات  مطالعات داخلی و خارجی مربوط بر تمايل به

 شود. مختلف ارگانيک اشاره می

عوامال ماؤثر بار  (Cukur et al., 2019)كوكور و همکااران 

تركياه را بررسای نمودناد، نتاايج  پذيرش كشاورزی ارگانيک در
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مطالعه ايشاان نشاان داد كاه عوامال حفاظات محايط زيسات، 

تماااعی و ابتکاااری باار پااذيرش كشاات ارگانيااک اقتصااادی، اج

گذار بوده و عامال توجاه باه سالامت از ماؤثرترين عوامال تأثير

هريااادی و همکاااران  ند.پااذيرش كشاااورزی ارگانيااک هساات

(Heryadi et al., 2018)  بااه ارزيااابی عملکاارد و فاكتورهااای

گذار بر پايداری توليد برنج ارگانيک در اندونزی با استفاده از تأثير

پرداختند. نتاايج نشاان داد كاه توساعه  6وش معادلات ساختاریر

كار توليد برنج ارگانيک در منطقه مورد مطالعه از عملکرد و كسب

كاار بار پاياداری وخوبی برخوردار بود وكل زيار سيساتم كساب

يااادآور و همکاااران . باشاادتجااارت باارنج ارگانيااک مااؤثر ماای

(Yadavar et al., 2018 )ت عناوان كاربسات ای تحادر مطالعاه

در پاذيرش كشااورزی  2ريازی شادهتئوری تجزيه رفتار برناماه

ارگانيک به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهای كنترل رفتاری درك 

اطرافياان، هنجارهاای  تاأثير، شرايط تساهيل تکنولاوژی، 5شده

ذهنی، ادراك از سودمندی و نگرش در پذيرش كشات ارگانياک 

تکنيک تحليل فرآيناد با استفاده از  باشند و بايستیگذار می تأثير

های مرتبط با كشت ارگانيک نسبت به سهولت عمليات و فعاليت

 ,Azam & Shaheen) اعظم و شاهين .اقدامات لازم معمول گردد

عوامال اجتمااعی، بازارياابی،  به اين نتيجه رسايدند كاه (2018

زراعت و سياست دولات از مهمتارين عوامال ماؤثر در پاذيرش 

-ارگانيک در هند است و عوامال بازارياابی و سياسات كشاورزی

تمااامی كشاااورزان صاارف نظاار از مياازان  هااای دولاات باار

 Haddadi et)حدادی و همکااران  گذار است.تأثيرتحصيلاتشان، 

al., 2017)   درصد از  10در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه

ه هازار كشاورزان مورد مطالعه تمايل به دريافت مبلغی بيش از د

ريال )قيمت فروش در بازار( به ازای هر كيلوگرم خياار ارگانياک 

داشتند و متغيرهای سطح زيركشت، شغل، قيمت فروش و ميزان 

                                                                                           
6- Structural equation modeling 
2- Theory of planned behavior 
5- Perceived behavioral control 

منفی بر تمايل كشاورزان باه  تأثيرمثبت و درآمد،  تأثيرعملکرد، 

 ,.Aligholi et al) كشات ارگانياک دارناد. عليقلای و همکااران

بر پذيرش و عدم پاذيرش كشات  رمؤثعوامل  به بررسی (2016

تحقيقاات  پرداختناد. نتاايج محصولات سالم در استان خوزستان

 از اساتفاده نظار از و ن ذيرندگان، پذيرندگان بين داد نشانها آن

-آمااری معنای تفااوت مروج به مراجعه دفعات و اطلاعاتی منابع

 سالم، نگارش محصول كشت ضمنا، پذيرندگان. دارد وجود داری

-كمتر نهااده كاربرد و زيست محيط حفظ به نسبت تریمطلوب

 ,.Abdpour et al)عبادپور و همکااران  .شايميايی دارناد هاای

 بارای ساير تقاضاا ميازان نشان دادناد كاه متغيرهاای  (2016

 ارگانياک، سير توليد برای بذر بودن دسترس در ميزان ارگانيک،

 فاروش ایبر مناسب بازار وجود و سير ارگانيک توليد هایهزينه

سير ارگانياک  كشت پذيرش به كشاورزان تمايل با ارگانيک سير

دارد. با وجود مطالعاات  وجود داریمعنی رابطة در استان همدان،

مختلف در زمينه شناسايی عوامل اثر گذار بر تمايل باه دريافات 

-كشاورزان برای كشت محصولات مختلف ارگانيک، به نظر مای

-ه بررسی پذيرش و تمايل زعفارانای برسد پيش از اين مطالعه

كاران به كشت ارگانيک زعفران صورت نگرفته است. از اين رو، 

مطالعه حاضر با هدف تحليل عوامل اثر گذار بر پذيرش و ميزان 

تمايل به دريافت كشااورزان بارای زعفاران ارگانياک در مازارع 

 حيدريه انجام شد. زعفران منطقه تربت

 

 هامواد و روش

الگوهای اقتصاد سانجی ياا باه دليال اساتفاده از  بسياری از

هاای سااختاری های مشاهدات خاص و يا به دليال ويژگایداده

باشاند: اول، خطاای ناشای از الگوها، با دو نوع خطا مواجاه مای

انتخاب نادرست نمونه و دوم خطای مرباوط باه يکساان فارض 

كردن متغيرهای مؤثر در مرحله تصميم و ميازان انجاام فعاليات 

-موردنظر پس از اتخاذ تصميم كه با استفاده از الگوی توبيت می

 ,Ghorbani & Radmehr) توان خطای نوع اول را برطرف نمود
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كااران گياری از هار دو گاروه زعفاراناين الگو با بهاره (.2019

-كارانی كه تمايل به كشت زعفران ارگانيک دارناد و آن)زعفران

رناد( خطاای ناوع اول را هايی كه تمايل به كشت ارگانياک ندا

نمايد اما خطای نوع دوم همچنان به قوت خود بااقی برطرف می

كاه ی اسات مبلغاماند. متغير وابسته در اين تحقياق ميازان می

بارای . كننادكاران برای كشت زعفران ارگانيک طلب میزعفران

عنوان تمايل به دريافت، قيمتی بيشاتر از تعيين مبلغ موردنظر به

حصول متعارف در بازار مورد استفاده قرار گرفت. قيمت فروش م

چنانچه كشاورز كشت زعفران ارگانيک را ب ذيرد ميزان تمايل به 

دريافت خود را  برای كشت ارگانيک باا قيمتای بالااتر از قيمات 

نمايد اما اگر كشاورز بنا به دلايلی كشات زعفاران بازار عنوان می

يل دريافت او صافر و در به صورت ارگانيک را ن ذيرد، ميزان تما

 ,Heckman) باشد. هکمانحقيقت همان قيمت رايج زعفران می

ای را ارائاه داده منظور رفع خطای دوم، روش دو مرحلهبه (1976

شود كه ياک مجموعاه از گونه فرض میاست، در اين روش اين

متغيرها ممکن است بر پذيرش يا عدم پذيرش كشات ارگانياک 

ديگاری از متغيرهاا ميازان تمايال باه  هبگذارد و مجموعا تأثير

قرار دهد. بناابراين دو  تأثيردريافت را پس از اتخاذ تصميم تحت

توانند در الگوی توبيت وارد شوند مجموعة مختلف از متغيرها می

تاوان گفات الگاوی كه اين متغيرها لزوما ناسازگار نيستند و مای

ورد توبيات بارآایای هکمن نسبت به الگوی يک مرحلهدومرحله

 پذيری بيشتری برخوردار است.از انعطاف

در روش هکمن برای تعيين عوامل مؤثر بار هار ياک از دو 

مجموعه، الگوی توبيت به دو الگوی پروبيت و الگوی رگرسايون 

-توانند بر تمايال زعفارانشود. عواملی كه میخطی شکسته می

بگذارناد، باه صاورت  تاأثيركاران بار پاذيرش كشات زعفاران 

شوند و عواملی كاه غيرهای مستقل در الگوی پروبيت وارد میمت

گاذار تأثيركااران توانند بر ميزان تمايل باه دريافات زعفارانمی

-باشند، در مجموعه متغيرهای مستقل رگرسيون خطی قرار مای

گيرند. الگاوی بارآوردی پروبيات ساازنده متغيار جدياد نسابت 

است. جهات  معکوس ميلز برای ورود به الگوی رگرسيون خطی

-نمايی استفاده مایبرآورد الگوی پروبيت از روش حداكثر درست

شود، بنابراين برای برآورد الگوی توبيت ابتادا بايساتی براسااس 

مشاهدات مربوطه به متغير وابسته كه در بالاای آساتانه  6معادله 

گيرناد، ای توبيات قارار مایسانسور در روش برآورد يک مرحلاه

اهدات كه در پايين آستانه سانساور قارار مساوی يک و ساير مش

 :(Heckman, 1976)گيرند، مساوی صفر قرار داده شوند می

(6) 

; 

 

 

 

If 

-توان اين الگو را با استفاده ازروش حداكثر درستس س می

نمايی جهت تعيين متغيرهای مؤثر بار اتخااذ تصاميم مبنای بار 

 صاورت زيار بارآورد نماود پذيرش كشت زعفران ارگانيک را به

(Heckman, 1976): 

(2) 

 
با استفاده از پارامترهای برآورد شاده الگاوی پروبيات بارای 

، متغير نسبت معکوس ميلز باه صاورت كليه مشاهدات 

 :(Heckman, 1976)شود زير ساخته می

(5) 

 
توان با استفاده از روش حاداقل مربعاات معماولی اكنون می

های مؤثر بر ميزان تمايل باه دريافات را از طرياق بارآورد متغير

 :(Heckman, 1976)معادله رگرسيونی زير برآورد نمود 

(0) 
 

گونه كه در رابطه بالا مشخص اسات، متغيار معکاوس همان

-نسبت ميلز در اين مرحله به متغيرهای مستقل الگو اضافه مای

ناه را باازگو ضريب اين متغير خطای ناشی از انتخااب نموگردد. 

چنانچه ضريب اين متغيار از لحااظ آمااری بزرگتار از  .نمايدمی
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حذف مشاهدات صافر از مجموعاه مشااهدات باعاث  صفر باشد

پارامترهای برآورد شده الگو خواهد شد و اگر ضاريب ايان  اريبی

لحاظ آماری برابر صافر باشاد، حاذف مشااهدات صافر  متغير از

گردد؛ اما ای برآورد شده نمیبه اريب شدن پارامتره اگرچه منجر

بين رفتن كارايی برآورد كننده خواهد گرديد. علاوه بر  منجر به از

متغير عکس نسبت ميلز در الگوی رگرسايون خطای  اين حضور

نماياد و مای واريانس ناهمسانی الگو اولياه را رفاع مذكور، وجود

ن بارای تبياي .نمايادرا بلامانع میOLS6 برآوردكننده  استفاده از

اولاين ای هکمان دو مرحلاهله يادشده در چاارچوب الگاوی أمس

پذيرش زعفران ارگانياک سوال اين است كه چه عواملی موجب 

شود يا چه عواملی بر تمايل به دريافات و يا عدم پذيرش آن می

مطالعاات ؟ گذار استتأثيركاران يا عدم تمايل به دريافت زعفران

اند. اين عوامال شاامل دادهتجربی اين عوامل را مورد توجه قرار 

تجربه كشاورزی، تحصيلات، شغل، نگرش نسبت باه كشااورزی 

 باشندارگانيک، آگاهی، سن كشاورز، درآمد و سطح زير كشت می

(Savari et al., 2013; Soltani & Alikhani, 2014; Haddadi 

et al., 2017.)  باين مصارف موجاود رابطه مکملای  با توجه به

رود با افازايش كااربرد انتظار می و كود دامی،كودهای شيميايی 

كه كاود دامای  كاهش يابد چراشيميايی  مصرف كود ،كود دامی

در خاك ذخيره كرده و به بهباود عملکارد  عناصر غذايی خاك را

-. هر دو اين عوامل نيز مای(Salasya, 2005)كند میآن كمک 

لگاوی ا گاذار باشاند. تاأثيرتوانند بر پذيرش كشاورزی ارگانيک 

 تجربی تحقيق حاضر به صورت رابطه زير است:

كاار بارای ميزان مبلغ پيشنهادی توسط زعفرانY كه در آن،

دهناده نگارش  نشاان Attitude كشت زعفران ارگانياک اسات.

 و ، ارگانيااک اساات.  نساابت بااه كشاااورزی

و درآماد دهنده سن، ساطح تحصايلات به ترتيب نشان 

ساطح زيار كشات،  Areaكار از كشات زعفاران اسات. زعفران

Experience كااران تجربه زعفران Chemical fertilizer ميازان

 Farmميزان مصرف كود دامی،   Manureمصرف كودشيميايی، 

                                                                                           
6-Ordinary least squares 

age  ،سن مزرعهactivity Main معرف فعاليات )شاغل( اصالی 

ی كه فعاليات اصالی كارانبه زعفراندر الگو   و زعفرانکاران است

كاران عدد صفر عدد يک و به ديگر زعفران ها كشاورزی استآن

درآمد خارج از مزرعه كه باه  Off farm income ،است داده شده

كاارانی كاه وارد الگاو شاده اسات باه زعفاران 2صورت مجازی

درآمدی خارج از مزرعه دارند عدد يک و به ساايرين عادد صافر 

شاااخص آگاااهی از كشاااورزی  Awarenessگياارد و تعلااق ماای

 باشد.می ارگانيک

آمااار و اطلاعااات اسااتفاده شااده در اياان تحقيااق، از طريااق 

كاران جامعه آماری پژوهش، زعفرانآوری گرديد. پرسشنامه جمع

باشاند و بارای مای (N=52444حيدرياه و زاوه )شهرستان تربت

وش مطالعه از رای مطلوب و متناسب با اهداف دستيابی به نمونه

)برحساب دهساتان و  5بنادی شادهطبقاهگيری تصاادفی نمونه

تعاداد  اساتفاده گردياد. كااران(روستاهای محل فعاليت زعفاران

 ,.Bartlet et al) جدول بارتلت و همکااراناز  با استفاده هانمونه

نفر تعيين و تجزيه و تحليل آماری و بارآورد مادل  594 (،2001

صورت گرفات.  STATA 15فزار ااقتصاد سنجی با استفاده از نرم

پاژوهش،  گياری در ايانروايی ظاهری و محتوايی ابازار انادازه

توساط  پرسشانامه نياز توسط پانل متخصصان و بارآورد پاياايی

محاسابه  97/4اين ضريب،  آلفای كرونباخ صورت گرفت. ميزان

 .ی مورد نظر باودمناسب پرسشنامه شد كه اين امر بيانگر پايايی

بخش تشکيل شده است كاه بخاش اول حااوی  0پرسشنامه از 

كااران، بخاش اجتماعی زعفاران -اطلاعات شخصی و اقتصادی 

ای طياف ليکارت كاه گزينه 9دوم و بخش سوم شامل سوالات 

كااران كااران و ميازان آگااهی زعفارانمرتبط با نگرش زعفران

نسبت به كشاورزی ارگانيک اسات و در نهايات بخاش چهاارم 

زعفران ارگانيک و ميزان تمايل به دريافت درمورد پذيرش كشت 

 باشد. كشاورز برای كشت ارگانيک زعفران می

                                                                                           
2- Dummy 
5 -Classified random sampling 
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 نتايج و بحث

كااران را نشاان های فردی و زراعی زعفرانويژگی 6جدول 

كااران دهد، براساس نتايج اين جدول، ميانگين سنی زعفارانمی

 باشند. ميانگينساله كشت زعفران می 67سال و با تجربه  5/57

هاا از ساطح سال است و اكثريات آن 5كاران تحصيلات زعفران

كااران سواد نسبتا پايينی برخوردارند. باه طاور متوساط، زعفاران

كاری باه ميليون تومان در سال از زعفران 59درآمدی نزديک به 

های زراعی، مياانگين ساطح آورند. در خصوص ويژگیدست می

كااران وساط زعفارانباشد و به طاور متهکتار می 7/4زيركشت 

نمايناد و ايان كيلوگرم كلاله خشک در سال برداشات مای 02/9

ميلياون توماان باه  9/9محصول را به طور متوساط باه قيمات 

 رسانند.فروش می

نسبت باه  كارانهای مربوط به سنجش نگرش زعفرانويهگ

ارائاه  2 جدول ها درخبه همراه طيف پاس كشت زعفران ارگانيک

مثبت و بعضی ديگر يک  ز سؤالات يک ويژگیبرخی ا شده است.

تواناد كه اين مسئله مای كنندمی ويژگی منفی را در فرد بررسی

كاران به صورت مثبت و گيری نوع نگرش زعفرانمنجر به شکل

هاای مشخص شده نگارش 2منفی شود. همانطور كه در جدول 

بنادی شاده كاران براساس ميانگين اولويتمنفی و مثبت زعفران

 ست.ا

وضاعيت پاذيرش و عادم پاذيرش كشات زعفاران  5جدول

طور كاه در دهد. همانكاران را نشان میارگانيک توسط زعفران

كار كشت زعفران به درصد زعفران 75/99جدول مشخص است 

صورت ارگانيک را ن ذيرفتند و حتی حاضار باه دريافات مبلغای 

ران در كاادرصد زعفاران 26/00بيشتر از قيمت بازار هم نبودند. 

صورت دريافت قيمتی بالاتر از قيمت باازار، تمايال باه پاذيرش 

 كشت زعفران به صورت ارگانيک نشان دادند.

 

(9) 

Attitude+

Manure  

Farm age Main activity Awareness 

 

 كاراننخصوصيات فردي و زراعی زعفرا -1جدول 
Table 1- Individual and agricultural characteristics of saffron farmers 
 شرح

Description 
 ميانگين

Average 
 انحراف معيار

Standard deviation 
 حداكثر

Maximum 
 حداقل

Minimum 
 سن زعفران كار 

Saffron producers’ age (year)  
37.3 12.5 78 19 

 تجربه 
Experience (year) 

16.7 12.7 53 2 

 تحصيلات 
Education (year) 

9 4.5 16 0 

 ميزان توليد كلاله 
Stigma production rate (kg) 

5.42 4.82 21 0.01 

 سطح زيركشت 
Cultivation area (ha) 

0.7 0.57 9 0.1 

 قيمت فروش يک كيلوگرم 
Selling price per kilogram (tomans) 

8500000 1660300 13000000 7000000 

 درآمد
Income (tomans) 

37972691.29 33769034.63 147000000 70000 

 های تحقيق.مأخذ: يافته  
Source: Research Findings.                                                               
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 كاران نسبت به كشت زعفران ارگانيکبندي نگرش زعفراناولويت -2جدول 
Table 2 - Prioritize the attitude of saffron farmers towards organic saffron cultivation 

 نوع نگرش

Attitude type 
 مؤلفه

Component 

 *ميانگين

Averag

e 

انحراف 

 معيار

Standard 

deviation 

 ضريب تغييرات

Coefficient of 

variation 

 اولويت

Priorit

y 

 منفی
Negative 

د محصول زعفران ارگانيک در واحد سطح كمتر از زعفران غير عملکرد تولي
 ارگانيک در شرايط فعلی است.

Yield of organic saffron crop per unit area is lower than 

non-organic saffron in the current situation. 

4.25 0.95 0.22 1 

 منفی
Negative 

به كودهای شيميايی بيشتر های كود ارگانيک در واحد سطح نسبت هزينه
 است.

Organic fertilizer costs per unit area is higher than 

chemical fertilizers. 

4.21 1 0.23 2 

 مثبت
Positive 

 شود.كش، باعث آسيب رساندن به انسان و دام میاستفاده از سموم علف

Use of herbicides damages humans and livestock. 
3.54 1.09 0.3 3 

 منفی
Negative 

با وجود مواد و كودهای شيميايی نيازی به استفاده از كودهای دامی و سبز 
 باشد.نمی

Despite the chemical materials and fertilizers, there is 

no need to use animal and green fertilizers. 

3.34 1.23 0.37 4 

 منفی
Negative 

ها و كشهای هرز، استفاده از علففات و علفبهترين شيوه مبارزه با آ
 سموم شيميايی است.

Use of herbicides and chemical pesticides is the best 

way to control pests and weeds. 

3.09 1 0.32 5 

 مثبت
Positive 

خيزی خاك و بهبود عملکرد مصرف كودهای حيوانی باعث افزايش حاصل
 شود.می

Consumption of animal manure increases soil fertility 

and yield. 

3.02 0.76 0.25 6 

 مثبت
Positive 

 شود.زعفران می بنهاستفاده از كودهای شيميايی باعث آسيب رساندن به 

Use of chemical fertilizers damage saffron bulbs. 
2.97 0.96 0.32 7 

 مثبت
Positive 

 بنهكاری، باعث آسيب رساندن به زعفران كش دراستفاده از سموم علف
 شود.زعفران می

Use of herbicide in saffron cultivation causes damage 

to saffron bulbs. 

2.93 1.02 0.34 8 

 مثبت
Positive 

 رويه مواد شيميايی در كاهش صادرات اثرگذار است.مصرف بی

Excessive consumption of chemicals contributes to 

reducing exports. 
2.58 0.67 0.26 9 

 مثبت
Positive 

تر حاوی زعفران ارگانيک توليد شده  نسبت به زعفران  توليد رايج، كم
 اند.مانده سمومباقی

Organic saffron has less toxins residues than 

conventional saffron. 

2.43 0.87 0.35 10 

 منفی
Negative 

 شود.ران ارگانيک و غير ارگانيک تفاوتی قائل نمیبازار برای زعف

Market does not differentiate between organic and non-

organic saffron. 
1.79 0.9 0.5 11 

  .9=كاملاًموافقم           .6مخالفم=مقياس: كاملاً*  های تحقيق.                                                                                  مأخذ: يافته 
     Source: Research Findings.                                                              * Scale: I completely disagree = 1.        I completely agree = 5. 

 

درك روشانی از  وضاعيت تمايال باه مبلاغ درياافتی  بارای

6ان از شاخص كارزعفران
ISDM  استفاده گرديد. توزياع فراوانای

                                                                                           
6- Interval of Standard Deviation from the Mean 

 ISDMكااران باا اساتفاده از شااخص تمايل به دريافت زعفاران

كارانی كاه حاضار باه درصد از زعفران 95/69دهد كه نشان می

باشاند از تمايال باه دريافات پذيرش كشت زعفران ارگانيک می
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 باشند.درصد از تمايل به دريافت مبلغ بالايی برخوردار می 6/67و وساطی درصد دارای تمايل به دريافت مبلغ مت 99/66مبلغ كمی، 

 

 وضعيت تمايل به دريافت جهت كشت زعفران ارگانيک -3جدول 
Table 3- Status of desire to receive organic saffron cultivation 

 شرح
Description 

 فراوانی

Frequency 
 درصد فراوانی

Frequency percentage 
 عدم پذيرش

Refuse to receive 
 به دريافت عدم تمايل

Reluctant  to receive 
212 55.79 

 پذيرش

Accept to receive 

 تمايل به دريافت كم

Low tendency to receive  
59 15.53 

 تمايل به دريافت متوسط

Moderate tendency to receive  
44 11.58 

 تمايل به دريافت زياد

High tendency to receive  
65 17.1 

 های تحقيق.مأخذ: يافته  
     Source: Research findings.    

 

 0ای هکمن توبيت در جدول برآورد به روش دو مرحله نتايج

-ه برخی از متغيرهاا بار تصاميمكرود شده است. انتظار می ارائه

ماؤثر  كشت زعفران ارگانياک پذيرشبرای  كارانزعفرانگيری 

تمايال باه توانناد بار ديگر از اين متغيرهاا مای گروهیباشند و 

( ماؤثر باشاند. ميم به پذيرش كشت ارگانيک)پس از تص دريافت

اين بخش برای شناسايی و تفکياک ايان دو  در همين راستا، در

 ايجای هکمان بارآورد گردياد. نتادو مرحلاه گروه متغير، الگوی

غيرهاای روش هکمن )الگوی پروبيات(، مت حاصل از مرحله اول

كااران جهات پاذيرش زعفاران گياری زعفارانتصاميممؤثر بر 

مرحلاه دوم  دهد. همچنين نتايج حاصال ازارگانيک را نشان می

عوامل ماؤثر بار ميازان  ،(خطی روش هکمن )الگوی رگرسيونی

( را نشاان كشات ارگانياک)پس از تصميم باه  تمايل به دريافت

 درصاد 99 تپروبيا در الگاوی بينیپيش صحت . درصددهندمی

 بارای آمااره ايان قباول قابال حداقل مقدار به توجه با كه است

 بودن مناسب گويای( درصد 74 حدود) و پروبيت لاجيت الگوهای

نماايی در درساتالگوی برآورد شده است، همچنين آزمون نسبت

ايج الگاوی رگرسايون تانسطح يک درصد معنادار گرديده است. 

درصاد از  77تقل الگاو دهد كاه متغيرهاای مسامی خطی نشان

بارازش دهناده اناد و نشاانتغييرات متغير وابسته را توضيح داده

 است.  ایتوبيت دومرحله مناسب مرحله دوم الگوی

ضريب متغير نگرش منفی نسبت به كشااورزی ارگانياک در 

مدل رگرسيون خطی مثبات و معنای دار گردياده اسات و برابار 

واحد افزايش در شااخص  عبارت ديگر با يکبوده است. به 09/5

نگرش نسبت به كشات ارگانياک زعفاران، تمايال باه دريافات 

ميلياون  09/5كشاورز برای توليد زعفاران ارگانياک باه ميازان 

 تومان افزايش خواهد يافت.

ضريب متغيرهای تجربه و تحصيلات در هر دو مدل مثبت و 

ه دار بوده است. اثرنهايی اين  دو متغير در مدل پروبيات بامعنی

دهد باا افازايش است كه نشان می 401/4و  491/4ترتيب برابر 

يک واحد تجربه و تحصيلات، احتماال پاذيرش كشات زعفاران 

يابااد. واحاد افازايش مای 401/4و  491/4ارگانياک باه ترتياب 

 ,Sabaسبا )(، Savari et al., 2013مطالعات سواری و همکاران )

و ( Lapple & Rensburg, 2011ل اال و رنساابرگ ) (،2014

هاای ( يافتاهMir lotfi & Pahlavan, 2012ميرلطفی و پهلوان )

كنند. همچنين ضريب ايان دو متغيار در اين پژوهش را تأييد می

باوده اسات. باه  49/4و  696/4الگوی رگرسيون خطای برابار  

عبارت ديگر با افزايش يک واحد تجربه و تحصيلات، تمايال باه 

  49/4و   696/4عفاران دريافت جهت پذيرش كشت ارگانياک ز
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  ميليون تومان افزايش خواهد يافت. 

 

 اي هكمن توبيتنتايج الگوي دومرحله -4جدول 
Table 4 -The results of the two-step model of Hackman Tobit 

 نام متغيرها
Name of variables 

 ايهكمن دو مرحله
Two-stage Heckman 

 مرحله اول 

First stage (Probit) 

  مرحله دوم

Second stage (Ols(  

 مقدار ضريب
Coefficient value 

 tآماره

T statistics  

 اثرنهايی

Marginal effect 
 مقدار ضريب

Coefficient value 
 tآماره 

T statistics 

 عرض از مبدا
Constant 

-1.283** -2.38 - 8.15*** 16.83 

 نگرش منفی
Negative attitude 

-0.093 -0.41 -0.035 3.45*** 14.45 

 تجربه
Experience 

0.148** 2.34 0.056 0.181*** 4.63 

 تحصيلات
Education 

0.121* 1.71 0.046 0.05** 2.37 

 درآمد
Income 

-0.021 -0.47 -0.008 -0.144*** -5.06 

 سطح زير كشت
Farm area 

-0.242 -0.96 -0.092 -0.515*** -3.82 

 سن مزرعه
Farm age 

-0.02 -0.73 -0.007 -0.056*** -5.61 

 شغل اصلی
Main activity 

-0.455*** -3 -0.172 0.035** 2.13 

 كل مصرف كود دامی
Total consumption of manure 

0.189*** 4.11 0.072 - - 

 كل مصرف كود شيميايی
Total consumption of chemical fertilizers 

-0.045*** -5.87 -0.017 - - 

 شاخص آگاهی
Awareness Index 

0.178** 2.49 0.068 - - 

 كارسن زعفران
Saffron farmer’s age 

- - - -0.294 -0.63 

 درآمد خارج از مزرعه
Off-farm income 

- - - -0.027 -0.63 

 نسبت عکس ميلز
Inverse Mills ratio 

- - - 0.292** 2.39 

 777/4ضريب تعيين:                                                                       76/669:نمايیآزمون نسبت راست                              

           R2: 0.777                                                                           Likelihood Ration test*** (L.R): 115.71 

 715/4ضريب تعيين تعديل شده:                                                                  75/99بينی:درصد صحت پيش                                               

         Adj R2: 0.763                                                                     Percentage of right predictions: 85.79 
  درصد. 6سطح  در داریمعنی*** درصد 9  سطح در داریمعنی** درصد  64  سطح داری درمعنی*                          های تحقيق.        مأخذ: يافته            

             Source: Research Findings.     * Significant at the level of 10% ** Significant at the level of 5% *** Significant at the level 

of 1%. 
 

دار و علامات ضريب متغير شغل اصلی در هر دو مدل معنای

اسات كاه  -672/4آن در مدل پروبيت منفای و اثار نهاايی آن 

-دهد احتمال پذيرش كشت ارگانياک توساط زعفاراننشان می

كمتار  672/4باشد، ها میكاری شغل اصلی آنكارانی كه زعفران

باشد. با اين شان نمیكاری شغل اصلیكه زعفراناز كسانی است

وجود علامت ضريب اين متغير در مدل رگرسيون خطی مثبات و 
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دهاد باا فارض ثابات باودن باشد كه نشان میمی 459/4برابر 

باشاد، ها كشاورزی مایكارانی كه شغل اصلی آنشرايط زعفران

يلياون توماان پاول بيشاتری م 459/4تمايل داشتند باه انادازه 

اين نتيجه همسو باا مطالعاه حادادی و همکااران  دريافت كنند.

(Haddadi et al., 2017)  است. آنان در پاژوهش خاود باه ايان

هاا كشااورزی نتيجه دست يافتند كه افرادی كه شغل اصالی آن

 مبلغ بيشتری برای كشت ارگانيک دارند. است تمايل به دريافت

ب متغيرهاای مصارف كاود دامای و در مدل پروبيات ضاري

دار و مصرف كود شيميايی منفای و شاخص آگاهی مثبت و معنی

دار بوده است. ميزان اثر نهايی متغيرهای مذكور به ترتياب معنی

دهاد باا است كه نشاان مای  -467/4و  419/4، 472/4برابر با 

افزايش يک واحدی اين متغيرها احتمال پذيرش كشت زعفاران 

واحاد افازايش و  419/4و  472/4ترتيب باه انادازه ارگانيک به 

يابد. نتايج بررسی شااخص آگااهی  بار واحد كاهش می 467/4

تمايل به پذيرش كشت ارگانيک در اين مطالعه نشان داد كه اين 

های مهم تمايل باه پاذيرش كشات پارامتر يکی از تبيين كننده

 مکاارانزعفران ارگانيک است، اين نتايج با مطالعاه ساواری و ه

(Savari et al., 2013) .مطابقت دارد 

ضريب متغيرهای درآمد، سطح زيركشات و سان مزرعاه در 

دار نشده است اماا ايان متغيرهاا در الگاوی الگوی پروبيت معنی

و  -969/4، -600/4دار و به ترتيب برابر با رگرسيون خطی معنی

است. به عبارت ديگر باا افازايش ياک واحاد درآماد،   -491/4

ح زيركشت و سن مزرعه، مبلغ دريافتی كشاورزان برای توليد سط

 491/4و  969/4، 600/4ارگانيک زعفران به ترتياب باه انادازه 

ميليون تومان كاهش خواهد يافت. اين نتيجه با مطالعه قربانی و 

مغااايرت دارد. آنااان در Ghorbani et al., 2014) )همکاااران 

ه باا افازايش ساطح پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتناد كا

زيركشت احتمال اينکه توليدكننده قيمت بالااتر بارای محصاول 

 خود مطالبه نمايد، افزايش خواهد يافت.

عنوان يک متغير توضيحی در الگاوی نسبت معکوس ميلز به

ه باين كادهاد نشاان مای آن داریمعنیشود و پروبيت وارد می

پاذيرش كااران بارای زعفارانگياری تصميم متغيرهای مؤثر بر

مبلاغ درياافتی  متغيرهاای ماؤثر بار وكشت ارگانياک زعفاران 

ذيرش )پس از تصميم به پكشاورزان برای توليد ارگانيک زعفران 

 كشت ارگانيک زعفران( اختلاف وجود دارد. 

 

  گيرينتيجه

با توجه به اهميت توليد محصولات ارگانيک در جهان و حفظ 

، مطالعه حاضر با هادف جايگاه زعفران ايران در بازارهای خارجی

شناسايی عوامل اثر گذار بر پذيرش كشت زعفاران ارگانياک در 

حيدريه و زاوه صاورت گرفات. نتاايج حاصال از شهرستان تربت

كااران در خصاوص كشات های منفی زعفارانبندی نگرشرتبه

كاران معتقدند ارگانيک زعفران گويای آن است كه بيشتر زعفران

زعفران ارگانيک در واحد سطح كمتار كه عملکرد توليد محصول 

كاه از زعفران غير ارگانيک در شرايط فعلای اسات. ضامن ايان

های كود ارگانياک در واحاد ساطح نسابت باه كودهاای هزينه

كااران شيميايی بيشتر اسات. از طرفای نگارش مثبات زعفاران

كااران درمورد كشت ارگانيک زعفران نشان داد كه اكثر زعفاران

كاش، باعاث آسايب رسااندن باه ز سموم علفمعتقدند استفاده ا

-انسان و دام و مصرف كودهای حيوانی باعاث افازايش حاصال

شود. نتايج نشان داد خيزی خاك و افزايش عملکرد محصول می

كار كشت زعفران به صورت ارگانيک را درصد زعفران 75/99كه 

ن ذيرفتند و حتی حاضر به دريافت مبلغی بيشاتر از قيمات باازار 

كاران در صورت دريافات قيمتای درصد زعفران 26/00د و نيستن

بالاتر از قيمت بازار، تمايل به پذيرش كشت زعفران باه صاورت 

ای هکمان نتاايج الگاوی بارآوردی دو مرحلاه ارگانيک را دارند.

نشان داد كه ضريب متغيرهای تجربه، تحصيلات، مصارف كاود 

دار و معنایمثبت و  تأثيردامی و شاخص آگاهی در مدل پروبيت 

منفی  تأثيرضريب متغيرهای شغل اصلی و مصرف كود شيميايی 
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دار  بر پذيرش كشات زعفاران ارگانياک دارناد. ضاريب و معنی

متغير نگرش منفی نسبت به كشت ارگانيک در الگوی رگرسيون 

باشاد. بناابراين نگارش منفای موجاب خطی معنادار و مثبت می

اران برای كشات زعفاران كتمايل به دريافت مبلغ بيشتر زعفران

گردد. ضرايب متغيرهای تجربه، تحصايلات و شاغل ارگانيک می

دار و ضريب مثبت و معنی تأثيراصلی در الگوی رگرسيون خطی 

منفای و  تاأثيرمتغيرهای درآمد، سطح زيركشت و سان مزرعاه 

معناداری بر مبلغ دريافتی كشاورزان برای توليد زعفران ارگانيک 

مثبات بار پاذيرش كشات  تاأثيركه آگاهی ه ايندارند. با توجه ب

كاران درمورد زعفران ارگانيک دارد بايستی به آگاه كردن زعفران

 از طرقمديريت مزارع ارگانيک، بازار فروش محصولات ارگانيک 

رساانی از ای، اطلاعهای رسانهگيری از ظرفيتبهره انندمختلف م

كاارا، اراياه  هاای اجتمااعیطريق تلفن همراه باا ايجااد شابکه

آموزشای ناوين  های علمای وبروشورهای آموزشی و ساير روش

كااران باا طبق نتايج به دست آمده زعفرانهمچنين  اقدام نمود.

تجربه تمايل باه پاذيرش بيشاتری نسابت باه كشات زعفاران 

ارگانيک دارند، بنابراين بايستی شرايطی فراهم آياد كاه موجاب 

-استفاده از تجاارب زعفاران كاران تازه كار برایترغيب زعفران

 دار ميازانمعنای و مثبات ارتباط به توجه باكاران باتجربه گردد. 

دامای و رابطاه منفای مياان ميازان مصارف كاود  كود مصرف

 كاه شودمی با پذيرش كشت ارگانيک زعفران، پيشنهاد شيميايی

كودهااای  خصااوص معرفاای در ایويااژه آموزشاای هااایبرنامااه

 كاران درفنی زعفران دانش ارتقای به كمک منظور به بيولوژيکی

 به و تدارك نموده آموزشی هایكارگاه و آموزشی هایدوره قالب

 توليد در مشاركت بيشتر برای را كارانزعفران مقتضی هایشيوه

 .نمود ترغيب سالم محصول
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Abstract 

Organic farming is an environmentally friendly agricultural system that protects soil and climate 

resources from excessive pollution and leads to sustainable natural resources use. In this regard, 

this study has examined the factors affecting acceptance of organic saffron cultivation by saffron 

farmers in Torbat Heydariyeh and Zaveh using the stratified random sampling method and the 

Hackman Tobit two-step model. The required data were collected by completing 380 

questionnaires from saffron farmers in the Torbat Heydariyeh region in 2019. Based on the results, 

the variables experience, education, consumption of livestock manure and awareness index in the 

probit model have a positive and significant effect and the variables of the main job and chemical 

fertilizer consumption have a negative and significant effect on accepting organic saffron 

cultivation. The variable negative attitude towards organic cultivation in the linear regression 

pattern is significant and positive. Therefore, a better attitude will make you less inclined to 

cultivate organic saffron. The variables experience, education and main job in the linear regression 

model have a positive and significant effect and the variables income, cultivation level and farm 

age have a negative and significant effect on the tendency to adopt organic saffron cultivation. 

Based on the results, it is suggested that saffron farmers be informed about management of organic 

farms, market for sale of organic products in different ways and conditions for novice saffron 

farmers be provided to use the experiences of experienced saffron farmers. 

Keywords: Attitude, Chemical Fertilizer, Heckman's two-step method, organic farming. 
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