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 چکیده

متفاوتی در ارتباط با شیوه فیرو  زعفیران تولییدی خودشیان هسیتند،      کاران به خاطر دالیل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی  زعفران

کاران شهرستان  همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فرو  محصو  تولید شده توسط زعفران -رو تحقیق توصیفی ازاین

گییری   که با استفاده از فرمو  نمونیه ( نفر 51819)بودند  5931کاران شهرستان قائن در سا   جامعه آماری کلیه زعفران. قائن صورت گرفت

 ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند داده. ی مطالعه شدندتصادف ای چندمرحله یریگ نمونهکار مشخص و از طریق رو   زعفران 199کوکران 

کاران دارای رفتارهیای   زعفران شان داد کهنتای  ن. تحلیل شدند Spss20افزار  آوری و با نرم کاران جمع و از طریق مصاحبه حضوری با زعفران

صورت دسته  درصد نیز به 15/99صورت نگین و  درصد به 55/95صورت پوشا ،  به درصد کل زعفران تولیدی 19/98 متفاوت فرو  بوده و

رآمد حاصل از زعفران به متغیرهای تعداد افراد خانوار، مقدار زعفران خودمصرفی، د که بین تحلیل همبستگی نشان داد .به فرو  رفته است

و استفاده از برخیی منیابع اطالعیاتی     های آموزشی شرکت کرده، میزان رضایت از کمیت محصو  کل درآمد، سط  زیر کشت، تعداد کالس

 .داری وجود دارد کاران رابطه معنی بازاریابی با شیوه فرو  زعفران

 

 .کاران، شیوه فرو ، شهرستان قائن زعفران :کلمات کلیدی

 

     34  2  1 مقدمه

تیرین محصیو  کشیاورزی و داروییی      عنوان گران زعفران به

ای در بیین محصیوالت صینعتی و صیادراتی      جهان جایگاه وییژه 

تولیدکننییده و  نیتییر بییزر در حییا  حاضییر ایییران . ایییران دارد
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درصید تولیید    89صادرکننده زعفران در جهان اسیت و بییش از   

کاربردهای . ن اختصات داردبها به ایرا جهانی این محصو  گران

فراوان و گسترده زعفران، خوات با ارز  دارویی، نقیش خیات   

های خراسان، فیارس و همچنیین    آن در زندگی کشاورزان استان

ارز  افزوده باالی آن، لزوم توجه ویژه به مسائل تولید، صادرات 

 Kafi et)نمایید   از پیش روشین میی   و بازاریابی زعفران را بیش 

al., 2002 .)کاران معموالً زعفران را به دو شیوه دسته و  زعفران

خود محصو  سرگل نیز به دو صیورت   کنند و سرگل فراوری می

 قرمز رنیو  دسته عبارت از کالله. باشد سرگل پوشا  و نگین می

 اسیت کیه    آن به متصل خامه متر سانتی 5 تا 9 همراه به زعفران

 نشریه زراعت و فناوری زعفران

 11-165 .ص 1316 بهار، 1، شماره 5جلد 
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ت کمتری نسبت بیه دو  در این حالت، زعفران در بازار دارای قیم

پوشیا ، شیکلی از   . است (پوشا  و نگین)محصو  دیگر زعفران 

بوده که  کالله و خامه میزانی از دارای که محصو  زعفران است

 در زعفران نگین،. تر از نگین است از لحاظ قیمت و کیفیت پایین

 و بریده را زعفران قرمزرنو های کالله که است زعفرانی حقیقت

 خامیه  از ای ذره حتیی  کیه  آن بیدون  کنند، می نباشتها هع روی بر

دو نیوع   آن از قیمیت  باشید و  آن در( زعفیران  های رشته زردی)

نحوه فیرو  ییا بیه    (. Abrishami, 2010)تر است  قبلی گران

کاران در ارتباط بیا فیرو  محصیو      عبارتی رفتاری که زعفران

ی میورد  خود به سه رو  نامبرده دارند، در زیرمجموعیه بازارییاب  

آنچه مسلع است ایین اسیت کیه بازارییابی     . شود مطالعه واقع می

عنوان یکی از مراحل مهع مدیریتی در فرایند تولید محصوالت  به

توسط محققان مختلفیی میورد توجیه و     کشاورزی مطرح است و

 Abdpoor Dalal, 2011; Khaledi)اسیت   قرارگرفتهمطالعه 

et al., 2011; Javid et al., 2008; Patil, 2008; Park, 

2009; Rezvani et al., 2013; Bhajantri, 2011)    زییرا

 جلیب  برای خارجی و رقابت و داخلی تولیدکنندگان تعداد امروزه

 & Islam) کنندگان مدام در حا  افزایش اسیت  مصرف رضایت

Islam, 2009) .  برای بازاریابی، تعاریف متعددی ارائه شده اسیت

(Khan & Khan, 2012; Mzyece, 2011; Kutler & 

Armstrong, 2010  .)  کییاتلر و آمسییترانو(Kutler & 

Armstrong, 2010)  بازاریییابی را فعییالیتی انسییانی در جهییت

. نماینید  ها از طریق فرایند مبادله تعریف می ارضای نیاز و خواسته

نیز، عملییات و اقیداماتی کیه    ( Mzyece, 2011)از نظر مزیس 

کیفییت و   نظیر  ازا بهتیرین محصیو    دهید تی   کشاورز انجام می

کننده را در زمان و مکیان مناسیب و بیه منظیور      تقاضای مصرف

کننده عرضه نماید، بازاریابی نام  کسب بیشترین درآمد، به مصرف

بازاریابی در واقع یکی از ضروریات نظام تولیید روسیتایی و   . دارد

لید ترین اجزای ساختار تو یکی از مهع عنوان بهکشاورزی است و 

آید که اهمییت آن در فرآینید    می حسا  بهمحصوالت کشاورزی 

 .(Trienekens, 2011)تولیدات روستایی بسییار مشیهود اسیت    

هیای پیشیرفته و    اهمیت این موضوع تا حدی است که در کشور

از  تر مهعای  توسعه نیز، بازاریابی مقوله های درحا  حتی در کشور

 عیدم  باعیث  کیه  مهمیی  لعوام از یکی که یطور به. تولید است

 کشاورزان درآمد و تولید و افزایش کشاورزی توسعه اهداف تحقق

بازارییابی   سیسیتع  نارسیایی  شود، می توسعه درحا  کشورهای در

رفتار  .(Mehdipour et al., 2006) است کشاورزی محصوالت

شیود کیه تولیدکننیده     بازاریابی به مجموعه رفتارهایی اطالق می

اینکییه (. Ashrafi et al., 2005)ابی دارد ی بازارییینییهیدرزم

کشاورز محصو  تولیدی خود را در چه زمانی، به چه کسیی، بیه   

فروشید در مجموعیه رفتارهیای     چه قیمتی و به چه نحیوی میی  

 ریتیأث رفتیار بازارییابی کشیاورزان تحیت     . گیرد  بازاریابی قرار می

ها  گیرد که این شاخص ها و معیارهای مختلفی شکل می شاخص

 یبیازار رسیان   و بازارییابی  فرآینید  کیارایی  بهبود در زیادی حد تا

بنیابراین  . (Rezvani et al., 2013) اسیت  تأثیرگیارمحصوالت 

بر رفتار بازاریابی شناسایی شیوند تیا از    مؤثرالزم است تا عوامل 

هیای اجتمیاعی و اقتصیادی     این طریق ضیمن ارتقیای ترفییت   

محصیوالت کشیاورزی را   موجبات افزایش درآمد تولیدکننیدگان  

مطالعییات  .(Makvandi & Omani, 2013)فییراهع نمییود 

متعددی در خصوت بازاریابی محصوالت کشاورزی در داخیل و  

.  شیود  اشیاره میی   ها آنخارج کشور صورت گرفته که به برخی از 

در ( Mojaverian et al., 2013)مجاوریییان و همکییاران  

 شیهر،  تیرین  نزدییک  زا ای، عواملی چون سن، فاصله باغ مطالعه

بازاریابی و درآمد از فعالیت  های هزینه مساحت باغ، باادار، تجربه

ایرکشیاورزی را در رفتیار باایداران مرکبیات در انتخیا  نحیوه       

 عبیدپور  تحقیق نتای .  گزار  کردند مؤثرفرو  محصوالتشان 

 بیر  میؤثر  عوامل در خصوت( Abdpoor Dalal, 2011) دال 

 نشییان داد کییه کییار زمینییی سیییب اورزانکشیی بازاریییابی رفتییار

 در بازاریییابی متفییاوتی رفتییار زمینییی دارای سیییب تولیدکننییدگان



 93     کاران شهرستان قائن سط زعفرانبررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده تو

 جهیات  از بیشیتر  هیا  تفاوت این باشند  می اردبیل مختلف مناطق

 زیر اراضی مقدار خانوار، انسانی نیروی  تحصیالت، میزان تجربه،

 فیرو   قیمیت  متوسیط  و مالکییت  وضیعیت  زمینی، سیب کشت

ضمن ( Chokera et al., 2014)همکاران  و چوکرا. بود مشهود

 در کشیاورزان  توانمندسیازی  در کشاورزی بازاریابی نقش بررسی

 هیا،  نهیاده  نیتیأم زیمباوه گیزار  کردنید کیه     ماسوینگو استان

 تیا  شیده  موجیب  بیازار  از دقییق  اطالعیات  فقیدان  و ونقل حمل

 ریثتیأ  تحت کشاورزان توسط کشاورزی محصوالت گیاری قیمت

 محققان. گیرند پیش در را سنتی فرو  رو  ها گرفته و آن قرار

 هیای  مهیارت  آموز  برای آموزشی نمایند که مراکز می پیشنهاد

 از متشیکل  ای میدیره  و هیئیت  ایجیاد  کشیاورزان  برای بازاریابی

 محصو  ارائه و هدف بازار شناسایی برای روستایی نیز کشاورزان

 & Pikousova)پراسیا   و وسیوا پیک. گیردد  تشیکیل  بازار آن به

Prusa, 2011) ای نشان دادند کیه متغیرهیایی ماننید     مطالعه در

تولیدکننیده   و محصیو   های و ویژگی فرو  قیمت حمل، هزینه

. یرگیار بودتأثها  رفتار بازاریابی کشاورزان و شیوه فرو  آن روی

 (Sikawa & Mugisha, 2010) و موگیشا وانتای  مطالعه سیکا

هیا، طریقیه    اد که سن، سط  دانش، عضیویت در تعیاونی  نشان د

، مقدار تولید شیر و قیمت بر (نسیه/ نقدی)پرداخت توسط خریدار 

 ,Bhajantri) باجیانتری . رفتار بازاریابی دامداران تأثیرگییار بیود  

 محصو  بازاریابی و فرآوری تولید، زمینهدر  ای مطالعه در( 2011

 اکثیر  داد کیه  نشیان  دوسیتان هنکشور  از طقیادر من زمینی سیب

 مستقیع طور بهرا  خود محصو  (درصد 11) آن منطقه کشاورزان

 ,Chalwe)چالوی  .فروشند می کاران العمل حق و فروشان عمده به

ای گزار  کرد که انتخا  یک رفتار بازاریابی   در مطالعه( 2011

توسط کشاورزان لوبیاکار در زامبیا به طور مسیتقیع تحیت تیأثیر    

ملی از قبیل سین کشیاورز، قیمیت محصیو ، داشیتن ادوات      عوا

پراسانا و همکیاران   .کشاورزی شخصی و فاصله تا بازار قرار دارد

(Prasanna et al., 2011 )کیه برخیی    نید داد در تحقیقی نشان

و دسترسیی بیه    عوامل از جمله نوع مالکیت زمین، انیدازه زمیین  

کاران جهت باال بیردن    بازار از عوامل مهع در رفتار بازاریابی برن

در  (Mzyece, 2011)میزیس  . سودشان در شما  سریالنکا بود

ای گیزار  کیرد کیه متغیرهیایی ماننید وضیعیت میالی         مطالعه

کشاورز، قیمت محصیو ، مییزان تولیید، سیط  مکانیزاسییون و      

 .هزینه حمل بر رفتار بازاریابی لوبیاکاران در زامبیا مؤثر بودند

، مواردی شد اشاره لعات صورت گرفته در مطا که طوری همان

قیمت فرو ، زمان فرو ، نوع خریداران محصو ، نحیوه  مانند 

فییرو  و محییل فییرو  در مجموعییه رفتییار بازاریییابی مطالعییه 

شوند و اینکه رفتار بازاریابی تولیدکنندگان تحت تأثیر عوامیل   می

 اجتمیاعی و  ای مزرعیه ، اقتصادیمختلفی از قبیل عوامل فردی، 

بازاریابی یعنی  تنها یکی از ابعاد رفتار در مطالعه حاضر. دارند قرار

کیه   شیوه فرو  زعفران مورد بررسیی قیرار گرفیت و ازآنجیایی    

 تولیید  هکتار، 5119 کشت زیر سط  بودن دارا با قاین شهرستان

 در ای وییژه  جایگیاه  بیردار  بهیره  خانوار 51819 و زعفران تن 51

 Organisation of)رد دا ایییران و اسییتان زعفییران تولییید

Agricultural Jihad of South Khorasan, 2013 ) ضرورت

کیاران در شهرسیتان قیاین میورد      فرو  زعفرانرفتار داشت که 

لیا تحقیق حاضر با هدف بررسی شییوه  . مطالعه علمی قرار گیرد

( به سه صورت دسته، پوشیا  و نگیین  )فرو  محصو  تولیدی 

ن قیاین و عوامیل میرتبط بیا آن     کاران در شهرستا توسط زعفران

 .صورت گرفت

 

 ها روشمواد و 

شناسییی از نییوع تحقیقییات  تحقیییق حاضییر از لحییاظ رو  

همبسییتگی، بییه لحییاظ هییدف از نییوع ( ایرآزمایشییی)توصیییفی 

ها از نوع تحقیقات مییدانی   کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده

منید   در ابتدای مطالعه و پس از بررسیی نظیام  . شود محسو  می

نظیر دارای ارتبیاط کیاری     صاحب 55ادبیات نظری و مصاحبه با 

اساتید دانشگاهی، کارشناسان سیازمان جهیاد   )نزدیک با زعفران 

کییاران شهرسییتان قییاین،  کشییاورزی شهرسییتان قییاین، زعفییران
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، ابییزار تحقیییق (فروشییان شییهر مشییهد فروشییان و عمییده خییرده

ورد نییاز از  دست آوردن اطالعات می  پرسشنامه طراحی و برای به

طریییق ارتبییاط مسییتقیع و بییه شیییوه مصییاحبه حضییوری بییا    

منظور از شیوه فرو  در این مطالعیه  . کاران اقدام گردید زعفران

فرو  محصو  زعفران در قالب سه نوع دسته، پوشیا  و نگیین   

برای انتخا  تعداد نمونه از فرمو  . بود که مورد پرسش واقع شد

 (. 5رابطه )قدماتی استفاده شد کوکران و پس از انجام مطالعه م
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:N      حجع جامعه مربوط به زعفران کیاران شهرسیتان قیائن

 نفر 51819برابر با 

S :  انحیراف معییار مربیوط بیه     ) 93/9انحراف معیار برابر بیا

 (درصد فرو  زعفران به سه شیوه رای 

t : 31/5درصد برابر با  35سط  اطمینان 

d:  95/9دقت احتمالی مطلو  برابر با 

نفیر مشیخص    199طبق فرمو  فوق حجع نمونه برابیر بیا    

 ای چندمرحلیه گیری  ها از رو  نمونه جهت انتخا  نمونه. گردید

 5939سیا    تقسییمات کشیوری  بر اساس . استفاده شد یتصادف

دهسیتان و   8، بخیش  9 دارای نئشهرستان قیا  مرکز آمار ایران،

 ییک منظیور از داخیل هیر بخیش      نیبید . شید با یروستا م 519

روسیتا   8 دومدر مرحله . انتخا  شد یدهستان به صورت تصادف

ر مرحله آخیر  د و دهستان انتخا هر از داخل  یبه صورت تصادف

ی متناسییب بییا تعییداد تصییادف یا طبقییه یریییگ بیر اسییاس نمونییه 

میورد مطالعیه قیرار    و انتخیا    از هر روسیتا  روستا کاران زعفران

ابزار تحقییق توسیط کارشناسیان سیازمان جهیاد      روایی  .ندگرفت

نظیر در حیوزه    کشاورزی شهرستان قیائن و نییز اسیاتید صیاحب    

زعفران و مطالعات اقتصادی و اجتمیاعی تأییید شید و بیا انجیام      

ها  مطالعه مقدماتی ضمن شناسایی اشکاالت پرسشنامه و رفع آن

های  شاخصبرای  1/9با محاسبه ضریب آلفای کرونبا  باالتر از 

صیورت   هیا بیه   آوری داده فن جمع .دست آمد ترکیبی پایایی آن به

کار بود که محققیین بیا    حضوری و در سر مزرعه یا منز  زعفران

هیای الزم را   کیاران، داده  توجه به شناخت کامل منطقه و زعفران

هیا در   هیا و پیرداز  آن   آوری داده پس از جمع. آوری کردند جمع

کار تحلیل روی  SPSS20افزار  از طریق نرم  Excel2010 افزار نرم

 .ها صورت گرفت آن

 

 بحث و نتایج

 11کاران مورد مطالعیه تقریبیاً برابیر بیا      متوسط سن زعفران

تیوان گفیت کیه     می 5/59سا  بود که با توجه به انحراف معیار 

از نظر سط  تحصیالت، بیشیترین  . سا  بودند میانها  آناکثریت 

 1/13)  سواد خواندن و نوشتن یا ابتیدایی  فراوانی مربوط به سط

. بیود ( درصید  5/19)از آن، سط  سیواد راهنمیایی    و پس ( درصد

 (.5جدو  )نفر بود  5متوسط تعداد افراد خانوار پاسخگویان 

سیا    18/15متوسط سابقه شغلی تولید زعفران پاسخگویان 

ی از محیل  درآمید متوسط سهع . سا  بود 5/51با انحراف معیار 

درصد با انحراف معییار   31/11کاری از کل درآمد خانواده  انزعفر

نفییر در  11از بییین پاسییخگویان . درصیید بییود 55/11برابییر بییا 

سیا  اخییر شیرکت کیرده      5ترویجی در  –ی آموزشیها کالس

 درصد پاسخگویان شرکت کرده در کالس، در حیدود  35بودند و 

میییانگین زعفییران . کالس شییرکت کییرده بودنییدیییک تییا چهییار

سیواات و   عنیوان  بهودمصرفی و برای استفاده اقوام و دوستان خ

مثقا  در سا  بیا انحیراف    51 باًیتقریا به شکل فرو  مستقیع 

ییت و  کماز  کیاران  زعفیران میزان رضیایت   .مثقا  بود 3/3معیار 

 یسیطح  9ییدی بیر اسیاس طییف لیکیرت      تولیفیت محصو  ک

و نتیای    مورد بررسی قیرار گرفیت  ( 9=و زیاد 1=، متوسط5=کع)

ییز بیازار   نید و تولیت کماز  کاران زعفرانیت رضایزان منشان داد 

 .یاد بودزیدی در حد تولیفیت محصو  کی از ول کع

درصیید از  1/15آمییده اسییت،  1همییانطوری کییه در جییدو  

در رابطیه بیا   . خصوصی بودنددارای زمین با مالکیت پاسخگویان 
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ییت خصوصیی   درصید از پاسیخگویان دارای مالک   1/53آ  نیز، 

متوسط تعداد قطعات مزارع زعفران پاسخگویان در حیدود  . بودند

درصد از پاسخگویان زراعت دییع و   19و  51 باًیتقر. بود قطعه 1

درصد از پاسیخگویان دارای باایداری اییر از     5/13 .آبی داشتند

 .هکتار بودند 93/9زعفران و با میانگین سط  زیر کشت 

 

 متغیرهای جمعیت شناختی برحسب کاران رانزعف فراوانی توزیع -1جدول 
Table 1- Frequency Distribution of saffron farmers regarding their demographic variables 

 ها سایر آماره
Other statistics 

 درصد فراوانی

Percent 
 فراوانی

Frequency 
 دسته

Range/Category 

 متغیر
Variable 

45.78 
 میانگین

Average 

25.7 59 20-35 

 (سا )سن 
Age (Year) 

41.3 95 36-51 

13.53 
 انحراف معیار

Standard deviation 
25.2 58 52-67 
7.8 18 68 and older 

4.51 
 میانگین

Average 
54.3 
43 
2.6 

125 
99 
6 

1-4 
5-8 

9 and more 

 تعداد خانوار
Family size 

1.86 
 انحراف معیار

Standard deviation 

 ابتدایی

Primary 

school 

 مد
Mode 

10 23 
 سواد بی

Illiterate 

 سط  تحصیالت
Education level 

29.6 68 
 ابتدایی

Primary school 

23.5 54 
 راهنمایی

Guidance school 

6.5 15 
 متوسطه

High school 

29.6 62 
 التربا و دیپلع

and higher  Diploma 

3.5 8 
 باالتر و لیسانس

BSc and higher 

 

کیاران   در آمید زعفیران  -توزیع فراوانی نحوه محاسبه هزینیه 

درآمید   -ذهنی هزینیه  صورت بهنشان داد که بیشتر پاسخگویان 

بییر اسییاس نتییای   (.درصیید 1/51) کردنیید یمییخییود را محاسییبه 

زعفیران، بیشیترین درصید    آمده در خصیوت تهییه پییاز     دست به

مربوط به خرید در زمان میورد نییاز بیه آن     (درصد 1/51)فراوانی

شیوه دیگر تهیه پییاز در منطقیه بیه ایین صیورت بیود کیه        . بود

کارانی که قصد کاشت مزرعه برای سا  زراعی بعیدی را   زعفران

خرید از فروشندگان اقدام کیرده و پییاز را    یشپداشتند، نسبت به 

درصید   1/8همچنیین، در  . گرفتنید  ت تحوییل میی  در موقع کاش

درصید   1/5روستاهای مورد بررسی تعاونی تولید وجود داشیته و  

درصیید از  59و همچنییین  بودنییدپاسییخگویان عضییو تعییاونی  

 .پاسخگویان عضو شورا بودند

مراحل پس از تولید محصو ، نحوه فرو   ترین مهعیکی از 

های متفاوت و  ه شیوهکاران ب زعفران. و بازاررسانی محصو  است

با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتند، محصو  خود را به بازار 

آمییده اکثریییت  دسییت بییر اسییاس نتییای  بییه. کردنیید عرضییه مییی

ای و بدون  زعفران تولیدی خود را فله( درصد 5/51)پاسخگویان 

 9/18 .کردند یمبندی به بازار عرضه  بندی و درجه گونه بسته هیچ

بنیدی،   بندی ولی با درجیه  ای بدون بسته زعفران را فله درصد نیز

بنیدی و در   شده ولی بدون درجیه  بندی صورت بسته درصد به 8/1
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بنیدی   صورت بسیته  درصد زعفران خودشان را به 1/1نهایت تنها 

اکثریییت . کردنیید شییده روانییه بییازار مییی بنییدی بییه همییراه درجییه

ی و سینتی  های قیدیم  بر اساس شیوه (درصد 1/88)پاسخگویان 

بقیه نییز  . نمودند نسبت به خشک نمودن محصو  خود اقدام می

 .کردند از رو  اسپانیایی و صنعتی استفاده می

 1/91در خصوت نحوه فرو  زعفران نتای  نشیان داد کیه   

. کننید  درصد پاسخگویان به هر سه شیوه زعفران را فرآوری میی 

راوانیی،  درصد ف 1/15دسته و سرگل پوشا  با  صورت فرآوری به

 (.9جدو  )در رتبه دوم فرآوری بود 

 

 ای متغیرهای مزرعه برحسب کاران زعفران فراوانی توزیع -2جدول 
Table 2- Frequency distribution of saffron farmers regarding their farm cherectristics 

 ها سایر آماره
Other statistics 

 درصد

Percent 
 فراوانی

Frequency 
 دسته

Range/Category 

 متغیر
Variable 

 

75.8 174 
 خصوصی

Private 

 مالکیت زمین
Land holding 

4.8 11 
 ای اجاره

Rental 

19.5 35 
 دو هر

Both ot them 

 

59.6 137 
 خصوصی

Private 

 آ مالکیت 
Water holding 

18.3 42 
 ای اجاره

Rental 

22.2 51 
 دو هر

Both ot them 

6.23 
 میانگین

Average 
72.2 
19.6 
8.2 

166 
45 
19 

1-7 
7-13 

13 and higher 

 تعداد قطعات
Farm segments 

4.59 
 انحراف معیار

Standard deviation 

0.39 
 میانگین

Average 73 
27 

168 
62 

Yes 
No 

 زراعت آبی
Irrigated farming 

0.55 
 رانحراف معیا

Standard deviation 

1.54 
 میانگین

Average 51.7 
48.3 

119 
111 

Yes 
No 

 زراعت دیع

Dry farming 
1.61 

 انحراف معیار

Standard deviation 

0.41 
 میانگین

Average 69.1 
39.9 

159 
71 

Yes 
No 

 بااداری ایر زعفران

Horticulture except saffron 
0.52 

 انحراف معیار

Standard deviation 

 

در این تحقیق برای محاسبه متغیر نحوه فرو ، ابتدا مییزان  

کار بیه سیه صیورت دسیته، نگیین و پوشیا         کل فرو  زعفران

صورت درصد هر ییک از سیه حالیت     پرسیده شد و سهع وزنی به

  هرکدام از سه نوع دست آمد و در خاتمه میانگین نحوه فرو به

نتای  نشان داد که بیشترین سهع . محصو  فروشی محاسبه شد

حالیت پوشیا  بیا پوشیش      فرو  در شهرستان قاین مربوط بیه 
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بیا   دسیته  و 55/95درصد بود و بعدازآن نگین با میانگین  19/98

 .قرار داشتند درصد 15/99میانگین 

کییه ( 1جییدو  )هییا مشییخص شیید  داده  اسییاس تحلیییل بییر 

مراجعه حضوری کاران  ترین منبع اطالعاتی بازاریابی زعفران عمه

کیاران همسیایه و    بود و بعدازآن نیز زعفیران  فرو به بازارهای 

میییزان اسییتفاده . سییاکن روسییتایی در رتبییه دوم قییرار داشییتند 

کاران از چهار منبع بازاریابی بیشیتر از حید متوسیط و در     زعفران

کاران در مقایسیه   زعفران. بودمنبع کمتر از حد متوسط  51مابقی 

هییای  بییا سییایر منییابع اطالعییاتی کمتییرین اسییتفاده را از برنامییه

در ادامیه از تحلییل همبسیتگی اسیپیرمن و     . ای داشیتند  ماهواره

پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهیای میورد مطالعیه بیا رفتیار      

 (.5جدو  )کاران استفاده شد  بازاریابی زعفران

وت فیرو  محصیو  بیه صیورت     همبستگی در خص  ینتا

ی بیا فیرو    کشیت زراعیت آبی    ریی سیط  ز  دسته نشان داد که

دیگیر   عبیارت  دار بیود  بیه   مثبت و معنی صورت دسته محصو  به

شان زییادتر   یکشت زراعت آب ریسط  زمیزان  کارانی که زعفران

 ها نییز بیاالبود ولیی    صورت دسته برای آن بود، سهع محصو  به

از  دیییفیرو  و بازد  یبیه بازارهیا   یمراجعیه حضیور   یهیا ریمتغ

در  دیگیر  عبیارت  بیه . داشیتند و معناداری  یها رابطه منف نمایشگاه

از  دیفرو  و بازد یبه بازارها یمراجعه حضورصورت زیاد بودن 

توسیط   صیورت دسیته    سهع فیرو  محصیو  بیه   ، ها نمایشگاه

 .کاران کمتر بود زعفران

همبستگی در خصوت فیرو  محصیو  بیه صیورت       ینتا

 تعیداد  میزارع،  قطعیات  تعیدد  متغیرهای بین پوشا  نشان داد که

 زییر  سیط   درآمید،  کیل  به زعفران از حاصل درآمد خانوار، افراد

 تولییدی و   تعیاونی  کسب اطالعات از اعضای دیع، زراعت کشت

 رابطیه  دارای  روسیتا  سیط   در نمونیه  کاران زعفران و مددکاران

 منفیی  رابطیه  هیا  مایشیگاه ن از بازدیید  متغیر ولی معنادار و مثبت

بیه عبیارتی   . داشیتند  پوشیا   صورت به فرو  سهع با معناداری

هیا و نییز   کارانی که از نظرات سیایر اعضیا تعیاونی    دیگر زعفران

 محصیو   سیهع  کاران نمونه استفاده بیشیتری داشیتند،    زعفران

 .بیشتر بود پوشا  آنها صورت به تولیدی

 محصیو   فرو  عسه بین همبستگی تحلیل از حاصل نتای 

که تنهیا تعیداد    داد نیز نشان مستقل متغیرهای و نگین صورت به

افراد خانوار و نیز سط  زیر کشیت دییع دارای رابطیه منفیی بیا      

کاران با تعیداد   فرو  به صورت نگین داشتند، به عبارتی زعفران

خانوار زیاد و سط  زیر کشت دیع زیاد محصولشان را به صیورت  

 . ودندنگین کمتر فروخته ب
 

 (n= 235)نوع زعفران تولیدی  برحسب کاران زعفران فراوانی توزیع -3جدول 
Table 3- Frequency distribution of saffron farmers regarding their saffron production kind (n=230) 

 درصد فراوانی

Frequency percent 
 فراوانی

Frequency 
 نوع زعفران

Saffron type 

2.6 6 
 دسته

Dasteh 

7 16 
 پوشا 

Poshal 

6.5 15 
 نگین

Negin 

25.7 59 
 دسته و پوشا 

Dasteh and Poshal 

13.5 31 
 دسته و نگین

Dasteh and Negin 

12.1 28 
 نگین و پوشا 

Negin and Poshal 

32.6 75 
 هر سه

Negin, Poshal and Dasteh 
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 کاران عفرانبندی منابع بازاریابی مورداستفاده ز رتبه -4جدول 
Table 4- Ranking of marketing information resources using by saffron farmers 

 معیار انحراف

Standard deviation 
 میانگین

Average 
 بازاریابی اطالعاتی منابع

Marketing information resources 
 رتبه

Rank 

0.78 2.50 
 فرو  بازارهای به حضوری مراجعه

Viziting the markets 
1 

0.91 2.03 
 روستا ساکن روستایی هع و همسایه کاران زعفران

Neighbouring saffron farmers and rural villagers 
2 

0.92 1.96 
 خانواده اعضای

Family 
3 

1.05 1.96 
 زعفران خرید بازاریان و دالالن

Dealers and merchants of saffron 
4 

0.91 1.40 
 الگو/ نمونه کاران زعفران و مددکاران

Model saffron farmers and extension workers 
5 

1.25 1.31 
 ها نمایشگاه از بازدید

Visiting the agricultural affaires 
6 

0.88 1.09 
 استان و شهرستان کشاورزی جهاد سازمان کشاورزی کارشناسان

Agricultural experts of Agricultural Jihad of county and province 
7 

0.90 1.09 
 روستا در ساکن کشاورزی التحصیالن فارغ

Agricultural graduated residing in the village 
8 

0.80 1.03 
 ای مشاوره خدمات های شرکت خصوصی کارشناسان

Agricultural experts of counseling cooperatives 
9 

0.90 0.98 
 تا ک/ کتابچه/چاپی بروشور/نشریه مطالعه

Study of magazine/brouchure/booklets 
10 

0.81 0.95 
 پزشکی گیاه های کلینیک و کشاورزی سموم فرو  مراکز کارشناسان

Experts of selling instutions e.g plant protection and other inputs 
11 

0.92 0.94 
 (استانی و ملی) تلویزیونی های برنامه تماشای

Watching TV programs(National and provincial) 
12 

0.88 0.89 
 دهستان خدمات مرکز کشاورزی جهاد کارشناسان

Agricultural experts of Dehestan service centre 
13 

0.86 0.77 
 و پیاز آالت، ماشین قبیل از کشاورزی های نهاده فروشندگان

Dealers of agricultural inputs e.g machinery, … 
14 

0.84 0.72 
 رادیویی های برنامه به دادن گو 

Listening to radio programs 
15 

0.92 0.51 
 اینترنت

Internet 
16 

0.91 0.50 
 تولیدی تعاونی اعضای

Production cooperatives in village 
17 

0.64 0.27 
 ای ماهواره های برنامه تماشای

Watching satelited programs 
18 

 (9) زیاد -(1) متوسط -(5) کع -(9) هیچ: مقیاس سنجش

Scale: Never (0)- low (1)- Medium (2)- High (3) 

 

این گروه همچنین بیشتر از اعضای تعاونی تولیید در روسیتا   

کردند و نیز سهع درآمد زعفران به کل درآمد  کسب اطالعات می

کمتری داشتند و لیا مجبور نبودند که به خاطر شرایط اقتصیادی  

همچنین زعفرانکیارانی  . را به صورت ایر نگین بفروشندزعفران 

 و مددکاران ها، نمایشگاه از بازدید که اطالعات زیادتری از طریق

 هیای  ترویجی، برنامه و آموزشی های کالس نمونه، کاران زعفران

اینترنت کسیب کیرده بودنید، دارای فیرو  بیشیتر       و ای ماهواره

 . محصو  به صورت نگین نیز بودند
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 نتایج همبستگی سهم فروش زعفران با متغیرهای مورد مطالعه -5ول جد
Table 5- Correlation analysis of Saffron selling volume with studind varables 

ضریب
Coefficient 

 دسته

Dasteh 
 پوشال

Poshal 
 نگین

Negin 
 متغیرهای مورد مطالعه

Variables 
سطح  

 معنی داری
sig 

میزان 

 همبستگی
r 

سطح  

 معنی داری
sig 

میزان 

 همبستگی
r 

سطح  

 معنی داری
sig 

میزان 

 همبستگی
r 

 پیرسون

Pearson 

0.553 -0.039 0.03 0.198** 0.023 -0.150* 
 تعداد افراد خانوار

Houshold size 

 مقدار زعفران خودمصرفی -*0.130 0.049 0.118 0.074 0.029 0.657

Self consumtion of saffron (ounce) 

 درآمد حاصل از زعفران به کل درآمد -**0.205 0.002 *0.215 0.001 0.011 0.864

Income from Saffron to total of income 

0.015 0.159* 0.252 0.076 0.004 0.19** 
 سط  زیر کشت زراعت آبی

The acreage of irrigated agriculture 

0.797 0.017 0.001 0.217** 0.001 -0.210** 
 سط  زیر کشت زراعت دیع

The acreage of dry farming 

0.430 -0.052 0.034 0.140* 0.186 -0.087 
 قطعات مزرعه زعفران تعداد

The number of saffron land segments 

0.132 0.100 0.162 0.093 0.015 0.016* 
 تعداد کالس شرکت کرده

The nummer of participated courses 

ن اسپیرم
Spearman 

0.070 -0.120 0.194 -0.086 0.005 0.183** 
 میزان رضایت از کمیت

Satisfaction level of saffron quantity 

0.216 0.082 0.000 0.243** 0.000 0.322**- 
 روستا سط  در تولیدی تعاونی کسب اطالعات از اعضای

 The use of marketing information from from members 

of production cooperatives at the village level 

0.611 0.034 0.015 0.160* 0.005 0.185** 
 الگو/ کاران نمونه کسب اطالعات از مددکاران و زعفران

 The use of marketing information from farmers and 

extension workers/ Model 

0.43 0.052 0.088 0.013 0.019 0.155* 
 ای های ماهواره برنامه همشاهد

The use of marketing information from watching 

sattelite programs 

0.139 0.098 0.055 0.127 0.017 0.158* 
 استفاده از اطالعات بازاریابی در اینترنت

The use of marketing information on the internet 

0.010 -0.169* 0.077 0.117 0.652 0.030 
 مراجعه حضوری به بازارهای فرو 

Visiting selling markets 

0.014 -0.162* 0.005 -0.185** 0.000 0.230** 
 ها نمایشگاه د ازبازدی

Visiting the agricultural affaires 
 

نشان داد که سهع فرو  ( 1جدو  )نتای  آزمون من ویتنی 

 –ه هزینیه  کیارانی کی   صورت دسته و پوشیا  زعفیران   زعفران به

کردنید، بیشیتر از    ذهنیی محاسیبه میی    صیورت  بیه درآمد خود را 

ولیی  . کردنید  کار را می صورت کتبی این کارانی بود که به زعفران

کارانی که شییوه   در خصوت نگین نتیجه برعکس بود و زعفران

کتبی بود سهع بیشتری از  صورت ها به آندرآمد –محاسبه هزینه 

رسیاندند و   و در بازار به فرو  مینگین تولید  صورت بهمحصو  

تولید سود بیشتر را  -نظر گرفتن دقیق هزینه این کشاورزان با در

در خصیوت زمیان   . دنید ید یمصورت نگین  در تولید محصو  به

دار بییود و  خرییید پیییاز زعفییران نیییز آزمییون میین ویتنییی معنییی 

کارانی که در موقع نیاز اقدام به خرید پیاز زعفیران کیرده    زعفران

خریید کیرده    کارانی که پییاز را پییش   ودند، در مقایسه با زعفرانب

صورت دسته و پوشا   سهع بیشتری از محصو  خود را به بودند،

 صیورت نگیین   در خصیوت فیرو  بیه   . به فرو  رسانده بودند
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کیارانی کیه پییاز میورد نییاز بیرای        نتیجه برعکس بود و زعفران

نمودند  تهیه می دیخر شیپ صورت به کاشت مزارع زعفران خود را

نگیین را تولیید و بیه بیازار      صیورت  بهسهع بیشتری از محصو  

 .کردند عرضه می

 

 بندی برخی متغیرهای گروه برحسب کاران نی برای مقایسه زعفران آزمون من وایت -6جدول 
Table 6- Mann Whitney Test of saffron farmers’ differences regarding some categorical variables 

سطح  

 داری معنی
Significant 

 مقدار آماره
U 

 ها میانگین رتبه

Mean rank 

 فراوانی

Frequency 
 گروه ها

Category 

 متغیر
Variable 

 محصول
Product 

0.00 4859.5** 
131.32 110 

 کتبی

 Recording  درآمد–ثبت هزینه 
Income- cost calculation 

 Negin نگین

101 120 
 ذهنی

 Not recording 

0.00 3703** 
142.03 109 

 خرید پیش

 Previously زمان خرید پیاز زعفران 

Buying time of bulbs 
91.6 121 

 موقع نیاز

 In time 

0.04 5617.5* 
106.57 110 

 کتبی

 Recording  درآمد–ثبت هزینه 
Income- cost calculation 

 Dasteh دسته

123.69 120 
 ذهنی

 Not recording 

0.00 4969** 
100.59 109 

 خرید پیش

 Previously زمان خرید پیاز زعفران 

Buying time of bulbs 
128.93 121 

 موقع نیاز
 In time 

0.02 5433* 
104.89 110 

 کتبی

 Recording  درآمد–ثبت هزینه 
Income- cost calculation 

 Poshal پوشا 

125.23 120 
 ذهنی

 Not recording 

0.00 4774** 
98.8 109 

 خرید پیش

 Previously زمان خرید پیاز زعفران 

Buying time of bulbs 
130.55 121 

 موقع نیاز

 In time 

 

نشیان داد کیه   ( 1 جیدو  ) سیآزمون کروسیکا  والی    ینتا 

و  پوشییا  صییورت بییهتفییاوت معنییاداری بییین سییهع محصییو   

و  تولییدی در سیا    کاران برحسب درجه کیفیت محصی  زعفران

پوشیا    صیورت  بیه و میزان فرو  محصیو    جاری وجود داشت

کارانی که محصو  با درجیه کیفییت عیالی تولیید کیرده       زعفران

ولیی  . بودند بیش از دو گروه دیگر با کیفیت متوسط و خو  بیود 

صییورت نگییین نتییای  نشییان داد کییه   در خصییوت فییرو  بییه

کردند بیشتر  لید میکارانی که محصو  با کیفیت خو  تو زعفران

صیورت نگیین    از دو گروه دیگر بیا کیفییت متوسیط و عیالی بیه     

 .فروخته بودند

 ,991/9) آزمییون کروسییکا  والیییس   ینتییابییر اسییاس  

P=511/51 X
2
 صورت بهتفاوت معناداری بین سهع محصو   (=

کیاران در سیط  ییک     نگین برحسب شغل اصلی و او  زعفیران 

ها  کارانی که در سایر شغل انکه زعفر طوری درصد وجود داشت به

اشییتغا  داشییتند، سییهع بیشییتری از محصییو  تولیییدی خییود را 

از دیگیر نتیای    . کردنید  نگیین بیه بیازار عرضیه میی      صیورت  به

آمده این بود که اخیتالف معنیاداری بیین سیهع فیرو        دست به

صورت نگین بر اساس نیروی انسانی جهیت   محصو  زعفران به
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 .ک درصد وجود داشتبرداشت گل زعفران در سط  ی

 

 

 زعفران تولیدی گروه های مختلف درجه کیفیت برحسب کاران آزمون کروسکال والیس برای  مقایسه زعفران -7جدول 
Table 6- Kruskal Wallis Test of saffron farmers’ difference regarding the quality of Safferon  

سطح 

 داری معنی
Significant 

 مقدار آماره
U 

 ها میانگین رتبه

Mean rank 

 فراوانی

Frequency 
 گروه ها

Category 

 متغیر
Variable 

 محصول
Product 

0.00 23.566** 

96.04 12 
 متوسط

 Average 

 زعفران تولیدی درجه کیفیت
The quality of Saffron 

 Poshal 107.83 93 پوشا 
 خو 

 Good 

134.88 125 
 عالی

 Excellent 

0.00 35.935** 

143.5 12 
 متوسط

 Average 

 تولیدی زعفران کیفیت درجه

The quality of Saffron 
 Negin 143.59 93 نگین

 خو 
 Good 

91.91 125 
 عالی

 Excellent 

 

صیورت   به عبارتی دیگر، سهع فرو  محصیو  زعفیران بیه   

بیر جهیت برداشیت گیل      نگین پاسخگویانی که از نییروی سیهع  

های برداشت گیل   کردند بیشتر از سایر رو  ه میزعفران استفاد

P=511/51 X ,991/9)زعفران بود 
2
رفتارهیای فیرو     بین (.=

بندی مانند عضیویت   کاران برحسب سایر متغیرهای گروه زعفران

خصوصیی،  )، نیوع مالکییت آ    (عضیو و اییر عضیو   )در تعاونی 

، بندی و درج بندی بسته)نحوه فرو  زعفران  ،(ای و هر دو اجاره

ای بیدون   بندی و فله ای با درجه بندی، فله بندی بدون درجه بسته

 .تفاوت معناداری مشاهده نگردید( بندی درجه

 

 گیری  نتیجه

( نحیوه فیرو   )این تحقیق با هدف بررسی رفتیار بازارییابی   

کاران شهرستان قیاین و عوامیل میرتبط بیا آن صیورت       زعفران

متغیرهیای مسیتقل در    داد که ارتباط بعضی ازنتای  نشان. گرفت

صیورت دسیته، پوشیا  و نگیین     رابطه با سهع فرو  زعفران به

کاران ارتباط  سط  زیر کشت با رفتار فرو  زعفران. دار بود معنی

 دال  هیای عبیدپور   داری داشت که این نتیجه مطابق یافته معنی

(Abdpoor Dalal, 2011)  مجاوریییییان و همکییییاران ،

(Mojaverian et al., 2013) ،  سیییارتو  و همکیییاران

(Sartwelle et al., 2000) پلیت ،(Pleite, 2004 )  و پراسیانا و

و بر خالف نتای  تحقیقات ( Prasanna et al., 2011)همکاران 

 و مقدم و قدیری( Sabouri et al., 2006)صبوری و همکاران 

بود و با  (Ghadiri Moghaddam & Nemati, 2011) نعمتی

صورت دسیته   سهع فرو  زعفران بهزیادشدن سط  زیر کشت، 

داری بیشتر شده است و در مقابل سیط    و پوشا  به شکل معنی

صیورت   تر همراه با فیرو  بیشیتر محصیو  بیه     زیر کشت پایین

کیاران ارتبیاط    تعداد افراد خانوار با رفتار فرو  زعفران .نگین بود

 دال  داری داشت که این تحقیق همسو بیا نتیای  عبیدپور    معنی

(Abdpoor Dalal, 2011)،   پلییت(Pleite, 2004 ) و پیارک 

(Park, 2009 )صیورت پوشیا  ایین رابطیه      برای فرو  به. بود

دار  صورت نگین این رابطه منفی و معنیی  مثبت و برای فرو  به

 ایین  انسیانی بیشیتر،   نییروی  وجیود  رسد چنین به نظر می بود و

 زعفیران  لگی  نیوع  بیه  توجه با تا دهد می کار زعفران به را امکان

 سیایر  تولیید  بیه  نسیبت ( آفتیا   طلیوع  از بعید  یا قبل) برداشتی
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 عمیل  ایین  کیه  نماید اقدام( پوشا  و دسته) زعفران محصوالت

همچنیین، تحقییق   . گردد می نگین محصو  سهع کاهش موجب

 ,Mzyece)هیای میزیس    حاضر نشان داد که در تطابق با یافته

، (Mojaverian et al., 2013)مجاوریان و همکیاران   و( 2011

گیرد کیه البتیه در    انتخا  رفتار فرو  تحت تأثیر درآمد قرار می

کارانی که نسیبت درآمید از    این تحقیق، مشخص شد که زعفران

زعفران به کل درآمدشان باالتر بود، تمایل بیشیتری بیه عرضیه    

کارانی کیه   صورت پوشا  داشته و برعکس آن، زعفران زعفران به

تیر بیود    زعفران به کل درآمدشان، پیایین  نسبت درآمد حاصل از

بیشتر تمایل داشتند تا زعفران تولیدی خود را به شکل نگین که 

 وجیود  دیگیر  عبیارت  به. ارز  قیمتی باالتری دارد، عرضه نمایند

 کشیاورز  کاری زعفران از حاصل درآمد بودن باال و انسانی نیروی

 در نتیجه و نماید می پوشا  صورت به محصو  تولید به ترایب را

راستای تأثیر منیابع   در. یافته است افزایش پوشا  محصو  سهع

 & Jari)اطالعاتی، همسو بیا نتیای  تحقیقیات جیری و فراسیر      

Fraser, 2009 ) و پراسییانا و همکییاران(Prasanna et al., 

، در این تحقیق نیز مشخص شید کیه مییزان اسیتفاده از     (2011

دار داشیت و   ها ارتباط معنیی  ر آنمنابع اطالعاتی بازاریابی با رفتا

کارانی که اطالعات بیشتری از طرییق اعضیای تعیاونی،     زعفران

 هیا  از نمایشیگاه  دیی فیرو  و بازد  یبه بازارهیا  یمراجعه حضور

نمودند، تمایل کمتری به عرضه محصو  خود به شکل  کسب می

کیرده بودنید و در مقابیل بیشیتر بیه عرضیه        دسته و پوشا  پیدا

رسید کیه    بیه نظیر میی   . رت نگین تمایل داشیتند صو محصو  به

 یدانیش و آگیاه   شیهیا موجیب افیزا    در بازار و نمایشگاهحضور 

 و بیا گیردد   بهتر محصو  میی  یروآکاران در خصوت فر زعفران

 بیه  نسیبت  نگیین  صیورت  بیه  زعفران تر مطلو  کیفیت به توجه

 بیشییتر، بییازاری ارز  و پوشییا  و دسییته صییورت بییه زعفییران

. آورد می نگین صورت به محصو  تولید سمت به ویر کار زعفران

 و مییددکاران همچنییین بییا توجییه بییه اینکییه اسییتفاده از نظییرات

 اطالعیاتی  هیای  کانا  از یکی عنوان الگو به/ نمونه کاران زعفران

 سیهع  بیا  معنیاداری  و مثبت رابطه بازاریابی و بازار مدیریت برای

یافیت کیه   تیوان در  داشت، میی  پوشا  صورت به محصو  فرو 

 کیار  زعفران اطالع و دانش افزایش موجب چنین منابع اطالعاتی

 محصیو   اینکیه  بیه  توجیه  بیا  و شده بهتر محصو  تولید امر در

 بیه  نسیبت  بیاالتری  قیمیت  و بهتیر  کیفییت  از پوشا  صورت به

 تولییدی  محصو  سهع است، برخوردار دسته صورت به محصو 

تحقییق ایین بیود کیه      از دیگر نتای  .بیشتر بود پوشا  صورت به

 کیه  پاسیخگویانی  دسیته صیورت   بیه  محصیو   نشان داد، سیهع 

 بیشیتر  کردنید  می محاسبه ذهنیصورت  به را خود درآمد –هزینه

درآمد خیود را بیه صیورت     -کارانی که هزینه زعفران معموالً .بود

کنند، افرادی هستند که ضمن ارزیابی  کتبی و دقیق یادداشت می

ازار نسییبت بییه کسیب سییود بیشییتر  دقییق شییرایط تولیییدی و بی  

کنند و برعکس افرادی که بصورت ذهنیی اقیدام    ریزی می برنامه

کیارانی باشیند کیه     کننید، زعفیران   به محاسبه هزینه درآمید میی  

معیشتی بوده و به خاطر وضعیت اقتصادی خود ریسیک کمتیری   

با کمتیرین هزینیه تولیید     و نیتر سادهبا  کرده و محصو  خود را

صیورت دسیته نسیبت بیه سیایر       تولید محصیو  بیه  نمایند و  می

 بیه  اقیدام  کیه  کیارانی  زعفران. است این خاصیت رادار ها فراورده

 محصیو   از بیشیتری  سیهع  کرده بونید،  زعفران پیاز پیش خرید

خریید در   .رسیاندند  میی  فرو  به و تولید نگینصورت  به را خود

بیا واریتیه   تیا پییاز    دهد یمکار این امکان را  زمان نیاز به زعفران

زعفرانیی قیوی و در    گیل  خوبی را تهیه نماید و ثمره پیاز خو ،

ای قیوی باشید تولیید     نتیجه اگر گل زعفران دارای کالله و خامه

همچنیین،  . تیر خواهید بیود    صیرفه  صورت نگیین بیه   محصو  به

 بیه  اقدام نیاز موقع در که همچنین پاسخگویانی. مشخص گردید

 در  بودنید،  کیرده  مزرعیه  در کاشت برای خود نیاز مورد پیاز تهیه

 محصیو   از بیشیتری  سهع خرید پیشصورت  به خرید با مقایسه

سیایر   .رسیاندند  میی  فیرو   بیه  بازار در و تولید پوشا صورت  به
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 اشیتغا   هیا  شیغل  سیایر  در که کارانی نتای  نشان داد که زعفران

 نگینصورت  به را خود تولیدی محصو  از بیشتری سهع داشتند،

 پیی  در کیاران  زعفران این دیگر عبارت به کردند می عرضه ارباز به

 کیه  کیارانی  زعفیران  همچنیین  .بودند تر کیفیت با محصو  تولید

 و تولید از بیشتری سهع کردند می تولید خو  کیفیت با محصو 

. دادنید  میی  اختصیات  نگین محصو  به را خود محصو  فرو 

 صیورت  بیه  زعفیران  محصیو   نتای  حاکی از آن بود که فیرو  

 گیل  برداشیت  جهیت  سیهع بیر   نیروی از که پاسخگویانی نگین

 گیل  برداشت های رو  سایر از بیشتر کردند می استفاده زعفران

کیار از نییروی سیهع بیر اسیتفاده       زمانی که زعفران .بود زعفران

و با توجه به اینکه مقداری از محصو  تولییدی نصییب    دینما یم

را دارد که نیروی سهع بر در  گردد، این اطمینان خاطر سهع برمی

فراوری زعفران سعی خواهد نمود و بیا توجیه بیه قیمیت بیاالتر      

این نتیجه با . آورد یممحصو  نگین روی به تولید این محصو  

( Pikousova  & Prusa, 2011) پراسا و پیکوسوا نتای  مطالعه

کیاران   از دیگر نتای  تحقیق این بود که اکثر زعفیران . همسو بود

شییوه سینتی محصیو  تولییدی خیود را خشیک و فیراوری        به 

خصیوت   کردند و با توجه به اینکه خشک نمودن زعفران بیه  می

صورت نگین به رو  صینعتی محصیو  مشیتری پسیندتری      به

اطالعییات الزم در  ضییمن دادن گییردد یمییاسییت لیییا پیشیینهاد 

خصوت مزایای این شیوه فراوری زعفران، با اعطای تسیهیالت  

یی جهیت ایین نیوع    هیا  نامککاران یا با ایجاد  رانمناسب به زعف

در . فراوری، زمینه تولید محصو  به شیوه صنعتی فیراهع گیردد  

صورت اجرایی شدن این طرح، محصو  با کیفیت جهیانی تولیید   

خواهد شد و منجر به صیادرات بهتیر محصیو  زعفیران خواهید      

کیار کمیی در    نتای  تحقیق نشان داد کیه تعیداد زعفیران   . گردید

ترویجی در ارتباط با زعفران شرکت کرده  -ی آموزشیها کالس

منجر بیه افیزایش    ها کالسبودند و ازآنجایی که شرکت در این 

کار در خصوت مسائل تولیدی و بازاریابی  آگاهی و دانش زعفران

شود که دلیل عدم شرکت  ، لیا پیشنهاد میگردد یمبهتر محصو  

رد بررسی قرار گرفتیه و  های آموزشی مو کاران در کالس زعفران

بوده ییا   ها کالسمشخص گردد که آیا این به علت برگزاری کع 

کارهای مناسب  کار تا بتوان با استفاده از راه عدم استقبا  زعفران

 .این کمبود را مرتفع نمود
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Abstract 

The marketing behavior of different Saffron farmers is different due to a few 

effective factors. The present descriptive/correlational study is aimed at investigating 

the selling behavior of Saffron farmers and the associated factors. The statistical 

population consisted of all Saffron farmers in the Qaen Township in 2015 (N= 12860) 

of which 230 were selected through a randomized multi-stage sampling method. The 

sample size was identified based on Cochran's sampling formula. Data was gathered 

through a valid and reliable questionnaire with face to face interviews done with 

farmers and analyzed by SPSS software package. The results indicated that Saffron 

farmers have distinct marketing behaviors, such that 30.7 percent of their Saffron 

products were sold in Dasteh type, 35.8 percent in Poshal type and 33.5 percent in 

Negin type. The results also showed that there were significant correlations between 

marketing behavior with variables such as the amount of self-consumption of saffron, 

acreage of cultivated area, their satisfaction from product quantity, the extent of use of 

some marketing information channels and the ratio of saffron income to total income. 

Keywords: Selling Type, Saffron Farmers, Qaen Township. 
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